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 :شبهة القراءة السريانية للقرآن الكريم: أوال

هذه الشبهة تقول ان القرآن الكرمي كتاب سريانني وهي دعوة استشراقية حديثة، ودعوى 
 .يان ننذ زن  طويلان يدا ييد  ي الكثري ن  اأحتنصريية حديثة كذلك، واالستشراق والتنصري يسري 

كثري ن  التيارات التنصريية واالستشراقية، وإن  فالس النعترب هذه الشبهة ن  أعظم دالئل إوحن  
كان هذه الشبهة يتبناها التيار املتطرف  ي االستشراق والتنصري، وهناك تيارات تتعانل نع هذه الشبهة 

 .ينوع ن  التحفظ والتوظيف
هذه الدعوى تقول ان القرآن الكرمي كتاب سرياين، مبعىن انه ليس عرييا، لذا ال يد وان يفسر 

يانية، وهذه الدعوى هي خامتة دعوات ورحالت سايقة  ي ايتداع هتم تصل إىل حد اإلسراف يالسر 
 .البالغ، فقد خرجنا ن  النمط القدمي الكالسيكي إىل منط نغال جدا  ي التطرف

 :النظريات الجديدة في الدرس القرآني: ثانيا
" حد ن  رجالكمنا كان حممد أيا ا: "ألف ياسم David powers: أحد املستشرقني امسه -

"Muhamad is not father of any of our man " ويىن هذا الكتاب على سقوط
حرف واحد أعاد يسببه كتاية التاريخ ( هو ظ  أهنا سقطت) ي خمطوطة " الكاللة"حرف الالم ن  كلمة 

 .اإلسالني يأكمله ننذ يدايته
وقد " Ur Kuran" " ورقرآن أ: "وعنواهنا Gunter luling: نظرية التيولوجي اأملاين -

وهذه النظرية نشأت  ي الدراسات اأديية ياعتبار ان النص " القرآن اأصل: "وتعين 4791نشرت سنة 
هذا املصطلح وطبقه على القرآن الكرمي، ليبحث " غونتر"االديب هو عبارة ع  تراكمات نتعاقبة فاستعار 

النصوص اليهونسيجيةن وقد ردت أجنليكا ع  أصله ياعتبار أن النسخة احلالية هي تركيب جلملة ن  
واعتربته حبثا فوضويا وحججه واهية تدور كلها  Gunterحبث  Angelika Neuwirthنويفرت 

 .على افرتاض غري ندعوم



االستشراق املتطرف وله ندرسة كانلة،  ي كتايه  وهو رنز John wansbroughنظرية  -
"quranic studies; sources and methodes… " نظرية جديدة حول القرآن أصل

يقول فيها ان القرى  مل يظهر إىل الوجود إال  ي أواخر القرن الثاين هجري، وأن اإلسالم ليس دينا 
جديدا، وإمنا هو دي  نزيج ناتج ع  الصراعات اليهودية املسيحية  ي اجلزيرة العريية، فليس  ي اإلسالم 

جة حبثه أن القرآن الكرمي نص يشري مل يظهر إال يعد أية أصالة، فنفى أشياء ن  يديهيات التاريخ، نتي
 وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم

وهو  " Hagarism" ي كتاهبما  Patricia Croneو Mecheal Cook:نظرية  -
كتاب يدرس  ي كربى اجلانعات اأورويية واأنريكية، وهو ن  الكتب املتطرفة جدان يفرتض ان 

وان املسلمني كانوا يسمون ياهلاجريني، وان نكة اليت نعرفها ليس  ي  نصطلح املسلمني نتأخر  ي الظهور
 .اجلزيرة العريية وإمنا  ي ننطقة الشام، وأعاطت قراءة التاريخ اإلسالني قراءة نتطرفة

 The: "هذا النمط ن  التطرف هو الذي حياول إحياءة امللحد اهلندي اي  الوراق  ي كتايه -
quest of the historical mohamad " 

 Robertهذا النمط املتطرف وجد طريقه  ي الدائرة اآلكادميية  ي العقود اأخرية حيث كتب  -
Spencer  وهوّ انريكيDid muhamad exist وتبىن رأي اي  الوراق 

وياللغات القدمية أنر ظهر  ي القرن ( اليهودية واملسيحية)حماولة ريط اإلسالم يالديانات القدمية  -
 Alphonseنا ذا اخذ حممد ن  اليهودية، وكتب  Abraham geigerالعشري ، وكتب 

Mingana  وهو قسيس عراقي آشوري، قال إن القرآن ال ميك  ان يفهم إال ياللغة السريانية اليت
 .ياملائة ننه 97تشكل 
وهو اسم نستعار لنصراين سرياين لبناين وكتايه  Christoph luxenburgمث جاء  -

ويقول فيه أن القرآن الكرمي ال ميك  ان يفهم إال يالغة السريانية أنه نشأ  ي " آنالقراءة السريانية للقر "
ييئة سريانية اليت كانت لغة اجلزيرة العريية، وأن القرآن كتب يالعريب ن  غري تنقيط لذا إذا نزعت التنقيط 

 .أستطيع قراءته ياللغة السريانية
 Gabriel Sawma "The Quran ظهر  ي نفس الفرتة كتاب  -

Misinterpreted mistranslated and misread, the aramic language of 
the quran " على تطرفها قد " يرتيكا كرون"وهو كتاب ضحل جدا ن  الناحية العلمية، إذا كانت

، فهذا الكتاب مل يصل إىل نستوى اهلواةن لك  Amatorsيان كتايه كتاب هواة " لكسربغ"اهتمت 
ي ويث صاحبه هذه الفكرة على النات، وهو يقول ان القرآن سرياين كله وأعاد قلب روج له نوقع تنصري 

 .القرآن رأسا على عقب



 Gerd Piun  "The Hidden Origins of islam , newكتب  -
research into its early history" "مجع جمموعة ن  الكتاب " أصول اإلسالم اخلفية

 .سالم فرقة نصرانية ظهرت  ي القرون اأوىل وان القرى  نص سريايناملتطرفني نثله وحاول ان يثبت ان اإل
 :أسباب انتشار هذه الشبهة: ثالثا

العنب "إىل السريانية فقال هي " حور العني"ن  أهم اأسباب ان لكسنبورغ حول ان يرد كلمة 
يث ع  اإلرهاييني ووصل هذا الكالم إىل اإلعالم و ي ظل محلة تشويه اإلسالم واملسلمني واحلد" اأييض

والتفجريني، وجد الغعالم الغريب  ي هذه القصة جماال للتنكيت واإلثارة، فقال إن الذي  يفجرون انفسهم 
يبحثون  ي آخر انرهم ع  حبات عنب أييض فهم قد خدعوا وظنوا اهنم سيلقون نساء  ي اجلنة وإمنا 

 .غاية نا يرجون هو عنب أييض
 رغكريستوف لكسنبو فرضيات  : رابعا

، كتاب تراتيل نسيحية كانت تتلى Lectionarأن القرآن ليس إال كتاب فصول هم فرضية أ .4
اليت تعين  " قريانا" ي القداس  ي سوريا، ولفظة القرآن  ي حتليله الفيولوجي نشتقة ن  الكلمة السريانية 

نتعاقبة  ي كتاب الفصول، وهبذا فإن القرآن هو كتاب فصول آراني سوري سرياين وقد شاركت أجيال 
 .تطوير هذه النصوص الكنسية لتنتج القرى   ي صيغته العريية  ي القرون الالحقة

ن  السريانية إىل اخلليط العريب " القريان" مل يك  يهدف حممد صلى اهلل عليه وسلم ن  ترمجة  .2
  هذا اجلهد اأراني السرياين، إىل إنشاء دي  جديد يل كان فقط ممثِّال إلرسالية تبشريية نسيحية، ولك

احملمدي احنرف ع  نساره  ي حدود القرن التاسع نيالدي، ليصبح دينا جديدا نستقال ع  املسيحية، 
فاحنرف املسلمون ع  دعوة حممد وحولوها إىل دي  جديدن وملا مل يعودوا يعرفون السريانية أضافوا النقاط 

وقد ( ا نا أدى على ظهور غريب القرآنوهذ)إىل القريان غري املنقط نتومهني أنه كتب ياللغة العريية 
 .لفظة قرآنية واشتغل عليها 97اعتمد  ي حتليله على 

 :استند  ي هذا التوجه على فرضيات فرعية كثرية ننها .3
 .السريانية كانت هي اللغة اأكثر استعماال  ي كل اجلزيرة العريية نطقا وكتاية حىت  ي احلجاز -
 . على حدود القرن الثان  نيالديسكان نكة ظلوا يتكلمون السريانية  -
م وكانت يدايتها خليط عريب  70اللغة العريية مل تبدا  ي االنتشار تدرجييا إال  ي يداية القرن  -

 .اراني سرياين
 .قضية النقل الشفوي للقرآن الكرمي ليست سوى اسطورة نتأخرة اعتمدت لتربير قدسية القرآن -

 :للقرآن الكريم مضمون كتاب القراءة السريوآرامية: خامسا
 :نقطع 40انقسم الكتاب على 

 .املنطلقات املنهجية للكتاب ونركزها أن القرآن هو القريان السرياين: 47 -4ن  



إشكالية  ي النص القرآين،  لكسنبرغفيها قراءة جديدة لآليات اليت اعتربها : 40 -44ن  
 .يت صاحبت النص القرآين عرب اأجيالوضم هذا اجلزء اإلشكاالت املعجمية واالشتقاقية والرتكيبية ال

 .نثلت سوء الفهم للقرآن اأراني اأصلي املقاطع اليت: 41-44ن  
طبق لكسنربغ نتائجه عرب إعادة كتايةسوريت الكوثر والعلق كتاية خمتلفة كايا ع   41-47ن  

   .املثبت  ي النص القرآين
 :أثر نظرية كريستوف لكسنبرغ على الفكر العربي: سادسا

يعد انتشار كتاب لكسنربغ يدأت الردود اآلكادميية وغري آكادميية عليه واليت انقسمت عند 
 :العرب وغريهم إىل ثالثة أصناف

 .الصنف اأول ن  العرب الذي عارض النظرية نعارضة كلية -
معاني القرآن ) رالف غضبان/ دالصنف الثاين عرض الكتاب يتجرد نطلق ونثاله اأول  -

الذي يعترب أول ن  ( لسان، كتاب المستشرق كريستوف لكسنبرغعلى ضوء علم ال
 (لؤي الشريف)قدم الكتاب  ي نؤسسة كونراد آدناور  ي لبنان 

والصنف الثالث عارض لكسنربغ  ي فرضياته العانة و ي كثري ن  اأنثلة والنتائج إال انه  -
وا يوجود ألفاظ ن  وافقه  ي تلك اليت ال تغري لفظ النص على اعتبار ان القدانى قد قال

 ي جملة احلياة الطيبة،  مثل محمد حسن زراقط)لغات خمتلفة  ي القرآن ومل يدركوها كلها 
 (متابعات نقدية لرسالة كريستوف لكسنبرغ ومنهجه

 :توظيف نظرية كريستوف لكسنبرغ في التنصير الحديث: سابعا
حلياة املسيحية، ميك  الذي يبث على قناة ا" سؤال جريء"ن  خالل تتبع حلقات يرنانج 

القول يأن تقريبا كل الربنانج اليت تبثها القنوات املسيحية واليت تتعلق يالطع   ي القرآن الكرمي، تكّرر 
نقوالت اإلستشراق القدمي وكذا احلديث على حد سواء، وذلك ن  قبيل يشرية القرآن والطع   ي 

انية للقرآن الكرمي، والتحريف الذي وقع  ي عملية نصدريته، والقول ياملصادر الكتايية واآلرانية والسري
 .نسخه

" سؤال جريء"و" خمطوطات القرآن"وهذا ناجنده يتكرر  ي كل الربانج املسيحية، نثل يرنانج 
على قناة " نعرفة احلق"و" اسألوا أهل الكتاب"و" حقيقة حممد"على قناة احلياة، و" ليك  نور"و
 .1الفادي"

سؤال جريء  ي حلقاته الكثرية واملطولة شبهة اأصل "ا يرنانج وأهم الشبهات اليت يطرحه
 :السرياين اأراني للقرآن الكرمي
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 :المصادر اآلرامية والسريانية للقرآن الكريم .1
 ضبف الحلقة هو جيريل صوما: شبهة التأثير اآلرامي السريانى على القرآن: 272الحلقة 
 :ريع نقاط أنلخص هذه احللقة ىف  أنميكننا 

خذت اخلط السرياىن و كذلك أفقد ادعوا ان اللغة العريية  :الطعن فى اللغة العربية- 4
 .التنقيط ن  السريان

أن ،و ه سرياينأنن على آوعلى هذا االساس قام يقراءة القر  :الطعن فى خط القران الكريم- 2
 .القرآن املوجود اليوم هو غري الذي كان

 يهذه الكلمات ه أنواعترب هذا دلياًل على  :مشابهة القران الكريم لكلمات سريانية- 3
 .2سريانية

وهذه الشبهة اليت يطرحها الربنانج ن  أخطر الشبهات اليت قد تؤثر على العقل املسلم العاني، 
 The Syro)) :-أصدر املستشرق اأملاين كريستوف لكسنبورغ كتايا يعنوان 2777في عام ف

Aramaic reading of the Koran))   ومل يك  ((آرانية للقرآن-راءة سريوق))أي ،
أكادمييا نثل أغلب أعالم االستشراق االئستعماري لك  كثري ن  اأكادنيني ن  غرييني  لكسنبورغ

وعرب قد مهوا مبنهجه ونتائجه وصاروا يسعون إىل تأصيلها يكل الطرق والوسائل، وكان عمله فاحتة قرن 
ريية اإلسالنية اليت مل ميت فيها االستشراق وظل حمافظا على  جديد  ي الدراسات االستشراقية للثقافة الع

كل مساته اليت ومسته  ي القرنني التاسع عشر والعشري ، يل إنه مل خيرج ع  رأي نارت  لوثر  ي القرآن 
لعين يائس يزخر باألكاذيب والخزعبالت وسائر إن القرآن كتاب : "القرن السادس عشر حينما قال

 3"األوهام
 شبهات في مخطوطات القرآن واللغة العربية: 333: الحلقة

إذاً فاحتمال قرائتها ميك  يعطينا قراءات أخرى ليست املعاين اليت أعطيت للنص أو الشكل أو "
التنقيط الذي للنص يالضرورة هو هو املقصود  ي اأول رمبا متت قراءة النص خطًأ رمبا ع  تعمد مت 

 ..."تغيريه رمبا أشياء كثرية
 4"جيب قراءة القرآن الكرمي قراءة سريانية: " 6:4 ) 2– ( 7:42
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مث اعلم أن اللغة السريانية هي : "يقول نطران دنشق إقليميس يوسف داود الرد على هذا
و  و أشهر اللغات السانية هي العريية. إحدى اللغات املعروفة يالسانية اليت يتكلم هبا ينو سام ينو نوح

إمنا ذكرنا العريية أوال يني اللغات السانية أن  و. ية يفروعه  الكثريةالعربية و السريانية و احلبش
ونعرفتها  .وأقدنه  وأغناه  ياعرتاف مجيع احملققني هي أشرف اللغات السانية ن  حيث هي لغة العريية

 .5"الزنة لكل ن  يريد أن يتق  حسنا نعرفة سائر اللغات السانية و ال سيما السرياين
 :شبهة القراءة  السريوآرامية للقرآن الكريم الرد على: سابعا

 :فرضية أن سكان نكة واجلزيرة العريية كانوا يتكلمون اللغة السريانية
 :فرضية أن اللغة العريية مل تتطور لتصبح لغة إال  ي القرن الثان 

 :فرضية أن نقل القرآن نشافهة نا هي إال أسطورة الحقة
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