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 َحَوُر عین الجّنة...
 هل هنَّ نساء... أم أشجار وثمار؟

 *سكندراألب حّنا إ

 سالميّ اإل من الفنّ وحة ل

 مةمقدِّ 
ات: أطعمة فاخرة نواع الملذّ أة، وفیها جم�ع ة ماد�َّ ة اإلسالم، هي جنَّ جنَّ  اح المسلمین أنَّ أجمع الشرّ 

ان �قومون �الخدمة سّرة مر�حة مع طقس لط�ف وم�اه �اردة، وغلمأومتنوعة، وفیها الراحة الدائمة على 
لى إو شهید، �قمن بتمت�عه في عالقة جنس�ة دائمة أ و�قدمون الشراب لألبرار، وآالف النساء لكل رجل �ارّ 

 األبد...

ما استند عل�ه المفسرون،  ة �عید �ل ال�عد عن النصوص القرآن�ة، و�لّ یبدو أّن مفهوم هذه الجنَّ 
فنساء الجنة رح غیر دقیق، و�ستند على نصوص متأخرة... لیؤ�دوا مفهوم الجنة القرآن�ة الماد�ة، هو ش

رة، فال عالقة لها �معاني النصوص القرآن�ة الكر�مة، و�التالي إن جّنة القرآن كلها من األحادیث المتأخّ 

                                                   
ص د�تور  *  المقاالت من وعدًدا الكتب عشرات نشر. اللبنانّ�ة الجامعة في القد�مة واللغات التار�خ ماّدة وأستاذ �التار�خ، متخصِّ

 .واإلذاعّ�ة التلفز�ونّ�ة البرامج من عددٍ  في اشترك. مخطوطات وعشر وث�قةٍ  ألف خمسین حوالى وحقَّق َفْهَرَس  ال�حثّ�ة؛



٢ 

الكر�م خال�ة تماما من النساء. واآل�ات التي استند علیها المفسرون المسلمون لیبرهنوا وجود النساء في 
 ونس�م...ثمار وأشجار  �ما سنرى، ،الجنة هي

لذلك، سنعرض الطر�قة التي اعتمدناها، في شرح النصوص، والتي اوصلتنا، في النها�ة، الى أن 
لى هللا، وسنرى وجهه الكر�م مدى األبد�ة! إة �امت�از، و�عد موتنا سنعود جنة المسلمین، هي جنة روح�َّ 

بد؟! مواجهة هللا الالمحدود ونتمتع �ح�ه مدى األوهل من متعة أكبر ان نص�ح ال محدودین لنستط�ع 
 ومنهجنا في العمل �عتمد على تفسیر القرآن التقلیدي للمسلمین، �ما یرتّكز على أسس سنعرضها:

إذ اعتاد المفّسرون الشروح التقلید�ة االسالم�ة �االستناد الى الحدیث النبوي الشر�ف والشرَّاح.  .۱
الهجري، االعتماد على األحادیث النبوّ�ة الشر�فة التي �عود  المسلمون، من أواخر القرن الثالث

هـ)! �ما اعتمدوا في تطبیق  ٢٥٦أقدمها إلى الجیل الثالث الهجري مع صح�ح ال�خاري (ت 
كلمات وأحداث القرآن على السیرة النبوّ�ة، ولكّن أقدمها �عود إلى أواخر الجیل الثاني الهجري... 

 ٢٠٠ل التفسیر، فقد �الغوا في االعتماد على نصوص �عیدة، أقّله، لعظماء أهلذلك مع احترامنا 
هـ) وهو أشهر  ٣١٠عام، عن الحدث التار�خي... ولالختصار سنر�ز على تفسیر الطبري (ت 

 ، �ما سنستعین �غیره لشرح إضافي... تفسیر جامع الب�ان في تفسیر القرآنالمفّسر�ن في �تا�ه: 

واض�ع القرآن�ة من خالل نّص القرآن نفسه. نفّتش عن وجود الكلمة االعتماد على فهم الكلمة والم .۲
أو الموضوع، في �ّل نّص القرآن، ونحاول فهم معناها من خالل مقابلة الكلمات، وجمع 

 النصوص.

العودة إلى الكتاب المقّدس �عهد�ه القد�م والجدید �ما إلى الكتب المنحولة المس�حّ�ة والیهودّ�ة،  .۳
 ، لفهم النصوص �شكل أوضح.التي تسبق القرآن

)، ٣٧٣)، أفرام السر�انّي (+٢٥٤العودة إلى نصوص آ�اء الكن�سة مثل أور�جانوس (+ .٤
) ٤٠٧)، و�وحّنا فم الذهب (+٤٠٠) ومكار�وس المنحول (+٣٧٩و�یر�للوس األورشل�مي (+

 وغیرهم من اآل�اء الذین س�قوا �كتا�اتهم ظهور اإلسالم.

ي لمفردات القرآن في السر�انّ�ة والعبرّ�ة والیونانّ�ة والالتینّ�ة، وغیرها االعتماد على التحلیل اللغو  .٥
من اللغات، التي عاصرت ظهور اإلسالم �ما االستناد على مفردات مشابهة وردت المخطوطات 
العر�ّ�ة المس�حّ�ة التي تسبق القرآن ومنها مكار�وس المنحول وتعود ترجمته العر�ّ�ة، حسب 

 ن السادس م.دراستنا، إلى القر 

الذي أحدث ضجة في  لو�سنبیرغ، وخاصة على تفسیر شروحات تور اندر�هاالستناد على  .٦
 األوساط العلم�ة الغر��ة والشرق�ة، خاصة في موضوع الحور�ات...

تبدل االحرف  من خاللتطّور الكتا�ة العر��ة عبر تحقیق مخطوطات عر��ة قد�مة  نااكتشاف .۷
  ...والتنق�ط



٣ 

: بتجابرها ؛ T: بتجایرها ؛ P: بتجار�ها ؛ V :١ة من تنق�ط المخطوطاتوهذه �عض األمثل −
¹L٢: بتغایرها .V و�نقض؛ :P و��قط ؛ :T ¹: و��قض ؛L٣: و�سقط  .V سببهم؛� :T :

   : ابتلغوا¹L: ابتلعوا في؛ VPT. ٥: �شبهوا¹L: �شتهوا ؛ VPT. ٤: �سبیهم¹PLنشبُهم ؛ 
: ¹L: ترّ�یهم ؛ T: تز�نهم ؛ P: نرىىهم ؛ V. ٧: عرا�اT: غر�ا؛ ¹PL: عر�ا؛ V. ٦من

 ...٨تز�نها

). ١٨َسَنْدُعو، فَسأْدُعو، َسُتْدَعى َسُیْدَعى (العلق  َسَنْدعُ مثلة من قراءات القرآن الكر�م: أوهذه  −
، ا، ُنْشرً اُشرً ، نُ ُ�ْشًرا). ٢، ِغرٍَّة (ص ِعزَّةٍ ). ١٨و ١٧، َوُقْرَآَنُه، َوَقَرَتُه، َوُقَراَنُه (الق�امة ُقرَءاَنهُ وَ 

، ُ�ْشَرى ا، ُ�ُشرَا، َ�ْشرً ا، َنَشرً ا، َنْشرً ا، ُنْشرً ا) ُ�ْشًرا، ُنُشرً ٥٧، ُ�ْشَرى (ص ا، ُ�ُشرَا، َ�ْشرً ا، َنَشرً اَنْشرً 
ُروُه، ١٣٧، َ�ْعُرُشوَن، ُ�َعرُِّشوَن، َ�ْغِرُسوَن (ص َ�ْعِرُشونَ ). ٦٣والنمل  ٤٨(الفرقان  ). َوَعزَّ

). َسَكَت، ُأْسِكَت، ١٤٥، َسُأوِرثُكْم (ص َسُأِر�ُكمْ ). َسُأْوِر�ُكم، ١٥٧ُزوُه (ص َوَعَزُروُه، َوَعزَّ 
ي ٦٩و ٨) ُعِت��ا، ُعِس��ا (مر�م ١٥٤ُسكَِّت، َسَكَن (ص  ي، ُیَنجَّى، ُنَنحِّ َي، ُیَنجِّ ي، ُنجِّ ). ُنَنجِّ

، َوأَُهسُّ ٧٤، َوِر�اًء، َوِز��ا (مر�م ا، َوِر�ئً ا). َوِرء�ا، َوِرْئً�ا، َوِرً�ا، َوِرْ�ً�ا، َوِر�ً ٧٢(مر�م  ). َوأَُهشُّ
ِرًغا، َفاِرًغا، ٧٧). َواْبَتِغ، َواتَِّ�ْع (القصص ٥٧). ُ�ْجَبى، ُتْجَبى، ُ�ْجَنى (القصص ١٨(طه  ). فَٰ

َزَع، ُفرَِّغ، َفرََّغ، ). ُفزَِّع، َفزََّع، ُفِزَع، فَ ١٠َفِزًعا، ِفْرًغا، َقِرًعا، َقْرًعا، ِفِزًغا، ُفُرًغا، َفِرًغا (القصص 
). َأْكَبُر، َوَأْكَثُر (االسراء ١٥َفاْسَتَغاَثُه، َفاْسَتَعاَنُه، َفاْسَتَعاَثُه (القصص  ).٢٣ُفِرَغ، ُأفُرِقَع (س�أ 

َوَال َأْدِر�ُكْم، ). َوَال َأدَرٰىُكم، َوَال َأْدَراُكْم، َوَال َأْدَرُاتُكْم، َوَال َأْدَرْأُتُكْم، ٩١). َجنَّة، َح�ٌَّة (االسراء ٢١
، َتْتُلو ُ�لُّ (یونس ١٦َوَألَْدَراُكْم، َوَألَنَذْرُتُكْم، َوَال َأنَذْرُتُكْم (یونس  ، َنْبُلو ُ�لَّ ). ٣٠). َتْبُلو ُ�لُّ

�َك (یونس  �َك، ُنَنحِّ اِلُئُهْم ). َوَ�لُبُهم، َوَ�اِلُبُهْم َو�َ ٨٦).  َ�ِقیَُّت، َ�ِق�َُّة، َ�ِق�َّْه، َتقّ�ُة (هود ٩٢ُنَنجِّ
َئنَُّهم، َلُنبِّوَ�نَُّهْم، ٢٦). ُبنَ�اَنُهم، ِبْنَیَتُهْم، َبْنَیَتُهْم، ُبیوَتُهْم، َبْیَنُهم (النحل ٢٢و ١٨(الكهف  ). َلُنَبوِّ

ْمُتْم، َقَرأُتمْ ٤١َلُنْثِوَ�نَُّهْم (النحل  �تم ،). َقدَّ ).  ٩٤)، َیِزفُّوَن، َیْرُفوَن (الصافات ٤٨(یوسف  قرَّ
 ).٦ُنوَن، ُتْؤِمُنوَن، ُتوِقُنوَن (الجاث�ة ُیْؤمِ 

  (وفي قراءة  ١٠"قنسر�ن:٩وهذه �عض األمثلة من تبدل االحرف في مخطوطات انجیل�ة −
                                                   

 ة األولى.مثلة من المقالة الثان�ة من المجموعة العر��ّ ة. واألة هي اختصار لمخطوطات مكار�وس العر��ّ حرف الالتین�ّ األ ١
 العنوان. ٢
١/٥ ٣. 
١/٤  ٤. 
٢/٥  ٥. 
٢/٦  ٦. 
٥/٩  ٧. 
٦/٢ ٨. 
 لیدن شرقي. ٥٦١كان عر�ي، وفات� ١٨و ١٧هـ، وصل الینا منها نسخ ثالث: ٣٨٣ترجمة قد�مة لإلنجیل، وأقدم نسخة تعود للعام    ٩

  ١٤/٣٤ مت  ١٠



٤ 

  ١٢؛ "بهاتا(بهذا)"  ١١"بهاتا. (جناسرت)" ܓܢܤܪ ق�سر�ن ثان�ة: 
)   ١٥"المظانُّ .  ١٤، ُجسماَن""جثمان . (قّنا)" ١٣"كّنا. (بهذا)" (المظالُّ

 ١٧"و�هدي، و�عدى". الحر�ال"  الجر�ان   ١٦"الجر�ال .لمطان ا
 ٢٠، اطراٍر""اطواِر  . ١٩، رجٍل""وجٍل . ١٨؛ "و�هللون، و�عللون"

"ُهلٍك .  ٢٢، حكام""ِحطاِم .  ٢١، سرعانه""موعاته  .
 .  ٢٥، الَطْوِد""الطوِر ؛ ܛܘܪܐ  ٢٤"الطوِر، الَطْوِد".  ٢٣، ملٍك"

)؛ ٥١: َلُیزِلُقوَنَك، َلُیْزِهُقوَنَك، َلینفذوَنَك (القلم في تبدل االحرف راءات القرآن الكر�ممثلة من قأ −
وَنُه، ُتْنِقُصونُه ١٥)؛ َفَوَ�َزُه، َفَلَكَزُه، َفَنَكَزُه (القصص ٩، َقاَد، َقیَد، َقْدَر (النجم َقابَ  )؛ َتُضرُّ

)؛ ِحْجٌر، ِحْرٌج ١٢٢َأَوَمْن، َأَفَمْن (االنعام  )؛١، َأْنَطْیَناَك (الكوثر َأْعَطْیَناكَ )؛ ٥٧(هود 
)؛ ٦٠)؛ اْلَفْوُز، الرزق (الصافات ٥٦)؛ َلُتْرِدیِن، َلُتْرِدیِني، َلُتْغِو�ِن (الصافات ١٣٨(االنعام 

)؛ ٦)؛ َ�ْجَتِب�َك، َ�ْجَدِب�َك (یوسف ٦٨َمْرِجَعُهْم، ُمنَقَلَبُهْم، َمصیرُهْم، منفذُهْم، َمِقیَلُهْم (الصافات 
)؛ ٥٦)؛ َصْوًما، َصْمًتا (مر�م ٤٥)؛ َتَلقَُّف، َتَلقَّم (الشعراء ١٠٠الرِّْجَس، الرِّْجَز (یونس 

ْعَن (مر�م  ، ُقطَّ، ُعطَّ ٤٢)؛ َتِنَ�ا، َتِهَنا (طه ٩٠َیَتَفطَّْرَن، َیْنَفِطْرَن، َتَتَفطَّْرَن، َیَتَصدَّ )؛ ُقدَّ
)؛ ٤٢، َصَقَر (المدثر َسَقرَ )؛ ٦-٥و ٣-١اس )؛ النَّاِس، النَّاِت (الن٢٨و ٢٧و ٢٦(یوسف 

َر (لقمان ٩٣(الصافات  ا، َصْفقً اَضْرً�ا، َسْفقً  َر، َصخَّ )؛ َساِ�َغاٍت، َصاِ�َغاٍت (س�أ ٢٠)؛ َسخَّ
)؛ َوَال، فال ٩، َتْكَهْر (الضحى َتْقَهْر )؛ ٩٧)؛ اْسَتَطاُعوا، اْسطَّاُعوا، اْصَطاُعوا (الكهف ١١

، َعیًِّال، َعاِئًال )؛ ٩)؛ َأِفَك، َأَفَك، ُأِفَن (الذار�ات ٩َ�ْأَفُك، ُیْؤَفُن (الذار�ات  )؛ ُیْؤَفُك،١٥(القدر 
 )؛٨(الضحى  ا، غر�مً اعد�مً 

                                                   
 ١٤/٢٥ یو  ١١
 ١٥/١١یو   ١٢
 ٣٢-١٣/٣١ مت  ١٣
 ٢٤/٣ لو  ١٤
 ١٤/٢ یو  ١٥
 ٥/٩لو   ١٦
 ١/١٧ لو  ١٧
 ٢/٢٠لو   ١٨
 ١٢/٥ لو  ١٩
 ٩/١٥ لو  ٢٠
 ٦/٣٧ لو  ٢١
 ١٦/٩ لو  ٢٢
 ١٧/٣٣ لو  ٢٣
 ٧/٣٢ لو  ٢٤
 ٢١/٢١ لو  ٢٥



٥ 

إًذا، سنطّبق هذه القاعدة في تغییر �عض نقاط �لمات قرآن�ة، و�االستناد الى القاموس الجدید، 
لمتخصص في مكار�وس سمعان الیوناني، سنعطي الیوناني العر�ي، �االشتراك مع االب فانسان دیبر�ه، ا

وهذا معنى جدید للكلمات وتفسیر جدید للنصوص، و�ذلك نصل الى معنى ادق للكلمات القرآن�ة... 
 م�سط:ال ناشرح

�شمل موضوع الجّنة والنَّار ثلث اآل�ات المّكّ�ة الكر�مة تقر�ً�ا، وهذا ما یوجد �كثرٍة في �تب الصلوات 
في وضع التشاب�ه  Tor Andraeنّ�ة، و�خاّصة صلوات الرُّه�ان. استفاض تور أندر�ه في الكن�سة السر�ا
، لكنه لم �حل لغز ٢٦فرام والقرآن الكر�م، فوضع عشرات النصوص في محاذاة �عضهاأبین جّنة القّد�س 

ت بینما لو�سنبیرغ حّل لغز جم�عها، ولكنا لم نتفق مع �ل شروحاته، فذ�رناه في الشروحا ،الحور�ات
 :أدناه، وأضفنا شروحاتنا، فلنعرضها

 “قاصرات” :ًال أوّ 
ثالث مّراٍت في القرآن الكر�م، بینما وردت �لمتان مرادفتان لها: مّرًة وحیدًة  ٢٧“قاصرات”وردت �لمة: 

قاِصراُت، «. ُ�ْجِمع الشّراح المسلمون، و�مامهم الطبرّي على أّن معنى: ٢٩“عرً�ا”وأخرى  ٢٨“مقصورات”
نساًء قّصرن أطرافهّن علـى أزواجهّن، فال ُیردن غیرهم، وال یـمددن أعینهّن إلـى «، هو: »امقصورات، ُعر�ً 

 .٣٠»سواهم، ومتحّب�ات متوّددات إلى أزواجهنّ 

 »...حان�ات، منحن�ات، متدلّ�ات، معّلقات«والمعنى اللغوّي الدقیق لهذه الكلمات هو: 

-٩/٨ة اإلفرامّ�ة. على مثال سفر القضاة، في رّ�ما نستط�ع فهم هذه الكلمات في العودة إلى الجنّ 
، ٣٢، وعلى مثال ابن المقّفع الذي أنطق الحیوانات٣١، الذي شخَّص األشجار فنّصبت ملًكا ف�ما بینها١٥

، أنسن القّد�س إفرام أشجار ٣٣الذي شّخص السند�انة والقص�ة Jean de la Fontaineوجان دو ال فونتین 
غني فأغصان أشجارها هي التي تنحني وتتدّلى وتعرض ثمارها لل�اّر. وما �ُ وثمار وأزهار ور�اح الجّنة، 

ُذلَِّلْت ُقُطوَفها «و» ُقُطوُفَها َداِنَ�ةٌ «هذا التفسیر هو القرآن نفسه، أي تطابق معنى "قاصرات الطرف" مع 
صوص الجّنة اإلفرامّ�ة مع لذا وضعنا نصوص القرآن الكر�م �موازاة ن» َوَجَنى اْلَجنََّتْیِن َدانٍ » «َتْذِلیال

 لتوض�ح المعنى:
                                                   

٢٦  ules , traduit de l’allemand par JLe Christianisme Les Origines de l’Islam etCf. Tor Andrae, 

Roche, Coll. «Initiation à l’Islam», VIII, lib. D’Amérique et d’Orient, Adrien-Maison Neuve, 
1955, p. 151- 161. 

 .٥٦(الرحمن)، اآل�ة  ٥٥؛ سورة ٥٢(ص)، اآل�ة  ٣٨؛ سورة ٤٨(الّصافات)، اآل�ة  ٣٧سورة   ٢٧
 .٧٢(الرحمن)، اآل�ة  ٥٥سورة   ٢٨
 .٣٧(الواقعة)، اآل�ة  ٥٦سورة   ٢٩
 .www.altafsir.com/IndexArabic.aspالطبرّي،    ٣٠
 .١٥-٨ /٩ قضاةأنظر   ٣١
 أنظر، عبدهللا بن المقّفع، �لیلة ودمنة.  ٣٢
٣٣  .Cf. Jean de la Fontaine; les Fables de la Fontaine 



٦ 

یتناول الرجل من «. أي ٣٤»ُقُطوُفَها َداِنَ�ةٌ «
ُذلَِّلْت ُقُطوَفها «وأ�ًضا:  .٣٥»فاكهتها وهو نائم

ینالها القائم والقاعد «، أي ٣٦»َتْذِلیال
أي « ٣٨»َوَجَنى اْلَجنََّتْیِن َدانٍ « .٣٧»والمضطجع

 بها ألّنهاین قر�ب في متناول صاحثمُر فواكه الجّنت

 ٣٩»تدنو منه �حسب رغبته

إلیها تتعّطف إّن الید التي امتّدت ُتِمّد المعوز�ن «
دوالي الفردوس  هفَّت إل�ه«و ٤٠»!أثمار الفردوس
في  تقوتهنّ «و ،٤١»عنقودها تنیلهواحدًة فواحدًة 
الثمار من �ّل طعٍم في «، فـ٤٢»عدٍن األشجارُ 

 .٤٣»مطال الید

 “الطرف” ا:ثان�ً 
 ن المسلمون المفّسرو -١

ثالث مّرات في القرآن الكر�م. وأجمع المفّسرون المسلمون على تفسیرها:  ٤٤“الطرف”وردت �لمة: 
نساء قّصرت أطرافهّن علـى أزواجهّن، فال یردن غیرهم، وال «، ف�ص�ح المعنى �ما ذ�رنا أعاله: “النظر”

 .٤٥»یـمددن أعینهّن إلـى سواهم

ْرَف الكر�م من «ة: وهذا �عض من تفاسیر القوام�س العر��ّ  ْرف من الخیل: الكر�ُم الَعِتیُق، الطِّ الطِّ
الناس. والطَرُف: الناح�ة من النواحي والطائفة من الشي، والجمع َأطراف. ومن اللیل فَس�ِّْح وَأْطراف 

�لُّ َقِر�ٍب النهاِر؛ أي الظهر والعصر، أو ساعاته. واَألْطراُف: اَألصا�ع. وَأطراُف الرجِل: َأخواُله وأَعمامه و 

                                                   
 .٢٣(الحاقة)، اآل�ة  ٦٩سورة   ٣٤
 .www.altafsir.com/IndexArabic.aspلطبرّي، ا   ٣٥
 .١٤(اإلنسان)، اآل�ة  ٧٦سورة   ٣٦
 .١٤(اإلنسان)، اآل�ة  ٧٦، المرجع السابق، سورة تفسیر الجاللینأنظر   ٣٧
 .٥٤(الرحمن)، اآل�ة  ٥٥سورة   ٣٨
م، ١٩٩٨ - هـ١٤١٩ف للمطبوعات، بیروت، الحّجة الش�خ محّمد السبزواري النجفّي، إرشاد األذهان إلى تفسیر القرآن، دار التعار   ٣٩

 .٥٣٨ص
 .٧/١٧، المرجع السابق، منظومة الفردوس  ٤٠
 . ١٨ /٧، المرجع نفسه  ٤١
 .٧/٢٠، المرجع نفسه  ٤٢
 .٩/٤، المرجع السابق، منظومة الفردوس  ٤٣
 .٥٦)، اآل�ة الرحمن( ٥٥؛ سورة ٥٢)، اآل�ة ص( ٣٨؛ سورة ٤٨)، اآل�ة الّصافات( ٣٧سورة   ٤٤
 .www.altafsir.com/IndexArabic.aspلطبرّي، ا   ٤٥



٧ 

، ٤٨»والطََّرُف، والرجُل الَكر�ُم. واَألْطراُف: الَجْمعُ . «٤٧»وأْطراُف األرض: أْشَراُفها وعلماؤها. «٤٦»له َمْحَرمٍ 
 . ٤٩»والِطْرُف: الكر�ُم من الفت�ان«

 المعنى الجدید -٢

 سمعان: - في مكار�وس“ الطرف”وجدنا معًنى جدیًدا لكلمة: 

؛ وفي ٥١، اَألْطرافَ »الثمر ال�كر«تعني:  .٥٠ »akrothinia / νιαίοθκρἀ,«حسب الیونانّي “ الطرف”
 . ٥٢»الَخ�اَر من اَألوائل والُ�ُكور«المجموعة العر�ّ�ة األولى: 

 وهذا ما یوازي القرآن الكر�م من نصوص الفردوس اإلفرامّي:

وعندهم (أي األبرار في الجّنة) َقاِصَراُت «
ثمارها ال�كر) الطَّْرِف (أشجار حان�ات/ مدّل�ات أ

 ٥٣»أتراٌب (رف�قات اإلنسان ال�ار)

بواكیر الشهور مقسومة أر�ع فصول: في الثالثّ�ة «
 .٥٤»الثمر

 أ�كاًرا ا:ثالثً 
 المفّسرون المسلمون  -١

عذارى �عد  افصّیرناهّن أ�كارً «، �عني: ٥٥»َفَجَعْلَناُهنَّ َأْ�َكاًرا«ُ�جمع المفّسرون المسلمون أّن تعبیر: 
ْن�ا ُعْمشً أن �ّن َعجائِ   .٥٧»عذارى عند �ّل وطء«و��قین  ٥٦»اُرْمًص  از ِفي الدُّ

 المعاجم العر�ّ�ة -٢

                                                   
 .http://baheth.info، لسان العرب  ٤٦
 .http://baheth.info، الع�اب الزاخر  ٤٧
 .http://baheth.info، القاموس المح�ط ٤٨
 .http://baheth.info، الّصّحاح في اللغة  ٤٩
٥٠  .GL 1, 7, 11 
 .٧/١١، الرسالة الكبرى ، ٨٤  ٥١
 ، وهذا ما ینسجم مع المعنى الیونانّي: �كر الثمر.٧/١١، لكبرى الرسالة ا، ٨٠  ٥٢
 .٥٢)، اآل�ة ص( ٣٨سورة  ٥٣
 .١٠/٧، المرجع السابق، منظومة الفردوس  ٥٤
 .٣٦)، اآل�ة الواقعة( ٥٦سورة   ٥٥
 .www.altafsir.com/IndexArabic.aspالطبرّي،   ٥٦
 .٥٤٠إرشاد األذهان إلى تفسیر القرآن، المرجع السابق، ص  ٥٧



٨ 

ل « ِ�كُر ُ�لِّ شيء: َأّوله؛ وُ�لُّ َفْعَلٍة لم یتقّدمها مثلها، ِ�ْكٌر. وال�اُكوُر من المطر: ما جاء في َأوَّ
ل الفاكهة .الَوْسِميِّ  َ�كُِّروا �الصالة، َأي قّدموها. والِ�ْكُر: الجار�ة  .ال َسَحرً �ما تقو  اُ�ْكَرًة وَ�َكرً  .وال�اكورة: َأوَّ

. والِ�ْكُر المرأَة التي ولدت �طنً   .٥٨»، وِ�ْكُرها ولدهااواحدً  االتي لم ُتْفَتضَّ

                                                   
 .http://baheth.infoلسان العرب،   ٥٨



٩ 

 التفسیر الجدید -٣

 في المعاجم العر�ّ�ة، وما عرضنا من معنًى جدیٍد لكلمة“ �كر”استناًدا إلى ما ذ�رنا من معاني �لمة 
وهذا ما “ الطرف”هي على األرجح رد�ًفا لكلمة “ أ�كاًرا”، رّ�ما نستط�ع االستنتاج أّن �لمة “الطرف” 

 یواز�ها في الجّنة اإلفرامّ�ة:

 .٦٠»األ�كاُر تقطف البواكیرَ « .٥٩»َفَجَعْلَناُهنَّ َأْ�َكاًرا«

 » َلْم َ�ْطِمْثُهنَّ ِإْنٌس َقْبَلُهْم َوَال َجانٌّ « ا:را�عً 
، الذي ورد مّرتین في القرآن الكر�م هو ٦١»ِإْنٌس َقْبَلُهْم َوَال َجانٌّ  َلْم َ�ْطِمْثُهنَّ «تعبیر القرآنّي: إّن هذا ال

 ».طرف وأ�كار«شب�ه أو رد�ف لكلمتي 

: ٨٠التي ترجمت في  ٦٢“طمث”إذا عدنا إلى معجم مكار�وس المنحول نرى معنى دقیق لكلمتي: 
، تعني “μονοςίδα”، ٦٤“جنّ ”و». نجس ودنس ووسخ«تعني و “ νῶμιαρ”، هي في الیونانّ�ة ٦٣“نجس”

/ ینجسُهنَّ ِإْنٌس َقْبَلُهْم َوَال ش�طان«ش�طان. و�ص�ح المعنى:  ، أي ال یزلن �كًرا وما مّسهنَّ أحٌد »َلْم ُیدنسُهنَّ
 كوالً من �شٍر أو ش�اطین. هناك عادات، وال تزال إلى الیوم، في اإلسالم: إذا مّس اإلنسان غیُر الطاهر مأ
 أو مشروً�ا ما ینّجسه، وال �صّح أكله أو شر�ه �عد ذلك، إّنما هنا �ّل األثمار �كٌر وطاهرٌة وحالٌل أكلها.

/ ینجسُهنَّ َلْم «  .٦٥»�البواكیرإّن سیل األثمار، یتدّفق « »ِإْنٌس َقْبَلُهْم َوَال ش�طان ُیدنسُهنَّ

 “كواعب” ا:خامسً 
الكاِعب، وهي «لقرآن الكر�م. وحسب المعاجم العر�ّ�ة: مّرة وحیدة في ا ٦٦“كواعب”وردت �لمة 

. لذا ُ�جمع ٦٨»َكَعَبِت المرأُة �َعا�ًة، وهي �اِعٌب، إذا نتأ َثدُیها. «٦٧»الجار�ة حین یبدو َثْدُیها للُنهود

                                                   
 .٣٦)، اآل�ة الواقعة( ٥٦سورة   ٥٩
 .٧/٩، المرجع السابق، منظومة الفردوس  ٦٠
 .٥٦)، اآل�ة الرحمن( ٥٥؛ سورة ٤٨)، اآل�ة الّصافات( ٣٧سورة   ٦١
٦٢  W :١٣/١١؛ ٩/١٧؛ ٤/٢/٥؛ ١/٣/٣. 
٦٣   V :٣٦/٩/١٧. 
٦٤  W :١٢/١٠؛ ٢/٢/٤؛ ١/٢/٤. 
 .١٠/١٣، المرجع السابق، لفردوسمنظومة ا  ٦٥
 .٣٣)، اآل�ة الن�أ( ٧٨سورة   ٦٦
 .http://baheth.infoالّصّحاح في اللغة،   ٦٧
 .http://baheth.infoمقای�س اللغة،   ٦٨



١٠ 

. ولكّنا إذا عدنا إلى الجّنة اإلفرامّ�ة، ٦٩»أي جواري قد تكّعبت أثداؤهنَّ «“ كواعب”المفّسرون المسلمون: 
 ، وهذه النصوص في موازاة �عضها ال�عض:“كواعب”نرى معنى مختلًفا لـ 

) ٣٢) َحَداِئَق َوأَْعَناً�ا (٣١ِإنَّ ِلْلُمتَِّقیَن َمَفاًزا («
 ٧٠»َوَ�َواِعَب َأْتَراً�ا

لكأّن النسمة « .٧١»ترضعها النسمة لكأّنها ثدي«
 .٧٣»أّم ترضع الجم�ع« .٧٢»ثدي مسّمن

 “َأْتراب” ا:سادسً 
 . ٧٥»، أي رفیق ورفقة“تر�ب”جمع «ثالث مّرات في القرآن الكر�م، وهي  ٧٤“َأْتراب”�لمة وردت 

 المفّسرون المسلمون  -١
د. وهذه نصوص  أجمع المفّسرون المسلمون على معناها المزدوج: رفاق ومن عمر الش�اب المتجدِّ

 ذه النصوص:المفّسر�ن �موازاة نصوص الجّنة اإلفرامّ�ة، الذین، على األرجح، عرفوا ه

متساو�ات في «، ٧٦»سنٌّ واحدة« “:َأْتراب”
، ٧٨»ل�س فیهّن عجوز وال طفلة«، ٧٧»العمر

 ٧٩»سنة ال �كبرن عنها أبدا ٣٣لهّن من العمر «

. ٨٠»نبت الفردوس... من یذقه تعده الفتّوة«
 وأرجه �عیدك، أیتها الش�خوخة، إلى الطفولة،«

 .٨٢»هناك ال �ش�خون « ٨١»استنشاقه إلى الش�اب
متواخ�ات ال یتبـاغضن، وال یتعادین، وال «“:َأْتراب”

 .٨٣»یتغایرن، وال یتـحاسدن
ال حقد فال غضب ال غّش فال هزء. هناك ال «

فإّن أجسادهم، . «٨٤»�حسدون فهناك ال ی�غضون 
 .٨٥»هي �ط�عها قلقة ومقلقة، تص�ح صاف�ة هادئة

                                                   
 .٥٨٨إرشاد األذهان إلى تفسیر القرآن، المرجع السابق، ص  ٦٩
 .٣٣-٣١)، اآل�ات الن�أ( ٧٨سورة   ٧٠
 .٩/١٢لسابق، ، المرجع امنظومة الفردوس  ٧١
 .١١/١، المرجع نفسه  ٧٢
 .٩/١٤، المرجع نفسه  ٧٣
 .٣٣)، اآل�ة لن�أ(ا ٧٨؛ سورة ٣٧)، اآل�ة الواقعة( ٥٦؛ سورة ٥٢)، اآل�ة ص( ٣٨سورة   ٧٤
 .http://baheth.infoلسان العرب،   ٧٥
 .www.altafsir.com/IndexArabic.asp، الطبريّ   ٧٦
 .rabic.aspwww.altafsir.com/IndexA، ابن �ثیر  ٧٧
 .٤٦٠، المرجع السابق، ص إرشاد األذهان إلى تفسیر القرآن ٧٨
 .www.altafsir.com/IndexArabic.asp، ال�خارّي والزمخشريّ  ٧٩
 .٧/٢١، المرجع السابق، منظومة الفردوس  ٨٠
 .٧/١٠، المرجع نفسه  ٨١
 .٧/٢٢، المرجع نفسه  ٨٢
 .www.altafsir.com/IndexArabic.aspالطبرّي،   ٨٣
 .٧/١١، المرجع السابق، منظومة الفردوس  ٨٤
 .١٢/٧، المرجع نفسه  ٨٥



١١ 

 التفسیر الجدید -٢
لثمار والر�اح، وجعلها �ّلها في خدمة ال�ار، إًذا هي رف�قة أنسن القّد�س إفرام األشجار واألزهار وا

 ال�ار تت�عه وتخدمه وتطعمه، وهذا النصوص في موازاة �عضها ال�عض:

األزاهیر تكلِّل  تهرعوالرجل التي عادت المرضى « »، أي رفیق ورفقة“تر�ب”جمع «“ َأْتراب”
 ٨٦»!أّیهنَّ تسبق فتلثم مواطئها فیتزاحمنعقبیها، 

 عین ا:سا�عً 
 في القرآن الكر�م“ عین” -١

مّرة، ن�ع  ١١؛ و٨٧مّرة ٢١في القرآن الكر�م في معاٍن �ثیرة: حاّسة ال�صر، “ عین”وردت �لمة 
 .٨٩مّرة ١٥؛ ومعنى مجازّي ٨٨م�اه

النساء ذات األعین الكبیرة السوداء «ووردت أر�ع مّرات، حسب تفسیر المسلمین، �معنى 
، إّنما »ُحور ِعین«إًذا، على األرجح، هي صفة لحور: “ حور”ي �لمة تل ٩١مّرات ٣، منها ٩٠»والجمیلة

ْجَناُهمْ ”س�قها في مكانین فعل   . ٩٢»َوَزوَّْجَناُهْم ِ�ُحوٍر ِعین« “:َزوَّ
، �لمة »قاصرات الطرف«، وفي مكاٍن آخر وردت، مع »قاصرات الطرف«كما وردت مّرًة وحیدًة مع 

 أتراب بدل عین.
، یرّجح أّن ٩٤»َقاِصَراُت الطَّْرِف أترابٌ «والتي �قابلها:  ٩٣»َراُت الطَّْرِف ِعینٌ َقاِص «لكن مع تعبیر: 

 ، ولنبدأ بتفصیل الشرح:“أتراب”هو شب�ه أو قر�ب لكلمة “ عین”معنى 
                                                   

 .٧/١٧، المرجع نفسه  ٨٦
؛ ١٩٥و ١٧٩و ١١٦)، اآل�ات األعراف( ٧سورة  ٨٣(مرتین) و ٤٥)، اآلیتان المائدة( ٥؛ سورة ١٣)، اآل�ة آل عمران( ٣سورة   ٨٧

؛ ٨٤)، اآل�ة یوسف( ١٢؛ سورة ٣١(هود)، اآل�ة  ١١؛ سورة ٩٢)، اآل�ة التو�ة( ٩(مرتین)؛ سورة  ٤٤)، اآل�ة األنفال( ٨سورة 
؛ ٣٧)، اآل�ة القمر( ٥٤؛ سورة ١٣١)، اآل�ة طه( ٢٠؛ سورة ١٠١)، اآل�ة الكهف( ١٨؛ سورة ٨٨)، اآل�ة الحجر( ١٥سورة 
 .٨)، اآل�ة البلد( ٩٠سورة 

 ٥٠)، اآلیتان الرحمن( ٥٥؛ سورة ٨٦)، اآل�ة كهفال( ١٨؛ سورة ١٦٠)، اآل�ة األعراف( ٧؛ سورة ٦٠)، اآل�ة ال�قرة( ٢سورة   ٨٨
 ٨٨؛ سورة ٢٨)، اآل�ة المطّففین( ٨٣؛ سورة ١٢)، اآل�ة س�أ( ٧٨؛ سورة ١٨و ٦)، اآلیتان اإلنسان( ٧٦؛ سورة ٦٦و
 .١٢و ٥)، اآلیتان الغاش�ة(

؛ ٤٠و ٣٩)، اآلیتان طه( ٢٠ورة ؛ س٢٦)، اآل�ة مر�م( ١٩؛ سورة ٢٨)، اآل�ة الكهف( ١٨؛ سورة ٣٧)، اآل�ة هود( ١١سورة   ٨٩
)، اآلیتان القصص( ٢٨؛ سورة ٧٤)، اآل�ة الفرقان( ٢٥؛ سورة ٢٧)، اآل�ة المؤمنون ( ٢٣؛ سورة ٦١)، اآل�ة االنب�اء( ٢١سورة 

)، القمر( ٥٤؛ سورة ٤٨)، اآل�ة الطور( ٥٢؛ سورة ٥١)، اآل�ة األحزاب( ٣٣؛ سورة ١٧)، اآل�ة السجدة( ٣٢؛ سورة ١٣و ٩
 .٧)، اآل�ة التكاثر( ١٠٢؛ سورة ١٤ اآل�ة

 .www.altafsir.com/IndexArabic.aspالطبرّي،    ٩٠
 .٢٢)، اآل�ة الرحمن( ٥٥؛ سورة ٢٠)، اآل�ة الطور؛ سورة (٥٤(الدخان)، اآل�ة  ٤٤سورة   ٩١
 .٢٠)، اآل�ة الطور؛ سورة (٥٤)، اآل�ة الدخان( ٤٤سورة   ٩٢
 .٤٨)، اآل�ة الصافات( ٣٧سورة   ٩٣
 .٥٢)، اآل�ة ص( ٣٨رة سو   ٩٤



١٢ 

 في المعاجم العر�ّ�ة“ عین” -٢

یناُر، الجاسوس، والدِّ «معاٍن عدیدة نورد هنا �عضها وقد تساعدنا على فهم معناها: “ عین”لكلمة 
یُِّد، و�بیُر الَقْوِم، وَمَطُر أ�َّاٍم ال ُ�ْقِلُع، والناِحَ�ةُ  العین الذهب عاّمة، وحق�قة الشيء. والعینة: « .٩٥»والسَّ

و�لٌد قلیُل العیِن، أي قلیل  عیٌن، أي أحد.«، ٩٦»ُعُین: أشخاص«خ�ار الشيء، أي أجوُده، جمعها ِعین. 
رَ الناس. والَعَیُن: أهل الدار، جماعة. عَ  َجُر: َنِضَر، وَنوَّ  ...٩٧»یََّن الشَّ

 والجّنة اإلفرامّ�ة“ عین” -٣

. ٩٨إلى السر�انّ�ة لتعني صفة �ر�ستالّ�ة للعنب األب�ض“ عین”رغ، من جهته، �عود �كلمة یبنلو�س
هي صفٌة ألشجار وثمار وأزهار “ عین”، نرّجح أّن �لمة “عین”�عد �ل هذا العرض ل�عض معاٍن لكلمة 

 �س للنساء. وهذه �عض النصوص �التوازي مع منظومة الفردوس:الجّنة، ول

 /أي منّورة ٩٩»َقاِصَراُت الطَّْرِف ِعینٌ «
 /جماعة /أهل الدار /أشخاص /نضرة
 /طّی�ات /جمیالت /نخ�ة /أجود /خ�ار

 غال�ات. /سل�مات

ومحاسنه « ١٠٠»جم�ع أشجار الفردوس موّشحة �الض�اء«
ال یوجد « ١٠٢»لمعمورةإّنه أفضل من �ّل �نوز ا« ١٠١»محسودة

لم تقَو الحواس على « ١٠٣»مرآة تعكس جماله وال ألوان ترسمه
أزهار تلك « ١٠٥»�كثرة ملّذاته«و ١٠٤»اإلحاطة �كنوزه البهّ�ة

 ١٠٦»األرض هي أغزر وأروع من نجوم هذه السماء المنظورة

 

                                                   
 .http://baheth.info، القاموس المح�ط  ٩٥
 .http://baheth.info، لسان العرب  ٩٦
تعني: أشجار نضرة ومنّورة، و�ذلك یتطابق » أشجار ِعین«. هل نستط�ع االستنتاج أن http://baheth.info، الصحاح في اللغة ٩٧

 العام؟مع أشجار الفردوس اإلفرامّي ومع المعنى القرآنّي 
٩٨  Aramaic Reading of the Koran: A Contribution to the -The SyroCf. Christophe Luxemberg, 

Decoding of the Language of the Qur'an, 2007, p. 260- 265.  
 .٤٨(الصافات)، اآل�ة  ٣٧سورة   ٩٩

 .٣/١٥، المرجع السابق، منظومة الفردوس  ١٠٠
 . ٧ /٤، المرجع نفسه  ١٠١
 . ٨ /٤، المرجع نفسه  ١٠٢
 . ٩ /٤، المرجع نفسه ١٠٣
 . ٢ /٦، المرجع نفسه  ١٠٤
 . ٣ /٦، المرجع نفسه  ١٠٥
 . ٩ /١، المرجع نفسه  ١٠٦

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Syro-Aramaic_Reading_of_the_Koran
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Syro-Aramaic_Reading_of_the_Koran


١٣ 

 حور ا:ثامنً 
 المفّسرون المسلمون  -١

وهي جمع “ حور”حادیث النبوّ�ة الشر�فة، أّن �لمة أجمع المفّسرون المسلمون، �االستناد إلى األ
... فما ١٠٨. واستفاضت األحادیث النبوّ�ة الشر�فة في وصف الحورّ�ات١٠٧حوراء تعود إلى حورّ�ات الجّنة

 حسب المعاجم العر�ّ�ة؟ “ حور”معنى �لمة 

 المعاجم العر�ّ�ة -٢
هي، على األرجح، اختالف نقل الكلمات نجد في ما �سّمى �القراءات الشاّذة في القرآن الكر�م، التي 

 . لنشرح معنى الكلمتین: ١١٠“ع�س”وهي “حور”قراءة مختلفة أو شاّذة لكلمة  ،١٠٩�سبب أخطاء النّساخ

حور: جمع حوراء، أي الب�ضاء، امرأَة َحواِر�ٌَّة ِإذا �انت ب�ضاء. والَحْوُر: الَ�َقُر لب�اضها. وَتْحو�ُر « -
:« .١١١»الث�اب: تب�ضها  . ١١٢»اْبَ�ضَّ  واْحَورَّ

�خالط « ١١٤»العرب َخّصت �الَعَ�ِس اِإلبَل الب�َض «و ١١٣»ع�س: ب�اض ُ�خاِلُطه شيء من ُشْقرة« -
 .١١٥»ب�اضها شيء من الشقرة

تعني ب�اًضا �میل إلى “ ع�س”، تعن�ان الب�اض، لكّن “ع�س”، و�دیلتها “حور”إًذا نستنتج أّن �لمة 
، �ون اللؤلؤ »كلؤلؤ مكنون «ى الشقرة عند نضوجه، فهو الشقرة. وهذا ما یرّجح ب�اض العنب المائل إل

 مشهور �شكله أي حّ�ات صغیرة �حّ�ات العنب.

                                                   
 .www.altafsir.com/IndexArabic.asp، صح�ح مسلم...، أنظر صح�ح ال�خاريّ  ١٠٧
 .www.altafsir.com/IndexArabic.aspأنظر الطبرّي، الزمخشرّي، ابن �ثیر...،  ١٠٨
األب حّنا اسكندر، القراءات الشاّذة في القرآن الكر�م على ضوء قراءات مكار�وس المنحول، مقالة مهداة لتكر�م األب جوزف  أنظر ١٠٩

 لنشر.القزي، قید ا
 .١٤٣، ص٦، ج١٩٨٨أجزاء، الكو�ت،  ٨أحمد مختار عمر وأبي السید مكرم، معجم القراءات القرآنّ�ة،   ١١٠

  
 .http://baheth.info، لسان العرب ١١١
 .http://baheth.info، القاموس المح�ط ١١٢
 .http://baheth.info، الصّحاح في اللغة  ١١٣
 .http://baheth.info، مقای�س اللغة ١١٤
 .http://baheth.info، صّحاح في اللغةال  ١١٥



١٤ 

 رغیبنلو�س -٣
وفي “ ܚܘܪܬܐ”، إذا عدنا إلى السر�انّ�ة، هي مشتّقة من �لمة ١١٦رغیبن، حسب لو�س“حور”إّن �لمة 

ره هو لسان العرب: ، وما �ضفي واقعّ�ة على تفسی١١٧وهي نوع من العنب األب�ض“ ܚܘܪܐ”الجمع 
 . ١١٨»أب�ض: ضرب من العنب األب�ض في الطائف عظ�م الحبّ «

 التفسیر الجدید مع الجّنة اإلفرامّ�ة -٤
هي نوع من الفاكهة الب�ضاء أو المائلة “ حور”في ضوء ما ذ�رنا، رّ�ما نستط�ع االستنتاج أّن �لمة 

، هي المّرة الوحیدة ١١٩»ٌر مَّْقُصوَراٌت ِفي ٱْلِخَ�امِ ُحو «إلى اللون األشقر لون العنب أو التّفاح الناضج. وهنا 
 وما ورد في الجّنة اإلفرامّ�ة رّ�ما یرّجح ما استنتجنا:“. عین”من دون �لمة “ حور”التي وردت فیها �لمة 

أي عناقید » ُحوٌر مَّْقُصوَراٌت ِفي ٱْلِخَ�امِ «
من فاكهة: عنب أو غیرها معّلقة في 

 الخ�ام.

 ܡܓܕܠܢ ١٢٠�قین مر�وطةرأیت مظال الصدّ «
سماؤهم ثمر... غمامة فوق الرؤوس، « ١٢١»�األثمار

 .١٢٢»مظّلة من ثمر

ْجَناُهمْ  :اتاسعً   َوَزوَّ
 المفّسرون المسلمون  -١

مّرتین في القرآن الكر�م. وأجمع المفّسرون المسلمون أّن المعنى واضٌح  ١٢٣“َوَزوَّْجَناُهمْ ”وردت �لمة 
 . ١٢٤ّنةوهو: زواج حالل �الحورّ�ات في الج

 رغیبنلو�س -٢
، �ون “َوَروَّْحَناُهمْ ”عندما غّیر تنق�ط الحروف فأص�حت: “ َوَزوَّْجَناُهمْ ”لكلمة  حًال   ١٢٥رغیبناقترح لو�س

. أي ر�َّحناهم �عنب أب�ض ١٢٦“ر�َّحناهم”النّص األصلّي للقرآن الكر�م �ان بدون تنق�ط، و�ص�ح المعنى: 
 كالكر�ستال.

                                                   
١١٦  .265 -Cf. Luxemberg, op. cit., p 260 
 . ٢٤٧-٢٤٦، صعر�يّ  - قاموس سر�انيّ مّنا،   ١١٧
 .http://baheth.info، لسان العرب ١١٨
 .٧٢)، اآل�ة الرحمن( ٥٥سورة  ١١٩
أو ، قة عناقید من تّفاح او غیرها من الفاكهةممكن أن �كون المعنى: �فاكهة مجّدلة على طر� ܡܓܕܠܢ.حسب الكلمة السر�انّ�ة  ١٢٠

 كجدائل ال�صل أو الثوم، أو الثمار المقّددة �التین وغیره... المعروفة في العادات القروّ�ة القد�مة مؤونة للشتاء.
 .٥/٦، المرجع السابق، منظومة الفردوس ١٢١
 .٩/٥، المرجع نفسه ١٢٢
 .٢٠�ة )، اآلالطور؛ سورة (٥٤)، اآل�ة الدخان( ٤٤سورة  ١٢٣
 .www.altafsir.com/IndexArabic.aspأنظر على سبیل المثال: الطبرّي، الزمخشرّي، الطبرسّي،  ١٢٤
١٢٥ .252 -250Cf. Luxemberg, op. cit., p  
 .http://baheth.info، لسان العرب  ١٢٦



١٥ 

 ة اإلفرامّ�ةالتفسیر  الجدید والجنّ  -٣

ْجَناُهمْ ”وجدنا قراءة مختلفة لكلمة  استعملت مّرة في القرآن “ َأْمَدْدَناُهمْ ”، و�لمة “َوَأْمَدْدَناُهمْ ”وهي: “ َوَزوَّ
هو “ َوَروَّْحَناُهمْ ”، مّما یرّجح أّن معنى ١٢٧»َوَأْمَدْدَناُهْم ِ�َفاِكَهٍة َوَلْحٍم ِممَّا َ�ْشَتُهونَ «الكر�م أمام الفاكهة: 

ولكن األهم أّن المعنى القرآنّي �ص�ح متناقًضا إذا استعملنا معنى “. َوَزوَّْجَناُهمْ ”قرب إلى المنطق من أ
، إذ ��ف نزوِّجهم ١٢٨») َیْدُعوَن ِفیَها (منها؟) ِ�ُكلِّ َفاِكَهٍة َآِمِنینَ ٥٤َوَزوَّْجَناُهْم ِ�ُحوٍر ِعیٍن («الزواج: 

نقطف الفاكهة من النساء؟ أو من األشجار؟ ونصوص الجّنة �حورّ�ات وفیها �ّل أنواع الفاكهة؟ فهل 
 اإلفرامّ�ة توضح ��ف تهتّم األشجار براحة المؤمنین في الجنة: 

. أي ورّوحناهم ١٢٩»َوَزوَّْجَناُهْم ِ�ُحوٍر ِعین«
(رّ�حناهم) �أشجار وأثمار جمیلة ولذیذة وهي 
التي تهتّم �ال�ار وتخدمه بینما هو مرتاح 

 ومتمّتع.

یل من طّی�ات! فما تصرفك الواحدة حّتى تدعوك أّي س«
األخرى، على جم�عهّن تتأّلق البهجة، من ثمر هذه تأكل 

 .١٣٠»ومن شراب تلك ترتوي، وأر�ج هذه تستنشق

 لؤلؤ مكنون  ا:عاشرً 
ي القرآن الكر�م. ، مّرتین ف١٣٢»َكَأْمَثاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنونِ «و ١٣١»َكَأنَُّهْم ُلْؤُلٌؤ َمْكُنونٌ «ورد، هذا التعبیر: 

كالدّر المحفوظ المخزون في «وقد أجمع المفّسرون المسلمون على وصف جمال اللؤلؤ فهي 
الورود «موجود في الجّنة اإلفرامّ�ة عند وصف » اللؤلؤ أو الدر المكنون «. لكن تعبیر ١٣٣»أصدافه
 »:واألزهار

َكَأْمَثاِل اللُّْؤُلِؤ « ،١٣٤»َكَأنَُّهْم ُلْؤُلٌؤ َمْكُنونٌ «
 ١٣٥»ْلَمْكُنونِ ا

 /دّر مطمور / لؤلؤ: ܛܡܝܪܐ ܤܝܡܬܐ«
 .١٣٦»مكنون 

 

                                                   
 .٢٢)، اآل�ة الطور( ٥٢سورة  ١٢٧
 . ٥٥ -٥٤)، اآل�ة الدخان( ٤٤سورة  ١٢٨
 .٢٠)، اآل�ة الطور؛ سورة (٥٤�ة )، اآلالدخان( ٤٤سورة  ١٢٩
 .٩/٦، المرجع السابق، منظومة الفردوس ١٣٠
 .٢٤)، اآل�ة الطور( ٥٢سورة  ١٣١
 .٢٣) ، اآل�ة الواقعة( ٥٦سورة  ١٣٢
 .٥٤٠إرشاد األذهان إلى تفسیر القرآن، المرجع السابق، ص ١٣٣
 .٢٤)، اآل�ة الطور( ٥٢سورة  ١٣٤
 .٢٣) ، اآل�ة الواقعة( ٥٦سورة  ١٣٥
 .٧/٢١، المرجع السابق، الفردوسمنظومة  ١٣٦



١٦ 

 أزواج مطّهرة ادي عشر:ح
هّن النساء اللواتي ال �حضن في الجنة أبدا، فهّن » األزواج المطّهرة«�جمع المفّسرون المسلمون أّن 

 وهذا تفسیرنا �شكلین مختلفین: .١٣٧دوًما طاهرات، وجاهزات للعمل الجنسّي في �ّل لحظة

 على غرار المالئكة -١

، ١٤١؛ طاهرsaintος, ίγἁ، ١٤٠، قّد�س١٣٩، طاهر١٣٨مقّدس ،“مقّدسة”تعني  “مطّهرة”إّن �لمة 
سمعان. و�التالي نستط�ع المقارنة مع اإلنجیل ومع  - . حسب مكار�وسsacréς, ὸερἱ، ١٤٢مقّدس

 منظومة الفردوس: 

َخاِلِدیَن ِفیَها (الجنة) «
َرةٌ   ١٤٣»َوَأْزَواٌج ُمَطهَّ

المالِئَكِة  �اَمِة ال الرِّجاُل َیَتَزوَّجون، وال النِّساُء ُیَزوَّجَن، بل َ�كونوَن ِمثلَ في القِ «
َماء  .١٤٦»ال یلدون «و ١٤٥»هناك یرتاح الزواج. «١٤٤»(قّد�سین) في السَّ

 أزواج من ن�ات أو من فاكهة  -٢

، ١٤٧أزواًجا ن�اتّ�ة مّرة في القرآن الكر�م. إّنما وردت خمس مّرات لتعني ٨١وردت �لمة زوج وأزواج 
. إّن تعبیر ١٤٨»ِفیِهَما (الجّنتین) ِمْن ُ�لِّ َفاِكَهٍة َزْوَجانِ «ووردت مّرة وحیدة لتعني أزواج من فاكهة: 

للذ�ر واألنثى، لثیران “ زوج”یبدو غر��ا، فعادة نستعمل لفظة » أزواج من فاكهة«أو » أزواج ن�اتّ�ة«
 ال�قر، للحمام، لألعمال الحسابّ�ة... 

                                                   
 .www.altafsir.com/IndexArabic.aspأنظر على سبیل المثال: الطبرّي، الزمخشرّي، الطبرسّي...،  ١٣٧
 .٤/١؛ ٢/٣؛ ٢/١/٢؛ ٣٦/١/٣: ٨٠؛ ١/٢/٣:  ٨٤ ١٣٨
 . ٤/١؛ ١٢و٣/١١؛ ٣/٣؛ ٢/٢؛ ٣٦/١/٢: ٨٠؛ ٤/١؛ ٢/٢؛ ٢/١؛ ١/١/٣:  ٨٤ ١٣٩
 .٤١؛ ١٢و ٣/١١؛ ١/٣/٣: ٨٤ ١٤٠
 .٣/٩؛ ١/٢/١: ٨٤ ١٤١
 .٥و ٦/١؛ ٣/٩؛ ٣٦/٢/١: ٠٨ ١٤٢
 .١٥(آل عمران)، اآل�ة  ٣سورة  ١٤٣
 .٢٢/٣٠مّتى   ١٤٤
 .٧/٨، المرجع السابق، منظومة الفردوس  ١٤٥
 .٧/٢٢، المرجع نفسه ١٤٦
)، ق( ٥٠ ؛ سورة١٠)، اآل�ة لقمان( ٣١؛ سورة ٧)، اآل�ة الشعراء( ٢٦؛ سورة ٥) الحج( ٢٢؛ سورة ٥٣)، اآل�ة طه( ٢٠سورة   ١٤٧

 .٧اآل�ة 
 .٥٢)، اآل�ة الرحمن( ٥٥سورة  ١٤٨
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ذا رّ�ما األزواج المطّهرة تعني أزواج الفاكهة، �ما ورد أعاله، ألن س�اق النّص یتكّلم على الفاكهة إ
 واألنهار. وما ورد في الجّنة اإلفرامّ�ة رّ�ما �حّل لغز هذا األمر الغر�ب. وهذه هي النصوص:

َوَلُهْم ِفیها (الجنة) «
َرةٌ    ١٤٩»َأْزَواٌج ُمَطهَّ

، ١٥٠»ن إیالدها. فشهر �حمل الثمر وجاره الزهرهناك الشهور ال ینضب معی«
  ١٥١»من رأى أحشاء حبلى �األزاهیر؟ �مخض الشهر في أّوله، فیولدن فجأة«

 غلمان وولدان مخّلدون  ثاني عشر:

 لمحة تار�خّ�ة -١

، أوقع المفّسر�ن المسلمین في حیرة، فأجمع غالبّ�ة المفّسر�ن ١٥٢»َوَ�ُطوُف َعَلْیِهمْ «إّن تعبیر: 
مین أّن المقصود �الغلمان أو الولدان هم األطفال المتوّفون دون سن الخامسة عشرة، ووظ�فتهم هي المسل

. اعتمد محّمد جالل ١٥٣الخدمة في الجّنة، فهم �طوفون أي �جولون على األبرار و�قّدمون لهم الخدمات
عة الشاّذین جنسّ�ا، الذین كشك على مبدأ الجّنة اإلسالمّ�ة الماّدّ�ة ل�ستنتج أّن الغلمان جعلهم هللا لمت
. ر�ط تور أندر�ه ر�ح ١٥٤عاشوا الطهارة في هذه الدن�ا، و�خاّصة لمن لدیهم میوٌل جنسّ�ٌة نحو األطفال

رغ فعاد إلى ترجمة العهد الجدید یبن. أّما لو�س١٥٥الجّنة اإلفرامّ�ة �الغلمان، فاالثنان �قومان �الخدمة نفسها
َوَلُد «، وترجمتهما الحرفّ�ة: ١٥٦»ܕܓܦܬܐ@ܝܠܕܐ«د إلى �لمتي واستن، أي ال�س�طة ܦܫܝܛܬܐالمعروفة 

 . ١٥٧هما ترجمة حرفّ�ة عن السر�انّ�ة» غلمان وولدان«، لتعن�ا: الخمر. و�ستنتج أّن �لمتي »الجفنة

 التفسیر الجدید والجّنة اإلفرامّ�ة -٢

ثمار هي التي تلد �غیر نستط�ع أن نفهم هذه اآل�ات �شكل مختلف �المقارنة مع الجّنة اإلفرامّ�ة. فاأل
 بد:قطف �ّل یوم أي إلى األانقطاع، وتُ 

                                                   
 .٥٧) ، اآل�ة النساء( ٤؛ وسورة ٢٥)، اآل�ة ال�قرة( ٢سورة  ١٤٩
 .١٠/٦، المرجع السابق، منظومة الفردوس ١٥٠
 .١٠/٩، المرجع السابق، منظومة الفردوس ١٥١
 .٥٧، اآل�ة  النساء)( ٤؛ وسورة ٢٥، اآل�ة ال�قرة)( ٢سورة  ١٥٢
 .www.altafsir.com/IndexArabic.aspّي، الطبرّي، الزمخشرّي، الطبرسّي...، أنظر ال�خار   ١٥٣
 - هـ١٤١٢أنظر محّمد جالل �شك، خواطر مسلم في المسألة الجنسّ�ة، �أمر القضاء، مكت�ة التراث اإلسالمّي، القاهرة،  ١٥٤

 م.١٩٩٢
١٥٥ .Cf . 153Tor Andrae, op. cit. p.  
 .١٤/٢٥مرقس   ١٥٦
١٥٧ .191 -184op. cit., p Cf. Luxemberg,  
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َوَ�ُطوُف َعَلْیِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن ِإَذا َرَأْیَتُهْم «
َوَ�ُطوُف َعَلْیِهْم ِغْلَماٌن «١٥٨»َحِسْبَتُهْم ُلْؤُلًؤا َمْنُثوًرا

 ١٥٩»َلُهْم َ�َأنَُّهْم ُلْؤُلٌؤ َمْكُنونٌ 

نتاجها، معین الزواج إّن رحم األثمار تش�ه، في «
�ف�ض ال�شر، وش�انا و�هوال أطفاال ولدوا وأجّنة 
یولدون. ثمارها المتسلسلة تتعاقب حلقاتها تعاقب 

 .١٦٠»الساللة ال�شر�ة �غیر انقطاع

) ِ�َأْكَواٍب ١٧َ�ُطوُف َعَلْیِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن («
وَن ) َال ُ�َصدَّعُ ١٨َوَأَ�اِر�َق َوَ�ْأٍس ِمْن َمِعیٍن (

 ١٦١»َعْنَها َوَال ُیْنِزُفونَ 

إّن جماعة القّد�سین لممّثلة �الفردوس. فیها، أّیها «
اإلخوة، تقطف، �ّل یوم، الثمرة محی�ة الجم�ع، فیها 

 .١٦٢»�عتصر العنقود محیي الجم�ع

 ُفُرش وُسُرر ثالث عشر:
رر هي فرش أعّدتها في المقارنة بین آ�ات القرآن الكر�م ومنظومة الفردوس نفهم أّن الفرش والس

 األشجار لتكرِّم األبرار وتر�حهم:

درًجا أمام قدم�ك تغر�ك تحّدبت أغصانها إن شئت أن تترقى الشجرة، « .١٦٣»َمْرُفوَعةٍ  َوُفُرشٍ «
�االتكاء إلى صدرها مضطجع أغصانها ذات الظهر المتین الخف�ض الحافل 

 .١٦٤»والسر�رالحضن المتموج �األزاهیر، للمستغرق ف�ه �ما �كون للطفل 

َعَلى ُسُرٍر  ُمتَِّكِئینَ 
 .١٦٥»مَّْصُفوَفةٍ 

من الصائمین داع�ات لهم أن �عرِّجوا إلى « و�حّلوا  منازلهنّ إّن األشجار �عظِّ
 .١٦٦»خ�امهنّ في 

 خاتمة
في المأكول والراحة، هي انجیل�ة وروح�ة �امت�از. فرامّ�ة، تش�ه الجّنة األ ، التيإّن الجّنة القرآنّ�ة

 ي جنة القرآن:فالمؤمن ف

ِ َوِ�نَّا ِإَلْ�ِه َراِجُعونَ «س�عود الى قلب هللا الذي خرج منه:  ، وهذا ما یتطابق مع �الم القد�س ١٦٧»ِإنَّا ِ�َّ
 یوحنا: 

                                                   
 .١٩(االنسان)، اآل�ة  ٧٦سورة  ١٥٨
 .٢٤(الطور)، اآل�ة  ٥٢سورة  ١٥٩
 .١٠/١٢، المرجع السابق، منظومة الفردوس ١٦٠
 .١٩-١٧)، اآل�ات الواقعة( ٥٦سورة  ١٦١
 .٦/٨، المرجع السابق، منظومة الفردوس ١٦٢
 .٣٤)، اآل�ة الواقعة( ٥٦سورة  ١٦٣
 .٩/٣ع السابق، ، المرجمنظومة الفردوس ١٦٤
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 .٧/١٦، المرجع السابق، منظومة الفردوس ١٦٦
 .١٥٦(ال�قرة)، اآل�ة  ٢سورة  ١٦٧
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 القرآن ا ورسالته االولىنجیل یوحنّ إ

ال ِمن َدٍم وال ِمن َرغَ�ِة َلْحٍم « إّن المؤمنین لم یولدوا:
ُ�لُّ َمولوٍد و « .١٦٨»َن ِهللا ُوِلدوامِ وال ِمن َرغَ�ِة َرُجل بل 

ِ� ال َیرَتِكُب الَخطیَئة َألنَّ َزْرَعه �اٍق ف�ه وال ُ�مِكُنه َأن 
 . ١٦٩»َ�خَطَأ َألنَّه َمولوٌد �

 .أي من هللا ،١٧٠»ِإنَّا ِ�َِّ «

كاَن �سوُع َ�َعلُم ِ�َأن قد َأَتت ساَعُة انِتقاِله عن هذا «
ُه َخَرَج ِمَن هللا، وِ�لى ِهللا وَأنَّ  ...العاَلِم ِإلى َأب�ه

 . ١٧١»َ�ْمضي

َ�ا َأیَُّتَها النَّْفُس «١٧٢»َوِ�نَّا ِإَلْ�ِه َراِجُعونَ «
 ١٧٤) اْرِجِعي ِإَلى َر�ِِّك َراِضَ�ةً ٢٧( ١٧٣الُمْؤِمَنةُ 
  ١٧٦»١٧٥َمْرِض�َّةً 

�ه قل�ه هنا تتوضح طب�عة �ینونة االنسان اإلله�ة في النصین المتقابلین، �لنا خرجنا من هللا، وال
 سنعود... 

، وهذا ما یتماشى ١٧٧») ِإَلى َر�َِّها َناِظَرةٌ ٢٢ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِضَرٌة («: س�ضیئ وجهه في حضرة هللا
  مع المفهوم المس�حي، وهذه النصوص في مقابل �عضها ال�عض: 

 القرآن انجیل ورؤ�ا یوحنّ اإل 

ْمِس في « �قوَن ُ�ِشعُّوَن ِحیَنئٍذ �الشَّ دِّ   ١٧٩»ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ « . ١٧٨»َمَلكوِت َأبیِهموالصِّ

  ١٨٢»ِإَلى َر�َِّها َناِظَرةٌ « ١٨١»ألَنَّنا سُنصِ�ُح َأش�اَهه، وَسَنراه �ما هو«، ١٨٠»وُ�شاِهدوَن َوجَه هللا«

                                                   
 .١/١٣یو  ١٦٨
 .٩ /٣یو  ١ ١٦٩
 .١٥٦(ال�قرة)، اآل�ة  ٢سورة  ١٧٠
 .٣و١ /١٣یو  ١٧١
 .١٥٦(ال�قرة)، اآل�ة  ٢سورة  ١٧٢
 لها من آمن وأّمن، ومنها اتمأن= اطمأن.في األصل: اْلُمْطَمِئنَُّة أي المؤمنة. أص  ١٧٣
 اسم فاعل.  ١٧٤
 اسم مفعول.  ١٧٥
 .٢٧-٢٦(الفجر)، اآلیتان   ٨٩سورة  ١٧٦
 .٢٣-٢٢(الق�امة)، اآلیتان  ٧٥سورة   ١٧٧
 .١٣/٤٣ مت ١٧٨
 .٢٢(الق�امة)، اآل�ة  ٧٥سورة  ١٧٩
 .٤/٢٢رؤ  ١٨٠
 .٣/٢یو  ١ ١٨١
 .٢٣(الق�امة)، اآل�ة  ٧٥سورة  ١٨٢



٢٠ 

مس، وَتألَألت ِث�اُ�ه «مام تالمیذه: أإذا، إّن الصورة التي تجلى فیها المس�ح  فَأَشعَّ َوجُهه �الشَّ
والتي �انت صورة مس�قة لما س�حدث للمؤمن في الجنة... والقرآن أ�ضا  )...١٧/٢(متى  ،»كالنُّور

 تخطى مفهوم الجنة األفرام�ة الى التمتع برؤ�ة وجه رب العالمین... 

 فهل نترك معاینة هللا وجًها لوجه لنتمّتع مع حورّ�ات لألبد؟!

ة تحتوي على مجرَّ  ة، و�لّ مل�ار مجرَّ  ٥٠٠عن  م جدا ف�حتوي على ما یز�دالكون ضخ إنّ  مالحظة:
الكون هو ال محدود... فهل من الممكن ان �كون خالقه  ... إذا إنّ مل�ار �و�ب ٥٠٠ما یز�د عن 

وهذا یتطابق  لذلك حتما ستكون طب�عتنا غیر ماد�ة، تش�ه طب�عة هللا، لنستط�ع أن نتمتع برؤ�ته. محدودا؟
التراب  هحدود ،مخلوق أرضي ول�س ،النور هحدود ،سان مخلوق َ�ْونيّ اإلن«مع ما قاله القد�س شر�ل: 

 .١٨٣»اءوالم

 المصطلحات
المجموعة العر�ّ�ة األولى أي مجموعة المخطوطات التي تحمل اسم القّد�س سمعان، مخطوطات:  ٨٠

، ولندن ١٢، ودیر الشرفة، رحماني ٧٠، وفات�كان عر�ي ١٤٩، و�ار�س عر�ّي ٨٠فات�كان عر�ّي 
 ...٤٠٩٢و ٢٣٢٢ شرقي

المجموعة العر�ّ�ة الثان�ة، أي مجموعة المخطوطات التي تحمل اسم القّد�س مقار�وس، فات�كان  ٨٤
 ...٤٤٦و ٣٥٨و ٣٥٦، ومخطوطات سیناء الثالث: ٨٤عر�ّي 

 أي المجموعة العر�ّ�ة األولى. ٨٠أي مستقاة من  مقالة، قول مختصر، مسألة
 العر�ّ�ة الثان�ة. ، أي المجموعة٨٥أي مستقاة من  م�مر

I  مقدمةS³.وهو نّص مختلف عن �قّ�ة المخطوط ، 
L¹  ٤٠٩٢مخطوط لندن شرقّي. 
L²  ٢٣٢٢مخطوط لندن شرقّي. 
M  ١٢مخطوط لبنان، دیر الشرفة، رحماني. 
P  ١٤٩مخطوط �ار�س عر�ّي. 
S¹  ٣٥٦مخطوط سیناء عر�ّي. 
S²  ٣٥٨مخطوط سیناء عر�ّي. 
S³  ٤٤٦مخطوط سیناء عر�ّي. 
T  ٧٠مخطوط فات�كان عر�ّي. 
V  ٨٠مخطوط فات�كان عر�ّي. 

W  ٨٤مخطوط فات�كان عر�ّي. 

                                                   
 .٢٣١، ص٢٠٠٧قد�س شر�ل... �ما شهد معاصروه، لبنان، االب حنا إسكندر، ال ١٨٣
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هـ)، الزمخشرّي ٣١٠هـ)، الطبرّي (ت ٣هـ)، الهوارّي (ت القرن ٢٨٣المفّسرون المسلمون: التسترّي (ت 
هـ)، الب�ضاوّي (ت ٦٧١هـ)، القرطبّي (ت ٦٠٦هـ)، الرازّي (ت ٥٤٨هـ)، الطبرسّي (ت ٥٣٨(ت 
 هـ)١٢٥٠هـ)، الشو�انّي (ت ٨٦٥هـ)، السیوطّي (ت ٧٧٤هـ)، ابن �ثیر (ت ٦٨٥
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 اإلنترنیت، مثل المكت�ة الشاملة وموقع الوّراق.

 المصادر والمراجع
 : المخطوطاتًال أوّ 
 . Vشتروتمان بـ:  Strothmann، ُنسخ في الجیل الثالث عشر، عرَّفه ٨٠مخطوط فات�كان عر�ّي  -١
 . Pم. عرّفناه بـ: ٩٩٨، ُنسخ سنة ١٤٩خطوط �ار�س عر�ّي م -٢
 Strothmann، ُنسخ بین القرنین الخامس والسادس عشر. عرَّفه ٧٠مخطوط فات�كان عر�ّي  -٣

 .Tشتروتمان بـ: 
. َنسخ Mم، وقد عرّفناه بـ: ١٦٦٠، �رشونّي، ُنسخ سنة ١٢لبنان، رحماني  - مخطوط دیر الشرفة -٤

 ن افرام من قر�ة �ان من جبل لبنان. هذا الكتاَب قس جرجس اب
. خّطه L². �رشونّي، ُنسخ في القرن الثامن عشر، وقد عرّفناه بـ: ٢٣٢٢مخطوط لندن شرقّي  -٥

 ورقة. �تب �الخط الكرشونّي السیرتو.  ١٩٩مقرؤٌء مقبوٌل وورقه جّید. عدد صفحاته 
. �تب �الخّط L¹: ، وقد عرّفناه بـ١٨٠٣. �رشونّي، ُنسخ عام ٤٠٩٢مخطوط لندن شرقّي  -٦

 الكرشونّي السیرتو.
. ورق Wشتروتمان بـ:  Strothmann، عرَّفه ١٠٥٥. ُنسخ عام ٨٤مخطوط فات�كان عر�ّي  -٧

 المخطوط من الجلد.
. ناسخه S¹م، عرّفناه بـ: ١١٨٢، ُنسخ عام ٣٥٦سیناء، عر�ّي  - مخطوط دیر القّد�سة �اتر�نا -٨

 �تب برسم الراهب ان�ا سا�ا الطورسیني.مالتى االغنستس من دیر السیده ارشا�ا... و 
 . S². ُنسخ في القرن الثاني عشر عرّفناه بـ: ٣٥٨سیناء، عر�ّي  - مخطوط دیر القّد�سة �اتر�نا -٩

 . S³. ُنسخ في القرن الثالث عشر، عرّفناه بـ: ٤٤٦سیناء، عر�ّي  - مخطوط القّد�سة �اتر�نا -١٠
 .٢٣٧٨انجیل لوقا، مخطوط لیدن شرقي  -١١
 م، حمد ان علي حامد.١٠٠٩، نسخه، عام ١٧، مخطوط فات�كاني عر�ي انجیل لوقا -١٢
 م في القاهرة.٩٩٣، نسخ عام ١٨انجیل لوقا، مخطوط فات�كاني عر�ي  -١٣
 ، الد�سي، بیروت، المكت�ة الشرق�ة.٤٣٢االنجیل، مخطوط رقم  -١٤
 ، بیروت، المكت�ة الشرق�ة. ٤٣١االنجیل، مخطوط عبد �شوع الصو�اوي  -١٥
 http://www.e-corpus.orgسیناء، م�اشرة على موقع االنترنیت:  –�سة �اتر�نا مخطوطات دیر القد -١٦

http://baheth.info/
http://www.e-corpus.org/


٢٢ 

�االضاقة الى مصاحف القاهرة   corpuscoranicum.de المخطوطات القرآن�ة موجودة على االنترنیت -١٧
وطشقند (نسخة طشقند  (نسخة الجامع الحسیني) واسطمبول (نسخة متحف طوب قابى سرایى)

مكملة) و�عض أوراق من مصاحف صنعاء ومصاحف �الخظ الحجازي في مكت�ة �ار�س الوطن�ة 
 ومكت�ة لندن.

 ا: المصادرثان�ً 
 القرآن الكر�م -١٨
 .١٩٨٨، دار المشرق، بیروت، الكتاب المقّدس، العهد القد�م والعهد الجدید -١٩
برّ�ة، جامعة الروح القدس، الكسل�ك، المط�عة ، �ّلّ�ة الالهوت الحالكتاب المقّدس العهد الجدید -٢٠

 .١٩٩٢البولسّ�ة، جون�ه، لبنان، 
إفرام السر�انّي، القّد�س، منظومة الفردوس، ترجمة األبو�ن روفائیل مطر و�وحّنا الخوند، الكسل�ك،  -٢١

 .١٩٨٣لبنان، 

 ا: المراجعثالثً 
 .٢٠٠٧، لبنان، القد�س شر�ل ... �ما شهد معاصروهإسكندر، االب حنا،  -٢٢
، دار التعارف إرشاد األذهان إلى تفسیر القرآنالحّجة الش�خ محّمد السبزواري النجفّي،  -٢٣

 ١٩٩٨ - هـ١٤١٩للمطبوعات، بیروت، 
، �أمر القضاء، مكت�ة التراث اإلسالمّي، خواطر مسلم في المسألة الجنسّ�ة ،محّمد جالل كشك، -٢٤

 م.١٩٩٢ - هـ١٤١٢القاهرة، 
 ١٩٨٨أجزاء، الكو�ت،  ٨لسید معجم القراءات القرآنّ�ة، مكرم، أحمد مختار عمر وأبي ا -٢٥
 .عر�يّ  - مّنا، قاموس سر�انيّ  -٢٦
٢٧- Andrae, Tor, Les Origines de l’Islam et Le Christianisme, traduit de l’allemand par Jules 

Roche , Coll. «Initiation à l’Islam», VIII, lib. D’Amérique et d’Orient, Adrien-Maison 

Neuve, 1955. 
٢٨- Luxemberg, Christophe, The Syro-Aramaic Reading of the Koran: A Contribution to the 

Decoding of the Language of the Qur'an, 2007. 
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