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 بين إنجيل عيسى والقرآن
 كلمات جديدة للقاموس العرّبي

 *األب حّنا إسكندر

 الكشف عن كلمات قديمة من الّتراث العربّي المسيحّي غفلت عنها أشهر وأقدم القواميس العربّية

 

 مقّدمة 
وهي تحمل معنى جديًدا، استناًدا إلى  1من ترجمة إنجيل عيسى نعرض في هذه المقالة عشر كلمات

ّنّص الّسريانّي األّم المترجم عنه. إّن هذا المعنى غير موجود في القواميس العرّبية المعروفة، وإذا ال

                                                   
ص دكتور  *  المقاالت من وعدًدا الكتب عشرات نشر. بنانّيةاللّ  جامعةلا في القديمة غاتواللّ  اريخالتّ  َتيمادّ  وأستاذ اريخ،بالتّ  متخصِّ

 .واإلذاعّية لفزيونّيةالتّ  البرامج من عدد   في اشترك. خطوطاتم وعشر وثيقة   ألف خمسين حوالى وحقَّق َفْهَرَس  البحثّية؛

ألب الحبيس يوحّنا الخوند الذي ساعدني في الّتدقيق، والّترجمة، وفهم الّنّص العربّي إلنجيل عيسى. كما أشكر من ا بالّشكرأتقّدم   1
قد اعتمدت على الّتدقيق في المعاني وخاّصة في الكلمات المذكورة في الّنّص، و في أستاذي الكبير لوكسنبيرغ الذي ساعدني 

 تفاسيره في العودة إلى معان سريانّية لبعض الكلمات العربّية.
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رّبما هو األدّق في شرح  ،اعتمدنا في هذا المعنى الجديد على كلمات من القرآن فسنرى تفسيًرا جديًدا
 اآليات الكريمة.

مّتى، فقد وجدنا تطابًقا حرفيًّا عرّبيا بين  ومع أّن هذا اإلنجيل لم يصلنا منه سوى أربعة فصول من
وسبعة وعشرين مقطًعا من ثالث  كلمات ييتراوح طولها بين خمس وثمان ،الّنّصين في خمس جمل

كلمات، ومئة وثمانية وعشرين مقطًعا من كلمتين، وكّل الكلمات المفردة التي ورد بعضها مّرة وحيدة في 
 د فيه.القرآن، باستثناء كلمات قليلة لم تر 

لدينا خمس وعشرون ترجمة عرّبية لإلنجيل ضمن مئتين وخمسة وأربعين مخطوًطا. استَعملت هذا و 
 الّترجمات اسم "يسوع" أو "ايسوع"، باستثناء ترجَمتين استعملتا اسم "عيسى": 

م.؛ 983هـ./383، بتاريخ 18 يّ باألولى؛ وصلت إلينا كاملة عبر ثالث مخطوطات: فاتيكان عر  -
من القرن الحادي عشر. قامت األخت  561م.؛ وليدن شرقّي 1009بتاريخ  17 يّ بعر وفاتيكان 

جوزفين نصر بتحقيق إنجيل لوقا، ونشرته في مجموعة الّتراث المسيحّي؛ وقد  قمُت بتحقيق إنجيل 
 مّتى، وإن شاء هللا يرى الّنور قريًبا. 

الّزيدّي ترجمان الّدين القاسم بن إبراهيم الّثانية؛ موضوع دراستنا اآلن، وصلت إلينا "عن طريق اإلمام  -
م.، وهو من ساللة اإلمام علّي بن أبي طالب. 860هـ./246الحسني طباطبا الّرسي، المتوّفى سنة 

أّسس القاسم دولة زيدّية في اليمن، فشاع صيته في تلك البالد، وانتشرت مؤّلفاته هناك. وقد وضع 
الذي حوى مقتطفات من أقدم ترجمة مسّجعة  على الّنصارى كتاب الّرّد حوالي ثالثين كتاًبا، منها 

المكتبة األمبروسيانّية في  ي، منها أربع نسخ محفوظة ف2معروفة لدينا. لهذا الكتاب خمس مخطوطات
  4والخامسة في مكتبة برلين." 3ميالنو

لّثانية أيًضا من مصدرها اليمن ورّبما منطقة قريبة من نجران، وا، على ما يبدو ،إّن الّترجمة األّولى
المنطقة ذاتها حيث إقامة اإلمام الّزيدّي، ورّبما في القطر البحرّي إلى جانب الخليج العرّبي، حيث كانت 
الكنيسة الّسريانّية الّشرقّية المعروفة بالّنسطورّية، ومع أّن هذا اإلنجيل ليس نسطوريًّا فهو على األرجح 

واستعماله  اإلنجيل، وخاّصة في أصل اسم عيسى، ّية خّيم على لغةأريوسيًّا، لكّن ظّل الّسريانّية الّشرق

                                                   
  :رقام المخطوطاتأوهذه   2

C 131, fol. 86b – 97b; C 186, fol. 78a – 86b; D 468, fol. 3a – 4b, 1a – 1b, 151a – 163b; F 61 fol. 

100a – 125b; 
ا مخطوطات ميالنو فهي من القرن الحادي أمّ ، (.م1149) .هـ544أ، منسوخ سنة  38ب  -27ورقة  4876رقم  برلين عربيّ   3

 (م. 17) هـ.عشر 
 .28، 1976 ،مصر ،نجيلعة لإلقدم ترجمة مسجّ أ ،ب سمير خليل اليسوعيّ األ  4
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، ولكّننا إلى اآلن لم نجد نقًشا يحمل اسم عيسى سوى في 5عند الّسريان الّشرقّيين حسب نظرية لوكسنبيرغ
 ة.في منطقة الغساسنة، وكّلها بعيدة عن الّسريانّية الّشرقيّ  7، وفي البتراء، ودير العيسانّية6صحراء الّنقب

لى قد تكون كلمة "قيل" بمعنى "ملك" حسب لغة اليمن، ووردت و من األدّلة على مصدر الّترجمة األ
مّرات كثيرة في المخطوطات. لكّن هذه الكلمة لم تمّر في الّترجمة الّثانية، وهذه أمثلة من الّترجمة: "أّيام 

؛ "فذو 10؛ "فلما مات هيروُذ القيُل"9اهبين"؛ "فحين استمعوا هذه من القيلِّ انطلقوا ذ8َهْيروَذ من الُقُيول"
. والجدير بالّذكر أّن القاموس يشرح: "القيل: من ملوك اليمن في الجاهلّية، 11البسها في قصور أقيالهِّ"

دون الملك األعظم، والجمع أقوال أقيال". وعلى األرجح أّن اشتقاق كلمة "قيل" من فعل "قال" وتعني 
، أي "القائد" و"الملك"، أسوة بكلمَتي "أمير"، المشتّقة من الّسريانّية التي "الذي يقول" و"يعطي األوامر"

مره" كما سنشرح الحًقا؛ و"زعيم" المشتّقة من فعل اتعني "الذي يقول ويتكّلم"، وأيًضا "يعطي تعليماته وأو 
بها، فما ذكرها في  "زعم" أي "قال". رّبما لم يعرف اإلمام الّزيدّي هذه الّترجمة أو لم يحتج إلى االستشهاد

 ...كتاب الّرّد على الّنصارى كتابه 
لكن قد يكون أّن اسم  12في أوائل القرن الّرابع الميالديّ العرب ومع أّن المسيح ُعرِّف في شعر 

 عيسى لم يكن معروًفا في هذا الوقت المبكر.
  13بَن مريمَ  المسيحن يأبيَل األبيليّ    وما سبَّح الّرهبان في كلِّّ بيعة  
                                                   

 يكتبون "يشوع" ا. فمثالها عينً نوتحتها حركة الكسر يكتبو  افً ة، حين يقرأون ألِّ هجة المندائيّ ة، ومنها اللّ رقيّ ة الشّ ريانيّ هجات السّ في اللّ    5
اشتقاق  نّ أالي عيشو، ويتابع ا، وتصبح بالتّ ن عينً و ريان الشرقيّ كة بالكسر يكتبها السّ لف األولى محرّ األ نّ أويلفظون "ايشو"، وبما 

ى لإ -هناك الي تصبح عيسى. وال يزال اس يلفظون ايشى وبالتّ النّ  لكنّ  ،للبطاركة سميّ اسم عيسى يأتي من ايشاي، وهو االسم الرّ 
الي ين ايشو وايشا، والمسيح من جذر يسى الذي أصبح ايشى وبالتّ رقيّ ريان الشّ ة لهذا االسم عند السّ شواهد تاريخيّ  -هذا يومنا 

 لوكسنبيرغ( خاّص مععيسى. )حديث 
6  En dernier lieu IMBERT F., 2011, «L’islam des pierres: l’expression de la foi dans les graffiti 

arabes des premiers siècles», dans BORRUT A. (ed.), 2011, Écriture de l’histoire et processus de 

canonisation dans les premiers siècles de l’islam, Revue des mondes musulmans et de la 

Méditerranée (REMMM) n° 129, 57-78. 
7  Catalogue of the Syriac72, -f. WRIGHT W., 1870Cf. MINGANA A., 1927, art. cit., p. 84. C

manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838, London: British Museum, Part 

II, 714a, line 3. 
 .2/1 مت   8

 .2/9 مت   9

 .2/19 مت  10

 .11/7 مت  11

12 e nom de Jésus ('Îsâ) dans le Coran, et quelquesnfred Kropp, LGuillaume & Ma ,Dye

autres noms bibliques: remarques sur l'onomastique coranique, dans Guillaume Dye & 

Fabien Nobilio (éds), Figures bibliques en islam, 171-198. Guillaume Dye and Manfred 

Kropp - Academia.edu., 192. 
 .ابع الميالديّ الرّ و الث الثّ  ينالقرنبين عاش ، عمر بن عبد الجنّ  اعر الجاهليّ الشّ صاحب البيت   13

https://www.academia.edu/1395500/Guillaume_Dye_and_Manfred_Kropp_Le_nom_de_J%C3%A9sus_%C3%8Es%C3%A2_dans_le_Coran_et_quelques_autres_noms_bibliques_remarques_sur_lonomastique_coranique_dans_Guillaume_Dye_and_Fabien_Nobilio_%C3%A9ds_Figures_bibliques_en_islam_pp_171_198
https://www.academia.edu/1395500/Guillaume_Dye_and_Manfred_Kropp_Le_nom_de_J%C3%A9sus_%C3%8Es%C3%A2_dans_le_Coran_et_quelques_autres_noms_bibliques_remarques_sur_lonomastique_coranique_dans_Guillaume_Dye_and_Fabien_Nobilio_%C3%A9ds_Figures_bibliques_en_islam_pp_171_198
https://www.academia.edu/1395500/Guillaume_Dye_and_Manfred_Kropp_Le_nom_de_J%C3%A9sus_%C3%8Es%C3%A2_dans_le_Coran_et_quelques_autres_noms_bibliques_remarques_sur_lonomastique_coranique_dans_Guillaume_Dye_and_Fabien_Nobilio_%C3%A9ds_Figures_bibliques_en_islam_pp_171_198
https://www.academia.edu/1395500/Guillaume_Dye_and_Manfred_Kropp_Le_nom_de_J%C3%A9sus_%C3%8Es%C3%A2_dans_le_Coran_et_quelques_autres_noms_bibliques_remarques_sur_lonomastique_coranique_dans_Guillaume_Dye_and_Fabien_Nobilio_%C3%A9ds_Figures_bibliques_en_islam_pp_171_198
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 :14ا أّول مّرة يذكر اسم عيسى في الّشعر الذي وصلنا فكان مع زعيم نجران الحارث بن كعبأمّ 
رُت إلى  و اريارشيًدا فسمَّاني الَمسيُح   هادًيا ِعيسى بن مريم  وصِّ  15ح 

إًذا قد نستطيع االستنتاج أّن ترجمَتي إنجيل عيسى المسيح مصدُرهما جنوب الجزيرة العرّبية، حيث 
يسان من علماء . قام بالّترجمة راهبان أو قسّ 16ّية بأمر اإلمبراطور قسطنطين الّثانيتوّطدت األريوس

األريوسّية التي كانت منتشرة في كّل أصقاع العالم المسيحّي. والجدير بالّذكر أّننا لم نجد إلى اليوم نقوًشا 
مؤخًرا نقش سريانّي األرُدّن. وقد وجد  - تحمل اسم عيسى المسيح سوى في صحراء الّنقب وفي البتراء

مصدره نجران يحمل البسملة المسيحّية الكاملة، مّما يدّل على أّن المسيحّية الّثالوثّية كانت أيًضا موجودة 
 في نجران، وهذا ما نقرأه في سيرة شهداء نجران المذكورة أعاله.

ا مختلًفا، ورّبما وفي مقاالتنا هذه سنعرض معنى جديًدا لكلمات وردت في هذا اإلنجيل، لتعطي تفسيرً 
 أدّق لآليات القرآنّية الكريمة، وهذه بعضها:

 "تصديق" - 1
 في إنجيل عيسى -1-1

( وهي تحمل معنى 5/17و 2/23وردت كلمة "تصديق" مّرتين في إنجيل عيسى الّثاني، )مّتى 
رجمة اليسوعّية جاء في كتاب قبله. وهذا الّنّص بموازاة ثالثة نصوص أخرى، وهي التّ "تتميم" أو "إتمام" ما 

للعهد الجديد التي اعتمدت الّنّص اليونانّي، وترجمة إنجيل عيسى األّولى، والّترجمة الّسريانّية البسيطة 
 الّنّص األم لترجمة إنجيل عيسى األّولى والّثانية:

 الّترجمة اليسوعّية
 عن األصل اليونانيّ 

 الّترجمة األّولى
 إلنجيل عيسى المسيح

 ّيةالّترجمة الّسريان
 البسيطة

 الّترجمة الّثانية
 إلنجيل عيسى المسيح

وجاَء َمدينًة ُيقاُل لها 23
رة فَسكَن فيها،   ِلي ِتم  النَّاصِّ

ما قيَل على لِّسانِّ اأَلنبِّيا: 
ريًّا.  إِّنَّه ُيدعى ناصِّ

 فإذا هو القاطن اءَ وج23
مدينًه تدعى الّناصرَه، 

الذي ُذكر فى  يِتم  كيما 
: "من أنَّه  ُيعَرُف الّنبىِّ

 بالّناصرّي".

ܐ23 ݂ܳ
 ܥܰܡܪ ܶܘܐܬ 
ܐ ݂ܳ ܝ݈ܢܬ  ݂ܺ ܡܕ  ܰ ܐ ܒ  ܰܩܪܝ݂ܳ ܶܡܬ   ܕ 

݂ ܬ 
ܰ
݂ ܢ݂ܳܨܪ ݂ ܰܐܝܟ 

ܶ
ܰܡܠ ܶܢܬ   ܕ 

ܡ ܶ ܐܰܡܪ ܶܡܕ  ܶ
ܐܬ  ܶ ܐ ܕ  ܝ݂ܳ ݂ܺ ܢܒ  ܰ  ܒ 

ܐ ܝ݂ܳ
݂ܳ
ܢ݂ܳܨܪ ܐ܂ ܕ 

ܶ
ܩܪ  ܶܢܬ 

فخرج حّتى نزل منه في مدينة، 
لما  17تصديًقايقال لها ناصرة. 

أوحى هللا به قديًما في بعض 
كتبه. في أن يكون ويدعى 

 (2/23. )مّتى ناصريًّا

                                                   
يس ة لالستشهاد، القدّ واية العربيّ الرّ )سة من نصارى نجران. ا وامرأة مكرّ اسً ا وشمّ ا وراهبً كاهنً  427ين قتل ملك الحميريّ ؛ (523)+  14

، 2007ب حارث إبراهيم، منشورات جامعة البلمند، بيروت، قها وقّدم لها األ، حقّ نحارث بن كعب ورفقائه في مدينة نجرا
 (.227و 94-93.ص

 .74بيروت،  ،وصايا الملوكعلي الخزاعي،   15
اهب ثالث . بنى هذا الرّ ريوسيّ األ اهب تيوفيلس الهنديّ ين بعثة برئاسة الرّ لى بالد الحميريّ إ، 356(، أرسل سنة 337-361)  16

ة مارات العربيّ الثة على األرجح عند مضيق هرمز في ساحل اإلانية في عدن، والثّ ة، والثّ حدة في ظفار العاصمة الحميريّ كنائس، وا
 .(39، ابقيس حارث بن كعب، المرجع السّ القدّ حدة. )المتّ 

 حسب لوكسنبيرغ(. محّقًقا، مطابًقا )، تأكيًدا  17
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ئُْت  17 ال تَُظنُّوا أَن ِّي جِّ

َل الشَّريعَةَ أو األَْنبِّيا ما  ألُْبطِّ

ل، بَل  ئُْت ألُْبطِّ  .ألُْكِملجِّ

ال تحسبُوني الن اقض  17

، أو 18شرًعا، بجيتي

ٍيتلُوهُ. لتمامٍ األنبيا فجيتي 

 
 

ܐ17
ܳ

ܘܢ ܠ
ܽ
ܣ݁ܒܪ

݁ܰ ݁
ܐ ܬ ܝܬ 

݂ܺ
ܐܬ 
݁ܶ ݁
 ܕ

ܐ
݁ܶ
ܐܫܪ

݁ܶ ݁
ܽܡܘܳܣܐ ܕ

ܳ
ܘ ܢ

݁ܰ
 ܐ

ܝܶ݁ܐ ݂ܺ ܐ ܢܒ 
ܳ

ܝ ܠ
݂ܺ
ܬ 
݁ܶ
ܐܐ  ܬ 

ܐ
݁ܶ
ܐܫܪ

݁ܶ ݁
ܐ ܕ

ܳ
ܠ

݁ܶ
ܐ ܐ

݁ܶ
ܠ ܐܡܰ݁

݁ܶ ݁
 ܂ܕ

 

أحد أن ني جئت  19أال وال يظن ن  

لرفع الت وراة واألنبيا، وال لنقض 

شيء جاء عن هللا من جميع 

ذلك  لتمامولكن ي جئت  األشياء.

 21هللا 20جميع أمر ولتصديقكل ه، 

 (5/17)مت ى فيه ورسله. 

 في القرآن -1-2
ة، وصادق مّرتين، وصديق ثالث مّرات، ومّرتين وردت مشتّقات كلمة صدق ثالًثا وثالثين مرّ 

المصّدقين، ومّرة المصّدقات. ولكّن ما يهّمنا هنا المعنى الجديد لكلمتي تصديق، ومصّدق، أي متّمم 
 ومكّمل.
 تصديق -

ِّ َوَلكِّْن  ي َبْيَن تكميلتتميم و ) ت ْصِديق  وردت مّرتين: َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرَآُن َأْن ُيْفَتَرى مِّْن ُدونِّ َّللاَّ ( الَّذِّ
يَن )يونس  ْن َربِّّ اْلَعاَلمِّ يَل اْلكَِّتابِّ اَل َرْيَب فِّيهِّ مِّ  ( 37َيَدْيهِّ )أم الكتاب، أي الكتاب الّسابق( َوَتْفصِّ

يًثا ُيْفَتَرى َوَلكِّْن  ُولِّي اأْلَْلَبابِّ َما َكاَن َحدِّ ْبَرٌة ألِّ ْم عِّ هِّ ( الَّذِّي يلتتميم وتكم) ت ْصِديق  َلَقْد َكاَن فِّي َقَصصِّ
ُنوَن )يوسف  يَل ُكلِّّ َشْيء  َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِّقْوم  ُيْؤمِّ  (111َبْيَن َيَدْيهِّ َوَتْفصِّ

 مصّدق -
 وردت هذه الكلمة سّت عشرة مّرة في خمس عشرة آية في القرآن. وهذه اآليات:

َن اْلكَِّتابِّ ُهَو اْلَحقُّ  ي َأْوَحْيَنا إَِّلْيَك مِّ ًقاَوالَّذِّ دِّ ًمام) ُمص  يٌر تمِّ هِّ َلَخبِّيٌر َبصِّ َبادِّ ( لَِّما َبْيَن َيَدْيهِّ إِّنَّ َّللاََّ بِّعِّ
 (31)فاطر 

قُ َوَهَذا كَِّتاٌب َأْنَزْلَناُه ُمَباَرٌك  دِّ م) ُمص  ُنوَن متمِّ يَن ُيْؤمِّ َر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها َوالَّذِّ ي َبْيَن َيَدْيهِّ َولُِّتْنذِّ ( الَّذِّ
َرةِّ ُيْؤمِّ  ْم ُيَحافُِّظوَن )األنعام بِّاآْلَخِّ  ( 92ُنوَن بِّهِّ َوُهْم َعَلى َصاَلتِّهِّ

ْن َقْبلِّهِّ كَِّتاُب ُموَسى إَِّماًما َوَرْحَمًة َوَهَذا كَِّتاٌب  ق  َومِّ دِّ م) ُمص  يَن َظَلُموا متمِّ َر الَّذِّ ( لَِّساًنا َعرّبيا لُِّيْنذِّ
نِّيَن )األحقاف   (  12َوُبْشَرى لِّْلُمْحسِّ

                                                   
 َلحيُه : 17  18

  : لجيه 61
 بجيأتي=  = بجيَّتي بجيةِّ 

19  E : َّىُطنَّن 
ABCDتظنن : 

 أقوال هللا ووصاياه   20
ْم َلُه َأْجًرا )الطّ    21 َ ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّّئاتِّهِّ َوُيْعظِّ ِّ َأْنَزَلُه إَِّلْيُكْم َوَمْن َيتَّقِّ َّللاَّ  (5الق َذلَِّك َأْمُر َّللاَّ
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ْن َبْعدِّ ُموَسى َقاُلوا َيا َقْومَ  ْعَنا كَِّتاًبا ُأْنزَِّل مِّ ًقاَنا إِّنَّا َسمِّ دِّ ًما) ُمص  ( لَِّما َبْيَن َيَدْيهِّ َيْهدِّي إلى اْلَحقِّّ َوإلى متمِّ
 ( 30َطرِّيق  ُمْسَتقِّيم  )األحقاف 

ُنوا بَِّما َأْنَزْلُت  ًقاَوَآمِّ دِّ ًما) ُمص  َل َكافِّ متمِّ ر  بِّهِّ َواَل َتْشَتُروا بَِّآَياتِّي َثَمًنا َقلِّياًل َوإِّيَّاَي ( لَِّما َمَعُكْم َواَل َتُكوُنوا َأوَّ
 ( 41َفاتَُّقونِّ )البقرة 

 ِّ ْندِّ َّللاَّ ق  َوَلمَّا َجاَءُهْم كَِّتاٌب مِّْن عِّ دِّ ًما) ُمص  يَن َكَفُروا متمِّ ْن َقْبُل َيْسَتْفتُِّحوَن َعَلى الَّذِّ ( لَِّما َمَعُهْم َوَكاُنوا مِّ
ِّ َعَلى اْلَكافِّرِّيَن )البقرة َفَلمَّا َجاَءُهْم مَ   ( 89ا َعَرُفوا َكَفُروا بِّهِّ َفَلْعَنُة َّللاَّ

ُن بَِّما ُأْنزَِّل َعَلْيَنا َوَيْكُفُروَن بَِّما َوَراَءُه  ُنوا بَِّما َأْنَزَل َّللاَُّ َقاُلوا ُنْؤمِّ ًقاَوُهَو اْلَحقُّ َوإَِّذا قِّيَل َلُهْم َآمِّ دِّ  ُمص 
ًما) نِّيَن )البقرة ( لَِّما َمَعُهْم متمِّ ْن َقْبُل إِّْن ُكْنُتْم ُمْؤمِّ ِّ مِّ  ( 91ُقْل َفلَِّم َتْقُتُلوَن َأْنبَِّياَء َّللاَّ

 ِّ َلُه َعَلى َقْلبَِّك بِّإِّْذنِّ َّللاَّ ْبرِّيَل َفإِّنَُّه َنزَّ ًقاُقْل َمْن َكاَن َعُدوًّا لِّجِّ دِّ ًما) ُمص  ( لَِّما َبْيَن َيَدْيهِّ َوُهًدى َوُبْشَرى متمِّ
 ( 97نِّيَن )البقرة لِّْلُمْؤمِّ 

 ِّ ْندِّ َّللاَّ ق  َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل مِّْن عِّ دِّ م) ُمص  ِّ متمِّ يَن ُأوُتوا اْلكَِّتاَب كَِّتاَب َّللاَّ َن الَّذِّ ( لَِّما َمَعُهْم َنَبَذ َفرِّيٌق مِّ
ْم َكَأنَُّهْم اَل َيْعَلُموَن )البقرة   (101َوَراَء ُظُهورِّهِّ

ًقااْلَحقِّّ َنزََّل َعَلْيَك اْلكَِّتاَب بِّ  دِّ ًما) ُمص   ( 3( لَِّما َبْيَن َيَدْيهِّ َوَأْنَزَل التَّْوَراَة َواإْلنجيل )آل عمران متمِّ
ُرَك بَِّيْحَيى  ْحَرابِّ َأنَّ َّللاََّ ُيَبشِّّ ًقاَفَناَدْتُه اْلَماَلئَِّكُة َوُهَو َقائٌِّم ُيَصلِّي فِّي اْلمِّ دِّ ًما) ُمص  ِّ متمِّ َن َّللاَّ ( بَِّكلَِّمة  مِّ

يَن )آل عمران َوسَ  الِّحِّ  ( 39يًِّّدا َوَحُصوًرا َوَنبِّيًّا مَِّن الصَّ
ًقا دِّ ُمص  ًما) و  ْن َربِّ ومتمِّ ْئُتُكْم بَِّآَية  مِّ لَّ َلُكْم َبْعَض الَّذِّي ُحرَِّم َعَلْيُكْم َوجِّ ُحِّ َن التَّْوَراةِّ َوألِّ ُكْم ( لَِّما َبْيَن َيَديَّ مِّ

يُعونِّ )آل عمر   ( 50ان َفاتَُّقوا َّللاََّ َوَأطِّ
ْكَمة  ُثمَّ َجاَءُكْم َرُسوٌل  يَثاَق النَّبِّيِّّيَن َلَما َآَتْيُتُكْم مِّْن كَِّتاب  َوحِّ ق  َوإِّْذ َأَخَذ َّللاَُّ مِّ دِّ م) ُمص  ( لَِّما َمَعُكْم متمِّ

ُننَّ بِّهِّ َوَلَتْنُصُرنَُّه َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَلى َذلُِّكْم َقاُلوا َأْقَررْ  يَن )آل َلُتْؤمِّ دِّ اهِّ َن الشَّ َنا َقاَل َفاْشَهُدوا َوَأَنا َمَعُكْم مِّ
 (81عمران 

يَسى اْبنِّ َمْرَيَم  ْم بِّعِّ ْيَنا َعَلى َآَثارِّهِّ ًقاَوَقفَّ دِّ ًما) ُمص  َن التَّْوَراةِّ َوَآَتْيَناُه اإْلنجيل فِّيهِّ ُهًدى متمِّ ( لَِّما َبْيَن َيَدْيهِّ مِّ
ًقاَوُنوٌر  دِّ ُمص  ًما) و  َظًة لِّْلُمتَّقِّيَن )المائدة  (ومتمِّ َن التَّْوَراةِّ َوُهًدى َوَمْوعِّ  ( 46لَِّما َبْيَن َيَدْيهِّ مِّ

ًقاَوَأْنَزْلَنا إَِّلْيَك اْلكَِّتاَب بِّاْلَحقِّّ  دِّ ًما) ُمص  ًنا َعَلْيهِّ َفاْحُكْم َبْيَنُهْم بَِّما متمِّ َن اْلكَِّتابِّ َوُمَهْيمِّ ( لَِّما َبْيَن َيَدْيهِّ مِّ
ْنَهاًجا َوَلْو َشاَأْنَزَل َّللاَُّ  ْرَعًة َومِّ ْنُكْم شِّ َن اْلَحقِّّ لُِّكلّ  َجَعْلَنا مِّ َء َّللاَُّ َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة  َواَل َتتَّبِّْع أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك مِّ

عُ  ِّ َمْرجِّ َدًة َوَلكِّْن لَِّيْبُلَوُكْم فِّي َما َآَتاُكْم َفاْسَتبُِّقوا اْلَخْيَراتِّ إلى َّللاَّ يًعا َفُيَنبُِّّئُكْم بَِّما ُكْنُتْم فِّيهِّ َتْخَتلُِّفوَن َواحِّ ُكْم َجمِّ
 (48)المائدة 

ِّ إَِّلْيُكْم  يَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبنِّي إِّْسَرائِّيَل إِّنِّّي َرُسوُل َّللاَّ ًقاَوإِّْذ َقاَل عِّ دِّ ًما) ُمص  َن التَّْوَراةِّ متمِّ ( لَِّما َبْيَن َيَديَّ مِّ
ًرا بَِّرُسول  يَ  ْحٌر ُمبِّيٌن )الّصّف َوُمَبشِّّ ْن َبْعدِّي اْسُمُه َأْحَمُد َفَلمَّا َجاَءُهْم بِّاْلَبيَِّّناتِّ َقاُلوا َهَذا سِّ  ( 6ْأتِّي مِّ



7 

بعد هذا العرض من اآليات القرآنّية الكريمة، يتبّين لنا أّن الكلمة بصيغتها "تصديق" كما وردت في 
 ا، مكّماًل...إنجيل عيسى الّثاني، أو بصيغتها "مصّدق"، تعني متّممً 

إًذا باكتشافنا المعنى لهذه الكلمة في إنجيل عيسى في المقارنة مع األصل الّسريانّي واألصل 
 اليونانّي، وجدنا معناها واضًحا وهو "متّمًما"، "مكّماًل". وهكذا أضفنا كلمة جديدة إلى القاموس العرّبي.

 "أمر" ومشتّقاتها -2
݂قال. اشُتّقت منه كلمات كثيرة في العرّبية يعني݂،أمر݂ܐܡܪإّن الفعل الّسريانّي  ݂،ومنها: فعل أمر،

ومن بعدها األوامر أي األقوال أو الوصايا  كما يرد أدناه. ومنها المرء  ،ونعطي األوامر حين ننطق
ولكّن أصلها كما وردت في نقوش نجران من القرن الّسادس  ،أي الّسّيد الذي يتكّلم بالقوم ،وتعني المتكّلم

رت فالن" أي "زوجة فالن"، "م ،ومنها الّلبنانّية ،ومؤّنثها "مرت" أي زوجة حسب الّلهجات ،دّي "مر"الميال
ولكن في العرّبية الفصحى تصبح "امرأة" وفي بعض المخطوطات تكتب "مرءة" و"مرأة"، وأحيانا من دون 

 همزة.
ياسته، و"المأمور" الذي يتلّقى ومن مشتّقاتها أيًضا "أمير"، وهو الذي يتكّلم باسم القوم الخاضعين لس

 "األوامر " أي "الكالم" من رئيسه، وينّفذها. 
 في إنجيل عيسى نرى المعنى األّول لكلمة أمر، أي قال ومشتّقاتها. وهذه الّنصوص هي:

 "أمر" في إنجيل عيسى -2-1

 الّترجمة اليسوعّية
 عن األصل اليونانيّ 

 الّترجمة األّولى
 إلنجيل عيسى المسيح

 رجمة الّسريانّيةالتّ 
 البسيطة

 الّترجمة الّثانية
 إلنجيل عيسى المسيح

فَأقاَم ُهناَك إلى َوفاةِّ 15
الرَّبُّ  قال  هيروُدس، لَِّيتِّمَّ ما 

مِّن مِّصَر  على لِّسانِّ النَّبِّّي:
 َدَعوُت ابني.

وَلبَِّث بها إلى أن َقَضى 15
من  ِقيل   يالذ َهيروُذ، ليتمَّ 

 ، صحفِّ  فيلدن الربِّ
كان من  الذي، الّنبي

 يَدعوُت َنجيل يالفايِّهين: "إن
 من مصَر".

ܐ15 ܢ ܰܘܗܘ݂ܳ ܡ݂ܳ ܰ ܐ ܬ  ܡ݂ܳ ܰ  ܥܕ 
ܗ ܶ ܣ ܠܰܡܘܬ  ܶ ܘܕ 

݂ܳ
ܶܗܪ  ܕ 

݂
ܶ

ܰܡܠ ܶܢܬ  ܡ ܕ  ܶ ܐܰܡܪ ܶܡܕ  ܶ
ܐܬ  ܶ  ܕ 

ܐ ܶܡܢ ܪܝ݂ܳ ܐ ܡ݂ܳ ܝ݂ܳ ݂ܺ ܢܒ  ܰ ܐܰܡܪ ܒ  ݂ܳ  ܕ 
ܶܡܢ ܝܢ ܕ 

ܶ
݂ ܶܡܨܪ ܝܬ 

݂ܺ
ܪܝ܂ ܩܪ ܶ  ܠܒ 

وبقي هناك حّتى موت 
هيرودس. وأتّم هللا، بما كان 

(، قوله) أمرهمن ذلك من 
بعض ما أوحى إليه في بعض 

كتب رسله، إذ يقول: "من 
 .مصر دعوت صفّي"

 (2/15)مّتى 

، ܐܡܪاستعمل المترجم كلمة "أمره" و"يقول": هي ترجمة لكلمتين سريانّيتين من أصل كلمة أمر 
ܪبالمعنى نفسه:  ܐܡܰ݁

݁ܶ
ܐܬ 
݁ܶ
ܪ ݁ܕ ܐܡܰ݁

ܳ
 . وهنا نجد معنى جديًدا للكلمة أي قول. ݁ܕ

 "أمر" في القرآن -2-2
 وفي القرآن أيًضا نستطيع قراءة بعض كلمات أمر في هذا المعنى:
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نِّيَن اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِّحوا َبْيَنُهَما َفإِّْن َبَغْت إِّْحَداُهَما َعَلى اأْلُْخَرى َفقَ  َن اْلُمْؤمِّ اتُِّلوا الَّتِّي َتْبغِّي َوإِّْن َطائَِّفَتانِّ مِّ
ِّ َفإِّْن َفا يَن َحتَّى َتفِّيَء إلى أمر )قول( َّللاَّ طِّ ُطوا إِّنَّ َّللاََّ ُيحِّبُّ اْلُمْقسِّ َءْت َفَأْصلُِّحوا َبْيَنُهَما بِّاْلَعْدلِّ َوَأْقسِّ

  (9)الحجرات 
ْن َقْبلِّ َأْن َنْطمَِّس ُوُجو  ًقا لَِّما َمَعُكْم مِّ ْلَنا ُمَصدِّّ ُنوا بَِّما َنزَّ يَن ُأوُتوا اْلكَِّتاَب َآمِّ َها َعَلى َيا َأيَُّها الَّذِّ ًها َفَنُردَّ

ِّ َمْفُعواًل )الّنساء َأدْ  ْبتِّ َوَكاَن أمر )قول( َّللاَّ  (47َبارَِّها أو َنْلَعَنُهْم َكَما َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّ
هِّ  أمرَفَعَسى َّللاَُّ َأْن َيْأتَِّي بِّاْلَفْتحِّ أو  ْندِّ  5:52)قول( مِّْن عِّ

ِّ َوُهْم َكارُِّهوَن  أمر َحتَّٰى َجاَء اْلَحقُّ َوَظَهرَ   9:48)قول( َّللاَّ
 11:59)قول( ُكلِّّ َجبَّار  َعنِّيد   أمر َوَعَصْوا ُرُسَلُه َواتََّبُعوا

ْن  وُح مِّ وحِّ ُقلِّ الرُّ ْلمِّ إِّالَّ َقلِّياًل )اإلسراء  أمرَوَيْسَأُلوَنَك َعنِّ الرُّ َن اْلعِّ  (.85)كلمة/قول( رّبي َوَما ُأوتِّيُتْم مِّ

 "المرة" -3

 في إنجيل عيسى -3-1

حيدة في هذا اإلنجيل، وهي ترجمة لكلمة رجل الّسريانّية. وعلى ما يبدو وردت كلمة المرة مّرة و 
"݂ܡܪܗعلى شكلين: إّما بالهاء "مره "݂ܡܪܐتطّورت هذه الكلمة في الكتابة، ففي اآلرامّية ُتكتب كلمة "مرا 

݂فالذي كتب الّنّص األساسّي كتبها بالهاء ".ܡܪܐوإّما باأللف "مرا  مربوطة. لتتحّول بعدها إلى الّتاء ال،
 وهذا الّنّص بمحاذاة بعضه البعض: 

 الّترجمة اليسوعّية
 عن األصل اليونانيّ 

 الّترجمة األّولى
 إلنجيل عيسى المسيح

 الّترجمة الّسريانّية
 البسيطة

 الّترجمة الّثانية
 إلنجيل عيسى المسيح

فُهُم الَّذيَن ال مِّن َدم  وال 13
مِّن َرغَبةِّ َلْحم  وال مِّن َرغَبةِّ 

 َرُجل

وإنَّهم اّلذين ليسوا من دم  وال 
 إربةمن بْغَيهِّ لحم  وال من 

 رجل  

ܝܢ13
ܶ
ܰܠܘ ܰܐܝܠ ܐ ܶܡܢ ܕ  ܡ݂ܳ  ܕ 

݂ ܢ݂ܳܐ ܶܡܢ ܘܠ݂ܳ ܝ݂ܳ ܐ ܶܨܒ 
݂ܳ
ܣܪ ܶ ܒ   ܕ 

݂ ܢ݂ܳܐ ܶܡܢ ܘܠ݂ܳ ܝ݂ܳ ܐ ܶܨܒ 
݂ܳ
ܪ ܒ  ܰ

ܓ 
 ܕ 

فلم يولدوا من الّلحم والّدم، 
وال من مزاج )رغبة( المرة، 

 (1/13، )يو 22بيت الّلحم

                                                   
ي هي مرادف لإلنسان البيت الّلحمّي. وهنا تبّدل بين الغين هذه الكلمة هي جمع بين الباء أي مختصر بيت، ولغم أصلها لحم، أ  22

لط من والحاء بحسب أخطاء الّنّساخ، وهي قريبة اشتقاقيًّا من بيت لحم، وتصبح بلحم أو البلحم. والبلغم هي  خالط الجسد، وهو أخِّ
 .)لسان العرب(. ةبائع األربعالطّ  أحد
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 ة" في القرآنرّ "م -3-2
ة رَّ "ُذو مِّ  ة، حسب تفسير لوكسنبيرغ، في هذا المعنى في سورة الّنجم:القرآن أيًضا نرى كلمة مرّ وفي 

 (6َفاْسَتَوى." )الّنجم 
 أي اّلذي هو. وفي لسان العرب أيًضا ذو بمعنى الذي.،݂الّسريانّية݂ܕܗܘُذو هي مختصر 

ة تكتب بالهاء أو األلف. ويصبح المعنى: الذي وباآلراميّ ،َ݂مَرا بالّسريانّية أي الّرّب والّسّيد݂ܡܪܐ) مِّرَّة .
 أي تواضع وتنازل.،݂أي ساوى البشر،݂بالّسريانّي استوى األرض݂ܐܫܬܘܝَفاْسَتَوى: اشتوي ،݂هو الّربّ 

 م(534-464ة )ر جّساس بن م -3-3
الّشيبانّي البكرّي، شاعر شجاع من أمراء العرب في الجاهلّية، وهو الذي جّساس بن مرة 

بسبب ناقة، وكان ذلك سبب نشوب الحرب بين  لقتله كليب بن ربيعة ارمامي الجار المانع الذّ الح ُيسّمى
كر، وكان جّساس آخر من قتل في هذه الحرب التي دامت أربعين سنة. ذَكره ابن سعد األندلسّي بتغلب و 

الجاهلّية  ة فكان من أبطال بكر فير في "نشوة الّطرب في تاريخ جاهلّية العرب": وأّما جّساس بن م
 ". 23وفّتاكها، وهو قاتل كليب وائل سّيد بني تغلب، ومسّبب حرب وائل التي أتت على الفريقين

 ة" هنا يتطابق مع أعاله؟ أرّجح ذلك.ر ة"، هل معنى "مر بعد هذه المعلومات عن "بن م
 إًذا استناًدا إلى هذا المعنى الجديد استطعنا قراءة اآلية القرآنّية بشكل مختلف.

 حكم"" -4

 في إنجيل عيسى -4-1
إّن معنى كلمة حكم هنا غير موجود في القاموس العرّبي. هي تعني إرادة ومشيئة ورغبة. وفي 

݂ܚܟܡترجمة إنجيل عيسى األّولى استعمل كلمة أوامر. لكن إذا عدنا إلى الّسريانّية نستوضح المعنى: "

ا نقرأ حكم هللا رغبته وعلمه... وهذه الّنصوص في وهكذ݂،هّذب"،݂أّدب،݂فّهم عّلم" حكم" في الّسريانّية تعني:
 مقابل بعضها البعض:

 الّترجمة اليسوعّية 
 عن األصل اليونانيّ 

 الّترجمة األّولى 
 إلنجيل عيسى المسيح

 الّترجمة الّسريانّية
 البسيطة

 الّترجمة الّثانية
 إلنجيل عيسى المسيح

َليَس َمن َيقوُل لي يا  21
رّب، يا رّب َيدُخُل 

َموات، بل مَ  لكوَت السَّ
ةِ َمن َيعَمُل  َأبي  ِبم شيئ 

َموات.  الَّذي في السَّ

: يليس الذي قد يقول ل 21
"سّيدنا سّيدنا" يصل إلى 

 بأوامر علّيين، لكن من عمل 
 هللا، وكان من الّطايعين.

21݂ ܐ ܠ݂ܳ ܽ݁ܠ ݈ܗܘ݂ܳ ܐܰܡܪ ܟ  ݂ܳ ܝ ܕ   ܠ݂ܺ
ܪܝ ܪܝ ܡ݂ܳ ܶܐܠ ܡ݂ܳ ܐ ܥ݂ܳ ݂ܳ

ܽ݁ܘܬ   ܠܰܡܠܟ 
ܐ ܫܰܡܝ݂ܳ ܰ ݂ ܕ  ݂ܶ ܰܡܢ ܶܐܠ݂ܳ ܒ  ܥ݂ܳ ݂ܕ   ܕ 
ܶܢܗ ܝ݂ܳ ܝ ܶܨܒ  ܐܒ  ݂ܳ ܐ܂ ܕ  ܫܰܡܝ݂ܳ ܰ ܒ   ܕ 

وليس كّل من يقول: "رّبي! رّبي!" يا 
قراري والّدعاء، يدخل يوم القيامة في 

ملكوت الّسماء. إاّل أن يكون مّمن عمل 
)مشيئة( هللا به حكم في دار الّدنيا، بما 

 (7/21)مّتى  عليه من الّتقوى.

                                                   
 .158لم للماليين، بيروت. دار الع معجم أعالم المورد. ،منير البعلبكيّ   23



10 

 لَِّيأتِّ َمَلكوُتَك لَِّيُكنْ 10
 أَلْرضِّ في ا ت شاءما 

ت ملكوتك، وَنَفَذت اءوج 10
 ، مشيُتك  في األرضِّ 

 .اءنفوذها في الّسم

ܐ10 ܶ
ܐܬ 

݂ܺ ݂ ܬ  ܟ  ݂ܳ
ܽ݁ܘܬ   ܰܡܠܟ 

݂ ܶܢܗܶܘܐ ܢ݂ܳܟ  ܝ݂ܳ ܢ݂ܳܐ ܶܨܒ  ܰ  ܰܐܝܟ 
ܐ ܫܰܡܝ݂ܳ ܰ ܒ  ݂ ܕ  ܦ  ܐ܂ ܐ݂ܳ ܐܪܥ݂ܳ ܰ  ܒ 

  !وحكمكلتنزل في األرض ملكوتك 
 (6/10)مّتى 

 "حكم" في القرآن -4-2
 طيع أن نفهم معنى بعض هذه الكلمات القرآنّية، كالّتالي: رّبما استناًدا إلى هذا المعنى الجديد نست

ْنَدُهُم التَّْوَراُة فِّيَها  ْن َبْعدِّ َذلَِّك ُحْكُم )مشيئة، رغبة، إرادة، أوامر( َوَكْيَف ُيَحكُِّموَنَك َوعِّ ِّ ُثمَّ َيَتَولَّْوَن مِّ َّللاَّ
نِّيَن ) يَن  ي ْحُكُم )يرغب(ْوَراَة فِّيَها ُهًدى َوُنوٌر ( إِّنَّا َأْنَزْلَنا التَّ 43َوَما ُأوَلئَِّك بِّاْلُمْؤمِّ يَن َأْسَلُموا لِّلَّذِّ بَِّها النَّبِّيُّوَن الَّذِّ

ِّ َوَكاُنوا َعَلْيهِّ ُشَهَداَء َفاَل َتْخشَ  ْن كَِّتابِّ َّللاَّ بَّانِّيُّوَن َواأْلَْحَباُر بَِّما اْسُتْحفُِّظوا مِّ ُوا النَّاَس َواْخَشْونِّ َواَل َهاُدوا َوالرَّ
 (.44)يرغب، يريد( بَِّما َأْنَزَل َّللاَُّ َفُأوَلئَِّك ُهُم اْلَكافُِّروَن )المائدة  ي ْحُكمْ َتُروا بَِّآَياتِّي َثَمًنا َقلِّياًل َوَمْن َلْم َتشْ 

 "الّتطّهر" بدًًل من "المعمودّية" -5
 في إنجيل عيسى -5-1

ّية، وال كلمة اصطبغ كما من غريب إنجيل عيسى أّنه لم يستعمل كلمة عمد كما وردت في الّسريان
ترجمها إنجيل عيسى األّول، ولكّنه استعمل كلمة تطهير وطهارة التي استعملت في القرآن. ومع ذلك هو 

". واستخدم أيًضا ترجمة  24بالماء" وقد أكمل على الفور: "ويطّهره ليصبغهاستعمل مّرة وحيدة كلمة " 
ܝܢلـ"ويعتمدون  ݂ܺ ܡܕ  ݂ܘܥ݂ܳ ݂كلمة "بالّتطّهر"قّدم عليها  كلمة "واالغتسال" ولكّنه" ݂وأيًضا "فاغتسل"؛ من دون ،

 استعمال الّتطهير.
، تطهرة من الخطايافي المقابل استعمل كلمة الّتطّهر والّطهارة في كّل األماكن األخرى، وهي: " 

ميدهم؛ ، أي تعتطهيره للمؤمنين، بداًل من أنا أعّمدكم؛ من أنا أطّهركمبداًل من معمودّية لمغفرة الخطايا؛ 
 ، أي المعمودّية.تطلب من الّطهارة

 وهذه هي الّنصوص في مقابل بعضها:
 الّترجمة اليسوعّية

 عن األصل اليونانيّ 
 الّترجمة األّولى

 إلنجيل عيسى المسيح
 الّترجمة الّسريانّية

 البسيطة
 الّترجمة الّثانية

 إلنجيل عيسى المسيح
هِّ 6 دوَن َعنِّ يدِّ فَيعَتمِّ

 في َنهرِّ اأُلرُدنِّ 
 ُمعَترِّفيَن بَِّخطاياهم.

ويصطبغون في اأُلرُدنِّ 
 بأجنيهمن لدنه ُمقرِّين 
 واجترام،

ܝܢ6 ݂ܺ ܡܕ   ܶܡܶܢܗ ݈ܗܰܘܘ ܘܥ݂ܳ
ܢ ܢ݂ܳ ܘܪܕ  ܝܽ݁ ܐ ܒ 

݂ܳ
݂ ܰܢܗܪ ܕ  ܰ ܝܢ ܟ  ܶ  ܰܡܘܕ 

ܘܢ܂ ܰܗܝܗܽ݁ ܚܛ݂ܳ ܰ  ܒ 

واالغتسال في نهر اأُلرُدنِّ  بالّتطّهر
وكان ذلك تطهرة من الخطايا لمن 

 (3/6)مّتى  تاب وآمن
في  ُدكمُأعمِّ َأنا 11

 الماءِّ مِّن َأْجلِّ التَّوبة،
اء بالم صابغكم وإني11

 ،ةِّ وبللتّ 

݂ ܶܐܢ݂ܳܐ11 ܽ݁ܘܢ ݈ܐܢ݂ܳܐ ܰܡܥܶܡܕ   ܠܟ 
ܐ ܰܡܝ݂ܳ ܐ ܒ  ݂ܳ

ܘܬ  ݁ܽ ܒ  ܝ݂ܳ  ܰܠܬ 
، كما ترون، بالماء أطّهركمفقال أنا 

 (3/11)مّتى 
وكاَنْت َتخُرُج إِّليهِّ 5

ُأوَرشليم وَجميُع 
لُه  25وينَهُض  5

، من البيتِّ 26الّناهِّضون 
ܝܢ5 ܶ ܝܕ  ܐ ܗ݂ܳ ܩ݂ܳ ܦ  ݂ ܢ݂ܳ ܬ  ܗ ݈ܗܘ݂ܳ ܶ

ܬ   ܠܘ݂ܳ
ܡ
ܶ
ܫܠ
݂ܺ
ܘܪ ܗ ܐܽ݁ ܠ݂ܳ ݁ܽ ݂ ܘܟ  ܘܕ  ܗܽ݁  ܝ݂ܺ

فلّما سمع عيسى بأخبار يحيى، 
صّلى هللا عليهما وعلى جميع 

                                                   
 إنكار المعمودّية بشكل مباشر ألّنه يضيف يطّهر   24
 .: وينهد61و 17  25
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اليهوديَّةِّ وناحيُة 
اأُلرُدنِّ ُكلُّها، 

هِّ  ت ِمدون  في ع6 َعنِّ يدِّ
في َنهرِّ اأُلرُدنِّ 

 ُمعَترِّفيَن بَِّخطاياهم.

لُه  28، وأكناف  27الُمقدَّسِّ 
 ويصطبغون  ،29كالّصوام

في اأُلرُدنِّ من لدنه 
 واجترام، جنيهابُمقرِّين 

݂݁ܽ ܗܘܟ 
ܶ
ܐ ܠ

݂ܳ
ܪ ܝ ܰܐܬ 

ܰ
ܪ ݂ܳ ܚܕ  ܰ ܢ܂ ܕ  ܢ݂ܳ ܘܪܕ   ܝܽ݁

ܝܢ6 ݂ܺ ܡܕ   ܶܡܶܢܗ ݈ܗܰܘܘ ܘܥ݂ܳ
ܢ ܢ݂ܳ ܘܪܕ  ܝܽ݁ ܐ ܒ 

݂ܳ
݂ ܰܢܗܪ ܕ  ܰ ܝܢ ܟ  ܶ  ܰܡܘܕ 

ܘܢ܂ ܰܗܝܗܽ݁ ܚܛ݂ܳ ܰ  ܒ 

 تطهيرهالّنبّيين، ما يصنع من 
 (6-3/5للمؤمنين )مّتى 

َن الَجليلِّ 13 وَقد َأتى مِّ
ًدا إلى اأُلرُدّن،  قاصِّ

ه. ِلي عت ِمد  ُيوحنَّا   عن َيدِّ

من  عيسى30 وأفاض13
في  ليصطبغبلد الجليل 

 اأُلرُدنِّ من يحيى.

ܝܢ13 ܶ ܝܕ  ܐ ܗ݂ܳ ݂ܳ
ܘܥ ܶܐܬ   ܶܡܢ ܶܝܫܽ݁

݂ ܝܠ݂ܳ
݂ܺ
ܠ ܢ ܓ  ܢ݂ܳ ܘܪܕ  ݂ ܠܝܽ݁ ܬ  ܢ ܠܘ݂ܳ ܘܰܚܢ݂ܳ  ܝܽ݁

݂ ܶܢܥܰܡܕ   ܶܡܶܢܗ܂ ܕ 

أقبل ]عيسى[ إلى يحيى من جبل 
 .ويطّهره اءبالم ليصبغهالجليل 

 (3/13)مّتى 
 ُيوحنَّا ُيمانُِّعه فَجعلَ 14

فَيقول: "َأنا َأحتاُج إلى 
َك،  اًِلعِتم ادِ  عن َيدِّ

؟"  َأَوَأنَت َتأتي إِّليَّ

 عنه وَأبى، 31َفخامَ 14
واسَتعَفى. قال:  32وَنكلَ 
منك أولى،  ة  ب صبغ  "أنا 

 تني تسعى؟"ئفلما ج

ܘ14 ܝܢ ܗܽ݁ ܶ ܢ ܕ  ܘܰܚܢ݂ܳ ݂ ܝܽ݁
ܶ

ܠ ݂ܳ ܐ ܟ   ݈ܗܘ݂ܳ
ܗ
ܶ
ܐܰܡܪ ܠ  ܣܢ݂ܺܝܩ ܶܐܢ݂ܳܐ ܘ݂ܳ

݂ ݈ܐܢ݂ܳܐ ܟ  ܶܡܢ݂ܳ ݂ܐ݂ܶ ܕ  ܥܶܡܕ   ܬ 
݂ ܝ ܰܘܐ݈ܢܬ  ܬ  ܂ ܠܘ݂ܳ ܝܬ  ܰ  ܶܐܬ 

مجيئه لذلك وأمره.  33فَكرَِّه يحيى
: "بي إليك فاقة،" 34وقال له يحيى

؟ الّطهارةوتجيء إلّي تطلب أنت 
 (3/14)مّتى 

 فَأجاَبه يسوع:15
"َدْعني اآلَن وما ُأريد، 
فهكذا َيحُسُن بِّنا َأن 
ُنتِّمَّ ُكلَّ بِّّر". َفَترَكه 

 وما َأراد.

ع ذا! : "د35قال15
البِّّر أزكى"،  36فكمال

 .38وما ماَرى  37فَاَرمَّ 

ܘ15 ܝܢ ܗܽ݁ ܶ ܘܥ ܕ   ܥܢ݂ܳܐ ܶܝܫܽ݁
ܗ ܶܘܐܰܡܪ
ܶ
ܘܩ ܠ ݁ܽ ܐ ܫܒ  ܫ݂ܳ  ܗ݂ܳ
ܢ݂ܳܐ ܰ ܟ  ܝܪ ܗ݂ܳ ܶ ܶܐܐ ܓ   ܰܠܢ ܝ݂ܳ
݂
ܶ

ܢܰܡܠ ܰ ܗ ܕ  ܠ݂ܳ ݁ܽ ܐ ܟ  ݂ܳ
݂ܺܐܢܽ݁ܘܬ   ܟ 

ܝܢ ܶ ܝܕ  ܶܩܗ܂ ܘܗ݂ܳ  ܰܫܒ 

: "دعنا اآلن من هذا 39فقال عيسى
 40فإّنه هكذا ينبغي لنا أن نستتمّ 

ّل ما كّلها أو ك 42البرّ   41خصال
قدرنا عليه منها فتركه يحيى حينئذ 

. وعمل من ذلك ما أراد فاغتسل
 (3/15أن يعمل. )مّتى 

                                                                                                                                                              
 .: الّناهدون 61و 17  26
ܡأي أورشليم أو القدس   27

ܶ
ܫܠ
݂ܺ
ܘܪ  .ܐܽ݁

 .ّص ة الكلمة المحذوفة من النّ الي اليهوديّ ورشليم، وبالتّ أضواحي هنا . فهل تعني كنف: ظلّ    28
 وام : كالّض 61  29

و اُم ا : اليابَسُة ال ماَء فيها. وربما تستعيض هذه الكلمة أيًض لص   .نّ ردُ ورشليم واألأا عن ضواحي من اأَلرضِّ
ܐ   30 ݂ܳ  .أي أتى ܶܐܬ 
 .تراجع بمعنى   31
 المعنى ذاته.   32
33  ABCD+ :  ّالم.عليه الس 

E :+  ّمالعليه الس 
34  ABCD + :  ّالم.عليه الس   

 .اسم: يسوع ّص النّ من نقص أُ   35
݂: ريانيّ ة عن السّ ترجمة حرفيّ   36

ܶ
 تمّ : نُ دقّ المعنى األ لكنّ و . الي كاماًل وبالتّ  اي مملوءً أ ܢܰܡܠ

 سكت بمعنى:  37
 خالف، جادل، نازع.: يأ  38
39   ABCDE + :  ّى هللا عليه وعلى أخيه يحيى.صل 
 وزن استفعل بمعنى: عمل شخصّي أي يخّص شخصه، مثل استقبل واستخدمعلى   40
41  ACDE : لالخ 

 الخالل: الّصداقة والمحّبة.
42  C: الخير 
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 في القرآن -5-2
وهكذا نفهم الّتركيز في القرآن على الّطهارة في غياب استعمال كلمة الّصبغة إاّل مّرة وحيدة وهي 

ْبَغَة )صنعة( َّللاَِّّ  ْبَغًة )صنعة ألّن صبغة هللا. وقد قرأها لوكسنبيرغ بصنعة: صِّ  َوَمْن َأْحَسُن مَِّن َّللاَِّّ صِّ
 (.138العماد هو لإلنسان وليس هلل( َوَنْحُن َلُه َعابُِّدوَن )

 وهذه اآليات نستطيع قراءتها بشكل مختلف رّبما، استناًدا إلى هذا المعنى الجديد:
ْنُه َوُيَنزُِّل َعَلْيُكْم  يُكُم النَُّعاَس َأَمَنًة مِّ َن الّسماء إِّْذ ُيَغشِّّ ُكمْ مِّ ر  ْيَطانِّ َولَِّيْربَِّط  م اًء ِلُيط هِّ بِّهِّ َوُيْذهَِّب َعْنُكْم رِّْجَز الشَّ

 (؛ 11َعَلى ُقُلوبُِّكْم َوُيَثبَِّّت بِّهِّ اأْلَْقَداَم )األنفال 

اَلةِّ  يَن َآَمُنوا إَِّذا ُقْمُتْم إلى الصَّ َيُكمْ  ف اْغِسُلواَيا َأيَُّها الَّذِّ ُكْم  ُوُجوَهُكْم َوَأْيدِّ إلى اْلَمَرافِّقِّ َواْمَسُحوا بُِّرُءوسِّ
ُرواَوَأْرُجَلُكْم إلى اْلَكْعَبْينِّ َوإِّْن ُكْنُتْم ُجُنًبا  َن اْلَغائِّطِّ  ف اط ه  ْنُكْم مِّ َوإِّْن ُكْنُتْم َمْرَضى أو َعَلى َسَفر  أو َجاَء َأَحٌد مِّ

ُدوا َماًء َفَتَيمَُّمو  ْنُه َما ُيرِّيُد َّللاَُّ لَِّيْجَعَل أو اَلَمْسُتُم النَِّّساَء َفَلْم َتجِّ يُكْم مِّ ُكْم َوَأْيدِّ يًدا َطيًِّّبا َفاْمَسُحوا بُِّوُجوهِّ ا َصعِّ
ْن َحَرج  َوَلكِّْن ُيرِّيُد  ُكمْ َعَلْيُكْم مِّ ر   (؛ 6َولُِّيتِّمَّ نِّْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن )المائدة  ِلُيط هِّ
ْم َصَدقَ  ْن َأْمَوالِّهِّ ُرُهمْ ًة ُخْذ مِّ يٌع َعلِّيٌم  ُتط هِّ ْم إِّنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َلُهْم َوَّللاَُّ َسمِّ ْم بَِّها َوَصلِّّ َعَلْيهِّ َوُتَزكِّيهِّ

 (؛ 103)الّتوبة 
بُّ  لِّ َيْوم  َأَحقُّ َأْن َتُقوَم فِّيهِّ فِّيهِّ رَِّجاٌل ُيحِّ ْن َأوَّ َس َعَلى الّتقوى مِّ ٌد ُأسِّّ ُرواَن َأْن و اَل َتُقْم فِّيهِّ َأَبًدا َلَمْسجِّ  ي ت ط ه 

ِرين  َوَّللاَُّ ُيحِّبُّ   (؛ 108)التوبة  اْلُمط هِّ
ُه إِّالَّ 78( فِّي كَِّتاب  َمْكُنون  )محفوظ، مصون( )77إِّنَُّه َلُقْرَآٌن َكرِّيٌم ) ُرون  ( اَل َيَمسُّ ( َتْنزِّيٌل 79) اْلُمط ه 

يَن )الواقعة  ْن َربِّّ اْلَعاَلمِّ  (...80مِّ
 لمة جديدة إلى القاموس العرّبي.وهكذا أيًضا نضيف ك

 "طرد" بدًًل من "اضطهد" -6

 في إنجيل عيسى -6-1
الّسريانّية تعني في الوقت نفسه "اضطهد" و"طرد". وهنا اختار المترجم كلمة "݂ܪܕܦ إّن كلمة "ردف

 ليضيف معنى جديًدا إلى"طرد" لتصبح "اضطهد". وهذه الّنصوص:،݂"طرد"
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الّترجمة اليسوعّية 

 األصل اليونانيّ عن 
 الّترجمة األّولى 

 إلنجيل عيسى المسيح
 الّترجمة الّسريانّية

 البسيطة
 الّترجمة الّثانية

 إلنجيل عيسى المسيح
دين  طوبى 10  ِللُمضط ه 

على البِّّر فإِّنَّ َلهم 
َموات.  َملكوَت السَّ

في  للذين أوذ واوالّطوبى  10
 الحق، فلهم جّناُت،
 إقامة  ما فيها دايَمٌه.

ܘܢ10 ܝܗܽ݁ ܰ ܘܒ 
ܝܢ ܛܽ݁

ܶ
 ܰܠܝܠ

ܘ ܦ  ܶ ܪܕ  ܐܬ 
ܶ ܠ ܕ   ܶܡܛܽ݁

ܐ ݂ܳ
݂ܺܐܢܽ݁ܘܬ  ܘܢ ܟ  ܝܠܗܽ݁ ݂ܺ ܕ  ܝ ܕ   ݈ܗ݂ܺ

ܐ ݂ܳ
ܽ݁ܘܬ  ܐ܂ ܰܡܠܟ  ܫܰܡܝ݂ܳ ܰ  ܕ 

ألعمال  يطردون طوبى للذين 
البّر. سوف يملكون في ملك 

 الّدهر! 43الّسماء إلى آخر
 (5/10)مّتى 

طوبى لكم، إِّذا 11
 واْضط هدوكمَشَتموكم 

وطوبى لكم إذا َنبروكم، 11
 ،44هيدوكملي  وكادوكم 

 وقالوا فيكم

ܽ݁ܘܢ11 ܝܟ  ܰ ܘܒ 
ܝ ܛܽ݁  ܶܐܰܡܬ 

ܝܢ ݂ܺ ܡܰܚܣܕ  ܰ ܽ݁ܘܢ ܕ  ܝܢ ܠܟ  ݂ܺ ܦ  ܕ 
݂ܳ
 ܘܪ

ܽ݁ܘܢ  ܠܟ 

 45"طوبى لكم إذا أنتم عيِّّرتم
 وطردتم

 (5/11)مّتى 
جوا: 12 اَِّفرحوا واْبَتهِّ

اأَلنبِّيَا  اْضط هدوافهكذا 
 مِّن َقْبلِّكم.

أال فاجَذلوا حينئذ  ولتعُلكم 12
من  فيما قبلُ  ِنيل  بهَجٌه، فهكذا 

َمٌه. م إسوٌه كادِّ  الَنبِّيين، وفيهِّ

ܝܢ12 ܶ ܝܕ  ܘ ܗ݂ܳ ܰ  ܰܘܪܰܘܙܘ ܚܕ 
ܢ݂ܳܐ ܰ ܟ  ܝܪ ܗ݂ܳ ܶ ܘ ܓ  ܦ  ܰ  ܪܕ 
ܶܝܐ ݂ܺ ܶܡܢ ܰܠܢܒ  ܽ݁ܘܢ܂ ܕ  ܰܡܝܟ  ݂ܳ  ܩܕ 

 تظلمواعندها فليعظم فرحكم فإن 
 الّرسل واألنبيا. ظلمتفقبلكم ما 

 (5/12)مّتى 

 في القرآن -6-2

 أن نفهم كلمة طرد في هذا االّتجاه: في القرآن، واستناًدا إلى هذا المعنى الجديد، نستطيع
ِّ َوَما َأَنا  يَن َآَمُنوا إِّنَُّهْم ُماَلُقو بمضطهد) ِبط اِردِ َوَيا َقْومِّ اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيهِّ َمااًل إِّْن َأْجرَِّي إِّالَّ َعَلى َّللاَّ ( الَّذِّ

ْم َوَلكِّنِّّي َأَراُكْم َقْوًما َتْجَهُلوَن )هود   (29َربِّهِّ
ِّ إِّْن َوَيا َقْومِّ  ْدُتُهْم  َمْن َيْنُصُرنِّي مَِّن َّللاَّ  (؛ 30( َأَفاَل َتَذكَُّروَن )هود اضطهدتم)ط ر 

ْم مِّْن َشْيء  تضطهد) ت ْطُردِ َواَل  َسابِّهِّ ْن حِّ يِّّ ُيرِّيُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك مِّ يَن َيْدُعوَن َربَُّهْم بِّاْلَغَداةِّ َواْلَعشِّ ( الَّذِّ
َسابَِّك عَ  ْم مِّْن َشْيء  َوَما مِّْن حِّ ُهمْ َلْيهِّ َن فتضطهدهم) ف ت ْطُرد   (52)األنعام  الظ اِلِمين  ( َفَتُكوَن مِّ

نِّيَن )الّشعراء بمضطهد) ِبط اِردِ َوَما َأَنا   (114( اْلُمْؤمِّ
 وهكذا أيًضا استطعنا إضافة كلمة جديدة إلى القاموس العرّبي.

                                                   
43  E: احر  
 ي ليزعجوكم ويفزعوكمأ  44
45  C: ُعتِّّرُتم 
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 "حمد" بمعنى "مّجد" و"سّبح" -7

 ىفي إنجيل عيس -7-1

 الّترجمة اليسوعّية
 عن األصل اليونانيّ 

 الّترجمة األولى
 إلنجيل عيسى المسيح

 الّترجمة الّسريانّية
 البسيطة

 الّترجمة الّثانية
 إلنجيل عيسى المسيح

ْئ ُنوُرُكم 16 هكذا َفْلُيضِّ
لِّلنَّاس، لَِّيَرْوا أَعماَلُكُم 

الحة،  دواالصَّ َأباُكُم  فُيم جِّ
َموات.  الَّذي في السَّ

هكذا قد ُتنيرون في 61
ق[ 174الناس إذا شاهدوا ]

الّصالح من أعمالكم، 
، بحمدهوابَتَهلوا إلى هللا 

 .ةِّ  الّداعمةِّ على الّنعم

ܢ݂ܳܐ16 ܰ ܟ  ܽ݁ܘܢ ܶܢܢܰܗܪ ܗ݂ܳ ܘܗܪܟ 
 ܢܽ݁

ܡ ݂ܳ ܐ ܩܕ  ܫ݂ܳ ܰܢܝܢ݂ܳ ܶܢܚܙܽ݁ܘܢ ܒ   ܕ 
ܽ݁ܘܢ ܝܟ  ܰ ܕ  ݂ܳ ܐ ܥܒ  ܶ ܒ 

ܘܢ ܛ݂ܳ ܚܽ݁  ܰܘܢܰܫܒ 
ܽ݁ܘܢ ܘܟ  ݁ܽ ܐ܂ ܰܠܒ  ܫܰܡܝ݂ܳ ܰ ܒ   ܕ 

وكذلك أنتم تنيرون للّناس 
نوركم المضي، لينظروا عياًنا ب

إلى عملكم الّرضّي، 
رّبكم الذي  47هللا 46ليحمدوا

 (5/16زّكاكم. )مّتى 

 القرآن -7-2
حوا أي ليمّجدوا، وهكذا إّن كلمة حمد هنا تعني مجد، وهي مترجمة عن الّسريانّية التي تعني ليسبّ 

ليه نستطيع قراءة كلمات "حمد" نجد هنا معنى جديًدا لكلمة حمد التي تعني في الّسابق: شكر. وع
، الحمد هلل رّب العالمين"مّرة بمعنى المجد والّتسبحة، وخاّصة " ثالًثا وأربعينومشتّقاتها في القرآن، وردت 

 التي تعني: المجد والّتسبحة هلل رّب العالمين...

 "علّيين" -8 

 ي إنجيل عيسى األّولف -8-1
نجيل عيسى األّول، وتعني بحسب الّنّص الّسريانّي: "ملكوت وردت كلمة "علّيين" هنا مّرة وحيدة في إ

 الّسماوات"، أي "الّسماء". وهذه الّنصوص:

 الّترجمة اليسوعّية
 عن األصل اليونانيّ 

 الّترجمة األّولى
 إلنجيل عيسى المسيح

 الّترجمة الّسريانّية
 البسيطة

 الّترجمة الّثانية
 إلنجيل عيسى المسيح

لي َليَس َمن َيقوُل  21
يا رّب، يا رّب َيدُخُل 

م وات ، بل م لكوت  الس 
َمن َيعَمُل بَِّمشيَئةِّ َأبي 

َموات.  الَّذي في السَّ

ليس الذي قد يقول 21
لي: "سّيدنا سّيدنا" يصل 

، لكن من علّيينإلى 
عمل باوأمر هللا، وكان 

 من الّطايعين.

21݂ ܐ ܠ݂ܳ ܽ݁ܠ ݈ܗܘ݂ܳ ܐܰܡܪ ܟ  ݂ܳ  ܕ 
ܝ
݂ܺ
ܪܝ ܠ ܪܝ ܡ݂ܳ ܶܐܠ ܡ݂ܳ  ܥ݂ܳ

ܐ ݂ܳ
ܽ݁ܘܬ  ݂ܰ ܠܰܡܠܟ  ܐܕ   ܫܰܡܝ݂ܳ

݂ ݂ ܰܡܢ ܶܐܠ݂ܳ ܕ  ܶ ܒ  ܥ݂ܳ ܶܢܗ ܕ  ܝ݂ܳ  ܶܨܒ 
ܝ ܐܒ  ݂ܳ ܐ܂ ܕ  ܫܰܡܝ݂ܳ ܰ ܒ   ܕ 

وليس كّل من يقول: "رّبي! رّبي!" يا 
قراري والّدعاء، يدخل يوم القيامة في 

. إاّل أن يكون مّمن عمل ملكوت الّسماء
هللا به عليه من  في دار الّدنيا، بما حكم
 (7/21الّتقوى. )مّتى 

                                                   
46  ACD :لتحمدوا  

B :  ليحمد 
47  B :هلل 
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"علّيون" جمع "ُعلى" و"عالء" يل نفسه، لنستوضح المعنى بزيادة: ونضيف أيًضا كلمات من اإلنج
؛ "الّشارق من 50؛ "تذخُر لك في علّيين"49؛ "يصل إلى علّيين"48: "َتطمعون في علّيين"بمعنى الّسماء

 ؛ 51علّيين"

 في القرآن -8-2
نَّ كَِّتاَب اأْلَْبَرارِّ َلفِّي وفي القرآن كذلك نستطيع فهم هذه الكلمة انطالًقا من هذا المعنى الجديد: "َكالَّ إِّ 

؛. حسب الّطبرّي: علّيون هي الّسماء الّسابعة أو الّسماء العليا أو 52ِعلِّيُّون  ( َوَما َأْدَراَك َما 18" )علّيين
 . الّسماءيمين العرش، لكّنها هنا واضحة: 

 وهكذا أضفنا كلمة جديدة إلى القاموس العرّبي.

 "حدر" تصبح "جدار" -9
الّسريانّية أصبحت "݂ܚܕܪ و"حدر ،݂أي "الّسنة كاملة"،݂الّسريانّية تعني "مدار الّسنة""݂ܬܐܕܫܢ݂ܚܘܕܪܐ"

أو ،݂أو ساحة البيت،݂كاسم لتعني بيت،݂باختفاء الحاء،݂"جداًرا" في القرآن. وأساس الكلمة "حدار" ومنها "دار"
 مثل دورة ومدار... ،݂هو"دار" كفعل ومشتّقاته في المعنى نفس،݂الحيطان أو الّسور المحيط  بالبيت

ر" كفعل، رّبما المعنى، أن من  ومع تحّول "الحاء" الّسريانّية إلى "خاء" في العرّبية، فيصبح "خدِّ
يفقد توازنه، ويدور في مكانه؛ والخدر أيًضا "مكان العروسين"، ألّنه محاط  يتعاطى المخّدرات أو يتخّدر

 ... من كّل جهة ومعزول عن محيطهما، ومخّصص لهما فقط

 في إنجيل عيسى -9-1 
وردت كلمة "حدر" وأصلها في المخطوطات كما وصلت إلينا "جدار"، ولكن انسجاًما مع الّسجع، 
در" )وهي األفضل(، أي "جانب أو جهة أو صوب". وهذه  يجب أن ُتقرأ "ُجُدر" وهي جمع "جدار"، وإّما "حِّ

 الّنصوص:

                                                   
 5/20 مت  48

 7/21 مت  49

 19/21 مت  50

 1/78 لو  51

 19-18 نيفالمطفّ   52
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 الّترجمة اليسوعّية

 عن األصل اليونانيّ 
 رجمة األّولىالتّ 

 إلنجيل عيسى المسيح
 الّترجمة الّسريانّية 

 البسيطة
 الّترجمة الّثانية

 إلنجيل عيسى المسيح
فنَزَل المَطُر وسالتِّ 25

َيُة وَعصَفتِّ الّرياح،  اأَلودِّ
َفثارت على ذلَك الَبيتِّ 
فَلم َيسُقْط، أَلنَّ أساَسه 

خر.  على الصَّ

الوابل، وجرى  53وسحّ 25
ياٌح الوادى، وعصفت ر 

وناطحن البيت، فثبت 
݂إذ مستقّره مكين.

25݂ ܐ ܰܘܢܶܚܬ 
݂ܳ
ܘ ܶܡܛܪ ܰ  ܶܘܐܬ 

ܐ ݂ܳ
ܬ  ܘ݂ܳ
ܰ
݂ ܰܢܗܪ ܘܶܚܐ ܰܘܢܰܫܒ 

݁ܽ
 ܪ

ܝܘ
݂ܺ
ܰܛܪ ܗ ܶܘܐܬ  ܶ ܐ ܒ  ݂ܳ ܝܬ  ܰ ܒ   ܰܗܘ ܒ 

݂ ܠ ܘܠ݂ܳ ܰ ܐܰܣܘ݈ܗܝ ܢܦ  ܶ
ܝܪ ܶܫܬ  ܶ  ܓ 

ܐ ܰܥܠ ܘܥ݂ܳ ܢ ܫܽ݁ ܝܡ݂ܳ  ݈ܗܰܘܝ܂ ܣ݂ܺ

، 54فلّما جاءت األمطار، وجرت
األنهار، وتهّيجت  55فعظمت

نَطح الّرياح الكبار، جعل ذلك يُ 
فلم يسقط البيت،  56ردْ حِ من كّل 

 (7/25ّر. )مّتى خِّ ولم يَ 

 وإذا تبّنينا كلمة "جدار" حسب المخطوطات الخمس مجتمعة نقع في خطأين:
" مع بعضهما البعض. رّ نخالف الّسجع واإليقاع الذي أوجده المترجم، لتنسجم الكلمتان "حدر" و "يخِّ  -

 .فإذا أبقينا على كلمة جدار ينكسر الّسجع
إّن تركيب الجملة "ينطح من كّل جدار )حائط(" ال تبدو صيغة عرّبية. بينما ينطح من كّل حدر  -

 كلمة "حدر" هي األفضل.فإّن )صوب، جهة، ناحية( تبدو أوضح وأقرب إلى الفهم. لذلك 

 ن آالقر  في -9-2
ائرة والمحيط، الدّ  يوردت كلمة جدار مّرتين في القرآن. يعتبر لوكسنبيرغ أّن أصلها "حدر"، وتعن

 ومنها الحائط في العرّبية، مصدر من حوط وأحاط...
لذلك استناًدا إلى هذا المعنى الجديد، نستطيع قراءة اآليتين القرآنّيتين بشكل مختلف، ولو لم يختلف 

 المعنى:
اًرايُِّفوُهَما َفَوَجَدا فِّيَها َفاْنَطَلَقا َحتَّى إَِّذا َأَتَيا أَْهَل َقْرَية  اْسَتْطَعَما أَْهَلَها َفَأَبْوا َأْن ُيَض   -( ُيرِّيدُ حدرا) ِجد 

َأْن  -يوشك أن"،݂"باإلضافة إلى "يريد"،݂الّسريانّي الذي يعني݂ܨܒܐو"يريد" هنا ترجمة حرفّية عن فعل صبو
ْئَت اَلتََّخْذَت َعَلْيهِّ َأْجًرا )الكهف   (77َيْنَقضَّ َفَأَقاَمُه َقاَل َلْو شِّ

                                                   
 بغزارة تمطر أ   53
54  E :وحرت 

ABD :وخرت 

C :فخرجت 
55  EBCD: عظمتأف 
56  E : حدار 

  ABCD : جدار  
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ارُ َوَأمَّا  يَنةِّ َوَكاَن َتْحَتُه َكْنٌز َلُهَما َوَكاَن َأُبوُهَما َصالًِّحا َفَأَراَد لحدرا) اْلِجد  ( َفَكاَن لُِّغاَلَمْينِّ َيتِّيَمْينِّ فِّي اْلَمدِّ
ْن َربَِّك َوَما َفَعْلُتُه َعْن أمري َذلَِّك َتْأوِّ  ُهَما َوَيْسَتْخرَِّجا َكْنَزُهَما َرْحَمًة مِّ ْع َعَلْيهِّ  يلُ َربَُّك َأْن َيْبُلَغا َأُشدَّ َما َلْم َتْسطِّ

 (82َصْبًرا )الكهف 
 وهكذا أضفنا كلمة جديدة إلى القاموس العرّبي.

 مهيمن -10
إّن كلمة "مهيمن" التي وردت مّرتين في القرآن، والتي ذكر شرحها المستشرق األلمانّي لوكسنبيرغ، 

والتي تشتّق من كلمة "آمن  57القراءة اآلرامّية للقرآن: مساهمة في فّك شفرة لغة القرآنفي كتابه 
݂حسب الّصيغة الّسريانّية"݂ܗܝܡܢ ݂وهي: "آمن، ݂وثق، ݂وكل، ݂أنس، ݂أوحى ثقة، أتقن شغله"... وهكذا يصبح ،

 معنى اآليتين: 
َن اْلكَِّتابِّ  ما( لَِّما َبْيَن َيَدْيهِّ مِّ ًقا )متمِّّ ْيِمًناَوَأْنَزْلَنا إَِّلْيَك اْلكَِّتاَب بِّاْلَحقِّّ ُمَصدِّّ ُمه  مِّدا، مثبَّتا( َعَلْيهِّ )معت و 

نْ  َن اْلَحقِّّ لُِّكلّ  َجَعْلَنا مِّ ْنَهاًجا َوَلْو َشاَء َفاْحُكْم َبْيَنُهْم بَِّما َأْنَزَل َّللاَُّ َواَل َتتَّبِّْع أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك مِّ ْرَعًة َومِّ ُكْم شِّ
َدًة َوَلكِّْن لَِّيْبُلَوُكْم فِّي  يًعا َفُيَنبُِّّئُكْم بَِّما ُكْنُتْم َّللاَُّ َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َواحِّ ُعُكْم َجمِّ ِّ َمْرجِّ َما َآَتاُكْم َفاْسَتبُِّقوا اْلَخْيَراتِّ إلى َّللاَّ

 (48فِّيهِّ َتْخَتلُِّفوَن )
اَلُم  وُس السَّ ّتكل )المؤمَّن= الذي نستطيع ان نؤمن له ون اْلُمْؤِمنُ ُهَو َّللاَُّ الَّذِّي اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهَو اْلَملُِّك اْلُقدُّ

ْيِمنُ عليه على الّدوام(  )صفة للمؤمن الّسريانّي أي الّدائم أي الذي نّتكل عليه على الّدوام( اْلَعزِّيُز  اْلُمه 
ِّ َعمَّا ُيْشرُِّكوَن )  (.23اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُِّّر ُسْبَحاَن َّللاَّ

 خاتمة
"علّيين"، "حدر"،  مد"،أمر"، "مّرة"، "حهذه الكلمات العشر "تصديق"، "طّهر"، "حكم"، "طرد"، "

عرٌب قبل  ون سيطق قسّ "مهيمن"، هي كلمات عرّبية قديمة استعملها في الّترجمة أو في الّنسخ أو في النّ 
نطقوا بالعرّبية وتعّلموا الّسريانّية. لهذه الكلمات في عصرها معنى فقدناه، لم تذكره حّتى أقدم  ،اإلسالم

لم تعتمد أبًدا على الّتراث العرّبي المسيحّي، ولم تكتشف  - لألسف –وأشهر القواميس العرّبية التي 
معاني كلمات مخطوطاته المنتشرة في كّل األصقاع العرّبية، والتي سبقت وعاصرت لغة القرآن الكريم، 

القديم، وضعنا الكلمات هذه مع ما يقابلها من كلمات سريانّية،  - لذلك ولكي نثّبت المعنى الجديد
 ّق.لنحصل على معنى أد

                                                   
57   Aramaic Reading of the Koran: A Contribution to the Decoding -The SyroChristophe Luxemberg, 

of the Language of the Qur'an, 2007. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Syro-Aramaic_Reading_of_the_Koran
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Syro-Aramaic_Reading_of_the_Koran
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نصَّ القرآن الكريم، لذا فهي تساعدنا أيًضا في فهم نّص  - على األرجح - هذه الكلماتُ  تسبق
القرآن الكريم، واستناًدا إلى معانيها التي نفضنا عنها غبار الّزمان، نستطيع تفسير الّنّص القرآني بشكل 

 أوضح، كما رأينا أعاله. 
ا إلى الّنّص الّسريانّي، وغيرها من الكلمات التي دّققنا قنا في معانيها استنادً هذه الكلمات، التي دقّ 

فيها باالستناد إلى الّنّص اليونانّي المترجم عنه، هي من ضمن مئات الكلمات التي وجدناها، ونحن 
بصدد إعداد قاموس خاّص بها، وإضافتها إلى القاموس العرّبي. وهكذا، نستطيع تطوير الّدراسات القرآنّية 

 ل اإلسالم. والعرّبية قب
 هللا ولّي التوفيق.و

 


