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ومنذ عام 920)، ا�سرتعى تراُث الكني�سة ال�سريانّية العريُق يف 
للقّراء على �سفحاتها موا�سيَع  فعَر�سوا  املجّلة،  انتباه حمّرري  القَدم 
باللغة  وعالقته  ال�سريايّن  والأدب  ال�سريانّية،  الّلغة  تناولت  مهّمًة 
واعرتاف  والغرب؛  ال�سرق  بني  الثقايّف  والتبادل  واآدابها؛  اليونانّية 
موؤمترات  من  له  اأقيم  وما  ال�سريايّن،  الرتاث  بقَيم  املحلّية  ال�سلطة 
وليتورجّياه  باأحلانه  ال�سريايّن،  الطق�س  ومكانة  ال�ساأن؛  رفيعة  دولّية 
وكتبه، يف امل�سرق العربّي؛ ودور رجالت الكني�سة ال�سريانّية، يف ال�سرق 
يف  ال�سريان  ودور  عاّمة؛  الكاثوليكّية  اجلامعة  الكني�سة  ويف  خ�سو�سًا 
الكثري  تف�سري  يف  واإ�سهامهم  الأموّي؛  الع�سر  منذ  احل�سارات،  نقل 
من اآيات القراآن الكرمي، بوا�سطة اللغة ال�سريانّية، ومن اأهّمها تف�سري 
لها  وما وجدت  املف�ّسرين  ا�ستع�ست على جميع  التي  القراآنّية  الفواحت 

حالًّ اإّل بالعودة اإلى اللغة ال�سريانّية.

أّواًل: اللغة

الألف  اإلى  تعود جذورها  التي  الآرامّية  اللغة  الأ�سيلة هي  اللغة 
ريانّية،  الأول قبل امليالد، وقد نعتها الإغريق منذ ما قبل امليالد بال�سُّ
ن�سبًة اإلى مملكة اآ�سور يف بالد ما بني النهرين وبالد �سورية الطبيعّية. 
ُيثبت ذلك العثور على نقو�س اآرامّية تعود اإلى القرن التا�سع ق.م. يف ما 
بعد �ساعدت الفتوحات الآ�سورّية والفار�سّية على انت�سار اللغة الآرامّية 
حتى اأ�سبحت لغة الإدارة والتجارة يف ال�سرق القدمي، وظّلت لغة بالد 

فل�سطني حتى عهد امل�سيح.
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ريان  بال�سُّ امل�سيحّي  الدين  اعتنقوا  الذين  الآرامّيون  وُعرف 
الآرامّي  لقُب  اأ�سحى  بحيث  الوثنّيني،  اأّمتهم  اأبناِء  عن  لهم  متييًزا 

مرادًفا للوثنّي.

وكن�سّيًا،  وعلمًا  اأدبًا  الزدهار،  كلَّ  مزدهرٌة  ال�سريانّية  »واللغة 
وال�سريان  املوارنة  احلالّية:  ال�سريانّية  الطوائف  لدى  ونحًوا،  �سرًفا 
الدينّي  ال�سعيَدين  على  �ُس  تدرَّ وهي  والكاثوليك...  الأرثوذك�س 
ال�سهادات  نالوا  الذين  حتى  الطوائف  هذه  �سّبان  واأكرث  والعلمايّن. 
ال�سريانّية  اللغة  يتقنون  واحلقوق،  والهند�سة  كالطّب  العاملّية،  العالية 

الآرامّية...«)2).

»... اأّما اللغة الآرامّية التي نطق بها ال�سّيد امل�سيح والتي ُكتب بها 
بع�ُس اأ�سفار التوراة، والإجنيل بح�سب القّدي�س متى، فال يزال يتكّلم بها 
حتى اليوم –واإن كان مع بع�س الت�سويه ملا تداخلها من األفاظ عربّية– 

اأهايل قرًى من بالد القلمون ب�سورية هي معلول وبخعة وجبعادين«))).

اللغة ال�سريانّية والطق�س امللكّي البيزنطّي

مع النت�سار املذكور اأعاله، عرفت اللغة ال�سريانّية انت�ساًرا اآخر، 
اإذ ا�ستخدمتها الكني�سة امللكّية البيزنطّية الأنطاكّية يف طقو�سها. فاإلى 
جانب اللغة اليونانّية ال�سائدة يف القرون الأولى للم�سيحّية، وقبل متّكن 
ومنذ  ال�سابع،  القرن  يف  ال�سام  بالَد  العرب  دخول  بداأ  العربّية  اللغة 

)2) راجع: »امل�سّرة« 52 )966))، )474-47.

))) املرجع ال�سابق.
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الثامن  القرن  اإلى  ))4هـ/)66م-)))هـ/750م)  الأموّية  اخلالفة 
ع�سر، نقلت بطريركّية اأنطاكية امللكّية جميَع كتبها الطق�سّية اإلى اللغة 
ال�سريانّية، لأّن اأهل القرى واجلبال كانوا اأكرَث ما يتكّلمون بال�سريانّية 
بني  حينئٍذ  فجمعوا  واأتقنوها  العربّية  تعّلموا  حنِي  اإلى  بها،  وي�سّلون 
اللغتني اإلى اأن �سادت اللغة العربّية نهائيًّا. ي�سهد على ذلك العديُد من 
املخطوطات الطق�سّية امللكّية ال�سريانّية املحفوظة يف دير ال�سرفة وروما 
ن�ّساٌخ  نقلها  الأوروبّية،  املكتبات  من  وغريها  وبرلني  ولندن  وباري�س 

عديدون حفظ التاريخ اأ�سماَءهم يف ذيل املخطوطات.

ولنا يف كتابات امل�ست�سرقني واحلّجاج الأوروبّيني اإلى ال�سرق من 
 ،](785[ (Volney( وفولناي ،](762[ (Neibuhr( اأمثال نيبوهر

وبَراون )Browne) ]797)[... ما يوؤّكد ذلك)4).

بحقوقهم  لأهلها  والعرتاف  ال�سريانّية  اللغة  مكانة 
الثقافّية

يف 22 من اأبريل )ني�سان) 972)، �سدر عن جمل�س قيادة الثورة 
ال�سريانّية  اللغة  ذوي  من  العراقّيني  للم�سيحّيني  يعرتف  قراٌر  ببغداد 
)الآ�سورّيني والكلدان وال�سريان) بحقوقهم الثقافّية، ولو ببع�س القيود: 
اأي اإّن تدري�س اللغة ال�سريانّية بات م�سموًحا به يف املدار�س البتدائّية 
الثانوّية،  املدار�س  وكذلك يف  اللغة؛  اأهل هذه  الطاّلب من  اأكرث  حيث 

)4) راجع، يف هذا ال�ساأن: املوؤّرخ الأديب حبيب زّيات: ا�ستعمال اللغة ال�سريانّية يف الطق�س البيزنطّي يف �سيدنايا، 
تاريخ �سيدنايا«، )08)) �سفحات،  الزوايا من  كتابه »خفايا  »امل�سّرة« 8) )2)9))، )59-602. مقاٌل م�ستلٌّ من 

هدّية »امل�سّرة« لعام 2)9).
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بغداد  جامعة  يف  اأّما  العربّية؛  للغة  الأول  املكان  على  احلفاظ  ب�شرط 
فتدّر�س كلغة قدمية.

ل جَرم اأن مثَل هذا الإجراء ب�سرُي انفتاح وبنيان، عالوًة على كونه 
ال�سنني ويتكّلمونها.  اآلف  اللغة احلري�سني عليها منذ  ا لأهل هذه  حقًّ
اأ�سا�سّي، يف  ولأهلها من ف�سٍل  لها  ما  نعرف  فيما  بكثري عليها،  ولي�س 
عهد بغداد العّبا�سّي، مبا نقلوه اإلى العربّية من تراث الثقافة الإغريقّية. 
مع العلم اأنهم، يف تلك الرقعة، اأهُلها الأ�سيلون لكونهم اأعقاَب �سعوبها 

الأولني.

ويوم اجلمعة، 29 من اأبريل )ني�سان) 972)، اجتاحت الطوائَف 
ال�سريانّيَة الل�سان فرحٌة عارمة عّبوا عنها مب�سرية جماهريّية �سخمة 
حّياهم  حيث  الداخلّية  وزارة  اإلى  توّجهت  بغداد،  �سوارُع  بها  �سالت 
الفريق �سعدون غيدان، ع�سو جمل�س قيادة الثورة ووزير الداخلّية، قال: 
يا ورثَة احل�سارات  املنا�سل،  العراق  اأبناء  يا  املواطنون،  الإخوة  »اأيها 

العريقة، اأحّييكم.

واأ�سوربانيبال  و�سرجون  �سنحاريب  اأحفاَد  ويا  العراق،  اأبناَء  يا 
ر، اإّن هذه الأ�سماء التي تلمع يف تاريخكم ت�سّكل، مع اأ�سماِء  ونبوخذن�سّ
للبطولة  رمًزا  البلد،  هذا  ما�سَي  �سنعوا  الذين  واملفّكرين  الأبطال 
ا من روافد احل�سارة  واحلكمة والقَيم احل�سارّية التي كانت رافًدا مهمًّ
العربّية. فالقومّية العربّية ل ت�ستطيع اأن تهمل الرتاث الثقايّف ال�سريايّن 
الذي كان، يوًما ما، ج�سًرا ح�ساريًّا بني الأمة العربّية وبني احل�سارات 
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يف املا�سي...«)5).

ثانًيا: دور السريان في نقل الحضارات واآلداب 
اإلغريقّية

كانت اللغة اليونانّية، يف اأوائل الن�سرانّية، لغة الطبقة الأولى من 
الب�سر، كامللوك والولة والوزراء والق�ساة، بل كانت لغة الكَتبة والآباء 
والفال�سفة والأدباء. اأّما اللغة ال�سريانّية فكانت لغة العاّمة ول �سّيما يف 
كِلفوا  ال�سريان  اأئّمة  اأّن  ذلك  فتاأّتى من  القرى.  وجميع  الثانوّية  املدن 
ت�سانيف  بحار  يف  وخا�سوا  اليونانّية،  اللغة  بتعّلم  الزمان  قدمي  منذ 
كّتابها، ونقلوا اإلى لغتهم �سيًئا كثرًيا منها، بل جعلوا بينها وبني لغتهم 
ن�سبًة �سديدًة من حيث اأ�ساليب الكالم وال�سطالحات. وظلَّ طَلبة العلم 
يزاولون اليونانّية، اإلى القرن الثالث ع�سر، مزاولتهم لغتهم ال�سريانّية. 

املقّد�س  الكتاب  الإغريق  عن  نقلوا  ال�سريان  فاإّن  عليه،  بناًء 
والطّب  وال�سعر  والف�ساحة  واملنطق  الفل�سفة  منهم  وتلّقنوا  و�سرَحه، 
والنحَو  واجلغرافيا  والِفرا�سة  والكيمياَء  والفلك  والقوانني  والتاريخ 
واحل�ساب و�سائَر العلوم الريا�سّية ونقلوها اإلى ال�سريانّية، ويف ما بعد 
ا بنقل الكثري من الكتب املنحولة وت�سانيف  اإلى العربّية. واهتّموا اأي�سً
الآباء اليونانّيني الدينّية و�سرَي الآباِء القّدي�سني وال�سهداء. حتى اإلياذة 
)ت  الفلكي  الرهاوّي  توما  بن  تاوفيل  ال�سريانّية  اإلى  نقلها  هومريو�س 

789م)، بغاية ما تكون الف�ساحة.

الثقافّية،  بحقوقهم  ال�سريانّية  اللغة  اأهل  من  للم�سيحّيني  العرتاف   ،((972(  58 »امل�سّرة«  ذلك:  يف  راجع   (5(
�س6)4-7)4؛ البعث العراقّي ي�سهد للغة ال�سريانّية واأهلها، �س)444-44.
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ومن جملة ما نقل الكتبة ال�سريان عن اليونانّية قوانني املجامع 
ملوك  كقوانني  واأدبّية  مدنّية  وقوانني  الإقليمّية،  واملجامع  امل�سكونّية 
بيزنطة وغريها، ومنها ما يرتقي عهده اإلى القرنني اخلام�س وال�ساد�س. 

ومن هذه القوانني ما ُفقد اأ�سله اليونايّن وُحفظ النقُل ال�سريايّن.

وما القوُل عن الكتب الطبّية والطبيعّيات وعلم الزراعة والفالحة 
وتاأثريات القمر وحركات ال�سم�س والأبراج واحل�ساب؟

فنقلوا  اليونايّن  بالطق�س  ال�سريان  كَلف  عن  ا  اأي�سً نقول  وماذا 
منه الكثري واأدخلوه يف طق�سهم، ومنه املعانيث، ومعناها اأغاٍن وترانيم 
وال�سوباحات، وهي على  التعظيمات؛  اأي  وامَلْوْربات،  الطروبارّيات؛  اأي 
والكاث�سمات  املوؤمنني؛  على  الأ�سرار  توزيع  عند  ُتن�سد  نغمات  ثماين 
من  اآية  ومعناها  والقوقليونات  اجلل�سات؛  وتعني  اليونايّن،  بلفظها 
املزامري تتخّللها لفظة هللويا؛ والقوانني الت�سعة؛ وقانون التوبة الكبري 

ملوؤّلفه القّدي�س اأندراو�س الكريتّي وغرُيها الكثري)6).

كما يف الأم�س كذلك اليوم

اإلى  �سرقّية  خمطوطاٍت  نقل  يف  املوارنة  علماُء  ا�ستغل  مثلما 
مكتبات اأوروبا، ول �سّيما اإلى روما وباري�س، هكذا اأحتف اأّئمة ال�سريان 

تلك املكتبات بطائفة من املخطوطات جليلٍة وثمينة.

)6) راجع تفا�سيل هذه الفقرة يف مقال م�سهب بعنوان: اآداب اللغة اليونانّية وكتبة ال�سريان، للعاّلمة الق�ّس اإ�سحق 
اأرملة ال�سريايّن الكاثوليكّي )879)-954))، يف »امل�سّرة« 6 )920))، 495-)50، 557-564؛ 7 ))92))، 400-

.4((
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واأقَدم من رواه التاريخ من هذا القبيل هو اجلاثليق يهَب اآلها 
ثمينًة  كتًبا  الرومايّن  احلب  اإلى  �سرّي  الذي   ((((7-(28(( الثالث 
�سوما  ال�سرياين  العاّلمة  يد  على  وذلك  لئقة،  وحتًفا  نفي�سة  وهدايا 

ال�سهري.

-(557( الأّول  اهلل  نعمة  اإغناطيو�س  البطريرك  ارحتل  وملا 
اإثر تنّزله عن ال�سّدة البطريركّية، عام 576)،  اإلى روما على   ((590
حمل معه طائفة من املخطوطات القدمية، ثّم �سعى ل�ستح�سار غريها 
من بالد امل�سرق، واأهدى كلَّ ما اجتمع لديه من خمطوطات اإلى املكتبة 

الفاتيكانّية واإلى مكتبة فلورن�سا.

�سنة )58)، نفذ البابا غريغوريو�س الثالث ع�سر اإلى بالد امل�سرق 
قا�سًدا ر�سوليًّا خبرًيا باللغة العربّية ُي�سّمى ليونرد هابيل. وهذا، لدى 
اإلى حلب، فاو�س اأحبار املّلة ال�سريانّية واأعيانها، وحّثهم على  و�سوله 
من  عندهم  ما  اأف�سل  انتقاء  وعلى  للدرا�سة،  روما  اإلى  �سّبان  اإر�سال 
العديد من  له  فوائدها، فجمعوا  وتعميم  كتٍب علمّية وطق�سّية لطبعها 

املخطوطات وعاد بها اإلى روما.

ع�سر،  الثامن  القرن  يف  الفاتيكانّية،  املكتبة  ال�سرياُن  واأهدى 
جمموعة من املخطوطات واملطبوعات املحفوظة يف دير لهم بروما على 
اأكمة اإ�سكولينو. وارحتل اأنطون طّرازي املقد�سّي )789)-855)) اإلى 
روما، عام 829)، وكان ذا اطالع وا�سع يف العلوم امل�سرقّية و�سليًعا يف 
اللغات العربّية وال�سريانّية والإيطالّية، فاأوكل اإليه البابا بّيو�س الثامن 
بع�س الأ�سغال يف فرع املخطوطات باملكتبة الفاتيكانّية، ف�سّرح مبزايا 
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حفيُده  اأحتف  بعده  ومن  علميًّا.  ترتيًبا  اأمكنتها  يف  ورّتبها  منها  كّل 
الفيكونت فيليب طّرازي املكتبة بطائفة من املخطوطات النفي�سة.

اخلورف�سقف�س  ارحتل   ،(869 )حزيران)  يونيو   (( ويف 
م�سحونة  عديدة  �سناديق  معه  ونقل  روما  اإلى  املو�سلّي  داود  يو�سف 
بلبنان،  ال�سرفة  دير  ومن  الإميان.  ن�سر  مكتبة  واأودعها  باملخطوطات 
البطريركّية  ال�سرفة  مدر�سة  تعّهد  الذي  �سا�سكا  اأوغ�سطني  الأب  نقل 
ومكتبتها، كتًبا نفي�سة قدمية يرتقي عهد بع�سها اإلى القرنني احلادي 

ع�سر والرابع ع�سر.

اإلى املكتبة الفاتيكانّية، هدّيُة البطريرك  ُقّدم  واأغلى واأثمن ما 
اإغناطيو�س جبائيل الأّول تّبوين )879)-968)) الذي اأ�سبح كرديناًل، 
عام 5)9)، فاأهدى البابا بيو�س احلادي ع�سر )922)-9)9)) اأغلى ما 
ة من خمطوطات قدمية، ثّم مّرة ثانية طائفًة  كان يف خزانته اخلا�سّ
معتبًة من املخطوطات ال�سريانّية والعربّية والفار�سّية والرتكّية يناهز 
عدُدها املئة وخم�سة ع�َسر خمطوًطا، منها كتٌب من�سوخة على رّق الغزال 

يرتقي عهدها اإلى القرن العا�سر.

املكتبة  اإهداء  يف  ال�سريان  م�ساهري  من  �سبق  من  اآثاَر  واقتفى 
الذي  املو�سل  مرتوبوليت  دّلل،  جرج�س  قورّل�س  ال�سّيد  الفاتيكانّية 
اأحتفها، عام 8)9)، بعدٍد من نفائ�س املخطوطات ونوادرها، نذكر منها: 
كتاب »الذيذ�سكلّيا«، اأي تعليم الر�سل، مكتوًبا على رّق الغزال ويرتقي 
عهده اإلى القرن الثامن اإجنيل �سخم ُكتب يف القرن الثالَث ع�َسر، يبلغ 
طوُله )60) �سم، وهو مزداٌن ب�سَور م�ستبَدعة ملّونة يزيد عددها على 
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اخلم�سني لوحة. وما يلفت الأب�سار اأن جميع ف�سول الأناجيل التي ُتقراأ 
يف الأعياد املمتازة مدّونة بحروف ذهبّية وملّونة.

ا، اإجنيٌل ثمنٌي  ومن الهدايا اإلى البابا بّيو�س احلادي ع�سر اأي�سً
مكتوٌب على رّق الغزال، قّدمه له، عام 929)، ال�سّيد يو�سف عّمانوئيل 

الثاين بطريرك بابل الكلدايّن)7).

العلم  نقل  يف  ال�سريان  اأ�سهم  القرون،  مدى  على  وهكذا، 
واحل�سارة والثقافة، وباإهداِء ق�سم مّما اختزنوه اإلى مكتبات الغرب.

ثالًثا: مؤتمرات عن التراث السريانّي

كان ل بدَّ اأن يتفّتح العامُل على غنى الرتاث ال�سريايّن، على اإثر 
ال�سريان،  بحقوق  والعرتاف  العراقّية،  الدولة  اأطلقتها  التي  النه�سة 

كما �سبق واأوردنا اأعاله.

مهرجاٌن يف العراق

اللغة  جممع  اأقام   ،(974 )�شباط(  فرباير  من   7 اإلى   4 فمن 
-(06( ال�سريايّن  اإفرام  ملار  درا�سيًّا  مهرجاًنا  العراق  يف  ال�سريانّية 
اإ�سحق  بن  ُحنني  الن�سطورّي  وال�سّما�س  الن�سرايّن  والطبيب   ((7(
واملئوّية  الأّول  لوفاة  ع�سرة  ال�ساد�سة  املئوّية  يف  وذلك   (87(-808(
حولها،  النقا�س  وجرى  بحوٌث  فُقّدمت  الثاين.  لوفاة  ع�سرة  احلادية 

وفلورن�سا  الفاتيكان  مكتبات  ال�سريان  اإحتاف  بعنوان:  طّرازي،  دي  فيليب  الفيكونت  مقال  ذلك  يف  راجع   (7(
مبخطوطات �سرقّية، يف »امل�سّرة« 2) )946))، 79-75.
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على يد حما�سرين من بلدان خمتلفة من ال�سرق والغرب. وقد ت�سّمنت 
العربّي  الوطن  يف  املفكرين  بني  الت�سال  توثيَق  املهرجان  مقّررات 
القدمية  الرتاثّية  الثقافات  بني  الفكرّي  للتالحم  حتقيًقا  وخارَجه، 
واملعا�سرة، ونقَل نفائ�س الرتاث ال�سريايّن اإلى العربّية بطريقة علمّية 
�سهلة املنال، وتعزيز ات�سالت جممع اللغة ال�سريانّية باملجامع العلمّية 
وبْعِث  والفهار�س،  والبحوث  اخلبات  تبادل  بغية  الأخرى،  والثقافّية 

منهٍج علميٍّ معا�سر يف درا�سة الرتاث وتقوميه)8).

موؤمترات الرتاث ال�سريايّن يف لبنان

در�س  قّيمة،  دولّية  موؤمترات  لبنان  يف  ُعقدت  العراق،  بعد 
تاريخّية،  ملحة  يف  ال�سريايّن  الرتاث   ((99( اأيار  )مايو/  منها  الأّول 
)مايو/  والثاين  م�ستقبلّية؛  نظرة  ويف  ليتورجّية،  خ�سو�سّيات  ويف 
الكنائ�س  قّدا�س  مع  وتقاطعه  ال�سريايّن،  القّدا�س  فرادة   ((994 اأيار 
ال�سرقّية الأخرى؛ والثالث )27-995/4/29)) �سّر التلمذة امل�سيحّية، 
املعمودّية والتثبيت والإفخار�ستّيا، الأ�سرار الثالثة يف �سّر واحد، التي 

ت�سّكل املدخل الر�سمّي واحليوّي اإلى امل�سيحّية)9).

اأم�ِس واليوم. وكان يف حمّطات  التوبة  الرابع حول  املوؤمتر  ودار 
اليهودّية  التّيارات  مع  واليونان؛  وفينيقية  الرافدين  بالد  عامل  ثالث: 
واإفرام  ال�شروجّي  ويعقوب  اأفراهاط  عن  ودرا�شات  والإ�شالمّية؛ 

ة من ال�سّيد فا�سل كرومي )بغداد). )8) راجع: »امل�سّرة« 60 )974))، 276-277، نقاًل عن ر�سالة خا�سّ

 8( »امل�سّرة«  يف  وتو�سياته...  واختتامه  اأعماله  ووقائع  ال�سّر،  اأمانة  بيان  يف  الثالث،  املوؤمتر  تفا�سيل  راجع   (9(
.725-7(9 ،((995(
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جرير  بن  يحيى  اإلى  و�سوًل  العبّي  وابن  النينوّي  واإ�سحق  ال�سريايّن 
وعبداهلل الطّيب ابن الطّيب والراهبة هندّية. وتوّقفت املحطة الثالثة 

عند التوبة اليوم.

اإلى   2 )من  اخلام�س  ال�سريايّن  الرتاث  موؤمتر  وانعقد 
997/4/5))، وكان مو�سوعه: الرتّهب يف الرتاث ال�سريايّن يف القرون 
امل�سيحّية الأولى. وعنوانه »يحييديوتا«، اأي احلياة املتوّحدة، على مثال 
وتوّزعت  ال�سابع.  القرن  مطلع  حتى  الثاين  القرن  من  الوحيد،  البن 
الدرا�سات لأئمة املحا�سرين على اثنتي ع�سرة جل�سة عاجلت املو�سوع 

يف خمتلف جوانبه)0)).

الدرا�سات  »مركز  اأعّده  الذي  التا�سع  ال�سرياين  الرتاث  موؤمتر 
 (( من  الأ�سد،  مكتبة  يف  بدم�سق،  انعقد  لبنان«،  امل�سرقية  والأبحاث 
اإلى 5) اأبريل )ني�سان) 2004، وكان عنوانه: ال�سريان َنقَلة ح�سارات، 
خبة بالد ال�سام يف الع�سر الأموّي. وكان اأن خرج املوؤمتر للمّرة الأولى 
من حميط الدير اأو الطائفة كي يلتقي العامل الر�سميَّ العربّي، كما كان 
ال�سريان قد التقوا �سابًقا، بح�سارتهم، مع الأموّيني الآتني من اجلزيرة 
فيها، من  امتدَّ حكمهم  وقد  لهم،  العربّية فجعلوا من دم�سق عا�سمًة 
ر،  املتح�سّ ال�سامّي  العامل  هذا  يف  هوؤلِء،  فوجد   .750 حتى   660 عام 
والإمباطورّية  الفار�سّية  الإمباطورّية  كانت  ما  كّل  اإليهم  نَقل  َمن 

البيزنطّية وبالد الإغريق قد تو�سلت اإليه.

التاريخ  على  حماورها  توّزعت  جل�سة،  ع�سرة  اإحدى  يف 

)0)) راجع تقريًرا يف ذلك بقلم اخلوري بول�س الفغايل، يف »امل�سّرة« )8 )997))، 474-469.



61المسبار

جورج إلياس باليكي 

الروحانّية..  واحلياة  والالهوت  واملو�سيقى،  العلوم  وعلى  والفل�سفة، 
والبابلّية  الآرامّية  الثقافات  ورثة  ال�سريان  دور  اإلى  تعّرف احلا�سرون 
اأجل  من  والهندّية،  والفار�سّية  اليونانّية  ونَقَلة احل�سارات  والآ�سورّية، 

بناء احل�سارة العربّية.

ودر�س احلا�سرون من هم ال�سريان، وما هو مركزهم يف العامل 
ال�سريان جمّرَد �سلة و�سٍل، بل كانت لهم ح�سارُتهم  العربّي. مل يكن 
العريقة يف القَدم. اأخذوا عن الإغريق، لكنهم طّوروا ما اأخذوه قبل اأن 

ينقلوه يف حّلة جديدة اإلى العامل العربّي.

على  يتعّرفوا  ومل  اليونايّن  الرتاث  عند  �سابًقا  العلماء  توقف 
الرتاث ال�سريايّن اإل بعد النطالقة التي حتّدثنا عنها، فخرج الرتاث 
الغرَب  وعمَّ  غناه،  وتبنّي  مكانته  فثبتت  العَلن،  اإلى  املخطوطات  من 

وال�سرق مًعا)))).

رابًعا: وجوٌه من التراث السريانّي

ذكرت موؤمترات الرتاث ال�سريايّن التي حتّدثنا عنها العديَد من 
املوا�سيع التي عوجلت والوجوَه الكثرية التي ملعت يف طّيات التاريخ اأو 
الأدِب ال�سريايّن اأو التي �سنعت التاريخ والأدب. فنقت�سر منها على ما 

ورد يف �سفحات »امل�سّرة«:

)))) راجع تفا�سيل موؤمتر الرتاث ال�سريايّن التا�سع يف مقال بقلم اخلوري بول�س الفغايل، بعنوان: ال�سريان نَقلُة 
ح�سارات، خبة بالد ال�سام يف الع�سر الأموّي، »امل�سّرة« 90 )2004)، 565-)58.
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وجه العذراِء مرمي عند مار اإفرام ال�سريايّن)1))

اأُلقيت هذه املحا�سرة القّيمة، يف اأوديتوريوم »بيت عنيا« -مزار 
اأمام  اأبريل )ني�سان) 2009،  لبنان يف منطقة حري�سا، يف 25  �سّيدة 
جمهور غفري من املطارنة والكهنة والرهبان والراهبات والإكلرييكّيني 

واملثّقفني.

باملعاين  �ساطٌع  اإفرام  مار  به  تغّنى  كما  مرمي،  العذراء  وجه 
املقّد�س  الكتاب  اأجواء  من  مالحمه  جمع  وقد  والروحّية،  الالهوتّية 
لوحات:  خم�س  على  املحا�سرة  يف  وتوّزع  واجلديد.  القدمي  بعهديه، 
)- مرمي ون�ساء العهدين القدمي واجلديد. 2- بتولّية مرمي. )- اأمومة 
مرمي. 4- اأمُّ ي�سوع واأمُّ يوحنا احلبيب 5- مناغيات مرمي لبنها ورّبها.

ال�سريايّن،  اإفرام  مار  القارُئ  يرافق  ال�سفحات،  تلك  يف 
ووالدته،  اهلل  بابن  متاأماًل  الفّيا�سة،  و�ساعرّيته  العميقة،  بروحانّيته 

وُي�سَحر ببالغته ويزداد اإمياًنا ب�سّر ابن اهلل املتج�ّسد وجمالت اأّمه.

بول�س الر�سول يف الرتاث ال�سريايّن)1))

بول�َس  ر�سائل  ن�سو�س  ال�سرياينُّ  الرتاُث  عرف  القدمي  منذ 
ونقل ما  وف�ّسرها،  وا�ستخدمها  الأناجيل،  الر�سول كما عرف ن�سو�س 
�سَدر منها عند اليونان، فاأ�سبحت اإرًثا �سريانيًّا، �ساأُنها �ساأُن ما كتبه 

ال�سريان اأنف�سهم.

)2)) مقال لالأب يوحنا ي�سوع اخلوري املر�سل اللبنايّن، »امل�سّرة« 95 )2009)، 274-254.

)))) مقاٌل علميٌّ للخوري بول�س الفغايل، »امل�سّرة« 95 )2009)، 794-766.
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»ال�سيخ  الدلياتّي  يوحنا  ال�سريايّن:  الرتاث  من  وجٌه 
الروحايّن«)1))

يوحنا الدلياتّي راهٌب ن�سطوريٌّ من القرن ال�سابع ُيعرف با�سم 
روحيًّا  معيًنا  موؤّلفاته  كانت  القّدي�س«،  »ال�سيخ  اأو  الروحايّن«  »ال�سيخ 
لأ�سالتها  نظًرا  والن�ّساك،  الرهبان  من  متالحقة  لأجيال  وفكريًّا 
حياة  عن  ملحة  من  املقال  يتاأّلف  الأثر.  العميقة  وتعابريها  الإجنيلّية 
خالل  من  وروحانّيته  �سخ�سّيته  مالمح  اإلى  ونظرٍة  الدلياتّي  يوحنا 

الر�سائل.

1731-( جروة  الثالث  ميخائيل  اإغناطيو�س  مار 
((1()1800

مرَّ تاريخ كني�سة ال�سريان الكاثوليك بثالث مراحل: الأولى: كان 
فيها للبطريرك ال�سريايّن لقُب »بطريرك حلب«. وقد امتّدت من �سنة 
662) حتى 702)؛ الثانية: كان الكر�سيُّ البطريركيُّ فيها �ساغًرا، وكان 
حتى   (702 �سنة  من  ت  امتدَّ وقد  بطريركّيون.  نّواٌب  الطائفة  ي�سو�س 
)78)؛ الثالثة: اأُعيدت البطريركّية ال�سريانّية فيها اإلى الوجود مع لقب 
ا يف مدن خمتلفة اإلى اأن  »البطريركّية الأنطاكّية«، وقد اتخذت لها مقرًّ

ا�ستقّرت يف لبنان، وبالتحديد يف ال�سرفة – درعون.

)4)) مقاٌل علميٌّ لالأب �سليم دكا�س الي�سوعّي: »امل�سّرة« 72 )986))، )4-40)4.

)5)) خطاب �ساحب الغبطة مار اإغناطيو�س مو�سى الأول داود الذي األقاه اأثناء القدا�س احلبّي الذي احتفل به، 
 ،(2000( 86 »امل�سّرة«  )لبنان).  – درعون  ال�سرفة  بدير  النجاة،  �سّيدة  كني�سة  ال�سبت 6)/2000/9) يف  م�ساَء 

.((27-(((9
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جميع  اتفق  الذي  جروة  الثالث  ميخائيل  اإغناطيو�س  مار  وكان 
و�سعًبا،  وكهنة  ورهباًنا  اأ�ساقفة  النهرين،  بني  ما  بالد  يف  ال�سريان 
بطريرك  اأوَل  املعتقد،  كاثوليكيَّ  اأنه  مع  عليهم،  بطريرًكا  اإقامته  على 
يف  الزعفران  دير  يف  فر�سموه  الكاثوليك.  البطاركة  �سل�سلة  من 

22/)/872). واأّيد بطريركّيته الكر�سيُّ الر�سويّل.

واإذ مل تكن اأجواُء الوحدة بني الأرثوذك�س والكاثوليك مهّياأًة بعُد، 
والنفو�ُس غرَي م�ستعّدة، وقامت، يف وجه البطريرك اجلديد، معار�سٌة 
اإغناطيو�س متى،  اإلى انتخاب بطريرك اآخر هو البطريرك  اأّدت  قوّية 
راأى البطريرُك جروة اأن يخلَي املكان ويذهَب اإلى مو�سع اآخر. فتنّقل 
بني ماردين ولبنان وحلب اإلى اأن ا�ستقرَّ يف بريوت، ثّم ابتنى يف ال�سرفة 
ا�سم  على  عامًرا  بطريركيًّا  ا  مقرًّ اأ�سبح  اأن  اإلى  تو�ّسع  بيًتا  – درعون 

�سّيدة النجاة.

تفسير  في  السريانّية  اللغة  دور  خامًسا: 
الكثير من آيات القرآن الكريم

ومن اأهّمها تف�سري الفواحت القراآنّية:

ن�ستهّل هذه الفقرة الأخرية بال�سوؤال التايل: ما هي لغة الكتابة 
التي كانت منت�سرًة يف منطقة ال�سرق العربّي يف الفرتة التي ُدّون فيها 

القراآن الكرمي، اأي يف العقود الثالثة الأولى من القرن ال�سابع؟

ريانية التي انت�سرت مع  نقول: اإّن تلك اللغة هي الآرامّية، اأي ال�سُّ
ريان، انطالًقا من �سورية وبالد الرافدين، اإلى  الن�سرانّية على يد ال�سُّ
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املناطق املجاورة ومنها بالد فار�س و�سبه اجلزيرة العربّية.

ونقول: اإّن الل�سان العربّي ال�سفوّي الذي اأُنزل به القراآن يختلف 
عن العربّية التي و�سع اأُ�س�َسها جمموعٌة من النحوّيني الأعاجم والعرب، 
ى �سنة 795م)؛ واإنَّ القراآن الكرمي هو اأّوُل كتاب  ومنهم �سيبَويه )املتوفَّ
كنظريه  بداياته،  يف  العربّي  اخلطُّ  وكان  العربّية،  باللغة  ا  خطيًّ ُدّون 
اخلط النبطّي، جمّرًدا من النقاط واحلركات. ي�شهد على ذلك العديُد 
من املخطوطات القراآنّية وغريها املحفوظة يف املتاحف �سرًقا وغرًبا، 
�سقف  حتت  ال�سبعينيات  اأوائل  يف  اكُت�سفت  التي  املخطوطة  واآخُرها 

جامع �سنعاء الكبري.

النقاط املميِّزة خلم�شَة ع�َشر حرًفا من  اأّن  العلماُء على  وُيجمع 
بت  حروف الأبجدّية العربّية، اأُ�سيفت لحًقا اإلى الن�ّس القراآيّن فت�سبَّ
اعتمده  املنقوط  الن�صُّ  وهذا  الغام�شة«.  »املقاطع  ُي�شّمى  ما  بخلق 

ى 0))هـ/)92م) يف تف�سريه. الطبّي )املتوفَّ

ما  حّد  على  الكرمي،  القراآن  تف�سري  حماولُة  اإًذا  ال�سعب  فمن 
يفعل العرُب وامل�ست�سرقون، انطالًقا من عربّية �سيبَويه وَمن بعده، لأنها 
اإلى علم الل�سان الذي  لي�ست بعربّية القراآن. بل من الواجب ال�ستناُد 
ًدا من  الزمنّي جمرَّ اإطاره  لفهمه، يف  وتف�سريه،  الن�ّس  بقراءة  يق�سي 
املوؤثرات الالحقة، ويف �سوِء علم اللغة املو�سوعّي، وبالأخ�ّس يف اإعادة 

و�شع النقاط ال�شحيحة على احلروف العربّية.

ح  وتتو�سّ القراآن  قراَءُة  حينئٍذ  ت�سهل  كم  نتخيَّل  اأن  ميكن  ول 
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ويزول الغمو�ُس عن تعابريه، اإذا ما ُقرَئ قراءًة �سريانّية، اأي برتجمة 
التعبري العربّي اإلى ال�سريانّية لقتبا�س مفهوم هذا التعبري من معاين 
ال�سريايّن، فيزول الغمو�س ويظهر الن�سُّ القراآيّن العربّي يف  مرادفه 

معناه املنطقّي اجللّي.

تف�سري اآية من القراآن الكرمي يف �سوء اللغة ال�سريانّية

ناأخذ على �سبيل املثال الآية )24) من �سورة مرمي: »فناداها من 
حتتها اأّل حتزين قد جعل ربُّك حتتِك �سريًّا«.

يف  وامل�ست�سرقون  والطبّي...)  )ال�سيوطي  املف�ّسرون  اختلف 
تف�سري هذه الآية لأّنهم ارتكزوا على القراَءة العربّية ال�سيَبَويهّية املنّقطة 
ل على الكتابة التي ُكتب فيها القراآن الكرمي قبيل )50)) عاًما. ناأخذ 

يف ال�سرح كلمًة كلمًة:

اأم  جبيُل  مرمَي  نادى  َمن  كان  هل  الطبّي  ت�ساءل  فناداها: 
ولحًقا،  �سابًقا  الن�ّس،  قرائن  اإلى  بالعودة  ال�سالم)؟  )عليه  عي�سى 

نتاأّكد اأّن املنادَي هو جبيل.

من حتتها: ل ميكن اأن ي�ستقيم املعنى والتف�سري اإذا ما ارتكزنا 
قنا على النقط املو�سوعة. على اللغة العربّية ال�سيبَويهّية و�سدَّ

اأما اإذا جلاأنا اإلى اللغة ال�سريانّية واأ�سلحنا النقطة فوق احلرف 
اأو  الأّول ت�سبح التاُء نوًنا وتعني حينئٍذ يف ال�سريانّية والعربّية النحت 

الُنحات، اأي الو�سع، التوليد.
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اأّما ِمن، فلي�ست هنا ظرف مكان )ِمن حتِتها)، بل ظرف زمان 
حال  اأي  له...)  قلت  و�سلتي،  )ِمن  العامّية  اللغة  يف  نقول  ملا  ا�ستناًدا 

و�سويل...

عها، اأّل حتزين قد جعل ربُّك  فيكون املعنى: فناداها، حاَل و�سَ
و�سَعك...

ا: اعتب املف�ّسرون هذه الكلمة جدول ماء... اأما هي فُتلفظ  �سريًّ
) وتعني احلالل. وعليه  بال�سريانّية �سريًّا، م�ستّقة من فعل �سرا )اأي حلَّ
فيها  ُكتب  التي  للغة  وفاًقا  للن�ّس،  احرتامنا  مع  الآية،  نقراأ  اأن  وجب 

القراآن الكرمي:

»فناداها حاَل و�سعها اأّل حتزين قد جعل ربُّك و�سَعك حالًل«)6)).

حتبري  اإلى  حتتاج  ول  كال�سم�س،  جلّيًة  الآيُة  اأ�سبحت  وهكذا 
وهناك  قزح.  قو�س  على  تركب  ل  التي  املعاين  لختالق  ال�سفحات 
بالعودة  –فتّت�سح-  القراآنّية  الآيات  من  نعاجله  اأن  مّما ميكن  الكثري 

اإلى ال�سريانّية وبال�ستعانة بها.

)6)) راجع، يف �ساأن هذه الفقرة كّلها، امل�ست�سرق الأملايّن كري�ستوف لوك�سنبغ: قراءة اآرامّية �سريانّية للقراآن – 
م�ساهمة يف تف�سري القراآن، دار الكتاب العربّي، برلني 2000.

Die syro-aramaeische Lesart des Koran, Ein Beitrag zur Entschluesselung der Koransprache, 
Das Arabische Buch, Berlin 2000.
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الفواحت القراآنّية بني العربّية وال�سريانّية)1))

وهي  وع�سرون  ت�سعٌة  َور  ال�سُّ بع�س  ت�سبق  التي  القراآنّية  الفواحُت 
ومن  �سَور)،   ( واحد )وهي  تتاأّلف من حرف  �سكاًل،  ثالثَة ع�سَر  على 
ومن  �سورة)،   (( )وهي  اأحرف  ثالثة  ومن  �سَور)،   (0 )وهي  حرفني 
الوحيدة  ال�سورة  مرمي،  �سورة  وتكون  �سورتان)،  )وهما  اأحرف  اأربعة 

التي تفتتحها خم�سة اأحرف.

ا�سرت�سل املف�ّسرون يف �سروحهم –وجميُعهم ن�سوؤوا وعا�سوا قروًنا 
بعد اإنزال القراآن الكرمي– وا�شتفا�شوا يف تاآويلهم وا�شتنباط اآرائهم، 
وحلق بهم يف ما بعد امل�ست�سرقون. فلم ي�ستطع اأحٌد اأن ياأتي مبا ُيقنع 
رياينُّ  وير�سي العقَل وي�سفي الغليل، اإلى اأن اأحتف »امل�سّرة« العاّلمُة ال�سُّ
والعلماء على  القّراُء  فتهافت  املذكور،  املعا�سر، مبقاله  التغلبّي  رابول 

التمّعن فيه والقتناع مبا كتب والرتياح اإلى ما اقرتح. قال:

القراآن وال�سريانّية)1))

لي�س هناك بني الباحثني من العرب وامل�سلمني من يجهل ما بني 
القراآن واللغة ال�سريانّية من �سلٍة وعالقاٍت متينة. فهناك العديُد من 
الكرمي  القراآن  �سَور  يف  مبثوثًة  ال�سريانّية  واملعاين  والألفاظ  املفردات 

واآياته.

اإجالء  حني  اإلى  حمّمد،  �سّر  كاتب  اأّن  اإلى  املوؤّلف  ي�سري  وهنا 

)7)) مقال م�سهب بقلم: رابول التغلبّي، يف »امل�سّرة« 82 )996))، 622 –656.

)8)) املرجع ال�سابق، �س))6–4)6.
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ليت�سّنى  اليهود  كان من  املنّورة)،  )املدينة  الن�سري)9)) عن يرثب  بني 
له اأن يبعث من الر�سائل بالعبّية وال�سريانّية اإلى من يريد. فلما جال 
اليهود خاف حمّمد اأن ي�ستعمل يف اأ�سراره م�سلًما، فاأمر فتعّلم زيٌد بن 
ثابت، من �سّبان املدينة امل�سلمني، اللغَتني املذكوَرتني)20)، واأ�سبح كاتَب 
�سرِّ حمّمد يف كل �سوؤونه. وزيٌد بُن ثابت هذا هو الذي جمع القراآن يف 
خالفة اأبي بكر ال�سّديق ))) – ))هـ/ 2)6 – 4)6م)، وهو الذي عاد 
بن  عثمان  القراءات يف خالفة  اختلفت  والتدوين حني  فراقب اجلمع 
عفان ))2 – 5) هـ/ 644 – 656م)، فو�سع م�سحف عثمان واأُحرقت 

�سائر امل�ساحف))2).

القراآنّية  الفواحت  حروف  ن�سرح  اأن  الإملامة  بهذه  نحاول  وعليه 
اإّل اختزالت جُلمل �سريانّية تتطابق و�سياَق معنى  اإّنها لي�ست  بقولنا، 
الآية التي تليها يف كل �سورة، علًما اأّن ال�سريان قد اعتادوا منذ القدم 
الطق�سّية،  ال�سلوات  الكثري يف  التواتر  ذاِت  اجُلَمل  بع�س  يختزلوا  اأن 

بحروف لها مدلولُتها لفًظا ومعًنى، منها:

�سريرو«:  الوهو  قادي�س، حاذ  ولروحو  لأبو ولبو  »�سوبحو  جملة 
فاإّنها ُتختزل بحريَف »�س و«؛ وجملة: »من عولم وعذامو لعولم عوملني. 
فلماذا  وهكذا.  »هـ«.  بحرف  »هاليلويا«:  وكلمة  ع«؛  »م  بحريَف  اآمني«: 
)�سريانّية)  باأحرٍف  خمتزلًة  جماًل  الأخرى  هي  الفواحت  هذه  تكون  ل 

)9)) بنو الن�سري: من قبائل يهود يرثب، نكثوا عهدهم مع حمّمد بعد اأن حالفوه فحاولوا اغتياله، حا�سرهم يف 
معقلهم ثّم نفاهم و�سادر اأمالكهم ووّزعها على »املهاجرين« وكذلك فعل ببني قريظة وبني قينقاع.

)20) هناك حديٌث نبويٌّ ي�سري به حمّمد على زيد بتعّلم ال�سريانّية فيقول له: »عليك بال�سريانّية فتعّلمها: اإّنها لغة 
اأهل اجلنة!«.

))2) حمّمد، ح�شني هيكل، حياة حمّمد، ط ))، �س22).
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لها مدلولتها يف ال�سالة املتواترة املتكّررة كالفاحتة لكّل �سورة يف كل 
قراءة؟!

التف�سري ال�سريايّن لبع�س الفواحت القراآنّية

)– فاحتة �سورتي البقرة واآل عمران )ا ل م)

الألف )اإميار) الالم )يِل) امليم )موريو) اإميار يل موريو، اأي: 
قال يَل الرّب. واإذا افتتحنا بها ما يليها، ت�سبح الآية: »قال يَل الرّب: 

ذلك الكتاُب ل ريب فيه، هًدى للمّتقني«)22).

ا: »قال يَل الرّب: اهلل ل اإلَه  اأّما �سورة اآل عمران فتعني هي اأي�سً
اإّل هو احليُّ القّيوم«.

2– فاحتة �سورة الأعراف )ا ل م �س)

ِلي) اإميار  الألف )اإميار) الالم )يِل) امليم )موريو) ال�ساد )�سَ
. فت�سبح الآية مع فاحتتها: »قال  لي، اأي قال يَل الربُّ �سلِّ يل موريو �سَ
، كتاٌب اأُنزل اإليك فال يكْن يف �سدرك حَرٌج منه لُتنذَر به  يَل الربُّ �سلِّ

وذكرى للموؤمنني«.

)– فاحتة �سَور يون�س وهود ويو�سف )ا ل ر)

)22) ذلك الكتاب عبارٌة ت�سري اإلى اأّن هناك كتاًبا اآخر، �سبق القراآن، هو الإجنيل؛ ول ريب فيه، اأي ل �سكَّ فيه؛ 
هًدى للمّتقني، اأي اإّن الإجنيل هو هًدى وتقًى للموؤمنني. تلك �سهادٌة –على ل�سان الرّب– ي�سهد القراآن بها لالإجنيل 

باأّنه الطريق القومي.
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الألف )اإميار) الالم )يِل) الراء )رابو) اإميار يل رابو، اأي قال 
يَل ال�سّيد. فت�سبح الآية مع فاحتتها: »قال يَل ال�سّيد: تلك اآيات الكتاب 

احلكيم«))2).

ال�سّيد:  يَل  »قال  ر):  ل  )ا  فاحتتها  مع  فت�سبح  هود  �سورة  اأّما 
لت من لدن حكيم خبري«. كتاٌب اأُحكمت اآياتُه ثّم ُف�سِّ

الكتاب  اآياُت  تلك  ال�سّيد:  يَل  »قال  يو�سف:  �سورة  وكذلك 
املبني«)24).

ا يف م�ستهّل �سورَتي اإبراهيم واحلجر. والفاحتة )ا ل ر) ترد اأي�سً

وُقراآٍن  الكتاب  اآياُت  تلك  ال�سّيد:  يَل  »قال  هكذا:  هذه  فُتقراأُ 
مبني«، يعني اآياِت الإجنيل الذي �سار له ُقراآٌن اأي م�سابٌه له، متطابٌق 

معه تطابًقا ُمبيًنا.

4– فاحتة �سورة الرعد )ا ل م ر)

الألف )اإميار) الالم )يِل) امليم )موريو) الراء )رابو) اإميار يل 
موريو رابو، اأي قال يَل الربُّ ال�سّيد)25). فت�سبح الآية:

اإليك من  اأُنزل  والذي  الكتاب  اآيات  تلك  ال�سّيد:  الربُّ  يَل  »قال 

))2) تلك اآياُت الكتاب، اإ�سارًة اإلى اآيات كتاب اآخر �سبق القراآن، هو الإجنيل. وهو »كتاٌب حكيم«.

ا اإلى اآيات كتاٍب �سبق القراآن، وهو الإجنيل، الكتاب املبني. )24) اإ�سارًة اأي�سً

)25) هذا التعبرُي يتطابق وما كان ينطق به اأنبياء العهد القدمي، من اأمثال اإرميا واأ�سعيا وحزقيال... عندما كانوا 
ُيبلغون النا�َس الر�سالة: »يقول الربُّ ال�سّيد...«، اأو »قال الربُّ ال�سّيد...«، اأو »يقول ال�سّيُد ربُّ اجلنود...«.
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رّبك احلقُّ ولكنَّ اأكرث النا�س ل يوؤمنون«.

5– فاحتة �سورة مرمي )ك هـ ي ع �س)

العني  )يي�سوعا)  الياء  )َهْيمونوتان)  الهاء  )كيفو)  الكاف 
اأي  ليبو،  �سْ عال  يي�سوعا  َهْيمونوتان  كيفو  ليبو)  )�سْ ال�ساد  )عال) 

�سخرُة اإمياننا ي�سوُع على ال�سليب.

»ذكُر  ت�ستهّله  الذي  والن�سَّ  تتناغم  ل  الفاحتة  اأنَّ هذه  �سحيٌح 
رحمة رّبك عبَده زكرّيا«، اإمنا تتفق وعنواَن ال�سورة ككّل، األ وهو �سورة 
مرمي، اأمِّ رّبنا ي�سوَع امل�سيح التي كانت الرفيقَة الأولى لبنها على طريق 
التلميذ احلبيب يوحنا،  اجللجلة، وال�ساهدَة الأولى ل�سلبه املحيي مع 
�سورة  فهي   .(27-25  :(9 )يو  املجدلّية  ومرمي  كالوبا  زوجة  ومرمي 
اإميان كّل من يقراأ �سورة مرمي ويوؤمن بها وباهلل عّز وجّل وباليوم الآخر.

لت 6– احلرفان )ح م) يف �سورَتي غافر وف�سّ

الرّب.  حيٌّ  اأي  موريو،  حايو  )موريو)  امليم  )حايو)  احلاء 
من  الكتاب  تنزيل   ، الربُّ »حيٌّ  لل�سورَتني:  الفتتاحّيتان  الآيتان  فتكون 
اهلل العزيز العليم«، و»حيٌّ الرّب، تنزيٌل من الرحَمن الرحيم«. وكاأين 
مثلهم:  عبارته  ي�ستهلُّ  القدمي  العهد  اأنبياء  اأحُد  هو  مبحّمد )�سلعم) 
و»حيٌّ هو  العليم«  العزيز  الكتاب هو من اهلل  اإن هذا   ، الربُّ »حيٌّ هو 

الرّب، ]اإّن هذا القراآن[ هو تنزيٌل من الرحمن الرحيم«.

7– افتتاحّية �سورة ال�سورى )ح م) و)ع �س ق)



73المسبار

جورج إلياس باليكي 

)�سبارتو)  ال�سني  )عوزو)  العني  )موريو)  امليم  )حايو)  احلاء 
الربُّ  حيٌّ  اأي  قادي�سو،  �سبارتو  ُعوزو  موريو  حايو  )قادي�سو).  القاف 
بقّوة  الربُّ  هو  »حيٌّ  كالتايل:  الآية  فنقراأُ  املقّد�سة.  ب�سارته  بقّوة 
ب�سارته املقّد�سة، كذلك يوحي اإليك واإلى الذين من قبلك اهلل العزيز 

احلكيم«)26).

الفقرة الخامسة

)– هناك رابطٌة معنوّيٌة قوّيٌة، بني احلروف الهجائّية املر�سوفة 
من  مدرو�ًسا،  متيًنا  ر�سًفا  قراآنّية–  �سورًة  وع�سرين  لت�سٍع  –كفواحت 
كاتب حاذٍق نحرير، وبني اجُلَمل ال�سريانّية التي اخُتزلت بهذه الطريقة 
بة والدقيقة، والتي �سارت يف ما بعد هي الإعجاز واملعجزة، بها  املهذَّ
يتباهى امل�سلمون ويفتخرون، ويتحّدون بحّدها امل�سركني، اأن ياأتَي مبثل 

حمكم �سَور القراآن الكرمي.

2– من ي�ستطيع اأن ياأتي بهذا التنظيم وال�سبط املتقَنني اإّل كاتٌب 
�سرياينٌّ اأمني، يعرف كل املعاين والتعابري مع طرق الختزال والتف�سري؟ 
األي�س زيٌد بُن ثابت قد تعّلم ال�سريانّية بثالثة اأ�سهر، ومن ثمَّ �سار كاتًبا 

للتنزيل املحّمدّي، ومن ثمَّ جلمع القراآن الإ�سالمّي وترتيبه؟

وت�سريًحا  تاأكيًدا  )اجلَمل)  احلروف  هذه  من  ق�سٌم  اأتى   –(
على �سالمة الإجنيل وعدم حتريفه اأو انتحاله، اإمنا هو احلقُّ الـُمبني، 

والكتاُب العزيُز احلكيم.

اأّن ر�سالته هي م�سداٌق ملن �سبقه من الأنبياء والر�سل. وهي بقّوة اهلل، ب�سارٌة  )26) يو�سح حمّمد )�سلعم) هنا 
مقّد�سة. كما اأّن ب�سارة عي�سى مقّد�سة وهو الذي يوحي اإليه، كما اأوحى اإلى من �سبقه.
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4– اتخذ حمّمٌد من هذه احلروف )اجُلَمل) َق�َسًما م�سروًطا له، 
كما كان يفعل الأنبياء القدماء يف العهد القدمي: »حيٌّ هو الرّب...«، وما 

اإلى ذلك من اجلمل املعتادة يف التوراة والإجنيل.

خاتمة

جولٌة خاطفة حول بع�س ما ورد عن الكني�سة ال�سريانّية الأنطاكّية 
يف جمّلة »امل�سّرة«. وكان ذلك اإ�سهاًما يف اأعمال املوؤمتر الدويّل الثايّن 
للرتاث الرهبايّن يف ال�سرق الأو�سط، وحماولًة لأن ن�سّلط الأ�سواَء على 
اإليه احل�سارَة الإغريقّية  ال�سرق فنقل  ن�ساأ يف  القَدم،  تراٍث عريٍق يف 
واآداَبها، واأر�سى الأ�س�َس املتينة الرا�سخة للح�سارة العربّية التي ن�ساأت 
يف دم�سق مع الأموّيني، وانتقلت اإلى بغداد فالأندل�س مع العبا�سّيني، وما 
زالت حا�سرًة قائمًة �ساخمًة يف فّن العمارة والعلوم والر�سم واملو�سيقى 

وغريها، يف �سّتى اأنحاِء املعمورة.

ال�سريايّن،  الرتاث  على  التعّرف  يف  تاأخر  قد  العامل  كان  ولئن 
فاإن ما قام به العلماُء والباحثون من خطواٍت حتى الآن يب�ّسر مب�ستقبل 
وتتكامل  تتفاعل  كي  العامل؛  يف  احل�سارات  بني  ما  يجمع  زاهر  علمّي 

وتتناغم خلدمة الإن�سان.
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