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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة
  

احلمددر  ا ااملدد وال الااوددسال الااىددسض  اددب اء ددمل الني ودد   الاو  دداا ال دد  
 ت ملهم بإحى ن إىل يوض ااري  ا   بملر.

ااق آن ااك مي  اب ني وه ال ا حممر صاب اهلل  اوه ال ام اوخ ج  هللءأنيزل ا
اان س    ااظام ت إىل اانو  الاوح  هم       دال اامل  د إىل    دال  ا اامل  د. 
الااوحي الإن نيزل ءدي صح ا  اامل ا الباى هنم اامل يبل إال انيه  وجه إىل اا ش ية 

ََٰكَٓٓوَما ٓىل:مجمل   اتهتري هبريه التت ع تمل اومهل ق ل اهلل تمل  رَۡسۡلَن
َ

ٓاَفةٓ ٓإَِّلٓٓأ َٓك
ِلَناِسٓ آل  آبَِشري  ر  ي نََٓٓونَِذ َِٰك ۡكَثََٓٓوَل

َ
نََّٓٓلٓٓنلَاِسٓٱٓأ ُمو ۡعلَ  ؛(82)  إ:  ٢٨َٓي

اللن كت ا اهلل  نهج حو ال اوىامال الش يملة اهلل ءدي كمل    يهم دينهم الدنيو هم 
 تف دال    تمل اومه الااملممل     ق ئر ال   دات الاخسق ال مل  ست الغريه ل ءإن اال

بأالا  ه الاا ملر    نيواهوه تتطاب ءهمه البو ن  مل نيوه الترب  آي ته اقواه تمل ىل: 
ٓ َٰب  َٰهُٓٓكَِت َزۡلَن ن

َ
َكٓٓأ ََِلۡ ََٰركٓ ٓإ ا ُٓٓمَب و  َُر ََدب ِ َِٓٓل  ِه َٰت َي رَٓٓۦَءا َك َِلََتَذ لُوا َٓٓو و 

ُ
َٰبِٓٱٓأ ۡلَب

َ
ٓۡۡل

٢٩  : ل القواه تمل ىل: (82)صَٓل فَ
َ

َرُٓٓأ نََٓيَتَدب نَٓٱٓو ۡرَءا ُق مۡٓٓۡل
َ

َٰٓٓأ ََٓٓعَ ٓقُلُوب 
َُها ٓ ل َفا ۡق

َ
. التزداد امهوة تفىري ااق آن الءهمه ءدي إط   ت مجة  مل نيوه (82)حممر:  ٢٤ٓأ

إىل اااغ ت الجن وة اوكون اداال طوملة ءدي ايري اوىاما غري اامل ا    شملوا 
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 ه ل الهي اايت ال ض اايت ال تمل ف اااغة اامل بوةل ءقر ي قب كت ا اهلل  غاقً  ا  
تفتق  إىل  مل  ف اهمل اااى ن اامل يب ااذي نيزل به ااق آنل ال   يىتنرالن إاوه ءدي 
ءهمه     اوقة البو ن. الترب  ااق آن اال "تثوي ه" ي را ءدي  اي كثري     ام   
اوىاما ب املاوض ااافظوة اايت هتتم "بتحقوق"  مل ين ااف ظ ااق آن ااك مي البو ن 

بتحليل ظاهرة المشترك ااىو قل تقوض اار ا ة احل اوة  ق صره . الءدي هذا 
فـي ترجمة معاني  -وهي جانب من جوانب دراسة داللة األلفاظ -اللفظي

الذاك    خسل من ذج ت مجوة خمتافة. القرآن الكريم إلى اللغة اإلنجليزية، 
 استقصاء مدى استيفاء هذه الترجمات لمختلف المعانيالهترف اار ا ة إىل 

تمهد الدراسة . كم  لأللفاظ المشتركة ودقة التعبير عن مقاصدها المرادة
 -حبول اهلل-يكون  اللفظي فـي القرآن الكريم إنجليزي للمشترك-لمعجم عربي

  جمل ً  تواضمل ً وفى   ف دات ااق آنل الاورتجم ومل نيوهل الاا  حث ءدي اغته الدالالت 
رتك ااافظي ءدي اإلط   اامل ض ووضوع اوش عرضًا نظرياً ااف ظه. التت م  اار ا ة 

ار ا  ت ااافظ الاوملىن ءدي اارتاث اااغوي اامل يبل الءدي اجمل ل اخل ص ب ار ا  ت 
)اوشرتك ااافظي  جانبها التحليلياارالاوة لاف ظ ااق آن. التملتمر اار ا ة ءدي 

 اااغة( الال  وم  )ااتقرمي وملجم ثن ئي جانبها التطبيقيااق آين ال من ذج ت مجته( ال
" اايت تؤاف "ء  ً   تخوو ً"    ء الع ااتفىري الاايت الوجوه والنظائر  دال كتب "

تملىن بش ح اومل ين اوختافة)ااوجوه( لاف ظ ااق آن ءدي  و ق هت  اوتملردال. الهذه 
اااغوي ءدي ااتفىريل الهو  نهج ااوح بة  ضوان اهلل -اوؤاف ت تت ع اونهج الث ي
 اق آنل الءى اله بىنة   ول اهلل صاب اهلل  اوه ال امل  اوهمل ااذي  ءى الا ااق آن ب
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كم  ءى اله ب ال تن  ط الاالجته دل حوث ك نيوا اد ك اان س بأ  ا  اااى ن اامل يب 
البأحوال اامل ا ال  داهتمل الاكث هم صاة بأحراث ااتندزيمل الا   ا نيزالل ااق آن 

 ااك مي.
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 اللفظ والمعنى في التراث العربي: نظرة موجزة 
 

اافدددظ الاوملدددىن  ددد  ااق ددد ي  ااددديت حظودددا ب هتمددد ض ك دددري ءددددي اادددرتاث ق دددوة ا
اافكدددد ي ااملدددد يبل الك نيددددا حمددددو اً ار ا دددد ت خمتافددددة  اددددا  دددد الت ااتفىددددري الاافقدددده 
الاافاىددددفة الالدا الاانقددددر الغريهدددد . القددددر ا،ددددذت هددددذه اار ا دددد تل بوددددفة    ددددةل 

انظددد ي ءقدددر اهدددتم ءأ ددد  اوىددد   ا( 1) ىددد  ي   رتابطدددال  ىددد  اً نيظ يددد ً الآخددد  تط وقوددد ً.
بق  ي  ااملسقد ت اارالاودة بدا اوفد داتل العخدحب  د  حبدوث ءددي اادرتادف الاات د د 
الاالشددرتاكل الاقىدد ض اارالاددةل ال،وددو  الافدد ظ التملمومهدد ل الا ددتخرا ه  حقوقددة اال 

هددد( 228 نددر ابدد  جدد  )ت  - اددب  دد ومل اوثدد ل- ل الغريهدد ل كمدد  يظهدد  ذاددك دد  اً 
هد( ءددي "ااود حف ءددي ءقده اااغدة"ل الااثملد اف 223ءدي"اخلو ئ "ل الاب  ء  س )ت 

هد( ءدي "اوزه  ءدي 211هد( ءدي "ءقه اااغة ال   اامل بوة"ل الااىووطي )ت 282)ت 
  اوض اااغة".

اليتجاب اونهج اانظ ي ءدي د ا ة ااافظ الاوملىن اي   ارى اا سغوا. ءملادم 
ال مبدد  يتموددز  دد  بقوددة ااملاددوض  اا سغددة يملددر "جهدد  اً نيظ يدد ً" ار ا ددة اوملددىن ءدددي ااكددسضل

"بدد انظ  ال ددمل الالكمددمل ءدددي اوملددىن الا دد اوب ادائدده ال دد  قددر  ددف بدده  دد   ددو ق ت 
هددد(ل  اددب  دد ومل اوثدد لل هددذا 322. الي ددع اازخمشدد ي )ت (8)ال قت ددو ت احددوال" 

                                                 

 . 11-11ض 1223(   ر ااك مي   هر: اارالاة  نر اامل ا.  م نلال دنل  1)

دي صن  ة اوملىن التأاليمل اان .  نشو ات  . ء131( خ ار  وسد:  "اوملىن  نر اا سغوا: ااىك كي منوذج "ل ص 2)
 . 171-133تونيسل ص   -كاوة اآلداا مبنوبة
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ااملاددم ءدددي قمددة اإلح طددة اااغويددةل حوددث يدد ى ءودده الصددمل ااقددومي ءدددي  مل ءددة تفىددري  
مل ءددددي  ايددده إىل حقددد ئق ااتفىدددري: "إال  جدددمل بددد ع ءددددي  امدددا كتددد ا اهلل. ءدددس يوددد

خمتوا ب اق آن المه   ام اومل ين ال ام اا و نل العهدمل ءددي ا تو دمهد  آالنيدة النيودب ءددي 
. الهددددذا اوددددنهج ذال امهوددددة ك ددددريال ب انىدددد ة ووضددددوع اار ا ددددة (1)ااتنقددددري  نهمدددد  ا  نددددة" 

 احل اوة. 
ملجمودددة ااددديت بدددرات ءددددي شدددكمل الا ددد  اوىددد   ااتط وقدددي ءوشدددممل ال مددد ل او 

  ددد ئمل اغويدددة ءددددي غ يدددب ااقددد آن الاحلدددريثل ال ملددد ين الافددد ظ اافقهودددةل الغريهددد ل   
تطددو ت هددذه اار ا دد ت اتنددتج كنددو اً  دد  اوملدد جم ااشدد  اة اامفدد دات الاووضددو  تل  

   خسل ا م ل اخلاومل ب  امحدر ااف اهودري  - اب   ومل اوث ل-كم  يظه  ذاك 
هددددد( ءدددددي "اومهدددد ال"ل ال 281جددددم ااملددددا"ل الابدددد  د يددددر)ت هددددد( ءدددددي " مل173)ت 

هدددد( ءدددي "ااودددح ح"  222هددد( ءددددي "ااتهددذيب"ل الاووهددد ي )ت 271ال هدد ي )ت 
هد(ل 711هد( ءدي " ملجم  ق يوس اااغة"ل ل الاب   نظو  )ت 223الاب  ء  س )ت 

 هد ( ءدي "ااق  وس احملوط".  217ءدي "اى ن اامل ا"ل الاافريال اب دي ) ت 
ب اوى   ااتط وقي اي  ً ءدي جهود  ام   اصدول اافقده اادذي  يملدرالن اليتجا

 ددد  االائدددمل اا ددد حثا ءددددي  سقددد ت الافددد ظ مبمل نيوهددد ؛ لهنددد   نددد ط احكددد  هم. ءهدددم 
ي كددزالن ءدددي  ماهدددم  اددب الدادددة ااشدد  وة اال او دد د  ااددديت يقددوض  اوهددد  ااتشدد يع  ددد  

امل بوددة ومل ءددة  ق صددر ااكتدد ا جهددةل ال اددب الداددة اااغويددة اال  مل ءددة  ملدد ين الافدد ظ ا
الااىنة    جهة اخ ى. الءدي هذا ااورد يقول اآل ري: "الا د  غ يدة  ادم الصدولل 

                                                 

 . 11/ 1ضل 1222( ابو ااق  م  اازخمش ي: ااكش فل  ط ملة  وطفب اا  يبل ااق ه الل 1)
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ء اوصددول إىل  مل ءددة الحكدد ض ااشدد  وة اادديت هددي  ندد ط ااىددمل دال اارنيوويددة الالخ اليددة. 
الا    ى ئاه ءهي احوال الداة او حوث  نه  ءوه مم    ءن هل الا    د   نده ا دتمراده 

 الاامل بودددةل الالحكددد ض ااشددد  وة" ل(1)ااكدددسض ءملادددم
ال ددد  هنددد  كددد ن اهتمددد ض  امددد    .(8)

الصددول ااك ددري بدد اافظ  ءتت ملددوه " فدد داً ال  ك دد ًل  طاقدد ً ال قوددراًل خ صدد ً ال   دد ًل ا دد اً 
الهنوددد ًل حقوقدددة ال ددد  اًل الءوددداوا ااقدددول ءددددي اوملدددىن  ددد  حودددث ظهدددو ه الخفددد  ه الكودددف 

افد الق مبسحظدتهم   اتدب اوملد ين ءددي الافد ظل نيتمل ف اوقودود  ندهل ال دجاوا ادق ا
الءددددي إطددد   حمدددو   (2)الالضدددملوا ااقوا دددر افهدددم اانودددوص الا دددتن  ط الحكددد ض  نهددد ".

اوف ضدددداة بددددا ااافددددظ الاوملددددىن الاادددديت  دددد دت او حددددث اا سغددددي الاانقددددري  اددددب الجدددده 
 اخلووصل يقرض الصواوون اوملىن  اب ااافظ. ءهذا الخري ءدي  اي ااش طف  ثًس:

الاملددمل هددذا اووقددف  (2)"هددو ااو ددواة إىل  وددومل اوملددىن اودد ادل الاوملددىن هددو اوقوددود".
الصويل يملكس اجت ه اامل ا اامل ض اايت الإن  نوا بإصسح ااف ظه  الهتدذي ه  إال ان 

ت قددب "اقددوى  نددره  الاكد ض  اوهدد ل الاءخددم قددر اً ءدددي  -كمدد  يقددول ابدد  جد -اوملد ين 
  (3)نيفو ه ".

                                                 
هذا اصطسح ج ى  اوه  ام   اونطقل ءىموا" ام ااتوحور"ل بملام ااكسضلالقر ذ ه ااىاف الشتم اه  اب حق  (1)
  طملل الالالىل تىموته " ام ااتوحور" )اااجنة ااملاموة(.الب
 . 1/1ض: 1212هد / 1227( اإلحك ض ءدي اصول الحك ض:  ط ملة  حممر  اي ص وحل ااق ه الل 8)

 .88-81( اارالاة اااغوية  نر اامل ا: ص 2)
 ااق ه الل  -اىافوة( اوواءق ت ءدي اصول الحك ض: تملاوق حممر اخل   حىال توحوح حممر  نريل اوط ملة ا2)

 . 37ل ص 8هدل  ج1221    
 .1/813ض  1238( اخلو ئ :  قوق حممر  اي اانج  ل  ط ملة دا  ااكتب اوو يةل ااق ه ال  3)
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الصواوا اي  ً ءدي ااافدظ الاوملدىنل ااديت هتدم اار ا دة ال   جوانيب   حث  
احل اودددددةل ا تنددددد  هم "ب ارالادددددة اات ملودددددة" اال "اوملددددد ين اازائدددددرال" ب إلضددددد ءة إىل "اارالادددددة 
الصاوة" األاف ظل شأهنم ءدي ذاك شأن اافس فة الاهتم  هم "ب ارالادة اوخرت دة"ل 

حمددو   دد  حمدد ال   اددم اا ودد ن اددرى  الاادديت تشددممل "اارالاددة اوىددتمل  ال الاجمل  يددة" اادديت هددي
اا سغودددا. ءقدددر تكدددون "اوملددد ين اات ملودددة" هدددي  قودددود ااكدددسض. ال ددد    كددد ن ا ت ددد   
 ام   الصول وق ض اوتكام اال ح اهل ال و ق ااكسضل هذا ال   ااذي يى  ر  اب 
تفىدري اانوددوص ااق آنيوددة تفىدرياً صددحوح ًل البودد ن الجددوه ااف ظدهل اليىدد  ر  اددب إ ااددة 

ف ءدي اال ترالل بيي تده. ال د  الافد ظ ءددي  اي ابد  قدوم اوو يدة  دثًسل  دوى: اخلس
"اداة يىدترل هبد   ادب  د اد اودتكامل ءدإذا ظهد   د اده الالضدح بدأي ط يدق كد ن  مدمل 

 (1)مبقت  ه  وا  ك نيا بإش  ال اال كت بة اال بإمي  ال اال دالاة  قاوة اال ق ينة ح اوة". 

                                                 

ل اوكت دة ااتج  يدةل  ط ملدة  دمل دالل 1ا سض اووقملا     ا اامل وا:  قوق حممر حموي ااري    ر احلمودرل ط  -( 1)
 .82-88. انيظ  اي  : د/   ر ااك مي   هر: اارالاة اااغوية  نر  ااملدد ا:ص1/812ضل 1221هد/1272 و ل
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 لتفسير النص القرآني اللفظ والمعنى فـي اإلطار العام
 

برا اا حث ءدي دالاة الاف ظ ءدي   حاة   كد ال  د  تد  يل ااملادم ءددي كندف 
تفىددري ااقدد آن ااكدد مي الاا حددث ءدددي ق ا اتددهل الدالالت ااف ظددهل الغ ي ددهل الاغ تدده. الكدد ن 
اهلرف    ال ا  هذه احل كة ااملاموة ءدي ال  س هرء ً دينو ً ين ع    إد اك اا د حثا 

ااق آن التفىدري اغ تدهل البود ن إ جد  هل الا دتن  ط احك  دهل ال د    صدونيه  لمهوة ءهم
   اااح  التوىري تملامده التملاومده. القدر تأكدرت احل جدة إىل هدذه او  حدث ءددي ظدمل 
"ا تملج ض اان " الا تملج ض اومل ين الالاف ظل و  ط ا  اب اااى ن    ءىد د بىد ب  

ىدد ب اافتنددة الااف قددة ااىو  ددوة كثدد ال ااددراخاا س اإل ددسض الاحتكدد ك ااملدد ا هبددمل الب
الاافك يددة الاارينوددة اادديت شددهرهت  ال ددة. الهكددذا "ح ددا الخ دد    اددب تفىددري ااقدد آن 
ب  ت   ه  ام      اوض ااري ل االتك ل  اوه   سل الاحل جة إاوه اكورالل  اب ضدوئه 

  (1)يىتنطق كسض اهلل بغوة ااوقوف  اب   اده ءدي    ا   به الهنب  نه". 
إلطددد   يملددد ف ااطددد ي "اوملدددىن" بأنيددده "اوددد اد" اخلفدددي اادددذي تقدددوض الءددددي هدددذا ا

الاف ظ ش هرال  اوه دااة إاوهل غ يته  ان ير ك اوخ َطب قودر اوخ طبدب اليفهمده. 
اللن اافهددم هددو ال دد س ااددذي تقددوض  اودده اإلب نيددةل يؤكددر ااطدد ي ضدد ال ال "ان تكددون 

ال ددام وملدد ين ااملدد ا  واءقددة  ملدد ين كددسض اهلل اونددزل  اددب ني وندد  حممددر صدداب اهلل  اودده 
الظدد ه ه اظدد ه  كس هدد   سئمدد ًل الإن ب يندده كتدد ا اهلل ب اف ددواة اادديت ء ددمل هبدد   دد ئ  

                                                 

ءدددي: صددن  ة اوملدىن التأاليددمل ااددن .  -222ااطدد ي منوذجد "ل ص  -حممدر يوددب ااندوي ي: "اوملددىن  نددر اوفىد ي  -( 1)
 .  222-222تونيسل ص   - نشو ات كاوة اآلداا مبنوبة
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ء  ت ددد ط ااقددد آن ااكددد مي باغدددة ااملددد ا ااددديت نيدددزل هبددد ل الاودددزج بدددا  (1)ااكدددسض الاا وددد ن".
مد   اومل  ف اارينوة الاااغوية الاَّر ح جة    ة إىل  مل ءة الاف ظ ال مل نيوه  الجململ ااملا

ياتفون حول اآلث   الدبوة اامل بوة اليىتن طون    ااف ظه  اامل بودة الط ائدق تمل ريهد   د  
الاململ ااشمل  ااملد يب  د  اهدم هدذه اآلثد   الدبودة  (8)يىتملونون به ءدي ءهم كت ا اهلل.

  در اهلل بد   - اب    ومل اوثد ل-اكونيه يىتو ب اغز   مل ين اامل ا. ءقر ا تمره 
ااق آن الك ن يقول:"إذا ق امت شوئ ً    كتد ا اهلل ءادم تمل ءدوه    س ءدي تفىري غ يب 

الااتفىددددري كمدددد  يقددددول  (2)ءددد طا وه ءدددددي اشددددمل   ااملدددد ا؛ ءددددإن ااشدددمل  ديددددوان ااملدددد ا".
ااز كشدي ءددي "اا هد ن": " ادم يملد ف بده كتد ا اهلل اوندزل  ادب ني وده حممدر صداب اهلل 

ددهبل  َكمب الا ددتمراد ذاددك  دد   اددم  اودده ال ددامل البودد ن  مل نيوددهل الا ددتخ اج احك  دده الحب
اااغة الاانحو الااتو يف ال ادم اا ود ن الاصدول افقده الااقد ا ات. ال تد ج ومل ءدة ا د  ا 

  (2)اانزالل الاان  ل الاونىوخ." 
اليت دددح  ددد  هدددذا ااتمل يدددف امهودددة ءهدددم كتددد ا اهلل ا دددتن داً إىل  مو دددة  ددد  

املاوض ااافظوددة  اوملدد  ف الااملاددوض ذات ااملسقددة. الءهددم ااقدد آن التددرب ه ي ددرا ب الهتمدد ض بدد 
                                                 

ءددي تفىدري ااقد آن. حققده  حممدود حممدر شد ك ل  اجملده الخد ج اح ديثده امحدر ( حممر ب  ج ي  ااط ي: جد  ع اا ود ن 1)
 .1/18لدا  اومل  ف 11حممر ش ك  إاىج

هددد/ 1217)شددمل  ن 11(  ددملر ك دي:"بددذال  اار ا ددة اارالاوددة لافدد ظ ااقدد آن ااكدد مي".  اددة ااددرتاث ااملدد يبل ااملددرد 8)
 .11ض(ل ااىنة ااى بملة  ش الل ص1227ين ي  
زهدد  ءدددي  اددوض اااغددة الانيوا ه لشدد حه الصددححه ال نددون  وضددو  ته:  اددي حممددر اا جدد الي الحممددر امحددر ( ااىددووطي: او2)

 .8/218ضل1221هد/1211ج د اووىل بك الحممر ابو ااف مل إب اهوم ل  نشو ات اوكت ة ااملو يةل بريالتل 
دا   8-ااف ددمل إبدد اهوم. ط( بددر  ااددري  حممددر بدد    ددر اهلل ااز كشددي: اا هدد ن ءدددي  اددوض ااقدد آن.  قوددق حممددر ابددو 2)

 . 12/ 1ل 1237إحو   ااكتب اامل بوةل ااق ه ال 
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كمدد  يشددري إىل ذاددك اا اغددب الصددفه ين ءدددي قوادده: "الذكدد ت ان االل  دد   تدد ج ان 
يشدددتغمل بددده  ددد   ادددوض ااقددد آن ااملادددوض ااافظودددةل ال ددد  ااملادددوض ااافظودددة  قودددق الافددد ظ 
اوف دالل ءتحوومل  مل ين  ف دات ااف ظ ااق آن ءدي كونيه    االل اومل دن و  ي ير ان 

اددف ءدددي كونيدده  دد  االل اوملدد دن ءدددي بندد    دد  ي يددر ان ي نودده. يددر ك  مل نيودده كتحوددومل اا
الاوس ذاك ني ءمل  ءدي  ام ااق آن ءقطل بمل هو ني ءع ءدي كدمل  ادم  د   ادوض ااشد عل 
ءأافددد ظ ااقددد آن هدددي ادددب كدددسض ااملددد ا ال برتدددهل الالا دددطته الك ائمدددهل ال اوهددد  ا تمددد د 

   ءددي نيظمهدم اافقه   ءدي احك  هم الحكمهدمل الإاوهد   فدزع حدذاق ااشدمل ا  الاا اغد
  (1)النيث هم". 

 -إىل ج نيددددب جهددددود اوفىدددد ي - اددددا د ا دددد ت اافدددد ظ ااقدددد آن ال مل نيوهدددد  
ءملادم  (8)جهود  ام   ااق ا الل ال ام   غ يب ااق آنل الاا  حثا ءددي اغ تدهل الغدريهم.

ااغ يب يملدىن مبفد دات ااقد آن ااغ ي دة البشد ح  مل نيوهد  اخلفودة الا د او ه  ااغ   دة  ادب 
وي ااىد ئر . ال د  اا د حثا ءددي هدذا ااملادم: ابدو   ودرال  ملمد  بد  ا  س ااملد ف اااغد

هددد(ل الابددو 811هددد(ل الابددو  ددملور   ددر اواددك بدد  ق يددب الصددمملي )ت812اوثددىن)ت
هدددد(ل الالصدددفه ين )ت 871هدددد(ل الابددد  قتو دددة )ت882  ودددر ااق  دددم بددد   دددسض )ت

 هد(ل الغريهم. 318
ئهد ل حودث ا تد ط هدذا ا    ام ااق ا ال ءمل  ب د ط قد ا ال ااقد آن الالجدوه ادا 

                                                 

( اا اغب الصفه ين: اوف دات ءدي غ يب ااق آنل  قوق حممر  ور كوسينل  ط ملة  وطفب اا  يب احلافل ااقد ه الل 1)
 . 1ضل ص 1211

 .82 -12(  ملر ك دي: بذال  اار ا ة اارالاوة لاف ظ ااق آن: ص 8)
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ااملام بنزالل ااق آن  اب   ملة اح فل الادا  ق  ئمل خمتافة لاف ظ ااقد آن كدمل الاحدرال 
باغته  كم  اذن هل  اا  ول صاب اهلل  اوه ال ام بذاكل مم  ادى إىل اختسف الجوه 
ااقددد ا ال ال ددد    إىل اخدددتسف اآل ا  ءددددي  ملددد ين ااافدددظ ااقددد آين الءقددد ً ااوجددده اوختددد  . 

 إلق ا   دد  ااودددح بة:  ثمددد ن بدد   فددد نل ال ادددي بدد  ايب ط ادددبل الايب  بددد   الاشددته  بددد
كملبل ال ير ب  ث بال ال  ر اهلل ب   ىدملودل الابدو اادر دا ل الابدو  و دب الشدمل يل 
 ضدددي اهلل  دددنهم مجوملددد ًل الهدددم اي ددد ً  ددد  اشددده  اوفىددد ي   ددد  ااودددح بة. ال ددد   الاد 

هددد (ل  182  يملمدد  )ت هددد (ل ال دد  بدد 12ااقدد ا ال اي دد ً: ابددو ال ددود ااددر يل )ت 
هدد  117هدد (ل ال  در اهلل بد  ايب إ دح ق احل د  ي )ت  21النيو  ب    صم )ت 

هددد (ل الص صددة اإل دد ض ابددو  مدد ال بدد  ااملددس   122(ل ال وىددب بدد   مدد  ااثقفددي )ت 
. القر الضع ااملام   ضوابط ااق ا ات اوق واة الهي:  واءقدة ااقد ا ال (1)هد ( 132)ت
ود حف ااملثم نيودةل ال واءقتهد  اامل بودةل الصدحة إ دن ده . ا  م احر او -الاو تقري اً -

إىل ان انيددواع ااقدد ا ات  -نيقددًس  دد  ابدد  اوددز ي-الءدددي هددذا ااوددرد يشددري ااىددووطي 
( اوتوات ل الهو    نيقاه مجدع ال ميكد  تواطدؤهم  ادب ااكدذال الهدو ااغ ادب 1 تة: )

ق احددددر ( اوشددددهو ل الهددددو  دددد  صددددح  ددددنرهل الالاءددددق اامل بوددددةل الالاءدددد8ءدددددي ااقدددد ا اتل )
( 2اوودد حف ااملثم نيوددةل الهددو نيددوع دددب ا تقدد د ق آنيوتدده ال ددرض إنيكدد   شددي   نددهل )

اآلحدددد دل الهددددو  دددد  صددددح  ددددنره الخدددد اف اا  ددددم اال اامل بوددددةل الهددددو نيددددوع ال يقدددد ا بددددهل 
( اووضدددوع  ددد  ينىدددب إىل قددد     ددد  غدددري 3(ااشددد ذل الهدددو  ددد  ه يودددح  دددنرهل )2)

 يدر ءددي ااقد ا ات  ادب الجده  (    يش ه اور ج    انيواع احلريثل الهو  د 1اصملل )
                                                 

 . 81-12ع ااى بق: ص ( او ج1)
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 (1)ااتفىري. 
ا    ام اغ ت ااق آن الهو    االل او  حث اااغوية ءدي  مل ين ااف ظ ااق آن 
الدالالهت ل ءقر اادف ءوده  درد  د  اوفىد ي  ال امد   اااغدة ا ثد ل  ق تدمل بد   داوم ن 

هدددد (ل الايب  يدددر النيوددد  ي )ت 812هدددد (ل الايب  ك يددد  اافددد ا  )ت 131اا اخدددي )ت
هدد (ل الغدريهم. غدري ان هدذا 811د (ل ال  در اوادك بد  ق يدب الصدمملي )ت ه813

ااملاددم يدد ت ط  اددب الجدده اخلوددوص يبهددود ااوددح يب اواوددمل   ددر اهلل بدد    دد س )ت 
هد (ل اواقب حب  ال ة الت مج ن ااق آنل اب   م   ول اهلل صاب اهلل  اوه ال ام 12

ءهدو االل  د  اثد   (8)ااتأاليدمل". ااذي د د  اده بقواده: "اااهدم ءقهده ءددي اادري  ال امده 
 ندده ااواددوج ءدددي هددذا اووددران ااملامددي حوددث كدد ن  ضددي اهلل  ندده ا اددم ااندد س بتفىددري  
كتدددد ا اهللل الكدددد ن يت ددددع "اوددددنهج الثدددد ي" اال "ااتفىددددري ب وددددأثو " اال تفىددددري ااقدددد آن 
بددد اق آن الااىدددنة الاالجتهددد د الاال دددتن  ط ا دددتن داً إىل اااغدددة الااشدددواهر الدبودددة. ءكددد ن 

اب   ومل اوث ل ي كز  اب تفىري ااف ظ ااق آن باغ ت ااق  ئمل اال هلج هت  ال درد  د   
   (2)اخذه ااق آن    ااف ظه  ال مل نيوه .

                                                 

ل دا  ااملاددم   2. انيظدد  اي دد : ااددركتو  صدد حي ااودد ـ:    حددث ءدددي  اددوض ااقدد آن. ط 122 -1/128( اإلتقدد ن: 1)
 .    832-827اامسيال بريالتل ص 

 .  111/ 8( ااز كشي: اا ه ن 8)

ااكددد دي: بدددذال  اار ا ددد ت  ( د/ حممدددر حىدددا ااودددغري: او ددد د  اامل  دددة اتفىدددري ااقددد آن ااكددد مي. انيظددد  اي ددد ً:  دددملر2)
 .  88 -81اارالاوة لاف ظ ااق آن ااك ميل ص 
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 داللة ألفاظ القرآن ومبحث "الوجوه والنظائر" 
 

اململ    اقدرض او  حدث ءددي اافد ظ ااتنزيدمل الدالالهتد  ااديت  د مها ءددي تطدو  
 ؤافدد ت "ااوجددوه الاانظدد ئ "ل اال "الشدد  ه الاانظدد ئ " اال اار ا ددة اااغويددة  نددر ااملدد ال 

. الهدددي اووضدددوع ال ددد س اار ا دددة احل اودددة. إهنددد  تؤادددف ء  ددد ً (1)"الافددد ظ اوشدددرتكة"
 تخوو ً    ء الع ااتفىري يملىن ب لاف ظ اايت ت د ءددي ااقد آن ااكد مي مبملد ن خمتافدةل 

دالل   وندة اوملدد ين الصدداوة حودث تقددوض بشد ح  ملدد ين ااافدظ ااواحددر ءدددي  دو ق ته اوتملددر
الااف  وددددةل ال ىتشددددهرال  اددددب كددددمل  ملددددىن بملددددرد  دددد  آيدددد ت ااقدددد آن. الهددددي هبددددذا تملددددر 
د ا  ت ءدي اوشرتك ااافظي كم  هو  مل الف ءدي او حث اااغوي ااراليل احلريث. 

هددد ( مجددع الجدده؛ 281ءدد اوجوه ءدددي اااغددة كمدد  ال د ءدددي مجهدد ال اااغددة البدد  د يددر )ت 
. (8)ااذي تقوره به. الاانظد ئ : مجدع نيظدريال الهدي اوثدمل الااشد هالالجه ااكسض: ااى ومل 

ال   اال تملم الت اايت يتف ع إاوه  افظ الجه اارالاة  اب ااتملردل اي خ الج ااافدظ 
    ننه اوملهودال الاحتم اه  مل ين اخ ى. الاملدمل هدذا هدو اوقودود ءددي كتدب ااوجدوه 

ىدري ااقد آن ممد  اشدت ها الاانظ ئ . ءم  اقرض هذه اوؤاف ت: كتد ا " ااتود  يف: تف

                                                 

. ااىددووطي: اإلتقدد ن ءدددي  اددوض ااقدد آنل  ط ملددة حجدد  يل ااقدد ه ال ل 1/118(ااز كشددي: اا هدد ن ءدددي  اددوض ااقدد آنل 1)
ملدددد يبل . ااىددددووطي:  ملددددرتك القدددد ان س إ جدددد   ااقدددد آنل  قوددددق حممددددر  اددددي اا جدددد اليل دا  اافكدددد  اا1/128ل 1217

1/312  . 

هدل  د دال  )جدوه(ل  1223حور آب د اارك ل  -ل  ط ملة  اس دائ ال اومل  ف ااملثم نيوة 1(اب  د ير: مجه ال اااغةل ط8)
8/112. 
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-هدد (. ءكامدة "تود  يف" 811-182امس  ه التو ءا  مل نيوه" اوح  ب   دسض )
تملد  "إيد اد ااوجدوه ااديت يود ف إاوهد  ااافدظ  -كم  ج   ءددي  قر دة  قودق ااكتد ا

ااواحر ءدي ااق آن". ال  دال "صد ف" ال شدتق هت  لكمد  جد   ءددي اىد ن ااملد ال تفودر 
الااودد ف:  د ااشددي   دد  الجهددهل اي إبملدد ده  مدد  يكددون   فهددوض احل كددة الاالنيتقدد ل.

 اوه   دال. التو يف ال و  هو االنيتق ل هب     ح اة إىل اخ ىل التود يف اآليد ت 
يملددد  ت وونهددد .  ددد  هنددد  تىدددتخا  احملققدددة ان "ااتوددد  يف" تفودددر  ملدددىن "اا وددد ن" اال 

إىل آخد . اخل الج بد اافظ  د  ااغمدوض إىل ااوضدوحل التقاو ده الاالنيتقد ل بده  د   ملدىن 
الت وف حمققة ااكت ا إىل هذا ااملسقة با  فهوض ااتو يف ااسحق بأصمل ااكامدة 
ءدددي االشددتق قل الااتودد يف ااسحددق ب اكامددة ءدددي اوملددىن ااددذي يتغددري بتغددري االشددتق ق  
كمددد  جددد   ب ادددب  ددد ومل اوثددد لب ءددددي تفىدددري افدددظ )إظهددد  ( اادددذي ال د ءددددي صدددو ال 

. ءهو ءململ   د )ظه (ل ال زير )تظه الن(ل   شتق ت خمتافة كمل الاحر مبملن ه اخل ص
الصدددوغت ن امسوتددد ن )ظددد ه ( ال )ظهددد ي(ل ال وددد د   تملدددردال )ااظهدددو (ل )اإلظهددد  (ل 

الاململ هذا    ذهب إاوه ااز كشي بقواه: "الء ئرال ااتو يف حودول  (1)ال)ااتظ ه (. 
  (8)اومل ين اوختافة اوتشمل ة     ملىن الاحر". 
خراض ااافدددظ ااواحدددر ءددددي ااقددد آن مبملددد ن  ودددطاح ااوجدددوه إذاً يشدددري إىل ا دددت

 تملددردال دالن ان تكددون هندد ك  سقددة ءدددي ااظدد ه  بددا هددذه اوملدد ينل الب  ت دد   ااافظددة 

                                                 

(  دد  بددد   ددسض: " ااتوددد  يف: تفىددري ااقددد آن ممدد  اشدددت ها امسدد  ه التوددد ءا  مل نيودده"ل  قودددق هنددر شدددافل ااشددد كة 1)
 .18 -11اوقر ة  ضل1272ااتونيىوة ااتو يعل تونيس 

 .  827/  1( ااز كشي: اا ه نل 8)
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ال شدددتق هت   ادددب ااىدددوا ل دالن ان تكدددون ااكامدددة اوشدددرتكة  ادددب افدددظ الاحدددر الح كدددة 
الهذا هو  فهوض اوشرتك ااافظي ءدي اار س اااغوي احلريث. كم  يت ح  (1)الاحرال.
وفهوض اي  ً ءدي الاحرال    ادق تمل يف ت اوشرتك ااديت ال دت ادرى الصدواوا هذا ا

 اب اى ن ااغزايل ءدي قواه: "الا   اوشرتكة ءهي ال   ي اايت تنطاق  اب  ىمو ت 
خمتافددةل ال تشددرتك ءدددي احلددر الاحلقوقددة اا تددة كدد املا اامل ددو اا  صدد ل الااموضددع ااددذي 

  (8)ك وون األبوحب الال ود."   اب اوت  دي يتفج   نه او  ...القر يرل اوشرتك  
ا   اانظ ئ  ءاوىا  وى ا ث لل اي آي ت  تش هبة يتك   ءوه   ملدىن  ملدا 
    مل ين اوشرتكل اال اش  ه ياتقي مجومله  ءدي  ملىن الاحر. ءملاب   ومل اوث لل افظ 
"ا دددة" يىدددتخرض ءددددي آيددد ت  تملدددردال مبملدددىن " وددد ة" ءتىدددمب هدددذه اآليددد ت "نيظددد ئ " 

اكه  ءدددي  ملددىن الاحددر دمدع بونهدد . الكددذاك ال دد  ب انىد ة ا يدد ت اادديت تشددرتك الشدرت 
 ءدي اومل ين الخ ى اافظ "ال ة" الهي " اة" اال " نا" اال غريه .

يقدددددول ااز كشدددددي ءددددددي تمل يدددددف  ملتمدددددر الشددددد ئع املادددددم "ااوجدددددوه الاانظددددد ئ ":  
نظددد ئ :  "ءدد اوجوه: ااافدددظ اوشددرتك اادددذي يىددتملممل ءددددي  ددرال  ملددد ن كافددظ ال دددةل الاا

ك لاف ظ اوتواطئة. القومل اانظد ئ  ءددي ااافدظ الااوجدوه ءددي اوملد ينل اَلضألدمل ف؛ لنيده ادو 
ا ير هذا اكد ن اومدع ءددي الافد ظ اوشدرتكة. الهدم يدذك الن ءددي تادك ااكتدب ااافدظ 
ااددذي  ملندد ه الاحددر ءدددي  واضددع كثددريال ءوجملاددون ااوجددوه نيو دد ً لقىدد ضل الاانظدد ئ  نيو دد ً 

                                                 

 .82ل 12(كت ا" ااتو  يف..." ل اوقر ةل  ص 1)
 .1/28هد ل 1288ل اوط ملة ال رييةل بوالق 1( ااغزايل: اوىتوفب     ام الصول: ط8)
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  (1)آخ ل ك ل ث ل". 
ءدد اوجوه إذاً حىددب هددذا ااتمل يددفل هددي اوملدد ين اادديت تدد د اافددظ ااواحددر ءدددي 
 ددددو ق ت  تملددددردال ل ال دددد  اجددددمل ذاددددك يىددددمب  شددددرتك ً. ا دددد  اانظدددد ئ  ءهددددي "اافدددد ظ 
 تواطئددة" اال " ىددمو ت" ءدددي االصددطسح اونطقدديل حوددث يتكدد   ااافددظ ااواحددر ءدددي 

الاحدر يكدون اود  ع اال  واضع  تملردال )آي ت خمتافة(    اادن  ااقد آين  ادب  ملدىن 
ااقىددط اوشددرتك بونهدد . ال دد    يتأكددر  فهددوض "ااتملددرد" اال "اا ودد ن" اال "ااتودد يف" 
ووددطاح ااوجددوهل ال  فهددوض ااتشدد به الاالتفدد ق ووددطاح اانظدد ئ . الي ددا اا  ددم اا ودد ين 
الالل تمل يددف ااز كشددي "ااوجددوه الاانظدد ئ " كمدد  ال د ءدددي  قر ددة  قوددق اا  حثددة هنددر 

ااتو  يف: تفىري ااق آن مم  اشت ها امس  ه التو ءا  مل نيوه" اوح  شاف اكت ا "
 الااذي نيىتخر ه ءدي هذه اار ا ة اوضوحه الء ئرته.  (8)ب   سض. 

   
     

                                                 

 . 128/ 1( اا ه ن: 1)

 .82( كت ا "ااتو  يف"ل اوقر ةل ص 8)
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 .رسم بياني لتعريف الوجوه والنظائر عند الزركشي( 1)
 :بعض الوجوه والنظائر للفظة: أمـة

 النظـــائـر:             الوجـوه:
ن -1 عصبة -1 َِيتَِنا َٓٓوِم ر  ةٓ ُٓذ َم

ُ
ةٓ ٓأ َِم ۡسل           (182)اا ق ال:  َلَكٓٓمُّ

 8- َٓك ة ٓٓتِۡل َم
ُ

 مجموعة   (121)اا ق ال:  َٓخلَۡتٓ ٓقَدۡٓٓأ
  2- ٓٓۡن ِ لِٓٓم  ۡه

َ
َٰبِٓٱٓأ ة ٓٓۡلِكَت َم

ُ
ة ٓٓأ  أولى(   112)آل  م ان: ٓقَا ئَِم

 من 
  2- ن ة ُٓٓموَسٓىٓقَۡومَِٓٓوِم َم

ُ
(              132 اف: )ال  ٓأ

 النظائر
 3- ٓٓۡن ۡقَنا َٓٓوِمَم ة َٓٓخلَ َم

ُ
 (121)ال  اف:  ٓأ

 

نَٓ -1 ملـة  - 8 ةٓ ٓنلَاُسٓٱََٓك َم
ُ

َِٰحَدةٓ ٓأ           (812)اا ق ال:  َٓو
 8- نََٓٓوَما ةٓ ٓإَِّل ٓٓنلَاُسٓٱََٓك َم

ُ
َِٰحَدةٓ ٓأ          (12)يونيس:  ۚٓ َو

  مجموعة
  2- َٓن ِِٓٓإَو َِٰذه َمُتُكمۡٓٓۦ َٓه

ُ
ةٓ ٓأ َم

ُ
َِٰحَدةٓ ٓأ نَا َٓٓو

َ
    (38) اوؤ نون:  َوأ

      2- َِٓٓن ِٓٓإ َِٰذه َمُتُكمۡٓٓۦ َٓه
ُ

ةٓ ٓأ َم
ُ

َِٰحَدة  ٓٓأ        ثانية من(  28)الني و  :  َو
 3- ...ٓٓۡم َعلَُك ةٓ ََٓلَ َم

ُ
َِٰحَدةٓ ٓأ .         (22)اانحمل:  َٓو

    النظائر
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 1- ٓ...َٓۡعلَُكم ََٓٓلَ
ُ

ةٓ أ َِٰحَدةٓ َٓم  (22)او ئرال:  َٓو
  7- ...ٓن

َ
نَٓٓأ ةٓ ٓنلَاُسٓٱٓيَُكو َم

ُ
َِٰحَدةٓ ٓأ  (22)اازخ ف:  َٓو

 

ة ٓٓإَِلٓىٓ…1     سنـين -2 َم
ُ

ۡعُدوَدة ٓٓأ  مجموعة ثالثة(    2)هدود :   َٓم
   8- َٓٓرَٓٱو َك ۡعدََٓٓد ةٓ َٓب َم

ُ
 بها نظيران  (23)يو ف:   ٓأ

 إلخ ... -4
افظي ظ ه ال اغوية دالاوة اتفق ااملام   اامل ا ااقر    الاحملرثون الاوشرتك اا

بوفة    ة  اب القو ه  ءدي اااغة . يقول اب  ء  س ءدي ب ا "اجن س ااكسض ءدي 
االتف ق الاالءرتاق" : "يكون ذاك  اب الجوه ... ال نه اتف ق ااافظ الاختسف 

الهذا هو ااتمل يف  (1)اووزان". اوملىنل كقوان :  ا او   ال ا او ل ال ا اا ك ة ال ا
نيفىه ارى  ام   الصول كم  ج    اب اى ن ااغزايل ءدي اوىتوفبل ال  قا 

(. الي د اآل ري  اب بملحب اآل ا  11ل ص 8اإلش  ال إاوه )انيظ  احل شوة ذات اا قم 
ااق ئاة بملرض القوع االشرتاكل اال    يؤدي إاوه     رض " قوق ااتف هم" اوقوود    

اف ظل الال  وم  ءدوم  يتملاق ب انووص اافقهوة الاان  ااق آين بقواه: "الإذا الضع ال
  ف القوع االشرتاك اغةل ءهو اي   الاقع ءدي كسض اهلل تمل ىللل الااراومل  اوه قواه 

لِٓٱوَٓتمل ىل:  َسٓٓإَِذآََلۡ ءإنيه  شرتك با إق  ل اااومل الإدب  هل المه   ١٧َٓعۡسَع
  (8)ضرانل هكذا ذك  ص حب ااوح ح". 

                                                 

 .811ضل ص 1211و حف ءدي ءقه اااغةل اوكت ة ااىافوةل ااق ه الل ( ابو احلى  ب  ء  س: اا1)
 .17(اإلحك ض ءدي اصول الحك ضل  ص 8)
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اليؤكر اآل ري تأيوره اوقوع االشرتاك نيو  ً    اقى ض دالاة الاف ظل  شرياً 
إىل ء ددمل ا تث ادده البو نيدده: "كوددف القددر بوندد  ان  ددذهب ااشدد ءمليل الااق ضددي ايب بكدد ل 
ان اوشرتك نيوع    انيواع ااملموضل الاامل ض غري ممتنع ءدي كسض اهلل تمل ىلل البتقدري   درض 

دي اخلطد ا بده ء ئدرال انودمل ااثدواا ب ال دتملراد ال تث ادهل  مو هل ءس ميتنع ان يكون ءد
بتقدددري  بو نيددده بظهدددو  داودددمل يدددرل  ادددب تملودددا ااددد ملحبل الإبطددد ل مجودددع القىددد ض  دددوى 

الاا حدددث ءددددي اوشدددرتك ااافظدددي قدددرمي الالا دددع الغددد ل الادددوس  ددد   (1)ااواحدددر  نهددد ". 
إمنددد   (8)اهدددراف اار ا دددة احل اودددة ا تقوددد  ه ب اتفودددومل الاا حدددث ءددددي ا ددد  به الآثددد  ه. 

 اهلرف اا ئوس هو اا حث ءدي هذا اووضوع    خسل  ؤاف ت "ااوجوه الاانظ ئ ".

                                                 

 . 81-12( اوور  ااى بقل ص 1)

( ميك  س هذا ااورد   اجملة  ؤاف ت  ام الصولل ال ؤاف ت اااغويا ك ب  ج  ال و ويهل الابد  ءد  سل الاخلاودملل 8)
 لصممليل الايب  ير النيو  يل الاو دل الااىووطيل الغريهم.الاب   سض ل الك اع اانمملل الا
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 ترجمة وجوه القرآن الكريم: نماذج تحليلية
  

تقدددوض اار ا دددة ءددددي هدددذا اودددز  بتحاودددمل ت مجدددة  مو دددة  ددد  الافددد ظ ااق آنيودددة 
اارتمجدددة الالجوههددد  اوتملدددردال إىل اااغدددة اإلياوزيدددة هبدددرف ا تقوددد    دددرى ا  نيدددة هدددذه 

الدقته . الا تخرض اا  حث هلذا ااغ ض  تة من ذج ت مجودة قد ض هبد   رتمجدون  ىدامون 
 الغري  ىاما ءدي ااش ق الااغ ا الغطا ءرتات   نوة خمتافة.

( ت مجددة جددو ج  ددومل "ااقدد آنل  رتمجدد   دد  ااددن  1الهددذه اانمدد ذج ك اتدد يل: )
ملدددد ين ااقدددد آن ( ت مجددددة حممددددر     ددددرالك بكثددددول " 8) (1)ضل 1722الصدددداي"ل  ددددنة 

 the Meaning of the Glorious Koran: an explanatoryاجملودر: ت مجدة  فىد ال" )

translation  ( ت مجددة ال ددت ذ   ددر اهلل يو ددف  اددي: "ااقدد آن 2ضل )1221 ددنة (ل
 :the Holy Qur'anااكد مي: اادن  ااملد يب  دع ت مجتده التفىدريه ءددي اااغدة اإلياوزيدة" )

Arabic text with an English translation and commentary) ضل 1227ل  دنة
 Theت مجددة بددري صددسح ااددري  : "ااقدد آن ااملجوددب: ت مجددة إياوزيددة جريددرال" ) (2)

Wonderful Koran: A New English Translation) ( ت مجة 3) (8)ل برالن ت  يلل
 ارتمجدة" )ااركتو  امحدر  يدران الااىدورال ديند  اازهد ا   يدران: "ااقد آن اجملودر: اادن  الا

(The Glorious Qur'an: Text and Translation ( ت مجدة 1ال) (2)ضل 1221ل  دنة
                                                 

(1) George Sale: The Korân: translated into English from the original Arabic, Frederick 

      Warne & co. Ltd. London, England. n.d.  

(2)  Pir Salahuddin: The Wonderful Quran: A new English Translation. The Raftar-i- 

      Zamana Publications, Eminabad, West Pakistan. n.d. 

(3)  Dr.  Ahmad Zidan & Mrs Dina Zidan: The Glorious Qur'an: Text and translation",  
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ااشول  ز ااري  احل يك: "ت مجدة تق ي ودة  دهاة الالاضدحة وملد ين ااقد آن ااكد مي ب ااغدة 
 An Approximate, Plain and Straightforward  Translation ofاإلياوزيدة" )

The Meanings of The Honourable Qur'an in The English Language ل)
  (1)ض .1221هد /1212 نة 

 ددمل ااتحاوددمل  ونددة  دد  اافدد ظ ااقدد آن ااكدد مي تتودد ف إىل  ددرد  دد  ااوجددوه  
تدرتاالح  دد  بدا ثسثددة ال د ملة  شدد  الجهد ًل الال دت بوددفة    دة ءدددي  ؤافد ت "ااوجددوه 

ااددرا غ ينل المجدد ل الاانظد ئ " وق تددمل بدد   دداوم ن اا اخدديل ال دد  بدد   ددسضل الاحلىددا 
اادري  بد   اددي اودو يل الابدد  ااملمد د؛ الهدي اوؤافدد ت ااديت ا تمددرهت  اار ا دة اتكددون 
 دددد دال اتحاوددددمل ظدددد ه ال اوشددددرتك ااافظددددي ءدددددي ت مجددددة  ملدددد ين ااقدددد آن ااكدددد مي إىل اااغددددة 

إياودددزي اامشدددرتك ااافظدددي ءددددي  -اإلياوزيدددةل ال ودددر اً ا   ددد ً إل دددراد  ملجدددم  ددد يب
:  ؤاف ت ااوجوه الاانظ ئ  الامهوته  ااملاموةل ءوم   د ق(. الاافد ظ ااق آن ااك مي )انيظ 

 ااملونة الالجوهه  هي ك ات يل: 
 "ااذل" )ا بملة الجوه(. 

 "اخلوف" )مخىة الجوه(. 
 "ال ة" )تىملة الجوه(. 
 "اافتنة" ) ش ال الجوه(. 

 "اهلرى" )  ملة  ش  الجه (. 
                                                                                                                       
      Islamic Inc. Publishing & Distribution, Cairo, Egypt,  1417 AH- 1996CE. 

(1) Al-Hâyek, Ezzidîn: An approximate, plain and straightforward translation of the  

      meanings of The Honourable Qur'ân in the English Language. Damascus: Dar 

      Al-Fikr, 1996. 
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 الءدوم  ياي نين قش بمل ه :  
( ااقاةل  1ب ثسثة الجوه  نر اب  اوو ي: )"  االذلال د تفىري افظة "  

َقدٓٓۡكم  ءدي قواه  ز الجمل:  ُكمَُٓٓولَ ر ّٓٓلَلُٓٱٓنَََصَ نُتمۡٓٓبَِبۡد
َ

ة  َٓٓوأ ذَِل
َ

)آل  م ان :  ٓأ

ِتٓٓفََسوَۡفٓٓ( ااتواضعل كم  ءدي قواه تمل ىل: 8ل )(182
ۡ

َأ مٓ ّٓلَلُٓٱٓي َِقۡو ُهمۡٓٓب ُُٓيِبُّ
َهُٓ ون ةٓ ٓٓۥ َوُيِحبُّ ذِلَ

َ
ٓٓأ ِيَٓٱََٓعَ َزةٓ ٓلُۡمۡؤِمن ِع

َ
ٓٓأ ِرِينَٓٱََٓعَ َٰف َك ( 2ل )(32)او ئرال: ۡل

ةٓ كم  ءدي قواه  ز الجمل:   ،ااىهواة ِهمَۡٓٓوَدانَِي َهآَعلَۡي َٰلُ ِلَۡتِٓٓظَل َهآَوُذل  ُٓقُطوُف
ٓ ل  َِل اله ت د هذه ااافظة  نر  ق تمل الاب  ااملم دل اك   (1). (12)اإلنيى ن: ١٤ٓتَۡذ

االجه  نه : ااقاةل الااتواضعل الااتىخري )اي ااتىهوملل   اارا غ ين اال ده   اب   ملة
كم  ج    نر اب  اوو ي(. الاض ف ا بملة الجوه اخ ى: اوزيةل ااغملل ااط  ة 

كم  ءدي قواه تمل ىل: الغل ال د تو يف كامة ااذل مبملىن  (8)الااكيبة. 
ُهم رَِجَن نَلُۡخ َها َٓٓو ۡن ِ ةٓ ٓم  ذَِل

َ
نَٓٓوَُهمۡٓٓأ و ُِر َٰغ ل اي  غاواة (27)اانممل:  ٣٧َٓص

ايريهم إىل ا ن قهم. الاململ ااغمل هن  مبملىن "ااذاة الاوذاة اال اهلوان الااقه " ل كم  
الءدي تفىري اب    (2)ج   ذاك ءدي  ملجم ااف ظ ااق آن ااك مي جملمع اااغة اامل بوةل 

                                                 

 .122/  1( اب  اوو يل 1)
 .122( اارا غ ينل  ص 8)
/ 1ضل1271هدد/1221ل اهلوئة اوود ية اامل  دة ااتدأاوف الاانشد  8ةل ط(  ملجم ااف ظ ااق آن ااك مي  مع اااغة اامل بو2)

222-223. 
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نٓل النيظريه ءدي قواه تمل ىل: (1)كثري لِِٓٓم نَٓقۡب
َ

ىَٰٓٓنَِذَلٓٓأ َز ل (122)طه:  ١٣٤َٓوََنۡ
ِنَٓءدي قواه تمل ىل: ال  نَٓٱٓإ ي وا ٓٱََّٓلِ َلٓٱََّٓتَُذ عِۡج ُُهمۡٓٓلۡ ل َضبٓ َٓسيََنا نَٓغ ِ ِِهمۡٓٓم  َٓرب 

ة ٓ ِٓٱِٓفَٓٓوذَِل ة َيوَٰ ا ٓٱٓۡۡلَ ۡنَي  اله يو د اب  اوو ي هذا اوملىن ال   ي(. 138ال  اف:  ٓدلُّ
بَٓ كم  ءدي قواه تمل ىل :  الجزيةمبملىن  الذلةاافظة ااذل. ج  ت افظة  ٓۡتُُٓضِ

ِهمُٓ ةُٓٱَٓعلَۡي َل ِ ۡينََّٓٓل 
َ

ا َٓٓمآأ ُِفو  كم  ءدي   الكآبةل الال دت مبملىن (118)آل  م ان: ٓثُق
قَُٓٓوَّلٓٓقواه  ز الجمل : ُهمۡٓٓيَرَۡه ة  َٓٓوَّلَٓٓقَت ٓٓوُُجوَه َِل . الميك  (81)يونيس:  ٓذ

ااقول إن ااذاة ءدي هذي  ااىو قا    ب ا ااوغ   الاهلوان    قه  كم  ج   ذاك 
الاك  ااافظة ال تفى  هبذا اوملىن ءدي قواه  (8) نر اب  كثري.  -  ومل اوث ل اب -

َقدٓۡتمل ىل: ُكمَُٓٓولَ ر ّٓٓلَلُٓٱٓنَََصَ نُتمۡٓٓبَِبۡد
َ

ة  َٓٓوأ ذَِل
َ

كم  ج     (182)آل  م ان:  ٓأ
بمل مبملىن "قاة ااملرد  (2)ذاك ءدي  ملجم ااف ظ ااق آن ااك مي جملمع اااغة اامل بوةل

 (2)الاارا غ ين اليؤكره اب  كثري ءدي تفىريه. اوو يد ذاك  نر اب  الااملرال" كم  ال  
َهاكم  ءدي قواه تمل ىل:   الطاعةا   تو يف ااذل مبملىن  َرة ٓٓإَِن َق لٓ َّٓلَٓٓب لُو رِيَُٓٓذ ٓتُث

ۡرَضٓٱ
َ
ۡرَثٓٱٓتَۡسِقَٓٓوَّلٓٓۡۡل ل ءومك  إ ج ع ذاك إىل  ملىن ااتىخري ( 71)اا ق ال:  ٓۡۡلَ

                                                 

( ابد  كثدري اار شددقي: تفىدري ااقدد آن ااملظدومل كتدب هوا شدده الضد طه حىددا بد  إبد اهوم  هدد انل دا  اافكد  ااط   ددة 1)
 .321/ 2ض ل 1222هد/ 1212الاانش  الااتو يعل 

 .122 – 8/128؛ 1/322( تفىري ااق آن ااملظومل 8)
 .223(  ملجم ااف ظ ااق آن ااك ميل ص 2)
 . 321/ 1( تفىري ااق آن ااملظومل 2)
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ا غ ين( اال ااتىهوملل اال ااتذاومل ءنقول: ذامل اارابة يمل  جملاه  )ااوجه اا ابع  نر اار
 هاة  نق دال و  ي اد  نه ل كم  ميك  إ ج  ه إىل  ملىن ااذل الااذاة الهذا يمل  ان 
اا ق ال اوىا " ذااة ب حل اثة الال  ملرال ااىقي ءدي ااى نيوةل بمل هي  ك  ةل حىنةل 

.    هن  ميكنن  (1)ب  كثريص وحةل صحوحة ال  وب ءوه "ل كم  ذهب إىل ذاك ا
اال  السهولةل التواضعل القلةان نيىتخا  ااوجوه ال   وة اات اوة اافظة "ااذل": 

. الءدوم  ياي نيىاط اا و   اب نيقمل هذه اومل ين الصغارال الهوانل الالتسخير
ال بملة إىل اااغة اإلياوزية    خسل ت مج ت ااق آن ااك مي ااىتة اايت ا تخر ته  

 اار ا ة.
َقدٓٓۡل كم  ءدي قواه تملد ىل: الذل = القلة( 1)  ُكمَُٓٓولَ ر ّٓٓلَلُٓٱٓنَََصَ ٓبَِبدۡد

نُتمۡٓ
َ

ة  َٓٓوأ ذَِل
َ

 :(182)آل  م ان:   ٓأ
  

         M. M. Pickthall          George Sale 

       

Allah had already given you                     And God had already given you                    

the victory at Badr, when ye          the victory at Badr when ye 

were contemptible.           were inferior in number. 

 
           A.Yusuf Ali          Pir Salahuddin 

 
God had already helped you          Allah gave you victory at 

at Badr, when you ye were         Badr, when you were only 

a contemptible little force.          a beggarly force. 

                                                 

 .1/117( او جع ااى بقل 1)
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       Zidan and Zidan         Al-Hayek 

 
 And God did certainly make                      Allah had already given you 

 you victorious at  the battle          victory at Badr, when you 

 of Badr, when you were in          were very humiliated.   

 The  weakest position 

 

َُٰهمٓۡكم  ءدي قواه تمل ىل: الذل= الهوان والصغار، ( 8) ََرى ت َرُضونََٓٓو ۡع ُٓي
َها ِيََٓٓعلَۡي َِٰشع نََٓٓخ ِٓٱِٓم ل   :( 23)ااشو ى: َّلُّ

 
         M. M. Pickthall    George Sale   
 
 And thou wilt see them        And thou shalt see them  

  Exposed to (the fire), made        exposed unto hell fire;   

  Humble by disgrace         dejected, because of the 

       ignominy they shall undergo. 

      

           A.Yusuf Ali    Pir Salahuddin 
 
 And thou wilt see them        You shall see them being   

 brought forward to the          presented to hell, humble  

 (Penalty) in a  humble         with shame.  

 frame of mind because  

 of their disgrace. 

 
          Zidan and Zidan     Al-Hâyek 
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 And you will see them             And you will see them   

  when they are brought        exposed  to  the Fire.  

  to it in abject disgrace.         They will be terrified  

       with disgrace. 

 
فظة "ااذل" مبملىن "ااقادة" ءددي اادن  يسحظ    هذه اا و ني ت اارتمجوة ان ا 

الصدداي قددر ت مجددا مبملدد ن خمتافددة نيىدد و ً. ءقددر ال دت ءدددي اانوددوص اهلددرف اوتملددردال 
 (ل االcontemptibleمبملددددددددددددددىن "ااوضدددددددددددددد  ةل ااتف هددددددددددددددةل اال اوددددددددددددددرا ال بدددددددددددددد ال د ا " )

(contemptible little force ل كمدد   نددر بكثددول ال   ددر اهلل يو ددف  ادديل  اددب)
ال "ااملدددو  اال شدددرال  weakest position)"شدددرال ضدددملف اووقدددف" )ااتدددوايل؛ المبملدددىن 

ل كمددد   ندددر  يدددران ال بدددري صدددسح اادددري ل  ادددب ااتدددوايل؛ الال دت beggarly)اافقددد " )
ل كمدد   نددر احل يددكل الهددو احددر ااوجددوه (humiliatedااافظددة مبملددىن "ااددذل الاخلددزي" )

ج  دومل:"قاة الخ ى اافظةل غري ان ادق  ق بمل اامملىن الصاي ال د ءددي ت مجدة جدو  
 (. inferior in numberااملرد" )
الءدي    يتملاق بافظدة "اادذل" مبملدىن " ااودغ   الاهلدوان  د  قهد " ءقدر نيقادا  

 ,disgraceإىل اااغة اهلرف بوفة    ة مبملىن "اخلزي الاامل  " ب  تخراض اورتادء ت )

ignominy, shame)كم  ج   ءدي اانم ذج اارتمجوة ااىتة. ل 
اث اافظة "ااذل" مبملىن "ااتواضع" ءدي اان  الصاي كم  ءدي ا   ااوجه ااث  

فِۡضٓٱوَٓقواه تمل ىل:  َمآۡخ حَٓٓلَُه ِٓٱَٓجَنا ل  نََّٓٓلُّ ِٓٱِٓم ة رَۡۡحَ ءقر ل  (82)اإل  ا :  ل
 treatت جم مبمل ن صحوحة ال  تق  بة نيى و ً. ءقر ال د مبملىن "ااتواضع الااشفقة" )

them with humility and compassion )ءدي ت مجة بري صسح ااري ؛  كم  ل
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 and out of kindness, lower"ااتواضع    ب ا اااطف الاحلنو الااشفقة" )المبملىن 

to them the wing of humility  كم  ءدي ت مجة   ر اهلل يو ف  اي؛ الال د (ل
ل ( and be humble to them through mercyمبملىن "ااتواضع    ط يق اا محة" )

 and make yourself يك؛ المبملىن "اااطف الااك ض  ع ااشفقة " )كم  ءدي ت مجة احل

kind to them with mercy كم  ءدي ت مجة  يران ال يران. كم  ان هذا ااوجه  (ل
 and lower unto them the wingنيقمل مبملىن "اخل وع الااط  ة    ط يق اا محة" )

of submission through mercy ملىن "اخل وع كم  ءدي ت مجة بكثولل المب (ل
 and submit toالااط  ة    ب ا اا ءق الاحلب" اال "خفحب جن ح ااتواضع" )

behave humbly towards them out of tender affection   ءدي ت مجة  كم (ل
 ومل. الاململ هذا اوملىن اافظة "ااذل" ارى بكثول ال ومل يواءق  ملىن "اااا 

ف ظ ااق آن ااك مي جملمع اااغة الاالنيقو د"    غري قه ل ااذي ال د ءدي  ملجم اا
 (.   222اامل بوة ) اجملار الاللل ص 

ااوجه اا ابع اافظة "ااذل" مبملىن "ااىهواة اال ااتىخري" كم  ءدي قواه  
ةٓ تمل ىل:  ِهمَۡٓٓوَدانَِي َهآَعلَۡي َٰلُ ِلَۡتِٓٓظَل َهآَوُذل  ُٓٓقُطوُف ل  َِل  .(12) اإلنيى ن:  ١٤ٓتَۡذ

 and the fruits thereof shallاو  اال اومع" )القر ال د مبملىن "اارنيو ال هواة 

hang low, so as to be easily gathered ، ) ءدي ت مجة  وملل المبملىن "اارنيو  كم
 and its fruits are very near close upon them to beال هواة ااقطف" )

plucked  كم  ال د تو يف ااافظة مبملىن "االخنف ض   .كم  ءدي ت مجة احل يك(ل
 and its fruit هواة اون لل اال ااوصول إىل"ل كم  ءدي ت مجة بري صسح ااري : )ال 
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brought within their easy reach  ل الج  ت ااافظة مبملىن "ااتريل الاالخنف ض)
 and the bunches –of fruit – thereتواضمل " ءدي ت مجة   ر اهلل يو ف  اي: )

will hang low in humility  .) ثم  ل كم  يفور ااتمل ري اجمل  ي ءدي اان  ءحىت اا
مبملىن  ل تترىن التنح  تواضملً  التك ميً  اإلنيى ن ءدي اونة. الال دت افظة "ذااا"

 and the clustered fruits"االحنن  " تواضملً  اال خ و ً  ءدي ت مجة بكثول: ) 

thereof bow low المبملىن "اخل وع الاخلنوع" (ل (and its fruits shall hang 

meekly down .نيقمل افظة "ااذل" اي    اليتأكر (ل كم  ءدي ت مجة  يران ال يران
ٓهبذي  اوملنوا ال   ا الغريمه ل ءدي نيظ ئ  اخ ى كم  ءدي قواه تمل ىل: 

ِكٓٱفَٓ َلٓٓۡسلُ ِكُِٓٓسُب ُل  َٓٓرب  ل حوث ال دت مبملىن " هواة ااىاوك اال (12)اانحمل:  ُٓذل
 and هواة االهترا " كم  ءدي ت مجة بكثول: )اوىاك العهوره ال ملته التوىريهل ال 

follow the ways of thy Lord made smooth ( :ل الءدي ت مجة احل يك)and 

follow the ways of your Lord which are made easy for you ل الت مجة)
(ل الت مجة   ر اهلل يو ف  and walk in the beaten paths of thy Lord)   ومل:
كم  ت مجا (. and find with skill the spacious paths of its Lord):  اي

 and walkكم   نر بري صسح ااري : )"ااتواضع اال اخل وع"   ااافظة مبملىن

humbly in the ways of thy Lord كم  ءدي ت مجة " (ل المبملىن "اااا الاالنيقو د
(. الاململ هذا  and follow the ways of your Lord in docility يران ال يران: )
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ل كم  ال د ءدي  ملجم ذللاوملىن الخري   : ذل يذل ذاًل ءهو ذاولل المجمله اذاة ال 
      .(1)ااف ظ ااق آن ااك مي جملمع اااغة اامل بوة

" الفتنةاتفقا  ؤاف ت "ااوجوه الاانظ ئ " بوفة    ة  اب تفىري افظة " 
َٰتِلُوُهمٓۡ( ااش كل كم  ءدي قواه تمل ىل:1 اب احر  ش  الجه : ) َق َّٓلَٓٓحَّتََٰٓٓو

نَٓ ة ٓٓتَُكو نَٓٓفِۡتَن نُٓٱَٓوَيُكو ي ِ ِ ٓٓدل  ( ااكف ل كم  ءدي قواه: 8ل )(122)اا ق ال:  ّٓلِلَ
َما

َ
أ نَٓٱٓفَ ي نََٓٓزۡيغٓ ٓقُلُوبِِهمِۡٓٓفََّٓٓلِ ُِعو هََٓٓمآَفَيتَب بَ هُٓٓتََشَٰ َِغا ءَٓٱِٓمۡن ِٓٱٓبۡت فِۡتَنة  ۡل

 بتس  اال االخت   ل كم  ءدي قواه تمل ىل:( اا س  ل اال2ل     )(7)آل  م ان: 
َٓحِسَب

َ
نٓنلَاُسٓٱٓأ

َ
ا ٓٓأ ُكو  نُٓيۡتَ

َ
ا ٓٓأ لُو  ُقو نََّٓٓلٓٓوَُهمَۡٓٓءاَمَنآَي ۡفَتُنو  ٢ُٓي

ِيَٓٓفَإَِذا ٓٓ ( ااملذاا ءدي اارنيو ل كم  ءدي قواه تمل ىل: 2ل )(8)ااملنك وت:  وذ
ُ

ِٓفٓٓأ
ِٓٱ َلّٓٓلَل َع ةََٓٓج َعَذابِٓٓنلَاِسٓٱٓفِۡتَن ِ ٓٱَٓك ( احل ق ب ان  ل اال 3ل )(11)ااملنك وت:  ّٓلَل

ُٓٓهمۡٓٓيَۡومَٓٓااتملذيبل كم  ءدي قواه  ز الجمل:  ِٓٱََٓعَ ر نَٓٓنلَا ۡفَتُنو وقُوا ١٣ُٓٓٓي ُٓذ
ََٰذآفِۡتنََتُكمۡٓ يٱَٓه ُِٓٓكنُتمََّٓلِ ِه نَٓٓۦب ۡعِجلُو ( 1ل )(12ل12)ااذا ي ت :  ١٤ٓتَۡسَت

ِنٓٓۡااقتملل كم  ءدي قواه:  ۡفُتمۡٓٓإ نِٓخ
َ

فۡٓٓأ نَٓٱٓتِنَُكمَُٓي ي ا ٓ ََّٓلِ و  ُر ٓإِنََٓٓكَف
نَٓٱ رِي َٰفِ َك آلَُكمََۡٓٓكنُوا ٓٓۡل و   آَعُد بِين  ( ااورل ااورالدل 7ل )(111)اانى  :  ١٠١ٓمُّ

رُۡهمۡٓٱوَٓاال اال تزاللل كم  ءدي قواه تمل ىل:  نٓۡحَذ
َ

ۡفتُِنوكَٓٓأ نٓ َٓي ۡعِضَٓٓع َٓما َٓٓب
َزَلٓ ن

َ
َك ّٓٓلَلُٓٱٓأ ََِلۡ اا ساة اال اا سلل كم  ءدي قواه تمل ىل: ( 2ل )(22)او ئرال :  ٓإ

                                                 

(1 )1/222. 
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ٓن ُرِدَِٓٓوَم هُّٓٓلَلُٓٱٓي نٓۥفِۡتنََت َِكٓٓفَلَ ۡمل نَٓٓۥَلَُٓٓت ِٓٱِٓم ( 2ل )(21)او ئرال :  آ ٓ َشۡيّٓٓلَل
نٓلَمُۡٓٓثمَٓٓاوملذ الل كم  ءدي قواه تمل ىل:  ُهمۡٓٓتَُك نَُت نٓإَِّل ٓٓفِۡت

َ
لُوا ٓٓأ ِٓٱوَٓٓقَا َِنآّلَل َٓرب 

ۡشُِٓٓكَنآَما ِيَُٓم ( اافتنة بملونه ل اال ااتىاوطل اال اامل الل 11ل )(82)النيمل ض:  ٢٣ك
َعۡلَنآَّلَٓٓرَبَناكم  ءدي قواه تمل ىل:  ةٓ ََٓتۡ َقۡومِٓٓفِۡتَن ِۡل يَٓٱٓل  ِِم َٰل )يونيس :  ٨٥ٓلَظ

نَٓٓفََستُۡبَِصُٓ( اونونل كم  ءدي قواه   ح نيه التمل ىل: 11ل )(23 و ٥َٓٓوُيۡبَِصُ
ُِكمُٓ يي 

َ
ِأ ۡمَٓٱٓب نُٓل  . (1ل 3)ااقام :  ٦ٓۡفُتو

الءدددددوم  ياددددي نيندددد قش نيقددددمل بملددددحب هددددذه ااوجددددوه إىل اااغددددة اإلياوزيددددة  دددد  خددددسل 
 ت مج ت ااق آن ااك مي ااىتة اايت ا تخر ته  اار ا ة.

 ءدي اان  الصايلكم  ءدي قواه تمل ىل: الفتنة = الشرك أو اإلشراك ( 1)
َٰٓۡتِلُوُهم َق نََّٓٓلَٓٓحَّتََٰٓٓو َُكو ة ٓٓت نَٓٓفِۡتَن نُٓٱَٓوَيُكو ي ِ ِ ٓٓدل   :   (122)اا ق ال:  ّٓلِلَ

 

M. M. Pickthall    George Sale 

 
    And fight them until     fight  therefore  against them until  

     persecution  is no more.               there  be  no temptation to                

                  idolatry and religion be God's.  

 

A.Yusuf Ali      Pir Salahuddin 

 

 And fight them on until there is     Fight them till aggression  

  no more tumult or oppression      is  vacated, and  the  law 

  and  there  prevail justice and       of  Allah  is  established. 

  faith in God. 
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Zidan and Zidan:         Al-Hâyek 

 
  And continue fighting them until           Fight them on until disbelief 

   there is  no more persecution           disappears, and the religion 

   and God's religion prevails.            of Allah reigns supreme. 

 

نٓل كم  ءددي قواده تملد ىل: الفتنة = الضاللة، أو الضالل( 8)  رِدَِٓٓوَم ٓيُد
هُّٓٓلَلُٓٱ نٓۥفِۡتنََت َِكٓٓفَلَ ۡمل نَٓٓۥَلَُٓٓت ِٓٱِٓم ۡيّٓٓلَل  : (21)او ئرال :  آ ٓ َش
 

M. M. Pickthall      George Sale 

 
 He who Allah doometh unto sin,      And in behalf of him whom God 

 thou  (by thine efforts) wilt  avail   shall resolve to reduce, thou shalt 

 him naught  against Allah.      not prevail with God at all. 

       

      

              

 

A.Yusuf Ali      Pir Salahuddin 

 

 If anyone's trial is intended by    Indeed  if Allah desires to judge 

 God,  thou hast no authority in    a man, you can do nothing to save  

 the least for him against God.   him from the punishment of Allah. 

          
          Zidan and Zidan        Al-Hâyek 

 
 And whoever God desires to test       Anybody whom Allah wants to 

  you cannot avail him anything         mislead, you can do nothing  
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  from God.            for him against Allah 

 
" الشـركيسحظ    هذه اانم ذج اارتمجوة الخريال ان افظة "اافتندة" مبملدىن " 

ياوزية مبمل ن خمتافة ال تقرتا بوفة    ة ءدي اآلي ت ااك مية قر ت مجا إىل اااغة اإل
(ل ءددي persecution    ملن ه  ءدي اان  الصاي. اقدر ال دت مبملدىن "االضدطه د" )
(ل ءدددي aggressionت مجدد ت بكثددولل ال يددران ال يددرانل المبملددىن "ااملددرالان اال ااتملددري" )

 tumult orت مجدددة بدددري صدددسح اادددري ل المبملدددىن "ااشدددغب اال اال دددت راد الااظادددم" )

oppression ل ءدي ت مجة   ر اهلل يو ف  ادي. التملدر ت مجدة احل يدك ق ي دة نيىد و ً إىل)
ل )الهددو ااوجدده ااثدد ين اافتنددة ءدددي disbelief)ااوددواا ل حوددث جملددمل  ملددىن "ااكفدد " )

 ؤافدد ت ااوجددوه الاانظدد ئ (ل  قدد بًس وملددىن "ااشدد ك" ءدددي ااددن  الصددايل الإن اختاددف 
ب انى ة ارتمجة جو ج  ومل ااذي نيقمل ااوجه  اوملنو ن ءدي جوانيب  رال؛ الكذاك ال  

 temptation toنيفىددده اافظدددة اافتندددة مبملدددىن "اإلغدددوا  اال احلدددث  ادددب ااوثنودددة" ) 

idolatry  .) 
" ءدددددي ااددددن  الضــــاللة أو الضــــاللالءدددددوم  يتملاددددق بافظددددة "اافتنددددة" مبملددددىن " 

 doometh) ااق آينل ءقر نيقاا إىل اااغة اإلياوزية مبملىن "ااق    ب إل  الاحلكم به"

unto sin  كمدد  جدد   ءدددي ت مجددة بكثددولل المبملددىن "ااتنقددو ل ااتحقددري اال اإلذالل" (ل
(resolve to reduce ( "  ل كمد  ءددي ت مجدة  دوملل المبملدىن "االبدتس  اال االخت د)trial 
 اددديل ال يدددران ال يدددرانل الهدددو ااوجددده ااث ادددث  كمددد  ءددددي ت مجددد ت   دددر اهلل يو دددف ل(

اوجددددوه الاانظدددد ئ . النيقاددددا ااافظددددة مبملددددىن "احلكددددم اال اافظددددة "اافتنددددة" اددددرى  امدددد   ا
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ل كم  ءدي ت مجدة بدري صدسح اادري . التملدر ت مجدة ااشدول احل يدك (to judgeااق   " )
 (:to mislead .ل الق ا إىل ااوواا) 

" ءدي اان  ااق آينل كم  ءدي الصد أو الصدودال دت افظة "اافتنة" مبملىن "
رُۡهمۡٓٱوَٓقواده تملد ىل:  نٓۡحَذ

َ
نٓ ٓۡفتُِنوكَٓيَٓٓأ ۡعِضَٓٓع َزَلَٓٓمدا َٓٓب ند

َ
َك ّٓٓلَلُٓٱٓأ د ََِلۡ  ٓإ

الااوددر هددو اونددع اال ااودد ف  دد  ااشددي ل كمدد  انيدده اإل دد اض  نددهل الهددو  (.22)او ئددرال: 
. القدر ت مجدا ااافظدة مبملد ن    دة (1)بذاك يكون " نمل ً الصد ء ًل اال ا تن  د ً الانيود اء ً"

 and beware ofاال اات داومل" )  ت  يندة ءددي د جد ت دقتهد ل ءجد  ت مبملدىن "اإلغدوا 

them lest they seduce thee from some part of that  which Allah hath 

revealed unto thee ل كمددد  ءددددي ت مجدددة بكثدددولل المبملدددىن "اإلغددد ا  اال احلدددث  ادددب)
 and be cautions of them, lest they tempt you fromاال تن ع اال االنيو اف" )

part of what God revealed to you  ل كمد  ءدددي ت مجددة  يددران ال يددرانل المبملددىن)
 but beware of them, lest they cause thee to"اارءع إىل اخلطدأل اال اا دسل" )

err from part of those precepts which God hath sent down unto thee  ل)
اع" ل كمدد  ءدددي . الجدد  ت ت مجددة ااافظددة مبملددىن "اات دداومل الاخلددر كمدد  ءدددي ت مجددة  ددومل

 but beware of them lest they beguile theeت مجدة   در اهلل يو دف  ادي: )

from any of that teaching which Allah hath sent down to thee ل الءدي ت مجدة)
 beware lest they beguile you from any of the teaching ofاحل يدك: )

Allah.)   القددد ا إىل  ملدددىن ااودددر اال ااوددد ف  ددد  التملدددر ت مجدددة بدددري صدددسح اادددري
                                                 

 .32( ملجم ااف ظ ااق آن ااك ميل جملمع اااغة اامل بوةل ص 1)
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 and so that you may guard against them lestااشدي ل الب اتد يل الكثد  دقدة: )

they should turn you away from a part of that which Allah has revealed 

to you. . ) 
 اب -" كم  ال د ذاك الكفر   اومل ين ال   وة اافظة "اافتنة"  ملىن "

 نر اب   سضل الاب  ااملم دل الاارا غ ين ل الاب  اوو يل ءدي قواه  ز  -ومل اوث ل  
َمآالجمل: 

َ
أ نَٓٱٓفَ ي ِِهمِۡٓٓفََّٓٓلِ ُِعونََٓٓزۡيغٓ ٓقُلُوب َبهََٓٓمآَفَيتَب هُٓٓتََشَٰ َِغا ءَٓٱِٓمۡن ٓبۡت

ةِٱ فِۡتَن (. الا ف ت ت مجة هذا ااوجه    ااف ظ  ن ظ ال ءدي اااغة 7)آل  م ان:   ۡل
تتف الت د ج ت دقته . ءقر ال دت "اافتنة" مبملىن "ااندزاع اال ااشق ق" كم   اهلرف

 but those in whose hearts is doubt pursue, forsooth, thatءدي ت مجة بكثول: )

which is allegorical seeking dissension  ( :ل الءدي ت مجة احل يك)those in 

whose hearts there is deviation follow the ambiguous verses in order to 

cause dissension. ) :؛ الج  ت مبملىن "االنيشق ق اال ااف قة" كم  ءدي ت مجة  ومل
(but those whose hearts are perverse will follow that which is 

parabolical therin, out love of schism  )  ل ال مبملىن "اخلسف اال ااندزاع" كم
 but those in whose hearts is perversity ر اهلل يو ف  اي: ) ءدي ت مجة  

follow the part therof that is not entirely clear seeking discord  ل المبملىن)
 those who have"ااتح يحب  اب اافتنة الااملوو ن" كم  ءدي ت مجة  يران ال يران : )

deviation in their hearts adhere to what is metaphorical desiring 

sedition اكنه  ال تمل  برقة    اوملىن اوقوود ءدي  الهذه كاه   مل ن  تق  بة (ل
اان  الصايل كم  ال يمل   نه  ملىن " اات اومل"  نر بري صسح ااري ل الإن 
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 those who have a crooked mind follow the verses which areاقرتا: )

indefinite, so that they   may mislead men .)    
ا   ااوجه اخل  س الالخري اافظة "اافتنة" ااذي نياقدي اا دو   اوده ءددي هدذا 

 - ادب  د ومل اوثد ل–"ل كمد  جد   ذادك  الفتنة بعينهـاااتحاومل اوختو  ءهو  ملىن "
 ندددر ابددد   دددسضل الاادددرا غ ينل الابددد  ااملمددد دل الابددد  اودددو يل الكمددد  ال د ءددددي قواددده  دددز 

َعۡلَنآَّلَٓٓرَبَناالجدمل:  ةٓ ََٓتۡ َقۡومِٓٓفِۡتَن ِۡل يَٓٱٓل  ِِم َٰل الاافتندة هند   .(23)يدونيس:  ٨٥ٓلَظ
مبملددىن "ااتىدداوط"ل اال مبملدددىن ادق "ااظهددو   اددب ااغدددريل اال ااظفدد  بدده"ل اي غا تددده اال 
قه ه التملذي ه. يقول اب  كثري ءدي تفىري اآليدة: " بند  ال تظفد هم بند  التىداطهم  اوند  

لهندم  ادب احلدق الحند   ادب اا  طدمل ءوفتندوا بدذاك اي ءوفتندوا ءوظنوا اهنم إمن   اطوا 
. الال د اوملىن نيفىه ا ية  نر ااط ي ءددي قواده: " بند  ال تظهد هم  اوند ل ءدريالا (1)بن "

الجدد   ءدددي تفىددري ااقدد طف : " بندد  ال تنودد هم  (8)اهنددم خددري  ندد ل ءوددزدادالا طغو نيدد ". 
تحند  بدأن تملدذبن   ادب ايدريهم. القد ل  اون  ءوكون ذاك ءتندة اند   د  اادري ل اال ال ع

  هددددر: اوملددددىن ال هتاكندددد  بأيددددري ا ددددرائن ل الال تملددددذبن  بملددددذاا  دددد   نددددركل ءوقددددول 
الج  ت ت مجة افظة "ءتنة"  (2)ا را ني  او ك نيوا  اب حق ه نيىاَّط  اوهم؛ ءوفتنوا". 

 ت مبملدد نم  ت  ينددة قددر ال تملدد دل برقددة  ملن هدد  ءدددي ااددن  ااقدد آينل كمدد  جدد   ءدددي ا هدد
                                                 

 . 112/ 8( تفىري ااق آن ااملظوم ل 1)

ل قرض اه ال اجمله ال ت ذ   الان  وا . د شقل دا  ( خمتو     تفىري ااط يل ليب    حممر ب  صم دح ااتجوف8)
 .812ض ل ص 1222 /هد 1212دا  اافج   اإل س يل ااط ملة ااى د ة ل 

( ابدو   در اهلل حممدر بد  امحددر النيود  ي ااقد طف: اود  ع لحكد ض ااقدد آنل  قودق   در ااد  اق اوهدريل بددريالتل دا  2)
 .  221/ 2ض  1227هد / 1212ل  1ااكت ا اامل يبل ط
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ااتف  دددري ااثسثدددة ااىددد بقة. اقدددر ال دت مبملدددىن "اإلغددد ا  اال اإلغدددوا "ل كمددد  ءددددي ت مجدددة 
(ل  our Lord ! Oh, make us not a lure for the wrongdoing folkبكثدول: )

 our Lord  do not make us a temptation to theالءددي ت مجدة  يدران ال يدران: )

wrongdoers ددب"ل كمدد  ءدددي ت مجددة  ددومل: )(ل المبملددىن "اا اددوىل اال ال oh Lord! 

suffer us not to be afflicted by unjust people    ل المبملىن "االبدتس  اال االخت د)
 our Lord make us  not a trialاال احملنة"ل كم  ءدي ت مجة   ر اهلل يو ف  اي: )

for those who practice oppression رال ال  تتده(ل الاخرياً مبملىن "  ضة انك ية اامل 
 Lord, cause no pleasure to the"ل كمدد  ءدددي ت مجددة بددري صددسح ااددري : )

wrongdoers at our cost  .) 

ااكددد مي الالجوههددد    ددد  خدددسل هدددذا ااتحاودددمل اوختوددد  اددد ملحب اافددد ظ ااقددد آن
اوختافدددةل نيىدددتخا   مو دددة  ددد  اوسحظددد ت تتملادددق بتفىدددري الجدددوه ااقددد آن ااكددد مي 

اوزيةل الاايت  وف نير جه  ءدي خ عة هذه اار ا ة. الاململ    الت مجته  إىل اااغة اإلي
اهدددم  ددد  يظهددد ه هدددذا ااتحاودددمل هدددو ضددد ال ال ااملن يدددة مبوضدددوع اوشدددرتك ااافظدددي ج ني ددد ً 
 تخوو ً    جوانيب تفىري ااق آن ااك مي الت مجة  مل نيوه إىل اااغ ت الجن وة. الءدي 

 -قدرمي وشد الع  ملجدم  د يبهذا اإلطد   تقدوض اار ا دة احل اودة ءددي جزئهد  الخدري ب ات
إياوزي اامشرتك ااافظي ءدي ااق آن ااك مي تكون  ؤاف ت "ااوجوه الاانظ ئ "   جملد ً 
ا    ً اهل ال نطاقد ً و اجملدة الجدوه ااقد آنل كمد  ال دت ءددي هدذه اوؤافد تل الضد طه  
ءدي ضو  ا ه ت تف  ري ااقد آن ااكد ميل ال د    ضد ط نيقاهد  إىل اااغدة الجن ودة ءددي 

 احى  اارتمج ت اوتواء ال الاكث ه  دقة.ضو  
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إنجليزي للمشترك اللفظي فـي القرآن -نحو معجم عربي
 الكريم 

  

يقدرض هددذا اوددز   دد  اا حددث وشدد الع  ملجددم ثندد ئي اااغددة  وضددو ه: اوشددرتك 
ااافظي ءددي  دو ق تفىدري  فد دات ااقد آن ااكد مي الت مجتهد  إىل اااغدة اإلياوزيدة. الهدو 

هدددذا اوملجدددم مـــادة  دددع  ىدددتقملل اكنددده  كمدددمل اار ا دددة احل اودددة. تتكدددون  شددد الع  و 
ل كمد   د ق ذكد هل  د  الافد ظ الااوجدوه ااديت ال دت ءددي  ؤافد ت "ااوجددوه األساسـية

 الاانظ ئ " اايت ا تمرهت  اار ا ة احل اوة الهي: 
كامددةل الحددوايل   123( "ااوجدوه الاانظدد ئ " وق تددمل بدد   دداوم ن ) التشددممل 1) 
( "ااتو  يف: تفىري ااق آن مم  اشت ها امس  ه التو ءا  مل نيوده" 8الجه ً(ل ) 737

( "كشدددف ااىددد ائ  ءددددي  ملدددىن 2الجهددد ً(ل ) 112كامدددة الحدددوايل   113البددد   دددسض )
( 2الجددده(ل ) 111كامدددة الحدددوايل   111ااوجدددوه الالشددد  ه الاانظددد ئ " البددد  ااملمددد د )

كامددة   282 "نيزهددة ال ددا اانددواظ  ءدددي  اددم ااوجددوه الاانظدد ئ " البدد  اوددو ي )حددوايل
( "إصددسح ااوجددوه الاانظدد ئ  ءدددي ااقدد آن ااكدد مي" ااحىددا 3الجهدد ً(ل ) 727الحددوايل 

الجهد ً(. الجتدر  اإلشد  ال إىل ان كتدب  8231كامدة الحدوايل   318اارا غ ين )حوايل 
"ااوجوه الاانظ ئ " تتفدق ءددي كثدري  د  الافد ظ الاالجههد . ءكتد ا  ق تدمل  ادب  د ومل 

بدد   ددسض ءدددي حددوايل  دد ع ال دد ملا كامددةل ءومدد  اوثدد لل يشددرتك  ددع "ااتودد  يف" ال
يتف د هذا الخدري بنحدو ا بملدا كامدة ه تد د  ندر  ق تدمل. كمد  تفوقدا الالجده  درداً 
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 (1)ءدددي كتدد ا  ق تددمل ءدددي ثسثددة  واضددع الءدددي "ااتودد  يف" ءدددي احددر  شدد   وضددمل ً.
ههد . الاختافا  ؤاف ت "ااوجوه الاانظ ئ " اي   ءددي كثدري  د  الافد ظ اوفىد ال الالجو 

ءقدددددر ا،دددددذ بملدددددحب اودددددؤافا  وقدددددف "اوتىددددد همل" ءددددددي إد اج الافددددد ظ الاالجههددددد ل اال 
"اوكمددمل" او ددوف ودد  امهادده غددريهل اال "اوودداح"ل "اادد اءحب" ودد  ال يودداح ذكدد ه  دد  
اوفددد دات الاالجههددد  ءددددي هددددذا اجملددد ل اوتخوددد   ددد   دددد الت تفىدددري آيددد ت ااددددذك  

قول ءدي هن يدة اودز  ااثد ين  د   ؤافده: احلكوم. ءهذا اب  اوو ي  اب   ومل اوث لل ي
" ءهددذا آخدد   دد  انيتخ ندد   دد  كتددب ااوجددوه الاانظدد ئ  اادديت  ت هدد  اوتقددر ونل ال ء ددا 
 نهددد   ددد  ال يوددداح ذكددد هل ال دت ءوهددد   ددد  ااتف  دددري اونقوادددة  ددد  ال بدددأس بدددهل القدددر 
تىدد هاا ءدددي ذكدد  كامدد ت نيقاتهدد   دد  اوفىدد ي ل اددو نيدد قش ق ئاهدد  حمقددق ومددع بددا  

   ااوجوه ءدي الجه الاحرل الاو ءملان  ذاك اتملطمل اكث  ااوجوهل الاكن  تى هان  كثري 
   (8)ءدي ذك     ال بأس بذك ه    اقوال اوتقر ال ءاوملذ ني  اورقق ءدي اا حث". 

اليقول ااشول اإل  ض احلىا اارا غ ين ءدي هذا ااورد اي د ً: " إين تأ ادا  
ه ءوجدرهتم اغفادوا اح ءد ً  د  ااقد آن هلد  كت ا الجوه ااقد آن وق تدمل بد   داوم ن الغدري 

كت ا  ىتقمل  ادب  د  صدنفوه ال د  ت كدوه  نده الجملاتده  الجوه كثريال ءملمرت إىل  ممل
  وبد ً  اددب حدد الف اوملجددم اوىددهمل  اددب ااندد ظ  ءودده  ط املتدده ال اددب اوددتملام حفظدده." 

الاملدددمل  سحظدددد ت اادددرا غ ين الابدددد  اودددو ي هددددذه ممددد  يددددر و إىل ضددد ال ال   اجملددددة  (2)

                                                 

 .82( ااتو  يفل اوقر ةل ص 1)
 .822/ 8( نيزهة ال ا اانواظ  ءدي  ام ااوجوه الاانظ ئ ل 8)
 .11( "إصسح ااوجوه الاانظ ئ  ءدي ااق آن ااك مي"ل خط ة ااكت ال ص 2)
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"ااوجوه الاانظ ئ " الااترقوق ءدوم  ال د ءوه     الجوه الاختسف ءوهد ل الذادك  ؤاف ت 
 ضم  خطة إ راد  ملجم اوشرتك ااافظي. 

ب إلض ءة إىل او اجدع ال   دوة ااديت  د ق ذك هد ل يملتمدر اوملجدم ءددي   دتده  
   قا اإلش  ال إىل بمل ه  ءدي اان   ثمل:  مساندة مراجع اب 

 جملمع اااغة اامل بوة.  ملجم ااف ظ ااق آن ااك ميل  (1)
  ملرتك الق ان ءدي إ ج   ااق آنل ااىووطي.  (2)
 اوف دات ءدي غ يب ااق آنل اا اغب الصفه ين.  (3)
 ملجدددددم الافددددد ظ الال دددددسض ااق آنيودددددةل حملمدددددر إمس  ودددددمل إبددددد اهوم )دا  اانوددددد    (4)

 ض.1212هد/1222ااط   ةل ااق ه ال 
 در اا د قي )دا  اافكد ل اوملجم اوفه س لاف ظ ااق آن ااك ميل حملمر ءدؤاد    (5)

 ض(. 1227هد/ 1217بريالت 
 ودددددطاح ت ق آنيودددددةل اادددددركتو  صددددد ـ   دددددومة )او  ملدددددة اامل وودددددة ااملادددددوض   (6)

 ض(.1222هد/1212اإل س وةل انرن 
اارتمجدددد ن الااددددراومل آليدددد ت ااتنزيددددمل ل ااشددددول اوختدددد   امحددددر ااشددددنقوطي )دا    (7)

  الضة ااوغريل اا ي ض(.
إياودددزيل اادددركتو    دددر اهلل   ددد س - يبقددد  وس اافددد ظ ااقددد آن ااكددد مي ل  ددد  (8)

 ض(.1222هد/ 1212اانرالي )دا  ااش القل 
 The Holy)ااق آن ااك مي: ت مجة إياوزية  فى الل امل ر اهلل محودر ااودريقي   (9)

Qur’ân: English Translation with explanatory notes, Islamic Book 
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Center, Lahore  1977 ). 
 The)مجدددة الااتفىدددريل ليب ال ادددب اودددودالدي  ملددد ين ااقددد آن ااكددد مي : اارت  (11)

Meaning of the Holy Qurân, Islamic Publications, 

Lahore 1982 )اإلياوزية ااىتة اايت  .  هذا ب إلض ءة إىل اارتمج ت اامل بوة
 ا تخر ته  اار ا ة.

ل  ادب بملدحب تـدقيقها مل ين الاف ظ اايت يشدماه  اوملجدم المراجعة التملتمر  
ف  ري )خ صة تاك اايت تملتمدر  ادب  دنهج ااتفىدري ب ودأثو (ل ال درد  د  ا ه ت اات

( جدد  ع اا ودد ن  دد  1) اار ا دد ت اااغويددة اارالاوددة اوتملاقددة بدد ان  ااقدد آينل ال نهدد :
( اود  ع لحكد ض ااقد آنل 8هدد(ل )211تأاليمل آي ااق آنل الب  ج ي  ااطد ي )ت 

آن ااملظددوم ل البدد  كثددري )ت ( تفىددري ااقدد  2هددد(ل )171ليب   ددر اهلل ااقدد طف )ت
( ااددددر  اونثددددو  ءدددددي ااتفىددددري ب وددددأثو ل وددددسل ااددددري  ااىددددووطي )ت 2هددددد(ل )772
(  دددد   1هددددد( ل )871( تأاليددددمل  شددددكمل ااقدددد آنل البدددد  قتو ددددة )ت 3هددددد( ل )211

 هد(ل الغريه . 811ااق آنل ليب   ورال  ملم  ب  اوثىن ااتومي )ت 
   ة اات اوة:اخلطوات اامل منهج إعداد المعجماليشممل  

حوددددد  الافددددد ظ ااق آنيودددددة ااددددديت اتفقدددددا  اوهددددد   ؤافددددد ت "ااوجدددددوه الاانظددددد ئ "ل  (1)
مادة معجمية مبدئية أساسية قابلـة الإ ق ط    تك    نه ل الا تم د احلوواة 

  لللتوسيع
 ل ال  اجملته ل الإ جد ع بمل ده  إىل ااد ملحبعينة األلفاظ األساسيةالجوه  حو ( 8)

الجددوه الافددد ظ  ددد  خدددسل ا هددد ت ااتف  دددريل الااتأكدددر  ددد   اآلخدد   ددد  ا كددد ل
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 الاوو د  اوى نيرال ل الاار ا  ت ذات ااملسقة اوذكو ال ا سهل
  ت ة ت تو د  هج ئود ً كمد  ال دت اصدوهل   -الاف ظ ااق آنيوة–إد اج   دال اوملجم ( 2)

 ءدي اومل جم اااغوية اوتراالاةل 
اىدددملل كدددمل الجددده اوحدددرهل إد اج الالجددده اال اوملددد ين اوختافدددة اكدددمل افظدددة ب اتى (4)

تىدد د  تدده اآليدد ت اانظدد ئ  اادديت  مادده مبختاددف صددوغه ااودد ءوة؛   يددر ج ءدددي 
او نيددب اإلياوددزيل  قدد بًس اكددمل الجددهل ت مجتدده اإلياوزيددةل تت ملهدد  امسدد   ااىددو  
الا ق ض اآلي ت اوط بقة انظ ئ  ااوجه اوملال  ع االجتهد دل قدر  اإل كد نل ءددي 

  مل ين ااافظةلحو  نيظ ئ  كمل  ملىن    
ا ددتخراض حددواتم بتفىددريات التوضددوح ت خمتودد ال  نددر اا دد ال ال تىدد  ر  اددب  (5)

 ءهم الجوه اان  اامل يبل الجتاوه  ءدي ني  اااغة اهلرف= اااغة اإلياوزية.
بملر هدذا ااملد ض ااىد يع خلطدة إ دراد اوملجدم ل خناد  ءددوم  يادي إىل تقدرمي  
" البملددددحب االجههدددد  هــــدي دددد  اوملجددددم  دددد  خددددسل افظددددة " مبســــ  تقريبــــي نمــــوذ 
 اوتملردال. 
ال د تفىري افظة "هري"  اب  رد ك ري    الالجه اتفق  ام   "ااوجوه         

الاانظ ئ " بوفة    ة  اب   ملة  ش  تفىريًا  نه ل نيىتمل ض بمل ه  ءدي    ياي: 
وَٓٓل كم  ءدي قواه تمل ىل: البيان( 1)

َ
ۡهدِٓٓلَمۡٓٓأ َُهمَۡٓٓي ۡكَنآَكمۡٓٓل ۡهلَ

َ
نٓأ ِِٓٓم ۡبل ِٓهمَق

نَٓ ِ نِٓٱٓم  و ُر ُق ۡمُشونَٓٓۡل ( اإلمي نل كم  ءدي قواه تمل ىل: 8ل )(81)ااىجرال:  َي
ُٓزِيد ينَٓٱّٓلَلُٓٱَٓوَي ۡوا ٓٱََّٓلِ ى ٓٓۡهَتَد اار وال اال اار   ل كم  ( 2ل )(71)  مي:  ُٓهد 
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َُٰهمٓۡ :ءدي قواه  ز الجمل َعۡلَن ةٓ ٓوََج َِم ئ
َ

نَٓٓأ ۡهُدو ۡمرِنَآَي
َ

ِأ ( 2ل )(72)الني و  :  ٓب
وٓٓۡا ش دل كم  ءدي قواه تمل ىل: ا

َ
ِجدُٓٓأ

َ
ٓٓأ ِٓٱََٓعَ ر ىٓنلَا ( 3ل )(11)طه:  ١٠ُٓهد 

َآااىنةل كم  ءدي قواه تمل ىل:  ابَا َءنَآوََجۡدنَا ٓٓإِن ٓىَٓء ة ََٓٓعَ َم
ُ

ٓىِٓإَونَآأ ِمََٓعَ َٰرِه َٓءاَث
نَٓ و ۡهَتُد وٓ ( اال رتج عل كم  ءدي قواه تمل ىل: 1ل )(88)اازخ ف:  ٢٢ٓمُّ

ُ
ئَِكٓأ َٓلى

ِهمۡٓ َٰتٓ َٓعلَۡي نَٓصلََو ِ ِِهمۡٓٓم  ة  َٓٓرب  رَۡۡحَ َِكَٓٓو ئ َلى و 
ُ

نَٓٱُٓهمَُٓٓوأ و ۡهَتُد ُۡم )اا ق ال:  ١٥٧ٓل

َلٓٓ ( اومل ءةل كم  ءدي قواه تمل ىل: 7ل )(137 َع َهآلَُكمۡٓٓوََج ٓٓفِي ل  مُۡٓٓسُب َعَلُك َٓل
نَٓ و ۡهَتُد  ل الغريه .  (11)اازخ ف:  ١٠َٓت
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 هـ د ي
                                                بببببببببببببببببببببببببببببب      ببببببب

 guidance, guiding:                          :هدى

 ;direct; lead                 هرى يهري هري  الهرى 

 show the wayءهو ه د: ا شر الدل؛                               الهرايةل 
 ترى يهتري: ا رتشر. الاه

 القر ج  ت ااافظة و  ياي: 
 show, demonstrate (1)   :                    إي  ح: إظه  ل البيان( 1)

 ت وا: كم  ءدي قواه تمل ىل:                                           
َٓو

َ
دِٓٓلَمۡٓٓأ ۡه َُهمَۡٓٓي مۡٓٓل آَك ۡكَن ۡهلَ

َ
نٓأ ِِهمِٓم نََٓٓقۡبل ِ رُٓٱٓم  ُق نِٓۡل     (81)ااىجرال:  (1)ٓو

(Is it not guidance [a demonstration]  
   for them how many generations                     We destroyed before them) 

(al-Sajdah: 26)                                                       
 :also in                                      ال   نيظ ئ ه :

 (Luqmân:31) ;(al-Baqarah:5) (؛                      21(؛ )اقم ن: 3)اا ق ال:

 ;(al-Insân: 4) ;(Fussilat: 17)(؛                      2(؛ )اإلنيى ن: 17)ءواا: 
  ;(al-Sajdah: 46) ;(al-Balad: 10)(؛                  21(؛ )ااىجرال: 11)اا ار:

                                                 

( يقددددول ااقدددد طف س تفىددددري اآليددددة: "االه ني ددددا هلددددم إهسكندددد  ااقدددد الن ااكدددد ء ال  دددد  قدددد اهم" )اودددد  ع لحكدددد ض ااقدددد آن 1)
( اليقددول ابدد  كثددري س تفىددري اآليددة:" اال ه ني ددا ااددذي  يىددتخافون س ال ض  دد  بملددر إهددسك آخدد ي  قدد اهم  12/111

 (.8/272ك نيوا اهاه  ءى  الا  ريهتم ال ماوا ا م هلم ال توا  اب  هبم". )تفىري ااق آن ااملظوم 
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                  .etc ;(Tâhâ: 128) ;(al-A'râf: 100) (؛182 طده:(؛ )111 ال  اف:)
 هـ د ي

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 :faith, belief (2)                                                 اإليمان:( 8) 
 كم  ءدي قواه تمل ىل:     
 ُٓٓۡهم ةٓ ٓإَِن ِِهمَۡٓٓءاَمُنوا ٓٓفِۡتَي َِرب  َُٰهمۡٓٓب َن زِۡد ىَٓو                                          (1). (12)ااكهف:  ١٣ُٓهد 

(they were youths who                    
believed in their Lord 

and We increased them           

in faith [in guidance]) (al-Kahf: 13).
(2)

   

                                                                               :also in    ال   نيظ ئ ه :
 ;(Saba':32) ;(Mariyam: 76)(؛                         28(؛ )  أ: 71)  مي: 

 ;(al-Naml: 27) ;(al-Zukhruf: 49) (؛             87(؛ )اانممل: 22)اازخ ف: 

  (al-Kahf: 57) ;(Muhammad: 17)        (     37(؛ )ااكهف: 17)حممر: 
 ( الدعوة، الدعاء:2)
 ( المعرفة:2)

                                                 

ه اآليددة الغريهدد  ل القدد اوا بزيدد دال اإلميدد ن ( يشددري ابدد  كثددري إىل ان غددري الاحددر  دد  الئمددة ك ا خدد  ي الغددريه ا ددتراوا هبددذ1)
(ل القد ل تملد ىل: 17التف ضاهل الانيه يزير الينق ل الهلذا ق ل تمل ىل: )الااذي  اهترالا  ادهم هرى الآت هم تقدواهم( )حممدر:

 (.2/181( )تفىري ااق آن ااملظومل 182)ااتوبة:  )ءأ   ااذي  آ نوا ءزادهتم إمي ني ً الهم يىت ش الن(

(2) The point here is that faith is cumulative. Allah increased their faith  and advanced 

them in guidance, which carried them  higher and higher on the road to the Truth. 

(A.Y. Ali, the Meaning of the Glorious Qur'ân, vol. 1, p. 731). 
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 ( السنة:   إلخ. 3)

 الخـاتمة: 
  

تن الاددا اار ا ددة احل اوددة  وضددوع اوشددرتك ااافظددي  دد  خددسل كتددب "ااوجددوه 
الاانظ ئ "ل اايت تملر  امد ً  د  اقدرض  ادوض ااقد آن ااكد ميل الء  د ً  تخوود ً  د  ءد الع 

 ه. ءهدددي تملدددىن يب نيدددب  ددد  جوانيدددب اإل جددد   ااقددد آين: افظددده ال ملنددد ه. تفىدددريه التدددرب
الاوشرتك ااافظيل  اب الجه اخلووصل الجه    ا ظم الجوه إ جد  ه. كمد  تن الادا 
اار ا دددة  وضددددوع نيقدددمل الافدددد ظ ااق آنيودددة الالجوههدددد  إىل اااغدددة اإلياوزيددددة  ددد  خددددسل 

الغددري  ىدداما ءدددي  مو ددة  دد  اارتمجدد ت اوتراالاددة اادديت قدد ض هبدد   رتمجددون  ىددامون 
حقب   نوة خمتافة. الق  ا اار ا ة ب حث ظ ه ال اوشرتك ءدي اإلط   اانظ ي اامل ض 
ار ا  ت ااافظ الاوملىن ءدي اارتاث اااغوي اامل يبل الءدي   ل او حث اخل ص برالاة 
ااف ظ ااق آن ااك ميل ءدي بملريه اانظ ي الااتط وقي اارتمجديل الذادك هبدرف ا تقود   

إياودددزي  -وهدددم  ددد  جوانيدددب اا حدددث ااقددد آينل الااتقدددرمي وملجدددم  ددد يبهدددذا او نيدددب ا
اامشدددرتك ااافظدددي ءددددي ااقددد آن  ىددد مهة  تواضدددملة ءددددي توضدددوح الجدددوه ااقددد آن ااكددد مي 
التملموم ء ئرهت  با ااق ا  اوىاما غري ااملد ا خ صدةل الاوهتمدا بر ا دة كتد ا اهلل 

يدة اال ااتحاواودةل نيىدتخا  اال ت مجة  مل نيوه    ة. ال   خسل جوانيب اار ا دة اانظ  
  مو ة    اوسحظ ت امهه     ياي:

( تملددددر د ا دددد ت "ااوجددددوه الاانظدددد ئ " د ا دددد ت ا   ددددوة  تخووددددة ءدددددي 1) 
  دهتدد ل  تفدد دال ءدددي  نهجهدد . ءهددي تقددوض بشدد ح ااافددظ ااقدد آين ااواحددر ءدددي  ددو ق ته 
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آليددد ت اوتملدددردال   وندددة  مل نيوددده الصددداوة الااف  ودددة ل حودددث جتمدددع ءددددي  كددد ن الاحدددر ا
"اوتحددرال اوملددىن" اال اآليدد ت اوتحرثددة  دد   وضددوع الاحددر. الاملددمل هددذا نيددوع  دد  انيددواع 
"ااتفىدددري اووضدددو ي" اال "تفىدددري ااقددد آن بددد اق آن"ل اادددذي يملدددر االل نيدددوع  ددد  انيدددواع 
ااتفىددددري الامس هدددد ل كمدددد  اكددددر ذاددددك ااىدددداف ااودددد ـ. الاملددددمل اا حددددث احلددددريث ءدددددي 

اددرتاثل الحفددظ هدددذا اانددوع ااملظددوم  ددد  "ااوجددوه الاانظدد ئ " يندددر ج ءدددي إطدد   إحوددد   ا
 ااتفىري= ااتفىري ب وأثو . 

(  ت ج  ؤاف ت "ااوجوه الاانظ ئ " إىل   اجملة الترقوق الإصسحل خ صة 8) 
ءددددددي ضدددددو  حددددد الت "اادددددنق "ل اال "اإلغفددددد لل اال "ااتىددددد همل" ءددددددي إد اج الافددددد ظ 

اإلش  ال الالجوهه ل ال رض إ ج ع بملحب هذه ااوجوه إىل بملحبل الغري ذاكل كم  عا 
إىل ذادك  د بق ً  ادب اىد ن بملدحب اودؤافا ءددي هدذا احلقدمل ااملامدي ك ادرا غ ين الابد  

 اوو ي.
التت دددح امهودددة   اجملدددة هدددذه اوؤافددد ت خ صدددة ءددددي إطددد   ا تم دهددد   ودددر اً 

 ا    ً ارتمجة اوشرتك ااافظي ااق آين إىل اااغ ت الجن وة. 
ظدي ءددي ااقد آن ااكد مي  د  ( ا ف   اودمل اانمد ذج اارتمجودة اامشدرتك اااف2) 

  نيت ئج خمتافة نيىتخا   نه     ياي:
)ا( ت  ي  د ج ت ال  نية الاارقة ءدي اانم ذج اارتمجوة اوملتمرال . ءملاب   ومل  

اوثددد لل جددد  ت ت مجدددة افظدددة "اادددذل" مبملدددىن "ااقادددة" ءددددي اادددن  الصدددايل مبملددد دالت 
اودددددرا ال بددددد ال د ا " خمتافدددددة غدددددري صددددد ئ ة احو نيددددد : ءقدددددر ال دت مبملدددددىن "ااوضددددد  ةل اال 

((comtemptible " ل  نددددر حممددددر     ددددرالك بكثددددولل المبملددددىن "ااملددددو  اال شددددرال اافقدددد



 

 47 

(beggarly( "ل  نددر بددري صددسح ااددري ل المبملددىن "ااددذل الاخلددزي)humiliated ل  نددر)
كمد  ءددي ت مجدة جدو ج  ل(inferior in numberااشول احل يدكل المبملدىن "قادة ااملدرد" )

ال اقد ا إىل ااودواا. )الميكد  ااقد    ااملدودال إىل او نيدب  ومل. الاملدمل اارتمجدة الخدري 
 ااتحاواي اسطسع  اب ا ثاة خمتافة اخ ى(. 

ل ممدد  جملددمل literality))ا( اتىددما اارتمجدد ت بوددفة    ددة بطدد بع احل ءوددة ) 
 نه  ت مج ت غري ط وملوةل الغري ق د ال  اب ااتمل ري    ظسل اومل ين اال اوملد ين ااث نيودة 

ال دت ءددي اادن   - اب   ومل اوث ل ال احلود -اف ظ. ءافظة "ا ة" اال ااىو قوة األ
ااقدد آين بأالجدده خمتافددة : ااملودد ة اال اوم  ددةل اواددةل احلددا اال ااىددنال ااقددوضل اإل دد ضل 

الهددي اارتمجددة احل ءوددة –" nationااوددنفل ال ددم اخل اوددةل الغددري ذاددك. غددري ان افظددة "
اًل اامملدد ين اوختافددة ءدددي ااددن  ا ددتخر ا ءدددي غ اددب الحودد ن  ملدد د -اافظددة "ا ددة"

الصدداي. الح ءوددة اارتمجددةل بددس شددك قددر تددؤث  س ا  نيتهدد  الدقتهدد ل كمدد  تددؤث   ددا  ً س 
ءهم  ق صر اان  ااق آين. كم  ان اارتمجة احل ءوة ت كدز  د دال  ادب اوملد ين ال   دوة 
ين اال الالاوة األاف ظ الهتممل جوانيب ه  ة اخ ى    جوانيب دالاة اان  ال نه  اومل 

 اإل  ئوة الال اوبوةل الاال تخرا  ت ااكن ئوةل الغريه ل مم  يتموز به اان  ااق آين.    

ل الط ق ااتمل ري ءوهد  الا  او ه  ب ااغة اامل بوة ض ال ال  مل ءة اورتجم اات  ة )ج( 
الخ ى كملاوض احلريثل الااق ا اتل الاصول ااري ل الاصول  الاإلو ض يبماة    ااملاوض
الب اتدد يل  رتمجدد ً -ااملاددوض اادديت ال ميكدد  ان يكددون اوفىدد   فىدد اً   اافقددهل الغريهدد   دد  

بدددرالهن . غدددري ان غ ا ودددة اورتمجددا وملددد ين ااقددد آن ااكددد مي  دد  ااتددد  يل  ددد  غدددري  - ددؤث اً 
ااند طقا هبدد . الهند  يكمدد  اخلاددملل القدر تثدد   ااتىدد  الت اال ااشدكوك حددول صددسحوة 
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 مل غددري اوىدداما . ءدد ان  ااقدد آينااتفىددري ال دد    اارتمجددة  اددب يددر غددري ااملدد ا ل بدد
كسض اهللل الد تو  ال ة ءدي كمل    يهم دينه  الدنيو ه ل القر نيزل باى ن   يب   ال 
الااملدد ا "اد ى بدده الا الى ااغتدده". اددذا ا ددتنر اوفىدد الن  دد  ااىدداف الاخلاددف ااودد ـ 
بودددفة    دددة إىل اااغدددةل الات ملدددوا  ددد  مجادددة  ددد  ات ملدددوهل اودددنهج ااتحاوادددي ءددددي تفىدددري 

وددوص ااقدد آن ااكدد ميل يقوندد  بددأن " ددس ة ااقدد آن"  دد  اااحدد  الااتح يددفل  نوطددة ني
بىددس ة تفىددريهل ال ددس ة ااتفىددري  نوطددة "بدديداا اوفىدد " الاادديت تشددممل إىل ج نيددب 
اآلداا "اووضو وة" ال"اانفىوة"ل "اآلداا اافنوة" اايت تشممل اإلح طة ااش  اة باغة 

وس بدددا ال دددم  ددد  "االر  ددد  اامل  ضدددةل ااملددد ا الحنوهددد  ال ادددوض  مل نيوهددد  البو هنددد . الاددد
الاا ودد ن الاتىدد ع اجملدد ل  دد  االتوتدده ااملدد ا خوووددب  دد  اهللل ودد  ا هودده ءدددي اا  ددول 
الا اده    إق  ة ااراومل  اب ني وته ب اكتد ا..."ل كمد  اشد   إىل ذادك ابد  قتو دة ءددي 

 "تأاليمل  شكمل ااق آن".   
ااغد ت الجن ودة. ءملدرد )د( ض ال ال حو  ت مج ت  مل ين ااقد آن ااكد مي إىل ا 

اارتمجدد ت اإلياوزيددة اوتراالاددة الحددره  ك ددري ال تزايددر. الهددي ءدددي غ ا وتهدد  نيتدد ج جهددود 
ء دية قر تكون  شوائوة ال تى  ة. اذا يتطاب ال   إ  دال اانظ  ءدي هذه اارتمج ت 
النيقدددره  ال  اجملتهددد ل الت ددد   ددد  يوددداح  نهددد  الااملمدددمل  ادددب نيشددد ه التراالادددهل الا دددت مل د 

 ااوحوحةل النيش  ق ئمدة مبد  يوداح ال د ال يوداح  نهد ؛ اوكدون ااقد    اارتمج ت غري
 اب بونة    ا  ه. التملر انيشطة  مع اواك ءهر اط   ة اووحف ااش يف ب ورينة 

ااملن يددة بكتدد ا اهلل التفىددريه النيشدد   اونددو ال ءدددي هددذا ااوددرد  ثدد ال طو دد   تددذى بدده ءدددي
  او ه.
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ملدددد ين اادددددذك  احلكدددددوم  مدددددًس )هددددد( ضددددد ال ال ان تكدددددون كددددمل ت مجدددددة جريدددددرال و 
" ؤ ىدددد تو " يددددتم ءدددددي إطدددد    ؤ ىدددد ت اال هوئدددد ت ال نظمدددد ت   بوددددة إ ددددس وة اال 
ب اتنىددوق  ملهدد ل التشدد ف  اودده ودد ن خمتافددة ذات ،وودد ت ال ددؤهست   اوددة ءدددي 

 ااملاوض اااغوية اال اارتمجوة اال ااش  وةل اال ااتقنوةل اال غريه .  

مددد  يتملادددق بأافددد ظ ااقددد آن ااكددد مي )ال( ضددد ال ال ا دددتم ا  اا حدددث التو دددومله ءو  
الالجوههدددد  خ صددددةل البدددد ان  ااقدددد آين    ددددة ا ددددتن داً إىل تدددد اث ااىدددداف ااملظددددوم ءدددددي 
ااتفىدددري الاا حدددث اااغدددويل الغريهددد ل الءددددي ظدددمل  ددد  ا دددتجر  ددد  اءكددد   ضدددم   ادددم 

 اانووص خ صةل ال اوض اااغة الاارتمجة    ة.  
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 مـراجـع البحث
 

 المراجع العربية -1
ل ااقد ه الل 8حممر إمس  ومل:  ملجم الاف ظ الال دسض ااق آنيودةل طإب اهومل   (1)

 ض. 1212دا  اافك  اامل يبل 
ابد  جدد ل ابددو اافددتح  ثمدد ن: اخلود ئ :  قوددق حممددر  اددي اانجدد  ل دا    (8)

 ض.1238ااكتب اوو يةل ااق ه ال 
ل  ط ملددة  اددس 1ابدد  د يددرل ابددو بكدد  حممددر بدد  حىدد : مجهدد ال اااغددةل ط  (2)

 هد.  1223م نيوةل حور آب د اارك ل دائ ال اومل  ف ااملث
اب   سضل   : ااتو  يف: تفىدري ااقد آن ممد  اشدت ها امسد  ه التود ءا   (2)

 ض.  1272 مل نيوهل  قوق هنر شافل ااش كة ااتونيىوة ااتو يعل تونيس 
ابدد  ءدد  سل ابددو احلىددا امحددر بدد   ك يدد : ااودد حف ءدددي ءقدده اااغددة ال ددن    (3)

 ض. 1211هد/1282وةل ااق ه الل اامل ا ءدي كس ه ل اوكت ة ااىاف
ابدد  قتو ددةل ابددو حممددر   ددر اهلل بدد   ىددام: تأاليددمل  شددكمل ااقدد آن ل شدد حه   (1)

 هد.1222ل 8النيش ه ااىور امحر صق ل دا  اارتاث ل ااق ه الل ط
ابدد  قددوم اوو يددةل ابددو   ددر اهلل: ا ددسض اوددوقملا  دد   ا ااملدد وا:  قوددق   (7)

هددد/ 1272ااتج  يدةل  ود ل  ل اوكت دة1حممدر حمودي اادري    در احلموددرل ط
 ض.  1221
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ابدددد  كثددددريل ابددددو اافددددرا  احلدددد ءظ: تفىددددري ااقدددد آن ااملظددددومل كتددددب هوا شدددده   (2)
 ض. 1222هد/ 1212الض طه حىا ب  إب اهوم  ه انل دا  اافك  ل 

اآل ريل  وف ااري  ابو احلى  : اإلحك ض ءدي اصدول الحكد ض:  ط ملدة  (2)
 ض.1212هد/ 1227حممر  اي ص وح الاالالدهل ااق ه ال 

اا اخدديل  ق تددمل بدد   دداوم ن: الشدد  ه الاانظدد ئ  ءدددي ااقدد آن ااكدد مي. د ا ددة    (11)
 ض.1273ال قوق   ر اهلل حممود ل اهلوئة اوو ية اامل  ة ااكت ال ااق ه الل 

ااتجوفل ابدو  د  حممدر بد  صدم دح: خمتود   د  تفىدري ااطد يل   اجملدة   (11)
 ض .1222/ هد1212ل  1  الان  وا ل د شقل دا  اافج  اإل س يل ط

ااتومدديل ابددو   وددرال  ملمدد  بدد  اوثددىن:  دد   ااقدد آنل    ضدده بأصددواه ال اددق  (18)
 ض. 1271ل دا  اافك ل 8 اوه حممر ءؤاد  زكال ط

اارا غ ينل احلىدا بد  حممدر: إصدسح ااوجدوه الاانظد ئ  ءددي ااقد آن ااكد مي.  (12)
حققددده الاصددداحه   ددددر ااملزيدددز  ددددور الهدددملل دا  ااملاددددم اامسيدددال بددددريالتل 

 ض.1271
اا اغب الصفه ينل احلىا ب  حممر: اوف دات ءدي غ يدب ااقد آنل  قودق  (12)

 ض. 1211حممر  ور كوسينل  ط ملة  وطفب اا  يب احلافل ااق ه الل 
ااز كشيل بدر  اادري  حممدر بد    در اهلل: اا هد ن ءددي  ادوض ااقد آنل  قودق  (13)

 ض. 1237حممر ابو ااف مل إب اهومل دا  إحو   ااكتب اامل بوةل ااق ه الل 

اازخمش يل ابو ااق  م: ااكشد ف  د  حقد ئق ااتنزيدمل ال ودون الق اليدمل ءددي  (11)
 ض. 1222الجوه ااتأاليملل  ط ملة  وطفي اا  يب احلافل ااق ه ال 
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ااىووطيل جسل ااري : اوزهد  ءددي  ادوض اااغدة الانيوا هد ل شد حه الصدححه  (17)
ال نون  وضو  تهل  اي حممر اا ج الي الحممر امحر ج د اووىل بك الحممر 

محددددر جدددد د اوددددوىل بددددك الحممددددر ابددددو ااف ددددمل إبدددد اهومل  نشددددو ات اوكت ددددة ا
 ض. 1221هد/ 1211ااملو يةل صورال بريالتل 

ل  قودق حممدر ابدو 1ااىووطيل جسل ااري : اإلتق ن ءدي  ادوض ااقد آنل ج (12)
 ض.1217ااف مل إب اهومل  ط ملة اوشهر احلىو ل ااق ه الل 

جدد   ااقدد آنل  قوددق  اددي ااىددووطيل جددسل ااددري :  ملددرتك القدد ان ءدددي إ  (12)
 اا ج الي ل دا  اافك  اامل يبل )برالن ت  يل(. 

ااىددووطيل جددسل ااددري : ااددر  اونثددو  ءدددي ااتفىددري ب وددأثو ل ضدد ط ااددن   (81)
الااتوحوح الإ ن د اآلي ت الالضع احلواشي الاافهد  س بإشد اف دا  اافكد ل 

 ض.1222هد/1212بريالتل 
ول الحكد ض: تملاودق حممدر  ااش طفل إب اهوم ب   و ب: اوواءقد ت ءددي اصد (81)

 هد.1221اخل   حىال توحوح حممر  نريل اوط ملة ااىافوةل  و ل 
ااشدددنقوطيل اوختددد   امحددددر حممدددود: اارتمجددد ن الااددددراومل آليددد ت ااتنزيددددملل دا   (88)

  الضة ااوغريل اا ي ض )برالن ت  يل(.
ل دا  ااملاددم اامسيددال 2ااودد ـل صدد حي:    حددث ءدددي  اددوض ااقدد آنل ط  (82)

 ن ت  يل(.بريالت ) برال 
ااودددغريل حممدددر حىدددا: او ددد د  اامل  دددة اتفىدددري ااقددد آن ااكددد ميل اوؤ ىدددة  (82)

 ض. 1222هد 1212او  ملوة اار ا  ت الاانش  الااتو يعل بريالتل 
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ااط يل حممر ب  ج ي : ج  ع اا و ن    تأاليمل آي ااق آن.  قوق ال، يج  (83)
 حممود الامحر ش ك  ل دا  اومل  ف مبو ل )برالن ت  يل(.

صددد ـ  ودددطاح ت ق آنيودددةل او  ملدددة اامل وودددة ااملادددوض اإل دددس وةل   دددومةل  (81)
 ض. 1222انرن 

 ض.1222 م ل امحر خمت    م :  ام اارالاةل   ه ااكتبل ااق ه ال  (87)
ل ااىدنة 11281ااملوءديل حممر:  ق باة خ صدةل ج يدرال "اا يد ض"ل ااملدرد  (82)

 .8ض. ص 8111نيوءم   2هد/ 1281شمل  ن  12ااى بملة الااثسثونل 
ل ابو ح  ر حممر ب  حممر ااطو ي: اوىتودفب  د   ادم الصدول: ااغزايل (82)

 هد .1288ل اوط ملة ال رييةل بوالق 1ط
ااقد طفل ابددو   ددر اهلل حممددر بدد  امحددر النيودد  ي: اودد  ع لحكدد ض ااقدد آنل  (21)

 ض. 1227ل 1 قوق   ر اا  اق اوهريل بريالتل دا  ااكت ا اامل يبل ط
لافدد ظ ااقدد آن ااكدد مي.  اددة ااددرتاث  كدد ديل  ددملر: بددذال  اار ا ددة اارالاوددة (21)

هدد/ين ي   1217ل ااىنة ااى بملة  ش الل )شمل  ن 11اامل يبل د شقل ااملرد
 ض.1227

 ض. 1223  هرل   ر ااك مي: اارالاة  نر اامل ا.  م نل ال دنل  (28)
 ملجدددم اافددد ظ ااقددد آن ااكددد مي:  مدددع اااغدددة اامل بودددةل ااط ملدددة ااث نيودددةل اهلوئدددة  (22)

 ض. 1271هد/1221ف الاانش ل اوو ية اامل  ة ااتأاو

 وسدل خ ار: اوملىن  ندر اا سغودا: ااىدك كي منوذجد ل ءددي صدن  ة اوملدىن  (22)
 ض.1228التأاليمل اان .  نشو ات كاوة اآلداا مبنوبةل تونيسل 
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ل دا  1ااندددددددراليل   دددددددر اهلل   ددددددد س: قددددددد  وس اافددددددد ظ ااقددددددد آن ااكددددددد ميل ط (23)
 ض.       1222ااش القلجرالل اوماكة اامل بوة ااىملوديةل 

اانددوي يل حممددر يوددب: اوملددىن  نددر اوفىدد ي : ااطدد ي منوذجدد  ءدددي: صددن  ة  (21)
-222ضل ص 1228كاوددة اآلداا مبنوبددةل تددونيسل  اوملددىن التأاليددمل ااددن .

222  . 
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