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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ر ال يختلف الباحثون في األدب العبري وخاصة اليهود منهم على أن فترة العصـو     

كنف األمة اإلسالمية، هي فترة البعث للحياة اليهوديـة  الوسطى التي عاشها اليهود في 
وفلسطين ومصـر  بكل أبعادها فكرية أو اجتماعية، سواء في المشرق العربي في بغداد 

فـي هـذه   . ي في شمال أفريقيا واألنـدلس اإلسـالمية  في الغرب اإلسالم وغيرها، أم
المواطن اإلسالمية تعايش اليهود جنبا إلى جنب مع العرب وشاهدوا بأنفسـهم عظمـة   

حرية العقيدة  موسماحة الدين اإلسالمي الذي عاملهم وغيرهم معاملة أهل الكتاب ومنحه
ألقطار األخرى يعيشون والمعيشة أكثر مما كانوا ينتظرون، في الوقت الذي كان يهود ا

  . في مذله واضطهاد
كان البد لتلك المجموعة التي استقرت في األوطان اإلسالمية أن تتعرف عن قرب     

ـ   على الفكر العربي المتجدد دائما، وتعرفوا على تهم اللغة العربية وأدركوا صـلتها بلغ
_ شـعره ونثـره  _العبرية في سابقة لم يلحظها أسالفهم، واطلعوا على األدب العربـي  

وشاهدوا وحضروا حوارات فقهاء المسلمين وفالسفتهم، وشعروا بضآلة فكرهم إذا مـا  
قيس بالفكر العربي، وكان عليهم أن يتحركوا ويثبتوا بصورة أو أخرى ما لـديهم مـن   
مقدرة علمية رغم تواضعها؛ فانكبوا يبحثون ويدققون فيما يقع أمامهم، وظهر منهم رواد 

لفكر والمعرفة، ومع ذلك لم يتحركوا في أي اتجاه إال وهم يضـعون  في مختلف أفرع ا
المؤلفات واألبحاث العربية نصب أعينهم ونورا يهتدون به في مسيرتهم؛ فكتبوا وأنتجوا 
الكثير الذي فقد بعضه وظل البعض اآلخر شاهدا على ما وصـلوا إليـه مـن تطـور     

حوا في مصاف الفكر العربي دون أن وازدهار في تلك الفترة، واعتقدوا أنهم بذلك أصب
  .     يفطنوا إلى أنهم مجرد نقله مقلدون لكثير من أفرع الفكر والمعرفة

ولعل االتجاهات األدبية العربية ومختلف المؤلفات في هذا الشأن بصفة خاصة كـان     
 لها فعل السحر في العقلية اليهودية، فحاكوها بنفس مناهجها وقوانينها التي سادت لـدى 

موزونة على نفس  واستطاع اليهود وألول مرة نظم أشعارٍ.  ندلسالعرب في بغداد واأل
الخليل بن أحمد الفراهيدي، ووفقوا في ذلك إلـى   واألوزان العربية التي اكتشفها البحور

كان األسلوب والمنهج والـنظم   مكنوا من االستقالل واإلبداع؛ بلحد كبير إال أنهم لم يت
وبعد أن استقر نظم الشعر لديهم كان البد .  معين لهم في جميع خطواتهمالعربية هي ال

أن يخوضوا في ميدان النثر خاصة النثر الفني األدبي؛ فهم وإن كانوا قد مألوا العديـد  
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وم على الشروح من المؤلفات نثرا إال أنه كان نثراً ينحصر في فلك النثر الديني الذي يق
  . من النصوص الدينية اليهودية األحكام والتفاسير واستنباط

أما النثر األدبي الفني فقد تأخر ولوج اليهود إلى ميدانه واالشتغال به إلى مـا بعـد      
وصول مقامات كل من بديع الزمان الهمذاني والحريري البصري إلى األندلس، وعرفت 

أسـها  هناك وتدارسها العرب وكتبوا على منوالها مقامات عربية أندلسية؛ كان علـى ر 
شعر اليهود بقصورهم في هذا الميدان وبدأت بعد ذلـك  . المقامات اللزومية للسرقسطي

في قالـب عبـري؛  فكانـت     اًيهودي اًمحاوالتهم لخوض هذا الفن ومحاولة إلباسه طابع
المحاولة األولى في كتابة المقامات العبرية على يد سليمان بن صقبل في النصف األول 

دي، ومن بعده كانت االنطالقة األدبية في هذا الجـنس األدبـي   من القرن العاشر الميال
عندما كتب يهوذا بن سليمان الحريزي مقاماته العبرية، واستطاع ألول مرة في تـاريخ  

متوسماً في ذلك الـنهج   ابا كامالً يكتب كله بالنثر المسجوعاألدب العبري أن يؤلف كت
وقـد يعتقـد   . ندلسيالسرقسطي األالعربي عند كل من الهمذاني والحريري البصري و

ي اليهودي قد أبدع فى العبرية ما لم يكن لدى اليهود سابق معرفة به؛ البعض أن الحريز
كتابة هذه المقامات؛  ريزي ال شك قد أحس بصعوبة إمكانغير أن الواقع الفعلي أن الح

  .لذلك آثر أن يخوض في البداية ميدان الترجمة من العربية إلى العبرية
قام الحريزي بترجمة أعمال كثيرة من العربية إلى العبرية ولعل أشهرها وأطولهـا     

مـة؛ إال  ترجمته لمقامات الحريري البصري، وإن كان هناك مالحظات على تلك الترج
مقاماته التي جمعها في مؤلفه  ةعندما بدأ كتابأنه يحمد له ذلك العمل الذي كان له عونًا 

م مقاماته الخمسين ذات المضامين العديدة وهو األمر الذي والذي ض" تحكموني"المسمي 
جعلنا في هذه الدراسة نختار واحدا من تلك المضامين في محاولة نرجو اهللا التوفيق في 

، وكيف كان عند الحريزي اليهودي؟، وهل كان "االحتيال"دراستها، وهذا المضمون هو 
؟ وكيـف كانـت   ىعلى مصادر أخر االحتيال في مقاماته من ابداعه أم اعتمد في ذلك

أشكال االحتيال وأهدافه في مقاماته ومدى عالقتها باالحتيال في المؤلفات األخرى التي 
: ي العبريـة االحتيال في مقامـات الحريـز  "البحث ومن هنا جاء عنوان هذا . سبقته؟

  " دراسة مقارنة -مصادره وأشكاله وأهدافه 
المقامة العبرية من جانب الباحثين العرب لم  تجدر اإلشارة هنا إلى أن البحث في   

ال يوجد إال مؤلفات معدودة تناولت  شعر أو الفكر الديني اليهودي؛ إذيكن كحظ ال
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موضوع المقامة العبرية، لعل في مقدمتها تلك األطروحة التي قام بها الدكتور مناع 
على درجة  وحصل بها" المقامة بين العربية والعبرية"حسن عبد المحسن بعنوان 

نقد الشعراء "الدكتوراه، وكذلك رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة رانيا روحي بعنوان 
، ومن الدراسات السابقة في المقامة "اليهود في مقامات تحكموني ليهودا الحريزي

المقامة العبرية "العبرية أيضا كتاب األستاذ الدكتور عبد الرازق أحمد قنديل وعنوانه 
ولعل االحتيال في المقامات لم ينل حظًا وافرا في الدراسات السابقة ". ثر والتأثيربين التأ

وربما تسهم هذه الدراسة قدر اإلمكان في استكمال صورته؛ ويعتبر االحتيال من أهم 
الموضوعات التي برزت بشكل واضح في مقامات الحريزي؛ والتي لم يكن الحريزي 

في إعدادها؛ لذا جاءت الدراسة للكشف عن تلك  مبدعها، بل اعتمد على مصادر أخرى
المصادر التي اعتمد عليها الحريزي في مقاماته، والسيما تلك المقامات التي تحوي 

االحتيال، ومدى ارتباطها باألعمال النثرية لمن سبق الحريزي  بوأسالي ابداخلها قصص
بابين ويحتوى كل وقد جاءت الدراسة في مدخل و. اليهود ن سواء العرب أممن مؤلفي

  .خاتمة يظهر فيها ما تم التوصل إليه من نتائج إلى باب على فصلين، باإلضافة
شافات أما المدخل فيتناول حياة الحريزي ونشأته ووفاته؛ طبقا آلخر الدراسات واالكت    

ماً في تصحيح بعض األخطاء التي تتعلق باسمه وميالده الحديثة التي لعبت دوراً مه
لما ترجمه الحريزي من مؤلفات، باإلضافة إلى  اموجز اا أنه يتناول عرضكم. ووفاته

مؤلفاته؛ والتي تم الكشف عن كل ما هو جديد عنها في ضوء المخطوطات والدراسات 
  .التي ظهرت في العصر الحالي

ويحتوي الباب األول من الدراسة على فصلين، يتناول الفصل األول ظاهرة االحتيال    
دب وافعها، باإلضافة إلى تأصيل لبداية ظهور االحتيال في األدب؛ بدايةً باألونشأتها ود

العربي متمثالً في كتب التراث واألشعار والمقامات العربية من ناحية، ومن ناحية 
الفصل الثاني  أما. أخرى ظهور االحتيال في األدب العبري متمثالً في المقامات العبرية

تي اعتمد عليها الحريزي، مع التركيز على المصادر لمصادر الفيشتمل على دراسة ا
التي نهل منها أفكار االحتيال التي ظهرت في مقاماته؛ كالكُدية والتطفُّل والرقية 

  .وغيرها
ويتناول الباب الثاني أشكال االحتيال وأهدافه في مقامات الحريزي العبرية ومقارنتها    

دبية التي سبقت الحريزي، فيهتم الفصل مع أشكال االحتيال وأهدافه في األعمال األ
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الفصل الثاني فيتناول أهداف  اأم. وأساليبه وأبطاله وضحاياه لاألول بأشكال االحتيا
. ااالحتيال ودوافعه؛ التي أراد الكاتب أن يعبر عنها من خالل أحداث المقامة وموضوعه

  .بقت الحريزيإلى إظهار ما يتفق أو يختلف مع األعمال األدبية التي س ةباإلضاف
وفي نهاية هذا البحث خاتمة تم فيها إجمال ما أمكن التوصل إليه مـن نتـائج  لهـذه      

اعتمدت عليها الدراسة، ثم  الدراسة، يأتي بعدها ثبت بالمصادر والمراجع المختلفة التي
  . للبحث أحدهما باللغة العربية والثاني باللغة اإلنجليزية ملخصان
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ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
        حياتهحياتهحياتهحياته: : : : أوال
 وزمانهما، لكن اتضح األمر والدته ووفاته ن والباحثون حول اسمه ومكاناختلف المؤرخو   

الذي أزال  )١(ار الموصليعبعد اكتشاف مخطوط بالعربية ألحد معاصريه وهو المبارك بن الشَّ
واختالف بين الباحثين لفتـرات   والتي كانت محل جدال )٢(لنقاب عن السيرة الذاتية للحريزيا

 )٣(يمان بن شاُؤول أبـو زكريـا الحريـزي   يحي بن سل": وعن اسمه يقول بن الشعار .طويلة

                                                 
حمدان بن احمد بن علوان بن ) أبو بكر( هو المبارك بن احمد : )م ١٢٥٦ – ١١٩٧(المبارك بن الشَّعار  )١(

ب، حفظت بفضـله أخبـار شـعراء    مؤرخ أدي: الموصلي، أبو البركات، كمال الدين، المعروف بابن الشعار
فرائد شعراء  الجمان في) عقود أو(قالئد " أشهر مؤلفاته  من. مولده وبيته في الموصل، ووفاته بحلب. عصره

  ."التذكرة"و" تاب معجم الشعراءلمذيل علي كتحفة الوزراء ا"وله " هذا الزمان
  :لمزيد من التفاصيل ينظر 

ـ (األعالم : يخير الدين الزركل - ن العـرب والمسـتعربين   قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء م
، م٢٠٠٢الطبعة الخامسـة عشـرة، بيـروت    ، الجزء الخامس، دار العلم للماليين، )والمستشرقين

  . ٢٦٩ص
قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان وضمنه  حوالي ثمان صفحات عن لقد كتب ابن الشعار مخطوط  )٢(

ة من األشـعار  الحريزي تتضمن سيرته الذاتية وهيئته وصفاته وإشارات لبعض أعماله باإلضافة إلى مجموع
قام يوسف سدان بتحقيق الجزء الخاص بالحريزي ونشره مرتين، األولى باللغة العبريـة  العربية للحريزي، و

  : الثانية باللغة الفرنسية؛ مع الحفاظ على النص بلغته العربية، لمزيد من التفاصيل ينظرو

  .76-16' עמ ,ו''תשנ ,68 ,פעמים ,תרבותי כצומת אלחריזי יהודה רבי: יוסף סדן –

– Joseph Sadan: Un intellectuel juif au confluent de deux cultures Yehuda 
al-Harizi et sa biographie arabe, Judios y musulmanes en al-Andalus y el 

Magreb contactos intelectuales (ed. M. Firro), Collection de la Casa de 
Velazques, Volume N74, Madrid 2000, p 105-151.                                

التعريـف   "ال"وأنه أضاف  "حريزي"عبد الرحمن مرعي أن االسم في األصل تبعه يري طبوروڤسكي و  )٣(
 تشبهاً بالحريري فاالسمان متشابهان والفرق بينهما حرف واحد، ولعل ما يؤكد ذلك أن الحريزي عندما ذكـر 

ذكره مرة بإبراهيم الحريزي ومرة أخـري  _  انيرمه حسبما يرى حاييم شوهو أحد أقربائ_إبراهيم الحريزي 
ספר ر في مقدمة ترجمته لرسالة األخالق العامة وبدايـة كتابـه   إبراهيم بن حريزي، أضف إلي ذلك انه ذك

  :باسم ابن حريزي،ُ ينظر )الكرماءNO�PO (מחברת הנדיביםوبداية مقامته ) كتاب األقدار( הגורלות
, אביב-תל, הוצאת מחברות לספרות, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי -

 .472,45,42' עמ, ב''תשי

ריװא פה , ממשלת הארון החשמן קרישטופל מדרוץ ירה, אגרת  המוסר: ארסטוטלוס -
 .1' עמ, ק'כלפ'ש שנת, דטרינטו

עדכן והשלים , תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת: חיים שירמן -
, צבי- האוניברסיטה העברית ומכון בן, ל מאגנס''ש י''הוצאת ספרים ע, עזרא פליישר

 .146' עמ, ז''תשנ, ירושלים
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كان طويالً " نه ويصفه بن الشعار بأ )١("ة يهوذا وأنه نقله إلي العربيةاسمه بالعبري... اليهودي 
، بلـده  ، قريب الخروج منهراني الفرنج وكالمه مغربيبين ظ يسكن )٢(اًطَّمن الرجال أشيب ث

              .)٣("تراه كأنه يعتريه سهو

ـ  ىه؛ فهناك إجماع بين الباحثين علـوفيما يتعلق بتاريخ مولده ومسقط رأس    ة ـأنه ولد سن
البـاحثون   ف، وقد اختل)٥(، وقد ذكر الحريزي نفسه أن موطنه ومولده في األندلس)٤(م١١٦٥
ـ ـليطلما أن يكون وليد طُحديد مكان والدته بدقة؛ إحول ت ـ ـة أو برشلون ، )٦(ةـة أو غرناط

ة أو علي األقل عاش ـلليطابن الشعار يرجح أنه وليد طُ ده الذاتية عنـتاء في سيرولعل ما ج
  ه ـوفي موضع آخر يصف )٧("ةـليطلمن أهل طُ"نه ر فيها؛ حيث يقول عنه بن الشعار إواشته

ــالطليطلي ــه   ، )٨(ب ــي كتاب ــب ف ــه يلق ــا أن ــدار ( ספר הגורלות كم ــاب األق   )كت
                                                                                                                                            

מכון , )חמישה פרקי מסע מחורזים לאלחריזי(מסעי יהודה : יוסף יהלום ויהושע בלאו -
' עמ, ג''תשס, צבי לחקר קהילות ישראל במזרח והאוניברסיטה העברית בירושלים- בן
77.    

كلية بيت بيرل العدد الثامن، األدب العبري، مجلة الرسالة، نشأة المقامة في : عبد الرحمن مرعي -
ر إيالنبجامعة ب٣٣٣م، ص١٩٩٩ت جان ، رم. 

- Benjamin Richler:  Hebrew Manuscripts in the Vatican Library Catalogue 
(Compiled by the Staff of the Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts, 
Jewish National and University Library, Jerusalem), Published with the 
support of the American Friends of the Vatican Library 2008, p. 436 

  .53,52' עמ ,תרבותי כצומת אלחריזי יהודה רבי: יוסף סדן  )١(

القليل شعر : هو أيضاً خفيف اللحية من العارِضين، وقيلهو ال: هو القليل شعر اللحية، وقيل: رجٌل ثطٌّ  )٢(
  .الحاجبين

  .٤٨١ص  ت،.جلد األول، دار المعارف، القاهرة دلسان العرب، الم: ابن منظور �
  .53' עמ, תרבותי כצומת אלחריזי יהודה רבי: יוסף סדן  )٣(

)٤( نظري:  

 .39' עמ‚ תרבותי כצומת אלחריזי יהודה רבי: יוסף סדן -

כינסו , )והוא ספר פניני המוסרים ושבחי הקהלים(כתאב אלדרר : יהודה אלחריזי -
צבי לחקר קהילות ישראל -מכון בן, פנטון-יהלום ויוסף ינון יוסף ,יהושע בלאו: וההדירו

 .9' עמ, ט''תשס, במזרח והאוניברסיטה העברית בירושלים

, ומידע למחקר המרכז החינוך משרד, ויצירתו האיש – אלחריזי יהודה: יצחקי מאשה -

 .2' עמ, 2009דצמבר , אביב תל

  .3' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٥(
  .2' עמ, ויצירתו האיש – אלחריזי יהודה: יצחקי מאשה  )٦(
   .52' עמ‚ תרבותי כצומת אלחריזי יהודה רבי: יוסף סדן  )٧(

  .55' עמ, שם  )٨(
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كتاب الذين يشتهرون بأسماء بلـدان، علـي   معظم الشعراء والمن المعتاد أن ، و)١(طليبالطلي 
ليطلة ُن بأن طاألغلب ما يكون نسبةً إلي مكان الوالدة، وهذا يرجح ما ذهب إليه معظم الباحثي

قد  )٣(يؤكد ذلك أيضاً أن موسي بن عزرا ولعل ما ،)٢(هي المكان الذي ولد فيه يهوذا الحريزي

                                                 

  :ينظر)  ١(

 ,ט''ווארשא תרנ, הוצאת אחיאסף, קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי -

 .XLIII 'עמ ,מבוא

 -    Benjamin Richler:  Hebrew Manuscripts in the Vatican Library Catalogue, p. 436.  
:                                                                                                                            ينظر  )٢(

 .146' עמ, תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת: חיים שירמן -

 .9' עמ, כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי -

-     Rina Drory: Literary Contacts and Where to Find Them 

On Arabic Literary Models in Medieval Jewish Literature, Poetics Today 
(Cultural Processes in Muslim and Arab Societies: Medieval and Early 
Modern Periods), Vol. 14, No 2 (Summer, 1993), p 248.   

يعرف باسمه العربي أبو هارون موسى بن يعقوب بن عزرا، ولد في غرناطـة سـنة   : موسي بن عزرا  )٣(
ها السياسي واهتمامهـا بـالعلوم الدينيـة    م، نشأ في أسرة عريقة عرفت بثقل١١٣٩م تقريباً ومات سنة ١٠٥٥

والحكمة، اهتم بالعلم والمعرفة وتعلم على أيدي علماء كبار في فترة تعد من أهم فترات األدب العبـري فـي   
له ديوان شعري ولـه  . بي، هذا ما أثر فيه تأثيراً قوياً وظهر جليا في مؤلفاتهاألندلس وهي فترة العصر الذه

 شعرية من عشرة أقسام وتضم يات، وله مجموعةوالندم لذلك اشتهر بأنه شاعر الغفرانأشعار دينية في التوبة 
مقالة الحديقة فـي معنـى   "رجمها الحريزي المعروفة التي تالعقد، ومقالته  הענקبيت وتسمى  ١٢٠٠ حوالي

لعربية اليهوديـة،  في النقد األدبي وقد كتبه با) المحاضرة والمذاكرة(ؤلفاته كتاب ، ومن أهم م"المجاز والحقيقة
ويعتبر هذا الكتاب  بحق شهادة رائعة سجلها موسى بن عزرا اليهودي أنصف بها الفكـر العربـي معترفـاً    
بفضله صراحة تارة، وتضميناً تارة أخرى؛ موضحاً مظاهر العظمة في هذا الفكر والتي ظهرت في اقتفائـه  

  :ن التفاصيل ينظرأثر علماء ومفكري المسلمين في أعمالهم ومناهجهم، لمزيد م
, עדכן והשלים עזרא פליישר, תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית: חיים שירמן -

, ו''תשנ, ירושלים, צבי-האוניברסיטה העברית ומכון בן, ל מאגנס''ש י''הוצאת ספרים ע
 .384-380' עמ

לקוטים נבחרים ממיטב הספרות העברית בשיר (אוצר השירה והמליצה : טביוב. ח. י -
בפרוזה מראשית התקופה העברית הספרדית עד המאה החמשית לאלף הששי עם ו

, אביב-הוצאת דביר תל, )תולדות כל סופר וערכו ועם הערות ובאורים ומבוא גדול
 .45' עמ, ט''תרפ

المحاضرة والمذاكرة، نقله من الخط العبري إلى الخط العربي عبد الرازق أحمد : موسى بن عزرا -
ات الشرقية بجامعة القاهرة، سلسلة فضل اإلسالم علـى اليهـود واليهوديـة،    قنديل، مركز الدراس

  . ١٠م، ص ٢٠٠١، )٣(العدد
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سـحق  باعتبار إ )١(زي وقال عنه أنه من شعراء طليطلةسحق ابن الحريذكر اسم الشاعر أبو إ
  . هذا من أسرة الحريزي

  
  )٢(pkا}N ا��h|ة ا�hا��z{|}~h Nي tuvO wxط �pqr ا�nohن jkl ا�fghر

حال، وعاش حياة كريمة، فجالس العلماء منذ نعومـة  تربي الحريزي في بيت ميسور اللقد    
؛ منهـا العلـوم الدينيـة    ع ثقافته في مجاالت عدة، وتعلم منهم الحكمة والمعرفة ووسأظافره

  )٣(بمعرفة اللغة العربية وآدابهـا  ذلك تعلم عدة لغات وأتقنها وتميز، كألدبيةوالعلوم الفلسفية وا
دعاه للكسـب مـن   ، هذا ما تدم طويالً إذ عاني من الفقر لمسر ن حالة اليلكن علي ما يبدو أ
   :من اليسر إلى العسر يقول الحريزيوضعه تغير ن ، وع)٤(وراء قلمه وبالغته

  דֹוהֹווְ  ֹוּזעֻ  םרּולְ  םצו רָ רְ ַ בְ 

  )٥( דרָ הּווְ  לפַ שָ  דדֹוּנְ בַ  םלָ אּווְ                  

  يف موطنـه وصل للسمـو واجلـالل
  .لكـن يف جتوالـه عـاين وذُلَّ                 

سبب ضيق ذات اليـد  اشتهر يهوذا الحريزي بكثرة تجواله وتنقله بين مدن األندلس ربما ب   
�tا�j والبحث عن O اته، أو ربما بسبب سـيطرة  المثقفين والعلماء كي يتكسب من وراء ترجم

                                                                                                                                            

التأثيرات العربية في البحور واألوزان العبرية، مركـز الدراسـات الشـرقية    : شعبان محمد سالم -
  .١١٣م، ص٢٠٠٤، )١٠(بجامعة القاهرة، سلسلة فضل اإلسالم على اليهود واليهودية، العدد

  .  ٦٧المحاضرة والمذاكرة، ص: موسى بن عزرا  )١(
  .16' עמ‚ תרבותי כצומת אלחריזי יהודה רבי: יוסף סדן ) ٢(

األدب العبري في األندلس بين التقليد والتجديد، دار الفكر في عمان ودار الهدى في : عبد الرحمن مرعى  )٣(
  .  ٣١٦، ص ٢٠٠٨كفر قرع  

   . VII 'עמ ,מבוא ,קאמינקא. הדורת אמ, תחכמוני: יהודה אלחריזי)  ٤(
  .3' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי)  ٥(
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 إلـي أسـبانيا   هـاجر شـماالً  "ذكر أنه ، وي)١(علي مدن متتالية في جنوب األندلس الموحدين
وهناك واصل تعليمه في مدارس يهودية ظلت تحت تأثير الثقافة العربية المسيحية وهو صبي، 

  .   )٢("غير عربية رغم وجودها علي أرضٍ

الشك أن الحريزي تشرب العلم والثقافة والمعرفة في البيئة األندلسية ذات المناخ العربـي     
في كـل   ، وهذا ما يظهر جلياًازدهار يهودها في كل المجاالت ليالذي ساد األندلس وساعد ع

سـيما فـي   اليرتقي بكتاباته إلى درجة عالية و مؤلفات الحريزي وترجماته، األمر الذي جعله
ويشهد علي  )٣("العبرية الحديثةأبو البالغة " لُقب بأنه��� مجال النثر الفني متمثالً في مقاماته، 

العربـي  ولعل رحلته واستقراره في المشرق . )٤(د في الوقت الحاليته علماء اليهوعروبة ثقاف
واألدبـاء  ويشرب من منابع العلماء  ثقافته واطالعه عيوسأواخر أيامه مهدت له الطريق ألن 

                                                 
 .م١١٤٨بعد أن سيطر الموحدون علي المدينة سنة  ةيذكر كامينكا أن أسرة الحريزي هاجرت من أشبيلي  )١(

األنـدلس واسـتيالئهم علـى    ويشير محمد بحر عبد المجيد إلى هجرة كثير من اليهود بعد دخول الموحدين 
السلطة، ويذكر أن بعض أمراء الموحدين كانوا يعرضون اإلسالم على الذميين، فمن قبله سلم ومن رأى دون 

 كثير من العائالت اليهودية بعضها إلى اسبانيا المسيحية والـبعض  وعلى ذلك فقد هاجرذلك فعليه أن يرحل، 
جبروا على في خالد يونس الخالدي أن اليهود أوفي المقابل ين. غربإلى البالد العربية في المشرق والم اآلخر

أما عن سياسة الموحدين مع اليهود، فلم أجد في ما اطلعـت عليـه مـن    : "اإلسالم في عهد الموحدين ويقول
مصادر إسالمية معلومات كافية، تمكننا من تقديم صورة واضحة عنها، لكن المعلومات القليلة التي تـذكرها  

نفي ما تردد في الدراسات والمصادر اليهودية، من أن يهود األندلس ُأرغموا بالقوة على الدخول فـي  تكفي ل
اإلسالم، وأن بِيعهم حولت إلى مساجد، وأنهم جردوا من التوراة، ومزقت كتبهم الدينية، وأنهم ظلوا يتظاهرون 

ل على ذلك برواية عن اختصاص اليهود بزي مميز لهم ، ويدلِّ"باإلسالم إلى نهاية عهد الموحدين في األندلس
أيام الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن، وبروايات أخرى تؤكد وجود اليهود تحت 
حكم الموحدين واشتهار بعض الكتاب منهم مثل يوسف بن زباره وكذلك موسى بن ميمون الذي تتلمـذ فـي   

ة الموحدين، ويرى أن تعاليم الدين اإلسالمي التي تأسسـت عليهـا الدولـة    مدينة فاس بالمغرب وهي عاصم
  .ى المعاملة الحسنة لغير المسلمينالموحدية ال تدع مجاالً لمخالفة النصوص القرآنية التي تحث عل

  :لمزيد من التفاصيل ينظر 
يئة المصرية العامة ، اله٢٣٧اليهود في األندلس، المكتبة الثقافية، العدد : محمد بحر عبد المجيد  -

  .٨٨، ص١٩٧٠للتأليف والنشر دار الكتاب العربي، القاهرة، أبريل 
 - ٧١١= ه ٨٩٧ -٩٢( الدولة العربية اإلسالمية في األندلس اليهود في :خالد يونس الخالدي -

  .٢٠٠-١٩٨م، ص ١٩٩٩، جامعة بغداد ��| tg�Oرة ، رسالة دكتوراه)م١٤٩٢
   . X'עמ ,מבוא ,קאמינקא. אמהדורת , תחכמוני: יהודה אלחריזי -

  . ٩٢اليهود في األندلس، ص: محمد بحر عبد المجيد   )٢(
  .V 'עמ ,מבוא, קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٣(
 בן העברי הסופר של ערביותו על ידברו אולי לשון חצופי( לקהיר מאנדלוסיה גשר: סדן יוסף)  ٤(

  .4' עמ, 11/12/2009, תרבות וספרות, רץהא, )אלחריזי יהודה הביניים-ימי
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أسـتاذاً  المبدع الفعلي لفن المقامة العبرية والذي اعتبر بعد ذلك "العرب ما جعله يصبح بحق 
  . )١("لمن جاء بعده من اليهود

حيث ؛ )٣(طويلة من األندلس إلي المشرق العربي )٢(م برحلةفمن المعروف أن الحريزي قا   
موصـل  ماراً باإلسكندرية والقاهرة والقدس ودمشق وحلب وال )٤(م١٢١٦بدأ رحلته قبل سنة 

في حلب بسوريا إلى أن انتهى أجله فـي   ، ثم عاد ليستقر)٥(إلي أن وصل إلي جنوب العراق
                                                 

المقامة العبرية بين التأثر والتأثير، مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة، : عبد الرازق أحمد قنديل  )١(
  . ٢٢،٢١م، ص٢٠٠٥، )١٢(علي اليهود واليهودية، العددسلسلة فضل اإلسالم 

�j ا    )٢(O يz�{|}hذا اt��po�          Nر ا���رة ه�� أن ا���Pل }�{|�fhت ا���� اphرا��fO w�x ���� |���f{ُ ،ق|�ghا ��hب إ|��h

   N�n~ام آpv����k"الحريزي من األنـدلس إلـى    اباعتبارها وصف النتقال يهوذ رحلة؛: وتعني بالعربية "נסיעה
 הגירה"، ويفَضل اسـتخدام كلمـة   الكلمة استخدام هذه يعترض يوسف سدان على ، في حينالمشرق العربي

اآلن نحن نعرف أكثر :" إلى موطنه مرة ثانية، وفي هذا السياق يقول سدان لحريزي لم يعدك الن ا، ذل"هجرة
، حيث يتضـح  ]يقصد مخطوطة ابن الشعار الموصلي[الحريزي في ضوء وثائق عربية حديثة اعن حياة يهوذ

نستطيع اليوم م وعليه ١٢٢٥أنه لم يعد إلى اسبانيا على الرغم من شوقه إليها، وقد مات بحلب في سوريا عام 
وثمة حتـى مـن تخيـل    (ون رحلتهأن نخالف معظم باحثي األدب العبري السابقين الذين يتحدثون عنه ويذكر

 ؛"رحلـة  נסיעה "على كلمة " هجرة הגירה"بل من األفضل استعمال كلمة ) التي في الواقع لم تتم أبداوعودته 
  :ينظر". هذا على األقل، هكذا قضاء القدر

  .4' עמ, לקהיר מאנדלוסיה גשר: סדן יוסף -

ـ      )٣( المقامـة الثامنـة   : يلقد عبر الحريزي عن رحلته إلي الشرق من خالل كتاباته باللغـة العبريـة وه
مقامـة  (والمقامـة الخمسـون   ) مقامة ميزان أهل العصر(والمقامة السادسة واألربعون ) مقامة الشعر(عشر

�w آ���ب       )مقامة الكرمـاء ( נדיביםמחברת ה، باإلضافة إلى المقامة المفردة )الشعراءx ًا|¢£�O ت|�g�ُ w��hوا

عن رحلته بكتاباته العربية من خالل مجموعة كبيرة من األشعار  يأيضا عبر الحريز. م٢٠٠٢ر�rت }��tدا  
  :م، لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى٢٠٠٩العربية ، والتي نُشرت مؤخراً في كتابه الدرر 

 .433-384, 366-344, 196-181'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי -

  .  89-77' עמ, מסעי יהודה: יוסף יהלום ויהושע בלאו -

  .219-44' עמ, כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי -

 .9' עמ, כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי)  ٤(
قبر عزرا ، لكنه بدالً  في هذا اإلطار يذكر هيرشفيلد أن الحريزي اتجه إلي جنوب العراق قاصداً زيارة  )٥(

ها من أن يذهب إلي المنطقة الجنوبية الشرقية دار نحو الشمال وزار عدة مدن من بينها حاران ومجدل والر
والجزيرة، والتقى هناك زعماء الطوائف اليهودية وتناولهم من خالل أشعاره بمدح الكريم وهجاء البخيل لمزيد 

  : من التفاصيل ينظر
-  Hartwig Hirschfeld: Fragment of an Unknown Work by Judah Al-Harizi, in 
(The Arabic portion of the Cairo Genizah at Cambridge), The Jewish Quarterly 
Review, Vol. 15, No. 4 (Jul., 1903), pp. 683, 684.  
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قضي أكثـر مـن عشـر سـنوات فـي       مابعد )١(م١٢٢٥ديسمبر سنة الث من شهر اليوم الث
  . )٢(الشرق

  إنتاجهإنتاجهإنتاجهإنتاجه    ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

تراثاً أدبياً ال يزال يشغل الباحثين والمـؤرخين فـي    لحريزي تركمن الجدير بالذكر أن ا   
قافة العصر الحالي؛ ذلك ألنه يمثل حلقة وصل بين ثقافتين مختلفتين ثقافة األندلس اإلسالمية وث

وليدتها أسبانيا المسيحية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كون الحريزي هو الجسر الـذي  
ر الذي عبر من خالله فن المقامة من األدب العربي إلى األدب العبري، ناهيك عن إنتاجه الوفي

وقد تنوع إنتاج الحريزي مابين مؤلفات عـدة  . حتى العصر الحالي مازال الباحثون يكتشفونه
   .جمها إلى العبرية ومؤلفات نثرية وشعرية كتبها بنفسهتر
        ترمجاتهترمجاتهترمجاتهترمجاته    )أ( 

لغـات  من المعروف تاريخيا أن يهود العصور الوسطي برعوا في الترجمة مـن وإلـي      
عربيـة اإلسـالمية فـي أوربـا     ، وكان لهم الفضل الكبير في نشر تراث الحضارة المتعددة

م فيها اليهـود بـالعيش   عن، فاً في شتي المجاالتمركزاً مزدهر وقد كانت األندلس. )٣(وغيرها

                                                 
  :وذلك طبقا لما ذكره ابن الشعار الموصلي ، ينظر   )١(

 .46' עמ ,תרבותי כצומת אלחריזי היהוד רבי: יוסף סדן –

- Joseph Sadan: Un intellectuel juif au confluent de deux cultures Yehuda al-
Harizi et sa biographie arabe, p. 139.                                                                                                             

  .219-44' עמ, כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי  )٢(
ن اليهود الذي قاموا بنقل العلوم العربية إلي أوربـا المسـيحية،   ندلس عدد كبير من المترجميفي األ ظهر  )٣(

أيضا قاموا بترجمات كثيرة لكتب العلم والفلسفة التي وضعت في لغات أجنبية كالهندية والفارسية واليونانيـة،  
نهم في هذا المجال عائلتا قمحـي  هذا باإلضافة إلي ما ترجموه من العربية إلي العبرية واألسبانية، واشتهر م

ويرى أحمد  وكان لهما  دور كبير في الترجمة في العصور الوسطي، خاصة من العربية إلي العبرية، وتبون
شحالن أن السبب الرئيس وراء اهتمام اليهود بنقل المؤلفات العربية إلى العبرية؛ تلك األحداث التـي خلفهـا   

يرة من األندلس، وعلى إثرها هاجر كثير من اليهـود إلـى أسـبانيا    الموحدون بعد سيطرتهم على أجزاء كب
المسيحية وجنوب فرنسا، واضطر هؤالء اليهود إلى نقل كتبهم الخاصة وما حملوه من إرث عربي إسـالمي  
إلى اللغة العبرية، وذلك لعدة أسباب؛ يأتي في مقدمتها انتقالهم إلى مواطن ال تعرف العربية فاضطروا لنقـل  

إلرث إلى أبناء جلدتهم أو رجال الكنيسة وبعض المتنورين، باإلضافة إلـى اهتمـام المسـيحيين بهـذه     هذا ا
الترجمات العبرية ونقلها إلى الالتينية، وأيضا كون اللغة العبرية أقرب اللغات إلى األساقفة؛ فشجعوا على هذه 

  :ينظر للمزيد من التفاصيل. الترجمة
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؛ حيث استطاع يهود األندلس أن يجنـوا ثمـار   واإلزهار في مناحٍ عدة كان من أهمها األدب
والنثر الفني حتى أطلقوا علي  روا لغتهم العبرية بالشعروأثْ يمجال األدبال يالنهضة العربية ف

ولم يكتف اليهود بالتأليف فقـط بـل اتجـه    هذا العصر اسم العصر الذهبي لألدب العبري ، 
وألجلهم  –خاصة في جنوب فرنسا  –بعضهم إلي أخوانهم من اليهود الذين ال يعرفون العربية 

من تـأليف العلمـاء    كانت هذه المؤلفاتأمن المؤلفات العربية إلي العبرية سواء  اًنقلوا كثير
  . ة العرب أم من تأليف اليهود الذين كتبوا باللغة العربي

صيته كمترجم بارع فـي   وكان الحريزي أحد هؤالء اليهود الذين سلكوا هذا الطريق وذاع   
ـ يزي إنتاجه األدبي بمهنة الترجمةبدأ الحر"؛ حيث )١(جنوب فرنسا ة ، وكان يترجم إلي العبري

، لكن سرعان ما أصبحت شهرته واسعة في مجـال الترجمـة   المقاالت العربية ضئيلة القيمة
، وتعرف على كبار المثقفين اليهود الذين مهدوا )٢("الطوائف اليهودية في بروفانس بينخاصة 

الذي كلَّف الحريزي بترجمة بعـض   )٣(له طريق الترجمة، وكان من أهمهم يهونتان هكوهين
  . )٤(المؤلفات اليهودية التي كُتبت بالعربية وخاصة مؤلفات موسى بن ميمون

                                                                                                                                            

مطبعة المشرق ) حات من التعاون اليهودي العربي في األندلسصف(العصر الذهبي : سليم شعشوع -
  .١٠٩-١٠١، صم١٩٧٩للترجمة والطباعة والنشر، شفا عمرو 

التسامح الحـق، منشـورات وزارة    -التراث العبري اليهودي في الغرب اإلسالمي: أحمد شحالن -
  .١٨٦-١٧١م، ص ٢٠٠٦األوقاف والشؤون اإلسالمية، المملكة المغربية 

ي هذا السياق يذكر شيرمان أن الحريزي كان في جنوب فرنسا في سنوات التسعين من القـرن الثـاني   وف )١(
  .عشر الميالدي

  .147' עמ, תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת: חיים שירמן  -

-תל, ם''הוצאת יזרעאל בע, ספר שני, הבינים- תולדות השירה העברית בימי: אורינובסקי. א   )٢(

  .101' עמ, 1968אביב 

أحد كبار حكماء التوراة في بروفانس في نهاية القرن :  ֵהןָדִוד ַהּכֹ' ְיהוָנָתן ברيهونتان بن داود هكوهين   )٣(
الثاني عشر الميالدي وبداية القرن الثالث عشر، ذاع صيته في مدينة لونيل وكان أكبر حكمائها، اهتم بالعلوم 

بـن ميمـون مـن    ا، وحرص يهونتان على ترجمة بعض مؤلفات بن ميموننية وخاصة بمؤلفات موسى الدي
بن تبـون ويهـوذا   العربية إلى العبرية؛ عن طريق اثنين من كبار المترجمين في هذا العصر وهما شموئيل 

  :نه مات في نفس السنة التي مات فيها بن ميمون، لمزيد من التفاصيل ينظرالحريزي، ويذكر أ

 ,אביב- תל ,יק'צ'צ יהושע הוצאת ,שלישי כרך :ישראל גדולי אנציקלופדיה לתולדות -
 .699-697' עמ ,ח''תש ,ירושלים ,קוק הרב מוסד בסיוע

تنقل مع أسـرته   م بمدينة قرطبة،١١٣٥يعرفه العرب بأبي عمران عبيد اهللا، ولد سنة : موسي بن ميمون  )٤(
علـوم  الابن ميمون بالدرس والبحث فـي  اهتم . إلى المغرب ثم فلسطين، وفي نهاية المطاف استقر في مصر

وصل صيته الطبـي  وفي مصر  .، وأخذ يتمرن في الطب حتى أصبح طبيباً مشهوراًية والفلسفية والطبيةالدين
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كسب مأولهما ال مينمه يزي أن يجني من ثمار ترجماته مكسبينوفي هذا اإلطار استطاع الحر
مقابل  ود ويحصل منهم على؛ حيث كان الحريزي يترجم ما يطلبه منه أسخياؤه من اليهاديالم

قل ثقافته في مجاالت عدة من خالل قراءته في المؤلفات ، والثاني أنه استطاع أن يث)١(الترجمة
عربية المصدر أم كانت مترجمة إلـى العربيـة، وهـي    أكانت مؤلفات  ، سواءالتي ترجمها

  : كالتالي

                                                                                                                                            

إلى القاضي عبد الرحمن بن علي البيساني الذي كان وزيرا عند صالح الدين األيوبي وما زال كذلك في دار 
للملك األفضل نور الدين أبي الحسن علي بن صالح الدين الذي تولى  السلطان إلى أن أصبح الطبيب الخاص

م وقـد  ١٢٠٤بن ميمون سنة اومات . من المؤلفاتحكم مصر، ولعل هذا ما وفر له المناخ كي يؤلف الكثير 
وفيما يتعلق بديانته فقد حدث جـدال كبيـر بـين المـؤرخين     . ملت جثته إلى طبرية بفلسطين ودفن هناكح

انقسم الرأي بين مؤيد ومعارض العتناق ابن ميمون اإلسالم في أواخر أيامه، وفي هـذا الصـدد   و نوالباحثي
، ويقول  "ُأكره على اإلسالم فأظهره وأسر اليهودية"يذكر ابن العبري أن موسى بن ميمون حينما كان باألندلس 

ولو أن اليهود ينكرون اليـوم   وقد اعتنق موسى بن ميمون اإلسالم في أواخر أيامه،:" محمد بحر عبد المجيد
إسالمه ولكن ما كتبه أحد معاصريه على شاهد مقامه يدحض إنكارهم هذا، فقد كُتب على مقامه في طبريـة  

وحول ذلك الجدل الكبير )". دفن في هذا القبر موسى بن ميمون الطريد المحروم الكافر: (بالعبرية ما ترجمته
بسرد معظم اآلراء المؤيدة العتناق ابن ميمون اإلسالم وأيضاً اآلراء عن اعتناق موسى لإلسالم قام ولفنسون 

ميمون لم يرتـد عـن    لمحدثين، وفي نهاية الحديث رجح أن ابنالمعارضة لذلك، باإلضافة إلى آراء بعض ا
  .يهودية مطلقاًال
  :لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى 

قف على تصـحيحه وفهرسـته   تصر الدول، وتاريخ مخ): غوريغوريوس بن أهرون(ابن العبري  -
 .٤٤م، ص ١٩٩٤صالحاني اليسوعي، الطبعة الثانية ،دار الرائد اللبناني، بيروت  األب انطون

حياته ومصنفاته، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة والنشـر،    -موسى بن ميمون: إسرائيل ولفنسون -
 .٤٠-١م، ص ١٩٣٦القاهرة 

  .٩٠-٨٨األندلس، ص اليهود في : محمد بحر عبد المجيد -
سلوباً متبعاً سلكه المترجمون اليهود في األندلس، فكان هناك من يعـيش  كان التكسب من وراء الترجمة أ   )١(

، و في الوسط الشعبي بين عامة الشعبعلى أشعاره وكتاباته وترجماته، سواء في قصور الحكام وعلية القوم أ
غنياء تهتم بالعلم ورجاله، واستطاعت تلـك  ن اليهود األم ت طبقةر الميالدي وما بعده ظهرفمنذ القرن العاش

، كما كان ون على األسخياء األغنياءالطبقة أن توفر الدعم المادي لكثير من الشعراء اليهود الذين كانوا يعتمد
  .الحال بالنسبة للشعراء العرب في األندلس وبروفانس

 -   Jefim Schirmann: The Function of the Hebrew Poet in Medieval Spain, Jewish Social 
Studies, Vol. 16, No. 3 (Jul., 1954), p. 236.  
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  لموسي بن ميمون  )١(تفسير المشنا) ١(
يهود عصره في مختلف البلدان نتيجة لدوره الكبير موسي بن ميمون أهمية بالغة لدي كان ل   

 ذا فإن اليهود يعلـون مـن شـأنه دائمـاً    ؛ وعلي هي حتى اليومفي إثراء الفكر الديني اليهود
من موسي إلي موسي لـم  ( )٢("ממושה עד מושה לא קם כמושה"ويرددون المثل المعروف 

إلي زمان موسي بن ميمون لم يأت مثـل  ] �
	� ���ـ�� [موسي النبي  ذأي من ؛)موسي يأت مثل 
بين اليهود ولهـا تقـدير   وكانت مؤلفاته الدينية والفلسفية واسعة االنتشار  .موسي بن ميمون

  . تفسيره للمشنا علي رأس هذه المؤلفات  ، وكانخاص لديهم

الً لكتاب بدأ في فجر شبابه يؤلف تفسيراً مفص"وفيما يتعلق بزمان كتابته للتفسير، يذكر أنه   
إتمام بحثه إلى أجل،  حّل به من موت أبيه وأخيه حال دونالكثيرة وما  المشنا، غير أن تنقالته

م، وقد بلغ إذ ذاك ١١٨٦ب أكمل تفسيره هذا سنة ولما كُتب له التغلب على المصاعب والمتاع
وكان موسى يروج لمؤلفه رواجاً عظيمـاً   ...الثالثة والثالثين من عمره وسماه كتاب السراج 

عندما وصل . )٣("في البلدان اإلسالمية لطرافته في اآلداب اليهودية، ولكونه كُتب باللغة العربية

                                                 
_ وما يزالون_من الشرائع اليهودية المروية على األلسنة، والتي كان اليهود  مجموعة هي: הָנשְ מִ المشنا  )١(

ة مباشرة ويظنون أنها ترتفع إلى سيدنا يعتبرونها مصدراً من مصادر التشريع يأتي في المقام الثاني بعد التورا
. ، وتمت استعارة االسم لإلشارة إلى مختصر األحكام المكملة والمفسرة ألحكـام التـوراة  موسى عليه السالم

ت اليهودية أنها ُأنزلت ى المروياو،وتر"التوراة الشفهية"تسمى ) المقرا(وهذه التفاسير ألحكام التوراة المكتوبة 
وقد كانت مجموعات المشنا منظمة فـي فتـرة   . في جبل سيناء مع التوراة المكتوبة المعلى موسى عليه الس
وقـد  . أما المشنا الموجودة اآلن فقد نظمها يهودا هنَّاسي. قبل دمار الهيكل" السنهدرين"هليل وشماي رؤساء 

. متـأثرة باآلراميـة   كُتبت المشنا بلغة الحكماء والتي كانوا يتحدثون بها في عصر التنائيم، وهي لغة عبريـة 
تنقسم )סדרים(وتنقسم المشنا لستة أبواب". الجمارا"وأصبحت المشنا بعد تنظيمها قاعدة إلضافات شاملة وهي 

إصحاحات، وكـل إصـحاح ينقسـم إلـى     ) פרקים(مباحث، وينقسم كل مبحث إلى ) מסיכות(بدورها إلى 
، )יםעִ רָ ְז(الـزروع   :اب المشـنا فهـي  أمـا أبـو  . مشناوات) משניות(بنود يطلق عليها االسم ) סעיפים(

لمزيد مـن  .)תרֹוהָ טְ ( الطهارات، )יםשִ דּוקִ ( المقدسات، )יםיקִ ִזְנ(األضرار، )יםשִ ָנ(النساء، )דיםעֵ מֹו(األعياد
  :التفاصيل يمكن الرجوع إلى

 ، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة)أطواره ومذاهبه(الفكر الديني اإلسرائيلي : حسن ظاظا -
  .٨٠-٧٨م، ص ١٩٧١

موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية، المكتب المصـري لتوزيـع المطبوعـات،    : رشاد الشامي -
  .٢٠٠-٢٠١م، ص ٢٠٠٣القاهرة 

מחלקת הפרסומים במשרד החינוך התרבות , הרב משה בן מימון: אריה סטריקובסקי  )٢(

 .35' עמ, ו''ירושלים תשס, והספורט
 .٤٤،٤٣حياته ومصنفاته، ص -سى بن ميمونمو: إسرائيل ولفنسون   )٣(
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فـي  ، وعلي هذا وجدوا ماً ولم يستطيعوا فك معالمهوجدوه حجراً أص التفسير إلي يهود فرنسا
  . في اللغتين العربية والعبرية  اًخاصة أنه كان ضليع ؛التهميهوذا الحريزي ض

ففـي   رجم بارع من العربية إلي العبريـة؛ يهوذا الحريزي كمت الوقت ذاع صيت في نفس   
شنا تفسير المالزروع من  يترجم باب ن هكوهين أنالونيل بجنوب فرنسا طلب منه يهونتمدينة 

   :حسبما ذكر الحريزي نفسه لموسي بن ميمون إلي العبرية

)١(    
أن _ ه اهللايرمح_تان هكوهني رِبي يهونوعندما كنت يف لونيل، طلب مين ال( 

  )موسى رِبيلل أترجم له باب الزروع

، لكنه )٢(م١١٩٧و  ١١٩٤وبالفعل بدأ الحريزي في تنفيذ المهمة في مرسيليا تقريباً ما بين     
ا لموسي بن ميمـون وأيضـاً تفسـيره    ترجم مقدمة تفسير المشن"، إذ لم يترجم التفسير كامالً

، هذا ونالت ترجمته إعجاب كثير من اليهود .)٣("للخمسة فصول األولي من باب الزروع فقط
  . مؤلفات أخري  فرصة مناسبة لدي أسخيائه لترجمة ساعده علي إيجاد ما

אני מעתיק ברוב המקומות מילה ": ة يقول الحريزي في مقدمـة التفسـير  الترجم وعن   

يف معظم األحيان أترجم الكلمة مقابل ( )٤("אבל ארוץ להשיג את העניין תחילה ,כנגד מילה
من المقدمة يؤكد أنـه أدرك   ، وفي موضع آخر)الكلمة، لكنين يف البداية اسعي لفهم املوضوع

חכמי כל אומה הסכימו כי אין לאדם ": حيـث يقـول   ؛)٥(ًااره مترجمالواجبات الثالثة باعتب

וסוד הלשון ) ב  ,סוד הלשון אשר יעתיק מגבוליה) א: דברים' להעתיק ספר עד ידע ג

حكماء كـل أمـة   ( )٦("וסוד החכמה אשר הוא מפרש מליה) ג , אשר הוא מעתיק אליה

                                                 
  .406' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )١(
מוסד , מהדורה שנייה,חלק א, ספר שני, השירה העברית בספרד ובפרובאנס: חיים שירמן  )٢(

  .97 'עמ, א''תשכ, ז''תשי, אביב-ודביר תל ירושלים ביאליק
חברה להוצאת , כרך שלישי, )יהודית וארצישראלית, כללית(האנציקלופדיה העברית ) ٣(

  .52' עמ, ו''אביב תשכ-ירושלים ותל, מ''אנציקלופדיות בע

  : بينما يذكر كامينكا أن الحريزي ترجم المقدمة كاملة وباب الزراعة، ينظر -  
   . XX 'עמ ,מבוא, קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי -

  .4' עמ, ויצירתו האיש – אלחריזי הודהי: יצחקי מאשה ) ٤(

 .103' עמ, ספר שני, הבינים-תולדות השירה העברית בימי: אורינובסקי. א  )٥(
  . XVIII 'עמ ,מבוא, קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי)  ٦(
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سر اللغـة الـيت   ) أ: معرفة ثالثة أمور عدم قدرة اإلنسان علي ترمجة كتاب إال بعد أمجعوا على 
   ).وسر احلكمة اليت يفسر كلماا) وسر اللغة اليت يترجم إليها، ج) يترجم منها، ب

  لموسي بن ميمونداللة الحائرين ) ٢(
م وأرسله أبواباً وأسفاراً ١١٩٠ وعام ١١٨٦ بين عام بن ميمون كتابه داللة الحائرينكتب ا   
كعـادة يهـود    )٢(بحـروف عبريـة   ، وكتبه باللغة العربية لكن)١(ينتلميذه يوسف بن عقن إلى

ات ومبـادئ  وهو كتاب فلسفي ديني حاول ابن ميمون أن يدخل فيه نظري العصور الوسطي،
 ، ونال هذا الكتاب شهرة واسعة في زمانه وحتـى فالسفة المسلمين ويصبها في قالب يهودي

في القرون الوسطى وهو تفكير اليزال يخصـب   ذروة التفكير اليهودي الفلسفي "عد ياليوم، و
رجم هذا الكتاب تُ" ؛ واألمر الذي يضفي عليه أهميه بالغة أنه)٣("العقلية اليهودية الى يومنا هذا

إلى العبرية والالتينية ولغات أوروبية أخرى كثيرة؛ وهو يعتبر بحق جماع ما في اليهودية من 

                                                 
ة الثقافة الدينية، حسين آتاي، مكتب: داللة الحائرين، عارضه بأصوله العربية والعبرية: موسى بن ميمون   )١(

  .XXVIIIت، ص .القاهرة د
وأمـا كتابـه داللـة    : "وعن سبب لجوء ابن ميمون إلى الكتابة بهذا األسلوب يقول محمد زاهر الكوثري )٢(

فقد ألفه باللغة العربية وبالخط العبري في ثالثة أجزاء، وكان بتأليفه هـذا  _ من بني قومه اليهود_ الحائرين  
ا لكثير من اآلراء المتوارثـة بـين   هود والمسلمين في آن واحد، ألنه ألف كتابه هذا مناوًئيتوجس خيفة من الي

اليهود، جاعالً دين اليهود خاضعاً لمبادئ أرسطو، ومبادئ فالسفة اإلسالم التي تلقاها من أمثال ابـن طفيـل   
أشاعرة ومعتزلة حسـبما  وابن رشد الحفيد وارتضاها لنفسه، مع حمالت قاسية وجهها إلى فرق المتكلمين من 

استلهمه من يهوديته فجعل كتابه هذا عربي اللغة، عبري الخط، ليكون اطالع من ال يأمن جانبهم عليه ببطء، 
ألنه قلََّ من اليهود من يعرف العربية في زمنه إال هو ومن مريديه فيستسيغ آراءه، وقل أيضاً بـين علمـاء   

 وله سهم في الفلسفة فيتسع صدره لشتى اآلراء، فال تكون ثورة من المسلمين من يلم بالخط العبري في بلده إال
، ويرى عبد المنعم حنفي أن ابن ميمون لجـأ لهـذ األسـلوب    "يثور عليه من الطائفتين باندفاع بل على تمهل

ن لمزيد من التفاصيل يمك ."رغبةً منه في أن ينتشر الكتاب بين جماهير اليهود في البالد العربية دون العرب"
  :الرجوع إلى

المقدمات الخمس والعشرون من داللة الحائرين في إثبات وجود اهللا ووحدانيتـه  : موسى بن ميمون -
وتنزهه من أن يكون جسما أو قوة في جسم، شرح تلك المقدمات أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن 

للتـراث، القـاهرة    محمد التبريزي، صحح الكتاب وقدم له محمد زاهد الكوثري، المكتبة األزهرية
 .١٨،١٧م، ص ١٩٩٣

الموسوعة الجامعة للفكر الديني اليهـودي،  (موسوعة فالسفة ومتصوفة اليهودية : عبد المنعم حنفي -
واألصول التوراتية والتلمودية للمذاهب اليهودية الكبرى في الفلسفة والدين والتصوف، ونقد هـذه  

 . ٤١ت، ص .، مكتبة مدبولي، القاهرة د)المذاهب والرد عليها
 .٥٨حياته ومصنفاته، ص  - موسى بن ميمون: إسرائيل ولفنسون   )٣(
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فق فيه بين العقل والدين كما فعل ابن حزم وابن الهوت وفلسفة، وقد حاول ابن ميمون أن يو
ويرى أحد الباحثين أن ابن ميمون تأثر في كتابه هـذا بأرسـطو وبعـض     .)١("رشد من قبله

نه ثمرة من لعل القارئ في ثنايا الكتاب يجد أو ،)٢(الفالسفة العرب؛ خاصة الفارابي وابن سينا
ورد  ية اإلسالمية الواضحة في الكتاب، وقدبثمار الفكر اإلسالمي وذلك بسبب التأثيرات العر

نه درس بحث مفصل في منزلة المعتزلة واألشعرية والمتكلمين مما يدل على أ في هذا الكتاب
له إلمام بالفلسفة العربية يندر أن يتوفر في شخص آخر من لمذاهب اإلسالمية دراسة وافية، وا

  . )٣(أحبار اليهود في العصور الوسطى
اعلم أن مقالتي : بغرض الكتاب، يقول موسى بن ميمون في كتابه داللة الحائرين فيما يتعلق   

هي علـى  هذه، ما كان قصدي بها أن أؤلف شيئاً في العلم الطبيعي أو ألخص معاني العلم اإللٰٰٰٰ
أو أبرهن ما تبرهن منها، وال كان قصدي فيها أن ألخـص وأقتضـب هيئـة     بعض مذاهب،

في  ]يقصد تلميذه يوسف بن عقنين[متك بهلض في هذه المقالة ما قد أعوإنما الغر... األفالك، 
صدرها وهو تبيين مشكالت الشريعة وإظهار حقائق بواطنها التي هـي أعلـى مـن أفهـام     

حل التناقض الظاهر بـين الفلسـفة   "حد الباحثين أن غرض الكتاب هو ويرى أ. )٤("الجمهور
الهدف األسمى الذي يرمي إليه موسى بن ميمـون  و": ، وهذا ما أكده ولفنسون بقوله)٥("والدين

وهو يقصد إلى  ... هو أن يلقي أشعة من أنوار الفلسفة والمنطق والعقل على اإليمان والشعور
  .)٦("التوفيق بين الدين والفلسفة

يحتوي كتاب داللة الحائرين على ثالثة أجزاء، كل جزء منها يحتوي على فصول يتحدث    
ية؛ حيث يهتم في الجـزء  ن الدين ومدى النظر إليه من الناحية الفلسفية العقلفيها ابن ميمون ع

ه الحسـنى ثـم   اهللا ويتطرق إلى صفات اهللا وأسمائلوهية والوحدانية وكيفية إدراك األول باأل
الثاني بإثبات وجـود اإللـه؛   يتحدث عن الفرق اإلسالمية وأسس نظرياتها، ويهتم في الجزء 

األكثر أهمية فـي   وهذه المقدمات هي مقدمة في إثبات وجود اهللا، وعشرين اًذكر خمسحيث 
                                                 

تاريخ الفكر األندلسي، نقله عن االسبانية حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة : آنخل جنثالث بالنثيا  )١(
  .٥٠٣،٥٠٢م، ص ١٩٥٥

(٢) Jay Ruud: Encyclopedia of Medieval Literature, Facts On File, New York 2006, p. 
282.  

  .٦٣،٦٢حياته ومصنفاته، ص  - موسى بن ميمون: إسرائيل ولفنسون  )٣(
המקור הערביי לפי הוצאת שלמה בן , )ספר מורה נבוכים(דלאלה אלחאירין :משה בן מימון  )٤(

  .176' עמ, א''תרצ, ירושלים, אליעזר מונק
لفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة اإلسالمية، منشأة المعارف، ا: علي سامي النشار وعباس أحمد الشربيني )٥(

  .٢٠٦ م، ص١٩٧٢اإلسكندرية 
  .٦٦ص  حياته ومصنفاته، - موسى بن ميمون: إسرائيل ولفنسون  )٦(



‐ ٢٣ -  
 

تدليل على وجود اهللا ووحدانيته وأنه ليس جسماً وال قـوة فـي   "الكتاب؛ وذلك لما تحمله من 
وجود المالئكة وحركـة األفـالك والنبـوة واألنبيـاء،      عن في هذا الجزء ، ويتحدث)١("جسم

ها ما هو موافق للشريعة مطابق ألقاويل الحكماء، أما ويعرض لبعض آراء الفالسفة وينتقي من
لما يتطابق مـع نصـوص   بياء ناألقصص  فقد تناول فيه ابن ميمونالجزء الثالث من الكتاب 

يتحدث عن الفساد والشر، ويعرض لبعض اآلراء الفلسفية في أمور الفقه وأيضا و، العهد القديم
  .قصص ووصايا من التوراة

، وكان داللة الحـائرين  القت انتشاراً كبيراً بين اليهود ؤلفات ابن ميمونجدير بالذكر أن م   
المؤلفات التي رغب اليهود التعرف عليها وإدراك مضمونها عـن طريـق ترجمـة    أهم  أحد

 "מורה נבוכים"وبالفعل تمت ترجمة الكتاب إلي العبرية باسم . الكتاب من العربية إلي العبرية
الحريزي مرة  ه، وبعده بحوالي عشر سنوات ترجم)٢(موئيل بن تبونم بهذه الترجمة أوالً شوقا

، حيث ذكر الحريزي فـي مقدمـة   )٣(موقفه ووضح أنه أجبر علي الترجمة، لكنه برر أخري
، وفـي  )٤(الضغط عليه من قبل حكماء بروفانس لكي يترجم لهم داللة الحائرينالكتاب أنه تم 

  :قول؛ حيث يفي األندلس ريزي أنه ترجم الكتابموضع أخر يشير الح

                                                 
المقدمات الخمس والعشرون من داللة الحائرين في إثبات وجود اهللا ووحدانيته وتنزهه : موسى بن ميمون  )١(

  :وأنظر أيضا .٢٢قوة في جسم، المقدمة، ص  من أن يكون جسما أو

 -    Charles Manekin: Medieval Jewish philosophical writings, Cambridge University 
Press, New York 2007, pp. 88-89. 

  
بـون المشـهورة بأبنائهـا    من عائلـة ت  أحد كبار المترجمين اليهود: )١٢٣٠ – ١١٥٠(شمونيل بن تبون )٢(

ولد شموئيل في لونيل بجنوب فرنسا ، كان كثير األسفار إلي بلدان عديدة . األصلية الطب ، مهنتهممينالمترج
، ولعل أعظم ترجمة قر به المقام في مرسيليا بفرنسا، وبرع في الترجمة واشتهر بهامنها مصر واألندلس واست
، أضف إلي ة الحائرين لموسي بن ميمونب داللكتاالمعاً هي ترجمته إلي العبرية  قام بها والتي أكسبته اسماً

باإلضافة إلي نبوغ  ابن تبون . ذلك أنه ترجم لموسي بن ميمون رسالة إحياء الموتى ورسالته إلى يهود اليمن
  .لنشيد اإلنشادفي الترجمة فإنه طرق باب الكتابة وله تفاسير لسفر التكوين و

  :لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى 
 . ١٠٥-١٠٤، ص عصر الذهبيال: سليم شعشوع -

-     Aviezer Ravitzky: Samuel Ibn Tibbon and the Esoteric Character of the "Guide of 
the Perplexed", Cambridge University Press on behalf of the Association for 
Jewish Studies, Vol. 6 (1981), p. 87.    

  .11' עמ, רכתאב אלדר: יהודה אלחריזי  )٣(
  .148' עמ, תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת: חיים שירמן  )٤(
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ים יכִ סִ נְ ן הַ ד מִ חָ אֶ לְ  . יםכִ בּונְ ה הַ רֵ מֹו רפֶ סֵ  ׁשקודֶ הַ  ןֹוׁשלְ ד לִ רַ פָ סְ י ּבִ תִ קְ תַ עְ הֶ וְ "

   )١("ףסֵ יֹו מֹוׁשְ ּו... 

وامسه ... ألحد األمراء .  ترمجت يف األندلس كتاب داللة احلائرين إىل اللغة املقدسة(
  .)يوسف 

بأن الحريزي ترجم الكتاب في لونيل ي كسنوڤيأورما ذكره بطل ا يل كالم الحريزي هذولع   
  )٢(بناء علي طلب يهونتان هكوهين

بون الذي أسرع في الرد عليه من خـالل كتابـه   غضب ابن ت ية الحريزلقد أثارت ترجم   
 الغريبة التي وردت في الكتاب، ورماه بأقـذع الكلمـات، وذلـك فـي سـنة     لتفسير الكلمات 

بين التـرجمتين  وفيما يتعلق بالمقارنة . )٤(للكتاب ترجمة الحريزي ي نفس سنة، وه)٣(م١٢١٣
ـ  ،الترجمـة  بالغرض مـن  من ناحية دقة األسلوب وااللتزام"يذكر شيرمان أنه  إن ترجمـة  ف
وب ونقاء اللغة لكن من ناحية جمال األسل مرتبة ثانية بعد ترجمة ابن تبون، الحريزي تأتي في

كبيرة لترجمة  ولعل ما يضفي مكانة. )٥(تبة عالية جداً عن ابن تبونفإن الحريزي يأتي في مر
  .)٦(مة الرومانية والقشتالية للكتاب اعتمدت عليهاالحريزي أن الترج

  مقالة إحياء الموتى لموسي بن ميمون) ٤(
لقد كتب ابن ميمون مقالته هذه بالعربية اليهودية، لكنه في بعض المواضع يكتب قليالً مـن      
خـرة،  اآل وتدور مقالة ابن ميمون حول البعث وما يحدث لإلنسان في. مات باللغة العبريةالكل

فهو ال يستطيع أن يأكـل أو   افقط وليس جسد ااإلنسان يبعث روحوفيها يرى ابن ميمون أن 
  :يشرب أو يضاجع وفي هذا يقول

  

                                                 
  .402' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )١(
  .104' עמ, ספר שני, הבינים-תולדות השירה העברית בימי: אורינובסקי. א  )٢(
  .12' עמ, כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי  )٣(
  .149' עמ, תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת: חיים שירמן  )٤(
 .97-98 'עמ, חלק א, ספר שני, השירה העברית בספרד ובפרובאנס: חיים שירמן  )٥(
  .635' עמ ,שני כרך :ישראל גדולי אנציקלופדיה לתולדות  )٦(
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 )١(  

إذ وقد قالوا ليس فيها وبينا أيضاً هناك أن الدار اآلخرة ليس فيها وجود أجسام؛ ( 
تكون هذه اآلالت موجودة للعبث وتعـاىل   أو شراب أو نكاح، ومن احملال أن طعام

ألنه إذا كان شخص له الفم واملعدة والكبد وسائر آالت الغذاء . اهللا عن فعل العبث
وال . وهو ال يغتذي وله آالت النكاح وهو ال ينسل فيكون وجودها عبثـاً حمضـاً  

  )جواهرنا ينبغي أن تقابل

اعلم يا أيها الناظر أن غرضنا في هـذه  :" ويوضح ابن ميمون غرضه من هذه المقالة قائال  
المقالة هو اإلبانة عما نعتقده نحن في هذه القاعدة التي وقع فيها الكالم بين الطلبة وهي إحياء 

ح معنى إحيـاء  لتوضي، ويؤكد أنه يعتمد في ذلك على المصادر الدينية اليهودية )٢(... "الموتى
وتجدر اإلشارة هنا إلى ذلـك   .)٣("معناها رجوع هذه النفس للجسد بعد المفارقة"الموتى، وأن 

االختالف الكبير بين اليهود حول البعث؛ فيرى فريق أن البعث يوم القيامة بالجسد والـروح،  
  .)٤(الجسد يرى الفريق اآلخر أن البعث بالروح دونو

كعادته في ترجمـة  لم يترجم هذه المقالة من العربية إلي العبرية بالذكر أن الحريزي  جدير   
 يل بـن تبـون  كنه استخدم الترجمة العبرية التي ترجمها شـموئ ل ،ابن ميمون السابقة مؤلفات

بما لعدم وجود النسخة األصلية، ر هتعادة النص للغ؛ أي أنه قام بإ)٥(وترجمها إلى اللغة العربية
وعلي ما يبدو أنه قام بهذا العمـل فـي   . المنال في ذلك الوقتة العربية أو ربما كونها صعب

                                                 
(١)  Joshua Finkel: Maimonides' Treatise on Resurrection (Maqala fi Tehiyyat  Ha-
Metim), The Original Arabic and Samuel ibn Tibbon's Hebrew Translation and 
Glossary, The American Academy for Jewish Research, Vol. 9 (New York 1938 - 
1939), The Original Arabic, p. 5  

 Ibid, pp. 14,15 )٢(  
  Ibid, p. 15.)٣(   

  :لمزيد من التفاصيل، ينظر   )٤(
رنة النص الكامل للتوراة السامرية باللغة العربية مع مقدمة تحليلية ودراسة مقا(التوراة السامرية  -

سحق الصوري، نشرها أبو الحسن إ: رجمة الكاهن السامري، ت)انيةبين التوراة السامرية والعبر
  .١٥،١٤م، المقدمة ص ١٩٧٨قاهرة الدكتور أحمد حجازي السقا، دار األنصار، ال: وعرف بها

  .5' עמ, ויצירתו האיש – אלחריזי יהודה: יצחקי מאשה  )٥(
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بفضلك ( נותֵ לָ הִ ר תְ שַ הַ  ךָ תְ אִ מֵ دلل شيرمان علي ذلك بأن الحريزي ذكر قصيدة وي ،)١(األندلس
خمسـين  وذكرها أيضا في المقامة ال ،)٢(في مقدمته القصيرة للترجمة )أيها الرئيس يكون جمدنا

  .)٣(ر أرسلها من األندلس إلى الرِبي موسىوأشار قبلها أن هذه األشعا

  مقالة الحديقة في معني المجاز والحقيقة لموسي بن عزرا ) ٣(
خوخته استجابةً لطلب ألفه ابن عزرا في فترة شي )٤("كتاب فلسفي شعري" وهي عبارة عن    
في العالم  والكتاب كان محفوظاً في مخطوطة وحيدة ،)٥(من المثقفين في أسبانيا المسيحية عدد

وقد اهتم فيه ابن . )٦(باإلضافة إلى الترجمة العبرية القديمة والتي لم ينشر منها إال أجزاء قليلة
تأثر فـي  " ويرى أحد الباحثين أن موسى بن عزرا )٧(الجانب الرمزي للغة العهد القديمعزرا ب

  . )٨("ما كتبه فالسفة العرب واإلغريقتأليفه لهذا الكتاب ب
أي حديقة الطيـب، ويـرى    "ערוגת הבושם"ن الكتاب في نسخته العبرية باسميظهر عنوا   

م الحريزي قايهوذا ويبدو أن  .)٩(حاييم شيرمان أن موسى بن عزرا نفسه الذي أطلق هذا االسم
יג ַתּשִ הֲ ר תֶ יֶ  ַפתשְ  ذلـك أن قصـيدة   بترجمة الكتاب أثناء وجوده في لونيل؛ ولعل ما يؤكـد 

الحريزي في مقدمته لترجمة والتي ذكرها ، )تُحقق مجد الشعب قدسة هلاللغة الم( םַלל עָ ַמהֲ 
ه قـدمها إلـي   وأشار قبلها أن من كتابه تحكموني ذكرها أيضاً في المقامة الخمسين )١٠(الكتاب

  .   )١١(شعب لونيل

  

                                                 
 .150' עמ, תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת: חיים שירמן  )١(
 .150' עמ, שם  )٢(
  .389' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٣(
 .148' עמ, ות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפתתולד: חיים שירמן  )٤(
  . ٧٢،٧١العصر الذهبي، ص: سليم شعشوع  )٥(
  .383' עמ, העברית בספרד המוסלמיתתולדות השירה : חיים שירמן   )٦(

  .11' עמ, כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי  )٧(
 .٢٦، ص ٢٠٠٦قاهرة ن، ال.نصوص من النثر العبري الوسيط، د: سهير سيد احمد دويني )٨(
  .383' עמ, העברית בספרד המוסלמיתתולדות השירה : חיים שירמן  )٩(

 .148' עמ, תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת: חיים שירמן   )١٠(
                                                                                                           406' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )١١(
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   )١(سحقالمنْتسب لحنَين بن إ كتاب آداب الفالسفة) ٥(
قام فقـط  لكنه ؛ )٢(البعض لكتاب علي عكس ما يراهق لم يؤلف هذا ايبدو أن حنين بن إسح   

حيـث   ؛لكتابته العبرية لترجمصدر ي في بترجمته إلى العربية، وذلك طبقاً لما ذكره الحريز
 )٣("... قال المترجم حنين بن اسحق النصراني: "الحريزي الفصل األول من الكتاب بقوله حتيفت

بأنه اعتمد في هذا الكتـاب   –ترجمة الحريزيطبقا لما جاء في  –وهذا ما يؤكده حنين نفسه 
وفي هـذا   ،التالميذ ونقلوهراء وكتابات كثير من الفالسفة اليونانين وغيرهم وما سمعه علي آ

ـ  ،اهللا بفضله وعلمنا اللغة العربيةغمرنا : "السياق يقول ن حتى استطعنا ترجمة هذه الحكمة م
: وفي موضع آخر يقـول  ،)٤("اللغة العربية ة إلية واللغة الرومانياللغة اليونانية واللغة المقدس

ومـن  . الحكمة اسسوالذين أ ،والمثقفون هم الحكماء القدامى ،الفالسفة لاهذا الكتاب سجل أقو"

                                                 
سـافر  ). في العراق(هل الحيرة من أ مؤرخ ومترجم،طبيب و): م٨٧٣ –٨١٠(ق العبادي حنَين بن إسح  )١(

 ،وانتقل إلي بغداد فأخذ الطب عن يوحنا بن ماسـويه وغيـره   ،حمدبصرة فأخذ العربية عن الخليل بن أإلي ال
اتصل بالمأمون ، فانتهت إليه رياسة العلم بها بين المترجمين ،ن من اللغات اليونانية والسريانية والفارسيةوتمك

كانوا  ،وجعل بين يديه كتاباً نحارير عالمين باللغات ،وبذل له األموال والعطايا ،فجعله رئيسا لديوان الترجمة
لخص حنين كثيراً من كتب أبقراط وجالينوس . ويتصفح حنين ما ترجموا فيصلح ما يري فيه خطأ ،يترجمون

إلى زمنـه  " تاريخ العالم والمبدأ واألنبياء والملوك واألمم" منها كثيرة؛  وله كتب ومترجمات ،وأوضح معانيها
  :jO p{znh اj´n{ µ�¶�·�h اt³|hع إ�h .في الطب" الفصول األبقراطية"و

  .٢٨٨،٢٨٧األعالم، الجزء الثاني، ص: يخير الدين الزركل -
  :µ��� �~� ���O ا�ºnhل ،��fO اj�º���h أن اh´��ب j��� ¸�h¹� jO �·�� ي}| )٢(

رسـالة ماجسـتير    ،دراسة تاريخية ولغوية –حنين بن اسحق : الدبيان أحمد بن محمد بن عبد اهللا -
  .١٦٢م، ص ١٩٩٣منشورة، المجلد األول، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض 

  .XII 'עמ ,מבוא, קאמינקא. הדורת אמ, תחכמוני: יהודה אלחריזי -

  .520' עמ, כרך שלישי, האנציקלופדיה העברית -

  .5' עמ, ויצירתו האיש – אלחריזי יהודה: יצחקי מאשה -

האקדמיה הלאומית הישראלית , 49-7פעמים , ההקשר הסמוי מן העין: רינה דרורי -
  .15' עמ, 1991ירושלים , למדעים

, העתיקו ללשון הקודש יהודה בן שלמה אלחריזי, הפילוסופיםמוסרי : חנניה בן יצחק הנוצרי  )٣(

, ענטהאליוצא לאור על פי כתבי יד עם חילופי הנסחאות והגירסאות מאת אברהם לעוו
  :וראה גם. 2' עמ, ו''פמאנן תרנקוי. פראנקפורתט דמיין י

ם גורן נכון תקון מדות הנפש לשלמה בן גבירול עם ספר מוסרי הפילוסופי: ברוקלין פה -

י "נ כראך יצחק ה"י מו''ע. י.נ ברוקלין פה לאור יצא, וספר התפוח לארסטוטליס

  .ב' עמ, ד"תשנ
 . 3' עמ, מוסרי הפילוסופים: יצחק הנוצרי חנניה בן  )٤(
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ـ وأ ،األمثال الغالية والحكمة الحميدةقلوبهم خرجت منابع المعرفة ولهم  قلـوب  والهم علـي  ق
   .)١("سامعيهم عهد الحياة الباقية

أيضا وبداخله  ،األمثال وأقوال الحكمة اليونانية والرومانية نعن مجموعة م"عبارة والكتاب    
، يحتوي كـل  وهو يحتوي علي ثالثة أبواب ،)٢("واإلرشاد حكايات قصيرة تهدف إلي النصح

. من الباب األول للتعريف بالكتابعلي مجموعة من الفصول وخصص الفصول األولي  باب
  .)٣(بصورته األصلية، بل في صورة مختصرة_ اآلن_فه أحد والحقيقة أن الكتاب لم يعر

آداب  "מוסרי הפילוסופים" أطلـق عليـه بالعبريـة اسـم    وقام الحريزي بترجمة الكتاب    
لي ع بناء ،أثناء وجوده في لونيل أنه قام بالترجمة وفي مقدمة الكتاب ذكر الحريزيالفالسفة، 

من الحريزي ترجمة الكتاب إلى  كامينكا أن الذي طلبويري  ،)٤(رغبة حكماء المدينة ومثقفيها
  .)٥(أن يكون من أسرة يهونتان هكوهينمحتمل  اللغة العبرية

  

  

  

  

                                                 
  .4' עמ,שם  )١(
  .XLI 'עמ ,מבוא, קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٢(
بيد أن هذا الكتاب لـم  : " دوي في تصديره للنسخة العربية من الكتابوفي هذا الشأن يقول عبد الرحمن ب   )٣(

يصلنا في صورته األصلية، بل في صورة مختصرة قام بها من يدعى محمد بن علـي األنصـاري، وهـو    
ا الحريزي إنما قامت على أساس هذه الرواية لترجمة العبرية التي قام بها يهودشخص ال نعرف عنه شيئاَ، وا

هذا ال نستطيع أن نعرف بالدقة ماذا كان عليه النص األصلي الذي صنّفه حنـين بـن اسـحق    ل. المختصرة
، وماذا حذف األنصاري منه، وما عسى أن يكون قد أضاف إليه أو بدل فـي  )م٨٧٣/هـ٢٦٠المتوفى سنة (

  ".ألفاظه
محمد بن علي بن إبـراهيم بـن أحمـد بـن محمـد      : آداب الفالسفة، اختصره: حنين بن إسٰحق -

عبد الرحمن بدوي، منشورات معهد المخطوطات العربية، : ألنصاري، حققه وقدم له وعلَّق عليها
 .٧م، مقدمة المحقق ص ١٩٨٥المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الكويت 

, העתיקו ללשון הקודש יהודה בן שלמה אלחריזי, מוסרי הפילוסופים: חנניה בן יצחק הנוצרי  )٤(

  .1' עמ
    .XLI 'עמ ,מבוא, קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٥(
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  )١(ألرسططاليس )السياسة والفراسة في تدبير الرئاسة(كتاب سر األسرار ) ٦(
در الكتاب من أهم مؤلفات أرسطوطاليس؛ حيث أرسل الكتاب إلى تلميذه اإلسـكن يعتبر هذا    

األكبر، ليكون معينًا له في شؤون الحكم والحروب والقيادة وشؤون أخري، لذلك ظل الكتـاب  
 رهمئخاضعت فيه ذوو بناه أحد كبار الفالسفة اليونانيينير هيكل الشمس الذي لقرون طويلة أس

كل بن محمد المعتصـم بـن هـارون    وجاء الخليفة العباسي جعفر المتأن  إلي ،)٢(ومؤلفاتهم
بعـد مـا   كي يبحثوا عن الكتاب ويترجموه، وذلك  نالذي أرسل في طلب المترجمي )٣(الرشيد

لهذه المهمـة المتـرجم   وقد تصدي . خاصة فيما يتعلق بالحكم سمع عن الكتاب وأدرك أهميته
يقدمه إلى و ن يحصل علي الكتاب من هيكل الشمسالذي استطاع أ قبن البطريالعربي يوحنا 

                                                 
أرسطاطاليس أو أرسطوطاليس، ويعرف باسم أرسطو والمعلم األول، يعتبره البعض أعظم عباقرة الفكـر    )١(
ة هيمنت علي الفكر البشري طيلة مـا يربـو علـى    يالفلسفة في التاريخ؛ لما تركه من تراث ومؤلفات فلسفو

م، ولعل اهتمام عائلتـه  .ق ٣٨٤ولد في اسطاجيرا بشمال اليونان سنة . في الشرق والغرب معاًرناً عشرين ق
ه منذ الصغر من أهم العوامل التي أثرت فيه وجعلته محبًأ للعلم والبحـث عـن   يبالتعليم وبث روح البحث ف

نه اإلسكندر، وهو لـم يتجـاوز   م أرسل فيليب المقدوني في طلبه ليتولي تعليم اب.ق ٣٤٢حوالي سنة . الحقيقة
الذي كان يعتمد علـي   الثالثة عشرة حينذاك؛ وعلي ذلك أصبحت ألرسطو مكانة كبيرة لدي تليمذه اإلسكندر،

  : األمور، لمزيد من التفاصيل ينظر  من رأيه في كثير
 .١١ – ٧ص , م١٩٥٨بيروت  أرسطوطاليس المعلم األول، المطبعة الكاثوليكية،: فخري  ماجد -

ألعور، دار ا، تقديم سامي سلمان )ير الرياسة بالسياسة والفراسة في تد( سر األسرار : أرسططاليس  )٢(
 .١٤- ٧ص  م،١٩٩٥العلوم العربية، بيروت 

بن هارون الرشيد، خليفة عباسي ولد ببغداد وبويع ) المعتصم باهللا(بن محمد ) المتوكل على اهللا(هو جعفر  )٣(
ه الواثق عزم البعض مبايعة محمد ابـن  ، وسبب خالفته أنه بعدما مات أخوه٢٣٢بعد وفاة أخيه الواثق سنة 

على جعفر ولُقب بالمتوكل على اهللا، وكان جواداً ممـدحاً  اً وقع االختيار أمرد قصير اًالواثق فلما وجدوه غالم
ا استُخلف كتب إلى أهل أنفق عليها أموالً كثيرة وسكنها، ولمقد ببغداد، و" المتوكلية"محباً للعمران، ومن آثاره 

ونقـل  . بغداد كتاباً قُرئ على المنبر بترك الجدل في القرآن، وأن الذمة بريئة ممن يقول بخلقه أو غير خلقـه 
لمزيـد مـن التفاصـيل    . مقر الخالفة من بغداد إلى دمشق، ثم عاد وأقام في سامراء، إلى أن اغتيل فيها ليالً

  :ينظر
علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد  أبو الحسن(ابن األثير الجزري  -

 ٣٠٨لغاية سنة ٢١٨من سنة (الكامل في التاريخ ): ه٦٣٠الشيباني الملقب بعز الدين المتوفى سنة 
، راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق، المجلد السادس، دار الكتـب العلميـة، بيـروت    )للهجرة
  .٩٤م، ص ١٩٨٧

  .١٢٧األعالم، الجزء الثاني، ص: يخير الدين الزركل -
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ــة ــام بــ )١(الخليف ــاً ق ــى   ، أيض ــة إل ــن اليوناني ــاب م ــة الكت ــق بترجم   ن البطري
  .)٢(العربية

فـي  : في أصناف الملوك، المقالة الثانية: والكتاب عبارة عن عشر مقاالت، المقالة األولي   
الملْك وتُساس بـه الخاصـة    لفي صورة العدل الذي يكم:  حالة الملك وهيئته، المقالة الثالثة

في كتـاب  : المقالة الخامسة, وعددهم وتوجيه سياساتهم وزرائهم في: والعامة، المقالة الرابعة
, ة في تعيينهمسلهم وهيئاتهم ووجه السياسفي سفرائهم ور: مراتبهم، المقالة السادسةالسجالت و

في : المقالة الثامنة ،ي خدمه وخراجهتصرفين علمته والفي الناظرين علي رعي: المقالة السابعة
فـي سياسـة   : ةالتاسـع  ةالمقال ،ن أجناده ومن دونهم ومن طبقاتهممسياسة قواده واألساورة 

في : المقالة العاشرة ،ء الجيوش واألوقات المختارة لذلكدها وتوجيه لقاوب وصورة مكايالحر
وخواص األحجار والنبات وغير ذلك مما  خاصية الطلسمات وأسرار النجوم واستمالة النفوس

  .)٣(ينتَفع به فيها

 ة الكتاب من العربية إلي العبرية، علي الـرغم مـن تشـكيك   ريزي قام بترجمأن الح يبدو   
ن الترجمة العبرية هي أ جاستر يؤكد ؛ وفي هذا اإلطاربعض في نسبة الترجمة إلي الحريزيال

ي األندلس عرفت في الوقت جدت فأن النسخة العبرية التي ونفسه؛ ويدلل على ذلك ب للحريزي
كما  ية أخري،كمترجم بارع خاصة أنه ترجم قبل ذلك مؤلفات فلسففيه الحريزي  الذي اشتهر

أن الناظر في األسلوب اللغوي للنسخة العبرية من كتاب آداب الفالسفة بترجمـة الحريـزي   
ين هو شـخص  والنسخة العبرية لكتاب سر األسرار يدرك من الوهلة األولي أن مترجم الكتاب

من العربية إلـي العبريـة فـي     ذكر مترجمين كباراًإلى أن التاريخ لم يهذا باإلضافة , واحد
تاب في األدب العبـري قبـل   وجد أي اقتباسات من هذا الكلحريزي كما أنه ال تاألندلس بعد ا

  . )٤(الحريزي

  

  

                                                 
  .٧،٨سر األسرار، ص : أرسططاليس)   ١(

 (٢) Mahmoud Manzalaoui: The Pseudo-Aristotelian "Kitāb Sirr al-asrār"  Facts and 
Problems, Brill, Oriens, Vol. 23/24 (1974), p.151.     

  .٦٩- ٦٧سر األسرار، ص : أرسططاليس   )٣(
(4) M. Gaster: The Hebrew Version of the "Secretum Secretorum," a Mediaeval 

Treatise Ascribed to Aristotle, Introduction, Journal of the Royal Asiatic Society of 
Great Britain and Ireland, (Oct., 1908), pp. 1071, 1072.        
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   אגרת המוסר הכלליألرسططاليس األخالق العامة رسالة ) ٧(
أنهـا   يـرى مـن  فهنـاك  ، هـذه الرسـالة ألرسـططاليس    ةاختلف الباحثون حول نسب   

هو صـاحب هـذه    )٢(بيب العربي علي بن رضوانأن الط ، وهناك من يرى)١(ألرسططاليس
وأحياناً ينسبها البعض ": يصرح كامينكا أنها لعلي بن رضوان، لكنه يعقب بقولهو ،)٣( الرسالة

 إلىمحمد بحر عبـد المجيـد  ، ويشير )٤("العربية ألرسطو وأن علي بن رضوان ترجمها إلي
ية بواسطة علـي بـن رضـوان دون اإلشـارة إلـى      الي العربة الة من اليونانيترجمة الرس

  . )٥(صاحبها

هو صاحب الرسالة  أرسطو أنإلى الصواب بأن تعقيب كامينكا هو األقرب  وعلي األرجح   
يؤكـد   ولعل ما. العبرية إلىالعربية ثم ترجمها الحريزي  إلىوأن علي بن رضوان ترجمها 

  :في النسخة العبرية؛ حيث يقول في بداية الرسالة ي نفسهالحريزذلك ما جاء علي لسان 

                                                 
  .638,637' עמ ,ניש כרך :ישראל גדולי אנציקלופדיה לתולדות   )١(
هو أبو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر، طبيب من علماء أهل ): م١٠٦١ت (علي بن رضوان )  ٢(

نيف كثيرة مـا بـين   له تصا. وارتقى هو بعلمه، فاتصل بالحاكم، فجعله رأساً لألطباء. مصر، كان أبوه فراناً
" لمنطق في العلوم والصنائعالمستعمل من ا"و "شكوك الرازي على كتب جالينوس حل" ، منها تأليف وترجمة

  : و غيرها، لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى" التوسط بين أرسطو وخصومه"و
  .٢٨٩األعالم، الجزء الرابع، ص : يخير الدين الزركل –

  :ينظر  )٣(
אנציקלובידיא לכל מקצועות ( ישראל אוצר :אחרים בעזרת אייזענשטיין דוד יהודה -

נויארק , אייזענשטיין' ד' בדפוס חמו״ל ּי, חלק רביעי, )ספרותו ודברי ימיו, לתורת ישרא
  .312' עמ, ר''עת,

 .151' עמ, תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת: חיים שירמן  -

 .15' עמ, ההקשר הסמוי מן העין: רינה דרורי -

-   Jonathan P. Decter: A myrtle in the forest: Displacement and Renewal in medieval 
in Hispano-Jewish Literature, Submitted in partial fulfillment Of requirements for The 
degree of Doctor of Philosophy In Medieval Jewish Studies, The Graduate School of 
The Jewish Theological Seminary of America, 2002, p 160. 

 

  .XLIII 'עמ ,מבוא, קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٤(
  .٩٣،٩٢اليهود في األندلس، ص : محمد بحر عبد المجيد   )٥(
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 האח המשכיל ממני החכם )١(]***[ חריזי בן ל''אמר יודא בר יודא ז" 
 להעתיק ל''ז נתנאל בר יודא רבי הגדול החכם כסד בן עזרא רבי הנאמן

 והעתיק ארסטו הגדול הפילוסוף חבר אשר הכללי המוסר אגרת לו
  )٢(..." שמו עלי הישמאלים מחכמי חכם ערבי וןלש אל יון מלשון

مين احلكيم املثقف األخ ] أنه طلب[بن حريزي _ رمحه اهللا_قال يهودا بن يهودا ( 
أن _ رمحـه اهللا _يهودا بن نتائيل  رِبيعزرا بن كسد احلكيم الكبري ال رِبياملخلص ال

وترمجهـا مـن    ،أرسطو أترجم له رسالة األخالق العامة اليت ألفها الفيلسوف الكبري
  ...) وامسه علي  )٣(اللغة اليونانية إىل اللغة العربية حكيم من حكماء اإلمساعيليني

يبـدو  و ،يتضح من كالم الحريزي أن الرسالة ألرسطو وترجمها علي بن رضوان للعربية   
رية بناء علي طلب عزرا بن ترجمها إلي العبو استخدم ترجمة على بن رضوان أن الحريزي

لغة  ذو( )٤("הרָ רּובְ  הפָ שָ  לעַ בַ ": تائيل الذي قال عنه الحريزي في المقامة السادسة واألربعينن
  ). واضحة

  ספר הנפש )٥(كتاب النفس لجالينوس) ٨(
، لم يتم العثور على نفس االسم ضـمن مؤلفـات   )كتاب النفس(باسم الكتاب  فيما يتعلق      

تتعلق بالنفس؛  ذكر النديم  ثالثـة كتـب وهـي    جالينوس، لكن هناك عدة مؤلفات لجالينوس 

                                                 
وقد استخدمها الحريزي سابقاً  )أي طلب( בקשأنها  ويرجح ،واضحة في النسخة العبرية هذه الكلمة غير  )١(

  :لموسى بن ميمون، ينظر الزروع ترجمة تفسير بابحينما ذكر أنه طلب منه يهونتان هكوهين 
  .406' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי -

  .1' עמ, אגרת המוסר: ארסטוטלוס)  ٢(


	� [ لسماعيليين، وذلك نسبة إلى سيدنا إسماعيلباً ما يطلقون على العرب اسم اإلجدير بالذكر أن اليهود غا )٣(�

   .العرب ه أباباعتبار] �����

  .347' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٤(
يعد الشخصـية الطبيـة    ،يوناني عاش في العصر الروماني هو كلوديوس جالينوس بن نكون،: نوسجالي  )٥(

دسـة  تعلـم الهن  ،الثانية بعد أبقراط في األهمية في تسلسل عظماء الطب في العصور اليونانيـة والرومانيـة  
 ،وعمل طبيباً لفترة في معتقل األسري والجرحى المصـارعين  ،والرياضيات ثم درس التشريح في بالد عدة

يـد مـن التفاصـيل    هتم بالفلسفة والمنطق إلى جانب الطب، لمزفي روما للتأليف والبحث واوتفرغ بعد ذلك 
  : ينظر

 ،قباء للطباعة والنشر والتوزيع دار ،جالينوس في الفكر القديم والمعاصر: أحمد عبد الحليم عطية -
 .٥٢- ٤١،٤٩-٢٧ص  ،١٩٩٩القاهرة 
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كتاب في أن قوى النفس تابعة لمـزاج  ( و) كتاب الحاجة إلى النفس(و) كتاب في علل النفس(
) كتاب في أن قوى النفس تابعة لمزاج البدن(، وذكر ابن أبي أصيبعة الكتاب السابق )١()البدن

الذي ترجمه الحريزي هو أحـد   لكتابولعل ا ،)٢()في جوهر النفس كتاب ( وكتاب آخر باسم 
   ).النفسكتاب ( ספר הנפש العبرية إلى ولربما تم اختصار االسم في الترجمة إلي هذه الكتب،

    المصادر إلى ولم تُشر  ،)٣(لنفس لجالينوس إلى اللغة العبريةذكر أن الحريزي ترجم كتاب اي
الحريزي كتاب النفس لجالينوس عـن  ؛ فهل ترجم اللغة التي ترجم منها الحريزي هذا الكتاب

؟ فعلي األرجح أن ية أم قام بترجمة نسخة مترجمة إلى العربية من الكتابلغة المصدر اليونان
اعتاد علي ا أن الحريزي مأوله: ببينذلك لسو قام بترجمة نسخة عربية من الكتاب،الحريزي 

لدراسات إلى ضلوع الحريزي الترجمة من العربية إلى العبرية، ولم تشر أي من المصادر أو ا
أن عدداً كبيراً مـن  من المعروف  وثانيهما أنه. في اللغة اليونانية وقدرته على الترجمة منها

وقـد سـبق    )٤(إسحق نين بناللغة العربية عن طريق ح ت ترجمتها إليمؤلفات جالينوس تم
 لعل ما يؤكد أن و إسحق لكتاب آداب الفالسفةنين بن ترجمة ح أن ترجم من العربيةللحريزي 

 لغـات  تترجم أوالً إلى اللغة العربية ثم تترجم من العربية إلىمؤلفات جالينوس كانت معظم 
عن ضياع األصول اليونانية لمؤلفات جالينوس  هحديثسياق ن في أخرى، ما ذكره أحد الباحثي

ما يقام عليهـا   أو] د مؤلفات جالينوسيقص[ق إال هذه الترجمات العربية لها ولم يب... :" قائالً
هذا باإلضافة إلـى مـا أورده أحـد     )٥("من ترجمات إلى لغات أخرى مثل العبرية والالتينية

؛ )Ff. 223r–229v(بمكتبـة الفاتيكـان   ספר הנפש الباحثين عن نهاية مخطوط كتاب النفس
انتهى كالم جالينوس الفيلسوف عن النفس والجسد والعقل وترجمه من اللغـة  : "حيث جاء فيه

   . )٦("عربية إلى اللغة المقدسة يهودا بن سليمان بن حريزي األندلسيال

  
  

                                                 
الفهرست في أخبار المصنفين من ): أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق المعروف بالوراق(النديم   )١(

 .٣٤٩م، ص ١٩٧١ن، طهران .تجدد، د- رضا : القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم، الجزء األول، تحقيق
عيون : )موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي(صيبعة ابن أبي أ  )٢(

ص , م١٩٩٦عامر النجار، دار المعارف، القاهرة : األنباء من طبقات األطباء، الجزء األول، تحقيق ودراسة
٣٦٥,٣٦٧.   

  .XLIII 'עמ ,מבוא, קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٣(
  .٣١، ٣٠جالينوس في الفكر القديم والمعاصر، ص : أحمد عبد الحليم عطية  )٤(
)٥(  ¿k��hا À³|nh٣٢ص  ،ا . 

(6)  Benjamin Richler:  Hebrew Manuscripts in the Vatican Library Catalogue, p. 199. 
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  ספר איסור הקבורהكتاب تحريم الدفن لجالينوس ) ٩( 
 )١(ين وسبعين ساعةتتحريم الدفن قبل أثنهو  الكتاب معظم المصادر العبرية أن اسمتشير     
كـره ابـن أبـي    ق بتحريم الدفن ذف جالينوس الذي يتعلفي حين أن مؤلَّ ،)٢(قبل ثالثة أيامأو 

جالينوس اهتم في كتابه هذا أن  ، ويبدو)٣(وعشرين ساعة تحريم الدفن قبل أربع أصيبعة باسم
وقد  ربما يعيش،عدم اإلسراع في دفن الميت أمالً في احتمالية كونه ال يزال حياً و إلى هبالتنبي

  . )٤(راء تأخير دفن الميتكد هدفه من وأورد جالينوس في هذا الكتاب قصصاً حقيقية تؤ

أن الحريزي قام بترجمة هذا الكتاب تلبيـة لطلـب   وفيما يتعلق بالترجمة، فقد ذكر كامينكا    
ها الحريزي هذا الكتاب إلى اللغة التي ترجم من شارةإ دتوج، وال )٥(يشطرو بونافوشما الطبيب

وذلك  خة عربية من الكتاب،قام بترجمة نس؟ لكن علي األرجح أنه ل هي اليونانية أم العربيةه
لنفس لجالينوس، هذا باإلضافة إلى لكتاب اذكرت سابقا فيما يتعلق بترجمته  لنفس األسباب التي

ما ذكره احد الباحثين أن الكتاب تم اختصاره من قبل أبي سعيد عبيد اهللا وترجمه الحريـزي  
  . )٦(إلى العبرية

  

  

  

                                                 
)١(  |��{ُ :  

 .XLIV 'עמ ,מבוא, קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי -
- Benjamin Richler:  Hebrew Manuscripts in the Vatican Library Catalogue, p. 

625.  
  :ينظر )٢(

ספר כולל פיוטים (אקספרד  גנזי: דוקעס ליב המכונה ויהודה עדעלמאן צבי הירש -
ושירים יקרים ממשוררי ספרד הקדמונים נאספו בבית אוצר הספרים אשר בעיר 

 חיים 'במה מרדכי אנגלי ללשון ונעתק פוסלד הובא ,מחברת ראשונה ,)אקספרד
 .63' עמ ,י''תר לונדון ,ושותפו גרב מאדון בית הדפוס ,ברעסלוי

  .312' עמ, חלק רביעי, ישראל אוצר :אחרים בעזרת אייזענשטיין דוד יהודה -

  .٣٧٠الجزء األول، ص  عيون األنباء من طبقات األطباء،: ابن أبي أصيبعة   )٣(
(٤)  http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=218&CID=13 

  .مÅ٢٦/٠٧/٢٠١٠¢| د¢tل 

  .XLIV 'עמ ,מבוא, קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٥(
(٦)   Benjamin Richler:  Hebrew Manuscripts in the Vatican Library Catalogue, p. 625.   
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   )١(مقامات الحريري) ١٠( 
ات الحريري مكانة عالية في عصره، وانتشرت انتشارا كبيرا بعـد ذلـك فـي    نالت مقام    

المؤلفـات التـي   ي من أهم وتعتبر مقامات الحرير. )٢(الشرق والغرب، وتُرجمت للغات عدة
حظيت الترجمة بمكانة كبيرة بـين القـراء العبـريين،    "ترجمها الحريزي إلى العبرية؛ حيث 

، فعن طريـق هـذه   )٣("ي في الثقافة العربية واللغة العبريةوتعتبر شهادة على براعة الحريز
الترجمة استطاع أن يثري األدب العبري بهذا الفن الوافد وما يحمله من إبداعات فنية أسـلوباً  

وقد حظيت ترجمته بمكانة كبيرة لدى البـاحثين إلـى    .وموضوعاً تفوح منها رائحة العروبة
  . الوقت الحالي

اللغة العبرية بناء علـي طلـب بعـض     بترجمة مقامات الحريري إلىلحريزي لقد قام ا    
  : سبما ذكرثقفين في األندلس حمالحكماء وال

)٤(  

                                                 
لقاسم بن على بن الحريري، ولد بضاحية من ضواحي البصرة هو أبو محمد ا): ه٥١٦-٤٤٦(الحريري   )١(

تسمى المشَان، ولما شب تحول عنها إلى البصرة، وأكب على الدراسات الدينية والعلوم اللغويـة والنحويـة،   
كان أحد أئمة عصره ورزق الحظوة التامـة فـي عملـه    . وتخرج في ذلك كله حاذقًا به بارعا غاية البراعة

قد اشتملت على كثير من بالغات العرب في لغاتها، وأمثالها، خلَّف الحريري بجانـب المقامـات   المقامات، و
  :ديوانًا من الشعر ومجموعة من الرسائل كما خلف كتبا في النحو واللغة، لمزيد من التفاصيل ينظر

  .٤٧- ٤٤م، ص١٩٥٤المقامة، الطبعة السادسة، دار المعارف، القاهرة : شوقي ضيف -
وتبعـه   م،١٨٦٧بترجمتهـا إلـى اإلنجليزيـة     الحريزي الى العبرية، وقام توماس تشنري ترجمها حيث  )٢(

دي  وترجمها,  ١٩٥٠و  ١٩١٥وكذلك بريستون الذي ترجمها مرتين , م١٨٩٨استجاس فترجمها أيضاً سنة 
  أما في ألمانيا فقد قام ركرت وترجمها سجعاً باللغة األلمانية  . ساس إلى الفرنسية

  . ٢٨١ص, األدب العبري في األندلس بين التقليد والتجديد: لرحمن مرعيعبد ا -
ספר  על מהדורה חדשה ושלמה של( המצרים אוציא לשון הקודש מבין: בהר אלמוג  )٣(

, )הערבית ,שנה כי העברית אינה נופלת משפת התרבות הגבוהה 700שמוכיח כבר , "תחכמוני"ה
  .2010/08/06, הארץ

  .15' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٤(
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وطلبوا مـين وأنـا   . وعندما مسع كرماء األندلس كتاب اإلمساعيلي أعجبوا به (
أكملـت   وعندما. ومل أستطع رفض طلبهم .  أن أترجم هلم هذا الكتاب. بينهم 

. وركبت السفن . وسلكت الطرق . تركت بييت . ت الكتاب وترمج. مرادهم 
  ).واجتهت حنو الشرق. وتركت الغرب . وعربت البحار 

في األندلس بناء علي طلب أسخيائها، ي أكمل ترجمة المقامات حريزمما سبق أن ال يتضح   
وتركـت  . وعربت البحـار  . وركبت السفن . وسلكت الطرق . تركت بييت : "وفي عبارتـه 

داللة على أنه بعدما أكمل الترجمة بدأ رحلته المعروفة إلـى   )١("واجتهت حنو الشرق. غرب ال
الحريزي تـرجم المقامـات قبـل    أي أن  ،)٢(م١٢١٦لتي يؤرخ لها فيما قبل سنة وا الشرق،
، )٣(م١٢١٥ –١٢٠٥ يري شيرمان أن الترجمة تمت بـين أعـوام   وفي هذا الصدد. م١٢١٦

نفس الفترة التـي   إلي ، ويشير أبراهام ليڤي)٤(١٢١٦-١٢١٣أعوام بين  رمان أنهاويحدد هب
على أية حال فاختالف هؤالء الباحثين حول سنة االنتهاء  .)٥(م١٢١٦ -١٢١٣رمان حددها هب

  .من الترجمة يبدو أنه ليس اختالفاً جوهرياً فالسنوات متقاربة إلى حد كبير

شاراً واسعاً من الشرق الي الغرب؛ ذلك ألن بالذكر أن مقامات الحريري انتشرت انت يردج   
هذا باإلضـافة إلـي    ،وجدوا فيها ضالتهم لما تحمله من حكايات ملحة وقصص مسلية القراء

مسـلمون   _ولم يكن أهل األندلس .  والمتعة ثارةلحريري في الكتاب الذي تميز باإلأسلوب ا
بـاإلطالع   _ بشغف بالغو_ ا ؛ حيث اهتموعن حركة الفكر والثقافة بمنأى _ويهود وغيرهم 

. بيهود األنـدلس علي كل ما هو جديد ومثير والسيما في المجال األدبي الذي كان حديث عهد 
منهم أن يلـبس  حاول عدد  ود بعد ما انبهروا ببالغة الكتاب،ن اليهالمثقفي"ويري شيرمان أن 

ي كان لهم بمثابة البطل الذن الحريزي وعلي ما يبدو فإ )٦("الكتاب لباساً عبرياً وفشلوا في ذلك
أن اللغة العبرية يمكنها استيعاب مثل هـذه البالغـة    استطاع أن يحقق لهم غرضهم ويبرهن

الحريـزي طريقـة سـليمان بـن      سلك"وفي هذا الصدد . المتميز وأسلوبها تهاالغنية بمفردا

                                                 
  .15' עמ ,שם  )١(
  .9' עמ, כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי  )٢(
   .98 'עמ, חלק א, ספר שני, השירה העברית בספרד ובפרובאנס: חיים שירמן  )٣(
יכת בער, )למדע ולספרות, ירחון לתורה(סיני , יהודה אלחריזי' ספר תחכמוני לר: הברמן. מ. א  )٤(

הוצאת מוסד הרב , )קפח(יב –) קפג(חוברות ז, כרך לא, שנה חמש עשרה, הכהן מימון. ל. הרב י
  .קיג' עמ, ב''אילול תש-ירושלים ניסן, קוק

(٥)  Abraham Lavi: The Rationale of al-Ḥarīzī in Biblicizing the Maqāmāt of al-Ḥarīrī, 
The Jewish Quarterly Review, New Series, Vol. 74, No. 3 (Jan., 1984), p.280.    

 .98 'עמ, חלק א, ספר שני, השירה העברית בספרד ובפרובאנס: חיים שירמן  )٦(
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العبرية بالفعل  ومن سبقه من الذين تعصبوا للغة العبرية ورغبوا في إثبات أن اللغة )١(جبيرول
  .)٢("أن تصمد في منافسة اللغة العربيةيمكنها 

لحريزي والذي في كتاب مقامات ا وبالفعل كان لهم ما أرادوا وتحقق حلمهم الذي ظهر جلياً   
ص علي رغم ما يشوب الكتـاب مـن نصـو    تاب نثري فني يدخل اللغة العبرية،يعد أول ك

 הֶּזהַ  רפֶ סֵ הַ  ינֵ יְ נְ עִ  לּכָ ":قوله ة أنكرها الحريزي بواقتباسات تعود إلى مصادر عربية وإسالمي
 وكــل موضــوعات هــذا( )٣("אּוצָ יָ  הדָ הּויְ  יּמֵ מִ ּו.  אּובָ  ברֹוּקָ מִ  יםׁשִ דָ חֲ .  אּורָ בְ נִ  יבִ בָ ּלמִ 

  . )٤()ومن معني يهودا خرجت.  جديدة جاءت من قريب. بدعت أُالكتاب من قليب 

ن ضاع جزء منهـا فـي العصـور    لك"؛ حريري كاملةات الأن الحريزي ترجم مقام يبدو   
ملة من نهاية المقامة األولي جاء في مخطوطة غير كا ال يوجد منها سوي ما واآلن. الوسطي

ولذلك ال يعرف أحـد اسـم    الفتتاحيةوحتى بداية المقامة السابعة والعشرين، أيضاً ينقصها ا
מחברות (لترجمة اسم مقامات إيتيئيل ون علي امعظم الباحثين يطلق ومع ذلك فإن. )٥("الكتاب

اث المقامات بدالً من لراوية أحديئيل الذي وظفه الحريزي يتاسم الراوي إ ىنسبةً إل) איתיאל
وأول من أطلق هذا االسم هو توما تشنري فـي القـرن   . راوي الحريري الحارث ابن همام

                                                 
م في ملقة بجنوب األندلس، ١٠٢٠، ولد سنة ه العربي أبو أيوب سليمان بن يحيىاسم: سليمان بن جبيرول  )١(

، كان للبيئة العربية األندلسية أثرهـا البـالغ   )يسنة حسبما ذكر الحريز٢٩عن عمر (ومات في ريعان شبابه 
، )األخالق وإصالح ئع الحياة ومختار الآللونبي(العربية على ثقافته، ففي حقل الفلسفة ألف ثالثة كتب فلسفية ب

وفي باب الشعر نظم بالعبرية مجموعة كبيرة مـن األشـعار   . فالسفة المسلمين في زمانهوكان تلميذاً نجيباً ل
. كتاب العقْد ספר הענקتاج الملْك و כתר מלכותالدنيوية، فقد بعضها ، باإلضافة إلى مؤلفين شعريينالدينية و

  :لمزيد من التفاصيل ينظر
, מהדורה שניה, עם-הוצאת אור, האיש ויצירתו –שלמה אבן גבירול: לבן- יוסף שה -

 .11-5' עמ, ח''ישראל תשמ

  .٤٩٣ص  تاريخ الفكر األندلسي،: آنخل جنثالث بالنثيا -

הוצאת ספרים , )פרק בתולדות הספרות והחברה במזרח(המקאמה והמחברת : גויטיין. ד. ש  )٢(

  .38' עמ, 1951אביב מאי -תל, מחברת א, כרך חמשי, מחברות לספרות
 .14' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٣(
هذه المقامات ومن قلبه خرجت، وهو بذالك يسير على ومن خالل التصريح يتفاخر الحريزي بأنه مبدع   )٤(

في عادتهم التصريح  في مقدمة المقامات عن إبداع  _خاصة الحريري _ نهج كتاب المقامات العربية 
  .المقامات من القلب، كنوع من التلوين البالغي في إطار الخيال األدبي

עת למדע -כתב(ת הספרו, הערבית בספרות המקאמה התקבלות לבעיית: דרורי רינה -
  .55' עמי, 1985אביב יוני -אוניברסיטת תל, 32' מס, )הספרות

  .98 'עמ, חלק א, ספר שני, השירה העברית בספרד ובפרובאנס: חיים שירמן  )٥(
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ة لترجم سم المتعارف عليهمقامات إيتيئيل هو االومن بعده سار اسم  )١(التاسع عشر الميالدي
  . ي الحريزي العبرية لمقامات الحرير

؛ إذ قـام بتغييـرات جوهريـة علـي     في الترجمة لحريزي لم يكن دقيقاًاأن  من الواضح    
 أنه صبغ المقامـات بصـبغة يهوديـة؛    كان أهمها ث واألسماء واألماكن في المقامات،األحدا

وفـي هـذا   . بفقرات من العهد القديم ي استبدلهاحريردة في مقامات الفاآليات القرآنية الموجو
وفي  ،)٢("٩١الفاتحة بالنص العبري للمزموراستبدل سورة "يذكر شيرمان أن الحريزي  اإلطار

ديم تـرتبط بـالمعني   هذه الحالة نجح الحريزي باستبدال اآليات القرآنية بفقرات من العهد الق
هذا  ،)٤(]�[بموسي ] �[مد كان يستبدل اسم مح كما أنه ،)٣(القرآنيةلآليات  والهدف الرئيس

كان من أهمها ما أجراه  ؛لغوية وتعديالت في أسماء المقامات وأحداثهاباإلضافة إلي تغيرات 
   .)٥(يعلي المقامة الرابعة والعشرين من مقامات الحرير

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

(١)  Abraham Lavi: A comparative study Of Al-Hariri's Maqamat And their Hebrew 
translation by Al-Harizi, A dissertation submitted in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of Doctor of philosophy (Near Eastern Studies), The 
University of Michigan 1979, p.6. and see:  

יהודה בן ' העתיקו ללשון הקדש המליץ הגדול ר, ספר מחברות איתיאל: תאומא טשנרי -
   .ח' עמ, הקדמת המוציא לאור, ב''לונדון תרל, וויליאמס ונורגיט ,שלמה אלחריזי

 .181' עמ, תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת: חיים שירמן  )٢(

(٣)   Jonathan P. Decter: The Rendering of Qur’anic Quotations in Hebrew Translations 
of Islamic Texts, The Jewish Quarterly Review, Vol. 96, No.3 (Summer 2006), p. 352  
(٤)  Ibid, p. 351.   
(٥) Abraham Lavi: A comparative study of Al-Hariri's Maqamat And their Hebrew 
translation by Al-Harizi, pp. 113-125.  
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        مؤلفاتهمؤلفاتهمؤلفاتهمؤلفاته) ) ) ) بببب((((    
  )١(ספר תחכמוניكتاب تحكموني ) ١(

يحتوي على خمسين مقامة و مقامات الحريزي  كتابل متعارف عليهاالسم ال تحكموني هو    
باللغة العبرية، كتبها الحريزي بالنثر المسجوع على غرار المقامات العربية، ونـال الكتـاب   

؛ وذلك لما يحويه الكتاب غة بين الباحثين على مر العصورانتشاراً كبيراً في زمانه، وأهمية بال
فبفضـل هـذا   . سلوب بالغي مقامي لم تعهده اللغة العبريـة من موضوعات مختلفة جاءت بأ

أسس المقامـات  على نفس  الكتاب يعد الحريزي أول يهودي يكتب كتاب مقامات عبرية كامالً
خمسـين  (متفقاً مع سابقيه من كتاب المقامات العربية في عدد المقامـات  العربية الكالسيكية؛

افتتاحيـة وموضـوع   (وعناصر تكوين المقامة )الراوي والبطل(والشخصيات الرئيسية) مقامة
  .، وغيرها)النثر المسجوع(إلى أسلوب الكتابة  باإلضافة) وحبكة وحل

من المعروف أن الحريزي قام برحلة طويلة إلى المشرق العربي ومات في حلب بسوريا،     
و فـي  في مصر وه ه التي كتبهامقاماتعندما كان في دمشق نظم "الحريزي ويرى كامينكا أن 

                                                 
على مقاماته، وإنما أشار ) תחכמוני(يذكر مناع حسن عبد المحسن أن الحريزي لم يطلق كلمة تحكموني    )١(

ومرة فـي المقامـة    وسبع مرات في إهدائه إلى صموئيل البرقولي لكتاب اثنتي عشرة مرة في المقدمةاليها با
ر أن الكلمة وزنَويرى كلَ. خاطبين وهي بمعنى جعلتموني حكيماً، ويرى أن الكلمة مسندة إلى ضمير المالثالثة

ֵאֶלה ְשמֹות ַהִגּבִֹרים ֲאֶשר : لثالث والعشرين من سفر صموئيل الثـاني تعود إلى الفقرة الثامنة باإلصحاح ا

يشَـيب بشَّـبثُ   : هذه َأسماء اَألبطَاِل الَّذين ِلداود"وترجمتها في النسخة العربية  ְלָדֵוד יֵֹשב ַבֶשֶבת ַתְחְּכמִֹני
 يونكَمات غير الواضحة للفقرة على أسماء األبطال، لكن يرى تحتوي هذه الكلم": ، ويعلق كلوزنر قائال"التَّح

تُفسر لهم بأنهـا  בשבת תחכמוני تعني الحكيم، وعبارة  ) تحكموني( תחכמוניفصحائنا على مر العصور أن 
ؤلف الحريزي فـإن المصـطلح الثـاني    جلسة في مجلس الحكماء، وحينما يكون أحد المصطلحين هو اسم لم

  ويـرى إسـرائيل ابراهـامز أن تحكمـوني تعنـي     . )"مقامة(للمفهوم العربي هو األقرب  )مجلس الحكماء(
 "the wise one "מנחת ومن المحتمل أن يكون الحريزي استخدم هذا االسم متأثراً بمقامـة  . الرجل الحكيم

أن  والد بطل المقامة زِرح، ومن المعروف حيث كان تحكموني اسم ؛ليهودا ابن شبتاي )يهودا قربان( יהודה
  :ينظر). مقامة الزواج(بن شبتاي هذه في مقامته السادسةابمقامة  لحريزي تأثرا

المقامة بين العربية والعبرية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اللغـات  : مناع حسن عبد المحسن -
  .٨٤،٨٣، ص ١٩٨٨والترجمة، جامعة األزهر، القاهرة 

 .63' עמ, ל''אביב תש-תל ,יק'צ'צ הוצאת יהושע, הנובלה בספרות העברית: קלוזנר. א. י -

 והשפעתה על ליהודה אבן שבתי "יהודה מנחת" המחברת של למקורותיה: דישוןיהודית  -
 .57' עמ, )ל"תש(יב -ספרד יאאוצר יהודי , מקאמת הנישואין ליהודה אלחריזי

 -  Israel Abrahams:  A short history of Jewish literature (from the fall of the 
temple (70 c.e.) to the era of emancipation(1786 c.e.)), T. Fisher Unwin, London 
without date of publication, p 79   
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في ) تحكموني(كتب مقاماته "يهوشع بالو أنه يوسف يهلوم و ، في حين يذكر)١("طريقه لرحلته
، فالقارئ في ثنايا مقامات الحريزي يستشعر رائحة )٢(]"حلب[الشرق؛ في المكان الذي مات فيه

المشرق العربي التي تفوح من مقامات الحريزي؛ خاصة وأن الحريزي اعتمد كثيـرا علـى   
في كتابة مقاماته وما تحمله بين طياتهـا مـن   _ والسيما المقامات العربية_ر العربية المصاد

مضامين وحكايات نقلها الحريزي من كتب التراث والمقامات العربية وأدخلها فـي مقاماتـه،   
  . بعدما صبغها بصبغة يهودية وأجرى عليها تعديالت أخرى

المسلمين في كتابة مقدمات  لعلماء والكتابمن الجدير بالذكر أن الحريزي سار على نهج ا    
الحريزي لم يكتـف بإهـداء كتابـه     وإهداء الكتاب إلى شخصيات معينة، غير أن لمؤلفاتهم

يعلل "، ولعل الحريزي له غرض في هذا الشأن إذ )٣(أشخاص ربعةلشخصٍ واحد؛ بل أهداه أل
صية إلى عامـل كثـرة   الباحثون لجوء الحريزي إلى تخصيص أو إهداء كتابه ألكثر من شخ

ترحاله وتغربه في مواطن عديدة في الشرق، وحاجته في ذلك الوقت إلى الدعم المـالي مـن   
أغنياء الطائفة حتى يستطيع أن يستكمل رحالته، ولذلك لجأ إلى هذا األسلوب الذي يتمكن من 

  .)٤("خالله من توفير الدعم المالي الذي كان في أمس الحاجة إليه في أسفاره

لقد كتب الحريزي مقاماته باللغة العبرية على الرغم من صعوبة هذه التجربـة؛ ذلـك ألن       
ولغتـه   بشكله ومضـامينه _ المقامة_اللغة العبرية لم يسبق لها استيعاب مثل هذا الفن األدبي 

��ت      ، كما لم يسبق ألحد من اليهود تأليف كتاب مقامـات كامـل  الفريدةO�Pnhا É��É أ�·� ��~�

  N��k|fhن اليهود في تلك الفترة كانوا يتعاملون باللغة العربية؛ والدليل على ذلك أن صة أ؛ خاا
أنهـم  معظم مؤلفاتهم الدينية وغيرها في فترة العصور الوسطى كتبوها باللغة العربية، كمـا  

                                                 

  .XXXVI 'עמ ,מבוא, קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי   )١(

  .  89-77' עמ, מסעי יהודה: יוסף יהלום ויהושע בלאו  )٢(
)٣(  شموئيل بن البرقولي بواسط وياشيهو : ماء أربعة أشخاص أهدى لهم الحريزي كتابه وهمرمان أسبِذكر ه

ا وشماريا بن داود بأرض اليمن، ونشر هبرمان مقدمة للكتاب ڤبن يسي بدمشق وشموئيل بن نسيم بأرام تسو
 وابنه أبو نصر) نسيم االسم العربي لشموئيل بن(ة عبد القادركتبها الحريزي باللغة العربية وأهداها لسديد الدول

. ، وال يستبعد هبرمان أن يكون هناك إهداءات أخرى للكتاب أهداها الحريزي ألشخاص آخرين من حلب
  :لمزيد من التفاصيل ينظر

  .קיד' עמ, יהודה אלחריזי' ספר תחכמוני לר: הברמן. מ. א -

ם עיוני(תוך , ורשימת תוכן מקאמותיו" תחכמוני"ההקדשות לספר : הברמן. מ. א -
 .137' עמ, ב''תשל, הוצאת ראובן מס ירושלים, )בשירה ובפיוט של ימי הבינים

 .36' עמ, כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי -

 .٢٤المقامة العبرية بين التأثر والتأثير، ص : عبد الرازق أحمد قنديل   )٤(
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والسؤال الـذي يطـرح   . المؤلفات العبرية إلى اللغة العربية وظفوا المترجمين لترجمة بعض
، على الرغم من المصاعب التـي  ؟تعمد الحريزي كتابة مقاماته باللغة العبرية نفسه اآلن لماذا

؛ خاصةً من ناحية مفردات اللغة وألفاظها التي كانت حديثة عهد في المجال األدبي، ههقد تواج
ومن ناحية أخرى أسلوب المقامات الذي ربما يقف كحجر عثرة أمامه لما يتسم به من تالعب 

فـي   غي إلى جانب المحسنات البديعية، أضف إلى ذلك أنه كتب مقاماتـه لُغوي ولفظي وبال
اليهـود فـي تعـامالتهم     العربية هي اللغة السائدة عنـد  للغةالمشرق العربي في فترة كانت ا

  .ومؤلفاتهم

إحياء اللغة العبريـة والغيـرة    تابة مقاماته باللغة العبرية هادفاًأن الحريزي تعمد ك ال شك   
ה זֶ ר הַ פֶ סֵ י הַ תִ רְ ּבַ חִ ": ات أنها تستطيع استيعاب فن المقامة، وعبر عن ذلك بقولـه عليها، وإثب

ألّفت هذا الكتاب إلظهار قوة اللغة املقدسـة  ( )١("ׁשקודֶ ם הַ עַ לְ .  ׁשקודֶ ן הַ ֹוׁשלְ  וחַ ת ּכאֹורְ הַ לְ 
 ،)٢(رية، وفي هذا اإلطار يرى الحريزي أن الرب أرسله للدفاع عن اللغة العب)للشعب املقدس

على الكتاب اليهود لعدم اهتمامهم بالكتابة  وتظهر غيرة الحريزي على لغته العبرية  في ثورته
  :الكتاب وليس في اللغة العبرية، وفي هذا يقولباللغة العبرية ويرى أن العيب في هؤالء 

 

)٣(  
نـها،  أن النقص كامن م ألم مل يفهموا أقواهلـا، وال يـدركوا مفات   هم مل يعرفوا(

 اًفيعتقد أن بالشمس مصاب/ فتظلم يف عينه الشمس املضيئة أمامه / كاملصاب بالرمد 
وال يدرك أن اخللل يف عينيه، وهكذا معظم أبناء شعبنا حيتقرون لغة الكتاب  أو خلالً

                                                 
  . 12'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי ) ١(

בטאון לשאלות חינוך (ד ''בשדה חמ, יהדה אלחריזי לשפה העברית' קנאת ר: אהרון גימאני   )٢(

  .84' עמ, ן''אביב תש-תל, י- חוברת ט, שנת השלושים ושלוש, )והוראה
  . 12'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٣(
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املقدس ألن أمورها غريبة عنهم، وان عيوم مضيئة وال يرون، واملن بـني أيـديهم   
  )١()نه، وأار عدن أمامهم وهم عطاشىخيرجون جبمعه فال جيدو

وبالفعل كان للحريزي ما أراد واستطاع أن يترك تراثاً أدبياً عبريا غير معهود من قبل في    
األدب العبري، ويعتبر كتابه تحكموني شهادةً هامة على براعته في اللغة العبرية وقدرته على 

علماً للمقامة العبرية، وأسـتاذاً  _ وبحق _ وبفضل مقاماته هذه يعد  )٢(توظيف ألفاظها بمهارة
لمن جاء بعده من اليهود وتأثروا به في مقاماتهم، وتخطى تأثيره نطاق األدب العبري، إلـى  
األدب األسباني؛ فقد كان لمقاماته أثرها الواضح على القصة البيكاريسكية األولى حياة لثريـو  

بمقامـات   في قصصه باني رويج قد تأثرلكاتب االسا ، ومن المحتمل أن يكون )٣(دي تورمس
  .)٤(ةالحريزي العبري

  كتاب العقْدק נָ עֲ ספר הָ ) ٢(
اختلف البعض حول اسم صاحب الكتاب، فهل هـو يهـوذا الحريـزي أم هـو إبـراهيم         

الحريزي؟، لكن بعد بحث ودراسة لمحتويات الكتاب يرجح حاييم برادي أن الكتـاب ليهـوذا   
ذا الخالف بسبب ضياع مقدمة الكتاب، بناء على ما ذُكر حول عدم ، ربما حدث ه)٥(الحريزي

  .)٦(احتواء الكتاب على مقدمة المؤلِّف
 ٢٥٦؛ حوالي توي على عدد كبيير من أبيات الشعرحت ةشعريوالكتاب عبارة عن مجموعة   

ن يكتب عنوا على ترتيب الحروف الهجائية؛ بحيث الحريزي باللغة العبرية، اكتبه ،)٧(مقطوعة

                                                 
  الترجمة نقالً عن )١(

يهودا الحريزي، مجلة الشرق، العدد  رِبيلل תחכמוני األصالة واالنتحال في كتاب :يوسف دانا -
  .١٩م، ص ١٩٨١نيسان، شفا عمرو _ األول، السنة الحادية عشرة  كانون ثاني 

(٢)  Gustav Karpeles: Jewish literature, and other essays, The Jewish Publication 
Society of America, Philadelphia 1911, p. 211.   

  .٢١٧-١٢٦المقامة العبرية بين التأثر والتأثير، ص : أحمد قنديلعبد الرازق   )٣(
(٤)  David A. Wacks: Reading Jaume Roig's Spill and the Libro de buen amor in the 
Iberian maqama tradition, Bulletin of Spanish Studies, Vol. LXXXIII, No. 5, 2006, p. 
5.   

 עם די כתבי י''עפ לאור יוצאים, מסתרים מטמנינדפס תוך ספר , ענקה ספר: יהודה אלחריזי  )٥(

  .6-2' עמ, דבר של המוציא לאור-ראש, תרס״טפראג  , בראדי חיים ידי על והגהות הערות
  .62' עמ ,אקספרד גנזי: דוקעס ליב המכונה ויהודה עדעלמאן צבי הירש   )٦(

  .1' עמ, לאורדבר של המוציא -ראש, הענק ספר: יהודה אלחריזי  )٧(
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؛ فمـثالً يقـول   )١(كل مجموعة من األبيات بحرف من الحروف األبجدية لكن باللغة العربيـة 
وهكذا إلى حرف التاء، ويبدأ بهذا الحرف كل كلمة فـي نهايـة   " حرف الباء"و" حرف األلف"

ومضمون القصائد يهـتم بـأمور أخالقيـة    . البيت، وهكذا مع كل مجموعة خصصها لحرف
، ويرى عزرا فليشر أن )٢(يها تعتمد على المجانسة مع ازدواجية المعنىوخشية اهللا، والقافية ف

  .)٣(العقد لموسى بن عزرا קנָ עֲ הָ  الحريزي نظم أشعار كتابه هذا على غرار كتاب

  كتاب األقدار  תלֹורָ גֹו רפֶ סֵ ) ٣(
، اختلفت المصـادر حـول   )٤(هو عبارة عن مقال محدود القيمة وجد في مخطوطة واحدة   

 הגורלות סודות דיניأو  )أحكام األقـدار (דיני הגורלות"حيث ظن البعض أن اسمه اسمه؛ 
: ، في حين أن الحريزي ذكر اسم كتابه هذا في المقامـة الخمسـين  )٥()"أسرار أحكام األقدار(
 لرجل من كبار. وألَّفت كتاب األقدار ( )٦("תלֹוהִ קְ י הַ בֵ שּוחֲ יש מֵ אִ לְ . ת לֹורָ ר גֹופֶ י סֵ תִ רְ ּבַ חִ וְ "

ولعل السبب الرئيس وراء االختالف حول اسم الكتاب؛ هو ما ذكره الحريزي نفسه . )الطوائف
هذا ( )٧("והמזלות הכוכבים דיני דרך על הגורלות סודות ספר זה": في افتتاحية كتابه هذا

م ١٢٠٣والكتاب يعود إلـى سـنة   . )كتاب أسرار األقدار على طريقة أحكام النجوم واألبراج
  .)٩(ويذكر أن الحريزي كتبه بناء على مصدر عربي ،)٨(تقريباً

  

                                                 
ر، ڤفي كتابة كتابه تحكموني، فطبقاً لما جاء في طبعة هانو بسبق وأن نهج هذا األسلو ييبدو أن الحريز  )١(

فإن المقامات كانت مكتوبة باللغة العبرية، في حين أن عنوان كل مقامة جاء باللغة العربية، لمزيد من 
  :التفاصيل ينظر

-  Iudae Harizii: Macamae (Pauli De  Lagarde ), Studio et sumptibus editae 
Unveranderteb Neudruck, Orient-Buchhandlung Heinz Lafaire, Hannover 1924, pp. 
10-204.       

  .520' עמ, כרך שלישי, האנציקלופדיה העברית   )٢(
ספר , חדשה סדרה, קבץ על יד, קבצים של  שירי צימודים מאת יהודה אלחריזי: עזרא פליישר  )٣(

   .184' עמ, ח''ירושלים תשנ, הוצאת מקיצי נרדמים, )כד(יד 
  .62' עמ ,אקספרד גנזי: דוקעס ליב המכונה ויהודה עדעלמאן צבי הירש  )٤(
  .638' עמ ,שני כרך :ישראל גדולי אנציקלופדיה לתולדות  )٥(
  .397' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٦(

(٧)  Benjamin Richler:  Hebrew Manuscripts in the Vatican Library Catalogue, p. 436     

  :ועיין כן. XXIX 'עמ ,מבוא, קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי )  ٨(

  .146' עמ, תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת: חיים שירמן -

  .638' עמ ,שני כרך :ישראל גדולי אנציקלופדיה לתולדות   )٩(
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  كتاب الدرر) ٤(
هو الكتاب العربي الذي يصف رحلة الحريزي الى الشرق، وهو أحدث مؤلَّف تم الكشـف     

م؛ ٢٠٠٩عنه ليهوذا الحريزي، والذي تم التحقق من اسمه في العصر الحالي، بعد نشره سنة 
طمورة الهوية لفترات طويلة، وقد اعتقد معظم الباحثين حيث ظلت أجزاء متفرقة من الكتاب م

، ونشرت أجزاء متفرقة من المخطـوط  )الروضة األنيقة(أنها ضمن المقامة العربية للحريزي 
بدون معرفة االسم الحقيقي للمؤلَّف، وأول ظهور لها كان عن طريق حـاييم شـيرمان فـي    

  .)١(يزي لمقامات الحريري البصريم والتي تتعلق بترجمة الحر١٩٣٠أطروحته للدكتوراه 

م ، بواسـطة  ٢٠٠٣سنة  وقد تم نشر معظم محتويات الكتاب ضمن كتاب رحالت يهودا    
يوسف يهلوم ويهوشع بالو؛ باعتبار أن هذه المحتويات ضمن مقامة الحريزي العربية الروضة 

بها طبعة أولى  األنيقة وليست ضمن كتاب الدرر، ونشراها طبقاً لمخطوطتين سابقتين وأرفقا
لبقايا مخطوطة ثالثة؛ والتي اكتشفها يهلوم في المكتبة الجمهوريـة فـي بطربـورج ضـمن     

وطبقاً لما نشره يهلوم وبالو ضمن كتـاب  . )٢(}��Ë ڤ��h|آ�t المجموعة العربية اليهودية الثانية 
ت رحالت يهودا كانت بداية المؤلَّف ناقصة؛ وتم اكتشاف الجزء الناقص بعدما نشـرا رحـال  

يهودا، حيث توجه إليهما يوسف ينون فنطون من السيربون وعرض أمامهما بقايا إضافية من 
��Ë ڤ�k|آ�t المخطوطة األصلية للمؤلَّف ضمن المجموعة العربية اليهودية الثانية لمجموعـة  { 

ولعل الجزء الهام جداً فـي  . )٣(جيدة ببطربورج، هذه البقايا التي تُظهر المؤلَّف كامالً بصورة
                                                 

ومن بعده توالت النشرات على مر السنين، خاصة بواسطة شتيرن؛ الذي اهتم باألجزاء التي تصف مصر   )١(
 لقد أكمل شتيرن عمله بعدما نشر هيرشفيلد منذ أكثر من مائة عام مقتطفات من مخطوطة أخـرى . والعراق

األجزاء كاملة عدة مرات  يڤارتسهوقد نشر يهودا . بردجالجنيزا في كام للمؤلَّف والتي حفظت ضمن أوراق
بعد موت شتيرن وعرفت بأنها أجزاء من مقامة الحريزي العربية، وتحتوي هذه األجزاء على قصائد عربيـة  

لمزيد من . نظمها الحريزي بهدف مدح أو هجاء رجال الطوائف اليهودية الذين قابلهم أثناء رحلته إلى الشرق
  :التفاصيل ينظر

  .13' עמ, כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי -

, 23חוברת , בקורת ופרשנות ,שריד מן המקאמה הערבית של אלחריזי: יהודה רצהבי -
  .55-51' עמ, ח''אילן תשמ-אוניברסיטת בר

-   Hartwig Hirschfeld: Fragment of an Unknown Work by Judah Al-Harizi, pp. 
697-683.  

-   S. M. Stern: Some Unpublished poems by al-Harizi, The Jewish Quarterly 
Review, New series, vol. 50, No.3- 4, University of Pennsylvania press ,Jan- 
Apr., 1960, pp. 269-276, 346-364.   

  .  167-91' עמ, מסעי יהודה: יוסף יהלום ויהושע בלאו  )٢(
 .27-26' עמ, כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי    )٣(
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ه المخطوطة الجديدة هو احتواؤها على افتتاحية الكتاب؛ والتي يظهر فيها بوضوح االسـم  هذ
، وبذلك تم تصحيح ما ورد خطأ عند بعـض  )كتاب الدرر(الذي أطلقه الحريزي لمؤلّفه وهو 

  ).الروضة األنيقة(الباحثين الذين ظنوا أن هذه القصائد العربية ضمن مقامة الحريزي العربية 

إلى اسم الكتاب تقسيم الحريزي كتابه إلى  ةل افتتاحية الكتاب يتضح أيضا باإلضافومن خال   
وفيمـا  . )١(وهو القصائد اإللهية والجزء الثاني محاسن الملَّة اإلسرائيلية لجزئين؛ الجزء األو

، لكن بعد بحث مستفيض آخر )٢(يتعلق بالقصائد اإللهية، فقد سبق لشتيرن أن نشر جزءا منها
جموعة العربية اليهودية الثانية عن طريق يوسف يهلوم ويوسف ينون، اتضح أن جزءا في الم

التي عرفوها بشكل جزئي من خالل ما نشره سابقاً شتيرن طبقـاً لبقايـا    ةمن القصائد اإللهي
ويتضح من خالل مقارنة . )٣(مختلفة من أوراق الجنيزا، لها بقايا أخرى في المخطوطة الرئيسة

ن مع ما نُشر مؤخراً في كتاب الدرر وبصفة خاصة ما يتعلق بالقصائد اإللهية؛ ما نشره شتير
أن قصائد شتيرن تنقصها االفتتاحية كاملة ويشوبها بعض األخطاء في حروف بعض الكلمات؛ 

                                                 
قد أو أن كلماته غير واضحة للمحققين، حيث جاءت بداية لجزء األول من افتتاحية الكتاب فُيبدو أن ا   )١(

  :االفتتاحية ناقصة كالتالي
  وتأليفهم بشيء يكرهونه . يشتهونه  ›... ... ‹" 

  فطرزت ديواين باسم مجاعتني

  مم الكوكبيةواهل. ذات الشيم األدبية . مها اجلماعة املصرية اأحد 

  ذات النفوس األدبية . مث مجاعة القاهرية  

  واألفعال املرضية. واأليادي احلامتية 

  متجملة حبسن الفعائل. فإا عارفة قدر الفضائل 

  بأدلة للمنائح. عشقها يف املدائح 

  وال يضيع ثنائي على معاليهم. وأنا أرجو أن ال أخطئ فراسيت فيهم 

  وقسمت كتايب هذا على قسمني

  .القسم األول يف ذكر التسابيح اإلهلية

  والتاين يف حماسن امللة اإلسرائيلية

  وباهللا أهتدي. وهذا حني أبتدي 

  :،  للمزيد عن الجزء الباقي من االفتتاحية ينظر..." .ذكر القسم األول من كتاب الدرر
   .49-44' עמ, כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי -

(٢)  S. M. Stern: Some Unpublished poems by al-Harizi, pp. 347-350. 
    .27' עמ, כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי  )٣(



‐ ٤٦ -  
 

، )١(حيث اتفقت قصائد شتيرن مع قصائد كتاب الدرر في بداية حديث الحريزي عن القصـائد 
الثانية، والقصيدة الثالثة بدون عنوان، والقصيدة الرابعة وعنوانها، وعنوان القصيدتين األولى و

ويظـل  . وجزء من القصيدة التاسعة بدون عنوان القصيدة، وبداية القصيدة العاشرة وعنوانها
جزء آخر من هذه القصائد اإللهية مفقوداً أو تلفت أوراقه ربما بسبب عامل الـزمن؛ حيـث   

لم يبق منهما  ةرر ناقصة، كما أن القصيدتين األولى والثانيوردت معظم القصائد في كتاب الد
  .سوى العنوان، أيضاً القصيدتان الخامسة والسادسة لم يبق منهما شيء

عشر قصائد، باإلضافة إلى قصـيدة  ) اإللهية دالقصائ(لقد كتب الحريزي في الجزء األول    
هج أسلوباً واحداً فـي جميـع   أخرى ذكرها الحريزي على أنها تلخيص للقصيدة العاشرة، ون

أمـا  . ثم أبياتها، وكلها في مدح الخالق وتمجيده )٢(القصيدة ثم عنوانها مالقصائد؛ فهو يذكر رق
لغة الكتابة فكانت العربية ما عدا القصيدة التاسعة؛ فقد كتبهـا الحريـزي بـاللغتين العربيـة     

ربية، ثم يعود ويبدأ صدر البيت ؛ حيث بدأ صدر البيت األول بالعبرية وعجزه بالع)٣(والعبرية
   :الثاني بالعربية وعجزه بالعبرية، وهكذا إلى آخر القصيدة، وابتدأها بقوله

                                                 
اليت هي جليد . بسم الرب اله الكون أبتدي ذه العشر قصائد " : ابتدأ الحريزي حديثه عن القصائد اإللهية بقوله   )١(

  ".يرمحه اهللا] عند شتيرن" لسياألند"بزيادة [ يهودا بن شلومو احلريزي رِبيأنشأ ال. الوجود قالئد 
  :ينظر فيما يتعلق بذلك

  .52' עמ, כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי -

- S. M. Stern: Some Unpublished poems by al-Harizi, p. 347. 
القصيدة األولى في : كما ذكرها الحريزي من هذه العناوين سوى سبعة عناوين، وهي لم يظهر في الكتاب  )٢(

 تعالى ووصف الجالل األعلى، القصيدة الثانية في ذكر مالئكة السماء المقربين إليها القائمين ذكر وحدانية اهللا
،  القصيدة الرابعة في النفس الناطقة التي هي في الفضائل عاشقة، القصيدة الثامنة فـي وصـف القـدس    ...

افها عبرانيـة وأنصـافها   الشريف وفضيلة محلة العزيز المنيف، القصيدة التاسعة في نظم أبيات صلوية أنص
ر اإللهية ومخاطبة النفس الزكية،هذا باإلضافة إلى قصيدة أخرى قـال  عربية، القصيدة العاشرة في ذكر اآلثا

  .وهذه قصيدة أخرى مسمطة لخصتها على آيات من هذه القصيدة المتقدمة الذكر: عنها الحريزي

  .78-52' עמ, כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי -

سلوب من أساليب التالعب اللغوي الذي تفنن به الشعراء اليهود، وهو كتابة قصائد ثنائية اللغة؛ يعد هذا األ  )٣(
أن كتب قصيدة ابتدأها باللغة العبرية وأنهاهـا  ية، وقد سبق لسليمان بن جبيرول  المركبة من العربية والعبر

-١يتاً مزدوجة اللغة، األبيات من بستة أبيات ونصف من اللغة العربية؛ فالقصيدة طويلة ومكونة من خمسين ب
صدره بالعبرية وعجزه بالعربية، وتستمر القصيدة بالعربيـة حتـى    ٤٤مكتوبة بالعبرية، أما البيت رقم  ٤٣

  .نهايتها

  .٢٥٢ص, األدب العبري في األندلس بين التقليد والتجديد: عبد الرحمن مرعي -
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)١(  
نكُإن ت ظِّمعت كوجالل كالمس امللوك  

  لُـلِ جليـرب أنت على اجلَلي يا             
                                  دحم كصفات تأبلغَ مادحٍأعي  

              يكونُ للخلقِ يف اخلالقِ تقييم فكيف  
                               صناق كوكمال شكري يف جالل  

  وكثري وصفي يف عالك قليل                                         
  هـدرك أنْ تحد صفاتـد جلَّ قـق                               

  فكيف لفكري أن يسع لسرك مثيلُ                                         

يبدو أن الحريزي كتب هذه القصيدة أوالً باللغة العربية، ثم استخدم األلفاظ والقوافي وأعـد     
منها قصيدته ثنائية اللغة؛ حيث يوجد تشابه كبير بين قوافي وكلمات هذه القصيدة مع قصـيدة  

/ وفيما يلي عرض ألبيات القصيدة العربية وما يقابلها، )٢(ى باللغة العربية نشرها شتيرنأخر
  :يشابهها في القصيدة ثنائية اللغة

موقع   أبيات القصيدة العربية
نائية اللغة  البيت

ُ
موقع   أبيات القصيدة ث

  البيت

  ع ١  ليلُيا رب أنت على اجلَليلِ ج  ∗ص ١  يا رب أنت على اجلَليلِ جليلُ

  ع ١  إن اجلليلُ مما سواك ذليلُ
  ع ٧  إن العزيز سوى عالك ذليلُ

  ص ١٨  أنت اجلليلُ وما سواك فخاملٌ
هفاتص دحأنْ ت جلَّ عزك ص ٢  قد  هفاتص دحأنْ ت كجلَّ قدر ص ٤  قد  

                                                 

  .62' עמ, כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי   )١(

(٢)  S. M. Stern: Some Unpublished poems by al-Harizi, p. 347.    
 .عجز البيت: صدر البيت، ع:ص يقصد بها رقم البيت من القصيدة،: األرقام ∗
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صناق كص ٣  טּועֲ מְ יִ  ְךלָ דְ גָ י לְ תַ לֹוהִ י תְ ּבֵ רּו  ص ٤  وكمال شكري يف جالل  
  ع ٥  يا رب عفوك للعباد فإنهم    ص ٥  يا رب صفحاً للذنوبِ فلم نزلْ
  ع ٩  عتروا وحلْمك للعثارِ مقيلُ  ع ٥  خنطئ وحلْمك للذنوبِ مقيلُ 
حسنم لُكعلنا وففعائ حتص ١٣  ילַ עֳ ע ּפָ רֹולְ  ָךילֶ עָ ּפְ  פּויָ   ص ٦  قَب  

  ع ١٣  وكذا الفعالُ من اجلَميلِ جميلُ  ع ٦  من اجلَمالِ مجيلُ إن اجلَميلُ
  ع ١٥  ولو النفُوس على السيوف تسيلُ  ع ٨  ولو النفُوس على السيوف تسيلُ

أما الجزء الثاني من كتاب الدرر، فهو يحتوي على عدد كبيرٍ من القصائد بالعربية اليهودية    
يبدو أن هذا الجزء هو الموثِّق ). في محاسن الملّة اإلسرائيلية(ريزي اسموالتي أطلق عليها الح

الحقيقي لرحلة الحريزي المعروفة إلى الشرق؛ حيث عنون الحريزي قصائده بأسماء المـدن  
، ويبدأ الحريزي القصيدة بجزء من النثر ثم يتبعه )١(التي زارها أثناء رحلته، وبدأها بالفُسطَاط

  .)٢(كان في مدح كرماء يهود تلك البالد التي مر بها أو هجاء بخالئها بالشعر، ومعظمه

  مقامة الروضة األنيقة) ٥(
هي مقامة كتبها الحريزي باللغة العربية، وتعتبر المؤلَّف الضائع ليهوذا الحريزي؛ والتي لم   

، )٣(يعرف عنها الباحثون سوى اسمها كما ذكره ابن الشـعار الموصـلي الروضـة األنيقـة    
؛ حيث بدأ في كتاب الدرر باإلضافة إلى جزء منها ذكره الحريزي أثناء حديثه عن أهل بغداد

  :  حديثه بذم وهجاء أهل بغداد من المحدثين، ثم قال

                                                 
اسم يطلق على مصر ويعود أليام فتحها على يد عمرو بن العاص، نسبةً إلى فُسطاط عمرو بن : الفُسطَاط  )١(

ذي لعمرو بن العاص هو بيت من أدم أو شَعر، وقيل الفسطاط ضرب من وأما معناه فإن الفسطاط ال العاص؛
عليكم : أهل الفسطاط، وفي الحديث: األبنية، والفسطاط أيضاً مجتمع أهل الكورة حوالي مسجد جماعتهم، يقال

لمدينة  بالجماعة فإن يد اهللا على الفسطاط، يريد المدينة التي يجتمع فيها الناس، وكل مدينة فسطاط؛ ومنه قيل
  :لمزيد من التفاصيل ينظر. مصر التي بناها عمرو بن العاص الفسطاط

معجـم  ): شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي الرومي البغـدادي (ياقوت الحموي  -
 .٢٦٦-٢٦١م، ص ١٩٧٧البلدان، المجلد الرابع، دار صادر، بيروت 

بكبار الشخصـيات    دية في المشرق العربي، مهتماًالطوائف اليهوتناول الحريزي في هذا الجزء معظم  لقد ) ٢(
. القـاهرة  . الفسـطاط  : لكل طائفة بالبالد التي مر بها  وعددها ثالثين وذكرها على هيئـة قصـائد وهـي   

الرقة . قلعة جعفر . البيرة . سروج . منبج . حلب . حمص . بعلبك . دمشق . القدس . بلبيس . اإلسكندرية 
كركاني . أربيل . الموصل . سنجار . جزيرة ابن عمر . نصيبين . المجدل . رأس العين . الرها . حران . 
  :لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى. البصرة . واسط . الحلّة . كرك . بغداد . دقوقة . 

 .219-92' עמ, כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי -

  .52' עמ ,תרבותי כצומת אלחריזי יהודה רבי: יוסף סדן  )٣(
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  كشفت فيها بعض آثارهم اخلفية. فإين أنشأت فيهم مقامة عربية " 
  واستبقاءاً ملروم. ولقد كنت بطلتها عنهم شفقةً عليهم 

  فأوقدم ناري. من بعض ذلك إىل أضراري  اتعرضو لكنهم
  لتكون على ما فعلوه عالمة. وقد أثبت هنا بعض تلك املقامة 

  .وهي قوهلا فلتندب على يهود بغداد نوادا 
  ولتنحل من كل عني سواكبها

 )١(. . ."ولتجود كل مقلة دموع بفيض الدموع 

ين في زمانه منتقداً أفعالهم السيئة، علـى  وأكمل الحريزي حديثه عن أهل بغداد من المحدث   
غرار قصائد الجزء الثاني من كتاب الدرر؛ وهي نفس القصائد التي ظن معظم الباحثين أنهـا  

إلى وقت قريب، لكن اتضح األمر؛ خاصة بعدما ظهـرت   )٢(ضمن المقامة العربية للحريزي
ريزي للكتاب؛ وكان منها تلـك  افتتاحية كتاب الدرر والتي يظهر فيها اسم الكتاب وتقسيم الح

   .)٣(القصائد وهي في ذكر محاسن الملة اإلسرائيلية
 

  
  

  
  
  
  

                                                 
 .206' עמ, כתאב אלדרר: אלחריזי יהודה   )١(

)٢(  |��{ُ:  

  .٩٥،٩٤اليهود في األندلس، ص: محمد بحر عبد المجيد -

  .55-51' עמ, שריד מן המקאמה הערבית של אלחריזי: יהודה רצהבי -

   167-95' עמ, מסעי יהודה: יוסף יהלום ויהושע בלאו -
  .219-92' עמ, כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי  )٣(
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  الباب األول          

  
        االحتيال ومصادرهاالحتيال ومصادرهاالحتيال ومصادرهاالحتيال ومصادره

        عند احلريزيعند احلريزيعند احلريزيعند احلريزي    
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  الفصل األول
  

        االحتيال يف األدباالحتيال يف األدباالحتيال يف األدباالحتيال يف األدب
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  ظاهرة االحتيال نشأتها ودوافعها
بالعدل ويسود فيها  في غالبيتها اجتماعية تنشأ في المجتمعات التي ال تتسماالحتيال ظاهرة    

الظلم وينتشر فيها الفقر، ولالحتيال عدة صور مثل الكدية والتسول والنصب والتطفل والسرقة 
هم مكائدهم وحيلبلدان ينصبون شباكهم ويستخدمون اللمحتالون باالنتشار في وغيرها، ويقوم ا

حتـال  ؛ فمنهم من يحتال من أجل المال أو من أجل الطعام ومنهم من يللحصول على مرادهم
يفتقـد هـذه   العدل والمساواة في مجتمـع   هدف اجتماعي عام مثل  من أجل محاولة تحقيق

لمال والبذخ والترف في مقابل طبقات أخرى تكدح با األمور؛ خاصة بين طبقات تنعم بعضها
  .وعلية القوم الضطهاد تحت وطأة الحكاموالظلم وا وتشقى وتعانى من ضيق ذات اليد

ومن الثابت أن ظاهرة االحتيال لم يختص بها مجتمع دون آخر، وإنما هي ظاهرة عامـة      
 وقـد . انتشرت في كل المجتمعات طبقًا لظروف حياتها وعالقات أفرادها مع بعضهم البعض

الظاهرة إلي عصور عصوره، وتمتد جذور هذه  العربي هذه الظاهرة على مر عرف المجتمع
العصر الجاهلي؛ حيث ظهر االحتيال في هذا  ا يعود إلىوصل عنهما وأقدم  موغلة في القدم،

األرض رعبـاً  المجتمع عن طريق فئة تعرف باسم الصعاليك الذين كونوا عصبة قوية تمـأل  
اهرة فـي  بدأت هذه الظم بتعاليمه وانتشر العدل والنور حتى ن جاء اإلسالوسلباً ونهباً، وما إ

كل صـوره  حيث زاد االحتيال في االنتشار ب ؛التالشي شيًئا فشيًئا إلي أن جاء العصر العباسي
سمة بارزة من سمات العصر ار واللصوص وأصبح المتسولون والمكدون والمتطفّلون والشُطَّ

مهم واهتمـا  بسبب انتشار الظلم والفقر، واستحواذ الطبقة العليا على المال والثـروة  العباسي؛
  .بالفسق والبذخ والترف على حساب طبقات اجتماعية أخرى تكدح لتوفير أدنى وسائل المعيشة

أدوات التـرف   من األغنياء الموسرين توفرت لـديهم عاشت في العصر العباسي طبقة لقد    
هؤالء سموا بالخاصة، وبجانبهم عاشت طبقة أخرى . وعادات الموسرين من الفرس والرومان

مة أو سواد الناس، وهؤالء كانوا يعانون الفقر ويشقون بالكدح، في حين كان رجال سميت بالعا
السلطة يتحكمون باألسواق واألسعار حتى اضطر هؤالء العامة إلي إعالن الثورات أكثر من 

  .)١(مرة كثورة الزنج وثورة القرامطة

لبيت العباسـي ومـن   وال ريب في أن هذا البذخ إنما كان يتمتع به الخلفاء وحواشيهم من ا  
العلماء والمثقفين، و المغنينشعراء وال الدولة ومن اتصل بهم من وكبار رجال الوزراء والقادة

تب على الشعب أن يكدح ليمأل حياة هؤالء جميعاً بأسباب النعيم، أما هـو فعليـه أن   وكأنما كُ

                                                 
ـ ، ٧عدد ، والمكدين والبخالء ، مجلة جامعة نأدب الطفيليي فيعناصر مشتركة : خالد عزايزة )١(  نتصدر ع

 .٧٨ص م،٢٠٠٣باقة الغربية  ،أكاديمية القاسمي
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ذلك  اق، ومرديتجرع غصص البؤس والشقاء وأن يتحمل من أعباء الحياة ما يطاق وما ال يط
إلي طغيان الخلفاء العباسيين الذين حرموا الشعب حقوقه باالستعباد والعنف الشديد وقد مضوا 
هم وبطاناتهم يحتكرون ألنفسهم أمواله وموارده الضخمة، بحيث كانت هناك طبقة تنعم بالحياة 

  .  )١(إلي غير حد، وطبقات قتِّر عليها في الرزق، فهي تشقى إلي غير حد

ى والملذات وكل ثـروات الـبالد   الشك أن هذا التفاوت بين الطبقة الخاصة التي تمتع بالغن   
الطبقة العامة التي تعانى من الفقر والظلم، أدى إلي ظهور المحتالين والمتسولين واللصوص و

وأدى بؤس هذه الطبقة "وقطاع الطرق، كنتيجة طبيعية لحياة البؤس التي يعيشها عامة الشعب، 
إلي أن ينشأ فيها كثير من القَرادين وأصحاب المالهي الصغيرة الطوافين والحوائين كما  العامة
ها كثير من المهرجين الذين ينقطعون إلضحاك الطبقتين الوسطى والعليا، وأيضا منهم يينشأ ف

من يتصل بخليفة أو وزير فتبتسم له الدنيا، ونشأ فيها أيضا كثير من راضة الخيل والسـواس  
ـ   و ن ميأصحاب القنص والصيد بالكالب والفهود، ونشأت طبقة من األدبـاء المتسـولين المس

، مستعملين كل حيلـة  بالمكدين، وكانوا حينئذ خليطاً من هؤالء األدباء ومن متظاهرين بالنسك
ويدل داللة قويـة  . أو رقية، فهم يطلبون المال من كل طريق، مستخدمين كل حيلة  من شعر

أن كثر بها اللصوص، حتـى    ه هذه الطبقة العامة من البؤس والعيش المريتعانعلى ما كانت 
    .)٢("غدوا في أوقات كثيرة مصدر خطر عظيم ببغداد، لكثرتهم، ولشدة فتكهم

اة االجتماعية في العصـر العباسـي؛   لقد نشأت ظاهرة االحتيال معبرة عن لسان حال الحي   
مما اضطر بعض الفقراء والمحتـاجين إلـى اللجـوء     كنتيجة طبيعية للتفاوت بين الطبقات،

 المال، وكان الطفيليونبأغراض مختلفة فكان المكدون والمتسولون يحتالون من أجل  لالحتيال
 الكسب، وظهر من يحتال من أجل رفض يحتالون من أجل الطعام واحتال اللصوص من أجل

  .مثلما يحدث في المقامات على وجه الخصوص الصور السلبية

  االحتيال في األدب
ألحوال الشعوب والمجتمعات سياسـياً واقتصـادياً    األدب وما زال هو المرآة الحقيقية كان   

واجتماعياً، ومنذ القدم كان األدب بكل فروعه خير شاهد على ما يحدث فـي كـل عصـر،    
نفسه مطلعاً على مـا   دع األدب يجوفالقارئ في الشعر والقصص والروايات وغيرها من فر

                                                 
دار المعارف،الطبعة السادسة عشرة، القاهرة  ،)عباسي األولالعصر ال(عربي تاريخ األدب ال: شوقي ضيف )١(

 .٤٥ص م،٢٠٠٤

دار المعارف، الطبعة الثانية عشرة، القاهرة  ،)الثاني عباسيالعصر ال(عربي تاريخ األدب ال: شوقي ضيف )٢(
  .٦٤ص م،٢٠٠١
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مـن   ابل كان جزء ،حدث في شعب وعصر هذا األدب، ولم يكن االحتيال بمنأى عن األدبي
أو  اأو لص كداوذلك بسبب اشتغال بعض الشعراء واألدباء باالحتيال؛ فمنهم من كان م ؛األدب

ع مـن  لسياسة المجتمع، باإلضافة إلي اهتمام األدباء بذكر قصص المحتـالين كنـو   امعارض
عرض لحال فئة من المجتمع، وبذلك أصبح األدب بمثابة عـين  ناحية أخري ك الفكاهة، أو من

  .راصدة لالحتيال وأخبار المحتالين

والمحتالين اسم األدب  لالتي تحوي قصص وأخبار عن االحتيا طلق على األعمال األدبيةوُأ   
ة ضـد  فاألدب االحتيالي في مجموعه ثـور : "؛ وفي هذا الصدد يقول على الراعيياالحتيال

حال المجتمع حتى ينصلح حـال   لصاع بالصاع، ودعوة إلى أن ينصلحالظلم، ومحاولة لكيل ا
المجتمعين، وهو سخرية مرة من الزيف االجتماعي والنفاق، والتشدق بالشرف والتمسك بشكل 

  .  )١("إلخفاء االنهيار الخلقي للشرفاء المحترمين ماالحترا

  االحتيال في األدب العربي
ال وصوره على مر العصـور،  تطاع الشعراء واألدباء العرب أن يحفظوا لنا االحتيلقد اس   

وأخبار المحتالين، وألف األدبـاء   لكتب التراث واألدب الشعبي من قصص االحتيا ولم تخل
للصوصية، وأسـماء المحتـالين   كتباً كاملة تدور حول التسول والكدية والعيارة والشطارة وا

صاياهم، وكل ما يدور عن المحتالين، فذكرهم الجاحظ فـي مؤلفاتـه   هم، وأساليبهم وووكبرائ
الحيوان والبخالء وحيل اللصوص، والمسعودي في مروج الذهب والبيهقـى فـي المحاسـن    

، يوالمساوئ، والثعالبي في يتيمة الدهر، وفي المقامات ذكرهم الهمذاني والحريري والسرقسط
؛ سيتم تنـاول ذلـك   واألحنف العكبرى وغيرهم ونقمق وأبو فرعمشوفي الشعر ذكرهم أبو ال

  .بشيء من التفصيل

مركز الثقل للحياة العربية واإلسالمية في العصر العباسي انتقل إلي مدينة بغـداد  "يذكر أن    
أثنـاء  . وأصبح تأثير األعاجم على مظاهر الحياة االجتماعية واالقتصادية واألدبية بارزاً قوياً

ـ هذه الفترة من حياة العر ـ ب والمسلمين في بغداد ظهر نوع جديد من النتاج األدبي عرف ب
؛ وهذا اللون له طابع خاص ومميز عن غيره من الفنون واأللوان األدبية، فهو يجمع )٢("األدب"

                                                 
)١(  wا�|hا w~� : دpfhل، اr�hآ��ب ا ،N��|�nhوا N{وا|hوا N{�´}hوا NO�Pnhا wx ل��}nhا N�Ìvدار �٤١٢ ،

  .١١م، ص  ١٩٨٥اr�hل، ا�Phه|ة 
)٢(  �hا Ífk ¿~u{ أدب  Î~uÌO w���fhا |Ìfhا �hد إtf� w�hا N�k|fhادر اt�hت وا�{�´}hوا ÏÌPhا �~� j�º��

  :    ��|ُ}. و أدب اr¢Ðق  واNn´}h اwk|fhأ" اÐدب"

עיונים ביחסי יהודה אלחריזי ויוצרי ( מוטיב הקבצנות במקאמה :עבד אלרחמן מרעי -
  .22' עמ, א''קיץ תשס, 88פעמים  ,)מקאמות ערביים



‐ ٥٧ -  
 

القصة والحكاية والنادرة والطرفة القصيرة والحكمة والشعر وغير ذلك، وفي مضمونه يركز 
تماعية واالقتصادية واألدبية لطبقة اجتماعية عرفت بطبقة هذا األدب على مظاهر الحياة االج

من النتاج األدبي أخبار هـذه   نالطفيليين والمكدين والبخالء والثقالء والندماء، وجمع هذا اللو
الفئات وما رواه وقاله أبطالها في المحافل والمجالس وفي المنـاظرات واالجتماعـات لـدى    

  .  )١("الخاصة والعامة

ميز أدب هذه الطبقة عالقته الوثيقة بحياة الفقر والحرمان في العصر العباسي وهذا وأهم ما ي  
األدب يظهر الحيل التي يقوم بها الفقراء أو المتطفلون للوصول إلـي الطعـام، أو المكـدون    

ة ألبطال المقامات، والطعام هو الهـدف األول  المال، فالكدية هي المهنة الرئيسللحصول على 
تعبـر عـن    وجميع هذه األطـراف  مع المال والبخل ينعكس في أدب البخالءللمتطفلين، وج

عى صنوف المعرفة والعلم مع أنها تظهر كطبقة محتالـة  تدو طها من الزمان الذي تحياه،سخ
)٢(لها أسلوبها الخاص والمميز

 .  

األدبـاء  دبية، وأفرد لها العربي بأخبار المحتالين ونوادرهم، بكل األلوان األ األدب رلقد زخ  
حيث انتشرت أخبار االحتيال والمحتـالين فـي كتـب     لها األقالم االصفحات وبرو والشعراء

راصدة ألحوال الطبقـات المهشـمة فـي     االتراث والمقامات والشعر وغيرها وأصبحت عينً
  :العصور والمجتمعات المختلفة، وفيما يلي عرض لبعض مظاهر االحتيال في األدب العربي

  في كتب التراث العربي االحتيال: أوال

العلوم والفنون وأخبار الشعوب وتاريخها وأحـداثها   كتب التراث العربي الكثير منتحوى    
اب التراث العربي، بـل  كتقلم وفكر في عصور مختلفة، ولم يكن االحتيال وأخباره بعيداً عن 

هـذه الكتـب    مـن لطائفة من المحتالين، ويوجد في كثير  خصص هؤالء الكتاب كتباً بأكملها
 ألرب للنـويرى، ومن أمثال هذه الكتب نهايـة ا  ؛المحتالين ونوادرهم إشارات أو حكايات عن

عيون األخبار البن قتيبة، الفرج بعد الشدة للتنوخى، حيل المكدين والحيوان والبخالء للجاحظ، 
، البغداديالعقد الفريد البن عبد ربه، محاضرات األدباء للراغب األصفهاني، التطفيل للخطيب 

مروج الذهب للمسعودي، الحيل للمدائنى، السرقة وقطاع الطرق لمحمد بن حسـن، الحـراب   
واللصوص للقيط المحاربى، لصوص العرب ألبى عبيدة، السرقة ألبى سليمان داود بن علـى  
األصفهاني، ألف ليلة وليلة، وغيرها من كتب التراث العربي، وفيما يلي عـرض لمظـاهر   

  :ض كتب التراث العربياالحتيال في بع

                                                 
 .٧٧ن والمكدين والبخالء، صيأدب الطفيلي فيعناصر مشتركة : خالد عزايزة )١(

 .٨١المرجع السابق، ص )٢(
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  : )١(كتاب البخالء للجاحظ) أ(

استطاع الجاحظ أن يصور البخالء تصويراً واقعياً حسياً نفسياً فكاهياً، فـأبرز حركـاتهم،      
، وفي هذا اإلطار يرى أحد الباحثين أن وأساليبهم في صنع االحتيال وبين أسرارهم وأحوالهم

بـل  ا الميدان، بل من جاء بعده عجز عن مجاراتـه،  فتحاً عظيماً في هذ" بخالء الجاحظ كان
ن التأليف عن البخالء قد ولد متكامالً فـي أحسـن صـورة    التفوق عليه ونستطيع أن نقول إ

لم يكن كتاب البخالء هو المؤلف الوحيـد   .)٢("وأعظم تعبير على يد الجاحظ في كتاب البخالء
الذي اعتبره الـبعض  " حيل اللصوص" الذي خصه الجاحظ للمحتالين والبخالء، بل ألف كتابه

) التلصـص (ينقل موضوع "في هذا الكتاب استطاع الجاحظ أن  )٣("دستور الشطار والعيارين"
من الحياة الغابرة إلي الحياة الحاضرة ويرتفع به عن األسـلوب اإلخبـاري إلـي األسـلوب     

  .)٤("الفني

والمكـدين واسـتخدامهم االحتيـال    ترك الجاحظ في كتابه البخالء إرثاً عظيماً عن البخالء   
فالبخالء إن عجزوا عن إخفاء البخل لجئوا إلي المغالطة والتأويـل  " ،للحصول على غرضهم

وقلب المفاهيم، فإذا البخل اقتصاد وإذا التقتير حسن تدبير وهكـذا يسـمون األشـياء بغيـر     
الـبخالء بسـلك    وتحت تأثير ذلك البخل الذي يملك عقولهم؛ يقوم بعض هـؤالء ، )٥("أسمائها

                                                 
هو أبو عثمان عمرو بن بحر محبوب الكنانى الفقيمي، لقب بالجاحظ لجحوظ عينيـه، ولـد فـي    : الجاحظ) ١(

مياالً للعلـم   ونشأغداد هـ، انتقل إلى ب ٢٥٥هـ ومات في خالفة المعتز سنة ١٥٠البصرة في بيت فقير سنة 
نه كان يكتري دكـاكين  توفى قراءته كائناً ما كان، حتى إنه لم يقع بيده كتاب قط إال اسوالكتب؛ وعرف عنه أ

كان له من الثقافة الموسوعية ما جعله يكتب في كل فـروع العلـم واألدب والسياسـة    . الوراقين ويبيت فيها
صنوف مختلفة؛ فلم يدع باباً إال ولجـه  انه، ألف مئات الكتب في والدين والفلسفة والالهوت المعروفة في زم

  :، ينظرمن التفاصيل لمزيد .والحيوان والبخالء) نالبيان والتبيي(ومن أشهر مؤلفاته وال بحثاً إال جال فيه، 
بمعجم األدباء أو طبقات األدباء، اعتنى  إرشاد األريب إلى معرفة األديب المعروف: ياقوت الرومي -

م، ١٩٠٧مرجليوث، الجزء السادس، مطبعة هندية بالموسكي، القـاهرة  . س. د: وتصحيحه بنسخه
  .٨٠-٥٦ص 

  .١٧-٧ت، ص .الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد، دار صادر، بيروت د: جميل جبر -
 

 .٥٦، ص١٩٩٩نوادر البخالء، دار الشروق، القاهرة، : محمد عبد الرحمن الربيع )٢(

، الكويـت،  ٤٥، عالم المعرفة، العدد )حكايات في التراث العربي(نير والعيارالشطا: محمد رجب النجار )٣(
 .٤٣، ص١٩٨١

، مقدمـة  ت.، القـاهرة، د ، دار المعارف، الطبعـة الخامسـة   طه الحاجري. د: البخالء، تحقيق: الجاحظ )٤(
 .٣٢المحقق، ص

 .٨٣، صخالء،نوادر الب: محمد عبد الرحمن الربيع   )٥(
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الطرق والوسائل التي تساعدهم في الحصول على المال؛ وكان االحتيال أحد أهم تلك الوسائل 
   .التي تدر لهم المال وغيره

قد أفرد الجاحظ في بخالئه قصصا كثيرة عن البخالء والمكدين وأحوالهم وأساليب احتيالهم ل   
قصة أهـل  "ال يذكر الجاحظ تحت عنوان وغرائب حديهم، وتفننهم في البخل، فعلى سبيل المث

للبخالء يروون فيه حكاياتهم ويتدارسـون أمـور البخـل     اًاجتماع )١(البصرة من المسجديين
 المـؤتمر العـام  "اسـم   قصة التي أطلق عليها محمد عبد الرحمن الربيعوالتواصي به، تلك ال

اجتمـع نـاس فـي    : يينقال أصحابنا من المسجد"، وفي هذه القصة يقول الجاحظ )٢("للبخالء
المسجد ممن ينتحل االقتصاد في النفقة والتثمير للمال من أصحاب الجمع والمنع وقد كان هذا 
المذهب صار عندهم كالنسب الذي يجمع على التحاب، وكالحلف الذي يجمع على التناصـر،  

ائدة واسـتمتاعاً  وكانوا إذا التقوا في حلقهم، تذاكروا هذا الباب وتطارحوه وتدارسوه التماساً للف
، ثم يستمر الجاحظ في عرض االجتماع وما يحويه من قصص وعبر، حيث يذكر فيه )٣(بذكره

  .تجارب العنصر النسائي مثل قصة حريم الصناع وقصة معاذة العنبرية

أطلق عليه الجاحظ  في بخالء الجاحظ حديث خالد بن يزيد الذي لومن أهم قصص االحتيا   
وكان  -وهو خالويه المكدي– )٤(هذا حديث خالد بن يزيد مولى المهالبةو"مكدي اسم خالويه ال

لقد وصف الجـاحظ  . )٥("مال المبالغ التي لم يبلغها أحدقد بلغ في البخل والتكدية وفي كثرة ال
بطله هذا بأوصاف المحتالين وأنه مفرط الغنى بسبب التكدية والبخل، ثم يستمر في عـرض  

دي، وعن طريق خالويه هذا يذكر الجاحظ أصـناف المكـدين   حكايات وأحاديث خالويه المك
قالوا وإنك لتعرف المكدين؟ قال وكيف ال أعرفهم وأنـا  : "وحيلهم للوصول إلي هدفهم فيقول

كنت كاجار في حداثة سني، ثم لم يبق في األرض مخطرانى وال مسـتعرض إال فقتـه، وال   
مشعب وال فلور وال مزيدي وال اسطيل  شحاذ وال كاغانى وال بانوان وال قرسي وال عواء وال
ولم يبق في األرض كعبي وال مكد إال . إال وكان تحت يدي، ولقد أكلت الزكورى ثالثين سنه

                                                 
ها ميداناً للدرس م طائفة من الفقراء وبعض البخالء التي كانت تالزم مساجد البصرة وتتخذه: المسجديون   )١(

  .والمذاكرة
  .٦١نوادر البخالء، ص :محمد عبد الرحمن الربيع -

  .٦١،١٦ص : المرجع السابق  )٢(
 .٢٩البخالء، ص: الجاحظ  )٣(

 فيبار قواد بني أمية وولى خراسان وتـو بنو المهلب بن أبى صفرة األزدى وأتباعهم، كان من ك: المهالبة )٤(
  .العقد التاسع من القرن األول الهجري في

 .١٠٥م، ص٢٠٠٨موسوعة أدب المحتالين، دار التكوين، دمشق، : حرب الهاديعبد  -
 .٤٦البخالء، ص: الجاحظ )٥(
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وبحديث خالويه هذا استطاع الجاحظ أن يؤلف معجماً للمحتالين  )١(..." وقد أخذت عليه العرافة
 إال ما هـي  احظ على لسان خالويهكرها الجفهذه الصفات والعاهات التي ذ -إن جاز التعبير–

  .ألوان يتلون بها المحتالون لسلب الناس

إني قد تركـت  : "ويستطرد الجاحظ في حديث خالويه إلي أن يصل بوصية البنه حيث يقول  
ولما ورثتك من العرف الصالح، وأشـهدتك  . وما ال تأكله إن ضيعته. لك ما تأكله إن حفظته

ش المقتصدين خير لك من هذا المال، ولو دفعت إليك آلة من صواب التدبير، وعودتك من عي
وها هو خالويه يوصى ابنه بضرورة المحافظة علـى المـال    )٢(" لحفظ المال عليك بكل حيلة

وأوصاه بطريقة المحافظة عليه وهي الحيلة وهذا يدل على تفنن خالويه في االحتيال، ثم يقول 
. بحر أقصى مبلغ السفن، فال عليك أال ترى ذا القرنينقد بلغتُ في البر منقطع التراب، وفي ال"

ولو رآني تميم الدارى ألخذ عنى . ودع عنك مذاهب ابن شريه، فإنه ال يعرف إال ظاهر الخبر
  . )٣(....."صفة الروم

لكونها، ولعل أول تلك ومن هذه الكلمات تتجلى فلسفة المحتالين ومنها معرفة السبل التي يس  
وها هو خالويه كمـا   ؛ فالمكدون يجوبون البلدان في سبيل تحقيق غرضهم،الرحالت األساليب

يقول عن نفسه قد فاق ذا القرنين في تطوافه األرض وتدويخه البالد ويقارن نفسه بعبيد بـن  
شرية الجرهي أول مؤلف في األخبار وتميم بن أوس بن خارجة من بني عبد الـدار الـذي   

روف أن بضاعة المكدين التي يتاجرون بها في رحالتهم تنسب إليه أسطورة شعبية، ومن المع
ال تعدو االحتيال على الناس لسلب أموالهم باستضعافهم عن طريق قوة الـذراع كمـا يفعـل    
اللصوص وقطاع الطرق أو عن طريق استالب قلـوبهم واستضـعاف نفوسـهم بالتـدجيل     

إنى قد بت بـالقفر مـع   : "له، ويؤكد ذلك خالويه بقو)٤(والشعوذات وادعاء االتصال باألرواح 
ـ  إلي الح نالغول وتزوجت السعالة، وجاوبت الهاتف، ورغت عن الجِ  قَّن، واصـطدت الشِّ

٥("وعرفت خدع الكاهن وتدسيس العراف، وجاوبت النسناس وصحبني الرئى(  .  

هم وأوصافهم، فهو موسوعة في حتالين وأخبارهم وأساليبهم وأسمائوالكتاب ملئ بقصص الم  
ممن كتبوا في هذا الدرب كالخطيب البغدادي الذي ألـف   ونحتيال وأبطاله، وتأثر به الكثيراال

وأطلق عليه نفس االسم البخالء، وتأثر به أيضا كُتَّاب المقامات العربية والعبرية اكتاب .  
                                                 

 .٤٦المرجع السابق، ص )١(

 .٤٧المرجع السابق، ص )٢(

 .٤٧المرجع السابق، ص )٣(

 .١٠٨ -١٠٧محتالين، صموسوعة أدب ال: حرب الهاديعبد )٤(

 .٤٧البخالء، ص: الجاحظ )٥(
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  : )١(هانيت الشعراء والبلغاء، للراغب األصفكتاب محاضرات األدباء ومحاورا) ب(

ب محاضرات األدباء موسوعة علمية تحوى مجموعة كبيرة من العلوم المختلفة، يعتبر كتا   
أضف إلي . في أمور الدين وأمور الحياة، والحدود والعبادات، والمعامالت واألحوال وغيرها

ذلك أن الراغب األصفهاني خصص فصالً كامالً عن االحتيال وأخبـار المحتـالين بعنـوان    
وحكايات عن اللصوص واحتيـالهم، فـي هـذا     افيه أمور ذكر" التلصص وما يجرى مجراه"

الفصل أمور عن السرقة، وأصناف اللصـوص وأدواتهـم وحـيلهم والصـعلكة، ونـوادر      
  .المسروقين، وغيرها

زعـيم  "ويعتبر ما ذكره عثمان الخياط هو أهم ما ورد في هذا الفصل، حيث اعتبره البعض   
كي عن عثمان الخياط أنه سمى خياطا ألنـه  ح": وقال عنه األصفهاني. )٢("اللصوص الفكري

نقب على أحذق الناس وأبعدهم في صناعة التلصص وأخذ ما في بيته وخرج وسد النقب كأنه 
) الحياكـة (الخياط لقب لحق به من مهنته األصلية "، ويظن البعض أن )٣(" خاطه فسمى بذلك

، )٤(" تحاول تفسير لقبه تفسيراً فنيـاً وأن تلك الحكاية ليست إال حكاية تعليلية، تشيد ببطولته، و
ولعل ما ذكره األصفهاني عن الخياط وأساليبه وكالمه وحكاياته هو أكبر دليل على رجاحـة  

  .كالم األصفهاني عن تلقيب عثمان هذا بالخياط

قصصاً وحكايات وأقاويل عن االحتيـال والمحتـالين،    لقد ذكر األصفهاني في هذا الفصل  
السارق في الحضر : "فيقول على لسان عثمان الخياط ،أصناف اللصوص ومنها ما ذكره عن

م ، وهنـا قـا  )٥(" المحتال، وصاحب ليل، وصاحب طريق، والنباش والخناق: والسفر خمسة
نه واحد من اللصـوص بوصـفه السـارق، ويبـدو أن     األصفهاني بتصنيف المحتال على أ

                                                 
المعـروف  ) أو األصبهاني(هو الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم األصفهاني : هانىاألصفالراغب  )١(

ي، من أهل أصبهان، سكن ببغداد، واشتهر حتى كان يقرن باإلمام الغزال. ءأديب، من الحكماء العلما: بالراغب
محاضرات األدباء، والذريعـة إلـي   : من المؤلفات في أمور عديدة ومن كتبه ام، ألف كثير١١٠٨مات سنة 

. مكارم الشريعة، واألخالق، وجامع التفاسير، والمفردات في غريب القرآن، وحل متشابهات القرآن وغيرهـا 
  :لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى

-
  .٢٥٥زء الثاني، ص األعالم، الج :يخير الدين الزركل 

 .٣٨الشطار والعيارين، ص: محمد رجب النجار )٢(

الجزء محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغـاء، : )أبو القاسم حسين بن محمد( الراغب األصفهاني )٣(
 .١٨٩، ص م١٩٦١بيروت ، ، دار مكتبة الحياة الثالث

 .٧٥، صنوالعياري الشطار: محمد رجب النجار )٤(

 .١٩١، ص الجزء الثالثمحاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء،: غب األصفهانيالرا)٥(
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لكن اللص غالباً  اأو لص اماً يكون سارقًاألصفهاني لم يوفق في تصنيفه؛ ألن المحتال ليس دائ
  .ما يقوم بعملية السرقة عن طريق حيلة يستخدمها، فهو بذلك محتال

وفي نفس الفصل يذكر األصفهاني بعض صفات المحتالين، فيقول علـى لسـان عثمـان       
ألمـراء  اجسروا صبيانكم على المخارجات وعلموهم الثقافة، وأحضروهم ضـرب  " :الخياط

لجرائم لئال يجزعوا إذا ابتلوا بذلك، وخذوهم برواية األشعار من الفرسان، وحدثوهم أصحاب ا
والبد لصاحب هذه الصناعة من جراءة وحركة وفطنة .... بمناقب الفتيان وحال أهل السجون

وفـي هـذه الوصـية بـين      )١("ح وال يتزيا بغير زيـه وطمع، وينبغي أن يخالط أهل الصال
تالين ومنها الثقافة، ومصاحبة األمـراء وأصـحاب الجـرائم،    األصفهاني بعض صفات المح

الشاعرية، الجراءة والحركة والذكاء والطمع، والمحافظة على زى المحتالين أضف إلي هـذه  
؛ حيث ذكرها تالصفات عدم سرقة الجار، وسرقة الكذابين والغشاشين ومانعي الزكاة والصدقا

ال تسرقوا الجيران واتقوا : ثالثاً أضمن لكم السالمةاضمنوا لي : "عثمان الخياط قائالً ألصحابه
الحرم وال تكونوا أكثر من شريك مناصف، وإن كنتم أولى بما في أيـديهم لكـذبهم وغشـهم    

ما سرقت جاراً وإن كان : "وقال )٢("وتركهم إخراج الزكاة، وجحودهم الودائع، وخرج سليمان
    )٣(".عدواً، وال كريما وال كافأت غادراً بغدره

  : )٤(للقاضي التنوخي" الفرج بعد الشدة"كتاب ) ج(

سبقه ثالثة كتب بنفس االسـم أولهمـا    ل من يؤلف كتاباً بهذا االسم، بلوخي أونلم يكن الت  
كتاب ألبى بكر بن أبى الدنيا والثاني هو كتاب القاضي أبو الحسين عمر بن القاضي والثالث 

 )٥()الفرج بعد الشدة(ب إعجابه باسم فس االسم بسبوخي تكرار ننهو كتاب المداينى، وتعمد الت
م، حيث أورد فيه أبواباً عن الشدة والفرج منها من القرآن لكنه حاول أن يجعل كتابه أشمل وأع

                                                 
 .١٩١، ص المرجع السابق )١(

 .١٩١، صالمرجع السابق )٢(

 .١٩١، صالمرجع السابق )٣(

هو أبو القاسم على بن محمد بن أبى الفهم داود بن إبراهيم بـن  تمـيم   ): م٩٥٣ – ٨٩٢(القاضي التنوخي )٤(
، أديب وشاعر وعالم بأصول المعتزلة، ولد بأنطاكية، ورحل إلى بغداد في حداثته فتفقه بهـا علـى   التنوخي

مذهب أبي حنيفة، وكان معتزلياً، وولي قضاء البصرة واألهواز وغيرهما، ثم أقام زمناً ببغداد، وكـان مـن   
  :لتفاصيل يمكن الرجوع إلىلمزيد من ا. جلساء الوزير المهبلي، وزار سيف الدولة الحمداني، له ديوان شعر

 .٣٢٥-٣٢٤األعالم، الجزء الرابع، ص  :يخير الدين الزركل -
الفرج بعد الشدة، الجـزء األول، مكتبـة الخـانجى،    : )أبو على المحسن بن أبى القاسم( تنوخيال القاضي )٥(

 .٧، ٦م، ص١٩٩٤الطبعة الثانية، القاهرة، 
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الكريم، واألحاديث النبوية الشـريفة ، وقصـص السـابقين، وأخبـار األولـين، وحكايـات       
  .للمعاصرين، وغيرها

ط الكتاب ارتباطا واضحاً باالحتيال وأبطاله مـن المكـدين،   من عنوان الكتاب يتضح ارتبا  
م والمتسولين، والسارقين، وغيرهم، بل خصص التنوخي باباً كامالً للمحتالين ومن وقع علـيه 

) متحن من لصوص بسرق أو قطع فعـوض بأكمـل صـنيع   فيمن ا(االحتيال أطلق عليه اسم 
. والمحتالين وأسـاليبهم وخـدعهم   وأورد بهذا الباب عشرة قصص تدور حول أفعال السراق

وخي حول السرقة وأخبار اللصوص وعودة ما سرِقَ إلي أصحابه، ولم نتدور معظم قصص الت
وخي فـي عنـوان   نوخي بل وضحه التنيكن االحتيال بعيداً عن أحداث السرقة في قصص الت

يركـب   حكاية اللصوص الذين يتعامى أحدهم بنظرة لسرقة من(إحدى قصصه والتي عنوانها 
، ويتضح من عنوان القصة أن البطل اتخذ شكلين من )معهم بالمركب ويحتالون بقراءة القرآن

القرآن الكريم، وتـدور القصـة    ةأشكال االحتيال أولهما التحايل بالعمى واآلخر التحايل بقراء
مركباً حول غالم يحمل ماالً ليس له يريد أن ينقله إلي تاجر باألبلة وبينما هو بالبصرة استقل 
  يقـرأ   اإلي األبلة، ولم يكن بالمركب إال هو والمالح وفي بداية الطريق رأى رجـالً ضـرير

القرآن ويطلب من المالح أن يحمله، فشتمه المالح، فطلب منه الغالم أن يحمله فحمله وحينما 
وصل إلي األبلة لم يجد النقود وال األعمى، وعرف أن األعمى سرقه، واشتد عليـه األمـر   

مـا يمشـى   ب خوفه من التاجر صاحب النقود وفكر في الهروب وترك ماله وأهله، وبينبسب
حكي له قصته فدله على رجل مسجون وقال له اذهب إلي سـجن   ويبكى حاله إذ التقى رجالً

واحكي له قصتك وسيجد لك الحل، وبالفعل ذهب إلي المسجون ودله المسجون  اًكذا لتجد فالن
ا بزيهم ويفعل كمـا يفعلـون   هؤالء المحتالون وطلب منه أن يتزي على مكان معين يجتمع فيه

كم السالم ويقول لكم ردوا على ابن أختي ما يقول لهم خالي فالن المسجون يقرؤ ونصحه بأن
أخذتموه أمس في السفينة، وفي النهاية يعرف الغالم أن هذا الضرير الذي كان على السـفينة  

ن شباك االحتيال معاً مـن أجـل اصـطياد    وهما ينصبا متعامي والمالح صديقه وما هو إال
الفريسة، ومعهما شخص ثالث ال يراه يسبح في الماء بجوار المركب ومعه قوصـرة فيقـوم   

  .بسرقة الشيء  ووضعه في القوصرة فيأخذها الذي يسبح إلي الشط" المتعامي"

ه، حيث يقوم المحتالون من خالل القصة السابقة يتضح أن عالم االحتيال عالم له أهله ونظام  
بالتخطيط لكل شيء من أجل إيقاع الضحية في الفخ، حتى القرآن الكريم استعملوه في احتيالهم 

فإذا رجـل  :" واستغلوا أيضاً الصوت الجميل الذي أتقنه الضرير في القصة؛ حيث يقول الغالم
ته فخلب عقلي فلما حصل معنا رجع إلي قراء.... على الشط يقرأ أحسن قراءة تكون ضرير 
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، أيضاً استخدموا العمى في االحتيال حيث اكتشف أن الضرير هذا إنما هـو سـليم   )١("بطيبها
  .)٢("رير الذي كان يقرأ وإنما يتعامىإلي رجل فتأملته فإذا هو الض وأومأ"ه يتعامى ولكن

: ويختم التنوخي قصته بكشف طريقة السرقة عن طريق االحتيال فيقول على لسان المالح   
أنا أدور المشارع في أول أوقات المساء وقد سبقت بهذا المتعامي فأجلسته حيث وأيت فـإذا  "

رأيت من معه شيئاً له قدر ناديته وأوجبت األجرة عليه وحملته فإذا بلغت إلي القاري وصارح 
به شتمته حتى ال يشك الراكب في براءة ساحتي فإن حمله الراكب فذاك وإن لم يحمله رققـت  

حتى يحمله وجلس هذا يقرأ بقراءته الطيبة ويذهل الرجل كما ذهلت أنـت فـإذا بلغـت    عليه 
الموضع الفالني فإن فيه رجل متوقعاً لنا يسبح حتى يالصق السفينة وعلى رأسـه قوصـرة   
والراكب ال يفطن له فيأخذ األعمى الشيء الذي مع الراكب بحيلة خفية ويلقيه في القوصـرة  

أيت فال يتهمنا ونتفرق فإذا كان في الغد اجتمعنا واقتسمنا ما أخـذناه  فيأخذه هذا ويسبح كما ر
فأخـذتها  : واليوم كان يوم القسمة فلما جئت برسالة أستاذنا خالك سلمنا إليك الفوطـة، قـال  

  .)٣(وانصرفت إلي بلدي عاجباً حامداً

ـ      )د( ب كتاب التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبـارهم ونـوادر كالمهـم وأشـعارهم للخطي
  : )٤(البغدادي

 وهو الحصول على الطعـام،  ن لهم هدف واحد لكتاب بذكر أخبار فئة من المحتالييهتم هذا ا  
الطفيلي الداخل على القوم من غير أن : "ن، وعنهم يقول البغداديهؤالء باسم الطفيليييعرف و

ه يظلم على القوم يدعى مأخوذ من الطِّفَل وهو إقبال الليل على النهار بظلمته، وأرادوا أن أمر
وقد انتشر هؤالء الطفيليون في العصر العباسي . )٥("فال يدرون من دعاه وال كيف دخل إليهم

، ويذخر هذا نيعرف باسم أدب التطفيل أو أدب الطفيليي ر والظلم، وأصبح لهم أدبنتيجة للفق
                                                 

 .٣٣٨الثاني، صالفرج بعد الشدة، الجزء : تنوخيال القاضي )١(

 .٣٤٠ص ،الجزء الثاني المرجع السابق، )٢(

 .نفس الجزء، نفس الصفحة المرجع السابق، )٣(

كـان والـده خطيـب قريـة      هو أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي،: الخطيب البغدادي )٤(
معرفة وحفظاً وإتقانـاً   هـ، كان من كبار علماء الحديث٣٩٢بغداد سنة  فيولد  درزيجان من سواد العراق،

مـن أهـم   . ألحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متفنناً في علل الحديث وأسانيده وخبرة برواته وناقليـه 
مؤلفاته إبطال النكاح بغير ولى، أمالي الخطيب بجامع دمشق، البخالء، الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، 

  :لمزيد من التفاصيل، ينظر .ة عن مالك وغيرهامعجم الرواالجهر بالبسملة في الصالة، 
-

التطفيل وحكايـات الطفيليـين   : )المؤرخ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الحافظ(الخطيب البغدادي 
 .٤-١د، -هـ، ص أ١٣٤٦، مطبعة التوفيق، دمشق وأخبارهم ونوادر كالمهم وأشعارهم

 .٩، صارهمهم ونوادر كالمهم وأشعالتطفيل وحكايات الطفيليين وأخبار: الخطيب البغدادي )٥(
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د أخباراً للذين األدب بحكايات وأخبار ونوادر هذه الطبقة، فالمطلع على أخبارهم ونوادرهم يج
تطفلوا من األكابر وأهل العلم واألدب ومن تطفل ولم يصرح، ومن اعتاد التطفل وأخذه كمهنة 
ونجد المتطفلين ينصحون غيرهم بالتطفل وحتى أوالدهم، كذلك هناك أخبار لمن منـع مـن   

   )١(. الدخول واحتال إلي سبب الوصول وأخبار لمن ذم التطفل وأصحابه

دادي كتابه هذا لطائفة الطفيليين وأخبارهم وحكاياتهم وأساليبهم، وأوضـح  ولقد خصص البغ  
من خالل هذه الحكايات والقصص كيفية استخدام األبطال لالحتيال وتوظيفه للحصول علـى  

أخبار من منـع عـن الـدخول    (الطعام، مثال لذلك ما أورده البغدادي في كتابه تحت عنوان 
 ن بن محمد بن جعفر الرافقى أن عليـا أنبأنا الحسي: "ولحيث يق) فاحتال وتسبب إلي الوصول

بعرس فأراد الدخول  )٢()بنان(مر : بن محمد السري الهمذاني أن أحمد بن الحسن المقري قال
فلم يقدر فذهب إلي بقَّال فوضع خاتمه عنده على عشرة أقداح عالكية وجاء إلي باب العـرس  

من أنت؟ قال أراك ليس تعرفني أنـا الـذي بعثـوني     :يا بواب افتح لي فقال له البواب: فقال
: أشترى لهم األقداح ففتح له فدخل فأكل وشرب مع القوم فلما فرغ أخذ األقداح ونادي البواب

  .)٣("افتح لي يريدون ناصحيه حتى أرد هذه فخرج فردها على البقال وأخذ خاتمه

ني محمد بن على بن عبيد اهللا حدث: "وفي حكاية أخرى يقول البغدادي عن احتيال طفيلي آخر
منع طفيلي عن عرس فذهب فأخذ إحدى نعليه في كمه وعلق األخرى بيده وأخذ : الكرجى قال

خالالً طويالً فقطعه وأخذ محلباً من عطار فلطخ به أصابعه وجعل يتخلل بذلك الخالل الطويل 
ان علي والسـتعجالي  لشغل ك إني أكلت في الفوج األول: ودنا من البواب كالمستعجل فقال له

أنا مشـغول ادخـل فاطلبـه    : فتفضل بإخراجه لي فقال البوابأخذت فرد نعل ونسيت اآلخر 
  .)٤("لنفسك فدخل فأكل وخرج

وفي هاتين الحكايتين يظهر سهولة حصول الطفيلي على غرضه عن طريق استخدامه للحيلة   
  .ح في مهمتهعلى الرغم من وجود بواب يمنعه، لكنه عن طريق االحتيال ينج

  

                                                 
 .٧٨صن والمكدين والبخالء، يأدب الطفيلي فيعناصر مشتركة : خالد عزايزة )١(

مشهور، دار اختالف حول اسمه فقيل عبد اهللا بن عثمان، وقيل على بن محمد ولقبه بنان،  طفيليهو : بنان )٢(
  :التفاصيل حول بنان وأخباره، انظرلمزيد من . أبا الحسن، وكان أصله مروزيا وهو بغدادي ويكنى

-
 .٩٩-٧٧ص، ونوادر كالمهم وأشعارهم التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم: الخطيب البغدادى 

 .٦٠ص، ونوادر كالمهم وأشعارهم التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم: الخطيب البغدادي)٣(

 .المرجع السابق، نفس الصفحة )٤(
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  :االحتيال في الشعر العربي:ثانياً
ـ من المعروف أن الشعر     اً لمـا يحـدث فـي البلـدان     العربي كان وال يزال مرجعاً رئيس

والمجتمعات على مر عصورها فهو يعد سجالً للشعوب، وغيرها، فكان الشعر عيناً راصـدة  
ظاهرة تمس شريحة ليسـت   ألحوال الناس ومشاكلهم في عصور مختلفة، ولما كان االحتيال

ربهم كالمكـدين والشـطار   استخدموا االحتيال للحصول على مآ ضئيلة من المجتمع سواء من
واللصوص الطفليين وغيرهم أو من وقع عليهم االحتيال كالمسروقين والعطائين والمسـلوبين  

فتركـوا  والمخدوعين وغيرهم، نجد الشعراء العرب تصدوا لهذه الظاهرة وأبروا لها األقـالم  
وأدب الطفيليين وأدب  )١(الفئات الهامشية كأدب الساسانيينإرثاً عظيماً يندرج تحت نطاق أدب 

  .المكدين وأدب االحتيال

لقد اختلفت أغراض الشعراء العرب في نظمهم الشعر حول هذه الفئات الهامشية، فمنهم من    
أرباب هذه الصنعة ويتكسب مـن   كتب في الكدية واالحتيال بسبب أنه من أبناء هذه الفئة ومن

ها، ومنهم من كان متظرفاً باالنتساب إليها، ومنهم نوع آخر أراد أن يوظف شعره لعرض ورائ
ساخرة وتحتال مـن أجـل    اقضية تتعلق بالظلم واالضطهاد وترتبط بفئة ضعيفة تسلك طرقً

هم فـي بحـر   الوصول إلي هدفها، ومن خالل أشعارهم استطاع هؤالء الشعراء أن يدلوا بدلو
هذه الظاهرة وأصحابها وحفظوا لنا صورة واقعية لهؤالء المحتالين وأخبارهم وأساليبهم وكل 

  .ما يتعلق بهم

 ار اسودت وجوههم من كثـرة أبياتاً من الشعر عن أطفال صغ يسوق )٢(وها هو أبو فرعون  
ـ   ذي يأخـذهم  تعريهم وتعرضهم للشمس، فقدوا حنان األم ولم يجدوا لهم ملجأ سوى أبـيهم ال

  :ويستخدمهم لكي يسأل الناس المعونة، فيقول

   وصـــبية مثـــل فـــراخ الـــذر  
جــــاء الشــــتاء وهمــــو بشــــر  
ــر    ــالة العصـ ــد صـ ــراهم بعـ   تـ

  ســـود الوجـــوه كســـواد القـــدر  
  ص، وبغيــــر ُأزربغيــــر قُمــــ

ــر  ــي جحـ ــافس فـ ــأنهم خنـ   كـ

                                                 
وألفاظاَ  در، وقد وضعوا لها اصطالحات خاصةل ونواالشطار والعيارين، لهم حي قوم من هم: بنو ساسان )١(

، استبعد مـن كرسـي   يدعى ساسان يفارس أميرٍ إليوينسبون أنفسهم  ،اخترعوها، يفتخرون بالكدية والتسول
 .جاءه الفقر بعد الغنى وأصبح راعى غنم الحكم،

أخرى، وهو شاعر مكد مغمور، بو الفقر وأمه مرة هو شويس وكنيته أبو فرعون مرة، وأ: أبو فرعون )٢(
  :هـ، ينظر٢٣٦مات في سرخس سنة 

 .١٧٠موسوعة أدب المحتالين، ص : حربعبد الهادي  -
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ــر  ــود الفجــ ــى إذا الح عمــ   حتــ
ــدري  ــق بصــ ــهم ملتصــ   وبعضــ
ــدر   ــول الجـ ــي أصـ ــبقهم إلـ   أسـ
ــري   ــتي، وأمـ ــع قصـ ــذا جميـ   هـ
ــري   ــي وذخـ ــت بغيتـ ــت أنـ   فأنـ

  

ــرى    ــدوت أس ــبح غ ــاءني الص   وج
ــري   ــر بحجـ ــهم منحجـ   وبعضـ
  أال فتــى يحمــل عنــى إصــري   
  فــارحم عيــالي، وتــوّل أمــري   
ــعري   ــي ش ــة ف ــي كني ــت نفس   كني

  

  )١(أنا أبو الفقر، وأم الفقر

وفي تبرير السرقة يستخدم عثمان الخياط الشعر ويوضح أن السرقة هي عمل مشروع مـا    
لم : "من الفجرة والغادرين والبخالء حيث يقول) الزكاة والصدقات(امت هي استعادة لمال اهللا د

تزل األمم يسبى بعضهم بعضاً ويسمون ذلك غزوا، وما يأخذونه غنيمة، وذلك مـن أطيـب   
الكسب، وأنتم في أخذ مال الغدر والفجرة أغدر، فسموا أنفسكم غزاة كمـا سـمى الخـوارج    

  :دأنفسهم سراة وأنش

   ــة ــيس خليف ــا جل ــى إم ــأبغي الفت   س
ــاجرٍ     ــلِّ ف ــن ك ــال اهللا م ــرقُ م   وأس

  

  يقــوم ســواء أو مخيــفَ ســبيلِ     
ــوِل   ــات أكـ ــه للطيبـ   )٢(وذي بطنـ

  

وقد جعل شيخ اللصوص هذا الشعر شعاراً له وللصوصه وهذه األبيات مأخوذة من شـعر    
  .)٣(أبى نواس مع بعض التحريف

ر الراغب األصفهاني شعراً عن البخل فيقـول علـى   ومن البخل واستخدامه في الشعر يذك  
  :لسان أحد اللصوص

  

                                                 
  .١٧٣، صالمرجع السابق) (١

 .١٩٠،١٩١الجزء الثالث، ص محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء،: الراغب األصفهاني)٢(

  :حيث يقول أبو نواس )٣(
  ســأبغي الغنــى إمــا وزيــر خليفــة    
  بكـــل فتـــى ال يســـتطار فـــؤاده   
  لـــنخس مـــال اهللا مـــن كـــل فـــاجر
ــى   ــى التق ــون عل ــال ع ــر أن الم ــم ت   أل

  

  يقـــيم ســـواء، أو مخيـــف ســـبيل     
  إذ نــــوه الزحفــــان باســــم قتيــــل
  وذى بطنـــــه للطيبـــــات أكـــــول
ــل  ــدم كبخيــ ــواد معــ ــيس جــ   ولــ

  

  : انظر
 .٤٢الشطار والعيارين، ص: محمد رجب النجار -
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ــن اهللا أن أرى   ــتحي مـ ــي ألسـ   وإنـ
ــره    ــل بعيـ ــاك البخيـ ــأل ذيـ   وأسـ

  

     ــر ــه بعي ــيس في ــل ل ــوف جب   أط
  )١(وبعــران ربــى فــي الــبالد كثيــر 

  

  :وعن لص آخر يقول  

  وعيابـــة للجـــود لـــم تـــدر أننـــي
ــه     ــازه فحويتُ ــا احت ــى م ــدوت عل   غ

  

  ل البخيـــل موكّـــُلبإنهـــاب مـــا  
ــلُ  ــرة يتملمـ ــه ذا حيـ   )٢(وغادرتـ

  

  :ويذكر الراغب األصفهاني عن تعجب شاعر من بخيل فيصفه قائالً  

ــلْ    ــدا بالجميـ ــا ابتـ ــت لمـ   تعجبـ
ــهي    ــا كالسـ ــى كوكبـ ــاطلع لـ   فـ
  ومـــا كـــان إعطـــاءه ســـؤدداً    

  

ــلْ     ــل الجمي ــرف فع ــان يع ــا ك   وم
  قليـــل الضـــياء ســـريع األفـــول

  )٣(ولكنهـــا غلطـــة مـــن بخيـــل
  

  :عن رد السائل لعطية خسيسة يقولو  

  :قصد أعرابي أبا الغمر فسأله فأعطاه درهمين فردهما إليه ثم قال

  رددت لبحـــرٍ درهميـــه ولـــم يكـــن
  فقلـــت لبحـــرٍ خـــذهما واصـــرفهما
ــدما    ــيرة بعـ ــؤال العشـ ــع سـ   أتمنـ

  

ــرو   ــاً عم ــافتى درهم ــى ف ــدفع عن   لي
  وأنفقهمــا فــي غيــر حميــد وال أجــر

  )٤(غمـرِ تسميت بحـراً واكتنيـت أبـا ال   
  

   ب ذكراً للكدية والمتسولين؛ حيث إأكثر الشعراء العر من عد األحنف العكبرىيانه كان مكد 
إمام الكدية في الشـحذ والميزقـة، وشـيخ    "ن أحد الباحثين يصفه بـ ا، حتى إومعروفً اماهر

من التسول ، وفي أشعاره غالباً ما يصف األسباب التي جعلته يتخذ ) ٥("المكدين من بني ساسان
صنعة وهي عاهته، وعدم قدرته على التكسب من وراء شعره، ووجوده فـي مجتمـع غيـر    

  :مفتخراً بأنه مكد حيث يقولكان عادل، رغم هذا فإنه 
                                                 

 .١٩٠ص، الجزء الثالثمحاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء،: راغب األصفهانيال  )١(

 .المرجع السابق، نفس الجزء، نفس الصفحة )٢(

 إبراهيم زيدان،: محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، هذبه وأخرجه: صفهانيالراغب األ )٣(
 .٢١٢، ٢١١م، ص ١٩٠٢مطبعة الهالل بالفجالة، القاهرة 

 .٢١٢المرجع السابق، ص )٤(

، دمشق ٩٦األحنف العكبرى شاعر المكدين والمتسولين، مجلة التراث العربى، عدد : أحمد الحسين )٥(
 .٢١٨، ص٢٠٠٤
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  على أنى بحمد اهللا في بيت من المجـد 
ــم األرض   ــوك لهــــ   ملــــ

  

  بفخري ببني ساسان أهل الشكر والحمد  
ــورٍ   ــن غ ــد  .. فم ــي نج   )١(إل

  

برى في أكثر من قصيدة وسائله في االحتيال والمكر، ومخرقاته فـي عـالم   ووصف العك   
  :دعاء بمعرفة الطالع وقراءة البخت فيقول بأنهتراع العلل وابتكار العاهات، واالالتسول واخ

  ــم ــه همــ ــاعر لــ ــنجم شــ   مــ
  

     ــه ــه وكيوانـ ــتْ ببهرامـ   )٢(نيطَـ
  

فتخر بذلك ناسب نفسـه لبنـى   ل بل موفي األبيات السابقة يعترف العكبرى بأنه مكد متسو  
حدى أساليب االحتيال التي يستخدمها في تكديته وهي التنجيم، ساسان ومجدهم، كما أنه يذكر إ

وخداع الناس بقدرته على معرفة المستقبل، وهذه الحيلة اعتاد عليها أبطال االحتيال سواء في 
  .الشعر أو النثر

  :حب حيل، وأن الناس يعرفون ذلك حيث يقولوفي موضع آخر يعترف العكبرى بأنه صا  

  قــد قســم اهللا رزقــي فــي الــبالد     
ــفة  ــاً بفلسـ ــباً رزقـ ــت مكتسـ   ولسـ
ــٍل   ــو حي ــى أخ ــوا، أن ــد علم ــاس ق   والن

  

  

  فمــا يكــاد يــدرك إال بالتفــاريق     
ــاريق  ــن بالمخـ ــعر ولكـ   وال بشـ

ــاتيق   ــي الرس ــق إال ف ــت أنف   )٣(فلس
  

فل وأصحابها بكونها شكالً مـن أشـكال   لم يكن الشعر العربي غافالً عن ذكر ظاهرة التط  
وها هو الشـاعر   ،االحتيال؛ حيث يقوم أبطال التطفل باستخدام االحتيال كوسيلة لملئ بطونهم

ابن سكرة يحاول أن يحتال على البواب ليدخل إلي الوليمة ولكنه ال يفلح بإقناع البواب بأنـه  
  :شبعان وعنده تخمة حيث يقول

  تجشـــأت فــــي وجــــه بوابــــه 
  إن بــــي تخمــــةٌ: هوقلــــت لــــ

  لقـــد غرنـــي معشـــر  : فقـــال
  فلمـــا نَـــذَرتُ بهـــم صـــاحبي   

   ــع ــال أمنَـ ــبعى فـ ــرفَ شـ   ليعـ
ــع؟  ــا ينفـ ــن دواء لهـ ــل مـ   فهـ
ــمع  ــذي أسـ ــديث الـ ــذا الحـ   بهـ
ــوا ــده أوجعــ ــت موائــ   والحــ

                                                 
 .٢١٩المرجع السابق، ص )١(

 .٢١٨المرجع السابق، ص )٢(

، ١٩٩٩، دمشق ٧٥بي، عدد العرالعصر العباسي، مجلة التراث  فيأدب الفئات الهامشية : أحمد الحسين  )٣(
 .٧٢ص
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ــه     ــا ذوى كظــ ــوا بطانــ فراحــ
  

  )١(وأقبلـــت مـــن أجلهـــم ُأصـــفَع
  

  :وعن طفيلي احتال من أجل الطعام يقول الخطيب البغدادي  

  :ذكر بعض الرواة أن أبا العباس المبرد أنشد للحمدونى في طفيلي         

  أراك الـــدهر تطـــرق كـــل عـــرس
ــعباً     ــان ص ــاب وك ــظ الحج ــإن غل   ف
ــالالً   ــاطبهم خـ ــي تخـ ــذت لكـ   أخـ
  فتلـــتهم الخـــوان بمـــا عليـــه   
ــاً   ــيرة وأيضـ ــل مسـ ــل أكـ   وتأكـ

ــل    ــك ذا طفيـ ــل حزقـ ــت بفضـ وأنـ
  

  

ــه    ــل ليلـ ــرق كـ ــأمر اهللا يطـ   كـ
ــاك ع  ــدر هن ــم تق ــه ول ــى دخيل   ل

  وقلـــت نســـيت عنـــدكم زميلـــه
  وتبـــدرهم إلـــي بـــيض البقيلـــه
ــه  ــن زليلـ ــك مـ ــد لعرسـ   فالبـ

ــه    ــا طفيل ــزل له ــا ن ــك بم   )٢(وتل
  

  

وفي هذه األبيات تظهر قدرة الطفيلي على الوصول إلي مـراده عـن طريـق اسـتخدامه       
طعـام  لالحتيال، وفي نهاية األبيات يؤكد الشاعر أن هذا الطفيلي استطاع أن يحصل علـى ال 

  .بفضل حزقه

  االحتيال في المقامات العربية : ثالثاً
، وإن وجد هذا الفـن فـي بعـض اآلداب    هلقد تفرد األدب العربي بفن المقامات دون غير   

ر واضح بالمقامات العربية شكالً ومضموناً؛ حيث استطاع كتاب بصورة أقل وبتأثُّ )٣(األخرى
ذا الفن الرائع عن طريق عرض قصص وحكايات المقامات العرب أن يثروا األدب العربي به

وشعر منظوم على لسان راوٍ واحـد   راض مختلفة يتم عرضها في نثر مسجوعتهدف إلي أغ

                                                 
 .١٩٧موسوعة أدب المحتالين، ص: حرب الهاديعبد  )١(

 .٦١، ٦٠، صونوادر كالمهم وأشعارهم التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم: الخطيب البغدادي )٢(

ألول مـن  ال شك أن فن المقامة ظهر بدايةً في األدب العربي ثم انتقل إلى اآلداب األخرى؛ ففي النصف ا  )٣(
القرن العاشر الميالدي دخل فن المقامة األدب العبري على يد سليمان بن صقبل حتى وصلت المقامة العبرية 

وفي األدب الفارسي ظهرت المقامة بواسطة حميد الـدين، وفـي   . إلى قمة ازدهارها على يد يهوذا الحريزي
  :لمزيد من التفاصيل، ينظر. األدب السرياني تصدى لها أبديشو

- Naoya Katsumata: The Style of the Maqāma (Arabic, Persian, Hebrew, Syriac), 
Arabic and Middle Eastern Literatures, Vol. 5, No. 2, 2002, pp 117-137. 
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حول _ في معظم األحيان_،يقوم الراوي بعرض أحداث المقامة التي تدور )١(كل المقامات يف
  . بطل محتال متنكر كثير التجوال، تنكشف هويته في نهاية المقامة

كانت المقامات العربية بمثابة عين ناقدة للصور السلبية في مجتمعات كتابها فعن طريـق     
بطل المقامة استطاع كتاب المقامات أن يوجهوا نقدا الذعا للصور السلبية للمجتمعات وكـان  

كان استخدام االحتيال كصـورة  من أهم الصور التي استخدمت في هذا الشأن، سواء  لاالحتيا
وأبطالـه    لوقد ظهر االحتيا. الصور السلبية في المجتمعهذه كونه وسيلة لنقد  قد، أمسلبية تن

  .اً هاماً في المقامات العربيةمقامات العربية حتى إنه يعد موتيففي معظم ال

والخداع في المقامات قد تعددت صورة وأشكاله تبعاً لكل موقـف   لوعلي هذا فان االحتيا   
سواء، وكمـا تعـددت صـور    يها بطل المقامة أو راويها علي حد من المواقف التي يسعي إل

نه من الواضح أيضاً أن األهداف من هذا االحتيال  قد تعددت هي األخرى فلم يكن االحتيال فإ
االحتيال يرمى في الغالب إلي الوصول إلي هدف واحد حصره البعض في الحصـول علـى   

. )٢(ربما هدف إليه أحياناً كتـاب المقامـات   المال أو بعبارة أخرى  في الكدية، وإن كان ذلك
والكدية ما هي إال صورة من صور االحتيال؛ فالمكدي أو المتسول ال يحصل على مراده إال 
باستخدام حيله واالحتيال على اآلخرين كاصطحابه أطفاله ليستعطف بهـم قلـوب النـاس أو    

هات، أو االحتيال على المصلين في أو ادعاءه العجز والعا داعه الناس أو ارتداء مالبس باليةخ
  . بطال المقامات في الكديةي استخدمها أوغيرها من الحيل الت )٣(دور العبادة

إذا كانت الكدية أكثر صور االحتيال ظهوراً في المقامات، فهناك صوراً أخرى لالحتيـال  و   
ا، لقد امـتألت  المقامات؛ كاالحتيال على البخالء واحتيال الواعظ والطبيب وغيره يظهرت ف

المقامات العربية بالمحتالين وحيلهم وأساليبهم وحكاياتهم، وأصبح االحتيال سمة بـارزة فـي   
المقامات العربية، وعن طريق االحتيال في المقامات العربية ظهر االحتيـال فـي المقامـات    

تـأثير  لم يقتصر . العبرية متأثرا بصور وأهداف االحتيال التي غطت معظم المقامات العربية
عـن  " ة على االحتيال في المقامات العبرية فحسب، بل يذكر أنه ياالحتيال في المقامات العرب

                                                 
فقد خرج عن هـذه العـادة    يوالحريري رواية المقامات من قبل راوٍ واحد، أما السرقسط همذانياعتاد ال )١(

     .السائب بن تمام والمنذر بن حمام :ته عن طريق راويينوعرض مقاما
  .١٨١،١٨٢ص  المقامة العبرية بين التأثر والتأثير،: عبد الرازق أحمد قنديل )٢(
والثالثة عشرة عند  همذانيظهر البطل المكدي يستجدي الناس في المسجد في المقامة السابعة عشرة عند ال )٣(

ي، كما تأثر الحريزي بهذه الصورة في مقامته التاسعة والعشـرين وظهـر   الحريري والخامسة عند السرقسط
  .عنده يستجدي الناس في دار العبادة البطل
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مانيـا  إلـي فرنسـا وأل   سبانيا وامتد مـن ثـم  المقامة قام األدب االحتيالي في إطريق محتال 
  )١("نجلتراوإ

له وأهدافه على ولقد تعرض أشهر كتاب المقامات العرب في مقاماتهم لالحتيال وأبطاله وأشكا
  :النحو التالي

    )٢(االحتيال في مقامات الهمذاني) أ(

فهو الذي أظهر  ؛)٣(ني هو رائد فن المقامة بال منازعأجمع الباحثون أن بديع الزمان الهمذا   
هذا الفن إلى النور وألبسه إطاره المتبع عند من كتبوا مقامات بعده، وهو الـذي حـدد عـدد    

ن مقامة، وأصبح هذا الرقم نموذجا قلده أشهر كتاب المقامـات، كـذلك   المقامات بالعدد خمسي
ني للمقامة؛ حيث جعل لمقاماته يرجع الفضل إلى بديع الزمان في كونه أول من وضع البناء الف

ية وبطل وافتتاحية وديباجة ونهاية، على هذا القالب الفني سـار كتـاب المقامـات بعـد     راو
  .الهمذاني وحذوا حذوه

سكندري، بي الفتح اإلبن هشام، وكنى بطل مقاماته باسم ألهمذاني روايته باسم عيسى كنى ا  
وهو محتال و مكدي في معظم األحوال، وكثير التجوال يمتاز بفصاحته وقدرته على التنكـر  

  .وانتحال الشخصيات وفي نهاية المقامة يتعرف عليه الراوي ويكتشف أمره

أن "، ويـذكر أحـد البـاحثين    )٤(الكدية وحيل المكدينتدور معظم مقامات الهمذاني حول    
ينهمك البطل  موجود في سبع وعشرين مقامة، حيثموضوع الكدية شائع عن الهمذاني، وهو 

                                                 
 .٨ص ،شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية،: علي الراعي  )١(

يع الزمـان صـاحب   هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحي بن سعيد الهمذاني الحافظ، المعروف ببـد   )٢(
ـ ٣٨٠(هـ، وسكن هراة من بالد خراسان ٣٥٨الرسائل الرائقة والمقامات الفائقة، ولد في همذان  وزار ) هـ

حظي بمجالسة الملوك واألمراء وحصد جوائزهم وكان يتميز بذاكرة حافظة، وله ديـوان  ) هـ٣٨٢(نيسابور 
  :ظران. هـ٣٩٨رسالة، توفي في مدينة هراة عام  ٢٣٠شعر وأكثر من 

مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني، شرحها وحققها محمد محي الدين : بديع الزمان الهمذاني -
، ٢٠٠٢عبد الحميد، تقديم شريف عفت، مكتبة األسرة، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، القـاهرة   

 . ١٠،٩ص
مجلة الشرق، العدد الرابع، السنة  أصول مقامات الهمذاني وعالقتها بالفنون األدبية، : عبد الرحمن مرعى  )٣(

 .٢٣، ص١٩٩٤كانون األول، شفا عمرو  –تشرين األول  ٢٤
  :أنظر )٤(

 .٤٢الشطار والعيارين في التراث العربي، ص: محمد رجب النجار -

 .٢٤، ١٨المقامة، ص: شوقي ضيف  -

 .٢٩أصول مقامات الهمذاني وعالقتها بالفنون األدبية ، ص: عبد الرحمن مرعى  -
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، ) ١("في أعمال االحتيال لكسب المال والمأكل والمشرب وأخذ مال الغير بوسائل غير أخالقية
ستخدم االحتيال من قبل تيال؛ حيث يهي صورة من صور االح_ كما سلفت اإلشارة_والكدية 

كالتظاهر بالفقر أو العمى، أو اصـطحاب أطفالـه، أو التنكـر فـي     _المكدي بصور مختلفة 
  .من أجل الحصول على هدفه_ شخصية عجوز وغيرها

مختلفة إليقاعهم فـي   وسبالً يقوم أبو الفتح اإلسكندري باالحتيال على الناس مستخدما حيالً  
إذ هي وسيلة لجمع المال، فهو يبذل قصارى جهده من أجل الوصـول   ؛لشحاذةويهتم با. الفخ

في سبيلها يصنع الحيل المختلفة واألالعيب المتنوعة والمظهر الذي يتالءم مع وإلى هذه الغاية 
وليس أبو الفتح وحده الذي يحتال ويكذب ويغش ويمضى بأموال . ")٢(غايته ويتناسق مع رغبته

ا، مخلفًا وراءه عيسى بن هشام بين معجب ومستنكر، ودائما يشرك أبـو  الناس غدرا وعدوانً
الفتح في االحتيال عيسى بن هشام نفسه، كما يحدث في المقامة الموصلية، بل يحتال بن هشام 

ممن يحتالون عليه _ المحتال األمثل_لحسابه الخاص في المقامة البغدادية، وال ينجو أبو الفتح 
)٣("مضيريةكما يقع في المقامة ال

.  

جتمع عيسى بن هشام وأبو الفتح اإلسكندري بعـد أن تعبـا مـن    ففي المقامة الموصلية، ي   
" أين نحن من الحيلـة "السفر، وتبدأ  أحداث المقامة باالحتيال حيث يقول ابن هشام ألبى الفتح 

وه، وأرشدهم أبـو  فيها ميت، وكاد أهله أن يدفن اًثم دخال دار )٥(" يكفي اهللا: "فقال أبو الفتح )٤(
الفتح إلى عدم دفنه ألنه حي، ونزع ثياب الميت وعلق عليه تمائم، وسكب عليه زيت وأخلـى  

دعوه وال تروعوه وإن سمعتم له أنينًا فال تجيبوه، وانتشـر الخبـر   : البيت وقال ألهل الميت
و الفـتح إلـى   وانهالت عليهما الهدايا، وامتأل كيسهما وهما إلى الهرب ولم يستطيعا، ففطن أب
ركوه للغد وإن استكمال االحتيال فسأل أهل الميت هل استيقظ، أجابوه بالنفي، فطلب منهم أن يت

بعالجه، وجاء الغد والميت كما هو، فأخذ أبو الفتح وابن هشـام جزاءهمـا    لم يستيقظ سيقوم
لميت فحسب؛ أبو الفتح بما جناه من احتياله على أهل ا لم يكتف. ا وإهانة وتسلال هاربينضرب

بل ذهب لكي يحتال على أهل قرية أصابهم السيل، ووعدهم بأن يوقف الماء المتدفق، وطلب 
منهم أن يذبحوا في مجرى هذا الماء بقرة صفراء، وأن يأتوه بجارية عذراء، وأن يصلّوا خلفه 
ركعتين في الصالة وبالفعل ذبحوا البقرة الصفراء، وزوجوه جارية عذراء، وشـرعوا فـي   
                                                                                                                                            

 .٤٤٩موسوعة أدب المحتالين، ص: لهادي حربعبد ا  -
  .29'עמ ,מוטיב הקבצנות במקאמה :עבד אלרחמן מרעי )١(
 .٣٠أصول مقامات الهمذاني وعالقتها بالفنون األدبية، ص: عبد الرحمن مرعى )٢(

 .١٤شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية، ص: على الراعي  )٣(

 .١٤٥مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني ، ص: همذانيبديع الزمان ال )٤(

 .المرجع السابق، نفس الصفحة: أي إنشاء اهللا، انظر )٥(
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الة خلفه، وبينما هم ساجدين أومأ إلى ابن هشام وتركا القوم وهم ساجدين، وأنشد أبو الفتح الص
  :قائالً

ــى ــد اُهللا مثلـــــ   ال يبعـــــ
ــومٍ ــةُ قــــــ   هللا غفلــــــ
  اكتلــــت خيــــرا علــــيهمِ  

  

  وأيـــــن مثلـــــى أينًـــــا؟    
ــا ــا بالهوينــــــ   !غنمتهــــــ

  .)١(وكلـــــــتُ زورا ومينـــــــا
  

ن، وتعتبر ـكثيرة حول االحتيال والمحتالي لقد ضمن الهمذاني في مقاماته قصصاً وأخباراً   
المقامة الرصافية أكثر مقامات الهمذاني  ذكـرا لالحتيـال وأخبـار المحتـالين وأسـاليبهم      

ة أريـد دار  ـخرجت من الرصاف: "وأوصافهم؛ حيث يقول على لسان راويته عيسى بن هشام
وأعـوزني  . اشـتد الحـر  ق ـفلما نصفت الطري. ظ تغلي بصدر الغيطـالخالفة وحمارة القي

ـ  . رـالصب ـ   ـفملت إلى مسجد قد أخذ من كل حسن سـره وفي . هـه قـوم يتـأملون سقوف
وعملهم  )٢(ن ـرون وقوفه وأداهم عجز الحديث إلى ذكر اللصوص وحيلهم والطَّّّّّّّّراريـويتذاك

ـ  . من اللصوص )٣(فذكروا أصحاب الفصوص ـ  )٤(فّـوأهـل الك ومـن يعمـل   ) ٥(فِّـوالق
إلـى أن  . ومن يكمن في الرفِّ.  )٨(ومن يخْنُقُ بالدفِّ  )٧(ومن يحتال في الصفِّ  )٦(فِّـبالّط

  ومــن يســرق  )١١(ومــن يأخــذ بــالمزح . )١٠(ومــن يبــدل بالمســح  )٩(يمكــن اللــف 

                                                 
 .١٥٣المرجع السابق، ص )١(

 .٢٦١الذين يختلسون المال خفية، انظر المرجع السابق، ص: الطرارون )٢(

يذهبون على ديارهم حال غيبتهم  جماعة ينقشون أسماء بعض الناس على فصوص ثم: أصحاب الفصوص )٣(
 .٢٦٢يطلبون المال ما أرادوا دون أن ينكر عليهم أهل البيت والفص عالمة، نفس المرجع، ص

الذين يدخلون بين متشاجرين ليكفوهم عن الشجار، ويختلسون في هذه األثناء األموال، المرجع : أهل الكف )٤(
 .٢٦٢السابق، ص

 .ال بين أصابعهم ، المرجع السابق، نفس الصفحةالذين يختلسون الم: أهل القف )٥(

 .أي يسرق بالتطفيف في الميزان، المرجع السابق، نفس الصفحة )٦(

 .، المرجع السابق، نفس الصفحة أي يسرق من صفوف المصلين منتهزاً انشغالهم بالصالة )٧(

الطبول والدفوف حتـى إذا  أى يدخل للسرقة فإذا تعرض له رب البيت قتله ويكون معه جماعة يضربون ب )٨(
 .صاح ال يسمعه أحد، المرجع السابق، نفس الصفحة

 .ن األمتعة حتى يتمكن من جمعها والفرار بها، المرجع السابق، نفس الصفحةمكا في فييخت )٩(

الذي يضع دراهم زائفة في فمه ثم يأخذ من آخر دراهم جيدة ويدنيها إلى فمه ثم يمسـحها موهمـا أنـه     )١٠(
 .وهو في الواقع يستبدلها بما معه من الردئ، المرجع السابق، نفس الصفحةيختبرها 

 .الذي يختلس دراهمك فإذا عرفت ذلك منه ردها إليك يوهمك أنه يمازحك، المرجع السابق، نفس الصفحة )١١(
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ذكر في هـذه  "ويستمر الهمذاني في سرد ألقاب المحتالين وأوصافهم حتى  )٢(...."  )١(بالنصح
زت السبعين من حيل اللصوص والشطار والعيـارين وشـيًئا مـن لغـتهم     المقامة حيالً تجاو

  .)٣("ومصطلحاتهم

يتسم أبو الفتح بطل مقامات الهمذاني بكثرة التجوال، وتغير األشـكال، وفصـاحة البيـان،      
تنقض عين أبى الفتح على فريسته كما "وحذقه وفطنته في االحتيال، ويصفه أحد الباحثين قائالً 

سر، ال تأخذه به رحمة، وال تشفع له مصيبة وال يحميه من بطش المحتال تردد تنقض عين الن
 )٥(، فهو دائماً يختار األماكن المكتظة بالنـاس كالمسـاجد  )٤("أو ضمير يعانى منه هذا المحتال

، )٨(، يرتدى مالبس بالية)٧(، ويتنكر وينتحل شخصيات مختلفة، فتارة يكون حجاماً)٦(واألسواق
، )١٠(، وأحياناً يستعطف الناس حتى يصعب عليهم حاله)٩(المكدينمجموعة من ى رأس يقوم عل

، وغيرها من السبل واألساليب التـي  )١١(ويظهر كأنه واعظ، ويزعم أن بوسعه إحياء الموتى
  .يلجأ إليها من أجل الوصول إلى غرضه من هذا االحتيال

أحياناً يستخف أبا الفتح الطرب ليس دائماً يقوم أبو الفتح باالحتيال لغرض أو هدف معين، ف  
بقدرته ونبوغه، فيحتال لمجرد الرغبة في االحتيال وذلك حين يوهم جماعة من الجـوعى أن  
بوسعه إعطاءهم كل ما لذ وطاب من أكل وشراب، فلما يسيل لعابهم، ويثور جوعهم يقول لهم 

  .)١٢()"المقامة المجاعية(كنت أمزح فحسب 
  :يرياالحتيال في مقامات الحر) ب(

حيث يقول في مقدمـة   ر مقامات الهمذاني، معترفاً بذلك؛كتب الحريري مقاماته على غرا    
قد جرى ببعض أندية األدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه وخبـت مصـابيحه،   : "مقاماته

                                                 
 .الذي يسرق النقود على هيئة النصيحة، المرجع السابق، نفس الصفحة )١(

 .حةالمرجع السابق، نفس الصف )٢(

 .٤١الشطار والعيارين، ص: محمد رجب النجار )٣(

 .٢٥شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية، ص: على الراعي )٤(

 .في المقامة البخارية، والمقامة الرصافية )٥(

 .المقامة السجستانية )٦(

 .المقامة الحلوانية )٧(

 .القريضية المقامة )٨(
 .الجرجانية المقامة)٩(

 .الوعظية والبخارية المقامة )١٠(

 .الموصلية المقامة )١١(

 .١٦شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية، ص: على الراعي )١٢(
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وعزا إلى أبـى   ،_رحمه اهللا تعالى_  ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان، وعالمة همذان
اإلسكندري نشأتها وإلى عيسى بن هشام روايتها وكالهما مجهول ال يعرف، ونكـرة ال  الفتح 

إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع، وإن لم " تتعرف فأشار من إشارته حكم، وطاعته غُنَم
هذا مع اعترافي بـأن البـديع   : "ويضيف اعترافاً آخر بقوله. )٢(")١(يدرك الظّالع شأو الضليع 

هللا سباق غايات، وصاحب آيات، وأنا المتصدي بعده إلنشاء مقامة، ولو أوتى بالغـة  رحمه ا
  )٣(".قدامه، ال يغترف إال من فضالته وال يسرى ذلك المسرى إال بداللته

كمـا سـلفت   -، والكديـة  )٤(الكديـة  لأجمع الباحثون أن معظم مقامات الحريري تدور حو  
دام االحتيـال  ي يقوم فيها المكدي أو المتسول باستخهي إحدى صور االحتيال، والت -اإلشارة

قام الحريري بتقليد الهمذاني في كل ما يتعلق بالمقامات ابتـداء  . "كوسيلة للحصول على المال
مقاماته، وأسند ألبـى زيـد   ؛ حيث وظف الحارث بن همام راوية ل)٥("ببطلها وراويها الثابتين

ستخدام الحيل واألحابيل بصور شتى، وبأهـداف  ، وتفنن السروجي في ابطولتها )٦(السروجي

                                                 
بالظاء المعجمة الذي يغمز مشيته والظالع أيضا المائل على الطريق القويم، والضليع السمين القوى : الظالع )١(

  :انظروالضالعة قوة األضالع، 
مقامات الحريـري المسـمى   ): أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان(الحريري البصري  -

  .١٢، ١١م، ص١٩٩٢بالمقامات األدبية، دار الكتب العلمية، بيروت، 
إن الحريري كان متواضعا جداً حين : "قائال" وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع"ويعلق أحد الباحثين على جملة 

الهمذاني في صـناعته مـن   _ بالفعل_قد قصر عن شأو الهمذاني في الصياغة ألن الحريري قد بذَّ زعم أنه 
  :انظر" حيث استخدام األساليب البالغية السائدة في هذا العصر

-
فن المقامات بين المشرق والمغرب، مكتبة الطالب الجامعي، الطبعة الثانيـة،  : يوسف نور عوض 

 .١٧٠، ١٦٩، ص١٩٨٦مكة المكرمة، 

 .١٢، ١١مقامات الحريري، ص: الحريري البصري )٢(

 .١٤المرجع السابق، ص )٣(

  :أنظر )٤(
-

 .٥٤المقامة، ص: شوقي ضيف 

-
 .٥٨٧موسوعة أدب المحتالين، ص: عبد الهادي حرب 

-
 .١٧٧فن المقامات بين المشرق والمغرب، ص: يوسف نور عوض  

-
مجلة زبان، العـدد األول، إيـران    مظاهر التقليد واإلبداع في مقامات الحريري،: شاكر العمري  

 . ١٧١ص. م٢٠٠٧) تقويم إيراني( ١٣٨٦

 .١٧١مظاهر التقليد واإلبداع في مقامات الحريري، ص: شاكر العمري  )٥(

على عكس اإلسكندري بطل الهمذاني الذي كان شخصية _يبدو أن أبا زيد السروجي كان شخصية حقيقية   )٦(
كان أبى جالساً في مسجد بني حرام، : "القاسم بن عبد اهللا ابن الحريري قائالً وهذا طبقاً لما ذكره أبو_ خيالية 
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مختلفة، ساعده على ذلك فصاحته، وقوة حديثه، وجمال بالغته، باإلضافة إلى قدرته الفائقـة  
  .على التنكر، وانتحال شخصيات مختلفة

دائماً فهو "يبدو أن الحريري تعمد إظهار أبي الفتح  في صور مختلفة من أساليب االحتيال؛    
، هيئة حسنة ورواء، وتارة يكون وحدهالب جديد تارة في هيئة مزرية، وتارة في يظهره في ق

مزيفـة  وكثيرا ما نراه يحتال على الوالة والقضاة بدعاوى . وتارة مع ابنه أو تابعه أو زوجته
 لـبس  وقد يلبس. ، حامالً لجرابه، ومنكرا لشخصهمع بعض أسرته متنقالً من صيد إلى صيد

وما يزال يمد مكايد مكـره  . نسوان، وأكثر ما يكون في ثياب خلقة وأسمالالرهبان أو لبس ال
بهذه الصفات التي اتسم بها السروجي، استطاع الحريري أن يثري مقاماتـه  . )١("وأحابيل خُتْله

بأساليب وصور االحتيال المختلفة حتى صار االحتيال السمة الغالبة على مقاماته، هذا ما أكده 
م الحريري خطوات الهمذاني وأوسع استخدام فكرة االحتيال، وأظهر ستر: "هأحد الباحثين بقول

الحريري بعناية شخصية البطل كمتجول محتال والذي يحصل بحيلته على المـال والثـروة،   
والمأكل، وأكثر من مرة تكون حيلته بانتحال شخصية وباحتيال ونهب وخداع هذه الصـفات  

عشرة  وجي وهي تظهر في أربع وأربعين مقامة وسبعشخصية السر هي الصفات الرئيسية في
، وبمقارنة هذا العدد من المقامات التي تحتوى علـى االحتيـال   )٢("فيهم تعنى باستخدام الكدية

بأعداد مقامات الهمذاني التي تحتوى على االحتيال، يتضح أن الحريري تفوق علـى صـنوة   
سلكها بطله السروجي؛ فتارة يدعى أنه  الهمذاني في هذا الشأن، وتعددت صور االحتيال التي

 )٦(ويتقمص دور الواعظ )٥(وكسارق )٤( ، وأحياناً يظهر كشيخٍ عجوزٍ)٣(أعرج يستعطف الناس
وغيرها من األدوار التي يتفنن فيها السروجي في كيفية انتحال الشخصيات والتنكر لنصـب  

  .حبائل احتياله من أجل صيد فريسته

                                                                                                                                            

من أين الشيخ؟ فقال من : فدخل شيخ ذو طمرين، عليه أهبة السفر، رث الحال، فصيح الكالم، فسألته الجماعة
  :الحرامية؟؟ انظرفعمل أبى المقامة الثامنة واألربعين المعروفة ب. أبو زيد: سروج، فاستخبروه عن كنيته فقال

-
 .٣الحريري البصري، مقامات الحريري، ص 

 .٥٠شوقي ضيف، المقامة، ص )١(

  .29'עמ ,מוטיב הקבצנות במקאמה :עבד אלרחמן מרעי )٢(

 .المقامة الدينارية )٣(

 .الصنعائية والبرقعيدية والتفليسية والشعرية )٤(

 .الوبرية والبكرية والواسطية )٥(

 .الصنعائية والرمليةالسارية والرازية و )٦(
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تياله على شخصيات أو طائفة بعينهـا، فقـد تنوعـت فرائسـه     لم يقتصر السروجي في اح  
ولعل أبرع ما فـي  "، )٢(ن في البحر، والمسافري)١(وضحايا احتياله، أحيانا يحتال على البسطاء

المقامات من أصناف الكدية، وأكثر داللة على احتيال المكدين وشدة مكرهم، وعلـى براعـة   
. ضاة مسارح لها وأكياس الحاكمين هـدفاً لنبالهـا  السروجي، تلك الكدية التي تتخذ مجالس الق

وبراعة هذا الفن تتجلى في أن القاضي إنما تربع على كرسيه ليفصل بين النـاس وليكتشـف   
المحتالين والمدلّسين فإذا هو فريسة سهلة لهم، ال يكاد ينجو من براثنهم إال بعد أن يدفع الجزية 

برز فيها االحتيال  ، ولعل أبرز المقامات التي)٣("التي يفرضونها على الناس حكاماً ومحكومين
القاضي؛ مدعيان أن بينهما المقامة التبريزية؛ حيث يقف السروجي وزوجته أمام  على القاضي

في النهاية  مساوئ اآلخر، حتى أغضبا القاضي،وأستطرد كل واحد منهما في وصف خالفًا، 
ذلـك   الفقر هو الذي اضطرهما إلى ال وأنيعترف السروجي بأن هذه حيلة للحصول على الم

  : وأنشد قائالً

ــي    ــذي عرس ــروجي وه ــا الس   أن
ــى ــقياى أرضــى غرس ــدت س   وال ع
  نصــبح فــي ثــوب الطــوى ونمســى
  قمنــا لســعد الجــد أو للنحســى   

ــى                                                                                        ــين يرس ــر ح ــى الح ــر يلج والفق
  

ــمس   و   ــر الش ــدر غي ــؤ الب ــيس كف   ل
  لكننــــا منــــذ ليــــال خمــــس
ــى   ــغ وال التحسـ ــرف المضـ   ال نعـ
ــس   ــتالب فلـ ــام الجـ ــذا المقـ   هـ

ــبس    ــاس الل ــي لب ــي ف ــى التحل   )٤(إل
  

طالبت الزوجة  ؛ بلولم يكتفيا بذلك اراً،إعطاء السروجي دين _رغم بخله_فيضطر القاضي   
  :بمثل زوجها قائلة 

ــاكم   ــم حـ ــز لكـ ــل تبريـ   يأهـ
ــب  ــن عي ــه م ــا في ــه م ــوى أن   س

  

  أو فـــــي الحكـــــام تبريـــــزاً  
ــيزى    )٥(يـــوم النـــدى قســـمته ضـ

  

  

 الحاجب، وغضب لغضبه فأضطر القاضي إلى إعطائها مثل زوجها، وغضب وذم القضاء،  
. واجتنبا فيها فحش الكـالم  . حكام ألحيل الثقلين ؛ لكن احترما مجالس ال ماأشهد انك: "وقال 

                                                 
 .المقامة الدمشقية)١(

 .المقامة العمانية)٢(

 .٥٨٩موسوعة أدب المحتالين، ص: عبد الهادي حرب )٣(

 .٤٢٧مقامات الحريري، ص: الحريري البصري )٤(

 .٤٢٨المرجع السابق، ص )٥(
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وهذه المقامة في مجملها تبرز . )١("تسمع األراجيزوال كل وقت  .فما كل قاض قاضى تبريز 
قدرة الحريري على توظيف أبطاله لالحتيال على البخل وأصحابه فعن طريق المكر والخديعة 

  .هم رغم بخله ن يضطرا القاضي إلى إعطائاستطاع السروجي وزوجته أ

د الصور السلبية، الحتيال بهدف نقلقد تعددت أهداف االحتيال في مقامات الحريري ومنها ا  
وهناك أهداف أخرى لالحتيال في المقامـات   البخيل في المقامة سالفة الذكر، صورة القاضيك

وجي علـى قـوم   يحتال السر ، وفيهاةيكاالحتيال بهدف االنتقام كما يتضح من المقامة الواسط
  : اً الفتح عن سبب احتياله فيقول منشد ويسرق ما في بيوتهم، فيتعجب الراوي ويسأل أبا

ــود   ــى المـ ــارفاً عنـ ــا صـ   يـ
ــن   ــح مـ ــي فضـ ــي فـ   ومعنفـ
ـ   ــ ــا أتيــ ــى فيمــ   ال تلحنــ
  ولقـــد نزلـــت بهـــم فلـــم   

  

ــروف     ــه صــ ــان لــ   دة والزمــ

ــوف  ــف العســ ــاوزت تعنيــ   جــ

  ت فـــــإننى بهـــــم عـــــروف

ــيوف ــون الضــ ــم يراعــ )٢(أرهــ
  

  

  
  
  

ويبرر سببها بأن يقول  لفعلته، )٣(فالسروجي في هذه األبيات يجيب على استنكار ابن هشام"   
ستيقن من بخلهم إذ نزل بهـم  منه، وأنه قد أخبر شأنهم جيداً، واأعلم بهؤالء القوم أكثر  له أنه

لـيهم ال لمجـرد االحتيـال    عند ذلك كان ال بد أن يحتال ع يفاً فلم يجد فيهم كرماً وعطفاً،ض
الحريـري باالحتيـال    لم يكتف. )٤("وإنما كان هدفه االنتقام الذي أعد له السروجي  والخداع،

بل ظهرت قدرة البطـل فـي اختيـار الحيـل      اة والحكام في مقامة واحدة فحسب،القضعلى 
  . )٥(والمكائد لالحتيال على القضاة والوالة في عدة مقامات

  

  

                                                 
 ٤٣٠.المرجع السابق، ص )١(

  .٣٠٥المرجع السابق، ص )٢(

ام بطل الحريري وليس عيسى بن هشام بطل الهمذاني وذالك ألن الحديث هنا المقصود هنا الحارث بن هم )٣(
 عن إحدى مقامات الحريري 

 .١٨٧المقامة العبرية بين التأثر والتأثير، ص: عبد الرازق أحمد قنديل )٤(

 في المقامات المعرية والرحبية والشعرية وغيرها  )٥(
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  :)١(رقسطياالحتيال في مقامات الس )د(

ن األدب في العصور الوسطى كان ينتقل بسرعة تدعونا إ: "يقول الفيلسوف الفرنسي رينان   
ن األعمال التـي وضـعت فـي    مإن كثيراً . لها تفسيراًة فال نستطيع اليوم أن نجد الدهشإلى 

مراكش والقاهرة كانت ال تلبث أن تعرف في باريس، وكولونيا في وقت أقصـر ممـا كـان    
ازدهار الثقافة العربيـة فـي    ، وذلك بسبب)٢(" يحتاجه كتاب ألماني هام كي يعبر نهر الراين

عرب والمسلمين استطاعوا أن يثروا الفكر العالمي بمؤلفاتهم فـي  العصور الوسطى، فعلماء ال
جميع المجاالت، ولم يكن األدب العربي بمنأى عن هذا االنتقال، بل كانت المؤلفات الشـعرية  

، ولها تأثيرها الواضح على آداب مختلفة، لقد انتشرت ية العربية منتشرة في بالد كثيرةوالنثر
والحريري في البالد العربية، ثم انتقلت إلى األندلس، وهناك وجدت المقامات العربية للهمذاني 

رواجا كبيرا إما بالشرح أو التعليق، ووصل األمر إلى حد المعارضة، فظهر عدد كبير مـن  
  . )٣(الكتاب العرب الذين أنشئوا مقامات عربية عارضوا فيها مقامات الهمذاني والحريري

أن معظـم   تب على أرض األندلس، ويرجع ذلك إلـى أهم ما ك يالسرقسطتعتبر مقامات    
 اواحدة تحوى داخلها عـدد  كان اإلنتاج فيها عبارة عن مقامة المقامات التي كتبت في األندلس

لـى منـوال الهمـذاني    باستثناء السرقسطي الـذي سـار ع   ،من القصص والحكايات اكبير
امة، ة، وأيضا البناء الفني للمقخمسين مقام والحريري؛ حيث اتفق مع سابقيه في عدد المقامات

رغم أنه جعل روايتين لمقاماته وهما المنذر بن حمام والسائب _وصيغة أسماء الراوي والبطل
وتخالف مقامات السرقسطي مقامـات   .بطل مقاماته هو أبو حبيب السدوسي، وجعل _بن تمام

عرفـت  إال قلـيال،   بوضع أسماء لمقاماتـه  الحريري وبديع الزمان في عدم تقيد السرقسطي
احثون في سبب تسـميتها  واختلف الب" المقامات اللزومية"مقامات السرقسطي واشتهرت باسم 

                                                 
اهللا بن يوسف التميمي المازني السرقسطي، المعروف  هو أبو طاهر محمد بن يوسف بن عبد: السرقسطي )١(

، كان من الكتاب األدباء المشـهورين فـي   )م١١٣٤(بابن االشتركونى، ولد في سرقسطة، ومات في قرطبة 
  :انظر. في اللغة "المسلسل"وله كتاب " المقامات اللزومية"األندلس، كتب خمسين مقامة والمعروفة باسم 

دب العربي، الجزء الخامس، نقله على العربية رمضان عبد التـواب،  تاريخ األ: كارل بروكلمان -
، ٣٥٣ت، ص.السيد يعقوب بكر، الطبعة الثالثة، دار المعـارف، اإلسـكندرية، د  : راجع الترجمة

٣٥٤.  
-

المقامات اللزومية، تحقيق بدر أحمد ضـيف، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،      : السرقسطي 
 .٢٨-١١، ص ١٩٨٢اإلسكندرية، 

 .٧شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية، ص: على الراعي )٢(

  :لمزيد من التفاصيل عن كتاب المقامات األندلسية، يمكن الرجوع الى )٣(
 .٣٢٨-٢٧٨فن المقامات بين المشرق والمغرب، ص : يوسف نور عوض -
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لقد سار السرقسطي في مقاماتـه علـى مـذهب    " :ذلك بقوله فيعلل أحد الباحثين بهذا االسم؛
ي أنه التقيد لم نجده عند من سبقه من المقاميين ويكف الصنعة والتكلف بل نجد عنده ضربا من
 اًجزء"ويرى باحث آخر أن " )١(فيها ما ال يزم  التزم أسمى مقاماته بالمقامات اللزومية ذلك أنه

والجزء اآلخر رتب حسب القافية وعلى هذا  ،من مقامات السرقسطي كتب بدون عنوان أو اسم
  ".)٢(أطلق عليها اسم اللزومية 

؛ حيـث يقـوم البطـل باسـتخدام     )٣(مقامات السرقسطي حول االحتيال كبير من ديدور عد  
وال يضع السرقسطي حداً لتجوال بطله، بل "االحتيال كوسيلة للحصول على المأكل أو المال، 

يتيح له أن يتجول بحرية يتسول حيثما يذهب، وال يكاد يدخل أرضا حتى يرتحل عنها إلى بلد 
القضـاة والحكـام، ثـم    آخر يحتال دائما على األبرياء، ليس ممن يلتقيهم في طريقه، بل من 

ءه مقامة فيها حياته ينكشف أمره على يد السائب بن تمام فيهرب ولكن ليس قبل أن يترك ورا
، لقد استخدم بطل السرقسطي االحتيال من أجل الحصول على المال وهـو مـا   )٤("واحتياالته

وعـظ   يحصل على المال والعطايا عن طريق ةيعرف باسم الكدية، ففي المقامة الثامنة عشر
لـنفس   الناس ويستخدم طفليه حتى يستعطف قلوب الناس، وفي المقامة الخامسة يستخدم ابنه

واألربعين يقوم بترقيص الدب من أجل استهواء قلوب الحاضرين  السبب، وفي المقامة الحادية
واستالب أموالهم، وينتحل شخصية الدجال ويقوم بإعداد التعاويذ للحصول على المـال فـي   

  .لسادسة عشرةالمقامة ا

يبدو أن السرقسطي عمد إلى نقد بعض الصور السلبية في المجتمع من خالل المقامات التي   
تدور حول االحتيال، فقد اهتم بنقد بعض الشخصيات البارزة مثل نقد شخصية رجل الـدين،  
ونقد شخصية القاضي ونقد شخصية الطبيب الذي يدعى الطب ويسلب أموال النـاس بـالغش   

، لقد ظهرت صورة الطبيب المحتال في المقامة التاسعة واألربعين؛ في هذه المقامـة  والخداع
ينتحل البطل أبو حبيب السدوسي شخصية طبيب يعالج الناس من جميـع األمـراض ويتنبـأ    
بالغيبيات وفي استطاعته كشف أسرار الناس وإخبارهم بما يحدث في المستقبل، وحينما أدرك 

وقـد رأيـتم   . على في هذا العلم يمين، ومثلى ال يمين: "بحديثه قال أن الناس صدقوه واقتنعوا
                                                 

 .٣١١من المقامات بين المشرق والمغرب، ص: يوسف نور عوض )١(

 .30'עמ ,מוטיב הקבצנות במקאמה :עבד אלרחמן מרעי )٢(

 .25' עמ ,שם )٣(

إبراهيم يحي الشهابي، مجلة التراث العربي، العدد التاسع، : المقامات األندلسية، ترجمة: نيمه.هـ)٤(
 :، متاح في١٩٨٢دمشق

    http://www.awu-dam.org/trath/09/turath9-019.htm.  ٢٩/٠٨/٢٠٠٩دخول آخر
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وأنتم أولياء، وفيكم . وثم فاقه، ليس منها إفاقة. وقد أفاق العليل، والنقد قليل. البذْر فوفُّوا النَّذْر
 وبدأ الناس ، حتى تسابق الناس إليه بالدرهم والدينار)١("أملياء، فقَدموا العين، ثم اقتضوا الدين
م على الفور يوضح لهم أن األسئلة كثرت، والشمس دنت يعرضون عليه مشاكلهم ويسألونه، ث

. للغروب، ووعدهم أنه سيكمل معهم في الغد، وما هذه إال حيلة لكي يهرب بما أخذه من الناس
 وهنا يتعقبه الراوي ويكتشف أنه هو البطل أبو حبيب السدوسي وأن هذه المسرحية هي إحدى

  .أساليبه واحتياالته للحصول على المال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٥٤٣ المقامات اللزومية، ص: السرقسطي )١(
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  اGHIJKل DE اCدب ا?<=>ي

من المعروف أن االحتيال في األدب نشأ كظاهرة اجتماعية حقيقية، قام األدباء والكتـاب      
كما هدف هؤالء  بتصويرها في مؤلفاتهم من أجل إلقاء الضوء على تلك الظاهرة وأصحابها،

وكـان األدب  . البسطاء السذج الذين يقعون في شرك االحتيال والمحتـالين  حاولة إيقاظإلى م
سيما كتب التراث والمقامات العربية هـي المصـور الحقيقـي لتلـك الظـاهرة      وال العربي

؛ ولعل ما ساعد على انتشار قصص وحكايات االحتيال في األدب العربـي، تلـك   وأصحابها
  .بداية العصر العباسي وامتدت لفترة طويلةالنهضة األدبية التي حدثت مع 

في تلك الحقبة من الزمن كان اليهود يعيشون في انغالق على أنفسهم مهتمين فقط بالجانب    
الديني في الكتابة، فكان بعضهم يرى استخدام حروف اللغة العبرية في الكتابات األدبية إهانة 

تابة باللغة العبرية على التأليف والتفسير في للغة باعتبارها لغة مقدسة؛ وعلى هذا اقتصرت الك
الجانب الديني لفترة طويلة، إلى أن تعايش هؤالء اليهود مع علماء العرب جنبا إلـى جنـب،   
وتشربوا األدب العربي في ظل سماحة الدين اإلسالمي وعدل الحكام المسلمين وبخاصة فـي  

بي، طرقوا باب الشعر أوالً، ثم اتجهوا إلى إلى الجانب األد هوحينما بدأ اليهود االتجا. األندلس
وكان ظهور االحتيال فـي األدب العبـري مرتبطـاً    . النثر الفني متمثالً في المقامات العبرية

صقبل في القرن الثاني عشـر   نبالمقامة العبرية األولى وهي مقامة أشر بن يهودا لسليمان ب
في معظم المقامات العبرية، وفيمـا   موضوعا هاما ظهر لالميالدي، ومن بعده أصبح االحتيا

  :يلي عرض لصور االحتيال في المقامات العبرية
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   )١(لسليمان بن صقبلا شر بن يهوداالحتيال في مقامة أ) أ(

ال شك أن المقامات العربية هي الدافع الرئيس الذي ولَّد الغيرة لدى الكتاب اليهـود كـي      
صارت المقامة العبرية وليدة للمقامـات العربيـة شـكالً    يؤلفوا مقامات باللغة العبرية؛ حتى 

ومضموناً؛ فالبناء الفني للمقامات العبرية كان على نفس نسق المقامات العربية، هذا باالضافة 
الى الشخصيتين الرئيستين في المقامة وهما البطل والراوي، وأيضاً موضـوعات المقامـات   

تكون ترجمة لنفس الموضوعات مع إضفاء صـبغة  كُتبت على غرار المقامات العربية أحيانا 
  .يهودية على األحداث واألماكن

فمقامة ابن صقبل هذه لم تخرج في أحداثها وشكلها عن اإلطار العربي؛ خاصة فيما يتعلـق    
عن طريق أساليب التنكر والخداع التي لجأ إليها بطل المقامة، فعن طريق الخـداع   لباالحتيا

ا  ضحية الحتيال تلك الفتاة التي أحبها منذ أن رآها تطل مـن نافـذة   وقع البطل أشر بن يهود
القصر؛ فبعدما أوحت إليه بحبها بأن ألقت عليه تفاحة مكتوب عليها بيتي شعر، دعتـه إلـى   
قصرها، وبدالً من أن يلتقي فتاته الحسناء إذا به يجد رجالً مدججاً بالسالح، وما إن يكشـف  

وبنفس األسلوب يقع في فخ االحتيال . وهي جارية فتاته المحبوبةعن وجهه فإذا به فتاة حسناء 
مرة ثانية؛ فبعدما شعر باالطمئنان حينما ظهرت أمامه الفتاة التي ظن أنها محبوبته؛ غير أنها 

  :عندما أزاحت حجابها، فإذا به أمام رجل له لحية طويلة، وفي هذا يقول ابن صقبل

                                                 
 اختلف الباحثون حول اسمه وزمانه، وذلك لعدم وجود أي إشارة له في المصادر التاريخية، سوى ما ذكره  )١(

وهو الذي ألف المقامـة الجميلـة    بن سهلن بن صقبل وأنه أحد أقرباء يوسف بأن اسمه سليما الحريزي عنه
تنسـب  ) أشر بـن يهـودا  (التي بدايتها حديث أشر بن يهودا، غير أن المخطوطات تشير إلى مقامتين بعنوان 

بن صـقبل ال أحـد   سليمان من المقامتين ل ابن صقبل، لكن أيألبي أيوب بن سهل واألخرى لسليمان  إحداهما
ابـن  (بن صقبل، وأن واحد وهو سليمان  يرى أن المقامتين لمؤلف يمنكنه تأكيد ذالك، غير أن حاييم شيرمان

بأنها  كُتبت في ) مقامة أشر بن يهودا(ما هو إال لقب لعائلته، وعلى ذلك عرفت المقامة العبرية األولى ) سهل
  :لمزيد من التفاصيل ينظر .بن صقبلميالدي بواسطة سليمان النصف األول من القرن الثاني عشر ال

  .45 'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: לחריזייהודה א -

ידיעות המכון (תוך , המשוררים בני דורם של משה אבן עזרא ויהודה הלוי: חיים שירמן -
  .קנד-קנב' עמ, ו''ברלין תרצ, הוצאת שוקן, כרך שני, )לחקר השירה עברית

- David Simha Segal: "Mahberet Nə'um 'Ašer Ben Yəhudah" of Solomon Ibn 
Saqbel: A Study of Scriptural Citation Clusters, Journal of the American Oriental 
Society, Vol. 102, No. 1 (Jan. - Mar., 1982), p. 17.  
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)١(  

ذُهلت  حينها. . .  يت حلية طويلةأر/ لغطاءوكشفت ا/ العمامة وعندما أزحت(
 ورفـع صـوته  / وذهبـت فـرحيت   / وجهي  وشحب/ وسقطت بكل قاميت/ 

وهنا يطلب هذا الرجل من البطـل أن يمعـن   ، )حىت سمع من بعيد/ ضاحكا
  .العدو المي النظر إليه، فإذا هو صديقه

ية في أسلوب المقامة وطبيعة يتضح من أحداث المقامة أن ابن صقبل حاكى المقامات العرب    
موضوعها؛ ففكرة التنكر وتقمص البطل في صورة شخصيات أخرى من أجل االحتيال ما هي 

األمر الذي يشير إلى تأثر ابن صقبل بمصادر عربية "إال صورة معهودة في المقامات العربية 
يعـيش بـداخلها،   فيما يتعلق بالقصة ومضمونها، وكذلك بالحياة العربية اإلسالمية التي كان 

ويعرف أسرارها وتقاليدها وعاداتها السائدة سواء في مجتمع القصور المغلقة وخاصـة فيمـا   
وقد  »مجتمع الحريم« يتعلق بنساء تلك القصور في العصور الوسطى، حيث كان يطلق عليهن

 وعسليم شعش، ولعل هذا ما جعل )٢("وضح ذلك كله في تلك المقامة األمر الذي ال يمكن إنكاره
وجو القصة كما نراه إسالمي بحـت فيـه   "يؤكد أن مصادر المقامة هي عربية األصل بقوله 

حريم وفيه التنكر الممكن نظراً ألن النساء لم يكن يخرجن إال محجبات وهناك شيء آخر هو 
وليس من شك فـي أن  ... أن في هذه المقامة العبرية األولى كل ما ألفناه في المقامة العربية 

ل قد استخدم في مقاماته قصة عربية وإن لم يفلح المحققون في العثور على أصل هذه ابن صقب
     )٣("القصة

  

  

                                                 
  .קסב' עמ, עזרא ויהודה הלוי המשוררים בני דורם של משה אבן: חיים שירמן )١(

دراسة أدبية مقارنة، دار الهاني للطباعة والنشر، القاهرة  -أندلسيات عبرية : عبد الرازق أحمد قنديل  )٢(
  .١٧١م، ص ٢٠٠١

  .٨٥ العصر الذهبي، ص: سليم شعشوع  )٣(
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  )١(ليوسف بن زباره שעשועים ספרاالحتيال في كتاب التسالي ) ب(

بن زباره أحد أهم المؤلفات النثرية العبرية التي استهوت قلوب يعتبر كتاب التسالي ليوسف    
قرن الثاني عشر الميالدي؛ لمـا يحويـه الكتـاب مـن حكايـات ملحـة       القراء اليهود في ال

والكتاب عبارة . وأضحوكات مثيرة، باإلضافة إلى أسلوبه البالغي الذي يجلب المتعة والتشويق
؛ يـدور  يتخللها مقتطفات من األمثال واألشـعار  عن مجموعة من الحكايات مختلفة المغزى

  . ماعي وقصص النساءمعظمها حول الطب والتنقل والنقد االجت

والكتاب يعده معظم الباحثين ضمن فن المقامة، غير أنه يختلف قليالً في بعض الجوانـب     
متواصـل   يها الكتاب مترابطة مع بعضها في تسلسلالقصص التي يحومعظم الفنية للمقامة؛ ف

تكامـل  من البداية إلى النهاية، على عكس المقامات والتي تكون كل مقامة عبارة عن عمل م
لذلك اعتبره البعض امة التي تليها أو التي تسبقها، بالمق اثها بانتهاء المقامة وال ترتبطتنتهي أحد

إلى وجود حكايـات   Arie Schippers، وفي هذا اإلطار يشير )٢(ال يندرج ضمن فن المقامة
أسـس  أنها ال تحتوي على  ي والتي يطلق عليها مقامة، غيرفي األدب العبر المسجوعبالنثر 

، في حـين تـرى يهوديـت    )٣(يع الزمان الهمذاني والحريريدالمقامات العربية الكالسيكية لب
ديشون أن الكتاب هو نوع من المقامات وتدعم رأيها بأن الكتاب يتطابق مع األربعـة أسـس   

يتخلله أشعار  سجوعأي أن تكون الكتابة بالنثر الماإلطار الخارجي ) أ: (المعروفة للمقامة وهي
اإلطار القصصـي الـذي    )ب(. إلى عبارات ساخرة تجلب الدهشة والمتعة ةونة باإلضافموز

تتكون منه كل مقامة والذي يشمل األحداث والحكايات واألمثال التي تقوم علـى شخصـيتي   
شخصيتا البطل والراوي، وما يتصف به البطل مـن أسـاليب التنكـر    ) ج. (البطل والراوي

                                                 
 اًم ببرشلونة، من أسرة معروفة وكان أبوه طبيب١١٤٠يوسف بن مائير بن زباره، طبيب وشاعر ولد سنة   )١(

تنقل ابن زباره بين بلدان عدة في األندلس، . ي الطب واألدبعلى ابنه ف اً، ولعله ترك تأثيراً قوياًومثقف اًوحكيم
، تتلمذ على يد أستاذه يوسف ربما لطلب العلم؛ حيث اهتم بالعلوم الطبية والدينية، واهتم كذلك باألدب العربي

 يعتبر كتابه من أهم أعماله وأشهرها؛ حيث كتبه على غرار. قمحي الذي يصفه في أحد أعماله بأنه تلميذ حكيم
، باإلضافة إلى هذا الكتاب يوجد البن زباره عدد من  בנבנשת בן ששת  رِبيالمقامات العربية وأهداه إلى ال

  :لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى. المؤلفات القصيرة والتي تدور في فلك الطب والشعر الديني

 .662-660' עמ ,שלישי כרך :ישראל גדולי אנציקלופדיה לתולדות -
  .12-11'עמ ,חלק א ,ספר שני ,השירה העברית בספרד ובפרובאנס: רמןחיים שי -

(٢)  Ross Brann: The "Dissembling Poet" in Medieval Hebrew Literature (The Dimensions of a 
Literary Topos), Journal of the American Oriental Society, Vol. 107, No. 1 (Jan. - Mar., 
1987), p. 47.   
(٣)   Arie Schippers: Medieval Hebrew Narrative and the Arabic Literary Tradition, 
Extended version of a lecture held at the Congress of the DMG at Bamberg on 
Thursday 29 March 2001, p.87. 
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.     يضاً يشترك البطل أحياناً مع الراوي فـي أحـداث المقامـة   والمغامرات والتنقل وغيرها، أ
تنوع الموضوعات، فهناك موضوعات في أدب المقامات العربي والعبري، أيضاً ضمنها ) د(

يوسف بن زباره في كتابه التسالي، وهي الموضوعات التي تهتم بأمور النساء وموضـوعات  
لتنكر وتقمص شخصيات مختلفة، باإلضـافة  تعني بالتجوال وكثرة التنقل وأخرى تدور حول ا

  .)١(مثل رجال الدين واألطباء وغيرها مهمةإلى النقد االجتماعي لشخصيات 

لقد كان االحتيال أحد أهم الموتيفات التي ضمنها يوسف ابن زباره في كتابه التسـالي،        
ثرها على المجتمع كوسيلة للكشف عن الصور السلبية لبعض الشخصيات الهامة، واإلبانة عن أ

وأغلب الظن أن صور االحتيال عند ابن زباره تعود إلى مصادر عربيـة؛ إذ يؤكـد   . وأفراده
، ولعل ما يؤكد ذلك أيضاً أن معظم كتاب المقامات )٢(البعض أن مصادر الكتاب عربية األصل

 سـواء كتـب  _العبرية اعتادوا على نقل معظم أفكار ومضامين أعمالهم من األدب العربـي  
ومن ثَم إعادة صياغاتها في إطار قالب يشـي بيهوديـة   _ التراث العربية أو المقامات العربية

  .المادة وأحداث الموضوع

وتأتي شخصية الطبيب على رأس تلك الشخصيات التي صب عليها ابن زباره جام غضـبه    
لفصل العاشر عن طريق فضح احتياله وبهتان أقواله؛ فهاهو يعرض لهذا الطبيب المحتال في ا

عن سلبياته من خالل بعض األسئلة التي تتعلق بالطب، ليثبت مـدي ضـعف هـذا     فويكش
يلومه علي خداعه واحتياله، وفي هذا يقول ابن وفي النهاية الطبيب من ناحية المعرفة الطبية 

  :طبا هذا الطبيبزباره مخا

 וכאב ציר כל ומזיח ,תרפא ומדוה תחלוא וכל אתה הלא אמרת כי איש חכם"
להרבות , כי אם לדבר תוך זמרמה, אראה שלא למדת מן החכמה. מרפא

 ؛בשפת הבל הבלים, ולהכיר מילים, בלשון כזבים ושקרים, דברים ומאמרים
ומיני , להראותם רקחים וסמים, ולשאול בהם אנושים, לשור על אנשים

  .)٣("ולקחת הוניהם, לעצם את עיניהם, עשבים ובשמים

                                                 
ירושלים , מ''מס בע הוצאת ראובן, ספר שעשועים ליוסף בן מאיר אבן זבארה: יהודית דישון  )١(

  .27-25' עמ, המבוא, ה''תשמ
(٢)   Moses Hadas: Classical Items in Zabara, The Classical Journal, Vol. 29, No. 1 
(Oct., 1933), p. 45.    and seeand seeand seeand see:::: 

- Israel Abrahams: Joseph Zabara and His "Book of Delight", The Jewish 
Quarterly Review, Vol. 6, No. 3 (Apr., 1894), p. 507. 

, ברלין, הוצאת אשכול, בעריכת ישראל דוידזון, ספר שעשועים: יוסף בן מאיר בן זבארה  )٣(

 .122,121'עמ, ה''תרפ
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أري . حكيم وتعاجل املرض واألمل، وتزيل اآلم الوضع واألوجاع أمل تقل إنك رجل ( 
احلكمة، وحينما تتحدث تلجأ إيل التالعب وتبـالغ يف األحـداث    من أنك مل تتعلم

واألمور، بلسان الكذب والبهتان، وتكثر كلماتك بلغة باطل األباطيـل، لتتـربص   
ـ بالناس وتبحث عن األمراض، لتريهم الدهان والعقاقري، وأنوا مـن األعشـاب    اع

  .) والروائح، لتخدع بصائرهم، وتسلب أمواهلم

إلى جانب شخصية الطبيب كانت هناك شخصية أخرى تم تسليط الضوء على مساوئها من     
بن زباره، وهي شخصية رجل الدين، الذي من المفترض أن يكون مثاالً فـي األخـالق   اقبل 

هـذا  . الغش من أجل تحقيق مآرب شخصـية والعفة، غير أن البعض منهم يلجأ إلى االحتيال 
النوع من رجال الدين كان هدفاً صوب نحوه ابن زباره سهام نقده وأفصح عن خبايا مثالبـه؛  
ففي الفصل الخامس يظهر رجل الدين في صورة مشينة؛ إذ يقوم بسرقة مهر عـروس ابنـة   

اره معظم رجال الـدين  ، وفي موضع آخر ينتقد ابن زب)١(جاره فيلومه ابن زباره على احتياله
  : ويحذر الناس منهم ويصفهم بالغش والنفاق، فيقول

ועם הנשים הם נואפים , ואל תבטח בדבריהם כי הם שקרנים, רובם גזלנים"

נראים , והם יחלקו עם השטנים, ועל ממון חבריהם הם חמדנים, וזונים

היום וכל , ולא ידעו בין שמאלם לימיניהם ...ופיהם מלא כזבים , אוהבים

  )٢("קוראים ולא ידעו למי יקראו ונושאים ידיהם ולא יבינו למי  ישאו
معظمهم لصوص، فال تثق بكالمهم ألم كاذبون، ويفسقون مع النساء ويزنـون،  (

ويستحلّون أموال أصدقائهم، وهم شركاء للشياطني، يتظاهرون باحملبة، والكـذب  
وطوال اليوم يدعون وال يعرفون من ، يعرفون مشاهلم من ميينهموال ... ميأل أفواههم 

  .)يدعون ويرفعون أيديهم وال يعلمون ملن يرفعوا
  
  

  

                                                 
 .47-45' עמ ,שם  (١)

 .47' עמ ,שם  (٢)
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  )١(ليهودا بن شبتاي יהודה מנחת االحتيال في مقامة قربان يهودا)  ج(

بناء على طلب أصدقائه لكي يحذر الرجال الـذين ال يحبـون   "كتب ابن شبتاي مقامته هذه    
م لرئيس الطائفة اليهودية فـي قشـتالة   ١٢٠٨وأهداها سنة  )٢("نهامرأة وأن يتخذوا الحيطة مال

 ةالمرأب من اقتران الرجل  ه، وتدور أحداث المقامة حول الزواج وما ينتج عن)٣(إبراهيم الفخار
كـل المصـائب    وفي رأيه أنها السبب الـرئيس وراء  والتي أظهرها المؤلف بصورة مشينة؛

ما وصفها به من صفات كان مغزاها الحذر من المرأة  إلى ةواألضرار لزوجها، هذا باإلضاف
، وقد عبر بن شبتاي عن هذا المغزى بشكل واضح من خالل قصيدته التي بدأ )٤(والبعد عنها
  .)١(بها المقامة

                                                 
(١)

، يبـاً ، كـان طب م١١٦٨طليطلة أو بورجوش باألندلس سنة يهودا الالوي بن إسحاق بن شبتاي، ولد في    
قربان  יהודה מנחת :تنقل من مكان لمكان، عاش فترة في طليطة وسرقسطة، ألف ثالث مقاماتعرف عنه ال

تعتبـر  . حرب الحكمة والغنى ועושר החכמה מלחמתأحكام اللعنة والتحريم و והנדוי האלה דברי يهودا و
نه قـام بـإجراء   ، وعلى ما يبدو أالحادية والعشرينمقامته قربان يهودا هي أهم أعماله، وقد كتبها وهو ابن 

عين من عمره، وقدمها إلى إبراهيم الفخار الذي كان طبيباً في قصر ملك قشتالة بتعديالت عليها وهو في األر
  :لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى. ألفونسو الثامن

  .686-685' עמ ,שלישי כרך ,ישראל גדולי אנציקלופדיה לתולדות �

 והשפעתה על ליהודה אבן שבתי "יהודה מנחת" המחברת של ותיהלמקור, דישוןיהודית  �
  .57' עמ, ואין ליהודה אלחריזימקאמת הניש

(٢)
 והשפעתה על ליהודה אבן שבתי "יהודה מנחת" המחברת של למקורותיה, דישוןיהודית   

  .57' עמ, ואין ליהודה אלחריזימקאמת הניש
  .67' עמ, חלק א, ספר שני ,סהשירה העברית בספרד ובפרובאנ: חיים שירמן(٣)

من الجدير بالذكر أن احتواء المقامات على الحكايات المثيرة والفكاهية أدى إلى انتشار المقامات ورواجها   (٤)
وسط عدد كبير من القراء الذين يبحثون عن مثل تلك  الحكايات التي تؤدي إلى التسـلية والبهجـة، وبـذلك    

ذا ما ظهر ربما وضعه معظم كتاب المقامات أمام أعينهم؛ وه هدفاً مهما والمتعة في المقامات أصبحت التسلية
وبالتدقيق في مقامة ابن شبتاي ومضمون قصتها المركزية . سواء بية والعبرية على حدرجليا في المقامات الع

 يتضح أن المقامة احتوت على عناصر التشويق واإلثارة، كما أن نهايتها جاءت بمـا يـؤدي إلـى السـرور    
وفي اتجاه آخر . والفكاهة عند من يقرأها، ولعل هذا كان هدفاً سعى إليه ابن شبتاي كغيره من كتاب المقامات

ابن شبتاي كتب مقامته هذه في إطـار ثـورة ضـد     عرض تاليا فيشمان آراء بعض الباحثين الذين يرون أن
ب هذا الرأي بأن المؤلفات التي ء، ويدلل أصحاالنساء ظهرت لها أصداء في األدب عرفت باسم كارهي النسا

هي إال رد أصحاب تلك المؤلفات علـى ابـن    ؛ مابعد مقامة ابن شبتاي، والتي كانت تدعو لحب النساء كُتبت
��ء  (עזרת הנשים ، وكـان أهمهـا   شبتاي��hة اp����O ( ق و�}���ء  ( אוהב נשים ����hا ×�}Oُ (  w�����p ه·����h .

نه كتب لمقامة بغية كراهيته للنساء؛ بل إي النساء ولم يكتب هذه اوأغلب الظن أن ابن شبتاي لم يكن من كاره
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وتبدأ أحداث المقامة بنصيحة األب تحكموني البنه زِرح بعدم الزواج حتى ينجو بنفسه من     
بعد عـن النسـاء   ه الثة من أصدقائاع زرح والده، واختار هو وثالأضرار النساء، وبالفعل أط

لقد علمت بهذا األمر عجوز ماكرة وأرادت إفساده وإيقاع زرح في فـخ  . وعدم االختالط بهن
الزواج، ومن ثم حاولت بمساعدة زوجها إغراء الفتى زرح بالمال والذهب لكنها لـم تفلـح،   

وبالفعل كـان لهـا مـا    . ة فاتنة كي يقع في حبهافلجأت لمكيدة أخرى وأرسلت إلى زرح فتا
وافقا على ف الموافقة على هذه الفتاه،أرادت؛ إذ يعجب زرح بالفتاة ويطلب من المرأة وزوجها 

وهنا تحدث المفاجأة حينما يكشـف زرح  . طلبه، وأعدو لليلة العرس كما يتوافق مع الشريعة
تم إبدال عروسه الجميلة بأخرى قبيحة، وأيقن غطاء وجه زوجته، فإذا هو أمام احتيال بين؛ إذ 

وهنا يتوجـه  . نصيحة والده على إهماله نه وقع ضحية الحتيال العجوز وزوجها وندمزرح أ
زرح، وفي تلك  لوم إلى القاضي وهو إبراهيم الفخار ويعرض عليه األمر فيميل القاضي إلى

ا، وما هي إال قصة نسجها إطالقًاللحظة يعلن ابن شبتاي للقاضي بأن كل هذا األمر لم يحدث 
    )٢(الفخار وتهيئة جو من البهجة والسرور ابن شبتاي من خياله من أجل تسلية إبراهيم

الشك أن االحتيال شكل عنصرا رئيسا في مقامة ابن شبتاي؛ فالقصة المركزية في المقامة    
ب الفعلي البن شبتاي من تدور حول وقوع البطل في فخ االحتيال، وان لم يكن االحتيال المأر

مقامته، غير أن ابن شبتاي حينما أراد أن يوجه اللوم للنساء لجأ إلى إظهارهن فـي صـورة   
مشينة، فالمرأة التي خدعت البطل في المقامة؛ ما هي إال أداة استخدمها ابن شبتاي كي يبين ما 

يال عليه؛ وهذا ما ظهر من تقوم به المرأة من خداع ومكائد من أجل االنتقام من الرجل واالحت
خالل ما قامت به المرأة المحتالة من أساليب لتنفيذ مخططها، التي كان من أهمهـا معسـول   

                                                                                                                                            

م الفخار، وهذا ما عبر عنه ابـن شـبتاي   لمتعة والبهجة أمام القاضي إبراهيهذه الحكاية بهدف إضفاء روح ا
  :لمزيد من التفاصيل ينظر. في نهاية المقامة صراحةً

-  Talya Fishman: A Medieval Parody of Misogyny (Judah ibn Shabbetai's 
"Minhat Yehudah sone hanashim"), Prooftexts, Vol. 8, No. 1, The Representation of 

Women in Jewish Literature, Indiana University Press (Jan 1988), pp. 89,97.    and seeand seeand seeand see: 

 קרית ,"הנשים עזרת" בעל ליצחק העין מן שנתעלם חיבור "משפט עין" :פליישר עזרא �
 ירושלים ,העברית האוניברסיטה ,מאגנס ל''י ש''ע ספרים הוצאת ,ח''מ כרך ,ספר
  .334-329' עמ, ג''תשל

 ,פרנקפורט ,זקנים טעם בספרו אשכנזי אליעזר מהדורת , היהוד מנחת :שבתי אבן יהודה  (١)
  .1' עמ ,ו''תרט

(٢)
  :لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى   

 . יב-א ,12-1' עמ ,היהוד נחתמ :שבתי אבן יהודה -

 והשפעתה על ליהודה אבן שבתי "יהודה מנחת" המחברת של למקורותיה, דישוןיהודית  -
 .73-57' עמ, ואין ליהודה אלחריזימקאמת הניש
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الكالم الذي استخدمته لجذب الرجل للفخ، فتوجهت إليه بالنصح تارة، وبالترغيب تارة أخرى، 
  : ومن كالمها

ארת אדם תפ, ואיך יעלה על מקומך שמיר ושית ,מדוע אתה יושב לבדך"

עיני כל . . .  אדם לבדו טוב היות הלא ידעת אם לא שמעת לא, לשבת בית

 יתנו הנשים וכל, מראיהן בעיניך ומדוע שפל .ותשוקתן אליך ,הבתולות עליך

  )١(" . . . ביתו כבוד ירבה כי ,מעלתו תגדל אשה הנושא וכל ,לבעליהן יקר

واحلسـك، إن راحـة الرجـل    ملاذا تعيش مبفردك، وكيف تدع بيتك منبتاً للشـوك  (
إن . . . أن يعـيش اإلنسـان مبفـرده     ، أمل تعلم أنه ليس من اخلرياالستقرار يف مسكنه

عينيك، وكل النساء  وملاذا تدنى محياهن يف. الفتيات تترقبك بنظران، وإليك اشتياقهن
   ). . . يف بيته ألن الفضل يزداد أزواجهن، فكل من يتزوج امرأة يعلو شأنه،توقرن 

  :االحتيال في مقامات الحريزي العبرية) د( 

تنوعت موضوعات مقامات الحريزي، واحتوت على أمور كثيرة، وهـذا مـا يؤكـده    لقد   
  :الحريزي نفسه قائالً

  

)٢(  

                                                 
(١)

  .ז, 6' עמ ,היהוד מנחת :שבתי אבן יהודה  

  .13' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٢(
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وموضوعات شيقة ا صـور بالغيـة   . وضمنت يف هذا الكتاب أمثاالً كثرية ( 
. وأمثـال االسـتقامة   . الصداقة  شعاروأ .وأحاديث تعد شهادات . ألغاز قوية و

. وذكرى املـوت  . وما وقع على مر السنني . أحداث الزمانو. وكلمات الوعظ 
وأشعار . وأشواق احملبني . وغفران الذنوب . التوبة  وعبارات. وموضع الظلمات 

وأحاديث . وبساتني وأرياف ... وزفاف وعقود زواج . وزواج النساء، . الغزل 
. وصـيد الصـيادين   . وحديث األطفال .  ]الطوائف اليهودية ساءرؤ[ رؤساءال

وجتـديف  . وشتيمة القـاذفني . وبالهة السذَّج وسب الشامتني . واحتيال احملتالني 
 ورسائل بكلمات كثرية من أجـل أن يكـون هـذا    .ادفني واألشعار العظيمة 

  )امللذات الكتاب كالبستان الذي حيتوي صنوف

هو يشير فـي هـذه   و" احتيال المحتالين"من ضمن موضوعات مقاماته ذكر الحريزي أن    
، وذكر بعد )١(ا عشرة مقامةتاثنالعبارة إلى مجموعة مقاماته التي تدور حول االحتيال وعددها 

لى مجموعة الناس البسـطاء الـذين   وهو بذلك يشير إ" وبالهة السذَّج"احتيال المحتالين عبارة 
لذين يقـع علـيهم   رون بسببه، ويظهر نموذج البسطاء السذَّج ايقعون في فخ االحتيال ويتضر

في إيقاع البسطاء في  القيني، وفي هذه المقامات يتفنن البطل حيفر )٢(مقامات االحتيال في ثمان
، وتارة يدعى معرفته بالغيـب ويتنبـأ   )٣(شباك االحتيال؛ فتارة يحتال بالتطفل من أجل الطعام

 صطحب ابنه إلى دار العبـادة ، وتارة ي)٤(تعاويذ وتمائم مفيدة للناسلديه يدعي أن بالمستقبل و
عى أن الزمان أسقط غضبه عليهما وتغيوتارة ينتحـل   )٥(سر بهما الحال ويستجدى الناويد ،

  .)٦(شخصية الطبيب من أجل االحتيال على الناس

ـ     ا ورفـض  كانت شخصية الطبيب من الشخصيات التي اهتم الحريزي بتوجيه النقـد إليه
الصورة السلبية التي يظهر بها الطبيب أو من يدعي الطب من أجل االحتيـال علـى النـاس    

في المقامة الثالثين عند الحريزي؛ في  المكر والخديعة، وتظهرهذه الصورةواستالب أموالهم ب
مـن   شخصية الطبيب ويدعى مقدرته على شفاء الناس القينيهذه المقامة ينتحل البطل حيفر 

                                                 
 .٤٨، ٣٨، ٣٤، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٠، ٦، ٤ات هي أرقام المقام )١(

 .٤٨، ٣٨، ٣٤، ٣٠، ٢٩، ٢٢، ٢١، ١٠: المقامات هي أرقام  )٢(

 .المقامة العاشرة والمقامة الحادية والعشرون  )٣(

 .المقامة الثانية والعشرون، والمقامة الثامنة والثالثون  )٤(

 .المقامة التاسعة والعشرون  )٥(

 .٣٠،٤٨المقامة   )٦(
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كثيرة؛ حتى انخدع المرضى ووقعوا في شباك احتياله، فيصف الراوي هذا المشـهد   أمراض
  :قائالً

)١(.  
 ووقعوا كاألمساك يف.  دفقوا عليه حلالوة حديثهتف.  وعندما مسع القوم كالمه(

.  أقاويل باطلة عليهم وهو يلقي... شرات اآلالفاآلالف وع وجتمع. تة شبك
  )تأل جيبه وبطنهحىت ام. ويأخذ املال من أيديهم

  : وهنا يتدخل الحريزي وينتقد شخصية الطبيب المحتال ويخاطبه على لسان الراوي 

  .)٢("וינבל בעסקי הרמאים כבודו. האיש כמוך יחלל על הדרכים הודו "

  )ويهني بأعمال احملتالني كرامته. هل رجل مثلك يلطخ يف األرض رفعته(

  :ويقول بب في سلوكه مسلك المحتالينلزمان الذي تسويبرر البطل فعلته ويلوم ا

 )٣(.  

  أنت حبيب روحي طاهر القلب صادق             
  لذلك فإن كالمك من وشهد حللقي                              
  لب الــرزقـول لطــىن أجتـلك             

                                                 
  .256' עמ, שם  )١(

  .254'עמ‚ קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٢(

 .257' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٣(
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  هـن على بإحسانـلعل الرب مي                               
  الذي وجدته مثل احلجر  ئألن الزمن السي             

  رــم الفقيـه ال يرحـقاسٍ وقلب                               
  ولذلك فحينما تريد أن تشكو من هذا العمل              

   تتهمـين ولكـن اــم الزمـانال                               

المقامة الثامنة واألربعين، وهى المقامـة التـي    إن قمة االحتيال والخديعة تظهر عنده في   
يظهر فيها هذا الطبيب معلنًا عن مقدرته في العالج مجانـاً ألصـحاب القلـوب المجروحـة     
بأنواعها ويتقدم إليه أحد المستمعين معلناً أنه مريض بالحب، وال يفاجأ هذا الطبيب المخـادع  

ي، وهو بال قائمة بالدواء الشاف خذ في كتابةة في الزيف والخداع يأبذلك المريض، وبمهارة فائق
  :، وقال له)١(جدال دواء وهمي تهكمي

)٢(.  

. ومسحوق احلب الطاهر . وعطور الصداقة الغالية . اجلماعة  عبريأنت خذ لك من (
الكل حىت يصبح ناعمـا علـى الكفّـني    وتسحق . وثلج اليدين ... وزهور الشفتني

  )من بلسم الرموش وتضع عليه قليالً وتعجنه بعسل الفكّني.  النظيفني

استطاع الحريزي من خالل مقاماته أن يكشف زيف الطبيب المحتال وقدرته على سلب أموال  
الناس بالغش والخداع، ولم تكن شخصية الطبيب هي الشخصية الوحيدة التي انتقدها الحريزي 

ا الذعا وكشف احتيالها؛ ومن وكشف زيفها، بل هناك شخصيات أخرى وجه إليها الحريزي نقد
؛ ففي المقامـة الثامنـة   بالمستقبل المنجم الذي يدعي العرافة والتنبؤهذه الشخصيات شخصية 

اجه وكادت السفينة على ظهر سفينة هاج عليها البحر واشتدت أمو القينييظهر حيفر  والثالثين
عندما سأله ، ويه األمري هلع من الموت، لكنه هادئ البال كأنما ال يعنخائفون ف تغرق، والقوم

  :أجاب القوم عن سبب هذا الهدوء غير الطبيعي عنده،

                                                 
 .١٨٥، ١٨٤المقامة العبرية بين التأثر والتأثير، ص : عبد الرازق أحمد قنديل )١( 

  .375' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٢(
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)١(  
  )ارثةـادث أو الكـذا احلـاف من هـال خي. كل من يعرف ما أعرفه(

وبعد ما هدأ البحر من هيجانه، ورأى الناس صدق كالمه وأن ضررا لم يصـبهم، أدركـوا     
  : وهنا ينصب شباك احتياله قائال لهممكانته وحكمته، وطلبوا منه أن يحكى ما عنده 

)٢(  

)يف  مـن السـقوط   ل من ميتلكه ينجووك. وبه أقوال مأثورة .  ااعلموا أن لدى كتاب
وحينها . يةذهبعملة  منكم  ين كليلذلك لن أكشفه حىت يعط. ..وجيد خمرجا. اهلاوية 

  )تكون له قوة حترسه. كتب له رسالةأ

به وكتب لكل واحد رسالة كبركة تحفظهم، وما هي في الحقيقة وبالفعل استجاب الناس لمطل   
وهذه الصورة من صور االحتيال تعطي فكرة  .إال خدعة واحتيال من أجل أن يسلبهم أموالهم

واضحة على أن المحتال ال يعنيه حالة من يحتال عليه حتى في أصعب الحاالت التـي تمـر   
ماً، كما أنها توضح أيضاً مدى سـذاجة هـؤالء   باإلنسان والتي ال يبغى إال الخروج منها سال

الذين احتال عليهم وكيف وثقوا بكالمه الذي لن تنفعهم رسائله في ذلك الوقت الذي تتالطم فيه 
  .األمواج ولن ينقذهم من الغرق إال رحمة اهللا التي ال حيلة فيها

ا يترتب عليـه  مم االحتيال، وعلى هذا يمكن التعرف على تنوع أساليب بطل الحريزي في   
تنوع أهدافه منه بعد ذلك؛ ففي إحدى المقامات يحتال البطل من أجل تحقيق غرض بسـيط ال  
يتعدى حصوله على وجبة طعام شرط أن ال يدفع في مقابله ماالً يخرج من جيبه على نحو ما 

ب على أحد العـر  عن احتيال حيفر القيني: "يحدث في المقامة الحادية والعشرين التي عنوانها
ير، في هذه ، من أجل أن يسد جوعه عن طريق أكل وجبة على حساب العربي الفق)٣("القرويين

                                                 
 .305' עמ, שם  )١(

  .306' עמ, שם  )٢(

  :هذا العنوان كما جاء في طبعة طبوروفسكى لكتاب مقامات الحريزي، انظر )٣(
  .208' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי �

مقامـة  : "لحريـزي لمقاماتـه وعنوانهـا   كما يوجد عنوان آخر لهذه المقامة في المقدمة العربية التي كتبها ا
  : ، انظر"األعرابي تتضمن وصف كيد المحتالين وحيل المغتالين
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ه معرفته بوالده ووالدته وأنـه  أن يخدع القروي عن طريق ادعائ قينيالمقامة استطاع حيفر ال
 وجبة غالية ير للطعام، وبالفعل تناول االثنانكانت تربطه بهم عالقة قديمة، ويدعو القروي الفق

الثمن، وبعد االنتهاء من الطعام يبدأ البطل في مغادرة المكان بحجة أنه سوف ينادى الصـبي  
ـ   لبارد لكنه يهرب بعد أن حقق ما رمى إليهلتوفير الماء ا ذاجته وترك القروي يدفع ثمـن س

قيني باالحتيال على القروي فحسب، بل ظل منتظرا خلف الحائط وحسن نيته، لم يكتف حيفر ال
  : األمر الذي جعله ينشد مفتخراً قائالً،ويسر بما أقدم عليه ماذا سيحدث للقروي الساذجليشاهد 

)١(   

  وعلى ذلك  كل البشر خيدع بعضهم بعضاً                                

  أنا اخـدع كـل غــاد ورائــح                                        
  أصطـاد اللبـؤات كالظبــاء                                 

  النــــود كاحلمـرس األسـوأفت                                        

  قىــاء كاحلمـلب احلكمـاق                                 
   وأجـيب العقــالء كاملغفلــــني                                        

إظهار شخصية الرجل العربي بالساذج الذي يمكـن بسـهولة    إلى يبدو أن الحريزي عمد   
ظ المدقق في ثنايا مقامات الحريزي العبرية أنه بـين الحـين واآلخـر    ويالح"االحتيال عليه، 

مقامة يحاول أن يقلل من فطنة العربي وذكائه ويرميه بالسذاجة والغفلة على نحو ما ذكره في 
أو يحاول أن ينال . أن يتناول وجبة لحم على حسابه قيني للقروي العربي وتمكنخداع حيفر ال

؛ ففي مقامة الديك )٢("من رمز من رموزه اإلسالمية ويقضى على صاحبها كما في مقامة الديك
                                                                                                                                            

 .146' עמ, ורשימת תוכן מקאמותיו" תחכמוני"ההקדשות לספר : הברמן. מ. א �

 .208'עמ‚ קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי )١(
 .١٠٦بين التأثر والتأثير، صالمقامة العبرية : عبد الرازق أحمد قنديل  )٢(
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يسكت ذلك الصوت الذي  قيني من أجل أنالعاشرة عند الحريزي يحتال حيفر الوهى المقامة 
غير أنه ال يستطيع أن يفصح عن ذلك؛ إذ إنـه  اعتاد سماعه من هذا الديك ألنه يعتبره مقلقاً، 

يقيم في بيت رجل مسلم يعرف جيدا معنى صياح الديك وقت اآلذان لـذلك حـاول بأسـلوب    
احتيالي أن يعلن لصاحب البيت رغبته في تناول وجبة من لحم الديك، زاعماً أنه ينفذ تعـاليم  

ة ورغبته في القضاء علـى هـذا   إال أنه قد أفصح عن نيته الحقيقي. الطبيب الذي نصحه بذلك
  :الديك وصياحه وعبر عن ذلك بقوله

ָּדֵׁשן    .ַרְך ָוטֹוב   .ֶאֶרְך ָהֵאֶבר ְוָגדֹול   .ְוָרִאיִתי ְּבֵבית ַהָּכְפִרי ַּתְרְנגֹול " 

  . )١(" לֹוִּכי ָכל ַהַּלְיָלה ֶהִעיַרִני ִמְּׁשָנִתי ְּבקֹו  . ְוִאִּויִתי ְלOְכלֹו   .ְוָרטֹב

.  ومجـيالً  ]اللحم[طرى . اطويل اجلناح وكبري .اً رأيت يف بيت القروي ديكو(
  .)ألنه يوقظين من نومي طوال الليل بصياحه. كلهواشتهيت أ. مسيناً ورطباً 

لم يقتصر الحريزي على الرجال فقط في مقاماته االحتيالية، لكنه استخدم العنصر النسـائي    
تغطيه وجه المرأة في االحتيال، ثم تقع المفاجأة حينمـا   ، واستخدم فكرة)٢(في بعض المقامات

تكشف عن وجهها وتظهر الحقيقة؛ ففي المقامة السادسة، أدخل الحريزي العنصـر النسـائي   
قينـي وتخدعـه   رأة العجوز التي تحتال على حيفـر ال مرتين؛ المرة األولى هي شخصية الم

توقعه في دفع مهر غاٍل لهـا وبعـدما   بوصفها لفتاة لكي يتزوجها، وتصف له مفاتن جمالها و
، وفي نهايـة  الوجهقبيحة نسائي مرة ثانية في صورة زوجته يحدث الزواج يظهر العنصر ال

 المقامة يدرك البطل أنه وقع في شباك احتيال العجوز وتخلص من هـذه الزوجـة القبيحـة   
   )٣(.بقتلها

ن، وفي هذه المقامة العشريرى عند الحريزي في مغطاة الوجه مرة أختظهر صورة المرأة   
قيني انتحل شخصية امرأة فاتنـة الجمـال   رأة بالفعل، لكنه هو البطل حيفر الالمرة لم تكن ام

نهاية المقامـة تكشـف   ومعه مجموعة من النساء ليقع الراوي في حبها واإلعجاب بها، وفي 
אבי  .והנה הוא חבר הקיני ": وجهها وحينمـا ينظـر إليهـا الـراوي يقـول      الغطاء عن

لـه البطـل    ، ويبين)وها هو حيفر القيين صاحب االحتياالت الكبرية( )٤("התחבולות הגדולות

                                                 
  .109' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי )١(

 .في المقامة السادسة والمقامة العشرين والمقامة الحادية والثالثين )٢(

  :لمزيد من التفاصيل حول المقامة السادسة انظر  )٣(
-

 .٢١٤-١٨١أندلسيات عبرية، ص : عبد الرازق أحمد قنديل 

 .207' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٤(
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السخرية منه واختبـار   كيف استطاع أن يسخر منه ويحتال عليه، وأن كل هذه الخديعة هدفها
  .على التحمل وقوته قدرته

ي هذه المرة كان الوجه مرة أخرى عند الحريزي، لكن فتعود صورة انكشاف الغطاء عن    
وحينما يكشف عن وجهه؛ فإذا هو امرأة جميلة تخدع الفرسان وتوهمهم أنهـا جاريـة    رجالً

وأصحابه، وانتهـزت   القينيهربت من الظلم، وأنها سوف تكون خادمة مخلصة للبطل حيفر 
فرصة استراحتهم عند عين ماء وكونهم عزل من أسلحتهم، أظهرت لهم حقيقة أمرها وقتلـت  

بمفـرده   القينيوطلبت من اآلخرين أن يوثق كل رجل فيهم صاحبه وظل البطل حيفر أحدهم 
ليمارس دوره الطبيعـي فـي    القينيليس له ثانٍ وطلبت منه أن يخلع نعليه، وهنا يعود حيفر 

وال يسـتطيع أن يخلعـه،    ، ويوهمها بأن نعله جديد وليس طريـا المقامات كالمحتال المخادع
  .)١(تخلع نعله، أخرج سكيناً وقتلهاوحينما تحاول هي أن 

ن بقدرته الفائقة فـي تحـي   يمكن إجمال القول حول البطل المحتال عند الحريزي بأنه اتسم  
تـارة فـي    ختار أماكن وضع فخاخه بدقة بالغـة؛ الفرص من أجل نصب شباك احتياالته، وي

، )٦(ودار الضـيافة  )٥(الطعام ودار )٤(، يحتال في دار العبادة)٣(وتارة أخرى في البادية)٢(البحر
٧(عديدة من أجل االحتيال ويرتدى له كل األزياء، تارة يرتدى زى النسـوان  ايتقمص أدوار( 

 )١٠(، يحتـال علـى المـريض   )٩(وتارة أخرى بطبيب يداوى اإلنسـان  )٨(وتارة زى الرهبان

                                                 
  :لمزيد من التفاصيل حول هذه المقامة انظر )١(

المقامة الحادية والثالثون ليهودا الحريزي وأصلها العربي، المجلة : محمد عبد اللطيف عبد الكريم -
  :ت، متاح في.الثقافية، الجامعة األردنية، عمان، د

                    http://www.ju.edu.jo/publication/cultural%20magazine/maqama.htm       
  .م١٥/١٠/٢٠٠٦آخر دخول                  

קורת עת ב- כתב, מקאמת השודד לאלחריזי מקורה ודרכי עיצובה :יהודית דישון �
  . 83-71' עמ, 1981פברואר , אילן-אוניבירסיטת בר, 16חוברת , ופרשנות

 .المقامة الثامنة والثالثون)٢(

 .المقامة الحادية والثالثون)٣(

 .المقامة التاسعة والعشرون)٤(

 .المقامة الحادية والعشرون)٥(

 .المقامة العاشرة  )٦(

 .المقامة العشرون )٧(

 .المقامة الثانية )٨(

 .المقامة الثالثون والمقامة الثامنة واألربعون )٩(

 .المقامة الثالثون والمقامة الثامنة واألربعون )١٠(
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، يحتال علـى  )٣(صحبه وتارة )٢(تارة ابنه ا، تراه بين الفينة والفينة يصطحب له رفاقً)١(والسليم
  .)٥(كيمومرة أخرى يحتال على الح )٤(البسيط

بطل الحريـزي  تيال على القاضي لسلب أمواله، إحدى الوسائل التي استخدمها حاالوكان     
عنصر االحتكام شق سبيله إلـى  "في هذا اإلطار يذكر عبد الرحمن مرعي أن  .في المقامات

مثلما يحدث  ؛)٦("، الحبكة في هذه المقامات مفتعله٤١، ٣٢، ٤مقامات الحريزي في المقامات 
ـ آخر لدى القاضي حول من األفضل منوشخص  القينيفي المقامة الرابعة إذ يحتكم حيفر  ا هم

عرض قصته حول النملة وأسـهب فـي وصـفها ووصـف     في النثر المقفى، وأخذ أحدهما ي
دعيا أن الخالف احتدم فيما مميزاتها بأسلوب بالغي، وأخذ اآلخر يصف البرغوث وصفاته، وا

بينهما، ورق قلبه عليهما وأعجب بحالوة حديثهما وتصدق عليهما وأغدق عليها من كرمـه،  
وبعد ما حصال على غرضهما تتبعهما الراوي وعرف أن هذا العمل ما هو إال حيلة من حيل 

  : واندهش قائال القينيالبطل حيفر 

)٧(.  

  )متعجب منهما اوأن. وفارقتهما. والثاين ابنهعرفت أنه هو صديقنا حيفر القيين (

يبدو أن بطل الحريزي كان يصطحب ابنه ويشركه في االحتيال حينما يستلزم األمر وجود    
شخص آخر من أجل حبك الحيلة وتنفيذها على أكمل وجه، مثلما حدث في المقامـة السـالفة   

التـي  تاسعة والعشرين قامة الومرة أخرى يصطحب البطل ابنه من أجل الكدية في الم. الذكر
، في  )٨("ا بسبب غدر الزمانمالرجل وابنه يسألون الناس لسد حاجته: "جعل الحريزي عنوانها

                                                 
 .المقامة الرابعة والمقامة العشرون  )١(

 .المقامة الرابعة والمقامة التاسعة والعشرون  )٢(

 .المقامة الحادية والعشرون والمقامة العشرون  )٣(

 .ونالمقامة الحادية والعشر  )٤(

 .المقامة الرابعة )٥(

األدب العبري في األندلس بين التقليد والتجديد، دار الفكر في عمان ودار الهدى في : عبد الرحمن مرعى  )٦(
 .٣٥٣، ص٢٠٠٨كفر قرع  

 .58' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٧(

مقامة بطريقة أخرى في مقدمتـه العربيـة لكتـاب    يذكر أن الحريزي ذكر عنوان هذه ال. 250' עמ, שם  )٨(
  : انظر" مقامة الشيخ وابنه في ذكر شخصين شكيا إلى قوم أعيان من تقلب الزمان"مقاماته، حيث جعل عنوانها 

�
 .147' עמ,ורשימת תוכן מקאמותיו" תחכמוני"ההקדשות לספר : הברמן. מ 
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هذه المقامة ظهرت قدرة الحريزي في توفير المناخ المناسب والمقومات األساسية لالحتيـال،  
لوحيد الذي يجمع األتقيـاء  حيث اختار المكان المناسب وهو دار العبادة، ذلك ألنه هو المكان ا

الرحماء الذين يخافون اهللا، أيضا أظهر البطل وابنه في هيئة تثير عطف الناس عليهما؛ حيث 
مهلهلة وابنه يرتعد من شدة البرد، وبعدما شكيا  اًظهر البطل في صورة شيخ هرم يرتدى ثياب

إلى الـذل، اسـتطاعا أن   من الغنى إلى الفقر ومن العز  س من سوء المنقلب وتغير حالهماللنا
يحصال على مأربهما وجمعا الصدقات والعطايا من الناس، وفي نهاية المقامة يكتشف الراوي 

  :ويعلن عن ذلك بقوله واحتياالته القينيأن هذه المسرحية هي أحبولة من أحابيل حيفر 

)١(.  

)أمعنت النظر إليه وها هو حيفر القـيين  . وأكمل شعره. ى حديثهوعندما أ
. وفطنـت إىل احتيالـه وحيلتـه   . وهذا الزرع صـنيعه . والصيب ابنه. نفسه

  )وأدركت أن الصيب هو فخه وأحبولته
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  الفصل الثاني

  

        مصادر االحتيال مصادر االحتيال مصادر االحتيال مصادر االحتيال 

        يف مقامات احلريزييف مقامات احلريزييف مقامات احلريزييف مقامات احلريزي
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نعموا في أندلس العصور الوسطى بحياة كريمة لم ينلهـا   من المعروف تاريخيا أن اليهود    
انهم في أوربا؛ وذلك بسبب الفرق الواضح في المعاملة الحسنة والتعـايش السـلمي فـي    إخو

األندلس مقارنةً بأوربا المسيحية؛ هذا الفرق الذي بلغ تفاوتًا كبيرا؛ أثر تأثيرا إيجابيا على يهود 
د األندلس في مختلف المجاالت، وكان المجال الفكري أحد أهم المجاالت التي برع فيها اليهـو 

وفي هذا اإلطـار يقـارن مـارك    . أثناء تواجدهم تحت الحكم اإلسالمي في األندلس وغيرها
وضعهم تحـت الحكـم   حت الحكم اإلسالمي من ناحية، وكوهين بين وضع المفكرين اليهود ت

أما في العالم اإلسالمي فإن االختالط بين المفكرين اليهـود  : "المسيحي من ناحية أخرى، قائالً
فالعربية، لغة الثقافة الراقيـة، قـد أصـبحت    . ن أكثر استمرارية وأقل عدوانيةوغيرهم قد كا

وبالرغم من أن العربية قـد  . بحلول القرن العاشر اللغة السائدة يشترك فيها اليهود والمسلمون
استخدمت لغة للديانة السائدة فإنها قد حملت في ثناياها دالالت سلبية أقل مما احتوته الالتينية، 

فقد استخدمت العربية في كتابات محايدة دينيـا،  . كنيسة المتحاملة ضد اليهود في أوروبالغة ال
وكلها جزء من المنهج الهلنستي  –فالفلسفة والعلوم والطب . أو ما يمكن أن نطلق عليها دنيوية

تمكن المسلمون واليهود من اكتسابها من المصادر غير الدينية نفسـها،   –العربي غير الديني 
  .)١("ء منها المكتوبة أم الشفويةسوا

إلى الكتابات األدبية إال بعد احتكاكهم بالعرب وبعد  الم يتطرقو ولعل من الثابت أن اليهود    
 الغيرة على لغتهم العبرية، وبدأوا المؤلفات العربية الشعرية والنثرية، فتولدت لديهمب إعجابهم

ا على نفـس أسـس القصـيدة    ا عبريشعر افي تقليد الشعر العربي الموزون والمقفّى ونظمو
المتحرر مـن الناحيـة    يهودي يدخل باب نظم الشعرأول  )٢(ية، وكان دوناش بن لبراطالعرب

                                                 
صادق جالل العظم، : ، قدم له)وضع اليهود في القرون الوسطى(بين الهالل والصليب : كوهين. مارك ر )١(

  .٣٠٦م، ص ٢٠٧٧بغداد  –) ألمانيا(معز خلفاوي، منشورات الجمل، كولونيا  - إسالم ديه : ترجمة
)٢(

هود في القـرن العاشـر   ويين اليأحد كبار النح: باسمه العربي دوناش بن لبراط ، عرفאדונים הלוי هو   
م، انتقل إلى بابل في أيام شبابه، وهنـاك  ٩٩٠م ومات سنة ٩٢٠لد في مدينة فاس بالمغرب سنة الميالدي، و

خاصة بقواعد اللغة العبرية والمشنة والتقى بمعلمه سعديا جاؤون وأصبح من أهم تالميذه، اهتم دوناش بالتعليم 
بيرا باللغة العربية وأدبها، وبتأثير الشعر العربي استطاع دوناش أن يخـوض  والتلمود، أيضا أولى اهتماما ك

إذ يعتبره اليهـود   ؛أراد اتجربة لنظم شعر عبري موزون على شاكلة األوزان العربية، وبالفعل كان له م لأو
ا جـاؤون  إعجاب الكثير من اليهود وعلى رأسهم معلمه سعدي ةلشعر الموزون، وقد نالت أشعاره الموزونأبو ا

، وكان علـى  ذ تعرض للنقد من قبل بعض معارضيهلكن دوناش لم يهنأ كثيرا؛ إ. الذي فرح به ومدح أشعاره
عي دوناش إلى قرطبة وانتقد أشـعاره،  الذي د –طبيب الملك عبد الرحمن الثالث _ رأسهم مناحم بن ساروق 

ספר (طـار كتـب دونـاش كتـاب ردوده     ، وفي هذا اإلالف فيما بينهما لتشمل تالميذهماواتسعت رقعة الخ

لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع . خطأ حول كتاب مناحم يالى مناحم بن ساروق، وضمنه مائت) תשובותיו
  :إلى
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، وتوالى تقدم العلوم اليهودية بتأثير البيئـة العربيـة   )١(الدينية التي نظموا شعرهم في إطارها
 ر فلسفي وآخر دينـي، إلـى أن  بين نثوالعلماء العرب، ثم اتجهوا إلى النثر وتنوعت كتاباتهم 

وبخاصة فن المقامات، وكانت البداية األولى على  )٢(تمكنوا من الخوض في باب النثر األدبي
يد سليمان بن صقبل إلى أن وصلت المقامات العبرية إلى ذروتها على يد يهـودا الحريـزي   

  .الذي يعتبر علم المقامة العبرية

بأنه ابتدع كل موضوعات " يتحكمون"ح في مقدمة كتابه صرلم يكن الحريزي صادقا عندما   
علـى   ٢٩لكن يتضح من الدراسات التي أجراها الباحثون على كتاب تحكموني بأن "، )٣(كتابه

؛ تلك المصادر التـي تنوعـت   )٤("مصادر عربية وعبريةقل من مقامات الحريزي متأثرة باأل
نهل منها الحريزي ما يشاء وكيفما متاحة  ادةموضوعاتها ما بين أدبية ودينية، كانت بمثابة م

شاء، ساعده في ذلك كونه نشأ وترعرع في فترة ازدهار لألدب العبري بكل فنونـه، تلـك   ي
ـ  ؛"العصر الذهبي"ي يطلق عليها اسم الفترة الت ت كنـف  نتيجة للطفرة التي شهدها اليهود تح

اليهودية في شتى المجـاالت،   ؛ وظهرت جليا في كثرة المؤلفاتالحكم اإلسالمي في األندلس
  .الفترة وذلك بسبب تأثرهم بالمؤلفات العربية في تلك

                                                                                                                                            
  .6'  עמ, אוצר השירה והמליצה: טביוב. ח. י -

 ,)כהנא י דוד''והערות ע תולדות המשוררמבוא עם נערך(, שיריו קובץ: לברט בן דונש -
  .20-3'עמ, ד''תרנ, ווארשא ,ףאחיאס הוצאת

)١(
عي إلي ون في بغداد ، دسعديا جاؤدوناش بن لبراط تلميذ الربي : وفي هذا اإلطار يقول حاييم شيرمان إن  

 اًوألجلهم نظم أشعار. )اهكذا كان يطلق على الجزء اإلسالمي ألسباني( عجب ببراعته يهود األندلسُقرطبة وأ
وزخـارف   اأدخل إلى هذه األشـعار صـور  . ة في الشعر العبري من قبلدنيوية، ذات مواضيع غير معهود

  :نه وزنها علي شاكلة األوزان العربية، أنظربل إبالغية طبقا لنماذج عربية، ليس ذلك فحسب 

 .כד'עמ, חלק א, ספר שני ,השירה העברית  בספרד ובפרובאנס: חיים שירמן -

)٢(
حتـى القـرن    ى مجال النثر األدبي إنما يعنى أن هؤالء اليهودوتجدر اإلشارة هنا إلى أن اتجاه اليهود إل  

ن لديهم كتابات نثرية عبرية أدبية تعني بأمور الحيـاة  عشر لم يك الثانيوأوائل القرن  الميالديعشر  الحادي
  .خالص أدبيكما لم يكن لديهم كتاب نثر ، أحداث يومية الدنيوية وتعبر عن

  .١٨لعبرية بين التأثر والتأثير صالمقامة ا: بد الرازق أحمد قنديلع -
  "كل موضوعات هذا الكتاب ابتدعتها من قليب" حيث يقول )٣(

 .14' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי -

  .٣٢٩ص  في األندلس بين التقليد والتجديد،األدب العبري : عبد الرحمن مرعي  )٤(
مات الهمذاني، مقامات الحريري، قصص ومقامات عربية قصص من األدب العربي، مقا:وهذه المصادر هي 

  :أندلسية، مقامات عبرية، ينظر
  .٣٣٨نشأة المقامة في األدب العبري، ص : عبد الرحمن مرعي -
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الحريزي وتوضيح المـادة التـي اسـتقى منهـا       في مقاماتوقبل تحديد مصادر االحتيال    
مقاماته االحتيالية، كان البد من اإلشارة إلى المصادر التي اعتمد عليها الحريزي في كتابـة  

  .منها أفكاره وموضوعاتهماته وكون مقا

  مصادر مقامات الحريزي العبرية  
عادةً ما تكتسب مقامات الحريزي خصائص عربية تجعل من مقاماته نسخاً مكررة تحمـل    

فكرة أو صياغة عربية، إال أنه كان يتعمد كثيراً طمس هويتها؛ فيغير فـي سـير األحـداث    
ماكن إلى أماكن و أسماء ذات طـابع  غة يهودية عن طريق تغيير األسماء واألويصبغها بصب

  . ، وأحيانا أخرى يقوم بترجمة النص ويدخل عليه تعبيرات واقتباسات من العهد القديم)١(يهودي
لقد اعتمد الحريزي في كتابة مقاماته على من سبقوه من كتاب المقامات العربية الوافدة من     

وابـن   يالسرقسط(و من المغرب العربي أ) )٢(وابن ناقيا الهمذاني والحريري(الشرق العربي 
، أضف إلـى  )ابن شبتايابن زباره وابن صقبل و(أو كتاب المقامات العبرية ) شهيد وغيرهم

) يممن القرآن الكريم والعهد القد(ذلك أنه في بعض األحيان كان يزين مقاماته باقتباسات دينية 

                                                 
)١(

ال شك أن الحريزي عمد إلى إضفاء صبغة يهودية على المقامات التي استقى مادتها من مصادر عربيـة،    
ري التي قام بترجمتها إلى العبرية؛ فهو في بعض األحيان كان يغير فـي  مثلما فعل في بعض مقامات الحري

حداث واألماكن والشخصيات ويدخلها في قالب يهودي؛ وكما سلفت اإلشارة فإن الحريزي قام بتبديل اسـم  األ
كان هـذا  لقد . ، وكان يضع فقرات من العهد القديم بدالً من آيات القرآن الكريم]�[باسم موسى] �[محمد

لمصادر عربية، أيضا في العصر الحـديث   اسلوب متبعاً عند بعض اليهود؛ خاصة عندما يكون العمل تقليداأل
رصد استمرار لهذا األسلوب؛ إذ يرد في القصص الشعبي ليهود مصر العديد من التيمات اإلسالمية التي ظلت 

على الـرغم مـن قيـام    وة اإلسرائيلية، باقية على الرغم من تغيير بيئة الراوي من البيئة المصرية إلى البيئ
  :نظرلمزيد من التفاصيل ي. باستبدال التقليد اإلسالمي بشكل آخر يكتسب الطابع اليهودي_ أحيانًا_الراوي 

دراسة في قصص يهود  –األصول العربية للقصص الشعبي اليهودي : فرج قدري الفخراني -
 .٢٠٦،١٩٦م، ص ٢٠٠٦مصر، دار الوفاء، اإلسكندرية 

)٢(
هو أبو القاسم عبد اهللا بن محمد بن الحسين بن ناقيا ويقال له البندار، شاعر ): م١٠٩٢-١٠٢٠(ابن ناقيا   

" ملـح الممالحـة  "من كتبـه  . ومترسل ولغوي من أهل بغداد، كان كثير المجون ويتهم بالطعن على الشريعة
مقاماته العشرة التي سار فيها على نفس ديوان شعر، باإلضافة إلى له و " تشبيهات القرآن" و" تفسير الفصيح"و

أسس مقامات البديع، فالبطل عنده كثير التنقل كثير المغامرات ويتصرف في األحداث مثل اإلسكندري بطـل  
 االهمذاني، وفيما يتعلق براوي المقامات اختلف ابن ناقيا عن الهمذاني؛ إذ وظف عـدد  مـن الـرواة    اكبيـر

  :نظرلمزيد من التفاصيل ي. لمقاماته

 .١٢٢األعالم، الجزء الرابع، ص  :يخير الدين الزركل -

مقامات الحنفي وابن ناقيا وغيرهما، مطبعة أحمـد كامـل سـلطان،    : الحنفي وابن ناقيا وغيرهما -
  .١٥٣-١٢٣م، ص ١٣٣٠استانبول 
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مقامات الحريزي إلى مصادر  تقسيم مصادر ، ومن هنا يمكن)عربية وعبرية(وأبيات شعرية 
منهـا الحريـري مادتـه     يولعل الحديث عن المصادر التي اسـتق  .عربية و أخرى عبرية

تشكل  ألنها في واقع األمر هي التي ؛العربية مقاماته تتحتم فيه البداية بالمصادروموضوعات 
على هذا  ي، وقد سار الحريزوالشكل الفني للمقامة العبرية بصفة عامة مضامين موضوعات 

  . للغة العربية السائدة في األندلسساعده على ذلك تمكنه من ا ؛النمط العربي

  المصادر العربية: أوال 

مقامات الحريري إلى العبرية، وكتـب  في اللغة العربية؛ فقد ترجم  كان الحريزي ضليعاً    
لم يكن من الصعب  ، لذاإلضافة إلى كتابه الدرر وما يحويه من أشعار عربيةمقامة بالعربية با

ويتخذ منها مادة األدب العربي عامة والمقامات العربية خاصة،  يتعامل مع نصوصعليه أن 
حاييم شيرمان  ووقد فطن الباحثون اليهود أنفسهم إلى تلك المادة العربية؛ فهاه. غزيرة لمقاماته

 الحريـزي  كان ؛ حيث)١(يعلن أن تسع مقامات من مقامات الحريزي اقتفى فيها أثر الهمذاني
وعلى ذلك  ن منها مقامات جديدة،عليها بعض التغييرات ويكو ته األدبية مجريايستقي منها ماد

ات الهمـذاني، أنـه   يتضح من خالل التحليل المقارن للمقامات التي أعدها الحريزي من مقام"
من المصدر  المنهج األول هو اقتباس الحبكة القصصية تقريبا بكل تفاصيلها :اتخذ عدة مناهج

 المنهج الثاني. ضافة وصف جميلالعربي و إدخال تغييرات بسيطة في الشكل والمضمون، و إ
إعداد جزء فقط من المقامة العربية عن طريق حذف األجزاء التي ال تثير القارئ أو األجزاء 

ـ أيضا في هذه الحالة يوجد تغيير في الشكل والمضمون و. غير المؤثرة ة الشخصيات الرئيس
ستخدام أساليب أدبية للتسلية، مثل االقتباسات مختلفة الداللة وثنائية المعنى وإشـارات ذات  وا

ة من المقامة العربية وإخراج المضمون العربي الثالث هو اقتباس الفكرة الرئيس المنهج. مغزى
  .)٢("كله وإدخال مضمون عبري يهودي بدال منه

أهم الموضوعات التي استقاها الحريـزي   ر منـد األدبي وتاريخ الشعـوع النقـإن موض  
ـ  ةة عشرـة والثامنـه الثالثـمقامتي يفف ؛ةـمن المقامات العربي رق الحريـزي إلـى   ـيتط

  ا قــد تكــرر كثيــر هــذا الموضــوع وال شــك أن، )٣(خ الشــعر والنقــد األدبــيـتاريــ
                                                 

ערך והשלים עזרא , תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת: חיים שירמן )١(

  .191 'עמ, פליישר
עת בקורת -כתב, "ספר תחכמוני"למקורה של המחברת העשרים ואחת ב: יהודית דישון )٢(

   .24-26' עמ, 1979יוני , אילן- אוניברסיטת בר, 14_13חוברת , ופרשנות
)٣(

  :لمزيد من التفاصيل حول النقد االدبي في مقامات الحريزي، يمكن الرجوع إلى  

ספר ישראל (תוך , השלישית בספר תחכמוני המחברת-משוררי ספרד : יהודית דישון -
, מכון כץ לחקר הספרות העברית, )א, קובץ מחקרים בספרות העברית  לדורותיה -לוין

 .94-79' עמ, ה''אביב התשנ- אוניברסיטת תל, הפקולטה למדעי הרוח
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قى منـه  الـذي اسـت   يسوقد اختلف الباحثون في تحديد المصدر الرئ )١(في المقامات العربية
وهناك من يضيف أنه  ،)٢(الحريزي مادته األدبية، فيرى البعض أن مصدره مقامات الهمذاني

، وهناك )٣(في المقامة الثالثين يالسرقسطفي المقامة الثالثة والعشرين وبالحريري تأثر أيضا ب
من يشير إلى تشابه محتوى مقامتي الحريزي مع محتوى رسـالة التوابـع والزوابـع البـن     

بـن  في موضوع الشعر والشعراء بموسـى   تأثر الحريزييرى شيرمان احتمالية ، و)٤(دشُهي
موسى ابن عزرا تناوله "، بيد أن )٥(عزرا وبخاصة فيما يتعلق بتقسيم الشعراء إلى مجموعات

في كتابه المحاضرة والمذاكرة بصورة نقدية غير منحازة بعكس ما تجده بـين ثنايـا كتـاب    
أسـبقيتهم علـى جميـع شـعراء     ه لشعراء يهود األندلس وإدعائه زالحريزي الذي ظهر تحي

فـي   )٧(ثر من المقامة األولى عن ابـن شـرف  ، ومن المحتمل أن يكون الحريزي تأ)٦("العالم

                                                                                                                                            

نقد الشعراء اليهود في مقامات تحكموني ليهودا الحريزي، رسالة : رانيا روحي محمود كامل -
 .١٨٥-١١٠م، ص ٢٠٠٩جستير غير منشورة، كلية اآلداب جامعة المنصورة، ما

ي المقامتين األولى الهمذاني ف د؛ عنلعربية لموضوع الشعر والنقد األدبياتطرق الكثير من كتاب المقامات  )١(
بـن  انـد  في المقامة الثالثين، ع يد السرقسطعن لحريري في المقامة الثالثة والعشرين،ا دعن والخامسة عشر،

 .شرف في المقامة األولى
  : يمكن الرجوع إلى )٢(

  .٥٣المقامة العبرية بين التأثر والتأثير ص : بد الرازق أحمد قنديلع -

 .26' עמ, "ספר תחכמוני"למקורה של המחברת העשרים ואחת ב: יהודית דישון -

  .٣٣٠،٣٢٩التقليد والتجديد ص  ناألدب العبري في األندلس بي: عبد الرحمن مرعي  )٣(
' ג_ מה בין אלתואבע ואלזואבע של אבן שוהיד האנדלוסי לבין המחברות ה :טרביה עבדאללה )٤(

  .٢٠٩م، ص ٢٠٠٣مجلة جامعة، العدد السابع، أكاديمية القاسمي، باقة الغربية  ,ח של יהודה אלחריזי''וי
طبة أيام الدولة العامرية وتـوفي  أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شُهيد األندلسي، ولد في قر: ابن شُهيد هو 

في الدولة العامرية وكان مقرباً من المنصور هـ، كان أبو عبد الملك أبو مروان من شيوخ الوزراء ٢٤٦سنة 
بن عامر، لذا نشأ أبو عامر وسط ثراء فاحش واهتم باألدب منذ طفولته، وكان من أشهر شعراء األندلس في 

أيضاً كان ضليعاً في النثر، وتعتبر رسالته المعروفة باسم رسالة التوابـع   زمانه وامتاز بتفوقه في نقد الشعر،
  .والزوابع من أهم أعماله النثرية

، دار الثقافة، الطبعة الثانية، بيروت )عصر سيادة قرطبة(تاريخ األدب األندلسي: إحسان عباس -
  .٣٠٢-٢٧٠م، ص ١٩٦٩

 .203' עמ, ובדרום צרפתתולדות השירה העברית בספרד הנוצרית : חיים שירמן )٥(
  .٧١امة العبرية بين التأثر والتأثير، صعبد الرازق أحمد قنديل المق )٦(
هـ ٣٩٠هو  أبو عبد اهللا محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي القيرواني، ولد في القيروان سنة  )٧(

لس،له باع في الشعر هـ، اشتهر بكثرة تجواله ونال عطاء معظم ملوك الطوائف في األند٤٦٠وتوفى سنة 
  :، كتب مقامات عارض بها بديع الزمان الهمذاني، أنظر)أبكار األفكار(والنثر ومن كتبه 
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تتوالى أوصاف الشعراء لديه "وخاصة أن ابن شرف  عرضه للشعراء وما وجهه إليهم من نقد
ار الحريزي خلفه إذا تناول بعـض الشـعراء   وس )١("دون مراعاة التسلسل الزمني أو المكاني
وفي سياق متصل أشار يوسف طوبي إلـى تـأثر   .)٢(بدون مراعاة الترتيب الزمني لكل شاعر

الحريزي في مقامته الثامنة عشر بما هو معروف في األدب العربي بعمود الشعر، وذلك حينما 
 . )٣(ذكر شروط الشعر الجيد

ولّـد   رغم أنه يذكر أن الحريري هو الذي، )٤( ري البصريالحريزي تأثره بالحري لقد أنكر   
، وتشير معظم الدراسات لديه الرغبة في أن يكون لليهود كتاب يماثل مقامات الحريري العربي

، وفي هذا اإلطار يقول دان أن الحريزي تأثر بالحريري البصري في مقاماته شكال وموضوعا
الحريري حيال ومادة قصصية، واستخدم كثيـرا   والحقيقة أن الحريزي قد اقتبس من" :باجيس

مقامـة مـن    ةعشر ويحدد باحث آخر خمس ،)٥("من المصادر التي لم يذكرها على اإلطالق
  .)٦(مقامات الحريري تأثر بها الحريزي

نه يقوم في بعض األحيان في األفكار والموضوعات فقط، بل إ لم يتأثر الحريزي بالحريري   
بيرات كما هي مجريا عليها تغيرات بسيطة في األلفاظ، وذلك مثل قول بنقل بعض الجمل والتع

                                                                                                                                            

 .٢٩٩-٢٩٢ن المقامات بين المشرق والمغرب، صف: يوسف نور عوض  -

، )نصوص ودراسة وتعليق(المعارضات في األدب األندلسي : عبد الرحيم يوسف أحمد الجمل -
  .١٠٩-٨٩م، ص ٢٠٠٠وم،مكتبة دار العلم، الفي

  .٢٩٦ن المقامات بين المشرق والمغرب، ص ف: يوسف نور عوض  )١(
 .٧٢امة العبرية بين التأثر والتأثير، صالمق: عبد الرازق أحمد قنديل )٢(

 (٣) Yosef Tobi: Proximity and distance ( medieval Hebrew and Arabic poetry), 

Translated from the Hebrew by: Murray Rosovsky, brill, Leiden-Boston 2004, pp 
309-320.   

דבר , הדברים אשר בספר הזה זכרתי-ובכל" :حيث أعلن عن ذلك صراحةً في مقدمة مقاماته بقوله )٤(

  ) ا من كتاب اإلمساعيليويف كل األمور اليت ذكرا يف هذا الكتاب مل آخذ شيئً("מספר הישמעלי לא לקחתי

  . 14' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני :יהודה אלחריזי -

على العرب اسم اإلسماعيليين نسبةً وعادة ما يطلق اليهود  ،هو يقصد الحريري البصري "اإلمساعيلي"وبقوله 
 .سيدنا إسماعيل عليه السالم إلى

, בית הוצאת כתר ירושלים, ספרד ואיטליה, חידוש ומסורת בשירת החול העברית:דן פגיס )٥(

  :نقال عن .303' עמ ,1976 ם''פע

  .٦٧أثر والتأثير، صالمقامة العبرية بين الت: عبد الرازق أحمد قنديل -
والمقامات هي  ،٣٣١ -٣٢٩ص في األندلس بين التقليد والتجديد، األدب العبري : عبد الرحمن مرعي )٦(

 .١،٨،١١،١٢،١٣،١٧،١٩،٢١،٢٣،٢٦،٣٠،٣١،٣٩،٤٠،٤١ :أرقام
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فيقلـده   )١(....."أنا السروجي وهذا ولدي "الحريري على لسان بطله في نهاية المقامة الثامنة 
أنا حيفـر وهـذا   "الحريزي وبنفس األسلوب يقول على لسان بطله في نهاية المقامة الرابعة 

  )٢(...."مثاري

البالغة وتنوع األلفاظ والمعاني والصنعة أساليب لوب الحريري في مقاماته ، بكثرة سم أساتّ  
تتضمن رسالة تقرأ من أولها بوجه ومن آخرهـا بوجـه   ) القهقرية( ١٧في المقامة "اللفظية، 

لقد تـأثر الحريـزي بهـذا    . ذه الشاكلةآخر، وهي أول إنتاج في األدب العربي يكتب على ه
، و إن قرأت تقرأ من أولها آلخرها مدح وثناء الثامنة رسالة منعكسة  األسلوب وضمن مقامته

ـ    ،)٣(من آخرها ألولها تصبح ذما وهجاء معكوسة زي ولعل من أبرز صـور محاكـاة الحري
طبقًـا لمـا ذكـره     ا الحريـزي للحريري هو تغيير اسمه من يهوذا حريـزي إلـى يهـوذ   

  .في العربية بنقطة واحدة سمينبالحريري مع اختالف اال ، وذلك تشبهاً)٤(طبوروفسكي

ة المشرقية فقط، بل إنـه أيضـا   لم يعتمد الحريزي في كتابة مقاماته على المصادر العربي   
لمصادر من أهم ا ي، وتعتبر مقامات السرقسطمقاماته من مصادر غربية أندلسية بعض استقى

 يالسرقسطبي بشكل مباشر يشير أحد الباحثين إلى تأثر الحريز التي اعتمد عليها الحريزي؛ إذ
؛ خاصـة  ن ذلكمأكثر في  يالسرقسط، وربما تأثر الحريزي ب)٥(مقامات األقل في أربع على

، مثال هناك تشابه بين المقامـة  يومقامات أخرى للسرقسط هنه يوجد تشابه كبير بين مقاماتأ
يضا بين المقامـة  أ، )٦(يالحريزي والمقامة الرابعة واألربعين للسرقسط دالثامنة والثالثين عن

  لخامسـة والمقامـة الثامنـة   ن عند الحريزي ومقامتي السرقسطي المقامـة ا التاسعة والعشري

                                                 
  .٨٤، صمات الحريريمقا :الحريري البصري )١(
 .58' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי )٢(
  .٣٥٠في األندلس بين التقليد والجديد، ص األدب العبري: عبد الرحمن مرعي )٣(
 .472' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי )٤(
  .32'עמ ,מוטיב הקבצנות במקאמה :עבד אלרחמן מרעי )٥(

  :وبناءا عليه فإن مقامات الحريزي المتأثرة بمقامات السرقسطي هي المقامات أرقام   
٤٨،٤٣،٢٧،٢٥. 

 ،ن حول المخاوف واألخطار التي تحيط بالقوم على ظهر سفينة مع اختالف مصدر الخطـر تدور المقامتا )٦(
واتفقتـا   ،ألمـواج الشـديدة  وعند الحريزي يأتي الخطر من ا سلحفاة البحريأتي الخطر من  يفعند السرقسط

وعنـد   أمرهم بالتعلق بريش الطائر لكـي ينقـذهم،  ي يفعند السرقسط خداع البطل للقوم، ان في طريقةالمقامت
 .الحريزي كتب لكل واحد منهم رسالة كبركة تحفظهم



‐ ١١١  -  
 

ومقارنتها بمقامات الحريزي ربما يفصح  ي، ولعل البحث في مقامات السرقسط)١(نواألربعي 
ثيـر  ، خاصة أنه يوجد تشابه كبير بين كيعن مقامات أخرى تأثر بها الحريزي من السرقسط

، مثل الوعظ والوعاظ، التجوال والسفر إلى بالد كثيرة، ن الموضوعات واألفكار عند االثنينم
ذكر الحيوانات والحشرات، الشعر والشعراء، البخل البخالء ،الكديـة واالحتيـال، األطبـاء    

  .والعرافين، وغيرها

ت التي تأثر من المقاما_ المقامة الخامسة والعشرون عند الحريزي _ وكانت مقامة الصيد   
بـين   هـائالً  اوبخاصة المقامة الرابعة واألربعون التي يصف بها صـراع  يفيها بالسرقسط

، وتدور مقامة الحريزي حول الصياد الشرير الذي يصطاد الغزالن الصغيرة التي ال )٢(أسدين
غة يهودية أضفي الحريزي على هذه المقامة صب حول لها بمساعدة صقر وكالب مفترسة، وقد

غة ألماكن، لكن هذه المرة عن طريـق إضـفاء صـب   كعادته بتهويد أسماء األشخاص وا ليس
مقامة لها مغزى يهودية على األحداث والهدف من هذه المقامة، إذ يرى أحد الباحثين أن هذه ال

اسها بهـذه الطريقـة   الوضع الصعب للغزالن الصغيرة التي يتم افتر رمزي فهو ال يعني ذلك
  .)٣(للطوائف اليهودية في المهجر ئالوضع السي ينتقد الوحشية ، بل

   لمقامـة  ق الحريزي ألحوال الطائفة اليهودية في المهجر في مقامة أخرى وهـي ا لقد تطر
ل الحريزي على لسان بطل مقامته ويسأل المنجم عن الخـالص  تدخّالثانية والعشرين، حينما 

يزي مدى الظلم الذي وقـع علـى   للطوائف اليهودية، ومن خالل أحداث المقامة يوضح الحر
البطل وأصحابه عندما أثاروا قضية الخالص مشيرا إلى الحال الصعبة للطوائف اليهودية في 

لم يكن مقصد الحريزي من إثارة قضية الطوائف اليهودية في المهجر هو نقد الوضع . المهجر
تي هي أفضل بكثير من بهجرة اليهود للغة العبرية، وال"الصعب لليهود فقط ، لكن أيضا يتعلق 

  :، وهذا ما يكرره الحريزي في مقاماته فيقول في المقامة األولى )٤("اللغة العربية

                                                 
ويستعطف يا ولكن انقلب به الحال إلى فقير، كان غن هأن حيث تدور هذه المقامات حول المكدي الذي يدعي )١(

 .ويحصل على عطاياهم قلوب الناس،
  .32'עמ ,מוטיב הקבצנות במקאמה :עבד אלרחמן מרעי )٢(

ש ''ס למדעי היהדות ע''קובץ מחקרים של ביה, גלות וגאולה בספר תחכמוני: יהודית  דישון )٣(

נה יו' מחקרים בספרות העברית בימי הבינים ובתקופת הרנסנס מוגשים לפרופ, יט, חיים רוזנברג
 .175'עמ, ג''תל אביב תשס, אוניברסיטת תל אביב, דוד

 .177'עמ, שם )٤(
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)١(  

وهذا هو .  تعلمنا لغات الغرباء وتركنا لغتنا .  ومنذ أن هاجرنا من أرضنا(
  )بعد تفوقها وأفضليتها. سبب ضعف لغتنا وعجزها 

ـ  ل سعديا جـاؤ ـمن سبقوه مثحريزي خلف ر الـيسي"وفي هذا الشأن      ه ـون فـي مقدمت
، وفي رأيهـم أن  )٣(ريالخوز כוזרי هـوي في كتابويهودا الال )٢( )ونرجاإل(ן אגרוه ـلكتاب

                                                 
 .22' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )١(
ولـد فـي ديـالص    ي اليهودي في العصور الوسطى، هو سعديا سعيد بن يوسف، أحد كبار الفكر الدين  )٢(

ـ ٩٢٢لدان شتى واستقر في بغداد سنة تنقل بين ب م،٨٨٢بمحافظة الفيوم بمصر سنة  ين م، وفي نفس السنة ع
، له باع طويل في العلوم الدينية والفلسفية، قام بتفسير التوراة باللغة العربيـة، ولـه   رئيسا ألكاديمية بومباديثا
 האדם מה הוא ،)الرد علـى كنعـان  ( תשובות כנגד כנעןاألمانات واالعتقادات،: العديد من المؤلفات منها

كتاب ( ספר המועדים ،)شعب إسرائيل وشريعة إسرائيل( עם ישראל ותורת ישראל ،)اذا يكون اإلنسانم(
فـي   تفصيلي هو معجمف ،أي جامع األلفاظ )ا�³َ�ُ|ون ( אגרוןأ�O آ���k  .)كتاب البيان( ספר הגילוי  ،)األعياد

اللغة العبرية في عصره، ولكـي  مفردات اللغة يحتوي على الكلمات الصعبة، وقد كتبه سعديا من أجل إثراء 
لمزيد من التفاصـيل   على الكتابة بمفردات العهد القديم_ خاصة من يكتبون في الشعر الديني_يساعد الشعراء

  :يمكن الرجوع إلى

יורק -ניו ,אייר ו"כ, החדרי החינור ועד הוצאת, רב סעדיה גאון :מיירסקי.שמואל ק -

  . 13,14עמ, ב"התש

ספרות השאלות והתשובות במאות  בבבל בראי ות הגאוניםהמגרב וישיב: צבי גרונר -

 .57-49'עמ, 1989ט "תשמ, 38, פעמים، א"הי-'הט
)٣(

م، ١٠٧٥ليطلة سـنة  ي، عرف باسمه العربي أبو الحسن بن الالوي، ولد في طُهو يهودا بن شموئيل هليڤ  
ر التنقل بين البلدان لتلقي العلم والمعرفة كثي والعربية وكان كان طبيبا مشهورا، واهتم بالتعليم والثقافة العبرية

ثير من األشعار يث نظم الكبين أبناء جيله  بروعة أشعاره ؛ حاشتهر . والفلسفية واألدبية ةبالعلوم الديني امهتم
، وكانت أشعاره منبعا لغيره من الشعراء، وعن طريق أشعاره ارتبط بصداقة قوية مع الشاعر والناثر موسى 

ظهر في سماء الشعر، ودعاه ابن عزرا إلـى غرناطـة    جب بأشعاره وقال عنه إنه كوكبي ُأعبن عزرا الذ
وهنـاك ارتـبط   . وأيضا عرف رجالها بثقافتهم مهمةوهناك تقرب من أسرة ابن عزرا التي كانت لها مكانة 
بـدأ رحلتـه    م١١٤٠فـي سـنة  . لكرماء وعلية القوميهودا الالوي بعالقات وطيدة مع الشعراء والمثقفين وا

، لمزيد من التفاصيل  )الخوزري( כוזריالمعروفة الى القدس، وفي نفس السنة بدأ في تأليف  كتابه المشهور 
  :يمكن الرجوع إلى

  .660-649' עמ‚ שני כרך :ישראל גדולי אנציקלופדיה לתולדות -

يهودية، اختلف الباحثون حول يعد كتابه الخوزري من أهم مؤلفاته وهو كتاب فلسفي كتبه الالوي بالعربية ال   
ديڤـد   وجاء فـي طبعـة   )الحجة والدليل في نصر الدين الذليل(اسمه؛ حيث جاء في طبعة هيرشفيلد بعنوان 
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ـ   ـة العبريـاللغ ـ   ـة كانت هـي األولـى واألشم ـ  ل بـين اللغـات و أيض   ةـا مـن ناحي
  .)١("غزارة المفردات 

كتّاب المقامات  ا على الحريزي من بينتأثيرهو األكثر  يالسرقسط كما سلفت االشارة بأن   
د في ندرة إنتاج اآلخرين في مجال المقامة مقارنة بالسرقسطي الذي تفرل األندلسية، وذلك نظرا

 امات الهمذاني والحريري، كمـا أنـه  نهج مقاماته بأسلوب المقامات الكالسيكية على غرار مق
لحريـري  قامة عربيـة مثـل الهمـذاني وا   األندلسي الوحيد الذي استطاع أن يكتب خمسين م

المقامات العربية في األندلس بعدد قليل مـن المقامـات، غيـر     البصري، بينما اكتفي مؤلفو
العربيـة  لـم تكـن المقامـات    . ملتزمين باألسلوب الكالسيكي لكبار مؤلّفي المقامات العربية

ا اعتمـد كثيـر  مقاماته، وستخدمها في كتابة بعض الحريزي فقد ا األندلسية صعبة المنال على
على نصوص هذه المقامات مثلما حدث في اعتماده على فقرات من مقامة أبي حفص عمر بن 

  .ها في  مقامته العاشرة ، وهذا سيأتي الحديث عنه تفصيالنالشهيد وضم

رسالة السيف والقلم البن بـرد  ب )مقامة السيف والقلم(وتأثر الحريزي في مقامته األربعين    
هيمان اإلزراحي والبطـل حيفـر    ، وتدور مقامة الحريزي حول لقاء جمع الراوي)٢(صغراأل

                                                                                                                                            

، وقد اشتهر الكتاب بين اليهود، وتُـرجم إلـى الرومانيـة    )كتاب الرد والدليل في الدين الذليل(تسيڤي بعنوان
ودا بن تبون إلى العبرية وأطلق عليه اسم الكتاب الخوزري وعلى هـذا  واألسبانية واأللمانية، أيضاً ترجمه يه

والكتاب هو كتاب فلسفي غلفه يهودا الالوي بغالف قصصي تاريخي، فتصـور أن  . عرف الكتاب بهذا االسم
ملكًا وثنيا في منطقة الخزر ظهر له مالك في حلمه وأخبره بأن نياته حسنة لكن طريقة عبادته لخالقه خاطئة، 

عليه أن يعتنق دينًا سماويا ، وبالفعل استدعى الملك قسيسا ليشرح له معتقدات المسيحية لكنه لم يقتنـع، ثـم   و
وبعد تردد استدعى حاخامـا  . استدعى عالما من علماء المسلمين ليشرح له تعاليم اإلسالم لكنه أيضاً لم يقتنع

سالم والمسيحية وكذا إلى تعاليم طائفة القرائين، لمزيـد  يهوديا واقتنع به، وحقيقة الكتاب هي نقد موجه إلى اإل
  :من التفاصيل يمكن الرجوع إلى

- �onhا p�� |}k pn}Op :ص ،Éhp�Ðا wx دt��h٧٨،٧٧ا.  

 -    Abu-l-hasan Jehuda Hallewi:Das buch Alchazari, Im arabischen urtext 
sowie in der Hebratscen ubersetzung des Jehuda Ibn Tebbon, 
Herausgegeben von Hartwig Hirschfeld, Leipzig Otto Schulze, 1887.   

‚ בנעט צבי דוד לאור הוציאו‚ אלדליל אלדין פי ואלדליל אלרד כתאב: יהודה הלוי -
 היסראלית הלאומית האקדמיה העברית האוניברסיטה‚ מאגנס ל''י ש''ע ספרים הוצאת

  .ז''תשל‚ ירושלים‚ למדעים

  .177'עמ, גלות וגאולה בספר תחכמוני: דישון  יהודית )١(
 ،اختلف الباحثون حول تحديد مولده ووفاته ،األكبر  بردهو أبو حفص أحمد حفيد أبي حفص أحمد بن  )٢(

  :، لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلىب الشاءوأه ف والقلم، والنخلة،ألف ثالث رسائل أدبية هي السي
 ،١٩٨٩ ، دار المعارف، القاهرة)عصر الدول واألمارات(لعربي تاريخ األدب ا :شوقي ضيف -

 ،٤٦٤ص -٤٥٨ص 
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ا، القيني وبينما حاول الراوي أن ينسخ أقوال البطل انكسر قلمه ثم انكسر الثاني فطرحه أرض
وهنا يتدخل البطل مدافعا عن القلم ثم يروي قصة تحوي مناظرة بين السيف والقلـم، ومـن   

التعليالت المتناجزة في وصف السيف والقلم سلبا وإيجابا تقفو "مة يتضح أن خالل أحداث المقا
ومن خالل مقارنة المقامة العبرية بالنص العربي لرسالة ابـن  . )١("من قريب طريقة ابن برد

أن الحريزي سار على نفس نهج ابن برد في الحـوار الـذي دار    معه يتضحاألمر الذي برد 
لم ، ومثلما وضح ابن برد ذكر اهللا للقلم فـي القـرآن الكـريم، سـار     على لسان السيف والق

واألفضل من :"الحريزي خلفه و أظهر تقدير الرب للقلم ، حيث يقول ابن برد على لسان القلم
وجل في تنزيله م له اهللا عزما به لرسوله، فقالفضونَ (( قْسـطُرسا يمالْقَلَمِ ووقـال  )٢())ن و :

فما ترانـي وقـد   ! فجّل من مقسم، وعز من قسم . )٣())وربك الْأَكْرم الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ اقْرأْ((
هذا المضمون الديني عند ابن برد لـم يغفلـه الحريـزي    ، )٤("حللت بين جفن اإليمان وناظره

  :خ الراوي على إلقائه القلم في األرض ويقول لهالبطل يوب أيضا؛ إذ جعل

לא . אלו ידעת מעלתו . אל תשחיתהו כי ברכה בו . ה תשליכהו והאל בחר בו למ"

  .)٥("השלכת אותו

  )ما طرحته. فلو علمت قيمته . بركة ن به ال تسئ إليه أل. ملاذا تطرحه أرضا وقد فضله الرب (

حريزي، والتـي اعتمـد   لمقامات ال مقامات العربية هي المصدر الرئيس واألوحدال لم تكن   
بل كانت هناك مصادر عربية أخرى تبـين تـأثره بهـا    بشكل كبير في إعداد مقاماته، يهاعل

واقتفائه لما فيها من مضامين على نحو ما يشير اليه أحد الباحثين من أنه قد اعتمد على العديد 
للجاحظ وكتـاب األمـالي ألبـي علـى      نكتاب البيان والتبيي: من كتب التراث العربي مثل

أنه لم تكن األشعار العربية بعيدة عن فكره بل أخذ بعض أبيات منها وترجمهـا   كما،)٦(القالي

                                                                                                                                            

  :األكبر، انظر بردبن األصغر أم جده ا بردبن في نسب رسالة السيف والقلم إلى ا اب التراجمكتَّ فاختلوقد  
 .٢٥٧ص  ،١٩٧٥بيروت  ني في القرن الرابع، الجزء الثاني، دار الجيل،النثر الف :زكي مبارك -

عبد اللطيف عبد الحليم، : ، ترجمة)نصوص ودراسة(مقامات ورسائل أندلسية : فرنادو دي الجرانخا  )١(
 .٤٥، ص١٩٨٧القاهرة  الطبعة الثانية، دار الثقافة العربية،

 .سورة القلماآلية األولى، )٢(
 .سورة العلق لثة والرابعة،ن الثااآليتا)٣(
 . ٥٨، صل أندلسيةمقامات ورسائ: دي الجرانخا ودفرنان )٤(
 .312' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי )٥(
  .35-32' עמ ,מוטיב הקבצנות במקאמה :עבד אלרחמן מרעי )٦(
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إلى العبرية بعد أن أغفل نسبتها إلى قائلها على نحو ما فعل في المقامة الثانية والثالثين حين 
  :قال

 )١(  

  طاهرة وتغوص يف مياه األار  للماء وهي حممولة فيهم  وحاملة 
  وتزأر األجراس كزئري األشبال     تعزف األجراس كعزف الناي 

  :هذان البيتان هما ترجمة حرفية للشاعر األندلسي المرادي الذي قالف

  مقصرة وصف البليغ ار  وحاملة للماء حممولة بــه
  )٢(رـوتزأر أحيانا زفري املعف    هـحتن حنني العود يف نغمات                     

ـ مأثورة  أقواالًو وأيضا أدخل في مقاماته أمثاالً    ر إلـى  عربية ، وترجمها في كتابه ولم يش
  :أصحابها مثل قوله في المقامة الرابعة واألربعين

  )٣(" הביא נפשו בסכנה. כל הבא בעבודת מלך בלא אמונה "

  )كل من خيدم امللك بدون اخالص يلقي بنفسه إىل التهلكة(

                                                 
  .270' עמ‚ קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי )١(
, בין עבר לערב עת-כתב, תחכמוני לאלחריזי' נוכחות התרבות הערבית בס: עבד אלרחמן מרעי )٢(

  .117' עמ, א''תל אביב תשס, הוצאת אפיקים, כרך שני

هذين البيتين لم يكن أول شاعر يهودي يأخذ أبياتًا عربية وينقلها إلى العبرية يبدو أن الحريزي في اقتباسه  -
عزرا  دون اإلشارة إلى قائلها بل سبقه إلى ذلك الكثير من الشعراء اليهود مثل يهودا الالوي  وموسى بن

، ربما لجمال نظمها أو عارهم وضمنوها أشعارا لشعراء عربوغيرهم؛ حيث سلك اليهود هذا المسلك في أش
بالغة ألفاظها وتعبيراتها األمر الذي ترك أثرا عربيا واضحا في األشعار العبرية، لمزيد من التفاصيل يمكن 

  :الرجوع إلى
الشعر العبري األندلسي، سلسلة فضل اإلسالم على  أثر الشعر العربي في: عبد الرازق أحمد قنديل -

-١٥٧م، ص ٢٠٠٢جامعة القاهرة، مركز الدراسات الشرقية ب ،)٣(اليهود واليهودية، العدد 
١٦١.  

 .335' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי )٣(
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  .)١(ر حق يحتمل الفضيحة في الدنيامن يخدم السلطان بغي: وهذا مأخوذ من قول ابن قتيبة    

سكي اكتشف في تحكموني بعض األمثال العبرية التي هي فـي  ڤأضف إلى ذلك أن طبورو  
، هذا مـأخوذ  )٢(ברכה וההלכה תשועה הנסיעה :ة أمثال عربية، منها قول الحريزيالحقيق

، هذا مـأخوذ  )٤(קבר וחתן יחס חתן ,ממון חתן:  وقوله. )٣(احلركة بركة: من المثل العربي
  . )٥(زوج ر وزوج دهر وزوج مهر: األزواج ثالثة :من المثل العربي

  في كتابة مقاماته، لكنه تخطـى   العربية باالعتماد على النصوص األدبية الحريزي لم يكتف
بعـد ترجمتهـا دون    آيات قرآنية ويدخلها في كتابـه  ذلك إلى النصوص الدينية وها هو يأخذ

לֹא  "، فيذكر عبد الرحمن مرعي أن مقولة الحريزي في المقامـة الثانيـة  )٦(اإلشارة إلى ذلك

سـورة   ٧٨، هي ترجمة لمعنـى اآليـة   )٧("ַהׁשֹוְכִנים ַּבֲחָדִרים  ִנְמְלטּו ִמן ַהָמֶות ָהִּביִרים
  .)٩(" أَينما تكُونوا يدرِكُكُم الْموت ولَو كُنتم في بروجٍ مشيدة ":)٨(النساء

                                                 
 .115' עמ , תחכמווני לאלחריזי' נוכחות התרבות הערבית בס: עבד אלרחמן מרעי  )١(
)٢(

  .238' עמ ,טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי   

)٣(
 .474' עמ, שם  

)٤(
 .343'עמ, שם  

)٥(
  .475'עמ, שם  

)٦(
قرآن الكريم، كان نهجاً معهـوداً لـدى الكتـاب    الر األدباء والشعراء بنصوص من الجدير بالذكر أن تأثُّ  

طعيم أشعارهم ومؤلفاتهم بآيات من القرآن الكريم أو استخدام مضمون والشعراء العرب؛ إذ عمد بعضهم إلى ت
تلك اآليات في إطار يتالءم مع ما يكتبوه، وال شك أن الحريزي لجأ الستخدام هذا األسـلوب بتـأثير البيئـة    

ضالً عن العربية، فما ترجمه من مؤلفات كُتبت بالعربية التي نشأ فيها، باإلضافة إلى تمكنه من اللغة العربية ب
، وفي هذا اإلطار يرى يوسف سدان أن )الدرر(لعربية، ويأتي على رأسها كتابه شعاره ومؤلفاته التي كتبها باأ

عي أن يتأثر واألدب العربي، كما أنه من الطب تأثر الحريزي بالقرآن الكريم ناتج عن براعته في اللغة العربية
غير مسلم؛ حيث كان التأثر بالقرآن الكريم  ى وإن كانالعربي حتبالقرآن الكريم أي شخص منخرط في األدب 

  :لمزيد من التفاصيل ينظر .مثيرة ةاجتماعيثقافية في ذلك الوقت حالة 
  -   Joseph Sadan: In the Eyes of the Christian Writer al-HÛāritibn Sinān Poetics and 
Eloquence as a Platform of Inter-Cultural Contacts and Contrasts, Arabica 56, Brill 
NV, Leiden, 2009, P 7.   

 .36' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי )٧(
  .٣٣٤ص ،التقليد والتجديد ناألدب العبري في األندلس بي :عبد الرحمن مرعي )٨(
)٩(

و كُنتم في بروجٍ مشيدة وإِنْ تصبهم حسنةٌ يقُولُوا هذه من أَينما تكُونوا يدرِكُكُم الْموت ولَ " :ونص اآلية كامال  
آية  ".قَومِ لَا يكَادونَ يفْقَهونَ حديثًاعند اللَّه وإِنْ تصبهم سيئَةٌ يقُولُوا هذه من عندك قُلْ كُلٌّ من عند اللَّه فَمالِ هؤلَاِء الْ

 ، سورة النساء٧٨
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اختلف أسلوب الحريزي في االقتباس من القرآن الكريم؛ فليس دائما يستخدم اآليـة القرآنيـة   
من اآلية القرآنية ويجري عليه تعديالت بسيطة؛ ذلك مثـل   اكان يأخذ جزءأحيانا كاملة، لكنه 

��  ر، ه�ا )١(" ַהּמֹוְכִרים ַחֵיי עֹוָלם ְּבַחֵּיי ָׁשָעה :"قوله في المقامة الثانيةhد إtf{ �nk  wh��f� ��ht� :

"ةرا بِالَْآخيناةَ الديونَ الْحرشي ينويقول في المقامة  )٢("الَّذ  ��Ürºhوا N�מי הוא המביא : "jا��hد�

، مـع أن  )٤(" ولَا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَـة : "هذا مأخوذ من قوله تعاليو، )٣("עצמו בסכנה
وفي . سلوب من النهي إلى االستفهام، وغير المقصود من الجمع إلى المفردالحريزي غير األ

: بعض األحيان كان يأخذ معنى اآلية القرآنية ويصيغه بأسلوبه كقوله في مقدمة كتابه تحكموني
علَّم الْإِنسانَ مـا لَـم   " :وهذا المعنى موجود في القرآن الكـريم  )٥("בשם המלמד אדם דעת"

لَمعمن كثر ضحكه قلت هيبته :اهللا عنه ومرة أخرى يأخذ قول عمر بن الخطاب رضي .)٦("ي ،
  :ويقول )٧(ويضمنه في مقامته السادسة والثالثين

  .)٨(" שחוק וקלות ראש: אמרתי.  אמר מי יביא לאדם לבוש קלון ללבוש "

  )الضحك وخفة العقل: قلت. قال من يلبس اإلنسان لباس اخلزي (

فـي بدايـة   ف خطبهم؛ا������xت h£O·���� والحريزي بالعلماء المسلمين في  وتظهر قمة تأثر   
احلمد هللا احملمود بكل لسان،  :قال يهودا بن سليمان بن الحريزي": قدمته العربية لمقامته يقولم

العموس الطول واإلحسان، الذي خص اإلنسان بفضيلة النطق والبيان، ولتبني ميزته على سـائر  
  .)٩(......"، وبعدإال هو وال معبود سواه ، ال إله احليوان

  
                                                 

)١(
 .31' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  

)٢(
 فَيقْتلْ أَو فَلْيقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه الَّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالَْآخرة ومن يقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه ":ونص اآلية كامال 

  .، سورة النساء٧٤آية " سوف نؤتيه أَجرا عظيمايغلب فَ
)٣(

 .297' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי 

آية " محِسنِنيوأَنفقُوا في سبِيلِ اللَّه ولَا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة وأَحِسنوا إِنَّ اللَّه يحب الْ: "ونص اآلية كامال )٤(
  .، سورة البقرة١٩٥

  الذي علم اإلنسان المعرفة باسم: الترجمة )٥(

 .4' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, וניתחכמ: יהודה אלחריזי -

  .سورة العلق ،اآلية الخامسة  )٦(
 .114' עמ,  תחכמוני לאלחריזי' נוכחות התרבות הערבית בס: עבד אלרחמן מרעי )٧(
  .297' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٨(

   .144' עמ, ורשימת תוכן מקאמותיו" תחכמוני"ההקדשות לספר : הברמן. מ. א )٩(
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  المصادر اليهودية: ثانياً

ـ  أجمع الباحثون أن يهوذ   كتابـة   يا الحريزي اعتمد بشكل كبير على المؤلفات العربيـة ف
مقاماته، وكانت المقامات العربية التي كتبها بديع الزمان الهمذاني والحريري البصري وأبـو  

واألسـلوب   ات العربية التي تأثر بها الحريزي من ناحية الشكلالمؤلفالطاهر السرقسطي أهم 
والبناء الفني وأيضا من ناحية المضمون واألفكار التي كون منها مقاماته، أضف إلى ذلك أنه 

مؤلفات عربية أخرى وتتمثل في كتب التراث العربية والشعر العربي، وإن كانت أقـل  تأثر ب
العربيـة األدبيـة بـل     نه لم يكتف باالعتماد على المؤلفاتتأثيرا من المقامات العربية، كما أ

تخطى ذلك إلى النصوص الدينية؛ فقد سلفت اإلشارة إلى استخدامه آيات من القرآن الكـريم،  
  .المؤلفات الدينية والمأثور اإلسالميب وتأثره أيضاً

لعبرية، فهذا ال إذا كانت المصادر العربية تشكل الجزء األكبر واألهم في مقامات الحريزي ا  
تعتبـر المصـادر    عليها الحريزي في كتابة مقاماته؛ حيث يمنع وجود مصادر أخرى اعتمد

العربية التي كانت لها  ما  للحريزي وتأتي في المرتبة الثانية بعد المصادراليهودية مصدرا مه
ـ  ومقامات الحريزي بشكل خـاص،   و ةالمقامات العبرية عام الفضل في كتابة يم يمكـن تقس

  وأخرى لُغوية ةمصادر أدبي: صادر اليهودية للحريزي إلى قسمينالم

بالجانب األدبي الذي تأثر به الحريزي متمثالً في المؤلفات األدبية التـي  القسم األول  يتعلق   
ألفها من سبقه من اليهود، وفي مقدمتها المقامات العبرية لمن سبقه مثل سليمان بـن صـقبل   

  .نثرية وشعرية أخرىيهودية هيك عن تأثره بمؤلفات ا بن شبتاي ، ناويهود زبارهويوسف بن 

المقامة العشرين التي هي إعداد لمقامـة  "بن صقبل وبخاصة في لقد تأثر الحريزي بسليمان   
وتشير إحدى الدراسات . )٢("أول مقامة في العبرية"لسليمان بن صقبل، وهى  )١("اشربن يهودا

، )٣(على المقامة السادسة عند الحريزيالبن شبتاي  )هبة يهودا(מנחת יהודהإلى تأثير مقامة 
خص الحريزي نقد شخصـية  حيث في نقده لألطباء،  زبارهوسار الحريزي خلف يوسف ابن 

أول من وجه سهام نقده إلى الطبيب " زباره، ويعتبر يوسف بن )٤(الطبيب المحتال في مقامتين

                                                 
הוצאת המרכז , א"כ, עם-ידע, ליהודה אלחריזי "תחכמוני" הסיפור בספר :דישוןיהודית  )١(

התרבות של מדינת ישראל בסיוע משרד החינוך ו" עם -ידע" הארצי של חוקרי הפולקלור היהודי 
 .26' תשמ״ב עּמ

(٢) David Simha Segal: "Mahberet Nə'um 'Ašer Ben Yəhudah" of Solomon Ibn Saqbel, 

p. 17.  
 והשפעתה על ליהודה אבן שבתי "יהודה מנחת" המחברת של למקורותיה :דישוןיהודית  )٣(

  .73-57' עמ, מקאמת הנישואין ליהודה אלחריזי
 .ة الثالثون والمقامة الثامنة واألربعونالمقام  )٤(



‐ ١١٩  -  
 

مصادر هذه المقامات بشيء من التفصيل عنـد   ، وسيأتي توضيح)١("في أدب المقامة العبرية
  .إظهار مصادرها بكونها مقامات احتيالية

لم تكن المقامات العبرية هي المصدر اليهودي الوحيد الذي نهل منه الحريزي لكنه أيضـا،    
وا فات بارعـة وبخاصـة هـؤالء الـذين نشـأ     تأثر ببعض المؤلفين اليهود الذين أنتجوا مؤل

ضارة العربية اإلسالمية، وكان سليمان بن جبيرول الشـاعر والنـاثر   وترعرعوا في ظل الح
العبري أحد هؤالء المؤثرين على يهودا الحريزي إذ يشير أحد الباحثين إلى تأثير بارز لتـاج  

قد ذكر يهودا رتسهاڤي تأثير تاج الملـك علـى المقامـة    و )٣("على أسلوب تحكموني )٢(الملك
يوجد تأثير آخر ألبيات شعر سليمان بن جبيرول على قـول  ، كما )٤(الرابعة عشرة للحريزي

  :الحريزي في المقامة الثالثين

  )٥("ושניו  אזניו .. קלשונו. ולשונו . אשר שפתו חניתו .  הראיתם איש כזה "

  )هـسالح. ه ـنيابوأ. شوكتـه  .ولسانه . هـه هي رحمـلغت. مثل هذا  هل رأيتم رجالً(

ألول مـن  ابيتين مختلفين  لسليمان بن جبيـرول   إلى وجد إشارةوفي أقوال الحريزي هذه ت  
قصيدة جفّ حلقي من القراءة والثاني بيت االفتتاحية من قصيدة سيفي في فمي ورمحي بلساني 

                                                 
 .٥٣٧المقامة بين العربية والعبرية، ص: مناع حسن عبد المحسن ) ١(

هي قصيدة طويلة كتبها ابن جبيرول تنصب أساسا علـى العظـات وتمجيـد اهللا     :כתר מלכות تاج الملك )٢(
قرات العهد القديم، وكتبها بتتـابع  والحث على تقواه، وهي مكونة من فصول ينتهي كل فصل منها بفقرة من ف

القوافي على ترتيب حروف المعجم، ويبدو أن ابن جبيرول كتب قصـيدته هـذه اعتمـادا علـى مصـادر      
  :ينظر لمزيد من التفاصيلعربية،

ابن جبيرول يرصع تاج ملكه بأفكار إخوان الصفاء وبالفصول والغايات للمعري، دار : سلوى ناظم -
 .١٠١-٣٥م، ص ١٩٩٦المستقبل، القاهرة 

(٣)  M. Sachs, Die religiose der Juden in Spanien, Berlin 1845, 2 1901 p.224 Anm. 1.     

j� rًP�      :   
, ב''תש, כג, תרביץ‚ תחכמוני ליהודה אלחריזי' של ס  מקורותיו לחקר: שירמן חיים -

  .198'עמ

اج الملك على المقامة الرابعة عشرة مـن ناحيـة   أن هناك تأثيرا واضحا  لفقرات من ت رتسهاڤي إذ يرى )٤(
االسم والمضمون والهدف؛ حيث كان مضمون العملين يتعلق بوصف الخالق وتمجيـده واعتـراف اإلنسـان    

فقرات من المقامة الرابعة عشرة وما يقابلها في تاج الملك، لمزيد من التفاصيل  رتسهاڤيبالذنوب، وقد أورد 
  :انظر

' חוברת מס‚ בקורת ופרשנות‚ הבינים ימי משוררי בין הדדיות השפעות :יהודה רצהבי -
   .26-25' עמ‚ 1975אילן -אוניברסיטת בר‚ 8-7

   . 41'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי )٥(
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أضف إلى ذلك أنه كتب إحدى قصائده بتـأثير مـن يهـودا    . )١()ولغتي هي ترسى وجداري
م برحلته المعروفة إلى الشـرق كانـت تقليـدا    الحريزي حينما قا يهودا ذكر أن، وي)٢(ويالال

  . )٣(لرحالت يهودا الالوي

أما القسم الثاني للمصادر اليهودية عند الحريزي يتمثل في الجانـب اللغـوي حيـث اهـتم       
يرفعها إلى مصاف اللغة العربية  والتي حاول الحريزي أن"العبرية  الحريزي بلغة العهد القديم
ويتضح هذا من خالل الكم الكبير من  ،)٤("اتها ومصطلحاتها في كتابتهفاستعان بألفاظها وتعبير

لغة العبرية فـي  مفردات العهد القديم التي أدخلها الحريزي في مقاماته، من أجل إثبات قدرة ال
والتي في نظره ليست أقل من أختها  العربية في شئ، وتظهـر غيـرة    مجال النثر المسجوع

  :ضبه من اليهود الذين هجروها في قوله في مقدمة كتابهالحريزي على لغته العبرية وغ

  

)٥(  
أن النقص كامن م ألم مل يفهموا أقواهلا، وال يدركوا مفاتنـها،   هم مل يعرفوا(

فيعتقـد أن بالشـمس   / فتظلم يف عينه الشمس املضيئة أمامه / كاملصاب بالرمد 
عظم أبناء شعبنا حيتقـرون  وال يدرك أن اخللل يف عينيه، وهكذا م أو خلالً امصاب

يرون، واملن  ن عيوم مضيئة والاملقدس ألن أمورها غريبة عنهم، وألغة الكتاب 
  )٦()معه فال جيدونه، وأار عدن أمـامهم وهـم عطاشـى   بني أيديهم خيرجون جل

  

                                                 
  :ועיין.26'עמ, מוטיב הקבצנות במקאמה :עבד אלרחמן מרעי )١(

-
  .34הערה , 87' עמ, פר תחכמוניסהמחברת השלישית ב-משוררי ספרד : יהודית דישון 

)٢(
  .30' עמ‚ הבינים ימי משוררי בין הדדיות השפעות :יהודה רצהבי  

   .312' עמ‚חלק רביעי‚ ישראל אוצר )٣(
  .١٧٦، ص ندلسيات عبريةأ: عبد الرازق أحمد قنديل )٤(
 . 12'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי )٥(

  .١٩، ص ام يهودا الحريزيللحاخ תחכמוני األصالة واالنتحال في كتاب :يوسف دانا عنالترجمة نقالً  )٦(
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أهم أهداف الحريزي مـن كتابـة   أحد  العبرية وبخاصة لغة العهد القديموكان إحياء اللغة    
ألّفت هذا الكتاب إلظهار قـوة اللغـة املقدسـة للشـعب     ": ه بالعبرية وفي هذا يقولمقامات

، لم يكن يهودا الحريزي أول من طرق باب إحياء اللغة العبريـة، ويشـير أحـد    )١("املقدس
الباحثين إلى أول محاولة إلحياء اللغة العبرية والتـي كانـت بواسـطة القرائـي بنيـامين      

ذلك باستشهاد من كـالم   على ويدلل) ٣(األول للقرن التاسع الميالديفي النصف )  ٢(النهاوندي
رد علـى   ًوفي هـذا أيضـا  : "في كتابه كتاب األنوار والمراقب )٤(القرائي يعقوب القرقساني

بالفعل كان للحريزي و. )٥("نه ال يجوز لنا أن نتكلم فيما بيننا إال بلغة العبرانيله إبنيامين في قو
العبرية وأصبح اليهودي الوحيد الذي استطاع أن يكتـب خمسـين مقامـة     لغته ما أراد فأحيا

  .بالعبرية على غرار المقامات الكالسيكية العربية

تعمد الحريزي أن يضفي على مقاماته صبغة يهودية عن طريق تطعيم مقاماته بـالمفردات     
مجموعة مفردات ن إ": يقول شيرمان ربالعهد القديم، وفي هذا اإلطاوالموضوعات التي تتعلق 

                                                 
 . 12'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי )١(

في النصـف األول مـن    نبن موسى النهاوندي، كان أحد كبار الحكماء األوائل لفرقة القرائيي نهو بنيامي )٢(
 في فترة مؤسس الفرقة إسماعيل العكبري الذي عاش في فترة الخليفة المعتصم القرن التاسع الميالدي، عاش

ون ووضعوه في منزلة واحدة مع عنان، حتى أن الـبعض يطلـق علـى    ، اهتم به القراؤ)م٨٤٢-٨٣٤(باهللا
اه إلى أمـور  الذي لفت االنتب ناسم أصحاب عنان وبنيامين، وكان هو األول من بين حكماء القرائيي نالقرائيي

  :أنظر النهاوندي نبنيامي لمزيد من التفاصيل حول ون الدين،العقيدة والبحث في شؤ

-129' עמ, ט''נויארק תרס  ,חלק שלישי, ישראל אוצר :אחרים בעזרת אייזענשטיין דוד יהודה  -   
126.  

, ספרד המוסלמית, המזררח: הביניים-שלושה ניסיונות להחייאת העברית בימי: רינה דרורי )٣(

, פורת-זיוה בן: עורכת, כרך ב, ספר היובל לבנימין הרשב: בתוך אדרת לבנימין, הנוצרית   ספרד
, 2001,אביב-תל, ש פורטר''הוצאת הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע

  .178' עמ
ون، تنقـل  ا جاؤرين، عاش في زمن الرابي سعديحد كبار القرائيين األوائل المشهويعقوب القرقساني هو أ  )٤(

بين بلدان عديدة مما أتاح له معرفة بمؤلفات الربانيين والعرب والنصارى، كتب كل مؤلفاته بالعربية وأهمهـا  
كتاب األنوار والمراقب، وهو الكتاب األول في الفرائض عند القرائيين ويشتمل على أمور غير موجودة فـي  

اب الرياض والحدائق، تفسير أيوب، كتاب التوحيد، كتاب غيره من الكتب، وللقرقساني مؤلفات كثيرة منها؛ كت
   :، لمزيد من التفاصيل حول القرقساني أنظر]�[في القول على الترجمة، كتاب في إفساد نبوة محمد 

' עמ, ג''נויארק תרע, חלק תשיעי‚  ישראל אוצר :אחרים בעזרת אייזענשטיין דוד יהודה -
129-126.  

 .645' עמ, 1939יורק  ניו ,נמוי .ל מהדורת ,ואלמראקב אלאנואר כתאב :יעקוב אלקרקסאני ) ٥(
  :نقالً عن
ספרד , המזררח: הביניים-שלושה ניסיונות להחייאת העברית בימי: רינה דרורי -

  .178' עמ, ספרד הנוצרית, המוסלמית
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االقتباسي لتعبيراته، غيـر   لغة الحريزي هي مقرائية األصل، خاصة أنه زين عمله باألسلوب
بيده هي كالمادة . رهاال يعيدها إلى مصد فقرات أو أجزاء فقرات من العهد القديم،أن استخدام 

ة، تـدل علـى   المؤلف، هو يخرجها من المعنى الظاهر وينتج منها تعبيرات جديد األدبية بيد
ال يمكن اعتباره تقليـد  ة وابة هذا هو ثمار ثقافة عبرية أصيلوأسلوب الكت... بطوالت وتسلية

  . )١("لغة أخرى

اليهود هو ثمـار ثقافـة    ح بأن أسلوب االقتباس عندلم يوفّق حينما صر يبدو أن شيرمان    
تأثير البالغـة العربيـة    ة وأنه ال يمكن اعتباره تقليد لغة أخرى، وهو بذلك ينكرعبرية أصيل

على البالغة العبرية من ناحية أسلوب االقتباس والتضمين، فمن المعروف تاريخيا أن اليهود 
إال بعد تأثرهم بالشعراء العرب والمؤلفـات   عر الدنيوي والنثر الفنيلم يقدموا على كتابة الش

 امعتاد اديث الشريفة أسلوبالعربية، ولما كان أسلوب اقتباس آيات من القرآن الكريم ومن األحا
ـ    أن  لعند الشعراء والكتاب العرب منذ نزول القرآن الكريم وحتى عصرنا هـذا وحتـى قب

يتطرق اليهود إلى الكتابات الدينية، ومن المؤكد أن اليهود أخذوا أسلوب االقتباس عن العرب 
اوالمسلمين باعتباره أسلوب امعتاد عربية، وقد أشار أحد كبار ة الدفنون نظم القصي ا فيومتكرر

النقاد اليهود في العصور الوسطى موسى بن عزرا إلى أسلوب اقتباس الشعراء العرب آليات 
وشعرا العرب استحسنوا اتكال آيـاتهم مـن   : "وإدراجها في أشعارهم بقوله من القرآن الكريم

شعراء العـرب  ول... قرآنهم على ما يسمونها آيات في شعرهم وهى عندهم من مفاخر أقوالهم
نحـا  "وعلى هذا فقـد  . )٢("مستخرجة من قرآنهم ال تستخرج إال منهم عجيبة في أبيات معانٍ

الشعراء اليهود األندلسيون نحو الشعراء العرب، فاقتبسوا أبعاض فقرات من العهد القديم، في 
ى بـن  وهذا ما يؤكده موس )٣("أشعارهم كما هي أو بتغير بسيط لتتناسب مع الوزن أو المعنى

الكتب المقدسة شرحها من  وفي أصحابنا من تبع هذا الرأي فصرف أبيات معانٍ": عزرا بقوله
  .)٤("غرضه في بيت، ومنهم من تتمه في بيتين فمنهم من استوفي

فقرات من العهد القديم، حتى  ي من االقتباس لفقرات أو أجزاءوعلى هذا، فقد أكثر الحريز   
مقاماته، وتنوعت أساليبه في االقتباس؛ فأحيانا كان يأخذ الفقرة سار االقتباس سمة غالبة على 

أما "الدينية ويدخلها بمعناها ومرة أخرى يأتي بالفقرة في غير معناها األصلي من العهد القديم، 

                                                 
  .103-102' עמ, חלק א, ספר שני ,השירה העברית בספרד ובפרובאנס: חיים שירמן )١(

 . ٢٣٠ -٢٢٩المحاضرة والمذاكرة، ص : ن عزراموسى ب  )٢(

يرات العربية في البالغة العبرية، مركز الدراسات الشرقية بجامعـة القـاهرة،   التأث: سالم شعبان محمد  )٣(
 .٣١م، ص٢٠٠٢، )٥(سلسلة فضل اإلسالم على اليهود واليهودية، العدد

  ٢٣٠ص  المحاضرة والمذاكرة،: موسى بن عزرا )٤(
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األسلوب الشائع لدى الحريزي في االقتباس هو االقتباس المعنوي الضمني، أي الـربط بـين   
المؤلف وبين آيات التوراة التي يعتمد عليها، وعليه بدون معرفـة  الحدث المقامي الذي يرويه 

الئم فهو يقوم بتوظيف الفقرات الدينية التي تُ )١("المصدر في التوراة يصعب فهم قصد المؤلف
موضوع المقامة التي يكتبها من أجل تقديس العهد القديم ولغته ومن ناحية أخرى لفت انتبـاه  

لكامن في القصة أو الموضوع الذي يتعلق بهذا الجـزء المقتـبس   القارئ إلى الهدف الحقيقي ا
وأحيانا كان يقتبس فقرات العهد القديم ويضعها في مقاماته كتشبيهات وربمـا كـان المعنـى    
والهدف الذي يقصده غير مرتبط بموقع الفقرة في العهد القديم وإنما جاء بها لتوظيفها لخدمـة  

 اعجـوز  رجـالً . رأيت في داخل الجمع: "نقامة الثالثيمالنص األدبي وفي إطاره كقوله في ال
يذلل اإلنسان فيه  يوم. أمثل هذا يكون صوم أختاره؟"وهذا مأخوذ من  )٢("يطأطئ رأسه كاألسل

ويضـجعا معـا فـي    "امسة والعشـرين  وقوله في المقامة الخ ،)٣("يحنى رأسه كاألسل. نفسه
، وهذا االقتبـاس يوضـح أن   )٥(" ي الترابكالهما يضجعان معا ف"هذا مأخوذ من  )٤("التراب

ن مصـير  يتأمل في أفعال الخالق ويتساءل عن فائدة العدل، إذ في نهاية األمر يكو"الحريزي 
  .)٦("واحد للظالم والعادل

وتعتبر المقامة الثامنة والعشرين خير شاهد على ميول الحريزي للغة العهد القـديم؛ لمـا      
 .)٧(ات والتعبيرات التي تعود في األساس إلى أسفار العهد القديمتحويه من عدد كبير من المفرد

، تظهر في أنه اسـتقى اسـما   ة العهد القديم وتقديسه لما يتضمنهولعل قمة تعلق الحريزي بلغ
راوي مقاماته هيمان اإلزراحي والبطل حيفر القيني من العهـد القـديم، فـالراوي هيمـان     

سليمان، وسمي المزمـور   اأحد الحكماء الذين سبقو" هو، و)٨(اإلزراحي ذكر في العهد القديم

                                                 
  .٢٣٢-٢٣٣ص ،التقليد والتجديد ناألدب العبري في األندلس بي :من مرعيعبد الرح)١(

  . 254'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٢(
  ٥:٥٨ا���fء  )٣(
  . 234'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי)٤(
 . ٢٦:٢١أ}tب  )٥(
  .175'עמ, תחכמוניגלות וגאולה בספר : יהודית  דישון  )٦(
)٧(

  :لمزيد من التفاصيل ينظر  
' תחכמוני'תשתיות מקראיות במקאמה העשרים ושמונה בספר : תמימה דוידוביץ �

, תלפיות המכללה הממלכתית דתית להכשרת עובדי חינוך והוראה, ליהודה אלחריזי
, )הגף להכשרת עובדי הוראה(משרד החינוך והתרבות , בהוצאת אגודת שוחרי תלפיות

  261-248' ב עמ''תשנ-א''א תשנ''ת
)٨(   ،|�Oاznh١: ٨٨ا. 
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 اوتضـرع  للذات العلية ودعاء ا، ويتضمن هذا المزمور تمجيد)١("الثامن والثمانين على اسمه
في ثالث فقرات في  هذكرسم البطل حيفر القيني فقد ورد افيما يتعلق بو. )٢(بالذنوب اواعترافً

حيفر القيني انفرد من قاين، من بني حوبان حمي "القديم أن نص العهد  ر، ويشي)٣(العهد القديم
كما أن اسم حيفر ... ورد ذكره أربع مرات في العهد القديم " ويذكر أن االسم حيفر. )٩("موسى

    )٤(]"عليه السالم[هو أحد األلقاب الستة التي ُأطلقت على موسى 

 مصادر االحتيال عند الحريزي

قد اعتمد على العديد من المصادر التراثية المتنوعة عندما شرع  ال جدال في أن الحريري   
وأساليبهم المختلفة أساسـاً لتلـك    ات من سبقوهذاً من أفكار مؤلفكتابة مقاماته العبرية متخ في

خرج هذه المقامات في صورة ال المقامات يقتدي بها ويسير على منوالها إذ حرص على أن ي
 ليب متعددة؛في سبيل ذلك مسالك مختلفة وأسا  ومضمونا متخذاًالتها العربية شكالًتقل عن مثي

إحداثه بعض التغيرات في بعض نصوص المقامات إمـا   _على سبيل المثال ال الحصر_منها 
بالحذف أو اإلضافة أو عن طريق إلباس المقامة ورجالها اللباس اليهودي سواء في أحداثها أو 

   .مواضيعها بل حتى في أسماء أبطالها

ومن المعروف أن القصص والحكايات هي في نفس الوقت المـادة التـي تعتمـد عليهـا        
 اوتمتاز هذه المقامات بأنها تتضمن العديد من القصص الـذي تتنـوع أغراضـه    ،المقامات
شـهر قصـص   ومن أ .هاقصتها وغرض مؤلف وتختلف كل مقامة عن األخرى فيا، وأهدافه

 غش والخديعة واالحتيال وذكر نوادرها في فلك المن ورعربية كانت أم عبرية ما يدالمقامات 
أيضا فـي   كما ظهر هم والتي سبق ظهورها في األدب العربي بدايةًحتالين وأساليب احتياللما

عن طريق محتال المقامة قام األدب "الذي جعل أحد الباحثين يقول بأنه  األمر ،ب األخرىااآلد

                                                 
 תל ,"יזרעאל" הוצאת ,)האורים משפט( וארמית בעברית התנ״ך מלון :שטיינברגך יהושע  )١(

  .189' עמ ,תשל״ז ,אביב
  .١: ٨٨المزامير،: لمزيد من التفاصيل انظر  )٢(
   .٢٤:٥، ١٧:٤، ١١:٤القضاة،   )٣(
   .٢٦:٢١أيوب  )٩(

(٤) Abraham Lavi: A comparative study of Al-Hariri's Maqamat and their Hebrew 

translation by Al-Harizi, Ph.D in philosophy (Near Eastern Studies), university of 
Michigan, 1979, p. 14.   



‐ ١٢٥  -  
 

وألمانيا وإنجلترا، ليكون األسـاس لصـرح الروايـة     االحتيالي في أسبانيا ومن ثم إلى فرنسا
  .)١("الواقعية

تنبه إليها كتاب المقامات وصوروها من خالل  ولالحتيال والمحتالين وسائلهم المتعددة التي   
أحداث مقاماتهم؛ من خالل بعض األفكار التي تدور حولها المقامات، وفي هذا الصدد استخدم 

وعات التي تدور في فلك االحتيال، في حين أنه لم يكـن هـو   الحريزي تلك األفكار والموض
معدها؛ بل استقاها من مصادر مختلفة، كان على رأسها كتب التراث والمقامات العربية؛ ومن 

  :هنا يمكن إجمال تلك األفكار التي استقاها الحريزي من مصادر مختلفة فيما يلي

  يةدالكُ) أ(

الية لم تكن واحدة في جميع المقامات، بل تنوعت وتعددت مما ال شك فيه أن الصور االحتي   
أشكالها، ولعل أهم تلك الصور االحتيال عن طريق الكدية؛ حيث كانت هذه الوسيلة أحد أهـم  

فـي المقامـة   ومن أمثلة ذلك ما جاء عند الحريـزي  . وأسهل الوسائل التي يسلكها المحتالون
يدعو يستجدي الناس و برفقة ابنه في دار العبادة ؛ حيث يظهر البطل المحتالالتاسعة والعشرين

يغير حالهم من الغنى إلى الفقر مثلما غير حاله، وفي النهاية ينجح  لهم ويذكرهم بأن الدهر قد
  .البطل في أخذ العطايا من المصلّين

إذ يشير أحـد   الذكر قد أعدها من مصادر عربية؛ سالفةجمع الباحثون أن مقامة الحريزي أ   
علـى المقامـة التاسـعة والعشـرين      )٢(باحثين إلى تأثير المقامة السابعة عشرة للهمـذاني ال
إعـداد  هي فحسب، بل  ا من سابقتهان هذه المقامة ليست نسخًأ" يرى وعلى ذلك )٣(لحريزيل

جمل  جديد للموضوع من خالل التأكيد على الجانب اللغوي والبالغي، فالجمل التي تحولت إلى
بالتغيير أو اإليجاز، أيضاً غير مضمون الفقرات  استخدامها أسقطها الحريزيطية من كثرة نم

، ومن خالل مقارنة مقامة الحريزي بمقامـة الهمـذاني   )٤("التي ال تتناسب مع القارئ العبري
وهو يقصـد  " ההתפיּלָ בית "عبادة  يتضح أن الحريزي غير مكان الحدث من المسجد إلى دار

                                                 
 .٩،٨شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية، ص: علي الراعي )١(

ويذكّران النـاس أن الـدهر قلـب    , وتدور مقامة الهمذاني حول مكدي وابنه يستجديان الناس في المسجد )٢(
وأيضا الراوي تصدق بخاتم، وفي النهاية يقوم الراوي عيسى بـن هشـام   , ثم يحصالن على العطايا, حياتهم

 .نهبتتبع المكدي ويكتشف أنه هو البطل أبو الفتح اإلسكندري وأن الولد اب

אוניברסיטת ‚ 1‚דפים למחקר בספרות‚ יהודה אלחריזי' אני כמקור של ר'אלהמד: יוסף דנה )٣(

 .80' עמ‚ 1984 ‚חיפה
  .89' עמ: שם )٤(
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اكنيس وأسهب الحريزي في وصـف   )١("يف هذا اليوم يف دار العبادة وكنت" :لحيث قاا؛ يهودي
شدة البرد الذي أصاب الرجل وابنه، كما أنه لم يسر خلف الهمذاني الذي جعل الراوي عيسى 
بن هشام نفسه يقع في فخ احتيال البطل حيث تصدق على االبن بخاتم، لكـن الحريـزي لـم    

  : الناس على البطل وابنه بقوله شرك الراوي في الحدث وأشار إلى تصدقي

)٢(  
وتعجبوا لفصـاحة  . وم املتحجرة قل تانفطر . وعندما مسع الناس كالم االبن(

  )ما جيود بهكل رجل حسب. على األب وابنه وتصدقوا مجيعا. عقله  ورجاحة. لغته 

شـكٍل  ب هي إحدى األفكار النمطية التي برزت فكرة االحتيال عن طريق الكدية نأال شك     
الوحيد من بـين  ي هولم يكن الهمذانسيما المقامات العربية؛ إذ واضح عند كتاب المقامات وال
�w تعرض لشخصية المكد مؤلفي المقامات العربية الذيx مقاماته، بل ي حريري ق إليها التطر

فعند الحريري تظهر شخصية المكدى فـي صـورة امـرأة     .البصري والسرقسطي األندلسي
بعهـا  تأوالدها تشكو المرض وتقلب الدهر وتحصل على العطايا من الناس، ويت عجوز برفقة

الراوي وحينما تكشف وجهها يعرف أنها لم تكن امرأة بل البطل أبو زيد السروجي وأن هـذا  
ى الـذي  ية الفت، وعند السرقسطي تظهر صورة المكدى في شخص)٣(األمر حيلة من احتياالته

مع، ويذكّرهم بتقلب الدهر ويدعوهم إلى التصدق عليـه، ثـم   يستجدى الناس في المسجد الجا
تـى علـى   لتصدق على الفتى، ويحصل الفين وهو شيخ هرم ويحثّ الناس ليتدخل أحد المصل

، وفى نهاية المقامة يعترف الشيخ للراوي أنه هو نفسه البطل الهبات والعطايا من الحاضرين
  .)٤(السدوسي، ويتعجب الراوي من خداعه واحتياله

يتضح من خالل عرض الحريزي لقصة المكـدى  وبالعود إلى مقامة الكدية عند الحريزي؛    
في مقامته التاسعة والعشرين أنه اعتمد بشكل واضح على المصدر العربي في إعداد مقامتـه  

                                                 
  "ויהי הּיום ואני בבית התפּלה" )١(

-
  . 250'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי 

  

  .252' עמ: שם)  ٢(

  : ل قصة المكدى عند الحريزي ينظرلمزيد من التفاصيل حو )٣(
  .١٣٥-١٢٨المقامات األدبية، ص: البصري المقامة البغدادية، الحريري �

  :يل حول قصة المكدى عند السرقسطي ينظرلمزيد من التفاص  )٤(

 .٦٤-٤٩المقامات اللزومية، ص : المقامة الخامسة، السرقسطي �
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نهم أكثر الناس عطفـاً  ين وتذكيرهم بتقلبات الزمن حيث إوأخذ فكرة طلب اإلحسان من المصلّ
 ؛على المقامـة  ايهودي اى هذا يتفق مع مؤلفي المقامات العربية، لكنه أضفى طابعوإحساناً، وف

أي بيت " התפיּלהבית "في المقامة العربية وجاء بعبارة  المسجد وهو ر مكان الحدثحيث غي
عـم المقامـة   أضف إلى ذلـك أنـه طَ   ،كي يالئم القارئ اليهودي الصالة أو المعبد اليهودي،

تلك االقتباسات التي من شأنها أن تشي بطابع ديني لدى القـارئ   عهد القديم؛ت من الباقتباسا
كما أنه اتفق مع مؤلفي المقامات العربية في ترصيع المقامة بأبيـات شـعرية ذات    ،اليهودي

  :جرس موسيقى يثير عطف الحاضرين وينال إشفاقهم، كقوله على لسان البطل

)١(   
  ينفلريحم الرب األفاضل الذين رمحو  

  ياهم، ورق قلبـهم حنويبعطـا                     
  وكان قلبهم يف البداية بالنسبة يل

ـًا وليس من سند يل                 حصنـ
  أشفقواوغير اهللا قلبهم جتاهي فو 

  .على شيـبيت وطفولة ولــيدي                   

مع مؤلفي المقامات العربية فـي  لك ا في ذفقًتّالحريزي مضمون المقامة العربية ملقد أخذ    
معظم أجزاء المقامة، مع وجود بعض االختالفات غير الجوهرية، فسار خلف الهمذاني فـي  
تحديد زمن الحدث، وهو فصل الشتاء، لكنه أسهب في وصف البرد وتأثيره على البطل وابنه، 

في وصف البطـل  كما أنه اتفق مع الهمذاني في وصف مظهر البطل وحاله، فيقول الهمذاني 
واستلى طفالً عرياناً يضيق بالضـر  . طلع إلينا ذو طمرين قد أرسل أصواتاً : "وتأثير البرد عليه

                                                 
  .252 'עמ, יטופורובסק. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי )١(



‐ ١٢٨  -  
 

، وسـار  )١("وال يكتفي حلمايـة رعـدة  . ال ميلك غري القشرة بردةً . وسعه ويأخذه القُر ويدعه 
  :الحريزي خلفه ويقول 

  

٢  

 يومه وهو يبكى من شدة.  ممزقة ادى ثيابوها هو رجل كامل العقل والعلم يرت( 

والعاصفة .  وفجر صالبة أسنانه.  هوالربد صدع منابع عيني. فل صغريومعه ط. 
  )والثلج جعل لسانه يلتصق حبلقه.  اقشعر بدنه.  ب بشدة حنوه

ن ، على الرغم مفيما يتعلق بمقامة الكدية البصري تأثر الحريزي بالحريري ال يمكن إنكار   
اختالف شخصية البطل عند كليهما، فالبطل عند الحريري امرأة عجوز وعند الحريزي شـيخ  

والسيما عند إظهار سبل  )٣(عجوز، ويظهر تأثير الحريري على الحريزي في الجانب اللغوي
: فيقول الحريري على لسـان العجـوز   الراحة التي كان يتمتع بها األبطال قبل تغير أحوالهم،

وامتطينا اخليـول  : "، ويسير خلفه الحريزي ويقول على لسان بطله)٤("د املطايا املطافمحملي بع"
، حيث اتفق االثنان في إظهار حالة اليسر التـي  )٥("وحملنا على األعناق واألكتاف... البدينة 

كان يتمتع بها البطل، حتى أنه يمتطى الدواب، مع اختالف الدابة فعند الحريري الناقة وعنـد  
البطل بالوسيلة التي  لحريزى مع السرقسطي في ذكر فخر، وفى هذا يتفق ا)٦(يزي الخيولالحر

عند أهل األندلس، أضف إلى  تي كانت مظهراً من مظاهر الفخركان يمتطيها وهى الخيول ال

                                                 
)١(  wا��n�hن ا�Ozhا À{pk :ص ، wا��n�hن ا�Ozhا À{pk µÝ·hا �kت أ�O�PO١٢١.  

  .250 'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٢(

 .39'עמ ,מוטיב הקבצנות במקאמה: עבד אלרחמן מרעי  )٣(
ر تعنى أن أمتعتها بعد أن كانت تحمل علـى  المطايا جمع مطية وهى الناقة التي تُركب، المطا وهو الظه  )٤(

 .١٣٢البصري ، مقامات الحريري، ص اإلبل صارت تحمل على ظهرها، الحريري

   . 251'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٥(
ا الصدد يظهـر  جدير بالذكر أن مؤلفي المقامات كانوا يكتبون مقاماتهم بتأثير من البيئة المحيطة، وفى هذ  )٦(

نوع الدابة التي تُستخدم في الركوب حسب بيئة مؤلف المقامة، فعند الهمذاني والحريري يظهر استخدام 
البطل للجمال كتعبير للحاضر العربي في الصحراء، وأما السرقسطي والحريزي ذكرا استخدام البطـل  

  :للخيول، وهذا بتأثير البيئة األندلسية، انظر
-

  .39'עמ ,וטיב הקבצנות במקאמהמ: עבד אלרחמן מרעי 
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الحاضرين على سخاء الكـف ومـنح    حثّالحريزي سار خلف السرقسطي في كيفية أن ذلك 
وحسب الفىت أن يرى ناجالً نبيالً يدلُّ على نبله : "على لسان البطلالعطايا، فيقول السرقسطي 

 ..ىقه رله إىل رب ويسايره الحريزي بقوله)١(" طوىب لسامي اهلموم هاد ، :  

 )٢(  

الذي يرق قلبه . والرجل ذو املنبع الطاهر. واآلن هل فيكم ابن النبالء(
  )وفو رمحته إىل مذلّتنا. إىل ضعفنا

مؤلفي المقامات العربيـة فـي   المكدى وابنه أن الحريزي تأثر بمل القول حول قصة ومج   
 ىأخر ةدر عربياتأثر من مص قد ، ومن الممكن أن يكون_كما سبقت اإلشارة_جوانب مختلفة 

وبخاصة أن القصة وردت في مؤلفات عربية أخرى سبقت مؤلفي المقامات، إذ يشـير أحـد   
، فمـن  )٣("ن سبقا مؤلفي المقامـات يمستقاة من مصدرين أدبي القصة في األساس"الباحثين أن 

 )٤(قبـل ظهـور فـن المقامـات    حتى المعروف تاريخيا أن الكدية ظهرت في األدب العربي 
والمصدر األول للقصة هو كتاب الجاحظ البيان والتبيين، والمصدر الثاني هو كتاب األمـالي  

  .)٥(ألبى على القالي

صدر من دعاء الصالحين والسـلف  "البيان والتبيين باباً بعنوان  بهأفرد الجاحظ في كتا حيث  
وعرض من خالله ألخبار مجموعة من المكدين، وركّز على " المتقدمين ومن دعاء األعراب

رحم : وقف سائل من األعراب على الحسن فقال:"ُأسلوبهم في الدعاء لمن يتصدق عليهم كقوله
أما أبو على القالي فأورد فـي  . )٦("اف، وآثر من قلةاهللا عبدا أعطى من سعة ، وآسى من كَف

كتابه األمالي حكاية عن أعرابي وقف في المسجد الحرام يحكي للناس عن حالـه وماضـيه،   

                                                 
)١(  wu��|�hص: ا ،N�Oوz~hت ا�O�Pnh٦١،٥٦ا. 
   . 251'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٢(
 :�j� rًP ,425' עמ, ז"תשי) כו(תרביץ  ',תחכמוני' למקורותיו של: רצהבי יהודה  )٣(

  .32'עמ, מוטיב הקבצנות במקאמה: עבד אלרחמן מרעי -
ظهرت الكدية نتيجة لظروف اجتماعية تدور في نطاق الظلم وتفاوت الطبقات والفقر، وهذا ما تصـدى      )٤(

ال يتجزأ من واقع فئة من الشعب تم تصويرها من خالل  اله كتاب التراث العربي، باعتبار الظاهرة جزء
ـ   ب البغـدادي والتنـوخي   األدب ومن أهم الكتاب الذين تصدوا للكدية في مؤلفاتهم، الجـاحظ والخطي

  .واألصفهاني وغيرهم
  .33,32'עמ, מוטיב הקבצנות במקאמה: עבד אלרחמן מרעי  )٥(
)٦(   Þ��ohا)|}k jk و|n� ن�nº� tkأ :( w��ºhب ا��´hا)j����hن وا���hا( N��´O ،Nfk��hا Nf�uhا ،ßh�ºhء اzohا ،

  .٢٧٠م، ص ١٩٩٨اwo��vh، ا�Phه|ة،
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بأسلوب بالغي متّسم بالسجع، ويطلب من الحاضرين أن يتصدقوا عليه ويذكّرهم بأن الـزمن  
  .)١(لراوي ديناراً ويكتب كالمهربما يغدر بهم مثلما غدر به، وفي النهاية يعطيه ا

يتضح من خالل المقامات التي تدور حول الكدية أن البطل قام باالحتيال من أجل الحصول   
قلـوب النـاس وإثـارة     استخدم حيلته ونصب شباكه مستعطفاًعلى المال والعطايا؛ لذلك هو 

على مراده وهـو  يحصل  -سالفة الذكر–رحمتهم لكي يتصدقوا عليه وفى نهاية كل المقامات 
المال، إذ كان الحصول على المال من أهم أهداف البطل عند مؤلفي المقامات العربية، أيضـا  

موجود فـي المقامـات   هو ظهر هذا الهدف جلياً في مقامات الحريزي لكن بصورة أقل مما 
  . العربية

  التطفُّل) ب(

لمجرد اإلحسـاس   جة إليه أمأكان المكدي في حالجمع المال سواء  وكما كانت الكدية طلباً   
، فكذلك التطفل يقـوم علـى طلـب الطعـام     على جمعه ولو بوسيلة غير مشروعة بأنه قادر
جوعه وجوع من يعولهم أو لمجرد طمع نفسـي  ول عليه وربما يحتاجه الطفيلي لسد والحص

المحتاجين في دائرة ما يعرفون بمن المكدي والطفيلي قد وقعا  وفي كلتا الحالتين فإن كالً ،لديه
  . ن اختلفت وسيلة أحدهما عن اآلخر وإ

لفعلية إلى طعام أو شراب ال لحاجته اإلى ذلك والجدير بالذكر أن المتطفل المحتال قد يلجأ    
فهو بتطفله كمن يبعث برسالة إلى مجتمعه فحواها الظاهر الحاجة الملحة إلـى   بل لالحتيال؛

لو لم يكن هناك ما غالل الغير واالحتيال عليهم حتى أما باطنها فتعلن عن إمكانية است ،الطعام
كتب التراث العربي بصفة خاصة بنماذج عديـدة عـن احتيـال     وقد امتألت. يدعو إلى ذلك

وفي ذلك يذكر أحد الباحثين  ،المتطفلين لم يكونوا في واقع األمر في حاجة إلى طعام أو شراب
طلعنـا علـى حكايـاتهم    هذه الطبقة فإذا اوأخبار ونوادر  يزخر أدب التطفيل بحكايات"قوله 

وأخبارهم ونوادرهم نجد أخباراً للذين تطفلوا من األكابر وأهل العلم واألدب ومن تطفل ولـم  
  .)٢("كذلك هناك أخبار لمن منع من الدخول واحتال إلى سبب الوصول... يصرح 

موجودة في معظـم  من الجدير بالذكر أن ظاهرة االحتيال من أجل الطعام، ظاهرة عامة و   
الشعوب على مر عصورها، ظهرت نتيجة لعدة ظروف، كان مـن أهمهـا الفقـر وتفـاوت     

شة كون المقامات تعبر عن لسان حال الفئات المهم ؛الطبقات، لذلك تصدى لها مؤلفو المقامات

                                                 
  : ��|jO p{znh اµ�¶�·�h، ا   )١(

  .٨٧-٨٥موسوعة أدب المحتالين، ص : عبد الهادي حرب -
 .٧٨خالد عزايزة، عناصر مشتركة في أدب الطفيليين والمكدين والبخالء، ص  )٢(



‐ ١٣١  -  
 

ضت لهذه الظاهرة، بل يوجـد   لم تكن المقامات أولى المؤلفات التي تعرو. في البيئة المحيطة
ظهر في كتب التراث والنوادر العربية، إذ تصـدى للظـاهرة    ثر واضح أسبق من المقاماتأ

أولى اهتماماً لهذه الظاهرة وأفرد لهـا   عرب، وكان الخطيب البغدادي قدالكثير من المؤلفين ال
من خاللـه   وعرض: رهم ونوادر كالمهم وأشعارهمفيليين وأخباالتطفيل وحكايات الطُ"كتابه 

  . )١("يليين وأساليبهم ووصاياهمحكايات الطف

لقد عرض الحريزي في مقامته الحادية والعشرين لشخصية الطفيلي الذي يأكل وجبه علـى    
حساب قروى ساذج، مدعياً فى البداية أنه يعرف والديه، ويذهب معه لتناول وجبة لحم بعد أن 

هانة بعدما نجح فـي  أوهمه أنه سيقوم بضيافته، ثم يهرب تاركاً القروي يتعرض للضرب واإل
  .االحتيال عليه

 احاييم شيرمان أن للمقامـة مصـدر   امة مصدرية عند الحريزي؛ إذ يرىلم تكن هذه المق   
ومن خالل مقارنة نص المقامتين يتضح أن )٢(وهو المقامة الثانية عشرة عند الهمذاني اعربي ،

اسـتخدم نفـس أسـلوب     الحريزي أخذ الفكرة والحبكة القصصية من المصدر العربي؛ حيث
وهـو نفسـه    –الهمذاني في كيفية إيقاع القروي في فخ االحتيال، عند الهمذاني يدعى البطل 

كيف حال أبيك  ... أبا زيد وحياك اهللا "أنه يعرف القروي ويقول له  –الراوي عيسى بن هشام 
بعدى؟. كعهدي أشاب يسير الحريـزي  ، و)٤("ولكىن أبو عبيد"، ويرد عليه القروي )٣("أم شاب

بن جدعوىن مرحبا بك سيدى أبيدان : "على نفس المنوال ويقول على لسان البطل حيفر القيني
أم كلَّـت أعينـهم وذهبـت    . هل مها بقوم كما تركتهما. ك وأمكخربين كيف حال أبي... 

ـ )٦("أنا أبيدع هجبعوىن. بن جدعوىنلكىن لست أبيدان : "ويرد عليه القروي )٥(."قواهم اً ، أيض

                                                 
  :لمزيد من التفاصيل، راجع  )١(

 .التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كالمهم وأشعارهم: الخطيب البغدادي  -
 .199'עמ, תחכמוני ליהודה אלחריזי' של ס קורותיומ לחקר: שירמן חיים  )٢(

 .٩٢، ٩١مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني، ص: بديع الزمان الهمذاني  )٣(

 .٩٢المرجع السابق، ص  )٤(

 . 209'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٥(

فس أسلوب الهمذاني في مناداة القروي باسـم غيـر   جدير بالذكر، أن الحريزي استخدم ن . 209'עמ, שם  )٦(
اسمه، ولكنه أضفى صبغة يهودية على االسم إذ أتى باسم من التوراة وهو أبيدان بن جدعونى، وهو اسم 
تكرر في سفر العدد وهو اسم رئيس سبط بنيامين، أيضاً في اختياره لالسم الحقيقي للقروي اختار اسما 

، ٣٣: ١، وفي سفر أخبار األيـام األول  ١: ٢٥يدع، يظهر في سفر التكوين من العهد القديم، فاالسم أب
  :انظر

-
 .22' עמ, "ספר תחכמוני"למקורה של המחברת העשרים ואחת ב: יהודית דישון 
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اتفق الحريزي مع الهمذاني في أسلوب هروب البطل وترك القروي يدفع مقابل الوجبة، ففـي  
المقامتين يزعم البطل أنه سيخرج لكي يأتي بالماء بعد تناول الطعام، لكنه خروج بال عـودة،  

  .القروي الساذجرد µfx بل يقف بعيداً بسخرية ليشاهد نتيجة احتياله و

يزي سار خلف الهمذاني في فخر البطل باحتياله على القـروي،  أضف إلى ذلك، أن الحر   
  :فأنشد شعره قائال

)١(  

  كل البشر يقومون باخلداع وعلى ذلك                        
  غاد ورائــحدع كل ــخأنا أ                                 

  ـاءكالظب أصطـاد اللبـؤات                        
  النــود كاحلمـرس األســوأفت                               

  :وبهذا فهو يسير خلف الهمذاني الذي جعل البطل يفتخر قائالً

ــة ــل آلـ ــك كـ ــل لرزقـ   أعمـ
ــة ــلِّ عظيمــ ــض بكــ   واــ

  

  ال تقعــــدنّ بكــــل حالــــة  
ــة   ــز ال حمالـ ــاملرء يعجـ   )٢(فـ

  

منها  ؛يها تغييراتا الحريزي لم ينسخ مقامة الهمذاني كما هي، لكنه أحدث عليهوذ نأ يبدو   
 نفسـه  الراوياوي والبطل، بينما عند الهمذاني يقوم أنه جعل المقامة تقوم على شخصيتي الر

اً على نهاية المقامة، لم يكن أضاف أمراً مهم الحريزي بدور بطل المقامة، أضف الى ذلك أن
أكـل باالحتيـال   جعل الراوي ينتقد الصورة السلبية للطفيلي الذي ي له وجود عند الهمذاني؛ إذ

  :على اآلخرين؛ من خالل توبيخ البطل على عمله لالحتيال

                                                 
  .208'עמ‚ קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )١(

 .٩٥اني، صمقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذ: بديع الزمان الهمذاني  )٢(
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)١(  
عرفت أنه هو الوحيد صاحب .  وعندما مسعت كالم حيفر القيين: قال الراوي (

.  وقلت له يف احلقيقة ال يوجد لك مثيل بعذوبـة أمثالـك  .  اخلداع وال ثاين له
 نت خبداعك جتمع الشركاءوأ.  بطالأنت بلسانك تصطاد األ.  وبسوء أفعالك

  )ك وتفتـرس كاألسـد كـل مـواطن وسـاكن     ختدع كل مـن يصـادف  . 
  

اً أحدثه الحريـزي فـي   إيجابي اًعند الهمذاني يعتبر تجديد مقابلهذا النقد الذي ال يوجد له     
نه أن يجعل المقامة هادفة ويؤكد استنكار الحريزي نفسه لالحتيال وهذا التجديد من شأ، مقامته
أكثر الحريزي من اسـتخدام التشـبيهات الطويلـة والجميلـة،     "الين، وفى هذه المقامة والمحت

لمعاني، االقتباسات مختلفة االمتعددة ودالالت واإليماءات الساخرة ذات ال ةوالتعبيرات التهكمي
  .)٢("والكلمات المثيرة للضحك

  احتيال الضيف) ج(

د الحريزي، وتدور أحداث المقامة حول في المقامة العاشرة عن هرت فكرة احتيال الضيفظ   
البطل حيفر القيني الذي يحكى للراوي هيمان اإلزراحي عن قصة حدثت له هو وأصـدقائه،  
عندما حلَّوا ضيوفاً عند أحد القرويين، الذي قدم لهم سبل الراحة والضيافة، وحينما بدأ يعد لهم 

 -لذي أزعجه بصياحه فـي الليـل  ا–اللحوم للطعام، طلب منه الضيف أن يذبح له هذا الديك 
  .زاعماً أن األطباء منعوه من أكل لحوم المواشي

ووجه خطابه للناس  رب من المكان وذهب إلى دار العبادةوهنا فطن الديك لحيلة الضيف وه  
وأنه عجوز ولحمه لـيس   موضحاً أنه كان يوقظهم ألداء الصالة، ومن نسله جاء دجاج كثير 

  .)٣(فى النهاية ينجو من الذبحلسن ومثل الدجاج صغير ا

وقد أشار أحد الباحثين إلى المصدر العربي للفكرة وهو موجود في مقامة ألبى حفص عمر   
أن النص العربي وقع أمام الحريـزي،   ]القارئ[ويتضح له : "، ويؤكد ذلك بقوله)١(بن الشهيد

                                                 
 . 212'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )١(

  .24,23' עמ, "ספר תחכמוני"למקורה של המחברת העשרים ואחת ב: יהודית דישון)  ٢(
  :لمزيد من التفاصيل حول مقامة الديك انظر  )٣(

 . 114-106'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי     
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فالتشابه بـين  وعلى ذلك ففي صياغة الحريزي يوجد حذف وإضافة تغييرات على المصدر، 
النصين كبير لدرجة ال تدع مجاالً للشك، كما أن المضمون بكامله يتشابه في النصين، أيضـاً  

  .)٢("ليوجد تشابه كبير في التفاصيل وتفاصيل التفاصي

يتضح من خالل مقارنة النصين أن الحريزي أخذ نص الفصل الثاني من مقامة ابن شـهيد    
محدثاً تغييرات غير جوهرية على النص العربي، وأدخله في  كامالً وأورده في مقامته العاشرة

اإلطار المعتاد للمقامات الكالسيكية؛ حيث بدأ مقامته بلقاء جمع الراوي والبطل، ثم يبدأ البطل 
في رواية الحكاية التي حدثت له، ويحكى له قصة الديك، ويتضح أن الحريزي قام بترجمـة  

ا في مقامته محدثاً فيها بعض التغيرات اللفظية، فعلى بعض الفقرات من النص العربي وأدرجه
يقوم الديك بـاللوم علـى الحاضـرين     اسبيل المثال في النص العربي عند ابن الشهيد عندم

  :ويذكرهم بأفعاله الحسنة ويقول
قد صحبتكم مدة، وسبحت اهللا تعاىل على رؤوسكم مراراً عدة، أوقظكم ".... 

نهار؛ وقد أحسنت لدجاجكم مفاداً، وربيت لكـم  باألسحار، وأؤذّن بالليل وال
الفراريج أعداداً؛ فاآلن حني بلى يف خدمتكم تاجي، أُنعى إىل دجاجي، وتنحـى  

                                                                                                                                            
تدور مقامة ابن الشهيد، حول رحلة األصدقاء وتنقالتهم، وقد أورد أجزاء من المقامة ابن بسام في كتابه    )١(

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة وأهمل بعض أجزائها، كما أنه أورد منها صـدرا وثالثـة فصـول؛    
تمتـع بجميـع سـبل    يتحدث في صدر المقامة عن الكتابة وسماتها، ويدور الفصل الثاني حول بدوى م

الراحة، حلَّ عليه رهط من الضيوف، فأراد أن يكرمهم ويقدم لهم كل ما يتمنوه، مفتخراً بكل ما عنـده  
من متع، وأراد أن يذبح لهم الديك العجوز، لكن الديك يهرب بعدما عض على أيدي مـن أمسـكوا بـه    

ويذكرهم بأنه كان يـوقظهم   واعتلى فوق خشبة السقف بعد انقضاء الصالة، وأخذ يخطب في المصلين،
وقت الفجر ويؤذن بالليل والنهار وأنه ربى لهم أعداداً كثيرة من الدجاج وأنه هـرِم ولحمـه ال  يفيـد    
واستطاع أن يثير قلوب الحاضرين حتى أشفقوا عليه وأقبلوا على صاحب المنزل باللوم، وفى النهايـة  

منذ ذلك اليوم حكيماً وهذا الفصـل هـو المصـدر    يتركه البدوي، ونجا الديك من الذبح، واتخذه القوم 
المباشر للمقامة العاشرة عند الحريزي، ويدور الفصل الثالث حول وصف عين ماء، وتنقالت األصدقاء 

أن يعتنـق   ريـد يومن الحصن بشاب هارب  يتجهوا إلى الصيد وفى النهاية يلتقواثم ليصلوا إلى كنيسة 
  : اإلسالم، لمزيد من التفاصيل أنظر

تحقيق إحسـان عبـاس،    الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،: أبو الحسن على بن بسام الشنتريني -
  .٦٨٥-٦٧٠م، ص ١٩٩٧القسم األول، المجلد الثاني، دار الثقافة، بيروت، 

-
 .١٠٣-٩٣مقامات ورسائل أندلسية، ص: فرناندو دى الجرانخا 

  .90 'עמ, ו"תש, יז ,תרביץ, לאלחריזי" מקאמת התרנגול"מקורה הערבי של  : שטרן. מ. ש )٢(
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وحني أدركين الشيخ، يمزق حلمى ويطبخ؟ يا للكـرام  ! الشفرة على أوداجي ؟
  .)١(."من ذل هذا املقام

بمضمونها مع إحداث تغيير فـي األلفـاظ   وهذه الفقرة إحدى الفقرات التي أخذها الحريزي  
  : واألسلوب حيث يقول على لسان الديك

ְוָכל    . ָעַבְדִּתי ְּבָכל ּכִֹחי ֶאְתֶכם  .ֲהלֹא ִמּיֹום ָּבאִתי ְּבֵצל קֹוַרְתֶכם "

   .יֶכםּוְבָכל ַהּיֹום ֲאַרֵּנן ִלְפנֵ    .ְלִהְתַּפֵּלל ֵלאלֵֹהיֶכם   .ַהַּלְיָלה Oִעיר ְיֵׁשֵניֶכם

יק ְוָעִׂשיִתי ָבִנים ּוָבנֹות ְלַהְמּתִ    .ְוִהְרֵּביִתי ֶזַרע ְּבִצְּלֶכם  .ְלַׂשֵּמַח ְלַבְבֶכם

. . .  ֶכםּוְלָהְרֵגִני ָּכל ַּתֲאַותְ    .ְוֶּתם ְלָהַרע ִלי ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם   .ְּבַטְעָמם ִחְּכֶכם

   .ְוָחְלפּו ָיַמי ְוָׁשַני    .ם נֹוַׁשְנִּתיּוַבֲעבֹוַדְתכֶ     .ְוַעָּתה ֲחֵרי ֲאֶׁשר ָזַקְנִּתי

  )٢("ְּתַׁשְּלמּוִני ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה  .ְוִהִּגיעּו ְיֵמי ְזקּוַני

وأوقظ نيامكم طوال الليـل  .  أمل أعمل لديكم بكل قويت منذ أن جئت إليكم(
. لكـي أـج قلـوبكم    . صيح أمامكم وطوال النهار أ. تصلّوا لربكم لكي 

. وأجنبت لكم بنني وبنات لتتلذذ أفواهكم بأكلـهم  . كم من نسلى وأكثرت ل
واآلن ... وكل ما تشتهون إليه هو أن تقتلـوين  . وأنتم تسيئون إىل بإنكاركم 

.  ومرت علـي األيـام والسـنون   . العمل لديكم وبليت من . بعد ما هرِمت 
   ).تقابلون اخلري باإلساءة. ووصلت إىل أيام شيخوخيت

إغفال التغييرات التي أدخلها الحريزي على النص العربي لكي يتالءم مـع هـدف    ال يمكن  
المقامة، وكان من أهم هذه التغييرات أن الحريزي جعل محاولة ذبح الديك تـأتى مـن قبـل    

بينما تأتى المحاولة عند ابن الشهيد من القروي الكريم، ولعل الحريزي تعمـد   ،الضيف نفسه
إذ كان طلب الضيف ذبح الديك طلباً متعمداً من الحريزي  ؛في نفسهإحداث هذا التغير لحاجة 

ليس من أجل أن الديك كان مصدر إزعاج على اإلطالق لهذا الضيف أثناء الليل، وليس امتثاالً 
، وهذا )٣(حد ذاتها، وهى مهمة الديك دائماًلوصية األطباء له، وإنما إجهاضاً لفكرة اآلذان فى 

  : حينما قال ما يؤكده الحريزي نفسه

                                                 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسـان عبـاس، القسـم    : أبو الحسن على بن بسام الشنترينى  )١(

 .٦٧٩األول، المجلد الثاني، ص

 . 111-110'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٢(

 .٧٠-٦٩بين التأثر والتأثير، ص المقامة العبرية : عبد الرازق أحمد قنديل  )٣(
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ָּדֵׁשן     .ַרְך ָוטֹוב    .ֶאֶרְך ָהֵאֶבר ְוָגדֹול    .ְוָרִאיִתי ְּבֵבית ַהָּכְפִרי ַּתְרְנגֹול "

  .)١(" קֹולֹוִּכי ָכל ַהַּלְיָלה ֶהִעיַרִני ִמְּׁשָנִתי ּבְ    . ְוִאִּויִתי ְלOְכלֹו     .ְוָרטֹב
.  طرى اللحـم ومجـيالً  . اريطويل اجلناح وكب .اً ورأيت يف بيت القروي ديك( 

  .)ألنه يوقظين من نومي طوال الليل بصياحه. واشتهيت آلكله. مسيناً ورطباً 

  حتيال التاجرا) د(

مما الشك فيه أن الحريزي كان مولعاً بموضوع الفقر والغنى، ولعل القارئ في ثنايا كتابـه    
�pى  يدرك هذا الولع من خالل اهتمام الحريزي بـالفقراء و  تحكمونيO   احتيـاجهم واألغنيـاء

وبخلهم وطمعهم؛ ففي معظم المقامات التي تدور في فلك االحتيال أوضح الحريـزي أمـرين   
متناقضين، أولهما حاجة الفقير إلى المال واستخدامه ألساليب الخداع واالحتيـال مـن أجـل    

ضافة إلى الحصول على المال أو أي شئ يحتاجه، واألمر الثاني بخل الغنى وحبه للمال، باإل
بما لديه من ثروة ومتاع، ففي مقامة الكدية أثار الحريزي قضية المكدين الذين  رشغفه باالفتخا

يسألون الناس في دور العبادة، وفى مقامة التطفل أظهر الحريزي أسلوب البطل فـي كيفيـة   
ـ  وث االحتيال على القروي من أجل أن يأكل وجبة لحم على حسابه، وفى مقامة النملة والبرغ

  .يفتعل البطل قصة ليتحاكم أمام القاضي ليحصل على المال في النهاية

   شخصية البخيل الـذي يكنـز    ه سهام نقده إلىومن ناحية أخرى استطاع الحريزي أن يوج
عه عن اآلخرين، وتظهر قمة نقد الحريزي لظاهرة البخل والـبخالء مـن خـالل    المال ويمن

فـي   ة، أضف إلى ذلك أنه كشف الصورة السـلبي )٢(األربعينوالثانية ومقامتيه الثانية عشرة، 
شخصية التاجر الغنى الذي يحتال على البطل ويدعوه للطعام في بيته من أجل أن يظهر لـه  
ه غناه متفاخراً بما لديه من ثروة هائلة ومتع كثيرة، وكانت شخصية التـاجر المتفـاخر بغنـا   

  .)٤(ظهر مضمونها ألول وهلة من خالل عنوانهاوالتي ي )٣(نموضوع المقامة الرابعة والثالثي
                                                 

  .109' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי )١(

ففي المقامة الثانية عشرة، يتحدث الحريزي عن البخالء وجمعهم للمال، ويسخر منهم موضحاً الصـورة    )٢(
رنة بين الكرم والبخـل  السلبية في شخصية البخيل، وفى المقامة الثانية واألربعين، أجرى الحريزي مقا

  :انظر. موضحاً إيجابيات شخصية الكريم مادحاً إياه ومن ناحية أخرى يظهر شخصية البخيل منتقداً إياه
-

 .328-322 ,137-123 'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי 

 .286-282'עמ, שם)   3(
�w "حيث جعل الحريزي عنوان هذه المقامة   )٤(x ر للضيف مع مملكته وإظهـار كثـرة ثروتـه   قص التاج" ،

ــه  .282 'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי ــة لكتاب ــه العربي ــى مقدمت وف
مقامة الدعوة في شخص دعـا  " تحكموني جعل الحريزي عنوان هذه المقامة يشي بموضوعها، وعنوانها

" תחכמוני,,הערבית של ספר  הפתיחה: יהושע בלאו ،"برجل لدعوتـه وغـداه بغـداء المحـال    
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ا الحريزي، إذ يشير الرابعة والثالثين من ابتداع يهوذلم تكن فكرة احتيال التاجر في المقامة    
 ، حيث اتفقت)١(أحد الباحثين إلى مصدر هذه المقامة عند الهمذاني في المقامة الثانية والعشرين

لحريزي الفكرة من المقامة العربية وأدخلها في مقامتـه  أخذ ا ؛ فقد)٢(ن في الموضوعالمقامتا
الرابعة والثالثين، كما أنه سار خلف الهمذاني في إصرار التاجر بالتفاخر بكل ما يملكه، حتى 

باب منزله وجمال زوجتـه وصـفات   وروعة أنه يصف كل ما عنده بتفاخر مثل كثرة ثروته 
  :، قائالالهمذانيماء عند عبده، وكل ما في منزله، فعندما وصف التاجر ال

وصاف كقضـيب البلّـور   . ق كعني السنور باهللا ترى هذا املاء ما أصفاه أزر"
فجاء كلسان الشـمعة يف صـفاء   . واستعمل بعد البيات . استقى من الفرات 

  .)٣("الدمعة

  :وقلّده الحريزي عند وصف التاجر للماء قائالً    
 קאֹו ִמֶּכֶתם אֹוִפיר הּוצַ .  ּלּו ִמָּזָהב הּוַרקְּכאִ  . ֶזה ַהִּמְזָרק ֲאדֹוִני ְרֵאה"
י ִׂשים ִלְּבָך ֲאדֹונִ .  ְּכֵבית ָסאַתִים .ָיִכיל ִמן ַהַּמִים .  ָּגדֹול ּוְרַחב ָיַדִים. 

.  ְּכִאילּו ֵהם ְּדָמעֹות ְיצּוִקים.  ִּכי ַתֲאָוה ֵהם ָלֵעיַנִים. ְלֵאלּו ַהַּמִים
  )٤("ָלִחים ַלִחיםִֹּכְבד. ם ְוַצִחיםַזִּכי.  ֵמֵעיֵני חֹוְׁשִקים

. أو سبك وزين بـاإلبريز  . كأمنا صب من ذهب . انظر سيدي إىل هذا الكأس "
. التفت سيدي إىل تلك امليـاه  . كإناء بكَيلَتني . يسع املاء. كبري ومتسع اليدين
 .صافية ونقيـة  . من عيون العشاق . كأا دموع مسكوبة . اليت تشوق العيون 

  ."ساطعة كالبلّور

نـه  لعربية وأدخلها إلى مقامته، حتى إمن المالحظ أن الحريزي نقل معظم أجزاء المقامة او  
مقامته، لكنه غيـر فـي بدايـة المقامـة      ا من المقامة العربية وضمنهاترجم تعبيرات وألفاظً

جار للراوي والبطل، فبينما كانت بداية المقامة عند الهمذاني تدور حول دعوة أحد الت هايتها؛ون
                                                                                                                                            

-תל, ג-מחברת ב, כרך חמישי, הוצאת ספרים מחברות לספרות, ותרגומה העברי

  .51,50' עמ,1953,אביב

 .٣٣٠األدب العبري في األندلس بين التقليد والتجديد، ص: عبد الرحمن مرعى  )١(

فاخر بثروته ويسهب في وصف وموضوع المقامتين يدور حول هذا التاجر الذي يدعو الضيف للطعام ويت  )٢(
النعم التي يتمتع بها من مسكن فخم وزوجة جميلة، وممتلكات نادرة، حتى اضطر الضيف إلى الهـرب  

 .بعدما سئم من وصف التاجر ألدق األشياء عنده
 .١٧٣مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني، ص: بديع الزمان الهمذاني  )٣(

 .284 'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٤(
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ابقا من ، ويرفض أبو الفتح األكل منها ويلعنها، ثم يحكى أنه دعي س)١(وقُدمت إليهم المضيرة
اختلفت بداية مقامة الحريزي عن  .لمضيرة ويحكى باقي أحداث المقامةاقبل تاجر متفاخر إلى 
رأى رجال يقف أمـام  نه بينما كان الراوي هيمان اإلزراحي مسافراً، مقامة الهمذاني؛ حيث إ

وهو –منزله وهو حزين، ويقترب منه الراوي ويسأله عن سبب غضبه وحزنه، فيقول الرجل 
نه دعاني اليوم أحد التجار إلى بيته من أجل الطعام ثم يسـرد القصـة   إ -البطل حيفر القيني

  .سالفة الذكر

ن فـي  تفقت المقامتـا ند الهمذاني؛ حيث اأيضاً اختلفت نهاية مقامة الحريزي عن النهاية ع  
هروب الضيف من بيت التاجر ويجرى خلفه التاجر ورجاله، فيضطر الضيف قذفهم ويصيب 

ألنه لـم  "أحد رجال التاجر، لكن الهمذاني أضاف أن الضيف سجِن، وهذا ما أغفله الحريزي، 
يكن من الضروري أن يضيف أن البطل سجن، ألن هذا يتفق مع نهج بنـاء المقامـة طبقـاً    

عي إلى بيت التاجر ُأنه د من الحريزي أشار فى بداية المقامة أن البطل حك، حيث إ)٢("يتهالبدا
، )٣("دعاين اليوم رجل من التجـار إىل بيتـه  ": في نفس اليوم الذي التقى فيه مع الراوي بقوله

ومعنى هذا أن البطل لم يسجن، وإن سار الحريزي خلف الهمذاني وذكـر أن ضـيفه دخـل    
  هذا سوف يتناقض مع ما قاله البطل في بداية المقامةالسجن فإن 

  حرالرقية والس) هـ(

مما ال شك فيه أن يهوذا الحريزي استطاع أن يثرى مقاماته التي تدور حـول االحتيـال      
والمحتالين بأساليب متنوعة يسلكها المحتالون من أجل الحصول على مرادهم، وكانت فكـرة  

ته، ففي المقامـة  البارزة التي استخدمها بطل الحريزي في احتياالمن األفكار  الرقية والسحر
يظهر بطل الحريزي وهو في طريقه للسفر على ظهر سفينة كادت أن تغرق  نيالثامنة والثالث

بسبب شدة الرياح وارتفاع األمواج، وبينما كان الناس في هرج وخوف من غرق السفينة كان 
عن عدم خوفه واطمئنانه بسالمة األمر، أوهمهم أن  وعندما سأله الناس. هو في سكون مدهش

  :لديه كتاب يحفظه من كل أمر وقال

                                                 
يه الحليب ثم يوضع على ذلك لنوع من الطعام يتخذ من اللحم واللبن والحامض وربما أضيف إ: المضيرة  )١(

 .١٥٥، صمقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني: بديع الزمان الهمذانيالتوابل، 

 .88' מע‚ יהודה אלחריזי' אני כמקור של ר'אלהמד: דנה יוסף  )2(

 .284 'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٣(
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)١(  

 )وبه أقوال مأثورة وكل من يتملكـه ينجـو مـن    .  ااعلموا أن لدى كتاب
الذي به النجـاة  . ألن به أمساء ملوك البحر. السقوط يف اهلاوية، وجيد خمرجاً 

يف . يف كل ظروف حياتـه  . زراعه  وكل من حيمله على. من ثوران األمواج 
  )أو يف البحـر لـن يغرقـه   . لن حترقـه  إن سقط يف النار . سفره وعودته 

  

وفى النهاية أعطى لكـل   ،مقابل أن يكشف لهم سره اذهب طلب منهم أن يعطيه كل رجٍلثم   
  .واحد رسالة كرقية تحفظهم

ر لم يكن من إبداع الحريزي؛ حيث يبدو أن موضوع االحتيال بالرقية في المقامة سالفة الذك   
، )٢(للحريـري " العمانية"ومتأثرة بالمقامة " الحرزية"ة لمقامة الهمذاني فين المقامة ترجمة حرإ

، حيث تدور هذه المقامات حول الخطر )٣(ومتأثرة أيضا بالمقامة الرابعة واألربعين للسرقسطي
ع اختالف الوسيلة التـي يسـتخدمها   ، موكيفية النجاة منه الذي يلحق بالقوم على ظهر سفينة

البطل في حبك احتياله حينما يدعى أن  لديه ما يحفظه من الخطر ويمكنه إنقاذ القـوم؛ ففـي   
، وفى مقامة الحريري يدعى أن لديه )٤( "ال يغرق صاحبه احرز"مقامة الهمذاني يدعى أن لديه 

قاذهم من سلحفاة البحر، ويدعى يزعم البطل أنه يستطيع إن ي، وعند السرقسط)٥(" حرز السفر"
أنه له عالقة قوية مع هذا الطائر الذي يحلق في الهواء وسيجعله ينقذهم ويأخـذهم إلـى بـر    

مأثورة وكل من ميتلكه ينجـو مـن    وبه أقواالً اكتاب"، وعند الحريزي يدعى أن لديه )٦(األمان
  .)٧("السقوط يف اهلاوية وجيد خمرجاً

                                                 
 .306 'עמ, שם  )١(

 .٦٧٧المقامة بين العربية والعبرية، ص: مناع حسن عبد المحسن  )٢(

 .32'עמ, מוטיב הקבצנות במקאמה: עבד אלרחמן מרעי  )٣(

 .١٨٣همذاني ، صمقامات أبى الفضل بديع الزمان ال: بديع الزمان الهمذاني  )٤(

 .٤١١مقامات الحريري ، ص: البصري الحريري  )٥(

 .٤٩١-٤٨٧المقامات اللزومية ، ص: السرقسطي  )٦(

 .306 'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٧(
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قامة الحريزي مع المقامات العربية التي سبقته، أن الحريزي تأثر يتضح من خالل مقارنة م  
 استطاع الحريزي أن ينقـل الحبكـة  بهذه المقامات، وكانت مقامة الهمذاني أشد تأثيراً؛ حيث 

، ومثلما اشترط بطل الهمذاني علـى القـوم أن   )١(القصصية من مقامة الهمذاني بكل تفاصيلها
لرقية، أيضاً اشترط بطل الحريزي نفس شرط الهمذاني، يحصل على مطلبه قبل أن يعطيهم ا

مع اختالف مطلب البطل في المقامتين، فبينما طلب بطل الهمذاني من كل واحد ماالً، طلـب  
فعل ذلـك حتـى   لن أ: "هبطل الحريزي من كل واحد ذهباً، إذ يقول الهمذاني على لسان بطل

وبعدما أعطاه القوم ما طلـب،   )٢(" إذ سلَم يعطيني كل واحد منكم ديناراً اآلن ويعرني ديناراً
قد ضمن صدرها رقاعاً وحذف كـل  . فأخرج قطعة ديباج فيها حقَّةُ عاج . وآبت يده إىل جيبه "

لذلك ": ، وحاكاه الحريزي على لسان بطله حينما قال)٣(" بواحدة منها] يقصد القوم[واحد منا 
كتب له رسالة تكـون لـه قـوة    وحينها أ ية،ذهبعملة لن أكشفه حىت يعطيين كل رجل منكم 

، وكتب لكـل  اوأخرج كتاب. كيسه. أدخل يده ىف جيبه"وبعدما حصل على مطلبه،  )٤("حترسه
  .)٥("واحد رسالة حمددة ومغلقة وا أختام ومتائم

صبره عند اشتداد األمواج هو الـذي   يفخر به البطل بأنومثلما ختم الهمذاني مقامته بشعر   
يحفظه ويحميه، أيضا  سار الحريزي على  اع القوم، حتى ظنوا أن عنده شيًئاصر ساعده في

  :نهجه وأنهى مقامته بشعر للبطل مفتخرا بمكره واحتياله، وفى هذا يقول بطل الهمذاني

ـ  ــ ــا كن ــرب م ــوال الص ــك ل   وي
ــا    ــن ض ــد م ــال ا ــن ين   ل
ــا  ــبىن السـ ــا أعقـ ــم مـ   ثُـ
ــتد أزراً  ــه اشــ ــل بــ   بــ
  ولـــو أنـــى اليـــوم ىف الــــ

  

  

  ت مــــألت الكــــيس تــــرباً  
ــدراً  ــاه صــ ــا يغشــ   ق مبــ
ــراً   ــت ضـ ــا أُعطيـ ــةَ مـ   عـ
  وبــــه أجبـــــر كســـــراً 

ــذرا     ع ــت ــا كلِّف ــغرقى مل    )٦(ـ
  

  

    :وحاكاه بطل الحريزي، وأنشد مفتخرا

                                                 
  .25' עמ, "ספר תחכמוני"למקורה של המחברת העשרים ואחת ב: יהודית דישון  )١(

 .١٨٤مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني، ص: مذانيبديع الزمان اله  )٢(

 .المرجع السابق، نفس الصفحة  )٣(

 .306 'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )4(
  .306 'עמ, שם  )٥(

 .١٨٦صمقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني، : بديع الزمان الهمذاني  )٦(
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  )١(  

  ينــر ابن قيـحيف احقاً أن                               

  ينــب يرضعـحليل ـلي مثـعق                                    
  مبارك من ال يتخلّى عن نصيبه                             

  رـة أبناء الفقـمن كل موتى النقيص       

  لوال دهائي الذي مجع يل املال                              
  من نقص كل شيء وال معني يل  تصرخل                                  

يزي إلى شخصية المنجم مرة أخرى في مقامته الثانية والعشرين، ويظهر لقد تطرق الحر    
هذا المنجم في صورة حكيم عربي وسط مجموعة من الناس البسطاء وهـو يحتـال علـيهم    

ه ويقرر البطل حيفر القيني وأصدقاؤ ويخدعهم بأنه يستطيع التنبؤ بالمستقبل وكشف المستور،
وزيف حديثه، فيقرروا جميعاً أن يسألوه عن موعـد   اختبار هذا المنجم المحتال وكشف كذبه

الخالص وجمع شتات الشعب اليهودي، وهنا يثور هذا المنجم ويغضب من سؤالهم ويوضـح  
  :صعوبة األمر الذي أثاروه حينما قال لهم

  

)١(.  
                                                 

  .308 'עמ‚ קאמינקא. מהדורת א, כמוניתח: יהודה אלחריזי  )١(
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أقسم بالعلي الكبري، عامل الغيب والشهادة، العليم اخلبري الذي علـم عبـاده سـر    "
إنكم جئتم شيئاً إدا، وجرمت عن القصد جرا، لقد سـألتم عـن    :مالكواكب والنجو

برج هدم، أيعود بناؤه؟ وعن شاة ضالة، أتنجو من براثن أسدين، وهى متشـى بـني   
احليوانات املفترسة، وسألتم عن سفينة غارقة يف القاع أتطفو على السطح ثانية وعن 

)٢("قد سألتم عن خراب العـامل عامل جديد هل جاء أوانه، إنكم لتستحقون املوت، و
.  

  

يبدو أن الحريزي تعمد إثارة موضوع الخالص وأحوال الطائفة اليهودية في المهجر فـي      
، وهو بذلك يتدخل في أحداث المقامات ويظهر شخصيته كيهودي متدين يهتم )٣(أكثر من مقامة

ه قضـية الخـالص   بأمور دينه وطائفته، كما أنه حينما عرض لرد فعل المنجم العربي تجـا 
وبخاصة من خالل أسلوب المنجم في الرد على سؤال الخالص وكلماته التي توضـع كرهـه   
لليهود وأفكارهم، أراد أن يظهر للقارئ اليهودي مـدى رفـض العـرب لفكـرة الخـالص      
واضطهادهم لليهود كما وضحه الحريزي من خالل محاولة القوم رجم هـؤالء اليهـود إثـر    

  .)٤(عرضهم لقضية الخالص

 التطبيب) و(

موضوع الطب واحتيال األطباء ومن يدعون عالج الناس مـن األمـور التـي     الشك أن   
انتشرت في معظم المجتمعات على مر عصورها، حتى في هذا العصر انتشر االحتيال علـى  
المرضى بأساليب مختلفة لنهب أموال الباحثين عن العالج والشفاء، وقد شغل موضوع الطب 

ضـوء  يزاً كبيراً لدى كتاب األدب العبري النثري بصفة خاصة، واهتموا بإلقاء الواألطباء ح
هؤالء األطباء أو بعبارة أخرى مـن يـدعون صـلتهم    على هذا المسلك المشين لدى بعض 

وأول من وجه سهام نقده إلى الطبيب في أدب المقامة العبرية يوسف بن زباره في . )٥(بالطب

                                                                                                                                            
  .217,216'עמ, שם  )١(

  :الترجمة نقالً من  )٢(
  .٦٥٧،٦٥٦، ص المقامة بين العربية والعبرية: مناع حسن عبد المحسن -

حيث تطرق الحريزي ألحوال الطوائف اليهودية في المهجر من خالل المقامة الثانية والعشرين، والمقامة   )٣(
 .والمقامة الثامنة والعشرين الخامسة والعشرين

  :لمزيد من التفاصيل انظر  )٤(
-

ــرون،    ــة والعش ــة الثاني  'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזיالمقام

217,213. 

 .٢٥٠المقامة العبرية بين التأثر والتأثير، ص: عبد الرازق أحمد قنديل  )٥(
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مألوفة من بعده، وذلك في أعمال مقامية مثل كتاب  عادةالطبيب كتاب التسالي، ثم أصبح نقد 
  . )١(تحكموني ليهودا الحريزي، ومقامات عمانوئيل الرومي، وكتاب الحكمة للضاهري

ة الثالثـين والمقامـة   لقد تعرض الحريزي الحتيال الطبيب في مقامتين من مقاماته؛ المقام  
يزي في المقامة الثالثين على هيئة رجل عند الحرن، ويظهر الطبيب المحتال الثامنة واألربعي

قدرته على شفاء األمراض، بعدما أوهمهم بأنـه طبيـب   كبير السن يجذب الناس نحوه مدعياً 
ب مهنة الطب وفى هذا يقولبارع تشر:  

)٢(.  
تعلمت   .  .  . أنا القادم من ربوع الدهر  . امسعوين أيها الناس وأنصتوا إىل  (

  .  وشربت املاء مـن حكمـاء أفـذاذ     . أطباء عظماء  قبل حكمة الطب من
 وليس من كتبهم   . وتلقيت العلم من أفواههم   . ورويت عطشى من أقواهلم 

  ).وانكشـــفت يل أســـرار حكمتـــهم. وعرفـــت أســـرارهم   .
  

أعطوه وأنه يعالج جميع األمراض، حتى صدقوه ناس مدعيا ويستمر هذا الطبيب في خداع ال  
وقوعهم في شباك احتيال هذا الطبيب بقوله علـى  و، ويصف الحريزي انخداع القوم لاألموا

  :لسان الراوي

)٣(.  

                                                 
 .٥٣٧ية والعبرية، صالمقامة بين العرب: مناع حسن عبد المحسن  )١(

  .254 'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٢(

 .256 'עמ, שם )٣(
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ووقعـوا  . دفقوا عليـه حلـالوة حديثــه   تف. وعندما مسع القوم كالمـه (
قدموا مـن كـل     .شرات اآلالفاآلالف وع وجتمـع. تـه شبك كاألمساك يف

  . ة مـن األمـراض   ـبأنواع خمتلف.  اأفواج اه أفواجـوجاءوا إلي  . ة ـناحي
  . أغنياء وفقـراء    .  اوصغار اوقدموا إليه كبار  .   دةـة ومحيـأمراض خبيث

األصـلع واألقـرع  . جـاء األعمـى والبصـري      .  مـع أسـياد   اوعبيد.(  

  

وانتقد الحريزي الصورة السلبية في شخصية الطبيب المحتـال وعاتبـه علـى لسـان           
: وقلت لـه . لكي أعاتبه] يقصد البطل حيفر المتنكر في شخصية طبيب[ لست معهوج:"الراوي

وفى نهايـة   )١("ويحقِّر من كرامته بأعمال االحتيال. هل رجل مثلك يدنس جالله على الطرق
المقامة يظهر الحريزي الدافع  من وراء احتيال هذا البطل، وهو دافع الفقر، وعدم القدرة على 

كغيره من المحتالين الذين يلجئون إلى  هو في هذا ى حجته على الزمان والكسب الحالل ويرم
الكسب غير المشروع لسد حاجتهم ودفع الفقر عنهم، وتظهر حجة بطـل الحريـزي لعملـه    

  :باالحتيال من خالل رده على الراوي حيث خاطبه منشداً

)٢(  

  أنت حبيب روحي طاهر القلب صادق                             

  يـد حللقـك من وشهـلذلك فإن كالم                                  
  لب الـــرزقـول لطـين أجتـلكن                              

                                                 

 בעסקי וינבל.  הודו הדרכים על יחלל כמוך האיש:  לו ואמרתי.  אותו להוכיח.  לעומתו וישבתי") ١(
  "כבודו הרמאים
-

 .257 'עמ, שם 

  .254'עמ‚ ינקאקאמ. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٢(
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  هــن على بإحسانــل الرب ميــلع                                          
  مثل احلجر الذي وجدته ئألن الزمن السي                              

  رـــــم الفقيـــــقاسٍِ ال يرح                                           
  ولذلك فحينما تريد أن تشكو من هذا العمل                              

  نـهم الزمــن اتـين ولكــال تتهم                                        

ابن زباره؛ حيث انتقـد ابـن    شخصية الطبيب المحتال منفكرة نقد ويبدو أن الحريزي أخذ 
فاء الناس لكي يسلب أموالهم، ووجه زباره الطبيب المحتال الذي يخدع الناس بأنه قادر على ش

  :نقده قائالإليه 
להרבות , ומרמהלדבר תוך  כי אם, אראה שלא למדת מן החכמה" 

שפת הבל ב, ולהכיר מילים, בלשון כזבים ושקרים, דברים ומאמרים

להראותם רקחים , ולשאול בהם אנושים, לשור על אנשים ؛הבלים

  .)١("ולקחת הוניהם, לעצם את עיניהם, ומיני עשבים ובשמים, וסמים

أرى أنك مل تتعلم احلكمة، وحينما تتحدث تلجـأ إىل التالعـب، وتبـالغ يف    (
طـل  األحداث واألقوال، بلسان الكذب والبهتان، وتكثر من كلماتك، بلغة با

؛ لتتربص بالناس، وتبحث عن األمراض، لتريهم الـدهان والعقـاقري،   لاألباطي
من األعشاب والـرواح، لتخـدع بصـائرهم، وتسـلب أمـواهلم      اوأنواع(  

  

ويشير أحد الباحثين إلى تشابه بين عرض طبيب الحريزي ألدويته وقدرتـه علـى شـفاء      
: ينما وصـف السرقسـطي مريضـه   ، فب)٢(األمراض وما يقابله عند السرقسطي وابن زباره

، تشابه مع قول الحريزي في وصف البطل لألمـراض  )٣("والشق مائل، والزبد من فمه سائل"
وخيرج لسانه من . يف حلقه اوجيد ضيقً. وكل جمنون يسقط على بطنه": التي يستطيع أن يـداويها 

ذكرهـا الحريـزي    ويوجد تشابه كبير بين األمراض التـي . )٤("ويسيل الزبد على ذقنه. فمه
  : âواألمراض التي ذكرها ابن زباره؛ فبينما ذكر ابن زبار

                                                 
 .122,121' עמ, ספר שעשועים: ן זבארהיוסף בן מאיר ב  )١(

 .٦٦٩المقامة بين العربية والعبرية، ص: مناع حسن عبد المحسن  )٢(

 .٥٣٧المقامات اللزومية، ص: السرقسطي  )٣(

 .256,255 'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٤(
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והעשב , והסם הזה יסיר כהות העינים, הרקח הזה יועיל כאב הראש"

וזה צרי ציר , והבושם הזה יטיב באש האפים, הזה יקל כבדות האזנים

וזה , וזה ימנע כאב הידים והרגלים, וזה יחזק רפיון השפתים, השנים

וזה , וזה יצמיח שער בקרחת, וזה ירפא הקדחת, חולי מעים יעצור

  . )١("וזה ימציא הלב הכואב מיניעו נופש, יאמץ חולשת הנפש

هذا الدواء للصداع، وهذا الترياق يرد البصر، وهذا العشب يـرد السـمع،   (
وهذا الرحيان لطيب األنف، وهذا ألمل األسنان، وذلك يقوى الشفاه، وهذا مينع 

وذلك آلالم األمعاء، وهذا للحمى والقشـعريرة،  ) املفاصل(والرجلني  أمل اليدين
  )٢()وذلك ينبت شعر األصلع، وهذا يقوي النفس، وذلك جيعل للقلب متنفسـاً 

  

  :قلده الحريزي في وصفه لألمراض التي يعالجها هذا الطبيب المحتال وجاء منها    

  
)٣(.  

 . لكي يضيء البصـرية .  لدقيقطحنته حىت سار مثل ا . ى مسحوقدولَ.  . .(
لكـل قـدم    . وعالج جـاهز  . وعندي شفاء.  . .ويرد بصر العيون العمياء 

.  وألمل األسنان.  . . وكل صارخ من األمل املزمن . وكل يد مكسورة. مربوطة 
  )ولكل قلب ضعيف وهالك. ومرض األمعاء . وضعف اليدين . اه وتشقق الشف

  

ال مرة أخرى عند الحريزي في المقامة الثامنة واألربعـين؛  تظهر شخصية الطبيب المحت    
ه عالج األمراض، بل يتخطى ذلك حيث لم يكتف هذا الطبيب بخداع الناس وادعائه أن بمقدرت

عالجه لمريض بداء الحب ويكتب له قائمة بالدواء الزائف، وقـد حـدد أحـد البـاحثين      إلى

                                                 
  .122' עמ, ספר שעשועים: בארהיוסף בן מאיר בן ז)  ١(

)٢(
  :الترجمة نقالً عن   

 .٥٤المقامة بين العربية والعبرية ، ص: مناع حسن عبد المحسن -

 .256,255 'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٣(
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وأشار إلى  أن مصدرها المقـامتين الثامنـة   المصادر التي استقى منها الحريزي مقامته هذه 
  .)١(والتاسعة عشرة عند الحريري وكتاب مجاني األدب

ومن خالل مقارنة المقامة الثامنة واألربعين للحريزي مع المقامتين الثامنة والتاسعة عشرة    
  :  ، اتضح اآلتيني األدبللحريري وما هو موجود حول الطب واألطباء في كتاب مجا

أن المقامة الثامنة للحريري ال تمت بأي صلة لمقامة الحريزي الثامنة واألربعين نظـراً   :أوالً
  . عن مقامة الحريزي وبالتالي ال يمكن اعتبارها مصدراً  )٢(الختالف موضوع مقامة الحريري

أن المقامة التاسعة عشرة للحريري مختلفة تماماً عن مقامة الحريزي كذلك، علي الرغم  :ثانياً
في موضوع  اكبير اجود تشابه بين المقامتين في وجود شخص مريض لكن هناك اختالفًمن و

  . ، وبالتالي ال يمكن اعتبارها مصدراً لمقامة الحريزي )٣(المقامة وأحداثها

البحث في ثنايا كتاب مجاني األدب من القصص والحكايات اتضح أنه يحتوي  خالل من :ثالثاً
  .  يض ربما تأثر منهما الحريزي في مقامتهعلي حكايتين عن الطبيب والمر

ـ " الدواء الشافي"ولي وهي بعنوان الحكاية األ    ن طبيـب  وهي حكاية قصيرة جداً تحكي ع
أما الحكايـة  . )٤(غير ملموسة ايعالج المرضي بأدوية زائفة ال تُباع وال تُشتري تتضمن أمور

شترط عليه الطبيـب أن يعطيـه   فالح أصابه مرض فذهب إلي الطبيب فا حول الثانية فتدور
ديناراً لكي يصف له الدواء، ويوافق الفالح ويتم له الشفاء، ثم يفكِّر في مهنة الطب ويظن أنها 
مهنة سهلة ومربحة للمال، فيترك الفالحة ليدرس الطب وفي النهاية ال يفلح، وعرف أنه ليس 

يتين مع مضمون مقامـة  ، ويتضح من خالل مقارنة نص الحكا)٥(من السهل االشتغال بالطب

                                                 
)١(  ��|O jn�|hا p�� :ص ،p{po�hوا p�~P�hا j�k Éhp�Ðا wx ي|�fhدب اÐ331ا. 

تدور المقامة الثامنة للحريري حول احتيال البطل السروجي وابنه علي القاضـي ، مـدعيا أنهمـا     حيث  )٢(
 الحريـري متخاصمان ، وفي النهاية يحصالن علي المال من القاضي بعدما فشل في حل مشـكلتهما،  

 . ٨٦ – ٨٧ص  المقامات األدبية،: البصري
رض البطل أبي زيد السروجي مرضاً شديداً ، حتـى  حيث تدور المقامة التاسعة عشرة للحريري حول م)  ٣(

ظن أصدقاؤه أن سوف يموت إلي أن خرج عليهم ابنه وأخبرهم بأن اهللا من علي والده بالشفاء ، ففـرح  
األصدقاء بعد حزنهم، وشُفي السروجي من مرضه وأكرمهم بالطعام والشراب وتسامروا بالحديث معـه  

  . ١٩٨ – ١٩٠ص المقامات األدبية،: البصري الحريريواستمتعوا بشعره، 
، الجزء الثاني، الطبعة الثامنـة، مطبعـة اآلبـاء    بمجاني األدب في حدائق العر :لويس شيخو اليسوعي  )٤(

  . ٢٢٦م، ص١٩١٣اليسوعيين، بيروت، 
، الجزء الرابع، الطبعة الخامسة، مطبعة اآلبـاء  بمجاني األدب في حدائق العر :لويس شيخو اليسوعي   )٥(

  .٢٤٧ – ٢٤٥م، ص١٨٩٥يسوعيين، بيروت، ال
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الحريزي احتمال تأثر الحريزي بالحكايتين أو بإحداهما، خاصة أنه يوجد تشابه كبيـر بـين   
المقامة والحكايتين، فاتّفق الحريزي مع حكاية الدواء الشافي في قائمة الدواء الوهميـة التـي   

نظير عـالج   ذكرها الطبيب، واتفقت مقامته مع حكاية الفالح في حصول الطبيب علي المال
  :المرضي؛ ففي حكاية الدواء الشافي قال الطبيب للمريض

  التواضع وامجع الكل يف إناء الـيقني  خذ عروق الفقر وورق الصرب مع إهليج   " 
يف جام   مث صفِّه مبصفاة املراقبة  . وأوقد حتته نار احلزن  وصب عليه ماء اخلشية 

ـ   .  الرضا  ـ   لوامزجه بشـراب التوكَّ      .)١(" . . .  ه بكـف الصـدق  وتناول
  :وتشابهت معه أدوية الطبيب عن الحريزي حينما قال    

)٢(  

. ومسحوق احلب الطاهر  .وعطور الصداقة احلميمة  .اجلماعة  خذ لك من عبري(
علي الكفّني  اوتسحق الكل حىت يصبح ناعم. وثلج اليدين  . . .وزهور الشفتني 

  .) مـن بلسـم الرمـوش    وتضع عليه قليالً . كّنيوتعجنه بعسل الف .النظيفتني 
  

  التنكُّر) ز(

المقامة السادسة والمقامة العشرين  لقد ظهرت فكرة التنكُّر عند الحريزي في ثالث مقامات؛   
فكرة التنكر عن طريق  تظهر) مقامة الزواج(قامة السادسة ن، ففي الموالمقامة الحادية والثالثي

لحقيقة،  وتظهر صورة المرأة المغطاة الوجه في شخصية العروس تغطية وجه المرأة وإخفاء ا
ا سمعه عن جمالهـا وصـفاتها مـن    القيني أن يتزوجها بعدما انبهر بمالتي أراد البطل حيفر 

المرأة العجوز التي قامت بدور الخاطبة ، وبعدما تورط حيفر في كتابة العقد وعندما كشـف  
  :بواسطة المرأة العجوز ويتضح ذلك من قوله وجهها عرف أنه خُدع وتم االحتيال عليه

. ֶניָה ַוֲהִסירֹוִתי ַהַּמְסֶוה ֲאֶׁשר ַעל ּפָ . ּוָפַׁשְטִּתי ְמִעיֶליה ֵמָעֶליָה . ָוOסּור ֵאֶליָה "
ל ְוצּוָרָתּה ְּכֵעגֶ . ְוקֹוָלּה ְּכקֹול ַרַעם . ְוִהֵּנה ָפֶניָה ְּפֵני ַזַעם. ְוִהְקַרְבִּתי ַהֵּנר ְלָפֶניָה 

                                                 
  . ٢٢٦المرجع السابق، الجزء الثاني، ص   )١(
  .375 'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٢(



‐ ١٤٩  -  
 

 .ּוְלָחֶייָה ָנס ֵלָחם . ְוֶּפיָה ִהְבִאיׁש ֵריָחם . ּוִפיָה ְּכִפי ֲאתֹון ִּבְלָעם . ָיָרְבָעם 
  )١(".ַעד ֲחַשְבִּתיָה ִמְּבנֹות ָחם . ּוָפַעל ַּבֶּפָחם . ְּכִאּלּו ַהָּׂשָטן ְּבַקְדרּות ֱהִטיָחם 

  اب من فوق عينيهاوأبعدت احلج .  ونزعت مخارها من عليها  .    واقتربت منها (
وصـوا كصـوت   .  فإذا وجهها عليه غضب  .  الشمعة من وجهها   وقربت . 

خترج منه  وأنفها .   وفمها كأنه فم محار بلعام .وهيأا تشبه عجل يربعام  .  الرعد 
كما لـو  .  كأمنا صبغها الشيطان بالسواد  .  ذهبت نضارة حمياها .  رائحة كريهة 

  . )٢()نــين ظننتــها إحــدى بنــات حــام حــىت إ.  جم  أــا عامــل يف مــن
  

فكان التنكر من قبل البطل حيفر القيني ) الجواري السبع وكيدهن( العشرين  أما في المقامة  
مغطاة الوجه فـي شخصـية   غطاة الوجه، وتظهر صورة المرأة الذي تنكر في صورة امرأة م

ع فتيات بعدما انبهر مما سمعه منها عن الفتاة التي وقع في حبها الراوي واختارها من بين سب
عد ذلك أنه هـو البطـل   جمالها، وبعد ما كشفت وجهها فإذا هي رجل لحيته طويلة واتضح ب

  : ، وهذا ما عبر عنه الراوي بقولهحيفر القيني

  
)٣(  

 وكشفت وجهها ونظرت فإذا هي رجل حليته طويلة. ورفَعت الغطاء عن عينيها (
ورأيت ذلـك  . سيفه املسلول بيده . وأخرج من حتت ثيابه .  وكأنه ثعبان ملتو .

 صـاحب . ظر إليه وها هو حيفـر القـيين   وأمعنت الن... وسقطت علي وجهي 
  .)رئيس اإلهانة والسفالة.. الكبرية  االحتياالت

فكان التنكر من قبل فارس التقى بالبطل حيفر ) اللص(ن والثالثيوفيما يتعلق بالمقامة الحادية   
عن وجهه فإذا هو فتاة جميلـة،  يني وأصدقائه في البادية، وعندما اقترب منهم أزال الغطاء الق

ت لهم أنها هربت من خاطفيها ، فقبلوا أن تسير معهم وتقوم بخدمتهم، وبينما هـم فـي   وحك

                                                 
  .78 'עמ, שם   )١(
)٢(  j� rًP� Nn³|�h١٩٣ – ١٩٢أندلسيات عبرية، ص: عبد الرازق أحمد قنديل: ا .  
  .207 'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, יתחכמונ: יהודה אלחריזי)  ٣(



‐ ١٥٠  -  
 

راحة من السفر ووضعوا أسلحتهم، أوهمتهم أنها ستريهم من أمرها عجبا وأظهرت لهم تفوقها 
كل واحد  قام ، ثم أمسكت بقوس وقذفت سهماً قتل أحدهم، وطلبت منهم أن يوثفي قذف السه
وفي  يربطه، حيفر القيني الذي لم يجد له من إال على الفور نفذ الجميع أوامرها. منهم صديقه

أنها لم تكن امرأة بل هي لص كان يتنكر في صورة امرأة، واستطاع البطـل   ااكتشفوالنهاية 
  .ل عليها ثم قتلهاحيفر القيني ان يحتا

إلى المصـادر   ع الحريزي؛ إذ يشير حاييم شيرمانن من إبدالم تك تيبدو أن الثالث مقاما   
) الـزواج  ( إن المقـامتين السادسـة   : "التي اعتمد عليها الحريزي في إعداد مقاماته بقولـه 

من يتأمل . وني تضع الباحث أمام مشاكل معقدة مفي كتاب تحك) الجواري السبع ( والعشرين 
، والحديث هنا ليس فقط عن المصادر العربية التي تفوح منهمافيهما يشعر علي الفور برائحة 

، لكنه يعترف بعدم قدرته علـى تحديـد تلـك    )١("المضمون ولكن أيضاً في صياغة األحداث
المصادر العربية التي اعتمد عليها الحريزي، ومع ذلك فإنه يشير إلى تشـابه بـين مقـامتي    

زي ومقامتين عبريتين سبقتا الحريزي؛ فالمقامـة السادسـة للحريـزي تتشـابه مـع      الحري
 "אשר בן יהודה"ليهودا بن شتباى، والمقامة العشرين تتشابه مع مقامة" מנחת יהודה"مقامة

، ومن الممكن أن يكون الثالثة مؤلفين ابن صقبل وابن شبتاى والحريزي )٢(لسليمان بن صقبل
الحاديـة   وفي موضع آخر يـذكُر شـيرمان أن المقامـة   . )٣(تركنهلوا من مصدر عربي مش

  .)٤(عند الحريزي، وأن مصدرها في مقامات الهمذاني ن لم تكن أصليةيوالثالث

   ٥(على ذلك فقد أكدت يهوديت ديشون ما ذهب إليه شيرمان فيما يتعلق بمقامة الزواج وبناء( 
، فالتقليد األدبـي  اى والحريزيا ابن شبتلعربية التي اعتمد عليهونجحت في تحقيق المصادر ا

، خاصة أن االثنين اتفقا في فكرة إبدال العروس ليلة العربي يظهر بوضوح من خالل العملين

                                                 
  .201'עמ, תחכמוני ליהודה אלחריזי' של ס מקורותיו לחקר: שירמן חיים  )١(
  .201'עמ, שם  )٢(

  .192' עמ, תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת: חיים שירמן  )٣(

مقامـة ابـن شـبتاي    (ين وفي هذا السياق يشير أحد الباحثين إلى وجود عوامل مشتركة في العمل �
  :، باإلضافة إلى تقليد واضح لألدب العربي، لمزيد من التفاصيل ينظر)والمقامة السادسة للحريزي

  -   Michelle M. Hamilton: Representing others in Medieval Iberian literature, 
Palgrave Macmillan, United States of America 2007, pp. 53-54.  

)٤(
  .110' עמ, 1940, יא, מאזנים, יהודה אלחריזי המשורר והמספר: חיים  שירמן  

ליהודה אבן שבתי והשבעתה על  " מנחת יהודה" למקורותיה של המחברת : יהודית דישון )٥(

                                                                                                                                                                                              .70-63' עמ, מקאמת הנישואין ליהודה אלחריזי
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، ونفس الفكرة موجودة في عدة مصادر عربية، ومن الممكن أن يكون ابن شـتباى  )١(الزفاف
ه، إذ تظهر الفكرة واضحة عند اعتمد على أحدها وأخذ الفكرة لمقامته، وأن الحريزي سار خلف

تشير و؛ )٢("ابن قتيبة في عيون األخبار، وابن عبد ربه في العقد الفريد ومصادر عربية أخرى
  .  )٣(ديشون إلى تشابه المقامتين مع المقامة الشيرازية للهمذاني

 أما بخصوص المقامة العشرين للحريزي فقد أكد أحد الباحثين أنها إعداد لمقامة أشـر بـن    
ن في معظم األحداث والسيما فـي فكـرة   المقامتا ، حيث تشابهت)٤(يهودا لسليمان بن صقبل

  :انكشاف وجه المرأة ليتضح أنه رجل يرتدى ثياب النسوان؛ فعند ابن صقبل

)٥(  
. . . أيت حليـة طويلـة   ر/ وكشفت الغطاء/ العمامة وعندما أزحت(

ذهبت فرحيت و/ وجهي  وشحب/ وسقطت بكل قاميت/ حينها ذُهلت 
ــوته /  ــع ص ــاحكا ورف ــد  / ض ــن بعي ــمع م ــىت س    )ح

  

  :وفى المقابل يقلده الحريزي لحظة انكشاف الوجه  

)٦(  

                                                 
  .202'עמ, תחכמוני ליהודה אלחריזי' של ס מקורותיו לחקר: שירמן חיים  )١(

והשבעתה על   ליהודה אבן שבתי" מנחת יהודה" למקורותיה של המחברת : יהודית דישון  )٢(

  .68,67'עמ ,מקאמת הנישואין ליהודה אלחריזי

إذ تدور مقامة الهمذاني حول شفاء البطل أبي الفتح اإلسكندري وتغير حاله بعـدما تـزوج    ،62'עמ, שם  )٣(
بحسناء كانت في منبت سوء، لكن تختلف هذه المقامة عن مقامتي ابن شتباى والحريزي، وذلك ألن البطل لم 

أو االحتيال عليه مثلما حدث في المقامتين العبريتين، لكنه تزوجها بمراده وأكمل الحياة معها؛ بدليل  يتم خداعه
  :أنه أنجب منها ابنه وما زال يعيش معها، لمزيد من التفاصيل انظر

-
  .٢٨٠-٢٧٥مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني، ص: بديع الزمان الهمذاني 

  .26'עמ, ליהודה אלחריזי "תחכמוני" ספרהסיפור ב: דישוןיהודית   )٤(

  .קסב' עמ‚ המשוררים בני דורם של משה אבן עזרא ויהודה הלוי: חיים שירמן  )٥(
  207 'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٦(
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فـإذا هـي    ونظرت   .  وكشفت وجهها .   وأزالت الغطاء عن عينيها (
ورأيت ذلك وسـقطت علـى   .  . .ثعبان ملتوٍ   رجل وحليته طويلة وكأنه

وخرجت   .  قويت  ما رآين وخارتوعند  . أفكاري   وضاعت .   وجهي
ــي ــحك   . روح ــدأ الض ــد    . ب ــن بعي ــوته م ــمع ص وس (  

  

ن في فكرة وقوع الفتى في حب الفتاة، من أول نظرة؛ فالفتى في مقامة اأيضا اتفقت المقامت   
أشر بن يهودا قد رأى فتاته بنفسه، وتعرف على هيئتها من خالل نافذتها التي كانت تطل منها 

عجب بالسبع جوارٍ وأحب واحدة وكذلك الراوي في مقامة الحريزي ُأ. )١(إليها وحاول الوصول
، وهـى  أن الفكرة في األساس عربية األصـل من النظرة األولى، ويرى أحد الباحثين  منهن

  .)٢(موجودة في قصة الخياط األحدب من كتاب الحكايات العجيبة واألخبار الغريبة

ن من إبداع الحريزي نفسه، إذ أجمع الباحثون أنها لثالثوامة الحادية واأيضاً لم تكن المق  
، ويتضح من خالل مقارنة المقامتين أن الحريزي أخـذ  )٣(إعداد من المقامة السادسة للهمذاني

ن بعدما أحـدث بعـض   ن منها مقامته الحادية والثالثيوكو )٤(القصة الثانية من مقامة الهمذاني
                                                 

  .٢١٢أندلسيات عبرية، ص: عبد الرازق أحمد قنديل  )١(
  :لمزيد من التفاصيل انظر  )٢(

-
  . ١٦٨-١٦٢المقامة بين العربية والعبرية، ص: عبد المحسن مناع حسن 

)٣(
  :راجع  

  .202'עמ, תחכמוני ליהודה אלחריזי' של ס מקורותיו לחקר: שירמן חיים -

  .110' עמ, 1940, יהודה אלחריזי המשורר והמספר: חיים  שירמן -

, תבקורת ופרשנו, מקורה ודרכי עיצובה -לאלחריזי" מקאמת השודד: "יהודית דישון -
  .83-71' עמ

المقامة الحادية والثالثون ليهودا الحريزي وأصلها العربي، المجلة : محمد عبد اللطيف عبد الكريم -
 :تاح فيم ت،.الثقافية، الجامعة األردنية، عمان، د

 http://www.ju.edu.jo/publication/cultural%20magazine/maqama.htm   
  .م١٥/١٠/٢٠٠٦آخر دخول 

)٤(
للهمذاني على قصتين؛ تدور القصة األولى حول الراوي عيسى ) األسدية(تحتوي المقامة الحادية والثالثون  

سقطه األسـد  الثاني فأ ه، وفجأة هاجمهم أسد فقتل أحدهم، وهمذي كان يسير في البادية مع أصدقائبن هشام ال
أمـا القصـة   . أرضا فأمسك عيسى بن هشام بعمامته وألقاها على األسد ليشغله حتى وقف صديقه وصـرعه 

الثانية فتدور حول فارس صادفهم في الصحراء، وحكي لهم أنه كان عبداً عند أحد الملوك وحينما هـم لقتلـه   
إلى عين ماء واقترح علـيهم الراحـة   هرب، فعطفوا عليه وسار معهم لخدمتهم، وبينما هم يسيرون أرشدهم 

وبينمـا هـم   . إلى العين وعمد إلى أفراسهم يربطها وفرش لهم المكان وهيـأه  اعندها، فوافقوه وحينما وصلو
يستريحون أخبرهم أنه سيريهم من أمره عجباً، فعمد إلى قوس فأوتره ورما سهماً في السماء وأتبعـه بـآخر   

هم نوعاً آخر وأرسل سهماً قتل أحدهم ، ثم طلب منهم أن يوثـق كـل   يسيرفشقه إلى نصفين، ثم أخبرهم أنه 
واحد صديقه، وبقي عيسى بن هشام بمفرده، وطلب منه أن يخلع ثيابه وعمد إلى اآلخرين ينزع عنهم ثيـابهم  
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ا التغيير الذي أحدثه في شخصية الفارس؛ فبينمـا كـان   التغييرات غير الجوهرية، كان أهمه
الفارس في المقامة العربية منذ بداية المقامة وحتى نهايتها، ظن القوم في المقامة العبرية أنـه  
ذكر وبعدما كشف وجهه تبين لهم أنه جارية كانت عند احد الملوك واُختطفت ثم هربت مـن  

ولعّل الحريزي في هذا التغييـر كـان   . في الخلقة ذكر أنها اخاطفها، وفي نهاية المقامة أيقنو
متأثراً بألفاظ الهمذاني وما ساقه من نعوت في وصف الفارس قد تكون نسـبيا قريبـة ممـا    

حيث قال الهمذاني)١(امرأة توصف به النساء مما أوحى للحريزي أن يجعل البطل في زي ،:  
رق ـوقوام مىت ت  .  للـرق برق العارض املتهـه يبـرت فإذا هو وجـونظ " 

  . وساعد مآلن   .  رـوشارب قد ط  .  رـل وعارض قد اخضـالعني فيه تسه
  .)٢("وزي ملكـــي. وجنـــار تركـــي    . وقضـــيب ريـــان  

  

امرأة، كـان متـأثراً   أن الحريزي حينما غير شخصية الفارس من رجل إلى  تَذكُر ديشون  
جل والمرأة يكون الرجل مهزومـا؛ حيـث   هي أنه عندما تحدث مواجهة بين الربفكرة قديمة 

أضف إلى ذلك . )٣(وعذوبة حديثها اتنتصر عليه المرأة بالخداع وتنجح في التغلب عليه بجماله
، ففي المقامة العربية كان عيسى لأن الحريزي أحدث تغييراً آخر في شخصية الراوي والبط

يـنجح فـي طعـن    مة وبعدما بن هشام راوي مقامات الهمذاني هو الراوي والبطل لهذه المقا
أما في المقامة العبريـة  . الفتح السكندري بطل المقامات الفارس وإنقاذ أصدقائه يلتقي مع أبي

يبدأ الراوي هيمان اإلزراحي ويحكي ما سمعه من البطل حيفر القيني عـن مـا حـدث لـه     
  .المقامة وألصدقائه مع الفارس وبالتالي كان البطل حيفر القيني هو الراوي والبطل لهذه

ن ضمنها في مقامته الحادية والثالثيال شك أن الحريزي أخذ القصة الثانية لمقامة الهمذاني و  
وعبارات كاملة مع تغييرات طفيفة؛ فمثالً يقول  وكأنه نقلها إلى اللغة العبرية؛ حيث نقل جمالً

  :الهمذاني
" وأتبعه بآخر فشـقه  . ق سهماً فرماه يف السماء فعمد إىل قوس أحدنا فأوتره وفو

مث عمد إىل كنانيت فأخذها وإىل فرسي فعاله ورمى أحـدنا بسـهم   .  . .يف اهلواء 
                                                                                                                                            

وقال لعيسى بن هشام اخلع نعليك، فأجابه بأن نعله كان رطباً حينما لبسه لذا ال يستطيع خلعه، فعمد الفـارس  
نزعه بنفسه فغافله عيسى بن هشام وأخرج سكيناً من نعله وقتله وأنقذ أصدقاءه، وفي النهايـة يسـير مـع    ي

  .المقامات أبي الفتح السكندريأصدقائه حتى التقوا بطل 
    .٥٩- ٤٧ص مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني،: بديع الزمان الهمذاني -

  .الحادية والثالثون ليهودا الحريزي وأصلها العربي المقامة: محمد عبد اللطيف عبد الكريم)  ١(

)٢(
   .٥٢ص مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني،: بديع الزمان الهمذاني  

)٣(
  .76'עמ, מקורה ודרכי עיצובה -לאלחריזי" מקאמת השודד: "יהודית דישון  
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قال اسـكت    . وحيك ما تصنع : فقلت. ره من ظهره وآخر طي. أثبته يف صدره 
     .)١("أو ألغصــنه بريقــه.  ليشــدن كــل مــنكم يــد رفيقــه واهللا. كع يــالُ

  :ترجم كالمه بتصرف حيث قال_ إن صح التعبير_وقلّده الحريزي أو 

)٢(  
،  قبـل سـقوطه   ، فأوترت قوسها ورمت يف قلب السماء سهماً وأردفته ( 

ة وهي تعدو، فركبت ـوأخذت كنان  .  .  . ن ـه إىل اثنيـبسهم آخر شق
فرسها وأوترت قوسها ورمت سهماً يف قلب أحدنا فسقط أرضا، فصحت ا 

فـإن مل    .  .  .  ةـبن الزانيكت يا ااس:  وحيك ما فعلـت؟  قالت: لتوق
ــت بســهامي صــدره  ــنكم صــاحبه مزق ــق كــل رجــل م   .)٣() يوث

  

يتضح مما سبق أن الحريزي استطاع أن يعد مقامته من المصدر العربي بشكل جيد، ومع     
ذلك يؤخذ عليه أنه أغفل جزءاً مهماً في أحداث المقامة العربية ولم ينقله إلى مقامته؛ فبينمـا  

ح الهمذاني أن الفارس قال لعيسى بن هشام اخلع ثيابك وقام الفارس بنفسه ونزع ثيـاب  وض
اآلخرين وبعد ذلك طلب من عيسى بن هشام أن يخلع نعليه، أغفل الحريزي أمـر الفـارس   
للبطل بخلع ثيابه وأغفل قيام الفارس بنزع ثياب اآلخرين، وذكر أن الفارس أمر حيفر القيني 

لجزء الذي أغفله الحريزي من شأنه أن يؤثر سلباً علـى تسلسـل أحـداث    هذا ا. بخلع نعليه
القصة، ويجعل القارئ يتساءل لماذا طلب الفارس من البطل أن يخلع نعليه، لكن في المقابـل  
كان األمر واضحاً في المقامة العربية؛ فبعدما قام الفارس بنزع ثياب القوم وأمر عيسى بـن  

  .أن يأمره بخلع نعليه_ لدى القارئ_المقبول هشام أن يخلع ثيابه، كان من 

  
                                                 

)١(
  .٥٦ص ،مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني: بديع الزمان الهمذاني  

  .261 'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי) ٢(

)٣(
  :الترجمة نقالً عن  

  .المقامة الحادية والثالثون ليهودا الحريزي وأصلها العربي: محمد عبد اللطيف عبد الكريم -
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  االحتكام أمام القاضي) ح(

وأساليب عدة تم استخدامها في االحتيـال،   أظهر في مقاماته سبالً من الثابت أن الحريزي    
وكان ادعاء التخاصم واالحتكام أمام القاضي من األساليب التي استخدمها بطل الحريزي فـي  

عنصر االحتكام شق سبيله إلى مقامات "أن  عبد الرحمن مرعي يذكرأن في هذا الشاالحتيال، و
أي أن التخاصم لم يكن . )١("، الحبكة في هذه المقامات مفتعلة٤،٣٢،٤١الحريزي في المقامات 

في حيرة من أمـره أو اكتسـاب    حقيقياً، بل هو افتعال متعمد من قبل البطل لوضع القاضي
  .المال منه جل الحصول علىعطفه؛ وذلك من أ

أمام القاضي تعود إلى جذور عربية؛ حيث  مجدير بالذكر أن فكرة ادعاء التخاصم واالحتكا  
، من خالل ادعاء البطل و من )٢(تطرق الحريري إلى هذه الفكرة في تسع مقامات من مقاماته

 بصلة إلى الواقع جميع هذه الشكاوى مفتعله، وال تمتمعه وعرض الشكاوي أمام القاضي، و
ليهودا ) قُربان يهودا(أيضاً ظهرت الفكرة في مقامة . )٣(وهدفها إرباك القاضي وابتزازه مادياً

بن شبتاي عندما خُدع البطل وتم إبدال عروسه بأخرى قبيحة، وقـام بعـرض األمـر أمـام     
القاضي، وفي نهاية المقامة يصارح القاضي بأن كل هذا األمر كـان مـن تأليفـه وأن هـذا     

  .)٤(لالتخاصم مفتع

وقد سبق له _وعلى هذا، فمن المحتمل أن يكون الحريزي أخذ الفكرة عن يهودا بن شبتاي   
يهودا بن شبتاي أخذ الفكرة من مقامـات   وأن_ مته السادسة بمقامة ابن شبتايأن تأثر في مقا

عاً في المشرق والمغـرب، وعلـى   ت انتشاراً واسأن مقامات الحريري القَ الحريري، خاصةً
أن يكون الحريزي وابن شبتاي قد تأثرا من الحريري؛ ولعل ما يرجح تأثر الحريزي  جحاألر

بالحريري توافُق غرض البطل عند كليهما وهو الحصول على المال من القاضـي، وكـون   
، وهذا ما حـدث فـي   حريري التي قام بترجمتهاالحريزي مطلعاً بشكل كبير على مقامات ال

                                                 
)١(

 .٣٥٣األدب العبري في األندلس بين التقليد والتجديد، ص : عبد الرحمن مرعى  

)٢(
يكن الحريري أول من تناول موضوع التكدي على القضاة في المقامات، بل سبقه بديع الزمان الهمذاني لم   

في المقامة الشامية، لكن الحريزي استخدم الموضوع بتوسع وفاقه في عدد المقامات التي تدور حول االحتيال 
تي استخدمها المحتالون في الحصول على القاضي، وأظهر من خاللها الكثير من الحيل واألساليب المفتعلة ال

  :على المال من القاضي، لمزيد من التفاصيل انظر
  .٥٩٧-٥٨٩موسوعة أدب المحتالين، ص: عبد الهادي حرب -

)٣(
  .٣٥٣األدب العبري في األندلس بين التقليد والتجديد، ص : عبد الرحمن مرعى  

)٤(
  :لمزيد من التفاصيل راجع لكن الهدف من ادعاء التخاصم كان من أجل تسلية القاضي،  

ליהודה אבן שבתי והשבעתה " מנחת יהודה" למקורותיה של המחברת : יהודית דישון -
  .71,70'עמ ,על מקאמת   הנישואין ליהודה אלחריזי
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؛ وفي هذه المقامـة افتعـل البطـل وابنـه     )النملة والبرغوث مقامة(مقامة الحريزي الرابعة
تخاصمهما أمام القاضي وطلبا منه أن يحكم أيهما أنظم شعراً وأقفى نثراً من اآلخر، وقدم كل 
واحد منهما شعره ونثره أمام القاضي، فبدأ أحدهما شعراً ونثراً عن النملة، وقدم اآلخر وصفاً 

هم لى إعطـائ ية يعجب القاضي ويحتار في حكمه، ثم يضطر إبارعاً عن البرغوث، وفي النها
  .المال

  ا هو اقتباس مـن األدب العربـي، وأن   ويرى أحد الباحثين أن وصف البرغوث شعراً ونثر
الحريزي في هذا الوصف متأثر بأبي عامر أحمد بن شُهيد األندلسي؛ وذلك بسبب وجود تشابه 

  : ؛ حيث نثر ابن شُهيد واصفاً البرغوث)١(كليهما كبير في الشعر والنثر عن البرغوث عند
أسود زجني ، وأهلي حبشي ، ليس بوان وال زميل، وكأنه جزء ال يتجزأ من ليل " 

، وشونيزة ، أوثبتها غريزة ، أو اره ، ويسري ليلَـه ؛ يـدارك بطعـنٍ مـؤمل ،     
برة ، يتكفـر  ه على اجلبـا ـمساور لألساورة ، جير ذيل. ويستحلُّ دم كل مسلم 

وال حيفلُ ببواب ؛ يرد مناهـل العـيش    بأرفع الثياب ، ويهتك ستر كل حجاب
ـ ـالعذبة ، ويصلُ إىل األحراج الرطبة ، ال يمنع منه أمي رةُ ـر ، وال ينفَع فيه غي

ر ، شره مبثوث ، وعهده منكوث ، وكذلك كـل  ـغَيور ، وهو أصغر كل حقي
  ـذا ن رغُوث ؛ كفـىن     بمحالـر ٢(" .قصـاً لإلنسـان ، وداالً علـى قـدرة(  

                                     

  : وقلده الحريزي ونثر قائالً  

  

  

                                                 
)١(

إلى تشابه  أيضاً سبقت اإلشارة. ٢٢٢،٢٢١المقامة بين العربية والعبرية، ص: مناع حسن عبد المحسن  
  :والثامنة عشرة، راجع ةحريزي الثالثكبير بين مقامتي ال

מה בין אלתואבע ואלזואבע של אבן שוהיד האנדלוסי לבין  :טרביה עבדאללה -
  .ח של יהודה אלחריזי''וי' ג_ המחברות ה

)٢(
  .٢٧٥الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس،  القسم األول، المجلد األول، ص: ابن بسام   
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)١(  

. أسود كالفحام . زجني وليس من ساللة حام : وأجاب وقال عن الربغوث( 
. يكمن مثل السـارق يف بيتـك   .  . .وحيارب بال سالح . يتغذى خببز الشر 

. وميتص دمك يف اليقظة واملنـام  .  . .وينام يف ثوبك، ويف سريرك وخمدعك 
ويتنقل . وكثرياً ما خيتبئ مع الفتيات بني الثياب .  . .ويسفك الدم يف السالم 

وقد دعا هذا . ة ـوخيتبئ بني األحراج الرطب. بني األرداف وأحلاظ الكعاب 
خيتبئ يف مالبسه وحتـت  . طريقاً وإن مل جيد إىل قصر امللك .  . .املكان مالذا 

  )٢()ويأتيــه لــيالً عــابراً ســبيالً   . فراشــه يشــق طريقــاً   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .55,54'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני :יהודה אלחריזי  )١(

)٢(
 .٢٢٤المقامة بين العربية والعبرية، ص: مناع حسن عبد المحسن  :الترجمة نقالً عن   
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  الباب الثاني

  

        وأهدافهوأهدافهوأهدافهوأهدافه    للللأشكال االحتياأشكال االحتياأشكال االحتياأشكال االحتيا

        يف مقامات احلريزييف مقامات احلريزييف مقامات احلريزييف مقامات احلريزي
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  الفصل األول 

  

        أشكال االحتيالأشكال االحتيالأشكال االحتيالأشكال االحتيال
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 قاماتهم فهـم يوظفـون  ق غاية ما من مال شك أن مؤلفي المقامات كانوا يسعون إلى تحقي  
لة تجوب الـبالد مـن   فيجعلون من أبطالهم رحا ،شخصياتهم بالصورة التي تحقق هذا الشيء

ـ شاهدن الرحلة والتنقل من مكان إلى آخر تجعل من الرحالة مأقصاها إلى أدناها؛ إذ إ ا ا دقيقً
ال  مقاماتـه ، ومن هنا جعل المؤلف بطل على غيره ، تجعله يرى ما قد يخفياطورا متوباحثً

ه أن احتياله وأشكالها بحيث يمكن سبيال واحدا وال نمطا ثابتا ألساليب ، وال يتبعيستقر في مكان
ا وهكذا تظهر صورة المحتال ها وضعيفهغنيها وفقيرها قوي يحتال على جميع طبقات مجتمعه

  . في كل من المقامة العربية والعبرية على السواء 
يال في المقامة وسيلة من الوسائل التي يلجأ إليها المؤلف كـي  االحت ومن هنا يمكن اعتبار  

يصل في النهاية إلى الصورة التي يريد أن يوصلها إلى أفراد مجتمعه سواء كانت تلك الرسالة 
ولهـذا   ؛دعوة إلى رفض صور معينة في مجتمعه أولفت األنظار إلى مزاولة النقد االجتماعي

ت في التي تدور حولها المقامات مما أوجد تنوعا واختالفافالمالحظ تنوع األساليب واألشكال 
ه إلـى اخـتالف   ، األمر الذي أدى بدورحولها أحداث المقامات األشكال واألساليب التي تدور

  . االجتماعية سواء فرادي أو جماعاتسمات ضحايا االحتيال وأجناسهم وأوضاعهم 

ا لمؤلف بمهارة وحنكة ليجعل منه نموذجيحركه ا ايدللمقامات بطالً وح وعلى الرغم من أن   
ورغـم ذلـك   .ا سعى إليه سواء كان ذلك في المقامات العربية أو العبرية على السواءاحتيالي 

، بطـل الحريـري   زيـد السـروجي   ، وأبابا الفتح االسكندري بطل الهمذانيفالمالحظ أن أ
بطال االحتيـال  أ م فقطي؛ لم يكونوا هبطل الحريز ينيقسطي وحيفر القرسوالسدوسي بطل ال

المؤلف بطل االحتيال يقع ضحية له، فال ينجو من  وتنقلب األمور ويجعل ،بل قد يختلف األمر
المؤلف من راوي المقامة أحـد ضـحايا    إلى أن يجعل احتيال الغير عليه؛ بل قد يتعدى ذلك

برسـالة إلـى    وال شك أن المؤلف هنا يريد أن يبعث. االحتيال أو قد يحتال بنفسه على الغير
تلف أساليب االحتيال ليست هي الصورة الدائمة فـي  والخداع ومخ المكر الجميع، فحواها أن

جواد ن لكل ذلك إلى أن يصبح المحتال نفسه فريسة الحتيال غيره، وأقد يتعدى  ؛المجتمع بل
ا هذه الصورة التي ضـمنه  .كبوة ودوام الحال من المحال؛ فمحتال اليوم هو الضحية في الغد

فمن احتيـال علـى    ه وأبطاله قد أدى إلى تنوع صورهمؤلف المقامات عن االحتيال وأساليب
 إلى احتيال شخصيات المقامة الواحدةاألفراد إلى احتيال على الجماعات حتى يصل االحتيال 

  :ى بعضهم البعض على النحو التاليعل
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  االحتيال على األفراد: أوالً
أن كُتَّابها قد لونوا كثيرا عندما يتعلق األمر باالحتيال؛ فهـم ال  إن المدقق في المقامات يرى   

يتبعون أسلوبا واحدا في تناولهم ألشكال االحتيال، بل تعددت لديهم أشكاله على نحو ما سبقت 
اإلشارة إليه؛ خاصة إذا كان الهدف منه توصيل رسالة أو وضع معين، ويظهر هذا جليـاً إذا  

ياالً على شخصيات معينة استهدفها أصحاب المقامات على نحـو مـا   كان احتيال البطل احت
  :يظهر في احتيال البطل على القاضي والقروي الساذج، ويمكن تفصيل ذلك فيما يلي

  شخصية القاضي ) أ( 

التي تعرض لها كتاب المقامة نظرا لما تتمتـع بـه هـذه     القاضي من الشخصيات العامة   
تفرق بين الحقيقة وغيرهـا، كمـا تتمتـع     ا من أنهلية تمكنية وعقالشخصية من مقدرة ذهن

شخصية القاضي بمنزلة اجتماعية لها قدرها واحترامها في مجتمعه؛ بحيث ينال منزله رفيعة 
ليه أيا كانت أسباب ذلك االحتيال؛ رغم ذلك يسهل االحتيال ع في مجتمع تجعل من الصعب أن

حايا لالحتيال، ربما سخريةً مـن القاضـي   عمد مؤلف المقامة إلى إظهار بعض القضاة كض
  .لغفلته أو التنبيه عليه ليتوخى الحذر من بعض المخادعين والكاذبين وغيرهم

المقامة عن طريق ادعـاء البطـل ومـن معـه      في القاضين االحتيال على غالباً ما يكو   
مره فيضطر في حيرة من أ القاضي، عندها يكون القاضيالتخاصم واللجوء إلى االحتكام عند 

إنما تربـع   القاضي"هذا االحتيال أن  فيولعل المدهش . إرضاء الطرفين بإعطائهم المال ىإل
يكاد  على كرسيه ليفصل بين الناس ويكتشف المحتالين والمدلسين فإذا هو فريسة سهلة لهم ال

 فيو )١("ا ومحكومينيفرضونها على الناس حكام التييدفع الجزية  ينجو من براثنهم إال بعد أن
  . )٢(الحصول على المال القاضيمعظم األحيان يكون الهدف من االحتيال على 

شـاكيا   القاضـي إلى  السروجييتقدم البطل أبو زيد  الحريريالمقامة التبريزية عند  فيف   
، ويتشاجران أمام جة أيضا بإظهار مساوئ زوجهاوتقوم الزو زوجته بنشوزها وعدم طاعتها،

بالتراضـي بعـدما سـمع تشـاجرهما      القاضيالسب والقذف فيوصيهما ويتبادالن  القاضي
وخالفهما، وهنا يعترف البطل بأنه ال يوجد خالف بينه وزوجته وما هذا االدعاء إال من أجل 

  :وعبر عن ذلك بقوله القاضيالحصول على المال من 

                                                 
 .٥٨٩موسوعة أدب المحتالين، ص: عبد الهادي جرب  (١)

ـ    (٢) ي، باسـتثناء  غالبا ما يكون االحتيال على القاضي في المقامات  بهدف الحصول على المال من القاض
ا حتى المقامة الرحبية للحريري التي كان غرض االحتيال فيها االنتقام من القاضي الفاسق، وتلقينه درس

 .ال يعود إلى أفعاله التي تتعارض مع قواعد الدين والمجتمع
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  أنا السـروجى وهـذى عرسـى   
ــى  ــها وأُنس ــاىف أنس ــا تن   وم

  

  
  
  
  
  
  

  غـري الشـمسِ   وليس كُفْؤ البدرِ
  وال تنادى ديرهـا عـن قَسـى   

  

  :عن سبب احتياله فيقول حويستمر إلى أن يصل إلى اإلفصا   

  الفقر يلْجي احلُـر حـني يرسـى   
ــي  ــذا درس ــايل وه ــذه ح   فه
  وأمر جببري إن تشـأ أو حبسـي  

  

  
  
  
  
  
  

ــبسِ ــاسِ اللَّ ــي يف لب   إىل التحلِّ
لْ عن أَمسـى فأنظر إىل يومي وس  

)١( ففي يديك صـحيت ونكْسـى  
  

  

تطلب منه أن فيضطر القاضي إعطاءه من ماله رغم بخله الشديد، وهنا تهب الزوجة و   
  :هذا السياق قالت فيمثل زوجها، و يعدل القسمة ويعطيها

لكــم حــاكم ريــزبــا أهــلَ ت   ي
     يـبٍ سـوى أنـهمـن ع ما فيـه  
ــى نــى ج   قصــدته والشــيخ نبغ

ـ    يخ وقـد نـالَ مـن   فَسرح الش
  وردىن أَخيـــب مـــن شـــائمٍ
ــىت  ــدر أىن الَّـ ــه مل يـ   كأنـ
غادرتـــه ـــىن إن شـــئتوأن  

  

  أوفَى علـى احلكَّـام تبرِيـزاً     
  يوم الندى قسـمته ضـيزى  
  عود لـه مـا زالَ مهـزوزاً   
ــزاً ــدواه ختصيصــاً وتميي ج  
  برقاً خفَـا ىف شـهر تمـوزا   

 تاألراجيـزا  لَقَن ـيخذا الش  
   )٢( أُضحوكةً ىف أهلِ تبريـزاً 

  

  

االحتيـال   فـي أن يوضح مدى قدرة الزوجة على مساعدة زوجها  الحريرياستطاع  وبهذا  
إعطاءها مثل زوجها فسوف تهينـه وتجعلـه    ض، فإن رفَالقاضي مادياً وهو مضطروابتزاز 

وانتحب حىت كاد يفضـحه  "، القضاء القاضي ويذم، فيغضب كما وعدت تبريز فيأضحوكة 
إن هذا الشئ عجيب، أَأُرشق يف موقف بسهمني؟ أَأُلْزم يف قضية مبغرمني؟ أأطيـق  : النحيب، وقال

ما هـذا يـوم   : أن أرضى اخلصمني، ومن أين ومن أين؟ مث عطف إىل حاجبِه، املُنفذ ملآربه، وقال
، هذا يوم االغترام، هذا يوم البحران، هذا يـوم  حكم وقضاء، وفصل وإمضاء، هذا يوم االعتمام

                                                 
 .٤٢٧، ٤٢٦مقامات الحريري، ص : البصري الحريري  (١)

 .٤٢٨المرجع السابق، ص  (٢)
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اخلسران، هذا يوم عصيب، هذا يوم نصاب فيه وال نصيب، فأرضى من هذين املهزارين واقطـع  
  .  )١("لساما بدينارين

لكن . أشهد أنكما ألحيلُ الثَّقَلَين": ، وينقد أبا زيد وامرأته قائالًالقاضيويبكى الحاجب لبكاء   
ما جمالس احلكام، واجتنبا فيها فُحش الكالم، فما كل قاضٍ قاضى تربيز، وال كـل وقـت   احتر

٢("تسمع األراجيز(.  

 القاضيمة استخدمها البطل للحصول على المال من ى هذا، فإن االحتيال كان وسيلة مهوعل  
 ولو أن السروجي دخل إىل سـاحة القضـاء  "، القاضيولوال االحتيال ما حصل على مال من 

عجلة العدالة عن السري، ولكنـه   الصفع والضرب، ألنه باستجدائه يوقفمستجدياً ُألخرِج منها ب
أمكر، إنه خيترع حيالً توافق مقام احلاكمني، وخيترع اخلصومة وال يأيت خبصـم  وأذكى من ذلك 

لمـا  مثلما حدث في المقامة التبريزية والرملية، أو يأتي بابنه مث زوجتهبإنما يأتي  )٣(" غريب
  .حدث في المعرية والرحبية والشعرية والصعدية

وولده إلى قاضى المعرة، مدعيان تخاصمهما على إبرة  السروجيالمقامة المعرية يتقدم  ففي  
شكواهما وعرف فقرهما أمرهما بالتراضي وأعطى األب ديناراً  القاضيخياطة، وبعدما سمع 

وادرآ املخاصمات، وال حتضراىن يف احملاكمات،  اجتنبا املعامالت،": واالبن دريهمات، وقال لهما
لكنه بعدما أخرج المال من جيبه أفاق من غشيته وأتى بهمـا،   ،)٤("فما عندي كيس الغرامات

على  السروجيوأقدم . وطلب منهما أن يخبراه بحقيقة األمر ووعدهما باألمان إن صدقا الكالم
  :الحتيالهما وقال يق ذات اليد، السبب الرئيسوض ئاالعتراف باحتياله، مبرراً أن الدهر السي

   

  أنــا الســروجى وهــذا ولــدى
ــدى  ــده وال ي ــدت ي ــا تع   وم
  وإمنــا الــدهر املُســئُ املُعتــدى
  رِدـذْبِ املَـوع ى الراحةدكل ن  
  ــد قصــل م ــن وبك ــل ف   بك

  
  
  
  
  
  

ـ    لُ األسـد والشبلُ ىف املَخبرِ مث
 دوــر ــاً وال ىف م ــرة يوم   ىف إب
  مالَ بنا حـىت غـدونا نجتـدى   
  مغلـولِ اليـد الكَف دعوكل ج  
 دــد ــدى وإال بال ــد إنْ إح   باجل

                                                 
 .٤٢٩ق، صالمرجع الساب  (١)

 .٤٣٠المرجع السابق ، ص  (٢)

 .٥٩٤موسوعة أدب المحتالين، ص: عبد الهادي حرب  (٣)

 .٨٣مقامات الحريري ، ص: البصري الحريري  (٤)
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  ليجلب الرشح إىل احلظ الصـدى 
  

)١(وننفذَ العمـر بعـيشٍ أنكَـرِ   
  

  

ين، إين لك من املُنذرِ" بحيلتهما ويلوم األب وينصحه بعدم االحتيال وقال له القاضيفيعجب     
فما كل مسيطر يقيـل،  . وعليك من احلَذرين، فال متاكر بعدها احلاكمني، واتقِ سطوة املتحكِّمني

وعلى الرغم أن المقامتين تتشابهان في شكل االحتيـال، إال أن  ، )٢("وال كل أوان يسمع القيل
بينما كان الثاني قد المؤلف قد أوجد فرقاً بين القاضيين؛ إذ ظهر األول بالضعف وعدم الفطنة، 

  .تنبه لالحتيال ولو مؤخراً بعدما دفع للمحتال من ماله

أحـد   قاضـي لالمقامات العبرية حيث كان ا في القاضيوبنفس األسلوب كان االحتيال على   
، )مقامـة النملـة والبرغـوث   (المقامة الرابعـة   في؛ فالحريزيمقامات  في ضحايا االحتيال

 القاضـي مـدعيان  إلـى   نويتقـدما  _زاعماً أنه صديقه_ نهالقيني ابالبطل حيفر  بيصطح
خر، وما هـذا  أن يحكم أيهما أفصح قوالً وأنظم شعراً من اآل القاضيمن  نتخاصمهما ويطلبا

  .القاضيوولده للحصول على المال من  القينيحيلة افتعلها  الشجار والتخاصم إال

ن الشجار والنزاع بين شخصين مـن  ويته ععلى لسان را الحريزيبداية المقامة، يعلن  فيف  
احتدام النـزاع   الحريزيليحكم فيما بينهما ويصور  القاضيذهبا إلى ي رجال األدب والبالغة،

في هذا يقـول  ، والقاضيويحققا مأربهما بخداع  يحبكا حيلتهما، ؛ كيالقاضيفيما بينهما أمام 
   :هيمان اإلزراحي

  

  

)٣(  

                                                 
 .٨٥، ٨٤المرجع السابق، ص  (١)

 .٨٦، ٨٥المرجع السابق، ص  (٢)

 .50-49' עמ ,טופורובסקי. מהדורת י ,תחכמוני: יהודה אלחריזי  (٣)
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الذي . أشكو إليك ظلم خصمي إذ  .مي أصغ يا سيدي لكال: قال كبريمها(
ب ويرغب يف مصارعيت وهو متع. بدون جناحني . يريد أن يطري إىل السماء 

وتتحـدث  . ها قد تغطرست على اجلميع : قال له خصمهف.  ومنهك القوى
وأرنـا إن  . لنعرف القوى من الضعيف . واآلن أرنا قدرتك . إلينا بكربياء 

أو يف  وإن كانت مسـاكنك يف اخليـام  . ة ـكانت أسلحتك ضعيفة أم قوي
.  اهيين وبلساين منبع احلكمة والتدبريوكيف تض: قال صديقه.  . .احلصون 

 ألعلي.  لساين وفصاحـة. بقوة عقلي  ألنه لدى قدرة. وبقليب معني البالغة 
ــيء ــيء س ــل ش ــيع  ك ــد . ووض ــيء جمي ــل ش ــر ك   ). . .وأحق

  

خذ كل واحد يثبت قوة كالمـه وفصـاحة   ما أتخاصمهما وتشاجره القاضيبعدما صدق و   
وتارة بالشعر، وأخـذ   ة وصفاتها ونمط حياتها تارة بالنثرالنمل حديثه وابتدأ األول فتحدث عن

تـارة   التي يقطنها بأسلوب بليغاآلخر يتحدث عن البرغوث ولونه وأسلوب عيشه، واألماكن 
تطع إصدار حكمه، إال أنه أظهر أمره، ولم يس في القاضيبالشعر، حتى احتار  وأخرى بالنثر

ريزي بقوله علـى  ا من كرمه وعطاياه، وعبر عن ذلك الحكليهما وأغدق عليهم إعجابه ومدح
  : الراويلسان 

  

)١(  
. توجس قلب القاضي من قوة حديثهما . أشعارمها  وايا. وعندما أكمال قوهلما ( 

ر ـن رأت عيناي كهذا املنظإ. دـاملقيم يف باطن ا. رفعت يدي هللا تعاىل : وقال
. يف أبناء جيلكما . ها هنا علمت أنه ال مثيل لكما . هذا القولكأو مسعت أذناي . 

واآلن تعاهـدا علـى   . صنعتـه ماهر يف . ه ـألن كل واحد منكما بطل يف حرب
                                                 

  .58,57' עמ :שם  (١)
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 عليهما من كرمـه وأغدق القاضي. على الصداقة  اوجتمع. واحموا العداوة . احملبة 
ــق علي.  ــه  وأنف ــن عطيت ــا م ــعداء  . هم ــه س ــن أمام ــا م   .)وخرج
  

  :، فأخبره قائالهخلفهما يتتبعهما وسأل كبيرهما عن اسمه وسر الراويوبعد ذلك ذهب   

)١(  

  أنا حيفـر وهذا مثاري ولكن                        

  أنـا وهــو أشــبال البالغــة                                    

  جالقروي الساذ) ب(
المقامات العربية والعبرية علـى حـد    فيكان من بين األفراد الذين تم االحتيال عليهم لقد   

 الهمـذاني المقامة الثانية عشـرة عنـد    فيتم االحتيال عليه  الذيالساذج  القرويسواء، هذا 
تحمـل   التين من المقامات الحريزي، وتعتبر هاتان المقامتاوالمقامة الحادية والعشرين عند 

ن الذين كـان  بأولئك السذج بسطاء الطوية والغافليهدافا سامية تدور حول التندر والسخرية أ"
  .  )٢("حبائل الغشاشين والمحتالين فييسهل وقوعهم 

ذج ويأكل على قروي سا )٣( –على غير العادة –يحتال عيسى بن هشام  الهمذانيمقامة  في  
لى الضرب واإلهانة مـن  جبة باإلضافة إثمن الو وجبة لحم على حسابه الخاص ويتركه يدفع

حينما  القرويهذا  فيظهرت  التيتلك السذاجة والغفلة . بسبب سذاجته وغفلته صاحب اللحم؛
 دعـا وتهمـا ، ثـم   القروي وحزنه على معى معرفته بوالدي اد الذيل بن هشام بع من قدخُ

شباك االحتيال بقوله  في ويالقرمشهد وقوع  الهمذانيإلى تناول وجبة اللحم، ويصور  القروي
  :على لسان بن هشام

. اهللا بصـيد و فقلت ظفرنـا .  ويطرف بالعقد إزاره.  فإذا أنا بسوادي يسوق بالجهد حماره  
بأبي زيد  لست: فقال السوادي. نزلت؟ وهلم إلى البيت  وحياك اهللا أبا زيد من أين أقبلت؟ وأين

                                                 
 .54'עמ‚ קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי  (١)

 .٢٠٣المقامة العبرية بين التأثر والتأثير، ص: عبد الرازق أحمد قنديل  (٢)

فالعادة في المقامات أن يختص الراوي برواية أحداث المقامة، والبطل هو الذي  يقوم باالحتيال ، لكـن    (٣)
ي أحيانا في االحتيال أو يجعله يقوم باالحتيال لحسابه الخاص مثلما يحـدث فـي هـذه    الهمذاني يشرك الراو

 .المقامة
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واتصـال  . ك طول العهدوأبعد النسيان أنساني.  فقلت نعم لعن اهللا الشيطان.  ولكنى أبو عبيد
ابن هشام بموت والدي  وبعدما عرف )١(" فكيف حال أبيك أشاب كعهدي أم شاب بعدى. البعد 

وذهب  القروي القروي لتناول وجبة لحم ووثق بهادعى حزنه الشديد عليهما ودعا .  القروي
  .معه

 فـي ال ولم يفطن إلى الحيلة، ولم يفكـر  االحتي فيوقع  الذي القرويتظهر هنا سذاجة هذا   
لكنه فطن إلـى  . ن هشام وهو اسم غير اسمه ، ووثق به واعتبره صديقه الذي ناداه باباالسم 

األمر ملياً ويتوخى  فيالحيلة بعد فوات األوان بعدما تلقى من الضرب واإلهانة ما يكفيه ليفكر 
وهو . أنا أبو عبيد . م قلت لذك القريد ك: "ر من ذلك بقوله الحذر والحيطة من اآلخرين وعب

 لعل البديع حاول من خالل هذه المقامة أن يلوم على السذج وثقـتهم . )٢("أنت أبو زيد : يقوى 
ر بأنه من الفطنة أن يتنبه اإلنسان إلى ما يدور من أن يذكِّ"اآلخرين، وحاول فيها  في المفرطة

  .)٣("ويقظةحوله ويتمعن فيما يقال له ويتدبر أمره بروية 

السـاذج   القـروي المقامة الحادية والعشرين للحريزي، كان  فيوخاصة  العبريالمقابل  في  
البداية باسم شبيه باسمه ، وحينمـا   في القروينادى  الذي القينيضحية الحتيال البطل حيفر 

 بأن اسمه غير ذلك، أخبره البطل بأن االسمين متشابهين، وسأله عـن والديـه   القرويأخبره 
إلى الطعام، وقـد   القروي، وحينما عرف بموتهما أعرب عن حزنه عليهما ثم دعا اوأخبارهم

فخ االحتيال بقوله على لسـان البطـل    فيلحظة وقوعه  القرويسذاجة هذا  الحريزيصور 
  : القرويبعدما عرف بخبر وفاة والدي 

  

  

                                                 
 .٩٢، ٩١مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني، ص: بديع الزمان الهمذاني  (١)

 .٩٥المرجع السابق، ص  (٢)

 .٢٠٣المقامة العبرية بين التأثر والتأثير، ص: عبد الرازق أحمد قنديل  (٣)
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)١( .  
ـ . لكي أمزق ثيايب . يدي  مددت. وعندما مسعت كالمه ( ك القـروي  فأمس

وال ينجى من . والديك ال متزق ثيابك ألن احلزن ال يفيد  حبياة: بيدي وقال يل
. بـدالً مـن ثيـايب    .  كبدي تزقلو فعلت ما جيب فعله مل: قلت له. املوت 

الذي كـان يل  . على أخ خملص. الدموع  بدالً من. ولسفكت دماء ضلوعي 
وكم من إحسان قدمـه  . كم من خري جازاين .  قلعة حصينة من أحداث الدهر

عـن   واآلن ياصديقي سر. م بالعدلأن حيك. لكن البد على كل من يفهم . يل 
ـ . أو نذهب إىل السوق . إىل املرتل لنأكل وهيا . نفسك  اوأشترى لك طعام 

طيباً وشهياً ا على النار شواًءمشوي.(  

بحنكة وبراعـة ، وخـدع    ذ احتيالهاستطاع أن ينفِّ القينييتضح مما سبق أن البطل حيفر    
الشديد على ه حزنه القروي فيه عن طريق ادعائبسهولة تامة، واستطاع أن يكسب ثقة  القروي

ودعوتـه   القـروي عن طريق مصاحبة  القروي يمحاولة رد أفضال والدت والديه، أيضاً وم
 لقينـي احيفـر   فيوثق  الذي، القرويتلك الدعوة الكريمة للطعام، قد زادت من ثقة "للطعام، 

البداية، ذلـك األمـر    فياسمه  فيوظن أنه هو صديقه الحقيقي، على الرغم من أنه قد أخطأ 
يدفع ثمن  القينيفخ االحتيال بعدما تركه  فيلكنه وقع . )٢("كان يجب أن يتخذ منه الحذر الذي

فطن إلـى   القرويولكن  القرويالوجبة وهرب من المكان، مختبئاً خلف جدار ليرى رد فعل 
  :نفسه وأنشد قائالً بعدما دفع ثمن الوجبة والم القينييال احت

)٣(   
  اللئيم الذي أشعل النـار يف قليب                  

                                                 
 .209'עמ ,טופורובסקי. מהדורת י ,תחכמוני: יהודה אלחריזי  (١)

 .22'עמ, "ספר תחכמוני"למקורה של המחברת העשרים ואחת ב: יהודית דישון  (٢)

 .207'עמ‚ קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי  (٣)
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                                         لسيفي امن يأتيين به طــــعام  
  ايتـــه مل أره يف حيــألنـ                             

  ر مىنـال على ويسخـحىت جاء حيت                                      
  ةـضحك على حمنيت، ويف البداي                            

  بكــــى وحزن على أبــى                                            

ل على يعتبر نموذجاً لالحتيا الحريزيالمقامة العاشرة عند  فيجدير بالذكر أن احتيال البطل   
الكريم من أجل أن يأكل  القرويعلى  –القينيوهو البطل حيفر _األفراد؛ حيث احتال الضيف 

هذا  فيم المواشي ووأزعجه بصيامه ليالً، زاعماً أن األطباء نصحوه بعدم أكل لح الذيالديك 
  :القينييقول البطل حيفر 

 ְוָרטֹב    ָּדֵׁשן  .... ָוטֹוב    ַרךְ   .... ְוָגדֹול    רָהֵאבֶ     ֶאֶרךְ   .... ַּתְרְנגֹול    ַהָּכְפִרי    ְּבֵבית    ְוָרִאיִתי""""

    ֶאל    ָואַֹמר  ....        ְּבקֹולֹו    ִמְּׁשָנִתי    ֶהִעיַרִני    ַהַּלְיָלה    ָכל    ִּכי  ....        ְלOְכלֹו    ְוִאִּויִתי  ....
    ֲאָבל  .... ָעֵלינּו    חֹוָבה    ְלךָ     ּתֹוָדה    ךְ ְֹוַלֲער .... ָעֵלינּו    טֹוָבְתךָ     ִהְגַּדְלּתָ     ָּתה  ::::ַהָּכְפִרי

    ִמְתֶּוה    ַוֲאִני ....ָּבָׂשר    ֱאכֹל    ִלְבִלי    ַהרֹוְפִאים    ְוִצּוּוִני  .... ָוַסר    ָזֵעף    ְוִלִּבי    החֹולֶ     ֲאִני
  .)١( """"....        ַהַּתְרְנגֹול    ֶזה    ִמְּבַׂשר  ....    ֶלֱאכֹל

مسينـاً  .  طرى اللحم ومجيالً. اطويل اجلناح وكبري .اً ورأيت يف بيت القروي ديك(
وقلـت   .نومي طوال الليـل بصـياحه   ألنه يوقظين من. واشتهيت آلكله. ورطباً 
لكىن مريض وقلـيب  .  وواجب علينا شكرك. لقد أحسنت إلينا بكرمك: للقروى

مـن حلـم هـذا    . وأنا اشتهى األكل . ونصحين األطباء بعدم أكل اللحم.  حزين
  .)الديك

حفص عمر بن الشهيد، وبخاصة الفصل  عربي لهذه المقامة، وهى مقامة أبيوفي المقابل ال  
اني من المقامة، كانت هناك رغبة لذبح الديك واألكل من لحمه ، لكن محاولة الذبح هنا لـم  الث

تكن عن رغبة الضيف مثلما حدث في المقامة العبرية، لكنها رغبة القروي نفسه لكـي يقـدم   
وهذا التغير يعتبر أحد أهم التغييرات التي أحدثها الحريزي على . من لحم الديك الضيفه طعام

  .)٢(العربي المصدر

                                                 
 .109'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )١(

  :من التفاصيل يمكن الرجوع إلى للمزيد  (٢)
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  االحتيال على الجماعات :ثانيا
كـان   –العبريـة  سواء العربية أم–المقامات  فيأن معظم احتياالت البطل  مما ال جدال فيه  

في بعض األحيـان  الضحية فيها جماعات وليس أفراد؛ وذلك ناتج عن طبيعة المحتال بكونه 
أرض  فـي يضطره إلى الحرث تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من المال وهو ما  شخصية فقيرة

لي فإنه من المسلم به أن يبحث عنوبالتا بخيالً امليئة بالناس، أو أن يكون هذا المحتال شخص 
هذا ما دعي المحتال إلـى البحـث عـن أمـاكن     . جماعة يحصل على المال من كل أفرادها

وعلـى   .هخصبة الحتياالت االتجمعات كاألسواق والمساجد ووسائل المواصالت كي يجد أرض
ذلك فقد ظهرت عدة أساليب مشتركة استخدمها البطل في االحتيال علـى الجماعـات وهـي    

  :كالتالي

  االحتيال عن طريق الكدية) أ(

تعتبر الكدية إحدى الوسائل األكثر أهمية بالنسبة للبطل المحتال، والتـي اسـتخدمها فـي        
صورة واسعة، وكانـت إحـدى   االحتيال على الجماعات، حيث ظهرت الكدية في المقامات ب

إذ "األساليب الرئيسة للبطل المحتال في المقامات عامة، وفي المقامات العربية بصفة خاصة؛ 
تعد حكايات المكدين الجذر أو المصدر الشعبي الذي استلهمه كل من الهمذاني والحريري في 

لمتحركة وأنماطه األدبية الذي استقى مادته وصوره الحية ا) المقامات(إبداع فن العربية الفريد 
ويعتبر بديع الزمان الهمـذاني أول مـن    .)١("ونماذجه البشرية من فن الكدية، وأهل الشطارة

جعل البديع من الكدية الموضوع "أدخل الكدية إلى المقامات، وأكثر من استخدام الكدية؛ حيث 
، ومن بعده )٢("منها الرئيس في مقاماته وهو يظهر في جميع المقامات خال ثالث عشرة مقامة
تدور علـى الكديـة   "سارت الكدية عنصراً رئيساً في المقامات، وعند الحريري كانت المقامة 

، وسار السرقسطي خلف الحريـري، وأدخـل   )٣("غالباً، وأنه أشرك معها موضوعات أخرى
م تحظ أما عند الحريزي فل. )٤("ومنها أربع عشرة مقامة تحتوي على الكدية"الكدية في مقاماته 

  . الكدية باهتمام بالغ عنده، وظهرت بشكل واضح في المقامة التاسعة والعشرين

                                                                                                                                            

-٦٧٠الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم األول، المجلـد الثـاني، ص   : ن بسام الشنترينيبا -
٦٨٥.  

 .100-87'עמ, לאלחריזי" מקאמת התרנגול"מקורה הערבי של : שטרן. מ. ש -
  .٣٠٣الشطار والعيارين، ص: محمد رجب النجار  (١)
 .٢٩مقامات الهمذاني وعالقتها بالفنون األدبية، صأصول : عبد الرحمن مرعى  (٢)

 .٥٤المقامة، ص: شوقي ضيف  (٣)

 .30'עמ ,מוטיב הקבצנות במקאמה :עבד אלרחמן מרעי  (٤)
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ال شك أن الهدف الرئيس للمكدي هو الحصول على المال أو أي شيء مادي يرغب هـذا     
المكدي في الحصول عليه، في حين أن مؤلف المقامة كان يتخذ من هذا المكدي وسيلة يحقق 

ه من الكدية، وعلى هذا فقد اختلفت أشكال الكدية طبقا لهدف المؤلـف  به ما أراد أن يهدف الي
من المقامة؛ إذ تعمد مؤلفو المقامات توظيف المكدي للنيل من شخصـيات مختلفـة، بهـدف    

وأكثـر  : "السخرية من بعض المخالفين أخالقيا واجتماعيا، وفي هذا الصدد يقول أحد الباحثين
ات هي التي تكون في ثياب المكدين يستوي في ذلك المقامات أنواع السخرية شيوعا في المقام

المشرقية واألندلسية، فالبطل دائما يسخر بالناس وبالمجتمع من خالل حيل المكدين وأساليبهم 
، بل قد يواالجتماعي واألخالق يوهي في مواقفها تهدف إلى الكشف عن الفساد والخلل السياس

من القضاة والفقهاء المتلحفين بثياب الزهد والصـالح نفاقًـا   تأتي أحيانًا ساخرة لتعري كثيرا 
   )١("وزيفًا من أجل أغراض دنيوية

تتخذ من  التيلعل من أبرز صور االحتيال على الجماعات عن طريق الكدية، تلك الكدية و   
المصلين مـن ربهـم، كـي     المكدي لحظة تقربدور العبادة مسرحاً لها؛ حيث يستغل البطل 

، ثم يحصل علـى المـال مـن    همع وتقلب الدهر وبهم بعدما يشكو لهم سوء حالهستعطف قلي
 الهمـذاني دور العبـادة عنـد    فـي يستجدى الناس  الذي المكديأيديهم، وقد ظهرت صورة 

  .)٢(الحريزيوالسرقسطي و

يـوم شـديد البـرودة     فـي المقامة السابعة عشرة بصحبة ابنه  في الهمذاني يظهر مكدي   
 عليهما الراوي يتصدقف  المسجد، ويشكيا تقلب الدهر وضيق ذات اليد، فيس ويستجديان النا

ح هـو نفسـه البطـل أبـو الفـت      المكديالنهاية أن  في الراوي، ثم يكتشف عطيهما خاتمهوي
بين المصـلين   فتىالمقامة الخامسة للسرقسطي يقف  فيو .)٣(ابنههو  سكندرى وأن الثانياإل

وأن األيام غيـرت   عمال الصالحة ، شاكياً سوء حاله وفقرهويعظهم ويحثهم على التزود باأل
، ويوضح للمصلين أن هذا الصبي سر، ثم يتقدم شيخ من بين المصلينلى العحاله من اليسر إ

                                                 
(١)

المقامات األندلسية في عصري الطوائف والمرابطين، رسـالة ماجسـتير غيـر    : شاهر عوض الكفاوين  
هـ، ص ١٤٠١-١٤٠٠، جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة منشورة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

١٣٧.  

المقامة السابعة عشرة عند الهمذاني والمقامة الخامسة عند السرقسطي والمقامـة التاسـعة والعشـرون      (٢)
 .للحريزي

  : لمزيد من التفاصيل، راجع  (٣)
-

 .١٢٥-١٢١مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني، ص: بديع الزمان الهمذاني 
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 نالنهاية يحصال في، واكانا أغنياء وأصبحا فقراء، ويطلب من القوم مساعدتهم اهو ابنه وأنهم
   .)١(على الصدقات

ة في دار العبادة، وهما يرتعشان من شدالبطل حيفر القيني برفقة ابنه  يظهر الحريزيوعند   
ـ  الذيتذكير الناس بأن الدهر هو  فيبالية، ويبدأ األب  االبرد ويرتديان أطمار ر حالهمـا  غي

بحديث أثار عطفهم ورقق قلوبهم،  في الحاضرينكانا أغنياء، ثم يقوم الصبي ويخطب  اوأنهم
  .)٢(الرجل وابنه حتى انهالت العطايا على

المقامـات   فـي احتياله على جماعة المصـلين   فيعدة وسائل مشتركة  المكديلقد استخدم   
 الحريزيو الهمذانيهيئة تثير عطف الحضور، فعند  فيوابنه  المكدييظهر ؛ حيث )٣(الثالثة

هيئة ضـعيفة وعينـاه    فيظهر الصبي  السرقسطيظهر الصبي وهو يرتعد من البرد وعند 
، مقامات بطلب اإلحسان بلغة فصيحة وأسـلوب بليـغ   الثالث في المكدين، أيضاً يتقدم تدمعا

  .يتسم بالوعظ وإثارة شفقة المصلين

كان يتمتع  التي مصلين يوضح لهم سبل العيش المريحيتوجه األب إلى ال الهمذاني ففي مقامة  
يستجيبوا لـه ويتصـدقوا   ، وعندما يرى أن الناس لم ابها هو وابنه وأن األيام غيرت أحوالهم

ما عسى أن أقول وهذا الكالم لو لقي الشـعر  ": فيقول االبن ،عليه يطلب من االبن أن يتدخل
ما مل تسمعوا قبـل  . وإن قلباً مل ينضجه ما قلت لنيئ وقد مسعتم يا قوم . حللقه أو الصخر لفلقه 

. ذكـروين أذكـركم   وا. واقياً ىب ولـده . وليذكر غده. فليشغل كل منكم باجلود يده . اليوم 
من يـده، وتصـدق علـيهم النـاس      اخاتم الراويوعلى الفور أخرج  ،)٤("وأعطوين أشكركم
  .وأعطوهم هباتهم

لم يحرك سـاكناً،  في الناس، بعدما وجد أن كالم ابنه يتقدم األب ويخطب  السرقسطيوعند   
  :أحد وأنشد قائالً رهم بأحوال الدهر وتقلبات األيام وأن الدهر ال يبقى علىوأخذ يذكّ

                                                 
  : لمزيد من التفاصيل، راجع  (١)

-
 .٦٤-٤٩المقامات اللزومية، ص : السرقسطي 

  : لمزيد من التفاصيل، راجع  (٢)
-

 .253-250'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי 

  .41-37'עמ ,מוטיב הקבצנות במקאמה :עבד אלרחמן מרעי(٣)  

التوجه نحو الحضـور بأسـلوب بالغـي    : تركة في المقامات الثالثة هيوبناء عليه، فإن العناصر المش       
وتذكيرهم بحالة اليسر والغنى والمتعة التي كان يتمتع بها المكدي وابنه، ثم اللوم على الدهر الذي قلـب  

 .أحوالهم، وطلب اإلحسان بأسلوب بالغي يثير شفقة المصلين
 .١٢٤، ١٢٣ديع الزمان الهمذاني، ص مقامات أبى الفضل ب: بديع الزمان الهمذاني  (٤)
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  إذا دعا باحلسـابِ داعٍ
  فيـا سعيـد ويـا شقـي                       

ى راجياً رِضاهرت كيف  
                          والتقـى ـَر   وغيـرك البـ

ـُرضى   ال عمل صاحلِ فَي

                           ـيقالن ـُك   عنـك وال جيب
  شتانَ ما معشب غَــذَاه

                             ـىكاملـجن ق ـْلَق   )١( وسم
  هانَ على املرِء ما يالقى

                        يلَى لُقي العن ذإنْ كانَ م  

وم هادى لسامي اهلُمطُوب  

                               ـِى   )٢( لـه إلـى ربـه رق
 فـي فيظهر طلب اإلحسان من قبل االبن بعدما فشـلت محاولـة األب    الحريزيأما عند    

االبن وألقى حديثـه بأسـلوب    استرقاق قلوب الحاضرين والحصول على عطفهم، حيث تقدم
  : في هذا يقول، وبالغي

  

  
)١(.  

                                                 
 .األرض المستوية الماء: القاع المستوى من األرض، القي: سملق  (١)
 .٦١، ٦٠المقامات اللزومية، ص: السرقسطي  (٢)
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اه وأنتم ختفون مـا تـر  .  طوال حياتكمها هي آذانكم تسمع اليوم ما مل تسمعه (
أم أن هـذه  . إليكم  اوكأن هذا الطلب ليس موجه.  م وتديرون وجوهكمأعينك

.  ويكسر قسـوة قوتـه  . كل واحد منكم خالقه  واآلن فليذكر. املوعظة لغريكم 
ـ . ويفعل اليوم ما جيده ولده غدا . فال يقبض يده عين . ويرق قلبه وكبده   افوخي

خبز مثلى ويضطره سأل الناس كسرة لي فيعود. دث البنه غداً ما حدث لنا لئال حي
  ).الدهر لرجال قاسني مثلما اضطرين

. وتعجبوا لعذوبة لسانه . انفطر قلبهم الذي كان مثل احلجر"وبعدما سمع القوم حالوة كالمه   
  .)٢("كل رجل حسبما تعطى يده. وتصدقوا كلهم على األب وابنه . وقوة عقله 

سار على نهج الهمذاني فـي   الذي، الحريريعند  تجدر اإلشارة إلى وجود صورة مشابهة   
دائما يتظاهر البطل بأن الدهر قلب له ظهـر المجـن، وفقـد أموالـه     "؛ فعنده استخدام الكدية

مقامة احتال على جميع  ٤١ فييومي، وذلك لوأمالكه وأنه بحاجة ماسة للحصول على قوته ا
 التـي ، تلـك الكديـة   )٣("الكدية تناولت موضوع ١٧الطبقات االجتماعية، اشتملت منها على 
  .معظم األحيان فياستخدمها البطل لالحتيال على جماعات 

في صورة امرأة عجـوز معهـا    السروجيالمقامة الثالثة عشرة يظهر البطل أبو زيد  فيف  
، وأخذت تطلب المال من مجموعـة مـن   وتظهر عليهم عالمات البؤس والفقرين طفلين جائع

، بدأت المرأة تشكو الفقر بأسلوب بالغـي يثيـر   اوي الحارث بن همامالرالشعراء كان بينهم 
الشفقة، متهمة الدهر بأنه قلب حياتهم وغير أحوالهم من الغنى إلى الفقر ومن الراحـة إلـى   

  :الشقاء وأنشدت قائلة

 ــريض ــتكاء امل ــكُو إىل اهللا اش   أش
  يــا قــوم إمنــا مــن أُنــاس غَنــوا
   دافــع لــه م لــيسهــارفَخ  

ــان ــوزت ك ــةٌ أع عجــا ن   وا إذا م
ــم  ــارية نريانهـ ــب للسـ   تشـ
ــاغباً   ــم س ــار هل ــات ج ــا ب   م

     ى البغـيضاملعتـد الزمـان بير  
 الدهر عنهم غَضـيض فندهراً وج  

ـ    ني الـورى مسـتفيض  وصيتهم ب
  ضـاً أَريـضهباِء روالش نةىف الس  
  يف حلمـاً غَـرِيضمونُ الضطْعوي  

    عٍ قـالَ حـالَ اجلَـرِيضوروال ل  

                                                                                                                                            
 .252' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  (١)

 .252' עמ, שם  (٢)

 .٣٥٢ألندلس بين التقليد والتجديد، صاألدب العبري في ا: عبد الرحمن مرعى  (٣)
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ــردى   فغيضــت منــهم صــروف ال
ــرى  ــونُ الثَّ ــهم بط ــت من عوأُود  
ــا   ــا املَطَ ــد املَطاي ــي بع   فمحمل
ــتكى   شي تلــأْت ــا ت ــي م خوأَفْر  
 ــه ــت يف ليلـ ــا القانِـ   إذا دعـ

ــابِ ــا رازق النعـ ــه يـ   يف عشـ
 ــه ضرع ــن ــم م ــا اللَّه ــح لن أَت  
 ــو ــا ولَ نــوعِ ع ــار اجلُ ــئُ ن طْفي  
 مهــاب ــا ن ــف م كشــى ي ــلْ فَت   فه
  ــه ــي ل ــو النواص نحي تــذ   فوالَّ
ــفْحةٌ   ــد يل صـ ــوالهم ملْ تبـ   لـ

  

ــيض غــا ت لْهخملْ ن ــود ج ــار   بِح
ي وأُســاةَ املــريضحــامالت أُســد  
   ـيضاليفـاعِ احلَض وموطين بعـد  
    ـيضمؤساً لـه يف كـل يـومٍ وب  

ــو ــيض م ــدمعٍ يف ــادوه ب   اله ن
   ظْـمِ الكَسـريِ املَهِـيضالع وجابِر  
    حـيضر قَـىن ـسِ الـذَّمند نم  
خــيضحــازرٍ أو م ــن م ــة   بِمذْقَ
   ـرِيضالطَّوِيـلَ الع ـكرالش منغوي  
   وبِـيض ـودـعِ ساجلَم وهجو يوم  

 ظْمِ القَــريضــنل يت١(وال تصــد(   
  

  

شعرها أعطاها الناس حتى امتأل جيبها وأحسنوا إلى أوالدها وتركت المكـان  وبعدما أنهت   
ـ  ت إلى مسجد خاٍل، وأزالت النقاب عنوذهبت، وتتبعها الراوي إلى أن دخل ف وجهها، واكتش

  .زيد السروجي أنها لم تكن امرأة بل البطل أبا

  انتحال شخصية الطبيب )ب(

لفة، ويرتدي لكل دور زيه ن يتقمص شخصيات مختال شك أن البطل المحتال في المقامة كا   
، وكانت شخصية الطبيب من أبرز الشخصـيات  من أجل تنفيذ خطته علي أكمل وجه ،المحدد

التي تقمصها أبطال المقامات بصفة عامة وظهرت بصورة واسعة في المقامـات العبريـة ،   
  .وظهرت بصورة أقل في المقامات العربية

الموصـلية   المقامـة ذاني شخصية الطبيب فـي  مبطل اله سكندريأبو الفتح اإل لقد تقمص   
 ، وتظهر النية في االحتيـال مـن  للالحتيال علي قوم لديهم ميت من أجل الحصول علي الما

عـن   الفتح اإلسـكندري  اوي عيسي بن هشام بسؤال البطل أبيالر يقوم حيث ؛بداية المقامة
يشترك الراوي مع البطل في االحتيال، وعلي هـذا   وهنا ،)٢("أين حنن من احليلة ": الحيلة قائالً

                                                 
 .١٣٢،١٣١مقامات الحريري، ص: البصري الحريري  (١)

  .١٤٥مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني، ص : بديع الزمان الهمذاني  )٢(
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احتاال مرتين في  اذلك ألنهم ؛)١("شيطانني مريدين"المقامة بأنهما  يصفهما أحد الباحثين في هذه
  . لثانية علي أهل قرية يخشون السيل، والمرة ا؛ المرة األولي علي أهل ميتهذه المقامة

بصحبة الراوي على قوم لديهم ميـت   إلسكندريالبطل ا المقامة يمر في النصف األول من  
وهنا يتدخل اإلسكندري كي يبدأ بنصب بشباك احتياله وهو ال يبـالي بمـدي   . وكادوا يدفنوه

فيهم رحمة أو شفقة، وحينما رأي هـذا المنظـر   ال يراعي بالقوم، ف الذي حّل الحزن واألسى
  :قال

ودخل الدار لينظر إيل . ه ـويف هذا القطيع سخل. ه ـلنا يف هذا السواد خنل" 
. وهيئ تابوته ليحمـل  . وسخّن ماؤه ليغسل . امليت وقد شدت عصابته لينقل 

فلما رآه اإلسـكندري آخـذ   . وحفرت حفرته ليدفن . وخيطت أثوابه ليكفَّن 
يا قوم اتقوا اهللا ال تدفنوه فهو حي وإمنا عرتـه  : فقال . ه ـفجس عرق. حلقه 
          .)٢("نـا أسـلمه مفتـوح العيـنني بعـد يـومني      وأ. وعلتـه سـكته   . ته 

إلسكندري أن يحتال علي القوم بعدما أوهمهم أن ميتهم حي لكنه مـريض،  وبهذا استطاع ا  
طايا علي اإلسكندري وعيسي ، فصدقه القوم وانهالت الهدايا والعوأنه طبيب ويستطيع عالجه

، ويصـور  ي اإلسكندري كي يعـالجهم جماعات إل، جاء القوم بن هشام ، وبعدما انتشر الخبر
جاءه . يف أفق اجلو . وانتشر جناح الضوء . بتسم ثغر الصبح فلما ا": الهمذاني هذا المشهد قائالً

وعلي . )٣("وتدع القال والقيل. حنب أن تشفي العليل : وقالوا . الرجال أفواجاً والنساء أزواجاً 
، ولم يكتفيا عن طريق الغش والخداعالقوم  ستطاع اإلسكندري وابن هشام أن يحتاال عليذلك ا

رية كانوا يخشون تدفق مياه السيل، بما حصال عليه من مال وعطايا بل ذهبا يحتاال علي أهل ق
ثم الذا بالفرار بعدما اإلسكندري ورفيقه أن يخدعا أهل القرية بالكذب والخداع  وبالفعل تمكّن

  . حصال علي غرضهما

تانية يقوم أبو الفتح اإلسـكندري  سلخصوص في المقامة السجوفي موضع آخر وعلي وجه ا  
  :باالحتيال علي الناس ببيع الدواء المغشوش ويعرض أدويته بأسلوب بالغي ، جاء فيه

. وأحجية ربات احلجال . أنا أُدعية الرجال . وأحدوثة الزمن . أنا باكورة اليمن " 
. دية وبطوا والبحار وعيوـا  واألو. واجلبال وحزوا . سلو عين البالد وحصوا 

                                                 
  .٤٩٤موسوعة أدب المحتالين، ص: عبد الهادي حرب (١) 
    .١٤٧ –١٤٦، صالهمذاني لزمانا مقامات أبي الفضل بديع: بديع الزمان الهمذاني  (٢)
  .١٤٩المرجع السابق، ص  (٣)
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يقـول هـذا أبـو    . ناثر هوس . يراين أحدكم راكب فرس . . .  واخليل ومتوا 
وانصبت املراكب دفعـت  . . . عاينتها وعانيتها . ال ولكين أبو العجائب . العجب 

وال بد يل أن أخلع  ربقة هذه . إيل مكاره نذرت معها أال أدخر عن املسلمني منافعها 
فليشـترِ ال مـن   . وأعرض دوائي هذا يف أسواقكم . مانة من عنقي إيل أعناقكم األ

ــد     ــة التوحي ــن كلم ــأنف م ــد وال ي ــف العبي ــن مواق ــزز م   .)١("يتق
  

يفهم بنفسه مفتخراً بكثرة تجواله، مادحاً صفاته، لقد بدأ بطل الهمذاني خطابه إلي القوم بتعر  
بلـدان ،  فاخر البطل بكثرة تجواله وتنقله بين ال؛ فدائما يتوهذا أسلوب اعتاده أبطال المقامات

  . تفاخر بكثرة تجواله وفي هذا يقول اإلسكندري م

  أنا جوالـةُ البـــال
  أنا خـذروفةُ الزمــا

   ـــق ـــوابه اُألف   د وجـ
 قـارةُ الطُّــروعم ٢( ن(  

  

  

   :ويتفاخر بنفسه واحتياله في المقامة المارستانية

ـُوع العج   ائــبأنا ينب
ســنام أنا يف احلَـق  
  أنـا إسكـندر داري

  اعتـدي فـي الديـر

  يف احتيـايل ذُو مراتـب  
أنا فـي الباطـل غـارِب  

فـي بـالد اهللا ســارِب  
براه يساً ويف املسجدّس٣(ق(  

يقـول  ، وفي هذا طله بنفسه وقدرته علي االحتيال بأساليب مختلفة، في تفاخر بوقلده الحريري
  : السروجي في المقامة الطيبية 

  ـُثْلَــه   أنـا يف العـاملِ م
  غـري أنـي كل يــومٍ 

  

  
  
  
  
  
  

 ـــه ـــلمِ قبلَ ـــلِ الع   وأله
ـــةُ   ــريسٍ ورحلَ ـــن تع   بي

  

  

  

  

  

                      . . .                                 . . .  

                                                 
 . ٤١–٣٦المرجع السابق، ص (١)
   .٧١المرجع السابق، ص (٢)
   .١٩٩المرجع السابق، ص (٣)
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  لبست لكل زمــان لبوســـا  
  ـــا وعاشرت كل جلـيسٍ مب  
  الكــالم أُديـر فعنـد الرواة  

  

  وال بست صرفَيه نعمـي وبوسـي    
ـَليســـا     يـالئمـه َألروق اجل

  )١(وبني السـقاة أُديـر الكُؤوسـا
  

  :ويتفاخر بطل السرقسطي بنفسه وكثرة تجواله في المقامة الخامسة  
ـَدوسـي حقــاً أنا الس  

َـ        وراً طَـوراً حريبـاً وطـ

ــريِ   ــرِ أَس ــربِ والبح   يف ال
  )٢(أخـا ثَـراٍء ويســـرِ  

  

  

  :قائالً بذكائه ومكره في المقامة الثامنة والثالثين البطلد الحريزي يتفاخر وعن  

  )٣(  

  ينــر ابن قيــحيف احقاً أن                           

  ينـــضعب يرــعقلي مثل حلي                                  
  هــوىب ملن ال يترك نصيبـط                          

  رـمن كل موتى النقيصة أبناء الفق                                      
  لوال دهائي الذي مجع يل املال                             

                             الصرخت من نقص كل شئ وأنا لست فقري   

، لكـن توجـد   العربية ق إلي احتيال الطبيب في المقاماتالذي تطر وحده لم يكن الهمذاني   
قامة التاسعة واألربعين للسرقسطي، حيث يظهـر البطـل   صورة لهذا الطبيب المحتال في الم

، وأخذ يخطب فـي  لسن يدعي قدرته علي عالج األمراضفي صورة طبيب كبير ا السدوسي
  :يستطيع عالجها، وقال يناً األمراض التيالناس مب

                                                 
   .٣٤٧،٣٤٨مقامات الحريري، ص: البصري الحريري (١)
   .٦٢للزومية، صاالمقامات : السرقسطي (٢)
 .307 'עמ, טופורובסקי. ת ימהדור, תחכמוני: יהודה אלחריזי  (٣)
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. أخذا عـن العلمـاء   . وخبايا من احلكمة وضرائر . عندي يف هذا الشأن سرائر " 
أين من شكا من هذه األعراض ، أين مـن رمـي مـن هـذه     . ولُقنتها عن احلكماء 

أين مـن خامرتـه   . أين من حلقته آفة ، أين من برحت به عالقة أو شآفة . األغراض 
عندي من احلكمة خواص . . . س ، ولعبت به األجراس والوساوس األشواق والوساو

  )١("وشفاء األذن والعني. فيها أمنة الفازع ، وسلوة النازع . ونوادر ، وسوابق وبوادر 
  

ط علـيهم أن  فاشـتر  ،، توافد الناس عليه جماعاتوبعدما سمع الناس عنه، وانتشر الخبر   
بما جنـاه   كي يهربلاً المال وعدهم بمداواتهم غددما حصل علي ، وبعيحصل علي المال أوالً

  .  من مال نتيجة ما زرعه من احتيال

، وقدرة هذا الطبيـب علـي   ابق الناس في إعطاء المال للطبيبوقد عبر السرقسطي عن تس  
  : حتيال والهروب بقوله علي لسان الراوياال

فأرسل قوله . ومبهم فتسابق الناس إليه بالدينار والدرهم ، مث سألوه عن كل مشكل "
مث قال أيها الناس كثر السؤال ، وقـل  . حدساً ورمجاً ، وأوسع عودهم عضاً وعجماً 

وقد دنـت للغـروب أم لعـاب ،    . واشتفى الواصل ، وما استويف احلاصل . النوال 
  .)٢("ويف غد إن شاء اهللا تتقاضى الديون. ودخلنا من القول يف مسالك ضيقة وشعاب 

  

سبق أن البطل في المقامة العربية تقمص شخصية الطبيب من أجـل االحتيـال    يتضح مما   
ـ اً في المقامة الموصلية والمقامة السجالجماعات وسلب أموالهم، وظهر جليعلي  تانية عنـد  س

لطبيـب  أيضاً ظهـرت صـورة ا   .السرقسطي في المقامة التاسعة واألربعين دالهمذاني وعن
 زبارهبن تبر يوسف ، ويعوذج الحتيال البطل علي الجماعاتمة كنالمحتال في المقامات العبري

، وتبعه الحريزي فـي  )٣("ة الطبيب في أدب المقامة العبريةأول من وجه سهام نقده لشخصي" 
  . المقامة الثالثين والمقامة الثامنة واألربعين 

ت ابن زباره سـلبيا  في الفصل العاشر وأبان زبارهابن  دلقد ظهر الطبيب المحتال عن
، ليثبت مدي ضعف هذا الطبيب مـن  سئلة التي تتعلق بالطب؛ من خالل بعض األهذا الطبيب

هذا يقـول ابـن زبـاره مخاطبـا      ، وفيعلي خداعه واحتيالهناحية المعرفة الطبية ويلومه 
  :_وهو نفسه البطل عنان_الطبيب

                                                 
  .٥٣٩المقامات اللزومية، ص: السرقسطي (١) 
  .٥٤٤،٥٤٣المرجع السابق، ص   (٢)

  .٥٣٧رية، صبالمقامة بين العربية والع: مناع حسن عبد المحسن (٣) 
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 ציר כל ומזיח ,תרפא ומדוה תחלוא וכל אתה הלא אמרת כי איש חכם" 
, כי אם לדבר תוך זמרמה, אראה שלא למדת מן החכמה. אמרפ וכאב

בשפת , ולהכיר מילים, בלשון כזבים ושקרים, להרבות דברים ומאמרים

להראותם רקחים , ולשאול בהם אנושים, לשור על אנשים ؛הבל הבלים

  .)١("ולקחת הוניהם, לעצם את עיניהם, ומיני עשבים ובשמים, וסמים

جل مجيع األمـراض واآلالم، وتزيـل اآلم الوضـع    أمل تقل إنك رجل حكيم وتعا(
أ إيل التالعب وتبالغ ـأري أنك مل تتعلم احلكمة، وحينما تتحدث تلج. واألوجاع 

يف األحداث واألمور، بلسان الكذب والبهتان، وتكثـر كلماتـك بلغـة باطـل     
ـ    ر، ـاألباطيل، لتتربص بالناس وتبحث عن األمراض، لتـريهم الـدهان والعقاقي

من األعشـاب والـروائح، لتخـدع بصـائرهم، وتسـلب أمـواهلم       اوأنواع(.     
كي يسبك  ، وقد أعد أدواته وأدويتهبيب المحتال في المقامة الثالثينوعند الحريزي يظهر الط  

  :وصف الحريزي هيئته وأدوات احتياله علي لسان الراوي  حيلته ويحتال علي القوم،ى وقد

  

 )٢( .  
ورأيـت  . يقفون علي هيئة دائـرة  . يأتون من كل اجتاه .  اقادم اغفري اًرأيت مجع(

. يقف من حوله حشد غفـري  . يطأطئ رأسه كاَألسل  اًعجوز رجالً. داخل احلشد 
. بأنواع من الدواء . أواين مملوءة وأمامه . ضاحية الصاحلني . مدخل وهو يقف يف 

. اخلفيفـة  وأمامه ضمادات للجـروح  . وهذه ا زيوت . يف هذه مستحضرات 
وعنـده أدوات  . أدوات عديـدة  . معدة لعالج أي مـرض  . وللجروح العميقة 

ـ    يةحديد   ). ة أسـنان وأدوات حجامـة وكـي    وكماشـة وشـوكة ذات ثالث
  

                                                 
 .122,121'עמ, בעריכת ישראל דוידזון, ספר שעשועים: יוסף בן מאיר בן זבארה  )١(

  .254 'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, כמוניתח: יהודה אלחריזי(٢)  
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خذ يخطب في الناس مظهـراً  أ ،باإلضافة إلي هذه األدوات التي استخدمها الطبيب المحتال  
تطيع عالجها بأسلوب يعرض األمراض التي يس ، وأخذرته الطبية علي عالج الناسدعلمه ومق

 : مشوق جاء فيه

 )١(  

وعنـدي  . سكن اآلالموأ. أفرج كرب املهمومني. ي املعاقأشف أنا بعون اهللا( 
ولـدى  . ولدغة احلية والثعبـان  . يف اجلسد. لكل جرح وحرق. عالج مفيد

. أعيدهن حبـاىل  و. ولدى عالج إلجناب العواقر... ضمادة لكل جرح مفتوح
  )ولكل جرح مل يلتئم. لكل داء. ولدى دواء . وأقوى النساء الباردات جنسيا 

قدرتـه علـي عالجهـا،    التي أعلن الطبيب  ق هذه القائمة من األمراض المتعددةعن طري  
ون فيه ، أيضاً أضفي علي نفسه داللة تقـرب إلـي اهللا   الناس ويجعلهم يثق استطاع أن يخدع

، أيضـاً  نه وقف في مدخل ضاحية وصفها بضـاحية الصـالحين  ؛ خاصةً أينوميوله إلي الد
فيقول بإذن الـرب   استعان ببعض العبارات الدينية التي تجعل الناس يثقون في صدق كالمه ،

تلك العبارات الدينية التي تعمد هذا الطبيب التلفظ بها . وبمساعدة الرب وبمساعدة ساكن السماء
، وتجذب المرضى نحـوه _ بالنسبة له_ ا أثرا إيجابيا ربما كان له ته علي الناسلكي يسبك حي

أدت إلي توافـد النـاس إليـه     من األمراض التي زعم أنه يداويها؛باإلضافة إلي الكم الهائل 
  :الراوي بقوله  هعنعبر جماعات جماعات ، وهذا ما 

)٢(.  

                                                 
 .255,254' עמ, שם  )١(

  .256' עמ, שם  )٢(
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 ك يفوجتمعـوا كاألمسـا  . دفقوا إليه حلالوة حديثه وت . وعندما مسع القوم كالمه(
ويأخـذ  .  ويعطى هلم أقاويل باطلـة ... اآلالف وعشرات اآلالف وجتمع.  تهشبك

  )حىت امتأل جيبه وبطنه. املال من أيديهم

علي جماعات  أن يحتالل شخصية الطبيب اانتحعن طريق  يفر القينيوبذلك تمكن البطل ح  
، بقاتهم وأمراضـهم هم وتنوع طالغ الراوي في عددهم فهو يقصد كثرتوإن ب ،كثيرة من الناس

ويستغل هـو  "، وهم يبحثون عن الدواء والعالج، مستعدون لدفع كل غال ونفيس لهذا الطبيب
بمدي  ، ويجمع منهم األموال بعد أن أحسهذه الفرصة ويشرع في بيع أدويته علي الحاضرين 

واالحتيـال  جيداً أنه ال نفع منها ، وذلك هو الغش وأدويته التي يعرفها  تناع الجميع بحديثهاق
  . )١("بعينه

زراحي ، ويسأل عن طبيب يعالجه واألربعين يمرض الراوي هيمان اإل وفي المقامة الثامنة  
، وما إن يذهب إليه حتى يكتشـف  الناس علي طبيب ذاع صيته واشتهر بمهاراته الطبية فيدله

ب أمـوال  يب من أجل أن يسل، ويدعي أنه طبنه وأنه طبيب محتال يزيف الحقائقزيفه وبهتا
، وعلي الفور يبـدأ هـذا   ينما جاء إليه شخص يشتكي من الحبح الناس ،خاصة أنه لم يفاجأ

، وأنه يستطيع مداواته ، وأشار إليه بقائمة التعامل مع هذا الشخص وكأنه مريضالطبيب في 
  : وهمية من األدوية جاء فيها 

)٢(.  

ومسـحوق احلـب    .  ة ـة الغاليـوعطور الصداق  . ة ـاجلماع خذ من عبري (
وتفاح الثـديني ومستحضـر     .  ن العيننيـوزهور الشفتني وسوس  . ر ـالطاه

وبلـور  . ح النسـمات  ـاليت حترك ري.ة ـات اللطيفـوفروع القام  . األنفني 
فني النظيفني ـعلي الك الكل حىت يصبح ناعماوتسحق  .  وثلج اليدين . األسنان 

     ) . مـن بلسـم الرمـوش    يـه قلـيالً  وتضـع عل   . وتعجنه بعسل الفكـني  . 
                                                 

   .٥١المقامة العبرية بين التأثر والتأثير، ص: عبد الرازق أحمد قنديل (١)
  .375 'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٢(
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اسـتطاع   )١("عديمة القيمة والتي تكون ضارة في بعض األحيان "وبهذه القائمة من األدوية   
أن يمارس احتياله علي هذا الشخص ال يبالي بحالته ، ويعطي  ،ر في هيئة طبيبالقيني المتنكِّ

  . ي إال من نسج خيال القيني ، وما هوال تشتري وال يمكن الحصول عليهاله أدوية ال تباع 
  االحتيال بالرقية )ج( 

كان االحتيال بالرقية أحد األساليب التي استخدمها البطل في االحتيـال علـي النـاس فـي       
ية والعمان ا في المقامة الحرزية للهمذانيية والعبرية علي حد سواء، وظهر جليالمقامات العرب

يظهر البطل على حيث  لثامنة والثالثين للحريزي؛سطي واللحريري والرابعة واألربعين للسرق
، وهو ظهر سفينة كادت أن تغرق من شدة تالطم األمواج، والناس في هلع وخوف من الموت

حينما يسأله الناس عن سبب اطمئنانه ، يدعي أنـه  و، تماماً وكأنه على يقين من النجاةهادئ 
  . يمتلك ما ينجيه من المخاطر 

أله الناس عن سبب ، وعندما سدري هادئاً مطمئنا ال يخاف الموتاإلسكنالهمذاني كان  دفعن  
 فكـلٌّ . نح كالً منكم حرزاً لفعلـت  ولو شئت أن أم. صاحبه  حرز ال يغرق:" هدوءه ، أجاب 

 )٢("لن أفعل ذلك حىت يعطيين كلُّ واحد مـنكم دينـاراً  : فقال . رغب إليه وأحل يف املسألة عليه 
 .ره في البداية أثناء شـدة األمـواج  خداع القوم عن طريق صبمن   وبذلك تمكن اإلسكندري

قـد ضـمن   . آبت يده جيبه فأخرج قطعة ديباج فيها حقَّه عاج " وبعدما أعطاه القوم ما طلب 
  .  وأعطي كل واحد واحدة  )٣("صدرها رقاعاً

لقوم مـن  حرز السفر الذي ينجي ا د الحريري يزعم البطل أبو زيد السروجي أن لديهوعن   
قوم وجعلهم يصـدقون كالمـه   المهالك ، وأخذ يخطب في الناس بأسلوب بالغي أثار انتباه ال

وإن معي لعوذة عن األنبياء مأخوذة، وعندي لكم نصيحة، براهينها صـحيحة،  ": حيث قال لهم
وما وسعين الكتمان، وال من خيمي احلرمان، فتدبروا القول وتفهموا، واعلمـوا مبـا تعلِّّمـون    

؟ هي واهللا حرز السفر، عند مسريهم يف !أتدرون ما هي: مث صاح صيحة املُباهي، وقال. علِّّموا و
وا استعصم نوح من الطوفان، وجنا ومن معه مـن  . البحر، واجلُنة من الغم، إذا جاش موج اليم 

 مايضـاً بعـد  ، بل احتـال أ باالحتيال علي ظهر السفينة فحسب أبو زيد لم يكتف. )٤("احليوان

                                                 
(١) Judith Dishon: Medieval Panorama in the Book of Tahkemoni, American Academy for 

Jewish Research, Vol. 56 (1990),  p. 25   
   .١٨٣،١٨٤، صمقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني :بديع الزمان الهمذاني  (٢)
  .١٨٤،١٨٥المرجع السابق ، ص  (٣)
   .٤١١مقامات الحريري، ص: البصري الحريري  (٤)
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ن صاحبه يخشي من سقوط الحزن أل ي احدي الجزر وكان فيها قصر يمألهاستقرت السفينة عل
نـه يسـتطيع   وأ ,)١("عرافاً كافياً، ووصافاً شافياً "لن أبو زيد أنه ، وعلي الفور يعحمل زوجته

ـ  مساعدة المرأة في والدتها وبالفعل وضعت و ال لدها ، وحصل أبو زيد علي ما أراده مـن م
   .وعطايا

وم من الهالك، عن وعند السرقسطي يدعي البطل أبو حبيب السدوسي أنه يستطيع إنقاذ الق   
امره وينفذ ما يطلبه منه السدوسـي،  الذي يسمع أو –الذي ال وجود له  -قاء طريق طائر العن

به، حتى طائر وعليهم أن يمسكوا بريشه ويتشبثوا القوم بأن ينجيهم بواسطة هذا ال وبالفعل وعد
  . )٢(األمان هذا الطائر إلي بر ينقلهم

وبنفس أسلوب الخداع والكذب يحتال أبو حبيب السدوسي في المقامة التاسعة واألربعـين ،    
، واحد  من القوم بمسـتقبل مفـرح   كللنبأ تويوهم القوم بأنه يستطيع التنبؤ بالمستقبل وأخذ ي

السحر وإخراج الجـن   كما أنه يستطيع عالج ،ويحكي لهم ماذا سيحدث لهم في األيام القادمة
يه لومه وفي نهاية المقامة يلومه الراوي علي االحتيال ، ويستنكر أفعاله ووجه إل. من اإلنسان

  : قائالً
ال وموهت حىت علي اجلن ، ـت يف االنتحـال ، وأغربـد أمعنت يف احملـلق"

ـ    .  .  .ن ـرب وفـوادعيت كل ض رك يف ـإيل مىت ختيس وأنت مـن ده
     .)٣("د لبســت اللــؤم عبــاءة ، واختــذت الغــدر مبــاءةـلقــ. خــيس 

وعند الحريزي كانت الرقية وسيلة سهلة استخدمها القيني في احتياله وسـهم رمـى بـه       
ظهر سفينة كادت  لمقامة الثامنة والثالثين يظهر القيني علىففي ا ضحاياه من السذج البسطاء؛

رتفاع األمواج، وبينما كان الناس في هرج وخوف من غـرق  أن تغرق بسبب شدة الرياح وا
ن عدم خوفه واطمئنانه بسالمة إلـى  وعندما سأله الناس ع. السفينة كان هو في سكون مدهش

  :وقال اً يحفظه من كل سوء، أوهمهم أن لديه كتابالنجاة

                                                 
   .٤١٤المرجع السابق، ص  (١)
   .٤٩١–٤٨٤المقامات اللزومية، ص:  قسطيالسر (٢)
 .٥٤٤المرجع السابق، ص  (٣)
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)١.(  
وط السق من أقوال مأثورة وكل من يتملكه ينجووبه .  اًاعلموا أن لدى كتاب(

الذي به النجاة مـن  . رـألن به أمساء ملوك البح. يف اهلاويـة، وجيد خمرجاً
. ه ـيف كل ظروف حيات. ه ـه على زراعـوكل من حيمل. ثوران األمواج 

  ).أو يف البحر لـن يغرقـه  . إن سقط يف النار لن حترقه . يف سفره وعودته 
  

سره، وبالفعل تحقق لـه مـا    واشترط عليهم أن يحصل على مراده قبل أن يكشف لهم عن   
 على مطلبه أدخل يده فـي جيبـه   أراد  وقام بعض الناس وأعطوه كما طلب، وبعدما حصل

. منقوشا عليها أمساء أيـام األسـبوع   . حمددة ومغلقة . وأخرج كتاباً وكتب لكل واحد رسالة "
  .)٢("وا أختام وخوامت

  االحتيال علي البطل : ثالثاً 
، الناس أموال وما ينتج عنها من غش وخداع وسلبالحتيال في المقامات الشك أن أعمال ا   

المقامات ألهداف متعددة تختلف  إليه من قبل مؤلفي ادهامن أهم أدوار البطل التي تم إسن كانت
ففي معظم األحيان كان البطل هـو الـذي يقـوم     اتب إلي كاتب ومن مقامة إلي أخري؛من ك

خرين، غير أن كتَّاب المقامات أسندوا أعمـال االحتيـال إلـي    االحتيال بنفسه أو بمساعدة آب
السروجي أو حيفر القيني هم فقط  يكن أبو الفتح االسكندري وأبو زيدلم "إذ ، شخصيات أخرى

ا ، ويهـوذ في مقامات بديع الزمـان والحريـري   قادة الحبائل ورموز الغش والخديعة والدهاء
قومون بأعمال االحتيال مثل التاجر فـي المقامـة   بل كان هناك أبطال آخرون ي ،)٣("الحريزي

ن للحريزي والجـار فـي المقامـة السـنجارية     همذاني والمقامة الرابعة والثالثيالمضيرية لل
  . للحريري وغيرهم 

أن  المقامـات أرادوا  حية هو بطل المقامات نفسه، ويبدو أن مؤلفيفي هذه الحالة يكون الض  
كان هدفهم أن يقولوا أن " ؛ حيث حتيال اآلخرين لهدف معينيجعلوا أبطالهم يقعون ضحايا ال
                                                 

  .306'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )١(

 .306 'עמ, שם  (٢)

   .١٩٣امة العبرية بين التأثر والتأثير، صالمق: عبد الرازق أحمد قنديل  )٣(
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ويظهر هـذا مـن خـالل     ،)١("احتياالً أحياناً  ، بل يفوقهيحتال قد يقيد له من يحتال عليه من
  :فيها البطل هو الضحية، على نحو ما هو موجود في الصور اآلتيةالمقامات التي يكون 

  احتيال التاجر) أ(

ال ينجو "لمقامات، إذ لفه كتاب امن جعل بطله ضحية لالحتيال، وسار خأول  يعتبر الهمذاني  
؛ في هـذه  )٢("يرية من يحتالون عليه كما يقع في المقامة المضم –المحتال األمثل  –أبو الفتح 

؛ حيث ناه وممتلكاتهسكندري في شرك احتيال التاجر شديد التفاخر بغالمقامة يقع أبو الفتح اإل
ام حـول وجبـة   بن هش ىمع الراوي عيسيجمع البطل أبا الفتح اإلسكندري  بلقاءتبدأ المقامة 

يلعنـها  "ري فإذا بأبي الفتح االسكند المضيرة دّمت إليهم وجبة، وحينما قُطعام عند أحد التجار
عن سبب كراهته للمضيرة، بدأ  وعندما سِئَل  ،)٣("ويثلبها وطاخبها. وميقتها وآكلها . وصاحبها 

، وفي لي تناول المضيرة عند أحد التجاره بسبب المضيرة، إذ سبق أن دعي إيحكي ما حدث ل
ته وجمالها وطريقة عملها ومشيتها، حتى مالبسها لم تسلم يحكي عن زوجالطريق أخذ التاجر 

؛ بدأ من ، وحينما وصال إلي المنزل أخذ التاجر يصف التفاصيل وتفاصيل التفاصيلمن وصفه
وصفه بشكل من التفـاخر   ، حتى المرحاضكل ما بداخلهئطه ووحوا باب المنزل حتى غرفه

مـن   بعدما مل اًسكندري غيظوهنا يشتاط اإل. ؛ وذكر أن الضيف يتمني أن يأكل فيهوالمباهاة
يف هـذا   )٤(مل يكـن الكنيـف  . كل أنت من هذا اجلراب " :وصف التاجر لكل شيء وقال له

مـن   دما أدرك أن هذا التاجر لم يدخله بيتهع، ب، ثم خرج أبو الفتح محاوالً الهرب)٥("احلساب
، لكن التاجر لم يتركه يحتال عليه ويتفاخر بكل ممتلكاته، بل من أجل أن رةأجل تناول المضي

  . بل سار خلفه هو ورجاله 

حيث  ؛الحريزي دوبنفس األسلوب يحتال التاجر علي البطل في المقامة الرابعة والثالثين عن  
اع وثروة حتى المرحاض لهذا التاجر الذي يتفاخر بكل ما لديه من مت يقع حيفر القيني ضحية

                                                 
 . ١٩٦المرجع السابق، ص  )١(
  . ١٤امة والحكاية والرواية والمسرحية، صشخصية المحتال في المق: الراعي علي  )٢(
)٣(

  .١٥٧، صمقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني: بديع الزمان الهمذاني   

)٤(
  .تخذ لإلبل والغنم تقيها الريح والبرد، وهو المرحاض، وحظيرة من خشب أو شجر تُهو الساتر: الكنيف   

 .٥٤٣، صم ١٩٨٠، القاهرة ربية، دار التحرير للطبع والنشراللغة الع مجمعالمعجم الوجيز،  -

هو بذلك يتهكم ، ون يتحدث إلي التاجر بهذا األسلوب، بعد ما مّل من وصفه لكل شيءسكندري تعمد أولعل اإل
  .عليه ويسخر من أفعاله

)٥(
  . ١٧٩مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني، ص: بديع الزمان الهمذاني  
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وهنا يستنكر القيني أفعـال   ،قيني أن الضيف يتمني أن يأكل فيه، وأخبر اللم يسلم من تفاخره
  : ذلك التاجر ويرد عليه 

 אלֹ ַהִּכֵּסא ּוֵבית . ְבֶחְׁשּבֹוִני ָּבא ַהּכֹל יּכִ  . ֲאדֹוִני ְּבִׂשְמָחה ֱאכֹל "
   )١(". ְבַרְעיֹוִני ָעָלה

  )طر ببايل إال املرحاض مل خيطر ببايلألن كل شيء خ. بسعادة يا سيدي  كل( 

وهنا يظهر مدي الغضب والسخط الذي حل بحيفر القيني نتيجة أفعال هذا التاجر ، وهذا ما   
  :دعاه ليفكر داخل نفسه ويقول 

 ָבאּו לֹא ַהַּמֲאָכִלים ְועֹוד ֶּברּדִ  ַהְּדָבִרים ָּכל ִהֵּנה  ְּבִלִּבי ָואַֹמר"
  ְוָהֵרַחִים.  ּוְתבּוOתו ְוַהֶּקַמח . ּוְנִעיָמתֹו ַהֶּלֶחם ְלַסֵּפר לֹו ְוִנְׁשר  .

 ּבֹוOפּוהּו ֲאֶׁשר ְוַהַּתּנּור . ֱהִניפּוהּו ָנָפה ֶזה ּוְבֵאי . ְטָחנּוהּו ֲאֶׁשר
 ְוַהָּבָׂשר . ֶנְחְצבּו ּבֹו ֲאֶׁשר ַהַּגְרֶזןוְ  . ֶנְחְטבּו ַיַער ֶזה ְּבֵאי ְוָהֵעִצים . 

  .)٢("ִנְלַקח ֶזה ֵמֵאי

.  م مل يأت بعدبينما الطعا. وقلت يف نفسي ها هو قد حتدث عن كل هذه األمور ( 
. والرحى اليت طُحـن فيهـا   . وبقي له أن حيكي عن اخلبز وطعامته والقمح وغلَّته 

واألشجار من أي غابة مت حطبها . الذي خبِز فيه والتنور . وبأي غرباَل متت غربلته 
ــه  .  ــت ب عــذي قُط ــأس ال ــراؤه و. والف ــزار مت ش ــن أي ج ــم م      )اللح

، بعد ذلك الحديث الممل من التـاجر  أنه قد أيقن من حديث حيفر القيني لنفسه يمكن إدراك    
احتياله احتيال البطل ل فاق ن محتاتي صاحبه فيها أنه قد وقع في براثوتلك الجولة الطويلة ال

ـ نفسه، وال شك أنه قد أدرك عندئذ أن الجزاء من جنس العمل ا ، ومن احتال على الناس يوم
بين ، وبأسلوب قد ال يخطر بباله حتى ولو لم يكن شائعا سوف يقيض اهللا  له من يحتال عليه

بل كان يبغى  ،د عليهمنفعة تعوالمحتالين؛ فالتاجر في هذه المقامات لم يكن ينشد ماالً يسلبه أو 
  .فقط أن يفتخر بغناه وما يمتلكه من متاع

ظهار تفـاخر  ويبدو أن الحريزي عندما صور هذا التاجر كان يبغي من ذلك إضافة إلى إ    
هو ستار يخفي خلفه بخالً شديدا  أن ينبه إلى أن هذا التفاخر منه إنما الرجل بما احتواه قصره؛

                                                 
  .285'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )١(
)٢(

  .285'עמ, שם  
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أو كتاباتـه   )١(سواء في مقاماته العبريـة  ع البخالء وينتقدهميمقته الحريزي ويمقت معه جمي
هدف إلـى   علن أن الحريزي في هذه المقامةت ، ولعل ذلك ما جعل يهوديت ديشون)٢(العربية

  . )٣(انتقاد التاجر على بخله وعدم تلبيته رغبة الضيف في تناول الوجبة
  احتيال الخاطبة ) ب(

ر البطـل فـي االحتيـال عنـد     ات التي قامت بدوحدي الشخصيإكانت شخصية الخاطبة   
؛ إذ قامت الخاطبة في المقامة السادسة عند كن لها ظهور في المقامات العربية، ولم يالحريزي

، قالت في جميله ؛ حيث وعدته بالزواج من امرأةباالحتيال علي البطل حيفر القينيالحريزي 
  :؛ حيث قالت عنهالزواج دون أن يراهاافق علي عقد اوصفها ما يجعله يقدم علي الزواج ويو

 ַנְפְׁשךָ  ָבּה ְּתִהי.  ֲעָרִבים ַמֲעִריב ּוְׂשָעָרה.  ְׁשָחִרים ַמֲעָלה ֶלְחָיּה"
 ִיְכֶּבה ְולֹא.  ָּתֳאָרּה ְלִזיו ֵּתֵלךְ  ַּבחֶֹׁשך.  ִצְנֶצֶנת ּוְבִפיהָ   . . .  ְמֻעֶּדֶנת
 ָלּה.  ִמְכָרּה ִמְּפִניִנים ְוָרחֹוק.  ֲחָרּהסַ  ֶּכֶסף ִמְּסַחר ְוטֹוב.  ֵנָרּה ַבַּלְיָלה
.  ָוַלח ָרטֹב גּוָפּה.  ְסבּוִאים ַהֵחֶׁשק ְּבֵיין.  ַהְּצָבִאים ְּכֵעיֵני ֵעיַנִים

 ְוֵאׁש.  ְיָפַּלח רֹוOיו ֵלב.  ְמֻמַּלח קֶֹדׁש ָטהֹור. חְּבדֹלַ  ְּכַׁשְרִביט
  . )٤("ְיַׁשַּלח ְּבִקְרּבֹו

.   .  .تسعد ا نفسك   . وشعرها أسود من الليل  .  باح خدها يعلو نور الص (
خـري  . وال خيفت يف الليل ضـياؤها    . يف الظالم يبدو اؤها   . ويف فمها رحيق 

خبمـر    . هلا عينان كعيين الظبـاء   .  ومن أمثن اجلواهر بيعها . التجارات جتارا 
طـاهرة بارعـة     .  كغصن يانع مرمري.   جسدها رطب ناعم .   احلب مسكرة

     .)٥()وتضـرم النـار يف داخلـه   . يسـجد هلـا قلـب مـن يراهـا       .   اجلمال
 ، فرفضتالمرأة العجوز أن يراهاالعروس طلب من  وبعد ما سمع القيني عن مميزات تلك   

العقد،  قيني علي دفع المهر وكتابة، وعلي هذا وافق الووعدته بأن يجد ضعف ما قالته له عنها

                                                 
)١(

   .حيث وجه الحريزي سهام نقده للبخالء في مقامتين الثانية عشرة والثانية واألربعين   

)٢(
  :، أ��|حيث انتقد الحريزي البخالء والبخل من خالل أشعاره العربية  

  .270-91'עמ ،מסעי יהודה: ויוסף יהלום ויהושע בלא �

 .219-91'עמ, כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי �
)٣(

 .26'עמ, ליהודה אלחריזי "תחכמוני" הסיפור בספר  ,יהודית דישון  

)٤(
  .76,75'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  

)٥(
  .١٩٠سيات عبرية، صلأند: عبد الرازق أحمد قنديل: عنالترجمة نقالً    
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ن دخل وكشف النقاب عن وجهها فإذا به أمام امرأة وما إ. وتم الزواج بحضور أهل العروس 
األمر الذي أصـابه بالـذهول،   ؛ سمع بها، بل علي العكس تماماًجرداء من كل الصفات التي 

  :وعبر عن ذلك الوصف الزائف بقوله
  ִּביםּדֻ  ְלשֹון ְבִׁשֶּניהָ  ִּתְדֶמה                        

  .ּוַמְצִמיִתים מֹוְצִאים ֲאֶׁשר אֹוְכִלים                                   
  ְׂשָפֶתיהָ  ַרק ְּכֶפָחם ּוְלִחי                         

  .ְמֻעָּוִתים ֶּגֶרם ֲחמֹור ִׂשְפֵתי                                    
  ָמֶות ַמְלֲאֵכי ְּכצּוַרת צּוָרה                         

   )١( .ֵמִתים ִיְּפלּו ָּבּה ּפֹוְגִעים ָּכל                                   

  به بأسنانها هيئة الدببةتش                            
  ضي عليهتلتهم ما تجده وتق                                     

  هاتانما شفخديها مثل الفحم بي                           
  معوجتان كشفتي حمار أحمق                                     

  الموت صورتها كهيئة مالئكة                           

  كل من يلمسها يسقط ميتاً                                     

كالمها  علته يثق فيلعجوز التي خدعته وجما أيقن القيني أنه وقع في فخ احتيال المرأة اوبعد   
ينتقم لنفسه وبالفعل أمسك بثالثـة سـهام   أراد أن  ،هذه العروس قبيحة المنظر ومن ثم تزوج

لـي نفسـه   هذا ما دعاه أن يقطع ع. ، وأخرج دم عذريتها وأدخلهم في جسدها، ومزق ثيابها
واج فـي  ، ويرفض كالم الراوي الذي عرض عليه مساعدته في الـز عهداً بعدم الزواج ثانيةً

  : بداية المقامة ؛ حيث رفض القيني الحديث في هذا األمر وقال 
 ַּבָּדָבר עֹוד ֵאַלי ַּדֵּבר ּתֹוֶסף ל.  ְוחֹוֶזה ָנִביא ָּכל ְּבַחֵּיי ְׁשִּביֲעךָ "

.  ְוָקָׁשה ַעָּזה ְׁשבּוָעה ִנְׁשַּבְעִּתי ִּכי.  ְּבַמֲחֶזה ְולֹא ְבָהִקיץ לֹא.  ַהֶּזה
 ְולֹא.  ַהָּמָרה ָהִראׁשֹוָנה ַּבְּתָלOה ִלי ְוַדי.  ִאָּׁשה ְּבַפח ֶאּפֹל ְלַבל

  )٢("ָצָרה ַּפֲעַמִים ָתקּום

                                                 
)١(

   .75-74'עמ‚ קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי  

)٢(
  .74'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי   
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يف اليقظـة   ال. ثانيةً  أال تتحدث يف هذا األمر. أستحلفك حبياة كل نيب وعراف (
فكفـاين  . أن ال أقع يف فخ امرأة . ألين أقسمت قسماً قوياً وصعباً . وال يف اخليال 

  . )ولن حتدث الكارثة مرتني. ي يف املرة األويل شقائ

وزوجها؛  عجوز كَذْبى، حينما احتالت عليه الح بطل ابن شبتايريقع زِ بنفس الصورة تقريباً    
وبعدما وافق زرح وتم عقد الزواج  ودخل بها، ، حيث وعداه بالزواج من إيال شلوحا الجميلة

ر أمام ، هذا ما جعله يطلقها ويعرض األمأخرى قبيحةلجميلة تم استبدالها بجئ بأن عروسه افو
  . )١(القاضي ليحكم بينهما

  احتيال الفارس) ج(

؛ حيـث تبـدأ   رس في المقامة الحادية والثالثينلقد وقع بطل الحريزي ضحية الحتيال الفا   
 مـر من خالل هذا اللقاء يحكي القيني عن أالمقامة بلقاء يجمعه مع الراوي هيمان اإلزراحي و

ر أنـه كـان يسـير فـي     ، هنا يقوم القيني بدور الراوي ويذكُحدث له هو وأصدقاءه غريب 
وعندما ، ارس يسير بسرعة ومعه سالحه وفرسهالصحراء مع مجموعة من الفرسان وقابلهم ف

، كت لهم أنها هربت من أيدي خاطفها، حاقترب منهم وكشف عن وجهه، فإذا هو صبية جميلة
لـي  ا هم يسيرون في الصحراء أرشدتهم إوبينم .هم وتقوم بخدمتهممنهم أن تسير معوطلبت 

ة في ذلك المكان قبل أن يكملوا السير، وأخذت تعـد المكـان   مكان الماء ونصحتهم باالستراح
  .، واطمئنوا لها لراحتهم وربطت أفراسهم

 وبينما هم في راحتهم من عناء السفر، أخبرتهم أنها سوف تجعلهـم يشـاهدون براعتهـا       
، وهم مجردون وأسلحتهم وقوتها، وهنا كشفت عن خطتها؛ وإذا هم أمام فارس مدجج بالسالح

م، وقتل أحدهم وطلب منهم أن يوثق كل رجل منهم رفيقه، وبالفعل نفذوا ما طُلـب  بعيدة عنه
نا يقوم القيني وه. بقي القيني وحده ال يجد من يوثقه، فطلب منه الفارس أن يخلع نعليه، ومنهم

الطبيعي كمحتال بارع وينقذ نفسه وأصدقاءه؛ حيث أخبر الفارس أنه ال يستطيع خلـع   بدوره
فانتهز القيني هذه الفرصة وأخرج سـكينًا مـن   ، الفارس ليخلع نعلي القيني بنفسه ، وهمنعليه

  . وسط نعله، وقتل الفارس وأنقذ نفسه وأصحابه

علي الرغم من أنه اسـتطاع أن   ،بذلك استطاع الحريزي أن يجعل بطله ضحية لالحتيالو   
ومن خالل هذه المقامة أثبـت  . الكيل للفارس ويحتال عليه ويقتلهينجو من الهالك ويقوم برد 

لمحتال الماكر يقع ؛ فالبطل حيفر القيني ايحتال يمكن أن يقع ضحية لالحتيالالحريزي أن من 

                                                 
)١(

ליהודה אבן שבתי והשבעתה על " מנחת יהודה" למקורותיה של המחברת : יהודית דישון  

 .70-62'עמ ,מקאמת   הנישואין ליהודה אלחריזי
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به عن طريقة التنكر، يمكن القيني وأصحا ، أيضاً هذا الفارس الذي احتال عليضحية لالحتيال
  . ، وبالفعل احتال عليه القيني وقتله االحتيال عليه

يري حاييم شيرمان أن الحريزي حينما أدخل في مقامته هذه موضوع السير في الصحراء    
، وأن هذه المقامة تدل علي قـوة  تبر أحدث تجديداً في األدب العبري في العصور الوسطييع

مة لم تكن من علي الرغم من أن هذه المقا. )١(ة في إعداد أحداث المقامةالذاتي الحريزي وقدرته
ـ تمد علي المقامة األسد، بل اعإعداد الحريزي نفسه ري عليهـا  ية لبديع الزمان الهمذاني وأج

منها أنه جعل بطل المقامة هو نفسه البطل حيفر اليقينـي ، بينمـا    تعديالت طفيفة في الشكل؛
  .      )٢(ام هو بطل مقامة الهمذانيكان الراوي عيسي ابن هش

  االحتيال علي الراوي : رابعاً 
هي شخصـية   ؛ني للمقامة يتطلب وجود شخصيتين أساسيتين فيهامن الثابت أن الشكل الف   

، والبطـل  يروي كل ما يقوم به البطـل البطل الذي يقوم بكل أحداث المقامة ثم الراوي الذي 
لفائقة على أن يقوم بأدوار عديـدة، ويـتقمص   ه المقدرة الطبيعة الحال هو شخصية ذكية لدي

ن مهمته ثابتة وهي رواية األحـداث وإ ، بعكس الراوي الذي تكاد أن تكون شخصيات مختلفة
ـ ، مدحأتى به البطل إعجابا أو استنكاراكان قليال ما يشترك فيها أو يسهم برأيه فيما  اا أو ذم .

 ا في صور االحتيال والخداع التيواضحيكون شريكًا  أحيانا ورغم وضوح مهمة الراوي فإنه
، ال يختلف األمر في ذلك في المقامات العربية والعبرية التي تعتبـر صـورة   قوم بها البطلي

  . العربيةمنقولة عن المقامات 

ا قد جعلوا ا كان فإنهم أيضأيل الغير لمقامات أبطال مقاماتهم ضحية احتياوكما أوقع مؤلفو ا   
؛ فعيسى بـن هشـام   لراوي ضحية لالحتيال أو يقوم هو نفسه باالحتيال مثله مثل البطلمن ا

به بن هشـام لحسـا  ابل يحتال "بطل احتياله في المقامة الموصلية، ي قد شارك الراوي الهمذان
وعلى الرغم من العالقة القوية بين البطـل والـراوي إال أن    .)٣("الخاص في المقامة البغدادية

يقع ضحية  واحدة؛ بل جعلوا الراوي  يرةتلك العالقة تسير على وت ام يجعلومات لمؤلفي المقا
لحريري والعشـرين  ية للهمذاني والوسطية ل؛ مثلما يحدث في المقامة البلخاحتيال البطل نفسه

                                                 
)١(

 .110' עמ, יהודה אלחריזי המשורר והמספר: שירמןחיים    

)٢(
  :مزيد من التفاصيل راجع ل   

  .83-71' עמ, מקורה ודרכי עיצובה -לאלחריזי" מקאמת השודד: "יהודית דישון �

  .٥٧-٥٢، صمقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني: بديع الزمان الهمذاني -
)٣(

   .١٤حكاية والرواية والمسرحية، صة والشخصية المحتال في المقام: علي الراعي   
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فـي  بل قد يقع هذا الراوي في براثن احتيال أشخاص آخرين غير البطل كما ، عند الحريزي
  . بديع المقامة األسدية لل

سكندري الذي ظهر علـي هيئـة   همذاني يقع الراوي ضحية للبطل اإلففي المقامة البلخية لل   
شاب طيب يساعده ويدله علي الطريق وينصحه ، لكنه في الحقيقة مكدي يبحث عن المـال؛  

فاستصحب لي . إذا أرجعك اهللا سالماً من هذا الطريق : "سأله ويدله بأسلوب بالغي جاء فيهوي
كدارة العين . يدعو إلي الكفر ويرقص علي الظُّفر . من نجِار الصفْر . في بردة صديق  عدواً

   .)١("وينافق بوجهين . ثقل الدين  يحط. 

، يقع الراوي عيسي بن هشام ضحية الحتيال ة األسدية وخاصة في الجزء الثانيوفي المقام   
حد الملوك وعندما عبداً عند أدعي أنه كان االذي احتال علي ابن هشام ورفاقه؛ حيث  الفارس
م أن يسير معهـم ويقـوم علـي    ، وعرض عليهله هرب إلي الصحراء إلي أن وجدهمهم لقت

، وأيقنوا أنـه لـص   ن وجهه الحقيقي، لكنه استغل استراحتهم عند عين ماء وكشف عخدمتهم
نفسه وأصـدقاءه مـن    وكاد أن يقتلهم لوال أن عيسي ابن هشام استطاع أن يحتال عليه وينقذ

مقامـة الحاديـة والثالثـين    لل عتبر هذه القصة هي المصدر الرئيسوت، )٢(بطش هذا الفارس
  .)٣(للحريزي

؛ ة الحتيال البطل أبي زيد السـروجي الحريري كان الراوي الحارث بن همام ضحي دوعن   
، لكـن  كبيـراً الفقر ولن يدفع لهـا مهـراً   عنه د بعزوجه من امرأة غنية تُيحيث خدعه بأن 
بن همام وسيلة يحتال به علـي أهـل   ه هدف أخر وهو أن يستخدم الحارث السروجي كان ل

ـ  ا؛ حيث قَدم لهم حلوي دس فيها مخدرالعروس والهم كي يجعلهم يذهبون في النوم ويسلب أم
  .)٤(انتقاماً منهم ألنهم ال يكرمون الضيوف

                                                 
)١(

فهو  ها وينافق بوجهين ألن علي كل من وجهيه نقوشا ليست علي الوجه اآلخرمثلمستدير : كدارة العين   
  . بوجه  كيشبه المنافق الذي يلقاك بوجه ويلقي عدو

  .٣٢،٣٣، صمقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني: بديع الزمان الهمذاني -

)٢(
  :لمزيد من التفاصيل ، أنظر   

   .٥٧-٥١،صمقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني: بديع الزمان الهمذاني -

)٣(
   :من التفاصيل ، انظر لمزيد  

 .83-71' עמ, מקורה ודרכי עיצובה -לאלחריזי" מקאמת השודד: "יהודית דישון �

   .دا الحريزي وأصلها العربيالمقامة الحادية والثالثون ليهو: محمد عبد اللطيف عبد الكريم -
)٤(

  :لمزيد من التفاصيل ، انظر  
 .  ٣٠٧–٢٩٣، ص�O�POت اh{|}|ي: البصري الحريري -
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؛ ر القيني ومعه مجموعة من الفتيـات حيف الحريزي فكان االحتيال من قبل البطل دأما عن   
القيني بانتحال شخصـية  ، وقام وخدعوه بجمالهن ان اإلزراحيمحيث احتالوا علي الراوي هي

عل تعلق قلب ابن هشـام  ، وبالفي وتتودد إليه بأسلوب يثير إعجابهرب إلي الراوتقت فتاة جميلة
ليري ما تخيله من جمال ومـا  ، وطلب منها أن تكشف عن وجهها بهذه الفتاة ووقع في حبها

كشفت له عن وجهها  سقط مغشياً عليه؛ ألنه رأي وعندما  ،رسم لها من صورة رائعة في قلبه
ذي جعلهم يحتـالون  وهو البطل حيفر القيني ، وأخبره القيني عن السبب ال رجالً قبيح المنظر

  :عليه وقال له 

)١ .(  
أمجـع  . ري معهن وكنت أس. م شوقي وإليه. أوالِء صبايا حيب الاليت فيهن عشقي (

.  وعندما رأيناك من بعيد حكيت هلـن . ستمتع بعذوبة قوهلن وأ. جواهر كالمهن 
. فاسـترجوين  . وأفضل من حيبونين ويعرفـونين  . أنك من أعز أصدقائي وأحبائي 

  ).وخنترب قدرتك وقوتـك  . لكي نسخر منك وحنتال عليك  . وحبياة حبك حلفوين
     
          

 

  

  

  

  

  

  

                                                 
)١(

   .207'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  
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  الفصل الثاني

        

        أهداف االحتيالأهداف االحتيالأهداف االحتيالأهداف االحتيال
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ال جدال في أن األدب في أي عصر من العصور وفي أي مجتمع من المجتمعات له رسالة     
واضحة ومميزة يشعر بها األديب، ويحس بنبضها تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، سواء أكـان  

مغلقًا ألسباب خارجة عن عناصـره   مجتمعاً مفتوحا على ثقافات وفكر من حوله، أم مجتمعا
وعلى األديب في أي من الحالتين أن يعبر بقلمه وعقله عن نبض هـذا المجتمـع،   . البشرية

على هذا أضحى األدب المرآة الحقيقية التي يعرض من ويظهر باستمرار إيجابياته وسلبياته، و
  .خاللها األدباء والكتاب آراءهم وأهدافهم من نتاجاتهم األدبية

والمقامات أحد فنون األدب، بل وأكثرها التصاقًا بالطبقات المتوسطة الشعبية التي يزخـر     
بها الكيان االجتماعي؛ ومن هنا كانت مهمة مؤلف المقامة مزدوجة وصعبة، فهو أديب البد أن 
يحافظ على األطر األدبية للجنس األدبي الذي يكتبه، وفي نفس الوقت عليه أن يعبر عن كل ما 

ر في وجدانه من أحداث وأمور يود أن يتطرق إليها كي تأتي بالثمار التي يرجوها، خاصة يدو
-واألمور التي تتعلق بطبقة من طبقات المجتمع أو إحدى الشخصيات المـؤثرة   ثتلك األحدا

أحد أهم األدوات الناجعة التي لجأ اليها  لوقد كان االحتيا. في المجتمع وأفراده_ سلبا أو إيجابا
لفو المقامات لتحقيق أهدافهم من كل مقامة وطبيعة أحداثها، وتبعاً لذلك اختلفـت أهـداف   مؤ

  : على النحو اآلتي ياالحتيال في المقامات طبقاً لغرض كاتبها، وهاه

  ةاالحتيال بهدف النقد ورفض الصور السلبي •
يعيشون فيه؛ ففي  في المجتمع الذي ةاهتم كتاب المقامات بتوجيه النقد الالذع للصور السلبي    

، وفي المقابل قام بنفس الدور )١(والحريري وابن ناقيا يالمشرق العربي قام بهذا الدور الهمذان
ولعل األمر الذي ساعد هؤالء الكتـاب؛ كـون   . يالسرقسطي والحريزي في المغرب اإلسالم

في صورة حكاية  نها تأتي؛ إذ إاللون األدبي األقرب إلي التأثير في أذهان العامة المقامات هي
عـد عـن   ة والبفترض فيها الوقار واألمانة والعفَّص شخصية يبتقمأحيانًا أو نادرة يقوم بطلها 

ب لها إال أنها تظهر في صورة عكسية تماماً ليس فيها من األمانة واألخالق ما يوجِ ،النقائص
ين يتعرضون بأفعـالهم  على بعض هؤالء الذ لاالحترام والتقدير، وأحيانا يقوم البطل باالحتيا

فاألدب االحتيالي في مجموعه ثورة ضد الظلم، ومحاولة " أعراف المجتمع؛الدين وقواعد مع 
                                                 

(١)
  هـوالً؛  ا غير معهود فيما يتعلق براوي مقاماته، الذي جعلـه مج من الجدير بالذكر أن بن ناقيا نهج أسلوب
في هذه المقامات أنها تتعرض للعصر بأسلوب نقدي الذع بكل ما فيـه   لعل أهمية أن يكون الراوي مجهوالًو

 لها ما لديه من نقد يخفي في امن أخطاء سياسية واجتماعية ودبن ناقيا أن ينتقدها فاخترع تلك الشخصيات يحم
  :ينظر. ه في باب التلميحداخله نفساً ناقدة أبية إال أن الخوف من التصريح أدخل

بن ناقيا، مجلة كلية اآلداب بقنا، العـدد الثـاني،   اقراءة نقدية في مقامات : محمد أبو الفضل بدران -
   . ٦٧،٦٨م، ص ١٩٩٢
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لكيل الصاع بالصاع، ودعوة إلى أن ينصلح حال المجتمعين، وهو لح حال المجتمع حتى ينص
سخرية مإلخفاء  متراة من الزيف االجتماعي والنفاق، والتشدق بالشرف والتمسك بشكل االحر

، االحتيال والتدليس علـي النـاس   فالبطل هنا ظاهره. )١("االنهيار الخلقي للشرفاء المحترمين
أن ينبه الجميع أنه علي إلى وليس ذلك كله مبتغي كاتب المقامة أساساً وإنما كان يرمي بذلك 

ال مثل هـذه الشخصـية مـن    الرغم من أن المفترض في هذه الشخصية االحترام إال أن من 
  . يستحق ذلك

صية رجل الـدين والطبيـب   وفي مقدمة الشخصيات العامة الجديرة بالتقدير واالحترام شخ  
رباً من أفراد المجتمع وأكثر أصحابها أكثر قُ النماذج الثالثة إلى أنوترجع أهمية تلك  والتاجر،

كتـاب   فكيـف كـان موقـف   . تعامالً معهم وإن اختلفت مهام كل فئة من تلك الفئات الثالث
؟ وكيف عبر الهمذاني والحريري وكتّاب المقامـات  لعربية السابقة والعبرية الالحقةالمقامات ا

وظيف المحتال هنا لمجرد العبرية عن الصور المرفوضة لتلك النماذج وفضحها؟ وهل كان ت
ات في المقام الواقع أن االحتيال .؟أم كان هناك هدفًا آخر سعى إليه كتاب المقامات ؟االحتيال

كان غاية ووسيلة لما يريد الكاتب أن يبلغه للجميع؛ وكان على رأسها توجيـه النقـد الـالذع    
  :لبعض الشخصيات المؤثرة في المجتمع، ومنها

  :شخصية رجل الدين )أ(

 تحظى بـاحترام الجميـع    التي لدين وال تزال من الشخصيات المهمةكانت شخصية رجل ا  
المجتمعات على مر عصورها، لما تلعبه تلك الشخصية من  في معظم وتُُسلَّط عليها األضواء

ة لهـا تأثيرهـا   ولما كانت هذه الشخصي .هم دينيا وأخالقيادور فعال في إرشاد الناس وتقويم
، ، وتأثيرها السلبي في حالة ابتعادها عن السلوك القويمفي حالة صالحها اإليجابي على الجميع

  .في محاولة منهم إما لتقويمها أو التنبيه إلى مفاسدها ورفض ذلكفقد تصدى لها األدباء والنقاد 

يدور من  لما احقيقي اورصلسان حال الشعوب وم –كما سلفت اإلشارة  –وتعتبر المقامات     
 ة والعبرية شخصية رجال الدين، إذها، لذا لم يغفل مؤلفو المقامات العربييمؤلفبيئة  أحداث في

السلبية في شخصية اإلمام والواعظ، وفي المقابل  العربية بكشف الصور ؤلفو المقاماتاهتم م
ده مؤلفـو  ، وانتقعند اليهود بصفته رجل الدين أو إمام الكنيس )٢()ָּזןחַ (كانت شخصية الحزان

  .المقامات العبرية ونالوا منه نقدا وتجريما جراء ما بدر منه

                                                 
  .١١، صشخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية: علي الراعي (١)

المتدينين من اليهود؛ مهمته أن يؤم المصـلِّين فـي الكنـيس،     منصب ديني كان يتواله أحد: ָּזןחַ الحزان   (٢)
ويرتِّل األشعار الدينية، لذا كان البد أن يكون صاحب صوت جميل، ولديه القدرة على التجويد بنبرة خاصة؛ 
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كان من بـين  ، الذين ةالمقامات العبري بل مؤلفيديد ضد الحزانين من قلقد كان هناك نقد ش   
امهم رصد الظواهر االجتماعية غير المرغوب فيها والذين ينتج عنهم مثل هذه األمـور،  اهتم

كان الحزان موضـع  . خاصةً أولئك الذين يقفون على رأس مناصب لها مكانتها في المجتمع
؛ يوسف بن زباره في كتـاب  ي األندلساهتمام خاص لدى ثالثة من مؤلفي المقامات العبرية ف

מחברת דברי ( اللعنة والتحريم أقوال ويهودا بن شبتاي في مقامة) ספר שעשועים( تساليال

قوا إلى الجانب ّا الحريزي في كتابه تحكموني، كل هؤالء المؤلفين تطرويهوذ )האלה והנדוי
  .  )١(السلبي للحزان، واتخذ كل واحد منهم نهجاً مختلفاً عن اآلخر

تناول يهودا الحريزي شخصية رجل الدين في المقامة الثانية والمقامة الرابعة والعشـرين؛    
، أما في المقامة الرابعـة والعشـرين قـدم    )٢(حيث اهتم في المقامة الثانية بشخصية الواعظ

ي جعل الحريز إذالحريزي صورة سيئة للحزان وكشف زيفه من الناحيتين األخالقية والعلمية؛ 
سلبيات  ين في الكنيس لكي يرى بُأم عينه مدىبطله حيفر القيني يتقمص شخصية أحد الحاضر

هذا الحزان، ومن خالل هذه المقامة قدم الحريزي نقداً طويالً للحزانين بصفة عامة وخـص  
  :حزان مدينة الموصل، فيقول عن الحزانين

                                                                                                                                            

حيث كان مقرئ التوراة في الكنيس باإلضافة إلى أنه كان يبارك الناس ويحل مشاكلهم، وله دور بـارز فـي   
الت ويفضل أن يكون متبحرا في العلوم الدينية اليهودية، وأن يتمتع بقبول لدى الجمهور، ولوحظ على المعام

بعض الحزانين استسالمهم لإلغراءات وقبول الرشاوى، باإلضافة إلى تجاوزات ُأخرى، ومن ثَم وجـه إليـه   
في القرن العاشر الميالدي، خاصة فيما يتعلق بأمور لعب الحزان دورا مهما . اللوم من قبل كبار أفراد جاليته 

الزواج، وكان البد من حضوره في المناسبات العامة كالوالدة والختان والزواج والموت وغيرها، وفي القرن 
الثاني عشر الميالدي كان منصب الحزان هاما جدا؛ إذ وكِّل الحزان بالقيام ببعض الشؤون العامـة للجاليـة   

زاعات أو الحكم في قضايا أفراد الجالية، وكانت قراراته ملزمة لجميع أفرادها سواء قَبِلوا أم أبـوا،  كفض الن
  :وفي فترة الحقة كانت قراراته ملزمة للذين وافقوا على تنصيبه فقط، ينظر

 .259' עמ‚ חלק רביעי‚ ישראל אוצר -

-   Leo Landman: The Office of the Medieval "Hazzan" (Continued), The Jewish 
Quarterly Review, New Series, Vol. 62, No. 4,  University of Pennsylvania Press, 
(Apr., 1972), pp. 246-248, 254-256.  

חוברות  ,כרך עד ,שנת השלושים ושמונה ,סיני ,החזן במקאמה העברית בספרד: יהודית  דישון (١)

 .רמד' עמ ,ד''תשל ,ירושלים ,וקהוצאת מוסד הרב ק , )תנג_תמח(ו _א

في هذه المقامة اهتم الحريزي بالجانب اإلرشادي وعبر عن ذلك من خالل نصائح البطل حيفـر القينـي     (٢)
للقوم بترك ملذات الدنيا والبحث عن ملذات اآلخرة، ويذكّرهم بالموت والعذاب، وينصحهم بالعمـل الصـالح   

  : انظر: مزيد من التفاصيلوينهاهم عن المعاصي ويدعوهم للتوبة، ل
 .37-31' עמ ,טופורובסקי. מהדורת י ,תחכמוני: יהודה אלחריזי -
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.  יאמרו שהחזנים מה ידעו לא והעם.  ידברו מה יבינו לא החזנים" 
 וימשילו.  )١(הקדשים שירי להם ישררו.  הקדושים  דוד שירי ובמקום

 לא.  )٢(קרובותיו החזן יאמר ובעוד...  חיים אלהים לדברי התלים דברי
 כלב או משבח הוא אם ידעו ולא.  לקינותיו שירותיו בין העם יכירו
  )٣("נוער חמור או.  משורר הוא ואם.  נובח

فبـدالً  . يعلمون  ما يريدون قوله ال  والعامة. نني ال يفهمون ما يقولون إن احلزا( 
كالم املهازل بكـالم   ويشبهون.  بأشعار الوثنيني  يتغنون. قدسةداود امل من مزامري

بـني أشـعاره    ال يفرق احلضور. التواشيح الدينية وإذا تال احلزان ... رب الكون 
 امحارأم .  وإن كان شاعرا. نبح أو كلب ي.  ادحاإن كان م وال يعرفون. ومرثياته 

   ).ينهق

لم يكن الحريزي في نقده يقف عند مجرد غموض أقوال الحزان وعدم فهمها أو فهم الحزان   
نفسه لما يقول، وإنما طرق نمطًا آخر من سلبيات الحزان ويعني به جهلـه بأصـول اللغـة    

ي حروف اللغة العبرية، ويخلط ما بين الحروف؛ ويبدل يخطئ كثيرا ففهو  وقواعدها النحوية،
في الحروف المتقاربة من بعضها؛ وهذا يؤدى إلى اختالف في المعنى، يخطئ هذا الحـزان  
خاصة في الحروف الحلقية والحروف الشفهية، وقد تعمد الحريزي إظهار عيوب الحزان في 

، أضف إلى ذلك أن الحريزي وجه )٤(همةالجانب اللغوي إلثبات جهله وعدم صالحيته لهذه الم
ل  شامالً انقدان من خالل مجموعة كبيرة من أبيات الشعر أنهى بها مقامته وفصلشخصية الحز

  :فيها مساوئ الحزان وسلبياته ومنها

  

                                                 
ستَذَّل يعود على الفجور وإطفاء الشهوة في مأبون وهو رجل م: الوثنية ، فيשדֵ קָ  مفردهاوجمع : יםשִ דֵ קְ   (١)

  .طقوس معابد بعل وعشْتَاروت الوثنية قديماً
, 1990א ''ת, הוצאת שושן, כרך שני, בי לשפה העברית בת זמננוער-מלון עברי: דוד שגיב -

 .1550 'עמ
، كناية عن التواشيح الدينية التي تتلى في صالة الفجر في األعيـاد وفـي   הבָ רֹוקְ  جمع ومفردها תבֹורֹוקְ  (٢)

  .سبوت معينة
 .1615' עמ, כרך שני, ערבי לשפה העברית בת זמננו-מלון עברי: דוד שגיב -

  .226' עמ ,טופורובסקי. מהדורת י ,תחכמוני: אלחריזי יהודה  (٣)
 .רמט' עמ ,במקאמה העברית בספרד החזן: יהודית דישון  (٤)
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 )١(                        

  ورأيت أمحقًا ويرى نفسه حكيماً  

  ـــسوال يـدرك وقلـبه بائـ                
  وكيف يرى وهو أعمى البصر  

  وبصريته تكتـحل باحلماقة                 

  ليست: ويشهد أن احلكماء قالوا  
  الصالة واجبة وشهادته باطلــة                   

                                   * * *   

ر هذه القضية أم سـبقه  فإذا كانت تلك صورة الحزان عند الحريزي، فهل كان أول من أثا    
يوسف بن زباره يعتبر من الناحيـة التاريخيـة    ثابت أنمن الإليها غيره من المؤلفين اليهود؟ 

 أسبق من الحريزي، إضافة إلى أنه أسبق منه أيضا في نظرته للحزان ومثالبه، وبذلك يعتبـر 
، حيث خص ابن  )٢(ريةيوسف ابن زباره صاحب المبادرة األولى لنقد الحزان في المقامة العب

وبصفة خاصة عنـدما  ، )٣(زباره شخصية الحزان بنظرة سلبية والسيما من الناحية األخالقية
الذي سرق مهر العروس ابنة جاره واستطاع القاضـي أن يحتـال عليـه     تطرق لنقد الحزان

ح ديد وأوضويكتشف أنه هو نفسه اللص سارق المهر وفي النهاية وجه إليه ابن زباره نقده الش

                                                 
  .226'עמ‚ קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי  (١)

لحـرب  يبدو أن نقد ابن زباره لشخصية الحزان نابع من النزعة الدينية لديه والغيرة على دينه وإعالن ا  (٢)
   :على من يسئ إلى الدين؛ حيث عرِف عنه أنه لم يترك مكاناً لطلب العلوم الدينية إال وذهب إليه، انظر

 .11'עמ ,חלק א ,ספר שני ,השירה העברית בספרד ובפרובאנס: חיים שירמן �
 .רמה-רמד' עמ ,החזן במקאמה העברית בספרד: יהודית דישון  (٣)
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ويرى ابن زبـاره أن الحـزان يهـتم     ،)١(فساده الداخليالتناقض بين مظهره الخارجي و
  .)٢(بالمظهر دون الجوهر ووصف سيماء وجهه وكل تحركاته بصورة ساخرة

  ه ابن زباره نقده للحزان من الناحيـة وفي موضع آخر وجانين عموماً؛ حيث لم ينتقد الحز 
على حفظ أسس الشريعة اليهودية الموجـودة فـي الوصـايا     يضا قدرتهقية فقط، لكن أاألخال

العشر، وفي رأيه فإن الحزانين معيبون في ناحيتين سلبيتين، أنهم لم يكن لديهم معايير أخالقية 
  :، حيث يصف الحزانين قائالً)٣(بصورة كافية، باإلضافة إلى عدم تبحرهم في العلم

ואל תבטח בדבריהם כי , זלניםהשמר לך מן החזנים כי רובם ג" 

ועל ממון חבריהם , ועם הנשים הם נואפים וזונים, הם שקרנים

ופיהם , נראים אוהבים, והם יחלקו עם השטנים, הם חמדנים

וכל היום , ולא ידעו בין שמאלם לימיניהם ...מלא כזבים 

קוראים ולא ידעו למי יקראו ונושאים ידיהם ולא יבינו למי  
   )٤("ישאו

ـ   من احلزانني ألن معظمهم لصوص، وال تثـق بكالم  احذر( ن، ذبواهـم فـإم ك
ـ    يفسقون مع النساء ويزنون، ويستحلّونو م شـركاء  أمـوال أصـدقائهم، وه

وال يفرقون بـني مشـاهلم   .. .فواههم ، والكذب ميأل أللشياطني، يتظاهرون باحملبة
 يديهم وال يعلمون، وطوال اليوم يدعون وال يعرفون من يدعون ويرفعون أوميينهم

  ).ملن يرفعوا

بعـد   الحزان، نقدي تجاة هو الرائد األول الذي ظهر لديه موقفابن زباره  أنيمكن القول    
، وخـص  דברי האלה והנדויتبعه يهودا بن شبتاي ووجه نقده للحزان من خالل مقامته  ذلك

سلبيات هذا الحزان  ، موضحا)٥("إبراهيم بن سليمان لوبيل"نقده لحزان سرقسطة وذكره باسمه 

                                                 
 .47-45' עמ ,בעריכת ישראל דוידזון ,שעשועים ספר: יוסף בן מאיר בן זבארה  (١)

(2)  David A. Wacks: Framing Iberia(Maqamat and Frametale Narratives in Medieval 
Spain),Brill(Leiden • Boston) 2007,p.191. 

 . רמו -רמה' עמ ,החזן במקאמה העברית בספרד: יהודית דישון  (٣)
 .47' עמ ,בעריכת ישראל דוידזון ,ר שעשועיםספ: יוסף בן מאיר בן זבארה  (٤)

جدير بالذكر أن يهودا بن شبتاي كتب مقامته بهدف هجاء خمسة أشخاص مشهورين من سرقسطة الـذين    (٥)
اضطهدوه، كان إبراهيم بن سليمان لوبيل أحدهم وابن عمه إبراهيم بن صموئيل لوبيل والثالث يوسف بنفنشت 

ولوط واألخير هو مائير لبيت الجرننوشى؛ حيث وجه إليهم ابن شبتاي نقـده  والرابع إسحاق بن سليمان جورج
  :وهجاءه، لمزيد من التفاصيل أنظر
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ا عن الفكاهة والتسلية، وقد استخدم ابن شبتاي ومساوئه بهدف هجاء الرجل والسخرية منه بعيد
شعر الهجاء العربي من أجل السخرية من الرجل واستنكاره  مستعينًا بما جاء في رائعة  اأفكار
يف الوثائق، وسلب ممتلكات اآلخـرين،  بقبول الرشوة، وتزي"يتهمه ابن شبتاي ؛ حيث )١(أفعاله

ينتقده ابـن شـبتاي   كما ، )٢(وتجاوزات في الحكم، وطرد الناس من منازلهم واالستيالء عليها
ويحدث تفاهة في الصـالة، وأثنـاء التسـبيح ينتهـك      اوخداع اغشً"ويصفه بأنه إنسان ملئ 

  .)٣("المقدسات وكل صالته قبيحة

يه النقد الالذع لشخصية رجل الدين الذي يرتكـب الفـواحش   لم تغفل المقامات العربية توج  
ين وأوضح زيفه ويتظاهر بعكس ما يضمره، وقد اهتم بديع الزمان الهمذاني بشخصية رجل الد

المقامة الخمرية يظهر التناقض الكبير في شخصية أبى  وتناقض أفعاله؛ على نحو ما جاء في 
رتدي عباءة الدين بصفته إمام المسجد الذي يخطب الفتح اإلسكندري بطل المقامات الذي كان ي

الخمر في الحانـات،   بالناس في النهار ويؤمهم في الصالة، وهو نفسه يعصى اهللا ليالً بشرب
من خالل أشعاره التي يعتـرف فيهـا    ئالهمذاني لشخصية هذا اإلمام السي وتظهر قمة رفض

  :لناس واكتشفوا حقيقته، أنشد قائالًوبعدما عرفه ابسوء خلقه وأفعاله، ففي نهاية المقامة 

دع مـــن اللـــوم ولكـــن  
  أنــا مــن يعرفــه كــلُّ   
  أنــا مــن كــلِّ غبــارٍ   
ــرا   ــزم حمـ ــاعة ألـ   سـ

  

  
  

  

  

  أى دكـــــاك تـــــراىن
  ــــــامٍ وميــــــانى
   أنــا مــن كــلِّ مكــان  

 ــان ــت ح ــرى بي ــاً وأُخ   )٤(ب
  

حريـري؛  في خطيب المسجد عنـد ال  صية المتناقضة لرجل الدين متمثلةوتظهر نفس الشخ   
ذلك الخطيب الذي بهر الناس بخطبته وبراعة خطابته فـي المقامـة السـمرقندية، ويكشـف     
االحريرى النقاب عن الوجه اآلخر لهذا الخطيب البارع عن طريق الراوي الذي ذهـب معـه   

                                                                                                                                            
-5חוברת , בקורת ופרשנות ,ליהודה אבן שבתי" דברי האלה והנדוי" לחקר: יהודית דישון -

  .49,48' עמ ,1974 ,רמת גן ,אילן-יאוניברסיטת בר,4

 .70'עמ ,חלק א ,ספר שני ,ובפרובאנס השירה העברית בספרד: חיים שירמן -
 .רמז' עמ ,החזן במקאמה העברית בספרד: יהודית דישון  (١)

 .48' עמ ,ליהודה אבן שבתי" דברי האלה והנדוי" לחקר: יהודית דישון  (٢)

  ."תוך ומרמה בתפלה יתן תפלה ובתהלה ישים תהלה וכל תפלתו תועבה": والنص في العبرية  (٣)

' דוידסון בהאשכול כרך ו. כתב יד פורסם על ידי י ,דברי האלה והנדוי :יהודה אבן שבתי -

  :�j� rًP ,171' עמ , )ט''תרס ,קראקא(

  .49' עמ ,ליהודה אבן שבתי" דברי האלה והנדוי" לחקר: יהודית דישון -
 .٥١١مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني، ص: بديع الزمان الهمذاني  (٤)
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مث استصحبين إىل داره، وأودعين خصائص أسراره، وحني انتشر جناح الظالم، وحـان  ": لمنزله
؟ !أحتسوها أمام النوم، وأنت إمام القوم: م، أحضر أباريق املُدام معكومة بالفدام، فقلتميقات املنا

ما أدرى أأعجب من تسلِّيك عن أُناسك ! واهللا: مه أنا بالنهار خطيب وبالليل أطيب، فقلت: فقال
  .  )١("ومسقط راسك، أم من خطابتك مع أدناسك ومدارِ كاسك

لهذا الخطيب، وينتقد سوء أفعاله التـي ال   حريري أن يكشف الوجه اآلخرلك استطاع الوبذ  
وال شـك أن  " ة لتوخي الحذر من مثل هذه الشخصية،يراها الناس، معطياً درساً ونصيحة هام

من رجال الدين هي ما دعت الحريري فـي مقاماتـه إلـى     -التي مثلها الخطيب –هذه الفئة 
ع الزمان ذلك، وتبعهما في هذا االتجاه يهوذا الحريـزي  الكشف عن زيفها، ومن قبله فعل بدي

في المقامات العبرية، وهم جميعاً يهدفون إلى الدعوة إلى رفض مثل هذه النوعية من رجـال  
  . )٢("الدين أو رفض االقتداء بها أيضاً

  :شخصية الطبيب) ب(

ط عليها كتاب لم تكن شخصية الحزان أو رجل الدين اليهودي هي الشخصية الوحيدة التي سل
المقامات المختلفة األضواء؛ يعرفون الناس بهم،ويكشفون عن مثالبهم سواء تجاه دينهم 
ومعتقداتهم أو تجاه مجتمعاتهم التي وثقت فيهم وصارت تنتظر منهم الخير باستمرار، ومن 

لم يكن رجال الدين . اليوم إلىأجل ذلك كانت نظرتهم إليهم نظرة إجالل واحترام ومازالت 
العربية والعبرية عن زيف بعضهم، بل تعرضت تلك المقامات حدهم هم من كشفت المقامات و

شخصية الطبيب الذي يعتبره الكثيرون مالك رحمة يداوي المرضى، وال يستغل  كذلك إلى
هم فس درجة النقاء، بل تبني بعضضعفهم وحاجتهم، ومع ذلك فلم يكن األطباء جميعا علي ن

 أفراد مجتمعهم الذين يحتاجون إلى ال علي البسطاء والمحتاجين منالغش والخداع واالحتي
مساعدتهم، ال لشيء سوي جمع المال منهم مقابل أدوية ال تنفع وال تفيد ظهر زيفها وكشفت 

  . المقامة العبرية عنها 

والمدقق في المقامات العبرية التي تعرضت لتلك الصورة السلبية لشخصية الطبيب يالحظ   
تلك المقامات قد أكثروا منها مقارنة بما رصده كتاب المقامات العربية في ذلك،  أن مؤلفي

ولعل ذلك بسبب شيوع مهنة الطب وانتشارها بين اليهود في كافة المواطن خاصة في األندلس 

                                                 
 .٢٩٠،٢٩١مقامات الحريري،ص: البصري الحريري  (١)

 .١٨٣المقامة العبرية بين التأثر والتأثير، ص: عبد الرازق أحمد قنديل  (٢)
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أول من وجه سهام نقده "بن زباره ويعتبر يوسف . )١(في القرنين الثاني عشر والثالث عشر
، حتى أصبح وتوالت بعده االنتقادات للطبيب )٢("ي أدب المقامة العبريةإلى شخصية الطبيب ف
  .ة نالت اهتماماً بالغاً لدى معظم كتاب المقامات العبريةنقد الطبيب فكرة رئيس

اهتم ابن زباره اهتماماً واسعاً بالطب واألطباء، ويظهر هذا االهتمام من خالل الكم الهائـل    
، أضف إلى ذلك أنه ركز علـى الجانـب   )٣(التي تظهر في كتابهمن المعلومات الطبية الهامة 

  : هقولالمريض إال بالمقابل المادي وعبر عن ذلك بالسلبي في شخصية الطبيب الذي ال يعالج 

בשעלי שעורים  ,וירפאו בלי אמונה ורחם ,והמה מצודדים הנפשים"

   )٤("עבור שקל כסף או שניםוימיתו הדל ב ,ובפתותי לחם
ادون الناس، ويعاجلون بدون إميان وال رمحة، حبفنات من الشعري وفتات وهم يصط( 

من اخلبز، ويتركون الفقري ميوت مقابل شأو اثنني من الفضة )٥(ليك(   

لقد امتد نقد ابن زباره إلى أبعد من حرصهم على جمع المال باالحتيال؛ إذ شكك أيضاً فـي    
   :مقدرتهم المهنية عندما وصف أحدهم بقوله

                                                 
من المعروف تاريخياً أن اليهود في العصور الوسطى برعوا في الطب وتأليف المؤلفات الطبية واكتشاف  (١)

يهود، وكان من أشـهر أطبـاء اليهـود     أدوية ألمراض مختلفة حتى إن كثيرا من المسلمين اتخذوا لهم أطباء
  :حسداى بن شفروط، إسحاق اإلسرائيلي، موسى بن ميمون، جابر بن حيان الطرشوس وغيرهم، راجع

ـ اليهود في ظل الحضارة اإلسالمية، : عطية القوصي -  القـاهرة،  ةمركز الدراسات الشرقية بجامع
  .١٥٠-١٤٧، ص م٢٠٠١، )٢(سلسلة فضل اإلسالم على اليهود واليهودية، العدد 

 . ٢٠٢-١٩٥العصر الذهبي، ص : سليم شعشوع -

 .٥٣٧المقامة بين العربية والعبرية، ص: مناع حسن عبد المحسن (٢)

من خالل الشعر التعليمـي  " ספר שעשועים"يالحظ أن ابن زباره تناول موضوعات طبية هامة في كتابه  (٣)
  ).מראות השתן(ألوان البول: والمقالة المعرفية وفيه يهتم بحركات جوارح الجسم،) בתי הנפש(مقار النفس

  .12'עמ ,חלק א ,ספר שני ,השירה העברית בספרד ובפרובאנס: חיים שירמן -

 .122'עמ ,בעריכת ישראל דוידזון ,ספר שעשועים: יוסף בן מאיר בן זבארה (٤)

(٥)
الهيكـل األول،   امل بها أيامتم التعمن الذهب أو الفضة كان ي تُصنع هو وحدة نقدية قديمة): לקֶ שֶ (الشيكل  

في فترة الهيكل الثاني استُخْدم حجر الصوان كشيكل، وفي أيام الحشمونيم قام اليهود بصناعة شيكل مخصص 
ويعتبر الشيكل حالياً العملة ". القدس المقدسة"وعلى الوجه اآلخر " شيكل إسرائيل" لهم؛ كتبوا على أحد وجهيه 

                            .            الرسمية إلسرائيل
 ,כרך רביעי )מנוקד ומצויר(מלון חדש  :שושן בהשתתפות חבר אנשי מדע-ם אבןאברה -

 .1750-1751 'עמ ,ד''תש ,ירושלים ,מ''בע "קרית ספר"הוצאת  , מהדורה שביעית
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أرى أنك مل تتعلم احلكمة، وحينما تتحدث تلجأ إىل التالعب وتبالغ يف األحـداث  "
واألمور، بلسان الكذب والبهتان، وتكثر كلماتك، بلغة باطل األباطيـل؛ لتتـربص   
بالناس وتبحث عن األمراض، لتريهم الدهان والعقاقري، وأنـواع مـن األعشـاب    

  )١("والروائح، لتخدع بصائرهم وتسلب أمواهلم

   ويعيب ابن زباره على الطبيب الذي يأخذ أجره مقدماً، وين بعض األطباء يعطون ح بأصر
 استطاع ابن زباره أن. )٢(العالج غير المناسب للمرضى، لذلك فإن اهللا سيحاسبهم حساباً شديداً

إلـى   بعض األسئلة التي وجههـا من خالل  وذلك مهنتهل يكشف مساوئ الطبيب وعدم إتقانه
  .)٣(تدور حول تفاصيل دقيقة في األمراض وكيفية عالجهاو الطبيب،

تعرض الحريزي لشخصية الطبيب المحتال في المقامة الثالثين والمقامة الثامنة واألربعين،    
وكشف النقاب عن تجاوزات شخصية الطبيب وسلبياته ويرى أحد الباحثين أن مقامتي الطـب  

أفكار شائعة لها ما يقابلها في األعمال األدبيـة   من المقامات التي تحتوى على"عند الحريزي 
؛ ففـي  )٤("لدى األمم األخرى، وثقافات نفس الفترة، حيث يكون الهدف منها النقد االجتمـاعي 

المقامة الثالثين استطاع الحريزي تحقيق هذا الهدف عن طريق إظهار الصورة السلبية لهـذا  
خدع المرضى بالكذب والبهتـان، حيـث   الطبيب الذي يدعي قدرته عالج جميع األمراض، وي

ويأخذ  املال من أيديهم . ة ويعطي هلم أقاويل باطل. يقسم عليهم أدويته " يستمع أوال لشكواهم ثم
وبـاع  . ووجد سوقًا كبريا لتجارته . وانزاح مهه . وازدادت سعادته . امتأل جيبه وبطنه  حىت. 

  .)٥("بالدماء الغالية أدويته الباطلة

أظهر الحريزي قدرة هذا الطبيب علي خداع المرضي واالحتيـال علـيهم وسـلب    بعدما    
أموالهم، وجه إليه نقده عن طريق الراوي هيمان اإلزراحي الذي أمعن النظر فيه وعرف أنه 

  :لم يكن طبيبا ، بل هو البطل حيفر القيني أبو االحتيال، وجلس معه وعاتبه قائال

                                                 
  .122,121'עמ ,בעריכת ישראל דוידזון ,ספר שעשועים: יוסף בן מאיר בן זבארה  (١)

(2) Israel Abrahams: The Book of Delight and other papers, the Jewish publication 
society of American, 1912, p. 12. 

  .122,120'עמ ,בעריכת ישראל דוידזון ,ספר שעשועים: יוסף בן מאיר בן זבארה  (٣)
(٤)  Judith Dishon: Medieval Panorama in the Book of Tahkemoni, p. 25.   

  .257,256'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי(٥)  
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...  וינבל בעסקי הרמאים כבודו .האיש כמוך יחלל על הדרכים הודו "
   )١("ולא מצאתי מענה להשיב לו. ויתמה לבי לשכלו ונכלו 

 ويقلل من احترامه بأعمـال . لى قارعة الطريق حيط من كرامته عهل رجل مثلك (
   ).ومل أجد إجابة لكي أرد عليه. ه وحيلته فتعجب قليب من ذكائ... االحتيال 

بعين، والتي يظهر فيها الراوي هيمان اإلزراحي  وقـد أعيـاه   أما في المقامة الثامنة واألر   
حتـى  المرض ولم يتم له الشفاء، حتى دلّه البعض علي طبيب مشهور، وما إن  ذهب إليـه،  

قدرته علي عالج شخص جاء يشكو إليه  اكتشف كذبه وزيف أقواله عندما وجده يعلن في ثقة
قائمة من األدوية الوهمية التي ال يمكـن   طريقتين للعالج وأعطى لهمن العشق، فأرشده إلى 

ومن خالل هذه المقامة  عاب الحريزي علي الطبيب من ناحية عدم معرفتـه  . الحصول عليها
في بعـض   يته عديمة القيمة والتي تضربأصول مهنة الطب، أيضا عاب عليه من ناحية أدو

  . )٢(األحيان

اعتبارهـا  على شخصية الطبيب بومن خالل هاتين المقامتين أعرب الحريزي عن سخطه   
في المجتمع والتي من المفترض أن تتسم بالصدق وحسن الخلق،  إحدي الشخصيات المعروفة

ـ  فبطل الحريزي في هاتين المقامتين قد تقمص شخصية الطبيب المح" ه تال من خـالل إدعائ
ا أصال، وذلك مقدرة طبية فائقة، ومن خالل تلك القائمة  الوهمية من األدوية التي ال وجود له

كله يبين أن الهدف الذي كان يسعي إليه كتاب المقامات هو النقد وكشف صور االحتيال سواء 
لدي من يزعمون  أنهم رجال دين أو لدي هؤالء األطباء الذين ال عالقة لهم بمهنـة الطـب   

  .)٣("والمداواة  سوى في ظهورهم في هيئة الطبيب كذبا وخداعا

المقامات العربية كانت مقلِّة في الحديث عن احتيال األطباء، وكان  كما سلفت اإلشارة فإن   
بديع الزمان الهمذاني هو أول من وجه نقده للطبيب في المقامـات العربيـة؛ ففـي المقامـة     

سكندري في صورة طبيب مر علي قوم لديهم ميت، الموصلية ظهر بطل الهمذاني أبو الفتح اال
تأل كيسـه، حـاول   ستطيع عالجه، وبعدما حصل علي مراده واموأبلغهم أنه ليس ميتًا وأنه ي

ومن بعد الهمذاني جـاء ابـن ناقيـا     .نال جزاء احتياله ضربا وإهانةالهرب ولم ينجح، وقد 

                                                 
  257.' עמ: שם(١) 

(2) Judith Dishon: Medieval Panorama in the Book of Tahkemoni, p. 25.   
  . ١٨٥المقامة العبرية بين التأثر والتأثير، ص : عبد الرازق أحمد قنديل (٣)
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عارضاً لنفس الفكرة؛ إذ صاغ على لسان اليشكُري بطل المقامة الجنية تشابهاً ملحوظاً بمقامة 
  .)١(فاء الممسوس واحتال على الناسالهمذاني الموصلية، حيث ادعى البطل ش

وهناك صورة أخري الحتيال الطبيب في المقامات العربية أوردها السرقسطي في مقاماته    
اللزومية؛ ففي المقامة التاسعة واألربعين يظهر أبو حبيب السدوسي بطل السرقسطي في هيئة 

ءه شـخص مـريض   طبيب وعراف، يزعم أنه يعالج الناس من المرض والسحر، وحينما جا
المريض،  ريض يسكنه جن وادعي أنه سوف يخرج هذا الجن منبالصرع أعلن  أن هذا  الم

خداع النـاس   ومرة أخري يأتي شخص آخر فينبئه  بمستقبل باهر، ويتمادي هذا الطبيب في
الذي  تتبـع هـذا    وانتقده السرقسطي عن طريق راويه .يسلب أموالهم واالحتيال عليهم، لكي

  :شف زيفه وعرف أنه هو البطل أبو حبيب السدوسي وانتقده الراوي قائالالطبيب وك

وموهت حىت علي اجلن، وادعيـت  . لقد أمعنت يف احملال، وأغربت يف االنتحال " 
وأقبح الغدر ، وأوضـح  . وما أحسن الوفاء ، وأمسج  اجلفاء  .... كل ضرب وفن 

وإىل مـىت  . إيل مىت النهامة ، وأنت اهلامة و. حتام ال تريع ، وأنت الضريع . البدر 
  . )٢("لقد لبست اللؤم عباءة، واختذت الغدر مباءة. ختيس، وأنت من دهرك يف خيس

إن تعرض كتاب المقامات عربية كانت أم عبرية لبعض الشخصيات العامة في المجتمع من    
تلـك الشخصـيات نظـرة     ىإلخالل ذم أفعالها ورفض سلوكها قد نبع من أن نظرة المجتمع 

أن يوجه إلـيهم   قع البعض في تلك النقائص فالبداحترام وإجالل وبعد عن النقائص، فإذا ما و
وتصدى كتاب المقامات لهذا النقص وربما بالغوا فيه أحياناً، إال أنها مبالغة تحمل فـي  . النقد

مل علي كشـف المحتـال   لعثناياها رسالة تنبيه ألفراد المجتمع بعدم الوثوق في مثل هؤالء وا
نها رسالة أيضا لهؤالء المحتالين بأن يتخلوا عن احتيالهم ويحافظوا علي مكـانتهم  منهم، كما أ

في مجتمعاتهم، هكذا فعل الهمذاني والسرقسطي لكشف الصور السـلبية المرفوضـة لـذوي    
مـة  من خلفهم علي نحو ما ذكـره فـي المقا   )٣(النفوس الضعيفة من األطباء وسار اليازجي

  . )١(الشامية

                                                 
(١)

، رسالة "دراسة تحليلية"لبناء الفني في مقامات بديع الزمان الهمذاني ا: محمد أبو اليزيد أبو الحسن  
 .٢٢٦، ص م٢٠١٠ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب جامعة سوهاج 

  (٢)wu��|�hص: ا ،N�Oوz~hت ا�O�Pnh٥٤٤ا. 
م ألب طبيب على مذهب العرب في ١٨٠٠هو ناصيف اليازجي، كاثوليكي ولد في لبنان سنة : اليازجي (٣)
طب، كان اليازجي مولعا بحب العلم والقراءة منذ نعومة أظافره، له مؤلفات كثيرة في النحو والصرف ال

مقامة على غرار مقامات الحريري البصري، وأطلق على مقاماته اسم  ٦٠والعروض والبالغة والطب، كتب 
  :ثر، انظرتأثُّراً بالقرآن الكريم، ويقصد اليازجي بالبحرين النظم والن" مجمع البحرين"
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  :شخصية التاجر) ج(

ع، محل انتقاد مـن قبـل   اكانت شخصية التاجر شديد التفاخر بما يمتلكه من ثروة ومتلقد    
بعض كتاب المقامات العربية والعبرية، باعتبار افتخار ذلك التاجر بغناه، وتماديه بوصف أدق 

غنى، كان من المفترض أن  التفاصيل في بيته، صورة سلبية تم رصدها في شخصيته كتاجر
ا وليس بخيالً، ا في عالقاته باآلخرينيكون متواضعخلوقًا مع ضيوفه كريم.  

ال شك أن كتاب المقامات حينما صوبوا نقدهم تجاه بعض الشخصيات في المجتمع، لم يكن   
عد الدين نقداً لشخصيات بعينها، بل إلى تلك الشخصيات التي تنتهج أسلوباً مشيناً أو خرقاً لقوا

أن النقد في المقامات لم يكن موجهـاً فقـط إلـى الواقـع     "المجتمع، فمن المعروف أعراف و
والقائمين عليه،، وإنما تناول هذا النقد كافة قطاعات المجتمع تقريباً بهـدف   ئاإلقطاعي السي

اد إظهار سلبياتها، وصورها المرفوضة، حتى تلك العصور التي ال عالقة لها بظلم واقع أو فس
  .)٢("سائد كنقد ذلك التاجر المتفاخر ببيته وما يحتويه

) المضـيرية (لقد ظهرت شخصية التاجر المتفاخر بغناه في المقامة الثانيـة والعشـرين       
وتدور أحداث المقامة حول ذلـك التـاجر   للهمذاني والمقامة الرابعة والثالثين عند الحريزي؛ 

؛ وحينما جاء الضيف بدأ التاجر ة طعام في منزلهإلى تناول وجب الذي استضاف شخصا ودعاه
واإلعجاب بذاته بدءاً من بمنزله بشيء من التعالي والفخر  ما ممتلكاته وأدق تفاصيل له صفي

 –باب المنزل وحتى أدق تفاصيل غرفه وحمامه، حتى الماء لم يسلم من الوصف المبالغ فيه 
باهللا ترى ": فعند الهمذاني يصف الماء قائالً ،_وكأن لديه ماء من نوعية معينة ال يمتلكه غيره

وصاف كقضيب البلّور استقى من الفرات، واستعمل بعد . هذا املاء ما أصفاه أزرق كعني السنور
  :، وعند الحريزي وصف الماء قائالً)٣("فجاء كلسان الشمعة يف صفاء الدمعة. البيات

ְּכִאילּו ֵהם   .  ַתֲאָוה ֵהם ָלֵעיַנִים ִּכי  .  ִׂשים ִלְּבָך ֲאדֹוִני ְלֵאלּו ַהַּמִים"

ִּכְבדָֹלִחים   .  ַזִּכים ְוַצִחים  .  ֵמֵעיֵני חֹוְׁשִקים  .  ְּדָמעֹות ְיצּוִקים

  )٤("ְׁשOבּוםִמְנַהר ְּפָרת   .  ּוְכֶׁשֶלג ָקִרים  .  ּוְכחּוֵטי ֶכֶסף ִנָּגִרים .  ַלִחים

                                                                                                                                            

 .١٠٢-٧٩المقامة، ص: شوقي ضيف  -  

 .٦٦٨موسوعة أدب المحتالين، ص : عبد الهادي حرب(١) 
 .١٦٨المقامة العبرية بين التأثر والتأثير، ص: عبد الرازق أحمد قنديل (٢)

 .١٧٣صمقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني، : بديع الزمان الهمذاني(٣)   

  .284'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, חכמונית: יהודה אלחריזי(٤)  
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من عيون . كأا دموع تتساقط . لناظرين اليت تسر ا. تلك املياه  التفت سيدي إىل(
.  باردة كـالثلج .  تتدفق كخيوط الفضة.  ساطعة كالبلّور.  صافية ونقية. العشاق

  ).استقيت من ر الفرات

وبذلك تم إظهار الصورة السلبية في شخصية هذا التاجر من خالل إطنابه في وصف كل ما    
ينما ال يخجل من وصف أسرار منزلـه وجمـال   عنده، وتظهر قمة السلبية لدى هذا التاجر ح

ـ  )١(زوجته حتى سراويلها لم تسلم من وصفه ا ، وعند الحريزي يصف جمال زوجتـه وعينه
أن الهمذاني ومن بعده الحريزي قد عمـد   يبدو. )٢(ر برؤيتهاووجنتيها ونومها وأن النفس لتس

خـرج هـذا    ينة، إذإلى إثارة وصف التاجر لزوجته وجمالها من أجل إظهاره في صورة مش
التاجر عن العرف األخالقي وانتهك حرمة بيته وتعدى على أسراره بكشفه عن جمال زوجته 

وفي نهاية المقامتين يضطر الضيف إلى الهروب بعد ما مـّل مـن    .لمن ال يهمه معرفة ذلك
أطعمه بزور "  -على حد وصف الحريزي –وصف التاجر لكل شيء ولم يطعمه ما وعده، بل 

  .)٣("وغداه بغداء احملال املقال

يصفه بأنه صـورة   ية التاجر الغنى، التي جعلت بعض الباحثينتلك الصورة السيئة لشخص  
ثرى الحرب يعتبر حديث النعمـة دائـم   ، ف)٥("التاجر البخيل"، أو )٤("ثرى الحرب"حية للرجل 

وتـرى  . خـرين التفاخر بها، والبخيل يمتلك الكثير من الثروات والممتلكات ويمنعها عـن اآل 
يت ديشون أن الحريزي في مقامة التاجر ينتقد التاجر على بخله وعدم تلبية رغبة الضيف ديهو

من الواضح أن الحريزي كان مهتماً بالبخل والبخالء، فكما سبقت اإلشارة . )٦(في تناول الوجبة
ادسـة  يضـاً فـي المقامـة الس   أوفإن الحريزي تطرق إلى البخل في المقامة الثانية عشـرة،  

أضف إلى ذلك . ن مدح الحريزي الكرماء وأفعالهم الحسنة، وهجا البخالء ومساوئهمواألربعي
عربية وهجاهم بأشعار كثيرة؛ على نحو ما أن الحريزي وجه نقده الشديد للبخالء في كتاباته ال

  :تهمه بالبخل قائالًكتب عن رئيس بعلبك وا

ــلِ  ــن إىل جميـ ــيم ال حيـ   حكـ
ــا  ــطر إمي ش ــر ــخصٍوينظ   ٍء لش

  ويبخــلُ بالســالم علــى العليــلِ  
ــلِ  ــه لفَتائيـ ــبِض كفَّـ   ويقـ

                                                 

  .١٧٤، ١٥٩،١٧٣مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني،ص : بديع الزمان الهمذاني(١)  
  .228'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי(٢)   
 .51,50' עמ, ותרגומה העברי" תחכמוני,,הערבית של ספר  הפתיחה: יהושע בלאו(٣)  

  .٤٥٣موسوعة أدب المحتالين، ص : عبد الهادي حرب(٤)  
  .26'עמ, ליהודה אלחריזי "תחכמוני" הסיפור בספר  ,דישוןיהודית   (٥)
 .26'עמ: שם (٦) 
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   ــف ــم وك ــم ف ــر وثُ ــه نظ   ل
  

   )١(خبيــلٌ يف خبيــلٍ يف خبيــلِ   
  

  ه بأنه أغّل سمه اسحق بن إبراهيم النفيس من سروج، ويتهما اوفي موضع آخر يهجو شخص
  :وقال فيه )٢(.هاأهل سروج وأبخل بخالئ

الر ــود ــهاب  يه ــا ش ــة العلي   ق
  هلـــم ديـــن وآثـــار حســـانٌ
  هم صور خلَـت مـن كـلِّ فضـلٍ    
  وإســحاق النفــيس خســيس طبــعٍ
  إذا كـــان الـــرئيس دىنَّ فعـــلٍ
  لقد غُرسـت يـداه غُـروس لَـومٍ    
ــاً    ــدت أُنوف س ــه خبل ــح   روائ
  لقــد أضــحى فضــيحةَ كــلِّ مجــعٍ

  

   ــموس ــت الش ــآلن أظلَم إذا ل  
  ا الـدهر العبــوس يـروق حبسـنه  

  فــوسهــا نوتعوز ــاد   كأجس
رئــيس ، علــى أن الفــىت فــيهم  
ــاِهللا اخلســيس   فكيــف يكــونُ ب
   الغـروس أمثـرت وهذا الوصـف  
ــيس ــا اجلل   ويهــرب عــن أذيته

    الكُـؤوس علـى خمازيـه ارد٣(ت(   
  

ر هذا في أعماله ا الحريزي خص البخالء والكرماء باهتمام بالغ ويظهمن الواضح أن يهوذ  
 ספר "العربية والعبرية، أيضا اهتم ابن زيارة بنقد الـبخالء وأفعـالهم مـن خـالل كتابـه      

    )٤(.، وهو أول من استخدم البخل في الهجاء في المقامة العبرية" שעשועים

   ف السخرية ورفض السذاجة والغفلةاالحتيال بهد •
هدون األرض الخصبة الحتيـاالتهم، فكـان   لعل من المسلم به أن أبطال المقامات كانوا يم   

حينما يستجدي الناس كان يرتدي مالبـس باليـه   ي لكل دور زيه ومالمحه، فهو البطل يرتد
ويظهر في هيئة شيخ هرِم، وحينما يحتال علي المرضي كان يتقمص شخصية الطبيب وحوله 

الناس كاألسواق والمساجد وفيما يتعلق بالمكان كان البطل يختار أماكن تجمع . أدويته وأدواته
التي يستطيع هؤالء األبطال أن يحتالوا عليها، يتم  أيضاً بخصوص الشخصيات. وسائل النقلو

                                                 
‚ פנטון-יוסף יהלום ויוסף ינון ,יהושע בלאו: כינסו וההדירו‚ כתאב אלדרר: יהודה אלחריזי (١)
 .147' עמ

    .143' עמ‚ עי יהודהמס: יוסף יהלום ויהושע בלאו(٢)  
  .144,143'עמ: שם  (٣)
 .٦٣٢المقامة بين العربية والعبرية، ص: مناع حسن عبد المحسن  (٤)
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اختيارهم بدقة بالغة، حيث كان معظم ضحايا االحتيال في المقامات العربية والعبرية من الناس 
  .  )١(السذج البسطاء

ناس بسـطاء  ضحايا االحتيال في صورة ُأ ضبع يبدو أن كتاب المقامات عمدوا إلى إظهار  
لذلك يفهم أن هدفهم من ذلك هو السخرية من هؤالء سذج، يمكن االحتيال عليهم بسهولة تامة، 

في توخي  المقامات تهدف إلى إعطاء درس مهم سذاجتهم، وربما كانت هذه الضحايا ورفض
ل في مضامينها أهدافاً سامية تحم"الحذر وكيفية التعامل مع اآلخر، خاصة أن المقامات كانت 

ن الذين يسهل وقوعهم فـي  ولئك السذج بسطاء الطوية والغافليتدور حول التندر والسخرية بأ
  . )٢("نحبائل الغشاشين والمحتالين على نحو ما نجد من أبطال المقامات المحتالي

صورة هـؤالء   امات التي تبدو فيها بوضوحتعتبر المقامة الموصلية للهمذاني من أبرز المق  
سكندرى أن يحتال عليهم ويـوهمهم بـأن   بسطاء، وكيف استطاع أبو الفتح اإلالناس السذج ال

ميتهم ال يزال حياً وأنه سوف ينقذه من السكتة ويرده سليماً، وما كان على هؤالء السـذج إال  
وأخلى  .والعقه الزيت. وعلق عليه متائم"أن يصدقوه ويتبعوا نصائحه، بعدما نزع ثياب الميت 

عليـه الهـدايا    ، وهنا تنهال)٣("وإن مسعتم له أنيناً فال جتيبوه. وال تروعوه. دعوه: وقال. البيت
سـكندرى مـاذا   إلا حاوال الهرب ولم يتمكنا، ولم يدروالنقود هو والراوي عيسى بن هشام، و

م هذا ، وقد اضطر االسكندرى أن يسأله)٤("هو ميت كيف أحييه؟"! يفعل مع أهل الميت وسألهم
وهو سـؤال  ": السؤال بعدما فشلت محاولة الهرب، ويعلق أحد الباحثين على هذا السؤال قائال

  .   )٥("موجه إىل عجزه هو نفسه بقدر ما هو موجه إىل غفلة الغافلني

سكندرى في هذه المقامة باالحتيال على أهل الميـت فحسـب، فبعـد    و الفتح اإللم يكتف أب  
يذهب إلى أهل قرية يخشون السيل وتـدفق الميـاه    ؛احتيالهمن ه الضرب واإلهانة الذي جنا

عليهم، فيحتال عليهم مدعياً أنه يستطيع كف الماء عنهم، ويطلب منهم أن يذبحوا بقرة صفراء 

                                                 
جدير بالذكر أن معظم ضحايا االحتيال في المقامات كانوا من عامة الشـعب وخاصـة هـؤالء السـذج       (١)

وقد شاع االحتيال على القاضي . وغيرهم البسطاء، لكن كان هناك أيضاً ضحايا من المثقفين والحكام والقضاة
في مقامات الحريري بصورة واسعة ويظهر هذا النوع في المقامات المعرية والرحبية والصعيدية وغيرهـا،  

  :لمزيد من التفاصيل حول االحتيال على القاضي عند الحريري راجع
-

 .٥٩٧-٥٨٩موسوعة أدب المحتالين، ص: عبد الهادي حرب 

 .٢٠٣المقامة العبرية بين التأثر والتأثير، ص: مد قنديلعبد الرازق أح  (٢)

 .١٤٨مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني، ص: بديع الزمان الهمذاني  (٣)

 .١٥٠المرجع السابق، ص  (٤)

 .٢٦شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية، ص: على الراعي  (٥)
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ويأتوا له بجارية عذراء، وأن يصلّوا خلفه ركعتين لرب السماء ليمنع عنهم تدفق الماء، وبينما 
أومأ أبو الفتح إلى عيسى ابن هشام وانسال هاربين، وفـي نهايـة   هم يصلّون، وأثناء السجود 

  :المقامة يفتخر باحتياله، ويسخر من هؤالء السذّج الغافلين قائال

  ال يبعــــــد اُهللا مثلــــــى
  ِهللا غفلــــــةُ قــــــومٍ 
  اكتلـــت خـــرياً علـــيِهم  

  

  وأيــــن مثلــــى أينــــا؟  
ــا  ــا باهلُوينـــ   !غنمتهـــ
ــاَ  ــت زورا ومينــ   )١(وكلــ

  

    

ن، هـذا  حريزي في المقامة الحادية والعشريصية الرجل الساذج البسيط عند الوتظهر شخ   
الساذج الذي كان قروياً يركب على حماره ويناديه البطل حيفر القيني باسم شبيه باسمه ويدعى 

لم يفطن هذا القروي الساذج الحتيال القيني الذي دعاه إلى وجبة دسـمة ثـم   . معرفته بوالديه
وهـو مضـطر    ما أكال ليدفع ثمن سذاجته وغفلته، ويدفع ثمن  ء من الوجبةبعد االنتها تركه

  :بعدما تلقى من الضرب واإلهانة ما يجعله يندم على غفلته ويبكى حاله قائالً

 )٢(   

  اللئيم الذي أشعل النـار يف قليب                        
  لسيفي اعامــمن يأتيين به ط                                         

  هألنـه لعمــري لــــم أر                           
  حىت جاء حيتـال سـاخرا مين                                        

  ، ويف البدايةضحك لضائقيت                           

                                                 
 .١٥٣امات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني، صمق: بديع الزمان الهمذاني  (١)

 .207'עמ‚ קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי  (٢)
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  أبــى كــــى راثياب                                        

تدور حـول  هى المقامة البغدادية للهمذاني، التي و_المصدر العربي لهذه المقامة أيضاً في    
سكندري الذي دعـاه  لى غفلته، وكيف لم يفطن لحيلة اإل، يندم هذا القروي ع_نفس الموضوع

: في البداية أيضاً باسم شبيه باسمه، ويعبر هذا القروي عن ندمه على سذاجته وغفلتـه قـائالً  
  . )١("وهو يقول أبو زيد. أنا أبو عبيد . ريد وكم قلت لذاك الق"

امتألت المقامات العربية والعبرية بالعديد من أشكال السـذاجة والغفلـة والبسـاطة غيـر        
المرغوبة، وصور مؤلفوها مشاهد تلك السذاجة وكيف يقع بسطاء القوم في براثن المحتـالين  

نصب هذا الطبيب المحتال شباكه وادعى على نحو ما يوجد في المقامة الثالثين للحريزي؛ إذ 
قدرته على شفاء أمراض عديدة ربما ال وجود لبعضها أصالً، ووضح هـدف المؤلـف فـي    
تعبيره عن غفلة هؤالء البسطاء وسذاجتهم، األمر الذي أدى إلى وقوعهم في حبال هذا الطبيب 

  :فقال في هذا الشأن

)٢(.  

كاألمسـاك   وازدادوا  .  ه حلالوة حديثهـإلي وعندما مسع القوم كالمـه وتدفقوا(
ـ     . وعشرات اآلالف  اوجتمعوا آالفً  .  يف شبكته   .  ةـقدموا مـن كـل ناحي

أمـراض    . ة من األمـراض  ــبأنواع خمتلف  . ا واجـأف اواجـوجاءوا إليه أف
.  أغنيـاء وفقـراء    .   ا ارـوصغ اارـوقدموا إليه كب  .  دة ـة ومحيــخبيث

  ).األصلع واألقرع. جاء األعمى والبصري   .  بيداسادة وع

كل هؤالء البسطاء جاءوا ليشتروا أدوية الطبيب الزائفة، لهذا انتقد الحريزي هؤالء النـاس     
  .  )٣(ية دون أن يتأكدوا منهاالذين اشتروا كل األدو

                                                 
  .٩٥ مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني، ص: بديع الزمان الهمذاني  (١)

 .256 'עמ, שם )٢(

 .26'עמ, ליהודה אלחריזי "תחכמוני" הסיפור בספר: דישוןיהודית   (٣)
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ة الثامنة قامالم وال يزال الحريزي يواصل نقده لسلبيات البسطاء وسذاجتهم؛ فهو يعرض في  
هذا المنجم المحتال وظنوا لتلك الفئة الساذجة التي اعتقدت في صدق صورة أخرى  والثالثين

أنهم نجوا من الغرق بفضله، وأعطوه المال لكي يعطيهم التمائم، وبعدما حصل هذا المحتـال  
 امنقوش. حمددة ومغلقة . وكتب لكل واحد رسالة  اوأخرج كتاب" على مطلبه أدخل يده في جيبه

لكـم   وا يتم. تلك بركة لكم " : ، وقال لهـم )١("وا أختام وخوامت. عليها أمساء أيام األسبوع 
وسوف . سوف خياف األبطال من ظله . راعه ويعلقها على ذ. ن ميتلكها حيملها وكل م. الشفاء

لذكر أن صورة جدير با. )٢("وإن سار يف البحر دأ أمواجه الثائرة. تسجد له كل وجوه األرض 
هؤالء البسطاء السذج الذين يتم االحتيال عليهم من قبل المنجم المحتال على ظهر السفينة، قد 

، وعند الحريري في )٣(وردت عند كتاب المقامات العربية، عند الهمذاني في المقامة الحرزية
  .  )٥(، وعند السرقسطي في المقامة العنقاوية)٤(المقامة العمانية

  هدف التسلية والمتعةب لاالحتيا •
ما الشك فيه أن األدب وما يحويه من أجناس أدبية مختلفة، وما تحويه تلك األجناس مـن  م   

ر بخياله حتى يجد بالقراءة والتبح ص خيالية، تدعو القارئ إلى االستمتاعحكايات مشوقة وقص
ه القـراء علـى مـر    نفسه خرج بأفقه بعيداً عن هموم الدنيا ومصاعبها، وهذا يعد سبيالً اتخذ

عصورهم، وبخاصة حينما يتطرق الكاتب أو المؤلف إلى الملَح والنوادر التـي تهـدف إلـى    
التسلية والمتعة لدى القارئ، هذا باإلضافة إلى أهداف أخرى وجد بعض القراء غايتهم فيهـا  

وحفزت من خالل األدب بكل فروعه، وكانت القامات أهم األجناس األدبية التي أثارت القارئ 
تشوقه وولدت لديه المتعة وهو يقرأ تلك الملح والفكاهات التي تحويها المقامات بكل لغاتهـا،  

يع الزمان الهمذاني أول من أثار متعة القارئ؛ والسيما من خالل ما رصع به مقامته دويعتبر ب
من فكاهات مسلية، وأضحوكات ممتعة، وله الفضل في إدخال ظاهرة الظرف فـي المقامـة،   

طائفة من الطبقة االرستقراطية الجديدة استهوتهم حياة اللهو والترف فاسـتنوا  "كون الظرفاء ل
، وتـم  )٦("بين أساليب لبسهم وأكلهـم ومعـامالتهم   -ألنفسهم أسلوباً خاصاً في الحياة يتراوح

                                                 
 .306'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  (١)

 .306'עמ: שם  (٢)

 .١٨٦-١٨١ مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني، ص: بديع الزمان الهمذاني  (٣)

 .٤١٩-٤٠٩مقامات الحريري ، ص: الحريري  (٤)

 .٤٩٦-٤٨١المقامات اللزومية، ص : السرقسطي  (٥)

 .٣٤المقامات بين المشرق والمغرب، ص  فن: يوسف نور عوض  (٦)



‐ ٢١٧  -  
 

، هذا إلـى  )١(تصويرهم في المقامة، حيث كان عنصر الفكاهة هدفاً سعى إليه كتاب المقامات
أوجه على يد الحريري البصري،  ة والتالعب باأللفاظ الذي بلغاألساليب اللغوية الجميلجانب 

ان كتـاب   Jonathan Decter  وفي هذا اإلطار يرى .وأصبح سمة غالبة في المقامات عموماً
تحكموني يتشابه مع المقامات العربية فيما يتعلق بالحكايات التي تهدف إلى التسـلية والمتعـة   

ئ، وذلك عن طريق األسلوب البالغي الذي يجلب البهجة من خالل السـيناريوهات  لدى القار
  .)٢(المضحكة

وعلى هذا، فقد أصبح أسلوب التشويق واإلثارة من األساليب التي استخدمها كتاب المقامات   
ا الحريزي في حديثـه عـن مضـمون كتـاب     سلية والمتعة، ويشير إلى ذلك يهوذبغرض الت

  : مقاماته

ולשאב מנוזלי . בגני הגיוניו  ולהשתעשע .קש לראות נעם עניניו וכל מב"

  )٣("ימצא בתוכו גנות ופרדסים . מעיניו 

ويرتوي من .  فكارهويتسلى برياض أ. ف موضوعاته رؤية لُط يف وكل من يرغب( 
   ).جيد يف داخله حدائق وبساتني. معني مياهه

سني مقامة عربانية، وشحتها بدرر األلفـاظ  فأنشأت مخ: "وفي مقدمته العربية للمقامات يقول   
معدة . أو عقود منظومة . حىت أتت كأا برود مرقومة . ورصعتها جبواهر املعاين اإلهلية . النبوية 

إذا أورد . وتتشوق الشموم منها حملـة . تستنشق الرياض منها نفحة. أرجية النفحات. الصفحات 
. ألين ضمنتها كل حكاية مطربـة  . الرسية أعطافها هزت له اجلبال . الراوي أخبارها وألطافها 

وأحدوثة ملهية وكل رسـالة  . وكل موعظة مبكية . وكل ملحة شهية، وحملة ية . وقصة معجبة 
، أضـف إلـى ذلـك أن    )٤("وصناعة رائعة يرتاح هلا الصيب الشجي، ويصبو حلبها اخللى. بارعة 

أمثال "ية والفكاهة من خالل ما أورده من الحريزي استطاع أن يضفي على مقاماته طابع التسل
ــة   ــاز قوي ــة وألغ ــور بالغي ــا ص  ــيقة ــوعات ش ــثرية وموض ــتخدم)٥("ك ــد اس   ، وق

                                                 

 .٢٠٥المقامة بين التأثر والتأثير، ص: عبد الرازق أحمد قنديل  (١)

(2)  Jonathan P. Decter: A myrtle in the forest: Displacement and Renewal in medieval 
in Hispano-Jewish Literature, 2002, p 164. 

  .12'עמ, טופורובסקי. מהדורת י ,תחכמוני: יהודה אלחריזי  (٣)
 .48' עמ, ותרגומה העברי" תחכמוני,,הערבית של ספר  הפתיחה: הושע בלאוי  (٤)

  .13'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  (٥)
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، )٢(بشكل واسع في المقامتين الرابعة واألربعين والخامسـة واألربعـين   )١(لالحريزي األمثا 
ماته؛ ففي المقامـة  تعة التي لجأ إليها الحريزي في مقاممن أهم األساليب الم )٣(وكانت األلغاز

كانت مـرح وهنـاء وإن    بدايتهاالثامنة أورد الحريزي الرسالة المنعكسة التي إذا قرأت من 
، وتظهر قمة تالعب الحريزي باأللفاظ واألساليب الممتعة مـن   )٤(عكست صارت ذماً وهجاء

قصـائد،  كان ذا قدرة في الشعر وكان يعمـل  "خالل أشعاره التي كتبها باللغة العربية، حيث 
، وفي بعض القصائد كان يكتب )٥("أنصاف أبياتها األول بالعبري واألنصاف األواخر بالعربي

باللغتين في البيت الواحد ويبدل بين العربية والعبرية في أنصاف األبيات؛ فيكتـب النصـف   
عربيـة  الاألول للبيت بالعبرية والنصف الثاني بالعربية اليهودية، ثم يعود ويبدأ البيت الثاني ب

  :خر بالعبرية، وهكذا إلى نهاية القصيدة، ومثال لذلك قولهاليهودية ويكتب النصف اآل

  
                                                 

ـ     (١) ن لقد تأثر األدباء اليهود في هذه الظاهرة باألدباء العرب، ودبجوا نتاجاتهم، بأمثال شـتى، وأشـهر م
ويوسف بن زبـاره   وياستخدم األمثال في األدب العبري؛ موسى بن عزرا وسليمان بن جبيرول ويهودا الال

  :وعمانوئيل الرومى، انظر
  .٣٨٩-٣٧٩األدب العبري في األندلس بين التقليد والتجديد، ص: عبد الرحمن مرعى -

 .٥٩٠المقامة بين العربية والعبرية، ص: مناع حسن عبد المحسن  (٢)

كوسيلة للتسلية وترييض الذهن في الحفالت " المقرا"جدير بالذكر أن اليهود استخدموا األلغاز منذ عصر   (٣)
والسمر، وقد استهوت األلغاز شعراء وأدباء األندلس، وأحبوها حباً شديداً، وشغفوا بها إلى حد بعيد، وأبـرز  

را ويهودا الالوي وابراهيم بـن عـزرا   من ألف فيها من الشعراء اليهود، سليمان بن جبيرول وموسى بن عز
  :ويهودا الحريزي، انظر

الترجمة العبرية لألحاجي واأللغاز بين الحرفية والتصرف، مجلة جامعة الملك : شعبان محمد سالم -
 .٤، ٣م، ص ٢٠٠٠سعود المجلد الثاني، اللغات والترجمة، الرياض 

في ذلك للحريري البصري في الرسالة المنعكسة،  ، إذ كان السبقبلم يكن الحريزي هو مبدع هذا األسلو  (٤)
البالغيـة واألالعيـب    بوتميزت مقامات الحريري باإلحكام في الصفة األسلوبية من ناحية استخدام األسـالي 

الرسـالة التـي أحـدى    ) المراغية(تتضمن المقامة السادسة: اللغوية واألحاجي وأحكام الربط الدرامي، فمثال
تتضمن الرسالة التي تقرأ أولها بوجه ومن ) القهقرية(مهملة، والمقامة السابعة عشرة كلماتها معجمة واألخرى

  .آخرها بوجه آخر
 .٢٧أصول مقامات الهمذاني وعالقتها بالفنون األدبية، ص: عبد الرحمن مرعى -

   .52' עמ‚ תרבותי כצומת אלחריזי יהודה רבי: יוסף סדן  (٥)
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)١(  

مة في التسـلية والمتعـة؛ إذ أن   حتيال كان أحد أدوات الحريزي المهأن اال من المعروف    
معظم القصص التي تدور حول االحتيال في المقامات كانت الحبكة القصصـية تهـدف فـي    

؛ حيث كانت هذه القصص طويلة، تشتمل على حدث دراماتيكي غيـر  )٢(إلى التسلية األساس
وقد استخدم . )٣(متوقع، وغير روتيني، يثير فضول القراء ويكسبهم شيئاً ما من المتعة والتسلية

الحريزي االحتيال بهدف التسلية والمتعة من خالل إثارة بعض القصص والحكايات على لسان 
زراحي والبطل حيفر القيني، في حين أن هذه القصص والحكايات لم تكـن  الراوي هيمان اإل

  .  )٤(حقيقية بل هي من خيال الحريزي، وهذا ما أشار إليه في مقدمة مقاماته

                                                 
(١)  S. M. Stern: Some Unpublished poems by al-Harizi, The Jewish Quarterly Review, 

New series, vol. 50, No. 4, pp. 349, 350.   

  .24'עמ, ליהודה אלחריזי "תחכמוני" הסיפור בספר  ,דישוןיהודית   (٢)

المقامـة  (مقامة زواج حيفر القيني بامرأة عجوز وقبيحـة  : وطبقاً لرأى ديشون فإن هذه المقامات هي 
، )المقامة العشـرون (، مقامة الجواري السبع وأحابيلهن )المقامة العاشرة(مقامة الديك الواعظ  ،)السادسة

المقامة الثانية (، مقامة المنجم )المقامة الحادية والعشرون(مقامة الوجبة التي تم الحصول عليها باالحتيال 
المقامـة  (مقامة سفينة البحر ) ثونالمقامة الحادية والثال(، مقامة الفارس الذي أوقع باألبطال )والعشرون

 ).الثامنة والثالثون

  :، أ��|وقد سبقه الحريري البصري في هذا األسلوب واستخدمه في سبع مقامات  (٣)

 .٣٤٥األدب العبري في األندلس بين التقليد والتجديد، ص: عبد الرحمن مرعى -

لم يكن ولم يحدث ولكـن علـى سـبيل     ]يقصد البطل والراوي[وكل ما ذكرته باسمهما : "وفي هذا يقول  (٤)
  ".المثال

  .15'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי -
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لقد احتوت مقامة الزواج للحريزي على أساليب مشوقة تجلب المتعة والتسلية لدى القـارئ،    
لمرأة العجوز التي أوقعت حيفر القيني في وخاصة من خالل أسلوب الوصف الذي وصف به ا

الزواج من امرأة قبيحة، أيضاً وصف الحريزي هذه الزوجة بصفات ساخرة على لسان البطل 
  : وجاء فيه

 )١(  
           ارأسها مليء طفح وعينيها اجلدي  

  تسلب القلب جته وتعكر صفوه                    

  الدببة تشبه بأسناا هيئة            
  ما جتده أمامها وتقضي عليه تلتهم                    
  شفتيهاخديها مثل الفحم بينما             

  معوجتان كشفيت محار أمحق                    

  )٢(وفي نهاية المقامة  يضحك الراوي من دعابات حيفر القيني وكذبه  

لفكاهة والتسلية، خاصة فيما يتعلق بالديك وفي مقامة الديك الواعظ، عمد الحريزي إلى ا     
الذي جعله الحريزي ذكياً، يستطيع الهرب وإنقاذ نفسه، أيضاً يتحدث إلـى النـاس بصـورة    

أن –ولعل أهم ما أضحك الناس هو براعته في حجته "بالغية تجلب الضحك والمتعة للقارئ، 
طرية اللحـم بـدالً    الفراخ بأن عليهم أن يأخذوا -لحمه غير جدير لألكل وبنصيحته الهزلية

، وأن الكوميديا فيها مختلفة عن غيرها ألمر أن هذه القصة هي قصة ساخرةوخالصة ا... منه
للتسلية والمتعة، من خالل مـا   كان  هذه المقامة لقد أعلن الحريزي أن هدف. )٣("من المقامات

                                                 
  .74'עמ‚ קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי  (١)

  .77'עמ: שם  (٢)

 .89 'עמ ,לאלחריזי" מקאמת התרנגול"מקורה הערבי של  : שטרן. מ. ש  (٣)
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نه لم تبصـر  هذه الحكاية إ قامة يقول البطل عنذكره في بداية المقامة ونهايتها؛ ففي بداية الم
، وفي نهاية المقامة يستمتع الراوي بهذه الحكايـة  )١(عينه شيئاً عجيباً ولطيفاً مثل هذه الحكاية

  : ويوضح أنها حكاية مسلية بقوله للبطل

 ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים לֹא' ַחי ה .ּוֶמה ָעְצמּו ִדְבֵרי ַּתְעּתּוֶעיךָ  .ַמה ָּנֲעמּו ַׁשֲעׁשּוֶעיךָ  "

  )٢("ִּכי ִמִּלְּבָך ָּתה ּבֹוְדOם .ְעָּתם ִמָּבָׂשר ָוָדםְׁשמַ 

أقسم أنين مل أمسع هذا الكـالم مـن   .  وما أعظم صنع خيالك.  اليكتس ما أمجل( 
  ).ألنك اخترعتها من خاطر.  إنسان

تعتبر المقامة العشرون للحريزي من أهم مقاماته التي تحتـوى علـى عنصـر التسـلية         
استخدم البطل حيفر القيني خداعه واحتياله كي يتسلى هو وصديقاته؛ فقد اتفق والمتعة؛ حيث 

القيني وصديقاته على االحتيال على اإلزراحي وخداعه باإلغراء، وارتدى القيني زى النسوان 
لكي يشارك في خداع اإلزراحي، وبينما تعلق قلبه واشتاق لرؤية ما تحت النقاب كشف القيني 

زراحي وسقط أرضاً، وتعالت ضحكات القيني وظهرت سـعادته ألنـه   عن وجهه، وصدم اإل
استطاع أن يتسلى ويتفكه هو ومن معه باالحتيال على هيمان اإلزراحي، وقد عبر اإلزراحي 

  : عن ذلك بقوله

  

 )٣(   
ـ : وعندما مسعت كالمي، ضحكت وأمسكت يب وقالت(  ك ـههنا مسعت كالم
  . وكشـفت وجههـا     .  عن عينـها وأزالت الغطاء   . ك ـوسألىب مطلب  .

                                                 
 .106'עמ, טופורובסקי. מהדורת י, ניתחכמו: יהודה אלחריזי  (١)

  .114'עמ: שם  (٢)

  .207,206'עמ: שם  (٣)
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وأخرج مـن    .  كأنه ثعبان ملتو  .  ةـحليته طويل  . هي رجل  رت فإذا ونظ
  .  ورأيت ذلك وسقطت على وجهـي   . سيفه املسلول بيده   .  هـحتت ثياب

 أخـذ يف .  وأُرهقت روحي  .  وعندما رأى أن قويت خارت    .  وضاع فكرى
الفتيـات ضـحكًا   وامتألت أفـواه    . د ـعيوسمع صوته من ب  . الضحك 

.  عرفين  ت لعلك.  فتح عينيك وانظر يل  ا: وقال يل  .  وسقطن على وجوههن
  .)أبـو االحتيـاالت الكـبرية   . القـيين  حيفـر   وأمعنت النظـر إليه فإذا به

  

ينـي  أن يحتالوا على الراوي ، وفي نهاية المقامة يخبـره الق  وبذلك استطاع القيني ورفيقاته  
  .  )١(بحقيقة األمر؛ أن صديقاته طلبن منه االحتيال على الراوي من أجل الضحك والتسلية

لسـليمان بـن صـقبل    ) בן יהודה אשר נאום( خطاب أشر بن يهودا وبالنظر في مقامة  
باعتبارها مصدر مقامة الجواري السبع، يتضح أيضا أنها تهدف إلى التسلية، وهذا ما يتضـح  

  : مةمن بداية المقا

)٢(  

ذات يوم بينما كنت جالسا أمام الباب بصحبـة و: ر بن يهوداـأش حديث( 
/  السيئــة  أفعاله وحيكى عن/ رجل يقص حكاياتــه  وكل إخويت ورفاقي

كأحـد  / عندما كنـت يف الصـبا   / وأحكي عن ذنيب وأنا أذكر هذا اليوم 
ـــاءا ــال  /  لظب ــوق اجلب ــل ف ــات  / أتنق ــكن الغاب   ) . . /.وأس

  

ا حدث له من أمور تجلب المتعة والتسلية، وفي هذا اإلطار يصـرح  مثم يكمل حكايته ع     
ذلك ألنها احتوت علـى عناصـر   ؛  )٣("كتبت للتسلي والضحك"أحد الباحثين أن هذه المقامة 

باإلضـافة إلـى   ة التي تحدث للبطـل،  فيما يتعلق بالتنكر والمفاجأ وخاصةالمتعة والتشويق، 
  .التي تميل إلى التسلسل المشوق أحداث المقامة

                                                 
  .207'עמ: שם  (١)
  .קנה' עמ‚ המשוררים בני דורם של משה אבן עזרא ויהודה הלוי: חיים שירמן  (٢)
 .٢١٤أندلسيات عبرية، ص: عبد الرازق أحمد قنديل  (٣)
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مقامات الحريزي التي تهدف إلـى   إحدى) مقامة التطفُّل(العشرون تعتبر المقامة الحادية و   
  : التسلية والمتعة، ويتضح هذا من خالل ما رواه البطل هيمان اإلزراحي في بداية المقامة

  

 )١(    
ـ وإذا حب  .  وبينما أجتـول يف األسواق والطرقـات(    . ر القـيين أمـامي   ـيف

ـ و  . ك ـبالضح وعندما رأيتـه جرى حنوى وميتلئ فمه ـ يس ه مـن  ـمع صوت
ذا تضحــك وملـاذا   ملا: وقلت  .  ه كي ألقي عليه السالمـفأوقفت  . د ـبعي

بـال    .ً ا ميأل فاك ضحكارـأحكى لك أمسحسبك و : قال.  يرتفع صوتـك  
  .  .  . )وأمـورك السـاخرة    .  يك  عن هـذْ  قلت له هيا احكي يل  .  ةـاي

  

التي تشي بهدف الحريزي من هذه المقامة وهو التسـلية والمتعـة،    من خالل هذه البداية    
ة تؤدى إلى التسلية والمتعـة لـدى   خل هذه المقامة ثالثة عناصر رئيسيتضح أن الحريزي أد

كثرة ضحك البطل حيفـر  فتظهر الفكاهة من خالل  الفكاهة والتسلية والتشويق: ئ وهىالقار
أمـراً يمـأل فـاه    القيني، وتظهر التسلية من خالل كالم حيفر القيني للراوي أنه سيحكى له 

فتظهر من خالل سؤال هيمان لحيفر عن سبب ضحكه وأيضاً من خالل  ضحكاً، أما التشويق
فالقارئ هنا منتظـر بفـارغ  "ذيه وأموره الساخرة؛ طلب الراوي من البطل أن يحكى عن ه 

  .  )٢("الصبر لهذه الملهاة الطريفة

عناصر السابقة في بداية المقامة والتي تشـير إلـى مـدى شـغف      ةوفي إطار توفر الثالث  
الحريزي بإضفاء روح التسلية والفكاهة على مقاماته، ولعل هذه المقامة وما تحويه من فكاهة 

، وتفـوح رائحـة   )٣("وميديامولَع بالك"جاءت  لتؤكد ما وصف به الحريزي بأنه  قد وضحك،
رواه حيفر القيني عن هذا القروي الساذج الذي  الكوميديا بغزارة في هذه المقامة من خالل ما

                                                 
 .208'עמ, בסקיטופורו. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי (١)

 .17' עמ, "ספר תחכמוני"למקורה של המחברת העשרים ואחת ב: יהודית דישון (٢)
  .153' עמ‚ ראשון כרך ‚ישראל ספרות תולדות: ישראל צינברג (٣)
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وال تقف الكوميـديا عنـد مجـرد     .ويأكل وجبة على حسابه . استطاع القيني أن يحتال عليه
من إهانة؛ األمر  احتياله على القروي فحسب، بل يستمر في اختبائه ليشاهد ما يحدث للقروي

وباقتراب المقامة من نهايتها يشعر القارئ بمدى استمتاع الراوي . الذي أضحك البطل وأمتعه
  .  )١(بهذه الحكاية، وتعجبه من مقدرة القيني في احتياله وحكمته

أما في المقابل العربي لهذه المقامة، وهو عند الهمذاني في المقامة البغدادية، فهـي أيضـا       
دخلـه  رة؛ الذي كان عنصـراً هامـا أ  ي فلك المتعة والفكاهة، لكنها تفتقد لعنصر اإلثاتدور ف

الحريزي في بداية مقامته من خالل ما ظهر عليه القيني وهو يضحك وسؤال الـراوي عـن   
اسبب هذا الضحك؛ وهذا يعتبر بحق تغيير أجراه الحريزي علـى المصـدر العربـي     اايجابي

من اإلثارة والمتعة لدى القارئ، وهو ما لـم   اشأنه أن يضفي نوعويحسب له؛ هذا التغير من 
وأنـه  . في المقابل العربي؛ حيث بدأ الهمذاني مقامته برواية عيسى بـن هشـام   ايكن موجود

  . استطاع أن يتطفل على قروي ساذج

جدير بالذكر أن معظم القصص والحكايات التي تدور في فلك التطفـل والحصـول علـى      
ما جاء في كتب التراث، فهي تحتوى علـى   واء في المقامات العربية أم العبرية، أمعام، سالط

نوع من الفكاهة والتسلية، وخير مثال لهذا ما رواه الخطيب البغدادي مـن حكايـات لطيفـة    
    .)٢(ونوادر مضحكة عن الطفيليين وأخبارهم

الثانية والعشرين (المنجم  ي مقامتيلقد أشارت يهوديت ديشون إلى التسلية عند الحريزي ف    
ه باختبار هـذا  العشرين يقوم حيفر القيني وأصدقاؤ؛ ففي المقامة الثانية و)٣()نوالثامنة والثالثي

وفي المقامة الثامنة والثالثين، يحتال القيني على ركـاب  . المنجم وسؤاله عن قضية الخالص 
أن الحريزي اهتم بشخصية المـنجم  ويبدو . السفينة ويبيع لهم التمائم التي تنقذهم من كل سوء

؛ حيث وجه )٤("أوجه في عصر الحريزينتشار في التعاويذ الذي بلغ االعتقاد واسع اال"بسبب 
الحريزي نقده لشخصية المنجم وكذب إدعاءاته بشيء من الفكاهة واإلثارة؛ ففي نهاية المقامة 

والتعاويذ مـا هـي إال كـذب    الثامنة والثالثين يسخر الراوي من البطل ويكتشف أن التمائم 
، وقد )٥(وبهتان، ويستنكر احتيال البطل، لكنه في نفس الوقت مندهش من احتياله وعمق تفكيره

                                                 
  .212' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  (١)
  :لمزيد من التفاصيل، راجع  (٢)

 .ل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كالمهم وأشعارهمالتطفي: الخطيب البغدادي -

 .24'עמ, ליהודה אלחריזי "תחכמוני" הסיפור בספר: דישוןיהודית   (٣)

Judith Dishon: Medieval Panorama in the Book of Tahkemoni, p. 27.  (٤)  
  .307' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  (٥)
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ن، وكانت أيضاً رقسطي في مقامته الرابعة واألربعيسبق الحريزي في نقد شخصية المنجم الس
السفينة وادعى  تشي بنوع من الفكاهة والتسلية، خاصة أن بطل السرقسطي احتال على ركاب

أنه على عالقة بطائر العنقاء الذي سوف ينقذهم من الهالك، هذا الطائر الذي ال وجود له بل 
  .)١(هو أسطورة استخدمها السرقسطي إلضفاء روح المتعة والتسلية

  :االحتيال بهدف التَكَسب •
غالباً ما يسعون كان التكسب من أهم األهداف التي سعى إليها المحتالون؛ فهؤالء المحتالون   

الذي يسير  ة طعام، فكان المال الهدف الرئيسال أو الحصول على وجبمإلى الحصول على ال
كان األدب العربي وبخاصة  لقد  .نالطعام هدف الطُفيلييون، وكان الحصول على مكدخلفه ال

يب بمثابة عين راصدة لهؤالء المكـدين والطفيليـين وأخبـارهم وأسـال     كتب التراث العربية
، وقد اهتم كبار المؤلفين العرب بظاهرة الكدية والتطفل باعتبارها ظاهرة هامة تخص هماحتيال

  .طبقة مهمشة من الشعب

دية وأصحابها واجتماعـات المكـدين وأخبـارهم وسـبل     لقد اهتم الجاحظ في بخالئه بالكُ   
بن يزيد وشـهرته   ائهم وصفاتهم لم يغفلها الجاحظ، إذ اهتم بشخصية خالدماحتيالهم، حتى أس
لـم  بلغ في البخل والتكدية وفي كثرة المال البالغ التي "نه إقول عنه الجاحظ خالويه المكدى، ي

التطفيل "فقد حظي باهتمام بالغ من قبل الخطيب البغدادي في كتابه  أما التَطَفُّل. )٢("يبلغها أحد
ان هذا الكتاب يشـي بمـا   ولعل عنو" كالمهم وأشعارهم كايات الطفيلين وأخبارهم ونوادروح

، كانـت تسـعى   مثلون طبقـة مهمشـة  يحويه من قصص وأخبار هؤالء الطفيليين بصفتهم ي
الغش واالحتيـال، وقـد اهـتم     وفي سبيله تخوض المغامرات وأساليبللحصول على الطعام 

   .)٣(ورد بعض أحاديثه وسبله في التطفلالبغدادي بشخصية أحد الطفيليين وهو بنان الطفيلي، وأ

وكـان أهمهـا    ؛)٤(مكـدين وقد أورد أحد الباحثين العناصر المشتركة في أدب الطفيليين وال  
ل؛ حيث كانت صفة راك شخصية المكدى والطفيلي في التنكر وخوض المغامرات باالحتياتاش

أو الطعام مـن صـفات    والقيام باالحتيال على اآلخرين في سبيل الحصول على المال التنكر
                                                 

  .٤٩٦-٤٨١المقامات اللزومية، ص: رقسطيالس  (١)
 .٤٦البخالء، ص: الجاحظ  (٢)

 .٩٩-٧٧التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كالمهم وأشعارهم، ص: الخطيب البغدادي  (٣)

  .٩٥عناصر مشتركة في أدب الطفيليين والمكدين والبخالء، ص: خالد عزايزة  (٤)
إلمام المكدي والطفيلي بالحديث والقرآن واألمثال، وميل الشخصيتين إلى  :وبناء عليه فإن هذه العناصر هي 

التنكُّر وخوض المغامرات بالحيل والخداع، واشتراك المكدي والطفيلي في توصية أهله وأصحابه بالسير على 
 .نهجه
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مالزمة للبطل المكـدى والمتطفـل فـي     ي كتب التراث ، وأيضا كانت صفةفة البطل الرئيس
  .المقامات العربية والعبرية

لقد كانت الكدية إحدى الوسائل الرئيسة التي استخدمها البطل لالحتيال من أجل التكسـب،     
وظهرت الكدية بصورة واسعة عند الهمذاني ومن بعده عند الحريري، ثم ظهرت بصورة أقل 

بشـكل   ظهرت الكدية عند الحريزيغرب وبخاصة في مقامات السرقسطي والحريزي، ففي ال
لبطل وفي ثالث مقامات يحصل ا) بنهمقامة المكدى وا(لتاسعة والعشرين صريح في المقامة ا

البطل مـن أجـل الحصـول علـى      وفي مقامتين يحتال ،)١(على المال عن طريق االحتيال
  .)٢(الطعام

يقوم البطل وابنه باستجداء الناس في دار العبادة يخطـب   ة والعشرين، عفي المقامة التاسف   
يغير حالهم من اليسر إلى العسر مثلما فعل معه، ثم يقوم االبـن   رهم بان الدهر قدفيهم ويذكّ

  : ويحاول أن يستعطف قلوب الحاضرين ويقول

)٣(.  

ويلني قسـوته ويـرق قلبـه    . ه ـواآلن فليذكر كل واحد منكم خالق( 
 داًـجيده ولده غسوف ويصنع اليوم ما .  دهـي عنه وال يقبض.  دهـكبو
ـ ـوخياف لئال حيدث البنه غ.  ة ـداً ما حدث لنا ويرجع ليسأل الناس لقم
  ) . ويضطره الـدهر لرجـال قاسـني مثلمـا اضـطرين      . ز مثلىـخب

  

، وعنـد  سجدجديان الناس في المقة ابنه يستفكما سبقت اإلشارة قد سبق بطل الهمذاني برو   
وهو نفسه –ظهر الفتى المكدى يستجدى الناس في المسجد، ويتدخل أحد المصلين  السرقسطي

  .يحث الناس على التصدق على الفتىو -يسالبطل السدو

                                                 
 ).السفينة(لثالثون ، المقامة الثامنة وا)الطبيب(، المقامة الثالثون )النملة والبرغوث(المقامة الرابعة   (١)

 )القروي الساذج(، المقامة الحادية والعشرون )الديك الواعظ(المقامة العاشرة   (٢)
 .252' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  (٣)
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إلى استخدام الكدية في االحتيال بهدف التكسب، كانـت هنـاك أسـاليب أخـرى      ةباإلضاف  
النملـة  (فـي المقامـة الرابعـة    المال؛  ف استخدمها البطل في االحتيال بهدف الحصول على

يحتال بطل الحريزي برفقة ابنه القاضي بعد أن ادعيا تخاصمهما أمامه، وطلبـا  ) والبرغوث
أفضل قوالً من اآلخر، وأخذ األول وقال عن النملة نثراً وشعراً  اأيهم امنه أن يحكم فيما بينهم

في حكمه، ويطلب منهما الصلح وأن وقال اآلخر عن البرغوث، فيعجب القاضي بهما ويحتار 
يقيما عهد الصداقة والمودة فيما بينها، ثم يغدق عليهم من عطاياه، وبعـد أن حصـال علـى    

ن اسمه، ويعرف أنه البطل حيفر يتتبعهما الراوي ويسأل كبيرهما ع مأربهما وسعدا بالعطايا،
  .  )١(على المال لالحصوالقيني واآلخر ابنه، وأنهما افتعال التخاصم أمام القاضي من أجل 

ظهر بطل الحريزي في صورة طبيب يدعى مقدرته عالج أمـراض  وفي المقامة الثالثين ي  
ه أمراضهم شتى، معلنا أسماء األمراض التي يستطيع عالجها، وتجمع الناس حوله يشكون إلي

. أيـديهم   ويأخذ المال من. م أدويته عليهم ويعطى لهم أقاويل باطلة ويقس. وهو يستمع إليهم"
وبـاع  . لتجارتـه  اكبيـر  اوانزاح همه ووجد سوقً. جيبه وبطنه، وازدادت سعادته حتى امتأل

وفي نهاية المقامة يكتشف الراوي حيلة البطل حيفـر القينـي   . بالدماء الغالية أدويته الباطلة 
ر ال وعبويعاتبه على احتياله، لكن البطل يبرر احتياله بأن الدهر هو الذي اضطره إلى االحتي

  :عن ذلك بقوله

)٢(  
  أنت حبيب روحي طاهر القلب صادق                                 

  لذلك فإن كالمك من وشهد حللقي                                            
  لكنين أجتــول لطلب الـــرزق                                 

                                                 
 .58-49 'עמ: שם  (١)

  .254 'עמ, קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי  )٢(
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  لعل الرب مين على بإحسانــه                                                   
  الذي وجدته مثل احلجر ئألن الزمن السي                                 

  قاسٍِ ال يرحم الفقيـــــــر                                                  
  من هذا العمل ولذلك فحينما تريد أن تشكو                                 

  ال تتهمين ولكن ام الزمـــن                                                  

وتعتبر صورة المنجم الذي يحتال على ظهر السفينة من أبرز الصور التي يظهـر فيهـا       
االحتيال بهدف التكسب؛ حيث ظهرت هذه الصورة عند الهمذاني في المقامة الحرزية وعنـد  

، )٢(، وظهرت أيضا عند السرقسطي فـي المقامـة العنقاويـة   )١(ري في المقامة العمانيةالحري
هاج عليهـا   ؛ حيث يظهر بطله على ظهر سفينةنوتبعهم الحريزي في المقامة الثامنة والثالثي

البحر، وضاق ركابها من الغرق، ويحتال البطل على القوم ويخدعهم بأنه لديـه سـر كبيـر    
الحصـول علـى    ه القوم أن يكتشف هذا السر، يشـترط ينما يطلب منينجيهم من الغرق، وح

المقابل أوال لكي يكتب لهم رسالة تحفظهم وتحميهم، وبعدما حصل على مطلبه أدخل يده فـي  
أيام األسبوع، وبها أختام بها أسماء . وكتب لكل واحد رسالة محددة ومغلقة اوأخرج كتاب"جيبه

    )٣("وخواتم

دائما الحصول على المال فقط، وإنما يقوم أحيانا باالحتيال مـن أجـل    لم يكن هدف البطل   
الذي يحتال من أجل الحصول  الحصول على الطعام، وعلى هذا فقد ظهرت شخصية المتطفل

ن عند الحريـزي؛ ففـي المقامـة    العاشرة والمقامة الحادية والعشريعلى الطعام في المقامة 
أن يذبح له هذا الـديك الـذي   لب من صاحب المنزل العاشرة يحتال البطل حيفر القيني ويط

�tم اtnhا��w         أزعجه طوال الليل}h µ��pم أآfk ât}�Ì� ء����Ðوأن ا Í{|�O ��وفـي   ،)٤(No}k أ�
جل أن يأكل وجبة من اللحم أالمقامة الحادية والعشرين يحتال البطل على القروي الساذج من 

                                                 
    :راجع  (١)

  .٥٩٠المقامة بين العربية والعبرية، ص: عبد المحسنمناع حسن  -

    :راجع  )٢(
-

  .32'עמ ,מוטיב הקבצנות במקאמה: עבד אלרחמן מרעי 

  .306' עמ, טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני: יהודה אלחריזי  (٣)

  .114-106' עמ, שם  (٤)



‐ ٢٢٩  -  
 

على القروي الساذج في المقامـة   على حسابه الخاص، وبنفس األسلوب يحتال بطل الهمذاني
  .)١(الثانية عشرة، والتي تعتبر المصدر الرئيس لمقامة الحريزي سالفة الذكر

  االحتيال بهدف االنتقام •
لتحقيق هدف خاص به كسلب _ في معظم األحيان_على الرغم من استخدام البطل لالحتيال    

ها أبطال االحتيال من أجل االنتقـام  مال الناس أو من أجل الطعام، إال أنه كان وسيلة استخدم
من أشخاص معينين لظلمهم وسوء أفعالهم أو الدفاع عن النفس وكيل الصاع بالصاع، وهذا ما 

  .ظهر جلياً في المقامات العربية والعبرية على حد سواء

ومن أمثلة ذلك؛ ما قام به بطل الحريزي في المقامة الحادية والثالثين مع الفـارس الـذي      
ل على القيني وأصدقائه وخدعهم، لكن القيني عاد ليلعب دوره الطبيعي كمحتال بـارع؛  احتا

فحينما طلب منه الفارس أن يخلع نعليه، تظاهر القيني بعدم مقدرته على خلع الحـذاء ألنـه   
يابس، وحينما هم الفارس ليخلع نعلي القيني بنفسه، خدعه القيني وسحب سكينه من بين نعليه 

وبذلك استطاع القيني أن يخدع الفارس ويحتال عليه لينتقم لنفسـه  . بطن الفارسوغرسها في 
وألصحابه وسقاه من نفس الكأس ونجح في إنقاذ نفسه وأصحابه من الموت على يد الفارس، 

  :في النهاية فرح القيني بهذا النصر وشكر اهللا منشداً

  
  

)٢(  

  لوال إهلي الذي أنقذنــــا              

                                                 
  .199'עמ, תחכמוני ליהודה אלחריזי' של ס מקורותיו לחקר: שירמן חיים(١)  

  .259'עמ‚ קאמינקא. מהדורת א, תחכמוני: יהודה אלחריזי  (٢)
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  جلاز علينا خراب املـــوت                       
  ويف حبر الشدائد فجــــأة               

  أهلكنا هدير املــــــوج                       
  وبعد أن صرنا يف فم املـوت             

  أفاءنا اهللا منه بأمـــــره                       

  نفلنشكر الرب فالق األكــوا             

  )١(على كثرة املعروف واإلحسان                      

رس الذي اوفي المصدر العربي لهذه المقامة استطاع الراوي عيسى بن هشام أن ينتقم من الف  
 نه ال يستطيع خلع حذائه، واسـتلّ قائه، عندما خدعه ابن هشام وزعم أاحتال عليه وعلى أصد

  .)٢(سكينه وقتله وانتقم لنفسه وأصدقائه

باإلضافة إلى ما سبق، فان االحتيال بهدف االنتقام كان وسيلة استخدمها بطل الحريري في     
االنتقام من بعض األشخاص الذين يرتكبون الرذائل المشينة، ويشذّون عـن قواعـد الـدين    
والمجتمع، ومن ضمن هؤالء الوالي الذي كان يرتكب الفاحشة مع البنين، لذلك انتقم منه بطل 

ي وذهب إليه مدعياً تخاصمه مع صبي جميل لكي يعجب به الوالي ويقع فـي الفـخ،   الحرير
وبالفعل أعجب به القاضي، لكن السروجي أفسد عليه إعجابه ومنيته، وهرب هـو والصـبي   
وسلب مال القاضي باحتياله، وفي النهاية ترك له رسالة مع الراوي الحارث بن همام، جـاء  

  :فيها

  

                                                 
  : الترجمة نقالً عن  )١(

  .المقامة الحادية والثالثون ليهودا الحريزي وأصلها العربي: محمد عبد اللطيف عبد الكريم -
  :jO p{znh اµ�¶�·�h أ��|(٢)  

  .٥٩-٤٧صمقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني، : بديع الزمان الهمذاني -
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ـ    ــه بعـ ــوالٍ غادرت ــلْ ل ــيقُ   د بينِ
 وفــــتاه مـاله الشــيخ ســلب  
  ـَــواه   جاد بالعنيِ حـني أعـــمى ه

                      .   .  .  
ـَهماً وحــــزماً     فقد اعتضـت منه فـ
   واعـــلم بعـدها املطامــع نفاعصِ م  
ـ    ال وال كل طـائرٍ يلـج الفَــــخـ
ـ   ـْطـ   ولكم من سعـى ليصــطاد فاص

  وال تــشم كل بــــرقٍ  فتبــصر
ـَرامٍ      واغضضِِ الطرف تسـترِح مـن غـ

  

  

ــدينِ       ــض اليـ ــاً يعـ ــادماً نادمـ سـ
ـَي حـــسرتنيِ      لُبــه فاصــطلى لَظــ
ـــننيِ    ــال عيـ ـــثىن ب ـــنه فانـ   عي

                        .   .  .  
ـْنِ   ــ ـــى ذَي ــب يبغ ـــب األري   واللبي
  أن صــيد الظـــباِء ليـــس ـــنيِ   

ــو ــخ ول ـــينِ  ـ ـــدقاً باللُّج ــان حم   ك
ـــنينِ   ح  ــي ــري خفَّ ــق غ ــيد وملْ يل   ـ
  رب بــرقٍ فيــه صواعـــق حـــينِِ   

ـــنيِ   ذُلٍ وش ــوب ـــه ث ــي في   )١(تكتس
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يهوذا الحريزي شاعر وكاتب نثري وناقد نشأ بداية في األندلس في منتصف القرن الثاني  
كانـت المقامـات    ،ي وانتهت حياته في المشرق العربي في مدينة حلب بسورياعشر الميالد

العبرية من أفضل ما ترك الحريزي ألنها كانت تعتبر أول عمل نثري أدبي متكامـل عرفـه   
تعايش اليهود  للون من الكتابة النثرية حتيغة العبرية التي لم تكن تعرف هذا الاليهود مدوناً بال

بداية من بديع الزمان الهمذاني ومـن   ،ضل األول في ظهور هذا الفنبين العرب أصحاب الف
  . عاصروه 

ن أدبي متكامل تجد فيه األساليب األدبية الراقية واأللفاظ اللغويـة  والمقامات بصفة عامة ف   
ة كما تجد النقد األدبي واالجتماعي بأشكاله المختلف ة كما تجد فيه تنوع الموضوعات بينالخاص

بصوره وأشكاله المختلفة إال أن الواضـح   ا االحتيالمن أهم موضوعاتهو. والتسلية فيه المتعة
وظل البحث هذا االحتيال هو موضوع هذه الرسالة ، أنه كان احتياال هادفاً ال لمجرد االبتزاز

  : من خالل بحثه ومنها ، توصل الباحث إلى بعض النتائجفيه فترة ليست بالقصيرة
يفية لقاء الراوي مع البطل غالباً ما يكون لها عالقة بشخصية البطـل  من المالحظ أن ك :أوالً
اكتشاف شخصية هذا البطل  علي الراوي في البداية يفعله من أحداث في المقامة قد يسهلوما 

د يداخله الشك في شخصية هذا البطل فيضطر إلى تتبعه كي يكتشف حقيقتـه؛  ، أو قومعرفته
ية الطبيب الزائف وأدويته الوهميـة وغيرهمـا ال   أو شخص فشخصية كشخصية رجل الدين

يظهر فيها البطل في البداية صراحة وإنما يكتشفه الراوي بعد ذلك أو يشك في معرفته قبـل  
  . تى يستمر عنصر التشوق لدي القارئاإلفصاح عنه ح المؤلف االنتهاء من حيلته ولذلك يؤجل

ات الحريزي العبرية لم يكن قاصراً علـي  أن االحتيال في مقام كما أمكن التوصل إلى :ثانياً
شريحة اجتماعية معينة مثل الفقراء والمعوذين طلباً للمال، إذا ثبت من خـالل الدراسـة أن   

هم أموالهم دون ة قامت باالحتيال علي الناس وسلباالحتيال مشتركة فيه شرائح اجتماعية عديد
التجار األغنياء وغيرهم من شـرائح  ، وكونوا في حاجة إليها مثل األطباء، ورجال الدينأن ي

  . المجتمع العليا
ي في جعـل تنـوع االحتيـال    ودي سار علي نهج الهمذاني والحريرأن الحريزى اليه :ثالثاً

أنـواع  واإلفصاح عنه هدفاً ورسالة أخالقية أراد أن يبلغها لكل من كان ضحية ألي نوع من 
أن الهدف من ذلك ليس مجـرد  و ،هان يقرأتلك الرسالة األخالقية كل ماالحتيال حتي يفيد من 

ويؤيد ذلك أن من أنواع االحتيال ما ينتهي نهاية مأساوية كما فـي المقامـة    ؛التسلية والفكاهة
  . )مقامة الزواج( عند الحريزي السادسة
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لم يقصر الحريزي االحتيال علي شخصية الرجال فقط وإنما أراد أن يقول أن المـرأة   :رابعاً
مثلها مثل الرجل وأن احتيالها قد يكون البتزاز المال كما في مقامة الزواج أو  أيضا قد تحتال

وهذا يعني أن ظاهرة  ؛أو مقامة الفارس كما في مقامة الجواري السبعيكون ألغراض أخرى 
تنبيه للمجتمع بأن علي كل ال تكن لمجرد االحتيال والغش، وأن منها ما يهدف إلى االحتيال لم

ي بالفطنة ويتخلي عن الغفلة والسذاجة حتى ال يقع فريسة ألي نوع من أنواع فرد فيه أن يتحل
  . االحتيال 

 زخر بها المقامة بصفة عامة يدفع إلـى أن االحتيال باعتباره أحد الموضوعات التي ت :خامساً
فيها، والي أي مدي يمكن  التريث والتفكر في مقامات الحريزي العبرية وموقفه األدبي والفني

فقد أثبت البحث أنـه بمقارنـة لغـة     ذا الفن الجديد علي األدب العبري؛مبدعاً في ه رهاعتبا
والسرقسـطي   ي البصـري سابقتها العربية للهمـذاني والحريـر  المقامات العبرية للحريزي ب

، واسـتخدامه  أسلوب النثر المسـجوع  تباعاألندلسي، يتضح أن ما جري عليه الحريزي من ا
برية وتطويعها والتنوع فيها بين الجمل القصيرة والطويلة تمامـاً كمـا   الواسع أللفاظ اللغة الع

، كل هذا ينفي عن الحريزي صفة اإلبداع واالبتكـار وأنـه   ان كتاب المقامة العربية السابقةك
، ثم ألبسـها  يد استوعب مسيرة المقامة العربية، وتعرف علي فكر أصحابهاليس سوي ناقل ج

  . أنه مبدعها  الدعاء هالرداء اليهودي في محاولة من

العبرية إال بعـد أن قـام بترجمـة    وقد يؤيد ذلك أنه منذ البداية لم يتمكن من كتابتها بلغته    
، وتفهمـه  لعبرية مجدداً بذلك من مفردات هذه اللغة عندهلغته ا مقامات الحريري البصري إلى

ـ  وبنفس القو ،سار علي منوالها بعد ذلكنية المقامة العربية التي ف   ااعد الثابتة التي سـار عليه
، الراوي والبطل وغير ذلك المقامة علي شخصيتين أساسيتين هما الكتاب العرب من حيث قيام

ل وك. ي العبرية كما فعل الهمذاني والحريرأن يضمن مقامته بعض األشعار  حتى أنه لم ينس
من " تحكموني"اب مقامته ، كما يتعارض مع ما ذكره في مقدمة كتهذا ينفي اعتباره مبدعاً أدبيا

  . كل ما في هذا الكتاب من إبداعاته، وأنه لم يأخذ أي شيء من العربأن 
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ً
 باللغة العربية: أوال

 القرآن الكريم •

اللغـات األصـلية، دار    ، ترجم من)كتب العهد القديم والعهد الجديد(الكتاب المقدس •
 .م٢٠٠٤الكتاب المقدس، اإلصدار الثاني، الطبعة الثانية، القاهرة 

النص الكامل للتوراة السامرية باللغة العربية مع مقدمـة تحليليـة   (التوراة السامرية  •
أبـي  : ن السـامري ، ترجمة الكـاه )انيةرنة بين التوراة السامرية والعبرودراسة مقا

الدكتور أحمـد حجـازي السـقا، دار    : شرها وعرف بهاسحق الصوري، نالحسن إ
 .م١٩٧٨القاهرة  األنصار،

موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي (ابن أبي أصيبعة  •
عـامر  : عيون األنباء من طبقات األطباء، الجزء األول، تحقيق ودراسة: )الخزرجي

 . م١٩٩٦القاهرة  ،لمعارفالنجار، دار ا

الذخيرة في محاسن أهل الجزيـرة، تحقيـق   : )أبو الحسن على الشنتريني(بن بسام ا •
  .م١٩٩٧الدكتور إحسان عباس، القسم األول، المجلد الثاني، دار الثقافة، بيروت، 

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن (ابن األثير الجزري  •
من (الكامل في التاريخ ): ه٦٣٠دين المتوفى سنة عبد الواحد الشيباني الملقب بعز ال

، راجعه وصححه محمد يوسف الـدقاق، المجلـد   )للهجرة ٣٠٨لغاية سنة ٢١٨سنة 
 .م١٩٨٧ر الكتب العلمية، بيروت السادس، دا

قف على تصحيحه تاريخ مختصر الدول، و): غوريغوريوس بن أهرون (ابن العبري  •
دار الرائـد اللبنـاني،    ،، الطبعة الثانيـة صالحاني اليسوعي نطوناألب أ: وفهرسته

 .م١٩٩٤وت بير

 .ت.، دار المعارف، القاهرة دلسان العرب، المجلد األول: ابن منظور •

 ، دار الثقافـة، الطبعـة  )عصر سيادة قرطبـة (تاريخ األدب األندلسي: إحسان عباس •
  .م١٩٦٩الثانية، بيروت 

 : أحمد الحسين •

سي، مجلة التـراث العربـي،   أدب الفئات الهامشية في العصر العبا - 
 .٧٩-٦٩م، ص ١٩٩٩، دمشق ٧٥عدد 
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األحنف العكبرى شاعر المكدين والمتسولين، مجلة التراث العربي،  - 
 .٢٣٢-٢١٨، ص٢٠٠٤، دمشق ٩٦عدد 

دراسة تاريخية ولغوية، رسالة  –سحق حنين بن إ: الدبيان أحمد بن محمد بن عبد اهللا •
 .م١٩٩٣فهد الوطنية، الرياض لملك ماجستير منشورة، المجلد األول، مكتبة ا

التسـامح الحـق،    -التراث العبري اليهودي في الغـرب اإلسـالمي  : أحمد شحالن •
 .م٢٠٠٦منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، المملكة المغربية 

جالينوس في الفكر القديم والمعاصـر، دار قبـاء للطباعـة    : أحمد عبد الحليم عطية •
 .م١٩٩٩قاهرة ال ،زيعوالنشر والتو

، تقديم سامي سلمان )ير الرياسةبالسياسة والفراسة في تد(سر األسرار : أرسططاليس •
 .م١٩٩٥بيروت  ،علوم العربية، دار الاألعور

حياته ومصـنفاته، مطبعـة لجنـة التـأليف      -موسى بن ميمون: إسرائيل ولفنسون •
  .م١٩٣٦مة والنشر، القاهرة والترج

الفكر األندلسي، نقله عن االسبانية حسين مؤنس، مكتبـة  تاريخ : آنخل جنثالث بالنثيا •
 .م١٩٥٥لدينية، القاهرة الثقافة ا

مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني، شـرحها وحققهـا   : بديع الزمان الهمذاني •
محمد محي الدين عبد الحميد، تقديم شريف عفت، مكتبة األسرة، الهيئـة المصـرية   

  .م٢٠٠٢امة للكتاب، القاهرة الع

طـه الحـاجري ، دار   . الـبخالء، تحقيـق د  : )أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ  •
 .ت.المعارف، الطبعة الخامسة ، القاهرة، د

، الجزء الثالـث،  )البيان والتبيين(الكتاب الثاني : )أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ  •
 .م١٩٩٨بة الخانجي، القاهرة،الطبعة السابعة، مكت

  .ت.مع عصره في بغداد، دار صادر، بيروت دالجاحظ ومجت: جميل جبر •

مقامات الحريري ): أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان(الحريري البصري  •
 .م١٩٩٢المسمى بالمقامات األدبية، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، معهد البحوث والدراسـات  )أطواره ومذاهبه(سرائيلي الفكر الديني اإل: حسن ظاظا •
 .م١٩٧١قاهرة العربية، ال
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غيرهما، مطبعة أحمد كامل مقامات الحنفي وابن ناقيا و: الحنفي وابن ناقيا وغيرهما •
 .م١٣٣٠ستانبول سلطان، إ

براهيم بن أحمد بـن  محمد بن علي بن إ: فالسفة، اختصرهآداب ال: حنين بن إسٰحق •
هـد  عبد الرحمن بدوي، منشـورات مع : محمد األنصاري، حققه وقدم له وعلَّق عليه

  .م١٩٨٥علوم، الكويت المخطوطات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة وال

 والمكدين والبخالء، مجلة جامعـة  نعناصر مشتركة في أدب الطفيليي: خالد عزايزة •
  .٩٧-٧٧م، ص٢٠٠٣، باقة الغربية ٧أكاديمية القاسمي، عدد 

= ه ٨٩٧ -٩٢( ة في األندلسالدولة العربية اإلسالمي اليهود في :خالد يونس الخالدي •
  .م١٩٩٩، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد )م١٤٩٢ -٧١١

التطفيـل  ): الحافظ المؤرخ أبو بكر أحمد بن علـى بـن ثابـت   ( الخطيب البغدادي •
م، مطبعة التوفيـق، دمشـق   وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كالمهم وأشعاره

 .ه١٣٤٦

ـ  قاموس ترا(األعالم : يخير الدين الزركل • ن العـرب  جم ألشهر الرجال والنسـاء م
دار العلـم   بعـة الخامسـة عشـرة،   ، الط، ثمانية أجزاء)والمستعربين والمستشرقين

  . م٢٠٠٢للماليين، بيروت 

 ):أبو القاسم حسين بن محمد( الراغب األصفهاني •

محاضرات األدباء ومحاورات الشـعراء والبلغـاء، هذبـه     - 
بالفجالـة، القـاهرة   إبراهيم زيدان، مطبعة الهالل : وأخرجه
 .م١٩٠٢

محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، دار مكتبـة   - 
 .م١٩٦١الحياة، بيروت

نقد الشعراء اليهـود فـي مقامـات تحكمـوني ليهـودا      : رانيا روحي محمود كامل •
 .م٢٠٠٩الحريزي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب جامعة المنصورة، 

زيـع  لمصطلحات الدينية اليهودية، المكتـب المصـري لتو  موسوعة ا: رشاد الشامي •
  .م٢٠٠٣المطبوعات، القاهرة 

زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع، الجـزء الثـاني، دار الجيـل، بيـروت      •
 .م١٩٧٥
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المقامات اللزومية، تحقيق بدر أحمد ضيف، الهيئة المصـرية العامـة   : السرقسطي •
 .م١٩٨٢للكتاب، اإلسكندرية، 

ات ابن جبيرول يرصع تاج ملكه بأفكار إخوان الصفاء وبالفصول والغاي: اظمسلوى ن •
  .م١٩٩٦للمعري، دار المستقبل، القاهرة 

) صفحات من التعاون اليهودي العربي في األنـدلس (العصر الذهبي : سليم شعشوع •
  .  م١٩٧٩مطبعة المشرق للترجمة والطباعة والنشر، شفا عمرو 

 .م٢٠٠٦ن، القاهرة .الوسيط، د من النثر العبري نصوص: حمد دوينيسهير سيد أ •

، العـدد األول، مجلـة   قليد واإلبداع في مقامات الحريريمظاهر الت: شاكر العمري •
) تقـويم إيرانـي  ( ١٣٨٦تصدر عن كلية اللغات بجامعة أصـفهان، إيـران    ،زبان

 .١٧٢-١٥٥م، ص ٢٠٠٧

ف والمرابطين، رسالة المقامات األندلسية في عصري الطوائ: شاهر عوض الكفاوين  •
ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعـة الملـك عبـد    

 .هـ١٤٠١-١٤٠٠العزيز، مكة المكرمة 

 : شعبان محمد سالم •

التأثيرات العربية في البحـور واألوزان العبريـة، مركـز     - 
الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة، سلسلة فضل اإلسالم على 

 .م٢٠٠٤، )١٠(ليهودية، العددود وااليه

التأثيرات العربية في البالغة العبريـة، مركـز الدراسـات     - 
الشرقية بجامعة القاهرة، سلسلة فضل اإلسالم علـى اليهـود   

 .م٢٠٠٢، )٥(يهودية، العددوال

الترجمة العبرية لألحاجي واأللغاز بين الحرفية والتصـرف،   - 
ت والترجمـة،  مجلة جامعة الملك سعود المجلد الثاني، اللغـا 

  .٥٩-١، ص م٢٠٠٠الرياض 
  

 : شوقي ضيف •

  .م١٩٥٤المقامة، الطبعة السادسة، دار المعارف، القاهرة  - 
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، دار )العصــر العباســي األول (تــاريخ األدب العربــي   - 
 .م٢٠٠٤القاهرة ة السادسة عشرة، المعارف،الطبع

، دار المعـارف،  )العصر العباسي الثـاني (تاريخ األدب العربي  - 
  .م٢٠٠١القاهرة نية عشرة، ة الثاالطبع

، دار المعـارف،  )عصر الدول واألمارات(تاريخ األدب العربي  - 
 .م١٩٨٩ القاهرة

 :عبد الرازق أحمد قنديل •

أثر الشعر العربي في الشعر العبري األندلسي، سلسلة فضل   - 
دراسـات  ، مركز ال)٣(يهود واليهودية، العدد اإلسالم على ال

  .م٢٠٠٢ جامعة القاهرةالشرقية ب

المقامة العبرية بين التأثر والتأثير، سلسلة فضل اإلسالم علي  - 
، مركـز الدراسـات الشـرقية    )١٢(اليهود واليهودية، العدد

  . م٢٠٠٥عة القاهرة، بجام

هاني للطباعـة  ، دار الدراسة أدبية مقارنة -أندلسيات عبرية  - 
  .م٢٠٠١والنشر، القاهرة 

 : عبد الرحمن مرعى •

قتها بـالفنون األدبيـة، مجلـة    أصول مقامات الهمذاني وعال - 
 كـانون  –تشـرين األول   ٢٤الشرق، العدد الرابع، السنة  

 .٣٣-٢٣م، ص ١٩٩٤األول، شفا عمرو 

األدب العبري في األندلس بين التقليد والتجديد، دار الفكر في  - 
  . ٢٠٠٨عمان ودار الهدى في كفر قرع  

لثـامن،  نشأة المقامة في األدب العبري، مجلة الرسالة،العدد ا - 
م، ص ١٩٩٩رمت جـان   كلية بيت بيرل بجامعة بر إيالن،

٣٥٠-٣٣٣.  

نصوص ودراسة (المعارضات في األدب األندلسي : عبد الرحيم يوسف أحمد الجمل •
 .م٢٠٠٠مكتبة دار العلم، الفيوم ،)وتعليق



‐ ٢٤٣  -  
 

 .م٢٠٠٨، دار التكوين، دمشق، موسوعة أدب المحتالين: عبد الهادي حرب •

الموسوعة الجامعـة للفكـر   (سوعة فالسفة ومتصوفة اليهودية مو: عبد المنعم حنفي •
الديني اليهودي، واألصول التوراتية والتلمودية للمذاهب اليهودية الكبرى في الفلسفة 

 .ت.، مكتبة مدبولي، القاهرة د)والدين والتصوف، ونقد هذه المذاهب والرد عليها

 ةالدراسات الشرقية بجامع اليهود في ظل الحضارة اإلسالمية، مركز: عطية القوصي •
  .م٢٠٠١، )٢(ية، العدد القاهرة، سلسلة فضل اإلسالم على اليهود واليهود

شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسـرحية، كتـاب   : علي الراعي •
  .م١٩٨٥دار الهالل، القاهرة ، ٤١٢الهالل، العدد 

ودي وتأثره بالفلسفة اإلسالمية، الفكر اليه: علي سامي النشار وعباس أحمد الشربيني •
 .م١٩٧٢منشأة المعارف، اإلسكندرية 

دراسـة فـي    –األصول العربية للقصص الشعبي اليهـودي  : فرج قدري الفخراني •
  .م٢٠٠٦قصص يهود مصر، دار الوفاء، اإلسكندرية 

عبـد  : ، ترجمـة )نصوص ودراسة(مقامات ورسائل أندلسية : فرنادو دي الجرانخا •
  .م١٩٨٧ليم، الطبعة الثانية، دار الثقافة العربية، القاهرة اللطيف عبد الح

الفـرج بعـد الشـدة، مكتبـة     : )أبو على المحسن بن أبى القاسم(القاضي التنوخي  •
 .م١٩٩٤ة الثانية، القاهرة الخانجى، الطبع

رمضـان   :العربية ب العربي، الجزء الخامس، نقله إلىتاريخ األد: كارل بروكلمان •
السيد يعقوب بكـر، الطبعـة الثالثـة، دار المعـارف،      :الترجمة عبد التواب، راجع

  .ت.اإلسكندرية، د

 :لويس شيخو اليسوعي •

، الجـزء الثـاني، الطبعـة    مجاني األدب في حدائق العرب - 
  .م١٩١٣الثامنة، مطبعة اآلباء اليسوعيين، بيروت، 

مجاني األدب في حدائق العرب، الجـزء الرابـع، الطبعـة     - 
  .م١٨٩٥اء اليسوعيين، بيروت، الخامسة، مطبعة اآلب

 .م١٩٥٨بيروت  ،ة الكاثوليكيةأرسطوطاليس المعلم األول، المطبع: ماجد فخري •
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: ، قدم له)وضع اليهود في القرون الوسطى(بين الهالل والصليب : كوهين. مارك ر •
معز خلفاوي، منشورات الجمل، كولونيـا   -إسالم ديه : العظم، ترجمة صادق جالل

 .م٢٠٠٧داد بغ –) ألمانيا(

قراءة نقدية في مقامات ابن ناقيا، مجلة كلية اآلداب بقنـا،  : محمد أبو الفضل بدران •
  . ٨٣-٦٢م، ص ١٩٩٢العدد الثاني، 

دراسـة  "البناء الفني في مقامات بديع الزمان الهمـذاني  : محمد أبو اليزيد أبو الحسن •
 .م٢٠١٠اج ب جامعة سوه، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلدا"تحليلية

، الهيئـة  ٢٣٧اليهود في األندلس، المكتبة الثقافيـة، العـدد   : محمد بحر عبد المجيد •
  .م١٩٧٠المصرية العامة للتأليف والنشر دار الكتاب العربي، القاهرة، أبريل 

، عالم المعرفـة،  )حكايات في التراث العربي(الشطار والعيارين: محمد رجب النجار •
  .م١٩٨١، الكويت، ٤٥العدد 

 .١٩٩٩، دار الشروق، القاهرة، نوادر البخالء: محمد عبد الرحمن الربيع •

المقامة الحادية والثالثون ليهودا الحريزي وأصـلها  : محمد عبد اللطيف عبد الكريم •
  ت.العربي، المجلة الثقافية، الجامعة األردنية، عمان، د

م،  ١٩٨٠القـاهرة  المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، دار التحرير للطبع والنشر،  •
 .٥٤٣ص

المقامة بين العربية والعبرية، رسالة دكتوراه غير منشورة، : مناع حسن عبد المحسن •
  .م١٩٨٨عة األزهر، القاهرة كلية اللغات والترجمة، جام

المحاضرة والمذاكرة، نقله من الخط العبري إلى الخط العربي عبد : موسى بن عزرا •
الشرقية بجامعة القاهرة، سلسلة فضل اإلسـالم   الرازق أحمد قنديل، مركز الدراسات

  . م٢٠٠١، )٣(على اليهود واليهودية، العدد

 : موسى بن ميمون •

حسين آتاي، : داللة الحائرين، عارضه بأصوله العربية والعبرية - 
  .ت.مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة د

المقدمات الخمس والعشرون من داللة الحائرين في إثبات وجـود   - 
حدانيته وتنزهه من أن يكون جسما أو قوة في جسم، شرح اهللا وو
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تلك المقدمات أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن محمد التبريزي، 
ـ   ة صحح الكتاب وقدم له محمد زاهد الكوثري، المكتبـة األزهري

 .م١٩٩٣للتراث، القاهرة 

ـ  ): سحق المعروف بالوراقوب إأبو الفرج محمد بن أبي يعق(النديم  • ي الفهرسـت ف
-رضا : أخبار المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم، الجزء األول، تحقيق

 .م١٩٧١ن، طهران .تجدد، د

إبراهيم يحي الشهابي، مجلة التراث العربـي،  : المقامات األندلسية، ترجمة: نيمه. ه •
  .م١٩٨٢العدد التاسع، دمشق

هللا الحمـوي الرومـي   شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بـن عبـد ا  (ياقوت الحموي  •
 .م١٩٧٧دار صادر، بيروت معجم البلدان، المجلد الرابع، ): البغدادي

إرشاد األريب إلى معرفة األديب المعروف بمعجم األدباء أو طبقات : ياقوت الرومي •
ـ . س. د: األدباء، اعتنى بنسخه وتصحيحه ة مرجليوث، الجزء السادس، مطبعة هندي

 . م١٩٠٧بالموسكي، القاهرة 

ي يهودا الحريـزي، مجلـة   رابلل תחכמוני األصالة واالنتحال في كتاب :ف دانايوس •
، م١٩٨١نيسان، شفا عمرو _ الشرق، العدد األول، السنة الحادية عشرة  كانون ثاني 

  .١٩-٧ص 

فن المقامات بين المشرق والمغرب، مكتبة الطالـب الجـامعي،   : يوسف نور عوض •
  .م١٩٨٦الطبعة الثانية، مكة المكرمة، 

 باللغة العبرية: ثانياً

הוצאת , ספר שני, הבינים-תולדות השירה העברית בימי: אורינובסקי. א •
  .1968אביב -תל, ם''יזרעאל בע

 : הברמן. מ. א •

, ורשימת תוכן מקאמותיו" תחכמוני"ההקדשות לספר  - 
הוצאת ראובן , )עיונים בשירה ובפיוט של ימי הבינים(תוך 

  .153-137' עמ, ב''תשל, מס ירושלים

, ירחון לתורה(סיני , יהודה אלחריזי' ספר תחכמוני לר - 
שנה חמש , הכהן מימון. ל. בעריכת הרב י, )למדע ולספרות

הוצאת מוסד , )קפח(יב –) קפג(חוברות ז, כרך לא, עשרה
 .קכז-קיב' עמ, ב''אילול תש-ירושלים ניסן, הרב קוק
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) ומצויר דמנוק( חדש מלון: מדע אנשי חבר בהשתתפות שושן-אבן אברהם •
 .ד''תש ,ירושלים ,מ''בע" ספר קרית" הוצאת , שביעית מהדורה ,רביעי כרך

בטאון (ד ''בשדה חמ, יהדה אלחריזי לשפה העברית' קנאת ר: אהרון גימאני •
, ן''אביב תש- תל, י-חוברת ט, שנת השלושים ושלוש, )לשאלות חינוך והוראה

 .86-83' עמ

על מהדורה חדשה ושלמה ( צריםהמ אוציא לשון הקודש מבין: בהר אלמוג •
שנה כי העברית אינה נופלת משפת  700שמוכיח כבר , "תחכמוני"ספר ה של

  .2010/08/06, הארץ, )הערבית ,התרבות הגבוהה

  :ישראל גדולי אנציקלופדיה לתולדות •

 מוסד בסיוע ,אביב-תל ,יק'צ'צ יהושע הוצאת ,שני כרך - 
  .ז''תש ,ירושלים ,קוק הרב

 מוסד בסיוע אביב-תל ,יק'צ'צ יהושע תהוצא ,שלישי כרך - 
  .ח''תש ,ירושלים ,קוק הרב

מחלקת הפרסומים במשרד , הרב משה בן מימון: אריה סטריקובסקי •
 .ו''ירושלים תשס, החינוך התרבות והספורט

, ממשלת הארון החשמן קרישטופל מדרוץ ירה, אגרת  המוסר: ארסטוטלוס •
 .ק'כלפ'ש שנת, ריװא דטרינטופה 

, הוצאת שושן, כרכים 2, ערבי לשפה העברית בת זמננו-מלון עברי :דוד שגיב •
 .1990א ''ת

י ''והערות ע תולדות המשורר מבוא עם נערך(, שיריו קובץ: לברט בן דונש •
  .ד''תרנ, ווארשא ,אחיאסף הוצאת ,)כהנא דוד

חברה , כרך שלישי, )יהודית וארצישראלית, כללית(האנציקלופדיה העברית  •
  .ו''אביב תשכ- ירושלים ותל, מ''פדיות בעלהוצאת אנציקלו

 : חיים  שירמן •

 'עמ, 1940, יא, מאזנים, יהודה אלחריזי המשורר והמספר - 
115-101.  

תוך , המשוררים בני דורם של משה אבן עזרא ויהודה הלוי - 
, הוצאת שוקן, כרך שני, )ידיעות המכון לחקר השירה עברית(

 .קצד-קיז' עמ, ו''ברלין תרצ

מהדורה ,חלק א, ספר שני, בספרד ובפרובאנס השירה העברית - 
ז ''תשי, אביב-ירושלים ודביר תל מוסד ביאליק, שנייה
  .א''ותשכ

, כג, תרביץ‚ תחכמוני ליהודה אלחריזי' של ס מקורותיו לחקר - 

 . 198 -202 'עמ, ב''תש

עדכן והשלים , תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית - 
האוניברסיטה , ל מאגנס''ש י''הוצאת ספרים ע, עזרא פליישר

  .ו''תשנ, ירושלים, צבי-העברית ומכון בן
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עדכן , תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת - 
, ל מאגנס''ש י''הוצאת ספרים ע, והשלים עזרא פליישר

 .ז''תשנ, ירושלים, צבי-האוניברסיטה העברית ומכון בן

ללשון הקודש יהודה  העתיקו, מוסרי הפילוסופים: חנניה בן יצחק הנוצרי •
יוצא לאור על פי כתבי יד עם חילופי הנסחאות , בן שלמה אלחריזי

קויפמאנן . פראנקפורתט דמיין י, והגירסאות מאת אברהם לעווענטהאל
  .ו''תרנ

מה בין אלתואבע ואלזואבע של אבן שוהיד האנדלוסי  :טרביה עבדאללה •
 اÀk��h، اpfhد N~oO ،NfO�³, ח של יהודה אלחריזי''וי' ג_ לבין המחברות ה

N�n{أآ�د ،wn��Phا N��k N�k|�h211- 186 ص م،2003 ا.  

אביב - תל ,יק'צ'הוצאת יהושע צ, הנובלה בספרות העברית: קלוזנר. א. י •
 .ל''תש

לקוטים נבחרים ממיטב הספרות (אוצר השירה והמליצה : טביוב. ח. י •
ה העברית בשיר ובפרוזה מראשית התקופה העברית הספרדית עד המא

החמשית לאלף הששי עם תולדות כל סופר וערכו ועם הערות ובאורים 
 .ט''תרפ, אביב-הוצאת דביר תל, )ומבוא גדול

 טעם בספרו אשכנזי אליעזר מהדורת , יהודה מנחת :שבתי אבן יהודה •
  .ו''תרט ,פרנקפורט ,זקנים

 : יהודה אלחריזי •

, )והוא ספר פניני המוסרים ושבחי הקהלים(כתאב אלדרר  - 
, פנטון-יוסף יהלום ויוסף ינון ,יהושע בלאו: סו וההדירוכינ

צבי לחקר קהילות ישראל במזרח והאוניברסיטה -מכון בן
 .ט''תשס, העברית בירושלים

 לאור יוצאים, מסתרים מטמנינדפס תוך ספר , הענק ספר - 
 , בראדי חיים ידי על והגהות הערות עם די כתבי י''עפ

  .תרס״טפראג 

, הוצאת אחיאסף, קאמינקא .מהדורת א, תחכמוני - 
 .ט''ווארשא תרנ

הוצאת מחברות , טופורובסקי. מהדורת י, תחכמוני - 
 .ב''תשי, אביב-תל, לספרות

  :אחרים בעזרת אייזענשטיין דוד יהודה •

, אנציקלובידיא לכל מקצועות תורת ישראל(ישראל  אוצר - 
' ד' בדפוס חמו״ל ּי, חלק שלישי, )ספרותו ודברי ימיו

  .ט''נויארק תרס, אייזענשטיין

, אייזענשטיין' ד' בדפוס חמו״ל ּי, חלק רביעי, ישראל אוצר - 
  .ר''נויארק עת

' ד' בדפוס חמו״ל ּי, חלק תשיעי ,ישראל אוצר - 
  .ג''נויארק תרע, אייזענשטיין
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 צבי דוד לאור הוציאו ,אלדליל אלדין פי ואלדליל אלרד כתאב: יהודה הלוי •
 האקדמיה העברית אוניברסיטהה ,מאגנס ל''י ש''ע ספרים הוצאת,בנעט

  .ז''תשל ,ירושלים ,למדעים היסראלית הלאומית

  :יהודה רצהבי •

 ,בקורת ופרשנות ,הבינים ימי משוררי בין הדדיות השפעות - 
 ,ו ''אילן כסלו תששל-אוניברסיטת בר ,8-7' חוברת מס

  . 32-20' עמ

, בקורת ופרשנות ,שריד מן המקאמה הערבית של אלחריזי - 
 . 55-51' עמ, ח''אילן תשמ-ניברסיטת בראו, 23חוברת 

 : יהודית  דישון •

ס ''קובץ מחקרים של ביה, גלות וגאולה בספר תחכמוני - 
מחקרים בספרות , יט, ש חיים רוזנברג''למדעי היהדות ע

' העברית בימי הביניים ובתקופת הרנסנס מוגשים לפרופ
, ג''תל אביב תשס, אוניברסיטת תל אביב, יונה דוד

  .190-171'עמ

שנת השלושים , סיני, החזן במקאמה העברית בספרד - 
הוצאת מוסד  ,  )תנג_תמח(ו _חוברות א, כרך עד, ושמונה

 ירושלים ,המכון לחקר הספרות העברית ,הרב קוק
 .רנא-רמב' עמ, ד''תשל

בקורת  ,ליהודה אבן שבתי" דברי האלה והנדוי" לחקר - 

 ,רמת גן ,אילן-יאוניברסיטת בר,5-4חוברת , ופרשנות
  .52-48' עמ ,1974

, "ספר תחכמוני"למקורה של המחברת העשרים ואחת ב - 
, אילן-אוניברסיטת בר, 14_13חוברת , בקורת ופרשנות

   .26-9' עמ, 1979יוני 

ליהודה אבן  "יהודה מנחת" המחברת של למקורותיה - 
, מקאמת הנישואין ליהודה אלחריזי והשפעתה על שבתי

 .73-57' עמ, ) ל"תש(יב -אוצר יהודי ספרד יא

, מקורה ודרכי עיצובה -לאלחריזי" מקאמת השודד" - 
רמת , אילן-יאוניברסיטת בר,16חוברת , בקורת ופרשנות

  .83-71'   עמ, 1981פברואר , גן

תוך , המחברת השלישית בספר תחכמוני-משוררי ספרד  - 
קובץ מחקרים בספרות העברית   -ספר ישראל לוין(

הפקולטה , העבריתמכון כץ לחקר הספרות , )א, לדורותיה
 .94-79' עמ, ה''אביב התשנ-אוניברסיטת תל, למדעי הרוח

, א"כ, עם-ידע, ליהודה אלחריזי "תחכמוני" הסיפור בספר - 
-ידע" הוצאת המרכז הארצי של חוקרי הפולקלור היהודי 

בסיוע משרד החינוך והתרבות של מדינת ישראל " עם 
 .27-21' עמ. תשמ״ב

הוצאת ראובן , אבן זבארה ספר שעשועים ליוסף בן מאיר - 
 .ה''ירושלים תשמ, מ''מס בע
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, ותרגומה העברי" תחכמוני,,הערבית של ספר  הפתיחה: יהושע בלאו •
, אביב- תל, ג- מחברת ב, כרך חמישי, הוצאת ספרים מחברות לספרות

  .56-47' עמ,1953

 הוצאת ,)האורים משפט( וארמית בעברית התנ״ך מלון :שטיינברגך יהושע •
  .אביב תשל״ז תל ,"יזרעאל"

הוצאת , בעריכת ישראל דוידזון, ספר שעשועים: יוסף בן מאיר בן זבארה •
 .ה''תרפ, ברלין, אשכול

דפים למחקר ‚ יהודה אלחריזי' אני כמקור של ר'אלהמד: יוסף דנה •
  .89-79' עמ, אוניברסיטת תשל״ז‚ 1‚בספרות

ם חמישה פרקי מסע מחורזי(מסעי יהודה : יוסף יהלום ויהושע בלאו •
צבי לחקר קהילות ישראל במזרח והאוניברסיטה -מכון בן, )לאלחריזי

  .  ג''תשס, העברית בירושלים

 : סדן יוסף •

 ערביותו על ידברו אולי לשון חצופי( לקהיר מאנדלוסיה גשר - 
, הארץ, )אלחריזי יהודה הביניים-ימי בן העברי הסופר של

  .4' עמ, 11/12/2009, תרבות וספרות

' עמ ,ו''תשנ ,68 ,פעמים ,תרבותי כצומת אלחריזי יהודה רבי - 
76-16. 

מהדורה , עם- הוצאת אור, האיש ויצירתו –שלמה אבן גבירול: לבן-יוסף שה •
  .ח''ישראל תשמ, שניה

,  הוצאת הקיבוץ הארצי, ראשון כרך ,ישראל ספרות תולדות: ישראל צינברג •
  .1959אביב -תל

 המרכז החינוך משרד, ויצירתו האיש – אלחריזי יהודה: יצחקי מאשה •
 .2009דצמבר , אביב תל, ומידע למחקר

המקור הערביי לפי , )ספר מורה נבוכים(דלאלה אלחאירין :משה בן מימון •
  .א''תרצ, ירושלים, הוצאת שלמה בן אליעזר מונק

  :עבד אלרחמן מרעי •

עיונים ביחסי יהודה ( מוטיב הקבצנות במקאמה - 

, ישראל, 88פעמים  ,)אלחריזי ויוצרי מקאמות ערביים
  .52-21'  עמ, א''קיץ תשס

בין , תחכמוני לאלחריזי' נוכחות התרבות הערבית בס - 
תל אביב , הוצאת אפיקים, כרך שני, עבר לערב

 .121-109' עמ, א''תשס

  :פליישר עזרא •

 עזרת" בעל ליצחק העין מן שנתעלם חיבור "משפט עין" - 
 ל''י ש''ע ספרים הוצאת ,ח''מ כרך ,ספר קרית ,"הנשים

-339' עמ, ג''תשל ירושלים ,העברית האוניברסיטה ,סמאגנ
329. 
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קבץ על , קבצים של  שירי צימודים מאת יהודה אלחריזי - 
, הוצאת מקיצי נרדמים, )כד(ספר יד , סדרה חדשה, יד

   .273-179' עמ, ח''ירושלים תשנ

גורן נכון תקון מדות הנפש לשלמה בן גבירול עם ספר מוסרי : ברוקלין פה •

י ''ע. י.נ ברוקלין פה לאור יצא, וספר התפוח לארסטוטליסהפילוסופים 

  .ד"י תשנ"נ כראך יצחק ה"מו

ספרות השאלות והתשובות  בבבל בראי המגרב וישיבות הגאונים: צבי גרונר •
 .57-49' עמ, ט"תשמ, 38פעמים ، א"הי- 'במאות הט

ספר כולל (אקספרד  גנזי: דוקעס ליב המכונה ויהודה עדעלמאן צבי הירש •
ים ושירים יקרים ממשוררי ספרד הקדמונים נאספו בבית אוצר פיוט

 ללשון ונעתק לדפוס הובא ,מחברת ראשונה ,)הספרים אשר בעיר אקספרד
 לונדון ,ושותפו גרב מאדון בית הדפוס ,ברעסלוי חיים 'במה מרדכי אנגלי

  .י''תר

 : רינה דרורי •

האקדמיה הלאומית , 49-7פעמים , ההקשר הסמוי מן העין - 
 .28-9' עמ, 1991ירושלים , לית למדעיםהישרא

-כתב(הספרות , הערבית בספרות המקאמה התקבלות לבעיית - 
, 1985אביב יוני -אוניברסיטת תל, 32' מס, )עת למדע הספרות
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, המזררח: הביניים-שלושה ניסיונות להחייאת העברית בימי - 
ספר : בתוך אדרת לבנימין, ספרד הנוצרית, ספרד המוסלמית

הוצאת , פורת-זיוה בן: עורכת, כרך ב, יובל לבנימין הרשבה
הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה 

  .   191-176 ' עמ, 2001אביב -תל, ש פורטר''ע

פרק בתולדות הספרות והחברה (המקאמה והמחברת : גויטיין. ד. ש •
אביב -לת, מחברת א, כרך חמשי, הוצאת ספרים מחברות לספרות, )במזרח

  .40-26' עמ, 1951מאי 

, יז ,תרביץ, לאלחריזי" מקאמת התרנגול"מקורה הערבי של  : שטרן. מ. ש •
  .100-87' עמ, ו"תש

 , אייר ו"כ, החדרי החינור הוצאת ועד, רב סעדיה גאון :מיירסקי.שמואל ק •
  .ב"יורק התש-ניו

העתיקו ללשון הקדש המליץ הגדול , ספר מחברות איתיאל: תאומא טשנרי •
 . ב''לונדון תרל, וויליאמס ונורגיט, יהודה בן שלמה אלחריזי' ר

תשתיות מקראיות במקאמה העשרים ושמונה בספר : תמימה דוידוביץ •
תלפיות המכללה הממלכתית דתית להכשרת , ליהודה אלחריזי' תחכמוני'

משרד החינוך , בהוצאת אגודת שוחרי תלפיות, עובדי חינוך והוראה
 .261-248' ב עמ''תשנ-א''א תשנ''ת, )עובדי הוראה הגף להכשרת(והתרבות 
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  غة العربيةلبال: أوالً
باط الفكر اليهودي اعترف بها اليهود أنفسهم ارت التيمن الحقائق التاريخية والعلمية      

في  عاش فيها اليهود التي ـ بالبيئة العربية، أو فلسفيا اا أو أدبيكان فكراً دينيأـ سواء 
وفى هذه البيئة العربية . لعصور الوسطىالمشرق العربي أو الغرب اإلسالمي في ا

 شاهد اليهود بأنفسهم مدى ما كان عليه المبدعون العرب وهم يخرجون نفائس المؤلفات
من خالل إطالعهم على تلك  العريقة في مختلف المجاالت الفكرية، وعرفوا عن قرب

مدى العالقة بين كل من  ،كثير من األحيان لبعض مؤلفيها فيالمؤلفات ومعاصرتهم 
  .والتالقيواحدة، وبينهما العديد من نقاط االتفاق  صلالعربية والعبرية، وهما من أ

 حد كبير مع بدايات االزدهار إلىتزامنت  والتي_ تهممن حياتلك الفترة لقد كانت     
 _األندلس فيبغداد عاصمة الخالفة اإلسالمية، وكذا  فياإلسالمي  والفكري الحضاري

من أهم الفترات التي عاشها اليهود تقدما وازدهارا؛ فعن طريق الحضارة العربية 
فكرية غير مسبوقة، بين اليهود نهضة  وتسامح الدين اإلسالمي مع أهل الذمة؛ حدثت

العصر "في مجال األدب بكل فنونه حتى أنهم يطلقون على تلك الفترة اسم خاصة 
  .لألدب العبري" الذهبي

وكان فن المقامات أحد تلك األجناس األدبية التي استقاها يهود العصور الوسطى من    
مضامين وادخلوا هذا الفن إلى اللغة العبرية بنفس أسس وأشكال والعربي،  األدب

االحتيال في مقامات "المقامات العربية؛ وعلى هذا األساس أتت الدراسة بعنوان 
؛ وذلك للكشف عن "دراسة مقارنة –الحريزي العبرية مصادره وأشكاله وأهدافه 

المصادر األصلية لمقامات الرائد األول لفن المقامة العبرية وهو يهوذا الحريزي 
االحتيال في المقامة؛ وهو أحد أكثر الموضوعات األندلسي، مع التركيز على موضوع 
  . انتشارا في المقامات العبرية والعبرية

وقد تناولت الدراسة عدد من مقامات الحريزي العبرية التي تدور حول فكرة    
االحتيال؛ مع توضيح إلى أي مدى يتفق االحتيال وصوره وأهدافه عند الحريزي مقارنةً 

سابقة سواء أكانت مؤلفات عربية منها كتب التراث أو المقامات باالحتيال في الكتابات ال
أم مؤلفات عبرية كتبت في عصر الحريزي أو قبله، مع إظهار أوجه الشبه واالختالف 
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وقد جاءت الدراسة . في كل مقامة عنده مع المصدر األصلي الذي نهل منه الحريزي
  :نحوفي مدخل وبابين، يحتوي كل باب إلى فصلين، على هذا ال

وفيما يتعلق بحياته؛ فقد تم  "حياته وإنتاجه –يهوذا الحريزي "وهو بعنوان   :المدخل
على  دتحديد زمان ومكان مولده ووفاته، باإلضافة إلى تنقالته ورحالته؛ وذلك باالعتما

معظم الدراسات التي تناولته بلغات مختلفة سواء كانت قديمة أو حديثة ظهرت في 
ضمنت الدراسة عرض مفصل ألعماله المختلفة سواء المتَرجمة أم كما ت. العصر الحالي

  .المَؤلفَّة

  :وهو يضم فصلين ،"ومصادره عند الحريزي لاالحتيا"وهو بعنوان  :الباب األول

ومن خالل هذا الفصل تم  ؛"االحتيال في األدب"وهو بعنوان  :الفصل األول •
عية والدوافع التي أدت التأصيل لظاهرة االحتيال من بدايتها كظاهرة اجتما

في األدب  لإلى انتشارها في بعض المجتمعات، باإلضافة إلى ظهور االحتيا
 .العربي وانتقاله إلى األدب العبري

وهو  "مصادر االحتيال في مقامات الحريزي"وهو بعنوان  :الفصل الثاني •
يتناول تحقيق المصادر التي اعتمد عليها الحريزي في كتابة مقاماته، وتم 

وتم التركيز على . أخرى يهوديةو ةقسيم تلك المصادر إلى مصادر عربيت
وتحديد مصادرها بدقة ومواضع الشبه  لالمقامات التي تدور حول االحتيا

 . واالختالف مقارنة بالمصدر

وهو يضم  "أشكال االحتيال وأهدافه في مقامات الحريزي"وهو بعنوان  :الباب الثاني
  :فصلين

ومن خالله تم توضيح السبل  ؛"أشكال االحتيال" عنوان وهو ب :الفصل األول •
التي يسلكها البطل في االحتيال باإلضافة إلى أساليبه المختلفة في مقامات 
الحريزي؛ مقارنةً مع المقامات العربية والعبرية السابقة، وتم تقسيم أشكال 

إلى احتيال على األفراد واحتيال على الجماعات واحتيال على  لاالحتيا
 .البطل واحتيال على الراوي
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ومن خالل هذا الفصل تم  ؛"أهداف االحتيال"وهو بعنوان  :الفصل الثاني •
 إظهار األهداف المختلفة لمؤلف المقامة أو بطلها، مع توضيح أوجه الشبه

أهداف المؤلِّف أو البطل في مقامات الحريزي العبرية، وما واالختالف بين 
 .و العبرية التي سبقت الحريزييقابلها في المقامات العربية أ

وتحتوي على النتائج التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة، ويأتي في  :الخاتمة
مقدمتها اعتماد يهوذا الحريزي على مواد أدبية ودينية سابقة في إعداد مقاماته التي 

األكبر  وتعتبر المقامات العربية أهم تلك المواد التي شكلت الجزء. تدور حول االحتيال
من مضامين مقاماته، كما أنه استطاع أن يسير على نفس أسس المقامات العربية شكالً 

وكان االحتيال أحد أبرز الموضوعات التي استقاها الحريزي من سابقيه؛ . ومضموناً
لكنه كان يقوم أحياناً بإجراء تعديالت على القصص والحكايات ويدخلها في قالب 

  .يهودي
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  باللغة اإلنجليزية: انياث
  

   One of the historical and scientific facts recognized by the Jews 
themselves is that their religious, literary or philosophical thought 
are significantly related to the Arab environment, in which they lived 
in the medieval Arab East or the Islamic West. In this environment, 
the Jews saw how Arabs were creative, and how precious their 
works were in different branches of knowledge. In addition, they 
knew, through reading these works, and seeing the authors of these 
works, how Hebrew is related to Arabic as the two languages are of 
the same origin, and have many points of agreement and 
convergence.  

  This period, which coincided with the beginning of the Islamic 
cultural and intellectual advancement in Baghdad, capital of the 
Islamic caliphate, as well as in Andalusia, was one of the most 
important periods in their history. Jews, in this period, experienced 
unprecedented intellectual renaissance through the Arab civilization 
and the tolerance of Islam with non-Muslims. More specifically, 
they achieved a great progress in all genres of literature to the degree 
that they call this period of their literary history the "Golden Age" of 
Hebrew literature. 

  The Maqamat was one of those literary genres the Jews took from 
the medieval Arabic literature, and introduced it into Hebrew 
literature with the same principles, forms and contents found in the 
Arabic ones. This dissertation, which is entitled "Fraud in Al-Harizi 
Hebrew Maqamat: Sources, Forms, and Objectives – A Comparative 
Study", deals with this topic. The purpose of this dissertation is to 
examine the original sources of the maqamat written by the 
prominent Hebrew author Yehuda Al-Harizi , with a focus on the 
issue of fraud in the maqamat which is considered  one of the most 
popular topics in  Hebrew maqamat. 

  The study examined a number of Hebrew maqamat written by Al-
Harizi, which revolve around the idea of fraud. It also clarifies how 
different fraud, its forms and objectives in Al-Harizi works and the 
previous Arabic or Hebrew works of maqamat before and after his 
time. Moreover, it shows the similarities and differences between 
these works, and the original source from which he cited. The study 
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consists of an introduction, and two parts, each part consists of two 
chapters, as follows:  

 Introduction: " Yehuda Al-Harizi – His life and works" The 
examined the date and place of his birth and death, his travels 
depending on previous research written in different languages, old or 
new ones. It also included a detailed presentation of his various 
works he wrote or translated.   

Part I: "Fraud and Its Sources as Indicated by Al-Harizi." This 
part consists of two chapters:  

 

• Chapter I: "Fraud in Literature"; this chapter investigates 
the history of fraud as a social phenomenon, and the motives, 
which led to its spread in some communities. In addition, this 
chapter examines the emergence of fraud in the Arabic 
literature and its transmission to Hebrew literature. 

• Chapter II: "Sources of Fraud in Al-Harizi Maqamat" It 
investigates the sources upon which Al-Harizi relied in writing 
his Maqamat. The sources were divided into Arab sources and 
Jewish ones or others. Emphasis was placed on the maqamat, 
which revolve around the fraud with the investigation of its 
sources, similarities and differences compared to the source. 

 

Part II: "Forms of Fraud and its Objectives in Al-Harizi 
Maqamat". This part consists of two chapters:  

 

• Chapter I: "Forms of Fraud"; this chapter examines the 
approaches of fraud adopted by the hero, and his devices 
appeared in Al-Harizi maqamat, and comparing it with the 
previous Arab and Hebrew ones. Fraud was divided into three 
types; individual fraud, group fraud, hero fraud, and the 
narrator fraud.  

• Chapter II: "The Objectives of the Fraud": This chapter 
examines the objectives of the maqama's author or hero. It also 
reports the similarities and differences between the objectives 
of the author and the objectives of the hero in Al-Harizi 
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Hebrew maqamat. It also shows the equivalent maqamat 
previously written in Arabic or Hebrew.  

Conclusion: The conclusion reports the findings of the study. The 
study found that Yehuda Al-Harizi greatly depended on previous 
literary and religious materials in preparing his maqamat, which 
revolve around the notion of fraud. Arabic materials are on of the 
most important sources that formed the biggest part of his maqamat. 
He also managed to copy the content and form of the Arabic 
maqamat. Fraud was one of the essential notions Al-Harizi took 
from his predecessors, however, he introduced some changes and 
modifications to the tales and stories to give them a Hebrew 
impression.   
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