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مقدمة                                                      
نىىعليظةطىىعلمىىلنلطلىىطلح  لمصلاىى  لال ا ص ىى لطىى لحظىىالمصطلىىطلعلمص رمىى ل ط    

 ملمعلىوررلمصحىد  صلط نالمصطىرمدلمصع ملىرلينى لالوقى ةقدملمصطلطلعلمص رم لولف للدقةق 
ط قىى لصدر ىىعلمصقىىوعلومص ىى  للتلوطىى لة عطىىلل ىى لذحىىنلق ذىىللمصطلىىطلعللتللصىىذص لو ىىدن حمل

 نللع ىى ر لل لمىى لغىى لعمملقىىدةط للمعطىىونل  لىىرملماق طىىعلمدبىىوميلمددمةىىعل ىى ل طىى  نليىىدعلتل
    ىىللط ةطلىى لطىىنل شىى  رلونىىومدرلمصح  ةىى  لو   ىىرلمصن ىىرلل مصشىى رمولومدد ىى ولت ىىللةىى ع

يذو ىىىعلتلط قىىى لصطىىى لسلفىىى لصنىىى لبىىىويلي ىىى يلوغلىىىر لطىىىنلمدبىىىوميلمصعىىى لميعمرحىىى لمصطمعطىىىونل
ل  ددبلومصلاعلطقة ب لصقموللمصطلطلعل ولر   ل.ل

قىى طوملمعنقىىةعل  ىىضلمصطلىىطلح  للوصىىمللعوقىى لمص ىىربلينىىدلحىىذملمصحىىدلمىىللن ىىدحمللللللل
مملطى ملنلمصطعدموصىعلملىنمصع لقدطم لمدد  ولوصمجلمم لمصملا وتل  لى ح لطلىطلح  لمصلاىعل

لملةىىولوغررىىبلتل ىى زدحر لمصلاىىعلمص رمةىىعل طلىىطلح عم للوطفردمعمىى لتل لىىملعسىىللصاىىعل ىى ور 
طىىنلطلىىطلعليرمىى ل دسلعىى لعلىى لمصلاىىعلاصىىالحلىىللعم لمصلاوةىىعلتل  بىىعحق ليىىنللمص ىىربل

  دمرعلصقبلمصلاعلمصش طلعلصلسومصلمصلاوةعلل.ل
علرمةىىبىى  بلبىىة دعلمصلاىىعلمص  وص ىىللذصىى لطىى لد  نىى لاصىىاللطح وصىىعلمصوقىىو ليلىىال 

ومصعىىى لير عمىىى لمصط عط ىىى  لينىىىدط لط ص ىىى لط صفىىى  لتليلىىىالغلرحىىى لطىىىنلمصلاىىى  لمصط ىىى ورعل
لس لىىعل ىى لتلومصعىى لبىى د ل ىى لمصىى يدلم بىىيطةعتل ىى لعلىى لمصفعىىرعللعىى لشىى ي مص ىىربلمص

مدندصسل  دلمصفععلمص رم لصم لتلمدطرلمصذيلد علغلرلمص ربلاصىالم بىرمعل ى لع لىملمصلاىعل
مص رمةىىىعلومصع حىىىرل ىىى ل بىىىرمرح لتلو ىىى نلمصلمىىىودل ىىى لمدنىىىدصسلطىىىنل حىىىرصلمد نىىى سليلىىىال
م حعط مل  صلاعلمص رمةعلوآدممم لتلوص للط ب يدحمليلالذص لقربلمصلاعلمص رمةعلطنلصاىعممل

لتلطح وصىىىىعلمصولىىىىوللاصىىىىالطلىىىى  لمصلاىىىىعلمص رمةىىىىعل ىىىى دم  ىىىى لصمىىىىمللمص مررىىىىعلتل  ىىىى نلذصىىىى 
وطح   عمىىى ل ىىى لمادمبلومصفنىىىونلمددمةىىىعلمصطسعلفىىىعلتلو ىىى نلبىىى لمملح ل ىىى ل نلعرعقىىى لمصلاىىىعل

اصالط ل  ن ليلة لمصلاعلمص رمةعلطنلطنزصعلر ة ىعلتلو ى لبىملللذصى لاقع بىومل  لىرمللمص مررع
ونىىعجلينىى لظمىىورلطلىىطلح  لتالذصىى لدونل نلةشىىلروملاصىىطلىىطلح  لمصلاىىعلمص رمةىىعلطىىنل

تلالبىىةط لمص عىىبلم لىىيحةعليرمةىىعل ىى لمصط صفىى  لمص مررىىعليلىىالطىىد لمص لىىورلمصطسعلفىىعل
 .لومدسييللمصع لعمد لاصالعمذلبلمصنفس
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ذملدققن لمصنظرل ةط لولللاصلن لطنلانع جلمصلمودل  صلاعلمص رمةعل اننى لن ىدل نلحىذمل         وم 
دصبىىى لقدشىىىمدلطفىىىرعلصىىىملة مىىىدح لمصلمىىىودلقمىىىللذصىىى لتل قىىىدلم نعىىى جلس لىىىعل ىىى لمص لىىىرلمدن

ويىنلو دسىللاصلمى لطى لصىةسلطنمى لطىنلطلىطلح  للتلعملور لمصلاعلمص مررعل ى لعلى لمصفعىرعل
عط نلمصلمىودلطىنلمص ع  ىعلملاىعلصىملة مىدوملطلىطلح عم لطىنلقمىللتلحلى ل ى نللذص للطررق

(لمصعى لٔ)مةىعلمصلمودةىع ص رلمصطعسللىونل طى ل طلىقليلةى للمصلاويلل مرزلط   لحذملمصعطور
ظمىىىىىر لنعل ىىىىىعلم حع ىىىىى  لمص قىىىىى   لومددمىىىىى لطىىىىىعلمادمبلمص رمةىىىىىعلمصعىىىىى لقىىىىىدط لصللمىىىىىودل

سيقةىىعلتل  نىى ل ىى لحقةقىىعلمدطىىرل دلىىدعليلىىالمدفلبىىفةعلمصلاصىىال  نىىبلطلىىطلح  ل دمةىىع
طىنلمصط مىىودم لمصعى لعحبىىبلصللمىىودل ى لعلىى لمصفعىرعلاحعطىى طمملمنقىىللنىىر ل نلطبى ط مملتلول

 ىى نل غلىىبلانعىى  ممل ىى للحلىى تللص رمةىىعلمصلمودةىىعمصطع ىىددلم ع  حىى  لاصىىالممصعىىرم لمص رمىى ل
مصمدمةعلط عو  ل  ص رمةعلمصلمودةعلتل مل  ولطنل  دحملطنلويىال حطةىعلحىذملمصعىرم ل شىريومل

                                                 
لمصفعرعللٔ ل  ص رمةعل  لحذ  لشدلدم لع  رح  لمصع لمدم مص رمةعلمصلمودةعلوعبطال)ليمررعلمصقرونلمصوبطال(

مص رمةعلاصالمص مررعلطع  ررنل  صلفظلومصعر لبلمص رمللنلاللحل ليطدلمص لط ولمصلمودلاصالعر طعلمص لوملطن
  دلمصطةيدلمصفعرعلمصذحمةعلصألدبلمص مريلمصذيلمزدحرل  ل ح  نللٖٓٓٔل–لٓٓٓٔوع دلمصفعرعلملنل

لمصطرحلعل ل..وقدل عبل  لحذ  لمصيويلوبلةط نلمنل ملروللوغلرحط  مص رمةعلطط يل ش رمولط لللموذم
دلمصطنعطلنلاصالطسعل لمصش وبلومصن طقلنل شعالمصلا  لال طنمملمدصط نليددل ملرلطنليلط ولمصلمول

ومالن للزلومصفرنبلونلومص ربل...لوعطع زلمص مررعل  لحذ لمصطرحلعل شدعلع  رح ل  ص رمةعلومصلا  لمدورمةعل
رحلعلورر علمصف لل  لع  رح ل  ص رمةعلاصالشدعلمحع   م لطنلمصن حةعلمص ق  ةعل  لحذ لمصط..مصحدل عل..

اصالمصط صف  لمص رمةعلمصع لنقلم ليلط ولمصلمودلاصالمص مررعلال زمدوملمذص ل روعلصاعممل  لمصطبلومص لومل
ومصفلبفعلومادمبلالوصملةق لمدطرليندلحذملمصحدلالمللع  وز لاصىىالطلدمنلمصش رلنفب ل..ل قدلمقع سل

لون لو غرم   لو ب صل   لمص رم  لمصش ر ل حور لمصطرحلع لحذ  ل   لمص مررعلظطمصلمود ل  صلاع لغرمرح  ليلا وم
لو  لمصفعرعلمصع ل يقم لمص لورلمصوبطال طلق ليلالحذ لمصلاعلعبطةعل)مص مررعلمصحدل (ل...

لل-  يللر الطرم  عل:
 האוניברסיטה -9..9 יחידות – העברית הלשון בתולדות פרקים– שורצולד אורה-ٔ

 33'' עמ-אביב תל– הפתוחה
لمصل لنش ع لمص موري لمصوح ب لمصط لوط  ليمد لش  ع ليلا ل(نشر  ليلطةع لدرمبع ل) لوعطورح  لمص مررع اع

لhttp://www.wata.cc/forums/showthread.phpمص  صطةعليلالمصرم طلماع :ل
 

 



 قطب خلف عمار أحمد /د                           ...  األندلسي العبري األدب في العربي المصطلح

 4102 يناير -السادسعدد ال                    844                       مجلة كلية اللغات والترجمة    

وس لىىعلعلىى لمصط صفىى  لمصعىى لععحىىد ليىىنلل ىى لعر طىىعلعلىى لمصط صفىى  لاصىىالمصلاىىعلمص مررىىعلت
مصلمىودلمنى ولعىرم ل دمى ل سيقى لةشى   لطى لقدطى لحعالةبىعطةعللمدسييلوعمذلبلمصنفسلت

ل سيقةعل  نلطنم ليلالبملللمصط  للاللمصحلرل:لولمصطبلطونلمص ربلطنل ع    ل دمةعل
تلم(ٗٙٓٔ-مٜٜٗ عىى بلمدسىىييلومصبىىلرلوطىىدمومعلمصنفىىوسلالمىىنلحىىزملمدندصبىى ل

(لتلتلةحىى لمىىنلٜٙٛل–لٙٚٚ عىىبلعمىىذلبلمدسىىييللص ىىللطىىنل:ليطىىرول حىىرلمص ىى حظل)
(لطحىىى لمصىىىدلنلمىىىنللٖٓٓٔل–لٕٖٜ(ل حطىىىدلمىىىنلسلمىىىنلطبىىى وةعل)ٜ٘ٚل–لٜٗٛ)ليىىىدي

(لتلوصقدلنبم ل  ىضلطسطوطى  ل عى بلمدسىييل مىنلمصملى ملٕٔٗٔل-٘ٙٔٔيرم ل)ل
(لتلل عىى بلمص ىى طعلدسىىييلمصىىرمويلوآدمبلمصبىى طعلدمىى ل  ىىرلمصسطلىىبلٓٗٓٔل–لٜ٘ٙ)

لل.يطةعلمص رمةعلطنلمصط صف  لم بل  لر(للاصال  نبلٙٚٓٔل–لٕٓٓٔمص ادمديل)
ن ىدل نلحنى  لاعفى يلمىلنل لىح مم لمصب مقلذ رح لو  صنظرعلمصطع نةعل  لمصط صف  للللللللل

 ىىى ل غلىىىبلمدحةىىى نليلىىىالذ ىىىرلطبىىى صعلعمىىىذلبلمصىىىنفسلتلمدطىىىرلمصىىىذيلحىىىد ل ىىى صلمودل نل
تل  ىىى نلطىىىنلمصوم ىىىعللاطييمىىىمليللمىىى لسو ىىىوملغطىىى رلمصع رمىىىعلمدسيقةىىىعلس لىىىعل  ىىىدل

س لىىعلتلمصلمىودلقىىدلعى  روملال   ى ل ى صف رلم لىىيح لصلط عطىعلمصطبىلملومص لى ل نلمدد ى ول
ورمدول نلططى ص عمملصمىذملتللاصالمص طةعللمصلاعلمص رمةعلمصع لحطل لحذملمصف رللظيلعح 

  لاعقى نمملصلاىعلمص رمةىعلتلعلى لمصلاىعلمصعى ل  نى لصمىمليونى ل ى لعبىطلرلل  بمطلمصف رلقد
واللزمصىى لدصىىةيليلىىال  نىى لمص رمةىىعلمصلمودةىىعلل ل ن يشىىط لررىىدونل ع معىى لومصع ملىىرلينىى لتل

مصلاىىىعلمص رمةىىىعلوطلىىىطلح عم ليلىىىالمصف رمدسيقىىى للص  لىىىرلطىىىنل د ىىى ولمصلمىىىودل ىىى للة دعبىىى
لمدندصس.

لىىيهلمصىىنفسلطىىنلمصلمىىودللللل بىىلةط نلمىىنللةقىى و ىى لطقدطىىعلطىىنل عمىىومليىىنلمدسىىييلوم 
طىنل عمىومل  ص رمةىعلمصلمودةىعل ملروللتلمصذيلير لين لع  ر ل  ص ق  ىعلم بىيطةعلتل ىذص لط

طبىىعسدط لمصطلىىطلح  لمص رمةىىعل ىى لع ملرمعىى لمددمةىىعلتلوطقع بىى لطىىنلآدمممىى لوطعسىىذملطىىنل
لس لعل  لط صف ع لمدسيقةعل.تلط  ورمعم لعو ةح لصط للدورلحوص لطنلط  نل

وطىىىنلحىىىذملمصطنطلىىىقل ىىى نلاع ىىى ح لاصىىىالدرمبىىىعلمصطلىىىطلعلمص رمىىى ل ىىى ل عىىى بل ل
ح د ىى لطىىنل   ىىللمصح طىى لمصطعقىىدطلنل صبىىلةط نلمىىنل ملىىرولل يل سىىييليلىىالرللىىيهلمدا

لذص لاصال:
 التعرف على ماهية املصطلح خاصة األخالقي املرتبط بتهذيب النفس -1

 



 قطب خلف عمار أحمد /د                           ...  األندلسي العبري األدب في العربي المصطلح

 4102 يناير -السادسعدد ال                    844                       مجلة كلية اللغات والترجمة    

 مصع ر ليلالل حبلمص ع بلوع للللمصنزيعلمدسيقةعل  ل ع   ع ل -ٕ
 مصع ر ليلالحذملمص ع بلش يلوط طون  -ٖ
 مص ع بللمصوقو ليلالرمطلمدسييل  صحومسلمصسطسلدمسل -ٗ
 مصوقو ليلالطد لعفويلمصلاعلمص رمةعليلالمص مررعل  ل ن ة لمص ع بل -٘
 عق رلل حبلمص ع بلاصىالمصطلىطلح  لمص رمةىعلحعىاللىعط نلطىنلمصع ملىرلممرمزلا -6

 يط للرردلطنل  رل.
 منيجية البحث

وبىىىىو للعنىىىى وللمص حىىىى ل ر ىىىىة ع لطىىىىىنلسىىىىيللدرمبىىىىعلولىىىىفةعلعحلللةىىىىعلصط حةىىىىىعل
لىىىىالر يل    ىىىىلل عىىىى بلالىىىىيهلمدسىىىىييليمصطلىىىىطلعلوط ىىىىطون لطىىىىنلسىىىىيلل

 .مصح ط ولمصطعقدطلن

وس عطىىىىعلو مىىىى ل  صطلىىىى درلومصطرم ىىىىعلمص رمةىىىىعلللنح ىىىىوقىىىىدلشىىىىطللمص حىىىى ليلىىىىالط 
لومص مررعلل

 ىىىى لمص ق  ىىىىعلم بىىىىيطةعللمصلاىىىىعلمص رمةىىىىعلول  ىىىىرلل:لحلىىىى لةشىىىىطلل-مصط حىىىى لمدولل:
ررىعلتلعمىذلبلتلع رر لمصطلطلعلمدسيق لط ملنلمص رمةعلومص ملمصملدمنلم بيطةع

ل.تلع رر لمصنفبملنلمص رمةعلومص مررعلمصنفسلط ملنلم بيملومصلمودةع
نع  ى لتلمصنزيىعلمدسيقةىعلصىد للمصط ح لمص  ن ل:ل حل لةشطللع رر ل ى صط ص لوم 

 مومبلمص ع بلونقلم لاصالمصقلىملمص رمى لطىعلذ ىرلطوم ىعل. ط لةشطللممنل ملرولل
ر  يم لاصالمدل ل.مص رم لمصع ل سذ لطن للمصطلطلح  لمص رمةعلوم 

لوعشطلل حملمصنق طلمصطبعف دعلطنلمص ح ل.لس عطعل:
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 المبحث األول
 في البمدان اإلسالميةوالثقافة اإلسالمية أثر المغة العربية 

لولة غعل لمصدقلق لمصلاوي لمصع ملر ليلا لمصف ذقع ل قدرعم  لمص رمةع لمدطع عطّلز 
ل لت لملةو ل دم  لق صب ل   ل,مد   ر لذص  لمصطلطلح  لورر ع ل نوز لطن ل   لزسر  صط 

ل سر ل ل  لصاع لو د لمصلاويلمصذيلقلط  لمصع ملر لارعق و لطن ل ظمرع  لوط  لٓومصطفردم لت
وصشدعلاحعط ملمص ربل  صلاعلوطلطلح عم لل قةط لصلاعلمص رمةعل بومق لوط  ر  للعن  سل

ل(.ٕ لم لمصملا ولومصفلح وللعن شدونلورعح  ونلورعح دونل)
مددبلمص رم لمدولل ولط لةطلقليلة لمصش رلمص  حل للورعلل دقعلصقدل  نلللللللللل

ل لمال عط يةع لمص رم  لحة ع لينللٓع  س لوممع د لمصعقللد لطن ل  ي لسي لقد لش ر  مو
لةطو ل ةلٓ(ٖمصع ل ) ل  لمصش ير لالط   ن لعحر لص  ل ي    لر  لطنظرًم ل اذم لا لحوص   

وللمصش رلمص رم ل   علنومح لوصذملعن ٓل(ٗ)و  شللدر ل  صمل ل ولمدمة  لطنلمصش رل 
للٓمصحة علومدغرمضل

لال لمصط رو ع لمصلا   ل طةع لملن لر ة ع ل ط  نع لعنفرد لمص رمةع ل  ل لمصذي مدطر
لمص ربلاصال  ل  ص  لررنلطنلغلر لمصذيلحدم لمص رمةعمدطر لمصلاع لودرمبع لط ر ع تلرورع

رعلع  لرملطرذة لوصرق لحذ لمصلاعلوبطولش نم لنرمح لقدل  ر ل  ل  لرلطنلمصلا  لمصط  ول
ووم ح لو  لطقدطعلعل لمصلا  ل  ن لمص مررعلنظرمل حع   لمصلمودل  ص ربلمدطرلمصذيل
لاصال لمص مررع لملاعمم لم رعق و لطح وصلن لمص رمةع لمدرمبع لم حعط م ليلا لةحرلون   لمم

لمالرعق ولملاعمملولللمدطرل  ص  لررنلطنلمصلمودل ل–طل  لمص رمةعلتلو  لبملللحذم
اصال ع  علط ظملط صف عمملمصدلنةعلومددمةعل  صلاعلمص رمةعلوسلرلل–زطنةعلقرر علل  ل عرم 

                                                 
لمصحدمولنوعلطنلمصان ول- 2

-لٜٙ٘ٔل–مصق حرعلل–د/يمدلمصط لدلي مدلنل:لمدط  لل  لمصن رلمص رم لمصقدةملالط ع علطلرلللللللل
 لٓلٕٚصل

للٛصللاملرو لادمرلط ع علمصحة عللامصط لق  لمصب عللهشرلل-مصطعو ا مصزوزنا لنلمنل حطدمصحبلٖ
   ٔٔصللامصطلدرلمصب مقلٗ
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ش حدليلالذص لط صف  لمصحمرلب دة لب لدلمصفلوط لوطنل  د ل فعرعلطورلعل  نلطوبال
لٓمنلطةطونل

ونن  لاصال نل لع  لرلمص رمةعلصملة نل  لمص مررعل قطلمللع د لذص لاصالصا  ل
(لمللن دل ة  لطنل٘سلنلومص  ح لنل  لمددبلمدب  ن ل ) سر ل ط للذ رل  ضلمصط رل

لمص رمةع لمص  طةع للعحد ون ل  نوم لمدندصبللن لط ظم لان لطرمبيعممل-ةقول  ل   ل  نوم ن وم 
(للتلورذ رلمصع ررخل ل نلٙم درمةعلوييق عمملمصربطةعلة عمونل  صلاعلمص رمةعلمصفلحىا )

م لس لعل  لمدندصسلتلمدطرلمصذيلبمللصممل  لرملطنلمصلمودلقدلمعقنوملمص رمةعلومريومل ل
مالصعح يلم يطلمصح  ملمص ربلحن  لوشالوملطن لبلح طعل ة لتللوسلرلط  لليلالذص ل

لٓ(ٚحبدميلمنلشفروطلوشطوذلللحن  لد)

لدمسلللل ل قط لصإلنسرمط لبمةي لوغلرحم لصللمود ل  صنب ع لمص رمةع لمصلاع لع ن وصم
ةقلنلطنلمصلمودلصقةطعلمصعرم لمص رم لمصذيلحو لمصط عط   لم بيطةعللتلمللط نرم لحول

تل قدطوملتلومصذيلحطللطن رع ليلط ولطبلطلن  لرملطنلمصط صف  ل  لشعالط  ال لمص لمل
ل لصل لمل صل  صم ل  لذص لمصوق لطن رع ل  ل ح لمدقط رلمص رمةع ل  لصل شررع ليلطة  نطوذ  

 رلمص ملرل  لمصط عطعلحل لنشطلطف روح ل  لمصعر طعلومص ح لمص لط لمصذيل  نلص لمد
ل.ل(ٛمص شريل)

وطط لبمقلةط نلمصقولل نلمصملذعلم بيطةعلمص رمةعل  لمصطشريلمص رم لومصاربللللللللل
لغلرل لمد ن سلمص شررع لمصف  لل  ل  رلو ق  ع لع  لرح  م بيط ل  لمدندصسل  نلصم 

ق  علمص رمةعللط لنمل لطنلمصف رلم بيط لوطنلمص مص رمةعلي طعلومصلمودلس لعللتلمصع ل
                                                 

 مىىىول حطىىىىدللوبىىى لعر طعلد.ح طىىىدلامددبلمدبىىى  ن ل ىىى   ىىىرلمص ق  ىىىعلمص رمةىىىىعل:لىىى ل  رمصىىى مد.صىىىو الصول 5
هلٜٔٗٔمصررى ضللافةعلمصلحلمصةط طعلط ببعلالٜٜٛٔلوصلولل٘٘مص ددللا ع بلمصرر ضلاللالآسرونلول
 ٗ٘صلل-
دمرلمصط ى ر لالط ى عر طىعلد.لمصطى حرل حطىدللالرلمصطومذى ليل  مصش رلمدندصب لل:حنر لممررسللٙ

لٜٕالصلٔطللاللمٜٛٛٔلالمصق حرع
 7' עמ, ח"תשל,  ירושלים,  שלישית מהדורה ا הספרדית השירה תורת:  ילין דודلٚ
للٛ لوآسرون لمدب ندري ل حطد لمدامصشلخ ل   لمصوبةط لوع ررس  لمص رم  لمصع صل لادب لص نع لطط  ع

  ٜٗلالصٕٜٙٔلامصق حرعللاومصعر طعلومصنشرل
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ل لقلود لومدون لحدود لملنللٓش و لمدون ل لومصف ري لمص ق    لمصعيق  لطن ل وم لسلق طط 
لمصلمودل ل   ن لم نع    لمددمةعلومصدلنةعلومصطدرمشةعليند ين لرلمصط عطعلمدندصب لت

ل(ل.ٜمدندصبللن)
ل

لوطبعطرللللللل لوط  شرم لو ةق  لمعل ال لمعلل لمصذي لمصلمودي ل ن ليلا لن  د ل ن مل ق 
  لح بلمصلاعلمص رمةعل ط زللينل للحذ لمصلن مةعلمص لطةعلمص رمةعلمصزمسرعلمصطللذعلمدررل
مصلاعلمص رمةعللتل  نلالمدلو نللنمللطنم لط لش ولوةقع سلطنم لط ل رمدلصة طن ل ش  ر ل
نلل غ لملاع لحول لاالل نلذص لمالقع  سلصةسلمسف لواللطبعورل نع   لمددم لحعالوم  وم 

(تلس لعليندط لة ونلم قع  سللمددم لطلطلح ليزلو ود ل  لٓٔح لن)ينل يلنلمص  
لصاعلط للمص مررعل.

لمصلاعلنل لط ملن ل ل طلطلع  لصفظ لطبلرع ليلا لنع ر  ل ن لصزمط  لن د لحن  وطن
لمص رمةعلومص مررعليلالمصنحولمصع ص ل:

 
 المصطمح بين العربية والعبرية :

 أوال : تعريف لفظ مصطمح في العربية:
(تلٔٔ)لظلطلىىىطلعل ىىى لمص رمةىىىعلصىىىمللىىىدونل ىىى لمص ع  ىىى  لمص رمةىىىعلمصقدةطىىىعل  لىىىرملمىىىدول نلصفىىى

و  صنظرلاصىالمصط ى  ملمص رمّةىعلمصقدةطىعلن ىدل ّنلي ى رعلماللىطيهل  نى ل   ىرلشىلوي لطىنل
                                                 

لٗ٘صلٓل٘٘مص ددلا ع بلمصرر ضامددبلمدب  ن لل    رلمص ق  علمص رمةعل:ل ل  رمص مد.صو الصوللٜ
للٚٛالصلٕٜٙٔلامصق حرعلاللٔن لبلمصقةق ل:لمصطبعشرقونلال ىلٓٔ
ل لٔٔ ل اّنليطلةعلمص ح لمصع ررس لعدّلليلالمصرغملطنليدملمصوقو ليند ّوللمبع ط للصلفظلطلطلعا

ل لقدةطع ل ّنم  لم بيطّةعلقدر يلايلا لمص رمّةع لمصقدط وللمصح  رع لملن ل ّدم لوطعدموال لط رو   ل  ن   قد
 ّط لصفظل ملطيه لل....مبع ط للي  رعلطلطلعال  صرغملطنليدملعقللدح ل  لمصقومطةسلمص رمّةعلمصقدةطع

ل ق ل  ن لصفظلملطيهل رّمط  لو د ل قد لصفظل طلطلع ا لطن لمص رمّةع لمصلاع ل  لع ررخ لوروم   لظمورم دم
لمصقرنلمص  ص لمصم ريل  ل ع بلمصطقع بلدم لمص ّ  سلمصطمّردل)  حى(الوو دل  لٕٓٛطبع طيلطنذ
ل ل)  لمصسومرزط  لس لمن لهللا ليمد لطن ل ّل ل ع     ل   لمصم ري لمصرم ع ل ّن لٖٚٛمصقرن لممن حى(ا

لحىى(ل .ٜٖ٘ممنل  رسل) لحى(لولٕٜٖ) 
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 على صعلمصقىوململىنمملومصلىلع:لطىللدالصىعلمصلىلعال لىر لممىنلطنظىورلمصطلطلعلتل م لعح
ل صحوملومّلى صحومالطشىّددعلمصلى دالوقىدلقلمىوملمصبلمالوقدلملطلحوملول صحوملو للحوملوع
(لو ىىى لعىىى جلمص ىىىروسلصلزملىىىديل لوملىىىطلح لٕٔمصعىىى ولطىىى ولو مىىىدصوملط  نمىىى لطىىىعلمصلىىى د... )

ومّلىى صح لطشىىّددعلمصلىى دا...لالوعلىى صح لولملىىعلح ل  صعىى ولمىىدللمصطىى وال ىىّللذصىى ل ط نىىال

                                                                                                                              

 ط لن دلآ  رح ل ة  ل  ل ومبطلمصقرنلمصب دسلصلم رعالطعل م لطنلورلطحّطدلمنلطحّطدلمصمرويل)ل ل
و  د ل  نلرومجلمصعوظل ل  ليّدعلحقوللط ر ّةعللحى(لطنلسيلل ع   ل مصطقعرهل  لمصطلطلع اٚٙ٘

يلط ولمصحدل لط لل لمدصفّةعل  ل  لين ورنل  ضلط صف  للويلطّةعلطسعلفعلحل لظمرلصفظل طلطلع ل
حى(لو ع بل لنس علمصف رل  لطلطلعل حللمد ر لصلح  ظللٙٓٛطلطلعلمصحدل  لصلزرنلمص رمق ل) ل

ه(ل.ومبعسدملصفظل مصطلطلع ل ّع ٌبلآسرونلغلرليلط ولمصحدل لط لللٕ٘ٛ) للمنلح رلمص بقينّ ل
ل)  لمصُ َطري لهللا ل  ل ل  صطلطٜٗٚممن ل ع    مصع رر  ل   لمدصف يلحى( للعن ول لمصذي لمصشرر   لع

حى(لصفظل لطلطلع ل  للٛٓٛماللطيحّةعلمصطبع طلعل  لمص ع  علمصدلومنّةع.لومبع طللممنلسلدونل)ل 
ل مصطقدطعل  ق ل:ل مصفلللمصومحدلومصسطبونل  لعفبلرلمصذويل  لطلطلعل حللمصمة ن 

ل لحةً  ل)  ن لمصعم ون  لس لمبع طل لمصم ريا ليشر لمص  ن  لمصقرن لصفَظ ٘ٛٔٔو   لملطيه للحى(  
طعل ع   ل  ّش  لملطيح  لمص لومل لحلنلق ل:ل  لط ل رغ ل و طلطلعل لمولفمط لطعرمدَ لنل  لطقدِّ
لهللال ل  شفم  لومصفلبفةع...ا لمصح طةع لمص لوم لمقعن و لوشّطر ليلا لومصشريةع لمص رمةع لمص لوم لعحللل طن

لحذملندر ل ّنلمصط صِّفلنليلّ ال  قع بُ لطنم لمصطلطلح  ل ومنلمصطط ص علوبّطرع م ليلالحدع لطنل لِّ
لصفَظ  لمبع طلوم لمصقدمطا لمصذلنللمص رب لمصط  طّللن لوطن لطعرمد لن. لمولفمط  لو)ملطيه( )طلطلع(

ل ل لمص  ش ن ل) لمصرزمي ليمد لطعرمد لن ل مولفمط  لمصلفظلن ل ملطيح  لٖٙٚمبعسدطوم ل  ل ع    ه(
رب صعليلالقبطلن:لقبمل  لمة نلمصطلطلح  لط ليدملمصلو ةعل الاذلق لل  لطقدطع :ل ... قبطُ لمص

ل  لاش رم ل حلل لصط ذ لم ييم ل  لطقدطعلط  ط   لمص  ش ن لصفظل طلطلع  مصطق ط  ... .ومبعسدم
م صم م لمصذيلق لل  لطقدطع : ل ان لصط لر لُ ل  لرًملطنليلط ولمصربومالرمط لمبع لاليللممل مملط ل

  لومدبرمرال... حممُ ل نل  طعلحذملمص ع بلطشعطًيليلالشرهلط لعع طن ل عمن لو عبلغلرن لطنلمصن
لحولمدحّملطنلطلطلح عمم.ل

ل:ماع لمصق بط ل)يل (المصطلطلحّةع:يلملمصطلطلعلوللن يعلمصطلطلعاليلالمصرم طلر الطرم  ع:ل
لwww. Atida. orgل

المصط ّلدلٜٛٛٔطال-صمن نالد-ممنلطنظورالصب نلمص ربالدمرلمص لللودمرلصب نلمص ربالملرو لٕٔ
ل.ٕٙٗمص  ص الصل
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ليلةىىىى  (لالو ىىى ل بىىى سلمص يغىىىعلصلزطسشىىىريل لولىىى صح ليلىىىال ىىىذملولعلىىى صح لٖٔومحىىىد )
سعي لدر   لمص ن ةعل  لطنذلمصقدمال قىدلمحىعّملمصلاورىونللونظرم... اصال حطّةعلمصطلطلعلوم 

حى(لمسلول ل  ل ع   لل علمديشا يلال ّنلٕٔٛ  لومع ررف لال ق للمصقلقشنديل) ل
ط ر ىىىعلمصطلىىىطلعلحىىى لمصىىىيزملمصطحىىىّعملولمصطمىىىّملمصطقىىىّدملص طىىىوملمصح  ىىىعلاصةىىى لولمقعلىىىى رل

ل(ٗٔمصق لرليلة )
ل
 )مصطمح (في المغة العبرية:  מונחانيا : تعريف لفظ ث

 مصطف ول مبم لةاع    ط نا مبم وحو חֺממָָּ   بم مصطلطلع مص مررع مصلاع ُعَبطِّ 
 مص مد نلوص ودص  اנוח مدللةع وط دع  לעַָּפ ָּהָֺּ صوزنل صلط مول مصطمن    صطةملطن مصطزرد
 ل    ط  ومصب ن مصرمحع :ب بةعمد دالصعم     ع ن  مصط دع حذ  طشعق  ل ن يلا مصقدةم

ִתי לֹאل (ل)26/3 لوب( לֹא, ָשַלו  ִתי ו  לֹא ָשַקט  ִתי-ו  لل.ֹרֶגז ַוָיבֹא; ָנח  لصمل صم لو ططذن
הָוה ָעָשה ָיִמים-ֵשֶשת ִכי للسروجبفرمص و   بعرهلولقدل  ولمصر ز ب نلولصمل  -ֶאת י 

ֶאת ַהָשַמִים ֶאת ַהָים-ֶאת, ָהָאֶרץ-ו  ִביִעי ַביֹום, ַוָיַנח, ָבם-ֲאֶשר-לכָָּ-ו  , ֵכן-ַעל; ַהש 
הָוה ֵבַרְך ֵשהּו--ַהַשָבת יֹום-ֶאת י  ַקד  لد.ַוי  لبعع ل   لول ن لمصبط و لمصرب للنع ة م
رضلولمص حرلول للط ل لم لولمبعرمهل  لمصلوملمصب  علصذص ل  ر لمصربللوملمصبم لمد

 نحو صم ا مصطزردع مدوزمن     سر ل لةا ًل مصنلوص حذ  و  مع .(ٔٔ-لٕٓ ل)ولقدب 
ִעיל ַעָתה   ل  ط  مصو ع  ط نا لرع ط مصذي ֵהנִיחַָּ – 2 ִהפ   ֵראִשית-ֶאת ֵהֵבאִתי ִהֵמה, ו 

ִרי הָוה, ִלי ָנַתָתה-ֲאֶשר, ָהֲאָדָמה פ  תֹו; י  ִהַמח  ֵני, ו  הָוה ִלפ  ַתֲחִויתָָּ, ֱאֹלֶהיָך י  ִהש  ֵני, ו   ִלפ 
הָוה يطلعن لة لربل ملع   ل لرضلمصع لولل طرلمد عل ل  نذملقدل نلح  ال.ֹלֶהיָךאֱָּ י 

ل .26/ 10 )ع نةعل( صم للاط ملمصربل صم لولعب دلاط ملمصربل 

                                                 
عحقلقلطلطفالح  زيالمصط لسلللمصزملديل)طحّطدلطرع ا(الع جلمص روسلطنل ومحرلمصق طوسالٖٔ

لمصوطن لصل ق  علولمصفنونلومادمبالط دعل للع 
لمصق بط ل)يل (المصطلطلحّةع:يلملمصطلطلعلوللن يعلمصطلطلعاليلالمصرم ط:لٗٔ
 www. Atida. orgل
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 مصلاويل ط ن ح  طن طقلودمًل نقيًل חֺממָָּ نقلللةاع طن  ول لمودم من اصة لزر وة د
  ف رع لرع ط ط نويل ح ملطي اصالط نا مصط ديا  طفموط  مصو ع يلا مصدمل مدلل 

 ص لطع مصط نويل ماللطيح لمصطفموم يلا قة ب ًل مصدقلق مص لط   طفموطم  ماللطيه
 مصط  ل طن ةقعربلنحو يلا חֺממָָּ مصطلطلع صط نا عحدلد  و  و .مص رمةع    مصو ع
ل مصلاوةع مصدرمب      Term طلطلع صطفموم مصدالص  ل نل لطعل (٘ٔ)مصحدل ع لورمدو ت

مص رمةعلومص مررعلعطللل  لطدصوصم لط ملنلمصرمحعلومصللعلتلوطنل مل  صط نالطلطلعلملنل
لقدلة ونلطعفقليلة لملنل حللمصلاعلنل.

ل
لحل لة مرل  لينلمصف رل لت لمدوصالصألدبل لص ونلمصطلطلعلحولمصلمنع ونظرم

لمصط  ن لععسذ لو   لمددم لت لمص  عبلطنلسيلليطل  لاصالمصقلبلتلل مصذيلةقدط  طررقم 
ل لصقوع لع  ر لع    ل     لوم  لبل   لملنللمصطعلق  لمصطلطلع للنعقل لوقد لت لو زمصع  مصطلطلع

س لعلمصط عطعلوععن قل ل صبنعلمص  طعل ةللرلرطزملصط ناللعدموص لمصط عطعلط ق لصط ل  ول
  لنل لمدوللتلورمدول نل   رلمصطلطلح  لقمواللوشلوي لح لمصدمصعليلالمدسييل

ل. ل لمصنفس لوعمذلب لت لصلبلو لودحلمصحطلدع لمدول لمصطحر  لص ونم  لمص شررع لمصنفس طةع
لمدمةعلوقمللمصحدل لينل ومص  طللمد  رل  يلةعل  لعلق لمصعمذلبلومصعقوةملو بليللن 

لعمذلبلمصنفسلالع ررفم لوعو ةعلوط حلعم .ل
ل
ل
ل
ل

                                                 
   ط ع مادمبا  لةع غلرطنشورعا د عورم  رب صع :رطزيل هللا يمد يل ا مص مررعا    ع مصلول صطلطلع 15

–اش  صةعلعر طعلمصطلطلعلل–نقيلينلي طرلمصزن ع لمص  مريلللٙتٕتٔصل.م 1995 شطسا يلن
ل-مصططل علمص رمةعلمصب ودةعل–ط طعلمصطل ل مدلل–مص ددلمصع بعلل–ط لعلمص حو لومصدرمب  لمصقرآنةعل

للٖٖٙص
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ل(17بين العربية والعبرية ) ما( 16)تعريف النفس 
صلاعلامدمللمصبلنلشلن ل  لملطعل[نفس]معفق ل للطنلمص رمةعلومص مررعليلالصفظل

 ومنلرم  لاصالمص ة نلمادط ل ش للي ملل ولمصقوعلمصطحر علصل بدل.للمص مررع
 أوال: التعريف المغوي مابين العربية والعبرية : 

ل  ل لط  لع  صا ع لم ل  لقوص  لا لومص ند لمصنفسلح لمصروهلا ةقوللمصفلروزم  ديل:
(لال يلط لينديلوط ليند لال ولٙٔٔةعلنفب لوالل يلملط ل  لنفب  )بورعلمصط ذدعلآ

وقدلورد ل  لمصط  ملمصوبةطل ط نال للٓ(لٛٔحقةقع لوحقةقع لالوحوليلنلمصش ول )
(لٕٓ)(ل ط ل  و ل ة  ل ط نالمصدمٜٔمصروهل ةق للسر  لنفب لو  دلمنفب ل يلط  ل )

لمصطل درل لعفري لصم لحل  لمصوبةط لمصط  م ل   لورد لط  لطع لمص مررع لمصط   م لمعفق  وقد
יمررعلملنلمصنفسلومصروهلمللانم لميعمر لمصدملحولمصنفسل ق ص ل مص  ל ֶנֶפׁש – כִּ ר-כָּ שָּ  בָּ

מֹו ׁשֹו דָּ נָּפְּ (ل ذص لير عم لمصط   ملٕٔحولمنفب  ) دنلنفسل لل بدلح لدط  הּוא בְּ
                                                 

طرعلط ملنلط ر لون رعلوطفردلو طعلتلو  ول  لمص مدلمصقدةمللٜٕ٘وردلصفظلنفسل  لمصقرآنلمص ررمللٙٔ
 طرعلٖٙطرعلط ملنلطفردلو طعلو  ولط ر  للٓٓٓٔ   رلطنل

  نلمصنفسلحىى لروهلمصحلىى علوطحر ىىىعلمصدمل ق طعلحر علمص بدلٚٔ
 בדפוס ירושלים,  שמחה נוח תאבו בית, והנפש הגוף היגיינת:  קליין יעקבلر ىىىىىىىىالطرم  ىىىىىىىىعل:ل

ل.7.' עמ,  נחמד
ن  عةىىىىعلالمصحلومنةىىىىعلال لعنقبىىىىملمصىىىىنفسلاصىىىىال ي ىىىىعل قبىىىى ملحىىىى ل:لمصلقىىىى ذيمصىىىىنفسللقىىىىدلقبىىىىملمصىىىى  ضول

للللللل.م نب نةع
للر الطرم  عل:ل

 ,בחודש נדפס,הרמה האמונה( : הראבד המכונה) דאוד בן אברהם רבי
ل33'עמ,  ז"תשכ,ירושלים

لٓلٕ٘٘الصللٕمصق طوسلمصطحةطلالجمصفلروزم  ديل:للٛٔ
لٓلٜٛٚالصللٕمصط  ملمصوبةطل:ل ىللٜٔ
 ٓلٜٛٚىلصللٕمصطلدرلمصب مقل:ل ىللٕٓ
 ٗٔ/ٚٔمصيورلنل:للٕٔ
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نفسلالع نالمصروهلمصطحر علصلمدنلوعطلقليلالم نب نل נפשمص مررعل ق ص ل نل لطعل
ل(لٕٕ)مصح ل 

ل
 : التعريف االصطالحي لمنفس مابين العربية والعبرية :ثانيا

لىىذ رل حىىدلمص ىى ح لنلنقىىيليىىنلاسىىومنلمصلىىف لقىىوصممل ىى لمصىىنفسل لمصىىنفسلحىى ل ىىوحرعللللل
روح نةىىعلبىىط وةعلنورمنةىىعلالحةىىعلمىىذمعم ليّيطىىعل ىى صقوعلال   صىىعل ىى صط علالق ملىىعلصلع ىى صةملال

حلومنةعلومصن  عةعلاصىالوقى لط لىومل ىمل   صعل  لمد ب ملوطبع طلعلصم لوطعططعلصأل ب ملمص
انمىى لع ر ىىعلصمىىذ لمد بىى ملوطف رقىىعلصمىى لورم  ىىعلاصىىالينلىىرح لوط ىىدنم لوطمىىد ح ل  نىى لاطىى ل
مىىىرمعلوغ طىىىعا ولندمطىىىعلوحىىىزنلوسبىىىرمنلال طىىى لذ ىىىرلهللاليىىىزلو ىىىلل ىىى ل ع  ىىى   ط لمىىىد  مل

طنلدونلهللال ررق لحد لو ررق لحقليللمملمص يصعلانمملمعسذوملمصشة طلنل وصة ولٓع ودونل
و ىى لع ررىى لآسىىرل لل(ٖٕ)(ل لٖٓ-ٜٕوةحبىىمونل نمىىملطمعىىدونل)بىىورعلمديىىرم ل:لمالعىىلنل

وعقىىوللدمذىىرعلمصط ىى ر لمصلمودةىىعل ل علمصىىدمل ق طىىعلمص بىىد نلمصىىنفسلحىى لروهلمصحةىى علوطحر ىى
ومصىنفسلورموللٓٓٓانلمصنفسلطر  علطنلطومدلغلرلمصطىومدلمصط دةىعلمصعى للمنىالطنمى لمص بىدل

ذملط لغ در لمصنفسلمص بدللعحوللصمة للطل لالوقدلولىف للٓٓٓبدلحر علحة علمص  وم 
يطلةعلدسوللمصنفسلاصالمص بدلمص شريل  نم لد علصلحة عل ة لوسرو م لطن ل ط   علطف رقىعل

نمىىىى لوعطملرحىىىى لطىىىىنلمصبىىىى  ة ل(لتلو لىىىىيهلمصىىىىنفسلل ىىىىبلعز لعمىىىى لطىىىىنل درمٕٗمصحةىىىى عل )
 .مصط ل ع

                                                 
 . 564' עמ,  המרכז העברי המלון:  שושן אבןلٕٕ
ال ح لطنشورل  لطر ىزلمصدرمبى  لللٓٛد/بلو لن ظمل:لبلةط نلمنل ملرولللرلعلع جلطل  لالصلٖٕ

 ٓلٜٜ٘ٔعلمصطق رنعلال لةعلمادمبلال  ط علمصق حرعلالمصلاوةعلومددمة
 בדפוס ירושלים,  שמחה נוח אבות בית,  7.' עמ,  והנפש הגוף היגיינת:  קליין יעקבلٕٗ

 . נחמד
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 تزكية النفس بين الييودية واإلسالم :

تلملط  يم ليندلعدورنلمص مدلمصقدةمصملعدر لمصلمودةعل حطةعلعطملرلمصنفسلوعقوة
لاالل نل لت لعل لمصشروهلمصع ل ط  ل  لمصعلطود لت لعقدةملشروهليلة  لعف لليند لصم  ط 
يلط ولمصلمودلطنلمصطفبررنلومدد  ول طنوملاصالط   عممليندط لو دوملمصع  صةملم بيطةعل

ليهل ب دح لتلو نلمصنفسلمص شررعلالمدلو نلمصع ل  نل للاحعط طم لط   ص علمصنفسلوم 
عدر ل طرم م لوطريلط  ص علعل لمدطرمضلتلذص لطنلش ن لمصولوللاصالطرحلعلط  رمل
لععطمرل ل طع ل  نش  لسلملسو هيلع هللا ىلصلت لمص ظةم لل حبلمصسلق ل  لم  ل   لطن لمصع  لت مدسيي

ل.لنفوبم لاصال  نبلعطملرل  ب دح ليلالحدلبومو

لطمط  ل لطن لوطمطع لمص ررما لمصقرآن لطق لد لطن لمص شررع لمصنفس لعز ةع وع عمر
وح لع عمرلطنل  سملط  ر لمصحة علمصع لعدورلل-للوم لرم لوبيط ليللمملل-مصربلل

طييلمصعز ةعل)مصعطملر(ليلالط  ص علمصنفسلطنل درمنم ل   ل يط يلمصنفسلمص شررعلتلوم 
 لحولمصنفسلمص شررعلتل م لطن علمصبوولاذملحطل لدالصعلقوةعليلال نلمل لمصدمولمدسيق

مددرمنلمصسلقةعلتلوطن رعلمادط ل  لدروبلمصحة علاذملعسلل لطنل طرم م للو للح ل
الل(ٛٔ)بورعلمصن زي  :لآةعل﴾للل َحْللَصَ لِاَصالَ ْنلَعَز َّا ﴿ :- يلومم لتلق للهللالع  صا

ُ  للمصفيهل  ل  لم الومصسل عل  لل م لصةب لي رً  ل ولحلًن ل  لطلزمنلم بيم؛لصذم
احط صم الوقدل  و لحذ لمصعز ةعل  دلقبملطنليندلهللال  دٍدلطنلطسلوق ع الوطنلذص لقولل

ْطِسلَوُ َح َح  ﴿ :- ع  صال-هللال لَعَيَح  * َومصشَّ لِاَذم لِاَذمل* َومْصَقَطِر َح َومصنََّم ِر َومصلَّْلِللِاَذمل * َ يَّ
طَل * َةْاَش َح  لَمَن َح َومصبَّ لَوَط  لُ ُ وَرَح ل * َوَنْفٍسلَوَط لَبوَّمَح  * َومْدَْرِضلَوَط لَطَح َح  *  ِو َ َ ْصَمَطَم 
لَ ْ َلَعلَطْنلَز َّ َح  * َوَعْقَومَح  لَس َبلَطْنلَدبَّ َح  *َقْد اصاللٔ﴾للل)بورعلمصشطس:لطنلآةعل َوَقْد
(لوةقوللهللالع  صال لوط ل مرئلٕ٘قن لشرلنفب ل )ةقوللمصربوللملسو هيلع هللا ىلصل لمصلمملتل(للٓٔآةعل

لٓ(لٖ٘نفب لانلمصنفسلدط رعل  صبوول )لبورعللوب ل:لآةعل

لمصقدةمللطقبملاصالنويلنلصلنفسلحل لوردل ل وقدلوردلعولل لمصنفسل ذص ل  لمص مد
ָתה ָרָשע ֶנֶפש (لالو  ول ة  لللٓٔ/ٕٔنفسلمصشرررلعشعم لمصشرل ل)مدط  لل:ل ַרע ִאּו 

                                                 
لٓولحح لووم ق لمصذحم للٓٔ٘/ٔمصح  مللٕ٘
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ִעיב – לאل  הָוה ַיר  ַהַּות ַצִדיק ֶנֶפש י  ָשִעים ו  דֹוף ר  مصربلاللل ةعلنفسلمصلدلقل ֶיה 
ل ٓ(لٖ/ٓٔوص ن للد علحو لمدشرمر ل)مدط  لللل

   نلول لمصنفسل  لمص مدلمصقدةمل ط   علمة نلدطرمضلش ي لدمسللمصط عطعلمص شىريل
  لىرلطىنلمصمصنفبىةعلتلططى ل  ىللدونلاشى رعل ى ل غلىبلمدحةى نلاصىاليىيجلعلى لمدطىرمضل

مصلمودلةقدمل ول   لوعقبةط  لدنومعلمصنفسلصملع نلط مودعل  ل عممملمصدلنةعلقمللع  رحمل
   بىيملتلوصىملة ىىنلغرر ى ل نلع ىونلعلىى لمصط صفى  ل  صلاىعلمص رمةىىعلتل لقىدلمبىعط علمصلمىىودل

يقةىعلينىدط لمعلىلومل نللع ر ومليلالمل لمصدمولصلنفسلدوللطرعلل  لع ررخل ع  ى عمملمدس
  صطبلطلنلتل ق طوملمرمطم ل  ص ومرهلل)مدي  ولمص بدةعل(لمصع لةقعلطنم لمصبىلو لتلوقىدل

(ل ىى ل ع  ىى ل) ىىرمذضلمصقلىىوب(ل  لىىرملطىىنللىىف  لمصىىنفسلٕٙ  طىىللمصرممىى ل حةىى لمىىنل ىى قودع)
تلصلعط نلمصق رئلمصلموديلطنلط ر علمصع ى لنلمدسيقى تل ونقة   مصسلق طملن (ٕٚ)مص شررع

طىى للمىىدول نلمدد ىى ولمصلمىىودلعبىى ريومل ىى لعفلىىلللمصبىىلو لمص شىىريلتلطقعفىىلنل  ىىرلمدد ىى ول 
لمص ربلتلوقدل  نلممنل ملرولل طنلمدد  ولمصذلنلع  روملال    ل  ص ق  علم بيطةعل.

                                                 
لوردليىىنللىىر ل حىىدلمص ىى ح لنل نل ىىللطىى ل פקודה בן יוסף בן בחייحىىول حةىى لمىىنللوبىى لمىىنل ىى قودعللٕٙ

حة علممنل  قودعلصةسلااللمبعنع    لطنلسيللط ل ع  لمص  ح ونلينل ع   لمصوحلدلمصذيل ع  ل  لحة ع ل
 ط لط ل عبلينلحة ع لذمعم ل ةطعلئل  صسلطلومال طرمبلاذلن دلطنلمص  ح لنلطنلذ رل ن لقىدليى شل ول

نل ن لنطلىللاصىال نل حةى لقىدليى شل  ىدل ىللطىنلممىنل ملىرل وللوطىرومنلمىنلبمقليلرلممنل ملروللالوم 
لٓ ن هلوحذملة ن ل ن لي شل ومسرلمصقرنلمصح ديليشرلومصنل لمدوللطنلمصقرنلمص  ن ليشرل

لر ىىالطرم  ىىعل:لد/يمىىدلمصىىرمزيلقنىىدللل:لمصطلىى درلمص رمةىىعلوم بىىيطةعل ىى ل عىى بلمصمدمةىىعلاصىىال ىىرمذضل
 للٓٔالٚالصٓلٜٜٓٔمصقلوبلالمنل  قودعلالدمرلمص ق  علمص رمةعلالمصق حرعلال

لٕٚ
لمصشفقعلومصقبوع ואכזרים רחמיםلمصب  دعلومصحزنل ואבל חהשמ

لمصع مرلومصعوم ع וענה גאוהلمصسو لومدطل ותקוה מורא
لمصطح علومص رمحةع ושנאה אהבהلمصقوعلومص    ומורך גבורה
لمص رملومصشىىع וכילות נדיבותلمصحة علومص ر ع ועזות בוש
ل ىدلمص بللومص וחרצות עצלהلمصا بلومصحلم ורצון כעס

, תבון אבן– יהודה של תרגמו,  הלבבות חובות ספר:  פקודה יוסף בן בחיי لر ىىىىىىىىالطرم  ىىىىىىىىعل:
 8'עמ, קוק הרב מוסד לספרות מחברות הוצאת
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 (  28إصالح النفس كمصطمح عربي )المصطمح األخالقي()

 ى و ل ى لمصربى صعللرع طلطلطلعلاليهلمصنفسل  ل  ىرليلطى ولمصطبىلطلنل طى ل
مصس عطىىعل   عطىىللمصىىدلنلم بىىيط لتلوعطىى لط ىى رملمدسىىييلتلو ىى لحىىذملمصلىىددلةقىىوللممىىنل
حىىزمل لصقىىدلو ىىدن لط  ىى و ل ىى لمصنمىىوعلوطنف عىى ل ىى ل ي ىىعل شىىة ولاحىىدمح لالىىيهلمدسىىييل
ل  بلاصعزمملحبنم ل  ص دللومص ودلومص فعلوالةط نلمصمعىعلالىيهل سىييلمصىنفسل مصنفبةعلوم 

(لوقدلميعمرلمص  ضل نلمصنموعلبىنعلهللال ى لسلقى لقى ذيل لاقع ى لٜٕفعلدونلمصنموعل )  صفلب
رشىىىىى دلمصنىىىىى سلاصىىىىىال نىىىىىزمللمص عىىىىىبلصلع شىىىىىلرلوم نىىىىىذمرلوم  مصح طىىىىىعلم صمةىىىىىعلاربىىىىى للمصربىىىىىللوم 

 عطىىىى للدطىىىىورلمصىىىىدلنلومصىىىىدنة لااللم(لتلواللٖٓط ةحعىىىى  ونلاصةىىىى لطىىىىنل طىىىىورلمصىىىىدلنلومصىىىىدنة ل )
ل.رضلاصالع رر لمصنفسلصاوة لوملطيحة لتلصذملو بلمصع ماليهلمصنفسل
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 المبحث الثاني
نتاجو األدبي :   -ابن جبيرول وا 

لمىىدول نلممىىنل ملىىروللقىىدل  لىىرلحوصىى ل ىىداللقىىدةط لوحىىدل  تل لقىىدلمسعلىى ل  لىىرلطىىنل
تلومصىىر يلمصىىرم علط   ط ىى ليلةىى لمصطلىى درلحلىى للمصطىى رسلنلحىىوللعىى ررخلطوصىىد لوحة عىى ل

مل  لطدلنعلط صقعل  دندصسلم بيطةعلوذص ل  دل نلسرم للٕٔٓٔقلل ل ن لوصدل  لي مل
طدلنىىعلقرط ىىعلي لىىطعلمصسي ىىعلمدطوةىىعلمدندصبىىةعلا ىىرلمص ىىورعلمصعىى لنشىىم ل لمىى لوقىى ملممىى ل

ل(.ٖٔيلالمسعي لملنلمصط رسلنل )لٖٔٓٔ وللٕٔٓٔمصمرمرلي مل
لر لمص  ضل) نلممنل ملرولل  نلة عزل ىدمل  ونى لقىدلعط ىنلوحىول ى لمصب دبىعل

رلطنلمصف رلتلو در لط لصمللدر  لطىنلملىولمص طى نلنلوصىذص لةلىديليلىالممىنل ملىرولليش
(ل طوبىىالمىنليىزرم ل ىى ل ع  ى ل قىىدل عىبلينىى لٕٖطى لولىف ل ىى لمصن قىدلمصلمىىوديلمصط ىرو ()

قىىى ذيل: و مىىىول لىىىوبلبىىىلةط نلمىىىنلةحىىى لمىىىنل ملىىىرولل..لح ىىىرلمدر ىىىة  لتلورشىىىعلنفبىىى ل
تلمصفلبىفةعل. قمل لط حطلم لطنلصطى ذ لمص لىومموم لصل لوة  ل  دل نلنق ح لطنل دن سلمصش

لللل(ٖٖومصع  صةملمصرر  ةعل ل)
وصملة نلممنل ملرولل  لدملينلذ ىرلمصىنفسل ى ل ع   عى لتلمىلل  ىردل ى طعلدلومنى ل

لتلطنم ل:صم لينومن لص  ضلطنلقل ذد ل
 

 חלד באנשי לחיות תאהב אם
 פלד שביבי תגור נפשך אם
 ישיאך ואל תבל יקר הקל

 ילד לא וגם ודכב ולא עושר
 וריש קלון מאד בעיניך יקר
 סלד מת כאשר בן בלי ומות
 לבד היא ביען היטב נפשיך דע

                                                 
 .5.'' עמ – ן''תשט – אביב  תל – דביר  הוצאת – ישראל עם ימי דברי:  דובנוב שמעוןلٖٔ
لل لٕٖ لقندلل لمصرمزي ليمد ل/ لد لمدندصسل–. ل   لمص مررع لل–ش رمو لمصم نئ لل–دمر ل-ٜٕٓٓل–مصق حرع

 ٙٛٔص

نقل لاصالل–طوبالمنليزرمل:ل ع بلمصطح  رعلومصطذم رعلين لمعلحةح لوعحررر ل ل.لشلحل لنللٖٖ
 ٛٙصلل–  ط علمصق حرعلل–طر زلمصدرمب  لمصشرقةعلل–مصحرو لمص رمةعل .لدليمدلمصرمزيلقندللل
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ل(34)הגלד ומן נשאר השאר מן
لدملىىىىىىحمم لمصحة علس ص انل

ل لىىىىىو نلعب نلنفب لمص رر
ل  ىىى قلللطنلش نلمصدنة لواللع 

لدلىىىىى  صط للومص   لواللمصوص
لرلىفقومصلمصمومنةحبنل  ليلنة ل

ل طو ل يلوصدل  صذيلط  لطط دمل
ل لىىىىيلملنفب لمد  للدنم
للدلىىىطنلمصلحملع قالوطنلمص 

لمصب  دعل ل نللسلدلمبط لوةب د لممنل ملرولل  لمدمة  لمصب  قعلنلةحعلصطنل رمد قدم
ل  ل لووصدلونرم  لطنلط للو    ل  ص  دلينلصمولمصدنة  لاة   لطن شدم لت مصينم ذةعل  لمصحة ع

للس طبلنفب لط عر  ل آ  ط لوذنو  لق ذيل:لنصلآسرل
تل/للממעליلלכיتللשוביتللתעליلלצורךلטרם/للתפעליلמהلדעיتللנפשיلדעיلנפשי
لצורךلכנףلתחתتللנעליلפשעיםلדלתי/للוסגורلבחדרךلבואי.للגליلוחוביךلחטאך
لוראיتللתנצליلואזتللעזך/للלצורلפשעךلעליلהודי.للזחליلעתلיעברلעדتل/للחבי

تللתתישני/للואלتللלילلבעודلקומי.للתמעליلלאلועודتللבצעך/للעווןلרבلפקדת
ل(ٖ٘)تللתתעצלי
ر   لتلبلريلاصالايلط لط عف للنل/لقملل نلعرعق لصس صق لتلاليلط لنفب لتلالة نفب ل
غلق ل/ل مومبلمصسط ة ل ولديل/ل ل شف لسط  لوذنو  /لع  ص لاصالسدر لولامص يل/ل

لق لمرع ديعح ل ن لس صق لعومريل/لحعالةطرلمصول
ل.يعر  ل/لليز لتلويندذذلعن  لاليلالم ط لصلربل

                                                 
'' עמ 1 כרך-תרפ''חָּ – אביב תל – דביר הוצאת – גבירול אבן שלמה שירי – ביאליק נ. ח 34

145.146 
44

 969עמ ''  -5005 –אוניברסיטה תל אביב הוצאה לאור  –שלמה אבן גבירול  שירים  –ישראל לוין  
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ويلالمصرغملطنلط صف  لممنل ملرولل  صلاعلمص مررعلمصع لصملعسللطنلطس ط علمصنفسللل
ومصديوعلاصالمدسييلتلن د لةبلرليلالنفسلمصدربل  لط صف ع ل  ص رمةعلمصلمودةعلتلمصع ل

لش عل لم لمصحدل لينلمصنفسلومدسييل.
 -ابن جبيرول بالمغة العربية :مؤلفات 

بىىم  لل (وقىىوعلطلىىطلح عم ل  نىىٖٙمصلاىىعلمص رمةىىعل)طةعلمصقىىولل ىى نلعططىى لبىىمقلنبىى
 מבחר(لتل قىدل  صى لممىنل ملىرولل عى بلٖٚرذةب ل ى لعى صل لمصلمىودل عىمممل  صلاىعلمص رمةىع)

وسىىعمل(لتل طىى لقىىدملقلىى ذدل  صلاىىعلمص مررىىعلٜٖ(ل  صلاىىعلمص رمةىىع )ٖٛطسعىى رلمصئصىىئ) הפנינים
لح لةملشلرط نل  لبععل مة  لح ل:م ل  ص رمةعلمصلمودةعلحل ل وردح ل   
 מארבי ישערו לם              גדו קום עלי להפה

                                                 
ولمصلمودلصلش رمولمص ربلط ردلحد لي مرلمللعقللدلنعجلينلدرمبعلوصملة نلعقللدلوطح   علمصش رمللللٖٙ

وع طقل  لمددبلمص رم لي طعلوصلش رل لفعلس لعالوسللومل  لمصنم ةعلاصال نلمصش رليندلمص ربل
وقدل يطالطوبالمنليزرملسيلعلصذص ل  ل ع   لمصطح  رعلومصطذم رعللٓط علملنط ليندلغلرحملعط ع
بو لمصمة نلواللحة لط  مملصل ن ةعل الرل ل حعلمصلب نلالواللعف سرومليلالحل لق ل ل يلطنحمملهللال

ليندلمصريلومص دبلالو  لمصبلمل لو رم لزح  لمصلاعلونظمل ب  يم  غلرحملطنلمدطملومصق  ذللااللماح  م
لٓٓٓومصحربلالوممذمل سرل   مملق ذي:لصب نلمص ربلملنلمدصبنعل زطنلمصرمةعلملنلمدزطنع

طوبالمنليزرمل:ل ع بلمصطح  رعلومصطذم رعلالنشر لطلحو  لمعر طعليمررعلالامرمحةملللر الطرم  عل:
"  והדיונים העיונים ספרالوقدلعر ملمص ع بلاصالمص مررعل  بمل للٜ٘ٚٔبلةط نلحل لنلال ورشلةملال

زلوصقدلنقل لاصالمصحرو لمص رمةعلد/يمدلمصرمزيل حطدلقندلللالطر ٓ  ישראל שירתوعر ط لحلمرل  بم ل
لٖٛصللل-لٕٔٓٓالمصق حرعللٖمصدرمب  لمصشرقةعلالمص ددل

ذ رل حدلمص  ح لنل ل عبلمصلمودل  لطلرلومدندصسلط صف عممل  صلاعلمص رمةعل  لمصط  ال لماعةعل:للٖٚ
مصفلبفعلتلمصط ر علتلمصلاوة  لتلعف بلرلمصطقرملتلمصطبلولمصفل لحل ل  نل شمرلمصط صفلنلمصرمم لب يدة ل

 אורה .للر الطرم  عل:ذ ل   ونلتلرمم للمودملمصيويلوطوبالمنلطةطونلوغلرحمل   ونلتلرمم لح 
 73.''עמ– 993. – הפתוחה האוניברסיטה– ב כרך – לנוצרים יהודים בין – אחרים ו לימור

لمعرعل  لووزن لط ق للٖٛ لمنلش  وللمنلعمونلوق م لمص مررعللمودم لاصالمصلاع  ع بلطسع رلمصئصئلنبس 
ل  عبللوب لمنلمبح يلمصطبطالمنلقطح ل.صلوزنلمص مريلمص

 בשנת – גרמניה– המבורג יד על לאור הוצאה – דוד קהלת – אפדענהיים דודلر الطرم  عل:ل
 546'' עמ- ו''תקפ

لٙ٘ٗصل –مصطلدرلمصب مقللٜٖ
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 תנשבי עטים ועלי         בהם מכתי עלי להפה
  תעגבי פיה טאל קד           אבי זמאן עלי להפה
  מטלבי פיה צאק קד          אלדי סקע עלי להפה
  תגרבי אסתבד חתי              מפרדא פיה בקית
מדהבי יעלם אללה           מקאלתי אלגפא חל

40   
ل ىصملةش روملط رمللصمفعليلالقوملغدوملللللللللللللللل

لصمفعليلالط   لممملللللللللللللللللويلاليظةملعنشم 
لصمفعليلالزط نل م لللللللللللللللللقدلط لل ة لع  م 

ل لى  يل ة لططلمللللللللللصمفعليلالبقعلمصذيللللللل
لحعالمبعمدلعارم ردملللللللللللللللللىىة لطف قل ل 
ل لىهللالة لملطذحمللل للللللللللللللىف ولطق صعحللمص 
ل ن لللمدو ل ملرول لممن لبلةط ن ل لانع ج للر     ن لمصفلبفعةطلل لومدسييللاصا

قدل لرلمصوبةطلتليعمرمصرمم لبلةط نلمنل ملروللطنل   رلمصفيبفعلمصلمودل  لمص ملصذم 
ل)ل) חיים מקור  ص ل ع ب لمصحة ع( ل عبلٔٗن ع ل ط  اليهل) הנפש מדות תקון(

ل ل بس لمص ع ب لحذم لو   ل( لمصنفس لب  ة  لنفب لصأللعشرر   ل ب س ليلا سيي
نب ن  ل(ٕٗ )وم 

 
 : كتاب إصالح  األخالق

تلمص رم قلملقعلعملنقل لاصالمص ع بلاليهلمدسييلط ونلطنلب علو رم لنلورل            
لقدرل لملن لقد لمدسيي لاليه لمصط ص لمصلالر لحذم ل ن لورمدو ليلاللع  ل ل ملرول ممن

ل لع بةطلآرم لت لمصلمود لملنللديلي طع لصع ون لمصفلبفةع لل عبللحل   مص ع بل  صلاعلحذم

                                                 
 3.3''עמ – בספרד העברית השירה שירמן חייםلٓٗ
  ع بلن علمصحة علحول ع بل لبف ل ع  لممنل ملرولللٔٗ
 האוניברסיטה יד על לאור הוצאה– היהודית המחשבה בתולדות אשכנז חסידות– ןד יוסףلٕٗ

 33''עמ – א כרך – 999.- אביב תל– הפתוחה
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ل ل)ل٘ٗٓٔمص رمةعلي م لمنلعمون  للمودم لمص ع بلليلاللد لعر ملحذم ل م لورمدول نلٖٗم )
 لمص رمةعلل عرعلطنلمصزطنل لحل لعر ط لممنلعمونل  لي ملمص ع بل عبلص لم نعش رلملاع

(لتلوطعلو ودلمصنبسعلٗٗعقرر   )لٚ٘ٓٔملل  دلطو لممنل ملروللمصطعو  لي ملٚٙٔٔ
مصط عو عل  صقلملمص رم لو دن ل نلمص ع بللعسلللبطور ل طلل ول لط  ل  صلاعلمص مررعلتل

 –ملطنليلملآدملط ر عل ب  -( 45) דעת אדם המלמד בשםحل لمد لمص  عبل قوص ل:ل
(لتلااللٙٗمدندصب ) مص لر ا  ن مصلمود  عب    ش ي  ورر لمص  ضل نلحذ لمص   رعلقد

لتل  نلممنل ملروللقدملي  رعل  لمصلفحعلمصرم  علطنل ع   لعنف لمص   رعلمصب مقلذ رح 
ل لالع ون ل: لق ل لدرمبعل – דעהل–حل  لمص عبلوطدموطع ل   لمصنظر لماط صع لاال ط ر ع

(.لورمدول نلمنل ملرولللصملةبعطعل نلةفريلملنلصفظليلمل شريللويلملٚٗ()لمصدووملن
لاصم ل)لح طعل(لطعلو ودلمصلفظلمصدملليلال

لل ل(48()חכמהمصح طعل  ل ع   ع لمدسر تلومصع لعط  للمصلفظلمص مريل)
للل

لومرع  طم ل لمص شررع لمصبلو ة   لملن لرم ط  ل ع    ل   ل ملرول لممن لقدم وصقد
ل-----:لميلنومل طور ملمصفل ةعلمنفوب مل ط ل  د ي لحل لق لل
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 3''עמ -1151
 /10  14 תהלים 45
 א''עמ – תאריך בלי – באמשטרדם נדפס – תחכמוני ספר – אלחריזי בן שלמה בן יהודה 46

47-THE IMPROVEMENT OF THE MORAL QUALITIES - EDITED BY 
RICHARD J. H. GOTTHEIL,- COLUMBIA UNIVERSITY ORIENTAL 
STUDIES - 66 FIFTH AVENUE- new York – 1902- p 4 

ق للممنل ملرولل:لبذللح ةملينلغزمرعلح طع ل  صطق رنعل  قرمن ل    بلق ذيل:لدنن لمشعال ل 48
ل  ص   دعل   رلطنلانشا لل قرمن ل  صلمول.

 ד''עמ – בראג– קרימונא הוצאת – הפניניםلמבחרلספרل–لגבירולلאבןلשלמהلر الطرم  عل:ل
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 الطبائع البشرية والحواس الخمس
صقدلق ملممنل ملروللمار  عللمصط  ذعلمص شررعلاصالمصحومسلمصسطسلع وةيلدقومللنم ل     

 هللالبلةط نليلة لمصبيملتلحل لق لل:ل
ִתי  ָרֹאה ַשב  לֹא ֹוץַהֵםר ַלַקִלים לֹא ִכי, ַהֶשֶמש-ַתַחת ו  ָחָמה ַלִגבֹוִרים ו  ַגם ַהִםל   לֹא ו 

ַגם ֶלֶחם ַלֲחָכִמים ֹבִנים לֹא ו  ַגם, ֹעֶשר ַלמ  ִעים לֹא ו  ֶרה, ָוֶפַגע ֵעת-ִכי  :ֵחן, ַלֹיד   ִיק 
צֹוָדה ֶשֶמֱאָחִזים ַכָדִגים, ִעתֹו-ֶאת ָהָאָדם ֵיַדע-לֹא ַגם ִכי יב.  ֺכָלם-ֶאת , ָרָעה ִבמ 
ַכצִָּ ֵני יּוָקִשים, ָכֵהם; ַבָפח ָהֲאֺחזֹות, ֳפִריםו  ֵעת, ָהָאָדם ב  ֶשִתפֹול, ָרָעה ל   ֲעֵליֶהם כ 

ֹאם  (יב  יא – ט קהלת)  .ִפת 
لمصسمزل لوال لصألقوة و لمصحرب لوال لصلسفل  لصةس لمصب   ل ن لمصشطس لعح  لور ل    د 

 مصوق لومص رضلةيقة نممل   علصلح ط ولواللمصانالصلفمط ولواللمصن طعلصذويلمصط ر علدن 
لاللة ر لوقع ل  دبط  لمصع لع سذل ش  علطمل علو  ص ل  لرل - دنلم نب نل ةً  

)بفرللمصع لع سذل  صشر ل ذص لعقعنصلمنولمص شرل  لوق لشرلاذلةقعليللممل اععل.
ل(ٕٔ-لٔٔ:لٜمص  ط ع

لمصط لحل لةحع ج لمصشم لمص ريل ح بع لمصسفل ل   ل: لامنل ملرول ل ول عب مقل رر لصقد
 ط ل وللمصقويل  لمصحربل ح بعلمصبطعلصط لةحد لطنلقرعل.مدن لطحللح بعلمصشمل

لصل ل  صنب ع لمصسمز ل ول لت ذص  لمصبطع لذص ليلالح بع لمصحربلوةقع ل   ح ط ولصلطمول
تلحل لطحللم  نلنلمصلب نلتلو ة  لق ملمع ورللصفظلمصفممل  صعذويلو    لاصة لمص يم

اللع عالاالل  صلطسلتلو سلرملق ملمع ورللمصط ر عل  ص لرلطبعندملل  صلطسلط ليل  نلمصفمم
لاصالمصط ر علمصط عب عل  صنظرل.

ل  لبفرلمص  ط علحولعحطللل و ر ل نل  لع ورللامنل ملروللصلفقرم لمصومردع
مدصف يلط  نلالعبعقةملطعلمصش لل ولمصط طونلصعل لمصفقرم لتلوطعلعقدةملمصقرآنلمص ررمل

لمص  طنعللصلحومسلوعقبةطم  لومص  ن  لمصسطسلحومسلت لوحم لمصظ حرع لمدول ل رملن اصا
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(لتللع علمدطرلدونلع ورللتل لقدلول لمصقرآنلمصحومسلٜٗومصسفةعلوحط لمص قللومصقلبل)
مص  طنعلص ونم لطبةطرعليلالمصحومسلمصظ حرعلتل م لمصطن علمصذيلةطدلمصحومسلمصظ حرعل

(لوطعلحذملٓ٘هلاذملللعلللح لمص ومره)  دسييلتل  صقلبل ط   علمصرذةسليلالمص ومرل
لمصنفسلعرع طلل قدوملل ل نلسل لل)لف  ( لط لن  لت لمصلدد لممذم ممنل ملروللر رع 

مرع  ط لو ةق ل حومسلم نب نلمصسطسلحل ل يطالص للح بعلطنلحذ لمصحومسللف  ل
لل-ط لنعليلالنحولمص دوللمصطملنل:

ل
لىىفعل ىزولتل  و ىىعلطىرمد لطنىى للعلى لمصلىف  ل ط مىى لممىنل ملىىرولل ى ل ع  ىى لو  ىردلص ىل

منصليرم ل  نللملع لش رر ل ولقواللط  ورملتلوحىولطى ل يعمىر لطلىطلح ليرمةى لبى ق لدونل
اش رعلاصالل ح  لتلوع  لدملصط ل طن ل ع   لحذملتليمرلق ذيل:ل لوصمل رل  ب ل  نل  مى ل

                                                 
صلل-لٕٚٓٓلل–ملرو لل–دمرلمص عبلمص لطةعلل–مصحومسل  لمصقرآنلمص ررملل–سلط صبلطدصولللٜٗ
 عز ةعلمصنفسل  لم بيملو  لمصفلبف  لمدسر ل-د.ليل لمنليمد لمنلش  رل مولحطلدينقيلينللٜٚ

ل: net/culture/0/57401/#ixzz39a0lid00http://www.alukah.رم طلمصطو وع
لَق َل:لَبِطْ ُ لَرُبْوَللهللِالق للربوللهللالملسو هيلع هللا ىلصل للٓ٘ َيْنلَ ِمْ لَيْمِدلهللِالمصنُّْ َط ِنلْمِنلِ ِشْلرلر  لهللالينمط 

لَوَملْل لَملٌِّن لمصَحَرمَم نَّ لَومِ  لَملٌِّن لمصَحيَل لَ َطِنلملسو هيلع هللا ىلصلَةُقْوُل:ل)ِانَّ لمصنَّ سِا لِطَن لَ ِ ْلٌر لَةْ َلُطُمنَّ لُطْشَعِمَم  لاَل لُ ُطْوٌر َنُمَط 
لَ  صرَّمِي للَل لِ  لمصَحَرمِم ُمَم ِ لَوَقَع لِ  لمصشُّ لَوَقَع لوِيْرِ  الَوَطْن لِصِدْلِنِ  لمْبَعْمرَ  ُمَم ِ لَ َقِد ْرَيالَحْوَللمعََّقالمصشُّ

ل َل لِ ْةِ . لَةَقَع لَ ْن لِحَطالهللِالَطَح ِرُط ُلمصِحَطالُلوِشُ  نَّ لَ اللَومِ  ل. لِحَطًا لَطِلٍ  لِصُ لِّ نَّ لِ  لمصَ َبِدلاللَومِ  نَّ لَ اللومِ  ا
َذملَ َبَد لَ َبَدلمصَ َبُدلُ لُُّ لَ اللَوحَ لمصَقْلبُل لل ُطْ َاًعلِاَذملَلَلَحْ لَلَلَعلمصَ َبُدلُ لُُّ لوم 

دمرلمصحدل لل–شرح لحطزعل حطدلمصزرنلل–دلمصطبنل–لر الطرم  عل:لم ط مل حطدلمنلسلمنلحنمللل
 لللٗ٘ٔصلل–مص زولمصرم عليشرلل-ٜٜ٘ٔل–مصق حرعل

 

http://www.alukah.net/culture/0/57401/#ixzz39a0lid00
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مدد ى ول  دلعقدطعلحذ لنزرملطنلطن ىورل صفى يلمصح طىعلومع ىعلذصى لمعحى لطىنلطنظىوملر ىزل
ل(ٔ٘وش رلمصش رمولوط لح رلطنلن درعل )

ل(52))الكبرياء=  הגאוה)   األول : الكبر
 عبلممنل ملرولل لة طظمرلمص مرلاي    ل لورع ل نظرلصول  رلمصن سل  لط ل  لل

ل  ن) ل   لحل لشل   لوال لش    لمص مر لط مبعش ر ل. لمصر سلٖ٘ طونمم لط ل لآدم )
(ل.لومص لنل٘٘ةبلللو ذنلررحم لبم )ل(وحولمسطسلطنلمدقذمرلط روبل ن ٗ٘طسرطع)

لومص  ر) لط  وللٙ٘طدط ع ل ان  ل قلر ل. لغدم لمصعرمب لو  ول لمصعرمب لة من لطل وب )
لممنل ملروللمصنصلمص رم لماع ل:لوصقدلنقل.للل(لٚ٘وطشروبل )

                                                 
 של האוניברסיטה - ון- בר נווה: עורך – הנפש מדות תקוןلגבירולلאבןلשלמהلٔ٘

 6.''עמ-949.-קליפורניה
لٕ٘ ل  بعمل لمص مررع ل   لطفردع لصةسلصم  لمص مر ل لطع ل ن لورمدو ل/ لمصفسر لممنل مدوح ل ط نا لروللصم 

(لהגאוהورر لمص  ضل نلمص مرر ولومص ظطعل  لمصفقرعلماعةعللدلليلال نلصفظل)ل–ل ولمص مرر ول  صفسر
אֹוןة ع لطعموي ل)  (لג 

 – ..-3. יחידות– עברית במופולוגיה פרקים – שורצולק{  רודריג { אורהلر الطرم  عل:ل
 48'' עמ – ד כרך -3993 אביב תל – הפתוחה האוניברסיטה

אֹון נּוָשַמע ָּ) ֹאד ֵגא, מֹוָאב-ג  אֹונֹו ַגֲאָותֹו  :מ  ָרתֹו ּוג  ֶעב  لطومبلַבָדיו ֵכן-לֹא, ו  ل  مرر و لبط ن  قد
ل ٙ-ٙٔمصطع مرعل دمليظطعم لو مرر ذم لوللفم ل طللم عس رح (اش ة ل

لرمط لةقلدلمص  عبل ونل ول ة نللوح ل  لمدلللمص رم ل)ممن(لٖ٘
ةفلدلحل لةقولل:ل بليلالمصشسصلمص  مدل نلةقدرلنفب لوة ر للورر لمص  ضل نلقللللطنلمص مرلقد

لطنلمص مرل لل بل نلة ونل  لقدرم لمصس صقل... لو حطلعمملوط  نعممليند لويظطعمم   ل لو  للآ  و 
لحعالالةبعم نل  ل.

ل:  בלי – ירושלים – הספרים יריד הוצאת – המוסר אוצרות – צוריאל מושהلر الطرم  ع
 ل677'' עמ – תאריך

لوح ل  لمدلللمص رم ل)ط رطع(للٗ٘
لبم ل ط نالطع فنلوسمل لذولرمذحعلبلذعللل٘٘
لومص ارلطل وبل يلمصفملةبلللطن لمصل  بل–وح ل  لمدلللمص رم ل) ار(للٙ٘
 .3''עמل– הנפש מדות תקוןلגבירולلאבןلשלמהلٚ٘
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لق للمصش يرلمص رم ل: ل
لبلىة طظمرلمص مرلاي    ل لورع ل...ل نظرلسي ل انلمصنعنلع رر

ل  ل طونممل...لط مبعش رلمص مرلش  نلواللشلبللصول  رلمصن سل ةط 
لحلل  لممنلآدملط للمصر سلط رطعل...لوحولمسطسلطنلمدقذمرلط روبل

لوبلى ل...لومص لنلطر  علومص ارلطل ىىى ن لةبلللو ذنلررحم لبم
ل(ٛ٘روبل)ىدمل...ل قلرل ان لط  وللوطشىة ممنلمصعرمبلوط  وللمصعرمبلغ

وللطنلمددبلمص رم لصلدصلليلالسلقلمص مرلتلو ن لق ملونر لطط لبمقلاقع  سلممنل ملرل
   منقللمصطلطلح  لمص رمةعل ط لح لعقرر  لدونلعاللرلطط لل  دلمصط نالمصطرمدل.

 ( 59الخضوع()=  הענוהالثاني : التواضع والتزىد )
ورمدول نلحذ لمصب ةعليندلمصلمودلح لسلةطللط ملنلمصسشوعلومصس وعلومصعذصلليلالل

مصعوم عل زولطط لبمقلاالل نلمصعذصللومصسنوعلطنلمدسييلمصطذطوطعلتللمصرغملطنل ونل
:ل وطط للن ا ل زمل نلة ع لمممل طة  لتلحل لق لوص للممنل ملروللقدلعحلرل  ل طر ل 

 نلة لط لم نب نلمصلملبل نلمصعذصللومصسشوعللو   نلصلطر)و(لادرم لططلو  ل...لو نل لل
 لل  ض//لمصن سل نلمصعوم عل نلعمد ل  صبيملصطنلطنلعذصلل يق  لمصشر لومص زل...لوق

صقلع لوعنزلل  لدونلمصطنزلل...لوطنلآدمبلصقط نل:لمصشرر لاذملعزحدلعوم علومصو ةعل
ل(ٓٙاذملعزحدلع مرل )

لطومرمعلل لدون لمصعوم ع لاصا لعديو لمص رم  لمددب ل   ل  لرع لنلوص لو د  وصقد
لوة عمرل شم لمصسلقلمصطحطودلت لط ق ص لصقط نلو  ولذ ر لو طلطلعلةقةسلدر علحذم رح 

                                                 
ل–دلنل دبلمصدنة لومصل–م(لٛ٘ٓٔل-مٕٜٚمم لمصحبنليل لمنلسلمنلحملبلمص لريلمصط ورديل)لٛ٘

لٕٛٗصلل–مصط  علمصرم  علل–لٜ٘ٛٔل–ملرو لل–دمرلاقر لل-ع للقلسل ررملرم علل
لة ر لمص  ضلمصعوم عللق ذيل:لحولطررقللعوبطل للطنلمص مرلومصسنوعللٜ٘

 ישיבת הוצאת – אבות מסכת פירוש לבנון יין ספר – וייזל הירץ נפתליلر الطرم  عل:ل
 337'' עמ-תשסג שנת – לציון ראשון ההסדר

لٕٗتلٖٕ ع بلاليهلمدسييلصللٓٙ
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لعزحدل لاذم لومصو ةع لعوم ع لعزحد ل مصشرر لاذم لمص لم لوطح بن لمصح م ل ع بلطسع ر   
ل(ٔٙع مر )
نزمللمصطرولصنفب لطو   ل قللطنل ة ن لمصف ل لتلوذص لة ونلل الش ل نلمصعوم علحوم 

عحقلرلطنلنفب لدونلا   رلطنل حدلتلوحولط لزرد لشر  لوع ررط لتلومصو  يعلط ح لاالل
لاقيللطنلش ن لتلورمدول نلمصعوم عل لةف ل لمصو ةعلطنل شة ول لم  صل  ضلنعل علصط 

لومصو  يعلصملعبعطعلمص مررعل نلعفريلملنمط ل ط ل  ل لمص رمةعل.لل
 (62= الخجل) הבושתالثالث : خمق الحيا والحمم )

لل لاع   ل قد لت لمص مررع لنظلرعم  لطن لعحدلدم ل   ر لمص رمةع لمصطلطلح   ممنلالزمص 
 ملروللاصالابعسدمملطلطلعلمصس للصلدالصعليلالمصحة ولطعليدملو ودلص لطعلحة ول
  لمص مدلمصقدةملتلوحذملص لطدصولل سيق ل  لمصط عطعلمصلموديلمصذيلصملةبعطعل نلةفريل
ملنلمصس للومصحة ولتل  دوللدالصعليلال  للط ة  بلتل ط لمص  ن ل مولسلقلقوةملل بل

ل. نللعل ل  ل للح ةم
لقلللصلح ةملط ص قللق للمصحلمللوقلللط مصحلملق للمص قللل ق للبلةط نلمنل ملرولل 

...لو ط للن ا لصل  قلل نلةبعح لطنلمصن سل ذم لل بل نلةبعح لطنلنفب ل.لو  نل
لةق لل نلمصحة لوم ةط نلطقرون نلاللعمل حدحط لاالل  اسرلوةقولل  ضلمصش رمو:

ل(ٖٙيلالو  لمص ررملحة  )حة   ل  حفظ ليلة ل انط ل....للدللل
لل:صقدلمبعطدلممنل ملروللمصمل لمصب مقلطنلط  ورلمصش رلمص رم للحل لق للمصش يرل

لحة   ُل لمص ررم ل  ل ليلا للدل ل... ل انط  ليلة  ل  حفظ   حة و 
لط   ) لقّل لاذم لواللسلرل  لو   ل... لحة  ُ  لقلَّ لمصو   لط و لقلَّ ورمدول نللي عل.(ٗٙاذم

                                                 
ل)لو ملٔٙ ل  ع  لمن لمصط شر لٙٓٔٔمصو  و لطسع ر لعقرر  ( لم لمص لم لوطح بن ليلة لل–مصح م يلق
 ٕٚٚصلل–مصط  علمص  نةعللٜٓٛٔل–يمدمصرحطنلمدويل.د

ִלָםִתי, ַהיֹום-ָכלلٕٙ ִדי כ  ִני ָפַני ּוֹבֶשת;ֶנג  ل ل ل.ִכָןת  ل مصلوم لو م  لوسزي لمط ط  لغط ن س ل   قد
ل٘ٔ-ٗٗمصطزمطلرل

لٖٕصل– ع بلاليهلمدسييللٖٙ
نقيلل٘صلل–مصرر ضلل–دمرلمصوطنلصلنشرلل–مصحة ولقررنلم ةط نلل–مبط ولمن لرمشدلمصروةشدللٗٙ

لٕ٘ٛصلل–لٔجل–ص  بلمادمبلل–ينلمدطلرل ب طعلمنلطنقذل
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تلمصط ولطن ل ط ليمرلمصش يرلمص رم لعلمص مريلع ن ل ف  لمصو  لمصذيلةقلدح لمصطلط
لة مرل  لينلمصحة ول  سع رلمصس للمدالل لط  شرم االل نلممنل ملروللصملل دلطلطلح 

لطن ل.
 ( 66= القوة)  העזות( )65الرابع : القحة)

لسلقلوقةعل ان ليندلهللال  لطنل  نلذم ل  لمصسلقل قوص ل: صقدليمرلممنل ملرولل  لحذم
ل لمصلسرو موملل= לשוב מאנו מסלע פניהם חזקוقمةع... لطن ل   ر ل لو وحمم للموم

ل لمصو  لينلٖ-٘مصر وعل)ارطة  ليمرل لي ع ليندط  لممنل ملروللت لعع علر ةع (وحن 
مصوق حعلعع   لصلط نالمصومردل  لبفرلارطة لتومذص لة ونلمصط نالمصطرمدلطنل لطعلمصقوعلحول

(للوالة ر ل  صوق حعلتلوص نلٚٙ  ص ن دل)مصعللبلومصعح رلصطيطعلمصو  لوحولط ة ر ل
لمصسلقلدونلو ودل لمصلموديلمصذيلة ر لحذم لعقرربلمصول لصلط عع ممنل ملرولل رمد
طلطلعل  لن لل ديلمصط نالط  شرعلتلوذص لصقلعلمصطلطلح  لمص مررعلمصع لع مرلينل

تل رلمص رمةعلينلمصط  دلصة ر لنقة وع مرلمصطل د.لمدسييلمص شررعلو طرمضلمدنفس
ل(لٛٙ ة ر ل حدحمل مصحة ول  ن لومبطعلملنلمصقحعلومصحلر )

ل
لعطرطر لومصفرلع ل  صحرط ن لومصحة و ل  صمل ع لمصسل ع لقرن  لين : لهللا لر   ليل  لق ل

 :ش يرمصمصبح ب.لق لل

لعقّلبل  لمدطورل ط لةش و  …    وق ح و م لاذملرزيلمصفعا

                                                 
 חציףومصوقعللחוצפהوة مرلينلمصوق حعل  لمص مررعل  لطع ل٘ٙ

لselig newman – lexicon – London – 1832- p313لر الطرم  عل:
 وةقلدلمم للي علمصو  لويدملان ب ر لحة ولٙٙ
ָפָניו ָרָשע ִאיש ֵהֵעז لٚٙ ָיָשר; ב  כֹו ָיִבין) דרכיו יכין הּוא, ו  مصشرررللوقعلو م .مط لمصطبعقةملل(ַדר 

لٜٕ-ٕٔمدط  لل  ل م لطرق 
ليلمصعرمس لويدملم  عرم ومصحلرلحولمص  لل ل–مصقحعلقلعلمصحة وللٛٙ

ع للقلسل ررملل– دبلمصدنة لومصدلنلل–م(لٛ٘ٓٔلر الطرم  علل:ل م لمصحبنلمصط ورديل)مصطعو  لي مل
لٚ٘ٔصلل–مصط  علمصرم  علل–لٜ٘ٛٔملرو لل–دمرلاقر لل–رم عل
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ل(ٜٙ و)ىىىة  ص  لص ل ة لينللوصملة لصألطورلواللصش ول...ل
لو م ل   ل مصلسرلحشليند لمصرمذ عل مصوق حع وق للآسر: وطنلمدمة  لمصرمذقع

ل:مصع لالل رع بلصم 
ل ولةادروملصملةحفلومل نلة  زومل وللن لومل...

ل(ٓٚلومل )ىىوغدومليلة لطرّ للنل...ل  ّنمملصملةف 
( ط نالوق حعلصة ونلطرمد  لصطلطلعلחוצפהوصقدلابعسدط لمص مررعلطلطلح ل)

ط نالمصطلطلعلمص رم لمصذيلب ق لممنل ملروللللي علمصو  لاالل ن لصملل دِّل(لהעזות)
  ل ع   لتلورمدول نلمصطقلودلحوليدملم بعحة ولطنل  للط لة  بتل مول ط   علطظمرل

لة عريلو  لمصوق هلة ونل قربلاصالمصلي علومص طودلتلوحذملط ةقلد لممنل ملرولل.
 =الحب( האהבהالخامس : الحب واليوى)

صقدلول لممنل ملروللمصمو لولف ل  للمصذمل ة ل قربلاصالمصفمملطنلمصطدهلتلوق مل
لالعدر ل لمصع  لمدط ن  ل   لمصش رمو لق ص  ل  ل ق ل لمصطن ل ل  لدع ل  دط ن  لمصمو  مرمط

لوالةحلللطنم لاالليلالع بلمصنفوسلودومملمصقلقلومبعةيلمدريتلق للمصش يرل:
ل لمصللللطلعن لحن  لمصط   علنم ريلنم رلمصن سلحعالاذمل عال=لدحل
ل(ٔٚمط  لنم ريل  صحدل لومصطنالل=لور ط ن ل  صمملومصلللل  طعل)ل

ل(ٕٚق للمصش يرلمص رم ل)
لعىىىالاذملمىدمللللص لمصللللحزعن لاصة لمصط   حع  سمصىن نىمى ر نم ريلل

لعط ن لومصىمملمى صلللل ى طور ىلللللا  صحىدل لومى صىطىن نم ريل  ق  
لمل لطن لادرم لمصطر ولو  صرغم ليلالمدريلويدم لصلملعلنل دالصع لممنل ملرول بعسدمم

ل(ٖٚحلوص لتلن دلحن  لطنلمبعسدملمصملعلنل دالصعليلالم نقط علصلع مد)
                                                 

ل–طح  رم لمدد  ولوطح ورم لمصش رمولمصملا ولل–)ملٛٓٔٔحىل/للٕٓ٘عو  ل(رمغبلمدلمم ن للٜٙ
لٕ٘ٔصلل–لٕٜٓٔل–طط  علمصميلل  صف  صعل طلرلل–  لامرمحةملزردمنلحذ
   525ص  –ادلصدر السابق  74
 إختلفت ادلصادر يف قائل األبيات مابني قيس بن ادللوح )رلنون ليلى( وعبدهللا بن الدمينة الشاعر األموي 72
دث ابلنهار ويضحك , فإذا جاء الليل فكأنه لقد ساق ابن اجلوزي البيتني بعد أن قدم ذلما قائال: كان ابن سريين يتح 73

 قتل أهل القرية , مث أردف قائال :كان خوفهم من الرايء يوجب مدافعة ابلنهار , فإذا خلوا ابحلبيب مل يصرب الشوق .
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لمصح ةم:وق لل لملومددبلل شال لذص لينلحوم ت ل انلمشعالل طلبلمصق للممنل ملرول
عقرم لطنلحوم ل انللاذمليرضلص ل طرلوصملةح رلص ل ة لطنلعش ور ل ع ن  ل//لوال

ل(ٗٚمصمومليدولملصلقلبلوق للطنل ط علحوم ل برلوطنليل  لظفر )
ق لل  ضلمصح ط ول:لمصمو ليدولمص قللتل اذمليرضلص ل طرمنلوصملةح ر لطنلعش ور ل

ل(٘ٚ   عنبل قرممط لاصالحوم ل)
ق للممنل ملرولل: وطط لقللل  لم نمط  ل  لمصلذم لومصشموم لوذملي قمعمط لومدب ل

للالط   نلطن لط و ة للق للمصش يرل:ي
لرىطلو لصمملمرلمص رمقلنلومص حل–ن لىشرمن لطنلمصدرديلحعال  نل

ل(ٙٚعوصالمصانالين لوي ودن لمصفقرل ()ل– لط لمن ل لشطسلمصنم رلر لعن ل
وحولنفسلمصنظملمصذيلوردل  ل عبلمددبلمص رم لتلومصذيلاقع ب لممنل ملروللتلحل ل

لق للمصش يرلمص رم ل:
 طلو لصمملمرلمص رمقلنلومص حر ...  لطنلمصدمذيلحعال  نن ىىمنشرل

ل(ٚٚعوصالمصانالين لوي ودن لمصفقر) ...  لط لمن ل لشطسلمصنم رلر لعن 
لم ناط سل  لمصشموم لومصطلذم لحولطنلقملللم نحيللمدسيق لتلمصذيلطنلش ن ل

لعلاصالدر ل بفللتلعالرلةللبلمصطناطسل  لمصطلذم لتلحذملمصعاللرلةللل  ل  لمصنم ة
 وسبرمنلصط لعطل  لمدلديل  لمصح للتلوط لعر و لمصنفسلطبعق يل.لل

 
 = الكره(  השנאהالسادس :البغض)  

ل. رلط ة ونلطنلمص دموعلو و دح ليدموعلمصحبدل ق للممنل ملرولل: لولل
                                                                                                                              

 – 2005 –القاهرة  –دار العفاين  –تعطري األنفاس يف حديث اإلخالص  –يرجى مراجعة : الدكتور سيد حسنني العفاين 
  248ص 

  26ص  –كتاب إصالح األخالق 74
 –حتقيق دمحم مرسي اخلويل   -هبجة اجملالس وأنس اجملالس )شحذ الذهن واذلاجس(  –ه( 463-ه368ابن عبد الرب ) 75

 854ص – 2ج –بدون اتريخ  –بريوت  –دار الكتب العلمية 
 27كتاب إصالح األخالق ص   76
دار الفكر  –حتقيق دمحم أبو الفضل إبراهيم  –الكامل يف اللغة واألدب  –ه(  285أبو العباس دمحم بن يزيد ادلربد )ادلتويف  77

 505ص  – 5ج – 5997 –الطبعة الثالثة  –القاهرة  –العريب 
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ل:ق للمصش يرلل
لاالليدموعلطنلي د لطنلحبدل--- للمص دموعلقدللر ال   قعم ل

لٛٚمصقوط )و  ل ع بل ل طر لطن ل   لط عنظر ل   ل لاصالطودع ل مل ل( لعردحم يدمة ل ن
لذص ) لش علٜٚ ط ن لقد لمصب مق لمصمل  ل ن لورمدو لت لم قع  س ل ل حب لع رر  لدون )

لو دن  ل  لدلومنلم ط ملمصش    لرحط لهللال (لٓٛ)ابعسدمط ل  لمددبلمص رم لاالل نن 
لحل لرويلين ل ن لق لل:

                                                 
مصقرطم لحول مو  رلسلمنليطرلمنليمدمص زرزلمنلامرمحةملمنليةبالمنلطزمحمالاط مل ممنلمصقوطةع 78

ل ل لمط  لطقدم لصمط ا لح  ظ لمصلاعومددبا ليلر    ل حل لقرط عل. يلا ل   لوطوصد  لاشمللةعا لطن  لل 
ل. ومنعط   لاصلم 

ل.(مل۹ٚٚحىل)ل۳ٚٙلنببلاصال دع لب رعلمصقوطةعلمن لطل لمصقوطلمصارمللنالوعو  ل  لقرط علي مل
ع ق ل  لاشمللةعلوقرط عال قدلبطعلطنلسلمنليمدهللالمصقوي.لوحبنلمنليمدهللالمصزملديالوب لدلمنل

لول لمديرجلوسلمنليمدمصوح بلمنل  مرلوغلرحم. لمصوصلد لطنلط حرلمنليمدمص زرزلوممن ل قرط ع بطع
ل.طال لوغلرحم

  نلططلً  ليلال س  رلمدندصسالطلًط لمرومةعلبلرل طرمذم الو حوملل قم ذم لوش رمذم الةطل لذص لينل
  ع   ل]ع ررخللظمرلقلب.ل   ن لشمرع ل  ل ع  علمصع ررخلعفويلشمرع ل  ل ق لمصلاعلورومةعلمدش  ر؛

حىالة دل حدلل۰۸۲مدندصس[لمصذيلةشعطلليلالع ررخل ععلمدندصسلومدحدم لمصع ل ر لحن  لاصالبنعل
مصطرم علمصطمطعلصع ررخلعل لمصحق عالوقدلعر ملاصالمصفرنبةعالوميعطد ليلة لدرمب  لمدندصسل  لمصاربل

ل. عرعلطنلمصزطن
لمصلاعلمص رمةعلص ل] ع بلمد   ل لمصنوعلطنلمصط صف  لمصلر ةعالحل لمص ا[  ليلوم ذيل ععلمص  بلصمذم

لممنلطرر لوممنلمصقط علومصبرقبط ا ل ص ل] ع بلمصطقلورلومصططدود ع    ل دبل[  ط  وشرهل]رب صع
ل.و  ن ل عبلمصلاعل   رلط عقر ليلة لوع سذلين ل[مص ع ب

ل لمنلي ط نل)مصطعو  لي م بلرلل-مل(لٖٗٚٔل–هلٛٗٚمصذحم ل.لم ط ملشطسلمصدلنلسلمنل حطد
ل–ملرو لل–ط ببعلمصرب صعلل–حققلحذملمص زول  رملمصموش لل-مص زولمصب دسليشرلل– ييملمصن يول

للٕٕٓ-ٜٕٔصلل–لٕطل–مللٜٗٛٔل–هللٗٓٗٔ
 ٕٛ ع بلاليهلمدسييلصللٜٚ
حولم ط مل موليمدلهللالسلمنلادررسلمنلمص   سلمنلي ط نلمنلش  علمنلمصب ذبلمنل م ليملدلمنللٓٛ

لل عطعلطعلربوللهللالملسو هيلع هللا ىلصل  ليمدليمدللزل ردلمنلح شملمنلمصططلبلمنليمدلطن  لمصقرش لمصططلم لت
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لمص دموِعلقدلُعْر الطَل ُعَم ل لُّ ل(ٔٛاالَّليدموَعلطنلَي َدمَ لينلَحَبِد)ل...َودَّ
انلمص دمول   رلمدسييلذط لتلطعلانلممنل ملروللير لمص دمول  ص ر لاالل ن لقدملل

مصحللمعقدةملمصطودعل مم لةبعطلللمصطرول يدم  لتلوطعلحذملقلرلعقدةملمصطودعلصل دولوصةسل
لط ملمصش    ل.لصلح بدلتلط  دمليلالمصطلطلعلمصذيلب ق لاصة لم 

 = الشفقة(   הרחמיםالسابع :القول في خمق الرحمة والرأفة )   

لاللعسلةصلمصذلنلةب قونلصلطو ل مدملوق لل و  ل ع بلمصقوط لق للالعقلرل  ل
لرمحطعل لالعزمل لقلوممم ل   لمصذلن ل  لع لقد لوق ل لمصقوي لهللا لوصلمم ل  ن لمص  ف و ع ع م

ل(ٕٛونلطوع ليلاللديلطنلالللرحمل )س ش علو ة ل ة  لةقوللطنلصمللرحملة 

 "َقْدلَ ْ َلَعلمْصُطْ ِطُنونَلومصحقةقعل نلممنل ملروللقدلمبعسدملطلطلح لقرآنة ل)لق للع  صال ل
ل:لبورع لآةع ل. لاصالعا   لعلنآلل  لمصفيهلينلمص ررملمصقرآنلروصقديم .ٔمصط طنون

لل ي :ل ةل حنلذ رح لمصب مق

ا ل َ ْ َلعَل َقدْل) لآةعلل–لمصشطسلبورعل.َطنلَز َّ َح  َ ْ َلعَل َقدْل)ل(ٗٔلآةعل–ليلامدلورعبل.َطنلَعَز َّ
لطلطلع(ٜ لورد ل ن  لمص ررم لمصقرآن لطلطلح   ليظةم لوطن ل ي عللت ل   لسبر( لقد (

لطوم علحط ل:

ل َسِبرَل َقدْلل) لمدن  م لبورع ل( لَّللاَّ لِمِلَق ِو لَ ذَُّموم لَقَعلُل َسِبرَل َقدْل)لٖٔل-آةعلِلل–مصَِّذلَن وملمصَِّذلَن
ِلَوَط ل َسِبرَل َقدْل)ل-ٓٗٔآةعلل–(لبورعلمدن  ملَ ْواَلَدُحْملَبَفًم لِ َاْلِرلِيْلمٍل مصَِّذلَنلَ ذَُّموملِمِلَق ِولَّللاَّ

 .٘ٗ لونسلالآةعل:  َ  ُنوملُطْمَعِدلَن(لبورع

لب قم .ب يلممنل ملروللطلطلعلقرآن ل)قدل  لعل(لدونلعو ةعلصط نالمصرحطعلمصع ل

                                                                                                                              

لوصدل  لي مل لصل لمل ملب  رلاصالطصللٓ٘ٔطن  لت ح ررعل  لغزعلومنعقللاصالط عل ملعنقللط ص  
لح ررعللٕٗٓوعو  لحن  لي مل

ايدمدلل–فةسل  لش رلم ط ملسلمنلادررسللر الطرم  علدلومنلم ط ملمصش    لمصطبطالمص وحرلمصن
لٙ-٘-ٗصل–دل للل–مصق حرعلل–ط ع علممنلبلن لل–وعقدةملسلممرمحةملبلةمل

لٗٙصل–مصطلدرلمصب مقللٔٛ
لٜٕ ع بلاليهلمدسييلصللٕٛ
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 = القسوة ( אכזריות) ي القسوةالثامن : القول ف

لقوص    لمصظ صطلن ل   لمال لمصسلق لحذم لالة ون ل ن  ليلا لרשעיםلרחמיו: ومصدصلل
لٖٛ)אכזרי لوق ل ل ل ( لطن ل  يطونلل حبلمصنومطةسل  لمصنقطع لطن لمالنعق م يدمة ل لرمد

 .(ٗٛ للزدلشر  ل  لنفب ل )

حولطنلقمللللبلوبلم نعق م و ر ل نلول لممنل ملروللصلقبوعل  لمصع ملرلينلل
مصسلطلصلط  نلتل ل  لن ر لحذ لمصسلعل ش لللحةعلتل  نلالمدلطنلم عة نل  صطلطلعل

ل(لمصذيلمبعمدص لممنل ملرولل  صقبوعلتل٘ٛ()لעוולمصحقةق لصم لحولمصظلمل)

ل(لٙٛورمط لقلدلمصقبوعل  لم نعق ملتلمصذيليمرلين لمصطلطلعلمص رم لمصع مر)

                                                 
תֹו ֶנֶפש, ַצִדיק יֹוֵדעַָּلٖٛ ֶהמ  ַרֲחֵמי; ב  ָשִעים ו  ָזִרי, ר  حملمدشرمرلمصلدلقللرمي لنفسلممةطع ل ط لطرمַאכ 

ل(لٓٔ-ٕٔ)لمدط  لل. ق بةعل

 ٖٓ ع بلاليهلمدسييلصللٗٛ

ل-صقدل يلنلبقرمطل ي علادي وم ل:ل٘ٛ
مصر للمصلدلقلحولمصب لدلومصر للمصشرررلحولمصسطلرلتلوةط نلمصقولل نل    للمص دللع ديل -ٔ

لاصالب  دعل  يللم لتل    للمصظلملع ديلاصالحبرعل  يللم ل
 يلالشر لحول   رلم ب لطنلمصذيلةف للمصظلملوة  قبلمصف يللصلظلملواللةح ببل -ٕ
 مد  لل نلعلمرليلالمصظلملطنل نلعف للمصظلمل -ٖ

 – ואפלטון סוקרטס יוונית פילוסופיה – וינריב ואלעזר  שקולניקוב שמואלلر الطرم  عل:ل
لل93.''עמ – 997. אביב תל – הפתוחה האוניברסיטה

لَ َطْشعُلق للع  صال)لٙٛ لَ َطْشُعْم َذم ورد لماةعل طنلقلعللحودلٖٓٔآةعلل–(لبورعلمصش رمولْملَ  َّ ِررنَلَومِ 
)يلة لمصبيمل(لممنليمدلهللالمنلرم هلمنلمصسلودلمنلي  دلنم ليرم لطنلقوملي دلمدوصال)لوح لقملل
ل...ل ل  ليقل  لومعمطو  لاصالهللال  ذمو  ل دي حم لطو ل(... لمدحق  ل)شط للح ر لطنلب  ن  طود(

لحودلوطنلو طب لهللالينمملمص لون   ل مل ربل ليللمملررعلمبعطر ل ط نةعل ة مل مل ل   رحملت ططرلت
لآطنل  ل

لمصزر لل ل لمصدلن لسلر ل: لل–لر الطرم  ع لق طوسلعرم م لل–مدييم لصلطيللن لمص لم ل–ملرو لل–دمر
لٔٓٔصل–لٛجل–لٕٕٓٓ
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 = السعادة (  השמחהالتاسع :القول في الفرح  )

قدملممنل ملروللمص ح ليلال ن لمصفرهلتلط ليل  ونلمص ح لييطعليلالمصفرهلل
ن لةق للطنل  رلدلبلمص ح ل  لمصط  صسل.لدنلةبع طللمد حل لةقولل: لوالللن ا ل

ل حد ل   ل صمملمذملح جل نل  ح  لقلعلحلمع لل.لومصطزمهللذحبل قشرعلمصوق رل.لو ط 
ل(ٚٛ)ظمرلمص ح ل  ذملعحر لا ذص لمصفرهل

ل ة مرلينم لل لمدب ررر لمصع لعنفرجلط م  لمصب  دع لممنل ملروللسلطلط ملن ل ن لمدو
لمنل ليطر ل ق ل لاقع  س لطن لب ق  لط  لحو ل ملرول لممن لرمد  لط  لة ون لقد لت    معب م
لوطنل   رلطنلشئل لت لوطنل رهل بعس ل   لت لقل لحلمع  لطنل  رل ح   مصسط ب:

ط لتلوطنل  رلبقط لقللحة   لتلوطنلقللحة   لقللير ل  لتلوطنل  رل يط ل  رلبق
وري لتلوطنلقللوري لقللسلر لتلوطنل  رل  ل لصملل دلصذ رلهللالصذعلتلوطنل  رلنوط ل
صملل دل  ليطر لمر علتلوطنل  رل يط ل  لمصن سلبقطلحق ليندلهللالتلوسرجلطنلمصدنة ل

ل(للٛٛيلالغلرلم بعق طعل. )
 = القمق( אגההדالعاشر : القول في اليم )  

لو  لذص لةقوللمصش يرلمصفللبو ل.لش ر
لطل ل  لقملل نلعنزالللللل----لةللرلذولمصحزمل  لنفب ل

لصط ل  نل  لنفب لط يل...للللل----ل لى  نلنزص ل اع لصملعري
ل(...ٜٛ للرلمسر لموالل)لللللل----سرآصالاطرلةف  ليلمد رل

لممل.ل...وق لل  ضلمصح ط لشربلمصبملمحونلطنلعيش لطنلمص
ل( ٜٓوطنل يمل طلةطوسل ة لطنلمحبلمص ق ل لة دلصلطل لبلقلبللمورمل)

                                                 
لٖٔل ع بلاليهلمدسييلصلٚٛ
(لهلٕٔٛ  م لمصدنة ل)لمصطعو  لي ملش لمصط رو ل م ل  رليمدلهللالمنلسلمنليملدلمنلبفة نلمصقرللٛٛ

لمصق درل حطدليط لل–مصحلملل-ط طويعلرب ذللممنل م لمصدنة لل ط ببعلل–درمبعلوعحقلقل:لسليمد
 ٚٚصلل–لٖٜٜٔملرو لل–مص عبلمص ق  ةعل

 ٖٖ ع بلاليهلمدسييلصللٜٛ
لٖٗ ع بلاليهلمدسييلصلٜٓ
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 (ل:ٜٔق للطحطودلمصورمي)
 زالىىىى ل*ل*ل*لطل ذ  لقملل نلعنى ُل طللذولمصلبل  لنفب
 يىىى ل*ل*ل*لصط ل  نل  لنفب لط ى انلنزص ل اععلصملعري

 ر ل والىىىىىىر  لمصمملُةف  لاصالآسٍرل*ل*ل*ل للرلآس
  ل*ل*ل*لورنبالطل رعلطنلقدلسيىىمص مللة طنل ة طوذول

 والىىى انلمدحع للرو لمصزط نل*ل*ل*لم  ضلطل ذ  ل ي
ل (ٕٜي)ىى ل*ل*ل*لص لط لمصلمرليندلمصمىوصولقدملمصحزمل  لنفب

ل
 = الراحة( השלוהالحادي عشر : القول في الطمأنينة )

لل لطحطود لمصسلق لومصعحلاحذم لمرم  لمص قع ل   لم نب ن للر   لمصة لذم لومالبعر  ن ل   ن
لمصحظلمص طللل  מבטחך יי ב להיות  قو>للل< لةبعحقلل ح   لطحطود لط ع وحذم

(لورمدول نلممنل ملروللصملةبعطعل نلة ع ل طلطلعلٖٜمصوم رلومصف للمص زرللطنلهللال )
ل ملرولوصمللع رضلممنلمصذيلة عمرل شطللطنلمصططذنلنعت( נירוונהمصب لنعل)

(ل ط نالمصب نل ولم حعط ول  صربل ط للשכינה لمصلفظللمص مريل)صلفظلمصب لنعلمصذيلةق مل
لآَةَعلُطْلِ ِ لَ نلَةْ ِعَةُ ُملمصعَّ ُموُ لِ ةِ ل (لٜٗ  ول  ل عبلمصق  ال لمصلمودةع) َوَق َللَصُمْملِنِملُُّمْملِانَّ

                                                 
 علصنبس لمص عبلتلوير ل  صنس سلنب علاصالمة  لصلرقلقلطودلمنلمصحبنلمص ادمديلمصورميلنبحولطحلٜٔ

لهليلال غلبلمارمولتل  نلطوص  ل  صح طعلومادمبل.لٕٕٚتلصملة ر لزط نلوالدع لوعو  لي مل
ط ببعلمصفنونلل– طعلودرمبعلوعحقلقل:لوصلدلقل بلل–صلطزردللر الطرم  عل:لدلومنلطحطودلمصورميل

لٜٔصلل–لٜٜٔٔل–ي ط نل
لٕٕٛصل–مقلمصطلدرلمصب للٕٜ
 ٖٗل ع بلاليهلمدسييلصلٖٜ
والل – مصسلق ي  ذب طن وط    مص ونل صفمم وحوعنورر(  שכינהل) قللل  لمصب لنعلوحولصع رربلصلفظلٜٗ

ل–ة ونلذص لاالل ط ةعلهللال
ل:  ההסדר ישיבת לאור הוצאה – ה''הראי אוצרות – קוק הכהן יצחק אברהםلر الطرم  ع

 55.'' עמ– ה רךכ -ב''התשס אלול – לציון ראשון
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طَّ لَعَرَ لآُللُطوَبالَوآُللَح ُروَنلعَل مُِّ ْملَوَ ِقةٌَّعلطِّ لِ  لَذِصَ لاَةًعلَبِ لَنٌعلطِّنلرَّ ْحِطُلُ لمْصَطئِذَ ُعلِانَّ
ْ ِطِنلنَل ل( ٕٛٗمص قرعل:ل } (صَُّ ْملِانلُ نُعملطُّ

 = الندم ( החרטהالثاني عشر : القول في الندم )
ذملظمرلطن لان لانب نلطنلح للسط ة لورعوبل.ل  لة ونلحذملمصسلقليندلر وعلم ل

ين لمصعو عللومالبعاف رلو ط نل لمص ي علسلقلمصندملعط لحلنلذلعومع لطعلعقدملمصشروطل
ن ل عر لمصط  ودعل...لو  نلةقولل  ضلمصل صحلنلطنلندمليلالط بل لطنلسط ة ل  

ل(لٜ٘. )ل سط ط ل
ل(للٜٙق للربوللهللالملسو هيلع هللا ىلصل لمصع ذبلطنلمصذنبل طنلاللذنبلص ل )

لتل ط لمصندمليلالمصندمليلالمصذنوبلومدسط ولحولسلقلحطلدلل ديلاصالمصعقربلاصالهللا
 وم ل طرلدنلويل مول طرلطنم لين لتلو ر ل نلممنل ملرولل  نلطو ق ليندط لقدملمصندمل

ل.يلال ن لسلقلع مديل
 = الغضب ( הכעסالثالث عشر : القول في الغضب )

نف لطنلمرع  بلمصطح رملل رلود ولصعوملخل دلبل ومصا بلسلقلطذطومل.ل  ذملمبع طللصع
وبطلسدل  لمد نللعر لمصطر لنلوة دلبلمصلملبل ا لصل  قللمص ط للومدطحطودمل.لوقدللن

نلة ونل   يعدملل...لو  ل  >مب<لمصقوط لالللو دلمصا وبلطبرورمل...لوالللن ا ل
نلع لمل وزمرمل.ل...لوطط للن ا ل ن لةحطللطنلذص لدلبل  لرلمصا بل.لدنب نلمدم 
لصح ةمل طلةطوسل  لنب نلقط  لصا   ل...لق للمنلعط مليقللم  

ل(لٜٚمصا بل.لمذملغ م ل  ي ل.ل  نلصملة نلعرمخل.ل  النعق ملي زمل )
كان يقال اليوجد العجول محمودا وال الغضوب مسرورا وال الحر ومما ورد في الكتب العربية" 

 (98حريصا وال الكريم حسودا وال الشاله غنيا وال الممول ذا إخوان")
                                                 

لٖ٘ل ع بلاليهلمدسييلصلٜ٘
لروم لممنلط  علومصطمرمن لطنلرومةعل م ليملدعلمنليمدلهللالمنلطب ودلر  لهللالين ل.لٜٙ

لمصدمرقطن ) ليطر لمن لمصحبنليلا ل م  ل: للٖ٘ٛ-هللٖٙٓلر الطرم  ع ل( ل  لل–ه لمصومردع مص لل
ل–لٜٜٛٔل–مصرر ضلل–دمرلطل علل–عحقلقلدلطحفويلمصرحطنلزرنلمصللمصبلف لل–مدح دل لمصنموةعل

 ٖٓٙصلل–ل٘ج
لٖٚتلٖٙل ع بلاليهلمدسييلصلٜٚ
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دلبلومصا بلتل  دوللةلر لاصالمصحزملوحولمدقربلتلحن  ل  ريلملنلمص دةعل  لمصع 
 ط لمصا بلمص لقدط لممنل ملرولل موليلال رملنلمدوللطحطودملوحولمصا بلصلحقل
لو ظنل نلممنل ملرولل لوحولمصا بلصرغ عل شررعلت لومص  ن لطذطوط  وم لرمرليلة لت

لصلحقل(ل  نلةقلدلذملمص  ن لوطدهلمصنوعلمدوللدونلاش رعلاصالطلطلعل)مصا ب
ل

 =رغبة( הרצוןالرابع عشر : القول في خمق الرضا )
حذملمصسلقلطنلمالسييلمصطحطودعل.مذلصةسللو دليلالم  رلمالحومللمالل  لطنل  نلل

ذملنفسل ررطعلمصع لعقمللمالحوملل ل لط لمععم ل.لواللععشو لمصالمطرليظةمل.لورعفرعل
.لو للططةعلطبع نسللو لللطن لمة  لسلقلمصقن يعل.ل...وق للمصح ةمل للرمضلغن 

ل:ي صلطبعوحشل...لق للمصش يرل
لللىىىلنلمصعف     ة ل  وقل لل---خل يفولينلمصذنبلطنل لذمل ن لاللا

نل ل(لٜٜومللل )  قل ل رردملصةسلص لطنلل---ملىى ومنليندلذنوممقطعلمد وم 
لوقللل  ل ع بلمص قدلمصفرردل ل

لللىى  لنلمصعف  لوقل لل    ة ل---اذمل ن لالل يفولينلذنبلطنل خل
ل قل لوحلدملصةسلص لطنل وملل---انل قطعلم سومنلطنل لليبرعل 

ل(ٓٓٔل)ىو لفعليط لرممن لو   طل---وص نن ل غ  ل فون ليلالمصقذ ل
نلرضا صفحا عن اإلساءة,ليس ا أما ما ساقو ابن جبيرول من ما قبول لألقدار وتداول األيام,وا 

 وىو ما أكده النص العربي .قبول األعذار,ة عمى خمق الصفح و إقتباس عربي فيو دالل
 

 = الحسد (  הקנאהالخامس عشر: القول في الغيرة )
 حذملمصسلقلحولش بلطنلمصا بل...لوطط لقللل  لمصالورلومصحبودلق للقدلعر لل

مصحبودلة  رلود لل  لمصلق لو ا ع ل  لمصطالبلومبط للدلقلوط ن  ليدول.لوق لل  نل
                                                                                                                              

للٜٛ لمص بع ل)مصطعو  لي م لسلمنلح  ن للٖٗ٘ م لح عم لمصف يولل–هل( لونزحع لمص قيو ل–رو ع
 ٕٚٔصلل–مدونلع ررخلل–مصق حرعلل–ط ع علمصبنعلمصسةعلل–عحقلقلسلي مدلمصفق ل

 38 , 37 الق ص ع بلاليهلمدخلٜٜ
 ٓٛصل–لٖجل–مص قدلمصفرردلل–ممنليمدلرم للٓٓٔ
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 فة لطنلمصحبودلمن لةاعملوق لبرور ل.لور بلصينب نلمنلمصح بدلسلقلصةاع يلوق للة
لمذص ل لوصة ون لومصطومحبل. لمالقدمر لط ونع لطع ل لم  لصةحبد لمصبنةع لمصدر    لمصا لرعق 

لطفع رمل:ل قوللمصش يرل
لاللي شلطنلي شللوط لغلرلطحبودلل-----ن لحبد ل زمدلهللال  لحبديلا
ل(لٔٓٔ رمملومص ودل )ملومص لملوم   لمصحلل----- لل للاللةحبدلمصطرولاالل  ل  ل

 ٕٓٔ) )وق للط نلمنلزمذدع
 ان لحبد ل زمدلهللال  لحَبديل...لاللي شلطنلي شللوطً لغلرلطحبود

ل(ٖٓٔط لةحبدلمصطرولااّللطنل   ذل ل...ل  ص لملومصظر ل ول  ص  سلومص ود)
لانل لح بلمصن ملالمدل نلةق ملممل    لمصنفوسل  صحبدلتل ط لمصالرعل م لسلقلرمط ل

لم لحذ  لعحوص  لورمط  لت لصلعن  س لدي  لصو لطحطودم لاصال  ن لمصقلوب لطر ا ليند صالرع
لوحذملط صملةبعطعل نلةقدط لممنل ملروللعطن لزومللمصن طعلينلمصطن مليلة توحولحبدت

 
 =اإلجتياد ( החריצותالسادس عشر : القول في النشاط )

لنب نلمص زرزلحولمصنش طل  لمصدمررنل طة  ل...لوقللل ة لش رمل  للسل للم  نلا
ذمل  ن لمصنفوسل   رل لع م ل  لطرمدح لمال ب ملل----وم 

لنب نل  لشمومع ل.لواللةطةشل  ل  لنلالةظمر لم  دبل  لحذملمصسلقل...لوو  لمد

ليرلطر زمنلمصطةشلطذطومل...لوق للمصش اغ   ل.ل 
لةقظ نعلب حرعلسفةفعلل---نفسلمصذ ةعلمصشررفعلومدل

                                                 
لٜٖتٖٛل ع بلاليهلمدسييلصلٔٓٔ

لمصش   نللٕٓٔ , لو  د لمص ربلت ل  ومد ل شمر لمصشل  ن لطن لهللالمنلططر لمنليمد لمنلزمذدع لط ن حو
مصفلح ول..ل.ل در لمص لررنلمدطويلومص   ب لل...لوصلش رمول ة ل ط دةعلوطرم لطنليلونلمصش ر...ل

لهللٔ٘ٔعو  لي مل
لٖٕٚل-ٚجل–مدييملل–لنلمصزر لل لصلطزردللر الطرم  عل:لسلرلمصد

مصطح  رم ل  لل-حىلٕٓٔٔمصحبنلمنلطب ودلمنلسال موليل النورلمصدلنلمصلوب ل)مصطعو ا:للٖٓٔ
لٗٗصل-ٔجلhttp://www.alwarraq.comعملنشر ل ط ر عللفحعلمصورميللل-لمصلاعلومددب
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لطبموععلو ةطعلذصللعللل---للعلىنفسلمصمللدعلمص قومد
لنط لمصنش طلمص ظةملمصذيللوديلمصالمص  لعل ذص لطذطومل...لوقلللش رملم ل...لول

ل(للٗٓٔوقدلة ونلط  لمصطبع  للمصزصل ل )ل----قدللدر لمصطع ن ل  ضلح  ع ل

 :(٘ٓٔةبمقل مدلمصحررصلوق للمصقط ط ) قد صط طئلطنلحظ ل...لومصسلرم لدر   لقد
ل(ٙٓٔوقدلة ونلطعلمصطبع  للمصزصلل ) ... ح  ع    ض مصطع ن  لدر  قد

عم دلااللالمدل نلمصف ريل ملرلملنلمصطع  للومصط عمدل  ليطل لتل يلبملللصإل 
ل  صع ن  لممنل ملرول ل   لمصذيلمبعشمد لمص رم  لمصطلدر لط ذ ر  لوحذم ل  لحقةقع لت وحو

لل.حدط لصط لقدط 

 =الكرم ( הנדיבותالسابع عشر :  القول في السخا ) 

ن لطحطودل...لامذملل صالحدلم انللملول ذمل  نلطبع طيل  يعدمللدونلاحذملمصسلقل 
عللسلللمصبس لير لمم لونبم لمصة لوقدلنشر لص ل אבינו אברהםوصط ل  ن لسلعلل

لو ط لق للمصش ير  لطوم عل  لمص ع بلمصطقدسل...ل

لن لن لل ل ن لع طة لمصذيل  ل----ع لطعمليلىىىىذملط  لاعرم ل
ل لىص  دلمم ل للعق لهللالب للل---- لىوصوصملة نل  ل ف لغلرلنفب

لنللمذللمالنب نلط ص لق للمصش ير ط لطو علمصقمةعلطنلحذملمصسلقلحول ول
                                                 

 ٔٗتلٓٗل ع بلاليهلمدسييلصلٗٓٔ
لمنل بطعلمنلط ص ل...لوحولممنل س لمدسطللمصش يرلل٘ٓٔ لمنليطرولمنلي  د حوليطرلمنلشلةم

مدطويل...لوصفظلقط ط لط ن  لمصلقرل...لو للط ة ر لين ل ن ل  نلط  لرملصلوصلدلمنليمدلمصطل ل
لهل.لٔٓٔو غلبلمارمول ن لعو  لي مل

ل–دمرلمص ق  علل– حطدلططلوبلل– طرمذ لعحقلقلدلممرمحةملمصبل–صلطزردللر الطرم  عل:لدلومنلمصقط ط ل
 ٜتٚتٙصلل–لٜٓٙٔل–ملرو ل

ل)لٙٓٔ لمصشنعلري ل ب م لمن ليل  لمصحبن لٕٗ٘ م  لل–( لمص زررع ل حل لطح بن ل   لدلل–مصذسلرع عحقلق
لٚٓٗصلل–لٔجل–مصقبملمص  ن لل-للٜٜٚٔل–ملرو لل–دمرلمص ق  علل–احب نلي  سل
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ل(ٚٓٔ)ل ح لمصط  رمل  لحل دل   ل----رضلمص ط ة ل زري لمص ودل  ل

 رمللوطدهلٓحلنلة ط لعملللو  لمص ررموطنل  طللمصلورلمصش ررعلمصع ل  و ل  ل
لوحول حدلمصش رمولمص رب:ممنل م لبلطالزحلرلةقوللمصش يرلمص رم للٓمصططدوه

ل(ٛٓٔ)عرم لاذملط ل ذع لطعمليلللللللللللل  ن لع طة لمصذيل ن لب ذل للللللل

لمصمل ل  ن ل  ل  للمل لقللل  لول لمص ررملحل لوة لقل حدلمص  ح لنليلالحذم
لةط نل نل لط  صاعلدن لةلورلآسرلط  لمصمل لصةسل ة  لانلحذم لمدويل  ل حطد ةقوللد/

ل  لمص ومد لمص ررم لاصة  لمصبس ولٓ(ٜٓٔ)ةلل لسلق لاصا لمصلمود لش رمو لطن ل  لر لعن   وصقد
ل(ٓٔٔمدمة  لمص رمةعل)ل ومص رملومص ودلاالل نممل سذوملنفسلط  ن

 

                                                 
 ٔٗل ع بلاليهلمدسييلصلٚٓٔ
مصفرردلاللعحقلقل/لسلب لدلمص رر نلالط ع علمصرر ضلمصحدل علالمدونلع ررخللمص قدل:ممنليمدلرم لللٛٓٔ
لٓلٕٓٓالصلٔج

 حطدل حطدلمدويل:ل بسلمصنقدلمددم ليندلمص ربلالدمرلنم علطلرلصلط  يعلومصنشرلالمصق حرعلاللٜٓٔ
للللللللللللللللللللللٕٕٓالصلٓلٜٜٚٔ

للوينلعشملم ل  صبح بلمص ق للةقوللمصش يرلمص رم ل:لٓٔٔ
ل(ٖ)طنلق سل ود ل  صبح بل ط لللللللللللل نل ل  صح ململنلش للنل

حل للٓصقدلي شلمصن  لدلمصلورعلمصش ررعلمص رمةعلصدر عل ن لة  دل نلة ونلقدلنقلم ل لورعلحر ةعلللل
لٓةل لو  لطنلة ط ل لورعلع عمرلطنل   للمصلورلمصش ررعلمصع لب ق لاصلم لمصش رمولمص ربن د ل

للللللللللللللل(:תתקסז ةقولل  ل قرع )
 יעלצון הון מצוא עת נבלים         כשמחת מתן בעת נדיב פני
ل(ٗ) יריצון מטר מפני ברקים        להמטיר בהכבדם עבים וכן

ليندط لة ط لمص ررمللعملللو م للللل ط للعملللمصمسيوليندط لة  رونليلالمصط ل
لىىىىللططىىىىىىرمًل  ن لبح بلعألدلمرقً لوحولط قلللللللررىىدل نللمط

 للللللل. 374' עמ,  הנגיד לשמואל משלי בן דיואן:  אברמסון.שلر الطرم  عل:ل
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 =اإلمساك( הציקנותي البخل ) الثامن عشر :  القول ف
لل لالق للبلةط نلمنل ملرولل  لصةسل  ل  لرلطنلمد يلم لسلقلذطةمل. سييلنلحذم

ليلال مصذطوطعل لمصح ط  لم عط  لمرم لوقد ل... لمصمذللوالدلنلطعل ق علطن  لطع لالطروع ن 
ل لمصسلق لحذم ل  لبة بع لمصعدملر لوطنلحبن لم  مصرغ ع... للع ود لن ق ربلصالمداحب ن

ل(ٔٔٔل  رلمص ودل )ا  يدلورروضلنفب ل  لصالمرلمدادرجلحعاللع

لاسعي ل ليلا لمصط عط    ل   لمصطذطوطع لمصسل ل لطن لمصمسل لسلق ل ن لمدطر وحقةقع
لطش رمم لتلوصقدلقدملمددبلمص رم ل  لرملطنلمصنلوصلمصع لحذر لطنلمصمسللس لعل

ليلالطنلةبعحقونلمص ط ولوحملمصفقرمولطنلمدق ربل.

 العظمة (=  הגבורהل في الشجاعة )التاسع عشر : القو
ق للممنل ملرولل لوصمللزللحذملمصسلقلمين لمصش  يعلطشمورل  لنفوسلمصر  لللمص   رل

لومصلن دلدلمال ط لل.لو  لمصش  يعلومصلمرليلالمصطس رعلةقوللمصش يرل

لنلصملة نلن رملقة مليلالمص طرلم لولل----ورومل  نلمصطلطللنل حرعل
ل لعع ش لممومبلمصملةعل  صلمرلنطم للمرن لص لحعالعق  للول

ل لمصش  يع لمبع ط ل ليلا لمصح  ل   لقلل لمصحة عللل وطط  لص  لعوحب لمصطو  حرصليلا
ة  ل  لعش ةعلمصنفسل  لمصحروبلقولل و  ن لمص ربلعبط لمصش  علطوق لوطط لقللل

ل(ٕٔٔعقدط ل ) نل  دل.لصنفب لحة علط لل سر لمبع ق لمصحة عل لمل ع-مصش يرل:ل

لم لمن لمصحللن ل  ٖٔٔصحط م)وق ل ل  و لط  لطنم  ل سع ر لقللدًعا لذص  ل   مصعَّْذ رعل" (
ْ دةع ل "مصبَّ

                                                 
 ٖٗ-ٕٗصلل ع بلاليهلمدسييلٔٔٔ
 ٗٗصلل ع بلاليهلمدسييلٕٔٔ
حولمصحللنلمنلمصحط ملمصطريلمنلرمة علمصاطف ن لتل  نلبلدملش يرملة دلطنل و ة ولمص ربلو  نللٖٔٔ

تلومعفقلمصروم لل-قللل ن ليريلمصسلللل–نعلمص ةمل(لومصحط ملل  ملمصح ولبلدلقوط لتلوةق للص ل)ط 
ليلال ن ل ش رلمصطقللنل  لمص  حلةعلطعلمصطبلبلمنليلسلومصطلعطسل.
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ْرُ لَ ْبَعْ ِق لمْصَحَة َعلَ َلْملَ ِ دْل   َعَ سَّ
َط    ِصَنْفِب لَحَة ًعلِطْ َللَ ْنلَ َعَقدَّ

  َ َلْبَن لَيَلالمَدْيَق ِبلَعْدَطالُ ُلوُطَن 
َط َوَصِ ْنلَيَلالَ ْقَدمِطَن لَعْقطُل   ُرلمصدِّ

ْمَرلَقْدلِحلَللُدوَنَم    َوَصطَّ لَرَ ْلُ لمصلَّ
ْنلَ  َنللَل   ْوًط لَذملَ َومِ َبلُطْظِلَط َومِ 

ْمُرلِطنَّ لَبِ ةَّعًل   َلَمْرَن لَوَ  َنلمصلَّ
  َ ْبَة ِ َن لَةْقَطْ َنلَ فِّ لَوِطْ َلَط  ِل

  ُنَفلُِّقلَح ًط لِطْنلِرَ  ٍلل َِيزَّعٍل
لَوَ ْظَلَط    َيَلْلَن لَوُحْملَ  ُنومل ََيقَّ

لَصْةَسلِمَن ِ ِ     َوَصطَّ لَرَ ْلُ لمْصُحبَّ
 َيَطْدُ لِاَصالمَدْطِرلمصَِّذيلَ  َنلَ ْحَزَط 

  َ َلْبُ لَ ُطْمَع ِعلمْصَحَة ِعلِمِذصَّعٍل
  َواَللُطْرَعٍقلِطْنلَسْشَةِعلمْصَطْوُ لُبلََّط 

لل حبل ِق َل صقدلب يلممنلل(002) وردلطنم ل  ضلمدمة   "دلومنلمصحط بع"  نل ْذُ رل نَّ
لصط  ول ملرل لذ ر لدون لمصش  يع ل   لمص رم  لمصط  ور لسلقلول ليلا للدصل لطقرمذ  ر

لين لمصش يرلمص رم توحولمصذيليمرلمصبملللمصوحلدلصلن  علطنلمصطو لمصع لع عمرمصش  يعت
ل  لممنل ملرولل.طلومعفق

ل

                                                                                                                              

(ليل)لطنلر  للمصقرنلمص  طنلمصم ريلصلطزردللر الطرم  عل:لسلمنليمدلمصرحطنلمنليمدلمصط لدلمص ملد
ل–لٕٜٚٔل– ادمدلل–طط  علمصن ط نلل–عحقلقليمدلهللالمص مورلل–مصعذ رعلمصب دةعل  لمدش  رلمص رمةعل

 لل٘ٛصل
لٙٛ-٘ٛصل–مصطلدرلمصب مقلللٗٔٔ
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 = الوىن ( המורךالعشرون   : القول في الجبن )
لل لمص  قل للن ا لصينب ن ل وال لممنل ملرول لل ق ل لمصسلقلن ل ل  رلحذم ول ين لمص من

ل ل ة ونل طنلةحد لنفب  ل  لالة ر ل   لبةقعللقملل ةبع طل ليلالب لرلط  ي  ن 
لطنبل  لمص   نلمص بينلوق للش رمل منق  لمال للو طنل

لذمللو لمص لفورلط رل ومد ل.لوص لحدلدلمصن بليندلمصعرملدلا
حبنل نلةط  ل شعط ل ق لل لربل لمصطل لمصالط  نلطسو ل     ن ل ...لو طنلقللل ة ل

ل(٘ٔٔن لطو ل. ) نلعديون لول ن لح ل//لسلرلطنل نلعشعطن لول 
ل:و ة لةقوللمصش ير

ل(ٙٔٔاذمللو لمص لفورلط رل  مد ل...لوصل لحدلدلمصن بليندلمص رمذد)
ل:وق لل حدحم

ل اذملحع لمص لفورلط رل  مد ل...لوصلٌ لحدلدلمصن بليندلمص رمذدِل
يمدلهللالمنلس صدلمنل بلد.ل ق لليمدلمصطل لمنلطرومنللولحذملمصش رلح  ل  ل طةعلمن

؟ل ة :لاذملحع لمص لفورل لمصمل ل للوط لدطةعلحذم:لط ص لوصحر  نلمنليطرولاذلةقول
لدر  ل  صشمم  ل لحي ل ق ل: ليلة . ل  قطع  لحّد ن  لمصط طنلنلو بليلة  ل طلر لة   ق ل:

ليمد ل ق ل ل حون. ليل  لزيط  لو  ن ل ملن لحد  ل  ن ل ق ل: ل طةع!للين ؟ لمن  لة  مصطل :
ل ن ل لةبرن  لوهللالط  لمصدحر ل ق  لط  ل  ي ل ان  لصل م ل: لع ر وح  لال ل نب   م  حب   م

ل.(ٚٔٔ)"ح ل لممذملمصمل لو نلص لط لطل  ليلة لمصشطس

ورمدول نلمصرومةعلمص رمةعلمصب  قعل  ن لطعدموصعلملنل  رمدلمصط عطعلمص رم ل  لمدندصسل
ل  للممنل ملروللةبوق ل طنل  لممنلطط  ل رمد لورمط  لت ع   لص  لةقربلمصط نالمصطرمد

 ملرولل نلةحلرللفعلمص منل  لمصسو لطنلمصطو ل  لمصحربلوط لدورل لم لطنل
                                                 

ل٘ٗصلل ع بلاليهلمدسييل٘ٔٔ
لٜٖصلل–لٔمص قدلمصفرردلجل–ممنليمدلرم للٙٔٔ
دمرلل–عحقلقلدلسلح  لود:لسلمدس رلل–زحرلمد مل  لمدط  للومصح ملل–مصحبنلمصلوب للٚٔٔ

لٕٓٚصللٕجل–لٜٔٛٔ-مصمة  ول)لمصطاربل(للمصدمرل–مص ق  عل
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ل لدمذملمصفرمرلىنزمللتويندط ليمرل لورعلمص لفورل  نلطو ق ل  لاسعة ر لمص  ذنلمص  
لطنل قللحر عل.

 خاتمة

ملروللطنلسيلليرضلصلنلوصلصقدلح وللمص  ح لعقدةملول لعحللل لص ع بلممنل 
تلرمةعلاصالطل درح لمصع ل سذ لطنم مص رمةعلمصع لاقع بم لتلوصقدلعملار  علمصنلوصلمص 

ل-ونبعطةعلمصقولل نلمص  ح ل  لنم ةعلير  لسرجل  دعلنع ذجلصل ح لح ل:

لمصع  لرلم بيط لمص رم لحولمصبطعلمصا ص عليلال ع    لمصلمودل  لمص لرللل-لٔ
لمصوبةطلللللل

لة عمرل ع بلاليهلمدسييلطنم  لاليحة لصللمودلقدط لصمملح ةطمملبلةط نلمنلل-ٕ
ل ملرولل  دل نلعرمو لص لمصبقط  لمدسيقةعل  لمصط عطعلمصلموديللللل

لعمذلبلمصنفسلحولطلطلعليرم لحعالصولعط لعر طع لاصالمصلاعلمص مررعلل-ٖ
ليلال ل صعللط لل  دلمدسيييدملاعف يلمصعر طعلمص مررعلطعلمص رمةعلصطبطة  لل-ٗ

لمصطلطلعللمص رم ل  لمصعرم لمص رم لوم بيط للللل
لارع  طلمدسييل  ص ومرهل  نلطو ق لطنلممنل ملرولل-٘

ليدملع رضلممنل ملروللصرذةسلمص ومرهلومصط  رلة  بليلالممنل ملرولل -ٚ
لمدوللصم لوحولمصقلبلل
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 المصادر والمراجع بالمغة العربية قائمة              

 القرآن الكريم 

 .امرمحةملطوبالمصش طم المصطوم ق  الدمرلمصف رالملرو الد.ل  -1
ل–مص  طلل  لمصلاعلومددبلل–ه(للٕ٘ٛ مولمص   سلسلمنللزردلمصطمردل)مصطعو  ل -ٕ

ل–لمصط  علمص  ص عل–مصق حرعلل–دمرلمصف رلمص رم لل–عحقلقلسل مولمصف للامرمحةمل
ٜٜٔٚ 

مم علمصط  صسلو نسلمصط  صسل)شحذلمصذحنلل–(لحىلٖٙٗ-حىللٖٛٙممنليمدلمصمرل) -ٖ
مدونلل–ملرو لل–دمرلمص عبلمص لطةعلل–عحقلقلسلطرب لمصسوص للل-ومصم  س(ل

لع ررخ
المص رر نلالط ع علمصرر ضلمصحدل علمص قدلمصفرردلاللعحقلقل/لسلب لدل:ممنليمدلرم ل -ٗ

لمدونلع ررخ
 دبلل–م(لٛ٘ٓٔل-مٕٜٚ لمنلسلمنلحملبلمص لريلمصط ورديل)ممولمصحبنليل -٘

مصط  علل–لٜ٘ٛٔل–ملرو لل–دمرلاقر لل-ع للقلسل ررملرم عللل–مصدنة لومصدلنل
لمصرم  ع

ل–مصذسلرعل  لطح بنل حللمص زررعلل–(لٕٗ٘ مولمصحبنليل لمنل ب ملمصشنعلريل) -ٙ
لللٜٜٚٔل–ملرو لل–دمرلمص ق  علل–عحقلقلدلاحب نلي  سل

م ل  رليمدلهللالمنلسلمنليملدلمنلبفة نلمصقرش لمصط رو ل  م لمصدنة ل)لمصطعو  ل  -ٚ
درمبعلوعحقلقل:لسلل–مصحلملل-هل(لط طويعلرب ذللممنل م لمصدنة لللٕٔٛي مل

لٖٜٜٔملرو لل–ط ببعلمص عبلمص ق  ةعلل–يمدلمصق درل حطدليط ل
يلقلل–ملوطح بنلمص لململعقرر  (لطسع رلمصح ٙٓٔٔ م لمصو  ولمصط شرلمنل  ع ل) -ٛ

لمصط  علمص  نةعللٜٓٛٔل–يلة لدليمدلمصرحطنلمدويل
للٖ٘ٛ-هللٖٙٓ م لمصحبنليلالمنليطرلمصدمرقطن ) -ٜ ل  لل–هل( مص لللمصومردع

ل لمصنموةع لل–مدح دل  لمصبلف  لمصل لزرن لمصرحطن لطحفوي لد لل–عحقلق لطل ع ل–دمر
للٜٛٔلٜل–مصرر ضل
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لمص بع ل)مصطعو  لي  -ٓٔ لسلمنلح  ن ل م لح عم للٖٗ٘م لمص قيولل–هل( رو ع
مدونلل–مصق حرعلل–ط ع علمصبنعلمصسةعلل–عحقلقلسلي مدلمصفق لل–ونزحعلمصف يول

لع ررخ
ل -ٔٔ لحنمل لمنلسلمن ل حطد لل–م ط م لل–مصطبند لمصزرن ل حطد لحطزع دمرلل–شرح 

 مص زولمصرم عليشرللللل-ٜٜ٘ٔل–مصحدل لمصق حرعل
شلخلم بيمالدمرلمصنم علمصحدل عال حطدليمدمصحلةملمنلعةطةعالط طوعل ع و ل -ٕٔ

لمل.لٜٗٛٔل-حىلٗٓٗٔط علمصط رطعال
 حطدل حطدلمدويل:ل بسلمصنقدلمددم ليندلمص ربلالدمرلنم علطلرلصلط  يعل -ٖٔ

لٜٜٚٔومصنشرلالمصق حرعلال
لمصوبةطل  لمددبلمص رم لوع ررس لا حطدلمدب ندريلوآسرونل -ٗٔ طط  علص نعلا

 ٕٜٙٔلامصق حرعللاومصعر طعلومصنشرللمصع صل 
طرم شلل–مصطط  علمصوطنةعلل–ممنلرشدلومصف رلمص مريلمصوبةطلل– حطدلشحينل -٘ٔ

لٜٜٜٔل–مصطاربلل–
مصط مدلمص  صط لصلف رلم بيط لل–ظ حررعلممنلحزملمدندصب لل– نورلمصزغم ل -ٙٔ

 ملٜٔٛٔهل/للٔٓٗٔ–
دمرلط ع عللامصط لق  لمصب عللهحى:لشرلٙٛٗمصطعو ال مصزوزنا مصحبلنلمنل حطد -ٚٔ

لمٜٛٛٔملرو لامصحة عل
عحقلقلدلسلح  لود:لسلل–زحرلمد مل  لمدط  للومصح ملل–مصحبنلمصلوب ل -ٛٔ

للٜٔٛٔ-مصدمرلمصمة  ول)لمصطاربل(لل–دمرلمص ق  علل–مدس رل
ل–هلٛٗٚمصذحم ل.لم ط ملشطسلمصدلنلسلمنل حطدلمنلي ط نل)مصطعو  لي مل -ٜٔ

لمص زول  رملحقل-مص زولمصب دسليشرلل–بلرل ييملمصن يولل-مل(لٖٗٚٔ قلحذم
 ٕطل–مللٜٗٛٔل–هللٗٓٗٔل–ملرو لل–ط ببعلمصرب صعلل–مصموش ل

ل/للٕٓ٘عو  ل(رمغبلمدلمم ن  -ٕٓ طح  رم لمدد  ولوطح ورم لل–)ملٛٓٔٔحى
للٕٜٓٔل–طط  علمصميلل  صف  صعل طلرلل–حذ  لامرمحةملزردمنلل–مصش رمولمصملا ول
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ل–ملرو لل–ص لملصلطيللنلدمرلمل–مدييملق طوسلعرم ملل–سلرلمصدلنلمصزر لل ل -ٕٔ
للٕٕٓٓ

ل  بل -ٕٕ لمددبا ل ع ب لدمودا ل م  لبنن لدمودا ل مو لمصب بع ن ا لمدش   بلةط ن
لمل.ٜٜٗٔ-حىلٗٔٗٔحبنلمصسلقالدمرلمصف رالملرو ال

ال ح لطنشورللٓٛبلو لن ظمل:لبلةط نلمنل ملرولللرلعلع جلطل  لالص -ٖٕ
لماد ل لةع لا لمصطق رنع لومددمةع لمصلاوةع لمصدرمب  ل لال  لطر ز لمصق حرع ل  ط ع مبلا

لٜٜ٘ٔ
دمرلل–ع طلرلمدنف سل  لحدل لم سيصلل-د عورلل–بلدلحبنلنلمص ف ن ل -ٕٗ

 ٕٔٓٓل–مصق حرعلل–مص ف ن ل
:لمصطل درلمص رمةعلوم بيطةعل  ل ع بلمصمدمةعل-د عورلل–يمدلمصرمزيلقندللل -ٕ٘

 اصال رمذضلمصقلوبلالمنل  قودعلالدمرلمص ق  علمص رمةعلالمصق حرعلا
ل–مصق حرعلل–دمرلمصم نئلل–ش رمولمص مررعل  لمدندصسلل-------------- -ٕٙ

لٜٕٓٓ
مدط  لل  لمصن رلمص رم لمصقدةملاللط ع علطلرلل-د عورل–يمدلمصط لدلي مدلنل -ٕٚ

لٜٙ٘ٔل–مصق حرعلل–
 ش لمصظنونلينل ب ط لمص عبلل–طلطفالمنليمدلهللالمصشملرل ح   لسلةفعل -ٕٛ

ل  صع للقلومصحومش لسلشر ل–ومصفنونل لابعنموللق م لطدرب ل  ط ع ل–مصدلنل حد
لصمن نل–ملرو لل–دمرلاحة ولمصعرم لمص رم ل

لي-ٜٕ لمن لاطوبا لومصطذم رع لمصطح  رع ل ع ب ل: لالزرم ليمررع لمعر طع لطلحو   نشر 
 ספרالوقدلعر ملمص ع بلاصالمص مررعل  بمل للٜ٘ٚٔ ورشلةملاللامرمحةملبلةط نلحل لنلا

ل  بم"  והדיונים העיונים لحلمر لوعر ط  لمصحرو لٓ  ישראל שירת  لاصا لنقل  وصقد
لٕٔٓٓالمصق حرعللٖمص رمةعلد/يمدلمصرمزيل حطدلقندلللالطر زلمصدرمب  لمصشرقةعلالمص ددل

لل–ملرو لل–دمرلمص عبلمص لطةعلل–مصحومسل  لمصقرآنلمص ررملل–سلط صبلطدصولل-ٖٓ
لللٕٚٓٓ

ل
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لٛٓٗٔالملرو السليةبالمصعرطذيلال ع بلمصديوم الدمرلمص عبلمص لطةعل-ٖٔ ل-حى
ل.ماٜٚٛٔ

حىلٛٓٗٔطحروسلبلدلطرب المصعرمةعلومصطمة علم نب نةعالدمرلمصط  ر المصق حرعال-ٕٖ
لمالٜٛٛٔل-

لٖٓٗٔسلقطبالطنمجلمصعرمةعلم بيطةعالدمرلمصشرويالمصق حرعال-ٖٖ مالٖٜٛٔل-حى
لللللللللللل.ٕٙاللىٔ ى

لولمصعرم لمص رم الملرو الد. السلسلمص ط ديالعفبلرل م لمصب ودالدمرلاحة -ٖٗ
طقدمدلة ص نال ومنبلمصعرمةعلم بيطةعالدمرلمصررح ن لصلط  يعلومصنشرالملرو الل-ٖ٘

ل.ماٜٙٛٔ-حىٙٓٗٔ
لل-ٖٙ لمصق حرعا لم بيطةعا لومصنشر لمصعوزرع لدمر لمصعز ةعا لمصط  زا لٜٔٗٔنملل ل-حى

لمالٜٜٛٔ
لٕٜٙٔلامصق حرعلالللٔن لبلمصقةق ل:لمصطبعشرقونلال ى-ٖٚ
لسل-ٖٛ لصلح ر  لمصح ر ا لطبند لزومذد لين لمص  ح  ل اةع لمصمل ط ا ليل  لمصدلن نور

لمصطنورعال لمصطدلنع لمصنموةعا لمصبنع لسدطع لطر ز لمص   ريا ل حطد لحبلن لعحقلق مصعطةط ا
ل.مٕٜٜٔل-حىلٖٔٗٔ

لمصط حرل حطدللالرلمصطومذ ليل  مصش رلمدندصب لل:حنر لممررسل-ٜٖ لد. عر طع
للمصق حرعدمرلمصط  ر للٔطللالط  
لصول-ٓٗ ل  رمص لمصو ا لل-ل  لل-د عور لمص رمةع لمص ق  ع عر طعلامددبلمدب  ن ل    ر

لط ببعلالٜٜٛٔلوصلولل٘٘مص ددللا ع بلمصرر ضلالآسرونل مول حطدلوللوب لد.ح طدل
لهٜٔٗٔمصرر ضللامصلحفةعللمصةط طع

 
 الدواوين الشعرية :

 

لمصنفةسل  لش -ٔ لمصش    لمصطبطالمص وحر لم ط م لم ط ملسلمنلادررسلدلومن ل–ر
 –دل للل–مصق حرعلل–ط ع علممنلبلن لل–ايدمدلوعقدةملسلممرمحةملبلةمل
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لمصقط ط ل-ٕ لل–دلومن لمصب طرمذ  لممرمحةم لد لططلوبلل–عحقلق لل– حطد لمص ق  ع ل–دمر
لٜٓٙٔل–ملرو ل

ل-ٖ لمصورمي لطحطود لل–دلومن لقل ب لوصلد ل: لوعحقلق لودرمبع لمصفنونلل– طع ط ببع
لٜٜٔٔل–ي ط نل

 
 المصادر والمراجع بالمغة العبرية

 תנ''ך -4

אברהם בן דאוד )המכונה הראבד( : האמונה הרמה,נדפס בחודש,  -5

  ירושלים,תשכ"ז

הוצאה לאור ישיבת  –אוצרות הראי''ה  –אברהם יצחק הכהן קוק  -3

 אלול התשס''ב –ההסדר ראשון לציון 

 – 95-99דות יחי–פרקים במופולוגיה עברית  –רודריג { שורצולק  { אורה-4

 5005תל אביב  –האוניברסיטה הפתוחה 

האוניברסיטה –כרך ב  –בין יהודים לנוצרים  –אורה לימור ו אחרים  -5

 9993 –הפתוחה 

אליעזר לפמאן זילבערמאן : תיקון מדות הנפש , להחכם החוקר שלמה -6

 אבן גבירול ,נדפס בקושט , ריווא , ליק , התר"ט

אבן תבון, –ר חובות הלבבות , תרגמו של יהודה בחיי בן יוסף פקודה : ספ-7

 הוצאת מחברות לספרות מוסד הרב קוק

 מהדורה שלישית , ירושלים , תשל"ח ،תורת השירה הספרדית  : דוד ילין-8

 –גרמניה –הוצאה לאור על יד המבורג  –קהלת דוד  –דוד אפדענהיים -9

 בשנת תקפ''ו

 –תל אביב  –הוצאת דביר  –שירי שלמה אבן גבירול  –ח. נ ביאליק - 90

 תרפ''ח
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הוצאה לאור על –חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית –יוסף דן -99

 9990-תל אביב –יד האוניברסיטה הפתוחה 

יעקב קליין : היגיינת הגוף והנפש, בית אבות נוח שמחה , ירושלים -95

 בדפוס נחמד

בלי  –באמשטרדם נדפס  –ספר תחכמוני  –יהודה בן שלמה בן אלחריזי -93

 תאריך

אוניברסיטה תל אביב  –שלמה אבן גבירול  שירים  –ישראל לוין  -94

 5005 –הוצאה לאור 

 –ירושלים  –הוצאת יריד הספרים  –אוצרות המוסר  –מושה צוריאל  -95

 בלי תאריך

הוצאת ישיבת  –ספר יין לבנון פירוש מסכת אבות  –נפתלי הירץ וייזל -96

 שנת תשסג – ההסדר ראשון לציון

 בראג–הוצאת קרימונא  –הפנינים  מבחר ספר – גבירול אבן שלמה-   97

האוניברסיטה  - ון-נווה בר עורך : –תקון מדות הנפש  גבירול אבן שלמה-98

 9959-של קליפורניה

פילוסופיה יוונית סוקרטס ואפלטון  –שמואל שקולניקוב  ואלעזר וינריב -99

 9997ביב תל א –האוניברסיטה הפתוחה  –

ש.אברמסון : דיואן בן משלי לשמואל הנגיד , הוצאת מחברות לספרות , -50

 ת"א , תש"ח 

 –תל  אביב  –הוצאת  דביר  –. שמעון דובנוב : דברי ימי עם ישראל -59

 תשט''ן
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 المراجع بالمغة اإلنجميزية

1-selig newman – lexicon – London – 1832 

2-THE IMPROVEMENT OF THE MORAL QUALITIES - 

EDITED BY RICHARD J. H GOTTHEIL,- COLUMBIA 

UNIVERSITY ORIENTAL STUDIES  - FIFTH AVENUE- 

new York - 1902 

ل

 الشبكة العالمية لممعمومات

http://www.onislam.net/arabic/madarik/concepts/130461-2011-

05-02-11-44-48.html 

صطلطلعلوللن يعلمصطلطلعاليلالمصرم ط:لمصق بط ل)يل (المصطلطلحّةع:يلملم

www. Atida. orgل 

عملنشرح ليلاللنش علمصلاعلمص مررعلوعطورح ل)لدرمبعليلطةع(يمدلمصوح بلمص موريل

لللمصلفحع   

http://www.wata.cc/forums/showthread.php 

 :رم طلمصطو وع

 http://www.alukah.net/culture/0/57401/#ixzz32sGZ7ga3 
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