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ًف هذا البحث إىل التنبه ألمر جدير بـاالهتامم وهـو رضورة إملـام املـرتجم إملامـا كافيـا َدَه ً

لـرشعي والسـيام بمصطلحات أي فن قبل التصدي للرتمجة فيه, وحني يتعلـق األمـر باجلانـب ا
 أربع ترمجات تتصف بالتنوع ثاختار الباح وقد .برتمجة معاين القرآن الكريم فإن األمر يزداد أمهية

ً متثل اإلنجليزية الربيطانية هلجـة وأسـلوبا, تان إنجليزيتان, األوىل منهاموسعة االنتشار, منها ترمج
 ترمجة الرابطة للغة اليوربا يوربا, األوىل منهامترمجتان إىل لغة المتثل اإلنجليزية األمريكية, ووالثانية 

 وقـد أرشف ,الرتمجة اهلندية لكوهنا أحدث ترمجة يورباوية مل يتناوهلا ميزان النقدالثانية لشهرهتا, و
وتناول مدخل البحث التعريف باملصطلح الرشعي وأشـار .  من غري أهل اللغةملعىل إعدادها عا

الرتمجـة يف املجـاالت تهدت فيه, كـام تـضمن املـدخل رشوط إىل بعض املدارس العلمية التي اج
وبعـد هـذا املـدخل تنـاول . الرشعية, واجتهد الباحث يف صياغة الضوابط التي ينبغي مراعاهتـا

 فبـدأ بمـصطلح , وقد راعى الرتتيب اهلجائي للكلـامت,الباحث املصطلحات املختارة للدارسة
, واملتعـة , والظهـار, والطهـور, والزنـى, والزكاة, واجلمع بني األختني, وحترير رقبة,انصاإلح

 أن ثمة أخطاء وقعت يف الرتمجـات املتداولـة اليـوم ملعـاين :ومن أبرزها ,وانتهى إىل بعض النتائج
 وأن ,القرآن الكريم سببها التقصري يف فهم األلفاظ أو املصطلحات الرشعية عىل وجهها الصحيح

 أو حتريفها سواء ,موضعهاغري  وضع آيات من كتاب اهللا يف ًهلذه األخطاء آثارا سلبية قد تؤدي إىل
 . كام ذكر الباحث بعض التوصيات التي رآها مناسبة,أشعر املرتجم بذلك أم ال
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 ِّمقدمة
ٍكنت يوما يف مطالعة ترمجة عربية ملؤلف وضعه كاتبه باللغـة اإلنجليزيـة, ومل أجتـاوز  َّ ً ُ

ًبملل ناتج أساسا عام أجده من صعوبة ربـط يف القراءة بضع صفحات حتى انتابني شعور  ٍ
ُأطراف ما أقرأ بعضها ببعض, أو استنتاج يشء منطقـي حـصيلة ملـا قـرأت ً األمـر الـذي . ٍّ

ٍّأجلأين إىل البحث عن األصل اإلنجليزي, لعيل أظفر فيه بحل ليشء من ألغاز هذه الرتمجـة  ِّ َ
َّة يف واد آخر; فام السبب?ٍاألصل يف واد, والرتمج! ًالعجيبة, فكانت النتيجة عجبا ٍ 

ِّلعل ما يبادر إىل األذهان أن هذا املرتجم أحد رجلني, إما مزي ّ ًف ادعى صناعة هو َّ َّ
َّال يتقنها, أو أنه يتقن هذه الصناعة لكنه تعمد اخليانـة يف العمـل ّ ًوالواقـع أن أيـا. ّ  مـن ّّ

َّاألمرين مل يكن, بل إنصافا للمرتجم, فإنه يبدو من عمله أنـ ً ُ َه يملـك ناصـية اللغتـني; َ
َاملرتجم منها وإليها, لكن تلك كانت عدتـ َّ ه الوحيـدة, فهـو قليـل املعرفـة أو عـديمها ُ

ِّلفن الذي ألـف فيـه الكتـاب ومـصطلحات هـذا الفـنإىل ابالنسبة  ُ ِّّ ْ; إذ كـان الكتـاب ُ
ُتخصصا يف علم دراسة األديان, وبالتحديد مصادرم  .َّ اليهودية والنرصانيةً

ُإذا كان هذا ممكنا يف نقل معاين كتب ليس التحريـف والتبـديل : ُلت يف نفيسثم ق ُ ٍ ً
ُبغريبني عنها أصال, فام بال كالم اهللا املـصون −ٌكم لو أخطأ مرتجم ملعاين القرآن الكريم ً
. م? بـىلَ أليـست املـصيبة أعظـ?ٍ يف فهم يشء من مصطلحاته−من التحريف والتبديل

ُّفمن هنا جاءت فكرة تتبع ْ ه أهيا ؤ بعض الرتمجات املتداولة اليوم, فكانت النتيجة ما تقرِ
 . القارئ العزيز يف الصفحات القادمة إن شاء اهللا

ُمنهج البحث وحدوده ُ  
َّسلكت يف هذا البحث املنهج االستقرائي املقـارن ٍ تتبعـت عـدة مـصطلحات إذ. ُ َّ ُ

ْرشعية وردت يف كتاب اهللا تعاىل, عن طريق معاجم املعاين َ َ  واأللفاظ اخلاصـة بـالقرآن ٍ
ُالكريم, مقارنا بني ترمجاهتا يف عدد من ترمجات معانيه, إىل أن استقر األمر عنـدي عـىل  َّ ٍ ً ِ
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ٍاختيار بعض هذه املصطلحات للدراسـة, ومـن خـالل أربـع ترمجـات ملعـاين القـرآن 
 : الكريم باللغتني اإلنجليزية واليورباوية, هي

١ − )The Meaning of the Glorious Koran ( ــول ــاديوك بكث ــد مارم   ملحم
رتمجـة وهـي ال. م١٩٣٦ و١٨٧٥ّ, مسلم بريطـاين عـاش بـني عـامي −رمحه اهللا−

َّ مسلم يرتجم إىل لغته األصليةٍاإلنجليزية األوىل من رجل ِ ٍ . 
٢ − )The Noble Qur’an ( أرفنـغ . ومـاس بتللـدكتور) املعـروف باحلـاج تعلـيم

م, بعد أن أمـىض ١٩٨٨ عمله هذا عام َوهو مسلم كنَدي معارص, انتهى من). عيل
ًفيه مخسة وعرشين عاما ُوتعـد ترمجتـه أول ترمجـة ملعـاين القـرآن الكـريم تكتـب . ً ّ ٍُ َ

باإلنجليزية األمريكية, وكان هدفه منها تقـديم معـاين كتـاب اهللا ملـسلمي أمريكـا 
 . )١( عندهمْنيَالشاملية باللغة واألسلوب املألوف

٣ − )Al-Kurani Ti A Tumọ si Ede Yoruba ( ملجموعة من علامء بالد اليوربـا) يف
َّ, وقامــت بنــرشها رابطــة العــامل اإلســالمي بمكــة املكرمــة عــام )نيجرييــا َّ
ُوقد اصطلحت عىل تسمية هذه الرتمجة يف مواضع قادمـة مـن . م١٩٧٣/ه١٣٩٣

 . ً, اختصارا»ترمجة الرابطة«البحث بـ
ٍيـا, وبخاصـة يف نيجرييـا, وبينـني, فريقإولغة اليوربا من اللغات الرئيسة يف غرب 

 .وُوغُوت
٤ − )Al-Kurani Ọrọ Abẹmi Tootọ ( ّوهذه أيضا ترمجة يورباوية أعدها جمموعة من

ًأساتذة اجلامعات حتت إرشاف عامل هندي أقام يف نيجرييا مـدة مـن عمـره, وهـو ّ ٍ :
رتمجـة صدرت الطبعة األوىل من ال). رمحه اهللا تعاىل(ّالشيخ بشري أمحد حميي الدين, 

ّم, من دار نرش يف كريال باهلند, ومن ثـم فـإين سـأرمز هلـذه الرتمجـة يف ٢٠٠٣عام  َّ ْ ِ ٍ
 . »الرتمجة اهلندية«املواضع القادمة من البحث إن شاء اهللا بـ

                                                 
ــر  )١( ــة ص : انظ ــة الرتمج ــ(  ٣٧−٣٦مقدم ــة, بالوالي ــة أمان ــدار مكتب ــام اتإص ــة, ع ــدة األمريكي  املتح

 .)م١٩٩٢/هـ١٤١٢
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 .يف هذا املقامعليها هذا وهناك أمور منهجية حيسن التنبيه 
:  أعاله, أعنيًسوف أورد ترمجة اآليات املدروسة دوما وفق الرتتيب املذكور − ١

 .ًترمجة بكثول أوال, ثم ترمجة أرفنغ, ثم ترمجة الرابطة, ثم الرتمجة اهلندية
ّيف حالة وجود أكثر من آية قرآنية تتصل بدراسة معنـى مـصطلح معـني مـن  − ٢ ّ

خالل هذه الرتمجـات فـسيكون الرتتيـب وفـق ترتيـب الـسور واآليـات يف 
 .املصحف الرشيف

٣ −  ًقد يلحظ القارئ أخطاء أخر َ  مل يـتم ,يف الرتمجات التـي شـملتها الدراسـةَ
 .ليها لكوهنا خارج نطاق البحث, فعدم التنبيه ال يعني إقرارهاعالتنبيه 

 تصار عىل هذه املصطلحات قسبب اختيار الرتمجات األربع واال
َّلقد اخرتت هذه الرتمجات األربع العتبـارات معي ّنـة, مـن أمههـا مراعـاة التنـوع ُ

ً, رأيت أن أختار ترمجة متثل اإلنجليزية الربيطانية; هلجـة وأسـلوبا, لذا. وسعة االنتشار ً ّ ً ُ
 ًاإلنجليزية األمريكية; هلجة وأسلوبا كذلكِّمتثل وأخر ال الرتمجتـني أن مـع مراعـاة . ً
ّإىل حقبة زمنية واحدة, إذ تفصل بني صدور ترمجة بكثول وترمجـة أرفنـغ مـدة تنتميان 

ًتصل إىل نحو ستني عاما  ات مـن القـرن املـيالدي املـايض, يت األوىل يف الثالثينصدر(ّ
ُباإلضافة إىل ما يلحظ من غلبة منهج التغريـب ). والثانية يف التسعينات من القرن نفسه

عىل ترمجة بكثـول, بيـنام ) املحافظة عىل األصل أو نقل القارئ إىل النص قدر اإلمكان(
. ب النص إىل خربات القارئ وثقافتهالسائد يف ترمجة أرفنغ هو منهج التوطني, أي تقري

ّوقد حظيت الرتمجتان بإعادة الطبع مع التنقيح أكثر من مرة, إال أننا ال نر التعـديل يف 
 .املسائل املتعلقة باملصطلحات الرشعية اآليت ذكرها يف هذا البحث إن شاء اهللا

ُاخـرتت ترمجـة إذ لغة اليوربا فقد كان يل يف االختيار معيـار آخـر; إىل أما بالنسبة 
والرتمجـة . ًالرابطة, لكوهنا أشهر الرتمجات اليورباوية وأكثرهـا انتـشارا عـىل اإلطـالق

فـيام −اهلندية, لكوهنا أحدث ترمجة يورباوية مل تطلهـا أي دراسـة نقديـة مـن ذي قبـل 
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ً, ولكوهنا متثل توجها جديدا وفريدا−أعلم ً لغة اليوربـا; إىل  من نوعه حتى اآلن بالنسبة ّّ
 . ٌهنا الرتمجة الوحيدة التي أرشف عىل إعدادها عامل من غري أهل اللغةكو

 بعـد اسـتعراض −ُكام أسـلفت–عىل املصطلحات املختارة فقد جاء االقتصار أما 
ًعدد كبري جدا من املصطلحات الرشعية من خالل هذه الرتمجات األربع وغريها, ومن  ّ

ّثم توصلت إىل أن اخلطأ يف ترمجة هذه املصطل ُ  حتريـف ُبُّترتحات هو األبرز من حيث ّ
 عن مواضعه عىل موقف بعض أو مجيع هذه الرتمجـات األربـع مـن مـصطلح أو ِمِلَالك
 . آخر

َّوأخريا جتدر اإلشارة إىل أن مجيع هذه املصطلحات تتعلـق بـالفروع  أو األحكـام  ً
 .  العملية يف اإلسالم

 هدف البحث وأسئلته
َليس هدف هذا البحث تتبع َّوب أي ترمجة بقـصد الطعـن فيهـا أو النيـل مـن  عيُّ

ّواضعها, بل هيدف إىل التنبيه ألمر أر أنه جدير باالهتامم, أال وهو أمهية إملام املـرتجم  ٍ
ّإملاما كافيا بمصطلحات أي فن قبل التصدي للرتمجة فيه ٍّ ّ ً َّوحني يتعلـق األمـر باملجـال . ً

ٍالرشعي, وبوجه خاص ترمجة معاين كالم اهللا ً تعاىل, فال ريب أن األمر يزداد أمهيةِّ َّ َ  . 
ِفعىل ضوء ما رس  :م هلا من األهداف, تتحدد أسئلة هذه الدراسة كاآليتُ

ّ هل يكفي جمرد إتقان اإلنسان للغة املصدر واللغة اهلدف−١ ي للرتمجـة ِّللتصد )١(َّ
 ٍّيف كل فن?

 مرجعها اخلطـأ  وهل ثمة أخطاء وقع فيها بعض مرتمجي معاين القرآن الكريم−٢
 يف فهم املصطلحات الرشعية? 

ٍالنقل األمني املتوقع من مرتجم ملعاين كالم اهللا?يف  ما مد تأثري ذلك −٣ َّ 
                                                 

اللغتـان : قـصد هبـامُيمـصطلحان ): Source and Target Languages(اللغة اهلدف اللغة املصدر و  )١(
 .  املرتجم منها وإليها
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 :املدخل, ويتكون من عنرصين
 ما املصطلح الرشعي?: العنرص األول

ًب من كلمتني,  فيتطلب التعريف به التعريف أوال َّ مرك»املصطلح الرشعي«لفظ 
 .بجزئيه
, واالصطالح يف لغـة العـرب »االصطالح« اسم مفعول من »املصطلح«: نقولف

ُتـصالح القـوم, واصـطلحوا, وأصـلحت : يقال. التوفيق: , وهو»لحُّالص«مأخوذ من 
ًويطلق أيضا عىل العرف اخلاص. )١(بينهم ومن هـذا قـول اجلرجـاين يف التعريفـات . )٢(ُ

لفظ «,  أو » وضع اللفظ بإزاء املعنىٍاتفاق طائفة عىل«: »االصطالح«ّوهو يعرف بلفظ 
َّمعني بني قوم معينني ّوغري بعيد عن هذا ما أدىل به أبو البقاء الكفوي, حيث عرف . )٣(»َّ

 . )٤(»اتفاق القوم عىل وضع اليشء«: ًاالصطالح قائال
ّفيستفاد من هذا كله أن اللفظ املـصطلح  مـا وضـعه قـوم أو طائفـة معينـة : هـو,ّ

ٍد معنيللداللة عىل مقصو ّ. 
َّهناك مدرسة أخر يف حتديد املراد باملصطلح, وهي التي تر أن  عمليـة االصـطالح َ

َّ وإنام هي نقل; أي نقل للفظ قد وضع أساسا ملعنى معني,ًليست وضعا ً ُ ِ, فينقله املـصطلحون ٍ
ٌّوقد عكس هذا االجتاه التعريفي لالصطالح ما أورده أيضا كـل مـن . إىل مقصودهم اجلديد ً

اتفاق قوم عىل تسمية اليشء باسم ما, ينقل عن «: رجاين والكفوي, من أن االصطالح هواجل
إخـراج «أو . )٥(»إخراج اللفظ من معنى لغوي إىل آخـر ملناسـبة بيـنهام«: , أو»موضعه األول

                                                 
 .)ص ل ح: مادة(املصباح املنري ألمحد بن حممد الفيومي   )١(
 .٥املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القديم واحلديث, لألمري مصطفى الشهايب ص  )٢(
 .٤٤حممد اجلرجاين صالتعريفات, لعيل بن   )٣(
 .١٢٩ص ّالكليات أليب البقاء أيوب بن موسى الكفوي  )٤(
 .٤٤التعريفات ص  )٥(
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 . )١(»اليشء عن املعنى اللغوي إىل معنى آخر لبيان املراد
 راجع إىل مـسألة أصـولية تنـازع −ًوإن كان لفظيا−ولعل اخلالف بني املدرستني 

 اصطالحية? وليس هذا جمـال البـسط وهل اللغة وضعية أ: ًفيها العلامء قديام, أال وهي
مـسألة ْموضـوعنا هـذا, وذلـك أن نلحـظ إىل لكن هناك ما هو أهم بالنـسبة . يف مثلها

لفـظ مـن إخـراج ال«: قالفًجوهرية أشار إليها اجلرجاين يف أحد تعريفاته املنقولة آنفا, 
 أو ,عْضـَفاالصطالح, سواء قلنا إنـه مـن بـاب الو. »ملناسبة بينهاممعنى لغوي إىل آخر 

ٍقلنا من باب النقل, ال يعني ترك احلبل عىل الغارب, بل ال بـد مـن وجـود مناسـبة, أو  ّ
ــه  ــوي ومدلول ــظ اللغ ــدلول اللف ــني م ــربت ب ــغرت أو ك ــشاهبة ص ــشاركة, أو م ْم ْ ٍ ٍ

 .)٢(املصطلحات العلمية: ً أيضا الشهايب يف كتابهه هلذاَّوقد نب. االصطالحي
ْ فنسبة إىل الرشع, وهو»الرشعي«ا لفظ َّأم َّ رشع اهللا كـذا, : يقال. البيان واإلظهار: ً

ًأي جعله طريقا, ومذهبا خللقه  .)٣(الطريقة اإلهلية: الرشيعة, وتعني: ومن ذلك أيضا. ً
َّإذا, نخلص من هذا إىل أن  املعنى املطابق ملا أراده الشارع  هو»املصطلح الرشعي« ً

ــن . احلكــيم ــرشعية م ــور ال ــو أدق; ألن األم ــرشعي, وه ــاملعنى ال ــضا ب ــسمى أي َّوي ّ ً ّ
 . )٤(موضوعات الشارع وحده, وال دخل فيها الصطالح الناس أو اتفاقهم أو وضعهم

ومن الصعوبات التي قد يواجههـا مـرتجم معـاين القـرآن الكـريم عنـد ترمجتـه 
 . ّعية أهنا ليست كلها عىل وترية واحدةللمصطلحات الرش

ّفهناك مصطلحات موجودة أصال يف اللغة العربية, لكن الرشع جعل هلا داللة  • ً
الصالة, والـصيام, واحلـج, والـدعاء, والعبـادة, : ًأو مفهوما جديدا, كألفاظ

                                                 
 .١٢٩ّالكليات للكفوي ص  )١(
 .٦مرجع سابق ص  )٢(
, و التعريفــات ٢٦١ص: املفــردات يف غريــب القــرآن للحــسني بــن حممــد الراغــب األصــفهاين: انظــر  )٣(

 .٥٢٤ّ, و الكليات للكفوي ص١٦٧للجرجاين  ص
 .ٍ بترصف– ١٢٩الكليات ص  )٤(



 

٢٣٨ 

 .والطهارة, وغريها
يعة وهنالك مصطلحات جديدة مل تكن مألوفة يف لغة العرب قبل جمـيء الـرش •

القرآن, واإلسالم, واألذان, والزكـاة, واجلهـاد, وفتنـة : اإلسالمية هبا, ومنها
 . )١(القرب, وغري ذلك

ُوثمة مـصطلحات أخـر • َ ً وافقـت مـا كانـت العـرب تعرفـه مـن قبـل شـكال ُ ُ
ًومضمونا, قلبا وقالبا, مثل ً ْالكعبة, واجلزية, واخلراج, وغريها: ً ِ)٢(  . 

 ة يف املجاالت الرشعية رشوط الرتمج: العنرص الثاين
من ميادين الرتمجة العلوم الرشعية عىل اختالف أنواعها, وتأيت يف قمة ذلك ترمجة 

ًفال غرو إذا أن جيتهد العلامء واملختصون يف وضع ما يرونه كفيال . معاين القرآن الكريم ّ ً
 . ّبمنع وقوع التجاوزات أو األخطاء يف هذا امليدان احلساس

ً ما يشرتط يف الرتمجة عموما من رضورة املعرفة باللغتني املـرتجم َّ كلَّواحلقيقة أن ُ
ّمنها وإليها, ودقة اختيار األلفاظ املؤدية للمعاين املطلوبة, ورضورة االتصاف باألمانـة 
. العلميــة, وغــري ذلــك مــن الــرشوط, جيــب توافرهــا يف الرتمجــات الــرشعية كــذلك

م هبـا عنـدما تتعلـق الرتمجـة بمجـال مـن  ينبغـي االهـتامًوباإلضافة, فإن هناك أمـورا
 :  املجاالت الرشعية عىل وجه خاص, ومن أبرز هذه األمور

ًأن الرتمجة جيب أال خترج عن األصول املقررة يف الرشيعة اإلسالمية, أصـوال  − ١ ّ
 .ًوفروعا

                                                 
ّالصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمهـا أليب  احلـسني أمحـد بـن فـارس, : انظر  )١(

فقـه النـوازل : ضـمن كتابـه(, واملواضعة يف االصطالح للشيخ بكر بـن عبـد اهللا أبـو زيـد ٨١−٧٧ص
١٣٧−١/١٣٤.( 

: كل وحلول,  لألستاذ الدكتور حسن بن سعيد غزالة, املدينة املنـورة مشا–ترمجة املصطلحات اإلسالمية  )٢(
ندوة ترمجـة معـاين القـرآن الكـريم; : من بحوث(هـ ١٤٢٣ٍجممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف, 

 .١ص) تقويم للاميض, وختطيط للمستقبل



 

٢٣٩ 

ٍ مصادر الرشيعة اإلسالمية من كتاب وسنّة كلها باللغة العربيـة, فـأي َّوبام أن − ٢
 جيب أن تتفق مع ما تدل عليه قواعد هذه اللغة وحتتمله من ترمجة لنصوصهام

 .معاين
ًأن  يكون املرتجم ملام − ٣  بمعاين األلفاظ واملصطلحات الرشعية, ومن املهـم أن ّ

 .  ّيستند يف ذلك إىل الكتب املتخصصة يف هذا اجلانب
ٍأن يكون املرتجم بعيدا عن امليل إىل معتقد خاطئ خيالف ما جـاء بـه القـرآن  − ٤ ً

 .ة يف مجيع أبواب العقيدةوالسنَّ

االلتزام باستخدام املصطلحات والتعبريات اإلسالمية عند الرتمجـة, وجتنـب  − ٥
املصطلحات اخلاصة باألديان األخر. 

ّوإذا كانت الرتمجة لنصوص القرآن الكريم خاصة, فباإلضافة إىل ما تقـدم جيـب  ً
 : ّالتقيد بالرشوط والضوابط اآلتية

َّوص القرآنية ترمجة حرفيـة, ألن القـرآن كـالم اهللا املنــزل حترم ترمجة النص   − ١
عىل رسوله, املعجز بألفاظه ومعانيه, املتعبد بتالوته, فرتمجته ترمجـة حرفيـة 

 .ًخترجه عن أن يكون قرآنا
ً بـديال عـن القـرآن هاُّدَوكذلك الرتمجة املعنوية أو التفـسريية, ال جيـوز عـ   − ٢

, فالواجـب أن يكتـب القـرآن الكـريم لذا. الكريم, بحيث يستغنى هبا عنه
 .ًباللغة العربية أوال, وإىل جانبه الرتمجة لتكون كالتفسري له

عدم إخضاع الرتمجة للرؤ املذهبية, أو االجتهادات الشخـصية, أو اآلراء    − ٣
 .الفلسفية والعلمية

 .االلتزام بقواعد التفسري املعتربة, والرجوع إىل مصادر التفسري املعتمدة   − ٤

ًم نقل املعاين إىل اللغة املرتجم إليها من القرآن الكريم مبارشة, ال مـن أن يت   − ٥
 .خالل لغة أخر وسيطة

  ّااللتزام بوحـدة ترمجـة األلفـاظ القرآنيـة املتكـررة, مـا مل ختتلـف معانيهـا    − ٦



 

٢٤٠ 

 .ًوفقا للسياق

٧ −    ,اإلبقاء عىل األلفاظ واملصطلحات التي تتعذر ترمجتها إىل اللغات األخر
ة تقريبية هلا بني قوسني, أو رشحهـا يف احلـوايش, أو يف قائمـة مع ذكر ترمج

 .تلحق بالرتمجة
االلتزام بقراءة واحدة فقـط يف الرتمجـة كلهـا مـن بـني القـراءات القرآنيـة    − ٨

 .املتواترة

 بعض اآليات القرآنية ببعـضها عنـد الرتمجـة عـن طريـق اإلحـاالت ُطْبَر   − ٩
)cross-references(;ًيم ناســخا ومنــسوخا, وعامــا ّ ألن يف القــرآن الكــر ً ً

ًوخاصا, ومطلقا ومقيدا ً ًّ . 

ُإذا كان آلية قرآنيـة معنيـان متـساويان يف األمهيـة, يـذكر أحـدمها يف مـتن    −١٠
 . )١( واآلخر يف احلاشية,الرتمجة

وبعد هذا املدخل, نـأيت اآلن عـىل املـصطلحات املختـارة للدراسـة واحـدة تلـو 
 .ئي للكلامتأخر, مراعني يف ذلك الرتتيب اهلجا

                                                 
−١/١٧مد حـسني الـذهبي, التفسري واملفرسون, للدكتور حم: راجع يف هذه الرشوط والضوابط كال من  )١(

,  ودور الرتمجـة الدينيـة يف الـدعوة إىل اهللا ٣١٤, و مباحث يف علوم القرآن, للشيخ منّاع القطان, ص٢١
, و رشوط وضوابط الرتمجة ملركز الرتمجات بمجمع امللك فهد ٤٥−٤٣تعاىل, لعبده بوريام النيجري, ص

 .لطباعة املصحف الرشيف



 

٢٤١ 

 اإلحصان : املصطلح األول
ُأحصنته, وحصنته, فهو حصني; أي منيـع: املنع, يقال: أصل اإلحصان يف اللغة َُّ .

َاحلصن, وهو املكان الذي ال يقدر عليه الرتفاعه: ومنه ُ ُ ْ ِ)١(. 
ٌّواإلحصان مصطلح رشعي ورد يف القرآن الكـريم يف عـدد مـن الـسياق, كلهـا  ُ

 . متناعحول املنع واالتدور 
  a b    c `  _    ~ { | ﴿: ّفقد ورد بمعنى العفة, كام يف قوله تعاىل

d   e f ﴾ ]وقولــــه تعــــاىل]٤: النــــور  , :﴿ f   g h i j     

k  l m n   o p   q r ﴾ ]٢٣: النور[   
     :﴿r s t u v w xَّوجاء بمعنى احلرية, وهو املـراد يف قولـه    

y z { | } ~ _   ` ba ﴾ ]٢٥: نساءال[   
ّوورد كذلك بمعنى التزوج, وذلك يف قوله جل وعال ّ :﴿ B C D 

E F G IH  ﴾ ]٢٤: النساء[. 
 x y z ﴿: ُوقد استعمل أيضا بمعنى اإلسالم, وهو املراد يف قوله تعاىل

  عىل قراءة ]٢٥: النساء[ ﴾ ¤¥ £ ¢ ¡ �   ~ {  | }
َمن قرأها من القرأة بفتح مهزة  َفإذا تزوجن: م فاملعنىَّقراءة الض, أما عىل »ّأحصن«َ ّ)٢(  . 

ِّكام جاء يف سياق آخر بمعنى اإلحصان الرشعي املوجب حلـد الـرجم يف الزنـى,  ِ ّ ٍ
 N O P Q R S T      U V ﴿: ّوذلك يف قول الباري جل وعـال

W YX ﴾ ]ْحم:  أي ]٢٤: النساء  .نني بالنكاح ال بالزنىِصُ
                                                 

 . يف كليهام»ح ص ن«فريقي, واملصباح املنري للفيومي مادة لسان العرب البن منظور اإل  )١(
تفـسري (, واجلـامع ألحكـام القـرآن ٢٤−٥/٢١) تفـسري الطـربي(جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن   )٢(

 .٤٧٧−١/٤٧٦, وتفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري ٥/١٤٣) القرطبي



 

٢٤٢ 

َّواجلـامع ألنـواع اإلحـصان أنـه «: −ُّ النـووي فيام نقل عنه– ُّوهلذا قال الواحدي
َفاحلرة متنع نفسها, ويمنعها أهلها; والعفة مانعة من الزنى; واإلسـالم مـانع مـن . املنع َ ُِ ِ ّ ُ َ َّ

ُالفواحش; واملزوجة يمنعها زوجها, ومتتنع به َّ«)١(    . 
هــذا باختــصار مــدلول اإلحــصان يف الــرشع, بعباراتــه و إشــاراته, فلننظــر يف 

  ?ّمجات حتت الدراسة كيف ترمجت اآليات ذات الصلةالرت
١ (﴿ r s t u v w x    y z...﴾ ]٢٥: النساء[   

1- And whoso is not able to afford to marry free, believing women… 
2- Any of you who cannot afford to marry respectable believing 

matrons… 
3- Ẹnikẹni ti ko ba ni agbara owo lati fẹ ọmọluwabi onigbagbọ-ododo 

adelebọ … 
4- Ẹnikẹni ti ko ba si ni ikapa owo, lati fẹ (awọn ọmọluwabi) awọn 

olusọ abẹ (wọn) ti wọn jẹ onigbagbọ-ododo … 

ًفمن بني هذه الرتمجات مل يأت يشء منها موافقا ملعنى اآليـة غـري ترمجـة بكثـول; 
أمـا اآلخـرون, .  )٢(, وهذا هو الـصواب»احلرائر« يف اآلية بـ»تاملحصنا«حيث ترجم 

َّقوا لفهم هذا املصطلح الرشعي حسب الـسياق فراحـوا يرتمجونـه بـام ال يتفـق َّوفُفلم ي
 . ومعنى اآلية الكريمة

ٍغري كاف لنقل مقـصد ) respectable (»املحرتمات«هنا بـا فتعبري املرتجم أرفنغ ه
ية الكريمة, أال وهو مرشوعية الزواج مـن اإلمـاء ملـن ال قـدرة الشارع من سياق هذه اآل

ًلديه عىل الزواج من احلرائر, ختفيفا له ورخصة ٌّوبينام أتى كل من ترمجة الرابطة والرتمجة . ً
 إىل املعنـى, »ّالثيبات«, لكن يكمن اإلشكال يف إضافة األوىل لفظة »احلرائر«اهلندية بلفظ 

                                                 
املطلع عىل أبواب املقنـع ملحمـد بـن أيب : ًوانظر أيضا, ٣٢٤−٣٢٣حترير ألفاظ التنبيه لإلمام النووي ص  )١(

 .٣٧١الفتح البعيل ص
, ٢/٥٥ وزاد املسري يف علم التفـسري لعبـد الـرمحن بـن عـيل ابـن اجلـوزي ٥/١٧تفسري الطربي:  راجع  )٢(

 ., وغريها١/٤٧٦وتفسري ابن كثري



 

٢٤٣ 

وهـذا غـري صـحيح بـال − ّن األمر ال يشمل احلرائـر األبكـار , فكأ»احلرائر الثيبات«أي 
ه إضـافة إىل َّ بـني قوسـني; فكأنـ»احلرائـر«ُأما يف الرتمجة اهلندية فقد وضع لفـظ . − ٍشك

 .  قبل قليلاملعنى, وليس من صميمه, واألمر بخالف هذا كام أوضحته
٢  (﴿ x y z { |  } ~   � ¡ ¢ £ ¥¤﴾ 
   ]٢٥: النساء[

1- And if when they are honourably married they commit lewdness 
they shall incur the half of the punishment (prescribed) for free 
women (in that case).  

2- Once they are so married off and should they then commit some 
sexual offence, they should have half the punishment that 
(ordinary) matrons would receive.  

3- Lẹhin ti ẹ ba ti fi wọn se aya; ti wọn ba wa huwa agbere, idaji iya 
ọmọluwabi ni mbẹ fun wọn. 

4- Nigba ti wọn ba si di iyawo ile tan, ti wọn ba wa huwa agbere, idaji 
iya ti o wa fun awọn abilekọ (ti wọn jẹ ọmọluwabi) lo jẹ ọranyan lori 
wọn. 

 x ﴿ه الرتمجات يف ترمجة معنـى اإلحـصان يف قولـه تعـاىل فقد أصاب مجيع هذ
y ﴾ َتزوجن«, أي  . ُ عىل أحد القولني يف تفسريه كام أسلفت−»ّ

, ﴾ ¤¥ £ ¢ ¡ �       ~  ﴿:  يف قوله تعاىل»املحصنات«أما لفظ 
ًفقد ترجم أيضا ُ يف الرتمجة اهلندية باملتزوجات, فكأن مُ ّ هيا ال يـرون للفـظ اإلحـصان ِّدِعـّ

وهــذا تقــصري يف فهــم املــصطلحات الــرشعية عــىل وجوههــا . »ّالتــزوج«ًنــى غــري مع
 .الصحيحة

 يف »املحـصنات«وأما بكثول, وكذلك ترمجة الرابطة فقد أصابا احلق حـني ترمجـا 
يأت بلفظ إذ مل  , يف ترمجة أرفنغًويبقى اإلشكال املشار إليه آنفا. )١(هذا املوضع باحلرائر

ـــى ـــدل عـــىل هـــذا املعن ـــح ي ـــه رصي ـــام اكتفـــى بقول ـــات«, وإن ـــساء العادي  »الن
                                                 

 . ٤٧٨−١/٤٧٧ وتفسري ابن كثري ٥/٢٤تفسري الطربي : وراجع  )١(



 

٢٤٤ 

)ordinary matrons()١(  . 

٣ (﴿ » ¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä ﴾ ]٥: املائدة[   
1- And so are the virtuous women of the believers and the virtuous 

women of those who received the Scripture before you (lawful for 
you). 

2-  And believing matrons (are lawful to marry) as well as matrons 
from among those who were given the Book before you. 

3- Ati awọn obirin oniwa rere ninu awọn onigbagbọ ododo, ati awọn 
obirin oniwa rere ninu awọn ti a ti fun ni tira siwaju nyin. 

4-  Atipe (wọn se ni ẹtọ fun yin) awọn obinrin ti wọn sọ abẹ wọn ninu 
awọn onigbagbọ ododo, ati awọn obinrin ti wọn sọ abẹ wọn ninu 
awọn ẹni ti wọn fun ni tira siwaju yin. 

. )٢(احلرائر, أو العفائف; قوالن للمفرسين, ال ثالث هلـام:  هنا تعني»املحصنات«
ِّلكن عندما يطالع املرء ما دو َن يف الرتمجات حتت الدراسة, يفاجأ بام حـواه بعـضها مـن ُ ُ

ٍّاملعاين الغريبة, كرتمجـة املحـصنات لـد كـل مـن بكثـول وواضـعي ترمجـة الرابطـة 
ً ترمجــة ”matron“, يف حــني نــر أن أرفنــغ ظــل يــستخدم لفــظ »)٣(الــصاحلات«بـــ

 . لإلحصان, عىل الرغم من اختالف السياق والسباق
ّاهلندية فقد وفقوا الختيار الرتمجة املناسبة ملعنـى اآليـة, فرتمجـوا ّأما معدو الرتمجة 

 .    يف املوضعني بالعفائف»املحصنات«
                                                 

ّالقيمة يف مستشفى أو مدرسـة, واملـرأة املتزوجـة أو الـشيخة:  هلا أكثر من معنى, منها”matron“كلمة   )١( ّ .
 Oxford Advanced Learner’s,  وWebster’s Unabridged Dictionary معـاجم: راجـع

Dictionary. و  ,Oxford Comprehensive English-Arabic Dictionary ــي األكــرب  , واملغن
 −إنجليـزي( معجـم القـرن احلـادي والعـرشين −حلسن الكرمي, والنفيس)   عريب−يقاموس إنجليز(

 ).عريب
 .٢/٢٩٦زاد املسري البن اجلوزي    )٢(
ّاملستقيامت أخالقيا, لكنني أزعم مـع هـذا أنـه مل :  التي قد تعني أيضا”virtuous“استخدم بكثول كلمة   )٣(

 . يف اللغة العربية»العفيفة«لتي تتفق مع  ا”chaste“: , وهياملناسبةق الختيار الكلمة َّيوف



 

٢٤٥ 

٤ (﴿ | } ~    _  ̀ a b    c  d   e f ﴾ ]وقوله تعاىل]٤: النور  ,: 
﴿ f   g h i j     k  l m n   o p   q r ﴾ 

    ]٢٣: النور[

1- And those who accuse honourable women… Lo! As for those who 
traduce virtuous, believing women… 

2-  Flog those who cast things up at honorable matrons… Those who 
cast things up at heedless (yet) believing matrons…  

3-  Awọn ti nwọn  pe (pansaga) mọ awọn adelebọ obirin… Dajudaju 
awọn ẹniti nwọn nda adapa irọ mọ awọn adelebọ… 

4-  Awọn ẹni ti wọn si n fi ẹsun agbere kan awọn abilekọ obinrin…   
Dajudaju awọn ẹni ti wọn  n fi ẹsun agbere (to jẹ irọ) kan awọn 
adelebọ… 

: ً رشعا−أعني القذف−ّثان عن حكم اهللا يف حد القذف, وهو َّهاتان اآليتان تتحد
ًمي بالزنى خاصة, رصاحة أو ضمناالر« ً ً« )١( . 

َّوقد اتفق املفرسون عىل أن معنى املحصنات يف اآليتني الكـريمتني ِّ  ,)٢(العفـائف: َّ
ٌكام أنني ال أعلـم أحـدا مـن الفقهـاء قـال إن التـزوج رشط مـن رشوط اإلحـصان يف  ًّ ّ

ُفدعونا اآلن ننظر يف ما قالته الرتمجات األربع عىل ضوء ه. القذف  . ذه املقدمة الوجيزةَ
ً مـرة بالـرشيفات, وأخـر بالـصاحلات, أو »املحصنات«فقد ترجم بكثول لفظ  ّ

 . )٣(ٍّ وهذا األخري مقبول منه إىل حد ما−ًاملستقيامت أخالقيا
! ُأما ترمجة الرابطة, والرتمجة اهلندية فقد ترجم اللفظ فيهام باملتزوجات أو الثيبات

ْوهذا مشكل فقها, إذ ال يق ً ٌول عامل أو فقيهِ ًن من قذف امرأة مسلمة عفيفة بالغة بكراإ: ٌ ً ً ً ًَّ 
                                                 

 جـي ه, و معجم لغة الفقهاء لألستاذ الدكتور حممد رواس قلع٣٢٥حترير ألفاظ التنبيه للنووي ص: انظر  )١(
 .٣٥٩حامد صادق قنيبي, ص. ود

 , وزاد املـسري البـن٣/٣٢٣لإلمـام احلـسني بـن مـسعود البغـوي, ) تفسري البغوي(معامل التنزيل : انظر  )٢(
ملحمد بـن حممـد ) تفسري أيب السعود(  وإرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم ٢٥و٦/١٠اجلوزي

 .٦/١٦٥أيب السعود, 
 . عىل ترمجته ملعنى آية املائدة−يف اهلامش−ما تقدم من تعليق : انظر  )٣(



 

٢٤٦ 

َأو غري متزوجة فإنه ال ح ّ  ! , وهذا ما تفيده الرتمجتان, ومع األسف الشديد)١( عليهَّدٍ
ــه هــ ــا, أال وهــو أن املقــصود برمــي املحــصنات ا ٌوأمــر آخــر جــدير بالتنبي   َّهن

َّى, وليس جمرد اهتامهن بأي  يشء; فمن يـتُيهن أو قذفهن بالزنْمَ هو ر−)٢(باإلمجاع− ٍ ِّ هم ّ
َمؤمنـة بالــرسقة مــثال خيتلــف حكمــه عمــن يرميهــا بــالزنى, وهــو امل ً  يف اآليتــني ُّيِنــْعً

 .الكريمتني
َفبناء عىل ذلك, كان األ  أن ينقل املرتجم هذا املعنى الرشعي − َّبل املتعني−ْوىل ً

ا يوضح ذلك بني قوسني يف حالة إذا التزم ًاملقصود إىل القراء إما مبارشة, أو بإضافة م
ًأما التزام الرتمجة احلرفية لنص يتضمن حكام رشعيا. الرتمجة احلرفية للنص ً  كهذا, ٍّ

ففيه يشء من ) وهذا ما فعله كل من بكثول وأرفنغ(ودون ما أي إشارة توضيحية 
ًولتفادي الوقوع يف مثل هذا سبق أن قرر علامء املسلمني سلفا. التقصري ّ وخلفا أن ّ ً

 .   )٣(ترمجة القرآن الكريم جيب أن تكون تفسريية أو معنوية, ال حرفية

                                                 
, و بدايـة ١٣٤ صمراتب اإلمجـاع البـن حـزم: ّراجع رشوط املقذوف الذي جيب بقذفه احلد يف كل من  )١(

 .٦/١٠, وزاد املسري  البن اجلوزي ٦٩٢املجتهد البن رشد احلفيد ص
 ., وغريه٣/٦٩) رشح خمترص القدوري(ّنص عىل ذلك امليداين يف اللباب يف رشح الكتاب   )٢(
القرآن, للشيخ حممد أبو زهرة, والتفسري واملفـرسون للـدكتور الـذهبي : املعجزة الكرب: راجع يف ذلك  )٣(

 . ٣١٧−٣١٤ّ, ومباحث يف علوم القرآن للقطان ص٢٠−١/١٨



 

٢٤٧ 

 ٍحترير رقبة: املصطلح الثاين
; مخـسة  من األلفاظ الرشعية املتكررة يف مواضـع مـن كتـاب اهللا »ٍحترير رقبة«

اق إعتـ: ٌ, واملعنـى واحـد, أي»)٢(ّفك رقبـة«: , ويف السادس بلفظ)١(منها هبذه الصورة
 . ويستوي يف هذا الذكر واألنثى. ٍعبد مملوك أو إخراجه من الرق والعبودية

 A B         C D E F G       IH J K  L M ﴿: يقول اهللا تعاىل
N O P Q R S        T U     V XW Y Z          [ \ ] ̂     

_ ̀ a b dc e f  g h i j k 
l m  n o p q sr ﴾ ]٩٢: النساء[ 

1- It is not for a believer to kill a believer unless (it be) by mistake. He 
who hath killed a believer by mistake must set free a believing 
slave, and pay the blood-money to the family of the slain, unless 
they remit it as a charity. If he (the victim) be of a people hostile 
unto you, and he is a believer, then (the penance is) to set free a 
believing slave. And if he cometh of a folk between whom and you 
there is a covenant, then the blood-money must be paid unto his 
folk and (also) a believing slave must be set free…  

2- No believer should kill any other believer unless it happens by 
mistake. Anyone who kills a believer by mistake should free a 
believing captive and deliver blood-money to his family, unless they 
forego it as an act of charity. If he was from a nation which is at war 
with you and yet he was a believer, then free a believing captive; 
while if he were from a people with whom you have a treaty, then it 
means blood-money should be delivered to his family and freeing a 
believing captive ... 

3- Ko si tọ si onigbagbọ-ododo kan, ki o pa onigbagbọ-ododo kan, 
ayafi ti o ba se esi; ẹni ti o ba si pa onigbagbọ-ododo ni ti eesi, ki o 
sọ ẹrubirin kan onigbagbọ-ododo di ọmọluwabi, ati ki o san owo 

                                                 
 .٣: املجادلةيف , و٨٩: املائدةيف و ثالث مرات, ٩٢: يف النساءوردت   )١(
 .١٩: يف البلدوردت   )٢(



 

٢٤٨ 

ẹmi fun awọn ẹni oku naa. Ayafi ti nwọn ba fi tọrẹ (fun u). Ti o ba jẹ 
ninu awọn enia kan ti o jẹ ọta fun nyin, ti o si jẹ onigbagbọ-ododo, 
sisọ ẹrubirin kan ti o gbagbọ di ọmọluwabi (ni ọranyan). Ti o ba se 
awọn ijọ ti adehun nbẹ larin ẹnyin pẹlu wọn ni, sisan owo ẹmi fun 
awọn ẹni rẹ (di ọranyan), ati sisọ ẹrubirin ti o gbagbọ di 
ọmọluwabi… 

4- Ko si tọ si onigbagbọ-ododo kan, ki o pa onigbagbọ-ododo kan, 
ayafi ti o ba seesi, ẹnikẹni ti o ba si pa onigbagbọ-ododo kan ni ti 
eesi (ijiya rẹ ni) sisọ ẹru kan ti o jẹ onigbagbọ-ododo di ọmọluwabi, 
ati sisan owo ẹmi fun awọn ẹbi rẹ. Ayafi ti wọn ba fi tọrẹ (fun un). Ti 
o ba si jẹ pe ninu ijọ kan ti o jẹ ọta fun yin ni (ẹni ti wọn pa) ti o si jẹ 
onigbagbọ-ododo, sisọ ẹru kan ti o jẹ onigbagbọ-ododo di 
ọmọluwabi (ni itanran rẹ). Ti o ba si jẹ pe ninu ijọ kan ti adehun n 
bẹ laaarin ẹyin pẹlu wọn ni, (itanran rẹ ni) owo ẹmi sisan fun awọn 
ẹbi rẹ, ati sisọ ẹru kan ti o jẹ onigbagbọ-ododo di ọmọluwabi … 

 يف »الرقبـة«ترمجـوا معنـى فقـد و ترمجة الرابطة يف خطأ غريب هنا, ُّدِعُفقد وقع م
َاألمة«َاملواضع الثالثة من اآلية بـ َّ, ومها منهم أن»َ  ! »رقب« مؤنث »رقبة« ً
َّأن من قتل مؤمنا خطأ فأعتق عبـدا مؤمنـا, فـإن: ًويرتتب عىل هذا فقها ً ً ً  ذلـك ال ًّ

 ٍمؤمنـة, رقبـة عتـق وجـوب وهـو الكريمـة, اآليـة ملـدلول مـصادموهـذا ! جيزئ عنه
   .)١( ًامرأة أو كان ًرجال

 القـرآن يف »رقبـة ّفـك« أو »رقبة حترير« فيها ورد التي املواضع بقية هذا عىل وقس
  .الكريم

                                                 
 .تفسري اآلية الكريمة يف تفاسري الطربي والقرطبي وابن كثري, وغريها: وراجع  )١(



 

٢٤٩ 

 اجلمع بني األختني: املصطلح الثالث
 ]٢٣: النساء[ ﴾ ¤¥ £ ¢   ¡             � ~ { |  ...﴿ :تعاىل اهللا يقول

1- And (it is forbidden unto you) that ye should have two sisters 
together, except what hath already happened (of that nature) in 
the past.  

2- Nor may you bring two sisters together (under one roof) unless this 
is a thing of the past.  

3- Atipe (ẹ ko gbọdọ) pa ọmọ iya meji pọ (fẹ lẹkanna) ayafi ohun ti o ti 
rekọja, … 

4- Ati pe (eewọ ni fun yin) lati pe ki ẹ ko ọmọ-iya meji pọ (fẹ) ayafi 
ohun ti o ti rekọja siwaju, … 

ْفع املرء عىل حيظر اَّمم َّأن الكريمة ُاآلية ذكرت  األختـني بني َاجلمع :النكاح باب يف ُلهِ
 فهـذا ذلـك, بعد بأختها جَّتزو ثم ًبائنا, ًطالقا َ ًامرأة قَّطل قد يكون أن َّإال ٍواحد, ٍوقت يف

  .)١(فيه إشكال ال ٌحالل
 اآليـة معنـى ترمجة وحده بكثول استطاع ة,الدراس حتت األربع الرتمجات بني ومن

 »األختـني بـني اجلمع« فرتجم أرفنغ أما .ًصحيحة ترمجة الرشعي احلكم من تضمنته وما
 :فالـسؤال .)٢(ٍواحـد ٍسـقف حتـت :بالتحديد عبارته حسب أو ٍواحد, ٍبيت يف بجمعهام
 مـنهام ٍواحـدة َّكل أسكن لكنّه ٍواحد, ٍوقت يف زوجتاه ومها بأختني ٌإنسان تزوج لو كيف
 الـشديد, األسـف مـع لكن ًقطعا, ال :اجلواب حالل? هذا ّإن يقال هل مستقل, ٍبيت يف
 .الكريمة اآلية ملعنى هذه أرفنغ ترمجة من ُيفهم قد ما هو النكاح من النوع هذا إباحة ّفإن

                                                 
 .٢/١٦٢ السعود , و تفسري أيب١/٤١٢تفسري البغوي : انظر  )١(
 يف املعاجم اإلنجليزية إنام تفيـد الـسكن يف ” under the same roof“ أو ” under one roof“ عبارة  )٢(

ّمبنى واحد أو يف بيت واحد, وليس إال ٍ , (Longman), و لونغامن (Oxford)انظر قواميس أكسفورد . (ٍ
 .), و غريها(Collins)وكولينز 



 

٢٥٠ 

ٍ من نـوع آخـر, إذ اسـتخدموا أّووقع معدو ترمجة الرابطة والرتمجة اهلندية يف خط
األختني الـشقيقتني أو ألم, :  الذي ال يعني يف لغة اليوربا سوọmọ-iya meji”“لفظ 

ٍفهل يعني ذلك بداللة مفهوم املخالفة أن اجلمع بني األختـني ألب . ٍدون األختني ألب َّ
َّ يف اآلية عام, والقاعدة الرشعية أن األصل بقاء العام عـىل »األختني«; فلفظ ّمباح? كال ٌ

ٌ خمـصصعمومه حتى يرد لـه  عنـد تفـسريه لآليـة −رمحـه اهللا−قـال اإلمـام البغـوي . ّ
َّال جيوز للرجل أن جيمع بني األختني يف النكاح, سواء كانت األخـو«: الكريمة ة بيـنهام ُ

 .)١(»بالنسب أو بالرضاع

                                                 
 .١/٤١٢تفسري البغوي   )١(



 

٢٥١ 

 َّالزكاة: املصطلح الرابع
ٍإخراج جزء معلوم من مـال خمـصوص لطائفـة خمـصوصة مـن : الزكاة يف الرشع ٍ ٍ ٍ ٍ

 .)١(لناسا
ٌوالزكاة ركن من أركان اإلسالم اخلمسة, كام ثبت يف حديث ابن عمر  ريض اهللا –ّ

ّبني اإلسالم عىل مخـس, شـهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن «: قال رسول اهللا :  قال−عنهام ٍ ُ ُ
ّحممدا رسول اهللا, وإقام الصالة, وإيتاء الزكاة, واحلج, وصوم رمضان فهذا يعنـي . )٢(»ً

َّة عبادة, شأهنا شأن بقية األركان, فهي عبادة مالية مثل ما أن الـصالة والـصوم ّأن الزكا
ّفإذا استقر هذا جيب القول إذا بأنه من اخلطأ اجلسيم التعبري عـن هـذه . عبادتان بدنيتان ً َّ

العبادة اجلليلة بأهنا رضيبة أو ما يشبهها مما ال يمـت بـصلة إىل العبـادة وال إىل معانيهـا 
 .  العظيمة
ِذك إذ− الكريم القرآن يف ًورودا األلفاظ أكثر من »الزكاة« تكان وملا  مـن أكثـر ْترُ
ًمرة ثالثني  هبـذا املرتمجـون عمله ما عىل للوقوف فقط ٍواحد مثال برضب أكتفي ّفلعيل −ّ

 .اإلطالة خشية ;اخلصوص
  .]٤٣: البقرة[ ﴾ k l m  n o p q ﴿ :تعاىل اهللا يقول

1. Establish worship, )٣(  pay the poor-due, and bow your heads with 
those who bow (in worship). 

2. Keep up prayer, pay the welfare tax, and worship along with those 
who bow their heads. 

3. Ẹ maa kirun dede, ki ẹ si maa yan saka, ki ẹ si maa tẹ pẹlu awọn ti 
ntẹ (ninu irun). 

                                                 
 .ٍبترصف− ١٥٢التعريفات للجرجاين ص  )١(
 .١/٤٥ , و صحيح مسلم ١/١٢صحيح البخاري : متفق عليه, انظر  )٢(
 . العبادة لفظ أعم من الصالةَّ, ومعلوم أن»وأقيموا العبادة«:  إذ تعني هذه العبارة;وهذا خطأ آخر  )٣(



 

٢٥٢ 

4. Ki ẹ si ma gbe Irun duro deede, ki ẹ si maa yọ saka, ki ẹ si maa 
tẹriba pẹlu awọn ti n tẹriba kirun. 

َفامللحظ هنـا .  أي للفقراء»رسم أو رضيبة الفقراء«ترجم بكثول الزكاة يف اآلية بـ
ُتسمية الزكاة بالرضيبة أو الرسم, وقد أوضحت بطالن ذلـك فـيام : من جهتني, األوىل

ُرصَح: مىض, والثانية َرصَ مْ ّف الزكاة يف الفقراء, وقد أكد بكثول هذا الفهم حـني علـق ْ ّ ِ
د حـسب مبلـغ َّرضيبة حتـد: الزكاة«: ًعىل ترمجة معنى هذه اآلية نفسها يف احلاشية قائال
 . )١(»ّاملال, تؤخذ من األغنياء وتوزع بني فقراء املسلمني

 بني املصارف الثامنية التي  منٌ واحدٌ الفقراء ما هم إال جهة أو مرصفَّ أنُّواحلق
َّحددها الشارع احلكيم للزكاة  q r  s t ﴿: قال اهللا تعاىل. ّ

u v w x y z { | } ~ � ¢¡  

 .]٦٠: التوبة[ ﴾©   ̈ § ¥¦ ¤ £
َتؤخذ مـن أغنيـائهم (ّوال يعارض هذا ما جاء يف احلديث الصحيح من أن الزكاة  ُ

ر الفقـراء لكـوهنم الغالـب يف ذلـك, ُإذ حيتمـل أن يكـون ذكـ. )٢()ّفرتد عـىل فقـرائهم
َّ وألن حرص مرصف الزكـاة يف الفقـراء ,)٣( »األغنياء« و»الفقراء«وللمطابقة بني لفظي 

ُيعني وجوب رصفها إليهم, وال خالف يف أن ذلك ليس بواجب, بل للم ٍ ِّكي رصفهـا َزَّ
٤(يف املصارف األخر(. 

 معنى الزكاة الرشعية, وهـذا  للتعبري عن”welfare tax“أما أرفنغ فاستخدم لفظ 
ّ يف بريطانيـا, إنـام ”social security“ يف أمريكا الـشاملية, أو ”welfare“ّألن  . فيه نظر

ًيعني معونة مالية تدفعها احلكومة للعاطلني عن العمل, واملرىض, وذوي اإلعاقة فهل . ً
                                                 

)١ (  Az-Zakah: A tax at a fixed rate in proportion to the worth of property, collected 
from the well-to-do and distributed among the poor Muslims. 

 .٥١ و١/٥٠, ومسلم ٢/٥٤٤البخاري : متفق عليه,  انظر  )٢(
 .٣/٣٦٠فتح الباري رشح صحيح البخاري البن حجر  : انظر  )٣(
 .ٍ بترصف يسري– ٢/١٨٤رشح عمدة األحكام البن دقيق العيد   )٤(



 

٢٥٣ 

 .ّهذا هو املعنى الرشعي للزكاة? كال
اين الصحيحة للمصطلحات الـرشعية آثـار سـلبية وملثل هذه األخطاء يف نقل املع

ّكثرية, بدأت تظهر يف تـرصفات بعـض املتـأثرين هبـا مـن املـسلمني النـاطقني باللغـة  ّ
ّولقد قابلت أحدهم ذات مرة, وملا حتدثنا عـن وجـوب الزكـاة وأهنـا مـن . اإلنجليزية َّ ُ

ًأركان اإلسالم, اعرتض الرجـل قـائال ّاحـد, فمـن أد َّإن الزكـاة والـرضيبة يشء و: ُ ٌ
 !  رضيبته للحكومة, سقط عنه وجوب الزكاة

ترمجــة الرابطــة والرتمجــة اهلنديــة فقــد جلأتــا إىل اســتخدام الكلمــة إىل وبالنــسبة 
َاملنَقحرة َ ْ)١( “Saka” أهـل للفظ الزكاة, وهذا ال إشكال فيه أبـدا لكونـه مفهومـا لـد ً ً

 . ٍ املتداولة منذ أمد بعيداللغة, بل قد أصبحت الكلمة من مفردات لغة اليوربا
, أعني اإلبقاء َمَلْسَوأر أنه لو سلك كل من بكثول وأرفنغ املسلك نفسه لكان أ

, ومن ثم إعطاء ترمجة تقريبيـة لـه, )Zakah( باحلروف الالتينية »الزكاة«عىل مصطلح 
 إما بني قوسني أو يف احلاشية, كام سبق أن تطرقنا إىل هـذا عنـد ذكـر رشوط الرتمجـة يف

 .)٢( وضوابطهااملجاالت الرشعية
:     الـواردة يف قولـه تعـاىل»الـصدقات«, كلمـة »الزكـاة«ومما له صـلة بمـصطلح 

﴿   q r  s t...﴾ ٦٠: التوبة[ اآلية[. 
ُفقد اختار كل من بكثول وأرفنغ ترمجة الكلمة ترمجة حرفيـة, ومل ي ً ً فـا أنفـسهام ِّلَكٌّ

ًبالـصدقات هنـا; أهـي الـصدقات عمومـا, أم عناء البحث يف كتب التفسري عن املراد 
 الصدقات املستحبة, أم الواجبة?

 يف هذه اآلية إنـام تعنـي الـصدقة الواجبـة, »الصدقات«َّية فيه أن ْرِوالذي ال م
ُوالصدقة متى أطلقـت يف القـرآن, «: −رمحه اهللا−قال اإلمام القرطبي . وهي الزكاة َّ

                                                 
 ).Transliteration(أي النقل احلريف : رةالنقح)١(
 .١١−٩ص : انظر  )٢(



 

٢٥٤ 

 q   ﴿«: −رمحـه اهللا−لرمحن الـسعدي ويقول الشيخ عبد ا. )١(»ِفهي صدقة الفرض
r﴾الصدقة املستحبة لكل أحد, ال خيـص َّالزكوات الواجبة, بدليل أن:  أي ٍ َّ

ٍهبا أحد دون أحد ٌ«)٢( . 
 معد, فقدز ترمجة الرابطة والرتمجة اهلنديةيتمتّومرة أخر ومها بفضل اهللا ُّ اهتد

 . ضةإىل تفسري الصدقات يف اآلية الكريمة بالزكوات املفرو

                                                 
 .٨/١٦٨تفسري القرطبي    )١(
 .٣٠١:, ص)تفسري السعدي(تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان   )٢(



 

٢٥٥ 

 ِّالزنى: املصطلح اخلامس
َوطء امرأة يف قبلهـا و: معنى الزنى يف الرشع ُ ً خاليـا مـن النكـاح, أو امللـك, أو ًئـاْطٍ

ّوالزنى يف الرشيعة اإلسالمية, بل يف الرشائع اإلهلية قاطبة حمرم أشد التحريم. )١(الشبهة ّ ً . 
 :, ومن ذلك ومشتقاته يف بضعة مواضع من القرآن الكريم»الزنى«ورد لفظ 

   ]٣٢: اإلرساء[ ﴾  ﴿ z { }| ~    _     ` a  b:قول اهللا ) ١

1- And come not near unto adultery. Lo! It is an abomination and an 
evil way. 

2- Do not commit adultery. It is shocking and an evil way (to behave). 
3- Ati ki ẹ ma si se sunmọ “sina” (agbere), dajudaju o jẹ iwa aimọ. O si 

buru ni oju ọna. 
4- Ẹ ma si se sunmọ iwa agbere (tabi pansaga), dajudaju o jẹ iwa idọti. 

O si buru ni oju ọna.  

َّهذه اآلية الكريمة من أدلة حتريم الزنى يف كتاب اهللا تعـاىل, وال شـك أن املحـرم  ّ َّ
ُّمتـزوج حمـصن أو مـن غـريه, وإن اختلـف حـدمها من الزنى يشمل ما كان منـه مـن  ٍ ٍ

 . ًكام سيأيت قريبا إن شاء اهللا) عقوبتهام(
ًلكن املرء عندما يمعن النَّظر يف بعض الرتمجات املذكورة ير عجبا ّ فـإن اللفـظ ;َّ

الزنـى : −ٍبال خالف−, ويعني ”adultery“: ٍّالوارد يف ترمجة كل من بكثول وأرفنغ هو 
ًوليس معروفـا لـد اإلنجليـز, وال لـد الـشعوب الناطقـة . ّج أو متزوجةِّمن متزو

َبلغتهم يف شتى قارات العامل اليوم ٍ إذا كـان مـن غـري حمـصن أو ,التعبـري عـن الزنـى )٢(ّ َ
                                                 

ٍ بترصف يسري٢٣٤معجم لغة الفقهاء  ص: انظر  )١( ٍ. 
ّ عام يذكر يف بعض املعاجم من أن»اليوم«االحرتاز بكلمة   )٢( ً قـديام, ويف ترمجـات كتـاب ”adultery“ لفـظ ُ

). Webster's Unabridged Dictionary :انظـر(ًالزنـى مطلقـا : ًالنصار املقدس خصوصا, يعنـي
ً للرتمجات القديمة, فال خيفى أنه ال ينطبق عىل الرتمجات املكتوبة حديثا, أو ًوهذا إن صلح أن يكون عذرا

 .مة ذاهتاحتى الطبعات احلديثة للرتمجات القدي



 

٢٥٦ 

ٍمتزوج بلفظ  ّ“adultery”بـل هلـم يف ذلـك لفـظ آخـر هـو , :“fornication” الـذي ,
ًيستخدم عادة للتعبري عن الزنى, سواء وق ٍع من متزوج أو مـن غـريهُ ّلـذا, أر أنـه . )١(ّ

 .   يف اللغة العربية»الزنى«ّاملقابل األدق للفظ 
َّإذا, نخلص إىل القول بأن مدلول هذه اآلية  َّ أن املحـرم −حسب هاتني الرتمجتني−ً ّ

ّمن الزنى إنام هو الزنى من متزوج أو متزوجة, أما إن كان ذلك من الشبان والـشابات,  ّ ّ َ ِ
 . رج, والعياذ باهللا تعاىلفال ح

ّوأدهى من ذلك, بل أمر, أن من املتعاملني ّ َ ْ َاليوم من يستند إىل مثـل هـذا النقـل  )٢(َ َ
ّ, فيزعم أن له فيه دليال يقوي دعواه الباطل أن الزنى إنـام غري الدقيق ملعاين كالم اهللا  ّ ّّ ً ُ

ّحيرم إذا كان الزاين والزانية متزوجني ُ ! 

 .]٢: النور[ ﴾ K L M N      O   P Q   SR ﴿: ىلقول اهللا تعا)  ٢
1- The adulterer and the adulteress, scourge ye each one of them 

(with) a hundred stripes. 
2- Flog both the adulterous woman and the adulterous man with a 

hundred lashes. 
3- Pansaga obirin ati pansaga ọkunrin, ẹ na ẹnikọkan ninu awọn 

mejeeji ni ọgọrun ẹgba. 
4- Alagbere lobinrin ati alagbere lọkunrin, ẹ na ẹnikọọkan ninu awọn 

mejeeji ni ọgọrun-un ẹgba. 

ّإذا نظرنا يف الرتمجات األربع نجد أن كال  : من بكثول وأرفنغ قد استخدما كلامت ً ّ
adulterer و adulteress و adulterousٍجــع إىل أصــل واحــد, هــوّ, وكلهــا تر ٍ :
adulteryوقد تقدم قبل قليل معناه يف اللسان اإلنجليزي ,ٍ ّ. 

                                                 
 Longman Dictionary of, و Oxford Advanced Learner’s Dictionaryمعـاجم : وراجـع  )١(

Contemporary English و ,Collins COBUILD English Dict. for Advanced 

Learnersو ,Webster’s Unabridged Dict. وغريها  ,. 
َمن التعامل, وليس من التعلم, فليلحظ الفرق  )٢( ُ ّ. 



 

٢٥٧ 

َ إنام حتدثت عـن حكـم الـزاين غـري املحـصن, −باإلمجاع−ّأما اآلية الكريمة فإهنا  ْ ّ ّ
 ! ّفكيف انقلب املعنى إىل ضده يف هاتني الرتمجتني كام رأينا
ضـعاف اإليـامن ملثـل هـذا  يف ّوتكمن اخلطورة كل اخلطورة يف استغالل بعـض 

ْ وهبتانا أن حكم الزاين املحـصن أن ًعون زوراَّدَتأويل كالم اهللا وحتريفه عن موضعه, في َّ ًَ
ّجيلد مائة جلـدة, وأن الـرجم لـيس مـن الـرشيعة اإلسـالمية يف يشء وهـذا مـذهب . ُ

ِاخلوارج قديام, ومن خرج من ضئضئهم ِ َ َ عارصين, وال يف أيامنا هذه من العقالنيني امل )١(ً
ّوقد صدق فيهم الفاروق عمر بن اخلطاب . سيام من تالمذة املسترشقني ُ َ حـني قـال ,

ًإن اهللا قد بعث حممدا«: مقالته الشهرية َّ  باحلق, وأنزل عليه الكتاب; فكـان ممـا أنـزل 
ُفـرجم رسـول اهللا . ُعليه آية الرجم, قرأناها, ووعيناها, وعقلناهـا َ َ ,ورمجنـا بعـده , ْ َ َ

ٌأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائلف ْ َما نجد الرجم يف كتاب اهللا, فيضلوا برتك : َْ
ٌّوإن الرجم يف كتاب اهللا حق عىل من زنـى, إذا أحـصن مـن الرجـال . فريضة أنزهلا اهللا َّ

َوالنساء, إذا قامت البينة, أو كان احل ْ   )٢(.»ُل, أو االعرتافَبِّ
 agbere و  pansaga:ّرتمجـة اهلنديـة فـإن لفظـيترمجـة الرابطـة والإىل وبالنسبة 
ّيصلح كـل مـنهام أن يكـون ) سواء يف آية سورة اإلرساء أو يف آية النور(الواردين فيهام 
ِّ العربية, لكن حبذا لو أن املرتمجني أضافوا بني قوسني ما يوضـ»الزنى«ًمرادفا لكلمة  ّ ح ّ

وهذا أمـر ال غـضاضة . َ املحصنًكون احلكم املذكور يف سورة النور خاصا بالزاين غري
َفيه وال إشكال, بل يع كـام يقـول −فالرتمجـة .  من العنارص األساسية للرتمجة السليمةُّدُ

ً أفضل رواية ممكنة يف اللغة اهلدف, فلـيس رضوريـا أن يـتم ّ ما هي إال−فرسان ميداهنا
ْنقل معنى اللفظ إىل لغة أخر نقال حرفيا, إذ الرتادف يف علم الرتمج ً ٌّة أمر نـسبي, فقـد ً

ًيكون املرادف وظيفيا, أو وصفيا رشحيا, أو إشاريا, أو إحيائيا, أو غري ذلك ً ً ً ً)٣(  . 
                                                 

ُالضئضئ  )١( ْ  .األصل, واملراد من كان عىل مذهبهم: ِّ
 .٣/١٣١٧, و صحيح مسلم ٦/٢٥٠٤صحيح البخاري : متفق عليه;  انظر  )٢(
 .٥و٣حسن بن سعيد غزالة ص. د.ترمجة املصطلحات اإلسالمية لـ أ: راجع  )٣(



 

٢٥٨ 

ُالطهور : املصطلح السادس َّ 
  املـاء الطـاهر يف −عنـد مجهـور العلـامء−َّالطهور من املياه مصطلح رشعي يعني 

ّ الذي يعني ما ليس بمتنجس من فهو يف درجة أعىل من املاء الطاهر,. ِّذاته, املطهر لغريه
 . )١(ُاملياه, ولكنّه ال يصلح أن يستخدم للطهارة الرشعية, كالوضوء والغسل

ّوثمة من ير من العلامء أن الطهور هو الطاهر, إال ّ كـام يقـول – هـذا القـول َّ أنّ
 . )٢( فيه إشكاالت سواء من حيث اللغة أو من حيث احلكم−احلافظ ابن كثري

ّ مرة واحدة فقـط يف القـرآن الكـريم, وذلـك يف قولـه »ماء طهور«وردت عبارة 
  ]٤٨: الفرقان[ ﴾ a b c `     _ ﴿: تعاىل

1- And We send down purifying water from the sky. 
2- We send pure water down from the sky. 
3- A si n sọ omi ti o mọ kalẹ lati sanma. 
4- A si nsọ omi ti o mọ kalẹ lati sanmọ. 

.  بالطـاهر−ما عدا ترمجة بكثول− يف كل هذه الرتمجات »الطهور«ُوقد ترجم لفظ 
َّ أنه قول مرجوح كـام تقـدّوهذا, وإن كان ثمة من قال به من العلامء إال  َّ لـذا, أر أن;مّ

ِّاملرتجم بكثول قد وفق الختيار عبارة مناسبة لرتمجة اللفظ إذ قال  َّماء يتطهر به«ُ ُ ً“)٣( . 
                                                 

هـاء لقاسـم بـن عبـد اهللا  , وأنيس الفق٦املطلع عىل أبواب املقنع, البن أيب الفتح البعيل ص: ٍبترصف من  )١(
 .٤٧القونوي ص

 يف حتقيـق اخلـالف يف ٤/٨٠فـتح القـدير للـشوكاين : , وانظـر٣/٣٢١تفسري القرآن العظيم البن كثري   )٢(
وهـو −ّبل إن اإلمام ابـن اجلـوزي . ب القول بالتفريق بني الطاهر والطهور إىل مجهور العلامءَسَاملسألة, ون

 مل حيـك سـو هـذا −خلالفات واألقوال الواردة يف تفسري كل آية قرآنيةاملعروف باهتاممه اخلاص  بنقل ا
, ما قد يستنبط منه ضعف هـذا اخلـالف )٦/٩٤زاد املسري له : انظر(القول الذي نسبه غريه إىل اجلمهور 

 .املحكي يف املسألة, واهللا أعلم
, و ابـن ٣/٣٧١ي يف تفـسريه  ّوانظر تفسري الطهور يف اآلية الكريمة هبـذا املعنـى لـد كـل مـن البغـو  )٣(

 .٦/٩٤اجلوزي يف زاد املسري  



 

٢٥٩ 

ُّري, يعدويف تقدي ً هذا نجاحا كبريا من جانب هذا املرتجم, امتاز بـه عـن أغلـب ُ ً
 .ّاليوم, إن مل يكن كلها, واهللا تعاىل أعلماملتوافرة الرتمجات اإلنجليزية 



 

٢٦٠ 

َالظهار: املصطلح السابع ِّ 
ًالظهار من فئة املصطلحات التي كانت معروفة لـد العـرب قـديام, ثـم أضـفى  َ ِّ

ًخاصا ال يبعد كثرياًعليها اإلسالم معنى  ًُ ْ َ عام أَ  . ًفته العرب قبال يف لغتهمِلّ
ّأنت عيل كظهـر أمـي«: ّفالظهار يف لغة العرب يعني قول الرجل المرأته ُ َ َّ ِ , يريـد »ْ

 .)١(َبذلك طالقها وحتريمها عىل نفسه
ّأما يف الرشع فقد عرفه الفقهاء بأنه ّ ُتشبيه الرجل زوجته, أو ما عرب به عنهـا, أو«: ّ َ ِ 

ِّ شائعا منها, بعضو حيرم نظره إليه من أعضاء حمارمه نسبا أو رضاعا, كأمه وابنتـه ًاجزء ُ ُُ ً ً ًٍ
 . )٢(»وأخته

ِّأنت عيل كظهر أمي«: وذلك كأن يقول ُ َّ وكـذلك يف قـول .  باإلمجاعٌهارِ, فهذا ظ»ِ
ِكبطن أمي, أو كيدها, أو كرأسـها«: مجاهري الفقهاء ما لو قال نحو َِ ِكيـد أو «: , أو قـال»َّ َ

ِكشعر أمي أو سـ«: بخالف نحو. »لخإ...بطن أختي أو بنتي أو عمتي أو خالتي  ْ ها أو نَِّ
ِظفرها, أو كروحها أو دمها َ« )٣(. 

ِّوقد جاء احلديث عن الظهـار وحكمـه يف سـورتني مـن سـور القـرآن الكـريم, 
ــال اهللا : األوىل ــث ق   :﴿ o p q r s tســورة األحــزاب, حي

vu  ﴾ ]٤: األحزاب[. 
1- Nor hath He made your wives whom ye declare to be your mothers. 

                                                 
 .٥٩٣ّ, و الكليات ص»ظ هـ ر«املصباح املنري  مادة : انظر  )١(
 .٥٩٣ّالكليات ص:  , وانظر كذلك١٨٧التعريفات ص  )٢(
  يف٢/١٨كاهلدايـة رشح البدايـة للمرغينـاين :  ّيمكن الرجوع يف هذا كله إىل أمات كتب مذاهب الفقهاء  )٣(

) مواهب اجلليـلحاشية مطبوع عىل (املذهب احلنفي, والتاج واإلكليل ملخترص خليل أليب عبد اهللا املواق 
 يف ٢/٤٥٥ يف املذهب املالكي, واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شـجاع للخطيـب الـرشبيني  ٤٢٣−٥/٤٢٢

ّاملذهب الشافعي, واإلقناع لطالب االنتفاع لرشف الدين احلجاوي   .هب احلنبيل  يف املذ٣/٥٨٣ّ



 

٢٦١ 

2- Nor has He granted you wives whom you may back away from, to 
act as your mothers. 

3- Atipe Ọlọhun ko se awọn iyawo nyin ti ẹ fi wọn we iya nyin ni iya nyin. 
4- Ko si se awọn iyawo yin ti ẹ n fi ẹhin wọn we ti iya yin (nigba ti ẹyin 

fẹ kọ wọn silẹ) ni iya fun yin. 

ّلقد أصابت ترمجتا بكثول والرابطة, وكذا الرتمجة اهلنديـة يف نقـل معنـى الظهـار 
الرشعي إىل القارئ, وإن تفاوتت درجات هذه اإلصابة; فأفضل الرتمجات الـثالث يف 

 .ة بكثول, ثم ترمجة الرابطةالرتمجة اهلندية, تليها ترمج: هذا املقام
ُ, وال معناهـا العـريف لـد »ِّالظهار«ّا أرفنغ فيبدو أنه مل يفهم املعنى الرشعي لكلمة َّأم

ٍالعرب قبل اإلسالم, فأتى برتمجة هلا, أقرب ما تكون إىل حرفية, وإن كان هلا وجه يف اللغـة ٍ, 
ًكناية عـن وجـود (ل ظهره إىل زوجته ِّ معنى الظهار يف اآلية أن يويل الرجَّ إن:فقد قال أرفنغ
ٍ يف وجـود خـالف بـني »ِّالظهـار« حـرص معنـى − ٍوبكـل بـساطة− فهكذا )! ٍخالف بينهام

ٌالزوجني, ومل يزد عىل ذلك ببيان لنوع هذا اخلالف; أهو خالف عارض معتـاد, أم خـالف  ٌٌ ٍ
ْمؤثر تأثريا رشعيا يف احلياة الزوجية, إن بالطالق أو باإليالء أو بال ً بمعنـاه الـرشعي (ظهـار ّ

ٍ ومن لديه علم أو إملام بالرشيعة اإلسالمية يدرك أن كل واحد مـن هـذه األمـور ?)الفقهي َّ ّ ُ
ً بابا واسعا يف الفقه اإلسالمي له ضوابطه, وأركانه, ورشوطه, وموانعه, وصيغتهِّيؤلف ً . 

 املجادلة, ِّوالسورة الثانية التي ورد فيها ذكر الظهار يف القرآن الكريم هي سورة
 ̂ \[ ] U V W X Y Z ﴿: حيث قال اهللا تبارك وتعاىل

_ ̀ a     cb d e f g h ji k   l m  n * p 
q r s t u      v w x y z { | ~} _ ̀   ba c d 
e f﴾ ]٣ −  ٢: املجادلة[. 
ّ نظرا ألهنا ال ختتلف يف جوهرها عام ; حاجة لنقل ترمجات معاين اآليتنيَّأر أالو ً

َّتقدم   عـىل الرتمجـات −ًأيـضا−ُيف ترمجة معنى آية األحزاب, وما قلـت هنالـك ينطبـق َ
 .األربع يف تناوهلا ملعنى هاتني اآليتني, وباهللا التوفيق



 

٢٦٢ 

 تعةُمـال: ُاملصطلح الثامن
َكل ما ينتفع به: ُمتعة يف اللغة من املتاع, ويعنيـأصل ال ُ ّ)١( . 
ّ إذا استخدم مصطلحا إسالمي»ُمتعةـال«ولفظ  ً ًا, كان معناه واحدا مما ييلُ ً : 

ّمتعة احلج  −١  يف السنة نفسها, بحيث ِّ ثم أداء احلج, وهي االعتامر يف أشهر احلج:ُ
 .ُم هبام من إحرامه فيام بني النسكنيِرَحُمـل الِّيتحل

ُّسـمي املحـرم متمتعـا لتمتعـه بمحظـورات « :−رمحـه اهللا−قال اإلمام النـووي  ً ِ ُ
 .)٢(»ِّة, والنتفاعه بسقوط العود إىل امليقات للحجاإلحرام بني احلج والعمر

ٍ  نكاح املرأة ملدة مؤقتة عىل أجر :ُمتعة النكاح − ٢ ّ ٍمعني) مهر(ّ كأن يقول الرجـل . ّ
ّخذي هذا األلف وأمتتع بك مدة كذا وكذا«: ٍالمرأة ِ ِ َ, فتقبل هي ذلك»ُ ْ ّوسميت بذلك . َ

وهي باطلـة يف قـول عامـة . لقضاء شهوتهُالنتفاع املرأة بام يعطيها الرجل, وانتفاعه هبا 
ِّ ثم حر,أهل العلم; إذ كانت مباحة يف أول اإلسالم  .)٣(ّمت إىل قيام الساعةُ

ّ ما يعطيه الزوج ملطلقته بعد الطـالق:ُمتعة الطالق − ٣ وهـي املـذكورة يف قولـه . ّ
 :البقـرة[ ﴾         ¬ »  ª ¨©   §     ¦     ¥ ¤   £           ¢  ¡ � ﴿: تعاىل
َعطوهن مـا يتمـتعن بـه مـن أْ, أي ﴾ �﴿«: −رمحه اهللا−قال ابن اجلوزي .  ]٢٣٦ َّ

 .)٤(»ِ عىل قدر أحوالكم يف الغنَى والفقر,أموالكم
 Z ﴿:   االستمتاع باملرأة بموجب عقد النكاح, وهـو الـوارد يف قولـه تعـاىل − ٤

                                                 
 .»م ت ع«: املصباح املنري,  مادة  )١(
 .١٣٧حترير ألفاظ التنبيه ص  )٢(
, و املغني البن قدامة املقـديس, ١/٤٣٦الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي للحافظ ابن عبد الرب, : وراجع  )٣(

 .٤٠٣, و معجم لغة الفقهاء ص٢٥٤, و حترير ألفاظ التنبيه ص١٠/٤٦
 .١/٢٧٩زاد املسري   )٤(



 

٢٦٣ 

[ \    ] ^ _ a` ﴾ ]١(ّ, يف قول مجهور املفرسين]٢٤: النساء(. 
ً, واحـدة قبل قليلآليتني املذكورتني ىل اإا قالته الرتمجات األربع بالنسبة وإليكم م

تلو أخر . 

 . اآلية﴾...  ¦   ¥ ¤ £         ¢  ¡  �﴿) ١
1- Provide for them, the rich according to his means, and the 

straitened according to his means … 
2- Provide for them, the well-to-do according to his means and the 

straitened according to his means …  
3- Ki ẹ si pese fun nwọn. Awọn ti nwọn ni gẹgẹbi agbara nwọn ti mọ, ki 

ẹni ti ko ni maa se gẹgẹbi agbara rẹ ti mọ. … 
4- Ki ẹ si pese (jijẹ mimu) fun wọn. Ẹni ti ara dẹ gbọdọ se bi o ba ti mọ, 

ẹni ti ọna-igbari rẹ ba si ha gbọdọ se bi o ba ti mọ … 

ْفالرتمجات الثالث األوىل أطلقت يف ترمجة معنى املتعة يف اآلية الكريمـة, فرتمجتـه  َ َ
كام هو, من غري اخلوض يف بيان مقدار املتاع املأمور به األزواج, وهذا ال غضاضة فيـه, 

ّية فقد ذهبت تقيد معنى هذه  املتعة, األمر الذي أوقعها أما الرتمجة اهلند. وال غبار عليه
ًيف خطأ هي يف غنى عنه يف نظري ّفتقييـدها للمتـاع املـأمور بـه أزواج املطلقـات بأنـه . ٍ َّ

 . ٌ ال دليل عليه, بل ومعارض ألقوال أئمة التفسري يف ذلك»املأكل واملرشب«
ُاخلـادم, ودون : أعالهـامتعـة الطـالق «: −ريض اهللا عـنهام−ّفقد قال ابن عباس 

ِذلك الورق, ودون ذلـك الكـسوة ِ ِوسـئ. »َ َ عـن وسـط متعـة −رمحـه اهللا− ُّ الـشعبيَلُ َ
ِثياب املرأة يف بيتها«: الطالق, فقال ٌدرع ومخار وملحفة وجلباب: ُ ٌ ٌ«)٢(. 

ِّوكان من السلف مـن يمتـع املـرأة «: −رمحه اهللا−ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  َ َ َُّ َ ِ
أعىل : هي تستمتع بخدمته, ومنهم من يمتع بكسوة أو نفقة, وهلذا قال الفقهاءبخادم, ف

                                                 
 .٥/١١تفسري الطربي : انظر  )١(
 .٢/٥٣٠املرجع السابق نفسه   )٢(



 

٢٦٤ 

 .)١(»املتعة خادم, وأدناها كسوة جتزئ فيها الصالة

٢ (﴿Z  [ \    ]  ̂_ a` ﴾. 
1- And those of whom ye seek content (by marrying them), give unto 

them their portions as a duty. 
2- Since you have thereby sought enjoyment with them, give them 

their marriage portions as is stipulated. 
3- Nipa anfani ti ẹnyin nwa lati ọdọ wọn  ẹ fun wọn ni owo- ifẹ wọn ni 

ọranyan. 
4- Ẹ ni ti ẹ ba si fẹ jẹ igbadun lara rẹ ninu wọn ki ẹ fun wọn ni awọn 

owo ifẹ wọn ti o jẹ ọranyan. 

 ,ّ يف اآلية أنه يشء مل حيصل بعد»االستمتاع«مجيع هذه الرتمجات فهمت من معنى 
ُ فكأن املعنى عند م:أي ْفمن طلبتم: ّدي هذه الرتمجاتِعَّ ترغبـون / أو تطلبـون,رغبتم/َ

ّوهذا واضح جيل من خالل األلفاظ الواردة . ّيف التمتع هبا من النساء فآتوهن أجورهن ٌ
 يف الرتمجتني اإلنجليزيتني, وكلمتي ”sought“ و”seek“ :لئكم الرتمجات, كلفظييف أو

“nwa”و “fẹ”يف األخريني اليورباويتني ْ َ ّفهـل ترمجـة معنـى االسـتمتاع هبـذا الـشكل . ُ
 صحيحة?
مهمتني أتناوهلام باختصار, إحدامها مسألتني ص اجلواب عن هذا السؤال يف َّيتلخ

  .ٌلغوية, واألخر تفسريية
ُأما القضية اللغوية, فهي أن سـني االسـتفعال, وإن كـان الغالـب فيهـا أن تفيـد  ّ ّ

َاسـتخرج فـالن الكتـاب مـن الـدرج, بمعنـى طلـب إخراجـه, : الطلب, كام يف نحو َ ََ ُّ ٌ
ًواستفرس عن مسألة كذا, أي طلب التفسري والبيان حوهلا, وهلم جرا ّ ْ أنه ينبغي أن ّإال. َّ

ّيتنبه املرتجم ألن هذه ُ القاعدة أغلبية وليـست كليـة, لوجـود حـاالت ال يمكـن محـل ّ ّ
َاسـتجاب اهللا دعـاء فـالن; : ًالسني فيها عىل معنى الطلب يقينـا, وذلـك كـام يف قولنـا

                                                 
 .١٣/٨١الشيخ عبد الرمحن بن حممد بن قاسم : جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية, مجع وترتيب  )١(



 

٢٦٥ 

ُأجاب اهللا تعاىل دعاءه, وأزعم : فاملعنى هنا َ ُ  من »االستمتاع«ّ أن لفظ −والعلم عند اهللا−َ
ٌلوسيط الذي قام بإخراجه نخبة من علامء اللغة وهلذا جاء يف املعجم ا. ًهذا اجلنس أيضا

ُّوبإرشاف جممع اللغة العربية بالقاهرة, أن االستمتاع إنـام يعنـي التمتـ ّ ع نفـسه, ولـيس َّ
ِّطلبا للتمتع كام ختيل هلؤالء املرتمجني ُ ُ َاسـتمتع بكـذا«: ّفقد جاء يف هذا املعجم ما نصه. ً َ َْ :

  .)١(»َّمتتع به
قون مـن أهـل العلـم ِّتفسري اآلية الكريمة, فقد ذهب املحقوأما ما يتعلق بجانب 

ّمـن متتعـتم هبـا :  هو﴾ `Z  [ \    ] ^ _ a﴿ّإىل أن معنى  َ
ًمن النساء, فقد وجب هلـا املهـر كـامال, إمـا املهـر ) بالدخول هبا بعد النكاح الرشعي(

ٌ إن كانت قد سمي هلا مهر−ّاملسمى  .  أو مهر املثل−ّ
ّ استحقاق املهر عىل أربعة أصناف; صنف لـه املهـر املـسمى  النساء يفَّوذلك ألن ٌ

ٌكامال, وصنف له مهر املثل, وصنف له نصف املهر, وصنف ليس لـه مـن املهـر يشء ٌ ٌ ً .
 :وتفصيل هذا اإلمجال كام يأيت

َفاملدخول هبا التي سبق أن فرض هلا م • َّر, جيب هلا املهر املسمْهُ والدليل هذه . ًى كامالٌ
 .﴾ `Z  [ \    ] ̂ _ a﴿: ةاآلية الكريم

ًوالتي دخل هبا من غري أن تكون قد فرض هلا مهر حمدد, فلها مهر املثل أيضا كامال   • ً ُّ ٌ َ ِ ِ ُ
 . ٍغري منقوص, لعموم اآلية نفسها

 ﴾ [    \ ]  Z﴿فقولـه «: −رمحـه اهللا−يقول شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة 
ٌيتناول كل من دخل هبا من النساء, فإنه أمر ََ ّ َ ُ ِْ ِ  .)٢(»ُ بأن تعطى مجيع الصداقَّ

ٌواملطلقة التي مل يـدخل هبـا, ولكـن سـبق أن فـرض هلـا مهـر, فلهـا نـصف املهـر  • ُ ُ ّ
 µ ́ ³ ² ± ° ̄ ﴿: ّاملفروض, كام دل عىل هـذا قـول اهللا تعـاىل

                                                 
 .٢/٨٥٢املعجم الوسيط   )١(
 .٤/١٨٧ منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية, لشيخ اإلسالم ابن تيمية,  )٢(



 

٢٦٦ 

¶  ¸ ¹ º » ¼ ﴾ ]٢٣٧: البقرة[. 
ٌأما املطلقة التي مل يدخل هبا ومل يفرض هلا مهر, فال مهر هلا, لكن هلـ • ُ ُ قـال . ُمتعةـا الـّ

ـــاىل  � {~ | } q r s t     u v   w x y z ﴿: اهللا تع
¡  ¢         £ ¤ ¥   ¦  § ©¨ ª « ¬         ﴾ ]١(]٢٣٦: البقرة( . 

ّوحيث إن مجيع الرتمجات التي شملتها هـذه الدراسـة قـد فـرست االسـتمتاع يف  َّ
ّ ذلـك, فــإن بطلــب التمتـع أو الرغبــة يف  ﴾...[    \ ]  Z﴿اآليـة الكريمـة 

ّكـام يـروج هلـذا  )٢(ّالقارئ العادي قد يفهم منها أن اآلية من أدلة إباحة متعـة النكـاح,
ّوهنا تكمن اخلطورة احلقيقية يف صنيع معدي هذه الرتمجات يف . )٣(ّبعض الفرق الضالة

ًهذا املقام, وال سيام الرتمجة اهلندية التي تعترب أكثرها ترصحيا هبذا املفهوم اخلاطئ  ملعنـى ُ
ًوأنقل هنا نصا ما جاء فيها عن معنى اآلية, . اآلية الكريمة ْفمـن أردتـم أن «: قالـتإذ ّ َ َ

ّتتمتعوا هبا جسديا منهن فآتوهن أجورهن فريضة ّ ّ ً ّ« ! 
((Ẹ ni ti ẹ ba si fẹ jẹ igbadun lara rẹ ninu wọn ki ẹ fun wọn ni awọn 

owo ifẹ wọn ti o jẹ ọranyan.)) 

ّاهري املفرسين بأن اآلية إنام حتـدثت عـن التمتـع احلاصـل بالنكـاح بينام قد جزم مج َّ ّ
  − رمحه اهللا− وهلذا قال اإلمام الطربي . )٤(ّالرشعي, وال عالقة هلا باملتعة أو الزواج املؤقت

ّوأوىل التأويلني يف ذلك بالصواب تأويل من تأوله«: عقب إيراده للقولني يف تفسري اآلية ْ :
                                                 

 – ١/٢٥٢ّفتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علـم التفـسري, ملحمـد بـن عـيل الـشوكاين,    )١(
 . ٍبترصف

عـن طريـق «ّباستثناء ترمجة بكثول الذي يبدو أنه من واقع إدراكه هلذا االحتامل حاول دفعه بوضع عبارة   )٢(
ّالتزوج هبن     . بني قوسني»ّ

ُرفنغ إذ ذكر أن ما يدفع للمرأة من املال هو للزواج وبدرجة أقل ترمجة أ ّ)marriage portions( بيد أن ,ّ ْ
ّ ألن نكاح املتعة وكذلك الزواج املؤقت ;هذا ال يزيل اإلشكال القائم ) وبينهام فرق دقيـق لـد الفقهـاء(ّ
ّفالواجب أن يرتجم االستمتاع بام فرسه به العلامء كام ت. فيهام أجور الزواج كذلك  .ّقدمُ

 .١٩٣−٤/١٨٠وانظر الردود عىل ذلك يف منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم ابن تيمية   )٣(
 .٢/٥٣زاد املسري : انظر  )٤(
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ِ, فجامعتموه, فآتوهن أجورهن, لقيام احلجة بتحريم اهللا متعـة النـساء َّفام نكحتموه منهن َ ّ َّ َ
 . )١(»عىل غري وجه النكاح الصحيح أو امللك الصحيح, عىل لسان رسوله 

وهبذا نكون قد أتينا بفضل اهللا تعاىل إىل آخر ما أردت بيانه يف هذا البحث 
َفام كان منه صوابا فمن اهللا تعاىل وح. املتواضع ِ ُ اهتديت إليه, وما كان ده, وبتوفيقه ً

َخطأ فمنّي ومن الشيطان, واهللا تعاىل ورسوله بريئان منه, وأستغفره تعاىل من كل ز ة َّلً
 . ّأو هفوة, ومن كل ذنب وخطيئة, إنه هو الغفور الرحيم

                                                 
 .٥/١٣تفسري الطربي   )١(



 

٢٦٨ 

 نتائج وتوصيات
 : نتائج هذه الدراسة يف النقاط اآلتيةِّيمكن إمجال أهم

ِّأن التــصد − ١ ّ كتــاب اهللا يتطلــب اإلملــام باملــصطلحات الــرشعية, ة معــاينمجــي لرتّ
ّفالتمكن اللغوي ال شك أنه عـدة مهمـة للمـرتجم, لكنـه ال . ومعانيها ودالالهتا ُ ّ ّ

 . يكفي وحده
ًأن ثمة أخطاء وقعت يف بعض الرتمجات املتداولة اليوم ملعاين القرآن الكريم سببها  − ٢ ّ

 .  الرشعية عىل وجهها الصحيحالتقصري يف فهم األلفاظ أو املصطلحات

ٍأن هلذه األخطاء آثارا سلبية قد تؤدي إىل وضع آيات من كتاب اهللا يف غري موضعها,  − ٣ ّ ً ً ّ
 . أو حتريفها وتأويلها التأويل الفاسد, سواء أشعر املرتجم نفسه بذلك أم ال

ٍأن الرتمجــات األربــع التــي شــملتها هــذه الدراســة, اجتهــد أصــحاهبا يف أمــور  − ٤ ّ
 . ا, ونأمل أن يكون هلم أجر املجتهد املخطئ إن شاء اهللاوؤفأخط

َّأنه من خالل عينات الدراسة املستخدمة يف هذا البحث, فإن أقل هـذه الرتمجـات  − ٥ ّ ّ
: ًاألربع وقوعا يف األخطاء النامجة عن اخللل يف فهـم املـصطلحات الـرشعية هـي

اليوربـا التـي قامـت ترمجة مارماديوك بكثول, تليها ترمجة جمموعة من علامء بـالد 
ّبنرشها رابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة, ثم الرتمجة اهلندية ًأما أكثرها وقوعـا . ّ

 . أرفنغ. يف هذه األخطاء فرتمجة الدكتور ثوماس ب

, فيويص الباحث بأن تتبع هذه الدراسة دراسات أخر تتم فيها وأما التوصيات
ٍلقرآن الكريم املتداولة اليوم وبلغات خمتلفة, ٍ أكرب عدد ممكن من ترمجات معاين اتنقية

هبدف الوقوف عىل مد التزامها بالنقل الصحيح ملعاين املصطلحات الرشعية الواردة 
ُويتأكد القيام بمثل هذا العمل يف تلكم الرتمجات التي ال يعلم عن م. فيها ُ هيا ِّدِعّ

 .َّالتخصص يف يشء من العلوم الرشعية
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ًاملرتمجني مستقبال يف أخطاء من هذا القبيل, يويص ومن أجل تفادي وقوع 
ً ملرتجم معاين القرآن الكريم, حيوي رشحا ,ٍ أو دليل,ّ بإجياد كتيب−ًأيضا−الباحث 

ُعلميا وموثقا لكل املصطلحات الرشعية الواردة يف القرآن الكريم, ومن ثم يرتجم هذا  ً ّ ً
 . ّالدليل إىل مجيع لغات العامل املهمة

ٍا أن احلمد هللا رب العاملني, وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آلـه وآخر دعوان ِّ ّ ّ
 .وصحبه
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 من مصادر البحث 
 .القرآن الكريم − ١
دار : بـريوت. ط., د: إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم, ملحمد بن حممد أيب السعود − ٢

 .ت.إحياء الرتاث العريب, د
أمحـد بـن عبـد الـرزاق الكبيـيس, . د: , حتقيق١هللا القونوي, طأنيس الفقهاء, لقاسم بن عبد ا − ٣

 .ه١٤٠٦دار الوفاء, : ّجدة
ّعبد الغني : , حتقيق١ بن رشف النووي, طى, أليب زكريا حيي)أو لغة الفقه(حترير ألفاظ التنبيه  − ٤

 .م١٩٨٨/ه١٤٠٨دار القلم, : الدقر, دمشق
دكتور حـسن بـن سـعيد غزالـة,  مشاكل وحلول, لألستاذ الـ–ترمجة املصطلحات اإلسالمية − ٥

 .ه١٤٢٣ٍجممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف, : املدينة املنورة
دار الكتـاب : إبـراهيم األبيـاري, بـريوت: , حتقيـق١التعريفات, لعيل بن حممد اجلرجـاين, ط − ٦

 .ه١٤٠٥العريب, 
 .ه١٤٠١, دار الفكر: تفسري القرآن العظيم, أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري, بريوت − ٧
, ضـبط نـصوصه وخـرج آياتـه .ط.التفسري واملفـرسون, للـدكتور حممـد حـسني الـذهبي, د − ٨

 .ت.دار األرقم بن أيب األرقم, د: الشيخ أمحد الزعبي, بريوت: وأحاديثه
عبـد الـسالم حممـد هـارون : حتقيـق. ط.د. هتذيب اللغة, أليب منصور حممد بن أمحد األزهري − ٩

 .م١٩٦٧يب, دار الكتاب العر: ط.د. وآخرين
, ١تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كـالم املنـان, للـشيخ عبـد الـرمحن بـن نـارص الـسعدي, ط −١٠

 .م١٩٩٨/ه١٤١٩مؤسسة الرسالة, : بريوت
دار : , بـريوت.ط.جامع البيان عن تأويل آي القرآن, أليب جعفر حممـد بـن جريـر الطـربي, د −١١

 .ه١٤٠٥الفكر, 
 . ت., القاهرة, دار الشعب, د.ط.مد بن أمحد القرطبي, داجلامع ألحكام القرآن, أليب عبد اهللا حم − ١٢
, املدينة ١دور الرتمجة الدينية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل, أليب عبد السالم عبده بوريام النيجري, ط −١٣

 .م١٩٩٦/ه١٤١٦دار البخاري, : املنورة
املكتـب : وت, بـري٣ أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي, ط,زاد املسري يف علم التفسري −١٤

 . ه١٤٠٤اإلسالمي, 
دار ابـن : حممد سعيد سامل القحطـاين,  الـدمام. د: , حتقيق١السنة, لعبد اهللا بن اإلمام أمحد, ط −١٥

 . ه١٤٠٦ّالقيم, 
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 .  ت.دار الكتب العلمية, د: بريوت. ط.د: رشح عمدة األحكام, البن دقيق العيد −١٦
ب يف كالمها, أليب احلسني أمحد بن فارس, ّالصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العر −١٧

 .م١٩٩٣/ه١٤١٤مكتبة املعارف, : ّعمر الطباع, بريوت. د:  بتحقيق١ط
  دار : بــريوت. ط.فــتح البــاري رشح صــحيح البخــاري, للحــافظ ابــن حجــر العــسقالين, د −١٨

 .ت.املعرفة, د
. ط.يل الـشوكاين, دفتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري, ملحمد بن عـ −١٩

 .ت.دار الفكر, د: بريوت
ــد, ط −٢٠ ــو زي ــد اهللا أب ــن عب ــر ب ــشيخ بك ــوازل, لل ــه الن ــريوت١فق ــالة, : , ب ــسة الرس مؤس

 .م٢٠٠٢/ه١٤٢٣
/ د: , حتقيق١الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي, أليب عمر يوسف بن عبد الرب القرطبي, ط −٢١

 .م١٩٧٩/ه١٣٩٩. ط.د. حممد أحيد املوريتاين
عـدنان درويـش, وحممـد املـرصي, . د: , أليب البقاء أيوب بن موسى الكفوي, حتقيقّالكليات −٢٢

 .م١٩٩٨/ه١٤١٩مؤسسة الرسالة, : , بريوت٢ط
دار إحيـاء الـرتاث : عـيل شـريي, بـريوت:  بتحقيق٢لسان العرب, البن منظور اإلفريقي, ط −٢٣

 .م١٩٩٢/ه١٤١٢العريب, 
ــان, ط −٢٤ ــاع القط ــشيخ منّ ــرآن, لل ــوم الق ــث يف عل ــريوت,٢٤مباح ــالة, :  ب ــسة الرس مؤس

 . م١٩٩٣/ه١٤١٤
ّعبد الرمحن بن حممد بن قاسـم وابنـه :مجع وترتيب. جمموع فتاو شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية −٢٥

 .ه١٤١٦وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد, : الرياض. ّحممد
 .ت.ر احلديث, ددا: القاهرة. ط.ّاملصباح املنري, ألمحد بن حممد بن عيل الفيومي, د −٢٦
, ٣املصطلحات العلمية يف اللغة العربيـة يف القـديم واحلـديث, لألمـري مـصطفى الـشهايب, ط −٢٧

 .م١٩٩٥/ه١٤١٦دار صادر, : بريوت
دلبـي, حممـد بـشري اإل: املطلع عىل أبواب املقنع, ملحمد بـن أيب الفـتح الـبعيل احلنـبيل, حتقيـق −٢٨

 .م١٩٨١/ه١٤٠١املكتب اإلسالمي, : بريوت
 .م١٩٨٧/ه١٤٠٧دار املعرفة, : , بريوت٢تنزيل, للحسني بن مسعود البغوي, طمعامل ال −٢٩

٣٠− ت., دار الفكر العريب, د.ط.القرآن, للشيخ حممد أبو زهرة, د: املعجزة الكرب . 
 . ت.املكتبة اإلسالمية, د: ستانبولإ. ط.املعجم الوسيط, ملجموعة من األساتذة, د −٣١
,  ٢حامـد صـادق قنيبـي,  ط.  دو جي, هد رواس قلعمعجم لغة الفقهاء, لألستاذ الدكتور حمم −٣٢
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 .م١٩٨٨/ه١٤٠٨دار النفائس, : بريوت
 .عبداهللا الرتكي ود .د : بتحقيق٣ط).ه٦٢٠ت(ّاملغني, ملوفق الدين عبد اهللا بن قدامة املقديس −٣٣

 .م١٩٩٧/ه١٤١٧دار عامل الكتب, : الرياض. عبد الفتاح احللو
, ٣احلسني بن حممد املعروف بالراغـب األصـفهاين, طاملفردات يف غريب القرآن, أليب القاسم  −٣٤

  .م٢٠٠١/ه١٤٢٢دار املعرفة, : حممد خليل عيتاين, بريوت: حتقيق
 تيميـة بـن  منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية, لشيخ اإلسالم أمحد بن عبـداحلليم −٣٥

ن سـعود اإلسـالمية, جامعة اإلمام حممـد بـ: ّ, بتحقيق الدكتور حممد رشاد سامل, الرياض٢ط
 .ه١٤١١
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