مقاله

رضوان مساح

مقــالــه

نوشتهای عربـی
به خط ِعبـری از ابن میمـون

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 ِ
«سفِ رها – 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 میمونِ ،سفِرها – مصووت ،کتاب احکام.

موســی بــن میمــون ،عالم ،فیلســوف و طبیب یهودی کــه در عرف احبار

او را به تألیف آثاری چون الســراج و حاشــیه بر شــرح برخی از رسالههای

یهود از وی به رامبام  1و در زبان انگلیســی به  Maimonidesیاد میشــود.

تلمــود بابلــی و رســالههایی کوتــاه درباره موضوعاتــی چون تقو یــم یهود و

در سال  530ق در قرطبه اسپانیا که در آن زمان میراثدار بزرگ فرهنگ

منطق تشویق کرد.

اســامی و فرهنــگ یهــودی بــود چشــم به جهــان گشــود .در خانــواده ای
رشد یافت که از چندین نسل قبل ،به دلیل تحقیقات علمی و مذهبی
ســرآمد بــود .پــدرش میمــون ،نــه تنهــا عضــو شــورای ّربانیــان بــود ،بلکــه
منصــب افتخــاری قضا را نیز در جامعه یهودی قرطبه به عهده داشــت.
علم و آ گاهی پدر بر آیین یهود و فرهنگ اســامی حا کم بر قرطبه ســبب
شــد تا موســی افزون بر فراگیری فقه و شــریعت موسوی ،به فلسفه و علوم
اسالمی نیز روی آورد.

شــاید اقامــت در فســطاط مصــر را بتــوان پایان ســالهای ســرگردانی ابن
میمــون دانســت .همانجا بــود که وی به محکمه شــرعی یهود راه یافت
و در  583ق به ریاســت عامه یهود انتخاب شــد .در همین ســالها بود
که وی به اصالحاتی در آداب و رســوم دین یهود دســت زد .از جمله وی
بهکاربردن تعاویذ را ممنوع کرد؛ چه آن را نوعی بتپرســتی میدانســت.
خود نیز برای امرار معاش به طبابت روی آورد؛ چرا که گذران زندگی از راه
درآمدهای دینی یا از راه ریاســت جامعه یهود را نادرســت میپنداشت،

او ســیزده ســاله بــود کــه قرطبــه بــه دســت موحــدون فتــح شــد و ایشــان

اما شهرت وی در دانش پزشکی و طبابت او را تا دربار فاطمیان و حتی

یهودیــان را مجبــور کردنــد تا بین ایمان به اســام یا اخــراج از قرطبه یکی

صالحالدین ایوبی فراخواند.

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
المریــه ،فــاس ،عــکا ،اســکندریه مصــر و قاهــره ســپری کند ،امــا همین
ســالهای آشــفتگی و پر از ســفر بود که اســاس دانش وی را پی ریخت و
1. Rambam.
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وی در ســال  601ق چشــم از جهــان فــرو بســت ،امــا شــخصیت علمــی
و دانــش وســیع وی در حــوزه فرهنــگ یهــودی و اســامی ،نــام او را بــرای
همیشــه جاودان ســاخت .یهودیان و مســلمانان هر دو بر وی ســوگواری
کردنــد و تنهــا پســرش ابراهیــم ،جســد وی را بــا احتــرام بســیار بــه طبریــه
فلسطین برد و در سرزمین مقدس به خاک سپرد.
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 .2برای اطالع بیشتر از زندگی نامه وی ر.ک به :ولفنسن ،40-27 ،فریدلندر  ،ix-xiiiجودائیکا ،ذیل
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مقاله

نوشتهای عربی به خط ِعبری از ابن میمون

انبوهی نوشــته به زبان عبری و عربی یادگاری اســت که از وی باز مانده

با ســدیدالدین بن ابی البیان اســرائیلی و ابراهیم پسر ابن میمون دوستی

که موضوعاتی چون شــریعت ،کالم ،فلســفه ،طب و ریاضیات را هم در

و همکاری داشته است.

حوزه فرهنگ یهودی و هم فرهنگ اســامی شــامل میشــود ،اما برخی از
نوشتههای وی سبب کنجکاوی بیشتر پژوهشگران شده؛ چه وی برخی
از نوشــتههای خــود را بــه زبــان عربــی ،اما به خط عبری نگاشــته اســت.
شاید یکی از دالیلی که سبب میشده تا یهودیان و از جمله ابن میمون
نوشــتههای خــود را به این شــیوه بنگارند ،آن بود که نمیخواســتند افراد
غیریهودی بهویژه مسلمانان از محتوای نوشتههایشان آ گاهی یابند.
شاید بتوان گفت زبان عربی که ابن میمون در این آثار ،یعنی نوشتههای
عربــی بــه خــط عبــری بــه کار بــرده دارای ویژگیهــای خاصی اســت که
یهودی دوره یهودی ـ
سبک نوشتاری عربی وی را چون دیگر نویسندگان
ِ
عربی ،از نوشتههای عربی که «عربی کالسیک» نامیده میشوند متمایز

میکنــد .امــا این ویژگیهــا خاص زبان یــا فرهنگ یهودیان نبــوده ،بلکه
ویژگیهایی بودند که میتوان آنها را خصوصیات زبان عربی محاورهای
در آن دوره پنداشــت .به بیان دیگر تفاوت ســبک نوشــتاری مســلمانان
بــا یهودیــان در آن اســت کــه مســلمانانی که البتــه بیشــتر در موضوعات
مذهبــی قلــم میزدنــد ،بهنــدرت تحت تأثیــر زبان روزمــره بودند و بیشــتر
نوشتههایشان در چار چوب آنچه «زبان عربی کالسیک» نامیده میشود
پدیــدار میشــد؛ چــرا که این نوشــتهها ســخت تحــت تأثیر قــرآن کریم یا

پژوهشهای زبانشناســان نشــان داده که زبان عربیای که ابن میمون در
نوشتههایش به کار برده به زبان ابن ابی اصیبعه بسیار نزدیک است .اگر
مــا از چنــد اصطالح خــاص مذهبی که ابن میمون در نوشــتههای عربی
خود به کار گرفته چشم بپوشیم ،بهدشواری میتوانیم به اسلوب خاصی
ً
در زبــان ابــن میمــون دســت یابیــم که بتــوان منحصــرا یهودی دانســت.
بنابراین وجود یک گویش خاص یهودی -عربی که مختص نویسندگان
ً
4
یهودیای چون ابن میمون باشد ،کامال بیاساس است.

در اینجا بخشــی از نوشــته ابن میمون که « ِسـ ِـفر ها -مصووت» یا « کتاب
احــکام» نــام دارد آورده میشــود .وی ایــن متــن را بــه ز بــان عر بــی ،اما به
خــط عبــری نوشــته اســت .از خصوصیــات ایــن متــن آن اســت کــه ابن
میمــون تحــت تأثیــر زبان عربی ،برخــی از نامهای عبری را بــا «ال» عربی
معرفــه کــرده اســت؛ از جملــه نــام کتابهایی چــون المیشــناَ ،
التلمود،
الگاونیم .افزون
الماســختوت یــا نامهایی چــون ِ
التوســفتاِ ،
المصــووتِ ،
ِ
برایــن اشــتباههای بســیاری در متــن عر بــی موجود اســت که بــا توجه به
توضیحــات بــاال طبیعی مینماید .ما آنها را تصحیح کرده و اغالط را در
پاورقی تذکر داده ایم.

نوشــتههای مذهبــی دیگــری بــود کــه نــزد مســلمانان از تقدســی خــاص

شیوه کار چنین است که ما نخست متن عربی را که به خط عبری بوده

برخوردار اســت و به همین ســبب ،این مســلمانان توانســتند به گونهای

بــه خــط عربی برگردان کردهایم ،اما از آنجا که در متن عبارات یا کلماتی

زبان عربی کالســیک را پاس دارند .اما نویســندگان یهودی که یا چندان

به زبان و خط عبری آمده ،آنها را به همان شکل حفظ کرده ،در پاورقی،

به متون مقدس اســامی آشــنایی نداشــتند یا میتوانســتند بــه نحوی از

آوانگاری آنها را نشــان دادهایم و ســپس معنای آن را آوردهایم .همچنین

اینگونــه قیــد و بندها آزاد باشــند ،نثری را به کار بردند که نشــانههایی از

جدولــی تدارک دیدهایم که در آن نخســت حروف عبری ،ســپس معادل

زبان عربی محاورهای آن روزگار در آن به چشم میخورد.

آنهــا بــه عربی و پــس از آن آوانگاری حروف عبری را نقل کردهایم تا شــیوه
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بــا ایــن وجــود در میــان مســلمانان نیــز میتــوان نویســندگانی یافــت کــه
آنقدر جرات و گســتاخی داشــتهاند که در نوشتههایشــان از زبان عربی
کالســیک فاصلــه گرفتــه و بــه همان زبــان گفتــاری زمان خود دســت به

برگــردان حــروف عبــری به عربی و آوانــگاری متن عبری معلوم باشــد .در
پایان نیز متن اصلی 5که به خط عبری بوده به همان صورت آورده شــده
تا آشنایان به زبان عبری نیز از آن بهرهمند گردند.
א

ا

ʾ

ב

و

bh

ּב

ب

b

ג

غ

Gh

و نزدیک به شــیوه ســخن عامیانه نوشته و گاه عباراتی را به لهجه محلی
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مصر و شــام آورده اســت .افزون بر این خطاهای دستوری بسیاری نیز در
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ریشــه گرفتــه کــه وی در نوشــتههای خود بــه کار برده اســت .البته نباید

ּד
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D

قلم برند .اگرچه مضمون نوشتههای ایشان بیشتر علمی بوده تا مذهبی.
ُ
از ایــن میــان ابــن ابی ا َص َیب ِعه پزشــک مشــهور قــرن هفت بهتریــن نمونه
اســت .وی کتــاب عیــون االنباء خود را دور از شــیوه ادبی ،بســیار ســاده

فراموش کنیم که وی اندکی قبل از مرگ ابن میمون به دنیا آمده ،اما وی
ابن میمون و زریاب خویی ،ذیل «ابن میمون».
 .3بــرای اطــاع بیشــتر در ایــن بــاره ر.ک بــه :فردلنــدر Sprachgebrauch…،و همــوDie arabische" ،
.428-421 ، "Sprache des Maimonidies
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 .4بــرای اطــاع بیشــتر ر.ک بــه :مولــوی« ،ابــن ابــی اصیبعــه» ،مولــر 933-890 ،و اســپیتا،
….Sitzungsberichte
 .5ایــن متــن از کتــاب فردلنــدر … Arabic Writingsصفحــات  40تــا  48گرفتــه شــده کــه شــماره
صفحات در برگردان نیز رعایت شده است.
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و َح ْص َــر کل مــا ُیحتــاج الیــه مــن אָ סור ומוּּתָ ר וְ חַ ּיָיב ופָטוּר کما
ً
َیبین َلم ْن ینظر فی ذلک التألیف ُ
رأیت ایضا بأن اجمع مجموعا یحتوی
ِ
َّ
ٌّ
ْ
ّ
ْ
أتحریَ
ـاذ و ّ
علــی جملــۀ أحکام الشــریعۀ و أعمالها حتی ال یشــذ عنه شـ
ِ
ْ
فیــه ّ
مما عادتــی ان افعله ِم ْن َت ْر ِک ِذکر االختالفــات و األقاویل المرفوعۀ و
ُْ
ُ
المجموع <>40
ان ال أث ِبــت فیــه غیـ َـر ֲה ָלכָה פְ סוּקָ ה 14وان یکــون ذلــک
ّ
ً
مشــتمال علی جمیع أحکام شــریعۀ מׁשה ַרּבינוּ 15ال الذیُ 16یحتاج فی
ُ
ّ
زمــان אלּגָלוּת 17منهــا و ال الــذی 18ال ُیحتــاج و َح ُسـ َـن عندی ان أسـ ِـقط
الس َــن َد و االســتدالل ِبذ ْکــر راو ی الروایــات ّ
منــه َّ
حتــی ال اقــول ִּדבְ ֵרי רּבִ י
ِ
ّ
ـول بــل أذکــر
ـول و قـ ٍ
פְ לוֹני ולא ַרּבִ י פְ לוֹנִ י אוֹמר ּכְַך וְ כְַך 19عنــد کل قـ ٍ
َّ
ً
ْ ً
חַ כְ מֵ י ִמ ְׁשנָה וחַ כְ מֵ י תַ לְ מוּד 20کلهم علیهم الســام ِذکرا ُم ْج ِمال فی ّأول

کتابنامه
زریــاب خویــی ،عبــاس؛ «ابن میمــون» ،دایــرة المعارف بزرگ اســامی؛ به کوشــش
کاظم موسوی بجنوردی ،تهران1372 :ش.
مولــوی ،محمدعلــی؛ «ابن ابی اصیبعه» ،دایرةالمعارف بزرگ اســامی؛ به کوشــش
کاظم موسوی بجنوردی؛ تهران1372 :ش.
ولفنسن؛ اسرائیل ،موسی بن میمون؛ قاهره1355 :ق1936/م؛
Friedlander, I., Arabic Writings of Maimonides, Leiden,
;1951
;?Ibid, Sprachgebrauch des Maimonides,
Ibid," Die arabische Sprache des Maimonides", Moses ben
;Maimon, I, Leipzig,1908
;Judaica
Müller,A., Sitzungsberichte der Königlich bayerischen
;Akademie der Wissenschaften, 1884
Spitta, W., Grammatik des arabischen Vulgärdialectes von
;Aegypten, Leipzig, 1880

16

 . 6ایــن عنوانــی اســت کــه فریدلنــدر خود در ابتدای این قطعــه نهــاده و آن را «»Sefer Hamiswoth
«س ِــفر» بــه معنی کتاب و «ها» حــرف تعریف و ِ«مصووت» به معنــی اوامر و احکام
نامیــده اســتِ .
الهــی اســت .مفــرد آن ِم ْصــوا به معنی حکم و فرمان اســت  .این عبــارت در زبان عر بــی به «کتاب
الفرائض» برگردان شده است.
 =al-mīšnā .7میشــنا :بخشــی از کتاب تلمود است که که قوانین فقهی دین یهود را شامل میشود
و اساس آن تورات شفاهی است.
 :ḥalākhā .8به معنی حکم شــرعی اســت .در متون ترجمهشــده از عبری ،این واژه به صورت نامی
خاص آمده و معموال ترجمه نمیشود .کلمه بعد نیز تکرار همین واژه است.
 .9ر.ک به :پاورقی شماره .2
 :āṣûr .10عمل حرام .
 :mûtār .11عمل حالل و جایز به لحاظ شرعی.
 :ḥāyyābh .12مکلف یا موظف .
 :phāṭûr .13معاف .
 :ḥalākhā phṣûq .14به معنی حکم شرعی قطعی است .
 = Mōšě Rābênû .15موشه رابینو :به معنی «موسی سرور ما» که مراد همان حضرت موسی (ع) است.
ّ
 .16در متن "ال لذی" آمده که تصحیح شد.
 :al- gālût .17بــه معنــی جالی وطن و غربت قوم یهود اســت .امروز نیز به معنی پراکندگی یهودیان
در کشورهای عربی کاربرد دارد.
ّ
 .18در متن «ال لذی» آمده که تصحیح شد.
 .19قرائت عبارت چنین استdībrē rābî phlônî wô- lô rābî phlônî ʼômēr kăkh w-kăkh :
یعنــی :رابــی فالنــی بــه من گفت و نه رابــی فالنی چنین و چنــان گفت .منظور از «رابــی» در اینجا
علماء و روحانیون یهودی هستند که در فقه وتفاسیر تلمودی تخصص دارند.
 : w-ḥăkhmē tălmûd mīšnā ḥăkhmē .20بــه معنــی عالمــان بــه ( کتــاب) میشــنا و عالمان به
(کتاب) تلمود است.
 .21در متن «أن» آمده که صحیح نیست.
ّ
«کلها» آمده که صحیح نیست.
 .22در متن ِ
 : tôrā šěbʻăl pě .23مراد «شریعت شفاهی» است.
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مقاله
فــان عن فالن الی ֶעז ְָרה 24علــی מׁשֶ ה ַרּבינוּ 25ע״ה 26و أذکر مع
فــان و ٍ
ٍ
ّ
َ
ُ
َ
َ
المشــاهیر المعاصرین لــه الراوین
الراویــن االشــخاص
مــن
شــخص
کل
ِ
ِم ْثل روایته.
َُّ
ُّّ ْ
ُ
بلســان ک ُت ِب التنزیل
هذا کله َطل ُب  27اإلیجاز و کذلک رایت بأن اؤلفه
ِ
َّ ُ
ُ
ْ
اذ َتضیق بنا َ
الفقه بها <>41
الیوم تلک اللغۀ المقدمۀ عن تکمیل معانی ِ
ّ
الیوم ال ٌ
و ال َاؤ ّلفه بلغۀ אלּתַ לְ מוד 28اذ لیس یفهمها ِم ْن اهل ّملتنا َ
آحاد
ّ
ٌ
کلمــات کثیرۀ و تصعــب و لو علی ّ
المبرزین فــی אלּתַ לְ מוּד 29بل
و تشــذ
َُّ
אלמ ְׁשנָהَ 30ک ْ
ــی یســهل ذلک علــی أ کثر الناس و ْأس َــت ْوعب
أؤلفــه بلغــۀ ִ
ٌ
ّ
ٌ
فیــه َّکل مــا ّ
محتاج
صح و صفا من أقاویل الشــریعۀ حتی التشــذ مســألۀ
ّ
ُ
ً
بســهولۀ دون
الیهــا ال و أذکرهــا أو اذکــر اصال ُتســتخرج به تلک المســألۀ
ٍ
َن َظــر قعیــر ّ
ُ
الح ْصر ّ
اإلیجاز مع َ
حتــی یکون قاریه قد
الن غرضی فیها ایضــا
ٍ
ّ
ـکل ما ُی َ
34
וספְ ֵרי
וספְ ָרהִ 33
אלמ ְׁשנָה 31ואלּתַ לְ מוּדִ 32
وجد فــی ִ
أحــاط بـ

ואלתּוֹסֶ פְ ּתָ א .35
ִ

ّ
َ ُ
ّ
36
َن َع ْم و بکل ما َحذقوه אלּגְ אוֹנִ ים
المتأخرون ז״ל 37و ما ّبینوه و شرحوه

וּמׁשַ ּלֵם
مــن אָ סוּר וּמוּּתָ ר וְ טָ מֵ א וְ טָ הוֹר וּפָסוּל וְ כָׁשֵ ר וְ חַ ּיָיב וּפָטוּר ְ
וְ אֵ ינוּ ְמׁשַ ּלֵם וְ נִ ׁשּבַ ע וּפָטוּר ִמּלִ ּשָ בָ ע 38و بالجملــۀ ّأنــه َ
الی ْحتــاج بعــد
ّ ْ
ّ
ً
ممــا َیل َــزم فــی جملــۀ
אלּתוֹרה 39کتابــا َآخ َــر ِســواه لیتعلــم منــه شــی(ء)
ָ
 =ʻězrā .24عــزرا :احتمــاال مــراد عزرای کاتب اســت که در دوره معبد اول ،بخشــی از تورات را برای
مــردم قرائــت میکــرد و گروهــی از الویــان کنــار او میایســتادند تا معنــای کامل متن را شــرح دهند.
عزرای کاهن و کاتب در میان حکیمانی که به مطالعه و شرح تورات و آموزش قوم یهود پرداختند،
اولیــن نفــری اســت کــه به نام شــناخته شــده اســت .دربــاره او گفتهاند که «بر شــریعت موســی که
خداوند خدای اسراییل آن را داده بود ،کاتبی همیشه آماده بود» (حزقیال7 :و .)6
 .25ر.ک به :پاورقی شماره .10
 .26ע״ה این کلمه اختصار عبارت  ālāw hă-šālûmبه معنی علیه السالم است.
َ
«طلب» آمده که صحیح نیست.
 .27در متن
 =al-tălmûd .28تلمــود :همــان تفســیر کتاب میشــنا اســت که به تلمــود یا ِگمارا شــهرت دارد و به
بحــث و تبییــن شــریعت شــفاهی یهــود میپــردازد .تلمود پــس از قرنها تــاش 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.
 ،al-tălmûd .29ر.ک به :پاورقی شماره .23
 ،al-mīšnā .30ر.ک به :پاورقی شماره .2
 ،al-mīšnā .31ر.ک به :پاورقی شماره .2
 ، al-tălmûd .32ر.ک به :پاورقی شماره.23
 :ṣīphrā .33نام تفسیری است بر کتاب الویان.
 :ṣīphrê .34نام تفسیری است بر دو کتاب اعداد و تثنیه.
 :al-tôṣěphtā .35نام ضمیمهای است که بر میشنا نوشته شده است.
 :al-gʼônîm .36این کلمه به معنی نابغه و عالمه است که در اینجا به صورت جمع مذکرآمده است،
اما در اصطالح به دانشمندان دوران بابلی و رؤسای آ کادمیها و مدارس یهود اطالق میشود.
 .37این کلمه اختصار عبارت  zĭkhrônô lĭbhrākhāاست و جمله ای معترضه است به معنی
«علیه السالم».
 .38قرائت متن چنین استāṣûr û-mûtār w-ṭāmē w-ṭāhôr û-phṣûl w-khāšēr w-ḥāybh :
.û- phāṭûr û-mšăllēm w-ʼênô mšăllēm w-nĭšbăʻ û- phāṭûr mĭllĭšŏbhă

معنــی عبــارت بــه ترتیــب کلمات این اســت( :عمــل) حرام و حــال و نجس و پاک و فاقد شــرایط
الزم و موافــق آداب دینــی و مکلف و معاف و کســی که جریمه نقدی میپردازد و کســی که جریمه
نقدی نمیپردازد و کسی که ملزم به قسم خوردن است و کسی که از قسم خوردن معاف است.
( :al-tôrā .39کتاب) تورات.
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نوشتهای عربی به خط ِعبری از ابن میمون

ّ
ُ ْ
ـرت ِبفکــری
אוֹריְ תָ א וּבֵ ין ִמ ְּד ַרּבָ נָן  >42< 40فلمــا قصـ
الشــریعۀ ּבֵ ין ִמ ְּד ָ
َ
َ
ْ
ْ
َ
هــذه الغایــۀ جال ِذهنی فی وج ِه تقســیم هذا الدیوان و فــی ت ْبویبه کیف
َ
ینبغــی أن یکــون هــل ّ
אלמ ְׁשנָה 41و أقتفــی أث َرهــا او
اقســمه ِم ْثــل تقســیم ִ
ََ
ً
َ
ّ
ّ
ّ
ـیما َآخـ َـر و اقــدم وأؤخر َح ْسـ َ
ّ
ـب مــا یقتضی النظـ ُـر أنــه األ ْولی و
اقســم تقسـ
َ
َ
َ
األ ْســهل للتعلیــم ف َ
بان لی ّان أ ْجـ َ
ـیمه ان ُی َ
42
ـود ما کان تقسـ ُ
جعل ֲהלֳכוֹת
ُ ّ 44
َ
כוֹת סוּּכָה
موضــع אלמַ ּסֶ כְ ּתוֹת  43مــن ִ
אלמ ְׁשנָה حتــی یقــال فیهــا הִ לְ َ
הִ לְ כוֹת לוּלָב הִ לְ כוֹת ְּתפִ ּלִ ין הִ לְ כוֹת ְמזוּזָה הִ לְ כוֹת צִ יצת  45وأ ْن ّ
اقسم
َّ
َ
אלמ ְׁשנָהّ 47
یکون
حتــی
کل جملــۀ الــی ּפְ ָרקִ ים ו ֲהלָכוֹת  46کمــا تفعــل ִ
ً
יׁשי ְוּרבִ יעִ י
َم َثــا فــی הִ לְ כוֹת ְּתפִ ּלִ ין ּפ ֵֶרק ִראׁשוֹן ופ ֵֶרק ׁשֵ נִ י ופ ֵֶרק ְׁשלִ ִ
ُّ
ً
ْ ُ
 48و کل ּפ ֵֶרק 49مقسوما الی ֲהלָכוֹתֲ ، 50הלָכוֹת کی یسهل َحفظه َلمن أراد
ً
ان یحفظ شیا منه . ...
ً
فلهــذا الغــرض ایضــا رایـ ُ
ـت ّأنــه ینبغــی ان احصــر ّاوال فی صــدر الکتاب
َ
אלמצְ וֹתِّ 51کلهــا עֲׂשֵ ה ולא־תַ עֲׂשֵ ה ّ 52
حتی یأ ِت َی تقسـ ُ
َعــد َد ִ
ـیم الکتاب
ّ
َ
الــی جملتهــا و التبقــی ִמצְ וָה 53منهــا ال و ال نکون ق ِد اسـ َـت ْو َعبنا الکالم
ْ
ْ
ואלּתפִ לִ ּין
ְ
فــی ِفقههــا ِإ ّمــا ُبمف َردهــا ِم ْثــل אלסוּּכָה < >43ואללוּלָב
ُّ
َ
ـدۀ منهــا تحتمــل الــکالم علــی ِحدتهــا او علــی
ואלצִ יצִ ית 54اذ کل واحـ ٍ
ّ
جملۀ ִמצווּת  55منها بعد ان نعدها و نقول ّان هذه הִ לְ כוּת עֲבוֹדָ ה ז ָָרה
 56فیهــا کــذا و کــذا ִמצְ ווֹת עֲׂשֵ ה  57و هی لکذا و لکذا 58و کذا وکذا ִמצְ ו

 .40قرائت عبارت چنین است:bēn mĭdhʼôrŏytŏ û-bhēn mĭdhrăbŏnŏn :
 .41المیشنا ،ر.ک به :پاورقی شماره .2
 :ḥalkhôt .42جمع  ḥalākhāبه معنی سنتها و قوانین .ر.ک به :پاورقی شماره .3
 :al-măṣĕkhtôth .43این کلمه جمع ،و به معنی رسائل است.
 .44المیشنا ،ر.ک به :پاورقی شماره .2
 .45قرائــت متــن چنیــن اســتhĭlkhôt ṣûkā, hĭlkhôt lûlābh, hĭlkhôt tpĭlîn, hĭlkhôt :
 mzûzwā, hĭlkhôt çîçîthمعنــی عبــارت به ترتیب عبارت اســت از :قوانین جشــن ســایبانها،
قوانین لوالو (مراد شــاخه ای از نخل اســت که آن را میگیرند و تکان میدهند) ،قوانین تعویذها،
قوانین مزوزا (مراد نوشــتههایی از تورات اســت که بر چهارچوب در میگذارند) ،قوانین صیصیت
(یا وضعیت زنان که منظور دوره خاصی است که زنان از امور مذهبی معاف هستند).
 prāqîm w- halkhôt: prāqîm .46جمع  pērĕqبه معنی «فصل» در کتاب مقدس است .برای
halkhôtنیز ر.ک به :پاورقی شماره .35
 .47المیشنا ،ر.ک به :پاورقی شماره .2
 :Šēnî ôpērěq šlîšî ôrbhîʽ pērěq rĭšôn ôpērěq .48بــه معنــی «فصــل اول و فصــل دوم و
فصل سوم و فصل چهارم» است.
 :pērĕq .49فصل.
 .50این کلمه و کلمه بعد :halākhôt :ر.ک به :پاورقی شماره .37
 al- mĭçôt .51جمع  mĭçwŏر.ک به :پاورقی شماره .1
 :asē ô-lô-thʽasēʽ .52معنــی تحــت اللفظــی آن «بکــن و نکــن» اســت ،امــا در اصطــاح به معنی
«اوامر یا نواهی» یا «بایدها و نبایدها» است.
 :mĭçwŏ .53ر.ک به :پاورقی شماره .1
 :al-ṣûkā w-al-lûlābh w-al-tpĭlîn w-al-çîçîth .54بــه معنــی جشــن ســایبانها و لــوالو و
تعویذها و وضعیت زنان .نیز ر.ک به :پاورقی شماره .40
 :mĭçwȗt .55ر.ک به :پاورقی شماره .1
 :hĭlkhȗt ʽabhôdŏ zŏrŏ .56به معنی قوانین بتپرســتی ،نام رســالهای اســت در میشــنا و تلمود
که به این قوانین پرداخته است.
 :mĭçôt ʽasē . 57قوانین بایدها .نیز ر.ک به :پاورقی شماره.47
 .58در متن "الکذا و الکذا "آمده که تصحیح شد.
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ُّ
ّ
ُّ ً
یشــذ ّ
عنی
تحرزا من ان
וֹת לאֺ ־תַ עֲׂשֵ ה 59و هــی لکــذا و لکــذا ،60هذا کله
ّ
ُ
אלמצְ ווֹת ْ 61
أمن ُت من ذلک.
حصرتهابـ ִ
شی ال اتکلم فیه فاذا
ْ
ُ ُ ْ
فلمــا ّ
ّ
אלמצְ ווֹת
مت َوض َع الکتــاب و ِذک َر ִ
تلخــص لی هذا المعنــی و ر
ّ
ً
ْ
ً
ُ
آالم قد ُ
تحر ْ
علی ٌ
عددتها فی عدد الکتاب ّ
کت ّ
کنت
ِکلها ِذکرا ُم ْر َســا و
ُ
ّ
تأل ُ
َ ُ 63
مور
متها منذ سنین و ذلک ّان المعدود من ִ
אלמצְ ווֹת قد و ِهم فیه بأ ٍ
َّ
َ ْ
ّ َّ َ ْ َ
ُ ْ َ
کتاب فی
الأقدر أصف عظم شــناعتها الن کل من ع ِن َی بعدها او بوضع ٍ
ُّ
َ
صاحــب ֲהלָכוֹת ּגְ דוֹלוֹ
شــی مــن هــذا الغرض قــد < >44تبعوا کلهــم
ّ
ً
ً
ْ
َ
یســیرا ّ
ّ
کأن العقول
الیحرفــون عــن أغراضــه فــی َعددهــا ال تحریفا
ת  64و
ْ
وقفــت عنــد قــول هذا الرجــل و ّ
ُ
المشــهور
کتاب الشــرایع
صاحب
حتــی
ِ
ِ
ُ َ َ َّ َ
یسیر من َو ْهم صاحب אל ֲהלָכוֹת  65و عظم عنده
رأیته تنبه علی جز(ء) ٍ
ّ
ّ
ُ
صاحــب אל ֲהלָכוֹ
ان ُی َعــد ּבִ ּקוּר חוֹלִ ים ונִ חוּם אֲבֵ לִ ים  66کمــا عــد
لکنــا ْ
ת 67و ّالــذی اســتعظمه فهــو عظیــم ّ
بأع َ
ظم منــه و تبعه ایضــا بما هو
ــن نظر فــی کالمنــا هــذا و َع ِل َــم ُ
ســیبین َلم ْ
أشــنع کمــا َ
اهلل תע׳  68و کفا به
ِ
َ
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
ُ
شــهیدا ّ 69أنــی کلمــا تفکــرت فــی ْأوهامهم فی مــا عدوه و کونهــم یعدون
ً
ُّ
ُ
خاطر ّان هــذا ال ینبغی َعــده و یتبع بعضهــم بعضا فی
مــا یبــدو فــی ّاول
ٍ
ّ
ُ
ُ
ُ
مصیبتنــا و نتیقن َ
ّ
70
ْ
لزوم تواعــده תע׳
ــل َت ْعظم عندنــا
ذلــک ِمــن غیــر تأم ٍ
62

لنــا ו ְַּתהִ י ָלכֶם חָ זוּת הַ ּכל ּכְ ִדבְ ֵרי הַ ּסֵ פֶר הֶ חָ תוּם אֲׁשֶ ר יִ ְּתנוּ אתוֹ אֶ ל י

וֹדֵ ַע הַ ּסֵ פֶר לֵאמר קְ ָרא נָא־זֶה וְ אָ מַ ר לאֺ אוּכַל ּכִ י חָ תוּם הוּא
َّ
َّ َ
َ
ُ
العــدد المؤلفــۀ عندنــا فی
ماســمعت אלאַ זְּהָ רוֹת  72الکثیــرۀ
کذلــک کل
ِ
ُ
بالد االندلس נֶהֶ פְ כוּ צִ ַירי ָעלַי ِ >45< 73لما نراه من ش ْــهرۀ 74الحال و
71

و

 : mĭçôt lô-thʽasē .59قوانین نبایدها؛ نیز نک :پاورقی شماره .47
 .60در متن " الکذا و الکذا "آمده که تصحیح شد.
 : al-mĭçwȗ .61مصووت .ر.ک به :پاورقی شماره .1
 :al-mĭçwȗt .62ر.ک به :پاورقی شماره .1
 :al-mĭçwȗt .63ر.ک به :پاورقی شماره .2
 :halākhôt gdôlôt .64به معنی قوانین گدولوت .نام رســالهای اســت که در قرن نهم نوشــته شــده
است.
 :al-halākhôt .65ر.ک به :پاورقی شماره .3
 :bĭkȗr ḥôlîm w-nḥĭȗm ʽabhēlîm .66به معنی عیادت مریضان و تسلیت دادن سوگواران.
 :al-halākhôt .67ر.ک به :پاورقی شماره .3
 :`tʽ .68معنای این واژه معلوم نشد.
ون ْاف َت َر ُاه ُق ْل إن ْاف َت َر ْي ُت ُه َف َل َت ْمل ُك َ
 .69این عبارت اشاره به قرآن ،سوره احقاف آیه  7داردَ :أ ْم َي ُق ُول َ
ون ِلي
ِ
ِِ
َ ًْ َُ ََُْ َ ُ ُ
يض َ
ون ِف ِيه َك َفى ب ِه َشه ًيدا َب ْي ِني َو َب ْي َن ُك ْم َو ُه َو ْال َغ ُف ُور َّالر ِح ُ
يم.
اهَّلل شيئا هو أعلم ِبما ت ِف
ِم َن ِ
ِ ِ
 : `tʽ .70معنای این واژه معلوم نشد.
 .71این عبارت به باب  ،29آیه  11کتاب اشــعیاء اشــاره دارد :ו ְַּתהִ י ָלכֶם חָ זּות הַ ּכֹ לּ ,כְ ִדבְ ֵרי הַ ּסֵ פֶר
הֶ חָ תּום ,אֲׁשֶ ר-יִ ְּתנּו אֹ תֹו אֶ ל-יֹודֵ ַע הספר (סֵ פֶר) לֵאמֹ ר ,קְ ָרא נָא-זֶה; וְ אָ מַ ר ל ֹא אּוכַלּ ,כִ י
חָ תּום הּוא .ترجمــه ایــن عبــارت چنیــن اســت« :و تمامــی رویا برای شــما مثل کالم تومــار مختوم
گردیــده اســت کــه آن را به کســی کــه خوانــدن نمیدانــد داده میگویند ایــن را بخــوان و او میگوید
نمیتوانم چونکه مختوم است» (ترجمه از کتاب مقدس ،لندن1954 ،م).
 :al- ʼăzhŏrôth .72به معنی اخطارها ،نام رسالهای است.
 .73ایــن عبــارت بــه کتاب دانیال ،باب ،10آیه  16اشــاره میکند ،آیه به صورت کامل چنین اســت:
ַלׂ-שפָתָ י; וָאֶ פְ ּתַ חּ-פִ יָ ,ואֲדַ ּבְ ָרה וָאֹ ְמ ָרה אֶ ל-הָ עֹ מֵ ד לְ נֶגְ ִּדי,
וְ הִ ּנֵהּ ,כִ ְדמּות ּבְ נֵי אָ דָ ם ,נֹ ֵגעַ ,ע ְ
אֲדֹ נִ י ּבַ ּמַ ְראָ ה נֶהֶ פְ כּו ִצ ַירי עָ לַי ,וְ לֹא עָצַ ְר ִּתי ּכֹ חַ  .ترجمــه آیــه ایــن اســت« :که ناگاه کســی شــبیه
بنــی آدم لبهایــم را لمــس نمــود و من دهان خود را گشــوده متکلم شــدم و به آن کســی که پیش من
ایستاده بود گفتم ای آقایم از این رویا درد شدیدی مرا در گرفته است».
َ
 .74در متن «شهرة» آمده که تصحیح شد.
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مقاله
ّ
ّ َّ
ُ َ 75
َُ
ُ
الن مؤ ِلفیهم شـ َـعرا(ء) ال فقها(ء) و الذی
غیر َملومین
فشــاها و ْإن باتوا
َ
حی ِث ِصناعتهم فقد أ ْتقنوه من ُعذوبۀ القول ُ
یلزمهــم ِم ْن ْ
وح ْســن النظام
ّ
لکــن الشــی المنظــوم تبعــوا فیــه صاحـ َ
ـب ֲהלָכוֹת ּגְ דוֹלוֹת  76و َ
غیره من
ّ
ُ
ُ
ّ
ـرت فــی ذلــک و علمـ ُ
فلمــا تفکـ ُ
الف َقهــا(ء) المتأخریــن ّ
ـت شـ ْـهرۀ 77هــذا
َّ
ــرت َأ َنا المعـ َ
ـت ّأنی ْإن ذک ُ
المعــدود الــذی َبأ ْیــدی الناس علمـ ُ
الحق
ـدود
ِ
ّ َ َّ َ
َُّ ْ ًُْ َ ً
قارئ یقرأه یســبق
دلیل فإن أول ٍ
الــذی ینبغــی (أن) یعد ِذکــرا مطلقا دون ٍ
ُ
ُ
الــی َوهمــه ّان هــذا ٌ
خالف ما
غلط و یکون عنــده دلیل الغلط کونــه علی
ِ
ِ
ََ
ّ
ٌ
ٌ
ّ
ذک َــر فــان و فــان اذ هکــذا هــو عقل أ کثـ ِـر الخواص فــی زماننا هــذا انه ال
ّ
َی ْعتبــر ّ
صحـ َـة القــول َبم ْعنــاه بــل ُ
اعتبار
ـول َمن تقــدم ِمن غیــر
بموافقته لقـ ِ
ٍ
ّ
الج ْمهور فلذلک ُ
فناه َ
یک کیف یکــون <ُ >46
رأیت ّأنه
للقــول المتقدم ِ
ّ َ َ
ـف الــذی ذکرت مقالـ ًـۀ و هی هــذه ّ
أبین فیها
ینبغــی ان أقــدم ق ْبــل التألیـ ِ
ّ
ّ
َ
אלמצְ ווֹת  78و کیف ینبغی ان ُت َعد و أستدل علی ذلک بنصوص
عدد ִ
ً
ّ
אלּתוֹרה  79و بأقاویل אל ֲחכ ִָמים  80فی تفســیرها و أقدم اصوال ینبغی ان
ָ
ُ
81
ّ
אלמצְ ווֹת فإذا صــح عددها من هــذه المقالۀ
ُیعتمــد علیهــا فی عــدد ִ
ُ
َ
ّ
ّ
ّ َ ْ
کل َم ْن عد
بالدلیــل الواضــح الذی ال إشــکال فیه تبی ٌن لمن قرأها خطــأ ِ
َ
خالف ما ْ
للر ّد علی شخص َّ
عددناه نحن و لیس بی انا حاجۀ ّ
معی ٍن و ال
ٍ
ُ
ُ
َْ
ییــن خطاه ِإذ الفایــدۀ و الغایة المقصودۀ بهذه المقالۀ تحصل لطالبها
تب ِ
َ
ّ
אלמצְ ווֹת  82کلهــا و َ
بغیــر ذلــک و ذلــک ّأنــی ّ
عددهــا ִמצְ וָה ִמצְ וָה
ابیــن ִ
ٌ
ّ
َ
ـتطالع له فی
83و أســتدل علــی کل مــا فیه إشــکال او مــا ُی ِوهم َمـ ْـن ال اسـ
ْ ََ
ِف ْق ِــه الشــریعۀ ُفاز یـ ُـلَ 84
وهمه و ّ
ابی ُن  85ما أشــکل و لیــس غرضی فی هذه
ُّ
אלמצְ ווֹת  87بل َع ُّدها فقط و ْإن شـ ُ
ـرحت
فیמצְ וָה 86من ִ
المقالۀ التفق َه ִ
ً
شــیا عند ذ ْکرها <ّ >47
فانما اشــرحها علی جهۀ َشــرح االسم ّ
حتی
منها
ِ
ِ
ُ َ
ای شــی هو و هذا االســم علی ّ
علــم هــذا االمـ ُـر أو النهی ّ
ای شــی یقع فاذا
ی
ِ
ْ ًُْ ً
ُ
عددها بالدلیل من هــذه المقالۀ حینئذ اذکرهــا ذکرا مطلقا
حصــل ِعلــم ِ
ُ
فی صدر ذلک التألیف الجامع کما ذکرت.

 .75در متن «بانوا» آمده که تصحیح شد.
 : halākhôt gdôlôt .76ر.ک به :پاورقی شماره .59
َ
 .77در متن «شهرة» آمده که تصحیح شد.
 :al-mĭçwȗt .78ر.ک به :پاورقی شماره .1
( :al-tôrā .79کتاب) تورات.
 :ḥăkhāmîm .80جمع سالم  ، ḥākhāmبه معنی عالم و روحانی یهودی .
 :al-mĭçwȗt .81ر.ک به :پاورقی شماره .1
 :al-mĭçwȗt .82ر.ک به :پاورقی شماره .1
 :mĭçwŏ .83این کلمه دو بار تکرار شده است ،برای توضیح آن ر.ک به :پاورقی شماره .1
َ
 .84در متن «فازیل» با اعراب فتحه آمده بود که تصحیح شد.
 .85در متن ّ
«اب َ
ین» با اعراب فتحه آمده بود که تصحیح شد.
 .Mĭçwŏ .86ر.ک به :پاورقی شماره .1
 :al-mĭçwȗt .87ر.ک به :پاورقی شماره .1
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