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قواعد النرش يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

الباحثني وجهة العمل والعنوان )باللغتني العربية واإلنكليزية( 
اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين،  والربيد  اهلاتف  ورقم 

الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:



أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 
أسبوعان من تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 
عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.

أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
املحكمة . 14 العميد  ملجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

alameed.alkafeel.net من خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث، 

العراق،  التايل:  العنوان  عىل  املجلة  مقر  اىل  مبارشًة  ُتسلم  أو 
كربالء املقدسة، حي احلسني، جممع الكفيل الثقايف.





واحلمد ملن له احلمد ذو الفضل واجلود عىل نعمه التي أنعم هبا 
علينا، والصالة والسالم عىل رسول الرمحة حممد وآل بيته الكرام...

حيث  العميد،  جملة  من  جديد  عدد  الكريم  القارئ  يدي  بني 
ثقافية متنوعة ذات  التي تشكل رؤى  جيد فيه جمموعة من االبحاث 
العميد  اعتادت  الذي  العدد  أوهلا ملف  متعدد ومهمة،  مناح علمية 
فكان  فيه،  التي  البحوث  تنوع  مع  واحد  عنوان  حتت  توحيده  عىل 
عنوان ملف هذا العدد -والذي كتب باللغة االنكليزية- )ليس ثمة 
ظالٌم يف فجر احلسني( والذي توزعت بحوثه حول دعاء االمام 
احلسني  يف يوم عرفة -دراسة لغوية-، واسرتاتيجيات التداولية 
-البالغية يف خطبة السيدة زينب  يف جملس يزيد، و تضاد الرسب 
والالرسب وبيان التقنع وردع التعاطف –سفري احلسني مسلم 
بن عقيل والعامل  املمحو، حيث جاءت البحوث متنوعة ما بني 

اللغة والبالغة واالجتامع.

أما بحوث هذا العدد فتنوعها ما بني اللغة والتاريخ واجلغرافية 
واملصطلح يعطي القارئ جماال الن يتجول يف حقول معرفية متباينة 
لكنها بمجملها تشكل ُبعدا معرفيا مهام ومتكامال يعطي املتلقي فكرا 



ثقافيا كبريا، فهي بحوث امتازت بجديتها وابداعها بحوث تبتعد عن 
النمطية والوصفية  املعتادة، بل هي تصل اىل اعامق العلوم التي كتبت 
فيها، والرتكيز عىل املفاهيم التي هي مفاتيح العلوم، فعىل الرغم من أن 
عددا من البحوث تعاملت مع رموز ثقافية كبرية ذات جتارب معرفية 
كبحث أ. د. عادل حممد زيادة من مجهورية مرص العربية والذي تناول 
فيه أثر االمام الصادق يف االصالح االجتامعي من خالل فكره 
السيايس، وبحث د. صادق حسني الذي يدور حول شعر احلكمة بني 
املتنبي والرشيف الريض، ويف دراسة الدكتور سالم فاضل والدكتور 
االرس  تنمية  يف  ودورها  الصغرية  الصناعية  املشاريع  فاضل،  عدي 
النازحة يف مدينة الكاظمية املقدسة، حيث يبحثا فيها مشكلة عرصية 
للمفاهيم  العميل  التطبيق  اىل  التنظري  من  الباحثان  فيها  ينتقل  مهمة 

العلمية وحل مشكلة مهمة يعاين منها املجمتع العراقي املعارص .

وتعاملت بحوث أخرى مع جتارب عاملية كبحث د. أمحد عيل 
جيد  هلا  القارئ  فإن  بريس،  عند  وصريورهتا  العالمة  نظرية  املعنون 
صالح  حممد  الدكتور  أما  بينها،  جتمع  معرفية  رؤية  ثمة  أن  القارئ 
الزيادي يف البحث املوسوم سياسة بريطانية اجتاه سوريا خالل احلرب 
السيايس  االثر  فبحث  عام 1949م،  بعدها حتى  وما  الثانية  العاملية 
فيه  الباحث  عمد  حيث  سوريا،  عىل  الربيطانية  اخلارجية  للسياسة 
اىل الرؤية التحليلية للمرحلة املنتخبة يف الدراسة االمر الذي اعطى 
العريب  التاريخ  حقب  من  مهمة  تارخيية  حلقبة  حتليليا  منحا  البحث 



يف  الساعدي  نوري  الدكتور  ويبحث  التحديد.  وجه  عىل  السوري 
معايري النقد البنيوي واثرها يف قراءة النص، حتوالت املفهوم البنيوي 

يف السياق العريب وأثرها يف بالغة النص وأفق حتليله.

كام وجيد القارئ هلذا العدد من املجلة جمموعة من بحوث املؤمتر 
العلمي العاملي الثاين ملركز العميد الدويل وهي بحوث متّد القارئ هلا 
بتجارب قرائية ثرية ومهمة يف مفاهيم العلوم ومصطلحاهتا. ويف هذا 
الصدد، جاءت دراسة الدكتور سعد زاير املعنون باملصطلح الرتبوي 
التعليم  يف  اجلودة  نظام  التكنلوجيا  وحداثة  االسالمي  التأصيل  بني 
اشكالية  حول  احلسن  عبد  ستار  الدكتور  وبحث  انموذجا،  العايل 
العربية،   اللغة  اىل  القرآن  معاين  ترمجات  يف  القرآين  املصطلح  ترمجة 
فضال عن بحث د. حسني محزة حول املصطلح الفلسفي وإعادة بناء 

اللغة.

يف  والباحثني  الكتاب  ندعو  أن  لنا  البّد  التقديم  هذا  ختام  ويف 
جماالت املعرفة املختلفة اىل املشاركة يف املجلة ببحوث حتمل يف طياهتا 
تنوعاهتا وأشكاهلا  االنسانية عىل خمتلف  للعلوم  مستقبلية  تصورات 
لتتمكن املجلة من تقديم ثقافة عربية راقية ومتفوقة علميا وابداعيا 

كام هو ديدهنا يف االعداد التي سبقت هذا العدد .
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املصطلح الرتبوي بني التأصيل اإلسالمي وحداثة التكنولوجيا 17امل
)نظام اجلودة يف التعليم انموذجا(

أ.د. سعد عيل زاير /جامعة بغداد /كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية  
ابن رشد /قسم العلوم النفسية والرتبوية

اشكالية ترمجة املصطلح القرآين يف ترمجات معاين القرآن الكريم اىل 57
اللغة العربية )أسامء السور القرآنية أنموذجًا(

أ.م.د.ستار عبداحلسن جبار الفتالوي
جامعة القادسية / كلية اآلداب / قسم علم اآلثار

املصطلح الفلسفي وإعادة بناء اللغة يف الفلسفة التحليلية املعارصة 107
)لودفج فنغنشتاين أنموذجًا(

م.د.حسني محزة شهيد العامري
جامعة الكوفة / كلية اآلداب /قسم الفلسفة

أثر اإلمام جعفر الصادق  يف االصالح االجتامعي من خالل 135
فكره السيايس )رؤية معارصة(

أ.د.عادل حممد زيادة /جامعة القاهرة /كلية االثار

شعر احلكمة بني املتنبي والرشيف الريض )حتليل وموازنة(167
أ.م.د.صادق حسني كنيج 

اجلامعة املستنرصية /كلية الرتبية /قسم اللغة العربية

املشاريع الصناعية الصغرية ودورها يف تنمية األرس النازحة يف 195
مدينة الكاظمية املقدسة

م.د.سالم فاضل عيل/جامعة بغداد /كلية الرتبية - ابن رشد 
قسم اجلغرافية

م.د.عدي فاضل عبد /جامعة كربالء /كلية الرتبية للعلوم 
اإلنسانية/قسم جغرافية

نظرية العالمة وسريورهتا عند شارلس سندرس بريس229
أ.م.د.أمحد عيل حممد

جامعة بغداد /كلية اآلداب /قسم اللغة العربية



سياسة بريطانيا باجتاه سوريا خالل احلرب العاملية الثانية253
حتى عام 1946

أ.م.د.حممد صالح حنيور الزيادي
جامعة القادسية /كلية الرتبية /قسم التاريخ

معايري النقد البنيوي واثرها يف قراءة النص329
أ.م.د.نوري كاظم الساعدي

جامعة بغداد /كلية الرتبية - ابن رشد /قسم اللغة العربية

19Imam Hussein's Supplications on the day of Arafah 
(A Linguistic STUDY)
Prof.  Dr. Riyadh Tariq Kadim AL- Ameedi
Department of English / College of Education for 
Human Sciences / University of Babylon
Manar Kareem Mehdi
M.A. Student / Department of English / College of 
Education for Human Sciences / University of Babylon

57Pragma-Rhetorical Strategies in Zainab's Speech at 
Yazid's Court
Prof. Dr. Fareed Hameed Al-Hindawi
Department of English / College of Education for 
Human Sciences / University of Babylon
Asst.Lec. Ramia Fu'ad Mirza
Department of English  / College of Arts / University 
of Kufa

87Clique versus Non-Clique In Recrudescence  Of 
Creation Formation and Simpatico Suppression (The 
Emissary of Light and The Deleted World)
Asst. Prof. Haider Ghazi J. AL-Jabari AL. Moosawi 
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ملخص البحث

العربية ملعاين  الرتمجات  القرآنية وترمجتها يف  السور  البحث أسامء  يتناول هذا 
القرآن الكريم، وقد اخرتنا من الرتمجات العربية االربعة املطبوعة ترمجتني )األقدم 
واألحدث( ، وهي ترمجة العامل االملاين اليهودي )צבי חיים ריקנדורף تسيفي حاييم 

ريكندورف( عام 1857 والعامل اليهودي )אורי רובין اوري روبني( عام 2005.

سّلطنا الضوء يف البداية عىل معنى الرتمجة واملصطلح لغة واصطالحًا، والقرآن 
ترمجة  واشكاليات  الكريم،  القرآن  ملعاين  العربية  والرتمجات  اليهود،  عند  الكريم 
اسامء السور القرآنية بني ترمجتي ريكندورف واوري روبني ودراستها دراسة لغوية.
القرآنية  السور  اسامء  معاين  فمعرفة  القرآين،  املصطلح  دراسة  امهية  منها  ويتضح 
يساعد عىل فهم املعنى املطلوب، وخيترص املسافة الطويلة يف الفهم وإدراك املعنى، 

وجُيّنب الوقوع يف اخلالف والشقاق املتوهم يف الرتمجة.
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. . . Abstract . . .

The present papers focuses upon the Quranic suras names translating 
into Hebrew, we do choose only two versions of the four published ones, 
the old and new, for the Jewish German scientist Taseefi Haeem Recandof, 
in 1857 and the Jewish scientist OriRoben in 2005.

We do shed light ON the meaning of translation discourse linguisti-
cally and etymologically, the Glorious Quran for the Jewish, the Hebrew 
translations for the meanings of Glorious Quran and the controversy of 
the names of Quranic suras in THE Recandof and Wori Robeen discourse 
translations to study them linguistically.

From all, we do reckon the importance of Quranic discourse studying; 
perceiving the names of the Quranic suras help recognize the meant con-
tent and save time and efforts  and avert having controversy and untrue 
dissention in translation.
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... مقدمة ...

احلمد هلل رب العاملني الذي انزل عىل عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا، والصالة 
والسالم عىل من ُأنزل عليه القرآن الكريم حممد املصطفى هاديًا ومبرشًا ونذيرًا، 

وآله االطهار.

الذي  الكريم  بالقرآن  اإلسالمية  األمة  هذه  عىل  أنعم  تعاىل  اهلل  فإن  وبعد... 
هداها للتي هي أقوم، وإىل رصاطه املستقيم، فكان حق عىل املسلمني تبليغ رسالة 

القرآن الكريم اىل االمم االخرى املختلفة االلسن واللغات.

املسلمني  غري  العربية  اللغة  اىل  الكريم  القرآن  معاين  لرتمجة  تصدى  وقد 
املطاعن  من  بكثري  ومملوءة  عليها،  مهيمنًا  االسترشاقي  الطابع  كان  ومعظمها 
ورسول  الكريم  القرآن  وكتابه  االسالمي  الدين  من  النيل  حتاول  التي  والشبهات 
اهلل حممد، فظهرت احلاجة اىل رضورة مراجعة هذه الرتمجات االسترشاقية ملعاين 
القرآن الكريم اىل اللغة العربية، والعمل عىل ترمجته من قبل فريق علمي مسلم ترمجة 

صحيحة بعيدة عن التحريف والطعن.

الكريم  القرآن  ملعاين  االربع  الرتمجات  عىل  االطالع  خالل  من  الحظنا  وقد 
اىل اللغة العربية فشلها مجيعًا يف ان ُتظهر البالغة القرآنية؛ ذلك ان البالغة مرتبطة 
ارتباطًا وثيقًا باللغة العربية، فضاًل عن ان اللغة العربية عاجزة عن جماراة شقيقتها 
العربية بامور كثرية، فاللغة العربية تعرضت اىل االنقطاع واالختفاء فاصبحت لغة 
قديمة وجامدة، ويمكن وصف حماوالت احيائها يف الوقت احلارض بالبائسة؛ ذلك 
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اهنا تتم عن طريق االقرتاض من اللغات االخرى وتضمينها اساليب لغوية غريبة 
التوراتية(، يزيد من  العربية  اللغة )اللغة  الكريم اىل هذه  القرآن  عنها. فنقل معاين 

قصور هذه اللغة الوفاء بالتعبري القرآين املناسب لغًة واسلوبًا. 

ويمكن االشارة ايضًا اىل ان الطابع االسترشاقي وحماولة الطعن بالنص القرآين 
أبعد الرتمجات العربية ملعاين القرآن الكريم من احليادية والعلمية، وخري دليل عىل 
ابعاد  ذات  مصطلحات  واستعامهلا  التوراتية  اللغة  عىل  الرتمجة  يف  اعتامدها  ذلك 
توراتية وهيودية اللباس النص القرآين لباس التوراة واهيام القارئ اليهودي بتأثري 
النص التورايت يف النص القرآين. وأردنا يف هذا البحث أن نلقي الضوء عىل جانب 
والسيام  والرشعية  الدينية  املصطلحات  ترمجة  وهو  أال  الرتمجة،  جوانب  من  مهم 
أسامء السور القرآنية، ومناهج ترمجة هذه املصطلحات، واملنهج االنجح، ثم عرضنا 

طريقتنا يف ترمجة املصطلحات الدينية القرآنية وطريقة تطبيقها.

وقد قدمنا لبحثنا هذا بمقدمة عن معنى الرتمجة لغة واصطالحًا وترمجة معاين 
القرآن الكريم، واملصطلح لغة واصطالحًا وترمجة املصطلح القرآين، والقرآن الكريم 
والرتمجات  العربية،  اللغة  اىل  الكريم  القرآن  معاين  ترمجات  وتاريخ  اليهود،  عند 
وسبب  ودالالهتا  القرآنية  السور  أسامء  ثم  هبا،  قام  ومن  ومميزاهتا  العربية  االربع 
تسمية سور القرآن باسامئها، ثم ترمجة أسامء السور القرآنية بني ترمجتي ركندورف 
من  املقرتحة  والرتمجة  سورة  كلمة  برتمجة  وابتدأنا  )االحدث(،  وروبني  )االقدم( 
قبلنا، ثم ذكرنا نامذج لرتمجة أسامء السور القرآنية، وهي أسامء السور العرش االوائل 
التوبة،  االنفال،  االعراف،  االنعام،  املائدة،  النساء،  عمران،  آل  البقرة،  )الفاحتة، 
يونس( والرتمجات املقرتحة من قبلنا لكل اسم عىل وفق الطريقة التي اقرتحناها يف 

ترمجة املصطلح الديني القرآين.
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الرتمجة

لغة: ترجم الكالم: بّينه واوضحه، وترجم كالم غريه: نقله من لغة اىل أخرى، 
والرتمجان بفتح التاء وضمها: املفرس للسان، الذي يرتجم الكالم أي ينقله من لغة 
عنه،  وترجم  ترمجه،  وقد  زائدتان  والنون  والتاء  الرتاجم  واجلمع:  أخرى  لغة  إىل 
والتاء وامليم أصليتان فوزن ترجم:فعلل مثل دحرج. وترمجان القرآن: أي مفرسه او 
 :؛ قال عبد اهلل بن مسعودالبارع يف تفسريه وتأويله، وقد اشتهر به ابن عباس

»نعم ترمجان القرآن ابن عباس«)1(. وللرتمجة، معان عدة، منها: 

تبليغ الكالم ملن مل يبلغه. . 1
تفسري الكالم بلغته التي جاء هبا. . 2
تفسري الكالم بلغة غري لغته. . 3
نقل الكالم من لغة إىل أخرى)2(. . 4

إىل  لغة  من  النقل  جوهرها  اجلوانب،  متعددة  معقدة  عملية  هي  اصطالحًا: 
الشكلية  النص  ملكونات  وفقًا  خمتلفة  مستويات  عىل  التطابق  وأساسها  أخرى، 
النص  لرموز  فك  عملية  فالرتمجة  االنفعالية،  والتأثريية  واألسلوبية،  واملضمونية 
األصيل ثم إعادة تشفريها برموز لغة الرتمجة. فالرتمجة: »فن مجيل يعنى بنقل ألفاظ 
يتبني  إليها  املنقول  باللغة  املتكلم  إن  بحيث  أخرى،  إىل  لغة  من  وأساليب  ومعان 
النصوص بوضوح، ويشعر هبا بقوة كام يتبينها ويشعر هبا املتكلم باللغة األصلية«)3(.
وهناك طريقتان للرتمجة، حرفية: وهي نقل ألفاظ من لغة اىل أخرى مع مراعاة النظم 
والرتتيب، ومعنوية: وهي نقل االفكار واملعاين من لغة اىل أخرى من دون مراعاة 
التي حتدد طبيعتها  للنظم والرتتيب)4(. وللرتمجة مبادئ واسس تقوم عليها، وهي 

وغايتها ونوعها، ومن أهم هذه املبادئ:
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الثقافة، ثقافة النص األصيل وثقافة النص املرتجم.. 1
اللغة، اللغة األصلية واللغة املرتجم هلا. . 2
الشخص، الكاتب او املؤلف واملرتجم.. 3
البيئة، بيئة الرتمجة وقّرائها.. 4

جيب  املرتجم  ان  ذلك  التأليف؛  عملية  من  اصعب  الرتمجة  عملية  انَّ  ونرى 
ان يلتزم بالنص وال يبتعد عن معناه، فضاًل عن انه جيب ان يكون ملاًم املامًا وافيًا 
باللغة األصلية واللغة املرتجم اليها، وان يكون قادرًا عىل ان يعرب عن هاتني اللغتني 

والثقافتني تعبريًا واضحًا ومفهومًا للمتلقي. 

ترمجة معاين القرآن الكريم

فمن  االخرى،  اللغات  اىل  الكريم  القرآن  معاين  ترمجة  بمسألة  يتعلق  وفيام 
املستحيل أن ُتستعمل الرتمجة احلرفية يف ترمجة القرآن الكريم؛ ذلك أن هذه الطريقة 
لغة ال  أي  املستعملة يف  االلفاظ  أن  الرتمجة، فضاًل عن  البدائية يف  الطرق  تعدُّ من 

يمكن ان تغطي املساحة التعبريية لاللفاظ نفسها يف القرآن الكريم)5(.

للغة  ملك  املعنى  الن  بالصعوبة،  فتتسم  التفسريية،  او  املعنوية  الرتمجة  أما 
يفقد  مرتجم  عمل  أي  أن  عن  فضاًل  جزئية،  بصورة  اال  نقله  يمكن  وال  األصلية 
كثريًا من مميزاته النفسية واالجتامعية التي تتضمنها االلفاظ يف تلك اللغة، فكيف 
برتمجة القرآن الكريم، ذلك الكتاب اإلهلي املعجز، الذي حيتوي من البيان والبالغة 
ما جيعل ترمجته صعبة جدًا. وذهب بعضهم اىل أن ترمجة معاين القرآن الكريم ليست 
اهلل،  كالم  معاين  حتمل  باتفاق  قرآن  غري  كانت  وإْن  »الرتمجة  وإن  الناس  كالم  من 
ومعاين كالم اهلل ليست كالم الناس، وعجيب أن تسلب من معاين القرآن صفاهتا 
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ومجاهلا وتوصف بأهنا من جنس كالم الناس بمجرد أن تلبس ثوبًا آخر غري الثوب 
العريب كأن هذا الثوب هو كل يشء«)6(. وقد انقسم الباحثون يف نظرهتم اىل الرتمجة 

املعنوية او التفسريية عىل فريقني:

الفريق االول: مؤيد هلا ويستدلون عىل ذلك بام يأيت:

او زمان معني؛ مما . 1 بأمة دون اخرى  الدين االسالمي دين عاملي ال خيتص  ان 
باللغات  الكريم وتوضيح معانيه  بالقرآن  يتوجب تعريف احلضارة االنسانية 

العاملية.
ان العامل االوريب قام برتمجة معاين القرآن الكريم اىل اللغات االوربية املختلفة، . 2

م  تقوِّ برتمجة  القيام  من  بدَّ  ال  فكان  فة،  وحمرَّ صحيحة  غري  الرتمجات  وهذه 
ح هذه الرتمجات.  وتصحِّ

اآلخر اذا كان ال يفهم اللغة العربية وال يستطيع تذوق االعجاز اللغوي القرآين . 3
فانَّه يستطيع ان يفكر يف معانيه وأحكامه ودالالته.

انَّ االنسان . 4 اللغوي والبياين من الصعوبة لدرجة  القرآن الكريم واعجازه  ان 
العريب نفسه ال يستطيع أْن يلمَّ ببعض معاين اآليات القرآنية، فكيف باالنسان 

غري العريب)7(.

الفريق الثاين: معارض هلا، ويستدلون عىل ذلك بام يأيت:

إنَّ للقرآن الكريم نظامًا وأسلوبًا خاصًا مميزًا يؤثِّر يف نفوس السامعني، وهذا مما . 1
ال يمكن ان ُينقل بالرتمجة.

فإنَّ . 2 وهبذا  املفرس،  او  املرتجم  فهم  عىل  تعتمد  الكريم  القرآن  معاين  ترمجة  إن 
الرتمجة ال مُتثل القرآن الكريم.

املحافظة عىل القرآن الكريم من التبديل والتحريف)8(. . 3
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حول  هلا  واملعارض  للرتمجة  املؤيد  الفريقان  اختلف  فقد  ذلك  عن  فضاًل 
التسمية، فالفريق املؤيد هلا يسميها »ترمجة القرآن« أو »ترمجة معاين القرآن«، يف حني 
الفريق املعارض للرتمجة يسميها »تفسري القرآن« أو »ترمجة تفسري القرآن«)9(، ومنهم 
من مجع بني االسمني معًا فاسامها »ترمجة معاين تفسري القرآن الكريم«)10(. ونرى انَّ 
االسمني »ترمجة القرآن الكريم« و »ترمجة معاين القرآن الكريم« صحيحتني؛ فمن 
املسترشق  أشار  قرآنًا، وقد  ليست  الكريم  القرآن  ترمجة  انَّ  الباحثني  املعروف عند 
االنكليزي Arthur John Arberry  )1905-1969( اىل هذا املعنى يف ترمجته للقرآن 
ى ترمجته: »The Koran Interpreted القرآن مفرسًا«)11(. ويف رأينا ان  الكريم، إذ سمَّ
ترمجات معاين القرآن الكريم اىل لغة ما -وقبل ان نسّلم بام جاء فيها وهبا-، جيب 
علينا ان نعرض هذه الرتمجة عىل ثالثة معايري نستطيع من خالهلا ان نتلمس صحة 
وديانته  وثقافته  العلمي  وحتصيله  املرتجم  هوية  أولا:  ومصداقيتها،  الرتمجة  هذه 
وميوله وموقفه من االسالم، ثانيها: االهداف والدوافع هلذه الرتمجة، ثالثها: طريقة 

الرتمجة واالسلوب املتَّبع فيها.

املصطلح

لغة، لفظة )مصطلح( مشتق من الفعل )اصطلح( من اجلذر )صلح(، وُيقال: 
الصالح نقيض الطالح، وصُلح بالضم لغة وهو خالف فُسد، وصَلَح بالفتح لغة 
القوم: وفقت، وتصالح  بني  والتوفيق، واصلحت  السلم  بالضم:  اخرى، وصُلح 
القوم واصطلحوا)12(. فلفظة )مصطلح( مصدر ميمي من الفعل )اصطلح(، معناه: 
االتفاق والتوفيق، وهو مصدر مخايس من الفعل )صلح( مزيد بحرفني مها )االلف 
التاء وتغريت ملجاورهتا الحد حروف االطباق )ص،  التي اصلها حرف  والطاء( 

ض، ط، ظ(.
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اصطالحًا، هو: »اتفاق طائفة خمصوصة عىل يشء خمصوص«)13(. ويف تعريف 
ص ما«)14(. ويشري حممود  نًا داخل ختصُّ آخر، هو: »اللفظ الذي ُيسّمي مفهومًا معيَّ
استقر  مركبة  عبارة  او  مفرد  »مفهوم  عن:  عبارة  املصطلح  ان  اىل  حجازي  فهمي 
معناها او باالحرى استخدامها وُحدد يف وضوح، وهو تعبري خاص ضيق يف داللته 

املتخصصة، وواضح اىل اقىص درجة ممكنة«)15(.

اللفظية  تتجاوز داللتها  الكلامت  او جمموعة من  فاملصطلح »عبارة عن كلمة 
واملعجمية اىل تأطري تصورات فكرية وتسميتها يف اطار معني، تقوى عىل تشخيص 
وضبط املفاهيم التي تنتجها ممارسة ما يف حلظات معينة، واملصطلح هبذا املعنى هو 
الذي يستطيع االمساك بالعنارص املوّحدة للمفهوم والتمّكن من انتظامها يف قالب 
لفظي«)16(. ويشري ابراهيم السامرائي اىل ان معنى املصطلح عند الناس هو »املعنى 
او يف اعرافهم االجتامعية،  الذي تعارفوا عليه، واتفقوا عليه يف استعامهلم اخلاص 
والدينية  واالجتامعية  والسياسية  االقتصادية  الظروف  وتساعد  السائرة،  وعاداهتم 
عىل ان حتمل كلمة ما معنى غري الذي وضعت له يف أصل اللغة التي تنتمي اليها، 
شيئًا  اليومي  استعامهلم  يف  يصبح  حتى  املتخصصني  بني  اجلديد  املعنى  هذا  ويسري 

مألوفًا يُنسى معه ذلك املعنى اللغوي االساس«)17(.

والبحث  املسألة  هذه  اكتسبت  لذلك  معرفية؛  مسألة  املصطلح  مسألة  وتعد 
واستقالهلا  العلوم  اكتامل  عىل  دلياًل  وأصبح  العاملية،  الثقافة  يف  خاصة  أمهية  فيها 

وامتالكها للمفردات االصطالحية اخلاصة هبا)18(.

وقضية  املصطلح،  أمهية  »إنَّ  ودالالهتا،  املعاين  لفهم  بالغة  أمهية  وللمصطلح 
الوضوح يف داللته، أمر ذو أمهية بالغة إىل درجة أصبح معها كثري من املؤلفني يفردون 
صفحات يف مؤلفاهتم ملعجم املصطلحات املستعملة والدالالت التي أرادوها من 
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استعامل هذه املصطلحات، وهي طريقة حممودة فكريًا وثقافيًا حتى يتحقق الوضوح 
ل الكالم أكثر مما حيتمل«)19(. وال حيمَّ

ترمجة مصطلحات القرآن الكريم

يف ترمجة املصطلحات الدينية)20( نجد أنَّ هناك صعوبة كبرية يف ترمجتها؛ ذلك 
وثقافية خمتلفة،  واجتامعية  دينية  معها دالالت  بل حتمل  عادية،  كلمة  ليست  الهنا 
وللوصول اىل ترمجة معربة عنها البد أواًل من فهم هذه الدالالت وكشف معانيها، 
عىل  أضفى  الكريم  فالقرآن  القرآين،  املصطلح  ترمجة  عند  تزداد  الصعوبات  وهذه 
بعض املصطلحات معانيًا ودالالت مل تكن معروفة قبل نزوله. فاملصطلح الديني 
-1914(  Eugene Nida االمريكي  العامل  تقسيم  القرآين عىل وفق  املصطلح  ومنه 
القسم  وهو  اللغوية،  املصطلحات  أقسام  من  الثالث  القسم  ضمن  يقع   )2011
الذي هيتمُّ باملصطلحات التي حتدد هوية اخلصوصيات الثقافية، فهذه املصطلحات 
تتسم بالصبغة القرآنية وداللتها املتميزة، فأيُّ ترمجة ال يمكن أْن تعطي املعنى املراد 
والداللة الواضحة هلا، ويعطي Eugene Nida عددًا من األمثلة من ترمجات العهدين 
القديم واجلديد التي تدعم قوله يف أنَّ املصطلحات التي يعتمد معناها عىل السياق 

الثقايف للغة تتسم عملية ترمجتها بالصعوبة اىل سياق ثقايف آخر)21(.

املتلقي  ثقافة  وان  الرتمجة(  )توطني  نظرية  اعتامد  اىل   Eugene Nida ويذهب 
للرتمجة هي االساس فيها، وال توجد حاجة لفهم االساليب الثقافية يف لغة املصدر، 
ويؤكد عىل الفصاحة والسالسة يف الرتمجة من دون التقيد بالنص األصيل وثقافته 
ومميزاته اللغوية)22(، وهذا األمر غري مقبول يف الرتمجة)23(، بتجريد النص من ثقافته 
األصلية واالعتامد عىل ثقافة اللغة املرتَجم اليها، وال سيام يف النص القرآين املقدس.
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الرتمجة)24(  تغريب  نظرية  اعتامد  اىل   Lawrence Venuti االمريكي  العامل  دعا  وقد 
من  الرتمجة  وخيرج  اللغوية،  وفروقاته  األصلية  النص  ثقافة  عىل  حيافظ  الذي 
لثقافة  النص املرتجم  اللغة، وعدم خضوع  ايًا كانت هذه  املتلقي  التعصب اىل لغة 
اللغة املرتَجم اليها، واطلق عىل هذه النظرية اسم )املقاومة( النه يبتعد عن دعوى 
عىل  ويؤكد  اليها،  املرتَجم  اللغة  ثقافة  هيمنة  ويقاوم  اخلادع،  والسالسة  الفصاحة 
ثقافة النص األصلية)25(. ويبدو ان نظرية )تغريب الرتمجة( هي األقرب واألصح 
لرتمجة املصطلحات القرآنية، ألهنا حتافظ عىل ثقافة النص القرآين وهو رضوري يف 
فهم النص القرآين واعجازه، وجيب التعامل مع هذه النظرية يف ترمجة املصطلحات 

القرآنية وفق اآليت:

عديدة، . 1 أمور  معرفة  من  البد  ومصطلحاته  الكريم  القرآن  برتمجة  البدء  قبل 
يفهم  وذلك كي  وغريها،  الرشيفة  النبوية  والسرية  واإليامن  اإلسالم  كأركان 

املراد احلقيقي من كل مصطلح ومن ثم يمكن ترمجتها بشكل صحيح.
االطالع عىل النصوص املختلفة يف جمال الدراسات اإلسالمية املكتوبة باللغة . 2

والسيام  العالقة.  ذات  املصطلحات  واستخراج  إليها،  املرتجم  أو  األجنبية 
الرتمجات املختلفة ملعاين القرآن الكريم ولكتب احلديث النبوي. 

للحصول عىل . 3 اليها(  املرتجم  – اللغة  )العربية  اللغة  الثنائية  املعاجم  مراجعة 
خيارات مناسبة يف ترمجة املصطلح العريب الذي مل نجد مقاباًل له.

جيب أن تكون هذه املصطلحات من املصطلحات التي ليس هلا مماثل يف الثقافة . 4
األخرى يف لغة املتلقي، ويدخل يف هذه املصطلحات أيضًا تلك املصطلحات 
التي حتمل بعدًا ثقافيًا وخياف إذا ترمجت ببعض الكلامت التي يظن أهنا تعادهلا 
يف اللغة األخرى أن يفهمها املتلقي بناء عىل ثقافته ال بناء عىل مفهومها احلقيقي 

يف اللغة األصلية، ومنها أسامء السور القرآنية.
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القرآنية،  املصطلحات  ترمجة  يف  الرتمجة(  )تغريب  نظرية  تطبيق  طريقة  اما 
فسنقوم هبا عىل النحو اآليت: ذكر لفظ اسم املصطلح القرآين بحروف اللغة امُلرتجم 
اليها )وهنا بحروف اللغة العربية( وهو ما يسمى بالكتابة الصوتية)26(. إنَّ استعاملنا 
هلذه الطريقة دليل عىل عجز اللغات االخرى عىل االتيان باللفظ املقابل أو املكافئ 

للفظ القرآين الختالف الثقافات واملفاهيم.

إنَّ استعامل طريقة الكتابة الصوتية أو النقل احلريف )النقحرة( يعدُّ من االمور 
املستساغة يف عملية الرتمجة، والسيام يف ترمجة النصوص القرآنية، التي حتمل الفاظه 
وكلامته معانيا ودالالت تعجز معظم اللغات التعبري عنها، مما يتوجب عىل املرتجم 
ان يقوم بكتابتها بالكتابة الصوتية ورشحها، ولكنَّ هذا ال يعني أن يعمد املرتجم اىل 
استعامل هذه الطريقة يف الرتمجة، عىل الرغم من وجود بعض االلفاظ املكافئة دالليًا 

وثقافيًا يف اللغة املنقول إليها لاللفاظ التي قام بكتابتها كتابة صوتية.

القرآن الكريم عند اليهود

للديانة  االساس  العمود  يمثل  فهو  الكريم،  بالقرآن  بالغًا  اهتاممًا  اليهود  أوىل 
ثمَّ  ومن  الديانة،  هذه  لفهم  واملفتاح  املدخل  يعدُّ  الكريم  القرآن  ففهم  االسالمية، 
حماولة النيل منها والتشكيك يف تعاليمها ورشائعها؛ لذا نجد اليهود مل يألوا جهدًا 
ما  فوا  أْن حيرِّ بعد  الكريم من وجهة نظرهم،  بالقرآن  اليهودي  املجتمع  تعريف  يف 

وا آياته عىل وفق ما تشتهيه أنفسهم. يريدون حتريفه ويفرسِّ

زوا يف دراساهتم لالسالم عىل املجاالت التي تظهر عالقة  ويبدو ان اليهود ركَّ
االسالم باليهودية، من أجل تثبيت مزاعمهم بتأثر الدين االسالمي بالدين اليهودي، 
فاجتهوا نحو الدراسات الدينية املقارنة بني الكتاب املقدس والقرآن، وحماولة الباس 
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القرآنية، فظهرت دراسات عدة ملسترشقني هيود اجتهت  التوراتية لآليات  الصيغة 
هو  اليهود  عند  الكريم  والقرآن  والدينية)27(.  الالهوتية  الدراسات  يف  االجتاه  هذا 
كتاب  وهو  לדתהאסלאם)28(،  ספרהקודשש  االسالم  لدين  املقدس  الكتاب 
رشيعة االسامعيليني الذي قّدمه هلم نبيهم حممد ספר החוק של האיסמעילים، 
שהציגו בפניהם הנביא מוחמד)29(، وهو كتاب رشيعة املسلمني املرتبط بالنبي 

حممد، عىل اسمه ُأطلق عليهم اسم املحمديون)30( او املسلمون ספרתורתהמ
וסלמיםהמיוחסלמחמדנביאם. עלשמונקראומחמ די םאומוסלמים)31(، وهو 

كتاب االسالم الرئيس، ومعناه: القراءة بصوت عال، او التالوة)32(.

 )qrͻقرأ( السامي  اجلذر  من  مشتق  انه  عىل  )القرآن()33(  اسم  اليهود  ويفرس 
לשורשהשמיק.ר.א،  تالوة  او  قراءة  ְקִריָאה:  العربية  بالكلمة  عالقة  له  وانه 
הנקשרעםקריאה القريبة من كلمة מקרא وهي احدى أسامء )العهد القديم( الكتاب 

املقدس عند اليهود)34(. وإنَّ القرآن الكريم هو الوحي االخري من كالم اهلل لالنسان، 
نزل عىل حممد نبي االسالم، عن طريق املالك جربائيل עלפיהמסורתהמוסלמית،ה
קוראןהואההתגלותהאחרונהשלדבריאללהלבניהאדם.הואהורדאלמוחמד، 

נביאהאסלאם، פסוקים-פסוקים.בידיהמלאךג'יבריל)35(. 

ويذكر اليهود ان القرآن الكريم حيوي 114 فصل، وكل فصل ُيسّمى سورة 
)سورة(  اسم  وان  הקוראןמחולקל-114פרקים،שכלאחדמהםקרויסורה)36(، 

بمعنى:  שורא  كلمة  من  او  فصل،  بمعنى:  סדרא  العربية  الكلمة  من  مأخوذ 
سورة، وفيه سور طويلة وقصرية، وانه ال يوجد بينها رابط، بل وحتى بني أجزاء 
מהםארוכיםומהםקצרים.איןקשרביניהם،ולפעמיםאיןק الواحدة  السورة 

طويلة  )آيات(  فقرات  عىل  ُتقسم  )سورة(  فصل  وكل  שרביןחלקישורהאחת، 
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قصرية  )آيات(  فقرات   10 او   4 أو   3 وهبا  قرصًا،  أكثر  هي  واألخرية  وقصرية، 
כלפרקמחולקלפסוקיםארוכיםוקצרים.עשריםהפרקיםהאחרוניםהםהקצ

)ויקיפדיההעברית  وتذكر  פסוקיםקצרים)37(.   10 או   3 ובהם4،  ריםביותר، 

الفنية  الناحية  من  مقبول  الكريم  القرآن  سور  ترتيب  ان  العربية(  الويكبيديا 
סידורהסורותהמקובלהואטכני من السورة الطويلة اىل السورة القصرية، عىل الرغم 

من وجود بعض االستثناءات מהסורההארוכהביותרעדהסורההקצרהביותר،
فقرات  ترتيب  استعملت يف  التي  نفسها  الطريقة  אםכיישחריגותמשיטהזו وهي 

املشنا)38( שיטהדומהשימשהגםבעריכתהמשנה، وهناك ترتيب آخر يعتمد عىل 
تاريخ نزول كل سورة عىل النبي حممد، هذا التاريخ الذي ُحدد من قبل علامء االسالم 
والجيال عدة במסורתהמוסלמיתנהוגגםסידורחלופי، עלפיהמועדשבוהורדה
כלסורהאלמוחמד،מועדשנקבעעל-פיפרשנותחכמיהאסלאםבדורותשונים، 

تاريخ نزوهلا، سور مكية عندما  ناحية  الكريم اىل فرتتني من  القرآن  وتقسيم سور 
كان النبي حممد يسكن مكة وسور مدنية عندما هاجر النبي حممد اىل املدينة נהוגל
חלקאתהסורותבקוראןלשתיתקופותמבחינתזמןהופעתן:סורותשלמכה،בע

תשמוחמדהתגוררבמכה،וסורותשלאלמדינה،לאחרשהיגרלאל-מדינה)39(. 

ترمجات معاين القرآن الكريم اىل اللغة العربية

الرئيسة)40(،  حظي القرآن الكريم باهتامم كبري، فرتجم اىل اغلب لغات العامل 
فضاًل عن ذلك فقد ظهرت اكثر من ترمجة واحدة يف اللغة الواحدة، وهناك ترمجات 
كاملة واخرى جزئية، وتشري الببليوغرافيا العاملية لرتمجات معاين القرآن الكريم أن 
عدد اللغات التي ترمجت إليها معاين القرآن الكريم هي 56 لغة، بلغ عدد الرتمجات 

الكاملة الصادرة هبذه اللغات 557، وعدد الرتمجات اجلزئية 883)41(.
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ومن هذه اللغات التي ُترمجت اليها معاين القرآن الكريم، اللغة العربية، اللغة 
السامية )اجلزرية( الشقيقة للغتنا العربية، لغة اليهود، ولغة الكتاب املقدس )العهد 
القديم(، ويبدو إنَّ احلقبة الزمنية التي بدأ فيها اليهود برتمجة آيات من القرآن الكريم 
االندلس،  العريب يف  االزدهار  ابان  الوسطى،  العصور  كانت يف  العربية  لغتهم  اىل 
بالثقافة العربية االسالمية املزدهرة آنذاك)42(، فألف اليهود عددًا من  اليهود  وتأثر 
كتبهم االدبية والفلسفية باللغة العربية، مثل كتايب )حتسني طباع النفس(، و )ينبوع 
)املحارضة  وكتاب  )ت1056م(  جبريول  بن  سليامن  أيوب  أبو  لالديب  احلياة( 
واملذاكرة( اليب هارون موسى بن عزرا )ت1135م( وكتاب )احلجة والدليل يف 
االندليس  الالوي  شموئيل  بن  هيوذا  احلسن  اليب  )اخُلّزري((  الذليل  الدين  نرصة 

)ت 1141م( وغريها)43(. 

فأخذ أدباء اليهود وفالسفتهم ينهلون من القرآن الكريم ويستشهدون بآياته يف 
كتاباهتم، ومن أبرز هؤالء: الفيلسوف أبو الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي 
عن  فضاًل  وغريهم،  )ت1204م(  ميمون  بن  موسى  والفيلسوف  )ت1065م( 
من  غريها  اىل  العربية  من  الرتمجة  عملية  إزدهار  أيضًا  العرص  هذا  شهد  فقد  ذلك 
اللغات ومنها اللغة العربية، فبدأت كتابات مفكري العرب وفالسفتهم ترتجم اىل 
اللغة العربية، وهذه الكتابات كانت مليئة باالستشهاد باآليات القرآنية. فقام هيوذا 
)حييى بن سليامن احلريزي )1225م(( برتمجة مقامات احلريري إىل العربية، وكتاب 
)داللة احلائرين( وكتاب )الرساج( للفيلسوف موسى بن ميمون من اللغة العربية اىل 
العربية، وقام موسى بن تيبون )ت1271م( برتمجة كتاب )الدوائر( الفلسفي البن 
حممد  بكر  اليب  الريايض  الصغري(  )الكتاب  وكتاب  العربية،  اىل  البطليويس  السيد 
بن عبد اهلل بن عّياش احلّصار وغريهم)44(. من املعروف انَّ العرص االندليس شهد 
أيضًا كتابات عدة يف جمال اجلدل الديني بني اليهود واملسلمني، وهذا ما يتطلب من 
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اليهود املعرفة بآيات القرآن الكريم واحكامه ورشائعه ليستطيعوا الرد والطعن يف 
الدين االسالمي)45(. اذن فبدايات ترمجة معاين القرآن الكريم اىل اللغة العربية ترمجة 
جزئية بدأت يف العصور الوسطى والسيام يف االندلس، اما حماوالت ترمجة معاين 
القرآن الكريم اىل اللغة العربية ترمجة كاملة فبدأت يف القرن السادس عرش امليالدي، 
יעקבברביישראלהלוי  هليفي  يرسائيل  بريب  )يعقوب  اليهودي  احلاخام  قام  إذ 
)1636م(( باول ترمجة ملعاين القرآن الكريم اىل اللغة العربية، معتمدًا عىل الرتمجة 
ترمجة  عن  املنقولة  1547م  عام  االيطالية  اللغة  اىل  الكريم  القرآن  ملعاين  االوىل 
التينية ملعاين القرآن الكريم عام 1143م يف االندلس، وهذه الرتمجة العربية ما تزال 
خمطوطة وغري مطبوعة، وموجودة نسخة منها يف مكتبة بودالين بجامعة اكسفورد 

يف اململكة املتحدة)46(.

القرآن  ويشري الربوفيسور اوري روبني انَّ هناك أيضًا ترمجتني كاملتني ملعاين 
يف  حمفوظة  احدامها  منشورتني،  غري  خمطوطتني  زالتا  ما  العربية  اللغة  اىل  الكريم 
املكتبة الربيطانية يف لندن، واالخرى يف مكتبة الكونغرس االمريكي بواشنطن)47(. 
القرآن الكريم اىل  ل ترمجة كاملة مطبوعة ملعاين  التاسع عرش ظهرت أوَّ القرن  ويف 
اللغة العربية، قام هبا املسترشق االملاين اليهودي )تسڤي حاييم هريمان ركندورف 
צביחייםהרמןרקנדורף )ت1875م((، وكانت بعنوان: )القرآن أو املقرا نقل من 

אלקוראןאוהמקראנעתקמלשוןערביתלל مفرسًا  العربية  اللغة  إىل  العربية  اللغة 
معتمدًا عىل  االملانية عام 1857م،  مدينة اليبزك  שוןעבריתומבואר( وُطبعت يف 

النص العريب للقرآن الكريم)48(.

ا ترمجة حرفية غري دقيقة وخروجها عن املوضوعية  وقد اتسمت هذه الرتمجة بأهنَّ
د ركندورف خمالفة  واالمانة العلمية، متأثرة بلغة العهد القديم العربية القديمة، إذ تعمَّ
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السياق القرآين، من خالل عمليات التقديم والتأخري، وإدخال زيادات يف الرتمجة ال 
وجود هلا يف النص القرآين، ووقع يف العديد من األخطاء اللغوية واالسلوبية، واتبع 
 Gustav Flügel يف ترقيم اآليات القرآنية طريقة املسترشق االملاين )غوستاف فلوجل

)ت1870م(()49(.

الدين  يف  االسترشاقية  اليهودية  آرائه  عن  ركندورف  عرّب  مقدمته  ويف 
واملسيحية،  اليهودية  للكتب   حممد والنبي  الكريم  القرآن  واقتفاء  االسالمي، 
القرآن  مقارنة  مسألة  حول  تتمحور  التي  الرتمجة،  هذه  اىل  دعته  التي  واالسباب 
القرآن  معاين  ترمجة  عىل  العربية  اللغة  وقدرة  املقدسة،  اليهودية  بالكتب  الكريم 
الكريم وغريها من االفرتاءات اليهودية)50(. وظهرت الرتمجة الثانية الكاملة ملعاين 
القرآن الكريم يف القرن العرشين، قام هبا املسترشق اليهودي )يوسف يوئيل ريڤلني 
יוסףיואלריבלין( )ت1971م(، وكانت بعنوان: )القرآن- ترمجة عن اللغة العربية 

אלקוראן-תרגוםמערבית( وُطبعت يف فلسطني عام 1936م، ثم ظهرت طبعات 

مقدمة  يف  ريڤلني  وذكر  باحلركات)51(،  لة  مشكَّ الرتمجة  هذه  وكانت  هلا.  اخرى 
بياليك  اليهودي )حاييم نحامن  والشاعر  االديب  بمساعدة  بالرتمجة  بدأ  انَّه  ترمجته 
יאליק )ت1934م( اال انَّ الشاعر بياليك اعتذر عن مواصلة الرتمجة،  חייםנחמןבְּ

أمهية  فيها  ح  وضَّ بمقدمة  ترمجته  بدأ  وقد  جديد.  من  وبدأ  الرتمجة  ريڤلني  فأكمل 
القرآن الكريم ومكانته القّيمة عند املسلمني واليهود، وحماولة الطعن بالوهية النص 
القرآين من خالل اشارته اىل انه من ابداع لغوي سامي قديم، وانه ميلء باالساليب 
واالسلوب  القرآين  النص  ترمجة  مصاعب  إىل  إيضًا  وأشار  املوسيقية،  الشعرية 
اللغوي  التوراتية واالسلوب  اللغة  استعامل  اختار  انَّه  اال  للرتمجة،  املالئم  اللغوي 
العربي القديم يف الرتمجة بعد تطعيمه باالساليب اللغوية العربية التي كانت سائدة 

يف العصور الوسطى)52(. 
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القرآين  الرتكيب  مقابلة  ريڤلني  حاول  إذ  باحلرفية،  الرتمجة  هذ  اتسمت  وقد 
بنظريه العربي، مما أدى اىل عدم الدقة يف اختيار االلفاظ الدقيقة العربية لرتمجة الفاظ 
القرآن الكريم، وحتيزه الواضح لليهود يف ترمجته اآليات املتعلقة هبم، وكثرة اهلوامش 
املوجودة يف كل صفحة، التي أراد من خالهلا ريڤلني اثبات التأثريات اليهودية يف 
القرآنية، فعمد اىل تقسيم السور عىل  التزامه بتقسيم اآليات  النص القرآين، وعدم 

فقرات بحسب موضوعاهتا)53(. 

يف  الكريم  القرآن  ملعاين  الكاملة  الثالثة  الرتمجة  ظهرت  1971م  عام  ويف 
مدينة القدس، قام هبا املسترشق االرسائييل )أهارون بن شيمش אהרוןבןשמש(، 
הקוראןהקדושתרגוםחופשי(،  حرة  ترمجة  املقدس...  )القرآن  بعنوان:  وكانت 
ويف عام 1978م ظهرت الطبعة الثانية من هذه الرتمجة بعنوان: )القرآن... كتاب 
הקוראןספרהספריםשלהאשלאםתרגוםמ العربية  من  ترمجة  األول  اإلسالم 
هي:  الكريم،  القرآن  من  آيات  اربع  بذكر  ترمجته  شيمش  بن  دّبج  وقد  ערבית(، 

العنكبوت46،  سورة  الشورى15،  سورة  يونس94،  سورة  االحقاف12،  سورة 
لالحياء باقدمية الدين اليهودي ونبيه موسى وكتابه املقدس التوراة عىل الدين 
مبادئ  أنَّ  اىل  اشار  كام  الكريم،  القرآن  املقدس  وكتابه   حممد ونبيه  االسالمي 
القرآن الكريم ال تتعارض مع اليهودية، وأنَّ عددًا من املسترشقني يصفون االسالم 
بأنَّه اليهودية التي تناسب مفاهيم القبائل العربية، وانَّ القرآن ما هو اال صياغة عربية 

لتوراة موسى السابقة)54(.

وقد اتسمت هذه الرتمجة بلغتها العربية احلديثة واعتامدها عىل االساليب اللغوية 
الشخصية،  االنطباعات  وكثرة  القرآين،  النص  عن  كثريًا  تبتعد  جعلها  مما  احلديثة 
فضاًل عن ذلك فقد انامزت بكثرة اجراء املقارنات بني النصوص القرآنية واليهودية، 
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مع الرتكيز عىل الشبه بينها، وعدم تقيد املرتجم بن شيمش بالتقسيم القرآين لآليات، 
فقام برتقيم كل مخس آيات سوية وليس يف هناية كل آية، ومل يذكر يف بعض االحايني 
فواتح السور املكونة من احلروف املقطعة، معلاًل ذلك بأن هذه احلروف ما هي اال 

اختصارًا ألسامء حفظة خمطوطات القرآن الكريم األصلية)55(.

ويف القرن الواحد والعرشين وحتديدًا يف عام 2005م ظهرت الرتمجة الرابعة 
الكاملة ملعاين القرآن الكريم يف القدس، قام هبا املسترشق االرسائييل )أوري روبني
املالحظات  مع  العربية،  اللغة  من  ترجة  )القرآن  بعنوان:  وكانت  אורירובין(، 

بني  االحدث  الرتمجة  هذه  وُتعد  הקוראןתרגםמערבית،מוסיףלוהערות(، 

الرتمجات العربية ملعاين القرآن الكريم، ويذكر الربوفيسور روبني انَّ ترمجته جاءت 
لتصحيح الرتمجات السابقة وتنقيحها، فضاًل عن اهنا ظهرت يف ظل الواقع السيايس 
الدويل املضطرب للعامل العريب. وقد اعتمد عىل أربعة تفاسري اسالمية لتخرج ترمجته 
بصورة مقبولة لدى املسلمني وجعلها مرجعًا له يف املالحظات النقدية والتعليقات 

اهلامشية يف ترمجته)56(.

وتتسم ترمجة روبني باعتامده لغة عربية سهلة ومبسطة متمشية مع عرص العوملة 
الرتمجة  هذه  عجز  اىل  ادى  مما  العربي،  القارئ  لدن  من  ومفهومة  مقروءة  جلعلها 
برتتيب  االلتزام  عدم  عن  فضاًل  البياين،  واعجازه  القرآين  النص  بالغة  جماراة  عن 
الكالم يف النص القرآين، وعدم االلتزام بوضع ترقيم اآليات القرآنية يف آخرها، بل 
وضع الرتقيم يف بداية اآلية، واضفى بعدًا سياسيًا يف ترمجة العديد من املصطلحات 

القرآنية)57(.
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أسامء السور القرآنية 

من املسّلم به امهية العنوانات والتسميات يف شتى العلوم واملعارف، وال ختلو 
الكتب املقدسة من هذا االهتامم، فنجد مثاًل ان أسامء أسفار العهد القديم هلا دالالت 
ومضمونه  السفر  حمتويات  عن  عامة  بصورة  تعرب  او  مضامينها  توضح  ومعاين 
الرئيس، مثل: سفر التكوين وسفر اخلروج وسفر العدد وغريها، اما يف أسفار العهد 
اجلديد فنجد عىل العكس من ذلك فتسميات األسفار والرسائل اسُتمدت من أسامء 
الُرسل، مثل: انجيل مّتى وانجيل مرقس ورسائل يالقديس بولس اىل اهال غالطية 
غريها. وهو السياق نفسه الذي كان متبعًا عند العرب يف تسمية املعلقات السبعة، إذ 
تم تسميتها باسم الشاعر، مثل: معلقة امرئ القيس ومعلقة عنرت بن شداد. ثم جاء 
القرآن الكريم ليؤكد عىل تسمية االشياء ووضع العنوانات ذات الصلة باملحتوى، 
لتيسري املراجعة واملذاكرة، فأصبحت أسامء سور القرآن الكريم تدل عىل حمتويات 
السور وتعرّب عن احداثها، ومن املالحظ أنَّ أسامء سور القرآن قد مّثلت كل يشء، 
مما يدلُّ عىل انَّ اهلل سبحانه وتعاىل هو خالق كلِّ يشء، وانَّ الدين االسالمي وكتابه 

القرآن الكريم للعامل أمجع بكلِّ زمان ومكان.

وقد دّلت أسامء السور القرآنية )114سورة()58( عىل عاملية القرآن الكريم وان 
ْلَعامَلنَِي﴾ )األنبياء107(،  ًة لِّ النبي حممد ارسل رمحة للعاملني ﴿َوَما َأْرَسْلَناَك إاِلَّ َرمْحَ
ت عن كلِّ يشء، فنجد بعض أسامء السور القرآنية يدلُّ  فأسامء السور القرآنية قد عربَّ
عىل بعض أسامء اهلل وصفاته، مثل: فاطر، غافر، الرمحن، املعارج، االعىل، وبعض 
النبأ  فصلت،  الفرقان،  مثل:  وصفاته،  الكريم  القرآن  أسامء  من  هو  األسامء  هذه 
الكوثر،  القلم،  االعراف،  مثل:  غيبية،  عظيمة  ملخلوقات  أسامء  وبعضها  العظيم، 
امللك، الفلق، وبعضها يسّلط الضوء عىل اصول االيامن، مثل التوحيد )االخالص( 
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والفاضحة(،  املنافقون  )سوريت  الّنفاق  ومن  )الكافرون(  الكفر  من  والتحذير 
وبعضها يشري للمالئكة، مثل: الصافات، النازعات، املرسالت، وبعضها يشري اىل 
فواتح السور، مثل: طه، يس، ص، ق، وبعضها بأسامء بعض ُرسل اهلل، مثل: يونس، 
 هود، يوسف، ابراهيم، االنبياء، حممد، نوح، وبعضها للداللة عىل انَّ النبي حممد
معجزات  بعض  باسم  وبعضها  عبس،  املزمل،  املدثر،  البينة،  مثل:  مرسل،  نبي 
القيامة،  يوم  بأسامء  وبعضها  الرشح،  القمر،  االرساء،  مثل:   ،حممد اهلل  رسول 
اىل  القارعة، وبعضها يشري  الغاشية،  النبأ،  القيامة،  احلاقة،  التغابن،  الواقعة،  مثل: 
االنشقاق،  االنفطار،  التكوير،  احلرش،  الدخان،  مثل:  الكربى،  الساعة  عالمات 
عىل  للداللة  وبعضها  الناس،  االنسان،  مثل:  االنسان،  اىل  يشري  وبعضها  الزلزلة، 
أسامء قبائل وجنسيات، مثل: آل عمران، قريش، وبعضها للداللة عىل اعداء الدين، 
مثل: الروم، االحزاب، سبأ، وبعضها يشري اىل احوال واخالق حّذر اهلل منها، مثل: 
املطففني، اهلمزة، التكاثر، وبعضها بأسامء بعض أركان الدين االسالمي، مثل: احلج، 
التحريم،  مثل:  الزوجية،  باحلياة  تتعلق  أحكام  بأسامء  وبعضها  االنفال،  السجدة، 
الشمس،  الربوج،  القمر،  النجم،  مثل:  السامء،  نجوم  بأسامء  وبعضها  الطالق، 
الفيل،  االنعام،  البقرة،  العاديات،  مثل:  وحرشات،  حيوانات  بأسامء  وبعضها 
النحل، وبعضها بأسامء بعض اجلبال او االماكن، مثل: البلد، احلجرات، الكهف، 
الفجر،  الضحى،  القدر،  اجلمعة،  مثل:  الزمان،  عىل  تدل  بأسامء  وبعضها  الطور، 
الزخرف،  احلديد،  املائدة،  التني،  مثل:  ومعادن،  اشجار  بأسامء  وبعضها  العرص، 
بأسامء  الذاريات، وبعضها  الرعد،  مثل:  الطبيعية،  الظواهر  بأسامء بعض  وبعضها 
من  الناس  اصناف  بأسامء  وبعضها  الليل،  النور،  مثل:  والظلمة،  كالنور  االحوال 
باسم: اجلن، وسورة  الكافرون، وسورة  املنافقون،  املؤمنون،  مثل:  االيامن،  حيث 



80

باسم: النساء، وسورة باسم: مريم، وسورة باسم: املاعون، وسورة باسم: الفتح، 
وسورة باسم: القصص، وسورة باسم: العلق، وسورة باسم: لقامن)59(.

اتباع  اىل  باسامئها  الكريم  القرآن  تسمية سور  يرجع سبب  املفرسين من  ومن 
تقاليد العرب يف التسمية، فالعرب تراعي يف كثري من املسميات اخذ اسامئها من نادر 
او مستغرب يكون يف اليشء من خلق او صفة ختصه. ويسمون اجلملة من الكالم 
او القصيدة الطويلة بام هو أشهر فيها، وعىل ذلك جرت أسامء سور القرآن الكريم، 
كتسمية البقرة هبذا االسم لقرينة قصة البقرة املذكوة فيها وعجيب احلكمة فيها)60(.
فهناك  كافة،  القرآنية  السور  أسامء  عىل  ينطبق  أْن  يمكن  ال  التفسري  هذا  انَّ  ويبدو 
سور احتوت قصصًا عدة ومواقف كثرية، فأهيم أحق بالتسمية من غريه، ويف هذه 
احلالة يرى بعض املفرسين ان سبب التسمية هو تكرار االسم او املوقف، ويف هذا 
 السياق يتسائل السيوطي عن السبب يف عدم وجود سورة باسم النبي موسى
عىل الرغم من انَّه ُذكر يف أكثر من موضع يف القرآن الكريم، فيذكر انَّ بعض القّراء 
يسّمي سورة )طه( باسم )الكليم( ويسميها اهلذيل )ت465#( يف كتابه: الكامل يف 

القراءات سورة )موسى()61(.

ويشري البقاعي اىل »ان اسم كل سورة مرتجم عن مقصودها النَّ اسم كلِّ يشء 
تظهر املناسبة بينه وبني مسامه، عنوانه الدال امجااًل عىل تفصيل ما فيه، ومقصود كل 
القرآنية  السور  تسمية  سبب  يرجع  من  الباحثني  ومن  تناسبها«)62(.  اىل  هاٍد  سورة 

باسامئها اىل اشتقاق كلمة وارد يف متن السورة وربام تكون الكلمة االوىل فيها)63(. 

وهناك موضوع التوقيفي والتوفيقي فنجد ان معظم كتب التفاسري والدراسات 
يف  تتناول  توفيقي  او  توقيفي  كان  ما  اذ  القرآن  سور  لرتتيب  تناوهلا  اثناء  القرآنية 
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الوقت نفسه موضوع التسمية اذ ما كانت توقيفية من الرسول حممد او توفيقية 
من اجتهاد الصحابة )رضوان اهلل عليهم()64(.

ترمجة أسامء السور القرآنية بني ترمجتي ركندورف وروبني

عام  مطبوعة  الكريم  القرآن  ملعاين  عربية  ترمجة  أقدم  ركندورف  ُتعدترمجة 
1857م، وترمجة روبني أحدث ترمجة عربية مطبوعة عام 2005، وكال الرتمجيتن 
القرآنية فقط مشّكلة  ظهرتا من دون تشكيل، اال أنَّ روبني قام بذكر أسامء السور 
االملاين  املسترشق  ترقيم  عىل  ركندورف  اعتمد  فقد  هذا  عن  فضاًل  باحلركات، 
عليه  اعتمد  الذي  املعروف  للرتقيم  خمالف  ترقيم  وهو  القرآنية  لآليات  فلوجل 
يف  واسلوهبام  واالحدث  االقدم  الرتمجتني  بني  مقارنة  نعمل  ان  ارتأينا  لذا  روبني، 

ترمجة أسامء السور القرآنية اىل اللغة العربية.

كلمة )سورة(

ָחָזה الفعل  من  رؤية)65(،   :åzonḤָחזון اىل  سورة  كلمة  ركندورف  ترجم 
العهد  املستعملة بكثرة يف أسفار  يعدُّ من االفعال  الفعل  håzḥå: رأى)66(. وهذا 

القديم، والسيام يف أسفار اشعيا وايوب وحزقيال)67(، يف حني ترجم روبني كلمة 
ׁשּוָרהråhūš: صف، طر، خّط، من  القريبة من كلمة   ،)68(soråhסורה سورة اىل 
الفعل ָׁשרׁשּורrūšårš: رأى، نظر)69(، ونحن نرى ان اختيار روبني هو األقرب اىل 
الصواب. ونقرتح أْن تكون ترمجتها كام يأيت: ׁשּוָרהšūråh ومع اسم السورة تصبح 

ׁשּוַרתšūrat يف حالة االضافة. 
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פותחהספראואםהספר اىل  الفاحتة  اسم  ركندورف  ترجم  )الفاحتة(:  اسم   .1
الكتاب)70(، يف  ُأم  او  الكتاب  فاحتة   :potieḥhasseferͻawͻumhassefer

حني ترجم روبني كلمة الفاحتة اىل ְּפִתיָחהpetīḥåh: الفاحتة)71(. ونرى أنَّ روبني 
التفاسري يف ترمجة  إذ اعتمد ركندورف عىل  أصح يف ترمجته من ترمجة ركندورف، 
اسم الفاحتة، فهي فاحتة الكتاب وام الكتاب. ونقرتح أْن تكون ترمجة اسم السورة 

عىل النحو اآليت: סורתאלפאִתחהׁשּוַרתְּפִתיָחה. 

ַהָּפָרה اىل  البقرة  اسم  وروبني  ركندورف  من  كلٌّ  ترجم  )البقرة(:  اسم   .2
שםהחזוןהז االسم  لتفسري  اهلامش  يف  ركندورف  وذكر  البقرة)72(،   :happåråh

هبذا  ُسميت  السورة  هذه  ان  הנקראמפרשתפרהאדומההנזכרתלקמןפסוקס"בס"ה 

االسم يعود اىل قصة البقرة ]احلمراء[ املذكورة فيها اآليات 70-75)73(، ونالحظ 
بقرة  فاهنا  القرآين،  النص  خالف  وهذا  امحر،  انه  البقرة  لون  ذكر  ركندورف  أنَّ 
يف   ،75-70 اآليات  هي  البقرة  قصة  تتضمن  التي  اآليات  أنَّ  اىل  وأشار  صفراء، 
البقرة ولوهنا وأوصافها هي  تعرّب بصورة واضحة عن قصة  التي  اآليات  أنَّ  حني 

اآليات 67-73، وكام يأيت:

َ َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة َقاُلوا َأَتتَِّخُذَنا ُهُزًوا َقاَل  ﴿َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه إِنَّ اللَّ
ُه َيُقوُل  إِنَّ َلَنا َما ِهَي َقاَل   ْ َلَنا َربََّك ُيَبنيِّ اِهِلنَي * َقاُلوا اْدُع  َأْن َأُكوَن ِمَن اجْلَ  ِ َأُعوُذ بِاللَّ
ا َبَقَرٌة اَل َفاِرٌض َواَل بِْكٌر َعَواٌن َبنْيَ َذلَِك َفاْفَعُلوا َما ُتْؤَمُروَن * َقاُلوا اْدُع َلَنا َربََّك  َ إِنَّ
اِظِريَن * َقاُلوا اْدُع  ا َتُسُّ النَّ ا َبَقَرٌة َصْفَراُء َفاِقٌع َلْوُنَ َ ُه َيُقوُل إِنَّ ا َقاَل إِنَّ ْ َلَنا َما َلْوُنَ ُيَبنيِّ
ُه َيُقوُل  ُ مَلُْهَتُدوَن * َقاَل إِنَّ ْ َلَنا َما ِهَي إِنَّ اْلَبَقَر َتَشاَبَه َعَلْيَنا َوإِنَّا إِْن َشاَء اللَّ َلَنا َربََّك ُيَبنيِّ
َن ِجْئَت  َمٌة اَل ِشَيَة ِفيَها َقاُلوا اآْلَ ْرَث ُمَسلَّ ْرَض َواَل َتْسِقي احْلَ ا َبَقَرٌة اَل َذُلوٌل ُتثرُِي اأْلَ َ إِنَّ
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َما  ِرٌج  ُمْ  ُ َواللَّ ِفيَها  اَرْأُتْم  َفادَّ َنْفًسا  َقَتْلُتْم  َوإِْذ   * َيْفَعُلوَن  َكاُدوا  َوَما  َفَذَبُحوَها  قِّ  بِاحْلَ
ُكْم  ُ امْلَْوَتى َوُيِريُكْم َآَياتِِه َلَعلَّ يِي اللَّ ُبوُه بَِبْعِضَها َكَذلَِك ُيْ ُكْنُتْم َتْكُتُموَن * َفُقْلَنا اْضِ

َتْعِقُلوَن﴾ )البقرة73-67(.

היאבסגתהקוראן،וכלביתשקור البقرة  سورة  انَّ  ترمجته  ملحق  يف  روبني  ويشري 
איםבואתהסורהאיןלשטןשליטהעליושביו،ותספיקגםקריאתשניהפסוקיםהחותמיםאו

תה.ואולםהפסוקהנשגבביותרבההוא"פסוקהכס 255 هي قمة القرآن، وكل بيت تقرأ 

به هذه السورة ال يكون للشيطان سلطان عىل أهله، ويكفي ايضًا قراءة اآليتني يف 
اىل  أشارة  هذا  ويف  الكريس255)74(.  آية  هي  هبا  أمهية  االكثر  اآلية  وربام  آخرها، 
إحدى فضائل قراءة سورة البقرة)75( أو اآليتني يف آخرها)76( وامهية آية الكريس)77(. 

ְקַרהׁשּוַרתַהָּפָרה.  ونقرتح أْن تكون ترمجة اسم السورة عىل النحو اآليت: סורתאל-ַבּ

 :сAmråm اسم )آل عمران(: ترجم ركندورف اسم آل عمران اىل עמרם  .3
 :BaitсAmråm ֵּביתַעְמָרם  اىل  الكلمة  هذه  روبني  ترجم  حني  يف  عمران)78(، 
أنَّ  ذلك  ركندورف،  ترمجة  من  ترمجته  يف  أصح  روبني  أنَّ  ونرى  عمران)79(.  بيت 
التي استعملها روبني قبل كلمة عمران، من معانيها: اآلل  ֵּביתBait: بيت،  كلمة 
واالرسة)80(، فهي االقرب السم السورة القرآنية. ويف اهلامش أشار ركندورف يف 
"שםהחזוןהזההואמעמרםאבנימריםאםישוהנזכרלהלןפסוקל"א-נ"ג  لالسم  تفسريه 
ان اسم هذه السورة هو من عمرام جد مريم ام يسوع املذكورة يف اآليات 53-31، 
ونالحظ هنا أنَّ ركندورف أشار اىل أنَّ قصة آل عمران بدأت من اآلية31 ولكنها يف 
َ اْصَطَفى َآَدَم َوُنوًحا َوَآَل إِْبَراِهيَم َوَآَل ِعْمَراَن  النص القرآين تبدأ من اآلية33 ﴿إِنَّ اللَّ
ركندورف  ويواصل  َعِليٌم﴾،  َسِميٌع   ُ َواللَّ َبْعٍض  ِمْن  َبْعُضَها  ًة  يَّ ُذرِّ  * اْلَعامَلنَِي  َعىَل 
العربية واملسيحية  املصادر  اهلامش ذكر تفاصيل ختص آل عمران استمدها من  يف 
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שםאשתעמרםחנה،והיאילדהלושתיבנות;מריםאםישוואלישבעתאםיוחנןה فيقول)81(: 
اسم زوجة عمرام  מטבל.אתמריםלקחלולאשהיוסףאומןישו،ואתאלישבעתזכריההכהן 

يوسف  املعمدان.  يوحنان  ُأم  واليصابات  يسوع  ُأم  مريم  ابنتني:  له  وولدت  حنا، 
أخذ مريم زوجة له ومنهام يسوع، وزكريا الكاهن أخذ اليصابات، هذه التفاصيل 
عن آل عمران والنبي زكريا  وزوجته وابنهام النبي حييى وعالقتهم بالنبي 
عيسى املسيح  موجودة يف انجيل لوقا، والسيام االصحاح االول منه، وايضًا 
نجد بعض من هذه املعلومات يف كتب التفاسري والقصص االسالمية. ونقرتح ان 

تكون ترمجة اسم السورة عىل النحو اآليت: סורתָאל-ִעְמָרןׁשּוַרתֵּביתַעְמָרם. 

ַהָּנִׁשים اىل  النساء  اسم  وروبني  ركندورف  من  كل  ترجم  )النساء(:  اسم   .4
שםהחזוןהז لتفسري االسم  اهلامش  النساء)82(، وذكر ركندورف يف   :hannåšim

הנקראעלעסקיהנשיםהמדובריםבו إنَّ هذه السورة ُسميت هبذا االسم لقضايا النساء 

סורתאנ- املذكورة فيها)83(. ونقرتح أن تكون ترمجة اسم السورة عىل النحو اآليت: 
ִנָסאׁשּוַרתַהָּנִׁשים. 

 :haššolḥånהשולחן اىل  املائدة  اسم  ركندورف  ترجم  )املائدة(:  اسم   .5
املائدة)84(، يف حني ترمجه روبني اىل ַהֻּשְלָחןֶהָערּוְךhaššolḥånheсåroḫ: املائدة 
اجلاهزة)85(. وهذا املصطلح اصبح معروفًا عند اليهود عندما قام احلاخام اليهودي 
والقوانني  الفتاوى  يتضمن  كتاب  بكتابة  )ت1575م((  كارو  يوسف  )יוסףקארו 
أنَّ  ونرى  )1565م()86(.  عام  فينيسيا  يف  وطبع  االسم،  هذا  عليه  أطلق  اليهودية 
لتفسري  اهلامش  يف  ركندورف  وذكر  روبني.  ترمجة  من  ترمجته  يف  أصح  ركندورف 
هذه  ان  שםהחזוןהזהנקראמהשלחןאשרנתןאלהיםלישו،הנזכרלקמןפסוקקט"ו  االسم 
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السورة ُسميت هبذا االسم من املائدة التي أعطاها اهلل ليسوع املذكورة يف اآلية115. 
املائدة، يف حني أنَّ هذه  أنَّ اآلية 115 تدلُّ عىل قصة  ونالحظ أنَّ ركندورف ذكر 
وَن َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َهْل  َواِريُّ القصة موجودة يف اآليات 112-115 ﴿إِْذ َقاَل احْلَ
َ إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننَِي * َقاُلوا  ُقوا اللَّ اَمِء َقاَل اتَّ َل َعَلْيَنا َمائَِدًة ِمَن السَّ َك َأْن ُيَنزِّ َيْسَتِطيُع َربُّ
اِهِديَن  ُنِريُد َأْن َنْأُكَل ِمْنَها َوَتْطَمئِنَّ ُقُلوُبَنا َوَنْعَلَم َأْن َقْد َصَدْقَتَنا َوَنُكوَن َعَلْيَها ِمَن الشَّ
لَِنا  وَّ اَمِء َتُكوُن َلَنا ِعيًدا أِلَ َنا َأْنِزْل َعَلْيَنا َمائَِدًة ِمَن السَّ ُهمَّ َربَّ * َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم اللَّ
ُلَا َعَلْيُكْم َفَمْن َيْكُفْر  ُ إيِنِّ ُمَنزِّ اِزِقنَي * َقاَل اللَّ َوَآِخِرَنا َوَآَيًة ِمْنَك َواْرُزْقَنا َوَأْنَت َخرُي الرَّ
أْن تكون ترمجة  اْلَعامَلنَِي﴾. ونقرتح  ِمَن  َأَحًدا  ُبُه  ُأَعذِّ اَل  َعَذاًبا  ُبُه  ُأَعذِّ َفإيِنِّ  ِمْنُكْم  َبْعُد 

اسم السورة عىل النحو اآليت: סורתאל-ָמאיַדהׁשּוַרתַהֻּשְלָחן. 

 :habhīmåhהבהימה اىل  األنعام  اسم  ركندورف  ترجم  )األنعام(:  اسم   .6
يف  جاء  إذ  القديم،  العهد  أسفار  يف  بكثرة  ورد  املصطلح  وهذا  ماشية)87(،  هبيمة، 
188 موضع للداللة عىل جمموعة احليوانات التي متيش عىل اربع او البقر او سائر 
وهذا  األنعام)89(،   :hammiqnehַהִּמְקֶנה اىل  روبني  ترمجه  حني  يف  البهائم)88(، 
سائر  او  البقر  او  الغنم  عىل  للداللة  القديم  العهد  أسفار  يف   75 ورد  املصطلح 
ركندورف،  ترمجة  من  الصواب  اىل  أقرب  ترمجته  يف  روبني  أنَّ  ونرى  البهائم)90(. 
ذلك انَّ مصطلح הבהימהhabhīmåh الذي استعمله ركندورف مصطلح عام لكلِّ 
الذي   hammiqnehַהִּמְקֶנה مصطلح  ان  حني  يف  أربع،  عىل  متيش  التي  احليوانات 
استعمله روبني داللته حمدودة، فهو يدل عىل األغنام والبقر يف املقام األول ثم عىل 

احليوانات االخرى.

وذكر ركندورف يف اهلامش لتفسري االسم שםהחזוןהזהמענייןהבהמותהטהורות
לישמעאלים،הנזכרותלהלןפסוקקמז ان هذه السورة ُسميت هبذا االسم من موضوع 
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احليوانات الطاهرة )احلالل( لالسامعيليني )املسلمني( املذكورة يف اآلية 147)91(.
 ،ونالحظ ان ركندورف استعمل مصطلح االسامعيلني نسبة اىل النبي اسامعيل

وهي من التسميات املستعملة يف كتب االسترشاق.

لدن  من  أكلها  املحّلل  واحليوانات  االنعام  عىل  تدل   147 اآلية  ان  وذكر 
ْنَعاِم  املسلمني، يف حني أنَّ هذا املوضوع موجودة يف اآليات 142-146 ﴿َوِمَن اأْلَ
ُمبنٌِي  َعُدوٌّ  َلُكْم  ُه  إِنَّ ْيَطاِن  الشَّ ُخُطَواِت  بُِعوا  َتتَّ َواَل   ُ اللَّ َرَزَقُكُم  ِمَّا  ُكُلوا  َوَفْرًشا  وَلًة  مَحُ
ا  َأمَّ ْنَثَينْيِ  اأْلُ َأِم  َم  َحرَّ َكَرْيِن  َآلذَّ ُقْل  اْثَننْيِ  امْلَْعِز  َوِمَن  اْثَننْيِ  ْأِن  الضَّ ِمَن  َأْزَواٍج  َثاَمنَِيَة   *
ُئويِن بِِعْلٍم إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي * َوِمَن اإْلِبِِل اْثَننْيِ َوِمَن  ْنَثَينْيِ َنبِّ اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرَحاُم اأْلُ
ُكْنُتْم  َأْم  ْنَثَينْيِ  اأْلُ َأْرَحاُم  َعَلْيِه  اْشَتَمَلْت  ا  َأمَّ ْنَثَينْيِ  اأْلُ َأِم  َم  َحرَّ َكَرْيِن  َآلذَّ ُقْل  اْثَننْيِ  اْلَبَقِر 
ِ َكِذًبا لُِيِضلَّ النَّاَس بَِغرْيِ ِعْلٍم  ى َعىَل اللَّ َذا َفَمْن َأْظَلُم ِمَِّن اْفرَتَ ُ ِبَ اُكُم اللَّ ُشَهَداَء إِْذ َوصَّ
ًما َعىَل َطاِعٍم َيْطَعُمُه  رَّ امِلنَِي * ُقْل اَل َأِجُد يِف َما ُأوِحَي إيَِلَّ حُمَ َ اَل َيِْدي اْلَقْوَم الظَّ إِنَّ اللَّ
ِ بِِه  ُه ِرْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِهلَّ لَِغرْيِ اللَّ َم ِخْنِزيٍر َفإِنَّ إاِلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو حَلْ
ْمَنا ُكلَّ  ِذيَن َهاُدوا َحرَّ َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َواَل َعاٍد َفإِنَّ َربََّك َغُفوٌر َرِحيٌم * َوَعىَل الَّ
َواَيا  ا َأِو احْلَ َلْت ُظُهوُرُهَ ْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهاَم إاِلَّ َما مَحَ ِذي ُظُفٍر َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغَنِم َحرَّ

َأْو َما اْخَتَلَط بَِعْظٍم َذلَِك َجَزْيَناُهْم بَِبْغيِِهْم َوإِنَّا َلَصاِدُقوَن﴾.

תחילתהשלהסורההיאגםתחי االنعام  سورة  ان  ترمجته  ملحق  يف  روبني  ويشري 
לתהשלהתורה،והסורהכולההורדהאלנביאבלילהאחדוהמלאכיםליוואותהבירידתה.כל

هذه  بداية  הקוראאתפסוקיההראשונים،המלאכיםיבקשומחילהלמענוויבואבשעריגןעדן 

السورة تشبه بداية التوراة، والسورة نزلت كلها دفعة واحدة اىل النبي ليلية واحدة 
وكان املالئكة مصاحبني هلا، ومن قرأ آياهتا االوىل فان املالئكة تستغفر له ويأتوا اىل 

ابواب اجلنة)92(. 
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نالحظ هنا أنَّ روبني بداية حاول ربط بداية هذه السورة)93( بام ورد يف أسفار 
بداية  مسألة  عن  يتحدث  والذي  االول)94(،  االصحاح  التكوين  سفر  التوراة، 
فضائل  بعض  اىل  يشري  ثم  والنور.  والظلمة  واالرض  الساموات  وخلق  اخلليقة 
سورة االنعام، من اهنا نزلت مجلة واحدة وكان حيّفها املالئكة، واستغفار املالئكة 
اآليت:  النحو  عىل  السورة  اسم  ترمجة  تكون  ان  ونقرتح  االوىل)95(.  آياهتا  يقرأ  ملن 

סורתאלאְנָעםׁשּוַרתַהִּמְקֶנה. 

 :hamḥīṣåhاسم )األعراف(: ترجم ركندورف اسم األعراف اىل המחיצה  .7
سور، جدار)96(، يف حني ترمجه روبني اىل ִמְּמרוםַהחוָמהmimmromhaḥomåh: من 
أعىل السور، او اجلدار)97(. ونرى أنَّ روبني يف ترمجته أقرب اىل الصواب من ترمجة 
ركندورف. وذكر ركندورف يف اهلامش لتفسري االسم שםהחזוןהזהמהמחיצהאשרבי
ןגןהעדןוביןהגיהנםהנזכרתלקמןפסוקמג ان هذه السورة ُسميت هبذا االسم من اجلدار 

الذي بني جنة عدن وجهنم املذكور يف اآلية 43)98(. ونالحظ انَّ ركندورف ذكر أنَّ 
اآلية 43 فيها داللة عىل اجلدار الفاصل بني اجلنة والنار، يف حني انَّ هذا املوضوع 
َيْعِرُفوَن ُكالًّ  ِرَجاٌل  ْعَراِف  اأْلَ َوَعىَل  ﴿َوَبْيَنُهاَم ِحَجاٌب  موجودة يف اآليات 50-46 
َوإَِذا  َيْطَمُعوَن *  َوُهْم  َيْدُخُلوَها  َلْ  َعَلْيُكْم  َساَلٌم  َأْن  ِة  نَّ اجْلَ َأْصَحاَب  َوَناَدْوا  بِِسياَمُهْم 
امِلنَِي * َوَناَدى  َعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّ َنا اَل جَتْ اِر َقاُلوا َربَّ َفْت َأْبَصاُرُهْم تِْلَقاَء َأْصَحاِب النَّ رُصِ
ُعُكْم َوَما ُكْنُتْم  ْم بِِسياَمُهْم َقاُلوا َما َأْغَنى َعْنُكْم مَجْ ْعَراِف ِرَجااًل َيْعِرُفوَنُ َأْصَحاُب اأْلَ
َة اَل َخْوٌف َعَلْيُكْم  نَّ ٍة اْدُخُلوا اجْلَ ُ بَِرمْحَ ُم اللَّ ِذيَن َأْقَسْمُتْم اَل َيَناُلُ وَن * َأَهُؤاَلِء الَّ َتْسَتْكرِبُ
امْلَاِء  ِمَن  َعَلْيَنا  َأِفيُضوا  َأْن  ِة  نَّ اجْلَ َأْصَحاَب  اِر  النَّ َأْصَحاُب  َوَناَدى  َزُنوَن *  حَتْ َأْنُتْم  َواَل 
َمُهاَم َعىَل اْلَكاِفِريَن﴾. ونقرتح أْن تكون ترمجة اسم  َ َحرَّ ُ َقاُلوا إِنَّ اللَّ َأْو ِمَّا َرَزَقُكُم اللَّ

السورة عىل النحو اآليت: סורתאל-אְעָרףׁשּוַרתַהחוָמה. 
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اسم )األنفال(: ترجم ركندورف اسم األنفال اىل השללhaššålål: غنيمة،   .8
ونرى  أخذ)100(.  سلب،   :malqwḥַמְלקוח اىل  روبني  ترمجها  حني  يف  مكسب)99(، 
املصطلح  ان  ذلك  روبني.  ترمجة  من  الصواب  اىل  أقرب  ترمجته  يف  ركندورف  ان 
الذي استعمله ركندورف هو השללhaššålål يدل عىل غنيمة معركة أو حرب)101(، 
مصطلح  استعمل  روبني  ان  حني  يف  غنَِم)102(،  سلب،   :šålalָׁשַלל الفعل  من  وهو 
ַמְלקוַחmalqwaḥ الذي يدل عىل سلب أو اخذ من انسان أو حيوان)103(، وهو من 

الفعل ָלַקחlåqaḥ: اخذ، امسك، تناول)104(. 

אחריהכותאנשימחמדאתאויביהםעלמקוםבדרעיין اهلامش  يف  ركندورف  وذكر 
יעןכיאנשיהמלחמהמאנולתתחל לעילחזוןג'קט"ז،היתהמריבהביניהםעלחלוקתהשלל، 

קלמפגריםמצאתבצבא;ויגלהלהםמחמדאתהחזוןהזה،אשרבופרטלהםאתדיניהחלוקה 

بعد انتصار رجال حممد عىل اعدائهم يف موقعة بدر، انظر يف االعىل سورة 3 اآلية 
116)105(، كان هناك نزاع بينهم حول تقسيم الغنائم، فاملشرتكني يف املعركة كانوا 
ال يريدون اعطاء املتخلفني عن اجليش، فاظهر هلم حممد هذه السورة، التي توضح 
هلم قوانني التقسيم)106(. ونالحظ ان ركندورف أشار اىل أنَّ النبي حممد اظهر 
 ،للمسلمني سورة االنفال، ويف هذا اشارة اىل ان القرآن الكريم من عند النبي
وليس وحيًا اهليًا، وهو ما عرّب عنه يف مقدمة ترمجته التي ضمّنها مزاعمه واباطيله عن 
الدين االسالمي والنبي حممد. ونقرتح ان تكون ترمجة اسم السورة عىل النحو 

اآليت: סורתאל-ַאְנָפלׁשּוַרתַהָּׁשָלל. 

اسم )التوبة(: ترجم ركندورف اسم التوبة اىل התשובהhattišoḇåh: عودة،   .9
أنَّ  ونرى  البيان)108(.   :hahaṣhåråhַהַהְצָהָרה اىل  روبني  ترمجه  حني  رجوع)107(،يف 
استعمله  الذي  املصطلح  أنَّ  ذلك  روبني.  ترمجة  من  ترمجته  يف  أصح  ركندورف 
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ركندورف هو התשובהhattišoḇåh يدلُّ عىل التوبة والرجوع)109(، وهو من الفعل 
ָׁשבׁשּובšåḇ šwḇ رجع، عاد، تاب)110(، يف حني أنَّ املصطلح الذي استعمله روبني 

ַהַהְצָהָרהhahaṣhåråh ال يعرّب عن اسم السورة وبعيد عنها)111(. 

שםהחזוןהזהמעניןהשלוםאשרבש االسم  لتفسري  اهلامش  يف  ركندورف  وذكر 
هبذا  ُسميت  السورة  هذه  ان  רמחמדאתאויביו،אםישובומאחראליליהםויחבקואתדתו 

االسم من السالم الذي برّش به حممد اعدائه، ان رجعوا من عبادة االصنام واعتنقوا 
دينه)112(. ونالحظ ان ركندورف اشار اىل اآليات األوىل من هذه السورة يف تفسريه 
لالسم)113(، ثم يشري ركندورف أنَّه לאנודעהטעם،למהלאהושםבראשהחזוןהזההפסו
ק:בשםאלההרחמןוהרחום، כבשארחזיונותהקורן ال يعرف السبب يف عدم وجود آية 

أراد  هنا  القرآن.  سور  باقي  مثل  السورة  هذه  بداية  يف  الرحيم(  الرمحن  اهلل  )بسم 
ركندورف الطعن يف القرآن الكريم مدعيًا انه ال يعرف السبب يف عدم وجود آية 
البسملة يف بداية سورة التوبة، عىل الرغم من أنَّ معظم كتب التفسري والدراسات 
القرآنية تذكر هذا السبب)114(، اال أنَّه قد كشف نفسه من حيث ال يدري، إذ يتضح 
أنَّه مل يقم بقراءة ومطالعة كتب التفسري التي توّضح كثري من االمور التي وردت يف 
القرآن الكريم، فضاًل عن أنَّ هذه القراءات واملطالعات تساعد املرتجم يف الوصول 
لذا جاءت ترمجته غري دقيقة وتتضمن  القرآين؛  النص  اىل ترمجة دقيقة ومعربة عن 
القرآين  النص  اىل  والنظر  واملسيحية،  اليهودية  الكتب  عىل  القتصاره  كثرية  أخطاء 
من وجهة نظر غري حمايدة. ونقرتح ان تكون ترمجة اسم السورة عىل النحو اآليت: 

סורתאת-ַתוַּבהׁשּוַרתַהְּתׁשוָבה. 

יּוָנה اىل  يونس  اسم  وروبني  ركندورف  من  كلٌّ  ترجم  )يونس(:  اسم   .10
Yūnåh: يونس)115(، وهذه الصيغة العربية السم النبي يونس، وقد ورد هذا 
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االسم يف أسفار العهد القديم )19( مرة وأغلبها يف سفر يونا)116(. ونقرتح أْن تكون 
ترمجة اسم السورة عىل النحو اآليت: סורתיוֻנסׁשּוַרתיּוָנה.
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الفراهيدي، اخلليل بن امحد. معجم العينن حتقيق: مهدي املخزومي وابراهيم السامرائي، . 13
دار اهلالل، مادة )صلح(؛ ابن القوطية. كتاب االفعال، ضبط: ابراهيم شمس الدين، ط1،  

بريوت 2003، مادة )صلح(؛ الفريوزابادي. القاموس املحيط، مادة )صلح(.
 املعجم الوسيط، 522/1.. 14
العربية . 15 الدار  املصطلح،  علم  يف  مقدمة  مع  اللسانيات  قاموس  السالم.  عبد  املسدي، 

للكتاب، تونس1984، ص10.
والنرش . 16 للطباعة  غريب  دار  املصطلح،  لعلم  اللغوية  االسس  فهمي.  حممود  حجازي، 

والتوزيع، القاهرة 1995، ص11.
ابو حسن، امحد. مدخل اىل علم املصطلح، املصطلح ونقد النقد العريب احلديث، جملة الفكر . 17

العريب املعارص، العدد 61/60، 1989، ص84.
السامرائي، ابراهيم. يف املصطلح االسالمي، ط1، دار احلداثة، بريوت1990، ص 8.. 18
العربية . 19 الدار  ط2،  العربية،  احلضارة  يف  اللساين  التفكري  السالم.  عبد  املسدي،  ينظر: 

للكتاب، تونس 1986، ص13.
عبد احلميد، حمسن. املذهبية اإلسالمية والتغيري احلضاري، ط1، 1404#، ص13.. 20
املصطلحية . 21 الدراسة  وماهية  وخصائصه  وامهيته  الرشعي  الديني  املصطلح  عن  للمزيد 

البشري  ينظر  املصطلح،  تطور  ومراحل  الرتاثي  املصطلح  دراسة  واشكاليات  وفوائدها 
القريش عبد الرحيم. املصطلح الرشعي ومنهجية الدراسة املصطلحية يف العلوم الرشعية، 

جملة جامعة القرآن الكريم والعلوم االسالمية )13( 1427# 2006م، ص127-101.
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ينظر: نيدا، يوجني. نحو علم للرتمجة، ترمجة: ماجد النجار، مطبوعات وزارة اإلعالم، دار . 22
احلرية للطباعة، بغداد 1976م، ص 322 – 323.

ينظر: نيدا، يوجني. نحو علم للرتمجة، ص 309، 316.. 23
االمريكي . 24 العامل  قبل  من  انتقاد  اىل  الرتمجة(  )توطني   Eugene Nida نظرية  تعرضت 

Lawrence Venuti الذي عدها نمطًا من انامط العنف العرقي يف الرتمجة، ومبدأ التوطني 

يف الرتمجة هو:أنه عىل املرتجم أن يكون قادرًا عىل إزاحة ستار االختالفات الثقافية واللغوية 
جانبًا، وبذلك يتمكن املتلقون من رؤية التناسب والرتابط يف الرتمجة، ويشري Venuti اىل ان 
تركيز Nida عىل املتلقي وطريقة إيصال الرسالة إليه يف ترمجة نص غريب قد أقىص ثقافات 
واملعاين  الثقافية  االختالفات  عىل  قىض  والسالسة  الفصاحة  وبدعوى  األخرى،  اللغات 
 Lawrence Venuti، The Translator’s Invisibility، A ينظر:  األصيل،  للنص  احلقيقية 

.History of Translation، NewYork: Routledge، 1997، p. 20 – 21

مل يكن Lawrence Venuti اول من دعا اىل اعتامد نظرية )تغريب الرتمجة( يف الرتمجة بصورة . 25
 Friedrich عامة، والنصوص الدينية بصورة خاصة، فقد سبقه اىل هذه الدعوة العامل االملاين
Schleiermacher الذي ذكر ان هناك نظريتان يف الرتمجة، االوىل: نظرية التغريب، وهو أن 

التوطني،  إليه، والثانية، نظرية  القارئ  فينقل  الكاتب األصيل للنص بسالم  يرتك املرتجم 
 Lawrence Venuti، :وهو أن يرتك القارئ بسالم قدر اإلمكان فينقل الكاتب إليه، ينظر

.The Translator’s Invisibility، p. 19 – 20

26 ..Lawrence Venuti، The Translator’s Invisibility، p. 20 – 21:ينظر
اللغة . 27 من  الصوت  نقل  به  يراد   phonetic/phonemic transcription الصوتية  الكتابة 

املصدر إىل ما يقابله يف اللغة اهلدف من دون التقيد احلريف. مثل )حديد Ḥadīd(. وهنا ال 
Transliteration(: يقصد  بد لنا أن نفرق بني الكتابة الصوتية والكتابة احلرفية )النقحرة 
هبا نقل حرف من اللغة املصدر إىل ما يقابله )كلام كان ذلك ممكنًا( يف اللغة اهلدف وذلك 
السامية  اللغات  ايضًا يف  الطريقة معروفة  Ḥdd(.وهذه  الكتايب مثل )حديد  ملعيارها  وفقًا 
)اجلزرية( والسيام يف اللغتني العربية والرسيانية، ففي اللغة العربية تسمى هذه الطريقة بـ: 
)המשוערבת العربنة( ويف اللغة الرسيانية يسمى اخلط الذي تكتب به بـ )الكرشوين(. للمزيد 

عن الكتابتني الصوتية واحلرفية ينظر:
وغري 	• للناطقني  وحروفها  العربية  اصوات  سعد.  نعمة  وجورج  حسن  حممد  باكال، 

الناطقني هبا، املكتبة العربية فقي الصني، بوستن-لندن-تايبيه، 1982.
 حركات، مصطفى. الصوتيات والفونولوجيا، املكتبة العرصية، بريوت 1998.	•
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 العبد، حممد. اللغة املكتوبة واملنطوقة، دار الفكر للدراسات والنرش والتوزيع، 1990.	•
الكويت، 	• جامعة  مطبوعات  الالتينية،  باحلروف  العربية  االسامء  كتابة  اهلل.  عبد  القتم،   

الكويت1995.
اللغات 	• م17،  سعود،  امللك  جامعة  جملة  الصويت،  والتناظر  الرومنة  فيصل.  املهنا،   

والرتمجة، الرياض2005، ص33-1.
 قدوح، حممد. الكتابة: نشأهتا وتطورها عرب التاريخ )الكتابة، االصوات، الداللة(، دار 	•

امللتقى خلدمات الكتاب، بريوت2002.
 صالح، حممود بن اسامعيل. رومنة االسامء العربية يف املراجع االكاديمية، توحيد معايري 	•

النقل الكتايب السامء االعالم العربية: االبعاد االمنية، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، 
مركز الدراسات والبحوث2004، ص195-175.

العدد 290، 	• الثقافة،  العربية، جملة  الكتابة   العش، يوسف. احلروف الالتينية وإصالح 
1363#، ص731-680. 

•	 ،596 العدد  الرسالة،  جملة  الالتينية،  باحلروف  العربية  كتابة  احللبي.  داود  املوصيل،   
1363، ص1067-1066.

• 	 Anleitung zur Transkription des Arabischen. Fachschaft Asiatisch
Orientalische Kulturwissen- schaften، Universitaet Bonn، No date. (http://

.)www.orientasia.uni-bonn.de/downloads/arab_ trans.pdf

• 	 ISO 233:1984. Documentation – Transliteration of Arabic characters into
-12-Latin characters. International Organization for Standardization، 1984

.15

• 	 Halpern، Jack.. “Transliteration and transcription technology”. The CJK
.Dictionary Institute، Inc. 2002

• 	 Die Transliteration der arabischen Schrift in ihrer Anwendung auf die
 Hauptliteratursprachen der islamischen Welt. Denkschrift، dem 19.
in Rom vorgelegt von der Transkripti- ك internationalen Orientalistenkongre
 onskommission der Deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft، von Carl
 Brockelmann، August Fischer، W. Heffening und Franz Taeschner، Leipzig

.1935، unveraend. Neuaufl.: Wiesbaden 1969

• 	 Trask، R. L. A Dictionary of Phonetics and Phonology. London and New
.York: Routledge. 1996

• 	 Arbabi، M.، S. M. Fischthal، V. C. Cheng and E. Bart. Algorithms for Arabic
 names transliteration. IBM Journal of Research and Development. 1994،

.193-38: 183
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• 	 Knight، Kevin and Jonathan Graehl. Machine Transliteration. Computational
.612-Linguistics. 1998، 24: 599

من هذه الدراسات، ينظر:. 28
•	 Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen. جيجر  أبراهام 

Bonn، 1833.)ماذا أخذ حممد عن اليهودية؟(

• Gustav Weil، The Bible، the Koran and the Talmud، New York، 1846.)الكتاب 	

املقدس، والقرآن والتلمود( 
• Gastfreund، Mohammed nach Talmud und Midrash، Berlin، 1875.)حممد 	

والتلمود واملدراش( 
• 	 H. Shapiro، Die haggadischen Elemente im erzahlenden Teil des Korans،

Leipzig، Berlin 1903. )عنارص هيودية يف القرآن(

• 	 D.S. Margoliouth، The Relations between Arabs and Israelites prior to

قبل ظهور  العرب واإلرسائيليني  the rise of Islam، London، 1924.)العالقات بني 

اإلسالم(
• )األساس 	  .Ch. C. Torrey، The Jewish Foundation of Islam، New York، 1933

اليهودي لإلسالم(
• 	 Abraham. I. Katsh، Judaism in Islam، Biblical and Talmudic Background of

 .the Koran and its Commentaries، Sepher- Hermon Press، New York 1951

)اليهودية يف اإلسالم: اخللفيات التوراتية والتلمودية للقرآن وتفاسريه( 
• Erwin I.J. Rosenthal، Judaism and Islam، London 1961. )اليهودية واإلسالم(	

29 .www.he.wikipedia.org  

אוצרישראל،אנציקלופידיהלכלמקצועותתורתישראל،ספרותוודבריימיו،בעשרהכרךים، . 30
ע"יהעורךדודאייזענשטיין، חלקתשיעי، לונדון، בהוצאתשאפיראואלנטיןושותפיו، תרצ"ה לפ"ק 

1935، עמ" 150.

31 . هناك بعض املسترشقني من يطلق عىل املسلمني اسم )املحمديون( نسبة اىل النبي حممد
يف اشارة منهم اىل ان الدين االسالمي جاء به النبي حممد وانه ليس من عند اهلل.

32 .http://www.daat.ac.il 
33 . Landman، Isaac. The Universal Jewish Encyclopedia، New York 1942، Vol.  

اليهودية، جملة جامعة امللك  اهلواري، حممد. القرآن الكريم يف دوائر املعارف   ;6، P. 452

سعود، م19، اآلداب )2(، الرياض2007، ص 401-289.
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اختلف علامء العربية يف اسم )القرآن( واصله، وكاآليت:. 34
فقسم يرى انه اسم مرجتل موضوع غري مشتق عن اصل، وال مهموز فهو اسم لكتاب اهلل . 1

مثل التوراة واالنجيل؛ ينظر: االزهري، ابو منصور حممد بن امحد )ت 370#(. هتذيب 
القاهرة  العربية للطباعة،  القومية  اللغة، حتقيق: عبد السالم حممد هارون وأخرين، دار 
1964، 271/9؛ القرطبي، ابو عبد اهلل حممد بن امحد االنصاري )ت671#(. اجلامع 

الحكام القرآن، ط3، دار الكتب املرصية، 1967، 2/ 298.
 وقسم يرى انه مشتق، اما عن االصل الذي اشتق منه اسم )القرآن( فقد تعددت اآلراء، . 2

وكاآليت:
الفراهيدي، اخلليل بن امحد )ت#175(. 	• ينظر:  القراءة.  انه من االصل )قرأ(، بمعنى: 

كويت  مطابع  السامرائي،  ابراهيم  والدكتور  املخوزمي  مهدي  الدكتور  حتقيق:  العني، 
تايمز، الكويت 1982، 204/5.

انه من االصل )قرأ(، بمعنى: مجع، فالقرآن ُسّمي قرآنًا النه جيمع السور فيضمها، وقد 	•
استدل القائلون هبذا املعنى بام جاء يف بعض آيات القرآن الكريم، )القيامة 17، النحل 
98، يوسف2( التي تدل عىل اجلمع وتأليف بعضه اىل بعض. ينظر: االزهري. هتذيب 
القرآن،  جماز  )ت#210(.  التميمي  املثنى  بن  معمر  عبيدة،  ابو  273؛   ،271/9 اللغة، 
حتقيق: الدكتور حممد فؤاد سزكني، ط1، مطبعة السعادة، مرص 1954، 1/1-3؛ ابن 
قتيبة، ابو حممد بن عبد اهلل بن مسلم الدينوري )ت276#(. تفسري غريب القرآن، حتقيق: 
السيد امحد صقر، دار الكتب العلمية، بريوت 1978، ص33؛ النحاس، ابو جعفر امحد 
زاهد،  الدكتور زهري غازي  القرآن، حتقيق:  اعراب  اسامعيل )ت#338(.  بن  بن حممد 

مطبعة العاين، بغداد 1979، 119/2. 
انه من االصل )قرأ(، بمعنى: مجع، ولكن ليس النه جيمع السور فيضمها، بل النه مجع 	•

خالصة الكتب الساموية السابقة. ينظر: الراغب االصفهاين، ابو القاسم احلسني بن حممد 
بن املفضل )ت502#(. معجم مفردات الفاظ القرآن الكريم، حتقيق: نديم مرعشيل، دار 

الكتاب العريب، بريوت 1972، ص413.
انه من االصل )قرأ(، بمعنى: مجع، ولكن ليس النه جيمع السور فيضمها، بل النه مجع 	•

االحكام واالوامر والنواهي والوعد والوعيد والقصص والعلوم، فهو جمتمع االحكام 
واحلقائق واملعاين. ينظر: الفريوزآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب )ت817#(. بصائر 
ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، حتقيق: حممد عيل النجار وعبد العليم الطحاوي، 
جلنة احياء الرتاث االسالمي، القاهرة 1970، 84/1، 263/4؛ ابن االثري، جمد الدين 
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ابو السعادات اجلزري )ت606#(. النهاية يف غريب احلديث واالثر، حتقيق: طاهر امحد 
الزاوي وحممود حممد الطناحي، ط2، دار الفكر، 1979، 30/4. 

انه من االصل )قرأ(، بمعنى: القى، فالقرآن ُسّمي قرآنًا الن القارئ يظهره ويبينه ويلقيه 	•
من فيه. ينظر: االزهري. هتذيب اللغة، 271/9؛ ابن االنباري، ابو بكر حممد بن القاسم 
)ت328#(. الزاهر يف معاين كلامت الناس، حتقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن، ط2، 

دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1987، 167/1.
انه من االصل )قرأ(، بمعنى: تال، جاء يف تفسري اآلية 98 من سورة النحل ﴿فاذا قرأَت 	•

ابو  ينظر:  بعض.  اثر  يف  بعضه  تلوت  اذا  القرآن،  جماز  كتابه  يف  عبيدة  ابو  عند  القرآن﴾ 
عبيدة. جماز القرآن، 3/1.

انه من االصل )َقَرن(، ومنه: قرينة، فالقرآن ُسّمي قرآنًا النه مأخوذ من القرائن. ينظر: 	•
القرآن،  االتقان يف علوم  الرمحن )ت#911(.  الدين عبد  الفضل جالل  ابو  السيوطي، 

مطبعة حجازي، القاهرة #1368، 52/1.
انه من االصل )َقَرن(، ومنه: الِقرن بمعنى القرين، فالقرآن ُسّمي قرآنًا النه لفظ فصيح 	•

قرين املعنى البديع. ينظر: الفريوزآبادي. بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، 
.84/1

انه من االصل )َقَرن(، بمعنى: قرنت اليشء باليشء اذا ضممت احدمها اىل اآلخر. ينظر: 	•
السيوطي. االتقان يف علوم القرآن، 52/1.

 www.he.wikipedia.org;.150אוצרישראל، אנציקלופידיהלכלמקצועותתורתישראל، עמ" . 35
36 . www.he.wikipedia.org; The Jewish Encyclopedia، New York، 1916، Vol.  

תל-אביב،  ירושלים،  וארצישראלית،  יהודית  כללית،  העברית:  האנציקלופגיה   ;558-VII، P. 557
תשל"ח1968، כרך30، עמ" 50؛אוצרישראל، אנציקלופידיהלכלמקצועותתורתישראל، עמ" 150.

37 .www.daat.ac.il 
38 . www.he.wikipedia.org;www.daat.ac.il; The Jewish Encyclopedia، Vol. VII، P. 

558. אוצרישראל، אנציקלופידיהלכלמקצועותתורתישראל، עמ" 150.

وهي . 39 بمعنى:كرر.  شانا(  )ָׁשָנה  العربي  الفعل  من  مشتقة  عربية  كلمة  املشنا(:  )ַהִּמְׁשָנה 
عبارة عن جمموعة كبرية من الرشوح والتفاسري تتناول أسفار العهد القديم )תנ"ך التناخ(، 
وتتضمن جمموعة من الرشائع اليهودية التي وضعها معلمو املشنا )ַהַּתָּנִאים التنائيم( عىل 
اليهودية، وتأيت يف  املصادر األساسية للرشيعة  املشنا مصدرًا من  مدى ستة أجيال. وتعد 
فهي  املشنا،  أما  ُتقرأ،  التي  املكتوبة  الرشيعة  هو  باعتباره  التناخ(  )תנ"ך  بعد  الثاين  املقام 
الرشيعة الشفوية، أو التثنية الشفوية. تنقسم املشناه إىل ستة أقسام )ְסָדִרים سداريم(، هي: 
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بالزراعة . 1 اخلاصة  الدينية  بالقوانني  وُيعنى  البذور،  قسم  زراعيم(:  سيدر  )ֵסֶדרְזָרִעים 
واحلاصالت الزراعية وبنصيب احلاخام من الثامر واملحصول. 

)ֵסֶדרמֹוֵעד سيدر موعيد(: قسم العيد، وُيعنى باألعياد )والسبت(، واألحكام اخلاصة هبا. . 2
)ֵסֶדרָנִׁשים سيدر ناشيم(:قسم النساء، وفيه النظم واألحكام اخلاصة بالزواج والطالق. . 3
املفقودة . 4 باألشياء  املتعلقة  األحكام  ويتناول  األرضار،  قسم  نزيقني(:  سيدر  )ֵסֶדרְנִזיִקין 

والبيع واملبادلة والربا والغش واالحتيال. 
بالذبح الرشعي، . 5 الرشائع اخلاصة  سات، وحيوي  املقدَّ ُقَداشيم(: قسم  )ֵסֶדרָקָדִׁשים سيدر 

والطقس القرباين وخدمة اهليكل. 
)ֵסֶדרְטָהרֹות سيدر طهاروت(: كتاب الطهارة، ويعالج أحكام الطهارة والنجاسة. . 6

تنقسم  وهي  سداريم(،  شيشا  )ִׁשָּׁשהְסָדִרים  ى  ُتسمَّ أصبحت  السداريم،  أو  الستة  الكتب  وهذه 
)ַמֶּסֶכת  ومفردها  مّساخوت(،  )ַמָּסכֹות  ى  ُتسمَّ مباحث  أو  فرعية  أحكام  إىل  بدورها 
ويتألف  براقيم(.  )ְּפָרִקים  فصول  عدة  يف  بعينه  موضوعًا  كتاب  كل  يتناول  مّسيخيت(، 
كل فصل بدوره من فقرات عــديدة ُتعرف باسم )ֲהָלכֹות هالخوت(: األحكام الرشعية. 
للمزيد ينظر: املسريي، د. عبد الوهاب. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية )نموذج 
اجزاء؛   7  ،2005-2004 االسالمي،  والتوزيع  للنرش  االقىص  دار  جديد(،  تفسريي 
ظاظا، د. حسن. الفكر الدينى اإلرسائيىل، أطواره ومذاهبه، دار القلم، 1987؛ جالل، د. 
ألفت حممد.األدب العربى القديم والوسيط، مطبعة جامعة عني شمس 1978؛ الشامي، 
سعيد  مكتبة   - واحلديثة  الوسيطة،  القديمة،  العربية  اللغة  وخصائص  تطور  رشاد.  د. 

رأفت، القاهرة 1978. 
40 .www.he.wikipedia.org 
الدين . 41 اكمل  اوغلو،  ينظر:  الكريم،  القرآن  معاين  اليها  ُترمجت  التي  اللغات  ملعرفة 

احسان. )املقدمة بالعربية( الببليوجرافيا العاملية لرتمجات معاين القرآن الكريم: الرتمجات 
املطبوعة:1515-1980، مركز االبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية بإصطنبول، 

1986م. للمزيد عن ترمجات معاين القرآن الكريم اىل لغات العامل، ينظر:
القدواين، عبدالرحيم. ببليوجرافيا ترمجات معاين القرآن الكريم إىل اإلنكليزية من سنة 	•

املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  الرتمجات،  مركز  نقدية،  دراسة  1649–2002م: 
الرشيف، املدينة املنورة.

باملستندات، 	• موجز  عرض  الكريم:  القرآن  وترمجة  املسترشقون  صالح.  حممد  البنداق، 
 Binark، Esmet. World Bibliographic of بريوت1983؛  اجلديدة،  اآلفاق  دار 
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 Translations of The Meanings of The Holy Quran: Printed Translations،
 Prepared by Ismet Binark، Halit Eren، Edited with introduction ،1980-1515

.by EkmeleddinIhsanaglu، 1986

• 	 Tadros، Fawzi Mikhail. The Holy Koran in The Library of Congress: a 
.Bibliography، 1993

• 	 Bibliography of Qurʾānic Studies in European Languages / Morteza Karimi
 -Nia، Foreword by Andrew Rippin، Qum: The Centre for Translation of the

.Holy Qurʾān، 2012

• 	 Sefercioḡlu، Mustafa، N. World Bibliography of Translations of the Holy
 Qur’an in Manuscript Form. Research Centre for Islamic History، Art and

 .Culture (IRCICA): Istanbul 2000

اندمج اليهود يف املجتمع العريب االندليس، وانصهروا يف الثقافة العربية االسالمية، »لقد . 42
ذابت أو كادت تذوب احلدود بني اليهود والعرب يف األندلس، وكانت تلك هي املرة األويل 
واألخرية يف التاريخ الثقايف العربي التي أثمرت نتاجًا أدبيًا يمتزج فيه أدب اليهود بأدب أمة 
أخرى«. ينظر: פליישר، עזרא. שירת – הקודש העברית בימי – הבינים، ירושלים 1975، עמ' 
334. ويشري الدكتور حسني مؤنس اىل هذا املعنى بقوله: »لقد كانت األندلس جنة اليهود 

خالل العصور الوسطي كلها، بلغ بعضهم مبلغ الوزارة، ونظر إليهم املسلمون نظرهتم إىل 
إخوان، حتى أصبح األندلس موئل اليهود«. ينظر: مؤنس، حسني. فجر األندلس-دراسة 
يف تاريخ األندلس من الفتح اإلسالمي إيل قيام الدولة األموية )711-756 م(، الرشكة 
الذهبي  العرص  سليم.  شعشوع،  ص523؛   ،1959 القاهرة  والنرش،  للطباعة  العربية 

)صفحات من التعاون اليهودي العريب يف األندلس(، تل أبيب 1979.
החינוך . 43 משרד  המאוחד،  הקיבוץ  הוצאת  בספרד،  ישראל  שירת  אברהם:  שטאל،  ينظر: 

 Sáenz-Badillos، Ángel. Literatura והתרבות، המחלקה לתרבות תורנית، 1974، עמ' 78؛
 hebrea en la España medieval (en castellà). Madrid: Fundación amigos de
 Sefarad، 1991;Suárez Fernández، Luis. Judíos españoles en la Edad Media

.(en castellà). Madrid: Rialp، 1980

وتونس . 44 ليبيا  ط2،  االندليس،  االدب  يف  دراسات  وغريه.  احسان  عباس،  ينظر:  للمزيد 
العرص  وفالسفة  رشد  ابن  رأي  يف  والفلسفة  الدين  بني  يوسف.  حممد  موسى،  1976؛ 
الوسيط، ط2، مرص 1968؛ الفيومي، حممد ابراهيم. تاريخ الفلسفة االسالمية يف املغرب 
الفكر  تاريخ  جنثالث.  انخل  بلنثيا،  بريوت-لبنان1997؛  اجليل،  دار  ط1،  واالندلس، 
االندليس، ترمجة: حسني مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، )د.ت(؛ هيكل، د. امحد الشحات. 
العدد94،  القدس،  ودينية، جملة  اهداف سياسية  الكريم،  القرآن  ملعاين  العربية  الرتمجات 
ספר،   – קרית  המוסלמית،  בספרד  היהודים  קורות  א.:  אשתור،  87؛  ص   ،2006 اكتوبر 
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ירושלים، 2 כרכים،כרך ראשון: מכיבוש ספרד עד שקיעת הכ'ליפות (711 - 1002(،תש"ך-
1960، כרך שני: ממות אל-מנצור עד כיבוש טולידו (1002 - 1085(، תשכ"ו-1966؛ דוד ילין: 

תורת השירה העברית הספרדית، מהדורה שלישית، מאגנס، ירושלים 1978.

)ابن . 45 باالندلس  الكتاب  واهل  املسلمني  بني  الديني  اجلدل  احلليم.  عبد  خالد  السيوطي، 
حزم-اخلزرجي(، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة 2001؛ اخلطيب، حممد امحد. 
 Steinschneider مقارنة االديان، دار املرسة للنرش والتوزيع، ط1، عامن-االردن 2008؛
 Moritz. Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache
 Zwischen Muslimen، Christen und Juden، Nebst anhängen verwandten

.Inhalts، Hildesheim، Gg. Olms، Leibzig 1877

اإلسالمية، . 46 الدراسات  عىل  وأثرها  االسترشاقية  الظاهرة  سامل.  سايس  احلاج،  ينظر: 
 Steinschneider، Moritz 1991م.309/2؛  مالطة  اإلسالمي،  العامل  دراسات  مركز 
 Conspectus codd. mss. hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana: Appendicis
 instar ad catall. Librorum et Mss. Hebr. Berolini، 1857. col. 1221; Neubauer،
 Adolf. Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library and
 in the College Libraries of Oxford، Clarendon Press، Oxford 1886، No. 2207.

.http://www.jewishencyclopedia.com. jacob-ben-israel-ha-levi

 רובין، אורי. הקוראן תרגם מערבית، מוסיף לו הערות، אוניברסיטת תל אביב، 2005، עמ" 13.. 47
الرفاعي، د.مجال. دراسة يف مشكالت ترمجة معاين القرآن الكريم اىل اللغة العربية، القاهرة . 48

תרגום_ 343؛  עמ"  52،כרך31،  עמ"  כרך30،  העברית،  האנציקלופגיה  ص101؛   ،1994
 www.he.wikipedia.org/wiki/Encyclopedia Judaica، 2-en הקוראן_לעברית 

.Printing، Jerusalem 1973، vol 10، P. 1199

 רובין، אורי. הקוראן תרגם מערבית، מוסיף לו הערות، אוניברסיטת תל אביב، 2005، עמ" 6؛ . 49
.Encyclopedia Judaica، 2-en Printing، Jerusalem 1973، vol 10، P. 1199

 ריקנדורף، צבי חיים. אלקוראן או המקרא، ליפציג 1857، עמ" 17-12.. 50
51 .www.he.wikipedia. האנציקלופגיה העברית، כרך30، עמ" 52؛ תרגום_הקוראן_לעברית 

 org/wiki/Encyclopedia Judaica، 2-en Printing، Jerusalem 1973، vol 10، P.
.1199

 ריבלין، יוסף יואל. אלקוראן، הדפסה שניה، תל-אביב 1963،עמ"4-8.. 52
 האנציקלופגיה העברית، כרך30، עמ" 52؛ هيكل. الرتمجات العربية ملعاين القرآن الكريم، . 53

2006، ص 89.
 בן שמש. ד"ר אהרון. הקוראן ספר הספרים של האשלאם، תרגום מערבית، הוצאת ספרים . 54

קרני، תל – אביב 1978،עמ"9-12.

هيكل. الرتمجات العربية ملعاين القرآن الكريم، 2006، ص90؛ أبو غدير، د.حممد حممود. . 55
ترمجة أوري روبني ملعاين القرآن الكريم يف ضوء الرتمجات العربية السابقة، جملة لوجوس، 
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ص9-  ،2005 يوليو  األول،  العدد  القاهرة،  املتخصصة،جامعة  والرتمجة  اللغات  مركز 
10؛ www.he.wikipedia.org/wiki/תרגום_הקוראן_לעברית

עמ" . 56 אוניברסיטת תל אביב، 2005،  לו הערות،  אורי. הקוראן תרגם מערבית، מוסיף  רובין،   
.16-13

أوري . 57 ترمجة  أبو غدير.  الكريم، 2006، ص90؛  القرآن  ملعاين  العربية  الرتمجات  هيكل. 
www.he.wikipedia.org/wiki/תרגום_ ص9-10؛  الكريم،  القرآن  ملعاين  روبني 

הקוראן_לעברית

اسامء السور القرآنية وفق الرتتيب املعروف: سورة الفاحتة، سورة البقرة، سورة آل عمران، . 58
سورة النساء، سورة املائدة، سورة األنعام، سورة األعراف، سورة األنفال، سورة التوبة، 
النحل،  سورة  احلجر،  سورة  الرعد،  سورة  يوسف،  سورة  هود،  سورة  يونس،  سورة 
سورة اإلرساء، سورة الكهف، سورة مريم، سورة طه، سورة األنبياء، سورة احلج، سورة 
املؤمنون، سورة النور، سورة الفرقان، سورة الشعراء، سورة النمل، سورة القصص، سورة 
العنكبوت، سورة الروم، سورة لقامن، سورة السجدة، سورة األحزاب، سورة سبأ، سورة 
فاطر، سورة يس، سورة الصافات، سورة ص، سورة الزمر، سورة غافر، سورة فصلت، 
األحقاف، سورة  اجلاثية، سورة  الدخان، سورة  الزخرف، سورة  الشورى، سورة  سورة 
سورة  الطور،  سورة  الذاريات،  سورة  ق،  سورة  احلجرات،  سورة  الفتح،  سورة  حممد، 
النجم، سورة القمر، سورة الرمحن، سورة الواقعة، سورة احلديد، سورة املجادلة، سورة 
التغابن،  سورة  املنافقون،  سورة  اجلمعة،  سورة  الصف،  سورة  املمتحنة،  سورة  احلرش، 
املعارج،  القلم، سورة احلاقة، سورة  امللك، سورة  التحريم، سورة  سورة الطالق، سورة 
سورة نوح، سورة اجلن، سورة املزمل، سورة املدثر، سورة القيامة، سورة اإلنسان، سورة 
اإلنفطار،  سورة  التكوير،  سورة  عبس،  سورة  النازعات،  سورة  النبأ،  سورة  املرسالت، 
سورة  األعىل،  سورة  الطارق،  سورة  الربوج،  سورة  اإلنشقاق،  سورة  املطففني،  سورة 
الغاشية، سورة الفجر، سورة البلد، سورة الشمس، سورة الليل، سورة الضحى، سورة 
سورة  الزلزلة،  سورة  البينة،  سورة  القدر،  سورة  العلق،  سورة  التني،  سورة  الرشح، 
العاديات، سورة القارعة، سورة التكاثر، سورة العرص، سورة اهلمزة، سورة الفيل، سورة 
قريش، سورة املاعون، سورة الكوثر، سورة الكافرون، سورة النرص، سورة املسد، سورة 

اإلخالص، سورة الفلق، سورة الناس. 
يف . 59 دراسات  أمحد،  د.السيد  خليل،  ينظر:  وتصنفاهتا،  القرآنية  السور  اسامء  حول  للمزيد 

القرآن، دار النهضة العربية، بريوت-لبنان 1969م؛ الصالح، د.صبحي. مباحث يف علوم 
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القرآن، ط17، دار العلم للماليني، بريوت-لبنان1990م؛ الصابوين،حممد عيل. التبيان يف 
علوم القرآن، ط2، مكتبة الصابوين 1986م؛ ابو زيد، نرص حامد. مفهوم النص- دراسة 
يف علوم القرآن، املركز الثقايف العريب، مغرب-لبنان، 2005، ص159-168؛ ابو زيد، 
حامد. التناسب البياين يف القرآن، جملة كلية اآلداب بالرباط، املغرب 1992، ص56-67؛ 

الزرقاين. حممد عبد العظيم. مناهل العرفان يف علوم القرآن.
الرشيف، . 60 املصحف  وترتيبها يف  تسميتها  اسامئها ورس  وتعدد  القرآنية  السور  للمزيد عن 

ينظر: الزركيش، بدر الدين حممد بن عبد اهلل )ت 794#(. الربهان يف علوم القرآن، حتقيق: 
السيوطي،  ص244-270؛  لبنان1980،  الفكر،  دار  ط3،  ابراهيم،  الفضل  ابو  حممد 
 ،1988 لبنان  العرصية،  املكتبة  القرآن،  علوم  يف  االتقان  )ت#911(.  الدين  جالل 

 .162-143/1
السيوطي. االتقان يف علوم القرآن، 161/1. . 61
البقاعي، برهان الدين ايب احلسن. نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، ط3، دار الكتب . 62

العلمية، لبنان 2006، 12/6. 
وقراآته . 63 وترتيبه  ومجعه  واثره  واسلوبه  تنزيله  املجيد،  القرآن  عزة.  حممد  دروزة،  ينظر: 

ورسمه وحمكمه ومتشاهبه وقصصه وغيبياته وتعليقات عىل مناهج مفرسيه والطريقة املثىل 
لفهمه وتفسريه، املكتبة العرصية، بريوت )د.ت(، ص116. 

ينظر: كتب . 64 القرآنية واسامئها،  السور  ترتيب  والتوفيقية يف  التوقيفية  للمزيد عن موضوع 
التفاسري االسالمية والدراسات القرآنية. 

 ריקנדורף. אלקוראן או המקרא، תוכן העניינים.. 65
كامل د. ربحي املعجم احلديث عربي-عريب ط1 دار العلم للماليني لبنان1975ص 164. . 66
67 . Botterweck، G. J، Ringgren، H.، Fabry، H-J. Theologisches Wörterbuch zum  

 Gesenius، W.Hebräisches  ;835-Alten Testament، Stuttgart 1970، II/ 822
 und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament، 18 Auflage،
 Abraham، E. A New  ;334-333/Springer Verlag، Berlin-Heidelberg، 1995، 2

.354-Concordance of the Bible، Kiryat Sefer، Jerusalem 1993، p. 353

 רובין. הקוראן תרגם מערבית،תוכן העניינים.. 68
كامل. املعجم احلديث عربي-عريب، ص 470-469. . 69
 ריקנדורף. אלקוראן או המקרא، חזון פותח הספר או אם הספר.. 70
 רובין. הקוראן תרגם מערבית،סורה1ְּפִתיָחה، עמ" 1.. 71
 ריקנדורף. אלקוראן או המקרא، חזון הפרה؛ רובין. הקוראן תרגם מערבית،סורה2ַהָּפָרה، עמ2.. 72
 ריקנדורף. אלקוראן או המקרא، חזון הפרה.. 73
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 רובין. הקוראן תרגם מערבית،עמ" 553.. 74
جاء يف كتب التفسري واحلديث الكثري من فضائل سورة البقرة وآية الكريس، منها: أن قراءة . 75

الفقر،  الدنيا  أيرس مكروه  الدنيا واآلخرة،  ألف مكروه ومن مكروه  الكريس ترصف  آية 
وأيرس مكروه اآلخرة عذاب القرب. وقال أمري املؤمنني: إذا اشتكى أحدكم عينه فليقرأ 
الشاهرودي،  ينظر:  تعاىل.  اهلل  إن شاء  يعاىف  فإنه  تربأ،  أهنا  نفسه  الكريس وليضمر يف  آية 
الشيخ عيل النامزي )ت1405#(. مستدرك سفينة البحار، حتقيق وتصحيح: الشيخ حسن 
بن عيل النامزي، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة #1419 8 / 
470-471. وروى االمام امحد عن رسول اهلل  انه قال: )اعطيت خواتيم سورة البقرة 
  من كنز حتت العرش( مسند امحد 151/5، 180. وعن النعامن بن بشري ان رسول اهلل
قال: )ان الل كتب كتابًا قبل ان خيلق السموات واالرض بالفي عام انزل منه آيتني ختم بام 
سورة البقرة، وال يقرأ بن يف دار ثالث ليال فيقربه شيطان( صحيح البخاري 196/9، 
القرطبي 433/3. للمزيد ينظر: الرازي، ابن ايب حاتم )ت327#(. تفسري القرآن العظيم 
)تفسري ابن ايب حاتم(. حتقيق: اسعد حممد الطبيب، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 

بريوت-لبنان )د.ت(، 11/ 191-189. 
ُكلٌّ . 76 َوامْلُْؤِمُنوَن  ِه  َربِّ ِمْن  إَِلْيِه  ُأْنِزَل  باَِم  ُسوُل  الرَّ ﴿َآَمَن  البقرة:  اآليتني 285-386 من سورة 

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك  ِ َوَماَلئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه اَل ُنَفرِّ َآَمَن بِاللَّ
َنا  َربَّ اْكَتَسَبْت  َما  َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها  َلَا  َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها   ُ ُف اللَّ ُيَكلِّ امْلَِصرُي * اَل  َوإَِلْيَك  َنا  َربَّ
َنا  ِذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربَّ ْلَتُه َعىَل الَّ ا َكاَم مَحَ ِمْل َعَلْيَنا إرِْصً َنا َواَل حَتْ اَل ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربَّ
اْلَقْوِم  َعىَل  َنا  َفاْنُصْ َمْواَلَنا  َأْنَت  َنا  َواْرمَحْ َلَنا  َواْغِفْر  ا  َعنَّ َواْعُف  بِِه  َلَنا  َطاَقَة  اَل  َما  ْلَنا  مِّ حُتَ َواَل 

اْلَكاِفِريَن﴾.
وُم اَل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل َنْوٌم . 77 يُّ اْلَقيُّ ُ اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو احْلَ آية الكريس 255 من سورة البقرة: ﴿اللَّ

ْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه إاِلَّ بِإِْذنِِه َيْعَلُم َما َبنْيَ َأْيِديِْم َوَما  اَمَواِت َوَما يِف اأْلَ َلُه َما يِف السَّ
ْرَض َواَل َيُئوُدُه  اَمَواِت َواأْلَ ُه السَّ ٍء ِمْن ِعْلِمِه إاِلَّ باَِم َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُّ َخْلَفُهْم َواَل ُيِيُطوَن بَِشْ

ِحْفُظُهاَم َوُهَو اْلَعيِلُّ اْلَعِظيُم﴾.
 ריקנדורף. אלקוראן או המקרא، חזון עמרם.. 78
 רובין. הקוראן תרגם מערבית،סורה3ֵּבית ַעְמָרם، עמ" 43.. 79
كامل. املعجم احلديث عربي-عريب، ص 70. . 80
 ריקנדורף. אלקוראן או המקרא، חזון עמרם.. 81
 ריקנדורף.אלקוראןאוהמקרא،חזוןהנשים؛רובין.הקוראן תרגםמערבית،סורה4ַהָּנִׁשים، עמ"66.. 82
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 ריקנדורף. אלקוראן או המקרא، חזון הפרה.. 83
 ריקנדורף. אלקוראן או המקרא، חזון השולחן.. 84
 רובין. הקוראן תרגם מערבית،סורה5ֵּבית ַעְמָרם، עמ" 89.. 85
 www.he.wikipedia.org/wiki/קארו_ יוסף. 86
 ריקנדורף. אלקוראן או המקרא، חזון הבהימה. . 87
88 . ;127/Gesenius، W.Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch، 1987، 1 

.152-Abraham. A New Concordance of the Bible، p. 151

 רובין. הקוראן תרגם מערבית،סורה6ַהִּמְקֶנה، עמ" 106.. 89
90 . ;731/Gesenius، W.Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch، 2005، 3 

.707-Abraham. A New Concordance of the Bible، p. 706

 ריקנדורף. אלקוראן או המקרא، חזון הבהימה. . 91
 רובין. הקוראן תרגם מערבית،עמ" 553.. 92
ُلاَمِت . 93 ْرَض َوَجَعَل الظُّ اَمَواِت َواأْلَ ِ الَِّذي َخَلَق السَّ ْمُد لِلَّ اآليتني 1-2 من سورة االنعام: ﴿احْلَ

َوَأَجٌل  َأَجاًل  ُثمَّ َقَض  ِمْن ِطنٍي  الَِّذي َخَلَقُكْم  ُهَو  َيْعِدُلوَن *  ِْم  بَِربِّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ُثمَّ  وَر  َوالنُّ
وَن﴾. ى ِعْنَدُه ُثمَّ َأْنُتْم مَتْرَتُ ُمَسمًّ

سفر التكوين 1: 5-1 א ְּבֵראִׁשית، ָּבָרא ֱאֹלִהים، ֵאת ַהָּׁשַמִים، ְוֵאת ָהָאֶרץ. ב ְוָהָאֶרץ، ָהְיָתה תֹהּו . 94
ָובֹהּו، ְוחֶֹׁשְך، ַעל-ְּפֵני ְתהֹום; ְורּוַח ֱאֹלִהים، ְמַרֶחֶפת ַעל-ְּפֵני ַהָּמִים. ג ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים، ְיִהי אֹור; ַוְיִהי-

אֹור. ד ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת-ָהאֹור، ִּכי-טֹוב; ַוַּיְבֵּדל ֱאֹלִהים، ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶֹׁשְך. ה ַוִּיְקָרא ֱאֹלִהים 
ֶאָחד.ينظر:ספרתורהנביאיםוכתובים.  יֹום  ַוְיִהי-בֶֹקר،  ַוְיִהי-ֶעֶרב  ָלְיָלה;  ָקָרא  ְוַלחֶֹׁשְך  יֹום،  ָלאֹור 
 Norman henry snaith. The British הוגהבעיוןנמרץעלידי:  מדיוקהיטיבעלפיהמסורה. 

َواأَلْرَض.  اَمَواِت  السَّ اهلُل  َخَلَق  اْلَبْدِء  يِف   .and Forign، Bible Society، London 1958

َوَكاَنِت اأَلْرُض َخِرَبًة َوَخالَِيًة َوَعىَل َوْجِه اْلَغْمِر ُظْلَمٌة َوُروُح اهللِ َيِرفُّ َعىَل َوْجِه امْلَِياِه. َوَقاَل 
ْلَمِة.  َوالظُّ وِر  النُّ َبنْيَ  َوَفَصَل اهلُل  ُه َحَسٌن.  َأنَّ وَر  النُّ َوَرَأى اهلُل  ُنوٌر.  َفَكاَن  اهلُل: ))لَِيُكْن ُنوٌر(( 
ينظر:  َواِحدًا.  َيْومًا  َصَباٌح  َوَكاَن  َمَساٌء  َوَكاَن  َلْياًل.  َدَعاَها  ْلَمُة  َوالظُّ ارًا  هَنَ وَر  النُّ اهلُل  َوَدَعا 

الكتاب املقدس )القديم واجلديد(. ترمجة فانديك.
ذكرت كتب التفاسري والدراسات القرآنية الكثري عن فضائل سورة االنعام، منها: عن ايب . 95

ألف ملك، حتى  األنعام مجلة واحدة شيعها سبعون  نزلت سورة  قال:  انه    اهلل  عبد 
ولو  موضعا،  سبعني  يف  فيها  اهلل  اسم  فان  وبجلوها،  فعظموها   ، حممد  عىل  أنزلت 
علم الناس ما فيها ما تركوها. وعن االمام الرضا  انه قال: نزلت سورة األنعام مجلة 
واحدة، شيعها سبعون ألف ملك، هلم زجل بالتسبيح والتهليل والتكبري فمن قرأها سبحوا 
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ابراهيم  السيد  العالمة. بحار االنوار، حتقيق:  ينظر: املجليس،  للمزيد  القيامة.  يوم  له إىل 
الرتاث  احياء  دار  بريوت-لبنان،  الوفاء  مؤسسة  ط2،  البهبودي،  الباقر  حممد  امليانجي، 

العريب، 1983، 89/ 275-274.
 ריקנדורף. אלקוראן או המקרא، חזון המחיצה. . 96
 רובין. הקוראן תרגם מערבית،סורה7ִמְּמרום ַהחוָמה، עמ" 124.. 97
 ריקנדורף. אלקוראן או המקרא، חזון המחיצה. . 98
 ריקנדורף. אלקוראן או המקרא، חזון השלל. . 99

 רובין. הקוראן תרגם מערבית،סורה8ַמְלקוח، עמ" 143.. 100
يف . 101 مكسب  او  الغنيمة  عىل  تدل  وكانت  مرة،   )75( القديم  العهد  يف  املصطلح  هذا  ورد 

 Gesenius، W.Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch، ينظر:  احلرب، 
.Abraham. A New Concordance of the Bible، p. 1155 ;1367-1366/2010، 6

كامل. املعجم احلديث عربي-عريب، ص 480. . 102
من . 103 حياة  اخذ  او  سلب  عىل  تدل  وكانت  مرة،   )7( القديم  العهد  يف  املصطلح  هذا  ورد 

 Gesenius، W.Hebräisches und :انسان او حيوان، ومعظمها كان يف سفر العدد، ينظر
 Abraham. A New Concordance ;689/Aramäisches Handwörterbuch، 2005، 3

.of the Bible، p. 674

كامل. املعجم احلديث عربي-عريب، ص 240. . 104
املؤمنني يف معركة بدر هي اآلية . 105 انتصار  اىل  اليها ركندورف وفيها اشارة  التي يشري  اآلية 

ُكْم َتْشُكُروَن﴾. َ َلَعلَّ ُقوا اللَّ ٌة َفاتَّ ُ بَِبْدٍر َوَأْنُتْم َأِذلَّ ُكُم اللَّ 123 من سورة آل عمران ﴿َوَلَقْد َنَصَ
 ריקנדורף. אלקוראן או המקרא، חזון השלל. . 106
 ריקנדורף. אלקוראן או המקרא، חזון התשובה. . 107
 רובין. הקוראן תרגם מערבית،סורה9ַהַהְצָהָרה، עמ" 152.. 108
ورد هذا املصطلح يف العهد القديم )8( مرة، وكانت تدل عىل الرجوع والعودة والتوبة، . 109

 Gesenius، W.Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch، 2010، ينظر: 
.Abraham. A New Concordance of the Bible، p. 1241 ;1461/6

كامل. املعجم احلديث عربي-عريب، ص 467، 518. . 110
تشري كتب التفاسري اىل ان سبب تسمية هذه السورة هبذا االسم يرجع إىل قصة الثالثة الذين . 111

اهلل عليهم. وان  تاب  السورة والذين  آخر  تبوك سنة 9#، واملذكورة يف  ختلفوا عن غزوة 
هذه السورة التوبة هلا اكثر من عرشة أسامء، قيل: إنه ال توجد سورة أكثر أسامء من الفاحتة 
وهذه السورة -سورة التوبة-، فهام أكثر السور من حيث األسامء الكثرية هلام، ومن اسامئها: 
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براءة، ُسميت هبا الفتتاحها هبذه الكلمة )التوبة/1(، والتوبة، وهو أشهر أسامئها، ُسميت 
لتكرر ذكر التوبة فيها )التوبة/3، 5، 27، 74، 102، 104، 112، 117(، والفاضحة، 
واملخزية،  واملدمدمة،  واملبعثرة،  واملثرية،  واحلافرة،  والبحوث،  واملنقرة،  واملقشقشة، 

واملنكلة، واملرشدة، وهي اسامء تصف النفاق واملنافقني وافعاهلم. 
 ריקנדורף. אלקוראן או המקרא، חזון התשובה. . 112
ِكنَي * . 113 ِذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن امْلُرْشِ ِ َوَرُسولِِه إىَِل الَّ اآليتني 1-3 من سورة التوبة: ﴿َبَراَءٌة ِمَن اللَّ

ِزي اْلَكاِفِريَن *  َ ُمْ ِ َوَأنَّ اللَّ ْرِض َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا َأنَُّكْم َغرْيُ ُمْعِجِزي اللَّ َفِسيُحوا يِف اأْلَ
ِكنَي َوَرُسوُلُه َفإِْن  امْلُرْشِ َ َبِريٌء ِمَن  ْكرَبِ َأنَّ اللَّ جِّ اأْلَ َيْوَم احْلَ َوَرُسولِِه إىَِل النَّاِس   ِ َوَأَذاٌن ِمَن اللَّ
بَِعَذاٍب  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ  ِ َوَبرشِّ  ِ َأنَُّكْم َغرْيُ ُمْعِجِزي اللَّ َفاْعَلُموا  ْيُتْم  َتَولَّ َوإِْن  َلُكْم  َفُهَو َخرْيٌ  ُتْبُتْم 

َألِيٍم﴾.
تشري كتب التفاسري اىل ان علة ترك افتتاح سورة التوبة بالبسملة، فيه قوالن، احدمها: ماروي . 114

عن ُأيب بن كعب: انه ضمت هذه السورة اىل االنفال باملقاربة، فكانتا كسورة واحدة، الن 
االوىل يف ذكر العهود واالخرى يف رفع العهود. وعن االمام الصادق انه قال: االنفال 
وبراءة واحدة. وثانيهام: روي عن االمام عيل انه مل تنزل بسم اهلل الرمحن الرحيم عىل 
رأس سورة براءة الن بسم اهلل لالمان والرمحة، ونزلت براءة لرفع االمان بالسيف. للمزيد 

ينظر: كتب التفاسري االسالمية، باب تفسري سوريت االنفال والتوبة وفضائلهام. 
 ריקנדורף. אלקוראן או המקרא، חזון יונה؛ רובין. הקוראן תרגם מערבית،סורה10יוָנה، עמ" . 115
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116 . .Abraham. A New Concordance of the Bible، p. 459 




