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اللغوي  معناها  حيث  من  الكريم  القرآن  يف   ﴾ ﴿ لكمة  ابلحث  هذا  تناول 
وأقوال املفسين يف معانيها وترمجاتها إىل اللغة اإلجنلزيية يف املواضع السبعة اليت وردت 
بها، ورجع ابلحث إىل املعاجم العربية الرئيسة وأمهات اتلفاسري، وست عرشة ترمجة من 
ترمجات معاين القرآن الكريم إىل اللغة اإلجنلزيية، وتوصلت ادلراسة إىل أن معظم هذه 
﴾ باعتبارها من املشرتك  الرتمجات غري اكفية؛ ألنها لم تراِع املعاين املختلفة للكمة ﴿

اللفظي، واقرتح ابلاحث ترمجات خمتلفة قائمة ىلع أقوال املفسين وفقاً لسياق اآليات.

أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنلزيية والرتمجة - لكيات القصيم األهلية - السعودية.  )*(
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مقدمة

بهذا  منها  مواضع  ستة  الكريم،  القرآن  يف  مواضع  سبعة  ﴾ يف  لفظ ﴿ ورد 
﴾، ومن أهداف هذا  ﴾ معرف بأل، ومرة واحدة نكرة بصيغة ﴿ اللفظ ﴿
﴾ يف القرآن الكريم، ويف معاجم اللغة العربية بلحث اتلطور  ابلحث تتبع لكمة ﴿
ادلاليل اذلي طرأ ىلع هذه اللكمة وتعدد معانيها، وهل وردت يف القرآن الكريم يف سبعة 
اإلجنلزيية يف  اللغة  إىل  الكريم  القرآن  معاين  اتفق مرتمجو  وهل  واحد؟  بمعىن  املواضع 
ترمجتها؟ وهل ترمجاتهم دقيقة وتيَِف بالغرض من اللكمة يف لك موضع من املواضع السبعة 

يف القرآن الكريم؟ حياول هذا ابلحث اإلجابة عن هذه األسئلة.

﴾ لغويًا: معىن ﴿
﴾ يف املعاجم العربية وذلك للوقوف ىلع معانيها  نتناول فيما ييل أصل لكمة ﴿

قديًما وحديثًا:
الُفْرقاُن لك ما فُِرَق به بني احلق وابلاطل فهو فُْرقان؛ وهلذا قال اهلل تعاىل ﴿ •

يضاً الُفْرقان ونظريه 
َ
﴾ ]األنبياء: 48[ والُفْرق أ

ي: إنه فاِرٌق بني احلق وابلاطل واحلالل 
َ
سماء القرآن أ

َ
اخلُْس واخلُْسان ... الُفْرقان من أ

يضاً: فََرَق بني اجلماعة، والُفْرقان احلُّجة، 
َ
واحلرام ويقال: فََرَق بني احلق وابلاطل ويقال أ

﴾ ]األنفال: 41[ وهو يوم بَْدٍر  والُفْرقان انلرص ويف اتلزنيل ﴿
ْظَهَر من نرَْصه ما اكن بني احلق وابلاطل، وقوهل تعاىل: ﴿

َ
ن اهلل أ

َ
أل

نه 
َ
أ إِال  ن يكوَن الُفْرقاُن الكتاب بعينه وهو اتلوراة، 

َ
 ...﴾ ]ابلقرة: 53[ جيوز أ

نه َيْفُرُق بني احلق وابلاطل، وذكره اهلل تعاىل 
َ
ول، وعىن به أ

َ
ِعيَد ذكره باسم غري األ

ُ
أ

 ملوىس يف غري هذا املوضع فقال تعاىل: ﴿
حممد  ىلع  املزنل  الكتاب  ثناؤه  جّل  فَسىّم  اتلوراة،  راد 

َ
أ  ]48 ]األنبياء:   ﴾

واملعىن  فُْرقاناً    موىس  ىلع  املزنل  الكتاب  وَسىمَّ  فُْرقاناً،   
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نه تعاىل فََرَق بكل واحد منهما بني احلق وابلاطل وقال الفراء: آتينا موىس الكتاب 
َ
أ

وآتينا حممداً الُفْرقاَن)1(.

فرقت بني الشيئني: فصلت بينهما سواء اكن ذلك بفصل يدركه ابلرص، أو بفصل تدركه  •
﴾ ]األنفال: 41[، أي: ايلوم اذلي يفرق فيه بني احلق وابلاطل،  ابلصرية. وقوهل: ﴿
]األنفال:   ﴾ ﴿ وقوهل:  والشبهة،  واحلجة 
29[، أي: نوراً وتوفيقاً ىلع قلوبكم يفرق به بني احلق وابلاطل، فاكن الفرقان هاهنا 

قيل:   ،]41 ]األنفال:   ﴾ ﴿ وقوهل:  غريه،  يف  والروح  اكلسكينة 
أريد به يوم بدر؛ فإنه أول يوم فرق فيه بني احلق وابلاطل، والفرقان: كالم اهلل تعاىل؛ 
لفرقه بني احلق وابلاطل يف االعتقاد، والصدق والكذب يف املقال، والصالح والطالح 

يف األعمال، وذلك يف القرآن واتلوراة واإلجنيل)2(.

الُفْرقان: الُقرآن، لَفْرقِه بنَي احلقِّ وابلاطل، واحلاَلل واحلَرام. ولكُّ ما فُِرَق به بنْي احلقِّ  •
وابلاِطل فهو فُرقاٌن، وهلذا قال اهلل تعاىل: ﴿

الرُبْهان  والُفْرقان:  الُفْرقان.  يوُم  فُسِّ  وبه   ، انّلرْصُ والُفرقان:   ]48 ]األنبياء:   ﴾
أبيُض  الُفْرقاُن، وهذا  قد سَطع  م: 

ُ
قوهل ومنه  َحر.  السَّ أو  بْح،  الصُّ والُفْرقان:  واحلُّجة. 

من الُفرقاِن. واكن الُقَدماُء يُْشِهدوَن الُفْرقاَن، أي: الِصبْيان ويقولون: هؤالء يعيُشون 
﴿ تعاىل:   

ُ
قوهل ومنه  اتّلْوراة  والُفْرقان:  ويْشَهدون. 

وهو  بَعيِْنه،  الِكتاَب  الُفرقان  يكوَن  أن  جيوُز   : األزهريُّ قال   .]53 ]ابلقرة:   ﴾
ُره باسٍم غرِي األّول، وَعىَن به أنّه يفِرُق بني احلقِّ وابلاِطل. وذكره 

ْ
عيَد ِذك

ُ
 أنّه أ

ّ
اتّلْوراُة، إال

اهلل تعاىل ملوىس  يف غري هذا املوِضع، فقال تَعاىل: ﴿
 ...﴾ ]األنبياء: 48[ أراد اتّلوراَة)3(.

لسان العرب، جلمال ادلين حممد بن منظور، 65-64/13.  )1(
مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين، ص 285-284.  )2(

تاج العروس من جواهر القاموس، ملحمد حممد عبدالرزاق املرتىض الزبيدي، 291/26.  )3(
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ق اليشَء َتْفِريقاً. وَتْفِرقة  • ف ر ق فََرَق َبنْيَ الَشيْئَنْي من باب نرص وفُْرقَاناً أيضاً. وفَرَّ
 ﴾...  ﴿ تعاىل  وقوهل  باتلَّفاريق.  منه  ه  َحقَّ َخَذ 

َ
وأ ق.  وَتَفرَّ ق  واْفرَتَ فاْنَفَرق 

يف  قاً  ُمَفرَّ َاه 
ْ

نَْزنل
َ
أ قال  د  َشدَّ ومن  َيْفُرق.  فََرَق  من  بينَّاه  قال  َف  َخفَّ من   ]106 ]اإلرساء: 

يّام ... واجلمع فُْرقان. وهذا اجلَْمع يكون هلما مجيعاً كبَْطن وُبطنان ومَحٍَل ومُحْالن. 
َ
أ

ق به بني احلّق وابلاِطل فهو فرقان. فِلهذا قال اهلُل تعاىل  والُفْرقاُن القرآن. ولكُّ ما فُرِّ
﴿ ...﴾ ]األنبياء: 48[)1(.

الُفْرقان: كتاب اهلل -  - فََرق به بني احلق وابلاطل. والُفْرقان: الُصبُْح)2(. •
﴾ يف بعض معاجم اللغة العربية، نتوصل  بناء ىلع ما سبق من تعريف لكمة ﴿

إىل أن لللكمة معاين عدة ىلع الوجه اتلايل: 
ِمكيال أو إناء معروف باملدينة وهو ستة عرش ِرْطاًل وقد حُيَرَّك، واجلمع: فُْرقان.. 1
انفراق ابلحر.. 2
كالم اهلل تعاىل: لفرقه بني احلق وابلاطل يف االعتقاد، والصدق والكذب يف املقال، . 3

والصالح والطالح يف األعمال، وذلك يف القرآن واتلوراة واإلجنيل.
نه فاِرٌق بني احلق وابلاطل واحلالل واحلرام.. 4

َ
ي أ

َ
من أسماء القرآن: أ

لك ما فُِرَق به بنْي احلق وابلاطل.. 5
احلُّجة الظاهرة، أو الربهان، أو انلور، أو اتلوفيق.. 6
م: قد َسَطع الُفْرقاُن، وهذا أبيُض من الُفرقاِن.. 7

ُ
َحر: ومنه قوهل الصبح، أو السَّ

انلرص.. 8
الِصبْيان. 9
تُعد لكمة )الفرقان( من باب املشرتك اللفظي)3(.. 10

خمتار الصحاح، للرازي، ص 297. وزاد: »والَفْرق ِمكيال معروف باملدينة وهو ستة عرش ِرْطاًل وقد حُيَرَّك واجلمع   )1(
فُْرقان«. بيد أن هذا املعىن ال صلة هل باللكمة القرآنية.

جُمَْمل اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، ص 718.  )2(
االشرتاك اللفظي يف القرآن الكريم بني انلظرية واتلطبيق، حممد نور ادلين املنجد، ص201.  )3(
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لكن الفرقان يف القرآن خيتلف تماماً عما هو يف األصل اللغوي، فالفرقان بانلظر 
أكان  سواء  والشبهة  واحلجة  وابلاطل  احلق  بني  اتلفريق  هو:  فيها  ُذكر  اليت  اآليات  يف 
القرآن مصطلحاً جديداً  الفرقان يف  تدركه ابلصرية، من هنا اكن  أم  يدركه ابلرص  بما 
بهذا املعىن اجلديد، فاكن علماً ىلع لك كتاب سماوي أنزهل اهلل تعاىل ففرق به بني احلق 
وابلاطل، فاتلوراة فرقان، واإلجنيل فرقان، والزبور فرقان، والقرآن فرقان. )الُفْرقَان( إذن 
ما  العامة لك  أشعارهم، وهو يف دالتله  ولم يذكر يف  اجلاهلية،  تعرفه  لم  قرآين  مصطلح 

يفرق بني احلق وابلاطل.)1(

:
ً
 ويف القرآن خصوصا

ً
مناهج ترمجة املصطلح عموما

تتنوع طرق ومناهج املرتمجني يف ترمجة املصطلحات عموماً ويف القرآن الكريم ىلع 
وجه اخلصوص، ونستعرضها فيما ييل)2(:

املستعارة( وهو عبارة عن عملية حتويل لكمة . 1 اللكمة  الصوتية،  )الكتابة  اتلحويل 
يف لغة املصدر إىل نص اللغة اهلدف مع االنتباه للتطبيع اذلي يعين حتويل احلروف 

اهلجائية املختلفة للغات األخرى، وحينئذ تصبح اللكمة مستعارة.
اتلطبيع: يتبع هذا اإلجراء اتلحويل، إذ تَُكيَّف لكمة لغة املصدر أواًل مع اللفظ . 2

السليم، ومن ثم مع علم الرصف يف اللغة اهلدف.
اثلقافية . 3 املصدر  لغة  ترتجم لكمة  إذ  تقريبية،  ترمجة  اإلجراء  وهذا  اثلقايف:  املقابل 

بكلمة ثقافية يف اللغة اهلدف، ويستعمل هذا اإلجراء ىلع نطاق حمدود، ألنه ليس 
اكمل ادلقة؛ إذ يساء استعماهل العتماده ىلع درجة اتلماثل اثلقايف بني األصل واهلدف، 

وهو يفيد يف انلصوص العامة ويف ادلاعية واإلعالن.
الوظييف: إجراء شائع يُطبق ىلع اللكمات اثلقافية، ويتطلب استعمال لكمة . 4 املقابل 

اللكمة  ُيَعمم  أو  حُيَيَّد  فهو  ذلا  أحياناً،  جديد  خاص  مصطلح  مع  اثلقافة  من  ة  ُحرَّ
الواردة يف املصدر وأحيانًا يضيف عنرصاً ختصيصياً، ويعد أكرث طرق الرتمجة دقة.

ألفاظ وتراكيب ودالالت جديدة يف السياق القرآين، تلمام حممد السيد، ص 49-48.  )1(
نيومارك: اجلامع يف الرتمجة )ص 107 -119(  )2(
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فالوصف . 5 أحياناً،  الرتمجة  يف  الوظيفة  مع  الوصف  موازنة  جيب  الوصيف:  املقابل 
والوظيفة عنرصان أساسيان يف الرشح كما يف الرتمجة أيًضا.

اإلجراءات . 6 إجراء من  أكرث من  استخدام  اإلجراء هو  بهذا  املراد  الرتمجة:  ثنائيات 
املذكورة آنفاً للتعامل مع مشلكة واحدة.

أحد  اختياره  عند  املهمة  املعايري  بعض  تقديره  يف  يضع  أن  املرتجم  ىلع  ويتعني 
اإلجراءات اخلاصة برتمجة املصطلحات: 

مجهور القراء اذلي قد يكون ىلع اطالع بلغة املصدر، أو يقرأ الرتمجة فقط ألنه ال . 1
يتمكن من احلصول ىلع األصل.

تذكر درجات اتلعادل اثلقايف املتفاوتة.. 2
من املستحب وجود نوع من االطراد يف ترمجة املصطلحات أو كتابتها صوتياً.. 3
احلذر من إعطاء ترمجة جديدة ملصطلحات هلا ترمجات معرفة.. 4
احلذر من استخدام مصطلحات من اللغة اهلدف تتسم بمحلية الطابع.. 5
احلذر من الرتمجة احلرفية.. 6

)اتلحويل(  حتول  ما  اغبلاً  أنها  إىل  نيومارك  أشار  ادلينية  املصطلحات  خيص  وفيما 
حني تكون ذات أهمية يف اللغة اهلدف، وتهدف ترمجة املصطلحات القرآنية إىل توصيل 
املعىن، وبذا تستخدم الرتمجة اتلواصلية اليت تهدف إىل إيصال الرسالة إىل املستقبل. وبذلك 
القرآن  معاين  ترمجة  بها، فيف حال  األخذ  يتعني  أمور  يتوقف ىلع عدة  املالئم  فاالختيار 

يتوىخ املرتجم ادلقة واحلذر يف اختيار األسلوب املناسب اذلي ينقل أقرب معىن ممكن. 
 أوالً: نستعرض أقوال املفسين يف معىن الفرقان يف اآلية 53 من سورة ابلقرة، ﴿

من  وغريها  اتلفاسري  أمهات  نستعرض  وسوف   ﴾
اتلفاسري املوثوقة:

اتلوراة،  • بالكتاب:  ويعين  والفرقان.  الكتاب  موىس  آتينا  إذ  أيضاً  واذكروا  يعين 
وبالفرقان: الفصل بني احلّق وابلاطل... أعطى اهلل موىس الفرقان، فرق اهلل بينهم، 
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واملرشكني،  بني حممد  ذلك  اهلل  فكما جعل  بانلرص،  بينهم  فرق  وأجناه.  اهلل  وسلمه 
الفرقان  فكذلك جعله بني موىس وفرعون. وأوىل هذين اتلأويلني ما ُروي من أن 
احلّق  بني  به  فرق  اذلي  الكتاب  هو  املوضع  هذا  يف  موىس  آتاه  أنه  اهلل  ذكر  اذلي 
آتينا موىس  وإذ  اآلية حينئذ:  تأويل  فيكون  هلا.  للتوراة وصفة  نعت  وهو  وابلاطل، 
اتلوراة اليت كتبناها هل يف األلواح، وفرقنا بها بني احلّق وابلاطل. فيكون الكتاب نعتاً 
للتوراة أقيم مقامها استغناًء به عن ذكر اتلوراة، ثم عطف عليه بالفرقان، إذ اكن من 

نعتها)1(.
، وفرقانًا يفرق بني احلق وابلاطل:  •

ً
﴾ يعين اجلامع بني كونه كتابًا مزنال ﴿

يعين اتلوراة، كقولك: رأيت الغيث والليث، تريد الرجل اجلامع بني اجلود واجلراءة،... 
أو  اآليات،  من  وغريهما  وايلد  العصا  من  واإليمان  الكفر  بني  الفارق  والربهان: 
الرشع الفارق بني احلالل واحلرام، وقيل الفرقان: انفراق ابلحر. وقيل: انلرص اذلي 

فّرق بينه وبني عدّوه)2(.
•   ملا آتينا موىس فرقان ابلحر استدلوا بذلك ىلع وجود الصانع، وصدق موىس

وذلك هو اهلداية وأيضاً فاهلدى قد يراد به الفوز وانلجاة كما يراد به ادلاللة، فكأنه 
الكتاب نعمة يف ادلين والفرقان اذلي حصل به خالصهم من  آتاهم  أنه  تعاىل بني 
اخلصم نعمة اعجلة. واعلم أن من انلاس من غلط فظن أن الفرقان هو القرآن، وأنه 
أنزل ىلع موىس  وذلك باطل؛ ألن الفرقان هو اذلي يفرق بني احلق وابلاطل 

ولك ديلل كذلك فال وجه تلخصيص هذا اللفظ بالقرآن. وقال آخرون: املعىن: ﴿
﴾ يعين اتلوراة وآتينا حممداً  الفرقان ليك تهتدوا به يا 
أهل الكتاب. وقد مال إىل هذا القول من علماء انلحو الفراء وثعلب وقطرب، وهذا 

تعسف شديد من غري حاجة أبلتة إيله)3(.

جامع ابليان عن تأويل آي القرآن، للطربي، 210-209/1.   )1(
الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل وعيون األقاويل يف وجوه اتلأويل، للزخمرشي، 140/1.  )2(

اتلفسري الكبري ومفاتيح الغيب، للرازي، 83-82/3.  )3(
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وُقْطُرب:  • الَفّراء  فقال  الفرقان؛  يف  واختلف  املتأّولني.  من  بإمجاع  اتلوراة  الكتاب: 
يف  خطأ  هذا  انلحاس:  قال  الفرقان.    وحممًدا  اتلوراة،  موىس  آتينا  املعىن 
القول  هذا  وىلع  مثله؛  اليشء  ىلع  املعطوف  فإن  اإلعراب  أما  واملعىن؛  اإلعراب 
الفرقان هو  الزجاج: يكون  إسٰحق  أبو  قال  املعطوف ىلع اليشء خالفه...  يكون 
الكتاب؛ أعيد ذكره باسمني تأكيداً... وأحسن ما قيل يف هذا قول جماهد: فرقا بني 
احلق وابلاطل؛ أي اذلي علمه إياه. وقال ابن زيد: الفرقان انفراق ابلحر هل حىت صار 
القبط؛  الكرب؛ ألنهم اكنوا مستعبدين مع  الفرج من  الفرقان  وقيل:  فعربوا.  فَِرقاً 
وقيل؛ إنه احلجة وابليان. قاهل ابن حبر. وقيل: الواو صلة، واملعىن آتينا موىس الكتاب 

الفرقان، والواو قد تزاد يف انلعوت؛ كقوهلم: فالن حسن وطويل)1(. 
﴾ وهو ما يفرق بني احلق وابلاطل واهلدى والضاللة،  • الكتاب يعين: اتلوراة ﴿

واكن ذلك أيضاً بعد خروجهم من ابلحر؛ كما دل عليه سياق الكالم يف سورة األعراف، 
وقيل: الواو زائدة، واملعىن ولقد آتينا موىس الكتاب الفرقان، وهذا غريب)2(. 

يعين اتلوراة اجلامع بني كونه كتاباً مزناًل وحجة تفرق بني احلق وابلاطل. وقيل أراد  •
بالفرقان معجزاته الفارقة بني املحق واملبطل يف ادلعوى، أو بني الكفر واإليمان. 

وقيل الرشع الفارق بني احلالل واحلرام، أو انلرص اذلي فرق بينه وبني عدوه)3(.
الكتاب: اتلوراة باإلمجاع من املفسين. واختلفوا يف الفرقان: وقال الفراء، وقُطُرب:  •

فيه  أوقعهما  إن هذا غلط،  قيل:  وقد  الفرقان.  اتلوراة، وحممداً  آتينا موىس  املعىن: 
أن الفرقان خمتص بالقرآن، وليس كذلك، وقال الزجاج: إن الفرقان هو: الكتاب، 
بني  وفارقاً  كتاباً  كونه  بني  جامع  املزنل  ذلك  أن  املعىن  وقيل:  تأكيداً.  ذكره  أعيد 
احلق، وابلاطل، وقيل الفرقان: الفرق بينهم، وبني قوم فرعون، أنىج هؤالء، وأغرق 
الكرب.  من  الفرج  الفرقان:  وقيل  ابلحر.  انفراق  الفرقان:  زيد:  ابن  وقال  هؤالء. 

اجلامع ألحاكم القرآن، للقرطيب، 108-106/2.  )1(
تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ص 130  )2(

أنوار اتلزنيل وأرسار اتلأويل، للبيضاوي، ص 101.  )3(
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وقيل: إنه احلجة وابليان باآليات اليت أعطاها اهلل من العصا، وايلد، وغريهما، وهذا 
أوىل، وأرجح، ويكون العطف ىلع بابه، كأنه قال: آتينا موىس اتلوراة، واآليات اليت 

أرسلناه بها معجزة هل)1(.
﴾: هو اتلوراة، ومعناه أنه آتاه جامعاً  • الكتاب هو اتلوراة بإمجاع املفسين. ﴿

بني كونه كتاباً وفرقاناً بني احلق وابلاطل، ويكون من عطف الصفات، ألن الكتاب 
يف احلقيقة معناه: املكتوب، قاهل الزجاج، واختاره الزخمرشي، وبدأ بذكره ابن عطية 
قال: كرر املعىن الختالف اللفظ، وألنه زاد معىن اتلفرقة بني احلق وابلاطل، ولفظة 
كتاب ال تعطي ذلك، أو الواو مقحمة، أي زائدة، وهو نعت للكتاب، قاهل الكسايئ، 
الصفات بعضها ىلع  اهلمام، ويلث: من باب عطف  وإنما قوهل، وابن  وهو ضعيف، 
بعض. وذللك رشط، وهو أن تكون الصفات خمتلفة املعاين، أو انلرص، ألنه فرق بني 
العدّو والويل يف الغرق وانلجاة، ومنه قيل يلوم بدر: يوم الفرقان، قاهل ابن عباس، أو 
سائر اآليات اليت أويت موىس ىلع نبينا و من العصا وايلد وغري ذلك، ألنها 
أو  العايلة وجماهد،  أبو  الفرق بني احلق وابلاطل، قاهل  أو  فرقت بني احلق وابلاطل، 
قاهل  واإليمان،  الكفر  بني  الفارق  الربهان  أو  واحلرام،  احلالل  بني  الفارق  الرشع 
القبط. وهذا  الكرب؛ ألنهم اكنوا مستعبدين مع  الفرج من  أو  ابن حبر وابن زيد، 
القول راجع ملعىن انلرص أو القرآن. واملعىن أن اهلل آىت موىس ذكر نزول القرآن ىلع 
حممد  حىت آمن به، حاكه ابن األنباري، أو القرآن ىلع حذف مفعول، 

اتلقدير: وحممداً الفرقان، وحيك هذا عن الفراء وقطرب وثعلب.
وردَّ هذا القول ميك وانلحاس ومجاعة، ألنه ال ديلل ىلع هذا املحذوف، ويصري نظري:   
أطعمت زيداً خزباً وحلماً، ويكون: اللحم أطعمته غري زيد، وألن األصل يف العطف 
أنه يشارك املعطوف واملعطوف عليه يف احلكم السابق، إذا اكن العطف باحلروف 
املشرتكة يف ذلك. وذكروا مجيع اآليات اليت آتاها اهلل تعاىل موىس ألنها فرقت بني 

فتح القدير اجلامع بني فين الراوية وادلراية من علم اتلفسري، للشواكين، 59/1.  )1(
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القول بسبق ذكر  انفراق ابلحر، قاهل يمان وقطرب. وضعف هذا  أو  احلق وابلاطل، 
﴾، وبذكر ترجية اهلداية عقيب الفرقان، وال يليق إال  فرق ابلحر يف قوهل: ﴿
آية  بأنه  عليه  ونَصَّ  هنا،  فأعيد  االنفالق،  ذكر  سبق  وإن  بأنه،  وأجيب  بالكتاب. 
ملوىس خمتصة به، وناسب ذكر اهلداية بعد فرق ابلحر ألنه من ادلالئل اليت يستدل 
بها ىلع وجود الصانع وصدق موىس ىلع نبينا و، وذلك هو اهلداية، أو ألن 
املراد باهلداية انلجاة والفوز، وبفرق ابلحر حصل هلم ذلك فيكون قد ذكر هلم نعمة 

الكتاب اذلي هو أصل ادليانات هلم، ونعمة انلجاة من أعدائهم)1(.
بناء ىلع ما سبق من استعراض أمهات اتلفاسري، تتضح أمور تساعدنا يف فهم معىن 

»الفرقان« يف اآلية، ىلع انلحو اتلايل:
الكتاب يعين اتلوارة بإمجاع املفسين.. 1
الفرقان يعين الفصل بني احلق وابلاطل، أعطاه اهلل موىس، فرق اهلل بينهم، وسلمه . 2

اهلل وأجناه، فرق بينهم بانلرص، فكما جعل اهلل ذلك بني حممد واملرشكني، فكذلك 
جعله بني موىس وفرعون.

الفرقان نعت للتوارة وصفة هلا، واملعىن وإذ آتينا موىس اتلوراة اليت كتبناها هل يف . 3
األلواح، وفرقنا بها بني احلّق وابلاطل، والكتاب نعت للتوراة. 

الكتاب يعين اجلامع بني كونه كتاباً مزناًل، وفرقاناً يفرق بني احلق وابلاطل: يعين . 4
اتلوراة، كقولك: رأيت الغيث والليث، تريد الرجل اجلامع بني اجلود واجلراءة. 

الفرقان بمعىن الربهان: الفارق بني الكفر واإليمان من العصا وايلد وغريهما من . 5
اآليات.

الفرقان أي الرشع الفارق بني احلالل واحلرام.. 6
الفرقان أي انفراق ابلحر.. 7
8 .  القرآن، وأنه أنزل ىلع موىس  الفرقان هو  من انلاس من غلط، فظن أن 

ابلحر املحيط، أليب حيان، 201/1.  )1(
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وذلك باطل ألن الفرقان هو اذلي يفرق بني احلق وابلاطل ولك ديلل كذلك فال وجه 
تلخصيص هذا اللفظ بالقرآن.

الفرقان الفرج من الكرب؛ ألنهم اكنوا مستعبدين مع القبط.. 9
الفرقان بمعىن احلجة وابليان.. 10
الواو صلة، واملعىن: آتينا موىس الكتاب الفرقان، والواو قد تزاد يف انلعوت؛ كقوهلم: . 11

فالن حسن وطويل.
املعاجم  يف  الواردة  املعاين  عن  اتلفاسري  يف   ﴾ ﴿ معاين  خترج  لم  ثم  ومن 
﴾ أمام خيارين: إما اختيار أحد معاين لكمة  العربية، واتضح أننا يف ترمجة لكمة ﴿
﴾ الواردة يف  ﴾، أو اختيار لكمة تمثل إىل حد كبري جمموع معاين لكمة ﴿ ﴿
اآلية، أو تشمل إىل حد كبري أغلب معاين اللكمة حىت نوصل الرسالة املتضمنة يف هذه 
اللكمة، وحىت يكون تأثريها يف اللغة اإلجنلزيية قريباً بدرجة كبرية من تأثري اللكمة يف 
اللغة العربية، وال نستطيع أن نأيت بتأثري اكمل؛ ألن القرآن كتاب معجز يف كالمه، وأىّن 

نلا أن نأيت بكالم معجز!
﴾ يف اجلدول  نستعرض ست عرشة ترمجة لآلية إذ نركز ىلع ترمجة لكمة ﴿
اتلايل حيث نذكر اسم املرتجم ثم ترمجة اآلية. وتدر اإلشارة إىل أن هذه الرتمجات متوافرة 

.(http://tanzil.net/#1:1) ىلع موقع تزنيل يف شبكة اإلنرتنت
1. Ahmed Ali: Discernment of falsehood and truth. (Al-Qur'ān: A Contemporary 

Translation, p. 3.)
2. Ahmed Raza Khan: the criterion to judge right from wrong. (The Treasure 

of Faith, An English Translation of the Holy Quran, from Urdu Translation 
called «Kanzul Iman«, English Translation by Aqib Alqadri, p.6.)

3. Arberry: the Salvation. (The Koran Interpreted, p. 22.)
4. Asad: a standard by which to discern the true from the false. (The Message of 

The Quran, p. 26.)
5. Daryabadi: the distinction. (Holy Quran: Translation and Commentary, 3rd ed., 

p. 1/31.)
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6. Hilali & Khan: the criterion (of right and wrong). (Translation of the Meanings 
of the Noble Quran in the English Language, p.12). 

7. Itani: the Criterion. (The Quran Translated to English, p.4.)
8. Maududi: the criterion of right and wrong. (Towards Understanding the Quran, 

Translated and Edited by Zafar Ishaq Ansari, p. 74/1.)
9. Pictkthall: the criterion (of right and wrong). (The Meaning of the Holy Qur'ān, 

p. 3.)
10.  Qarai: the Criterion. (Holy Qur'ān, p.6.)
11.  Qaribullah & Darwish: the Criterion. (The Holy Koran: Its meaning rendered 

into English, p.3.)
12.  Saheeh International: criterion. (Translation of the Meanings of the Glorious 

Quran, by AbulQasim Publishing House, p.6.)
13.  Sarwar: the criteria (of discerning right from wrong). (The Holy Quran: Arabic 

Text and English Translation, 6th ed., p.6.)
14.  Shakir: the distinction. (The Holy Qur'ān: Arabic and English Translation, 9th 

ed., p.4.)
15. Wahiduddin Khan: the criterion [to distinguish between right and wrong]. 

(The Quran Translation, p.2.)
16.  Yusuf Ali: the Criterion (Between right and wrong). (The Holy Quran: English 

Translation of the Meanings, p.4.)

بناء ىلع استعراض الرتمجات املختلفة لآلية، نستنتج مجلة من املالحظات حنو:
وإن  • واهلدف  الرتكيب  يف  املتشابهة  اتلايلة  العبارات  الرتمجات  من  عدد  استخدم 

اختلفت يف األلفاظ، ويه تركز ىلع معىن الفرقان اذلي يدل ىلع معىن اتلفرقة بني 
الفرقان، األخرى يف  تشمل معاين  الصواب واخلطأ، وبهذا فيه ال  أو  احلق وابلاطل 
اآلية، إذن فيه تركز ىلع جانب واحد من معاين الفرقان، وال تأخذ يف تقديرها املعاين 
األخرى اليت ذكرها املفسون، إذ ضيَّقت معىن الفرقان الواسع اذلي حيتمله اللفظ، 

حنو: 
 • Discernment of falsehood and truth
 • The criterion to judge right from wrong
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 • A standard by which to discern the true from the false
 • the criterion (of right and wrong)
 • the criterion of right and wrong
 • the criteria (of discerning right from wrong)
 • the criterion [to distinguish between right and wrong]
 • the Criterion (Between right and wrong)

واستخدمت ترمجات أخرى لكمة واحدة لدلاللة ىلع لكمة الفرقان، ىلع انلحو اتلايل:
 • The Salvation
 • the distinction
 • the Criterion
 • criterion

الفرقان اذلي ذكره املفسون،  ونتناول لك لكمة منها نلبحث مدى شموهلا ملعىن 
أواًل لكمة (The Salvation) اليت تعين اخلالص أو اتلخليص، وهلا إحياءات دينية ولعل 
املرتجم يقصد خالص بين إرسائيل من بطش فرعون، وهو هنا أيضاً يركز ىلع أحد معاين 
أو  الفرق  أو  اتلفريق  أو  اتلميزي  تعين  فيه   (The distinction) أما لكمة  فقط.  الفرقان 
اتلفرقة ويه تقرتب من أحد معاين الفرقان إال أنه من غري املألوف يف اللغة اإلجنلزيية أن 

نستخدمها يف سياق مثل هذا:
We vouchsafed unto Musa the Book and the distinction that…

ولكننا نستخدمها مع أفعال مثل: (draw, make, recognize, see, blur) وال نستخدم 
معها الفعل vouchsafe أو give يف هذا السياق باللغة اإلجنلزيية ألنها تبدو غريبة يف هذا 
(criterion) فتعين )مقياس - معيار - دستور - ضابط - فيصل( يف  الرتكيب. أما لكمة 
اتلعامل مع األشياء، ويه لكمة علمية بادلرجة األوىل، تستخدم يف اتلقييم العليم، كذلك 
من غري املألوف استخدام الفعل (give) مع لكمة (criterion)، إال أننا يمكن أن نستخدم 

 .(fulfil, meet, satisfy, establish, lay down, adopt, apply, use) معها أفعال مثل
وبناء ىلع ما سبق من استعراض الرتمجات املقرتحة من مرتجيم القرآن الكريم، يقرتح 
﴾ يف اآلية، لعدة أمور:  ابلاحث استخدام (the clearest evidence) يف ترمجة لكمة ﴿
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﴾ يف اآلية، ألن (evidence) لكمة جامعة تعين )ديلل  • ألنها األقرب إىل معىن ﴿
- بينة - عالمة - برهان - حجة - فرقان - قرينة - مصداق( وهذه املعاين تتضمن 

﴾ يف اآلية. أغلب املعاين اليت ذكرها املفسون يف تفسري ﴿
من املألوف استخدام الفعل (give) مع لكمة (evidence) ألن هذا من باب املتالزمات  •

اللفظية collocations يف اللغة اإلجنلزيية.
باب  • من  وهو   (evidence) لكمة  مع   (clear) الصفة  استخدام  املألوف  من  كذلك 

﴾  املتالزمات اللفظية collocations يف اللغة اإلجنلزيية حىت نقرتب من معىن ﴿
superlative (the clearest) ألن  يف اآلية، وكذلك إضافة الصفة من ادلرجة اثلاثلة 

﴾ أكرث. هذا يقرتب من معىن ﴿
﴾ يف اآلية: ﴿ : نستعرض أقوال املفسين يف معىن ﴿

ً
ثانيا

﴾ ]ابلقرة: 185[.
الفصل بني احلق وابلاطل،... وبينات من احلالل واحلرام)1(. •
يفرق بني احلّق وابلاطل، وفرق به بني احلق وابلاطل من وحيه وكتبه السماوية اهلادية  •

الفارقة بني اهلدى والضالل)2(.
والفرقان:  • باهلدى  واملراد   ... وابلاطل  احلق  بني  والفارق  وابلاطل،  احلق  بني  يفرق 

اتلوراة واإلجنيل ... فبني تعاىل وتقدس أن القرآن مع كونه هدى يف نفسه ففيه أيضاً 
هدى من الكتب املتقدمة اليت يه هدى وفرقان)3(.

ما فرق بني احلق وابلاطل، أي فصل)4(. •

جامع ابليان عن تأويل آي القرآن، للطربي، 495/1.   )1(
الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل وعيون األقاويل يف وجوه اتلأويل، للزخمرشي، 227/1.  )2(

اتلفسري الكبري ومفاتيح الغيب، للرازي، 94/5.  )3(
اجلامع ألحاكم القرآن، للقرطيب، 163/3.  )4(
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مفرقاً بني احلق وابلاطل، واحلالل واحلرام)1(. •
يفرق بينه وبني ابلاطل بما فيه من احلكم واألحاكم)2(. •
ابلينات  • عن  وَعربَّ  بعضها،  القرآن  فهذا  اإلهلية،  الكتب  يشمل  والفرقان  اهلدى 

بالفرقان، ولم يأت من اهلدى وابلينات، فيطابق العجز الصدر، ألن فيه مزيد معىن 
الزم للبينات، وهو كونه يفرق به بني احلق وابلاطل، فمىت اكن اليشء جلياً واضحاً 
حصل به الفرق،–وال يظهر هنا ما قاهل بعض انلاس من أن اهلدى والفرقان أريد به 

القران، ألن اليشء ال يكون بعض نفسه...)3(
﴾ يف اآلية 185 من سورة ابلقرة، نتوصل  بناء ىلع أقول املفسين يف معىن ﴿

إىل معانيها ىلع الوجه اتلايل: 
والفارق  • وابلاطل،  احلق  بني  ويفرق  وابلاطل،  احلق  بني  الفصل  يعين   ﴾ ﴿

بني احلق وابلاطل، وما فُِرَق بني احلق وابلاطل، ومفرقًا بني احلق وابلاطل، واحلالل 
واحلرام وهذا من أرشف أنواع القرآن.

املراد باهلدى والفرقان: اتلوراة واإلجنيل. •
﴾ يف اآلية )الفصل بني احلق  بناء ىلع أقوال أغلب املفسين يكون معىن ﴿

وابلاطل(. ثم نستعرض ترمجات املرتمجني ملعاين القرآن الكريم، حنو:
1. Ahmed Ali: criterion (of falsehood and truth). P.12.
2. Ahmed Raza Khan: the clear criteria (to judge between right and wrong). 

P. 21.
3. Arberry: the Salvation. P.32.
4. Asad:as the standard by which to discern the true from the false. P.68.
5. Daryabadi: the distinction. p. 1/113.
6. Hilali & Khan: the criterion (between right and wrong). p.37. 

تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ص 238.  )1(
أنوار اتلزنيل وأرسار اتلأويل، للبيضاوي، 1/ 168-167.  )2(

تفسري ابلحر املحيط، أبو حيان، 279/2.  )3(
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7. Itani: the Criterion. p.14.
8. Maududi: a criterion of Truth and falsehood. p. 1/144.
9. Pictkthall: the Criterion (of right and wrong). p.9.
10. Qarai: the Criterion. p.12.
11. Qaribullah & Darwish: the criterion. p.14.
12. Saheeh international: criterion. p.6. 
13. Sarwar: a criteria to discern right from wrong. p.25.
14. Shakir: the distinction. p.12. 
15. Wahiduddin Khan: the criterion by which to distinguish right from wrong. 

p. 20. 
16. Yusuf Ali: judgment (Between right and wrong). p.12.

اآلية ىلع  هذه  ترمجة  نستخلص  الكريم،  القرآن  معاين  ترمجات مرتجيم  بناء ىلع 
انلحو اتلايل:

﴾ يف اآلية 53 من سورة ابلقرة  • لم تتغري ترمجة مرتجيم معاين القرآن للكمة ﴿
عن اآلية 185 من سورة ابلقرة، مع اختالف معىن اللكمة يف اآليتني كما اتضح من 

﴾ حتمل املشرتك اللفظي يف املعىن. أقوال املفسين، وىلع اعتبار أن ﴿
منهم من ترمجها بعبارة ىلع انلحو اتلايل: •

 • criterion of (falsehood and truth)
 • the clear criterion (to judge between right from wrong)
 • A standard by which to discern the true from the false
 • the criterion (between right and wrong)
 • criterion of Truth and falsehood
 • the Criterion (of right and wrong)
 • a criteria to discern right from wrong
 • the criterion by which to distinguish right and wrong
 • the judgment (Between right and wrong)

لكمة ترمجة  يف  أوضحنا  وكما   (criterion) لكمة  السابقة  العبارات  هذه   تستخدم 
 ،(standard) يف اآلية )53( من سورة ابلقرة عدم مناسبتها، ومثلها استخدام لكمة ﴾ ﴿
 (the clearest distinction between truth and falsehood) ويقرتح ابلاحث استخدام عبارة
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للتعبري عن )الفرقان بمعىن الفصل بني احلق وابلاطل(، وإضافة الصفة (clearest) لدلاللة 
.﴾ ىلع املبالغة يف اتلفريق بني احلق وابلاطل اذلي يدل عليه لفظ ﴿

يعد  ما  وهو  الفرقان،  لكمة  ىلع  لدلاللة  واحدة  لكمة  أخرى  ترمجات  واستخدمت 
تقصرًيا يف ادلاللة ىلع معىن )الفرقان = الفصل بني احلق وابلاطل( يف هذا السياق، ىلع 

انلحو اتلايل:
 • the Salvation
 • the distinction
 • the Criterion
 • criterion

﴾ يف اآلية: ﴿ ثاثلًا: نستعرض فيما ييل أقوال املفسين يف معىن ﴿
﴾ ]آل عمران: 4[.

أنزل الفصل بني احلّق وابلاطل، فيما اختلفت فيه األحزاب وأهل امللل يف أمر عيىس  •
وغريه، الفصل بني احلّق وابلاطل يف األحاكم ورشائع اإلسالم، وقيل: هو القرآن أنزهل 
ىلع حممد وفرق به بني احلّق وابلاطل، فأحّل فيه حالهل، وحّرم فيه حرامه، ورشع فيه 
رشائعه، وحّد فيه حدوده، وفرض فيه فرائضه، وبني فيه بيانه، وأمر بطاعته، ونىه 

عن معصيته)1(. 
الفرقان جنس الكتب السماوية، ألن لكها فرقان يفرق بني احلق وابلاطل أو الكتب  •

اليت ذكرها، كأنه قال بعد ذكر الكتب اثلالثة وأنزل ما يفرق به بني احلق وابلاطل 
من كتبه، أو من هذه الكتب، أو أراد الكتاب الرابع وهو الزبور، أو كرر ذكر القرآن 
بما هو نعت هل ومدح من كونه فارقاً بني احلق وابلاطل بعد ما ذكره باسم اجلنس، 

تعظيماً لشأنه وإظهاراً لفضله)2(.
جلمهور املفسين فيه أقوال األول: أن املراد هو الزبور، واثلاين: أن املراد هو القرآن،  •

وإنما أاعده تعظيماً لشأنه ومدحاً بكونه فارقاً بني احلق وابلاطل أو يقال: إنه تعاىل 

جامع ابليان عن تأويل آي القرآن، للطربي، 210/2.   )1(
الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل وعيون األقاويل يف وجوه اتلأويل، للزخمرشي، 336/1.  )2(
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أاعد ذكره يلبني أنه أنزهل بعد اتلوراة واإلجنيل يلجعله فرقاً بني ما اختلف فيه ايلهود 
قول  وهو  واثلالث:  تكرار.  فال  اتلقدير  هذا  وىلع  وابلاطل،  احلق  من  وانلصارى 
فقد جعلها  وداللة،  اثلالثة هدى  الكتب  كما جعل  تعاىل  أنه  املراد  أن  األكرثين: 
فارقة بني احلالل واحلرام وسائر الرشائع، فصار هذا الكالم دااًل ىلع أن اهلل تعاىل بنّي 
رابع،  بهذه الكتب ما يلزم عقاًل وسمعاً. واملختار عندي يف تفسري هذه اآلية وجه 
وهو أن املراد من هذا الفرقان املعجزات اليت قرنها اهلل تعاىل بإنزال هذه الكتب، 
وذلك ألنهم ملا أتوا بهذه الكتب، وادعوا أنها كتب نازلة عليهم من عند اهلل تعاىل، 
افتقروا يف إثبات هذه ادلعوى إىل ديلل حىت حيصل الفرق بني دعواهم وبني دعوى 
الكذابني، فلما أظهر اهلل تعاىل ىلع وفق دعواهم تلك املعجزات حصلت املفارقة بني 

دعوى الصادق وبني دعوى الاكذب، فاملعجزة يه الفرقان)1(.
تعاىل  • اهلل  يذكره  بما  والرشاد؛  واليغ  وابلاطل،  واحلق  والضالل،  اهلدى  بني  الفارق 

ويوضحه،  ويبينه  القاطعات،  والرباهني  الواضحات،  وادلالئل  وابلينات  احلجج  من 
ويفسه ويقرره، ويرشد إيله، وينبه عليه من ذلك)2(.

الكتب  • ذكر  بعد  ذلك  ذكر  وابلاطل.  احلق  بني  فارقة  فإنّها  اإِلهلية،  الكتب  جنس 
اثلالثة يلعم ما عداها، كأنه قال: وأنزل سائر ما يفرق به بني احلق وابلاطل، أو الزبور 

أو القرآن)3(.
الفارق بني احلق وابلاطل، وهو القرآن، وكرر ذكره ترشيفاً هل مع ما يشتمل عليه هذا  •

اذلكر اآلخر من الوصف هل بأنه يفرق بني احلق وابلاطل، وقيل: أراد بالفرقان مجيع 
الكتب املزنلة من اهلل تعاىل ىلع رسله)4(.

الفرقان: جنس الكتب السماوية، ألنها لكها فرقان يفرق بها بني احلق وابلاطل، أو  •
أراد الكتاب الرابع، وهو الزبور. أو الفرقان: القرآن، وكرر ذكره بما هو نعت هل ومدح 

اتلفسري الكبري ومفاتيح الغيب، للرازي، ص 134/7.  )1(
تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ص 349.  )2(

أنوار اتلزنيل وأرسار اتلأويل، للبيضاوي، 243/1.  )3(
فتح القدير اجلامع بني فين الراوية وادلراية من علم اتلفسري، للشواكين، 200/1.  )4(
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من كونه فارقاً بني احلق وابلاطل، بعدما ذكره باسم اجلنس تعظيماً لشأنه، وإظهاراً 
لفضله. قال حممد بن جعفر: فرق بني احلق وابلاطل يف أمر عيىس  اذلي 
أحاكم  يف  وابلاطل  احلق  بني  فرق  وغريهما:  والربيع،  قتادة،  وقال  الوفد.  فيه  جادل 
الرشائع، ويف احلالل واحلرام، وحنوه وقيل: الفرقان: لك أمر فرق بني احلق وابلاطل 
فيما قدم وحدث، فدخل يف هذا اتلأويل: طوفان نوح، وفرق ابلحر لغرق فرعون، 
ويوم بدر، وسائر أفعال اهلل املفرقة بني احلق وابلاطل وقيل: الفرقان: انلرص. وهذه 
اتلفاسري تدل ىلع أنه أريد به اسم الفاعل، أي: الفارق، وجيوز أن يراد به املفعول أي: 

املفروق)1(.
من  الرابعة  اآلية  يف   ﴾ ﴿ معىن  يف  املفسين  أقوال  من  سبق  ما  ىلع  بناء 
سورة آل عمران، نلخص ما توصلوا إيله يف انلقاط اتلايلة: الفصل بني احلق وابلاطل، 
وابلاطل يف أحاكم  الفصل بني احلق  أو  أمر عيىس،  وابلاطل يف  الفصل بني احلق  أو 
الرشائع؛ القرآن املفرق بني احلق وابلاطل؛ جنس الكتب السماوية؛ ألنها فرقان يفرق 
بني احلق وابلاطل، الكتب الفارقة بني احلق وابلاطل؛ الزبور؛ انلرص؛ قول الزخمرشي 
الكتب،  بإنزال هذه  اليت قرنها اهلل تعاىل  الفرقان املعجزات  املراد من هذا  والرازي: 
تعاىل  اهلل  نازلة عليهم من عند  أنها كتب  وادعوا  الكتب  بهذه  أتوا  ملا  وذلك ألنهم 
افتقروا يف إثبات هذه ادلعوى إىل ديلل حىت حيصل الفرق بني دعواهم وبني دعوى 
الكذابني، فلما أظهر اهلل تعاىل ىلع وفق دعواهم تلك املعجزات حصلت املفارقة بني 
دعوى الصادق وبني دعوى الاكذب، فاملعجزة يه الفرقان، فلما ذكر اهلل تعاىل أنه أنزل 
الكتاب باحلق، وأنه أنزل اتلوراة واإلجنيل من قبل ذلك، بنيَّ أنه تعاىل أنزل معها ما هو 
الفرقان احلق، وهو املعجز القاهر اذلي يدل ىلع صحتها، ويفيد الفرق بينها وبني سائر 

الكتب املختلفة.
املعجزات  يدل ىلع  اآلية  ﴾ يف  بأن ﴿ القول  أن  املفسين  أقوال  يتضح من 

الفارقة أو املفرقة كما أشار لك من الزخمرشي والرازي.

ابلحر املحيط، أليب حيان، 394/2.  )1(
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1. Ahmed Ali: the criterion (of falsehood and truth). p. 20. 
2. Ahmed Raza Khan: The Judgement (Criterion to judge between right and 

wrong). p. 34.
3. Arberry: the Salvation. p. 43.
4. Asad: the standard by which to discern the true from the false. p. 105. 
5. Daryabadi: the criterion. p. 1/203.
6. Hilali & Khan: the criterion [of judgement between right and wrong (this 

Quran)]. p. 67. 
7. Itani: the Criterion. p.24.
8. Maududi: the Criterion (to distinguish truth from falsehood). p. 1/233. 
9. Pictkthall: the Criterion (of right and wrong). p. 15.
10. Qarai: the Criterion. p. 20.
11. Qaribullah & Darwish: the Criterion. p. 25.
12. Saheeh international: the Qur'ān. p. 25.
13. Sarwar: the criteria of discerning right from wrong. p. 43.
14. Shakir: the Furqan. p. 21.
15. Wahiduddin Khan: the Standard by which to discern the true from the 

false. p.36.
16. Yusuf Ali: He sent down the criterion (of judgment between right and 

wrong). p. 21.

ومن هنا ندرك أن هذه الرتمجات غري اكفية يف اتلعبري عن معىن »الفرقان« ادلاّل يف 
اآلية ىلع املعجزات الفارقة أو املفرقة؛ ذلا يقرتح ابلاحث الرتمجة اآلتية ألنها أقرب إىل 

املعىن املقصود:
Distinctive miracles

﴾ يف اآلية 29 من سورة األنفال:  : نستعرض أقوال املفسين يف معىن ﴿
ً
رابعا

﴿
﴾ ]األنفال: 29[.

وإن  • املعىن  متقارب  ذلك  ولّك  فصاًل.  بعضهم:  وقال  جناة،  بعضهم:  وقال  خمرجاً، 
واآلخرة،  ادلنيا  يف  خمرجاً  وقيل:  املخرج،  معناه  وقيل:  عنها،  العبارات  اختلفت 
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وقيل: جناة. وقيل: فرقان يفرق يف قلوبهم بني احلّق وابلاطل، حىت يعرفوه ويهتدوا 
بذلك الفرقان. أو فصاًل بني احلّق وابلاطل، يظهر به حقكم وخييف به باطل من 

خالفكم)1(.
بإعزاز  • واإلسالم  حزبه،  بإذالل  الكفر  وبني  وابلاطل  احلق  بني  يفرق  ألنه  نرصاً؛ 

األرض، من  أقطار  وآثاركم يف  ويبث صيتكم  أمركم  يشهر  وظهوراً  بياناً  أو  أهله، 
قوهلم: »بّت أفعل كذا حىت سطع الفرقان« أي طلع الفجر. أو خمرجاً من الشبهات 
وفضاًل  األديان،  أهل  من  وبني غريكم  بينكم  تفرقة  أو  للصدور.  ورشحاً  وتوفيقاً 

ومزية يف ادلنيا واآلخرة)2(. 
جعل هل بني احلق وابلاطل فرقاناً، ورزقه فيما يريد من اخلري إماكناً. قال ابن وهب:  •

﴾ قال: خمرجاً، ابن  ﴿ : عن قوهل 
ً
سألت مالاك

﴾ فَْصاًل بني احلق وابلاطل. السّدي: جناة. الفّراء: فتحا ونرصاً. وقيل:  إسحاق: ﴿
يف اآلخرة، فيدخلكم اجلنة ويدخل الكفار انلار)3(.

ذلك  • فاكن  ابلاطل،  من  احلق  ملعرفة  وفق  زواجره،  وترك  أوامره  بفعل  اهلل  اتىق  من 
القيامة، وتكفري ذنوبه،  يوم  أمور ادلنيا، وسعادته  سبب نرصه وجناته وخمرجه من 

وهو حموها، وغفرها: سرتها عن انلاس، وسبباً نليل ثواب اهلل اجلزيل)4(.
القلوب،  • ثبات  من  هلم  أنه جيعل  واملعىن:  وابلاطل،  احلق  بني  به  يفرق  ما  الفرقان: 

وثقوب ابلصائر، وحسن اهلداية ما يفرقون به بينهما عند االتلباس. وقيل: الفرقان 
املخرج من الشبهات وانلجاة من لك ما خيافونه، وقال الفراء: املراد بالفرقان الفتح 
وانلرص. قال ابن إسحاق: الفرقان الفصل بني احلق وابلاطل، وقال السّدي: الفرقان 

انلجاة، ويؤيد تفسري الفرقان باملخرج وانلجاة)5(.

جامع ابليان عن تأويل آي القرآن، للطربي، 4/ 31.  )1(
الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل وعيون األقاويل يف وجوه اتلأويل، للزخمرشي، 214/2.  )2(

اجلامع ألحاكم القرآن، للقرطيب، 493/9.  )3(
تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ص 833.  )4(

فتح القدير اجلامع بني فين الراوية وادلراية من علم اتلفسري، للشواكين، 536-535/1.  )5(
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قتادة  • وقال  وابلاطل،  احلق  بني  فصاًل  الضالل،  من  ادّلين  يف  واملعىن خمرجاً  خمرجاً، 
وغريه: جناة، وقال الفّراء: فتحاً ونرصاً وهو يف اآلخرة يدخلكم اجلنة والكفار انلار، 
وقال ابن عطية: فرقاً بني حّقكم وباطل من ينازعكم أي بانلرص واتلأييد عليهم 
والفرقان مصدر من فرق بني الشيئني حال بينهما، وقال الزخمرشي: نرصاً ألنه يفّرق 
بني احلق وابلاطل وبني الكفر بإذالل حزبه واإلسالم بإعزاز أهله، أو بياناً وظهوراً 
يشهد أمركم ويثبت صيتكم وآثاركم يف أقطار األرض تقول: بِتُّ أفعل كذا حىت 
سطع الفرقان، أي: طلع الفجر أو خمرجاً من الشبهات وتوفيقاً ورشحاً للصدور أو 
تفرقة بينكم وبني غريكم من أهل األديان وفضاًل ومزية يف ادلنيا واآلخرة، ولفظ 
﴾ مطلق فيصلح ملا يقع به فرق بني املؤمنني والاكفرين يف أمور ادلنيا واآلخرة  ﴿
الرشط  يلتغاير  الصغائر  السيئات  اكنت  الكبائر  اتقاء  من  اكنت  إن  هنا  واتلقوى 
واجلواز وتكفريها يف ادلنيا ومغفرتها إزاتلها يف القيامة وتغاير الظرفان ئلال يلزم 

اتلكرار)1(.
﴾ يف اآلية، تنحرص معانيها يف املعاين اتلايلة:  بناء ىلع أقوال املفسين للكمة ﴿
خمرًجا، خمرًجا يف ادلنيا واآلخرة، جناة، فصاًل، فصاًل بني احلّق وابلاطل، فرقانًا يفرق يف 
قلوبهم بني احلّق وابلاطل، نرًصا، بياناً وظهوراً يشهر أمركم ويبث صيتكم وآثاركم يف 
أقطار األرض، تفرقة بينكم وبني غريكم من أهل األديان، هداية يف قلوبكم تفرقون 
بها بني احلق وابلاطل، أنه جيعل هلم من ثبات القلوب، وثقوب ابلصائر، وحسن اهلداية ما 

يفرقون به بينهما عند االتلباس.
ثم نستعرض ترمجات مرتجيم معاين القرآن الكريم:

1. Ahmed Ali: a standard (of right and wrong) p. 3.
2. Ahmed Raza Khan: (the criterion) that with which you will separate the 

truth from falsehood. p 125.
3.  Arberry: a salvation. p. 22.
4. Asad: a standard by which to discern the true from the false. p. 26. 

ابلحر املحيط، أليب حيان، 481-480/4.  )1(
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5. Daryabadi: a distinction. p. 2/189.
6. Hilali & Khan: Furqan a criterion [(to judge between right and wrong), or 

(Makhraj, i.e. making a way for you to get out from every difficulty)]. p.234. 
7. Itani: a criterion. p.88.
8. Maududi: a criterion. p. 3/147. 
9. Pictkthall: discrimination (between right and wrong) p. 54.
10. Qarai: criterion. p. 63.
11. Qaribullah & Darwish: a criteria. p. 94.
12.  Saheeh international: a criterion. p. 90. 
13. Sarwar: guidance. p. 161.
14. Shakir: a distinction. p. 80.
15.  Wahiduddin Khan: the ability to discriminate between right and wrong. p. 

131.
16. Yusuf Ali: a criterion (to judge between right and wrong). p.81. 

﴾ وترمجات مرتجيم معاين القرآن  تأسيساً ىلع أقوال املفسين ملعىن لكمة ﴿
﴾ يف اآلية، يقرتح  الكريم اليت يراها ابلاحث غري اكفية يف اتلعبري عن معىن لكمة ﴿
ابلاحث ترمجتها ىلع انلحو اتلايل ألن هذا يؤدي إىل أقرب معىن مقصود بناء ىلع ما سبق 

)بمعىن يعطيكم بصائر واضحات(:
Give you clear insights

﴾ الواردة يف اآلية 41 من سورة األنفال: ﴿ : نتحول إىل لكمة ﴿
ً
 خامسا

.﴾
يوم فرق بني احلّق وابلاطل ببدر، فأبان فلج املؤمنني وظهورهم ىلع عدّوهم، وذلك 

يوم اتلىق اجلمعان...فََرق اهلل فيه بني احلق وابلاطل.)1(
يوم بدر.)2(

جامع ابليان عن تأويل آي القرآن، للطربي، 4/ 43.   )1(
الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل وعيون األقاويل يف وجوه اتلأويل، للزخمرشي، 222/2.  )2(
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أي: ايلوم اذلي فرقت فيه بني احلق وابلاطل، وهو يوم بدر)1(.
قال مقاتل بن حيان: يف القسمة، ينبه تعاىل ىلع نعمته وإحسانه إىل خلقه، بما فرق 
اإليمان ىلع لكمة  فيه لكمة  اهلل أىلع  الفرقان؛ ألن  ويسىم  ببدر،  وابلاطل  احلق  بني  به 

ابلاطل، وأظهر دينه، ونرص نبيه وحزبه.)2(
ويتفق معظم املفسين مع هذا الرأي. 

1. Ahmed Ali: the day of victory. p. 75.
2. Ahmed Raza Khan: on the decisive day. p. 126.
3. Arberry: on the day of salvation. p. 112.
4. Asad: on the day when the true was distinguished from the false. p. 352.
5. Daryabadi: on the day of distinction. p. 2/195.
6. Hilali & Khan: on the Day of criterion (between right and wrong). p.237. 
7. Itani: on the Day of Distinction. p.89.
8. Maududi: on the day when the true was distinguished from the false. p. 

3/153. 
9. Pictkthall: on the Day of Discrimination. p. 54.
10. Qarai: on the Day of Separation. p. 63. 
11. Qaribullah & Darwish: on the day of victory. p.95.
12. Saheeh international: on the day of criterion - the day when the two armies 

met. p. 91.
13. Sarwar: on the Day of Distinction (Badr). p. 162.
14. Shakir: on the day of distinction. p. 81.
15. Wahiduddin Khan: on the Decisive Day. p. 133.
16. Yusuf Ali: on the Day of Testing. p. 62. 

﴾ وترمجات مرتجيم معاين القرآن، يرى  بناء ىلع أقوال املفسين يف معىن ﴿
ابلاحث أن الرتمجات غري اكفية يف اتلعبري عن معىن اللكمة يف هذا السياق، ومن ثم يقرتح 

الرتمجة اتلايلة:

اجلامع ألحاكم القرآن، للقرطيب، 35/10.  )1(
تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ص 844.   )2(
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يوم الفرقان: يوم انلرص احلاسم/ الفارق 
On the day of the distinctive victory (of Badr’s Battle)

﴾ يف اآلية رقم 48 من  : نتناول فيما ييل أقوال املفسين يف معىن ﴿
ً
سادسا

.﴾ سورة األنبياء: ﴿
يعين به الكتاب اذلي يفرق بني احلّق وابلاطل. وذلك هو اتلوراة يف قول بعضهم، وعن  •

﴾ قال: الكتاب. وعن قَتادة الفرقان: اتلوراة حالهلا وحرامها،  جماهد، قوهل: ﴿
﴿ قوهل:  يف  زيد  ابن  وقال  وابلاطل.  احلق  بني  اهلل  فرق  وما 

فرعون،  وبني  بينهما  فرق  وهارون،  موىس  اهلل  آتاه  احلق  الفرقان:  قال:   ﴾
أشبه  ذلك  يف  زيد  ابن  قاهل  اذلي  القول  وهذا  جعفر:  أبو  قال  باحلّق.  بينهم  فقىض 
كما  اتلوراة  هو  الفرقان  اكن  ولو  الضياء،  يف  الواو  دلخول  وذلك  اتلزنيل،  بظاهر 
ألن  ضياء  الفرقان  وهارون  موىس  آتينا  ولقد  اتلزنيل:  لاكن  ذلك،  قال  من  قال 
اتبعهما  وملن  هلما  أضاءت  اليت  اتلوراة  هو  وهارون  موىس  اهلل  آىت  اذلي  الضياء 
ضياء  املوضع  هذا  يف  بذلك  يقصد  ولم  واحلرام،  احلالل  فبرّصهم  دينهم  أمر 
 اإلبصار. ويف دخول الواو يف ذلك ديلل ىلع أن الفرقان غري اتلوراة اليت يه ضياء.
واو  فيه  وإن اكنت  الفرقان،  نعت  الضياء من  أن يكون  ينكر  وما  قائل:  قال  فإن 
إىل األغلب  يوجه معاين كالم اهلل  أن  والواجب  ذلك،  آتيناه  معناه: وضياء  فيكون 
األشهر من وجوهها املعروفة عند العرب ما لم يكن خبالف ذلك ما جيب التسليم 

هل من حجة خرب أو عقل)1(.
هو اتلوراة، وعن ابن عباس : الفرقان: الفتح، وعن الضحاك: فلق ابلحر)2(. •
اختلفوا يف املراد بالفرقان ىلع أقوال، أحدها: أنه هو اتلوراة، فاكن فرقاناً إذ اكن يفرق  •

به بني احلق وابلاطل ... فاملعىن: آتيناهم الفرقان وهو اتلوراة وآتينا به ضياء وذكرى 
واملواعظ  الرشائع  فيه  بما  آتيناهما  أو  وذكرى  نفسه ضياء  يف  أنه  واملعىن  للمتقني. 

جامع ابليان عن تأويل آي القرآن، للطربي، 5/ 260.   )1(
الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل وعيون األقاويل يف وجوه اتلأويل، للزخمرشي، 121/3.  )2(
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ضياء وذكرى. القول اثلاين: أن املراد من الفرقان ليس اتلوراة ثم فيه وجوه: أحدها: 
عن ابن عباس  الفرقان هو انلرص اذلي أويت موىس . وثانيها: هو 
الربهان اذلي فرق به دين احلق عن األديان ابلاطلة عن ابن زيد. وثاثلها: فلق ابلحر 

عن الضحاك. ورابعها: اخلروج عن الشبهات)1(. 
حالهلا  • اتلوراة  قتادة:  وقال  اتلوراة.  صالح:  أبو  وقال  الكتاب.  يعين:  جماهد:  قال 

وجامع  انلرص،  يعين:  زيد:  ابن  وقال  وابلاطل.  احلق  بني  اهلل  فرق  وما  وحرامها، 
القول يف ذلك: أن الكتب السماوية مشتملة ىلع اتلفرقة بني احلق وابلاطل، واهلدى 
والضالل، واليغ والرشاد، واحلالل واحلرام، وىلع ما حيصل نوراً يف القلوب، وهداية 

وخوفاً وإنابة وخشية)2(.
أي الكتاب اجلامع لكونه فارقاً بني احلق وابلاطل)3(. •
املراد بالفرقان: هنا: اتلوراة، ألن فيها الفرق بني احلالل واحلرام، وقيل: الفرقان هنا  •

هو: انلرص ىلع األعداء)4(.
اتلوارة،  • وابلاطل؛  احلّق  بني  يفرق  اذلي  الكتاب  ييل:  كما  املفسين  أقوال  تنحرص 

وبني  بينهما  فرق  وهارون،  موىس  اهلل  آتاه  اذلي  احلق  الكتاب؛  وحرامها؛  حالهلا 
فرعون، فقىض بينهم باحلق؛ الفتح؛ فلق ابلحر؛ املخرج من الشبهات؛ انلرص؛ الربهان.

ثم نتناول ترمجات مرتجيم معاين القرآن الكريم:
1. Ahmed Ali: the Criterion. , p. 139.
2. Ahmed Raza Khan: the Judgement* (* The Holy Book Taurat.). p 242.
3. Arberry: the Salvation. p. 199.
4. Asad: [Our revelation as] the standard by which to discern the true from 

the false. p. 701. 
5. Daryabadi: distinction. p. 3/154.

اتلفسري الكبري ومفاتيح الغيب، للرازي، 83-82/3.  )1(
تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ص 1239.  )2(

أنوار اتلزنيل وأرسار اتلأويل، للبيضاوي، 2/ 422.  )3(
ابلحر املحيط، أليب حيان، 295/6.  )4(
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6. Hilali & Khan: the criterion (of right and wrong). p.434. 
7. Itani: the Criterion. p.166.
8. Maududi: the Criterion (between right and wrong). p. 4/74. 
9. Pictkthall: the Criterion (of right and wrong). p. 101.
10.  Qarai: the Criterion. p. 117.
11. Qaribullah & Darwish: the Criterion. p. 177
12.  Saheeh international: the criterion. p. 177. 
13. Sarwar: the criteria of discerning right from wrong. 
14.  Shakir: the Furqan. 152.
15. Wahiduddin Khan: the criterion of right and wrong. p. 133. 
16. Yusuf Ali: the criterion (for judgment). p. 174. 

بناء ىلع أقوال املفسين، جيد ابلاحث ترمجات مرتجيم معاين القرآن الكريم غري 
ابلاحث  يقرتح  ثم  ومن  اآلية،  هذه  سياق  يف   ﴾ ﴿ لكمة  معىن  عن  للتعبري  اكفية 

ترمجتها ىلع انلحو اتلايل )أوضح األدلة والرباهني(:
The clearest Evidence

﴾ يف اآلية األوىل من سورة الفرقان: ﴿ : نستعرض معىن لكمة ﴿
ً
سابعا

.﴾
الفصل بني احلّق وابلاطل، فصاًل بعد فصل وسورة بعد ُسورة)1(. •
الفرقان مصدر فرق بني الشيئني إذا فصل بينهما وسيم به القرآن لفصله بني احلق  •

وابلاطل. أو ألنه لم يزنل مجلة واحدة، ولكن مفروقاً، مفصواًل بني بعضه وبعض يف 
اإلنزال. وقد جاء الفرق بمعناه)2(.

ال نزاع أن الفرقان هو القرآن وصف بذلك من حيث إنه سبحانه فرق به بني احلق  •
 وبني احلالل واحلرام، أو ألنه فرق يف الزنول،  وابلاطل يف نبوة حممد 
وأما  اتلفريق،  ىلع  تدل  )نزل(  ولفظة   ﴾ ﴿ قال:  ألنه  أقرب  اتلأويل  وهذا 

جامع ابليان عن تأويل آي القرآن، للطربي، 5/ 455.   )1(
الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل وعيون األقاويل يف وجوه اتلأويل، للزخمرشي، 262/3.  )2(
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لفظة )أنزل( فتدل ىلع اجلمع)1(.
ل، ويف تسميته فرقاناً وجهان: أحدهما: ألنه فّرق بني  • القرآن. وقيل: إنه اسم للك ُمزنَّ

احلق وابلاطل، واملؤمن والاكفر. اثلاين: ألن فيه بيان ما رشع من حالل وحرام؛ حاكه 
انلقاش)2(.

نّزل فّعل من اتلكرر واتلكرث؛ ألن الكتب املتقدمة اكنت تزنل مجلة واحدة، والقرآن  •
بعد سور،  بعد أحاكم، وسوراً  مفرقاً مفصاًل، آيات بعد آيات، وأحاكماً  نزل منجماً 
وهذا أشد وأبلغ، وأشد اعتناء بمن أنزل عليه، وهلذا سماه هاهنا الفرقان؛ ألنه يفرق 

بني احلق وابلاطل، واهلدى والضالل، واليغ والرشاد، واحلالل واحلرام)3(.
ُسيمِّ به القرآن لفصله بني احلق وابلاطل بتقريره أو املحق واملبطل بإعجازه أو لكونه  •

مفصواًل بعضه عن بعض يف اإلنزال)4(. 
﴾ يف اآلية:  ونستعرض ترمجات مرتجيم معاين القرآن الكريم للكمة ﴿

1. Ahmed Ali: the Criterion (of right and wrong). p. 154.
2. Ahmed Raza Khan: Furqan (the Criterion – the Holy Qur'ān). p 269. 
3. Arberry: the Salvation. p. 22.
4. Asad: the standard by which to discern the true from the false. p. 26. 
5. Daryabadi: the Criterion. p. 3/256.
6. Hilali & Khan: the criterion (of right and wrong, i.e. this Quran). p.478. 
7. Itani: the Criterion. p.184.
8. Maududi: Al-Furqan. p. 4/300. 
9. Pictkthall: the Criterion (of right and wrong). p. 112.
10. Qarai: the Criterion. p. 131.
11. Qaribullah & Darwish: the Criterion. p. 195.
12. Saheeh international:the Criterion. p. 198.

اتلفسري الكبري ومفاتيح الغيب، للرازي، 24/ 45.  )1(
اجلامع ألحاكم القرآن، للقرطيب، 15/ 365.  )2(

تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ص 1349.  )3(
أنوار اتلزنيل وأرسار اتلأويل، للبيضاوي، 2/ 512.  )4(
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13. Sarwar: the criteria (for discerning truth from falsehood). p. 324.
14. Shakir: the Furqan. p. 169.
15. Wahiduddin Khan: the criterion [the Quran]. p.270. 
16. Yusuf Ali: the criterion. p. 174.

وبناء ىلع أقوال املفسين، وترمجات مرتجيم معاين القرآن اليت يرى ابلاحث أنها 
﴾ يف اآلية، ويقرتح ابلاحث ترمجتها ىلع انلحو  غري اكفية يف اتلعبري عن معىن ﴿

اتلايل )الفصل بني احلق وابلاطل(:  
«Sent down the clearest Distinction between truth and falsehood in parts».
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خاتمة

بناء ىلع ما سبق من استعراض معاين لكمة »الفرقان« يف معاجم اللغة العربية، ويف 
عدة  إىل  ابلاحث  يتوصل  الكريم،  القرآن  معاين  ترمجات مرتجيم  ويف  املفسين،  أقوال 

نقاط، يلخصها اكتلايل:
تيف  • ترمجة  الكريم  القرآن  ألفاظ  ترمجة  نستطيع  ال  أننا  إدراك  بماكن  األهمية  من 

بكل معاين األلفاظ، ولكن تنحرص حماوالتنا يف االقرتاب من املعىن املقصود قدر 
اإلماكن؛ ألن القرآن كتاب اهلل املعجز.

معاين  • لفهم  األساسية؛  العربية  اللغة  معاجم  إىل  الرجوع  القرآن  معاين  مرتجم  ىلع 
األلفاظ، ولكنها ليست الفيصل الوحيد يف حتديد معاين األلفاظ يف السياق القرآين.

اتلفسري، وىلع  • أمهات  اتلفسري، وخباصة  القرآن كتب  ألفاظ  فهم  املهم يف  األساس 
مرتجم معاين القرآن الرجوع إيلها ألنها ديلل ال غىن عنه يف فهم معاين لكمات القرآن.

ال بد أن يويل مرتجم معاين القرآن املشرتك اللفظي أهمية كبرية، كما هو احلال مع  •
لكمة »الفرقان« إلدراك معانيها يف السياقات املختلفة.

األدلة  • أوضح  الفرقان:  لكمة  إىل  الكريم  القرآن  أضافها  اليت  اجلديدة  املعاين  من 
واضحات،  وبصائر  الفارقة،  واملعجزات  وابلاطل،  احلق  بني  والفصل  والرباهني، 

وانلرص احلاسم.
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قائمة املصادر املراجع

ابلحر املحيط، أليب حيان، حتقيق: زكريا عبد املجيد انلويف وأمحد انلجويل اجلمل، . 1
بريوت: دار الكتب العلمية، 1413ه/1993م. 

اتلفسري الكبري ومفاتيح الغيب، للرازي، بريوت: دار الفكر، 1401ه/1981م. . 2
االشرتاك اللفظي يف القرآن الكريم بني انلظرية واتلطبيق، حممد نور ادلين املنجد، . 3

بريوت: دار الفكر املعارص، 1419ه/1999م.
اجلامع يف الرتمجة، ترمجة د. حسن غزالة، دار احلكمة، 1992م.. 4
اجلامع ألحاكم القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان، للقرطيب، حتقيق: . 5
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