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 الوجوه والنظائر وترجمة معاني القرآن

 الدكتور أحمد مطلوب

 عضو المجمع العلمي وأمينه العام

 بغداد

فكاان مججازً  عىماى َّحاد    - -نزل القرآُن الكريُم منّجمًا على النبي محمٍد 
رج الناس من الىلمات إلاى وقد أخأْن يأَّوا بمثله فما اسَّطاعوا،  اإلنَس والجن  على

ًً اساَّمدت ألاولما مناه، فبناوا ح ام إلاى سابيلا الردااد، اهوهدالنور،  ومان ارً  ساامق
 دعوَّه إلى الجلم وَّكريما الجلماء.

كثياار ماان بقاااضا ا ر   فااي خاال الناااُس فااي دياان اللااه أفواجااًا، وساااد اإلساا مود
ما فاااي وال سااايّ ُيَّلاااى كماااا نااازل بلساااان عرباااي مباااين، وكاااان القااارآُن الكاااريُم المجماااور ، 
باه وفسارول ليكاون قريباًاٍن مان وُعناي المسالمون  أداء مناسك الحج،لدعاء و الل   وا

وَّرجموا مجانيه منذ عماد مبكار إلاى الل اات الَّركياً الَّاي كاان مجىاُم مدارك الناس، 
رت َطَبجااات كثياار  ناطقيمااا ياادينون باإلساا م. واهااَّم ال ربيااوَن بَّرجمااً مجانيااه ولااد

 .(1)منهُ ما مخَّارات كّله وكان بجكان بج ما لكَّاب الله بل ات مخَّلفً، 
ااااه الكااااريُم و  ًا مجاااااني القاااارآن َنل  كَّااااُب الَّفسااااير والمجاااااجم وكااااان أساااااَس َّرجماااا

ي قااام بمااا  ياار وال ساايما َّلاك الَّاالااك الَّرجمااُت دقيقااً كاال  الدقااً، ولاام َّكاان َّالل وياً، 
قرآن على المجاني الىاهر   لفاى ال -في ال الب– ن اعَّمادهم الجرب والمسلمين، 

                                                 

،  1734، الموسااااوعً الجربيااااً الميساااار  )ماااااد  قاااارآن(  ص 141ص 1( ينىاااار َّاااااريل ا دب الجربااااي لبروكلمااااان ج1)
وفااي آخاار مقدمااً مر ليااو   43، المسَّداارقون والدراساات القرآنيااً ص 11ص 1مججام ملاانفات القاارآن الكااريم ج

 قائمً ببج  الَّرجمات اإلنجليزيً.
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علاااى المجناااى القرآناااي  -أحيانااااً –فاااي المجااااجم مااان دالالت ال َّنطبااا   ومااااالكاااريم، 
وهااذا مااا يلمسااه   للفىااً الواحااد   فااي الكَّاااب الجزيااز.المقلااود حينمااا ََّّجاادد مواقاا  ا

وقاد َعب ار عان ذلاك ردايد ساجيد كسااب بقولاه لا  علاى بجا  الَّرجماات، كل  َماْن يطّ 
بجا  الَّرجماات اإلنجليزياً  في مقدمً َّرجمَّه مجاني القرآن الكريم: )فاطلجت علاى

المَّارجمين فاي فمام الموجود  فرأيت أنما َّخَّلف عن بج ما بج اًا حساب اخاَّ ف 
كمااااا وجاااادت أن  الَّرجمااااً الواحااااد  َّحَّااااو  علااااى أكثااااَر ماااان َّرجمااااً مجاااااني القاااارآن، 

 ل لط ح أو الكلمً القرآنيً(.
ولكناه  ،سبًممم في اخَّيار اللفىً المنا المججم ذخير  لفمم كَّاب الله، وهو إنّ 

ال يجطااي المجنااى القرآنااي بدقااً كمااا َّجطيااه كَّااب  ريااب القاارآن والَّفاسااير. وقااد فااات 
مَّرجمااي مجااااني كَّااااب اللااه ملااادر  ممااام وهااو كَّاااب يالوجاااول والنىااائري الَّاااي َّحااادد 
مجاني ا لفاى بدقً. وكان المسلمون قد اهَّموا بماذا اللاون مان الَّاأليف ولجال مقاَّال 

وَّبجااااه المنلفااااون  ،م الااااذين أل فااااوا فااااي هااااذا البااااابهااااا( ماااان أقااااد151 -باااان سااااليمان )
 .(1)مجَّمدين على كَّابه يا دبال والنىائر في القرآن الكريمي 

: ياعلام أن  مجناى الوجاول فقال ابن الجاوز القدماء مجنى الوجول والنىائر،  حد د
والنىاااائر أن َّكاااون الكلماااً واحاااد  ذكااارت فاااي موا ااا  مااان القااارآن علاااى لفاااى واحاااد 

فلفااى كاال كلمااً ذكاارت فااي مو اا  د ،  وأريااد بكاال مجنااى  ياار ا خاار، وحركااً واحاا
جنااى  ياار وَّفسااير كاال كلمااً بمكلمااً المااذكور  فااي المو اا  ا خاار، نىاار  للفااى ال

والوجااول اساام للمجاااني فمااذا  ،فاانذن النىااائر اساام ل لفاااى مجنااى ا خاار  هااو الوجااول،

                                                 

، إلا ح الوجاول 8( ينىر ما ألف في هذا المو وض : الوجول والنىائر فاي القارآن الكاريم لماارون بان موساى ص  1)
، 44، نزهً ا عين النواىر في علم الوجاول والنىاائر البان الجاوز  ص3ني صوالنىائر في القرآن الكريم للدام ا

 .111ص 1،  البرهان في علوم القرآن للزركدي ج81
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كَّااب الوجااول  ا لاال فااي و اا  كَّااب الوجااول والنىااائر والااذ  أرادل الجلماااء بو اا 
وأناه لايس الماراد بماذل  لماذل النىاائر أن مجانيماا َّخَّلاف، والنىائر أن يجرفوا الساام 
 .(1)اللفىً ما ُأريد با خر  

كلفااى عااد  يفااالوجول اللفااى المدااَّرك الااذ  يسااَّجمل فااي مجاااٍن  :وقااال الزركدااي
المجااني.  فايوالوجاول َّواطئً وقيل يالنىائر فاي اللفاى، يا مًي والنىائر كا لفاى الم

وهم ياذكرون فاي َّلاك كان الجم  في ا لفاى المدَّركً،  نه لو أريد هذا لو جف، 
 ،فيججلااون الوجااول نوعااًا  قسااام ،الكَّااب اللفااى الااذ  مجنااال واحااد فااي موا اا  كثياار 

والنىائر نوعًا آخر كا مثال وقد ججل بج مم ذلك من أنواض مججزات القرآن حي  
لاى عدارين وجماًا أو أكثار أو أقال وال يوجاد ذلاك فاي كانت الكلمً الواحد  ََّّلرف إ

 .(1)ك م البدري 
مقاَّااال بااان  وذكااارليف فرعاااًا مااان فاااروض علااام الَّفساااير، َوُعاااد  هاااذا اللاااون مااان الَّاااأ

لقاارآن وجوهاااًا لرجااال فقيمااَا كاال  الفقاااه حَّااى يااار  ل: يال يكااون اسااليمان حااديثًا مرفوعااااً 
 .(7)كثير ي 

ىااااائري لجاااااءت يالوجااااول والنريم بكَّااااب لكااااولااااو انَّفاااا  مَّرجمااااو مجاااااني القاااارآن ا
ينمااا َّخَّلااف مواقجمااا إذ نىاار مجىمماام إلااى الكلمااً الواحااد  حَّرجماااَّمم أكثاار دقااً، 

وفسارها َّفسايرًا واحادًا علاى الار م مان َّجادد مجانيماا بحساب ساياقما فاي نىر  واحد ، 
 النص القرآني.

                                                 

 .87( نزهً ا عين ص 1)
،  141ص 1، ونقاال الساايوطي هااذا الكاا م فااي اإلَّقااان فااي علااوم القاارآن ج111ص 1( البرهااان فااي علااوم القاارآن ج1)

 .151ص 4ينىر مججم ملنفات القرآن الكريم ج،  و 514ص 1ومجَّرك ا قران ج
،  مقدماااً 515ص 1،  مجَّااارك ا قاااران ج141ص 1، اإلَّقاااان ج117ص 1( ينىاار البرهاااان فاااي علاااوم القااارآن ج7)

 .17ص 1،  البحر المحيط ج84ا دبال والنىائر ص
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ب اللااه كَّااا ودراسااً بجاا  ا لفاااى القرآنيااً فااي ثاا   َّرجمااات إنجليزيااً لمجاااني
ْىمر اخَّ ف المَّارجمين  نمام لام يلادروا مان منطلا  واحاد،  ولام َّو ح ذلك، وَُّ 

ن حاولوا االقَّراب من دالالت ا لفاى القرآنيً.  يرججوا إلى كَّب يالوجول والنىائري وا 
 وهذل الَّرجمات هي:

وَّقااديم  J.M.Rodwellَّرجمااً ج. م. رودياال  -The Koranالقاارآن  -1
 وهما إنجليزيان. G.Margoliouthج. مر ليو  

َّرجماً عبداللاه  The Glorious Kuranَّرجماً مجااني القارآن الكاريم  -1
 وهو مسلم. Abdallah Yousuf Aliيوسف علي 

 َّرجمً مجاني القرآن الكريم -7

Translation of the meaning of the 

Glorious Kuran  رداايد سااجيد كسااابRashid 

Said Kassab  .وهو مسلم 
الااث ُ  لمجاااني القاارآن الكااريم كاال االَّفااا  فااي َّحديااد  لاام ََّّفاا  هااذل الَّرجماااتو 

المجنى القرآني حينما َّأَّي اللفىً الواحاد  فاي عاد  آياات. وقاد اَّ اح ذلاك باالرجوض 
 إلى:

 ل بن سليمان الباخي.والنىائر في القرآن الكريم لمقاَّا دبال  -1
 الوجول والنىائر في القرآن الكريم لمارون بن موسى. -1

فاااااي القااااارآن الكاااااريم للفقياااااه  ح الوجاااااول والنىاااااائر قااااااموس القااااارآن أو إلااااا -7
 ي.الدام ان

 نزهً ا عين النواىر في علم الوجول والنىائر البن الجوز . -4
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ى، و ح اااالكَّاااب وهاااي: اللبااااس، والمااار ، والواخَّياااار خماااس ماااواد مااان هاااذل 
اللاااف، والزخااارف، ومقارنَّماااا بماااا جااااء فاااي الَّرجماااات الاااث   مجااااني كَّااااب اللاااه، 

لَّو اايح، وساايكون الوقااوف علااى داللااً ا لفاااى وحاادها، ولاالَّما َّو ااح ذلااك كاال  ا
لااائ  يبَّجاااد البحااا  عااان  ؛باااالمجنى الاااذ  أرادل البياااان القرآناااي ال أسااالوب المَّااارجمين

 المدف الذ  سجى إليه.
 اللباس -1

 .(1)َّفسير اللباس على أربجً وجول 
باساوا ََّلْ  يوال (:41ا ول: يلبسون يجناي يخلطاون كقولاه َّجاالى فاي ساور  البقار  )

ي يجني  ال َّخلطوا. الح   بالباطلا
نا  (:31وقوله في آل عمران ) ؟ي لا  َم َّخلطون. يلاَم ََّْلباسون  الح   بالباطلا
يمااااَنمم بىلااامي يجناااي: لااام يالاااذين آمناااوا ولااام َيْلباساااوا إ (:81وقولاااه فاااي ا نجاااام )
 .(1)يخلطوا اإليمان بالدرك 

 م مجناها إلى اإلنجليزيً؟ هذل ث ُ  آيات جاءت بمجنى الخلط فكيف َُّرج
 قال رودويل في مجنى ا يً ا ولى:

 .يAnd clothe not the truth with Falsehoodي
 ي.And cover not truth with Falsehoodي وقال عبدالله يوسف:

                                                 

لادام اني       ص ، قاامون القارآن ل47، الوجاول والنىاائر لماارون ص 115( ينىر ا دبال والنىاائر لمقاَّال ص 1)
 .518، نزهً ا عين البن الجوز  ص414

، لسااان الجاارب )لاابس(، 443، المفااردات فااي  ريااب القاارآن ص77ص 1، ج185، 44ص 1( ينىاار الكداااف ج1)
، 441ص 1، ج134ص 1، البحاااااااار المحاااااااايط ج141، َّحفااااااااً ا رب ص 143، 7ص 1مجَّاااااااارك ا قااااااااران ج

 .131ص
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 وقال رديد سجيد كساب:
" Do not cover the truth (which sent down) with the 

Falsehood (which you have fabricated)". 

الخالاً بالثيااب واساَّجمل ا خاران  Clotheذكر رودويل في هذل ا ياً كلماً 
فاي حاين أن مجناى يَّلبساواي هناا الخلاط  ،الدالً على اإلكساء والَّ طيً coverكلمً 

 وهو ما ذكرَّه كَّب الوجول والنىائر والَّفاسير والمجاجم.
 .(1)ست الديء بالديء خلطَّهي الزمخدر : يلب لقا
 .(1)ب ا لفماني: ييقال في ا مر لْبسه أ  الَّباسي الرا  قالو 

يالل ااْبس والل ااَبس: اخااَّ ط ا ماار، لاابس عليااه ا ماار  وفااي لسااان الجاارب )لاابس(:
فااالَّبس إذا خلطااه عليااه حَّااى ال يجاارف جمَّااه ... والَّاابس عليااه ا ماار  ،يلبسااه لبساااً 

 أ  اخَّلط وادَّبهي.
 وقال رودويل في مجنى ا يً الثانيً:

"Why clothe ye the truth with falsehood" 

 ي.Why do ye clothe truth with falsehoodي :وقال عبدالله
 ي.Why do you cover right with wrongي وقال رديد:

مساَّجمً   coverوَّخل اى عبداللاه عان  clotheعاد رودويل في هذل ا يً إلى 
clothe   ًوَّمساااك ردااايد بكلماااcover ى ال َُّجطاااي مجناااى الخلاااط إاّل وهاااذل ا لفاااا

 َّجوزًا.
                                                 

 .44ص 1( الكداف ج1)
 .443( المفردات ص1)
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 .(1)قال السيوطي: يَّلبسون: َّخلطوني
 وقال رودويل في مجنى ا يً الثالثً:

 They who believe and who clothe not their faith withي

errorي 
 وقال عبدالله:

 ."it is who believe and confuse not their belief with wrongي

 وقال رديد:
 those who believe and who do not cover their belief withinي

justice". 

وكاان عبداللااه أكثاار  coverوأعااد رداايد كلمااً  clotheاساَّجمل رودوياال كلمااً 
وهااي أقاارب إلااى مااا  ،الَّااي َّاادل علااى الخلااط confuseاسااَّجمل كلمااً  دقااً منممااا إذ

 جاء في ا يات الث  .
 .(1)م بمجليً َََّفس قممي يأ  لم يخلطوا إيمانم قال الزمخدر :

(: يُهان  لبااس  183الثاني: اللباس يجني الس َكن، كقوله َّجالى فاي ساور  البقار  )
ي يجني يسكن لمني.  لكمي يقول: نسانكم َسَكن لكم يوأنَّم لاباس  لمن 

 َجَل لُكم الليَل لباسًاي يجني َسَكنَا.جيَوُهَو اّلذ  َ  (:43وقوله في الفرقان )
 .(1)يوَجَجْلنا الليَل لباسًاي يجني سكنًا  (:11لنبأ )وقوله في ا

                                                 

 .7ص 1( مجَّرك ا قران ج1)
 .77ص 1( الكداف ج1)
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 هذل ث   آيات جاءت بمجنى السكن، فكيف َُّرجم مجناها؟
 قال رودويل في مجنى ا يً ا ولى:

 .يthey are your garment and ye are their garmentي
 they are your garments and you are theirي وقااال عبداللااه:

garments.ي 
 they are cover for you and you are covers forال ردايد: يوقا

them.ي 
وهاااااي الثاااااوب أو الااااارداء  Garmentَّااااارجم رودويااااال وعبداللاااااه الس اااااَكن بكلماااااً 

الدالً على ال طاء وليس هاذا مجناى الس اَكن فاي ا ياً   coverواسَّجمل رديد كلمً 
ْن حملما الزمخدار  علاى الَّدابيه فقاال: ن ويداَّمل المارأ  يجَّنقاايلماا كاان الرجال و  وا 

 .(1)حبه في عناقه ُدب َه باللباس المدَّمل عليهي كل  واحد منمما على لا
لباسااًا ماان حيااُ  أنااه يمنجمااا ويلااد ها عاان  يججاال الاازوج لزوجااه وقااال الرا ااب:

ي فسماهن  لباسًا كماا ساماها يُهن  لاباس  لكم وأ فجل القبيحي وقال َّجالى: نَّم لاباس  لمن 
 الداعر:

ًٍ إزار   فادً  لك من أخي ثق
ومااا جاااء فااي كَّااب الوجااول والنىااائر أكثاار دقااً وأحساان َّفساايرًا  ن  اللباااس فااي 

 هذل ا يً مجناها يالس َكني.

                                                                                                                        

، 514ص 1، ج44ص 1، البحااار المحااايط ج443، المفاااردات ص548ص 4، ج134ص 1( ينىااار الكدااااف ج1)
 ، لسان الجرب )لبس(.411ص 8ج

 .134ص 1( الكداف ج1)
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 وقال رودويل في مجنى ا يً الثانيً:
 يHe it is who ordaineth the night as a garmentي

 ي.and he it is who makes the night as a robeي وقال عبدالله:
 it is he who has made the night as a cover (forي وقاال ردايد:

you).ي) 
واساَّجمل  ،كماا اساَّجملما فاي ا ياً  ا ولاى Garmentاسَّجمل رودويال كلماً 

. وهاذل  coverوو   رديد كلماً  ،الَّي هي الثوب أو الرداء robeعبد الله كلمً 
ا ُأريااد بمااا  المجاااز، وقااد حملمااا الزمخداار  الكلمااات بجيااد  عاان مجنااى الس ااَكن إال إذ

 .(1)ه ما يسَّر من ى م الليل باللباس الساَّري يَدبّ  فقال: هعلى الَّدبي
 وقال رودويل في مجنى ا يً الثالثً:

 ي.and ordained the night as mantleي
 ي.and made the night as a cover to youي وقال عبدالله:
 ي.and the night to coveringوقال رديد: ي

الَّاااااي هاااااي ال طااااااء أو الحجااااااب واساااااَّجمل  mantleاساااااَّجمل رودويااااال كلماااااً 
والفااار  كبيااار باااين هاااذل الكلماااات  coverوذكااار ردااايد الفجااال  coverعبداللاااه كلماااً 

راحااً واطمئنااان وحنااان وهااذا مااا ال والس ااَكن الااذ  قلاادل القاارآُن الكااريم. وفااي الس ااَكن 
 أو ال طاء.َّنديه كلمً أخر  َّدل على الكساء 

فذلك كقوله َّجالى في سور   ا عراف  ،الثال : اللباس يجني الثياب الَّي َُّْلَبُس 
 يَقْد اْنزلنا َعليكم لاباسًا ُيوار  َسْوءاَّاكم َوريدًاي يجني الثياب. (:11)

                                                 

 .117ص 7( الكداف ج1)
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ْسََّبرٍ ي يجني الثياب 57وقوله في الدخان ) ُن ُسْنُدٍس وا   .(1)(:يَيْلَبسون ما
 بمجنى الثياب فكيف َُّرجم مجناهما؟وهاَّان آيَّان جاءَّا 

 ويل في مجنى ا يً ا ولى:قال رود
"Now have we sent down to you raiment to hide your 

nakedness and splendid garments". 

 وقال عبدالله:
"we have bestowed raiment upon to you to cover your 

shame, as well as to be an adornment to  you". 

 وقال رديد:
"we have sent down clothing to you to hide your shame 

and to adorn you". 

وهاااي مناسااابً  ن مجناهاااا اللبااااس الاااذ  ُياااوار   raimentذكااار رودويااال كلماااً 
لكلمً يريداي وحذا حذول عبدالله في الكلمً ا ولاى وذكار  garmentsالس ْوَءَ  وذكر 
adornment ي الزينااااً أو الحليااااً واسااااَّجمل رداااايد الَّااااي ََّْجنااااclothing  وافجاااال

adorn ًوكااان الث ثااً قااريبين ماان داللااً اللباااس  ،الااذ  ياادل  علااى الحليااً أو الزيناا
 المذكور في ا يَّين.

قاااااال الزمخدااااار : يأ  أنزلناااااا علااااايكم لباساااااين: لاباساااااًا ُياااااوار  َساااااْوءاَّاكم ولباساااااًا 
 .(1)ُيزينكمي

                                                 

 اللسان )لبس(. 443، المفردات ص41ص 8وج 181ص 4، البحر المحيط ج31 1( ينىر ا لكداف ج1)
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يقاد أنزلناا علايكم  :واللابس: ماا ُيْلاباس قاال َّجاالى وسياللباس واللب وقال الرا ب:
لباسااًا ُيااوار  َسااْوءاَّاكم وريداااي وججاال اللباااس لكاال مااا ُي طااى ماان اإلنسااان عاان قباايحي 

(1). 
 ي.clothed in silk and richest robesي وقال رودويل في مجنى الثانيً:

 ي.dressed in fine silk and in rich robeي ه:للوقال عبدا
 ي.they shall wear clothes of fine and thick silksي رديد:وقال 

مجبر  عن المجنى القرآني عناد  clothe, dressed, clothedجاءت الكلمات 
المَّاارجمين الث ثااً،  ن المجنااى كااان وا ااحًا ولاايس فااي الَّجبياار القرآنااي مجاااز أو 

 مااار علااااى َّدااابيه فاااي ا يااااات ا خااار  الَّااااي وردت فيماااا كلمااااً ياللبااااسي فاااااخَّلط ا
 المَّرجمين الث ثً.

(: يولاباااُس 11الراباا : يجنااي الجماال اللااالح كقولااه َّجااالى فااي سااور  ا عااراف )
 .(1)الَّقو ي يجني الجمل اللالح

 فكيف َُّرجم مجناها؟ ،هذل آيً واحد 
 ي.But the raiment of piety- this is bestي قال رودويل:

 But the raiment of righteousness that is theوقاال عبداللاه:ي

best.ي 
 وقال رديد:

 ي.But the clothing of the righteousness is better (for you)ي
                                                 

 .443( المفردات ص1)
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 clothingواساااَّجمل ردااايد كلماااً  raimentاساااَّجمل رودويااال وعبداللاااه كلماااً 
وهي َّرجمً حرفيً ال  َّدل  على مجنى ياللباسي في ا يً الذ  هاو الجمال اللاالح. 

وحملمااا  (1)يلباااس الااورض والخداايً ماان اللااهي فااي َّفساايرها:وكااان الزمخداار  قااد قااال 
 .(1)يوججل الَّقو  لباسًا على طري  الَّمثيل والَّدبيهي  فقال: ،الرا ب على الَّمثيل

 وقال ابن منىور في اللسان: ي ولباس الَّقو : الحياءي.
 المرض -2

 :(7)َّفسير المر  على أربجً وجول 
يفااي قلااوبمم  (:11فااي سااور  البقاار  )ا ول: الماار  يجنااي الدااك كقولااه َّجااالى 

 ًا.َمَر   فزاَدهم اللُه مر ًاي يجني دكّ 
يوأّمااا الااذين فااي قلااوبامم َمااَر ي يجنااي دااكًا يفَااَزادَّمم  (:115) وقولااه فااي الَّوبااً
 راْجسًا إلى راْجسممي.

ي يَرأي (:11وقوله في يالذين كفرواي في سور  محمد ) ت الذيَن فاي ُقلاوبامم ًمار  
 .   (4)نىرون إليكيدكًا يي يجني

جااااءت بمجناااى الداااك  –ونحوهاااا كثيااار فاااي القااارآن الكاااريم  –هاااذل ثااا   آياااات 
 فكيف َُّرجم مجناها إلى اإلنجليزيً؟

 قال رودويل في مجنى ا يً ا ولى:
                                                 

 .31ص 1( الكداف ج1)
 .443( المفردات ص1)
، نزهااااً ا عااااين 471، قااااموس القاااارآن ص78، الوجاااول والنىااااائر لمااااارون ص111( ينىااار ا داااابال والنىااااائر ص7)

 .544ص
، اللسااان )ماار ( مجَّاارك ا قااران 411، المفااردات ص153ص 4، ج154ص 1. د45ص 1ج ( ينىاار الكداااف4)

 .81ص 8، ج111ص 5، ج58ص 1، البحر المحيط ج547، 55ص 7ج 117ص 1ج
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 Diseased are their hearts, and that disease hath Godي

increased to them". 

 وقال عبدالله:
 in their hearts is disease and God has increased theirي

diseaseي. 
 وقال رديد:

 they are sick at heart, wherefore Alla had offlicted themي

with more sickness". 

 sickوَّرجمماا ردايد بكلمااً  diseaseَّارجم رودويال وعبداللاه يالمار ي بكلماً 
يالداااااكي. وكاااااان  وهاااااذل َّرجماااااً حرفياااااً للمااااار  الجاااااام، والمقلاااااود فاااااي هاااااذل ا ياااااً

 ،ياساااَّجمال الماار  فااي القلااب يجاااوز أْن يكااون حقيقااً ومجاااازاً  الزمخداار  قااد قااال:
فالحقيقاااً أن ُياااراد ا لااام كماااا َّقاااول: فاااي جوفاااه مااار ، والمجااااز أن ُيساااَّجار لااابج  

والحسااد والمياال إلااى  المجالااي والجاازم عليمااا  أعاارا  القلااب كسااوء االعَّقاااد وال االّ 
 ،ا هاو فسااد وآفاً دابيمً باالمر و يار ذلاك مّما واسَّدجار المو  والجبن وال اجف

كما اسَّجيرت اللحً و الس مً في نقائ  ذلك. والمراد به هنا ما في قلاوبمم مان 
 .(1)والحسد والب  اءي  سوء االعَّقاد والكفر أو من ال لّ 

يعبار  عن  الرذائل كالجمال والجابن والبخال والنفاا  و يرهاا مان  وقال الرا ب:
 .(1) الرذائل الخلقيًي

                                                 

 .45ص 1( الكداف ج1)
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ي يفااي قلااوبامم َمااَر    الدااك ومنااه قولااه َّجااالى: :يالماار  وفااي اللسااان )ماار (:
 ونفا  و جف يقيني. أ : دكّ 

وقال السايوطي: ييحَّمال أن يكاون حقيقاً وهاو ا لام الاذ  يجدوناه مان الخاوف 
 .(1)و يرل وأن يكون مجازًا للدك أو الحسدي 

 وقال رودويل في مجنى ا يً الثانيً:
 But as to those in whose hearts is a disease it will addي

doubt to doubt to their doubt". 

 وقال عبدالله:
 But those in whose hearts is disease it will add adoubt toي

their doubt". 

 وقال رديد:
 But to those who are sick at heart it only adds more filth toي

what is already in them". 

 diseaseولام يخارج الث ثاً عمااا ذكارول فاي ا ياً السااابقً وهاو اساَّجمال كلمااً 
وهماااا بجيااادَّان عااان المجناااى المقلاااود وهاااو الداااك كماااا فسااارها منلفاااو  sickوكلماااً 

 الوجول والنىائر والكَّب ا خر .
 وقال رودويل في مجنى ا يً الثالثً:

 thou mayset see the diseased of heart look toward theeي

with a look of one on whom the shadows of death have fallen". 

                                                 

 .111ص 1( مجَّرك ا قران ج1)
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 :الله عبد وقال
 thou wilt see those in whose hearts is a disease  looking at ي

thee with a look of one in swoon at  approach of death". 
 

 وقال رديد:
 you could see those who are sick at heart look at you onي

who has lost consciousness before death". 
ذكاار المَّرجمااون الث ثااً مااا ذكاارول فااي ا يَّااين السااابقَّين وكااان الزمخداار  قااد 

 .(1)يهم الذين كانوا على حرف  ير ثابَّي ا قدامي  قال:
َ  (: يَفَيْطَما71كقوله َّجالى فاي ساور  ا حازاب ) .الثاني: المر  يجني الفجور

ي يجني الفجور.  الذ  في َقْلباها َمَر  
ي. 11وقوله في آخر السور  ) (:يَلئاْن َلم َيْنََّها المنافقوَن والاذين فاي قلاوبامم َماَر  

 .(1)يجني الفجور 
 هاَّان آيَّان جاءَّا بمجنى الفجور فكيف َُّرجم مجناهما؟

 قال رودويل في مجنى ا يً ا ولى:
 ."Last that man of an unhealthy heart should lust after youي

 وقال عبدالله:

                                                 

 .153ص 4( الكداف ج1)
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 Lest on is whose heart is a disease should be moved withي

desireي 
 ي.Lest any one is sick at heart becomes hopefulي وقال رديد:

وهاي قريباً مان المجناى واساَّجمل  unhealthy heartاساَّجمل رودويال عباار  
وهمااا كلمَّااان عامَّااان َّاادالن علااى  sickوذكاار رداايد كلمااً  diseaseعبداللااه كلمااً 

يَفَيْطَما  الاذ  فاي قْلبااه َماَر    المر ، والمقلود في ا يً الفجور قال الزمخدر :
 .(1)أ  رايبً وفجوري  

 وقال رودويل في مجنى ا يً الثانيً:
 .".… if the Hypocrites and men of Tainted heartي

 وقال عبدالله:
 Truly if Hypocrites and those in whose hearts is aي

diseases". 

 should the Hypocrites and those who are sick atي وقاال ردايد:

heart.ي 
  أو الفاسااد أو الجفاان، وهااذا بمجنااى الملااوّ   taintedاسااَّجمل رودوياال كلمااً 

   او و  diseaseقريب من مجنى الفجور الاذ  ََّاُدل  علياه ا ياً، واساَّجمل عبداللاه 
 وهاَّان كلمَّان ال َّدال ن على المراد. sickرديد كلمً 

                                                 

 .414ص 7( الكداف ج1)
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: يالااذين فااي قلااوبمم ماار : قااوم كااان فاايمم  ااجف إيمااان وقلااً قااال الزمخداار 
يَفَيْطَما  الاذ  فاي َقْلبااه  وقيال: هام الزناا  وأهال الفجاور مان قولاه َّجاالى: .ثبات علياه
ي   .(1)َمَر  

ْن ُكْناَُّم  (:47فاي ساور  النسااء ) : المر  يجني الجراحً كقوله َّجالىالثال  يوا 
 َمْرَ ى أو على َسَفٍري يجني إن كنَّم َجْرَحى أو على سفر.

ْن كنَُّم َمْرَ ى أو على َسَفٍري  (:1وقوله في المائد  )  .(1)يوا 
 هاَّان آيَّان مجناهما الجراحً فكيف َُّرجم مجناهما؟

 ي.…if ye be sick or on joureyيقال رودويل في مجنى ا يً ا ولى: 
 ي.if you are ill or on ajourneyي وقال عبدالله:
 ي.if you are sick of on a travelي وقال رديد:

وهماا كلمَّاان َّادالن  ill   عبدالله كلمً و و  sickو   رودويل ورديد كلمً 
علااى الماار  عامااً والمااراد فااي ا يااً يالَجْرَحااىي وكااان الزمخداار  قااد فساارل بمجنااى 

إذا عادموا المااء ل اجفا حاركَّمم وَعْجازهم عان الولاول إلياه فلمام ي يالمر ىي قال:
 .(7)مواي أن يَّيمّ 

 وقال رودويل في مجنى ا يً الثانيً:
 ي.…But if ye are sick or on a journeyي

 ي…But if you are ill or on a journeyي وقال عبدالله :

                                                 

 .447ص  7( الكداف ج1)
 اللسان )مر (. 413، 158ص 7، البحر المحيط ج434، 748ص 1( ينىر الكداف ج1)
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 ي …But if you are on travelوقال رديد : ي
عبداللااه مااا ذكاارال فااي ا يااً السااابقً وهااو بجيااد عمااا ذكاارل منلفااو ذكاار رودوياال و 

 الوجول والنىائر، وَّرك رديد الكلمً.
َماْن كاان يفَ  (:184الراب : يجني جمي  ا مرا  كقولاه َّجاالى فاي ساور  البقار  )

نُكْم مري ًا أو على َسَفٍري يجني جمي  ا وجاض.  ما
جف (:41وقوله في الَّوبً ) وال على الَمْرَ ىي يجني من كان اءا يليس على ال  
 .(1)به ديء من مر  

 فكيف َُّرجم مجناهما؟ ،هاَّان آيَّان مجناهما المر  بجينه
 ا ولى:قال رودويل في مجنى ا يً 

 .ي…But he among you who shall be sick or on a journeyي
 ي…But if any of you is ill or on a journeyي وقال عبدالله:

 ي.…if one is sick or on a journeyي يد:وقال رد
وهاااو ماااا ينساااجم  illواساااَّجمل عبداللاااه كلماااً  sickذكااار رودويااال وردااايد كلماااً 

ومجنى ا يً؛  ن  المار  هناا يجناي جميا  ا وجااض. قاال الزمخدار  يهاو المار  
 .(1)الذ  يجسر مجه اللوم ويزيد فيهي 

 وقال رودويل في مجنىى ا يً الثانيً:
 "…it shall be no crime in the weak and in the sickي

                                                 

، اللسااااان 411، المفااااردات ص85ص 5، ج71ص 1، البحاااار المحاااايط ج171، 131ص 1( ينىاااار الكداااااف ج1)
 )مر (.
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 there is no blame on those who are infirm orي وقاال عبداللاه:

ill…ي 
 ي.…No sin attaches to the weak, the sickي وقال رديد:

إذ اساَّجمل رودويال وردايد كلماً  ،لم يخرج المَّرجمون الث ثً عان مجناى ا ياً
sick ًواسَّجمل عبدالله كلم ill .وهما َّدالن على المر  الجام أو المر  بجينه 

 الضحى -7
 .(1)َّفسير ال حى على ث ثً وجول 

اا (:48ا ول: ال احى يجناي النمااار كقولاه َّجاالى فااي ساور  ا عاراف ) َن يأَو أما
 هم َيْلَجبون؟ي يجني نمارًا والنمار أجم .أهُل الُقر  أن يأَََّيُمْم بأُسنا ُ حًى و 

ًا وأْن ُيْحَدَر النااُس ُ احًىي يجناي  :(54وقوله في طه ) ُدكم يوُم الزين يقال موعا
 .(1)نمارًا وهو النمار أجم  

 هاَّان آيَّان جاءَّا بمجنى النمار أجم  فكيف َُّرجم مجناهما إلى اإلنجليزيً؟ 
 قال رودويل في مجنى ا يً ا ولى:

 were the people of those cities secure that our wrath wouldي

not light on them in broad day, while they were disporting 

themself". 

 وقال عبدالله:
                                                 

، نزهاً ا عااين 83، الوجاول والنىاائر للاادام اني ص143، الوجااول والنىاائر لمااارون ص151ا دابال النىاائر ص (1)
 .744ص

، البحااااار  117ص 1اللساااااان ) اااااحا(، مجَّااااارك ا قاااااران ج 141، المفاااااردات ص115ص 1( ينىااااار الكدااااااف ج1)
 .154ص 144ص 4المحيط ج
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 or else did they feel secure against its coming in broad dayي

light while they played about care- free". 

 :رديدوقال 
 or were the dwellers of cities reassured that ourي

punishment would not come to them in the forenoon while 

they are  playing ". 

 

وهاي قريباً مان المجناى  Broad day lightاساَّجمل رودويال وعبداللاه عباار  
وَّجنااي  forenoonالقرآنااي،  نمااا َّاادل علااى و ااح النمااار، واسااَّجمل رداايد كلمااً 

 موفقً.وهي كلمً  –أ  من اللباح إلى الىمير   -لدر النمار  
اسااام ل اااوء الدااامس إذا أدااارقت  -فاااي ا لااال –يال اااحى  وقاااال الزمخدااار :

 .(1)وارَّفجتي 
 .(1)يال حى انبساط الدمس وامَّداد النماري  وقال الرا ب:

 يال حى من طلوض الدمس إلى أن يرَّف  النماري. :(وفي اللسان ) حا
 وقال رودويل في مجنى ا يً الثانيً:

 He said: on the feast day be your meeting and in broadي

daylight let the people be assembled". 

 وقال عبدالله:
                                                 

 .115ص 1( الكداف ج1)
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 Moses said: your tryst in the day of festival and let the ي

people be assembled when the sun is will up".  
 :رديدوقال 

 ,Mosa said: Your appointed time is the day of decorationي

that the people may be gathered after sun rise". 

 Theاساَّجمل رودويال ماا اساَّجمله فاي ا ياً الساابقً واساَّجمل عبداللاه عباار  

sun is will up  وهذا َّجبير ال يحدد ما قبل الىمير  َّحديدًا دقيقًا، وهو قرياب مان
 وليس فيما َّحديد. after sun riseمجنى ا يً وذكر رديد عبار  

الثاااني:  ااحى يجنااي إذا ََّرّحااَل النمااار أول ساااعً منااه كقولااه َّجااالى فااي سااور  
ي يجني بال حى أول ساعً من النماار إذا يوال  حى والليلا إذا سجى (:1ال حى )

لت الدمس.  َّرح 
ال َعدايً أو ُ احاهاي إيكاأّنمم ياوَم َيَرونماا لَاْم َيْلبثُاوا  (:41وقوله فاي النازعاات )

لت الدمسيجني أول ساعً من   .(1)النمار إذا َّرح 
 فكيف َُّرجم مجناهما؟ ،ساعً من النمار هاَّان آيَّان جاءَّا بمجنى أول

 قال رودويل في مجنى ا يً ا ولى:
 By the noon day brightness and by the night when itي

darkenth". 

 وقال عبدالله:
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 By the glorious morning light and by the night when it isي

still". 

 :رديدوقال 
 Iswear by the forenoon and by the night when it covers theي

earth with darkness". 

الدالً على  ياء منَّلف  noon- day brightnessاسَّجمل رودويل عبار  
النمااار، ولاايس هااذا المااراد؛  ن  يال ااحىي فااي ا يااً هااو أول ساااعً ماان النمااار إذا 

لاااات الداااا مس وربمااااا كااااان عبداللااااه أكثاااار اقَّرابااااًا ماااان المجنااااى إذ اسااااَّجمل عبااااار  َّرح 
gloriuors morning light  فاي حاين و ا  ردايدforenoon  ًوهاي َّادل داللا
 دقيقً على ال حى المقلود.

يالمراد بال حى وقت ال احى وهاو لادر النماار حَّاى َّرَّفا   قال الزمخدر :
 .(1)الدمس وَّلقي دجاعماي 

 ى ا يً الثانيً:وقال رودويل في مجن
 on day when they shall see it, it shall seen to them asي

though they had not tarried in the tomb, longer than its evening 

or its morn." 

 وقال عبدالله:
 The day they see it (it well be) as if they had tarried but aي

single evening or (at most till) the following morn". 

                                                 

 .111ص 4( الكداف ج1)
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 وقال رديد:
 when they see it, it would seen to them that they hadي

remained (in life) only for one night , or for its forenoon". 

وهااي  ال ااحى أو اللااباح واسااَّجمل  mornاسااَّجمل رودوياال وعبداللااه كلمااً 
 عً من النمار.ي مجنى أول ساوهي ال َُّجط forenoonرديد 

ََّاااُدل  داللاااً  (1)يولكااان سااااعً مناااه عدااايَّه أو  اااحالي عباااار  الزمخدااار : ولجااالّ 
 ساعً من النمار. لوا حً على أنه ُيريد به ال حى المجروف وهو أو 

(: 1الثالاااا : ال ااااحى يجنااااي َحااااّر الداااامس كقولااااه َّجااااالى فااااي سااااور  الداااامس )
 يوالد ْمسا وُ حاهاي يجني َحر ها.

ناك ال ََّْىماأ فيماا وال ََّْ اَحىي يجناي: ال يلابك حار  (:114وقوله في طه ) يوا 
 .(1)الدمس وال ينذيكي 

 هاَّان آيَّان جاءَّا بمجنى الحر فكيف َُّرجم مجناهما:
 قال رودويل في مجنى ا يً ا ولى:

 ."By the sun and his noonday brightnessي

 ي.By the sun and his (glorious) splendourي وقال عبدالله:
 ي.I swear by the sun and its lightي وقال رديد:

                                                 

 .554ص 4( الكداف ج1)
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منَّلااف النمااار واسااَّجمل  وهااي الىماار أو noondayاسااَّجمل رودوياال كلمااً 
 lightوهاااي الروعاااً واإلدااارا ، واساااَّجمل ردااايد كلماااً  splendourماااً عبداللاااه كل

 وهذل الكلمات بجيد  عن مجنى يال حىي في ا يً وهي َحر  الدمس.
ولاايس فااي  (1)ها و ااونها: إذا أداارقت وقااام ساالطانماييو ااحا قااال الزمخداار :

 هذا القول إدار  إلى الحر الذ  أرادل الَّجبير القرآني.
 وقال رودويل في مجنى ا يً  الثانيً:

 And that thou shalt not thirst therein neither shalt thouي

parch with heat". 

 Nor to suffer from thirst, nor from the suns"ي وقاال عبداللاه:

heat.ي 
 ي.And that you shall neither feel thirst of heatي وقال رديد:

وهاااي دقيقاااً الداللاااً علاااى الحاااّر قاااال  heatاساااَّجمل المَّرجماااون الث ثاااً كلماااً 
نك ال ََّْىمُأ فيماا وال ََّْ اَحىي    للدمس قال:ي حى ي حى: إذا َّجرّ  الرا ب: يوا 

َن من حّر الدم  .(1)سأ  لك أن ََّّلو 
 -فااااي الل َّااااين مجاااااً  -حى ي اااحىي اااحا الرجاااال و اااا وفاااي اللسااااان ) ااااحا(:

و ااحيًا ألااابَّه الداامس. و ااحى الرجاال ي ااحى  ااحًا إذا ألااابه حاارس   ااحواً 
 الدمسي.

                                                 

 .115ص 4( الكداف ج1)
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ي ااحى فااي الم ااارض فمجنااال  -بكساار الحاااء -ا  ااحىيوأّماا :يوقااال الساايوط
 .(1)هايبرز للدمس وألابه حرّ 

 فالص   -4
 :(1)َّفسير اللف على وجمين 

(ي وُعرُ اوا علاى 48ا ول: لّفًا يجني جميجًا كقوله َّجاالى فاي ساور  الكماف )
 َربَِّك َلّفًاي يجني جميجًا.

 .(7)(: ي فأجمجوا َكيَدكم ُثم ائَُّوا َلّفًاي 14وقوله في طه )
 هاَّان ا يَّان جاءَّا بمجنى يجميجًاي فكيف َُّرجمَّا إلى الل ً اإلنجليزيً؟

  ولى:قال رودويل في مجنى ا يً ا
 ."…and shall be set before thy Lord in ranksي

 وقال عبدالله:
 ."…and they will be marshaled before they Lord in ranksي

 they shall be paraded in lines before yourي وقااال رداايد:

Lord…". 

وهااااي اللااااف ماااان الناااااس أو الجنااااد  ranksاسااااَّجمل رودوياااال وعبداللااااه كلمااااً 
. ولااايس هاااذا مجناااى اللاااف كماااا ذكااار منلفاااو الوجاااول linesردااايد كلماااً واساااَّجمل 

                                                 

 .117ص 1( مجَّرك ا قران ج1)
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نمااااا مجناهااااا يجميجااااًاي ولاااام يبجااااد الزمخداااار  عّماااا يلااااّفًا:  ا ذكاااارول، قااااال:والنىااااائر وا 
 .(1)ملطفين ىاهرين ير  جماعَّمم كما ير  كل واحد ال يحجب أحد أحدًاي  

احااادًا رفاااً: يجاااوز أْن يكاااون كلمااام لااافًا و وفاااي اللساااان )لااافف(: يقاااال ابااان ع
 فيند  الواحد عن الجمي ي. ،ويجوز أْن يقال في مثل هذا يلفًاي ي راد به اللفوف

 وقال رودويل في مجنى ا يً الثانيً:
 .يso muster you craft, then come in orderي

 وقال عبدالله:
 therefore concert your plane and then assemble in (serried)ي

ranks…". 

 Therefore unit your  forces and come as oneي وقاال ردايد:

line.ي 
بمجنى جماعً وهي دالاً علاى المجناى واساَّجمل  orderاسَّجمل رودويل كلمً 

 وليس هذا هو المراد في هذا المو وض. Lineواسَّجمل رديد  ranksعبالله 
 .(1)قال الزمخدر : يأمروا بأن يأَّوا لفًا  نه أهيب في لدور الرائيني 

 يملطفيني. سان )لفف(:وفي الل
 .(7)يثم ائَّوا لفًاي  يولفوف الناس كما قال: وقال السيوطي:

                                                 

 .513ص 1داف ج( الك1)
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يإن   (:4الثاااني: اللااف يجنااي اللااف بجينااه كقولااه َّجااالى فااي سااور  اللااف )
ااب  الااذين ُيقاااَّلون اللّااه الماانمنين عنااد القَّااال يكااأّنمم  يجنااي لاافّ  فااي ساابيله َلااف ًاي ُيحا

ي يجني بنياناً   ملَّلقًا بج ه إلى بج . ُبنيان  َمْرلوص 
لاافوف  ًاي يجناايًا َلاافّ يوجاااء رب ااَك والَملَااُك َلاافّ  (:11وقولااه فااي سااور  الحجاار )

 .(1)الم ئكً يوم القيامً كل أهل سماء على حد ي 
 ا إلى اإلنجليزيً؟بمجنى اللف المجروف، فكيف َُّرجمَّ هاَّان ا يَّان جاءَّا

 قال رودويل في مجنى ا يً ا ولى:
 verily God loveth those who as though they were a solidي

wall, do battle for his cause in serried lines". 

 وقال عبدالله:
 Truly God loves those who fight in his cause in battleي

array as if they were a solid comented structure". 

 وقال رديد:
 Allah likes those who fight in his cause while they are inي

rinks, as if they a well compacted structure". 

وهاي َّادل  arrayوهاي دقيقاً واساَّجمل عبداللاه  Linesاسَّجمل رودويل كلماً 
 وهذا لحيح. rinksعلى َّنىيم لفوف الجند واسَّجمل رديد 
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ير فرجً وال مم من  ين أو ملفوفين كأنمم في َّرالّ ًا لافّ يلفّ  قال الزمخدر :
 .(1)خللي 

اااب  الاااذين يقااااَّلون فاااي سااابيله لااايإن  ال يوأماااا قولاااه َّجاااالى: وقاااال السااايوطي: ه ُيحا
نماا المقلاود باه الثباوت والجاد   ،منا أناه لايس الماراد باه نفاس الَّلااًاي فقد قدّ لفّ  وا 

 خ فًا لمن قال: إن قَّال الرجالً أف ل مان قَّاال الفرساان؛  ن  الَّاراّص  ،الَّفي الق
يمكن أكثر مما يمكن للفرسان. قال ابان عطياً: وهاذا  اجيف خفاي علاى قائلاه  فيه

 .(1)مقلد ا يًي 
 وقال رودويل في مجنى ا يً الثانيً:

 ."and thy Lord shall come and angels rank on rankي

 and thy Lord cometh and his angels rank uponي وقاال عبداللاه:

rank". 

 and your Lord and the angels shall come lineي وقاال ردايد:

after line". 

وهاذا لاحيح  lineواسَّجمل رديد كلماً  rankاسَّجمل رودويل وعبدالله كلمً 
  نه المقلود في ا يً.
ًا بجاااد ون لااافّ ًا: ينااازل م ئكاااً كااال ساااماء فيلاااطفّ يَلاااّفًا َلااافّ  قاااال الزمخدااار :

 .(7)واإلنسي  ين بالجنّ قلف محد
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 .(1)يني ملطفّ  يأ  وقال الرا ب:
 الزخرف -5

 :(1)َّفسير الزخرف على ث ثً وجول 
يَولابياااوَّمم  (:75-74ا ول: يجناااي الاااذهب كقولاااه َّجاااالى فاااي ساااور  الزخااارف )

 ن وُزْخرفًاي يجني ذهبًا.و ئأبوابًا وُسررًا عليما يََّكا 
 .(7)(:يأَو يكوَن لك بيت  من ُزْخُرٍفي يجني من ذهب47وقوله: في اإلسراء )

  يَّان جاءَّا بمجنى الذهب فكيف َُّرجمَّا إلى اإلنجليزيً؟هاَّان ا
 قال رودويل في مجنى ا يً ا ولى:

 and doors of silver to thief houses, and couches of silver toي

recline on, and ornaments of gold". 

 وقال عبدالله:
 and silver doors to their houses and thrones (of silver) onي

which they could recline, and also adormments of gold". 

 وقال رديد:

                                                 

 .181( المفردات ص1)
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 and (we would have provided) thief houses with (silver)ي

doors and sofas on which they would recline, and (we would 

have provided them with) gold". 

 بقً لمجنى  ا يً.وهي هنا مطا goldاسَّجمل الث ثً كلمً 
والزخاارف الزينااً و  ،يوججلنااا لماام زخرفااًا أ  زينااً ماان كاال داايء قااال الزمخداار :

 .(1)الذهبي 
 .(1)يالزخرف: الذهبي  وقال أبو حيان:
 .(7)قً ومنه قيل للذهب زخرفي يالزخرف الزينً المزوّ  وقال الرا ب:

ب هاذا هاو يالزخارف: الزيناً. ابان سايدل: الزخارف: الاذه وفي اللسان )زخارف(:
بيااات مزخااارف ور باااه. و ز ل ماااثااام دااابه كااال مماااوّ  ،ثااام سااامي كااال زيناااً زخرفااااً  ،ا لااال

 -ن فقاد زخارف. وفاي الحادي  النبايّيا  وزُ وّ كمله وكل ما زُ وزخرفً.  البيت: زينً وأ
- َّحي قال: الزخرف همنا نقوش وَّلاوير ى أمر بالزخرف فنلم يدخل الكجبً ح

يولبياوَّمم  قولاه َّجاالى: ما حَّى ُحَّ ت. ومناهوكانت بالذهب فأمر ب ،َّزين بما الكجبً
اء: الزخارف الاذهب وجااء فاي الَّفسااير: ون وُزْخُرفاًاي قاال الفارّ ئاأبواباًا وُساررًا عليماا يَّك

 إنا نججلما لمم من ف ً ومن زخرفي.
 ي.of thou have a house of goldي وقال رودويل في مجنى ا يً الثانيً:

 ي.or thou have a house adorned with goldي وقال عبدالله:
 ي.or you have a house of goldي وقال رديد:
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 وهي دقيقً في هذا المو  . goldاسَّجمل المَّرجمون الث ثً كلمً 
 .(1)يمن زخرف: من ذهبي  قال الزمخدر :
 .(1)يبيت من زخرف: ا  ذهب مزو ي  وقال الرا ب:

يحَّّااى إَذا  (:14يااونس )الثاااني: الزخاارف يجنااي الحساان كقولااه َّجااالى فااي سااور  
فكياااف  ،فاااالزخرف فاااي هاااذل ا ياااً الحسااان (7)أَخاااَذتا ا ْرُ  ُزْخُرَفمااااي يجناااي حسااانما

 َُّرجمت إلى الل ً اإلنجليزيً؟
 ويل في مجناها:قال رود

 ي.till the earth hath received its golden raimentي
 till the earth is clad with its golden" وقاااال عبداللاااه:

ornament….ي 
 ي.…and when earth is decorated there withي وقال رديد:

ولاايس هااذا  .وهااي الثياااب الذهبيااً golden raimentاسااَّجمل رودوياال عبااار  
 goldenمجناها في ا يً إال إذا قلد بما المجاز أ  حلً ذهبيً واسَّجمل عبدالله 

ornament ًن كاناااات كلمااااً وهااااذا قريااااب ممااااا ذكاااارل ا ول  ،وهااااي الزينااااً الذهبياااا وا 
ornament  أقاااارب إلااااى المجنااااى ماااانraiment  واسااااَّجمل رداااايدdecorated   ا

 زينت وهذا هو المجنى القريب.

                                                 

 .541ص 1( الكداف ج1)
 .111( المفردات ص1)
، البحااار المحااايط 114ص  1، اللساااان )زخااارف(، مجَّااارك ا قاااران ج111، المفاااردات ص113ص 1( الكدااااف ج7)

 .147ص 5ج
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يججلاااات ا ر  آخااااذ  زخرفمااااا علااااى الَّمثياااال بااااالجروس إذا  قااااال الزمخداااار :
 .(1)زينت ب يرها من ألوان الزينًيَّسَّما و َّأخذت الثياب الفاخر  من كل لون فاك

 .(1)زخرفما: زينَّماي ي وقال أبو حيان:
يأ  زينَّمااا ماان ا نااوار والزهاار ماان بااين أحماار وألاافر  وفااي اللسااان )زخاارف(:

 وأبي ي.
إلاااى  يفماااو َّمثيااال للجاااروس إذا زينااات بالثيااااب والحلاااي َّااازفّ  وقاااال السااايوطي:

زوجما ف  يللحما، كذلك الدنيا إذا ىن أهلما أنمم مَّمكنون من االنَّفاض بما أََّّماا 
 .(7)لكي ذو ير  واللرّ  بج  الجوائح كالريح

يُياوحي  (:111يالزخرف بمجنى الَّزيين كقوله َّجالى في سور  ا نجام ) الثال :
 .(4)ْولا ُ رورًاي يجني َّزيينًا من القول ي رون به ْجُ مم إلى َبْج ا ُزْخُرَف القَ بَ 

 فالزخرف في هذل ا يً الَّزيين فكيف َُّرجمت إلى الل ً اإلنجليزيً؟
 جناها:قال رودويل في م

 tinsel discourses do they suggest the one to other in orderي

to deceive.ي 
 وقال عبدالله:

                                                 

 .113ص 1( الكداف ج1)
 .147ص 5، البحر المحيط ج151( َّحفً ا ريب ص1)
 .145ص 1( مجَّرك ا قران ج7)
 4، البحاار المحاايط ج145ص 1، اللسااان )زخاارف(، مجَّاارك ا قااران ج111، المفااردات ص41ص 1( الكداااف ج4)

 .115ص
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 in pering each other with flowery discourses by way ofي

deception..". 

 وقال رديد:
 who by flowery words inspire to one another to misleadي

[people]". 

أ  القااول المبمااارج أو المااازين  tinsel discoursesعبااار   اسااَّجمل رودويااال
  باه. واساَّجمل   المَّاأنّ أ  القاول المنّما flowery discoursesواسَّجمل عبداللاه 

أ  الكلماااات النمقاااً، وهاااذل الجباااارات الاااث   لاااحيحً  flowery wordsردااايد 
 ودقيقً. 

 ااراء علااى : يزخاارف القااول مااا يزينااه ماان القااول والوسوسااً واإلقااال الزمخداار 
 .(1)المجالي ويموههي 
 .(1)يأ  المزوقات من الك مي  وقال الرا ب:

  .(7)يباطل مزيني  وقال أبو حيان:

 حسن القول بَّرقيش الكذبي.يوفي اللسان )زخرف(: 
َذت من كَّب يالوجول والنىائري ومان  هذل خمسً أمثلً من كَّاب الله الجزيز ُأخا

– اح فيماا أن الَّرجماً كانات وقد اَّّ  .الكريم ث   َّرجمات إنجليزيً لمجاني القرآن
حرفيااً َّجَّمااد علااى المجنااى المججمااي أكثاار ماان اعَّمادهااا علااى كَّااب  -فااي ال الااب

                                                 

 .41ص 1( الكداف ج1)
 .145ص 1، وينىر مجَّرك ا قران ج111( المفردات ص1)
 .115ص 4، البحر المحيط ج115( َّحفً ا ريب ص7)
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الوجول والنىائر والَّفاسير الَّي هي أهم منطل  في مجرفً داللً اللفى الوااحد حينما 
 وفي َفْمم مقالد القرآن الكريم.عّد  َيراُد في آيات 

كرَّاااه كَّاااب يالوجاااول و النىاااائري هاااو القاااول الَفلااال فاااي َفْمااام وال يجناااي أن  ماااا ذ
دراك مجانيااااه نمااااا هااااي مجااااالم فااااي الطرياااا  ومنااااار يمَّااااد  بااااه  ،الكَّاااااب الجزيااااز وا  وا 

 المبحرون فيه.
وكااان المنلفااون فااي هااذا الفاارض ماان علاام الَّفسااير ينطلقااون ماان المجنااى الل ااو  

رو  فاااي مجناااى  ويساااَّندون إلاااى ماااا ،مجَّمااادين علاااى كَّاااب الَّفساااير و رياااب القااارآن
د مواقجما في الكَّاب الكريم. والمواد الَّي كانت مادار هاذا اللفىً القرآنيً حينما ََّّجدّ 

المجنااى  -فااي ال الااب–م البحاا  ل ويااً قباال كاال داايء ولااذلك كااان اباان الجااوز  يقاادّ 
ياللباس اسم  في ماد  ياللباسي قال:  -مث ً –فمو  .الل و  الجام ثم يبدأ بذكر الوجول

سااات يكاااون علااى َبااَدن اإلنساااان يقااال: لب وممااا ،ماان ثااوب  أو  يااارل لمااا يحلاال باااه
 -بفاَّح الا م–الل ابس  . وأمااالثوب ألبسه وكل ملبوس من الثيااب أو درض فماو لباوس

ومناه  -بكسارها –ألباساه  -بفَّح البااء–فمو اخَّ ط ا مر، يقال: لَبْست عليه ا مر 
ا مر لبس، إذا لم يكان وا احًاي  قال: فيييوللبسنا عليمم ما يلبسوني و  قوله َّجالى:

(1). 
يوذكار أهال  هذا هو المنطل  الل و  الجاام الاذ  َمم اَد باه لوجاول المااد  ثام قاال:

 الَّفسير أن  اللباس في القرآن على ث ثً أوجه.
 أحدها: اللباس المجروف.

 والثاني: الس َكن....

                                                 

 .518واىر ص( نزهً ا عين الن1)
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 والثال : الجمل اللالح...ي.
يوما ذكارت فاي كَّاابي هاذا مان الكلماات  َّابه فقال:وعل ل هذا النمَج في خَّام ك

ض منمااا ويَّجلاا  بمااا ويواَّيمااا فمااو ملقااح ل فمااام الل ويااً فااي ادااَّقا  الكلمااً ومااا يَّفاارّ 
بااذلك يكااون كَّابااه وكَّااب الوجااول والنىااائر ا خاار  و ي (1)ومنبااه علااى ُألااول الكاا مي 

 َّرجمً مجانيه. رافدًا من روافد َفْمما مجاني القرآن الكريم وملدرًا من ملادر
إن  َّرجمً مجااني كَّااب اللاه الجزياز ليسات ساملً يساير  فماي َّحَّااج إلاى إَّقاان 
لاى إَّقاان المَّارجم إليماا ومجرفااً  الل اً الجربياً ومجرفاً أسااليبما وفناون القاول فيماا، وا 
َّاماً بمقالاد القارآن الكاريم، وقاد أو ااَح الجارب ا وائال هاذل الداروط فقاال الجاااحى 

الَّرجمااً فااي رجمااان ماان أْن يكااون بيانااه فااي نفااس يوال ُبااد  للَّ  :فااي داارائط الَّرجمااان
وزن علمه في نفس المجرفً، وينب ي أْن يكون أعلَم النااس بالل اً المنقولاً والمنقاول 

 . (1)إليما حَّى يكون فيمما سواء و ايًي 
 وال ََّّحقااا  هاااذل الدااارائط فاااي كثيااار مااان ا حياااان ولاااذلك عق اااَب الجااااحى قاااائً :

داد علاى المَّارجم الباب من الجلم أعسار وأ اي  والجلمااء باه أقال كاان أيوكلما كان 
 ً مَّرجمًا يفي بواحد من هنالء الجلماءي.يه، ولن َّجد البَّّ وأجدر اْن ُيخطئ ف

وكاااان المَّرجماااون لمجااااني القااارآن الكاااريم مَّفااااوَّين فاااي إدراك مقالاااد الكَّااااب 
َّت َّرجمااَّمم فكاان بج اما ولذلك َّفاو  ؛الجزيز وَّذو  الل ً الجربيً ومجرفً أساليبما

بجيدًا عن داللً ا لفاى ومقالد القرآن وكان بج ما قريبًا وال سيما َّرجمات الجرب 
ْكرا الحكاايم، ولكاانمم ماا  ذلااك لاام  والمساالمين الااذين هاام أكثاار إدراكااًا َوَفْممااًا  يااات الااذا

لاااً دالجوا فاااي مراججاااً الملاااادر القديماااً ووقفاااوا علاااى ولاااو َّوّسااا . قاااوا كااال  الَّوفّااايوفّ 
                                                 

 .144( الملدر نفسه ص1)
 .31ص 1( الحيوان ج1)
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َّوفيقمم أكبر وأجرهم أعىم. فالمَّرجم رديد سجيد كساب ا لفاى وقفات طويلً لكان 
وهاااو عمااد  فااي فماام أسااالوب –لاام يرجاا  إلاااى َّفسااير يالكدااافي للزمخداار   -مااث ً –

وَّفسااااير يالبحاااار المحاااايطي  بااااي حيااااان ا ندلسااااي وكَّااااب يالوجااااول  -القاااارآن الكااااريم
 والنىائري.

الجااااربي الباااان منىااااور الااااذ  اكثَااااَر ماااان ماااان يلسااااان  -كمااااا يباااادو–ولاااام ينَّفاااا  
ولم َيُرج  إلى يالمفردات فاي  رياب  ،االسَّدماد با يات الكريمً وا حادي  الدريفً

القرآني للرا ب ا لفماني الذ  هو من أهام الملاادر فاي مجرفاً مجااني المفاردات 
 القرآنيً.

على االهَّمام إن  َّرجمً مجاني القرآن إلى الل ات المخَّلفً قديمًا وحديثًا دليل 
ْن كاااان المَّرجماااون ينطلقاااون مااان أهاااداف مجيناااً ويساااجون إلاااى  بالكَّااااب ا عىااام وا 

موا خدمً لإلس م وأْعطاوا عناه قدّ  -على الر م من ذلك –أ را  مقلود  ولكنمم 
ولان يكلاف اللاه نفساًا إال ُوساَجما،  ،وهاذا ماا قادروا علياه ،لور  قد َّكاون  يار دقيقاً

ملً وهااو الكَّاااب المججااز الااذ  َّحااد   بااه اللااه اإلنااَس ومااا َّرجمااً مجاااني القاارآن  بساا
مثلا هذا القرآنا ال يأَّوَن يُقل َلئنا اجََّمجتا اإلنُس والجن  على أْن يأَُّوا ب والجن  فقال:

 (.88)اإلسراء:      ىميرًاي لبج  ها ولو كاَن بجُ ممبمثل
 -محمااد  سااوله ا مااينر فكَّابااه الكااريم منااذ أْن ناازل علااى  ،ولااد  اللااه الجىاايم

- وسااااَّىل البدااااريً عاااااجز  أمااااام  ،مججااااز  كباااار  وقااااف الجاااارب أماممااااا مبمااااورين
 الَفْمم وأْن يأَّوا بَّرجمات دقيقً؟ فان ي لمَّرجمي مجانيه أْن يفممول ح ّ  .َّحدِّيه

يإن  القاارآن ال يمكاان َّرجمَّااه  قااال المسَّداار  اإلنجليااز  إدوارد جرانفياال بااراون:
ًًَن لحيحً إلى ل ً أخر   ن   المَّرجم م طر إلى أْن يورَد في َّرجمَّه قَاْدرًا  َّرجم

 من الَّفساير يساَّجين باه علاى إىماار مجانياه، وهاذا القادر قاد ُيفساُد المجناى أو يماّس 
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ا لااااول. ولساااات أعلاااام إال أن  المسَّداااارقين وحاااادهم هاااام الااااذين أقاااادموا علااااى نداااار 
، أما المسلمون لى أْن يكَّبوا فقد جروا ع ،َّرجمات للقرآن ال يلحبما ا لُل الجربي 

الَّرجمات الفارسيً أو الَّركيً أو ا وروبيً بين سطور ا لال الجرباي وأْن يقلاروا 
 . (1)هم مم على الَّرجمً الحرفيً ل لفاى والمفرداتي 

وقد اَّ ح أن  روديل لام ياذكر الانص  القرآناي أماا عبداللاه يوساف وردايد ساجيد 
والمسااالُم وهماااا ينىاااران فاااي َّرجماااً  فقاااد ذكااارا الااانص القرآناااي ليقااارأل الجرباااي   ،كسااااب

مجانيه. وىمر أن  المَّرجمين لم يسَّطيجوا أْن يندوا المجناى القرآناي أداء دقيقاًا وأناى 
( وساايىلون يحومااون حولااه ومااا هاام 1لماام ذلااك وهااو يماان لَااُدْن حكاايٍم علاايٍمي )النماال: 

بماادركي أساارارل ومقالاادل وذلااك ماان إعجااازل ولااد  مااا أوحااى إلااى الرسااول الكااريم. 
يأفااَ  َيََّاادب رون القاارآَن، ولااْو كاااَن ماان عناادا  ياارا اللااها لوجااُدوا فيااها اخَّ فااًا  قااال َّجااالى:

 (.81كثيرًاي )النساء 

                                                 

 .14-17( َّاريل ا دب في إيران ص1)
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