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 نوشته ای عربـی 
به خط ِعبـری از ابن میمـون 

او را به تألیف  آثاری چون الســراج و حاشــیه بر شــرح برخی از رساله های 
کوتــاه درباره موضوعاتــی چون تقویــم یهود و  تلمــود بابلــی و رســاله هایی 

کرد.  منطق تشویق 

شــاید اقامــت در فســطاط مصــر را بتــوان پایان ســال های ســرگردانی ابن 
ی به محکمه شــرعی یهود راه یافت  میمــون دانســت. همان جا بــود که و
یاســت عامه یهود انتخاب شــد. در همین ســال ها بود  و در 583 ق به ر
ی  ی به اصالحاتی در آداب و رســوم دین یهود دســت زد. از جمله و که و
کرد؛ چه آن را نوعی بت پرســتی می دانســت.  یذ را ممنوع  به کاربردن تعاو
ی آورد؛ چرا که گذران زندگی از راه   خود نیز برای امرار معاش به طبابت رو
یاســت جامعه یهود را نادرســت می پنداشت،  درآمدهای دینی یا از راه ر
ی در دانش پزشکی و طبابت او را تا دربار فاطمیان و حتی  اما شهرت و

صالح الدین ایوبی فراخواند. 

ی در ســال 601 ق چشــم از جهــان فــرو بســت، امــا شــخصیت علمــی  و
ی در حــوزه فرهنــگ یهــودی و اســالمی، نــام او را بــرای  و دانــش وســیع و
ی ســوگواری  همیشــه جاودان ســاخت. یهودیان و مســلمانان هر دو بر و
ی را بــا احتــرام بســیار بــه طبریــه  کردنــد و تنهــا پســرش ابراهیــم، جســد و

ک سپرد. 2  فلسطین برد و در سرزمین مقدس به خا

2. برای اطالع بیشتر از زندگی نامه وی ر.ک به: ولفنسن، 27-40، فریدلندر ix-xiii، جودائیکا، ذیل 

کــه در عرف احبار  موســی بــن میمــون، عالم، فیلســوف و طبیب یهودی 
ی به رامبام 1 و در زبان انگلیســی به Maimonides یاد می شــود.  یهود از و
که در آن زمان میراث دار بزرگ فرهنگ  در سال 530 ق در قرطبه اسپانیا 
اســالمی و فرهنــگ یهــودی بــود چشــم به جهــان گشــود. در خانــواده ای 
که از چندین نسل قبل، به دلیل تحقیقات علمی و مذهبی  رشد یافت 
ســرآمد بــود.  پــدرش میمــون، نــه تنهــا عضــو شــورای رّبانیــان بــود، بلکــه 
منصــب افتخــاری قضا را نیز در جامعه یهودی قرطبه به عهده داشــت. 
کم بر قرطبه ســبب  گاهی پدر بر آیین یهود و فرهنگ اســالمی حا علم و آ
گیری فقه و شــریعت موسوی،  به فلسفه و علوم  شــد تا موســی افزون بر فرا

ی آورد. اسالمی نیز رو

کــه قرطبــه بــه دســت موحــدون فتــح شــد و ایشــان  او ســیزده ســاله بــود 
کردنــد تا بین ایمان به اســالم یا اخــراج از قرطبه یکی  یهودیــان را مجبــور 
را برگزیننــد. بــه جــز تعــداد کمی بســیاری از یهودیــان، از جملــه خانواده 
ابــن میمــون مهاجــرت را ترجیــح دادنــد، امــا ایــن تصمیم ســبب شــد تا 
ابن میمون ده ســال از عمر خود را به ســرگردانی و پریشــانی در شــهرهای 
کند، امــا همین  یه مصــر  و قاهــره ســپری  المریــه، فــاس، عــکا، اســکندر
یخت و  ی را پی ر ســال های آشــفتگی و پر از ســفر بود که اســاس دانش و

1. Rambam. 

مقــالــه رضوان مساح

چکیده: از موسی بن میمون، انبوهی نوشته به زبان عبری و عربی به جای مانده است که موضوعاتی چون شریعت، کالم، فلسفه، طب و ریاضیات را هم 
در حوزه فرهنگ یهودی و هم اسالمی شامل می شود. اما برخی از نوشته های وی، سبب کنجکاوی بیشتر پژوهشگران شده است. چرا که وی برخی 
از نوشته های خود را به زبان عربی اما به خط عبری نگاشته است. نویسنده در نوشتار حاضر، بخشی از نوشته ابن میمون را که »ِسِفرها – مصووت« 
یا »کتاب احکام« نام دارد، مورد واکاوی قرار داده اســت. در راســتای این هدف، وی ابتدا متن عربی را که به خط عبری بوده، به خط عربی برگردان 
کرده اســت. نویســنده کلماتی را که در متن به زبان و خط عبری آمده، به همان شــکل حفظ کرده و در پاورقی، آوانگاری آن ها را نشان داده و معنای 
آن ها را خاطرنشــان ساخته است. عالوه بر آن، نویســنده در نوشتار خود جدولی تنظیم کرده که در آن نخست حروف عبری، سپس معادل آن ها به 
عربی و پس از آن، آوانگاری حروف عبری را نقل نموده است. در نهایت، متن اصلی نوشته ابن میمون را که به خط عبری بوده، منعکس ساخته است.
کلیدواژه: موسی بن میمون، ِسِفرها – مصووت، کتاب احکام.                                                                                                                               
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با ســدیدالدین بن ابی البیان اســرائیلی و ابراهیم پسر ابن میمون دوستی 
و همکاری  داشته است.    

پژوهش های زبانشناســان نشــان داده که زبان عربی ای که ابن میمون در  
گر  کار برده به زبان ابن ابی اصیبعه بسیار نزدیک است. ا نوشته هایش به 
مــا از چنــد اصطالح خــاص مذهبی که ابن میمون در نوشــته های عربی 
گرفته چشم بپوشیم، به دشواری می توانیم به اسلوب خاصی  کار  خود به 
که بتــوان منحصــرًا یهودی دانســت.  در زبــان ابــن میمــون دســت یابیــم 
بنابراین وجود یک گویش خاص یهودی- عربی که مختص نویسندگان 

کاماًل بی اساس است.4 یهودی ای چون ابن میمون باشد، 

در اینجا بخشــی از نوشــته ابن میمون که »ِســِفر ها- مصووت« یا » کتاب 
ی ایــن متــن را بــه زبــان عربــی، اما به  احــکام« نــام دارد آورده می شــود. و
کــه ابن  خــط عبــری نوشــته اســت. از خصوصیــات ایــن متــن آن اســت 
میمــون تحــت تأثیــر زبان عربی، برخــی از نام های عبری را بــا »ال« عربی 
کــرده اســت؛ از جملــه نــام کتاب هایی چــون المیشــنا، الَتلمود،  معرفــه 
الِمصــووت، التوِســفتا، الماِســختوت یــا نام هایی چــون الِگاونیم. افزون 
که بــا توجه به  برایــن اشــتباه های بســیاری در متــن عربــی موجود اســت 
توضیحــات بــاال طبیعی می نماید. ما آنها را تصحیح کرده و اغالط را در 

پاورقی تذکر  داده ایم.

که به خط عبری بوده  که ما نخست متن عربی را  کار چنین است  شیوه 
بــه خــط عربی برگردان کرده ایم، اما از آنجا که در متن عبارات یا کلماتی 
کرده، در پاورقی،  به زبان و خط عبری آمده، آنها را به همان شکل حفظ 
آوانگاری آنها را نشــان داده ایم و ســپس معنای آن را آورده ایم. همچنین 
که در آن نخســت حروف عبری، ســپس معادل  جدولــی تدارک دیده ایم 
آنهــا بــه عربی و پــس از آن آوانگاری حروف عبری را نقل کرده ایم تا شــیوه 
برگــردان حــروف عبــری به عربی و آوانــگاری متن عبری معلوم باشــد. در 
که به خط عبری بوده به همان صورت آورده شــده  پایان نیز متن اصلی5 

گردند.   تا آشنایان به زبان عبری نیز از آن بهره مند 
ʾاא

bhوב

bبּב

Ghغג

Gجֺג

Dhدד

-ذֺד

D-ּד

اســپیتا،  و   933-890 مولــر،  اصیبعــه«،  ابــی  »ابــن  مولــوی،  بــه:  ر.ک  بیشــتر  اطــالع  بــرای   .4
.Sitzungsberichte…

کــه شــماره  5. ایــن متــن از کتــاب فردلنــدر  …Arabic Writings صفحــات  40 تــا  48 گرفتــه شــده 
صفحات در برگردان نیز رعایت شده است. 

ی باز مانده  که از و انبوهی نوشــته به زبان عبری و عربی یادگاری اســت 
یاضیات را هم در  کالم، فلســفه، طب و ر که موضوعاتی چون شــریعت، 
حوزه فرهنگ یهودی و هم فرهنگ اســالمی شــامل می شــود، اما برخی از 
ی برخی  ی بیشتر پژوهشگران شده؛ چه و ی سبب کنجکاو نوشته های و
از نوشــته های خــود را بــه زبــان عربــی، اما به خط عبری نگاشــته اســت. 
که سبب می شده تا یهودیان و از جمله ابن میمون  شاید یکی از دالیلی 
که نمی خواســتند افراد  نوشــته های خــود را به این شــیوه بنگارند، آن بود 

گاهی یابند.  غیریهودی به ویژه مسلمانان از محتوای نوشته هایشان آ

که ابن میمون در این آثار، یعنی نوشته های  شاید بتوان گفت زبان عربی 
کار بــرده دارای ویژگی هــای خاصی اســت که  عربــی بــه خــط عبــری بــه 
ی را چون دیگر نویسندگان یهودِی دوره یهودی ـ  سبک نوشتاری عربی و
که »عربی کالسیک« نامیده می شوند متمایز  عربی، از نوشته های عربی 
می کنــد. امــا این ویژگی هــا خاص زبان یــا فرهنگ یهودیان نبــوده، بلکه 
که می توان آنها را خصوصیات  زبان عربی محاوره ای  ویژگی هایی بودند 
در آن دوره پنداشــت. به بیان دیگر تفاوت ســبک نوشــتاری مســلمانان 
که البتــه بیشــتر در موضوعات  کــه مســلمانانی  بــا یهودیــان در آن اســت 
مذهبــی قلــم می زدنــد، به نــدرت تحت تأثیــر زبان روزمــره بودند و بیشــتر 
نوشته هایشان در چار چوب آنچه »زبان عربی کالسیک« نامیده می شود 
کریم یا  که این نوشــته ها ســخت تحــت تأثیر قــرآن  پدیــدار می شــد؛ چــرا 
کــه نــزد مســلمانان از تقدســی خــاص  نوشــته های مذهبــی دیگــری بــود 
گونه ای  برخوردار اســت و به همین ســبب، این مســلمانان توانســتند به 
زبان عربی کالســیک را پاس دارند. اما نویســندگان یهودی که یا چندان 
به متون مقدس اســالمی آشــنایی نداشــتند یا  می توانســتند بــه نحوی از 
کار بردند که نشــانه هایی از  این گونــه قیــد و بندها آزاد باشــند، نثری را به 

زبان عربی محاوره ای آن روزگار در آن به چشم می خورد. 3  

کــه  بــا ایــن وجــود در میــان مســلمانان نیــز می تــوان نویســندگانی یافــت 
که در نوشته هایشــان از زبان عربی  گســتاخی داشــته اند  آن قدر جرات و 
گرفتــه و بــه همان زبــان  گفتــاری زمان خود دســت به  کالســیک فاصلــه 
گرچه مضمون نوشته های ایشان بیشتر علمی بوده تا مذهبی.  قلم برند. ا

از ایــن میــان ابــن ابی ُاَصیَبِعه پزشــک مشــهور قــرن هفت بهتریــن نمونه 
ی کتــاب عیــون االنباء خود را دور از شــیوه ادبی، بســیار ســاده  اســت. و
گاه عباراتی را به لهجه محلی  و نزدیک به شــیوه ســخن عامیانه نوشته و 
مصر و شــام آورده اســت. افزون بر این خطاهای دستوری بسیاری نیز در 
کــه بی گمــان از  همان ســبک عامیانه ای  کتــاب به چشــم می خورد  ایــن 
کار  برده اســت. البته نباید  ی در نوشــته های خود بــه  کــه و گرفتــه  یشــه  ر
ی  ی اندکی قبل از مرگ ابن میمون به دنیا آمده، اما و که و کنیم  فراموش 

یی، ذیل  »ابن میمون«.  یاب خو ابن میمون و زر
 Die arabische"  ،و همــو Sprachgebrauch…،3. بــرای اطــالع بیشــتر در ایــن بــاره ر.ک بــه: فردلنــدر

.428-421 ، "Sprache des Maimonidies

نوشته ای عربی به خط ِعبری از ابن میمون
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) ِسِفر هاِمْصُووت6 (

لّمــا تقّدم لنــا التألیف المشــهور الذی ضّمّناه تفســیَر جملــۀ אלִמְׁשָנה7 
یکــون غرُضنــا فی ذلــک التألیــف االقتصاَر علــی َتْبیین معنــی ֲהָלָכה8، 
کّل شــریعۀ  ֲהָלָכה  مــن אלִמְׁשָנה 9 و لــم یُکــْن َقْصُدنا فیه اســتیعاَب ِفْقِه 
و َحْصــَر کّل مــا ُیحتــاج الیــه مــن ָאסור10  ומּוָּתר11  ְוַחָּייב12  וָפטּור13  کما 
َیِبین لَمْن ینظر فی ذلک التألیف رأیُت ایضا بأن اجمع مجموعًا یحتوی 
َی   و أتحّرِ

ٌ
 عنه شــاّذ

َّ
علــی جملــۀ أْحکام الشــریعۀ و أْعمالها حّتی ال یشــذ

فیــه مّما عادتــی ان افعله ِمْن َتْرِک ِذْکر االختالفــات و األقاویل المرفوعۀ و 
ْثِبــت فیــه غیــَر ֲהָלָכה  ְפסּוָקה14  وان یکــون ذلــک المجموُع >40< 

ُ
ان ال أ

ذی16 ُیحتاج فی 
ّ
مشــتماًل علی جمیع أحکام شــریعۀ מׁשה  ַרּבינּו15 ال ال

ســِقط 
ُ
ــذی18 ال ُیحتــاج و َحُســَن عندی ان أ

ّ
زمــان  אלָּגלּות17 منهــا و ال ال

ی الروایــات حّتــی ال اقــول ִּדְבֵרי  רִּבי   ــَنَد و االســتدالل بِذْکــر راِو منــه الّسَ
کّل قــوٍل و قــوٍل بــل أذکــر  ְפלֹוני  ולא  ַרִּבי  ְפלֹוִני  אֹומר  ַּכְך ְוַכְך19 عنــد 
 فی أّول 

ً
هم علیهم الســالم ِذْکرًا ُمْجِمال

َّ
کل ַחְכֵמי  ִמְׁשָנה  וַחְכֵמי  ַתְלמּוד20 

المجموع.

 عن 
ٌ

یۀ ها22 و هــی ּתֹוָרה  ֶׁשְּבַעל  ֶּפה23 َمْرّو
َّ
کل و اقــول إّن21 أحکام الشــریعۀ 

 »Sefer   Hamiswoth« 6  . ایــن عنوانــی اســت کــه فریدلنــدر  خود در ابتدای این قطعــه نهــاده و آن را
نامیــده اســت. »ِســِفر« بــه معنی کتاب و »ها« حــرف تعریف و  »ِمصووت« به معنــی اوامر و احکام 
الهــی اســت. مفــرد آن ِمْصــوا به معنی حکم و فرمان اســت . این عبــارت در زبان عربــی به »کتاب 

الفرائض« برگردان شده است. 
al-mīšnā .7= میشــنا: بخشــی از کتاب تلمود است که که قوانین فقهی دین یهود را شامل می شود 

و اساس آن تورات شفاهی است.
ḥalākhā .8: به معنی حکم شــرعی اســت. در متون ترجمه شــده از عبری، این واژه به صورت نامی 

کلمه بعد نیز تکرار همین واژه  است. خاص آمده و معموال ترجمه نمی شود. 
رقی شماره 2. 9. ر.ک به: پاو

āṣûr .10: عمل حرام .
mûtār  .11: عمل حالل و جایز به لحاظ شرعی.

ḥāyyābh .12: مکلف یا موظف .
phāṭûr .13: معاف .

ḥalākhā phṣûq   .14: به معنی حکم شرعی قطعی است .
Mōšě Rābênû .15 = موشه رابینو: به معنی »موسی سرور ما«  که مراد همان حضرت موسی )ع( است.

که تصحیح شد. ذی" آمده 
ّ
ل 16. در متن "ال

ز نیز به معنی پراکندگی یهودیان   al- gālût .17: بــه معنــی جالی وطن و غربت قوم یهود اســت. امرو
برد دارد.  کار کشورهای عربی  در 

که تصحیح شد. ذی« آمده 
ّ
ل 18. در متن »ال

   dībrē rābî phlônî wô- lô rābî phlônî ʼômēr kăkh w-kăkh :19. قرائت عبارت چنین است
یعنــی: رابــی  فالنــی بــه من گفت و نه رابــی فالنی چنین و چنــان گفت. منظور از »رابــی« در اینجا 

که در فقه وتفاسیر تلمودی تخصص دارند. علماء و روحانیون یهودی هستند 
  w-ḥăkhmē tălmûd mīšnā  ḥăkhmē .20 : بــه معنــی عالمــان بــه ) کتــاب(  میشــنا و عالمان به 

)کتاب(  تلمود است. 
که صحیح نیست. 21. در متن »أن« آمده 

که صحیح نیست. ها« آمده  ِ
ّ
22. در متن  »کل

tôrā  šěbʻăl  pě .23 : مراد »شریعت شفاهی« است.

Hهـה

Wوו

Zزז

ḥحח

ṭطט

-ظֺט

Yیי

Khکכ

-خֺכ

k-ּכ

lلל

mمמ

nنנ

Ṣسס

ʿعע

çصצ

-ضֺצ

qقק

rرר

šشש

thتת

tثֺת

کتابنامه 

کوشــش  زریــاب خویــی، عبــاس؛ »ابن میمــون«، دایــرة المعارف بزرگ اســامی؛ به 
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مــا قصــرُت بِفْکــری 
ّ
الشــریعۀ ֵּבין ִמְּדאֹוָרְיָתא  ּוֵבין  ִמְּדַרָּבָנן 40 >42< فل

 جال ِذْهنی فی َوْجِه تقســیم هذا الدیوان و فــی َتْبویبه کیف 
َ

هــذه الغایــۀ
ینبغــی أن یکــون هــل اقّســمه ِمْثــل تقســیم אלִמְׁשָנה41   و أقتفــی أَثَرهــا او 
ی و 

َ
ْول

َ
اقّســم  تقســیمًا آَخــَر و اقــّدم وأَؤّخر َحْســَب مــا یقتضی النظــُر أّنــه األ

کان تقســیُمه ان ُیجَعل  ֲהֳלכֹות42  ْجــوَد ما 
َ
ْســهل للتعلیــم َفباَن لی اّن أ

َ
األ

موضــَع אלַמֶּסְכּתֹות 43 مــن אלִמְׁשָנה 44 حّتــی ُیقــال فیهــا ִהְלכֹות  סּוָּכה  
ْن اقّسم 

ََ
ִהְלכֹות  לּוָלב  ִהְלכֹות ְּתִפִּלין  ִהְלכֹות  ְמזּוָזה  ִהְלכֹות  ִציצת 45 وأ

کمــا تفعــل אלִמְׁשָנה47  حّتــی  یکوَن   جملــۀ الــی ְּפָרִקים  וֲהָלכֹות 46 
َ

کّل
َمَثــاًل فــی ִהְלכֹות  ְּתִפִּלין ֵּפֶרק ִראׁשֹון וֵפֶרק ֵׁשִני וֵפֶרק ְׁשִליִׁשי ּוְרִביִעי 
ُکّل ֵּפֶרק49 مقسومًا الیֲהָלכֹות50 ،  ֲהָלכֹות کی یسهل َحْفُظه لَمن أراد  48 و 

ان یحفظ شیًا منه ... .

فلهــذا الغــرض ایضــا رایــُت أّنــه ینبغــی ان احصــر اّواًل فی صــدر الکتاب 
هــا ֲעֵׂשה  ולא־ַתֲעֵׂשה 52  حّتی یأِتَی تقســیُم الکتاب  ِ

ّ
کل َعــَدَد אלִמְצֹות51 

 و ال نکون َقِد اســَتْوَعبنا  الکالم 
ّ

الــی جملتهــا و التبقــی ִמְצָוה53 منهــا اال
ואלְּתִפִלּין  ואללּוָלב   >43< אלסּוָּכה   ِمْثــل  بُمْفَردهــا  ِإّمــا  ِفْقههــا  فــی 
ُکّل واحــدٍۀ منهــا تحتمــل الــکالم علــی ِحَدتهــا او علــی  ואלִציִצית54  اذ 
جملۀ ִמצוּות 55 منها بعد ان نعّدها و نقول اّن هذه ִהְלכּות  ֲעבֹוָדה  ָזָרה 
کــذا ִמְצוֹות  ֲעֵׂשה 57 و هی لکذا و لکذا58 و کذا وکذا ִמְצו کــذا و  56  فیهــا 

 :bēn  mĭdhʼôrŏytŏ  û-bhēn  mĭdhrăbŏnŏn    :40. قرائت عبارت چنین است
رقی شماره 2. 41.  المیشنا، ر.ک به: پاو

رقی شماره 3.  ḥalkhôt .42: جمع ḥalākhā  به معنی سنت ها و قوانین. ر.ک به: پاو
کلمه جمع، و  به معنی رسائل است. al-măṣĕkhtôth .43: این 

رقی شماره 2. 44. المیشنا، ر.ک به: پاو
   hĭlkhôt ṣûkā,  hĭlkhôt lûlābh, hĭlkhôt tpĭlîn, hĭlkhôt   :45. قرائــت متــن چنیــن اســت
mzûzwā, hĭlkhôt çîçîth معنــی عبــارت به ترتیب عبارت اســت از: قوانین جشــن ســایبان ها، 

یذها،   قوانین  لوالو  )مراد شــاخه ای از نخل اســت که آن را می گیرند و تکان می دهند(،  قوانین تعو
زا  )مراد نوشــته هایی از تورات اســت که بر چهارچوب در می گذارند(، قوانین صیصیت  قوانین مزو

که زنان  از امور مذهبی معاف هستند(. ره خاصی است  که منظور دو )یا وضعیت زنان 
prāqîm w- halkhôt:  prāqîm .46 جمع pērĕq  به معنی »فصل« در کتاب مقدس است.  برای 

رقی شماره 35.  halkhôtنیز ر.ک به: پاو
رقی شماره 2. 47. المیشنا، ر.ک به: پاو

Šēnî ôpērěq šlîšî ôrbhîʽ  pērěq  rĭšôn  ôpērěq   .48: بــه معنــی »فصــل اول  و فصــل دوم  و 
فصل سوم  و فصل چهارم« است.

pērĕq .49: فصل.
رقی شماره 37. کلمه بعد: halākhôt: ر.ک به: پاو کلمه و  50.  این 

رقی شماره 1.  al- mĭçôt .51 جمع mĭçwŏ  ر.ک به: پاو
asē ô-lô-thʽasē: معنــی تحــت اللفظــی آن »بکــن و نکــن«  اســت، امــا در اصطــالح به معنی   ̔.52

»اوامر یا نواهی« یا »بایدها و نبایدها« است.
رقی شماره 1. mĭçwŏ .53: ر.ک به: پاو

al-ṣûkā  w-al-lûlābh w-al-tpĭlîn  w-al-çîçîth  .54: بــه معنــی جشــن ســایبان ها و  لــوالو و  
رقی شماره  40. یذها و  وضعیت زنان. نیز ر.ک به: پاو تعو

رقی شماره 1. mĭçwȗt .55: ر.ک به: پاو
̔  hĭlkhȗt: به معنی قوانین بت پرســتی، نام رســاله ای اســت در میشــنا و تلمود  abhôdŏ  zŏrŏ .56

که به این قوانین پرداخته است.
رقی شماره47. mĭçôt  ʽasē   . 57: قوانین بایدها. نیز ر.ک به: پاو

که تصحیح شد.  58. در متن "الکذا و الکذا "آمده 

فــالٍن و فــالٍن عن فالن الی ֶעְזָרה24 علــی מֶׁשה ַרּבינּו25  ע״ה26 و أذکر مع 
کّل شــخص مــن الراوِیــَن االشــخاَص  المشــاهیَر الُمعاصرین لــه الراوین 

ِمْثل روایته.

ُکُتِب التنزیل  فه بلســاِن 
ّ
کذلک رایت بأن ُاَؤل ُب 27 اإلیجاز و 

ْ
ه َطل

ُّّ
کل  هذا 

 عن تکمیل معانی الِفْقه بها >41< 
ُ

مۀ
َ

 المقّد
ُ

اذ َتضیق بنا الیوَم تلک اللغۀ
 آحاٌد 

ّ
تنا الیوَم  اال

ّ
فه بلغۀ אלַּתְלמוד28 اذ لیس یفهمها ِمْن اهل مل

ّ
و ال اَؤل

کثیرۀ و تصعــب و لو علی المبّرزین فــی אלַּתְלמּוד29 بل    کلمــاٌت   
ّ

و تشــذ
کثر الناس و أْســَتْوعب  َکــْی یســهل ذلک علــی أ فــه بلغــۀ אלִמְׁשָנה30  

ّ
َؤل

ُ
أ

 محتاٌج 
ٌ

 مســألۀ
ّ

 مــا صّح و صفا من أقاویل الشــریعۀ حتی التشــذ
َ

کّل فیــه 
 بســهولٍۀ دون 

ُ
 و أذکرهــا أو اذکــر اصاًل ُتســتخرج به تلک المســألۀ

ّ
الیهــا اال

یه قد  َنَظــٍر قعیــر الّن غرضی فیها ایضــا اإلیجاُز مع الَحْصر حّتــی یکون قار
أحــاط بــکّل ما ُیوَجد فــی אלִמְׁשָנה31    ואלַּתְלמּוד32 וִסְפָרה33 וִסְפֵרי34 

ואלִתֹּוֶסְפָּתא 35.

ُقوه אלְּגאֹוִנים36  المتأّخرون ז״ל37 و ما بّینوه و شرحوه 
َ

َنَعْم و بکّل ما َحذ
ּוְמַׁשֵּלם   ּוָפטּור  ְוַחָּייב   ְוָכֵׁשר  ּוָפסּול  ְוָטהֹור   ְוָטֵמא  ּומּוָּתר   ָאסּור  مــن 
ְוֵאינּו   ְמַׁשֵּלם  ְוִנׁשַּבע ּוָפטּור  ִמִּלָּשָבע38 و بالجملــۀ أّنــه الَیْحتــاج بعــد 
ــَزم فــی جملــۀ 

ْ
ــم منــه شــی)ء( مّمــا َیل

ّ
کتابــًا آَخــَر ِســواه لیتعل אלּתֹוָרה39  

ره معبد اول، بخشــی از تورات را برای  ʻězrā .24= عــزرا: احتمــاال مــراد عزرای کاتب اســت که در دو
یــان کنــار او می ایســتادند تا معنــای کامل متن را شــرح دهند.  مــردم قرائــت می کــرد و گروهــی از الو
عزرای کاهن و کاتب در میان حکیمانی که به مطالعه و شرح تورات و آموزش قوم یهود پرداختند، 
بــاره او گفته اند که »بر شــریعت موســی که  اولیــن نفــری اســت کــه به نام شــناخته شــده اســت. در

کاتبی همیشه آماده بود« )حزقیال: 7و 6(.      خداوند خدای اسراییل آن را داده بود، 
رقی شماره  10. 25. ر.ک به: پاو

کلمه اختصار عبارت ālāw hă-šālûm به معنی علیه السالم  است. 26.  ע״ה  این 
که صحیح نیست. 27. در متن »طلَب« آمده 

al-tălmûd .28= تلمــود: همــان تفســیر  کتاب میشــنا اســت که به تلمــود یا ِگمارا شــهرت دارد و به 
بحــث و تبییــن شــریعت شــفاهی یهــود می پــردازد. تلمود پــس از قرن ها تــالش دانشــمندان مقیم 
فلســطین و بابــل در آغــاز قرون وســطی به همراه تفســیرهای جدید دیگری به صــورت کتابی مدون 
درآمد. تلمود به زبان آرامی عبری نوشته و خواندن و فهم آن برای یهودیان مشکل است. مؤلف نیز 

در متن به همین امر اشاره دارد.
رقی شماره 23. al-tălmûd .29، ر.ک به: پاو

رقی شماره 2.  al-mīšnā .30، ر.ک به: پاو
رقی شماره 2. al-mīšnā .31، ر.ک به: پاو

رقی شماره23. al-tălmûd .32 ، ر.ک به: پاو
یان.  کتاب الو ṣīphrā .33: نام تفسیری است بر 

کتاب اعداد و تثنیه. ṣīphrê .34: نام تفسیری است بر دو  
که بر میشنا نوشته شده است.     al-tôṣěphtā .35: نام ضمیمه ای است 

al-gʼônîm .36: این  کلمه به معنی نابغه و عالمه است که  در اینجا به صورت جمع مذکرآمده است، 
کادمی ها و مدارس یهود اطالق می شود.   اما در اصطالح به دانشمندان دوران بابلی  و رؤسای آ

37. این کلمه اختصار عبارت zĭkhrônô  lĭbhrākhā  است و جمله ای  معترضه است  به معنی 
»علیه السالم«. 

 āṣûr û-mûtār w-ṭāmē w-ṭāhôr û-phṣûl w-khāšēr w-ḥāybh :38. قرائت متن چنین است
.û- phāṭûr  û-mšăllēm w-ʼênô mšăllēm w-nĭšbăʻ  û- phāṭûr  mĭllĭšŏbhă

ک و فاقد شــرایط  معنــی عبــارت بــه ترتیــب کلمات این اســت:  )عمــل(  حرام و  حــالل و  نجس و پا
الزم و موافــق آداب دینــی و مکلف و معاف و کســی که جریمه نقدی می پردازد و کســی که جریمه 

که از قسم خوردن معاف است. کسی  که ملزم به قسم خوردن است و  کسی  نقدی نمی پردازد و 
al-tôrā .39: )کتاب( تورات.
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ذی 
ّ
فیهم ُشــَعرا)ء( ال ُفَقها)ء( و ال ِ

ّ
ومین الّن مَؤل

ُ
فشــاها و إْن باتوا75 غیَر َمل

ْتقنوه من ُعذوبۀ القول وُحْســن النظام 
َ
یلزمهــم ِمْن حْیِث ِصناعتهم فقد أ

لکــّن الشــی المنظــوم تبعــوا فیــه صاحــَب ֲהָלכֹות  ְּגדֹולֹות 76 و غیَره من 
الُفَقهــا)ء( المتأّخریــن فلّمــا تفّکــرُت فــی ذلــک و علمــُت ُشــْهرۀ77 هــذا 
َنا المعــدوَد الحّقَ 

َ
ْیــِدی الناس علمــُت أّنی إْن ذکــرُت أ

َ
المعــدود الــذی بأ

 قارٍئ یقرأه یســبق 
َ

ل ّوَ
َ
قًا دون دلیٍل فإّن أ

َ
الــذی ینبغــی )أن( ُیَعّد ِذْکــرًا ُمْطل

کوُنــه علی خالِف ما  الــی َوهِمــه اّن هــذا غلٌط و یکون عنــده دلیُل الغلط 
کثــِر الخواّص فــی زماننا هــذا اّنه ال  َذَکــَر فــالٌن و فــالٌن  اذ هکــذا هــو عقل أ
َیْعتبــر صّحــَة القــول بَمْعنــاه بــل بمُوافقته لقــوِل َمن تقــّدم ِمن غیــر اعتباٍر 
للقــول المتقّدم فناِهیَک کیف یکــون >46< الُجْمهور فلذلک رأیُت أّنه 
 و هی هــذه أبّین فیها 

ً
ینبغــی ان أقــّدم َقْبــَل التألیــِف الــذی ذکرت مقالــۀ

 علی ذلک بنصوص 
ّ

کیف ینبغی ان ُتَعّد و أستدل عدَد  אלִמְצוֹות 78 و 
 ینبغی ان 

ً
אלּתֹוָרה 79 و بأقاویل אלֲחָכִמים 80 فی تفســیرها و أقّدم اصوال

ُیعتمــد علیهــا فی عــدد אלִמְצוֹות 81 فإذا صــّح عدُدها من هــذه المقالۀ 
کّلِ َمْن عّد   

ُ
 فیه تبّین لَمْن قرأها خطــأ

َ
بالدلیــل الواضــح  الذی ال إشــکال

ٍن و ال   للّرّد علی شخٍص معّیَ
ٌ

خالَف ما عدْدناه نحن و لیس بی انا حاجۀ
َتْبییــِن خطاه ِإذ الفایــدُۀ و الغایُة المقصودۀ بهذه المقالۀ تحصل لطالبها 
هــا و عدَدهــا ִמְצָוה  ִמְצָוה 

َّ
کل بغیــر ذلــک و ذلــک أّنــی ابّیــن אלִמְצוֹות 82 

 او مــا ُیوِهم َمــْن ال اســتطالَع له فی 
ٌ

کّل مــا فیه إشــکال 83و أســتدل علــی 

ِفْقــِه الشــریعۀ فُازیــُل84 وهَمه و ابّیُن 85 ما أْشــَکَل و لیــس غرضی فی هذه 
ها فقط و إْن شــرحُت 

ُ
َه فیִמְצָוה86 من  אלִמְצוֹות 87 بل َعّد

ُ
المقالۀ التفّق

منها شــیًا عند ِذْکرها >47< فاّنما اشــرحها علی جهۀ َشــرِح االسم حّتی 
ــم هــذا االمــُر أِو النهی اّی شــی هو و هذا االســم علی اّی شــی یقع فاذا 

َ
ُیعل

حصــل ِعلــُم عدِدها بالدلیل من هــذه المقالۀ حینئذ اذکرهــا ذْکرًا ُمْطلقًا 
کما ذکرُت.    فی صدر ذلک التألیف الجامع 

که تصحیح شد. 75. در متن »بانوا«  آمده 
رقی شماره 59. halākhôt gdôlôt .76  : ر.ک به: پاو

که تصحیح شد. 77.  در متن »َشهرة« آمده 
رقی شماره 1. al-mĭçwȗt .78: ر.ک به: پاو

al-tôrā .79: )کتاب( تورات.
ḥăkhāmîm .80: جمع سالم  ḥākhām   ، به معنی عالم و روحانی یهودی .

رقی شماره 1. al-mĭçwȗt .81: ر.ک به: پاو
رقی شماره 1. al-mĭçwȗt .82: ر.ک به: پاو

رقی شماره 1. کلمه دو بار تکرار شده است، برای توضیح آن ر.ک به: پاو mĭçwŏ .83:  این 
که تصحیح شد. یَل« با اعراب فتحه آمده بود  84. در متن »فاز

که تصحیح شد. 85. در متن »اّبیَن« با اعراب فتحه آمده بود 
رقی شماره 1. Mĭçwŏ .86. ر.ک به: پاو

رقی شماره 1. al-mĭçwȗt .87: ر.ک به: پاو

 عّنی 
ّ

زًا من ان یشــذ ه تحّرُ
ُّ
کل ֹות  לֺא־ַתֲעֵׂשה 59و هــی لکــذا و لکــذا60، هذا 

م فیه فاذا حصرُتهابـ אלִמְצוֹות 61  أمْنُت من ذلک.
ّ
شی ال اتکل

فلّمــا تلّخــص لی هذا المعنــی و ُرمُت َوْضَع  الکتــاب و ِذْکَر אלִמְצוֹות 62 
کنُت  ها ِذْکرًا ُمْرَســاًل و عددُتها فی عدد الکتاب تحّرکْت علّی  آالٌم قد  ِ

ّ
کل

موٍر 
ُ
مُتها منذ سنین و ذلک اّن المعدود من אלִמְצוֹות 63 قد ُوِهَم فیه بأ

ّ
تأل

کتاٍب فی   َمْن َعِنَی بَعّدها او بَوْضع 
َ

کّل الأقدر أصف ُعْظَم شــناعتها الّن 
هــم صاحــَب    ֲהָלכֹות  ְּגדֹולֹו

ّ
ُکل شــی مــن هــذا الغرض قــد >44<  تبعوا 

کأّن العقول   تحریفًا یســیرًا 
ّ

ת 64  و الیحّرفــون عــن أْغراضــه فــی َعَددهــا اال
وقفــْت عنــد قــول هذا الرجــل و حّتــی صاحُب  کتاِب الشــرایع المشــهوِر 
َه علی جز)ء( یسیٍر من َوْهم صاحب  אלֲהָלכֹות 65 و عظم عنده  رأیُته َتَنّبَ
کمــا عــّد صاحــُب אלֲהָלכֹו ان ُیَعــّد  ִּבּקּור  חֹוִלים  וִנחּום  ֲאֵבִלים 66  
ــذی اســتعظمه فهــو عظیــم لکّنــا بأْعظَم منــه و تبعه ایضــا بما هو 

ّ
ת 67و ال

کفا به     کمــا ســَیبِین لَمــْن نظر فــی کالمنــا هــذا و َعِلــَم اهلُل תע׳ 68 و  أشــنع 
مــا تفّکــرُت فــی أْوهامهم فی مــا عّدوه و کونهــم یعّدون 

َّ
کل شــهیدًا 69  أّنــی 

ه و یتبع بعُضهــم بعضًا فی 
ُ

مــا یبــدو فــی اّول خاطٍر اّن هــذا ال ینبغی َعــّد
ــٍل َتْعُظم عندنــا مصیبُتنــا و نتیّقن لزوَم تواعــده תע׳ 70  ذلــک ِمــْن غیــر تأّمُ
י ֶאל  אתֹו  ִיְּתנּו  ֲאֶׁשר  ֶהָחתּום  ַהֵּסֶפר  ְּכִדְבֵרי  ַהּכל  ָחזּות  ָלֶכם  ַוְּתִהי  لنــا 
و    71 הּוא  ָחתּום   ִּכי   אּוַכל   לֺא  ְוָאַמר  ָנא־ֶזה  ְקָרא  ֵלאמר  ַהֵּסֶפר  ֹוֵדַע 
 عندنــا فی 

َ
فــۀ

َّ
ماســمعُت  אלַאְזָּהרֹות 72 الکثیــرَۀ العــدِد المؤل

ََّ
کل کذلــک 

بالد االندلس  ֶנֶהְפכּו  ִציַרי  ָעַלי 73  >45< ِلما نراه من ُشــْهرۀ74 الحال و 

رقی شماره 47. mĭçôt  lô-thʽasē  .59 : قوانین نبایدها؛ نیز نک: پاو
که تصحیح شد. 60. در متن " الکذا و الکذا "آمده 

رقی شماره 1. al-mĭçwȗ .61 : مصووت. ر.ک به: پاو
رقی شماره 1. al-mĭçwȗt  .62: ر.ک به: پاو
رقی شماره 2. al-mĭçwȗt .63: ر.ک به: پاو

halākhôt gdôlôt   .64: به معنی قوانین گدولوت. نام رســاله ای اســت که در قرن نهم نوشــته شــده 
است.

رقی شماره 3. al-halākhôt .65: ر.ک به: پاو
bĭkȗr ḥôlîm  w-nḥĭȗm  ʽabhēlîm .66: به معنی عیادت مریضان و تسلیت دادن سوگواران.

رقی شماره 3. al-halākhôt .67: ر.ک به: پاو
tʽ .68`: معنای این واژه معلوم نشد.

ْیُتُه َفاَل َتْمِلُکوَن ِلي  وَن اْفَتَراُه ُقْل ِإِن اْفَتَر
ُ
ْم َیُقول

َ
69. این عبارت اشاره به قرآن، سوره احقاف آیه 7 دارد: أ

ِحیُم.  َغُفوُر الّرَ
ْ
َبْیَنُکْم َوُهَو ال َکَفی ِبِه َشِهیًدا َبْیِني َو ُم ِبَما ُتِفیُضوَن ِفیِه 

َ
ْعل

َ
ِمَن اهَّلِل َشْیًئا ُهَو أ

tʽ  .70` : معنای این واژه معلوم نشد.
71. این عبارت  به باب 29، آیه 11 کتاب اشــعیاء اشــاره دارد:  ַוְּתִהי ָלֶכם ָחזּות ַהֺּכל, ְּכִדְבֵרי ַהֵּסֶפר 
ִּכי  אּוַכל,  לֺא  ְוָאַמר  ָנא-ֶזה;  ְקָרא  ֵלאֺמר,  הספר )ֵסֶפר(  ֶאל-יֹוֵדַע  ֺאתֹו  ֲאֶׁשר-ִיְּתנּו  ֶהָחתּום, 
یا برای شــما مثل کالم تومــار مختوم  ָחתּום הּוא. ترجمــه ایــن عبــارت چنیــن اســت: »و تمامــی رو
ید  یند ایــن را بخــوان و او می گو کــه خوانــدن نمی دانــد داده می گو کــه آن را به کســی  گردیــده اســت 

کتاب مقدس، لندن، 1954م(. نمی توانم چونکه مختوم است« )ترجمه از 
  al- ʼăzhŏrôth .72: به معنی اخطارها، نام رساله ای است.

73. ایــن عبــارت بــه کتاب دانیال، باب10، آیه 16 اشــاره می کند، آیه به صورت کامل چنین اســت:  
ְלֶנְגִּדי,  ֶאל-ָהֺעֵמד  ָוֺאְמָרה  ָוֲאַדְּבָרה  ָוֶאְפַּתח-ִּפי,  ַעל-ְׂשָפָתי;  ֺנֵגַע,  ָאָדם,  ְּבֵני  ִּכְדמּות  ְוִהֵּנה, 
گاه کســی شــبیه  ֲאֺדִני ַּבַּמְרָאה ֶנֶהְפכּו ִציַרי ָעַלי, ְולֺא ָעַצְרִּתי ֺּכַח. ترجمــه آیــه ایــن اســت: »که نا
بنــی آدم لبهایــم را لمــس نمــود و من دهان خود را گشــوده متکلم شــدم و به آن کســی که پیش من 

گرفته است«. یا درد شدیدی مرا در  گفتم ای آقایم از این رو ایستاده بود 
که تصحیح شد. 74. در متن »َشهرة« آمده 
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