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 ريانـة السـرآن ولغـالق

ل من لَّدنه تعالى على قلب رسوله، هللا المعجز قرآن الكريم هو كالمال محمدد  المنزَّ
كمدا ننده معجدزإل امسدالم الةاعيدة علدى  د صلى هللا عليه وسلم د بلسان عربى مبدنن،

هددو ملبلغ ددد  هدداا الكتددا  الكدددريم،  والنبددى د صددلى هللا عليدده وسدددلم د مددر العرددور،
 . لمسلمنن المنقول عنه بالتواتر والمحفوظ فى صدور ا

اللغدات المعروفدة  واحدإل مدن وهى تعتبر السريانية، ة السريان هى اللغةولغ
حند   ،للغدة ارراميدة فدى العردر المسديحى ا  امتددا  كما ننها تعد، باللغات السامية

 . ررامنننالمتكلمدددون بهدددا بدددا، ويلعدددر  ارراميدددةنمرهدددا تسدددمى  ئى بدددا دددددكانددد  ف
وكدانوا عييودون فدى الدبال   م .آرام بن سام بن نوح عليه السدالواررمنون هم بنو 

 وهي المعروفة ببال  الوام والعراق . ، (1)"آرام"  : التي تسمي فى التوراإل

وتجاوزتها إلدى البلددان ، وارا  واسعا  في البال  ارراميةوقد الق  هاه اللغة انت
، وقدد تبناهدا وصوال  إلى بال  الرنن والهندد، مثل نسيا الرغرى ونرمننيا، المجاورإل

بددوا بهددا بعددر نسددفار الكتددا  ، وكتنفسددهم وفوددلوها علددى اللغددة العبريددةهددو  نالن
وكددان المسددي  نفسدده  . (2)المسددي   زمددنن بهددا حتددى ومدد، واسددتمروا كتكلالمقددد 

جدد لده النالداى  كان كتوبدا  بهدا، كلد  إنجنله ومن ثم فإنإلى تالمناه، كتحدث بها 
 إال نرا  مترجما  إلى النونانية القدعمة .

                                                        

ال رررهوي              ة النشررري ة ال   ررررو ال ه حنرررو السرررية حنو ا وررره  ،ررريزاه ة رش يا،حنرررو لثرررة  ة رال ال  هزرررو ل   ه رررو  - 1
 ش  9م ة ص 1978

 ش 25م ة ص 1977األلرن  –السيةن قةميهً  حةي هً ة مسري   ةه ة رال الشي ق ل نشي  الت ييع ة  مهن  - 2
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ا ، جعددل هدداالذ الدداكن اعتنقوهددالمسدديحية فددى بددال  اررامنددنن توددارانوبعددد 
، لال  سدارعوا ، ويعدونها مرا فة للوثنية واملحا كنفرون من تل  التسمية القدعمة

اكن كدانوا ، تل  التسمية التى نطلقهدا علدنهم النونداننون الداألخا بكلمة سريانإلى 
م اسددعلدى حدنن  دل يانية ، سدموا لغددتهم السدر  وقدد ( ق.م 312 ) عحتلدون بال هدم

ارت كلمدة آرامدى تقلدل علدى الدوثنى ، د، وصسكان القرى الوثنيةلريقا  ب اررامننن
 . (1)وكلمة سريانى تقلل على النررانى 

 نقددول : إن؟ ونجنددب فل الددةعر ماعالقددة القددرآن بلغددة السددريانوقددد كتسدداذ
لوا النظرية التى لمستورقنن قد توهموا نن كلمة القرآن لفظة سريانية األصل، وقبا

نن لفظدة القدرآن ، وهدى تعندى الى" ڤ"شد   Schwallyقالهدا المستودرق األلمدانى 
  .ānāqery  (2)  قِريُنُامأخوكإل من الكلمة السريانية 

القدارىذ نن هندا   إلدى اقندا نظريتده  وراذ دد  مدن والش  نن الكاتدب كهدد 
، ولغدة امنجندلن القدرآن بنن القرآن واللغة السريانية، وبمعندى آخدر بدن صلة وثيقة

لكى كوصل القارىذ إلى التوكي  فى نصدالة األلفداظ وقد بدن الكاتب بكلمة القرآن، 
ور هدددا إلدددى نصدددول سدددريانية، وهدددو تمهندددد مقندددا  ، الكدددريمالرئيسدددية فدددى القدددرآن 
ولدم  – صلى هللا عليه وسدلم -الكريم لم كنزل على رسول هللا القارىذ بأن القرآن 

 . السريانية المسيحيةخاه لغة ومومونا  من المرا ر بل ن ، كوح إليه

                                                        

ال ررهوي                   السرية حنو   ققتاره عل يةحنرو ة رش يا،حنرو لثرة  ة ل رو الةلاشرهي الشريقحنو ة ال رةر ال هلر  ة - 1
 ش  10م ة ص 1985

2  - Schwally, Friedrich : Geschichte des Qorans, Leipzig 1909 ,   1, 32 . 
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ميدة وجدو  نلفداظ نعجنكدت علدى وقد اعتمد المستورقون على ارراذ التى  
كندد وجدو  مرددرا  نساسديا  لتأ (2)تقدان " للسدنوطى ، ونخاوا كتا  " ام  (1)فى القرآن

 .مات سريانية برفة خاصة فى القرآنوكلكلمات نعجمية برفة عامة، 

              : بحددددد  بعندددددوان، لفددددداظ راسدددددة هددددداه األ التدددددى تناولددددد  األبحددددداث  ومدددددن 
" االستدرا  على السنوطى فيما نسدةه مدن المعدر  فدى القدرآن الكدريم إلدى العبريدة 

التدى ور ت  ر  نكثر األلفداظ حن ،  (3)والسريانية " للدكتور / محمد جالذ إ ريس 
تدائ   راسدته فدى خمدس نقدا ، جداذت نوقدد  إلدى نصدول عربيدة، فى كتا  امتقدان

 هى :

ومدن ثدم كدان حكمهدم  ،السدل  باللغدات السدامية علمداذ بعرعدم إلمام  .1
علددى كثنددر مددن األلفدداظ التددى لددم تكددن مسددت دمة فددى عرددرهم نو بن ددتهم 

 ور ها إلى العبرية والسريانية . ،بأعجمنتها

بعدددر  ةوجدددو  تنددداقر بدددنن آراذ هددداالذ العلمددداذ بددددا وا دددحا فدددى نسدددة .2
لددى نسددرتنن متةدداكنتنن تمامددا ، كددر هم بعددر األلفدداظ إلددى نصددل الكلمددات إ

 نصل رومى فى نفس الوق  .عبرى نو سريانى، وإلى 

                                                        

 ا ظي : - 1
السررحن ، ة ي حنررد : رش اةررياوحنأ ومررة  ةرر  ة جررقا الررةي    ررة الرري   املارر ف زحنمرره  قررع آ ال رريعن  رر  امل رريف ررر        

 م ش1980شكني ة     و األ ه و ة ال هوي  
ول آ ال يعن   جم  ة  ظري  جةيرة   م   عر د قرةد ة رش   ر  زامر   شرحنأ ة رال الشريق األ شر  ة ةرري ي ر      

 م ش1997ة 

االت ررهن آ   رر م ال رريعنة جررقا الررةي    ررة الرري   السررحن ، ة ي حنررد : ومررة  ةرر  الصرررل  ةررياوحنأ ة ا حن ررو امل ررييو  - 2
 ش  م1975 كتهف ال ه و ل

ةلاك     السحن ،  زحنمه  س ه    امل يف آ ال يعن الكريد  م ال ييرو  السرية حنو ة رم ومرة جرقي  رلير  ة االشت - 3
 ش  م2006لسنو  37ل و الةلاشهي الشيقحنوة ال ةر 
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" رومدى "  والالتننيدة عندد اسدت دام مردقل   عدم التفرقدة بدنن النونانيدة .3
 مع وجو  تةاكن بنن اللغتنن .

خلددو مددنه  السددنوطى مددن نى رةيددة نقدعددة تجدداه األلفدداظ التددى نقلهددا مددن  .4
على الرغم من وجو  تناقوات فى كثندر منهدا، كمدا كتود  عددم  ،ل الس

 إلمام السنوطى باللغات .

اتوح  خقورإل آراذ السنوطى ونقله لأللفاظ التى قنل بأعجمنتها وإقدراره  .5
إك اعتمدددوا لددال  فيمددا وجدددناه عنددد المستوددرقنن وغنددرهم مددن الةدداحثنن، 

القرآن من جاندب،  على هاه ارراذ التى مهدت القريل للقعن فى عروبة
وتأكند الزعم القائل بأخا النبى صلى هللا عليه وسدلم للقدرآن لفظدا  ومعندى 

 . (1)  من النهو  والنرارى 

، ومدن تناول  هاه األلفاظ فى إطدار اللغدة العربيدة فقد   نخرى  وهنا   راسات
 . (2)تهم ت ص العربية  ون غنرها  اسثم كان  نتائ   را

 

 الكددريم   فددى القددرآناألئمددة فددى وقددو  المعددرَّ نعرض اخددتال  وعلددى كلدد  سدد
لعدددم تنددداول  " القددرآن " : كلمدددة الرددرفية دراسددة الب نتنددداول كمقدمددة للةحدد ، ثددم

 . فى  وذ علم اللغة المقارن بنن العربية والسريانية  راستها السابقة األبحاث

                                                        

 ش   64 – 31ة ص  امل ةل السهةد - 1

 ا ظي : - 2
 مش1999ال هملحنو ل كتب  النشية ال هوي   الةال ةعة  نت ةيه ة   ة الي   ةة ى ر رزهد    ال يعن             

رال النشررررري  ال رررريعن الكرررريد  رررر  املنظرررر ل االشتشياق ةرلاشررررو   ةيرررررو ي حن حنرررروة رشومررررة ومرررر ر  ةرررر  لحن رررروة ررررر             
  م ش2002ل جه  هية 
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لفظدددنن ور ا فددى القددرآن الكددريم علددى لسدددان  راسددتنا نعوددا  تناول كمددا سددت 
 ( . نحمدد  سريا) وهما  اختلف  فنهما المرا ر ، ليه السالم،عيسى ع

 فى قوله تعالى :فقد ور ت  {سريا  } لفظة نما

يغا  َفَناَ اَها م ْن َتْحت َها َنالَّ َتْحَزن ي َقْد َجَعَل َربُّ   َتْحَت    }       . (1){ َسر 

 فى قوله تعالى :فقد ور ت  {نحمد  } لفظةنما و 

ددولل  َّ  إ َلددْيكلْم َقدداَل  َوإ كْ }  يَسددى اْبددنل َمددْرَيَم َعددا َبن ددي إ ْسددرائنَل إ نغ ددي َرسل ع 
دْن َبْعدد م اْسدملهل  دوِل َعدْأت ي م  درا  ب َرسل دَن التَّدْوَراإل  َوملَةوغ  قا  ل َمدا َبدْنَن َكدَدمَّ م  ملَردغ 

ْحٌر ملب ننٌ  َنْحَمدل  ا َجاَذهلْم ب اْلَبنغ َنات  َقاللوا َهَاا س   . (2) { َفَلمَّ

لتدى خلد  منهدا هداه ا ،وبال  تكون  راستنا الحالية م تلفة عن الدراسات السابقة
 :الثالثة األلفاظ 

 ن د سريا د نحمد () القرآ
بكتابدة الكلمدات  ، وقد التزم ل  بنن العربية والسريانية فى  وذ علم اللغة المقارن 
 السامية . ليفند منها غنر المت رص فى اللغات ،السريانية بالرموز الروتية

 

 اختالف األئمة فى وقوع المعرَّب فى القرآن الكريم

إلددى ثددالث فددرق، نعر ددها  الكددريم األئمددة فددى وقددو  المعددرَّ  فددى القددرآن اختلدد 
 بإعجاز على الوجه التالى :

                                                        

 ش  24 ش ل   يد ة اآليو - 1

 ش  6ش ل  ال ف ة اآليو   - 2
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 فى رنعه على ماور  فى القدرآن الكدريم مدن آعدات صدريحةالفريل األول  استند .1
كريم، وبندى هداالذ العلمداذ رفودهم رآن البأنه الكوجد نلفاظ غنر عربية فى الق

 على قوله تعالى : فيهوجو  نلفاظ نعجمية 

يغا  َلقَ }       َلْ  آَعاتلهل َوَلْو َجَعْلَناهل قلْرآنا  َنْعَجم   .(1) {َنَنْعَجم يٌّ َوَعَرب يغ  اللوا َلْوال فلرغ 

 . (2){ َلَعلَّكلْم َتْعق للونَ إ نَّا َنْنَزْلَناهل قلْرآنا  َعَرب يغا   } وقوله تعالى :        

 ومن هاالذ العلماذ :
م( الدداى 820هددد د 204تالفقيددة األصددولى اممددام محمددد بددن إ ريددس الوددافعى )ددد 

 شد  النكنر على القائلنن بوجو  نلفاظ نعجمية فى القرآن الكريم .

الاى اسدتنكر بوددإل نن عكدون فدى م( 835هد د 210تإمام فقه اللغة نبو عبندإل )د 
ل القدرآن بلسددان عربددى القدرآ ن نلفا ددا  غندر عربيددة، لقدول نبددى عبندددإل : إنمدا نلنددز 

 غنر العربية فقد نعظم القول .مبنن ، فمن زعم نن فيه 

مداور  إن م( الداى قدال : 923هدد د 310تابدن جريدر القبدرى ) والمدار  المفسر د 
ة عن ابن عةا  وغنره من تفسنر نلفاظ من القدرآن ننهدا بالفارسدية نو الحةودي

نو نحددو كلدد ، إنمددا اتفددل فنهددا تددوار  اللغددات، فتكلمدد  بهددا العددر   نو السدريانية
 . (3)والفر  والحةوة بلفظ واحد 

، فدى القدرآنعجميدة األلفداظ األ  بعدر كهب نصحابه إلدى وجدو الفريل الثانى :  .2
سدية تظدل فارسدية القرندإل الفار ألن  { قلْرآنا  َعَرب يغا   } رجه عن كونه عال وهاا 

                                                        

 ش  44ش ل  ز  ت ة اآليو  - 1
 ش  2ي شف ة اآليو ش ل   - 2

 ش ش  126 -125ة ص  2ة جر السحن ، االت هن آ    م ال يعنة  - 3



 7 

 {  َنَنْعَجم ديٌّ َوَعَرب دديٌّ  }، وعدن قولدده تعدالى  ت بهدا نلفا دا  غنددر فارسدية وإن ور 
   (1)بأن المعنى من السياق "نكالم نعجمى وم اطب عربى ! " 

  ومن هاالذ القائلنن باأللفاظ األعجمية :

م (  723هدد د  105ت م ( وتلمنداه عكرمدة )688هدد د 68تابدن عةدا  )دد 
 .م (  662د  هد 42تونبو موسى األشعرى )

بوقددو  األلفدداظ  م (1505هددد د  911) ت  السددنوطى جددالل الدددكن وقددد نقددرددد 
األعجميدددة، إك ندددراه عقدددول : ونقدددوى مارنكتددده للوقدددو   د وهدددو اختيدددارى د 
مانخرجه ابن جرير بسند صحي  عدن نبدى ميسدرإل التدابعى الجلندل، قدال : 

 . (2) فى القرآن من كل لسان "

التوسدد  بددنن الفددريقنن السددابقنن، ومددن هدداالذ به نصددحاحدداول  : ثالدد الفريددل ال .3
م ( الداى قدال : والردوا   838هد د 224 تنبو عبندإل القاسم بن سالم )

هدداه  عنددى د هللاهللا نعلدم د مدداهب فيده تردددكل القددولنن جميعدا ، وكلدد  نن
األحر  نصولها نعجمية كما قدال الفقهداذ، لكنهدا وقعد  للعدر ، فعربتهدا 

اظ العجم إلدى نلفا هدا فردارت عربيدة، ثدم ندزل بألسنتها وحولتها عن نلف
وقد اختلق  هاه الحرو  بكالم العر ، فمن قال إنها عربية فهدو  نالقرآ

صددا ق، ومددن قددال إنهددا نعجميددة فهددو صددا ق، وقددد مددال إلددى هدداا القددول 
 .(3)الجواليقى وابن الجوزى وآخرون 

                                                        

 ش  126م  2ة جر امل ةل السهةد  - 1

 ش   126م ص  2امل ةل السهةد جر  - 2

 ا ظي : - 3
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التددى  م ( بددل كدان للعددر  العاربددة1152هدد د  546وقدال ابددن عقيددة ) ت    
نزل القرآن بلغتهم بعدر م القدة لسدائر األلسدن بتجدارات، وبرحلتدى قدري ، 
وبسددفر مسددافرين، كسددفر نبددى عمددرو إلددى الوددام، وسددفر عمددر بددن ال قددا ، 
وكسددفر عمددرو بددن العددا  وعمددارإل بددن الولنددد إلددى نرض الحةوددة، وكسدددفر 

عودها األعوى إلى الحنرإل، فعلَّقد  العدر  بهداا كلده نلفا دا  نعجميدة، غنَّدرت ب
بدددالنقص مدددن حروفهدددا، وجدددرت فدددى ت  يدددع ثقدددل العجمدددة، واسدددتعملتها فدددى 
نشدعارها ومحاوراتهددا، حتددى جدرت مجددرى العربددى الفردي ، ووقددع بهددا البيددان، 
وعلى هاا الحد نزل بها القرآن، فدإن جهلهدا عربدى فكجهلده الردري  بمدا فدى 
:  لغة غنره، وكمدا لدم ععدر  ابدن عةدا  معندى " فداطر " إلدى غندر كلد ، قدال

فحقيقة اليةارإل عدن هداه األلفداظ ننهدا فدى األصدل نعجميدة، ولكدن اسدتعملتها 
 . (1)العر  وعربتها فى عربية بهاا الوجه  

 

 

 أوالً : لفظ القرآن

ن.ت.ويلدد    A.T.Welch" التددى كتبهددا بامنجلنزيددة القددرآن"إكا نظرنددا إلددى مددا إل 
قنن قدد قبلدوا النظريدة فى  ائرإل المعدار  امسدالمية، نجدد ننده عقدول : إن المستودر 

الى فددددى كتابدددده :  ڤ .شدددد  F.Schwallyبهددددا المستوددددرق األلمددددانى التددددى قددددال 
                                                                                                                                        

ة ،ر ية كت و ر ال هحىب آ ز ه ال غو  شن  ال يةحنو آ ،ق اهة   ة ةر  ي،رية ةر  زرهلقة ي حنرد: السرحنة   ر            
 ش 45م ة ص1997 حنس  احل ىبة ال هوي  

 ش 129م  2ر االت هن آ    م ال يعنة السحن ، ة جر            
اليوررهن آ   رر م ال رريعنة ةررةل الررةي  ومررة ةرر    ررة : الدل،شرر ة ي حنررد : ومررة  ةرر  الصرررل  ةررياوحنأة رال امل يزرروة  - 1

 ش  289ة ص  1م ة جر 1972ةري ي 
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ansdes Qor ichteGesch  "مددأخوكإل " القددرآن"ن لفظددة : إ (1)"تدداريا القددرآن
تنداول ومعناهدا : القدراذإل المقدسدة، ثدم  ، qeryānā  قِريُنُامن الكلمة السريانية 

ة لددى الددوائر مقررا  نن النظرإل الغالة، لفظة "قرآن" علماذ امسالم فى  نراذالكاتب 
كدال الدرنكنن عجدد لنفسده سدندا  مدن و اسم من "قدرن" ،  "قرآن"كلمة امسالمية ترى نن 

 القرآن .

ور ت فددى ال دد  الكددوفى القدددعم بدددون همددزإل، قددد ويددرى الكاتددب نن لفظددة "القددرآن" 
فعدل : "قدرن" ، ولديس مدن ة مدن المودتقد بهداا الودكل د هكداا "القدران" ويدرى ننهدا 

نن مرقل  "القدرآن" قدد  ،نفول النتائ  ونقربها قبوال   ومن ثم كرى الكاتب نن "قرن".
السدددريانية  qeryānā  قِريُنُاااالكدددى عمثدددل كلمدددة   هدددر ألول مدددرإل بظهدددور القدددرآن

عدالن المودتل مدن "قدرن" ليكدون مناسدةا  وقد بلنى علدى وزن عربدى وهدو فل  .و اللتها
 . (2)راكنب القرآنية العربية  ومنسجما  مع الت

بدددددائرإل المعددددار  امسددددالمية باللغددددة  (لوكسددددنبر ) الةاحدددد  األلمددددانى ويستوددددهد
د مسداهمة فدى تفسدنر لغدة القدرآن"  امنجلنزية فى كتابه " القراذإل السريانية للقرآن

يقددول : إن هدداه الدراسددة تنقلددل مددن حقيقددة نساسددية وهددى نن مرددقل  "قددرآن" ف
اللغدة القرآنيدة، ونن الغدر  توصدل إلدى نن المفداحيم الحودارية  عمثل المفتاح لفهم

ولدددال  عمكنندددا نن  صدددل عربدددى.مثدددل "قدددرن" وكدددال  "كتدددب" العمكدددن نن تكدددون مدددن ن
نفترض ننها قد انتقل  إلى المناطل العربية من الناحية الومالية، وما ام  اللغة 

بمعنيده :   qeryānā  نُاقِريُ االسم د "قرن"  قُرا إلى جانب الفعلد السريانية تمتل  

                                                        

1  - Noldeke, Theodor und Friedrich Schwally, Geschichte des Qorans, Leipzig 

1909 ,   1, 32 . 
2  - The Encyclopedia of Islam , Liede 1986,  5,400 . 
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القراذإل  نو  التالوإل ، فإن كل  عقوى الظن بعددم كدون مردقل  "القدرآن" قدد تقدور 
 الكلمة السريانية على وزن فعالن . فى العربية، وإنما هو لفظ مستعار من

           ثددم عقددرر نن األصددل السددريانى لكلمددة "قددرآن" الدداى افتر دده نولدكدده فددى كتابدده     
des Qorans Geschichte  "انتودر مندا كلد  الحدنن فدى قدد  (1)"تداريا القدرآن

فددى  للقددرآن ن امشددارإل إلددى األصددل المسدديحى السددريانى، حتددى إكتابددات الغربيددة ال
 الموسوعات الغربية صار نمرا  بدكهيا  .

نن الكتابددة الرددوتية العربيددة للفظددة ارراميددة السددريانية  (لوكسددنبر )يفتددرض و    
ن كاند  النسدا إن" ، و افدى األصدل "قريد تلنقدل البد وننها كان  qeryānā  قِريُنُا

الموجدددو إل مدددن القدددرآن حتدددى ارن التثبددد  الكتابدددة المفتر دددة، إال نن المردددقل  
قدد مدر هداا المردقل   السريانى كزيد مدن احتماليدة الكتابدة بهداا الودكل، و اررامى 

 هى : بمراحل نربع، كما كرى )لوكسنبر (

تكتدب  qeryānā  قِريُنُااالكلمة السدريانية   كان المرحلة األولى : .1
 .وتنقل "قريان""قرين"، 

د .2  نودأتمدن قدرين بدال عدوض، ف   حدر  اليداذا  المرحلة الثانية : حل
 ."قرن" المنقوقة بالمد بعد الراذ "قران"م تررإل :الريغة ال عنه

األل  بعد كل  إلى الريغة الكاملة بنفس  نل خل المرحلة الثالثة :  .3
 . ، فرارت: قرانلالنقل الساب

                                                        

 ،تهف اتليخ ال يعن أتلحنف  شرتك ةني   لة،ه  ثصهمة ا ظي :  -1
  Noldeke, Theodor und Friedrich Schwally, Geschichte des Qorans,        

Leipzig 1909 . 
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الردددديغة السددددائدإل النددددوم فددددى بالهمددددزإل   قددددالمرحلددددة الرابعددددة : نللح .4
 "قرذان" . ، فرارت:امصدارات النموكجية للقرآن

إلددى الت لددى عددن النقددل اررامددى السددريانى األصددلى التقددور وقددد ن ى كلدد  
 . (1)رقان" ن" على غرار "فل رذانمام النقل المعر  "قل  nāqery  قِريُن

علنندددا نن نالحدددظ نن المعرفدددة فقدددد قدددال "ن. م نجاندددا"   A.Mingana مدددان       
اذ غالةدا  ماتجعددل اسدتنتاجات العلمدد ،باللغدات السددامية إلدى جانددب العربيدة ناقردةال

عودد  وعلدى الناقدد نن  .مودللةالمسلمنن غنر جدكرإل باالعتما ، فوال  عن كونهدا 
ممهدددات  حددوال داأل التددى تعددد د علددى نحسددنمددع كتددبهم،  مددن حرصدده فددى التعامددل

 .فق  تاري ية للمو و  

ن معالجددددة الددددنص القرآنددددى بعندددددا  عددددن الوددددراح قددددائال  إ" م نجانددددا"  سددددتقر وي    
ن الكفاعدات الودرورية عقننا قددرا  وفندرا  مدن المعلومدات الجدكددإل، وإسدي ،المسلمنن

ب علددى الةاحدد  نن كتسددل  بهددا هددى معرفددة جندددإل بالسددريانية، والعبريددة، دجددعالتددى 
ويسدتدل علدى  لى تأثنرا  وا دحا  علدى ندص القدرآن.لحةوية، إك كبدو نن للغة األو وا

 ( كوحدإل للتدأثنرات األجنبيدة علدى نسدلو  القدرآن100إكا نخانا العد  ) كل  بقوله:
النسدب التاليدة : الحةودية د حدِد مدا د لفإننا نسدتقيع نن ندور  بثقدة  ،ومرقلحاته 

، بالم دددة 10والعبريدددة  بالم دددة، 5الى والفارسدددية حدددو  بالم دددة مدددن الكدددل، 5تمثدددل 
 .(2)بالم ة  70بالم ة، والسريانية حوالى  10والنونانية والالتننية 

                                                        

1  -  Luxenberg , Christoph : Die Syro  Aramaische lesart des Koran . Ein 

Beitrag zur Entschlusslung der Koransprache , 2 . uber Auf . Köthen 2004 , 

81-86 . 

2  -  A.Mingana , Syriac influence on the style the Kur’ān ,Cambridge 1927 . 

   هلو  نجهان : ا ظي تيمجو ر 
 مش2005التأثري السيةىن      ش  ف ال يعن ة  لص     حننجهان ة تيمجو :  هلك  س مهىن ة             
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اسدتعظموا نن كمدا لقد ننكر المستورقون على القرآن نن عكون مدن عندد هللا، 
دون الرجددو  إلددى المرددا ر بدد د صددلى هللا عليدده وسددلمد عكددون مددن تددأليع محمددد 
علددم فدى إثةددات نقدل كلمددة "القدرآن" مددن السدريانية، وهددم النردرانية، ف ا ددوا بغندر 

بددال  عسددتدلون بعجمددة اللفددظ علددى عجمددة الفكددر، وهدداا كتودد  مددن عنددوان مقالددة 
 "منجانا" الاى استعمل كلمة "نسلو  القرآن" بدال  من "نلفاظ القرآن" .

نن علمداذ المسدلمنن كاند  نتدائجهم غندر صدحيحة  قد ككدر "منجانا" إكا كانو 
نرى ننهم قدموا الكثنر مدن الدراسدات اللغويدة فإننا امهم باللغات السامية، لعدم إلم

العلدم  كمدا ننفى القرآن الكريم، وال نقلل من جهدو هم العظيمدة فدى هداا المجدال، و 
كلمددة القددرآن فددى  ددوذ علددم ل ، فإننددا سددنقدم تحلددنال  الةوددرى عكمددل بعودده الددةعر

 إلى نصلها .اللغة المقارن بنن العربية والسريانية للوصول 

 

 

 والقرآن    ānāqery  قِريُنُا

   qara’aالداى عقابدل فدى العربيدة َقدَرَن   rāəq   قاُراالسدريانية الفعدل  عملتست  
 . qārā  ָקָראوفى العبرية 

نن العربيدددة قدددد احتفظددد  بحركدددة الحدددر  األخندددر )الحركدددة د هندددا د الحدددظ ون
دداف بننمددا امعرابيددة(  فددى  حددافهاأ ى فددسددريانية، فددى العبريددة وال تلدد  الحركددة حل

                                                                                                                                        

 امل    هي الة لحنو ) اإل رت ت ( ر  الرتمجو  نش ل      ث كو
 http://www.muhammadanism.org/Quran/syriac_influence_quran_arabic.pd 
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وتفردنل ت  يدع الهمدزإل، ، مع علنها ةإلى إطالة الحركة السابق اللغتنن األخنرتنن
 : كل  فيما كلى

 qara’a           ة         َقَرَن                                   دفى العربن

 rāəq       →     qəra’      →     qara’a   قُرافى السريانية        

 qārā       →     qāra’      →     qara’a  ָקָראفى العبريدة        

وقدددد ن ى ت  يدددع الهمدددزإل فدددى األفعدددال المهمدددوزإل الدددالم فدددى السدددريانية إلدددى 
سددقو  حركددة الهمددزإل وت  يفهددا بإطالددة الحركددة  األفعددال الناقرددة، فةعدددب هددااختالط

 كاألفعددال الناقرددةيانية األفعددال المهمددوزإل الددالم فددى السددر صددارت  ،السددابقة علنهددا
 . (1) ةدصدديغ  معظددم األفعددال المهمددوزإل عياسددا  علددى األفعددال الناقردددقددد ، و فنهددا
 rāəq  قاُرا، والفعددل " "مدأل   məlāما ُ  الفعدلالمهمدوزإل، مثدل : لافعاأل تفرار 

 نُشااا مثددل: ،كاألفعددال الناقرددة" ، د نبغددر "َشددَنَأ  sənā  ساانُا"قددرن" ، والفعددل 
nəšā "ارمُ ،  " نسى rəmā . " رمى " 

 قُريُااالياذ لفظا  وخقدا  فدى المرددر االسدمى ، فنقدول ن ى كل  إلى  هور و  

qərāyā  قاُرامن الفعددل " "القراذإل  rāəq  رُميُاا :"قدرن" المهمدوز األصدل، مثدل  
rəmāyā رُما" من الفعل "الرمى rəmā الناقص بالياذ ""رمى . 

وفدى العبريدة    qara’aالعربيدة َقدَرَن  الداى عقابدل فدى  rāəq  قُراالفعل د فوجو  
كددددل عدددل نن هددداا الجدددار سدددامى  دددد فدددى اللغدددات السدددامية الثالثدددة،  qārā  ָקָרא

منقلةة عدن همدزإل، والندون للنسدب  qeryānā  قِريُنُااألصل، والياذ بعد الراذ فى 
 فى اللغتنن وبيانها كالتالى :

                                                        

 ش   127 – 125مة ص 1999الص ل النهقص آ ال غو ال يةحنوة رلاشو ،يزحنو   هل وة رش  مي ،هةية ال هوي   - 1
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ية والسريانية له ثدالث النسب فى اللغة العرب(1) عرو  ارن نن مورفيمممن ال
كلها مقندإل فى نهاعة االسم، وت تل   اللة االسم المنسدو  بداختال   ،نلومورفات
 : ، نعرض اختال  هاه الدالالت، فيما كلى(2)األلومور 

نلومددور  اليدداذ : كدددل علددى النسددب الحقيقددى إكا كددان المنسددو  إليدده  .1
جعددل هددو  د فددى هدداه الحالددة د الغددرض مندده .نو مكددان علمددا  لودد ص

 ’abrāhāmāyāاَبُرُؤُميُااا :المنسددو  مددن آل المنسددو  إليدده، مثددل

، وكلمدددددة "إبدددددراحيم" ’abrāhām اَباااااُرُؤ  نسدددددةة إلدددددى  "إبراحيمدددددى"
  اٌورشاااااِل  نسدددددةة إلدددددى"نورشدددددليمى"  ūršəlemāyā’ اٌورشاااااِلُميُا
’ūršəlem  نعودا علدى النسدب نلومدور  اليداذ كددل ". كمدا "نورشليم

الغدرض منده  عكدون  ليه اسم جدنس، وهنداالتقلندى إكا كان المنسو  إ
  kəyānāyā كيُنُيُا المنسو  صفة المنسو  إليه، مثدل: هو اكتسا 

 "القبيعة". kəyānā  كيُنُا إلىنسةة   "طبيعى"

الااتى إكا كان المنسدو  إليده اسدم نلمور  النون : كدل على النسب  .2
هدو إ هدار صدفة كاتيدة للمنسدو ،  ،الغدرض منده حنن ا عكدون ، جنس
ا : مثل ُُ  َسؤُرانسةة إلى "  م قمر د هالل "  sahrānā    َسؤُرُن

sahrā   "غنددر نندده قدددالهددالل علددى سددبنل الحقيقددة إك هددو" القمددر . 
  نالحدددظ نن لفدددظألنندددا  .لدددل علدددى الوددد ص علدددى سدددبنل المةالغدددةقعل 

ا ُُ  فدى  اللتده مدع وافدلفدى السدريانية، كت sahrānā    َساؤُرُن
 .ن السهر مرتة  بالقمرأل  ،عربيةلا

                                                        

 امل لزحنأ و   ،غي  حة  ،يزحنو تةا       ىنش - 1

 األمل لف و  ال  ل املت رةر  ل م لزحنأ ال احةش - 2
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نلمددور  النددون واليدداذ : كدددل علددى النسددب الوددبيه بالددااتى إكا كددان  .3
كاتيدة  شدةه الغرض منه هو إ هدار صدفة يكون المنسو  إليه كاتيا ، و 

  نَفُشااانُيُا    "روحدددانى  "  rūhānāyā  رٌوُحنُيُاااا للمنسدددو ، مثدددل :

nafšānāyā        " نن النسددب الوددبيه  إن كنددا نددرى نفسددانى " و
بدالنون المسدبوقة بالفتحدة  : النسدب، األولدىلتننقدد مدر بمدرح بالااتى
 . (1)بالياذ  : النسبوالثانية ،القويلة

، علددى الددرغم مددن وجددو  النسددب بددالنون فلددم كدداكروا علمدداذ اللغددة العربيددة  نمددا
الداى عدأتى  )بدالنون( ، وندرى نن النسدددب الااتدددينهداالندو  ف مدن هدااكلمدات كثندرإل 

" الدرحمن " فهدي صدفة كاتيدة لدر   :كلمدة كتجلى بو وح فدي ،على سبنل الحقيقة
لدال  ندرى افتتاحيدة  .منسدو  هدو كات المنسدو  إليده حقيقدةالعزإل تدل علدى نن ال

 {الرحيم  الرحمنبسم هللا  }    :تعالىسور القرآن الكريم بقوله 

، تدل علدى الرحمدة نعودا   (الرحيم)تدل على الرحمة ، وكلمة  (الرحمن)فكلمة 
نمدا كلمدددة  .ة كاتية ال عجوز اترا  غنره بهاتدل على صف (الرحمن)إال نن كلمة 

وقدد وصد  ر   .ة عامة عجوز اترا  غنر هللا بهدافهددي تدل على صف (الرحدديم)
يدٌز َعَلْيده  }تعالى: هلو قالعزإل رسوله بأنه رحيم فى  ْم َعز  دكل وٌل م ْن َنْنفلس  َلَقْد َجاَذكلْم َرسل
و ٌ َمددا َعن ددتُّْم َحددر يٌص َعَلددْيكلْم ب دد ن نَن َرةل دديمٌ  اْلملْام   اللددة  نندداععق األمددر الدداى ،(2){َرح 

صددورإل  ، هددىفددى الددرحيم نن الرحمددة تكمددن فددى، للنددون المسددبوقة بالفتحددة القويلددة

                                                        

 ا ظي :  - 1
 ش 41مة ص 2007جلملة ال هوي  ر التح حنل ال يآ ل نص السيةىنة رش  ة ا             
 33 رةر             ر امل لزحنأ آ ال غو السية حنوة رش  ة اجلمرلة ل رو ، حنرو ال غرهي  الرتمجروة جه  رو األيورية            

 م ش2002لسنو 

 ش  128ة اآليو  الت ةوش ل   - 2
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نمددا  حتددى ولددو كاندد  رحمددة الرسددول د صددلى هللا عليدده وسددلم د ،مددن صددور الرحمددة
الرحمددة ، فالنسددب بددالنون ععقددى حقيقددة الرحمددة حقيقددةالرحمددة فددى الددرحمن فهددى 

 . ماعداها فهو صورإل من صور الرحمة وكات الرحمة، نما

كلمدة فدى  ود  لنداكت، ي الاى عأتى على سدبنل الحقيقدةونرى نن النسب الاات
ددَي } فددى قولدده تعددالى : التددى ور ت  *{الحنددوان} ددَرإَل َله  اَر اْرخ  َلددْو  اْلَحَنددَوانل َوإ نَّ الدددَّ

هى صفة كاتية للدار ارخدرإل تددل علدى نن  {ن الحنوا }فكلمة   (1) {َكانلوا َعْعَلملوَن 
 المنسو  إليه " الحياإل ". ونصل المنسو  " الدار ارخرإل " هو كات

هى نن الحياإل الدنيا صورإل من صور الحياإل، نمدا  اللة عظيمة،  نمر لهوهاا 
علدى كلد  الفدرق وقدس ، هدى الحندوان نم حقيقدة الحيداإلفالحيداإل فدى الددار ارخدرإل 

ن كتددا  هددى صددورإل للقددراذإل ، نمددا القددرذان ، فددالقراذإل فددى نى لقددرذابددنن القددراذإل وا
 .(2)الفرق والفرقان ، وكال  الفرق بنن الر ى والر وان و ة القراذإلفهو حقيق

وهنددا  شددواهد كثنددرإل علددى وجددو  مددورفيم النددون المسددبوقة بالفتحددة القويلددة 
ن، نداكر منهدا االم الوعراذ العر  قبل نزول القدرذللداللة على النسب الااتى فى ك

 على سبنل :

 بن شدا قول عنترإل  

 نرانل دحَ وحل َوهَو ملَولٌَّه دهل       َوَينددعا طائ را  َقد باَت َكندل ل إ لفَ 

                                                        

 رررر ا آ النسررررب علحنررررهي اتححنرررر  ات                        نررررة النسررررب  م ، مررررو اتححنرررره  ات يرررر ف اتي التأ حنرررر   تررررير األلررررف  م  ،رررر اه زن*
 ش     ا آ النسب علن ن اتححن انات

 ش  64ة اآليو  ال نك  يش ل   - 1

 ررةر       ،رحن  النسررب آ ال غترني ال يةحنررو  السررية حنوة رش  رة اجلمررلة ل ررو ، حنرو ال غررهي  الرتمجرروة جه  رو األيوررية - 2
  ش 244ر  242مة ص 2001لسنو  32
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ل  وقول الملَتَن غ

 م ن بلاَّ   النا   َعنهل الَ نرل َمحجوزل   ملهَتل ٌ    َجوعانل هل جاَذني َلو َننَّ 

 وقول شمر الحنفى 

ْ قل  هل   دليَّ إهابممتل ا  ع َغْوةانَ   .(1)يددهل كْر ننددإنغي وربغ َ  سل

ولندددا نن نسدددأل : مددداالفرق بدددنن حدددائر وحندددران، وجدددائع وجوعدددان، وغا دددب 
 وغوةان ؟ 

 ة القويلدة تددل علدى صدفة فدى الفاعدل.فالكلمة بدون النون المسبوقة بالفتح
ن ى نفإنددده كددددل علددد ،نمدددا االسدددم المنسدددو  بدددالنون المسدددبوقة بالفتحدددة القويلدددة

المنسددو  مددن جددنس المنسددو  إليدده وكاتدده وحقيقتدده، وكأندده عقددول فددى  مدد ن ننددا 
 . به النا  على سبنل المةالغة الظمأ الاى عوعر

 قُراالقا  والراذ فنها من نصل الفعل  qeryānā  قِريُنُاومما سبل نعلم نن    

qərā ب والياذ منقلةة عن الهمزإل، والنون المسبوقة بالفتحة القويلة من النس
التى تنقل كما لو كان  فتحة طويلة ل  المسبوقة بالفتحة القويلة د الااتى، واأل 

 ألن األل  مد للفتحة القويلة قبلها د فى نهاعة االسم للتعريع .
 على النحو التالى :  قِريُنُاعمكننا تحلنل كلمة وعلى كل  

 qeryān  قِريُناسم مفر  ماكر معرفة، النكرإل منه     qeryānā  قِريُنُا
المنسو  إليه  نما اسم منسو  بالنون للداللة على النسب الااتى،وهو 
وبإ افة نون  ، qərāy  قُريالنكرإل منه ف" القراذإل "  qərāyā  قُريُا

ن لنسب المسبوقة بالفتحة القويلة ا ُُ  ān   ن +   قُرينعنى ُُ   = 
                                                        

  ش CDم ة 2003امل ش  و الش ييوة اجملمع ال  هآة  ة  ظىبة  - 1
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ارخر  عدإل : إكا تحر وفقا  لقا)حركة الراذ  وبعد حا  qərāyān  قُريُن
وفقا  لقاعدإل : )نحر  حر  القا  ثم  qəryān  قريُن( فترنر سكن ماقبله

( فترنر كلمة نحر  األول بالكسرإل الممالةإكا اجتمع ساكنان فى نول ال
فى اللغة السريانية باألل   وإكا نريد تعريفها" قراذإل " )qeryān قِريُن

 . qeryānā  نُاقِريُ ترنر فى نهاعة االسم( المسبوقة بالفتحة القويلة 
المعنددى  وافدل قدددنجددد ننده  qərāyā  قُريُاا وإكا نظرندا إلدى االسددم المنسدو  إليدده 

وهداا عجعلندا نسدأل سدااال : مدا الفدرق بدنن  qeryānā  قِريُنُاامع االسم  الاى ور 
نمددا  ،تعنددى صددورإل القددراذإل qərāyā  قُريُااانقددول : إن ونجنددب ف اللددة اللفظددنن ؟ 

ى حقيقددددة القددددراذإل، وهددددو تعبنددددر شددددائع فددددى العربيددددة تعنددددف qeryānā  قِريُنُااااا
ىذ وحقيقتده، وهداا الندو  الندون للداللدة علدى كات الود عمالوالسريانية، وهو اسدت

 (1)ررا  على هاه الكلمدة، فاللغدة السدريانية بهدا كلمدات مدن هداا الندو  لم عكن مقت
 مددن الفعددلوهددى   " نسدديان "  nešyānā نِشاايُنُانجددد كلمددة نفسدده وعلددى الددوزن 

مدن الفعدل   qeryānā  قِريُنُاا بالمقارندة مدع كلمدة، "نسدى"   nəšā نُشااالناقص 
 . qərā  قُرا

، ومفدددا ه نن كلمدددة ن الددداى طرحددده المستودددرقووعلدددى كلددد  فدددإن االفتدددراض  
العقبلدده الةحدد  ، نمددر   qeryānā  قِريُنُااا" مددأخوكإل مددن الكلمددة السددريانية "القدرآن
  ذ، وكل  وفقا  لرةيتنا التالية : ، ناحي  عن ننه محر وهم وافتراالعلمى

                                                        

 ش 224-223مة ص 1896ال م و الشاحنو آ ا  ال غو السية حنوة اق حنم  ي شف را رة امل ،ل ر  ا ظي :  - 1
م 1962ال ه حنرو  غيا  حند ال غو السية حنوة ة ل  اخل لىة     و اليو ه حنرو ال  نه حنرو املهل  حنروة ةرري ية ال   رور              

 ش 73ة ص 
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   qara’aالعربيدة َقدَرَن  ففدى د والدراذ والهمدزإل فدى اللغدات الدثالثوجو  جدار القدا  
 بو ددوح كدددل إنمددا د  rāəq   قااُراوفددى السددريانية    qārā  ָקָראالعبريددة  وفدى 

 ، هاه واحدإل .على ننه جار سامى األصل 

القرآن " قد مدرت بمراحدل نربدع لكدى تردل نن كلمة "  (لوكسنبر )افترض  الثانية :
، إلدى كلمدة "قدرآن" qeryānā  قِريُنُااإلى هاه الريغة، بداعة من اللفظ السريانى 

 اللغدددة ألن معظدددم األفعدددال المهمدددوزإل فدددى ، نقدددول : العكدددس هدددو الردددحي نحدددن و 
 qərā قاُراعياسا  على األفعال الناقرة بالياذ، وصار الفعدل  صيغ  قد السريانية

 فدىد لفظدا  وخقدا  د قللبد  الهمدزإل عداذ  كما " نسى "  nəšā  نُشا"  مثل الفعل  قرن "
  قُريُاااانقدددول فدددى المرددددر االسدددمى المرددددر االسدددمى واالسدددم المنسدددو ، حنددد  

qərāyā " قِريُنُاا، ونقول فى االسم المنسو  بالنون " القراذإل  qeryānā  علدى
 . ""نسيان nešyānā شيُنُانِ   مثلتماما   عتلة ارخر بالياذ،موزن األفعال ال

 كاند  بدداكتهاصدوتية وصدرفية ، مدرت بمراحدل التدى  هدى وعلى كل  فالسريانية
حدنن احتفظد  العربيدة  على عاذ لفظا  وخقا  ، وانته  بقلب الهمزإل ،تسهنل الهمزإل

بالهمزإل لفظا  وخقا  فى الفعل " قرن " والمردر " قراذإل " واالسم المنسدو  بدالنون " 
 قرذان " .

" القرآن " مودتقة مدن الفعدل "قدرن" نن كلمة  قد افتر وا المستورقون  وإكا كان
د هاا افتراض ال نسدا  لده مدن الردحة، ألن الندون ونن النون نصلية فى الكلمة، ف

للداللدة  ،مست دم فى اللغتنن العربية والسريانية ،هى مورفيم موتر د كما نو حنا 
 الحقيقة، نم المجاز.نكان على سبنل  ،على النسب الااتى سواذ
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ِ يّـا  (  : لفظ  ثانيــا  ) َســِرِِ
 

يغا  )}  قددال تعددالى : ددْن َنْهل َهددا َمَكانددا  َشددْرع  َتددا   َمددْرَيَم إ ك  اْنَتَبددَاْت م  ( 16َواْككلددْر ف ددي اْلك 
وَحَندا َفَتَمثَّدَل َلَهدا بَ  َجابا  َفَأْرَسدْلَنا إ َلْنَهدا رل ْم ح  ( َقاَلدْ  17َودرا  َسدو يغا  )َفاتََّ َاْت م ْن  لون ه 

يغددا  ) ْنددَ  َتق  ْنددَ  إ ْن كل ْحَمن  م  ََهددَب َلدد   18إ نغ ددي َنعلددوكل ب ددالرَّ ددولل َربغ دد   أل  ( َقدداَل إ نََّمددا َنَنددا َرسل
يغدا  )19غلالما  َزك يغا  ) ( 20( َقاَلْ  َننَّى َعكلونل ل ي غلالٌم َوَلدْم َعْمَسْسدن ي َبَودٌر َوَلدْم َن ل َبا 

نَّددا َوَكدداَن َنْمددرا  َقدداَل َكدد َال    َقدداَل َربُّدد   هلددَو َعَلدديَّ َهددنغ ٌن َول َنْجَعَلددهل آَعددة  ل لنَّددا   َوَرْحَمددة  م 
يغا  ) ديغا  )21َمْقو  دْا   22( َفَحَمَلْتهل َفاْنَتَبَاْت ب ه  َمَكاندا  َقر  ( َفَأَجاَذَهدا اْلَمَ داضل إ َلدى ج 

يغا  )النَّْ َلة  َقاَلْ  َعا َلْنَتن ي م  ُّ  ْن ل َنْسيا  َمْنس  دْن َتْحت َهدا َنالَّ 23َقْبَل َهَاا َوكل ( َفَناَ اَهدا م 
يغا  َتْحَزن ي َقْد َجَعَل َربُّ   َتْحَت     .(1) (24){  َسر 

دددْن َتددددْحت ها { بددددمعنى:  هدددد ( فدددى تفسدددنره :310ككدددر القبدددرى)  } َفناَ اهدددا م 
ل مدنهم  فنا اها جبرائندل من بدنن كدكها علددى اخدتال  مدنهم فددي تأويددله فمدن متدأوغ

ل مددنهم نندده عيسددى، ونندده نا اهددا مددن  ددْن تدددْحت ها { كددال  ومددن متددأوغ إكا قددرنه } م 
ددْن »تدددحتها بعددد مددا ولدتدده. وقددرن كلدد  بعددر قددرغاذ نهددل الكوفددة والةرددرإل:  َفناَ اهددا م 

بفتددد  التدداذكن مددن تدددح ، بدددمعنى: فنا اهددا الددام تدددحتها، علدددى نن الددام « َتدددْحت ها
ولددم  { فأشداَرْت إَلددْيه   نمدا تسدمع هللا عقدول:} حتها عيسى، وننه الام ندا ى نمده،تد
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تور إلديه إال وقد علدم  ننه ناطل فدي حالته تل ، وللام كان  قدد عرفد  ووثقد  
ياا { . به منه بدم اطبته إعاها بقوله لها: } نْن ال َتدْحَزن ددي َقدْد َجَعدَل َربُّد   َتددحْ  َت   َسدر 

حددثنا القاسددم، قدال: ثندا الدددحسنن،  ، وا{ قددال نهدر بالسدريانية د }سدريوعدن مجاهد
قال: ثنا نبدو بكدر بدن عيدان، عدن نبددي حردنن، عدن سدعند بدن جبددنر } َقدْد َجَعدَل 

ياا { قال: هو الدجدول، النهدر الردغنر، وهدو بددالنةقية .  (1) َربُّ   َتدْحَت   َسر  : السدرمغ
} َقدْد َجَعددَل ن الدددحسنندا سدعند، عددن قتدا إل، عدوحددثنا بودر، قددال: ثندا كزيدد، قددال: ث

: عيسى نفسه.وحدثندي كونس، قال: نخبرندا ابدن وهدب،  ياا { والسرمغ َربُّ   َتدْحَت   َسر 
ياا { ععنددي نفسده، قدال: ونمغ  قال: قال ابن زيد، فدي قوله } َقْد َجَعَل َربُّ   َتددْحَت   َسدر 

: هدو النهدر لدديس كدال  النهدر، لدو شيذ نسرى منه، قال: والاكن عقولون: السدرمغ 
 .(2)إندما عكون إلدى جنبها، وال عكون النهر تحتها كان النهر لكان 

ددن َتْحت َهدد  { قددرىذ  هددد ( فددى تفسددنره : 671القرطبددى ) ت وقددال } َفَناَ اَهددا م 
جبريدل، ولدم كدتكلم عيسددى « ددمن»بفدت  المديم وكسدرها. قدال ابدن عةدا : المدرا  بدد

وقتدا إل؛ ففدي هداا لهدا آعدة ونمدارإل نن  وقاله علقمدة والودحا حتى نت  به قومها؛ 
{ تفسدنر َنالَّ َتْحَزن دي} مدهاا من األمور ال ارقة للعا إل التي هلل تعالى فنها مرا  عظن

                                                        

وررأ ق ه ررل  رر  ال رريف  هثرر ا    ق رر   رره  اجلديرري  األ  رره  الن  حنررو  جررو علا حنررو ،تررب طرره األ  رره     ثرراأ      - 1
لوأ ور  ال يةحنو  جن يب ةقر الشهم  ة ة  ن وهجي ا    جن ف اجلديي  املاة األ،ر    رأ   ،ه رت   ظرأ زررتاي ايروره

الصرت  املمتة     ال ين األ ا ق ل املحنقر حىت هنهيو ال رين األ ا املرحنقر   ور ا   ر  الريغأ  ر   ن اتلجارأ ييجرع  م 
يؤ،رة  صرر , األ  رره    ة رة  رر  ,لرك  ،مرره الر  ا ال رررتاي )األلرن(  ه،ررمو  رأ   ال ررين الياةرع ق ررل املررحنقر األ ري الرر  

ن ع حىت  ل  ةا   ،هحل ) ها الس  ريو( اليت ،ه ت  ه،رمو ن حنرو  رأ   ال السحنهش   هال حىت  ل ر شد   ج
 م   ظ  ا اتة ني لي  ه  ة  قي نش 106 ن الي  هن قر ا     اشت قا األ  ه   هم 

 م ش 1987ا ظي : اتليخ ر لو األ  ه  ة  حسهن   هق ة رال الشي ق ة األلرن 

 

 ث كو امل    هي الة لحنو ) اإل رت ت ( ل  يى ة   قع التصسري    تصسري جه ع ال حنهن آ تصسري ال يعن  - 2
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مفسددرغإل بمعنددى نم؛ المعنددى: فددال تحزنددي بوال تدد . } َقددْد َجَعددَل َربُّدد   « وَننْ »النددداذ، 
يغا  { ععنددي عيسددى. والسدد رمغ مددن الرجددال العظدديم ال رددال السددنغد. قددال َتْحَتدد   َسددر 

الحسددن: كددان هللاهللا سددريغا مددن الرجددال. ويقددال: َسددر م فددالن علددى فددالن نم تكددرم. 
 ا  وفالن سرمٌّ من قوم َسَراإل. وقال الجمهور: نشار لها إلى الجدول الدام كدان قريةد

 .(1) جا  الن لةمن 

َمددْن تحَتهددا { قددرن بعوددهم: } هددد ( فددى تفسددنره : 774وقددال ابددن كثنددر ) ت
اختلد  جدر ، و بمعنى الام تحتها، وقرن ارخرون: } م دن َتْحت َهدا { علدى ننده حدر  

}  المفسددرون فددي المددرا  بددال  مددن هددو؟ فقددال العددوفي وغنددره عددن ابددن عةددا :
ددن َتْحت َهدد  { جبريددل، ولددم كددتكلم عيسددى حتددى نتدد  بدده قومهددا، وكدداا قددال  َفَناَ اَهددا م 

بدن ميمدون والسددم وقتدا إل: إنده الملد  جبرائندل سعند بن جبنر والوحا  وعمدرو 
عليه الرالإل والسالم، نم: نا اها من نسفل الدوا م. وقدال مجاهدد: } َفَناَ اَهدا م دن 
َتْحت َه  { قال: عيسى بن مدريم، وكداا قدال عبدد الدرزاق عدن معمدر عدن قتدا إل قدال: 

هدا، قدال: قال الحسن: هو ابنها، وهو إحدى الرواكتنن عن سعند بدن جبندر ننده ابن
وقولده: } َنالَّ َتْحَزن دي { نم: نا اهدا قدائال :  : } َفَأَشاَرْت إ َلْيده  { نولم تسمع هللا عقول

يغا  { قددال سددد يان الثددورم وشددديةة عددن نبدددي  ال تحزنددي } َقددْد َجَعدددَل َربُّدد   َتْحَتددد   َسددر 
يغا  { قدال:  الجددول، وكداا إسحاق عدن البدراذ بدن عداز : } َقدْد َجَعدَل َربُّد   َتْحَتد   َسدر 

قددال علددي بددن نبددي طلحددة عددن ابددن عةددا : السددرم: النهددر، وبدده قددال عمددرو بددن 
ميمددون: نهددر توددر  مندده. وقددال مجاهددد: هددو النهددر بالسددريانية. وقددال سددعند بددن 

هدددو النهدددر الردددغنر ر الردددغنر بالنةقيدددة. وقدددال الودددحا : جبندددر: السدددرم: النهددد

                                                        

 ث كو امل    هي الة لحنو ) اإل رت ت (   قع التصسري    اجله ع ألحكهم ال يعن ل  ي،ىب ة تصسري  - 1
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السدالم، وبده قدال الحسدن وقدال آخدرون: المدرا  بالسدرم عيسدى عليده . بالسريانية
 . (1)والربيع بن ننس هللامحمد بن عةا  بن جعفر

 

 { تـحـت }ة ـكلم

روى السنوطى عدن نبدى القاسدم صداحب كتدا  " لغدات القدرآن " نن كلمددة } 
، وات ددا لوكسددنبر  رنى السددنوطى د نقددال  عددن نبددى  (2)نةقيددة تعنددى الددةقن تحدد  {

الكلمددة ، ونشددار إلددى نن كلمددة } القاسددم د منقلقددا  اعتمددد عليدده فددى إثةددات عجمددة 
 ½nəhe نِحا ال نصل لها فى العربية، وننها موتقة من الفعل السدريانى تح  { 
انحدر" الموتل منه الفعل العربى "نح " المفهوم منه نحد  الحجدر وغندره  –"نزل 

المكددان لتسددويته نو صددقله، ونندده علننددا نن نفهددم حددر  "مددن" لدديس بمعنددى  ددر  
ا علددى ننهددا  ددر  زمددان نى : حددال و ددعها، ثددم ن نفهمهدد}مددن تحتهددا{ بددل عجددب ن

انحددر" لدم كدر   –"ندزل  ½nəhe نِح كو   نن معنى الو ع والوال إل فى الفعدل 
"حدة " وألن  nəfal نفَالفى المراجع السريانية، وإنما ور  فى فعل مرا   له وهو 

 لدددم كدددر  منددده سدددوى الفعدددل "ولدددد" و "و دددع" للتعبندددر عدددن الدددوال إلالكدددريم القدددرآن 
القبييية، فقدد جداذ بهداا التعبندر الداى لدم كدر  إال فدى هداه ارعدة تعبندرا  عدن وال إل 

فنا اهدددا حدددال  }غندددر القبيييدددة، ويكدددون معندددى ارعدددة  –عليددده السدددالم  –عيسدددى 
 . (3) {و عها نال تحزنى قد جعل رب  و ع  سريا 

                                                        

 امل ةل السهةد ش - 1

ة ص  2  الصرررل  ةررياوحنأ ة جررر هن آ   رر م ال رريعنة جررقا الررةي    ررة الرري   السررحن ، ة ي حنررد : ومررة  ةررراالت رر - 2
 ش  131

3  -  Luxenberg , Christoph : Die Syro  Aramaische lesart des Koran . Ein 

Beitrag zur Entschlusslung der Koransprache ,  135-143 . 
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، وبالةحد  فدى ا عى لوكسنبر  نن كلمة } تحد  { ال نصدل لهدا فدى العربيدة
كلمدة  عملون ونربعدنن شداعرا  عسدت ةسدتعر الجداهلى وجددنا مائدة وعودرين بنتدا  لالو

 " بمعنى الظر ، ناكر منها على سبنل المثال :"تح 

 

 : قول عنترإل 
لغ   َتح َ  َفَييول َ        الَمَالَّة  َنلَ  عام   َتح َ َوال           الع زغ  َكوما        
حاٌح َحوول َجفَننها َسقامل             بلرقلع ها علنوٌن  َتح   َلها م ن        ص 

 وقول سيية بن غرير :
 الثَرى  تح َ ن والمنتوَن شرارل مَ  نحياةهلم خزٌم على نمواتهم           

بمعندى الظدر  نعودا ، نداكر منهدا علدى  ،وجاذت كلمة تح  مودافة إلدى الودمائر
 سبنل المثال :

 قول المهلهل بن ربيعة :

 .(1)َوحاَل   اأَلرضل َفا نجاَب  ب َمن فنها   َوَقَع   َتحَتهاى َمن َلنَ  الَسماَذ َعل    
 

ن بمعنى الظر  قبل نزول القرآالعربية لكلمة " تح  "  استعمالكاكد  كله كل و 
 . الكريم

 وجدناها كماكلى : ،وإكا نظرنا إلى هاه الكلمة فى اللغات السامية الثالثة

 ta…t                فى العربندة                 تح      

 ta…t                     ةَح فى السريانية                
                                                        

  ش CDم ة 2003 ييوة اجملمع ال  هآة  ة  ظىبة امل ش  و الش - 1
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 ta…at                    ַתַחתفى العبريدة                

نجددد ننهددا توددنر إلددى  ،السددابقة ة اللفددظ ومعندداه فددى اللغددات الددثالثوبمقارندد
كلمددة مددن الموددتر  اتفدداق فددى اللفددظ والمعنددى، األمددر الدداى كاكددد لنددا نن هدداه ال

  ون نن ت تص بها السريانية نو النةقية . ،السامى

 ايَّ ر  وسَ   šaryā  َشريُا
نقددل السددنوطى عددن ابددن حدداتم عددن مجاهددد نن كلمددة " سددريا " هددى النهددر 

فدى القدرآن مقارندة كلمدة " سدريا " الددكتور جدالذ إ ريدس نن ، ويدرى (1)بالسدريانية 
و  مدن اللغدات السدامية، تودنر إلدى عددم وجد بنظائرها فى السريانية وغنرهداالكريم 

ربمدا كاند  لفظدة "السدرى" بمعندى النهدر الرددغنر  مقابدل اسدمى لفظدا  ومعندى، وننده
فى العربيدة مدأخوكإل مدن الفعدل "سدرى" بمعندى : مودى، ومنده كدال  السدارية وهدى 
السحابة، ويدرى بدال  ننهدا ليسد  مسدتعارإل مدن السدريانية نو غنرهدا، وننهدا عربيدة 

 . (2)سامى كات نصل

نشار لوكسنبر  إلى ماجداذ عندد القبدرى الداى نقدل عدن مجاهدد والودحا  و 
بندددر نن كلمددددة }سدددري تعنددددى نهدددر بالسددددريانية نو النةقيدددة، وهددددو  ا{وسدددعند بددددن جل

. ويدرى لوكسدنبر  نن هداا  (3)ماكتناسب عندهم مع قوله تعالى } فكلدى واشدربى { 
ْندد ل َنْسدديا  َعددا َلنْ السددندإل مددريم }  قددولالمعنددى ال كتناسددب مددع  دد ُّ َقْبددَل َهددَاا َوكل َتن ددي م 

                                                        

 ش  134 م2  الصرل  ةياوحنأ ة هن آ    م ال يعنة جقا الةي    ة الي   السحن ، ة ي حند : ومة  ةراالت  - 1

 االشتةلاك     السحن ،  زحنمه  س ه    امل يف آ ال يعن الكريد  م ال ييرو  السرية حنو ة رم ومرة جرقي  رلير  ة - 2
 ش   64 – 31م ة ص 2006لسنو  37ل و الةلاشهي الشيقحنوة ال ةر 

 ش 26ش ل   يد ة اآليو  - 3
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ديغا   الدداى لددم عددأت عددن خددو  مددن المددوت عقوددا ، ولكددن جدداذ مددن خوفهددا  (1){  َمْنس 
وَن َمددا َكدداَن التهددام قومهددا لهددا بالحمددل الحددرام، كمددا ور  فددى قولدده }  َعددا نلْخددَ  َهددارل

يغا    . (2){  َنبلو   اْمَرَن َسْوِذ َوَما َكاَنْ  نلمُّ   َبا 

َواْككلدْر ف دي اْلك َتدا   ثم كتنداول لوكسدنبر  الفعدل "انتبدات" فدى قولده تعدالى }  
يغا   ددْن َنْهل َهددا َمَكانددا  َشددْرع  الدداى كددرى نندده جدداذ علددى صدديغة  (3){  َمددْرَيَم إ ك  اْنَتَبددَاْت م 

مستودددهدا  بجدددواز كلددد  فدددى النحدددو السدددريانى الددداى عجندددز اسدددت دام  ،المجهدددول
: طلددر ت مددن نهلهددا .  عندددهمعنددى الفعددل " انتبددات " فالمجهددول مددع ككددر الفاعددل، 

 –عليده السدالم  –ننده الععقدل نن عكدون نول كدالم كنقدل بده عيسدى  إن كان كرى و 
لفظددة توددنر إلددى مدداذ جعلدده ربلهددا تحتهددا، إنمددا  ،ألمدده لكددى ع  دد  عنهددا حزنهددا

 .الاى للرل بها المنققى نن عكون فى كالمه ماع    عنها ويزيل هاا العار

" كددرى نن كلمددة اللكددان عكدددس "ابددن الحددرام" عنددد العامددددة "ابددن الحددولمددا  
وبدال   "حدل"  šərā شاُراصف  فعلي  مشتق  مان الفعال الياريان    šaryā َشريُا

تكون كلمة "سريا" بمعنى "الحالل"، وهو كرى بال  ننده عجدب قدراذإل ارعدة كمداكلى: 
فنا اها من نلحاتها نال تحزنى قد جعل رب  نلحات  شريا ، ويكدون المعندى االجمدالى 

 . (4)لآلعة : فنا اها حال و عها نال تحزنى قد جعل رب  و ع  حالال  

 ، وليسد سدريا { سدريانية األصدلنن كلمدة } مدع لوكسدنبر  فدى هندا تفل ون
ألندده بالةحدد  فددى نرددو  اللغددة السددريانية ومعاجمهددا المتعددد إل،  .بمعنددى النهددر

                                                        

 ش 23ش ل   يد ة اآليو  - 1
 ش 28ش ل   يد ة اآليو  - 2

 ش 16ش ل   يد ة اآليو  - 3
4  -  Luxenberg , Christoph : Die Syro  Aramaische lesart des Koran . Ein 

Beitrag zur Entschlusslung der Koransprache ,  144-153 . 
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وهددى التددى تقابددل   ānahrنَااؤُرا  وجددنا ننهددا تسددت دم لفظددة واحدددإل للنهددر، وهددى 
هر" فى العربية لفظا  ومعنى، وهو ماكدل على نن هاه الكلمة من المودتر  كلمة "نَ 

 السرى بمعنى النهر . كلمةالعربية  ا لم نجد فىنالسامى، كما نن

نهدا الداى ككدر نفدى معندى كلمدة } سدريا {  لوكسدنبر  اختل  مععلى نننى 
ال عسدتند إلدى قاعددإل لغويدة كنقلدل منهدا مثةدات  هن كالمدأل  كل و بمعنى "الحالل" 

صددفة فعليددة بمعنددى  šaryāَشااريُا هدداا المعنددى الةعنددد الدداى كددرى فيدده نن كلمددة 
 وكلد  ألن الفعدل  " بمعنى " َحلَّ   šərā   شُرا عكس "الحرام" من الفعل " "الحالل

ال عدأتى بمعندى َحدلَّ الودىذ حدالال  نى صدار مةاحدا  ، ولكدن عدأتى بمعندى      شُرا
تحرر مدن القندد ، ويظهدر كلد  بو دوح ال، ويكون معنى َحلَّ هنا  "نطلل"و  "رحرَّ "

 ، مثل : من است دام الفعل فى األناجنل السريانية

ܐܰܡܪ
ܶ
ܘ  ܘ ܽܘ ܠܗ  ܠܗ

ܶ
  ܙ

ܐ
ܝܗ ݂ܳ
ܺ
ܩܪ
ܰ
ܐ ܠ

ܶ
ܕ݂ܳ
ܘܗ   ܗܐ ܠܟ݂ܳ

ܰ
 ܒ݂ܳ
ܠܩܘ
ܰ  
ܐ ܕ ܐ  ܘܶܡܚܗ ݂ܳ

ܺܚܝܗܗ  ܘ  ܶܡܫܟ 
ܘ  
ܐ ܐ݈ܢܗܗ 

ܐ
ܗܗܪ ܐ ܚܡܐ

ܐ
ܐܺܣܝܗܗܪ

ܰ  
ܐ ܕ

ܐ
ܗܗܽ ܘܺܥܝܗܗ  ܘ ܰܥܡܐ

ܰ
 ܫܗܗܪ

ܘ
ܰ  
ܝ ܰܐܝ 

ܺ
  ܠ

جحودا و  ة تانا مربوطد) وقال لهما اكحةا إلى القرية التي نمامكما فللوق  تجدان ن
 ܂(1)( و اتياني بهما  فحالهمامعها 

ܐܺܡܝ 
ܰ
ܰܡܪ ܘ ܐ ܐܐ

ܐ
ܘ   ݈ܐܢ ܘܠ ܠܟ݂ܳ ܟ݂ܳ

 
ܐ ܕ ܘ  ܡܐ

ܘ
ܐܣܗܪ

ܶ
ܬ݂ܳ
 
ܗܐ ܕ ܐܪܥܐ ܰ  ܒ 

 
ܶ
ܽܘ
ܶ
ܗܐ ܰܐܺܣܝܗܪ ܢ ܫܰܡܝܐ ܰ ܶ  ܒ 

 
ܘ  ܘܶܡܗ 

ܘ
ܫܗܪ
ܶ
ܬ݂ܳ
 
ܗܐ ܕ ܐܪܥܐ ܰ   ܒ 

ܶ
ܗܽܘ
ܶ
 ܢ

ܐ
ܶ
ܐ ܫܪ ܫܰܡܝܐ ܰ   ܒ 

مدا في السماذ و كدل  قول لكم كل ما تربقونه على االرض عكون مربوطا  الحل ن) 
 . (1) ( في السماذ محلوال  رض عكون على األ  تحلونه
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بمعنددى  šəre شااِرااسددم المفعددول النكددرإل  قددد اسددتعملالكاتددب  يلالحددظ ننو 
نى المحددرر ، "المحلددول"  šaryā َشااريُاالمعرفددة مندده ، واسددم المفعددول "محلددول" 

 من القند ، ولم عأت بمعنى الحالل .

 

 كتو  ماكلى : šaryāَشريُا وبتحلنل كلمة 
، وكلد  ألن نو مفدر  ماند  نكدرإل ،: اسم مفعول مفر  مداكر معرفدة šaryāَشريُا 

السريانية تست دم األل  المسبوقة بالفتحة القويلة فى نهاعة االسدم للداللدة علدى 
ل السدددياق علدددى ننددده مفدددر  مددداكر نو التأننددد  فدددى حالدددة امطدددالق، ويدددد ،التعريدددع

 šərā شاُرامدن الفعدل المعتدل ارخدر  šəreشاِرا  فهدو معدر . نمدا االسدم المنكدر
 حلَّ " . –نطلل  –حرر "

هدى عةدارإل ه ãəreشاِرا سرإل الممالدة فدى اسدم المفعدول النكدرإل ونرى نن الك
عددن اجتمددا  عدداذ الم الفعددل مددع فتحددة لمناسددةة األلدد  ، وهددى توددةه عالمددة جمددع 

الجمددع منهددا للمفددر ، و  " الملدد  "  malkæَملُكااا  المدداكر المعرفددة ، كمددا نقددول 
ا   ُِ ًِ الجمددع  فالكسدرإل الممالدة هنددا عةدارإل عدن اجتمدا  عداذ"الملدو "،  malkeَملا

نقددول فمددع فتحددة التعريددع ، وتظهددر اليدداذ بعددد حددا  فتحددة التعريددع ل  ددافة ، 
ي  ُِ ًَ  .  malkayَمل

شااريُا تدر  فيدده اليدداذ ، فترددنر   ãəreشااِرا ولدال  نجددد نن التعريددع مددن 

šryā   نحددر  حددر  الوددنن بالفتحددة القرددنرإل الجتمددا  حددرفنن سدداكننن فددى نول
ركة الونن هى الفدارق الممندز بدنن اسدم ، وتعد ح šaryāَشريُا الكلمة ، فترنر 
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الفاعدل واسدم المفعدول فددى حالدة التعريدع ، فهدى فتحددة طويلدة مدع اسدم الفاعددل ، 
 . šaryāَشريُا وفتحة قرنرإل مع اسم المفعول ، نقول ،  šæryāُشريُا نقول 

التدى تللفدظ " َسدريا " د علدى اعتةدار  šaryāَشاريُا وعلدى كلد  عكدون معندى 
انية تقابل السنن فى العربية د بمعنى اسدم المفعدول مدن الفعدل نن الونن فى السري
ر " نى " المل  ر "" حدددرَّ وقدددد فسدددر القدددرآن الكدددريم هددداه الكلمدددة فدددى سدددورإل آل .  حدددرَّ

ْمدَراَن َر غ  إ نغ دي َندَاْرتل َلدَ  َمدا ف دي َبْقن دي عمران، فى قوله تعدالى }  إ ْك َقاَلد   اْمدَرَنتل ع 
را   التدى ندارت نن عكدون  ،هى نم مريم علنهما السالم ،ان هاهفامرنإل عمر  (1){  ملَحرَّ

العودوبه شدىذ مدن نمدر الداى  ،ر، نى : ال دالص هلل عدز وجدلرَّ َحدمافى بقنهدا المل 
 ،ى هللا الندار فدى بنتهدا مدريمفقدد وفَّد، الدنيا ، وألن الندار العكدون إال فدى الغلمدان 

 ر عيسى عليه السالم لنتحقل النار .رَّ حَ وجاذ المل 

ختلددد  المفسدددرون فدددى قولددده تعدددالى } فنا اهدددا مدددن تحتهدددا {  فندددرى وقدددد ا
الدةعر ننده جبريدل عليده السدالم، ويددرى الدةعر ارخدر ننده عيسدى عليده السددالم، 
وسدواذ نكددان المتحدددث جبريددل نم عيسددى علنهمددا السددالم، فالبددد ونن كتحدددث بلغددة 

يغا     َتْحَتددد   َتْحَزن دددي َقدددْد َجَعدددَل َربُّددد َنالالسدددندإل مدددريم ليقمددد ن قلبهدددا بقولددده }  {  َسدددر 
َشاااريُا والمقردددو  بالسدددرى هندددا هدددو المسدددي  عليددده السدددالم، وهدددى تقابدددل كلمدددة  

šaryā   .فى اللغة السريانية 

سريانية األصل، وهى من لغدة المسدي  ونمده  {سريا  }ولال  نرى نن كلمة 
 وهداا لديس عنةدا  فدى القدرآن والكندتقصر " ، وهدى بمعندى " المحدرَّ  علنهما السالم،

، بل نجده لوندا  مدن نلدوان امعجداز اللغدوى الداى جداذ مفسدرا  فى شىذمن عربنته 
، حن  ككر معنى كلمدة } سدريا { فدى سدورإل آل عمدران فدى قولده فى القرآن نفسه 
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را  تعددالى : }  ْمددَراَن َر غ  إ نغ ددي َنددَاْرتل َلددَ  َمددا ف ددي َبْقن ددي ملَحددرَّ  (1){  إ ْك َقاَلدد   اْمددَرَنتل ع 
ر عيسى عليده السدالم مدن مدريم ابندة عمدران علنهمدا السدالم لنتحقدل رَّ حَ وجاذ المل 
 النار .

 

ر"  وقدددد رَّ َحدد"المل   šaryāَشاااريُا كلمددة وقددد عسددأل الددةعر إكا كدددان معنددى 
ككرها القرآن فى سورإل آل عمران فلمداكا لجدأ القدرآن فدى هداا المو دع إلدى اللفظدة 

عمل اللفظددة العربيددة، م عسددتالتددى تقابددل } سددريا {  ولدد  šaryāَشااريُا السددريانية 
 : نال تحزنى قد جعل رب  تحت  محررا  ؟ قائال  

ر" فى العربية نشمل ونعم ، نى ننده عفندد معندى نقول : إن معنى الفعل "حرَّ 
السددريانية بددنن فددى حددنن تفددرق ، ، والتحددرر مددن العبو عددة والددرق القندددالتحدرر مددن 

التددى  šaryāَشاريُا مندده  واسددم المفعدول šərā شاُراالفعددل  المعنندنن ، فتسدتعمل
  َحاَرربمعندى التحدرر مدن القندد ، وتسدت دم الفعدل  د فدى العربيدة دتقابل } سدريا { 

…arrar   مَحاَررواسم المفعول منده mə…arrar  وهدو موافدل للعربيدة لفظدا  د
للكلمددة الكددريم د بمعنددى التحددرر مددن الددرق ، وعلددى كلدد  فاسددت دام القددرآن  ومعنددى

ا السدالم تعدد إعجدازا  لغويدا  ألنهدا تفندد مدعيسى ونمده علنهالسريانية وهى من لغة 
التأكنددد علددى نن التحددرر هنددا تحددرر مددن كددل نمددور الدددنيا إال عةددا إل هللا ، ولدديس 

  التحرر من الرق .

صددفة فعليددة فهددو كددالم  šaryāَشااريُا نن كلمددة  مددن نمددا مدداككره لوكسددنبر 
مكددن نن تكدددون بمعندددى عوال،  نعلددم مددداكا عقردددد بالرددفة الفعليدددةغنددر محدددد  ، وال

" مقلقا ، ولكن كتو  من خالل التحلنل اللغوى الاى قددمناه نن لوكسدنبر  "الحالل
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ليس عالما  باللغة السريانية، ويمكن القول بأن له معرفة بالسدريانية بالقددر الداى 
مددع فهددم سددقحى لقبيعددة اللغددة ومندداه  الةحدد   ،عمكندده مددن اسددت دام القددواميس

 .اللغوى المقارن 

نهدافدده ي دددم ل نددرى نن لوكسددنبر  كبتعددد عددن المددنه  العلمددى الرددحي  كمددا  
 (1)التددى كددرى ننهددا بمعنددى الزبنددب األبدديرو التددى تتودد  فددى عةددارإل " حددور عددنن " 

علمدددا  بدددأن مدددا إل " ح و ر " موجدددو إل فدددى العربيدددة والسدددريانية والعبريدددة، والمعندددى 
ل علددى المددرنإل المحددورى فنهددا هددو البيدداض والرددفاذ، والحددوراذ فددى العربيددة تقلدد

الودكدإل بياض العنن وسوا ها، وقد جاذت فى الوعر الجاهلى برديغة المفدر  فدى 
خمسدة نبيددات ل مسددة شدعراذ، وجدداذت بردديغة الجمدع فددى اثنددى عودر بنتددا  الثنددى 

 عور شاعرا  ، ناكر منها على سبنل المثال :

 عورو بن قلمن ةقول 

 واالدَع الَنب   َنرطى  ط  دقرو مَ في َروَ ِة       َوتَ  َحوراذَ َلها َعننل         

 خليفة بن بونروقول 

راٌ   ونه َحَجٌل        .(2)العنون  م الٌح طرفلها ساجيحلورل  حتى ن اَذ س 

 

 

 

                                                        

1  -  Luxenberg , Christoph : Die Syro  Aramaische lesart des Koran . Ein 

Beitrag zur Entschlusslung der Koransprache ,  144-153 . 
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 ثالثــا : لفـظ ) أحمـد (

 ثالث حاالت : القرآن الكريم له مع نسماذ األعالم

        maryamريَ  َماامثددل كلمددة  ،العلددم بلفظدده معربددا  اكر االسددم نن كلدد :األولــى

نن اسدددم مدددريم نم عيسدددى كدددرى األسدددتاك رةو  نبدددو سدددعدإل  إكا كدددان، و  م  "دَيدددرْ " مَ 
م، نصددله : َمددارى أل نمددا ، المققددع األول  علنهمددا السددالم، اسددم آرامددى َمْزجددى ملددرخَّ

ععنى باررامية " الر  " والمققع الثانى " نما " ععنى باررامية نعوا نفدس ماتعنيده    
م فيده المودا  إليده " األَمة  " عربيا ، فاسمها علنها السالم ععنى " نمدة الدر  " قلددغ 

على الموا  تعظيما  السم الر  تةار  وتعالى، وكدان حقده نن كنقدل : َمدارم نَمدا  
ددم بحددا  نلدد   ، كددامال  ، ولكددن المزجيددة سددهل  الهمددزإل، فأصددة  : َماريمددا، ثددم رلخ 

فدى  mariamل مدن نققده النوندانى  المد ال اتمدة، فأصدة  " َمدرَيم " طبدل األصد
 .(1)األناجنل النونانية، وهو نفس نلققه فى القرآن 

" َمدرَيم " اسدم آرامدى األصدل ،   maryamَماريَ  نن اسدم  نما الةاحد  فندرى 
دد  –" عظَّدم  بمعندى  arīm’اَريٍ  وهو اسم مفعول من الفعل المزيد بالهمزإل   –مجَّ

، والقيدا  فددى تردريع الفعددل  " رفددع "   rāmُر  شدرَّ  " مدن المجددر  األجدو  
  كما كلى : ،المزيد بالهمزإل

 naf ‘elنَفِعل         :المستقبل       af ‘el’اَفِعل         :الما ى
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 maf ‘alَمفعَل    :اسم المفعول       maf ‘elَمفِعل   :اسم الفاعل

ر  عدأتى مدن المسدتقبل بقلدب حد فدى اللغدة السدريانية يالحظ نن اسم الفاعدلو 
االستقةال ميما  بنفس الحركدة، نعندى الفتحدة القردنرإل، ويدأتى اسدم المفعدول علدى 
وزن اسم الفاعدل مدع فدت  ماقبدل ارخدر، ويكدون كسدر مدا قبدل ارخدر ممندزا  السدم 

 كما فى العربية . ،الفاعل، وفت  ما قبل ارخر ممنزا  السم المفعول

 : جه التالىعلى الو م الفا  للقيا ،  قد جاذ هاا الفعل بند نن

 nərīmنريٍ          :المستقبل        arīm’اَريٍ          :الما ى

 mərāmمُر     :اسم المفعول        mərīmمريٍ    :اسم الفاعل

 القيا  فيه :كان و 

 narīmنَريٍ          :المستقبل        arīm’اَريٍ          :الما ى

         maryamَمريَ   :مفعولاسم ال        marīmَمريٍ    :اسم الفاعل

القيا  فيده د  مع نن  ساكنا  د فى الم ال  للقيا  قد جاذ حر  االستقةال ف
اسددم  قددترتب علددى كلد  سدكون مدديم اسدم الفاعددل ، نمدافتحدة قرددنرإل، و نن عودكل ب
  məqāmمقُااا  كمدددا فدددى  ،علدددى وزن مرددددر الفعدددل المجدددر  فقدددد جددداذ المفعدددول

" نو بمعندى "ملقدام " قدام " qāmقُا  ا مردر الفعل بمعنى " عيام " على اعتةار ننه
 " ."نقام aqīm’اَقيٍ   على اعتةار ننها اسم مفعول من الوزن المزيد بالهمزإل  

وجدداذوا بمردددر المجددر  ليحددل  ،نن السددريان قددد خددالفوا الددوزن  يددرى الةاحدد و 
محل اسم المفعول من المزيد لكى عحافظوا على قدسية السندإل مريم التى هى فدى 

 لقوله تعالى : نظرهم نم امله،
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الون ي َونلمغ َي إ َلَهدْنن  م دْن }  يَسى اْبَن َمْرَيَم َنَنْنَ  قلْلَ  ل لنَّا   اتَّ   ل َعا ع  َوإ ْك َقاَل  َّ
ْند ل قلْلتلدهل َفَقدْد  ْةَحاَنَ  َما َعكلونل ل دي َنْن َنقلدوَل َمدا َلدْيَس ل دي ب َحدلِغ إ ْن كل  لون   َّ  َقاَل سل

مل اْلغلنلو    َ  إ نََّ  َنْنَ  َعالَّ ي َوال َنْعَلمل َما ف ي َنْفس   (1){ َعل ْمَتهل َتْعَلمل َما ف ي َنْفس 

بردديغة بهدداا الترددريع عكددون معندداه  maryamَمااريَ  وعلددى كلدد  فاسددم  
دإل  –" الملعظَّمة المفعول  فة "الملوَ  –الملمجَّ  .من هللا سةحانه وتعالى  رَّ

با  ولكدن مدع قلدب نو إبددال بعدر الحدرو ، العلم معرَّ ر االسم نن كاك : ثانيةال
الكدددريم عيسددى، فالمسدددي  عليددده السدددالم اسددمه فدددى القدددرآن  ن كلددد  مدددثال : اسدددممدد

ٌٌ  عيسدى، بننمدا هدو فدى األناجندل   نن والثابدد  " عودو  " التدى تلفدظ  ‛yešūيِشا
، وإنمدا يمالكدر  القدرآن "عيسى" الداى ور  فدى اسمالعر  لم عسمعوا من نررانننهم 
الوددنن فددى السددريانية تقابددل  نن علددى اعتةددار ،سددمعوها مددنهم " عسددو  " بالسددنن

 السنن فى العربية .

نما لماكا قال القرآن "عيسى" ولدم عقدل " عسدو  " التدى عرفهدا العدر  اسدما   
فى نعالمه األعجمية، ألنه لدو قالهدا الكريم للمسي ، فهاا من فرائد إعجاز القرآن 

العر  من العربية على معنى " الاى سا  " من سا  َعسدو  سدوعا  "عسو " لفهمها 
باالسدم "عيسدى" مقلوبدا  السدم عسدو  الكدريم ععنى  دا  وهلد ، ولدال  جداذ القدرآن 

 (2)ائع الهال  وإنما هو المل لَّص الناجى ليس هو الو مفا إل عكس معناه :
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التدى  {نحمدد  }مدة وهى حالة فريدإل فى القرآن الكريم تتمثدل فدى كل : ثـالثـةال
دولل  َّ  } فى قوله تعالى : ور ت  يَسى اْبنل َمْرَيَم َعا َبن ي إ ْسرائنَل إ نغ دي َرسل َوإ ْك َقاَل ع 

دْن َبْعدد م اْسدملهل  وِل َعْأت ي م  را  ب َرسل قا  ل َما َبْنَن َكَدمَّ م َن التَّْوَراإل  َوملَةوغ   َنْحَمددل  إ َلْيكلْم ملَردغ 
ا َجاَذهل  ْحٌر ملب ننٌ َفَلمَّ  . (1){  ْم ب اْلَبنغ َنات  َقاللوا َهَاا س 

 : لهاه ارعة هد ( فى تفسنره606قال الرازى ) ت

وقولده تعدالى: } َنْحَمددل { عحتمدل معنندنن نحدددهما: المةالغدة فدي الفاعدل، ععندي نندده 
نكثر حمدا  هلل من غنره وثاننهما: المةالغة من المفعدول، ععندي ننده عحمدد بمدا فيده 

 . .(2)امخال  واألخالق الحسنة نكثر ما عحمد غنره  من
 

 هد( فى تفسنره : 1250وقال الووكاني )ت 
ونحمد اسم نبننا صلى هللا عليه وسلم، وهو علم منقول مدن الردفة، وهدي تحتمدل 
نن تكون مةالغة من الفاعل، فيكدون معناهدا ننده نكثدر حمددا  هلل مدن غندره، نو مدن 

ه عحمددد بمددا فيدده مددن خرددال ال نددر نكثددر ممددا عحمددد المفعددول، فيكددون معناهددا نندد
 . (3)غنره
 

ندنهم لقد علر  خاتم الرسل بنن النا  قبدل النبدوإل باسدم " محمدد " ، وعدر  ب
فدى قولده  ور ت ،كره القدرآن بهداا االسدم نربدع مدرات، وكبعد النبوإل باسم " محمد " 

 تعالى :

                                                        

 ش 6ش ل  ال فة اآليو  - 1
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ْن  }  وٌل َقْد َخَلْ  م  ٌد إ الَّ َرسل لل َوَما ملَحمَّ سل  .(1){  َقْبل ه  الرُّ
وَل  َّ  َوَخاَتَم النَّب نغ ننَ }   ْن ر َجال كلْم َوَلك ْن َرسل ٌد َنَبا َنَحِد م   . (2){ َما َكاَن ملَحمَّ
مْ  }  ْن َربغ ه  ِد َوهلَو اْلَحلُّ م  َل َعَلى ملَحمَّ  .(3){  َوآَمنلوا ب َما نلزغ 
كنَ  }  ولل  َّ  َوالَّا  ٌد َرسل مْ  ملَحمَّ َحَماذل َبْنَنهل ار  رل اذل َعَلى اْلكلفَّ دَّ  .(4){  َمَعهل َنش 
 

د ، ولدو كدان القدرآن مدن عندد محمدد  {نحمدد  }وككره القرآن مدرإل واحددإل باسدم 
 لكدان نولدى بده نن كداكر اسدم " محمدد " فدى بودارإل " عيسدى " عليده د  كما كدعون 

و} السالم التى ور ت فى سورإل الر   را  ب َرسل  َنْحَمددل  ِل َعْأت ي م ْن َبْعدد م اْسدملهل َوملَةوغ 
. } 

 

كددر اسددم خدداتم الرسددل نمددام وتبددنن لنددا ارعددة نن عيسددى عليدده السددالم قددد كَ  
" صددلى هللا عليدده ليدده السددالم ككددر اسددم "محمدددولددو افتر ددنا نن المسددي  عقومدده، 

ننده  ويبددو، " "محمد وسلم  ون ترجمة إلى السريانية لما فهم اتةا  المسي  كلمة
، فيه من معدانى الحمدد والثنداذمعنى االسم بما  إلنهم جمها إلى لغته حتى عرلتر 

 .ناه فى لغتهم سمعوا هاا االسم وعرفوا معقد كتو  من هاا ننهم 
 

سدالم المسدي  عليده ال عملهاولنا نن نتساذل ماهى الكلمدة األصدلية التدى اسدت
سدالم برسدول عدأتى هدل عجدوز نن كةودر المسدي  عليده البلغته اررامية السريانية، 

من بعده اسمه نحمد، ثم عأتى خاتم الرسدل ويلندا ى طدول حياتده باسدم " ملَحمَّدد " ، 
  .ربما نن هاا االسم قنل بلغة المسي ، ونقل لنا القرآن المعنى الاى وصل إلنهم

                                                        

 ش144ش ل  عا  ميانة اآليو  - 1

 ش40ش ل  األحدافة اآليو  - 2

 ش 2ش ل  ومة ة اآليو  - 3

 ش 29ش ل  الصتح ة اآليو  - 4
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 ملَحمَّد و َنْحَمدل 
مَّدد، ى : حَ فعل َحمَّدد ، عقدال فدى الما د: اسم مفعول من ال فى العربية " ملَحمَّد" د 

ميمدا  بدنفس  ، بقلدب حدر  المودارعةاسدم الفاعدل: ملَحمغ ددو المودار : علَحمغ دد، وفى 
  مَّد بقلب كسرإل اسم الفاعل فتحة .: ملحَ اسم المفعولو الحركة، 

دَده، " فعل مودار  مسدند إلدى  دمنر المدتكلم مدن اد " َنْحَمدل  لفعدل َحم دد، ويقدال َحم 
، الموددار  مددع  ددمنر و نددى عليدده، نثنى: : الموددار  مددع المددتكلمو الغائددب: َعْحَمدددل
  .َنْحَمدل 

وجدنا نن الفعل الاى كدل علدى الحمدد  ،وبالةح  فى قواميس اللغة السريانية
"  ولفظدده السددريانى   …šabbaَشااحَ  والثندداذ فددى السددريانية  ون غنددره ، هددو : 

فدددى  لوددننألن ا ،" فددى العربيددة لفظددا  ومعنددى َسددةَّ َ والدداى عقابددل الفعددل "  َشددةَّ  "
دَد ، نى : عغظَّدَم ونثندى  تقابل السنن فى العربية، السريانية ومن معانيه نعودا : َمجَّ

َد ، وكالهما بمعنى الثناذ .  ، وكال  : َحم د ، والموي  َحمَّ

لكدى عردل لهم اسم خاتم الرسل إلى لغتهم د  عليه السالمد ولو ترجم المسي  
.  …məšabbaمَشاحَ  لقدال  الثناذ إلنهم اسم محمد بما فيه من معانى الحمد و 

  مَشاااااحَ نن السددددريانية تسددددت دم اسددددم المفعددددول ور  فددددى قددددامو  " زهريددددرا " و 
məšabba…   َشحَ  من المويšabba…  من الندا  وهدو  رغ  للداللة على الحل

 .(1)خنرهم ونفولهم 

                                                        

م ة 2000ةىن ة األف ثر حنم ن  يشر    ثرهع  األف  مه   حنرل ةحنتر  ي حنره ة رور ك شي  –يويييا ة قه  ق  يىب  - 1
 ش 366ص 
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َشاحَ  اسم مفعول مفر  مداكر نكدرإل مدن الفعدل  …məšabbaمَشحَ    فكلمة

šabba… َشاااحَ  قدددال فدددى الما دددى ألنددده عšabba…  نَشااااحَ  وفدددى المسدددتقبل

nəšabba…  مَشااحَ  واسددم الفاعددلməšabba…  بقلددب حددر  االسددتقةال ميمددا
 .نعوا  …məšabbaمَشحَ  بنفس الحركة ، واسم المفعول 

، وكلد  ألن نفسدها هدى صديغة اسدم المفعدول صديغة اسدم الفاعدل يلالحظ ننو  
، الحلددل إكا وقعدد  فددى نهاعددة الكلمددة السددريانية تمنددل إلددى فددت  مددا قبددل حددرو 

ة واألصل نن علكسر ما قبل ارخر مع اسم الفاعل ، وتقلب كسدرإل اسدم الفاعدل فتحد
، وألن آخر الفعل حر  الحداذ وهدو مدن الحدرو  مع اسم المفعول كما فى العربية

 الحلقية، جاذ اسم الفاعل موابها  السم المفعول.

اسدم  عملتسدتإل لهدا ، ومدن كلد  ننهدا ا الممندز واللغة السريانية لهدا خرائرده
، وينتقدل إلدى االسدمية بدالتعريع، ن نكدرإل للداللدة علدى الدزمن الحدالىالفاعل إكا كا

 ولدددال  فهدددم السدددريان لفدددظ .  جددداذ منكدددرا، فقدددد وألن االسددم العلدددم ال عجدددوز تعريفددده
علددى ننهددا  -ى عندددهم اسددم فاعددل نو مفعددول نكددرإل وهدد - …məšabbaمَشااحَ  

مَشااحَ  لددى المددتكلم وهددو المسددي  عليدده السددالم ، فيكددون  فعددل موددار  مسددند إ

məšabba…   فددى لغددة السددريان بمعنددى " َنْحَمدددل " وقددد نقددل لنددا القددرآن فهددم نتةددا
 المسي  للفظ السريانى .

ܗܐوتاكر نكثر المرا ر نن كلمدة 
ܐ
ܛ
ܺ
ܩܠ
ܰ
ܪ
ܰ بدرقلي  " التدى ور ت فدى إنجندل " ܦ 

 صلى هللا عليه وسلم ،ى محمد بوارإل للنبهى و ، كلمة كونانية األصل (1)كوحنا

                                                        

ܐ - 1
ܐ
ܐܢ
ܶ
ܶܥܐ ܘ ܝ ܶܡ  ܶܐܒ݂ܳ ܒ݂ܳ

ܐ ܐܐ
ܐ
ܢ
ܺ
݈ܐܚܪ
ܰ
ܐ ܘ

ܐ
ܛ
ܺ
ܩܠ
ܰ
ܪ
ܰ ܠ ܦ 

ܶ   
ܶ
ܘ   ܢ   ܠܟ݂ܳ

ܶ
ܽܘ
ܶ
ܢ ܗ   ܕ  ܘ  ܰܥܡܟ݂ܳ

ܗܗ ܂
ܰ
ܠ ة  ا ظرري ي حنرره  ( 16-14َم األَةَررَة )ي حنرره َ َ ُكررْأ  َ  زَرحنُرْ َ ررحنُكْأ ُ َ ررد ًَة عَ ررَي لحََنْمُكرر َ   َ َ اَن  َْ، ُررُب َ ررَ  اآلَف    ܠܥܐ
 ش 7 -16ة  ي حنه  26 -15
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 .(1)ترجمة مةاشرإل السم " نحمد " إك إنها  

هددو الوقددو  نمددام  يقددةنصددعب األمددور التددى تحنددر الةاحدد  عددن الحق إن مددن
ܐمرقل  لغوى ال نصل له فى اللغة المنسو  إلنها ، فمرقل  

ܐ
ܛ
ܺ
ܩܠ
ܰ
ܪ
ܰ الداى  ܦ 
ات اللغدة النونانيدة، كنقل فى النونانية باركلن  ال وجو  له فى الحقيقة بدنن مفدر 

عددددإل كلمدددات بوا لددده دوا لدده نسدددةا  شدددرعيا  فنهدددا، فددأتحددداول الكثندددرون نن كوجددد قدددو 
،  غندر ننهدم لدم كايددوا نه منهدا: إ، وقالوامنه فى الوكل والمنقوق  قريةة ،كونانية

 . (2)؟ رنكهم بأى  لنل. فهل عمكن نن نردقهم فى زعمهم 

آراميددة األصددل ، نقلهددا كاتددب  كلمددة لددى كلدد  فإننددا نددرى نن كلمددة بددرقلي وع
امنجندددل بلفظهدددا إلدددى النونانيدددة ، وبتحلندددل الكلمدددة نجدددد ننهدددا كلمدددة مركةدددة مدددن 

 . ليٍُطاأل  قفُرِ :  ، همامققعنن

 فااَرقمددن الفعددل  ،اسددم فاعددل مفددر  مدداكر نكددرإلفهى   pāreqفُااِرق فأمددا كلمددة
pəraq فُاااِرق عكدددون معندددى كلمدددة  ننقدددا " وحنن دددا  –" َخلَّدددص  بمعندددىpāreq 

اسم مفعول مفر  ماكر معرفة مدن فهى   līƒā ليٍُطا ونما كلمة، ملنق ا " –مل لغ ص "
 "."الملعون  līƒā ليٍُطاعكون معنى كلمة  " لعن " ومن ثم   lāƒ لُطالفعل 

ولفظهددا بددار ْقلي  ،   pāreqlīƒā قليٍُطااافُرِ وعلددى كلدد  عكددون نصددلها فددى لغتهددا 
وهددى بددال  صددفة ل دداتم الرسددل  ،هددا ى ال –ا الملعددون نق ددص نو مل  لغ ددمل  بمعنددى :
 كما تاكر نكثر المرا ر. ،وليس  اسمه د صلى هللا عليه وسلم د محمد

 الخاتمة
                                                        

    ظاهل احلد ة ل و : الكريا  ىة املكت و الت زحن حنو ة ال هوي  ة ةة ن اتليخ ش  - ا ظي     ش حنل امل ها : - 1
   م ش 2005كت و ال صهة ال هوي  وةايو احلحنهلى آ  ج ةو الحنا ر  الن هلىة اة  ال حنأ اجل ييوة   -                  

   ش   153ة ص م   2007ةشهل    ة آ االجنحنل ة احلسحنىن    ص  اليي  ة  كت و النهز   ة ال هوي   - 2
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على النحو  ، نور هافهاه بعر النتائ  التى تم رصدها فى الةح وختاما  
 التالى :

:  اختلد  علمداذ السدل  فدى وقدو  الملَعدرَّ  فدى القدرآن الكدريم إلدى ثالثدة آراذ .1
كهب نصحابه إلى نن القدرآن عربدى، ليسد  فيده نلفداظ نعجميدة،  وقد األول :

الثانى : قال نصحابه بوجو  نلفاظ نعجمية قلنلة ال ت رجده عدن كونده "قرآندا  و 
 عربيا " ، والرنى الثال  : حاول التوس  بنن الرنكنن السابقنن .

ى نقر جالل الدكن السنوطى صاحب كتا  امتقان بوقدو  األلفداظ األعجميدة فد .2
كثندر مدن األلفداظ التدى عمكدن ر هدا إلدى نصدول عربيدة، الالقرآن الكريم، ونقل 

نو جددداور سدددامية مودددتركة، ثدددم ات دددا المستودددرقون آراذ السدددنوطى منقلقدددا  
ونلفددداظ نخدددرى بمعدددان ت ددددم  عليددده فدددى إثةدددات عجمدددة هددداه األلفددداظ اعتمددددوا

انية ، نهدافهم، ومن كل  قدولهم : إن نصدل كلمدة "قدرذان" هدى "قريدان" السدري
بعجمددة  مدن لغدة امنجندل، وهدم بدال  عسدتدلون  ننهدا مدأخوكإل نو بمعندى آخدر

 اللفظ على عجمة الفكر .

وبتحلنل كلمتدى " القدرآن " و " قريدان " فدى  دوذ علدم اللغدة المقدارن، وجددنا  .3
، األمددر العربيددة والعبريددة والسددريانية كددل مددن الددراذ والهمددزإل فددىو جددار القددا  
احتفظد  بدالهمزإل  قدد األصل، كما نثبتنا نن العربيةننه جار سامى الاى كاكد 

والمردددر " قددراذإل " واالسددم المنسددو  بددالنون " لفظددا  وخقددا  فددى الفعددل " قددرن " 
قرذان " ، ومال  السريانية إلدى قلدب الهمدزإل عداذ لفظدا  وخقدا ، ممدا كددل علدى 

نن النددون مددورفيم موددتر  كددال  اثبتنددا  وقدددنن األصددل احتفظدد  بدده العربيددة، 
 .ت دم فى العربية والسريانية للداللة على النسب الااتى مس
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" سددريا " هدددى النهدددر  نقددل السدددنوطى عددن ابدددن حدداتم عدددن مجاهددد نن كلمدددةو  .4
كددرى لوكسددنبر  ننهددا سددريانية األصددل ولكددن بمعنددى " بالسددريانية، علددى حددنن 

مدن الحالل " وبتحلنل الكلمة وجدنا ننها من الكلمات األعجمية التى تعد لونا  
ن امعجاز اللغوى الاى جاذ مفسرا  فى القرآن نفسه، حن  جداذت بمعندى نلوا

ر " نى " المل  ر " وقدد فسدر القدرآن الكدريم هداه حَ اسم المفعول من الفعل " حرَّ رَّ
ْمدَراَن َر غ  إ نغ دي الكلمة فى سورإل آل عمران، فى قوله تعالى }  إ ْك َقاَل   اْمدَرَنتل ع 

را  َنددَاْرتل َلددَ  َمددا ف ددي َبْقن ددي  فددامرنإل عمددران هدداه هددى نم مددريم علنهمددا  {  ملَحددرَّ
السددالم التددى نددارت نن عكددون مددافى بقنهددا المحددرر، نى : ال ددالص هلل عددز 
وجدددل، الددداى العودددوبه شدددىذ مدددن نمدددر الددددنيا ، وألن الندددار العكدددون إال فدددى 
الغلمددان ، فقددد وفَّددى هللا النددار فددى بنتهددا مددريم وجدداذ المحددرر عيسددى عليدده 

 النار .السالم لنتحقل 

دوِل َعدْأت ي فدى قولده تعدالى : } وبدراسة كلمة " نحمد " التى ور ت  .5 درا  ب َرسل َوملَةوغ 
دددْن َبْعدددد م اْسدددملهل  { وجددددنا ننهدددا تفسدددنر كلمدددة " محمدددد " إكا  خلددد   َنْحَمددددل  م 

كلمددة " فددارقلي  "  إك نن السددريانية ، وننهددا ال عالقددة لهددا بكلمددة " فددارقلي  "
 بمعنى م لص نو منقا الملعون . ،لماهى إال صفة ل اتم الرس

نهددا أللفدداظ القرآنيددة التددى قنددل إبحثدد  كددل اقددد  هدداه الدراسددةوختامددا  ال ن عددى نن 
بداعدة ألعمددال قا مدة إن شداذ هللا، لداا نوجده الدددعوإل  انعتبرهد، بدل سدريانية األصدل

ععند النظدر فدى آراذ السدل   ،ألساتاتى وزمالئى فى  الت رص إلى عمل جماعى
هداه ارراذ م اللغة المقارن، والر  علدى مدزاعم المستودرقنن لتردحي  فى  وذ عل

 وجمعها فى مجلد واحد .
 .  وهللا ولى التوفيق، وهو نعم المولى ونعم النصير
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 الرموز الروتية للحرو  والحركات
  الرمز عربى سريانى  الرمز عربى سريانى
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  المققع*

a æ e ð i ñ u ý ə 
 عمنل إلى الكسر الممال لتعار البدذ بساكن . * السكون فى نول المققع

 ثـع البحـادر ومراجـمص
 

 أوالً : المصادر والمراجع العربية : 

طى، تحقنددل : االتقدان فدى علدوم القدرآن، جددالل الددكن عبدد الدرحمن السدنو  (1
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