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 الِكَت�اب هض ل�نع�رّ  ال��ِذي ق�دِ الن�  إل�ى نف�سِ  القُ�ْرآنِ  �خض�اع ن�صّ  ح�ان الوقتَ  َك أن� شّ  ��  

 وبمعزل عن بع�ض الم5حظ�ات. ةُيوَنانِيّ ال َمِسيحي�ةالكتب ال، وَراِميّ وا/ اْلِعبريّ  َيْھْوِديّ ال الُمَقد�س
 ةالمتص�ف بالش�موليّ و ،القُ�ْرآنبصدد  قدي� لن� ا العملَ  ، فإن� ينرزبا بل علماءٍ المتناثرة من قِ  ةالمقارن

 ُنلِدِك�هم�ل عبع�ة الجدي�دة لالطّ  أن�  ؤس�ف ل�هيُ ومم�ا . 1860، المطب�وع س�نة ُنلِدِك�ه فـ� مؤلزال يما 
المفي�دة إل�ى ع�دد  ا�ح�ا�تحت�وي عل�ى أكث�ر ت ّسر، وإذْ روبِرْغشتُ  ـاليشڤ اتو�ھ يل�تا ك5َِسيِكيّ ال

ق�د الن�  مضاعفةمناسباً  يجدا لم نريْ إن المحرK  ؛ إِ�� ةَمْخُطوطالالمطبوعة و ةالَعَربي� مذھل من الكتب 
 مفيدة للغاي�ة م�ن معلوماتٍ كما يمكن أْن ُتجمَع . نفسه الُمَقد�س الن�صK والم5حظات المقارنة بصدد 

  .Neue Beiträge :ُنلِدِكهخرى لة أُ ك5َِسيِكيّ دراسة 

  
اِرْيخ قُْرآنِ البصدد قصص  حديثةً  دراسةً  إن�   القسمَ  وإن�  1.يتسڤھور. چ ة كتبھا مؤخراً يّ اْلت�

يراً اعتمد كث هي أعتقد أن� المعرفة، بيد أنّ لھو ملئ ب)  155ـ  85ص (  اSَْع5َم أَْسَماءيعالج  ال�ِذي
 ؛الَجِزْي��رة الَعَربِّي��ة أو ش��عر ْس��5َما�ِ قب��ل ش��عر عل��ى م��ا ُيس��مى و ْس��5َميّ ج��داً عل��ى الم��وروث ا�ِ 

وأن�ا أعتق�د  .لموض�وعھا � تتصل باوغيرھا على أنّ  الَجِزْيرة الَعَربِّيةجانباً نقوش جنوب  ووضع
نھ��ا قب��ل ونق��ول إ نض��ع أي��دينا عليھ��ا بم��أمن ة واح��دة يمك��ن أنْ َعَربّي��ة م��ن ص��فحة ل��يس ثّم�� ب��أنّ 

ق�ة، وض�عيف، ر بالثّ غير جدي اھليّ الجّ  عرِ الشّ  ديوانِ  كل�  بأنّ  2وليوثمع مارغ اتفق، وأنا ةإِْس5َميّ 
م�ا كتبت�ه بص�دد ھ�ذه  ھن�ا أعي�د وم�ن المناس�ب أنْ . ل�دينا أص�يلٍ  َعَربيY  ل كتابٍ ھو أوّ  القُْرآنَ  وأنّ 

  1920.3المسألة سنة 
  

�ابعقب�ل الق�رن  َعَرب�يّ عر الكيف تش�ّكل الّش� قادرين بعد على معرفة نحن غيرُ  (( . الس�
ت��ي ، والّ  )) إِْس��5َميّ قب��ل ش��عر  ((ھ��ا ن� عل��ى أ ف��ةوالمعر ،عرية ال��وفيرةظم الّش��ال��نُ  إن� 

ّ ات، والمعل��المفض��ليّ  ف��ي ئ��يسر بش��كلٍ  ُعرض��ت ف��ة رة مغلّ َھ��مْ والجَ اس��ة، مَ والحَ قات، ـ
�اِرْيخم�ن م�ا قب�ل كثي�ف  سديمب  ن�ا نس�تطيع أنْ ف، وحس�ب حال�ة معارفن�ا فإنّ ْي�والزَ  اْلت�

 ةقل الدراس�ة الوض�عيّ حھا بالكاد تصمد في إلى إنب5ج ضوء أكثر غنًى فإن�  نؤكد بأن� 
(( .  

 
∗ Bulletin of The John Rylands Library, Manchester: University Press, Longsmans, 

Green, & Co., London, England, Vol. 11, No. 1, 1927, p. 77-98. 
1 Koranische Untersuchungen, 1926. 
2 The Origins of Arabic Poetry in J.R.A.S., 1925. 415 - 449. 
3 

Odes and Psalms of Solomon, ii. 125. 
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ك��افح ي ه أنْ مؤل��ـKفت��أتى عل��ى  إذْ  1اSول، َعَرب��يّ ال الِكَت��ابھ��و  القُ��ْرآنَ  ف��إن�  ،وكم��ا نعتق��د  

د ق� ل�م تك�نْ  ، وبلغ�ةٍ ناش�ئةSفك�ار  وعب�اراٍت جدي�دة كلم�اتٍ  فَ يكّي� ك�ان علي�ه أنْ ف. صعوبات جمة
 Kغل�ب  � يكون مفھوماً  أنْ  خطرَ  إن� . لَقْوَمَسة خضعت قواعد أو تثبتت بعد بأيSع�ن أعاقه عل�ى ا

 اْلَكلَِم�ات لجديدا ْس5َميّ ا�ِ  يستعمل لفكره وكانت السياسة اSمثل أنْ . كثيرة مستحدثةكلمات  نحت
من�ذ  ةً ودينّي� كنس�يةً  والت�ي ص�ارت لغ�ةً  في لغ�ة قريب�ة إلي�ه والمتداولةامعين ل الس� المفھومة من قِبَ 

 :تجاھ��ات ف��ي جماع��ات عالي��ة التنظ��يمب��ه ف��ي جمي��ع ا� تباعھ��ايح��يط أق��رون قب��ل مول��ده والت��ي 
  .ةك5َِسيِكيّ ال الَعَربي�ةمن الكتب  � يشبه أّياً  القُْرآن أُْسلُوبَ  ولھذا فإن� . واSديرة اتاSسقفي� 

  
ة أكب�ر غوّي�وكان�ت ص�عوباته اللّ أكثر وأصالة،  ةلديه أھليّ  القُْرآنِ  فَ مؤلـK  لذلك فإن�  ونظراً   

ن ال��ِذي ،ون اSوائ�لالمس�يحيّ  ونْنِجيلّي�وا�ِ  سب�ول ض لھا على سبيل المثالتي تعر� من تلك الّ حجماً 
ا ل�م ، بين�وراء لغ�ة ھ�ومر أدب رفي�ع ك�ان. اSفكار الجديدة بلغة ھ�ومر روا عنكان عليھم أن يعبّ 

يات الخاّص�� مص��نفاتھمترك��وا ف��ي  ين اSوائ��لالمس��يحيّ  الِكَت��اب وكم��ا أنّ . الح��ظّ  ذل��ك لقُ��ْرآنيك��ن ل
 ُSأثين�ا القديم�ة ب�ل فلس�طين  إلى مسقط رءوسھم، والذي لم يك�ن وضوحٍ  تي تشير بكلّ ة والّ يّ ْسلُوبا

عمل�ه بحي�ث يك�ون  زتي تمّي�ة الّ يّ ْسلُوبات اSُ الخصوصيّ  يبدي القُْرآنِ  مؤلKفَ  فإن�  ،ةالھلينيّ ة ال̀سوِريّ 
ه يع�اني أُْس�لُوبَ  إن�  .قبل�هم�ا دينا من القرن الث�امن ول ةالمعروف الك5سكية الَعَربي�ة اً عنمختلفاً نسبيّ 

 وذات أدبٍ  قديم�ة لغ�ةٍ تق�ع تح�ت ت�أثير ة جدي�دة وفي لغة أدبيّ  أّول محاولةز يميّ  ال�ِذي القصورمن 
 ـ حسب محاكمتنا ـ ھي بدون أدنى ري�بٍ ، تنضيداً اSقدم واSدب اSكثر  اللَ̀غةوھذه . أكثر رسوخاً 

رَيانِيّ  Kة أكثرالس  Kخرىأُ  لغةٍ  من أي.  
  

 اْلَكلَِم�اتتعاطوا مع مسألة  نال�ِذيبين العلماء من أن�  نذكر في ھذا المقام ا أنْ يتوجب علين  
 الب�احثْينن غالباً إلى أكثر من ھ�ذيْ  وإذا لم أشرْ  3.وراكڤدو 2،كّل من فارينِكل القُْرآن في ةاSَْجَنبِيّ 
ه يتوج�ب د أّن�ة؛ بي�فة الھوامش ب�دون ض�رورة ماّس�من مضاع يعود ببساطة إلى نفوري ذلك فإن� 

تحدي�داً يتع�ذر دحض�ھا؛ وھ�ذا ينطب�ق أكث�ر  مھِ استنتاجاتِ  كل�  أن� � اعتبر دائماً  يبأنّ  أن أعلنْ  علي� 
 س��يّديكي. ھن��ا وھن��اك م��ن عم��ل أ المفي��دةمعطي��ات الع جم��ع بع��ض وبالوْس��. انيالعم��ل الّث��عل��ى 

  1919.4 المنشور
  

�� المف��ردات تن��اولوا نال���ِذي ين المس��لمين المھتم��ين،م��ؤلّفال ع��ددَ  بق��در م��ا إن�    Kذات  ةاْلقُْرآنِي
وب�ين أولئ�ك . ھن�ا با�س�م ذكرھمل� ، وليس من ض�رورةھو عدد �فت للنظر حقاً  اSَْجَنبِيّ اSصل 

ة ة فإننا سنشير إلى قطع الش�عريمنھجيّ  أكثر أو أقل في طريقة اْلَكلَِمات ھذهسعوا إلى جمع  نال�ِذي
 لج�5 ل غابا لدى بزوغ نج�موك5ھما، على أي حا. الفضل بن حجار سبكي وأبي لتاج الدين بن

ه اً ف�ي كتابِ�س للموضوع فص5ً خاّص�كرّ  ال�ِذيـ و ْس5َمِ في ا�ِ  ـ أفضل ناقد قرآنيّ  الّسيوطيّ الدين 
 أن�  ظَ ن5ح أنْ وعلينا  6.المتوكليوكتب عنه معالجة قصيرة ومحكمة بعنوان  5،ا$ِْتَقانالمعروف 
اِميّ  الل̀غاتالقاصرة ب المعرفةَ   العلم�اء المس�لمين غالباً ما تجعل اس�تنتاجات الَعَربي�ة ة إلى جانبالس�

 
( ؛ )  37/ 68: الَقلَم ُسْوَرةِ ( ؛ ) 12/ 46: اSْحَقافِ  ُسْوَرةِ ( على ذلك بالتـّأكيد في ن� القـُْرآَن نفسه يشـھد إ 1

` الط ُسْوَرةِ  ؛ ) 31/ 35: اِطرٍ فَ  ُسْوَرةِ ( ؛ ) 44/ 34: َسَبإٍ  ُسْوَرةِ ( ؛ ) 2/ 62: الُجُمَعةِ  ُسْوَرةِ (  ؛) 41/ 52: ْورِ ـ
اف�  ُسْوَرةِ (    ). 157/ 37: اتِ الص�

  De Vocabulis in ant. Arab. carm. et in Corano peregrinis: 1880وكتابه المنشورة سنة  2
3
 Ueber die Fremdwörter im Koran, in the publications of the Vienna Academy, Bd. 

109 1885. 
  .Studien über die Persischen Fremdwörter im Klass. Arabish :المعنون 4
 .1856من طبعة كلكوتا، سنة  327ـ  314الصفحات  5
  ). Nile Mission Press( في  1924بـِل في سنة  اأصدرھ 6
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يم�ارس حرص�اً كبي�راً ف�ي التع�اطي م�ع كت�بھم،  اق�د أنْ وعل�ى النّ . لةمض�لّ و غير جديرة با�عتماد
  .البحث قيدة للموضوع تاريخيّ  ممھداتوھي بأفضل الحا�ت 

  
المس�لمين س�يغل حص�اداً  احرّ الّش�بعي�داً ع�ن  القُ�ْرآن صK ل�نK  ةً ش�امل معالجةً  ي لمقتنع بأنّ إنّ 

ح بھ�ا يتس�لّ  أنْ  توجب عل�ى الباح�ثية التي روريّ يات الضّ االكف وإن� . فيراً من المعلومات الجديدةو
�رَيانِيّ ھي معرفة جيدة ب Kةة، والس� �رَيانِيّ  ي ف�إنّ وم�ن وجھ�ة نظ�ر. الَحَبِش�ي�ة، واْلِعبِري� Kر ة ھ�ي أكث�الس

ةفائدة من  ً واض�ح اً ت�أثير اSول�ى للَ̀غ�ةِ  يب�دو أن�  ؛ إِذْ الَحَبِش�ي�ةو اْلِعبِري� �أْثِيرو. القُ�ْرآنِ  عل�ى ن�صK  ا  الت�
، ك�ان موج�وداً ف�ي اْلِعب�ريّ  الُمَق�د�س الِكَت�ابتمكنت من اكتشافه يعتم�د عل�ى  ال�ِذي اْلِعبريّ ي الن�ص
��رَيانِيّ ال ش��يتاالبِ  Kللمغال��ة ف��ي دراس��اتنا  ونح��ن عرض��ةٌ  1.ةس�� Kْس��لعناص��ة لاْلقُْرآنِيSة الِكَتابِّي��ة طوريّ ر ا
�عبِيKةقدات تن المعع ةِ سً بَ تَ قْ المُ  ب ج�دت ف�ي كت�ق�د وُ  الَقَص�صَ ھ�ذه  قيق�ة إن� ح ة، وإھم�الَيْھْوِدّي�ال الش�

. الَجِزْي�رة الَعَربِّي�ةة لجن�وب س�وريا وال̀س�وِريّ ب�ين أتب�اع الكن�ائس  ولاكانت قيد الت�د كثيرة منحولة
ات ُمْص��َطلَحو أُْس��لُوبِ ة عل��ى اSَْجَنبِّي��وح��دة للت��أثيرات ك)  100( وبھ��ذا الص��دد إذ أخ��ذنا الع��دد 

 اْلِعبِري�ة، من الكلّ  بالمئة 5تمثل  الَحَبِشي�ة: ةاليّ ما النسب التّ  نورد بثقة لحدٍ  نا نستطيع أنْ فإنّ  القُْرآن
رَيانِيّ بالمئة، و 5حوالي  الَفاِرِسيKةبالمئة، و 10 ال5َتِيني�ةة ـ ُيوَنانِيّ ن الغتيْ اللّ بالمئة، و 10 Kبما ( ة الس

رَيانِيّ ة وَراِميّ فيھا ا/ Kبالمئة 70حوالي ) ة فِلَْسِطينِيّ ة الالس.  
  

َفَحات في نناقشَ  نا نقترح أنْ إنّ     جوان�ب تحم�ل بع�ضَ  أولى ف قائمةً مكثّ  بشكلY  ةاليّ التّ  الص�
أْثِير رَيانِيK  الت� Kذل�ك بعناي�ةٍ  مفحوص�ةً  تكون القائمة أنْ  ويجب. ة للقرآنغويّ على الخصائص اللّ  الس ،

�نطاق�اً واس�عاً م�ن اس�تنتاجاتنا  لسوف تع�دّ  ھاُبرھنت نقاطھا فإنّ  نْ إِ  Kس�تقيت بش�كل ة والت�ي اُ اْلقُْرآنِي
  .سنة عن القُْرآنِ  ھم بعد ما يقارب من مئتيأفضل تأل�ق نال�ِذيو ،المسلمين الِكَتابرئيٍس من 

  
أْثِيرَ  إن�    رَيانِي�  الت� Kدرس تحت ستة عناوين متمايزةيُ  نْ يمكن أ القُْرآنِ  أُْسلُوبِ على  الس:  

  
  ؛اSَْع5َمِ  أَْسَماءُ  ) أ (
ينِيّ ات ُمْصَطلَحال ) ب ( Kة؛اْلد  
  ؛ةالعامّ  اْلَكلَِمات ) ج (
  ؛ا�ِْم5َءُ  ) د (
  ؛بَِناُء الُجَملِ  ) ھـ (
اِرْيخ ا�حا�تِ  ) و (   .ةُ اSَْجَنبِيّ  ةُ يّ اْلت�

  
 ةً نقدّي�� ن��ا ل��ن نض��يف م5حظ��اتٍ دة، فإنّ مس��احتنا المح��دّ  م��ن أج��ل ا�يج��از وحفاظ��اً عل��ى  

 أن نعطيونحن نقترح  2.خبيرةالى بالنسبة للعين غير بنفسھا وحتّ  للكلمات التي تبدو لنا أنھا بّينة
َفَحاتمن تنتجت ة اسمنطقيّ نتائج  الت�ي س�وف  َكلَِم�اتلل الحالية ل�دى ا�نتھ�اء م�ن قائم�ة ثاني�ة الص�

  .قريبننشرھا في وقت 
  

دائم�اً  رَ يقرّ  ھو بالطبع Sمر صعب أنْ  موضوع ا�ھتمام العامة اْلَكلَِمات اشتقاق وبما أن�   
 الل̀غ�اتمش�تقة مباش�رًة م�ن  القُ�ْرآنف�ي  واردة معط�اةٌ  ةٌ َعَربّي� كان�ت كلم�ةٌ  بموثوقية مقبول�ة م�ا إنْ 

رَيانِيّ  Kة، أو اْلِعبِري�ةأو ة، الس كلم�ات الآ�ف  ھنالك. ط5قمنھا على ا� ھا ليست مشتقةً أو أنّ  الَحَبِشي�
اِميّ  الل̀غاتع يفي جم دة المتطابقةالمحد ةالمعجميّ   أي�اً  بأن�  ة من عالم مسئول سيؤكدثمّ ة، وليس الس�

 
رَيانِّية القديمة الرئيسة للكتاب الُمَقد�س) :  Peshitta(  البِشيتا 1 Kالمترجمـ . النسخة الس.  
رَيانِّية، درجت على أن� تي أُ ات الّ اْلَكلِمَ  حال، بوسعنا التأكيد للقارئ الكريم بأنّ  على أيّ  2 Kھا مشتقة من الس

ة أو الَفاِرِسيKة قد اِ�ْغِريقِي�ة، وال5َ والَحَبِشي�ة، واْلِعبِري�ة، و  .نعميقيْ  ودرسٍ  بعد تفكيرٍ  تْ لَ قُبِ تِيني�
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�اِميّ  ةالل̀غَ من ھذه  منھا مشتق  ((ل ـمث� ةلّي/ا.وّ اظ ـعل�ى اSلف� ذا ينطب�ق ب�اSخصّ ـوھ�. ة أو تل�كالس�
اِميّ  تعود إلى الجذر اْلَكلَِماتوھذه . خ، الخ، ال )) يد ((،  )) رأس ع ي�الموجود في جم المشترك الس�
اِميّ  الل̀غات ا الل̀غات ة أو عامة لكلK ليّ وبالنسبة للكلمات التي ليست أوّ . ةالس� ھا موج�ودة ة بيد أنّ ِميّ الس�
  .ا�نتباه الية جديرة بلفتٍ ا�عتبارات التّ  وجدت ي، فإنّ ومستثناة في أخرىبعضھا فحسب،  في
  

  ) 1  أنْ  ن�ا يج�ب، فإنّ دةً أو مجر�  نةً معيّ كانت  ظر إنْ الن�  ، بغضّ اْلَكلَِماتع يبخصوص جم ) ً
اِميّ  اللَ̀غةة لھذه يّ معجمة والل اSصالة القواعديّ بالمقام اSوّ  نأخذ بعين ا�عتبار ة أو تل�ك وكي�ف الس�

ً وثانيّ  ھا؛عم ةاْلقُْرآنِيK  اْلَكلَِمات تتوافق  لدى مقارنتھاة اْلقُْرآنِيK  اْلَكلَِماتا يغة اSقرب التي تقدمھالصّ  ،ا
اِميّ  اللَ̀غةالموجودة في ھذه  المقابلة اْلَكلَِماتمع    .ة أو تلكالس�

  
  ) 2  طبوغرافي��انراع��ي ت��اريخ، وجغرافي��ا و يج��ب أنْ  ،ن��ةالمعيّ  لَِم��اتاْلكَ فيم��ا يتص��ل ب ) ً
��اِميّ ، أو ھ��ذا الش��عب اSرض �� اْلَكلَِم��اتھ��ذه  تتواف��ق م��دىً  إل��ى أيّ أو ذاك، ونفح��ص  الس� Kة اْلقُْرآنِي

  .ھابانسجام مع
  

   )3 �اِميّ م اSم� بعين ا�عتب�ار أيّ  نأخذَ  نا يجب أنْ دة فإنّ المجرّ  اْلَكلَِماتق بفيما يتعل�  ) ً  ةالس�
ھ�ي عل�ى منھا بقوة الظروف أو بقربھا م�ن الحج�از كان�ت  ، وأيّ حازت على حضارة أدبية أو�ً 

  .أو ذاك يK اSدب فرعِ الفي ھذا  هِ مباشراً على لغتِ  التي مارست تأثيراً  اSرجح،
  

�اِميّ  الل̀غ�اتمن أجل نظرة عامة على الع5قات المتبادل�ة الت�ي ت�ربط     ة بعض�ھا ب�بعضالس�
  :جانبية من � تحتاج إلى توصية خاصّ  ةَ اليّ التّ  اSعمالَ  فإنّ 
  

- Wright's Comprehensive Gram. of the Sem. Lang.; 

- Brockelmann's Grundriss; 

- Zimmern's Verg. Gram. d. Sem. Sprachen; 

  
  

  .بصدد الموضوعالمعروفة  ُنلِدِكه Sعمالإضافة 
  

  
I  

  

  ا.َْع2َمِ  أَْسَماءُ 
  

�رَيانِيّ في صيغتھا  اردةٌ و القُْرآنِ في  ةالِكَتابِيّ  اتِ خصي� ش� ال أع5مِ  أَْسَماءَ  إن�    Kومث�ل ھ�ذه. ةالس 
 َSَم�ْرَيم، وَزَكِري�ا، ُن�ْوح، َيْعقُ�وب، إِْس�َرائيل، إس�ماعيل، إِْسَحاق، فِرَعْون، ُسلَْيَمانتتضمن  ْسَماءا .
 َSخرى المس�تعملة ف�يالِكَتابِيّ  ْسَماءواSس�ة َيْھْوِدّي�الكت�ب ال ة ا �رَيانِيّ ف�ظ ف�ي ة لھ�ا نف�س اللّ الُمَقد� Kةالس 
  .رحتحتاج إلى بعض الشّ  ةاليّ التّ  ْسَماءُ واSَ . اْلِعبِري�ةو
  

وبالنس�بة  .الھاءبحرف  ينتھيان ַּפְרעה و למהׁשְ  ْيناْلِعبريّ ن ا�سميْ  إن� : فِرَعْونو نيمَ لَ سُ 
ُ الق ابةـكت فإن�  وعلى ذلك؛ �وتين ـن الصرفيْ ـالحب ُسلَْيَمانل في  نونحرف (  فِرَعْونو نليمَ سُ  ْرآنـ
رَيانِيّ من الصيغ تأتي  يمكن أنْ  ) ا�سم ايةـنھ Kو ������ : بـفحس نن ا�سميْ ذيْ ـة لھالس ����	 
� 

ف�ي  واSل�ف القب�ل اSخي�ر .) pe بع�د i ا الح�رف الص�وتيـل5س�م اSخي�ر فيھ� الَحَبِشي�ةالصيغة  (
قب�ل اSخي�ر  المقط�عَ  أن� ھنا  ن5حظَ أْن  وعلينا .ساخإضافة متأخرة من النّ  ُسلَْيَمانعاصر فظ الماللّ 
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رَيانِيّ �سم في ا )واوال( Kات المكتوب�ة قب�ل عھ�د َمْخُطوط�الف�ي و قديم�ة عدي�دة، غائب في كتبٍ  الس
�د �رَيانِ ة َمْخُطوط��الانظ��ر .  ������ :ا�س�م يظھ��ر عل��ى النح�و الت��اليف��إن�  ُمَحم� Kة ف��ي المتح��ف يّ الس

اِدسن ة نفسھا تعود للقرَمْخُطوطوال Add., 14, 602 ff., 82a and 84b (.1 (البريطاني   اْلس�
ابعبداية القرن  إلىأو على اSكثر    .حيّ سيّ المَ  الس�

  
�رَيانِيّ تنحدر بدون شك من الص�يغة  قسحَ إِ  الَعَربي�ةھنا في : إِْسَحاق Kةالس وليس�ت  ����

2). يود بحرف(  יׂשחק أو יצָחק :اْلِعبِري�ةمن 
  

  

بھمزة أو بدونھا  ( إِْسَرائيلو إِْسَمِعْيلنفس الم5حظة تنطبق على  إن� : إِْسَرائيلو إِْسَمِعْيل
 יְִׂשָרֵאל و יְִׁשָמֵעאל تا عبريتينـو ليس ��	��� أو ��	�� و ������ تانسرَيانِيّ اً ـھما تمامو. )

 3ي��تس،ڤ، انظ��ر كت��اب ھ��ورإِْس//َمِعْيل ت��ي تحم��ل اس��مبع��ض النق��وش ال وم��ن أج��ل مص��ادر إل��ى .
4.وھارتمان

  

  

����� = َيْعقُ�وب: ة أكثر منھا عبريةسرَيانِيّ  بيقين كبير َيْعقُوباسم  إن صيغة: َيْعقُوب� 

وقد ورد ا�سم خمس . وبدون حرف لين طويل ياءلحرف  حتاپبحركة  יֲַעקֹב اْلِعبِري�ةفي  ھابيد أن
�ةمث�ل  ي�اء س�اكنح�رف بح�رف ل�ين طوي�ل و اْلِعب�ريّ المس�وري  ال�ن�صمرات فحسب في   الَعَربي�

رَيانِيّ و Kكثر حداثة ل5سمالسSرجح يمثل اللفظ اSة، وھو على أعم ا.  
  

�ة إنّ . ُن/ْوح �ة ُن/ْوحو ؛ھ��ي بعي�دة بع�ض الش��يء נֹחַ   اْلِعبِري� ��رَيانِيّ ھ��ي بالض�بط  الَعَربي� Kة الس
  . ��� الَحَبِشي�ةو

  
��ةب َزَكِري//ااس��م  نإ: َزَكِري//ا ���� أيض��اً  س��رَيانِيّ  الَعَربي� 
	 
��ةول��يس م��ن الص��يغة  ب//ألف ��  اْلِعبِري�

ةأو  الھاءبحرف    ). ا�ِْغِريقِي�ةن المأخوذة ع ( Zakarias الَحَبِشي�
  

�رَيانِيّ و الَعَربي�ةفي الصوت اللين اSول للكلمة، ف �حظ ا�خت5ف: َمْرَيم Kبي�د  )) َم/ر ((ة الس
حسب المسوره على ترج�وم  هأن، يتوجب م5حظة حالٍ  وعلى أيK .  )) مير ((المسوري  صالن� أن 

ً لفظاً ترجوميّ  م بدورھا كانتفإن� مري .) 20:  15( على الخروج  5)ب  84( أونِكلوس  في و. ا
  .Maryamن ن طويليْ ك5 المقطعيْ  فإن�  الَحَبِشي�ة

  
، إِْس/َرائيل، إِْس/َمِعْيل أَْس�َماءَ  وبم�ا أن�  .حص�راً  بريّ فظ عِ بل ِكَتابِيّ  اسمٌ في القُْرآِن ة ليس ثم� 

وھو تماماً اSكثر  اْلِعبريّ انحرافھم عن اللفظ  ننتبيّ  ه بوسعنا أنْ ع ا�ھتمام فإن� وھي موض إسحق
��ةن اللغت��يْ  � يلت��زم بقواع��د)  القُ��ْرآنِ ر أو مح��رّ ( ه مؤلَّف�� م5حظ��ة Sن�  ��ةو الَعَربي� ب��ع يتب��ل  اْلِعبِري�

رَيانِيّ  Kالَعَربي�ةو اْلِعبِري�ة في للمضارع الث المفردخص الث� الش�  حرفَ  ومن المعروف جيداً بأن� . ةالس 
اس�م العل�م؛ وس�يكون طبيعي�اً أكث�ر أن تك�ون ف�ي ص�يغتھم  قب�ل اْلِعبِري�ةفي  يسبق ال�ِذي يودحرف 
لف، ـ وھ�ي ب�أ إِْس/َحاقو  إِْس/َمِعْيل� )  ي�ا( بحرف  ياسحقو إِْسَمِعْيليعلى سبيل المثال  الَعَربي�ة

 
1 Pp. 709 and 714 in Wright's catalogue. On the gods Shalman and Solomon see Clay, 

The Empire of Amorites, pp. 91, 156, and Meyer, Die Israeliten, p. 295. 
  Fraenkel, Z.A., xv., 394: انظر 2

3 Koranische, p.92 
4 Arabische Frage, pp. 182, 252 sqq. 
5 

Edit. Berliner, 1875. 
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 اSصلي للعبريين، Sنفظ اللّ ن على كمأكثر ما ي ريان Sجل الحفاظالسK ل بَ الصيغ المستخدمة من قِ 
  .اْلِعبِري�ةو الَعَربي�ةكما في  يود وليس ننو الحرف الشخص الثالث المفرد في لغتھم ھو

  
ي في الوقت الحاض�ر نّ إ. ھي ألفاظھاأَ� وأع5ه  َماتاْلَكلِ ظر من كل وثمة حقيقة �فتة للنّ   
ا?نتش/ار  ((لدراس�تي  كتتم�ة الَعَربِّي�ةِ  الَجِزْي�رةِ  ف�ي َمِس�يحي�ةر للالمبّك� اِرْيخـ� اْلت�ة ـك في دراس�ـمنھم

ةر للالمبّك/// ةر للوا?نتش///ار المبّك/// ((، و  )) يا الوس///طىـف///ي آس/// َمِس///يحي	 ،  )) ف///ي الھن///د َمِس///يحي	
غالبي���ة  يتب���ين ب���أنّ وم���ن ھ���ذه الدراس���ة . واليعل���ى الّت��� 1926وس���نة  1925س���نة  نيْ المنش��ور
ي�ة ول�يس َيْعقُوبال ا ينتم�ون إل�ى الجماع�ةح�ول الحج�از وجن�وب س�وري يحيط�ونن ال�ِذين المسيحييّ 

المنافح  تمكن صف القرن التاسع المسيحي حينماحتى في منت وقد كان ذلك ھو الحال .للنسطورية
) ن المس��يحييّ ( إن  ((: عه أن يكت��بـك��ان بوس�� ذيـال��، ب��ريّ دين الطّ ـع ُمح��ب ال��5ـ�ط��ن اـالحس��

  1. )) من اليعاقبة والمالكيين خ5 أقليةموجودون بين العرب ما 
  

. يين ول��يس لليعاقب��ةرودة أع��5ه يع��ود للنس��طال��وار اSَْع��5َم ْس��َماءالَعَربِ��يS Kَ ف��ظ لّ ال إن�   
 ترد في، كما إسحق، وإِْسَرائيل، إِْسَمِعْيل، وليس إسحوقو إسرويل، ويلمعإسيقولون  فا/خرون
  .القُْرآن

  
بِيّ  يتمّثل باسم فحسب، إِْذ يظھر ـ ا�غريقيّ  ال̀روَمانِيّ العالم  إن� وعلى ما يبدو ف   يون�ان  الن�

بِيّ ، ويونس باسم ا الن� ُسْوَرةُ  ( 2الفاصلةمن أجل )  !ھكذا(  َياِسين مرة واحدة، وإلياس باسم، إِيلِي�
اف�اتِ   من جان�ب شران ا�سمين نُ ذيْ ھ ، إن� حالٍ  وإنه لشديد ا�حتمال، على أيK . ) 130/ 37: الص�
س�اطرة، اليعاقب�ة والن� م�ن  اً رج�ا�ً كث�ر نھم مباشرًة؛ وبالفعل ف�إن� خذا عوقد أُ  ال̀سوِريّينن المسيحييّ 
ة إما إغريقيّ  أَْسَماءً  الث المسيحيّ اً من القرن الثّ كانوا يحملون بدء ال̀سوِريّينن المارونييّ ن والمالكييّ 

وكمث��ال . يبلغ��ون ا/�ف ج��ال اSدب��اءر� ھ��ؤ�ء ال إن� . ة فحس��بإغريقّي�� 5حق��ةبالكام��ل أو ُتلف��ظ ب
ك��ان يطل��ق عل��يھم  ينن كثي��رس��ورييّ  أنّ  تبي��انه بوس��عنا ھن��ا فإّن��)  س//ين( توض��يحي عل��ى نھاي��ة 

  .وھكذا توما، ىمتّ  ،ايوحنّ  نبد�ً م توماس، وماتيوس، ويوحنيس
  

 3إلي/اسص�يغة ا�س�مين  إن� حقيق�ة زة بالمعزّ  الم5ئمة يا ھظرة التي عرضناھا ھنالنّ  إنّ   
رَيانِيّ في  4يونسو Kران ـن يظھميْ ـكلى ا�س إنّ ـف الَحَبِشي�ةوفي . القُْرآنھما كما في ة فِلَْسِطينِيّ ة الالس

ّ في الل نّ ـ، لكيونسو إلياسل ـكذلك مث رَيانِيّ ظ فـ Kي يس�مّ  ال��ِذي، )صاحب الس�مكة (  ونـ` ذا الن الس
، وھو على اSرجح يستلزم ضمناً أنه حصل على ) 87/  21:  ُسْورةُ اSْنبَِياءِ  ( يونان به القُْرآن

  .ال̀سوِريّيناسمه من 
  

رَيانِيّ تطبيق المنھج  من   Kالس  َSَْع�5َم ْسَماءSض�وءاً عل�ى نس�لط  ه س�يكون بوس�عنا أنْ فإّن� ا
� القُ�ْرآنف�ي  ه ل�ديناا، فإّن�فبالنس�بة ليوحّن�. القُْرآنفي  ُمستعملة أَْسَماءبعض صيغ  Kب�ة ييغة الغرالص

فف�ي . انـّ يوحن/ س�رَيانِيّ ا�س�م ھ�و م�ن غي�ر ري�ب تقريب�اً  بأن�  5وأنا اعتقد مع مرغوليوث. يحيى
، أو يوحن/ان، ُيوحّن/ا ُتق�رأ والت�ي يمك�ن أن الكلم�ة تظھ�ر  ر وغير منق�وط ف�إنّ المبكّ  القُْرآن
�ةأخرى إلى جان�ب  � يعرفون لغةً  نال�ِذياء المسلمون والقر�  ؛يحيى ن�وا الص�يغة الخاطئ�ة تبّ  الَعَربي�

 
  .من ترجمتنا 157، ص كتاب الدين والدولة 1
  .المترجمـ . جعالشعر وقرينة الس� كلمة آخر ا/ية كقافية : الفاصلة 2

3 Palestinian Syriac Lectionary, p. 289 (edit. Mrs. Lewis and Mrs. Gibson). 
4 Ibid, p.24.  
5 Moslem World, 1925, p.343.  
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ھذا ا�سم الغريب ھ�و  بأن�  1ة مع ليدزبارسكيير قادر على ا�ط5ق على الموافقوإني لغ. ليحيى
  .قديم َعَربيّ اسم 

  
ال�ذي يق�ع ف�ي ) ليس�وع  القُ�ْرآنط�ى ف�ي ا�س�م المعُ (  عيس/ى وبنفس القدر بالنس�بة �س�م  
دٍ ه كان قيد التداول قبل ، ويبدو أن� نااھتمام مدار  إن� . هلِ�بَ ه ق�د ُص�يغ م�ن قِ أنّ  محتم5ً  و، و� يبدُمَحم�

 م 571 (ن العرب، كان يحمل في سنة انيين المسيحييّ ديراً في جنوب سوريا، قرب مناطق الغس� 
 :رـانظ�. ة بأھـل المسيحّيةخاص�  ، أيْ  ))وع ـاع يسـأتب تي تخصّ الّ  ((تي تعني والّ ، ةعيسانياسم ) 
) fol. 84b of the Brit. Mus. Syr. MS. Add., 14, 602  ( والت�ي تع�ود لنھاي�ة الق�رن

اِدس ابع نالقربداية  أو في أبعد تقدير إلى اْلس�  أنّ ذل�ك  ج�دوى 3،يس/وإ ف�ظ المن�دائيّ للّ وليس  2.الس�
، لعيس/و ةٌ ھ�و ب�اSحرى ت�ذكر فظ المندائيّ اللّ  إنّ . ھمزةالمندائية لفظ له في  ) ع( الحلقي الحرف 
  4.ال̀سوِريّينالمتداول من قبل  ل المركونينجيا�يسوع كان مكتوباً في  اسمَ  ذلك إنّ 

  
  

II 

  

يِنيّ ات ُمْصَطَلحال   ةاْلد�
  

ينِيّ ات ُمْصَطلَحال أغلب إن�    Kرَيانِيّ من  مشتقة القُْرآنوجودة في ة الماْلد Kوف�ي ھ�ذه الفئ�ة  ،ةالس
  :ات مثلُمْصَطلَحسندرج 

  
  .42/ 69: ؛ ُسْوَرةُ الَحاق�ةِ 29/ 52:ُسْوَرةُ ال̀طْورِ   ����  من  كاھن
����  من  مسيح�  وأماكن أخرى. 3/45: ُسْوَرةُ آِل ِعْمَرانِ   
��  من  5قّسيس��  .82/  5: ُسْوَرةُ الَمائَدةِ   �
  .، الخ1/4:ُسْوَرةُ الَفاتَِحة) بمعنى الحساب اSخير (   �!�   من  دين 
  .80/15: ُسْوَرةُ َعَبس  �#	"  من  َسَفَرة
  )معنى إِْنِجيلّي، يستخدم كثيراً (   �%$  من   6َمَثل

  ومواضع أخرى. 2/53: ُسْوَرةُ الَبَقَرةِ   ��&� �  من  7فرقان
  ع أخرىومواض. 256/ 2: ُسْوَرةُ الَبَقَرةِ   (���)'  من  طاغوت
انِي   .63و 44/ 5: ؛ ُسْوَرةُ الَمائَدةِ 79/ 3: ُسْوَرةُ آِل ِعْمَرانِ   &* �  من  8َرب	
  .183/ 3: ُسْوَرةُ آِل ِعْمَرانِ   ��&* �  من  قُْرَبان
  واردة بكثرة  ���%'  من  قيامة

  .75/ 6: ُسْوَرةُ اSَْنَعامِ   ��+�)'  من  َملَُكوت

 
1
1 Johannesbuch ii., 73: cf. also Nöldeke in Z.A., xxx, 158 sq. 

2 P.714 in Wright's Catalogue.  
3 Nöldeke's Mand. Gram., xxix and 55; Lidzbarski. Mand. Liturgien, 191. 
4 Mitchell's St. Ephraim's Prose Refutation of Mani, Marcion, and Bardaisan, vols. i-

ii., 1912-21 (as in index), and see my study on same in J.R.A.S., 1922, p. 530. 
رَياِنّية  من الجدير بذكره ھنا أنّ  5 Kانيّين العرب لجنوب سورياتعملاُس يشَقش� الكلمَة الس . ت كاسم علٍم من قَِبِل الغس�

 Mar Kashshih, the Arab," in Brit. Mus. Syr. MS. Add, 14, 458, p.48, in(انظر 

Wright's Catalogue  . ( ّدٍ  موتِ  قبلَ  رةً إن الَمْخُطوطة كانت محر   . ُمَحم�
ن المسلمين ال�ِذين � يعرفون لُغًة المفسريّ  خمينات العقيمة بصدد ھذه الكلمة من جانبِ تّ ر من الُطرحت الكثي 6

  .الَعَربي�ة َساِمّيًة أخرى غيرَ 
  .نفس الم5حظة 7
  .نفس الم5حظة 8
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  ورادة بكثرة  , %'  من  جّنة
  في صيغة المفرد والجمع. ورادة بكثرة  ���-  من  م2ك
ْحلِ   ��!�� &.�  من  اْلقُُدسِ  ُرْوحُ    .102/ 16: ُسْوَرةُ الن�
    .واردة بكثرة  �#��  من  نفس
  .9/ 48: ُسْوَرةُ الَفْتِح   ��/  من  َوق	رَ 
  ورادة بكثرة  �)'  من  آية
 ّK  ل�ه يل�وح أنّ كلمة قبل إِْس�5َمّية ل. القديم سطوريّ فظ النّ اللّ   �0'  منg ھ�ا

  .إلهممثلة بصيغة 
  �23)' صلوةومشتقھا   123  من   صلّى

�� صومومشتقھا   43  من  صام .3  

  �56%' خطيةومشتقھا   �56  من  خطي 

    �#	  من  كفر
اف�اتِ   !*��  من  َذْبح   .107/  37: ُسْوَرةُ الص�

  .143/ 7: ُسْوَرةُ اSْعَرافِ   �),�1  من  َتَجل	ى
  تقاتھاوكل مش  �78  من   سّبح
  .30/ 2: ُسْوَرةُ الَبَقَرةِ   �/9  من  َقد	س
َساءِ   �6*�  من  ُحْوب K2/ 4: ُسْوَرةُ الن.  
ْعدِ   (�*�  من  ُطوَبى   .29/  13: ُسْوَرةُ الر�

  
  

رَيانِيّ ات ُمْصَطلَحبال القُْرآنِ  ارتباطَ  إن�    Kينِيّ ة الس Kاْلد hة، مث�ل وتّي�ھأيضاً في التعابير ال5ّ  ة جلي
ُ ن ُ لَى نعَ  ورـ ، ) ���:&" م�ن ن/ورحي�ث ) (  35/ 24 ( ورِ ال̀ن� ةِ رَ وْ ُس� م�ن، )نور من ن�ور ( = وٍر ـ
ُس��ْوَرةُ  (ا�ب��رة  مّ ـل وس��ـة، مث��ل قص��ة الجم��الِكَتابِّي��ش��به  اةـار الموح��ـاھد واSفك��م��ن ك��ل الش��وو

يحي�ي يميت و ال�ِذي؛ وفكرة ا�له ) 24/ 19: ىمتّ (  ,�- مثل جمل، حيث ) 40/ 7: اSْعَرافِ 
، ) 6/ 2: ص�موئيل 1 (ف�ي : �16 و ���% ، مث�لأَْحَيا، حيث أََماَت و) 44/ 53: ُسْورةُ الَنْجمِ ( 

  .في الصيغة الثانية اْلِعبِري�ةوحيث 
  

ُسْوَرةُ ؛ 133/ 7: ُسْوَرةُ اSْعَرافِ (  ُطوَفانة، مثل الِكَتابِيّ  ھذا ما ينطبق على الحوادثو  
ُ الَعْنَكب�� ُس��ْوَرةُ ( يح ـير إل��ى المس��ـ، وھ��ي تش�� ��23; نـم�� وص//لب،  (�� ��� نـ، م��) 29/14: وتِ ـ
: ُس�ْوَرةُ اSْع�َرافِ  ؛57/ 2: ُسْوَرةُ الَبَق�َرةِ (  1� � من َمنَّ  وبالمثل سوف نعدّ ).  157/ 4: النKَساءِ 

�%' م�ن أس/باط، و ����> م�ن ) نفس ا/ي�ات ( َسْلَوىو ). 80/ 20: طه ؛160/ 7 وفئ�ة  . �8=
��رَيانِيّ ا اSلف��اظ م��ن أخ��رى Kرجم��ت حرفي��اً؛ مث��ل م��ا س��وف نع��د تُ  ةس��رَيانِيّ ا ف��ي كلم��ات نج��دھ ةلس

َس��اءِ (  ����%' م��ن، كلم//ة، و ������� ، م��نرس//ولا�س��تعمال المتك��رر ل��ـ  K171/ 4: ُس��ْوَرةُ الن ،
  ).ومواضع أخرى

  
�رَيانِيّ اSص�ل  أع5ه، يمكن رفض اْلَكلَِماتقلي5ً من قائمة  بأن�  لعلى ثقةٍ ي وإنّ    Kإنّ . ل�ه الس 

لف�اظ أع�5ه كافي�ة م�ن أج�ل اS من كلمات أخرى، بيد أنّ  بعدد � حصر له اددالقائمة يمكن أن تز
يِن◌ْ ن يْ ُمْص�َطلَحال وإنّ . ھ�ذه القائمة اSول�ى ھدف Kأْثِير نن يظھ�راذيْ ن اللّ�ْرآنِييْ اْلقُ�ن اْل�د�  اْلِعب�ريّ  الت�

 
لوى، انظر  يمكن أنْ  1 ). Fraenkel, De Vocabulis, p.24(تكون قد أُخذت من اْلِعبِري�ة Sنھا ُتذكر مع الس�

  .إني لتمام ا�تفاق مع ھذا الباحث بصدد بعض اْلَكلَِمات في ھذا الفصل
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اُبوت ،التوراة: التقنيانان ُمْصَطلَحال اـھم  39/ 20ه َط�ُسْوَرةُ : ؛ 248/ 2: ةِ رَ قَ البَ ُسْوَرةُ  ( 1والت	
/رَيانِيّ والت�ي تغي�ب عنھ�ا الم�يم ف�ي  .جھ/نم םִהּנָ ּגַ  ،ةَراِمّي�بدرج�ة م�ا عل�ى ا/ ينطب�قوھذا ).   ةالس�
) 23/  39 ( ُس��ْورةُ ال̀زَم��رِ ، و) 87/  15 ( ُس��ْوَرِة الَحْج��رِ ف��ي ، َمَث//انِيكلم��ة  إنّ . ةك5َِس��يِكيّ ال

� ممك�نٌ  لھ�و أم�رٌ  مش/ناع5قتھا مع الكلم�ة التقني�ة  ن� غامضة، وإ وم�ن . ه ل�يس مؤك�داً تمام�اً بي�د أن�
رَيانِيّ ، في  ))طبيب  ((، حبر مفردةَ  الجانب ا/خر، فإن�  Kوبتغير بسيط في المعنىاْلِعبِري�ةة والس ،.  

  
أْثِيرَ  بالحقيقة إنّ    ينِيّ  القُْرآنعلى معجم  َيْھْوِدي� ال الت� Kھميّ  قليلُ  أمرٌ  اْلدSةا.  

  
 ( ق�تتوثّ  لحجاز والحبشة، والع5قات الّتيغم من الع5قة الوطيدة والعميقة بين اعلى الرّ   

المسلمين  أن�  نتيجة لواقعة)  الموضوع خين المسلمين بشأن ھذاالمؤرّ  قَ نصدّ  إذا ما كان علينا أنْ 
ينِيّ مفردة ال إن� ملك الحبشة، إِ��  ،جاشيّ جاءوا إلى النّ ل اSوائل Kالوحيدة التي أثرت ف�ي  الَحَبِشي�ةة اْلد
 بھ�ا نتيج�ةً  وح�يق�د اُ  ،ُص/ُحفكلم�ة  تك�ونَ  وم�ن الممك�ن أنْ . حواريينكانت كلمة  القُْرآن أُْسلُوبِ 

  .ةٍ حبشيّ  تطابق مع مفردةٍ ل
  

لمف�ردات لف�ظ ا ، ب�أنّ القُ�ْرآنف�ي  اSَْع�5َم أَْسَماء، كما فعلنا في حالة ن5حظَ  وھنا علينا أنْ   
رَيانِيّ  Kوليس نفرقو الثانون يلفظون إذ. ن وليس بين اليعاقبةسطورييّ بين النّ  ة أع5ه ھو السائدالس ،
  .، الخ) دةِ بالش� (  َقش�يشوليس  َقشيش، قربان، وليس قربون، فرقان

  
III  

  

  العامة اْلَكلَِمات
  

رَيانِيّ ھا شائعة في ، بيد أنّ الَعَربي�ةفي  ليست شائعةً  القُْرآنة كلمات في ثم�    Kوعلى ذلك . ةالس
  :سوف نحصي

  
ُ ق رس الِكَتابِّي، أو القراَءة  �	� � من  رآنـ   2.كلمة سرَيانِّية تقنّية تعني الد�

ْحَمنِ 40/ 18: ؛ ُس��ْورةُ الَكْھ��فِ 6/96: ُس��ْوَرةُ اSَْنَع��امِ   8��6 � من  ُحْسَبان : ؛ ُس��ْورةُ ال��ر�
55 /5.  

  .59/23: ؛ ُسْورةُ الَحْشرِ 48/ 5: ةُ الَمائَدةِ ُسْورَ   ���� � من  ُمَھْيِمن
  .87/ 21: ُسْورةُ اSْنبَِياءِ   ���� من  ُنون
  .80/ 20: ُسْورةُ َطه  (�&" من  ُطور
رْ    ومواضع أخرى. 39/ 25: ُسْورةُ الفُْرَقانِ   )*	 من  َتب	

  . 8، 2/  5: ُسْوَرةُ الَمائَدةِ : ؛ قارن كذلك3/ 108: ُسْورةُ الَكْوَثرِ   � <' من  َشانئ
َنةِ ( ة ليقَ بمعنى الخَ   *	�%' من  َبِري	ة K7ـ  6/ 98: ُسْوَرةُ الَبي .(  

 
؛  ּתֹוָרה :التوراة باْلِعبِري�ة. [ ما زال غامضاً  الحقيقيّ  اشتقاقھا ا فإن� ـ، وبرأينمعروفٍ  غيرُ  سورةٍ  كلمةِ  أصلَ  إنّ  1

  . ) .المترجم.  ֵּתיָבה :الت�ابوت باْلِعبِري�ةو
رَياِنّية  قُْرآني بأن� كلمة ذھن�  ليس ثّمة شك في 2 Kع الفصول من جمي إْذ سم�ى ال̀سريانُ  .قريانتبدو مثل الكلمة الس

س التي كان يجب أن  بِّي ببساطة على كتابه الكلمة . )  قريان ( قرأ في الكنائستُ الِكَتاب الُمَقد� وقد أطلق الن�
وعلينا أن نتذكر بأن� . في الكنائس الَمِسيحي�ة في أيامه حف الوحي� التي كان معتاداً على استعمالھا لتسمية صُ 

ـ وصارت  قرآنوالتي كان يمكن أن ُتقرأ  قرنكتب ببساطة الكلمة كانت تُ  في أقدم َمْخُطوطات القُْرآن فإن� 
 اSقدم فظِ ة للكلمة بدون ھمزة ھي رسابة من اللّ ھذه القراءَ  بأنّ  ي أظنّ وأنّ . بدون ھمزة قرنكذلك ـ أو 

لجعلھا ، ولمفردةا لتعريبوأن لفظ الھمزة ھي قراَءة متأخرة قد ُتبنيت �حقاً ).  يابـ (  قِريان، أو قـُريان
  . قرأتتطابق مع جذر فعل 
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  .بمعنى أعطى الملك. 48/ 53: ُسْورةُ الَنْجمِ   ��1 من  أَْقَنى
  .19/13: سورة َمْرَيم  6  � من  َحَنان

  .، الخ92/ 6: ُسْوَرةُ الَمائَدةِ   ��� من  أُمّ 
  

(  ُمش/كم�ن  ِمْس/ك.  ))فاكھ�ة  ((ن�ى عبم، اـأّب/أو  اـإّب/من  ) 31 /80: ىُسْوَرةُ َعَبس(  أبّ 
ا دخل��ت إل��ى ـھ��بي��د أنّ ، فارس��يّ  م��ن أص��لٍ  رّبم��ا كان��ت الكلم��ة). [  26/ 83: ُس��ْورةُ الُمَطفKفِ��ينَ 

رَيانِيّ  Kةالس[ .  
  

). [  12/ 42: ُس�ْورةُ ال̀ش�وَرى؛  63/ 39: ُسْورةُ ال̀زَمرِ ) . ( اح ـمفت(  قِليدمن  َمَقالِيد
رَيانِيّ عبر  القُْرآندخلت إلى  ، بيد أّنھاالكلمة من أصل فارسيّ  Kبرھان ذلك  افـقوحرف . ةالس.[  

  
، حيط ب�ه الش�كوكيبدو أن� أصلھا ي[  ). 21/ 76: ُسْورةُ ا�ْنَسانِ ( من إسَتبَرغ  إِْسَتْبَرقٌ 

رَيانِيّ عبر  القُْرآنأنھا دخلت  إِ��  K1.]ة الس  
  
ة ھن المعجمّي��ة ال��ذّ م��ن ح��دّ  اً مق��دار ھن��اكة بالكام��ل، ول��يس س��رَيانِيّ  أع��5ه اْلَكلَِم��اتإن 
�. ، ال�خمھيمن، طور، نونـ سوف تنجح في تعريب ا ـة برأينوالقواعديّ   (م�ع فراينِك�ل  أعتق�دي إن�

، ھ�ي م�ن ) ، ال�خ25/ 6: اSَْنَع�امِ ُس�ْورةُ  (، ف�ي اطيرأَس/كلم�ة  ب�أن� )  250، ص نفسهع ـالمرج
رَيانِ  Kرون أعط�اه المفّس� ال�ِذيالتفسير  إن� .  ))مكتوب  شيءٍ  كتابة، محفوظات، أي̀  ((،  ��%&" ةيّ الس

عل�ى معن�ى  إض�فاءِ ج�ل من أ ، حيلةاعتباطيّ لھو  ))، قصص اتميثولوجيّ  (( ھا تعنيالمسلمون بأنّ 
م�ع لغ�ات  للج�ذر، أو بمقارنت�ه � من المعنى ا�ش�تقاقيّ  من فھمھا، وليس مبرراً جملة لم يتمكنوا 

  2.ة أخرىَساِميّ 
  

اُكتش��ف ف��ي ا/ون��ة  ظھ��ر كت��ابٌ ، ويُ  &�6 ��� ، م��نرحم//انھ��ي  القُ��ْرآنكلم��ة أخ��رى ف��ي 
بِيK  بل عصرِ في اليمن قَ  اُستعملتالكلمة  بأن�  3كتاب الحميريين ـ اSخيرة   .الن�

  
رَيانِيّ يغة الصّ  إنّ  K3 ـ ص/ّديقبكلم�ة  القُ�ْرآنة تتمث�ل ف�ي فِلَْس�ِطينِيّ ة الالس، رج�ل نزي�ه،  !��

��رَيانِيّ ف��ي . وجمي��ع مش��تقاتھا Kوّ  ة ف��إن� ك5َِس��يِكيّ ة الالسSةه ف��ي ، بي��د أّن��زاي//نل ھ��و الح��رف ا��  اْلِعبِري�
  .هصادت

  
م�ن خ�5ل ث��5ث  مباش�رٍ  ي�رِ غ بش�كلٍ  القُ�ْرآنل ف�ي يتمّث� ال̀روَم�انِيّ ـ  م ا�غريق�يّ الَ الَع� إن� 

/ 3: ُسْوَرةُ آِل ِعْمَرانِ  ( ِديَناراس؛ القيَ وزن، الوَ وقة بالعملة، ولة المتعلّ الد�  اتتقنيّ  إلى تشير كلماتٍ 
75  (denarius  ،درھ////م )  َ20/ 12: ُس����ْورةُ ُيْوُس����ف  ( ،drachm ؛ ارـَ قِْنط////، وKintar  )

ه على اSرجح ة، ذلك أن� ليس لھا من أھميّ  حالٍ  على أيK  وھي ) . ، الخ75/ 3: ُسْوَرةُ آِل ِعْمَرانِ 
وھذا .  � %&" و !� 	" ةرَيانِيّ السK اطة ـعبر وس القُْرآن اـخلتد قنطار، ودينار مفردة كبير أن� ٍد ـإلى ح

 كٍ ـدخلت ب�دون ش� ، والتي) 91، 7/ 6: اSَْنَعامِ ُسْورةُ  ( χἀρτης، قِْرَطاسحدث مع مفردة  ما
رَيانِيّ عبر  القُْرآنَ  K(�?� ةالس	�17: ُس�ْوَرةُ ا�ِْس�َراءِ  ( اسـقِْسَط/عن  ول الشيء عينهـيمكن قو ، / 

يغة و أق��رب للّص��ـ، ھ��ح��الٍ  ، عل��ى أيξέστης  K ھج��اء إن�  ). 182/  26: ُس��ْورةُ الُش��َعَراءِ ؛ 35
 

 ,Lagarde's Gesammelte Abhandlungen، ال�ِذي يحيل إلى Fraenkel, De vocabulis, 25: انظر 1

  ). .also Siddiki, Studien, 8: (انظر كذلك.  .13
2 Cf Nöldeke-Schwally, Ges. d. Qor., i., 16, and especially the references given by 

Horovitz, Kor, Unters., p.70, to the South Arabian inscriptions. 
 .المرجع السابق 3
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رَيانِيّ ، من المفردة ينالس� بنھاية  الَعَربي�ة K?��5 ة المطابق�ةالس�وعل�ى الجان�ب ا/خ�ر م�اذا ح�ول  ، 
�ُمْص�َطلَحل تمّث� الكلم�ة ن� لK اSح�وال إبك�؟ قطعاً  سرَيانِيّ ھو  ال�ِذياSول  قافحرف  اً لل�وزن اً تقني�
 كتبھ��ا كم��ا ك��ان يلفظھ��ا ال̀س��ريانُ  القُ��ْرآنِ  رُ س��تعمل ف��ي الش��رق اSدن��ى واSوس��ط، ومح��رّ كم��ا اُ 

ُس��ْورةُ  ( σάυδυξ، م��ن ُس//نُدسع��ن  ذات��هفھ��ل بالوس��ع الق��ول الش�يء . ون ف��ي زمانِ��هِ فِلَْس�ِطينِيّ ال
  .، الخ) 31/ 18: الَكْھفِ 

  
، عب�ر  diabolus، مشتقة من إبليس كلمةَ  أن� ه من المحتمل تماماً ى قناعة بأن� ونحن عل

يغ على نحو ق�اطع م�ع بع�ض الّص� اً وھذا ليس متعذر. ا.لفو الدالل بين اSوّ  القُْرآنخلط قارئ 
ه سيدفع بنا فإنّ بل، ، وإذا ما قـُ فھو متكلّ  بلسالكلمة بالفعل  اتصالَ  إن� . نن السابقيْ القديمة للحرفيْ 
وثمة ما ھ�و ج�دير . الَباحثَ ر سيحيّ  ال�ِذي ْسَماءة لkَ َساِميّ ة، وبا�جمال ليست َعَربيّ إلى صيغ غير 
��ة، الت��ي ھ��ي وثيق��ة الص��لة بالكلم��ة ال��ـواردة بكث��رة ج//نّ  كلم��ةف ؛بالم5حظ��ة أكث��ر  . genii ال5َتِيني�

 ( ِسِجلّ كلمة ، و κἀλαµος  ،calamus ـر بذكّ ، التي تُ قلمظر كلمة فت للنّ ه من ال5ّ وبالمثل فإن� 
، م�ن  σιγιλλιον  ،sigillum، والم�أخوذة ب�دون أدن�ى ش�ك م�ن ) 104/ 21: ُسْورةُ اSْنبَِياءِ 

رَيانِيّ خ5ل  Kحجار الكريم�ة مث�ل  اْلَكلَِمات أّما.  ��@���� ةالسSَمْرَج/انالمستعملة في وصف ا ) 

ْحَمنِ  ْحَمنِ  ( َياقُوتالْ ، و) 55/22: ُسْورةُ الر� ، ويمكن ةفھي كوزموبوليتي).  58/ 55: ُسْورةُ الر�
رَيانِيّ من  تكون قد أُخذت أنْ  Kرَيانِيّ من  خذتا أُ جح أنھكان من المر�  ة، وإنْ ُيوَنانِيّ ة أو الالس Kةالس.  

  
�اِميّ  غاتـ` الل�ب�ين  فت�ةة ال�5 ـوكمثال على الع5ق� �ة، الس�  ( َس/ْوط ن5ح�ظ أن�  عنا أنْ ـه بوس�فإن�

ة م�ع ـ ولھ�ا ع5ق�ة نس�بيّ  ))انھم�ار، فيض�ان  ((يؤخ�ذ بمعن�ى  يمك�ن أنْ )  13/ 89: ُس�ْوَرةُ الَفْج�رِ 
sōta 1.الَحَبِشي�ة  Kس�ياط، ض�ربات الس�ياط ((ن أعطوا للكلم�ة معن�ى ريّ المفسّ  فإن�  حالٍ  وعلى أي (( 
��رَيانِيّ م��ن  Kرَيانِيّ ة ب��المفردة الكلم�� ويمك��ن مقارن��ة. َش//ْوَطا)  النس��طورية (ة الس�� Kاللف��ظ  ( َش//ْوطاة الس

  . )) المعدن المصھور ((، ) وطاشُ : النسطوري
  

�اِميّ ة للغ�ات انيK َس�تب�رز م�ن المقارن�ة اللّ  ظ�رومثال آخر عل�ى نت�ائج �فت�ة للن�  بعض�ھا ة الس�
�ْجدَ ؛ 118/ 26:  ُسْورةُ الُشَعَراءِ (  حْـ َفتا في جذر ـنجدھ يمكن أنْ  بعضب )  32/28: ةِ ُسْورةُ الس�

�� حس��ب تطل��بوالت��ي ت Kتح��وزه الكلم��ة ف��ي  ال���ِذي؛ المعن��ى  ))م ْك��الحك��م ب��ين، حُ  ((ياق معن��ى الس
  2.الَحَبِشي�ة

  
ينِّي�ات ُمْص�َطلَحوكما في حالة ال Kة اْلَكلَِم�اتئم�ة قا ة ف�إن� اْلد� �رَيانِيّ  مش�تقة م�نال الَعَربي� Kة، الس
  .اً بعشرات أخرىيمكن أن يتضاعف حرفيّ 

  
ن�ا نش�ير ، فإنّ نن الس�ابقيْ ف�ي الب�ابيْ  وكما فعلنا. ھنا القُْرآنِ لت في أخرى تمثّ ة لغة ليس ثمّ و
رَيانِيّ  اْلَكلَِمات كلK  لفظَ  إلى أن�  Kالس hّياً َيْعقُوبوليس  ة نسطوري.  

  
  

IV 

  

  ا$ِْم2َء
  

 
1 Barth, Etymologische Studien, 14; Horovitz, Koranische, 13 
2 Cf.Horovitz, Koranische, 18; Nöldeke-Schwally, Geschichte, I., 219.  
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أْثِير ا�ِْم5َءظھر من خ5ل تُ  القُْرآنِ ة كلمات كثيرة في مّ ث   ريَ  الت� Kمثل�ة .انِيّ السSحوي�ة النّ  وا
  .ة ستكون كافية لغرضنااليّ التّ 
  

  . �23)' ، صلوة من ��6)' حيوة من ) أ (

  
، بناتلـ  بنت، مث5ً وزقـُوفُ ينطبق على الحرف الصوتي ، الممدودة ألف حذفَ  إنّ  ) ب (
رَيانِيّ بتأثير  Kالقديمة لقُْرآناات َمْخُطوطفي  ألفمع مكتوبة بدون كلمات الجَ  وكل̀  . * =% ةالس.  

  
ُس�ْوَرةُ  ( اْجَتَب/هُ  تتص�ل بالض�مائر، م�ث5 عن�دما المعتل�ةف�ي اSفع�ال  ءي/اال بقاء إن�  ) ج (

رَيانِيّ (  اْجَتَباهُ ، بد�ً لـ ) 121/ 16: الن�ْحلِ  Kمكتوبة  ) ا.لف ( كتعويض لـ يا إن� ).   ,��8> ةالس
المدروس��ة، وھ��ي ب��دون ش��ك تح��ت ت��أثير ح��ا�ت الف��ي  القديم��ة لق��رآنات اَمْخُطوط�� ف��ي جمي��عِ 
رَيانِيّ  Kةالس.  

  
تأخذ مكان أحرف  الحركاتِ  القديمة، فإنّ  القُْرآنات َمْخُطوطفي  أن� جمعينا  نعرف )د ( 

البوھم�ات  بك�ل تأكي�د م�ن مش�تقة ھ�ذه النق�اط مقتنع ب�أن� لي وأن� ) وأحياناً الطويلة ( اللين القصيرة 
انِي�ة ري� Kالصعبة أو الغامضة اْلَكلَِماتنفس الغاية في التي تشغل  1اتكزُ الن̀ و أ الَمسورّية الس.  

  
  

V  

  

  ةبَِناُء الُجَملِ 
  

  )أ ( 
  

،  ��� مش�ھور بط�رق المطابق�ة س�رَيانِيّ تشير إل�ى تعبي�ر ، وكلّ ترد فيھا  ة آية قُرآنّيةثمّ   
  .الَعَربي�ة اللَ̀غةوھو تعبير غريب تماماً عن 

  
/ُت بِ/ِه  �: جاء ) 120/ 11(  ُھْودٍ  ُسْوَرةِ وفي    ُس/ِل َم/ا ُنَثب� َوُك2ًّ ن	قُص َعلَْيَك ِمْن أَنَباء الر

رَيانِيّ  ُكلعن  ھذه تشف وُكلْ .  � فَُؤاَدكَ  Kفي الجمل بالمعنى  الُمْسَتعملَةة الس Kالوارد أع�5ه،  اْلقُْرآنِي
%' 2مث5ً 

A
��� ���! B���المفس�رين لج�اءوا  ف�إن�  عوبةالّص� تعليلومن أجل .  ��� ,�	 !��% 2

 .تسويات � قيمة لھا على ا�ط5قإلى 

  
بريّ يقول     ، فقال بعضُ ك2ّ في وجه نصب  الَعَربي�ةواخت5ف أھل  ((: في تفسيره لlية الط�
�ُت بِ�ِه فُ�َؤاَدكَ ن: رة، ُنصب على معنىصْ نحويي البَ  Kك�أن� . ك�5ً  قُ̀ص َعلَْي�َك ِم�ْن أَنَب�اء ال̀رُس�ِل َم�ا ُنَثب 

ب�ريّ  ن� ث�م إ. .)م. أ! مص�در ش�اذ ( ))عن�ده عل�ى المص�در  منصوبٌ  لَ الكّ   ال��ِذيل ال�رأي يفّض� الط�
  .يقول با�ضافة، وھو الرأي غير الصحيح بشكل جلي

  
 نب/أ بأن� مفردة)  637، ص الَكش	اف( والشيء نفسه يمكن قوله بصدد رأي الزمخشري   

، المجل�د أن/وار( اوي ـوالبيض�)  غرائ/ب ( يرهـفي تفس ينيسابويؤكده ال ھذا ماو .كلّ مفھومة بعد 
ھو تسوية عديمة الجدوى  ا$ضافةإن اللجوء إلى ). ھـ  1296، نسخة بو�ق، 582اSول، ص 

 
1 ' CD��E�  : ّالمترجمـ  ةِ رياني� قطة بالسّ الن.  

2 Breviarium Chaldaicum, i., 383 
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�ه1ً: بحقيقة وقد ظھر تكل̀فھا يجع�ل  ك/لّ  تن/وينو أل/ف ن� إ ـ 2ً؛ لXض/افةة ط�رف ث�اٍن ل�يس ثّم� ـ إن�
  .مسألة خارج البحث ا$ضافةوجود 

  
  )ب  (

  
ريق�ة ة، ب�نفس الطّ خص�يK ستخدم فيھ�ا ض�مائر ا�ش�ارة ف�وراً بع�د ض�مائر الش� ملة تُ جُ  ھناك

رَيانِيّ في  ستعملتي تُ الّ  Kالَعَربي�ةة، � في الس.  
  

 . � لُ/وَن أَنفَُس/ُكمْ ُثم	 أَن/ُتْم َھ/ُؤ?ء َتْقتُ  �: لدينا)  85 /2 :ُسْوَرةُ الَبَقَرةِ  (في السورة الثانية   
رَيانِيّ  ھولِن ويشير إلى ھنا لھو أمر غريب َھُؤ?ءتعمال اس إن�  Kا�شارة  استعمال ضمائر إن�  .ةالس

ً َعَربيّ  وليس سرَيانِيّ ھو استعمال  للتأكيد حركةھا فعل لة، عندما تتبعوبدون الضمائر الموص   .ا
  

(  اويـالبيض�و. ذوذـش�لل يقدم�ه سبٌب مقن�عٌ )  87، ص الَكش	اف( دى الزمخشري ـليس ل  
ت ذاك أن�( ارة ـيتجنب الصعوبة من خ5ل تق�ديم م�ث5ً لض�مير ا�ش�)  95، ص 1، المجلد أنوار

 ) 314، ص 1المجل�د ( ف�ي تفس�يره  بريّ ـ� الط�ويق�ّدم . بصلة متو تفسير، بكل ج5ء � يـ، وھ)
 عديم�ة الج�دوى ، وھ�ي تش�ير إل�ى حي�ل أخ�رىأن/تمبع�د مح�ذوف  ياداء النّ  حرفَ ثّمة  بأن�  تأوي5ً 

 ً ھؤ�ء (( و )) مبتدأ (( م ھي ـأنت بأن�  ) 328، المجلد اSول، ص غرائب( ابوري ـالنيسويعتقد . حقا
 ب�أن�  ھ�ذا المعن�ى عل�ىن ويستش�ھد ب�الكوفييّ ، بعد ذلكخبر، من خ5ل إدخال بينھما كلمات مثل  ))

  .تكون مفھومةً  مكان الموصول بطريقة � يمكن أنْ  ضمير ا�شارة قد احتلّ 
  

  )ج ( 
  

رَيانِيّ ، وھي خاضعة لتأثير المفردة َشْيءٌ فيھا مفردة  ترد ة جملةثمّ    K4 ةالس/�، وتستخدم  
  .الَعَربي�ة اللَ̀غةنى � يتصل بأصالة في مع

  
/ْن أَْزَواِجُك/ْم  َوإِنْ  �: )60( ُس�ْوَرةُ الُمْمَتِحَن�ةِ من  ةرعشْ  ةتقول ا/ية الحادي   َف/اَتُكْم َش/ْيٌء م�
ة َعَربّي�التي تنطب�ق عل�ى الك�ائن البش�ري ليس�ت  َشْيءٌ  كلمةَ  لعلى قناعة بأن�  يوإن�  . � ارِ إِلَى اْلُكف	 

رَيانِيّ  ِمِدم على ا�ط5ق، وتحيل إلى Kة التي تنطبق على الكائنات العاقلةالس � =�� 4/� .  

  
وا منھ�ا ذ� نال��ِذيب عليھ�ا بالنس�بة للمفس�رين لھي صعوبة � يمكن التغلّ� َشْيءٌ مفردة  إن�   
الزمخش��ري، ص  كش//افف��ي  (اب��ن مس��عود  ولتجن��ب الص��عوبة ف��إن� . � ج��دوى لھ��ا حل��ولٍ إل��ى 

//ْن أَْزَواِجُك//مْ  �: يغي��ر) 1475 ، ص 2 ، مأن//وار(  والبيض��اوي . )) أح//د م//نھن ((إل��ى  � َش//ْيٌء م�
الس�ياق و يعاكس ـھ ال�ِذي، و ))شيء من مھورھن  ((وجات ھا تشير إلى مھر الزّ يعتقد بأنّ )  516

بريّ و. بشكل واضح  ) غرائب(النيسابوري أّما . عن المھر فحسب ثعوبة ويتحديتفادى الصّ  الط�
 .تھ�ا ق�د تعن�ى مھ�ر الزوج�اأنّ  ه مث�ل البيض�اوي ي�ذكرد أّن�، بياً أحدتعنى ھنا  شيئاً  يقول بأنّ فإِن�ه 

وھ�ذا .  ))خرية سّ ال ((أو  ))د التأكي ((ستعمل ھنا لـ تُ  شيئاً ن بأن سانييّ ل أراء بعض اللّ وبالختام يسجّ 
  ). نفس المكان( التفسير غير الشائع يرد لدى الزمخشري والبيضاوي 

  
  )د ( 

  
��ةالمف��ردة فيھ��ا � تتناس��ب  عب��ارات عدي��دة القُ��ْرآنف��ي    يقتض��يه  ال���ِذيم��ع المعن��ى  الَعَربي�

 Kرَيانِيّ ه لدى مقارنتھا بالمقابل ياق، بيد أن� الس Kلصحيح يصبح جليّ المعنى ا فإن�  الس ً   .ا
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ْوِء َوُكنُتْم َقْوماً ُبوراً  �: ) 12/ 48(  الَفْتحِ  ُسْوَرةِ يرد في      . � َوَظَننُتْم َظن	 الس	
    
بي�د  ))ن�اس مھمل�ون أُ  ((أو  )) � قيمة له، تافه ((ھا تعني قد ُترجمت على أنّ  ُبورمفردة  إن�   

�رَيانِيّ  ب/ورعري�ب ھ�ا تمن الجل�ّي أنّ و. ياقناسب السK ذلك � ي أن�  Kجھ�ل، م�دروس ((ت�ي تعن�ي ة الّ الس 
  ).19/  25( ُسْورةُ الفُْرَقانِ نفس المعنى يبدو كذلك أكثر م5ئمًة في  ؟ إن�  ))سيء  بشكل

  
 ت?َ  لنعترف بصراحة ب�أنّ .  � َت ِحيَن َمَناٍص َفَناَدْوا َو?َ  �: )  3/ 38(  في ُسْوَرِة ص  

 رينل المفسK حولھا من قِبَ  ّبجتحف دُ ، وعشرات الص̀ الَعَربي�ة َغةالل` ھي شذوذ غير فصيح في  ھذه
�. تدفع بمعرفتنا ول�و قي�د أنمل�ة بدون أنْ  والن�حويّين المسلمين �وإن�  اSغل�ب ه عل�ى اSع�مK ي أرى بأن�

رَيانِيّ  ھي Kالّس�يوطيّ وھ�ذا ھ�و رأي  ��% $ ترخيم لـوھي ، )  ة شيء، لم يكنليس ثم�  ( �2% ةالس 

القُ�رآِن  اتَمْخُطوط�وفي العدي�د م�ن  1.المسلمين ا/خرين الِكَتابوبعض )  54، ص المتوكلي (
 قَِب�لِ  م�ن بي/اءأو ع�وض عنھ�ا  مم�دودة أل/فض�يفت قد أُ ، و ليت، أو لتالكلمة تكتب  فإن�  القديمة
ف�ي  ) ج ( انظر أع5ه الفقرة. بالياءاSفعال المعتلة الوسط  كما فعلوا مع آ�ف اء المتأخرينالقر� 
  .ا�ِْم5َءضبط قسم 

  
  

VI 

  

اِرْيخ ا$حا?ت   ةا.َْجَنبِيّ ة يّ اْلت	
  

  )أ ( 
  

رواي��ة ح��ول اSس��طورة المعروف��ة  ث��م� وم��ا بع��دھا  83ا/ي��ة )  18(  ُس��ْورةُ الَكْھ��فِ ف��ي   
 3،غرباً ووجد الشمس في بئر موحلة كان أول من ذھب ال�ِذيالفاتح المقدوني  2.لgسكندر اSكبر

وق�د ناش�دوا . َك�اُدوَن َيْفَقُھ�وَن َق�ْو�ً ي �َ  ن قوم�اً المشرق فوج�د م�ا ب�ين جبل�يْ  صوب ا بعد اتجهوفيم
لتوس�5تھم ف�إن  وتلبي�ةً . َيأُْجوَج َوَم�أُْجوجَ  ندعووبين أناس مفسدين يُ  سداً بينھم أْن يبنيسكندر ا�

م�ذيباً إي�اه إل�ى كتل�ة معدني�ة  ن،بين الجبليْ  الواقع الممر في م ببناء سوٍر من حديد خاماق ا�سكندر
  .عليه ئبٍ ذا اه بصب نحاسٍ ة، و قوّ صلب

  
���ةموج���ودة ف���ي لغ���ات عدي���دة؛ ف���ي ا�س���كندر مغ���امرات قص���ة  إن�    برواي���ة (  ا�ِْغِريقِي�

ة قّص�و، .م 30ح ، ـ�اليريوسڤيولي�وس ة قّص� ( تِيني�ةال�5 في ) دية مي5 200حوالي  كاليستينيس
؛ ) ا�ِْغِريقِي�ةھا من تاريخ مجھول بيدا أن� ( ة نيّ ؛ في اSرم)الحادي عشر للقرن  ليو الكاھن اSكبر

��رَيانِيّ ف��ي  Kابعمكتوب��ة ح��والي مطل��ع الق��رن ( ة الس�� ھ��ا كان��ت معروف��ة ف��ي مطل��ع الق��رن ، بي��د أنّ الس�
اِدس ( ة بطّي�الق ؛ ف�ي)  َعَرب�يّ ھ�ا لق�رون بع�د الغ�زو الت�اريخ مجھ�ول، بي�د أنّ (  الَحَبِشي�ة؛ في ) اْلس�

ة واي�ة الجميل�ة المالوّي�الرّ ة، وركّي�، التّ الَفاِرِس�يKةسخ المت�أخرة تتض�من والن� ). اسع حوالي القرن الت� 
  .ةوالسياميّ 

  

 
، 54، ص المتوكليالّسيوطّي،  ، انظر ِكَتابِيْ )  23/ 12: ُسفَ ُسْورةُ ُيوْ (   � َھْيَت لكَ  �بصدد التعبير  1

موضع   � لكَ  � ما دام، والتي ھي حقيقة بشكل تاٍم يعتقد بأن الجملة سرَيانِّيةوھو . 325، ص وا$ِْتَقان
 .اعتناء

 .المترجمـ .  )) ذو القرنين ((باسم  ،) 98ـ  83/ 18 (ة ا�سكندر اSكبر في ُسْوَرِة الكھِف وردت قص 2
 .المترجمـ . َعْيٍن َحِمَئةٍ : العبارة اْلقُْرآنِيKة 3
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 الن�صتب بعد طبع كُ  ال�ِذي 1،ُنلِدِكه كتاب فيحسب معلوماتنا  للقّصة اSفضل راسةَ الدّ  إن�   
��رَيانِيّ  K2.جب��و للقص��ة م��ن جان��ب الس  Kأن� روجي، ب��الس�� َيْعقُ��وبنع��رف م��ن كت��اب ح��اٍل،  وعل��ى أي 

�رَيانِيّ ة كان�ت معروف�ة ف�ي اSوس�اط القصّ  Kمي5دي�ة 520ة قب�ل س�نة الس . Kالش�عوب الت�ي  وم�ن ك�ل
رَيان واSحباش، ھما  كانت تعرف القصة في صيغة أو أخرى، فإن�  Kيكون�ا ق�د  يمكن أنْ  الل�ذْينالس

 ش�يءٍ  اSحب�اش ك�انوا يعرف�ون أي�  عل�ى أن�  ش�اھدٍ  م ليس لدينا أي̀ ؛ وما داالقُْرآنأثراً على  مارسا
بِيّ ة في حياة من القصّ  بِي̀ استقى منھم  نال�ِذي السريان ھم ه يبقى أن� فإن�  3،الن� ، القُ�ْرآنِ  رُ ، أو محرK الن�
  :ةاليّ با�عتبارات التّ  زيتعزّ  وھذا يمكن أنْ . اتهمعلوم

  
�� س�خُ النّ  ك�ل̀  ـ 1   أو  4 ْأُج//وجَ  القُ�ْرآنفحس��ب، بينم�ا يكتبھ��ا  )) ج�وج ((ة تكت�ب كلم��ة رالمبك�

روجي الس�� َيْعقُ��وب نش��يدف��ي ). ف��ي البداي��ة  وأل//ف ءبي//اأو  أل//ف ب��ـ(  َي//أُْجوجَ بش��كل ش��ائع أكث��ر 
اِدسالمكتوب في بداية القرن   فإن� المفردة ،ماغوغغوغ ومغامرة ا$سكندر ويحي حول المس اْلس�

�رَيانِيّ إن ھذا اللف�ظ  5.ْأُجوجَ ولى مثل تأتي دائماً بألف أ Kرج�ح عل�ى  السSق�د م�ارس ت�أثيراً عل�ى ا
نفس�ه،  ( س�رَيانِيّ ال اً ف�ي ال�ن�صK بيت� وحت�ى أن ثّم�ة. القُ�ْرآنف�ي  للكلمة كما وردت الَعَربي�ةالصيغة 
جدول ، مجرى  (( ἀγωγόϛ=  أغوغامن صيغة  أغوغاشتق  مؤلّفال أن�  يبدو فيه ) 378ص 

(( .  
  

يص�ير ا�س�كندر  القُ�ْرآنف�ي . ف�إن ا�س�كندر ھ�و مل�ك وثن�ي في رواية كاليس�تينيس ـ  2  
ـ و�  نال��ِذيو� يمكن لھذه الفكرة إ�ّ أن تكون قد ص�درت ع�ن الس�ريان، . mِّ  رسولَ اً ورج5ً تقيّ 

 KيS َيْعقُ�وبش�عر  وك�ل̀ . ب�ِ  ال�رّ  ونبي�  قد أصبح رسولَ  َجھان غوشا المقدونيّ  ، فإن� بٍ سب أعرف 
 6.س على مثل ھذا ا�دعاءروجي المذكور أع5ه مؤس� الس
 

  )ب ( 
  

ھ�ذه الكلم�ة م�ن  ي مقتن�ع ب�أن� ، وإّن�) 17/ 22(  ُس�ْوَرِة الَح�جK ف�ي  َمُج/وسوردت مفردة   
رَيانِيّ  Kةالس ���@�بِيّ  نوإ 7،  ريان فحسب ول�يس م�ن سمع بالمجوس من السK  القُْرآنر محر�  أو الن�
ص�يغة  تبدو في القُرآِن بشكٍل غري�ٍب أن�ھ�ا الكلمة ك بأن� ريق، والفرس، أو من شعب آخر، ذلا�غ

��رَيانِيّ ا/ن ف��ي و. بيق��ين جم��ع م��ن مف��رد ظن��ي � نس��تطيع تق��دير طبيعت��ه Kغريقّي��السgة ة، خ5ف��اً ل
بِ�يّ ل�ى الجم�ع، وغير من المفرد إالتّ  واكن عندر في السّ � تتغيّ  الكلمةِ  صيغةَ  ، فإن� الَفاِرِسيKةو أو  الن�

رَيانِيّ في صيغة الجمع  ُمْصَطلَحاستعمل ال القُْرآنُ  رُ محر�  Kةة وليس الس� ونه ع، كم�ا ك�انوا يس�مالَعَربي�
ذل�ك  ون المس�لمون فيم�ا بع�دمؤلّف�وھذه الصعوبة كان يشعر بھا بح�دة للغاي�ة ال. ُينطق في زمانھم

�� (ق��اموا بنح��ت  ْرآنالقُ��اُس��تعملت ف��ي أنھ��م م��ن ص��يغة جم��ع الكلم��ة كم��ا  اً كم��ا ل��و ك��ان لفظ��اً قومي�
ً وعرقي�    .وسيّ جُ مَ صيغة المفرد )  ا

 
1 Beiträge  zur Gesch. des Alexanderromans in the Vienna Academy's publications of 

1890 
2 The History of Alexander the Great, 1889. 

ھي بدون شك  )) حياة ومآثر ا$سكندر العظيم ((تحت عنوان  1896سنة  جشرھا بوالقصة الَحَبِشي�ة التي ن إنّ  3
  .ر القُْرآن والِكَتاب المسلمين المتأخرينتأثي� ريَب أنھا كانت ب، ويإنتاج بعد إس5م

  ..Geschichte des Qorans, p.270: انظر اSمثلة في كتاب ُنلِدِكه 4
5 Edit of Budge in Zeitsch. f. Assyriologie, vi., pp.376, 382, 389, 391, 393, 398, 400-

401 and 403. 
من . ( وما بعدھا 24، ص   Chronicle of Dionysius of Tellmahre: حول جدار ا�سكندر انظر 6

  ).الن�ص، تحرير تشابوت 
7 Cf. Nöldeke, Persische Studien, ii., 37. 
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�رَيانِيّ الكلم�ة  ة ف�إن� من الناحي�ة ا�ش�تقاقيّ    Kةم�ن  ة مش�تقةٌ السKالَفاِرِس�ي mugh  ) ّة ندّي�ف�ي الز

Moghu ( ،))  عابد النار(( .  
  

  )ج ( 
  

��رَيانِيّ الص��يغة  ھ��اأن� أفت��رض والت��ي  ،نص//ارى القُ��ْرآنى المس��يحيون ف��ي س��م� يُ    Kةالس ����&F� 

رَيانِيّ ة لغة أخرى غير وبالفعل ليس ثمّ  Kايَ َنصر ((بكلمة  )) نمسيحيي (( يعبر فيھا عن ةالس ((  Kأو أي 
�رَيانِيّ الكلم�ة  ة قديمة ف�إنّ سرَيانِيّ إضافًة لذلك، في وثائق . مقارب لفظٍ  Kحص�راً تنطب�ق  انص/َرية الس 

سبع، البطريرك الالشھيد، سيمون بار  . )) نالن�اصرييّ  ((ن ا�شارة إط5قاً إلى ن بدوعلى المسيحييّ 
وك��ان ُيطل�ق عل��ى  1.أي المس�يحيين انص//َريم ك��ان ُيس�مى رئ�يس  341ف��ي س�نة اSكب�ر للش�رق، 
ق�ب ونف�س الل�  2.اب�عنھاية الق�رن الر�  يفي عھد ھذا القديس المكتوبة حوال اصَرينَ جميع المسيحيين 

تق�ع داخ�ل  مواطنھمكانت  صادرة عن كّتابٍ  سير القدسيينة لق عليھم في أكثر من قطعكان ينطب
علي�ك  ذي ع�ادم�ا الّ� ((: م 447د ُسئل القديس بِثيون ف�ي س�نة ـوق. ةاسانيّ حدود ا�مبراطورية الس� 

ع��اش قب��ل الغ��زو  زاردش��تيh  فارس��يh  وقائ��دٌ . أي المس��يحيين 3. ))م��ن فوائ��د  اريالن	ص//الع5ق��ة م��ع 
�� بوليم��ةٍ  يحتف��لَ  أنْ  أج��ل م��ن إل��ى ع��دوه البيزنط��ي المس��يحيّ  أرس��ل كتاب��اً  َعَرب��يّ ال ف��ي  Sن�  ةٍ خاص�

نا ة من حاجة �عطاء المزيد من اSمثلة، بيد أنّ وليس ثم�  4.) ونمسيحيّ  أيْ (  اينصرَ و يھودَ  جيشي
س�تعلمت اُ  اينص/رَ  مف�ردة ة جولي�ان المرت�د لوح�دھا ف�إنّ ه ف�ي قّص�نا سنشير إلى واقع�ة وھ�ي أّن�أنّ 

  5.نمرات عديدة لgشارة إلى المسيحييّ 
  

، وبدرج��ة م��ا ف��ي الَفاِرِس��يKةة ف��ي ا�مبراطورّي�� ب��أن�  م��ن ش��كٍ ، ل��يس مھم��ا يك��ن م��ن أم��رٍ   
غي��ر  م��ن جان��ب ) القُ��ْرآن نص//ارى(  اينص//رَ ن ـق عل��ى المس��يحييّ طل��أُ  ة،ال̀روَمانِّي��ورية ـا�مبراط��
بِي�  وبھذا فإن�  ؛المسيحيين   .ريانخذ الكلمة من السK قد أ الن�

  
  )د ( 

  
الواقف�ة عل�ى الجب�ل والت�ي ُس�ميت  ُن�ْوحذك�ر حقيق�ة س�فينة )  44/ 11 ( ُس�ْوَرةُ ُھ�ْودٍ في   
�رَيانِيّ ن ھذه الكلمة الغريبة ھي أوعلماء قليلون حقاً سيميلون إلى رفض حقيقة  .ُجوِديّ  Kةالس .!	� 

 الِكَت�ابنس�خ  عل�ى النق�يض م�ن ك�لK  (وم والترج�) 4/ 8تك�وين، ( بيش�تا الجبل حس�ب نس�خة ال، 
بِ�ي�  إن� . الم�اء ف�وق ُنْوحسفينة الذي وقفت عليه )  أراراتي الجبل التي تسمّ  الُمَقد�س  رَ أو مح�رK  الن�
عوض�اً ع�ن  )) واو ((ة قراءَ  إن� . ريان فحسبمن السK  هِ وطوفانِ  ُنْوحقد سمع، بالتالي، قصة  القُْرآنِ 

��ةن ف��ي ف��ي كتاب��ة الح��رفيْ  الف��رق ( )) اءال//رّ  (( يمك��ن أن ُيع��زى إل��ى الق��ارئ ) دقي��ق للغاي��ة  الَعَربي�
 Kوّ  وإن� . هنفس القُْرآنر ر أو محر� المبكSن�اھ�و ش�ائع ف�ي أيام )) ج/يم ((كـ  )) افق ((ل لفظ الحرف ا 

ة ة م�ن ش�رح لكلم�ول�يس ثّم�.  )) ج/يم (( بش�كل )) ق/اف (( ك�ل�  اّلّ◌ذين يلفظونلدى البدو العرب، 
  .كريستحق الذّ  هيبدو لي أن�  ُجوِديّ 

  
  )ھـ ( 

  

 
1 Pat. Syr., ii., 792, 818 and 867. 
2 Ibid., ii,, 799. Cf. J. Horovitz, ibid., p. 145. 
3 Acta Martyrum et Sanctorum (edit. Bedjan), ii., 576. 
4 Land's Anecdota Syriaca, iii., 258. 
5 See the index of Hoffmann's edition, Julianos der Abtruennige, p. xiv. 
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رَيانِيّ التي أعتبرھا مشتقة من مرراً  حنيف مفردة القُْرآنِ في  وترد   Kوثن/يّ : أيْ  6 #�� ةالس .

مس�تعملة ف�ي الكلم�ة  ففي ص�يغتھا المف�ردة ف�إن�  1.أيضاً  المسلمين أنفسھم الِكَتابرأي بعض  وھو
 79/ 6 ( ُسْوَرةُ اSَْنَعامِ ؛ ) 95/ 3 ( ُسْوَرةُ آِل ِعْمَرانِ ؛ ) 135/ 2 ( َرةِ ُسْوَرةُ الَبقَ : ا/يات التالية

على اتص�ال بك�ون إب�راھيم حنيف�اً ول�يس  ھا، وكل) 123، و120/ 16 ( ُسْوَرةُ الن�ْحلِ ؛ ) 161و
ً َيْھْوِدّي��با�رتب��اط بك��ون إب��راھيم ل��يس )  67/ 3 (ُس��ْوَرِة آِل ِعْم��َراِن ين؛ وف��ي م��ن المش��رك و�  ا

َساءِ  ُسْوَرةِ في . ركاً، بل حنيفاً مسيحياً، كما أنه ليس مش Kوفي . حنيفيّ  إبراھيمَ  إن� ف)  125/ 4 ( الن
بِيّ  فإن� )  30/ 30 ( ال̀رْومِ  ُسْوَرةِ ، و) 105/ 10 ( ُيْونِسَ  ُسْوَرةِ  وف�ي . يكون حنيفاً  ؤمر بأنْ يُ  الن�

 وايكون� بأنْ  ؤمر المسلمون، حيث يُ ) 31/ 22 ( جK الحَ  ُسْوَرةِ الكلمة وردت في  صيغة الجمع فإن� 
َنةِ غَير مشركين، وفي  اءً ُحَنفَ  K5َة  ُحَنَف�اءً  وايكون� ي�ؤمرون ب�أنْ )  5/ 98 ( ُسْوَرةُ الَبي� َوُيقِيُم�وا الص�

َكاةَ    .وُيؤُتوا الز�
  

�رَيانِيّ ا�ش�تقاق  إن�    Kة وبة الفعلّي��عالّص� إن� . ص�عوبة عل��ى ا�ط�5ق للكلم��ة � يب�دي أيّ  الس
ل�يس و.  )) مس/لم ((بمعنى جيد حيث ترادف تقريباً مف�ردة  القُْرآنستعمل في الكلمة تُ  تكمن في أن� 

  :سأقترح مؤقتاً ا�عتبارات التالية ي، بيد أن� بوسعي أْن اقترح ح5ً قاطعاً لھذا الصعوبة
  

بِيّ  ل، � بّد أن� في الجانب اSو�  ـ 1 �ه ق�الوا عن�ه بالض�رورةسمع مس�يحيين عدي�دين  الن�  إن�
 ب�أن�  ك�ذلك م�نھم ه س�معأّن� اً؛ وعلى الجانب ا/خر، � بدّ اً أو مسيحيّ َيْھْوِديّ ذلك أنه لم يكن  ،حنيف
 البطري�رك اSكب�ر إب�راھيم، ف�إن� وبارتباطه م�ع . الصحيح تماماً  ، التوكيدأيضاً  حنيفاً  كان اھيمَ إبر
�د، وكلمة حنفاء التي صارت م�ع من المسيحيين واليھود كانوا يوقرونه ك5ً  ذات معن�ى جي�د  ُمَحم�

بِ�يّ  ولھذا السبب فإن� . وجديرة بالثناء يك�ن ل�م  إب�راھيمَ  أك�د عل�ى حقيق�ة أن�  تبعض المجھ�وداب� الن�
  .ةحنيفيّ تكون ديانته بدورھا  ، وقد أراد أنْ اً، بل حنيفاً اً أو مسيحيّ َيْھْوِديّ 

  
 ((ھ�ذا و. ش/ركيستعمل بع�ض ص�يغ ج�ذر  القُْرآنَ  ، فإن� َثنِيّ اْلوَ ة، واْلَوَثنِيّ للتعبير عن  ـ 2

 وثنيY  لهٍ إِ  أيK ، وليس مع ب الحقّ أو مشاركة كائنات أخرى مع mّ، الر�  يعني دائماً اتحاد )) الشرك
 ُس�ْوَرةُ  ( أوث/انيعرف  القُْرآن فإِن�  )) انـا.وث ((عن  لتعبيرَ ل عن حقيقة أن�  ظرِ قط، وھذا بغض الن� 

 Kُسْورةُ  ( تماثيلو)  مواضع أخرى ( أصنام ) 25و 17/ 29: ُسْوَرةُ الَعْنَكُبوتِ ؛ 30/ 22: الَحج
اً المعتب�ر طبيعّي� شركلبي لجذر وھذا ھو المعني الس� . ) 13/ 34: ُسْوَرةُ َسَبإٍ ؛ 52/ 21: اSْنبَِياءِ 
دب ه خاصّ على أنّ    .مشركاً لم يكن  إبراھيمَ  ى واقع إن� د عله يشدّ كما إبراھيم، ولھذا السبب فإنّ  ُمَحم�

  
قصصھم  فكلّ . كرالذّ  للصعوبة يستحقّ ح5ًّ ن خون المسلمون أو المؤرّ روالمفسّ  � يقترح  

ختلقت عمداً ة وقد اُ � تاريخيّ  لي وتبدھي و ،حّنفماة التّ س� يبة المُ عنى بطبقة الحنفاء وأعمالھم الطّ تُ 
  .ة موضع النظريK اْلقُْرآنِ لتفسر صعوبة ناشئة عن ا/يات 

  
  )و ( 

  
ومُ س��تعمل مف��ردة تُ )  2/ 30 ( ال��̀رْومِ  ُس��ْوَرةِ ف��ي  ن، إغري��ق للتعبي��ر ع��ن البي��زنطييّ  ال//ر

بش���أن  ومھم���ا كان���ت طبيع���ة نظراتن���ا . ) Ῥώµη νέα(  ))روم���ا الجدي���دة  ((القس���طنطينية، 
�رَيانِيّ م�ن  قةٌ الكلم�ة مش�ت أن� ن�ا لس�نا أح�رراً ب�رفض نّ ة للكلم�ة فإسانيّ ات اللّ الخصوصيّ  Kروَمي/اة الس .

 
، قارن  Bibl. Georg. Arab. (edit. De Goeje), viji., 6, 90, 122,136للمسعودي، في  التنبيهقارن  1

  .261ـ  259، المجلد الثاني، ص  Encyclopaedia of Islam: كذلك
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� وبالحقيقة فإن�  Kن ك�انوا يطلق�ون ال��ِذين ق�د ذھب�وا بعي�داً ف�ي تطبي�ق الكلم�ة عل�ى البي�زنطييّ  ريانَ الس
  .نن كانوا بيزنطييّ ال�ِذيھم لم يعرفوا جنوداً إ�ّ الجنود حيث إنّ  1 )) روميامقاتلي  ((عليھم ببساطة 

  
  

s  
 

1 See the remark of Wright in Chronicle of Joshua the Stylite, p. 30.  


