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ونعرض لذلك من خالل . تتناول هذه الورقة البحثیة مدلول الراحة في سفر التكوین أحد أسفار العهد القدیم

كما توضح لنا مدى الترادف الجزئى بین ). requiesco(والالتیني ) καταπαύω(الفعلین المركبین؛ الیوناني 

وداللة . من ناحیة أخرى) quiesco(و) requiesco(من ناحیة، والفعلین ) παύω(و) καταπαύω(الفعلین 
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، أُكفّ ُأریح، أستریح، : "بمعنى) Gen. 2:3. καταπαύω - cesso(ب الفعل الیونانى المرك: تُشیر هذه األفعال إلى نفس المدلول ١

: بمعنى )Gen. 4: 25. ἐξανίστημι - pono( والفعل ،"بالعدول عن، أثنیه عن أمر باإلقناع) اشخصً (أكَبح، ُأِقف، أكَبح، أنصح 

 ، والفعل"وأكثر همةا غیرة، وحماسً  ون أكثرأك: "بمعنى (Gen. 19: 15. ἐπισπουδάζω - cogo) ، والفعل)"نسًال (أقوم، أقف، ُأقیم "

(Gen. 19: 29. ἐξαποστέλλω - libero) والفعل"، أبعث إلى موضع بعیداأرسل بعیدً " :بمعنى ، )(Gen. 24: 27. 

ἐγκαταλείπω - aufero) (قاموس : راجععن الترجمات العربیة لمعانى األفعال السالفة " أبقى، أترك، أهجر، أتخلى عن: "بمعنى

  .ونانى عربى لكلمات العهد الجدید والكتابات المسیحیة األولى، دیر القدیس أنبا مقار بریة شهیت، بدون تاریخی
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Γέν. 2: 2. καὶ κατέσπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ ὧν 
ἐποίησεν. 
Gen. 2: 2. et requievit die septimo ab universo opere quod patrarat. 
 

   .)١(عمله الذيواستراح في الیوم السابع من كل عمله 

كما نرى  .)٢(بعدم للیوم السابع سوف ُیطلق فیما ا االسن هذفي هذه الفقرة؛ أل) سبت(نالحظ عدم استخدام كلمة 

 الذي )πάντα ὅσα ἐποίησεν( ؛ ألن الرب كان قد فرغ من جمیع عملهأیًضا) ومساءً  صباًحا(عدم ذكر عبارة 

والراحة الُمشار إلیها هاهنا التعنى أن الرب ُمتعب؛ كما ورد في فقرات أخرى من  .)٣(مبلغةبلغ من الكمال واإلتقان 

كما ورد في اللغة األكادیة هو الفعل ) سُبت(بل تؤكد الفكرة أن الرب أتم عمله وأنجزه؛ ألن الفعل  .)٤(القدیمالعهد 

لغة سامیة  وهي - وردت في اللغة األوغارتیة  ، كما أنها"أنجز، أتم، أنهى، أكمل: "بمعنى) sapbattum(التالى 

إضافة یوم، أو جزء : "بمعنى )sappatum(والفعل  - سوریا  حالیًا رأس شمرة، وهياستخدمت في مدینة أوغاریت، 

إلى السبت كأنه إكّتمال  الذى ُیشار إلیه دائًما  ،)٥(القمرُیشیر إلى مركز  )-suptu(، كما إن الجذع "منه إلى التقویم

    .)٦(القدیمالقمر، كما ورد في العهد 

مع العدد الترتیبى السادس ) ἐν(خدام حرف الجر الیونانى باست زمنيفي الجملة الیونانیة السابقة تحدید  ونجد أیًضا

)ἔκτος( والسابع ،)ἔβδομος( ،توقف  الذي؛ لإلشارة إلى أن الرب أنهى عمله في الیوم السابع، ولیس السادس

 وبمقارنة الفقرة الیونانیة مع الفقرة العبریة وجدنا أن الفقرة الیونانیة قد وّظفت الفعل الیونانى المركب. فیه

)συντελέω (في هیئة الماضى البسیط، بینما وّظفت الفقرة العبریة الفعل  "أنجز، أتم، أنهى، فرغ من: "بمعنى

" أنجز، أكمل: " المقابل في هیئة الماضى التام؛ لذلك یمیل المدافعون عن النص الماسورتى إلى ترجمة العبارة بـ

في الیوم : "بمعنى )τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ(ة الیونانیة كما أن العبار  ،)٧("قد أنجز، قد أكمل: "عن ترجمتها بـ

                                                

ینیة العامة المطبوعة بأمر المجمع المقدس المتوكل على انتشار اإلیمان المسیحى لمنفعة تس باللسان العربى مع النسخة الالالكتاب المقد ١

وكتاب ، ١٨٧٤، وطبعة الموصل ١٨٤٨طبعة ولیم واطس (ُتشیر الترجمات العربیة للكتاب المقدس . ١٦٧١روما الكنائس الشرقیة، 

 ،)١٩٩٥(، )١٩٨٨(، )١٨٩٩ ( طبعة بیروتو ، )١٨٩٧ ( ، الطبعة الیسوعیة)١٨٩٥( الدر الثمین في شرح سفر التكوین، طبعة

والترجمة السبعینیة للكتاب المقدس بالمقارنة مع النص العبرى والترجمة  وطبعة سمیث فاندیك بدون تاریخ، وطبعة الحیاة بدون تاریخ،

، كما أن ترجمة العهد "َعَطل: "إلى معنى) ١٨٦٣(، و )١٨١١(، بینما ُتشیر طبعة "استراح: "إلى معنى )٢٠١٢(القبطیة، طبعة 

  ."َسبت": ُتوّظف المعنى) ٢٠٠٧طبعة (كر؛ لألبوان بولس الفغالى، وانطوان عو  يالعبر 

2 Ex. 16: 29; 31: 16. 

3 Brayford Susan, Genesis (Leiden – Boston: 2007), 225. 

4 Is. 40: 28. ὁ ϑεὸς ὁ κατασκευάσας τὰ ἄκρα τῆς γῆς οὐ πεινάσει οὑδὲ κοπιάσει.  
  ."لن یجوع ولن یتعبخلق أطراف األرض  الذىالرب : "واردة في سفر أشعیاء إلى معنىتُشیر هذه الفقرة ال

5 Guillaume Philippe, Land and Calendar the Priestly Document from Genesis I to Joshua 18 (New York: 
T&T Clark,  2009), 40.      

6 2Kgs. 4: 23; Is. 1: 13; Hos. 2: 13; Amos. 8: 5.  

7 Hendel Roland, The Text of Genesis I- II Textual Studies and Critical Edition (New York: Oxford 
University Press, 1988), 32.  
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وفي هذا إشارة إلى عدم  ،)١("نحو الیوم السابع: "یر إلى معنى، بینما العبارة العبریة ُتشُتشیر إلى تحدید زمنى" عالساب

أیًضا وأن وأبى یعمل حتى اآلن، : "تى وردت في إنجیل یوحنا بقولهالتحدید الزمنى الذى یتفق مع العبارة ال

    .)٢("أعمل

ألن صورة الرب وجدت في الیوم السابع تسود على جمیع المخلوقات، والموت فقط كان على آدم، ولیس على 

    .)٣(صورة الرب

من شطرین أساسین هما؛ المورفیم السابق على مورفولوجًیا ) καταπαύω(ویتكون الفعل الیونانى المركب 

وُیوظف  .)٦(والمدلوالت وبصورة خاصة في المركبات الفعلیة ،)٥(تنوع األشكالمُ   ،)٤(المعانيُمتعدد ) -κατα(الفعل 

مع  وُیدلل )٧("متنع، صد، حاش، أخفىوقف، توقف، أوقف، منع، ا: "بمعنى )παύω(وُیوظف الفعل الیونانى 

حصر، ظبط، قمع، ردع، كبح، ارتاح، استراح، إنتهى، كف : "على معنى )-κατα(السابق على الفعل المورفیم 

  .)٨("، أنهى، أبطل، ترك، أقلع عنعن

                                                
1 Droge A., "Sabbath Work/Sabbath Rest: Genesis, Thomas, John ", History of Religions, Vol. 47, No. 2/3 

(November 2007/February 2008): 112- 141, http://www.jstor.org/stable/10.1086/524206 19/03/2014 
07: 10, 129, n. 43.  

2 Jn. 5: 17. ὁ πατήρ μου ἕως ἅρτι ἑργάζεται κἀγὼ ἐργάζομαι. 

3 Davies Steven, "The Christology and Proctology of the Gospel of Thomas", Journal of Biblical 
Literature, 111, No. 4 (Winter 1992): 663- 682, http://www.jstor.org/stable/3267438 19/03/2014 07: 
49, 688. 

  :راجع." لـ، ضد، تحت، أسفل، منحدر من ابحسب، بمقتضى، طبقً : " إلى معانى) -κατα( ُیشیر حرف الجر الیونانى ٤

Harrison Gessner, A Treatise on the Greek Prepositions and on the Cases of Nouns with which these 
are used (United States of America: Rare Books Club.com, 2012), 307ff. 

  :راجع) κατά, κατ᾿, κάτα, καταί( تنوعت أشكاله بین ٥

Hofmann Johan, ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ: 1974), 156, s.v. κατά. 

  :في المركبات الفعلیة لُیشیر إلى المدلوالت التالیة )-κατα( تُستخدم ٦

 الفعل الیونانى المركب -:أسفل، على الرغم من أنه ُیدعم بشكل بسیط الكمال واالتمام واالنجاز، ومن أمثلة ذلك حركة الهبوط إلى -١

)καταπίπτω (والفعل الیونانى المركب "اسقط، خر ساجدً : "بمعنى ،)κατεσϑίω (والفعل الیونانى "ابتلع، التهم: "بمعنى ،

َدّون، َسجل، : "بمعنى) καταγράϕω(، والفعل الیونانى المركب "عن كثب یتابع، یرافق: "بمعنى) κατακολουϑέω( المركب

  ".نَقش، صّور

 ، والفعل الیونانى المركب"افترى على: "بمعنى) καταλαλέω( المعارضة، والمقاومة، المخالفة، مثل الفعل الیونانى المركب -٢

)κατακρίνω (نى المركب ، والفعل الیونا"دان، حكم على، ذمَّ، استنكر: "بمعنى)κατεξουσιάζω (عتا، طغى، : "بمعنى

  :راجع." إستبد

Harris Murray, Prepositions and Theology in the Greek New Testament, An Essential Reference for 
Exegesis (United States of America: Zondervan, 2012), 160. 

7 Blomberg Craig, A Handbook of New Testament Exegesis (United States of America: Baker Publishing 
Group, 2010), 161.  

8 Perschbacher Wesley, The New Analytical Greek Lexicon (United States of America: Hendrickson, 
2001), 226, s.v. καταπαύω. 
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وهو فكرة التوقف  ،)١(یقعا ضمن مجال داللى واحد) παύω, καταπαύω(وأرى أن الفعلین الیونانیین       

لیس في كل المعانى؛ بل في معانى معینة  - من وجهة نظرنا - واالنتهاء عن فعل الشىء، على األقل أن هذا 

غیر  ،) ٢(ترادف جزئى -على األقل - احیة أخرى نرى أنه یجمع بین الكلمتین تجمع بین طیاتها فكرة التوقف، ومن ن

غیر أن . )٣(فالبد أن تكون معانیها مختلفة كذلك طالما أن الكلمات مختلفة صوتًیا  غیر حقیقى في رأى الباحث

و الناقص، أوشبه أمن اُألطر جعلنا من الممكن القول بهذا الترادف الجزئى، ختالف الفعلین فیما بینهما في أجزاء ا

   .)٤(الترادف بینهما

غیر مناسبة، فنرفض القول بأن الرب ) καταπαύω(ونرى أن الترجمة العربیة للفعل الیونانى المركب      

یم السریانى الذى یتساءل في ذلك مع أفرا ُمتفًقا. )٦(توقف عن العمل عن العمل، بل ،)٥()استراح، أو یستریح(

ستراحة من أى شىء یستریح؟ فإذا كان موسى لم َیكل ولم یتعب، ویوشع بن نون لم َیكل، عن الراحة أو اال مستنكًرا

  .)٧(ولم یتعب، فمن باب أولى أن الرب ال یتعب، ومن ثم ال یستریح

َكفَّ عن، َتَرك، أبطل، أقلع عن، توقف : "بمعنى) καταπαύω(فنجد الترجمة المناسبة للفعل الیونانى المركب    

ونجد بذلك أنه یختلف عن الفعل الیونانى . )١(نشیر إلى التوقف النهائى كما ورد في فقرة من سفر التكویلتُ  .)٨( "عن

                                                

هو مجموعة من الكلمات ترتبط دالالتها، وتوضح عادة ) Lexical field( ، أو الحقل المعجمى)Semantic field(الحقل الداللى  ١

أحمر، : "، وتضم ألفاظًا مثل)لون(تحت لفظ عام یجمعها، مثل كلمات األلوان في اللغة العربیة، فهى تقع تحت مصطلح عام هو 

  ).١٩٩٨ :القاهرة(أحمد مختار عمر، علم الداللة، الطبعة الخامسة : راجع." أزرق، أصفر، أخضر، أبیض

لى والتضمینى، فنحن للمعنى الدال ا عض السیاقات ولیس كلها، طبقً في ب وحدات المعجمیة التى تكون بدیًال ُیشیر الترادف الجزئى إلى ال ٢

  :راجع." ، وال نقول نستلم أو نتلقى البردانتلقى أو نستلم خطابً : "انقول حرفیً 

Bussmann H., Routledge Dictionary of Language and Linguistics (Taylor & Francis e-Library, 2006), 
1156, s.v. synonymy. 

شتاء ( ، مجلة اللغة العربیة وآدابها، السنة األولى، العدد الثالث"رقضیة الترادف بین اإلثبات واإلنكا"حامد صدقى، طیبة سیفي،  ٣

  .٦٠:)م٢٠٠٦/ه١٤٢٧

إال إذا كان ثمة اتفاق بینهما في أجزاء من األطر  اجزئیً  افالكلمتان ال تترادفان ترادفً . مف التاأكثر من التراد اإن الترادف الجزئى یبدو ُمثیرً  ٤

)Frames (مثل كلمة . التى یقعان فیها، وثمة اختالف في أجزاء أخرى)؛ حیث أنهما تتفقان في اتترادفان جزئیً ) الضمان( ، و)الوعد

ولكن الضمان ُتضیف إلى هذا الفهم أن متلقى . المستقبل هو محتوى الوعد والضمان بأداء أمر ما في) agent( التزام الفاعل المنفذ

دراسة في ، لفروق اللغویة ألبى هالل العسكرىمحیى الدین محسب، التحلیل الداللى في ا: راجع. الضمان له حقوق لدى الضامن

  .٥٣ ،)٢٠٠١ ،دار الهدى للنشر والتوزیع :المنیا( البنیة الداللیة لمعجم العربیة

5 Cook John, The Interpretation of the Old Testament in Greco- Roman Paganism (United States of 
America: Mohr Siebeck 1994), 69. 

6 Brayford, Genesis, 225. 

7 Louth Andrew, Genesis, 1- 11(United States of America: IVP, 2001), 45f. 
ُیشیر إلى أستئناف الحدث ) ἀναπαύω( ، فإن الفعل الیونانى المركب"توقف، تأنى: " ُیشیر إلى معنى )παύω( نانىإذا كان الفعل الیو  ٨

         :راجع. الُمعلق بمجرد زوال السبب انقطاعه، أو تعلیقه، أو توقفه

Adams F., The Greek Preposition, Studies from their Original Meanings as Designations of Spaces (New 
York: D. Appleton, 2012), 22.  

كما نجد عند هومیروس في حدیثه عن زیوس الذى یقذف بقوس قزح فیومض للبشر من قمة السماء، أو عاصفة مطیرة قارسة كنذیر 

  :راجع." یتوقف البشر عن أعمالهم في األرض: "أن -كما ورد عنده -للحرب، ومن شأن هذا وذلك 
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  .)٣(أو لإلنسان )٢(الذى ُیشیر إلى التوقف والسكون المؤقت سواء أكان األمر للدواب) ἀναπαύω(الیونانى المركب 

، فما هى العالقة بین الفعل )παύω(و ، )καταπαύω(ویتسأل الباحث إذا كانت هذه هى العالقة بین الفعلین    

؟ تستوجب اإلجابة عن هذا السؤال التعرف على الفعل الالتینى )quiesco(، و)requiesco(الالتینى المركب 

ومن ثم فهو  ،)٤("ارتاح، استراح، هدأ، استقر، رقد، نام، استكن: "الذى ُیشیر إلى معنى) requiesco(المركب 

األمر الذى جعل الباحث یستنتج منه أن المورفیم  ،)٥(نفسه في المعنى) quiesco(التینى مع الفعل ال یتطابق تماًما

   .)٦(وتكرار المعنى أكیدورد هنا في كمركب مع الفعل الالتینى للداللة على ت) -re(السابق على الفعل 

مستوى المحسنات البدیعیة ونالحظ على  .)٧(نتهائىفعل ا) requiesco(كما ُیشیر إلى أن الفعل الیونانى المركب   

أن الفقرتین الیونانیة والالتینیة قد واألغراض البالغیة أن الفقرة العربیة تخلو من أى غرض بالغى، في حین نالحظ 

                                                                                                                                          
 Hom. II. 17: 550. ἔργων ἀνϑρώπους ἀνέπαυσεν χϑονί.   

  :راجع). καταπαύω( ثم یستأنف العمل مرة أخرى بعودة الربیع، وعندما نصل إلى التوقف النهائى نستخدم الفعل   

Adams, The Greek Preposition, 22. 

1 Gen. 49: 33. καὶ κατέπαυσεν Ἰακώβ ἐπιτάσσων τοῖς αὐτου υἱοῖς αὐτοῦ καὶ ἐξάρας τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐπὶ 
τὴν κλίνην.                                                                  

  : وقد ُیشیر إلى مدلول القتل كما ورد عند هومیروس كما نجد في عبارته. ، ثم رفع قدماه على السریرهفتوقف یعقوب وأمر أوالد   

  :راجع ."ارمحى یوقفك نهائیً "

Hom. IIiad. 16: 618. ἔγχος ἐμὸν κατέπαυσε διαμπερές.  

2 Gen. 29: 2. ἐκεῖ τρία ποίμνια προβάτων ἀναπαυόμενα ἐπ᾿ αὐτοῦ. 

  .هناك ثالثة قطعان من الغنم رابضة فوقه

3 Gen. 49: 14. ἀναπαυόμενος ἀνὰ μέσον τῶν κλήρων.  

   ."رابض بین الحظائر: " اإلشارة ھنا إلى یساكر بن یعقوب بقولھ 

4 Sipiora Phillip, Baumlin James, Rhetoric and Kairos, Essays in History, Theory, and Praxis (New York: 
State University of New York Press, Albany, 2002), 181.  

5 Prior Richard, Latin Verb Tenses (United States of America: Mc Graw- Hill education,  2013), 14.  

6 Stelten Leo, Dictionary of Ecclesiastical Latin with an Appendixes of Latin Expressions defined and 
clarified, 10th. ed. (United states: Hendrickson Publishers, 1995), s.v. re.  

7 Stekauer Pavol& Lieber Rochell (eds), Handbook of Word Formation (Berlin: Walter de Gruyter, 2005), 
401.                          

تنوعت وتعددت استخداماته ومدلوالته؛ فقد ُیدلل على كونه مورفیم سابق أتجاهى، أو  )-re- red(المورفیم السابق على الفعل  إن  

  :مورفیم سابق سالب، أو مورفیم سابق تعزیزى توكیدى، فتُشیر مدلوالته إلى

، "یرجع، یعود: "بمعنى) redeo( كما على سبیل المقال الفعل." ظهر، خلف، إلى الوراء، رجع، خلف، سابق: "شیر إلى مدلولیُ  -١

  ."إنسحب، أرتد، إستَرّد، َسحب: "بمعنى) retraho( والفعل

  ."اوتكرارً ا سعى، بحث، حاول مرارً : "بمعنى )repeto( مثل الفعل الالتینى" ا، ثانیً اأیضً : "ُیشیر إلى مدلول -٢

  ."النقیض، واإللغاء، والعكس: "ُیشیر إلى مدلول -٣

بین معنیین،  فاصًال  ابذلك المورفیم السابق الفعلى حدً في كلمة فیفقدها معناها األساسى، ویصبح ا ما ُیدرج ُمعجمیً  اكما أنه أحیانً  -٤

ذى یتكون من المورفیم السابق الفعلى مع الفعل ال" أجاب عن، رد على: "بمعنى) respondeo( كما في الفعل الالتینى المركب

  :راجع ."َوْعد، َعْهد، تعَهد بـ: "بمعنى )spondere( الالتینى

Tirumalesh K., Grammar and Communication Essays on The Form and Fanction of Language (New 
Delhi: 2000), 114; Lieber Rochelle, Morphology and Lexical Semantics (Cambridge University Press, 
2004), 145; Rasinski Timothy& Nancy Padak& Rick Newton & Evangeline Newton, Greek and Latin 
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 τῇ ἡμέρᾳ)، وبین الكلمتین )κατέπαυσεν, ἐποίησεν(الواضح في نهایة الكلمات التالیة  ،)١(اتفقا في الجناس

τῇ ἑβδόμῃ)وبین الكلمتین ، )πάντων τῶν ἔργων ὧν( وبین نهایات الكلمات الالتینیة التالیة ،)septimo, 

universo, die, opere(فاإلتفاق والمالئمة في نهایة الحروف ُیحدث رنین تطرب له اآلذان ،)٢(.   

: ترجمة التالیةوال الیونانیة،للفقرة " وتوقف في الیوم السابع عن جمیع أعماله التى عملها: "ونقترح الترجمة التالیة

 .للفقرة الالتینیة ."عمله الذيوتوقف في الیوم السابع من كل عمله "

  :الخاتمة

فإن التباین واالختالف الواضح بین الفقرات الیونانیة والالتینیة والعربیة جلى في النواحي اللغویة البالغیة أخیًرا 

مات التي تسبق الفعل الیوناني والالتیني ینتج عنه وٕان تنوع المورفی. من ناحیة، والمعنى والداللة من ناحیة أخري

متنوعة مما ینشأ عنه تعدد واختالف  ، كما إن الترجمات العربیة الكثیرة للنصوص الیونانیة والالتینیةتعدد المعاني

  .النواحي البالغیة في السیاقات المختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                          
Roots Keys to Building Vocabulary (New York: Corinne, Burton, M.A.Ed. 2008), 34f.; Roby Henry, 
Elementary Latin Grammar (Cambridge University Press, 2010), 125.  

 πάρισον( لما ورد عند أفالطون في عبارته اى النهایة المتشابهة وذلك وفقً إل )ὁμοιτέλευτον( ُیشیر المعنى الحرفى للكلمة الیونانیة ١

καὶ ὁμοιοτέλευτον (راجع . "المتوازى والمتشابه: "بمعنى: Arist., Rhetoica, 1410b. 2.  

  

2 Casanowicz Immanuel,  "Paronomasia in the Old Testament", Journal of Biblical Literature, 12, No. 2 
(1863), 105- 167.,  http://www.jstor.org/stable/3268904 02/11/2014 00: 21, 106. 
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