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 "الله القوي  ֹעז ֱאלֹוה ַּ"الشعر التأريخي في قصيدة 
 م(6501لشموئيل هناجيد)ت 

 مستخلص 
إن شريعة اليهود تحض على المحاربة واالعتداء على الغير؛ فهم ُيدبرون 
الحروب وال يخوضونها وإن خاضوها مرة فلن يكرروها، إذ إن شدة تعلقهم بالحياة سمة 

انعكاسا جليا لهذه العقيدة في أفكار قصائدهم الشعرية التي يبرز فيها أساسية فيهم ونجد 
قضية تعلقهم بالحياة وخوفهم من الموت، على عكس األشعار العربية في ذلك الوقت، 

 والتي يكثر فيها الفخر وطلب الموت لنيل الشهادة.
ا قصائد ويعد شموئيل هناجيد من أبرز الشعراء اليهود في العصر الوسيط الذين نظمو 

حرب، أشار فيها إلى أحداث وتواريخ معارك وأسماء شخصيات، بل أحيانا كان ينظم 
بعض قصائده وهو في قلب المعركة ويصفها وصفا دقيقا، لذا وقع االختيار على إحدى 
قصائد شموئيل هناجيد باعتبارها مادة تأريخية إلحدى المعارك المعروفة في األندلس، 

ير العربي والمقرائي المنعكس بالقصيدة. وسيقوم البحث بالتطبيق على وتحليلها، وإبراز التأث
تناول الشعر التأريخي )أي كتابة التاريخ في شكل شعري( من خالل إحدى قصائد رابي 

ابن " )תהלים בןفي جزئه المسمى "" הנגיד שמואל דיוןشموئيل هناجيد في كتابه "
יָרהالمزامير(، والملقبة بـ" الله القوي(؛ وتأصيل ما ورد في هذه ") ֹעז ֱאלֹוה ַּبـ" والتي تبدأ " שִׁ

القصيدة وفقا لألحداث التاريخية لهذه الموقعة الحربية، وكيف دونها الشاعر في شعره 
ووجهة نظره في تلك المواقع، وبيان التأثير العربي والمقرائي وانعكاسه في نظم شموئيل 

 هناجيد لقصائده، واألفكار الواردة فيها. 
شموئيل هناجيد، قصائد حرب، الشعر التأريخي، العصر الوسيط،  :لمات المفتاحيةالك

 التأثير العربي والمقرائي.
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ַֹּעז  “ Historical Poetry in the Poem of ֱאלֹוה 
 (The Mighty God)” by Shmuel Hanajid (1065) 

 

Dr. Rania Rawhy Mahmoud Kamel 

Lecturer of Middle Hebrew Literature 

Faculty of Arts, Mansoura University 

Abstract 
The law of the Jews encourages war and aggression against 

others.They manage wars and do not fight them, and if they fight 

them once, they will not repeat them. Their strong attachment to life 

is an essential feature in them, and we find a clear reflection of this 

belief in the ideas of their poetic poems in which the issue of their 

attachment to life and their fear of death emerges. In contrast to the 

Arabic poetry of the time, which was a lot of pride and the request 

for death to obtain martyrdom. 

Shmuel Hanajid is considered one of the most prominent Jewish 

poets in the Middle Ages who composed war poems, in which he 

referred to events and dates of battles and names of personalities. 

Sometimes he even composed some of his poems while he was in 

the middle of the battle and describe them accurately, So one of his 

poems was chosen as the historical subject of one of the well-known 

battles in Andalusia, their analysis, and the highlighting of the 

Arabic and biblecal influence reflected in the poem. The research 

will apply to deal with historical poetry (i.e. writing history in poetic 

form) through one of Rabbi Shmuel Hanajid’s poems in his book 

”ַּדיוןַּשמואלַּהנגיד“ in its part called ”ַּבןַּתהלים“ַַּּ (Psalms), nicknamedַּ

יָרה“ ַּשִׁ ” which begins with ַַּּ “"ַּ ַֹּעז ֱאלֹוה  (The Mighty God); And the 

rooting of what was mentioned in this poem according to the 

historical events of this war battle, how the poet wrote it in his 

poetry and his point of view on those sites, and the statement of the 

Arabic and Al-Maqra’i influence and its reflection in the systems of 

Shmuel Hanajid for his poems, and the ideas contained therein. 
 

Keywords: Shmuel Hanajid, war poems, historical poetry,   

Middle Age, the Arabic and Al-Maqra’i influence.  
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 المقدمة
ُعرف اليهود على مر العصور بالميل إلى النزاع وشن الحروب على الغير، 
واغتصاب أراضيهم بدون وجه حق، وهذه الطبيعة تنبع من فكرهم الديني والعقائدي الذي 
ُيدِعم هذه النزعة الشريرة التي ُعِرفوا بها. ويتمثل هذا التراث في التوراة والتلمود وكتب 

اليهودية وكتابات الُشراح والمفسرين اليهود؛ إذ إن جميع هذه الُكتب َتحض التفاسير الدينية 
على االعتداء على الغير. وأسباب الحرب متعددة ومتنوعة؛ فمنها: أسباب سياسية وذلك 
عندما تطمع دولة ما في التسلط على دولة أخرى أو ضم جزء من أراضيها لمزاياها 

جزءا من الدولة. وأسباب اقتصادية قديما بهدف المختلفة، أو بحجة أنها كانت من قبل 
الحصول على المراعي الالزمة لقطعان الماشية أو لالستيالء على مناجم المعادن النفيسة 
أو موارد المياه وغيرها. وأسباب دينية وهي عادة ما تكون بهدف نشر الدين والتبشير به 

لالستعمار في صور مختلفة؛ إذ  في البالد المغزوة أو حماية لدعوة جديدة، فكل ذلك ستر
نجد أن قوانين الحرب واضحة في تعاليم التوراة، ففي التعاليم الخاصة بحرب الموسويين 

اِن اأَلْرِض " -مع أهل فلسطين وردت الوصايا التالية: ِاْحَتِرْز ِمْن َأْن َتْقَطَع َعْهًدا َمَع ُسكَّ
ا ِفي َوَسِطكَ الَِّتي َأْنَت آٍت ِإَلْيَها ِلَئالَّ َيِصيُروا  ُعوِب الَِّتي  -،(1)"َفخًّ َوَأمَّا ُمُدُن هؤاَُلِء الشُّ

ُمَها َتْحِريًما: اْلِحثِ يِ يَن  ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َنِصيًبا َفاَل َتْسَتْبِق ِمْنَها َنَسَمًة مَّا، َبْل ُتَحرِ 
يِ يَن َواْلحِ  يِ يَن َواْلَيُبوِسيِ يَن، َكَما َأَمَرَك الرَّبُّ ِإلُهكَ َواأَلُموِريِ يَن َواْلَكْنَعاِنيِ يَن َواْلِفِرزِ  وورد  -، (2)" وِ 

َوُمُلوُك ِمْدَياَن َقَتُلوُهْم َفْوَق َقْتاَلُهْم: َأِوَي َوَراِقَم َوُصوَر َوُحوَر " 11 -8/ 11في سفر العدد 
ْيفِ  َخْمَسَة ُمُلوِك ِمْدَياَن. َوَبْلَعاَم ْبَن َبُعوَر َقَتُلوهُ  ،َوَرابعَ  َوَسَبى َبُنو ِإْسَراِئيَل ِنَساَء ِمْدَياَن ، ِبالسَّ

َوَأْحَرُقوا َجِميَع ُمُدِنِهْم ، َوَأْطَفاَلُهْم، َوَنَهُبوا َجِميَع َبَهاِئِمِهْم، َوَجِميَع َمَواِشيِهْم َوُكلَّ َأْماَلِكِهمْ 
" وورد ْلَغِنيَمِة َوُكلَّ النَّْهِب ِمَن النَّاِس َواْلَبَهاِئمِ َوَأَخُذوا ُكلَّ ا، َوَجِميَع ُحُصوِنِهْم ِبالنَّار ِبَمَساِكِنِهْم،

َوُكلَّ  ،َفاآلَن اْقُتُلوا ُكلَّ َذَكٍر ِمَن اأَلْطَفالِ :" 18 -11/ 11أيضا في السفر نفسه إصحاح 
َساِء اللََّواِتي َلْم َيْعِرْفَن لِكْن َجِميُع اأَلْطَفاِل ِمَن الن ِ  .اْمَرأٍَة َعَرَفْت َرُجاًل ِبُمَضاَجَعِة َذَكٍر اْقُتُلوَها

". وأيضا في غزو إسرائيل لمدينة أريحا دمر الموسويون َلُكْم َحيَّاتٍ  مُمَضاَجَعَة َذَكٍر َأْبُقوهُ 
المدينة وأحرقوها بالنار وقتلوا كل من فيها من رجل وامرأة وطفل وشيخ حتى البقر والغنم 

                                                 
 11/ 43خروج ( 1)

 11 -11/ 12سفر التثنية ( 1)
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ُموا ُكلَّ َما ِفي اْلَمِديَنِة  : "21/ 6شوع والحمير بأمر إلههم"يهوه"، كما ورد في سفر ي َوَحرَّ
ْيفِ   ".ِمْن َرُجل َواْمَرَأٍة، ِمْن ِطْفل َوَشْيٍخ، َحتَّى اْلَبَقَر َواْلَغَنَم َواْلَحِميَر ِبَحدِ  السَّ

فشريعة اليهود تغذي حقدهم على الغير، وتحض على المحاربة والنهب والقتل 
في القرآن الكريم تحذير لبني إسرائيل من مغبة هذه واالعتداء على الغير. وقد جاء 

في  الكريمة فنزلت اآليةاألعمال المنكرة التي أدخلوها في كتبهم وقالوا هذا من عند الله، 
 :12سورة المائدة 

ِلَك َكَتْبَنا َعَلىَٰ َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو  َفَساٍد ِفي اأْلَْرِض " ِمْن َأْجِل ذََٰ
ا ِباْلَبيِ َناِت َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا ۚ َوَلَقْد َجاَءْتُهْم ُرُسُلنَ 

ِلَك ِفي اأْلَْرِض َلُمْسِرُفونَ  ْنُهم َبْعَد ذََٰ  .(1) "" ُثمَّ ِإنَّ َكِثيًرا مِ 

القتال في سبيل الله وفي سبيل دعوته واستجابة ألوامره هو أشرف ولما كان 
الجهاد، فهو سبحانه وتعالى يرث األرض ومن عليها، إال أننا ومع ذلك نرى بني إسرائيل 
عندما يدعوهم نبيهم موسى، عليه السالم، إلى دخول األرض المقدسة، يعتذرون بأن فيها 

َفاْذَهْب َأنَت َوَربَُّك َفَقاِتاَل ِإنَّا َهاُهَنا يهم": قوما جبارين ويرفضون القتال قائلين لنب
سورة المائدة(، فما كان ذلك إال لضعف إيمانهم وشدة تعلقهم بالحياة، فهم  6")اآلية َقاِعُدونَ 

ُيدبرون الحروب وال يخوضونها وإن خاضوها مرة فلن يكرروها، إذ إن شدة تعلقهم بالحياة 
َوَلَتِجَدنَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس "  66تعالى في سورة البقرة آية  سمة أساسية فيهم، فيقول الله

"، ونجد انعكاسا جليا لهذه العقيدة في أفكار قصائدهم الشعرية التي يبرز فيها َعَلىَٰ َحَياةٍ 
قضية تعلقهم بالحياة وخوفهم من الموت، على عكس األشعار العربية في ذلك الوقت، 

الموت لنيل الشهادة. ولما كان شموئيل هناجيد من أبرز  والتي يكثر فيها الفخر وطلب
الشعراء اليهود في العصر الوسيط الذين نظموا قصائد حرب، أشار فيها إلى أحداث 
وتواريخ معارك وأسماء شخصيات، بل أحيانا كان ينظم بعض قصائده وهو في قلب 

د شموئيل هناجيد ، لذا وقع االختيار على إحدى قصائ(2)المعركة ويصفها وصفا دقيقا

                                                 
ليهود في التاريخ، دار العربي لالعالن والنشر والطباعة، دمشق، الطبعة الخامسة ( أحمد سوسة: مفصل العرب وا1)

 .454-451د.ت، ص 

( حسن ظاظا، السيد محمد عاشور: شريعة الحرب عند اليهود، دار االتحاد العربي للطباعة، الطبعة األولى، 1)

 . 15-14م، ص 1711
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باعتبارها مادة تأريخية إلحدى المعارك المعروفة في األندلس، وتحليلها، وإبراز التأثير 
 المقرائي المنعكس بالقصيدة.

ريخي )أي كتابة التاريخ في شكل التأشعر ال بالتطبيق على تناول بحثقوم اليوس

في  "הנגיד שמואל ןדיוא"في كتابه  إحدى قصائد رابي شموئيل هناجيدشعري( من خالل 
יָרה"الملقبة بـ، و(ابن المزامير) "תהלים בןجزئه المسمى " ַֹּעז "والتي تبدأ بـַּ"שִׁ  ֱאלֹוה 
م أثناء وقوع المعركة وعدد أبيات القصيدة مائة وتسعة 1318ونظمت عام ")الله القوي(؛ 

لشموئيل  وأربعون بيتا، وسبب اختيار هذه القصيد باعتبارها القصيدة الملحمية األولى
هناجيد والتي تناولت تأريخ إلحدى المعارك المهمة باألندس بين مملكة غرناطة والمرية، 

وكيف  الحربية، قعةألحداث التاريخية لهذه المو ل اوتأصيل ما ورد في هذه القصيدة وفق
وبيان التأثير العربي والمقرائي  ،دونها الشاعر في شعره ووجهة نظره في تلك المواقع

ַּواألفكار الواردة فيها.  ،في نظم شموئيل هناجيد لقصائده وانعكاسه

وتوضيح  هذه القصيدةلتحليل  ؛ وذلكالتحليليالوصفي و ويتَِّبع البحث المنهج 
األفكار والتأثيرات العربية والتأريخ إلحدى المعارك التاريخية في األندلس في  مدى توافر

  .أشعار شموئيل هناجيد
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 ابقة:الدراسات الس
אריאל זינדר,בגלוי אל החשכה, פצעי הזמן של שמואל  -

, סתיו 7הנגיד, אות, כתב עת לספרות ולתיאוריה, גיליון

7107. 
שמואל הנגיד, שירי מלחמה, אוצר השירה העברית  -

 .0691העתיקה, מחברות לספרות, תל אביב, 
: שיר הביניים ""והשמש כמו לבי שחורה , אביבה:דורוןمقال  -

ית החדשה עיון משווה בביטויי עמדות והשירה העבר

   .0690המשוררים על רקע המלחמה, אוניברסיטת חיפה, 
رسالة ماجستير للباحثة سعاد عبده إبراهيم مرعي بعنوان" شعر الحرب  -

والبطولة في األدبين العربي والعبري عند أبي فراس الحمداني وشموئيل 
 م.6002هناجيد" دراسة مقارنة، عام 

 :تيعلى النحو اآل مبحثينتمهيد و و  مقدمة إلى ينقسم البحثو 

 شموئيل هناجيد ودوره السياسي: تمهيدال
ַֹּעזالجوانب التاريخية واألدبية المواكبة لنظم قصيدة " :األولالمبحث   " )الله القوي(ֱאלֹוה 

ַֹּעזالتأثير المقرائي في قصيدة" :نيالمبحث الثا  ."ֱאלֹוה 
 .قائمة بالمصادر والمراجع ثموصل إليها البحث، تضم أهم النتائج التي ت: الخاتمة
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 التمهيد
 شموئيل هناجيد ودوره السياسي

 حياته: -

هو شموئيل الالوي بن يوسف هاليفي بن النجريلة، وكان ُيدعى أيضا يوسف بن 
ه وتوفي بغرناطة سنة 661. ولد في قرطبة سنة (1)إسماعيل ابن النجريلة اليهودي

ة ذات حسب في مدينة مريدا، وهي من أهم الطوائف القديمة في م، سليل عائل1306
األندلس. نال ثقافة واسعة في اللغتين العربية والعبرية، وكان يعرف خمس لغات، ودرس 

، وتعلم قواعد (2)الرياضيات والمنطق والفلسفة، ودرس التلمود في مدرسة موسى بن حنوخ
، وعلى الرغم من الصراعات والنزاعات بين (4)وشعرها (1)اللغة العبرية من يهودا بن حيوج

م 1311المسلمين األندلسيين آنذاك والتي انتهت بسيطرة كتائب بربرية على قرطبة عام 
وُنفي سكانها وُنهبوا قاطنيها وتم مصادرة ممتلكاتهم، وتدمير الجالية اليهودية في هذه 

ال أن شموئيل البالغ من المدينة، مما جعل معظم اليهود يفرون منها من أجل حياتهم، إ
العمر عشرين عاما ظل في مالقة والتي كانت تابعة لحكم البربر في غرناطة، ويبدو أن 
والديه ماتا قبل الغزو البربري ألنهما غير مذكورين بين المنفيين. وأعاد وضعه من جديد 

                                                 
م، ص  1221امعة القاهرة، مركز الدراسات الشرقية، عطية القوصي: اليهود فى ظل الحضارة اإلسالمية، ج(1)

134. 

م، والتي وضعت أساس الدراسات 752( موسى بن حنوخ: مؤسس ورئيس أول مدرسة تلمودية في قرطبة 1)

 التلمودية في التلمود، وظهر بعده معلمو التلمود البابلي، بينما وضع أساس التراث التلمودي األندلسي إسحاق الفاسي. 

Grayzel,Solomon :Ahistory of the Jews, Philadelphia, the jewish publication society of 

America, 1947, p327. 

م سنة 1211يهودا بن حيوج  لغوي، عاش في القرن العاشر، ولم نعرف عن حياته وسنة وفاته فقط أنه في سنة  (4)

ولد في مدينة ַּما في ذلك شموئيل هناجيد تلميذ حيوج،االضطرابات، والتي تم فيها نفي عديد من اليهود من قرطبة ب

م. واشتهر في قرطبة 1222م، واستقر بها حتى وفاته سنة 712م، ومن هناك جاء إلى قرطبة سنة 735فاس سنة 

باسم أبي زكريا يحيى بن داود حيوج. واهتم بعلوم اللغة العبرية متأثرا بالنحاة العرب، وعكف على البحث في جذور 

وكان مذهبه أنها ثالثية األصول، أي تتألف من ثالثة أصوات. ومن أهم كتبه في علوم اللغة العبرية"كتاب اللغة، 

شعبان محمد التنقيط" و"كتاب األفعال ذوات حروف اللين"، وكتاب"األفعال ذوات المثلين"، و"كتاب النطف". انظر 

لدراسات الشرقية، جامعة القاهرة، سلسلة فضل اإلسالم سالم: التأثيرات العربية في البحور واألوزان العبرية، مركز ا

ַּ؛ وانظر أيضا: 121-122م، ص 1223ه/ 1315(، 12على اليهود واليهودية، العدد)

ַּ.762,ַּעמ'9191ַּאייזענשטיין,יהודהַּדוד:ַּאוצרַּישראל,ַּאנציקלופידיה,ַּנויארק,ַּ

ַּעיוניםַּבש( ولمعرفة المزيد عن مهاراته انظر:3) ַּאברהםַּמאיר: ַּהבינים,"שמואלַּהברמן, ַּימי ירהַּובפיוטַּשל

ַּ;ַּוע''ןַּגם:17,16,ַּעמ'9127ַּהנגידַּושירתו",ַּהוצאתַּראובןַּמסַּירושלים,ַּ

ַּGraetz, Heinrch: History of the jews, Vol 3,Philadelphia, the jewish publication society 

of America,1894, pp255, 259. 



 د. رانيا روحي محمود كامل    ...                        "الله القوي  ֹעז ֱאלֹוה ַּ"الشعر التأريخي في قصيدة  
 

   601 

ناطة، ، ونجح في تأسيس المدرسة الدينية العظيمة في غر (1)وعمل بثرائه لخدمة المدينة
 .(2)ورغم انشغاله بإدارة الحكومة  فإنه كان يخصص أوقاتا للتوراة وتعليم الطالب

 دور شموئيل هناجيد السياسي: -

، وكان يترأس )1(م ُعرف كزعيم يهودي لبلده وُتوج بلقب الناجيد1321في سنة 
جميع طوائف اليهود في مملكة غرناطة، ولكنه أيضا كان يحظى بالتعظيم لدى جميع 

ليات األخرى باألندلس، فقدم خدمات جليلة لليهود في األندلس والغرب وإفريقيا ومصر الجا
. عندما مات الملك حبوس، ملك غرناطة، انقسمت اآلراء حول خليفته، وتمسك (4)وصقلية
االبن األكبر للملك على الرغم من أن أصحاب النفوذ كانوا من مؤيدي  )0(بباديسالناجيد 
ر للملك، وتشير بعض المصادر كون باديس طاغية شريرا، عندما االبن األصغ )6(ماكسن

اعتلى عرشه ووقف الناجيد إلى جانبه، وكان اليهود آنذاك في استقرار ألن الوزير اليهودي 
كان له تأثير كبير على باديس، وُحسم النزاع على السلطة لصالح باديس بفضل تدخل 

                                                 
؛ انظر 133عطية القوصي: اليهود فى ظل الحضارة اإلسالمية، ص (  ولمزيد من التفاصيل عن حياته انظر: 1)

 أيضا: 

ַּ,הבינים בימי העברית השירה תולדות:אורינובסקי.א ַּ"יזרעאל"בע״ם ראשון,ַּ ספר,9161,אביבַּ-תל,הוצאת

 .91עמ'ַּ

ַּ ראשון,חלק ספר ובפרובאנס בספרד העברית השירה: שירמן,חיים ַּעמ' ַּשה27-29א, ַּיוסף-;  שמואל:לבן,

ַּ;וע''ןַּגם:9ַּעמ'ַּ 1792עם,ישראל,-אור א,הוצאת פרקהנגיד,

Graetz, Heinrch: History of the jews, Vol 3 , pp255, 259. 

 .91ראשון,ַּעמ'ַּ ספר,הבינים בימי העברית השירה תולדות:אורינובסקי.א(1)

الحادي عشر، وُعين من لقب للشاعر ورجل الدولة ابن النجريلة، الذي عاش باألندلس في القرن הנגידַּ:ַּالناجيد ( (4

قِبل الملك ناجيدا على اليهود ، )ليس كأشعار سليمان القوية، وليس من أشعار الناجيد العميقة(الحريزي تحكموني 

في المقرا في عدة أماكن بمعنى محافظ، حاكم، رئيس: إذ وردت في سفر الملوك  (ناجيدנגיד)،وقد وردت كلمة 31

ַּ " :45/ 1األول  ְמֹלְך, לְוהּואַּיִׁ ַּע  יד, ְהיֹותַָּנגִׁ ַּלִׁ י יתִׁ ּוִׁ ַּצִׁ ְַּוֹאתֹו ְחָתי; ל-ת  ְשָרֵאלְַּוע  ") وهو يملك عوضا عني، .ְיהּוָדה-יִׁ

ידַַּּ:"3/ 55وإياه قد أوصيت أن يكون رئيسا على إسرائيل ويهوذا(؛ كما وردت بالمعنى نفسه أيضا في سفر اشعيا  ָנגִׁ

ים ִּֽ ְַּלֻאמִׁ ֵּוה ֳַּאֳבן-אבןوِب.( ") َرئِيًسا َوُموِصيًا ِللشُّعُ  ּוְמצ  ּלֹון ַּמִׁ ְבָרָהם, ַּרביעי,ַּ-שושן,א  ַּכרך שֹוָשן,

יד(,עמ'7996ַּישראל, ָנגִׁ  .9969ַּ,ע"ע)ה 

 .973דובנוב,שמעון:ַּדבריַּימיַּעםַּעולם,ַּכרךַּרביעי,ַּעמ'ַּ( 3)

 ( باديس الصنهاجي: هو باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي الحميري، أبو مناد الصنهاجي(5

الحميري، أبو مناد، نصير الدولة: صاحب إفريقية. من ملوك الدولة الصنهاجية بالقيروان. ولي بعد وفاة أبيه )سنة 

هـ( واتخذ سردانية سكنا له، وأتاه تقليد القائم بأمر الله الفاطمي، من مصر. وقامت في أيامه فتن، فتغلب عليها 491

قا، حسن التدبير والسياسة، مات ودفن بالقيروان. خير الدين وتمكن من قمعها، وتوفي فجأة. وكان شجاعا موف

 .31م، ص1791، مادة )باديس(، مايو 1الزركلي: قاموس تراجم األعالم، دار العلم للماليين، الطبعة السابعة، ج

م( بلكين بن باديس بن حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد: 1213 -هـ/ ...351-هو سيف الدولة الصنهاجي)...( (1

والي مالقة في حياة أبيه، والُمرشح إلمارة إفريقية بعده، كان عاقالً نبيال، قيل: إن وزير أبيه إسماعيل بن النجريلة 

، 1اليهودي)شموئيل هناجيد( دس له السم ألنه كان يكره اليهود. انظر خير الدين الزركلي: قاموس تراجم األعالم،ج 

 .13مادة)البلقيني(، ص
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باديس والذي تنازل عن حقه في تجنب الناجيد، والذي تحدث عن بلجين األخ األصغر ل
.  دلل هذا الموقف على فطنة الناجيد القانونية؛ إذ كان مرشحا العتالء (1)الحرب األهلية

العرش، ولم ينس باديس فضل الناجيد ووالءه له. وكان الناجيد وزيرا وكاتبا؛ إذ أدار 
بيلية العربية، وفي أوقات إش الشئون الداخلية للبالد وخرج لمحاربة األعداء بداية من مدينة

الحروب حاول الناجيد إيجاد طرق للسالم واستطاع أن يتصالح حتى مع أشد المعارضين 
فكان  ،، كما كان يقوم بجمع الضرائب من اليهود(2)بتسامحه من آراء اآلخرين الدينية

عبر في وله قدرة على قيادة المدينة والدبلوماسية والقيادة العسكرية. كما ַּمتعدد المواهب
م، وظل طوال حياته 1341شعره عن صدمته العميقة لوفاة أخيه األكبر إسحق سنة 

يهوسف ؛ وخلف بعده ابنه األصغر (1)م1306مساندا ومتعاونا مع السلطة حتى توفي 
؛ والذي كان يشبه أباه في ثقافته وقدراته المبهرة، كما نظم أشعارا بمساعدة أبيه )4(وريثا

قل المعركة، ولكنه اليزال صغيرا على السلطة فكان يمتثل ألوامر عندما كان يزوره في ح
م، وأُغتيل الوزير 1366المسلمين حتى حلت كارثة على اليهود في الثالثين من سبتمبر 

اليهودي وُأبيد معظم أبناء طائفته. وتذكر بعض المصادر العبرية أنه انتشرت شائعات 
ذلك من المعتقدات اإلسالمية، إذ إن عمدا بأن الوزير اليهودي سخر من القرآن وك

المتآمرين كانوا ينتظرون الفرصة المناسبة لمهاجمة اليهود، عندما جاء حاكم المرية بجيشه 

                                                 
 .977,ַּעמ'9121ַּאביב,ַּ-בריַּימיַּעםַּעולם,ַּכרךַּרביעי,ַּהוצאתַּדבירַּתלדובנוב,שמעון:ַּד( 1)

 .27א,ַּעמ'ַּ ראשון,חלק ספר ובפרובאנס בספרד העברית השירה: שירמן,חיים שם;( 1)

 .27-29א,ַּעמ'ַּ ראשון,חלק ספר ובפרובאנס בספרד העברית השירה: שירמן,חיים(4)

نجريلة بن شموئيل هناجيد ووريثه في لقب الناجيد بإدارته ( وصلت نماذج قليلة من شعر يهوسف الالوي بن ال(3

شئون مملكة غرناطة. وعندما كان يهوسف)وكنيته أبو حسين( يبلغ من العمر التاسعة والنصف أُلحق ذات مرة مع أبيه 

مل أثناء حملة حرب، وفي مخيم الجيش شعر الصبي بحنين قوي إلى بيته فنظم لهم بعض أبيات من الشعر، فمن المحت

أنها كانت تجربته األولى في نظم الشعر، ولذلك أُدخل ضمن أشعار الفخر والحماس إلى ديوان أبيه بعد أن شرع في 

نسخه. وتميز يهوسف، مثل أبيه، بكفاءة عالية في الشريعة وورث منه أيضا براعته األدبية. وتعلم اللغتين العبرية 

قصائد شموئيل بعد المعارك إلى ابنه يهوسف لمشاركة تجاربه،  والعربية، وتعلم األدب وحرفة الكتابة وتم إرسال

وكان يهوسف يبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما تقريبا، وورث مكان والده في بالط الملك. وتم اكتشافه أيضا 

كرجل دولة موهوب، وشارك كقائد في الحروب. لكن ازداد التحريض عليه، وغزا جيش المرية مملكة غرناطة، 

يهوسف مع وجهاء المدينة ووعدهم بمكافأة من المال واألراضي على والئهم له وللملك؛ لكن انتشر في  واجتمع

المدينة خبر بأن اليهودي قتل الملك، فاضطر يهوسف إلى الفرار، لكن الجموع طاردوه وقتلوه. وأحدثت نهايته 

بنا صغيرا ُعرف لنا باسمه العربي )أبو نصر(، المأساوية حزنا شديد لكل اليهود أينما ُوجدوا. وقد خلف يهوسف بعده ا

وكذلك باسمه العبري )عزريا(، بعد موت أبيه أُخذ إلى بيت إسحق ابن غياث صديق والديه، وتعلم عنده، إال أنه أيضا 

א,ַּ ראשון,חלק ספר ובפרובאנס בספרד העברית השירה: שירמן,חייםַּلم تُطل أيامه ومات في العشرين من عمره.

ַּשה171 ,עמ'9199,9169ַּ,אביב-תל-ירושלים ַּיוסף-; ַּ א, הנגיד,פרק שמואל:לבן, ַּאברהם2ַּעמ' ַּהברמן, ;

  .16מאיר:ַּעיוניםַּבשירהַּובפיוטַּשלַּימיַּהבינים,"שמואלַּהנגידַּושירתו",ַּעמ'ַּ
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في غرناطة ومع انتشار هذه اإلشاعة اقتحم الحشد الغاضب قاعة الوزير اليهودي واختبأ 
تين من موت أبيه ُقتل على ، وكذلك لم تطل أيام ابنه، فبعد سن)1(منهم لكنهم وجدوه وقتلوه

م، ورغم انشغال الناجيد في حياته بالحروب 1361يد أعدائه في يوم السبت شهر طيبت 
فإنه قدم كثيرا للعلم واألدب، فضال عن عمله بالشريعة واللغة وتفسير المقرا، إذ ارتقى 

ئيل رابي شمو أشعار . أجزاء كبيرة من ديوان (2)بنشاطه األدبي على جميع شعراء عصره
هناجيد، وباألخص الجزء األول المرتبط بكتاب)ابن المزامير(، يمكن قرائتها كما لو كانت 

يصف  والتي أبرز أشعار الحرب التي نظمها، أيضا يوميات قصائد تسرد حياة الشاعر، و 
المعارك التي شارك فيها بالتفصيل، وأحيانا ُيشير إلى أسماء األعداء وتواريخ الحروب، بها 

وض كل معركة. ومجموعة من هذه القصائد تمس عالقته بأبنائه خاصة مع وأماكن خ
يهوسف، إذ كان ُيرسل إليه كثير من قصائده من ساحة المعركة؛ كذلك نظم الناجيد 

. وعلى حسب رواية كتاب العرب، لم يكن ابن النجريلة (1)قصائد عن الخمر والعشق
ة واتفقا على التخلص من "باديس"، مخلصا ألمير غرناطة، فقد اتصل بابن صمادح بالمري

ن سكان غرناطة علموا بهذه المؤامرة وقتلوه، لكن اليهود ُينكرون إوتقول الرواية العربية 
، إذ تذكر المصادر التاريخية أن الناجيد أراد أن يقيم (4)ذلك ويدعون أنه مات على فراشه

لسر واتفق معه على أن لليهود دولة في مدينة المرية، فاتصل بحاكمها ابن صمادح في ا
يدخله غرناطة ويخلص له حكمها على أن يتنازل له وألهل ملته اليهود عن حكم المرية. 
وأخذ الناجيد في ضم أكثر حصون غرناطة البن صمادح دون أن يشعر باديس بذلك 
تمهيدا لفتحها، لكن هذا األمر وصل إلى رجال صنهاجة، الذين ضاقوا باتساع سلطان 

ناطة، فقرروا الخالص من الناجيد وهاجمت أعداد كبيرة منهم داره فاختفى في اليهود في غر 
التنكر، لكنهم عرفوه وقضوا عليه وقتلوه وصلبوه على باب  بهدفد وجهه بيت فحم وسو  

                                                 
 .975דובנוב,שמעון:ַּדבריַּימיַּעםַּעולם,ַּכרךַּרביעי,ַּעמ'ַּ( 1)

 שמואל:לבן,ַּיוסף-שה ;27-29א,ַּעמ'ַּ שון,חלקרא ספר ובפרובאנס בספרד העברית השירה: שירמן,חייםַּ(1)

ַּ א, הנגיד,פרק ;ַּהברמן,ַּאברהםַּמאיר:ַּעיוניםַּבשירהַּובפיוטַּשלַּימיַּהבינים,"שמואלַּהנגידַּושירתו",6ַּעמ'

 .16עמ'ַּ

ַּהמוסלמית,הוצאתַּ( ولمعرفة المزيد عن مواهبه أبنائه انظر:4) ַּבספרד ַּהעברית ַּהחול ַּשירת אליצור,שולמית:

;ַּהברמן,ַּאברהםַּמאיר:ַּעיוניםַּבשירה721ַּ ,ַּעמ'7997אביב,ַּכרךַּשני,ַּ-הַּהפתוחה,ַּתללאורַּשלַּהאוניברסיט

ַּ.19ובפיוטַּשלַּימיַּהבינים,"שמואלַּהנגידַּושירתו",ַּעמ'ַּ

 .37، ص م1712عبد المجيد: اليهود في األندلس، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر،  محمد بحر( 3)
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وتوجد بعض المصادر التي  .(1)م(1364غرناطة، وكان ذلك سنة تسعة وستين وأربعمائة )
بن شموئيل هناجيد، وليس شموئيل نفسه، ولقد نبه تقول أن الذي ُقتل شنقا هو يهوسف 

 .(2)إلى ذلك د. إحسان عباس في تحقيقه لرسالة ابن حزم في رده على ابن النغريلة

 أعماله:

وضع مقدمة للتلمود وألَّف اثنين وعشرين كتابا في النحو، كان من أبرزها كتاب  -
 .( 1)"الكنز"

ية في القرآن الكريم )وفق زعمه(، قام بتأليف ُمؤلف عن األخطاء الغامضة الداخل -
كبير األدباء المسلمين في ابن حزم وُيالحظ في هذا الكتاب ردود حادة من جانب 

 جيله.
ר ספרألف الناجيد كتابا كبيرا باللغة العربية في تعليم اللغة العبرية وسماه" - ")كتاب הֹעשֶׁ

ين فصل، وبه االستغناء(، وهو معجم تناخي مقرائي عظيم يحتوي على اثنين وعشر 
تجديدات كثيرة في تعليم اللغة والتفاسير المقرائية، أيضا هذا الكتاب لم يصل إلينا، 

 .(4)لكن الحكماء األوائل يكثرون من مديحه
ديوان الناجيد ُوضع في مجموعة تضم مختلف أنواع األشعار لم تصل جميعها، يتضمن  -

وتى وترانيم الحب والخمر الديوان أشعار مدح وصداقة وشكوى عن الفراق ورثاء الم
وألغازا، فتميزت إبداعاته بشكل ملحوظ بطابع قصصي خاصة عن المعارك والحروب 
ذات الصلة. وطلب الناجيد من ابنه يهوسف عندما بلغ من عمره الثمانية ونصف بنسخ 

  (0)كل أشعار الديوان بالترتيب 
ات؛ هي )ابن ووصلت معظم األشعار الكثيرة لشموئيل هناجيد في ثالث مجموع

كل مجموعة من هذه المجموعات الثالثة  المزامير(، و)ابن األمثال(، و)ابن الجامعة(،
الجامعة(، واألشعار في كل  -األمثال –ُسمي باسم سفر من أسفار المقرا )المزامير 

                                                 
 .131ة اإلسالمية، ص عطية القوصي: اليهود فى ظل الحضار(1)

( إحسان عباس: تحقيق الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى البن حزم األندلسي، دار العروبة، القاهرة، 1)

 .9م، ص 1715

( رينهرت دوزي: المسلمون في األندلس، ترجمة وتعليق وتقديم د. حسن حبشي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 4)

 .14م، ص 1775الجزء الثالث، 

 .12ראשון,ַּעמ'ַּ ספר,הבינים בימי העברית השירה תולדות:אורינובסקי.א(3)

 .26א,ַּעמ'ַּ ראשון,חלק ספר ובפרובאנס בספרד העברית השירה: שירמן,חייםַּ(5)
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مجموعة تضم محتوى وشرحا للسفر المقرائي الذي ُسمي باسمه؛ كما أن يهوسف بن 
 في إعداد المجموعات الشعرية ألبيه ونسخها، على النحو اآلتي:شموئيل هناجيد أسهم 

)ابن المزامير(: هي المجموعة األكثر أهمية من بين الثالث مجموعات، وتتضمن  -
مائتي وثالثين قصيدة في موضوعات كثيرة ومتعددة، وأشعار حرب وأشعارا عن 

د أشعار الحرب هي الطبيعة، العشق، والخمر، الصداقة، وبعض األشعار الدينية؛ وُتع
األحدث في هذه المجموعة. وفي الشعر العبري، عامة، كان شموئيل هناحيد أول من 
كتب أشعار حرب بالعبرية متأثرا بأشعار األبطال القدماء في العربية؛ إذ تكثر بها 

 .(1)رموز التأثير العربي
في صورة )ابن األمثال(: يتضمن أشعار حكمة وأخالق وهي في الواقع أمثال قصيرة  -

شعرية، وهذه المجموعة مرتبة ترتيبا أبجديا وفقا للكلمة األولى لكل قصيدة. وقد ُكتبت 
أشعار األمثال في هذه المجموعة بتأثير أدب الحكمة العربية والفارسية واليونانية، 

 وهي تدور حول الحكمة والحماقة، والخير والشر، والكرم والبخل وخالفه.
عة الثالثة وبها أشعار ذات روح تشاؤمية، وتدور حول )ابن الجامعة( هي المجمو  -

تقلبات الحياة وأباطيلها، والخوف من الموت والظواهر الطبيعية الشديدة مثل الزالزل 
وعن القبر ومصير الجسد المدفون والعواصف وهطول األمطار والخسوف والكسوف، 

 .بالقبر
ة بموهبته المبهرة لنوع حظى الناجيد بمكانة فريدة بين شعراء الفترة األندلسي

حتى في حروبه األخيرة مع أعداء غرناطة كان  ملحمي وبطولي في إطار الشعر العاطفي،
يتمتع بالمثابرة وأوضح ذلك في هذه األشعار، فهو يعرف كيف يجذب القراء إليه بمحتوى 

ي، األمور. وفي قصائد الحرب تكثر رموز التأثير العربي ومع هذا ُطبعت بالطابع اليهود
كما استطاع الناجيد تجديد موروثات الماسورا لدبورة القاضية والنبية وداوود الملك، فهو 

 . ( 2)نفسه يزعم أن شعره عذب كشعر ترانيم إسرائيل في ذلك الوقت
 

                                                 
 .26א,,ַּעמ'ַּ ראשון,חלק ספר ובפרובאנס בספרד העברית השירה: שירמן,חיים(1)

,ַּעמ'9119ַּהאנציקלופדיהַּהעברית,ַּע"עַּ)שמואלַּהנגיד(כרךַּיבַּ,ַַּּדוד,ַּיונה:;ַּוע"ןַּגם:22ַַּּ-26שם,ַּעמ'ַַּּ(1)

79-ַּ72. 
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 المبحث األول
 (الله القوي " )ֱאלֹוהַּ ֹעז"قصيدة  الجوانب التاريخية واألدبية المواكبة لنظم

ي دفع رابي شموئيل هناجيد إلى نظم قصيدته الملحمية األولى كان الباعث األول الذ
األحداث والوقائع التاريخية في عصره، ومن ثم نظم قصيدته متأثرا بالجوانب األدبية هي 

 المعروفة للشعر العربي في األندلس، كما سيتضح فيما يأتي:

 أوال: الجوانب التاريخية للموقعة الحربية: -
 باديسبداية الصراع بين زهير و 

قد خرج في موكب ضخم رائع ووصل فجأة أمام أبواب غرناطة دون  (1)كان زهير
أن يستأذن صاحبها في عبور بالده، فغضب باديس لكنه كظم غيظه، وبالغ في الترحيب 

وزراؤهما  أوإذ لم يصل األميران  ؛بأمير المرية، إال أن المفاوضات لم تفض إلى شيء
إلى  وزير زهير أمير المرية( (2)وابن عباس ،غرناطة )صمويل الالوي وزير باديس أمير

ومن ثم  ،أضف إلى ذلك أن زهيرا كات تحت تأثير ابن عباس ،اتفاق ما، واختلف كالهما
في القصاص من أمير  ،ملك غرناطة ،تعالى باديس تعاليا جرح كبرياءه، لذلك فكر باديس

لجين التخاذ إجراءات عنيفة وشاركه أهل غرناطة حنقه وألح عليه أخوه ب ،المرية زهير
لتأديب أهل المرية فكان البد لزهير من أن يمر على كثير من األوعار، لكن باديس مع 

زهير ضابطا بربريا يحذره بالخطر الكامن له، ولكن ابن عباس وزيره أبعد إلى ذلك أرسل 
مقتل  ن ابن عباس كان يطمع في حكم المرية ورغب فيإ :عنه هذه الفكرة)وهناك من يقول

                                                 
م( زهير فتى المنصور بن أبي عامر: أمير، عصامي، صقلي األصل، من 1249 -هـ317هو ُزهير العامري )( 1)

)سنة الدهاة في عهد ملوك الطوائف باألندلس، كان من رجال خيران الصقلي صاحب المرية ووليها بعد وفاة خيران 

هـ( وتلقب "عميد الدولة" واستمر نحو عشرة أعوام امتد بها سلطانه إلى شاطبة، وما يليها إلى بياسة، وما 317

وراءها إلى الفج من أول عمل طليطلة، وكانت تربطه بصاحب غرناطة "حبوس بن ماكسن" محالفه، فتوفي حبوس 

ونزل على أبواب غرناطة، وجاءه باديس، وبحثا في  وخلفه ابنه باديس، فقصده زهير بجمع كبير الصقالبة وغيرهم،

تجديد المحالفة، فاختلفا، واقتتال، فانهزم أصحاب زهير وفني أكثرهم وقُتل زهير. خير الدين الزركلي: قاموس تراجم 

 . 51، مادة )زهير(، ص 4األعالم، ج

مترسلين، جمع من كتب األدب ما م(: وزير من الكتاب ال1141 -هـ542هو أحمد بن عباس القرطبي، أبو جعفر)( 1)

لم يكن عند ملك وكانت له ثروة واسعة، وعيب بالبخل إال على الكتب، أصله من عرب قرطبة، ومنشأه فيها، 

واستوزره زهير العامري الصقلي فاستمر معه إلى أن اقتتل زهير وباديس بن حبوس بظاهر غرناطة وقتل زهير 

، مادة 1بيده في حبسه. خير الدين الزركلي: قاموس تراجم األعالم، جوأسر بن عباس وحبس مدة ثم قتله باديس 

 .131)أحمد(، ص 
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على أية حال حاصرت قوات غرناطة زهير يوم جمعة و . (1)زهير لكي ينفرد بإمارة المرية(
ينتصب  إال أن أميرهم زهيرا قام  عر على جنده )وكان عددهم خمسمائة رجل(ذفاستولى ال

وضم إليهم  ،وراح يرتب من معه من السودان للقتال ،للحرب فثبت في قلب معسكره
بالنهوض ومهاجمة العدو في وجوه  هذيال الصقلبييفته )قائد عسكره( خل األندلسيين ثم أمر

 ،أصحابه من الموالي العامريين الفحول وعشيرته الصقلب وغيرهم الستقبال صنهاجة
فاستجاب له هذيل، لكنه لم يلبث أن سقط عن جواده وربما كان ذلك من طعنة أردته عن 

الجنود وانهزموا في أشد حاالت  فحل الذعر وسط ،صهوته أو من كبوة كباها حصانه
وفي هذه اللحظة غدر السودان بموالهم زهير الذي كان شديد الثقة بهم وانضموا  ،الفوضى

القتال حتى حكم الله  اإلى العدو بعد أن نهبوا خزانة موالهم، فاختلط الفريقان واشتد بينهم
ة قائدهم هذيل وانهزم بالظهور ألقل الطائفتين عددا ليرى الله قدرته... فنكص في الصدم

ولج  ،على وجههزهير ففر  ،وسيق هذيل إلى باديس أسيرا فعجل بضرب عنقه ،أصحابه
وا االعتداء ءفأسا ،به الفرار وانهزم أصحابه وركبت صنهاجة ولم يبقوا على أحد قدروا عليه

وعلى هذه السبيل أودى أميرهم زهير وجهل  ،فكان حتف من فر وتقطعوا ،وأبادوا أمة
وغنم رجال باديس من المال  ،عه وانقلبوا مع صنهاجة وكانوا يقاربون خمسمائةمصر 

والخزائن واألسلحة والحلية والعدة والغلمان والخيام وسائر أنواع األموال، وظفر باديس على 
)أي وزير زهير(  قوم من وجوه رجال زهير فعجل على الفرسان والقواد بالقتل وفيهم وزيره

ال من إفأمر بحبسه وعف باديس عن دماء حملة األقالم دونه  ،سالكبير أحمد بن عبا
وأطلق ابن حزم والباجي وغيرهما. وكان باديس قد أرجأ قتل ابن  ،أصيب منهم في الحرب
رسوال شافعا في  (2)األسرى إلى أن وجه إليه أبو الحزم بن جهور عباس مع جماعة من

 ،على عظيم ما كان ُيعطى في فديتهوآثر الشفاء في قتله  ،جماعتهم في شأن ابن عباس
فلما مر على الدار التي كان فيها ابن عباس أمر بإخراجه  ،فانصرف يوما مع أخيه ُبلقين

                                                 
 .11( رينهرت دوزي: المسلمون في األندلس،الجزء الثالث، ص 1)
م(، صاحب قرطبة، كان بنو جهور 1234 -713هـ= 345 -413( هو جهور بن محمد بن جهور، أبو الحزم )1)

دخلوها قبل"عبد الرحمن الداخل" بمدة، يقال: أصلهم من الفرس، وقيل: بل هم  أهل بيت وزارة مشهور في األندلس،
كلبيون. وأبو الحزم، هذا، أمجدهم وأنجدهم. ولي الوزارة في أيام الدولة العامرية إلى أن انقرضت، فاعتزل العمل 

بالله( فوافقوه، واستولوا على مدة، ثم استمال إليه فريقا من أهل التقوى والوجاهة ودعاهم إلى مبايعة هشام )المعتد 
هـ( واستقل أبو الحزم بقرطبة، وانتظمت له شئونها، ودرأ 311قرطبة بعد فتن كثيرة. وانقضت به الدولة األموية)سنة 

خير الدين الزركلي: قاموس تراجم األعالم، عنها ملوك الفتنة، وكان حازما يعد في الدهاة وله أدب وحلم ووقار. انظر 
 .131 -131ر(، ص ، مادة )جهو1ج
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مشى يجر قيوده(حتى أقيم بين يديه فأقبل على سبه ي إليه، فأقبل يرسف في قيوده )أي
فقال  ،ما هو فيهيتلطف ويسأل راحته م بن عباس)وزير أمير المرية( وتبكيته بذنوبه وأحمد

فبان ألحمد منه وجه الموت فجعل يكثر  ،اليوم تستريح من هذا األمر :له )باديس(
الضراعة لباديس ويضعف له عدد المال فآثر غضبه وهز مزراقه )أي رمحه القصير( 

فعلق وورى جسده خارج القصر، فمضى زهير وابن عباس  ،فركزه فيه وأمر بحز رأسه
 .(1)السبيل هعلى هذ

راع بين صمويل اليهودي)وزير الملك باديس ملك غرناطة( وابن عباس)وزير الص -
 :الملك زهير ملك المرية(

يتنازعان الشهرة،  ليكانت مقاليد األمور في غرناطة والمرية في ذلك الوقت في يد رج
فأما  ؛هاليفي اليهودي وابن عباس العربي شموئيلهما و وحمل كل منهما المقت الشديد لآلخر 

فقد ولد في قرطبة كما أشرنا قبل ذلك، ودرس بها التلمود واهتم بدراسة األدب العربي وألم  لشموئي
والتي  ةفي قرطبة ثم انتقل إلى مالق ،أوال ،، وكان يمتلك حانوت عطارة افتتحهعصرهبمعظم علوم 

ودية ، وفي الوقت نفسه تابع دراساته التلمعلى العاصمة(2)سليماننزح إليها بعد استيالء بربر 
وكان هذا الحانوت من حصن تابع ألبي القاسم بن العريف  واللغوية إلى جانب العبرية والعربية.

وكثيرا ما كان أهل هذه  حيث فتح متجره بالقرب من القصر الملكيوزير حبوس ملك غرناطة، 
لما لكتابة رسائلهم، والتي كانت تنال إعجاب الوزير  يترددون على صمويل، وهم أميون  ،الناحية

وكان شموئيل بارعا في الخط العربي، وهو فن يحظى بتقدير كبير  فيها من روعة البالغة اللفظية،
بين العرب، لمعرفته باللغات والخط، على عكس معظم اليهود اآلخرين، الذين كتبوا اللغة العربية 

ير معه إلى وقدم الوزير إلى مالقة واستفسر عن محرر هذه الرسائل واصطحبه الوز  بأحرف عبرية.

                                                 
( ابن عذارى المراكشي: البيان الُمغرب في أخبار األندلس والمغرب، تأريخ إفريقية والمغرب من الفتح إلى القرن 1)

الرابع الهجري، تحقيق ومراجعة ج.س. كوالن و إ. ليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، الطبعة الثالثة، الجزء 
 .19رينهرت دوزي: المسلمون في األندلس، الجزء الثالث، ص أيضا:  ؛ وانظر111 -117م، ص 1794الثالث، 

م( سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر، األموي، 1211 -715هـ= 321 -453( هو المستعين الظافر)1)

قب بالمستعين بالله. هـ( وتل477أبو أيوب: من ملوك الدولة األموية في األندلس، بويع بعد مقتل عمه هشام بن سليمان)سنة 

هـ، فتلقب فيها بالظاهر بحول الله، مضافا إلى المستعين بالله. وظهر المؤيد بن الحكم في أواخر 322ودخل قرطبة سنة 

السنة، فخرج المستعين إلى شاطبة، فجمع جيشا من البربر وهاجم قرطبة، فحصنها المؤيد. ولم يزل المستعين يقوى إلى أن 

هـ، وكان في 324طة وقرطبة، بعد حروب شديدة بينه وبين المؤيد؛ فجددت له البيعة بقرطبة سنة امتلك الزهراء وسرقس

جملة جنوده القاسم وعلي ابنا حمود، فولي القاسم الجزيرة الخضراء وولي عليًا طنجة وسبتة، فلم يلبث علي أن استقل وزحف 

وبمقتله انقطع ذكر بني أمية على منابر األندلس مدة سبع سنين. إلى مالقة فتملكها ثم إلى قرطبة فدخلها وقتل المستعين بيده. 

 .114، مادة )سليمان(، ص 4خير الدين الزركلي: قاموس تراجم األعالم، جوكان أديبا شاعًرا. 
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لملك حبوس باتخاذ إلى ا. وعندما اشتد مرض الوزير أشار (1)غرناطة وكان دائم األخذ بآرائه
إلى القصر واتخذه كاتبا  شموئيلوبالفعل استقدم الملك حبوس  ،وزيرا من بعده شموئيل

لغ م(، وعينه أيضا َجاِبَي ضرائب في مناطق مختلفة من المدينة. وكان آنذاك يب1320ستشارا)وم
كما شهد له علماء العرب  ،(2)من العمر خمسة وعشرين عاما، وأصبح ثريا وترأس الجالية اليهودية

أبناء ملته لم يخطيء على أنفسهم بتمكنه غاية التمكن من لغتهم الرائعة، ومع عطفه الشديد 
فوا القصد مطلقا وهو يكتب إلى المسلمين، إذ كان يكثر من اقتباس العبارات الدينية التي أل

ن العرب أنفسهم إ، بل (1)الحجابةاستعمالها. لذلك لم يجد حبوس غضاضة في رفعه إلى مرتبة 
فقد كان غزير العلم ملما بالرياضة والمنطق  ،زكوا هذا االختيار واعترفوا بأنه من ذخائر العبقريات

لعقل رجل دولة جمع بين رجاحة ا ضال عن كونهف ، والفلك ومتقنا فيما اليقل عن سبع لغات
 .(4)باإلضافة إلى لطف معشره وقربه من نفوس الجميع ،وجالئه

أما ابن عباس: وزير زهير أمير المرية، فكان أيضا رجال بارزا، وامتاز بأربعة 
أمور؛ الكتابة والمال الوفير والبخل المتناهي والعجب الشديد. وذاعت شهرته األدبية 

إلى كثرة أعدائه. وألن ابن عباس كان  وبالغته بين الناس، لكن الغرور الزمه مما أدى
عربيا خالصا، فقد كان شديد الكراهية للبربر واليهود. وكان أشد ما يثير ضيقه أن يرى 
مواله يحالف بربريا استوزر له رجال من اليهود يكرهه، لذلك اتفق على القضاء على 

وفاة حبوس في  ، فافترى عليه كثيرا من الوشايات ولكنها لم تحقق غايته. وبعدشموئيل
هـ( تاركا وراءه ولدين باديس وبلجين انقسمت اآلراء 413 -م1318شهر يونيو )

الستخالف كل منهما؛ حيث مال البربر وفريق من اليهود الستخالف بلجين ورغب العرب 
وبقية اليهود ومنهم شموئيل في أن يؤول الحكم إلى باديس، وكادت فتنة أن تحدث لوال 

. ونتيجة لهذا الوضع السياسي (0)ازل ألخيه عن العرش من تلقاء نفسهمبادرة بلجين بالتن
                                                 

(1) Grayzel,Solomon :Ahistory of the Jews, p326. 

المسلمون في األندلس، الجزء الثالث،  رينهرت دوزي:;ַּוע"ןַּגם:6ַּ עמ' א, הנגיד,פרק שמואל:לבן,ַּיוסף-שה(1)

 ؛ وانظر أيضا:14 -11ص 

Graetz, Heinrch: History of the jews, Vol 3,Philadelphia,p 255- 256. 

الِحجابة: وظيفة يقوم الموظف فيها على باب العظيم ليمنع الدخول عليه، وهو اليوم)سكرتير(؛ حجب الشيء ( 4)

به اب. وَحَجَب الحاِجب  يحجبه َحْجبا وِحجابا وَحجَّ أي ستره، والية الحاجب، وحاجب األمير : معروف، وجمعه ُحجَّ

رير. انظر  ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف، يَْحُجُب َحْجبا. واستحَجبَه: أي واله الِحْجبَة، والَمْحُجوب: أي الضَّ

 .51 -52م، مادة)حجب(، ص 1771بيروت، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، 

 .14 -11( رينهرت دوزي: المسلمون في األندلس، الجزء الثالث، ص 3)

 .11 -13( المرجع نفسه، ص 5)
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تولد لدى الناجيد فكرة أن هذه المعارك ال تهم نتائجها البالط وحده؛ وإنما تهم أيضا الناجيد 
والطائفة اليهودية بصفة خاصة، فتولد لديه هذا اإلحساس ليس لموقعه كوزير وقائد لجيش 

ئفة اليهودية التي لو ُهزمت لُقضي عليه هو، أوال، ثم الطائفة غرناطة فقط، بل كرئيس للطا
وحدث أن باديس كان ُيدبر للتخلص من سكان غرناطة عندما فتح . اليهودية بأكملها

العرب مناطق حدودية لغرناطة من هناك، وذبحوا السكان البربر فسعى باديس لخسارتهم، 
وئيل عارضه بشدة، ألن هذا األمر سيؤدي والذين كانوا أقلية بين السكان البرابرة لكن شم

إلى توحيد كل القبائل العربية ضد غرناطة، وقد أبلغ شموئيل العرب سرا بالخطر الكامن 
. ومن هنا ع د الناجيد تلك الحروب (1)لهم وتمكن من منع هذا الفكر الشرير لباديس

ته وسجل أحداثا مصيرية له ولطائفته ولمملكة غرناطة بعد ذلك. وتحركت عاطفته وشاعري
في تلك المعارك التي خاضها في تاريخ وقوعها نفسه، ففتح بذلك بابا جديدا من أبواب 
الشعر العبري والذي لم يطرقه أحد قبله، حتى قيل عنه: إنه الشاعر اليهودي الوحيد الذي 
شارك بنفسه في حروب المسلمين ضد جيرانهم، وعبر عن ذلك شعرا؛ إذ كان ينظم شعرا 

 . (2)معركة يخوضها كما ُيقر دافيد يلين عقب كل

وفيما يأتي وصف المعركة من داخل أشهر أشعار الحرب لرابي شموئيل هناجيد 

والتي لقبها بـ  ואל קנוא ונורא ֱאלֹוהַּ ֹעזوهي قصيدة وأولى قصائده الملحمية، 

ירה" )שירה , תהילה, " )قصيدة(؛ إذ نجده أطلق على بعض قصائده أسماء مثل שִׁ

ה"ونظم قصيدته على بحر الوافر، م1318، والتي كتبها عام (1)ירה(זמ ְמֻרבֶׁ  :"ה 
 (وتد سبب –وتد سبب سبب  -وتد سبب سبب) - -ס     - - -ס         - - -ס

יםַַַַַַַַּּּּּּּּ ים    ְמפֹוָעלִׁ ים   ְמפֹוָעלִׁ ַּ     ְפעּולִׁ

 . فعولن(      مفاعلن      )مفاعلن       
هذا البحر هو المحبب كثيرا إلى شعراء اليهود األندلسيين وتجدر اإلشارة إلى أن  

، وعدد أبياتها مائة وتسعة وأربعون بيتا. وتنقسم القصيدة (4)وينظمون عليه معظم أشعارهم

                                                 
 .974דובנוב,שמעון:ַּדבריַּימיַּעםַּעולם,ַּכרךַּרביעי,ַּעמ'ַּ( 1)

، 4العدد  مركز الدراسات الشرقية، عبد الرازق أحمد قنديل: أثر الشعر العربي في الشعر العبري األندلسي،(1)

 .115ص  ،م1221جامعة القاهرة،اإلسالم على اليهود واليهودية، سلسلة فضل

ששון,ַּדודַּסלימאן:ַּדיואןַּשמואלַּהנגיד,ַּיוצאַּלאורַּבפעםַּראשונהַּבשלמותוַּעלַּפיַּכתבַּידַּיחידַּבעולםַּ( 4)

ַּ)י(.2,ַּעמ'9177ַּעםַּהקדמהַּומפתחַּשירים,ַּאוקספורד,לונדון,ַּ

شعبان محمد سالم: التأثيرات العربية في البحور واألوزان انظر: ( ولمعرفة المزيد عن البحور العبرية وتفعيالتها 3)

 .71 -75العبرية، ص 
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وصف األسباب الشخصية والسياسية للمعركة واالستعداد  -إلى عدة أجزاء: افتتاحية
للقتال وتحركات المحاربين وصف مفصل  -تنظيم المعسكرات ووصف الحرب -للقتال

الخاتمة وبها وصف نتائج الحرب ووصف هزيمة العدو. ومناسبة هذه  -وآالت القتال
على أيدي ابن  ُزهير ميرالقصيدة ُنظمت عندما حدث ما هو معروف ومشهور مع األ

أنشد هذه األبيات يقص فيها وضعه معهما، وما  ،تعالى ،عباس كاتبه، وعندما أنقذه الله
لله للتنكيل بهما، وكان هذا النصر العظيم في صبيحة يوم الجمعة من شهر أيلول أعده ا

م، إذ بدأت المعركة بين جيوش المرية وجيوش غرناطة الذين حالفهم 1318سنة  )سبتمبر(
النصر وُألحق ابن عباس بالسبي، وُنظمت هذه القصيدة بعد بضعة أسابيع بعد مقتل ابن 

في القصيدة  ستعرض شموئيل هناجيدوي (.תורה חתשמ)عباس في مساء عيد التوراة 
 ،يصف المعركة نفسهاو ، األحداث السياسية الثالثة التي سبقت المعركة واالستعداد للحرب

التي وقعت فيها تواريخ ال تفصيال، ،هو يذكرو بعدها. التي وقعت أيضا األحداث  حكيوي
 ،ملوك المرية وغرناطةإلى  يشير بتلميحات مختلفةاألحداث المختلفة، واسم ابن عباس، و 

ُذكر  انتاي(لفو )ا אלפואנטיالمعركة.  الذي وقعت فيه مكانكما يشير أيضا إلى ال
ְריַּתلكن بترجمة عبرية " في اإلسبانية سمهاب ֲעָין קִׁ  قائال: 42كما ورد في البيت  (1)"מַּ

ְפָלם  ית ְלנִׁ ן ְיֵמי ֵראשִׁ ֲעָין     ְוֵאל ָשת מִׁ ְריַּת מַּ   .ֲחפּוָרהשּוָחה  ְבקִׁ

 وقضى الله عليهم من البداية هزيمتهم           في حفرة سحيقة في " قرية معين"
كل هذه األمور تضع أمامنا قصيدة شخصية تصف أحداثا التتكرر. وكما سنرى فيما 
يلي أن التحليل السياسي هو شخصي أيضا، فشموئيل هناجيد يرى أن الهجوم من 

. (2)ار به شخصيا وباليهود الذين تحت حمايتهجانب جنود المرية محاولة لإلضر

 ( قائال:161 -111وأنشد في األبيات )

י    י ְברֹאש ֵאלּול ְבֵעינַּ שִׁ ָרה  ויום שִׁ ְשָעה ְבָאב אֹו ָהֲעֹשָ  (3)ְכיֹום תִׁ

                                                 
ֲעָין"، والتي ذُكرت باالسم العبري "Alpoantai")منبع، نبع(، وبالالتينية " Fuente كلمة إسبانية "(1ַּ) ְרי תַּמ  "  ְבקִׁ

اء الذي دارت فيه المعركة. وذلك ربما )النافورة أو مجموعة عيون ماء( أي يقصد مكان النافورات أو عيون الم

  الشتهار األندلس بوجود النافورات في ذلك الوقت.

Corriente, F. (2008). Diccionario: Spanish-Arabic, in Spanish, Herder, p.595. 

 .721 אליצור,שולמית:ַּשירתַּהחולַּהעבריתַּבספרדַּהמוסלמית,ַּכרךַּשני,ַּעמ'( 1)

من آب: هو الشهر الخامس وفق تسلسل الشهور العبرية القديمة، ولم يرد االسم آب في ( يوم التاسع أو العاشر 4)

"المقرا"، ويسمى باألشورية آبو، وهناك من يرى أنه اختصار لالسم آبو سرني، الذي يعني شهر اليوبيالت. يوم 

بهذا باء تمرد بركوخفا خراب بيت المقدس األول والثاني يوم صوم وحزن، وفي هذا اليوم تم خراب بيتار أيضا، و

بالفشل. ويعد التاسع من آب أشهر مناسبات صوم الحداد الذي وقعت فيه، وفقا للمرويات اليهودية، خمس كوارث 
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ָמחֹות    יָרה       ְוסֹופֹו יֹום ְגֻאָלה יֹום ֹשְ ְקצִׁ ּיים בַּ ת ֲענִׁ ְמחַּ  (1)ְכיֹום ֹשִׁ

ילוְ  י ְויֹום גִׁ ל ָצרַּ ֵלק ְשלַּ  ְכיֹום ֶלֶדת ֲעָקָרה ָהֲעצּוָרה     יֹום חַּ

ים ְשעִׁ ע ְותִׁ ְפֵני בֹוא ְשנַּת תשַּ י ְואֹוָרה!    ְולִׁ  ְתשּוָעה ֻשְלָחה ֵאלַּ

 كيوم التاسع من آب أو العاشر    يوم الجمعة أول أيلول في نظري كان و 
 كسعادة الفقراء بيوم الحصاد    عادةنهايته يوم خالص ويوم سكانت و 

 بهجة العاقر بوالدتهاكيوم         أعدائي يوم بهجة غنائم قسيمويوم ت
 النور.خالص و ال أتاني      وقبل مجيء سنة تسعة وتسعين  

 ثانيا: الجوانب األدبية:
يزخر الشعر العربي منذ القدم باألشعار التي تتناول الحروب وأشهرها حرب 

بين بكر وتغلب ابني وائل، وقد دامت أربعين سنة، وإن في حرب  البسوس التي دارت
البسوس من المواقف والشعر ما هو أشبه بمواقف إلياذة هوميروس وشعرها. وحرب البسوس 
على حد قول سليمان البستاني في مقدمة اإللياذة: "حرب تناقل العرب أخبارها وتناشدوا 

اليصلح قالب منها لصوغ المالحم التامة شعرها على مر القرون" وصاغوها بقوالب شتى 
كاإللياذة، ومع هذا فإن جميع ما قيل فيها من الكالم المنظوم أقرب إلى الشعر القصصي 

كما لم يكن وصف الشعراء للمعارك وصفا مطوال، فليس لديهم قصائد  منه إلى الموسيقى،
صف مقتضبة متجزئة تمسك بأوائلها حتى تبلغ نهايتها، وإنما هي فترات شعر في لمحات و 

يتبين فيها الروح العربي البياني واالختصار في سرد الصور، وإذا ُوجد منها مطوالت في 
                                                                                                                         
لليهود: ُحكم فيه على"جيل التيه في سيناء" أال يدخل إلى فلسطين، ثم تخريب أورشليم مرتين)الخراب األول والثاني(، 

حرق أورشليم الخربة على يد األعداء على يد أدريانوس، وكذلك طرد اليهود من أسبانيا ثم االستيالء على بيتار، ثم 

في هذا اليوم. وشهر آب هو أحد الشهور الستة، التي خرج خاللها من أورشليم المبعوثون ليبلغوا اليهود في أرجاء 

ارج فلسطين كيفية تحديد الصوم في المعمورة عن اليوم الذي حدد فيه "السنهدرين" بداية الشهر، حتى يعرف اليهود خ

التاسع من شهر آب. ويسمى يوم السبت السابق للتاسع من آب)أغسطس( سبت االضطهادات، وأُطلق عليه في فترة 

الذي يرمز به  (المعزي آب)" أي מנחםַּאבالحقة "سبت النبوءة"، وفي األجيال األخيرة أُطلق على شهر آب اسم "

سب األسطورة، في اليوم الذي خربت فيه أورشليم. ويسمى السبت التالي للتاسع من آب إلى اسم المسيح الذي سيولد ح

، وذلك على اسم الهفطاراه التي تبدأ بالكلمات "عزوا عزوا شعبي")إشعيا: (أي سبت قراءة المراثي)"שבתַּנחמו"

ּלֹוןֳַּאֳבן-אבן(. 32 ְבָרָהם:ַּמִׁ ؛وانظر أيضا: 7 (,ַּעמ'ְשָעהְַּבָאבתִַּׁ,ע"עַּ)7996שֹוָשן,ַּכרךַּראשון,ַּישראל,-שושן,א 

م، مادة )آب(، 1221رشاد الشامي: موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، 

 .411، 12ومادة )التاسع من آب(، ص

رة الحصاد يكون ( وفقا للمقرا من حق الفقراء والمحتاجين أن يلتقطوا ما يقع من الجناة من حصاد األرض، وفي فت1)

ֲחֵריַַּּ: "4/ 1من حق المحتاجين أن يأخذوا العُشر طبقا لما ورد في سفر راعوث  ַּא  ה ָשדֶׁ ַּב  ֵקט ְתל  ַּו  ָתבֹוא ַּו  ְך ֵתלֶׁ ו 

ְך לֶׁ ימֶׁ ֱַּאלִׁ ת ח  ְשפ  מִׁ ַּמִׁ ר ֲַּאשֶׁ ז ְַּלֹבע  ה ָשדֶׁ ַּה  ת ְלק  ַּחֶׁ ָה ְקרֶׁ ַּמִׁ ר קֶׁ יִׁ ַּו  ים ֹקְצרִׁ راء " )فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل و.ה 

 الحصادين، فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة أليمالك(.
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موضوع الحرب ووصف المعارك، ال نجد فيها وحدة متناسقة في الموصوفات المتشابهة. 
وإن ُوجد قصائد كاملة فهي قليلة يصف شعراؤها المعارك التي شهدوها أو قيلت لهم، وذلك 

يق القافيةالراتبة واتساع المعاني المتوالدة، فكان الشاعر ُيفضل الخروج من موضوع لض
 .(1)آلخر ومن صورة لم ُيكمل وصفها إلى غيرها من الصور

 شعر المعارك والحماسة:

ظهر شعر الحماسة العربي في العصر اإلسالمي لخدمة الدين ونصرته، وجاء  
بطولة ليس السلب والنهب واإلغارة؛ بل هو الجهاد اإلسالم ورسالته موجها للخير، فباعث ال

والقتال في سبيل الله ونشر دعوته، وُجعلت غاية هذا الحماس في سبيل الله. وبهذه 
العقيدة انتصر المسلمون على أعدائهم، فكانوا اليهابون الموت، فمن انتصر فرح بالفوز، 

ل عصر شعره الذي ُيبرز دواعي ومن ُاسُتشهد فاز بجنات النعيم وله إحدى الُحسنيين. ولك
إظهار الفخر والحماسة فيه؛ فقديما في شعر الجاهلية كان الشاعر يفخر بنفسه ونسل 
قومه متباهيا بهم في شعره ودواعي الحماسة لقسوة الحياة ومخاطرها، وكان العربي يرتحل 

شعرا حفاظا من مكان آلخر لالستقرار فإذا زاحمه أحد صار صراعا بينهما وتبادال الكلمات 
حتى  على العادات واألخالق، فكان هناك تصوير للمعارك حية بأبطالها وخيلها وسيوفها، 

صار ما قالوه في أوصاف السالح وعدة القتال تراثا أدبيا في شعرنا العربي نكاثر فيه آداب 
الشعوب، فشعراء الحماسة في الجاهلية كانوا ينهضون، كسائر الناس، بعبء القتال، وقد 

وه جزءا من حياتهم، وبات من العار لديهم أن يموت المرء حتف أنفه، كما باتت من عد  
، بينما نجد (2)عاداتهم أن يتحدثوا عن القتال، وأن يصفوا المعارك، وأن يتفاخروا باأليام

دواعي شعر الحماسة تطور في العصر العباسي وتناول وصف تعبئة الجيوش وطريقة 
وأساطيلها، ومن ثم سجل شعراؤه انتصاراتهم وهزيمة  زحفها ووصف أسلحتها وخيلها

 أعدائهم.
 
 

                                                 
 .11، 59م، ص1771( حنا الفاخوري: الفخر والحماسة، الطبعة الخامسة، دار المعارف، 1)

 .19م، ص1771(حنا الفاخوري: الفخر والحماسة، الطبعة الخامسة، دار المعارف، 1)
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 وقد أثنى الله تعالى في وصف المجاهدين، فقال تعالى:
ا َكَأنَُّهم ُبْنَياٌن مَّْرُصوٌص "  ، وندب إلى جهاد (1)  "ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِلِه َصفًّ

. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، "الحرب (2)زاءاألعداء ووعد عليه أفضل الج
، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة دم في سبيله، (1)خدعة"

 .(4)أو قطرة دمع في جوف الليل من خشيته"
هكذا كانت عقيدة المسلمين في الجهاد والحماسة في الحرب، بينما نجد عقيدة 

تختلف كثيرا، ويتضح ذلك من خالل تحليل أشعار شموئيل هناجيد في اليهود في الحرب 
 هذه القصيدة التي ُتصور المعركة تصويرا حيا.

 

 سمات أشعار الحرب لرابي شموئيل هناجيد:
 

ُعرف في تاريخ الشعر العبري األندلسي أن الناجيد هو بطل أشعار الحرب 
 لم يطرق شاعر آخر غيره هذا الغرض والمالحم العبرية األندلسية الوحيد دون منازع؛ إذ

الشعري بالصورة التي وجدت عنده، فقصائد الحرب لرابي شموئيل هناجيد تميل إلى الشعر 
الملحمي والقصصي في سرد األحداث التي أدت إلى الحرب، ووصف المعارك، ووصف 

كلها مطاردة العدو المهزوم، والحديث عن فرحة النصر أو األسى والحزن على الهزيمة، ف
عناصر ملحمية عرفها الشعراء العرب في العصر الجاهلي، فضال عن أشعار عصور 
اإلسالم التي قامت على نهجها الملحمة الشعرية العبرية، رغم قلة اإلنتاج العبري في هذا 
الصدد، فطبقا ألغلبية المصادر يتفرد شموئيل هناجيد في هذا الجانب؛ فالعنصر الملحمي 

ملحمية في القصيدة  التي أمامنا، وهي صالة تضرع الناجيد كقائد أحد أجمل النصوص ال
 . (0)قبل اندالع المعركة يتوجه الشاعر إلى الله القاضي بالعدل

يعد شعر الحرب هو الجزء األكثر أهمية في شعر الناجيد إلى جانب ما نظمه 
لسياسية ابنه يهوسف؛ ففيه إعادة بناء تاريخي ألوقات المعارك ومكانها وخلفيتها ا

                                                 
 .3سورة الصف آية  1))

م، 1227شهاب الدين محمد بن أحمد: المستطرف في كل فن مستظرف، دار الفجر للتراث، القاهرة، ( األبشيهي،1)

 .419ص 

 (.1174(، ومسلم)4242( حديث صحيح،أخرجه البخاري)4)

 (.1117( أخرجه الترمذي )3)

ربي في الشعر عبد الرازق أحمد قنديل: أثر الشعر الع;ַּוע''ןַּגם:77ַּעמ'ַּ א, הנגיד,פרק שמואל:לבן,ַּיוסף-שהַּ(5)

 .114، ص العبري األندلسي
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ومعسكرات الجنود وأساليب الحرب، وهناك رأي يقول بأن السمة البارزة لقصائد الحرب هو 
ميلها للزندقة والُكفر، ومن هنا احتقر رابي سليمان بن جبيرول هذا النوع . لم يظهر 
موضوع الحرب في األدب العبري بوضوح خاصة في العصر الوسيط إال في قصائد رابي 

الذي ناقش شعره موضوع الحرب، فهيكل قصائد الناجيد متين ومتماسك شموئيل هناجيد، و 
واألوصاف واسعة، ويتنقل من مرحلة إلى أخرى بال توتر وبتدفق إيقاعي؛ فكل فكرة يتم 

 .(1)التعبير عنها بوضوح وصبر تمليه الرؤية الواسعة والتخطيط الدقيق
 :" ֱאלֹוהַּ ֹעזالتأثير العربي في قصيدة " -

الله )ַּ"ֱאלֹוהַּ ֹעז"عربية في نظمه لقصيدة (1)يل هناجيد موتيفاتاستخدم شموئ

والتي تدل على تأثره بالبيئة العربية سواء في طرحه بعض األفكار العربية أم  (القوي
 أسلوب كتابته في اختيار األلفاظ، وذلك على النحو اآلتي:

 الوصف في شعر المعارك: -
أعمال البطولة، ثم وصف دار الشعر الحماسي حول وصف المعارك ووصف 

الخيول واإلبل، وأدوات الحرب وما إلى ذلك، وقد برع الشعراء العرب في الجاهلية في 
وصف المعارك وتصويرها حية نابضة مملوءة باألهوال، كما برعوا في وصف أدواتها، 

ون فكانوا يصفون الخيول بالسرعة والخفة ويشبهونها بالظباء والنعام والريح، كما كانوا يصف
أدوات الحرب كالسيف والرمح، وكان الشعراء يصفون الفارس أو البطل بعدة صفات مثل 
األسد كدليل على شجاعته، وكذلك نجد وصف الناجيد أثناء تصويره لما يدور أثناء 

                                                 
 .1עמ'ַּ א, הנגיד,פרק שמואל:לבן,ַּיוסף-שהַּ( 1)

)فكرة، موضوع، تيمة، خيط ونسيج في األفكار في الرواية(، اكتسب  "theme, and thematicsمصطلح " (1)

يقى، فالبعض يقول: إنه قدرا كبيرا من الغموض بسبب الخالف المضفى عليه في النقد األدبي بعد استعارته من الموس

يعني "الدعوى" أو "الحجة" أو "المبدأ" الذي قد يفصح عنه العمل األدبي إما بصورة خفية في غضونه أو بصورة 

عامة، ويفضل البعض قصر معناه على "الفكرة" أو السؤال الذي قد التكون له إجابة بحيث يستخدم مصطلح القضية 

thesis ألن القضية تتضمن اإليحاء بحل أو تقديم حل ما. ويفرق برنس بين "الفكرة" في اإلشارة إلى المعنى األول ،

(theme والموضوع )motif) أو الموضوع الرئيسي( )leitmotif على أساس أن الفكرة مجردة والموضوع )

األفكار،  فليس معناه، كما يوحي تركيب الكلمة، علم دراسة thematicsمجسد، وهو ما يذهب إليه جمهور النقاد. أما 

ولكنها تعني في الرواية النسيج الفكري الناشيء من األحداث والشخصيات باعتباره محصلة نهائية تتخذ عادة شكال 

هرميا من األسئلة والمشاكل. ويتشابك هذا المفهوم مع مفاهيم أخرى في مصطلحات أدبية قائمة، فالفكرة تصرف 

لذلك فربما كان تعريب الكلمة أي "تيمة" الذي ساد منذ الستينات في و intellectualوربما إلى  ideaالذهن إلى كلمة 

الكتابة النقدية العربية أنجح في تقريب المصطلح. انظر محمد عناني: المصطلحات األدبية الحديثة دراسة ومعجم 

 .119 -111م، ص 1771لونجمان،  -عربي، الطبعة األولى، الشركة المصرية العالمية للنشر -إنجليزي
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المعركة؛ من نحو وصف الخيل والرماح والسيوف؛ فنجد أحد فرسان ربيعة المشهورين 
 أنشد قائال:

 غدا، والليث غضبان   مشينا ِمشية الليث -
فهذا شيخ جاهلي، قد تقلبت عليه األيام، وقد ُدعي إلى الحرب وهو في شيخوخته، 
فلبى النداء ألن الشر قد صرح، ومشى في قومه مشية الليث الجائع الغضبان، ونظم في 

 .(1)ذلك شعرا حربيا يحمل في ألفاظه حكمة الشيخوخة وصرامة البطولة وعنفوان الجاهلية
 قائال:12نجد وصف األسد عند الناجيد في البيت الـ  بينما -

ר ים ְוָעצַּ מִׁ יר עַּ ד ְכפִׁ י ָעמַּ יו ֲעָצָרה   ֲאזִׁ ֲחֵרי ָאבִׁ מֹו אַּ  ְבעַּ

 وتزعم شعبه بعد أبيه باإلجماع           وعندئذ وقف أسد الشعوب 
 ك حبوسوهنا شبه الناجيد الملك باديس باألسد القوي عندما تقلد الُحكم مكان أبيه المل

 قائال: 61كما نجد وصفا آخر لألسد في البيت الـ  -

ָּיה ָכה ְטרִׁ ים ֶיֱחזּו מַּ ירִׁ יא ֲעָטָרה  ְכפִׁ לּו הִׁ  ֲעֵלי רֹאָשם ְכאִׁ

 على رؤوسهم كأنه تاج        أسود يرون جرحا مفتوحا
حيث وصف الناجيد الجنود العرب باألسود وأنهم أبطال اليهابون الموت، بل يعدونه تاجا 

 لى رؤوسهم.ع

 وصف الخيل: 

 قائال: 20وصف الناجيد الخيل في قصيدته باألفاعي الهاربة من النور في البيت الـ 

ם ְישּובּון ים ְירּוצּון גַּ ּסּוסִׁ ְמאּוָרה ְוהַּ ים ְנטּושים מִׁ ְפעֹונִׁ  ְכצִׁ

 كاألفاعي الهاربة من جحورها   والجياد تكر وتفر
ئجها ووصف المحاربين وبسالتهم وعتادهم، فعندما وصف الناجيد جو المعركة ونتا

نجد وصفه السابق للخيول في سرعتها مشابها لوصف امرىء القيس لحصانه حين 
 قال:

 (2)مكر مفر مقبل مدبر معا             كجلمود صخر حطه السيل من عل

 
 
 
 

                                                 
 .17، 11-15( حنا الفاخوري: الفخر والحماسة، ص 1)
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 وصف أدوات الحرب:

قواس، كما هو ُمتبع وصف الناجيد في قصيدته أدوات الحرب كالسيف والرمح والسهام واأل
 تمام الطائي ُينشد قائال: افي أشعار العرب ، فنجد الشاعر أب

 (1)والِعلُم في ُشُهِب األرماح المعًة  بين الخميَسين ال في الَسبَعِة الُشُهِب 
حيث شبه الشاعر هنا الِرماح بالُشُهب الالمعة التي تظهر في السماء من كثرتها وحركتها 

 ولمعانها.
فكرة هذا البيت أنشد الناجيد وصفه عن الرماح في البيت الحادي والستين  وعلى غرار

 قائال:ַּ(11)

ים ְשלּוחִׁ ים הַּ לּו ָהְרָמחִׁ ֵויר ְבאֹוָרה ְכאִׁ ְלאּו אַּ ים מִׁ  ְבָרקִׁ

 والرماح المسلولة كأنها          بروق مألت الفضاء بنورها
رتها في السماء بالبروق حيث صور الرماح المقذوفة من شدة لمعانها وبريقها لكث

 التي تضيء الفضاء بنورها.

 وصف السيف:

كثر وصف السيف في المالحم العربية، ونجد هنا تشبيها للسيف بالشعلة أثناء سير 
المعركة وتصويرا حيا لما يدور فيها، فنجد ابن الزقاق البلنسي )المغرب واألندلس 

 ه( في وصف السيف يقول:028-ه463م/ 1114-م1366

يه            ياأي   (2)يوم الطِ عان كشعلة النيران     ها الملك الذي هندُّ

 64د وصف الناجيد للسيف في البيت وعلى غرار فكرة وصف السيف بالشعلة نج
 قائال:

ְנָהָרה יד                  ְבָנְפלֹו ָכֲהָתה בֹו הַּ פִׁ ֶחֶרב ֲעֵלי רֹאָשם ְכלַּ  ְוהַּ
 (4)يعشي من نورها ضوء النهار                     والسيف كشعلة على رءوسهم    

 

 

                                                 
 .94(حنا الفاخوري: الفخر والحماسة، ص 1)

 انظر الموسوعة الشعرية: .41البيت  قصيدة الجيُش يُملي نَْصَرهُ الَملَواِن،ابن الزقاق البلنسي: ( 2)

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/59934  

 .31، ص عبد المجيد: اليهود في األندلس محمد بحر( 4)

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/59934
https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poem/59934
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 االستشهاد ونيل لقب البطولة في المعارك عند العرب واليهود  -
 

تميز شموئيل هناجيد بشجاعته وقوته في حروبه الكثيرة، ورغم ذلك لم يمنعه من 
الخوف من الموت كلما كان على وشك الدخول في المعركة وخصوصا وقت المعركة 

وفي قصائد كثيرة عن الحرب وصف لنا المعارك التي شارك فيها، وقدم في بعضها نفسه. 
تواريخ وأسماء رجال وأماكن، وفي قصائد أخرى أعطى لنا يهوسف خلفية تاريخية في 
العناوين التي قدمها ألشعار والده أثناء إعداده للديوان. وعندما شرع شموئيل هناجيد في 

وقفه في أشعار الحرب العربية تقليدا طويال ُمتبعا في قص تجاربه في حقل المعركة است
تلك األشعار؛ أال وهو أن كثيرا من أشعار الحرب العربية ُنظمت كقصيدة تفاخر، ونجد أن 
وصف المعركة يظهر بعد المقدمة الطويلة. ومن ثم نجد أن هناك قوالب وأغراضا كثيرة 

عار العربية مثل: وصف الجنود في أشعار شموئيل هناجيد ُأخذت على األغلب من األش
الراغبين في الموت لنيل لقب البطولة، وغرض الشماتة في العدو مثلما يوجد في األشعار 
العربية، نجده أيضا في األشعار العبرية )مثل قصيدة دبورة في سفر القضاة واالنتصار 

لقصيدة على سيسرا والتمثيل بجثته والتشفي في موته( كما يظهر هذا الغرض في هذه ا
أثناء وصف تدحرج جثث األعداء وتجهيزها كطعام للطيور، ووصف شموئيل هناجيد هذا 
النوع في جزء من أشعار الحرب له قائال: إنه اليطلب الموت في المعركة، وهو استجابة 
لخطر الموت لكن بداخله صلوات خاشعة للنجاة، فتيمة هذه األشعار مختلفة عن أشعار 

ا ُيكتب بعد النصر ليست أشعار الفخر واالعتزاز بمعجزة بطولة الحرب العربية، وأن م
الجنود وقائدهم المبجل؛ إال أنها في األغلب أشعار تمجيد وعرفان للرب، ففيها ُيبرز 
شموئيل هناجيد أن النصر حدث على يديه بمساندة الرب، فمعظم أشعار الحرب لشموئيل 

شعار ُنظمت غالبا في وقت قريب من هناجيد عادة ما يتم توجيهها لله، وبعض هذه األ
نهاية المعركة وفي أغلب األحوال تم الحصول على تلك األشعار من يهوسف بن شموئيل 

. وعلى الرغم من وجود تناقض جوهري (1)هناجيد؛ إذ كان شموئيل ُيطلعه ويخبره بالنصر
بالمصير بين قيم البطولة العربية والموجودة باألشعار العبرية، وخاصة فيما يتعلق 

القديم)القدرية( والقسوة على العدو المهزوم فإنه الناجيد تناول هذا التناقض من خالل دمج 

                                                 
 .722מ'ַּאליצור,שולמית:ַּשירתַּהחולַּהעבריתַּבספרדַּהמוסלמית,ַּכרךַּשני,ַּע( 1)
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فعبر عن ذلك في  ،(1)العنصر الديني القومي )وفق زعمه( في عدة أماكن بالقصيدة
 قائال: 04-01قصيدته في البيت 

ף ְוֵחָמה ים יְַּחְשבּו יֹום אַּ ְנָאה ֶאת ְבכּור מָ  ֲאָנשִׁ  ֶות ְבכֹוָרהְוקִׁ

ֶקש לֹו ְקנֹות ֵשם ְקֶנה ְמכּוָרה ְוָכל ֶאָחד ְיבַּ ֲאֶשר יִׁ  ְונְַּפשֹו בַּ

 في يوم الغضب والغيظ والحقد     برون مالك الموت حق     رجال يعت
 وكل واحد منهم ُيريد أن يحقق لنفسه مجدا        مضحيا بروحه في مقابله

يد الجنود العرب في حروبهم، وأنهم إذ يوجه شموئيل كالمه عن طبيعة تقال
اليترددون في التضحية بأرواحهم لينالوا مدح األبطال ويحظوا لقب الشهادة، فهو استشهاد 

ף ְוֵחָמה يدل على الفخر والرغبة في طلب الموت؛ فنجده استخدم تعبير "  יֹום אַּ
ְנָאה يت التالي معبرا كناية عن يوم المعركة، ويستنكر في الب (يوم الغضب والغيرة)" ְוקִׁ

بأن ما يسعى الجنود العرب آملين في الحصول عليه وهو لقب البطولة وحرص الجنود في 
ريعان الشباب على القتال، حتى الموت هو ثمن الجدوى منه ألنه يشتري الشهرة مقابل 

 الموت وأن نفسه أصبحت ُمباعة بما يشترى، فالموت في نظرهم أفضل من الحياة. 
ويؤكد عظمة فكرة االستشهاد في عقيدة  68 -66في األبيات من  ثم يعود شموئيل

الجنود المسلمين وإقبالهم بمنتهى الشجاعة على المواجهة في الحرب حتى لو كلفهم ذلك 
 حياتهم، فهم جنود أسود أقوياء اليهابون الموت، فيقول:

ים ירִׁ ְגבִׁ ים הַּ ְגָברִׁ יָתה ְבחּוָר   ְוָקצּו הַּ מִׁ ֵּייֶהם ְוהַּ  הְבחַּ

ָּיה ָכה ְטרִׁ ים ֶיֱחזּו מַּ ירִׁ יא ֲעָטָרה  ְכפִׁ לּו הִׁ  ֲעֵלי רֹאָשם ְכאִׁ

יָתה ְבָדֵתיֶהם ְיָשָרה מִׁ יֵניֶהם ֲאסּוָרה  ְוהַּ ָּיָתם ְבעִׁ ְַּוחַּ

 حياتهم وفضلوا الموت   ودفع الرجال الشجعان
 على رؤوسهم كأنه تاج          أسود يرون جرحا مفتوحا

 والحياة في نظرهم محرمة )القيمة لها(    فالموت في دينهم حق
 
 

                                                 
ַּודחייה,( 1) ַּקירוב ַּיוסף: ַּהוצאתַּהספריםַּשלַּ טובי, ַּהביניים, ַּוהשירהַּהערביתַּבימי ַּהשירהַּהעברית יחסי

ַּ.777,ַּעמ'7999ַּביתן,ַּישראל,ַַּּ-אוניברסיטתַּחיפה,ַּזמורה
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 عن تفضيله الموت في المعركة: (1)وفي ذلك األمر نجد قول عنترة بن شداد -

 (2)فمْوُت الِعز خْيٌر من حياِة  دعوني في القتاِل أُمْت عزيًزا

إذ يوضح عنترة في هذا البيت االستعداد التام في المواجهة بكل بسالة وشجاعة حتى لو 
عان شبابه، فإن موته وهو مرفوع الرأس خير له من أن يعيش حياة الضعفاء مات في ري

 ذليال.
 ومن األناشيد الحربية والقصائد الملحمية التي قيلت في حرب البسوس قول مر ة مخاطًبا جساس:  -

 (1)وبعض العار ال يمحوه ماح  وأجمل من حياة الذل موتٌ 

 التغني بفخر النصر وإذالل العدو

ر البطوالت العربية والُمسمى عند العرب "بشعر الحماسة"، وفي نجد تأثير شع
 ديوان عنترة ابن شداد وهو بمثابة شمشون الجبار العربي قائال:

 أنا في فضل نعمتهم ربيت         وكيف أنام عن سادات قوم
 ونادوني أجبت متى ُدعيت        وإن دارت بهم خيل األعادي

 ورمح صدره الحتف المميت                بسيف حده ُيزجي المنايا
 وقد َبلي الحديد وما ُبليت        ُخلقت من الحديد أشد قلبا

 بإقحاِف الرؤوس وما رويت        وإني قد شربت دم األعادي
 ومن لبن المعامع قد ُسقيت       وفي الحرب العوان ُولدت طفال

 وال للسيف من أعضاي قوت      فما للرمح في جسمي نصيب
 تخز لِعظم هيبته البيوت        ي بيٌت عال فلَك الُثريا         ول
 
 

                                                 
( هو عنترة بن شداد وقيل ابن عمرو بن شداد وقيل عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد، ويُلقب بعنترة 1)

لفلحاء )وهو انشقاق الشفة السفلى(، هو أحد فرسان العرب المشهورين وأجوادهم المعروفين وأحد األغربة الجاهليين ا

ومنهم عنترة وأمه زبيبة، وفي القاموس: وأغربة العرب سودانهم. وكان أبوه قد نفاه واستعبده على عادة العرب مع 

م النجابة، وكان إخوته من أمه عبيدا، وكان أشعر العرب وأشدها.  أبناء اإلماء فإنهم يستعبدونهم إال إذا ظهرت عليه

 .5م، ص1795لبنان، الطبعة األولى،  -شرح ديوان عنترة، دار الكتب العلمية، بيروت

 .14( شرح ديوان عنترة، ص 1)

 .57( حنا الفاخوري: الفخر والحماسة، ص4)



 د. رانيا روحي محمود كامل    ...                        "الله القوي  ֹעז ֱאלֹוה ַּ"الشعر التأريخي في قصيدة  
 

   611 

 :101 -66بينما أنشد الناجيد فرحا وشماتة في العدو، في البيت 

ים ָבֲאָדָמה ירִׁ ְגבִׁ ים  ְוָראֵשי הַּ ְמְכרּו ֶאֶלף ְבֵגָרה -ְתֵאנִׁ  (1)נִׁ

ים                 כְ  ְלָתם ְנפּוחִׁ פַּ ים ְבמַּ רִׁ ֹשָ ָשה ֳעָבָרהְוהַּ  מֹו נֹאדֹות, ְכמֹו אִׁ

ים, ֵאין ְבֵרָרה  ם ְמָלכִׁ ים עִׁ ים            ּוָמכִׁ ל ֲאדֹונִׁ ים עַּ  ְוָשְכבּו ָשם ֲעָבדִׁ

 تين ُيباع األلف بجيرة             على األرضورؤوس األبطال    
 حاملوالقادة في سقطتهم قد انتفخوا             كما ينتفخ الزق أو المرأة ال   

 (2)ال فرق بين مملوك ومالك            األسيادهناك رقد العبيد فوق     

ُيشير الناجيد في هذه األبيات إلى مصير األعداء الُمر؛ إذ أحرقت النيران جثث األعداء، 
فما أكثر الرؤوس المقطوعة والتي أصبحت ال تساوي األلف منها أقل العمالت، وجميع 

العراء، وسيظلون هكذا، فلن يواريهم أحد التراب، كما لن  الجثث منتفخة، بطونهم في
يتعرف أحد عليهم فال تستطيع أن تفرق فيها بين الملوك والمملوكين، أو بين السادة 
والعبيد. ويرى البعض أن تأثر الناجيد الواضح بالقصيدة العربية أوقعه في تناقض مع ما 

ون: إن موقف الشاعر الذي يفتخر جاء في تراثه اليهودي القديم؛ من ذلك كما يقول
بانتصاره الشخصي يتناقض مع وجهة النظر اليهودية التي ترى أن اإلنسان ال يمكن أن 
ينتصر بقوته شخصيا فقط، بل إن الله هو الذي يسبب األحداث، كما أن الفرحة لهزيمة 

 .(1)العدو ال تتفق أبدا مع وجهة النظر اليهودية أيضا
 
 
 
 

                                                 
، والتي كان يستخدمها العبرانيون، وهي جزء من عشرين من )الجيرة(: من األوزان الصغيرة المألوفة قديما (ֵַּגָרה1)

שַַּּ:"14/ 42الشاقل )الفضة(كما ورد في سفر الخروج  ֹקדֶׁ לַּה  קֶׁ לְַּבשֶׁ קֶׁ שֶׁ יתַּה  ֲחצִׁ יםַּמ  ְפֻקדִׁ לַּה  ְתנּוַָּכלַָּהֹעֵברַּע  זֶׁהַּיִׁ
יהָוה לְַּתרּוָמהַּל  קֶׁ שֶׁ יתַּה  ֲחצִׁ לַּמ  קֶׁ שֶׁ יםֵַּגָרהַּה  ְשרִׁ ْعِطيِه ُكلُّ َمِن اْجتَاَز إِلَى اْلَمْعدُوِديَن: نِْصُف الشَّاقِِل ِبَشاقِِل " )هذَا َما يُ עֶׁ

ِ(؛ وقيل: إنها تعدل ست عشرة حبة شعير ثقال  ب  أو خمس اْلقُْدِس. الشَّاقُِل ُهَو ِعْشُروَن ِجيَرةً. نِْصُف الشَّاقِِل تَْقِدَمةً ِللرَّ
ְהיֶׁהַּ: "15/ 11عشرة حبة قمح تقريبا كما ورد في سفر الالويين  ַּיִׁ ֵַּגָרה ים ְשרִׁ שַּעֶׁ ֹקדֶׁ ַּה  ל קֶׁ ְַּבשֶׁ ְהיֶׁה ַּיִׁ ְרְכָך ַּעֶׁ ְוָכל

ל ָשקֶׁ اقِلُ " )ה  ּלֹוןֳַּאֳבן-אבן(. انظر َوُكلُّ تَْقِويِمَك يَُكوُن َعلَى َشاقِِل اْلَمْقِدِس. ِعْشِريَن ِجيَرةً يَُكوُن الشَّ ְבָרָהם:ַּמִׁ -שושן,א 
ַּישראל, ַּכרךַּראשון, ֵַּגָרהע"עַּ),7996שֹוָשן, ַּעמ' ַּגם:722( ַּוע''ן بطرس عبد الملك وآخرون: قاموس الكتاب  ;
 .1213المقدس، مادة )وزن(، ص 

 .115، ص مركز الدراسات الشرقية عبد الرازق أحمد قنديل: أثر الشعر العربي في الشعر العبري األندلسي،(1)

 .111( المرجع نفسه، ص4)
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 شد قائال:أن 121وفي البيت  

ים ְצבּועִׁ ְבנּום ָבֲעָרָבה לַּ יָרה  ֲעזַּ ים ְוָנֵמר וֲַּחזִׁ ינִׁ נִׁ  ְותַּ

ְחנּום נַּ יםַּ(1)ְוהִׁ ל -ְמֻסבִׁ ים עַּ ים ֲאָבנִׁ ְשָענִׁ לֹון ֲעֵלי -ְונִׁ יָרהַּ(2)סִׁ  (3)ְוסִׁ

 واألفاعي والنمور والخنازير تركناهم في الصحراء للضباع      
 دين على أشواك ومستن ووضعناهم متكئين على حجارة   

 أنشد قائال: 114 – 111وفي البيت

ְבְכיּון ים (4)ֲעֵליֶהם יִׁ יֵני ְיֵענִׁ יָרה   נִׁ ְצעִׁ יָרה הַּ עִׁ ת ֹשְ ְרֹקד בַּ  ְותִׁ

ל ְלחּוֵמימֹו ְכרּו עַּ ים    (5)ְויִׁ ירִׁ יָרה ְכפִׁ יחַּ ְלגֹוֶריָה ְכפִׁ נִׁ  (6)ְותַּ

 رةوترقص بنات الماعز الصغي  تبكي عليهم ذرية النعام      
 تقيم األسود على لحمهم موائد             وتترك ألشبالها ما تبقى.

ومن هنا تناول الناجيد أغراضا لم تكن معروفة في الشعر العبري؛ مثل وصف  -
المعركة وتاريخها وأحداثها بما في ذلك من وصف أدوات القتال وعدتها )الرمح 

شعره عن فكرة االستشهاد  والسيف والقوس (، ووصف الخيول، عالوة على اإلشارة في

                                                 
في إسناد هذا الفعل الماضي من وزن  (اعل ومفعول به في كلمة واحدةفعل وف)استخدم الشاعر األسلوب العربي(1ַּ)

יל" ְפעִׁ נ ְחנּוםمع ضمير جمع المتكلمين، وقال  "הִׁ ְחנּו)وضعناهم( بدال من  הִׁ נ   .אּוָתם( )הִׁ

ּלֹון(1)  : )سالء(شجيرة أو نبات شوكي من فصيلة أو عائلة الصليبيات، تنمو في أغلب األحيان في البراري والنقب،סִׁ

יֹבָתםַּ"ַּ: 13/ 19وذُكرت في المقرا في سفر حزقيال  ֹכלְַּסבִׁ בַּמִׁ ְכאִׁ ירְַּוקֹוץַּמ  ְמאִׁ ַּמ  ּלֹון ְשָרֵאלַּסִׁ ְַּלֵביתַּיִׁ ְהיֶׁהַּעֹוד ַּיִׁ ְולֹא

ה יֲַּאֹדָניְַּיהוִׁ יֲַּאנִׁ יםַּאֹוָתםְַּוָיְדעּוַּכִׁ ָשאטִׁ ٌر َوالَ شَ " )ה  ْوَكةٌ ُموِجعَةٌ ِمْن ُكل ِ الَِّذيَن َحْولَُهُم، فَالَ يَُكوُن بَْعدُ ِلبَْيِت ِإْسَرائِيَل ُسالٌَّء ُمَمر ِ

(؛  بُّ ي ِدُ الرَّ םַּ: "1/ 1كما وردت أيضا في سفر حزقيال الَِّذيَن يُْبِغُضونَُهْم، فَيَْعلَُموَن أَن ِي أَنَا السَّ יָראֵַּמהֶׁ לַּתִׁ ןַָּאָדםַּא  ָתהַּבֶׁ ְוא 

יםַּאֹו ּלֹונִׁ יםְַּוס  יַָּסָרבִׁ יָראַּכִׁ לַּתִׁ םַּא  ְבֵריהֶׁ דִׁ יֵַּביתַּּומִׁ לֵַּתָחתַּכִׁ םַּא  ְפֵניהֶׁ יָראַּּומִׁ לַּתִׁ םַּא  ְבֵריהֶׁ דִׁ ָתהַּיֹוֵשבַּמִׁ יםַּא  בִׁ ְקר  לַּע  ָתְךְַּואֶׁ

יֵַּהָמה ا أَْنَت يَا اْبَن آدََم فَالَ تََخْف ِمْنُهْم، َوِمْن َكالَِمِهْم الَ تََخْف، ألَنَُّهْم قَِريٌس َوُسالٌَّء لَدَْيَك، وَ " )ְמרִׁ بَْيَن اْلعَقَاِرِب. أَْنَت َساِكٌن أَمَّ

دٌ(. ּלֹוןֳַּאֳבן-אבןַּِمْن َكالَِمِهْم الَ تََخْف َوِمْن ُوُجوِهِهْم الَ تَْرتَِعْب، ألَنَُّهْم بَْيٌت ُمتََمر ِ ְבָרָהם:ַּמִׁ שֹוָשן,ַּכרךַּרביעי,ַּע"עַּ-שושן,א 

ּלֹון)  .9719 (,ַּעמ'סִׁ

(4 )ַּ יָרה: ي أكثر النباتات شيوًعا في المناطق الجبلية في )الشوك( ُشجيرة أو نبات شوكي من فصيلة الورد، وهסִׁ

ַּזֶׁהַּ: "1/ 1فلسطين، وورد ذكرها أيضا في سفر الجامعة  ם ְַּוג  יל ְכסִׁ ַּה  ְַּשֹחק ֵַּכן יר סִׁ ַּה  ת ח  ַּת  ים ירִׁ סִׁ ַּה  ְַּכקֹול י כִׁ

ל اِل. هذَا أَْيًضا بَاָהבֶׁ ּלֹוןֳַּאֳבן-אבןַּِطٌل(")ألَنَّهُ َكَصْوِت الشَّْوِك تَْحَت اْلِقْدِر هَكذَا َضِحُك اْلُجهَّ ְבָרָהם:ַּמִׁ שֹוָשן,ַּ-שושן,א 

יָרהכרךַּרביעי,ַּע"עַּ)  .9719ַּ(,ַּעמ'ַּסִׁ

ְבָכיּוןַּ: "1/ 44وردت في سفر اشعيا (3ַּ) רַּיִׁ ְלֲאֵכיַָּשלֹוםַּמ  ָּלםַָּצֲעקּוַֻּחָצהַּמ  ְראֶׁ ")ُهَوذَا أَْبَطالُُهْم قَْد َصَرُخوا  ֵהןַּאֶׁ

 بَِمَراَرةٍ(. َخاِرًجا. ُرُسُل السَّالَِم يَْبُكونَ 

רַּ( استخدام الكلمة العربية بمعناها وجمعها )لحومنا( بدال من الكلمة العبرية5) ַָּבֹשָ

ְדֵריַּ: "9/ 5( وردت في سفر ميخا 1) ירְַּבעֶׁ ְכפִׁ רַּכִׁ ֲהמֹותַּי ע  ְרֵיהְַּבב  יםְַּכא  בִׁ יםַּר  מִׁ בַּע  רֶׁ םְַּבקֶׁ גֹויִׁ יתַּי ֲעֹקבַּב  ְוָהָיהְַּשֵארִׁ

םַָּעב ַּ רַּאִׁ ֲַּאשֶׁ ילצֹאן צִׁ ַּמ  ְַּוֵאין ף ְַּוָטר  ס ְַּוָרמ  َوتَُكوُن بَِقيَّةُ يَْعقُوَب بَْيَن األَُمِم فِي َوَسِط ُشعُوٍب َكثِيِريَن َكاألََسِد بَْيَن " )ר

 ذُ(.قِ ُوُحوِش اْلَوْعِر، َكِشْبِل األََسِد بَْيَن قُْطعَاِن اْلغَنَِم، الَِّذي إِذَا َعبََر يَدُوُس َويَْفتَِرُس َولَْيَس َمْن يُنْ 
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ونيل لقب البطولة، وإظهار الفخر والشماتة في العدو، وهي من التيمات العربية 
 المألوفة، والجديدة على الشعر العبري.

 المبحث الثاني

ַֹּעזالتأثير المقرائي في قصيدة"  "ֱאלֹוה 
 

يدة، وذلك موتيفات مقرائية عد (الله القوي)"ֱאלֹוהַּ ֹעז"تناول الشاعر في قصيدة 
في مدح الله واالستعانة بتعبيرات وألقاب وردت بالمقرا في وصف الله، ووصف النصر 
العظيم الذي حدث على يده وتشبيهه بالنصر الذي حدث لليهود في أيام الملك 

وتسميته لألعداء بألقاب موجودة بالمقرا مع تشابه األحداث في تلك  (1)أحشويروش
صور مأخوذة من المقرا؛ ومن أمثلة ذلك في هذه القصيدة  الحروب، فقد أفاد الناجيد من

في افتتاحية نثرية يأتي الشعور بمصير الحاكم وإحساسه باألمان بعون الله القاضي 
  (2)بالعدل، والغاضب على الظالم وحامي شعبه المختار وشاعره الممثل

 :استهالل القصيدة بمدح الرب -
على عكس المألوف في   دينية،استهل شموئيل هناجيد قصيدته بافتتاحية 

القصائد العربية، وتلك كانت سمة بارزة في معظم أشعاره الملحمية، فاستهل قصيدته 
وهذا األمر ُيشير إلى إدراك الناجيد العام  بمقدمة عن تسبيح الرب ومدحه عامة وتمجيده،

ي أول ستة ؛ والتي يصف بها ف(1)ألشعار الحرب الخاصة به على أنها ترانيم لتمجيد اإلله
ثم يخص في البيت السادس باإلشارة  أبيات طريق الله لنجاة المظلومين وإجابة دعوتهم؛

إلى الخير الذي فعله الله له، لكن بصفة عامة في نهاية المقدمة في البيت الحادي عشر 

.وكما هو مألوف في األشعار الدينية لليهود لجأ (4)يُلخص األمور في ذكر عجائب الله

                                                 
أحشويروش: اسم ملك فارسي تزوج استير، وهو المعروف في اللغة اليونانية باسم"زر كسيس"، ويمكن معرفة  ( 1)

كثير من طباعه من سفر استير؛ فقد كان صاحب نزوات وطاغية وقاسيا، وهو ابن داريوس هستاسيس، وقد اعتلى 
ق.م قُتل؛ إذ اغتاله أحد رجال حاشيته  315ة ق.م، وكانت أمه ابنة كورش. وفي سن391عرش الفرس حوالي سنة 

وخلفه على العرش ابنه ارتزركسيس لونجمانوس، انظر بطرس عبد الملك وآخرون: قاموس الكتاب المقدس، دار 
אנציקלופדיהַּמקראית,ַּהוצאתַּמוסדַּביליקַּירושלים,ַּ ، وانظر أيضا:17م، مادة)أحشويروش(، ص1777الثقافة، 
ש9199ְַּ  777-776ֵורֹוש(,ַּעמ'ַּ,ַּכרךַּא,ַּע"עַּ)ֲאח 

 .1עמ'ַּ א, הנגיד,פרק שמואל:לבן,ַּיוסף-שה (1)

ַּ.779יחסיַּהשירהַּהעבריתַּוהשירהַּהערביתַּבימיַּהביניים,עמ'ַּ טובי,ַּיוסף:ַּקירובַּודחייה,( 4)
 .727כרךַּשני,ַּעמ'ַּ אליצור,שולמית:ַּשירתַּהחולַּהעבריתַּבספרדַּהמוסלמית, (3)
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لتأكيد شعوره وصبغتها باِلصبغة  لى تضمين قصيدته بكلمات وردت بالمقراالناجيد إ
 ( قائال: 11 -1الدينية، فُينشد من البيت األول حتى الحادي عشر)

נֹואַּ(1)ֱאלֹוהַּ ֹעז יָרה ַַַַּּּּ(3)ְונֹוָראַּ(2)ְוֵאל קַּ יר ְושִׁ ְת ֲעֵלי ָכל שִׁ  ְמרֹוָמם אַּ

ים י ְפָעֶליָך ְמרֹומִׁ ן כִׁ עַּ יָרהְויֹו   ְלמַּ ל ְגֻאָלָתְך ְבהִׁ ְגאַּ  ם תִׁ

ל ֵלל ָרם ָכל ְועַּ ְתהַּ  ְמזֹוָרהַּ(4)ֶרֶשת ְלָך ָרש ְועֶשק  ְבָרָעה ּומִׁ

ְמָך  ְקָרא ְבשִׁ ק ְוָקָרא  ְוָכל צֹוֵעק ֲאֶשר יִׁ ר ָצעַּ  ְבֵשם עֹוֶנה ְבצַּ

ים ים וֲַּעצּומִׁ נִׁ ים ְקטַּ ּסִׁ ָלה וֲַּחמּוָרה   ְלָך נִׁ קַּ ְפָלָאה נִׁ  ְונִׁ

יָתה י ֵאל ֲעֹשִׁ ּטֹוָבה ֲאֶשר לִׁ יהּו ְיֵתָרה ְוהַּ ְעתִׁ  ֲעֵלי ָכל טֹוב ְשמַּ

ד י ְבּיֹום ָצָרה: ֲחֵבה עַּ יו: צּור ְואֹוֵמר לִׁ יתִׁ ם! ֲענִׁ  ְלָצָרהַּ(5)ֲעָבר ָזעַּ

י ְואֹוֵמר יָרא ֲהלֹא: לִׁ יו? תִׁ יתִׁ ָמהֹון  ֲענִׁ י ֲאֹדָני ְבתִׁ יָרא לִׁ  ?ְואִׁ

לְוֵיש פֹוֶצה, ְוֵיש ּדֹו ָכר ְלתֹוָרה   ֵרש ְּדֵמי דַּ  ְוֵיש גֹוֵמל ְוֵיש ֹשָ

י ֲעֵלי כֹוֵרת ְוֵיש ְפשִׁ יתֹו נַּ ם ְוֵיש  ְברִׁ י גַּ ית לִׁ  !ְשמּוָרה ָאבֹות ְברִׁ

י ֵאל ֲעֹשֵ ֵפר מַּ יָרה!   ְוֵאיָכה לֹא ֲאסַּ ל ֲאמִׁ עַּ י בַּ י ֶפה, וֲַּאנִׁ  ְולִׁ

 ن أي قصيدة وشعــرأنت  أسمى مــ   أيها الرب ياذا القوة والجبروت
 ويوم خالصك حق    ألن أفعالك سامية

 وأنت كالشبكة الممدودة لكل فقير        ال تغفل عن كل متعال متفاخر بالشر
                                                 

ְזָרהְַּבָצרֹותַַּּ": 1/ 31ا؛ منها في سفر المزامير صفة لله وردت في عدة أماكن بالمقر (1) הַָּוֹעזַּעֶׁ ֲחסֶׁ יםַָּלנּוַּמ  ֱאֹלהִׁ
ְמָצאְַּמֹאד ْيقَاِت ُوِجدَ َشِديدًا)ַּ"נִׁ ةٌ. َعْونًا ِفي الض ِ ٌ َوقُوَّ ּלֹוןֳַּאֳבן-אבן(. انظر: للهُ َلنَا َمْلَجأ ְבָרָהם,ַּמִׁ שֹוָשן,ַּכרךַּ-שושן,א 

 .9769(,ַּעמ'ַּעֹוזרביעי,ַּע"עַּ)
יםַּ: "17ַּ/ 13صفة لله وردت في سفر يهوشع ַּ(1) ֱַּאֹלהִׁ י תְַּיהָוהַּכִׁ ֲעֹבדַּאֶׁ ַּל  ַּתּוְכלּו לַָּהָעםַּלֹא ַּאֶׁ רְַּיהֹוֻשע  יֹאמֶׁ ו 

ם טֹאוֵתיכֶׁ םַּּוְלח  ְשֲעכֶׁ ָשאְַּלפִׁ נֹואַּהּואַּלֹאַּיִׁ יםַּהּואֵַּאלַּק  بَّ ألَنَّهُ الَ تَْقِدُروَن أَْن تَْعبُدُوا الرَّ »)فَقَاَل يَُشوعُ ِللشَّْعِب:  "ְקֹדשִׁ
נֹואְַּוֹנֵקםְַּיהָוהַֹּנֵקםַַּּ: "1/ 1إِلهٌ قُدُّوٌس َوإِلهٌ َغيُوٌر ُهَو. الَ يَْغِفُر ذُنُوَبُكْم َوَخَطايَاُكْم(؛ كما وردت في سفر ناحوم  ֵאלַּק 

לֵַּחָמהַֹּנֵקםְַּיהָוהְַּלָצָריוְַּונֹוֵטרַּהּואְַּלֹאְיָביו ע  بُّ إِلهٌ َغيُوٌر َوُمنْ ְיהָוהַּּוב  بُّ ُمْنتَِقٌم " )اَلرَّ بُّ ُمْنتَِقٌم َوذُو َسَخٍط. الر  تَِقٌم. الر 
ּלֹוןֳַּאֳבן-אבןِمن ُمْبِغِضيِه َوَحافٌِظ َغَضبَهُ علَى أَْعدَاِئِه(. انظر:  ְבָרָהם,ַּמִׁ נֹואשֹוָשן,ַּכרךַּחמישי,ַּע"עַּ)-שושן,א  (,ַּק 

 .9619עמ'ַּ
יְַּיהָוהַּ: "11/ 12( صفة لله وردت في سفر التثنية 4) ָגֹדלַַּּכִׁ יםַָּהֵאלַּה  ֲאֹדֵניַָּהֲאֹדנִׁ יםַּו  םַּהּואֱַּאֹלֵהיַָּהֱאֹלהִׁ ֱאֹלֵהיכֶׁ

ד חַֹּשח  ק  יםְַּולֹאַּיִׁ ָשאַָּפנִׁ רַּלֹאַּיִׁ נֹוָראֲַּאשֶׁ ֹברְַּוה  גִׁ بَّ إِلَهُكْم ُهَو إِلهُ اآلِلَهِة َوَربُّ األَْربَاِب، اإِللهُ اْلَعِظيُم اْلَجبَّاُر ה  " )أَنَّ الرَّ
ֳַּאֳבן-אבןانظر:  .ي الَ يَأُْخذُ بِاْلُوُجوِه َوالَ يَْقَبُل َرْشَوة(اْلَمِهيُب الَّذِ  ּלֹון ַּמִׁ ְבָרָהם, ַּע"עַּ-שושן,א  ַּרביעי, ַּכרך שֹוָשן,

 .1117 (,ַּעמ'נֹוָרא)
ת: "3/ 11( وردت هذه الكلمة في عدة أماكن بالمقرا؛ منها سفر الخروج 3) תְַּנֹחשֶׁ שֶׁ ֲעֵשהַּרֶׁ ְכָברַּמ  ַּמִׁ ַּּלֹו יָת ְַּוָעשִׁ

עְַּקצֹוָתיו ְרב  לַּא  תַּע  ְבֹעתְַּנֹחשֶׁ עַּט  ְרב  תַּא  שֶׁ לַָּהרֶׁ יָתַּע  بََكِة ِمْن نَُحاٍس، َوتَْصنَُع َعلَى " )ְוָעשִׁ َوتَْصنَُع لَهُ ُشبَّاَكةً َصْنعَةَ الشَّ

ינּוַַּּ: "1/ 51كما وردت في سفر المزامير الشَّبََكِة أَْرَبَع َحلَقَاٍت ِمْن نَُحاٍس َعلَى أَْربَعَِة أَْطَرافِِه(؛  ֵַּהכִׁ ת שֶׁ רֶׁ

י ְפָעמ  לַַּּ:"5/ 17؛ كما وردت أيضا في سفر األمثال )َهيَّأُوا َشبََكةً ِلَخَطَواتِي("לִׁ תַּפֹוֵרשַּע  שֶׁ לֵַּרֵעהּוַּרֶׁ יקַּע  ֲחלִׁ רַּמ  בֶׁ גֶׁ

ُجُل الَِّذي يُْطِري َصاِحبَهُ َيْبُسُط َشبََكةً ِلِرْجَلْيهِ ְפָעָמיו  (.") اَلرَّ

فة شائعة في المقرا لله الذي يُعبر عن ثقة المؤمن الذي يُؤمن به استنادا لما ورد في سفر ، ص(صخرة("צּור"ַּ)5)

ַּצּורֵַּכאֹלֵהינּו.....ַּ:"1/ 1صمويل األول  יַּ: "1/ 11". )....َولَْيَس َصْخَرةٌ ِمثَْل إِلِهنَا(؛ المزامير ְוֵאין ְךַּהּואַּצּורִׁ א 

מֹוט יַּלֹאַּאֶׁ בִׁ ְשג  יַּמִׁ ישּוָעתִׁ  َما ُهَو َصْخَرتِي َوَخالَِصي، َمْلَجأي فَالَ أَتََزْعَزعُ(.)إِنَّ  ".וִׁ
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 وقت الشدة والدعاء         وتجيب المضطر إذا دعاك
 والعجائب السهلة والصعبة         لك المعجزات الصغري والعظمى

 أفضل من كل خير سمعت به        كل الخير الذي صنعته لي
 حتى تمر العاصفة، أجبته ربي لها         ومن قال لي في يوم الضيق: اختبئ

 بدهشة أيكون الرب معي وأخاف!        ومن قال لي: أال تجزع؟ أجبته
 وهناك ثواب وأجر لمن يقرأ التوراة       فهناك من ُينجي، وهناك من ينتقم 

 وهناك عهد اآلباء سيحفظني        حيوهناك من يقطع عهدا ألخذ رو 
 ولي فم وأنا ذو فصاحة          فكيف ال أقص عن أفعال الرب

 وشاية ابن عباس عن شموئيل هناجيد:

حيث شبه أحداث هذه  ؛احتلت هذه الوشاية أبياتا عديدة في قصيدة الناجيد
ا وقع قديما لليهود معجزة بمַּذلك االنتصار عد  و  ،المعركة وشخصياتها وانتصار اليهود فيها

، وشبه ابن عباس وزير ملك المرية بهامان وزير الملك الفارسي في التمهيدַּكما ذكرنا
أحشويروش، والذي كان يكره اليهود ويرغب في إبادتهم فكان يوشي بهم عند الملك ويبلغه 

إذ حرض ابن عباس ملكه على إبالغ باديس بأنه إذا لم يطرد الوزير اليهودي أخبارهم؛ 
يصف شموئيل هذا الحدث بالتفصيل في و لى الفور فسوف يسحب تحالفه مع غرناطة، ع

قصيدته والتي يقارن فيها هزيمة ابن عباس )وزير ملك المرية( بخالص اليهود على يد 
 قائال: 28 -10بيات من قائال في األ ،(1)هامان

ְקשּו           י ּובִׁ י ֲעֵלי הֹודִׁ י ְביָ     ֲחָמדּונִׁ ם ְמֵהָרהְלָהְדֵפנִׁ יִׁ  דַּ

ם ָזר      ְעָלה ְלעַּ י מַּ ם ֶזה, ּוֶמְמָשָלה ֲאשּוָרה? ְוָאְמרּו: ֵאיְך ְתהִׁ  ֲעֵלי עַּ

י ְגדֹולֹות          ֶבר בִׁ ְשֶנה ֶזה ְידַּ ָתה ּומֹוָרא   ּומִׁ י חִׁ ְבלִׁ  ְוָרעֹות מִׁ

ים           ר ֶאת ְכָזָביו ָהֲעצּומִׁ בַּ ֶגֶרת  ְוחִׁ ים ְבאִׁ בִׁ  ֲחקּוָרה ְוָהרַּ

ֵבר               י ְלדַּ יָלה ְלָכמֹונִׁ י ָעָליו ְנטּוָרה  ְוָחלִׁ ָלה ְתהִׁ י מִׁ  ְבפִׁ

ינֹות אְגרֹוָתיו            ְמדִׁ ר בַּ זַּ מֹו ְסדּוָרה   ּופִׁ י עַּ ּוֹות ֶזה ְבפִׁ  ְלשַּ

                                                 
 .977דובנוב,שמעון:ַּדבריַּימיַּעםַּעולם,ַּכרךַּרביעי,ַּעמ'ַַּּ(1)
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י   ְפשִׁ יָמם ֲעֵלי נַּ ְהקִׁ ָבה        ְולַּ מֹו    ְבדִׁ ים בַּ אִׁ ת נֹוֹשְ בַּ  (1) ט ְזמֹוָרהְכדִׁ

י    יד     ְולֹא אֹותִׁ ְשמִׁ ֵקש ְלהַּ ד בִׁ ָבתֹו ֲאֶשר ָבָדא ּוָבָרא  ְלבַּ  ְבדִׁ

ת ֵאל        ֲעדַּ ית לַּ ְכרִׁ ֵקש ְלהַּ ין ְויֹוֶלֶדת ְוָהָרה ֲאָבל בִׁ  ְשָאר ָונִׁ

י ֶאל ְּדָבָריו          ין ֲאדֹונִׁ זִׁ ֲחסֵ   ְולֹא ֶהְאֶ ְעתֹו הַּ  ָרהְולֹא ָשת ֵלב ְלדַּ

ים        ּטִׁ ים ְמעַּ י ָהֲעכּוָרה    ְואּוָלם ֵמת ֱאֵלי ָימִׁ ְפשִׁ  ְביֹום ֶעְבָרה ְלנַּ

י: ֲאָהה ֵאיְך ֶאֱחֶיה עֹוד        יָרה   ְוָאָמְרתִׁ ְצפִׁ י, ּוָבָאה הַּ לִׁ  ְוָסר צִׁ

י            ים ֶאת ֲעוֹונִׁ ְמֹשּוָרה!      ּוָמָצא ָהֱאֹלהִׁ ינֹו בַּ י ְודִׁ נִׁ  ְוָדנַּ

ֹש       י ֶזה, ֲאֶשר ֹשָ ְנאִׁ ח ְמֹשַּ י, ֶאל ְמיָֻּדָעיו ְבֹשֹוָרה ְוָאז ָשלַּ  ְלֵאידִׁ

 أرادا طردي بسرعةو     حسداني على مجدي 
 سلطة فعلية على هذا الشعب    شعب غريبلكون يكيف وقاالل: 

 وسوء بال خجل وخوف    يتحدث هذا الوزير عني بصالفةو 
 يرة في رسالة حقييرة ُمفندةوالكث     يقول أكاذيبه الكبيرة

 تكون عليه قيًدا   أن أقول بفمي كلمٌة  اوحاش
 تنتشر عني األكاذيبل           ونشر في الواليات رسائله

 كوشاية حمل العصا    وُيثيرهم عليَّ بوشاية 
 بوشايته التي ليس لها أصل          وليس أنا فقط الذي أراد أن يدمره 

 وكل امرأة تلد وحامل من طائفة الرب   ئر الذريةبيد ساولكنه أراد أن ي
 عط اهتمام لرأيه الحقيرولم ي           ولم يهتم سيدي إلى أقواله

 فكان يوم الباليا والمصائب    بعد فترة وجيزة لكنه مات
 قد فقدت عوني وأظلمت الدنيا في وجهيو    آه كيف أعيش ثانية  :وقلت

 فعاقبنــــــــــــي عقــــــــــابا يســـــــيرا                    اطلع الرب على ذنوبيو 
 ألصدقائه في مصيبتي البشرى            الذي فرح  حينئذ أرسل من عدوي 

( المالبسات البارزة 16 -12يصف الناجيد في النص األكثر طوال من األبيات )
في القصيدة(، ومعه  فُيشير إلى ُزهير ملك المرية )الُملقب بأجاج ؛التي أدت إلى الحرب

                                                 
(1ַּ מ": 14/ 14وردت في سفر العدد ( ַּב  ָשֻאהּו יִׁ ַּו  ָחד ַּאֶׁ ים ֲַּעָנבִׁ ְשכֹול ְַּואֶׁ ָשםְַּזמֹוָרה ַּמִׁ ְכְרתּו יִׁ ַּו  ְשֹכל ַּאֶׁ ל ַּנ ח  ד ַּע  ָיֹבאּו ֹוטַּו 

ים ְתֵאנִׁ ןַּה  יםַּּומִׁ ֹמנִׁ ןַָּהרִׁ םַּּומִׁ ְשָניִׁ قَْرانَةِ بَيَْن اثْنَيِْن، َوأَتَْوا إِلَى َوادِي أَشْكُوَل، َوقَطَفُوا ِمْن هُنَاَك َزَرُجونَةً بِعُنْقُوٍد َواِحٍد ِمَن الِْعنَبِ، َوَحَملُوهُ بِالدُّ " )בִׁ

مَّاِن َوالت ِيِن(  .َمَع شَْيٍء ِمَن الرُّ

 



 د. رانيا روحي محمود كامل    ...                        "الله القوي  ֹעז ֱאלֹוה ַּ"الشعر التأريخي في قصيدة  
 

   611 

العالية بالحكومة من خالل ومكانته ابن عباس يتصارعان مع عظمة رابي شموئيل هناجيد 
رابي ويؤكد كراهية اليهود ومحاولة إزاحة راعيه الملك حبوس ملك غرناطة من منصبه. 

شموئيل هناجيد أن هذا التحريض ليس فقط ضده، وإنما ضد كل اليهود وذلك في البيت ) 
ختلقوها فقط وإنما اأنه ليس هو المقصود بهذه الوشاية التي إلى ُيشير حيث  ؛(21، 22

يريدون قطع دابر طائفة اليهود بما فيهم األطفال والمولود والحامل. لكن الملك حبوس لم 
هذه الوشاية، لكنه مات بعد فترة. هذا األمر زاد من قلق رابي شموئيل هناجيد إلى ينصت 

عتالء وريث الملك ا ه المنتظرين لهذا الوقت للتخلص منه. ومع ئداعلى حياته وشماتة أع
حبوس ابنه باديس على العرش ، حاول األعداء إخضاعه أيضا لقتل رابي شموئيل هناجيد 

 ( قائال:10، 14، وذلك في األبيات )( 1)واستخدموا لذلك مبررات دينية
י ְשמּוֵאל ע כִׁ ח לֹו: ֲהֵתדַּ ּיֹותֹו ְבדָ   ְוָשלַּ  ֵתנּו ֲעֵבָרה?ְלחַּ

ְשֵקט ְוֶנֶפש י ֶזה ְבתֹוְך גּופֹו ְנצּוָרה! ְוֵאין ָשלֹום ְוֵאין הַּ  ְיהּודִׁ

 شموئيل في ديننا يعد مذنبا            وأرسل إليه: هل تعلم أن
 هذا اليهودي داخل جسمه   والسالم والاستقرار طالما روح

فقا لديانة اإلسالم، بقاء شموئيل أي و )في ديننا(  ְבָדֵתנּוبكلمة  قصد الناجيد إن
هناجيد على قيد الحياة خطأ ، فلن يكون هناك سالم طالما هو ينعم بالحياة )وروحه داخل 

، ومن هنا انتقل كارهيه إلى تهديدات الحرب، لكن باديس لم يمنعه وأقسم بأال يقدم جسده(
 .ه ولذلك ألحق ابن عباس جنوده وخرج للمعركةئأي خدمة ألعدا

إذ يتوجه شموئيل  ؛المالبسات واألسباب البارزة هنا من جانب واحد وتوصف
ويعرض هذا  ،هناجيد في القصيدة إلى طوائف اليهود ويطلب منهم أن يحيطوا انتصاره

الجانب اليهودي للحرب بتأكيد زائد. ومن المرجح أنه كانت هناك عداوة شخصية بين 
المعارك بين ممالك المرية ومملكة لكن من الممكن أيضا أن  ،شموئيل وبين ابن عباس

 . (2)غرناطة هي أسباب إضافية

                                                 
 .417 ליצור,שולמית:ַּשירתַּהחולַּהעבריתַּבספרדַּהמוסלמית,ַּכרךַּשני,ַּעמ'אַּ(1)
 .719 אליצור,שולמית:ַּשירתַּהחולַּהעבריתַּבספרדַּהמוסלמית,ַּכרךַּשני,ַּעמ'( 1)
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ويستكمل الناجيد سرده عن المكائد التي واجهته، مسترشدا بالمكائد التي حدثت 
يجمعهم جميعا كره بني إذ من مكائد العماليق وأدوم وبني قطورة،  ؛على مر العصور

 :( قائال01 -11في األبيات ) إسرائيل ومحاربتهم، وذلك
ים ְמָלכִׁ י הַּ ן ְּדֶעה כִׁ יִׁ ם אַּ יָרה!  ְואִׁ ְמְתָך ָקְשרּו ְקשִׁ ְלחַּ  ֲעֵלי מִׁ

ֵלא ם ֲאמַּ ְפרֹו: אִׁ יב ְבסִׁ י ְמֵאָרה! ְוֹכה ֵהשִׁ  ְשֵאָלָתְך ְתבֹוֶאנִׁ

י ם ֶאְמֹסר ְביַּד ָצָריו ְמָשְרתִׁ י ְמסּוָרה! ְואִׁ י ְביַּד ָצרַּ ְפשִׁ י נַּ  ְתהִׁ

י זֶ  ְנאִׁ ף ְמֹשַּ ז ְלזֹאת ָקצַּ ע לֹו, ְוָחָרה, ה ְוָאחַּ ְטָנתֹו ְוֵהרַּ  ְבֹשִׁ

ד ָנח ְולֹא ף ֲאֶשר עַּ  (2)ְקטּוָרה ּוְבֵניַּ(1)ֶוֳאדֹום ֲעָמֵלק  ֲחָיָליו ָאסַּ

ְפָלם ית ְלנִׁ ן ְיֵמי ֵראשִׁ ֲעָין ְוֵאל ָשת מִׁ ְריַּת מַּ  שּוָחה ֲחפּוָרה. ְבקִׁ

ֵהר  יעֹוָתין ּומִׁ ל ֶאת ְנסִׁ ב כְ   ְוָכפַּ ְרכַּ  נַּף רּוחַּ ְוֵיָרא.ְכעֹוף יִׁ

ץ ֵאל ְוָקָמה  ץ הּוא ְוָיעַּ ת ָהֵאל ֲאֶשר ֵאין ָלה ֲהָפָרה.  ְוָיעַּ  ֲעצַּ

ְקדּוָמה   ְבטֹוָבה לֹא ֲאחּוָרה (3)ּוָבא ֵאלּול  ְוָיָצא ָאב ְבָרָעה הַּ

ע ָאֳהלֹו ָבָהר ְבֵעֶבר ְענּו ְבֶדֶרְך ָהֲעָבָרה  ְוָתקַּ  ְוָתקַּ

ְתנּו ְלָבֵבנּו  לּו הּוא ְשָיָרה  ְלֵחילֹוְולֹא שַּ ְבנּוהּו ְכאִׁ  ֲחשַּ

                                                 
(، 15/ 15( معنى االسم أحمر، وقد ورد هذا االسم في لقب عيسو بن إسحق ألنه كان أحمر عند والدته)تكوين 1)

(. وكان يعقوب أخا لعيسو الذي اشترى منه بكوريته، وقد 42/ 15طعام أحمر اللون )تكوين  وألنه باع بكوريته ألجل
وعده بها ليستأنفا الحياة معا، ولكنه لم يستطع الوفاء بوعده، ولكن المسيح سيقوم بها آخر الزمان، واألدوميون 

بياء، وأنها قد حلت في إبراهيم وإسحق مبطلون، ينكرون المعاد والحساب، وحلوليون، يقولون: إن روح الله تحل باألن
(؛ ويُطلق أيضا على اإلقليم الذي كان 11/ 12؛ 19/ 12ويعقوب. وكذلك أُطلق اسم أدوم على شعب األدوميين )عدد 

يسكنه أبناء عيسو أو آدوم. وسميت سعير التي سكنها عيسو وأوالده باسم أدوم، واآلدوميون هم نسل عيسو أو 
(، 11/ 1، وقد ُطرد عيسو ونسله من الحوريين من أرض آدوم وسكنوا في موضعهم)تثنية (17-1/ 41آدوم)تكوين 

وكان حكام آدوم في البدية أمراء يشبهون رؤساء القبائل، لكنهم أصبحوا فيما بعد وقبل قيام مملكة إسرائيل، يلقبون 
ف عنهم كرههم لبني إسرائيل، (، وقد بقيت آدوم خاضعة لحكم آشور مدة من الزمن، وُعر47 -41بالملوك )تكوين 

(، وقد تنبأ األنبياء بالكوارث التي حلت بأدوم 1/ 141لذا ابتهج اآلدوميون عندما خرب نبوخذنصر أورشليم )مزامير 
؛ عبد المنعم 32 -47بسبب عدائها المرير إلسرائيل. انظر بطرس عبد الملك وآخرون: قاموس الكتاب المقدس، ص 

 .51 -52م، ص1773وفة اليهودية، مكتبة مدبولي، القاهرة، حفني: موسوعة فالسفة ومتص
( ومعنى االسم عطر، وأنجبت ستة ذكور؛ 5-1/ 15( بنو قطورة: هم أبناء قطورة الزوجة الثالثة إلبراهيم )تكوين 1)

الثانية  مدان، مديان، عيفا، شبا، شوحا، يشباق. وقد تم إقصاؤهم أيضا مثلما أقُصي إسماعيل )ابن هاجر زوجة إبراهيم

(، وكشف له مضمون العهد أن النسل 15وجاريته المصرية( عن ميراث أرض كنعان والذي أيده الرب بعهد )تكوين 

(. واشتهر بنو قطورة بتجارة 11الوارث سيكون من سارة وسيدعى اسمه إسحاق ويقيم الرب معه العهد)تكوين 

بخور أول ما وجدت في أذهانهم لقاطني فلسطين، وكان التوابل في جنوب الجزيرة العربية، وهناك رأي يقول بأن ال

بطرس عبد الملك وآخرون: هذا نشاطهم التجاري، ووفقا لبعض األدلة يشباق وشوحا لم يسكنا الجزيرة العربية. انظر 

 .999)ְבֵניְַּקטּוָרה(,ַּעמ'ַּ אנציקלופדיהַּמקראית,ַּכרךַּז,ַּע"ע؛ 12قاموس الكتاب المقدس، ص 

ل بشهر الرحمة عند اليهود، ألن موسى صعد إلى جبل سيناء في أول أيلول عندما قال له ( يُلقب شهر أيلو4)

لَْيِن، فَأَْكتَُب أَنَا َعلَى اللَّْوحَ 1/ 43الرب)خروج  بُّ ِلُموَسى: "اْنَحْت لََك لَْوَحْيِن ِمْن َحَجٍر ِمثَْل األَوَّ ْيِن (: ثُمَّ قَاَل الرَّ

لَْيِن اللَّذَْيِن َكَسْرتَُهَما". وقام موسى في الصباح، وصعد إلى جبل سيناء وفي يده اْلَكِلَماِت الَّتِي َكانَْت َعلَ  ى اللَّْوَحْيِن األَوَّ

لوحان من الحجر ودعا باسم الله، فكان صعوده يوم أول أيلول ومكث أربعين يوما، قضاها كلها في الصالة 

ظر: رشاد عبد الله الشامي: جولة في الدين والتقاليد والتوسالت، وانتهت األربعين يوما في يوم عيد الغفران. ان

 .111م، ص 1711اليهودية، مكتبة سعيد رأفت، 
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ים ְּדָברִׁ ֲאֶשר ָבא הַּ ְרָבה כַּ י ֲאָנֵשינּו ְוֵגָרה   ְוהִׁ ָּסה בִׁ  ְושִׁ

י ל ְלשֹונִׁ י עַּ י כִׁ ראֹות צֹוֲררִׁ ֲחבּוָרה    ּובִׁ ֵבר הַּ  ְבֶפה ֶאָחד ְתדַּ

ח ְוֶחֶרב  ית ֹרמַּ יק ֲחנִׁ י ֵהרִׁ ָלֵחם   ֲאזַּ ר ְלהִׁ ם ָסגַּ יָרה. ְוגַּ  ְסגִׁ

 على حربكتآمروا الملوك           تفعل فلتعلم أنوإن لم 
 مسألتك ستحل اللعنة عليَّ   في كتابه: إذا نفذت الملك وهكذا رد 

 فإن نفسي تكون في يد أعدائي              إن لم ُأسلم خادمي ألعدائهو 
 أساء لي وغضبو وصب حقده   لذلك غضب عدوي هذا              

 وبني قطورة األدوميينعماليق و من ال   أ إلى أن جمع جنودهولم يهد
 حفرة سحيقة في قرية معينفي          قضى الله عليهم من البداية هزيمتهمو 
 كطائر يركب جناح الريح   خاف العدو وسارع من أسفاره و 

 مكر الله الذي ال راد له    ومكر ومكر الله ونفذ
 لم يتأخر إيلول بخير حلو            وانقضى آب بشر ه السابق

 خيامنا في الجهة المقابلةوضربنا    من جهةفي الجبل  امهخيالعدو وضرب 
 عابرة وحسبناها مجرد قافلة     جنودهولم نعبأ ب

 حرض رجالي وحضهم ضديو    أكثر من الكالم عندما جاءو 
 نفذ ما أقولت   وعندما رأى أعدائي أن جماعتي

 واستعد للقتال       فه             استل حربته ورمحه وسيعندئذ 

 تصوير حي لما يدور أثناء المعركة بتشبيهات لوقائع مقرائية: 
ينتقل الناجيد بعد وصفه وسرده لمكائد أعدائه وتعرضه للوشاية منهم، ليصف 

فهنا تصوير واقعي لتجمع المعسكرات، وتصور ַּبتصوير دقيق ما يدور أثناء المعركة،
لمميت، فاألرض ترتجف تحت قصف حوافر الخيول، وغيوم من االصطدام القصير وا

، ويشبه شدة المعركة بانقالب بلدة عمورة (1)الغبار محمولة في فرسها وتظلم ضوء الشمس
بسبب فساد أهلها وشرهم، وأنه عقاب الرب لهم، واستخدم في تصويره هذا تشبيهات كثيرة، 

نه تأثر تأثرا بالغا في طريقته هذه وكان يعتني بالتفاصيل الدقيقة في وصفه، ويبدو أ

                                                 
 .1עמ'ַּ، א פרק،הנגיד שמואל:לבן,ַּיוסף-שה( 1)
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؛ إذ شبه الجياد وهيتكر وتفر مثل األفاعي التي خرجت (1)بطريقة شعراء العرب األندلسيين
من جحورها وتهرب من النور وتبحث عن جحر يأويها، والرماح من كثرتها كضوء البرق 

ثرة السهام في السماء، والسهام كالمطر لكثرتها وظهور الخيل أصبحت كالغربال من ك
المنهمرة، وكل قوس يرمي بسهم حاد كاألفعى التي تنفث السم، والسيوف عندما تنزل على 
رؤوسهم ُيشعل نورها ضوء النهار، وعندما ينزل السيف الالمع على رؤوس الجنود يختفي 

 -00وميضه، ويسيل دم الجنود مثلما ُتقدم دم القرابين في الهيكل؛ وذلك في األبيات من 
 :قائال 60

ת ֲעמֹוָרה ְהֵפכַּ ְּיסֹוָדה                       ְוֶנֶהְפָכה ְכמַּ  (2)ְוָנָעה ָהֲאָדָמה מִׁ

ְבצּו ָפארּור ְוָהָדר                   ְוֶנֶהְפכּו ֱאֵלי שּוֵלי ְקֵדָרה ים קִׁ  ּוָפנִׁ

בִׁ  ֶשֶמש ְכמֹו לִׁ יֹום יֹום ֲעָרֶפל וֲַּחֵשָכה                    ְוהַּ  י ְשֹחָרהְוהַּ

יָרה ר ְסעִׁ ְסעַּ ְשָבָריו ְבֵעת יִׁ י ְכקֹול ָים          ּומִׁ ּדַּ  ְוקֹול ָהמֹון ְכקֹול שַּ

יא ְשכּוָרה לּו הִׁ  ְוָהָאֶרץ ְבֵצאת ֶשֶמש ְנמֹוָגה                ְבָעְמֶדיָה ְכאִׁ

ְפעֹונִׁ  ם ְישּובּון               ְכצִׁ ים ְירּוצּון גַּ ּסּוסִׁ ְמאּוָרהְוהַּ ים מִׁ  ים ְנטּושִׁ

ֵּויר ְבאֹוָרה ְלאּו אַּ ים מִׁ ים                  ְבָרקִׁ ְשלּוחִׁ ים הַּ לּו ָהְרָמחִׁ  ְכאִׁ

לּו ֵהם ְכָבָרה בֹות ְכאִׁ גַּ ים                 ְוהַּ ְטֵפי ְגָשמִׁ ים ְכמֹו נִׁ צִׁ חִׁ  ְוהַּ

ים               ְנָחשִׁ ָפם כַּ ְשתֹוָתם ְבכַּ יא ְדבֹוָרה   ְוקַּ יו ָיקִׁ  ְוָכל ָנָחש ְבפִׁ

ְנָהָרה יד                  ְבָנְפלֹו ָכֲהָתה בֹו הַּ פִׁ ֶחֶרב ֲעֵלי רֹאָשם ְכלַּ  ְוהַּ

ֵּדי ָהֲעָזָרה ים ְבצִׁ ם ֵאילִׁ ֵלְך              ְכדַּ ים ֲעֵלי ֶאֶרץ ְמהַּ ישִׁ ם אִׁ  (3)ְודַּ

                                                 
 .31، ص عبد المجيد: اليهود في األندلس محمد بحر( 1)

سدوم وبالع وأدمة وصبوييم ضد عمورة: اسم كنعاني معناه"غرق"بلدة في غور األردن، تحالف ملكها مع ملوك (1ַּ)

كدر لعومر ملك عيالم، إال أن ملك عيالم تغلب عليهم. وسدوم وعمورة من أشهر المدن التي دُمرت بسبب شرهما، 

( ثم تدمرت نهائيا بنزول نار من 11 -7: 13والتي أصبحت بعد ذلك رمزا للشر والدمار. وقد دُمرت عمورة )تكوين 

وفقا للمقرا(؛ إذ ارتفع بخار األرض مثل بخار الفرن مما أثر ذلك على خصائص البحر السماء عليها لفساد سكانها)

الميت وتنوع الظواهر غير العادية، وجعل األنبياء من تلك الحادثة برهانا على غضب الله وأداة لتحذير بني إسرائيل 

يعة غير العادية للبحر الميت من الفساد، كما نُسجت حول قصة تدمير سدوم وعمورة كثير من األساطير حول الطب

ومحيطه، بينما نجد فقط في كتب الهلينيستية والمدراش يُقال: إن هذه المدن ابتلعها الماء)إذ إن البحر صعد وقُلب(. 

ַַּּ؛131بطرس عبد الملك وآخرون: قاموس الكتاب المقدس، ص انظر  ַּגם: ַּכרךַּה,ַּוע"ן אנציקלופדיהַּמקראית,

ֲעמֹוָרה(,ַּעמ' ַּ.9999ַּ-111ַּע"עַּ)ְסדֹוםַּו 

ְחתֹוָנהַַּּ: "13/ 34( هو فناء الهيكل عندما تذبح القرابين كما ورد بسفر حزقيال 4) ת  דַָּהֲעָזָרהַּה  ץַּע  ּוֵמֵחיקַָּהָארֶׁ

ָמה בַָּהא  מֹותְַּוֹרח  עַּא  ְרב  ְגדֹוָלהַּא  דַָּהֲעָזָרהַּה  ָנהַּע  ְקט  ָחתַּּוֵמֳהֲעָזָרהַּה  ָמהַּאֶׁ בַּא  מֹותְַּוֹרח  םַּא  יִׁ ِمَن اْلِحْضِن ِعْندَ " )وَ ְשת 

ْربَُع أَْذُرعٍ، َواْلعَْرُض األَْرِض إِلَى اْلُخْصِم األَْسفَِل ِذَراَعاِن، َواْلعَْرُض ِذَراعٌ. َوِمَن اْلُخْصِم األَْصغَِر إَِلى اْلُخْصِم األَْكبَِر أَ 

ֹכֲהנִַַּּׁ: "7/ 3ِذَراعٌ(؛ وكذلك ورد في سفر أخبار األيام الثاني  ַּה  ר ֲַּחצ  ש י ע  ַָּלֲעָזָרהַּו  ַּּוְדָלתֹות ְגדֹוָלה ַּה  ְַּוָהֲעָזָרה ים

ת ְַּנֹחשֶׁ ָפה םַּצִׁ ְלתֹוֵתיהֶׁ -אבן") َوَعِمَل دَاَر اْلَكَهنَِة َوالدَّاَر اْلعَِظيَمةَ َوَمَصاِريَع الدَّاِر، َوَغشَّى َمَصاِريعََها بِنَُحاٍس(.  ְוד 

ּלֹוןֳַּאֳבן ְבָרָהם,ַּמִׁ ַּ.9767ָזָרה(,ַּעמ'ַּשֹוָשן,ַּכרךַּרביעי,ע"עַּ)עֲַּ-שושן,א 
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 وخرجت كخراب عمورة          وزلزلت األرض زلزالها                      
 واسودت وجوههم اسوداد القدر                       من بعد مجد وجاه

 واليوم يوم ضباب وظالم                               والشمس اسودت مثل قلبي
 وصوت القتال كصوت الرب مثل صوت البحر        وأمواجه عند هياجه

 رواسيها وكأنها سكرانة                  واألرض عند بزوغ الشمس تذوب  
 والخيل تجري رواحا وغدوا                           كأفاٍع ُأطلقت من جحور 

 وكأن الرماح الُمرسلة                                 بروق مألت الفضاء بنورها
 ربالوالسهام كأنها مطر منهمر                            والتروس كأنها غ

 واألقواس بأيديهم كالثعابين                           وكل أفعى تنفث سما
 (1)والسيوف كالمشاعل على رءوسهم                   يعشي من نورها ضوء النهار

 ودم رجال على األرض يسيل                       كدم الكباش على جوانب المذبح

معركة ووصف المذبحة حتى ينفجر الشاعر ويطلب ويستمر الناجيد في وصفه لميدان ال
. ومن ثم (2)من الله التدخل في الحرب، وهذا هو المقطع الشعري األساسي في القصيدة

يلجأ إلى الرب ويتضرع بالدعاء بالنجاة، ويبتهل لله ويمدحه، ويسأله أن يفتح أمامه كل ما 
ات للرب ذكرت بالمقرا؛ هو غامض، وأثناء ذلك الوصف يستعين الناجيد بتعبيرات وصف

كأن يكون الرب عونا له كالصخرة والمالذ )وهو من التعبيرات المقرائية الشائعة(، ولم 
يكتف الناجيد بالدعاء بالنجاة فقط وإنما بالدعاء على العدو بأن يحل عليهم غضب الرب، 

رة، وفقا وأن يصنع بهم مثلما فعل بسيسرا، وأن يصنع به وينصره مثلما فعل مع باراق ودبو 
حين دعت دبورة للقصة الواردة بالمقرا في اإلصحاح الرابع والخامس من سفر القضاة 

باراق )قائد جيش بني إسرائيل( ليقوم بمحاربة سيسرا )قائد جيش المؤابيين(، ورافقت باراق 
(؛ فالتقى الجيشان؛ جيش باراق وفيه عشرة آالف، وجيش 6/ 4في هذه الحرب )قضاة 

ن بقيادة سيسرا، والذي دخل ومعه أربعون ألف جندي وخمسون ألفا من يابين ملك كنعا
حاملي السيوف، وستون ألفا من حملة الرماح وسبعين ألفا من حملة الدروع وخمسون ألفا 
من الرماة وتسعمائة عربة حديدية مع راكبيها، فكان جيشه يفوق جيش باراق عددا وُعدة، 

                                                 
 .31، ص عبد المجيد: اليهود في األندلس محمد بحر( 1)

 .1עמ'ַּ א, הנגיד,פרק שמואל:לבן,ַּיוסף-שה( 1)
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بحد السيف، وبعد النصر أنشدت دبورة  ورغم ذلك انهزم وهرب سيسرا وسقط جيشه
كما ناشد الرب أن يحميه  ،(1)ترنيمتها المشهورة الواردة في سفر القضاة اإلصحاح الخامس

 قائال: 91 -17من الشيطان ويصرف عنه كل من يكرهه، وذلك في األبيات من 

ְשֵעָנה  ְשֵען                   ּומַּ ה? ְוֵאין ָמנֹוס ּומַּ ְקָוה ֲעקּוָרה!ּוָמה ֶאְעֹשֶ תִׁ  ְוהַּ

י ֶאְשפְך ֲעָתָרה ם                     ְביֹום ָצר וֲַּאנִׁ יִׁ ים ְכמַּ ְשְפכּו ָדמִׁ ים יִׁ ְנאִׁ  ְמֹשַּ

ר ְוָכָרה ֵּול                      ְבֻגָמצֹו ֲאֶשר ָחפַּ יל ָכל ְמעַּ פִׁ יל ּומַּ ְשפִׁ  ְלֵאל מַּ

ים     צִׁ יב יֹום ְקָרב ֶחֶרב ְוחִׁ ין ְוָיָרה                 ּוֵמשִׁ  ְבֵלב אֹוֵיב ֲאֶשר ֵהכִׁ

י ְיָשָרה יָכתִׁ י ֲהלִׁ ן כִׁ עַּ י ֵאל ְתשּוָעה                   ְלמַּ ר: ְתָנה לִׁ  ְולֹא ֹאמַּ

ת ְבֵני תֹוָרה ֲעָקָרה יל ְוֵתֵלד                ְבֵעת תֹורַּ י ֲאֶשר ָתחִׁ  ְותֹוָרתִׁ

ֵתחַּ ְסגּו י ְלפַּ י ְשמּוָרהְוֶהְגיֹונִׁ ְדמּו ֵעינַּ  רֹות                               ְבֵלילֹות קִׁ

י              ְלצּור ָמעֹון ְנָך ֱהֵיה לִׁ ר: ְלָמעַּ ת ֵאש ְבצּוָרה (2)ֲאָבל ֹאמַּ  (3)ְוחֹומַּ

ש יֹום ְסָעָרה ח בֹו ֲחרֹוָנְך               ְויֹאְכֵלמֹו ְכמֹו קַּ לַּ  ְוָהאֹוֵיב ְתשַּ

יְסָראֲעשֵֹ  ם ְּדבֹוָרה(4)ה ָלֶהם ְכסִׁ יָך ְלָבָרק עִׁ ְעֹשֶ י           ְכמַּ ה לִׁ  (5), ְוֲעֹשֵ

יֵצם                        י, ְוֲהפִׁ ְגָעָרה!  ְבֹרק ָבָרק, ֱאֹלהַּ ר ָבֶהם ְויֹאְבדּו מִׁ  ְגעַּ

י  ירִׁ ְּיֵדי ֶקֶטב ְמרִׁ י מִׁ י ְביֹו              (6)ְפֵדנִׁ ית רֹוְדפַּ י ְתמּוָרהְושִׁ  ם ֶזה לִׁ

                                                 
ַּ؛ 419بطرس عبد الملك وآخرون: قاموس الكتاب المقدس، ص ( 1) ַּגם: ַּהתנ"ךַּוע''ן ַּאישי יצחק,ישראל:

 .999ַּ-11ה(,ַּעמ'ַּבאספקלריאַּשלַּחז"לַּ,מתוךַּשניַּהתלמודיםַּוהמדרשים,ַּע''עַּ)דבור

יְַּלצּורַָּמעֹוןַַּּ: "4/ 11" تعبير شائع بالمقرا كناية عن الحماية واألمان ورد في سفر المزامير לצורַּמעון("1) ֱהֵיהַּלִׁ

ַָּאָתה י ַּּוְמצּוָדתִׁ י ְלעִׁ ַּס  י ַּכִׁ י יֵענִׁ ְַּלהֹושִׁ יָת ּוִׁ ַּצִׁ יד ْرَت بَِخالَِصي ألَنََّك ".) كُْن ِلي َصْخَرةَ َمْلَجٍأ أَْدُخلُهُ دَائًِما، أَمَ  ָלבֹואַָּתמִׁ

 َصْخَرتِي َوِحْصنِي(.

תַֹּצרַַּּ":  12/ 1( هذا التعبير ورد في المقرا في عدة أماكن؛ منها ما ورد في سفر عاموس4) יֵַּאשְַּבחֹומ  ְחתִׁ ּל  ְושִׁ

יהַָּ ְרְמֹנתֶׁ ַּא  إلى عقاب الرب ألدوم بسبب  )وهو يشير فَأُْرِسُل نَاًرا َعلَى ُسوِر ُصوَر فَتَأُْكُل قُُصوَرَها(،". )ְוָאְכָלה

 ذنوبها(.

سيسرا: قائد جيش يابين ملك حاصور، وجاءت قصته في اإلصحاح الرابع والخامس لسفر القضاة. وكان بطال (3ַּ)

يبلغ من العمر ثالثون عاما، وسيطر على العالم بقوته، ودرس أبناؤه الصغار في القدس. وكان يسكن على شاطئ نهر 

لى الطريق من السهل إلى البحر، فأذاق العبرانيين مرارة الذل. وقد شجعت دبورة باراق قيشون الشرقي مسيطرا ع

على محاربة سيسرا، فجرت الموقعة عند سفح جبل تابور، فانهزم سيسرا وهرب على قدميه إلى الشمال الشرقي، إلى 

بطرس عبد الملك د نومه. انظر خيام حيفر القيني، فالقته زوجته ياعيل وقتلته، بأن ضربت وتد الخيمة في صدغه بع

יצחק,ישראל:ַּאישיַּהתנ"ךַּבאספקלריאַּשלַּחז"לַּ,מתוךַּוע''ןַּגם:ַּ؛ 371وآخرون: قاموس الكتاب المقدس، ص 

 .771,ַּע''עַּ)סיסרא(,ַּעמ'9167ַּשניַּהתלמודיםַּוהמדרשים,ַּירושלים,ַּ

بين الرامة وبيت إيل في جبل  هي نبية زوجة لفيدوت، وقد كانت تقيم تحت شجرة نخيل سميت باسمها كانت تقع  (5)

וע''ןַּ؛ 419بطرس عبد الملك وآخرون: قاموس الكتاب المقدس، ص افرايم، وتُعد أول قاضية لبني إسرائيل. انظر 

ַּ ַּעמ'ַּגם: ַּע''עַּ)דבורה(, ַּאישיַּהתנ"ךַּבאספקלריאַּשלַּחז"לַּ,מתוךַּשניַּהתלמודיםַּוהמדרשים, יצחק,ישראל:

11-ַּ999. 

בن مخيف ومضر، وذُكرت كلمة "( تسمية في اآلجاداة لشيطا1) טֶׁ مرة بمعنى مرض أو وباء كما ַּثالث مرات؛ ַּ"קֶׁ

תַֹּזֲחֵליַָּעָפר: "13/ 41ورد في سفر التثنية  םֲַּחמ  חַָּבםַּעִׁ ּל  ןְַּבֵהמֹותֲַּאש  יְַּושֶׁ ירִׁ בְַּמרִׁ טֶׁ ףְַּוקֶׁ שֶׁ إِذْ " )ְמֵזיַָּרָעבַּּוְלֻחֵמיַּרֶׁ

، أُْرِسُل فِيِهْم أَْنيَاَب اْلُوُحوِش َمَع ُحَمِة َزَواِحِف األَْرض(، ومرة ُهْم َخاُووَن ِمْن ُجوعٍ، َوَمْنُهوُكوَن ِمْن حُ  ى َودَاٍء َسام ٍ مَّ

לַּי ֲהֹלְךַּ" 1/  71المزامير ַּبمعنى شيطان يظهر في وقت الظهيرة، وشيطان يؤذي ليال كما ورد في سفر רַָּבֹאפֶׁ בֶׁ דֶׁ מִׁ
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ְזֹכר ֲעוֹונֹותַּ  ל תִׁ י                 ְואַּ ָרה!    י ְזָכר לִׁ ְבָרָהם ְוֹשָ ְצָחק ְואַּ  ְזכּות יִׁ

ָנה              ֵפל ְתחִׁ י יֲַּעֹקב הַּ ְמָרם          ְוָאבִׁ ְמרֹוָרה. (1)ּוֶבן עַּ י בַּ  ֲעָמד לִׁ

 والرجاء واألمل معدوم هرب والمغيث                  وماذا أفعل فال م
 في يوم عصيب وأنا أكثر الشكوى كالماء                        أعداء يسفكون الدم 

ته التي حفرهاسقط كل متعال                 لإلله الذي ُيذل ويُ   في هو 
 إلى قلب العدو الذي أعد وأطلقهاالمعركة( السيف والسهام      ويرد في يوم القتال)

 ألن مسلكي مستقيمارب غوثا                      حني ياوال أقول امن
 بينما شريعة أبناء التوراة عقيمة                            وشريعتي ُتنقذ وتنمو 
 في لياٍل سبقت عيونا حارسةيق )األشياء الغامضة(      وهدفي أن أفتح المغال

ַּذ وحصنا من النار يوم المحنةصخرة مال      لكن أقول من أجلك كن لي               

 فيفنوا كالقش في يوم عاصف على األعداء               وُصب جام غضبك 
 كصنيعك لباراق مع دبورة صنعت في سيسرا واصنع لي    اصنع فيهم كما 

 اصرخ فيهم فُيبادوا من الصرخةي وشتتهم                  أطلق برقا عليهم ياإله
 وشتت أعدائي في هذا اليوم بدال مني    د                    أنقذني من الهالك الشدي

 طهارة إسحاق وإبراهيم وسارة ر لي                        وال تتذكر ذنوبي اذك
 وابن عمرام وقف لي سندابعفوك العفو                  وأبي يعقوب أغمرني 

 

                                                                                                                         
ם בַָּישּודַָּצֳהָריִׁ טֶׁ קֶׁ ٍ َيسْ ) "מִׁ ومرة أخرى في سفر هوشع  (.لُُك فِي الدَُّجى، َوالَ ِمْن َهالٍَك يُْفِسدُ فِي الظَِّهيَرةِ َوالَ ِمْن َوبَإ

ָסֵתרֵַּמֵעיָני"13ַּ/ 14 םַּיִׁ ַָּקָטְבָךְַּשאֹולַֹּנח  י תֱַּאהִׁ יָךַָּמוֶׁ ְַּדָברֶׁ י ְגָאֵלםֱַּאהִׁ תַּאֶׁ ָמוֶׁ ְפֵדםַּמִׁ י דְַּשאֹולַּאֶׁ )ِمْن يَِد اْلَهاِويَِة ."מִׁ

(. بيأَْفِديِهْم. ِمَن اْلمَ  ورد في  نماْوِت أَُخل ُِصُهْم. أَْيَن أَْوبَاُؤَك يَا َمْوُت؟ أَْيَن َشْوَكتُِك يَا َهاِويَةُ؟ تَْختَِفي النَّدَاَمةُ َعْن َعْينَي 

יبهذه الصورة " מדרשַּרבהַּיב ירִׁ בְַּמרִׁ טֶׁ מדרשַּתנחומהַּ" وهو من الشياطين الشريرة والضارة، وورد أيضا في קֶׁ

أن لهذا الشيطان نوعين؛ أحدهما يظهر قبل الظهر واآلخر بعد الظهر، وكالهما يصيب  ، حيث ذكر أيضاנשאַּכג

ספרַּاإلنسان بمجرد النظر إليه، كما أشار إلى وصفه بأن له رأسا تشبه العجل وله قرن في منتصف جبينه.انظر: 

שתַּיבַּ,דףַּצח;ַּ,ַּפר9116מדרשַּרבהַּעלַּהתורהַּוחמשַּמגילות,ַּחלקַּב,ַּבדפוסַּהאלמנהַּוהאחיםַּראם,ַּווילנא,ַּ

 וע''ןַּגם:ַּ

ַּז''ל,ַּ ַּב''רַּיוסף ַּזונדל ַּחנוך ַּלהה''ג ַּנשאַּכג, ַּענףַּיוסף, ַּעיץַּיוסף, ַּעםַּפרושי ַּספרַּבראשית, מדרשַּתנחומא:

ַּ(ַּ,ַּנשאַּכג.9127הוצאתַּספריםַּ"אשכול"ַּעירַּהקדש,ַּירושליםַּתובנ''א,ַּשנתַּהיתשל''בַּלפ''גַּ)

؛ 4/ 1؛ 19/ 5؛ وأخبار األيام األول 59/ 11، 17/ 4؛ العدد 19/ 1هو ابن قهت بن الوي)خروج בןַּעמרם:ַּ(1)

/ 1( وولدت له أهارون وموسى ومريم )خروج 57/ 11؛ عدد12/ 1(، والذي تزوج يوكابد عمته)خروج 11/ 14

(؛ ومرة أخرى ذكر عند شوبائيل ورحبياهو الذين كانوا من أسر 17/ 5؛ أخبار األيام األول 57/ 11؛ عدد 12

ְמָרם) אנציקלופדיהַּמקראית,ַּכרךַּו,ַּע"עַּ(.11-12/ 13ود)أخبار األيام األول الالويين في أيام داو -799(,עמ'ַּע 

796.ַּ
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 استناد الناجيد للمقرا في نظمه للقصيدة: -
 صفي، و بة كقصيدة شكر، يستهلها الناجيد بتوجيه كلمات شكر للهالقصيدة مكتو 

نهاية ابن ل هبعد وصفو  النصر بأنه خالص معجزة حصل عليه من يده)أي: من الله(.
القصيدة بالشكر لله، على غرار مجموعة األشعار التي تمجد الممدوح  ختموي يعود عباس

حدد الناجيد طول القصيدة  ؛ كما(1)القصيدة للههذه فهو يخصص  في القصائد الكالسيكية،
بيتا( وفقا لكتاب التسابيح سفر المزامير،  146ن بيتا )عيونظمها في مائة وتسعة وأرب

اإلصحاح األول  ع دعتادوا ا )لكن في العصر الوسيط  ان إصحاحيوالذي يضم مائة وخمس
في األبيات  ، كما ُيشير الناجيد إلى ذلك في قصيدته فيقول(2)والثاني إصحاحا واحًدا(

 قائال: 144 -111
ֶּדל  יָרה ֲאגַּ יל ֲעֹשה שִׁ ְגּדִׁ ָרה ְלֵאל הִׁ יר ְלֹשָ שִׁ ל ָכל ָבנֹות הַּ י עַּ  ְתהִׁ

ים ֲארּוָגה  ירִׁ פִׁ ים ְכסַּ ְדָברִׁ ים ְתפּוָרה          ְבמִׁ חִׁ ן ְבֹדלַּ ים מִׁ יחִׁ  ְוֹשִׁ

ים יָזה      (3)ְמֻמָלָאה ְכֻתמִׁ ֲחרִׁ ירֹות ְתהִׁ  בַּ ְזמִׁ יָרהְוכִׁ ְּספִׁ ים בַּ  לִׁ

ים  יָרה ֲעֵליֶהם יֲַּעֹשּו יֹום טֹוב ֲאֵבלִׁ ְשֶתה כֹוס ְישּועֹות ָכל ְנזִׁ  ְותִׁ

יָרה  ְוָכל ָלשֹון ְתֻמָלא ֵמְרָנָנה י ְבשִׁ ל ְגֻאָלתִׁ יָלה עַּ  ְוגִׁ

ל חֹוק עַּ ֵלא ֶפה ֹשְ י ְבעֹוָלם ֶזה ְוָכל ֶנֶפש ְתמַּ ְפשִׁ  ְפטּוָרה -ְפדּות נַּ

י ְלֵכן חַּ ְמָרה ְתנּו אַּ י ְלֵאל זִׁ ְרבּו (4)חַּ יר ְוהַּ ֲעָצָרה ְותֹוָדה שִׁ  בַּ

י עֹוד ְלסֹוֵמְך י לִׁ מרּו לֹו ְיהִׁ ְּיָשָרה  ְואִׁ ים ְבתֹוָרה הַּ תֹוְמכִׁ  ְולַּ

 تكون على كل األناشيد جوهرة    للرب العظيم أنظم أنشودة تمجيدַּ
 بلور وشجيرات منسوجة من   في الصحاري كالياقوت المنظوم

يم" بالخرز  ومزينة كتراتيل "المزامير" بالياقوت   مزركشة مثل "الُتمِ 

                                                 
 .721אליצור,שולמית:ַּשירתַּהחולַּהעבריתַּבספרדַּהמוסלמית,ַּכרךַּשני,ַּעמ'ַּ(1)

 .417 שם,ַּעמ'( 1)

יםַּ:ַּ( 4) יםְַּוֻתמִׁ بر يحملها على قلبه بمجيئه أدوات عبادة توضع في حافظة مربعة، وهي صدرة كان الكاهن األكאּורִׁ

أمام الرب؛ والصدرة لم تكن تستعمل سوى محفظة لها. كان يستوحي بواستطها الكاهن األعظم في هيكل سليمان 

ل عليه(، وردت في عدة أماكن بالمقرا منها سفر الالويين  اإللهام عن كل سؤال )وتعني هنا ُحجة أو ثقة أو مصدرا يعوَّ

םַָּעָליוַּ: "9/ 9 ָישֶׁ יםַּו  ֻתמִׁ תַּה  יםְַּואֶׁ תַָּהאּורִׁ ןַּאֶׁ ֹחשֶׁ לַּה  ֵתןַּאֶׁ יִׁ ןַּו  ֹחשֶׁ תַּה  ْدَرِة אֶׁ ْدَرةَ َوَجعََل فِي الصُّ ") َوَوَضَع َعلَْيِه الصُّ

يَم(؛ وورد أي יםַַּּ: "14/ 1ضا في سفر عزرا األُوِريَم َوالتُّم ِ ֳקָדשִׁ שַּה  ֹקדֶׁ רַּלֹאַּיֹאְכלּוַּמִׁ םֲַּאשֶׁ ְרָשָתאַָּלהֶׁ תִׁ רַּה  יֹאמֶׁ דַּו  ע 

ים יםַּּוְלֻתמִׁ يم(ֲעֹמדַֹּכֵהןְַּלאּורִׁ انظر: .") َوقَاَل لَُهُم الت ِْرَشاثَا أَْن الَ يَأُْكلُوا ِمْن قُْدِس األَْقدَاِس َحتَّى يَقُوَم َكاِهٌن ِلألُوِريِم َوالتُّم ِ

ים) אנציקלופדיהַּמקראית,ַּכרךַּא,ַּע"ע יםְַּוֻתמִׁ ַּ.921עמ'ַּ(، אּורִׁ

י( "3) יםְַּלֵאלַּ: "1/ 31ي( وردت في عدة أماكن بالمقرا؛ منها سفر المزامير")لإلله الح ְלֵאלַּח  יֵַּלאֹלהִׁ ָצְמָאהַּנ ְפשִׁ

ים הְַּפֵניֱַּאֹלהִׁ יַָּאבֹואְַּוֵאָראֶׁ ِ. َمتَى أَِجيُء َوأَتََراَءى قُدَّاَم اللِه؟(.ָחיַָּמת   ")َعِطَشْت نَْفِسي إِلَى اللِه، إِلَى اإِللِه اْلَحي 
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 وتشرب كأس الخالص كل راهبة         من أجلها يقيم الحزاني يوم خير
 والفرحة والغناء  لخالصي     وكل لسان يلهج بالبهجة

 العالم وكل نفس سعيدة                               لفداء نفسي، معفاة في هذا 
 وأكثروا الترنيم والشكر في احتفال شعبي       لذلك يا إخوتي مجدوا اإلله الحي

ַּوللمتمسكين بالتوراة الحق       وقولوا له ليكن لي سنًدا أيضا

 التدخل اإللهي إلنقاذ بني إسرائيل من الشعوب األخرى ونصرتهم: -

صف لمخاوف المحاربين إن الهيكل المعياري في جسد القصيدة العربية للبطولة هو و 
قبل المعركة، يليه وصف لتشجيع المحاربين للمفهوم القدري حتى النصر الساحق ومن ثم 
يمجد الشاعر بطولة محاربي قبيلته. لكن الناجيد لم يكن متماشيا مع هذا النهج الُمستمد 

وبحسب اعتقاده فإن التحول من حالة القلق إلى بهجة النصر في  ،من االختيار الحر
احة المعركة ليس سوى قرار إلهي يعتمد على أفعال البشر من ناحية ونعمة من الله من س

فالعالقة بين الرب والحرب في الفكر اإلسرائيلي عالقة وثيقة؛ فهو الذي  ،(1)ناحية أخرى 
يحدد األعداء، ويأذن بالحرب أو يمنعها، وهو الذي يقود إلى النصر أو يؤدي بشعبه إلى 

؛ (2)ف عقيدة اليهود عن عقيدة بعض الشعوب القديمة حول فكرة الحلوليةالهزيمة. والتختل

اإلله واألرض والشعب،  تتكون الحلولية في اليهودية من الثالوث الحلولي الُمكون منإذ 
فيحل اإلله في األرض، لتصبح أرًضا مقدَّسة ومركًزا للكون، وهي "أرض الميعاد"، ويحل 

"، أي עם קדושومقدًسا وأزلًيا، لذلك ُيطلق عليهم "شعًبا مختاًرا  بحفي الشعب ليص
"، أي "الشعب נצחעם  " أي "الشعب األزلي"، و"עם עולם"الشعب المقدَّس"، و"

وعلى ذلك يكون الله هو الُمحارب، وهو قائد الجيوش، ورب الجنود، ومن ثم فهو األبدي. 
ُمعرض للهزيمة أحيانا كما ينتصر أحيانا أخرى، فقد استقر في النفسية اليهودية أن إلههم 
قبل كل شيء هو )قائد عسكري( ُيحارب مع الشعب، وله النصر في النهاية حتى وإن 

                                                 
ַּ.777יחסיַּהשירהַּהעבריתַּוהשירהַּהערביתַּבימיַּהביניים,עמ'ַּ ייה,טובי,ַּיוסף:ַּקירובַּודח( 1)

( "الحلولية الكمونية الواحدية"، مذهب يقوم على أن الكون كله وما فيه)اإلله واإلنسان والطبيعة( وحدة واحدة، فال 1)

عالم الروح، فالعالم مكون يوجد "هذا العالم"و "عالم اآلخرة" وال "عالم المادة" و"عالم الروح"، فعالم المادة هو ذاته 

من جوهر واحد مكتف بذاته، هذا الجوهر يسميه البعض اإلله، وهذه هي وحدة الوجود الروحية. ولكن أيضا يمكن 

تسميته الطبيعة أو المادة أو قوانين الحركة، وهذه هي وحدة الوجود المادية، وكالهما يتسم بالواحدية، واالختالف في 

ون للكون. انظر: عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، المجلد تسمية الجوهر الواحد الم ك ِ

 .15م، ص 1229األول، دار الشروق، الطبعة الرابعة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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هذه النهاية ربما تكون نهاية العالم كله، وهذا يتضح جليا في المقرا؛ فعلى سبيل  كانت
َمْن ُهَو هَذا َمِلُك اْلَمْجِد؟ َربُّ اْلُجُنوِد ُهَو ( قائال: " 16 -13/ 24المثال سفر المزامير)

( ذكر حرب إله إسرائيل ضد 16 -18"؛ سفر حزقيال )إصحاح ....َمِلُك اْلَمْجِد. ِساَلهْ 
-1/ 14جوج ومأجوج حربا نهائية ينتصر فيها هو وشعبه الُمختار، وكذلك سفر زكريا )يأ
"؛ ولقد أنشد ....َفَيْخُرُج الرَّبُّ َوُيَحاِرُب ِتْلَك اأُلَمَم َكَما ِفي َيْوِم َحْرِبِه، َيْوَم اْلِقَتالِ قائال: " (0

جيد ُمعبرا عنها في ؛ مثلما نجد شموئيل هنا(1)كثير من شعراء اليهود عن هذه الفكرة 
قصيدته، إذ يرجو من الله دائما التدخل للحماية والخالص وثقته بأن الله يحميه في البيت 

 قائال: والثامن السابع
ד י ְבּיֹום ָצָרה: ֲחֵבה עַּ יו: צּור ְלָצָרה ְואֹוֵמר לִׁ יתִׁ ם! ֲענִׁ  ֲעָבר ָזעַּ

יו יתִׁ יָרא? ֲענִׁ י: ֲהלֹא תִׁ ָמהֹון ֲאדֹ   ְואֹוֵמר לִׁ יָרא?ְבתִׁ י ְואִׁ  ָני לִׁ

 حتى تمر العاصفة، أجبته ربي لها   ومن قال لي في يوم الضيق: اختبئ

 بدهشة أيكون الرب معي وأخاف!  ومن قال لي: أال تجزع؟ أجبته            

 قائال: 80 -84وأيضا يطلب من الجميع االلتزام بأوامر الله والدعاء في البيت 
ְראּו ֵּסא ֵאל ְוקִׁ ָתלו ְבכִׁ ְמרּו לֹו ְבָמָרה   ְוהִׁ חּום ְואִׁ  ְלֵאל רַּ

יָדי? ה ֶזה ְידִׁ ר:ֲעֵלי מַּ ם יֹאמַּ יָצה ְועּורה!  ְואִׁ  ֲעניהּו קּום ְוָהקִׁ

 الرب الرحيم وتبتلوا له بمرارة   واعتصموا بمقعد الرب وادعوا
 أجيبوه قم واستيقظ وانهض   وإن قال: عني ما هذا ياأصدقائي

 قائال: 64 -63ويعود ويطلب من الرب أن يُصب غضبه على أعدائه وينقذه في األبيات 
ְמרּו ים לֹו ְואִׁ ר           ְבֵחָמה קּום ֳאֹלהִׁ ְכלּו ָבֶהם ְבעַּ ְבֵעָרה ְויִׁ  !בַּ

ח ר ְבָמקֹום ֶּדֶלת ְפתַּ ע צַּ ְבֶּדָך  ְוהֹושַּ  ְסגּוָרה ֶּדֶלת ְוָכל ְלעַּ

ְרָבם ֲהֹפְך ל ָבם ְוקּום ָבםלִׁ  ֳאֵלי חַּ ָתם ְואַּ ית אִׁ ְשָתם ְושִׁ  ְשבּוָרה קַּ

ים ְלָאכִׁ ָלֲחמּו ְגשּו ּומַּ ים   ָבם הִׁ יָרה ְוֶשֶמש ְוכֹוָכבִׁ ְמאִׁ  הַּ

                                                 
؛ محمد جالء إدريس: فلسفة الحرب 42 -17(حسن ظاظا، السيد محمد عاشور: شريعة الحرب عند اليهود، ص 1)

م، 1211سسة المصرية للتسويق والتوزيع)إمدكو للطباعة والنشر(، الطبعة الثانية، في الفكر الديني اإلسرائيلي، المؤ

 .11ص 
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ְקֲהלֹות ְויֹאְמרּו ים מַּ מִׁ ים עַּ ֶקש ֲעצּומִׁ ְנֵוי ֵיש ְמבַּ ה ְלעַּ  !(1)ְפזּוָרה ֹשֶ
 بادوا حرقاأحرقهم حتى يُ     اغضب عليهميارب  :وقولوا له

 وخلص عبدك وقت الضيق           كل األبواب المغلقةافتح 
 واجعل قوسهم مكسورا   ُرد سيفهم إلى قلوبهم وادحرهم
 الُمنيرة تقدموا وحاربوهم   ويامالئكة وياكواكب ويالشمس

  هناك من يتوسل لفقراء الشياه الضالةن إ  القويةشعوب الجماعات  لتقلو 

ر إلى اللهجة الملحمية ويستمر في وصف المذبحة وسير المعركة مرة أخرى يعود الشاعو 
إلى أن يصل إلى وصف مقتل أعداء المملكة، الذين يتضح أنه قد عدهم أعداًء له بصفة 

؛ حيث (2)خاصة. وُيعلن أن قتل هؤالء كان استجابة من الله لدعائه بأن يخلصه منهم
ُيشير إلى استجابة الرب . و (1)حمريصف سقوط العدو بأنه سقوط المصريين في البحر األ

وكما تربط  البطولة وكأن الرب هو الذي يحارب، لدعواته وصالته بالتدخل وإظهار
النصوص العبرية بين النصر الميداني، والتأثير اليهوي المباشر بل وتربط بين تحقيق 

ابع من النصر على األعداء وطاعة "يهوه" وتحقيق وصاياه، وهو ما قدمه لنا اإلصحاح الس
، (4)سفر التثنية؛ فطرد األمم األخرى واالستيالء على أراضيهم مرهون بتنفيذ العهد مع الرب

فعلى غرار ذلك ربط الناجيد بين هزيمة األعداء في هذه الموقعة، وبين هزيمة فرعون 
موسى في البحر عندما تعقب بني إسرائيل عند خروجهم من مصر قديما، كان جزاؤه أن 

المعركة  ي البحر ونجى بني إسرائيل منه، ففي هذا اليوم أحرقت نيران هذهأغرقه الله ف
 قائال: 68-60وذلك في األبيات جثث األعداء، 

י י ְבָקְראִׁ ָלתִׁ ע ְתפִׁ יָרה ְמֵצָרה       ְוֵאל ָשמַּ ְבכִׁ  ְכמֹו חֹוָלה ְכמַּ

ף ְגבּוָרה םְוֶהְראָ  ְבסּוָפתֹו      ְוָספּוַּ(5)סּוף יַּם ְכיֹום ָבם ְוָנשַּ  הַּ

                                                 
שּורַּ" 12/ 52كناية عن اليهود، وردت في سفر ارميا (1ַּ) ְךַּא  לֶׁ אשֹוןֲַּאָכלֹוַּמֶׁ יחּוַָּהרִׁ דִׁ ְשָרֵאלֲַּאָריֹותַּהִׁ הְַּפזּוָרהַּיִׁ שֶׁ

ְך לֶׁ רַּמֶׁ אצ  ְדרֶׁ ְַּנבּוכ  ְצמֹו ַּעִׁ ֲחרֹון לְַּוזֶׁהַָּהא  اًل أََكلَهُ َمِلُك أَشُّوَر، ثُمَّ هذَا " )ָבבֶׁ بَاعُ. أَوَّ دَةٌ. قَْد َطَردَتْهُ الس ِ إِْسَرائِيُل َغنٌَم ُمتَبَد ِ

ُر َمِلُك بَابَِل َهَرَس ِعَظاَمهُ(  األَِخيُر، نَبُوَخْذَراصَّ

 .115، ص لدراسات الشرقيةمركز ا عبد الرازق أحمد قنديل: أثر الشعر العربي في الشعر العبري األندلسي،(1)

 .1עמ'ַּ א, הנגיד,פרק שמואל:לבן,ַּיוסף-שה(4)
 .31-32( محمد جالء إدريس: فلسفة الحرب في الفكر الديني اإلسرائيلي، ص 3)
" )بحر سوف(: هو البحر األحمر، وهو بحر يفصل قارة آسيا عن قارة إفريقيا؛ وكان العبرانيون في י םַּסּוף( "5)

ر يسمونه بحر مصر ، وبحر سوف، وربما اتخذ هذا االسم من النبات الذي يكثر على شواطئه، فترة إقامتهم في مص
תַּ: " 17/ 12وورد هذا االسم في عدة أماكن بالمقرا؛ كما في سفر الخروج  ָשאַּאֶׁ יִׁ ַָּיםַָּחָזקְַּמֹאדַּו  י ֲהֹפְךְַּיהָוהַּרּוח  ו 

רַּא ַּ ְשא  ַּנִׁ ַָּיָמהַּסּוףַּלֹא ְתָקֵעהּו יִׁ הַּו  ְרבֶׁ םָהא  ְצָריִׁ ָחדְַּבֹכלְַּגבּולַּמִׁ הַּאֶׁ بُّ ِريًحا َغْرِبيَّةً َشِديدَةً ِجدًّا، فََحَمَلِت "ְרבֶׁ )فََردَّ الرَّ
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מּו ם ְותַּ יָרה   ְוֵאש ָמֶות ֲאָכָלתַּ ם ְוכִׁ נּור חַּ ים ְבתַּ  ְכמֹו ֵעצִׁ

י ֻכָלם ְבָעָפר לּו צֹוְררִׁ ְמדּוָרה   ְכאִׁ ב ְבֶקֶרב הַּ הַּ ש לַּ  ֲחשַּ

 كما يدعوه المريض في ضائقته  عائيدوسمع الرب صالتي و 
 راهم الله قدرتهه وأفي عاصفت         ونفخ فيهم كيوم بحر سوف وهلكوا

 تنور متقدكالخشب في   فأصبحواالموت  يرانوأكلتهم ن
  (1)كرماد نار في جوف موقد     ترابالفي  جميعاأعدائي  أصبحو 

 :إطالق ألقاب مقرائية على األعداء -

اإلحساس بالنصر والذي أدى إلى إنقاذ كل الطائفة اليهودية، وهو يوازي المعجزة  
عصر احشويروش، دفع الشاعر أن ُيسمي أعداءه بأسماء مشابهة التي حدثت لليهود في 

وهو من نسل العماليق؛ فقد ورد  (2)لألسماء الواردة في "مجيالت أستير"فهامان هو  أججي

                                                                                                                         
ٌ فِي ُكل ِ تُُخوِم ِمْصَر( ٌ َواِحدَة : 19/ 14؛ وكذلك وردت بسفر الخروج اْلَجَرادَ َوَطَرَحتْهُ إِلَى بَْحِر ُسوَف. لَْم تَْبَق َجَرادَة

ֱַּאֹלהִַּׁ" י ֵסב םו  ְצָריִׁ ַּמִׁ ץ רֶׁ ֵַּמאֶׁ ְשָרֵאל ַּיִׁ ְַּבֵני ַָּעלּו ים ֲחֻמשִׁ ַּו  ַּי םַּסּוף ְדָבר מִׁ ַּה  ְך רֶׁ ַּדֶׁ ַָּהָעם ת ַּאֶׁ ") فَأَدَاَر اللهُ الشَّْعَب فِي  ים
ِزيَن ِمْن أَْرِض ِمْصَر(. والحادثة المهمة المقرونة بال يَِّة بَْحِر ُسوٍف. َوَصِعدَ َبنُو إِْسَرائِيَل ُمتََجه ِ األحمر  بحرَطِريِق بَر ِ
ְסעּוַַּּ:44/9هي مرور بني إسرائيل فيه وغرق المصريين، كما أشارت المقرا لذلك في عدة أسفار؛ منها سفر العدد  יִׁ ו 

י ֲחנּוַּ רֵַּאָתםַּו  ְדב  יםְַּבמִׁ תַָּימִׁ ְךְַּשֹלשֶׁ רֶׁ ֵיְלכּוַּדֶׁ ְדָבָרהַּו  מִׁ ָיםַּה  ְברּוְַּבתֹוְךַּה  י ע  יֹרתַּו  חִׁ ְפֵניַּה  اْرتََحلُوا ِمْن أََماِم )ثمَّ  "ְבָמָרהמִׁ
يَِّة إِيثَا يَِّة، َوَساُروا َمِسيَرةَ ثاَلَثَِة أَيَّاٍم فِي َبر ِ ةَ(؛ وكذلك في اْلِحيُروِث َوَعبَُروا فِي َوَسِط اْلَبْحِر إِلَى اْلبَر ِ َم َونََزلُوا فِي َمارَّ

ַּ: "3/ 11سفر التثنية  ַּּוְלרִׁ ְַּלסּוָסיו ם יִׁ ְצר  ַּמִׁ ְַּלֵחיל ַָּעָשה ר ֲאשֶׁ ְַּבָרְדָפםַּו  ם ְַּפֵניהֶׁ ל ַּע  ַּי םַּסּוף ֵַּמי ת ַּאֶׁ יף ֵַּהצִׁ ר ֲַּאשֶׁ ְכבֹו
זֶׁה יֹוםַּה  דַּה  ְבֵדםְַּיהָוהַּע  ְיא  םַּו  ֲחֵריכֶׁ " )َوالَّتِي َعِملََها بَِجْيِش ِمْصَر بَِخْيِلِهْم َوَمَراِكبِِهْم، َحْيُث أََطاَف ِميَاهَ بَْحِر ُسوٍف א 

بُّ إِلَى هذَا اْليَْوِم(،َعلَى ُوُجوِهِهْم ِحيَن َسعَْوا َوَراءَ  انظر بطرس عبد الملك وآخرون: قاموس الكتاب  ُكْم، فَأَبَادَُهُم الرَّ
(,עמ'ַּי םַּסּוף) אנציקלופדיהַּמקראית,ַּכרךַּג,ַּע"ע، وانظر أيضا: 114 -111المقدس، مادة )البحر األحمر(، ص 

175- 171. 
 .115، ص مركز الدراسات الشرقية لعبري األندلسي،عبد الرازق أحمد قنديل: أثر الشعر العربي في الشعر ا(1)

أجاج: اسم عماليقي وربما معناه "متأجج أو عنيف"، ويظن البعض أن االسم"أجاج" كان لقبا لملوك العماليق كما ( 1)

كان يطلق اسم فرعون على كل ملك في مصر؛ وذُكر اسمان في المقرا بهذا االسم في أمر إلهي للقضاء على العماليق 

( فبعد 44 -41، 12، 9،7/ 15ملك من العماليق في أيام شاؤول)صموئيل األول  األول:نهم ألد أعداء بني إسرائيل؛ أل

نصره على العماليق أشفق شاؤول على أجاج بما يتناقض مع أوامر الرب التي قيلت على فم صموئيل ليفني كل شعب 

عد ذلك مع باقي العماليق. وأتم صموئيل هذا األمر اإللهي العماليق. وأحضروا العجلة على ما يبدو من أجل التسليم ب

بإبادة باقي العماليق )أي قتل أجاج تنفيذا لألمر اإللهي بالرغم من عفو شاؤول عنه(، وأُلحق أجاج أمام الرب بجانب 

لم يتحقق. وطبقا الهيكل بالجليل، الرأي الذي يُوجب قتل أجاج بسبب النهج القديم بتقديم أسرى الحرب لإلله بعد النصر 

كان ُمكرها على القيام بهذا األمر وأن رؤساء المملكة الجديدة ينفذوا وصايا الرب بكل تفاصيلها، أيضا مشاعر וזזירַּلـ

( والثواب لها أساس هنا مقابل لجزاء أجاج. 44/ 15االنتقام )أي عقاب قسوة أجاج تجاه بني إسرائيل وفقا لصموئيل 

( أيضا هو على ما يبدو ملك من العماليق، أما 1/ 13مذكور في نبؤات بلعام)في سفر العدد أما االسم الثاني: أجاج ال

أقوال بلعام ويورام عن أجاج أساسه في ذلك فإنه في األصل من نسل العماليق على رأس األغيار. وربما ُحفظت في 

أيضا يرى المفسرون الجدد أن أجاج جاج المسوراة ترى بذلك نبؤة على أجاج في أيام شاؤول. و–الذاكرة كلمات أجاج 

كان واحدا ويجدوا في أقوال بلعام صدى لحرب شاؤول بينما واقع الملكين أبناء اسم واحد، حيث إن ذلك أسلوبهم 

ألسماء الملوك للعودة إلى نسب واحد. والفرضية أن أجاج ليس إال صفة لملوك العماليق غير معروف أساسها. انظر 

אנציקלופדיהַּמקראית,ַּכרךַּ وأيضا انظر:11: قاموس الكتاب المقدس، مادة )أجاج(، ص بطرس عبد الملك وآخرون

 .29-29)אגג(,עמיַּ א,ַּע"ע
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)زهير( ُلقب باسم "أجج" وشعبه "عمالق". ويوصف ابن عباس في  في القصيدة أمير المرية
، وبقتله استقامت أمور اليهود ورد مكيدة القصيدة كمن يوزع عداءه ضد اليهود في المدن

 التي حدثت قديما لليهود، فيقول الناجيد في البيت الثاني عشر: (1)هامان
ג שֹוֵכן ְלחֹוף ָים אס ְמֹקָרא-ּומְשֵנהּו ְבנֹו  ְבֵעת ָרָאה ֲאגַּ בַּ  עַּ

 وعندما رأي أجج ساكن على شاطئ البحر  /   ونائبه المدعو ابن عباس    
 قائال: 121 -121في البيت ثم يعود 

ְלָכם ְכֹדֶמן ם ֲאָגג מַּ ֶדה ְוֵאין ָלֶהם ְקבּוָרה  ְוָהיּו עִׁ  ְבתֹוְך ֹשָ

ְשֲארּו ָבם ן ְרָבָבה נִׁ יָרה  ְוֶאָחד מִׁ  ְכעֹוֵללֹות ְבֶכֶרם יֹום ְבצִׁ

ד ְּסָפרַּ ם ֵזֶכר ֲעָמֵלק מִׁ ְכָתם ְגזּוָרה!  ְותַּ ְמלַּ  ְוָסף ֵחיָלם ּומַּ

ים ֵמת ל ְלָפנִׁ ל יַּד ְשמּוֵאל-ֲאָגג עַּ ל ְסָבָרה -ְוָהָמן עַּ עַּ   ְיֵדי בַּ

ֶקֶדם ֲעָמֵלק ָבא ָבָרָעה יָאתֹו ֲחָזָרה!  ּומִׁ  ְואּוָלם ֵאין ְלבִׁ

 في وسط الميدان وال قبر لهم    وكانوا مع أجاج ملكهم كالرماد
 كالُلقاط في الكرم يوم القطف    يبقى واحداوبين عشرات األلوف 

 وُأبيد جيشهم وتمزقت مملكتهم   عماليق من األندلس       وانتهى ذكر
 حجةوهامان على أيدي رجل      ومن قبل مات أجاج على أيدي شموئيل  

 مرة أخرى  مولكن العودة له   عماليق بالشرالومن قبل أتى 

وكان يكره اليهود ويريد  ،)فطبقا لسفر استير كان هامان وزيرا للملك الفارسي أحشويروش
 وكذلك ُلقب ملك المرية في هذه القصيدة بأجاج ،كان ُيبلغ الملك عن تمردهم(و دتهم إبا

إسرائيل  وكإشارة للتحقير من العماليق الذين كانوا على رأس أعداء بني إسرائيل؛ إذ كان بن
 وفقا لماُيطلقون على هامان اسم أجاج أو هامان األجاجي للتحقير واالستهانة منه. وذلك 

كانت استير فتاة يهودية جميلة، اسمها األصلي هداسة  حيث" 11: 6ستير" ورد في سفر ا
                                                 

(. وظن 13/ 7؛ 1/ 4هامان: اسم فارسي يُشير إلى "اإلله العيالمي هامان" ابن هداثا وقد نسب إلى أجاج)استير ( 1)

وظن آخرون أن أجاج يُشير إلى مكان أو شخص في يوسيفوس أنه من ساللة ملك العماليق الذي حارب شاؤول، 

فارس، وكان في خدمة الملك الفارسي أحشويروش، ونال رضاه حتى عظمه ورقاه إلى أعلى مناصب الدولة، وجعل 

عبيده كلهم يسجدون له، إال أن مردخاي اليهودي رفض السجود، فغضب هامان عليه وقرر قتله هو وجميع اليهود 

ستطاع أن يُقنع الملك بذلك، وأصدر الملك منشوًرا بوجوب إهالك جميع اليهود الساكنين في الذين في الدولة، وا

إمبراطوريته الواسعة. غير أن مردخاي تمكن من جعل استير تقنع الملك بسحب منشوره وبالعفو عن اليهود وقتل 

زال اليهود يحتفلون بذكرى قتله هامان نفسه، ومعه عائلته، وقد ُصلب هامان على الصليب الذي أعده لمردخاي. والي

والتخلص منه في يومي الفور)أو الفوريم(، انظر بطرس عبد الملك وآخرون: قاموس الكتاب المقدس، مادة )هامان(، 

 .199-197)ָהָמן(,עמי אנציקלופדיהַּמקראית,ַּכרךַּב,ַּע"ע؛ وانظر أيضا: 771ص 
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حيث  ،أي )شجرة اآلس(، وقد أحضرها ابن عمها مردخاي إلى مدينة سوسن في فارس
كانت هناك جالية يهودية كبيرة، وكانت هذه الجالية تعيش في رغد في بالد فارس، ولما 

يهود في فارس أن الفرس بدأوا يشعرون بما أحس الو كان من طبيعة اليهود خيانة الدولة 
كيد لهم اليهود، استغل اليهود جمال استير في التقرب للبالط الملكي حتى أصبحت زوجة يُ 

ملك الفرس فكانت جاسوسة تعمل لمصلحة اليهود، واستغلت جمالها في التأثير على ملك 
ا ألهمية ما قامت به ونظر  ،فأصدر أمرا بقتل ما يقرب من سبعين ألفا من الفرس ،الفرس

كما أفردوا لها  ،هذه الجاسوسة اليهودية فقد أفرد لها رجال الدين سفرا خاًصا أسموه )استير(
باقي  منويتميز هذا العيد  ؛(1)عليه اسم "عيد البوريم" عيًدا يمتاز عن باقي األعياد وأطلقوا

الوحيد في التوراة الذي  األعياد بأنه عيد فرح لهم واستهزاء بالفرس، وهذا السفر هو السفر
اليحتوي على اسم الله فيه وذلك العتراف اليهود بأن هذا السفر يدل على الجاسوسية 

 .( 2)واستخدام النساء وخيانة الشعوب 
ففي هذه األبيات تصوير دقيق لما يحدث في المعركة وذلك بوجود ملك المرية وابن عباس 

ألسود في كثرتهم، ولم ُتعد هناك مقابر تكفيهم وزيره وكل جيشهم الذي أصبح ُيشبه التراب ا
نظرا لكثرة قتالهم، حتى ُأبيدوا بالكامل ولم يعد لهم أثر. ويستشهد في ذلك باألمر اإللهي 
الذي ورد بالمقرا على لسان الرائي صموئيل للقضاء على العماليق ألنهم ألد أعدء بني 

إشفاق الملك شاؤول عن أجاج  إسرائيل، فكما حدث قديما ألجاج ملك العماليق، ورغم

                                                 
آذار العبري، ولكن في القدس وغيرها من المدن  عيد البوريم: عيد من يوم واحد، هو الرابع عشر من شهر( 1)

المحاطة باألسوار يكون عيد البوريم يومين، الرابع عشر والخامس عشر من شهر آذار العبري. ويُفهم من قصة عيد 

البوريم، في سفر استير، أنه كان من حظ اليهود، أو نصيبهم، أن يتحول يوم هالكهم وتدميرهم، في إيران وبابل على 

مان، إلى يوم فرحة وشرب خمر، بسبب استير ومردخاي اليهوديين. وتُشير دائرة المعارف المقرائية إلى أن اسم يد ها

")بوريم(، פוריםمفرد كلمة " (بورפורַּ)"، ويرجع اسم البوريم إلى كلمة פּורعيد البوريم مأخوذ من كلمة "بور" "

آذار،  15، 13يد سجيف أن عيد البوريم يقع في يومي ومن معاني هذه الكلمة أيضا حظ، نصيب ، قدر. ويُضيف دافي

احتفاال بخالص اليهود في بابل وفارس من المذبحة التي أعدها لهم هامان. ويُشير الدكتور حسن ظاظا إلى مناسبة 

العيد وتسميته بأن هامان وزير الملك الفارسي أحشويروش كان يكره مردخاي اليهودي كراهية شديدة، وأن هذه 

ة امتدت إلى الجنس اليهودي كله، فأقسم هامان أن يقطع دابرهم جميعا من بالده، وأجرى هامان القرعة الكراهي

الختيار يوم مذبحة اليهود. وأن كلمة قرعة في الفارسية إذ ذاك هي "بور" أو "فور" وجمعها بالعبرية بوريم. 

ة اإلبادة في اليهود، وأُعدت مشنقة الساحة وأسفرت هذه القرعة عن تحديد الثالث عشر من آذار موعدا لتنفيذ عملي

العامة حتى يعلق فيها مردخاي. لكن ليس هناك دليل على أن اليهود أخذوا عيد البوريم األصلي عن البيئة المحيطة، إال 

أنه من الممكن أن يكون في العيد آثار وثنية اليستطيعون تمييزها، ناهيك عن تحديد مصدرها وتاريخها. انظر محمد 

جامعة المنوفية، الطبعة األولى -زي ضيف: أعياد اليهود الطقوس والعادات في األدب العبري، كلية اآلدابفو

 .117 -111م، ص 1211

 .151 -152( حسن ظاظا، السيد محمد عاشور: شريعة الحرب عند اليهود، ص 1)
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)ملك العماليق( فإن صموئيل الرائي أتم أمر الرب في قتله وتم وضعه على العجلة 
")أداة من أدوات التعذيب قديما على هيئة دائرة أو عجلة( عقابا لقسوة أجاج تجاه גלגל"

ֲאֶשר ": 11/ 10بني إسرائيل وفقا لسفر صموئيل األول  ְכָלה וַּּיֹאֶמר ְשמּוֵאל כַּ שִׁ

ְפֵני  ֵּסף ְשמּוֵאל ֶאת ֲאָגג לִׁ ֶמָך וְַּישַּ ים אִׁ ָנשִׁ ל מִׁ ְשכַּ ְרֶבָך ֵכן תִׁ ים חַּ ָנשִׁ

ְלָגל גִׁ َك َبْيَن النِ َساءِ »َفَقاَل َصُموِئيُل: " )ְיהָוה בַּ «. َكَما َأْثَكَل َسْيُفَك النِ َساَء، َكذِلَك ُتْثَكُل ُأمُّ
(؛ وكذلك تم قتل هامان على أيدي أحد رجال َماَم الرَّبِ  ِفي اْلِجْلَجالِ َفَقَطَع َصُموِئيُل َأَجاَج أَ 

 الدين.
بما هو مألوف في هذه القصائد حتى نهاية والتسبيح لله  ويستمر الناجيد بقالب اإلهداء

نه يدعو جميع طوائف إسرائيل حتى البعيدة منها )شمال إفريقيا، مصر، إالقصيدة، إذ 
عيد )"משנה פורولعيد يوم النصر كعيد " (1)ال معه إلى الله لنجاتهفلسطين، بابل( لالبته

 .(بوريم الثاني
وفي نهاية القصيدة مقطع خطابي ُمثير للشفقة؛ إذ يدعو كل اليهود في كل مكان إلى أن  

 ،(2)يشكروا الرب على إنقاذه لهم، ويحمد الله على المعجزة التي صنعها في األندلس
يحتفلوا بيوم النصر هذا وكأنه "بوريم طوائف إسرائيل أن  رجاء قصيدته بالناجيد  نهييو 

 دون لهم، كعادة اليهود يع (1)وُيسجلوها في الكتب لتكون ذكرى خالدة على مر األجيال ثان"
في كل مرة يتغلبوا فيها على إخماد أي مكيدة من وجهة نظرهم والتي من الممكن أن تؤثر 

 -140البوريم األصلي، ويتضح ذلك في األبيات من على تواجدهم هذا بمثابة إحياء لعيد 
 قائال: 146

ְשֶנה ֲעֹשּו ָלֵאל ֲאֶשר ָקם יץ ּופּור מִׁ ֲעָמֵלק צִׁ  ּוֻפאָרהַּ(4)ְוֵסֵעף בַּ

                                                 
 .721אליצור,שולמית:ַּשירתַּהחולַּהעבריתַּבספרדַּהמוסלמית,ַּכרךַּשני,ַּעמ'ַּ(1)

 .1עמ'ַּ א, הנגיד,פרק שמואל:לבן,ַּיוסף-הש(1)

 .721 -721אליצור,שולמית:ַּשירתַּהחולַּהעבריתַּבספרדַּהמוסלמית,ַּכרךַּשני,ַּעמ'ַּ( 4)
( كلمة عبرية تطلق على األهداب أو الشراشيب أو الجدائل التي تتصل بأذيال ثياب اليهود )الطاليت( بصفة خاصة، 3)

اسم ציציתַּلصيصيت عبارة عن لُحمة من الخيوط تصنع من أجل الزينة. لكي يتذكروا وصايا الرب ويعملوا بها. وا
ر، أزهر؛ ويأتي الفعل في وزن المزيد المشدد العين )ַּ(ָצץمؤنت مشتق من الفعل األجوف بالياء ) ֵיץبمعنى نوَّ ( צִׁ

د، وقد وردت في العهد القديم أيضا بمعنى: ناصية الرأس أو شعر مقدم الرأس.  -بمعنى هدَّب وترد وصية ذوَّ
الصيصيت ضمن وصايا العهد القديم عقب خطايا السهو والعهد وكثرة نسيان بني إسرائيل لوصايا الرب، لذلك أراد 
الرب أن يعطيهم شيئا ملموسا يكون دائما أمام أعينهم ليذكرهم بوصاياه وشرائعه فأمرهم أن يصنعوا 

ְשָרֵאלַּ(: "32 -49/ 15ي سفر العدد )الصيصيت"أهدابا" على أربعة أطراف أذيال ثيابهم كما ورد ف לְַּבֵניַּיִׁ ֵברַּאֶׁ ד 
ת ילְַּתֵכלֶׁ ָכָנףְַּפתִׁ תַּה  יצִׁ לַּצִׁ םְַּלֹדֹרָתםְַּוָנְתנּוַּע  ְגֵדיהֶׁ ְנֵפיַּבִׁ לַּכ  תַּע  יצִׁ םַּצִׁ םְַּוָעשּוַָּלהֶׁ ְרָתֲַּאֵלהֶׁ תַַּּ.ְוָאמ  יצִׁ םְַּלצִׁ ְוָהָיהַָּלכֶׁ

ְצֹו תַָּכלַּמִׁ םַּאֶׁ ְרתֶׁ םַֹּאתֹוַּּוְזכ  יתֶׁ יםַּתְַּיהוַָּּוְראִׁ םַֹּזנִׁ תֶׁ רַּא  םֲַּאשֶׁ ֲחֵריֵַּעיֵניכֶׁ םְַּוא  ְבכֶׁ ֲחֵריְַּלב  םַֹּאָתםְַּולֹאַָּתֻתרּוַּא  יתֶׁ ֲעשִׁ הַּו 
ם ֲחֵריהֶׁ ְצֹוַּ.א  תַָּכלַּמִׁ םַּאֶׁ יתֶׁ ֲעשִׁ ְזְכרּוַּו  ןַּתִׁ ע  םְלמ  יםֵַּלאֹלֵהיכֶׁ םְַּקֹדשִׁ יתֶׁ ְהיִׁ " )َكل ِْم بَنِي ِإْسَرائِيَل َوقُْل لَُهْم: أَْن يَْصنَعُوا .ָתיַּוִׁ



 م(2222العدد العشرون )أبريل                                             مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد   
 

  611 

ן יֵקי ְוֹצעַּ ְפרִׁ יעּו ְבאַּ ְשמִׁ יָרה  (1)ְוהַּ ְבחִׁ יעּו ְבֵני ֵבית הַּ ְַּוהֹודִׁ

יָתא       ְקֵני פּום ְבדִׁ ידּו ְלזִׁ גִׁ יֵשי ְבֵני ֵבי         ְוהַּ ישִׁ ב ְבסּוָראַּ(2)ְולִׁ  רַּ

ְקֵרה     ְראּו ֶאת ְשָמה ָאחֹות ְלמִׁ יָרה ְוקִׁ ְגבִׁ ְשֵורֹוש ְוֶאְסֵתר הַּ  ֲאחַּ

ן          עַּ ְפֵריֶכם ְלמַּ ְתבּוָה ְבסִׁ ּדֹור ּדֹור ְזכּוָרה ְוכִׁ ד ּומִׁ י ָלעַּ  ְתהִׁ

 غصن وبرعم في العماليقاجتث كل و     الذي قام     اقيموا بورا ثانيا للربو 
  بيت المختاروا أبناء الموأعل   فريقيا وصوعن       إسمعوا في أو 
 صورا مدرسةوشيوخ أبناء          شيوخ بومباديثا            أخبرواو 
 بطلةأحشويروش واستير ال              اسمها أخت لحدث     جعلواوا

 .خالدة وتخلد ذكراها من جيل آلخر تكون          وسجلوها في كتبكم لكي          

ومن هنا نستطيع القول إن الناجيد قد ُوفق في التنقل في قصيدته من المقدمة 
واالستهالل بمدح الرب، ثم تناول الوقائع التاريخية والمكائد التي ُوجهت له وصالته 

وقائع وتضرعه لله وطلب مساندته ونجاته هو وطائفته من اليهود، وربط أحداث المعركة ب
دينية حدثت لليهود ونصرة الله لهم وتصويره للمعركة تصويرا دقيقا من وصف سرعة 
الخيول وأدوات الحرب وأجواء المعركة العصيبة، عالوة على تسمية األعدء بأسماء مقرائية 
مرتبطة بأحداث مشابهة لمالبسات المعركة التي تتحدث عنها هذه القصيدة. وفي النهاية 

                                                                                                                         
ٍ لَهُ  . فَتَُكوُن لَُكْم ُهْدبًا، َفتََرْونََها ْم أَْهدَابًا ِفي أَْذَياِل ِثيَابِِهْم ِفي أَْجَياِلِهْم، َويَْجعَلُوا َعلَى ُهْدِب الذَّْيِل ِعَصابَةً ِمْن أَْسَماْنُجونِي 

ِ َوتَْعَملُونََها، َوالَ تَُطوفُوَن َوَراَء قُلُوبِ  ب  ُكْم َوأَْعيُنُِكُم الَِّتي أَْنتُْم فَاِسقُوَن َوَراَءَها. ِلَكْي تَْذُكُروا َوتَْذُكُروَن ُكلَّ َوَصايَا الرَّ
( انظر: رشاد عبدلله الشامي: الرموز الدينية في اليهودية، مركز .َوتَْعَملُوا ُكلَّ َوَصايَاَي، َوتَُكونُوا ُمقَدَِّسيَن إِللِهُكمْ 

ַּגםַַּּ.12 -17ص  م،1222، 11الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة، العدد  ֳַּאֳבן-אבן: וע''ן ּלֹון ַּמִׁ ְבָרָהם: -שושן,א 
י,ע"עַּ) ישִׁ יץשֹוָשן,ַּכרךֲַּחמִׁ  .916(,ַּעמ'ַּצִׁ

)صوعن(: مدينة مصرية على الضفة الشرقية من الدلتا، وقد بُنيت بعد حبرون بسبع سنين وكانت هذه في צועןַּ( 1)
نذ عهد األسرة السادسة وجعلها أول ملوك األسرة الثانية (. وقد ُوجدت صوعن على األقل م11/ 14أيام إبراهيم )عدد

عشرة عاصمتهم ليراقبوا الهجمات الشرقية عليهم، حَصنها الملوك الرعاة واحتفظوا بها عاصمة لهم وأسموها 
"افرس" وقد أُهملت بعد طردهم ولكن أعادها سيتي األول إلى مكانتها األولى باحتفال عظيم. وُعرفت فيما بعد 

المقر القديم لإلله المصري سيت. وقد انتسب الرعامسة إلى الملوك الرعاة. ويبدو أن جد رعمسيس الثاني  -بتانيس
منحدر من عائلة من تانيس قد تعود بأصلها إلى الرعاة ألن اسمه كان سيتوس)سوتا(. وفي عهد سيتي األول أقيم لإلله 

( وكانت صوعن المدينة 11/ 1ر رعمسيس)خروج سيت هيكل جديد وسعه رعمسيس الثاني الذي جعل إقامته بجوا
(، وكانت التزال مدينة مهمة في أيام اشعيا 34، 11/ 19التي تمت فيها المفاوضات بين موسى وفرعون)مزامير 

(. وقد احتلها األشوريون بين أيام اشعيا وحزقيال. 13/ 42( و)حزقيال 3/ 42؛ 34، 11/ 17وحزقيال أيضا )اشعيا 
ون المدينة باسم تانيس وبقيت حتى اليوم واسمها صان الحجر، وأن حجر تانيس الشهير بالـ وقد عرف اليوناني

ق.م. يؤرخ لنا تأسيس المدينة حدثا مهما في  1412سنة( والذي أقيم بعد تولي رعمسيس األول الحكم في سنة 322)
أسوارا حول المدينة مبنية من اللبن أول تاريخ الملوك الرعاة. وقد أظهر التنقيب هناك هيكال بناه رعمسيس الثاني و

ويُعتقد أن بني إسرائيل عملوا في بنائها. وقد ُوجدت أيضا مقبرة سوسنير الذي يرجح أن ابنته تزوجت سليمان. انظر 
 . 511بطرس عبد الملك وآخرون: قاموس الكتاب المقدس، مادة)ُصوعن(، ص 

בַּ( مدرسة 1) ּלֹוןֳַּאֳבן-אבןاسي لتعليم اللغة. انظر هي مدرسة دينية يهودية أو معهد درֵביַּר  ְבָרָהם,ַּמִׁ שֹוָשן,ַּ-שושן,א 

ב(,ַּעמ'ַּ-כרךַּראשון,ע"ע)ֵבי  .967ר 
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لصه في قصيدته بمقطع مثير للشفقة؛ حيث يطلب فيه الناجيد من أحسن الناجيد تخ
الشعب أن يتذكر هذا النصر العظيم ويربطه بنصر عيد البوريم حتى ُيخلد في أذهان 

 اليهود، فكل نصر لليهود ُيعد إحياًء لعيد البوريم. 

 الخاتمة
 ماسة تأثرت قصائد الحرب لشموئيل هناجيد، إلى حد كبير، بأشعار المالحم والح

في الشعر العربي سواء في البناء أم األسلوب أم المضمون، إال أنها ُتعد صورة 
مجددة للقصيدة العبرية األندلسية خاصة وأن غرض المالحم لم يطرقه أحد من 

 قبله.
 "بأفكار ֱאלֹוהַּ ֹעזتأثرت بعض األفكار التي عبر عنها الناجيد في قصيدته "

ا جاء في تراثه اليهودي الديني؛ مثل فكرة القصائد العربية التي تتناقض مع م
الفخر الشخصي بالبطولة واالنتصار وهزيمة العدو، والتي تتناقض مع وجهة 

 النظر اليهودية بأن اإلنسان الينتصر بقوته فقط وإنما بأيدي الله.
  يلعب الباعث الديني في شعر الحماسة والحرب دورا كبيرا في عكس تأمالت

واليهود بقصائدهم؛ إذ نجد حرص الشعراء العرب على  وأفكار الشعراء العرب
إظهار البطولة والتطلع لنيل لقب الشهادة بفرح وبال خوف )فمن انتصر فرح 
بالفوز ومن ُاستشهد فاز بجنات النعيم(. بينما لم تلق هذه الفكرة قبوال في قصيدة 

موت الحرب للناجيد، فهو ال يطلب الموت في المعركة لكنه استجاب لخطر ال
 وبداخله صلوات خاشعة للنجاة.

  أدخل الناجيد أغراضا جديدة على الشعر العبري؛ منها وصف المعارك بما فيها
من أحداث وتواريخ وخيول وأدوات الحرب، إذ إنه تأثر في ذلك بالتراث األدبي 
للشعر العربي في أوصاف السالح وعدة القتال، عالوة على ميل الناجيد للشعر 

صي في سرد األحداث والمعروفة عن أشعار العرب في العصر الملحمي والقص
 الجاهلي وعصور اإلسالم.

  لم يقتصر شعر الحرب على غرض التسلية والتغني فقط؛ وإنما يعكس مرآة
 آنذاك. لليهود حقيقية للوضع التاريخي والسياسي واالجتماعي
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 ة، بينما تيمة أشعار الحرب العربية هي أشعار فخر واعتزاز بالبطولة الشخصي
نجد شعر الحرب عند الناجيد في األغلب تمجيدا وعرفانا للرب، فالنصر حدث 
على يديه لكن بمساندة الرب وهي تيمة رئيسة في المقرا بالتدخل اإللهي إلنقاذ 

 بني إسرائيل في وقت الحروب.
  من سمات شعر الحرب للناجيد استهالله لقصيدته بافتتاحية دينية عن تسبيح

 ستعينا بصفات الرب الواردة بالمقرا.ومدح الرب م
 ( 146صبغة الناجيد لقصيدته بصبغة دينية بدءا من اختياره لعدد أبيات القصيدة 

بيتا( استنادا لعدد أبيات سفر المزامير)وفق العصر الوسيط(، فهو يشبه قصيدته 
بسفر المزامير. عالوة على استبدال أسماء الشخصيات في األحداث الحقيقة 

التي تحدث عنها في قصيدته بأسماء شخصيات ووقائع لملوك لحياته و 
 وشخصيات دينية مقابلة لها بالمقرا، وكأن الرب نصره كما نصر حلفاؤه.

  ربط الناجيد في تناوله للمكائد التي تعرض لها بالمكائد التي حدثت على مر
الرابط العصور بين بني إسرائيل وأعدائهم مثل العماليق وأدوم وبني قطورة، إذ إن 

 بينهم جميعا هو ُكره بني إسرائيل ومحاربتهم.
 " حول عقيدة اليهودية من  "ֱאלֹוהַּ ֹעזتبرز فكرة الحلولية في قصيدة

الثالوث الحلولي المكون من اإلله واألرض والشعب، وأن اإلله يحل في كل منهم. 
د، ومن ووفقا لما ورد بالقصيدة فإن الله هو المحارب وأنه قائد الجيش ورب الجنو 

  ثم فهو ُمعرض للهزيمة أحيانا كما ينتصر أحيانا أخرى.
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 العربية قائمة المصادر والمراجع
 أوال: مصادر ومراجع باللغة العربية:

 باللغة العربية: مصادر
 القرآن الكريم. .1
 م. 1662لسان العرب، دار المعارف، بيروت، الجزء الثالث، الطبعة الثانية،   -2

 عربية:مراجع باللغة ال
األبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد: المستطرف في كل فن مستظرف، دار الفجر  -1

 م.2336للتراث، القاهرة،
ابن عذارى المراكشي: البيان الُمغرب في أخبار األندلس والمغرب، تأريخ إفريقية  -2

في والمغرب من الفتح إلى القرن الرابع الهجري، تحقيق ومراجعة ج.س. كوالن و إ. لي
 م.1681بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، الطبعة الثالثة، الجزء الثالث، 

إحسان عباس: تحقيق الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى البن حزم  -1
 م.1660األندلسي، دار العروبة، القاهرة، 

رينهرت دوزي: المسلمون في األندلس، ترجمة وتعليق وتقديم د. حسن حبشي، الهيئة -4
 م.1660مصرية العامة للكتاب، الجزء الثالث، ال

دار العربي لالعالن والنشر والطباعة،  أحمد سوسة: مفصل العرب واليهود في التاريخ،-0
 الطبعة الخامسة، د.ت. دمشق،

حسن ظاظا، السيد محمد عاشور: شريعة الحرب عند اليهود، دار االتحاد العربي -6
 م.1616للطباعة، الطبعة األولى، 

 م.1680لبنان، الطبعة األولى،  -رح ديوان عنترة، دار الكتب العلمية، بيروتش-1
شعبان محمد سالم: التأثيرات العربية في البحور واألوزان العبرية، مركز الدراسات -8

(، 13الشرقية، جامعة القاهرة، سلسلة فضل اإلسالم على اليهود واليهودية، العدد)
 م.2334ه/ 1420

 -أعياد اليهود الطقوس والعادات في األدب العبري، كلية اآلداب محمد فوزي ضيف: -6
 م.2316جامعة المنوفية، الطبعة األولى 
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 م.1662حنا الفاخوري: الفخر والحماسة، الطبعة الخامسة، دار المعارف،  -13
عربي، الطبعة  -محمد عناني: المصطلحات األدبية الحديثة دراسة ومعجم إنجليزي  -11

 م.1661لونجمان،  -ة المصرية العالمية للنشراألولى، الشرك
عطية القوصي: اليهود فى ظل الحضارة اإلسالمية، جامعة القاهرة، مركز الدراسات  -12

 م. 2331الشرقية، 
رشاد عبد الله الشامي: جولة في الدين والتقاليد اليهودية، مكتبة سعيد رأفت،  -11

 م. 1611
دينية في اليهودية، مركز الدراسات الشرقية، جامعة رشاد عبدلله الشامي: الرموز ال  -14

 م.2333، 11القاهرة، العدد 
عبد المجيد: اليهود في األندلس، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر،  محمد بحر -10

 .م1613
محمد جالء إدريس: فلسفة الحرب في الفكر الديني اإلسرائيلي، المؤسسة المصرية  -16

 م.2312)إمدكو للطباعة والنشر(، الطبعة الثانية، للتسويق والتوزيع
مركز  عبد الرازق أحمد قنديل: أثر الشعر العربي في الشعر العبري األندلسي، -11

جامعة ، سلسلة فضل اإلسالم على اليهود واليهودية،1العدد  الدراسات الشرقية،
 .م2331القاهرة،

 دوائر معارف باللغة العربية

ن: قاموس الكتاب المقدس، دار الثقافة، الطبعة الثانية عشرة، بطرس عبد الملك وآخرو  -1
 م.2333

، 1خير الدين الزركلي: قاموس تراجم األعالم، دار العلم للماليين، الطبعة السابعة،ج -6
 م.1686مايو ، 2،1

عبد المنعم حفني: موسوعة فالسفة ومتصوفة اليهودية، مكتبة مدبولي،  -1
 م.1664القاهرة،

عة المصطلحات الدينية اليهودية، المكتب المصري لتوزيع رشاد الشامي: موسو  -4
 م.2332المطبوعات، 
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عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، المجلد األول، دار  -5
 م.2338الشروق، الطبعة الرابعة، 

 ثانيا: مصادر ومراجع باللغة العبرية:
ַּباللغة العبرية: مصادر

שמואל הנגיד, יוצא לאור בפעם ראשונה  ששון, דוד סלימאן: דיואן -1

בשלמותו על פי כתב יד יחיד בעולם עם הקדמה ומפתח שירים, 

 .0611אוקספורד,לונדון, 

ספר הבריתות, תורה נביאים כתובים והברית החדשה, התנ''ך על  -6

פי המסורה בכתב יד לנינגרד, המהדורה השלישית של ביבליה 

 .0660הבראיקה שטוטגרדטנסיה,

ש רבה על התורה וחמש מגילות, חלק ב, בדפוס ספר מדר -1

 .0969האלמנה והאחים ראם, ווילנא, 

 ענף, יוסף עיץ פרושי עם, בראשית ספר: תנחומא מדרש -4

 הוצאת, ל''ז יוסף ר''ב זונדל חנוך ג''להה, כג נשא, יוסף

 שנת, א''תובנ ירושלים, הקדש עיר" אשכול" ספרים

 ( .0677) ג''לפ ב''היתשל

 غة العبرية:مراجع بالل

 בספרד העברית החול שירת: שולמית,אליצור -1

-תל, הפתוחה האוניברסיטה של לאור הוצאת,המוסלמית

 .7111, שני כרך, אביב
דובנוב,שמעון: דברי ימי עם עולם, כרך רביעי, הוצאת דביר  -2

 .0679אביב, -תל
הברמן, אברהם מאיר: עיונים בשירה ובפיוט של ימי  -1

תו", הוצאת ראובן מס ירושלים, הבינים,"שמואל הנגיד ושיר

0677. 
-אור הוצאת,א פרק,הנגיד שמואל:לבן, יוסף-שה -4

 .0891,ישראל,עם

 ספר ובפרובאנס בספרד העברית השירה: חיים,ירמןש -5

 .0611,0690 ,אביב-תל-ירושלים,א חלק,ראשון
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הוצאת ,הבינים בימי העברית השירה תולדות:אורינובסקי.א -6

 .ראשון פרס,0699,אביב -תל,"יזרעאל"בע״ם 
יחסי השירה העברית והשירה  ,קירוב ודחייה: יוסף, טובי -7

הוצאת הספרים של אוניברסיטת , הערבית בימי הביניים

 .0111, ישראל, ביתן -זמורה, חיפה

 ֶאְנִציקלֹוֶפְדיֹותدوائر معارف وقواميس 

,כרך א, 0611מקראית, הוצאת מוסד ביאליק ירושלים,  אנציקלופדיה -1

 .ב,ג, ה

 ,כרך ז. 0616,ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــמקראית,  יהאנציקלופד -2

 ו. , כרך0670,ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ,  מקראית אנציקלופדיה -1

 .0616אייזענשטיין,יהודה דוד: אוצר ישראל, אנציקלופידיה, נויארק,  -4

 להוצאת החברהאנציקלופדיה העברית,כרך יב , דוד, יונה: -0

 .0690, אביב-תל, ירושלים, אנציקלופדיות

לֹון אבן-אבן -6 ְבָרָהם, מִׁ י,-שושן,אַּ ישִׁ  שֹוָשן, כרך ראשון, רביעי , ֲחמִׁ
 .7119ישראל,

יצחק,ישראל: אישי התנ"ך באספקלריא של חז"ל ,מתוך שני   -1

 .0691התלמודים והמדרשים, ירושלים, 
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