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احلق يف ترمجة  مس لكلي

 !شخاصأسماء األ

 

 أبو كريم املراكيش: بقلم

 ابلاحث يف مقارنة األديان

 

 

http://www.islamhouse.com/ip/391757
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اللغة باتلوراة قد ذكر يف " صىل اهلل عليه وسلم"مد هل تعلم أن اسم انلىب حم

 ؟( 61:  5شرييم  –شريها )العربية ىف نشيد اإلنشاد لسليمان 

 
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt3005.htm 

 

مكتوب حبروف  61:  5انلص 
 متحركة

مكتوب بدون  61:  5انلص 
 حروف متحركة

;ַֹמֲחַמִדים,ְֹוֻכּלוֹ ,ַֹמְמַתִקים,ִֹחּכוֹ 
ִדיְֹוֶזהֵֹרִעי םְיר ְבנו ת,ֶֹזהֹדו  לִָׁ  .ּושָׁ

זהֹֹמחמדיםחכוֹממתקיםֹוכלוֹ
 ׃דודיֹוזהֹרעיֹבנותֹירושלם

 :المصدر

 :Hebrew OT 61:5שיר השירים 

Westminster Leningrad Codex 

 :المصدر

 Hebrew Bible 61:5שיר השירים 

إىل  باإلجنلزييةفرتمجتها  ַמֲחַמִדיםֹهلذه اللكمة العربيةتوجد ترمجات خمتلفة 

lovely   أوdesirable   مشتهياتبمعىن.  
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ختص سليمان عليه  ַמֲחַמִדיםيقول ايلهود أن تلك اللكمة العربية  س 

 .أنها ختص عيىس عليه السالم سيقول انلصارىبينما . ..السالم 

 !ىف ذلك الوقت أنها نبوءة تصف رجاًل لم يكن حياً واحلق 

تخدام ديمة قبل اسوكيف كتب باللغة العربية الق 61:  5وها هو انلص 

 .احلروف املتحركة ىف القرن اثلامن من اتلوراة العربية

http://scripturetext.com 

 

 
تتكون من أربعة حروف وتقرأ من ايلمني إىل  ַמֲחַמִדים  اللكمة العربية

 .الشمال
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كما ىه مكتوبة ىف شلكها األصىل  ַמֲחַמִדים  اللكمة العربيةفإذا قرأت  

ىف  يمعلماً بأن حرىف  ،يمحممد :دون حروف متحركة فإنها تقرأ اكآلىت

 .اللغة العربية تضاف من أجل مجع اجلاللة 

 "بن يهودا"اإلجنلزيى ى  بقاً للقاموس العربوط

 .حممد Mahammad  هو صحيح جتد انلطق ال

 61:  5نشيد األنشاد لسليمان 

 
http://biblos.com/songs/5-16.htm 
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بدون أى معىن إذن ملاذا تم هو لكمة عشوائية  حممدإذا اكن اسم ف

؟ من هنا (desirable"  )أو إىل ( lovely" )مشتهيات"إىل لكمه  ترمجتها

 .ة خطأ مما أدى إىل معىن خطأترمج   ַמֲחַמִדיםحممد   لكمة اكنت ترمجة 

 وهو بالعربية ىلع املوقع  61:  5إذا شاهدت هذا الفيديو نشيد سليمان 

youtube.com/watch?v=3YsA45CuvFk    سوف تستمع إىل

   .يمحممديقرأ هذه اللكمة  ة وهوالعربيباللغةصوت احلاخام 

 Strong's Concordanceوطبقاً لـ 

 ַמְחַמד: أصل اللكمة

 حممد اسم مذكر: الالكم جزء من 

 ؟" مشتهيات" صفةإىل   حممد  مذكراسم  وهو  ַמְחַמדترجم إذن ملاذا 

 (chamad" )دمخ"هو من   ַמְחַמדللكمة العربية  إن املعىن األصىل ل

دم  "اللغة العربية وىف " يرغب يسعد"ىه فعل " دمخ"تلك اللكمة  ِ  " َحم

 
http://concordances.org/hebrew/2530.htm 
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دم ىف اللغة العربية ف ِ د  فعل ىه  َحم ممَّ ىه اجلذر األول لللكمة العربية و ،حمح

د   " ممَّ  ". حمح

مثل  رتمجةال بأستخدام مواقع  ַמְחַמדهذه اللكمة العربية     ترمجتإذا و

http://www.freetranslation.com,  وhttp://www.worldlingo.com 

 ."حممد"  Muhammad إىل ترتجم   ַמְחַמדنجد أن لكمة   س
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اكنت تلك  http://translate.google.com الرتمجة وقعباستخدام م

وبعد " حممد" Muhammadسابقاً اىل  رتجمت ַמְחַמדاللكمة العربية 

 youtube.com/watch?v=3YsA45CuvFkوقع ظهور الفيديو ىلع م

،  (allowed)حممد إىل لكمة   Muhammad  تبدلت الرتمجة من   

 !يف الرتمجة بديل ثاين حممد Muhammad  وأصبح 

لكمة عشوائية بال معىن ىف اللغة  ىه حممداكن لكمة  إذا: سؤال هناالو 

 هلذة اللكمة العربية بالرتمجة اخلطأ" جوجل"موقع لماذا قام فالعربية 

لكمة  وىه ىف ابلداية وجعله بمعىن خطأ حممد وترجم ַמְחַמד

(allowed) . 

إنسان ىف ذلك الوقت اذلى أول هو انلىب حممد صىل اهلل عليه وسلم إن 

بال معىن ىف   ַמְחַמדوهذا جيعل لكمة حممد    حممد سم هذا االسىم بي

إنسان سوف يأىت ىف املستقبل السم اللغة العربية القديمة ألنها اكنت 

 .بهذا االسم الفريد

ْعبمٍد وإذا قرأت   ّم مم
ح
فإن الكثري رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لوصف أ

 ؟(5شرييم  –شريها )نشيد اإلنشاد لسليمان ل ة تماماً مطابقصاف من األو
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مْم تحْزِر بِِه صْعلمة  ومِسيم   ل ْلمة  وم مْم تمِعبْهح ُثح نح اخْلحلحِق ل سم بْلمجح الْومْجِه حم
م
ِة أ اءم اِهرح الْومضم ظم

ِِف  ل  وم حم تِِه صم ِِف صوم ف  وم ارِهِ ومطم ْشفم
م
ِِف أ ج  وم يْنميِْه دمعم ع  قمِسيم  يِف عم طم نحِقِه سم ِِف . عح وم

قمارح  تم عمالهح الْوم مم اِد الّشْعِر إذما صم وم ِديدح سم نح شم قْرم
م
ّج أ زم

م
لح أ ْكحم

م
رح أ ْحوم

م
ثماثمة  أ حِلْيمِتِه كم

ْحالهح ِمْن 
م
أ نحهح وم ْحسم

م
أ اهح ِمْن بمِعيٍد وم ْبهم

م
أ مْجملح انلّاِس وم

م
اءح أ لّمم عمالهح ابْلمهم إِذما تمكم وم

لْوح ا. قمِريٍب  نِْطِق حح ، . لْمم زماتح نمْظٍم يمنحدرنم رم هح خم نِْطقم ّن مم
م
أ ر  كم ذم فصل ال نمْزر  وال هم

ولٍ  مْشنمؤحهح ِمْن طح ٍ وال ت نْي  ِمْن قَِصم هح عم ة  ال تمْقتمِحمح بْعم وم . رم هح ْصنمنْيِ فم ْصن  بمنْيم غح غح

ْم قمًدا نحهح ْحسم
م
أ ًرا، وم نْظم ح اثلالثمِة مم نَْضم

م
ح . أ اءح يم قم فم ح رح ْوَِلِ . ّفونم بِهِ َلم وا ِلقم عح . إن قمالم اْستممم

ود   ْشح ود  حمم ْفح ْمِرهِ حمم
م
وا إىلم أ رح رم تمبمادم مم

م
إن أ ْفِند  . وم ال مح بِس  وم   .ال َعم

 :اخلاتمة

 الرتمجة اخلطأ

هذا  مشتهياتحلقه حالوة ولكه "

 .حبيىب وهذا خليىل يا بنات أورشليم

 الرتَحة الصحيحة

هذا حبيىب  حممدولكه حلقه حالوة 

 .وهذا خليىل يا بنات أورشليم

 

تنطوى ىلع قصد / صىل اهلل عليه وسلم  حممدسم انلىب ال اخلطأرتمجة الإن  

م بشارة هعن القارئ وإبعاده عن ف" حممد"اتلحريف إلخفاء اسمه احلقيىق 
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برساتله العاملية للك ماكن وزمان، واخلاتمة للنبوات مجيعاً  ونبوءة مقدمه

 .للبرشية مجعاءو

األىم مكتوب ان اسم انلىب  651القرآن الكريم ىف سورة األعراف ذكر وقد  

 .ىف اتلوراة واإلجنيل عند ايلهود وانلصارى
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م باملدينة املنورة عليه وسلصىل اهلل حممدمسجد الرسول   

 

م  عليه وسلصىل اهلل حممدمن خارج قرب الرسول   
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www.islamic-invitation 

 

 
  

 

 


