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  البحثهلخص 

حُزلغ دسط ٓٞمٞع حإلػـخص ك٢ حعظلخُش طشؿٔش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ طشؿٔش 

 كشك٤ش. 

ار ر٤ٖ أٗٞحع حُظشؿٔش ٝكٌٜٔخ، ٝحُز١ أظٜش كشٓظٚ ٝأًذ ػ٠ِ إٔ حُوشإٓ ٣لوذ 

ؿٞحٗذ ٓظؼذدس ٜٓ٘خ: حُ٘لٞ ٝحُِـش ٝطش٤ًزش حُ٘ـ ٝحُز٤خٕ ٝحُذالُش ٝحُظؤػ٤ش ٝحُقٞص 

 ٝسعْ حُٔقلق ٝحُـخٗذ حُ٘لغ٢، ٝٛزح ٣لوذ حُ٘ـ هذع٤ظٚ ٝاػـخصٙ رظشؿٔظٚ كشك٤خً. 

 غ: ٖٝٓ أْٛ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ خشؽ رٜخ حُزل

إٔ حُوشإٓ ال ٣ٌٖٔ طشؿٔظٚ طشؿٔش كشك٤ش ًٞٗٚ ٤ِٓجخً رخألعشحس حُـ٤ِش ٝحُخل٤ش 

حُظ٢ ٣ؼـض أٓخٜٓخ حُزؾش ٜٓٔخ ًخٕ ٓغظٞحْٛ حُؼ٢ِٔ، ص٣خدس ػ٠ِ ٛزح كبٕ حُظشؿٔش 

طٌٕٞ ػخٓالً ٖٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طلن٢ ا٠ُ حُظالػذ رخُ٘ـ ٝطلش٣لٚ ٝحإلُلخد ك٤ٚ، 

ٝحٌُلش ُِطؼٖ ك٤ٚ، ٝػ٤ِٚ الرذ إٔ ٣زو٠ حُوشإٓ ٣ٝلظق رخرخً ألَٛ حُض٣ؾ ٝحألٛٞحء 

(ٔ) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ ٓللٞظخً ٖٓ حُظالػذ ُوُٞٚ طؼخ٠ُ: 
ٝٓخ طؼٜذ  

 رٚ هللا كِٖ طقَ ا٤ُٚ ٣ذ حُؼخرؼ٤ٖ. 

Abstract 
The paper has studied the miracle of being unable to translate 
the holy Quran literary.  
This paper has explained the various types of translation which 
explained the wholeness of Quran from various ways such as 
Exegesis and the language, articles, explanations, influence, 
phonetics, handscript of the holy Quran and the psychiatric 
which loses the wholeness of the Surat.  
Conclusions:  
  That the holy Quran can`t be translated literary because of the 
secrets that are there which nobody can be able to translate, it 
give a chance to manipulate the holy Quran which also gives a 
chance to unbelievers to fabricate it; therefore the holy Quran 
will remain without manipulate from those who want to play on 
it. 
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 المطلع القرآني : 

 ٱ ٻ ٻ

 ٹ ٹ

 ٢يوسف: سورة                                                                                       چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    چ  

 ١١٣طه: سورة                  چىئ  يئ  جب  حب   چ 

 ٣الزخرف: سورة                 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ 

 ٣فصلت: سورة                   چڀ  ڀ  ڀ     ٺ    چ

 ٢٢الزمر: سورة                                                                                  چۉ  ې   ې  ې  ې  چ 

 ٧الشورى: سورة                 چک  ک    ک     گ  گ  چ 

 ٤٤: فصلتسورة                 چڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ 

 قالث بنث الشاطئ : 

ٖٓ اػـخص حُوشإٓ حٌُش٣ْ إٔ ٣ظَ ٓطشٝكخً ػ٠ِ حألؿ٤خٍ طظٞحسد ػ٤ِٚ ؿ٤الً رؼذ )    

 ،كغذ ؿ٤الً أٗٚ رِؾ ٓ٘ٚ حُـخ٣شًِٔخ  ،ػْ ٣زو٠ أرذحً سكذ حُٔذٟ، عخ٢ حُٔٞسد ،ؿ٤َ

  ٕٔز٤خ٢ٗ :(. حإلػـخص حُػخ٤ُخ ٣لٞص هخهش حُذحسع٤ٖ ،ٓطٔقٓظذ حألكن رؼ٤ذحً ٝسحء ًَ ح

 مفحاح الرمىز

 ك٤ٔخ ٣ؤط٢ طٞم٤ق حُشٓٞص حُظ٢ طْ حعظخذحٜٓخ ك٢ حُزلغ : 

 طلو٤ن   طق: 

 حُؼذد  ع: 
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 حُغ٘ش   ط: 

 حُظو٣ْٞ حُٜـش١  ـ:ٛ

 حُظو٣ْٞ ح٤ُٔالد١  ّ: 

 ٓـِذ  ٓؾ:

 دٕٝ ٗخؽش   د.ٕ:

 دٕٝ ٌٓخٕ ُِ٘ؾش  د.ّ:

 دٕٝ هزؼش   د.ه:

 دٕٝ طخس٣خ هزؼٚ  د.ص:

 طؤس٣خ حُٞكخس  ص:

 ادلقذهة 
ٝؿؼَ حعظلخُش طشؿٔظٚ ػق٤ش ػ٠ِ  ،هلل حُز١ حٗضٍ حُوشإٓ رِغخٕ ػشر٢ ٓز٤ٖ حُلٔذ 

ٝػ٠ِ حُٚ ٝفلزٚ ٖٝٓ طزؼْٜ ٝحٗضُٚ ػ٠ِ هِذ ٗز٤ٚ حُقخدم حأل٤ٖٓ،  ،حُؼخ٤ُٖٔ

  .ربكغخٕ ا٠ُ ٣ّٞ حُذ٣ٖ

 أٓخ رؼذ : 

كوذ كشمض هن٤ش حإلػـخص حُوشآ٢ٗ ٗلغٜخ ػ٠ِ حُغِق ٝحُخِق ٖٓ حُؼِٔخء حُٔغ٤ِٖٔ 

كْٜٔ٘ ٖٓ ٣شٟ  ،ٝطؼذدص أهٞحُْٜ ك٢ ٝؿٞٙ ٛزح حإلػـخص ،ػ٠ِ حخظالف ٓزحٛزْٜ

أٝ  ،أٝ حُـ٘خث٢ ،أٝ حالؿظٔخػ٢ ،ْ ٖٓ ٣شٟ ك٢ ٗظخٓٚ حُظؾش٣ؼ٢ٜٝٓ٘ ،اػـخصٙ رخُـ٤ذ

ٝؿ٤ش رُي ٖٓ حُؼِّٞ حُظ٢ ال طؼذ ٝال  ،أٝ حُؼ٢ِٔ ،أٝ حُطز٢ ،أٝ حُل٢ٌِ ،حالهظقخد١

  .طلق٠

ٝحُظ٢ عظزو٠ حُنخُش  ،عظلخُش طشؿٔش حُوشإٓ طشؿٔش كشك٤شٖٝٓ رُي حإلػـخص ك٢ ح

ألٕ طشؿٔش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ٤ُغض  ،سىًٔخ أٜٗخ عظزو٠ حُـخ٣ش حُظ٢ ُٖ طذ ،حُٔ٘ؾٞدس

 .رخألٓش ح٤ُٜٖ

ٝٓغ  ،ٝطلظَ طشؿٔش حُوشإٓ ٓغخكش ٤ُغض رخُو٤ِِش ٖٓ حالٛظٔخّ ك٢ حُذسحعخص حُوشآ٤ٗش

طغ٢ٔ٤ِ حُٔطِن رؤ٤ٔٛش طشؿٔش حُوشإٓ ا٠ُ ٓخظِق حُِـخص، ٌُٖٝ ٣زو٠ حُغئحٍ 
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ٌُٖٝ ٖٓ ك٤غ آٌخٕ  ،ال ٖٓ ك٤غ حإلٌٓخٕ حُلؼ٢ِ ،ػٖ ٓذٟ آٌخٕ رُي ،حُٔطشٝف

طشؿٔش حُوشإٓ رٌَ ٓخ طؾظَٔ ػ٤ِٚ ًِٔش )طشؿٔش( ٖٓ حُظؼز٤ش حُؾخَٓ ػ٠ِ ٓشحد هللا 

 .طؼخ٠ُ

طذػٞ ا٤ُٜخ حُلخؿش حُٔخعش ٢ٌُ طزِؾ دػٞس هللا ا٠ُ  ،ٝرٜزح طؼذ حُظشؿٔش مشٝسس د٤٘٣ش

٠ُ ُٝغ٘خ رلخؿش ك٢ ٛزح حُٔـخٍ ا٠ُ ر٤خٕ ٓخ طغْٜ ك٤ٚ طشؿٔش حُوشإٓ ا ،حُ٘خط أؿٔؼ٤ٖ

 ،حُظؼش٣ق رؤكٌخّ حُوشإٓ ٝطٞؿ٤ٜخطٚ ا٠ُ حُٔغ٤ِٖٔ حُز٣ٖ ال ٣ظٌِٕٔٞ حُِـش حُؼشر٤ش

ٌُٖٝ حُز١ ٣ٜٔ٘خ َٛ طـٞص طشؿٔش حُ٘قٞؿ حُوشآ٤ٗش  ،ٝآٌخ٤ٗش طشؿٔش رُي ا٤ُْٜ

   .طشؿٔش كشك٤ش ٣ٝزو٠ ٓلظلظخً ربػـخصٙ

ٞمٞػخص ٝطشؿٔش حُوشإٓ طشؿٔش كشك٤ش ٖٓ حُِـش حُؼشر٤ش ا٠ُ حُِـخص حألخشٟ ٖٓ حُٔ

ٝحٕ ٗـٞؿ ك٢ حألعزخد حُظ٢ طلٍٞ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ  ،حُظ٢ ٣ـذس ر٘خ إٔ ٗذسعٜخ رؼ٘خ٣ش

 طشؿٔظٜخ. 

ٝٗلٖ رلخؿش ا٠ُ دسحعش طغْٜ ك٢ حُزلغ ػٖ  ،كوذ طؼذدص حألعزخد ٝطٞعؼض ٓذحسًٜخ

ٖٝٓ ٛزح حُٔ٘طِن كب٢٘ٗ  ،طِي حألعزخد ٝحُـٞؿ ك٢ أػ٘خثٜخ ٝحُظؼشف ػ٤ِٜخ ػٖ هشد

لخؿش ا٠ُ إٔ ٣ِو٠ ػ٘خ٣ش خخفش ٖٓ حُٜٔظ٤ٖٔ رخُذحسعخص أظٖ إٔ ٛزح حُٔٞمٞع ر

 –رٜخّ خصص رخإلُِذخٍٞ ك٢ أؿٞحس أعشحس حإلػـخص ٝٓ٘خهؾش حُذٝحػ٢ حُظ٢ حٓظ ،حُوشآ٤ٗش

 ك٢ حُٞهٞف خِق حعظلخُش طشؿٔش حُوشإٓ طشؿٔش كشك٤ش. –ٗٞػخً ٓخ 

 ٣ٜذف حُزلغ ا٠ُ ٓخ ٣ؤط٢ : أهداف البحث:  

 .ر٤خٕ أٗٞحع حُظشؿٔش -ٔ

 طشؿٔش حُوشإٓ طشؿٔش كشك٤ش.  ر٤خٕ كٌْ -ٕ

حُٞهٞف ػ٠ِ حُخقخثـ ٝحُغٔخص حُظ٢ ٣لوذٛخ حُوشإٓ ػ٘ذ حُظشؿٔش  -ٖ

 حُلشك٤ش. 
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 خحيار المىضىع وأهميحه : سبب ا

حُشؿزش حُؾذ٣ذس ُذسحعش ٓٞمٞع ٣ٜظْ رخإلػـخص حُوشآ٢ٗ ٝحُز١ طؼذدص فٞسٙ، ٝرلغ 

 ،حُـٞؿ ك٢ أؿٞحسٛخؿضث٤ش أػظوذ أٜٗخ ُْ طزلغ كغذ ػ٢ِٔ، ٝأٜٗخ رلخؿش ا٠ُ 

ٝمشٝسس حُزلغ ػٖ حُؼوزخص حألعخع٤ش حُظ٢ طوق ٝسحء ػذّ  ،ٝحٌُؾق ػٖ أعشحسٛخ

 آٌخ٤ٗش طشؿٔش حُوشإٓ طشؿٔش كشك٤ش. 

 صعىبات البحث :

إ ٖٓ أْٛ حُقؼٞرخص حُظ٢ ٝحؿٜض حُزخكغ ٛٞ هِش حُٔقخدس حُظ٢ رلؼض ك٢ ٛزح 

ًٕٞ حألعزخد حُظ٢ ٝهلض أٓخّ حعظلخُش طشؿٔش  ،حُٔنٔخس، ٝفؼٞرش حُـٞؿ ك٤ٜخ

  .حُوشإٓ ًؼ٤شس ٝٓظؾؼزش ٝطلظخؽ ا٠ُ دسحعش أٝعغ ٝأؽَٔ

 منهجي في البحث : 

حػظٔذص ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ حالعظوشحث٢ ٝحُظل٢ِ٤ِ ك٢ ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص ٝطلق٤ِٜخ ٖٓ 

ُِٞفٍٞ ا٠ُ حألعزخد حُظ٢ كخُض دٕٝ طشؿٔش  ،ػشك حُٔخدس ٝٗوذٛخٝ ،ٓنخٜٗخ

ٓغظؾٜذح رزؼل حألٓؼِش ٝحُظـخسد ٝحألهٞحٍ ك٢ ػشك ٓخ ٣لوذٙ حُوشإٓ  ،حُوشإٓ كشك٤خً 

  .ٖٓ خقخثـ ٝعٔخص ك٢ أػ٘خء حُظشؿٔش

 خطة البحث : 

ط٘خُٝض ك٢ حُٔزلغ  ،طؤُق حُزلغ ٖٓ طغؼش ٓزخكغ طغزوٜخ ٓوذٓش ٝطظِٞٛخ خخطٔش

أٓخ  ،حُظؼش٣ق رٔلشدحص حُؼ٘ٞحٕ –ك٤ٚ ػالػش ٓطخُذ : حألٍٝ ٝ ؛ٓلخ٤ْٛ حُزلغ ،حألٍٝ

ٝط٘خُٝض ك٢ حُٔطِذ حُؼخُغ كٌْ طشؿٔش حُوشإٓ طشؿٔشً  ،حُؼخ٢ٗ كٜٞ ألٗٞحع حُظشؿٔش

 .كشك٤ش

 أٓخ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ كل٢ ر٤خٕ كوذحٕ حُ٘ـ حُلشك٢. 

 ٝحُٔزلغ حُؼخُغ أؽشص ك٤ٚ ا٠ُ كوذحٕ حُـخٗذ حُ٘ل١ٞ ٝحُِـ١ٞ.

 زلغ حُشحرغ : كوذحٕ حُـخٗذ حُز٤خ٢ٗ.ٝط٘خُٝض ك٢ حُٔ

 ُلوذحٕ حُـخٗذ حُذال٢ُ. ،أٓخ حُٔزلغ حُخخٓظ كٌخٕ

 كوذحٕ حُـخٗذ حُظؤػ٤ش١.  ،ٝهذ ر٤٘ض ك٢ حُٔزلغ حُغخدط

 iss issn
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  .كوذ أعْٜ ك٢ ر٤خٕ حُـخٗذ حُقٞط٢ ،أٓخ حُٔزلغ حُغخرغ

 ٓز٤٘خً كوذحٕ سعْ حُٔقلق حُؼؼٔخ٢ٗ.  ،ٝؿخء حُٔزلغ حُؼخٖٓ

 .كوذ خققظٚ ُلوذحٕ حُـخٗذ حُ٘لغ٢ ،غأٓخ حُٔزلغ حُظخع

  .ٝحُخخطٔش حُظ٢ رًشص ك٤ٜخ أْٛ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طٞفِض ا٤ُٜخ ك٢ ٛزح حُزلغ

ٝآخش دػٞحٗخ إٔ  ،ٝعطل٤ش حُ٘ظش ،ٝٓضحُن حُظؤ٣َٝ ،ك٢٘ٔ ٖٓ ػؼشس حُشأ١ححُِْٜ 

 هلل سد حُؼخ٤ُٖٔ.  حُلٔذ

 الباحث 

  هفهىم الرتمجة أًىاعها وحكوها: ادلبحث األول
 ٣ٝؾظَٔ ػ٠ِ ػالػش ٓطخُذ : 

 حُٔطِذ حألٍٝ  : حُظؼش٣ق رٔلشدحص حُؼ٘ٞحٕ

 أٝالً: حإلػـخص.     

 ػخ٤ٗخً: حالعظلخُش.      

 .ػخُؼخً: حُظشؿٔش     

 .سحرؼخً : حُوشإٓ    

 خخٓغخً : حُلشف.    

 .حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ : أٗٞحع حُظشؿٔش

 .حُٔطِذ حُؼخُغ : كٌْ حُظشؿٔش حُلشك٤ش

 التعريف مبفردات العنىاى  :ادلطلب األول
 أوالً : جعريف اإلعجاز: 

ضُ هخٍ حر ـِ ضحً ٖ ٓ٘ظٞس: ػـض ػٖ حألٓش ٣َْؼ ـْ َض َػ ـِ ّض.ك٤ٜٔخ ، َٝػ ـُ ٌض َٝػ ـِ ، ٝسؿَ َػ
(ٔ)

 

٣ذٍ حكذٛٔخ  ،رٖ كخسط ا٠ُ إٔ : حُؼ٤ٖ ٝحُـ٤ْ ٝحُضح١ : أفالٕ فل٤لخ٣ٕٝزٛذ ح

 .ٝح٥خش ػ٠ِ ٓئخش حُؾ٢ء ،ػ٠ِ حُنؼق

                                                 

 ، مادة )عجز(.5/369ينظر : لسان العرب : (1)
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 حرفياًترمجة القرآى اإلعجاز يف استحالة 

ضحً  ،ػـض ػٖ حُؾ٢ء ك٤وخٍ ك٢ حألٍٝ : ـْ ُض َػ ـِ  أ١ : مؼ٤ق. .كٜٞ ػخؿض ،٣َْؼ

 ارح ػـضص ػٖ هِزٚ ٝادسحًٚ.  ،٣ٝوخٍ : أػـض٢ٗ كالٕ

.ٝأػـخص حألٓٞس أٝحخشٛخ ،: أػـخصٝحُـٔغ ،: حُؼـض: ٓئخش حُؾ٢ءٝحألفَ حُؼخ٢ٗ
(ٔ)

 

ٝكقُٞٚ ػ٘ذ ػـض  ،ٝحُؼـض أفِٚ حُظؤخش ػٖ حُؾ٢ء)هخٍ حُشحؿذ حألفلٜخ٢ٗ:

ٝٛٞ مذ  ،عٔخ ُِوقٞس ػٖ كؼَ حُؾ٢ءٝفخس ك٢ حُظؼخسف ح .شٙأ١ ٓئخ ،حألٓش

 حُوذسس. 

ضطٚ ـّ .ٝػخؿضطٚ : ؿؼِظٚ ػخؿضحً( ،ٝأػـضص كالٗخً ٝػ
(ٕ)

 

ًٝالٛٔخ  ،رَ ٣ظٞحكن ٓؼٚ ،ٝال ٣ظؼخسك ًالّ حُشحؿذ حألفلٜخ٢ٗ ٓغ ًالّ حرٖ كخسط

٣ٝطِن ػ٠ِ  ،٣وٞالٕ : إٔ حُؼـض : ٛٞ حُظؤخش ػٖ حُؾ٢ء كٜٞ مذ حُوذسس ٝحالعظطخػش

  .ًَ هقٞس ػٖ كؼَ حُؾ٢ء

  .ٖٝٓ ٤ًِٜٔخ ٣ظز٤ٖ إٔ ؿزس حٌُِٔش ف٤ؾ ٖٓ ٓقذس ػالػ٢ ٝٓقذس سرخػ٢

ضَ  ـَ رٔؼ٠٘ : مؼق ػٖ  ،كٜٞ ػخؿض ،ػـضحً  ،٣َْؼـض ،أٓخ حألٍٝ : كؼَ ػالػ٢: طوٍٞ : َػ

  .ُْٝ ٣وذس ػ٤ِٚ ،ٝطؤخش ػٖ حُؼَٔ حُٔطِٞد ،ٝهقش ػٖ حُظ٘ل٤ز ،كؼَ حُؾ٢ء 

ضَ ٝحُؼخ٢ٗ : كؼ ـَ ضُ  ،َ سرخػ٢ : طوٍٞ : أَػ ـِ رٔؼ٠٘ : عزن  ،كٜٞ ٓؼـض ،اػـخصحً  ،٣ُْؼ

 ٝكخص. 

رل٤غ ُْ ٣غظط٤غ حُخقْ  ،رٔؼ٠٘ : كخص ػ٤ِٚ ٝؿِزٚ ،طوٍٞ : سؿَ أػـضٙ خقٔٚ

   .حُؼخؿض ػٖ ادسحًٚ ٝحُِلخم رٚ

 ثانياً : جعريف االسححالة : 

 .كٜٞ ٓغظل٤َ ،عظلخُشح ،٣وخٍ حعظلخٍ ٣غظل٤َ
(ٖ)

 

حعظلخٍ( رٔؼ٠٘ حٓظ٘غ ٝفخس ٓلخالً. )ٝهذ رًش أَٛ حُِـش حُلؼَ 
(ٗ)

 

                                                 

 ، مادة )عجز(. 2/221ينظر: مقاييس المغة : (1)
 . 547المفردات :  (2)
 . 1/586ينظر : معجم المغة العربية المعاصرة :  (3)
 .1/818ينظر : معجم الصواب المغوي :  (4)
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 حرفياًترمجة القرآى اإلعجاز يف استحالة 

(.حعظلخٍ حُؾ٢ء فخس ٓلخال كٜٞ ٓغظل٤َ)ٝهخٍ حُشحؿذ حألفلٜخ٢ٗ : 
(ٔ)

  

ٝحعظلخٍ حٌُالّ أ١ فخس ٓلخال. 
(ٕ)

 

 عظلخُش ُٔؼ٤٤ٖ٘ : ٝطؤط٢ حال

ٚ ػٖ ٣وخٍ : حعظلخٍ حٌُالّ : ػذٍ ر ،حألٍٝ : حُظلٍٞ ٝحُظـ٤٤ش ػٖ حُطزغ ٝحُٞفق

 .ٝحعظلخُش حُ٘زظش ؽـشس ،ٝؿٜٚ
(ٖ)

 

 ،كٜٞ فؼذ كال ٣ٌٖٔ كذٝػٚ ،أ١ ال ٣ٌٖٔ طلو٤وٚ أٝ ٝؿٞدٙ ،حُؼخ٢ٗ : طؼزس رِٞؿٚ

 .٣ٝوخٍ : رزٍ أهق٠ ٓخ ٣وذس ػ٤ِٚ كخٓظ٘غ حُظلو٤ن
(ٗ)

 

  .ٝٛزح حُٔؼ٠٘ ٛٞ حُز١ ٣ؼ٠٘ رٚ ٛزح حُزلغ

 جعريف الحرجمة :  (ثالثاً 

 .كٜٞ ٓظشؿْ ٝحُٔلؼٍٞ ٓظشؿْ ،طشؿٔش ،٣ظشؿْ ،٣وخٍ : طشؿْ
(٘)

 

 ٝططِن حُظشؿٔش ك٢ حُِـش ػ٠ِ ٓؼ٤٤ٖ٘ : 

 .ارح كغش ًالٓٚ رِغخٕ آخش ،حألٍٝ : ػ٠ِ حُٔلغش : ٣وخٍ طشؿْ ػ٘ٚ
(ٙ)

 

حُؼخ٢ٗ: ططِن ػ٠ِ حُز١ ٣٘وَ حٌُالّ ٖٓ ُـش ا٠ُ أخشٟ. 
(7)

٣وخٍ طشؿْ كالٕ ًالٓٚ، ارح  

.ارح ر٤٘ٚ ٝأٝملٚ، ٝطشؿْ ًالّ ؿ٤شٙ، ارح ػزش ػ٘ٚ رِـش ؿ٤ش ُـش حُٔظٌِْ
(8)

  

ػ٠ِ ٓخ طوذّ كخٕ حُ٘خظش ك٢ ًظذ حُِـش طظٜش ُٚ ُلظش حُظشؿٔش ٓلشدس رٔؼ٠٘ :  ر٘خءً 

 كظشؿٔش حٌُظخد ٢ٛ :  .حُظز٤٤ٖ ٝحُظٞم٤ق ٝحُظلغ٤ش ٝرُي رخُِـش ٗلغٜخ أٝ رِـش أخشٟ

 

                                                 

 .267المفردات :  (1)
 . 1637/ 3ينظر: شمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم: (2)
 . 145، القاموس الفقهي : 474ينظر: التوقيف عمى مهمات التعريف :  (3)
 . 1/586ينظر : معجم المغة العربية المعاصرة:  (4)
 . 1/288ينظر : المصدر نفسه :  (5)
 .5/1928ينظر: الصحاح لمجوهري : (6)
 .31/327ينظر : تاج العروس : (7)
 .1/74ينظر : المصباح المنير :  (8)
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(.ٖٓ ُـش ا٠ُ أخشٟ أٝ كغّشٙ رِـش أخشٟ ٗوِٚ)
(ٔ)

 

.ٝطشؿٔش حُوشإٓ ٢ٛ : حُظؼز٤ش ػٖ ٓؼ٘خٙ رِـش أخشٟ
(ٕ)

 

ٝٛزح ٓخ رٛذ ا٤ُٚ حُؼِٔخء ك٢ طؼش٣لْٜ حالفطالك٢ ٌُْٜٝ٘ ه٤ذٝح حُظؼش٣ق رؤٕ طل٢ 

حُظؼز٤ش ػٖ ٓؼ٠٘ حٌُالّ ك٢ ُـش رٌالّ أخش )حُظشؿٔش رـ٤ٔغ ٓؼخ٤ٗٚ ٝٓوخفذٙ كوخُٞح :

 (.ٓغ حُٞكخء رـ٤ٔغ ٓؼخ٤ٗٚ ٝٓوخفذٙك٢ ُـش أخشٟ 
(ٖ)

 

حُظؼز٤ش ػٖ ٓؼخ٢ٗ أُلخظٚ )ٝٛزح حُو٤ذ أ٣نخً حؽظشهٞٙ ك٢ طشؿٔش حُوشإٓ روُْٜٞ : ٢ٛ : 

ٓغ حُٞكخء رـ٤ٔغ ٛزٙ حُٔؼخ٢ٗ ٝحُٔوخفذ(.  ،حُؼشر٤ش ٝٓوخفذٛخ رؤُلخظ ؿ٤ش ػشر٤ش
(ٗ)

 

 رابعاً( جعريف القرآن : 

ٙ ،٣وَشُإٙ ،٣وخٍ :هشأَٙ       ُٝ .ٝٓؼ٠٘ حُوشإٓ ٓؼ٠٘ حُـٔغ ،هشآٗخً هَْشءحً ٝهشحءسً ٝ ،٣ٝوُش
(٘)

 

.حُـٔغ
(٘)

 

 .أفَ ٣ذٍ ػ٠ِ ؿٔغ ٝحؿظٔخع ،ٝرٛذ حرٖ كخسط ا٠ُ إٔ : حُوخف ٝحُشحء ٝحُٜٔضس
(ٙ)

  

  .ًَٝ ؽ٢ء ؿٔؼظٚ كوذ هشأطٚ ،ٝحألفَ ك٢ ٛزٙ حٌُِٔش حُـٔغ

ألٗٚ ؿٔغ ٓخ ك٤ٚ ٖٓ حألكٌخّ ٝحُوقـ ٝحألٓش ٝح٢ُٜ٘ ٝحُٞػذ  ،ٝع٢ٔ حُوشإٓ

.٤ذ ٝؿ٤ش رُيٝحُٞػ
(7)

 

  حٌُالّ حُٔؼـض حُٔ٘ضٍ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ٓلٔذ )ٝحُوشإٓ ك٢ حفطالف حُؼِٔخء ٛٞ: 

. (حٌُٔظٞد ك٢ حُٔقخكق حُٔ٘وٍٞ رخُظٞحطش حُٔظؼزذ رظالٝطٚ
(8)

 

                                                 

 .1/288معجم المغة العربية المعاصرة : (1)
 . 35ينظر: تفسير العثيمين : (2)
 . 414العرفان :  مناهل (3)
 . 1/341عرض ودراسة : -ترجيحات الزركشي في عموم القرآن (4)
 1/128ينظر : لسان العرب :  (5)
 .2/396ينظر : مقاييس المغة : (6)
 . 1/128،ولسان العرب :2/396ينظر : المصدر نفسه : (7)
 .21، ومباحث في عموم القرآن، لصبحي الصالح :17مناهل العرفان : (8)
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 حرفياًترمجة القرآى اإلعجاز يف استحالة 

 .ٝطؼش٣ق حُوشإٓ ػ٠ِ ٛزح حُٞؿٚ ٓظلن ػ٤ِٚ ر٤ٖ حألف٤٤ُٖٞ ٝحُلوٜخء ٝػِٔخء حُِـش
(ٔ)

  

 ْٜٝٓ٘ ٖٓ صحد ك٢ ٛزح حُظؼش٣ق كوخٍ : 

 ،حُٔظؼزذ رظالٝطٚ ،رخُِلع حُؼشر٢ ٛٞ ًالّ هللا ػض ٝؿَ حُٔٞك٠ رٚ ا٠ُ حُ٘ز٢ ٓلٔذ )

 (.حُٔؼـض رِلظٚ ٝٓؼ٘خٙ ،حُٔ٘وٍٞ ا٤ُ٘خ رخُظٞحطش
(ٕ)

 

  .جعريف الحرف (خامساً 

 .ٝٛٞ ٖٓ ًَ ؽ٢ء ؽل٤شٙ ٝكذٙ ،حُلشف : ك٢ حألفَ: حُطشف ٝحُـخٗذ
(ٖ)

  

 ،حُظ٢ طظٌٕٞ ٜٓ٘خ حٌُِٔش ك٢ حُِـش ،حُؼٔخ٤ٗش ٝحُؼؾشٕٝ ،ٝحُلشف : حكذ كشٝف حُٜـخء

.ٝطغ٠ٔ ك٢ حُؼشر٤ش كشٝف حُٔؼخ٢ٗ ٢ٛٝ كشٝف حُٔؼـْ
(ٗ)

 

ٝٛٞ ٣ذٍ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ك٢ ؿ٤شٙ  ،حُلشف ،حُلؼَ ،حالعْ –ٝٛٞ أكذ أهغخّ حٌُِٔش حُؼالػش 

 .٣ٝشرو ر٤ٖ أؿضحء حٌُالّ
(٘)

 

.طشرو أهشحف حٌُِٔش ٝع٤ٔض كشٝف حُظٜـ٢ ألٜٗخ
(ٙ)

 

 أًىاع الرتمجة  :ادلطلب الثاًي
٣الكع حُ٘خظش ك٢ رؼل حٌُظذ ٝحُذسحعخص كذ٣ؼخً ٓطٞال ػٖ ٓلّٜٞ حُظشؿٔش رخػظزخس 

 أهغخٜٓخ ك٤غ ٣ؾظٜش طوغ٤ٜٔخ ػ٠ِ هغ٤ٖٔ : 

 القسم األول : الحرجمة الحرفية: 

ٓغ حُٔلخكظش ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُٔؼخ٢ٗ ٖٓ  ،٣ٝوقذ رٜخ ٓلخًخس حألفَ ك٢ ٗظٔٚ ٝطشط٤زٚ

ٝػ٠ِ حُٔظشؿْ إٔ ٣٘وَ ًَ ُلظش ك٢ حُوشإٓ ا٠ُ ٓخ ٣ٔخػِٜخ ك٢ حُِـش  ،ؿ٤ش ؽشف

 .ٝطغ٠ٔ ٛزٙ حُظشؿٔش حُِلظ٤ش أٝ حُٔغخ٣ٝش ،حُٔظشؿْ ا٤ُٜخ ٓؼالً رٔؼَ
(ٔ)

 

                                                 

 .21، ومباحث في عموم القرآن، لصبحي الصالح :17مناهل العرفان : (1)
 . 17تأمالت قرآنية :  (2)
 .393ينظر : الكميات : (3)
 .1/476، ومعجم المغة العربية المعاصرة :23/128ينظر : تاج العروس :  (4)
 .1/476ينظر : ومعجم المغة العربية المعاصرة : (5)
 . 393ينظر : الكميات :  (6)
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 حرفياًترمجة القرآى اإلعجاز يف استحالة 

 هخٍ حُزٛز٢ : )أٓخ حُظشؿٔش حُلشك٤ش رخُٔؼَ: كٔؼ٘خٛخ إٔ ٣ظشؿْ ٗظْ حُوشإٓ رِـش أخشٟ 

طلخ٤ًٚ كزٝحً رلزٝ، رل٤غ طلَ ٓلشدحص حُظشؿٔش ٓلَ ٓلشدحطٚ، ٝاعِٞرٜخ ٓلَ 

(.أعِٞرٚ، كظ٠ طؾَٔ حُظشؿٔش ٓخ طلِٔٚ ٗظْ حألفَ ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ حُٔو٤ذس ر٤ٌل٤خطٜخ
(ٕ)

 

 القسم الثاني : الحرجمة الحفسيرية : 

إٔ ٣لْٜ حُٔظشؿْ ٓؼ٠٘ حألفَ ػْ ٣ظشؿٔٚ ا٠ُ ُـش أخشٟ ػٖ هش٣ن ؽشف ؿخٓل 

ٝإٔ ٣لغش  ،ٝطٞم٤ق ٓؼخ٤ٗٚ دٕٝ حالُظضحّ رٌَ ُلظش ٝحعظزذحٍ ٓخ ٣ٞحكوٜخ رٜخحألفَ 

حُوشإٓ أٝال رخُِـش حُؼشر٤ش ػْ ٣ظشؿْ ٛزح حُظلغ٤ش. 
(ٖ)

 

ٝحُظشؿٔش حُظلغ٤ش٣ش ال طشحػ٠ ك٤ٜخ طِي حُٔلخًخس ُألفَ ك٢ ٗظٔٚ ٝطشط٤زٚ، رَ حُْٜٔ 

حُٔؼ٣ٞ٘ش أ٣نخً ألٕ ك٤ٜخ كغٖ حُظق٣ٞش ُِٔؼخ٢ٗ ٝحألؿشحك، ُٜٝزح طغ٠ٔ رخُظشؿٔش 

.كغٖ طق٣ٞش حُٔؼخ٢ٗ ٝحألؿشحك ك٤ٜخ ؿؼِٜخ طؾزٚ حُظلغ٤ش ٝٓخ ٢ٛ رظلغ٤ش
(ٗ)

  

ٝٛزح حٌُالّ ٣لظخؽ ا٠ُ طؤَٓ ٝآؼخٕ ٗظش، كظوغ٤ْ طشؿٔش حُوشإٓ ا٠ُ كشك٤ش ٝطلغ٤ش٣ش 

ٛٞ طوغ٤ْ حكظشحم٢ ال كو٤و٢ ألٗٚ ٣غظل٤َ إٔ ٣ظلون ٓخ ٣غ٠ٔ رخُظشؿٔش حُلشك٤ش 

 ك٢ ًظخرٚ حٌُش٣ْ ُغزز٤ٖ سث٤غ٤٤ٖ :  ٌُالّ هللا ػض ٝؿَ

٘ضالً رخُِغخٕ حُؼشر٢ ُٓ ٝٝفلٚ هللا طؼخ٠ُ ُٚ رؤٗٚ ػشر٢ ك٢ هُٞٚ:   ،حألٍٝ : ًٕٞ حُوشإٓ 

(٘) چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    چ 
پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  ٝهخٍ : 

(ٙ) چڀ     ٺ  
          .كبرح حخشؽ ػٖ حُؼشر٤ش ُْ ٣ؼذ هشآٗخ 

                                                                                                                                            

 ، مواصفات الترجمة المعدة لالستعمال في مجال 414ينظر : مناهل العرفان : (1)
 . 71-74، ومع اإلمام الشاطبي في مباحث عموم القرآن :14-9الدعوة 

 . 1/19التفسير والمفسرون:  (2)
، وترجمة القرآن 1/342، ترجيحات الزركشي في عموم القرآن :1/19ينظر: المصدر نفسه : (3)

 . 13لمعبيد:
 . 414ينظر: مناهل العرفان :  (4)
 . 2سورة يوسف :  (5)
 . 3سورة فصمت :  (6)

issn
issn
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 م 2013كاًىى الثاًي  –العذد الرابع عشر  –الرابع  اجمللذ جملة جاهعة األًبار للعلىم اإلسالهية 

 حرفياًترمجة القرآى اإلعجاز يف استحالة 

ڀ  ٺ  ٺ   ڀچ  حُٞحسد ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ك٢ هُٞٚ :ٝح٥خش حُظلذ١ ٝحإلػـخص 

(ٔ)   چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ   
.  

ٝارح ًخٕ هللا طؼخ٠ُ هذ طلذٟ رخإلط٤خٕ رٔؼَ ٛزح حُوشإٓ أٝ رزؼل ٖٓ عٞسٙ أٝ رغٞسس 

  .كزـ٤شٛخ ٖٓ رخد أ٠ُٝ ،ٓ٘ٚ أٝ رلذ٣غ ٖٓ ٓؼِٚ رِـظٚ ٗلغٜخ

كزًش إٔ حُٔظشؿْ ك٢ حُظشؿٔش  ؛حُضسهخ٢ٗ حُلشم ر٤ٖ حُوغ٤ٖٔ ٖٓ حُظشؿٔشٝهذ ٝمق 

حُلشك٤ش ٣وقذ ا٠ُ ًَ ًِٔش ك٢ حألفَ ك٤لٜٔخ ػْ ٣غظزذٍ رٜخ ًِٔش طغخ٣ٜٝخ ك٢ حُِـش 

حألخشٟ ٓغ ٝمؼٜخ ٓٞمؼٜخ ٝاكالُٜخ ٓلِٜخ ٝحٕ أدٟ رُي ا٠ُ اخلخء حُٔؼ٠٘ حُٔشحد 

 عظؼٔخٍ حٌُالّ ك٢ حُٔؼخ٢ٗ حُٔشحدس. ٖٓ حألفَ رغزذ حخظالف حُِـظ٤ٖ ك٢ ٓٞحهغ ح

أٓخ حُظشؿٔش حُظلغ٤ش٣ش كخٕ حُٔظشؿْ ٣ؼٔذ ا٠ُ حُٔؼ٠٘ حُز١ ٣ذٍ ػ٤ِٚ طش٤ًذ حألفَ  

ك٤لٜٔٚ ػْ ٣قزٚ ك٢ هخُذ ٣ئد٣ٚ رخُِـش حألخشٟ ٓٞحكوخً ُٔشحد فخكذ حألفَ ٖٓ ؿ٤ش 

إٔ ٣ٌِق ٗلغٚ ػ٘خء حُٞهٞف ػ٘ذ ًَ ٓلشدس ٝال حعظزذحٍ ؿ٤شٙ رٚ ك٢ ٓٞمؼٚ. 
(ٕ)

  

ػ٠ِ ٓخ طوذّ كبٕ سحػ٠ حُٔظشؿْ طشط٤ذ أُلخظ حُوشإٓ كظِي طشؿٔش كشك٤ش أٝ  ٝر٘خءً 

ٝحٕ ُْ ٣شحِع ك٤ٜخ حُظشط٤ذ كظِي طشؿٔش حُوشإٓ حُظلغ٤ش٣ش أٝ  ،ُلظ٤ش أٝ ٓغخ٣ٝش

  .حُٔؼ٣ٞ٘ش

(ٖ) ژڌ  ڎ  ڎ  ڈژ ٓؼخٍ رُي : هُٞٚ طؼخ٠ُ : 
 . 

 (ڎ ػْ ) (ڌك٤ظشؿْ ) ،ًِٔش كخُظشؿٔش حُلشك٤ش: إٔ ٣ظشؿْ ًِٔخص ٛزٙ ح٣٥ش ًِٔشً 

   (.ڈػْ ) (ڎ ػْ )

ٝحُظشؿٔش حُظلغ٤ش٣ش : إٔ ٣ظشؿْ ٓؼ٠٘ ح٣٥ش ًِٜخ روطغ حُ٘ظش ػٖ ٓؼ٠٘ ًَ ًِٔش 

 .٢ٛٝ هش٣زش ٖٓ ٓؼ٠٘ حُظلغ٤ش حإلؿٔخ٢ُ ،ٝطشط٤زٜخ
(ٗ)

  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ هُٞٚ طؼخ٠ُ :  ،ٝٓؼخالً آخش ُظغظٞمق حُقٞسس حُـ٤ِش ُِوخسة

(ٔ) .چٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  
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 م 2013كاًىى الثاًي  –العذد الرابع عشر  –الرابع  اجمللذ جملة جاهعة األًبار للعلىم اإلسالهية 

 حرفياًترمجة القرآى اإلعجاز يف استحالة 

حُظشؿٔش حُلشك٤ش : إٔ ٣ؤط٢ حُٔظشؿْ رٌالّ ٖٓ حُِـش حُٔظشؿْ ا٤ُٜخ ٣ذٍ ػ٠ِ ح٢ُٜ٘ ػٖ 

 سرو ح٤ُذ ك٢ حُؼ٘ن ٝػٖ ٓذٛخ ؿخ٣ش حُٔذ ٓغ ٓشحػخس طشط٤ذ حألفَ ٝٗظخٓٚ رخٕ طؤط٢ 

 ٓنٔشحً ك٤ٚ كخػِٚ ٌٝٛزح.   رؤدحس ح٢ُٜ٘ أٝال، ٤ِ٣ٜخ حُلؼَ ح٢ُٜ٘ٔ ػ٘ٚ ٓظقالً رٔلؼُٞٚ ٝ

ٌُٖٝ ٛزح حُظؼز٤ش حُـذ٣ذ هذ ٣خشؽ ك٢ أعِٞد ؿ٤ش ٓؼشٝف ٝال ٓؤُٞف ك٢ طل٤ْٜ 

حُٔظشؿْ ُْٜ ٓخ ٣ش٢ٓ ا٤ُٚ حألفَ ٖٓ ح٢ُٜ٘ ػٖ حُظوظ٤ش ٝحُظزز٣ش رَ هذ ٣غظٌ٘ش 

حُٔظشؿْ ُْٜ ٛزح حُٞمغ حُز١ ف٤ؾ رٚ ٛزح ح٢ُٜ٘ ٣ٝوُٕٞٞ ٓخ رخُٚ ٠ٜ٘٣ ػٖ سرو ح٤ُذ 

  .ٖ ٓذٛخ ؿخ٣ش حُٔذرخُؼ٘ن ٝػ

حُٔشحد ارح أسدص طشؿٔض ٛزح حُ٘ظْ طشؿٔش طلغ٤ش٣ش : كخٗي رؼذ إٔ طلْٜ حُٔشحد ٝٛٞ 

طؼٔذ ا٠ُ ٛزٙ حُظشؿٔش كظؤط٢  ،ح٢ُٜ٘ ػٖ حُظوظ٤ش ٝحُظزز٣ش ك٢ أرؾغ فٞسس ٓ٘لشس ٜٓ٘خ

ٜٓ٘خ رؼزخسس طذٍ ػ٠ِ ٛزح ح٢ُٜ٘ حُٔشحد ك٢ أعِٞد ٣ظشى ك٢ ٗلظ حُٔظشؿْ ُْٜ أًزش 

حألػش ك٢ حعظزؾخع حُظوظ٤ش ٝحُظزز٣ش، ٝال ػ٤ِي ٖٓ ػذّ سػخ٣ش حألفَ ك٢ ٗظٔٚ 

ٝطشط٤زٚ حُِلظ٢. 
(ٕ)

 

 حكن الرتمجة احلرفية: ادلطلب الثالث
طشؿٔش حُوشإٓ ا٠ُ ؿ٤ش حُؼشر٤ش كشك٤خً، كخإلؿٔخع ٓ٘ؼوذ ػ٠ِ ُؼِٔخء حُٔغ٤ِٖٔ كٌْ ك٢ 

طلَ ٛزٙ حُظشؿٔش ٓلَ حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ  ،ػذّ ؿٞحص طشؿٔش حُوشإٓ طشؿٔش كشك٤ش

حُؼشر٢. 
(ٖ)

 

أ١ ػذّ آٌخٕ ٝهٞػٜخ  ،ٝهذ كٌْ ػ٠ِ ٛزٙ حُظشؿٔش رخالعظلخُش حُٔخد٣ش ٝحُؾشػ٤ش

 .ٝكشٓش ٓلخُٝظٜخ ؽشػخً  ،ػخدس
(ٗ)

 

ًظلش٣ق حُوشإٓ ٝطزذ٣ِٚ، ًٔخ حػظشٟ حُظٞسحس  ،عظئد١ ا٠ُ ٓلخعذ ٝحٕ ٛزٙ حُظشؿٔش

أٝ طشؿٔش  ،ٝحإلٗـ٤َ، كخألٗخؿ٤َ مخع أفِٜخ حُؼزش١ ُْٝ ٣زن اال طشؿٔظٜخ ح٤ُٞٗخ٤ٗش
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 م 2013كاًىى الثاًي  –العذد الرابع عشر  –الرابع  اجمللذ جملة جاهعة األًبار للعلىم اإلسالهية 

 حرفياًترمجة القرآى اإلعجاز يف استحالة 

ٝحُغزذ ك٢ رُي طشؿٔظٜخ ٖٓ حُؼزش٣ش، ٌٝٛزح ٣ٌٕٞ حُوشإٓ ُٞ عٞؿ٘خ  ،رؼنٜخ

 .ٌُٖٝ حُطش٣ن ٓغذٝدس حرظذحءً  ،طشؿٔظٚ
(ٔ)

  

 ٝٓخخسؽ كشٝكٜخ ٤ُغض ًٔخخسؽ  ،طشؿٔش حُوشإٓ كشك٤خً ا٠ُ ُـخص أؿ٘ز٤ش٤ًٝق ٣ٌٖٔ 

.ٝػذد كشٝف ٛـخثٜخ هذ ٣ض٣ذ ٝهذ ٣٘وـ ،حُلشٝف حُؼشر٤ش
(ٕ)

 

ٝرٜزح هخٍ حُضٓض٢ٓ
(ٖ)

 ك٢ ٓ٘ظٞٓظٚ :  

ْٕ رٚ ٣ُظَشؿُْ  ُّ                هِشحءسٌ ٝح  .رـ٤ش ُلع حُؼشر٢ طُلش
(ٗ)

 

 عؤرًش رؼنخ ٜٓ٘خ :  ،أعزخٌد كخُض دٕٝ رُي عظلخُش طشؿٔش حُوشإٓ رٜزح حُٔلّٜٞٝال

إ حُٔلشدحص حألؿ٘ز٤ش ال طغظط٤غ ٗوَ حُظالٍ حُظ٢ طلِٜٔخ حٌُِٔخص ٝحُٔلشدحص  .ٔ

 .حُؼشر٤ش

ال )طن٤٤ن ٓؼخ٢ٗ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ا٠ُ ٓؼخٕ ٝٓلخ٤ْٛ ٓلذدس رخُِـش حألخشٟ ع٤ئد١  .ٕ

ٖٓ  ٝٛزح ٣ؼّشك حُوشإٓ ا٠ُ ٗٞع ،ا٠ُ كوذحٕ ٓؼخٕ أعخع٤ش ٜٝٓٔش (ٓلخُش

 حُـٔٞك.

إ ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ حٌُؼ٤ش ٖٓ حٌُِٔخص ال ٓوخرَ ُٜخ ك٢ حُِـش حُظ٢ ٣ظشؿْ ا٤ُٜخ،  .ٖ

ػْ ارح ٗوِض ٛزٙ  ،ك٤نطش حُٔظشؿْ ا٠ُ حإلط٤خٕ رٔخ ٣ذٍ ػ٤ِٜخ ٓغ ؽ٢ء ٖٓ حُظـ٤٤ش

ِْٝٛ ؿشحً.  ،حُظشؿٔش ا٠ُ ُـش أخشٟ ٣لذع ك٤ٜخ ؽ٢ء ٖٓ حُظـ٤٤ش
(٘)

 

ٝحُٔغظل٤َ ٣لشّ هِزٚ  ،ٝٛٞ ٓغظل٤َ ،ٝؿذ ٓؼَ ُِوشإٓ ،إ ٝؿذص ٛزٙ حُظشؿٔش .ٗ

 الٕ هِزٚ ػزغ.  ،ؽشػخً 
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 م 2013كاًىى الثاًي  –العذد الرابع عشر  –الرابع  اجمللذ جملة جاهعة األًبار للعلىم اإلسالهية 

 حرفياًترمجة القرآى اإلعجاز يف استحالة 

ٝٛٞ ٓ٘خف إلػزخص  ،حدػ٤٘خ ٝؿٞد ٓؼَ حُوشإٓ ،ارح ٝؿذص ٛزٙ حُظشؿٔش حُلشك٤ش .٘

ٝٛزح ال ٣ـٞص  ،ٝػّشك ُِن٤خع ،ٝرٜزح ٣٘قشف حُ٘خط ػٖ حألفَ ،ػـض حُزؾش

 ٝال ٣شمخٙ ٓغِْ. 

 ٝحُٔطِٞد ٝكذس حألٓش. ،٘خط ٝحخظِلٞحإ ٝؿذص حُظشؿٔش حُلشك٤ش حكظشم حُ .ٙ

 .ُْٝ ٣زن ُٞفلٚ رخُؼشر٤ش ًز٤ش كخثذس ،إ ٝؿذص طقذػض ُـش حُوشإٓ .7

 ك٤ٌق  ،حٗؼوذ حإلؿٔخع ػ٠ِ ػذّ ؿٞحص سٝح٣ش حُوشإٓ رخُٔؼ٠٘، ٓلخكظش ػ٠ِ ُلظٚ .8

 ٣ـٞص حُظشؿٔش حُلشك٤ش حُظ٢ ٢ٛ ٛـش ُِلظٚ. 

إ ًِٔخص حٌُظذ حُغٔخ٣ٝش ٣غظخشؽ ٜٓ٘خ رؼل حإلؽخسحص ٝأكٌخّ رطش٣ن  .9

حُلغخد، كبرذحُٜخ رخُظشؿٔش ٣غذ ٛزح حُطش٣ن ٣ٝلوذ ٛزٙ حُلٞحثذ ٝحُظ٢ ٢ٛ ؿِٔش ٖٓ 

ٝٛٞ ٓخ ٣غ٠ٔ رخإلػـخص حُؼذد١.  ،ٓؼـضحطٚ
(ٔ)

  

 فقذاى النص احلريف لرتكيبه: ادلبحث الثاًي
ٝكشٝف، ٝٛ٘خى ط٘خعن ٣ِٔغٚ حُوخسة ر٤ٖ  ٣ظؤُق حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ٖٓ أعٔخء ٝأكؼخٍ

ٝاكٌخّ حُغزي  ،ٝدهش حُظشط٤ذ ،كشٝكٚ ًِٝٔخطٚ ٝؿِٔٚ ٖٓ ك٤غ ٓظخٗش حألؿضحء

ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ٗـ٤ش كشكخً أٝ ٗغظزذٍ ًِٔش رؤخشٟ أٝ ٗئُق ؿِٔش طؼط٢ ٗلظ  ،ٝحُ٘غن

  .حإل٣وخع ٝحُ٘ـْ ٝحُلشًش ٝحُؼوَ ٝحُذالُش

 ٣وٍٞ ٓقطل٠ ٓلٔٞد: 

. ال طظوذّ ًِٔش ػ٠ِ ًِٔش اال .كٌخّ ك٢ ًَ ُلظش ٝك٢ ًَ كشفإ حالٗنزخه ٝحإل)

 (رغزذ ٝال طظؤخش اال رغزذ
(ٕ)

(ٖ).ژڳ           ڳ  ڳ    گژ هخٍ طؼخ٠ُ  
  

رَ ٓخ ٖٓ كشًش أٝ ٗزشس ال طؤخز  ،كٔخ ٖٓ ُلظش أٝ كشف ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ ٓوخٓٚ ؿ٤شٙ

 ٌٓخٜٗخ ك٢ رُي حُز٤خٕ حُٔؼـض. 

شٝكٜخ، ٝحعظوشحس ٛزٙ حٌُِٔخص حالٗغـخّ ر٤ٖ حٌُِٔخص ٝكٝٗـذ حُشحكؼ٢ هذ طٌِْ ػ٠ِ 

ٝال  ،ٌٓخٜٗخ، ٝػذّ حالمطشحد ك٢ كشٝكٜخ، كال طـذ ًِٔش ٝحكذس هِوش أٝ ٗخكشسك٢ ا

 .أٝ ٣قِق ؿ٤شٙ ٤ُلَ ٓلِٚ ،٣ٞؿذ كشف هذ أص٣َ ػٖ ٓٞمؼٚ
(ٔ)
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 حرفياًترمجة القرآى اإلعجاز يف استحالة 

 ٝهخٍ رؼل حُؼِٔخء ػٖ حُوشإٓ:

 (.ػْ أد٣ش ُغخٕ حُؼشد ػ٠ِ ُلظش أكغٖ ٜٓ٘خ ُْ طٞؿذ ،ُٞ ٗضػض ٖٓ ُلظش)
(ٕ)

  

كظشؿٔش حُوشإٓ طشؿٔش طئد١ ؿ٤ٔغ ٛزٙ حُخقخثـ ك٢ كشٝكٚ ًِٝٔخطٚ ٛزح ؽ٢ء 

 كال ٣غظوَ  ،ٓظؼزس، ألٗٚ ك٢ هٔش حُؼشر٤ش ٖٓ ك٤غ خٞحؿ حُظشح٤ًذ ٝأعشحس حألعخ٤ُذ

 رؤدحثٚ ُغخٕ رِـش أخشٟ. 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  چ كِٞ أسحد اٗغخٕ إٔ ٣ظشؿْ هُٞٚ طؼخ٠ُ 

(ٖ) چٹ
ٝػٖ  ،طشؿٔش كشك٤ش ألط٠ رٌالّ ٣ذٍ ػ٠ِ ح٢ُٜ٘ ػٖ سرو ح٤ُذ ك٢ حُؼ٘ن 

ٝٓؼَ ٛزح حُظؼز٤ش ك٢ حُِـش حُٔظشؿْ ا٤ُٜخ سرٔخ ًخٕ ال ٣ئد١ حُٔؼ٠٘  ،ٓذٛخ ؿخ٣ش حُٔذ

حُز١ هقذٙ حُوشإٓ، رَ هذ ٣غظٌ٘ش فخكذ طِي حُِـش ٛزح حُٔٞمغ حُز١ ٢ٜ٘٣ ػ٘ٚ 

٣ٝوٍٞ ك٢ ٗلغٚ : حٗٚ ال ٣ٞؿذ ػخهَ ٣لؼَ ر٘لغٚ ٛزح حُلؼَ حُز١ ٠ٜٗ ػ٘ٚ  ،ُوشإٓح

ٝال ٣ذٝس رخِذ فخكذ ٛزٙ  ،ٝحُغخش٣ش ٓ٘ٚ ،حُوشإٓ، ألٗٚ ٓؼ٤ش ُِنلي ػ٠ِ كخػِٚ

 حُِـش حُٔؼ٠٘ حُز١ أسحدٙ حُوشإٓ ٝهقذٙ ٖٓ ٝسحء ٛزح حُ٘ظْ حُزذ٣غ. 

كبٗٚ ٣ؤط٢ رخ٢ُٜ٘ ػٖ حُظزز٣ش  ،أٓخ ارح أسحد إٔ ٣ظشؿْ ٛزٙ حُـِٔش طشؿٔش طلغ٤ش٣ش

َس٣ٖ رقٞسس ؽ٤٘ؼش ،ٝحُظوظ٤ش َٞ كغزٔخ ٣٘خعذ أعِٞد طِي  ،٣٘لش ٜٓ٘خ حإلٗغخٕ ،ٓق

 ،ٖٝٓ ٛزح ٣ظٜش إٔ حُـشك حُز١ أسحدٙ هللا طؼخ٠ُ ك٢ ٛزٙ ح٣٥ش ،حُِـش حُٔظشؿْ ا٤ُٜخ

 .دٕٝ حُظشؿٔش حُلشك٤ش ،٣ٌٕٞ ٓلٜٞٓخً رٌَ عُٜٞش ٝٝمٞف ك٢ حُظشؿٔش حُظلغ٤ش٣ش
(ٗ)

 

 كخؽظشه ك٤ٜخ أٓشحٕ :  ،ٝارح ًخٗض طشؿٔش حُوشإٓ طشؿٔش كشك٤ش

 حألٍٝ : ٝؿٞد ٓلشدحص ك٢ ُـش حُظشؿٔش ٓغخ٣ٝش ُٔلشدحص حُوشإٓ.

كظ٠ ٣ٌٖٔ  ،حُؼخ٢ٗ: ٝؿٞد مٔخثش ٝسٝحرو ك٢ ُـش حُظشؿٔش ٓغخ٣ٝش ُشٝحرو حُوشإٓ

ٔش اكالٍ ًَ ٓلشد ٖٓ حُظشؿٔش ٓلَ ٗظ٤شٙ ٖٓ حألفَ ًٔخ ٛٞ حُٔؾشٝه ك٢ حُظشؿ

  .حُلشك٤ش

                                                                                                                                            

 . 142، والمعجزة الكبرى:214ينظر : بالغة القرآن في ادب الرافعي : (1)
 . 2/234لعرفان :، ومناهل ا2/124االتقان :  (2)
 . 29سورة االسراء :  (3)
 .1/22ينظر: التفسير والمفسرون: (4)
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ٝحالعظلخُش ا٣ـخالً، ٣ٝـؼَ حُظشؿٔش ػشمش ُِ٘وذ  ،ٝٛزح ٣ض٣ذ حُظؼزس حعظللخالً 

.ٝحُشد
(ٔ)

 

ٝأػط٤ظٜخ ُؾخـ  ،ٓوطٞػش ؽؼش٣ش أٝ هقش ،ُٝٞ حٗي أط٤ض رٌالّ ؿ٤ش حُوشإٓ

ال ططِؼٚ ػ٠ِ حُظشؿٔش  ،ػْ طوٍٞ ُطشف ػخُغ ،٣ظشؿٜٔخ ا٠ُ حالٗـ٤ِض٣ش أٝ حُلشٗغ٤ش

الٕ ًالً ْٜٓ٘  ،كخٕ حٌُالّ ٝحُظشؿٔش ال ٣ظطخرن ٓغ حألٍٝ ،ُؼشر٤شأػذٙ ا٠ُ ح ،حأل٠ُٝ

ٝهذ ٣لّشف ك٢ حُٔؼ٠٘ حُٔظشؿْ ُؼذّ  ،٣٘ظش ا٠ُ ٓؼ٠٘ ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ ٣غزن رٛ٘ٚ ا٤ُٚ

الٕ حُِلظش حُٞحكذس  ،كٜٔٚ ُٔؼخ٢ٗ حُؼشر٤ش، كبرح أس٣ذ اػخدطٚ ا٠ُ حألفَ طؼزس ػ٤ِٚ رُي

 .ك٢ حُؼشر٤ش ُٜخ ػذس ٓؼخٕ
(ٕ)

 

ٝال طغظط٤غ أ١ طشؿٔٚ إٔ طؼزش ػٖ كشٝهٚ )ط. س٣غِش:  .حُزخكغ حُلشٗغ٢ ؿخى٣وٍٞ 

ٙ ك٢ ُـظٚ حُظ٢ ًظذ رٜخ ُظظٌٖٔ ٖٓ ٣ٝـذ إٔ طوشأ ،حُذه٤وش حُٔؾزؼش رخُلغخع٤ش حُؾشه٤ش

ار  ،.. ٝال طغظط٤غ حُظشؿٔخص إٔ ط٘وَ ػشٝطٚ حُِـ٣ٞش.طزٝم ؿِٔٚ ٝهٞطٚ ٝعٔٞ ف٤خؿظٚ

(.ٜخ صٛشس هطلض ٖٓ ؿزٝسٛخ٣زرَ ؿٔخٍ حُِـش ك٢ حُظشؿٔخص ًؤٗ
(ٖ)

  

ٝألؿَ حُٞهٞف ػ٠ِ حُخَِ حُلخفَ ٖٓ خالٍ طشؿٔش حُوشإٓ حٌُش٣ْ ا٠ُ حُِـخص 

عؤرًش رؼل حُ٘ٔخرؽ ُزؼل حُِـخص ٝعؤهظقش  ،حألخشٟ ػ٘ذ طشؿٔش حُ٘ـ كشك٤خً 

 ػ٠ِ ػالػش ٜٓ٘خ ٢ٛٝ : حالٗـ٤ِض٣ش ٝحُلخسع٤ش ٝحُظش٤ًش. 

 أوالً: الحغيير والحبديل الحاصل في جرجمة النص القرآني إلى اللغة االنجليسية : 

ارح ًخٗض حُلشٝف حألػـ٤ٔش حُظ٢ ٣شحد ًظخرش حُوشإٓ رٜخ ال طـ٢٘ ؿ٘خء ػٖ حُلشٝف 

ُ٘وقٜخ ًلشٝف حُِـش حالٗـ٤ِض٣ش، كال ؽي إٔ ٣ٔظ٘غ ًظخرش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ  ،حُؼشر٤ش

 ػٖ ٓؼ٘خٛخ حُٔشحد رٜخ.  ُٔخ ك٤ٜخ ٖٓ طلش٣ق حٌُِٔش ،رٜخ

 ٝعؤًظل٢ رو٤َِ ٖٓ حُؾٞحٛذ طـ٢٘ ػٖ حٌُؼ٤ش : 

(ٗ) ژۉ  ې  ژ  ٚ طؼخ٠ُ:ــــــــــك٢ هُٞ
 كؼـض  (surprised)كظشؿْ حُلؼَ رـ  

                                                 

 .2/116ينظر: مناهل العرفان ك (1)
 . 45ينظر : شرح منظومة الزمزي في عموم القرآن : (2)
 .19قالوا عن القرآن:  (3)
 .23سورة مريم :  (4)
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حُٔظشؿْ ػٖ كْٜ ٓؼ٠٘ حُٜٔضس ك٢ حُظؼذ٣ش ٝحُغزز٤ش ظخٗخً ا٣خٙ حُلؼَ )كخؿؤ( ٝحُلؼَ ٛ٘خ 

. (drove her)٣ؼ٢٘ : 
(ٔ)

  

 ٣ٝ٘طزن حُلخٍ ػ٠ِ حٌُِٔخص ح٥ط٤ش ٝحُظ٢ ٤ُظ ُٜخ ٗظخثش ٓلشدس ك٢ حُِـش حالٗـ٤ِض٣ش : 

 . to cause death –أٓخص 

 . to be exorbitant –هـ٠ 

  .to be truthful –فذم 

 . to be extravagant –أعشف 

 ٝؿ٤شٛخ ًؼ٤ش. 

رـِٔش ٌٓٞٗش ٖٓ كؼَ ٝكخػَ  ،ٝحك٤خٗخً طظشؿْ حٌُِٔش حُٞحكذس ك٢ حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ

. ژگ  ژ  ٝٓلؼ٤ُٖٞ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ :
(ٕ)

 

Suffice thee them and (God) will. .
(ٖ)

 

ۈئ    ژٖٝٓ حالخطخء حُظ٢ طشؿْ رٜخ حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ٓؼ٠٘ حعظٟٞ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ : 

(ٗ).ژی     ی  ی  ی       ىئۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  ىئ  ىئ
  

  (سكغ ٗلغٚ ا٠ُ حُغٔخءػْ )رٔخ فخس ٓؼ٘خٙ 

He lifted himself to heaven hen  

هقذ ٝػٔذ( رذ٤َُ فِش حُلؼَ )سكغ( رَ ٓؼ٘خٛخ ك٢ ٛزٙ ح٣٥ش ) (حعظٟٞ)٤ُٝظ ٓؼ٠٘ 

 (.ا٠ُ)
(٘)

  

(ٙ).ژٱ   ژ طشؿْ رؼنْٜ هُٞٚ طؼخ٠ُ : 
 ٌٛزح  

 By the after noon  

 

                                                 

 . 26وقفة مع بعض الترجمات االنجميزية لمعاني القرآن الكريم : (1)
 . 137سورة البقرة:  (2)
 . 26وقفة مع بعض الترجمات االنجميزية لمعاني القرآن الكريم: (3)
 .29سورة البقرة :  (4)
 .12-11وفقة مع الترجمات االنكميزية لمعاني القرآن الكريم : (5)
 . 1سورة العصر : (6)
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ٝٛٞ ؿ٤ش حُٔوقٞد ٖٓ ًِٔش رٔخ ؿؼَ حُلظشس حُض٤٘ٓش ٓلذدس رلظشس ٖٓ كظشحص حُٜ٘خس 

 .حُؼقش حُظ٢ طغظـشم حُضٖٓ ًِٚ أٝ حُلظشس حُؼظ٤ٔش ٓ٘ٚ
(ٔ)

  

(ٕ) ژہ  ژ ًٔخ طشؿْ ؿٞسؽ ع٤َ ًِٔش 
٢ٛٝ أهزق ًِٔش ك٢ حُِـش  (harlot)رٌِٔش  

حال٤ٌِٗض٣ش ك٢ ٛزح حُغ٤خم ٝطؼ٢٘ )حُغخهطش(، ًٝخٕ ٖٓ حألكنَ إٔ طغظؼَٔ 

(unchaste) ُٝؼِش ٓخ عَٜ  ،٢ٛٝ حُظ٢ حعظؼِٜٔخ حس٣ش١ ٣ٝٞعق ػ٢ِ ك٢ طشؿٔظٜٔخ

 ٜذ ـــــــزٙ حُِلظش حُ٘خر٤ش  ٝؿٞدٛخ ك٢ ًظذ حُؼــــــــظخذحّ ٛـــحع (sale)٤َ ــــــػ٠ِ ع

.ذ٣ذـــــــذ٣ْ ٝحُــــــــــحُو
(ٖ)

 

حالٗـ٤ِض٣ش ٝٛزح ٝرٜزح ٣لوذ حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ حٌُؼ٤ش ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ ػ٘ذ طشؿٔظٚ ا٠ُ حُِـش 

 الٕ حُوشإٓ ًٔخ ٣وٍٞ حُلش٣ذ ؿ٤ّٞ :  ،ٖٓ اػـخص حُوشإٓ

.ٌٖ طشؿٔظٜخ دٕٝ إٔ طلوذ ه٤ٔظٜخ(حُوشإٓ ٖٓ حُ٘قٞؿ حألدر٤ش حُؼخ٤ُٔش  حُظ٢ ال ٣ٔ)
(ٗ) 

 

.ه٤ٔظٜخ(
(ٗ) 

 

 الحغيير والحبديل الحاصل في جرجمة النص القرآني إلى اللغة الفارسية:  (ثانياً 

حُِـخص حألخشٟ كبٜٗخ ٣ق٤زٜخ حُظـ٤٤ش ٝحُظزذ٣َ ػ٘ذ أٓخ حُِـش حُلخسع٤ش كلخُٜخ كخٍ 

ٝعؤػشك رؼل حُ٘ٔخرؽ ُ٘ظز٤ٖ ٓخ طلؼِٚ حُظشؿٔش رخألفَ ٖٓ  ،طشؿٔش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ

 ٝؿ٤ش رُي ٖٓ أٝؿٚ حُخَِ.  ،امخػش ُِٔؼ٠٘ ٝحخظالف ك٢ حُظشط٤ذ

(٘) ژۇ  ۇ         ۆ  ۆ    ژ  كل٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ  :
 

٤ِ٣ز ٣خآٜٗخ ٓذحٛ٘ش ٝٓذسح٢ً٘ طخآٜٗخ ْٛ ر٘لخم رخطٞ ًخكشحٕ رغ٤خس ّٝ )طشؿٔض روُٞٚ :

ٓذحسح ً٘٘ذ(. 
(ٙ)

  

                                                 

 . 377ينظر: القرآن الكريم من المنظور االستشراقي: (1)
 . 24سورة مريم : (2)
 . 377ينظر : القرآن الكريم من المنظور االستشراقي: (3)
 .74اإلسالم، لجيوم : (4)
 . 9سورة القمم : (5)
حول الترجمة الفارسية لمعاني القران الكريم، د.احمد الحسيني، مجمة البحوث  (6)

 .44/298االسالمية:
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أ١ اٗٚ أمخف ا٤ُٜخ ٖٓ حُٔؼ٠٘ حُز١ كٜٔٚ كوخٍ : إ حٌُخكش٣ٖ ٤ٔ٣ِٕٞ ا٠ُ إٔ طذحْٜٛ٘ 

ٝط٘خكوْٜ كظ٠ ٣ؼخِٓٞى أ٣نخً رخُ٘لخم ٝحٌُٔش، ٝح٣٥ش ٤ُظ ك٤ٜخ ٌٓش ٝال ٓذحٛ٘ش ٝال 

٠٘ حُظ٘خصٍ ػٖ رؼل ٓخ ٣طخُزْٜ رٚ ٝحُظوخرَ ٌُٖٝ حُٔشٝٗش ك٢ حُذػٞس رٔؼ ،خذحع

ٓؼْٜ ك٢ ٓ٘ظقق حُطش٣ن ًٔخ ٣وخٍ. 
(ٔ)

  

ٝطلغذ حُظش٤ًذ حُز٤ِؾ حُز١ ط٤ٔضص رٚ  ،ٝٗشٟ إٔ طشؿٔش حُوشإٓ طزٛذ رخُ٘ظْ حُزذ٣غ

 ُٝ٘نشد ُزُي ٓؼخالً :  ،ُـش حُوشإٓ

(ٕ) ژں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ    ژ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ : 
 

رظ ٓخرشًٞػ طخؿ٘ذ عخ٢ُ رشدٙ ر٤ٜٞػ )ٗـذ حُظشؿٔش حُلخسع٤ش ٗوِظٚ رِلظٚ كظوٍٞ : 

. (صد٣ْ
(ٖ)

 

ار ال  ،أ١ كنشر٘خ ػ٠ِ آرحْٜٗ عظخس حُـلِش ع٘ٞحص ػذس، ٝٛزح ؿ٤ش ٓلّٜٞ ُِٔ٘وٍٞ ا٤ُٚ

  .٣لْٜ حُٔوقٞد ٖٓ ح٣٥ش

شؿٔش كخُظق٣ٞش حُز١ طشحٙ ك٢ ح٣٥ش ٣ٝظٔؼَ ك٢ حُنشد ػ٠ِ ح٥رٕ ال طغظط٤غ حُظ

حُلشك٤ش إٔ طئد٣ٚ أٝ طل٢ رٚ اال رؼذ إٔ طلغذ حُقٞسس ٝطؾٞٙ ٓالٓلٜخ. 
(ٗ)

 

(٘) ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ژ ٝٓؼخٍ أخش، هخٍ طؼخ٠ُ :
 

  .رٔؼ٠٘ عوطٞح عخٓؼ٤ٖ ٓزقش٣ٖ ُٔخ أٓشٝح رٚ ٜٝٗٞح ػ٘ٚ

ٌُٖٝ حُظشؿٔش حُلخسع٤ش ػُٞض ػ٠ِ طشؿٔش حُٔؼ٠٘ ٢ٌُ ٣ئد١ حُٔؼ٠٘ حُٔشحد كظوٍٞ : 

ٛغظ٘ذًٚ ٛشًخٙ ٓظزًش ح٣خص خذح١ خٞد ؽٞٗذ ًشًٝٞسحٗٚ دس حٕ ح٣خص ٌٗ٘شٗذ ٝآٗخٕ )

(.طخرشٓوخّ ٓؼشكض ٝح٣ٔخٗؾخٕ ر٤لضحرذ
 (ٙ)

 

                                                 

 . 44/298ينظر: المصدر نفسه : (1)
 . 11سورة الكهف:  (2)
 .44/283حول الترجمة الفارسية لمعاني القرآن الكريم : (3)
 .44/283ينظر: المصدر نفسه : (4)
 . 73سورة الفرقان:  (5)
 .44/283حول الترجمة الفارسية لمعاني القرآن الكريم : (6)
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ٝٛزٙ  ،ٗـذ إٔ حُٔظشؿْ كغش حُٔؼ٠٘ ٝأمخف أُلخظخً ٖٓ ػ٘ذٙ ٢ٌُ ٣ظنق حُٔؼ٠٘

طشؿٔش ُِٔؼ٠٘ ٤ُٝغض ُِلع.
(ٔ)

 

(ٕ) ژڃ  چ  چ  چ  چ   ژ  ٝك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ :
ًٚ دٍ )طشؿٔض ا٠ُ حُلخسع٤ش:  

حص٣خد خذح ؿخكَ دسحٗذ( 
(ٖ)

 

 .كِْ ٣زًش حُقالس ك٢ ح٣٥ش ٢ٛٝ حُٔوقٞدس ،أ١ حُز٣ٖ ٣ـلَ هِزْٜ ػٖ رًش هللا

(ٗ) ژڃ  ڃ   ژ  ُٞٚ :ـــخروش هــــــكخُظٜذ٣ذ ك٢ ح٣٥ش حُغ
 ٓٞؿٚ ُٖٔ ٣غٜٞ ػٖ  

ٝال ٣ئد٣ٜخ. ،حُقالس ٣ٝظٌخعَ ػٜ٘خ
(٘)

 

ـ، ٢ٛٝ ًخك٤ش ك٤ٔخ ُٔخ ٝهغ ك٢ حُظشؿٔش حُلخسع٤ش ٖٓ طلش٣ق ُِ٘كٜزٙ رؼل حُ٘ٔخرؽ 

عظلخُش طشؿٔش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ا٤ُٜخ، ُٔخ ؽخرٜخ ٖٓ طؼذ٣َ ٝطـ٤٤ش ٝخَِ حػظوذ إلظٜخس ح

 ٝحمق.

إ طؤ٣َٝ ًِٔخص حُوشإٓ ا٠ُ ُـش أخشٟ ال ٣ٌٖٔ اال إٔ ): ٝهذ هخٍ حُٔغظؾشم ؿذ

٣ؾٜٞٛخ ٣ٝلٍٞ حُزٛذ حُ٘و٢ ا٠ُ كخخس(.
(ٙ)

 

 ثاً: الحغيير والحبديل الحاصل في جرجمة النص القرآني إلى اللغة الحركية.ثال

ٝحُظشؿٔش ك٢ حُِـش حُظش٤ًش هذ أفخرٜخ حُؼـض ك٢ طشؿٔش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ طشؿٔش 

ٌُٕٞ حُخطؤ ٝحُـِو ٝحُظلش٣ق ٝحُض٣خدس ٝحُ٘وـ هذ ٝهغ ك٢ طشؿٔش حُوشإٓ  ،كشك٤ش

 رخُٔؼ٠٘ كٖٔ رخد أ٠ُٝ حعظلخُظٚ كشك٤خً. 

ُظٌٕٞ حُقٞسس ٝحملش ُِوخسة، كٖٔ حُظلش٣ق حُٔخَ  ،ًش رؼل حألٓؼِش ُزُيٝعؤر

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ژ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ : 

(ٔ).ژۅ
  

                                                 

 44/284ينظر: المصدر نفسه : (1)
 .5سورة الماعون : (2)
 44/284حول الترجمة الفارسية لمعاني القرآن الكريم : (3)
 . 4سورة الماعون : (4)
 .44/298حول الترجمة الفارسية لمعاني القرآن الكريم : (5)
 . 31-34االتجاهات الحديثة في اإلسالم، لجب:  (6)
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هٌٞٓضح ٣ـٕٞ ٓقشدٙ خخٗٚ ُش حٗؾخ ح٣ذ٣ٌض )ٝهذ طشؿٔض ا٠ُ حُظش٤ًش رٜزح حُٔؼ٠٘ : 

ط٢٘٣ِٞ هزِش هشك٘ش طٞؿ٤ٚ ح٣ذ٣ٌض(٣ٝٞ
(ٕ)

 

 أٗؾئح رٔقش ر٤ٞطخً ُوٌْٞٓ ٝٝؿٜٞح أف٘خٜٓخ ُـٜش حُوزِش. ٝحُٔؼ٠٘ : أ١ 

ٝٛزح طلغ٤ش ك٤ٚ طـ٤٤ش ٝطزذ٣َ ػٖ حُٔؼ٠٘ حُٔشحد ك٢ ح٣٥ش ار ُْ ٣ـض هللا طؼخ٠ُ ُز٢٘ 

 اعشحث٤َ حطخخر حألف٘خّ. 

ٌُٖٝ حُٔؼ٠٘ حُٔشحد ٖٓ ح٣٥ش : إٔ ٣ظخز ر٘ٞ اعشحث٤َ ٖٓ ر٤ٞطْٜ ٣ٝـؼِٞٛخ ٓغخؿذ 

ر٤ض حُٔوذط. –أٝ ٣ٞؿٜٞٛخ ا٠ُ حُوزِش  ،٤ٜخ٤ُٝـؼِٞٛخ هزِش ٣ٝقِٞح ك
(ٖ)

 

ٝهذٓض  ،ٝر٤٘ض ٓٞحهٖ حُخَِ ك٤ٜخ ،ٝهذ حٗظوذص ٓـِش حُشؽخد حُظش٤ًش طشؿٔش حُوشإٓ

  .ُزُي اٗٔٞرؿخً ٖٓ حألخطخء حُٔٞؿٞدس ك٢ طشؿٔش عٞسس حُلخطلش

كٖٔ رُي خطؤْٛ ك٢ ٝمغ  ،كوذ رِـض عظش أخطخء ال ٣ـٞص حُظغخٓق ك٢ ٝحكذس ٜٓ٘خ

ٝكؾْٞٛ ُلظخً صحثذحً ك٢ طشؿٔش  (حُلٔذ)ٖٓ  (أٍ)ُلع ٣ذٍ ػ٠ِ حُٔ٘ذٓؾ ك٢ كشف 

رَ علوٞح ٓخ ك٤ٜخ ٖٓ  ،ٝأْٜٗ هطؼٞح رزُي ٗظْ حٌُِٔخص حُٔوذعش (حُشكٖٔ حُشك٤ْ)

 ٝطشؿٔٞح ٝؿ٤شٝح ُلع ٣ّٞ حُذ٣ٖ رِلع ٣ّٞ حُو٤خٓش. ،حُذسس

 (،أسٗخ)رِلع  (حٛذٗخ)ٝطشؿٔٞح ًِٔش  ،شط٤ٖ رال ُضّٝٓ (٣خ أهلل)ٝصحدٝح ك٢ حُلخطلش ٗذحء 

حُقشحه( ك٢ حُظشؿٔش )كـؼِٞح  ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦژ ٝكشكٞح ٗظْ 

 ٝٛٞ ٓلؼٍٞ حُٜذح٣ش كـخءص طشؿٔظْٜ ٌٛزح :  ،ٓلؼٍٞ حإلٗؼخّ

.(حُقشحه حُز١ أٗؼٔظٚ ػ٠ِ ؿ٤ش حُٔـنٞد ػ٤ِْٜ ٝال حُنخ٤ُٖ)
(ٗ)

 

(٘).ژٱ  ٻ    ژ  ٝك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ :
عؤٍ ٓقطل٠ ًٔخٍ رخؽخ رؼل حُؼِٔخء ػٖ  

  .كؤؿخرٚ رخٕ حُـٞحد ال ٣ٌٖٔ ر٤خٗٚ ك٢ حهَ ٖٓ ٗقق عخػش ،ٓؼ٘خٙ

                                                                                                                                            

 .87سورة يونس: (1)
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ٝحُؼخُْ هذ كْٜ ٖٓ عئحٍ  (حٗـ٤ش)كٜضأ حُزخؽخ ٝرًش ُٚ ٓشحدف حُظ٤ٖ رخُظش٤ًش ٝٛٞ 

حُزخؽخ ػٖ ٓؼ٠٘ حُوغْ ك٢ ٛزح حُٔٞمغ ٝٛٞ ًالّ ه٣َٞ ٣لظخؽ ا٠ُ ر٤خٕ ُٔخ رٛذ ا٤ُٚ 

ٝٛزح ال ٣ظلقَ رخُظشؿٔش  ،ك٢ أعشحس ٝٓؼخ٢ٗ حُظ٤ٖ ٝحُض٣ظٕٞ ك٢ ٛزح حُٔوخّ حُؼِٔخء

حُظش٤ًش. 
(ٔ)

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ی    ی  جئ      حئ  مئ  ىئ   يئ   ژ ٝك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ 

(ٕ).ژپ   ڀ     پٻ  پ  پ
 

كوذ طشؿٔض رٔخ ٓؼ٘خٙ حُلشك٢ : ٣ِْٜٜٔ هللا ا٠ُ ٣ّٞ ٣ؼطلٕٞ ك٤ٚ أٗظخسْٛ ا٠ُ حُغٔخء 

ْٝٛ ٣غشػٕٞ رؼـِش  ،ٝعظزو٠ هِٞرْٜ كخسؿش ٝأٗظخسْٛ ػخرظش ،رقٞسس ًخِٓش

 أسحد  (رقٞسس ًخِٓش)ٝهُٞٚ  ،ٔخءـــطٞؿ٤ٚ حُ٘ظش ا٠ُ حُغ ،سإٝعْٜ، كضحد ػ٠ِ حألفَ

  .رٚ طلغ٤ش ؽخٞؿ حُزقش

 ،ٝٛٞ ال ٣ئد١ ٓؼ٘خٙ ٝال ٣قٞس رُي حُٞفق حُز٤ِؾ حُٔئػش ُألرقخس حُؾخخقش

 .رَ ُْ ٣زًش حُشإٝط ٝحألػ٘خم ٓطِوخً  ،ٝحألػ٘خم حُٜٔطؼش ،ٝحُشإٝط حُٔو٘ؼش
(ٖ)

 

ٝارح ًخٗض حُظشؿٔش رٜزٙ حُقٞسس ٖٓ حُؼـض ٓغ حالعظؼخٗش رخألُلخظ حُؼشر٤ش ك٤ٌق 

طٌٕٞ طشؿٔش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ارح كخُٝٞح إٔ طٌٕٞ طشؿٔظٚ طش٤ًش خخُقش خخ٤ُش ٖٓ 

  .حألُلخظ حُؼشر٤ش

وشإٓ ٓغظل٤ِش ٝحٕ ٓٔخ طوذّ ٗؼِْ إٔ ًَ طشؿٔش كخُٜٝخ حُظشى ػٖ طشؿٔش ٗـ حُ

طشؿٔش ٓؼخ٢ٗ حُوشإٓ حُظخٛشس هذ كقَ ك٤ٜخ حُخطؤ ٝحُخَِ ٝحُظلش٣ق ٝرُي رلغذ 

ٝك٤ٚ طقشف ك٢  ،كْٜ حُٔظشؿْ ُٔؼ٠٘ حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ٤ُٝظ حُٔؼ٠٘ حُلو٤و٢ ُٔشحد هللا

  .حُِلع حُٔؼـض، ٝٓخ فخكزٚ ٖٓ حُشًخًش ٝٓخ ٣خَ رخُ٘ظْ ٣ٝؾٞػ حُلْٜ

حُٜـخث٤ش ك٢ حُِـخص حُالط٤٘٤ش ٝؿ٤شٛخ طخخُق  إ حُلشٝف)٣وٍٞ ٓلٔذ حُـضح٢ُ:

ٝال  ،ٝال حُقخد ،ٝال حُنخد ،ٝال حُخخء ،حُلخء)حُلشٝف حُٜـخث٤ش حُؼشر٤ش ك٤ِظ ك٤ٜخ 

كنال ػٖ ٓخخسؽ حُلشٝف ٝمٞحرطٜخ ٝمٞحرو  (ٝال حُـ٤ٖ ،ٝال حُؼ٤ٖ ،حُظخء

رَ  ،ُٜزح ٣قؼذ إٔ ٣ٌظذ حُوشإٓ رخُلشٝف حُالط٤٘٤ش ،حُٔذٝد ٝحُـٖ٘ ؿ٤ش ٓٞؿٞدس

                                                 

 .343-9/342ينظر: تفسير المنار : (1)
 . 43سورة ابراهيم :  (2)
 .9/299تفسير المنار:ينظر :  (3)



   

 
 

ٕ٘ 
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ُٝزُي كبٕ ٓخ ٣٘ظؾش ٖٓ ٓقخكق رـ٤ش  ،٣غظل٤َ ا٣ـخد ٓقلق ُٜزٙ حُلشٝف

. (حُلشٝف حُؼشر٤ش ال ٣ؼظزش هشآٗخً 
(ٔ)

 

 فقذاى اجلاًب النحىي واللغىي :ادلبحث الثالث
٣وقذ رخُ٘لٞ ٛٞ :)ػِْ رؤفٍٞ ٣ؼشف رٜخ أكٞحٍ أٝحخش حٌُِْ، اػشحرخً ٝر٘خًء(.       

(ٕ)
  

(أفٞحص ٣ؼزش رٜخ ًَ هّٞ ػٖ أؿشحمْٜ)أٓخ حُِـش ك٢ٜ:       
(ٖ)

ٝحُِـخص ٓخظِلش ٖٓ  

ك٤غ حُِلع ٓظلذس ٖٓ ك٤غ حُٔؼ٠٘، ٌُٖٝ ٌَُ هّٞ ٣ؼزشٕٝ رِلع ؿ٤ش ُلع 

.ح٥خش٣ٖ
(ٗ)

 

ٝٓخ ِٗٔغٚ ك٢ ٝحهؼ٘خ ٖٓ ػشحء حُٔؼخ٢ٗ ك٢ رؼل حُِـخص دٕٝ رؼل، ٝػـض رؼل 

ٝػذّ حؽظٔخُٜخ  ،خصكٜٞ خ٤ش ؽخٛذ ػ٠ِ طلخٝص ٛزٙ حُِـ ،حُِـخص ػٖ حُٞكخء رخُٔؼ٠٘

كِـش ًَ حٓش ٓلِٔش رؼٞحهق ال طذسًٜخ حألُلخظ ٝال  ،ػ٠ِ ٓشحدكخص ك٢ حُِـش حُؼشر٤ش

 ،ٝرؼل ٛزٙ ٣لَٔ ظالالً ٝدالالص ال ٗـذ ُٜخ  ٓؼ٤الً ك٢ حُِـخص حألخشٟ ،طل٤و رٜخ

 .ًٝٔخ ٛٞ حُلخٍ ٓغ حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ

إٔ ط٘وِٜخ ٖٓ ٌٓخٜٗخ )ٓخ ٝهؼض أٓخٓي ًِٔش هشآ٤ٗش ٝكخُٝض  ٣وٍٞ ٓقطل٠ ٓلٔٞد :

.. ٝكظ٠ أدسًض حٗي أٓخّ هشحص ٖٓ حُنشٝسحص .ٝطغظزذُٜخ كظ٠ أدسًض حالعظلخُش

.(حُِـ٣ٞش ٝحُؼ٤ِٔش ٣ؼ٤ش حُزٍٛٞ
(٘)

 

ٝحُز٣ٖ ػ٠ِ ػِْ رخُِـخص ٣ؼشكٕٞ حعظلخُش حُظشؿٔش حُلشك٤ش، ٝال ٣ٌٖٔ كقُٜٞخ ٓغ 

ُـش طخظِق ػٖ حُٔلخكظش ػ٠ِ ع٤خم حألفَ ٝحإلكخهش رـ٤ٔغ ٓؼ٘خٙ، الٕ خٞحؿ ًَ 

حألخشٟ ك٢ طشط٤ذ أؿضحء حُـِٔش، كخُـِٔش حُلؼ٤ِش ٓؼال طزذأ رخُلؼَ كخُلخػَ ك٢ 

 ،ٝحُٔٞفٞف ٓوذّ ػ٠ِ حُقلش ،حالعظلٜخّ ٝؿ٤شٙ، ٝحُٔنخف ٓوذّ ػ٠ِ حُٔنخف ا٤ُٚ

 ٤ُٝظ حُؾؤٕ ًزُي ك٢ عخثش حُِـخص حألخشٟ. 
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 . 5ينظر: جامع الدروس العربية، لمصطفى الغالييني: (4)
 .277القرآن محاولة لفهم عصري: (5)
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٣لَ ٓلِٚ طؼز٤ش آخش كخُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ٣لَٔ ك٢ ه٤خطٚ ٖٓ أعشحس حُِـش ٓخ ال ٣ٌٖٔ حٕ 

رِـش أخشٟ، كخٕ حألُلخظ ك٢ حُظشؿٔش ال طٌٕٞ ٓظغخ٣ٝش حُٔؼ٠٘ ٖٓ ًَ ٝؿٚ كنالً ػٖ 

حُظشح٤ًذ.
(ٔ)

 

ٝال ؽي إٔ حإلػشحد ٓؼالً ك٤ٚ فؼٞرش رخػظزخس ٓؼشكش حُٔشكٞع ٝحُٔ٘قٞد 

 ٝال ؽي إٔ حالٗـ٤ِض٣ش ك٢ ٛزح حُٔـخٍ أعَٜ.  ،ٝحُٔـشٝس ٝحُٔـضّٝ

   I am goingحرٛذ رخالٗـ٤ِض٣ش : كبرح أس٣ذ طشؿٔش : أٗخ 

 ٗلظ حُلؼَ. I want to goأٓخ ك٢ حُؼشر٤ش كظوٍٞ : 

 .أٓخ ك٢ حُؼشر٤ش ك٘وٍٞ : أس٣ذ إٔ حرٛذ

 ٗلظ حُلؼَ. I didn`t goٝك٢ حالٗـ٤ِض٣ش طوٍٞ : 

 

أٓخ ك٢ حُؼشر٤ش ك٘وٍٞ: ُْ حرٛذ. 
(ٕ)

  

 كخُِـش حُؼشر٤ش طٔخٓخً ٓؼَ ؿٜخص ٓظطٞس رظو٤٘ش ػخ٤ٍُش ؿذحً رخُ٘غزش ُِـخص حألخشٟ. 

 ٓؼالً طوٍٞ: أػط٠ ٓلٌٔذ خخُذحً ًظخرخً، ٣وخرِٜخ ك٢ حالٗـ٤ِض٣ش : 

Mohamed gave khalad a book. 

طوذ٣ْ )ًظخرخً أػط٠ ٓلٌٔذ خخُذحً  ،ك٢ حُؼشر٤ش ٣ٌٖٔ إٔ طوٍٞ : أػط٠ ٓلٌٔذ خخُذحً ًظخرخً 

أػط٠ خخُذح ًظخرخً ٓلٌٔذ  ،خخُذحً ًظخرخً ٓلٔذ أػط٠ ،خخُذحً أػط٠ ٓلٔذٌ  (،حُٔلؼٍٞ رٚ

 أػط٠ ًظخرخً ٓلٌٔذ خخُذحً.  ،أػط٠ ًظخرخً خخُذحً ٓلٔذٌ  (،حُلخػَ ك٢ ح٥خش)

ًَٝ ٝحكذس ُٜخ دالُش  ،ًَٝ ٝحكذس ُٜخ ٓؼ٠٘ ٣خظِق ػٖ ح٥خش ،أًؼش ٖٓ ػؾش فٞس

أٓخ ك٢  ،رخُِـخص حألخشٟ رقٞسس ٝحكذس ك٤ٌق طؼزش ػٜ٘خ ،طخظِق ػٖ حألخشٟ

حُؼشر٤ش كوذ ػزش ػٜ٘خ رؼؾش فٞس ٓخظِلش ال طغظط٤غ أ١ ُـش أخشٟ أؿ٘ز٤ش إٔ طؼزش 

.ػٜ٘خ
(ٖ)

 

                                                 

 .324ينظر: مباحث في عموم القرآن، لمقطان: (1)
 .174لمسات بيانية في نصوص التنزيل :  (2)
 .174المصدر نفسه :ينظر:  (3)
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ٝك٤ٚ  ،ك٤ٌق رٔٞحؿٜش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ،كبرح ًخٗض حُقؼٞرش ر٘وَ حٌُالّ حُزغ٤و ٛزح كخُٚ

 ٓخ ك٤ٚ ٖٓ حُقؼٞرش حًزش ٝأػظْ. 

ِْ حُِـش حُؼشر٤ش رال س٣ذ ٓؼنِش ُذحسع٤ٜخ ٖٓ أر٘خثٜخ، ٝطٔؼَ حألخطخء حُ٘ل٣ٞش ك٢ طؼ

ك٤ٞحؿٜٕٞ فؼٞرخص ؿٔش ك٢ ٤ٓذحٕ  ،ك٤ٌق حُلخٍ ارح ًخٕ حألٓش ُـ٤ش أر٘خء حُؼشر٤ش

 حُ٘لٞ.

كوذ ًخٕ  ،٤ُغٞح ٖٓ أر٘خء حُؼشر٤ش ،ٝك٤غ إٔ ٓؼظْ ٖٓ طقذٟ ُظشؿٔش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ

ٝعؤرًش ُزُي رؼل  ،آ٢ُٗضحٓخً إٔ ٣وؼٞح ك٢ أخطخء ٗل٣ٞش ك٢ طشؿٔش حُ٘ـ حُوش

  .٤ٌُٕٞ حُوخسة ػ٠ِ ر٤٘ش رزُي ،حألٓؼِش

(ٔ).ژ    کڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ژك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ  (ٔ
طشؿٔض ا٠ُ  

 رٔؼ٠٘ :  ،٢ٛٝ طشؿٔش ؿٞسؽ ع٤َ ،حالٗـ٤ِض٣ش

Though (this change) seems a great matter unless unto those 

whom God hath directed.  

حُغزذ ك٢ ٛزح حُخطؤ ا٠ُ ػذّ حُظ٤٤ٔض ر٤ٖ : إ حُؾشه٤ش ٝحٕ حُٔخللش ٖٓ إ ٣ٝشؿغ 

  .حُؼو٤ِش

 ٝحُظشؿٔش حُقل٤لش ٢ٛ : 

In truth it was a hard (test) save for those whom Allah(God) 

guided.
(2)

  

(ٖ)ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ژ  طشؿٔض ح٣٥ش ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ: (ٕ
 

 ط٢ : ًخ٥

We wronged them not, but they did wrong themselves.  

.كظشؿْ رٌظخٍ )ٝظِٔٞٗخ( رٔؼ٠٘ : ظِٔ٘خْٛ
(ٗ)

ٝٛزح ٓؼ٠٘ ٝحمق ال كخؿش ا٠ُ حُظٞهق  

  .ٓؼٚ ًؼ٤شحً 

                                                 

 . 143سورة البقرة:  (1)
 . 36ينظر: وقفة مع بعض الترجمات االنجميزية لمعاني القرآن الكريم : (2)
 . 57سورة البقرة :  (3)
 .36ينظر: وقفة مع بعض الترجمات االنجميزية لمعاني القرآن الكريم:  (4)
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(ٔ) چڻ  ڻ   ڻ    چ هُٞٚ طؼخ٠ُ  (ٖ
 طشؿٔض   

Thus shall the guilty be rewarded 

 ،ك٤ٖ ؿؼِٚ ك٢ ف٤ـش حُٔز٢٘ ُِٔـٍٜٞطؤَٓ ٤ًق هِذ حُٔظشؿْ ٓؼ٠٘ حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ 

ٝحُ٘ـ ٣ؾ٤ش ا٠ُ إٔ هللا طؼخ٠ُ ٛٞ حُز١ ٣ظ٠ُٞ ر٘لغٚ أٓش حُٔـش٤ٖٓ ك٤وخرِْٜ ؽشحً 

رؾش، كـؼَ حُٔظشؿْ ٖٓ ٣ـض١ حُٔـش٤ٖٓ ٓـٜٞالً. 
(ٕ)

  

ڌ  ڌ     ژ ك٢ حُظشؿٔش حُلخسع٤ش ٝهغ خطؤ ك٢ طشؿٔش هُٞٚ طؼخ٠ُ  (ٗ

(ٖ).ژ  ڈڎ  ڎ  ڈ
 رظ )شٟ حُظشؿٔش طوٍٞ : ــٝط ،ـش ٓطخٝع كـشـــكخٗل 

 

. (دٝحصٙ ؿؾٔٚ أد حص إٓ ع٘ي ر٤شٕٝ حٓذ
(ٗ)

 

رخإلمخكش ا٠ُ سًخًش حُٔؼ٠٘ ار  ،كخُلؼَ ٛ٘خ ٓز٢٘ ُِٔؼِّٞ ًٝخٕ ػ٤ٕٞ حُٔخء ٢ٛ حُلخػَ

 .إٔ طشؿٔش حُلؼَ ٢ٛ )خشؿض( رذٍ ٖٓ )حٗلـشص(

  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڈ   ژٖٝٓ رُي ٗـذ أ٣نخً ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ :  (٘

(٘).ژ
ٝ دسرخؽ حٝ ٣خد١ أطؼ رخس حكظذٛٔٚ )ٗـذ حُظشؿٔش حُلخسع٤ش طوٍٞ : 

(سح٣غٞصحٗذ
 (ٙ)

أ١ حُٔؼ٠٘ ٣ٌٕٞ : كؤفخرٜخ اػقخس  ،كـؼِض حُلؼَ ٓظؼذ٣خً  

الٕ  ،ٝٛزح ال ٣لون حُٔوقٞد ر٤خٗٚ ٖٓ اط٤خٕ حُ٘خس ػ٤ِٜخ ،ك٤ٚ ٗخس كؤكشهظٜخ

٣ش ػ٠ِ ٛزح كِٔخ ؿخءص ح٥ ،حإلكشحم ٣ل٤ذ كشم حٌَُ ًٔخ ٣ل٤ذ اكشحم حُـضء

                                                 

 .44سورة األعراف: (1)
 . 75-74ينظر: نماذج من الخمل في ترجمة القرآن الكريم باالنجميزية والفرنسية:  (2)
 .64سورة البقرة : (3)
ينظر: حول الترجمة الفارسية لمعاني لقران الكريم، د.احمد السيد الحيسي، مجمة البحوث  (4)

 .44/289االسالمية : 
 . 266سورة البقرة: (5)
القرآن الكريم، د.احمد السيد الحيسي، مجمة البحوث حول الترجمة الفارسية لمعاني  (6)

 .44/288اإلسالمية : 
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ٝحٕ اكشحم حُ٘خس ا٣خٛخ ؽخَٓ  ،أكخدص إٔ حإلكشحم ٖٓ حُ٘خس ٤ُٝظ رحط٤خً 

.٤ُٝظ اكشحهخً ؿضث٤خً 
(ٔ)

 

كٜزٙ رؼل حُ٘ٔخرؽ حُظ٢ طٞمق كوذحٕ حُـخٗذ حُ٘ل١ٞ ٝحُِـ١ٞ ػ٘ذ طشؿٔش حُوشإٓ 

حٌُش٣ْ ُظز٤٤ٖ حُٔؼـضس حُوشآ٤ٗش ٖٓ خالٍ حُِـش حُؼشر٤ش حُظ٢ حفطلخٛخ هللا عزلخٗٚ 

  .حُوشإٓ رٜخ دٕٝ ؿ٤شٛخ ٤ُ٘ضٍ

ٝطشؿْ  ،كوذ سأ٣٘خ ك٢ ٛزٙ حألٓؼِش، حُظـ٤٤ش ك٢ طشط٤ذ حٌُِٔخص ك٤ظشؿْ رٔخ ٣لوذ ٓؼ٘خٛخ

٣ٝن٤ق ا٠ُ حُ٘ـ ًِٔخص ٤ُٞمق حُٔؼ٠٘ ٝٛزح  ،حُـٔغ رخُٔلشد ٝحُٔخم٢ رخُٔنخسع

 .ػ٠ِ خالف ٓخ حٗضٍ هللا ٖٓ حُوشإٓ

 

 

فقدان الجانب البياني : المبحث الرابع
(2)

  

حُـخٗذ حُز٤خ٢ٗ اكذٟ حرشص ٝحْٛ خقخثـ حألعِٞد حُوشآ٢ٗ، كٜٞ حألعِٞد ٣ؼذ 

.حُٔلنَ ك٢ حُظؼز٤ش حُوشآ٢ٗ
(ٖ)

 

ًَ ٓخ ٣ظـٚ ك٢ حٌُالّ ا٠ُ اخشحؽ حٌُِٔش أٝ حُـِٔش ٖٓ هخُزٜخ )ٝحُقٞسس حُز٤خ٤ٗش ٢ٛ : 

ٖٝٓ ُلظش ؿخٓذس  ،ٝطلش٣ي حُٔؾخػش ٝحألكخع٤ظ ،حُِلظ٢ حُٔـشد ا٠ُ اػخسس حُٞؿذحٕ

                                                 

 .44/288ينظر: المصدر نفسه :  (1)
في العصر الحديث تصدى بعض العمماء لموضوع اإلعجاز القرآني، فمم يتابعوا منهج  (2)

نما قدموا رؤية جديدة لمفهوم اإل عجاز، ومن األقدمين في البحث عن الجانب البالغي والمغوي، وا 
هؤالء مصطفى صادق الرافعي الذي التمس معنى اإلعجاز من خالل النظم القرآني، والذي 
يجعل من الحركة والكممات شأن عجيب، إذ أنها تأتي في إطار كممات وتعابير ومعان تمهد لها، 

شر وتهيئ الظروف المناسب لتقبمها، فإذا بالتعبير يؤدي الغرض منه، في ظل إعجاز ال يرقى الب
. ثم جاء سيد قطب بمنهج جديد، إذ التمس 2/239لمرافعي: لمثمه. ينظر: تاريخ أدب العرب،

األداة المفضمة في أسموب  –في رأيه  –معنى اإلعجاز من خالل التصوير الفني، الذي يمثل 
القرآن. ينظر: مدى إمكانية ترجمة القرآن، د. محمد فاروق النبهان، بحث منشور في مجمه 

 .14/327اإلسالمية :البحوث 
 . 33ينظر : التصوير الفني في القرآن الكريم: (3)
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ٖٝٓ ٓخخهزش حُؼوَ ٝكذٙ ا٠ُ اؽشحى حُٞؿذحٕ ٝحُؼخهلش ٓؼخً  ،ا٠ُ فٞسس ك٤ش ُِٔؼ٠٘

ك٢ ادسحى حُٔؼ٠٘(.
(ٔ)

 

٣٘زٞع ٣ل٤ل )رَ ٛٞ  ،كخُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ٤ُظ ٓـٔٞػش كشٝف طذٍ ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ كلغذ

٤ُٝغض حُٔؼخ٢ٗ ك٢ حُوشإٓ ٓـشدحص اػظزخس٣ش ٣ذسًٜخ  ،رخُقٞس ٝحألكخع٤ظ ٝحألُٞحٕ

ٝطٌخد  ،٣ِٝٔغٜخ اكغخعٚ ،ٝاٗٔخ ٢ٛ فٞسس ك٤ش طّٔش رخ٤خٍ حُوخسة أٝ حُغخٓغ ،ُؼوَح

(.طشحٛخ ػ٤٘ٚ
(ٕ)

  

ألٕ  ،ٝهذ رٛذ ٝٛزش حُضك٢ِ٤ ا٠ُ حُوٍٞ إٔ طشؿٔش ٗظْ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ال ٣قق ؽشػخً 

خظالف هز٤ؼش حُِـش حُؼشر٤ش حُظ٢ ٗضٍ رٜخ حُوشإٓ ػٖ رغزذ ح ،رُي ٓظؼزس ؿ٤ش ٌٖٓٔ

كل٢ حُؼشر٤ش حُٔـخص ٝحالعظؼخسس ٝحٌُ٘خ٣ش ٝحُظؾز٤ٚ ٝحُقٞس  ،ألخشٟعخثش حُِـخص ح

 ،حُل٤٘ش حُظ٢ ال ٣ٌٖٔ فزٜخ رؤُلخظٜخ ك٢ هٞحُذ ُـش أخشٟ، ُٝٞ كذع رُي ُلغذ حُٔؼ٠٘

 ،ٝرٛزض هذع٤ش حُوشإٓ ،ٝكذػض حُؼـخثذ ك٢ كْٜ حُٔؼخ٢ٗ ٝحألكٌخّ ،ٝحخظَ حُظش٤ًذ

.حُظ٢ ٢ٛ عزذ اػـخصٙ ؿظٚ ٝكقخكظٜخٝطزذدص رال ،ٝصحُض ػظٔظٚ ٝسٝػظٚ
(ٖ)

 

 ،ُٝزُي هخٍ حُؼِٔخء حألهذٕٓٞ رخإلؿٔخع : حٗٚ ال ٣ٌٖٔ طشؿٔش حُوشإٓ رٔؼخ٤ٗٚ حألف٤ِش

.ٝحُٔؼخ٢ٗ حُز٤خ٤ٗش حُالكوش ُٜخ
(ٗ)

 

ًخإلػـخص حُـ٤ز٢  ،ٝحٕ ًخٕ حإلػـخص ك٢ ؿِٔظٚ ُٔؼخٕ ػذس –ٝػ٤ِٚ كخٕ حُوشإٓ 

ٝاٗٔخ ٣ذٝس حإلػـخص حُغخس١  ،ٝحُؼ٢ِٔ ٝحُِـ١ٞ ٝؿ٤ش رُي ٓٔخ ػذ ٖٓ ٝؿٞٙ حإلػـخص

ٝٛزٙ ال ٣ٌٖٔ  ،ك٢ ًَ أ٣ش ٓ٘ٚ ػ٠ِ ٓخ ك٤ٚ ٖٓ خٞحؿ ر٤خ٤ٗش ؿخءص ُٔوظن٤خص ٓؼ٤٘ش

كخٕ ٌَُ ُـش  ،الٕ حُِـخص حُشحه٤ش ٝحٕ ًخٕ ُٜخ ٓؼخٕ ر٤خ٤ٗش ،ٗوِٜخ ا٠ُ حُِـخص حألخشٟ

ٝٛزح  –كِٞ طشؿْ حُوشإٓ طشؿٔش كشك٤ش  ،خٞحؿ ال ٣ؾخسًٜخ ك٤ٜخ ؿ٤شٛخ ٖٓ حُِـخص

ُنخػض خٞحؿ حُوشإٓ حُز٤خ٤ٗش ُٝ٘ضٍ ٖٓ ٓشطزش حُٔؼـض ا٠ُ ٓشطزش طذخَ  –ٓلخٍ 

 طلض هخهش حُزؾش. 

                                                 

 .169من روائع القرآن، لمبوطي : (1)
 .169المصدر نفسه : (2)
 . 1/37ينظر : التفسير المنير : (3)
 .417ينظر : المعجزة الكبرى القرآن : (4)
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فِق حُوشإٓ ٤ٌُٕٞ ٗٔٞرؿخً ُألعِٞد ) :ّ(87ٍٙٔ حُٔغظؾشم ٣ُٞظ ع٤ذ٣ٞ )ص ٣وٞ

كظٜٞس ػِْ حُز٤خٕ حُز١ دسط ك٤ٚ  ،. كؤٝؿذ رُي ٗؾٞء ػِْ حُِـش.ٝهٞحػذ حُ٘لٞ

ٝحمل٠ ُق٘خػش حُوشإٓ  ،حُزذ٣غ ٝأٝؿٚ حُزالؿشطش٤ًذ حٌُالّ ٝٓوظن٠ حُلخٍ ٝ

 ،كخدٟ ٛزح ا٠ُ ٓخ ال كقش ُٚ ٖٓ حُظؤ٤ُق ك٢ ًَ ٜٓ٘خ ،ٝطلغ٤شٙ أًؼش ٖٓ ٓجش كشع

ٝحؿظ٘ض حُِـش حُؼشر٤ش رظؼخر٤ش ؿذ٣ذس ًؼ٤شس رؼ٤ذس ٖٓ حُلغخد رٔخخُطش حُِـخص 

(.حألخشٟ
(ٔ)

  

كخٗٚ ال ٣ٌٖٔ ُِظشؿٔش إٔ  ،كٜٔٔخ طٞكشص ك٢ حُظشؿٔش حٌُلخءس حُؼخ٤ُش ك٤ٖٔ طقذٝح ُٜخ

كخٕ  ،ٝارح ٓخ كخٍٝ حُٔظشؿٕٔٞ إٔ ٣ظشؿٔٞح رؼنخً ٜٓ٘خ ،طؼزش ػٜ٘خ أٝ ػٖ رؼنٜخ

ك٤ٌق ُِٔظشؿْ إٔ  .طشؿٔظْٜ عظٌٕٞ رخٛظش حُظالٍ كخهذس أل٣ش ه٤ٔش طؼز٤ش٣ش أٝ ر٤خ٤ٗش

٣ظشؿْ رقذم ٝأٓخٗش طق٣ٞش حُوشإٓ حٌُش٣ْ ُلخُش ٖٓ ٣٘لشٕٝ ٖٓ دػٞس حإل٣ٔخٕ ك٢ 

(ٕ) ژپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ خ٠ُ : هُٞٚ طؼ
  

.كخٕ ٌِٓش حُخ٤خٍ طقٞس كخُش حُلشحس ٖٓ حإل٣ٔخٕ ًٔخ ط٘لش كٔش حُٞكؼ ٖٓ حألعٞد
(ٖ)

 

گ  چ ٤ًٝق ٣ٌٖٔ ُِٔظشؿْ إٔ ٣ؼزش ػٖ طق٣ٞش حُقزق ارح ط٘لظ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ: 

(ٗ) چڳ  ڳ     
 ٝحٗلشؿض ػ٘خ٣خٙ. 

٤ًٝق ٣ٌٖٔ ُِٔظشؿْ إٔ ٣ؼزش ػٖ حُشؿلش حُظ٢ طق٤ذ حألسك ٝحُـزخٍ ك٢ هُٞٚ 

. ژہ  ہ  ہ  ھ ھ  ھ  ھ  ے    ژ  طؼخ٠ُ 
(٘)

ٝٓخ ٢ٛ حُقٞسس ُزُي   

.ح٤ُّٞ حُز١ طٌٕٞ ك٤ٚ ًؼ٤زخً ٤ٜٓالً 
(ٙ)

 

                                                 

 . 25قالوا عن القرآن:  (1)
 . 51-49سورة المدثر : (2)
ينظر: مدى امكانية ترجمة القرآن، د.محمد فاروق النبهان، مجمة البحوث االسالمية  (3)
:14/329. 
 .18سورة التكوير:  (4)
 . 14سورة المزمل: (5)
ينظر: مدى امكانية ترجمة القرآن، د.محمد فاروق النبهان، مجمة البحوث االسالمية  (6)
:14/334. 
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 چڈ  ڈ    ژچ ٝهذ ٣ـؼَ حُٔظشؿْ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ 
(ٔ)

ٖٓ حُٔـخص ا٠ُ  

ٝكذٝع حُٔطش ػوذ رُي ٣ؾزٚ طِو٤ق  ،أ١ إ حطقخٍ حُش٣ق رخُغلخد ،حالعظؼخسس

كبرح ٛٞ ؿشٟ ػ٠ِ رُي رخٕ كشم٘خ حٗٚ ال ٣ٞؿذ  ،حُزًش ُألٗؼ٠ ٝكذٝع حُُٞذ رؼذ رُي

حُؼشر٢ ك٢ حكظٔخٍ كو٤وظٚ ٝٓـخصٙ ارح  (ُٞحهق)ك٢ حُِـش حُظ٢ ٣ظشؿْ رٜخ ُلع ٣وّٞ ٓوخّ 

ٔظ٘غ ػ٤ِْٜ إٔ ٣لٜٔٞح ٖٓ حُؼزخسس ٓخ ٢ٛ ٣ٝ ،أهِن كخٕ حُوخسث٤ٖ ٣ظو٤ذٕٝ رٜزح حُلْٜ

ار ٢ٛ طلَٔ ٓخدس حُِوخف ٖٓ رًٞس حُؾـش  ،ًٕٝٞ حُش٣خف ُٞحهق رخُلؼَ ،كو٤وظٚ ٓ٘ٚ

.ا٠ُ اٗخػٚ
(ٕ)

پ  ڀ   ڀ   ژ ٝال طغظط٤غ حُظشؿٔش ٗوَ حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ  

(ٖ).ژ    ٺڀ  ڀ  ٺ
  

حُظشؿٔش ٌٛزح: ٖٛ ر٘طِٞٗخص ٌُْ ُٝٞ ًخٗض أؽٜش طشؿٔش ك٢ حُِـش حُلشٗغ٤ش ٌُخٗض 

.. ك٤ٌق طظشؿْ ٛزٙ حٌُ٘خ٣خص حُذه٤وش ُؾشف ٝرغٍو طئد١ ك٤ٚ حٌُِٔش .ٝحٗظْ ر٘طِٞٗخص ُْٜ

ٝحٕ أٓؼخٍ ٛزٙ حٌُ٘خ٣خص ٢ٛ ٝؿٚ ٖٓ ٝؿٞٙ اػـخص حُوشإٓ  ،حُٞحكذس رـَٔ ه٣ِٞش

ُِـخص حُؼخُْ ًِٚ. 
(ٗ)

 

ك٢ حُ٘ـ  ،حُشٝػش ٝال ٣ٌٖٔ طشؿٔش حالٗلؼخالص حُٞؿذح٤ٗش ٝحُظ٢ ٢ٛ ك٢ ؿخ٣ش

كخُـنذ ٝحُشٝع ٝحُزؾشٟ حٗلؼخالص طقزق ك٢ حُظؼز٤ش حُوشآ٢ٗ ًؤٜٗخ فٞسس  ،حُوشآ٢ٗ

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ كخُـنذ ٣غٌض ًٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ :  ،ك٤ش ٓظلشًش

(٘) ژے  ے
ٝحُشٝع ٣زٛذ ٣ٝضٍٝ ٝحُزؾشٟ طـ٢ء ٝطزٛذ ًٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ  

(ٙ) ژڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     ژ 
كوذ ػشمٜخ حُوشإٓ  

رخألعِٞد حُظق٣ٞش١ حُز١ ٣خخهذ حُزٖٛ ٝحُلظ ٝحُٞؿذحٕ، ٝطقَ ا٠ُ حُ٘لظ ٖٓ 

ٖٝٓ حُٞؿذحٕ  ،ٖٝٓ حُلظ ػٖ هش٣ن حُلٞحط ،ٓ٘خكز ؽظ٠ ٖٓ حُلٞحط رخُظخ٤٤َ

                                                 

 . 22سورة الحجر:  (1)
 .9/278المنار :ينظر: تفسير  (2)
 . 187سورة البقرة: (3)
ترجمة معاني القرآن بين التاييد والتحريم، احمد ابو الفضل عوض اهلل، مجمة البحوث  (4)

 .12/347االسالمية :
 .154سورة األعراف:  (5)
 .74سورة هود : (6)
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زٛخ حٌُؼ٤شس ا٠ُ حُ٘لظ ٣ٌٕٝٞ حُزٖٛ ٓ٘لزح ٝحكذحً ٖٓ ٓ٘خك ،حُٔ٘لؼَ رخألفذحء ٝحألٛٞحء

.ال ٓ٘لزٛخ حُٔلشد حُٞك٤ذ
(ٔ)

 

ٝٛزح حُظق٣ٞش حُل٢ ع٤لوذٙ حُٔظشؿْ ػ٘ذ طشؿٔش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ا٠ُ حُِـخص حألخشٟ 

ألٕ حُوشإٓ أػظْ ًالّ ر٤ِؾ ك٢ حُٞؿٞد ٝحٌُالّ حُز٤ِؾ ال ٣ٌٖٔ طشؿٔظٚ ٖٓ ُـش ا٠ُ 

 ،إلؽخسحص حُز٤خ٤ٗشأخشٟ ٓلظلظخً رزُي حُز٤خٕ، ٝألٕ حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ٣ظنٖٔ طِي ح

ٝحطغخم  ،ٝكالٝس حألُلخظ ٝؿٔخٍ ك٢ حألعِٞد ،ٝحُ٘ـٔخص حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ حُٔٞع٤و٠

ٖٝٓ حؿَ ٛزح ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظٞحكش ألكذ ٖٓ حُ٘خط إٔ ٣٘وَ ًَ ٛزٙ  ،ك٢ حُٔؼخ٢ٗ

 حُقلخص ػ٘ذ طشؿٔظٚ ُِ٘ـ حُوشآ٢ٗ طشؿٔش كشك٤ش.

 

 

 فقذاى اجلاًب الذاليل: ادلبحث اخلاهس
٢ٛٝ  ،ٝحُظ٢ طؾ٤ش ا٠ُ كو٤وش ٝحملش ال ٣ٌٖٔ اخلخإٛخ ،طغظخذّ ُلظش حُذالُشًؼ٤شحً ٓخ 

  .إٔ حٌُالّ ُٚ ظالٍ أٝ ٓؼخٕ ػخ٣ٞٗش ُضٓظٚ ٖٓ خالٍ حُظؼز٤ش

 ٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ إٔ ٓقطِق حُذالُش ػ٘ذ حُوذٓخء ٣ؼ٢٘: 

 ،ًٕٞ حُؾ٢ء رلخٍ ٣ِضّ ٖٓ حُؼِْ رٚ حُؼِْ رؾ٢ء آخش، ٝحُؾ٢ء حألٍٝ ٛٞ حُذحٍ)

. (حُٔذٍُٞ ٝحُؼخ٢ٗ ٛٞ
(ٕ)

 

ٗؼ٢٘ رٜخ إٔ حٌُِٔخص حُظ٢ طغٔؼٜخ ٝطوشأٛخ ٓؾظِٔش ػ٠ِ ٓؼخٕ أ٤ُٝش  ،ٝدالُش حألُلخظ

ٝٛٞ حُٔؼ٠٘ حُز١ ٣ظزخدس ا٠ُ حألرٛخٕ ٖٓ خالٍ حُ٘ـ  ،٢ٛٝ حُٔظزخدسس ا٠ُ حألرٛخٕ

ٝٛٞ ٓخ ال ٗغظط٤غ إٔ  ،ٝٓؼ٠٘ ػخ٣ٞٗخً  ،٣ٝؾظشى ك٢ كْٜ طِي حُٔؼخ٢ٗ حُ٘خط ؿ٤ٔؼخً 

  .ٗـشد أ١ هٍٞ أٝ ًالّ ٖٓ كذٝدٙ ٝظالُٚ حُظ٢ أٗؾؤٛخ حُظؼز٤ش

ٝطلذ٣ذ ٛزٙ حُذالُش ٓشطزو  (،ٛزح حُٔؼ٠٘ حُؼخ١ٞٗ ٛٞ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٗطِن ػ٤ِٚ )دالُش

رؼنٜخ ٓظؼِن رؾخـ حُٔظٌِْ ٝهز٤ؼش فٞطٚ ٝهش٣وش أدحثٚ ٝع٤خم  ،رؼٞحَٓ ًؼ٤شس

ٝرؼنٜخ ٓظؼِن  ،ٝرؼنٜخ ٓظؼِن رخُظشٝف حُٔل٤طش رٚ ٝحُز٤جش حُظ٢ ه٤َ ك٤ٜخ ،كذ٣ؼٚ
                                                 

 .194ينظر: التصوير الفني في القرآن الكريم: (1)
 . 144-149التعريفات : (2)
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. ا٠ُ ؿ٤ش رُي ٖٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ الرذ ٖٓ حإلكخهش رٜخ .رؾخـ حُغخٓغ ٝطلخٝص ػوخكظٚ

ُِٞهٞف ػ٠ِ دالُش حألُلخظ. 
(ٔ)

 

ك٢ٌِ ٣لذد حُؾخـ ٓؼ٠٘ حُلذ٣غ حٌُال٢ٓ الرذ إٔ ٣وّٞ رٔالكظخص ٜٓ٘خ دسحعش 

ظ٢ ال ٣ٌؾق ػٖ ٓؼ٘خٛخ رٔـشد طلغ٤ش ًَ ًِٔش ٖٓ ًِٔخطٜخ ٝحُظ٢ ال حُظؼز٤شحص حُ

٢ٛٝ ٓخ ػشكض ك٢ حُؼقش حُلذ٣غ ر٘ظش٣ش حُغ٤خم، ٝأؽخسٝح ا٠ُ  ،٣ٌٖٔ طشؿٔظٜخ

.ًٔخ طلذػٞح ػٖ دالُش حُظش٤ًذ ،دٝسٙ ك٢ طلذ٣ذ حُذالُش
(ٕ)

 

ٝر٘خء  ،ٖٝٓ حُٔظلن ػ٤ِٚ ُذٟ ػِٔخء حُِـش إٔ حُٔلشدحص حُِـ٣ٞش رحص دالالص ٓخظِلش

ٝطخظِق ٓؼٚ  ،ػ٠ِ رُي حالخظالف ك٢ حُذالالص حُِـ٣ٞش ٣خظِق طلغ٤ش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ

كبٗ٘خ ٗـذ حالخظالف حٌُز٤ش ك٢  ،ُٝٞ سؿؼ٘خ ا٠ُ ًظذ حُظلغ٤ش .حإلكٌخّ حُٔغظ٘زطش ٓ٘ٚ

.ٝطلذ٣ذ حُٔشحد ٜٓ٘خ ،حُذالالص حُِـ٣ٞش ُألُلخظ حُوشآ٤ٗش
(ٖ)

 

٤ٔخ ك٢ ٓـخٍ حُظؼز٤ش ػٖ رؼل حُٔوخفذ ًٝؼ٤شح ٓخ طٌٕٞ طِي حُٔلشدحص ٓخظِلش ٝالع

ٝهذ ٣خظِق ٖٓ حٛظْ رظشؿٔش حُ٘ـ  ،حُظ٢ ال ٣ذسًٜخ اال أفلخد حُزٝم حُِـ١ٞ حُشك٤غ

 .حُوشآ٢ٗ ك٢ ٓذٟ ادسحًْٜ ُٔوخفذ حُٔظٌِْ ُٝـخ٣خطٚ

)ٝحٕ عؼش ٓؼخ٢ٗ حُوشإٓ ٝطـذدٛخ ٗخرؼش ٖٓ رحص حُوشإٓ ٤ُٝغض امخكخص ٣ن٤لٜخ ًَ 

ؤ٤ًذ ػ٠ِ إٔ هخر٤ِش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ رظؼذد حإلكٜخّ ٤ُظ ك٢ ٛزح ٓغ حُظ ،ٗخظش أٝ هخسة

ٝٛزٙ حإلكٜخّ ٓ٘نزطش روٞحػذ  ،رَ ٢ٛ ك٢ رؼنٜخ دٕٝ حُزؼل ،ؿ٤ٔغ حُ٘قٞؿ

.(حُِـش ٝأكٌخّ حُذ٣ٖ حُٔغظوشس حُظ٢ طٔؼَ ٣ٞٛش حإلعالّ
(ٗ)

 

ػظزخسحص كخٕ طشؿٔش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ طشؿٔش كشك٤ش ٓغظل٤ِش ٖٓ حُ٘خك٤ش ُٜٝزٙ حال

العظلخُش حؽظٔخٍ حُظشؿٔش ػ٠ِ  ؿ٤ٔغ حُذالالص حُِـ٣ٞش ٝحُؾشػ٤ش حُٔشحدس  ،حُٞحهؼ٤ش

 ٝعؤرًش ُزُي رؼل  حألٓؼِش :  ،ٖٓ حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ

                                                 

 . 45-44ينظر: التعبير القرآني والدالالت النفسية : (1)
 .82-81ينظر: عمم الداللة بين النظرية والتطبيق، ألحمد نعيم الكراعين : (2)
ينظر: مدى إمكانية ترجمة القرآن، د.محمد فاروق النبهان، بحث منشور في مجمة البحوث  (3)

 . 14/334اإلسالمية :
 . 125معايير القبول والرد :  (4)
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ر٤٘ٔخ )كوذ هِذ حألعظخر كخمَ حُغخٓشحث٢ ٖٓ أعظخر ُـش حٗـ٤ِض٣ش إٔ ٣ظشؿْ ُٚ ؿِٔش :

 (٘ض حٓؾ٢ر٤٘ٔخ ً)ػْ عؤُٚ إٔ ٣ظشؿْ : ،While I was walkingكوخٍ : (ً٘ض ٓخؽ٤خ

ٓخؽ٤خً( ٝك٢ حُؼخ٤ٗش )كظشؿٜٔخ ر٘لظ حُـِٔش حُغخروش ٌُٖٝ حُـِٔش حأل٠ُٝ ك٤ٜخ حعْ كخػَ 

.حٓؾ٢()كؼَ 
(ٔ)

 

 ُٝ٘ؤخز ٓؼخالً ػٖ كوذ حُـخٗذ حُذال٢ُ ك٢ حُ٘ل٢ : 

 . ٣no student is absentوخرِٚ رخالٗـ٤ِض٣ش :  ،٣وخٍ: ال هخُذ ؿخثذ

   .ؿخثزخً  أٓخ ك٢ حُؼشر٤ش ك٤ٌٖٔ إٔ ٗوٍٞ : ال هخُذٌ 

 

 

 ىب  يب   جت  حت    ژزٙ حُلخُش ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ : ــــذ ٝسد ك٢ حُوشإٓ ٓخ ٣ؾزٚ ٛــــــــٝه

(ٕ).ژخت   مت  
(ٖ) ژک  ک   گ  گ   گ   گ ژ  ٓغ هُٞٚ طؼخ٠ُ : 

كخخظِلض  

  .حُذالُش ر٤ٖ ح٣٥ظ٤ٖ

ٓخ ٖٓ هخُذ  ،ٓخ هخٌُذ رـخثذ ،٤ُظ ٛزح كوو ٝاٗٔخ ٣ٌٖٔ إٔ طوٍٞ : ٓخ هخُُذ ؿخثزخً 

   .رـخثذ، ٝطؤط٢ ر٤ِظ : ٤ُظ هخُزخً ؿخثزخً 

(ٗ) ژائ  ەئ  ەئ  وئ ژ ٝٓؼَ ٛزح حُ٘ل٢ ك٢ حُوشإٓ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ 
ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ  ،

(٘) چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ 
 

كخُ٘ل٢ ٓشس ر٤ِظ ٝٓشس رٔخ ٝحالػ٘خٕ ُِ٘ل٢ ٝحُذالُش ٓخظِلش ًَٝ ٝحكذس ُٜخ دالُش. 

٤ش حُؼش٣ش ٝحُظ٢ ٢ٛ ُـش رخُ٘غزش ُِـش حُؼشركخُِـخص حألخشٟ رخثغش ك٢ حُٔؼخ٢ٗ 

حُوشإٓ.
(ٔ)

 

                                                 

 . 171ينظر: لمسات بيانية في نصوص التنزيل : (1)
 . 61سورة يونس :  (2)
 . 3سورة سبأ: (3)
 .66سورة األنعام :  (4)
 .148سورة يونس :   (5)
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ٖٝٓ حألخطخء حُؾخثؼش ك٢ طشؿٔخص ٓؼخ٢ٗ حُوشإٓ حٌُش٣ْ رخُِـش حالٗـ٤ِض٣ش طشؿٔش 

)ػزذ( ٣خِو ر٤ٖ )ػزذ( ٝؿٔؼٜخ )ػز٤ذ( ٝ ٝٗشٟ إٔ حُزؼل هذ .slaveًِٔش )ػزذ( رـ 

(ٕ) ژہ  ہ     ہ    ژ حُظ٢ طـٔغ ػ٠ِ )ػزخد( ٢ٛٝ حُٔوقٞدس ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ 
  

ا٠ُ إٔ حُٔشحد ٖٓ )ػزذحً( ٓلٔذ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  (Rodwell)كوذ رٛذ سٝدٍٝ 

كوذ حعظخذٓٞح ٛزح  ،أ١ حُِٔٔٞى أٝ حُؼزذ (Slave)٣ٝئػش ُٗٞذًٚ حعظخذحّ ًِٔش  ،ٗلغٚ

.حُظؼز٤ش دٕٝ طٔل٤ـ ُٔؼ٘خٙ حُذه٤ن
(ٖ)

  . 

 

 ٘ذٓخ طشؿٔٞح ًِٔش )ؽؼخد( ؿٔغ ــػذ ٝهغ رؼل حُٔغظؾشه٤ٖ ك٢ أخطخء ٓٔخػِش ـــــٝه

.(peoples))ؽؼذ( ػ٠ِ حٜٗخ )ؽؼٞد( كظشؿٔٞٛخ رـ 
(ٗ)

 

ك٤غ ٣ؾ٤غ حعظخذحّ حُٔوخرالص ح٥ط٤ش ُِظؼز٤ش ػٖ ٓذٍُٞ  ،ٝٓؼخٍ آخش: كٌِٔش حُضًخس

 حُضًخس ٢ٛٝ ٖٓ خقٞف٤خص حإلعالّ : 

Obligatory , charity , tax , alms-giving charity.   ٢ٛٝ طؼ٢٘ ػ٠ِ

ٝٓؼ٘خٛخ ؿ٤ٔؼخً رؼ٤ذ  ،ػَٔ خ٤ش١، اكغخٕ ٝفذهش اُضح٤ٓش ،مش٣زش ،ٞح٢ُ : فذهشحُظ

 .ًَ حُزؼذ ػٖ ٓؼ٠٘ حُضًخس
(٘)

 

 ژگ  گ  ژ ًِٔش حألًٔٚ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ 
(ٙ)

٢ٛٝ ك٢ حُِـش حُؼشر٤ش طذٍ  

ٝحأل٠ُٝ إٔ ٣ظشؿٜٔخ  (blind)طشؿٜٔخ ٓلٔذ أعذ ا٠ُ حالٗـ٤ِض٣ش  ،ػ٠ِ ٖٓ ُٝذ أػ٠ٔ

 .(born blind)رـ 
(7)

  

                                                                                                                                            

 . 171ينظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل : (1)
 .14سورة العمق : (2)
الكريم، وجيه حمد عبدالرحمن ينظر: وقفة مع بعض الترجمات االنجميزية لمعاني القرآن  (3)
:29. 
 .29المصدر نفسه : (4)
 .34ينظر: المصدر نفسه : (5)
 . 49سورة ال عمران : (6)
 . 31ينظر: وقفة مع بعض الترجمات االنجميزية لمعاني القرآن الكريم : (7)
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 ژڍ  ڌ ژ ٗوِض طشؿٔش هُٞٚ طؼخ٠ُ 
(ٔ)

 ،أ١ ٓقش (Egypt)ػ٠ِ اٜٗخ  

  .(any town)ٝحُٔوقٞد رٜخ 

 ژپ  پ   ژًِٝٔش حُؼخ٤ُٖٔ ك٢ هُٞٚ : 
(ٕ)

رٔؼ٠٘  (creation)طشؿٔض رـ   

 .ألٝكض رخُٔؼ٠٘ (worlds)ُٝٞ حعظخذّ ف٤ـش حُـٔغ  ،حُخِن
(ٖ)

 

هقٞس حُظشؿٔش ػٖ طلَٔ حُٔؼخ٢ٗ  ٓٔخ عزن ٣ظٜش حٕ ػذّ ؿٞحص حُظشؿٔش ٓز٢٘ ػ٠ِ

كال ٣غظط٤غ  ،ٝحُذالالص حٌُؼ٤شس حُظ٢ أٝدػٜخ هللا طؼخ٠ُ ر٘ظْ حُوشإٓ حُؼشر٢ حُٔؼـض

ًخثٖ إٔ ٣ل٤و رٜزٙ حُٔؼخ٢ٗ ٝحُذالالص ك٢ حُٔوخّ حألٍٝ أٝ إٔ ٣ظشؿٜٔخ كشك٤خ ا٠ُ 

 رل٤غ ٣لخكع ػ٠ِ اػـخصٛخ حُِلظ٢ ٝحُٔؼ١ٞ٘ ٝحُذال٢ُ.  .ُـخص أخشٟ ػخ٤ٗخً 

 زح ٣وٍٞ ارشح٤ْٛ أ٤ٗظ : )ٝك٢ حُلن إٔ ال ٣ٌخد حُٔشء ٣٘ظ٢ٜ ٖٓ طقلق ٛزٙ ــــــٛ ٝك٢

حٌُظذ ٝأٓؼخُٜخ كظ٠ ٣لظ ك٢ هشحسس ٗلغٚ إٔ حُٞهٞف ػ٠ِ دالالص حألُلخظ حُوشآ٤ٗش 

أٓش ػغ٤ش حُٔ٘خٍ دٝٗٚ فؼٞرخص ؿٔش، كال ٣ٌخد ٣غِْ حُٔظشؿْ ُٜخ ٖٓ حُضَُ أٝ 

٣ٞشٛخ رخُوذس حُز١ ٣وخسد ٓخ ٢ٛ ػ٤ِٚ ك٢ ٝطق ،حُوقٞس ك٢ ارشحص طِي حُذالالص

ٓ٘زظٜخ حُوشآ٢ٗ ٖٓ ؿٔخٍ  ٝسٝػش ٝاػـخص ألَٛ حألُغٖ ٝحُلقخكش ك٢ ًَ صٓخٕ 

 (.ٌٝٓخٕ
(ٗ)

  

ٝػ٤ِٚ كال ٣وذس حكذ ٖٓ حُٔظشؿ٤ٖٔ ػ٠ِ إٔ ٣٘وَ حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ا٠ُ ؽ٢ء ٖٓ حألُغٖ 

الٕ حُؼـْ  ،خُؼشر٤شًٔخ ٗوَ حإلٗـ٤َ ٝطشؿٔض حُظٞسحس ٝحُضرٞس ٝعخثش ًظذ هللا طؼخ٠ُ ر

 كظؼزس طشؿٔش حُوشإٓ رخُ٘ـ حُلشك٢.  ،ُْ طظغغ حٌُالّ حطغخع حُؼشد ك٢ حُذالالص

 فقذاى التأثري: ادلبحث السادس
 رًش حإلٓخّ حُـضح٢ُ حُظؤػ٤ش كوخٍ : 

                                                 

 .99سورة يوسف: (1)
 .1سورة الفاتحة : (2)
 .31لمعاني القرآن الكريم :ينظر: وقفة مع بعض الترجمات االنجميزية  (3)
 . 186داللة االلفاظ :  (4)
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ك٤ٌٕٞ رلغذ ًَ كْٜ كخٍ ٝٝؿذ  ،ٛٞ إٔ ٣ظؤػش هِزٚ رآػخس ٓخظِلش رلغذ ح٣٥خص

.(٣ظقق رٚ هِزٚ ٖٓ حُلضٕ ٝحُشؿخء ٝؿ٤شٙ
(ٔ)

 

.(ح٤ُٜجش حُؼخسمش ُِٔئػش ك٢ ؿ٤شٙ رغزذ حُظؤػ٤ش)أٝ ٛٞ :
(ٕ)

 

 ،ٝٛٞ ًَ حعظـخرش ظٜشص أٝ كٜٔض ٖٓ حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ رطش٣ن ٓزخؽش أٝ ؿ٤ش ٓزخؽش

ًَٝ ٓخ ٣لذػٚ  ،غًَٝ ٓخ ٣لذع حُظؼز٤ش حُوشآ٢ٗ ػ٠ِ ٗلغ٤ش حُٔظِو٢ ٝحُوخسة ٝحُٔغظٔ

حُوشإٓ ٖٓ حػش ٣وغ ػ٠ِ حُ٘لظ حإلٗغخ٤ٗش كْٜ رطش٣ن حُذالُش أّ حُقشحكش ٖٓ طؼز٤ش 

ٝع٤خهٚ  ،ٝأعِٞرٚ ٝٓٞمٞػخطٚ ،ٝؿشعٚ ،ٝؿِٔٚ ،ًِٝٔخطٚ ،حُوشإٓ حُٔظٔؼَ رلشٝكٚ

.ٝحُ٘ظش ا٤ُٚ ،ٝهش٣وش طشط٤زٚ ٝعٔخػٚ
(ٖ)

 

ٝهذ كذػ٘خ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ػٖ حألػش حُز١ طظشًٚ آ٣خص حُوشإٓ ك٢ ٗلٞط ٓغظٔؼ٤ٚ، 

ٝكلظض ُ٘خ حُغ٤شس ٗٔخرؽ ًؼ٤شس ألػش حُوشإٓ حُؼـ٤ذ ٛزح، ٝٗوِض ُ٘خ حألكذحع 

 شإٓ ــــــألٗخط طؤػشٝح رخُو خرؽ ؿ٤ش ه٤ِِش،ــ٤ش ٣غ٤شس، ٝٗٔـــــــزخسحً ؿـــــــس٣خ٤ش أخحُظخ

.ٔخػٚــــــٖ عــك٤
(ٗ)

 

رؼل ٜٓ٘خ كذع ك٢ ػقش حُظ٘ض٣َ  ،ك٢ٜ ٖٓ حٌُؼشس رل٤غ ٣قؼذ حإلكخهش رٜخ

ار ك٢ ًَ صٓخٕ ط٘وَ ُ٘خ أكذحع حُظخس٣خ هشكخً ٖٓ  ،ٝرؼنٜخ ح٥خش كذع رؼذ حُظ٘ض٣َ

رَ إ حػش حُوشإٓ ٛزح ُْ ٣ٌٖ ٓوظقشحً ػ٠ِ ٖٓ  ،هقـ أُٝجي حُز٣ٖ طؤػشٝح رخُوشإٓ

ٖٝٓ حألػخؿْ حُز٣ٖ ال ٣لٜٕٔٞ ٖٓ حُوشإٓ  ،ٝاٗٔخ ٗـذ أػشٙ ك٢ ؿ٤ش حُٔئ٤ٖ٘ٓ ،آٖٓ رٚ

  .ؽ٤جخً 

                                                 

 .1/285إحياء عموم الدين: (1)
 .1/561التعاريف : (2)
 .34ينظر: التعبير القرآني والدالالت النفسية: (3)
عجازي، لمباحث منشور في المجمة القطرية لمعموم اإلسالمية، العدد الثالث، ينظر: التأثير اإل (4)

، تحدث الباحث فيه عن تأثير القرآن عمى المؤمنين والكفار وأهل 52-2هـ :1428-م2447
 الكتاب والجن والجماد والنبات وغير ذلك. 
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كظغ٤َ حٌُِٔخص ك٢ رغخهش ؽذ٣ذس ُظذخَ حُوِذ كظؼ٤ش رُي حإلكغخط حُـخٓل رخُخؾٞع 

ٓـشد إٔ طوشع حٌُِٔخص حألرٕ  .ٖٓ هزَ إٔ ٣ظ٤وع حُؼوَ ك٤لَِ ٣ٝلٌش ٣ٝظؤَٓ

طؼ٤ش رُي حُؾ٢ء حُز١ ال ٣ـذ ُٚ طلغ٤شح.  ،ٝٓالٓغظٜخ ُِوِذ
(ٔ)

  

ٝعؤهظقش ك٢ حُٔزلغ ػ٠ِ رؼل حألهٞحٍ ُـ٤ش حُؼشد ك٢ ٛزح حُظؤػ٤ش ُِ٘ـ حُوشآ٢ٗ 

  .ػْ حرًش رؼل حُوقـ ك٢ رُي

إ ٓؼـضس حألٗز٤خء حُز٣ٖ عزوٞح ٓلٔذحً ًخٗض ك٢ ):  (٣ٔ9ٕ9ّوٍٞ : ح٣ظ٤ٖ د٤٘٣ٚ )ص

ٝر٤٘ٔخ ٗغظط٤غ إٔ ٗغ٢ٔ  ،حُٞحهغ ٓؼـضحص ٝهظ٤ش ٝرخُظخ٢ُ ٓؼشمش ُِ٘غ٤خٕ حُغش٣غ

ٝرُي الٕ طؤػ٤شٛخ دحثْ ٝٓلؼُٜٞخ ٓغظٔش...  (حُٔؼـضس حُخخُذس)٣٥خص حُوشآ٤ٗش ٓؼـضس ح

ٝرُي  ،ٝك٢ ٛزٙ حُٔؼـضس ٗـذ حُظؼ٤َِ حُؾخك٢ ُالٗظؾخس حُٜخثَ حُز١ أكشصٙ حإلعالّ

أٝ اْٜٗ ال ٣ؼشكٞٗٚ اال  ،حالٗظؾخس حُز١ ال ٣ذسى عززٚ حألٝسر٤ٕٞ ألْٜٗ ٣ـِٜٕٞ حُوشإٓ

.(ل٤خس كنال ػٖ أٜٗخ ؿ٤ش ده٤وشٖٓ خالٍ طشؿٔخص ال ط٘زل رخُ
(ٕ)

   

٣لذع ٓؼَ ٛزح حُظؤػ٤ش ك٢ ٗلٞط  ،ػْ إ ًخٕ علش أعِٞد حُوشإٓ ٝؿٔخٍ ٓؼخ٤ٗٚ

 ٖ حالػظشحف رخٕ ــــكال ٓ٘خؿ ٓ ،ػِٔخء ال ٣ٔظٕٞ ا٠ُ حُؼشد ٝال ا٠ُ حُٔغ٤ِٖٔ رقِش

.هللا حُؼ٢ِ حُوذ٣ش ٛٞ حُز١ أ٠ِٓ طِي ح٣٥خص حُز٤٘خص
(ٖ)

 

)إ أْٛ ٗظ٤ـش ٣ٌٖٔ إٔ حعظ٘زطٜخ ٢ٛ طؤػ٤ش حُوشإٓ حُؼظ٤ْ  :٣وٍٞ ٝٛزح ًٞعظخف ُٞرٕٞ

ك٢ حألْٓ حُظ٢ أرػ٘ض ألكٌخٓٚ، كخُذ٣خٗخص حُظ٢ ُٜخ ٓخ ُإلعالّ ٖٓ حُغِطخٕ ػ٠ِ 

حُ٘لٞط ه٤ِِش ؿذحً، ٝهذ ال طـذ د٣٘خً حطلن ُٚ ٓخ حطلن ُإلعالّ ٖٓ حألػش حُذحثْ، ٝحُوشإٓ 

أػشٙ ك٢ أدم ؽئٕٝ حُل٤خس(.ٛٞ هطذ حُل٤خس ك٢ حُؾشم ٝٛٞ ٓخ ٗشٟ 
(ٗ)

  

                                                 

 . 265ينظر: القرآن محاولة لفهم عصري: (1)
 . 118د رسول اهلل : ، ومحم16قالو عن القرآن : (2)
 . 119،و :16ينظر: المصدران نفسيهما : (3)
 .432-431حضارة العرب :  (4)
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إٔ حفق حألػش حُز١  ،ُٖ أعظط٤غ ٜٓٔخ كخُٝض)أٓخ ػخثؾش رشؿض ٢ٗٞٛ كوخُض : 

كِْ أًذ حٗظ٢ٜ ٖٓ هشحءس حُغٞسس حُؼخُؼش ٖٓ حُوشإٓ كظ٠ ٝؿذط٢٘  ،طشًٚ حُوشإٓ ك٢ هِز٢

.(كٌخٗض ٛزٙ أٍٝ فالس ٢ُ ك٢ حإلعالّ ،عخؿذس ُخخُن ٛزح حٌُٕٞ
(ٔ)

 

ٓلٔذ ػزذٙ ُزؼل حألدرخء ٖٓ ؿ٤ش حُٔغ٤ِٖٔ حُز٣ٖ ٣زٛزٕٞ ك٢ ٝحرًش هقش رًشٛخ 

رؼل ٤ُخ٢ُ سٓنخٕ ا٠ُ رؼل ر٤ٞص ٓؼخسكْٜ ٖٓ حُٔغ٤ِٖٔ ٤ُغٔؼٞح حُوشإٓ ٣ٝٔظؼٞح 

ٝهذ ؽٜذ ْٜٓ٘ ُِوشإٓ رٜزح حإلػـخص ك٢  ،رٝهْٜ ٝؽؼٞسْٛ حألدر٢ رغٔخع آ٣خطٚ حُٔؼـضس

ٌُْٜٝ٘ ُْ ٣لوٜٞح  ،حُوِٞدٝرالؿظٚ حُظ٢ ٣ـٞؿ طؤػ٤شٛخ ك٢ أػٔخم  ،حُ٘ظْ ٝحألعِٞد

دالُش رُي ػ٠ِ حٗٚ ٖٓ ػ٘ذ هللا ػض ٝؿَ.
(ٕ)

  

ٝطلذػٞح ػٖ طـخسرْٜ حُزحط٤ش ػٔخ كؼِٚ حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ  ،ٖٝٓ ٛئالء ٖٓ حٛظْ رخُوشإٓ

ٝػٖ هذسطٚ حُٔزِٛش ػ٠ِ ٓ٘لْٜ ح٤ُو٤ٖ رخٕ ٛزح حُوشإٓ ٛٞ ًالّ هللا  حُز١  ،ك٢ ٗلٞعْٜ

 .٣ظلظْ حالٗظٔخء ا٤ُٚ

م حُلشٗغ٢ ٓخسد٣ي حُز١ عزن ٝحٕ ًِلظٚ حُلٌٞٓش حُلشٗغ٤ش رظشؿٔش كٜزح حُٔغظؾش

ٝحُز١ ًخٕ ٣ـذ ك٢ حُوشإٓ ٖٓ حُٔضح٣خ ٓخ ال ٣ٞؿذ ك٢ ًظخد ؿ٤شٙ  ،رؼل عٞس حُوشإٓ

رُي إٔ حألعِٞد حُز١  ،كخٗٚ أعِٞد حُخخُن ؿَ ٝػال ،ك٤غ ٣وٍٞ : أٓخ أعِٞد حُوشإٓ

 د ال ٣ٌٕٞ اال اُٜخً. ٣٘ط١ٞ ػ٤ِٚ ً٘ٚ حٌُخثٖ حُز١ فذس ػ٘ٚ ٛزح حألعِٞ

 ذ خنؼٞح ُظؤػ٤ش عِطخٗٚ ٝعلشٙ، ٝحٕ ـــٝحُلن ٝحُٞحهغ إٔ أًؼش حٌُظخد حسط٤خرخً ٝؽٌخ ه

عِطخٗٚ ػ٠ِ ٓال٤٣ٖ حُٔغ٤ِٖٔ حُٔ٘ظؾش٣ٖ ػ٠ِ عطق حُٔؼٔٞسس ُزخُؾ حُلذ حُز١ ؿؼَ 

أؿخٗذ حُٔزؾش٣ٖ ٣ؼظشكٕٞ رخإلؿٔخع رؼذّ اػزخص كخدػش ٝحكذس ٓلووش حسطذ ك٤ٜخ حكذ 

. حُز١ ٣ل٤ل ؿضحُش ك٢ حطغخم .رُي إٔ ٛزح حألعِٞد ،حُٔغ٤ِٖٔ ػٖ د٣٘ٚ ا٠ُ ح٥ٕ

ُزُي  ،. ًخٕ ُلؼِٚ حألػش حُؼ٤ٔن ك٢ ٗلظ ًَ عخٓغ ٣لوٚ حُِـش حُؼشر٤ش.ٓ٘غن ٓظـخٗظ

ًخٕ ٖٓ حُـٜذ حُز١ ال ٣ؼٔش إٔ ٣لخٍٝ ٗوَ طؤػ٤ش ٛزح حُ٘ؼش حُزذ٣غ حُز١ ُْ ٣غٔغ رٔؼِٚ 

رِـش أخشٟ(.
(ٖ)

  

                                                 

 .64-59رجال ونساء اسمموا : (1)
 .1/243ينظر: تفسير المنار : (2)
 . 24القرآن من منظور غربي : (3)
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 م 2013كاًىى الثاًي  –العذد الرابع عشر  –الرابع  اجمللذ جملة جاهعة األًبار للعلىم اإلسالهية 

 حرفياًترمجة القرآى اإلعجاز يف استحالة 

٣ٜٝخ حكذ حٌُظخد حإلعال٤٤ٖٓ ػ٘ذٓخ حُظو٠ رؤكذ حُٔؾخس٤ًٖ ك٢ دٝسس ػِْ ٝكخدػش ٣ش

 ،ٝدحس ر٤ٜ٘ٔخ كٞحس ه٣َٞ كٍٞ حُوشإٓ ،حُزشٓـش حُؼقز٤ش ٝٛٞ ٖٓ حُـ٘غ٤ش حألٓش٤ٌ٣ش

َٛ طٔخٗغ إٔ حهشأ ػ٤ِي ٖٓ  ،ك٤غ حٗي ُْ طغٔغ طالٝس حُوشإٓ ًٝخٕ ٓٔخ دحس ر٤ٜ٘ٔخ :

كخُوشإٓ  ،ٕ ُِوشحٕ أػشحً ك٢ حُ٘لظ ػ٘ذ طالٝطٚك٘لٖ حُٔغِٕٔٞ ٗئٖٓ أ ،ح٣٥خص حُوشآ٤ٗش

 ػ٘ذٗخ ٓؼخ٢ٗ ًِٝٔخص ٝفٞص ٓئػش !

. رذأص روشحءس آ٣ش حٌُشع٢ ٝآ٣ش .. ٤ُظ ُذ١ ٓخٗغ.كوخٍ : ا٢٘ٗ ٓظلٔظ ُٜزٙ حُظـشرش

 ٝاػ٘خء حُظالٝس الكظض ح٥ط٢ :  ،رؼذٛخ رٔخ ُذ١ ٖٓ ٜٓخسحص حُظـ٣ٞذ ٝحُظشط٤َ

. رؼذ .ه٤ِالً  ..خعظوخٓش ػ٠ِ حٌُشع٢ رخالٗل٘خء ه٤ِالً رذأ ٛزح حإلٗغخٕ حُز١ ًخٕ ؿخُغخً ر

. طـ٤شص ٓالٓق ٝؿٜش ا٠ُ حُخؾٞع ٝحُخنٞع أكغغض ٝأٗخ .ُلظخص أؿٔل ػ٤٘٤ٚ

حهشأ حُوشإٓ ػ٠ِ ٛزح حإلٗغخٕ ًٝؤ٢ٗ حهشأٙ ػ٠ِ ٓغِْ ٖٓ ك٤غ طؤػشٙ حُغش٣غ رخُوشحءس 

. .حُوشحءس ٝرؼذ إٔ حٗظ٤ٜض ٖٓ ،ٓٔخ أػطخ٢ٗ سحكش ٗلغ٤ش ًز٤شس ٝعؼخدس ال طٞفق

. ٝارح حُؼ٤٘خٕ كٔشحٝطخٕ ٝرذأص حُذٓٞع طظشهن .ؿِغ٘خ ك٢ فٔض ػْ كظق ػ٤٘٤ٚ

 ٝحالٗؾشحف رخد ػ٠ِ ٝؿٜٚ ٝٛٞ ٣وٍٞ : 

ٝإ ُٜزٙ حٌُِٔخص طؤػ٤شحً  ،ُوذ ػضُظ٢٘ رظالٝطي حُـ٤ِٔش ػٖ ٛزح حُؼخُْ حُز١ ٗؼ٤ؾٚ

 .ؿش٣زخ ػ٠ِ ٗلغ٢
(ٔ)

 

 زٙ حألهٞحٍ ٝٛزٙ حُوقـ حُظ٢ حػظشف أفلخرٜخ رظؤػ٤ش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ك٢ ــــذ ٛـــــرؼ

٣وشٕٝ  ،ٖٝٓ حُز٣ٖ ال ٣ؼشكٕٞ ٖٓ حُِـش حُؼشر٤ش كشكخً  ،ٗلٞعْٜ ْٝٛ ٖٓ ؿ٤ش حُؼشد

رخٕ طشؿٔش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ا٠ُ ُـش أخشٟ ال ٣ؼٔش رُي حُـٜذ ٖٓ ٗوَ طؤػ٤ش ٛزح حُ٘ؼش 

ٝع٤ن٤غ رُي حُغِطخٕ حُؼـ٤ذ ارح ٓخ  ،ٟحُزذ٣غ حُز١ ُْ ٣غٔؼٞح رٔؼِٚ أل١ ُـش أخش

  .طشؿْ ا٠ُ ُـش أخشٟ طشؿٔش كشك٤ش

 فقذاى اجلاًب الصىتي: ادلبحث السابع

                                                 

المجتمع ينظر: اثر القرآن عمى قموب األمريكان، نجيب الرفاعي، بحث منشور في مجمة  (1)
 .58م : 1996 -هـ 1417، صفر /1246الكويتية، العدد :
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 م 2013كاًىى الثاًي  –العذد الرابع عشر  –الرابع  اجمللذ جملة جاهعة األًبار للعلىم اإلسالهية 

 حرفياًترمجة القرآى اإلعجاز يف استحالة 

 ،حُ٘لظ رطزؼٜخ ٤ٓخُش ا٠ُ حُقٞص حُلغٖ ٝحٌُالّ حُٔٞصٕٝ حُز١ ُٚ س٤ٖٗ ٝا٣وخع

  .ًَٝ ٛزح ٓظٞكش ك٢ حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ،كظغظش٣ق ا٤ُٚ حُ٘لظ ٝطؾؼش رخُٜذٝء

ٝهذ ٣نطش رؼنْٜ ا٠ُ  ،حُ٘خط ٓ٘ز هذ٣ْ حُضٓخٕ رلغ٢٘ حُقٞصٝٛزح عش كلخٝس 

ػ٠ِ إٔ ٛزح ال ٣ؼ٢٘ ًٕٞ  ،حُزٛخد ا٠ُ أٓخًٖ ُٝٞ ًخٗض رؼ٤ذس هِزخً ُلغٖ حُقٞص

حُغش ٣ٌٖٔ ك٢ حُقٞص حُلغٖ ٝاٗٔخ رٞؿٞدٙ طضدحد حُ٘لظ ٤ٓالً ا٠ُ عٔخع حُوشإٓ 

  .ٝحُظلٌش ك٢ ٓؼخ٤ٗٚ

ف ذس ٓٞع٤و٤ش ٓظٞحصٗش ططشد ح٥رحٕ ٝطشطخكخُوشإٓ ك٤ٖ ٗغٔؼٚ ٓظِٞحً ٗؾؼش رؤٗٚ ٝك

اٗٔخ ٣غٔغ مشرخً خخُقخً ٖٓ حُٔٞع٤و٠ حُِـ٣ٞش ك٢ ) :ُٜخ حُ٘لٞط، ٝحُز١ ٣غٔغ حُوشإٓ

.(حٗغـخٓٚ ٝحهشحد ٗغوٚ ٝحطضحٗٚ ػ٠ِ أؿضحء حُ٘لظ ٓوطؼخً ٝٗزشس ر٘زشس
(١)

 

ٗـذٙ ٝا٠ُ ؿخٗذ حالٗغـخّ حُقٞط٢ حُز١ ٣٘زؼغ ٖٓ حألُلخظ ٝأػشٙ حُ٘لغ٢، كؼ٠ِ ك٤ٖ 

  .٣زؼغ ػ٠ِ حُغشٝس ٝحالسط٤خف ٝحإلػـخد، ٗـذٙ ٣ؼ٤ش أك٤خٗخً أخشٟ أٗـخٓخً ٓخظِلش

كخٕ  ،كظ٠ ٖٓ ال ٣لْٜ حُؼشر٤ش ،ُٝوذ ًخٕ ُٔٞع٤و٠ حُوشإٓ ٝٗظٔٚ سٝػش ػ٘ذ ًَ عخٓغ

 ،ٝٝهلٚ ٓخ ٣غظشػ٢ ٖٓ ال ٣لْٜ حُؼشر٤ش ،ٜٝٗخ٣ش كٞحفِٚ ،ّٝٓذٙ ٝؿّ٘ٚ ،ٌُِٔخطٚ ٝٗظٔٚ

.كبٕ حُ٘ـْ ٣ؼط٤ٚ فٞسحً سحثؼش ،٠ حٌُِٔخصٝارح ًخٕ ال ٣لْٜ ٓؼ٘
(ٕ)

 

ٝحٕ حُز٣ٖ طقذٝح ُظشؿٔش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ا٠ُ ُـخص أخشٟ، ع٤ٞحؿٜٕٞ ٓؾٌِش حُـشط 

الٕ حٌُِٔش ٤ُغض  ،حُقٞط٢، ٝحٕ حُٔظشؿْ ال ٣ٌٖٔ ٗوَ حُ٘ـْ ٝحإل٣لخء حُقٞط٢ ٌُِِٔش

ٝاٗٔخ ٢ٛ ٓغٔٞػش، ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ٗـذ ك٢ حُِـخص حألخشٟ ٓخ ٣ٞحكن  ،كوو ُلظ٤ش

حُـشط ٝحُ٘ـْ ٝحإل٣لخء ُِلظش حُٔشحد طشؿٔظٜخ.
(ٖ)

 

ا٠ُ ُـش أخشٟ  ،إ ٜٓٔش طشؿٔش حُوشإٓ رٌخَٓ هخهظٚ حإل٣وخػ٤ش): ٣وٍٞ سّٝ الٗذٝ

كبٗ٘خ ُْ ٗؼشف كظ٠ ٝهض هش٣ذ طشؿٔش  ،طظطِذ ػ٘خ٣ش سؿَ ٣ـٔغ حُؾخػش٣ش ا٠ُ حُؼِْ

  .٤ذس حعظطخػض إٔ طظِوق ؽ٤جخً ٖٓ سٝف حُٞك٢ حُٔلٔذ١ؿ

ٝحُٞحهغ إ ًؼ٤شحً ٖٓ حُٔظشؿ٤ٖٔ حألٝحثَ ُْ ٣ؼـضٝح ػٖ حالكظلخظ رـٔخٍ حألفَ 

رَ ًخٗٞح ا٠ُ رُي ٓلؼ٤ٖٔ رخُلوذ ػ٠ِ حإلعالّ ا٠ُ دسؿش ؿؼِض طشؿٔخطْٜ  ،كلغذ

                                                 

 .2/222تاريخ أدب العرب لمرافعي : (1)
 . 82ينظر: المعجزة الكبرى القرآن، ألبي زهرة : (2)
 .25ينظر : عمم الداللة، مختار عمر:  (3)
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 م 2013كاًىى الثاًي  –العذد الرابع عشر  –الرابع  اجمللذ جملة جاهعة األًبار للعلىم اإلسالهية 

 حرفياًترمجة القرآى اإلعجاز يف استحالة 

ٌٓظٞد ال ط٘ٞء رخُظلخَٓ ٝحُـشك ٌُٖٝ كظ٠ أكنَ طشؿٔش ٌٓٔ٘ش ُِوشحٕ ك٢ ؽٌَ 

 . ػ٠ِ حُٞؿٚ حُز١ ٣شطِٜخ رٚ حُٔغِْ ،طغظط٤غ إٔ طلظلع رب٣وخع حُغٞس حُٔٞع٤و٢ ح٥عش

٤ُٝظ ٣غظط٤غ حُـشر٢ إٔ ٣ذسى ؽ٤جخً ٖٓ سٝػش ًِٔخص حُوشإٓ ٝهٞطٜخ اال ػ٘ذٓخ ٣غٔغ 

.(ٓوخهغ ٓ٘ٚ ٓشطِش رِـظٚ حألف٤ِش
(ٔ)

 

ٚ كبٗٔخ ٛٞ حإلػـخص ٝٛزح رالؽ٤ش ٣زًش حٗٚ ارح ًخٕ ػٔش ؽ٢ء طؼـض حُظشؿٔش ػٖ أدحث

حُز٤خ٢ٗ ٝحُِلظ٢ ٝحُـشط حإل٣وخػ٢ ك٢ ح٣٥خص حُٔ٘ضُش. 
(ٕ)

 

ٝرٜزح ٗشٟ إٔ حُٔغظؾشه٤ٖ ٣زًشٕٝ، إٔ حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ُٚ فٞص ٝٗظخّ ا٣وخػ٢ 

خخؿ، ٝحٕ حُز٤٘ش حُؼ٤ٔوش ك٢ حُٔٞع٤و٠ حُوشآ٤ٗش ٓظٔؼِش رـخٗذ حُ٘ـْ حُز١ ٣ٜظض ُٜخ 

 ٞد حُز١ ٣ؤخز رخألُزخد ك٤ٖ عٔخػٚ.ؿ٤ش حُؼشر٢ ٣ٝذسى ٖٓ خالُٜخ ػِٞ حألعِ

 ،ٝعؤرًش رؼل حُوقـ حُظ٢ طقٞس كخٍ ؿ٤ش حُؼشر٢ ك٤ٖ ٣غٔغ فٞطخً ٣وشأ حُوشإٓ

ٝٛٞ ال ٣ؼشف ؽ٤جخً ٖٓ  ،ك٤ؾذٙ رُي حُقٞص ٣ٝغظ٢ُٞ ػ٠ِ أكٌخسٙ ٣ٝؤخز رٔـخٓغ هِزٚ

 حُؼشر٤ش. 

ٜش ٝحرًش ٛزٙ حُوقش حُطش٣لش حُظ٢ كقِض ُغ٤ذ هطذ ٝٛٞ رحٛذ ا٠ُ أٓش٣ٌخ ػ٠ِ ظ

 (ٝػ٘ذٓخ كخٕ ٝهض فالس حُـٔؼش طوذّ ع٤ذ هطذ )سكٔٚ هللا ،عل٤٘ش ٓغ عظش ٖٓ سكخهٚ

 ،ٝحُشًخد حألؿخٗذ رٔؼظْٜٔ ٣شحهزٕٞ ٛزٙ حُؾؼخثش ،ُخطزش حُـٔؼش ٝآخٓش حُ٘خط

ٝرؼذ حالٗظٜخء رٛذ حٌُؼ٤ش ْٜٓ٘ ٤ُٜ٘جٞح ٛزٙ حُؼِش ػ٠ِ ٗـخف )حُوذحط( كوذ ًخٕ أهق٠ 

 .ٓخ ٣لٜٔٚ ٛئالء حألؿخٗذ ػٖ ٛزٙ حُقالس

 ٌُٖٝ ع٤ذس ٖٓ ٛزح حُلؾذ ػشف ك٤ٔخ رؼذ أٜٗخ ٣ٞؿغالك٤ش ٓغ٤ل٤ش، ًخٗض ؽذ٣ذس حُظؤػش 

٠ ٣ذ١ ع٤ذ هطذ ٝحالٗلؼخٍ طل٤ل ػ٤٘خٛخ رخُذٓغ ٝال طظٔخُي ٓؾخػشٛخ ؿخءص ُظؾذ ػِ

أٜٗخ ال طِٔي ٗلغٜخ ٖٓ حُظؤػش حُؼ٤ٔن ك٢ ٛزٙ حُقالس ٝٓخ  ٖٝٓ ٓؼٚ رلشحسس ٝطوٍٞ:

ػْ  ،: أ١ ُـش ٛزٙ حُظ٢ ًخٕ ٣ظلذع رٜخ هغ٤غٌْػْ عؤُض كوخُض ،ك٤ٜخ ٖٓ ٗظخّ ٝسٝف

: إ حُِـش حُظ٢ ٣ظلذع رٜخ رحص ا٣وخع ٓٞع٤و٢ ػْ هخُض ،ُٜخ ٛزح حُلْٜ حُخخهت فلق

حكْٜ ٜٓ٘خ كشكخً، ػْ ًخٗض حُٔلخؿجش ٢ٛٝ طوٍٞ: ٌُٖٝ ٛزح ٤ُظ  ػـ٤ذ ٝحٕ ً٘ض ُْ

                                                 

 .33، وقالو اعن القرآن:37-36اإلسالم والعرب :  (1)
 .6، وقالوا عن القرآن :2/31ربي:ينظر: تاريخ االدب الع  (2)
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 م 2013كاًىى الثاًي  –العذد الرابع عشر  –الرابع  اجمللذ جملة جاهعة األًبار للعلىم اإلسالهية 

 حرفياًترمجة القرآى اإلعجاز يف استحالة 

إ حُٔٞمٞع حُز١ ُلض كغ٢ ٛٞ إ حإلٓخّ ًخٗض  ،حُٔٞمٞع حُز١ أس٣ذ إٔ حعؤٍ ػ٘ٚ

ٗٞع  ،طشد ك٢ أػ٘خء ًالٓٚ رٜزٙ حُِـش حُٔٞع٤و٤ش كوشحص ٖٓ ٗٞع آخش ؿ٤ش رو٤ش ًالٓٚ

خٗض طلذع ك٢َّ سػؾش ٝهؾؼش٣شس ٛزٙ حُلوشحص حُخخفش ً ،أًؼش ٓٞع٤و٤ش ٝأػٔن ا٣وخػخً 

 ٖٓ سٝف حُوذط.  ٢ء آخش ًٔخ ُٞ ًخٕ حإلٓخّ ِٓٔٞءً اٜٗخ ؽ

ًَٝ ٛزح طؼ٢٘ ح٣٥خص حُوشآ٤ٗش حُظ٢ ٝسدص ك٢ أػ٘خء خطزش حُـٔؼش ٝك٢ أػ٘خء حُقالس 

ًٝخٗض ٛزٙ ٓلخؿؤس طذػٞح ا٠ُ حُذٛؾش ٖٓ ع٤ذس ال طلْٜ ٖٓ حُؼشر٤ش ؽ٤جخً. 
(ٔ)

 

ٓظ كطشس ٛزٙ حُغ٤ذس ٝٛزح حُ٘ـْ حُٔ٘زؼغ حُز١ الٓظ ٗؼْ حٗٚ فٞص حُوشإٓ حُز١ ال

كذ١ٝ هخسة حُوشإٓ ٣ظشى حألػش ك٢  .ٝأُو٠ ا٤ُٜخ رخُغ٤ٌ٘ش ٝحُطٔؤ٤ٗ٘ش ،ؽـخف هِزٜخ

ٗلٞط ٖٓ ال ٣ؼشف ُـش حُؼشد، ٝهذ أؽخس حُؾ٤خ ٓلٔذ ػزذهللا دسحص ا٠ُ ٛزح حُٞؿٚ 

ٗخصالً ر٘لغٚ ػ٠ِ ٟٛٞ  ،٣شطِٚ كن طشط٤ِٚ ،دع حُوخسة حُٔـٞد ٣وشأ حُوشإٓ)هخثالً: 

ػْ حٗظزز ٓ٘ٚ ٌٓخٗخً هق٤خً ال طغٔغ ك٤ٚ  ،٤ُٝظ ٗخصالً رخُوشإٓ ػ٠ِ ٟٛٞ ٗلغٚ ،حُوشإٓ

حطٜخ ٝؿَّ٘خطٜخ ٝحطقخالطٜخ ،ؿشط كشٝكٚ ػْ حُن   ،ٌُٖٝ طغٔغ كشًخطٜخ ٝعٌ٘خطٜخ ٝٓذَّ

 ،عٔؼي ا٠ُ ٛزٙ حُٔـٔٞػش حُقٞط٤ش ٝهذ ؿشدص طـش٣ذحً ٝأسعِض عخرؿش ك٢ حُٜٞحء

ٗلغي ٜٓ٘خ ربصحء ُلٖ ؿش٣ذ ػـ٤ذ ال طـذٙ ك٢ ًالّ آخش ُٞ ؿشد ٛزح  كغظـذ

عظـذ حطغخهخً ٝحثظالكخً ٣غظشػ٢ ٖٓ ٓؼي ٓخ طغظشػ٤ٚ  ،حُظـش٣ذ ٝؿٞد ٛزح حُظـ٣ٞذ

ػ٠ِ حٗٚ ٤ُظ رؤٗـخّ حُٔٞع٤و٠ ٝال رؤٝصحٕ حُؾؼش، ٝعظـذ ؽ٤جخً  ،حُٔٞع٤و٠ ٝحُؾؼش

 ،وشإٓ أرذحً ك٢ ُلٖ ٓظ٘ٞع ٓظـذد. أٗض ك٢ حُ.آخش ال طـذٙ ك٢ حُٔٞع٤و٠ ٝال حُؾؼش

 زخد ٝأٝطخد ٝكٞحفَ.. ٛزح حُـٔخٍ حُظٞه٤ؼ٢ ك٢ ُـش حُوشإٓ ال ٣خل٠ ــط٘ظوَ ك٤ٚ ر٤ٖ أع

ػ٠ِ حكذ ٖٓٔ عٔغ حُوشإٓ كظ٠ حُز٣ٖ ال ٣ؼشكٕٞ ُـش حُؼشد(.
(ٕ)

 

٢ٌُٝ ٣قَ ا٠ُ ٛزٙ حُ٘لٞط حُٔخظِلش ك٢  ،كٜزح ٛٞ حُوشإٓ ٣خخهذ حُ٘لٞط حُزؾش٣ش

كوذ حػظٔذ ػ٠ِ ػ٘قش حُقٞص حُز١ ٣ـش١ ك٢ حُـغْ ٓـشٟ حُذّ  ،ٜخ٤ُٜٓٞخ ٝأٓضؿظ

٣ٝؼظش٣ٚ  ،ٝطٜظض ُٚ حُـٞحسف ،٣ٝشطخف ُٚ حُوِذ ،كظقلٞ ُٚ حُ٘لظ ،ك٢ حُؼشٝم

َٛ ٣غظط٤غ إٔ ٣لخكع  ،ٝٓخ ٛٞ كخٍ حُٔظشؿْ ٝٛٞ ٣٘وَ حُلشٝف ٝحٌُِٔخص ،حُشٝػش

                                                 

 .3/1786ينظر : في ظالل القرآن :  (1)
 . 134-129النبأ العظيم : (2)
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ٝا٣لخثٚ ٣ٝظشؿٜٔخ ػ٠ِ ٛزح حُقٞص حُوخدّ ٖٓ حُغٔخء ٝحٕ ٣لخكع ػ٠ِ ٗزشٙ ٝٗـٔٚ 

ٝأ٠ٗ ُٔخِٞم رؼذ ٛزح إٔ  ،ا٠ُ ُـخص حُؼخُْ كغ٤ـذ فؼٞرش طلٍٞ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ رُي

  .٣لخ٤ًٚ رظشؿٔش ٓغخ٣ٝش أٝ ٓٔخػِش

 ٣وٍٞ ٓقطل٠ ٓلٔٞد : 

 ،ٝحُظالٍ حُٔلٌٔش ،ٝحُقٞسس حُوشآ٤ٗش ًِٜخ طـذٛخ ٓشعٞٓش رٜزٙ حُِٔغخص حُغش٣ؼش)

ًخٕ حُوشإٓ ًظخرخً  ،ُٜٝزٙ حألعزخد ٓـظٔؼش ،ٝحألُلخظ حُظ٢ ُٜخ ؿشط ٝفٞص ٝفٞسس

 (.ال ٣ظشؿْ
(ٔ)

 

 فقذاى رسن ادلصحف العثواًي: ادلبحث الثاهي
٣شحد رشعْ حُٔقلق ٓخ ًظزٚ حُقلخرش ٖٓ حٌُِٔخص حُوشآ٤ٗش ك٢ حُٔقلق حُؼؼٔخ٢ٗ 

.ػ٠ِ ٤ٛجش ٓخقٞفش ال طظلن ٓغ هٞحػذ حٌُظخرش
(ٕ)

 

ػ٠ِ حُـخٗذ حُز١ ٣ٜظْ ر٤ٌل٤ش ًظخرش ٝحٕ ٓقطِق حُشعْ ك٢ حُذسحعخص حُوشآ٤ٗش ٣ذٍ 

ٖٓ ك٤غ ػذد حُلشٝف ٝٗٞػٜخ ال ٖٓ ك٤غ أؽٌخٍ حُلشٝف  ،حٌُِٔخص ك٢ حُٔقلق

ار إٔ حُـخٗذ حُؼخ٢ٗ هذ حعظؤػش رخُوغو حألًزش ٖٓ حٛظٔخٓخص ٓذسعش حُخو  ،ٝفٞسٛخ

.حُؼشر٢
(ٖ)

  

ٝطـذ ٓالكظش إٔ سعْ حُٔقلق ًؼ٤شحً ٓخ ٣٘غذ ا٠ُ حُخ٤ِلش حُؼخُغ ػؼٔخٕ حرٖ ػلخٕ 

 ٢ ًظخرش ًِٔخص ــك٤وخٍ حُشعْ حُؼؼٔخ٢ٗ ٝرُي طزؼخً ُِطش٣وش حُخخفش حُظ٢ حسطنخٛخ ك 

.حُوشإٓ ٝكشٝكٚ
(ٗ)

 

ٍٍ ٝده٤ن ٖٓ ك٤غ ًظخرظٚ ٝسعْ كشٝكٚ  ٝهذ كظ٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ رؼ٘خ٣ش ٝحٛظٔخّ ػخ

ٝهذ حكشد ُٜخ حألعظخر ؿخْٗ هذٝس١ حُلٔذ، ًالٓخً ٓطٞالً  ،شس ٝطؼ٤ش حُذٛؾشٝاٜٗخ ٌُؼ٤

ُغ٘خ رقذدٙ. 
(٘)

 

                                                 

 . 19القرآن محاولة لفهم عصري: (1)
 . 94ينظر: تاريخ القرآن الكريم : (2)
 . 156ينظر: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية :  (3)
 .275الصالح: ينظر: مباحث في عموم القرآن، لصبحي  (4)
 .. 195-163ينظر: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية :  (5)
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ار حٗٚ ك٢ ٗلغٚ ال  ،ٝحُزٖٛ طخثٜخ ،ٝحٕ ك٢ سعْ حُٔقلق حُؼؼٔخ٢ٗ ٤ُوق حُلٌش كخثشحً 

ٖٝٓ ٛ٘خ ؿخء هٍٞ حُؼِٔخء إٔ سعْ حُٔقلق عش ٖٓ حإلعشحس ُْ ٣طِغ ػ٤ِٚ  ،هخػذس ُٚ

ًِلظٚ حُٔوشٝء. حكذ ٝحٕ خطٚ ٓؼـض 
(ٔ)

 

ٝحٕ كٌْ اطزخع سعْ حُٔقلق حُؼؼٔخ٢ٗ حُٞؿٞد رخطلخم حألثٔش هخهزش ٝحٕ ُْ ٗذسى 

.كٌٔش ًظخرظٚ ػ٠ِ ٛزٙ حُقٞسس ٖٓ حُشعْ حُٔخخُق ُوٞحػذ حٌُظخرش
(ٕ)

 

 عجَ كو٤َ ُٚ :  ،ٝهذ سٟٝ حُذح٢ٗ إٔ آخّ حُٔذ٣٘ش ٓخٌُخً سكٔٚ هللا

٣ٌظذ ػ٠ِ ٓخ أكذع حُ٘خط ٖٓ حُٜـخء  أسأ٣ض ٖٓ حعظٌظذ ٓقللخً ح٤ُّٞ أطشٟ إٔ)

ٌُٖٝ ٣ٌظذ ػ٠ِ حٌُظزش حأل٠ُٝ(. ،كوخٍ: ال أسٟ رُي ،ح٤ُّٞ
(ٖ)

 

طلشّ ٓخخُلش ٓقلق حإلٓخّ ك٢ ٝحٝ أٝ ٣خء أٝ )ٝٗشٟ حإلٓخّ حكٔذ رٖ ك٘زَ ٣وٍٞ : 

(.أُق أٝ ؿ٤ش رُي
(ٗ)

 

ٛزٙ ٖٓ ًظذ ٓقللخً ك٤٘زـ٢ إٔ ٣لخكع ػ٠ِ حُٜـخء حُز٣ٖ ًظزٞح رٚ ) هخٍ حُز٤ٜو٢:

حُٔقخكق، ٝال ٣خخُلْٜ ك٤ٚ، ٝال ٣ـ٤ش ٓٔخ ًظزٞح ؽ٤جخً، كبْٜٗ ًخٗٞح أًؼش ػِٔخً، 

ٝحفذم هِزخً ُٝغخٗخً، ٝأػظْ أٓخٗش ٓ٘خ، كال ٣٘زـ٢ إٔ ٗظٖ رؤٗلغ٘خ حعظذسحًخً ػ٤ِْٜ(.
(٘)

 

ػ٤ِْٜ(.
(٘)

 

 ٓخ ُِقلخرش ٝال ُـ٤شْٛ ك٢ سعْ حُوشإٓ ٝال )زح حُؾ٤خ ػزذحُؼض٣ض حُذرخؽ ٣وٍٞ: ـــــٝٛ

ٝٛٞ حُز١ أٓشْٛ إٔ ٣ٌظزٞٙ ػ٠ِ ح٤ُٜجش  ٝاٗٔخ ْٛ رظٞه٤ق ٖٓ حُ٘ز٢  ،ؽؼشس ٝحكذس

ألعشحس ال طٜظذ١ ا٤ُٜخ حُؼوٍٞ... ٝٛٞ عش ٖٓ  ،حُٔؼشٝكش رض٣خدس حألُق ٝٗوقخٜٗخ

.. ًٝٔخ إٔ ٗظْ حُوشإٓ .حألعشحس خـ هللا رٚ ًظخرٚ حُؼض٣ض دٕٝ عخثش حٌُظذ حُغٔخ٣ٝش

ٓؼـض كشعٔٚ أ٣نخً ٓؼـض(. 
(ٙ)

 

                                                 

 . 4ينظر: تاريخ القرآن الكريم: (1)
 .4/146، االتقان:14ينظر: المقنع، لمداني: (2)
 .14-9المقنع : (3)
 . 4/146، واالتقان :1/379البرهان : (4)
 .4/146االتقان: (5)
 . 269-268، ومناهل العرفان :56-55بن المبارك : الحمد االبريز، (6)
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حُؼِٔخء هذ ٝهلٞح ٓٞهلخً كخصٓخً ٖٓ ٓخخُلش سعْ حُٔقلق ٝػذّ ًظخرظٚ ٖٝٓ ٛ٘خ كخٕ 

ك٤ٌق حُلخٍ ارح ًخٕ ًظخرش حُوشإٓ رلشٝف ؿ٤ش  ،رخُشعْ حإلٓالث٢ حُٔظؼخسف ػ٤ِٚ

ػشر٤ش ٓٔخ ٣ئد١ ا٠ُ كوذحٕ ٛزح حُشعْ حُؼؼٔخ٢ٗ حُز١ ػذٝٙ عشحً ٓؼـضحً ٖٓ أعشحس هللا 

 حُٔؾخٛذس ًٝٔخٍ سكؼظٚ.

ٝكشٓش ًز٤شس ُذٟ ًخكش حُٔغ٤ِٖٔ ك٢ ٓؾخسم حألسك  ،خخفشكخُٔقلق ُٚ ٌٓخٗش 

ٝهذ حطلوض حألٓش ػ٠ِ ػذّ ؿٞحص ًظخرظٚ رـ٤ش حُشعْ حُؼؼٔخ٢ٗ ٓلخكظش ػ٠ِ  ،ٝٓـخسرٜخ

ٝحطلوض أ٣نخً ػ٠ِ ػذّ ؿٞحص ًظخرظٚ كشك٤خً رـ٤ش حُِـش حُؼشر٤ش  ،٤ٛجش ًظخرظٚ حأل٠ُٝ

.خٞكخً ٖٓ حُظـ٤٤ش ٝحُظزذ٣َ حُز١ الرذ ٖٓ كقُٞٚ ك٢ حُظشؿٔش
(ٔ)

 

ارٕ ٤ًق ٣ظقشف حُٔظشؿْ ك٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ سعْ حُٔقلق ارح ٓخ ٗوِٚ ا٠ُ ُـش 

ظذ١ ك٤ٌق ٣ٜ ،ٝهذ ػِْ حعظلخُش ٝكشٓش ًظخرظٚ رخإلٓالء حُؼشر٢ حُٔؤُٞف ،أخشٟ

حُٔظشؿْ ا٠ُ ٓؼشكش أعشحس سعْ حٌُِٔش حُظ٢ سعٜٔخ حُقلخر٢ ك٢ ٓٞمغ رؾٌَ 

 ًٝظزٜخ ك٢ ٓٞمغ رؾٌَ آخش. 

٤ًق ٣ٜظذ١ حُٔظشؿْ ا٠ُ حُؼَِ ٝحألعشحس حُظ٢ ٖٓ حؿِٜخ صحدٝح رؼل حُلشٝف أٝ 

رٔخ ٣ظلن ٓغ هٞحػذ حُِـش حُؼشر٤ش ٝأعشحسٛخ ك٢ ًِٔش  ،أٝ أرذُٞح كشكخً رلشف ،كزكٞٛخ

 ٝحُظ٢ رًشص ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ك٢ أسرؼش ٓٞحمغ: )حأل٣ٌش( 

(ٕ) ژچ  چ        چ  ڇ  ڇ  ژ حألٍٝ: هُٞٚ طؼخ٠ُ 
 

(ٖ) ژۅ  ۉ     ۉ  ې    ژ حُؼخ٢ٗ: هُٞٚ طؼخ٠ُ 
 

(ٗ) ژۈئ  ېئ      ۈئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئژ حُؼخُغ : هُٞٚ طؼخ٠ُ 
  

(٘) ژى  ائ    ائ  ەئژ حُشحرغ : هُٞٚ طؼخ٠ُ 
 

                                                 

 . 191ينظر: تاريخ القرآن الكريم : (1)
 .78سورة الحجر :  (2)
 .176سورة الشعراء:  (3)
 .13سورة ص:  (4)
 .14سورة ق :  (5)
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رؤُق هزَ حُالّ ٝسعٔض ك٢  (حال٣ٌش)سعٔض حٌُِٔش ك٢ عٞسس حُلـش ٝ م ٌٛزح 

عٞسط٢ حُؾؼشحء ٝ ؿ ٌٛزح )٤ٌُش( رذٕٝ أُق ًٔخ ٛٞ ٝحمق ك٢ سعْ حُٔقلق.
(ٔ)

 

٤ًق ٣ٜظذ١ حُٔظشؿْ ا٠ُ حُٔؼخ٢ٗ حُخل٤ش ٝحُذه٤وش ًض٣خدس ح٤ُخء ك٢ ًظخرش ًِٔش )أ٣ٍذ( ٖٓ 

(ٕ) ژۇئ  ۇئ  ۆئ ژ هُٞٚ طؼخ٠ُ 
 (رؤ٤٣ذ)رشعْ حُٔقلق حُؼؼٔخ٢ٗ ٌٛزح :حر ًظزض   

ٝرُي ُإل٣ٔخء ا٠ُ طؼظ٤ْ هٞس هللا حُظ٢ ر٠٘ حُغٔخء ٝاٜٗخ ال طؾزٜٜخ هٞس ػ٠ِ كذ حُوخػذس 

 .حُٔؾٜٞسس : ص٣خدس حُٔز٠٘ طذٍ ػ٠ِ ص٣خدس حُٔؼ٠٘
(ٖ)

  

چ  ژ ٤ًٝق ٣ٜظذ١ حُٔظشؿْ ا٠ُ أعشحس كزف حُٞحٝ ٖٓ ًِٔش )٣ذػٞ( ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ 

 ژچ  
(ٗ)

كلزكض حُٞحٝ ٝػٞمض رنٔش كٞم حُؼ٤ٖ ُِذالُش ػ٠ِ إ ٛزح حُذػخء  

ژ ًٝزُي حُلخٍ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ  ،عَٜ ػ٠ِ حإلٗغخٕ ٣غخسع ك٤ٚ ًٔخ ٣غخسع ا٠ُ حُخ٤ش

(٘) ژوئ  وئ        
  

.ُإلؽخسس ا٠ُ عشػش حُلؼَ ٝاؿخرش حُضرخ٤ٗش ٝهٞس حُزطؼ
(ٙ)

 

كزف ح٤ُخء ٖٓ  ،حُلق٤لش ٓؼ٤ًَٝق ٣ٜظذ١ حُٔظشؿْ ٖٓ اكخدس حُشعْ ُزؼل حُِـخص 

(7) ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆژ ُٞٚ طؼخ٠ُ ــــ٣ؤط٢( ك٢ ه)ًِٔش 
 ًظزض ك٢ سعْ  

 سعْ 

 

حُٔقلق : )٣ؤص( ُِذالُش ػ٠ِ ُـش ٛز٣َ.
(8)

 

                                                 

 .  54ينظر: رسم المصحف وضبطه بين التوقيف واالصطالحات الحديثة : (1)
 .47سورة الذرايات :  (2)
 . 263ظر : مناهل العرفان :ين (3)
 .11سورة االسراء:  (4)
 . 18سورة العمق : (5)
 . 264ينظر: مناهل العرفان :  (6)
 .145سورة هود :  (7)
 .264ينظر: مناهل العرفان : (8)
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حألُق ٝحٝحً ك٢ ًِٔش )حُقالس(  ٝال ٣ٌٖٔ ُٔظشؿْ إٔ ٣ؼشف حألعشحس ك٢ ارذحٍ

(ٔ).ژى  ائ  ائ  ەئ  ژ )حُضًخس( ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ ٝ
  

  ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼشف أعشحس سعْ حُظخء ك٢ )سكٔش( رخُظخء حُٔشرٞهش ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ 

(ٕ) ژہ  ہ  ہ  ہژ 
ۆ  ۆ  ۈ     ژغ حُظخء حُٔلظٞكش ك٢ هُٞٚ ــــٓ  

(ٖ).ژ ٴۇۈ
  

ٝػ٠ِ ٛزح كخٕ حُٔظشؿْ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ل٤و روٞحػذ حُشعْ حُؼؼٔخ٢ٗ ٝأعشحسٙ ٖٓ هخػذس 

ٝحُٞفَ ٝحُلقَ ٝٓخ ٣لقَ ٖٓ ٓظـ٤شحص ػ٠ِ سعْ حُلزف ٝحُض٣خدس ٝحُزذٍ ٝحُٜٔض 

حُلشٝف ٝحٌُِٔخص ٝأعشحس اػـخصٛخ ٝحُز١ ٣خل٠ ػ٠ِ حٌُؼ٤ش ٖٓ حُ٘خط. كبرح ٓخ ػٔذ 

 .حكذ ا٠ُ طشؿٔش حُوشإٓ طشؿٔش كشك٤ش كبٕ ٛزٙ حألعشحس عظلوذٛخ طِي حُظشؿٔش آٗزحى

ًٔخ ال  ،ضٍ رٜخٝػ٤ِٚ كال طـٞص ًظخرش حُوشإٓ رؤ١ كشف ٣ـ٤ش حُلشٝف حُؼشر٤ش حُظ٢ حٗ

طـٞص ًظخرظٚ رـ٤ش حُشعْ حُز١ سعٔض كشٝكٚ رٚ ػ٘ذٓخ ٗغخض حُٔقخكق ك٢ ػٜذ 

 ،ُظؼشك حُوشإٓ ا٠ُ حُظـ٤٤ش ٝحُظزذ٣َ –سم٢ هللا ػ٘ٚ  –حُخ٤ِلش ػؼٔخٕ حرٖ ػلخٕ 

ك٤وٍٞ  ،ٝسرٔخ ٣ـش ا٠ُ كظ٘ش رؼل حُؾؼٞد ػ٘ذ حخظالف هٞحػذْٛ ك٢ سعْ حُٔقلق

ٝهذ ٣ـش ا٠ُ إٔ  ،رؼنْٜ سع٢ٔ خ٤ش ٖٓ سعٔي أٝ سع٢ٔ فٞحد ٝسعٔي خطؤ

كؼ٤ِٚ إ حُشعْ حُؼؼٔخ٢ٗ أؽزٚ رخُشعْ  .٣ئػْ رؼنْٜ رؼنخً أٝ ٣وخطَ رؼنْٜ رؼنخً 

حُؼخّ حُز١ ٣ٞكذ حألٓش ػ٠ِ ًظخد سرٜخ ك٢ عخثش حالػقخس ٝحألٓقخس.
(ٗ)

 

 فقذاى اجلاًب النفسي: ادلبحث التاسع
 حُـٞٛش حُزخخس١ حُِط٤ق حُلخَٓ ُوٞس حُل٤خس ٝحُلغٖ ) :٢ٗ حُ٘لظ رؤٜٗخــشف حُـشؿخػ

ٝحُلشًش ٝحإلسحدس(.
(٘)

 

                                                 

 . 83سورة البقرة :  (1)
 .178سورة البقرة:  (2)
 . 218سورة البقرة : (3)
 .279ينظر: مناهل العرفان : (4)
 .298التعريفات :  (5)
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 ،حُ٘ظخّ ك٢ ؿغْ حإلٗغخٕ حُز١ ٤ٔ٣ضٙ ػٖ ؿ٤شٙ، ك٤ـؼِٚ ٣ؼوَ ٣ٝلٌش ٣ٝذرش): حٝ ٢ٛ

.ػْ ٣خظخس هش٣وٚ ربسحدطٚ حُلشس( ،٣ٝقذس حألكٌخّ ،٣ٝظخز حُوشحسحص
(ٔ)

 

 والجانب النفسي : 

حُؼخٓش ك٢ حإلٗغخٕ حُ٘خطـش ػٖ ٓـَٔ ٓخ حٗطٞص ػ٤ِٚ ٗلغٚ ٖٓ ٤ٍٓٞ ٢ٛ حُلخُش 

ٝعِٞى ٝأكخع٤ظ ٝهش٣وش طقشف. ،ٝٗضػخص ٝحٗطزخػخص ٝٓؾخػش
(ٕ)

 

كخُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ك٤ٚ اؽخسحص ٝٓالٓق ط٘ؼٌظ ػ٠ِ حُ٘لظ حُزؾش٣ش كظلذع ك٤ٜخ حعظـخرش 

  .اسحد٣ش أٝ ؿ٤ش اسحد٣ش

ك٤غ ٗـذٙ ٣ؾ٤ش  ،ٝؿٞٙ حإلػـخص ٣ٝزٛذ ٓلٔذ كش٣ذ ٝؿذ١ إٔ حإلػـخص حُ٘لغ٢ أْٛ

ا٠ُ إٔ حُ٘لظ رطزؼٜخ طَّٔ حُؾ٢ء ارح هشٟ أًؼش ٖٓ ٓشس اال إٔ حُؾؤٕ ٓغ حُوشإٓ ؿ٤ش 

ٝحُؼِش ك٢ رُي حٕ حُوشإٓ سٝف ٖٓ  ،كظٌشحس طالٝطٚ ٣ض٣ذ حُ٘لظ سحكش ٝهٔؤ٤ٗ٘ش ،رُي

أٓش هللا 
(ٖ)

(ٗ).ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  ژ ًٔخ هخٍ ػض ٝؿَ  
  

كظخنغ  ،كظخسس ٣ظـ٠ِ ك٢ ؿِزخد ح٤ُٜزش ٝحُؼظٔش ٝحُـالٍ ،ٝؿالٍٗؼْ ُِوشإٓ ٤ٛزش 

ٝطخسس ٣ظـ٠ِ ك٢ فلخص حُـٔخٍ  ،حألػ٘خم ٝطٌ٘غش حُ٘لٞط ٝطخؾغ حألفٞحص

كخُوشإٓ ٣ـؼَ طخ٤ُٚ ٝٓغظٔؼٚ ك٢ ؿٞ  ،ك٤غ طؾؼش حُ٘لظ رنآُش ٝؿٞدٛخ ،ٝحٌُٔخٍ

 ٗلغ٢ ٤ٜٓذ. 

٣ِٝٔظ ٓغخ٣شس حُوشإٓ  ،خٕكخُز١ ٣وشأ حُوشإٓ ٣ِلع طذسؿٚ ٝحٗغـخٓٚ ٓغ كطشس حإلٗغ

٣ٝذسى حٗٚ ٣ظـِـَ ك٢ ؽؼخرٜخ ٝؿٞحٗزٜخ ٓٔخ ُْ ٣ٜظذ ا٤ُٚ حُؼِْ  ،ُؾئٕٝ حُ٘لظ حإلٗغخ٤ٗش

كظـذ إٔ ٓخ ٣وذٓٚ حُوشإٓ ٖٓ كٍِٞ ُٔؾخًَ حُ٘لظ حإلٗغخ٤ٗش، طظـخٝد ا٤ُٚ  ،اال كذ٣ؼخً 

حُ٘لظ  ٝحٕ ٖٓ أعشحس حُوشإٓ حٌُش٣ْ حٗٚ ٣ٔغي رؤكٞحٍ ،ٝطغظش٣ق ُٚ حألكجذس ،حُ٘لٞط

.ك٤ؾؼش هخسثٚ أٝ ٓغظٔؼٚ حٗٚ ٤ُظ رؼ٤ذ ػ٘ٚ ،ًِٜخ
(٘)

 

٤ُٝظ ػٔش  ،أٓخ أعِٞرٚ كؤف٤َ كش٣ذ) :ال٣طخ٤ُش ُٞسح كخؿ٤ِش١ ػٖ حُوشإٓطوٍٞ حُزخكؼش ح

ٝحألػش  .أ٣ٔخ ٗٔو ُٜزح حألعِٞد ك٢ حألدد حُؼشر٢ طلذَّس ا٤ُ٘خ ٖٓ حُؼقٞس حُظ٢ عزوظٚ

                                                 

 .7عمم النفس االسالمي، محمد رمضان : (1)
 .3/2256ينظر: معجم المغة العربية المعاصرة : (2)
 . 7/675ينظر: دائرة معارف القرن العشرين : (3)
 . 52سورة الشورى :  (4)
 . 2/294ينظر: اعجاز القرآن، لمخطيب:  (5)
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حُز١ ٣لذػٚ ك٢ حُ٘لظ حُزؾش٣ش اٗٔخ ٣ظْ ٖٓ ؿ٤ش أ٣ٔخ ػٕٞ ػشم٢ أٝ امخك٢ ٖٓ 

.(خالٍ عٔٞٙ حُغ٤ِو٢
(ٔ)

 

كٜزح حُوشإٓ ٝا٣لخإٙ حُ٘لغ٢ هذ حػش ك٢ ٗلٞط ًؼ٤ش ٖٓ حُـشر٤٤ٖ ٌُٖٝ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘وَ 

 ٝعؤرًش رؼل حُظـخسد ،حُٔظشؿْ ٛزٙ حُذالالص حُ٘لغ٤ش ارح ٓخ ٗوَ ا٠ُ أ١ ُـش أخشٟ

 ،٤ُٝظ ُٜخ طلغ٤ش اال ٛزح حُخٞحء حُشٝك٢ ،ٝحُظ٢ ًؼشس ك٢ حُـشد ،ٝحُلخالص حُ٘لغ٤ش

 ،ٝإٔ حألٓشحك حُ٘لغ٤ش طل٤و رْٜ ٖٓ ًَ ؿخٗذ ،ار حُ٘لظ طلظوش ا٠ُ حُـخٗذ حُشٝك٢

كبٕ حألٓشحك حُ٘لغ٤ش ك٢ حصد٣خد ٓؼَ حٌُآرش  ،ٓغ ًؼشس حُؼ٤خدحص حُ٘لغ٤ش ٝحُٔؼخُـ٤ٖ ُٜخ

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ژ هخٍ طؼخ٠ُ  ،٤ُٝظ ُْٜ ػالؽ اال حُوشإٓ ،ىٝحُوِن ٝحُل٤شس ٝحُؾٌٞ

(ٕ).ژېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  
 

كوذ هخّ حُذًظٞس حكٔذ حُوخم٢ ك٢ حُٞال٣خص حُٔظلذس ربؿشحء طـشرش ػٖ طؤػ٤ش حُوشإٓ 

ر٘ٔخ ع٤ظ٢ )ػ٠ِ ٝظخثق حُـغْ حُزؾش١ ٝه٤خعٚ رٞحعطش أؿٜضس حُٔشحهزش حالٌُظش٤ٗٝش 

حُظـشرش ا٠ُ ه٤خط حُظٞطش حُؼقز٢ ر٤ٖ فلٞف كِٞس٣ذح :ػ٤خدحص حًزش( طٜذف 

ٓغظخذٓخً  ،ٝحػش طالٝس حُوشإٓ ك٢ ػالؿٚ ،حُٔغ٤ِٖٔ ٝؿ٤ش حُٔغ٤ِٖٔ ػ٠ِ كٍذ عٞحء

  .ؿٜخصحً  ٣و٤ظ عشػش حُظ٤خس حٌُٜشرخث٢ ك٢ حُـِذ ٝحُؼنالص

ٝهذ حػزض حُذًظٞس حُوخم٢ رؼذ عِغِش ٖٓ حُظـخسد حُذه٤وش حُظ٢ أؿشحٛخ، إ ٓـشد 

٣٥خص ٖٓ حُوشإٓ حٌُش٣ْ عٞحء ٖٓ حُٔظلذػ٤ٖ رخُؼشر٤ش أّ رـ٤شٛخ، كبٗٚ  حعظٔخع حُٔغِْ

٣ؤط٢ رـ٤ٔغ حُظـ٤شحص حُلغ٤ُٞٞؿ٤ش حُذحُش ػ٠ِ خلل حُظٞطش ٝحُوِن ٝٗضٍٝ حُغ٤ٌ٘ش 

ٝص٣خدس حُٔ٘خػش مذ حألٓشحك ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُظـ٤شحص، ٝحػزض إٔ ُظالٝس حُوشإٓ أػشحً 

ٖ حُلخالص.% 97ٜٓٓذثخً ٝحملخً ك٢ حُٔـخٍ حُ٘لغ٢ ك٢ 
(ٖ)

 

٣لغٖ ُِزخكغ إٔ ٣٘وِٜخ ًٔخ ٣ش٣ٜٝخ  ،طـشرش أخشٟ هخّ رٜخ حكذ حُٔلٌش٣ٖ حُٔغ٤ِٖٔ

ٌَُٝ ٓٞؿش عشػش ك٢  ،حًظؾق حُؼِٔخء إٔ ُِٔخ أسرغ ٓٞؿخص)فخكذ حُظـشرش : 

ٝك٢ كخُش حُٜذٝء  ،ٓٞؿش/ػخ٤ٗش ٕ٘-ٖٔحُؼخ٤ٗش، كل٢ كخُش ح٤ُوظش ٣ظلشى حُٔخ رغشػش 

ٝك٢ كخُش  ،ٓٞؿش/ػخ٤ٗش ٕٔ-8ٝحإلرذحع ٣ظلشى رغشػش حُ٘لغ٢ ٝحُظل٤ٌش حُؼ٤ٔن 

حُٜذٝء حُؼ٤ٔن دحخَ حُ٘لظ ٝٓشكِش حُخِٞد ا٠ُ حُّ٘ٞ ٣ظلشى رغشػش ٓٞؿٚ/ػخ٤ٗش، 

 ٓٞؿخص/ػخ٤ٗش.  ٖٝك٢ كخُش حُّ٘ٞ حُؼ٤ٔن رغشػش ٗقق ا٠ُ 

                                                 

 .28، وقالوا عن القرآن:56دفاع عن اإلسالم : (1)
 . 124سورة طه : (2)
 . 64-59ينظر : التفكر من المشاهدة إلى الشهود، مالك البدري: (3)



   

 
 

ٕ٘ 

 

 م 2013كاًىى الثاًي  –العذد الرابع عشر  –الرابع  اجمللذ جملة جاهعة األًبار للعلىم اإلسالهية 

 حرفياًترمجة القرآى اإلعجاز يف استحالة 

ٝأٗخ أط٘وَ ك٢ ؿ٘خف  ،٣وٍٞ ًخطذ ٛزٙ حُوقش: ًخٗض ٛزٙ حُٔؼِٞٓخص ٝحملش ك٢ ر٢٘ٛ

ُلض ٗظش١ ؿٜخص ًٞٓز٤ٞطش  ،ص حُظؼ٤ِْ ك٢ حُٞال٣خص حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣شحكذ ٓئطٔشح

ٝحعظؤرٗض ك٢ إٔ أمغ حُوزؼش ػ٠ِ سأع٢  ،٣و٤ظ حُٔٞؿخص حُذٓخؿ٤ش حألسرؼش رٌَ دهش

ك٤غ هشأص آ٣ش حٌُشع٢ ٝؽخٛذص ػ٠ِ  ،ألسٟ حػش طالٝس حُوشإٓ ػ٠ِ ٓٞؿخص دٓخؿ٢

٤ٗش ا٠ُ ٓخ ٣وخسد ٓ٘طوش ٓٞؿش/ػخ ٕ٘ؽخؽش حٌُٞٓز٤ٞطش اٗظوخٍ حُٔئؽش ٖٓ عشػش 

  .ٓٞؿٚ/ػخ٤ٗش ٕٔ-8ٝحُشحكش حُ٘لغ٤ش  ،حُظؤَٓ ٝحُظل٤ٌش حُؼ٤ٔن

ٝهِزض ٓ٘ٚ إٔ أهشأ حُوشإٓ ػ٠ِ حكذ سٝحد  ،حعظـشد فخكذ حُـٜخص ٛزٙ حُ٘ظ٤ـش

أًؼش ٖٓ  ،ٝأٗخ حهشأ ػ٤ِٚ أ٣ش حٌُشع٢ ،ًٝخٗض حُ٘ظ٤ـش ،حُٔؼشك حُز١ سكذ رخُلٌشس

ٓؼ٢ حٗخلخك ٓٞؿخطٚ حُذٓخؿ٤ش رؾٌَ  –مشٕٝ ًٔخ سأٟ حُلخ –كوذ سأ٣ض  ،ٓزِٛش

هخٍ ٢ُ : هشحءس  ،ٗظ٤ٜض ٖٓ حُوشحءسٝك٤٘ٔخ ح ،ٓٞؿش/ػخ٤ٗش ٕٔ-8عش٣غ ا٠ُ ٓ٘طوش 

. ُوذ أدخِض حُغشٝس ػ٠ِ .ٌُٜٝ٘خ رحص ٗـٔخص ٓش٣لش ،ؿ٤ِٔش ُٝٞ ُْ حكْٜ ٜٓ٘خ ؽ٤جخً 

ٝحعظٔغ ا٠ُ  ،. ٝحُلو٤وش ٝأٗخ ٓـٔل ػ٢٘٤.هِز٢ رؾٌَ ؿش٣ذ ُْ حكْٜ ٓ٘ٚ كشكخً ٝحكذحً 

 . ًالّ .زٙ حٌُِٔخص دحخَ هِز٢، ٢ٌُ٘٘ٝ ُْ أعظطغــــــــكخُٝض إٔ أهِذ ٛ ،ًِٔخص حُوشإٓ

ؿ٤َٔ ٝٓش٣ق(.
(ٔ)

ٛزح ٛٞ حُوشإٓ رؤُلخظٚ رظشحرطٜخ ٝط٘خؿٜٔخ ٝحٗغـخٜٓخ ًل٤ِش رؤٕ  

رَ ٣ؾؼشٛٔخ رخألؿٞحء  ،ٝال ٣ؾؼشٛٔخ رلـٞس ،ط٘وَ حُوخسة ٝحُغخٓغ ا٠ُ حُـٞ حُ٘لغ٢

كَٜ ٣غظط٤غ ٓظشؿْ حُوشإٓ إٔ ٣٘وَ ٛزٙ حألؿٞحء  ،ص ٝحُؼٞحهق حُ٘لغ٤شٝحالٗلؼخال

ع٤ؼـض حُلشف  ،ٝحالٗلؼخالص رٜزح حُـٞ ٝٛزٙ حُوذع٤ش ٝٛزٙ حُشٝف حُظ٢ ك٢ حُوشإٓ

ُٝٞ ًخٗض طشؿٔظٚ، ألٗٚ  ،ٝع٤ؼـض حُِلع ٝع٤ؼـض حُـٖ ٝحإلٗظ ػ٠ِ إٔ ٣ؤطٞح رٔؼِٚ

(ٕ)ژہ  ھ  ھ  ھ   ژ : ٗضح٠ُٚ اال إٔ ٣ٌٕٞ ًٔــــــخ ًخٕ ٓــــــــٖ ا٣ؤر
ىئ  ژ   

(ٗ)ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ژ      (ٖ)ژيئ  جب  حب
(٘) ژڀ  ڀ  ڀ     ٺ    ژ   

   

ڭ  ۇ   ۇ  ژ     (ٔ) ژۉ  ې   ې  ې  ې  ژ     (ٙ) ژک  ک    ک     گ  گ  ژ 

(ٕ) ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
 

                                                 

 . 58اثر القرآن عمى قموب األمريكان، نجيب الرفاعي، مجمة المجتمع : (1)
 . 2سورة يوسف: (2)
 . 113سورة طه :  (3)
 .3سورة الزخرف: (4)
 .3سورة فصمت :  (5)
 سورة الشورى:. (6)
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 اخلامتة وأهن النتائج 
 ،ػ٠ِ حُذٝحّ ،حُز١ َٜٗ٘ ٖٓ ٓؼ٤٘ٚ ،هلل حُز١ ٝكو٘خ ُِؼ٤ؼ ك٢ ظالٍ ًظخرٚ حٌُش٣ْ حُلٔذ

ٝحُز١ أط٠ رخُ٘ظخثؾ  ،ٝإٔ ُِوِْ إٔ ٣لو سكخُٚ رؼذ ٛزح حُظطٞحف ك٢ ظالٍ حُؼ٘ٞحٕ

 ح٥ط٤ش:  

ًؾلض حُذسحعش ػٖ عزز٤ٖ سث٤غ٤٤ٖ ك٢ حعظلخُش طشؿٔش حُوشإٓ حٌُش٣ْ طشؿٔش  (ٔ

ٝح٥خش ٛٞ حُظلذ١ رخإلط٤خٕ رٔؼَ ٛزح  ،كشك٤ش : ًٕٞ حُوشإٓ ٗضٍ رِغخٕ ػشر٢

  .ُوشإٓ أٝ رغٞسس ٓ٘ٚح

 ،رّشصص حُذسحعش حُلشم حُلخفَ ر٤ٖ حُظشؿٔش حُلشك٤ش ٝحُظشؿٔش حُظلغ٤ش٣ش (ٕ

أٓخ حُؼخ٤ٗش كال  ،رٌٕٞ حأل٠ُٝ طشحػ٠ ك٤ٜخ طشط٤ذ أُلخظ حُوشإٓ ٝطغ٠ٔ ُلظ٤ش أٝ ٓخد٣ش

 .٣شحػ٠ ك٤ٜخ حُظشط٤ذ ٝطغ٠ٔ طشؿٔش ٓؼ٣ٞ٘ش

ؿ٤ٔغ حُخقخثـ ك٢ أظٜشص حُذسحعش إٔ طشؿٔش حُوشإٓ طشؿٔش كشك٤ش طئد١  (ٖ

ألٗٚ ك٢ هٔش حُؼشر٤ش ٖٓ ك٤غ خٞحؿ حُظشح٤ًذ  ،كشٝكٚ ًِٝٔخطٚ ٛزح ؽ٢ء ٓظؼزس

 .كال ٣غظوَ رؤدحثٚ ُغخٕ رِـش أخشٟ ،ٝأعشحس حألعخ٤ُذ

٣ذٍ ػ٠ِ طلخٝص ٛزٙ حُِـخص ٝػذّ  ،إ ػـض رؼل حُِـخص ػٖ حُٞكخء رخُٔؼ٠٘ (ٗ

ِ ،حؽظٔخُٜخ ػ٠ِ ٓشحدكخص حُِـش حُؼشر٤ش ّٔ ش رؼٞحهق ال طذسًٜخ حألُلخظ كِـش ًَ أٓش ٓل

ٝال طل٤و رٜخ، ٝرؼل ٛزٙ حألُلخظ ٣لَٔ ظالالً، ٝدالالص ال طـذ ُٜخ ٓؼ٤الً ك٢ حُِـخص 

  .ٝعظلوذٛخ ػ٘ذ طشؿٔظٜخ ،حألخشٟ

٣ذٝس حإلػـخص ك٢ ًَ آ٣ش ػ٠ِ ٓخ ك٤ٚ ٖٓ خٞحؿ ر٤خ٤ٗش ؿخءص ُٔوظن٤خص  (٘

ٝإ ًخٕ ُٜخ ٓؼخٕ  ،حُشحه٤شألٕ حُِـخص  ،ٝٛزح ال ٣ٌٖٔ ٗوِٚ ا٠ُ حُِـخص حألخشٟ ،ٓؼ٤٘ش

كِٞ طشؿْ حُوشإٓ  ،ر٤خ٤ٗش، كبٕ ٌَُ ُـش خٞحفٜخ ال ٣ؾخسًٜخ ك٤ٜخ ؿ٤شٛخ ٖٓ حُِـخص

ٜٝٓٔخ طٞكشص ك٢ حُظشؿٔش حٌُلخءس حُؼخ٤ُش، كبٗٚ ال ٣ٌٖٔ إٔ طؼزش ػٜ٘خ  ،طشؿٔش كشك٤ش

  .ٝعظؤط٢ طشؿٔش رخٛظش حُظالٍ كخهذس أل١ ه٤ٔش طؼز٤ش٣ش أٝ ر٤خ٤ٗش ،أٝ ػٖ رؼنٜخ

ٕ ػذّ ؿٞحص حُظشؿٔش ٓز٢٘ ػ٠ِ هقٞس حُظشؿٔش ػ٠ِ طلَٔ حُٔؼخ٢ٗ  ا (ٙ

كال ٣غظط٤غ ًخثٖ إٔ  ،ٝحُذالالص حٌُؼ٤شس حُظ٢ أٝدػٜخ هللا ر٘ظْ حُوشإٓ حُؼشر٢ حُٔؼـض

                                                                                                                                            

 . 28سورة الزمر: (1)
 .44سورة فصمت : (2)
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ٝحٕ ٣ظشؿٜٔخ كشك٤خً ا٠ُ ُـخص أخشٟ  ،٣ل٤و رٜزٙ حُٔؼخ٢ٗ ٝحُذالالص ك٢ حُٔوخّ حألٍٝ

 ٝحُٔؼ١ٞ٘ ٝحُذال٢ُ. رل٤غ ٣لخكع ػ٠ِ اػـخصٛخ حُِلظ٢  ،ػخ٤ٗخً 

٣وشٕٝ رؤٕ طشؿٔش حُ٘ـ  ،ٗـذ إٔ حُز٣ٖ ال ٣ؼشكٕٞ ٖٓ حُِـش حُؼشر٤ش كشكخً  (7

حُوشآ٢ٗ ا٠ُ ُـش أخشٟ رؤٗٚ ال ٣ؼٔش رُي حُـٜذ ٖٓ ٗوَ طؤػ٤ش ٛزح حُ٘ؼش حُزذ٣غ حُز١ ُْ 

ٝع٤ن٤غ رُي حُغِطخٕ حُؼـ٤ذ ارح ٓخ طشؿْ ا٠ُ ُـش  ،٣غٔؼٞح رٔؼِٚ أل١ ُـش أخشٟ

 أخشٟ طشؿٔش كشك٤ش. 

إ حُز٣ٖ طقذٝح ُظشؿٔش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ ا٠ُ ُـخص أخشٟ، ع٤ٞحؿٜٕٞ ٓؾٌِش  (8

الٕ  ،ٝحٕ حُٔظشؿْ ال ٣ٌٖٔ ٗوَ حُ٘ـْ ٝحإل٣لخء حُقٞط٢ ٌُِِٔش ،حُـشط حُقٞط٢

ـذ ك٢ حُِـخص حألخشٟ ٓخ ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ ،حٌُِٔش ٤ُغض كوو ُلظ٤ش، ٝاٗٔخ ٢ٛ ٓغٔٞػش

 ٣ٞحكن حُـشط ٝحُ٘ـْ ٝحإل٣لخء ُِلظش حُٔشحد طشؿٔظٜخ.

إ حُٔظشؿْ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ل٤و روٞحػذ حُشعْ حُؼؼٔخ٢ٗ ٝأعشحسٙ ٖٓ هخػذس  (9

ٝٓخ ٣لقَ ٖٓ ٓظـ٤شحص  ،حُلزف ٝحُض٣خدس ٝحُزذٍ ٝحُنٔش ٝحُٜٔض ٝحُٞفَ ٝحُلقَ

 ،٣خل٠ ػ٠ِ ًؼ٤ش ٖٓ حُ٘خطٝحُز١  ،ػ٠ِ سعْ حُلشٝف ٝحٌُِٔخص ٝأعشحس اػـخصٛخ

كخٕ ٛزٙ حألعشحس عظلوذٛخ طِي  ،كبرح ػٔذ ا٠ُ طشؿٔش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ طشؿٔش كشك٤ش

 حُظشؿٔش آٗزحى. 

ًؾلض حُذسحعش إٔ حُز١ ٣وشح حُوشإٓ ٣ِٔظ ٓغخ٣شطٚ ُؾئٕٝ حُ٘لظ حإلٗغخ٤ٗش،  (ٓٔ

٤ٚ كظظـخٝد اُ ،٣ٝوذّ ُٜخ حُلٍِٞ ُٔؾخًِٜخ ،٣ٝذسى حٗٚ ٣ظـِـَ ك٢ ؽؼخرٜخ ٝؿٞحٗزٜخ

ٝحٕ ٖٓ أعشحسٙ حٗٚ ٣ٔغي رؤكٞحٍ  ،ٝطغظش٣ق ُٚ حألكجذس، ٝططٔجٖ ُٚ حُوِٞد ،حُ٘لٞط

كخٕ حُٔظشؿْ ع٤لوذ ٛزٙ حُذالالص حُ٘لغ٤ش ٝال ٣غظط٤غ حُٔلخكظش ػ٤ِٜخ ارح  ،حُ٘لظ ًِٜخ

  .ٓخ طشؿْ ا٠ُ ُـش أخشٟ

ظٜش إٔ طشؿٔش حُوشإٓ كشك٤خً، عظلن٢ ا٠ُ حُظالػذ رٚ ٝطلش٣لٚ ٝحإلُلخد  (ٔٔ

٣ٝق٤ذ حُوشإٓ  ،لظق رخًد ألَٛ حُض٣ؾ ٝحألٛٞحء ٝحٌُلش ك٤ذخِٕٞ ٓ٘ٚ ُِطؼٖ ك٣ٝٚ٤ ،ك٤ٚ

ٓٔخ أف٤زض رٚ حُظٞسحس ٝحإلٗـ٤َ ٖٓ هزَ حُظـ٤٤ش ٝحُظزذ٣َ ُظلش٣ق حٌُالّ ػٖ 

 ٓٞحمؼٚ.

ٗ٘ظ٢ٜ ٖٓ ٛزح حُزلغ ا٠ُ إٔ حُوشإٓ ال ٣ٌٖٔ ٝال ٣ـٞص إٔ ٣ظشؿْ طشؿٔش  (ٕٔ

ض ٌٓٔ٘ش ك٢ رؼل ح٣٥خص حُٞحملش ٝحٕ طشؿٔش حُٔؼخ٢ٗ حألف٤ِش ٝإ ًخٗ ،كشك٤ش
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ألٕ ٝؿٞٙ  ،ٝحٕ طشؿٔش حُٔؼخ٢ٗ حُؼخ٣ٞٗش ؿ٤ش ٌٓٔ٘ش ،كبٜٗخ ال طخِٞ ٖٓ كغخد ،حُٔؼ٠٘

 حُزالؿش حُوشآ٤ٗش ال طئد٣ٜخ أُلخظ رؤ٣ش ُـش أخشٟ. 

كٜزح ٛٞ حُوشإٓ ٢ِٓء رخُٔؼخ٢ٗ ٝحألعشحس حُـ٤ِش ٝحُخل٤ش ا٠ُ دسؿش طؼـض حُٔخِٞم 

 .هذسطٚ ػ٠ِ ٓلخًخطٜخ ٝطق٣ٞشٛخ رِـش ػشر٤ش أٝ أؿ٘ز٤شػٖ حإلكخهش رٜخ كنالً ػٖ 

َِّ حُِْٜ ػ٠ِ ع٤ذٗخ  ،ٝعطشطٚ حُلشٝف ،ٛزح ٓٔخ ؿخٍ ك٤ٚ حُلٌش، ٝؿش رٚ حُوِْ ٝف

 هلل سد حُؼخ٤ُٖٔ.  ٝحُلٔذ ،ٓلٔذ ٝػ٠ِ حُٚ ٝفلزٚ ٝعِْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلصادر وادلراجع
 ٢ٛٝ رؼذ حُوشإٓ حٌُش٣ْ 

حالطـخٛخص حُلذ٣ؼش ك٢ حإلعالّ، ؿذ ٛخِٓظٕٞ، طؼش٣ذ ؿٔخػش ٖٓ حألعخطزس  .ٔ

 ٓقش. –حُـخٓؼ٤٤ٖ، ٓ٘ؾٞسحص حٌُٔظزش حُظـخس٣ش 

ألر٢ حُلنَ ؿالٍ حُذ٣ٖ ػزذحُشكٖٔ حُغ٤ٞه٢ )ص  ،حإلطوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوشإٓ .ٕ

 ُز٘خٕ. د.ص. –ر٤شٝص  ،، دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔشٔه ،ٛـ(9ٔٔ

، دحس حرٖ ٍٔ حُذ٣ٖ رٖ حُطخٛش حُؼِٞػ، هأكٌخّ طشؿٔش حُوشإٓ حٌُش٣ْ، ؿال .ٖ

 ّ.8ٕٓٓ-ٛـ9ُٕٗٔز٘خٕ، -كضّ، ر٤شٝص
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دحس  ،ٛـ( ٘ٓ٘ألر٢ كخٓذ ٓلٔذ رٖ ٓلٔذ حُـضح٢ُ )ص  ،اك٤خء ػِّٞ حُذ٣ٖ .ٗ

 ّ. 98ٕٔ-ٛـُٕٓٗٔز٘خٕ،  -ر٤شٝص ،حُٔؼشكش

حإلعالّ، حُلش٣ذ ؿ٤ّٞ، طشؿٔش :ٓلٔذ ٓقطل٠ ٛذحسس ٝ د.ؽٞه٢ ح٤ُٔخ٢ٗ، ٤ًِش  .٘

 ّ. د.ص9٘9ٔٓقش، -، حُوخٛشسٔش، هحُٜ٘نش حُٔقش٣

 -ٓقش-، حُوخٛشسٗحألفالٕ ك٢ ػِّٞ حُوشإٓ، د.ٓلٔذ ػزذحُٔ٘ؼْ حُو٤ؼ٢، ه .ٙ

 ّ.99ٙٔ-ٛـ7ٔٗٔ

 ،ُز٘خٕ –ر٤شٝص  ،، دحس حُلٌش حُؼشر٢ٔاػـخص حُوشإٓ، ػزذحٌُش٣ْ حُخط٤ذ، ه .7

ٔ9ٙٗ .ّ 

)ص  ،ألر٢ حُلنَ ٓلٔذ رٖ رٜخد رٖ ػزذهللا حُضًؾ٢ ،حُزشٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوشإٓ .8

 ،ر٤شٝص –، دحس حُٔؼشكش ٔطلو٤ن: ٓلٔذ أرٞ حُلنَ ارشح٤ْٛ، ه ،ٛـ( 79ٗ

 ٛـ. 9ٖٔٔ

 -حُوخٛشس ،دحس حُٔ٘خس ،رالؿش حُوشإٓ ك٢ أدد حُشحكؼ٢، كظل٢ ػزذحُوخدس كش٣ذ .9

 ّ. 9٘8ٔ ،ٓقش

-رالؿش حُوشإٓ ك٢ أدد حُشحكؼ٢، كظل٢ ػزذحُوخدس كش٣ذ، دحس حُٔ٘خس، حُوخٛشس .ٓٔ

 ّ. 98٘ٔٓقش، 

ٓلٔذ ٓشطن٠ حُلغ٢٘٤ حُٞحعط٢  ،ٖٓ ؿٞحٛش حُوخٓٞططخؽ حُؼشٝط  .ٔٔ

 ُز٘خٕ.  –ر٤شٝص  –ٛـ( ٌٓظزش حُل٤خس  ٕ٘ٓٔص ) ،حُضر٤ذ١

ٛـ(، دحس حٌُظخد ٖٙ٘ٔٓقطل٠ فخدم حُشحكؼ٢، )ص  ،طخس٣خ آدحد حُؼشد .ٕٔ

 ُز٘خٕ. -حُؼشر٢، ر٤شٝص

طخس٣خ حألدد حُؼشر٢، ًخسٍ رشًِٝٔخٕ، ٗوِٚ ا٠ُ حُؼشر٤ش، د.ػزذحُل٤ِْ  .ٖٔ

 ّ. 9٘9ٔ ،ٓقش –حُوخٛشس  ،دحس حُٔؼخسف ،ٔحُ٘ـخس، ه

، ٔٛـ(، ه ٓٓٗٔطخس٣خ حُوشإٓ حٌُش٣ْ، ٓلٔذ هخٛش ػزذحُوخدس حٌُشد١ )ص  .ٗٔ

 ّ.9ٗٙٔ -ٛـٖ٘ٙٔحٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش، –ؿذس  –ٓطزؼش حُلظق 

 9ٓٗٔ ،حألسدٕ –، دحس ػٔخس ٔه ،ٓٞع٠ ارشح٤ْٛ حالرشح٤ْٛ ،طؤٓالص هشآ٤ٗش .٘ٔ

 ّ. 989ٔ -ٛـ 



   

 
 

٘7 

 

 م 2013كاًىى الثاًي  –العذد الرابع عشر  –الرابع  اجمللذ جملة جاهعة األًبار للعلىم اإلسالهية 

 حرفياًترمجة القرآى اإلعجاز يف استحالة 

، ٔوشإٓ حٌُش٣ْ رلشٝف ؿ٤ش ػشر٤ش، فخُق ػ٢ِ حُؼٞد، هطلش٣ْ ًظخرش حُ .ٙٔ

ٝصحسس حُؾئٕٝ حإلعال٤ٓش ٝحألٝهخف ٝحُذػٞس ٝحإلسؽخد، حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش 

 ٛـ. ٙٔٗٔ ،حُغؼٞد٣ش

ؿخْٗ ػزذهللا ع٤ِٔخٕ  ،ػشك ٝدسحعش –طشؿ٤لخص حُضًؾ٢ ك٢ ػِّٞ حُوشإٓ   .7ٔ

 –فٍٞ حُذ٣ٖ ٤ًِش أ -حُـخْٗ، سعخُش ٓخؿغظ٤ش ٓوذٓش ا٠ُ هغْ حُوشإٓ ٝػِٞٓٚ

 ؿخٓؼش حإلٓخّ ٓلٔذ رٖ عؼٞد حإلعال٤ٓش، حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش. 

 ٓقش.  –حُوخٛشس  –دحس حُٔؼخسف  –حُظق٣ٞش حُل٢٘ ك٢ حُوشإٓ، ع٤ذ هطذ  .8ٔ

ٓلٔذ ػزذحُشإٝف  ،حُظٞه٤ق ػ٠ِ أٜٓخص حُظؼخس٣ق()حُٔغ٠ٔ  ،حُظؼخس٣ق .9ٔ

، دحس حُلٌش ٔه،طلو٤ن : د.ٓلٔذ سمٞحٕ حُذح٣ش ،ٛـ(ٖٔٓٔحُٔ٘خ١ٝ )ص

 ٛـ. ٔٓٗٔ ،ُز٘خٕ –ر٤شٝص  –ٝدحس حُلٌش  ،دٓؾن–حُٔؼخفش 

، دحس ٕد. ػزذهللا ٓلٔذ حُـ٤ٞع٢، ه ،حُظؼز٤ش حُوشآ٢ٗ ٝحُذالالص حُ٘لغ٤ش .ٕٓ

 ّ.7ٕٓٓ -ٛـ 7ٕٗٔ ،عٞس٣خ –حُـٞػخ٢ٗ ُِذسحعخص حُوشآ٤ٗش، دٓؾن 

 8ٔٙص ) ،ألر٢ حُلغٖ ػ٢ِ رٖ ٓلٔذ ػ٢ِ حُلغ٢٘٤ حُـشؿخ٢ٗ ،حُظؼش٣لخص .ٕٔ

 –، دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤شٝص ٕه ،ـ( طلو٤ن: ٓلٔذ رخعَ ػ٤ٕٞ حُغٞدٛ

 ّ. ٖٕٓٓ -ٛـ ٕٗٗٔ ،ُز٘خٕ

، ٔٛـ(، هٕٔٗٔطلغ٤ش حُؼؼ٤ٔ٤ٖ، ٓلٔذ رٖ فخُق رٖ ٓلٔذ حُؼؼ٤ٔ٤ٖ )ص  .ٕٕ

 ّ. ٕٗٓٓ -ٛـ ٕ٘ٗٔحٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش، -دحس حُؼش٣خ، حُش٣خك

، دحس ٕه ،ٔذ سؽ٤ذ سمخٓل ،حُٔغ٠ٔ رظلغ٤ش حُوشإٓ حُل٤ٌْ ،طلغ٤ش حُٔ٘خس .ٖٕ

 ُز٘خٕ. د.ص. –ر٤شٝص  ،حُٔؼشكش

حُظلغ٤ش ح٤ُ٘ٔش ك٢ حُؼو٤ذس ٝحُؾش٣ؼش ٝحُٜٔ٘ؾ، د.ٝٛزش رٖ ٓقطل٠ حُضك٢ِ٤،  .ٕٗ

 ٛـ.8ُٔٗٔز٘خٕ، -، دحس حُلٌش حُٔؼخفش، ر٤شٝصٕه

 -حُوخٛشس ،، ٌٓظزش ٝٛزشٖحُظلغ٤ش ٝحُٔلغشٕٝ، د.ٓلٔذ كغ٤ٖ حُزٛز٢، ه .ٕ٘

 ّ.99ٓٔ-ٛـ٘ٓٗٔٓقش، 

حُٔؾخٛذس ح٠ُ حُؾٜٞد، ٓخُي حُزذس١، ٓطزٞػخص حُٔؼٜذ حُؼخ٢ُ حُظلٌش ٖٓ  .ٕٙ

 ّ. 98ُِٔٔلٌش حإلعال٢ٓ، ٤ٛشٗذٕ، 
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، 8ٕه ،ٛـ(ٖٗٙٔؿخٓغ حُذسٝط حُؼشر٤ش، ٓقطل٠ رٖ ٓلٔذ حُـال٢٘٤٣ )ص  .7ٕ

 ّ.99ٖٔ-ٛـٗٔٗٔر٤شٝص،  -حٌُٔظزش حُؼقش٣ش، ف٤ذح

، ٕألر٢ حُلظق ػؼٔخٕ رٖ ؿ٢٘، طلو٤ن: ٓلٔذ ػ٠ِ حُ٘ـخس، ه ،حُخقخثـ .8ٕ

 ّ. 9٘ٙٔٓقش،  –حُوخٛشس  ،دحس حٌُظذ حُٔقش٣ش

 ،، دحس حُٔؼشكشٖدحثشس ٓؼخسف حُوشٕ حُؼؾش٣ٖ، ٓلٔذ كش٣ذ ٝؿذ١، ه .9ٕ

 ّ. 97ُٔٔز٘خٕ،  –ر٤شٝص 

 –، ٌٓظزش حالٗـِٞ حُٔقش٣ش، حُوخٛشس ٙدالُش حألُلخظ، ارشح٤ْٛ أ٤ٗظ، ه .ٖٓ

 ّ.99ٔٔ ،ٓقش

، ٓئعغش ٔه ،سعْ حُٔقلق دسحعش ُـ٣ٞش طخس٣خ٤ش، د. ؿخْٗ هذٝس١ حُلٔذ .ٖٔ

 ّ. 98ٕٔ -ٛـ ٕٓٗٔ ،ُز٘خٕ –ر٤شٝص  ،حُٔطزٞػخص حُؼشر٤ش

ٛـ(، طق: ص٢ً  97ٕص)ؽشف حُلذٝد حُ٘ل٣ٞش، ُؼزذهللا رٖ حكٔذ ػ٢ِ حُلخ٢ًٜ  .ٕٖ

 ك٢ٜٔ حالُٞع٢، ٓ٘ؾٞسحص ر٤ض حُلٌٔش حُؼشحه٢. د.ص 

حُوشإٓ، د.ػزذحٌُش٣ْ ػزذهللا حُخن٤ش،  ؽشف ٓ٘ظٞٓش حُضٓض٢ٓ ك٢ ػِّٞ .ٖٖ

 www.tafsir.netؽزٌش حُظلغ٤ش ٝحُذسحعخص حُوشآ٤ٗش، 

ؽٔظ حُؼِّٞ ٝدٝحء ًالّ حُؼشد ٖٓ حٌُِّٞ، ٗؾٞحٕ رٖ عؼ٤ذ حُل٤ٔش١ )ص  .ٖٗ

 –طق:د.كغ٤ٖ حُؼـش١ ٝآخشٕٝ، دحس حُلٌش حُٔؼخفش، ر٤شٝص  ،ٛـ(7ٖ٘

 ّ.999ٔ-ٛـٕٓٗٔعٞس٣خ، -حس حُلٌش، دٓؾنُز٘خٕ، ٝد

حُقلخف طخؽ حُِـش ٝفلخف حُؼشر٤ش، أرٞ ٗقش اعٔخػ٤َ رٖ كٔخد حُـٞٛش١  .ٖ٘

-، دحس حُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ، ر٤ٞصٗٛـ( طق: حكٔذ ػزذحُـلٞس ػطخس، ه 9ٖٖ)ص 

 ّ.987ٔ-ٛـ7ُٓٗٔز٘خٕ، 

، حُٔئعغش ٔػِْ حُذالُش ر٤ٖ حُ٘ظش٣ش ٝحُظطز٤ن، حكٔذ ٗؼ٤ْ حٌُشحػ٤ٖ، ه .ٖٙ

 ّ. 99ُٖٔز٘خٕ،  –حُـخٓؼ٤ش ُِذسحعخص ٝحُ٘ؾش، ر٤شٝص 

 ،ٓقش –حُوخٛشس  ،، ػخُْ حٌُظذٗػِْ حُذالُش، ػٔش حكٔذ ٓخظخس، ه .7ٖ

ٔ99ٖ .ّ 

 –ر٤شٝص  ،دحس اك٤خء حُظشحع حُؼشر٢ ،7ه ،ع٤ذ هطذ ،ك٢ ظالٍ حُوشإٓ .8ٖ

 ّ. 97ٔٔ -ٛـ 9ٖٔٔ ،ُز٘خٕ

http://www.tafsir.net/
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-، دحس حُلٌش، دٓؾنٕحُوخٓٞط حُلو٢ٜ ُـش ٝحفطالكخً، عؼذ١ أرٞ ؿ٤ذ، ه .9ٖ

 ّ.988ٔٛـض8ٓٗٔ،عٞس٣خ

دسحعش ٝطل٤َِ، د. ٓلٔذ حرٞ ٤ُِش،  -حُوشحٕ حٌُش٣ْ ٖٓ حُٔ٘ظٞس حالعظؾشحه٢ .ٓٗ

 ّ.ٕٕٓٓ-ٛـٖٕٗٔٓقش،  –حُوخٛشس  –، دحس حُ٘ؾش ُِـخٓؼخص ٔه

 –ر٤شٝص  ،دحس حُؾشٝم ،ٓلٔٞدحُوشإٓ ٓلخُٝش ُلْٜ ػقش١، ٓقطل٠  .ٔٗ

 ّ.97ٓٔ،ُز٘خٕ

، دحس حُلشهخٕ ُِ٘ؾش ٔه ،حُوشإٓ ٖٓ ٓ٘ظٞس ؿشر٢، د.ػٔخد حُذ٣ٖ خ٤َِ .ٕٗ

 ّ.99ٙٔ -ٛـ 7ٔٗٔحألسدٕ،  –ػٔخٕ  ،ٝحُظٞص٣غ

، دحس حُلشهخٕ ُِ٘ؾش ٔحُوشحٕ ٖٓ ٓ٘ظٞس ؿشر٢، د.ػٔخد حُذ٣ٖ خ٤َِ،ه .ٖٗ

 ّ. د99ٙٔ-ٛـٙٔٗٔحألسدٕ،  -ٝحُظٞص٣غ، ػٔخٕ

ألر٢ حُلنَ ؿٔخٍ حُذ٣ٖ ٓلٔذ رٖ ٓ٘ظٞس حُٔقش١ )ص  ،ُغخٕ حُؼشد .ٗٗ

 ُز٘خٕ.  –ر٤شٝص  ،دحس فخدس (،ٛـ7ٔٔ

، دحس ُٖٔغخص ر٤خ٤ٗش ك٢ ٗقٞؿ ٖٓ حُظ٘ض٣َ، د.كخمَ حُغخٓشحث٢، ه .٘ٗ

 ّ.ٖٕٓٓ-ٛـٖٕٗٔحألسدٕ،  –ػٔخٕ  -ػٔخس

 ،، دحس حُؼِْ ُِٔال٤٣ٖٓٔٓزخكغ ك٢ ػِّٞ حُوشإٓ، د.فزل٢ حُقخُق، ه .ٙٗ

 ّ. 977ٔ ،ُز٘خٕ -ر٤شٝص

ٓقش،  -حُوخٛشس -، ٌٓظزش ٝٛزشٕٔٓزخكغ ك٢ ػِّٞ حُوشإٓ، ٓ٘خع حُوطخٕ، ه .7ٗ

 ٛـ.ٕٖٗٔ

ٓـٔٞع حُلظخٟٝ، ُظو٢ حُذ٣ٖ أكٔذ رٖ ػزذحُل٤ِْ حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلشح٢ٗ )ص  .8ٗ

 ّ.ٕ٘ٓٓ-ٛـٕٙٗٔ، دحس حُٞكخء، ٖػخٓش حُـضحس، ه -طق: أٗٞس حُزخص ،ٛـ(7ٕ8

ف حُذ٣ٖ ح١ُٝٞ٘ )ص حُٔـٔٞع ؽشف حُٜٔزد، الر٢ صًش٣خ ٓل٢ حُذ٣ٖ رٖ ؽش .9ٗ

 ُز٘خٕ. د.ص  -ٛـ(، دحس حُلٌش، ر٤شٝص  7ٙٙ

، دحس حٌُظذ ٔه ،ٛـ(79ٔحُٔذٝٗش، ٓخُي رٖ حٗظ رٖ ٓخُي حالفزل٢ )ص  .ٓ٘

 ّ.99ٗٔ-ٛـ٘ٔٗٔحُؼ٤ِٔش، 
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ٓغ حإلٓخّ حُؾخهز٢ ك٢ ٓزخكغ ػِّٞ حُوشإٓ، ؽخ٣غ رٖ ػزذٙ رٖ ؽخ٣غ  .ٔ٘

حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش،  –حُٔذ٣٘ش حُٔ٘ٞسس  –حالعٔش١، حُـخٓؼش حإلعال٤ٓش 

 ّ. ٕٕٓٓ-ٛـٕٕٗٔ

، ٔٓؼخ٤٣ش حُوزٍٞ ٝحُشد ُظلغ٤ش حُ٘ـ حُوشآ٢ٗ، د.ػزذحُوخدس ٓلٔذ حُلغ٤ٖ، ه .ٕ٘

 ّ. 8ٕٓٓ -ٛـ 8ٕٗٔعٞس٣خ،  –دٓؾن  ،دحس حُـٞػخ٢ٗ ُِذسحعخص حُوشآ٤ٗش

ُز٘خٕ،  –ر٤شٝص  ،دحس حُلٌش حُؼشر٢ ،ٓلٔذ أرٞ صٛشس ،ٓؼـضس حُوشإٓ حٌُزشٟ .ٖ٘

ٔ97ٓ .ّ 

 –دحس حُلٌش حُؼشر٢، ر٤شٝص  ،ضس حُوشإٓ حٌُزشٟ، ٓلٔذ أرٞ صٛشسٓؼـ  .ٗ٘

 ّ.97ُٓٔز٘خٕ، 

ٓؼـْ حُقٞحد حُِـ١ٞ د٤َُ حُٔؼوق حُؼشر٢، د.حكٔذ ٓخظخس ػٔش ٝآخشٕٝ،  .٘٘

 ّ.8ٕٓٓ-ٛـ9ٕٗٔٓقش،  –حُوخٛشس  –، ػخُْ حٌُظذ ٔ، هٔه

ٛـ( ٝآخشٕٝ، ٕٗٗٔٓؼـْ حُِـش حُؼشر٤ش حُٔؼخفشس، د.حكٔذ ٓخظخس ػٔش)ص  .ٙ٘

 ّ.8ٕٓٓ-ٛـ9ٕٗٔخُْ حٌُظذ، ، ػٔه

حُٔـ٢٘، ألر٢ ٓلٔذ ٓٞكن حُذ٣ٖ ػزذهللا رٖ هذحٓش حُٔوذع٢ ػْ حُذٓؾو٢ حُخ٢ِ٤  .7٘

 ّ.9ٙ8ٔ-ٛـ88ٖٔٓقش،  –ٛـ(، ٌٓظزش حُوخٛش  ٕٓٙ)ص 

طلو٤ن : ػذٗخٕ  (،ٛـٕ٘ٗ)ص  ،ٓلشدحص أُلخظ حُوشإٓ، ُِشحؿذ حالفلٜخ٢ٗ .8٘

-ٛـ ٖٕٗٔ ،صر٤شٝ -حُذحس حُؾخ٤ٓش ،دٓؾن –، دحس حُوِْ ٖدحٝٝد١، ه

ٕٕٓٓ.ّ 

 9ٖ٘ص ) ،ألر٢ حُلغ٤ٖ حكٔذ رٖ كخسط رٖ صًش٣خ حُشحص١ ،ٓوخ٤٣ظ حُِـش .9٘

 –دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤شٝص  ،ٔه ،ٝمغ كٞحؽ٤ٚ ارشح٤ْٛ ؽٔظ حُذ٣ٖ ،ٛـ(

 ّ.999ٔ -ٛـ ٕٓٗٔ ،ُز٘خٕ

الرٖ ػٔش ػؼٔخٕ رٖ  ،حُٔو٘غ ك٢ ٓؼشكش ٓشعّٞ ٓقخكق أَٛ حألٓقخس .ٓٙ

 ٛـ(.ٗٗٗص ) ،عؼ٤ذ

 –ٖٓ سٝحثغ حُوشإٓ، ٓلٔذ عؼ٤ذ سٓنخٕ حُزٞه٢، ٌٓظزش حُوشحر٢، دٓؾن  .ٔٙ

 ّ.9ٙ8ٔ ،عٞس٣خ
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ٓلٔذ ػزذحُؼظ٤ْ حُضسهخ٢ٗ، حػظ٠٘  ،ٓ٘خَٛ حُؼشكخٕ ك٢ ػِّٞ حُوشإٓ .ٕٙ

 –، دحس اك٤خء حُظشحع حُؼشر٢، ر٤شٝص ٕرظقل٤لٚ أ٤ٖٓ ع٤ِْ حٌُشد١، ه

 د.ص. .ُز٘خٕ

ٓٞحفلخص حُظشؿٔش حُٔؼذس ُالعظؼٔخٍ ك٢ ٓـخٍ حُذػٞس، ارشح٤ْٛ رٖ فخُق  .ٖٙ

 حُل٤ٔذحٕ، 

 ّ. 99ٖٔ ،ح٣ٌُٞض ،، دحس حُوِْٙه ،ٓلٔذ ػزذهللا دسحص ،حُ٘زؤ حُؼظ٤ْ .ٗٙ

، دحس حُؾئٕٝ ٔٗٔخرؽ ٖٓ حُخَِ ك٢ طشؿٔش حُوشإٓ حٌُش٣ْ، ػض٣ض ػخسف، ه .٘ٙ

 ّ. ٕ٘ٓٓحُؼشحم،-حُؼوخك٤ش حُؼخٓش، رـذحد

ُظشؿٔخص حالٗـ٤ِض٣ش ُٔؼخ٢ٗ حُوشإٓ حٌُش٣ْ، د.ٝؿ٤ٚ كٔذ ٝهلش ٓغ رؼل ح .ٙٙ

 –ػزذحُشكٖٔ، ٓـٔغ حُِٔي كٜذ ُطزخػش حُٔقلق حُؾش٣ق، حُٔذ٣٘ش حُٔ٘ٞسس 

 حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش. 

 اجملالت والذوريات :
 ،ٓـِش حُٔـظٔغ ح٣ٌُٞظ٤ش ،ٗـ٤ذ حُشكخػ٢ ،حػش حُوشإٓ ػ٠ِ هِٞد حألٓش٣ٌخٕ .ٔ

 ّ. 99ٙٔ-ٛـ7ٔٗٔ، ٕٙٓٔحُؼذد :

د.ػزذحُوخدس ػزذحُل٤ٔذ حُو٤غ٢، حُٔـِش حُوطش٣ش  ،طؤػ٤ش حُوشإٓ حإلػـخص١ .ٕ

حُؼشحم، حُؼذد حُؼخُغ،  -ؿخٓؼش رـذحد  -٤ًِش حُؼّٞ حإلعال٤ٓش  ،ُِؼِّٞ حإلعال٤ٓش

 ّ.7ٕٓٓ -ٛـ 8ٕٗٔ

كٍٞ حُظشؿٔش حُلخسع٤ش ُٔؼخ٢ٗ حُوشحٕ حٌُش٣ْ، حكٔذ حُغ٤ذ حُلغ٤غ٢، ٓـِش  .ٖ

د حألسرؼٕٞ، ٓـِش دٝس٣ش طقذس ػٖ حُشثخعش حُؼخٓش حُزلٞع حإلعال٤ٓش، حُؼذ

إلدحسس حُزلٞع حُؼ٤ِٔش ٝحإلكظخء ٝحُذػٞس ٝحإلسؽخد، حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش 

 ٛـ. ٗٔٗٔحُغؼٞد٣ش،

ػِْ حُ٘لظ حإلعال٢ٓ، ٓلٔذ سٓنخٕ حُوزحك٢، ٓـِش حُذػٞس حإلعال٤ٓش،  .ٗ

 ّ. 99ٓٔ ،ُز٤زخ –هشحرِظ 

ُ٘زٜخٕ، ٓـِش حُزلٞع حإلعال٤ٓش، ٓذٟ آٌخ٤ٗش طشؿٔش حُوشإٓ، د.ٓلٔذ كخسٝم ح .٘

حُؼذد حُؼخؽش، ٓـِش دٝس٣ش طقذس ػٖ حُشثخعش حُؼخٓش إلدحسس حُزلٞع حُؼ٤ِٔش 

 ٛـ. ٘ٓٗٔٝحإلكظخء ٝحُذػٞس ٝحإلسؽخد، حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش، 



   

 
 

ٕٙ 

 

 م 2013كاًىى الثاًي  –العذد الرابع عشر  –الرابع  اجمللذ جملة جاهعة األًبار للعلىم اإلسالهية 
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