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 دبيات الترجمة: تتبع تاريخي  أ
 
إذل - دج  لباحث  لتمتتا  دأبياح  لبجرةم  لب ي بنت  با  صر  صم  لبمة  ال
مح يستحق لدأخذ يه أسحسحً بنظ ي  صمما  بحيم  بمتطااق بلخ   -ذل لبتعاريهجحز بنح 

أط  منهجا ، فق  لحنر   لدأبياح  يف تمك لبفجرة، نحت ي ل مح يني أنل ظهور هلح 
يف لبق ن لدأنل با  لتماالب نلتتهحء مبح كتاه ( .Cicero, M.Tصمى ي  )شاشرينن( )

ثحب  من لبق ن لبعش ين، يف جمموص  من بيف لبعق  ل( .Benjamin, W)ينجحمني( )
لتمالثظح  لالتطاحصا  نلإلرشحبل  لتم سم  لب ي ال ت بى إىل مستوى لبف ضاح  
لبقحيم  بمتج يب يف ساحبح  أخ ى دأهنح تاع  من "ذل " نباس من "موضوع"، 

 ندأهنح لصتم   "لخلحص" نباس "لبعحم" خطحيح هلح.
 لبنر  لبثح ي من لبق ن لبعش ين كث   يفيع  أن لستتبَّ لدأم  بعم  لبمة  ن 

لبكتحيح  صن لبجرةم  يشك  منهجي ني أ لبتنظري هلح صممحً بحئمحً يذلته، نيع  )تحي ل( 
(Nida, E.A. ) صحثب لبك  لدأكرب من هذه لدأبياح  ثا  أسس ف ضاحته صمى

ق   فر   تملتمشحك  لبمةوي  نلبثقحفا  لب ي لصجرضته أثنحء ت ةمته تمح يسّمى يحبكتحب ل
منهح ينظ يته لب ي ماز فاهح يني توصني من لبجرةم : لبجرةم  لبمةوي  نلبجرةم  لبثقحفا ، 
فكحن يذبك من أصححب لبساق يف بف  لالتتاحه إىل أمها  حتما  لخلطحب لبمةوي 

 يكحف  صنحص ه. 
صن مح  5691حء أنل لبجرلن يني كمم ي "لبجرةم " ن "لبنظ ي " يف صحم ج

كتحيه "تظ ي  بةوي  يف لبجرةم ". أسس )كحتفورب( ( .Catford, J.Cرب( )و أص ر )كحتف
 ,Hallidayتظ يته صمى لبقولص  لبنظحما ، نهي تظ ي  بةوي  طورهح )هحبا لي( )

M.A.K. )( )فريث( نFirth, J.R. )  تقوم صمى ثالث  مستويح : لبشك ، أي لبقولص
لبساحق، أي لبعالب  يني لبشك  ن نلتمف بل ، نلتمحبة لبمةوي  حمكا  أن مكتوي ، 
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نلتموب  أن لتمقحم. إن لبجرةم  يحبنسا  بـ )كحتفورب( هي صمما  لستا لل تص ينص 
آخ  ش يط  أن يكون لبتكحفؤ يانهمح صمى لتمستويح  كحف . نيوضح )كحتفورب( مح 

م ة يف لبنص  96يعناه يحبتكحفؤ صمى لتمستوى لبشكمي فاقول: إذل نرب لبعنر  " " 
ر نكحن مح يقحيمه ك  م ة يف لبنص لهل ف هو لبعنر  " " أيضح، فنسا   رلتم

%. نينطاق هذل لتما أ لإلثرحئي صمى لباىن لبنحوي  كمح 511لبتكحفؤ يانهمح هي 
 ينطاق صمى لتمف بل  لتمعجما . 

م  تأث  صم  لبمة  نتظ يحته يحبعموم لإلتسحتا  لدأخ ى، نخبحص  صم  ن 
ي  مستقم  تعىن ي رلس  لتمعىن كمتةري حت به لبساحبح  و لالجتمحع، ظه   ماحث  بة

لتمرتمف  لب ي ي ب فاهح، نمن أمههح لبت لنبا  لب ي لرتكز  صماهح لبنظ ي  لبتولصما  يف 
لبمة  يشك  صحم. تعىن لبت لنبا  ي رلس  لبمة  صمى لتمستوى لبوظافي، أي أهنح حتحنل 

ي  لتمؤث ة فاهح. نيعاحرة أخ ى، فهي ال و ةش ح لباىن لبمةوي  من خالل لبعنحص  غري لبم
تقوم يفحص لخلولص لبقولص ي  )من أصول  نص ف نحنو نبالال  معجما ( 
بمرطحب لبمةوي، نبكنهح تفحص صنحص  لبساحق لب ي تقوم صماهح لبعالب  يني 
لتم س  نلتمستقا  بلخ  تظحم بةوي حم ب. نمن هنح فحبت لنبا  معنا  يف لتمقحم لدأنل 

 لبساحبي. يحتمعىن
صمى لبنقاض من لبت لنبا  تأيت لب البا  لب ي تاح  يف لتمعح ي لتماحش ة ن 

بممف بل  بلخ  ث نب لجلمم  لبولث ة نلب ي ميكن لبوبوف صماهح يحب جوع إىل 
لتمعحج  صمى لختالف أتولصهح يحستثنحء تمك لب ي جتم  يني بفتاهح لبتعحيري 

 ق غري لبمةوي أن لبساحق لبمةوي لتممت . حلالصطالثا . نبذبك فهي غري معنا  يحبسا
حن أنل من بف  لالتتاحه إىل أمها  لبساحق نحن  لالصطالح لتمع نف ك

صن  برلسته بمةح  يعض ( .Malinowski, B"ساحق لتموب " هو )محبانوفسكي( ) يـ
لجملتمعح  لبا لئا  فوض  ي ه صمى أمها  نجوب معىن أنس  نأمش  من لتمعىن لبذي 

عحج ، نال سامح صن  لبنق  من بة  دأخ ى أن يحدأث ى من ثقحف  دأخ ى. حت به لتم
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نرأى أن لبجرةم  ال تكون بباق  نمقاوب  إال إذل فس   لتمعىن من خالل نص  ص بي 
 بممفحها  لبثقحفا  لب ي تشأ فاهح لبنص لدأصمي.

يع  ب لي  أريعني صحمح يأيت لبمةوي )فريث( باطور نيقنن مفهوم "ساحق ن 
 " نلضعح ج  لهتمحمه صمى لبشط  لبثح ي من لتمرطمح، أي لتموب ، فاش ثه بلتمو 

يأته صمما  منهجا  تن ُّ صن تشحط ذي طااع  معق ة حتك  صنحص ه صالبح  بلخما . 
نلبساب يف ذبك ي ج  إىل "بينحما " لتموب  أن ث كته لب ؤنب دأن مح يقوبه لتمتكم  

  أن كتب من با  نمح ساقحل أن ساكتب ابأن مح خيطه لبكحتب يض  يني ثنحيحه مح 
الثقح، ي  نمح كحن من لتممكن أن يقحل أن يكتب. نساحق لتموب  هبذل لبتفسري 
ميث  أه  لبرفح  نلدأثولل غري لبمةوي . نمن هنح فإن لتمسكو  صنه ال يق  أمها  
 ،صن لتمر ح يه. نمن أي ز صنحص  ساحق لتموب  لب ي سحبهح )فريث( لبمة  لتمولزي 

نهي من لبظوله  غري لبمةوي  لب ي ترحثب لبمة  لحملكا  نتتفحص  معهح فتشك  
جمتمع  تظحمح تولصماح كماح، أي ال ميكن لبفر  يني صنحص ه بنن فق لن جزء كاري 
من لتمعىن. نب  تساق لبمة  لتمولزي  لبمة  لحملكا  نب  تتزلمن معهح أن تتاعهح. نلبمة  

س  نتعاريل  لبوجه( أن مسموص  )لبراحح  لب ي ال جلللتمولزي  إمح م ئا  )ث كح  
تتا  لبنظحم لبرويت بمة (. نبكي تؤبي لبمة  لتمولزي  نظافتهح دجب أن تكون هلح 
رسحب  تامةهح، نأن تكون جزءل من ثولر أن حمحبث  نأن يكون م سمهح هو لتمتحك  

أيريك نميب( ) حفاهح صمى مستوى لبوصي. نمن أه  مسح  لبمة  لتمولزي  كمح حي به
(Abercrombie, D. ) أن تفسريهح خيتم  من ثقحف  دأخ ى يحستثنحء تعاريل  لبوجه

لب ي تق  ضمن ربنب لدأفعحل غري لإلرلبي  أن لالتعكحسا  ذل  لتم بول لإلتسح ي لبعحم 
 مث  لاليتسحم نلبعاو . 

يتأث  لبساحق يحخلمفا  لبمةوي  بممتكم ، نهو مح أشحر إباه )ننرف( ن 
(Whorf, B.L. ) يف ف ضاته لتمع نف  يـ "لبنساا  لبمةوي "، نمؤبلهح أن لبرورة لب ي ت لهح

بمعحمل لتمحبي من ثوبنح ختتم  يف أذهحتنح يحختالف خمفاحتنح لبمةوي ، أي أن 



4 

لبشوله  لتمحبي  لب ي ت لهح أمحمنح نإن كحت  نلث ة ال تعين يحبض نرة أن ك  من 
أن يحبقام  تفسهح إال إذل تطحيق لب لص نن يف  هي ص هح ي لهح من لتمنظور تفس

خمفاحهت  لبمةوي ، نهو من لدأمور لب ي بممح حت ث يني أينحء لبثقحف  لبولث ة، فمح 
 يحبك يأينحء لبثقحفح  لتمرتمف  أن لتمتاحين . 

خنمص إىل أن لتمعىن لبت لنيل ينا  من حتما  ك  صنحص  لبنص، بةوي   ن 
و لتما أ لبذي لستن   إباه لبنظ ي  لبتولصما  يف لبجرةم  هكحت  أم غري بةوي . نهذل 

. مياز )نبيسون( 5696صحم ( .Widdowson, H.Gلب ي أرسى بصحئمهح )نبيسون( )
يف تظ يته يني ثالث  أتولع من لبتكحفؤ يني لبمة  لتمر ر نلبمة  لهل ف. يطمق صمى 

ني لبنص يف لبمة  لتمر ر يلبنوع لدأنل لس  "لبتكحفؤ لباناوي"، نهو لبتشحيه لبشكمي 
نمح يقحيمه يف لبمة  لهل ف صمى لتمستوى لبنحوي. نيطمق صمى لبنوع لبثح ي لس  
"لبتكحفؤ لب اليل"، نهو لبتشحيه لبشكمي يني لبنص يف لبمة  لتمر ر نمح يقحيمه يف 
لبمة  لهل ف صمى لتمستوى لتمعجمي. أمح لبنوع لبثحب  فهو لبتكحفؤ لبذي تتنحظ  فاه 

  لبتحتا  بمنص لدأصمي نلبجرةم  صمى مستوى لبوظحئ  لبمةوي .    ىنالب
مح يعنانح هنح هو لبنوع لبثحب  دأته يتعحم  م  لبجرةم  صمى أسح  أهنح ن 

صمما  ينحء شحمم  بنص ج ي  يف لبمة  لهل ف حيتفظ يك  لبوظحئ  لبتولصما  بمنص 
لبنرني صمى لتمستوى  يف لبمة  لتمر ر يةض لبنظ  صن لبتطحيق أن لبتمحث  يني

 لبمةوي لبر ف، أي لبنحوي نلب اليل. 
م باحم  بنح صمال ضرمح يف بامته با  ثجمه نهو 5695 دجيء صحم مث

يستع ض لتمؤب  (. .Newmark, P"تظ يح  يف لبجرةم " لبذي بحم يتأبافه )تاومحرك( )
ظهورهح نمح  يف كتحيه أبياح  لبجرةم  منذ ي ليتهح، نلبظ نف لتمرتمف  لب ي أب  إىل

ثحر ثوهلح من ج ل منتهاح إىل تظ يتني يف لبجرةم : لبنظ ي  لب البا  نلبنظ ي  
لبتولصما . تتمرص لبنظ ي  لب البا  يف أهنح تنق  لباىن لبنحوي  نلب الال  لتمعجما  
بألبفحظ من لبمة  لتمر ر إىل لبمة  لهل ف بنن نض  لتمؤث ل  غري لبمةوي  يف 
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يف معظ  لدأثاحن، نخبحص  صن  ت ةم  لبنروص ذل  لتم بول  يلالصتاحر ممح يؤب
لبثقحيف، إىل فق لن لبكثري من لبوظحئ  لبتولصما  يف لبنص لتمر ر. أمح لبنظ ي  
لبتولصما  فجركز يشك  أسحسي صمى تق  لبوظحئ  لبتولصما  من لبمة  لتمر ر إىل 

لباىن لبنحوي  يني  يفمقحيالهتح يف لبمة  لهل ف يةض لبنظ  صن لبتكحفؤ لب باق 
لبمةتني معتم ة يف ذبك صمى برلس  لبعالب  يني لبمة  نلتمؤث ل  غري لبمةوي  من 
ساحق نسج  بةوي نغريمهح، نأث  تمك لبعالب  يف لتمعىن لتم لب تقمه. نتستن  هذه 
لبنظ ي  إىل لبع ي  من لبعموم لبمةوي  مث  لبت لنبا  نحتما  لخلطحب نلجتمحصاح  

ك فهي لبنظ ي  لب ي ميكنهح لحلفحظ صمى لبوظحئ  لبتولصما  نتقمهح يأمحت  بذلبمة . ني
يةا  أن حت ث لبجرةم  يف بحرئهح تفس لبتأثري لبذي حي ثه لبنص لدأصمي يف تفس 

 بحرئه. 
بكن صن  لستع لضه بمسجال  لبمةوي  لب ي ترمح بمجرةم  يحستر لم ن 

بتولصما  بمة ، مل يجرك )تاومحرك( للبنظ ي  لب البا ، رغ  برورهح يف تق  لبوظحئ  
شائًح بمنظ ي  لبتولصما . فحبقحئم  لب ي نضعهح تتضمن لبنروص لب ينا  نلبفمسفا  
نلبساحسا  نلبعمما  نلدأبيا . نحنن من جحتانح تقول: إته يحستثنحء لبنروص لبعمما ، 

انئذ بن ث ال ميكن بمنظ ي  لب البا  أن تتعحم  م  يحبي لدأتولع دأن بنر لتمجرج 
يقتر  صمى لبتعحم  م  بةتني فحسب، ي  م  ثقحفتني متاحينتني تاحينح تتس  هوته أن 
تضاق حبسب طااع  لبعالب  يني لبثقحفح  لتمرتمف . أمح ت ةم  لبنروص لبعمما ، فق  
يحت  من لبعمماح  لب ي يقوم هبح لحلحسوب يكفحءة منقطع  لبنظري تظ لً بتج بهح من 

نهي مح لصطمح صماه يحبجرةم  لآلبا : أه  تطااقح  لبمسحتاح   ، لخلمفا  لبثقحفا
 لحلحسويا  أن لبذكحء لالصطنحصي.    

من لبولضح يع  هذل لالستع لض لتمقتضب دأه  تظ يح  لبجرةم  لب ي ن 
ظه   نلتضح  يف لبنر  لبثح ي من لبق ن لبعش ين أن لبسولب لدأصظ  ممن بحمول 

ى م  لبعرور ب  لختذنل من لبنظ ي  لب البا  منهجح ميجرةم  معح ي لبق آن لبك مي ص
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هل . نال تزص  هنح أهن  ب ؤنهح مث لحنحزنل هلح نبحمول يتطااقهح صن لبتنحع صممي، نبكن 
مح توب بوبه أن هذه لبجرةمح ، سولء ص ر  با  تطور تمك لبنظ يح  أن يع هح، 

تمطحب  لتمتأ ي بتمك لن تن ر  حت  لبنظ ي  لب البا  من تحثا  لبترنا  باس إال. 
لبجرةمح  سا رك ثتمح مح يذل فاهح من جه  ننب ، نهو مح ال يستطا  منر  
إتكحره، يا  أهنح ت ةمح  ص ر  يف معظ  لدأثاحن صن مجرةمني من غري لبنحطقني 
يحبع يا  أن لإلجنمازي  كمة  أصما ، أي أن لبمةتني لتمر ر نلهل ف ال ت باحن صن ه  

م مهمح يمة  برج  لإلتقحن، نهذه ثقاق  صمما  تؤك هح دألإىل مستوى لبمة  
أث ث لباحوث يف لبمسحتاح  لبنفسا . نإذل كحن لالستثنحء من لبقحص ة نلربل، إال أن 

 ثحالته بمام  نأمنحطه حمسوي . 
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لمشاكل المتواترة في ترجمات معاني القرآن الكريم ا
 ثقافية -المتداولة: معالجة لغوية 

 
متأتا  دأه  لبجرةمح  لتمت لنب  تمعح ي لبق آن لبك مي لستطعنح حت ي    يع  برلس    

أه  لتمشحك  لتمتولت ة نبمنح يتقسامهح إىل صنفني: بةوي  نثقحفا . نرأينح أن تا أ 
مبنحبش  لتمشحك  لبثقحفا  دأهنح تفوق يف أمهاتهح تمك لتمشحك  لبنحةم  صن لبتاحين 

مازي . فحبتاحين يانهمح صمى لتمستويح  لبروتا  جنلبشكمي يني لبمةتني لبع يا  نلإل
نلبر فا  نلبنحوي  نلب البا  ب  بت  حبثح يف لبمسحتاح  لتمقحرت  نلبمسحتاح  لبتقحيما  

 حبا  مل تع  لتمشحك  لبمةوي  من لبعولئق لب ي تعجرض ساا  لتمجرج  إال فامح ت ر. 
ةح  ال تعم  مبعزل صن مت كازتح صمى لتمشحك  لبثقحفا  مل يأ  من ف لغ؛ فحبن 

ثقحفحهتح، ي  هي جزء ال يتجزأ من تمك لبثقحفح . نلبثقحف  مب بوهلح لجلحم  صمى ث  
هي "تمك لدأتسحق لالجتمحصا  لب ي صنعهح لإلتسحن ( .Hoijer, Hبول )هودج ( )

بنفسه صمى م  لبعرور؛ منهح مح هو ص يح نمنهح مح هو ضمين، منهح مح هو صقال ي 
ري صقال ي. نبكنهح يف لبنهحي ، رغ  طااعتهح لبتعسفا ، هي لب ي حت ب غنمنهح مح هو 

م ى لتسحق سموك لبف ب م  لجلمحص  أن خ نجه صماهح." نصنحص  لبثقحف  ص ي ة، 
منهح لبمة  نلدأفكحر نلتمعتق ل  نلبعحبل  نلبتقحبا  نلدأص لف نلتمؤسسح ، نغري 

ساا  لبوثا ، إال أهنح أه  بلذبك لبكثري ممح يرعب ثر ه. نلبمة  إن مل تكن 
لبسا  لب ي يعرب هبح لإلتسحن صن ثقحفته؛ فهي لبكحش  هلح نلتمفرح صنهح. نمن 
لبظوله  لبمةوي  لب ي ال ميكن تفسريهح نيحبتحيل ت ةمتهح بنن أن يكون لتمجرج  منتماح 
  ثيحبنشأة ال يحب رلس  بثقحف  لبمة  لهل ف مح يع ف يحبتعحيري لالصطالثا ، نمح أك

 تولت هح يف لبق آن لبك مي.
ب  تمتمس لبعذر تمجرج  معح ي لبق آن لبك مي إذل أخفق يف لبوصول إىل ن 
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لتمكحفئ لب باق هلذل لبتعاري لالصطالثي أن ذلك، دأن لبتعحيري لالصطالثا  ختتم  
جذريح صن صنوف لتمف بل  لدأخ ى. فهي من لتمتالزمح  ذل  لتمعىن لجملحزي، 

حصا  لبثاح  تتاج  جل يحهنح صمى أبسن  لبنح  بفجرل  طويم  با  نتتس  يف ةممتهح خب
أن تراح مسكوكح  بةوي  مت لنب  صمى تطحق نلس  ال خيطئ من يسمعهح من أه  

 لبمة  يف فه  معنحهح نمةزلهح. 
مح تتنوع لبتعحيري لالصطالثا  يف ينحهح لبنحوي  نلب البا : فمنهح مح هو ك

هو شاه ةمم  أن ةمم  تحم  يك  أتولصهح. نمن  حم كب لمسي أن فعمي، نمنهح م
لبتعحيري لالصطالثا  مح ير  ث ثح أن يعق  مقحرت ، نمنهح مح يساغ تعتح أن 
يستر م رمزل بإلسقحط صمى متةري لجتمحصي أن لبترحبي أن ساحسي. نميث  ك  
تعاري لصطالثي نث ة معجما  بحئم  يذلهتح، أي م خ  نلث  ير ف لبنظ  صن 

 حته، نيحبتحيل فك  منهح نث ة ت ةما  مستقم .   تو ص ب مك
ت ةم  لبتعحيري لالصطالثا  ختتم  يف منهجهح صن منحهج لبجرةم  لدأخ ى، ن 

دأن لتمكحفئ فاهح ثقحيف يق ر مح هو بةوي، نلتمكحفئ فاهح تعاري مقحي  تعاري. نمن 
ح مهنح تتمرض معظ  حمحنال  ت ةم  لبتعحيري لالصطالثا  صن إبرلجهح حت  

يسمى يـ "ث نب لتمجرج " نذبك بشاوع فك ة خحطئ  يني ةمهور ص يض من 
لتمجرةمني، منظ ين كحتول أم ممحرسني، مؤبلهح أن لبتكحفؤ يف مسأب  لبتعحيري 

كمح –لالصطالثا  باس من لخترحص لتمعحج  لبثنحئا  لبمة  لب ي تقتر  مهمتهح
لصمي، أي لتمعىن لتمعجمي بنن و تصمى إصطحء لتمقحي  لب اليل ال لتمكحفئ لب -يزصمون

 لتمعىن لالستر لمي. 
لبمةتحن لبع يا  نلإلجنمازي  غناتحن يحبتعحيري لالصطالثا  يأتولصهح كحف ، ن 

نلالختالف لبوثا  يانهمح هو تولت  توع يعانه يف إث ى لبمةتني أكث  من لدأخ ى. 
يف تمك لبتعحيري  نصمى ساا  لتمثحل، فإن لبمة  لبع يا  أغىن من لبمة  لإلجنمازي 

لالصطالثا  لب ي تأيت حت  يحب لجملحز لتم س . تتأب  تمك لبتعحيري من لس  إتسحن 
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أن ثاولن أن ةمحب مساوق يكمم  "أيو" أن "أم" أن "لين" أن "ين "، نهو مح جن ه 
يف "لين لبساا " أن "ين  شف ". نم  ذبك بممح يوج  تعاري لصطالثي يف إث ى 

يف لبمة  لدأخ ى. نبكن لتمشكم  تكمن يف خمو لتمكتا   ئفلبمةتني باس به مكح
لبع يا  من معحج  ثنحئا  لبمة  ختتص يحبتعحيري لالصطالثا  نمقحيالهتح يف لبمة  
لإلجنمازي  أن غريهح، نهو مح دجع  لتمجرج  ممزمح يحبةوص يف ثقحف  لبمة  لهل ف 

  منهح بمساحق لبذي ك بموبوف صمى لبتعحيري لالصطالثا  لتمت لنب  نم ى مالءم 
 ستستر م فاه. 

حء  مقحيال  لبتعحيري لالصطالثا  يف ت ةمح  معح ي لبق آن لبك مي لب ي ج
طحبعنحهح بالبا  فأف غتهح من معنحهح لبتولصمي، نمل ياق منهح سوى م بوهلح لتمعجمي 
لبذي يتساب غحباح يف فق لن لبقحرئ بمرم  يانه نيني لبنص لدأصمي بعجزه صن 

إىل لتمقروب ياعض لبكممح  لتمجرلص  نفق بولص  بةته، نبكنهح ال تعين به  لبوصول
 لبكثري. نلدأمثم  صمى ذبك كثرية تسوق منهح: 

(5 )َََىَّلَلَهٱََخَتم َىَقهلهوبِِهمَ َََعَ َ ََوََعَ عِِهم  َىََسم  ب َصىرِهِمَ ََوََعَ
َ
 َِغَشىَوة  ََأ

مق ب يه  م لكز لالستقاحل لبعحطفي نلتمعىن أن لهلل ساححته نتعحىل ب  أغ ،(9لباق ة:)
مى ث  سولء فم  تع  ب يه  لبق رة صمى لالستجحي  إىل كمم  لحلق نإن  صنلحلسي 

" أي طا  لهلل. نبحل بتحبة يف هذه لآلي  َّلَلَهٱََخَتمََكحن أيمج. بحل لبس ي: "
: "لستحوذ صماه  لبشاطحن إذ أطحصوه فرت  لهلل صمى بموهب  نصمى مسعه  نصمى 

ن نال يعقمون. أمح هو رحره  غشحنة فه  ال يار نن ه ى نال يسمعون نال يفقأي
 Allah hath set a seal on their hearts and on their hearing and onلبجرةم  فكحت : )

their eyes is a veil)(5)،  نهو مح ذهب يحآلي  لبك مي  يعا ل صن معنحهح، إذ إن لبتعاري
ح ايعين أن لتمشحر إباه )لتمفعول يه( ب  أص( … set/put the seal onلالصطالثي )

                                                           

(5 )A.Yusuf Ali. 
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 أكث  بوة نترمامح.
(2 )َََن ََهه مَ َِِلَاس  نتهمَ ََلكه

َ
َََوأ َن ََِِلَاس  نهي يف ساحق مح  ،(599لباق ة:) َلَهه

أيحثه لهلل من ماحش ة لبنسحء باحيل صاحم رمضحن؛ دأن كال لبزنجني يسكن إىل 
كحبثوب لتماليس به، نكحت  لبع ب تسمي لتم أة   صحثاه نيكون من ش ة لبق ب منه
ا  ين جاري نغريه : "هن سكن بك  نأتت  عباحسح. بحل لين صاح  نجمحه  نس

سكن هلن". أمح لبجرةم  فم  ت لع هذه لخلرار  يف لبتعاري نتقمته تقال معجماح ال 
 They are an apparel for you and you are an apparel forيؤبي لبة ض منه: )

them).(5) 
(3 )نَّلَلَهٱَيهرِدَََِفَمن

َ
ِديَهَهَأ حَ َۥَيه  َ َرههََيَۡش  ىِمَ َۥَصد  َل س  ِ

 ،(521لدأتعحم:) َلِۡل 
لبش ح يف لبمة  معنحه لبفتح نلبشق. نش ح لبر ر بإلسالم: كنحي  صن جع  لبنفس ن 

  بحيم  بمحق، مهاأة حلموبه فاهح، حمرن  ممح مينعه نينحفاه. بحل لين صاح : أي يوس
كا  يش ح ص ره يح رسول لهلل؟ : بماه بمتوثا  نلإلميحن يه؛ نسئ  لبنيب 
ح." بحبول: "نه  من أمحرة يع ف هبح؟ سفقحل:"تور يقذف فاه، فانش ح به نينف

فقحل:" لإلتحي  إىل بلر لخلموب، نلبتجحيف صن بلر لبة نر، نلالستع لب بممو  با  بقحء 
أخذ  يحتمعىن لتمعجمي بنن لبتولصمي فأف غ   نبكننح جن  أن لبجرةم  ب  (2)لتمو ."

 Those whom Allah willeth to guide, Heلبتعاري من معنحه لجملحزي ثا  تقول )

openeth their breast to Islam.)(3)  
(4)َََبح ص 

َ
م ََِفهَؤادَهََوأ

ه
وَسَىَأ ىرًِغ ََمه ي مل يراح يف فك هح أ ،(51لبقرص:)ََف

أخذه؟ أثّي هو أم مّا ؟ محذل يرري من أم ه إذل  شيء إال موسى: أين ذهب؟ من
                                                           

(5 )Shakir. 

 .3/331بمححفظ لين كثري  لتظ  تفسري لبق آن لبعظا ( 2)

(3 )Khan. 
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صث  صماه؟ نهي صحطف  لدأم تكحب تساط  صمى تر فحهتح، فتنساهح لحلكم  نلبررب، 
بتجم  أن لتتظحر لبف  ، نيف تمك لبمحظ  أنشك  أن تراح يف لبنح  بحئم : لن 

ن أبركو ي، بق  أبقا  نبا ي يا ي يف لباح ، فه  من ساا  إلرجحصه؟ بحل لي
صاح : إن أم موسى ثني ذهب نب هح يف لباح  أصاح بماهح فحرغح من ك  شيء 

ي صماهح لبتعاري و هذه هي لتمعح ي لب ي ينط. (5)من أمور لب تاح إال موسى
 And the heart of the mother of Moses becameلالصطالثي؛ فه  جنح  لبجرةم  )

void)(2)  يف إيرحهلح بمقحرئ؟ 
(1 )َ َََِإَون ِ مَ ََماكه تههه فِرََََدَعو  مَ َِِلَغ  مَ ََجَعلهٓوا ََلَهه َصىبَِعهه

َ
ََءاَذانِِهمَ َِفََٓأ

ورة معربة صن ف لر هؤالء لبقوم من بصوته، نخوفه  من مقحيمته، صنهي  ،(9توح:)
  صمى لبعنحب نلتمكحي ة. فكممح بصحه  توح إىل لهلل باةف  هل  ذتوهب ، أص ضول هنإص لر 

ل لين كثري يف تفسريه: "إهن  س نل آذلهن  بئال يسمعول مح صنه إص لضح ش ي ل. يقو 
نبكننح جن  هذل لإلص لض مبعنحه لبشحم  نب  . (3)ي صوه  إباه نتنك نل به بئال يع فه "

با  تر  لبمة  لتمولزي  لب ي صرب هبح لهلل ساححته نتعحىل الثوبته لبجرةم  إىل صورة ب
لبقاحسي يف ك  ثقحفح  لبعحمل: )  صن لحل ث نكأهنح من لبعموماح  ذل  لتمةزى

And every time I have called to them, that Thou mightest forgive them, they have 

(only) thrust their fingers into their ears.)(4)  
 (9 )َمَه ل َهىىكه

َ
تهمَهََحَّتَى١َََِلََكثهرَهٱَأ ر   ،(2-5لبتكحث :) ٢َل َمَقابِرََٱَزه
يهح لبسحبرنن لبةحفمون، أيهح لبالهون لتمتكحث نن يحدأمولل نلدأنالب نأص لض أنتفسريهح: 

لحلاحة، نأتت  مفحربون. أيهح لبتحركون مح تتكحث نن يه نتتفحخ نن إىل ثف ة ضاق  

                                                           

 . 9/235تفسري لبق آن لبعظا  بمححفظ لين كثري ( 5)

(2 )Pickthal.. 

 .9/223تفسري لبق آن لبعظا  بمححفظ لين كثري ( 3)

(4 )Arberry. 
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فق  شةمك  ثب لبكث ة نلبفر  … نل   التكحث  فاهح نال تفحخ ، لستاقظول نلتظ
قول لين كثري يف تفسري ي سحب نلجلزلء.ثىت همكت ، نص مت من لتموتى، نرأيت  لحل

"ََِلََكثهرَهٱ شةمك  ثب لب تاح نتعامهح نزه هتح صن طمب لآلخ ة" :"

مَهَيف بوبه تعحىل " بحل رسول لهلل ن . نليتةحئهح" ل َهىىكه
َ
": "يقول ََِلََكثهرَهٱَأ

بك يح لين آبم من محبك إال مح أكم  فأفنا ، أن  لين آبم: محيل، محيل. نه 
هذه لتمعح ي نغريهح صرب صنهح لهلل ساححته  (5)باس  فأيما ، أن تر ب  فأمضا ؟"

نتعحىل أيمغ تعاري يف لبتعاري لالصطالثي لبولرب يف لآلي  لبثحتا ، غري أن لتمجرج  آث  
فكحن بزلمح صماه أن يش ثه  (2)(Until ye visit the gravesأن ينقمه تقال ث فاح يقوبه: )

مستفاضح، م  لبعم  يوجوب أكث  من تعاري لصطالثي يف لبمة  يف لحلولشي ش ثح 
 لإلجنمازي  يحتمعىن لتمطموب تفسه. 

مح لتمشكم  لبثحتا  من ثا  مع ل تولت هح فهي لبجرلبف ثا  خيتم  يف أ
ادف فقد وقع بكثرة ر ما التأنظحئفه نآباحته من بة  دأخ ى. يقول إي لها  أتاس: "

محاولة بعض المفسرين أن يلتمسوا فروقا خيالية في ألفاظ القرآن الكريم رغم 
 (3)"ال وجود لها إال في أذهانهم للتفرقة بين تلك األلفاظ القرآنية المترادفة.

نلبفك  لإلتسح ي نإن كحن نلث ل، إال أن نسحئ  لبتعاري صنه من خالل لبمة  ختتم  
لبتطحيق يف  نبذبك فمسأب  لبجرلبف يحتمعىن لبسحيق لبذك  )أي من ثقحف  دأخ ى.

لب الال  إذل كحن لتمشحر إباه نلث ل( ي فضهح لب الباون لحمل ثون يف لتم لر  لبمةوي  
لبة يا  لستنحبل إىل حبوثه  لب ي توصمول من خالهلح إىل أن لبف نق يني لبكممح  

، يإمكحهنح تةاري لتمعىن تةاريل جوه يح ا لتمجرلبف ، نإن ي   طفاف  صمى لبانا  لبسطح

                                                           

 .2619رنله مسم  يف صحاحه ي ب  ( 5)

(2 )Zidan. 

 . 251( ص 5693لبقحه ة ) –  يإي لها  أتاس، بالب  لدأبفحظ : مكتا  لدأجنمو لتمر  (  3)
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تهح لبتحتا  تنطوي صمى بالال  ثحتوي  ال تق  يف أمهاتهح صن لب الال  دأن ينا
لدأنبا . نمن هنح مح ب  ينطاق صمى لبمة  لبع يا  ال ينطاق يحبض نرة صمى غريهح. نال 

لبمة  لإلجنمازي ،  يفيعين هذل أن لبتطحيق يف لتمعىن يني لبكممح  لتمجرلبف  ال نجوب به 
نبكن ثحالته تحبرة نال ميكن لبقاح  صماهح، نمنهح صمى ساا  لتمثحل نجوب أكث  من 
م لبف بممشحر إباه تفسه يف لتمستويح  لتمرتمف  بمة  سولء كحن لالختالف يني 
لتمستويح  لجتمحصاح أن جة لفاح. نبكن بلخ  ث نب لتمستوى لبولث  ال تكحب جن  

 حق لبذك . ستبمتطحيق أث ل ي
رغ  ذبك، بأب لبع ي  من ت ةمح  لبق آن لبك مي لتمت لنب  صمى لستر لم ن 

أكث  من م لبف يف لبمة  لإلجنمازي  كمقحي  أن مكحفئ بذل  لبكمم  لبع يا  يف 
ساحبح  متولزي ، أي أته مل تكن هنحك ض نرة ممح  هلذل لبتنوع لالستع لضي. نمن 

مقحي   " mankind" ن"  menن "" manن "" a manأمثم  ذبك لستر لم كممح "
كمم  "لإلتسحن". نمن لتمؤك  أن لبكممح  لدأري  تشري إىل لإلتسحن، يا  أن 
لالختالفح  لب البا  فامح يانهح ال جتاز لستر لمهح يف لبساحق تفسه م  لالثتفحظ 

هح تيحب رج  تفسهح من لب ب  يف لتمعىن فأبلة لبتنكري لب ي ساق  لبكمم  لدأنىل جعم
تشري ثر يح إىل لإلتسحن لبذك  كحم  لبنمو جس يح نصقماح، أي لب ج . نكمم  

"man "  تستر م يف تمك لبساحبح  لب ي تتنحنل لخلرحئص لالجتمحصا  أن لجملتمعا
لب ي متاز هذل لبكحئن صن غريه من لتمرموبح ، نمنهح لبمة  نلبتفكري لبتج ي ي. 

ب ي ي ب فاهح ذك  لإلتسحن صمى إطالبه لتقتر  صمى تمك لبساحبح  " menنكمم  "
صن  لحل ي  صن منجزلته لتمحبي  نلبفك ي ، أن صن  لإلشحرة إىل ثقوبه ننلجاحته بنن 

" mankindنض  لالختالفح  لجلنسا  أن لبعنر ي  أن لبع با  يف لالصتاحر. أمح كمم  "
خمموبح   فتأيت صن  نض  لجلنس لباش ي يف موض  مقحيم  أن مقحرت  م  أجنح  أن

أخ ى، أي أته من لتمرطمحح  لبترررا  لتمتولت ة يف صم  لدأثاحء، نال تكحب 
ترحبفه يف لبعموم لالجتمحصا . نمن هنح، ال دجوز لستر لم هذه لبكممح  يحبتاحبل 
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يف لبساحق تفسه؛ دأن لجلذر لبولث  ال يعين يحبض نرة لبجرلبف. كمح أن لإلكثحر من 
ب  يكون من لجملحال  لب ي يتسحيق فاهح لتمتنحفسون يف بة    لستر لم لدأبفحظ لتمجرلبف

يعانهح تظ ل بطااع  ثقحف  هذه لبمة ، نبكن من لتمؤك  أن لبثقحف  لإلجنمازي  أن لدأجنمو 
 سكسوتا  يوجه صحم ت فض مث  هذل لبتوجه إال إذل بص  إباه ض نرة بةوي . 

لتم كاح  لالمسا            من لدأمثم  لبشحئع  أيضح يف جمحل لبجرلبف لستر لمن 
"the present world "" نthis world "" نthis life "  مقحي  "لحلاحة لب تاح". جتيء لبرف
"present "  يف لتم كب لدأنل بتعطانح لالتطاحع يأن هذل لبعحمل يق  زمناح يف م ثم

نسطى يني مح ب  كحن نمح هو آ ، أي أن لدأج لب نلدأسالف خحر  تطحق 
مساوب  " worldيححلاحة لب تاح. نيف لتم كب لبثح ي جن  أن لستر لم كمم  " بلتمقرو 

يوثي يتع ب لبعولمل نباس يثنحئاتهح، نباس يف لتم كب لالمسي  " thisيحس  لإلشحرة "
كمه مح يشري إىل لتمقحيم  يني لحلاحة لب تاح نلآلخ ة. نيأيت لتم كب لبثحب  بازي  لدأم  

ي يشري إىل أسموب ثاحة يعانه نباس إىل ثاحة فحتا  فغموضح، إذ إته تعاري ترنا
مقحرت  يأخ ى يحبا . نيف غري موض  تقوم لبجرةمح  مبز  لتم كب لالمسي لبثح ي م  

 thisلبثحب  بإلتاحن يراة ي لتمضحف نلتمضحف إباه يف لبمة  لإلجنمازي ، كمح يف "

world’s life ""نthe life of this world ."م  ب  تع ى مسأب  دأيتضح لآلن أن ل
لالختاحر يني كممح  أن م كاح  مجرلبف  با خ  يف جمحل لإلخفحق يف حت ي  

 لبساحق.
حنن يف هذل لخلروص ال تنحبي يتوثا  باحسي بمكممح  أن لتم كاح  ن 

لتمستر م  يف لبجرةمح  لتمت لنب  كمهح، نبكن دجب أن تتمت  لبجرةم  لبولث ة يق ر  
 لبساحق لبذي تستر م فاه كمم  يعانهح أن م كب يذلته.  كاري من لبثاح  صن  حت ي

من لتمشحك  لب ي رص تحهح أيضح لستر لم كممح  مل تع  مستر م  يف ن 
لإلجنمازي  لتمعحص ة، نإمنح جن هح يف لإلجنمازي  لبق مي  نلبوساط ، فأصاح  يذبك من 

عاحري ، كمح تملخترحص لتمهتمني يفقه لبمة  لبتحرخيي أن أصححب م رس  لبمسحتاح  ل
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أهنح مل ت ب يف لبجرةمح  لحل يث  تمح يسمى لبكتحب لتمق   يعه يه لبق مي نلجل ي . 
فمح لتمسوّغ الستر لمهح؟ أيظن لتمجرج  أن لستر لم مث  هذه لبكممح  أبق يف 
لتمعىن من مقحيالهتح يف لإلجنمازي  لتمعحص ة يساب لبجرلهبح تحرخياح من لبعر  لبذي أتزل 

؟ فإذل كحن هذل هو لتمسوغ، فمنذك   لبك مي صمى تيب لهل ى نلب مح   آنفاه لبق  
مؤي يه أن لبمة  كحئن لجتمحصي ت بى مب نر لبزمن نتكتسب خربل  نجتحرب لبشعوب 
لب ي تتح ثهح فتنضج يومح يع  يوم نتراح أكث  بب  يف لبتعاري صن لبوظحئ  

صمى لتمف بل  ينوصاهح )لتمعجما   لبتولصما . نال ينطاق هذل لبتوجه من با  لتمجرةمني
نلبوظافا ( فحسب، ي  صمى لبمولثق لبر فا  نلباىن لبنحوي  أيضح، فنج  لبالثق  

"-s "" لب ي تتا  لبفع  لتمضحرع صن  إسنحبه بمةحئب نب  لستححب  إىل-th"  ؛ كمح جن
زي  اصاة ي لالستفهحم نلبنفي بنن أفعحل مسحص ة، نهو مح ب  لت ث  يف لبمة  لإلجنم

 منذ صر  )إباحصاح ( نمح جحنره. 
 بمت با  صمى مح تقول، تسوق لدأمثم  لبتحبا :ن 

ت ةم  الس  من أمسحء لهلل لحلسىن نهو "لبعما " م  لبعم  " All-Knowerرب  كمم  "ن 
كمح نرب  ". All-Omniscientيوجوب مكحفئ أكث  بب  يف لإلجنمازي  لتمعحص ة نهو "

نغري ذبك " dothن "" oftن "" mightestن "" hast" " نthouلبكممح  لبوظافا  "
لبكثري ممح يرعب ثر ه، رغ  أن مقحيالهتح يف لإلجنمازي  لتمعحص ة تؤبي لبوظحئ  
تفسهح نيحب رج  تفسهح من لب ب . أمح خبروص لباىن لبنحوي ، فنج  لبجرلكاب 

 Knowest thou not that to Allah belongeth the dominion of the heavens andلبتحبا : "

the earth?"" ن ،Like unto their word is what those say who know not"(5) . نممح يثري
لب هش  أن يمجأ لتمجرج  إىل خ ق بولص  لبمة  يتحوي  غري لتمع نب إىل مع نب كمح 

لب ي تك ر لستر مهح صش ل  لتم ل  يف صاة  لجلم  م  أهنح  Satans"(2)يف كمم  "
                                                           

(5 )A.Yusuf Ali. 

(2 )Khan 
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دأمسحء لب ي ال دجوز ةمعهح يف لبمة  لإلجنمازي  نمل ت ب يف هذه لبراة  يف أكرب لمن 
لتمعحج  نأمشمهح، نغحباح مح تستر م مقحي  كمم  "لبشاطحن" يأب  نالم لبعه ؛ أمح 
إذل كحن لحل ي  صن "شاحطني" فهنحبك أكث  من م لبف يؤبي لبة ض. نبو لفجرضنح 

ر م  فاه، فكحن ث يح يحتمجرج  أن يستا ل ستإمكحن ةمعهح خلروصا  لبساحق لتم
حب ف لبا لي  لبكاري تظريه لبرةري ي ال من لإليقحء صماه كاريل كمح هو، نكأته 

 يستنسخ من لدأص  صورل ال نجوب هلح يف لتمرزنن لتمعجمي بمة  لهل ف. 
تر  لآلن إىل لتمشكم  أن لتمعضم  لب ي طحتمح أرََّبْ  لتمجرةمني صمى م  ن 
نهي لإلخفحق يف لبوصول إىل لتمقحي  أن لتمكحفئ لب باق بمكمم  أن لبتعاري  لبعرور،

موض  لخلالف. نغحباح مح ينشأ هذل لإلخفحق تتاج  الختالف لبثقحفح ، نيحبتحيل 
لختالف لتمفحها  أن لختالف لبنظ ة إىل لبعحمل من ثوبنح. نلحل  لبذي يمجأ إباه 

ذي هو أباح من لبذتب أثاحتح. يتمث  هذل لبلتمجرةمون يف هذه لحلحب  أشاه يحبعذر 
أن تق  لبكمم  من لبمة  لتمر ر إىل لبمة  لهل ف صمى  (5)لحل  يف صمما  "لبنقح ة"

لتمستوى لبرويت فقط، أي أن تنطق كمح هي يف لبمة  لتمر ر نأن تكتب حب نف 
ن ألبمة  لهل ف. نغحباح مح توض  لبكممح  لتمنقح ة يني أبول  أن صالمح  تنراص 

تطا  حب نف محئم  ك با  صمى ص م لتتمحئهح بمة  لهل ف. نيف ك  لدأثولل دجب أن 
تذي  مث  هذه لبكممح  يش نح موجزة سولء يف لحلولشي أن لتمالثق تاني بمقحرئ 
معنحهح نمةزلهح؛ نلبنتاج  لحلتما  هي تنق  لبقحرئ يرورة متالثق  يني لبنص 

 وب  صن هح نلبنقط  لب ي تماهح. ت نلبش نح فافق  لبرم  يني لبنقط  لب ي
ب  تكون لبنقح ة من لبعمماح  لتمش نص  يف لبجرةم ، نخبحص  إذل كحن ن 

لبنص لبذي يني أي ينح هو لبق آن لبك مي، كالم لهلل ساححته نتعحىل، لبذي أتزب  فاه  
ك  كمم  يق ر معموم. فإذل غحي  صن لبثقحف  لتمنقول إباهح يعض لتمفحها  لإلسالما  

                                                           

 هذل منحو  من "لبنق  لحل يف".( 5)
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لدأثكحم لبش صا  مثال، توجب صمى لتمجرج  تقح هتح نش ثهح، ي  نلبتعماق صماهح  أن
إذل بزم لدأم  دأن ت ةمتهح سولء بالباح أن ت لنباح ستكون مةحم ة غري حمموبة لبعولبب 

 صمى لتمستويني لبمةوي نلبثقحيف؛ مةحم ة ب  جت  نرلءهح إشكحباح  فقها . 
نبكنهح ث  ب  يكون هو لدأمث .  ،لبنقح ة صن  هذل لحل  باس  مشكم ن 

نبكن أن يعم  لتمجرج  إىل إغ لق ت ةمته يكممح  منقح ة م  صممه يوجوب 
لتمكحفئح  لب باق  هلح يف لبمة  لهل ف سولء من لبنحثا  لبمةوي  أن لبثقحفا ، فتمك  

نهو مح طحبعنحه يف معظ   –هي لتمشكم ، ي  أم لتمشحك . مح لبذي ي صو لتمجرج  
لتمت لنب ، إىل تقح ة كممح  مث  لإلجنا  نلبتورلة  –معح ي لبق آن لبك مي   ت ةمح

نلبرالة نلبزكحة نأمسحء لدأتااحء صماه  سالم لهلل ةماعح؟ نمح لخلطأ يف لستر لم 
"Gospel "" نTorah "" نprayer "" نalmsgiving "" نAbraham "" نMoses " إخل؟

  برن  يف تعم  لبمة  لبع يا ؟ نب  يقول بفه  أضحف  لبنقح ة ج ي ل، أن أهنح مبنز 
لباعض: إته ال يأ  من ت ةم  كممح  مث  لإلجنا  نلبتورلة أن أمسحء لدأتااحء، أمح 
لبرالة نلبزكحة فهمح من أركحن لإلسالم لب ي ختتم  يف ببحئقهح صن ببحئق أركحن 

من باحم  هحلب يحتح  لبسمحني  لدأخ ى. نبكننح هنح ال تتح ث صن لبرالة يف أث لث
نركوع نسجوب ، نال تتح ث صن ش نط لبزكحة نخمحرجهح، نبكننح تتح ث صنهمح  

 كمفحها  صحم  بنن لخلوض يف تفحصا ؛ فه  تنتقص لبجرةم  من ب رمهح شائح؟ 
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نماذج مقترحة لترجمة معاني القرآن الكريم باستخدام 
 النظرية التداولية

 
تولت ة يف ت ةمح  معح ي لبق آن ع  هذل لالستع لض لبس ي  دأه  لتمشحك  لتمي

لبك مي لب ي لختذ  من لبنظ ي  لب البا  منهجح هلح، تقوم يع ض منحذ  من ت ةمتنح 
لتمقجرث  باعض لآليح  تانانح فاهح لبنظ ي  لبت لنبا ، نهي ت ةم  ال تقحم هبح شعحئ  نال 

ح  لهلل آيتؤبى هبح ف نض، نإمنح لتمقروب منهح أن يفه  غري لبنحطقني يحبع يا  
ساححته نتعحىل يسهوب  نيس  بنن لحلحج  إىل معحج  نم لج  إضحفا ، م  م لصحة 
ص م لإلخالل يحتمعىن لبتولصمي دأي من لبوث ل  لبجرةما  لب ي تتأب  منهح لآليح  
سولء صمى لتمستوى لبمةوي أن لبثقحيف. نب  رلصانح يف لتتقحئنح بآليح  أن متث  ك  

 لب ي تحبشنحهح يف منت لباح :   منهح مشكم  من لتمشكال
 

5 

َٓىلَِك١َََالٓم َٱََذ ََلََل ِكَتىبه
ٗدىَفِيهَِ ََري َبَ  َتِقيَََهه ٢ََل ِل مه

ِمنهونَََََّلِينََٱ ََِيهؤ  َل َغي بَِٱب
ونََ ةََٱََويهقِيمه ََوِمَماَلَصلَوى
مَ  ونََََرزَق َنىهه َََّلِينََٱو٣ََََيهنفِقه
ِمنهونََ ََٓيهؤ  نزَِلََبَِما

ه
ََٓإََِل َكََأ ََوَما

َ
ه
َََِقب لَِكََِمنَنزَِلَأ مَ َٓأۡلِخَرةَِٱَوب َهه

َلىئَِك٤َََيهوقِنهونََ و 
ه
َىَأ ٗدىَََعَ َهه

Alif. Laam. Meem. 

This Scripture is surely a 

guide to those who fear God 

and turn to Him in piety; 

Who believe in the unseen, 

observe obligatory duties, and 

disburse of what We have 

provided for them; 

Who believe in what has been 

revealed to you and what was 

revealed before you, and are 

certain of the Hereafter. 

These are truly guided by their 

Lord and these shall be 

successful. 

Surely, those who deny the 

truth will not believe whether 

or not you warn them. 
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ِن َ َم  َلىئَِكَََرب ِِهم  و 
ه
مَهََوأ َهه

ونََٱ لِحه ف  َََّلِينََٱَإِن٥ََََل مه
وا َ ََعلَي ِهمَ ََسَوآءَ ََكَفره
مَ  َتهه نَذر 

َ
مَ ََءأ

َ
مَ َلَمَ َأ ََلََتهنِذر هه

ِمنهونََ َىَّلَلَهٱََخَتم٦ََََيهؤ  َََعَ
َىَقهلهوبِِهمَ  َ ََوََعَ عِِهم  َىََسم  ََوََعَ
ب َصىرِهِمَ 

َ
مَ َِغَشىَوة  ََأ َََولَهه ََعَذاب 

     ( 9 – 5لباق ة: )  ٧ََعِظيمَ 

God has made them 

impervious to faith, and great 

is the punishment awaiting 

them. 

2 

َِحَل
ه
مَ َأ َيامَِٱَََل لَةَََلَكه ِ َلص 
َ َإَِلَىَلَرفَثهَٱ م  ََههنَََنَِسآئِكه َِِلَاس 

مَ  نتهمَ ََلكه
َ
َِِلََََوأ َن ََاس  ََعلِمَََلَهه

مَ َّلَلَهٱ نَكه
َ
نتهمَ َأ َََت َتانهونَََكه

مَ  َسكه نفه
َ
مَ ََفَتاَبََأ ََعَلي كه

َ َوََعَفا م  َل َٰٔـنََٱفََََعنكه
نََ وهه وا َٱوََََبىِۡشه َّلَلَهٱََكَتَبَََماَب َتغه

 َ م  هوا ََلَكه بهوا َٱوََََوُكه َ ََحَّتَىَۡش 
مَهَيَتََبَيََ َٱَلَكه َي طه َٱَۡل  ب َيضه

َ َۡل 
َودَِٱَي ِطَۡل ََٱَِمنََ س 

َ رَِ ٱَِمنَََۡل  َل َفج 

It is made lawful to you to go 

into intimate contact with your 

wives on the night of the fast; 

you are created for mutual 

comfort and support. God 

knew that you were unfaithful 

to yourselves, so He turned to 

you (mercifully) and removed 

from you this burden; so now 

you can contact them and seek 

what God has ordained for 

you, and eat and drink until 

you can clearly mark daybreak 

at dawn, then observe the fast 

until sunset.  
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وا ََثهمََ تِمُّ
َ
َيامََٱَأ ِ َََل ِل َٱَإَِلََلص 

 (599ة:   لباق)

3 

نَّلَلَهٱَيهرِدَََِفَمن
َ
ِديَهَهَأ َۥَيه 

حَ  َ َرههََيَۡش  ىِمَ َۥَصد  َل س  ِ
ََوَمنَلِۡل 

نَيهرِدَ 
َ
َرههََََي َعل ََۥيهِضَلهَهَأ َۥَصد 
َنَماََحرَٗجاََضي ًِقا

َ
َِفََيََصَعدَهََكأ

َّلَلَهٱَََي َعلهَََكَذىلَِكََلَسَمآءِ َٱ
َسَٱ ََلر ِج  ِمنهونََََلََََّلِينََٱَََعَ َيهؤ 

١٢٥  ( :521لدأتعحم ) 

Those whom God wills to 

guide, He opens their hearts 

for the acceptance of Islam; 

and those whom God wills to 

misguide, He makes them feel 

chest-constricted as if they 

were soaring high into the sky. 

Thus, does God lay shame on 

those who do not believe. 

4 

َِتهَٱََوقَالَت
َ
َرأ نَََم  َقهَرتهََفِر َعو 

َن َََعي  ِ
تهلهوههَََلَََولََك ََل  ََعَسَىََتق 

ن
َ
ََٓأ وَ َيَنَفَعَنا

َ
اَۥَنَتِخَذههََأ مَ ََوََلٗ َوَهه

ونََََلَ ره عه َبح٩ََََيَش  ص 
َ
م ََِفهَؤادَهََوأ

ه
َأ

وَسَى ىرًِغ ََمه ََِلهب ِديَََكَدت ََإِنََف
َلََٓۦبِهَِ ََلَو 

َ
َناَنأ َىََرَبط  َقَل بَِهاَََعَ
ونََ ِمنِيََٱَِمنَََِِلَكه ؤ   ١٠َل مه

 ( 51 – 6لبقرص: )

And Pharaoh’s wife said: “a 

consolation for you and me. 

Do not kill him; he may be of 

use to us or we may take him 

for a son. Obviously, they 

were not aware of what they 

were doing.  

And the heart of Moses’ 

mother was in her mouth; she 

almost poured it out had we 

not set the seal on it that she 

might be of the believers. 

1 
َ ََماَِإَون ِ مَ َكه تههه فِرََََدَعو  َِِلَغ 
مَ  مَ ََجَعلهٓوا ََلَهه َصىبَِعهه

َ
َِفََٓأ

And every time I have 

preached to them so that You 

might forgive them, they have 

turned a deaf ear and a blind 
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َتغ شََٱوََََءاَذانِِهمَ  ا َس  مَ َو  َثَِياَبهه
وا َ ََصُّ

َ
وا َٱوََََوأ ََبه َتك  َباٗراٱَس  تِك  َس 
٧    ( :9توح )    

eye to the truth, grown 

obstinate and given 

themselves to arrogance, sheer 

arrogance. 

9 

مَه ل َهىىكه
َ
ََحَّتَى١َََِلََكثهرَهٱَأ
تهمَه ر  ٢َََل َمَقابِرََٱَزه ََسو َفََلََكَ

ونََ لَمه ََثهم٣َََََتع  ََسو َفََلََكَ
ونََ لَمه ٤ََََتع  ونَََلَوَ َلََكَ لَمه ََتع 
َقِيَِٱَِعل مََ ن٥َََََل  وه َِحيمََٱَلَََتَ َۡل 
َنَهاَثهم٦َََ وه َََلَََتَ َقِيَِٱََعي  ٧َََل 
ََثهمََ َنلَعِيمَِٱََعنََِيَو َمئِذَ َلهنَََ ََلَتهس 
٨ () لبتكحث 

Vain rivalry for hoarding 

worldly gains distracts you 

until you suddenly meet your 

Maker on the Day of 

Reckoning. 

No, you shall soon know. 

Once again, you shall soon 

know. 

No, if you but know with 

certainty, 

You shall most certainly see 

Hell-fire. 

You shall see it with your very 

eyes. 

Then you shall be questioned 

that Day about the pleasures 

you indulged in. 
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 لخالصة والتوصياتا
 

ت ى أن   ت ةمح  معح ي لبق آن لبك مي لتمت لنب  هع  هذل لبتقومي لتموجز دأي
لتمشكال  لتمتولت ة لب ي بمنح يإي لزهح نحتمامهح ب  تشأ  يف معظ  لدأثاحن يساب 
غاحب لتمنهج لبعممي تنظريل نتطااقح؛ نتمك هي لبنتاج  لحلتما  لتمتوبع  صن مح ينف ب 

ء إىل بة  أخ ى، إذ  شيمجرج  نلث  ينق  معح ي كتحب لهلل لبذي مل يف ط فاه من 
مهمح أنيت من صم  غزي  نب رل  خحص ، أن يم  يك  كا  ميكن بشرص نلث ، 

مستويح  لبتحما  لبمةوي نغري لبمةوي؟ نبذبك جحء  لبجرةمح  أثحبي  لبنظ ة، 
أي أهنح تفتق  إىل لبعني أن لبعاون لدأخ ى لب ي من شأهنح لتم لجع  نلبترويب، ك  يف 

 جمحل ختررهح. 
ك مي مستقاال جلن  مؤبف  ح توصي يأن تضطم  يجرةم  معح ي لبق آن لبنمن هن 

من أي ز لتمترررني يف لبعموم لبمةوي  لبتحبا : لبجرةم ، لبت لنبا ، حتما  لخلطحب، 
لب الب ، لدأسمويا ، لبر ف، لبنحو، لتمرطمححتا ، مستويح  لبمة ، لجتمحصاح  

 ء ةماعح هلذل لبعم  لجلما  تف غح كحمال،ؤاللبمة ، فقه لبمة  لتمقحرن. صمى أن يتف غ ه
نأن يكون صممه  موضعح بمتحكا  من با  جلن  مولزي . نمن لتممكن أن تقوم 

 يحبتنساق يني أصضحء لبمجنتني هائ  أن مؤسس  مستقم  تنشأ هلذل لبة ض.   
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 بت المراجعث
 بق آن لبك مي.ل
 ،ARBERRY، KHAN، PICKTHAL  ةم  معح ي لبق آن لبك مي بك  من ت

SHAKIR، YUSUF ALI، ZIDAN  نهي منشورة ينروصهح لبكحمم  صمى ،
 . /http://www.islamic.comشاك  لتمعمومح  لب نبا  يف لتموب  لبتحيل: 

 فسري لبق آن لبعظا  بمححفظ لين كثري.ت
  شححت . فسري لبق آن لبك مي بم كتور صا  لهللت

 حاح مسم .ص
 (. Cambridgeاع  ةمعا  لبتورلة لبربيطحتا : كحمربي   ) طسر  لبع يا ( بكتحب لتمق   )لبنل

 . King Jamesاع  طبكتحب لتمق   )لبنسر  لإلجنمازي ( ل
 م(.5693م كتور إي لها  أتاس، مكتا  لدأجنمو لتمر ي : لبقحه ة )بالب  لدأبفحظ. ب
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