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ًم هذه الدراسة للمرة األوىل يف اجلامعات العربية حرصا للرتمجـات الـرسيانية ِّتقد
رسيانية املسيحية ملعاين القرآن الكريم, مجعها الباحث من مؤلفات اجلـدل والـدفاع الـ

وتنـاول .  الثـاين واخلـامس والـسادس:ضد اإلسالم واملسلمني, يف القـرون اهلجريـة
شاهري الرسيان وقادة الكنيسة املسيحية الرسيانية التـي ملالبحث بالدرس ثالث كتابات 

يموتـاوس األول مـع املهـدي  طحـوار: ترمجوا فيها بعض معاين القرآن الكريم, وهي
» )املـسلمنيأي (الـرد عـىل العـرب «ثـاين اهلجـري, ومقـال  يف القـرن الأمري املؤمنني

» منارة األقداس « يف القرن اخلامس اهلجري, وكتابديونسيوس يعقوب بن الصليبيل
ي يف القرن السادس اهلجري, وحللت هذه الدراسة أهداف تلـك ن العرب الفرج بيبأل

فهـم هـؤالء يف الرتمجات, وبينت أخطاءها, ثـم أوضـحت تـأثري االعتقـاد املـسيحي 
 . املرتمجني

                                                 
 . جامعة القاهرة− كلية اآلداب −قسم اللغات الرشقية وآداهبا  −املساعد يانية وآداهبا ُّلغة الرسالأستاذ  ) *(
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 املقدمة
 : وعىل آله وصحبه ومن وااله, أما بعدحممد نبينااحلمد هللا, والصالة والسالم عىل 

 ,يانية هي إحد هلجات اآلرامية التي نشأت قبل امليالد بعدة قرونُّفاللغة الرس
 من ها, وهي مدينة أورفة املعروفة اليوم يف اجلنوب الرشقيُّوازدهرت يف مدينة الر

ُّوقد كتب معظم األدب الرس. تركيا ياين املسيحي هبذه اللهجة, ولذلك صارت ُ
يانية اللغة املتداولة بني نصار املرشق العريب أو الرشق األدنى القديم, وترجم ُّالرس

 ومازالت أقدم النسخ املعروفة هلذين ,إىل هذه اللغة كتابا العهد القديم واجلديد
يان والعرب بعالقات محيمة ُّارتبط الرسوقد . انية حتى يومنايُّالكتابني حمفوظة بالرس

وظهرت هذه العالقات احلميمة يف حضارة األنباط التي قبل اإلسالم بقرون عدة, 
املؤرخون  لَّسجو. أسسها العرب, الذين اختذوا اللغة اآلرامية لغة رسمية حلضارهتم

 يف العربخاصة أيام بيان جوانب مهمة من تاريخ العرب قبل اإلسالم وُّالرس
 وتاريخ إماريت الغساسنة واملناذرة يف القرنني اخلامس والسادس امليالديني, ,)١(اجلاهلية

ٌيان دور مهم يف نقل مؤلفات اليونان الطبية والعلمية وغريها مبارشة إىل ُّوكان للرس
رؤية سلبية ُياين مل خيل من ُّإال أن األدب الرس.  ثم إىل العربية,العربية أو إىل لغتهم

 . متحيزة ضد اإلسالم منذ القرون األوىل للهجرة
يان لإلسالم واملسلمني منذ القرن األول ُّوتتضح رؤية بعض النصار الرس

 تردفقد و. يان التارخييةُّوحتى القرن السادس للهجرة, من خالل قراءة كتابات الرس
                                                 

 ١٠صولدكـه, تيـودور نل أمراء غسان من آل جفنة: يانيةُّ مصادر التأريخ الرسانظر أخبار أيام العرب يف  )١(
سبتينو لــ احلــضارات الــسامية القديمــة: حــضارة األنبــاط والغــساسنة واملنــاذرةيف ومابعــدها, وانظــر 

 العرب عىل حدود بيزنطة وإيران من القـرن الرابـع إىل القـرن الـسادس , ومابعدها٢٠٢, ص موسكايت
خ العـرب قبـل تـاري ,٣٠٢ حتـى ٢١٥, ١٣٤ حتـى ٣٩, ٢٨صنينا فكتورفنا بيغولفـسكيا, ل: يامليالد

 .٢٧٨−٤/٢٥٢: واد عيلجل اإلسالم
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 بالد الرافدين وفارس  واستقراره يف أخبار كثرية عن ظهور اإلسالمتلك الكتاباتيف 
وسوريا ومرص وغريها من أقاليم الرشق األدنى القديم, ومن تلكم الكتابات كانت 
بعض ترمجات ملعاين القرآن الكريم, وهي جزء من كتابات جدلية تدافع عن صحة 

وهذا البحث هو . العقيدة املسيحية يف مواجهة انتشار اإلسالم بني نصار الرسيان
رتمجات, وبيان ملحتواها, ورشح ألسباب كتابتها وأهدافها, مع رصد لتاريخ هذه ال

ياين ومجعت من ُّدب الرسدر األاوقد بحثت يف مص. ذكر نامذج منها وتقويمها
 ما خيتص بموضوع ترمجة معاين القرآن الكريم يف األدب َّاملخطوطات الرسيانية كل

 التي نقلها املجادلون ياين املسيحي, ومجعت كذلك كل معاين اآليات القرآنيةُّالرس
 .يان إىل لغتهم أثناء حوارهم مع علامء املسلمنيُّالرس

 : وقد قسمت البحث إىل ثالثة مباحث, كام ييل,هذا
 . تاريخ ترمجة معاين القرآن الكريم يف األدب الرسياين املسيحي:املبحث األول
 .ياين املسيحي نامذج من ترمجة معاين القرآن الكريم يف األدب الرس:املبحث الثاين
 . تقويم ترمجة معاين القرآن الكريم يف األدب الرسياين املسيحي:املبحث الثالث

 ّثم ختمت بخامتة بينت فيها أهم النتائج من هذه الدراسة, 
 . واهللا أسأل التوفيق والسداد
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 :ياين املسيحيُّتاريخ ترمجة معاين القرآن الكريم يف األدب الرس: املبحث األول
ٍأن نجوما ظهرت يف السامء كنذير سوء ينذر بأن كارثة إىل  ؤرخ إيشويبأشار امل ً

 ألن النصار مل ; النصار بظهور اإلسالمعاقبعظيمة ستحل بالعامل, وأن اهللا 
 يف ُذكر كاتب رسياين جمهول آخر, و)١(. وسادت بينهم رشيعة الغاب,يلتزموا بدينهم

دولة الساسانية العن هناية  أخبار مجلة ,»٦٧٠ سنة تاريخ«ه املعروف باسم تارخي
 عىل وعندئذ أخرج اهللا عىل الفرس أبناء إسامعيل كالرمال« :ييل امكوظهور اإلسالم 

ٌ فلم تصدهم أسوار أو ,)٢()ىل اهللا عليه وسلمص(حممد قائدهم شاطئ البحر, وكان 
ٌسالح أو تروس ٌأبواب أو  بن يوحنااملؤرخ وذكر  )٣(.»أرض فارس  فتسلطوا عىل كل,ٌ

 عندما انتهت مملكة الفرس يف أيام امللك خرسونورشوان«  أنهفنكايا عن ظهور اإلسالم
دوا اململكة اهاجر يف كل العامل وس اعت فجأة شهرة مملكة بنيذ)  ميالدية٥٧٩−٥٣١(

من تدبري املشيئة ٌأمر  وهو ,اشتهروا يف فنون القتال  وقد تغلبوا عليهم بعد أن,الفارسية
ُهم باحلسنى, كام أمرهم تعاملموقد أوىص اهللا بني هاجر بالنصار و. تقداإلهلية كام نع

دوا اً فإهنم وفقا لألمر اإلهلي س:وكام قيل. ٍاهللا أن يعاملوا رؤساء النصار بوقار
ر, ـذا وهبهم اهللا النصـال, وهكـٍرب أو قتـال حـب) ةـية والبيزنطيـالفارس(اململكتني 
 »حلةَّكتاب الن« فِّقد أشار سليامن البرصي مؤلو )٤(.» األرض كلها للعربوخضعت

 وخرج« :ٌيف القرن الثالث عرش, إىل أن ظهور اإلسالم هو عقاب إهلي للنصار بقوله
 ومن هناك .واجتمعوا يف ربوة عالية ,من صحراء يثرب) أي املسلمون(أبناء إسامعيل 

  ٌعقاب هذا والفرس, إسامعيل مملكتي العربينيبنو  وخرب ,خربوا ثروات مملكة اليونان
                                                 

 :انظر   )١(
S. Brock, Syriac Views of Emergent Islam, pp.14 -16. 

 .)الباحث(ياين ونوردها للرشح ُّ املتن الرسالعبارات الواردة داخل األقواس مل ترد يف   )٢(
 .٣٨ صبطرس حداد,ل :يالتاريخ الصغري للقرن السابع امليالد: انظر )٣(
 :نظر تاريخ يوحنا فنكاياا   )٤(

A. Mingana, Sources Syriaques, livres 10-15, pp. 140ff. 
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 بني  ليس ألن اهللا أحب, عىل األرض وعىل البرش وعىل البهائم واألشجاراهللا هأرسل
قرتفه اثم الذي  بل من أجل الظلم واإل, عىل ممالك املسيحينيسيادةوهبهم الإسامعيل ف
  يف القرن احلادي عرش امليالدي إىل بداية إيليا بن شيناأشار املؤرخو )١( .»املسيحيون

ىل اهللا ص(حممد بن عبداهللا ) الرسول( يونانية هاجر ٩٣٣يف سنة «:  ييلدولة اإلسالم كام
ثنني الثامن  االيف يوم وأول ملوكهم  إىل مدينة يثرب وملكها نبي العرب) عليه وسلم

   )٢(.»شوال يف شهر عبد اهللا بن الزبري ولدنفسها من شهر ربيع األول, ويف السنة 
 ويف السنة الثانية عرشة هلرقل والسنة"اإلسالم دولة  عن بداية وذكر ميخائيل الكبري

وعندئذ خرج رجل يسمى ) املسلمنيأي ( لكرس أنو رشوان بدأت مملكة الطائيني ٣٣
 :مدينة يثرب, وقال عن نفسه  من قبيلة قريش وتوجه إىل)ىل اهللا عليه وسلمص( ًاحممد

ه من يثرب إىل فلسطني يف َّ فقد توج)ه وسلمىل اهللا عليص(أما حممد بن عبد اهللا . ٌينه نبإ
وملا وجد بني . وبعدما حتدث مع اليهود هناك تعلم منهم عبادة اهللا. جتارة وبيع ورشاء

قومه يسجدون لألصنام واألشجار وكل املخلوقات, دعاهم إىل العقيدة اليهودية بعدما 
 واستقطب األذالء ,ةضع أمامهم تلك العقيدو و,عاد إىل بني قومه, ثم حسنت يف عينيه
 . وعمل من أجل عقيدة اهللا الواحد, إليهاُأمرهم أن يسلموو ,تبعه كثريونامنهم خاصة, و

 ّ إيلأسلمتم إن :وقال ألتباعه. هنا األرض الطيبةإ :وقد استحسن أرض فلسطني وقال
  باهللا الواحد هيبكم اهللا األرض الطيبةآمنتم عبادة اآلهلة الكثرية الباطلة وتموترك

 وخرج للقتال يف فلسطني وملا ,ً منهم صاروا أتباعا لهًاوبعدما خدع كثري. )فلسطني(
                                                 

, وانظر رؤية ٤٣٦−٤٣٤ص لبري أبونا,إل : أدب اللغة اآلرامية:حياة سليامن البرصي ومؤلفاتهيف انظر    )١(
 : كتاب النحلة لإلسالم يفيسليامن البرص

E. A. W. Budge, The Book of the Bee, pp. 140ff. 

ُ ولذلك عرف باسم إيليا ,نة السن عىل الضفة اليرس لنهر دجلةي ميالدية بمد٩٧٥ولد إيليا بن شينا سنة   )٢(
لبري أبونا, إل تاريخ الكنيسة الرشقية: حياتهيف يانية الرشقية  انظر ُّ, وهو من قادة الكنيسة الرسيابن السن

يوسف حبى, . د تاريخ إليا بر شينايا, ٢٢٥, صالعرص العبايس اإلسالم حتى هناية يء من جماجلزء الثاين
 . ومابعدها١٢٨ص
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وبعدما خضعت األرايض الرومانية والفارسية له, . بلغها حرر أهلها ليدينوا له بالوالء
ن األلوهية تتجىل إ :وقال. املسيحيةعن  البعد, وءأمرهم بعبادة اهللا الواحد خالق كل يش

ٌن اهللا مل يلد ومل يولد وليس له ولدإالصة, ويف الوحدانية اخل َ ُ ََ وآمن . ٌ أو رشيكٌ أو صاحبِ
عليه ( وببعض من اإلنجيل وترك معظمه, وقال عن املسيح ,بكتب موسى واألنبياء

 , وليس اهللا أو ابن األنبياء, من األنبياءٌيونب ٌ صديقهو و,ن األنبياء تنبأوا عنهإ :)السالم
ِنق) اليعاقبة( النصارنحن  لكننا. وليس اهللا أو ابن اهللا  أعظم من  ن املسيحإ : ونقولُّرُ

إنساين, بل بكلمة اهللا كمثل آدم خلق من الرتاب   ألنه مل يولد من نسل,األنبياء اآلخرين
ٍلد بال أملُنه ابن اهللا, ألنه وإ :ولذلك فنحن النصار نقول. ونفخ اهللا فيه روحه َ  وهو ِ
  )١(.»فيض من اهللا وكلمته

 وتأثر ,ٍ كان عىل علم باليهودية)ىل اهللا عليه وسلمص(أن الرسول ابن العربي زعم و
 )ىل اهللا عليـه وسـلمصـ(عندما خرج حممد «: ييل ما فقد ذكر هبا قبل نزول الوحي عليه,

 ,من يثرب وهي مدينته, وتوجه يف جتارة إىل فلسطني ورآها عىل حال من الثـراء والغنـى
 وتعلم منهم عقيـدة اهللا الواحـد, وعلـم أن اهللا وهـب ,إليهم واستمع ,حتدث إىل اليهود

 )ىل اهللا عليـه وسـلمص( فأراد هو , ألهنم ابتعدوا عن عبادة األصنام;ُاليهود أرض امللك
 ةاخلليفـابن العربي أن زعم  و.»قناع بني قومه هباإ ورشع يف , التمسك هبذه العقيدةًأيضا

ر ببناء املسجد األقـىص عـىل أنقـاض هيكـل أمريض اهللا عنه, عمر بن اخلطاب الفاروق 
 , للعرب دخل عمر بـن اخلطـاب إىل فلـسطنيةويف السنة اخلامسة عرش «:سليامن بقوله

ً وعهدا للنصار, وأمـر أال يـسكن ًوقابله صفرونيوس أسقف القدس وأخذ منه موثقا
  )٢(.» وأمر ببناء مسجد للصالة يف مكان هيكل سليامن,اليهود يف القدس

                                                 
 : تاريخ ميخائيل الكبري:انظر   )١(

J. B. Chabot, Chronique de Michel le Syrien; Patriarche Jacobite d’antioche, tome II, fascicule 
III, pp. 407-408. 

 =  :البن العربي :انظر تاريخ الزمان وتاريخ الكنيسة   )٢(
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يان السلبية لإلسالم وللرسول صىل ُّن خالل العرض السابق رؤية الرساتضح م
فاملؤرخون الرسيان أشاعوا عن اإلسالم عىل سبيل املثال ال احلرص, . اهللا عليه وسلم

وجدير .  ومل يعرتفوا أنه خامتة الرساالت الساموية,أنه نبع من اليهودية وبتأثري منها
 نقل معاين ْنَذين درسنا رؤيتهم لإلسالم كان منهم ميان الُّباملالحظة أن املؤرخني الرس
يانية, والشك أهنم تأثروا يف هذا النقل برؤيتهم  التارخيية ُّالقرآن الكريم إىل الرس

السابقة لإلسالم, والدليل عىل ذلك أهنم نقلوا معاين القرآن الكريم يف مؤلفات تنتمي 
وقد ظهرت مؤلفات . يانيةُّي يف الرستيار أديب عرف باسم أدب اجلدل والدفاع الدينإىل 

 واختلفوا يف أمر نبي ,يان النصار وغريهمُّاجلدل والدفاع الديني منذ أن جتادل الرس
يان يف سوريا وفلسطني وبالد الرافدين ُّاهللا عيسى بن مريم عليهام السالم, فانقسم الرس

تلف عن الفرق خمٍعىل نحو ٍإىل فرق خمتلفة, ورشحت كل فرقة ميالد السيد املسيح 
ومنهم , ومنهم من آمن أنه إله وإنسان,فصار منهم من يؤمن أن املسيح إله. األخر 

يان إىل فرق ُّ وهكذا انقسم الرس.من آمن أنه ثالث طبائع إهلية متحدة يف طبيعة واحدة
 نون أو اليعاقبة هم األكثرويان الغربيُّ والرس,ن أو النساطرةويان الرشقيُّخمتلفة, كان الرس

ًعددا, وكان منهم أيضا  ن ومنهم املثلثونون وامللكانيون واآلريوسيون واملونتانيو املانوي:ً
 إهلية وإنسانية, واعتقد :نيعتيواعتقد النساطرة أن للمسيح طب )١(.وفرق أخر عديدة

                                                 
Paulus Iacobus Bruns, Gregorii Bar Hebraei, Chronicon Syriacum. 1789, p. 108, = 
Johannes Baptista Abbeloos & Thomas Josephus Lamy, Gregorii Bar Hebraei; Chronicon 
Ecclesiasticum. tome I-III, 1872-1877, pp. 102, 113-117  

 ظهور اإلسالم وانتشاره من خالل مصادر :يانية ورؤيتها السلبية لإلسالمُّيخ الرسمؤلفات التأريف وانظر 
, كلية اآلداب يصالح عبد العزيز حمجوب إدريس, جملة املؤرخ املرص. د :يانية املسيحيةُّالتأريخ الرس

من  ي واإلسالم التاريخ العريب:, وانظر٥٤ حتى ٤٧, الصفحات ٢٠٠٤, يناير ٢٧جامعة القاهرة, عدد 
 ٦٢, ص ١٩٨٤, الكويت ٣, جملة عامل الفكر عدد اسم صكبان عيلجل :يانية العراقيةُّخالل املصادر الرس

, ١٥رشا محود الصباح, جملة عامل الفكر,  جملد ل :وما بعدها, اإلسالم واملسيحية ىف العصور الوسطى
 .٨٢−٧٥, ص ١٩٨٤, الكويت ٣عدد 

 اهللا عيسى بن مريم عليه السالم وانقسامهم إىل فرق يِ أمر نبيان يفُّانظر عن اختالف النصار الرس   )١(
 =   لبري أبونا,ال: تاريخ الكنيسة الرشقية.  ومابعدها١٩٠, صيأمحد شلب.  د:مقارنة األديان: خمتلفة
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 وكتبوا مؤلفات ,ودافع كل فريق عن رؤيته. اليعاقبة أن للمسيح طبيعة واحدة إهلية
يان يف الدفاع عن النرصانية ُّوقد رشع الرس. فرقهم األخرضد عقائد جدلية ودفاعية 

ًواجلدل ضد اإلسالم أيضا منذ القرن السابع امليالدي حتى القرن الثامن عرش 
 :هييانية الدفاعية واجلدلية ضد اإلسالم ُّوأهم املؤلفات الرس )١(.امليالدي
١ (@ bïï @òíÜ@b’Š†»إبراهيم الراهب  اهكتب ,)أي املسلمني (»مناظرة مع العرب

   )٢(.يف القرن السابعمن دير حاال 

٢ (@@@@@b˙̇˙îhuüà†@a7˙̇˙àe@â˙̇˙È@Þ˙̇˙Ýà†@þ˙̇˙¿@Þ˙̇˙à@æåyí˙̇˙î@ñ‹˙̇˙à†@aò‹˙̇˙ue)ـــوار «@ )٣  ح
 ." بن سعدريالبطريرك يوحنا األول مع األمري عم

٣ (@çaŠíÔ†@bî‹’ أليب نوح األنباري»تفنيد القرآن«كتاب .)٤(  
                                                 

 : النرصانيةحمارضات يف. ١٨٧−١٤٣شارل جينيبري, ص. د :املسيحية نشأهتا وتطورها .١١٥−١/٦٨  = 
 : واملانويةماين. ٦٦−٤/٥٠رأفت عبد احلميد, . د :الدولة والكنيسة. ١٦٠−١٤٠صحمد أبو زهرة, مل
 . ٦٤−٣٩صسهيل زكار, . د

W. H. C. Frend, The Rise of the Monophysite Movement, pp. 1, 50, 104, 184-221. 

يان املارونيني, ُّ بني الرسييانية عن موضوع احلوار الدينُّق أرملة للمخطوطات الرساسحإانظر فهرس    )١(
:  بلبنان, مع املسلمني منذ القرن الثالث عرش وحتى القرن الثامن عرشيةاروناملفرقة اليان أتباع ُّوهم الرس

كتاب « بعنوان ٦ فصل ٩ عن خمطوط رقم ,١٣أرملة, صإلسحاق  :الطرفة ىف خمطوطات الرشفة
كان أراتيكيا أ ي الكاثوليكين املسيح مقالة ساطعة أنوارها عىل قلب من يقصد معرفة اإليامةثنتا عرشاال

ًأم هيوديا أم حممديا) ًكافرا(  . ميالدية١٧٢٨, وتاريخ نسخه »ً
 :, وراجع عن نرشه النص١١٠ حبى, ص يوسفل :يفهرس املؤلفني لعبد يشوع الصوباو   )٢(

Peter Jager, “Intended Edition of a Disputation between a Monk of the Monastry of 
Bet Hale and One of the Tayoye”, Orientalia Christiana Analecta, vol. 223, pp. 401-402. 

, ») املسلمنييأ( يوحنا عن الكالم الذ قاله ألمري املهاجرين يسالة سيدر«ياين ُّعنوان النص الرس  )٣(
األمري عمري سأل إذ  ,جوار محص بسورياوذلك  , ميالدية٦٤٤ هذا احلوار  إىل سنة يعود تاريخو

البطريرك يوحنا عن صحة اإلنجيل وعقيدة التثليث عند النصار: 
F. Nau, “Un colloque du patriarche Jean avec l’emir des Agareens”, Journal 
Asiatique, 11 anne series 5, pp. 225-279. 

 = ,٣٠٦ص, نيمراد كامل وآخر.  د:ياينُّتاريخ األدب الرس ,١١١يوسف حبى, ص.  د:فهرس املؤلفني :انظر  )٤(
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٤( @@@ŽüàŽ†@až7˙̇ Şàe@ñŞ†ü˙ Ž̇à@òží˙˙Ü@b˙ ž̇’žŠ†b˙ đ̇åžº »وتــاوس األولطيم )١(»اثليق اجلــمنــاظرة 
−١٢٧(املهـدي اخلليفـة امللقـب بحممد  أيب عبد اهللا  مع) ميالدية٨٢٣−٧٨٠(

 . )ميالدية ٧٨٥ −٧٧٥/ هجرية ١٦٠
٥ (@@@@@çíïÜíÙ˙a†@bió˙Ø»ألفه تيودور بن كـوين»كتاب املدريس )رن التاسـع قـال( )٢

 .)امليالدي
٦ (@bÙÝà†@‹îŒì@âÈ@bïÜe@ñ‹à†@b’Šì†@bï‹Ð†»مع  النصيبينيبن شينا ليا ية إناظرم

  )٣(.»أيب القاسم املغريباحلسني الوزير 
                                                 

W. Wright, A Short History of Syriac Literature, pp. 191-192.  = 
: يان الرشقيني, انظرُّاجلاثليق كلمة يونانية وهى درجة دينية أعىل من األسقف عند آباء الكنيسة الرس  )١(

انظر النص . ٤٩٨ص ,برصوم أفراملبطريرك إغناطيوس ل :يانيةُّاللؤلؤ املنثور ىف العلوم واآلداب الرس
  :يموتاوسط ويياين ملناظرة اخلليفة املهدُّالرس

A. Mingana, Woodbrooe Studies; Christian Documents in Syriac, Arabic and Garshuni,  
“The Apology of Timothy the Patriarch before the Caliph Mahdi”, fasc. 3, vol. 2, 
pp. 91-162. 

   :فهرس املؤلفني: مؤلفاتهيف , انظر تيودور ابن كوين فر معلومات كافية عن حياة األسقفاال تتو   )٢(
  ,١٠٨ يوسف حبى, ص. د

Sidney Griffith, “Arabic Christianity in the Monasteries of Ninth-Century 
Palestine”, Journal of Semitic Studies, vol. 3, p.100, W. Wright, A Short History of Syriac 
Literature, p. 222. 

  بن احلسني بن حممد بن يوسف بن بحر بن هبرام بن املرزبان املعروف بالوزير املغريبولد احلسني بن عيل   )٣(
ودفن بالكوفة, )  ميالدية١٠٦١( هجرية ٤٥٠ سنة , بالقاهرة وتويف) ميالدية٩٨١( هجرية ٣٧٠سنة 

 وإيليا  الوزير املغريبيتيوله عدة كتب ىف النحو واللغة, انظر عن شخص ,ًوكان حافظا للقرآن الكريم
ياقوت ل :, معجم األدباء٢/١٧٤ان, كبن خلال :وفيات األعيان وأبناء الزمان: ام ومؤلفاهتيالنصيبين

 ,انظر عن هدف نقول معاين, و٤٢١−٤١٩لبري أبونا, صال أدب اللغة اآلرامية, ٨٠−١٠/٧٩احلمو 
  وبني الوزير أيبي بني املطران إيليا النصيبينياجلدل الدين :يانيةُّ الكتابات اجلدلية الرسيفالقرآن الكريم 

صالح عبد العزيز حمجوب إدريس, جملة . د :ياينُّ; رؤية نقدية للنص الرس املغريبالقاسم احلسني بن عيل
ناظرة إيليا بن , وانظر طبعة فان رو  مل٣٢٣−٢٧٩, ص١٩٩٧القاهرة ) ١٩عدد (الدراسات الرشقية 

 :شينا مع الوزير املغريب
A. van Roey, Une Apologie Syriaque attribuee A Elie de Nisibe, Le Museon LIX, pp. 381-396. 
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٧ (@@@b đ̇ïžï @ÞŽ̇jÔíÜ »لديونسيوس يعقوب بـن الـصليبي )١(»مقال الرد عىل العرب 
 .) ميالدية١١٧١املتوىف (
٨ (@bž’†íÔ†@aò‹Žåà » غريغوريوس يوحنا أيب الفرج املعروف  ل»منارة األقداسكتاب

   .) ميالدية١٢٨٦−١٢٢٦( )٢( العربيبناب
 :ياين املسيحيُّنامذج من ترمجة معاين القرآن الكريم يف األدب الرس: املبحث الثاين

 ياينُّالـرساألدب  تتناول الدراسة ثالثة نامذج من نقـول معـاين القـرآن الكـريم يف
ُّاملسيحي, وقد كتب هـذه الـنامذج ثالثـة مـن أهـم األدبـاء الـرس لكنـائس يان وقـادة اٌ

يموتـاوس األول مـع املهـدي  طحـوار :يانية الرشقية والغربية, وهذه النامذج هيُّالرس
 »)املـسلمنيأي (الـرد عـىل العـرب « يف القـرن الثـاين اهلجـري, ومقـال أمري املؤمنني

 »منارة األقداس«  يف القرن اخلامس اهلجري, وكتابديونسيوس يعقوب بن الصليبيل
                                                 

ً للداللة عىل املسلمني دائام, انظر "أبناء إسامعيل" أو "عرب"ُاستخدم املؤرخون واألدباء الرسيان كلمة    )١(
 ,٣٨, الصفحة تاريخ الصغريحداد, ال بطرس : ذلكيف 

J. B. Chabot, Chronique de Michel, tome II, p. 405, A. Mingana, Sources Syriaques, pp. 
141, 144, 145, C. Kayser, Das Buch von der Erkenntniss der Wahrheit oder der Ursache aller 
Ursachen, pp. 1126, 157, 263.  

 :ُ الصليبي ىف فهرس الفونس منجانا للمخطوطات الرسيانية بربمنجهاموانظر خمطوطات مقال ابن
A. Mingana, Catalogue of the Mingana Collection of Manuscripts, vol. I, pp. 223-224. Sidney 
Griffith, “Dionysius Bar Salibi on the Muslims”, Orientalia Christiana Analecta, vol. 229, 
pp. 353-364. 

 يان عن النرصانية يفُّني الرسع ابن الصليبي من أهم املدافُّدَعُمؤلفات ابن الصليبي حيث ييف وانظر 
 ٣٨٨−٣٨١, الصفحة  اللؤلؤ املنثور,برصوم إغناطيوس أفرام: ُالكنيسة الرسيانية اليعقوبية

لنرصانية, ومن أهم قـادة  دافع عن ا يعقويبُ بلقب معلم الرشق وهو أشهر كاتب رسياينالعربيُلقب ابن    )٢(
, برصـوم غنـاطيوس أفـرامإل :اللؤلـؤ املنثـور: حياتـه ومؤلفاتـهيف انظـر : يانية اليعقوبيـةُّالكنيسة الرس

 .٤٣٠−٤١١ص
Anton Baumstark, Geschichte der syrischen Literartur, p. 315. 

 :بعنوانم ١٩٦٤ بباريس سنة  كتاب منارة األقداسييوسف خوروقد نرش 
Joseph Khoury, “Le Candelabre du Sanctuaire de Gregoire Aboulfaradj dit 
Barhebraeus”, Patrologia Orientalis, tome XXXI. 
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 .القرن السادس اهلجري يف ن العربي الفرج بيبأل

يموتاوس األول مع املهدي أمري  طحوار †bđåžºŽüàŽ†@až7Şàe@ñŞ†üŽà@òžíÜ@bž’žŠ. أوال
   :)القرن الثاين اهلجري ( املؤمنني
.   وآبائهايانية الرشقية النسطوريةُّ طيموتاوس األول من أهم أدباء الكنيسة الرسُّديع

ربيل, إغرب  ميالدية يف قرية حزة جنوب ٧٢٧يف حوايل السنة  يموتاوساجلاثليق طولد 
نه تعلم العربية واليونانية يف صباه باإلضافة إىل الفلـسفة اليونانيـة والدراسـات إ :ويقال

يموتـاوس سـو عـدة طمل يبق من مؤلفـات .الدينية اخلاصة بالعهدين القديم واجلديد
» طوبيقـا«كتـاب رسائل تتناول موضوعات دينية وفلسفية وقانونية, ونقل مـع آخـرين 

, كام كتب مناظرة  منهمًواحداكان أبو نوح األنباري  ,ألرسطو بمساعدة آخرين) املنطق(
 −٧٧٥/ هجريـة ١٦٠−١٢٧(أيب عبد اهللا امللقب باملهدي  ةدارت بينه وبني اخلليفدينية 
) اخلليفـة املهـدي(للمنـاظر املـسلم املناظرة يف شكل سـؤال تلك  وتأيت .)ميالدية ٧٨٥

ريد طيموتـاوس فـ, بحيث يطرح اخلليفة األسئلة )طيموتاوس(املناظر املسيحي إجابة و
رأيـت أنـه « :ٍوتبدأ املناظرة بمقدمة لطيموتاوس وجهها إىل صديق له يقول فيهـا. عليها

َنسي ًا ماألن العمل الباطل كثري ;إليكوترددت يف الكتابة جيدر يب أن أكتب إليك,    .»ىُ
هـا, نسئلة التي وجهها إليـه اخلليفـه ثـم إجاباتـه عثم بدأ طيموتاوس يف رسد األ

يان الـرشقيني ُّوموضوعات األسئلة هي ميالد املسيح عيسى بن مريم يف اعتقـاد الـرس
 صفحة )٧٢(وتقع املناظرة يف . ة الرسول صىل اهللا عليه وسلم وغريها من األسئلةَّوونب

 ٢١الـصفحة بـني  وتنقسم الصفحة إىل عمودين ويـرتواح طـول ,من احلجم املتوسط
 منها عىل سبيل املثـال خمطـوط مـاردين .ً سطرا, وهناك عدة خمطوطات للمناظرة٢٢و

 كـرمليس, وهـي بلـدة رشق املوصـل )٢٨(رقم بـ, وخمطـوط )برتكيا (٥٠رقم ذي ال
دير العذراء بالقرب مـن يف وقد نرش الفونس منجانا هذه املناظرة عن خمطوط . بالعراق

قدم وود بروك ترمجة إنجليزية للمناظرة يف جمموعة دراسات  كام ,بلدة ألقوش بالعراق
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يف إطـار ناظرة يانية يف املُّوقد وردت عدة آيات قرآنية بالرس. م١٩٢٨القسم الثاين سنة 
 من سورة ١٧٢و١٥٦ اآليتان ا إلثبات صحة رأييهام, ومه,ناظرين هباتاستشهاد كال امل

 ٩١ من سورة آل عمران, واآلية ٥٥ة  من سورة مريم, واآلي٣٣و ١٧النساء, واآليتان 
 وقـد نـرش لـويس شـيخو سـنة .من سـورة البلـد ٣ إىل ١من سورة األنبياء, واآليات 

 ونـر أن هـذه املنـاظرة . ترمجة عربية للمنـاظرة دون اإلشـارة إىل مـصدرهام١٩٢٣
 صـفحة بيـنام )٥٠(يانية يربو عـىل ُّ ألن حجم املناظرة يف الرس;بحاجة إىل دراسة نقدية

 صفحة فقط يف الرتمجة العربية للـويس شـيخو, كـام أن املنـاظرة منـسوبة إىل )٢٥(هو 
 دالئل يف املصادر اإلسالمية تؤكد أن هذه املنـاظرة وقعـت يس ثمة  ول,اخلليفة املهدي

   )١(. كام أشار الدكتور حممد محدي البكري,بالفعل

@ bđïžïمقال ". ًثانيا ÞŽjÔíÜ »وس يعقوب بن ديونسي, ل»الرد عىل العرب
  :   يف القرن اخلامس اهلجريالصليبي
 يانية اليعقوبيـةُّ بن الصليبي من أهم أدباء الكنيـسة الـرسديونسيوس يعقوب ُّدَعُي
َوقد ألف ابـن الـصليبي . وآبائها الـرد عـىل «بعنـوان  ًاكتابـ)  ميالديـة١١٧١املتـوىف (َّ
يتكـون هـذا  و.» واملـسلمنياألرمن والنساطرة وامللكانينيالنصار  اليهود واهلراطقة

.  خصص ابن الصليبي املقال اخلامس للـرد عـىل املـسلمني,الكتاب من مخس مقاالت
اجلـزء اخلـامس ًبدءا مـن  هذا املقال يف يانيةُّ منقولة إىل الرسقرآنيةاليات بعض اآل ُدِرَتو

.  أي املـسلمني»الـرد عـىل العـرب« : املقـالعنـوانو ,والعرشين حتى اجلزء الثالثـني
يف اجلزء الثالثني من كتاب الرد عىل العرب البـن الـصليبي, الواردة قرآنية اليات اآلو

 ٢٩, ٢٨ و١٠ إىل ١ من سورة الفاحتـة, واآليـات ٧ إىل ١عىل سبيل املثال اآليات هي 
 من سورة البقرة, ٢٥٤, ١٧٢, ١٣٩, ١٣٢ إىل ١٣٠, ١٠٩, ٨١, ٤٥ إىل ٤٤, ٣٥إىل 

                                                 
جامعة −, جملة كلية اآلداب" مع تيموتاوسيحماورة املهد" بعنوان ي البكريحممد محد. دانظر دراسة    )١(

 .٥٦−٤٢ ص ,١٩٥٠, القاهرة ١٢القاهرة, جملد 
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 مــن ســورة آل عمــران, ١١٠ , ١٠٩, ١٠٦, ٥٢ ,٥٠ إىل ٤٠, ١٨, ١٦, ٢واآليــات 
 مـن سـورة النـساء, واآليـات ١٦٩, ١٦٢, ١٥٧ , ١٥٦, ١٥٤, ١٤٩, ٥٠واآليات 

 من سورة املائدة, واآليات ١١٦, ١٠٩, ٩٤, ٨٥, ٧٧, ٧٢, ٧٠, ٦٩, ٥١ , ٥٠, ١٦
 مــن ١٧٢ , ١٧١, ١٧ إىل ١٥ مــن ســورة األنعــام, واآليــات ١٠٩,  ٧٨ إىل ٧٦, ٥٩

 مـن سـورة ٩٤ من سـورة التوبـة, واآليـة ١١٥,  ٣٥ , ٣٤, واآليات سورة األعراف
 ٣٩, ٢٧ ,٢٦ من سورة الرعـد, واآليـات ١٨ من سورة هود, واآلية ٩يونس, واآلية 

  . من سورة اإلرساء١٠٤ من سورة احلجر, اآلية ٩٣ ,٩٢, و٤٣إىل 
ومنها ُوقد وصف الفونس منجانا عدة خمطوطات رسيانية حتتوي مقال ابن الصليبي, 

 بربمنجهام, باإلضافة ٣٤٧رقم ال و٢١٥رقم ال و٨٩رقم ال و٩٢رقم ذي الخمطوط منجانا 
, وخمطـوطي )تركيا( بامردين ٨٢رقمذي الخطوط امل, و٩٦رقمذي الإىل خمطوط الفاتيكان 

وقد نرش الفـونس منجانـا اجلـزء الثالثـني مـن مقـال ابـن . ٩١ و٥٣رقم ذوي الهارفارد 
 بربمنجهـام وهـو مـؤرخ بـالقرن اخلـامس عـرش, ٨٩رقم  الـذيخطوط املالصليبي عن 

ذات الـرقم أ وتنتهي بالورقـة ٧٦رقم ذات ال ورقة تبدأ بالورقة ١٨ويتكون هذه اجلزء من 
تـأيت تعليقـات و. ً سطرا)٣٠( ُنحوب, والورقة مقسمة إىل عمودين وعدد األسطر هبا ٨٤

ب, ٧٩أ, و٧٨ب, و٧٧وب, وأ ٧٦الورقات حوايش يف  )١(ابن الصليبي باخلط الكرشوين
 . أ٨٣أ, و٨١ب, و٨٠أ, و٧٩يانية يف الورقات ُّأ, كام توجد عدة تعليقات بالرس٨١و

الفـصل ) أي خامتـة(يف كولوفون من كتابة هذا املقال  هدفه ابن الصليبيحدد وقد 
عرتاض املـسلمني ادنا َّبلغ كتابنا ضد املسلمني هنايته, وقد فن« :اخلامس والعرشين بقوله

نـصار عتقـاد الاأي املسيح عيسى بن مريم عليه السالم يف ( الثالوث وقيامة االبن عىل
 ومن كتب الفلسفة وأظهرنا احلق وأثبتنا خطـأهم يف مـسائل ,بأدلة من الطبيعة) اليعاقبة

يانية ُّ ويبدأ نقل معاين القـرآن الكـريم إىل الـرس )٢(.»)أي القرآن الكريم (عدة من كتاهبم
                                                 

ُ كتابة النصوص العربية بخط رسياينيالكرشونية أو اجلرشونية ه   )١(  .)الباحث (ٍ
 =   فيه معلومات عن هدف املؤلف ومعلومات عن ناسخ املخطوط,الكولوفون هو خامتة املخطوط ويأيت   )٢(



٢٤٤ 

 , واملائـدة, البقـرة:أ وينتهـي بآيـات مـن سـور٧٦ذات الـرقم  الورقة بسورة الفاحتة يف
وقد اعتمدنا يف دراستنا النسخة التـي . ب٨٤ذات الرقم  والرمحن يف الورقة ,والذاريات

 .  نرشها الفونس منجانا يف هناية دراسته ملقال ابن الصليبي
القـرن  (ن العـربي الفـرج بـيبأل »منـارة األقـداس« @b˙ž’†íÔ†@aò‹˙Žåà@@@@@كتـاب: ًثالثا

 :)السادس اهلجري
 ١٢٨٦−١٢٢٦( غريغوريـوس يوحنـا أبـو الفـرج املعـروف بـابن العـربي ُّديع
 ومن أشهر املؤرخني املتعربني, وقد هنل ابن ,يان اليعاقبةُّمن أهم األدباء الرس) ميالدية

ديمـة م مؤلفات ترشح النرصانية وكتبهـا القَّ وقد,العربي من الثقافة العربية اإلسالمية
 وقد اسـتلهم ابـن العـربي مـن علـامء اإلسـالم مـنهج .ككتايب العهد القديم واجلديد

 كـام نقـل مـن األدب العـريب مؤلفـات مهمـة إىل ,الكتابة والتأليف يف األدب والنحو
 ٌرشحوكتـاب منـارة األقـداس .  مثل كتاب القـانون يف الطـب البـن سـينا,يانيةُّالرس

ها ُّد, أو اآلراء التـي تعـ»اهلرطقـات« يعـرف باسـم اع عنها ضد ما كانفدونرصانية لل
يـات قرآنيـة يف الكتـاب آوقـد وردت عـدة . ًيانية خروجا عىل النرصانيةُّالكنيسة الرس

 مـن سـورة ٤ و٣و١اآليـات  السابق يف إطـار هجـوم املؤلـف عـىل اإلسـالم, وهـي
 ٦آلية  من سورة األعراف وا١٥٧ من سورة الروم, واآلية ٣ و٢االخالص, واآليتان 

 وعنوان الفصل اخلاص  باإلسالم هـو . من سورة املائدة٧٣من سورة الصف, واآلية 
وهي هرطقة املسلمني الذين يقولون « :, ويستهله ابن العربي بالقول»اهلرطقة السابعة«
   )١( .»نه ليس اهللا أو ابن اهللاإ و,ن املسيح عبد اهللا ونبيهإ

                                                 
 :٢٥كولوفون الفصل يف وانظر   =

A. Mingana, “An Ancient Syriac Translation of the Kuran Exhibiting New Verses 
and Variants”, p. 190. 

  شاعت بني النصار يفي الت,من الواضح أن ابن العربي يعتمد عىل رؤية القصة املزعومة للراهب بحريا   )١(
 =   أشاعت أن الرسول صىل اهللا عليه وسلم قد تعلمي التي ألن هذه القصة ه;ً تقريباي اهلجرالقرن الثاين



٢٤٥ 

 :طيموتاوس األول: أوال
 يانيةُّالرسنقول القراءة  املوضع يف القرآن الكريم )١(نيةياُّالرسنقول ال

QN@ÚÜ@ bäe@ ÊÐ‹àì@ ÚÜ@ bäe@ óï¿@ aû

ñòíÜN@ @

RNñûíÝÔ@ ý@ NñûíČjÜc@ ýìN@ýđe

bžåØžû@çìČüÜ@@ðŞàŽ†@íČïžàŽ‡à@N@ @

SN@až‡jŽÈ@ aìüđä†@ bžzïŞ“à@ ÒđÙäóđà@ ý

ažüÜý@ @

TNæÝîŞ†@bžyìČŠ@ûòžíÜ@æŽäŠŽ‡Ž’@N@ @

UNžáÝ’†b@ðÝŽÈ@bžàíŽî@üđi†@‡đÝîŞóà@

bžäe@NbžàíŽîì@üđi†@‡đÝîŞóà@bžäeNbžàíŽîì@

üđi†@òđbžà@bžäeNì@bžàíŽî@ŠŽ†ó“àŽ†@bžäe@

bžïŽyN@ @

VNûđ‡ÝŽîì@až†íÝžîì@ažŠí @bžäžüi@bžäe@bđážîN@

@ @

WN@æŽåzÑŽäæÝîŞ†@bžyìČŠ@æđà@üži 

 )٥٥ (آل عمران. ١
 
  ) ١٥٦(النساء . ٢
 
 )١٧٢(النساء . ٣
 
  )١٧(مريم .٤
   )٣٣( مريم . ٥
 
 
 
 )٣ −١(البلد . ٦
 
 )٩١ (األنبياء. ٧

 . ّإين متوفيك ورافعك إىل. ١
 
ولكـن. وما صلبوه. ما قتلوه. ٢

 . شبه هلم تشبيها هكذا
لن يستنكف املسيح أن يكون. ٣

 .عبدا هللا
 . أرسلنا إليها روحنا. ٤
ويوم.  يوم ولدتّالسالم عيل. ٥

مويـو. ويوم أمـوت. ولدت
 .ًأرسل حيا

 
ــد. ٦ ــل ووال ــذا اجلب ــسم هب أق

 . وولده
 .ونفخنا فيها من روحنا. ٧

 
                                                 

وترسبت هذه القصة إىل بعض املصادر اإلسالمية, إال أن الدراسة النقدية  وم,التوحيد عىل الراهب املزع  =
مروج الذهب :الدراسات النقدية هلذه القصةيف لتاريخ بصلة, انظر إىل ا ّ وال متت,أثبتت أهنا قصة منتحلة

 سامعيل عيلإل :, بحريا٥٥−٢/٥٤, ي املسعود احلسن عىل بن احلسني بن عيليبأل :ومعادن اجلوهر
 ,٨٨−٧٥, الصفحات ١٩٥٠توق, جملة كلية اآلداب, جامعة القاهرة مع

Richard Gottheil, “A Christian Bahira Legend”, Zeitschrift für Assyrologie, bd. XIII, 
Berlin 1898, pp. 217-219, Joseph Khoury, “Le Candelabre du Sanctuaire de 
Gregoire Aboulfaradj dit Barhebraeus”, tome XXXI, p. 104. 

  :يانيةُّانظر اآليات القرآنية التى نقلها طيموتاوس للرس   )١(
A. Mingana, Woodbrooke Studies; Christian Documents in Syriac, Arabic and Garshuni, 
Fasc. 3, “The Apology of Timothy the Patriarch before the Caliph Mahdi”, vol. 2, 
pp. 114, 137, 140, 145, 157. 



٢٤٦ 

 : يعقوب بن الصليبي: ًثانيا
 يانيةُّقراءة النقول الرس املوضع يف القرآن الكريم )١(يانيةُّالنقول الرس

١.â˙̇˙˙˙˙˙˙i@aü˙̇˙˙˙˙˙˙Üa@b˙̇˙˙˙˙˙˙å¼‹à@b˙̇˙˙˙˙˙˙åÑy‹àì@N

aó˙̇˙˙î†ìò@aü˙̇˙˙Üý@a‹˙̇˙˙à@b˙̇˙˙áÝÈ@Nb˙̇˙˙ÙÝà@

b˙̇˙˙˙˙˙˙˙àíî†@b˙̇˙˙˙˙˙˙˙åî††@NÚ˙̇˙˙˙˙˙˙˙Ü@μ˙̇˙˙˙˙˙˙˙zÝÐ@˙̇˙˙˙˙˙˙˙iìÚ@

μ˙̇˙˙˙íuóà@Naí˙̇˙˙˙y@a†ûì@æ˙̇˙˙˙Ü@þj˙̇˙˙˙’@

çí˙̇˙˙˙˙äû†@óÉÑ˙̇˙˙˙˙’a†@aó˙̇˙˙˙˙j @çìü˙̇˙˙˙˙ïÝÈ@N

ýì@çíäû@òuŠ†@çìüïÝÈ@ýì@a‡ïieN  
 
 
٢.‹˙̇˙˙˙˙˙àe@%@Û‹˙̇˙˙˙˙˙à@b˙̇˙˙˙˙˙Øþ¾@b˙̇˙˙˙˙˙äa†@‡˙̇˙˙˙˙˙jÈ@

båîŠò@aòíÙÝ·@N@í˙ïåÐ@@b˙Øþà@@‡˙jÈ†@

ó˙̇äe@ü˙̇i@æ˙̇à@Þ˙̇j«@ü˙̇Ü@‡˙̇’aì@ü˙̇i@

b˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙à†@Næå˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙yì@Úåzj˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙’@Ú˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙åî†ìaì@

Úå˙̇˙˙’‡Ôì@Nlìòì@‹˙̇˙˙àe@b˙̇˙˙äa†@Ë‡˙̇˙˙î@b˙̇˙˙äe@

ã‡à@çìóäa†@ý@μÈ‡î@çìóäeN  

 
٣.?Ðe@ÚïÐe@Àý@b®‡à@bà‹y†@NÞØì@

bÙîe@çììûò†@íåÐe@çíÙïÐe@ûòíÜ@N  
٤.óïÜ@Ë‡î†@üÝØí@aüÜa†@ NíÜ@

ñûa†û@aòíÕî†Œ@ñû@çíÙÐûò†@çíÙïÐe@

Àý@b®‡à@ìe@bi‹Éà@ Nýe@aòíÕî†Œ@

ñû@æºüä†@aüÜbi@bàíïiì@bä‹yeN 
٥.‹˙̇ ˙˙˙˙˙àaì@aü˙̇˙˙˙˙˙Üa@b˙̇˙˙˙˙˙ïÉÜ@b˙̇˙˙˙˙˙äa†@ó˙̇˙˙˙˙˙ï¿@b˙̇˙˙˙˙˙äe@

Ú˙̇˙˙˙Ü@NÖ˙̇˙˙˙àì@b˙̇˙˙˙äe@Ú˙̇˙˙˙Ü@ñòí˙̇˙˙˙Ü@NŠ‹˙̇˙˙˙«ì@

 ) ٧ −١ (لفاحتةا .١
 
 
 
 
 
 
 
  )٣٠  (البقرة .٢
 
 
 
 
 
 
  )١٥٠(  البقرة. ٣
 
 )١٧٧  (البقرة. ٤
 
 
 
 )٥٥ (آل عمران.٥
 

ــرحيم .١ ــرمحن ال ــسم اهللا ال .ب
ملـك. احلمد هللا رب العاملني

وبـك. إياك نعبـد. يوم الدين
فنا واهدنا سـبيلِّعر. نستعني

هؤالء الذين أنعمـت علـيهم
).َأســبغت علــيهم الــنعم(

وليس هؤالء الذين غـضبت
 .عليهم وال اهلالكني

ــة  .٢ ــك للمالئك ــال رب ينإإذ ق
ـــا يف اململكـــة .جاعـــل ثاني
فأجاب املالئكة أجتعـل فيهـا

.يفسدها ويسفك الـدماء من
ونحــن ســبحناك وآمنــا بــك

 أنـا:ً وقـال أيـضا.وقدسناك
 .أعلم ماال تعلمون

وحيـــث مـــا كنـــتم فولـــوا. ٣
 . وجوهكم شطره

ليس الرب أن تولوا وجـوهكم. ٤
لكـن. قبل املرشق أو املغرب

ــ ــومال رب مــن آمــن بــاهللا والي
 .اآلخر

ين متوفيكإ :وقال اهللا لعيسى. ٥
وخملـصك مـن. ورافعك إيل

                                                 
 An Ancient : نرشه منجاناي املخطوط الذ يفيياين لآليات القرآنية عند ابن الصليبُّانظر نامذج النقل الرس   )١(

Syriac Translation ب٨٤أ و٨٤,  أ٨٣,  ب٨٢, أ٨٢, ب٧٨, أ٧٦ :الورقات. 



٢٤٧ 

b˙̇˙˙äe@Ú˙̇˙˙Ü@˙̇˙˙àæ@μ˙̇˙˙Ýîe@ì‹˙̇˙˙ÑØ†@N‡˙̇˙˙jÈì@b˙̇˙˙äe@

μ˙̇Ýîý@í˙̇åºû†@Ú˙̇i@ìòaì@ÛŠó˙̇i@Þ˙̇ÉÜ@

æà@μÝîe@ì‹ÑØ†@Úi@bàíïi@aóáïÔ†@N 
٦.æî‹˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙àe@b˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙î†íî@μ˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙ÝÔ†@bzï“˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙¾@

b˙̇˙˙˙ïÈ@‹˙̇ ˙˙˙i@âî‹˙̇ ˙˙˙à@üzïÝ˙̇˙˙˙’@aü˙̇˙˙˙Üa†@N

ýì@ñûí˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ÝÔ@ýì@ñûí˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙jÜc@Nýe@

íïà†ó˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙à@ð˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙à†òe@çìü˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Ü@b˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙åØû@N

μ˙̇˙˙˙˙˙˙Ýîeì@í˙̇˙˙˙˙˙˙î‹yòe†@üi‹“˙̇˙˙˙˙˙˙i@çìûó˙̇˙˙˙˙˙˙îe@

b˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙§íÑi@Nã‹˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙i@üÕ˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙e@aü˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Üe@

ûòíÜ@aüÜeì@îeĆìó@bàŠ@bjï“yìN 
٧.ìe@ðîh˙˙˙˙˙˙˙˙Ô@bió˙˙˙˙˙˙˙˙Ø@ý@çíÙîó˙˙˙˙˙˙˙˙îa@Þ˙˙˙˙˙˙˙˙È@

ã‡˙̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙à@bà‡˙̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙È@çìŠ‹˙̇ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙’ò†@aó˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙îŠìa@

çíïÝ−ìaì@çìüÝØì@lüîòa†@çìüi@

æà@çìû‹àN  
٨.‹àaì@aüÜe@ìe@bïÈ@‹i@âî‹à@@‹˙Ø†òe@

ñòí˙̇˙˙˙˙˙˙jï @Ú˙̇˙˙˙˙˙˙ïÝÈ†@Þ˙̇˙˙˙˙˙˙Èì@Ú˙̇˙˙˙˙˙˙àe@‡˙̇˙˙˙˙˙˙Ø@

ÛóÝïy@byì‹i@b’†íÔ†N  
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 )٣٤−٣٣ (مريم .١١
 
 
 
 

  ) ٤٦ (العنكبوت .١٢
 

وجاعل الـذين. الذين كفروا
ا بعدك فوقءوآمنوا بك وجا

. الذين كفروا بك يوم القيامة
نا قتلنـا املـسيحإ : قال اليهود.٦

.بن مـريم رسـول اهللاعيسى 
ولكـن. وماقتلوه وما صلبوه

ختلفـوا يفاذين وال. شبه هلم
بل رفعـه اهللا. شأنه لفي شك
 . ٌ وحكيمٌإليه واهللا عزيز

 
يا قـراء الكتـاب لـستم عـىل. ٧

ــوءيش ــى تقيم ــوراةا حت  الت
واإلنجيل وكل ما جاء فـيهام

 . من رهبام
 يا عيسى بن مريم اذكر:وقال اهللا . ٨

 إذ,نعمتي عليك وعىل والـدتك
 .أيدتك بروح القدس

ـــبيلا. ٩ ـــم إىل س ـــ دعه كرب
 .وجادهلم بالكلمة احلسنة

لوك عــن الــروحأإن يــس .١٠
.هنا من ريبإ :قل هلمف .القدس

 . ًمن العلم إال قليالمل أوت و
 السالم عىل يوم: قال عيسى.١١

ويـوم. ُويوم أمـوت. ُولدت
ًأبعث حيـا  قـول:وقـال اهللا. ُ

الـذي. عيسى هو  قول احلق
 .فيه يمرتون

ال جتادلوا أهـل الكتـاب إال .١٢
 .كلمة احلسنةبال
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 ) ٧٨ (ة غافرسور .١٣
 
 
 
 

 ) ١٢ (التحريم .١٤
 
 

 )٣−١ (سورة البلد .١٥

رسـلناأ قد :وقال اهللا ملحمد .١٣
ــريين ــاء كث ــك أنبي ــن قبل م

 مـنهم ومـنهمًعرفناك بعـضا
ومل نرسل نبيـا. مل نعرفكَمن 

 .  ليأيت بآية إال بأمر مني
ن مريم ابنة عمـرا:وقال اهللا .١٤

التي أحصنت فرجها فنفخنـا
  .فيها روحنا

وأنـت. ال أقسم هبـذا البلـد .١٥
ٌبأو. لـــدذا البَحللـــت هبـــ

 .   املولود منهلكوذ
 :ابن العربي: ًثالثا
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QN‹˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ÑÙà@ì‹˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ÑØ@μ˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Ýîe@í˙̇˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙î†ìa†@

aòíîóïÜói@@N@ @
RN@@@@μ˙ÑÕä†@çíäû@bzïÝ“˙Ü@@@@@@Ë‡˙î@ý†@b˙ïjä@

@@kîó˙̇˙˙˙˙˙Ø†@ü˙̇˙˙˙˙˙Ü@μzÙ“˙̇˙˙˙˙˙à†@ìû@a‹Ñ˙̇˙˙˙˙˙
çìû‡îacçíïÝ−aìbiì@aóîŠìbi@@N@

@ @
SN@@@êïÐí˙̇˙˙i@í˙˙˙ïØ†¾@b˙̇˙˙ïàìŠ@æî‡˙˙˙îóÈ

bÈŠa†@N@ @
TN@@5àbäe@@@@@ñŠó˙i@aòa†@bzïÝ˙’@çíÙÜ@

‡¼e@ü9N@ @
UN@@@@‡˙̇ ˙˙˙˙˙˙˙ïÝî@þ˙̇˙˙˙˙˙˙˙Ðe@‡˙̇ ˙˙˙˙˙˙˙Ýî@ý@ìû@‡˙̇˙˙˙˙˙˙˙y@aü˙̇˙˙˙˙˙˙˙Üe

aí’þÐebä‹ye@üÜ@N 

 )٧٣ (املائدة   .١
 
 )١٥٧ (األعراف .٢
 
 
 
 )٣ و ٢ (الروم .٣

 
 )٦ (الصف .٤
 
ـــالص .٥  ٣ و١(اإلخ
 )٤و

 .كفر الذين آمنوا بالتثليث .١
 
ئك الذين يتبعون الرسوللوأ .٢

النبــي األمــي الــذي جيدونــه
ــا ــوراةًمكتوب ــدهم يف الت  عن

   .نجيلواإل
ــت .٣ ــايصُس ــروم يف أق غلب ال

  .األرض
إين مبرشكم برسول يأيت مـن .٤

  .سمه أمحدابعدي 
ــد. اهللا واحــد .٥ .مل يلــد ومل يول

ًوليس له مساو أيضا ٍ . 
                                                 

 :»منارة األقداس« عن كتاب ي دراسة يوسف خورُانظر النص الرسياين يف   )١(
Joseph Khoury, Le Candelabre du Sanctuaire, pp.110-112. 
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 :ياين املسيحيُّ الكريم يف األدب الرستقويم ترمجة معاين القرآن: املبحث الثالث
الـسابقة بالرتتيـب كـام أوردناهـا, ونـسجل يانية ُّنقول الـرسال نامذج م فيام ييلِّونق

 :  ثم نبحث تطور تلك الرتمجات,مالحظاتنا عليها
 موتاوس األول  نقل طي:ًأوال

 نه أاخلليفة املهدييف حوار طيموتاوس و معاين القرآن الكريم نقلالحظنا عىل 
 وقدمل يقتلوه أو يصلبوه,  وأن اليهودعليه السالم يبدأ بتأكيد الرؤية القرآنية عن املسيح 

مل «ñûíÝÔ@ý@NñûíČjÜc@ýì@NbžåØžû@çìČüÜ@ðŞàŽ†@íČïžàŽ‡à@ýđeN "ورد قول اخلليفة كالتايل 
 ةاستشهاد باآلي, وقول اخلليفة هنا هو »ه هلم هكذاِّبُيقتلوه ومل يصلبوه لكن ش

{ l k j i h g  f e d c b a ` q po n m
 v u t s  r d c b  à  _ ~ } | { z y xwz ]١٥٧ :النساء[. 
 ,ُ, مما يشكك يف شخصية املناظر املسلممل يستشهد باآلية كاملة واملالحظ هنا أن اخلليفة

ظ هنا  ونالح.ًكان حقا اخلليفة املهدي أم ربام كان هذا احلوار من خميلة املناظر املسيحيأ
 .  عن معنى اآلية الكريمةياينُّ الرسنقلزائدة يف الُّتعد  ,"هكذا " @båØûأن الكلمة

@†Ž‡àžàČïŽ" استخدم التعبريياين ُّالرسكام أن املرتجم  íŞàČüÜ@ ðçì"ًبه هلم تشبيهاُ ش. 
 للنقل احلريف ملعنى اآلية, وكان األفضل نقل معنى اآلية ٌخمالفذا النقل هنر أن و

ْلكن شبه هلم@"đaýđa@Ž†òðà@ČüÜçì "هكذا  ُ َ َ ِّ ُ ِ  من )٣٣(نقل معنى اآلية وقد الحظنا أن . َ
w v u } هي كالتايل , فاآلية يف القرآن الكريمًاصحيحًنقال ُّيعد  سورة مريم ال

 } | {  z y xz  ,كالتايلياين لآلية كان ُّلكن النقل الرس: @aûì

bïÈ@ òŠíi@kîóØ@ NbžáÝ’†@ðÝŽÈ@bžàíŽî@üđi†@@‡đÝîŞóà@bžäe@ NbžàíŽîì@üđi†@‡đÝîŞóà@

bžäeNbžàíŽîì@üđi†@òđbžà@bžäeNì@bžàíŽî@ŠŽ†ó“àŽ†@bžäe@bžïŽy هكذا مكتوب يف سورة «: بمعنى
ِأن السالم عىل يوم فيه ولدت. عيسى . »ُويوم أموت ويوم أرسل حيا. ويوم ولدت. َ
اخلطأ , وهذا "سورة عيسى"سم ا سورة مريم بَفَّ عرياينُّ الرسنالحظ أن املرتجموهنا 
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يشري إىل أن املرتجم قد فهم من السورة أهنا تتناول ميالد عيسى بن مريم عليه السالم 
, ياينُّ الرسنقلونالحظ أن اآلية الكريمة مل ترد كاملة يف ال. وهكذا أسامها سورة عيسى

 وبدأ,  u v z}كام أهنا وردت بدون حرف العطف يف بدايتها كام يف قوله تعاىل 
يؤدي وظيفة التفسري الدال ُحرف  و."أن السالم" †’bžáÝاملرتجم اآلية بالدال يف كلمة 

معنى الف خي ا النقل ونر أن هذ,من أجل التفسريًأيضا هنا يانية ويأيت ُّيف اللغة الرس
ياين ُّالنقل الرس يف تكررت  قد w x z }اجلملة القرآنية ونالحظ أن . اآلية القرآنية

أن السالم عىل « :áÝ’†b@ðÝÈ@bàíî@üi†@@‡Ýîóà@bäe@Nbàíîì@üi†@‡Ýîóà@bäeكالتايل 
 .  وربام كان هذا التكرار خطأ من الناسخ.»يوم ولدت ويوم ولدت

  z { | } } نقل اجلملة القرآنيةياين قد ُّالرس أن املرتجم ًونالحظ أيضا
 S T U } أما اآلية. "ًاُويوم أرسل حي"@bžàíŽîì@ŠŽ†ó“àŽ†@bžäe@bžïŽyبشكل خمالف كالتايل 

V W X Y  Z [ \ ] ̂ _ ̀ a     b 
c d    e f hg i j k  l m n o       p q z 

 يانيةُّ يف الرسبدايتها فقط ووردتياين نقل ُّ الرساملرتجمأن  فقد الحظنا ,]٥٥ :آل عمران[ 
@bïÉÜكالتايل  aüÜa@ ‹àe@lìòì@NñòíÜ@ÚÜ@bäe@ÊÐ‹àì@ÚÜ@bäe@óï¿@aû@" وأيضا

 اآلية وملمعنى عرب عن ياين ُّالرس واملرتجم ," إين متوفيك ورافعك إيل : اهللا لعيسىقال
  . V z }مبارشة, وقد أغفل هنا أداة النداء يف قوله تعاىل ها يقتبسينقلها أو 

عن  "سورة عيسى"قد أطلق عىل السورة اسم أن املرتجم ًأيضا ومن املالحظ 
اآلية السابقة أن املرتجم نقل معنى  انتباهنا يف يثريومن الناحية اللغوية  .طريق اخلطأ

, ÊÐ‹àكالتايل  ]٥٥ :آل عمران[  Y  Z z} :قوله تعاىلمن   "رفع "كتب الفعل 
يف ليست  ألن هذه الصيغة صاغ الفعل العريب صياغة رسيانية;املرتجم وهذا يعني أن 

ُ بحيث يقرأ ;ُ رسيانيةٍكتب الفعل أوال بحروفاملرتجم أن يبدو لنا يانية, وُّاللغة الرس
َرفع"أي  ÊÐŠٍبخط كرشوين كالتايل ُكام هو يف العربية أي كتبه  َ الفعل يف َّرصف ثم  ,"َ

الصيغ حتويل  :أينفسها ظاهرة تكرار الالحظنا قد و. "ٌرافع" žŠŽŽÐÊصيغة اسم الفاعل 
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رتجم  املصاغ من سورة النساء حيث ١٧٢آلية نقل معنى ايف ٍعىل نحو رسياين العربية 
 a b c d e f  ̀ _}صياغة رسيانية  ية القرآنيةاآلبداية 

g ih  j k l m n o  p qz 
@ÒđÙäóđà@ :كالتايل  املرتجم التعبري بداية اآلية السابقةنقلوهكذا . ]١٧٢ :النساء[ ý

ažüÜý@až‡jŽÈ@aìüđä†@bžzïŞ“à "والشك أن املرتجم "ً أن يكون عبدا هللالن يستنكف املسيح ,
ِالصيغ العربية التي ال جيد هلا مقابال يف لغتهحتويل أ إىل يلج  املرتجمنقل كام . يانيةُّ الرسً

 فقد, القرآن الكريمُ خيالف  فيه حتريفًمن سورة البلد نقالاألوىل والثالثة اآليتني معنى 
@đ‡ÝŽîì:كالتايلياين ُّالنقل الرسوردت اآليتان يف  až†íÝžîì@ ažŠí @ bžäžüi@ bžäe@ bđážî@û " ُأقسم

 b c d e  * g }ٌ, وهذا النقل خمالف لآلية الكريمة "ٌهبذا اجلبل ووالد وولده
h i j * l m n  z  ]النافية يف )ال(حذف املالحظ هنا أن املرتجم ف. ]٣−١ :البلد 

 واكتفى ," ما"البلد, كام حذف اسم املوصول  بكلمة  كلمة اجلبلأبدلبداية اآلية كام 
  .ً داللة اآلية متاماَّ وهذا النقل غري, ووالد وولدهÝžîìûđ‡ÝŽîì@až†íبالعطف بالواو 

ملعنى  ًاحتريفُّيعد  معنى اآليات السابقة عند طيموتاوس األول َلْقَن َّونر هنا أن
ا وم.  البلد:aŠòa اجلبل وبني الكلمة : aŠíأدنى تشابه بني الكلمة فليس ثمة  ,اآليتني

 أن اجلاثليق هو الذي يستشهد , واخلليفة املهديتاوسطيمو عىل مناظرةًالحظناه أيضا 
نقل معنى اآليات القرآنية الكريمة بشكل جمتزأ وكأنه يستشهد  هباآليات القرآنية, كام أن

 من اجلاثليقفقط ببعض املعاين ويرتك جممل معناها, وهذا جيعلنا نتساءل عن هدف 
يات يف سياق املناظرة? واحلقيقة ًكان النقل هدفا أم نتيجة االستشهاد ببعض اآلأالنقل, 

 كان النقل َّ أن هدف املناظر املسيحي كان الدفاع عن املسيحية, ومن ثمديناأن الراجح ل
 . ًجزءا من املناظرة وليس هدفها

 كـام هـو يف ًسم عيسى بـن مـريم دائـام نقل اال طيموتاوس أنًومما الحظناه أيضا
 يف كام هو مألوف  يسوع املسيح,bzï“˙à@Ëí“˙î@@@ إىل يانيةُّالقرآن الكريم ومل يرتمجه إىل الرس

 أن االصطالحات اإلسـالمية كانـت مألوفـة يف ي وهذا يعن.ياين املسيحيُّاألدب الرس
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 أن ًوقـد الحظنـا أيـضا.  والسيام يف إطار اجلدل مـع املـسلمني,يان آنذاكُّكتابات الرس
 وعن صلبه ,سيد املسيح النظر املسيحية عن ميالد الةحياول رشح وجهاملناظر املسيحي 

الدليل عىل صـحة بمنزلة  اآليات القرآنية جيعل اليهود كام يعتقد املسيحيون, وةبواسط
اعتقاده, وهو هنا يتجاوز نقل معاين القرآن الكريم إىل تفسري القـرآن الكـريم بحـسب 

فاملرتجم عنـدما تـصل املنـاظرة إىل موضـوع التثليـث يف االعتقـاد . االعتقاد املسيحي
B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@çaŠí˙Õi@‘aŠí˙@ð˙’g@Þ˙È@æáï˙’g†@çìòa@ó˙Üò@ó˙Üò@æ˙äû@Óaìسيحي, نجده يقـولامل

@@@@@@@@@@@@†í˙˙˙î†@ñû@Ú˙˙˙îa@ìa@âï˙˙˙à@ó˙˙˙Ù8@ó˙˙˙ï †@ñû@Ú˙˙˙îa@ìa@”˙˙˙îŠ@‡˙˙˙¾@Ò˙˙˙Üa†@ñû@Ú˙˙˙îa@ó˙˙˙ÑÝî†@Ú˙˙˙îa

@@@@@@@aü˙̇˙Üa@Þ˙̇˙È@bió˙̇˙Ùi@çh˙̇˙ïàa@bîó˙̇˙ïÜò@bÈ†í“˙̇˙i†@μ˙̇˙Üû@Ú˙̇˙îa†@μ˙̇˙Ýîa@b˙̇˙ähyaì@âï˙̇˙à@ó˙̇˙Ù8

@@@@@μÈ†í“˙à@ü˙yìŠì@ûó˙ÝàìNBZ@يف بـدايات سـور وهكذا فإن احلروف الثالثـة املكتوبـة 
مت, مثل ألف الم راء أو طاء سني ميم أو ياء وسني وميم, فإهنـا تـدل َّلَعَالقرآن وكام ت

املنـاظر واملالحـظ هنـا أن  )١(.عىل التثليث وعىل األب واالبن والروح القدس وتثبتها
 بـل يـرد , قد أخطأ فال توجد سورة يف القـرآن الكـريم تبـدأ بـاحلروف يـسماملسيحي
 والتـي ,عجـازفرس حروف اإل واملناظر املسيحي هنا ي.يف بداية سورة يسس ياحلرفان 

 . ً مسيحياًتفسريا, تبدأ قبل بعض السور مثل سورة البقرة وسورة آل عمران
ًوقد الحظنا أن هذا املنهج يف التفسري مألوف أيـضا عنـد إيليـا النـصيبيني عنـدما  ٌ

روف التـي تبـدأ هبـا سـور القـرآن احلأن ًجادل الوزير املغريب, فإيليا قد أشار أيضا إىل 
 ألن ;ً, وهذا التفسري املسيحي نـراه خطـأ متامـا)٢(الكريم ترمز إىل التثليث يف النرصانية

ًالرساالت الساموية تؤكد عىل وحدانية اهللا الرشيك له, ولو كان هذا الـرأي صـحيحا 
 ولـيس ,صيغة اجلمـعلسيد املسيح يف األناجيل تأيت بإىل الوجدنا كل الفقرات املنسوبة 

                                                 
 :انظر   )١(

A. Mingana, “The Apology of Timothy the Patriarch before the Caliph Mahdi”, vol. 
2, pp.139-140. 

يليـا  بـني املطـران إياجلـدل الـدين: يانيةُّهدف نقول القرآن الكـريم ىف الكتابـات اجلدليـة الـرسيف انظر    )٢(
صـالح . د :ياينُّ; رؤيـة نقديـة للـنص الـرس املغـريب القاسم احلـسني بـن عـيل وبني الوزير أيبيالنصيبين

 .٢٩٥,  ص١٩٩٧) ١٩عدد (عبدالعزيز حمجوب إدريس, جملة الدراسات الرشقية 



٢٥٣ 

القرآن الكـريم نقل بعض معاين  يشري إىل أن ذاوه.  كام هو مألوف يف األناجيل,املتكلم
املنـاظر  بـل مـن أجـل اسـتخدامها يف تفـسري  فقط,كن بغرض الرتمجةيمل  يانيةُّيف الرس
ي ونقضه لقصة ميالد املسيح عيسى بـن مـريم رسـول اهللا يف القـرآن الكـريم, املسيح

 . يان أسلوب الدفاع عن املسيحية يف حالة اجلدل مع املسلمنيُّم الرسلكي يتعلو
   ابن الصليبيمعاين القرآن الكريم عند نقل: ًثانيا

 يف اآلية الرابعة من سورة T Uz } : قوله تعاىلالحظنا أن املرتجم نقل
وقد الحظنـا أن هـذا . »َنحتمي بك«, أو »نلجأ إليك« μ˙íuóà@Ú˙i@@@الفاحتة بالعبارة 

ويكـون  ,)إىل أو عند(òíÜ@ أو )الباء (i˙˙˙لفعل يستعمل يف العهد اجلديد مع حريف اجلر ا
 من السادسة كام ورد يف الفقرة »جلأ إىل إنسان« أو »جلأ إىل مكان« أو »هرب إىل«بمعنى 

aó˙̇åî‡·@í˙̇íuòaì@íïå˙̇’@íÈ‡˙̇î@‡˙̇Øì@@"صــحاح الرابــع عــرش مــن أعــامل الرســل اإل

@b˙ïåÔíÜ†": » األمم واليهود مع رؤسائهم ليبغوا عليهام ويرمجومها فلام حدث هجوم من
أي مـع @aó˙åî‡·@í˙íuòaì@@@, فهنا يأيت الفعل »شعرا بذلك وهربا إىل مدينتي ليكاونية

ــاء"حــرف اجلــر  ــا "الب ــى الفعــل هن ــا إىل" ومعن ــذا الفعــل " وهرب @Ú˙̇i@", أي أن ه

@μ˙íuóàB ,يانية الـصحيحة ُّوربام كانت العبارة الرس ال يتفق مع معنى اآلية القرآنية
 .   إياك نستعنيŠ‡Èóä@Úiìالتي تنقل معنى اآلية هي 

@aí˙y@a†ûì@:  والسابعة كالتـايلالسادسةاملرتجم نقل معنى اآليتني  أن ًونالحظ أيضا

@æ˙Ü@@þj˙’@@çí˙äû†@@óÉÑ˙’a†@aó˙̇j @@çìü˙ïÝÈ@Nýì@@çí˙äû@@ò˙uŠ†@çìü˙̇ïÝÈ@ýì@@a‡˙ïieN فنــاِّعر 
وليس هؤالء الـذين ). َبغت عليهم النعمأس(واهدنا سبيل هؤالء الذين أنعمت عليهم 

تـني أدمـج معنـى اآلي ومن ثم نالحـظ أن ابـن الـصليبي .غضبت عليهم وال اهلالكني
  [ \ ] * W  X Y} بعض, وهذا خيالف املعنـى القـرآينيف بعضهام 

 ̂_  ̀a  b cz ]كام استعمل املـرتجم الكلمـة .]٧, ٦ :الفاحتة @þj˙’ 
ــبل" ُس ــة ,"ُ ــستعمل الكلم ــة "رصاط" › ̇˙cb  ومل ي ــتعمل الكلم ــه اس ــام أن  a‡˙̇ïie, ك
 وهـي , هي التي تؤدي املعنـى القـرآين" الضالني"  b˙ïÉ@ يف حني أن الكلمة "اهلالكني"



٢٥٤ 

 يفسـورة الفاحتـة مكتوبـة  أن ًه أيـضاالحظناما و .يانيةُّتالئم املعنى عند النقل إىل الرس
ُبحروف رسيانية نص ابن الصليبي حاشية   وقـد يعنـي هـذا أن , الكرشـوينبـاخلطأو ٍ

 كام الحظنـا أن .ِاملرتجم كان يتدرب عىل النقل أو قراءة القرآن الكريم ثم ينقله إىل لغته
@òŠí˙@يانية للـسورة كالتـايل ُّاسم السورة قد كتب بالكرشونية إىل جانب الرتمجـة الـرس

@ó˙yòbÐ@@laó˙ÙÜa "وقـد الحظنـا أن الكتابـة الكرشـونية عـىل . " سورة فاحتة الكتاب
أ ٧٦ الرتمجة ال تأيت إال يف بعض األحيان وهي عىل سـبيل احلـرص يف الورقـات حاشية

ب ٧٦ الـورقتني حـوايشب ونجد يف ٨٣أ و٨٢أ و٨١أ و٧٨ب و٧٧أ و٧٧ب و٧٦و
æ˙à@@: أ أن املرتجم حيدد اقتباسـاته مـن الـسور بالكرشـونية كالتـايل٨١أ و٧٨ب و٧٧و

@@@û‹˙ÕjÜa@òŠí˙ من ,@@@‡˙î‡¨a@òŠí˙ ,»ونالحـظ أن . »رة احلديدمن سورة البقرة, من سو
 A B C D E F G H }  مــن ســورة البقــرة)٣٠(ترمجــة اآليــة 

JI  K L M N O P Q R S   T U V XW 

Y Z [ \ ] ^  z يانية كالتـايلُّ, قد وردت يف الرس: @‹˙àe@%@@Û‹˙à@@b˙Øþ¾@@b˙äa†@

‡jÈ@båîŠò@aòíÙÝ· »يف اململكةًإذ قال ربك للمالئكة أين جاعل ثانيا «.  
ًخليفـة«نقل املرتجم التعبري القرآين فقد ًمتاما, الف املعنى القرآين ابق خيوالنقل الس َ ِ َ« 

ًا النقل ال خيالف املعنى لغويا فقط, وقد الحظنا أن هذ»ًثانيا« أي b˙åîŠò@كالتايل   بل داللـة ,ُ
 إشـارة إىل الـسيد اإلنجيـليف وتـرد ذات صبغة مسيحية  »ًثانيا«الكلمة ًووظيفة أيضا, ف
b˙̇yì‹Ü@b˙̇ä‹ya@ã†aì@b˙̇ïy@”Ñå˙̇Ü@bïà‡˙̇Ô@b“˙̇ä‹i@ã†a@aìû@k˙̇îíØ@Óa@b˙̇åØû@«ايل املــسيح كالتــ

aó˙̇˙˙ïåï«@N@@@b˙̇˙˙ïåyìŠ@æî‡˙̇ ˙˙îûì@bïå“˙̇˙˙Ñä@ýa@b˙̇ ˙˙ïåyìŠ@ã‡˙̇˙˙ÔíÜ@ý@ýa@N@@@@æ˙̇ ˙˙à†@b˙̇ ˙˙ä‹ÑÈ@bïà‡˙̇˙˙Ô@b“˙̇˙˙ä‹i

@@@@@@@@@b˙ï9@æ˙à@b˙î‹à@æ˙îŠò†@b“ä‹i@LbÈŠa«)ًهذا مكتوب أيضا صار آدم اإلنسان األول نفسا « :)١ ً
ًحيا وآدم األخري روحا حمييا ً ً مل يكن أوال روحانيالكن. ً ًنفـسانيا ثـم روحانيـاكـان  بـل ً ً .

                                                 
تفسري هذه يف , وانظر ٤٧−٤٥الفقرات اإلصحاح اخلامس عرش لرسالة بولس إىل أهل كورنثوس انظر   )١(

 : اعتقاد النصارفقرة بمعنى املسيح اإلله يفال
Martikainen, J., “Eigenart der syrischen Theologie veranschaulicht durch das thema 
erste & der Zweite Adam in der syrischen Theologie”, Academia et Ecclesia: Studia in 
honorem Feredric Cleve, pp. 146-157. 



٢٥٥ 

 . »اإلنسان األول ترايب من األرض واإلنسان الثاين الرب من السامء
ونعتقد أن املرتجم هدف إىل املعنى الوارد يف اإلنجيـل عـن اإلنـسان الثـاين وهـو 

ية السابقة  وقد فرس املرتجم اآل.رأي النصار الذين يرون أنه إله حسبالسيد املسيح 
قصة خلق اإلنسان يف كتاب العهد القديم, فقد إىل , وهو يستند ي لالعتقاد املسيحًوفقا

هياجم الرؤية اإلسـالمية خللـق آدم نفسها وجدنا املرتجم يف العمود الثاين من الصفحة 
æ¾d˙i@b“˙ä‹i@‡˙jÉä†@ü˙yìŠì@ûó˙Ý¾@aü˙Üa@‹˙àa†@ñû@Ò˙Ýyì@N@@@@b˙Øþ¾†@íió˙Ø@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ بقوله

b“˙̇˙˙˙ä‹i@Þ˙̇˙˙˙à@‹˙̇˙˙˙àa@Níyì@@b“˙̇˙˙˙i†@ì‹˙̇˙˙˙àa†@ñü˙̇˙˙˙i@aóï˙̇˙˙˙Ø@ðÈ‡˙̇˙˙˙î@çìüîó˙̇˙˙˙îa†@b˙̇˙˙˙Øþà@Þ˙̇˙˙˙È@í˙̇˙˙˙î

b“ä‹i@aìû@ýíÔì.)١( 
.  فلنصنع اإلنسان عىل صورتنا:وبدال من القول أن الرب قال لكلمته وروحه«
هنم يعلمون خبايا إة وكن الرب قال للمالئإيقولون )  الكريميف القرآنأي جاء (كتبوا 
 . » وقاتلئيسن اإلنسان إهنم هم الذين قالوا إ و,األمور

 وهو آدم,فهم اآليات حسب التفسري املسيحي خللق قد وهكذا نجد املرتجم 
Û‹i@aüÜa@a‹àaì@« :كتاب العهد القديم كالتايل  فقرة وردت يفعىلعتمد يف هذا الفهم ي

çòíà†@Úîa@æ¾di@b“äa: ناودليل )٢(.»وقال الرب نعمل اإلنسان عىل صورتنا كشبهنا 
 ينقل املعنى بحسب االعتقاد املسيحي عن خلق اإلنسان وملأن املرتجم فرس اآلية 
ًالقرآين نقال صحيحا  يف بالكرشونيةنفسها الصفحة مكتوبة يف آلية اأننا نجد هو , ً

@aíÜbÔ« :احلاشية كام ييل üÑïÝØ@ÃŠýa@ ôÐ@ÞÈbu@ ðäa@ óÙîþáÝÜ@ ÚiŠ@ßbÔ@ Œa@

bà‡Üa@ÚÑîì@aüïÐ@‡Ñî@æà@aüïÐ@ÞÉuòa :إين جاعل يف  :إذ قال ربك للمالئكة
جيب هنا أن نشري  )٣(.»يفسد فيها ويسفك الدماء  أجتعل فيها من : قالوا.األرض خليفة

                                                 
  :aòì†ü@âÈ@aò‡y@aóÔóî†ì@aóÕîóÈ@bÔóî††@b“î‡Ô@bióØ:  العهد القديم واجلديدانظر  )١(

Syriac Modern Bible, The Bible Society in Lebanon, 1993, p. 241. 

 .٢٦املرجع السابق الصفحة األوىل الفقرة   )٢(
 .أ من دراسة الفونس منجانا٧٨الصفحة حاشية  انظر كتابة اآلية بالكرشونية يف  )٣(



٢٥٦ 

ًإىل أن كتابة اآلية القرآنية السابقة بالكرشونية يتفق متاما مع معنى اآلية لغويا ودالليا,  ً ً
ية َياين عرف املعنى الصحيح لآلية, لكنه عندما نقل اآلُّوهذا يؤكد أن املرتجم الرس

 ألنه نقلها وفق االعتقاد املسيحي خللق اإلنسان كام ;يانية أخطأ يف نقلهاُّإىل الرسنفسها 
 أن ابن الصليبي هدف إىل نقل معنى بعض :وهذا يشري إىل حقيقة وهي. ًذكرنا آنفا

ُآيات القرآن الكريم نقال خمالفا حيرف املعنى األصيل ً ًم بدال منه قراءة مسيحية ِّ ويقد,ً
ًآليات القرآنية وتفرسها تفسريا مسيحيا يناقض القرآن الكريمُحترف ا ً .  

زمن املضارع يف أن اآلية السابقة يانية ُّإىل الرس اآلية السابقة نقلنالحظ عىل كام 
إال أن  , S  T U V XW z }  قوله تعاىلالدال عىل استمرار احلدث يف

ُنسبح ونقدس«صيغة املضارع نقل املرتجم  َ ُ ِِّّ ُ َُ  :يانية كالتايلُّ صيغة املايض يف الرس إىل,»َ
æåyì@Úåzj’@Úåî†ìaì@Úå’‡Ôì »وهذا النقل .»ناكْسَّا بك وقدَّناك وآمنْحَّبَونحن س 
ً دالليا ونحويا من حيث زمن الفعل, فاآلية تدل عىل معنى اآليةبعض خيالف ياين ُّالرس ً

ياين فقد حدد هذا ُّرسِاستمرار التسبيح والتقديس هللا من قبل املالئكة, أما النقل ال
 . التسبيح والتقديس بالزمن املايض

 ,b c d e z  }ىل ياين لآلية األوُّالرسنقل أما يف سورة البلد فقد الحظنا أن ال
َ مع القرآن الكريم, ونالحظ أن املرتجم نقل اللفظة القرآنية البلد بام يناسبها يف ًاأيت متفقي َْ

 فقد نقلها , l m nz} أما اآلية الثالثة. "املكان" أو "لدالب"أي  aŠòaيانية ُّاملعنى من الرس
 ونر أن .»املولود منه ٌب وذلكأو« biaì@ìûì@‡ïÝî†@üåàاملرتجم بغري معناها كالتايل 

املرتجم نقل معنى اآلية بام يتفق مع التفسري املسيحي مليالد املسيح والذي يبدو بوضوح يف 
  التاليةيف الفقرة نجيلاإلد النصار بوضوح يف يظهر اعتقا, و»باأل«االصطالح املسيحي 

»aüÜa†@ û‹i@ bzï“à@ Ëí“î†@ çíïÝ−ìa†@ b“îŠ : ١(.»نجيل يسوع املسيح ابن اهللاإبداية( 
ابن لكن  ,يانيةُّ والتي تتفق مع نقل املعنى القرآين توجد يف الرس,»الوالد« أي a†íÝîوالكلمة 

                                                 
 .٤٥ الصفحة نجيل مرقسإ  الفقرة األوىل من†Laò‡y@bÕîóîانظر اإلنجيل ) ١(



٢٥٧ 

 لكنه خيالف املعنى , اعتقاد النصار ونقل املعنى الذي يتفق مع,مل يستخدمهاالصليبي 
 .القرآين, والذي يؤكد التوحيد وتنزيه اهللا عز وجل عن الرشك

َنصار« املرتجم الكلمة َّ غريكام َ  ¤    £ ¢    ¡ �   ~ }  يف اآلية»َ
¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ ® ̄ ° ±  

³² ´ µ ¶   ¸ ¹ º » ¼z ]٨٢ :املائدة[ ,
َنص« وأبدل املرتجم االصطالح القرآين َاالصطالح املسيحي  ب»َارbåïî‹Ø  

ُوهو نقل خيالف املعنى القرآين وي. "مسيحيني" ونر أن ً حتريفا للنص القرآين, ُّدَعٌ
 من نرص دعوة ينْعَ ألنه ي, هو األفضل يف النقل»نصار«االصطالح اإلسالمي 

لقها  أطٍ سبابَلفظةكان  »مسيحي« أن اصطالح السيامو املسيح وأيده لنرش التوحيد, 
 A B  } نقل املرتجم بداية اآليةقد و )١(. أتباع املسيح يف بداية األمرالرومان عىل

C D  E F G H I J K  ML N O P Q R S 
T U  V W X Y Z [z ]خمالف للقرآن ٍ عىل نحو ,]٤٦ :املائدة

الكريم, فاملقصود أن عيسى أتى بعد موسى عليه السالم لبني إرسائيل ليقيم أحكام 
 æä5ì@‡îc@ãû‹ie@bïÉi@‹i@âî‹àاإلهلية, أما املرتجم فقد نقل اآلية كالتايل الرشيعة 

ُ, ونر أن هذا النقل حيرف املعنى القرآين الكريم يف وبرشنا إبراهيم بعيسى بن مريم
كام وجدنا خمالفة . يان حتريف معاين القرآن الكريمُّيانية كام أنه يشيع بني الرسُّاللغة الرس
 f g  h i j k l m n} آليةل ياينُّالرس نقلأخر يف ال

o  p q r  s ut v w       x y z  { | } ~ ¡� 
¢ £ ¤ ¥   ¦   z ]كالتايل فقد نقل املرتجم اآلية ]٦٨ :املائدة: 

ìe@ðîhÔ@bióØ@ý@çíÙîóîa@ÞÈ@ã‡à@bà‡È@aóîŠìbäìŠ‹’ò†@çíïÝ−ìaì@çìüÝØì@
                                                 

, ٢٨ الفقـرة ٢٦صـحاح  هبـذا املعنـى ىف سـفر أعـامل الرسـل اإل"يمسيح"  ورد االصطالح  )١(
قـاموس الكتـاب : ً, وانظـر أيـضا١٦صحاح الرابع الفقرة  رسالة بطرس األوىل اإلوكذلك يف

 .٨٨٩املقدس, ص
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lüîòa†@çìüi@æà@çìû‹à:التوراة ا حتى تقيموء يا قراء  الكتاب لستم عىل يش 
املخالفة هنا هي زيادة بعض اجلمل عىل املعنى  و.واإلنجيل وكل ما وهبكم رهبم فيها

والحظنا . القرآين وربام أراد الناقل الرشح والتفسري ولذلك زادها عىل املعنى القرآين
ُّخمالفات لغوية أخر يف النقل الرس   f g} نقل املرتجم املعنى القرآينياين, فقد ُ

hz كالتايل  ìe@ðîhÔ@bióØ »فهنا أبدل قراء باملعنى القرآين »يا قراء  الكتاب ,
 À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È  É}  التاليةاآليةاملرتجم   نقلامك ."أهل"

Ê Ë Ì Í Îz ]كالتايل]٨٥ :اإلرساء : "ça†@μÜb“à@ÚÜ@ÞÈ@byìŠ@b’†íÔ†@N

‹àe@çìüÜ@æà†@ñ‹à@ûóîe@ýì@%@óiüîòe@ðÜ@æà@ûóÈ‡î@ýe@ÞïÝÔ » وإن يسألوك
ياين ُّ, فالنقل الرس»ُ من ريب ومل أوت من علمها إال قليالّهناإُقل هلم . عن الروح القدس

 "ُالقدس"خالف معنى اآلية وأبدل الرشط بالعطف يف بداية اآلية, كام أضاف كلمة 
كام أن اخلطاب موجه . وح, وهي زيادة عىل املعنى القرآين وليست منهُّإىل اصطالح الر

ب املفرد وهو خطأ لغوي طه املخا ب أما املرتجم فقد أبدل,طبني يف هناية اآليةللمخا
خالفة للمعنى القرآين قد أراد أن هبذه املابن الصليبي أن  يبدوو. خيالف املعنى القرآين

 يعلم عن الروح  صىل اهللا عليه وسلم ملَيان أن الرسولُّيشيع يف أذهان القراء الرس
 . القدس إال القليل

 بام يمكننا  عند ابن الصليبيلمعنى القرآينلخالف ياين املُّالنقل الرسكرر تيو
 ¼    « º  ¹ ¸}التالية اآلية ف ,لمعاين القرآنية لًامقصود ًاتسميته حتريف

½ ¾ ¿ À Á  Â Ã Ä Å Æ Ç Èz  
Bâî‹à@ûò‹i@ã‹áÈ†@ò‹ä†@ûóÜìói@N, قد نقلها ابن الصليبي كالتايل]١٢ :التحريم[

æåzÑäì@üi@yìŠb@æÝî† :»ونفخنا فيها , عمران التي حافظت عىل عذريتهاتمريم بن 
 À ¿ ¾}ياين املعنى القرآين الكريم ُّ فهنا خالف املرتجم الرس.»روحنا
Áz ه النقل املخالف  ب واستبدل»æåzÑäì@üi@byìŠ@æÝî† :ونفخنا فيها روحنا«. @ @
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  ابن العربيمعاين القرآن الكريم عند نقل: ًثالثا
 املرتجم  أن,ابن العربيعند  بعض معاين القرآن الكريم نقلراسة الحظنا من د

 بل ,ًكامالً نقال »منارة األقداس«ات التي وردت يف كتابه اآليمعاين مل ينقل ياين ُّالرس
والحظنا أن ابن العربي نقل بعض معاين . واالستشهاد ببعض منهااكتفى باالقتباس 

 فعىل سبيل املثال ورد النقل .ين القرآن الكريمًاآليات القرآنية نقال فيه حتريف عن معا
‹ÑÙà@ì‹ÑØ@μÝîe@íî†ìa†@aòíîóïÜói@ٌنقل خمالف  وهو,  بالتثليثكفر الذين آمنوا

  a cbz ` _ ~ { | }}للقرآن الكريم يف قوله تعاىل 
  التثليثaòíîóïÜò@أبدل ابن العربي املصطلح املسيحيففي اآلية السابقة . ]٧٣ :املائدة[
ٍثالث ثالثة ح اإلسالمياملصطلب َِ َ ُ àa†@bzï“à@Þà@lìò@‹àaì›@ نقلالحظنا أن ال كام ,ََ

‡¼a@ü9@ñŠói@aòa†@bzïÝ’@çíÙÜ@bäa@5à†@üáÉÜ@» عن ) القرآن الكريم(وقال
, خيالف معنى »سمه أمحدا إين مبرشكم برسول يأيت من بعدي : لقومهاملسيح أنه قال

 K J I H G F E D C B A    L   Q P O N M} اآلية
 YX W V U T S Rz ]ياينُّنستطيع القول أن النقل الرس, وهنا ]٦ :الصف 

  السابقة,أغفل املرتجم أداة النداء يف اآليةهنا وية, آلملعنى ايف شكل رشح وتفسري يأيت 
إرسائيل وهم بالتحديد من أتى املسيح برسالته و بنوهم والتي حتدد املناد عليه 

ُتـحرفه وة ابن العربي فتسطح املعنىأما ترمج. هلدايتهم ِّ َ بحيث ال يعرف القارئ أو , ُ
  .السامع أن اليهود هم قوم املسيح

 ¢ ¡ * ~ {}ًومن مالحظاتنا أيضا أن ابن العربي أخطأ يف نقل اآلية 
£ ¤ ¥ ¦  § ̈z ]وردت كالتايل فقد ]٣ ,٢ :الروم @æî‡îóÈ

bÈŠa†@Àíi@ íïØ†¾@ bïàìŠ@»ْغلبت«فالفعل . » األرض يف أقىصستغلب الروم َ ِ ُ« 
ٍيشري يف القرآن الكريم إىل زمن ماض, أما املرتجم فقد نقلها بصيغة املستقبل 

 وربام فهم املرتجم هذا التفسري ولذلك فقد نقل معنى الفعل إىل زمن )١(.»ستغلب«
                                                 

ً أن هذه اآلية تقرأ غالبا بضمي زبدة التفسري من فتح القدير, وقد ذكر الزخمرشيف احلاشيةريم والقرآن الك  )١( ُ= 
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ياين الستخدام زمن ُّسبب آخر يدعو املرتجم الرسليس ثمة املستقبل, واحلقيقة أنه 
تقبل يف مكان زمن املايض سو اطالعه عىل التفسري اإلسالمي لآلية السابقة, املس

ُّوهذا يعني أن التفسري اإلسالمي للقرآن الكريم كان متاحا للنقلة الرس يان وقد أعاهنم ً
 A B C D * F } اآليةنقل ابن العربي و. يف فهم معاين القرآن الكريم

G * I J  K L * N O P Q R z ]التايل ك]اإلخالص :
þÐe@‡ïÝî@þÐe@‡Ýî@ý@ìû@‡y@aüÜe@@bä‹ye@üÜ@aí’»وليس . مل يلد ومل يولد. اهللا واحد

ًله مساو أيضا ياين, إال أن املعنى القرآين يؤكد ُّفاملعنى متفق بني القرآن والنقل الرس ».ٍ
 بصورة أخرالرابعة آلية ياين لُّ النقل الرسردو  وقد)١(.ك لهي وأن اهللا الرش,التوحيد
  )٢(.ء وال حيده يشüÜ@ÖÑ†@ã‡à@óïÜìكالتايل 

                                                 
ْغلبت"الغني   = َ ِ  .٣/٢٥٥, لزخمرشيل الكشاف: يانية خطأ, انظرُّ الرسً, إذا نقل معنى اآلية يف"ُ

 .٥٢٤−٥/٥٢٣ فتح القدير, :انظر   )١(
 :)٢١٠( ياينُّاملخطوط الرسرقم و , الوطنية بباريس منارة األقداس باملكتبةي خمطوط:انظر   )٢(

M. F. Nau, “Deux Textes de Bar Hebraeus Sur Mahomet et Le Qoran”, Journal 
Asiatique, vol. 211, pp. 318-321. 
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 ةـمـاتاخل

درسنا فيام سبق نامذج من نقول معاين القرآن الكريم يف األدب الرسياين املسيحي, 
يان نقل معاين ُّوقد اهتمت الدراسة بطرح السؤال التايل هل كان هدف النقلة الرس

و جمتمع عاش يف الدولة العربية ياين النرصاين, وهُّالقرآن الكريم إىل املجتمع الرس
اإلسالمية يف إطار ما يسمى بأهل الكتاب? والرأي الذي رجح بعد دراسة النامذج 

يان بالقرآن الكريم, ودليلنا ُّيان مل يكن تعريف الرسُّاملذكورة, أكد أن هدف النقلة الرس
ًأننا مل نجد نقال رسيانيا ملعاين القرآن الكريم إال يف كتب الدفاع ع ُ ن النرصانية واجلدل ً

ضد اإلسالم, فاهلدف كام ذكرنا من قبل كان حماولة نقض رسالة اإلسالم والدفاع عن 
يانية الرشقية والغربية ضد انتشار اإلسالم بني معظم أهل الكتاب ُّعقيدة الكنيسة الرس

 . منذ القرون األوىل للبعثة املحمدية واهلجرة النبوية الرشيفة
 رصاحة إىل أن نقل بعض معاين القرآن الكريم يف مقاله وقد أشار ابن الصليبي

.  بل قام هو برتتيبه فقط, وهذا يعني أن هذا النقل كان ملرتجم آخر,ليس من ترمجته
ُوربام يعني هذا أن ابن الصليبي استخدم نقال ملعاين القرآن الكريم أمته رسياين آخر ً .

املجهول, لكننا من خالل قراءة نقلها هذا املرتجم التي السور عدد ونحن ال نعرف 
ياين الوحيد حتى اآلن الذي حيتوي عىل نقل ُّمقال ابن الصليبي اتضح أنه النص الرس

نتقى ابن الصليبي اُرسياين ملعاين قرآنية تربو عىل مائة آية, وهذا ربام جيعلنا نرجح أن 
مثل ميالد السيد يانية والتي تتناول موضوعات ُّبعض اآليات القرآنية املنقولة إىل الرس

 فقد ;املسيح وقصة السيدة مريم عليهام السالم وعقيدة التثليث التي يرفضها اإلسالم
ياين لبعض ُّ ومن ناحية أخر يعني هذا أن النقل الرس.أكد عىل الوحدانية الكاملة

ًس منه ابن الصليبي كان نقال كامال ملعاين القرآن بمعاين القرآن الكريم والذي اقت ً
 . أو ألجزاء كثرية منهالكريم 
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بحرفية  الكريم مل تلتزم ين القرآنا ملعيانيةُّنقول الرسالتضح من الدراسة أن او
يان إىل حتريف معاين اآليات ُّ مما يؤكد ميل املرتمجني الرس. أو جممل املعنىالنص القرآين

يف وقد رجحنا أن يكون التحر. أن هدفهم كان نقض القرآن الكريمال سيام القرآنية و
النقلة  ةتظهر معرفو. ً من أهداف الرتمجة بناء عىل إدراك املرتجم للمعنى املرادفًهدفا
باللغة العربية من خالل استعامل الكرشونية وكتابة اآليات يان الثالثة السابقني ُّالرس

مما يؤكد أن املرتجم عرف الرتمجة خاصة ابن الصليبي, بوالقرآنية بالكرشونية 
وجيب . أورد الرتمجة املخالفة بغرض حتريف الكالم عن مواضعه إال أنه ,الصحيحة

أن نقل نصوص لغة ما إىل لغة أخر يقتيض أن يتأثر أدباء اللغة املنقول بهنا التنويه 
 . إليها بالنص املنقول, وأن حيرص املرتجم عىل نقل روح النص إىل جانب حرفيته

يان التأرخيية ُّ مؤلفات الرسونحن إذا اسرتجعنا صورة اإلسالم والقرآن الكريم يف
 يف وارغب يانُّاب الرسَّ أن الكتكام استعرضناها يف الدراسة, أدركناواجلدلية والدفاعية 

حتريف كان  لك لذ;ياينُّاملسيحي الرسلد القارئ تشويه تعاليم اإلسالم ورشيعته 
  .ياين لبعض معاين القرآن الكريمُّ أحد أهداف النقل الرساآليات القرآنية

ُقول الرسيانية السابقة دراسة النهناك حقيقة أخر ينبغي اإلشارة إليها وهي أن و
بحيث يمكننا القول أن كل ًليس واحدا, يانية ُّإىل أن مصدر الرتمجات الرستشري 

 وهكذا يتضح أن ترمجة النامذج القرآنية التي درسناها ال ,ٍنموذج يعرب عن مرتجم بعينه
يانية للقرآن الكريم كانت ُّأن الرتمجة الرسإىل  شري مما ي,ة  واحدةُتنتمي إىل ترمجة رسياني

ُّ ومل تكن جهدا منظام أو هدفا من أهداف النقلة الرس,ترمجة جزئية ً يان, وتشري نامذج ًً
يان بالقرآن الكريم قد أخذت تنمو يف ُّالنقول التي درسناها إىل أن معرفة األدباء الرس

 .  الثالث عرش امليالديةالقرون الثامن والثاين عرش و
 :  عىل النحو التايلوالنتائج التي يمكننا إجيازها

 وا واستشهد,القرآن الكريميانية بعض معاين ُّقادة الكنيسة الرس بعض نقل :ًأوال
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دف وكان اهل .هبا لتأكيد صحة آرائهم عن املسيح والسيدة مريم العذراء عليهام السالم
يتفق مع اعتقاد  ً مسيحياً اآليات القرآنية تفسرياتفسرييانية ُّمن تلك النقول الرس
 . النصار يف النرصانية

 بل استشهدوا هبا فقط ضمن ,يان بحرفية اآليات القرآنيةُّ مل يلتزم النقلة الرس:ًثانيا
دفاعهم عن املسيحية ونقضهم لإلسالم, وخالفت نقوهلم يف الغالب املعنى القرآين 

ًبقصد أحيانا ًيانية بالغيا ولغويا ُّغة القرآن الكريم وعجز اللغة الرس وبسبب إعجاز ل,ٍ ً
ًأحيانا أخر  . 

 وإال ترمجوه , الكريمبالقرآنجمتمعهم يان إىل تعريف ُّالرسالنقلة  هيدف مل :ًثالثا
لذا نسمي حماوالهتم ترمجات ; كله إىل لغتهم, لكنهم هدفوا فقط إىل نقده ومعارضته

 .  القرآن الكريم تشويه معايندف إىلُرسيانية هت
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السيد يعقوب بكر, دار .  , ترمجة دموسكايت سبتينول :القديمةاحلضارات السامية    .١١
 .١٩٨٦الرقى, بريوت 

 .١٩٨٣عبد احلميد , اجلزء الرابع, دار املعارف   رأفتللدكتور :الدولة والكنيسة   .١٢
 , حممد محدي البكريللدكتور :رسالة اهلاشمي إىل الكندي ورد الكندي عليها   .١٣

 .١٩٤٧القاهرة , ٩د جامعة القاهرة جمل−جملة كلية اآلداب
وزارة األوقاف للدكتـور حممد سليامن األشقـر,  :رـح القديـري من فتـدة التفسـزب   .١٤

 . هجرية١٤٠٦الكويت 
 .١٩٣٦أرملة , جونيه  قاسح إل:الطرفة يف خمطوطات الرشفة   .١٥
 للدكتور :يانية املسيحيةُّظهور اإلسالم وانتشاره من خالل مصادر التأريخ الرس   .١٦

 جملة املؤرخ املرصي, كلية اآلداب جامعة القاهرة, ,زيز حمجوبصالح عبد الع
 .٢٠٠٤, يناير ٢٧عدد 

 :العرب عىل حدود بيزنطة وإيران من القرن الرابع إىل القرن السادس امليالدي   .١٧
صالح الدين عثامن هاشم, املجلس الوطني .  دبيغولفسكيا , ترمجة نينا فكتورفنالل

 .١٩٨٣ت للثقافة والفنون واآلداب, الكوي
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 جملة ي ,حب يوسف كتوردلل :فهرس املؤلفني الرشقيني لعبد يشوع النصيبيني   .١٨
 .١٩٨٦ بغداد ٦املجمع العلمي العراقي, جملد 

 ,لبطريرك إغناطيوس أفرام برصومل :يانيةُّاللؤلؤ املنثور يف العلوم واآلداب الرس   .١٩
 .١٩٨٧هولندا 

 .١٩٨٥وىل, دمشق  الطبعة األ ,زكار  سهيلللدكتور :مانى واملانوية   .٢٠
 .١٩٦٦أبو زهرة ,  دار الفكر العريب  إلمام حممدل :حمارضات يف النرصانية   .٢١
 بـريوت  ,شـيخو ألب لـويسلـ :حماورات جدلية وجمالس دينية ورسالة الهوتية   .٢٢

١٩٢٣. 
− جملة كلية اآلداب,حممد محدي البكريللدكتور  :حماورة املهدي مع طيموتاوس   .٢٣

 .١٩٥٠قاهرة ال, ١٢جامعة القاهرة جملد 
 دار  ,جينيبري شارلل :املسيحية نشأهتا وتطورها, ترمجة اإلمام عبد احلليم حممود   .٢٤

 .١٩٨٥املعارف, الطبعة الثانية 
ياقوت احلموي, طبعة وزارة املعـارف, اجلـزء العـارش, القـاهرة ل :معجم األدباء   .٢٥

 .)ت. ب(
 .١٩٨٤ شلبي , مكتبة النهضة املرصية  أمحدللدكتور :مقارنة األديان   .٢٦
 ., املجلد الثاين١٩٨٦ان, دار الثقافة بريوت كبن خلال :وفيات األعيان وأبناء الزمان   .٢٧
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