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 مستخمص ال
المشػػػ ات المترتبػػػة علػػػي عػػػدـ ا تيػػػار المع ػػػي األ سػػػ   ػػػ   هػػػذا الب ػػػث يتنااااول     

ترجمػػة معػػا   األدوات ال  ويػػة  ػػ  الرػػرفف ال ػػريـ  ػػ  بر ػػام  لفيػػات  وا تػػراح الترجمػػة 
 الراج ة و را لداللة األداة.

الوصوؿ إلي أ س  صورة لداللة األداة    اللغة المتػرجـ  وتيدف ىذه الدراسة إلى    
 ليها.إ
 Contrastiveل ماااانيج التحمياااال التقااااابميواسػػػػت دت  ػػػػ  هػػػػذا الب ػػػػث علػػػػي      

Analysis approach الذي يع ي بدراسة مرار ة للغتيف أو أ ثر أو للهجات م تلفة  
مف لغة معي ة بهدؼ إيجاد أوجه التشابه واال تاؼ بي ها بصورة عامة، أو    جوا   

 سػػ   ػػ  مع ػػي األداة، إىػػا ة إلػػي فليػػة الت ليػػؿ لغويػػة معي ػػةل وذلػػؾ سػػعيا ال تيػػار األ
مف الب ػث عػف داللػة األدوات ال  ويػة،  ػ   تػ  اللغػة والتفسػير، مرار ػة بترجمتهػا  ػ  

 بر ام  لفيات . 
 -وسوف يشتمل ىذا البحث عمى مقدمة وتمييد وقسمين وخاتمة: 

 : اشتملت علي  بذة م تصرة  وؿ الموىوع، و طة الب ث.المقدمة
 بي ت  يه مش لة الدراسة، وىرورة مراعاة المع ي األ س  لألداة.  :التمييد

 ، و يه أربعة مبا ث.ترجمة األدوات النحوية بين المغة والتفسير القسم األول:
، و يػه نماذج تطبيقية من تراجم بعض اآليات القرآنية في برنامج آياتالقسم الثاني: 

 عشرة  ماذج تطبيرية    بر ام لفيات  .
إلي عػدة  تػائ  أهمهػا: أف ظهػور ُت  لص وقد. و يها أهـ ال تائ  والتوصيات: مةالخات

مصطلح األداة  د سبؽ مصطلح ال رؼ، وأف األداة أعُـّ وأشمؿ، واألدوات ال  وية مف 
ج س ال اـ العربػ  الػذي تتعػدد داللتػهل  رػد ي ػوف لػألداة الوا ػدة أ ثػر مػف داللػة، و ػد 

ف أداة، ويم ف ت ديػد داللػة األداة مػف  ػاؿ تتبػي السػياؽ، ي وف للداللة الوا دة أ ثر م
وت ديػػد سػػب  ال ػػزوؿ، وتتبػػي أوجػػه الرػػراطات، مػػي اا اطػػة بالريمػػة الدالليػػة لػػألداة  ػػ  

 لساف العر ، و شؼ الب ث عف العا ة الوطيدة بيف علـ التفسير والترجمة.
ة ال  ويػة  ػ  لبر ػام  إلي أف عدـ الد ة  ػ  ترجمػة األدا كما خمص الجانب التطبيقي 

فيػػات  مػػف  ػػاؿ ال مػػاذج العشػػرة الم تػػارة  ػػد سػػب  إشػػ اليات  بيػػرةل ال سػػيما إذا  ػػاف 
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األمػػػر متعلرػػػا بمرػػػاـ ال بػػػوة و  ػػػوإ، وتوصػػػؿ الب ػػػث إلػػػي أف الد ػػػة  ػػػ  ترجمػػػة األدوات 
 ال  وية تعط  وتم ح المع ي الم اس  والائؽ    سيا ها. 

بإعادة ال ظر    الترجمة ال اليػة لػألداة ال  ويػة  صيأو  و ظرا ل طورة هذا الموىوعل 
 ػػ  لبر ػػام  فيػػات  وبدراسػػة وا يػػة عػػف معػػا   األدوات ال  ويػػة  ػػ  الرػػرفف ال ػػريـ ترػػدـ 

 المع ي األ وط واأل س  لمترجم  معا   الررفف ال ريـ.
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Abstract 
   This paper deals with the problems resulting from the 

inaccuracy of the translation of the meanings of the grammatical 

articles in the Holy Quran in "Ayat Program’ (‘Ayat’ meaning 

‘Verses’), and introduces examples of good translations 

compatible with the right sense of the article. It aims at reaching 

the most appropriate form of meaning of the article when 

translating to the target language. The paper makes use of the 

‘Contrastive Analysis approach’ that compares two or more 

languages or different dialects of a particular language with the 

aim of finding their similarities and differences in general or in 

certain linguistic aspects. 

   The ‘Contrastive Analysis approach’ selects the most 

appropriate meaning of the grammatical article and presents a 

mechanism of analysis to its significance in the books of 

language and exegesis compared to their translations into ‘Ayat 

program’. This paper includes an introduction, a preface, two 

chapters and a conclusion: 
Introduction: Includes a brief overview of the subject of study 

and the research plan. 
Preface: presents the problem of the study and shows the 

importance of the translations of the Holy Qur’an. 
Chapter one: Translation of grammatical articles between 

language and exegesis. It includes 4 subsections. 

Chapter two: Application models for the translations of some of 

the Quranic verses. It presents ten examples of model 

translations. 

Conclusion: sums up the most important findings and 

recommendations of the study.  

   The Conclusion shows that the appearance of the term "Article" 

preceded the term "Letter" and that the article is more general, 

more comprehensive. The grammatical article in this context is a 

part of Arabic speech, which denotes multi-significant meanings 

in phrases and expressions … i.e. the same meaning can be 

conveyed through one article or more. The significance of the 

article can be determined through tracking the context of speech, 
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determining the cause of the revelation, turning over the different 

readings of verses, and bearing in mind the semantic value of the 

article in the tongue of the Arabs.  

   The paper also revealed the strong relationship between the 

science of exegesis and translation. The applied aspect of this 

paper concluded that the inaccuracy of the translation of the 

grammatical articles in the selected examples through ‘Ayat 

program’ (‘Ayat’ meaning ‘Verses’) has caused considerable 

problems especially in its relation to domain of prophecy and 

religion. Furthermore, the paper confirmed that the accuracy in 

the translations of grammatical article gives the proper meaning 

in its different contexts. 
   Due to the seriousness of this subject, the researcher 

recommends revising and reviewing the current translations of 

the grammatical articles in the ‘Ayat   program’. He calls for a 

thorough study of the meanings of the grammatical articles in the 

Holy Qur'an to present their first and most appropriate meanings 

to the translators of the meanings of the Holy Quran. 
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  مقدمة
يت ػاوؿ هػذا الب ػث مػا و ػػي  ػ  ترجمػة األدوات ال  ويػة  ػػ  الرػرفف ال ػريـ  ػ  بر ػػام    

فيػػات، و ػػد اسػػت دت الدراسػػة لبر ػػام  لفيػػات ، لمػػا لػػه مػػف ا تشػػار عػػالم ، و ػػد شػػ لت 
الترجمػة ييػر الد يرػة لػألدوات ال  ويػة  ػ  الرػرفف ال ػريـ إشػ الية  بيػرة، وأيفلػت بعػض 

 سػ  التػ  تت ملهػا داللػة األداةل ولػذا جػاط هػذا الب ػث لي بػه ويرػؼ المعا   المهمػة واأل
علػػي بعػػض ال لػػؿ  ػػ  تفسػػير األداة  ػػ  هػػذا البر ػػام  ال ػػا ي بػػإذف ا  تعػػالي، وسػػوؼ 

 -يشتمؿ هذا الب ث بعد المردمة علي تمهيد، و سميف، و اتمة: 
 التمهيد: و يه التعريؼ بمش لة وموىوع الب ث.

 األدوات النحوية بين المغة والتفسير( وفيو أربعة مباحث: القسم األول: )ترجمة
 األدوات ال  وية ووظائفها    ال ص العرب . و يه مطلباف: المبحث األول:

المطلػ  األوؿ: ظهػػور وتطػور مصػػطلح األداة ال  ويػة. المطلػػ  الثػا  : تعريػػؼ األداة 
 ال  وية لال رؼ .
 الوا دة    ال  و العرب . و يه مطلباف:إش الية تعدد داللة األداة  المبحث الثاني:

المطلػػ  األوؿ:  صػػػر أشػػػهر األدوات ال  ويػػػة  ػػػ  اللغػػػة العربيػػػة وتصػػػ يفها. المطلػػػ  
 الثا  : بياف تعدد داللة  ؿ أداة، وتعدد األدوات للمع ي المترار .

 عا ة الترجمة بعلـ التفسير. و يه مطلباف: المبحث الثالث:
 ير لغة واصطا ًا. المطل  األوؿ: تعريؼ التفس

 المطل  الثا  : تعريؼ الترجمة لغة واصطا ا.
أثػػر التعػػدد الػػدالل  لػػألداة علػػي تفسػػير وترجمػػة الػػ ص الررف ػػ . و يػػه  المبحااث الراباا :

 مطلباف:
 المطل  األوؿ: أثر علماط التفسير    بياف داللة األداة. 

 لمرصودة.المطل  الثا  : تو ؼ الترجمة الص ي ة علي بياف الداللة ا
، في برنامج)آيات( القسم الثاني: نماذج تطبيقية من تراجم بعض اآليات القرآنية

-وفيو عشرة نماذج:  
 التعرض لمراـ ال ب  م مد صلي ا  عليه وسلـ    ترجمة للعؿ . النموذج األول:
 التعرض لمراـ  ب  ا  يوسؼ عليه الساـ    ترجمة للوال . النموذج الثاني:
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 اسراط شطر المع ي المراد    ترجمة لعلي . لثالث:النموذج ا
 التعرض لعبادة  ب  ا  سليماف عليه الساـ    ترجمة لعف . النموذج الراب :

 إسراط شطر المع ي المراد    ترجمة ل   . النموذج الخامس:
اا ػػاؿ بػػالمع ي المػػراد  ػػ  توصػػيؼ  ػػاؿ ال فػػار مػػي الرسػػؿ  ػػ   النمااوذج السااادس:

 .ترجمة ل   
 مجا بة المع ي المراد مف  اؿ ال ا ريف    ترجمة لهؿ . النموذج الساب :
 إهماؿ داللة بعد المذ بيف عف ربهـ    ترجمة لعف . النموذج الثامن:
 إيفاؿ مع ي التهديد    ترجمة لربما . النموذج التاس :
 ولالاـ . إيفاؿ مع ي الج د    ترجمة لإف  النموذج العاشر:

 يها أهـ ال تائ  والتوصيات.ذ رت   وخاتمة
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 تمييد
 إشكالية البحث

ال شػػ ؾ أف ترجمػػة الرػػرفف ال ػػريـ وأي  ػػص مرػػدس بشػػ ؿ عػػاـ تعػػد إشػػ الية ومعا ػػاة   
 بػػػػرال  ػػػػالمترجـ  المفسػػػػر يجتهػػػػد  يصػػػػي  وي طػػػػس، ومعلػػػػـو أف لػػػػيس ه ػػػػاؾ تفسػػػػير 
 معصػػوـ، وبالتػػػال  لػػيس ه ػػػاؾ ترجمػػة معصػػػومة،  ال صػػوص المردسػػػة با يػػة  الػػػدة ال
تتغيػػر وال تتبػػدؿ إلػػي  يػػاـ السػػاعة، وأمػػا التفاسػػير والتػػراجـ  هػػ  اجتهػػادات بشػػرية م هػػا 
المصي  والم طس، والتراجـ  لها  تي مػا أجيػز م هػا مػف مجػامي علميػة، وسػواط م هػا 
مػػا  ػػاـ بػػه المسػػلموف أو  تػػي ييػػر المسػػلميف، يمػػر عليهػػا الزمػػاف  ت تػػاج إلػػي ىػػبط 

عصر، ومف ه ا  اف البػد مػف إعػادة ال ظػر  ػ  ترجمػات وتغيير لتتاطـ مي متغيرات ال
الررفف،    ىوط ما يسمي باالستشراؽ، مما يعرض صػورة صػ ي ة  املػة عػف الػ ص 
المترجـ، ولذا  المترجـ يج  أف يىي  ص  عي يه إذا ا تار رأيا معي ا أو  راطة معي ة 

إليهػػػا متػػػي ا تػػػاج أف يشػػػير إلػػػي األراط األ ػػػرا أو الرػػػراطات األ ػػػرا أو ي يػػػؿ الرػػػار  
 األمر لذلؾ.

ولهذا  المترجـ البد أف ي وف علي درايػة تامػة ب ػؿ مػا يتعلػؽ بموىػوع ترجمػة الػ ص   
الررف ػػػ :  رراطاتػػػه، وتفسػػػيرإ، وأدبيػػػات اللغػػػة المتػػػرجـ إليهػػػال لتصػػػؿ الترجمػػػة إلػػػي أ ػػػر  

 صورة مف لل ص الررف  .   
ؿ عصػػ  الػػ ص الررف ػػ ،  ػػا وت مػػف إشػػ الية الب ػػث  ػػ   ػػوف األدوات ال  ويػػة تمثػػ  

يم ف أف تتـ ترجمة ال ص بش ؿ ص يح  تي ي وف المترجـ علػي درايػة بداللػة األداةل 
 يسػػػتطيي ترجمتهػػػا إلػػػي اللغػػػة المػػػرادة بد ػػػة، وهػػػذا مػػػا و ػػػي  ػػػ  بر ام لفيػػػات  وبعػػػض 
الترجمػػات األ ػػرا التػػ  ت تػػاج لترػػويـ، لعػػدـ تم ػػف المتػػرجـ مػػف علػػـو اللغػػة والشػػريعة، 

ؿ الب ث رصد بعض  راط الىعؼ    ترجمة داللة األداة    بر ام  لفيػات  و د  او 
وا تػػػراح ترجمػػػة بديلػػػة أصػػػح أو أ ثػػػر د ػػػة مػػػف الترجمػػػة ال اليػػػة، و ػػػد ا تػػػرت بر ػػػام  
لفيات  لشهرته ولي وف الب ث موجها  ظر البا ثيف إلي دراسة داللة األداة ال  وية    

ات المعتمػػدة مػػف الجهػػات الرسػػمية. وا  أسػػ ؿ ترجمػػات الرػػرفف المتعػػددة، السػػيما الترجمػػ
-أف ي اؿ هذا العمؿ الربوؿ وي وف سببا لت صيؿ شفاعة الرسوؿ صلي ا  عليػه وسػلـ

 ، وال مد   ر  العالميف. 



122 

 القسم األول
 ترجمة األداة النحوية بين المغة والتفسير

 القسم األول
 ترجمة األداة النحوية بين المغة والتفسير

 األول: األدوات النحوية ووظائفيا في النص العربيالمبحث 
 المطمب األول: ظيور وتطور مصطمح األداة النحوية

 هػػػػػػ  " و ػػػػػؿُّ  ػػػػػرٍؼ أداةٌ"ٓٛٔظهػػػػػر مصػػػػػطلح األداة أوؿ مػػػػػرة  ػػػػػ   ػػػػػوؿ ال ليػػػػػؿ لت  

، و ولػػػػػػه أيىػػػػػػا:" ٕهػػػػػػػ  " اعلػػػػػػـ أف األ عػػػػػػاؿ أدوات لألسػػػػػػماط " ٕٙٛو ػػػػػػوؿ المبػػػػػػرد لت ٔ
، والهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفهاـ، "لإف أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أدوات الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرط

ٖ. 
هػػ  ع ػدما ٕٚٓ ػاؿ  ػالفراطلت ٗوأصؿ ال و يوف لهذا المصطلح وتوسػعوا  ػ  اسػتعماله  

ـْ ُيْلِمُ ػػوا ِبهَػػَذا اْلَ ػػِديِث َأَسػػفًا"  ـْ ِإْف لَػػ تعػػرض لرولػػه تعػػالي: "َ َلَعلاػػَؾ َبػػاِ ٌي َ ْفَسػػَؾ َعلَػػي فثَػػاِرِه
، اسػػػت دـ الفػػػراط ٘ا ػػػت أداًة بم زلػػػة لإذ ."   "لإْف   ػػػ  موىػػػي  صػػػ  أل هػػػا  ٙلال هػػػؼ:

. وعبػػر ابػػف األ بػػاري عػػف لال ػػرؼ  بمصػػطلح لاألداة ، ٙمصػػطلح ال ػػرؼ مراد ػػا لػػألداة 
، ويبدو أ ه  دـ علي هذإ ال طوة علي ٚوب اط علي ذلؾ  سـ ال اـ إلي "اسـ و عؿ وأداة"

 لاػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػت ياٍط، إذ لػػػػػػػػػـ يتػػػػػػػػػرؾ مصػػػػػػػػػطلح ال ػػػػػػػػػرؼ البتاػػػػػػػػػة، بػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػوردإ علػػػػػػػػػي 
واسػػػػػت دـ العلمػػػػػاط بعػػػػػد ذلػػػػػؾ ال ػػػػػرؼ بمع ػػػػػي األداة  مػػػػػا  ػػػػػاؿ أبػػػػػو عبػػػػػد ا  الطػػػػػواؿ  ٛ

  ٜهػ :"األداة ما جاط لمع ي ليس باسـ وال  عؿ." ٖٕٗلت
فأصابح الحارف  رد سبؽ مصػطلح ال ػرؼ مصػطلح األداة، و ػد مػر األ يػر بت ػوالت،   

لعطػػؼ  ولال ػػروؼ ول ػػروؼ ايطمااع عمااى ألفاااظ األبااواب مثاال أبااواب )حااروف الجاار( 
المشباهة بالفعؿ  ولال روؼ ال اصػبة للفعػؿ المىػارع ، أمػا األداة  هػ  أوسػي  ػ  الداللػة 
إذ تطلػػؽ  ػػ  األبػػوا  التػػ  تشػػتمؿ مػػي ال ػػروؼ علػػي األسػػماط أو األ عػػاؿ أو الظػػروؼ. 
و ػػػد أ ػػػد العلمػػػاط الم ػػػدثوف هػػػذا المع ػػػي،  رػػػاؿ بعىػػػهـ عػػػف األداة " لمػػػة تػػػلدي وظيفػػػة 

، وجعلهػػػا ف ػػػر رابػػػط يػػػربط أجػػػزاط الجملػػػة ويػػػدؿ علػػػي عا تهػػػا بعىػػػها ٓٔ."  ويػػػة عامػػػة
 .ٔٔببعض
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 المطمب الثاني: تعريف األداة )الحرف(.
 ػػػاوؿ الرػػػدماط استرصػػػاط  ػػػد األداة ال  ويػػػة، و ػػػد  ػػػدموا  ػػػ  ذلػػػؾ جهػػػدا مشػػػ ورا، يم ػػػف 

 -تص يفه  ما يل :
د جعؿ ال رؼ ما جاط هػ   رٓٛٔسيبويه لتأوال: فريع ركز عمى الشكل ونجد ذلك عند 

هػ   رد جعؿ ٕ٘ٔوالمع ي  فسه ع د األ فش األوسط لت ٕٔلمع ي وليس اسما وال  عا.
لل رؼ عامات م هػا: أال ي سػف لػه الفعػؿ وال الصػفة وال التث يػة وال الجمػي وال الصػرؼ، 

هػػ  ٖٙٔ، ويرا ابف السرااج لتٖٔهػ  يصؿ ال رؼ الفعؿ إلي االسـٕٙٛوع د المبرد لت
 .ٗٔروؼ ال ي بر ع ها وال ت وف  براأف ال 
ػاج  لتفرياع ركاز عماى المعناى ومانيم  :ثانيا هػػ   يػث يػرا اف ال ػرؼ يػدؿ ٖٖٚالزجا

ػػاس لت٘ٔعلػػي مع ػػي  ػػ  ييػػرإ  هػػػ  ر ػػز أيىػػا علػػي هػػذا المع ػػي  ػػ   ولػػه، ٖٖٛ، وال  ا
. وظهػػػر ٙٔو ػػاؿ مثػػؿ الزجػػػاج : أف ال ػػرؼ ال بػػد أف ي لػػػوا مػػف عامػػات االسػػػـ والفعػػؿ

هػػػ   جعػػؿ ال ػػرؼ مػػا جػػاط لمع ػػي ييػػر ٖٚٚأيىػػا ع ػػد أبػػ  علػػ  الفارسػػ  لت المع ػػي
ػػا   لتٚٔاالسػػـ والفعػػؿ هػػػ   يػػث جعػػؿ ال ػػرؼ يػػدؿ علػػي المع ػػي ٖٛٛ، و ػػذلؾ  ػػاؿ الرما

 .ٛٔ   ييرإ ال    ذاته
و يػر ثالثا: فريع حاول الجم  بين الشكل والمعنى وحاول وضاح حاد منطقاي لمحارف، 

هػ  بيف الروليف لالداللػة علػي المعػا   ٙٔٙاط الع بريُّ لتشاهد علي ذلؾ تفريؽ أب  البر
   ييرإ  و لما جاط لمع ي    ييرإ ، وص ح األوؿ معلا: أف ال د ال رير  يدؿ علي 

ودؿ ذلػػؾ علػػي أف : مػػا دؿ علػػي ، ٜٔ ذات ال ػػد، وعلػػة الشػػ ط ع ػػدإ ييػػر الشػػ ط  فسػػه
ػ :  رػػد أ ػػد علػػي هػػٜٙٙو جػػد ذلػػؾ ع ػػد ابػػف عصػػفورلت .ٕٓمع ػػي  ػػ   فسػػه  لػػيس  ر ػػا

هػػػػػ  أف ال ػػػػرؼ ال ي فػػػػؾ عػػػػف اسػػػػـ أو  عػػػػؿ ٖٛ٘وزاد الزم شػػػػريُّ لت .ٕٔالمع ػػػػي  فسػػػػه 
و ػػوؿ الزم شػػري بىػػرورة  .ٖٕوتابعػػه ابػػف يعػػيش  ػػ  ذلػػؾ  ػػ  الشػػرح المطػػوؿ ، ٕٕيتبعػػه

 .ٕٗ تبعية االسـ أو الفعؿ لل رؼ  ا ت ت  يد علي عملية الربط الت  يروـ بها ال رؼ
الػد تور إبػراهيـ أ ػيس الػذي  يف هػذإ التصػ يفات وعلػي رأسػهـ:و د  الؼ بعض الم ػدث  

  ٕ٘ وأداة .-ٗو عؿ-ٖالىمير -ٕاسـ -ٔ سـ ال لمة إلي: ل
و ذلؾ الد تور تماػاـ  ساػاف،  سػـ ال ػاـ أل سػاـ سػبعة "اسػـ، وصػفة، و عػؿ، وىػمير،   

والتعلػؽ  واألداة ع دإ مب ي ترسيم  يلدي لمع ي، وهو التعلػؽ، ٕٙو الفة، وظرؼ، وأداة" 
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ي ػػوف بػػيف أجػػزاط الجملػػة، ويرسػػـ األداة إلػػي : األداة األصػػلية وهػػ   ػػروؼ المعػػا   ع ػػد 
 ال  وييف. واألدوات المت ولة مثؿ لالظر ية، أو االسمية، أو الفعلية، أو الىميرية 

والػػػذي  رتىػػػيه و عتبػػػرإ أ مػػػؿ التعػػػاريؼ تعريػػػؼ جمػػػي بػػػيف اللفػػػظ والمع ػػػي وبػػػف ال ػػػد   
هػ      وله عف ٕٜٖستوع  الرديـ وال ديث وهو تعريؼ ابف ج   لتالم طر ، ولعله ا

ال ػػرؼ أو األداة:" مػػا لػػـ ت سػػف  يػػه عامػػة مػػف عامػػات األسػػماط وال عامػػات األ عػػاؿ، 
وشػػرح العامػػة أبػػو البر ػػات العلػػوي  ػػاـ ابػػف ج ػػ  ، ٕٚوا  مػػا جػػاط لمع ػػي  ػػ  ييػػرإ..." 

عامة الفعؿ، برػ  ال ػرؼ  جعلػه مػاال بروله: لما بيف_ يع   ابف ج   _ عامة االسـ و 
ت سف له عامات األسماط أو األ عاؿ، وصرح أف هذا ليس  دا لل رؼ إ مػا هػو تبسػيط 

هػػػ  ال ػػروؼ: أدلػػة علػػي ٔٙٚوجعػػؿ صػػاح الػػديف الدمشػػر  لت .ٕٛعلػػي سػػبيؿ التعلػػيـ 
 ػػػػال رؼ ه ػػػػا عامػػػػة ودليػػػػؿ وأمػػػػارة علػػػػي المع ػػػػي ، ٜٕ المعػػػػا   التػػػػ   ػػػػ   فػػػػس المػػػػت لـ

وهػذا األمػر مػا يتعلػؽ بػه ب ػث ترجمػة ال ػروؼ أو األدوات ، ٖٓو      فس المت لـالمطل
 ال  وية    الررفف ال ريـ.

 المبحث الثاني: إشكالية تعدد داللة األداة الواحدة في النحو العربي
 المطمب األول: حصر أشير األدوات النحوية في المغة العربية وتصنيفيا

 أوال: الحروف األحادية: 
وت ت  أيىا: للتعدية وللداللة علي ، ٖٔت ت  لعدة معاٍف أهمها االستفهاـ وال داط ة: اليمز 

االست راؽ، وللداللة وللداللة علي سل  وصيرورة، وتدؿ علي الد وؿ إلي الم اف 
  ٕٖوالوصوؿ إلي العدد. 

وتػػػ ت  للتعجػػػ ، وال ػػػاؿ، والتعديػػػة، وبمع ػػػي إلػػػي، والتعليػػػؿ، والتبعػػػيض، والرسػػػـ، البااااء: 
 .ٖٖ ستعاط، والمجاورة، والمرابله والمصا بة، واالستعا ة، واالصاؽواال

وت ت  لمعاف ثاثة مهمة: الرسـ والت  يث وال طا ، و ذلؾ المبالغة، والتفريؽ بيف التاء: 
 .ٖٗاسـ الجمي والمفرد، وال س ، وت ديد العدد 

 ي لص المىارع للمستربؿ.السين: 
 يػػد، وال سػػؽ، والمفاجػػ ة، واالسػػتئ اؼ، ولجػػوا  "أّمػػا" ولهػػا عػػدة معػػاف: الزائػػدة للتو الفاااء: 
  .ٖ٘والمجازاة
 .ٖٙ ت ت  لمعاف أهمها: التشبيه، والتعليؿ، واالستعاط، وزائدة للتو يدالكاف: 
 .ٖٚ لها معاف ال ت اد ت صي ي ظر  يها  تا  الامات الالم:



112 

امػة ر ػي للمث ػي وت وف عامة لإل ػاث ل ػوف ال سػوة  وللتو يػد، وللو ايػة، وهػ  عالنون: 
 .ٖٛ وللجمي
وتػػ ت  لمعػػاٍف أهُمهػػا: العطػػؼ، واالبتػػداط، وال ػػاؿ، والرسػػـ، والمعيػػة، وبمع ػػي ُرّ ، الااواو: 

ومعترىػػة، وزائػػدة، و ر ػػًا دااًل علػػي الجماعػػة،  ػػ  بعػػض لغػػات العػػر ،  مػػا ترػػي جوابػػًا 
 .ٜٖلألشياط الثما ية مثؿ الفاط

 .ٓٗ ؼ ولإلطاؽمف  روؼ المعا   المهملة، وترد للو الياء: 
 ثانيا: الحروف الثنائية: 

، وأـ ٕٗ، ولأـ  والمتصػػػػػػلة عاطفػػػػػػة ع ػػػػػػد الجمهػػػػػػور ٔٗوت ػػػػػػوف متصػػػػػػلة وم رطعػػػػػػة )أم( 
 .ٖٗالم رطعة لها أ ساـ ثاثة مف  يث ما يسبرها 

 ، ويم ف تص يفها  يما يل :ٗٗوه  متعددة الدالالت  )إْن(
أل ها  رؼ وبا    ، وه  أـ أدوات الشرطل٘ٗث ائية الوىي وه  شرطية جازمة  .1

  األدوات أسماط،
 .ٙٗوأل ها عامة تست دـ    جميي صور الشرط  ا ا لبا   البا  

 .ٚٗلإْف  ت فيؼ لإفا  الثريلة ثاثية الوىي وتفيد التو يد  .2
 .ٛٗلإْف   ا ية ث ائية الوىي  .3

 )أْن( وىو حرف من المشتركات المفظية، ويشمل أنواعا من الحروف:
 ػػػوف موصػػػوال  ر يػػػا، ويػػػتـ ت ويلهػػػا و علهػػػا بمصػػػدر، والفعػػػؿ لأْف  وهػػػ  مصػػػدرية، وت .1

 .ٜٗبعدها صلتها، وه  ث ائية الوىي 
وه ػػاؾ لأْف  الم ففػػة  هػػ  ثاثيػػة الوىػػي وأصػػلها لأفا ، وبعػػد الت فيػػؼ صػػارت لأْف   .2

 .ٓ٘وال تري إال بعد  عؿ الت ريؽ، أو الظف
 ط.، وت ت  بعد األ عاؿ  رٔ٘و لأْف  التفسيرية وت وف بمع ي أي  .3

 . ٕ٘)أو( وىو حرف عطف لممفرد كما قال الجميور، وتشرك في األعراب 
لَبْؿ  وهو  رؼ يفيد األىرا  وهو مف الهوامؿ، ويري بعػدإ جمػي أو مفػرد، و ػد يػ ت  لػه 

 .ٖ٘بعض المعا   األ را
، ومع ي المجاوزة ماـز لها  ما  ػص ٗ٘له أ ثر مف عشرة معاف أهمها المجاوزة،  )َعْن(

 .٘٘فعليه ال  ويو 
  .ٙ٘ رؼ يفيد الظر ية، وهو  رؼ مف  رؼ الجر  )ِفي(
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له معاف  مسة، وه  : لالترليؿ والترري  والتو ي والت ثير والت ريؽ ، وال اؼ  ائـ  )قد(
 . ٜ٘، والترري ٛ٘، مابيف الت ريؽ ٚ٘بيف ال  ويف  وؿ المع ي الرئيس لهذا ال رؼ 

 .ٓٙالـ التعليؿ : تدؿ علي العلة والغرض وه  بذلؾ  ريبة مف )َكْي(
 .ٔٙوت ت  البتداط الغاية  )ِمْن(
وتػػػ ت  للتصػػػديؽ اايجػػػاب ، وتػػد ؿ علػػػي االسػػػـ والفعػػػؿ، لػػػذلؾ  هػػػ  مػػػف ال ػػػروؼ )َىاااْل(

 .ٕٙالهوامؿ 
هػػ  أـ بػػا  ال ػػداط، وليػػا  وجعهػػا أهػػؿ اال تصػػاص ل ػػداط الرريػػ  والبعيػػد علػػي  ػػد  )َيااا(

 . ٖٙسواط، 
 ثالثا: الحروف الثالثية:

 .ٗٙستفتاح و ذا الت بيه والت ريؽ أيىا يفيد اال )َأاَل(
  رُؼ أشهر معا يه وأ ثرها استعماال داللته : ا تهاط الغاية.  )إلى(
  .٘ٙ رؼ يد ؿ الثا        ـ األوؿ، ويفيد الترتي  مي الترا    )ُثمَّ(

 )  . ٙٙيفيد الت ثير ع د أيل  ال  ويف، وهو  رؼ جر  )ُربَّ
 . ٚٙ روؼ أ ه يفيد معاف تسعة، أهمها االستعاطمف  روؼ الجر، و    ت  ال )عمى( 

 رابعا: الحروف الرباعية. 
  وهػػػذا ال ػػػرؼ مػػػف ال ػػػروؼ المر بػػػة مػػػف "إذ" الظر يػػػة و"مػػػا"، وهػػػو  ػػػرؼ للشػػػرط )إذماااا

 .ٛٙوالجزاط 
 . ٜٙ رؼ مف ال روؼ المهملة ويفيد الت ىيض )أاّل( 

 اؿ ابػف هشػاـ "هػو ، ٓٚثلها "مهما" الشرطية ول  ه ال يعمؿ م)أّما( يأتي لمتفصيل بمعنى 
  ٔٚ  رؼ شرط وتفصيؿ وتو يد"

ي ت  عاما أو مهما، وي ت  ال تهاط الغاية، وهو  رؼ جر ابتداط أو عطؼ، أو )حّتى( 
 .ٕٚل ص  المىارع

 وهو مف أ وات إّف ي ص  المبتدأ، وير ي ال بر، ويفيد التشبيه.)كأّن( 
 .ٖٚة ي ت  للردع والزجر، وهو مف ال روؼ المهمل)كاّل(
وهو عامؿ أ يا ا، ومهمؿ أ يا ا، وهو بمع ي إال، و اؿ بعػض ال  ػاة : هػو  ػرؼ )لّما( 

 .ٗٚوجو  لوجو  و ف  ل ف  
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مػػػف ال ػػػروؼ المهملػػػة، ويسػػػت دـ للت ىػػػيض  يػػػد ؿ علػػػي األ عػػػاؿ،  مػػػا يػػػ ت   )لاااوال(
  .٘ٚللتعليؽ  يد ؿ علي الجمؿ االسمية، و اؿ بعض ال  اة يفيد الج د 

 لخماسية. )لكّن( المشّددة.خامسا: الحروف ا
 المطمب الثاني: بيان تعدد داللة كل أداة، وتعدد األدوات لممعنى المتقارب

تسمية الحروف وتقسيميا استنادًا إلى المعاني المغوية: يوضح الجدول التالي أسماء 
 ٙٚالحروف ووظائفيا المتنوعة

 اسم الحرف الحرف اسم الحرف الحرف

التعدٌة حروف الباء هل ة،الهمز  االستفهام حروف   

 الكاف، التاء، الباء، لكّن، أْن، إّن، أّن،
.النون الالم،  

د حروف التوٌك ٌا، آ، الهمزة،  ٌا أ ٌا، أي، ه النداء حروف   

د التاء (فعول فِعال،)الجمع تؤٌك التسوٌة حروف الهمزة   
الذم او المدح ًف المبالغة التاء ٌنة صفة استحقاق الهمزة  مع  
الكاف التاء، الخطاب روفح  ُربّ  قد، الواو، الهمزة،  ر/الكثرة حروف  التكٌث  
الصفة ًف المبالغة التاء ُربّ  قد، لو، الواو،  ل حروف  التقٌل  
ن التفرٌق التاء والجمع لمفرد ٌب ٌاء االلف،  ال التذّكر حروف   
ن التفرٌق التاء الجمع واسم المفرد ٌب ٌاء االلف،  ال االنكار حروف   
الالم التاء، َسبالنّ  حروف  وا االلف،  الندبة حروف   
د حروف التاء العدد ًف التحٌد ة حروف ا  التثٌن  
التنفٌس/التوسٌع حروف السٌن ٌاء النون، التاء، األلف،  ال ث حروف  التؤٌن  

ب التعقٌب مع الجمع)النسق الفاء (والترٌت اإللصاق حروف الباء   
لكنْ  ثّم، الواو، الفاء، االبتداء/االستئناف  ستعانةاال حروف الباء   
التعجب حروف الباء على الباء،  المصاحبة حروف   
إذا الفاء، المفاجؤة حروف  ً، عن، إلى، على، الباء،  ومنذ مُذ ف  الظرفٌة 
إذا   الفاء، المجازاة/الجزاء حروف  ِمن عن، الباء،   البدل 
كؤنّ  الكاف، ه حروف  التشٌب  المقابلة الباء 
الملك حروف الالم على ِمن، عن، الباء،  جاوزةالم   
الملك شبه حروف الالم فً، عن، على،   

الالم الكاف، الباء،  
 االستعالء

االختصاص حروف الالم ِمن، الالم، الباء،   التبٌعض 
العاقبة حروف الالم  

 
ً، عن، الالم، الكاف، الباء، ً، ف  ِمن، ك
كما على،  

ل حروف التعٌل   

 

الواو الباء، الجحود الالم الحال حروف   
البعدٌة حروف عن االستغاثة حروف الالم   

 فً
 

سة حروف المقٌا االمر حروف الالم   

التقرٌب حروف قد أو حتى، إلى، الالم،  ة حروف   إنتهاء:الغٌا
ة  الغٌا

كالّ  قد، التحقٌق حروف  متى ومُنذ، مُذ ِمن،  ة حروف   ابتداء:الغٌا
ة  الغٌا

النهً حروف ال البُعد حروف الالم   

(والتشرٌك الجمع)النسق حروف الواو ال المٌم،  التعرٌف حروف   

إلى الواو، ة حروف  المٌع ت،  لو ٌل التمًن حروف   
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 اسم الحرف الحرف اسم الحرف الحرف

ق حروف لو السبب تعٌل لو أما، أال،  العرض حروف   

لوال لوما، لّما، ق حروف  ق)التعٌل (بآخر شًء تعٌل الجمع عالمة حروف الواو   

ٌان من الجنس ب السكت/الوقف حروف الهاء   

المكان ًف الدخول داللة حروف الهمزة الصٌرورة حروف الهمزة   

ٌا، أال، ٌا ه ه حروف  التنٌب وي كالّ،  الزجر حروف   
أما أال،  الوصول داللة حروف الهمزة االستفتاح 

العدد إلى  
ب الجمع حروف ثمّ  (العطف)والترٌت السلب حروف الهمزة   

إالّ  على، لكْن، لكّن، االستدراك حروف   إن، أن، النون، الالم، الكاف، التاء، الباء، 
إنّ  أّن، لكّن، ِمن، ما، ال، ً،ف  

د حروف التوٌك  

حاشا عدا، خال، إالّ، االستثناء حروف  بل أو، أم،  االضراب حروف   

ما لو، عن، أن، الترجً لعلّ   الفعل تحوٌل حروف 
(المصدرٌة)اسم إلى  

أي أْن، االشفاق لعلّ  التفسٌر حروف   
هالّ  لوما، لوال، أالّ، التحضٌض حروف  إذما لو، إْن،  الشرط وفحر   
(الرفض)اإلباء حروف كالّ  لّما لوال، ما، لن، لم، ال، إْن،  النًف حروف   
إّما أّما، ِمن، أو، التفصٌل حروف  إّما أو،  االباحة حروف   
نعم جلل، بجل، بلى، أجل، ال، إي، الجواب حروف  إّما أو،  ٌٌر حروف  التخ  

إّما أو،   الشك حروف   

إّما أو،   اإلبهام حروف   
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 المبحث الثالث: عالقة الترجمة بعمم التفسير
 المطمب األول: تعريف التفسير لغة واصطالحاً 

 أواًل: التفسير في المغة:
التفسػير  ػ  اللغػػة يػدور  ػوؿ البيػػاف والتوىػيح،  ػػاؿ ابػف  ػارس: "لَ َسػػَر  الفػاط، والسػػيف، 

يىػػاِ ه" ع ػػد ابػػف م ظػػور: ، و ٚٚوالػػراط  لمػػة وا ػػدة تػػدؿُّ علػػي التوىػػيح وبيػػاِف الشػػ ٍط وا 
"ل سػػر  الَفْسػػُر: البياف،...و شػػؼ الُمَغطّػػي، والتاْفسػػير : َ شػػؼ الُمػػراد عػػف اللفػػظ الُمْشػػِ ؿ 

، وُعػرفؼ التفسػير ب  ػه: "االسػتبا ة، وال شػؼ، والعبػارة عػف الشػ ط بلفػظ أسػهؿ وأيسػػر .ٛٚ"
 .ٜٚمف لفظ األصؿ"

 ثانيًا: التفسير في االصطالح:
سػػير": هػػو علػػػـ يعػػرؼ بػػػه  هػػـ  تػػا  ا  الم ػػػزؿ علػػي  بيػػػه  ػػاؿ اامػػاـ الزر شػػػ  "التف  

، وبيػػػاف معا يػػػه، واسػػػت راج أ  امػػػه، وِ  مػػػه، واسػػػتمداد ذلػػػؾ مػػػف علػػػـ اللغػػػة، م مػػػد 
وال  ػػػو، والتصػػػريؼ، وعلػػػـ البيػػػاف، وأصػػػػوؿ الفرػػػه، والرػػػراطات، وي تػػػاج لمعر ػػػة أسػػػػبا  

: علػػػػـ  ػػػػزوؿ األيػػػػات، و ػػػػاؿ اامػػػػاـ السػػػػيوط " التفسػػػػير".ٓٛال ػػػػزوؿ، وال اسػػػػو والم سػػػػوخ"
وشػػػلو ها، وأ اصيصػػػها، واألسػػػبا  ال ازلػػػة  يهػػػا، ثػػػـ ترتيػػػ  م يهػػػا، ومػػػد يها، وم  مهػػػا، 
ومتشػػػػابهها، و اسػػػػ ها وم سػػػػو ها، و اصػػػػها، وعامهػػػػا، ومطلرهػػػػا، ومريػػػػدها، ومجملهػػػػا، 

و د .، ٔٛومفسرها، و الها، و رامها، ووعدها، ووعيدها، وأمرها، و هيها، وِعبرها، وأمثالها
ه بعىػػػهـ: علػػػـ يب ػػػث  ػػػ   يفيػػػة ال طػػػؽ ب لفػػػاظ الرػػػرفف ومػػػدلوالتها، ومػػػف ه ػػػا  ػػػإف جعلػػػ

 .ٕٛالتر يز علي المدلوؿ  ري  جدًا مف تر يز الترجمة علي المدوؿ.
و ػػد أ ػػد" أبػػو  يػػاف" هػػذا المع ػػي  ػػ  تعريػػؼ التفسػػير، وتر يػػز العلمػػاط السػػابريف علػػي  

، ومعلـو أف المع ي هو ما تروـ عليه المدلوؿ  اف دراية م هـ ب همية المع ي    التفسير
، وال اصة أف علـ التفسير يرت ز علي بياف معا   األلفاظ .ٖٛعملية الترجمة الص ي ة

ظهار مدلوالتها، وهو ما ي تاجه المترجـ  إف لـ ي ف المتػرجـ علػي علػـ  مفردة ومر بةل وا 
تػػػػه سػػػػت وف ييػػػػر بمعػػػػا   األلفػػػػاظ ومػػػػدلولها وعلػػػػي درايػػػػة بالترا يػػػػ  ومعا يهػػػػا  ػػػػإف ترجم

صػػػ ي ةل وسػػػتد ؿ  ػػػ  الػػػ ص معػػػا   ليسػػػت مرصػػػودة وسػػػت رج م ػػػه بعػػػض المعػػػػا   
 المرصودةل وهو ما ال يم ف  بوله    ترجمة الررفف ال ريـ.
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 المطمب الثاني: تعريف الترجمة لغة واصطالحا
ِإال ، و   ال ديث: "َما ِمْف َعْبٍد ٗٛالترجمة    اللغة: مف ترجـ  امه إذا بّي ه وأوى ه  

َسُيَ لفُمُه اللاُه َيْوـَ اْلِرَياَمِة َلْيَس َبْيَ ُه َوَبْيَ ُه ُتْرُجَماٌف". والترجمة اصطا ًا: ه  التعبير عف 
 .٘ٛمع ي  اـ    لغة ب اـٍ ف ر مف لغٍة أ رال مي الو اط بجميي معا يه ومراصدإ 

 حدود تعريف الترجمة:
   ه  ترجمة لفظية.و لمة "مع ي" تستبعد الترجمة ال ر ية الت

 و وله: التعبير ب اـ ف ر، ي في عملية ت رار ال اـ األوؿ.
"واشتراط لغة أ رال لئا يعبر عف ال اـ بمع ي ف ر ول ف ب فس اللغةل أل ه مف معا   

 التفسير لغة: الترجمة.
"مػػي الو ػػاط بجميػػي معا يػػه ومراصػػدإ": ه ػػا يفػػرؽ بػػيف الترجمػػة التػػ  يشػػترط  يهػػا الو ػػاط 

المع يل والتفسير الذي ي تف  أ يا ًا بوجه وا ػد مػف وجػوإ المع ػي  مػا هػو معػروؼ  ػ  ب
 . ٙٛالتفسير بالج س
 أنواع الترجمة

الترجمة ال ر ية: وه  وىي  لمة م اف  لمة    لغة أ را بمع ػي  ػد ي ػوف  ريبػًال  -ٔ
 دوف مراعاة السياؽ والموىوع.

 والترجمة الحرفية غير جيدة لوجيين:
لمات  ػ  اللغػات الم تلفػة ي تلػؼ عػددها و ػوة داللتهػا وت ثرهػا بالسػياؽ،  ػإذا تػـ أف ال -أ

.  وىي  لمة م اف  لمة دوف مراعاة السياؽ والداللة  اف المع ي يير مراد ويير مفهـو
ا ػػػػػتاؼ ال ػػػػػواص ااسػػػػػ ادية والتر يبيػػػػػة مػػػػػف لغػػػػػة أل ػػػػػرا، وا ػػػػػتاؼ اسػػػػػػتعماؿ -  

 .ٚٛالمجازات
  يعمػد المتػرجـ  يهػا إلػي المع ػي الػذي يػدؿ عليػه تر يػ  ترجمة تفسيرية: وهػ  التػ -ٕ

أصؿ ال اـ  يفهمه، ثـ يصبه     ال  يلديه إلي اللغة األ رال موا رًا لمع ي األصػؿ 
 .ٛٛالمترجـ

و ريرتهػػػا: شػػػرح ال ػػػاـ وبيػػػاف مع ػػػاإ بلغػػػٍة أ ػػػرا، دوف ترييػػػٍد بمراعػػػاٍة لترتيػػػ   لمػػػات   
لي جميي معا يه المرادة م ه، وهذا الرسػـ_ وهػو األصؿ أو مراعاة  ظمه، وال الم ا ظة ع

الترجمة التفسػيرية لالمع ويػة _ هػو مػا  ع يػه ه ػا  ػ  تعريػؼ الترجمػة،  يػث هػو المع ػي 
المرصػػػود مػػػف الترجمػػػة، ولعجػػػز اللغػػػات األ ػػػرا عػػػف مػػػوازاة اللغػػػة العربيػػػة  ػػػ  بايتهػػػا 
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اـ الترجمػػة هػػو المرػػار  ،  مػػا أفا هػػذا الرسػػـ مػػف أ سػػٜٛوبيا هػػال ومراربتهػػا  ػػ  أسػػاليبها 
 .ٜٓلرواية ال ديث بالمع ي الذي ر اص  يه الم دثوف بالشروط المعرو ة 

 المشترك بين المغة والترجمة:
ه اؾ م اه  متباي ة  ػ  التفسػيرل  تفسػير ال لمػات الغريبػة وتفسػير الترا يػ  وييرهػا،  -1

ة التفسػػػػيرية  مػػػػا أف ه ػػػػاؾ م ػػػػاه  متباي ػػػػة  ػػػػ  الترجمػػػػةل  الترجمػػػػة ال ر يػػػػة والترجمػػػػ
 وييرها.

 مػػا أف  تػػ  يريػػ  الرػػرفف و ػػدها ال تصػػلح لتفسػػير الرػػرفف   ػػذلؾ الترجمػػة ال ر يػػة  -2
 و دها ال تلدي المع ي. 

  ؿ مف الترجمة والتفسير ي اوالف ترري  المع ي المراد. -3
وب ػػػاط علػػػي مػػػا سػػػبؽ لػػػو لػػػـ ي ػػػف المتػػػرجـ علػػػي درايػػػة بالتفسػػػير عمومػػػا وبالترا يػػػ    

ل ػػروؼ علػػي وجػػه أ ػػص  لػػف يسػػتطي أف يتػػرجـ المع ػػي المػػراد  صوصػػا وبمعػػا   ا
 بد ةل بؿ أ يا ا  د يع س المع ي.

 

 المبحث الراب : أثر التعدد الداللي لألداة عمى تفسير وترجمة النص القرآني
 المطمب األول: أثر عمماء التفسير في بيان داللة األداة

لد يرة لػألدوات ال  ويػة، و  ػاوؿ أف  اف لعلماط التفسير دور  بير    ت ديد المعا   ا  
 وىي تفيد عدة دالالت:  عرض جهدهـ    أداة وا دة    الررفف ال ريـ وه لأـ . 

 : _ االستفيامٔ
ومثالهػػػا  ٜٔالفهػػػـ ممػػػف ُيَتو اػػػُي أ ػػػه َيعػػػرُؼ الجػػػواَ  بهػػػا ُيطلَػػػُ  لأـ  المتصػػػلة التعيي ياػػػةل و 

 ، ٔٔلالصػػا ات:َمااْن َخَمْقَنااا ِإنَّااا َخَمْقَناااُىْم ِمااْن ِطاايٍن الِزٍب" :"َفاْسااَتْفِتِيْم َأُىااْم َأَشاادق َخْمقااًا َأمْ 
"َقاَل َيا ِإْبِميُس َما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَمْقُت ِبَيَديَّ َأْسَتْكَبْرَت َأْم ُكْنَت ِماَن :عز وجؿو اؿ 

 . ٕٜلمعطوؼ تدالف علي االستفهاـ االبتدائ  واالستفهاـ اولأـ    الهمزةل اْلَعاِليَن"
 : _ التسويةٕ
"َساااَواٌء َعَماااْيِيْم أََأْناااَذْرَتُيْم َأْم َلاااْم ُتْناااِذْرُىْم ال  ولػػػه تعػػػالي: وتػػػات  لأـ  للتسػػػوية  مػػػا  ػػػ    

، ٖٜ ػػاؿ الزم شػػري أف لأـ  ه ػػا  رجػػت عػػف االسػػتفهاـ إلػػي التسػػوية" ، ٙلالبرػػرة:ُيْؤِمُنااوَن"

 .ٜٗالتسوية ويل د ذلؾ  لمة" سواط"ويرا الزم شري أف لالهمزة  ولأـ  تدالف علي مع ي 
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 _اإلضراب:ٖ
"َوَتَفقَّاَد الطَّْياَر َفَقااَل َماا ِلاَي ال  وم ػه  ػوؿ ا  تعػالي:ت ت  لأـ   تدؿ علي لااىػرا  ،   

 رأا الزم شري أف الهمزة ه ا لا رطاعل ،  ٕٓلال مؿ: َأَرى اْلُيْدُىَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغاِئِبيَن"
اف_ عليػه السػاـ_ للهدهػد، "مػال  ال أرا" علػي مع ػي أ ػه ال يػراإ بسب  عدـ رليػة سػليم

ثػػـ الح لػػه أ ػػه يائػػ    ىػػر  عػػف ذلػػؾ وأ ػػذ ، وهػػو  اىػػر لسػػاتر سػػترإ أو ييػػر ذلػػؾ
 ، ٜ٘و  وإ  ولهـ: إ ها ابؿ أـ شاط." .يروؿ: يائ ؟    ه يس ؿ عف ص ة ما الح له

المقصودة:  المطمب الثاني: توقف الترجمة الصحيحة عمى بيان الداللة  
 تدؿ  لمة الترجمة مف ال ا ية اللغوية علي عدة معاف:

 وصؿ ال اـ وتبليغه.  -1
التفسػػػير والتوىػػػيح ولػػػو  ػػػاف بػػػ فس اللغػػػة، ولهػػػذا سػػػم  ابػػػف عبػػػاس رىػػػ  ا  ع ػػػه  -2

 الررفف". "ترجماف
 تفسير ال اـ بلغة يير لغته األصلية. -3
 ال رؿ لل لمة أو الجملة مف لغة للغة أ را. -4

يف هػػذإ ال رػػاط هػػو البيػػاف، ولهػػذا تطلػػؽ  لمػػة الترجمػػة علػػي  ػػؿ مػػا  يػػه بيػػاف والمشػػترؾ بػػ
وتوىػػيح،  مػػا  ػػ   ػػولهـ: تػػرجـ لفػػاف: بػػيف تاري ػػه، وتػػرجـ للبػػا  ب ػػذا: أي وىػػي لػػه 

 .ٜٙالع واف الذي يبيف ما  يه.
وب اط علي ما سبؽ مف مبا ػث  ػإف الترجمػة تعتمػد بشػ ؿ أساسػ  علػي ت ديػد المع ػي   

بي ػػا أف المع ػػػي المػػراد مػػػف األداة ال  ويػػػة ال يم ػػف ت ديػػػدإ بعيػػدًا عػػػف  تػػػ  المػػراد، و ػػػد 
التفسػػير والتػػ  تعتمػػد بشػػ ؿ  بيػػر علػػي  تػػ  اللغػػة،  ػػا يتصػػور أف يرػػـو المتػػرجـ ب رػػؿ 
المراد دوف أف ي وف علي بصيرة بالمع ي المرصود، و  اوؿ أف  طبؽ علي ما سبؽ مػف 

  اؿ ال ماذج األتية:
 التعرض لمراـ ال ب  م مد لصلي ا  عليه وسلـ     ترجمة للعؿ .ال موذج األوؿ: 

 ال موذج الثا  : التعرض لمراـ  ب  ا  يوسؼ لعليه الساـ     ترجمة للوال .
 ال موذج الثالث: إسراط شطر المع ي المراد    ترجمة لعلي .

 جمة لعف .ال موذج الرابي: التعرض لعبادة  ب  ا  سليمافل عليه الساـ     تر 
 ال موذج ال امس: إسراط شطر المع ي المراد    ترجمةل   .



112 

ال مػػػوذج السػػػادس: اا ػػػاؿ بػػػالمع ي المػػػراد  ػػػ  توصػػػيؼ  ػػػاؿ ال فػػػار مػػػي الرسػػػؿل  ػػػ  
 ترجمة ل   .

 ال موذج السابي: مجا بة المع ي المراد مف  اؿ ال ا ريفل    ترجمة لهؿ .
 ف عف ربهـل    ترجمة لعف .ال موذج الثامف: إهماؿ داللة بعد المذ بي

 ال موذج التاسي: إيفاؿ مع ي التهديدل    ترجمة لربما .
 ال موذج العاشر: إيفاؿ مع ي الج دل    لإف ولالاـ .

 القسم الثاني
 في برنامج)آيات( نماذج تطبيقية من تراجم بعض اآليات القرآنية

 

وسمم( في ترجمة )لعل( النموذج األول: التعرض لمقام النبي محمد صمى اهلل عميو 
" َفَمَعمََّك تَاِرٌك َبْعَض َما ُيوَحى ِإَلْيَك َوَضاِئٌع ِبِو َصْدُرَك َأْن َيُقوُلوا َلْواَل في قولو تعالى: 

 ُٜٚأْنِزَل َعَمْيِو َكْنٌز َأْو َجاَء َمَعُو َمَمٌك ِإنََّما َأْنَت َنِذيٌر َوالمَُّو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َوِكيٌل "
 معنى الترجمة اإلنجميزية بيذا النص:أوال: جاء 

َ َلَعلاػَؾ تَػاِرٌؾ  يروؿ تعالي مسػليًا ل بيػه م مػد صػلي ا  عليػه وسػلـ عػف ت ػذي  الم ػذبيف "
أي: ال ي بغػ   " َبْعَض َمػا ُيػوَ ي ِإَلْيػَؾ َوَىػاِئٌؽ بِػِه َصػْدُرَؾ َأْف َيُرولُػوا لَػْواَل ُأْ ػِزَؿ َعَلْيػِه َ ْ ػزٌ 

يػلثر  يػؾ، ويصػدؾ عمػا أ ػت عليػه،  تتػرؾ بعػض مػا يػو ي إليػؾ،  هذا لمثلؾ، أف  ولهـ
 ويىيؽ صدرؾ لتع تهـ برولهـ.

 ثانيا: إشكالية معنى النص المترجم.
أبهـ ال ص المترجـ ااش اؿ الموجود  ػ   تػ  التفاسػير  ػ   ػوف لعػؿ تفيػد الترجػ ، ولػـ 

رؾ  ػد ي سػ  يج  عػف السػلاؿ مػف الػذي يرجػو؟ ثػـ تػرؾ للرػار  أف يتصػور أف رجػاط التػ
إلػػي ال بػػ  لصػػػلي ا  عليػػه وسػػلـ  وهػػػو ا ترػػاص مػػف  ػػػدرإ، وتػػرؾ للرػػاري أف يت يػػػؿ أف 
الرجاط مف ا  ر  العالميف، وم اؿ     ره لسب ا ه وتعػالي  أف يػ مر  بيػه بػالباغ ثػـ 

 يرجوا م ه يير ذلؾ.
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 ثالثا: مناقشة المعنى المترجم:
سػػ  مػػا جػػاط  ػػ   تػػ  اللغػػة والتفاسػػير،   جػػد علػػي المتػػرجـ أف يػػتفهـ المػػراد مػػف األيػػة  

أهؿ اللغة  د درسوا هذإ الرىيةل واستفاد م هـ المفسروف  تي وصلوا أل مؿ مع يل و د 
 أجمؿ اللغويوف معا   لعؿ   :

 الترج  -1
 التو ي مف  بؿ المت لـ، مف  بؿ السامي، يير ذلؾ. -2
 التعليؿ. -3
 التبعيد. -4
 االستفهاـ االست  اري.  -5
 الت ذير.استفهاـ لل ف  و  -6
 رد  رػؿ الصػباف عػف التفتػازا    ػ   اشػيته علػي ال شػاؼ أف " لعػؿ "  الترجي أما عف  

ت ػػوف لتو ػػي م بػػو  أو م ػػروإل الم بػػو  هػػو الترجػػ ، والم ػػروإ هػػو ااشػػفاؽ، والتو ػػي 
". لعػؿ " تػرٍج  ٜٛي وف أ يا ا مف المت لـ وأ يا ا مف السامي، و د ي وف مف أ د ييرهمػا 

شػفاؽ  ما يروؿ أهؿ ا لبصرة، وبعىهـ يروؿ: تو ػي،  ػاؿ سػيبوبه: " لعػؿ، وعسػي طمػي وا 
"ٜٜ. 
الػػذا ي ػػوف مػػف ييػػر المػػت لـ، والم اطػػ  برولػػه تعػػالي: "َ َلَعلاػػَؾ  لمتوقاا ومثػػؿ العلمػػاط   

َتاِرُؾ َبْعَض َما ُيوَ ي ِإَلْيَؾ"، ب اط علي أف المع ي: أ ه بلغ بؾ مف الجهػد  ػ  تبلػيغهـ أف 
وأشػػػار الزم شػػػري  ػػػ  "  ٓٓٔتػػػرؾ التبليػػػغ لػػػبعض مػػػا أو ػػػي إليػػػؾ صػػػاروا يتو عػػػوف م ػػػؾ

بػػػالتو ي، -صػػػلي ا  عليػػػه وسػػػلـ  –ال شػػػاؼ" إلػػػي أف " لعػػػؿ"  ػػػ  األيػػػة ال ريمػػػة ألمػػػرإ 
والمرصػػود مػػف أمػػرإ بتو عػػه لمػػا ال يرػػي ت ريىػػه علػػي تر ػػه، وتهيػػي  داعيتػػه إليػػه، أي: 

 .ٔٓٔهاو هـ به لعلؾ تترؾ أف تلريه إليهـ، وتبلغه إياهـ م ا ة ردهـ وت
 . ٖٓٔوابف عاشور ٕٓٔأو ي وف المع ي: الت ذير  ما   اإ الررطب  

و د ذ ر ابف ال اج  أف ألفاظ التو ي مف الم اط   روله تعالي: " َ َلَعلاػَؾ تَػاِرُؾ َبْعػَض  
َما ُيوَ ي ِإَلْيَؾ " بمع ي أف التو ي م ؾ للترؾ  اصػؿ ألجػؿ هػذإ العلػة والتع ػت المػذ ور، 

  ٗٓٔ َلْواَل ُأْ ِزَؿ َعَلْيِه َ ْ ٌز َأْو َجاَط َمَعُه َمَلُؾ." وهو  ولهـ: "
ف اسػػػت اال عرػػػًا بال سػػػبة لػػػه   صػػػلي ا  عليػػػه  – ػػػالترؾ والىػػػيؽ مم  ػػػاف  ػػػ  ذاتهمػػػا وا 

 .٘ٓٔألف دليؿ عصمته عرلي -وسلـ
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ـْ تُْفِلُ وَف "التعميلو يؿ: مع اها   ،  روله تعالي: " َواْ َعُلوا اْلَ ْيَر َلَعلاُ 
بمع ػي: لتفل ػوا،  ٙٓٔ

وهػػو  ػػوؿ  طػػر  وأبػػو علػػي الفارسػػ ، ويػػرد عليػػه  ولػػه تعػػالي: "َوَمػػا ُيػػْدِريَؾ َلَعػػؿا الساػػاَعَة 
 إذ ال مع ي  يه للتعليؿ. َٚٓٔ ِريٌ  "

،  مػػا  ػػ  التبعيااد وذ ػػر العامػػة األ بػػابي أ ػػه  يػػؿ: إف مع ػػي " لعػػؿ "  ػػ  األيػػة ال ريمػػة
  ٛٓٔليه،  المع ي    األية: ال تترؾ،  ولهـ : لعلؾ تفعؿ  ذا، لمف ال يردر ع

.  مػػا  ػػ   ولػػه لالسااتفيام اإلنكاااريومػػف المعػػا   الجػػائزة  ػػ  " لعػػؿ"  ػػ  هػػذإ األيػػة "  
  ٓٔٔ ما   اإ الررطب  تفصيا  ٜٓٔتعالي : " َلْواَل ُأْ ِزَؿ َعلْيِه َ ْ ٌز َأْو َجاَط َمَعُه َمَلٌؾ " 

ذوؼ األداة، ويستعمؿ هذا االستفهاـ ويرا الطاهر ابف عاشور جواز تردير استفهاـ م   
  ٔٔٔ،  ما     وله تعالي: " َلَعلاَؾ َباِ ُي َ ْفَسَؾ َأالاَيُ وُ وا ُمْلِم ِيَف " النفي لمتحذير   
والمت مػػؿ  ػػ   ػػاـ اللغػػويف والمفسػػريف يجػػدهـ أ سػػوا بإشػػ اؿ إذا  سػػبوا الرجػػاط   ر    

إذا  سػػبوا الرجػػاط لل بػػ  ال ػػريـ صػػلي ا  العػػالميف و ػػدموا أعػػذارا عػػف ذلػػؾ، و ػػذلؾ األمػػر 
عليه وسلـ، و اولوا جاهديف ال روج مف ال ػرج المتسػب  عػف هػذيف المع يػيف إلػي ترػدير 
م ػذوؼ لتت ػوؿ الصػيغة مػف صػػيغة تػرج إلػي صػيغة اسػػتفهاـ  مػا  عػؿ العامػة الطػػاهر 

 بف عاشور.
األ بػػػاب  وييرهمػػػا: إف ولػػػو  ػػػاؿ هػػػلالط بمػػػا  الػػػه عامػػػة العػػػراؽ األلوسػػػ ، أو العامػػػة   

التو ػػػي تػػػارة ي ػػػوف للمػػػت لـ وهػػػو األصػػػؿ، وتػػػارة للم اطػػػ ، وأ ػػػرا لغيػػػرإ ممػػػف لػػػه تعلػػػؽ 
ومابسة به، وي تمؿ أف يراد ه ا هذا األ ير ويجعؿ التو ي لل فار، " أ وؿ لو  الوا بذلؾ 
 لر عػػوا ال ػػرج عػػف أ فسػػهـ ولمػػا ا تػػاجوا لاعتػػذار عػػف ر  العػػالميف ل سػػب ا ه  وال عػػف
رسػػوله المعظػػـ ل صػػلي ا  عليػػه وسػػلـ ، ولػػو وعػػي المتػػرجـ المع ػػي المػػراد لمػػا و ػػي  ػػ  

 إش االت الترجمة السابرة.
 
 
 
 
 
 
 



121 

 رابعا: الصياغة المقترحة:
 "مسػليا ل بيػه م مػد صػلي ا  عليػه وسػػلـ، عػف ت ػذي  الم ػذبيف_-يرػوؿ تعػالي 

أي:  "بِػِه َصػْدُرَؾ َأْف َيُرولُػوا لَػْواَل ُأْ ػِزَؿ َعَلْيػِه َ ْ ػزٌ  َ َلَعلاَؾ َتاِرٌؾ َبْعَض َما ُيوَ يِ َلْيػَؾ َوَىػاِئؽٌ 
 .لعؿ ال فار يتو عوف أف تترؾ بعض الذي أو   إليؾ _وهذا لف ي وف_...

أ هػػػا تت اسػػػ  مػػػي الرواعػػػد اللغويػػػة، وتتفػػػؽ مػػػي أصػػػوؿ ويااارجح ىاااذه الصاااياغة: 
بهات عػػف ال بػػ  والرػػرفف التفسػػير، وتراعػػ  سػػياؽ األيػػات، وتراعػػ  مرػػاـ ال بػػوة، وتػػد ي الشػػ

 العظيـ. 
 النموذج الثاني: التعرض لمقام نبي اهلل يوسف عميو السالم في ترجمة )لوال(
نَّاُو "َوَلَقْد َىمَّْت ِبِو َوَىمَّ ِبَيا َلْوال َأْن رََأى ُبْرَىاَن َربِِّو َكَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُو السقوَء َواْلَفْحَشاَء إِ 

 َٕٔٔمِصيَن "ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمخْ 
 أوال: جاء معنى الترجمة اإلنجميزية بيذا النص:

ولرد مالت  فسها لفعؿ الفا شة، و داثت يوسَؼ  فُسه  ديث  طرات لاستجابة، لوال أف "
 "رأا فية مف فيات ربه تزجرإ عماا  دثته به  فسه

 ثانيا إشكالية معنى النص المترجم:
زيز بالميؿ لفعػؿ الفا شػة _ وهػذا صػ يح_ وت ػرج أوال: ترجـ البر ام  الهـ ع د امرأة الع

مف هذا التعبير     ؽ  ب  ا  يوسػؼ _عليػه السػاـ_  عبػر بمع ػي ي فػؼ الو ػي علػي 
الرلػػػو  والعرػػػوؿ وهػػػو" و ػػػداثت يوسػػػَؼ  فُسػػػه  ػػػديث  طػػػرات لاسػػػتجابة" وهػػػذإ إشػػػ الية 

لش ط إال لشػعورإ عظمي ألف البر ام  ترجـ جملتيف متماثلتيف علي مع ييف م تلفيف، ال 
 بتعذر المع ي األوؿ علي  ب  مف أ بياط ا .

ذا عصػـ ا   بيػه مػف ال بيػرة هػؿ  ثا يا: األ بياط بإجماع األمة معصوموف مػف ال بػائر، وا 
يتػػرؾ لػػه  ػػديث الػػ فس أو ال طػػرات؟ الجػػوا  وا  أعلػػـ أف ا  لطيػػؼ بعبػػادإ ومػػف لطفػػه 

ذا صر ه ع  ف  ب  صر ه  له وعصمه م ه.أ ه إذا  ـر شيئا  رمه  له وا 
اليهوديػػة التػػ  ت سػػ  بعػػض الػػ رص  يػػاتثالثػػا: لعػػؿ بعػػض المفسػػريف تػػ ثروا بػػبعض الروا

أل بيػػاط ا  تعػػالي،  ػػبعض الروايػػات ترػػوؿ: أ ػػه  ػػؿ سػػراويله، وجلػػس مجلػػس الرجػػؿ مػػف 
 . ٖٔٔالمرأة، وأ ه رأا صورة يعرو  عاىًا علي يدإ 
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   العاـ  ف   هاية األية " ِإ اُه ِمػْف ِعَباِدَ ػا اْلُمْ َلِصػيَف" رابعا: لـ تراع الترجمة السياؽ الررف
ـْ َأْجَمِعػػيَف ِ إالا ِعَبػػػاَدَؾ   ػػا سػػبيؿ للشػػيطاف عليػػػه  مػػا  ػػاؿ ا  تعػػالي تِػػػَؾ أُلْيػػِوَي اُه "َ ِبِعزا

ـُ الُمْ َلِصيَف".   ِمْ ُه
 ثالثا: مناقشة المعنى المترجم:

عػة، هػ  أف تػد ؿ علػي جملتػيف اسػمية  فعليػة لػربط امت ػاع " لػػػوال " ت تي علي أوجػه أرب 
الثا يػػة بوجػػود األولػػي   ػػو: لػػوال زيػػد أل رمتػػؾ،  مػػا تػػ تي " لػػوال " للت ىػػيض والعػػرض، 

 وت تي أيىا للتوبيو والت ديـ،  ما ت تي لاستفهاـ.
  ف  الج   الدا   وييرإ : أ ها تفسر  س  السياؽ.  إف  ا ت الجملتاف بعػدها مػوجبتيف

وأصػػػؿ مع ػػػي " لػػػوال " للت ىػػػيض، وهػػػو طلػػػ  الفعػػػؿ  ٗٔٔ هػػػ   ػػػرؼ امت ػػػاع لوجػػػو . 
ب ػػػػّث،  مع ػػػػي الت ىػػػػيض: ال ػػػػث علػػػػي الشػػػػ ط، وعلػػػػي إيجػػػػاد الفعػػػػؿ وطلبػػػػه، يرػػػػاؿ: 
 ىىػته علػي  علػػه إذا  ثثتػه عليػه، والت ىػػيض أيىػا هػو: الطلػػ  ال ثيػث المىػػطر 

زعاج، وأما العرض:  طل  ب   .٘ٔٔليف وت دي إليه، وهو أيىا: الطل  ب ث، وا 
و ػػد جػػاطت ل لػػوال   ػػ  األيػػة المػػذ ورة لامت ػػاع، واالمت ػػاع المرصػػود هػػو: امت ػػاع  ػػدوث 
الشرط،  ما  اؿ    شرح االلفية للوال ولوما  استعماالف: أ دهما يدالف  يه علػي امت ػاع 

 ش ط لثبوت ييرإ وهذا أراد بروله:
  ٙٔٔ...................... إذا امت اًعا بوجوٍد عردا"

وهذا الروؿ ي رج ا مف ال رج الذي ت رج م ه بعض المفسريفل  ما  رؿ الررطب  عف    
ابػػػف عطيػػػة : أف يوسػػػؼ لػػػـ ي ػػػف  بيػػػًا  ػػػيف هػػػـ، والهػػػـ ع ػػػدإ  طػػػرات ال عرػػػا  عليهػػػا، 
ويىػػعؼ ابػػف عطيػػة الروايػػات التػػ  تثبػػت ليوسػػؼ ل عليػػه السػػاـ  أ ثػػر مػػف الهػػـ وأطػػاؿ 

و ػػد أجػا  الػػرازيل ر مػػه ا    ٚٔٔيػػه السػػاـ  جػدًا ال ػاـ  ػػ  االعتػذار عػػف يوسػؼ ل عل
عػػف جملػػة ااشػػ االت المثػػارة علػػي هػػذإ األيػػة ب ػػاـ ثمػػيف :  رػػد أ  ػػر الهػػـ مػػف يوسػػؼل 
عليػػه السػػاـ  وشػػ ي علػػي الوا ػػدي الػػذي ا تصػػر لػػذلؾ، واسػػتدؿ علػػي ذلػػؾ برواعػػد اللغػػة 

بعىػػهـ اثبػػات الهػػـ،  وب ػػاـ ال  ػػاة وىػػر  لػػذلؾ أمثػػاال  ثيػػرة ورد الشػػبهة التػػ  أثارهػػا
وىػػػػر  لػػػػذلؾ المثػػػػاؿ برولػػػػه تعػػػػالي" ِإْف  ػػػػاَدْت َلتُْبػػػػِدي بِػػػػِه لَػػػػْوال َأْف َرَبْط ػػػػا َعلػػػػي َ ْلِبهػػػػا" 

[ وأجػا  عػف داللػػة  ولػه تعػالي:" لَػْوال َأْف َرأا ُبْرهػػاَف َربفػِه" إذ ال داللػة لهػػا ٓٔ]اْلَرَصػِص: 
ـف ِبهَػا َمػػا َ ػػاَف ِلَعػَدـِ َرْيَبتِػػِه ِ ػػ  لػو لػػـ ي ػف الهػػـ موجػػودًا  رػاؿ أف الفائػػدة "َبَيػػاُف  َأفا تَػْرَؾ اْلهَػػ
 ال فَساِط... َبْؿ أِلَْجِؿ َأفا َداَلِئَؿ ِديِف اللاه َمَ َعْتُه" 



123 

ؿ الرازيل ر مه ا   هـ يوسؼل عليه الساـ      اؿ وجودإ : بػالهـ بػد ي المػرأة  و د أوا
  ٛٔٔبياط ال راـ. عف  فسه وم عها م ه ألف هذا ما يليؽ باأل 

 رابعا: الصياغة المقترحة:
ولرد مالت  فسها لفعؿ الفا شة، وُم ي يوسؼ عف الميؿ برلية فيػة مػف فيػات ربػه، وا  مػا "

 "أري اإ ذلؾل ل د ي ع ه السوط والفا شة    جميي أمورإ،.
أف الرػػرفف  ػػص علػػي أف امػػرأة العزيػػز راودت يوسػػؼ عػػف  فسػػه، وياارجح ىااذه الصااياغة 

ؼ لعليه الساـ  استعصـ، واالستعصاـ ي وف     ؿ األمور، وا  تعالي و ص أف يوس
ـُ الُمْ َلِصػػػيَف . وأثبػػػت اا ػػػاص   فػػػ  الغوايػػػة عػػػف عبػػػادإ الم لصػػػيف لإالا ِعَبػػػاَدَؾ ِمػػػْ ُه
ليوسػػؼ ل عليػػه السػػاـ   ػػ   ولػػه لإ اػػُه ِمػػْف ِعَباِدَ ػػا الُمْ َلِصػػيَف  وبػػذلؾ  ػػص الرػػرفف علػػي 

 الساـ .  براطة يوسؼل عليه
يروؿ الش ريط  ل ر مه ا   عف بعض الروايات الت  تثبت ل بػ  ا  مػا يت ػزإ ع ػه: هػذإ 

  -الروايات م رسمة إلي  سميف: 
 سػػػـ  رػػػؿ بسػػػ د باطػػػؿل ولهػػػذا ال  جػػػة  يػػػه أل ػػػد، و سػػػـ  رػػػؿ بسػػػ د صػػػ يح ول  ػػػه مػػػف 

 ػاؿ الشػ ريط : االسرائيليات، واالسرائيليات إذا  الفت  صوص الو   ال تصدؽ، ولهػذا 
 .ٜٔٔال ي بغ  التجرل علي الروؿ     ب  ا  يوسؼ اعتمادًا علي مثؿ هذإ الروايات
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 النموذج الثالث:)إسقاط شطر المعنى المراد( في ترجمة )عمى(
  ٕٓٔ"الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَمى النَّاِس َيْسَتْوُفوَن"

 ص:أوال: جاء معنى الترجمة اإلنجميزية بيذا الن
"الاػػػِذيَف ِإَذا اْ تَػػػاُلوا َعلَػػػي ال اػػػاِس" أي: أ ػػػذوا مػػػ هـ و ػػػاط عمػػػا ثبػػػت لهػػػـ  ػػػبلهـ "َيْسػػػَتْوُ وَف" 

 يستو و ه  اما مف يير  رص"
 ثانيا: إشكالية معنى النص المترجم

تتمثؿ إش الية المع ي المترجـ    إبهاـ  يمة ال رؼ "علي" مما جعؿ العرػا  بويػؿ ييػر 
اسػتيفاط ال يػؿ، واسػتيفاط ال يػؿ  ػ  ذاتػه ييػر مػذمـو  ػ  الشػرعل بػؿ م اس  للسػب  وهػو 

 م مور به     وله تعالي "أو وا ال يؿ"
 ثالثا: مناقشة المعنى المترجم:
وجعػػػؿ ال و يػػػوف لػػػه  ٕٕٔ، "وبػػػذلؾ  ػػػاؿ البصػػػريوف " ٕٔٔلعلػػػي   ػػػرؼ يفيػػػد االسػػػتعاط 

، وأ ػػػد ٕٗٔيػػػؿ ، ومع ػػػي لالػػػاـ  أي التعلٖٕٔمعػػػا   م هػػػا المصػػػا بة وهػػػو مع ػػػي لمػػػي  
و ػػ  لسػػاف العػػر  :" َ ػػاَؿ الطعػػاـ و  ػػوإ َيِ يػػُؿ َ ػػْيًا،...، وا تالػػه  ٕ٘ٔالزم شػػري ذلػػؾ " 

  ٕٙٔو اله طعاما و اله له،...، يراؿ:  اؿ المعط  وا تاؿ األ ذ."
ولػذلؾ  ػػاف ابػف م ظػػور يجعػػؿ لعػف  بػػػمع ي لعلػي   فػػ   ػػوؿ ا  تعػالي : "َوِهػػَ  َ اِوَيػػٌة 

 ، يروؿ :  اوية عػف عروشػها، و ػ   ػوؿ ا  تعػالي ٜٕ٘لبررة مف األية:َعَلٰي ُعُروِشَها"لا
، و ػػاؿ  ػػ  ٕٚٔ"ٱلاػػِذيَف ِإَذا ٱْ تَػػاُلوْا َعلَػػي ٱل اػػاِس َيْسػػَتْوُ وَف"، يرػػوؿ: ا تػػالوا عػػ هـ أل فسػػهـ، 

موىػػػي ف ػػػر:"  ػػػاؿ ابػػػف السػػػ فيت: طلعػػػت علػػػي الرػػػوـ إذا يبػػػت عػػػ هـل صػػػ يٌح ، جعػػػؿ 
، هػػذإ معػػا ي ل ٜٕٔو سػػ  أيىػػًا لػػػلعلي  مع ػػي الظر يػػة  .ٕٛٔلعلػػي   يػػه بمع ػػي لعػػف  

، ٖٓٔعلي  المشهورة: و ػاؿ ال و يػوف ب ثيػر مػف المعػا   األ ػرا التػ  ت ولهػا البصػريوف 
: االستعاط مشتر ًا     ؿ ذلؾ    ٖٔٔوجعؿ ااربل ُّ

، و ػاؿ بعىػهـ بالتىػميف، وهػو موا ػؽ ٕٖٔوجعؿ الفراط ا تػالوا علػي بمع ػي ا تػالوا مػف  
للغػػة  فػػ  لسػػاف العػػر " وا تالػػه و الػػه طعامػػا و الػػه لػػه،...، يرػػاؿ:  ػػاؿ المعطػػ  لرواعػػد ا

ومي ذلؾ  رد أ سػف الػرازي  ػ  اسػت راج داللػة ال ػرؼ  جعػؿ األصػؿ  ٖٖٔوا تاؿ األ ذ."
ا تلػت مػف  ػاف ال علػي  ػاف، وعلػؿ مػا ورد  ػػ  األيػة بمػا يرػي علػي ال ػاس مػف إىػػرار 

ػػا َ ػػاَف اْ ِتَيػػالُ  ـَ وت امػؿ  رػػاؿ "َلما ، ُأِ ػػي ـْ ـْ َوَتَ اُمػػٌؿ َعلَػػْيِه ـْ ِمػػَف ال اػػاِس اْ ِتَيػػااًل ِ يػػِه ِإْىػػَراٌر ِبِهػػ ُه
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والجػػامي بػػيف  َٖٗٔعلَػي ُمرَػػاـٍ ِمػَف الداالاػػِة َعلَػػي َذِلػَؾ" ثػػـ  رػػؿ مػف  ػػاـ الفػراط مػػا يليػػد ذلػؾ "
 الوجهيف أف هذا ال يؿ  يه إىرار  ما  اؿ الرازي.

 

 رابعا: الصياغة المقترحة:
"الاػػػِذيَف ِإَذا اْ تَػػػاُلوا َعلَػػػي ال اػػػاِس" أي: أ ػػػذوا أمػػػوالهـ بإىػػػرار واسػػػت بار "َيْسػػػَتْوُ وَف" 

 يستو و ه  اما مف يير  رص"
داللػة  ػرؼ ل علػي   ػ  اللغػة االسػتعاط  مػا سػبؽ، وأف الترجمػة ويرجح ىذه الصاياغة 

المرتػػرح مثػػؿ لػػـ توىػػح أي مع ػػي ل ػػرؼ لعلػػي ، و ػػد أ ػػد بعػػض المفسػػريف هػػذا المع ػػي 
 الرازي مثا وا  أعلـ.

 

 النموذج الراب : التعرض لعبادة نبي اهلل سمميان عميو السالم في ترجمة )عن(.   
 ٖ٘ٔ"ِإنِّي َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْير عن ذكر ربِي"

 أوال: جاء معنى الترجمة اإلنجميزية بيذا النص:
هو المػاؿ عمومػًا، و ػ  هػذا "وىمف "أ ببت" مع ي "فثرت" أي: فثرت    ال ير، الذي 
 الموىي المراد ال يؿ "َعْف ِذْ ِر َربف  َ تاي َتَواَرْت ِباْلِ َجاِ "

 ثانيا: إشكالية معنى النص المترجم:
تتىح إش الية مع ي ال ص المترجـ     ػوف السػياؽ ه ػا ي تػاج لعلػي  ليسػتريـ المع ػي 

ـ "عػػػف"  ػػػ  السػػػياؽ، وه ػػػاؾ المتبػػػادر للػػػذهف، ولػػػذلؾ أوؿ بعىػػػهـ أجببػػػت بػػػ ثرت لتسػػػتري
 إش اؿ ف ر يتعلؽ ب ب  مف أ بياط ا  ال راـ،  يؼ يلثر ال يؿ علي ذ ر ربه؟

 

 ثالثا: مناقشة المعنى المترجم:
، جاط  ػ  الصػا ب  "اال  طػاط وال ػزوؿ، ترػوؿ:  ػزؿ ٖٚٔ، والمجاورةٖٙٔلعف  تفيد البعد 

وتػ ت   ٖٛٔرتبػة مػف األ ػذ." عف الجبؿ، وعف أ ذ العلـ عف زيدل ألفا الم  وذ ع ه أعلي
عػػػػػف أيىػػػػػا للبػػػػػدؿ:  مػػػػػا  ػػػػػ   ػػػػػوؿ ا  تعػػػػػالي "َواتارُػػػػػوا َيْومػػػػػًا ال َتْجػػػػػِزي َ ْفػػػػػٌس َعػػػػػْف َ ْفػػػػػٍس 

 ، يع   بدلها.َٜٖٔشْيئًا"لالبررة  و وؿ ال ب  لصلي ا  عليه وسلـ  ُصْوِم  َعْف أمفِؾ" 
ْ َبْبػػػُت ُ ػػػ ا اْلَ ْيػػػِر َعػػػْف ِذْ ػػػِر وتفيػػػد أيىػػػا االسػػػتعاط،   ػػػو  ولػػػه ا  تعالي:"َ رَػػػاَؿ ِإ فػػػ  أَ 

وهػػػػو وجػػػه م تمػػػػؿ ل  ػػػه ىػػػػعيؼ  ػػػػ   ٓٗٔ ، أي  دمتػػػػه عليػػػه َٕٖربفػػػ "لص: مػػػػف األيػػػة
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التفسػػػير ولػػػذلؾ تجػػػد ال ػػػرج الشػػػديد والتعلػػػيات الىػػػعيفة مػػػف بعىػػػهـ  ػػػ  م اولػػػة لػػػد ي 
 االستش االت السابرة.

فراط العلمػػاط مػػا جعػػؿ أبػػو  يػػاف: َ صػػْ  ل ػػ   لتىػػميف أ ببػػت مع ػػي فثػػرت، و رػػؿ مػػف 
، وجعػػؿ ابػػف هشػػاـ: " لأ ببػػت  مػػف لأ ػػ ا البعيػػر إ بابػػا  إذا ر ػػض ٔٗٔيليػػد هػػذا الػػرأي 

الريػػاـل و ػػاؿ :عػػف متعلرػػة بػػه باعتبػػار مع ػػاإ التىػػمي  ، وهػػ  علػػي  ريرتهػػا، أي لإ ػػ  
 . ٕٗٔتثبطت عف ذ ر رب  ،. وه  بذلؾ مفعوؿ ألجله 

يػػػؿ المع ػػػي الػػػرئيس ل ػػػرؼ لالػػػاـ  ولعلػػػه ومػػػف المعػػػا   المػػػذ ورة لػػػػلعف  التعليػػػؿ، والتعل
الػػراجح  ػػ  هػػذإ األيػػة  مػػا سػػي ت  واستشػػهد الػػرازي برولػػه تعالي:"َوَمػػا َ ْ ػػُف ِبتَػػاِرِ   فِلَهِتَ ػػا 

ـَ ِمْف َبْعِد َمَواِىِعه"  ُ وَف اْلَ ِل َعْف َ ْوِلَؾ" أي بعد  ولؾ،  ما     وله تعالي " ُيَ رف
ٖٔٗ. 

ـْ َيْعَلُموا َأفا اللاَه ُهَو َيْرَبُؿ التاْوَبَة َعْف وت ت  لعف  بمع ي لمف ،  ما        وله تعالي :"َأَل
ولهػػا دالالت  ِٗٗٔعَبػػاِدِإ" ودلػػؿ ابػػف يعػػيش برػػوؿ الرائػػؿ: " أطعمتػػه مػػف جػػوع وعػػف جػػوع " 

أ را ليس هذا موىعها، ل ف المهػـ أف اسػت دامها بمع ػي التعليػؿ هػو الػراجح  ػ  األيػة 
   "َأْلَزْمػُت ُ ػ ا اْلَ ْيػِؿ َعػْف ِذْ ػِر َربفػ ، َأْي َعػْف ِ تَػاِ  َربفػ  َوُهػَو  ما  اؿ الرازي لر مػه ا

التاْوَراُة، أِلَفا اْرِتَباَط اْلَ ْيِؿ َ َما َأ اُه ِ   اْلُرْرفِف َمْمُدوٌح" ثـ علػؿ  ولػه تعػالي "عػف ذ ػر ربػ " 
، أمػا أف ي ػػوف ال ػػ  ألف ال ػ   ػػد ي ػوف مرىػػيًا  مػػا  ػ   ػػ  األ  الب ػه الفاسػػؽ مػػثاً 

  ٘ٗٔعف أمر مف ا   هو    مردس..
 رابعا الصياغة المقترحة:

"ِإ فػػػػ  َأْ َبْبػػػػُت ُ ػػػػ ا اْلَ ْيػػػػِر" أي: أ ببػػػػت ال يػػػػؿ، ألمػػػػر ربػػػػ   ػػػػ  التػػػػوراة " تػػػػي تػػػػوارت 
 بال جا " 

أ ها تتسؽ مي السياؽ اللغوي، وألف األصؿ    ال اـ الظاهر،  لـ ويرجح ىذه الصياغة 
ت فثػػرت بػػا داع؟ ومػػي ذلػػؾ  هػػذا المع ػػي يليػػؽ برػػدر األ بيػػاط ال ػػراـ،  مػػف  ىػػمف أ ببػػ

تػو ير األ بيػػاط أف ت مػػؿ وجػػوإ التفسػير علػػي أ سػػف وجػػه  مػا  ػػاؿ ابػػف عبػػاس رىػػ  ا  
 ع ه.
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 النموذج الخامس: إسقاط شطر المعنى المراد في ترجمة)في(
 ٙٗٔ" َوأَلَُصمَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل "

 : جاء معنى الترجمة اإلنجميزية بيذا النص:أوال
ـْ ِ   ُجُذوِع ال اْ ِؿ" أي: ألجؿ أف تشتهروا وت تزوا.  "َوألَصلفَب اُ 

 ثانيا: إشكالية معنى النص المترجم
أهمؿ ال ص داللة ال رؼ ل    ور ز علي الهدؼ مف التصلي     الجذوع، وهذا األمر 

  د أ ؿ بالمع ي المطلو .
 قشة المعنى المترجم:ثالثا: منا

ترد ل    بمع ي لعلي ، و اؿ الفراط: ال ر اف مترارباف،  ما  ػ   ولػه تعػالي "وألصػلب  ـ 
، وعلػؿ ٚٗٔ   جذوع ال  ؿ" وجعؿ ل    ه ا أل ها تو   با تواط الجػذع علػي المصػلو 
، وجعػػػؿ ٛٗٔالزم شػػػري اسػػػت داـ ل ػػػ    ػػػ  األيػػػة بػػػ ف المػػػراد أصػػػبح  اا ػػػاط للمصػػػلو  

، وىػعؼ الػرازي أف ت ػوف ل ػ   بمع ػي لعلػي   ػ  ٜٗٔجذع م ا ا للمصلو  الع بري ال
. و فػػي ابػػف يعػػيش أف ت ػػوف ل ػػ   بمع ػػي لعلػػي ل و ػػاؿ: "ولمػػا  ػػاف الصػػل  ٓ٘ٔاأليػػة 

بمع ي االستررار والتم ُّف ُعدفَي بػل     ما ُيَعداا االستررار،   ما يراؿ تم ف    الشجرة، 
 .ٔ٘ٔ ذلؾ ما هو    مع اإ. " 

 :ٕ٘ٔا  اله الرازي ومف وا ره  وؿ ع ترةويل د م
 َبَطٌؿ َ َ فا ِثَياَبُه ِ   َسْرَ ٍة ... ُيْ َذا ِ َعاَؿ السفْبِت َلْيَس ِبَتْوَأـٍ 

وهػذا ألف السػر ة  ٖ٘ٔه ا شبه ع ترة البطؿ بالشػجرة و ػ ف الشػجرة التػ  ترتػدي الثيػا    
ا تػػواط الجػػذوع . ولعػػؿ مػػا سػػبؽ  رػػد  مػػؿ مع ػػي ل ػػ   ه ػػا ٗ٘ٔأصػػب ت موىػػعا للثيػػا  

للمصلوبيف، مي ارتفاعهـ عف األرض وهو ما يائـ العذا  الشديد الذي توعد بػه  رعػوف 
 الس رة. 

 رابعا: الصياغة المقترحة:
ـْ ِ ػػ  ُجػػُذوِع ال اْ ػػِؿ" أي: برػػوة  ػػ  أعػػال  جػػذوع ال  ػػؿ، ألشػػهر ب ػػـ، ولي ػػوف  "َوألَصػػلفَب اُ 

 فا َأيَُّ ا َأَشدُّ َعَذاًبا َوَأْبَري"ال  ؿ مف شدة الصل   الوعاط "َوَلَتْعَلمُ 
معظػػـ المفسػػريف علػػي هػػذا الػػرأي، وأمػػا مػػف  ػػاؿ ل ػػ   بمع ػػي  أفوياارجح ىااذه الصااياغة 

لعلػػي   رػػد ىػػعفوإل أل ػػه ال يعطػػ  المع ػػي المطلػػو  مػػف التشػػهير وشػػدة الصػػل  معػػًا، 
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َ ا َأَشػدُّ َعػَذاًبا َوَأْبرَػي" وا  وألف هذا المع ي يت اس  مي الوعيد     اتمة األية "َوَلَتْعَلُمفا َأيُّ 
 أعلـ.

النموذج السادس:)اإلخالل بالمعنى المراد في توصيف حال الكفار م  الرسل( في 
 ترجمة )في(

ـْ َوَ اُلۤوْا ِإ اا َ َفْرَ ا ِبَم  ُأْرسِ  ـْ ِ ۤ  َأْ َواِهِه ـْ ِبٱْلَبيفَ اِت َ َردُّۤوْا َأْيِدَيُه ـْ ُرُسُلُه ـْ ِبِه"لْ "َج َطْتُه ُت
ٔ٘٘ 

 أوال: جاء معنى الترجمة اإلنجميزية بيذا النص:
" أي: لـ يلم وا بما جاطوا بػه ولػـ يتفوهػوا بشػ ط ممػا يػدؿ  ـْ ـْ ِ   َأْ َواِهِه "َ َردُّوا َأْيِدَيُه

 علي اايماف.
 ثانيا: إشكالية معنى النص المترجم

الرػػرفف ب ػرؼ الجػػر   ػ  هػذإ األيػػة تغا لػت الترجمػة مع ػػي  ػرؼ الجػر وداللتػػه،  رػد عبػر
 ل    ألسبا  م ها: شدة ييظ ال ا ريف مف الرسؿ علي ما  رؿ عف ابف عباس. 

 ثالثا: مناقشة المعنى المترجم:
ـْ ِبٱْلَبيفَ ػاِت ٙ٘ٔت ت  ل       اللغة بمع يلإلي   ـْ ُرُسػُلُه ، وعليه  رد  سر بعىػهـ: "َجػ َطْتُه

ـْ " ـْ ِ ۤ  َأْ َواِهِه بإلي أ واههـ، وعلؿ المالر  ذلؾ ب ف لردا  يتعدا بػلإلي ،  مػا  َ َردُّۤوْا َأْيِدَيُه
 .ٚ٘ٔ    وؿ ا  تعالي :"إ ا رادوإ إليؾ" 

وه ػػاؾ وجػػوإ  ثيػػرة أوردهػػا المفسػػروف  ػػ  مع ػػي األيػػة وجمػػاع هػػذإ األراط: عػػض ال فػػار 
ػ َذا َ لَػْوْا َعىُّ ـُ علػي أيػديهـ ييظػًا و  رػػًا علػي الرسػؿ  مػػا  ػ   ػوؿ ا  تعػػالي :" َواِ  وْا َعلَػػْيُ 

ٱأَلَ اِمػػػَؿ ِمػػػَف ٱْلَغػػػْيِظ "وبهػػػذا  ػػػاؿ ابػػػف مسػػػعود وابػػػف عبػػػاس لرىػػػ  ا  ع همػػػا  وا تػػػارإ 
 : ٜ٘ٔ، وال  اس ا تصر لذلؾ الرأي مستدال بروؿ الشاعر ٛ٘ٔالراى 

 وبعد أهل  وجفاط عودي ... عىت مف الوجد ب طراؼ اليد
األمثػػاؿ العربيػػة، و ػػذلؾ ومعلػـو أف الغػػيظ يجعػػؿ صػػا به يعػض علػػي يػػدإ، وبػػذلؾ جػرت 

ال دـ واألسؼ، واألصؿ هو عض األصػبي، وا  مػا اسػت دـ الرػرفف صػورة عػض اليػد لبيػاف 
جعؿ الع بريُّ برػاطل    علػي بابهػا دالػة علػي ى امة ال سرة والغيظ واألسؼ، ومف ه ا 

 .ٓٙٔالظر ية    هذإ األية
، ولمػػا عػػدؿ الرػػرفف عػػف و ػػد سػػبؽ أف ل ػػ   تفيػػد االسػػتعاط أ يا ػػا، وتفيػػد الظر يػػة أصػػاً 

اسػػت داـ ل ػػ   وعبػػر  لإلػػي   رػػد جمػػي ال ػػرؼ المع يػػيف معػػًا،   ػػاف المع ػػي  يػػه داللػػة 
 علي عض ال ا ريف علي أيديهـ مف الغيظ بعد ر عها إلي أ واههـ.
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 رابعا الصياغة المقترحة:
" أي: ر عػػوا أيػػديهـ وأد لوهػػا  ػػ  أ ػػوا ـْ ـْ ِ ػػ  َأْ ػػَواِهِه ههـ عاىػػيف عليهػػا مػػف " َػػَردُّوا َأْيػػِدَيُه

   رهـ علي الرسؿ.
أف العر   د عر ت هذا االست داـ ل رؼ الجر ل     مػا مػر  ػ  ويرجح ىذه الصياغة 

البيتػػػيف السػػػابريف، مػػػي م اسػػػبة هػػػذا المع ػػػي لسػػػياؽ األيػػػات  هػػػو يبػػػيف مػػػدا   ػػػؽ ويػػػيظ 
 أعلـ.ال ا ريف مف الرسؿ  ما     وله تعالي "عىوا علي ـ األ امؿ مف الغيظ" وا  

 النموذج الساب : )مجانبة المعنى المراد من حال الكافرين( في ترجمة )ىل(
  ٔٙٔ"َىْل َيْنُظُروَن ِإالَّ َأْن َيْأِتَيُيُم المَُّو ِفي ُظَمٍل ِمَن اْلَغَماِم َواْلَماَلِئَكُة "

 أوال: جاء معنى الترجمة اإلنجميزية بيذا النص:
المتبعوف ل طوات الشػيطاف، ال ابػذوف ألمػر    الفساد    األرض،  ىل ينتظر الساعون

 ا  إال يـو الجزاط باألعماؿ؟.
 ثانيا: إشكالية معنى النص المترجم

جعػػؿ الػػ ص المتػػرجـ هػػؿ علػػي أصػػؿ االسػػتفهاـل ممػػا أ ػػؿ بػػالمع ي المطلػػو ، إذ المػػراد 
 مف األية الج د  ما يروؿ الررطب  لر مه ا  .

 ثالثا: مناقشة المعنى المترجم:
 :ٖٙٔ. ومف ذلؾ  وؿ لبيد ٕٙٔعا   االستفهاـ  لهؿ  اا  ار مف م

 َهِؿ الّ ْفُس إالا ُمتَعةٌ  ُمسَتعارةٌ     ُتَعاُر َ ت ت  َرباها َ ْرَط أشُهرِ 
 :ٗٙٔو اؿ ع ترة 

  سائل   َرس  هْؿ ُ ْ ُت ُأْطِلُرُه   إاّل علي َمْو ٍ   اللايؿ ُم تِبؾِ 
  ٘ٙٔعطيها مع ي ما ال ا ية  استعماؿ ع ترة لهؿ مي لإال  أو لأو  ي

ـُ اللاػػػُه ِ ػػػ  ُظلَػػػٍؿ ِمػػػَف اْلَغَمػػػاـِ  ومػػػف هػػػذا البػػػا   ػػػوؿ ا  تعػػػالي "َهػػػْؿ َيْ ظُػػػُروَف ِإالا َأْف َيػػػْ ِتَيُه
َواْلَماِئَ ػػُة"، وبػػيف الررطبػػ  لر مػػه ا   أف "هػػؿ" المػػراد بهػػا الج ػػد، بمع ػػي: مػػا ي ظػػروف 

ُ ػػْؿ ُسػػْبَ اَف َربفػػ  َهػػْؿ ُ ْ ػػُت ِإالا َبَشػػرًا َرُسػػواًل"" ، وعلػػي  فػػس الم ػػواؿ  ػػوؿ ا  تعػػالي : "ٙٙٔ
. ومعلػػـو أف ال فػػ   ػػد ي ػػوف بػػ داة ٚٙٔوالمع ػػي  مػػا  ػػاؿ الررطبػػ : مػػا أ ػػا إال بشػػرًا رسػػواًل 

  ف ل و د ي وف سيا يًا يدؿ عليه السياؽ.
ـْ َمػػْف َيْبػػدأُ  ـا ُيِعيػػُدإ"،  و ػػاؿ الررطبػػ   ػػ   ػػوؿ ا  لتعػػالي  :"ُ ػػْؿ َهػػْؿ ِمػػْف ُشػػَرَ اِئُ  اْلَ ْلػػَؽ ثُػػ

ـا ُيِعيػُدإُ"  ال   جبهـ بروؿ ا  "ُ ِؿ ٱللاُه َيْبػَدُأ ٱْلَ ْلػَؽ ثُػ بلغهـ يا م مد موب ًا لهـ،  إف أ روا وا 
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ـْ َبْطشػًا  ٛٙٔ رط.  ـْ َأَشػدُّ ِمػْ ُه ـْ ِمْف َ ْرٍف ُه ـْ َأْهَلْ َ ا َ ْبَلُه وجعؿ الرازي  وؿ ا  لتعالي  :"َوَ 
 . ٜٙٔوا ِ   اْلِباِد َهْؿ ِمْف َمِ يٍص"استفهامًا بمع ي اا  ارَ َ رابُ 

 رابعا الصياغة المقترحة:
بالفساد    األرض، المتبعػوف ل طػوات الشػيطاف، ال ابػذوف ألمػر ا   ال ينتظر الساعون

 إال يـو الجزاط باألعماؿ.
و ػػذلؾ مػػا مػػا  الػػه الررطبػػ  لر مػػه ا   أف لهػػؿ  بمع ػػي الج ػػد وياارجح ىااذه الصااياغة 

ورد عػػف الػػرازي  ػػ  موىػػي مماثػػؿ، و ػػد ورد هػػذا المع ػػي ع ػػد ع تػػرة وييػػرإ مػػف شػػعراط 
 المعلرات.

 النموذج الثامن:)إىمال داللة بعد المذنبين عن ربيم( في ترجمة )عن(
 ٓٚٔ"أََلْم َيْعَمُموا َأنَّ المََّو ُىَو َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه "

 اإلنجميزية بيذا النص:أوال: جاء معنى الترجمة 
أي: أما علموا سعة ر مة ا  وعموـ  رمه وأ ه "َيْرَبُؿ التاْوَبػَة َعػْف ِعَبػاِدِإ" التػائبيف مػف أي 

 ذ    اف، بؿ يفرح لتعالي  بتوبة عبدإ، إذا تا  أعظـ  رح يردر.
 ثانيا: إشكالية معنى النص المترجم

 ػػه  ػػد  هػػـ م ػػه مػػا  الػػه الػػبعض أ ػػه أهمػػؿ الػػ ص المتػػرجـ داللػػة ال ػػرؼ لعػػف ، ويبػػدوا أ
بمع ي لمف ، ولو  اف األمر  ذلؾ لعبر الررفف  لمف  بداًل مف لعف  ومعلوـ ع د أهؿ 

 اللغة أف ال روؼ ال تتساوا    معا يها.
 ثالثا: مناقشة المعنى المترجم:

، و ػد عبػر بعػض ٕٚٔ،  األصػؿ  يهػا المجػاوزةٔٚٔيرا ال  اة أف عف تفيد المجػاوزة والبعػد
 . ٖٚٔغويف عف المجاوزة باال  طاط وال زوؿ  ما يروؿ الرائؿ  زلت عف الجبؿ."الل
 :٘ٚٔ اؿ الشاعر ٗٚٔوجعؿ الرازي: الريبة عف األمر  رهه، والريبة  يه م بته 

  بت ا تصّد الو ش عّ ا   ّ  ا    تياف لـ يعلـ ل ا الّ اس مصرعا
 ما  ػاؿ الػرازي لتشػعر العبػد  والمراد أف المباعدة مف معا   هذا ال رؼل وهو المراد ه ال

ببعدإ عف ربه ممػا يولػد  يػه ا  سػارًا لتفريطػه  ػ  ج ػ  ا ، يرػوؿ الػرازي" ُيِفيػُد َأفا التاائِػَ  
َيِجُ  َأْف َيْعَتِرػَد ِ ػ  َ ْفِسػِه َأ اػُه َصػاَر ُمْبَعػًدا َعػْف َ ُبػوِؿ اللاػِه لَتَعػاَلي  لَػُه ِبَسػَبِ  َذِلػَؾ الػذاْ ِ ، 

لػػػؾ اف اعترػػػاد التائػػػ  أ ػػػه بعيػػػد عػػػف ر  العػػػالميف أدعػػػي ال  سػػػارإ وتوبتػػػه ويعلػػػؿ ذ ٙٚٔ"
 وتذ    لسب ا ه وتعالي .
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 رابعا الصياغة المقترحة:
وأ ػػه "َيْرَبػػُؿ التاْوَبػػَة َعػػْف ِعَبػػاِدِإ" التػػائبيف _ ػػاؿ بعػػدهـ وا  سػػارهـ_ مػػف أي ذ ػػ   ػػاف، بػػؿ 

 يفرح تعالي بتوبة عبدإ، إذا تا  أعظـ  رح يردر.
داللة  رؼ الجر األصل  ع د ال  ويف  ما سبؽ، وما  ػص عليػه يرجح ىذه الصياغة و 

 أهؿ التفسير مثؿ الرازي مف إ ادة لعف  لمع ي البعد واال  سار، وا  أعلـ.
 النموذج التاس :)إغفال معنى التيديد( في ترجمة )ربما(

  ٚٚٔ""ُرَبَما َيَودق الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكاُنوا ُمْسِمِمينَ 
 أوال: جاء معنى الترجمة اإلنجميزية بيذا النص:

"  ما مف  ابؿ هذإ ال عمة العظيمة بردها وال فر بهػا،  إ ػه مػف الم ػذبيف الىػاليف، الػذيف 
سػػػي ت  علػػػيهـ و ػػػت يتم ػػػوف أ هػػػـ مسػػػلموف، أي: م رػػػادوف أل  ػػػاـ ااسػػػاـ وذلػػػؾ  ػػػيف 

 ي  شؼ الغطاط وتظهر أوائؿ األ رة ومردمات الموت، ".
 نيا: إشكالية معنى النص المترجمثا

لػػػـ يتعػػػرض المع ػػػي المتػػػرجـ لداللػػػة لربمػػػا  والتػػػ  تفيػػػد التهديػػػد، ولػػػذلؾ ا تصػػػر المع ػػػي 
المتػػرجـ علػػي تم ػػ  ال فػػار لإلسػػاـ  ػػ  الػػدار األ ػػرة، والمتتبػػي لمع ػػي لُر   ع ػػد علمػػاط 

التفسػير  اللغة يجدإ يدؿ علي الترليؿ والتهديد والت ػذير  ػ  أصػؿ وىػعه، و ػد  ػص أهػؿ
أ ه أريد بػه ه ػا الت ثيػر  ػ  الػد يا والتهديػد والت ػذير و ثػرة التم ػ   ػ  األ ػرة  مػا سػي ت  

 بيا ه. 
 ثالثا: مناقشة المعنى المترجم:

، و ػد رجػح ٛٚٔذ ر ال  ويػوف أ هػا تػ ت  للترليػؿ أو الت ثيػر، و ػاؿ بالترليػؿ أ ثػر ال  ػوييف
و ػػد وردت  ػػ  الشػػعر الرػػديـ دالػػة علػػي  ،ٜٚٔذلػػؾ السػػيوط  و سػػبه ل ثيػػر مػػف ال  ػػوييف 

 :ٓٛٔالترليؿ  ما     وؿ الشاعر 
ـْ َيلْدُإ أَبَوافِ   أال ر ا َموُلوٍد َوَلْيَس َلُه أٌ  َوِذْي َوَلٍد لَػ

 :ٔٛٔيرصد بالمولود عيسي لعليه الساـ ، ويتىح أف لُر   ه ا للترليؿ
 :ٕٛٔ اؿ امر  الريس

 َ َشفُت ِإذا ما ِاسَودا َوجُه َجبافِ    َ ِإف ُأمِس َم روبًا َ يا ُر ا َبهَمةٍ 
ورأي الجمهور أف ر  تفيد الترليؿ مثَؿ  وِؿ األزديف و وؿ زهير المترػدميف، ول ػف مػا ورد 

 .ٖٛٔ   شعر امر  الريس يفيد الت ثير،  األمر    األيل  يتو ؼ علي السياؽ
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ُر ا  اسيٍة    الدُّ يا  و د عد ابف هشاـ أف لُر   ت ت  للت ثير يالبًال  ما    ال ديث ليا
عاريػٍة يػوـَ الريامػِة 

و ػد  سػـ المػرادي ال ػاؼ إذ جعلهػا  ػرؼ إثبػات ال يفيػد الترليػػؿ  ٗٛٔ
، و ػد  ػص الزم شػري أف لُر    ػ  األيػة ٘ٛٔأو الت ثيرل إ ما الذي يفيد ذلؾ هػو السػياؽ

، ومهمػػا ي ػف مػػف شػ ط  ػػإف التهديػػد ٚٛٔ، وهػػذا مػا يػػراإ صػا   مغ ػػ  اللبيػ  ٙٛٔللت ثيػر
 والوعيد والت ذير ماـز ؿ لُر      األية وهو ما أيفلته الترجمة.

 رابعا الصياغة المقترحة:
"يروؿ تعالي م ذرُا ومهددُا لل ا ريف: ستترطي  لوب ـ  سرة علػي عػدـ إسػام ـ  ػ  الػد يا 

 واأل رة".
 ما  ص عليػه علمػاط اللغػة مػف إ ػادة لُر   للتهديػد والت ػذير، وهػوويرجح ىذه الصياغة 

ما لـ تػذ رإ الترجمػة، والتعبيػر بالفعػؿ المىػارع ليػود  الػذي يػدؿ علػي  ثػرة التم ػ  ول ػف 
أيفلتػه الترجمػػة أيىػال وجعلػػت التم ػػ  مرصػورًا علػػي األ ػرة، و ػػد ظهػػر التهديػد جليػػًا  ػػ  

ـُ اأْلََمُؿ َ َسْوَؼ َيْعَلُموفَ  ـْ َيْ ُ ُلوا َوَيَتَمتاُعوا َوُيْلِهِه   َوَما َأْهَلْ َ ا ِمْف َ ْرَيػٍة ٖل األية التالية:" َذْرُه
   " وا  أعلـ.ِٗإالا َوَلَها ِ َتاٌ  َمْعُلوـٌل
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 النموذج العاشر:)إغفال معنى الجحد( في )إن()الالم(
ْن َكاَن َمْكُرُىْم ِلَتُزوَل ِمْنُو اْلِجَباُل"  ٛٛٔ"َواِ 

 أوال: جاء معنى الترجمة اإلنجميزية بيذا النص:
لتػزوؿ الجبػاؿ -مػف عظمػه-ار الم ػذبيف للرسػؿ بػال ؽ وبمػف جػاط بػه ولرد  اف م ر ال فػ

الراسيات عف أما  هػا بسػببه، أي: "م ػروا م ػرًا  بػارًا" ال يرػادر  ػدرإ، ول ػف ا  رد  يػدهـ 
      ورهـ.

 ثانيا: إشكالية معنى النص المترجم:
 جعػؿ الم ػر لـ ي دد ال ص المتػرجـ مع ػي ال ػر يف "إف" و"الػاـ" ولػذلؾ جػاط مىػطربًال 

ممػا تػػزوؿ م ػػه الجبػػاؿ، ثػـ  ػػص علػػي ع ػػس هػذا المع ػػي  رػػاؿ" لػػـ يغػف عػػ هـ شػػيئًا" و ػػد 
 ت  ر  ذلؾ لمعظـ روايات المفسريف الت   صت علي أف "الاـ" للج د. 

 ثالثا: مناقشة المعنى المترجم:
تعتبر لإف  مف المشػتر ات اللفظيػة، و ػد  ػص ابػف ج ػ  أف المشػتر ات اللفظيػة ترػي  ػ  

، و ذلؾ تتعدد دالالتها، ولإف  الشرطية مف تلؾ ٜٛٔال روؼ  يعمؿ بعىها م اف بعض
 . ٜٔٔ، ولذلؾ تسمي أـ البا ٜٓٔال روؼ الت  تتعدد دالالتها

، وتػػػد ؿ علػػػي الجملػػػة الفعليػػػة ٕٜٔولإْف  الم ففػػػة مػػػف لإفا  الثريلػػػة وهػػػ  ثاثيػػػة الوىػػػي
ذا ُوجػػدت وُوجػػد ٖٜٔ تهمػػؿ وجوبػػًال ب ػػاؼ الجملػػة االسػػمية بعػػدها المػػا مفتو ػػة  ػػاف . وا 

 .ٜٗٔأصلها التشديد
ولإف  ال ا يػػػػػة  ػػػػػرؼ ث ػػػػػائ  الوىػػػػػي، وتػػػػػد ؿ علػػػػػي الجملتػػػػػيف وال تعمػػػػػؿ  يهمػػػػػا لعػػػػػدـ 

 .ٜ٘ٔاال تصاص
وال شػػؾ أف  ػػدرة ال ػػرؼ  ػػ  اللغػػة العربيػػة علػػي التعبيػػر عػػف عػػدة معػػا   م تلفػػة يعطػػ  

 .ٜٙٔاللغة العربية ثراط ومرو ة و وة    التعبير عف المراد
ا ي لالػػاـ الجػػارة  الت  يػػد لل فػػ ، وتػػد ؿ علػػي األ عػػاؿ وت ػػوف مسػػبو ة لبمػػا ومػػف معػػ  

 اف  أو لبلـ ي ف   ا صتيف مس دتيف لمػا أسػ د إليػه الفعػؿ المرػروف بػالاـ،  ي ػوف  اعػؿ 
ـْ " ال وف الذا  بلهػا والفعػؿ الػذا بعػدها وا ػدًا،   ػو: َوَمػا َ ػاَف ا  ِلُيَعػذفَبُه

ـْ َيُ ػِف ٜٚٔ ، " لَػ
ـْ "اُ   ِلَيْغِفَر لُه

 . ٜٜٔ ا ًا لل سائ ل  إ ه ال يشترط هذا الشرط ٜٛٔ
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ويسمي أ ثُر ال  اة هذإ لالاـ  الـ الج ودل وذلؾ أل ها تاـز ال فػ ، وال ي ػوف الج ػد   
إال مي علـ الجا د، والمراد ه ا الاـ الوا عة بعػد ال فػ  مطلرػًا، إال أف ت ػوف التسػمية مػف 

رادة العا  .ٕٓٓـإطاؽ ال اص وا 
و د ذه   ثير مف ال  اة م هـ م ي ابػف أبػي طالػ ، وابػف ال اجػ ، والزم شػري إلػي   

ـْ ِلتُزوَؿ ِمْ ُه اْلِجَباُؿ " الـ الج ػود، والترػدير:  ْف َ اَف َمْ ُرُه أف " الاـ"     وله تعالي: " َواِ 
 . ٕٔٓأف م ر ال ا ريف أوهف مف أف تزوؿ م ه الجباؿ

 رابعا الصياغة المقترحة:
واهيػػا -علػػي عظمتػػه–ولرػػد  ػػاف م ػػر ال فػػار الم ػػذبيف للرسػػؿ بػػال ؽ وبمػػف جػػاط بػػه  أي:

 يث لـ تت ثر به الجباؿ الت  تتصدع بػالررفف، أي: "م ػروا م ػرا  بػارًا" ول ػف م ػرهـ إلػي 
 م ر ا  ليس بش ط.

 ػػػوؿ جمهػػػور المفسػػػريف الموا ػػػؽ لهػػػذإ الصػػػياية، و ػػػد دؿ سػػػياؽ ويااارجح ىاااذه الصاااياغة 
هيف  يػػػد ال فػػػارل يرػػػوؿ تعػػػالي  ػػػ  األيػػػات التاليػػػة لهػػػا"  َػػػَا َتْ َسػػػَبفا اللاػػػَه األيػػػات علػػػي تػػػو 

  َيػػػػػْوـَ تَُبػػػػػداُؿ اأْلَْرُض َيْيػػػػػَر اأْلَْرِض ُٚٗمْ ِلػػػػػَؼ َوْعػػػػػِدِإ ُرُسػػػػػَلُه ِإفا اللاػػػػػَه َعِزيػػػػػٌز ُذو اْ ِترَػػػػػاـٍ ل
ِ يَف ِ ػػ  اأْلَْصػػَفاِد   َوتَػػَٛٗوالساػػَماَواُت َوَبػػَرُزوا ِللاػػِه اْلَواِ ػػِد اْلَرهاػػاِر ل َرا اْلُمْجػػِرِميَف َيْوَمئِػػٍذ ُمرَػػرا

  "  ػػػدلت األيػػػات علػػػي هػػػواف ال ػػػا ريف وىػػػعؼ  يلػػػتهـ بمػػػا يت اسػػػ  مػػػي مػػػا ذ ػػػرإ ٜٗل
 جمهور المفسريف، وا  أعلـ. 
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 الخاتمة وفييا أىم النتائج
 أهمها: أف  رؼ ع دها و  ي بغ  د وى ت بعض ال تائ  الت   دراست لعؿ    
هػػػ  و ػػد  ػػاف مصػػطلح ال ػػرؼ ٓٛٔظهػػر مصػػطلح األداة أواًل علػػي لسػػاف ال ليػػؿ لت -

سػػابرًا  ػػ  الظهػػور عػػف مصػػطلح األداة، و ػػد مػػرا مصػػطلح األداة بت ػػوالت ومرا ػػؿ  تػػي 
اسػػتررا علػػي يػػد المتػػ  ريف مػػف ال  ػػاة،   ىػػ ي ال ػػرؼ يطلػػؽ علػػي ألفػػاظ األبػػوا  التػػ  

ة  ه  أعُـّ وأشمؿ، و د ص ؼ ال  ويوف األدوات ال  وية تتىمف ال روؼ  رط، أما األدا
 إلي أ ادية وث ائية وثاثية...إلو

األدوات ال  ويػة مػف جػػ س ال ػاـ العربػ  الػػذي تتعػدد داللتػه  رػػد ي ػوف لػألداة الوا ػػدة  -
أ ثػػر مػػف داللػػة و ػػد ي ػػوف للداللػػة الوا ػػدة أ ثػػر مػػف أداة، ويم ػػف ت ديػػد داللػػة األداة مػػف 

السػػياؽ، وت ديػػد سػػب  ال ػػزوؿ، وتتبػػي أوجػػه الرػػراطات، مػػي اا اطػػة بالريمػػة   ػػاؿ تتبػػي
 الداللية لألداة    لساف العر .

ه ػػاؾ عا ػػة وطيػػدة بػػيف علػػـ التفسػػير والترجمػػة،  ػػا يم ػػف للمتػػرجـ أف يرػػـو بعمليػػة  -
الترجمة بش ؿ ص يح إف لػـ ي ػف علػي درايػة بتفسػير األيػة و هػـ دالالت األداة، و ػد  ػاـ 

لمػػػاط التفسػػػير بجهػػػود مبار ػػػة  ػػػ  ت ديػػػد دالالت األدوات ال  ويػػػة  ػػػ  الرػػػرفف،  يجػػػ  ع
استرصاط  ت  التفسػير لت ديػد المع ػي األدؽ واأل سػ  لػألداة وبالتػال ل إصػابة الد ػة  ػ  

 الترجمة إلي اللغات الم تلفة.
ع ػه الترجمة والتفسير وجهاف لش ط وا د، ولذلؾ سم  عبد ا  ابف عباس رى  ا   -

بترجمػػاف الرػػرفف، أي: مفسػػرإ، ولػػذلؾ  همػػا يشػػتر اف  ػػ   ػػدر  بيػػر مػػف االجتهػػاد، وهمػػا 
 معرىاف للصوا  وال ط . 

   ال موذج األوؿ: تعرىػت الترجمػة لمرػاـ ال بػ  م مػد لصػلي ا  عليػه وسػلـ  لعػدـ  -
ِإَلْيػَؾ َوَىػاِئٌؽ " الد ة    ترجمػة للعػؿ   ػ   ولػه _تعػالي_" َ َلَعلاػَؾ تَػاِرٌؾ َبْعػَض َمػا ُيػوَ ي 

  يث بيف أف: الترؾ مف ال فار ال مف ج ا  ال ب  المعظـ لصلي ا  عليه وسلـ .
 ػ  ال مػػوذج الثػػا  : تعرىػػت الترجمػػة لمرػػاـ  بػ  ا  يوسػػؼ لعليػػه السػػاـ  لعػػدـ د ػػة  -

ترجمػػػة للػػػوال ، و ػػػد بػػػيف الب ػػػث أف الهػػػـ لػػػـ يصػػػدر أصػػػًا مػػػف  بػػػ  ا  يوسػػػؼ لعليػػػه 
 ػػد ر ػػي ذلػػؾ ال ػػرج عػػف بعػػض الػػذيف توهمػػوا الهػػـ م ػػه، ثػػـ  ػػاولوا التبريػػر لػػه. السػػاـ ، و 

  فظ الب ث ل ب  ا  يوسؼ لعليه الساـ   درإ  يػث  فػي ع ػه بشػ ؿ  طعػ  الهػـ إلػي 
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ـا ِبهَػا لَػْوال َأْف  المعصية بعد ترجمة للوال  بش ؿ ص يح     وله تعالي" َوَلَرْد َهماػْت بِػِه َوَهػ
 َف َربفِه".َرَأا ُبْرَها

 ػػ  ال مػػوذج الثالػػث: أسػػرطت الترجمػػة شػػطر المع ػػي المػػراد  ػػ  ترجمػػة لعلػػي   يػػث  -
جعلػػت الترجمػػة لعلػػي  لإلىػػرار  رػػط، و ػػد بػػيف الب ػػث أف المػػراد االسػػت بار وااىػػرار، 
و د بيف الب ث أف األداة ال  وية    الررفف وىعت بد ػة بالغػة بمػا ي اسػ   ػاؿ المػت لـ 

ىػػػرار  الاػػػِذيَف ِإَذا اْ تَػػػاُلوا َعلَػػػي ال اػػػاسِ  تعػػػالي" والسػػػامي  ػػػ   ولػػػه " بي ػػػت األيػػػة اسػػػت بار وا 
 المطففيف بغيرهـ  اؿ التطفيؼ.

   ال موذج الرابي: تعرىت الترجمة لمراـ  ب  ا  سليمافلعليه الساـ ، و سبت إليه  -
أف الرػػرفف تىػييي العبػػادة ألجػػؿ الػػد يا، بسػػب  ال طػػ   ػػ  ترجمػػة لعػػف ، و ػػد بػػيف الب ػػث 

وصػ ح الصػػورة  فػظ ل بػػ  ا  سػليماف لعليػػه السػاـ   رػػه،  رػد بػػيف أف لعػف  تعليليػػة، 
المغلوطػػة عػػف  بػػ  ا  سػػليماف، ورد الشػػبهات ع ػػه ممػػا  سػػ  إليػػه مػػف تىػػييي الصػػاة 

"  ظهػر أف  ِإ فػ  َأْ َبْبػُت ُ ػ ا اْلَ ْيػر عػف ذ ػر ربػ ِ  م شغًا بال يؿل  ما     ولػه تعػالي"
 . تعليلية وليست تفىيليةلعف  

وظهػرت     ال مػوذج ال ػامس: أسػرطت الترجمػة شػطر المع ػي المػراد  ػ  ترجمػةل    -
ـْ ِ ػ  ُجػُذوِع  الد ة    است داـ األيات    التعبير عف المراد     وؿ ا  تعالي" َوأَلَُصلفَب اُ 

بالتشػػػػهير  "  جػػػػاطت " ػػػػ " لتبػػػػيف مع ػػػػي: التعػػػػذي  البػػػػد   بالصػػػػل ، والتعػػػػذي  ال فسػػػػ 
 بالتصلي     أعال  الجذوع.

   ال موذج السادس: تـ اا اؿ بػالمع ي المػراد  ػ  توصػيؼ  ػاؿ ال فػار مػي الرسػؿ  -
ـْ ِ ػػ   أف ل ػػ    ػػ   ولػػه تعػػالي"لعػػدـ الد ػػة  ػػ  ترجمػػة ل ػػ  . وبػػيف الب ػػث   َػػَردُّوا َأْيػػِدَيُه

 .مجرد عدـ االستجابة للرسؿ" ت مؿ مف دالالت ال  ؽ والغيظ وال دـ، وليس  َأْ َواِهِهـْ 
 ػ  ال مػػوذج السػػابي: جا بػػت الترجمػػة المع ػػي المػػراد مػػف  ػػاؿ ال ػػا ريف لعػػدـ الد ػػة  ػػ   -

ـُ اللاػُه ِ ػ   و ػد بػيف الب ػث د ػة الرػرفف  ػ   ولػه "ترجمة لهػؿ ،  َهػْؿ َيْ ظُػُروَف ِإالا َأْف َيػْ ِتَيُه
 .ع ي التهديد وليس مجرد االستفهاـ"  يث ظهر مُظَلٍؿ ِمَف اْلَغَماـِ َواْلَمَاِئَ ةُ 

   ال موذج الثامف: أهملت الترجمة داللة ُبعػد المػذ بيف عػف ربهػـ بسػ  ذ ػوبهـ، لعػدـ  -
ـْ َيْعَلُموا َأفا اللاَه ُهَو َيْرَبُؿ التاْوَبَة َعْف ِعَباِدِإ "  رد أظهر  الد ة    ترجمة لعف      وله" َأَل

عػػف ا   ػػ   ػػاؿ المعصػػية، وسػػعة ر مػػة ا  الػػذي  ػػرؼ الجػػر "عػػف" اال  سػػار والبعػػد 
 يربؿ التوبة ريـ الُبعد.
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   ال موذج التاسي: أيفلت الترجمة مع ي تهديد ال فار وت ػذيرهـ، وذلػؾ للرصػور  ػ   -
َبَمػػا َيػػَودُّ ٱلاػػِذيَف َ فَػػُروْا لَػػْو َ ػػاُ وْا ُمْسػػِلِميَف" و صػػر  ترجمػػة مع ػػي لربمػػا   ػػ   ولػػه تعػػالي: "رُّ

   ترجمة لر   علي التم   ولـ يتعرض لمع ي التهديد.البر ام
   ال موذج العاشر: أيفلت الترجمة مع ي الج د  ػ  لإف ولالػاـ  ممػا جعلهػا تػو    -

ـْ ِلتَػُزوَؿ ِمْ ػُه اْلِجَبػاُؿ "  يػث  ْف َ ػاَف َمْ ػُرُه بع س المع ي المراد بالج د     ولػه تعػالي" َواِ 
 ػػ  الجبػػاؿ،   يػػؼ  ػػ  الرػػرفف الػػذي تتصػػدع م ػػه  ظهػػر وهػػف  يػػد ال فػػار الػػذي ال يػػلثر

 الجباؿ.
الداللة الص ي ة الم اسبة لألداة وترجمتهػا بػالمع ي الصػ يحل يرطػي  عليالو وؼ إف  -

 ظيـ.الطريؽ علي أص ا  الشبهات والمش  يف    الررفف الع
 أىم التوصيات:

ام  فيػػات  وبدراسػػة بإعػادة ال ظػػر  ػ  الترجمػػة ال اليػػة لػألداة ال  ويػػة  ػػ  لبر ػ أوصااي -
وا يػػػة عػػػف معػػػا   األدوات ال  ويػػػة  ػػػ  الرػػػرفف ال ػػػريـل لترػػػدـ المع ػػػي األ ػػػوط واأل سػػػ  

 لمترجم  معا   الررفف ال ريـ.
 ػػذلؾ العػػامليف  ػػ  مجػػاؿ ترجمػػة الرػػرفف ال ػػريـ بػػ ف يىػػعوا م هجيػػة علميػػة وأوصااي  -

 ص.رصي ة لترجمة األدوات ال  وية    الررفف ال ريـ أل ها عص  ال 
المترجميف أيىا باالطاع علػي مػا أثػارإ المستشػر وف مػف إشػ اليات علػي  كما أوصي -

األداة المػػػراد ترجمتهػػػا  بػػػؿ عمليػػػة الترجمػػػة، لي ػػػذر المتػػػرجـ مػػػف مزالػػػؽ  ػػػد ال ت ػػػوف  ػػػ  
 اعتبارإ.

بت ػػويف لج ػػة مػػف علمػػاط التفسػػير واللغػػة لت ديػػد داللػػة األداة  ػػ  األيػػة المػػراد  وأوصااي -
 اؿ الوىي اللغػوي وأ ػواؿ علمػاط التفسػير،  صوصػا مػف لػه اطػاع علػي ترجمتها مف 

 علوـ الباية م هـ.
ب ف ي ػوف المتػرجـ علػي علػـ ب دبيػات اللغػة المتػرجـ إليهػا بدرجػة ترػار   وأخيرا أوصي -

 دكتور/ أحمد عمي عمي لقم               والحمد هلل رب العالمين. علمه بالعربية.
 بية المشارك في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيزأستاذ المغويات العر 
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 .ٖٕ\ٗشرح الرى  علي ال ا ية:  ٓ٘
 .ٛ٘ روؼ المعا  :  ٔ٘
 .ٕ٘ٗالج ي الدا  :  ٕ٘
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 .ٗٗٗ\ٗعلي ال ا ية:  الرى شرح  ٛ٘
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 .ٕٕٔرصؼ المبا   ص  ٖٚ
  .ٕٔٛرصؼ المبا    ٗٚ
 .ٕٔٔشرح التسهيؿ  ٘ٚ
 روؼ المعا   بيف األداط اللغوي والوظيفة ال  وية، عبدا   سف عبدا ، رسالة د توراة  استفدت    هذا الجدوؿ مف: ٙٚ

 .ٕٜٔ.، صٔ.ٕ ريريا، إشراؼ األستاذ البرو سور يوسؼ دادو  و مبر إعة ج و  جام
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 ـ.ٜٜٙٔ-هػ ٙٔٗٔلب اف -، ت ريؽ: سعيد الم دو ، دار الف رٖ٘ٗااتراف    علـو الررفف، جاؿ الديف السيوط  ص ٔٛ
-، ت ريؽ: عد اف درويش، وم مد المصري، ملسسة الرسالة ٕٙأيو  بف موسي ال فوم  ص ألب  البراط ال ليات تا   ٕٛ

 هػ.ٜٔٗٔط/ -بيروت
، ت ريؽ: الشيو عادؿ أ مد عبد الموجود والشيو عل  ٕٔٔ/ٔ، م مد بف يوسؼ أبو  ياف األ دلس  الم يطالب ر  ٖٛ

 ـ. ٔ.ٕ-هػ ٕٕٗٔبيروت، ط/األولي –معوض، دار ال ت  العلمية، لب اف 
 لرجـ . ٙٙ/ٕٔ، العر لساف  ٗٛ
 .ٜٗالراموس الفره  صػ ٘ٛ
 .ٜ-ٚ/ٖ العر افم اهؿ  ٙٛ
 .ٖٔٔأصوؿ التعري  للد تور أ مد بؾ عيسي صػ   التهذي   ٚٛ
 .ٖٖ-ٖٔ/ٔأ  اـ الترجمة    الفره ااسام  للد تور م مد بف أ مد عل  واصؿ  ٛٛ
 .٘ٙٗ/ٔ   علـو الررفف  البرهاف ٜٛ
 .ٚ.ٕ/ٕاا  اـ البف  ـز  ٜٓ
 . ٛ.ٖ – ٚ.ٖأسالي  الطل  ع د ال  وييف والبايييف:  ٜٔ
 .ٖٖٚ\ٖي ظر    ش ف األيتيف: ال شاؼ:  ٕٜ
 . ٘ٔ\ٔال شاؼ:  ٖٜ
 . ٛ٘ٔ\ٕمجاز الررفف:  ٜٗ
 . ٕٗٔ\ٖال شاؼ:  ٜ٘
 .ٔ   ترجمة معا   الرراف و  مها تفصيا، ص ٜٙ
 .ٕٔسورة هود فية  ٜٚ
 .ٕٔٚص  ٔج  ا ظر  اشية الصباف علي م ه  السالؾ لألشمو   ٜٛ
 .ٙٛ، ٘ٛص  ٛا ظر شرح المفصؿ البف يعيش ج  ٜٜ

 ٚ.ٔص  ٕا ظر تررير األ بابي علي  اشية الصباف علي م ه  السالؾ لألشمو   ج  ٓٓٔ
 .ٕٔٙص  ٕال شاؼ للزم شري ج  ا ظر ٔٓٔ
 .ٕٔص  ٜا ظر الجامي أل  اـ الررفف للررطب  ج  ٕٓٔ
 ٘ٔص  ٕٔا ظر الت رير والت وير للطاهر بف عاشور ج  ٖٓٔ
 .ٕٔمف سورة هود. وا ظر األمال  ال  وية البف ال اج  ص  ٕٔمف األية  ٗٓٔ
 .ٜٕٔص  ٔا ظر  اشية ال ىري علي شرح ابف عريؿ ج  ٘ٓٔ
 مف سورة ال  . ٚٚمف األية  ٙٓٔ
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 مف سورة الشورا. ٚٔمف األية  ٚٓٔ
 .ٕٔص  ٜا ظر الجامي أل  اـ الررفف للررطب  ج  ٛٓٔ
 مف سورة هود. ٕٔمف األية  ٜٓٔ
 .ٕٔص  ٜمف سورة المائدة. وا ظر الجامي أل  اـ الررفف للررطب  ج  ٚٙية مف األ ٓٔٔ
 مف سورة الشعراط. ٖمف األية  ٔٔٔ
 .ٕٗسورة يوسؼ فية  ٕٔٔ
 .ٖٕٚ – ٕٕٚ/ٖد ائؽ التفسير  ٖٔٔ
  أبو م مد بدر الديف  سف بف  اسـ بف عبد ا  بف علّ  المرادي المصري ٜٛ٘الج ي الدا       روؼ المعا   صل ٗٔٔ

 -األستاذ م مد  ديـ  اىؿ ال اشر: دار ال ت  العلمية، بيروت -هػ  الم رؽ: د   ر الديف  باوة ٜٗٚ   لالمتو ي: المال
 ـ: دار ال ت  العلمية الطبعة. ٕٜٜٔ -هػ  ٖٔٗٔلب اف الطبعة: األولي، 

 .ٗٗٔص  ٛا ظر شرح المفصؿ البف يعيش ج  ٘ٔٔ
  .ٔٚشرح ابف ال اظـ علي ألفية ابف مالؾلص ٙٔٔ
  .ٛٙٔ|ٜ= تفسير الررطب  ل جامي أل  اـ الررففال ٚٔٔ
 وما بعدها ٕٗٗ/ٛٔالغي  = التفسير ال بيرل مفاتيح ٛٔٔ
  .ٕٗٔ/ٕالبياف    إيىاح الررفف بالررففل أىواط : ٜٔٔ
 .ٕفية  المطففيفسورة  ٕٓٔ
 .ٖٕالمعا  :  روؼ ٕٔٔ
 .ٗٗٗ: الدا  الج ي  ٕٕٔ
 .ٗٗٗ:الدا  الج ي  ٖٕٔ
 .٘ٗٗ:الدا  الج ي  ٕٗٔ
 .٘ٔ\ٖال شاؼ: ٕ٘ٔ
 .٘.ٙ -ٗ.ٙ \ٔٔلساف العر : مادةل يؿ : ٕٙٔ
 .ٖٗٔ\ٙلساف العر : مادةلعرش : ٕٚٔ
 .ٖٕٚ\ٛلساف العر : مادةلطلي : ٕٛٔ
 .٘ٗٗ: الدا  الج ي  ٜٕٔ
 .ٚٗٗ: الدا  الج ي  ٖٓٔ
 .ٖٕٕ:األد جواهر  ٖٔٔ
 .ٕٙٗ\ٖ:الررففمعا    ٕٖٔ
 .٘.ٙ -ٗ.ٙ \ٔٔلساف العر : مادةل يؿ : ٖٖٔ
 .ٕٛ/ٖٔال بير التفسير ٖٗٔ
 .ٕٖفية  سورة ص ٖ٘ٔ
 .ٜٗٔ:العربيةاللمي     ٖٙٔ
 .ٜ٘معا   ال روؼ: ٖٚٔ
 .ٙ٘ٔ -٘٘ٔاللغة:   رهالصا ب      ٖٛٔ
 .ٔ٘ٔ\ٗ:الس ف ال برا لالبيهر  :  ٜٖٔ
 .ٜ٘معا   ال روؼ: ٓٗٔ
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 .٘ٛٔ-.٘ٔالب ر الم يط:  ٔٗٔ
 .ٚٔ – ٜٙٔمغ   اللبي :  ٕٗٔ
 .ٖٛ٘\ٔٔمفاتيح الغي :  ٖٗٔ
 . ٕٗ- ٔٗ\ٛشرح المفصؿ:  ٗٗٔ
 .ٜٖ/ٕٙالتفسير ال بير  ٘ٗٔ
 .ٔٚفية  طهسورة  ٙٗٔ
 .٘.ٗ\ٔ: الررافمعا    ٚٗٔ
 .٘ٗ٘\ٕال شاؼ:  ٛٗٔ
 .ٕٗٔ\ٕالتبياف    إعرا  الرراف:  ٜٗٔ
 .٘ٚ\ٕٕ: الغي مفاتيح  ٓ٘ٔ
 .ٕ\ٛ: المفصؿشرح  ٔ٘ٔ
 .ٕٕٔ ع ترةديواف  ٕ٘ٔ
 .ٕٔ\ٛ:المفصؿشرح  ٖ٘ٔ
 .ٖٔٔ\ٕال صائص:  ٗ٘ٔ
 .ٜفية  إبراهيـسورة  ٘٘ٔ
 .ٕٕ٘للبي : مغ   ا، ٜٕٚ\ٗعلي ال ا ية:  الرى شرح  ٙ٘ٔ
 .ٖٛٛ: المبا  رصؼ  ٚ٘ٔ
 .ٖٙ-ٕٙ\ٙ، مجمي البياف:ٖٛٙ\ٕ، ال شاؼ:ٕٛٚ\ٙ، التبياف:ٕ٘ٔ\ٖٔ، وي ظر معه جامي البياف:ٚٙ\ٜٔ:الغي مفاتيح  ٛ٘ٔ
 والبيت لشاعر مجهوؿ.، ٜٔ٘\ٖ:الررافمعا    ٜ٘ٔ
 .ٙٙ\ٕالتبياف    إعرا  الررفف: ٓٙٔ
 .ٕٓٔفية  البررةسورة  ٔٙٔ
 .ٙٗ: اللبي مغ    ٕٙٔ
 .ٚ٘لبيد:  ديوافشرح  ٖٙٔ
 .ٜٕٔل وزي عطوي :  ع ترةديواف  ٗٙٔ
 .ٔٔالريس:  امر ديواف  ٘ٙٔ
 . ٕ٘\ٖالررفف:  أل  اـالجامي  ٙٙٔ
 . ٕٖٚ\.ٔالمصدر  فسه: ٚٙٔ
 . ٖٗ\ٛ: الررففالجامي أل  اـ  ٛٙٔ
 .ٜٗٔ\ٕٛمفاتيح الغي : ٜٙٔ
 .ٗٓٔ فيةسورة التوبة  ٓٚٔ
 .ٜٗٔاللمي    العربية: ٔٚٔ
 .ٜ٘معا   ال روؼ: ٕٚٔ
 .ٙ٘ٔ -٘٘ٔاللغة:   ره   الصا ب   ٖٚٔ
 .ٙ\ٗمفاتيح الغي :  ٗٚٔ
 .ٕٕٗ: الريسديواف امر   ٘ٚٔ
 . ٗٔ/ٙٔالغي ل مفاتيح ٙٚٔ
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 .ٕال جر فية  سورة ٚٚٔ
 .٘ٔاللمي    العربية: ٛٚٔ
 .ٕ٘\ٕ: الهواميهمي  ٜٚٔ
 .ٖٖٖ\ٕ، ال صائص: ٕٙٙ\ٕلرجؿ مف أزد السراة: ال تا : م سوبافالبيتاف  ٓٛٔ
 .ٗٔ-ٜٖٔزهير: ديوافشرح  ٔٛٔ
 .ٙٛالريس:  امر ف ديوا ٕٛٔ
 .ٕٔٗ-.ٕٗ: الدا  الج ي  ٖٛٔ
 .ٕٙ٘/ٔشرح ص يح الب اري:  الباري تح  ٗٛٔ
 .ٛٔٗ: الدا  الج ي  ٘ٛٔ
 .ٗٙ، ٖٙٛ\ٕ:ال شاؼ ٙٛٔ
 .ٛٔ: اللبي مغ    ٚٛٔ
 .ٙٗفية  إبراهيـسورة  ٛٛٔ
 . ٔٔٔ -.ٔٔ\ٖال صائص:  ٜٛٔ
 .ٕ٘ٔ\ٖال تا : ٜٓٔ
 .٘\ٕاللبا     علؿ الب اط وااعرا : ٜٔٔ
 .ٚ٘ روؼ المعا  :ٕٜٔ
 .ٖٚ.ٕ\٘تاج اللغة وص اح العربية : مادة لأ ف :  ٖٜٔ
 .ٖٚ.، مغ   اللبي : ٛٔ، ٙٚٔالبغداديات:  ٜٗٔ
 .ٚ٘ روؼ المعا  :  ٜ٘ٔ

 .ٖٔٔدور ال لمة    اللغة:  ٜٙٔ
 مف سورة األ فاؿ. ٖٖمف األية  ٜٚٔ
 مف سورة ال ساط. ٛٙٔمف األية  ٜٛٔ
 .ٚٚٔص  ٔمغ ي اللبي  ج ٜٜٔ
 .ٚٚٔص  ٔمغ ي اللبي  البف هشاـ ج ٕٓٓ
 .ٚ،ٗص  ٔمش ؿ إعرا  الررفف ج  ٕٔٓ
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 أىم المراج 
هػ ، ال صائص، ت ريؽ: م مد عل  ال جار، لب اف الطبعة ال ادية عشرة: ٕٜٖلت بف ج ف ّ ا -

 ـ.ٜٙٛٔ

 الم صص، الم ت  التجاري للطباعة وال شر والتوزيي، بيروت لد.ت . هػ ٛ٘ٗابف سيدإ لت -

يؽ م مد م   الديف عبد ال ميد، دار الف ر، دمشؽ، هػ ، شرح ابف عريؿ، ت رٜٙٚبف عريؿ لتا -
 ـ.ٜ٘ٛٔ الطبعة الرابعة:

ت ريؽ: مصطفي الشويم ، ملسسة ، بف  ارس، الصا ب      ره اللغة وس ف العر      امهاا -
 هػ.ٕٖٛٔ-ـ ٖٜٙٔأ. بدراف للطباعة وال شر، بيروت لب اف، 

يد أ مد صرر، دار إ ياط ال ت  هػ ، ت ويؿ مش ؿ الررفف، ت ريؽ: السٕٙٚ-ٖٕٔبف  تيبة لا -
ة، عيسي الباب  ال لب  وشر اإ، لد.ت . َّ ّّ ّّ  العربّ 

ابف مالؾ، تسهيؿ الفوائد وت ميؿ المراصد، ت ريؽ: م مد  امؿ بر ات، دار ال تا  العرب   -
 ـ. ٜٚٙٔ-هػ ٖٚٛٔللطباعة وال شر، الراهرة، 

اللبابيدّي، مطبعة الرديس شرح ألفية ابف مالؾ، تص يح وت ريح: م مد بف سليـ ، بف مالؾا -
 هػ. ٕٖٔٔجاورجيوس، بيروت، 

 هػ.٘ٓٗٔهػ ، لساف العر ، دار إ ياط التراث العرب ،  ـ، الطبعة األولي: ٔٔٚور لتظابف م  -

هػ ، أوىح المسالؾ إلي ألفية ابف مالؾ، دار الجليؿ، بيروت، ٔٙٚبف هشاـ األ صارّي لتا -
 ـ.ٜٜٚٔالطبعة ال امسة: 

هػ ، شرح  طر ال دا وبؿ الصدا، تص يؼ: ت ريؽ: م مد م   ٔٙٚلت بف هشاـ األ صاريا -
 ـ.ٖٜٙٔ-هػ ٖٖٛٔالديف عبد ال ميد، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة ال ادية عشرة: 

هػ ، مغ   اللبي  عف  ت  األعاري ، ت ريؽ: الد تور مازف ٔٙٚابف هشاـ األ صاري لت -
 ـ.ٜٜٚٔالطبعة ال امسة: المبارؾ، وم مد عل   مد ا ، دار الف ر، بيروت،

 ل .ت .بيروت، هػ ، شرح المفصؿ، الشيو عالـ ال ت ، ٖٗٙبف يعيش ال  وي لا -

هػ تفسير أب  السعود لإرشاد العرؿ السليـ إلي مزايا الررفف ال ريـ ، دار إ ياط ٜٔ٘أبو السعودلت -
 التراث العرب ، بيروت، لد.ت .

 البهياة، مصر، لد.ت .هػ مفاتيح الغي ، المطبعة ٙٓٙأبو ب ر الرازيلت -

هػ ، إعرا  الررفف، ت ريؽ: الد تور زهير يازي زاهد، مطبعة العا  ، ٖٖٛجعفر ال  اس لت أبو -
 ـ.ٜٚٚٔ-هػ ٜٖٚٔبغداد، 

هػ ، التفا ة    ال  و، ت ريؽ:  ور يس عواد، مطبعة العا  ، ٖٖٛأبو جعفر ال  اس ال  وي لت -
 ـ.ٜ٘ٙٔ-هػ ٖ٘ٛٔبغداد، 

 ـ.ٜٛٚٔهػ ، الب ر الم يط، دار الف ر، الطبعة الثا ية: ٘ٗٚ ياف األ دلس لتأبو  -
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هػ ، اا صاؼ    مسائؿ ال اؼ بيف ال  وييف البصرييف ٚٚ٘سعيد األ بارّي ال  وّي لتو أب -
وال و ييف، ت ريؽ م مد م   الديف عبد ال ميد، الم تبة التجارية ال برا، مصر، الطبعة 

 ـ.ٜٔٙٔ-هػ ٖٓٛٔالرابعة:

ت ريؽ:  اتـ  هػ ، مش ؿ إعرا  الررففٖٚٗ-هػ ٖ٘٘بف أب  طال  الريسّ  لم مد م ّ   أبو -
 ـ.ٜ٘ٚٔ-هػ ٜٖ٘ٔصالح الىامف، مطبعة سلماف األعظمّ ، بغداد 

هػ ، معا   الررفف، ت ريؽ الد تور:  ائز  ارس، دار البشير، دار األمؿ: ٕ٘ٔاأل فش األوسط لت -
 ـ.ٜٔٛٔ-هػ ٔٓٗٔ الطبعة الثا ية:

هػ ، روح المعا      تفسير الررفف العظيـ والسبي المثا   ٕٓٚٔلت ا  الديفشهم مود األلوس   -
 دار إ ياط التراث العرب ، بيروت، لد.ت . 

ص يح الب اري، طبعة باالو ست عف طبعة دار الطباعة العامرة باستا بوؿ، دار الف ر ، الب اري -
 ـ. ٜٔٛٔ-  ه ٔٓٗٔللطباعة وال شر والتوزيي، 

، ال لؿ    إصاح ال لؿ مف  تا  الجمؿ، ت ريؽ: سعيد عبد ال ريـ هػ ٕٔ٘البطليوسّ لت -
 ـ.ٜٓٛٔسعُّودي، دار الطليعة للطباعة وال شر والتوزيي، بيروت، 

الثعالبّ ،  ره اللغة وسر العربياة،  ررػه: مصطفي السرا، إبراهيػـ األبياري، عبد ال فيظ شلب ،  -
 ـ.ٖٜٛٔ-هػ ٖٚ٘ٔبعة األولي: مطبعة مصطفي الباب  ال لب  وأوالدإ بمصر، الط

هػ ، ال يواف، ت ريؽ: عبد الساـ م مد هاروف، م تبة مصطفي الباب  ٕ٘٘-ٓ٘ٔالجا ظل -
 ـ. ٖٜٗٔ-هػ ٕٖٙٔال لب  وأوالدإ، مصر، الطبعة األولي:

ه و راج فياته: عبد الساـ م مد عل  شاهيف، دار ٖٓٚالجصااصلت - هػ أ  اـ الررفف، ىبط  صا
 ـ.ٜٜٗٔ-هػ ٘ٔٗٔيروت، الطبعة األولي: ال ت  العلمية، ب

هػ ، األشباإ وال ظائر    ال  و، راجعه و دـ له: الد تور ٜٔٔ-هػ ٜٗٛجاؿ الديف السيوط  ل -
 ـ.ٜٗٛٔ-هػ ٗٓٗٔ ايز تر ي  ، دار ال تا  العرب ، بيروت، الطبعة األولي: 

طار، دار العلـ الجوهري، تاج اللغة وص اح العربية لالص اح ، ت ريؽ أ مد عبد الغفور ع -
 ـ. ٜٚٛٔ-  ه ٚٓٗٔ للماييف، بيروت، لب اف، الطبعة الرابعة:

، العيف ل تا  العيف ، ت ريؽ الد تور: مهدي الم زوم    ه٘ٚٔ-ٓٓٔال ليؿ بف ا مد لت -
 . ه ٜٓٗٔوالد تور: إبراهيـ السامرائ ، ملسسة دار الهجرة، مطبعة صدر، إيراف، الطبعة الثا ية: 

هػ ، معا   ال روؼ، ت ريؽ: عبد الفتاح إسماعيؿ شلب ، م تبة ٖٗٛ-ّٜٕٙيلالرُّما ّ  ال  و  -
 ـ. ٜٙٛٔ-هػ ٚٓٗٔالطال  الجامع ، م ة الم رمة، العزيزياة، الطبعة الثا ية:

عرابهٖٔٔلزجاج لتا - شرح وت ريؽ: الد تور عبد الجليؿ عبدإ شلب ، عالـ ، هػ ، معا   الررفف وا 
 ـ.ٜٛٛٔ-هػ ٛٓٗٔال ت ، بيروت، الطبعة األولي: 
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 رره الد تور: عل  تو يؽ ال مد، ملسسة الرسالة  :هػ ،  روؼ المعا  ، ص فهٖٓٗالزجاج لت -
 ـ.ٜٗٛٔ-هػ ٗٓٗٔعماف، الطبعة األولي:  –بيروت، دار األمؿ  –

الزر ش ، البرهاف    علـو الررفف ت ريؽ: م مد أبو الفىؿ إبراهيـ، دار أ ياط ال ت  العربية  -
 ـ.. ٜٚ٘ٔ-هػ ٖٙٚٔ  وشر اإ، الطبعة األولي:عيسي الباب  ال لب

الزر ل ، األعاـ،  اموس تراجـ ألشهر الرجاؿ وال ساط مف العر  والمستعربيف والمستشر يف، دار  -
 ـ.ٜٓٛٔالعلـ للماييف، بيروت، الطبعة ال امسة:

 ال شاؼ عف  رائؽ الت زيؿ وعيوف األ اويؿ    وجوإ الت ويؿ، دار هػ ٖٛ٘-ٚٙٗالزم شرّي ل -
 ال تا  العرب ، بيروت، لب اف، لد.ت .

د. عل  بو مل ـ، دار وم تبة  :هػ ، المفصؿ    ص عة ااعرا ، ت ريؽٖٛ٘الزم شرّي لت -
 ـ.ٖٜٜٔالهاؿ، بيروت، الطبعة األولي:

ت ريؽ: م مد عل  ال جار، وف روف، عالـ ال ت ، بيروت،  هػ ، معا   الررففٕٚٓزياد الفراط لت -
 ـ.ٖٜٛٔهػ ػ ٔٓٗٔالطبعة الثالثة:

سيبويه أب  بشر عمرو، ال تا ، ت ريؽ وشرح: عبد الساـ م مد هاروف، م تبة ال ا ج   -
 ـ. ٜٛٛٔهػ ٛٓٗٔبالراهرة، مطبعة المد  ، الراهرة، الطبعة الثالثة: 

هػ ، همي الهوامي شرح جمي الجوامي    علـ العربية، تص يح: م مد بدر ٜٔٔالسيوطّ  لت -
 لب اف، لد.ت .-عر ة للطباعة وال شر، بيروت الديف ال عسا  ، دار الم

 السيوط ، ااتراف    علـو الررفف، مطبعة مصطفي الباب  ال لب  وأوالدإ، مصر، الطبعة الثالثة: -
 ـ.ٜٔ٘ٔ-هػ ٖٓٚٔ

هػ ،  تح الردير الجامي بيف     الرواية والدراية مف علـ التفسير، عالـ ال ت ، ٕٓ٘ٔالشو ا  لت -
 لد.ت . 

هػ ، مجمي الب ريف، أعاد ب اطإ علي ال رؼ األوؿ مف ال لمة وما بعدإ: ٘ٛٓٔالطري  لت -
 هػ.ٛٓٗٔم مود عادؿ، ت ريؽ: أ مد ال سي  ، م ت   شر الثرا ة ااسامياة، الطبعة الثا ية: 

هػ ، اللبا     علؿ الب اط وااعرا ، ت ريؽ: يازي م تار طليمات، دار الف ر، ٖٛ٘الع برّي لت -
 ـ.ٜٜ٘ٔولي: دمشؽ، الطبعة األ

هػ الفصوؿ المفيدة    الواو المزيدة، ت ريؽ: د.  سف موسي ٔٙٚالعائّ  الدمشرّ  الشا عّ  لت -
 ـ.ٜٜٓٔالشاعر، دار البشير، عماف، الطبعة األولي: 

عوض أ مد الروزي، المصطلح ال  وي،  ش ته وتطورإ  تي أوا ر الررف الثالث الهجري، شر ة  -
 ـ.ٜٔٛٔ-هػ ٔٓٗٔالرياض، الطبعة األولي:  الطباعة العربية، السعودية،

بطراز العامة الشيو  صر الهوري ي،  ال واش الفيروزفبادا الشيرازي، الراموس الم يط، موشي  -
 لب اف لد.ت . –دار العلـ للجميي، بيروت 
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-هػ٘ٓٗٔالررطبّ ، الجامي أل  اـ الررفف، أعاد طبعه دار إ ياط التراث العرب ، بيروت، لب اف،  -
 ـ.ٜ٘ٛٔ

أ مد م مد ال راط،  :هػ ، صؼ المبا      شرح  روؼ المعا  ، ت ريؽٕٓٚالمالرّ لت -
 ـ.ٜ٘ٚٔ-هػ ٜٖ٘ٔ :مطبوعات مجمي اللغة العربية بدمشؽ، مطبعة زيد بف ثابت

 هػ ، المرتى ، ت ريؽ: م مد عبد ال الؽ عىيمة، عالـ ال ت ، بيروت، لد.ت .ٕ٘ٛالمبرد لت -

د  وال  و والتصريؼ، ت ليؼ: ت ريؽ: د. ز   مبارؾ، مطبعة المبرد، ال امؿ    اللغة واأل -
 ـ.ٖٜٚٔ-هػ ٖٙ٘ٔمصطفي الباب  ال لب  وأوالدإ، مصر، الطبعة الثا ية: 

 م مد بف أ مد عل  واصؿ أ  اـ الترجمة    الفره ااسام  للد تور  -

الد تور مصر، م مد  ماسة عبد اللطيؼ، ال  و والداللة، مد ؿ لدراسة المع ي ال  وي الدالل ،  -
 ـ.ٖٜٛٔالطبعة األولي: 

 ريؽ: طه م سف، ملسسة دار ال ت ، تهػ ، الج ي الدا       روؼ المعا  ، ٜٗٚالمرادّيلت -
 ـ.ٜٙٚٔ-هػ ٜٖٙٔمطابي جامعة الموصؿ، 

هػ ، معا   الررفف ال ريـ، ت ريؽ الشيو م مد عل  الصابو  ، جامعة أـ الررا، ٖٖٛال  اس لت -
 ـ.ٜٛٛٔ-هػ ٛٓٗٔودية، الطبعة األولي: الممل ة العربية السع

 


