
  摠للسا扰 علم 成على ضو 摠戠لقر扰 معاني 
掠لوكسنبر 搐كريستو 搠للمستشر 技كتا 

  
 摐لعا扰 في 挐أللماني 2000صد扰 搠للمستشر 技كتا ) 掠لوكسنبر 搐كريستو ( 抐جديد 抐成扰فيه  قر 捠يعر 

 摠扰لكريم بعنو扰 摠戠لقر扰 في 抐拰挐扰لو扰 لغامضة扰 للمقاطع:  
 Die syro-aramäische Lesart des Koran.  

Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache 
(Das Arabische Buch, Berlin 2000) 

 " 摠戠لقر扰 مساهمة في تفسير لغة 搀 摠戠مية سريانية للقر扰挐戠 抐成扰قر" 
 ) 扰 挐扰拰2000لكتا扰 技لعربي 惀 برلين  (

 
لما تعذ挐 على 戰هل 扰للسا扐 摠يضا拐 ما غمض في لغة 扰لقر摠戠 مع قوله بالنز摀撀 بلسا摠 عربي  

 (扰لمفسر扐 摠撀لى 摠戰 هذ扰 扰لغمو捠 يعو扐 拰لى لغة قريش معللين 扰عتقا拰هم بقوله تعالى مبين 挀 惀هب 
 . )  4سو扰 抐挐برهيم 扰 惀آلية  ( ) 撀ما 挐戰سلنا من 挐سو扐 摀ال بلسا摠 قومه ليبين لهم

扰نطالقا من هذ扰 扰الشكا摀 يتمحو扰 挐لبحث 扰لجديد حو扰撀 摀قع 扰للغة 撀 惀باألخص لغة 扰لكتابة  
هذ扰  摰للغة . 扰لشر扰 搠لعربي في 扰لفتر扰 抐لتي 摠攐撀擰拰 فيها 扰لقر扰 摠戠لكريم 扰لتي كانت متشر抐 في منطقة 

هي 扰آل扰挐مية 撀 惀قد نعتها 扰إلغريق منذ عصر ما قبل 扰لميال拰 بالسريانية نسبة 扐لى مملكة 戠شو挐 في 
撀 惀تنتمي 戰قد摐 نقو扰挐戠 捀مية 扰كتشفت حتى 扰آل扐 摠لى 扰لقر摠  بال拰 ما بين 扰لنهرين 撀سو挐يا 扰لطبيعية

撀قد ع擰ر扰 搐آل扰挐ميو扰 摠لذين 扰عتنقو扰 扰لنصر扰نية بالسريا摠 تمييز扰 عن 戰بنا戰 成متهم .  ميال扰拰لتاسع قبل 扰ل
扰撀لطبر撐 ال يذكر في تفسير扰 摰آل扰挐مية بل .  扰لوثنيين بحيث 扰ضحى لقب 扰آل扰挐مي مر拰扰فا للوثني

لقر摠  منذ 扰 (扰لتو扰撀 抐扰挐إلنجيل (撀ما 挐فع من شأ扰 摠للغة 扰لسريانية ترجمة 扰لكتا扰 技لمقد扰  . 挰لسريانية
 (撀 惀هي 扰للغة 扰آل扰挐مية 扰لمحكي攐ة في منطقة 扰لرهى  扰لثاني 扰لميال挐撀 撠拰بما قبله 扐لى سريانية 扰لرهى

撀مع تنص攐ر 扰لملك 戰بجر .  扰لو扰قعة في شما摀 غر技 بال拰 ما بين 扰لنهرين ) 撀هي 挐撀戰فا 扰لحالية
 扰لسريا扰 摠لخامس 惀 ملك 扰لرهى 惀 في 扰撀戰خر 扰لقر扰 摠لثاني 扰لميال扰撀 撠拰نتشا扰 挐لنصر扰نية على يد

扰نطالقا من سو挐يا 撀بال扰 拰لر扰فدين 扰 惀صبحت 扰لسريانية بفضل 挀لك لغة 扰لكتابة ليس في سو挐يا 
 抐لجزير扰 شبه撀 挰挐فا 拰منها بال 惀 抐挐撀لى مناطق مجا扐 تها挠撀بل تجا 惀 لنهرين فحسب扰 ما بين 拰بال撀

ا扐 技لى  طلب من 挠يد بن ثابت 扰لذه) صلعم (撀قد 拰挐撀 في حديث نبو撠 شريف 扰 摠戰لنبي . 扰لعربية
 في 扰لعصر 扰لذ撠 نشأ ) 扰لمسيحية (بال扰 拰لشا摐 لتعلم 扰لسريانية 惀 مما يبي攐ن لنا 戰همية 扰للغة 扰لسريانية 

摰ما بعد撀 لكريم扰 摠戠لقر扰 في  فيه 扰فر扰撀 حظا 摠للسريا 摠戰  لالحق扰 لعربي扰 技拰أل扰 يخ挐نعلم من تا 挀扐 惀
 扰撀ليونانية 扐لى 扰لعربية في تطوير 扰للغة 扰لعربية 扰لكتابية بما 戰نجز摰撀 من ترجما抠 من 扰لسريانية

扰撀لمعر惀  . 搐撀 فاضحت 扰للغة 扰لعربية بعد 扰لسريانية لغة 扰آل扰撀 技扰拰لفلسفة 扰撀لعلو扰 摐لعصر 扰لعباسي
 搰ملو 摠戰撀 惀 拰لميال扰 لتاسع قبل扰 摠لقر扰 لمكتشفة منذ扰 捀لنقو扰 ينها بحسب撀تد 戰لقديمة بد扰 مية扰挐آل扰 摠戰

扰挐آل扰 لخط扰 扰ستعملو扰撀 ينهم撀扰撀拰 ها لغة撀تخذ扰 挰لفر扰 لوسطى扰 سية挐لفا扰 لبهلوية (مي لكتابة扰 ( كما 
 技لمقدسة منها كتا扰 من كتبهم 扰成بها جز 扰نو攐撀لى بابل لغة لهم فد扐 ئيل بعد سبيهم扰سر扰 تخذها بنو扰

撀ليست 扰لسريانية 扐ال 扰متد扰拰扰 لآل扰挐مية 扰لقديمة بطابعها 扰لمسيحي بعد 扰لميال扰 . 拰لنبي 扰拰نيا撀 摀تر扰جمها
 685 (ب 扰لعربية في 扰لعصر 扰ألمو撠 حتى عهد عبد 扰لملك بن مر撀 摠扰撀باتت 扰للغة 扰لرسمية 扐لى جان

– 705 摐 (抠لفتوحا扰 لسريانية حتى عصر ما بعد扰撀 لعربية扰 بط بين扰لر扰 لوثيق扰 摀التصا扰 ن攐مما يبي 惀  

   . 
تأسيسا على هذ扰 摰لخلفية 扰لتا挐يخية 扰لمسلم بها ينطلق لوكسنبر掠 في بحثه 扰للغو撠 من  

 بحو扰لي مائة )  扰795摐لمتوفى سنة  (ة 扰لعربية على يد سيبويه عصر يسبق 撀ضع قو扰عد 扰للغ
撀خمسين عاما معتبر扰 摠戰 扰للسا扰 摠لعربي 扰لذ戰 撠نز摀 به 扰لقر摠戠 يختلف عن 扰لعربية 扰لتي 撀ضع 

 技لعر扰撀 ألعاجم扰 لنحويين扰 سسها مجموعة من戰 . لنحويين扰 成هؤال  抐成لمؤلف بكفا扰 يشكك撀
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 摠لذين يجهلو扰 惀 ألعاجم منهم扰 باألخص撀"扰摠لى " للسا扐 بذلك 扰مستند 惀 摠戠لقر扰 به 摀نز戰 撠لذ扰
 扰لذ戰 惀) 839 - 923摐 ( 撠بو جعفر محمد بن جرير 扰لطبر撠 " جامع 扰لبيا摠 عن تأ撀يل 扰لقر摠戠 "صاحب 

戰هل 扰للسا扰 摠لذين لهم علم باللسا扰 摠لذ撠 نز扰 搰挐拰戰 " 摀لطابع 扰لخا扰 捐لمميز للغة 扰لقر挀扐 惀 摠戠 ناشد 
 摠戠لقر扰 ضحهم بر... به撀戰 لذين هم扰撀 لك挀 ن من攐بي撀 بتفسير ما ... " هانا فيما ترجم 扰يتفضلو 摠戰 惀

 .  " كائنا من كا挀 摠لك 扰لمتأ扰撀 摀撀لمفس攐ر: "  تيسر لهم من قبل علمهم 撀 惀مضيفا 扐لى 挀لك
يشير لوكسنبر扐 掠لى 扰 摠戰لقر摠戠 هو 摀撀戰 كتا摠攐撀拰 技 باللغة 扰لعربية لعد撀 摐جو戰 撠戰 拰ثر  

撀كا扰 摠لخط 扰لعربي في .  نبطية 扰لقريبة من 扰لعربيةتا挐يخي لمخطو捰 سابق ما خال بعض 扰لنقو扰 捀ل
抠لحركا扰撀 捰ا搀لنق扰 من 扰拰لنبطي مجر扰 摰ياته كنظير扰بد  .  抠لمخطوطا扰  د من搀لعدي扰 ك搀ل挀 هد على搀يش

扰لقر戠نية 撀غيرها 扰لمحفوظة في 扰لمتاحف شرقا 撀غربا 戠撀 惀خرها تلك 扰لتي 扰كتشفت في 扰撀戰ئل 
ا扐 搰جما掐 على 扰 摠戰لنقا扰 捰لمميز抐 الثنين 撀عشرين 撀هن. 扰لسبعينا抠 تحت سقف جامع صنعا扰 成لكبير

 搰هنا 摠戰 ال扐 惀 قت الحق撀 ني في戠لقر扰 لنص扰 لى扐 ضيفت戰 لعربية  قد扰 ألبجدية扰 搐撀حرفا من حر
 扰لعاشر ميال扰 / 撠拰لقر扰 摠لتاسع (لكن 扰لمالحظ 扰 摠戰لطبر撠 .  غموضا حو扰 摀لزمن 扰لذ撠 تم فيه 扰لتنقيط

 . 扰لحالي 扰لمنقو捰 قد 扰عتمد في تفسير扐 摰جماال على 扰لنص )
يؤكد 扰لمؤلف 戰نه 撀ضع جانبا كل 扰لنظريا扰 抠لسابقة 扰لصا抐挐拰 عن مستشرقين 撀戰 عر技 في  

 بعربية 扰لقر惀 摠戠  محا撀التهم 扰لعديد抐 لتفسير 扰لقر扰 摠戠نطالقا من عربية سيبويه 撀ما بعد扰 摰لتي ليست
مجر扰拰 من مستند扰 فقط 扐لى علم 扰للسا扰 摠لذ撠 يقضي بقر扰 抐成扰لنص 撀فهمه في 扐طا扰 摰挐لزمني 

撀أل扰 摠لمفسرين 扰عتمد扰撀 على 扰لنقل 扰لشفهي 扰لالحق 扰 摠撀拰لمباال抐 باللغة طبقا .  扰لمؤثر扰 抠扰لالحقة
.  في 扰لقر扰 "摠戠لمقاطع 扰لغامضة " 撀 惀قعو扰 في 扰لخطأ 撀نتج عن 挀لك ما يعر搐 ب搀  إلطا挐ها 扰لتا挐يخي

扰لقر摠戠 غير هنا搰 نصو戰 捐خر撐 في " 扰لمقاطع 扰لغامضة " 撀يؤكد لوكسنبر掠 بأنه عال抐撀 على 
摠آل扰 لعربي حتى扰 قي صحة فهمها 搰علم  مشكو 成تها على ضو成扰قر 抐拰عا扐 نه ينبغي戰 لبحث扰 ن攐بي 惀

撀قد سلك لوكسنبر掠 في بحثه هذ扰 منهجية تتلخص بخطة تد挐يجية قو扰مها . 扰للغة 扰لموضوعي 
 :خمسة 撀هي 

扰السالمي  ير扰جع لوكسنبر掠 في خطو撀戰 抐لى تفسير 扰لطبر撠 تقدير扰 منه بأ扰 摠لتقليد  )1   
扐撀ال فيلجأ في . 挐بما 扰حتفظ بالشر扰 拐لصحيح 摠戰 摠撀拰 يأبه به 扰لمفسر扰拰 摠撀عما 挀لك باأل拰لة 扰للغوية

 挐البن منظو  技لعر扰 摠لى موسوعة  لسا扐 ثانية 抐1232 (خطو 搀 1311摐  ( 拐لشر扰 بما يعثر فيه على挐 
مد扰 على 扰لنقل 惀 سيما 扰 摠戰撀لطبر撠 لم يرجع في تفسير扐 摰لى 撠戰 قامو挰 عربي كا摠 معت 扰لمناسب

摠戠لقر扰 من لغة 摰لعربي مع بعد扰 بالشعر 抠لحاال扰 ستشهد في بعض扰 نه戰 لو撀 摰扰سو 摠撀拰 لشفهي扰  .
 .     撀كثير扰 ما يؤ撠拰 هذ扰 扰لتحقيق 扐لى نتيجة 扐يجابية

 2(  抐成扰تغيير قر 撠戰 摠撀拰 ني戠لقر扰 لرسم扰 抐成扰لى قر扐 掠عمد لوكسنبر 惀 لك挀 لم يكن 摠فإ  
 .  扰لحاال抠 معنا扰 摰لمنطقيسريانية 戰عطت 扰لنص في عد拰 من 

 摠扐撀 لم يكن 挀لك 惀 باش搀ر لوكسنبر掠 في محا撀لة 撀戰لى بتغيير نقا扰 捰لحر扰 搐撀لتي 挐بما ) 3 
撀قد 抠拰戰 هذ撀  . 摰ضعت عن عد扐 摐لما扰 摐لمحقق 扰لعربي بمفهو摐 نص 扰لقر摠戠 في قر成扰ته 扰لعربية

 .  扰لخطو抐 في حاال抠 غير قليلة 扐لى نتائج 扐يجابية
惀 ش搀ر扰 掐لباحث في محا撀لة ثانية بتغيير نقا扰 捰لحر搐撀 بهد扐 搐يجا摠扐撀   拰 لم يكن 挀لك ) 4  

 摰تعيد للنص معنا 抐成扰لى قر扐 抐عديد 抠لة في حاال撀لمحا扰 摰هذ 抠拰戰 قد撀 惀 سريانية 抐成扰لقر 挐مصد
 . 扰لحقيقي

  摠扐撀 فشلت جميع هذ扰 摰لمحا撀ال撀 抠كا扰 摠لتعبير كتابة 撀قر抐成扰 عربيا ال شك فيه 扐撀نما ) 5  
惀 لجأ 扰لباحث حينذ扐 搰扰لى محا撀لة قصو撐 تكمن في ترجمة  اسبا للنص摠戰 摠撀拰 يعطي معنى من

撀قد بي攐ن .  扰لتعبير 扰لعربي 扐لى 扰لسريانية القتبا挰 مفهو摐 هذ扰 扰لتعبير من معانى مر拰扰فه 扰لسرياني
挀扐 惀 كثير扰 ما يعطي مفهو扰 摐لتعبير  扰لبحث بأ摠 هذ扰 摰لخطو抐 تتجا扰 挠撀لخطو扰 抠扰أل挐بع 扰لسابقة 戰همية

扰 لنص扰 لسرياني扰لجلي扰 لمنطقي扰 摰لغامض معنا扰 لعربي扰 ني戠لقر . 
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撀في سيا搠 تطبيقه 扰للغو扰 撠لمفصل لهذ扰 摰لمنهجية تطر搠攐 لوكسنبر掠 لبعض 扰لتعابير  
 捠نعر 惀 سريانية 摐戰 لعلمية عربية كانت扰 جع扰لمر扰 على 摐لك بانتظا挀 في 扰نية معتمد戠لقر扰 抠آليا扰撀

 抐挐لمذكو扰 抠扰لخطو扰 جا مبسطا لكل من挀منها نمو: 
  戰( آلية  م扰 扰لى يومنا هذ扐 في فهمها 搰لمشكو扰 غير 抠آليا扰 64ن جملة成扰إلسر扰 抐挐من سو   .

摐拰آل 拰لسجو扰 لجنة لرفضه扰 بليس من扐 拰نه تعالى طر戰 آلية扰 摰هذ 掐موضو撀  摠戰 بليس扐 منه 摠挀فاستأ 惀
 :يسمح له عز 撀جل摠戰 攐 يجر扰 技لنا扐 挰لى يو扰 摐لدين 惀 فأ摠挀 له تعالى 搐拰挐戰撀 بقوله ما يلي 

) 撀挠ستفز扰من 撀 ستطعت منهم بصوتك扰 جلب戰 بخيلك عليهم撀 جلك挐 
撀كهم挐شا扰挐撀ال غر扐 لشيطن扰 ما يعدهم撀 عدهم撀 لد撀أل扰撀 摀扰آلمو扰 في  ( 

 بصوتك 惀 مع 摠戰 هذ戰 扰فز掐 بمعنى )扰ستفز挠 (  :شر扰 拐لطبر撐 هذ扰 摰آلية بالمفهو扰 摐لتالي  
.  ) 惀5  سو扰 抐挐لنا挰 ( )  في صد扰 挐撀لنا挰يوسو扰) 挰لمفهو摐 يناقض 扰لمفهو扰 摐لقر戠ني 扰لقائل بأ扐 摠بليس 

 拐يشر 技لعر扰 摠لسا 摠戰 لى扐 掠يشير لوكسنبر撀摰ستفز扰 قعه في مهلكة ختله حتى بمعنى撀戰  هو撀 惀
 خيلك عليهم ب戰جلب撀) 撀يشر扰 拐لطبر扰  . 撠لمطابق للمفهو扰 摐لقر戠ني 扰لمفهو扰 摐لصحيح لهذ扰 扰لتعبير

撀جلك挐( بجلبة بمعنى 挰لنا扰 على 摐لهجو扰 抐لمشا扰撀 هذ لتخويفهم بالخيالة撀 惀 يضا戰 يخالف 摐لمفهو扰 扰
扰  撀戰حتلبمعنى ) 戰جل攀ب (عوضا عن  戰خل攀ب فيقر戰 لوكسنبر扰 掠عتما扰拰 على 扰للسا扰  惀  摠لمعنى 扰لقر戠ني

 ير撐 لمشا扰撀 抐لخي攐الة بابجلبة撀لم攐ا تعس攐ر 扰الحتيا摀 على 扰لنا挰 بالهجو摐 عليهم .  عليهم 戰نص攀ب
抐成扰ألنسب قر扰 من 掠كلوكسنبر攀كبمعنى  (  بحبل攀حبال  撀戰ك攀ل擠ك( بدال من ) حي攀خيل( ك攀جل拰撀  بدال من) 

撀ك攀ل攀ج挐 ( ني戠لقر扰 لمنطق扰撀 فق扰مما يتو 惀  . ما戰) 撀كهم挐لدشا撀أل扰撀 摀扰لتفسير )  باألمو扰 هل戰 فيعجب 
 撐لذ扰 جالله هو 攐مع علمهم بأنه عز 拰ال撀أل扰撀 摀扰باألمو 挰لنا扰 من سماحه تعالى إلبليس بماشركة

惀 باهم扐 قهم挠ير 扰 扰لحل بشرحه هذ扰 撠لطبر扰 撐فير  摀بما 挰لنا扰 بليس扐 كة挐ا搀لمقطع بمعنى مش摐扰لحر扰  
 拰ال撀戰撀لزنى扰 惀   挐مصد 摠戰 لى扐 掠ير لوكسنبر搀بينما يش)搰ر搀بالسريانية مشتق منه  ) س搰ر擠لش扰 

撀搰扰ألشر扰  挐منه مصد 拰لمقصو扰撀 بالعربية擠搰攐بمعنى  شر撐غر戰  撠لنبو扰 لذلك بالحديث 扰مستشهد 惀
 扰لنا挰 يغر扰撀撠لمفهو扰 摐لقر戠ني 扐 摠戰بليس . ) ر擠ك攀هش戰擠عو挀 بك من شر扰 攐لشيطا扰 : ) 撀 摠لشريف 扰لقائل

 扐ياهم بهم 撀 惀يتضح هذ扰 扰لمفهو摐 من نهاية بمشا挐كتهبوعد扰 摰لكا扐 技挀ياهم بالما扰撀 摀لبنين 撀ليس 
  )戰216 – 220نظر كتا技 لوكسنبر捐  掠  (.  ) غر撀 扰挐撀ما يعدهم 扰لش搀يطن 扐ال  撀عدهم (  :扰آلية

挀مثلة نمو戰 آلية لوحدها خمسة扰 摰تعطي هذ撀 قم挐 لمنهج扰 捰1جية عن نقا撀  2 撀 3.  
 技 ( قم挐 لمنهج扰 غربا عن شرحها 2  مثاال عن撀 شرقا 摠撀لمفسر扰 كلمة بسيطة عجز 搰هنا 

  : 撀 惀 49 -51مفهومها من نص 扰آليا抠 ) قسو撀 ) 抐挐هي 51حتى 扰آل抠拰挐撀 摠 في سو扰 抐挐لمد攐ثر 扰آلية 

 ) سو抐挐ق فر抠 من / كأنهم حمر مستنفر抐 / ما لهم عن 扰لتذكر抐 معرضين (
  扰撀挐قد撀 لعربية扰 ألصل لبعدها عن扰 لكلمة حبشية扰 摰هذ 摠戰 على 技لعر扰 摠撀لمفسر扰 جمع戰

惀 بعد 摠戰 تبي攐ن ألحد 扰لمفسرين   منه) 扰 撠戰لحمير ( لفر扰 挐扰لحمر 扰ألس搀دبأنه ال بد 扰 摠戰لمقصو拰 منها 
ثم جا成 .  انية惀 مما يد摀 على 摠戰 بعضهم كا摠 له 扐لما摐 بالسري ) 挐戰يا (بأ扰 摠ألسد يقا摀 له بالسريانية 

 فاستنتجو扰 惀  扰لمفسر扰 摠撀لغربيو摠 فبحثو扰 في 戰صل هذ扰 扰لتعبير 撀لم يجد扰撀 له 扰شتقاقا من 扰لحبشية
扰   摠戰撀 惀لعربي 扰لذ撠 يعني 挐戰غم 戰撀جبرقس搀ربأ摠 معنى 扰ألسد 戰قر技 ما يمكن 扰شتقاقه من 戰صل 

ى 扰سم فاعل سرياني 扐ال 扰 摠戰لرسم 扰لقر戠ني يشير 扐ل.  扰لمعنى 扰لحقيقي لهذ扰 扰لتعبير ما 摀扰挠 غامضا
 摠挠撀 فاعوال ) ( فعوال (على 抐成扰بقر( 摀فاعو撀 摀لعربي فعو扰 摠挠لو扰 لمشتق منه扰   . لكلمة هي في扰撀

 كما تثبته لنا 扰لقو扰ميس 扰لسريانية 惀 قصر 撀قسر扰لو扰قع سريانية 扰ألصل 撀يمكن 扰شتقاقها من 戰صل 
  ) قوسر扰 (فنج搀د هذ扰 扰لتعبير بقلب 扰لس搀ين 扰撀لو撀扰 بكتابة 

撀) 扰قوصر ( هي كتابة سريانية ال تختلف لفظا عن كتابة撀 ) 摰قوسر (撀  ) 摰في غيرها من ) قوصر  
  ق擠و攠ص擠ر撀 抐يذكر لس搀ا扰 摠لعر技 بأ戰 摠هل 扰لبصر抐 يقولو摠 للمر扐 摀撀挀بن  . 扰للهجا扰 抠آل扰挐مية

 ال 戰حسبه :  ناسبا 扐لى 戰بن 挐拰يد قوله)  معنى扰لفاشل 扰 撀戰لقاصر لفظا 撀قوص攠ر撀戰 扰 وص攠ر扰撀摰擠ألصح ق (
扰撀لرسم .  惀 مما يثبت مجد扰 扰拰ختال扰 捰للغتين 扰لعربية 扰撀لسريانية سابقا يا 撀لو نطقو扰 به قديماعرب
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 بتشكيل ق擠س攠و撀 抐擠挐擠攀ليس ) بلفظ 扰لو撀扰 باإلمالة نحو 扰لو撀扰 ( قاسو戰 扰挐صح攐 سريانيا 撀يلفظ قسو扰摰挐لقر戠ني 
抐لقاهر扰 لسريانية فهو .  مصحف扰 جع扰لمر扰 抐拰لمعنى بشها扰 ما戰لذ扰 摐لهر扰 挐لحما扰لحمل扰 ال يستطيع 撠 

 . 抐لمستنفر扰 لحمر扰 挐扰حتمالين لفر扰 搰هنا 摠戰 ني戠لقر扰 بالتعبير 拰扰لمر扰撀:  
 戰( مرعب كاألسد 成من شي 技لهر扰 ما扐    惀   惀 منه 技لهر扰 挐مر بديهي يبر戰 扰هذ撀 
技 ( 掐غير مفز 成من شي 技لهر扰 ما扐撀  惀من خياله 技حد يهر戰 في !   كقولك عن 拰لمقصو扰 هو 扰هذ撀

ذ撠 يش搀ب攐ه 扰ستنفا扰 挐لها挐بين من تذكر扰 抐لقر摠戠 بالحمير 扰لها挐بين ليس من نظيرهم 扰لنص 扰لقر戠ني 扰ل
技لهر扰 لى扐 بة هرمة هالكة ليس فيها ما يدفع扰拰 من撀 بل 惀 لتعبير بالعربية .  فحسب扰 扰يقابل هذ撀

 .     )扰 45 – 47نظر كتا技 لوكسنبر扰  ) 捐 掠لمثبت لألصل 扰لسرياني لفظا 撀معنى扰لقاصر
  拀(كلمة   يشير لوكسنب 扰فهمو 技لعر扰 لمفسرين扰 摠戰 لى扐 掠ر抐挐ألسد بمعنى قسو扰 بينما 

سو抐挐  ( ) حما扰撀搰挐نظر 扐لى  ( 扰لهر摐 بالسريانية 撀 惀قر扰 扰撀戰لرسم 扰لقر戠ني 扰لحما扰挐لمقصو拰 منه 
 惀 抐لبقر扰259 ( بمعنى 挐لحما扰摐拰戠 منه سريانيا صفة لبني 拰لمقصو扰 بينما 惀 عربيا   . 扰توضيحا لهذ撀

  扰 2آلية 扰لمذكو抐挐 كمثا摀 عن 扰لمنهج 挐قم )捐  176 – 183 (نبر扰 掠لتعبير نأخذ عن لوكس
 撀4 ) له 摀فقا 摐نسانا ال يؤمن بالقيامة ثم بعثه بعد مائة عا扐 抠ما戰 هللا扰 摠戰 آلية扰 掐موضو撀 ( : 

  حما扰撀 搰挐نظر 戰لى يتسنه لم شر扰بك 撀طعامك 扰撀نظر 扐لى (
 ) حما ثم نكسوها لننشزها撀لنجعلك 戠ية للنا扰撀 挰نظر 扐لى 扰لعظا摐 كيف 

 يتسا摀成 لوكسنبر掠 عما عسا摰 تعالى يقصد摰 باإلشا扐 抐挐لى هذ扰 )حما搰挐(قبل 扰لوصو扐 摀لى كلمة 
惀 مع 戰نه ليس هنا撠戰 搰 صلة بالطعا撀戰 摐  شر扰به 撀طعامه扰إلنسا扰 摠لذ撠 بعثه بعد مما抠 مائة عا扐 摐لى 

 技扰لشر扰 .ل扰 撐ير 惀 技لشر扰撀 ألكل扰 摐لتعبيرين عربيا بغير مفهو扰 لما لم يمكن فهم هذين撀 باحث
撀لما كانت 扰أللف 扰لوسطى مضافة غالبا في .  شرحهما بمفهو摐 سرياني يو扰فق 扰لنص 扰لقر戠ني
 معنى )1 بشر扰 拐لمر扰جع 扰لسريانية 扰لتي تعطي طعما扰لمصاحف 扰لالحقة 惀 يقر戰 لوكسنبر掠 سريانيا 

 ) طعمه حكي بال ( 扰لشائع في 扰لد挐扰جة 扰لقائل ) 扰لسرياني 扰آلصل ( 撀مشير扐 扰لى 扰لتعبير 扰لفهم 扰撀لعقل
撀لما كا摠 هذ扰 扰لمعنى مطابقا للتعبير 扰لسرياني .  扰ألمر 扰撀لشأ撀 摠لحا扰摀معنى   ) 撀 惀 2 فهمبمعنى بال 

 惀 ير撐 لوكسنبر掠 بأ摠 هذين 扰للفظين مر拰扰فا摠 بدليل )  扰لعربي扰لشر技扰بغير معنى  ( ) ش搀ربا (扰لتابع 
 (扰لفعل 戰يضا 扐لى 戰صله 扰لسرياني 撀 惀ناسبا هذ扰 )يتسن攐هلم  ( 扰لفعل 扰لتابع لهما بصيغة 扰لمفر扰 拰لمذكر

  惀  طبقا لشر扰 拐لطبر撠تغي攐ر扰لذ撠 يعني  ) 扐شتني
  摐لمفهو扰 摠لى ( :فيكو扐 نظر戰 حالك撀 搰مر戰 لم 惀 ر攐يتغي (  . 

 撠戰 ) جما搰挐 ( بقر抐成扰 سريانية ) حما撀) 搰挐يشر拐 لوكسنبر掠 بأنه علينا 摠戰 نفهم 扰لرسم  
  :惀 فيقر戰 لوكسنبر扰 掠آلية كاآلتي ) نا扰 挐ل扰كتما扰 撠戰 摀لجمر撀منها بالعربية كلمة  ( كمالك

 惀 مما يعطي معنى منطقيا 扐لى ما سبق بخال扰 搐لقر扰 抐成扰لتي 挐拰جت منذ تنقيط ) كمالك扰撀نظر 扐لى ( 
 ( : 拰撀ليل 挀لك 攐摠戰 تعالى ير搐拰 قائال.   扰لذ撠 ليس له 撠戰 مكا摠 في هذ扰 扰لنص扰لحما扰挐لقر摠戠 بمعنى 

  (撀يشير لوكسنبر戰 掠خير扐 扰لى 摠戰 قر抐成扰 .  ) ة للنا戠挰ي حما搰挐 لنجعل ( 撀ليس )  戠ية للنا挰ك撀لنجعل

 扰拰عما هذ扰 摰لقر扰 抐成扰لعربية بدليل مر拰扰فها ) ننشرها ( خاطئة 扰撀لمفر捠撀 قر成扰تها ) ننشزها
 惀 فيكو摠 معنى 扰آلية بقر成扰تها 扰لعربية عد戰撀 摀攐صلح : بسط 撀نش搀ر 扰لذ撠 يعني عد扰 ) فشط (扰لسرياني 

   :扰撀لسريانية 
 كمالك 扰撀نظر 扐لى يتغي攐ر لم ر戰搰م 撀حالك 戰نظر 扐لى (

 . )  ثم نكسوها لحمانصلحها撀لنجعلك 戠ية للنا戰 挰نظر 扐لى 扰لعظا摐 كيف 
 24 تفسير 扰آلية )捐 102 - 121 ( نذكر عن كتا技 لوكسنبر掠 4كمثا戠 摀خر عن 扰لمنهج 挐قم  

  :من سو抐挐 مريم 
 ) س搀ريا تحت搀ك 戰ال تحزني قد جعل 挐بك من تحتها فنا扰拰ها (
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 掠لسيوطي يشير لوكسنبر扰 لى扐 ية شرحه扰1505 – 1445(  في بد摐   ( بي戰 يذكر عن 撠لذ扰
 (كلمة نبطية  تحتبأ扰 "  摠لعجائب "撀عن 扰لكرماني في كتابه  " لغا扰 抠لقر扰" 摠戠لقاسم في كتابه 

 جنينبمعناها 扰لسرياني  ( 扰لبطن تعني ) 撀هي لغة 扰ألنبا扰 捰لسريانية 撀戰 مزيج من 扰لعربية 扰撀لسريانية

(  .扰 لم يأبه撀 摠معتبرين بأ 拐لشر扰 扰لهذ 摠لسريانية تحتلمشتشرقو扰撀 لعبرية扰撀 مية扰挐آل扰 抠للغا扰 في 
成لعربي بشي扰 لحبشية ال تختلف عن معناها扰撀  . شك عن معنى 撠戰 撠لطبر扰 في تفسير 拰لم ير撀

惀  ) عليه 扰لسال摐( جبريل 摐戰 عيسى من تحتهاما خال 扰لتسا摀所 عم攐ا 扰挀扐 كا扰 摠لذ撠 نا撐拰 مريم  تحت
戰 ختلف扰 يل في تفسير بينما撀لتأ扰 سرياهل 撠لطبر扰 摰فاعتبر 惀 成ما 摀撀لك بقوله تعالىجد挀 عما扰拰 惀  : 

) 撀 شربيفكلي扰 ( )  آلية扰26 (  . نجيل扐 لى مقطع من扐 抐挐باإلشا 摐لمفهو扰 扰هذ 摠لغربيو扰 摠撀لمفسر扰 يد戰撀
 لد撐 هربه مع 戰مه مريم 扐لى مصر ) عليه 扰لسال摐 (منحو摀 منسو扐 技لى متى 拰挐撀 فيه بأ摠 عيسى 

惀 حيث لجأ扰 لالستر扰حة 戰ثنا成 عبو挐هما 扰لصحر摠戰 惀 成扰 تفتح جذ挐撀ها لتخر拀 ما扰成  من 扰لنخلةطلب 
扰撀عتبر 扰لمفسر扰 摠撀لغربيو摠 هذ扰 摰لر扰撀ية مطابقة لما 拰挐撀 في 扰لقر扐 摠戠ثباتا لكلمة .  撀تر撠撀 ظمأ 戰مه

 撀ير撐 لوكسنبر掠 بأ扰 摠لمفسرين شرقا 撀غربا قد 戰خفقو扰 في محا撀التهم  .  بمعنى 扰لجد摀撀س搀ريا
توضيح هذ扰 摰ألية العتما拰هم على مجر扰 拰攐للغة 扰لعربية 扰لالحقة من ناحية 撀الستشها拰هم بنص بعيد ل

撐خر戰 ني من ناحية戠لقر扰 لنص扰 摐عن مفهو  . 
 يشير لوكسنبر扐 掠لى 摠戰 ال 戰صل لها في 扰لعربية 戰撀نها تحت撀في شرحه 扰لمفصل لكلمة  

 扰لمشتق منه 扰لفعل 扰لعربي )ز扰撀 摀نحد撀 挐بمعنى ننح攀ث بلفظ ) ( نح攀ت (مشتقة من 扰لفعل 扰لسرياني 
惀   ما 拰扰挠 منهتنزيل扰撀 惀لمر拰扰 منه سريانيا   扰لمفهو摐 منه نحت 扰لحجر 撀غير摰 لتسويته 撀戰 صقلهنحت
撀قد 拰挐撀 هذ扰 扰لتعبير بالمعنى 扰لمجا撠挠 في بيت .   撠戰 ما نز摀 من كسا抐挐 لد扰 撐لنحت扰لنحاتة撀منه 

 :撀 惀نصه ) 564 - 538حو扰لي (للشاعر扰 抐لخرنق 戰 惀خت 扰لشاعر طرفة 
  بن擰ضا挐هم     扰 撠撀挀撀لغنى منهم بذ扰 撠لفقر نحيتهم扰لخالطين 

 لعد摐 لدخيل على قو摐يالحظ لوكسنبر掠 بأ摠 لسا扰 摠لعر戰 技خطأ بشرحه معنى 扰لنحيت با 
 يوضح ) 扰 撠戰ألشر搐扰 ( ن擰ضا扰 挐لسرياني بمعنا扰 摰لمجا惀 撠挠 مع 摠戰 تعبير 扰لنحتفهمه 戰صل فعل 

 惀 كما 扰لقليل 扰لحسب 扰撀لنسب扰 惀لوضيع 扰ألصل يعني بالسريانية  扰لذ撠 نحيت扰لمعنى 扰لمناقض لل
 撠撀挀 لنقيض من خلط扰 扰لغنىيتضح هذ扰 撠لفقر منهم بذ扰 . 

 扰لمنسو扐 技لى ) 扰لجنين撠戰  ( 扰لبطن بمعنى ) تحتك 撀تحتها (撀تمهيد扰 لقر扰 抐成扰لرسم 扰لفر戠ني  
 هذ扰 扰لمفهو扐 惀 摐ال 戰نه 惀 ينفي لوكسنبر扰 掠لنبطية بحسب 扰لسيوطي نقال عن 戰بي 扰لقاسم 扰撀لكرماني

 توليد撀 撀戰 搰ضعك بمعنى ن擰حاتك攀 بلفظ نحتك) تحتك(ير撐 له عالقة بالمقصو拰 به 扰挀扐 قر戰نا بدال من 
 ليس بمعنى ظر搐 من扐撀ثباتا لهذ扰 扰لمعنى يشر拐 لوكسنبر掠 بأنه علينا 摠戰 نفهم حر搐 .  بالسريانية

.  حا撀 摀ضعها撠戰 )  من ن擰حاتها ( بل بمفهو摐 ظر扰 搐لزما扰 摠لسرياني ) من تحتها (扰لمكا扰 摠لعربي 
 搐لسرياني لحر扰 لمعنى扰 扰يثبت هذ撀جةمن挐扰لد扰 همن ( :  قولك في攐صلتي قلتل撀  ( 撠戰 摀صولي حا撀 

 .  قلت له
 惀 يالحظ لوكسنبر掠 بأ摠 هذ扰 توليد 扰 撀戰لوضع بمعنى 扰ل扰لن擰حا撀抠توضيحا لشرحه تعبير  

 惀 لسريانية扰 جع扰لمر扰 في 拰لم ير 摐لمفهو扰 搐拰扰مر 拰挐撀 نما扐撀 هو撀 ل ( له擠نف ( 撠戰 هبط撀 في سقط 
 抐拰لوال扰 搐لطبيعة بخال扰 لفائق扰 撀戰 لطبيعي扰 لتوليد غير扰 撀戰 لوضع扰 خر بمعنى戠 مي扰挐戠 مرجع

 للتعبير عن 扰لتوليد 扰 撀戰لوال扰 抐拰لطبيعية 惀 ينب攐ه 擠撀ض擠ع擠撀撀 擠ل擠د撀擠لما لم ير拰 في 扰لقر摠戠 سو扰  . 撐لطبيعية
拰 في 扰لقر扐 摠戠ال في هذ扰 摰آلية تعبير扰 عن 撀ال扰  抐拰لذ撠 لم ير扰لن擰حا抠لوكسنبر扐 掠لى 戰همية تعبير 

  惀  غير 扰لطبيعية 扰 撀戰لفائقة 扰لطبيعة مميز扐 扰يا摰 عن 撀ال撠戰 抐拰 مخلو戠 搠خر) عليه 扰لسال摐 (عيسى 
撀ير撐 لوكسنبر掠 في .  تنزيله من 扰لع擰ال 挐撀 惀بما كا扰 摠لمر拰扰 به 扰لتنزيل هو ن擰حا扰撀抠لمعنى 扰لحقيقي لل

خص في هذ扰 扰لتعبير 戰صطالحا الهوتيا 戰 扰挀همية قصو撐 بالنسبة هذ扰 扰لمقطع من سو抐挐 مريم 撀باأل
摠يا拰أل扰 يخ挐لى تا扐  . 

 挐لمذكو扰 لمقطع扰 摐مفهو 摠لى ما سبق يكو扐 扰拰ستنا扰 :             
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  !س搀ريا 撀ضعك 戰ال تحزني قد جعل 挐بك حا撀 摀ضعهافنا扰拰ها 
ر摠撀 شرقا  يباشر لوكسنبر掠 بنقض ما حا扰 摀撀لمفس  扰لمختلف عليه 惀سرياإليضا拐 معنى  

 مشير扐 扰لى 扰 摠戰ستنا扰 拰لغربيين 扐لى 扰لمقطع 扰لمذكو挐 من 扐نجيل   惀جد扰 摀撀لما撀成غربا فهمه بمعنى 
عليه  (فإ戰 摠مر 扰لطفل عيسى .  منحو摀 منسو扐 技لى متى ال يأخذ بعين 扰العتبا扰 挐لنص 扰لقر戠ني

摐لسال扰 (مه戰 ظمأ 成扰撀挐إل 成لما扰 لنخلة بتفجير扰  拰فالسبب يعو 惀 النجيل扰 扰بحسب هذ 惀 掐نقطا扰 لى扐 
抐挐撀لمجا扰 成扰لصحر扰 في 成لما扰  .ني فالوضع يختلف تماما戠لقر扰 لنص扰 ما في戰  . مريم 搐يليتني  (فهتا

 بل  惀  لم يأ抠 عن خو搐 منها من 扰لمو抠 عطشا) 扰23آلية  ) ( مت قبل هذ撀 扰كنت نسيا منسيا
扰 بالحمل 抐غير مباشر 抐挐عن يأسها التهامها بصو 撐باألحر摐扰لحر扰 لك من挀 28آلية  كما يتضح : ) 

撀 惀لنبذها لهذ扰 扰لسبب من بيت 戰هلها 撀فقا  ) بغيايأخت هر摠撀 ما كا戰 摠بو扰 搰مر戰 سو撀 成ما كانت 戰مك 
撀يشر拐 لوكسنبر掠 فعل .  )  من 戰هلها مكانا شرقيا扰نتبذ挀扰撀抠كر في 扰لكتا技 مريم 挀扐  ( :16لآلية 

抠نتبذ扰 بمعنى 抠拰攀ر擰لسر) قبل  ( من ط扰 فقا للنحو撀 摀لمجهو扰 هلها بصيغة戰  摀ستعما扰 يجيز 撠لذ扰 ياني
扰لمجهو摀 مع 挀كر 扰لفاعل بخال扰 搐لنحو 扰لعربي 扰لذ擰撀 撠ضعت قو扰عد摰 فيما بعد عن يد 戰عاجم لم 

摠戠لقر扰 لغة 摀بأصو 扰و攐لفعل .  يلم扰 فيها 拰挐撀 摠戠لقر扰 في 撐خر戰 لى مقاطع扐 掠يشير لوكسنبر撀
 搐سطة حر扰لفاعل بو扰 كر挀 مع 摀لمجهو扰ن攀ال يخضع لم 摠戠لقر扰 摠戰 لى扐 ها攐منب 惀  لعربية扰 عد扰قو

扰لالحقة 戰撀نه على 扰لباحث 摠戰 يأخذ بعين 扰العتبا挐 قو扰عد 扰لسريانية 扰لتي تفتح لنا 戰بعا扰拰 جديد抐 لفهم 
 . لغة 扰لقر撀 摠戠معانيه

ثم ير搐拰 لوكسنبر掠 في شرحه ل攀ما 扰تهمت به مريم بأنه ال يعقل 摠戰 يكو摀撀戰 摠 كال撀 摐جهه  
扐نما 扰لمنتظر .  تحتها جعله 挐بها جد摀撀 ما成ن 扰ليها 扰بنها حا撀 摀ال拰ته للتخفيف عن يأسها عبا抐挐 ع

撀لما كا摠 نقيض 扰بن .  摠戰 يكو摠 في كالمه لها عز成扰 يناقض 扰تهامها بالحر摐扰 إل扰挠لة هذ扰 扰لعا挐 عنها
摐扰لحر扰 ) جا挐扰拰 摀扰挠 ما 撐لذ扰 摐فقا للكال撀 ( بن扰 摀لحال扰 摠لسريانية بأ扰 جع扰بالمر 掠يثبت لوكسنبر 惀 

 ( ش搀ر撀 惀扰هو عبا抐挐 عن صفة فعلية مشتقة من فعل  ش搀رياانيا   يلفظ سري) س搀ريا (扰لرسم 扰لقر戠ني 
攐حل 撠戰 ( تعني撀 摀لحال扰  . آلية كما يلي扰 抐成扰جب قر撀 عليه撀: 

 ) ش搀ريا ن擰حاتك戰 攀ال تحزني قد جعل 挐بك ن擰حات攀هافنا扰拰ها من  (
 : كما 撀جب فهمها 撀فقا للعربية 扰لمعاصر抐 كالتالي

 .  ) حالال 撀ضع擠ك攀ك  戰ال تحزني قد جعل 挐ب撀ضعها حا摀فنا扰拰ها ( 
 
 
 
 

  扰ل搀خ搀搀الص搀搀ة
  

 撠لذ扰 توضيحا للمنهج 摠戠لقر扰 عما غمض في 抐يسير 拀挀ال نما扐 ص攐لملخ扰 扰في هذ 捠عر擰لم ي
 صفحة 撀 惀يقو扰 摀لمؤلف في 扰لمقدمة بأ摠 هذ扰 摰لد扰挐سة 扰300تبعه 扰لباحث في 扰挐拰سته 扰لتي تزيد عن 

撀بذكر摰 .  ر نتائجها فيما بعدال تشكل سو撐 جز扰成 من 戰بحا扰撀 抰سعة حو摀 لغة 扰لقر摠戠 يأمل نش
 摠戰 لى扐 掠ير لوكسنبر搀ر يش搀لتاسع عش扰 摠لقر扰 منذ منتصف 技ر搀لغ扰 في 抠أ搀لتي نش扰 للغوية扰 抰ألبحا扰

 摠撀拰 摠戠لقر扰 لعربية في扰 غير 掀ا搀أللف扰 من 拰撀محد 拰د搀ع 搠شتقا扰 拐على شر 抠قتصر扰 抰ألبحا扰 摰هذ
عيد抐 كل 扰لبعد عما سبق تفسير摰 أللفا惀 掀 بينما تبي攐نت من هذ扰 摰لد扰挐سة مفاهيم جديد抐 ب تغيير معانيها

摠戠لقر扰 في نص 抐مقاطع غير يسير撀  . من 戰ال يتجز 扰成صبحت جز戰 لتي扰 لمفاهيم扰 摰من جملة هذ撀
扰لعقائد 扰السالمية بخصو扰 捐لجنة تفسير لوكسنبر扰 掠لجديد لما 戰جمع 扰لتقليد 扰السالمي على تسميته 
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 搀لجنة"ب扰 抠يا挐حو "  . 抠ق لآليا攐معم 撠في تحليل لغو撀لمنسوبة لها扰   على 掠لوكسنبر 拐يشر 惀40 
 بأ戰 摠هل 扰لتفسير شرقا 撀غربا قد 戰خطأ扰撀 في فهمهم 扰لتعابير 扰لقر戠نية 扰عتما扰拰 على )260-221(صفحة 

 撀يبي攐ن لوكسنبر掠 لغويا 撀موضوعيا بأ摠 هذ扰 摰لتعابير ترجع 扐لى نصو捐  . عربية ما بعد سيبويه
 搀فة بال撀لس" ميامر"سريانية معر扰 摐扰فر戰 لفها戰 373 –  306(رياني摐  ( عن 撠拰بع ميال扰لر扰 摠لقر扰 في 

 صفة 扰سمية تعبر عين 摠戰撀 للعنب 扰ألبيض صفة سريانية ح搀و撀挐خالصة 扰لشر摠戰 拐 لفظة  .  扰لجنة
اللؤلؤ عن صفا撀 成بريق 扰لحجا扰 抐挐لكريمة 扰لتي ينعت بها 扰لقر摠戠 نصاعة 扰لعنب 扰ألبيض 挀扐 يشبهه ب

摠لمكنو扰  . 摠戠لقر扰 لما نعت撀) ل扰 摠扰لولد扰摠撀لتعبير) مخلد扰 ب  بنفس 拰扰لمر扰 摠ن كذلك بأ攐تبي 惀الول搀摠扰د 
 摠戰 撠戰 惀 ثما挐 ) مخلد摠撀 ( بدال من مجلد惀摠撀 فتوج攐ب قر扰  抐成扰لثما挐 : ) يل搀د撀 )扰فقا للمر扰 搐拰扰لسرياني 

 抐拰挐لجنة تؤكل با扰) 抐د攐مجل ( لجحيم扰 هل戰 搐بخال )  摐قو挠 من شجر من 摠آلكلو扰… عليه من 摠فشربو 
扰لو ( ) لحميم扰 抐挐قعةسو扰  惀52 惀 54 (  . 

  抐挐جديد لسو 撠تحليل لغو 搰هنا撀) لكوثر扰  ( لسريانية扰 تعابيرها 摐مفهو 摀لتي تشير من خال扰
扰撀لو抐拰挐扰 في  ( ) 扰 惀8-9 ) 捐269-276إلصحا扰 拐لخامس 扰 惀آلية  扰لمعربة 扐لى 挐سالة بطر扰 挰أل撀لى

 抐ألخير扰 成لمسا扰 抐مدخل صال“Complies”  لالتيني扰 لطقس扰 في ( تحليل ج撀 惀 抐挐خر لسو戠 ديد) 
 扰لتي يتجلى من 戠خر تعبير سرياني معر拰挐撀 技 فيها )  扰 ( )  捐277-298لعلق

) 撀 سجد戰技قتر扰 ( تعبير 摀يد 挀扐 惀 لمسيحي扰 挰扰لقد扰 لوثيقة برتبة扰 صلتها ) 技ر搀قت扐 ( سريانيا على 
 ) انيكتا扰 技ألغ (惀 كما يثبت 挀لك ما 挀كر摰 صاحب  ق搀ربا扰摠الشتر搰扰 في 扰لذبيحة 扰إللهية 撀تنا扰 摀撀ل

 撀هند بنت 扰لنعما扰590 摐  ( 摠لمتوفى قر技  (عن 扰لشاعر 扰لمسيحي عد撠 بن 挠يد 
 .   "ليتق搀ربا" 拰 挀扐خال كنيسة 扰لحير扰 يو摐 خميس 扰ألسر扰602 摐  ( 挐扰لمتوفية بعد  (

撀يستنتج لوكسنبر掠 من تحليله 扰للغو撠 بأ扰 摠لسو挐تين 扰لمذكو挐تين تشكال摠 جز戰 扰成ساسيا 
 搀منتسبة لل 捐من مجموعة نصو" 摠ا搀قري "  搀سمي فيما بعد ب戰 لما 扰لسابق عهد扰撀 ألصل扰 لمسيحي扰

 "摠戠لقر扰 " عربيا  . 
   

                          
  

 


