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 اينييف القرآن وإنجيل مجّى الّس اإلدانة 

 ثرجامت

(2) 

 : نبذة تعزيفيت بعوزاى البدوي

يف وغثثات وحضثثارات  هحا ثثؾ ىؾثثك اوثثد  قرا مصثثري  مثثـ أ ثثؾاحثث  ب

اوشثثرا إدكثثك مثثـ شامعثث، وثثقؽاتق  وشثثق أ ثث اذ مشثثار  يف درا ثثات اوشثثرا 

م ثثس وؾمؿعقثث، اودووقثث، ؿوشثثق اوؿثثدلر او ـػقثثذي او إو ثثط بمامعثث، شقق ثث ـ 

  IQSAوؾدرا ات اوؼرآكق، 

ترت ز اش ؿامات اوبدوي يف درا ، إكاشقثؾ اورثرلاكق، واوعة ث، بقـفثا وبثقـ 

 اوؼرآن 

 كتبه يف هذا السياق كتابه:من أهم 

The Qur‟an and the Aramaic Gospel Traditions, New York; 

London: Routledge Press, 2013 

 اوؼرآن وتؼاوقد اإلكمقؾ أرامق، 

  



 

 

 اينييف القرآن وإنجيل مجّى الّس اإلدانة 

 ثرجامت

(3) 

هقدهت
(1)

: 

مثثـ  اوثثدرس آ  شثثرا ل اوؿعا ثثر  ثثد ىثثرع آكػ ثثاح ىؾثثك   قثثرٍ  رتثثؿ أنّ 

رة او ثل س اوؿ طقّ درا ، اوؽ اب اوؿؼدّ  ، اوؿعا رة ومـفمقاتاوؿـفمقات إدبقّ 

أفادت يف تحرلؽ إوؽال اوعة ث، بثقـ اوؼثرآن واوؽ ابثات اورثابؼ،  مثـ آش ؿثا  

وأ قوف  ؿا  ان يف آ  شراا اوؽة قؽل  كحثق آش ؿثا   بؼضق، مصدر اوـّص 

ّٓ اوؼثرآ  وررلؼث، تـاووث وؾـّص  باوبـاء اوخاّص   ف مضثامقـ اوؽ ثا اورثابؼ، ىؾقثف  إ

وؿ ثؾ شثذه آش ؿامثات اوع قؼث، ىؾثك  ثاح،  ٓ كر طقع اوؼثقل باوغقثاب او ثا ّ  اكـأ

فا  د ىادت وؾرطح بصقرة أ رب مع ظفقر اودرس آ  شرا ل اوؿعا ر  بؾ وعؾّ 

حؾث، أ ثاو، ىثـ اإل ثة  ح ثك  ثار كِ  كػل  ّؾ إوك آتماه او ـؼقحل اوذي و ؾ 

ّٓ ، دلـقث، ااّ ثهبقّلث حق، وثؿ ترث ؼّؾ قلفقدل، أو مر يف اوؼثرن او ثامـ أو او ا ثع   ، إ

ل وؽ ثثاب تثثةوات و ثثؾقات وثثبعض أ ثثاو، ىثثـ اوؼثثرآن ح ثثك وق حثثقّ  وكػثثل  ثثّؾ 

 رقائػ اوق ط اودلـل يف اوشرا إدكك 

                                                           

 : ا  بؽ اب، اوؿؼدم،  و ذا او عرلػ بإىة  و  اب، اوحقاول واو عؾقؼات اوقاردة يف كّص اورتشؿ، (1)

حقاوقـا ىـ حقاول اوؿموػ زكا   و د مقّ مرمووق  رؿ اورتشؿات يف مق ع مر ز تػرقر وؾدرا ات اوؼرآكق،

  ( رؿ اورتشؿاتث)ب ابلن كصصـا بعدش
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 ثرجامت

(4) 

، ىؾك شذه اودرا ات او ثل ترث عقد اوصثقغ، اوؽة ثقؽق، فؿّ ؿومـ إم ؾ، او

رآن وـؼثثاش شثثذا اإلوثثؽال بصثثقرة  بقثثرة شثثل اودرا ثثات او ثثل  ثث ؿ ب رثثققؼ اوؼثث

بصقرة رئقر، يف  قاا اوؿرثقحق، اوشثر ق، اورثرلاكق،  وتحثاول تؼثدلؿ أدوث، ىؾثك 

ارتبارف ببعض اوؿدوكات اوررلاكق، وفذا اوق ط اودلـل مع تػثاوت اوؿثدى اوثذي 

 تضعف وفذه اوصؾ، واوـ ائج او ل تصؾ إوقفا مـ مؼارك، اوؼرآن هبذه اوؿدوكات 

ان اوبدوي اوباح  يف درا ات يف شذه اودرا ، او ل بقـ ألدلـا  لؼق  ىؿر

، وؾدرا ات اوشرا إو ط بؿر ز شقق  ـ بؿحاوو، إىطاء أبعاد أ  ر د ّ 

ىؾك  قكف  اوؿف ؿ، ب رققؼ اوؼرآن يف اوق ط اوررلا   حق  لبغل تماوز ما لؾّح 

ؼرآن هبذا اورقاا بربط او -وف اوفؼً -ا يف اودرا ات اورابؼ،  واو ل ا  ػت كؼًص 

عض آورتا ات يف اوؿعمؿ أو اوؿقاضقع أو اوؼصص  وشذا ب كىرب اإلوارة إو

 قاء مـ حق  آورتا  يف   دة ل ؿ مؼارك، اوؼرآن هباىرب تحدلده مدوك، محدّ 

 اوؿعمؿ اوؾػظل أو اوةشقيت أو اوبـق، اورردل، واوحماشق، وؿقضقىات بعقـفا 

مقضثقع  يف شذا اإلرار لؼق  اوبدوي بؿؼارك، اوؼرآن بنكمقؾ م ك اوررلا  يف

د وشثق اإلداكث، اوؿؼدمث، وعؾؿثاء اوقفثقد يف ىة ث فؿ بـثامقس مق ثك  حقث  محدّ 

،  اإلداكثث، بؼ ثثؾ إكبقثثاء  َبثثإداكثث، اوؽ َ )لحثثاول مؼاركثث، اورثثقا ات اومزئقثث، و داكثث، 

وق بثت اوصثؾ، بثقـ  :اوحماشق ث اوٓشقتق ث ا  وغقل  (اإلداك، باورلاء  اإلداك، إارول،

ك وىثثرب اوق ثثائط اوشثثػقل، اوشثثعرل، واوؾق قرشقثث، يف مّ ثث قـ باى بثثار إكمقثثؾاوـّصثث

 اوق ط اودلـل اوعربل 
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 ثرجامت

(5) 

اوؼثثرآ  وأ ثثاو ف  ورتثثؿ أن اوبثثدوي لر حضثثر بقضثثقح ا ثث ؼةل اوثثـّص 

ّٓ يف إحآتف اوؿ ؽرّ  ااصقً   ل يف  ثقاا إببثات أن درا  ف ت ـزّ  رة ىؾك ترلػ   إ

اوؼثثرآ  بؼصثثص  وفثثا يف  ثثقاا  شثثػ اوصثثـقعك أ  ثثر مثثـ تـزّ اوصثثؾ، بنكمقثثؾ مّ ثث

 وشدآت ومقضقىات اوؽ ا اورابؼ، ىؾقف 

 إبثراز أن اوثدرسشثق  :اوفدع مـ ترشؿ، شذه اوؿثادة ضثؿـ شثذا اوؿؾثػ إنّ 

ع مع اإلوؽآت اوؽة ثقؽق، طْ   وأن اوؼَ ا بقرً  اآ  شرا ل اوؿعا ر لشفد تـقىً 

ـِ ، او ثل لؿؽثـ أن تُ أو ررلؼ، تـاووفثا وثقس باوحدّلث  ا طًعثشثذا   صثقر  وإن وثؿ لعث

 اوؿؿابؾ، او ام، معفا 

 ااصقً ث  ، ؿا لزلد مثـ أشؿق فثا ت بعفثا وؿرثار اودرا ثات اوؼرآكقث، اوغربّقث

وفثذا  امػقثدً  امؿثا لمعؾفثا تؾخقًصث :اوؿ عؾؼ، باوصؾ، بقـ اوؼثرآن واوؽ ثا اورثابؼ،

 اورقاا اوؿعا ر   كرار مـذ اودرا ات اوؽة قؽق، وإواوؿ
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 ثرجامت

(6) 

الدراست
(1)

 

هقدهت
(2)

: 

اوؼثثرآ   بعثث، إزاء اوثثـّص كثث، اوؿ ّ بثث، اوؿؼارِ اوؿثثرء اوؼثثقل بثثلن اوؿؼارَ بنمؽثثان 

 ،  تـطؾثؼ مثـ اوؼثرآن كػرثف ، او ل تربؼف واو ؼاوقد اوؿؼدّ واوـصقص اوؿؼدّ 
(3)

  

ادر إدبقثث، اإل ثثةمق، صثثكثثدرة إدوثث، او قبقؼقثث،  واوطبقعثث، اإلوثثؽاوق، وؾؿ  ؿثثا أنّ 

او ؼؾقدل،
(4)

بثً، ُمؼاِركث،  فؼثد  اكثت مرثلو، ارَ ؿ ُمؼَ      واو ل تعؼد درا ، اوؼثرآن  ُتَحث

                                                           

أمـق، أبق بؽر  مرتشؿ، وفا ىدد مـ اورتشؿات اوؿـشقرة ىؾك ىدد مـ اوؿقا ع  :ترشؿ شذه اوؿادة (1)

 اإلوؽرتوكق، 

 :بف وؽ اب، شذه اوقر ، فصًة مـ أرروح ل اوؿـشقرة بعـقان ؾ اوبح  اوذي  ؿُت لؿ ّ  (2)

"Sectarian scripture: The Qur‟ān‟s dogmatic re-articulation of the Aramaic Gospel 

Traditions in the context of the Late Antique Near East." 

   [94 قرة لقكس: ]  ﮹مث﮸  ﮷ ﮶ ﮵ ﮴﮳  ﮲ ۓ ۓ ے ے نثھ (3)

ما وؿ ُأِور إوك ترشؿ،  مةحظ، اوؿموػ: ]شؿقع ألات اوؿرتشؿ، إوك اإلكمؾقزل، شل مـ ترشؿ ل 

  أارى[

 Narratives of Islamic Origin: the Beginnings of :يف   ابف (F. Donner)لشقر فِرد دوكر  (4)

Islamic historical Writing, Princeton: Darwin Press, 1998, 4-5  ّمـ اوؿصادر  ا  قرً  إوك أن

روكقوقشق،     وأمقر مـافق، وؾؿـطؼ     وتـا ضات   تؽشػ ىـ تعؼقدات دااؾق، »اإل ةمق، 

     وأدو، ىؾك واضٍح     وتضاربات يف معا  إحداث     ومعؾقمات تحؿؾ أاطاء تارلخق، بشؽؾٍ 

 ؿا لرى دوكر )يف اوؿرشع كػرف «  ىؿؾق، تـؿقؼ أو اا ةا مباورة شادف، إوك او ربلر اودلـل أو اورقا ل

= 



 

 

 اينييف القرآن وإنجيل مجّى الّس اإلدانة 

 ثرجامت

(7) 

اوخؾػقثث، او قراتقثث، واوؿدراوثثق، وإبق رلػقثث، وؾؼثثرآن
(1)

مثثـ وثثقاتؾ اودرا ثث،  

اوعؾؿق، اود قؼ، يف معظؿ اوق ت وؼركقـ مـ اوزمان  ومع ذوؽ  بحرثا معرف ثل  

درا ، مؼارك، مباوثرة بثقـ اوؼثرآن وإكاشقثؾ اورثرلاكق،  وتعثقد ترابث،  أّي  وؿ ت ؿّ 

ؾ، بثثقـ مم ؿعثثات شزلثثرة اوعثثرب وبثثقـ إدبقثثات تقثثاب درا ثث،  فثثذه إوثثك اوّصثث

 ، واو عبقرات اوةشقتقث، وؾؿمؿقىثات اوؿرثقحق، اوؿ ؽؾؿث، باورثرلاكق، يف اوؿؼدّ 

ا  وحقثثاة اوؿرثثقحققـ فقفثث رة او ثثل ظفثثر اوؼثثرآنُ إو ثثاط اوعربقثث، اوؼدلؿثث، اوؿ ثثلّا 

إذ تحدبقا باوعربقث، وؾ عبقثر ىثـ إمثقر  :اوؿ ؽؾؿقـ باوعربق،  اكت مزدوش، اوؾغ،

اوققمق، اوؿشرت ،  وباوررلاكق، وألتراض اوؾق قرشق، واودلـق،
(2)

  وو ؼدلر اوحاش، 

                                                           

= 

ا مبؽّ  ( أن اوؼرآن  شرلع، مغؾؼ،  ان61-66  49ص  –  616شث/13ًرا لرشع تارلخف إوك كص 

   تؼرلًبا 656/شث35

 The Gospel, the Qur‟ān, and the presentation of Jesus“(  Sidney Griffith قد  ترلِػ  ) (1)

in al-Ya„qubi‟s Tarikh,”  تحرلر: شقن رلزJ. Reees" ، Bible and Qurʾān: Essays in Scriptural 

Intertextuality, Atlanta: Society of Biblical Literature " 2003,(133-160) 

 ,J. Trimingham):) Christianity among the Arabs in Pre-Islamic Timesشقن تِرمِـمفا   (2)

Beirut: Longman, 1979, 19 .   ترلػThe Church in the Shadow of the Mosque: Christians 

and Muslims in the World of Islam, Princeton: Princeton University Press, 2008  9-8ص  
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 ثرجامت

(8) 

ًٓ أن كبثثقـ بنلمثثاٍز  إوثثك درا ثث، حثثقل اوؼثثرآن وإكاشقثثؾ اورثثرلاكق،  لؾثثز  ىؾقـثثا أو

 غ، اوررلاكق، يف اودرا ات اوؼرآكق، مؽاكَ، اوؾ

(Abraham Geiger، ٕبراشثا  شقمثر )يف إرروح، اوؿفؿّ 
(1)

مثاذا أاثذ » 

«؟ُمحؿثثد ىثثـ اوقفقدلثث،
ثثف آك بثثاه إوثثك اوثثدَّ 1883اوؿـشثثقرة يف ىثثا   (2) ر وْ    وشَّ

واوؿصادر اوحااامق، يف تشؽقؾ اورؤل،  س اوعربياه اوؽ اب اوؿؼدّ اوؽبقر اوذي أدّ 

ر اوؿفؿ وؾغ، يف اوؼرآن ىؾك  قؿ، أ ثرب وثدى وْ اودلـق، وؾؼرآن  و د حاز اودَّ اوؽقكق، 

مـ تقثقدور كقود ثف  ؾ  
(3)

 (Theodor Nöldeke)  ( و ثار فثقوِرزKarl Vollers  )

                                                           

( شق مر شرا أوؿا  وحرب لفقدي  و احا أشؿق،  بقرة يف تارلخ 1874-1816براشا  شقمر )أ (1)

 اإل ةح اوقفقدي  حق  لع رب رائد اإل ةحق، اوقفقدل، يف اوعصر اوحدل   وتؿحقرت درا اتف حقل فؼف

اوؾغات اوؽة قؽق، اوعربل، واوررلاكق،  وحقل اوعفد اوؼدلؿ  راوؿا آمـ شقمر باوؿر زل، اوقفقدل، يف 

س ىؾك اوؿرقحق، واإل ة   وأوفر   بف ربؿا شق اوذي ذ ره إدلان اوؽ ابق، وبؿدى تلبقر اوؽ اب اوؿؼدّ 

 ) رؿ اورتشؿات(   اوؿموػ

 Was hat Mohammed aus dem Judenthume(: Abraham Geiger)أبراشا  شقمر  (2)

aufgenommen?, Bonn: Baaden, 1833 

(  وقخ اوؿر شر قـ إوؿان  ؿا لصػف 1836-1936) Theodor Nöldekeتققدور كقود ف   (3)

،: اوعربق،  واوعربل،  واوررلاكق،  وآرامق، اوؽ اب اورحؿـ بدوي  درس ىدًدا مـ اوؾغات اورامقّ  ىبد

اوػار ق، واورت ق،  ويف اوعشرلـ مـ ىؿره حصؾ ىؾك  -شق راوا يف اومامع،و-س  بؿ درس اوؿؼدّ 

  وشل اودرا ، او ل  ضك ىؿره يف تطقلرشا  و د  در اومزء «تارلخ اوؼرآن»اود  قراه ىـ درا  ف حقل 

  وىؿؾ ىؾقف مع كقود ف تؾؿقذه وػاول  بؿ  در اومزء او ا  ىـ 1969يف « تارلخ اوؼرآن»إول مـ 

= 
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 ثرجامت

(9) 

ظفثرت  اوػصثحك  بلن اوؾغ، اوعربق، -بًِعا اوـظرل، او ؼؾقدل،ُم ّ -فؼد حاشج كقود ف 

بصػ فا وغ، وؾحدل  بقـ اوؼبائؾ اوعربق،  ح ك  بؾ ظفقر اإل ثة 
(1)

ا فثقورز   أّمث

تحثدبت  وؼبائؾ اوعربقث،  بثؾ ظفثقر اإل ثة ا ىاء محاشًما بلنّ فؼد دفع ذوؽ آدّ 

 بقـاوؿ حثثثدّ وفمثثث، لػفؿفثثثا شؿقثثثع  -koiné) وفمثثثات ىربقثثث، مخ ؾطثثث،  بعثثثدة

رت تطثقّ  اوػصثحك  (  وأن،اّ ثن حاش، وؾ خؾل ىـ وفمثا ؿ اوخول ؽؾؿقهنا دو

فقؿا بعد مع اوحضارة اإل ةمق،
(2)

    

 ًٓ إوثك   ؿا أفضت اودرا ات اوُؿؼاِرك، مع اوقفقدل، واوؿرثقحق، إ  ثر وثؿق

اى ؿثاد »   1922( اوؿـشثقر ىثا  Wilhelm Rudolphرودووثػ ) ِڤلِهلم ػ وَّ ُمم

                                                           

= 

ىرب تحرلر تؾؿقذه برشررتا ر بؿ برتزل   1937  و در اومزء او او  ىا  1926ؾؿقذه فقشر ىا  تحرلر ت

س أبـاء ىؿؾف معقًدا يف شامع، شق ـمـ  وف إوك شاكا وتػا قر اوؽ اب اوؿؼدّ « اوؿشـا» ذوؽ درس كقود ف 

أبحاث ىـ »  و«وػصحكيف كحق اوعربق، ا»حقل اوؾغات اورامق،  مـفا:    ٌا « تارلخ اوؼرآن»  ابف اوشفقر 

مرتشؿ « تارلخ اوؼرآن»  ىؿؾ أ  اًذا يف شامع،  قؾ بؿ شامع، اورتا بقرج    ابف «ىؾؿ اوؾغات اورامق،

 ) رؿ اورتشؿات(   2668وؾعربق،  حق  ترشؿف: شقرج تامر  و در ىـ مـشقرات اومؿؾ  بقروت  

 ,Neue Beitrage zur semitischen Sprachwissenschaft(: T. Nöldeke) تقثثقدور كقود ثثف (1)

Strassburg: 1904 ،وارشع ألًضا إوك   اب: Geschichte des Qorans, Göttingen, 1860. 

 ,Vollers, Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien(: Karl Vollers) ار فقوِرز  (2)

Strassburg: K.J. Trübner ، 1966 195-185  ص  
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 ثرجامت

(16) 

«اوؼثثرآن ىؾثثك اوقفقدلثث، واوؿرثثقحق،
(1)

اوؿثثـفج آ  ؼصثثائل اوؿرثث خد   كإوثث  و

ٓ ثث خةص مصثثادر اوؼثثرآن  اوؿـػثثذ باوؽامثثؾ ىؾثثك لثثد لق ثثػ شثثقروفق س
(2)

 

(Joseph Horovitz  بحؾقل ىا )او حؼقؼثات اوؼرآكقث،»  ىـد   اب ف 1926»
(3)

  

 Richardرل شارد بقؾ ) «كشلة اإل ة  يف بقئ ف اوؿرقحق،»  ؿا ُكِشَر يف اوعا  كػرف

Bell)
(4)

ػ بقؾ او لبقر اوعا  وؾررلاكق، وبةد مثا بثقـ اوـفثرلـ واوؽـقرث،   وفقف لص

 Late Antiqueىؾثك شزلثرة اوعثرب اوؼدلؿث، اوؿ ثلارة  اثاّص  اوحبشق، بشؽؾٍ 

                                                           

 Die Abhängigkeit des Qorans von Judentum und(: Wilhelm Rudolph) رودووػ  ِڤلِهل (1)

Christentum, Stuttgart: Kohlhammer, 1922 

مر شرا أوؿا   درس يف شامع، بروقـ   :Josef Horovitz ،(1874-1932)فق س ولق ػ شقر (2)

  وشذا ح ك 1914بمامع، فراكؽػقرت ىا  ـ أ  اًذا وؾغات اورامق،   بؿ ىقّ 1962ـ فقفا أ  اًذا ىا  وىقّ 

 وفاتف 

« اوؿغثثازي»اش ؿاماتثثف اورئقرثث، تثثدور حثثقل اوؿغثثازي واو ثثارلخ اإل ثثةمل  حّؼثثؼ بعثثض اوؽ ثثا  أشؿفثثا  

اومـث، يف »  "Das koranische Paradies" :وؾقا دي  و اكثت ر ثاو ف وؾثد  قراه حقوفثا  مثـ   بثف اوشثفقرة

فقؾقوثقشل ىؾثك معمثؿ اومـث، يف اوؼثرآن  ترشؿثف وؾعربقث،: محرثـ وشق   ثاب  ثغقر فقثف اوث غال « اوؼرآن

   ) رؿ اورتشؿات( 2616اودمرداش  و در ىـ مـشقرات اومؿؾ  بغداد  بقروت  

 :Koranische Untersuchungen, Walter De Gruyter(: Joseph Horovitz)يوسف هوروفيتس  (3)

Berlin & Leipzig, 1926. 
مر شرا برلطا   أ  اذ اوؾغ، اوعربق، بمامع، أدكربة  وف اش ؿا   بقر  :(1952-1876رل شارد بقؾ ) (4)

عة ، اوؼرآن وىة ، اوـبل بن وم شابف اوؼرآن   ؿا أكف اش ؿ باوؼرآن: حق    ا حقل أ ؾقب اوؼرآ

 ) رؿ اورتشؿات(   (1941-1937باوؿرقحق،   ؿا أكف ترشؿ اوؼرآن )
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 ثرجامت

(11) 

Arabia   بقثؾ بثلن بعثض  ر اوبادلث، يف اوؼثرآن   ؿثا أ ثرّ ًدا ىؾك آبار ذوؽ او ثلب    مم

«يف شزلثرة اوعثربؾ اوحضارة أرامقث، تشقر إوك تقتّ »اوؿصطؾحات اوؼرآكق، 
(1)

  

ع اوبح  اوؾغقي يف أ قل اوؼرآن مماًرا وقـظر إوقف  خطاب لشؿؾ تـقلعث، وتقّ  

(Arthur Jefferyمثثـ اوؾغثثات اوؼدلؿثث، اوؿ ثثلارة  وُلثثربُِز آربثثر شقػثثري )
(2)

يف  

َر اوةشثثثقيت وإدبثثثل إ ا ثثثل وْ اوثثثدّ  «إوػثثثاظ إشـبقثثث، يف اوؼثثثرآن» :  ابثثثف

رة مثثـ وغثثات أاثثرى   أرامقثث، )واورثثرلاكق، َحثثد  وؾؿصثثطؾحات اوؼرآكقثث، اوُؿ َ 

اصقً ثثا( واوعربلثث، واإلبققبقثث، واوققكاكقثث، واوػار ثثق،
(3)

َبثثع شقػثثري شثثذا تْ   و ثثد أَ 

ث»  :م ثؾ  ػاٍت أارى حقل اوؼثرآناوؽ اب بؿموَّ  اوثذي لضثع  «ا مؼدً ثااوؼثرآن كص 

س  يف اورثقاا اوؿؼثدّ  ( وؾثـّص diverse genreا )اوؼثرآن ضثؿـ اوـثقع اوؿ شثعّ 

                                                           

(1) Richard Bell: Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, London: Macmillan, 

  اكظر ألًضا مـا ش ف  قرة اوػقؾ يف شذا اوؽ اب  43 ,1926:18-39

وؾغات اورامق، يف  ؾق، اودرا ات اوشر ق،  ا رتاول   ان أ  اذً أمر شرا : (1959-1892آربر شقػري ) (2)

  كيف شامع،  قوقمبقا يف  رؿ درا ات اوشرا إدك 1932  ومـذ ىا  1921باوؼاشرة مـذ مع، إمرلؽق، اباوم

 :مـ اوؽ ا اا يف شذا ىددً اتف اورئقر، يف تارلخ اوؼرآن    َ امز اش ؿترت ّ   ر قبؿ يف مدر ، اوةشقت بـققل

    اب ؼ و دّ و د حؼّ  ل وؾؼرآن ـبق، يف اوؼرآن  او ارلخ اوـّص شػردات إؿإحرع اوغامض، يف اوؼرآن  او

 ) رؿ اورتشؿات(   1936اوؿصاحػ ٓبـ أبل داوود  واوؿطبقع باوؿطبع، اورحؿاكق، بؿصر ىا  

(3) Arthur Jeffery :The Foreign Vocabulary of the Qur‟ān, Baroda, India: Oriental Institute, 1938. 
 Foreign Vocabulary” 2:226“: (Andrew Rippin) :اكظر ألًضا
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 ثرجامت

(12) 

اودلـل دائؿ آو با  وؾشرا إدكك ) قرل، وبةد اورافدلـ وبةد فثارس ومصثر 

 766-366ح ع تؼرلًبثا( واوؼثدلؿ اوؿ ثلار ) 366وشزلرة اوعرب( اوع قؼ ) بثؾ 

ح ع تؼرلًبا(
(1)

  

وإن وثؿ تحثظ -  1926و د بثدأت درا ث، اوؼثرآن يف اوعة ث، باورثرلاكق، يف ىثا  

(Tor Andræ) تثقر أكدِرلثفبؽ اب  -بآش ؿا 
(2)

«أ ثؾ اإل ثة  واوؿرثقحق،»  
(3)

  

                                                           

  1952كققلقر : ر ع  مقر    The Qur‟ān as Scripture آ  شقػري  (1)

مر شرا  قلدي  شق أ  اذ تارلخ إدلان يف شامع،  :Tor Andræ(  1885-1947) تقر أكدرلف (2)

ووزلر وؾشمون اودلـق،  لع رب أكدرلف واحًدا مـ أشّؿ    ق فقوؿ  وراىل  ـقر، أبرآ وأ ؼػ وقـؽقبقـغ

اوؿر شر قـ اوذلـ بؾقروا فؽرة او لبقر اوؿرقحل يف اإل ة   حق  َلْعَ بِر وؾؿرقحق، أبًرا يف  ّؾ ما ل عّؾؼ 

باإل ة  يف كشلتف  حق  لع رب أّن اوـبل محؿًدا أاذ معرف ف وػاش، ىـ بعض مرقحقل اومزلرة  و ذوؽ يف كشلة 

 ؼاوقد اوةحؼ، اوحاّف، باإل ة  م ؾ او صّقع  وف ىدٌد مـ اوؽ ابات اوؿفّؿ، يف اوؿرقحق، ويف او صّقع وىؾؿ او

 Die Person: »و  ابف« اوؿرقحق، اودلـ اوؽامؾ»اوـّْػس وتارلخ إدلان واوّرقرة  ىؾك رأ فا   ابف: 

Muhammeds in Lehre und Glauben Seiner Gemeinde   وشق 1836  اوصادر ىا  «وىؼقدتفمحؿد حقاتف  

 I» بعد وفاتف 1947ع اإل ةمل اوذي ربع ىا    اب وا ع آك شار ُتْرِشؿ إوك وغات ىّدة  و  ابف ىـ او صقّ 

myrten trädgården. Studier i sufisk mystik.»   :او صقع اإل ةمل»وشق ُمَ ْرَشؿ إوك اوعربق، بعـقان»  

 ) رؿ اورتشؿات(   2663ر ىـ دار اومؿؾ   قوقكقا )أوؿاكقا(  ىا  ترشؿف: ىدكان ىباس ىؾل  و د

 Kyrkshistorisk) :ر   اب أكدرلف يف اوؿؼا  إول يف ممؾ،  قلدل، ذات وفرة محدودة تدىكوؼد ُكِش ( 3)

årsskrift درا ، مؼارك، بقـ اوؼرآن بلكف  قؼدّ  قِح    ؿا أن ىـقان اوؽ اب وؿ لُ 1925-1923( بقـ  

 اوررلاكق،  راشع: وإدبقات

T. Andrae, Der Ursprung der Islams und das Christentum, Uppsala: Almqvist & Wiksells, 1926; Fr. 

trans. Les origines de l'islam et le christianisme, Paris: Adrien-Maisonneuve, 1955. 
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 ثرجامت

(13) 

حقث   :و صقلر بقؾ مشابفٍ  رة ىؾك كحقٍ وبعد و ػف شزلرة اوعرب اوؼدلؿ، اوؿ لّا 

 بقثًرا  تثلبقًرا ( واوؿقكقفقزلث، اإلبققبقث،  اوـرطقرل، اوػار ثق،) :أحدبت اوؽـقر ان

ىؾثثك ام ثثداد رثثرا او مثثارة اوعربقثث،  لؼثثق  او حؾقثثؾ اوحصثثقػ ٕكدِرلثثف بؿؼاركثث، 

ألات اوؼرآكق، بؽ قر مـ اوؽ ابات اوررلاكق،  وٓ  قؿا أكاوثقد أفثرا  )اوؿ ثق  يف 

(373 ـ، 
(1)

(Alphonse Mingana  ويف اورـ، او اوق،  أ س أوػثقكس مِـْماكثا )
(2)

 

او ثثلبقر اورثثرلا  ىؾثثك ) :وؾبحثث  اوؼثثرآ  يف  ثثقاا اورثثرلاكق، يف بحثثٍ  بعـثثقان

َ  فقف تصـقًػا مخ صًرا وأم ؾ، ىؾك بعض اوؽؾؿثات اورثرلاكق،    دَّ (أ ؾقب اوؼرآن

% مثـ ترلثا أوػثاظ اوؼثرآن ذو أ ثٍؾ 76اوؿر خدم، يف اوؼثرآن  مم ثًدا ىؾثك أن 

 ثرلا 
(3)

 ّٓ د إبثثر ىؾثثك اودرا ثثات اوؼرآكقثث،  ماكثثا وثثؿ لؽثثـ وثثدلـْ أن بحثث  مِ    إ

                                                           

(1) Tor Andræ ،Les origines de l'islam et le christianisme, 151-61 
( مر شرا و اشـ  ؾدا    ان واوده  رقًرا  ؾداكق ا باوؽـقر، اوؿ حدة 1937-1878أوػقكس مـماكا )( 2)

يف رومثثثا  درس يف اوؿعفثثثد اورثثثرلا  اوؽؾثثثدا  وؾثثثدىقة باوؿق ثثثؾ  فثثث عؾؿ اورثثثرلاكق، واوعربقثثث، واورت قثثث، 

تثَر  اوؿق ثؾ و ثافر إوثك  -برثبا بعثض آرائثف-ق، واوػار ق،  وبعد اةع ٓشقيت مع اوؽـقر، اوؽابقوقؽ

اوؿؿؾؽ، اوؿ حدة  وشـا  ىؿؾ  ل  اذ وؾغات واوةشقت يف  ؾق، وودبرو   بؿ ىؿؾ يف مؽ ب، شقن رالؾـثد 

( 1956-1858ذات اوشفرة يف اوؿخطقرات اوعربق،  و د كشر بصحب، مرشؾققث اوؿر شرا اإلكمؾقزي )

 ) رؿ اورتشؿات(   (876-838وطربي )وعؾل بـ ربـ ا« اودلـ واودوو،» :  اب

 A. Mingana ،“Syriac influence on the style of the Kur‟ān,” Bulletin of the Johnأ.  (3)

Rylands Library 2, 1927, 80  
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 ثرجامت

(14) 

تقر اوؿ ـاوو، إكاشقؾ اورثرلاكق، رأً ثا  وإكؿثا -وبا   ـاء   ابات أكدرلف ومـماكا 

وثؿ  -اكرثبق  -فنن اوبح  اوؼرآ  يف  ثقاا اورثرلاكق،  -اوؿموػات اوررلاكق، ىؿقًما

 لؽـ وائًعا 

«اوؿرقحق، يف اوؼرآن»اودرا ات اوةحؼ، ىؾك اوؼرآن  تشؿؾ
(1)

 وؽارل آِركز  

(Karl Ahrensو  )«وفثالـرلش وثبالر ) « صص أشؾ اوؽ ثاب يف اوؼثرآنHeinrich 

Speyer)
(2)

رة  وبإكاشقثثؾ اوثثذي لر شثثفد باوؿصثثادر اورثثرلاكق، بصثثقرة م ؽثثرّ   

اورثثرلاكق، يف بعثثض اوؿـا ثثبات
(3)

«اوؿرثثقحل-اوؼثثرآن واوثثقحل اوقفثثقدي»  و
(4)

 

                                                           

(1) K. Ahrens, “Christliches im Qoran,” ZDMG 84, 1930, 148-90 . 
مر شثثثثرا أوؿثثثثا   درس يف شامعثثثث،  :Heinrich Speyer  (1897-1935) شثثثثالـرلش وثثثثبالر ( 2)

  وىؿثثؾ  ل ثث اذ يف اوؿدر ثث، اوحااامقثث، بمامعثث، 1921فراكؽػثثقرت  وحصثثؾ ىؾثثك اوثثد  قراه مـفثثا ىثثا  

  1934بر ةو ىا  

ؼ باوؼصص اوؽ ثابل وىة  ثف بثاوؼرآن  أوثفر   اباتثف يف شثذا   ابثف اوثذي كشثر ىثا  اش ؿاماتف إ ا ق، ت عؾّ 

  وفقثف مؼاركث، «اوؼصثص او ثقرايت يف اوؼثرآن» ،Die biblischen Erzählungen im Qoran :بعثد وفاتثف 1935

 :تػصقؾق، وؾؼصثص او ثقرايت مثع اوؼثرآن  و ثد تثرشؿ كبقثؾ فقثاض بعثض فصثقوف وؾعربقث،  يف   ثاب بعـثقان

 ) رؿ اورتشؿات(   2618  و در ىـ دار اورافدلـ  ىا  « صص أشؾ اوؽ اب يف اوؼرآن»

(3 )H. Speyer, Die biblischen Erzählungen im Qoran, Gräfenhainichen: Schulze,1931. Republished, 

Die biblischen Erzählungen im Qoran, Hildesheim: G. Olms, 1961. 
(4) Denise Masson, Le Coran et la révélation judéo-chrétienne, Paris: Adrien-Maisonneuve, 1958 
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(15) 

ما ثثقن سوثثدكق
(1)

 (Denise Massonو  )«اإلكمقثثؾ واوؼثثرآن»
(2)

وققشثثان دلثثرتِش  

«اإلكمقثثؾ واوؼثثرآن»(  وJohann-Dietrich Thyenتثثالـ )
(3)

ٕوتثثق بقكاكثثايت   

(Ugo Bonanate وأىؿال مشاهب، أارى  ) 

شذا اوزمـ  ا  ؿر اوباح قن يف اودرا ات اوؼرآكقث، يف تمثاشؾفؿ تثلبقر  وأبـاء 

ا ىؾثك او ثلبقرات اوؿرثقحق،  أّمث داورقاا اورثرلا   ح ثك إذا رّ ثزوا باك بثاه م مثدّ 

(Günter Lülingتثثقكرت وقوقـثثغ )
(4)

 «حثثقل اوؼثثرآن إ ثثؾل» :فػثثل   ابثثف  

                                                           

  و د 1967(  مر شر ، فركرق،  وفا ترشؿ، وؾؼرآن  درت ىا  1994-1961)دكقس ما قن  (1)

درا ات  :اوؼرآن واوقحل اوقفقدي اوؿرقحل :ك، إدلان  م ؾرمدحفا إزشر  وفا ىدد مـ اوؽ ا يف مؼا

  او قحقد اوؼرآ  1986س واوؼرآن واو ؼاوقد  ا وؾؽ اب اوؿؼدّ   اوؿاء واوـار واوضقء وفؼً 1958مؼارك،  

 ) رؿ اورتشؿات(     واو فرت ما قن با ؿ  قدة مرا ش1988و قحقد اوؽ ابل  وا

(2) J.-D. Thyen, Bibel und Koran, Köln: Böhlau, 1989 
(3) U. Bonanate, Bibbia e Corano, Turin: Bollati Boringhieri, 1995 
ا   تر ثثزت درا ثثاتف يف ٓشثثقيت بروترث اك ل أوؿثث :Günter Lüling(  1928-2614)تثقكرت وقوقـثثغ   (4)

حؾ، ومؿاى، مرقحق،  اكت كِ  ر أ ًة ىـبدالات اإل ة   حق  حاول إببات فرضق ف ىـ  قن اإل ة  تطقّ 

ر ٓحثؼ وؾرتاتقثؾ اوؿرثقحق، اوؿرث خدم، مثـ شثذه اومؿاىث،  وثف ىثدد مثـ ترؽـ مؽ،  وأن اوؼرآن شثق تطثقّ 

 مـفا:  اوؽ ا يف شذا اورقاا

Kritisch-exegetische Untersuchung des Qur'antextes. Erlangen, 1970 

 اوؼرآ   درا ، تػرقرل، كؼدل، وؾـّص 

Über den Ur-Qur'an. Ansätze zur Rekonstruktion vorislamischer christlicher Strophenlieder 

im Qur'an. Erlangen: Lüling, 1974 

 رقحق،  بؾ اإل ة  يف اوؼرآن حقل اوؼرآن إ ؾل  مؼاربات إلىادة بـاء اورتاتقؾ اوؿ

= 
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مرثقحل ىربثل  اطابكظر إوك اوؼرآن بق ػف شزًءا مـ   1974اوؿـشقر يف ىا  

ػ مثثـ تراتقثثؾ اوؼثثرآن يف إ ثثؾ ل ثثلوّ   ثثابؼ ىؾثثك اإل ثثة   ولـثثا ش وقوقـثثغ أنّ 

ـ إ ثؾؿ، ىؾثك ألثدي اوؿػرثرلـ  وٓ لـثا ش مرقحق، وعرل، مثّرت بؿراحثؾ مث

دور اوؾغ، اوررلاكق، وٓ أدبقا ا
(1)

   

اوؼرآن و ط او ثلبقرات إدبقث، اوقفقدلث، ع،مق َ بعض اوباح قـ  أىاد
(2)

  فؼثد 

( باوبح  يف اوؼرآن يف  ثقاا مرثارات John Wansbrough ا  شقن واكرربو )

اوحااامقثث،ووفًؼثثا وؿبثثادئ او ػرثثقر  رةاوحمثثاج اوؿبّؽثث
(3)

  واك بثثف اوؿخ صثثقن 

 ثثراءة » :إبثثر كشثثر   ثثاب 2666باودرا ثثات اوؼرآكقثث، ٕشؿقثث، اورثثرلاكق، يف ىثثا  

                                                           

= 

ة ربؼات: حق  تؿ ؾ اوطبؼ، إووك وإىؿؼ فقف ممؿقى، وفرضق، وقوقـغ تػصقًة تمعؾ اوؼرآن   اًبا مرتا ًبا مـ ىدّ 

ت يف ىفد محؿد تراكقؿ مرقحق، تخّص مرقحقل مؽ، فقؿا  بؾ اوـبل محؿد  بؿ ربؼ، باكق، تحقي او عدلةت او ل تؿّ 

اإل ة  اوـاوئ  بؿ ربؼ، باو ، تحقي اإلضافات اإل ةمق، يف ىفد محؿد  بؿ ربؼ، رابع، تحقي و ـرمؿ مع مبادئ 

 (  رؿ اورتشؿات) .تؾؽ او عدلةت او ل  ا  هبا اوؿرؾؿقن يف ما بعد محؿد أبـاء تحرلر اوخط اوعربل

(1) Lüling, Über den Ur-Qur‟ān, Erlangen, 1971. Eng. trans. A Challenge to Islam for Reformation, 

Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 2003, 423 

(2) A. Katsh, Judaism in Islam: Biblical and Talmudic Backgrounds of the Koran and its 

Commentaries, New York: Sepher-Hermon, 1980; G. Newby, A History of the Jews of Arabia: From 

Ancient Times to their Eclipse under Islam, Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1988. 

(3) J. Wansbrough, Qur‟ānic Studies, Oxford: Oxford University Press, 1977. Republished, Qur‟ānic 

Studies, Amherst, NY: Prometheus Books, 2004 
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 ( Christoph Luxenbergوؽِر ثث قع ُوؽرثثـبِرج )  « ثثرلاكق، وؾؼثثرآن-آرامقثث،

تثثف ءفقصثثحح وؽرثثـربج معـثثك وشمثثاء ىشثثرات مثثـ أي اوؼثثرآ  وقـا ثثا  را

رآن ىؾثك أكثف يف إ ثؾ تثةوات مرثقحق،  ثرلاكق، اوررلاكق،  كاظًرا وؾؼث-أرامق،

أ ثثثاء اوؿػرثثثرون اوؿرثثثؾؿقن  ) رلاكثثثا يف اوؾغثثث، اورثثثرلاكق،  و ثثثرآن يف اوعربقثثث،(

اوؽة قؽققن تػرثقرشا
(1)

د   وؽثـ مؽؿثـ ترابث، إمثر شثق أن وؽرثـربج وثؿ لحثدّ 

وقؼارهنثثا  -أكاشقثثؾ أو مثثا وثثابف-كقًىثثا أو مدوكثث، بعقـفثثا مثثـ اوؽ ابثثات اورثثرلاكق، 

ؼرآن  واوحؼقؼ، أكف باورتؿ مـ تؼدلؿ   اب وؽرثـربج بعثض اوحؾثقل وؿؼثارع باو

 ّٓ ًٓ مثثـ  بؾثثف  إ ًٓ  أبثثارت إوثثؽا إذ لحصثثر تر قثثزه ىؾثثك  :امـفمق ثث أن بثثف إوثثؽا

ثث»وثثقشل  مثثع اى بثثاره اوؼثثرآن قاوػقؾ ترمقثثزه وتؼققؿثثف      لمثثا فثثّؽ اا أدبق ثثكص 

«اتارلخق  
(2()3)

  

                                                           

(1) C. Luxenberg, Die syro-aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur Entschlüsselung 

der Koransprache, Berlin, Das Arabische Book, 2000 

(2) A. Neuwirth. “Qur‟ān and history - a disputed relationship. Some reflections on 

Qur‟ānic history and history in the Qur‟ān,” Journal of Qur‟ānic Studies/Majallat al-dirāsāt 

al-qur‟āniyya 5.1, 2003, (1-18) 8-9. 
ات  ترشؿ،: اوؿ خصص يف اورامقّ  اا وؽ اب وؽرـربج    بف اوػركرل فركرقا دي بؾقا كؼدل  كشركا ىرًض  (3)

) رؿ   «تارلخ اوؼرآن»ضؿـ اوؿؾػ او ا  ىؾك  رؿ اورتشؿات شدى ىبد اورحؿـ اوـؿر  لؿؽـ مطاوع ف 

 اورتشؿات( 
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، باوعة ، بثقـ مؼثارع مماًرا ىدٌد مـ اوؿـشقرات اوحصقػ، اوؿعـقّ  ظفرو د 

رةـ، وبقـ اورقابؼ اوررلاكق، اوؿبؽّ  رآكق، معقّ 
(1)

، إوثك   وؽــا ما زوـا يف حاشث، ماّ ث

اورثثرلا  وألكاشقثثؾ   اوعربثثل وؾؼثثرآن واوثثـّص  درا ثث، مؼاِركثث، مباوثثرة بثثقـ اوثثـّص 

ٕربعثث، اوؿع ؿثثدة يف اوؽـقرثث، ػثثؼ اوؼثثرآن يف بعثثض مؼارعثثف مثثع إكاشقثثؾ اول ّ 

(canonical Gospels ووؽـف أ  ر تـاتًؿا مع اوػفؿ اوةشقيت  ) ،واوصقات، اودلـق

ك   ؿثثا  ثثـُ بُت مثثـ اثثةل بح ـثثا  فػثثل بعثثض إو ثثات و كمقثثؾ اورثثرلا  وؿّ ثث

ك  لر ـرثثخ اوؼثثرآن اوؾغثث، واوؿمثثاز اوؿثثذشؾقـ اوؿ ؿقثثز هبؿثثا حصثثًرا إكمقثثؾ مّ ثث

اوؿؼارع واوؿشثاشد إ ا ثق، و داكث، يف اوؼثرآن  اكثت  أنّ و  ـا ش شذه اوقر ، 

اوررلا  وؿّ ك  ربؿا ىثـ ررلثؼ او ؼؾقثد اوشثػاشل وق ثط اوؼثرآن  ، باإلكمقؾ مؾؿّ 

ا ا ث خدا  او ػا ثقر اإل ثةمق، اوؽة ثقؽق،  وٕتراٍض بح ق، ل عّقـ ىؾقـا تمـ ث

او ثثل كضثثعفا يف و صثر ا ثث خدامـا ىؾثثك اوؼثثرآن وإكاشقثؾ اورثثرلاكق، مصثثادًرا  و

  قا فا بعد ذوؽ  

  

                                                           

(1 )E.g., S. Griffith, “Christian lore and the Arabic Qur‟ān: The „companions of the cave‟ 

in al-Kahf and in Syriac Christian tradition,” in G.S. Reynolds (ed.), The Qur‟ān in its 

Historical Context, London and New York: Routledge, 2008, 109-38; S. Griffith, 

“Syriacisms in the Arabic Qur‟ān: Who were those who said „Allāh is third of three‟,” in 

M. Bar-Asher, S. Hopkins, S. Stroumsa, and B. Chiesa (eds.), A Word Fitly Spoken: 

Studies in Medieval Exegeses of the Hebrew Bible and the Qur‟ān, Jerusalem: The Ben- 

Zvi Institute, 2007, 83-110 
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 :املصادر

أ د  إكاشقؾ اوؽائـ، اوؿعرتع هبا يف اوؽـقر، وؿ تؽـ مؽ قبث، باورثرلاكق،  بثؾ  إنّ 

ؾ فقفثثا باوققكاكقثث،  و قػقثث، ترشؿثث، إكاشقثثؾ إوثثك اورثثرلاكق،  شثثل مرثثلو، وثثؿ ل قّ ثث

ومثع ذوثؽ فؼثد  قن باوررلاكق، واوباح قن يف اودرا ثات اوؽ ابقث، إوثك إشؿثاع اوؿخ ّص 

ػؼ اوباح قن ىؾك مرلو، رئقر، واحدة  شل اوؼبثقل ىؿقًمثا بثلن أ ثد  إكمقثؾ  ثرلا  اتّ 

د مثثـ شفثث، اوؽـقرثث، اورثثرلاكق، اوؿبؽثثرة   ثثان إكمقثثؾ ر ثثؿل ا ثثُ خد  وؾصثثةة واو عب ثث

(185يف ىثا   دلاترثرون و اتقثان )اوؿ ثق 
(1)

 (Diatesseron of Tatian  )وشثقد  دّ وُلَعث

ىؾثك كحثق رئثقس حثقل  اأكاشقؾ  رلاكق،  بؾ إكمقؾ دلاتررون مقضع شدل  م ؿحقرً 

مرلو، ما إذا  اكت إكاشقؾ اوررلاكق، ىؿقًما تعؽثس شثذورشا أرامقث، اوػؾرثطقـق، أ  

ٓ
(2)

  ؟

                                                           

(1 )S. Brock, The Bible in the Syriac Tradition, Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2006, 31. 

إذ لمؿع بقـ إكاشقؾ اوؼاكقكق، إربع،   (a Gospel-harmony) اباورتؿ مـ ذوؽ  لؿ ؾ إكمقؾ دلاتررون تـاتًؿا إكمقؾق  

وألكاشقؾ إربع،  فنكف لرؼط اوؿؼارع اوؿشؽؾ، اورئقر، ولـاتؿ بقـ بقاكات  اؾًِص ُمخْ  افـق   يف  ردل، واحدة  وبرتؿ  قكف أداءً 

هلل بـ اوطقا ات وـا اورتشؿ، اوعربق، ٕبل اوػرج ىبد م ضارب،  وؼد فؼدكا اوـرخ، اوررلاكق، مـ إكمقؾ دلاتررون  وتبؼّ 

   (1643شث/434 ـ،  )اوؿ ق 

The Earliest Life of Christ Ever Compiled from the Four Gospels, Being the Diatessaron of Tatian, 

trans. J.H. Hill, Edinburgh: T. & T. Clark, 1910. Other parts of the Diatesseron can be reconstructed 

from sections of Aphrahat‟s Demonstrations, ed. W. Wright, London: Williams and Norgate, 1869, 

and Ephrem‟s Commentary on the Diatesseron: Commentaire de l'Évangile concordant. Ed. and trans. 

L. Leloir. Dublin: Figgis, 1963. 

تؼرلًبثا(   262(  وإلرلـقئقس )186م ؾ: شمقرقبقس )-اوطرع ىـ تل قدات بعض آباء اوؽـقر، اوققكاكق،  بغّض ( 2)

حثقل  -(426(  وشقثرو  )463(  وإبقػثاكققس اورةمقرثل )399ولق ثابققس اوؼقصثري )  (399وأورلماكقس )

= 
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او ثل أ ثبحت -إكاشقثؾ اورثرلاكق، اوؼدلؿث،  ػؼ أتؾا اوبثاح قـ ىؾثك أنّ ل ّ 

بنكمقثؾ   بقثرٍ  رت بشثؽؾٍ تثلبّ  -ؿق، وؾؽـقر، اوررلاكق،إكمقؾق، ر  افقؿا بعد كصقً  

دلاترثثثرون
(1)

   واوؿخطقرثثثات اوؿقشثثثقدة و كمقؾثثثقـ اورثثثرلاكققـ اوؼثثثدلؿقـ 

 دَ ْقث  شل ترشؿات ىـ اوققكاكق،  بَ -اوؿخطقر، اورقـائق، واوؿخطقر، اوؽققرُتـّق،-

ف اوبشثقطا محّؾث حثّؾ قو ِدل شذا اوثـّص أهنا  رلاكق، اوطراز  ويف اوؼرن اوخامس ا ُ بْ 

ل مثثـ إكاشقثثؾ اورثثرلاكق، ح وُمَعثثوشثثل إ ثثدار مثثـؼَّ   برثثقط أو م ثثداول( :)أي دَّ

أدّا  اوؼدلؿ، اوؿحا قث، وأل ثؾقب واوبـثاء اوؾغثقي اوققكثا  ىؾثك كحثقٍ 
(2)

  ىثةوة 

 ِة اوعفثدلـ اوؼثدلؿ واومدلثد باوؽامثؾ   ـ   ِا ػ مِ اوبشقطا ت لوّ  ىؾك ذوؽ  فننّ 

ودلـقث، اورثرلاكق،و اكت ُتع ثرب أ ثاس اوحقثاة ا
(3)

   وٓ تثزال إوثك لقمـثا شثذا كثّص 

                                                           

= 

 W. Schoemaker, “The Gospel according to the) كآرامثثل( إلكمقثثؾ مّ ثث :ىثثربي )أي اوثثزىؿ بقشثثقد كثثّص 

Hebrews,” The Biblical World 20.3, 1902, 196-203  )فؾرطقـل آرامل أ ؾل و كمقؾ مـ بقئ،  لقشد كّص  فة

 اوؿرقح  اكظر يف شذا اوشلن: 

R. Murray, Symbols of Church and Kingdom: A Study in Early Syriac Tradition, London: Cambridge 

University Press, 1975, esp. 193-94; Brock, The Bible in the Syriac Tradition, 34, 108. 

(1) Black, An Aramaic approach to the Gospels and Acts, 265-66; Joosten, The Syriac 

language of Peshitta and old Syriac versions of Matthew, 16-17 

(2) Joosten, The Syriac language of Peshitta, 21 
(3) Brock, The Bible in the Syriac Tradition, 99-102 
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ُأشرلت مراشعث، أاقثرة ىؾثك اإلكمقثؾ  616اإلكمقؾ اوررلا  اور ؿل  ويف ىا  

يف ىثا   اوررلا  و ؿقت باوـرخ، اوفر ؾق،  تحت رىال، تقمثا اوفر ؾثل )اوؿ ثق 

أدّا  اوققكا  ىؾك كحقٍ  (  اوذي  عك وؾـرج ىؾك مـقال اوـّص 627
(1)

  

اوـظر ىـ اوـؼاوثات اوعؾؿقث، حثقل أ ثقل إكاشقثؾ اورثرلاكق،  وحثقل  بغّض 

مرلو، وشقد أو ىد  وشثقد دوقثؾ فقؾقوثقشل ىؾثك شثذور آرامقث، فؾرثطقـق، ترتؽثز 

 ّٓ ع ىؾثثك اوؿخ صثثقـ باورثثرلاكق، بنمؽثثاهنؿ او عثثرّ  أنّ  ىؾقفثثا إكاشقثثؾ اورثثرلاكق،  إ

اوؼافقث، يف إكاشقثؾ اورثرلاكق،  ُمخ ؾِػ أوؽال او قرل، اوصقتق، واوؾغقل،  أو أكؿاط 

د ترشؿث،  ففثذه اوصثػات مػؼثقدة مؿا لقحل بؼدٍر مـ اوـزاشث، واوِؼثَد  ووثقس ممثرّ 

 ؿا أن  قن اوخطاب اوؿرثقحل اوؼثدلؿ اوؿ ثلار   تؿاًما يف ألات اوققكاكق، اوؿؼابؾ،

ـ  اوؼائؿ حقل اوشرا إدكك واتصال وعقب اومزلرة اوعربق، باوؿرقحق،   ثد تضثؿَّ

ؿ هباؾَّ أحد إمقر اوُؿَر    لعدّ -ووقس اوققكاكق،- ؼاوقد اوررلاكق، او
(2)

   

                                                           

  Curetoniusو  وةرةع ىؾك درا ، مؼارك، حقل ترشؿات اإلكمقؾ اوررلا  إربع: )اورقـائق، (1)

 راشع:   واوفر ؾق،(  واوبشقطا

G.A. Kiraz, Comparative Edition of the Syriac Gospels: Aligning the Sinaiticus, 

Curetonianus, Peshîtâ and Harklean Versions, 1, Leiden: Brill, 1996. 

اوق ط اوؼرآ  ىؾك اتصال بؿحقط اوـػقذ اوؿرقحل اوررلا  اوذي  ان مـ شًرا ووائًعا بقـ   ان (2)

  فاوـػقذ اوؿرقحل اوققكا  يف اوشرا إو ط ا  صر ىؾك فئات مخ ارة مـ اوؿرا ز اوحضارل، :اوعرب

 أكطا ق، واوؼدس واوؿدن اوػؾرطقـق، اوراحؾق،  وؿزلد مـ اوؿعؾقمات اكظر: :م ؾ

= 
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 Bartك ىـ  ائر إكاشقؾ كظًرا وؿا أوار إوقف بثارت إرمثان )ل ؿقز إكمقؾ م ّ 

Ehrman )« ّ زة  ، بف[ ااوًؼثا وؾؿرثقح  ثقرة مؿّقثك مصادر ]ااّ  وؼد ا  خد  م

«ذا  ؾط، د   وؾؼقاكقـ اوقفقدل، تػرقًرا ؿق ك شدلد ُلؼَ 
(1)

ػ ى رؤلث، ممّوثوت بثدّ   

 ة مـ إكمقؾف  ذوثؽ بؿثااوؽقكق، اوقفقدل، اوؿرقحق، اوُؿقَ قّل، يف مقاضع ِىدّ  اوـّص 

ظ يف رثثا اوؿرثثقح مشثثاهب، وؾعفثثد اوؼثثدلؿ  واوثث حػّ ده برؾرثثؾ، كَ رْ ه َ ثثؤدْ فقثثف َبثث

   ثذوؽ َشْعثُؾ (Lordاوثرب ) ىـثف وا ث خدا  بثدلًة  (Godاإلوف )ا  خدا  وػظ 

مؽاًكثثا إلوؼثثاء اوؿرثثقح مقِىَظ ثثف لثثقازي مق ثثػ مق ثثك ىؾثثك اومبثثؾ   (اومبثثؾ)

دلده ىؾك اوحؽؿ اإلوفثل اوؿرقح إكؿا شاء وقـػذ اوـامقس  وتش وإ راره ىؾك أنّ 

(12-16  7-5  1 حاحات: إ  ك)إكمقؾ م ّ 
(2)

ح أنّ    ؿا ُلرَ  شثق  كإكمقؾ م ّ  شَّ

فؼد  ان اإلكمقؾ اورثرلا  ر  أ  ر إكاشقؾ  راءة يف اوشرا إدكك اوؼدلؿ اوؿ لّا 

ا إوثك درشث، أن او عبقثر مـ أن فصاىًدا( وائًعا شد   كوؿّ ك )و ـدىقه بنكمقؾ م ّ 

                                                           

= 

 D. Cook, “The beginnings of Islam in Syria during the Umayyad Period,” Ph.D. diss., 

University of Chicago, 2002; W. Bauer, Orthodoxy and Heresy, Philadelphia: Fortress, 

1971. 

(1) B. Ehrman, The New Testament: Other Early Writings, New York and Oxford: Oxford 

University Press, 1998, 92 

با   ـاء بعض اوؿقاضع او ل ترشؿت فقفا  ؾؿات مـ  NRSVآ  با ات مـ اإلكمقؾ مـ اورتشؿ،  (2)

  ]اوؿموػ[  اإلكمقؾ اوررلا  إوك اإلكمؾقزل،
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 يف آ طةح اوعربل اوخاّص  د  داه فقؿا بعدُ اوؿقَ قي اوقفقدي اوؿرقحل تردّ 

 اوؼرآن  -س اوؽبقر او اول وف اوؿؼدّ  باوـّص 

أ ثقل اوؼثرآن وىة  فثا باإل ثة  واوؾغث، اوعربقث، اوػصثحك وقرثت  أنّ   ؿا

واضح، تؿاًما  فعؾك اورتؿ مـ وشقد مصادر تقر مرؾؿ، مـ بةٍد ممثاورة تشثقر 

ما إوك اإل ة  بطرلؼ،ٍ 
(1)

تثارلخ أ ثد  دوقثؾ مقبَّثؼ ىؾثك اوؼثرآن لرشثع إوثك    فثننّ 

امقةدل   692ا/شمرل  72حقاول 
(2)

ةمل بحقزتـا حثقل   وأ رب مصدر   ابل إ 

 ( وحقل كزول اوؼثرآن  شثق  ثقرة ابثـ 632شث/ 16يف ىا   حقاة محؿد )اوؿ ق 

يف    تؼرلًبا(   ؿا أوردشا ابـ ششا  )اوؿ ثق 768شث/151 ـ،  ا )اوؿ ق اإ ح

ـ  ان ىؾقفؿثا اوؼثرآن شثزًءا لْ  (   ؿا أن اوصقرة واوؿدى اوؾذَ 833شث/218 ـ، 

واوقفثقد واوؿرثقحققـ واوصثابئ،  ػار واوحـػاءاوؽلشؿؾ -مـ اطاب دلـل م ـقع 

شثل مرثلو، بحثٍ  وا  شثاع مرث ؿرلـ   ؿثا تع ثرب كثدرة اوؿعرفث،  -وفَِرً ا أارى

اوػعؾق، بل قل اوؼرآن وتعددل،  قا اتف إحدى اوؿشثا ؾ او ثل  قرث ؿر اوبثاح قن 

 يف او صدي وفا وبعض اوق ت 

                                                           

(1) R. Hoyland, Seeing Islam as Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, 

Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam, Princeton: Darwin Press, 1997 

(2) Kessler, “„Abd al-Malik‟s inscription in the Dome of the Rock: A reconsideration,” 

JRAS, 1970, 2-14 
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ّٓ س اإل ثةمل مرثلو، إوثؽاوؿؼثدّ  تثارلخ اوثـّص  َ قن وبرتؿ أكثف أمثٌر  اوق،  إ

س واوثقحل  ووثقس بثلمٍر ا ث  ـائلىادي باوـرب، إوثك ظثاشرة اوؽ ثاب اوؿؼثدّ 
(1)

  

 ، وؾشرا إدكك اوع قؼ واوؼثدلؿ و ذوؽ اوحال باوـرب، إوك إوارة اوؽ ا اوؿؼدّ 

مثا  ة واوعفثد اومدلثد( إوثك إ ثـاد أو ا  بثاس  أو بطرلؼث،ٍ اراوؿ لار )بؿا فقفا او ثق

 ثث، واو عبقثثر اوثثدلـل ىثثـ او ؼاوقثثد أو اوحضثثارات اوطائػقثث، تل ثثقس اوؾغثث، اوؿؼدّ 

س  فضًة ىـ ذوثؽ فؼثد اوؿؼدّ  أمًرا وائًعا باوـرب، إوك ظاشرة اوـّص  دّ ُلعَ =اورابؼ، 

تضثثاىػت  ثثعقب، درا ثث، إ ثثقل اوؼرآكقثث، يف بعثثض إو ثثات ك قمثثً، وـزىثثاٍت 

اا زاوق، يف درا ، اوؼرآن
(2)

ٓ لؿؽـ اا زاوثف   فاوؼرآن شزء مـ  قا ات م ـقى، و

مـفا ُمػرد  قاٍا  يف أّي 
(3)

 ثرآ   ش بعثض اوبثاح قـ ىثـ كثّص   ومثع ذوثؽ فؼثد فث ّ 

 ثثثثثابؼ ىؾثثثثثك اوؼثثثثثرن اوفمثثثثثري  :   أيدَ ( مقتثثثثثؾ يف اوِؼثثثثثur-textأ ثثثثثؾل )

                                                           

(1) Jeffery, The Qur‟ān as Scripture, 89 
بنمؽان اوؿرء تػرثقر إىثادة اوظفثقر اوثدوري وؾدرا ثات اوؼرآكقث، آا زاوقث، يف اوق ثت اوحثاول  ا ث ؿرار إلرث  (2)

 ا زاوق، اوعؾؿق، اا ، شقمر  اوؿـفمق، آ

 V. Robbins and G. Newby, “A prolegomenon to the relation of the Qur‟ān and the Bible,” in: راشع

idem (ed.), Bible and Qurʾān: Essays in Scriptural Intertextuality, 24-25. 
ّٓ  باورتؿ مـ اوؿعرف، اوؿق قىق، باوـّص   أهنا ٓ تضثع يف اوؿؼدس اوعربي واو ػرقر اوقفقدي اوبادل، يف درا ، شقمر  إ

وآ ث دٓل  (ل أبثر إو ثؾتؼّػث)ز باوؽامثؾ ىؾثك اى بارشا تعؼد او ػاىؾ بقـ اوعـا ر اوعربق، واوقفقدل،  ووؽثـ ترّ ث

 Jeffery, The Qur‟ānوغربثل  ىؾك او لبقر اوقفقدي اوؿباور ىؾك اوؼرآن  ولةحظ شقػري شذه اوؿشؽؾ، يف اوثدرس ا

as Scripture, 69.  

(3) Griffith, “Christian lore and the Arabic Qur‟ān,” 116. 
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ّؿثثدي  بقـؿثا لـشثثغؾ اوبثاح قن أاثثرون إول/اوؿثقةدي اورثثابع وؾق ثط اوُؿحَ 

(اوػقضك)و برقاٍا ٓحؼ  وٓ لؿؽـ ا  خدا  تؾؽ اوخةفات
(1)

اوـاتم، أ اً ثا  

وثف اوعربل وؾؼرآن  ؿا و ؾ إوقـثا  مثع فصثؾـا  وبح ـا  ووؽـ باو غاوـا ىؾك اوـّص 

ىثثـ إدبقثثات اإل ثثةمق، اوةحؼثث،  ومثثع احرتامـثثا ٕ ثثاو، اوؼثثرآن بصثثػ ف   ثثاب 

وقحل اوشرا إدكك اوؼدلؿ اوؿ لار ىؿقًمثا   س فرلد ضؿـ اورقاا اوؿ ـقعمؼدّ 

ىؾثك أ ثاٍس أ  ثر  ـا  قع كرث دّل يف اوؼرن اورابع اصقً ا  فنكّ وشزلرة اوعرب 

(Sidney Griffithفائدًة وـبدأ بف تحؼقؼـا  وشذه اوقر ، ت بع فرضثق، ترلِػث  )
(2)

 

س  ثثائؿ بذاتثثف  مُشثث بٌؽ يف حثثقاٍر مثثع اوـصثثقص مؼثثدّ  ]إن[ اوؼثثرآن كثثّص » :اوؼائثثؾ

ؿؿ، بثقـ م حثدبل اوعربقث،  ، اورابؼ، ىؾقف مـ اةل او ؼارلر اوشػاشق، اوُؿعاوؿؼدّ 

«بقئ، اوؼرآن كػرفامـ اوقفقد واوؿرقحققـ يف 
(3)

  

                                                           

(1) Reynolds, “Qur‟ānic studies and its controversies,” in idem (ed.), The Qur‟ān in its Historical 

Context, 18, quotations Neuwirth 
رة يف اومامعث، اوؽابقوقؽقث، إمرلؽقث،  و ثد ىؿثؾ (  أ  اذ اودرا ات اوؿرقحق، اوؿبّؽث -1938)  قد  ترلػ  (2)

رقال مرقرتف  ل  اذ زائر يف أ  ر مـ شامع،  م ؾ اومامع، اوعربلث، وشامعث، شثقرج تثاون  مفث ؿ باوؿرثقحق، اوعربقث،  

 اوؽـقرث، يف ظثّؾ  :  بثف يف شثذا اورثقاا واورشباكق،  واوعة ثات اوؿرثقحق، اإل ثةمق، يف اوعصثقر اوق ثطك  مثـ أوثفر

ششثا   :  وشثذا اوؽ ثاب تثرشؿ باوػعثؾ  حقث  ترشؿثف2668اوؿرمد  اوؿم رثات اوؽـرثق، تحثت حؽثؿ اإل ثة   

أشثؾ ) س باوؾغث، اوعربقث،  كثّص اوؽ ثاب اوؿؼثدّ  :  و  ابف2618و در ىـ اوؿر ز إ ادلؿل وألبحاث   ـدا    وامق،

 ) رؿ اورتشؿات(   2613س بؾغ، اإل ة   اوؿؼدّ  (اوؽ اب

(3) Griffith, “Syriacisms in the Arabic Qur‟ān,” 89 
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 أ ا ثث  ؾؿثثات ترلِػثث  يف آى بثثار  إوثثك شاكثثا ففثثؿٍ  ووضثثع
ّ
اوؿشثثفد  أنّ  ل

ٓ  اودلـل واو ؼايف واوؾغقي يف اومزلرة اوعربق، يف اوؼرن اورثابع  ثان ىؾثك اتصثالٍ 

فؽا  مـف دا  وؼرون بؿم ؿعاٍت يف اوشا  وبثةد اورافثدلـ واوحبشث، وتقرشثا مثـ 

ِررث، او برثقط فحرثا و مـثا اوـظرلثات آا زاوقث، ُمػْ  إما ـ  ٓ لثدفع اوؿثرء

ا ،  بؾ لؽشػ ألًضا ىـ حؼقؼث، او عؼقثد واو شثعّ مباورة أو اطقّ  (تلبقرات)حقل 

 thematicاورثقاا اوؿقاضثقعل )ة يف ع وأ او، إفؽار اوؿ دفؼث، اوحاضثرواو ـقّ 

context) وؾؼرآن
(1)

  

و د أ ػرت  رون مـ آم زاج بقـ أرامققـ واوعثرب
(2)

ىثـ ىة ث، وبقؼث،  

ب، باوررلاكق، وبقـ أو اط بدو وحضر شزلرة بقـ اوؿمؿقىات اوؿرقحق، اوؿ حدّ 

رة ب ؼبثثؾ أرامقثثقـ و ثثؿح شثثذا او ػاىثثؾ يف مرحؾثث، مبّؽثث  اوعثثرب م ثثؾ اوحمثثاز

وررلاكققـ اوطقائػ اوقبـقث، اوعربقث،ا
(3)

وتؼثدلؿ اوقفقدلث، إوثك شزلثرة اوعثرب  
(4)

  

                                                           

(1) Griffith, “Christian lore and the Arabic Qur‟ān,” 111 
 راشع:    ووؿزلد مـ اوؿعؾقمات حقل اوعة ، اوعربق، أرامق، اوؼدلؿ،116اوؿرشع كػرف  ص (2)

Trimingham, Christianity among the Arabs, 7-20, 41; J. Teixidor, The Pantheon of 

Palmyra, Leiden: Brill, 1979, 13-14, 40, 82; J. Healey, The Religion of the Nabataeans, 

Leiden; Boston: Brill, 2001, 32; J. Retsö, The Arabs in Antiquity: Their History from the 

Assyrians to the Umayyads, London; New York: Routledge, 2003, 129-32, 174-77, 218, 

286. See also Q 106:2. 

(3) Teixidor, The Pantheon of Palmyra, 17-24, 64; H. Drijvers, Cults and Beliefs at 

Edessa, Leiden: Brill, 1980, 146-76. 

(4) Katsh, Judaism in Islam, xxi-xxii 
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واى ـاا بعض اوعرب اوؿرقحق، فقؿا بعد
(1)

ـ اوعثرب تعؾؿثقا قاوؿرثقحق ووق أنّ  :

أدبقثثات اوؽـثثائس اورثثرلاكق، او عب دلثث، وآىرتافقثث، وثثدممقا بثثقـ حؽؿثث، إكاشقثثؾ 

اوعربل اوؼدلؿ  و اكت اوخطثقة او اوقث، يف قد اوشػاشل وؾُعرع ؾاوررلاكق، وبقـ او ؼ

ر اوُؿ مثثاِوز وؾ ؼؾقثثد اوشثثػاشل شثثل  قثثا  اوؼثثرآن بثثدور اوؿرثث قدع اوؽ ثثابل او طثثقّ 

 ثثرلح،    دىثثقىاوصثثقرة اوذاتقثث، وؾؼثثرآن تؼثثدّ  ومثثع ذوثثؽ فثثننّ   واو ؼثثايف وؾعثثرب

س اوؿؼثثدّ  بؽقكثثف أول   ثثاب ىربثثل  ورتثثؿ رؤلثث، اوؼثثرآن كػرثثف ا ثث ؿراًرا وؾثثـّص 

وؿرقحلاوقفقدي وا
(2)

 ّٓ  ثقرة ]أكف لشقر إوك حداب ف اوعربق، اوؽةمق، اوػرلثدة    إ

[7   قرة اوشقرى: 163اوـحؾ: 
(3)

 (مموثػ)ماكثا لشثقر إوثك أن ـْ مِ    ووذوؽ فننّ 

فؼثثد  ثثان إفضثثؾ »أول   ثثاب ىربثثل وثثؿ لخثثارر بصثثقغ مصثثطؾحات شدلثثدة: 

ػفقمث،  لمثدشا مرث ؿعقه م ا  خدا   ؾؿات معربة ىثـ فؽثرة اإل ثة  اومدلثدة

وغ، دلـق، و فـقتق، يف اوؿم ؿعثات وثدلدة او ـظثقؿ  و رلب، مـ وغ ف او ل أ بحت

                                                           

(1) Trimingham, Christianity among the Arabs, 243-55 .  
  1:17 راشع ألًضا ر او، تةرق،

(2) Jeffery, The Qur‟ān as Scripture, 67-68; Q 3:3 
ـْ ]}مـ  قرة إحؼاع:  12 ؿا تؼقل أل،  (3)

ٌا [  َِ اُب ُمقَ ك إَِماًما َوَرْحَؿً، َوَشَذا  َِ اٌب َ ْبؾِفِ َومِ [ ]ُمَصد 

ـَ  ـَ َظَؾُؿقا َوُبْشَرى وِْؾُؿْحِرـِق ِذل   {وَِراًكا َىَربِق ا وُِقـِْذَر اوَّ

 اكظر ألًضا: 

Thyen, Bibel und Koran, 221; C. Gilliot and P. Larcher, EQ, “Language and style of the 

Qur‟ān,” 3:109. 
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شؿقثع وإبروقات وإدلرة   بؾ  رون مـ مقوده وأكصاره اوذلـ أحارقا بف مثـ 

«اومفات
(1)

ووثذوؽ ٓ  :تل قثد ـماكا شل اورثرلاكق، بؽثّؾ واوؾغ، او ل لشقر إوقفا مِ   

مـ اورؿات اوؾغقل، واوؿقاضثقعق، وألكاشقثؾ  اتؽقن مرلو، أن اوؼرآن لعؽس   قرً 

اإلداكثث،  وشثثق مثثا اورثثرلاكق، مخاوػثث، و ق عاتـثثا  إحثثدى تؾثثؽ اورثثؿات شثثل وغثث، 

  ليت ـ ـاووف فقؿا ل

  

                                                           

  78  ص ,Syriac influence on the style of the Kur‟ān"" :مـماكا (1)
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 :سياق اإلدانت

مـاِ ثثَرلـ  كمثثـ اوؼثثرآن وإكمقثثؾ مّ ثث اوصثثقرة اوذاتقثث، اوؿشثثرت ، بثثقـ  ثثّؾ  إنّ 

قشر اوؼثاكقن اوقفثقدي وكا ثَدلـ وؾرثؾط، اوقفقدلث،  او ثل تع ثرب محثض معرفث، وم

شثل اورثقاا اوُؿ مّؾقث، فقثف وغث، اإلداكث، = اوؼاكقن وإ ثاءة ا ث خدا  وؾرثؾط، بـّص 

عثـ واوقىقثد بثاوفة     ؿثا يف اوؾَّ و د لؽقن وفذه اوؾغث، وثؽؾ مباوثراوؿشرت ،  

أو اوـا ثثثد أو اوثثثذاّ  تقثثثر مباوثثثر  ؿثثثا يف اوق ثثثػ اوعثثثدائل  وثثثؽؾاوقوثثثقؽ  و

ـث،  وبؿعاتبث، اوقفثقد لؽثقن اوؼثرآن  ثد أ ثفؿ يف أ ثرب ٕوخاٍص أو شؿاىاٍت معقّ 

ضح شذا يف إىؿثال اورثرلاكق، اوقىظقث،  اطاب رائػل م قر وؾمدل يف زمـف  ول ّ 

( ٕفراشثاط اوػار ثل Demonstration against the Sabbathم ثؾ برشثان اورثبت )

ًبثثا(  وتقرشثثا مثثـ اوؿثثقاىظ اوؿعارضثث، وؾقفثثقد  ثثاو ل تؼرل 345يف  ثثـ،  )اوؿ ثثق 

تؼرلًبثثثا( ولعؼثثثقب  466يف  ثثثـ،  ا إكطثثثا ل )اوؿ ثثثق امثثثـ إ ثثثح   بفثثثا  ثثثّؾ 

(521يف  ـ،  اورروشل )اوؿ ق 
(1)

لـ اوقفثقد  واوشخصثقات ذات دِ ُلث   واوؼثرآن

و د لؽقن شثذا ك قمث، وؾعة ث،   وشف اوخصقص  بؽ قر مـ اومرائؿاورؾط، ىؾك 

وذوؽ فبقـؿا تعرتع بعض  :دل، بقـ محؿد واوِػَرا اوقفقدل، اوؿعا رة وحقاتفاوَؽقْ 

                                                           

 راشع:  ا إكطا لاأفراشاط  اوربشان او او  ىشر  ووؾؿعؾقمات حقل إ ح (1)

S. Kazan, “Isaac of Antioch's Homily against the Jews,” Oriens Christianus 45, 1961, 30-

53; Jacob of Serūgh, Homélies contre les juifs, Patrologia Orientalis 174, ed. and trans. M. 

Albert, Turnhout, Belguim: Brepols, 1976. 
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أو   اوؿؼارع بؿقراث )بـل إ رائقؾ( أو بؽقن )اوثذلـ شثادوا( وثعا اهلل اوؿخ ثار

[62-47 : ثثثقرة اوبؼثثثرة]س اوؿؼثثثدّ  ب ػضثثثقؾفؿ ومبثثثار  فؿ يف اوثثثـّص 
(1)

  فؼثثثد 

حقاًكا ما  اكقا فقفثا شـًبثا أظفرت مؼارع أارى ىبارات اإلداك، اوؿقشف، إوقفؿ  وأ

  وؼؿثثثان  او غثثثابـ  15  اوؿائثثثدة: 126اوبؼثثثرة: ]إوثثثك شـثثثٍا مثثثع )اوـصثثثارى( 

    إوخ[آكػطار

وىصثثقان بـثثل إ ثثرائقؾ اوؿصثثاحبقـ وؾـبثثل  تؿثثردَ  د اوؼثثرآنُ وتاوًبثثا مثثا لمّرثث

ومثع ذوثؽ     إوثخ[26 قرة اوؿائثدة:   92  71  61  54 قرة اوبؼرة: ]مق ك 

تشقر إحدى آلات  قرة اوؿائدة إوثك حقثٍد تقثر مثلوقع وم قثر وةش ؿثا  ىثـ شثذا 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ نثٹاوثثثثـؿط: 

[78اوؿائدة: ] چمث ڃ ڃ ڃ ڃ
(2)

اف، إوك مشاهب، شثذه فباإلض  

 (  ففثل ألًضثا ت ؿاوثك مثع شثقشر إكمقثؾ7  3: 16وفا يف اوؿزامقثر ) أل، بـظائر

                                                           

  126  113اوبؼثرة: ]إوثارة شقثدة  راشثع  لمدر بـا اإلوثارة إوثك أن  ؾؿث، اوقفثقد وثؿ ترث خد  يف أّي  (1)

 [ 36: او قب،  82  51  15اوؿائدة: 

  ، اوبادئ، بث)وعـ( وا  خدامات مبؽرة ومرامق، اوـبطق،وؿزلد مـ اوؿعؾقمات حقل اوؾعـات اوؼرآكق (2)

 راشع:

J. Healey, “The realities behind tomb inscriptions: Imagining Nabataean law,” in Z. al-Salameen 

(ed.), Proceedings of the First Nabataean Symposium, forthcoming; idem, “Fines and curses: Law and 

religion among the Nabataeans and their neighbours,” in R.G. Kratz and A. Hagedorn (eds.), Law and 

Religion in the Eastern Mediterranean, forthcoming. 
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ف فقف او عرلػ باوؿرقح ىؾك مؼرب، ودلدة مثـ داود  وحقث  وّشث   حقُ  شاءكم ّ 

-نقن واوصثدو ققاوػرلرق-إشاكات وـقع، وؾرؾطات اوقفقدل، 
(1)

   ؿثا أن لرثقع 

وِد يف مدلـث، داود )وق ثا و د وُ     إوخ(41: 7  لقحـا 1اوؿرقح  ؾقؾ وداود )وق ا 

  27: 9 كود )مّ ث  ولشقر إوثك أم ثال تر شثفد برثؾطان دا«ابـ داود»(  وُلدىك 2

(  فاإلكمقؾ بروال، مّ ك لمثد اوعة ث، بثقـ لرثقع وداود 3: 6  وق ا 25: 2مر س 

ـِ إِْبثراِشقؿَ »بثث واضح، ودرش، أكف ُلػ  ح ـِ َداُوَد اْبث  « َِ ثاُب مِثقةَِد َلُرثقَع اْوَؿِرثقِح اْبث

 ( 1:1 ك)م ّ 

  رلّا مؽاك، داود ودى اوؿرقحققـ اوررلان مثـ اوعصثر اوؼثدلؿ اوؿ ث وت عاظؿ

ؾثث، يف اوؽـثثائس اورثثرلاكق، ة اوعظقؿثث، واو قبثث، اوؿ ذوّ وربؿثثا  ثثان ورمزلثث، داود وؾـبثثقّ 

دوًرا فثثاىًة يف اإلبؼثثاء ىؾثثك  ثثقة رمزل ثثف يف اوق ثثط اوؼثثرآ   وٓ تبثثدأ اوؽ ابثثات 

بعثثض اوؿثثموػقـ  اورثثرلاكق، بؿمثثرد تثثةوة مثثـ اوؿزامقثثر )  ثثاب داود(  بثثؾ إنّ 

ًٓ ا ث  ـائق  ُلمِ اوررلاكققـ  م ؾ لعؼقب اورروشل   اّؾقن داود إشة
(2)

  و ثد تؽثقن 

                                                           

 [:63: اوزاثثرع]كمثثد يف اوؼثثرآن إدراً ثثا شقثثًدا وؾطائػقثث، اوقفقدلثث، اوؿـ شثثرة يف زمثثـ اوؿرثثقح يف  ثثقرة ( 1)

   ڃمث ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ نثٹ

 Homélies contre les“ :يف   اب dawȋd gȃbyȃداود اوؿخ ار  :م ؾ  راشع معـك و قاا  ػات (2)

Juifs,” 136-81.  وقعؼقب اورروشل  ففذا آ  خدا   د لؽقن مر قحك مـ إكاشقؾ اوررلاكق،  ؿا يف

= 
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  ظؾثت مقشثقدة كرة إوك اوـرا اوثداودي وؾؿرثقح يف إكمقثؾ مّ ثاإلوارة اوؿ ؽرّ 

بثثقـ م حثثدبل اورثثرلاكق، مثثـ اوؿم ؿعثثات اوؿرثثقحق، ح ثثك و ثثؾت إوثثك شزلثثرة 

اوعرب  فرت ت بدورشا يف  قرة اوؿائدة إوارًة مؼ ضب، وداود بآ رتان مثع إداكث، 

 بـل إ رائقؾ  

  

                                                           

= 

 :   ؿا أكف ل قازى مع آ  خدا  اوعربل اوؿذ قر يف  قر27  26: 13   أو مر س31  24  22: 24 كم ّ 

    إوخ[56  اوؼؾؿ: 87  إكعا : 179آل ىؿران: ]
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 :ضد الزياء

لؿ ؾ اورلاء أ رب ذكقب اوػرلرققـ يف إكاشقؾ  فقربز رلاؤشؿ تؿاًما يف إكمقؾ 

 اوررلا  إلكمقؾ مّ ك بصدد اوػرلرققـ بلىؿاوفؿ اوخّقرة اوُؿعؾـ،  ولؼقل اوـّص  مّ ك

(Pharisees, wa kulhȗn ‘abdayhȗn ‘ȃbdȋn dnȇtḥazȗn labnay anȃšȃ :)

(5: 23)م ك  « َأْىَؿاوِِفْؿ َلْعَؿُؾقَكَفا وَِؽْل َتـُْظَرُشُؿ اوـَّاُس  َوُ ّؾ »
(1)

وذوؽ فنن  :

ر أكصاره  ائًة   ḥȗrȗ dȇyn bzedqȃtkȗn dlȃ tȇ„bdȗnȇh qdȃm)اوؿرقح لحذ 

bnay anȃšȃak dtitḥazȗn lhȗn :)«اَ  اوـَّاِس ا ـْ َأْن َتْصـَُعقا َ َدَ َ ُؽْؿ ُ دَّ
ْحَ ِرُزوا مِ

اوررلاكق، مـ آ  باس إول  "abdayhȗn" (  و ؾؿ،1: 6)م ك  « وَِؽْل َلـُْظُروُ ؿْ 

تعـل )أىؿال( "bȃdȇ‘" ؼ، مـ ُمش
(2)

( وشل ىبادةوشل مشاهب، وؾؽؾؿ، اوعربق، )  

 ؾؿ، كؿقذشق، تليت يف اوؼرآن واورتاث اإل ةمل اوةحؼ بؿعـك )إىؿال اودلـق،( 

  إوخ  بؿ ُلشار إوك [29   قرة لقكس: 266 قرة إىراع: ]أو )أفعال اوعبادة( 

 اوؿش ؼ، مـ "zȇdqȃtkȗn" بؽؾؿ،إحدى تؾؽ اوعبادات يف آ  باس او ا  

"zȇdqȃtȃ" أو  باوصد ،)إىؿال اوحرـ،/  د ،(   ؿا أوقر إوقفا يف اوؼرآن  :أي

  إوخ[276  263 قرة اوبؼرة: ]اوصد ات 
(3)

ويف إكمقؾ مّ ك  لما أن ت ؿ   

                                                           

  ترشؿ، ألات اوررلاكق،  ؾفا مـ اش فاد اوؿموػ( 1)

(2) J. Payne-Smith, A Compendius Syriac Dictionary, Oxford: Clarendon Press, 1979, 397 

  116اوؿرشع كػرف   (3)
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ا أو ح ك اوصةة  بناةص  أي رّ اوعبادات وأىؿال اوبِ   :وإىؿال اوخّقرة  او صد 

ا ر  
(1)

 ڎ نثڎ :ففؾ لؿؽـ أن تؽقن إوارة اوؼرآن إوك أن إحبار واورشبان  

اكعؽاً ا ودرال ف بلن اوػرلرققـ تصّد قا  [ 34: 31 قرة او قب، ] مث ژ ڈ ڈ

ىةكقً، اّدىاًء ورلاًء  ووقس يف  بقؾ اهلل؟ لزداد رشحان شذا آح ؿال يف آل، مـ 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ [:38 اوـراء:] قرة 

 dnȇtḥazȗn"وث (calque) شل ترشؿ، ا رتاضق، (رئاء)  و ؾؿ، مث    ڀ ڀ

labnay anȃšȃ" :« حق  حاو، اوؿػعقوق، وث)رئاء( تـؼؾ «وَِؽْل َتـُْظَرُشُؿ اوـَّاُس  

فضًة ىـ (  dnȇtḥazȗnيف  ؾؿ،  d) وررقَّ، اإلحراس باوفدع اوؿقشقدة يف

مـ إكمقؾ   حاح اورادسى و  دً  -ّؼ وشق ُمحِ -ذوؽ  لرى فؾفؾؿ رودووػ 

 ٹ ٹ نثٹ مّ ك يف ألات مـ اورابع، ح ك اورابع، مـ  قرة اوؿاىقن:

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

ڌمث
(2)

دا ا  فنن شذه ألات وـظر ىـ اا ةع بـق، اومؿؾ، ومػرا   وبغّض 

   كاوؼرآكق، تعؽس وىًقا ودلًدا بق الا اوؿرقح يف إكمقؾ م ّ 

                                                           

(1) Khouri, “Selected ethical themes,” 108, 212-15 

(2) Rudolph, Die Abhängigkeit des Qorans, 13. Ahrens, “Christliches im Qoran,” 162; 

Speyer, Die biblischen Erzählungen im Qoran, 450-51, 458; Thyen, Bibel und Koran, 193 



 

 

 اينييف القرآن وإنجيل مجّى الّس اإلدانة 

 ثرجامت

(35) 

 :الكتَبتضد 

وؼد شاء اورلاء يف إكاشقؾ شامًعا بقـ اوػرلرققـ واوؽَ ب،  اوُؿر حؼقـ و داك، 

َوْلٌؾ »: "wȃy lkȗn sȃfrȇ waprȋšȇ nȃsbay bapȇ" اوؿ ؽررة  فقؾعـفؿ اوؿرقح

لِرق قَن اْوُؿَراُؤوَن! َفا اْوَؽَ َبُ، َواْوَػر  (11  6وق ا   23)مّ ك « َوُؽْؿ َأل 
(1)

ورتؿ ىد    

ّٓ )اوؽ َ  sȃfrȇ ظفقر  ؾؿ، إوارتف إوك اوقفقد يف شذا   أنّ ب،( اوررلاكق، يف اوؼرآن  إ

  ولقشد شـا أمران [5 قرة اومؿع،: ] گمث گ نثگاوشلن ارتبطت بث

ب،  َ اوؽَ  كظًرا ٕنّ  :ب، اوقفقد َ ا ىؾك اوؽَ أن شذا اوق ػ لبدو شمقمً  :األول :مفؿان

باورتؿ مـ ىد  إوارة آربر شقػري  :والثاينحامؾقـ وؾؽ ا   نـ  د لؽقكقشؿ مَ 

بت او اكق، يف مرحؾ، ذواتا أ ؾ  رلا   إذ ىرّ  وأ ػار( sāfre) اوؽؾؿ قـ أنّ  -إوقف

مبؽرة  كظًرا وظفقرشا يف اوؼرآن ىؾك  قغ، شؿع او ؽرقر  وبِـاًء ىؾك ذوؽ فنن 

وربط اوؼادمقـ مـ اؾػق، فرلرق، ىؾك ما لبدو  ( sāfre) إداك، إكمقؾ مّ ك وؾؽَ ب،

اوؼرآن بقـ )إ ػار( واوفمق  ىؾك اوؽ ب، اوقفقد  لؽقكان شزًءا مـ اطاب إداك، 

َ ب،  إذ لؼقل ىـ واحد  ولدىؿ اوؼرآن تؾؽ اودىقى بػضؾ مق ػف اوفازئ باوؽَ 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ نثٹ [:79 اوبؼرة:  قرة]اوقفقد يف 

   ڇمث ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

                                                           

  مـ إكمقؾ مر س 46-38: 12 حاح  ارهنا بآلات اإل (1)
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اوؼثثرآن )أووئثثؽ اوثثذلـ لؽ بثثقن اوؽ ثثاب بللثثدلفؿ( ٓ لعؽثثس ممثثرد  ضفثثرفْ 

 ثث، اورثثابؼ، وترشؿ فثثا وىثثل ب صثثحقح اوـصثثقص اوقفقدلثث، واوؿرثثقحق، اوؿؼدّ 

اَوثرًة وؾؽَ بث، اوقفثقد، أ  ثر ُمبَ وتـؼقحفا وتحرلرشا  بؾ شل إداكث
(1)

 ؿثا أن  ثقغ،   

إلكمقثؾ اورثرلا  اإلداك، يف اوؼرآن )ولؾ + وث + ا ؿ مق قل( تعؽس كظقر ا يف ا

(ك )وي ول + ضؿقروؿ ّ 
(2)

   ؿا لؿؽـ ا ث ـ اج ىة ث، أاثرى مثـ  ثقغ، اإلداكث، 

 ثحاح ـُ اوؿرثقح اوػرلرثققـ يف اإلتؽرر َوعْ  ذْ إِ  :رة شذهاوؿؿقزة اوؿؼصقدة اوؿؽرّ 

وحثده  كحثق  ثبع مثرات وثبف م  اوقثات ىؾثك  كاو او  واوعشرلـ مـ إكمقثؾ مّ ث

لِرثق قَن اْوُؿثَراُؤونَ  َوْلٌؾ َوُؽثْؿ َأل َفثا» : قغ، )اكظثر أىثةه(  وباوؿ ثؾ   «اْوَؽَ َبثُ، َواْوَػر 

                                                           

 : شؽقؽ باوؽ ب، واوُؿحرفقـ اوقفقد لم د أهنا مقتقػ،  رآكق، واضح،اور آلات  رآكق، أارى أن فِ ُتظْ  (1)

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ نثڀمـ  قرة اوـراء لقضح:  46فاوؼرآن يف أل، 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

  ڍمث ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .Jeffery, FV, 136راشع:  {راِىـا}وةرةع ىؾك معؾقمات أ  ر حقل ا  خدا  

(2) Smith, A Compendius Syriac Dictionary, 107. 
ـّ   ؾؿ، )وي( مقشقدة يف اوؾغ، اوعربق،  ؿرادع  ؾقؾ آ  خدا  وث)ولؾ(  ويف ظّؾ  بقشقد أ ؾ آرامل  اوظ

 لرى أن شذه اوفقئ، وؾؽؾؿ، تليت بؿ اب، تل قد    رلا  مح ؿؾ وؾؽؾؿ،  فنن زامقت

While suspecting a possible origin from Syriac-Aramaic, Zammit proposes that this form is 

an abbreviation. M. Zammit, A Comparative Lexical Study of Qur‟ānic Arabic, Leiden: 

Brill, 2002, 443, 616. The Matthean-Qurʾānic context of the phrase‟s usage suggests that 

the Syriac phrase wȃy li over an extended period of oral transmission merged into the 

Arabic wayl, leaving traces of the original Syriac wȃy in way. 



 

 

 اينييف القرآن وإنجيل مجّى الّس اإلدانة 

 ثرجامت

(37) 

يف  ثقرة اوؿر ثةت ىشثر   مث ٿ ٺ نثٺ :ر اوؼرآن اوؾعـ ىؾثك  ثقغ،لؽرّ 

ـ شثؿ أووئثؽ اوؿؽثذبقن  اوـظر ىـ تػرقر شذه أل،  أو تحدلد َمث وبغّض   مرات

ط اوطثائػل وؾؼثرآن  فة بد أن تؾؽ اوصقغ، مـ اوؾعـ  اكت مػفقم، شقًدا يف اوق ث

ب، اوؼثادمقـ مثـ اؾػقث، حااامقث، فرلرثق، أو  َ إداك، اوؽَ  :أي-وبـاًء ىؾك اوؿضؿقن 

آ ثث خدا  اوؿ طثثابؼ و عبقثثر )ولثثؾ وِثثث(  :أي-  وىؾثثك إ ثثؾقب -ما ثثقرتق،

وغث، اإلداكث، اوؿشثرت ، بثقـ اوـصثقـ تظفثر بقضثقح مثرة  فثننّ  -وتؽرارشا اوؿـ ظؿ

 باكق، 
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 ثرجامت

(38) 

 :نيضد قتل النبيّ

ر تضا اوؿرقح ىؾك اوػرلرققـُلظْ   حاح او او  واوعشرلـ يف اإل ِفر تػم 

 mashdȋn antȗn „al nafškȗn)   بًبا آاًرا إلداك فؿ يف أل، اوؼائؾ، كمـ م ّ 

dabnayȃ antȗn daqṭalȗ lanbȋyȇ) :« َْأْبـَاءُ  َأكَُّؽؿْ  َأْكُػِرُؽؿْ  َىَؾك َتْشَفُدونَ  َفَلْكُ ؿ 

ـْ  َتْفُرُبقنَ  َ ْقَػ  (    31ِء )إَْكبَِقا َ َ َؾ،ِ  «(33َشَفـََّؿ؟ ) َدْلـُقَك،ِ  مِ
(1)

  فُقؼال يف 

 َتْشَفُدونَ  َفَلْكُ ؿْ » :( أيmashdȋn antȗn „al nafškȗnاوؿخطقط اورقـائل )

«َأْكُػِرُؽؿْ  َىَؾك
(2)

( مـ اوؿؼارع اوؿؿقزة مـ 37-33: 23 كد ألات )م ّ    ؿا ُتعَ 

  او ل وفا إوارات تقر مباورة يف إكمقؾل مر س ووق اكإكمقؾ م ّ 
(3)

  ولع رب   ؾ 

رة يف اوؼرآن او ل إكبقاء وتؽذلا ر آ ؿ مـ اوؿةمات وآ امات اوؿ ؽرّ 

                                                           

اوؼرآ  وفذه  ذي ٓ ل شابف مع اوـّص   او48-47: 11 حاح يف شذا اوصدد راشع إكمقؾ وق ا اإل (1)

 اودرش، 

(2) Kiraz, Comparative edition of the Syriac Gospels, 1:361 
وَِؽ َأْلًضا َ اَوْت وِذَ »  اوؼائؾ: 49: 11 حاح   ووق ا اإل5-1: 12 حاح راشع مـ إكمقؾ مر س  اإل (3)

: إِك ل ُأْرِ ُؾ إَِوْقِفْؿ َأْكبَِقاَء 
ِ
َلا »اوؼائؾ:  34: 13 حاح   واإل«َوُرُ ًة  َفَقْؼُ ُؾقَن مِـُْفْؿ َوَلْطُرُدونَ ِحْؽَؿُ، اهلل

ٍة َأَرْدُت َأْن  ـَ إَِوْقَفا  َ ْؿ َمرَّ ََٓدِ  َ َؿا َتْمَؿُع ُأوُرَوؾِقُؿ  َلا ُأوُرَوؾِقُؿ! َلا َ اتَِؾَ، إَكْبَِقاِء َوَراِشَؿَ، اْوُؿْرَ ؾِق َأْشَؿَع َأْو

َشاَشُ، فِرَ     «اَاَفا َتْحَت َشـَاَحْقَفا  َوَوْؿ ُتِرلُدوا!اودَّ

 Thyen, Bibel und Koran, 123 :وراجع
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 ثرجامت

(39) 

رقلؾ ٓحظفا اوباح قن مـذ أمدٍ 
(1)

كك وبالر أبرشا ح ك إكمقؾ م ّ   واو ل تؼػّ 
(2)

  

 ان تعؽران وغ، إداك،  َ َؾ، إكبقاء أ  ر تحدلًدا  ففـا  آل ان  رآكق وىؾك كحقٍ 

 ۆئ ۆئ ۇئ نثۇئ :إحداشؿا ت ؿ ؾ يف اوؼقل :كبـػس أ ؾقب إكمقؾ م ّ 

 ۇ ڭ نثڭ :  واو اكق، يف[37 :  إىراع136إكعا : ] مث ۈئ ۈئ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

[21 :آل ىؿران] ېمث ې ې ۉ
(3)

تعبقري )اوشفادة    و حقح أنّ 

ًٓ  اىؾك اوـػس( و)  ؾ إكبقاء( ظفرَ  س اوعربييف اوؽ اب اوؿؼدّ  أو
(4)

د أن قْ   بَ 

يف شذا  كوؿـا ش، اوعة ، اوقرقدة بقـ وغ، اوؼرآن ووغ، إكمقؾ م ّ  اشـا   ببً 

 َلْؼُ ُؾقنَ }و {َأكُػِرِفؿْ  َىَؾك َوِفُدواْ } :اومؿع بقـ او عبقرلـ اوعربققـ دّ عَ إذ لُ  :اوصدد

ـَ   mashdȋn antȗn „al nafškȗn) :اوؼائؾ  اكعؽاً ا وؾ عبقر اوررلا  {اوـَّبِق ق

                                                           

مـ  ػر اوةولقـ   41: 26مـ  قرة اوـراء   ؿا تشقر إوك ألات  155و داك، أوشف م عددة يف أل،  (1)

ا  قرة   وراشع ألًض Horovitz, Koranische Untersuchungen 186 :راشع  وبخصقص شذا اوشلن

   إوخ 18لس:     قرة184   قرة آل ىؿران: 98اوبؼرة: 

 ,Die biblischen Erzählungen im Qoran, 365 :مـ  قرة آل ىؿران  راشع 112فقؿا لخص أل،  (2)

417-19 

  155   قرة اوـراء: 181 قرة آل ىؿران:  (3)

-12: 2  لؼد   ػر أرمقا 16-7:12و  2:12    ػر ىامقس9:26   ػر كحؿقا 19: 31 ػر او  ـق،  (4)

 Jeffery, The :اورقاا اوؽامؾ و ردل، إداك،   ؾ، إكبقاء   ؿا لؿؽـؽ آرةع ىؾك شذه اوـؼط، يف 16

Qur‟ān as Scripture, 26 
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 ثرجامت

(46) 

dabnayȃ antȗn daqṭalȗ lanbȋyȇ واورؿ، إارى او ل تشقر كقًىا ما إوك  )

 :  شل او شابف بقـ  قل اوؼرآنكآى ؿاد اوؼرآ  ىؾك او ؼؾقد اوعائد إوك إكمقؾ م ّ 

ـْ  َتْفُرُبقنَ  َ ْقَػ » كاوـار[  و قل إكمقؾ م ّ  :]أي  ېمث ې نثې  مِ

  «َشَفـََّؿ؟ َدْلـُقَك،ِ 
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 ثرجامت

(41) 

 :قلوهبن والقاسيتوالعُوي  الصُنّ ضدّ

 ٻ نثٱم ًة:  إىراع  اوـار  فقؼقل يف  قرة أشَؾ    قًرا ما لصػ اوؼرآنُ 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ەئ ەئ ائ ائ ى   نث :ؾتُفص  ر يف  قرة ول ؽرّ   مث(179   )ٹ ٹ

 َ ْؾَا  َٕنَّ » :كاوق ػ يف إكمقؾ م ّ   وكمد م ؾ شذا مث(44) ۇئ ۇئ وئ وئ

ْعا شَذا ُضقا  َ َؿاُىَفا َبُؼَؾ  َ دْ  َوآَذاَكُفؿْ  َتُؾَظ  َ دْ  اوشَّ  ȇt„bay lȇhُىُققَكُفْؿ ) َوَتؿَّ

gȇr lbȇh d„ammȇ hȃnȃ wa bidnayhȗn yaqȋrȃyȋt šam„ȗ wa 

„aynayhȗn „amṣȗ):  َِوَلْػَفُؿقا بِآَذاكِِفْؿ  َوَلْرَؿُعقا بُِعُققكِِفْؿ  ُلْبِصُروا َئةَّ و 

(  ف ؽقن شذه أل، يف آار 15: 13 حاح إ  ك)م ّ  «َفَلْوِػَقُفؿْ  َوَلْرِشُعقا بُِؼُؾقبِِفْؿ 

وعقاءأإمر ا  باً ا مـ  ػر 
(1)

ًٓ بلن أل، اوؼرآكق، تعؽس اوؾغ،    مؿا لرت  اح ؿا

و شابف اوؿػردايت وعقاء  وىؿقًما فنن اأأو اوعربل، ورػر  كاوررلاكق، إلكمقؾ م ّ 

قـ اوررلا  واوعربي أ قى بؽ قر  مؿا لضعػ اح ؿال واورت قبل بقـ اوـّص 

اوعربل باوعربي اتصال اوـّص 
(2)

ترشؿ،  دّ ُلعَ  وئمث ەئ نثەئ :فاوؼقل اوؼرآ  :

                                                           

  88برقرة لقكس :  6:16قاء عوأ ارن  ػر  (1)

ك واوؼرآن  فقـص اورػر: روال، م ّ  ؾقًة ىـ اوؾغ، يف اإلكمقؾ ب 6:16تخ ؾػ اوعربل، يف  ػر أوعقاء  (2)

ْؾ )» ْعِا َوَبؼ   ُلْبِصَر بَِعْقـَْقِف َوَلْرَؿَع بُِلُذَكْقِف َوَلْػَفَؿ بَِؼْؾبِِف  ( ُأُذَكْقِف َواْرُؿْس َىْقـَْقِف  وَِئةَّ hakbedَتؾ ْظ َ ْؾَا شَذا اوشَّ

  «َع َفُقْشَػكَوَلْرشِ 
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 ثرجامت

(42) 

آَذاَكُفْؿ َ ْد »(: bidnayhȗn yaqȋrȃyȋt šam„ȗ, litوؾؼقل اوررلا  ) ا رتاضق،

ر( او ل تعـل بَِؼؾ  تعؽس اوؽؾؿ، )اوحال( اوررلاكق،  ْ   فؽؾؿ، )وَ «َبُؼَؾ َ َؿاُىَفا

yaqȋrȃyȋt   َك( تؼابؾ تؼرلًبا معـك اوؽؾؿ، ؿً  ذوؽ فنن اوؽؾؿ، اوعربق، )ى

)إتؿاض اوعققن( :أي ,maṣ‘اوررلاكق، 
(1)

   

س يف اوعثربي اوؿؼثدّ  ىؾثك مـثقال اوثـّص  كمـ اوؼرآن وإكمقؾ مّ ث ولـرج  ّؾ 

يف إ ثؾ  ثؿ، وؾػرىثقن اوؿ عـثت  دّ اوؼؾثقب اوؼا ثق،  او ثل ُتَعث ه وؿقتقػ،راتؽر

اوثثذي وثثؿ لرثثؿح وؼثثق  مق ثثك باوثثذشاب  فاوؿرثثقح ألًضثثا لفثثاشؿ اوػرلرثثققـ 

ـْ َأْشِؾ َ َراَوِة ُ ُؾثقبُِؽْؿ »( : qašyȗt labkȗnمر خدًما شذه اوؿقتقػ، )
إِنَّ ُمقَ ك مِ

ُؼثثقا كَِرثثاَءُ ؿْ  (  وىؾثثك كحثثق مؿابثثؾ  فثثاوؼرآن بعثثد 8: 19 ك)مّ ثث «َأِذَن َوُؽثثْؿ َأْن ُتَطؾ 

 نثڳ  رده وقا ع،  دلؿث، تحؽثل ىصثقان بـثل إ ثرائقؾ  لثروي يف  ثقرة اوبؼثرة:

 ڳ
 مث ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ (2)

(3)
  وبثثثثثثثثرتؿ او ؽثثثثثثثثرار 

                                                           

(1) Smith, A Compendius Syriac Dictionary, 418. 
: أن شماء Materials for the History of the Text of the Qur‟ānلؼرتح آربر شقػري يف   اب  (2)

  118  27اوؽؾؿ، او اكق،  اد  مـ مصحػ مخ ؾػ  ص

 {ٌػ ـا ُتؾْ قبُ ؾُ  ُ }حق  ا  خد  تعبقر  [155 قرة اوـراء: ]  راشع ألًضا يف شذا اوشلن 74 قرة اوبؼرة:  (3)

 :اكظر اوؿـا ش، يف«  ُتْؾُػ اْوُؼُؾقِب » 26: 9اوذي لع رب إىادة  قات، وؾصقرة اوؿر خدم، يف  ػر إرمقا 

Geiger, Was hat Muhammed, 8; Thyen, Bibel und Koran, 203   
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 ثرجامت

(43) 

س اوعثربي  فؾقرثت اوؾغث، اوعربلث، شثل اوؿقتقػث، يف اوؽ ثاب اوؿؼثدّ  اوقاضح وفذه

اوؿـعؽر، يف اوؼرآن  بؾ اوررلاكق،
(1)

بصثرع اوـظثر ىثـ اوحاوث، -بـاًء ىؾك ذوثؽ   

( اورثثرلاكق، واوحاوثث، اوػعؾقثث، وؽؾؿثث، ) َرثثت( اوعربقثث،  qašyȗtآ ثثؿق، وؽؾؿثث، )

يف وغثث،  كر تقضثثقح اوصثثقات، اوؿ طابؼثث، تؼرلًبثثا باوثثرتا  اوؼثثرآن وإكمقثثؾ مّ ثثل ؽثثرّ 

 اإلداك، 

  

                                                           

ُد َ ْؾَبفُ »: 21: 4لؼال يف  ػر اوخروج  (1) ئقؾ    ػر  ؿق1  26: 11اكظر ألًضا  ػر لشقع «  وؽِـ ل ُأَود 

 Zammit, A Comparative Lexical Study of Qur‟ānic Arabic, 339 :  إوخ  وراشع6:6
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 ثرجامت

(44) 

 :اإلدانت يف يوم القياهت

مثـ اوؼثرآن  إاقثرة وؾغث، اإلداكث، يف  ثؾ  ؾ لق  اوؼقام، إرض اوؿشرت ، لؿ ّ 

ولثثق  اوؼقامثث،  غقثره مثثـ اوؿقتقػثثات اودلـقث،  مر حضثثر مثثـ اوؽ ثثاب   واإلكمقثؾ

  (2-1: 4  مةال 17-15: 66وعقاء أ  5-4: 81س )اوؿزامقر اوعربي اوؿؼدّ 

فاوؿشثفد  ك كمقؾ م ّ فبعض اوصقر اوؿؿقزة ىـ لق  اوؼقام، تع رب فرلدة باوـرب، إل

لمرثد أشؿقث،  ك ثحاح اوخثامس واوعشثرلـ مثـ مّ ثوقق  اوؼقامث، يف اإلاوقا ػ 

اوعثثدل اإلوفثثل اوؿ ثثاول اوثثذي لثثزىؿ )تثثقر أكدرلِثثف( أكثثف مثثـ اوؿبثثادئ اومقشرلثث، 

وؾؽـقر، اوررلاكق، اوؿبؽرة
(1)

صثقن بثاوؼرآن  ففثذا اوؿؼطثع   و ؿثا لثرى اوؿ خّص 

، وؾؼثثرآناوحّقثث ولثث،راإُ ر يف اوصثثقرة ل ؽثثرّ 
(2)

لبثثدأ شثثذا اوؿؼطثثع يف إكمقثثؾ مّ ثثك   

ـَ َمَعثُف  َفِحقـَئِثٍذ »بث لِرثق ـُ اإِلْكَرثاِن فِثل َمْمثِدِه َوَشِؿقثُع اْوَؿةَئَِؽثِ، اْوِؼد  َوَمَ ك َشثاَء اْبث

 َمْمثثِدهِ 
 
(31: 25ك )مّ ثث «َلْمؾِثثُس َىَؾثثك ُ ْرِ ثثل

(3)
شـثثا فؿقضثثع ابثثـ اإلكرثثان شا  

                                                           

(1) Andrae, Les origines de l'islam et le christianisme, 105-6. 
(2) Rudolph, Die Abhängigkeit des Qorans 15, 17; R. Bell, A Commentary on the Qur'ān, 

ed. C.E. 
Bosworth and M.E.J. Richardson, Manchester: University of Manchester, 1991, 2:539; R. 

Paret, “Sure 107,” in R. Paret (ed.), Der Koran, Darmstadt: Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 1975, 192-96 

(3) Thyen, Bibel und Koran, 197مثـ  ثقرة آل  55رت ىؾثك ألث،   لظثـ تثالـ أن شثذه ألث،  ثد أّبث

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ نثٿىؿثثثثثثثثثثران: 

= 
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 ثرجامت

(45) 

وثذوؽ لؼثقل:  :ف يف اوؼثرآنذاتف محّؾثاإلوف ب واوذي لشقر إوك اوؿرقح حؽًؿا  لحّؾ 

ولزلثثد   [17 ثثقرة اوحا ثث،: ]  کمث ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ نثڎ

ـْ َبْعثٍض َ َؿثا ُلَؿق ثُز » :كإكمقؾ م ّ  ُعقِب  َفُقَؿق ُز َبْعَضُفْؿ مِث َوَلْمَ ِؿُع َأَماَمُف َشِؿقُع اوش 

ـَ اْوِمثثَداءِ  اِىثثل اْوِخثثَراَع مِثث  ٺ نثٺ(   ؿثثا لؼثثقل اوؼثثرآن: 32: 25 ك)مّ ثث «اورَّ

[47اوؽفثثثثثثثػ: ] مث ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
(1)

  ولزلثثثثثثثد 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ نثڳاوؼرآن يف مقضع بثاٍن مـثف يف شثذا اوشثلن: 

ـْ َلِؿقـِثثِف »: ك  بقـؿثثا لؽؿثثؾ مّ ثث[69اوحثثج: ] مث ں ں َفُقِؼثثقُؿ اْوِخثثَراَع َىثث

ـِ اْوَقَرارِ  (33: 25 ك)مّ ث «َواْوِمَداَء َى
(2)

يف  اوـثاَس  اوقا عث، لمعثؾ اهللُ   ويف  ثقرة 

 :ووثثرارشؿ: )أ ثثحاب اوشثثؿال(  ممؿثثقى قـ  اقثثارشؿ: )أ ثثحاب اوقؿثثقـ(

  ولثربط اوؿ خصصثقن كاء مثـ إكمقثؾ مّ ثدَ  إما ـ او ل وغؾ فا اوخراع واومِ 

                                                           

= 

   ڇمث ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

  ترشؿ، أل،: لق ػ ىؾل -

   مث ۀ ۀ ڻ ڻ نثڻ :71اكظر يف  قرة اإل راء :  (1)

ٓ لما اؾط شذا اوؿشفد بنوارات وؾؿشفد اوذي ُتصّقر فقف اورؾط، اإلوفق، وقرقع  ووقس فصؾ  (2)

: 22  ووق ا 36: 12 ؿا ذ ر يف إكمقؾ مر س  اوـاس لق  اوؼقام،  فػقف ابـ اإلكران شاوس ىؾك لؿقـ اورّب 
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(46) 

ر أ ثثحاب اوؿقؿـثث، بدرا ثث، اوؼثثرآن بثثقـ شثثذه ألثث، وآلثثاٍت مثثـ  ثثقرة اوبؾثثد تثثذ ُ 

كاوخثامس واوعشثرلـ مثـ مّ ث حاح وأ حاب اوؿشلم،  باإل
(1)

  اوثذي لقضثح 

ـْ َلِؿقـِثثفِ malkȃُبثثؿَّ َلُؼثثقُل اْوَؿؾِثثُؽ )»بثثاوؼقل:  ـَ َىثث ثثِذل َتَعثثاَوْقا َلثثا »(: ymȋnȇh) ( وِؾَّ

: 25 ك)مّ ث «(ȃlmȃ‘) ُمَباَر ِل َأبِل  ِرُبقا اْوَؿَؾُؽقَت اْوُؿَعدَّ َوُؽْؿ ُمـُْذ َتْلِ ثقِس اْوَعثاَوؿِ 

34)
(2)

   ثقرة 116 ثقرة اوؿممـثقن: ] {ؾِثؽاوؿَ }ل اهلل با ثؿ   ويف اوؼرآن ُ ثؿ  

 ثقرة اوزاثرع: ] مث ۋ نثٴۇ :  دىثا اوصثاوحقـك  و ؿثا يف مّ ث[114رف: 

إىؿثثال اوصثثاوح، او ثثل ُلمثثزى ىؾقفثثا إبثثرار   كَصثثك يف إكمقثثؾ مّ ثثوُتحْ   [76

 نرعثثا  وُ ثثؼقا اوؿرثثا قـ  وإلثثقاء اوغرلثثا  وإوبثثاس اوعثثراة  ورىالثث، اوؿرضثثك 

ؾ شثثثذه (  فباوـرثثثب، إوثثثك اوؿرثثثقح  تؿّ ثثث39-35: 25 كوزلثثثارة اوحبقرثثثقـ )مّ ثثث

إىؿثثاُل تضثثحقً، ىظقؿثث،: ٕن إكرثثاًكا شثثق اوؿرثث ػقد اوثثدكققي مثثـ شثثذه إىؿثثال 

وؽثـ وثقس  ثذوؽ شثق   (46: 25 كؽـ م ؾؼقفثا اوحؼقؼثل شثق اهلل )مّ ثاوخقرة  وو

ـِ اْوَقَرثثاِر » كفقؼثثقل مّ ثث :اوحثثال باوـرثثب، إوثثك إوثثرار ـَ َىثث ثثِذل ُبثثؿَّ َلُؼثثقُل َأْلًضثثا وِؾَّ

(sȇmȃlȇh( ،ِث ـُ إَِوك اوـَّثاِر إََبِدلَّ ِة nȗhrȃ d„ȃlmȃ(: اْذَشُبقا َىـ ل َلا َمةَِىق ( اْوُؿَعثدَّ

                                                           

(1)Rudolph, Die Abhängigkeit des Qorans, 17; Horovitz, “Das Koranische Paradies,” in 

idem (ed.) Der Koran, 62-63; Ahrens, “Christliches im Qoran,” 55, 165; Thyen, Bibel und 

Koran, 240-43 

ك باوصقرة اوعام، واورردل، اوؿخ ؾػ، ىـفا إوك درش، ما يف ٓ لما اؾط شذا اوؿشفد مـ إكمقؾ م ّ  (2)

  69: 22  42: 26أو إكمقؾ وق ا   19: 16  62: 14  36: 12  46 -37: 16 سإكمقؾ مر 
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(damṭȋbȃ ) ِ(  واوعـا ثثثر اوؿخ ؾػثثث، م ثثثؾ 41: 25 ك)مّ ثثث «إِلْبؾِثثثقَس َوَمةَئَِؽ ِثثثف

ر ىـفا يف مؼثارع مخ ؾػث، وفؿ  ُىب   «ةمعدَّ »و قهنا  «اوـار إبدل،»و «]اوقد[ اوقرار»

فػل  قرة اوقا ع، ُحؽِؿ ىؾك )أ حاب اوشثؿال( باوعثذاب اوُؿفؾِثؽ  :مـ اوؼرآن

 ۇئ   نثويف مقاضثع أاثرى مثـ اوؼثرآن كعثرع ىثـ إوثرار:  [ 42اوقا ع،: ]

 :   ؿا أن اوـار يف  قرة اوبؼثرة[63  او قب،: 14]اوـراء:  مث    ۈئ ۆئ ۆئ

)أ ثحاب اوشثؿال( /  :م ثؾ     ؿا أن او شاهبات[24]اوبؼرة:  مث يئ نثىئ

(sȇmȃlȇhو  )( / )كار   ااوثثدلـ فقفثثا(nȗhrȃ d„ȃlmȃو  ) / )   ُأِىثثَدت وِثثث(

(damṭȋbȃ  تع رب ترشؿات ا رتاضق،  مؿا لم ثد اوعة ث، بثقـ اإلكمقثؾ اورثرلا )

إوثرار َصثك إىؿثال اورثقئ، او ثل  ثا  هبثا فػثل مّ ثك ُتحْ  ل:ك واوؼرآن اوعربثوؿ ّ 

َ »ل اوصثاوح، او ثل  ثا  هبثا إبثرار: بـػس ررلؼ، إحصاء إىؿا
ِ
ك ثل ُشْعثُت َفَؾثْؿ ٕ

ل  ُ ـُْت َتِرلًبا َفَؾْؿ َتثْلُووكِل  ُىْرَلاًكثا َفَؾثْؿ َتْؽُرثقكِل  ُتْطِعُؿقكِل  َىطِْشُت َفَؾْؿ َتْرُؼقكِ 

(43-42: 25 ك)م ّ  «َمِرلًضا َوَمْحُبقً ا َفَؾْؿ َتُزوُروكِل
(1)

  

اوؼرآن ألًضا لحصل اوؿمرمقن وؾصاوحقـ ذكقهبؿ او ل أوؼ فؿ يف اوـار  ويف

 جع مظ مط حط مض خض حض جض مص حص مس خس حس جس نثمخفقؼقوقن: 

                                                           

: 32ع يف اورتاث اإل ةمل اوةحؼ م ؿ ًة يف حدل   د ل يف  حقح مرؾؿ: طلظفر شذا اوؿؼ (1)

6232  
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  وىؾك اورتؿ مـ اا ةع [46-43: ] قرة اوؿدبر مث خف حف جف مغ جغ مع

قـ  با   ـاء ىد  إرعا  اوؿرا قـ  إٓ أكف مـ اوؿح ؿؾ أن شذه اوذكقب يف اوـّص 

بقـ لق  اوؼقام، وبقـ ظفقر  اوعة ، معطاة يف شذا آورتا  يف ترؾرؾ او قازلات

اوؼائؿ، اوؼرآكق، باوذكقب يف اوؿؽان كػرف )بعد إوؼائفؿ يف اوـار( وبـػس إ ؾقب 

  ك(  ؿا يف إكمقؾ م ّ «اوذلـ وؿ»)إورار 

َِٓء إَِوثثك َىثثَذاٍب َأَبثثِدي  » :إوثثك كلخؾثثص إكمقثثؾ مّ ثث  tašnȋqȃ)َفَقْؿِضثثل شثثُم

dal„ȃlmȃ)  نثھ   وىؾك كػس اوؿـثقال لؼثقل اوؼثرآن:«َأَبِدلَّ،ٍ َوإَْبَراُر إَِوك َحَقاٍة 

  ويف مقضثثثثثع آاثثثثثر [26] ثثثثثقرة ا:  ﮶مث ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

] ثقرة اوبؼثرة:   ىئمث ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ نثۆئلق ػ ىذاهبؿ: 

  وكةحظ يف شذا اوؿؼطع ألًضا اورتشؿ، آ رتاضق، مـ اوؾغ، اوررلاكق، بثقـ [162

ـَ فِقَفا   (tašnȋqȃ - )اْوَعَذاُب   ( dal„ȃlmȃ -وبقـ )َااوِِدل

،  صثثص اوؼثثرآن حثثقل لثثق  اوؼقامثث، وأحثثدابفا اإل ثثؽاتقوقشق، اوؿرثثفب إنّ 

أو اوؽ ثثاب اوعثثربي  كوغثث، إكمقثثؾ مّ ثث كمثثا لشثثقر إوثث اثثاّص  اوؽ قثثرة  وبشثثؽؾٍ 

ساوؿؼدّ 
(1)

د   أ  ر مـ اوؼدرة ىؾك اوحصر وؾػحص شـا ىؾك كحثق وثامؾ  وتمّ ث

بعض تؾؽ ألثات ىؾثك اوؿشثفد اوؿشثرت  و وثف وشثق لمؿثع اوـثاس  ول حثاور 

                                                           

(1) For more on this see I. Hasson, EQ, “Last Judgment,” 3, 136. 
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  تؿاًمثا  ؿثا [128 ثقرة إكعثا : ]ا مع إورار  ولر ؾفؿ إوك اومحقؿ وخصق  

)راشع أىةه(  لدىؿ آارون وشثقد مقضثقىات  رآكقث،  كفعؾ ابـ اإلكران يف م ّ 

ؾ اثقري اوثذي م ث: (Common Matthean-Qur'anic themesمشرت ، ) مّ ق،

لثثذ ر يف درا ثث ف
(1)

ة واوعظؿثث، اإلوفقثث، واوحرثثاب اوعة ثث، اوقرقثثدة بثثقـ اوـبثثقّ  

  لما أن تؽثقن إم ؾث، ىا ّ  (  بشؽؾٍ 75-67  61-56 :واإلداك، ) قرة اوزمر

 كاوؿذ قرة  افق، و وارة بقشقد ىة ، بقـ وغ، اإلداك، يف اإلكمقثؾ اورثرلا  وؿّ ث

 اوعربل وؾؼرآن  واوـّص 

  

                                                           

(1) Khouri, “Selected ethical themes,” 13-43 
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 خامتت:

د مـ اوؿرقح و ػرقر اوػرلرققـ واوصثدو ققـ أورد إكمقؾ مّ ك اورفض اوؿ مدّ 

س  وك قمثً، و مثارب رار اوؽ اب اوعربي اوؿؼثدّ وؾؼاكقن اوقفقدي بُؾغٍ، ُمدلـ، ىؾك تِ 

اه ُمحّؿثد مثـ لفثقد اوؿدلـث، واقثرب وتقثرشؿ مثـ لفثقد  ثاورفض اوثذي تؾّؼث :مؿابؾ،

رت شذه اوؾغ، يف اوؼرآن  ومع مشار ، اوؼرآن اوحماز  وح ك  رلشقل مؽ،  فؼد ظف

اإلداكث،  ىقرك ابـًا وداود حثافظ اوؼثاكقن اوؿق ثقي ومحثرره  فثننّ  إكاشقؾ تصقلرَ 

اوؼرآكق، وؾرؾط، اوحااامق، واوؽفـقتق،   قرة اإل اءات  شاءت يف أتؾثا اوحثآت 

 ـثف  وبغثّض اورؾط، اودلـقث، يف زم محا ق، وؾغ، اوةذى، او ل ا  خدمفا اوؿرقح ضدّ 

اوطرع ىـ   قر مـ او قازلات اوؿقاضقعق، اوؼادم، يف اوغاوا مـ اإلكمقؾ اورثرلا  

س  م ثثؾ او خػقثثػ يف وؿّ ثثك  اوؿرثث دىق، يف اوـفالثث، روح اوؽ ثثاب اوعثثربي اوؿؼثثدّ 

اوعة ثات اوؾغقلث، مقشثقدة  اوؼقاكقـ او غذول، واو ل قد ىؾك او ضثحق، اوذاتقث،  فثننّ 

 )رئثاء اوـثاس / :ات العربي   اقتتراي ي  م ن الس رةا ي الترجم ألًضا  وذوؽ لشثؿؾ 

dnȇtḥazȗn labnay anȃšȃ  ) َآ ثؿق،[ /ًؿثو)ى[ ك „maṣ  (  و)أ ثحاب]،اوػعؾقث[

 nȗhrȃ و)كار ااودلـ فقفا /(  sȇmȃlȇh و)أ حاب اوشؿال /(  ymȋnȇh اوقؿقـ /

d„ȃlmȃ  )/أىدت وؾؽافرلـ(و hȃy damṭȋbȃ  )/ ىثذاب(و tašnȋqȃ  ) والمف راات

  والتعبي رات المترااف  (  zȇdqȃtȃ و) ثد ات /(  bȃdȇ„ )ىبثادة / :م ؾ المترااف 

 و)وفدوا ىؾك أكػرفؿ ]بصثقغ، ضثؿقر تائثا وؾمؿثع[ /(  wȃy li )ولؾ وث / :م ؾ

mashdȋn antȗn „al nafškȗn  بصقغ، ضؿقر اوُؿخاَرا[(  و)لؼ ؾثقن اوـبقثقـ ]فعثؾ[
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 bidnayhȗn ر /ْ ثمثثاٍض تثا [(  و)يف آذاهنثؿ وَ ]فعثؾ  daqṭalȗ lanbȋyȇ/ مضثارع[ 

yaqȋrȃyȋt sham„ȗ  )/ ]،اوػعؾقثث[ َرثثت  ؾثثقبؽؿ َ(و qašyȗt labkȗn   )]،آ ثثؿق[

 )أ ثػار / :م ثؾ  يف  قا ات م طابؼث، و داكث،واستخدام المفراات اإلسخاتولوجي  

safrȇ  )]،إداك، اوؽ ب[ 

اوؿرتابط، يف بعثض إحقثان م ثاول ؽ وملات اوؼرآكق، تقر وؿ لؽـ اوعرض اوؿػؽّ 

قث، اورثرلاكق، اثةل اورثقر ف قزلثع اوعبثارات اوؿ ّ   تؿاًما  ووؽـف لخربكا ببعض إوقاء

اوؼرآكق، اوؿخ ؾػ، ل بت أن شذه اوؿعؾقمات  اكثت مـ شثرة يف او ؼاوقثد اوعربقث، اوشثػقل، 

ٕن وذوثثؽ كظثثًرا  :، واحثثدةوؾق ثثط اوؼثثرآ   ووقرثثت مؽ رثثب، مثثـ اثثةل  طعثث، كصثثقّ 

اوحؽؿ، اوررلاكق،  اكت  ثد اك شثرت يف إو ثاط اوعربقث،  بثؾ اإل ثةمق، ىؾثك ألثدي 

أبل زلد  :ب، باوررلاكق،  وربؿا ح ك وعراء اوماشؾق،  م ؾاومؿاىات اوؿرقحق، اوؿ حدّ 

تؼرلًبثا( وتقرشؿثا  ووؽثـ  625يف  ـ،  اورابع(  وإىشك )اوؿ ق  -)اوؼرن اورادس

صثقر واوؽؾؿثات اوحؼقؼقث، إلكمقثؾ مّ ثك اورثرلا  وا ثؾ، اوثذي اتخذتثف او ما اوؿرثار

ومزلرة اوعرب؟ لما ىؾك اوؿثرء أن لةحثظ   ؿثا فعثؾ مـماكثا وترلػث   أن أتؾثا 

« اوحؽؿثثث، اورثثثرلاكق،»)أو « اورثثثرلاكقل،»س اورثثثرلا  أو او ؼاوقثثثد أو اوؿؼثثثدّ  اوثثثـّص 

 ث ماب، وإىثادة ا  بثؾ تػصثقًة واممؿقىً،( اوؿر ـرخ يف اوؼرآن وؿ لؽثـ كرثًخا َحرفق ث

إ ثؾل  قات، وؾـّص 
(1)

فباوؽثاد لث ؿ ا  ـرثاخ  :و ثد أبب ـثا ذوثؽ يف شثذا او حؼقثؼ  

                                                           

(1) Mingana, “Syriac influence on the style of the Kur‟ān,” 80; Griffith, “The Gospel, the Qur‟ān, 

and the presentation of Jesus in al-Ya„qubi‟s Tarikh,” 136-37 
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اوؽؾؿ، أو اوعبارة يف اوؼرآن  ؿثا شثل يف اإلكمقثؾ اورثرلا  وؿّ ثك  بثؾ مثّرت بعؿؾقث، 

 اوؿشقرة إوك مرحؾ، رقلؾ، مـ او ـؼؾ واو طقر اوؾغقي   ( تغقر مقرفقوقشل)

و قرشا  اوؿـاشض، وؾرائدواو قحقدل، اوُؿخؾِص،  اوؼرآن غ،ؾفضًة ىـ ذوؽ  ف

ًٓ مثـ ، ٓ ترؿح وؾؿرقح باتخاذ دور اوُؿخَ اوحقّ  ؾ ص واإلوثف  ؿثا يف إكاشقثؾ  وبثد

)ابـ اإلكرثان( يف اوؿقاضثع اوؿـا ثب،  ثنشراء دلـثل بثث اوث)رب( ذوؽ ا  بدل اوؼرآن

ائػق، و)اورمال اوةشقيت( يف اوق ط تصحقحل  وشذا لشقر إوك درش، ىاوق، مـ اوط

 اوؿحقط باوؼرآن  

ـث، مثـ وشذا لؽشػ ىـ ظاشرة ممبرة أارى  شل أن شـا  أشثزاء أ ا ثق، معقّ 

رت ىؾك اوفقئ، اوةشقتق، اوعام، وؾؼرآن   آلثاٍت اوحؽؿ، اوؿرقحق، اوررلاكق، او ل أبّ 

س أو إكاشقؾمـ اوؽ اب اوعربي اوؿؼدّ 
(1)

أ بحت وائع، بثقـ مـ اوؿح ؿؾ أهنا   

اوؿرقحققـ اوعرب  ويف او ؼؾقثد اوشثػاشل اوعربثل اوؿ ثلار ىثرب مرثارات و ثقط،  

ثوت ضؿّ  عر اوثدلـل واو ػا ثقر اوؽ ابقث، واورتاكثقؿ اورثرلاكق، او ثل ـ شذه اوق ائط اوش 

ا إكطثثا ل ولعؼثثقب اأفراشثثاط وأفثثرا  وإ ثثح :م ثثؾ  نو  بفثثا وثثعراء مشثثفقر

اورثثروشل وتقثثرشؿ 
(2)

عؼثثقل أن اوؾغثث، اورثثرلاكق، إلكمقثثؾ مّ ثثك داؾثثت ومثثـ اوؿ  

                                                           

(1) S.K. Samir, “A reconsideration of the Qur‟ān and its relationship to Christianity,” in idem (ed.), 

The Qur’ān in its Historical Context, 145-61 

 ائؿ، رقلؾ، بل ؿاء   قر مـ اوؿموػقـ  Les origines de l'islam et le christianismeلضع أكدرلف يف   ابف:  (2)

 Griffith, “Syriacisms in the Arabic Qur‟ān,” 104-5 .189-132اوررلاكققـ  ص
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ا  بػعؾ  قة اورتاكقؿ اودلـق، واوصؾقات واوؿثقاىظ اوؿع ؿثدة اوق ط اوؼرآ  تدرلمق  

 ىؾك إدبقات اوؿرقحق، اوررلاكق، 

ت  بثؾ وذوؽ لبدو أن ىؿؾق، اكدماج اوحؽؿ، اوررلاكق، مع اوق ط اوؼرآ  تؿّ 

ـٍ  بقثرٍ  رات روٍن مثـ او بثادل اوشثػاشل واو غّقث: بػعثؾ  ثظفقر محؿد ووحقثف بثزم

وأببثت اوؼثرآن يف شثذا اوق ثط  درتثف اوػاىؾث، ىؾثك   اوؾغقل، واوـؼاوات اوطائػقث،

 اوحػظ وآب ؽار 

يف شذه اودرا ، ىؾك اإلكمقثؾ اورثرلا  وؿّ ثك  ووؽثـ يف درا ثاٍت  زُت وؼد ر ّ 

ط وػحص أاطّ  ع يف بح ل وقشؿؾ  ائر إكاشقؾ اوررلاكق،   ؿآحؼ، آمؾ أن أتقّ  

 :اوؾغ، اوؿشرت ، بقـ اوؼثرآن وإكاشقثؾ اورثرلاكق، وؿقضثقىات أاثرى تقثر اإلداكث،

ا شذه اودرا ،  ف شقر مـ شف فا إوثك أن إدرا  م ؾ إمقر اوروحاكق، واوشعائرل،  أمّ 

 قؿثث، إكاشقثثثؾ اورثثثرلاكق،  ثثثد لرثثثاىدكا يف اوؽشثثػ ىثثثـ إ ثثثقل اوؼرآكقثثث، تقثثثر 

اوقاضح،
(1)

  

                                                           

ا وقس وؾبشر داؾ فقف  ومـ بؿ ا ااوًص ا  ؿاول  ا ووحقً ا إوفق  اوؿر شر قن بؽقن اوؼرآن اوؽرلؿ كص   ٓ لؼرّ  (1)

ًٓ  أنّ  -ح ثثك مثثع ترثثؾقؿ بعضثثفؿ با ثث ؼةوف  ؿثثا شثثق اوحثثال مثثع اوبثثدوي شاشـثثا-لػرتضثثقن    ثثابؼ، وثثف أ ثثق

  لحاووقن اوؽشػ ىـفا  يف حقـ أهنؿ لخ ؾػقن يف شذه إ قل او ل لحاووقن اوع قر ىؾقفا تال، آا ةع

 ولخ ؾػقن  ذو
ّ
محؿثد هبثذه إ ثقل اوؿزىقمث، تالث، آاث ةع  ؽ يف إببات اتصال اومزلرة اوعربق، واوـبل

ا مـ بعضفؿ وؾ غثرات اوؿـفمقث، اوؿ عؾؼث، باوؾغث، وباوؿثدوكات ػؼ وفؿ  ؾؿ، حقل شذا  بؾ كمد إدرا ً وٓ ت ّ 

= 
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= 

أو ىؾثك إ ثؾ تضثعػ  وباو ثاول تشثؽؽ  وآك ؼائق، او ثل تث ؿ هبثا ىؿؾقث، اوؿؼاركث،  او ل ل ؿ ربط اوؼرآن هبا

  وشق ما دفثع  -ا يف أ  ر مـ مقضع يف شذه اوقر ، ؿا لشقر اوبدوي كػرف مع ذرً -تؿا ؽ شذه آفرتاضات 

ن باوؽ ثا اورثابؼ، ىؾقثف وؿعرفث، أ ثقل آبعض اوؿر شر قـ وؾ خؾل ىـ محاوو، تقظقػ درا ، ىة ، اوؼثر

اوؼثرآ  وؾؼصثص  وؾثـّص  ررلؼث، اوبـثاء اوخثاّص اوؼرآ  وآش ؿا  بدرا  فا ىرب او ـاص وؾؽشػ ىـ  اوـّص 

 ) رؿ اورتشؿات(   وإمقر او ل ل ؼارع فقفا مع اوؽ ابات اورابؼ، ىؾقف


