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 مقدمة
احلمددد حن دمدددس وينددتنستغ وينددتوفرس وينددور ردداحن نددن نددرور أيفنددتا ونددن        

َ  لدغ ويددهد أْ   سسئات أعمالتا نن يْهِدِس احن فال نضلَّ لغ ونن ُيْضِلْل فال هداي
ا عبدددُدس ورسدددولُغ  دددله  احن  ال إِلدددغ  إال احن وحددددس ال ندددريو  لدددغ ويددددهد أ ه ومدددده

 علسغ وعل  آلغ وسلهم تنلسمها. أنا رند .
 

يف ضدوء   -إ  ناء احن سبحايغ وتناىل -ف في رساليت هذس أوي أ ْ  أتكلم        
جتدددرريت الهددديت نارسدددتها علددد  اةددددكالت النديددددَ والنمدددل الضددد م  دددال   تر ددد  

ددددا  ال دددد ه لو هددددغ ننددددا   . وأسددددمُ  احن النلددددسم   الددددرحسم   أْ   نل ه  القددددرآ  الكددددُر
 الكُر وأْ  يضع  هذس الرت    يف نسزاِ  حنتايت.. 

وأقو  قبل  كلِّ نيٍء ِإْ  أ بُت يف رساليت هذس ف ِمن احن سبحايغ وتنداىل وِإْ     
 أ طمُت  ف ِمن يفني وأيا أتوب إىل احن  ل  اللغ. 

ددُز  حددن    إ  ندداء  -يقددوا اةددرت م رنملددغ فمنان ددغ ندددكالت عديدددَ وسددو  أُركِّ
 عل  ثالث ندكالت نهمه :   -احن سبحايغ

 اةدكل  اليت تتنلهق ررتتسب القرآ  الكُر وتقنسمغ -
 واةدكل  الواريَ يف تر   اة طلحات الديتس   -
 واةدكل  اةنتوي  اللووي  -
 اةنامل عن التفنري اةرت  م اةتدوي.وسو  أضع إ  ناء احن رنض    
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 نبذة عن اإلسالم في المجر
 

لنددل نددن الضددروَر أ  يتحدددث عددن حالدد  اوسددالا  يف ا ددر وعددن تمر ددغ       
وعددن ناضدددسغ وحاِضددرِِس ونندددتقبلِغ.. هددذس اقندددساء تددا تنلدددق  نددملِ  تر دددِ  نندددا  

..  القرآ  الكُر
ا دددر.. فقدددد كدددا  يف القدددريد ْن ال دددا  عددددر  لددددين اوسدددالا  آثدددارف تار سددد  يف     

وال الث عددر اةسالييددن  تدويف نندلمو  يف اةتطقد  اةتورسد  وهدم نند ولو  عدن 
محايدد  احلدددويا كمددا كددا  هتددام جتَّددار ننددلمو  وهددذا ي ددُد   علدد  حضددور اوسددالا 
ا  يف أورورها الوسط .. وقد ركر  رلو أروحاند الورياطي الرحَّالد   اقيدلندي وكد

ا( يف رالي ا ر. وقد رقست يقوي 5511و 5511نقسماه يف الفرَت نا رن ست  )
نْنديسدد   نددن القددر  ال ددا  عدددر واسددم عاحنع نتقددو ف علسهددا رددا  ه الكددويف. و دد  
يقددوي نتقدددو  علسهددا عرندددم احن الدددرمحن الددرحسمع. وندددن ردايددد  القددر  الراردددع عددددر 

هنايدد  القددر  النددارع عدددر. ويف سددت   اةددساليَ ردددأ احلكددم الن مددا  واسددتمر حددى
ا اسدددتولْت احلكونددد  ا ريددد  علددد  البوسدددت  واترسدددو و ه ايِضدددماُنُهما إىل 5011
 ا ر.
دددر ات مل ت  ثددددر يف احلسددداَ السونسددد  إالَّ رقددددر يندددريا ومل يبدددق  إال       لكدددن هدددذس الف تد 

ترردد  لددو  رارددا نبدداٍ  قلسلدد  تدددري إىل هددذس الفددرتات التار سدد ا ففددي النا ددم  ندد اله 
واةددددانع  Egerالرتكددددي )وننتدددداس رالنررسدددد  أروالددددوروي( ونتدددداَر أونئذيدددد  يف نديتدددد  

. ونبددددد  هدددددذا اةدددددانع ا   كتسنددددد  Pécsالن مدددددا  للودددددايَف القاسدددددم يف نديتددددد  
 للت ارىا أسم  احن تناىل أ  يد ُريَُّس إىل أهل اوسالا.
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اتف إسالنس  يف النا دم  ويف ويف ال مايستات نن القر  اةاضي أسِّن ت  نسَّ     
ا ور اسدد  تلددو   َ رنددض اةددد . لكددن كايددت ر اسدد  هددذس اةمنسدد  رسددِد ر ددل سددور
ا وكددلد نددتهم يتحدددث عددن أ فكددارِس الهدديت  دداء  ددا نددن  اةمنسدد  رسددد ر ددل  زا ددَر
ٍَ واحد. رل كايدت رسدتهم فوضد  ونندارق . ون دُل  رالِيسا وهم مل يتَِّفقوا عل  رأ

 نددددع أحددددد او ددددَو الددددذَ ي دددد  أ  يددددرت م   كتدددداب  هددددذس الفوضدددد  هددددي جتددددرريت
در   اال رونس  للمبتد ن. ويقو   احب هذا الكتاب ند ال: ع اةدوايفُا   ايِس د   ع د 
ددداع إىل آ دددرسا لكددن القدددارا أو التلمسدددذ ا ددَر ال يندددر  الفدددر   ردددن  وهددي ملْ  ول مَّ

 تنددق  الددواوو نددى عأ قددوُ ع رددالواو ورددن عملْ  أ قُددْلع ردددو  الددواوا وهددوال ينددر  نددى
تبقدد و واة ددل ال ددا : لودد  هدد الء الر ددا  يولددب علسهددا النانسدد . وفضددال عددن رلددو 
ددددا وهددددو تنلددددسم اةنددددلمن ا ددددرين اللودددد  النررسدددد  الف ددددح ا  هددددم ينددددوا نددددسئها نِهم 
وتنلدددسمهم ندددنا ر ييدددتهم. وقدددد اد دددرت احلسددداَ الديتسددد    طبددد  اُةُمن ددد  و دددساا 

نهمَّتا ا ولكتهمدا تتا دا  إىل تنلدسم وننرفد  وثقافد   رنضا . حقَّا مها فريضتا 
 وقددددددددددددددددددددددددراءَ. ومل يكددددددددددددددددددددددددن هدددددددددددددددددددددددد الء الر سدددددددددددددددددددددددداء  تددددددددددددددددددددددددذس اةمنسددددددددددددددددددددددددات 

نطلنن علد  علدوا الددين  وال  -نن  فو  الطالب النرب اةقسمن يف ا ر-
عل  تاريخ اوسالا وعل  قواعد اللو  النررس  الف دح ا وكدا  هددفهم  دحسحاه 

 ولكن علمهم ياقص.
وكايت يتسج  هذا أ ه اةنلمن ا رين لديهم ننرفد  ضدئسل ا وتتدا و  إىل      

ننلونددات  ديدددَ  مدددا ننددرفتهم رددديتهم. وهددم تتددا و  إىل تنلددسم نددت َّم نددن 
اةدرس  االرتدا س  إىل الدراسات النلسا. ور دف   ا هد  تتدا و  إىل تنلدسم اللود  

واقحاييدددث التبويددد  الددددريف . لكدددن النررسددد  لكدددْي يندددتطسنوا قدددراءَ القدددرآ  الكدددُر 
ا ويف ُلضددددو  رلددددو  علستددددا أْ  ُيندددداِعد ُهم  إ ددددايَ  اللودددد  ستدددداة إىل سددددتن ك ددددرَي
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. ونن اةنرو  أ ه نن م  اةندلمن ا درين  دا وا  رالرت ات ال حسح  واة تاَر
 نن رسئ تن :

س إىل ددد فمددتهم نددن كددا  ي ددرايس اا ورنددد إسددالنغ علستددا أ  يطهددر أفكددارسا ويرنددد
 سواء النبسل.

ددد وندددتهم ندددن عدددا   يف كلمدددات االنددرتاكس  والددددسوعس   ولدددس  لديدددغ أيددد  ننرفددد  
 ييتس .
اةنددددلمو  يف ا دددددر إراه تتدددددا و  إىل اةت   ددددن يف علدددددوا الددددددينا وإىل        

ددددد ا وإىل نراكدددددز ييتسددددد  ثقافسددددد   ق  اةندددددلم ا دددددَر حدددددديث عهدددددد  كتدددددب نرت  
 راوسالا.
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 تيب القرآن الكريم وتقسيمهقضية تتعّلق بتر
 فيها ثالث مسائل

 
 مسألة  ترتيب القرآن الكريم؛ تنزيله؛ ترتيب سوره

دن ينر  أ ه القرآ  الكُر أُيز  يف لسل  القددر  لد ه واحددَه إىل  داء الدديسا     
مثه أُيدز  رندد رلدو علد  رسدو  احن  دله  احن علسدغ وسدلهم  دال  عددرين سددت  أو 

ا قددا  ارددن عبهدداَ: ع أ يدددز  احن  القددرآ   لدد  واحدددَ نددن اللدددو  .. أو كمدد(5)أك ددر
احملفددوإ إىل رسددت النددزَه نددن النددماء الددديساا مثه يددز  نف هدداله   نددب الوقددا ع يف 

. هدددذس اةملددد  (2)ثدددالث وعددددرين سدددت  علددد  رسدددو  احن  دددله  احن علسدددغ وسدددلهمع
دد  اةددرت م أ  يدددر      النددارق  علدد   ايددب نددن اقمهسدد   ق  رنددض اقنددساء  نهمه

 اةهمه .
أواله/ ندددر  هدددذس اةملددد : ينددد  تتددددزيلغ ندددن عتدددد رب النددداةن إىل  ددداء الدددديساا   

وكا  يزو  الوحي علد  يبستدا  دله  احن علسدغ وسدلهم ندن الندماء الدديسا. اةهدمه أ  
يوضِّ   أ ه القرآ   الكدُر  داء وأُيدز  علد  رسدولتا  دله  احن علسدغ وسدلم آيد  ف يد  

 أو أك ددرا حنددب  احلددوايث. وههتددا يتبددن أ ه القدددر اقسدداَ يف كتارتددا أو آيتددن
النزيددز هددو ا يددُ . ويتسجدد  هددذا هددو ا ددتال  اةواضددع يف سددوَر واحدددَ  راسددت تاء 
رنض النور كنوَر يوسف اليت تقصه علستا ق ه   يوسف علسدغ الندالا وعا لتِدغ. 

ا ق ه القارا نن لري الندرب الدذَ أسدلم قريبهدا وال يندر  إاله  نر  هذا نهم  ده

                                           
 15/ 5( را ع اوتقا  يف علوا القرآ  للنسوطي  يار الفكر ردو  تاريخ 5)
 162/ 1ا.  5001هد /  5151  يار  ا ري  .. اقوىل ( تفنري ارن ك ري2)
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أندددا الدددتصه –ندددسئها قلدددساله عدددن ييتتدددا يبدولدددغ أ ه ال ي ددداا  يف هدددذا الكتددداب الن دددسم 
اةدددرت  م الدددذَ يقدددر س الكدددافر رددددو  أيددد  ننرفددد  عدددن اوسدددالا  فندددو  يندددتتب  
الددديء يفنددغ. ننددار احن أ  يكددو   اقنددر علدد  رلددو. ورنددد نددر   تتدددزيلغا نددن 

لم علد   ندغ يف عهدِد التدّ  دله  احن علسدغ وسدلهم اةمكن رل ندن اةفسدد أ  يدتك
و ندغ يف عهدد ا لفداء الرانددين وعلد  اة دحف الن مدا  وعلد  ُكتَّداب الدوحي 

 وعل  القرهاء..
ددا إىل ا يددد  الددديت ُأ ددذ نتهدددا اسدددم     ثايسهددا/ أ ددداء النددور: أندددرت يف تدددر يت يا مه

.. لكددن هددل  كتتددا أ  يقددو   ةددارا ُ هسددت سددوَر البقددَر راسددم البقددَر وسددوَر   الندوَر
يقددداله عدددن –كدددذا راسدددم كدددذاو   كتتدددا أ  يقدددو  كمدددا قدددا  الندددسوطي يف إتقايدددغ 

ع وال نوَّ أ ه النرب تُراعي يف ك ري نن اةنمَّس ات أ ذ أ ا ها  نن  -الزركدي
يدددايٍر أو نندددتور ٍب يكدددو  يف الدددديء ندددن   لدددٍق أو  دددف  م ُ  دددغ أو يكدددو  نندددغ 

ق ويرام الرا ددي للُمنددمَّ ا وينددم و  اةملدد  نددن الكددالا أحكددم أو أك ددر أو أسددب
والق دددسدَ  الطويلددد   دددا هدددو أندددهر فسهدددا وعلددد  رلدددو  دددرت أ ددداء سدددور القدددرآ   

. وعلدد  كددل (5)كتنددمس  سددوَر البقددَر  ددذا االسددم لقريتدد  ق دد  البقددَر اةددذكوَر فسهددا
 حا  هل  ُب علستا  أ  يفنِّر  هذس اةنمس ات أوالو احن أعلم.

ثال ها/ ترتسب اة حف: يقرأ عتد رداي  سوَر الفاس  عيزلت رندد اةددثرع لكدن    
سوَر الفاس  هي النوَر اقوىل يف اة حف الدريف وسوَر اةدثر ترتسبها الراردع 
والنددبنو . فد ن لدد  اةددرت م أ  يدددر  هددذس اةنلونددات يف نقدندد   ا هدد ا لكددن يف 

أكدددا  الرتتسدددب توقسفسددداه أا   هدددوي رأيدددي لدددس  وا بهدددا أ  يدددتكلم   علددد  عنندددمل : 

                                           
 5/15(  اوتقا  5)
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ال دددحار  رضدددي احن عدددتهمع وال علددد  اة ددداحف القد ددد  ن دددل  ن دددحف علدددي 
 ون حف ارن نننوي رضي احن عتهم.

 
 مسألة ترجمة كلمة "اآلية"

 إرا ي ريا إىل نن  هذس الكلم ا فمن الوا ب أْ  يفرِّ   رن نسئن:
ضد ف وردنهف فهدو إنداَر إىل أ دزاء القدرآ  أوهاله ننتاها ا طالحهاا فهدذا اةند  وا   

 الكُر وإىل نقدارس اقساسي. 
 ثايسها ننتاها لو ه. تذس الكلم  نناٍ  عديدَ.    
 ( يقو  تناىل:5

 ۡسَتِمر    ِسۡحر   َوَيُقولُوا   ُيۡعرُِضوا   َءايَة   يََرۡوا   ِإَون  (2القمر:) ٢ مُّ
دددرت يف تفندددري اةاللدددن   يف هددذس ا يددد  الكر ددد  ننددد  لف ددد  آيدد  اةنجدددَز كمدددا ُفنِّ

 عننجَز لغ  له  احن علسغ وسلهمع
 ( يقو  تناىل: 2

   َّل  َءاَيُتَك  قَاَل
َ
ََٰث  نلَاَس ٱ تَُكل ِمَ  أ : ) ١٠ َسوِي  ا ََلَال   ثََل  (51نُر

ع  (5)فهتا ننتاها  الن الن ُ  كما فنَّرها ارن ك ري قا اله ع أَ ع ال ن ُتو 
 ( يقو  تناىل: 1

  ََٰتِهِ  ِمنۡ و َٰتِ ٱ َخۡلقُ  ۦَءاَي ۡرِض ٱوَ  لَسَمََٰو
َ
َُٰف ٱوَ  ۡۡل لِۡسنَتُِكمۡ  ۡختَِل

َ
 أ

َٰنُِكۡم   ۡلَو
َ
 (22الروا:) َوأ

                                           
 .1/521( تفنري ارن ك ري  5)
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 فهتا ننتاها الربها  والدلسل. 
لسنددت ال ددنور  يف تر دد  هددذس الكلمدد ا عا يدد ع فقدد ا رددل  يف اوندداَر إىل أ  َّ 

ا اونداَر إىل أ ه الكلمد  يفندها الكلم   تا نناٍ  ك درَي لود ه. والند ا  هدل  كتتد
تددا يف هددذس ا يددات ننددا  شتلفدد و ونددديء آ ددر إرا تر تددا كلمدد  آيدد  إىل ا ريددد  

يكدو  قدد ندا تا تر د  اوجنسدلا  verseأوإىل اوجنلسزي  رالكلم   versرالكلم  
 .verse, versق  نقدارس اقساس  هو

 
 مسألة بداية السور: مّكّي أو مدني  

يف ردايدد  سددوَر الفاسدد  يف رنددض ال ددفحات: عسددوَر الفاسدد  نكهسهدد   يلحدد      
وآياهتددددا سددددبعفع ورندددددها  عسددددوَر البقددددَر نديسهدددد ع وإىل آ ددددرس. ودددددن يددددرت م كلمدددد  

دديهع إىل اللودد  ا ريدد  رددد  وكلمدد   Meccanأوإىل اللودد  اوجنلسزيدد  رددد  Mekkaiعنكه
لكدددن ندددا ننددد   Medinanوإىل اوجنلسزيددد  ردددد  Medinaiعندددد هع إىل ا ريددد  ردددد 

د  اةدرت م أْ  يددري   هاتن الكلمتن ونا أمهسهتهما يف علوا القرآ و أعتقدد أ ه ُنهمه
إىل قددو  اةفنددرين إ  تددر م ردددو  تفنددري أو إ  مل يو ددْد يف تفنددريس ندديءف عددن 

 هذس اةنمل ا علسغ أ  يقو  عل  اققله: إ ه هتام ا طالحات ثالث :
اتجَر واةد  نا يز  رندها سواء أ يز   كد  أا راةديتد  أوهتا: اةكي نا يز  قبل 
 أا رنفٍر نن اقسفار.

 ثايسها: أ  اةكهيه نا يز   ك  ولو رند اتجَر واةد  نا يز  راةديت .
ددديه ندددا وقدددع  طارهدددا قهدددل نكددد   واةدددد  ندددا وقدددع  طارهدددا قهدددل  وثال هدددا: أ ه اةكه

 يف كتب ال ُس  . اةديت .. ونن يريُد تف سل  هذا  دس 
 يف ننرف  اةكهيه واةد ه فا دتا  نهمهتا :   
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 الفا دَ اقوىل: هي ننرف  تدر ِة اقحكاا.
ا إرا  دد ف  ددد  وال ايسدد : رددغ يُنددر  التاسددخ واةتنددواا وننرفدد  التاسددخ واةتنددوا نهمَّ
اسددت دا اةددرت م تفنددريها  دداء فسددغ عوُيِندد  ت هددذس ا يدد  ر يدد ع وعلسددغ أْ  يدددر   

 سف يُفه ُم هذا التنُخو وقد يطق القرآ  الكُر رالتنخا ن اله قولغ تناىل:ك
 ۞وۡ  َءايَة   ِمنۡ  نَنَسخۡ  َما

َ
تِ  نُنِسَها أ

ۡ
ۡي   نَأ

ِۡنَها   ِِبَ وۡ  م 
َ
: )  ِمۡثلَِها    أ البقَر

516) 
 ّلَلُ ٱ ُُيِۡكمُ  ُثمَ  لَشۡيَطَٰنُ ٱ يُۡلِق  َما ّلَلُ ٱ َفَينَسخُ   أو ا ي  اةدهوَر 

َٰتِهِ  ( أيا ال أ ْقِ ُد ننرف  ا يات 12احلج:) ٥٢ َحِكيم   َعلِيم   ّلَلُ ٱوَ  ۦ  َءاَي
التاس   أو ا يات اةتنو   وال إيضا  أقناا التنخ رل أْقِ ُد جمرهي نر  

 نفهوا عالتنخع.
 

 المسائل الواردة في ترجمة المصطلحات الدينية
 
 لحسنىمسألة اسم الجاللة "اهلل" وترجمة أسمائه ا 
 نن الوا ب أ  يُن  ررت   ثالث كلمات:  

 أ/  احن
 ب/ إلغ  

 ة/ و نغ آت 
 فلتبدأ راقهمه  لدى اةنلمن وهو لف  اةالل  عاحنع
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 Godأو راوجنلسزي   Istenأ كتتا أ  يرت م هذا االسم ويكتب  را ري       
و أعتقد Allahتس  أا ال يرت م رل يكتبغ راحلرو  الالتس Dieuأو رالفرينس  

ردو  تر  ا ويدر  يف  Allahأ ه احلله الوحسد وال حس  هو أ  يكتب  
احلانس  أمهس  هذا االسم ويدري إىل أيهغ ال ن يهث وال ن  ه وال  ع تذا االسما 

:) ٦٥ َسِمي  ا ۥَلُ  َتۡعلَمُ  َهۡل  ق ه احن تناىل قا :  (61نُر
 رطريقتن: Allahكتبت يف تر يت يا مها     

اقوىل: إرا وري هددددددددذا االسددددددددم  يف يددددددددص القددددددددرآ  الكددددددددُر  كتبتددددددددغ علدددددددد  هددددددددذا 
. وال ايسدد : إرا  دداء اسددم احن يف يددص التفنددري و ا هدد  إرا وري يف Allahالتحددو:

اوضدداف  فكتبتددغ ردداحلرو  ا ا هدد  لكتاردد  الكلمددات النررسدد . ندد ال النبدداَر عرسددت 
واقوه  نكتوبف رداحلر  االسدتهال ه .. كتبت النن baytu-Llāhiاحنع كتبتها 

 āوضدْنُت  ط دا أُفُِقس ددا  aأو الكبدري نددريها إىل أيدغ اسدُم علدٍم وعلد  حدر  اللدن  
ِس واتِّباعهدددا لطريقددد  اللفددد  الندددر ا وهتدددام اقندددكا  التالسددد  يف تر ددد  التفندددري:  ةددددِّ

Allāhu, Allāha, Allāhi, -Llāha, -Llāhi. 
ةوري للددددكتور روحدددي البنلبكدددي يقدددو : احن ننتددداس نالح ددد : رندددض القدددوانس  كدددا

 .God is great. ويرت م  التكبري رد Allahوال ا   Godاقوه  
 godراوجنلسزيدددد   istenأنددددا الكلمتددددا  عإلددددغ و نددددغ آتدددد ع فرت تهمددددا رالكلمدددد  

ومل أكتْبهمدددا رددداحلرو  ا ا هددد  لكتارددد   deityرا ريددد  وراوجنلسزيددد   istenségو
 النررس  ق ه.الكلمات 
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 ترجمة أسماء اهلل الحسنى:

ُِر  ٱ ۡۡلَارِئُ ٱ ۡلَخَٰلِقُ ٱ ّلَلُ ٱ ُهوَ  يقو  سبحايغ وتناىل:         َلُ  لُۡمَصو 
ۡسَما ءُ ٱ

َ
ى ٱ ۡۡل َٰتِ ٱ ِف  َما ۥَلُ  يَُسب ِحُ  ۡۡلُۡسَنَٰ ۡرِض  ٱوَ  لَسَمََٰو

َ
 ۡلَعزِيزُ ٱ وَُهوَ  ۡۡل

ا ي  الكر   تدريا  إىل نن   ( كلمتا  يف هذس21احلدر:) ٢٤ ۡۡلَِكيمُ ٱ
 -وإ  كا  رستهما فر -واحد:

ر أُا لكن يف اللود  ا ريد  لدس  هتدام إال   د ا الق نن   ل ق    ُْلُق والب ارا نن رد ر أ  يد بدْ
ا فمدددارا يفندددل وكسدددف يدددرت م هدددذين teremteniكلمددد  واحددددَ تدددذا اةنددد  وهدددو

يف احلانددس : إ  الددتص النددر  اال ددن الفدداعلنو هددل يددرتم واحدددا نتهمددا ويقددو  
 فسغ كلمتا . حىه يف القوانس  اوجنلسزي  جند:

 create (said of Allah)رد ر أ  د 
ل دددق  د  رددداةن   teremteniا ويف ا ريددد  ال تو دددد نرتايفدددات للفندددل createو  

 يفنغ أو ن  ندارغ.
:)  ۡلَقيُّوُم  ٱ ۡلَحُّ ٱ ُهوَ  إَِّل  إَِلَٰهَ  َّل   ّلَلُ ٱويف آي  الكرسي يقرأ:   (211البقَر

ع ال  كتتدا تر تهدا ركلمد  واحددَ ردل دتداة إىل كلمتدن   ۡلَقيُّوُم  ٱ فكلم  ع
 أو أك ر لكن التهصَّ اةرت  م سو  يتوريه ك ريها.

 واةدكل  الواريَ يف تر   أ ا غ  اةدتقه  نن الفنل يفنغ:
ُْقت ِدُر  نن ق د ر  يد ْقدِ 

 رُ الق ِديُر د اة
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ُتد ن اِ  نن ع ال  يد ْنُلو.. ويف القانوَ الندر  اوجنلسدَز تداي  فدري
ددن  (5)الن ِلي  د اة

واةزيدد  to possess strength, power, abilityجندد: ق دد ر   يد ْقدِدُر ننتداس 
ند  )اِفْدتد ن ل ( ين  اِقْدت دد ر   يد ْقت دِدُر   ند  عق دد ر   يد ْقدِدُرع  ولكلمد   عالنلديهع جندد اة

واةند  لكلمد  high, elevated, the Most High, Supreme التدا : 
اةند   high, elevated, the Most High, Supreme Beingعاةتندا ع 

يفنغ ال فر   رستهما. أو الكلمتدا  عالدرمحن والدرحسمع ندن ر ِحدم  يد دْرح ُم راوجنلسزيد  
. könyörületesا  ورددددا َر أيضهددددا كالمهدددد merciful, mercifulكالمهددددا 

ورالتندددب  إىل هدددذين اال دددن علددد  اةدددرت م أ  يددددري  إىل الفدددر  اةنتدددَو رستهمدددا. 
.. والدددرحسم  دددا ه  الدددرمحن هدددو ةمسدددع ا لدددق الدددذَ يدددرح ُم أهدددل الدددديسا وا  دددَر

 راة نتن يوا  القسان . 
( تذس 2او ال :) ٢ لَصَمدُ ٱ ّلَلُ ٱ والكلم  اةدهوَر يف قولغ تناىل 

 كلم  تفاسري ك رَي نن قبل ال حار  والتارنن د رضي احن عتهم د نتها:ال
( قدددا  عكرنددد  واردددن عبددداَ: ينددد  الدددذَ ي دددُمد إلسدددغ ا ال دددق يف حدددوا جهم 1

 وننا لهم.  
( قدددا  علدددي ردددن أ  طلحددد  عدددن اردددن عبددداَ: هدددو الندددسد الدددذَ قدددد كُمدددل يف 2

َ قد كمدل يف ع متدغا ُسْ ُيِيِسا والدريف الذَ قد كمل يف نرفغا والن سم الذ
واحللددسم الددذَ قددد كمددل يف ِحْلِمددِغا والنلددسم الددذَ قددد كمددل يف علمددغا واحلكددسم 
الذَ قد كمل يف حكمتغا وهو الذَ قد كمل يف أيواع الدر  والن ييا وهدو 

                                           
(1 ) Hans Wehr: A Dictionary of Modern Written Arabic  3rd  Ed. 1976, Ithaca, 

New York  
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احن سدددبحايغ هدددذس  دددفتغ ال تتبودددي إالَّ لدددغا لدددس  لدددغ كدددفء ولدددس  كم لدددغ نددديء 
 سبحايغ الواحد القههار. 

 عن يفيد رن أسلم  ال مد: النسد.  ( قا  نالو3
 ( قا  احلنن وقتايَ:  هو الباقي رند  لقغ. 4
 ( قا  احلنن : احليه القسهوا الذَ ال يفوا   لغ. 5
 ( قا  عكرن : الذَ ال  رة نتغ نيء وال يطن م. 6
( وقدددا  اردددن نندددنوي واردددن عبددداَ وسدددنسد ردددن اةندددسب وجماهدددد وعبدددد احن اردددن 7

 بددري وعطدداء رددن أ  ررددا  وعطسدد  النددويف والضهددحهام  رريدددَ وعكرندد  وسددنسد رددن
 والندهَ: الذَ ال  و  لغ.  

 ( قا  الدنّ: هو الذَ ال يمُكُل الطناا وال يدرب الدراب.  8
 قا  عبد احن رن رريدَ: يور يتألق.   (9

و  كسفا ونارا خنتار نن هذس اُةمل أو كسف جنمنها يف تر   و سَز
يغ وتندداىل وكلهددا  ددحسح . لكددن كسددف يددرت م هدددذس إرها هددذس  ددفاتف لددغ سددبحا

الكلمدد  إىل أيهدد  لودد  أ تبسهدد  رالكلمدد  الواحدددَ أو راةملدد  الواحدددَو هددذا  ددنب. 
 ههتا واوالت شتلف  لرت   هذس ال ف :

5 )M. Pickthall: the eternally Besought of all. 
 Le seul à être imploré pour( تر د  جممدع اةلدو فهدد إىل الفريندس : 2

ce que nous désirons. 
 Allâh-us-Samad - Allah, the( تر   جممع اةلو فهد إىل اوجنلسزي : 1

Self-Sufficient Master Whom all creatures need.   كسدف وندارا
خنتارو يف رأيي نن الوا ب أ  يرتم  هذس ال ف   لري نرت  د  ويكتبهدا رداحلرو  
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وينلهدددق علسهدددا. إ  أراي ياقددل الدددتص أ  يدددرت م  uamadS-s-Allahuالالتستسدد   
هددذس اق دداء ردقهدد  فنلسددغ أ  يدددرح ها يف تنلسقددات عديدددَ.. فههتددا ت هددر ننددمل  
دددر   ََّ تفندددري يُدددرفضو ندددن الوا دددب أ  يفكِّ ََّ تفندددري ي  دددذ ردددغ وأ التفنددري ينددد  أ

ن دل اةرت م يف التفاسري اليت يريد أ  يم ذ نتهدا. هدل يم دذ التفندري كداناله ندن 
تفنددددري ارددددن ك ددددري أو احملددددرر الددددو سز الرددددن عطسهدددد  وأن اتمدددداا وهددددذس التفاسددددري يف 
جملدددددددات عديدددددددَا أو يم ددددددذ نددددددن تفنددددددري شت ددددددر ولددددددس  يف اة ت ددددددرات إاله 
اةنلونات اةهم  واونارات اللووي  ن ل تفنري الرفاعي وهو شت ر لتفنري اردن 

والتنلسقدات واقندهر ندن هدذا ك ري. والتوع ال الث هدو تفندري اةندا  واقلفداإا 
ال دددتف هدددو تفندددري اةاللدددن. وجُتدددرى هدددذس النملسددد  رقددددر علدددم اةدددرت م ورقددددر 
ننرفتغا لكن راست داا التفاسري لن يكو  التص اةرت م ندا ها للدتصه اق دلي 
. لددذلو نددن الوا دددب أ  يقددو   إ ه تر ت تددا هدددي  النددر ا وننتدداس أيضهددا  قدددد يتوددريه

ا وكددددل هددددذس عتر دددد  ننددددا  القددددرآ .ع   ال دددد  هددددذا إ ه حن أ دددداء ك ددددرَي   الكددددُر
 اق اء ت ُد   عل  اةنمه  الواحد وهو احن سبحايغ وتناىل.

 
 مسألة الفرق بين كلمتي "الرسول" و"النبّي"

تددا  يف النقسدددَ اوسددالنس ا لددذلو نددن الوا ددب       ّه كلمتددا  نهمه الرسددو  والتدد
لدري يداطق راللود  النررسد  الفدر   ردن الكلمتدن: أ  ينلم  القارا ا َر وأَ قارا 

ّهعا لكددن إرا تر تددا هدداتن الكلمتددن عالرسددو ع رالكلمدد  ا ريدد    عالرسددو ع وعالتدد
küldött   ّهع رالكلم  ا ري ُ الفدر  رستهمدا  إر ال تددري  prófétaوعالت ال يتبدنه
ىل اقندِر رتبلسده هدذس يف اللود  ا ريد  إىل نند  عالرسدال عا وال إküldött الكلمد  

: إ ه  الرسال . وههتا ال أ ْقِ دُد التنريدف اللودَو تداتن الكلمتدن د يند  ردم  يُقدو  
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ّه نن التبما والرسو  نن أرسلا وهذا اةن  ننرو  للقرهاء النرب د رل أقِ دُد  الت
 التنريف اةنتَو نرعها.

ّه والرسددو  وأحنددُتها  : أ  الرسددو  أُنددر رتبلسدده فمدد ال: عقددد ركددروا فروقهددا  رددن التدد
رسال  إىل قدوا كفدار  دالفوا أندر احن فكفدروا ردغ وعبددوا نندغ لدريسا أندا التدّ فهدو 
نمنور رم  ينمل ردرين  ن ْن قبلغ فسوح  إلسغ  ا يفنلغ ويمنر رغ اةد نتنا ورلدو  

 كميبساء ر  إسرا سل النانلن رالتوراَ اليت أيزلت عل  نوس  علسغ النالا.
ن اةفسد تنريف اةفاهسم اةتنلهق    داتن الكلمتدنا ور دف   ا هد  كلمد  ون      

 عاقُنِّي ع  قيَُّغ  قد ُحرِّ   يف الرت   ا ري  النالف .
َ ٱ نلَِبَ ٱ لَرُسوَل ٱ يَتَبُِعونَ  ََّلِينَ ٱقا  تناىل  م ِ

ُ
 (515اقعرا : )  ۡۡل

 ي  الكر   كما يلي:وقد تر م اةرت م السهويَ ا َر هذس ا 
prófétát pogányakik követik a küldöttet, a  

هدددوعوث  ونددددرمع.. لنتددد  احن علددد  الدددذين   pogány وننددد  الكلمددد  ا ريددد  
 ُيِضل و   التاَ روري علٍم.

 
 

 مسألة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر   
ِنُكمۡ  َوۡۡلَُكن قا  تناىل:       َمة   م 

ُ
ُمُرونَ  ۡۡلَۡيِ ٱ إَِل  يَۡدُعونَ  أ

ۡ
 َوَيأ

 ِ َلَٰٓئَِك  لُۡمنَكرِى ٱ َعنِ  َوَيۡنَهۡونَ  لَۡمۡعُروِف ٱب و 
ُ
سوَر آ  ) ١٠٤ لُۡمۡفلُِحونَ ٱ ُهمُ  َوأ

َمة   َخۡيَ  ُكنُتمۡ ( وقا  تناىل: 511عمرا :
ُ
ۡخرَِجۡت  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلَناِس  أ

ۡ
 تَأ
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 ِ ِ  ُنونَ َوتُۡؤمِ  لُۡمنَكرِ ٱ َعنِ  َوَتۡنَهۡونَ  لَۡمۡعُروِف ٱب ( 551سوَر آ  عمرا :)  ّلَلِ  ٱب
 وقد رُكر اقنر راةنرو  والتهي عن اةتكر يف أناكن أ رى.

لددس   دد   ددنور  يف تر دد  هددذس ا يددات الكر دد ا رددل يف نددرحها وإيضدداحها      
وإيددراي نضددموهنا. لقددد علَّمتددا حبسبتددا  ددله  احن علسددغ وسددلهم توسددري  اةتكددر وطريقتددغ 

دددْرُس رِس دددِدِس ف دددِ ْ  مل ففدددي احلدددديث الددد ذَ رواس نندددلم عن دددن ر أى ندددتكم نتكدددرها فد ْلسُدو سدِّ
دددايِِغ ف دددِ ْ  مل يندددتِطْع ف ِبق ْلبِدددِغ ورلدددو أْضدددن ُف او دددا ع يف رأيدددي علددد   يندددتِطْع ف ِبِلن 
اةددرت م أ  يدددر   هددذا  احلددديث الدددريف ويقددو   إيهددغ علدد  ثددالث نراتددب: اةرتبدد  

دددْرُس رِس ددد ددداا الدددذين تدددم ُسدددْلطا ف وقدددَو اقوىل عفد ْلسُدو سدِّ ِدِسع يدددُد   هدددذا اةدددزء علددد  احلكَّ
ددددايِِغع يددددد   علدددد  النلمدددداء والفقهدددداء   و تددددويف لتوسددددري اةتكددددر. واةرتبدددد  ال ايسدددد  عف ِبِلن 
ور دا  النلدم الدذين تدم  عقلهدم وقلمهدم لتوسدريس. واةرتبد  ال ال د   عف ِبق ْلبِدِغ ع يدد ه 

 .(5)عل  نرتب  النوااه 
ولقددد علهمتددا رسددو  احن   ددله  احن علسددغ وسددلهم اقنددر ردداةنرو  والتهددي عددن      

اةتكددر يف أحاييددث ك ددرَي نتهددا: عمث أتدد  الر ددا   فقددا : إ ه احن عددز و ددل ي ددْمُنُرِ  
اا مث ملهددل إىل التندداء فقددا   أ  آُنددر كم أ  تد تدَُّقددوا احن تندداىل وأ  تقولددوا قددواله سددديده

اا مث تدنه: إ  احن عددز و ددل ي د ْمُنُرِ  أْ  آُنددر ُكنَّ أ  تتقددوا احن وأ  تقولدوا قددواله سددديده
ر ددع حددىه أتدد  الر ددا   فقددا : إرا ي لددتم ننددا د  اةنددلمن وأسددواق هم وننكددم 
ا فد تُدددْ ُروس أو جت ْر ُحددوُسع رواس اوندداا أمحددد  التَّْبددُل ف ددذوا رُِتُ ددوِتا ال ُتِ ددسُبوا  ددا أحددده

                                           
لسدد وال راللندا  يتتقلدو  إىل اةرحلدد  ( إ  هدذا يدد  علد  أ  النلمداء ولدريهم إ  مل يندتطسنوا توسدري اةتكدر ال را5)

ال ال   وهي التوسري رالقلبا أَ: كراه  رلو اةتكر رقلو ما وقد  اء يف احلديث: عولس  وراء رلدو حبد   دري  
 نن إ ا ع ولس  اةق وي رغ النواا )اللجت  النلمس (.
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اِهددددُدوا ولددددريس. ويف سددددتن التنددددا ي عقدددد ا  رسددددو  احن  ددددله  احن علسددددغ وسددددلم: ع  
َّّ  له  احن علسدغ وسدلهم  رِم ْيِديُكْم و أ ْلِنت ِتُكْم و أ ْنو اِلُكْمع واحلديث اةدهور عأ  َّ الت
ددِ  اةنددلمن  ددْنو قددا : حن ولكتارددغ ولرسددولغ وقِ مَّ يُن التَّ ددسحُ  قُدْلت ددا: ِلم  قددا : عالدددِّ

 وعانَِّتِهْمع
تر ددددددُت هدددددداتن الكلمتددددددن كمددددددا يلدددددد  عاةنددددددرو  ع رالكلمدددددد  ا ريدددددد  وقددددددد      

helyénvaló   ننتداس راوجنلسزيدrecommended, recognised as good 
لكدن عتدد  objectionableننتداس راوجنلسزيد   rosszوعاةتكرع رالكلمد  ا ريد  

نددددن سددددوَر آ  عمددددرا  كتبددددت النبددددارتن النددددررستن ردددداحلرو   511تر دددد  ا يدددد  
لتنلددددسم اة ددددطلحات الديتسدددد .  (munkar)و (ma‘rûf)الالتستسدددد  رددددن قوسددددن 

لكن هذين اةفهونن ننقدا . إْ  مل يفنْل لري الرت   مل يُد يِّ إالَّ رندض نهمَّتتدا 
فقد يقلتا اةنمه  نن لوٍ  إىل لو  وتركتا اةضمو . أك در القدار ن ونن دم التداَ 

نرف  الضروري  لكي د ُْكدم   علد  ندا هدو نندرو ف وأيا نتهم ال  تلكو  يد و اِ ي  اة
ونددا هددو نتكددرا ويف ددلوا رددن احلددقه والباطددل. لددذلو نددن الوا ددب تنريددف هددذين 
اةفهددونن. لكدددن ندددارا يقدددو  للدددذَ ال ُِسدددُد اللوددد   النررسددد  الف دددح  وال يندددتطسع 
 البحث عن اقحاييث ال حسح و كي ت ل  عل  اةنرف  الكافس  د إ  مل ي ْندُريْ 
ددر هددذس اقحاييددث. فهددل  كتتددا أو هددل  ددب علدد  اةرت ددن نددر  هدداتن  اةفنِّ
النبارتنو وس ا  آ در كسدف تُدن درَُّ  ندرو. ا ِندِر رداةنرو  والتداهي عدن اةتكدر 

 وهل  ب نر  رلوو
دد  حلبسبتددا       لدو كددا  رددن أيدددَ القددار ن التدداطقن رودري اللودد  النررسدد  سددريَف نرت  

وسلهم ل و  ُدوا  يف حساتدغ الطداهَر ويف حروردغ ال دافَر ويف ننانلتدغ  له  احن علسغ 
النايل   يروسها كافس ه نن اقندر رداةنرو  والتهدي عدن اةتكدرا ورلدو ندن  دال  
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سرَي كانل  لري شت َر ككتاب ارن قسهم اةويفيد  عيفاي اةندايع. ورندد سدريتغ  دله  
ددر احن علسددغ وسددلهم نددن اةفسددد أْ  يُد  لِّددف  نوسددوع   اة ددطلحات الديتسدد   الدديت تُفنِّ

اةفدددداهسم اةهمدددد : التوحسدددددا النبددددايَا او ددددا ا أيددددواع ال ددددالَا احلددددجها ال ددددسااا 
 احلدويا أحكاا اةتا ز إىل آ رس.
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مسألة كلمتي "الكرسّي" و"العرش" وأهمّية هاتين الكلمتين    
 في العقيدة اإلسالمّية

  فمنانتددا  ددنور  كبددرَي لكددن ال يوا ددغ حددن يريددد أ  يددرت م  هدداتن الكلمتددن    
هذس ال نور  إال إرا تر تا القدرآ   الكدُر رددو  تفندريا وندن لدري ندر  وتفندري 

 الينتطسع  أْ  يُفرِّ   رستهما. نارا جند يف القوانس و
  ٍَ دددر ا  ,throneيقدددو  هددداي  فدددري يف قانوسدددغ: كرسددديه و ندددغ ك ر اِسدددي أو ك 

chair.. 
 throneأو أعرا ف   وع ر ف و نغ ُعُرو ف 

 :(5) احب القانوَ الفريني يف كتارغ  Daniel Reigأو يقو  
 trone, siège, chaiseكرسيه: 
.. كما رأيتا أيهتا ال ينتفسد نن القوانس  trone, baldaquinوعر : 

ُقل  لف   الكرسيه الواريَ  يف قولغ  راللوات الوررس .. لكن عل  اةرت م أ  يد تدْ
َٰتِ ٱ ُكۡرِسيُّهُ  وَِسعَ تناىل  ۡرَض  ٱوَ  لَسَمََٰو

َ
:)  ۡۡل ( إىل كلم ا وأ  211البقَر

 يتقل لف   النر  الواريَ يف أناكن ك رَي إىل كلم  أ رى.
َ  عددن ارددن عبدداَ رضددي احن عتددغ أيَّددغ قددا : عالكرسددي نوضددع  دددن ينددر  أ يَّددغ ُرِو

:  ندت ر  ُر أحدف ق دْدر ُسع وقدا  أردو رره سدو   احن  دله  احن القدنن والنر  ال يُقدِّ
علسددغ وسدددلهم يقددو : عندددا الكرسددديه يف النددر  إاله كحلقددد  ندددن حديددٍد أْلِقس دددْت ردددن 

َْ فالٍَ نن اقرِضع  كهر 

                                           
(1 ) Daniel Reig: Dictionnaire Arabe-Français, Français-Arabe, Larousse, as-Sabil, 

Collection Saturne 
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إ ه علستا أْ  يكتب   لف د  الكرسدي رداحلرو  الالتستسد  ا ا هد  ركتارد  الكلمدات 
 د  . ويرتكغ ردو  تر kursiyyuhuأو al-kursiyyuالنررس  عل  التحو التا : 

ويددر  اةند  اةددوروث عدن ال ددحار .. أنهدا لف د  عالنددر ع فسمكتتدا تر تهددا  إىل 
 .throneأو إىل اوجنلسزي  رالكلم   trónا ري  رالكلم  

إ  الرتا م ا ري  النارق  مل تفرْ  رن هاتن الكلمتنا كلتامها تر ت إىل اللو  
 سمدددال  اةنددد  يفندددغ ال فدددر  .. هتدددا جندددد عبدددارتنtrónusأوردددد  trónا ريددد  ردددد 

 هي القد  . trónusهي احلدي   والكلم   trónرستهما. الكلم  
ورندددد حدددلِّ هدددذس اةددددكل  تدددميت ال ايسددد  اةتنلِّق ددد  رالفندددل عاْسدددتد و ىع ولدددغ يوعدددا  يف  

 كتاب احن النزيز.
ُشَدهُ  بَلَغَ  َولََما إنَّا اةطلق كقولغ تناىل: 

َ
( ال 51 ص:الق)  ۡسَتَوىَٰٓ ٱوَ  ۥأ

 .(5) نور  يف تر تغ وننتاس  هتا كُمل  
 إَِل  ۡسَتَوىَٰٓ ٱ ُثمَ أو اةقسهد رِ ىلا أو اةقسد ِرنل . ن ا  اقوىل يف قولغ تناىل: 

 ۡلَعۡرِش ٱ ََعَ  لرَۡحَمَٰنُ ٱ ( ون ا  ال ا  يف قولغ تناىل: 20البقَر )  لَسَما ءِ ٱ
اةرِّ كسف يدري إلسهما وكسف ( اةدكل هتا حرفا 1طغ:) ٥ ۡسَتَوىَٰ ٱ

يرت هماو ودن ينر  أ َّ نن  عاْستد و ى  ي ْنت وَِ اْسِتو اءهع هو النلو واالرتفاع 
يغ ِرن ل  ا  لكن تر تغ  ريْف اةره  نب  أو ننتحسل . القوانس  ال تُنطي إاله تندِّ

كلم  واحدَ لكن تنديغ رِِ ىل  لري نو وي فسها. لذلو يتقلغ إىل اللو  ا ري   ر

                                           
يار الكتددددب النلمسدددد   الطبندددد  اقوىل    122-116( را ددددع شت ددددر ال ددددواعق اةرسددددل  الرددددن قددددسم اةويفيدددد   . 5)

 ا 5011هد/ 5111
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وننتاس رالنررس  عارتفعع. هذا الفنل هو اققرب إىل اةن   emelkedniوهي 
 النر ه.

 
 مسألة ترجمة المصطلحات الدينية   
وا  قا  تناىل:       تِمُّ

َ
ِ   ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡۡلَجَ ٱ َوأ : )  ّلِلَ  (506البقَر

 Végezzétek el a:  كتتدا أ  يدرت م  هدذس اةملد  إىل اللود  ا ريد  كمدا يلدي

t Allah szolgálatában-ot és a‘Umra-ağğH  : أو إىل اوجنلسزيدد
/ or ‘Umra in the service of Allah  ağğ andHComplete the  ع

 Complete theأو  كتتددا أ  يددرت م هددذس اةملدد  إىل اوجنلسزيدد  كمددا يلددي: 

Pilgrimage and / or ‘Umra in the service of Allah  كتتدا أ  أو 
ع كمددا يلددي:  يددرت م هددذس اةملدد  إىل اوجنلسزيدد  وددداو  أ  يددرت م الكلمدد  عالنمددَر

ağğ and/ or the Smaller Pilgrimage in the HComplete the 

service of Allah   ْفنلِددم   دد  يوعددا  نددن هددذس النبددايَ لكددن ال  كددن أ ..
ا ولددددن يُنلددددم  الفددددر  ال  ددددرِّ   رددددن احلددددجه والنمددددَر نددددن الرت دددد  وال نددددن التفنددددري يُدف 

اة ت در أ َّ احلدجَّ لدن يُقب ددل  إاله ردالوقو  رنرفدات. ولددن يندر   أ ه الوقدو  لددس  
ا ولن ينر  نا أيهاا التدريق أو طوا  اوفاض  ولري رلوو  نرطها للنمَر

واةددددكل  يفنددددها نددددع تر دددد  لف دددد  عال هدددالَع. سددددو  ينلددددم القددددارا نددددن       
ّه  دددله  احن علسدددغ  التفندددري  أ ه ال هدددالَ   ُفرضدددت لسلددد   اوسدددراء  دددال  نندددراة التددد

وسددلهم إىل النددموات النددبع. وسددو  يدددَر هددذس الق هدد  نددن احلددديث اةدددهور 
لكددن لددن ينلددم عدددي  الركنددات يف ال ددلوات ا مدد  وال وقددت ال ددالَ وال عدددي 
ركنات النته  القبلس  والبندي  وال أيواع  ال الَ ك الَ ا و  و الَ الكنو  
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و ددالَ الددرتاوي  و ددالَ االستنددقاءا وال كسفسدد  القددراءَ يف الركنددات وال قدددرها.  
دد  إرها لددس  لددديهم   كمددا سددبق ندد ِّ القددو   رِددم ه ا ددرين ال  لكددو  الكتددب  اةرت  
 ) كتدابف  يُنلِّمهدم احلددديث اةددهور ع دل وا كمددا ر أ يْدُتُمدوِ  ُأ  دلِّيع )رواس الب دداَر

 عن نالو رن احلويرث.
قِيُموا  تر   كلم   عالزكاَع. قا  تناىل:  أو

َ
ةَ ٱ َوأ ةَ ٱ َوَءاتُوا   لَصلَوَٰ  لَزَكوَٰ

:) ٤٣ لَرَٰكِعِيَ ٱ َمعَ  ۡرَكُعوا  ٱوَ  ( يف هذس ا ي  الكر   أنر  احن 11البقَر
تا احن سبحايغ وتناىل فا دَ الزكاَ وهي  اةنلمن أْ  يُدْ توا الزكاَ.. وقد علَّم 

َٰلِِهمۡ  ِمنۡ  ُخذۡ  زكستها وقد قا  تناىل تطهري التف  وت ۡمَو
َ
ِرُُهمۡ  َصَدقَة   أ  ُتَطه 

ِيِهم  (511التور  )  بَِها َوتَُزك 
َُٰت ٱ إَِنَما۞ وقد علمتا ةن تُدْنط   يف قولغ تناىل:   لِۡلُفَقَرا ءِ  لَصَدَق

ِقَابِ ٱ َوِف  قُلُوُبُهمۡ  لُۡمَؤَلَفةِٱوَ  َعلَۡيَها ۡلَعَِٰملِيَ ٱوَ  لَۡمَسَِٰكيِ ٱوَ   لر 
ِنَ  فَرِيَضة   لَسبِيِل  ٱ بۡنِ ٱوَ  ّلَلِ ٱ َسبِيلِ  َوِف  ۡلَغَٰرِِميَ ٱوَ   َعلِيم   ّلَلُ ٱوَ  ّلَلِ  ٱ م 

( لكن ي اب الزكاَ يُنلم نن ست  رسولتا  له  احن 61التور :) ٦٠ َحِكيم  
ن علسغ وسلهم وكذا أ تا  اقنوا  اليت تْ  ذ نتها الزكاَ كا ارة نن اقرض ن

 . احلبوب وال ِّمار والناِ م  نن  سم  اقيناا والذهب والفضه  وعروض التجاَر
وهتا نن ولس  كبرَي تقع عل  اةرت م رم  يدري  إىل الكتب واقحاييث التبوي  

 الدريف  اليت ُمرب القارا  ذس اقنساء اةهمه .
 

 مسألة المعّية   
 ب احن الن سِم ن ال:وريت هذس اةنسه  يف آيات ك رَي يف كتا    
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: ١٥٣ لَصَِِٰبِينَ ٱ َمعَ  ّلَلَ ٱ إِنَ قا  تناىل:   (511)البقَر
 (11التور :) َمَعَنا   ّلَلَ ٱ إِنَ  ََتَۡزنۡ  َّل   وقا  تناىل: 
ِۡسُنونَ  ُهم ََّلِينَ ٱوَ  َتَقوا  ٱ ََّلِينَ ٱ َمعَ  ّلَلَ ٱ إِنَ وقا  تناىل:   ١٢٨ ُّمُّ

 (521التحل:)
ۡسَمعُ  َمَعُكَما   إِنَِن   ىل: وقا  تنا

َ
َرىَٰ  أ

َ
 (16طغ:) ٤٦ َوأ

ۡسَتِمُعونَ  َمَعُكم إِنَا وقا  تناىل:   (51)الدنراء: ١٥ مُّ
ۡينَ  َمَعُكمۡ  وَُهوَ   وقا  تناىل: 

َ
 (1احلديد:) ُكنُتۡم   َما أ

ََٰثة   ََّنَۡوىَٰ  ِمن يَُكونُ  َما وقا  تناىل:   ََخَۡسة   َّل وَ  َرابُِعُهمۡ  ُهوَ  إَِّل  ثََل
ۡدَنَٰ  َوَّل   َسادُِسُهمۡ  ُهوَ  إَِّل 

َ
َٰلَِك  ِمن أ ۡكَثَ  َوَّل   َذ

َ
ۡينَ  َمَعُهمۡ  ُهوَ  إَِّل  أ

َ
 َما أ

 (5ا ايل :)  ََكنُوا   
إرا تر تا هذس ا يات الكر د  فدال  دنور  يف يقدل احلدر  عندعع إىل أيد  لود      

مهسه  تددرهرس. إرا يقلتدا قولدغ تنداىل رل ال نور  يف نن  هذا احلر  وكسفس  فهمغ وأ
أو إىل  Allah velünk vanندد ال يف سددوَر التوردد  فتكددو  تر تددغ إىل ا ريدد :

اةددرت م رددن  سددارين إنددا يددرت م هددذس اةملدد   Allah is with usاوجنلسزيدد  
فستوقددف أو ينلهددق علسهددا ويدددر  قددو  النلمدداء فسهددا. هددذس اةدددكل  تتنلددق  نددمل  

 ََّلِيععنَ ٱ َمعععَ  ّلَلَ ٱ إِنَ   واةنسهدد  النانهدد . عتددد تفنددري قولددغ تندداىل: اةنسهدد  ا ا هدد
( يقدددو  اةفندددر: عأَ ننهدددم رتميسددددس وي دددرس وهدددذس ننسهددد  521التحدددل:)  َتَقعععوا  ٱ

 ا ه ...ع إىل أ  قا  عوأنا اةنسه  النانه  ف ِبالنمع والب در والنلدمع وهدذا الددر  
اةنسدددد  ويندددتطسع أ  يفددددر  رددددن اةنسدددد  الدددو سز كدددداٍ  رتفنددددغ للقدددارا كددددي يفهددددم 
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ا ا ه  واةنسه  النانه . عل  كل حا   كتتا أ  يكتب أ ه القو  اقنهر يف هذا 
ا لكدددي يتج تَّدددب  البدداب هدددو عاحن ندددع عبدددايس رنلمددغع ندددرُ  هدددذس اةنسهددد ا نهددمف  دددده
التجنددسم والتدددبسغ. ونددن اةتاسددب أ  يددوري يف الرت دد  قددو  نددسخ اوسددالا أمحددد 

حسددث قددا :عولس  نندد  قولددغ عوهددو  (5)سمسدد  رمحددغ احن يف النقسدددَ الواسددطس  رددن ت
ننكدمع أيدغ شددتل  ردا لق فد   هددذا ال تُو بدغ اللودد ا وهدو  دالُ  نددا أ دع علسددغ 
سلف اقُنهد ا و دال  ندا فطدر احن علسدغ ا لدق  ردل القمدر آيد  ندن آيدات احن ندن 

فر  ولدري اةندافر أيتمدا كدا  أ ور شلوقاتغ هو نوضوع يف النماء وهو نع اةنا
وهو سبحايغ فو  النر  رقسب عل   لقغ نهسمنف علسهم نطلع إلدسهم. إىل لدري 
رلددو نددن ننددا  ررورسهتددغ وكددل هددذا الكددالا الددذَ ركددرس  سددبحايغ د نددن أيددغ فددو  
النددر  وأيددغ ننتددا د حددقد علدد  حقسق تِددِغ ال تتدداُة إىل سريددف ولكددن ُي  دداُ  عددن 

 ال تو   الكارر .ع
 

 في سورة التوبة 701-701مسألة في اآليتين    
ا ََّتَُذوا  ٱ ََّلِينَ ٱوَ قا  تناىل       ا َمۡسِجد  ار  ا ِِضَ  َبۡيَ  َوَتۡفرِيَقَۢا َوُكۡفر 

ا لُۡمۡؤِمنِيَ ٱ  إِنۡ  َوََلَۡحلُِفنَ  َقۡبُل   ِمن ۥَورَُسوَلُ  ّلَلَ ٱ َحاَرَب  ل َِمنۡ  ِإَورَۡصاد 
َرۡدنَا  

َ
َِٰذبُونَ  إَِنُهمۡ  يَۡشَهدُ  ّلَلُ ٱوَ  َنَٰ  ۡۡلُسۡ ٱ إَِّل  أ ا   فِيهِ  َتُقمۡ  َّل  ١٠٧ لََك بَد 

َ
 أ

َس  لََمۡسِجد   ِ س 
ُ
َولِ  ِمنۡ  َۡلۡقَوىَٰ ٱ ََعَ  أ

َ
َحقُّ  يَۡوم   أ

َ
ن أ

َ
 فِيهِ  فِيهِى  َتُقومَ  أ

ن ُُيِبُّونَ  رَِجال  
َ
ِرِينَ ٱ ُُيِبُّ  ّلَلُ ٱوَ  َيَتَطَهُروا    أ  (511-515:التور ) ١٠٨ لُۡمَطه 

                                           
 511-1/512( اي ر: جمموع الفتاوى 5)
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 إْ  تر تا هاتن ا يتن ردو  تفنري ونر  رقست أنساء نهم  لري واضح 
 أوَّاله: لف   عضرارهاع نا ننتاهاو

ثايسها:  ل  عةن حارب احن ورسولغع نن هدو الدذَ أُيدز  فسدغ هدذاو اةندلم ا دَر 
 ال ينلم ق ه  أ  عانر الراهب الفاسق.
 أو  يواع إناَر إىل ننجد قُدب اء. ثال ها: عةنجد أس  عل  التقوى نن

رارنهددددا: قدددددوا الرسددددو   ددددله  احن علسددددغ وسددددلهم إىل اةديتدددد  ورتددددا س ننددددجد قبدددداء 
وحوايث نوايرتِِغ إىل تبوم وقولغ  له  احن علسغ وسلهم عإيها عل  سدفر ولكدن إرا 

 ر نتا إ  ناء احنع
  اننها: ه ْدُا ننجد الِضرار.

هدددويَ كتارتدددا الكدددُر إىل اللوددد  ا ريددد  يف جملدددد كمدددا ركدددرت سدددارقها تدددر م الس      
دددز يف تمويلدددغ علددد  ا يددد   وعلهدددق علسدددغ يف جملدددد آ دددر. وهدددذا اةدددرت م السهدددويَ ركه

ور ف   ا ه  عل  أ  عانر الفاسق وعل  نندجد الضدرار. وقدد  515الكر   
 511و ف أرا عانر ردعن  س  را ن ع لكن مل يكتب كلمد  واحددَ عدن ا يد  

َس  لََمۡسِجد   غ تناىل:وال عن قول ِ س 
ُ
َولِ  ِمعنۡ  َۡلۡقعَوىَٰ ٱ ََعَ  أ

َ
ومل  يَعۡوم   أ

يذُكْر أيَّدغ نندجد قبداء  ومل يكتدب ندسئها  عدن ندر  هدذا اةندجد. ألدس  تمويلدغ 
 تمويل الضرارو
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 المشكلة المعنوية اللغوية
 

 مسألة القواميس   
لودد  النررسدد  الف ددح ا جمددَر ال للودد  احلدي دد  وال ل-لددس   دد  قددانوَ  عددر      

فرينددي  -إجنلسددَز أو عددر  -علستددا أْ  ينددت دا  القددوانس  راللوددات الوررسدد  عددر 
أةا . إرها عملتا لري نبانر قيهتا ينت دا لو ه أ تبس  وسسل  إىل فهدم  -أو عر 

لو  أ تبس  أ رى ين  نن النررس  إىل اوجنلسزي  وندن اوجنلسزيد  إىل ا ريد . وهدذس 
س  اةندددت د ن  هدددي قدددوانس  اللوددد  النررسددد  احلدي ددد . واةندددلمو  ا ريدددو  القدددوان

دد  إىل قددانوَ اللودد  النررسدد  الف ددح . وسدد ا  نددن ونددى وكسددف يقددوا   ا دد  ناسَّ
 هذا النمل النمال و

وإرا أرييا تر   القرآ  الكُر  أو اقحاييث التبوي  الدريف  ال يندتطسع أ       
 فلتم ذ ن ال قولغ تناىل ينتمد عل  هذس القوانس .

 ئِرَ  ََيَۡتنُِبونَ  ََّلِينَ ٱ ثۡمِ ٱ َكَبَٰٓ َِٰحَش ٱوَ  ۡۡلِ  (12التجم:) لَلَمَم  ٱ إَِّل  ۡلَفَو
 نن  لف   عاللممع يف القوانس  احلدي   هو:

أويف اةددوري:  slight mental derangementيف قددانوَ هدداي  فددري هددو: -
slight mental derangement, touch of madness, trace of 

insanity هددذا اةندد   ددحس  لكددن ننتدداس يف القددرآ  الكددُر شتلددف. لددو تددر م .
 Thoseإينا  هذس ا يد  الكر د  نندتنمال أحدد هدذس القدوانس  كايدت تر تدغ 

who avoid great sins and al-fawāhiš except slight mental 

derangement لنلددم نددا ال يتفددع. تددذس أعددور ردداحن نددن الدددسطا  الددر سم ونددن ا
 الكلم  نن  آ ر. 
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 يف كتاب النن: هو الذيب  الذَ لس  نن الكبا ر )ين   وا ر الذيوب(-
 يف القانوَ احملس :  وار الذيوب.  -

فكتاردغ ال يُنتمدد  (5)رْلم  أيَّتا منتلو قانوسها قلفداإ القدرآ  الكدُر ندن عدامل لدر 
انوَ هددي نندد ولس  اةددرت ما ويتوقَّددُف جنددا  علسددغ يف كددل نددوايِّس. إراه ننددمل  القدد

ددددب  جتددددرريت اقحنددددن أ  ينددددت دا  الرت ددد  و ددددحهتها علدددد  علمددددغ وننرفتددددغ. حن 
قانوسدداه يدددر  اقلفدداإ النررسدد  ن ددل: كتدداب النددن أو القددانوَ احملددس  أو لنددا  
النرب. ولتا ن در ض م نوروث نن إناا اةفنرين  له  احن علسغ وسدلهم وهدو 

ددر  -رمحددغ احن–نددسخ اوسددالا أمحددد رددن تسمسدد   أحايي ددغ. قددا  فسهددا: عفالنددته  تفنِّ
القرآ  وتُدبد سِّتغ وت دُد   علسدغ وتُدن بدِّدُر عتدغ. وندا و دف الرسدو   دل  احن علسدغ وسدلم 
دا أهدل اةنرفد  ردالُقُبو  و دب  رغ ررَّغ عز و ل نن اقحاييث ال حا  الديت تد ل قَّاه 

  (2)او ا   ا كذلو. ع
 

 ختالف نظام اللغتينمسألة ا   
 تلددددف ي ددددداا اللودددد  النررسددددد  عدددددن ي دددداا اللوددددد  ا ريددددد  ا تالفهددددا تانهدددددا. و ددددد       

 ندكلتا  كبريتا  أو ثالث: 
أوَّتددا: لددس  يف اللودد  ا ريدد  التميسددث فددال فددر  يف لوتتددا رددن عهددوع وعهدديع        

ع وعأيددِتع كالمهددا ع ôكالمهددا   ôk مهددا ع ورددن عهددمع وعهددنَّع كالteورددن عأيددت 
 ع.. ف را  اء ن ال :tiورن عأيتمع وعأينتَّع  كالمها ع

                                           
 A Dictionary and Glossary  of the Korān, with copiousو عتدوا  كتاردغ : Penrice( ا دغ 5)

grammatical references. New York 1st ed. 1873 
 1/511( اي ر: جمموع الفتاوى 2)
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   قَالَۡت  ِ َنَٰ  َرب 
َ
( 15آ  عمرا :) بََش    َيۡمَسۡسِن  َولَمۡ  َوَل   ِل  يَُكونُ  أ

 قَاَل  وإرا  اء ن ال:  mondtaفرت   الفنل يف هذس ا ي  الكر   هي: 
 ِ ِ   ۡجَعلٱ َرب 

( فرت   الفنل يف هذس اةمل  ن ل تر تغ 15آ  عمرا :)  َءايَة    ل 
. والقارا ا َر ال ينر  أ ه الفنل /ق ال ْت/ هو  mondtaيف ا ي  النارق  : 

/  يف ا ي  ال ايس  هو قو  يفكرياءا فنل  اةرت م أ   كالا نُر والفنل  /ق ا  
 يدري  إىل الفر  إنها راست داا حانست  أو راست داا القوسن.

 يس : لس  يف ا ري  الت تس  ف را  اء ن ال:ال ا     
   ََتۡقَرَبا َوَّل  ِشۡئُتَما َحۡيُث  رََغًدا ِمۡنَها َوُُك  ِ  َفَتُكونَا لَشَجَرةَ ٱ َهَِٰذه
:) ٣٥ لَظَٰلِِميَ ٱ ِمنَ   (11البقَر

دا  اقفنا  عُكال ع وعِنْئُتم اع وعال تد ْقر ر اع وعفد ت ُكوي داع تُدرت م إىل ا ريد  رداةمع كم هنَّ
كايددت يف الددتهص النددر  كمددا يلددي: عكلددواع وعنددئتمع وعال تقررددواع وعفتكويددواعا 

 ونن الوا ب أ  خُنرب القارا رم  اقفنا  ال تد ه إاله عل  ن  ن.
ال ال دد : ننددمل  الضددمري أينددوي إىل اسددم نددذكر أا إىل اسددم ن يددثو ندد ال يف      

 ا ي  الكر  :
  َا َوَيَذُرونَ  ُكمۡ ِمن ُيَتَوَفۡونَ  ََّلِينَ ٱو ۡزَوَٰج 

َ
َبۡصنَ  أ نُفِسِهنَ  َيََتَ

َ
ۡرَبَعةَ  بِأ

َ
 أ

ۡشُهر  
َ
ا   أ َجلَُهنَ  بَلَۡغنَ  فَإَِذا وََعۡش 

َ
 ِف   َفَعۡلنَ  فِيَما َعلَۡيُكمۡ  ُجَناحَ  فََل  أ

نُفِسِهنَ 
َ
ِ  أ :) ٢٣٤ َخبِي   َتۡعَملُونَ  بَِما ّلَلُ ٱوَ  لَۡمۡعُروِف  ٱب  (211البقَر

مدددددات التالسددددد  عندددددتكمع وعرميفندددددهنهع وعأ لهدددددنهع وععلدددددسكمع وعيف وأعددددد  الكل
 أيفنهنهع. 
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وإىل هذس اةدكالت ُتضا  ننمل  فهم التص وفهم ا ي  وأحسايها فهم النوَر  
حسث قا  احن تناىل:  1-5كلها وأع   ذا ن ال سوَر الناييات وا يات 

 َا ۡلَعَِٰدَيَٰتِ ٱو ا لُۡمورَِيَٰتِ ٱفَ  ١ َضۡبح  ا لُۡمغِيَرَٰتِ ٱفَ  ٢ قَۡدح   ٣ ُصۡبح 
ثَۡرنَ 

َ
ا ۦبِهِ  فَأ يف هذس ا يات ال ينر  نا  ٥ ََجًۡعا ۦبِهِ  فَوََسۡطنَ  ٤ َنۡقع 

ع النايياتع وع اةورياتع وعاةورياتعو إرها يف هذا القنم القرآ  وأن الغ 
 ل. نور  كبرَي  ال   الرت  . أك ُر اةفنِّرين يقو  إ   احن عزه و له أقنم را س

لَمۡ أو ا يات: 
َ
ا ََيِۡدكَ  أ   َووََجَدكَ  ٦ اَوىَٰ   َ َف  يَتِيم 

 ٧ َفَهَدىَٰ  َضٓاّل  
ۡغَنَٰ  ََع ئِل   َووََجَدكَ 

َ
( نن هو اة اط ُب يف هذس ا يات 1-6الضح :) ٨ فَأ

ّه  له  احن علسغ  الكر  و القارا النر  اةنلم سو  يقو  رال نوه إيهغ الت
َه ننلم لري عر  رنبب حداث  عهدس راوسالا وسلهما لكن اةنلم ا  َر أوأ

ال ينر  نسئها عن حساَ رسولتا  له  احن علسغ وسلهم. لذلو يف رأيي جمرهي 
تر   القرآ  الكُر لس  ركاٍ  لوري التاطقن راللو  النررس ا نن الوا ب أ  

يات يكو  نع التهصه اةرت  م نر  شت ر أو تفنري كانل نن أ ل إيضا  ا 
 القرآيسه .

 
 مسألة ترجمة كلمات الُكْفر   
فََرَءۡيُتمُ قا  تناىل      

َ
ةَ  ١٩ ۡلُعَزىَٰ ٱوَ  لَلََٰت ٱ أ ۡخَرىَٰٓ ٱ ثلَاثِلَةَ ٱ َوَمَنوَٰ

ُ
 ۡۡل

٢٠ (:تر   هذس اق اء ننتحسل ا ونن الضروَر أ  ُتكتب 5021التجم )
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 ,al-latuهذا التحو: راحلرو  الالتستس  ا ا   ركتار  الكلمات النررس  عل 

al-‘uzza,   manāt  .اةهم هتا نرحها وإيضا   رُْطال هِن ا  
 

وندددن الوا دددب أ  يددددر  أ  هدددذس اق دددتاا الددديت عبددددها الندددرب يف  ددداهلستهم   
ذوا تا رسوتها وع هموهدا. ف لت دْذكر ندارا حددث يدوا  أحدد: قدا  أردو سدفسا  علتدا  وامه

 ددله  احن علسددغ وسددلهم: عقولددوا احن نواليددا  النددزهى وال عددزهى لكمعفقددا  رسددو  احن
وال ندددوىل لكدددم.ع  أوكمدددا روى الب ددداَر عدددن أ  هريدددَر أ ه رسدددو  احن  دددله  احن 
علسددغ وسددلهم هندد  عددن احل لِددف  رددالالت ورددالنزهى: قددا  رسددو  احن  ددله  احن علسددغ 

قدا  وسلهم نن حلف فقا  يف ح لفغ والدالت والندزهىا فلسقدل ال إلدغ إاله احن وندن 
 ل احبغ تنا  أُقاِنرم فلست ده .

 

أو فلتتذكر قو   الد رن الولسد حن رن غ رسو  احن  له  احن علسغ وسدلهم تددا 
 اق تاا فقا :

 (5)عيا عزه كفرايو ال سبحايوا إ ه رأيُت احنُ قد أهايو..ع
 اةذكوَر يف آيات ك رَي ن ال: (2)أو لف   عالطَّالوتع

  يَۡكُفرۡ  َفَمن  ِ :) لَطَُٰغوتِ ٱب  (216البقَر
 

  احب كتاب النن: وتا س  (1)فكسف يرت م هذس الكلم و  يقو  ا لسل
                                           

 .1/265( را ع تفنري ارن ك ري 5)
 T. Nöldeke: Neue Beiträge zur semitischen( نن واوالت اةنتدرقن حلله نن  هذس الكلم : 2)

Sprachwissenschaft 35,48;  Strassbourg 1910, A. Jeffery: The Foreign Vocabulary 

of the Qur’ān 202-203, Baroda    حسدث يقولدو  إ  هدذس الكلمد  اندتقهت ندن احلبددسtā‘ôt  أو ندن
 .tā‘ûtaالكلم  ا رانس  

 نايهَ طو  و طوا.  1/116( كتاب النن 1)
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 ددداحب القدددانوَ احملدددس : عط وِدددي   (5)يفا ددددَ نددددتقه ندددن ط و ددد .. ويقدددو  الفريويفآردددايَ
 ددداويف القدددْدر  وارتفدددع ولدددال يف الكفدددر وأسدددر  يف اةنا دددي وال هلدددِم وط و دددا ي ْطوُدددوك ط ِوي  

لطهالوت الالت والندزهى والكداهن والددسطا  وكدله رأَ ضدال  واق دتاا وكدله ي ْطو   وا
 يَۡكُفعرۡ  َفَمعن  تنداىل نا عِبد نن يو  احنع وجند يف تفنري اةاللن عتدد قولدغ 

 ِ : لَطَُٰغوتِ ٱب اةفدرِي ( : الطالوت الدسطا  أواق تاا وهدو يطلدق علد  216)البقَر
 واةْمِع..

  عتدد قولدغ تنداىل  (2)عطسهد   يف كتاردغ عاحملدرر الدو سزع ويقو  اةفنر اةور  ارن
ِ  يَۡكُفرۡ  َفَمن :) لَطَُٰغوتِ ٱب  ( 216البقَر

: والندددددَ (5)وقتددددايَ (6)والضددددحهام (1)والدددددنّ (1)وجماهددددد (1)فقددددا  عمددددر رددددن ا طهدددداب (5
 .  الدسطا 

 الناحر. :(0)وأرو النالس  (1)قا  ارن سريينو (2
 : الكاهن.(55)ارر رن عبد احن وارن  ريجورفسع و  (51)وقا  سنسد رن  بري  (1

                                           
 نايهَ طوا  115/  1( القانوَ احملس  5)
هدد( سقسدق ا لد   116-115النزيز للقاضي أ  ومد عبد احلق رن لالب ردن عطسد  اقيدلندي ) ( احملرر الو سز  يف تفنري الكتاب2)

 211/  2ا.  5051-هد 5101النلي رفاَ 
.. و او دار  1-1/  5هد.. را ع تذكَر احلفاإ للذهّ  21-51( عمر رن ا طهاب أرو حفص الفارو  أنري اة نتن ا لسف  ال ا  1)

رقدددم   150-151/  2هدددد..  5121الردددن حجدددر النندددقال  يار إحسددداء الدددرتاث الندددر  ردددريوت  لبتدددا ا الطبنددد  اقوىل يف متسسدددز ال دددحار  
1516 

 11رقم  01-02/ 5هد.. تذكَر  511( جماهد رن  رب أرو احلجاة  اة زوني اةفنر احلاف  . تويف ست  1)
 56رقم 10-5/50هّ عالن  التارنن تذكَرهد. هاس الذ551( عانر رن نراحسل الدنّ أرو عمرو تويف ست  1)
 161رقم  165-5/166هد .. تذكَر 252( أرو عا م الضحهام الب َر احلاف  نسخ اوسالا تويف ست  6)
 515رقم  521-522/ 5. تذكَر  555هد أو  551(قتايَ رن يعان  اةفنر  تويف ست   5)
 51-5/55تذكَر  هد  551( ومد رن سريين  اوناا الررها   تويف ست  1)
 62-5/65هد تذكَر  01أو  01( رفسع رن نهرا   أرو النالس   الرياحي  تويف ست  0)
 هد. 01( سنسد رن  بري الوالّ اةقرا الفقسغ نن علماء الكوف  تويف ست  51)
 .551-5/560هد  تذكَر  511عبد اةلو  رن عبد النزيز  رن  ريج  أرو الولسد فقسغ احلرا تويف ست   (55)
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وقا  أرو ومد وهو اة لهف ورنه أ ه هذس أن ل  يف الطالوت ق ه كدل واحدد  (1
 نتها  لغ طوسا  والدسطا  أ ل رلو كلغ. 

 وقا  القوا: اق تاا   (1
وقددا  رنددض النلمدداء: كددله نددا عبِددد نددن يو  احن فهددو طددالوت.. فلتددر ا    (6

رت   هذس الكلم  ال دنب ا ويالحد  أيهدغ لدس  تدا رنض احملاوالت اة تلف  ل
 تر   ننسهت  رل قد تُرِ  ت رطُر  عديدَ:

 يَۡكُفرۡ  َفَمن  قولدغ تنداىل   M. Marmeduke Pickthall( قدد تدر م 5
:) لَطَُٰغوتِ ٱبِعع  And he who rejecteth false( كمددا يلدي: 216البقدَر

deities   وننfalse deities الباطل ع.رالنررس  عا ت   
 Whoever disbelieves in Tâghut( تر د  إجنلسزيد    مدع اةلدو فهدد 2

 وننغ تنلسق  رتف سل..
 ..quiconque mécroit au Rebelle( تر   فرينس   مع اةلو فهد: 1

الن ا  هتا هل  كتتا  أ  جنمع  هدذس اةندا  الك درَي  للمفهدوا الواحدد يف كلمد  
ا ندن التفاسدري الندارق  واحدَ أويف  ل  وا حدَو وهل  ويف أ  خنتار  نند  واحدده

دددف  ويكتبددغ يف الرت دد   قددا لن هكددذا إيهددغ ال ددحس  وهددو اةندد  الوحسدددو وأيددا نتمكِّ
نددددن أيدَّت ددددا  ال ينددددتطسع تر تهددددا رالضددددب ا لددددذلو أرى أ  نددددن اةفسددددد أ  يكتددددب 

ددىَّ لددو تر تددا ننددا  القددرآ  ا ددب  ننرفِتت ددا. وح  لكددُر رتفنددري فلسكتددب حانددس  ح ن 
 اةرت م نرحها عل  التفنري اةرت  م لكي تكو   الرت   أك ر وضوحها. 
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 مسألة التفسير   
هددل يُددرت  م القددرآ  الكددُر أو ننددا  القددرآ  الكددُر ردددو  تفنددري أو رتفنددريو     

إرا تر تددا هددذا الكتدداب الن ددسم ردددو  تفنددري كايددت تر تتددا تر دد  ننددتِقله  وهددو 
ا. لكدن يف رأيدي هدو  هددف ال يتضدمن الفا ددَ الكانلد .  هدف ن   يف كبريف  دد 

 وقد نرحت أسبار غ يف نواضع شتلف  يف هذس الرسال .
 أنها الرت   رتفنري فهي ننمل  نفسدَا ةاراو إهنا تقتض  الت ر فسما يميت:
أرييدا  اقنر اقو  هتا ا تسدار التفندري: ندارا خنتدار وةدارا خنتدار هدذا التفندريو إ 

أ  تكددددو   الرت دددد  نفسدددددَ فمددددن الوا ددددب أ  خنتددددار تفنددددريها يلسددددق رنلددددِم القددددار ن 
َ  علدد  قددْدر عُقددوتِِْم. حددن خنتددار تفنددريها فمنانتددا  وننددرفِتِهْم كمددا يقددا : كلِّددم التددا

 ثالث  ا تسارات: 
 اقو  نتها: تر   تفنري نوسَّع ن ل : 

َِ القرآ  الرن  ري- . انع البسا  عن تمويل آ  ر الطرَب
-.  أو نفاتس  الوسب لف ر الدين الرايَف
 أو تفنري القرآ  الن سم الرن ك ري.-
 أو احملرهر الو سز يف تفنري الكتاب النزيز الرن عطسه  اةور .-
ددد ا لكدددن هدددي يف جملهددددات    هدددذس التفاسدددري  سهددددَ ونفسددددَ ونلسئددد   نلوندددات نهمه

يندتفسدوا نتهدا. سدسميت ندر  ك رَي  لدذلو فد   اةبتدد ن رندبب استفاضدِتها لدن 
 أسبارغ يف اةنمل  القاين  إ  ناء احن سبحايغ وتناىل.

ال ا : ا تسار وتر   تفندري شت در ِن ْدل  شت در الرفداعي لتفندري اردن ك دري. هدذا 
ال تف نن التفاسري ال تتَو إالَّ علد  اةنلوندات الهديت ال ردد نتهدا لفهدم ا يد . 

 النرب. وهو نا يُتاسب القار ن لري
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ال الدددث: ا تسدددار تفندددرٍي ن دددل تفندددري اةاللدددن لكدددن هدددذا ال دددتف ندددن التفاسدددري 
تتَو عل  نر  اقلفاإ وعلد  ندر  لودَو وهدو للقدار ن الندرب ينداعُدهم يف 

 فهم لوتهم. فلتر نارا أقِ د:
ۡدبَرَ  إِذۡ  ََلۡلِ ٱوَ  قا  تناىل: 

َ
ثهر:) ٣٣ أ  (11اةده

دددر: عرندددكو  الدددذا  رندددد   ع إىل أ  قدددا  عويف قدددراءَ عإرا يردددرع يقدددو  اةفنه ها مهدددَز
رفت  الذا ا  اء رند التهدارع ال يندتفسد القدارا يف الرت د  ندن هدذس اوندارات 
ا وال أمهستهددددا  ق ه أك ددددر الددددذين يقددددر و   إىل ا ددددتال  القددددراءَ وال ينلددددم فا دددددهت 

 القرآ  الكُر رالرت   ال  سدو  اللو  النررس  الف ح .
:)  َرۡيَب   َّل  وقا  تناىل:  ع   َرۡيَب   (  كتتا أ  يرت م الكلم  ع2البقَر

ع إْر  ردقه  إىل اللو  ا ري ا ولكن ال فا دَ للقار ن يف تر   قو  اةفنر عنوه
هي كلم  نرايف  لريب. تر تها كايت إطتارها. هذا  تف نن التفاسري 

 ل م هذس اللو  الكر  .للمنلمن لري التاطقن راللو  النررس  الذين قانوا رتن
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 المسائل الواردة حين ُيَتْرَجُم القرآن الكريم بتفسير   
أنها إرا يقلتا كتار تا النزيز رتفنري نوسع أو رتفندري شت در فمنانتدا وأنداا  كدل     

 نرت م أك ر نن ننمل .
 نتها: يف تر   اة طلحات النلمسه  ن ال ا طالحات علم احلديث.

ۡزَوَٰج   فِيَها   َولَُهمۡ   : وعتد قولغ تناىل
َ
َطَهَرة    أ :)  مُّ ( يقرأ يف تفنري 21البقَر

ّه  له  احن -إىل أ  قا -ارن ك ري: عوقا  احلاف  أرو ركر رن نريويغ  عن الت
ۡزَوَٰج   فِيَها   َولَُهمۡ  علسغ وسلهم يف قولغ تناىل 

َ
َطَهَرة    أ قا : نن احل ْسِض   مُّ

والُبزا . هذا حديث لريب...ف   عبد الريفا  رن عمر والوا   والُت  اع    
 .(5)الب زِيِني هذا قا  فسغ  أرو حا  رن حبها  البنيت: ال  ويف االحتجاة رغع

أو اله: ندددا ننددد  عبددداَر عحدددديث لريدددبعو يف التفاسدددري ال يو دددد ندددر  تدددذس     
لكدددن  التندددارري  ق  اةفندددر ي دددن أ ه القدددارا ينلدددم أيدددواع  احلدددديث ون دددطلحاتغا

ا أو أَ ننددلم  اةنددلم ا ددَر الددذَ أسددلم قريبهدداا أو اةنددلم الفرينددي واوجنلسددَز
لدددس  لديددددغ   ددددرَب وال ننرفدددد  وال جترردددد  يف علددددم احلددددديث ال ينددددر  الفددددر   رددددن 
احلددديث ال ددحس  واحلددديث احلنددن ورددن احلددديث  احلنددن واحلددديث الضددنسف 

ننرف  اةرفوع وننرف   واحلديث الوريب. وإىل هذا يض ا  اة طلحات اق رى:
اةوقدددو  وننرفددد  اةرسدددل وننرفددد  اةتقطدددع وننرفددد  اةددددله  وننرفددد  الدددداره وننرفددد  
اةتكدر إىل آ درس. نن ددم اةندلمن ا درين  ال  ُِسدددو  اللود  النررسد  الف ددح  ال 
كتار ه وال قراءَ  لذلو  ال  كتتا  أ  يقو   ويكتب يف الرت   عرا ع إ  ندئت  

                                           
 61/  5( تفنري ارن ك ري  5)
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احلدديثع الردن ال دال   ق ه هدذا الكتداب القدسهم  مل يدُدرت   م رنددد  كتداب ععلدوا
 إىل اللو  ا ري .

وإرا نرحتا هذس اة طلحات كلَّها يف الرت   كا  كالا اةدرت م أك در ندن كدالا 
 اةفنر.
ثايسها: هذا القدارا البندس  ال يندر  كسدف ُحِكدم علد  عبدد الدريفا  ردن عمدر     

دددن أ  دددذ احلدددديثو يف هدددذس احلالددد  ندددن اةنددددتحسل أ  البزينددديو وندددن هدددوو وعمه
يكتدددب يف الرت ددد  عرا دددع إ  ندددئت كتددداب  عنسدددزا  االعتددددا  يف يقدددد الر دددا ع 

 ع ق ه هذا الكتاب الكبري مل يرت م رند.1112للذهّ ا لهد ال ا  رقم 
ثال هددا: جنددد يف إسددتاي احلددديث ع ددع نددنع ونندد  هددذا التنبددري يف اللودد  ا ريدد       
يد للمن  النر  يف علم احلديث. يف ا َر ع ع فال  نن فال   فقا  رغع نض ا

ننتدداس التمسمدد . والقددارا  ا ددَر ال ينلددم  ددالحس  هددذا التنبددري وحقسقتددغ وفضددل 
نرتبتدددغ  قيهددددغ ال ينددددر  نددددسئها عددددن اقحاييددددث التبويهدددد  الدددددريف  وال نندددد  إسددددتاي 

اةدرت م  أ  يددر  را ت دار  احلديث أو سلنلتغ أو ستدس وننت احلديث. فنل 
يف حانس   ا ه  هذس اة طلحات وهذس اق اء ح ن دب  ننرفتدغ وعلمدغ و وثدغ 
وهذا نن نن ولستغ. إراه أنان تا تنلسم وتنل م  لكي ينتفسد اةندلمو  ا ريدو  ندن 

 هذس الكتب.
 

 مسألة  أسماء األعالم المذكورين في التفسير   
لددس ا ع. ندن مهداو القدراء الندرب يقولدو : مهدا الب داَر ك ريها ندا يقدرأ عرواس ا     

ونندددلما وأك دددر التددداَ يف ا دددر ال ينرفدددو  هدددذا. وحدددىه ا   مل يدددذكر ا  دددرين: 
الرتنذَ وال الت ندا ي وال اردن نا د  وال أمحدد وال نالدو وال الددارني وال احلداكم 
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حلددديث وتدويتددغو وال الطددربا . كسددف تُدن ددرَّ  أمهسَّددتهم ونددرتبتهم يف نسدددا  علددم ا
وتتنلهددق  دددذا ننددمل  ننرفددد  ال دددحار  والتددارنن وتدددارع التددارنن رضدددي احن عدددتهم. 
حددددن  يقددددرأ القددددارا عقددددا  أرددددو هريددددَر وارددددن عبهدددداَ وارددددن ننددددنوي وأرددددو نوسدددد  

وع كسددف ونددارا  يكتددب عددن فضددلهم ونددرتبتهم  وعددن حسدداهتم الطدداهَر …و…و
الر دددا  اقفاضدددل قدددد  ددددقوا وأعمددداتم ا ال ددد  لكدددي ينلدددم القدددارا أ ه هددد الء 

عهدهمو نتهم ن ال عمر رن ا طهاب الفارو ا ر ا ينلم اةنلم ا دَر أيهدغ كدا  
ا لسفدد  ال ددا ا لكددن ال ينلددم نددسئها عددن ُ ُلقددغ وعدلددغ وقددوهَ إ ايددغ و دددقغ وعددن 

 التزانغ ردرع احن ورموانر رسو  احن  له  احن علسغ وسلهم.
ا  لك    له واحٍد نتهم تر   لكن لو علم كل نندلم احلدديث ال ينتطسع أ  يُقدِّ

ععدن ومدد ردن سدنِد ردن أ  وقداٍ  عدن أرسدغ قدا :  (5)الذَ يف  حس  الب داَر
استمر  عمر رن ا طهاب عل  رسو  احن  له  احن علسغ وسلهم وعتدس ِينو َف ندن 

لمدا اسدتمر   عمدر ردن قريش ُيك لِّْمت ُغ وي ْنت ْكِ ْري ُغا عالس ه أ واتُدُهنَّ علد   دوتغا  ف
ا طهاب ُقْمن  فب اي ْر   احلجاب  فدمِر   لدغ رسدو  احن  دله  احن علسدغ وسدلهم فدد ل 
عمدددر ورسدددو  احن  دددله  احن علسدددغ وسدددلهم ي ضدددح ُو  فقدددا  عمدددر:  أْضدددح و  احن 
ّه  ل   احن علسغ وسلهم: ع ِجْبدُت ندن هد الِء الهداليت   ِستَّو  يا رسو   احنا فقا  الت

عتدددَ فلمددا  ْنددن   ددوت و  ارتدددر   احلجدداب. فقددا  عمددر: فميددت أحددق  أ   ُكددنَّ 
دْن  رسدو    ت دِ  وال تد ه  بدْ دْن  يدا رسدو   احن. مثَّ قدا  عمدر: يدا ع دُدوَّاِت أيُفِندِهنَّ أتد ه  يد ه 
احن  له  احن علسغ وسلهمو فُقْلن : يد ن ْم أيت أ ف    وأْلل ُ  نن رسدو  احن  دله  احن 

ددا يددارن  ا طهدداب والهددذَ علسددغ وسدد لهما فقددا  رسددو  احن  ددله  احن علسددغ وسددلهم: إيهه

                                           
 1111( كتاب فضا ل ال حار  احلديث رقم 5)
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ع  ددر  ف جدددو  ددا ل سدْ ددا ق ددد   ِإالَّ سددلو ف ج  دداِلكها ف ج  ددسط اُ  س  يفنددي رسدددس نددا ل ِقس دددو  الده
 لو دوا فسغ يرسها رل يروسها.

 
 مسألة معرفة التاريخ اإلسالمي   
َخا َثُمودَ  ِإَوَلَٰ  قا  تناىل:     

َ
ا   ُهمۡ أ  (.51اقعرا :)    َصَٰلِح 

عتدد تفندري هدذس ا يد  الكر د  يقددو  اةفندر اردن ك دري والرفداعي أيضهدا يف شت ددرس 
 عكددددل هدددد الء كددددايوا أحسدددداء النددددرب النارردددد  قبددددل إرددددراهسم ا لسددددل علسددددغ النددددالاع. 
يف هددذس اةملدد  لف دد  عالنددرب النارردد ع فرت تهددا  ددنب  ونددرحها أ ددنب. تتدداة 

ةددرت م إىل ننرفدد  أيندداب النددرب. أرى وا بهددا إيضددا  تقنددسم النددرب الدددار  أو ا
: الندرب الناررد  والندرب اةندتنرر . فالناررد  هدم الندرب اُقو ُ  الدذين (5)إىل يدوعن

: وقدددد يقدددا  فدددسهم عالندددرب النررددداءع.  ُهدددْم احن اللوددد  النررسددد ا وقدددا  اةدددوهَر فد هَّم 
: ر ددا قسددل تددم: واةنددتنرر  هددم الدددا لو  يف النررسدد  رنددد الن جمسدد . قددا  اةددوهَر

ُتد ن رِّر ُ ع ودن دتاة أيضها إىل ننرف  النرب البا دَ الذين رايوا ويرست آثدارُهم 
عاة

ن ددل عدداي و ددوي والنمالقدد  ورتددو ط نددم و ددرهم اقوىل. وإىل ننرفدد  النددرب الباقسدد  
 نن النرب النارر  ن ال  رهم ورتو يد ْنُرب رن قحطا .

د ركددددرت رنددددض اةدددددكالت الددددواريَ يف تر دددد  ننددددا  القددددرآ  وإرا كتددددت قدددد     
الكددددُر فدددد ي  مل أقددددْم رالبحددددث عددددن أك رهددددا. فلددددم يددددتكلهم علدددد  ننددددمل  تر ددددد  
الكلمات اةنرَّر  اةذكوَر يف ُسو ِر القرآ  الكدُر ند ال ع كدافور وقندطاَ وحطهد ع 

 إىل آ رس.

                                           
 161-111( را ع  ب  اقعد  للقلقدتدَ  . 5)
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  عاة ا ع وتنلهقها رنوَر الفاسد  ومل يُدل مِّْ  إىل كسفس  حلِّ اةنمل   الواريَ يف كلم
 وتنمستها رالنبع اة ا .
 َّل  بَۡرَزخ   بَۡيَنُهَما ١٩ يَۡلَتقَِيانِ  ۡۡلَۡحَرۡينِ ٱ َمَرجَ  واةدكل  يف قولغ تناىل 

 (21-50الرمحن:) ٢٠ َيۡبغَِيانِ 
 وننمل  تر   قولغ تناىل ونرحغ

   ُّلَۡمۡغرِبِ ٱوَ  لَۡمۡشِقِ ٱ َرب (:21الدنراء) 
 وقولغ تناىل:

  ُّ١٧ لَۡمۡغرَِبۡيِ ٱ َوَربُّ  لَۡمۡشَِقۡيِ ٱ َرب (:55الرمحن) 
 وقولغ تناىل 

   ۡقِسمُ  فََل
ُ
ِ  أ ( واةدكالت اق رى 11اةنارة:) لَۡمَغَٰرِبِ ٱوَ  لَۡمَشَٰرِقِ ٱ بَِرب 

 اليت مل أركرها واليت ال ُت    عدُيها.
احن سددبحايغ وتندداىل. ورو ددغ نددا قددد  آنددل أيهتددا قددد قْمتددا رنمددل طلددب نرضدداَ     

انت لتا أنر رسو  احن  له  احن علسدغ وسدلهم الدواري يف حدي دغ الدذَ رواس الرتندذَ 
: قا  رسو  احن  له  احن علسدغ وسدلهم عتد ن لَّمدوا القدرآ  و اقْددر  وُس فد  ه   عن أ  هريَر

دُغ فقدر أ س وقداا ردغ كم  دِل ِ در ابٍ  و ُْددو ِنندكها يد ُفدوُ  رتُدُغ يف   ن  ل القرآ  ِلم ن تد ن لَّم 
ددداٍ  ون دددل ندددن تنلهمدددغ فد سد ْرقُدددُدا وهدددو يف  وفدددغ كم دددل  دددراب وُِكددد   علددد   ُكدددلِّ ن ك 

 ننٍوع
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 خاتمة
 

 يف  تاا هذا البحث أ ْسُرُي رنض  اقنور اليت رأْيُت ركر ها ضرورياه:    
 تاسب ونفسد.أو اله: أمهسه  تر   ننا  القرآ  الكُر  رتفنرٍي  حس    سهد ن

ثايسها: است داا احلواني الك درَي وكتارد  الكلمدات النررسد  اةهمد  ندن أ دل تنلدسم 
ندددنا ر ييتتدددا احلدددق رددداحلرو  الالتستسددد   لكدددي يندددتفسد ندددن الرت ددد  اةندددلم لدددري 

 التاطق راللو  النررس  الف ح .
 ثال ها: إعداي نوسوع  للم دطلحات  الديتسهد  ندن القدرآ  الكدُر وندن اقحاييدث
التبويه  الدريف ا ونن علم احلديثا وندن علدم الر دا ا وندن علدوا التفندري وندن 

 جما  الفقغا ونن جما  التاريخ إخل..
رارنهدددا: أنهدددا رالتندددب  إىل اةندددلمن ا دددرين فكدددا  ضدددروري ا أ  يقدددوا  ررت ددد  كتدددب 
النقسددددَ الندددلفس  ال دددحسح  ورددددر  تدددا وررت ددد  كتدددب احلدددديث وركتدددب سدددرَي 

  له  احن علسغ وسلهم.اة طف  
د   ا أ  يضدع  يف هنايد  كدله تر د  ننجمداه للم دطلحات اةهمه  اننها:  كدا  نفسدده

 اةو ويَ يف كتاب احن الن سم.
 و تانها أسم  احن النلسم القدير أ  يتفع  هوييا اةنلمن.
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  5التحف  النتس   ردر  اةقدند  ا  رونسهد  حملمدد وسدي الددهين عبدد احلمسدد ..-

 ا  اةكتب اوسالني ويار ا ا  الرياض .5002–هد  5151
 مس  رريوت لبتا .تذكَر احلفاإ للذهّ  يار الكتب النل -
–هددددد 5151/ 5تفنددددري القددددرآ  الن ددددسم ق  الفددددداء إ اعسددددل رددددن ك ددددري ..  -

 ا  يار ا ري رريوت.5001
 5151تسنري النلي القدير ال ت ار تفندري اردن ك دري حملمدد يندسب الرفداعي  -
 ا نكتب  اةنار  الرياضا اةملك  النررس  الننويي .5010–هد 
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 ا. 5011
نر  النقسدَ الواسطس   لدسخ اوسالا أمحد رن تسمسد ا تدملسف النالند  ومدد  -

ا  الر اسددد  النانددد  ويارات البحدددوث النلمسددد  5012–هدددد 5112 لسدددل هدددراَ 
 واوفتاء والدعَو واورنايا  الرياض  اةملك  النررس  الننويي .

 ا يار ارن ك ري  يندق5001 -هد5151/ 1. حس  الب اَر . -
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- .  القانوَ احملس   د الدين الفريويفآرايَ  يار احلديث  القاهَر
القدددرآ  الكدددُر وتر ددد  ننايسدددغ إىل اللوددد  اوجنلسزيددد  جممدددع اةلدددو فهدددد لطباعددد   -

 ةملك  النررس  الننويي .اة حف الدريف اةديت  اةتوهَر  ا
القدددرآ  الكدددُر وتر ددد  ننايسدددغ إىل اللودددد  الفريندددس  جممدددع اةلدددو فهدددد لطباعدددد   -

 اة حف الدريف اةديت  اةتوهَر  اةملك  النررس  الننويي .
ا ن سهنددد  5011 –هدددد 5/5111كتددداب الندددن ق  عبدددد الدددرمحن ا لسدددل ..  -

 اقعلمي للمطبوعات رريوت.
–هد 5111/ 5ل  عل  اةهمسه  واةنطهل  الرن قسهم اةويفيه   ..ال واعق اةرس -

 ا  يار الكتب النلمسه  رريوت لبتا 5011
 ننتد اوناا أمحد رن حتبل يار  اير رريوت. -
 نسزا  االعتدا  يف يقد الر ا  للذهّ  يار الفكر. -
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 ملخص البحث
 

عن جترريت اليت أتسحت    ال  ممارسيت تر   نندا   يف   ي هذا  كتبت     
.. ركرت فسها رنض اةدكالت اليت ي نب حلها.. وضنُت فسها  القرآ  الكُر

 ثالث  أقناٍا و نت يف كل نتها ننا ل..
القندددددم اقوه  يتنلدددددق رتت دددددسم القدددددرآ  الكدددددُر وتقندددددسمغ.. ركدددددرت هتدددددا رندددددض 

 وتتدزيلغ وترتسدب سدورس ونندمل  تر د  اةدكالت نتها: ننمل  ي اا القرآ  الكُر
 نن  كلم  عا ي ع وننمل  : اةكهيه واةد ه 

ويهتمه القنم ال ا  راةدكل  الواريَ يف تر د  اة دطلحات الديتسد .. وفسهدا      
اةنددا ل التالسدد : ننددمل  تر دد  أ دداء احن.. وننددمل  الفددر  رددن كلمدديت عالرسددو ع 

ّهع.. وننددددمل  اقندددر  ردددداةنرو  والتهدددي عددددن اةتكدددر وال ددددنور  يف تر تهددددا وعالتددد
وندر  نضددموهنا..  وننددمل  تر دد  عالكرسديهع وعالنددر ع وأمهسدد  هدداتن الكلمتددن 
يف النقسددددَ اوسددددالنس .. وننددددمل  تر دددد  اة ددددطلحات الديتسدددد .. وننددددمل  اةنسهدددد  

 يف سوَر التور .. 511-515وتر تها.. وننمل  ا يتن 
نن هذس الرسال  يتنلق راةدكل  اةنتويه  اللوويه  ن ال نندمل   والقنم ال الث     

القددوانس  وننددمل  ا ددتال  ي دداا اللوتددن وننددمل  تر دد  كلمددات الكفددر  وأمهسهدد  
نددرحها للقددار ن نددن لددري النددرب.. وننددمل  التفنددريا هددل يددرت م القددرآ  الكددُر 

ريو وفا ددددَ ن دددحوراه رتفندددري أو رددددو  تفندددريو وندددا فا ددددَ الرت ددد  رددددو  تفنددد
الرت دد  رتفنددريو.. وننددمل   أ دداء اقعددالا اةددذكورين يف التفاسددري وننددمل  ننرفدد  

 التاريخ اوسالني. وقدَّنت رند رلو رنض االقرتاحات التافن .
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My experience of translating the Glorious Qur’¹n  

 

In this paper I wrote about my experience that I met during 

the translation of the meaning of the Glorious Qur’¹n. In 

my  work I mentioned a few problems which are difficult 

to handle. 

I arranged my paper into three sections all of them contains 

different problems. 

The first section deals with parts of the Glorious Qur’¹n, 

with its sections, divisions. It contains problems like these: 

Structural system of the Glorious Qur’¹n, order of its s»ra -

s. Problem of translating the word  „al-¹y¹tu”. Problem of 

the words „Meccan” and „Medinan” at the beginning of 

the Qur’¹nic chapters. 

The second section contains problems of translating the 

religious technical terms. Such as: problem of translating 

the Beautiful Names of Allah, problem of the difference 

between the two terms „Prophet” and „Messenger”, 

problem of ordering the Generally  Good and forbidding 

the objectionable, problem of translating the terms „al-

Kursiyyu” and „al-¿Aršu” their importance in Islamic 

Creed,  problem of  „al-ma¿iyyatu”, problem of translating 

the verses 107-108 in the Tawba s»ra. 

The third section deals with linguistic problems, such as: 

problem of dictionaries, the problem of the difference of 

the two languages, problem of translating with 

commentaries or without. 

 


