


 

 
  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(2) 

 نبذة تعزيفيت جبربيل سعيد رينولدس:

مفتم بدراسة الؼررنن  إمريؽقة. اإلسالمقة يف جامعة كوتردامالدراسات أستاذ 

 سذ ررات بررقن الؼرررنن والؽتررا  الؿؼرردّ العاليف سررقا ه الترراريخيذ وبررذا بدراسررة 

 ر طدًدا من الؽتب والبحوث يف هذا السقاق.ب وحرّ وبتَ 

 من الؽتب التي حررها:

The Qur'an in Its Historical Context, 2007 

«الؼرنن يف سقا ه التاريخي»
(1)

. 

 ومن كتبه:

The Qur'an and Its Biblical Subtext, 2010 

 .«ضؿـي له بـّص  :سالؼرنن والؽتا  الؿؼدّ »

The Qur'an and the Bible: Text and Commentary, 2018 

 .«2109والتػسقرذ  الـّص  :سالؼرنن والؽتا  الؿؼدّ » :بتا 

  

                                                   

ذ 0سعد اهلل السعديذ وصدر طن مـشورات الجؿلذ بقروتذ ط :هذا الؽتا  مرتجم لؾعربقةذ ترجؿه (1)

2102. 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(3) 

مقدمت
(1)

: 

سة السابؼة طؾقه أحد الؿسراحات دراسة العال ة بقن الؼرنن والؽتب الؿؼدّ  عدّ تُ 

الرئقسة يف الدرس آستشرا ي مـذ بداياتهذ فقؿا يـدرج يف إصار البحث طن أصرل 

ر الؿـراهج الؼرنن ومصدره وطال ته هبذا إصرلذ ويف العؼرود إخقررم ومرع تطروّ 

ت ذأخرر :الؼرررني رسررقن طؾقفررا يف دراسررة الررـّص اة واطتؿرراد الؽرقررر مررن الدإدبّقرر

الؼرررني  ق بدراسررة إطررادم تربقررب الررـّص جديرردم تتعّؾرر اعال ررة أبعررادً دراسررة هررذه ال

ر الؿجتؿع الؿسرؾمذ لؾـصوص السابؼةذ مع ربط هذا الرتبقب الجديد بلبعاد تطوّ 

ؿرررام آستشررررا ي تلتجررراوز آه -يف برقرررر مرررن إحقررران-هرررذا  وإن لرررم يرررمد  

 الؼرني. الـّص  (مصدر)و (أصل)الؽالسقؽي بالبحث طن 

ة بدراسررة السررقاق الترراريخي لرردز واحررًدا مررن أبرررز إسررؿا  الؿفتّؿررريـو ويعررد  

جروار تطبقرق  ىالؼرني وطال اته بالؽترب السرابؼة طؾقرهذ والرذي يجؿرع إلر لؾـّص 

ة حديرررة ذاا آهتؿررام آستشرررا ي الؽالسررقؽي الؿشررار إلقرره مـفجقررات أدبّقرر

 رها.أو حرّ  التي بتبفا العديدم ضح هذا يف الؽتببالبحث طن مصدر الؼرننذ يتّ 

 ڠآبرن الّضرال لـروح يف هذه الؿؼالة التي بقن أيديـا يدرس ريـولردز  صرة 

ًٓ دراسة التعامل الؼرني مع الؼصة بقػقة بـرا  الؼررنن  :يف الؼرننذ حقث يحاول أو

                                                   

 سررم  مسررمولو الرتجؿررةذ  ررام بؽتابررة الؿؼدمررةذ وبررذا التعريررا بررإطالم والتعؾقؼررات الررواردم يف كررّص  (1)

زكا حواشرقـا طرن حواشري ريـولردز برلن كصصرـا ذ و د مقّ لؾدراسات الؼرنكقة مربز تػسقريف مو ع الرتجؿات 

 (.الرتجؿات سم ر)بعدها ب



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(4) 

هرذه الؼصرة  ةعفا يف سقاق أوسع من الؼصص: حقث يدرس طال وِض ؿَ لفاذ بؿا يُ 

جزً ا  -وفًؼا له-من الؼصص الؼرني أخر مرل  صة إبراهقم وأبقهذ لتصبح  بعددٍ 

مسراحات طررض  ى بقن الؿممـقن والؽافرين وأحدَ ؾَ رْ من رسم الؼرنن لؾعال ة الؿُ 

ؾت أحد أبعاد الؿجتؿرع اإلسرالمي هذه العال ة داخل إسرم الواحدم والتي شؽّ 

سرقب الؼصرةذ فقبحرث صرؾة الؼصرة واكشغآتهذ وثاكًقا يحاول ريـولردز تـ ئالـاش

ن مصردرها يف أسرػارها سروا  الؼاكوكقرة أو اقرر الؼاكوكقرةذ امذ ويتبرقّ رالؼرنكقة برالتو

الؿباشررر أو اقررر الؿباشرررذ وسرروا  يف الـصرروص إصررؾقة أو يف  وسرروا  يف الؼررّص 

 التؼالقد الشارحة. 

حرول مرن الؽتابرات السرابؼة سروا   يف هذه الؿؼالرة يعتؿرد ريـولردز طؾرى طرددٍ 

الؼصررص الؼرررني طؿوًمررا أو حررول كرروح وابـرره بالررذاتذ ويظفررر يف مرجعقاترره 

رس إدبري بؿرا لالهتؿرام بتـسرقب الؼررنن لؾؽتررب الؿعتؿردم هرذا الحضرور لؾردّ 

السابؼةذ حقرث يعتؿرد طؾرى بتابرات جقجرر وشرباير واروردون كقروبي وكرويػرت 

ر طال تفرا بالعؼائرد ا لـؼراش الؼصرة ووبارلوس سقغوفقاذ مضػًقا طؾقفا إصاًرا خاص 

 .ئاإلسالمقة وبالؿجتؿع الـاش

الفرردم مررن ترجؿررة هررذه الور ررة لريـولرردز هررو طرررض أحررد آشررتغآت  إنّ 

ن درجة وكوطقرة الؿعاصرم حول هذه العال ة بقن الؼرنن والؽتب السابؼة: بغقة تبق  

التطررور الؿـفجرري لؾرردرس آستشرررا ي يف تعامؾرره مررع مرررل هررذه الؿسرراحاتذ 

 ي تحتؾه الػرضقات إبرر بالسقؽقة يف بـائه.والؿو ع الذ
 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(5) 

املقالت
(1()2)

 

بر أحد أبـا  كروحذ وهرو الرذي رفرض الصرعود معره إلرى ذِ  دُ رِ يَ  (هود)يف سورم 

بالجبرالذ لؽررن مرا حرردث هررو أن  اأكره  ررادر طؾرى الـجررام اطتصررامً  اؾر،ذ معتؼرردً الػُ 

صوفان الؿقاه جرفه فلار ره. بعرد ذلر، تجرري محادثرة برقن كروح واهلل بشرلن هرذا 

آبن
(3)

  : 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ نثڦ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

                                                   

مؿتن لغقوم داي ومفدي شادل لتعؾقؼاهتؿا طؾى الـسخة إولقة لفذا الؿؼال. وجؿقع إخطا  الواردم  (1)

 
ّ
 .هبا ترجع إلي

 مذ له طدد من الؿؼآت والرتجؿات الؿـشورم.تب ومرتجِ امصطػى الػؼيذ ب :مرتجم هذه الؿادم (2)

« يف اقر محؾه» د جا  ( 47-45) الحوار الوارد يف أياتا إذا بان هذا يتسا ل بارلوس سقغوفقا طؿّ  (3)

 .د بعدُ بد أن يسبق هذا الحواُر الطوفاَنذ طـدما لم يؽن مصقر ابن كوح  د تحدّ  ا أكه بان ٓمؼرتًح 

See Carlos Andrés Segovia, The Quranic Noah and the Making of the Islamic Prophet, 

Berlin-Boston, De Gruyter (“Judaism, Christianity, and Islam”, 4), 2015, p. 57. 

 ا.بقـؿا يرى ريجقس بالشقر أن هذه أيات  د تم إ حامفا يف السقاق ٓحؼً 

See Régis Blachère, Le Coran, Paris, Maisonneuve, 1957, p. 250-251. He comments: “Ce 

développement [vv. 45-47] vient interrompre celui amorcé par le vt. 46 [44 in the Cairo 

edition] sur l‟atterrissage de l‟Arche. Il est tentant de raccrocher ce passage au vt. 42 [40] 

où l‟expression : excepté celui contre qui la Parole a été proférée fait allusion à ce fils 

maudit” (250, n. on „47 à 49 )’.  

 ذا بعد أية إربعقنويتػق ريتشارد بقل طؾى أن أية الخامسة وإربعقن بان يجب أن تليت مـطؼق  

 (.44-40محل أيات  47-45أيات  ا إذا بان يجب أن تحّل )ويتسا ل طؿّ 

 See Richard Bell, A Commentary on the Qurʾān, eds Clifford Edmund Bosworth and 

Mervyn Edwin John Richardson, Manchester, University of Manchester Press (“Journal of 

Semitic Studies. Monograph”,14), 1991, I, p. 359. 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(6) 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

             

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ڭ ڭ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ حت جت يب ىب مب خب حب جب

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

]هود:  مث ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

44-44](1). 

س الررواردم يف الؽتررا  الؿؼرردّ تتعرارض نيررات سررورم هرود الؿررذبورم مررع تؾر، 

أكجررب ثالثررة أبـررا : سررامذ وحررامذ » اكوًحرر ػر التؽرروين أنّ يررروي ِسرر :بشررلن كرروح

(. 7: 7ؾر، )تؽروين وأن همٓ  إبـا  دخؾروا معره الػُ  ذ(01: 6)تؽوين  «ويافث

ويـرا ش  ذؾر،من جاكبهذ يذبر الؼرنن هذا آبرن الوحقرد الرذي رفرض دخرول الػُ 

م : لؿراذا يؼرد  يتسوم أصررح السرمال ألذا  :هذا التعارض أساسٍ  الؿؼال بشؽلٍ 

روايررًة طررن ابررن كرروح  -وهررو يتجاهررل الحررديث طررن سررام وحررام ويافررث-الؼرررنن 

ًٓ  ؟الغارق يف أمواج الطوفان طال ة تؾر،  ولإلجابة طؾى هذا السمالذ سلتـاول أو

                                                   

(1) All Qurʾān translations are from Quli Qara ʾi unless otherwise noted: Ali Quli Qara ʾi, 

The Qurʾan with Phrase-by-Phrase English Translation, New York, Tahrike Taarsile 

Qurʾān, 2007. 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(7) 

يف الؼررنن. ل يف رفض أفراد إسرم اقر الؿممـقن الوا عة بالسقاق إشؿل الؿتؿرّ 

حديث الؼرنن طن ابن كروح اقرر الؿرممن ٓ يظفرر يف الوا رع  طـدئذذ سلجادل بلنّ 

س. شي ذ بل يعؽس التػاطل الديـامقؽي لؾؼرنن مع تؼالقد الؽتا  الؿؼدّ  من الال

(آبن الؽافر)بالحديث طن 
(1)

لـوح يؽون لديـا مرال طؾرى بقػقرة تطروير الؼررنن  

 ة تستفدم تعزيز إحدى حججه الديـقة الؿؿقزم.لتؼؾقد سابق وتحويؾه إلى رواي

  

                                                   

الؿؼالة  نّ إ د أو الؽافرذ وحقثذ بآبن الضال أو أثم أو الؿؾعون أو الؿتؿرّ lost sonة ؿيؿؽن ترج (1)

ويف  دراسة  صة ابن كوح يف السقاق الؼرني ويف التؼؾقد الؽتابي السابق طؾقهذ وهو يف الؼرنن بافرٌ بهتتم 

ثبتـا )الضال( برتجؿة لؾعـوان حقث يشقر العـوان أأو مؾعون أو نثم فحسبذ فؼد  التؼؾقد الؽتابي ضال  

وإطادته تربقبفا لتؽريس  ذالرسؿقة واقر الرسؿقة :يف التؼالقد السابؼة طؾقه لتـاول الؼرنن لؼصة آبن الضاّل 

ق ن الضال والؽافر والؿؾعون طؾى حسب تعؾّ طـا بقا ضؿن الؿؼالة فؼد كوّ ةذ وأمّ رؤاه العؼدية الخاّص 

 .(مالؿرتجِ ) .الحديث بالرؤية الؼرنكقة أو الؽتابقة



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(8) 

 :موقع ابن نوح الكافز من القزآن

م ديػقررد مارشررالذ يؼررد  (اهللذ ومحؿرردذ واقررر الؿررممـقن) :يف بتابرره
(1)

تحؾررقاًل  

لؾغرررض الررذي اسررتفدفه الؼرررنن بررذبر  صررة آبررن الضررال لـرروح. يـررا ش  امعؿًؼرر

رحؿرة اهلل يف الؼررنن  مارشال  صة ابن كوح الؽافر يف سقاق حجاجه إوسرع برلنّ 

ٓ تتسرع لتشررؿل اقرر الؿررممـقن
(2)

خ  . ويعتؼررد مارشرال أن سررورم هرود )الترري تررمر 

ا أواخررر الحؼبررة الؿؽقررة(تؼؾقرردي  
(3)

م محؿررد طـرردما برران مررا يف حقررا تعؽررس لحظررةً  

                                                   

 لكجؾرتاذ وباحث يف الدراسات اإلسالمقةذ حقث حصإإكجؾقزيذ باهن بؽـقسة  ديػقد مارشالذ  ّس  (1)

التدريس يف طديد الؽؾقات  ىيف الدراسات اإلسالمقة من جامعة برمـجفامذ تول هطؾى ماجستقر ودبتورا

و د طؿل  ذبحوار إديان ببقرٌ  ات الؿتحدم ويف الؿؿؾؽة الؿتحدمذ له اهتؿامٌ ٓيوالجامعات الالهوتقة يف الو

الؿشار له يف  (اهلل ومحؿد واقر الؿممـقن) :ا بؿدير أباديؿي لـدوم بـا  الجسورذ وبتابهستة طشر طامً  ملؿد

 .( سم الرتجؿات) .هو أشفر أطؿالهذ و0999مؼالة ريـولدزذ صدر طام 

ا. إكه ببساصة يرفض صراحة طؾى أن آبن الضال لـوح بان بافرً  تجدر اإلشارم إلى أن الؼرنن ٓ يـّص  (2)

ا إلى طدم . ومع ذل،ذ يشقر ذل، ضؿـق  [43أية ]ؾ، آكضؿام إلى الؿممـقن الؿوجودين طؾى متن الػُ 

ربؿا -أفراد طائؾة كوح. يطؾق فضل الرحؿن  التي تستـؽر أن يؽون أحدَ  [46أية ]إيؿاكهذ بؿا يؼرر اهلل يف 

. «آبن الوثـي»طؾى ابن كوح الضال وصا  -ـةا بالتػؽقر من داخل تؼالقد تػسقرية بالسقؽقة معقّ مدفوطً 

 .42ذ ص2119اكظر: فضل الرحؿنذ الؿسائل الؽربى يف الؼرننذ شقؽااوذ مطبعة جامعة شقؽااوذ 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱتب وهي  وله تعالى يف سورم هود: أية التي أشار إلقفا الؽاحظ أن الي

[ تشقر لعدم إيؿان ابن كوح 46]هود:   ڤمث ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ) سم الرتجؿات(. .بصورم صريحة ولقست ضؿـقة بؿا يؼول الؽاتبذ وهو الؼول السائد يف مدوكة التػسقر

(3) The standard Cairo edition makes it the 52nd Sura revealed. Nöldeke places it 

somewhat later, towards the beginning of the third Meccan period (the 75th Sura 

revealed). Blachère makes it 77. See Theodor Nöldeke, Friedrich Schwally, 
= 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(9) 

يصارع بصعوبة بقن ما ففؿه طؾى أكره كردا  اهلل لره لؾـرلي بـػسره طرن الؿؽقرقن اقرر 

بؿرا -الؿممـقنذ وبقن مشاطره العالؼرة يف التؿسر، بغقرر الؿرممـقن هرمٓ ذ وهرم 

بران مرن »أهؾه )وبعضفم من خاصة أسررته(. يؽترب مارشرال:  -ى يف السقرمُيروَ 

لطبقعقرة مرع الؿجتؿرع الرذي بران يحظرى فقره الصعب طؾى محؿد  طع طال اتره ا

«ببقرٍ  بتؼديرٍ 
(1)

ل مرن د كروح كػسره يف التـّصرتردّ  إنّ  :. بعبارم أخرىذ يؼول مارشال

مررن  27ابـره اقرر الؿرممن )بنمؽران الؿرر  أن يؼرارن ذلر، أيًضرا بؿرا ورد يف أيرة 

 نَمرر ا بؽررّل حقررث اإلشررارم الضررؿـقة إلررى أن كوًحررا برران معـق رر [الؿممـررون سررورم]

 لصراع محؿد يف سبقل تخؾ  
ّ
قه طن أهؾره أهؾؽفم الطوفان( ما هو إٓ إسؼاط كػسي

اقررر الؿررممـقن
(2)

مرررتدًدا وطؾررى -تعؽررس الطريؼررة الترري أخضررع هبررا كرروح كػسرره  .

رر -مضررض ى طررن ارتباصرره بابـرره اقررر الؿررممنذ العؿؾقررة الترري إلرادم اهلل: بوكرره تخؾ 

رحم أ اربه وأهؾه مرن الؽرافرين استطاع محؿد من خاللفا أن يؼبل رفض اهلل أن ي

                                                   
= 

Gotthelf Bergsträßer and Otto Pretzl, The History of the Qurʾān, ed. and transl. 

Wolfgang H. Behn, Leiden-Boston, Brill (“Texts and studies on the Qurʾān”, 8), 

2013, p. 118-126 (corresponding to the second edition of the German, originally 

published in 1909: I, p. 144-154). For a comparative list of chronological 

classifications see the Introduction to Le Coran, transl. Sami Aldeeb Abu-Sahlieh, 

Vevey, L‟Aire, 2008, p. 14-17. 
(1)David Marshall, God, Muhammad and the Unbelievers, Surrey, Curzon, 1999, 

p. 98. 13 

إذ يدطو  -اوهي سورم مؽقة أيًض -من سورم كوح ( 26) ا لفذا الصراع يف أيةأثرً ومع ذل، ٓ كجد  (2)

 ّٓ  ا.يذر طؾى إرض من الؽافرين دّيارً  كوح رّبه أ



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(01) 

يف مؽررة
(1)

لؼررد حصررؾـا طؾررى أبرررر الؾؿحررات »ويؽتررب طررن هررذا الؿعـررى  ررائاًل: . 

رر ًػا مررن اضررطرا  محؿرردذ والؿتؿرؾررة يف صررراطه مررن أجررل أن يجعررل طالؿرره تؽش 

«الداخؾي متسًؼا مع مطالب اهلل
(2)

 . 

ل أكجقؾقؽا كويػرتٓ يختؾا تـاوُ 
(3)

لؼصة كوح برقرًرا طرن صررح مارشرال: إذ  

 يف تصرررررـقا تقرررررودور  -ررررررل مارشرررررالمِ -التررررري تعتؼرررررد )تػفرررررم كرررررويػرت 

                                                   

ى يف تحوٓت محؿدذ تؼع بقن سورم سطَ ل وُ مارشال إلى أن سورم هود تؿرل كؼطة تحوّ  يف هذا الصددذ يخُؾص (1)

حقث تظفر فؽرم الؼرابة طؾى أساس )وسورم إطرام  (الصراع بقن إسرم واإليؿان حقث لم يتضح بعدُ )الشعرا  

«. الروابط إن رابطة اإلسالم تؼطع بّل ». ويؼتبس مارشال يف حديره طن ابن كوح الضال  ول ريتشارد بقل: (اإليؿان

قر مارشال هـا أيًضا إلى . بؿا يش359 طن تعؾقؼات بقلذ صذ كؼاًل 010ذ ص()اهللذ ومحؿد واقر الؿممـقن ذمارشال

ديـقة يف الؼرننذ موكرتيالذ مطبعة جامعة مابجقل )دراسات مابجقل -ثـيالؿػاهقم آذ Toshihiko Izutsu بتا 

. وبحسب مارشالذ لم يؼبل محؿد هذا الؿبدأ بشؽل هنائي إٓ يف الؿديـة. طـدها 58ذ ص0966(ذ 0اإلسالمقةذ 

 ن طن رحؿته )حتى يعتـؼوا اإلسالم(.يدبعَ ين من جاكب اهلل ومُ الؿممـقن مـبوذ فؼطذ  بل أن يؽون اقر

( 99-98. تحؼقًؼا لفذه الغايةذ يؼتبس مارشال أيًضا )ص010ذ ص(اهللذ ومحؿدذ واقر الؿممـقن)مارشالذ  (2)

بؼدر ما يؿؽــا ففم  صة كوح »ا(  وله: طن اوردون كقوبي )الذي سـتـاول دراسته لؼصة آبن الضال لـوح ٓحؼً 

شػؼة كوح تخربكا طن اهتؿام محؿد بلولئ،  أن كػفم سقرم محؿدذ وأزطم أكـا بنمؽاكـا ذل،ذ فننّ  يؿؽــا بشؽل موازٍ 

ذ (آبن الغارق: الؿدراش وصـاطة الؿدراش يف الؼرنن والتػسقر)اوردون كقوبيذ «. الذين لن يممـوا برسالته

ولقام  :مؼدمة لؿعفد الدراسات القفودية اإلسالمقةذ تحريردراسات يف التؼالقد اإلسالمقة والقفودية: أوراق بحرقة 

 .Brown Judaic studies " ،111 ،178) ،1986 ،p. 29ذ بريـر وستقػن ري،ذ أتالكتاذ مطبعة الباحرقن

( من أشفر الباحرقن إلؿان وإوروبققن الؿعاصرين يف الدراسات الؼرنكقة -0943أكجقؾقؽا كويػرت ) (3)

 واإلسالمقة.

مذ درسرت الدراسرات السرامقة والعربقرة والػقؾولروجي يف أستاذ الدراسات السامقة والعربقة يف جامعة برلقن الحررّ 

بررلقن ومقروكقخ وبرامرب ذ  :طؿؾت بلستاذ ومحاضر يف طدد مرن الجامعراتذ مررل .برلقن ومقوكقخ وصفران :جامعات

 وجامعة طقن شؿس بالؼاهرم. ذٕردنجامعة طؿان با :مرل ذبؿا طؿؾت بلستاذم زائرم يف بعض الجامعات

= 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(00) 

كولدبه
(1)

تؾر، الؼصرة بوصرػفا تعؽرس حالرة الؿرممـقن يف  (الزمـي لتؾ، أيات 

ةذ وتؼصد بذل، أن برقرًرا مرـفم اضرطروا إلرى  طرع العال رات أواخر الػرتم الؿؽقّ 

 ـقن:رهم اقر الؿممَس مع أفراد أُ 

"Sie spiegelt aber eher die realen Konflikte zwischen Gläubigen 

und Ungläubigen ،die zur Zeit der Verkündigung der Sure auch 

innerfamiliäääääre Strukturen erschüttern”
(2)

.  

                                                   
= 

 من أهؿفا: ذ ولفا طدد من الؽتابات والدراسات الؿفؿة يف مجال الؼرنن ودراساته

 .2101من العصور الؼديؿة الؿتلخرمذ مؼاربة أوروبقةذ  الؼرنن بـّص  -

 .0980دراسات حول تربقب السور الؿؽقةذ  -

 .( سم الرتجؿات) .2104أدبيذ  الؼرنن بـّص الؿؼدسذ الشعرذ وصـاطة الؿجتؿع:  را م  الـّص  -

(ذ شقخ الؿستشرر قن إلؿران بؿرا يصرػه طبرد الررحؿن بردويذ درس 0931-0836تقودور كولدبه ) (1)

وهرو صالرب -طدًدا من الؾغات السامقة: العربقةذ والعربيةذ والسقرياكقةذ ونرامقة الؽتا  الؿؼّدسذ ثم درس 

تراريخ »العشرين مرن طؿرره حصرل طؾرى الردبتوراه طرن دراسرته حرول  الػارسقة والرتبقةذ ويف -يف الجامعة

ذ 0919يف « تاريخ الؼرنن»ذ وهي الدراسة التي  ضى طؿره يف تطويرهاذ و د صدر الجز  إول من «الؼرنن

ذ وصردر 0921وطؿل طؾقه مع كولدبه تؾؿقذه شػاليذ ثم صدر الجز  الراي طرن تحريرر تؾؿقرذه فقشرر طرام 

وتػاسرقر « الؿشرـا»طرب تحرير تؾؿقذه برجسرتاسر ثم برتزل. بذل، درس كولدبره  0937 الجز  الرالث طام

حول  بتٌب « تاريخ الؼرنن»الؽتا  الؿؼّدس أثـا  طؿؾه معقًدا يف جامعة جقتـجنذ له إلى جاكب بتابه الشفقر 

ل أسرتاًذا يف ذ طؿر«أبحراث طرن طؾرم الؾغرات السرامقة»ذ و«يف كحو العربقة الػصرحى»الؾغات السامقةذ مـفا: 

مررتجم لؾعربقرةذ حقرث ترجؿره: جرورج ترامرذ « تراريخ الؼررنن»جامعة بقل ثرم جامعرة اشرتاسربورج. بتابره 

 . ) سم الرتجؿات(.2118وصدر طن مـشورات الجؿلذ بقروتذ 

(2) Angelika Neuwirth, Der Koran als Text der Spätantike: Ein europäischer 

Zugang, Berlin, Verlag der Weltreligionen, 2010, p. 630. 
= 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(02) 

بتوضقرا  صرص إكبقرا  مرن أجرل تعؾرقم  طرامّ  يف الوا عذ يفتم الؼررنن بشرؽلٍ 

الؿممـقن أهنم يجب طؾقفم التخؾي طن أفراد طائالهتم من اقر الؿممـقن )وهو مرا 

سرروم أطالجرره بشرري  مررن التػصررقل أدكرراه(. ومررن الؿػرررتض أن يعؽررس هررذا 

ا لؿصرـّا الؼررنن يف سرقا ه التراريخيالتوضقا اهتؿاًما حؼقؼق ر
(1)

ٓ  مرن كراحقتي. 

أمقل إلى تحديد مو ع تؾ، السرورم طؾرى الخرط الؽركولروجي الؿررتبط بلدبقرات 

يؿؽرن أن تؽرون أهؿقرة  طرع العال رات مرع أفرراد  :أوًل  :السقرم التؼؾقدية لسرببقن

باكررت أو مدكقررةذ  مؽّقررة :حؼبررة إسرررم اقررر الؿررممـقن بؿـزلررة رسررالة مالئؿررة ّٕي 

(الؿؽّقة الرالرة)ولقس فؼط يف الؿرحؾة 
(2)

. 

                                                   
= 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ نثٺ :تشقر كويػرت يف هذا الصدد إلى أية الرامـة من سورم العـؽبوت

ذ ويؿؽن لؾؿر  أن  مث ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 من سورم لؼؿان.  (04ذ05)يؼارهنا بأيات 

م طؿوًما د  بريؿار بلن شخصقة كوح يف الؼرنن ُتؼَ يف ور ٍة لفا ُكشرت ممخًراذ تجادل فقػقان بومقرو دي  (1)

 بلسؾو  يعؽس اهتؿامات محؿد الخاصة:

“Muḥammad s‟adresse aux siens par la bouche de Noé en reprenant quelques 

éléments des récits d‟origine biblique dans une configuration originale propre à sa 

predication”. Viviane Comerro de Prémare, “Un Noé coranisé”, Revue d‟Histoire 

des Religions, 232 (2015), p. 624. On Noah in Islamic tradition generally see also 

Giovanni Canova, “The Prophet Noah in Islamic Tradition”, in Essays in Honour 

of Alexander Fodor in His Sixtieth Birthday, eds Kinga Dévényi and Tam s Iv nyi, 

Budapest, E tv s Lor nd University Chair for Arabic Studies (“The Arabist. 

Budapest Studies in Arabic”, 23), 2001, p. 1-20. 

)حقث يبدو يجدر بالؿر  أيًضا أن يالحظ التـا ض بقن  صة كوح بؿا وردت يف سوريت هود والؿممـون  (2)

وبؿرا وردت يف  [ذ27 :الؿممـرون]ذ أو بشؽل ضؿـي [45: هود] كوح بغقر الؿممـقنذ سوا  صراحةً  اهتؿام

= 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(03) 

لتؾر، الغايرة تجردر اإلشرارم إلرى أن ريتشرارد بقرل اتحؼقؼً 
(1)

ر أن تؽرون يتصروّ  

وا عة آبن الؽافر لـروح مدكقرةذ بوكره يعتؼرد أهنرا تعرالج مخراوم الؿفراجرين يف 

رهم يف مؽرةَسرالؿديـةذ الذين تربوا ورا هرم اقرر الؿرممـقن مرن أفرراد أُ 
(2)

 :ثاكًقاا. 

، يف مؼاربرة  صرص الؼررنن يف ضرو  مرا ورد يف الروايرات وهو إهرمذ أكـري أتشرؽّ 

التؼؾقدية لؾسقرم )التي دوكت بالطبع بعد الؼرنن( بؿرل هرذه الرؼرة. فػري رأيري اكبررق 

ت مرن السرقرم مرن الـؼاشرات أو التػسرقرات التري تـاوَلرر -ولرقس الؽرّل -جرز  ببقرر 

م االًبا ما يتػق مع هرذه الؿادم الؼرنكقة )لفذا السبب تحديًدا يبدو أن ما ورد يف السقر

الؿادم الؼرنكقة بشؽل جقد(. وهذا يعـي أن  را م الؼرنن من خالل السقرم لرن يرمدي 

 ّٓ رق إلى )حؾؼة مػراة( بؿا يؼول ريجقس بالشإ
(3()4)

. 

                                                   
= 

أن يؿحرق جؿقرع الؽرافرين( طؾرى الررام مرن أن السرور الررالث  26سرورم كروح )حقرث يردطو ربره يف أيرة 

 ض أهنا سور مؽقة. ُيػرتَ

(ذ مستشرق بريطايذ أستاذ الؾغة العربقة بجامعرة أدكرربمذ لره اهتؿرام ببقرر 0952-0876ريتشارد بقل ) (1)

بررالؼرنن: حقررث بتررب حررول أسررؾو  الؼرررنن ومتشررابه الؼرررننذ بؿررا أكرره اهررتم لعال ررة الؼرررنن وطال ررة الـبرري 

 جؿات(.) سم الرت(. 0940-0937بالؿسقحقةذ بؿا أكه ترجم الؼرنن يف ترجؿة وإطادم ترتقب )

وع الـبي كػسهذ ولؽن ثّؿة مشاطر كدم طؾى إ ار  باكت يف أذهان الؿفاجرينذ وربؿا يف رُ  ٓ ش، أنّ » (2)

 .Bell, Commentary, I, p. 359«. ٓ يؿؽن إذبا  مرل هذه الؿشاطر

(3)“On est dans un cercle vicieux. On part du Coran pour établir une „vie‟ du 

Prophète et on utilise à son tour celle-ci pour définir la chronologie du Coran”. 

Régis Blachère, Introduction au Coran, Paris, Maisonneuve, 1959, p. 246. 
(ذ هو واحد من أبرز وأشفر وجوه آستشراق الػركسيذ ومن أطضا  0973-0911ريجقس بالشقر ) (4)

مشق. ولد يف موكروج ضؿن ضواحي باريس. تعّؾم العربقة يف الدار البقضا  الؿجؿع العؾؿي العربي بد

= 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(04) 

حجاجي يف هذا الصدد بالتػصقل يف موضع نخر و د  ّدمُت 
(1)

. 

ت( بخصروص مع ذل،ذ وطؾى الرام من أكـي أختؾرا مرع مارشرال )وكرويػر

ػررق معرره طؾررى أهؿقررة أن ُتػفررم العال ررة بررقن ابررن كرروح الؽررافر والسررقرمذ إٓ أكـرري أتّ 

الؼصة يف ضو  تعالقم الؼرنن بخصوص الؿو را الصرحقح لؾؿرممـقن تجراه اقرر 

بؿو را الؿرممـقن تجراه اقرر الؿرممـقن مرن  الؿممـقنذ واهتؿرام الؼررنن الخراّص 

ّٓ رهم. يعّؾؿـررا الؼرررنن يف هررذا َسررأفررراد أُ   الصرردد أن الؿررممـقن يجررب طؾررقفم أ

 يسررتغػروا أو يؾتؿسرروا الشررػاطة لغقررر الؿررممـقنذ بررل ٓ يـبغرري أن يشررعروا بررلّي 

 أّي  تعاصا تجاهفم طؾى اإلصالق. وبؿا أن اهلل كػسه  د كبرذ اقرر الؿرممـقنذ فرننّ 

كوع من التعاصا معفم سقؽون بؿرابة طدم رضا بؼضرائهذ إن لرم يؽرن تجرديًػا يف 

 ه. حؼّ 

                                                   
= 

مذ وطّقن أستاًذا يف معفد الدراسات الؿغربقة العؾقا 0922بالؿغر ذ وتخّرج يف بؾقة أدا  يف الجزائر طام 

ت العؾقا مذ ثم ُطّقن مديًرا لؿدرسة الدراسا0938يف الرباطذ واكتؼل إلى باريس محاضًرا يف السوربون طام 

مذ وأشرم طؾى مجؾة الؿعرفة الباريسقة بالعربقة والػركسقة. أّلا بالشقر العديد من 0942العؾؿقة طام 

 م بعضفا إلى العربقةذ واطتؿد بعضفا لؾتدريس يف بعض الؿعاهد الراكوية الػركسقة. رجِ الؽتب التي تُ 

أولفا مؼدمة الؼرنن الؽريم. ثم كشر  ترجؿة معاي الؼرنن الؽريمذ يف ثالثة أجزا ذ -من أهم مملػاته: 

 ) سم الرتجؿات(. م.0966مذ والتي أطقد صباطتفا طام 0957الرتجؿة وحَدها يف طام 

(1)Gabriel Said Reynolds, “Le problème de la chronologie du Coran”, Arabica, 58 

(2011), p. 477-502. 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(05) 

ػررر رّ  الؼرررنن لغقررر الؿررممـقن الررذين يتوبررون ويممـررونذ لؽـرره ٓ يحررب يغ

هم يف يسرخر مرـفم ويؿردّ  .[31 يؼراتؾفم ]التوبرة: [.276البؼرم: ]الؽافرين أيًضا 

 .[009يخربهم أن يؿوتوا بغرقظفم ]نل طؿرران:  .[05صغقاهنم يعؿفون ]البؼرم: 

 .[04]الػجررر:  ذ[023-020يرررتبص هبررم ]هررود:  .[67فم ]التوبررة: وأكرره كسررقَ 

[. إكره 20]هود:  ذ[31]إكػال:  ذ[99[ذ ]إطرام: 45ويؿؽر هبم ]نل طؿران: 

[23 يصررّب طؾررقفم طذابرره ]الػجررر:
(1)

[ذ 58وهررو شررديد و رراٍس طؾررقفم ]هررود:  .

[. لن يغػر لفم حتى لو صؾب الـبري 51[ذ ]فصؾت: 24[ذ ]لؼؿان: 07]إبراهقم: 

مررم  (71)وحترى لرو صؾرب مرن اهلل أن يغػرر لفرم  .[6لفم الؿغػررم ]الؿـرافؼون: 

[81]التوبة: 
(2)

 . 

بنمؽان الؿر ذ يف ضو  أيات الؼرنكقرة التري تعّبرر طرن إداكرة اهلل لؾؽرافرينذ أن 

د  صة ابن كروح رْ ة آبن الؽافر. يف أيات السابؼة طؾى َس يػفم بشؽل أفضل  ّص 

 يت ىت مت خت حت جت نثيب ـقن:ع لغقر الؿرممر اهلل كوًحا من التشػ  مباشرم يحذ  

 حقث يتم توبقخ إبراهقم طؾى كحروٍ [ذ 76 ]هود:اكظر أيًضا . [37 ]هود:  جثمث

                                                   

. مث ڑ ڑ ژ ژ نثڈ: 03اإلكجؾقرررزي. والصررروا  أهنرررا أيرررة  هؽرررذا وردت يف الرررـّص  (0)

 (.مالؿرتجِ )

طؾى الرام من استعداد اهلل أن يغػر لؾؽافرين إذا تابواذ إٓ أهنم ٓ  قؿة »مارشال الؿسللة:  بؿا يؾخص (2)

 .084مارشالذ اهلل ومحؿد واقر الؿممـقنذ ص«. لفم طـده صالؿا أهنم اقر مممـقن



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(06) 

مؿاثل طـدما جا  يجادل يف  وم لوط أثؿقن
(1)

ومع ذل، يتوسل كوح من أجرل . 

[46ابـهذ ومن ثّم يوّبخه اهلل ]هرود: 
(2)

ر اهلل هبرا كوًحرا تسرتوجب ـتِفرالؾغرة التري يَ . 

ر رِرروهرري مالحظررة لررم تُ ذ  پمث ٻ نثٻ كوًحررا أن  هررذا آبررنالـظررر. يخرررب اهلل 

 ًٓ ذبر بقن الباحرقنيُ  جد
(3)

ولؽن من الؿػرتض أهنرا تعـري ببسراصة أن الؽرافرين ذ 

 ٓ يجب اطتبارهم ضؿن أفراد إسرم.

                                                   

من سورم العـؽبوتذ حقث يجادل إبراهقم من أجل لوط وحدهذ إٓ أكه ُيالم  (32) ا: نيةراجع أيًض  (1)

ا من ر اهلل كوًح من سورم الؿممـونذ إذ يحذ   (28 ذ27)ؾه. ويؿؽــا الؿؼاركة مع أيات ا بسبب تدّخ أيًض 

 ن أداهنم. ومع ذل،ذ يرد تضرع كوح من أجل ابـه يف سورم هود فؼط. مـاشدته يف شلن مَ 

ثرم  رال الرر  لري وإن » :ػر نرمقرايؿؽــا الؿؼاركة هـا بأية إولى من اإلصحاح الخامس طشر من ِسر (2)

ويعؾرق «. اصررحفم مرن أمرامي فقخرجروا ذو ا موسى وصؿوئقل أمامي ٓ تؽون كػسي كحرو هرذا الشرعب

فقفرا بشرؽل براٍم من الؿمبد أن توبقخ اهلل لـوح يوضح أن ارائرز كروح إبويرة لرم ُيرتحّؽم » :مارشال بؼوله

 (.011)مارشالذ اهلل ومحؿد واقر الؿممـقنذ ص«. بعدُ 

أثارت هذه الؿالحظة بعض التػاسقر اإلسالمقة )متلثرم أيًضا بأية العاشرم من سورم التحرريمذ والتري  (3)

رتشقر إلى خقاكة زوجة كوح وزوجة لوط( التي استـتجَ  مرن  ا لـروحذ وأكرها ابـًرت أن آبن الؽرافر لرم يؽرن حؼ 

 (42)كسرل رجرل نخرر برران طؾرى طال رة مرع زوجترره. و رد أبردلت بعرض التػاسررقر العبرارم الرواردم يف أيررة 

لزوجة كوح من رجل نخرر.  لؾدٓلة طؾى أن هذا آبن هو ابنٌ  (:وكادى كوح ابـفا) :إلى  مث ڻ ڻ نثڻ

الـؼرراش الررذي أورده فخررر الرردين الرررازيذ مػرراتقح الغقرربذ مـشررورات محؿررد  -طؾررى سرربقل الؿرررال-اكظررر 

ذ يف تػسرقره لًيرات 085ذ الؿجؾد السرابع طشررذ ص0420/2111بقضونذ بقروتذ دار الؽتب العؾؿقةذ 

بن طاشورذ بقرروتذ دار إحقرا  الررتاث اأبو محؿد  :الرعالبيذ الؽشا والبقانذ تحؼقق :. اكظر أيًضا42-43

 .073-072ذ صالجز  الخامس ذ0422/2112العربيذ 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(07) 

يفردم إلرى تحرذير  رّرا   (46) ة حالذ فنن التوبقخ اإللفي لـروح يف أيرةطؾى أيّ 

  عررِ الؼرنن من خطر الصالت الطبقعقة الؽامـرة يف العال رات إسررية. يف الوا رع يُ 

طن  ؾؼره مرن احتؿالقرة أن تصربح الروٓ ات العائؾقرة طائًؼرا يؿـرع  الؼرنن بشؽل طامّ 

الـاس من اإليؿان بتعالقؿه. فبالـسبة إلى الؼرننذ ُيعرّد توريرث الؽػرر أو الوثـقرة مرن 

أبرا  إلررى ابـره مشررؽؾة شرائعة: تحرّدث الؼرررنن طرن خصرروم إبرراهقمذ وهررودذ  أحرد

يـسربون طردم إيؿراهنم  ذوصالحذ وشعقبذ ولؼؿانذ وحتى خصوم كبي الؼرنن كػسه

إلى ما بان طؾقه نباؤهم
(1)

يف الوا ع يؿؽن لؾؿر  أن يحاجج بلن التعؾقرل إسراس . 

 اد إسرم اقر الؿممـقن.يف الؼرنن لعدم اإليؿان هو آرتباط الشديد بلفر

إكبقرا   أن ترربز مرا كرمري إلقره: يف سرورم خراّص  يؿؽن لؼصرة إبرراهقم بشرؽلٍ 

أباه و ومه طن سبب طبادهتم إوثانذ فقصرون طؾرى أهنرم يػعؾرون  يسلل إبراهقمُ 

: ًٓ  ذل، فؼط ٕن نبا هم طبدوها أو

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ نثہ

ع [ يؼر  74ويف موضع نخر من الؼرنن ]إكعام: . [53ذ 52إكبقا : ] مث ﮸ ﮷

ػر التؽوين أباه الوثـي )الذي يدطوه الؼرنن نزر خالًفا لِس  -مباشرمً -إبراهقم 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱالذي يسؿقه تارح(: 

  .[74]إكعام:   مث ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

                                                   

إبراهقم:  ذ87ذ 62ذ 53هود:  ذ78 يوكس: ذ71ذ 28 :إطرام ذ014الؿائدم:  ذ071البؼرم: ] :اكظر سور (1)

 . [22إحؼام:  ذ24ذ 23 ذ22الزخرم:  ذ43سبل:  ذ20 لؼؿان: ذ74 الشعرا : ذ53إكبقا :  ذ01



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(08) 

د إبراهقم بلن يستغػر ٕبقه اقر الؿممن )وهو طْ يف مواضع أخرى يذبر الؼرنن وَ 

 من سورم هود(: (45)يف أية  الؽافرما يبدو موازًيا لـدا  كوح ربه من أجل ابـه 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ نثڭ

اكظر . [48ذ 47مريم: ]  مث ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

. ويف سورم [الؿؿتحـةسورم من  (4)من سورم إبراهقمذ وأية  (40)أية ] :اأيًض 

. [86]الشعرا :  ٿمث ٿ ٺ ٺ ٺ نثٺ :هقماالشعرا ذ يورد الؼرنن دطا  إبر

حالة إبراهقم باكت استرـائقةذ وأكه ٓ  الؼرنن يف سورم التوبة طؾى أنّ  ومع ذل،ذ يصرّ 

لؾؿشربقن ولو باكوا أولي  ربى رواوٓ لؾؿممـقن أن يستغػ يـبغي لؾـبّي 
(1)

: 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ نثٿ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

]التوبة:    مث ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
113 ،114](2). 

                                                   

إبراهقم أباه يف  دُ عِ فبقـؿا يَ  :كولوجي يف هذه أياتوالؽرر يجادل مارشال أن بنمؽاكـا رؤية التطوّ  (1)

من سورم الشعرا (ذ يعود الؼرنن  (86) أيات الؿؽقة أن يستغػر له )أو هو يستغػر له بالػعل بؿا يف أية

اذ وأكه ٓ يجوز ا استرـائق  أن ذل، بان أمرً  [من سورم التوبة( 004) أية]لقعؾن يف أيات الؿدكقة الؿتلخرم 

 لؾؿممـقن أن يستغػروا ٕطدائفم.

تجد لفذه الػؽرم الرئقسة لؾؿػاصؾة مع أفراد إسرم اقر الؿممـقن أوجه تشابه مرقرم لالهتؿام يف العفد  (2)

-49واإلصحاح الراي طشر من إكجقل لو ا:  39-34سقؿا اإلصحاح العاشر من إكجقل متى:  الجديدذ ٓ

53. 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(09) 

رم يف الؼرررنن بررقن إبررراهقم ووالررده بؿواجفررة ويؿؽررن أن كؼررارن الؿواجفررة الؿررذب

ي(. يف سرورم موسى مع فرطون )الرذي يظفرر يف الؼررنن بوصرػه والرد موسرى برالتبـّ

 ی نثىئ: الؼررنن اسرتذبار فرطرون لؾؿعرروم الرذي صرـعه لؿوسرىالشعرا ذ يورد 

ر موسرى ومع ذلر، لرم يترلثّ  ذ[08الشعرا : ]  مث جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  نثڱ :اويرفض أن يعررتم بػرطرون إلًفر ذهبذا الصـقع

 ڄ ڄ نثڄ: أن يرررممن بررراهلل ويطالرررب فرطرررونَ  ذ[29]الشرررعرا :   ۀمث

 . [24 :]الشعرا   چمث چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 تختؾا حالتا إبراهقم وموسى بوضوح طن حالة كوحذ بوهنؿا تـطويان طؾى أٍ  

ا مممـًا وابـًا اقر مممن. ر أبً حالة كوح تصو   اقر مممن يواجفه ابٌن مممنذ يف حقن أنّ 

ن يْ ذَ ؾررن القْ ن الؿررممـَيْ ومررع ذلرر، يـررا ش الؼرررنن يف سررورم إحؼررام حالررة الوالرردَ 

ان ابـًا اقر مممنيستحرّ 
(1)

ًٓ طؾى آبن الؿطقع لوالديه وهللذ بعد .  أن أثـى الؼرنن أو

 يواصل الؼرنن:

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ نثڳ

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

[08ذ 07إحؼام: ]  مث      ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺
(2)

 . 

                                                   

 ي سقـاي طؾى اإلحالة لتؾ، أيات. أشؽر كقؽوٓ (1)

طؾى أن الؿممـقن ٓ  يؿؽن لؾؿر  مؼاركة هذه أيات بأية الرامـة من سورم العـؽبوتذ والتي تصرّ  (2)

 تجب طؾقفم صاطة نبائفم اقر الؿممـقن. 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(21) 

ًٓ  الؽافروهؽذا تبدو شخصقة آبن   الوا ع. يف  طؾى هذا آبن العاقلـوح مرا

ًٓ طؾى تؾ، الحالة آفرتاضقة التري  من الؿؿؽن أن ُيؼصد هبذا آبن أن يؽون مرا

كو شررت يف سررورم إحؼررام
(1)

 الؼرررنن يفررتم بشررؽل خرراّص  د أنّ . ومررن الؿمّبرر

ى لؾؿررر  أن يالحررظ إصرررار يتسررـّ  وهؽررذابؿشررؽؾة أفررراد إسرررم اقررر الؿررممـقن. 

ّٓ  الؼرنن يف مواضع أخرى طؾى أكه يـبغي ٕولئ، ن  يحبروا َمرالذين يممـون براهلل أ

هم أو إخرواهنم أو طشرقرهتمذ  يعادون اهلل ورسولهذ حتى لرو براكوا نبرا هم أو أبـرا

 ابن كروح . يبدو أن  صة[04 والتغابن: ذ05ذ 04ولؼؿان:  ذ22الؿجادلة: ]اكظر: 

قم هرذا ُيؼصد هبا تعؾ -لعاصػته تجاه ابـه اخ هبا اهلل كوًح وخاصًة الطريؼة التي يوب  -

تجررب الررربا م مررن جؿقررع الؽررافرينذ حتررى لررو برراكوا أبـررا   :الرردرس لؼررّرا  الؼرررنن

الؿر 
(2)

 . 

ث طرن آبرن الؽرافر لـروح مرع تؾر، مؼاركرة أيرات التري تتحردّ  ابنمؽاكـا أيًض 

 ذ25الؿممـرون: ]ل خصرومه َبرفم فقفا كوح بالجـون أو السػه من  ِ أيات التي ُيتّ 

                                                   

وكولوجي الصارم لـولدبهذ والذي تسبق فقه رومع ذل،  د ٓ يؽون ذل، مؿؽـًا بحسب الطرح الؽ (1)

فؿا يعود إلى الؿرحؾة الؿؽقة الرالرة(. يؿؽن لؾؿر  أن قبؾ سورُم هود سورَم إحؼام )طؾى الرام من أنّ 

 ا بحسب التؼؾقد.ر مدكقة أيًض وَ الؿجادلة والتغابن الؿذبورتقن أطاله هؿا ُس  يالحظ أيًضا أن سوريت

جراه إ رار  )ذوي الؼربرى: ث الؼررنن طرن الواجرب )الؿرالي( تمن سورم البؼرمذ يتحردّ  077يف أية  (2)

م الحشرذ حقث يبدو أكه يشقر إلرى أ ربرا  الـبري(. ومرع ذلر، روهو تعبقر كجده أيًضا يف أية السابعة من سو

ا إلرى أفرراد العائؾرة مرن مصروفً  -تحت وصلم العديد من أيات الؼرنكقة إخرى-يبدو هذا الواجب الؿالي 

 الؿممـقن فؼط.



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(20) 

 الحالتقن لفؿا طال ة محدّ . فؽؾتا [9الؼؿر: 
ّ
بحقث يبدو أن الؼرنن  :الؼرنن دم بـبي

 ذلؿحؿد بشلن أفراد طائؾته اقر الؿرممـقن مرن خرالل حقرام كروح ايومق   ام  ؾؼً يرتجِ 

 ذ084إطرررام: ]فررة لؿحؿررد بررالجـون م بررذل، آهتامررات الؿوج  بؿررا يرررتجِ 

03الردخان:  ذ36الصافات: 
(1)

اهتامرات موجفرة إلرى  [50الؼؾرم:  ذ29 الطرور: ذ

ه الخراّص ضد كروح. يصرو  الؼررنن شخصرقة كروح بطريؼرة تجعؾره مػقرًدا لـبق ر
(2)

 .

ب الؼررنن برقرًرا يف ذبرر الؿواجفرة سرفِ لؿراذا يُ  -طؾى سبقل الؿرال- روهذا ما يػّس 

بقن كوح و ومره اقرر الؿرممـقنذ يف حرقن يرورد الؼؾقرل مرن التػاصرقل حرول  صرة 

الطوفان
(3)

. 

ـا  صرة آبرن الؽرافر لـروح ضرؿن سرقا اهتا إوسرع يف الؼررننذ عْ وَض بعد أن مَ 

: هل ثّؿة طال ة بقن تؾ، الؼصة وبقن التؼالقد ما  برل يتبؼي لـا معالجة السمال أ

هبرذه  أن يؽرون الؼررنن  رد اخرتّص  مرن الؿؿؽرن برالطبع الؼرنكقة الؿتعؾؼرة بـروح؟

وردون كقروبي )الرذي ارؼال إلى م امارشال هذا الرأيذ مشقرً  ىيتبـ  الرواية وحده. 

(. يررى مارشرال أن اقرا   صرة آبرن الؽرافر لـروح يف إدبقرات اسلكا شه ٓحؼً 

                                                   

 (.مالؿرتجِ ).  مث ﮵ ﮴ ﮳﮲  ۓ نثۓ  :(04)والصوا  أهنا أية  .هؽذا وردت يف الـّص  (1)

(2)   On this point see Segovia, The Quranic Noah, p. 11 ff. 

يليت ذبره مرم واحدم فؼط يف أيات  الطوفان ذ فنن مصطؾحComerro de Prémareبؿا يالحظ  (3)

 Comerro de Prémare, “Un Noé [04سورم العـؽبوت: ]التي تسرد  صة كوح يف الؼرنن 

coranisé”, p. 627. 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(22) 

القفودية والؿسقحقة السابؼة يعـي أن  ضقة أفراد العائؾة اقر الؿرممـقن يف التـراول 

بد وأن تؽون ذات أهؿقة ببقرم بؿا يؽػي إلثارم مرل هذه الؼصة الؼرني ٓ
(1)

. 

ؾر، اقرر  صة آبن الرذي رفرض ربرو  الػُ  ن الصائب الؼول إنّ م يف الحؼقؼة

ػر التؽروينموجودم يف ِسر
(2)

إٓ أّن  ذطؿرل يفرودي أو مسرقحي ٓحرق ذ وٓ يف أّي 

                                                   

ا طؾى  من رواية استغػار إبراهقم ٕبقه ورواية آبن الؽافر لـوحذ يؼتصران حصرً يجادل مارشال أن بال   (1)

أثر يف إدبقات القفودية  يتطرق شباير إلى كؼطة مرقرم لالهتؿامذ وهي أكه ٓ يوجد أّي »: الؼرنن. ويعؾق  ائاًل 

(ذ بؿا يجادل كقوبي بشلن طرض الؼرنن إلشػاق كوح طؾى 045 :مسللة شػاطة إبراهقم ٕبقه )شباير حول

د يف الؼرنن لؿجرد أكه اكتؿى إلى تؼالقد سابؼة بشلن دطا  إبراهقم ٕبقه ٓ يرِ  ابـه الؽافر. وبالتالي فننّ 

ًٓ طؾى إطادم صقاا ة الؼرنن ٕدبقات  ديؿة لتـاسب إبراهقمذ بل من الؿحتؿل أن يؽون هذا يف الوا ع مرا

إمؽاكقة الوصول الؿباشر إلى  ضقة  بؿحؿد. وهذا يشقر إلى أكـا لديـا هـا بشؽل خاّص  السقاق الخاّص 

 . 072-070ذ صمارشالذ اهلل ومحؿد واقر الؿممـقن«. حقام محؿد و/أو حقام إمة بلسرها تخص

For the reference to Heinrich Speyer, see Heinrich Speyer, Die Biblischen 

Erzählungen im Qoran, Hildesheim, G. Olms, 1961 (reprint of Grono, Verlag Dr. 

Theodor Marcus, 1931. 

ؽرافر شرح سبب طردم معرفرة ابرن كروح ال -بؼاطدم طامة-من جفتفم ٓ يحاول الؿػسرون الؿسؾؿون  (2)

لدى القفود والؿسقحققن. وهذا مرقر لالهتؿام: ٕن الؼضايا إخرى التي يختؾرا فقفرا الؼررنن مرع الؽترا  

ذ أو التعرريض بالؿسرقحققن [31 :التوبرة]ابرن اهلل  امرل اإلخبار طن القفود الذين يؼولون إن طزيرً -الؿؼدس 

 ؿػسرين طن صحة إخبار الؼرنن. ومع ذل،تمدي إلى دفاع ال -[006 :الؿائدم]الذين يؼولون بللوهقة مريم 

ولم تصبح  ضرقة ابرن كروح مشرؽؾة مرن هرذا  ذأصبحت تؾ، الؼضايا خالفقة بقن الؿسؾؿقن واقر الؿسؾؿقن

 محؿرد الطراهر  الؼبقلذ وبالتالي لم يـخرط الؿػسرون يف أّي 
ّ
كشاط دفاطي ضد أخرين. و د اكتبه التوكسري

ا َصرػر التؽروينذ ووَ رين الجددذ إلى هذا التباين مع ِسرد الؿػّس (ذ وهو أح0973بن طاشور )الؿتوىف طام ا

يعؽس هذا الؽالم «. ابن رابع يف أبـائه من زوج ثاكقة لـوح بان اسؿفا )واطؾة( ار ت» :ابن كوح الغارق بلكه

 هو الذي ذبرر أن -ولقس الؼرنن-س إدراا ابن طاشور لؾرواية التوراتقة بشلن أبـا  كوح: ٕن الؽتا  الؿؼدّ 

= 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(23) 

بفا الؽـوز
(1)

ا الؼرن السادس( يـسب لـوح ابـًا إضرافق   -السرياي )الؼرن الرابع 

ذ ولؽن هذا آبن ولِد لـوح بعد الطوفان(يوكاتون)اسؿه 
(2)

  . 

روايرة الؼررنن طرن ابرن كروح  ومع ذل،ذ يجادل طدد من الباحرقن إوائرل برلنّ 

ذ يتعررض (؟ماذا أخذ محؿد طن القفوديرة) :ػر التؽوين. يف بتابهالؽافر ترتبط بِس 

براهام جقجرإ
(3)

لإلصحاح التاسع من سػر التؽروينذ الرذي يرذبر  يف هذا الصدد 

 )ابن حام(. بـعانَ  -ٓحًؼا- كوٌح  صائًشاذ فقؾعن ارتؽا  حام )ابن كوح( فعاًل 

                                                   
= 

ا حؿل معه ثالثة أبـا  طؾى الػؾ،. و د أشار ابن طاشور مباشرم إلى التورام يف فؼرم ثاكقرة طرن ابرن كروح كوًح 

 قل بان اسم ابـه )ياما( و قل اسؿه )بـعان( وهو اقر بـعان بن حام جرد الؽـعراكققن. و رد أهؿؾرت »بؼوله: 

ابرن طاشرورذ تػسرقر «. اوجرة أو بران طزًبرالتورام الؿوجودم أن ذبر هذا آبن و ضقة ار ه وهرل بران ذا ز

 . 262ذ الجز  الحادي طشرذ ص0421/2111التحرير والتـويرذ بقروتذ ممسسة التاريخ العربيذ 

والؽتابرات الرؤيويرة اقرر  اتصرحاحبتا  مرن برقن طشررات إسرػار وإكاجقرل واإل (بفا الؽـوز) (1)

والتري ترم اطتبارهرا  -ا لؾدياكة الرسؿقة بالطبعوفؼً  من  بل ما صار يعّرم-الؼاكوكقة أو الؿشؽوا يف صحتفا 

 بتابات اـوصقة أو هرصو قة اقر معررتم هبرا طؾرى الصرعقد الرسرؿيذ وبالترالي ٓ تحظرى بعـايرة الـصروص

 .(الؿرتجم)الرسؿقةذ ويؽاد يؼتصر تـاولفا طؾى الؿستوى إباديؿي. 

(2) The Cave of Treasures mentions this son of Noah only in the time of Nimrod 

(who appears on Genesis 10). La caverne des trésors : les deux recensions 

syriaques, ed. and transl. Su-Min Ri, Leuven, E. Peeters (“Corpus scriptorum 

christianorum Orientalium”, 486-487; 
“Scriptores syri”, 207-208), 1987, 27, 7 (R.or.). The 13th century Syriac Book of 

the Bee makes his birth after the flood explicit. See The Book of the Bee, ed. and 

transl. Ernest Wallis Budge, Oxford, Clarendon, 1886, chap. 20. 

( هو مستشرق ألؿراي وحررب يفروديذ وصراحب أهؿقرة ببقررم يف تراريخ 0874-0801إبراهام جقجر ) (3)

اإلصالح القفوديذ حقث يعترب رائد اإلصالحقة القفودية يف العصر الحديثذ وتؿحورت دراساته حول فؼه 

= 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(24) 

 .ًمار  ًحا ورر  ك  وابتدا كوح يؽون فّل  02

 .ى داخل خبائهوشرب من الخؿر فسؽر وتعر   02

 .فلبصر حام أبو كـعان عورة أبقه وأخبر أخويه خارًجا 00

ا ا إلى الاوراء وساتر  ومشق  ، فلخذ سام ويافث الرداء ووضعاه عؾى أكتاففؿا 02

 .ووجفاهؿا إلى الوراء فؾم يبصرا عورة أبقفؿاعورة أبقفؿا 

 .فؾؿا استقؼظ كوح من خؿره عؾم ما فعل به ابـه الصغقر 02

 .فؼال مؾعون كـعان عبد العبقد يؽون ألخوته 02

 .وقال مبارك الرب إله سام ولقؽن كـعان عبًدا لفم 02

لقػتح اهلل لقافث فقسؽن يف مساكن سام ولقؽن كـعان عبًدا لفم 02
(1)

. 

                                                   
= 

الؾغات الؽالسرقؽقة العربيرة والسرقرياكقةذ وحرول العفرد الؼرديمذ صالؿرا نمرن جقجرر بالؿربزيرة القفوديرة يف 

 :يان الؽتابقة وبؿدى تلثقر الؽتا  الؿؼدس طؾى الؿسقحقة واإلسرالمذ وربؿرا أشرفر بتبره يف هرذا بترا إد

 .( سم الرتجؿات) (.؟ماذا أخذ محؿد من القفودية)

(1) Bible translations are from the Revised Standard Version unless otherwise noted. 

As Laura Lieber points out, the episode of Noah‟s drunkenness (including his cursing 

of Canaan) is a tragic ending to the story of Noah, who otherwise seems to be a heroic 

character. Noah is the only figure of righteousness in an unrighteous generation, and he 

successfully saves humanity, and indeed the animals, from the cosmic flood. See Laura 

Lieber, “Portraits of Righteousness: Noah in Early Christian and Jewish 

Hymnography”, Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, 61 (2009), p. 332. 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(25) 

ٓ يشرح جقجرر بالتحديرد بقرا يؿؽرن لػعؾرة حرام الطائشرة أن تسرترقر روايرة 

الؼرنن بشلن ابن كوح الؽافر
(1)

.  

يوافرق شرباير مرن جاكبره
(2)

 Die biblischen Erzählungen im يف دراسرته 

Qoran،  ّالرواية الؼرنكقة تستـد يف هناية الؿطام إلى  صة حام الرواردم يف  طؾى أن

ػر التؽويناإلصحاح التاسع من ِس 
(3)

ذ طؾى الررام مرن أكره يشرقر أيًضرا إلرى طردد 

مرن الروايررات إخررى ذات الؿضررؿون الشربقه بتؾرر، الؼصرةذ بؿررا يف ذلر،  صررة 

الؿرقالدذ ومررن  يرجرع إلرى الؼررن الرراي  برل كػترالي يف العفرد الؼرديمذ وهرو كرّص 

الؿحتؿررل أن يؽررون مؽتوًبررا بالؾغررة القوكاكقررة
(4)

ذ يحؽرري  صررة حؾررم كػتررالي الررذي 

                                                   

(1) Instead he argues simply that this account “wahrscheinlich aus einer Auffassung 

des üblen Verfahrens seines Sohnes Ham nach der Sündfluth entstand.” Abraham 

Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen, Leipzig, M.W. 

Kaufmann, 1902 (reprint of Bonn, Baaden, 1833), p. 109. Geiger also notes how the 

Qurʾān, in another passage (Kor 66, 10) accuses Noah‟s wife of betraying her husband 

(the Qurʾān mentions her along with Lot‟s wife). Observing that the rabbis make no 

allusion to any infidelity of Noah‟s wife, Geiger wonders if these things are simply 

“errors and mix-ups” (Irrthümer und Vermischungen). Ibid., p. 109. 

(ذ مستشرررق ألؿررايذ درس يف جامعررة فراكؽػررورت مررع هررورفتسذ 0935-0897هررايـرش شررباير ) (2)

ذ وهو أسرتاذ يف الؿدرسرة الحاخامقرة بجامعرة برسرالوذ واهتؿاماتره 0920مـفا طام  هوحصل طؾى الدبتورا

بعرد  0935الؽتابي وطال ته بالؼرننذ أشفر بتاباتره يف هرذا بتابره الرذي كشرر طرام  ساسقة تتعؾق بالؼصصإ

الؽترابي مرع الؼررننذ و رد تررجم كبقرل  ذ وفقره مؼاركرة تػصرقؾقة لؾؼصرص(الؽتابي يف الؼررنن الؼصص)وفاته 

طرن دار الرافردينذ  ذ وصردر(أهل الؽتا  يف الؼرنن  صص) :فقاض بعض فصوله لؾعربقةذ يف بتا  بعـوان

 .( سم الرتجؿات) .2108طام 

(3)   Speyer, Die Biblischen Erzählungen im Qoran, p. 105. 
(4) See Howard Kee, “Testaments of the Twelve Patriarchs”, in The Old Testament 

Pseudepigrapha, ed. James Charlesworth, Garden City, Doubleday, 1983, I, p. 765-778. 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(26) 

يفر  فقه يوسا من سػقـة اار ة طؾرى مرتن  رار  صرغقر
(1)

حقرل شرباير بؿرا يُ  ذ

( الرذي يرليت فقره طؾرى ذبرر 4 ذ2ذ 0: القفرود أيًضا إلرى يوسرقػوس يف بتابره )نثرار

ن ضد صوفان جديردابل من أجل التحّص الـؿرود حػقد حامذ الذي يبـي برج ب
(2)

 .

ـظرر إلقفؿرا بوصرػفؿا  الشخصرقتقن يُ اَل الؿؼصرود هـرا هرو أن بِر من الؿػررتض أنّ 

قن لؾطوفانمؼاومَ 
(3)

بؿا يشقر شرباير أيًضرا إلرى بعرض التؼالقرد الحاخامقرة التري  ذ

 هذه الؿواد واقرهرا مرن»ذ يختتم بؼوله: اتذبر ارق  ابقل يف مقاه الطوفان. وأخقرً 

الؿررواد إسررطورية الؿؿاثؾررة يؿؽررن بالػعررل أن تخررتؾج خقررال محؿررد مررع روايررة 

ة حررالذ ٓ يؿؽــررا أن كحصررل طؾررى سررردية محؽؿررة س. طؾررى أّيررالؽتررا  الؿؼرردّ 

«موازية لتؼرير الؼرنن
(4)

 . 

                                                   

(1) Testament of Naphtali, 6, 1-10 in Charlesworth (ed.), The Old Testament 

Pseudepigrapha, II, p. 813. 

 (Sanhedrin 108B)فػي التؾؿود البابؾي  م:يتطرق شباير أيًضا إلى التؼالقد التي تطّور من فؽرم خطقئة حا (2)

( يصّور أواسطقن 2ذ 06: ؾ،: ويف بتابه )مديـة اهللوجوده طؾى متن الػُ  ب حام بسبب طال اته الجـسقة أثـا ُيعا َ 

 بوصػه الـؿوذج إولي لؾؿفرصق. احامً 

(3) Genesis Rabbah, 22, 12; transl. Benjamin Freedman, London, Soncino, 1983, p. 191; 

cf. 32, 5; transl. Freedman, p. 252. See also Testament of Naphtali, 6, 1-10. The reference 

to the Flood is missing in the text translated in Charlesworth (ed.), The Old Testament 

Pseudepigrapha, p. 813; it is preserved by the source used by Speyer: Emil Kautzsch, Die 

Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments, Tübingen-Freiburg, Mohr, 1900, 

II, p. 504. 

(4) Speyer, Die Biblischen Erzählungen im Qoran, p. 106. 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(27) 

أخذ اوردون كقوبى اممخرً 
(1)

ابرن كروح يف  ة البحرث يف  صرةطؾرى طاتؼره مفّؿر 

ذ يوافرررق كقررروبي طؾرررى أن جريؿرررة حرررام 0986يف مؼالررره الؿـشرررور طرررام  :الؼررررنن

الؿذبورم يف اإلصحاح التاسع من سػر التؽوين
(2)

هي مصدر  صة آبرن الؽرافر  

 اطارًير ام البراحرون جريؿرة حرام برؤيتره كوًحرلـوح يف سورم هودذ وطرادًم مرا يعرر  

س( أو بآطتردا  الجـسري أو )بؿا توحي بذل، الؼررا م الحرفقرة لؾؽترا  الؿؼردّ 

اإلخصا 
(3)

هـراذ ولرقس  (بـعرانَ ) ر لؿراذا يؾعرن كروٌح هرذا ٓ يػّسر فننّ  ومع ذل،. 

 .  (احامً )

 ومن أجل تعؾقل إمرذ تؼرتح بعض الؿصادر القفودية )يحقل كقوبي إلى كرّص 

Pirqē de-Rabbī Elīʿezer بعررد الررـّص  ذ طؾررى الرررام مررن مجرري  هررذا الررـّص 

                                                   

اوردون كقوبيذ أستاذ الدراسات اإلسالمقة والقفودية والدراسات الؿؼاركرة يف  سرم دراسرات الشررق  (1)

من جامعة براكديس يف  هوالدبتوراإوسط وجـو  نسقا بجامعة إيؿوريذ أمريؽي حاصل طؾى الؿاجستقر 

تراريخ القفرود  :ز اهتؿاماتره يف تراريخ القفرود العرر  وكشرلم اإلسرالمذ مرن بتبرهالدراسات الؿتوسطقةذ ترتّبر

 .( سم الرتجؿات) .2112موسوطة موجزم يف اإلسالم  .0988العر ذ 

(2) Newby, “The Drowned Son”. On Noah in the Qurʾān see also Erica Martin, 

“The Literary Presentation of Noah in the Qur‟ān”, in Noah and His Book(s), ed. 

Michael Edward Stone, Aryeh Amilhay and Vered Hillel, Leiden-Atlanta, Brill-

Society of Biblical Literature (“Early Judaism and its literature”, 28), 2010, p. 253-

275. Martin, however, does not seek to explain the presence of Noah‟s lost son in 

the Qurʾān. 
الؽشا »إلى أن تعبقر  ذ”(Noah‟s Nakedness)“ يف Bergsma and Hahnمن  يشقر بل   (3)

مراًرا وتؽراًرا لؾتعبقر ستخدم ( هو تعبقر يُ 22-20)راجع اإلصحاح التاسع من سػر التؽوين: « طن العورم

 .08طن حالة الجؿاع الجـسي يف سػر الالويقن 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(28) 

وس(الؼرني(ذ وبعض نبرا  الؽـقسرة )يحقرل كقروبي إلرى أوريجراك
(1)

-ذ أن بـعران 

 كوح. هو الذي ا رتم تؾ، الػعؾة بحّق  -اولقس حامً 

 ذق.م( 2يشقر كقوبي إلى أكره يؿؽرن  ررا م  صرة تعرري كروح يف سرػر القوبقرل )

فؾؿررا اسررتقؼظ كرروح مررن »أن بـعرران هررو ابررن كروح يف الوا ررع: ا وهرو يػرررتض ضررؿـً 

 ابـعران لقصرقر طبردً : مؾعرون ؽرهذ طؾم مرا فعؾره ابـره إصرغرذ فؾعرن ابـره  رائاًل ُس 

(00-01ذ 7)القوبقل  «ًدا إلخوتهمستعبَ 
(2)

طؾرى الررام -كقروبي  . وهؽذا يػرتض

أن نيرات سرورم هرود بشرلن ابرن كروح الؿؾعرون  -من أكه ٓ يصررح برذل، مباشررم

تعؽس تلثقر سػر القوبقل
(3)

 . 

                                                   

(1) See Origen, Homilies on Genesis, Homily 16, Engl. translation (Fathers of the 

Church), p. 215. 

(2) Transl. Wintermute, The Old Testament Pseudepigrapha, 2, 69. For the 

Ethiopic see The Book of Jubilees: A Critical Text, ed. James C. Vanderkam, 

Leuven, E. Peeters (“Corpus scriptorum christianorum Orientalium”, 510; 

“Scriptores aethiopici”, 87), 1989, p. 44. 

م كوح بوصػه رّ  »ة: يف موضع نخر يربط كقوبي هذه الرواية بتجربة محؿد الخاّص  (3) إسرم الرؤوم  ُيؼد 

كرى هـا كوًحا الذي يؿرل ...  د ٓ يستجقب لرسالته ويضّل  (ابـه)الودودذ وهو يشعر بإسى الشديد ٕن 

م لـا الؼرنن حد. باختصارذ يؼد  فرد وا العاصػة والشػؼةذ كوًحا الذي يراب يف مجادلة اهلل من أجل خالص

صورم لـوح مغايرم لتؾ، الصورم التي  ّدمفا الحاخامقون. وبنمؽاكـا أن كػفم  صة كوح برواية موازية لحقام 

محؿد حقال أولئ، الذين لن  فنن شػؼة كوح تـبئـا بؼؾِق  :محؿدذ وأستطقع أن أزطم أكـا كستطقع ذل،

ا أن معظم ويؿؽــا أن كضقا أيًض . Newby, “The Drowned Son”, p. 29«. يستجقبوا لرسالته

 الؿػسرين يتػؼون طؾى اسم آبن الضال لـوح وهو بـعانذ اكظر: 

Muqātil b. Sulaymān, Tafsīr, ed. ʿAbd Allāh Muḥammad al-Šiḥāta, Beirut, Dār 

al-turāṯ al-ʿarabī, 2002 (reprint of Cairo, Muʾassasat al-ḥalabī, n.d.), II, p. 283, ad 
= 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(29) 

طؾى  وله بوجود صرؾة محتؿؾرة برقن  صرة ابرن ( شباير)تتابع أكجؾقؽا كويػرت 

افر يف الؼرنن ووا عة كروح وحرام الرواردم يف اإلصرحاح التاسرع مرن سرػر كوح الؽ

التؽوين
(1)

( هرو اإلشرارم اذ طؾى الرام من أن اهتؿامفا الرئقس )بؿرا ذبركرا سرابؼً 

إلررى العال ررة بررقن هررذه الؼصررة وأوضرراع الجؿاطررة الؿسررؾؿة الـاشررئة يف الجزيرررم 

العربقة طـدما تم إطالهنا يف الؿديـة
(2)

  . 

رتح بارلوس سقغوفقاأخقًراذ يؼ
(3)

يف مسرللة البحرث طرن التؿراثالت التوراتقرة  

مع الرواية الؼرنكقة بشلن ابن كوح الضالذ أكـا ٓ كحتاج إلى البحث طن كوح فؼرط 

                                                   
= 

Kor 11, 42; al- Zamaḫsharī, al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ al-tanzīl, ed. Muṣṭafā 

Ḥusayn Aḥmad, Beirut, Dār al-kitāb al-ʿarabī, 1987, I, p. 396 ad Kor 11, 42-43; 

Ibrāhīm al-Biqāʿī, Naẓm al-durar fī tanāsub al-āyāt wa-l-suwar, ed. ʿAbd al-Razzāq 

Ġālib al-Mahdī, Beirut, Dār al-kutub al- ʿilmiyya, 1432/2011, III, p. 532. 

According to a secondary opinion the lost son was named Yām. Newby wonders if 

this name is connected to the Northwest Semitic yam(m) (“sea”), a name used in 

some traditions for a water god who “represents the forces of evil against the good 

sky deity Baal” (Newby, “The Drowned Son”, p. 24). In fact, Yām is certainly a 

corruption of the Biblical name Ham, something which seems to confirm that the 

exegetes came up with names for Noah‟s lost son in the Qurʾān in light of the two 

characters who are presented as unfaithful, or cursed, in the Noah story in the 

Bible. 

(1) See Neuwirth, Der Koran als Text der Spätantike, p. 629-631.  
(2)  Ibid., p. 630. 
(ذ محاضررر الدراسررات الديـقررة بجامعررة سرراكت لررويسذ يفررتم -0971) بررارلوس ألػرروكس سررقغوفقا (3)

بالدراسرات الديـقررة والػؾسرػقة ومررا بعرد آسررتعؿارذ لره طرردد مرن الؽترربذ مـفرا: كرروح الؼررنن وصررـع الـبرري 

يسروع الؼررنن:  .2105وصرـع الفويرة الديـقرة يف العصرور الؼديؿرة الؿترلخرمذ  اإلسالميذ دراسة يف التـراص

 .( سم الرتجؿات) .2108تػسقر جديدذ 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(31) 

 اجديردً  ار أن تؽرون هرذه الؼصرة تؿظفررً سذ برل يجرب أن كتصروّ يف الؽتا  الؿؼدّ 

امن طشرر مرن سرػر لجدال إبراهقم الرذي رأيـراه يف شرلن سردوم يف اإلصرحاح الرر

داود طؾرى مروت ابـره أبشرالوم يف اإلصرحاح الررامن طشرر مرن  واِح التؽوينذ أو لـُ 

سػر صؿوئقل الراي
(1)

. 

ن الؼررنن طرن ذ ربؿرا تجردر اإلشرارم إلرى أن تبرايُ  بل أن أسروق رأيري الخراّص 

وٓ يتضرؿن آ تبراس الؼررني لؾشخصرقات  ذاس يؽاد يؽرون كرادرً الؽتا  الؿؼدّ 

 ذ38ذ 8ذ 6الؼصرررص: ]يظفرررر هامررران  التوراتقرررة تغققررررات جذريرررة: يف الؼررررنن

يف مصررر بلحررد وزرا  فرطررون ولررقس يف بررالد  [36ذ 24اررافر:  ذ39العـؽبرروت: 

نل طؿررانذ ]وابـة طؿران  [28سورم مريم: ]فارس: وتظفر مريم بلخت لفارون 

 ,see Exo 6, 20; 15)رل مريم التوراتقة يف العفرد الؼرديم م اتؿامً  [وما يؾقفا 33

20; 1 Chr 5, 29)ن دْ تجؿرع زوجرة بوتقػرار صرديؼاهتا مًعرا لقشراهِ  الؼررنن . ويف

ذ وهرري الوا عررة الترري ٓ كجرردها يف الؽتررا  [32-31 يوسررا:]يوسررا  نَ ْسررُح 

                                                   

. ثّؿة محاولة أخرىذ أ ل إ ـاًطاذ لتػسقر نيات ابن كوح الؽافر يف الؼررننذ 87سقغوفقاذ كوح الؼرنيذ ص (1)

س والؼررننذ كقويروراذ تجسقر الػجوم بقن الؽترا  الؿؼردّ  :وهي التي  دمفا براين براون يف: ابن كوح أخر

 -سوهرو تؼؾقرد اقرر مردون يف الؽترا  الؿؼردّ -ؼؾقرد  رديم الؼرنن يحرافظ طؾرى ت . يجادل براون بلنّ 2117

ذ وسرامذ وبـعران. و رد مرات أصرغرهمذ بـعرانذ أثـرا  الطوفرانذ ثبؿوجبه بان لـوح أربعة أبـا : حامذ وياف

و رر حام تسؿقة ابـه طؾى اسم أخقه الؿقت )ومن ثّم يظفر حػقد كوح باسم بـعان يف سػر التؽوين(. يؼرول: 

شر،ذ وبالترالي  ابـه بـعانذ طؾى اسم أخقره الفالر، برال -ابن كوح أخر-ذ سّؿى حام سيف الؽتا  الؿؼدّ »

 (.50)ص« فنن آسم مللوم تؿاًما لدى القفود والؿسقحققن



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(30) 

تري س. وأن يؿؽن تػسقر بعض هذه التبايـات طن صريق إدراا الطريؼرة الالؿؼدّ 

س يف إدبقرات والتؼالقرد صّور هبا القفرود والؿسرقحقون كصروص الؽترا  الؿؼردّ 

الالحؼة
(1)

ا لؾتؼالقرد متؾؼًقرا سرؾبق   -يف رأيري- افنن الؼرنن لم يؽرن أبردً  . ومع ذل،

 :نخررر كررص   أو الؿرردراش أو أّي  سالؽتررا  الؿؼرردّ السررابؼةذ سرروا  برران مصرردرها 

 ذبـراً  طؾرى اهتؿاماتره الالهوتقرة والجدلقرةة ويشرؽؾفا يـتؼي الؼرنن الؿرواد الـصرقّ 

مررن الؿفرم أن كردرا تؾرر،  سالؽترا  الؿؼردّ وطـرد تحؾقرل العال رة بررقن الؼررنن و

 آهتؿامات.

 ًٓ  إلى تؾ، الغايةذ من الؿفم أن كشقر إلى أن شخصقة كوح يف الؼرنن لفرا وصو

يف  ذ فنن الؼررنن يرربط صرراحةً اة مع شخصقة لوط. وبؿا أوضحـا نكػً طال ة خاّص 

 سورم التحريم بقن زوجة كوح وزوجة لوط:

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک نثک

]التحريم:  ھمث  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

01]
(2)

. 

                                                   

(1) Adam Silverstein has shown this to be the case for Haman: Adam Silverstein, 

“Haman‟s Transition from the Jahiliyya to Islam”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 

34 (2008), p. 285-308. On Mary, see Guillaume Dye, “Lieux saints communs, partagés ou 

confisqués: aux sources de quelques péricopes coraniques (Q 19:16-33)”, in Partage du 

sacré: Transferts, dévotions mixtes, rivalités interconfessionnelles, eds Isabelle Dépret and 

Guillaume Dye, Brussels, E.M.E. & Intercommunications, 2012, p. 55-122. On Joseph, see 

James Kugel, In Potiphar‟s House, San Francisco, Harper & Row, 1990, p. 28-65. 

ًٓ  ا مالحظة بقا جؿع الؼرننيؿؽــا أيًض  (2) سرورم ] ثم إلرى كروح يف صرعقد واحرد يف اإلشارم إلى لوط أو

 . [77-74إكبقا : 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(32) 

ربؿا أشار سػر التؽوين بالػعل إلى تؾ، العال ة بقن كوح ولروط
(1)

 يف الوا رع :

يؿؽن اطتبار  صة كجام لوط وابـتقه الرواردم يف اإلصرحاح التاسرع طشرر مرن سرػر 

لتػسرقر  صرة كروح مردخاًل  -سو د اطتربها طؾؿرا  الؽترا  الؿؼردّ -التؽوين 
(2)

 .

بؿررا كعرررر طؾررى هررذه العال ررة بررقن لرروط وكرروح أيًضررا يف التؼالقررد الؿسررقحقة
(3)

يف  :

بلمرؾرة يف  ى  صتي كوح ولوطإكجقل لو اذ اإلصحاح السابع طشرذ يشقر يسوع إل

 معرض حديره طن الؿجي  الؿػاجئ لؿؾؽوت اهلل:

                                                   

طؾرى سربقل الؿررالذ يف شررح سرػر التؽروين يرليت ذبرر صؾرب ذ ا يف الؿدراشتم تـاول تؾ، العال ة أيًض  (1)

ركرة (. بالؿؼا32ذ 08صرالحقن )سرػر التؽروين:  إبراهقم من اهلل أن يـؼذ سدوم إذا بان فقفا طشرم أشرخاص

 صرالحقن. السردومققن( طشررم أشرخاص :مرن الؿحتؿرل أن يوجرد بقرـفم )أي»بقن طائؾة كوح وطائؾة لوط: 

ه الرالثررة ؤٕكرره كجررا مررن جقررل الػقضرران ثؿاكقررة )مررن الصررالحقنذ وهررم كرروح وزوجترره وأبـررا لؿرراذا طشرررم؟

ٕكره اطتؼرد أكره  بسببفم. ثّؿة شرح نخرر: لؿراذا طشررم؟ وزوجاهتم(ذ ومع ذل،ذ لم يستلهل العالم الخالص

 Genesis Rabbah«. سقؽون هـاا طشرم أشخاصذ وهم: لوطذ وزوجترهذ وبـاتره إربرعذ وأزواج بـاتره

49, 13; I, p. 432. .أكا مؿتن لؿايؽل كوفق، طؾى هذه اإلحالة 

ذ 09 :تطويًرا لوا عة هالا زوجة لوط )تؽروين -بدورها-ربؿا تؽون رواية الؼرنن طن ابن كوح الفال،  (2)

(. فػي الؼرننذ ٓ تؾتػت زوجة لوط ورا ها بدافع الػضول فتفؾ،ذ ولؽـفرا ببسراصة واحردم مرن أولئر، 26

 ذ32العـؽبروت:  ذ57الـؿرل:  ذ070الشرعرا :  ذ61الحجرر:  ذ83اكظر: إطررام: ]الذين بؼوا خؾا لوط 

ن أن اهلل هرو الرذي ذ يوضرح الؼررن[57الـؿرل: ]. يف إحدى أيرات [80هود:  ذ035ذ 034الصافات:  ذ33

  ّدر لفا ذل،.

(3) On this, see Dieter Luhrmann, “Noah und Lot (Lk 17:26-29): ein Nachtrag”, 

Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft, 63 (1972), p. 130-132. 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(33) 

اِم اْبِن اإِلْكَسانِ  26» اِم ُكوٍح َبذلَِ، َيُؽوُن َأْيًضا فِي َأي  َباُكوا  27 .َوَبَؿا َباَن فِي َأي 

ُجوَنذ إَِلى اْلَقْوِم ال ِذي فِقِه َدَخَل ُكوٌح اْلُػْؾَ،ذ  ُجوَن َوَيَتَزو  َيْلُبُؾوَن َوَيْشَرُبوَنذ َوُيَزو 

َبذلَِ، َأْيًضا َبَؿا َباَن فِي َأي اِم ُلوٍط: َباُكوا  28َوَجاَ  الط وَفاُن َوَأْهَؾَ، اْلَجِؿقَع. 

ِذي  29َيْشَتُروَن َوَيبِقُعوَنذ َوَيْغِرُسوَن َوَيْبـُوَن. َيْلُبُؾوَن َوَيْشَرُبوَنذ وَ  َولؽِن  اْلَقْوَم ال 

َؿاِ  َفَلْهَؾَ، اْلَجِؿقعَ   .«فِقِه َخَرَج ُلوٌط مِْن َسُدوَمذ َأْمَطَر َكاًرا َوبِْبِريًتا مَِن الس 

بؿا كجد هذا الحديث طؾى التوازي بقن كوح ولروط يف رسرالة بطررس الراكقرةذ 

قن يف الشررعو  الترري هؾؽررت يف هنايررة قن صررالحَ رجَؾرر اولوًصرر اي اطتررربت كوًحررالترر

 الؿطام:

إذ  :لؾررب ابرارزً  اثامـًر اولم يشػق طؾى العالم الؼديم برل إكؿرا حػرظ كوًحر 5:2»

وإذ رمررد مررديـتي سرردوم وطؿررورم حؽررم  6: 2 طؾررى طررالم الػجررار اجؾررب صوفاًكرر

البررار  اوأكؼررذ لوًصرر 7: 2 يػجرررواربم لؾعتقرردين أن ِطرر اطؾقفؿررا بررآكؼال  واضررعً 

إذ بان البار بالـظر والسؿع وهو سرابن  8: 2 من سقرم إرديا  يف الدطارم امغؾوبً 

)رسرالة بطررس الرسرول  «كػسره البرارم بإفعرال إثقؿرة افقوًمر ابقـفم يعذ  يومً 

 .(8:5الراكقةذ اإلصحاح الراي: 

أفرراد أسررته:  وط يف الؼرنن أحدَ ل دَ طـدئذذ يؿؽن لؾؿر  أن يتصّور أكه مرؾؿا فؼَ 

العـؽبروت:  ذ57الـؿرل:  ذ070الشرعرا :  ذ61الحجرر:  ذ83إطررام: ]زوجته 

ذ فنكره يرتؿم هرذه العال رة الؿتوازيرة [80هود:  ذ035ذ 034الصافات:  ذ33 ذ32

 مع كوح من خالل فؼداكه ٕحد أفراد أسرته: ابـه.



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(34) 

طؾرى أفضرل  -يف رأيري- ػّسرر صة ابن كوح الفال، يف الؼررنن تُ  ومع ذل، فننّ 

وجرره يف ضررو  نيررات سررػر حز قررال: حقررث يررتم التلبقررد طؾررى أن فضررقؾة إ  

نثم يؿؽـفا أن تػعل شقًئا ٓبنٍ  ٓ
(1)

إلرى  ا. ويستخدم سػر حز قال مرال كوحذ جـبً 

جـب مع داكقال وأيو  إليضاح هذه الـؼطة
(2)

 : 

«03  
 
َأْرٌض َوَخاَكرْت ِخَقاَكرًةذ َفَؿرَدْدُت َيرِدي َطَؾْقَفرا َيا اْبرَن نَدَمذ إِْن َأْخَطرَلْت إَِلري

َوَبَسررْرُت َلَفررا  ِررَواَم اْلُخْبررِزذ َوَأْرَسررْؾُت َطَؾْقَفررا اْلُجرروَعذ َوَ َطْعررُت مِـَْفررا اإِلْكَسرراَن 

َٓ  04َواَنذ َواْلَحقَ  َجاَوَباَن فِقَفا هُم ك ُفْم إِك َؿرا ُل َوَأي وُ ذ َفنِ اَثُة: ُكوٌح َوَداكِقُل الر اَل ِ  الر 

 . ق ُد الرر    ِهْمذ َيُؼوُل الس  إِْن َطب رْرُت فِري إَْرِض ُوُحوًشرا  05ُيَخؾ ُصوَن َأْكُػَسُفْم بِبِر 

َوفِرري َوْسررطَِفا  06ُحرروِشذ َطررابٍِر بَِسررَبِب اْلوُ  ُؾوَهررا َوَصرراَرْت َخَراًبررا بِرراَل َرِديَئررًة َفَلْثؽَ 

َجاُل الر ال  َأَكاذ َيُؼروُل الَثُةذ هُمِٓ  الر 
 
ذ إِك ُفرْم ٓ ُيَخؾ ُصروَن َبـِرقَن َوَٓفَحي رق ُد الرر     س 

َأْو إِْن َجَؾْبرُت َسرْقًػا َطَؾرى  07َبـَاٍت. ُهْم َوْحَدُهْم َيْخُؾُصوَن َوإَْرُض َتِصقُر َخِرَبًة. 

ـَْفا اإِلْكَساَن َواْلَحَقرَواَنذ تِْؾَ، إَْرِض َوُ ْؾُت: َيا َسْقُا اْطُبْر فِي إَْرِضذ َوَ َطْعُت مِ 

 َأَكراذ َيُؼروُل ال 08
 
َجراُل الر الََثرُةذ َفَحري َِٓ  الر  ذ إِك ُفرْم ٓ َوفِي َوْسطَِفا هرُم رق ُد الرر    س 

                                                   

(1) In her article “Un Noé coranisé”, Comerro notes the relationship between 

Ezechiel and the Qurʾānic passage on Noah‟s lost son. She writes: “Le récit de la 

sourate 11 (25-48) est particulièrement intéressant puisqu‟il comporte un élément 

dont on n‟a trouvé aucun parallèle narratif en dehors du Coran, bien qu‟il ait été 

rapproché d‟un passage du livre biblique d‟Ézéchiel (14, 14-16)” (p. 628). 
(2)  ًٓ يبدو أكه نثم  (ذحام)ٕن أحد أبـائه  :لسػر حز قال خاّص  ا بشؽلٍ  مـاسبً  د يـظر إلى كوح بوصػه مرا

 .9يف رواية كوح الرؿل يف سػر التؽوين 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(35) 

َأْو إِْن َأْرَسرْؾُت َوَبرًل َطَؾرى  09َبـَاٍتذ َبْل ُهْم َوْحَدُهْم َيْخُؾُصوَن.  ُيَخؾ ُصوَن َبـِقَن َوٓ

ِم َْٕ َطرَع مِـَْفرا اإِلْكَسراَن َواْلَحَقرَواَنذ  تِْؾَ،   21إَْرِضذ َوَسَؽْبُت َاَضبِي َطَؾْقَفا بِالرد 

 َأَكاذ َيُؼوُل الاَوفِي َوْسطَِفا ُكوٌح َوَداكِق
 
ذ إِك ُفْم ُٓل َوَأي وُ ذ َفَحي ق ُد الر    ُيَخؾ ُصوَن  س 

َٓ اْبـًَة. إِك َؿا ُيَخؾ ُص  ِهمْ اْبـًا َو  .(21:03ذ 04)حز قال  «وَن َأْكُػَسُفْم بِبِر 

 ذ  برل برّل 04من الؿػرتض أن يعؽس اختقار كوح بؿررال يف سرػر حز قرال 

شي ذ  ـاطة بصالحه استـاًدا إلى أية التاسعة يف اإلصحاح السادس من سػر 

التؽررروين )إذا تجاوزكرررا طرررن وا عرررة فؼداكررره الررروطي ثؿررراًل بؿرررا جرررا  يف سرررػر 

(9التؽوين
(1)

بؿا ورد ذبره جـًبا إلى جـب مع داكقال وأيو ذ وهؿا أخران . 

 شخصقات معروفة بالصالح والصرب يف الؿحن.

م إصحاحاتذ يعود الصوت اإللفي يف سػر حز قال إلى هذه الـؼطة بعد طدّ 

 لِي. َكْػُس إَِ  َبرـَْػِس آْبرِنذ »مرم أخرىذ و د أطؾن اهلل: 
َ
َها ُبل  الـ ُػوِس ِهي

 َتُؿروُت بِ 
َ
تِي ُتْخطُِئ ِهي (. تؽؿرن أهؿقرة 4: 08)حز قرال « الَُهَؿا لِي. َالـ ْػُس ال 

                                                   

(1) A similar conviction is found in Wisdom/Ben Sira 14, 17, Jubilees 5, 19, and 1 

Enoch 67, 1, which (alluding to Gen 6, 9) relates: “In those days, the word of God 

came unto me, and said unto me, “Noah, your lot has come up before me—a lot 

without blame, a lot of true love” (transl. Isaac). It also seen in the passage of 2 Pet 

(2, 5) quoted above, and in Heb 11, 7: “It was through his faith that Noah, when he 

had been warned by God of something that had never been seen before, took care 

to build an ark to save his family. His faith was a judgement on the world, and he 

was able to claim the uprightness which comes from faith”. 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(36) 

 -اكظري ر-تؾ، أيات لغرضـا هـا يف إسؾو  الذي يتحدث به سػر حز قرال 

طن ابن كوح )مع داكقال وأيو ( الذي سقفؾ، بسربب إثؿره
(1)

ويف الؼررنن لرم . 

 ار شخصقة حؼقؼقة.ا. لؼد صد هذا آبن حديًرا كظري  عُ يَ 

لٍ يؿؽــا أيًض  لفرذا التحرول مرن الـظرري إلرى الروا عي يف  موازٍ  ا العرور طؾى تحو 

. يف [26-20سرررورم ص: ]ة بؿحررراورم داود مرررع الخصرررؿقن يف أيرررات الخاّصررر

ًٓ  03-0 اإلصحاح الراي طشر:  من سػر صؿوئقل الرايذ أخرب الـبي كاثران داود مررا

ا طن رجؾقنذ أحدهؿا سرق كعجرًة مرن أخررذ حترى يؼرّدر حجرم الخطقئرة افرتاضق  

د هرذان ُعر. يف الؼررنن لرم يَ (أوريا)من زوجفا  (برشبع)التي ارتؽبفا طـدما أخذ داود 

وأخررذ طؾررى طاتؼرره مفؿررة   مث ڇ ڇ نثڇ ا: بررلالرررجالن يؿرررالن أفًؼررا افرتاضررق  

الحؽررم بقـفؿررا
(2)

وهؽررذا حرردث شرري  مؿاثررل مررع ابررن كرروح الؿررذبور يف سررػر  .

                                                   

(1) Comerro puts this otherwise: “Le motif du „fils perdu‟ peut être considéré d‟un point 

de vue intertextuel comme une mise en récit d‟Ézéchiel 14, 16 sans que cela indique pour 

autant une transmission directe” (p. 628). 
ق جبل فؽرم مـطؼقة بؿا فقه الؽػايرةذ وربؿرا لقسرت فؽرم أن هذا آبن حاول الفرو  من الػقضان طن صريق تسؾّ 

إلرى أن بفرا الؽـروز السررياي  رد ذبرر أصػرال سرقث الرذين  بحاجة إلى تػسقر. ومع ذل، تجدر اإلشارم طؾى إ رّل 

ؾر، دوهنرم: أن أوصردت الػُ  حاولوا دون جدوى أن يتسؾؼوا جبل الػرديس من أجل الفرو  من مقراه الػقضرانذ بعرد

 وطـدما رأوا إمواج التي أحاصت هبم مرن برّل  ذؾ،ربض أصػال سقث كحو كوح متوسؾقن إلقه أن يػتح لفم با  الػُ »

 La caverne des ) «.اكتاهبم جزع شديدذ وسعوا إلى تسؾق جبل الػررديس لؽرـفم لرم يتؿؽـروا مرن ذلر،جاكبذ 

trésors, 18, 12-13 (R.Or. ا برالـبو م ضرد رئرقس صرور الروارد يف بفرا الؽـروز جزئق ر وربؿرا ترلثر هرذا الرـص

 .9-6الواردم يف اإلصحاح الرامن والعشرين من سػر حز قال 

فبعرد أن  ضرى برقن الخصرؿقنذ اسرتغػر ربره وخرّر  :إلرى خطرل داود (سورم ص)من  (24)ومع ذل،ذ تشقر أية  (2)

 ا وأكا . حول هذه أياتذ اكظر:رابعً 

= 



 

 

 يف القرآن "االبن الضال لنوح"

 ترجامت

(37) 

ا بسربب الذي سقؿوت كظري ر-. يحّول مصـّا الؼرنن هذا آبن الـظري 04حز قال

ر -خطقئتره ا مرن أجررل معصرقته. ويؽشرا الحرروار إلرى شخصرقة حؼقؼقررة تؿروت حؼ 

الالحق برقن كروح واهلل طرن سربب هرذا التحرول: هتردم  صرة ابرن كروح الؽرافر إلرى 

إحرردى الحجررج الؿربزيررة لؾؼرررنن: إن جؿقررع الؽررافرينذ بؿررا يف ذلرر، مررن توضررقح 

 رتبوا يف الخؾا.ريـتؿون إلى أسرم الؿر ذ يجب أن يُ 

│ 

                                                   
= 

Speyer, Die Biblischen Erzählungen im Qoran, p. 378 and The Qurʾān Seminar 

Commentary, ed. Mehdi Azaiez, Gabriel Said Reynolds, Tommaso Tesei and Hamza 

M. Zafer, Berlin, De Gruyter, 2016, p. 326-332. 


