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األرض؟ على وجوده أثنا المسيح السيد بھا تكلم التي اللغة ھي ما : الدرس عنوان  
  les_bb_12 :كود الدرس 

  الين أون دراسة : الكاتب

 

 عنھا ورد ما حسب الكلدانية،ً أحيانا وتسمى الشمالية، السامية اللغات إحدى وھي السريانية، اللغة أنھا المقدس الكتاب علماء يقول

) ١:١٧ أخبار١و ٢٣-١٠:٢٢ تكوين (نوح بن سام أبناء أحد" آرام "اسم من جاءت ربما ،"اآلرامية "لفظة وإن. المقدس الكتاب قاموس في

  .المرتفعة األرض أي" رومو "أو" أراموا "تعني األكادية أرام كلمة وإن. آرام أرض في سكنوا الذين اآلراميين ونسله

 الفرات ورراء ما إلى لبنان جبال من تمتد وكانت آنذاك، سائدة كانت التي اللغة ألنھا لسطينف سكن إنه من بالرغم اآلرامية المسيح تكلم ولقد

 في ورد ما حسب سوريا اسم المنطقة ھذه على يطلق وكان الجنوب، في وراءھا وما دمشق إلى الشمال في طوروس جبال ومن الشرق، في

 على آرامية نقوش) تركيا (الصغرى وآسيا سوريا في ُاكتشفت أنه إلى مقدسال الكتاب قاموس ويشير المقدس، للكتاب السبعينية الترجمة

 تاريخھا ويرجع مصر في اكتشفت التي والرقوق البردي أوراق على آرامية كتابات وجدت كما وبابل، آشور في وكذلك واألوزان النقود

 اآلرامية الدول في ليس والتجارة، السياسة ميادين في لسائدةا اللغة كانت اآلرامية أن الكتابات من ويظھر. الميالد قبل عام خمسمائة إلى

 أن أورشليم يحاصرون كانوا الذين اآلشوريين من حزقيا الملك ممثلي طلب وقد. ًقديما األوسط الشرق في مناطق عدت في بل فحسب

  ).٣٦:١١ وإشعياء ١٨:٢٦ ملوك٢ (باآلرامية يتكلموا

 في ورد وكذلك. الفارسي الملك أصدرھا قرارات عن عبارة وھي) ٢٦-٧:١٢و ٦:١٨ إلى ٤:٨ عزرا (في مطولة أرامية أجزاء وتوجد

 آثار بعض ھناك أن البعض ويظن. ٧:٢٨ أصحاح إلى ٤ اآلية من الثاني القسم الثاني األصحاح في باآلرامية كبير جزء دانيال سفر

  .القديم العھد أسفار من ھذه غير في لآلرامية

 اليومية، الحياة شئون في للتخاطب كلغة العبرية اللغة محل حلت التي اآلرامية اللغة استعمال في أخذوا البابلي، السبي لىإ اليھود ُحمل ولما

 استخدام ذلك واستتبع فھمه، يكن حتى اآلرامية في الكتاب تفسير من له البد أنه الشعب وجد فقد. ھذا إلى إشارة ٨:٨ نحميا سفر في نجد كما

  .القديمة الفينيقية الكتابة بدل اإلنجيل حرف أو اإلنجيل لغة أي" الالسطرنجيلية "المربعة اآلرامية للحروف اليھود

 في المتداولة السريانية اللغة وھي الشرقية، اآلرامية: قمسين إلى اآلرامية اللھجة تقسيم يمكن أنه إلىً أيضا المقدس الكتاب قاموس ويشير

 والسريان األرثوذكس، السريان كنائس طقوس في المتداولة السريانية اللغة وھي الغربية واألرامية ماليو حتى والكلدان األشوريين كنائس

  : تشمل فكانت الشرقية اآلرامية اللھجات أما. اليوم حتى والموارنة الكاثوليك

  .البابلي التلمود أرامية - ١

  .غنوسية شيعة المندعيون وكان): المندية (المندعية - ٢
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 ما وھي. النھرين بين وفيما سوريا في اآلرامية تتكلم التي المسيحية الكنائس لغة بعد فيما أصبحت التي الرھا لھجة وھي: يةالسريان - ٣

َقبل من اليومية الحياة في اليوم حتى مستعملة تزال  بالد وبعض السورية المدن بعض وفي تركيا، شرقي جنوب عبدين، طور في السريان ِ

  .المھجر

  :اآلتية اللھجات تشمل فكانت الغربية اآلرامية أما

  .القديم العھد في الموجودة اآلرامية األجزاء لغة وھي - الكتابية األرامية - ١

  :تشمل وھذه القديم العھد امام بعد وجدت التي اليھودية اآلرامية - ٢

  .اليھودي المؤرخ يوسيفوس كتابات في الجديد العھد في وردت) سريانية (آرامية كلمات - أ

  .اآلرامية إلى العبرانية من القديم العھد ألسفار وتفسيرات ترجمات عن عبارة وھي الترجمات، أو  الترجوم آرامية - ب

  ".المدراشيم"و" الجمارا"و" المشنا "وھي اليھودية التقليد كتب في موجودة فصول - ج

  .السامرية اآلرامية - ٣

  .األنباط إلى نسبة النبطية األرامية - ٤

  ).اإلعجوبة تعني سريانية كلمة وتدمر (تدمر أي - بلمبرا راميةآ - ٥

  .الفلسطينية المسيحية اآلرامية - ٦

  .وغيرھا وصيدنايا جبعدين بخعه، مثل سوريا، في القلمون قرى وبعض معلوال آرامية - ٧

 من المثقفين لغة ھي العبرية اللغة كانت الناس بينً أيضا والمتبعة المسيح زمن في المتبعة اللغة كانت اآلرامية اللغة أن إلى وباإلضافة

 لسان على وردت التي العبارات بعض أن ونالحظ. اآلرامية تكلم المسيح أن تؤكد الھوتية مراجع عدةً أيضا فھناك اليھود، الدين رجال

  :مثل غيرھا أو بالعربية ترجمتھا عادة تتبع ثم اآلرامية بكلماتھا ُتقرأ زالت ما المسيح

  تركتني؟ لماذا إلھي إلھي أي). ١٥:٢٤ مرقس" ( شبقتني؟ لما ألوي، ألوي،: "صرخ الصليب علىً معلقا المسيح نكا عندما

 فكلمة. ومشت الصبية فقامت. قومي صبية يا أي). ٥:٤١ مرقس" (قومي طليثا: "وقال بيدھا أمسك المجمع رئيس ابنة المسيح أقام وعندما

 تكلم المسيح أن الالھوتيون المؤرخون عليھا يعتمد قاطعة الھوتية آدلة وھناك. صبي تعني طليا كلمة أن كما صبية تعني سريانية كلمة طليثا

 المؤرخ مقدمتھم وفي المؤرخين بعض بأن لبنان، جبل في األرثوذكس السريان مطران صليبا جورج ثاوفيلوس المطران أكد وقد. اآلرامية

 كانا العذراء ومريم يوسف أن أكدوا كما اآلرامية، السريانية اللغة يتكلمون كانوا المسيح رسل أن) م٣٤٠ (القيصري أسابيوس الكبير

  ً.أيضا السريانية يتكلمان


