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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 قدمة: تعريف المصطلح اإلسالميم-1ا

هطططاستصارصطططصفس طططتسبريططط سفهسم جططط سفهس ري طططا س   ططط س سس:املصططط اإلساميططط   
اميطط   يس  ططر تساباغططاساب يت ططاس صطط فآسابلططي وسابنططيلسهابةططلاسابلجا ططاساب ططي رياسهابريلطط س

سهذاسعاىسث ثاسفنااعس نساملص احصتس ساباغا:س
 صطط احصتس   طط تسنسمنططنس ططمفادس ططنس ريططيعاتساباغططاساب يت ططاسالنوو ا ال:    ي1

فصططططططط د:س اططططططططتسابم ططططططططصتسهاه ططططططططصعسهابلطططططططي وسابنططططططططيلسهاب طططططططط صعتسها ير طططططططط صع س
سه ص احصتسابل ص اسهاهلاسهابلصف سه لصيكساحلجسإخليس

تس ا طططاعتسفصططط دس ساباغطططاساب يت طططاسهبنطططنس ري طططا س صططط احصسالنووو ا اليووو     ي2
   طط سفهستد طط سع يس   طط  س اططتسابصطط تسهابصططا سهاحلططجسهفه ططصتسابصططاااتس
اخل طططططل سهاب  ططططططصفت سهابادطططططاف سهاب جططططططصعت سهابططططط عصف سهاب ططططططاا  سهابةطططططط   س

سهابص  ا سهابغمهت سهابةي ا سهاب يك سإخليس
سابيتسهافلتسالن ا الي لث ي3 ساملص احصتسامي   ا ساباغاس:  ص احصتس 

ساخلياج س سابةام  ساحليب  ساهم ا  سابن جا  س ات: سه ض انصد  سشن د اب يت ا
ساب ذاب ساب لصب سامللصفق ساملؤ ن سابنصفي سإخليس
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 ابلية المصطلحات اإلسالمية للترجمةق-2ا

املصطط احصتساميطط   اس صتاططاسباأهنططا سشطط نصسشطط وسفطسنططاعس ططنساملصطط احصتس
نسا ططط دسفوس اططط ادس ل طططصسه طططنسل هطططصس طططنساملصططط احصتس اتساألاطططيو سهبططط لس  طططصس د ططط

س صعطططط تسعص ططططامثطططاسإ سس؛ابصططط غاسابالصف ططططاسهاألعت طططاسهاب طططط ي اساصصططططا سلططط س صتططططتسباأهنططططا
 سشطططط فس ساباغططططاسلطططط س صتططططتسباأهنططططا سإاططططصسا اططططر  س ساب ي لططططاساملرج ططططاس سسملططططا :
إلساملططططياع  س  ططططصسه س طططط وسع ططططاساملصطططط اإلس ساباغططططاسا طططط   سهنططططاعساملصطططط اسميهنر ططططص

سيرادإلسابلل رصوسابرصب رصوستصبرح   ي
صططططط اإلسةابم طططططصتةيسإ اساالطططططصس سيطططططا ساباغطططططاسام ا م طططططاس هلطططططصسس طططططا دسهبلضطططططيبس

 سممططصس ططا  سباططج وسأله سههاططاسنس طط آهعيدطط صسعططنس صطط اإلس ططياع ستنا ططاسها طط تس
باطططأاع سألوسابأهنططاساططذاساملري ططا سسابضطط قسس؛ههططذاسلططط سع  ططقس ت نطط سلطط س صتططتسباأهنططا

لطط سهافعتسه س لجابططايسف ري ططا سابططأاع سفهيطط س ططنسس-فطس ا ططاس لصتططتس ا ططا–املجصشططيس
ألنططصس سس؛ب ةططتس صف ططاسalmsفهسسcharityهططذاستناطط يسصططح إلسفوس ا ططاسها طط تس اططتس

فهسسcompulsoryمللططططططتسامل ططططططكسامللصططططططاعسبام ططططططصت سبنططططططنسإدططططططصفاس ا ططططططاسفاططططططيوس اططططططتس
obligatoryفهسس ordainedس اطط اد سامل اططابسلرا س طط س دلططيملبسامل ططكبانا رططاسابةططصت

إبما  طا.يسههط س ي جطاس ط ادس طنسفهسس رييهدطاسصط  اس)فطس compulsory charityفرصطجإل
يبسط  كسابم صتسامل يه سب  لصيسفصبلض اس ض اسع اسهلطص س  طاساملصط اإلسام ا طمطسملي ط

  ططاسسهف ططتسع ططاس ططنساملصطط اإلساب ططيلساميطط    سبنلطط سهادططإلسإ سعف ططاس لجابططاس ططن
هططططططذاسهابللططططططصيسابرصب ططططططاس ري اططططططاست ع ططططططصفس م طططططط س ططططططنسيسcharityاار فطططططط سعططططططنسابصطططططط  اس

سابراد حصتي
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 ترجمة المصطلحات أم شرحها؟أ-3أ

هذاسيؤا سه   سمرييد سيج  اساملصط احصتساميط   ايسإ سملرضط س سلصبج ر طصسشطي صدس
يلساملنرطابسماد ح صدستصباغاساملأ مسإب  ص س اد سعطصعتستطاس ايطاست ط ساملصط اإلساب ط

س يف صدست  ي س م ل ا س  صس ساأل اااسابرصب ا:
س س(resale with a stated profit)س.ahhbaāmur)س يااا-
سي(to bring forth a child every year)س.imghāl)سإ غص -
س؛س(Holy war)س.jihād)س  صع-
س؛(Left with debts for nothing)س.mughramūn)س غي او-

س؛س(prayers direction)س.qiblah)سابلجاا-

سسس:(al-masjid al-jāmi،)ساملةج ساهص  .)-
(the mosque where Friday prayer is conducted) 

إوسهططذآساب ططيه صتسإ ضططص صت س سميهنططصتيسهططذاسصططح إل سس:بنططنسفبس ص ططت س
 يسف ططصسإ اس ططصسهيطط لصسعا ططيتسف  لططصسباأهنططاسي سإ اس ططصسف  لططصسابأهنططاس ري ططا سابططأاع سابصملطط

 صنططتسميهنططاس ياعفططاسف سشططي صديسفسفنططصسففضططتسفها ططاسممنلططاس ساباغططاسا طط   سيططاافسعاططى
  يه ططصدسس؟صسميهنططاسف سشططي صدس جلططىسابةططؤا سع ططصسإ اس صنططتسميهنرلططصسملصطط اإلسإيطط   س  طط

تلططاتس  ل ططصس نططاوساب ططي سامل اططابسيططا  دس طط ادس رجططصه سابةطط يسهابةطط ي نسعلطط سميهنططاس
 س لططص سإتططياه م سابةطط   سا عرنططص  س  ططص س صطط احصتسإيطط   اس اططتسابن جططاسامل ططيفا

ف ضطططصو ساب  ططططصف سصططططح إلسابج،ططططصفط سابةططططلا ساب ططط  ا سفهططططتساه صعططططا س  ططططصتسابري ططططي س
سابرصت او سامل ص يهو ساألنصصف سإخلي

مر لطططط ساملةطططط باسف اططططيس  ل ططططصس  ططططا ساب ططططي سف اططططيسب صططططتسإ سعطططط تسفيطططط يسفهسهس
 رلططط لسشطططي سسس   ه بطططكساجطططاسمادططط إلساملصططط اإلساميططط   س ساباغطططاسا طططس صطططريحا

 ةططرري وسعططنسابم ططصتسهابصطط ص سهاحلططجسه لصيططن سهاب طط ةسابجططص نست لانططاسصططغيوسهت لانططاسس
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 طط،و سهاب طط ةسابي  طط  سهابا طط،ساميطط    سإخليس سهططذآساحلصبططاسهابططيتسيططجلر ص سنس
م طط سابأهنططاسميهنططاستططتسهطط سشططي سبطط لس نصنطط سابططلحستططتساحلااشطط سفهسامل   ططصتسابططيتس

ههطط س سهططذآساحلصبطاسب ةططتس طمفادس ططنسابططلحساملطأ مستلطط فس ططصسسمادط س س اططيسابأهنطاي
فصبأهنطاسسه س  اا صتسهشطيه صتسإدطصف اس ابط يسإ ادسهلطصكسفطيةستطاسابأهنطاسهاب طي ي

وسفهستض س ا صتس   صطىس ط سممنطنسملصط اإلسها ط يسف طصسصفهس ا رسه س ا اسها  ت
س صس اعسعاىس بكسف اسشي س س نصوسب س سابلحساملأ ميس
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 واع مرادفات المصطلحات اإلسالميةنأ-4أ

املططأ مسعططنساملططياع سامللصيططحسبا صطط اإلساميطط   س ساباغططاسساططا ساضططمس
سههصططططري  سفسهاأل لج طططا سم ططططي س ةطططط باسنططططاعساملططططياع ساملةططططر،  :سهططططتسهططططاسه  ريطططط  سف

إحيطططططص   سإخل؟ساأل ااططططاسابرصب طططططاس ري اططططاسترادططططط إلسهطططططذآسسهإشططططصفط سفسهع ططططط  سفسهثلططططص  سف
ساألنااع:
سThe prayer directionابلجااسس:ابا  ري املياع س ي1
 Theسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساب طي  :ساملةطج ساحلطيا فهسساملياع ساباصطري  ي2

Holy Mosque in Makkah where Ka΄bah is 

(tax)  صتسس:املياع سابالص  ي3
(1.

 

 The Holy Houseسof Godاملياع ساب   :سابج تساحليا س ي4

 verdictاملياع سامشصفط:سفراوس ي5

    Husband's houseاملياع سامحيص  :ست تساب صعا ي6

 

ف ايسهذآساملياعفصتسايطر، ا صدس سميهنطاساملصط احصتساميط   اسهطاساملطياع سهس
فصمشططصفط سفصبطط    سفصمحيططص   ساسابالططص يس ططيعسس اب ططي   س ا طط سابططا  ري فهسساباصططري 

بططط لس صعططط تس بططكسإ سفيطططجصبسمر اططقستصب  طططاسهابادطططا سهاب ةططيسهابرجةططط  يسبنطططنسهططذاس
ميهنطاسست يا قعص اسثصتراسنرج  صس سميهناسهذآساملص احصت س  صسمادإلسابريليتساملر الاس

ساملص احصتسامي   اي
 

                                                 
 ي11.سان يس ا سابجص اسص1)
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 رجة فهم المصطلح اإلسالمي المترجمد-5ا

مرريصهتسعف اسف مساملص اإلسامي   ساملأ مس طنسشط،حسإ س اطي ساةطحس
بري طططمساملةطططامساب ططيلس لا طططصتسمؤهاطط سس يتطط سفهست طط آس طططنساميطط  سهاباغطططاساب يت ططايسف لطط 

ف اطططططيس طططططنساملةطططططامسلططططط ساب طططططيلسابطططططذطس ري طططططمسهطططططذآسساملصططططط احصتساميططططط   اساملأهنطططططا
املصطط احصتست ططنتسففضططتس ططنساأل لططيبسلطط ساملةططاميسبنططنسابصططل،ساأله س ططنسابلططيافس

  ططط ستأهنر طططصسإ سهطططاسبططط لس ةطططر  فصدساطططذآساملصططط احصتستطططتسس-فطساب طططيلساملةطططام-
ذ نس ةططر  فصوساططصيسبنططنسبا ططاسف اططيس ططنسابصططلرياساماططي نس ططنسابلططيافسااباغططصتساأل لج طط

هططططذاس سملطططط س ططططنسفوس لطططط،طسبأهنططططاسهططططذآساملصطططط احصتسفشطططط،صصس لر ططططاوسإ سهططططذ نس
عجط سا س ايط،سعاط سه  ط سساملطأ مابصلرياسه ج عاوس س بطك س  طصسهط ساحلطص س ط س

س ي  هكسهل مهصس ا يس
 يا  س نسابصلرياس وساإلسامي   سبابلض اساأليصي اسهلصس  وسف مساملص 

س لجغ س س ص سههذا سهبن س رحلقسب سباباصينسهاباصباي سنصحسع ل  ي سفوس ض   ا أ م
س لصإلس سفيصيصو سف ياو سهلصك سابلياف  سهؤ ف سعل  سابري م س ن سممنلا سعف ا ف صى

ستص ن  ةس ل  ص سهمهص:
سيسابري مساب   قسبا ص اإلسابذطس أهن ي1
اإلساملطططأ مس س  طططي سشططط وصدسعلططط سفهسعطططنساميططط   سفطسيسا فطططأاأستططط وس طططصف ساملصططط 2

 أهنطط سه  نطط س صيططحساأل لططيبسلطط ساملةططامسابططذطس ططصس ابططتس  يفرطط ستصميطط  س سامل طط يس
عططططططنسفطس ةططططططا  صتسعلطططططط آسعططططططنسسفوس ر،اططططططى رطططططط إلسهططططططذاساملل اططططططقسابرييصططططططاسبا ططططططأ مس

ياع ساملصطط احصتسابططيتس أهن ططصيسهب ططتسهططذآساملةططا صت سهعجططمساملططأ مسعططنسإ ططصعساملطط
امللصيططططحس ساباغططططاساأل لج ططططا سهايرةطططط صب سنةططططوساملصطططط اإلساب ططططيلس  ططططصسهططططاستطططط  ي س

 طططنسفيطططجصبسابر صفطططتسعاطططىسها طططتس اططط س طططنسهطططذآساملصططط احصتسس بطططكس م ل طططا سب طططت
هفمس طصسبري  ططصدستطط  ي سف لج طاسعهوسفطسمغ طط س ططذ ي سهف  صنطصدسعهوسفطس ططياع سفهسشططي س
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وساأل طيسمريططص مسعلط ست ططوساملأهنططاسإسصط،ستصباغططاساملطأ مسإب  ططصستطاس ايططايس ططىهسسفه
إ سعف ططاسنةططوس صطط احصتسعص ططاس ساباغططاس  ططصسهطط ستطط  ي ساباغططاساأل لج ططا س اططت:س
فلططططط  سه ةطططططنا سهف طططططا سهيطططططافت سه  طططططا سه لطططططصفلاو سه رلطططططاو سهشططططط  صو سهيطططططن لا س
هابصطط ت سه اطط س طط ادس ططنساملصطط احصتسامل بافططايسههططذآسيي لططاس ؤيططرياس سابأهنططاسم  ططقس

س صساملصن س نسفوسنلا ؟ف  س نساماص يسابري مسهممس
 ,poor, needy, nation, chapter, verse, hypocrites, the righteousس

Satan/devil, tranquility, prayer, etc. س 
فب ةططتسهططذآساملصطط احصتس ري ا ططاسه  ةططيت؟سفاططمساماططص سهام جططص سعططنسايططر، ا  ص س

 ايطططا سفهس طططصوسا ططط  س طططنسهفافس طططىسهبطططاسميافلطططتساملصططط احصتسا ابطططاست طططي ستطططاس
نةطططط، صسابططططأه جس ططططصستصباغططططاساأل لج ططططاستغ ططططاسدطططط  صسإ س رييعا ططططصس  لططططصديسهططططذآسلص ططططاس
  طططاعت سبنل طططصس سمرحلطططقساطططذآساب ي لطططا س  طططصسفوسدطططمس صططط اإلس طططصسإ سبغطططاسف لج طططاس
بططط لساطططذآسابجةطططصيايسف صطططحصبسماطططكساباغطططاسهطططمسابطططذ نس ضططط ان سفهس س ضططط ان سفه د س

اسدططمس صطط اإلس ططصسفطط نمس ضطط اوساملصطط اإلساخلططصصسابططذطس س طط هوسبطط سهإ اس ططصس ططيفهس
س لصت دس جصشياد سفهسعاىساأل تس ارجلس  س ص اإلس ايس س  باب ي

عاططىس طط ساملططأ مسابططذطس ةططرا يساملصطط احصتسابططيتسعااططتسس سشططكسفنلططصسن طط  س
سة  طصعسعاطىسففيط ص:هساباغاساأل لج ا سهتصبرح   سهلصسام ا م اسفمس صد سههط س اط تساموس

هإوس صنططتس س-سف طط س ايططايستططاست ططي سفوس درج  ططصس ططييتسهصطط تةسهبنططنسه  ططصتسه ططج
ب ةططتس  يهفططاسب ص ططاسابلططص س سس-س  ططص مساباغططاسام ا م ططاس اططتسه جةططأسه ططاب لمسهل مهططص

عاطىسف ططاس طص سهطذاسابجطصبس ريرطا سعا  ططصد ستطتسن طج سعا ط  سعاططىسهس اط س طنساأل  طصويس
 س  لطططططصآ سهفوس ديفطططططقست طططططي س لرضطططططحستطططططاسسصدسفوس نطططططاوساملصططططط اإلساميططططط   ساصصططططط

 ايططايسهاططذاس ططمه ساماططص س ططنس  ططا سه ططرمساب ططيهعست يطط ص س   طط ستططص أا س صطط اإلس
 ط س طط اتساباغطاساأل لج ططاسع طصس ي ططحسفمس طصد سفطس ضططيبساملطأ مسعصططرياف نساجطيس  ططصس

س لص ي
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 لجهود المبذولة في هذا الصددا-6ا

 سابةطططلااتساب  طططي نساألاططط تسسه يططط  صعفبساب   ططط س طططنساب ا طططصفسهاملأهنطططا س
س.صطح إلسابج،ططصفط)ابلطي وسابنطيلسهف  ططصتس رطحسابةطلاسهابريلطط س اطتس  ططصينسعاطىسميهنطاس
ف طططططصأس)سهس.فلططططط سابةطططططلا)س سهاب ططططط ،صو.اباؤبطططططؤسهاملي طططططصوسف  طططططصسامريطططططقسعا ططططط س)ه رطططططصبس
سسه سفععط سهلطصس ةطحصدس- طنسفتطي سهطذآساه طاعسهسهل هصسإ ساباغطاسام ا م طايسس.ابصصحلا

عجططططط سا س ايططططط،سعاططططط سبالطططططي وسابنطططططيلسعطططططص سساملطططططأ مميهنطططططاسس- طططططص  دسباج طططططاعس ا طططططص
عاىسابيلمس نسفوسميهناس   س ي  هكسيطجلر صست فت طاسفعطاا  سهسهه ساألش يسس 1134
هن ططيهصس سهططذاساا طط ساملجططصفك سسص سهابأهنططاساباصباططاسهطط سابططيتس سإ ص هطط 1131فطسعططص س

.يسهطذآساه ططاعس 1111)سهطط1411ي ،سعطص سجم ط ساملاطكسف ط سب جصعطاساملصطح،ساب ط
ه تس   ستدذ س سا  اس رصبسا سم ص سهامي  سهاملةا اس  طاعسع   طاس ط  افتس
إوسشططصفسا يسهبنططتس ططنسهططذآسابأهنططصتس  ما ططصسهاصص صطط صسابططيتسملريططيعساططص سهابططيتسم طط،س

سههل طقس  طصسف نطنس طنسامل طكسب  طأابساملةطر يتعنسه  طاسن طيسفصطحصاصس س طصهبر مس
 ساعرلطصعطساب ،صط س طصس ابطااست  ط  نسس م نساب  اس سابأهنايسهبنطلسممننس  فسف ،

عططنسهل ططقس بك هيطط جلىساأل ططيس ططذبكسإ سفوس ططينسا ساألفأسه ططنسعا  ططصيسفنطط  س
ا س س ي ىسإب  س   سابج يس سفطسبغاسعاىسه  ساألفأ س س  كدسه سبغطاسه سفيطااتصدس

هططططذآساخلصططططص حسهاملما ططططصسب ةططططتسهسه سه  ططططصدسه سإ لصعططططصدسه سصططططامصديسه سحنططططاادسه سع بططططاس
س اد سااسهلصي

تصملرصت اساحليف اسبنتسبري اسه ص اإلس سابلي وسساملذ افتسمترص سابأهنصتسابا ن
  يتسف سفد يت سفطس س صس ة ىس س ص اإلسن ي اسابأهناس تفسفابنيلسياافس

ستصبلي سابريدس سابيتسنسمننس ا  ت س ا دس سفها تسيافتسجساباري  ا سباأهنصتسابا ني ةجا
سم ص :سابجليت  َٰلِك َ اب  َٱَذ  َٰب  سۡلِكت  سعا سس.2)ابجليت: س اي، سعل  ميهنت
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سه ي  هكس ست ل صسسسScriptureسهس Bookتط سعهوسفطسإدصفصتسشصف ا عاىسابرااي 
سةابلي وةست  سةابنرصبةستاس ايايس فدصفتسميهناساا  

ِينَ ٱوَ ه اب : ا ََۡؤِمن ونَ ي َََّلذ نزِِ  ََبِم 
 
ۡزك ََأ  سةإب طكةسفمج  طصس.4)ابجلطيت:سإَِل 

س ي  هكسهاا  ستطس   س)صاىسا سعا  سهيام.ف صس اي،سعا سفامس ري تس بكيس
اا  ستنايتسهذآسابم صعاتساباري  اساملض يتس سابلطي وسابنطيل سف طصسسميهنامت متس

ساططىنس ل اططقسابرادطط إلسابما طط سع صنططتسهادططحاسف س  سف ططصس ططفإ سعف ططاسامفططيايسيططاافس
ساب    سهابيتس سفعرل سديهف صي

اموسسم طط ايططر، ا   صسألبريططصلسإ ا م ططاسس:ممططصسم ططمس ايطط،سعاطط سه ي طط هكسف ضططصدس
إخليسسhath, thine, thee  مطاسهب ةطتس طمفادس طنس ريطيعاتسام ا م طاساحل  اطا:س اطص :س

 طططاساحل  اطططايسهب طططتس لجطططاستططط ا صتسام ا مسس  ططط ههططط س طططنسبغطططاسعصطططيسشنةطططج سابطططذطس
ابةططططجحس س بططططكس صهبططططاسايططططر، ا سبغططططاسام  ططططتسابططططيتس صنططططتسإ سع طططط س ي ططططحساباغططططاس
ام ا م ططاسابل مططايسبنل ططصس ططنسنص  ططاسفاططيوسيططجحس سابغ ططاأسهابغياتططاسهابصطط اتاس س

سيج ططاسابري ططم سممططصس طط اس  اططصساباغططاسسعل ططصسه ةططرج  س ططصجم طط ساملاططكسف طط سفوس ر،اأهنطط  
  س بكيسسا لسصاساملجة ا سه صنام ا م اساحل  ا

اا ط سإ ساب طي سهابرريةط سف اطيس طنسيج طاس نس  اسفايوسم تس اي،سعاط سهس
ابلةطوسبانا طصتساب يت طاسهسس ي  هك سف صساا  سفل سف اطيس طنسايطر، ا سابييطمساباري ط 

ابيتس صس لصتتس جصشيس سام ا م ايسهفي حسف  صنطصدس سشطي  صس س طلسابطلحساملطأ م س
 طا س طمفادس  طط ادس طنسابأهنطاسإ سمريةطط يس طا دسةاملرلطاوةس سام ططاساباصن طاس طنسيططافتسسممطص

هب ةططتس أهنططاستططصمل كسامل  ططاعسباأهنططا سعاططىسس صع  ططاابجلططيت س ريةططيتسهت يطط صبسهتجل ططاس
سابلحاسابرصي:

[the pious believers of Islamic Monotheism who fear Allah much 

(abstain from all kinds of sins and evil deeds which He has 

forbidden) and love Allah much (perform all kinds of good deeds 

which He has ordained)]. 
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فهسس piousشي سيا تس  اد سه سعاع سب سعااتسابلحسعاىساأل ت سف طصس ا طاس
believers+righteousص طططططاسبططططط سفعتسامل طططططكسعهوسهطططططذاساب طططططي ساب ا طططططتسابطططططذطس سس 
سفص دسبادا ساملص اإليس

ف ططططصسعططططنساملصطططط احصتسامللأ ططططاس سام ا م ططططاس سابأهنططططصتسابططططا ن سفج ضطططط صس
 ا ط  سهت ضط صساماطيسفراط،يس طا دسةإ ص ططاسابصط تة سام طاساباصباطاس طنسيطافتسابجلططيت س

 steadfast in prayer; establishمديهنطتسميهنطاس جصشطيتسإ س طصس لصتا طصس سام ا م طاس

prayersعلطططط س ايطططط،سعاطططط  سبنل ططططصسميهنططططتسإ سابنا ططططاساب ص ططططاسworship علطططط سس
 ي  هكيسف صس سميهناساا  سف تل تسعاىس ص صست  ي س م ل اس  س صشط اس سفيطريتس

س prayer  جرطط يسفصيططر، ا س ايطط،سعاطط سملصطط اإلسهبنططتسفي ططقابصططريحاسم ططي  صيس

املةططططا اساصصططططايسسابطططط   قسف ططططيبسإ سابري ططططمساب ططططص سبا صطططط اإلساميطططط   سعلطططط سلطططط 
ف اطططىسابطططيلمس طططنسفنطططصسإشطططصفتسإ سعجطططصعتست طططنتسعطططص  سف نطططصسف اطططيس طططصسس worshipف طططص

مةططر  تسباشططصفتسإ سابصطط تس سابنل ةططاسعلطط سابلصططصفوسهلطط هميسبنططنسامتلططصفسعاططىس
إ سابرةطططا مستططط وساملصططط اإلس  طططيه سس طططصوسعص ططط ادسإ ص طططاسابصططط تس سميهنطططاساا ططط  سف طططصسس

 هم سه صهبطططاسإعفا  طططصسهابر طططاعسعا  طططصس ساباغطططاسام ا م طططا سبا ةطططا اس طططنساب طططيبسهلططط
 ه ذبكسابر    سب ي  صست ي صبس س صش اس سفيريتسابصريحاي

 ستتسهاسملا  سهإثيافسهم ج سعنس طصه تسصدس سفعرل سفوس سهذاسا ار  ست ي
سي جاسبرحل قس صسف ننس نساب  اس سابأهناي

 سايطر، ا سس consistencyحسا مةطصةابلل اساألاط تس سهطذآسابأهنطصتس طهس
 سعلطط سميهنططاساملصطط اإلساميطط   يسفططصه   سسهفسهططتسهلططقساملصطط اإلسام ا ططمطسنريةطط 

حيصهباوسهل قس بك سهبننسنس لجحااسهن  طصدستصب ف طاسنريةط صيسف ي ط هكس طا دس طأ مس
 establish worshipتطط يتسسهإ ص اسابص تس  prayerتطهفايوس worship تط يتسابص تس

ف طصس ايط،سسي poor-dueتططبنل س أ مسابم صتسعا  صدس constancy of prayer تطهفايوسس
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 establish ستطططهفاطيوسسsteadfast in prayers تطططسعاط سف طأ مسإ ص ططاسابصط تس طيتس

regular prayersتطسهثصبااس regular prayer تططهابم طصتسregular charity طيت سهفاطيوسس 
فنطط س جلطط سعاططىس اططتسسه يطط  صفطط  ايسامةططص صدس ساملصطط احصت سسف ططصساا طط يسcharity ستططط

هططذآساملصطط احصتس  ططصسهطط ستصب يت ططاستطط  ي س م ل ططاس طط سشططي  صس جصشططيتستططاس ايططا س
سفهس  لصدس س صش اي

س  طططص مف طططصساه طططاعسابنجططط تساألاطططيوسابطططيتستطططذبتس سهطططذاسابصططط عسف ططط سمططط ب ،س
سج تساملاص س ساحلصي:ساملص احصتسامي   ايسف  يس ل صسهلصسففت اسعاىسي

-عطططيل-فينةططط س ططط س  طططص سإ ا طططمط-إ ا طططمط-:سعطططيل  جطططمسبغطططاسابريل طططصفيس1
ههططاس ططنس ل ططافاتسعافس-ه  ططحسيططصناس ل جططط   طط سفها س ا طط س طط سه ص طط سس فينةطط 
س ي1116ابي صأس-ابلريص ل
ب جطط سا سفتططاسس عططيل–سإ ا مط/إ ا ططمط-:سعططيل  جططمساملصطط احصتساب  ل ططا ي2

 طططططنس ل طططططافاتس نرجطططططاساب ج نطططططصوس-إتطططططياه مابا  ططططط،ساب ططططط وسع ططططط ساملطططططصبن سهعجططططط س
 يسس 1111

-  طط ساخلططايس عططيل-إ ا مط/إ ا ططمط-عططيلسس  جططمساألبريططصلساميطط   ا: ي3
 ي 1111ع صوس

ب طح تسفطصفعسهإتطياه مسفتطاسس إ ا طمط-عطيلس ص ا ساملصط احصتساميط   ا: ي4
 ي 1111ع صوس-عي اب

با صط اإلساميط   يسهبنطنسس طسا  طاس ا اطاة سطدسهذآساألع طص س ا طصس   طاسهمط
صطريحايس لط  سس651فمه صسهفتي هصسامل جمساأله  س  جمسبغاسابريل صفسابطذطس يتطاسعاطىس

اب ططي سابريل طط ساباادططإلسبنططتس صطط اإلسإيطط   ساس   طط س لصتاطط سام ا ططمطسهابريينةطط س
سصدس اثا طس ي  طصدست  اسهت  تسع عسممننس نسابنا طصتيسههطاس س بطكساطا   سه  رط ستط س

يططططط   ايسه ططططط سف ةطططططنسايطططططر، ا ساملصططططط اإلسام ا طططططمطسهابريينةططططط سبا صططططط احصتسام
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املياع يسبنل سفلريطتسف  صنطصدس  طيساملصط اإلساميط   سا طا سهامللطيفسفمس طصدس ساباغرطايس
ههلططصكس سام ا م ططا سنس افعةفلطط ةسفهسةشططي  اةس ططا ديسسة  ططصتةسإ ست ل ططصسفهفعسة  ططصعةسه

هه سا رصصفآسعاىس صط اإلسها ط س طياع س  متسفايوسمةجتس ذاسامل جمسامل رص  سف س
 ساباغطططاساأل لج طططاس س   طططمساأل  طططصو سه صططط احاس سف  طططصوس ا اطططاسإ اس طططصسا رضطططتس

سابضيهفت سه صنصس ؤع صوسامل كس ام يس
ابطذطس لط سسة  جمساملص احصتساب  ل طاةهاسس:امل جمساباصينس نس  اساألمه اهس
رصطيسعاطىسإع طصفساملأاعفطصتس س  سام ا مطسهاب طيليس لفصريحاس س مس325س س ااي

اباغراسام ا م اسهاب يت ا س  سم  عساملأاعفصت سش ن س س بكسش وسابلاا  لسابيتس طنس
هططذاسابلططاعيس لطط  سعطط عادس ستطط  ستطط س ططنساملصطط احصتسهاملأاعفططصتس ساباغرططايس  ر طط سس

 س بطكسس ا ادسعاىسإع صفساملص اإلساملياع سهشي  ستصباغاسام ا م ا سه ر  سهادط صآ
 ططنسإدططصفصم ساملر  ططمتس احلططصو ساأله سفرصططيسهسا ر ططصعادس ةططلصدس س اطط س ططنساأل  ططصويس

ه ط تسف ط ساب جطصفاتسبنلط سنسف ط س ط س سةعجطصفاتسهف طاا س ط ثافتةس:بنل س ري  ست لااو
عططنسابييططا سصططاىسا سعا طط سسفعع ططاسهف صع ططاسهف ططاا دسه طط تسف طط ساأل ططاا ساملطط ثافت ستططتس
فهس طططصسسةعجطططصفاتسهفعع طططاس  ططط افتةس:اب لطططااوسن  طططتسفوس نطططاواسهيطططامسهعجطططصفاتس  يسبطططذ

ممصس ر ف س  س رااآسه  سعلاان ستصم ا م طايساملاحطقساباطصينسههطاساألهطم سف ط سس بكسشصت 
ههططذاس ططنساملصطط احصتساب  ل ططاسا ص ططاستصباغططاسام ا م ططايسسا اعططاشططي س ريصططتسهع  ططقس

سم ص يسوسإوسشصفسا  ؤ ياهسس    سي حس  نيسعا  سصص جصآ
  جطططمساألبريطططصلساميططط   اسابطططذطس لططط س سس:امل جطططمساباصبطططاس طططنس  طططاساألمه طططا

امل ططيه سجم اعامطط سابنجططط تس س-تططذ سف طط سابططط  رافس  طط ساخلططايسس صططريحاس241 ططااي
  طط ادسي جططصدساعر طط سف طط سعاططىسإع ططصفساملططياع ساملجصشططيسابطط   قس ططصسف نططنسس-جمططص سامل ططص م

رريصعس ل س ا اد س  سديهفتسمطاا ساحلطذفس سبا ص اإلسامي   يسههاسإي ص س   س ة
اار طططصفساملصطططط اإلسامللصيططططحس س طططص سم طططط عساملصطططط احصتساملياعفطططاس سام ا م ططططايس ططططا دس



 13 

 laws of تططططسه طططذبكس enjoined duties+obligation تططططةفطططيا وةس أهنطططاس

inheritance+prescribed shares of inheritanceإ س س طاس طحساملصط احصوسس
صصططاساألف ططصو س ر اططقساملصطط احصوساألاطط اوسخبفططيا وساميطط  ست ططنتسعططص  سهساألهب ططصوس

ستلااناسامل ان سه س ريصتستاسامل ل اسياوسابة صةسابذطسنس  يسإب  س سامل جميس
ف ططططصسامل جططططمسابياتطططط  س ططططص ا ساملصطططط احصتساميطططط   ا سف ططططج  س طططط ادستططططصمل جمس

ميطط   استصم ا م ططا س طط سابةططصتقسه   طط سجم اعططاس  طط تس ططنس ياعفططصتساملصطط احصتسا
مي  ططططططمسعاططططططىساملصطططططط اإلستصم ا م ططططططاساس ياعفطططططط ستصب يت ططططططايسههططططططاسفرصططططططيسه  ططططططا ست ططططططوس

 طط س بططكس  رطط،سهسيسسinvocation+prayer صطط احصم ساب  ططاس سامشططصفتس اططص :سععططصفس
س   ادسي جصدس نسهاد    س ايطسميهناساملص اإلسامي   س نسام ا م اسهإب  صي

سسس: اس ا سهذآسامل ص ممجلىسث نسنلصيس  
يج  طط سسنل ططاسا اططر  ست ل ططصس سميهنططاساملصطط اإلساباا طط يسههططذاسف ططيس:فه هططص

صصططاسفنططصسجم ططاعاتسفيع ططايسبنططنسهططذاس س لاططتس ططنسشطط نصسعاططىساميطط ةيس  ططصسفوسهخب
 اططططتسهططططذاسا اططططر  س صططططجإلس  ططططمتسإ اس ططططصسف  لططططصآسعاططططىسفنطططط س    لططططصس ةططططص اس  طططط تس

  سا  رصطصفسعاطىس طأاع سها ط يس  طصسفوسهطذاساأل طيسب ار صفستاس أاعفصتسع ت ست
فا،سديفادستنا سممصسبطاس طصوساملصط اإلساميط   سلط س طأ مسعاطىساميط ةيس  ل طصس

سمرريص مسامل ناايس
صملصط احصتستسابافطصفهه سعجمهصسجمر  اسعطنسسامل ص م:ابلل اساباصن اسعنسهذآس

اميط   اس ا طصسههططذاسف طيسعطصعطسف ضططصد سه بطكسألوسهطذآساملصطط احصتسف اطيسممطصس  ططنس
ت نتس ص تسف طيسبط لستصب ةط  سهبنلط سممنطنيسههطذاسبط لسع جطصديسسهاير  صاصابنا هو س

ابضططط، اسابطططيتس ططط  تس اطططا دسسعاططىساب نطططلسهطططذآسشططط صعتس طططصسهألصطططحصاصس ج طططاعا م
سحصتساميط   اسإ سام ا م طاست طنتساطصصيسهفط س   تسمل نااسميهناس   مساملص ا

سب س   ر سهفثيآسهف يآسإوسشصفسا يس   س سهذاسا جتصآس
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ابلل ططططاساباصباططططاسهاألاطططط تسعططططنسهططططذآسامل ططططص مسجمر  ططططا:سههطططط س صططططافساملصطططط اإلس
ام ا طمطسف  صنطصدسعططنسابر جط سابطط   قسعطنساملط با تسهاملضططص اساميط   اسملصطط احصتس

صصسه  ري طاسفعا  طصيسهيط هفعس م ط ادس طنسابرريصصط تسعطنسهطذآسابلل ططاساب جطصعاتست طنتساط
سيت  س ا تس سابريليتسابرصب ا

ابطططيتسسب طططتس طططنساميططط ص صتسابضططط، اس سميهنطططاساملصططط اإلساميططط   سابأهنطططصت
فلططط س)سهس.صطططح إلسابج،طططصفط)ابريلططط س اطططتساحلططط  اسهسامللأ طططاسبطططج وس رطططحسسصططط فتسفه

ا م ايس ل صس صسن يسهلصس سامل انطاسه ل طصسهل هصسإ سام س.ف صأسابصصحلا)سهس.ابةلا
فلط ستططذ س طصسن طيس س صطيسه ل طصس طصسن طيس سا لط سهتص ةطرصوسهعه سإيط   اسفاطيويس

 أهناهطططصسهيططط  مسه حطططااس ساعرلطططصعطس ص طططصدستطططصهيادستريضطططتسا سم طططص يس سشطططكسفنطططمس
صيسااراريططططااس سيي لططططاسم ططططص ا مس طططط ساملصطططط احصتساميطططط   ا سه ططططذبكس سميهنططططص مس طططط

عاطططىسها طططتساملصططط اإلسسصدساعر ططط هاسهن  طططهبنطططل مسامريلطططااس سف اطططيس طططنسنل طططاس س بطططكيس
امي   س  طصسهطاستط  ي س م ل طاسفه د ساسفع طااس  لطصآساحلطي ساملجصشطي ساسشطي اآس س

ه احا صتيسبذاس صنطتسهطذآسس سعهوس ص اسإ س ااش سي ص  ساباافعس سابنرصبساملأ م
 ا م طاسبا ةطا اسهبغط همس طنس طيافسام ا م طايسيطصع ساملص احصتسفهدإلس ساباغطاسام

 بططططكسيج ططططصدساب  ططططاساه طططط تس سابأهنططططاسهيج  ططططاس رططططحسابريلطططط سابططططيتسم  طططط سابرييصططططاسسعاططططى
ف اطيس سسبا أ مسبراد إلسفطس ص اإلس ج مسهشي  س طنساط  سابطلحسنريةط  سه ي طادس

سسسا اسمرضصفيسبراد إلساملص اإلسامل  يسهإ يافا صاير، ا سييةسابأهناس
بنطنس طط سهططذاس اطط سمجلطىس ل لططاسملةططححسعاططىسهطذآساه ططاعساب  جططاسهفطس  طط س
 جططططذ س سهططططذاسااططططص  سجمططططص سميهنططططاساملصطططط احصتساميطططط   اسإ سفطسبغططططاسف لج ططططا سف س

وسفطسميهنططاسألطس صطط اإلسإيطط   سهطط سميهنططاسملي ج ططاس صصططيتس س  لصهططصسعططنسفههطط :س
ري طمس سابط  نساميط   سابري طمسا  راافسابط   قسهابنص طتسألت طصعسهطذاساملصط اإلس  طصس دس

غط ساملةطا ا سابا طمسبيسههذاساأل يسياافستصبلةجاسبا ةا اس نسل ساب طيبسهسابصح إل
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إ سإ اس صوساملةامسابلصف سبالحساأل ليبس س  ي س  با ساملصط اإلسابط   سابصطح إليس
 سهطططذآساحلصبطططاس صطططجإلساأل طططيسيطططاافست لططط سهتطططاسلططط ساملةطططامسابطططذطس س  طططي سشططط وصدسعطططنس

يططط  يسف صططط ساطططذاس اططط سفوس ططط با ساملصططط اإلساميططط   سبططط لس  ططط با ساملصططط اإلسام
إ اس ططططصوسابلططططصف سنصططططيان صدسفهس  اع ططططصدسفهسهثل طططططصديسسه يطططط  صاملططططأ مس ساباغططططاساأل لج ططططا س

 سام ا م طططاسبططط لسيطططاافسباج  ططط  سفطسصططط تسابلصطططياينسس)ابصططط ت.prayer سف ططط با 
صسفرارياساار فصدس ا طصدسعطنس ري طا سابصط تسب ةتس ص تساب  اعطسفهساباث يسههذآس ا 

إ سف هطططصوسلططط سساأل طططياملصططط اإلسام ا طططمطس صططط احصدسملي ج طططصدس لطططيبسس  ططط علططط نصيسبطططذاس
املةططططا ا سفطس ري  طططططاوس لطططط سفوسعلططططط ساملةططططا اسصططططط ت سهبنططططنس  ططططط،؟سهططططذاسممطططططصس س

س ةر   ساملص اإلسام ا مطسفوس رض ل يس
ب  ططاعطسه ططىسا ل هيطط سحيجططاويس ططذبكساب طط وستصبلةططجاسباحططجيسفصبلصططياينسها
 سطملي جطسpilgrimage س صط اإلفط وسهبننسشطرصوستطاس ري طا  مسه ري ا لطصسباحطجيسبطذاس

هبطططط لسمل بابطططط سفطسع  ططططاس  بابطططط ساميطططط   يستططططتسهططططاس صطططط اإلسعططططص س  طططط سإ سفوس
ابططذطس ةطططر،  سسjurisprudence ساملةططا اسحيجططاويس لةطططححسهططذاسعاطططىس صطط اإل

مططتستصططااس جصشططيتسإ س ري ططا سابريلطط س ساميطط  يسف  لططصآسعططصعتسبأهنططاسةفلطط ةيسف ططاس س
 يس(science or philosophy of law)ابط   قستصم ا م طا:سعاطمسابلطصناوسفهسفاةطرير 

ههططاس ططنسفشطط يسابلططاا  لسهف طط   ص سنس ططافعسس-إ ا مط/عططيل–وس ططص ا ساملططافعسإ ططىس
 Islamicستطط اةمأ مس  كسفل س ذاساملص اإلس ىس سيج صم ساحل  اطايس  طصسفوسةاب طي 

Lawسهابلطططصناوسبططط لسمتص طططصدس صب طططي  ايسف ضطططصدس صططط اإلس)فطسابلطططصناوساميططط   .س 

fasting  ه سس )ابصططططططططططططططططططططططط ص .سبططططططططططططططططططططططط لسبططططططططططططططططططططططط س ططططططططططططططططططططططط با سابصططططططططططططططططططططططط ص س ساميططططططططططططططططططططططط
عا سعاططىس ري ططا س  ططيسا س سع للططصساحلل طط،يسه ططذاسس(remembrance) صطط اإلةابذ ية

ألطسإنةططططصوسلطططط س ةططططامسه سساأل ططططيستصبلةططططجاسبرةطططط  صتسابصططططاااتساخل ططططليس سمنططططن
  ططططي سعططططنساميطططط  سشطططط وصدسه سعططططنسهططططذآسابصططططاااتسفوس ري ططططمستصبضططططج س  ططططكسصطططط تس
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ابريجططيسهصطط تساب  ططيسهاب صططيسهاملغططيبسهاب  ططصف سععسعلططكسعطط عسف  ططصتس ططتسسابصططجإل/
هابرييأسهابةلاس س طتس ل طصسهابةطلنسابيهامطحسس؟ه  ،سنؤع  صس؟ه ص اسنليفسف  صس ها  ت

سس بكيهل سابيهامح سه صسإ 
هططذاسهططاس ططص سميهنططاساملصطط احصتساميطط   است ططنتسعططص يس سمري ططمس ساباغططاس
األ لج اسابري طمساحلطقسامل اطابسإ سإ اس طصوس صف  طصس ةطا صدسعصففطصدستط  افسع لط يسهإ سف ط س
 ياعفطططصتسملي ج طططاسم  ططط سفنطططيتسعص طططاسعطططنس ري طططا س طططنس ريطططصه مساميططط  يس سشطططكسفوس

تسف اطططططيسهملي طططططحسابرينطططططيتسف اطططططيسهمج طططططاساب طططططي سهابرريةططططط س ريططططط  وست ع طططططصفسإ ضطططططص ص
املطط با تسابي  ةططا سبنططنسمجلططىسهططذآسشططيه صدسهمريصيطط سهإ ضططص صت سهب ةططتسميهنططصت س

مصطتسإ سسفط ابر صتقسابنص طتس ط ساملصط اإلساميط   سس نس  ا سه سمصتسإ سعف ا
تصملوططاستطط طسشططنتس ططنساألشططنص يسعاططىسف ططاس ططص  سبطط لس  ااتططصدس ططنساملططأ مسفوسس111

 %نةجاسممرص تي11-11اسابرص ا سفلةجاسحيلقسابلةج
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 هم مشاكل ترجمة المصطلحات اإلسالميةأ-7أ

س ا :سف  صمرا،حسفهمسهذآسامل ص تس
سل صبساملص اإلسامي   س ساباغاسا   سممصس  تسميهنر سف ايسص اتاي ي1

ةصطط  اةسسههططذاساملصطط اإلسام ا ططمطس طط  سعاططىسcharityب ةططتسس ططا د:سة  ططصتة
بم ططصتسف رييهدططاسه سا ططصفسبا ةططامسف  ططص سه سه ططاعس ططصسهمنططاوسياع ططايسف ططصسا

إدططططططططططططططططططططططططططططططصفاس ا ططططططططططططططططططططططططططططططاس ططططططططططططططططططططططططططططططصوس سام ا م ططططططططططططططططططططططططططططططايسبططططططططططططططططططططططططططططططذاسف ططططططططططططططططططططططططططططططصسس
جت ا ططصسف ططيبسس charityإ سس compulsory/obligatory رييهدططا/إبما  ا:

ت  نططصنمسملطط لس ططصسسنس نططنإ س ري ططا سابم ططصتس ساميطط  يسهططذاسصططح إلسف ططصس
 رلص ضطاستصبلةطجاسس م ط compulsory charity يسهبنطنهطاسف طاعسممطصسع اطاا

بالططصف سام ا طططمط سألنطط س سه طططاعسبصطط  اس رييهدطططايسفصبصطط  اسعا  طططصدسياع طططاس
تصبلةجاسب يسبننسهذاس سمل س نسف   سبا ص اإلسابغي حسةصط  اس رييهدطاةس
ف  ططصدسعص ططصدس ططؤعطسابغططيأيس ططذبكساب طط وستصبلةططجاسبا صطط احصتساميطط   اس

 ريصه   طططصسفهس ريطططصه مسابطططط  صنصتسابطططيتسب ةطططتس ططططنس ريطططيعاتساباغطططاساأل لج ططططاسهس
هاحلطططط  اساب طططططي ،سه صطططط احصم س صميطططططلصعسهابر،طططططي جسس  س صه طططططصعاألاططططيو

هابج ططططتساحلططططيا  سه لصيططططكساحلططططج سه  ططططصتسابري ططططي سس ه يامططططحساحلطططط  اسهفنااعطططط 
 هابل ص  سهل هصس ا ي

اصاصططط اساملصططط اإلساميططط   س طططنس  طططاس  بابططط سهفعاةآسهاب صيريطططاساب  ل طططاس ي2
صبصط تسهاب طي  استعاطىس بطكس طا دس سابريلطيتسابةطصتلاسساخلصصاسجتصهط يسهدطيتلص

اميططط   اسهابصططط ص سهابريلططط  سهاأل ااطططاس اططط تيسف طططذآساملصططط احصتس ا طططاعتس س
ام ا م ططططططاس ياعفططططططصتس جصشططططططيت سبنططططططنسهططططططذآساملياعفططططططصتس سه ططططططتساصاصطططططط اس
املصطط احصتساميطط   اسهاب ططحلاساب صيري ططاساب  ل ططاسهابيه صن ططاسابططيتسميافل ططصيس

ب ةتسجميعسعجصعتسمؤعوست ي لاس   لاست  عس  طاس طنسابي  طصتسه سفصبص تس
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فه طططصتس   لطططا ستطططتسهططط سفه دسه جطططتس طططتسشططط فسه طططا ستطططاس ططط طسا سخب طططاعس
هاضططاعسهمططذبتس سم ططص يسعاططىسف ططاس ططص س س  طط سهططذاسفوسابأهنططاساصيوططاسفهس
 يفادططاس س اططتسهططذآساأل ااططا ستططتسامللصططاعسهلططصسفنططصس سمةططر   سفوسمي ططىسإ س

 سبنل طصساصب طاسههط سصطح حاسإ اسعط عنصهصسنلط دسبارينطيتاألصتس س تسش فس
  نسهذآساخلصاص اي

صطط اتاسابر جططط سعطططنساملصطط اإلساميططط   ستاغطططاسف لج ططايسههطططذاسعص ططط سإ سعططط  س ي3
ه طاعسفطسفثطيس طذاساملصط اإلس سبغطاسابأهنطايسبل اطذسةا عرنطص ةس طا د:سهططتس

 ها:س

Prayer in seclusion? 

Seclusion in the mosque with the intention of worshipping Allah 

only? or 

Retiring into mosque for worship, especially in the last ten days 

of Ramadan? 

 ل جططقسهططذاسف ضططصدسعاططىس صطط احصتس اطط تس طط تس سابر جطط سعل ططصستصم ا م ططا سس
صت سمطططط  م س لططططص سإتططططياه م سصططططح إلسابج،ططططصفط ساب  ططططصف سإ ططططيا  س  لططططس: اططططت

ف طططططططص سهطططططططذآس سشطططططططكسفوساملطططططططأ مس نطططططططاوس سهدططططططط س طططططططيجسس هل هطططططططصس اططططططط 
يسهبننس صسعا  سإ سفوس للتساملص اإلسامي   ست  تس طصسمنطنساملص احصت

 نسابنا صت سهإ اسا رطصجساأل طي س اجط سإ س صشط اس س  طتسابصطريحا سفهس س
 جطصب سسف سا  شطيسس سههطاسفطيجس لجطا إ س بك ايسابلحيسب لسب سفيجس ايس

س س بكي
مضططططصفبساملأاعفطططططصتس ططططط ساملصطططط اإلساميططططط   يسهفهدطططططإلس اططططص سعاطططططىس بطططططكس ي4

  ل طصسنجحطاس سامل طص مساملر،صصطاس ط سس   نااس ص اإلسم  عسابمه صت
ألوسهطططذ نسسpolygamyفهس bigamy تططططفوسهطططذاساملصططط اإلس طططأ مسا ططط س

 س–ساملصططط احاسيططططاج صوسه ةططططر،  صوسبار جطططط سعططططنس يمططططاسم طططط عسابمه ططططصت
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هفعس س  جططمسه جةططأساملايططاع سيج ططاسسيسه طط فهساأل هاجس- ططصتسابغيت ططااار 
س:bigamy ابر ي ،سابرصيسملص اإلسس 1116عص س

 

The crime of marrying while one has a wife or husband still 

living, from whom no valid divorce has been effected. 

هاجيسمططيوسهططتس لجططتسف طط نصسفوسهططاس يمططاسم طط عسابمه ططصتسفهساأل سس:تصارصططصف
 ل ططتسم طط عسابمه ططصتستصهيمططا؟س ططنسنص  ططاسفاططيو س  طط،س ةططر  تس صطط اإلس
 سام ا م طططاس ةططططصهطستططططاسم ططط عسابمه ططططصتسهاأل هاج؟سإ ادساملصطططط اإلس يفططططاأس

ه ري ططا سم طط عسابمه ططصتسس بةططججاس ططا اس سمرططصوستصططااسإ سشططيعلصساميطط   
  للطططتسفطس طططنسهطططذآسس س طططص  سيسعاطططىسف طططا polygyny ري طططا سام ا طططمسهطططاس

 صططططط اإلس صطططططاإلسم ططططط عسابمه طططططصتس ساميططططط  يسف طططططصسس ةططططط بااملصططططط احصتس
هإوس ططصوسلطط س ر ططصف سعا طط س سس  polymarriage/multimarriage اططت

 صططاإلس ططنساأل ططيسه للططتسpolygyny ملصطط اإلسسLegalام ا م ططاسفهسإدططصفاس
 طصناين سهإوسسهسفسامل كساب ص سبا ص اإلسامي   س  طكسم ط عس ه طصتسشطيع 

 ططططصوسهلططططصكسم ططططصفأستططططاساملصطططط احاسام ا ططططم استصبلةططططجاسبا ا ططططمطسأله س
سههاا سبنل س ري تستراد ح سعاىسفن سم  عس  يهعي

ابر طططصفأسابالطططص :سهلطططصكس طططنساملصططط احصتساأل لج طططاس طططصس ر طططصفأسثلصف طططصدس ططط س ي5
تةس ياعفص ططصساميطط   ا س ستطط س ططنسفاططذس ططذفنصس ل ططصس سابأهنططايس ططا دسةابم ططص

 أهناسه  يه اس س اا  لساباغاسام ا م اسه جةأسه اب لمسهل مهصسعاىسفنصس
 (tax)دي جايسههذاسل س لجا س س ري ا لصسبام طصتس ساميط  يسه ط سهفعس نريطصدس

) طيب.سفهسفرا طصتسسwarستطط  يسابأهنطصتساألنةطحس طصيسف ضطصدسميهنطاس  طصعس
يط   .سه طصسشطص ا صسلط س)ايطر  صفسإسIslamic Colonizationستططإيط   اس

 لجابططاس  الططصديسفصه ططصعسبطط لسجمططيعس ططيب ستططتس رططص س سيططج تسا  سفهس ططيبس
عاطططىسف طططتسملططط  ييس  طططصسفوسابريرا طططصتساميططط   اس(Holy war) س ل يطططا

  طططصعس سيطططج تسا سهططط سب ةطططتسايطططر  صفادستططط طسشطططنتس طططنساألشطططنص  ستطططتس
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املصط اإلسامللجطا س سسفط وسهفرإلسباج عسبل يسامي  سع نسابيمحاسهاب ط  يسبطذا
 conquests. ام ا م اسهاس

ابريطططططيدجساباري  طططططا:س اططططط س طططططنساملصططططط احصتساميططططط   اساص طططططاسإ سف اطططططيس طططططنس ي6
 صططط اإلسف لطططيبسها ططط سبأهنطططاس طططتس ل طططص سألوسا  رصطططصفس سميهنر طططصساملجصشطططيتس

هلططططصكسس:عاططططىس صطططط اإلس ططططياع سها طططط س دجلطططط سعا  ططططصسلص ضططططايست جططططصفتسفاططططيو
بطططططذاس ستططططط س طططططنسس اس طططططصسميهنطططططتس  طططططصسهططططط  صططططط احصتسإيططططط   اسلص ضطططططاسإ 

 مادط ح صست دطصفاس ا طاسفهس ا رطاستصباغطاساأل لج طاسفلابلطصسعطنسةاعرنطص ةس

seclusionألن سبط لسجمطيعسان طما سفهسعمبطا ستطتسهطاسعجطصعتساصصطاسس؛ س نري س
فنا طططاسس:ةيطططاا طسة طططذبكساحلطططص ستصبلةطططجاسبطططسسي ساملةطططج سيطططجقسبلطططصسميهنر طططص

circumambulationهفاوس ططططططططططا سفطسشطططططططططط فيسبنلطططططططططط سسهطططططططططط سيططططططططططاا سفهسعس
عجطصعتسع   طايسستاصطري   ص اإلسإي   سهطاسيطاا س طا سابن جطاسامل طيفاس

ا طططططأ مسيططططط آسبإ ادسهلطططططصكسشططططط فسنطططططص حس سابأهنطططططاس سهطططططذآساحلصبطططططاس لجغططططط س
 ) ا سابن جا.سبراد ح يس around the Ka‘bahت دصفر س ا د:

س:سههططططططططط ساملصططططططططط احصتساأل لج طططططططططاسامل صتلطططططططططاس طططططططططصهيادسصتابصططططططططط  لصتساملم ريططططططططط ي1
ملصطططططططط احصتسإيطططططططط   اسهامل،راريططططططططاسدطططططططط لصدس س  لصهططططططططصسعل ططططططططصيس اططططططططتسهططططططططذآس

اطططططططص سعاطططططططىسهطططططططذآسهاملاملصططططططط احصتسفطططططططوس ططططططط س لططططططط سف ططططططط ست طططططططوساملأهنطططططططايس
بري اسةفل ةساملا اعتس سام ا م اساذاساباري سمتص صدسهتنرصتطصتسس:املص احصت

ههط س سمتطتس س  لصهطصستصطااسمل طكسسةfakir, faqir, faquir, fakeer:سةففتط 
لططط س  طططكسا رطططصجسفهساملةطططنا ستطططتسهططط سإشطططصفتسإ سف ططط سففطططياعسهنصعطططاسع ل طططاسف

إيططط   اسفهسهل هيططط اس  طططصسملطططا س يا ططط ساباغطططاسام ا م طططاسامل ر ططط ت سعاطططىسفوس
بنل طصسنسم ط س ياعفطاس طص سبطذاس سسpoorفصا صس نس ا طاسةفلط ةساب يت طاس  طكس

 ذآساملص احصتي ساحلذفسهاب  اسعل سه اعس اتسهت سبا أ مس نسمااملس
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 ترجمة المصطلحات اإلسالمية والحلول المقترحة طرائق-8ا

  ري اسابر ص طتس ط سميهنطاساملصط اإلساميط    سهاب ي لطاسفهسسساب يا قمرلصه سهذآس
اب طططيةساملرطططااىسامجصع طططصس س بطططكيسإنطططصست جطططصفتسفاطططيوساحلاطططا سامللأ طططاسبارغاطططحسعاطططىس

فيهططصسا ةططحساألفضططا اسه ةططحسماس  ططص تسميهنططاساملصطط احصتساميطط   اسههطط س يمجططاس
 هإ نصوسم ج ل صسهناع اسابلحسامي   ساملأ م:

 سسي(the Book/Scripture):سابنرصبسابأهناساحليف اساملجصشيت ي1

:سهطططذآسابنا طططاس ادطططحاسبلطططاعسابنا طططاساملطططياع ساملجصشين صطططلمل،/ ا اسشطططصف ا ي2
 ضطصوس:سصطا سفساام ا م اباغاسابيتسمصري صسن يادس  ر ص سع  سهدا  صسبلصف س

 of Ramadan) the month(fasting of فدط ريتسهلطصس ا طاسةشط يةسبج طصوسس
 ف ضصويس

سإخليس؛(fasting)ص ص س؛(worship) سعجصعتس (prayer):سص تاملياع ساملجصشي ي3
:سه بطططططكس  ل طططططصس سمريططططط سابأهنطططططاساحليف طططططاسابأهنطططططاساحليف طططططاساملجصشطططططيتس ططططط ساب طططططي  ي4

 circumambulation around)إ سماد إليس اص :ساب طاا سسههرصجتصبغيأس

the Ka‘bah)يسفدطط ريتسعجططصفتسة ططا سابن جططاةسبرح  طط ساب ططاا س ططا س ططص اسس
 the Black stone: the holy stone)س  جصعتيس اص س اي:سةاحلجطيساأليطاعة

niched in the Ka‘bah)سساملادطططاعيسفدططط ريتسعجطططصفتةاحلجيسامللططط  ةس 
 ابن جا سبن سمرضإلي

يسفهسلطط س جصشططيسبا صطط اإلساميطط    س:س  ل ططصس س ا طط س ططياع س جصشططاب ططي  ي5
نري طصد س اجط ساملطأ مسإ ساب طي سامللرضطحسسه سجت طسابأهناساحليف اسه ساملصطل،

  صسف نني

 a compulsory charity to be delivered by every) اص :سة  صتسابري ية:

Muslim towards the end of Ramadan, the month of fasting)س
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:سمنططططططنس س ططططططص سابغ ططططططصبسابنص ططططططتسبا صطططططط اإلسب ططططططي ابييططططططمساباري طططططط س طططططط سا ي6
اميطط   س ساباغططاسا طط   سفوس اجطط ساملططأ مس حططتسفاطط سإ سفمسطط سمتص ططصدس  ططصس
 اريططططططططط س ساباغطططططططططاساب يت طططططططططاستططططططططط  ي س م ل طططططططططا) صساصططططططططط اإلسعا ططططططططط ستصم ا م طططططططططاس

prescription/transference/transliteration.ساس  ططي  ستصباغططاساأل لج ططايس 
 Ka‘bah: the House of Allah and the direction of) اطص :سابن جطاس

prayers)ههططططذآساب ي لططططاس سابأهنططططاس  ااتططططاس ططططىس س ططططص سا عططططأا سفمس ططططصدسس
 سبةطجحستةط  سههطاسفنط ستصملص اإلسامي   ساب يلسهدط  سإ ساباغطاساأل لج طا

  س س ناوس  يهفصدسبلصعط تسعي ضطاس طنسابلطيافيسه ط سفهفعنطصسفعط آسف ااطاسع  ط تس
هشططي  ا سه  ططصت سهصطط ت سس فلطط س:اططىس اططتسهططذاسابلططاعس ططنساملصطط احصت س ل ططصع

 ه ج سهع يت سإخليس

هطططططذآسام طططططيافاتسهاحلاطططططا سامللأ طططططاسبأهنطططططاساملصططططط احصتساميططططط   اسهططططط س س
ابا ططتس امطط س يا ططتسميهنر ططصسها ططااتسمنططنسبا ططأ مسفوس رج  ططصس ةططحسميم ج ططصسهفلططصدس

هيج  اسابأهناسامل ااتطاسبط ست طاسا عرجطصفيسبننس ست س نسفاذسناعسابلحسألفضا ر صيس
 طا د سابأهنططاسامللرضطجاسبالططي وسابنطيلسهامللرصططيتسعاطىسابططأاع ساملجصشطيسمل صن طط  سملرضطط س
امجططصعسهططذآسامليا ططتست  ططايسف ططصسابأهنططاسابرريةطط  اسامل ابططاسبنرططصبسا سم ططص سفي ططصسم  طط س

هبا ططي  سهباييططمساباري طط س طط ساب ططي سفهبا ططاسباأهنططاساحليف ططاساملجصشططيتساملرجاعططاستصب ططي  س
يسف صس سميهناس رحسابريل  سفصألهبا اسف صسبا ي ااساألا تساملطذ افتساملاي سفهسامللرضح

 نريططصدسن ططيادسألوسيج  ططاسابططلحساملططأ مسمةطط إلستططذبكس ططنساطط  سمنريططتسابةطط صةست ططي س
املص اإلسا ا سايه س م ل ايسف صس س ص سميهناسنحس ص س ط ادس ن ط،سعف طصتس

اص اس ص   اس طنس ا طاساب طي  اسفهسابط عاتسهفصطا سابط  نس طا د سفص ارصطصفساب ط   سم
  اطططاب سهمنطططاوساألهبا طططاسبا طططياع ساملجصشطططيسفهسابأهنطططاساحليف طططاسامللرضطططجا سفهسباييطططمس

تنا ططاسفهس ا رططاسس-فلططصدسإ اس ططصس ططصوس بططكسدططيهف صدسا يس-سساباري طط سبا صطط اإلستصب م ل ططا
سشصف راسعاىسفت  سمل  ييس
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 اتمة: ملخص ترجمة المصطلحات اإلسالميةخ -9ا

ميهناساملص احصتسامي   اساقس طنسفهطمسابرحط  صتسهابضطيهفاتساملاحطاسسم  
سعاطططىسفيطططلسعا  طططاسهت  طططاابطططيتسمةطططر ع سمما ططط ادس  طططيعادس طططنسا هر طططص سهابرصططط طس طططصس
جم طط ساملاططكسف طط سب جصعططاس–هملةطط قسف اططيسممططصسهططاس ططص مستططاس ؤيةططصتسإيطط   اس ل ططصس

هططذآساملؤيةططاساباي ططط ت سه بططكسن ططيادسب نر ططصفسابنجطط سهابةطططي  سس- ططي ،املصططح،ساب
س-هعاطىس طتساألصط  ت-با  نسامي   س سشىستلصعساألفأ سها ع طصعساحلص طاس ا  طصدس

مل يفاسهذاساب  نساحلل ، سهتصباغصتساب صمل اسامل،راريا سهب لستصم ا م اسفحةطح س  طصس
تسميهنطاساملصط احصتساميط   است طيةست ل صس سهذاسابجحطا سمنطنسابر ص طتس ط س  طص 

ه اطا سفراريططاسه يا طتسعا  ططاسهادططحايسه طصستططذ س طنس  ططاعسع   ططاسسهإ ططيافاتعط تس
 سهطططذاسااطططص سأل ططط،سعب طططتسعاطططىسإ نطططصوسميهنطططاسهطططذآساملصططط احصتسعاطططىسابطططيلمس طططنس

 سابرغاطحسعاطىس اطط س ل طصسهبططاسس طط ابر ل ط اتسابناط تسابططيتس  ي  طصسعط عس جطط س ل طصيسهس
يطط جذ س س ططصس لجابططاستططتسه  طط تيسهب ططتس ططصس جططذ س ططنس  ططاعسهسس طط ي ج ططا سهستأهنططصتسمل

عا  طاسع  لطاس ل  طاسبأهنطاساملصط احصتسسيي لطااملةرلجتس سهذاسابص عس ري تستاد س
اميطط   اسهإ ططص سف طط،س طط فسممنططنس ططنسميهنر ططصس ططنساطط  سميهنططاسف  ططصتس رططحسابريلطط س

شطططصفسا سم طططص يسهب طططتسهططططذاسهعاطططمساحلططط  اس صدططط صدسه صدطططيادسه ةطططرلج دسإوسسهابرريةططط 
سابجحاسا اتسعاىساب ي قيس

سها سهيسابراف قيسهابة  سعا نمسهفمحاسا سهتي صم 
س
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 المراجع

)تطي لر لسهطا  سامل انطاسس A Textbook of Translation 1988ت أسن ا صفك سسي1
ساملرح ت.ي

 A Textbook of 1988سميهنططا سالجوو  ف  وو  الةر مووة ةططنسيطط   سلمابططا؛سسي2

Translationس.ي 1112 ست أن ا صفك) صب ص سفصب رص سإ اجص س
-قوو   ا الملووت ا س ايسووع ية   ربوو شططح تسفططصفع سإتططياه مسفتططاسعي ططاب سسي3

س.ي 1111)عا يتساملنرجاسابايل ا سع صو س إ ج يزي
 عجووم الملووت ا س  عجطط سا سفتاع طط ساملططصبن  سهعجطط سابا  طط،ساب طط وسإتططياه م سي4

س) نرجططططططاساب ج نططططططصو سابي ططططططصأ   ربوووووو -يزي/إ ج يووووووزيإ ج -الدينيووووووة   ربوووووو 
س.يسس 1111

عافسمطططصسهطططص س، )ن الكوووريم ب ل اوووة اي ج يزيوووة  عنووول ال ووورعجططط سا س ايططط،سعاططط  سسي5
س.ي 1134بل و س

   ووا السوونةسميهنططاعجطط ساا طط ساا ططصف سه  طط سيطط   سعتططص  سههنططص سابطط  نس فتططا ه سسي6
م ططططا)عافسابريططططرإلسباعطططط  ساب ططططيل س)باةطططط  سيططططصتق. ساهططططمفساباططططصين سإ ساباغططططاسام ا 

س.يطه1411ابلصهيت س
ال وووران الكوووريم :مر موووة  ع  يوووا إلووول ال اوووة  سملططط سابططط  نسا ططط ي س ةطططنساطططصوسي1

امل  لطاسامللطافت سامل انطاس س)جم  ساملاكسف  سب جصعاساملصطح،ساب طي ، اي ج يزية
سهط.يس1411اب يت اسابة اع اس

)با طططص س ريووو ل اللووو لاينسميهنطططاعهة س  ططط سف طططا سهفتطططاسفيطططص اساب طططيلستطططنسف سي1
)عافساابةططط   سامل انطططاساب يت طططاسابةططط اع ا سابي طططصأ سسإ ساباغطططاسام ا م طططاسابلطططاهط.
س.ي 1111
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 عجوم لاوة   سه  حس ص ريىسيطصنا سط   سفها س ا  س   سه ص  سصصعةس ل جسي1
س.ي 1116)عافسابلريص لسابي صأ س  ر س -إ ج يزي-الف ه ء   رب 

)باةططط  سيطططصتق. س   وووا السووونةسميهنطططاعتطططص  سههنطططص سابططط  نس فتطططا ه س  ططط سيططط   سسي11
)عافسابريطططططططططرإلسباعططططططططط  ساب طططططططططيل سابلطططططططططصهيت سساهطططططططططمفساأله  سإ ساباغطططططططططاسام ا م طططططططططا

س.يسسسطه1416
–إ ج يزي/إ ج يووزي- عجووم اللفوو س ايسووع ية   ربوو   طط سعاطط ساخلططاي سسي11

س.يسس 1111)صا اإل سع صو س رب 
) ططافجسس مووة ال ووران الكووريم إلوول ال اووة اي ج يزيووةمر رططص  سن  طط س ي طط هكست سي12

س.يسس 1131 بنسهفنا ن سبل و س
س.ي 1116)عافساب امسبا   ا ست هت س  رب -ق   ا الم رد  إ ج يزيسي13
)  ج طططاس طططافك س )ب ل اوووة اي ج يزيوووة   عجوووم يووو لينز اللفووو  ل اوووة اي ج يزيوووةسي14

س.ي 2111جلصو سهصفتي اب للم س  ينا سامل اناساملرح تن نرجاسب
 )ب ل اوووة اي ج يزيووووة   عجوووم :يرسووووةر الم سووو    الم سووووف ل اوووة اي ج يزيووووةسي15

س.ي 1116) يا ة ستا ل سن ا افك س
س.ي 1116 س)املنرجاساب ي  ا ست هت سالعرب -المنجد اي ج يزيسي16
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 فهرس الموضوعات

س
 1سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ل  ا:سم ي ،ساملص اإلسامي   -1ا

 2سييييييييييييييييييييييييييييييييييييس صتا اساملص احصتسامي   اسباأهنا-2ا

 3سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسفميهناساملص احصتسف سشي  ص؟-3ف

 5سيييييييييييييييييييييييييييييييييييسفنااعس ياعفصتساملص احصتسامي   ا-4ف

 6سيييييييييييييييييييييييييييييييييييسعف اسف مساملص اإلسامي   ساملأ م-5ا

 1سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييساه اعساملجذهباس سهذاسابص ع-6ا

 11سيييييييييييييييييييييييييييييسفهمس  ص تسميهناساملص احصتسامي   ا-1ف

 21سييييييييييييييييييييسييا قسميهناساملص احصتسامي   اسهاحلاا سامللأ ا-1ا

 23سييييييييييييييييييييييييييساصمتا:س ا،حسميهناساملص احصتسامي   اس-1ا

 24سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسامليا  

 26سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسف ي ساملاداعصت

س


