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  ةـــوم االنسانيــعلار للـــة االنبــمجلة جامع
 0202اذار  - االول دد ــالع

 

 لؤلؤة القرن السابع للميالد
 مار يعقوب الرهاوي

 م 827/  366
 

 م . م محمد علي عبد االمير
 كلية اللغات / جامعة بغداد

 

 م . م عبد الرزاق حسين صالح
 كلية االداب / جامعة االنبار

 
 

 ممخص البحث:
يتناوؿ بحثنا هذا احد اهـ العمماء السرياف )مار يعقوب الرهاوي( الفطاحؿ ، 

لنا حياته ونشأته ومؤلفاته في العديد مف الجوانب ومنها في عمـ التاريخ فتناو 
واالدب والمغة والترجمة وتفسير الكتاب المقدس وغيرها مف العمـو . ويعد الرهاوي 

 مف مبتكريف الحركات السريانية .

 مقدمة
يعػػػد يعقػػػوب الرهػػػاوي فػػػي مقدمػػػة عممػػػاء السػػػريانالفطاحؿ فػػػي عمػػػـ التػػػاريخ واالدب 

فقػد  0ة والنحو والترجمة والفمسفة وتفسػير الكتػاب المقػدس وغيرهػا مػف العمػـو والمغ
قػاؿ عنػػه المستشػرؽ انطػػواف بػػو مشػترؾ ) مف مػػا مشػػتممت عميػه تهػػانيفه المنشػػور  
مػػػػف هػػػػنوؼ العمػػػػـو كػػػػالنحو والفمسػػػػفة والعمػػػػـو الطبيعيػػػػة ، وقػػػػد بمغػػػػت مػػػػف الدقػػػػة 

لنػا مجػااللنحكـ مف السػرياف  والجودة ، وما انطوت عميه مف فنوف المقاالت ، يػدع
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كػػانوا معمػػب كعبػػا فػػي هػػذ  االبػػواب مػػف الغػػربييف وكػػاف بػػارزا فػػي المغػػات السػػريانية 
  1واليونانية والعبرية (

ويعتبر مار يعقوب الرهاوي مف ابرز المترجميف السرياف وفضمه في ذلؾ معػروؼ 
رفيػػػة ، امػػػا حيػػػث اف المتػػػرجميف السػػػرياف الػػػذيف سػػػبقو  كػػػانوا يعنػػػوف بالترجمػػػة الح

معاهػػرو  فقػػد تعػػودوا العػػرؼ العممػػي وفضػػموا المعنػػب عمػػب المفػػظ وذلػػؾ يعػػود الػػب 
وكذلؾ ما ابتكر  معممه العالمة مار ساويرا 2استنباطه اسموب جديد في فف الترجمة

                                                                                              3سابوخت مف طريقة فضمب في نقؿ العموـ الفمسفية مف اليونانية الب السريانية 
 

كذلؾ كاف مار يعقوب الرهاوي مراسال لطالب كثيريف التمسػوا مسػاعدته بمواضػي  
دينيػػة وعمميػػة ولغويػػة مختمفػػة ، ولػػذلؾ والهميػػة اعمالػػه المغويػػة فػػي دراسػػة االسػػفار 

يعقػػوب الرهػػاوي فػػي مدب بػػالد  المقدسػػة قػػاؿ عنػػه المستشػػرؽ ولػػيـ رايػػت ) يعتبػػر 
وكػػذلؾ لكثػػػرة اتعابػػه فػػي خدمػػػة االنسػػانية والعمػػػـ  4كهيرونيمػػوس بػػيف  بػػػاء الالتػػيف

ويجمػ  بػو مشػترؾ ودوفػاؿ ورايػت  5والمعرفة ، اطمؽ عميػه لقػب) محػب االتعػاب (

                                                           
 254،ص 1922. بو مشترؾ ، انطواف ، تاريخ االداب السريانية ، طبعة بوف ،  1

. برهػػػـو ،مفػػػراـ االوؿ، المؤلػػػؤ المنثػػػور فػػػي تػػػاريخ العمػػػـو واالداب السػػػريانية، حمػػػب ،  2
 209،ص 1956

 210. المهدر نفسه،ص 3
 لعهػػػر الحاضػػػر ، لنػػػدف ،. رايػػػت ،ولػػػيـ ، تػػػاريخ االداب السػػػريانية مػػػف نشػػػأته الػػػب ا 4

 113، ص 1911
 65،ص 1946. طرازي ، فيميب دي ، عهر السرياف الذهبي ، بيروت ،  5



 
 
 

 
 

 
 

257 

  ةـــوم االنسانيــعلار للـــة االنبــمجلة جامع
 0202اذار  - االول دد ــالع

 

ونولدكه وغيرهـ مػف المستشػرقيف الػذيف كتبػوا فػي االدب السػرياني مف مػار يعقػوب 
 مف نبغ في الدور المعروؼ في تاريخ االدب السرياف الرهاوي هو مشهر

يوـ نضج الفكر السرياني ،وبمغ عهر  الذهبي حيث زهت العمـو واالداب والفنػوف 
وظهػػرت ثمػػار تالمػػذة مدرسػػتي الرهػػا ونهػػػيبيف يانعػػة وكػػاف منفتحػػا عمػػب العػػػرب 
المسػػػمميف وقػػػد قػػػاؿ عنػػػه االسػػػتاذ احمػػػد ممػػػيف ) لقػػػد مشػػػتهر الرهػػػاوي فػػػي العهػػػر 

ـ( وقد ترجـ كثيرا مف كتاب االلهيات اليونانيػة وليعقػوب مثػر 708، 640الموي )ا
كبير الداللة فقد ذكر عنه انه افتػب رجػاؿ الػديف النهػارو ، وهػذ  الفتػوو تػدؿ مػف 
غير شؾ عمب مقباؿ بعض المسمميف فػي ذلػؾ العهػر عمػب دراسػة الفمسػفة عمػيهـ 

 .1وتردد النهارو في تعميمهـ (
   حياته         

ـ في قرية عيندابا التابعة لوالية انطاكية وتهذب في هبا  633ولد في حدود سنة 
في مدرسة القرية ثـ التحؽ بدير قنسريف ) لفظة قنسريف سريانية تعني قف النسػور 

مػف قبػؿ يوحنػا مبػف مفتونيػا عمػب شػاطبء الفػرات مقابػؿ   ـ  530وقد مسس  سػنة 
ة لمعمػػـ ومحػػج العممػػاء السػػرياف ( بمػػدة طػػرابمس وهػػار طػػواؿ خمسػػة قػػروف جامعػػ

ولبس ثػوب الرهبانيػة ودرس عمػب يػد الفيمسػوؼ الكبيػر مػار سػاويرا سػابوخت مداب 
المغػػػة اليونانيػػػػة وتعمػػػؽ فػػػػي الفمسػػػػفة والالهػػػوت ثػػػػـ رحػػػػؿ الػػػب االسػػػػكندرية التمػػػػاـ 

ورسػػـ كاهنػػا ،  2دراسػػاته الفمسػػفية المغويػػة ، ثػػـ عػػاد الػػب سػػوريا وتنسػػؾ فػػي الرهػػا 
 684ـ رسمه رفيقه مثناسيوس الثاني البمدي البطريرؾ االنطػاكي ) 684وفي عاـ 

                                                           
 132، ص 1961. مميف ،محمد ، فجر االسالـ ، مهر ، الطبعة الثامنة ،  1

 365برهـو ، افراـ االوؿ ، مهدر سابؽ ، ص 2
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ـ( مطرانا عمب الرها فنسب اليها . ومقاـ فيها مرب  سػنوات ولغيرتػه الوقػادة  687، 
عمب مراعػاة القػوانيف البيعيػة ورغبتػه الممحػة فػي معػادة النظػاـ الػب اديػرة مبريشػته ، 

تػػبهـ مخالفػػا بػػذلؾ رمي البطريػػرؾ قاومػػه بعػػض الرهبػػاف واالكميػػروس فجػػردهـ عػػف ر 
يوليػػػانس وغيػػػر  مػػػف االسػػػاقفة الػػػذيف كػػػانوا يريػػػدوف التسػػػاهؿ بحفػػػظ القػػػوانيف تبعػػػا 
لمقتضػػيات العهػػر ، ويػػذكر عنػػه انػػه جمػػ  كتػػب القػػوانيف البيعيػػة ممػػاـ بػػاب الػػدير 
ومحرقها وهو يهػرخ ويقػوؿ ه هػا منػا ذا محػرؽ القػوانيف التػي تطأونهػا بأقػدامكـ ولػـ 

وهكػػذا   1فضػػها وقػػد هػػارت لػػديكـ مػػف قبػػؿ الزيػػادة التػػي ال تجػػدي نفعػػاتوجبػػوا ح
اسػتقاؿ عػف خدمػػة االبرشػية ومضػب فسػػكف فػي ديػػر مػار يعقػوب فػػي كشػـو بقػػرب 
شيمشػػػػاط يرافقػػػػه تمميػػػػذا  دانيػػػػاؿ وقسػػػػطنطيف . ثػػػػـ انتقػػػػؿ الػػػػب ديػػػػر اوسػػػػيبونا فػػػػي 

قهػػد ديػػر  انطاكيػػة حيػػث مقػػاـ احػػدو عشػػرة سػػنة يػػدرس رهبنػػة المغػػة اليونانيػػة ، ثػػـ
تمعدا شماؿ غرب حمب حيث اقاـ قرابة تس  سنوات يراج  ترجمة العهد القديـ فػي 

تػوفب المطػراف حبيػب خميفػة مػاريعقوب الرهػاوي  وفي تمؾ الفتر    2الكتاب المقدس
الػػب ابرشػػيته فعػػاد وبعػػد  فػػي كرسػػي ابريشػػة الرهػػا، فػػالتمس الرهػػاويوف  منػػه ليعػػود 

ديػػػػر تمعػػػػدا ليػػػػأتي بكتبػػػػه فوافػػػػا  االجػػػػؿ فػػػػي مكثػػػػه فيهػػػػا اربعػػػػة اشػػػػهر ذهػػػػب الػػػػب 
 .3ـ ودفف في الدير المذكور708شهرحزيراف سنة 

 مصنفاته           

                                                           
 78، ص 1889. الدبس ، يوسؼ ، تاريخ سورية ، بيروت ،  1

  17. وليـ ، رابت ، مهدر سابؽ  ، ص 2

 92.الدبس، يوسؼ ، مهدر سابؽ ، ص 3
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تػػرؾ مػػار يعقػػوب الرهػػاوي مػػا ينيػػؼ عمػػب ثالثػػيف كتابػػا مػػف وضػػعه مو ترجمتػػه مو 
 تنقيحه وتهحيحه ومراجعته وفيما يمي مهـ تمؾ ملتأليؼ ه 

قاؿ عنه بومشترؾ ) لقد وجد كتاب اهلل في  ه في الكتاب المقدس وعمومه ه فقدأوال
يعقوب الرهاوي مكبر الهوتي في المغة السريانية ويوكد هذا مػا حوتػه مهػنفات لػه 

واف مشػػػػهر دراسػػػػاته فػػػػي الكتػػػػػاب المقػػػػدس هػػػػي مراجعتػػػػه منقحػػػػا الترجمػػػػػة  1شػػػػتب
المعروفة بالبسيطة ، وتعني مف جماعة مف اليهود المتنهريف قد قاموا بنقؿ مسفار 

الثانيػػة لممػػيالد وسػػميت  ةاب المقػػدس ىلػػب السػػريانية فػػي القػػرف ااوؿ مو الما ػػالكتػػ
وقػػد قسػػمها ىلػػب   2تمػػؾ الترجمػػة ) فشػػيطتا ( مي البسػػيطة لتػػرؾ البالغػػة فػػي نقمهػػا

فهػػػػوؿ واضػػػػعا فػػػػي مقدمػػػػة كػػػػؿ فهػػػػؿ ممخهػػػػا لمحتوياتػػػػه وفػػػػي الهػػػػامش شػػػػرحا 
لكتاب المقدس  ية لمكممات الهعبة ، كما ضبط المفظ الهحيح ثـ بعد ذلؾ فسر ا

  ية وفقا لمنص اليوناني              
  

ه العقا ديػػػة ه نقػػػؿ عػػػف اليونانيػػػة ىلػػػب السػػػريانية مػػػواعظ مػػػار سػػػوير يوسػػػس  ثانياااا
ـ حيػػػث بمػػػغ عػػػددها م ػػػة وخمػػػس وعشػػػروف  701اانطػػػاكي وفػػػرغ مػػػف ذلػػػؾ سػػػنة 

 خطبة موزعة في كافة مكتبات العالـ 
مؤيػػدة بػػأقواؿ اانبيػػاء والرسػػؿ والمعممػػيف  ثػػـ كتػػب رسػػالة فػػي معمػػاؿ السػػيد المسػػيح

وقػػد مورد نبػػذة مػػف حيػػاة كػػؿ مػػنهـ بعػػد ميػػراد مقػػوالهـ كػػذلؾ لػػه كتػػاب عنوانػػه العمػػة 

                                                           
 254. بو مشترؾ ، مهدر سابؽ ، ص 1

  57. برهـو ، افراـ االوؿ ، مهدر سابؽ ،ص 2
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  1ااولػػب الخالقػػة اازليػػة القػػادرة عمػػب كػػؿ شػػيء غيػػر مخمػػوؽ وهػػي اهلل جػػؿ جاللػػه
ه هػديقه ثـ ملؼ في مواخر ميامه كتابا قيما مسما  ) مياـ الخميقة السػتة ( وقػد مكممػ

 جرجس مسقؼ العرب بعد وفاته                                             
ه الفمسػػػفية ه لػػػه كتػػػاب مسػػػما  ) منكيريػػػديوف ( مي المختهػػػر وهػػػو مجموعػػػة  ثالثاااا

العبارات المهطمح عميها في الفمسفة ويعتبر مهـ كتبة الفمسفية وفيه يفسر االلفاط 
هوت ثـ ترجـ كتاب مقوالت مرسػطو ىلػب السػريانية الفمسفية المستعممة في عمـ الال

 2م  شروح وحواش كثيرة
ػ  265ـ نقػح تػاريخ اوسػايوس القيهػري )  692ه التاريخية ه في نحو سػنة  رابعا
ـ( ممػػاـ المػػؤرخيف وهػػحح فيػػه حسػػاب السػػنيف ، ومكممػػه مبتػػد ا مػػف السػػػنة  340

فأوهػػمه حتػػب  وقػػد زاد عميػػه كاتػػب مجهػػوؿ فالعشػػريف مػػف حكػػـ الممػػؾ قسػػط نطػػي
ـ ولـ يبقب منه سوو القميؿ وقد مستدؿ ىلػب هػذا التػاريخ البطريػرؾ مػار  710سنة 

       3ميخا يؿ الكبير
ه الفقهية ه لقد كاف الرهاوي حريها عمب حفظ القوانيف البيعية وفي الوقت  خامسا

نفسػػه تنػػاوؿ هػػذ  القػػوانيف درسػػا وتمحيهػػا فنقػػؿ كتػػب القػػوانيف القمػػيمس الرومػػاني 
ولهػا كتػػاب عهػد ربنػػا الموضػوع فػػي القػرف الخػػامس كمػا نقػػؿ قػوانيف مجمػػ  قرطػػا وم
ااوؿ ، وقػػوانيف المجػػام  المسػػكونية الثالثػػة والتػػي نسػػخة منهػػا مكتوبػػة عمػػب  ةجنػػ

 20الرؽ في مجمػديف ومحفوظػة فػي مكتبػة ديػر الزعفػراف فػي مػارديف تحػت رقػـ ) 
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مػا يقػارب م ػة وسػتة  كػذلؾ سػف 1( ونسخة منػه فػي ديػر مػار مػرقس بالقػدس 21،
وسػػتيف قانونػػا كنسػػيا جػػاءت بهػػورة مجوبػػة عمػػب مسػػ مة وجهػػت ىليػػه مػػف معاهػػريه 

 2وضمت بعضها ىلب كتاب الهدايات البف العبري
ه الطقسػػية ه لقػػد فػػاؽ مػػار يعقػػوب الرهػػاوي غيػػر  مػػف المالفنػػة حيػػث قػػاـ  سادسااا

ي مجمػػػػوع بتنقيحػػػػه ليترجيػػػػة وهػػػػي لفظػػػػة يونانيػػػػة تعنػػػػي الخدمػػػػة الجمهوريػػػػة ، وهػػػػ
هموات القداس ، وموؿ ليترجية في المسيحية تنسب ىلب مار يعقوب ) مخي الػرب 
( وقػػػد كتبهػػػا بالسػػػريانية كػػػذلؾ قػػػاـ بترتيػػػب هػػػموات الفػػػرض ااسػػػبوعي المعػػػروؼ 
باالشحيـ كذلؾ قاـ بتنظيـ كمندارا اياـ ااعياد عمب مػدار السػنة ، وميقاتػا لمعبػادة 

ه كتػاب جنػاز المػوتب ، ونقمػه مػف اليونانيػة في ساعات ااسبوع ، وكذلؾ تهػحيح
ىلب السريانية الحسايات ومفردهػا حسػاية وتعنػي االسػتغفار وهػي الهػالة المنشػورة 
المسػػهبة كػػذلؾ وضػػعه كتابػػا سػػما  ) الكنػػوز ( حػػوا طقػػوس العمػػاد والػػزواج وتبريػػؾ 

  3الماء لعيد الغطاس مي عيد عماد السيد المسيح
لسرياف قواعػد لغػتهـ عػف طريػؽ نقػؿ الكػالـ مػف مبػا هـ ه المغوية ه لقد مخذ ا سابعا

دوف االستناد الب مهوؿ المغة في النحو ، حتب القرف السادس لمميالد حيث ابتػدم 
بعضػػػهـ يؤلػػػؼ فػػػي نحػػػو المغػػػة ، وجمػػػ  مفرداتهػػػا وقايػػػة لهػػػا مػػػف الضػػػياع بسػػػبب 
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انية وقػػد مولػػب مػػار يعقػػوب الرهػػاوي عنايتػػه الكبػػرو بمغتػػه السػػري 1مخػػتالطهـ بػػالروـ
 2فنقاها مف االفاظ ااعجمية ومهمحها وردها ىلب فهاحتها

ووض  كتابا مهما سما  ) غراميطيقي ( وهو موؿ مؤلػؼ فػي النحػو السػرياني وعػد 
 الرهاوي واض  هذا العمـ لدو السرياف . 

وال يغرب عف بالنػا مف مػار احودامػة ويوسػؼ االهػوازي وعنػاف يشػوع قػد كتبػوا فػي 
ولكػػف كتػػبهـ هػػذ  ضػػاعت ولػػـ يبقػػب منهػػا شػػي ا . ممػػا كتػػاب  النحػػو قبػػؿ الرهػػاوي 

الرهػػاوي فقػػد اسػػتعممه السػػرياف كثيػػرا فػػي التػػدريس لػػذلؾ اعتبػػر هػػو موؿ كتػػاب عنػػد 
ـ(  688السرياف في النحو وقد شبهه بعضهـ بػأبي ااسػود الػدؤلي المتػوفي سػنة )

 3واض  عمـ النحو في العربية
اء لغويػػوف كتبػػا لمنحػػو نػػذكر بعضػػهـ وعمػػب غػػرار مػػار يعقػػوب الرهػػاوي ملػػؼ عممػػ

عمػػػب سػػػبيؿ المثػػػاؿ مبػػػف العبػػػري الػػػذي مشػػػار اليػػػه ونقػػػؿ عنػػػه نبػػػذا قيمػػػة فػػػي كتابػػػه 
الموسوـ بااضػواء ) هػمحي ( مال ىف ضػياع كتػاب الرهػاوي ولػـ يبقػب منػه سػوو 
القميػػؿ الػػذي يعػػود تػػاريخ نسػػخها ىلػػب القػػرف التاسػػ  مو العاشػػر لممػػيالد كتبػػت بخػػط 

الـ الكتابػػة قػػد زالػػت تقريبػػا لػػذلؾ قػػرمت باالسػػتعانة بػػالمواد الكيماويػػة جيػػد ىال مف معػػ

                                                           
، القػػػس جبرا يػػػؿ ، كتػػػاب المنػػػاهج فػػػي النحػػػو والمعػػػاني عنػػػد السػػػرياف ،  ي. القػػػرد احػػػ 1

  114، ص 1906الطبعة الثانية ، روما ، 
 80ر سابؽ ، ص. الدبس ، يوسؼ ، مهد 2

،  1930. الزيػػػػػات ، احمػػػػػد حسػػػػػف ، اادب العربػػػػػي ، الطبعػػػػػة الخامسػػػػػة ، مهػػػػػر ،  3
 130ص
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وطبعت بعد ذلؾ وتحتػوي عمػب نقػاط قيمػة فػي النحػو السػرياني وفيهػا يوضػح مػار 
 1يعقوب طريقته الجديدة في عالمات الحركات
 عالمات الحركات السريانية في فكر الرهاوي

  لممػػيالد تكتػػب بػػدوف تشػػكيؿ ، ثػػـ كانػػت المغػػة السػػريانية حتػػب مواخػػر القػػرف السػػاب
مسػػتعمؿ السػػرياف حػػروؼ العمػػة الثالثػػة ا لػػؼ والػػواو واليػػاء كحركػػات لضػػبط المفػػظ 
ولكف هذ  الطريقة كثيرا ما تربؾ القارئ حيث ال يميز فيها مذا كانت هذ  الحروؼ 
قػػػد اسػػػتعممت فػػػي الكممػػػة كحركػػػة مـ حػػػرؼ . ممػػػا التنقػػػيط فقػػػد اسػػػتعمؿ قبػػػؿ القػػػرف 

شػػػكيؿ لمكممػػػات وليعقػػػوب الرهػػػاوي رسػػػالة فػػػي ذلػػػؾ يوضػػػح فيهػػػا طريقػػػة السػػػاب  كت
وضػػػ  الػػػنقط تحػػػت الحػػػرؼ مو فوقػػػه ضػػػبطا لممعػػػاني وتمييػػػزا بػػػيف المرادفػػػات ومػػػا 

  2ىليها
ولعػػؿ السػػرياف الغػػربييف هػػـ الػػذيف اسػػتنبطوا طريقػػة التنقػػيط انهػػا ال تشػػتمؿ عمػػب 

ؿ السػػػػػرياف الغربيػػػػػوف الشػػػػػدة المسػػػػػتعممة فػػػػػي لهجػػػػػة السػػػػػرياف الشػػػػػرقييف ، وال يػػػػػزا
يستعمموف محيانا طريقة التنقيط القديمة وهي الطريقة الوحيدة في ضبط المغػة لػدو 

3السرياف الشرقييف
 

وقػػد اسػػتنبط مػػار يعقػػوب الرهػػاوي عالمػػات الحركػػات  خػػذا بعضػػها عػػف اليونانيػػة 
التي كاف يجيدها حيث انه رمو مف جمي  مهوات الهوا ت السػريانية كمػا ينطقهػا 
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ويوف يمكػف ىف تمثمهػا حػروؼ يونانيػة وكطريقػة ل شػارة يمكػف مف تكػوف مكثػر الرها
وضوحا لمقارئ مف مجموعة النقط الهغيرة فأخذ مف اليونانية حرؼ ا لؼ وجعمه 
لمفػػتح والهػػاء لمكسػػر والعػػيف مػػ  الػػواو لمضػػـ والحػػاء لمكسػػر المشػػب  والعػػيف وحػػدها 

 1نية هغيرةلمضـ المماؿ لمفتح وجعؿ هورة هذ  الحروؼ اليونا
وكػػاف مسػػموبه فػػي تشػػكيؿ الكممػػات كتابػػة الحركػػات ) مي الحػػروؼ الهػػوا ت ( مػػ  
الحروؼ الهوامت عمب السطر ، ولػـ يكتػب لهػذ  الطريقػة البقػاء طػويال وتطػورت 

كمػػػػا مف  2بعد ػػػػذ فوضػػػػعت الهػػػػوا ت كعالمػػػػات هػػػػغيرة فػػػػوؽ الحػػػػروؼ مو تحتهػػػػا
رت الطريقتػػاف جنبػػا ىلػػب جنػػب السػػرياف الغػػربييف لػػـ يتركػػوا طريقػػة التنقػػيط بػػؿ سػػا

مجيػػاال عديػػدة ، ثػػـ فضػػمت الحركػػات لوضػػوحها وسػػهولتها فاسػػتعاض السػػرياف بهػػا 
عف التنقيط . وقد ميدوا المستشرقيف نولدكة ورايت ووايػزمف اف الحركػات تعػود الػب 
مار يعقوب الرهاوي وخاهة مف فػي المتحػؼ البريطػاني مخطوطػا خػط عمػب عهػد 

هػو نفسػه الػذي كتبػه بخػط يػد  الػذي وردت فيػه الحػروؼ ـ ( ولعمػه 708الرهاوي )
اليونانية الهوتية مستعممة في تشكيؿ الكممػات السػريانية مذف نسػتدؿ مػف هػذا هػو 

 3مبتكر الحركات السريانية
ـ ( فػػػي كتابػػػه ااضػػػواء بػػػأف الحركػػػات فػػػي المغػػػة 1286وقػػػد ذكػػػر مبػػػف العبػػػري )

الربػاص القهػير وهػي ضػرورية السريانية هػي ثمانيػة ىال ىف الرهػاوي مهمػؿ حركػة 
في المغة وتمسكه بحركة الرباص الوسط التي هػي مػا بػيف الكسػر الطويػؿ والكسػر 
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القهػػير وهػػي غيػػر ضػػرورية حسػػب رمي ابػػف العبػػري ، ويقتهػػر مبػػف العبػػري فػػي 
كتػػاب المػػدخؿ عمػػب ذكػػر خمػػس حركػػات فقػػط ويهمػػؿ الحركػػات الطويمػػة والقهػػيرة 

خاهػة وشػاء ىف يعممهػـ النحػو بطريقػة سػهمة انه وض  كتابػه لمطػالب المبتػد يف 
ويقوؿ ه مف لدو الشرقييف حركات مخرو عدا الحركات الخمس وقد ذكرها الرهاوي 

  1ميضا
ميضػػا كػػاف يحػػاوؿ مػػار يعقػػوب الرهػػاوي مهػػالح الحػػروؼ السػػريانية ، ويظهػػر لنػػا 
هػػػالح  مػػػف رسػػػالة كتبهػػػا ىلػػػب بػػػولس قسػػػيس منطاكيػػػة منػػػه مراد تطػػػوير الحػػػروؼ وا 

ة السػػػريانية ولكػػف السػػػرياف لػػـ يكونػػػوا عمػػػب اسػػتعداد لقبػػػوؿ هػػذا التطػػػور فػػػي الكتابػػ
 .2لغتهـ
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Abstract: 

The Diamond of  The Seventh Country For  Mar Jacob Al-

Rahawi (633 - 708) 

 

This research deals with one of the greatest Serian’s scientists 

(Mar Jacob Al-Rahawi) . It contains important details about 

the life of this scientist and his writing in different aspects of 

life such as ; the science of history , Literature , Language , 

translation , and the interpretation of the Holy Book , and 

other  types of science . Al-Rahawi is considered of the 

inventors of the serian’s movements 


