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Translating Antonyms in the Quran into English 

The Issue and the Method 

Abstract:  

There is a specific class of words in Arabic, which contains every 

word that carries two opposite meanings. This class has been given the 

name «Ad’dad». or «antonyms» or «opposites» when The Quran has been 

translated into English. Translators faced great difficulty in translating 

these words from Arabic to English; because English did not know this 

type of linguistic phenomenon. For this reason, the translators' treatment 

differed with these words; they translated a lexical translation sometimes 

and neglected the context of the text Many times. This research highlights 

this phenomenon. 

 

 ترجمة األضداد في القرآن إلى اإلنجليزية: المنهج واإلشكالية

 مستخلص:

في اللغة العربية كثير من الظواهر اللغوية التي ال تعرفها اللغات األخرى، ومن هذه  

مل معنيين متضاديين، نحو: )عسعس( الليل الظواهر ظاهرة األضداد، ونعني بها كلمة واحدة تح

ى )إقبال الليل وإدباره(، وقد اختلف اللغويون حول هذه الظاهرة بين مؤيد لوجودها وهي بمعن

ومدافع عنها ومؤلف الكتب عنها، وبين معارض للظاهرة ومهاجم لها، وانتقل الخالف من 

ة ألفاظ تحمل معنيين متضادين في إلى المفسرين الذين وجدوا الظاهرة أمامهم في صوراللغويين 

 القرآن. 

وازداد الشعور بمشكلة الظاهرة عندما حاول المترجمون نقل معاني القرآن إلى اللغات 

المختلفة، ومنها اإلنجليزية. فهذا البحث يتناول هذه اإلشكالية، كيف تعامل المترجمون عند نقل 

هل كان لديهم الوعي الكافي للظاهرة وتعاملوا  األلفاظ في القرآن الكريم إلى اللغة اإلنجليزية،هذه 

 ها بناًء على وعيهم هذا، أم أنهم أهملوا الظاهرة وتعاملوا مع هذه األلفاظ معجميًا.مع

ولإلجابة عن التساؤالت التي يطرحها البحث لبيان منهج المترجمين مع الظاهرة 

رآن إلى اإلنجليزية، جاء د اعتمد البحث على خمس ترجمات مشهورة لمعاني القوإشكاليته فق

ب الترتيب الزمني، فبعضها ترجمات قديمة، وبعضها حديث، فقام اختيار هذه الترجمات حس

البحث بعرض ألفاظ األضداد وتعليق اللغويين عليها، ثم تعليق المفسرين ، ثم بيان تعامل 

 المترجمين معها.

 

 القرآن  -ترجمة  –أضداد  –:: ظواهر لغوية تاحيةكلمات مف
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 المنهج واإلشكالية: ترجمة األضداد في القرآن إلى اإلنجليزية

 مقدمة:

إن لغة القرآن تحمل قدراً ال نهاية له من الفهم والتدبر وتوليد المعاني، ولذا فإن ترجمات 

هذا فإنها تحتاج إلى علوم كثيرة جًدا القرآن ليست حتماً إال ترجمة لتفسير معاني القرآن، ومع 

لمعنى المقصود آلي ى كفاءات خاصة للمترجمين؛ حتى يستطيعوا االقتراب من اوتحتاج أيضاً إل

القرآن وينقلوه بكل دقة، وكي يُغني ذلك غير المتقن للعربية عن الرجوع إلى تفاسير القرآن في  

 لغتها العربية.

ى )األضداد(، وهي ظاهرة خاصة باللغة العربية؛ وفي اللغة العربية ظاهرة لفظية تسم

نالت هذه الظاهرة اهتماًما كبيًرا من  ستعمل اللفظ الواحد للداللة على معنيين متضادين، وقدوفيها يُ 

اللغويين وغير اللغويين قديًما وحديثًا، فانشغلوا بتفسيرها وأسبابها وألفاظها وتفسير هذه األلفاظ، 

ذه الظاهرة وتفسير هذه اإلشكالية، إذا كان أرباب اللغة قد اختلفوا في ه ومن هنا انعقدت في ذهني

 ينقلون هذه األلفاظ إلى لغات أَُخر؟  ، فكيف الحال بغيرهم الذينألفاظها

فاإلشكالية التي يدور حولها هذا البحث، كيف تعامل المترجمون مع األلفاظ التي ٌصنِفت 

ن تجنب مشكلة "الفقدان المعنوي" التي تمر بها عملية  ؟ وهل استطاع المترجوعلى أنَّها أضداد

 جمة؟لترجمة؟ ثم هل سبب التضاد اللغوي إرباًكا لعملية الترا

ولإلجابة عن هذه التساؤالت اعتمد البحث خمس ترجمات للقرآن إلى اإلنجليزية، تتنوع 

 هذه الترجمات بين القديم والحديث، وهي ترجمات:

 عبد هللا يوسف علي -1

 ك بكتالمار مادو -2

 د. تقي الدين الهاللي + د. محمد محسن خان -3

 سد الدين د أمحم -4

 د. عبد الحليم محمود -5

وقد سبقني في الكتابة في هذا الموضوع بحث بعنوان: )إشكالية ترجمة األضداد في القرآن  

الكريم إلى اإلنجليزية(، واقتصر هذا البحث على أربع ترجمات، هي: )آرثرج آربري، ونسيم 

سيقتصران على الكلمات التي  تال، وترجمة مجمع الملك فهد(، وقد ذكر الباحثان أنهماداوود، وبك

لفظ )الظن( التي تعني  -مثالً –لقرآن، إال أنهما لم يلتزما بذلك؛ فذكر ورت بمعنيين متضادين في ا 

 1الشك واليقين، وختما بحثهما لها بقولهما: "لكنها لم ترد في القرآن إال بمعنى الشك والريب"

شرة كلمة، بينما تناول بحثي أربًعا ومثل )ظن( األيامى والبالء. واقتصر بحثهما على خمس ع

 ضداد. وعشرين كلمة في األ

وسأقتصر في بحثي على األلفاظ المتضادة التي وردت في القرآن بمعنييها المتضادين في 

 موضع واحد أو أكثر من موضع في القرآن الكريم. 
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 تمهيد:

 األضداد:تعريف 

دُّ كُ هـ(:711يقول ابن منظور )تالمعنى اللغوي:   َشْيئًا لِيَْغلِبَهُ، والّسواُد لُّ شيٍء ضادَّ "الضِّ

لشيِء  ِضّد اْلبَيَاِض، والموُت ِضدُّ اْلَحيَاِة، َواللَّْيُل ِضدُّ النَّهَاِر إِذا َجاَء هََذا َذهََب َذلَِك. اْبُن ِسيَدْه: ضدُّ ا

ه أَيضاً ِمْثلُه.")وضَديُده وَضديَدتُ   (2ه خالفُه؛ األَخيرة َعْن ثَْعلٍَب؛ وِضدُّ

ْيِل َوالنَّهَارِ. ْيَئاِن اَل يَُجوُز اْجتَِماُعهَُما فِي َوْقٍت َواِحٍد، َكاللَّ اِن:"الشَّ  (3)"َواْلُمَتَضادَّ

هـ(: "من ُسنن العرب في األسماء أن يسموا 395يقول ابن فارس )تالمعنى االصطالحي: 

 (4المتضادين باسم واحد، نحو: "الجون" لألسود و"الجون" لألبيض.")

عمر بين مفهوم األضداد عند المحدثين ومفهومه عند القدماء،   مختار أحمد الدكتور قويفر

 ويتضادان نطقًا يختلفان لفظين وجود من المحدثون اللغة علماء يعنيه ما باألضداد نعني قال:"ال

 وهو القديم، مفهومها بها نعني وإنما القبيح، مقابل والجميل في لطويلا مقابل في كالقصير معنى

 (5")متضادين. معنيين في المستعمل لفظلا

وقد أنكر بعض اللغويين )األضداد( لعلة اللبس الذي تحدثه في الكالم، ومن هؤالء ابن 

والصواب. وواضع  هـ( الذي قال: "ليس إدخال اإللباس في الكالم من الحكمة 347درستويه )ت

عاني، فلو جاز وضع لفظ واحد، حكيم عليم. وإنما اللغة موضوعة لإلبانة عن الم  -عز وجل–اللغة 

ر، لما كان في ذلك إبانة، بل كان تعميًة للداللة على معنيين مختلفين، أو أحدهما ضّد لآلخ

 (6وتغطية.")

الخليل  العرب، ومن هؤالء:  وعلى النقيض أقّر أكثُر اللغويين بوجود )األضداد( في كالم 

بل قام   هـ(،392وابن جني )تهـ(، 311هـ(، والزجاج )ت208هـ(، وأبو عبيدة )ت175)ت

بعض اللغويين بالتصنيف في األضداد، ورّدوا حجج من رفض الظاهرة، ومن هؤالء: قطرب 

هـ(، وابن  248هـ(، والسجستاني )244هـ(، وابن السّكيت )ت216هـ(، واألصمعي )206)

هـ( مصّنف )كتاب األضداد(، الذي دحض حجج الرافضين، ومن حججه: "فجاز  328نباري )األ

وصيةأحد وقوع اللفظة على المعنيين المتضادين، ألنها يتقدمها ويأتي بعدها ما يدل على خص

على المنكرين بقوله: "وهذا ليس بشيء؛ وذلك -أيًضا- ابن فارس رد(. و7المعنيين دون اآلخر")

مِّي وا أن العرب تسمِّي السيف مهنداً، والفرس ِطْرفاً، هم الذين رَووا أن العرب تسأن الذين َروَ 

 (.8المتضادَّين باسٍم واحد")

هـ(، والبغوي 310الطبري )ت وعلى سنن هؤالء اللغويين سار أكثر المفسرين، نحو:

ر هـ(، وابن كثي685هـ(، والبيضاوي )ت671هـ(،والقرطبي )606هـ(، والرازي )ت516)ت

  هـ(.1270هـ(، واآللوسي )ت774)ت

ا واالختالف عليها، فالظاهرة موجودة. وإنما وال يعنينا في هذا البحث تتبع الظاهرة وأسبابه

 نينا هنا كيف تعامل المترجمون مع الظاهرة؟ وهذا ما نتطرق إليه في بحثنا هذا.يع
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تبة وفق حروف مر–سأعرض لأللفاظ التي وردت بمعنيين متضادين محتملين في القرآن 

لترجمات المختارة على  وأعرض اآلراء المختلفة للغويين والمفسرين عليها، ثم أعرض ا  -المعجم

 هذه األلفاظ.

ِ  اࣰ َقانِت ࣰ ُأمَّة  َكانَ  هِيمَ )أمة= الرجل الصالح× الجماعة(. قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِۡبَر ٰ -1  النحل] ا﴾ࣰ َحنِيف لِّّلَّ

(1٢٠])  

الرجل الذي ال نِظير له؛ ومنه قوله عز   ..واأُلمَُّة:.الَقْرن من الناس "واأُلمَُّة:ذكر في اللسان: 

 القرن فاألمة مواضع، لها واألمة الجمهرة: في (. وجاء9قانًِتا هلل{") }إن إبراهيم كان ُأمَّةً وجل: 

 (.10أي إماًما. واألمة: اإلمام")﴾ ، ࣰ ُأمَّة  َكانَ  هِيمَ قوله: }أمة وسطا{، وقوله: ﴿إِنَّ إِۡبَر ٰ من الناس من

الصالح الذي يؤتم به،   قال ابن األنباري: "األمة حرف من األضداد. يقال: األمة للواحد

 (.11بالدين") المنفرد للواحد أيضا جماعة...ويقال:"األمة"ويكون علًما في الخير...ويقال األمة لل

: أنَّهُ كاَن وْحَدهُ ُأمًَّة ِمَن  لُ األوَّ هـ( في تفسيره عدة وجوه: "606ذكر الفخر الرازي )ت

هم كاُنوا ُكّفاًرا؛ َل مُ : قاالّثانِياأُلَمِم؛ لَِكمالِهِ في ِصفاتِ الَخْيرِ.  جاهٌِد: كاَن ُمْؤِمًنا وْحَدهُ، والّناُس ُكلُّ

ْحَلةِ والبُْغيَةِ، فاأُلمَُّة هو  الّثالِثُ َفلِهَذا المَْعنى كاَن وْحَدهُ ُأمًَّة.  : أْن يَُكوَن ُأمٌَّة ُفْعَلًة بِمَْعنى مَْفُعوٍل، كالرُّ

ِذي يُْؤَتمُّ بِهِ.  ِذي أِلْجلِهِ ُجِعَلْت ُأمَُّتهُ ُمْمتازِيَن َعمَّْن ِسواهم ْيهِ َعلَ  : أنَّهُ الّرابِعُ الَّ  السَّالُم هو السَّبَُب الَّ

ُ َتعالى بِاأُلمَّةِ" ، وَلّما َجرى َمْجرى السَّبَبِ لُِحُصوِل تِْلَك اأُلمَّةِ َسّماهُ هللاَّ يِن الَحقِّ  (. 12)بِالتَّْوِحيِد والدِّ

 ء عن طريق المجاز، وشاع حتى ظنوه أضداًدا. رد جاة للفمن الواضح أن استعمال لفظ أم

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 Lo! Abraham was a nation Pickthall جماعة 

 Abraham was indeed a model, Yusuf Ali إمام

 -قائد يحتذى
 جماعة 

Verily, Ibrahim was an Ummah (a 

leader having all the good 

righteous qualities), or a nation, 

Kh& Hilali 

رجل جمع 
 خصال الخير 

VERILY, Abraham was a man who 

combined within himself all 

virtues, 

Asad 

 Abraham was truly an example13 A. Haleem نموذج

المترجمين مع لفظ أمة؛ فمنهم من ترجمها حرفيًا، ومنهم ترجمها حسب المعنى اختلف تعامل 

 المقصود منها، ومنهم من جمع بين المعنيين وذكر اللفظ العربي بأحرف إنجليزية .

 )أمين= آمن× مأمون(  -٢

ِميِن(؛ َأي711قال ابن منظور )ت اْبُن اآلِمن...َوهَُو ِمَن اأَلْمِن.  هـ(: ")َوهَذا اْلبََلِد اأْلَ

يتِ: كِّ هـ(: 206(. وقال قطرب )ت14المؤَتَمن، ِمَن اأَلضداد") :واأَلمين .واأَلميُن المؤتِمن السِّ

 (.15"األمين للمؤتِمن، واألمين للمؤتَمن")

 ([54ورد اللفظ في قوله تعالى: }َقالَ إِنََّك اْليَْوَم َلَديَْنا َمكِيٌن َأِميٌن{ ]يوسف )

http://www.amazon.com/gp/product/8187385073?ie=UTF8&tag=islamawakened-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=8187385073
http://www.amazon.com/gp/product/996074079X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=islamawakened-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=996074079X
https://www.islamawakened.com/index.php/qur-an/translation-descriptions-in-progress/75-muhammad-asad-translation-the-message-of-the-qur-an
http://www.amazon.com/gp/product/019957071X?ie=UTF8&tag=islamawakened-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=019957071X
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الثّانِي: أنَّهُ  .أَحُدها: أنَّهُ بَِمْعنى: آِمٌن ال تَخاُف الَعواقِبَ ثالثة أوجه: "ذكر لها الماوردي 

ُمْؤتََمٌن َعلى ُكلِّ َشْيٍء وقِيَل:  (. وذكر األلوسي لها معنين: "16")الثّالُِث: حافِظٌ  .بَِمْعنى: َمأُْموٌن ثِقَةٌ 

قال: "يَْأمَُنهُ الَملُِك َعلى ما  -فحسب–ل لى المفعوالشوكاني ع(. وجعلها 17")آِمٌن ِمن ُكلِّ َمْكُروهٍ 

لُِع َعَلْيهِ ِمن أْمرِهِ، أْو َعلى ما يَكُِلهُ إَلْيهِ ِمن َذلَِك")  (.18يَطَّ

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 مؤتَمن
Lo! thou art today in our presence 

established and trusted. 
Pickthall 

 and fidelity fully proved! Yusuf Ali مؤتَمن

 high in rank and fully trusted." Kh& Hilali " مؤتَمن

 مؤتَمن
high standing with us, invested with 

all trust 
Asad 

 you will have our trust and favour.19 A. Haleem مؤتَمن

 ترجمتها على صيغة المفعول. اتفق المترجمون على

 [.3﴿َوَهَذا اْلبََلِد األِميِن﴾ ]التين:  وقوله تعالى:

هـ( على الفاعل أو المفعول: "وهذا البلد اآلمن من أعدائه أن يحاربوا 310جعلها الطبري )

 (. 20يغزوهم. وقيل: األمين، ومعناه: اآلمن") أهله، أو

(. قال أبو جعفر: وُخولِف 21تقول لآلمن. األمين")قال الفراء: "يريد: اآلِمن، والعرب 

وذكر أبوحيان أّن: "أِميٌن لِْلُمبالََغِة، أْي  (. 22الفّراء في هذا فقيل: أمين بمعنى مأمون في اآلية")

ُجُل بَِضمِّ الِميِم أمانَةً آِمٌن َمن فِيِه وَمن َدَخلَهُ وما فِ  فَهو يِه ِمن طَْيٍر وَحيَواٍن، أْو ِمن أُمَن الرَّ

نَهُ أِلنَّهُ َمأُْموُن الَغوائِِل")  (.23أِميٌن...ويَُجوُز أْن يَُكوَن ِبَمْعنى َمْفُعوٍل ِمن أمَّ

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 this land made safe Pickthall مأمون

 this City of security, Yusuf Ali آمن/ مأمون

 by this city of security Kh& Hilali آمن/ مأمون

 this land secure! Asad مأمون

 by this safe town,24 leemA. Ha نمومأ

 المترجمون بين صيغة الفاعل أو المفعول هنا، والسياق يحتمل االثنين دون ترجيح.اختلف 

 ([.5)ُحِشرت= ماتت× جمعت( قوله تعالى: ﴿َوإَِذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت{ ]التكوير) -3

َجْمُع   :والَحْشرُ  .رِ َجمََعهُْم؛ َوِمْنهُ يَْوُم الَمْحشَ  :في اللسان: "َحَشَرهُم يَْحُشُرهم ويَْحِشُرهم َحْشراً 

ْطنا فِي اْلكِتابِ ِمْن َشْيٍء ُثمَّ إِلى .النَّاسِ يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  .. وَحَشَر اإِلبَل: َجْمُعهَا؛ فَأما َقْوُلهُ َتَعاَلى: َما َفرَّ

ُرها َمْوُتهَا فِي َحشْ  :ْعُضهُمْ َربِّهِْم يُْحَشُروَن؛ َفقِيَل: إِن اْلَحْشَر هَاهَُنا اْلمَْوُت، َوقِيَل: النَّْشُر... َوَقاَل بَ 

ْنيَا)  (.26نقل السجستاني "حشُرهَا موُتها، وقال بعُضهم حشُرها جمُعها")(. و25الدُّ

﴿َوإَِذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت﴾ "فقال بعضهم:  :ذكر الطبري اختالف أهل التأويل في معنى قوله

.. وقال .، وحشر كل شيء: الموتعن ابن عباس .. قال: َحْشُر البهائم: موتها .معنى ذلك: ماتت

وأولى   ... وقال آخرون: بل معنى ذلك: ُجمعت.آخرون: بل معنى ذلك: وإذا الوحوش اختلطت
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األقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى حشرت: جمعت، فأميتت ألن المعروف في كالم 

ْيَر َمْحُشوَرًة﴾ :، ومنه قول هللاالعرب من معنى الحشر: الجمع  .(27يعني: مجموعة") ﴿َوالطَّ

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 together herdedthe wild beasts are  Pickthall, ُجِمعت

 together herdedthe wild beasts are  Yusuf Ali ُجِمعت

 ُتْجَمع مًعا
 gatheredthe wild beasts shall be 

together 
Kh& Hilali 

 together gatheredall beasts are  Asad, ُجِمعت

 ٢8together herdeds are wild beast aleemA. H ُجِمعت

 اتفق المترجمون على ترجمة اللفظ على معناه المشهور في كالم العرب.

 ([. 5أخضر( قوله تعالى: }َفَجعََلهُ ُغَثاًء َأْحَوى{ ]األعلى )أسود × )أحوى=  -4

) واألْحَوى: ةِ ُخْضَرتِهِ ارُِب إلى السَّواِد لِِشدَّ دريد   ابن وقال(. 29األْسَوُد، والنَّباُت الضَّ

همة بين وهي الخيل، ِشيات من ِشيةٌ  الُحّوة هـ(:321)  حتى كالمهم في هذا وكُثر والُكمتة، الدُّ

هـ( من األضداد أو ما يشبهها، قال: 328، وجعلها ابن األنباري )30)وى)أح أسود كلَّ  سمُّوا

 اسودّ  الذي  للنباتَأْحَوى  :ويقال الماء، من والريَّان  الطري النبات من َأْحَوى لألخضر : يقال"

 (.31")وجف

ويكون  "األحوى: الذى قد اسوّد عن العتقهـ( المعنيين في اآلية: 207أجاز الفراء )ت

را معناه التقديمأيضاً: أخرج المر الطبري (، ونقل 32").عى أحوى، فجعله غثاًء، فيكون مؤخَّ

َأْحَوى﴾ قال: يعود يبًسا بعد ﴿ُغَثاًء  في قوله:...غثاء السيل أحوى، قال: أسودهـ( "310)

"أن الحرف إنما (، ورفض الطبري القول بالتقديم والتأخير؛ وحجته في ذلك 33ُخضرة")

لتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إال بتقديمه عن ل لمعناه المخرج باليحتا تقديم وا

موضعه، أو تأخيره، فأما وله في موضعه وجه صحيح فال وجه لطلب االحتيال 

لتأخير لمعناه  (.34")بالتقديم وا

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 Then turneth it to russet stubble. Pickthall مائل لألحمر

 make it (but) swarthy stubble. Yusuf Ali داكن 

 And then makes it dark stubble. Kh& Hilali داكن )أسود(

 بني
thereupon causes it to decay into rust-

brown stubble! 
Asad 

 then made it dark debris.35 A. Haleem داكن 

تعدد ترجمات أحوى؛ فمنهم من اختار األسود، ومنهم من اختار اللون البني تماشيًا مع تحّول 

النبات إلى اللون البني عند بداية جفافه، ومنهم من اختار لفظ داكن ليجمع بين داللتي )أحوى( 

 في العربية.

)أخفى= أظهر× أخفى( قوله: }إِنَّ السَّاَعَة َآتِيٌَة َأَكاُد ُأْخفِيهَا لِتُْجَزى ُكلُّ َنْفسٍ بِمَا َتْسعَى{]طه  -5

(15 .]) 
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يقول ابن فارس "الخاء والفاء والياء أصالن متباينان متضاّدان. فاألّول السَّْتر، والثاني 

 أظهره :خفيا  خْفيا الشيء فىوخ .ظهر :خْفوا الشيء وفي اللسان "خفا  36).اإلظهار")

واستخرجه...وقرئ قوله تعالى: إِنَّ الساعَة آتِيٌة َأكاُد َأْخفِيها، َأي ُأْظهُِرها..وَخَفْيُت الشيَء َأْخفِيه: 

 (.37وَخَفْيُته َأيضًا: َأْظهَْرُته، وهو من اأَلضداد") . كَتْمُته

)ظهرته")ُتهُ: أوأْخَفيْ  .كتمته الشيء: أضداده:"أْخَفْيتُ وذكر األصمعي في   . وقال38

 (. 39والكتمان") اإلظهار هـ(: "اإلخفاء 650الصاغاني )ت

وقال آخرون: إنما هو: )أكاُد أَْخفِيها( بفتح "أكاد أخفيها من نفسي...ذكر الطبري أّن المعنى 

البغوي: "وقرأ الحسن بفتح األلف، أي: أظهرها. ونقل (. 40")األلف من أخفيها بمعنى: أظهرها

. أما ابن عطية فقد أنكر أّن )خفي( )41يت الشيء: إذا أظهرته، وأخفيته: إذا سترته")يقال: خف

واختلف المتأولون في معنى اآلية فقالت فرقة: معناه بمعنى أظهر وعّده رأيًا مختاًل ، قال: "

 (.42")لأظهرها وأخفيت من األضداد، وهذا قول مخت

ما )خفي( ومعناه أظهر، والثاني )أخفى( يبدو أننا أمام لفظين مختلفين من أصل واحد، أحده

ة السلب على اللفظ األول ومعناه اإلخفاء، وهذا واضح من اختالف القراءات بين فتح بدخول همز

لمقاربة ألف كاد وضمها، والسياق هنا يقتضي معنى اإلظهار؛ ألّن علم الساعة مجهول، فال معنى 

 بداللة )لتجزى كل نفسٍ(.  حدوث اإلخفاء وهو واقع، أما المنتظر فهو إظهارها

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 But I will to keep it hidden Pickthall أخفي

 My design is to keep it hidden Yusuf Ali أخفي

 My Will is to keep it hidden Kh& Hilali أخفي

 I have willed to keep it hidden, Asad أخفي

 I choose to keep it hidden43 A. Haleem أخفي

 اتفق المترجمون على لفظ اإلخفاء؛ على غير ما يقتضيه السياق.

 ([.18٢﴾ ]البقرة )َجَنًفا ࣰ )خاف= خشي× علم( قوله: ﴿َفمَۡن َخاَف ِمن مُّوص -6

من ُموصٍ َجَنفًا َأو إْثمًا{، }وإِِن  خافَ  والخوُف: الِعْلم، وبه فّسر اللحياني قوله تعالى: }فَمن

(. "ونقل السجستاني قول أبي عبيدة: "خاف من 44من بَْعلها ُنُشوزًا َأو إِعراضًا{) خاَفتْ  امرَأة

وما قاله غير صحيح، وال يكون "(. ورفض ابن عطية هذا القول، قال: 45الخوف أو اليقين")

إحدى الخوف بمعنى اليقين بوجه وإنما هو من أفعال التوقع، إال أنه قد يميل الظن فيه إلى 

 (.46")الجهتين، وأما أن يصل إلى حد اليقين فال

(. ووافقه الرازي في  47").وقال بالضديّة القرطبي: "و "خاف" بَِمْعَنى َخِشَي. َوقِيَل: َعلِمَ 

..الَقْوُل الّثانِي: أْي َفَمن  .أَحُدهُما: أنَّ الُمراَد ِمنهُ هو الَخْوُف والَخْشيَةُ  :"﴿َفَمن خاَف﴾ َقْوالنِ َقْولِهِ: 

(. وجعله ابن فارس من المجاز "خشيت 48َعلَِم. والَخْوُف والَخْشيَُة يُْسَتْعماَلِن بِمَْعنى الِعْلِم")

 (.49بمعنى علمت")
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 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 he who feareth from a testator Pickthall الخوف 

 if anyone fears partiality Yusuf Ali الخوف 

 he who fears from a testator Kh& Hilali الخوف 

 one has reason to fear that Asad الخوف 

 if anyone knows that 50 A. Haleem العلم 

 على حقيقته، ما عدا عبد الحليم الذي ترجمه بالعلم على رأي بعض المفسرين.ترجم اللفظ 

 ([.1٢8قوله تعالى: ﴿َوإِِن ٱۡمَرَأٌة َخاَفۡت ِمۢن بَۡعلِهَا ُنُشوًزا ﴾]النساء )

 (.51َأْي َعلِمَْت من بعلها") ْت﴾ اْمَرَأٌة َخافَ فسر البغوي ﴿َوإِنِ 

َنْت َخَطٌأ") َتَوقََّعْت. َوَقْوُل َمْن َقاَل: َخاَفتْ ورأى القرطبي أنها "بِمَْعَنى  (. وذكر 52َتيَقَّ

(. أما الرازي فاختار معنى الخوف 53األلوسي أّن "الَخْوُف إّما َعلى َحقِيَقتِهِ أْو بِمَْعنى التََّوقُّعِ")

وُكلُّ َذلَِك َتْرٌك لِلّظاهِرِ  ْت أْي َعلِمَْت، وقاَل آَخُروَن: َظنَّْت،حقيقته فحسب: " قاَل بَْعُضهم: خافَ  على

ِمن َغْيرِ حاَجٍة، بَِل الُمراُد َنْفُس الَخْوِف، إاّل أنَّ الَخْوَف ال يَْحُصُل إاّل ِعْنَد ُظهُورِ األماراتِ الّدالَّةِ  

 .(54َعلى ُوُقوعِ الَخْوِف") 

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 If a woman feareth ill treatment Pickthall الخوف 

 If a wife fears cruelty or desertion Yusuf Ali الخوف 

 And if a woman fears cruelty Kh& Hilali الخوف 

 الخوف 
if a woman has reason to fear ill-

treatment 
Asad 

 If a wife fears high-handedness 55 A. Haleem الخوف 

على الرغم أن التفاسير فسرت الخوف هنا بالعلم، إال أن الترجمات أخذت بمعنى الخوف على  

 حقيقته.

ى ُِكۡم ن( قوله تعالى: )ارتاب= شك× أيق -7
ـ ِی يَى ِۡسَن ِمَن ٱۡلَمِحيِض ِمن نَّساٰۤ

ـٰٰۤ إِِن اْرَتبْتُْم﴾ ﴿َوٱلَّ

 [4]الطالق: 

 (.56به") ذلك ظننت إذا وأرابني الريبة، منه علمت إذا رابني...الشك في الجمهرة: "والريب

الشوكاني "إْن د (. ومعناها عن57هـ( "﴿إِِن اْرَتْبُتْم﴾ أي شككتم")276فسرها ابن قتيبة )

، وهو الّظاهُِر")  كِّ َح اْبُن َجرِيرٍ أنَّهُ بِمَْعنى الشَّ ْنُتْم، وَرجَّ  (. 58َتيَقَّ

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 if ye doubt Pickthall شك

 if ye have any doubts Yusuf Ali شك

 if you have doubts Kh& Hilali شك

 if you have any doubt Asad شك

 If you are in doubt,59 A. Haleem شك

 ى الريب المعجمي وهو رأي جمهور المفسرين.أخذ المترجمون بمعن

 ([.6 ٱۡلَمۡسُجورِ﴾ ]الطور ))مسجور= مملوء× فارغ( قوله تعالى: ﴿َوٱۡلبَۡحرِ  -8
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؛ عن َأبي   والمَْسُجوُر: يقول ابن منظور: "بئر َسْجٌر: ممتلئة الفارغ من كل ما تقدم، ِضدٌّ

 (.60ليس فيه شيء")يكون المَْمُلوَء ويكون الذي  المسجور علي. َأبو زيد:

للفارغ،   والمسجور للمملوء المسجور :يقال األضداد، من األنباري:"والمسجور ابن وقال

 (.61}َواْلبَْحرِ اْلمَْسُجورِ{، يريد المملوء")-عز وجلّ –قال هللا 

وقال آخرون: بل المسجور:   .عرض الطبري لآلراء في معنى المسجور، فقال: "الممتلئ

..وقال آخرون: ..عن ابن عباس..قال: سجره حين يذهب ماؤه ويفجرالذي قد ذهب ماؤه..

ء المجموع ماؤه بعضه في بعض، ي "البحر المملو(. واختار الطبر62المسجور: المحبوس)

 (. 63وذلك أن األغلب من معاني السجر: اإليقاد..أو االمتالء على ما وصفت")

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 And the sea kept filled, Pickthall مملوء

 And by the Ocean filled with Swell Yusuf Ali مملوء

 مشتعل -مملوء
And by the sea kept filled (or it will 

be fire kindled 
Kh& Hilali 

 Consider the surf-swollen sea! Asad مملوء

 by the ocean ever filled64 eemA. Hal مملوء

 المترجمون معنى االمتالء، وزاد خان وهاللي معنى االشتعال المصاحب لسجر. أخذ 

 ([6﴿وإذا البحار سجرت﴾ ]التكوير) :قوله تعالى

ذكر الطبري االختالف في معنى اآلية؛ "فقال بعضهم: معنى ذلك: وإذا البحار اشتعلت 

ُعنَِي بذلك أنه ذهب  .. وقال آخرون: بل ... وقال آخرون: معنى ذلك: فاضت.نارا وَحِميت

(. واختار الطبري "ُملئت حتى فاضت، فانفجرت وسالت كما وصفها هللا به في  65ماؤها")

كّي المملوء: ماء  َرْت " والعرب تقول للنهر أو للرَّ الموضع اآلخر، فقال: " َوإَذا اْلبَِحاُر ُفجِّ

لك لتسجير النار كذن (. وذكر السمين الحلبي تفسيًرا لهذا التسجير، "وإنما تكو66مسجور")

  .(67فيها")

أعتقد أن )مسجور( على معناه أي المملوء، وأتفق مع قول السجستاني، في أّن قول الجارية إن  

 (. 68حوضكم لمسجور للحوض الفارغ أتي للتفاؤل، وهي سنة عربية في الكالم)

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 And when the seas rise, Pickthall فاض

 the oceans boil over with a swell Yusuf Ali فاض/اشتعل

 فاض/اشتعل
the seas shall become as blazing Fire 

or shall overflow 
Kh& Hilali 

 and when the seas boil over, Asad غلى 

 when the seas boil over,69 A. Haleem غلى 

المترجمون هنا تبًعا الختالف المفسرين، ففّسر بكثال )سجرت( بالفيضان، وفسره أسد اختلف 

 وعبد الحليم بالغليان، بينما جمع يوسف وخان وهاللي بين الفيضان واالشتعال.
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َأيُّهَ ٱل)الساحر= الساحر× العالم( قوله تع -9 ـٰٰۤ َعهَِد ِعنَدَك سَّاِحُر ٱۡدُع َلَنا َربََّك بِمَا الى: ﴿َوَقاُلو۟ا يَ

 ([.49إِنََّنا َلمُۡهَتُدوَن﴾ ]الزخرف )

ْحُر َكاَن ِعْلًما َمْرُغوبًا فِيِه، عّلق ابن منظور قائاًل:  "السَّاِحَر ِعْنَدهُْم َكاَن نَْعتًا َمْحُموًدا، والسِّ

ا يََتَعايَُروَن يها السَّاِحُر َعلَى ِجهَِة التَّْعِظيِم لَهُ، َولَْم يَُكِن السِّ فَقَالُوا لَهُ يَا أَ  ْحُر ِعْنَدهُْم ُكْفًرا َواَل َكاَن ِممَّ

 .(71الساحر: العالُِم) الصحاح: " وفي(. 70العالُِم") :والساحرُ  .بِِه، َولَِذلَِك قَالُوا لَهُ يَا أَيها السَّاِحرُ 

: ساحر للمذموم المفسد، ويقال: ساحر للممدوح الساحرمن األضداد؛ يقالوعند ابن األنباري: "و

 (.72العالم") 

(. وهو 73ذكر ابن كثير "﴿يَا َأيُّهَا السَّاِحُر﴾ َأِي: اْلَعالُِم. َوَكاَن ُعَلَماُء َزَمانِهِْم هُُم السََّحَرَة")

السَّاِحَر َعلَى اْلَحقِيقَِة َراُدوا بِِه أَْن يَُكوَن أَ ح القرطبي "ورجّ  (. 74") .قول النحاس "يا أيُّها العالم

 (.75")َعلَى َمْعنَى ااِلْستِْفهَامِ 

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 they said: O wizard! Pickthall ساحر

 they said, "O thou sorcerer Yusuf Ali ساحر/ مشعوذ

 You, sorcerer,‘ they said, Kh& Hilali ساحر

 they exclaimed: “O thou sorcerer! Asad ساحر

 They said, ‘Sorcerer,76 A. Haleem ساحر

 المفسرون.  المترجمون إلى ترجمة اللفظ على حقيقته، وأهملوا سياق اآلية الذي لمحهاتجه 

وا النََّداَمَة َلمَّا َرَأُوا اْلعََذاَب{ ]يونس ) -10   ([.54)أسّر = كتم × أظهر( قوله: }َوَأَسرُّ

الشَّْيَء:  (. وفي اللسان "وأََسرَّ 77)وقيل: معناه أظهروها" "كتموهاذكر الراغب أن المعنى 

 78). ")أَْعلَْنته :كتمته، وسررته :َكتََمهُ وأَظهره، َوهَُو ِمَن األَضداد، سَرْرتُه

وا" لَفَظَةٌ تَِجيُء بَِمْعنى: أْخفَْوا، وهي وفّسر ابن عطية سبب داللتها على المعنين، " و"أَسرُّ

، وتَِجيُء ِبَمْعنى: أْظهَُروا، وهي ِحيَنئٍِذ  (. لكنه عاد وأنكر 79")ِمن أساِريِر الَوْجهِ ِحينَئٍِذ ِمَن الِسرِّ

وا معن وقال بعض الناسالضدية في آية )سبأ( " قال الفقيه اإلمام  .اه أظهروا وهي من األضدادأََسرُّ

القاضي: وهذا كالم من لم يعتبر المعنى أما نفس الندامة فال تكون إال مستسرة ضرورة، وأما 

(. وذكر مختار عمر أن هناك 80") لغة أن أسر من األضدادالظاهر عنها فغيرها ولم يثبت قط في 

 (.81عن الزمخشري"أسر الشيء وأشره: أظهره") إبدااًل بين السين والشين ونقل

واهـ( أّن المقصود بقوله }206وذكر قطرب )ت  {: َأْظهَروا...إآل أّن ابَن عبَّاس َكاَن  َأَسرُّ

وا( من حروف األضداد، أي أظهروا"((. وهو قول أبي عبيدة 82يقول: أخفوها") (.  83")أََسرُّ

ا اإْلِ ومال أبو حيان إلى اإلظهار وحجته: " فَإِنَّهُ لَْيَس ِبيَْوِم تََصبٍُّر َواَل تََجلٍُّد َواَل يَْقِدُر فِيِه ْظهَاُر أَمَّ

ا إِْخفَاُء ا لنََّداَمِة فَقِيَل: أَْخفَى ُرَؤَساُؤهُُم النََّداَمةَ ِمْن َسفَلَتِِهْم َحيَاًء ِمْنهُْم اْلَكافُِر َعلَى ِكْتَماِن َما نَالَهُ.. َوأَمَّ

هُ فِْكٌر  يِخِهْم، َوهََذا فِيِه بُْعٌد، أِلَنَّ َمْن َعايََن اْلَعَذاَب هَُو َمْشُغوٌل بَِما يُقَاِسيِه ِمْنهُ فََكْيَف لَ َوَخْوفًا ِمْن تَْوبِ 

 )اإلظهار( محتمالن، لكنَّ  (. وعلى هذا فالوجهان84").التَّْوبِيخِ اْلَواِرِد ِمَن السَّفَلَةِ فِي اْلَحيَاِء َوفِي 

تعالى: }َوَأمَّا َمْن ُأوتَِي كَِتابَهُ بِِشَمالِهِ َفيَُقوُل يَا  قوله ذلك، ومنها يعضد ما هللا كتاب هنا أرجح، وفي

 [.25َلْيَتنِي َلْم ُأوَت كَِتابِيَْه{ ]الحاقة: 
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 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 And they are filled with remorse  Pickthall  ممتلئ

 They will declare (their) repentance  Yusuf Ali أظهر

 will conceal their own regrets  Kh& Hilali أخفى

 they will [all] be unable to express  عبيرعجز عن الت

[the full depth of] their remors 

Asad 

 they will fall silent with regret.85 A. Haleem  صمت

رّجح يوسف علي معنى اإلظهار بينما اختار خان وهاللي معنى اإلخفاء، أما محمد أسد وعبد 

الحليم فلم يذكرا معنى اإلخفاء صراحة، بل اختارا لفظين يتضمنان معنى الصمت، واختار 

 ندًما. بكثال تركيب االمتالء

 )شرى= باع× اشترى( -11

َراُء والبيع يتالزمان... إذا كانت بيع سلعة بسلعة صّح أن يتصور كّل  ذكر الراغب أّن " الشِّ

واحد منهما ُمْشتَِرياً وبائعا، ومن هذا الوجه صار لفظ البيع والّشراء يستعمل كّل واحد منهما في 

 (.86")نى اْشتََرْيُت أكثرموضع اآلخر. وَشَرْيُت بمعنى بعت أكثر، وابتعت بمع

ُت الشيء َأْشرِيهِ ِشراًء، إذا بعته وإذا اشتريته أيًضا وهو من األضداد،  وفي الصحاح "شَريْ 

وقال تعالى: "وَشَرْوهُ  .قال هللا تعالى: "وِمن الناس َمْن يَْشرِي نفَسه ابتغاَء َمرضاةِ هللا" أي يبيعها

في شريته   (. وذكر ابن األنباري أّن: "أوضح الوجهين87)بثمٍن بَْخسٍ َدراهَِم مَعدودة" أي باعوه"

 (. 88معنى البيع")

 : مواضع أربعة في هللا كتاب في "شرى " وجاءت

 ([102)البقرة] ﴾ يَۡعلَُمونَ  َكانُوا۟  لَوۡ  أَنفَُسهُۡم   بِِهۤۦٰ  َشَرۡوا۟  َما َولَبِۡئسَ  ﴿ -الموضع األول

وذكر ابن قتيبة أن   .(89)أنفسهم" به باعوا :أي بِِه﴾ َشَرْوا ما ﴿َولَبِْئسَ ذكر في مجاز القرآن: "

 حروف من حرف وهو وبعته، اشتريته تريد الشيء. وأنت شريتُ  :باعوها. يقالمعناها: "

)األضداد ْنُس الَِّذيَن اَل  -أَْي بَاُعوهَا -َوالَِّذيَن َشَرْوا أَْنفَُسهُمْ قال القرطبي: "  .(90" هُُم اإْلِ

 (.91")يَْعلَُمونَ 

 المترجم الترجمة بيةبالعر المعنى

 they sell their souls,  Pickthall باع

 they did sell their souls,  Yusuf Ali باع

 they sold their ownselves,  Kh& Hilali باع

 they have sold their own selves  Asad باع

 they sold their souls92 mA. Halee باع

 اتفق المترجمون في هذه اآلية على معنى البيع

ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَاِد{ -الموضع الثاني ِ َوَّللاَّ }َوِمَن النَّاسِ مَْن يَْشرِي َنْفَسهُ ابْتَِغاَء مَْرَضاةِ َّللاَّ

 ([٢٠7) ]البقرة

(. 93")سبيلهوالمعنى عند الطبري: "ومن الناس من يبيع نفسه بما وعد هللا المجاهدين في 

ِريَن َعلى أنَّ الُمراَد بِهَذا الشِّراِء: البَْيُع، واآلية تحتمل الشراء أو البيع عند الرازي: " أْكثَُر الُمفَسِّ

وِعْنِدي أنَّهُ يُْمِكُن إْجراُء لَْفظَِة الشِّراِء َعلى ظاِهِرها  ...أْي باُعوهُ   ﴿وَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْخٍس﴾ :قاَل تَعالى
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ْنيا واإلْعراِض َعِن اآلِخَرِة وقََع في  عِ في َمالِذ الدُّ ْرِك والتََّوسُّ وَذلَِك أنَّ َمن أْقَدَم َعلى الُكْفِر والشِّ

فَبَِسبَِب الُكْفِر والفِْسِق َخَرَجْت َعْن ِمْلِكِه   الَعذاِب الّدائِِم فَصاَر في التَّْقِديِر َكأنَّ نَْفَسهُ كانَْت لَهُ،

وصاَرْت َحقًّا لِلنّاِر والَعذاِب، فَإذا تََرَك الُكْفَر والفِْسَق وأقََدَم َعلى اإليماِن والطّاَعِة صاَر َكأنَّهُ  

 (.94")اْشتَرى نَْفَسهُ ِمَن الَعذاِب والنّارِ 

 المترجم الترجمة المعنى بالعربي

 who would sell himself, Pickthall باع

 who gives his life  Yusuf Ali وهب -أعطى 

 who would sell himself, Kh& Hilali باع

 who would willingly sell his own self  Asad باع

 who gives his life 95 A. Haleem وهب -أعطى 

 وهب(. –يكاد يتفق المترجمون هنا على معنى البيع بلفظه أو بمعناه )أعطى 

﴾  قوله تعالى: -الموضع الثالث ۡنيَا بِٱۡلـ َاِخَرِة  ِ ٱلَِّذيَن يَۡشُروَن ٱۡلَحيَٰوةَ ٱلدُّ تِۡل ِفی َسبِيِل ٱلِّلَّ ـٰ ﴿َفۡليُقَ

 [74ساء: لن]ا

فـ "يشري": يبيع، و"يشري": يأخذ، ...: "يبيعون الحياة الدنيا باآلخرةمعناها عند الطبري

يَبِيُعوَن، يُقاُل: )َشَرْيُت(، هـ(: "311وعند الزجاج )ت (.96") .وإن الحمقى باعوا اآلخرة بالدنيا

 (.97(")بَِمْعنى )ِبْعُت(، و)َشَرْيُت(، بَِمْعنى )اِْشتََرْيتُ 

 المترجم الترجمة ةبالعربيالمعنى 

 who sell the life  Pickthall باع

 Who sell the life  Yusuf Ali باع

 who would exchange the life Kh& Hilali يقايض  -يبادل

 who are willing to barter the life  Asad يبادل -يقايض 

 who are willing to trade the life 98 A. Haleem قايض-تاجر 

اختار بكثال ويوسف معنى البيع صراحةً، بينما اختار الباقون لفظًا يدل على المعنى فيحقق 

 معنى المقايضة.

 ([٢٠ْخسٍ َدَراهِمَ{ ]يوسف )}َوَشَرْوهُ بَِثمٍَن بَ  -الموضع الرابع

فأما إذا أراد الخبر عن أنه ابتاعه،    .المعنى عند الطبري : "باع إخوة يوسف يوسف

ِميَر فِي قَْولِهِ (. وعند ابن كثير البيع أقوى "99)"قال:"اشتريته َعائٌِد َعلَى إِْخَوِة  ﴿َوَشَرْوهُ﴾ :إِنَّ الضَّ

ُل أَْقَوى .ائٌِد َعلَى السَّيَّاَرةِ َوقَاَل قَتَاَدةُ: بَْل هَُو عَ  .يُوُسفَ  ِميُر لأِْلُْخَوِة فإذا كان (، 100")َواأْلَوَّ الضَّ

 (.101")"فََشرى بَِمْعنى باَع، وإّما لِلسَّيّاَرِة فَهو بَِمْعنى اْشتَرى

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 And they sold him  Pickthall باع

 The (Brethren) sold him  Yusuf Ali باع

 And they sold him  Kh& Hilali باع

 And they sold him  Asad باع

 and then sold him 102 A. Haleem باع

من وجود االحتمالين والسياق البيع، على الرغم  هذه اآلية على معنىاتفق المترجمون في 

 يؤيدهما.
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يْرِ َفُصْرهُنَّ إَِليَْك{ ]البقرة  ضم × قطع( قوله–)صرى= وجه  -1٢ تعالى: }َفُخْذ َأْربَعًَة ِمَن الطَّ

(٢6٠ .]) 

قطعته  الشيء إذا  َصَريتُ  في اللسان: "صرى الشيء صريًا: قطعه ودفعه ...ويقال:

،  103أي اجتمع") ومنعته...وقيل: َصَرى هم فُصْرهُنَّ َأِملَّهُنَّ (.ونقل "}فصرهن إليك{فسروه كلُّ

ْعهُنَّ معروفة، قال: وُأراها   قال: وَأما ، قال: ولم نجد َقطِّ ْعهُنَّ ، بالكسر، فإنه ُفسِّر بمعنى َقطِّ فِصْرهُنَّ

مَْت ياُؤها وقلب") َأْصري َصَرْيتُ  إن كانت كذلك من  (.104َأي قَطْعت، فُقدِّ

 وإذا قطع، وإذا جمع إذا اغاني ثالث دالالت ضدية مختلفة للفظ صرى: "صرىالص وذكر

 (.105)"سفل وإذا عال وإذا تأخر، وإذا تقدم

ههن  :ذكر الطبري الضدين لقراءة الضم: "معنى قوله ﴿فُصْرهن إليك﴾ اضممهن إليك ووجِّ

ه قوله ﴿فصرهن إليك﴾ إلى هذا   :نحوك، كما يقال:"ُصْر وجهك إلّي"، أي أقبل به إلّي. ومن َوجَّ

تغناًء بداللة الظاهر عليه. ويكون معناه التأويل، كان في الكالم عنده متروك قد ترك ذكُره اس

﴿فخذ أربعًة من الطير فصرهن إليك﴾ ، ثم قطعهن، ﴿ثم اجعل على كل جبل  :حينئذ عنده: قال

 (.106) قطِّعهن"قد يحتمل أن يكون معنى ذلك إذا قرئ كذلك بضم"الصاد": منهن جزًءا﴾. 

اِد َأْي  أما البغوي فذكر الضدين لكن بقراءتين، إحداهما: "﴿َفُصْرهُنَّ   إَِلْيَك﴾ بَِكْسرِ الصَّ

اُء: هَُو مَْقُلوٌب ِمْن َصَرْيُت َأصْ  ، يَُقاُل َصاَر يَِصيُر َصْيًرا إَِذا َقَطَع...َقاَل اْلَفرَّ ْقهُنَّ ْعهُنَّ َوَمزِّ رِي َقطِّ

ِ َصْريًا إَِذا َقَطعْ  اِد َومَْعَناهُ َأِمْلهُنَّ إ ﴾ بَِضمِّ الصَّ ، يَُقاُل: ِصْرُت ُت، واألخرى: ﴿َفُصْرهُنَّ ْههُنَّ َلْيَك َوَوجِّ

ُرهُ إَِذا َأَمْلُتهُ، َوَرُجٌل َأْصَوُر إَِذا َكاَن َمائَِل اْلُعُنقِ، َوَقاَل َعَطاٌء: مَْعَناهُ اْجمَْعهُ  ْيَء ُأَصوِّ نَّ الشَّ

 (.107ْيَك")َواْضُمْمهُنَّ إِلَ 

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 and cause them to incline unto thee Pickthall أمال ووجه

 Take four birds, draw them to" أمال ووجه

you,  

Yusuf Ali 

 then cause them to incline towards أمال ووجه

you  

Kh& Hilali 

 and teach them to obey thee Asad علِّمهم أن يطيعوك 

بهم على   درِّ
 الرجوع إليك

and train them to come back to 

you108 

A. Haleem 

 كلمة.ى اآلخر المحتمل للولم يأخذوا بالمعن اإلمالة والتوجيهاختار المترجمون معنى 

 [.  ٢8٢)يَُضارَّ= بمعنى الفاعل × المفعول( قوله تعالى: ﴿َوال يَُضارَّ َكاتٌِب َوال َشهِيٌد﴾ ]البقرة: -13

لُ ذكر القرطبي أّن فيها"َثاَلَثة َأْقَواٍل:  وَّ اَل يَْكُتُب اْلَكاتُِب َما َلْم يُْمَل َعَلْيهِ، َواَل يزيد الشاهد  -اأْلَ

ْعَنى اَل يَْمَتنُِع اْلَكاتُِب َأْن ال ينقص ِمْنهَا...َوُروَِي َعِن اْبِن َعبَّاسٍ َوُمَجاهٍِد َوَعَطاٍء َأنَّ اْلمَ في شهادته و

اهُِد َأْن يَْشهََد. "َوال يُ  اِء، ُثمَّ َوَقَع يَْكُتَب َواَل الشَّ " َعَلى هََذْيَن اْلَقْوَلْيِن َأْصُلهُ يَُضارَِر بَِكْسرِ الرَّ َضارَّ

اُس: َورَ اإْلِ  ةِ اْلَفْتَحةِ. َقاَل النَّحَّ اُء فِي اْلَجْزِم لِِخفَّ َأْيُت َأبَا إِْسَحاَق يَِميُل إَِلى هََذا اْلَقْوِل، ْدَغاُم، َوُفتَِحتِ الرَّ

نَّ بَعْ  آْليَةِ "َوال يَُضارَّ كاتٌِب َدهُ "َوإِْن َتْفَعُلوا َفإِنَّهُ ُفُسوٌق بُِكْم"...َوُروَِي َعِن اْبِن َعبَّاسٍ: مَْعَنى اَقاَل: أِلَ

هَاَدةِ وَ  اهُِد إَِلى الشَّ رِهَِما اْلَكاتُِب إَِلى اْلَكْتبِ َوهَُما مَْشُغواَلِن، َفإَِذا اْعَتَذَرا بُِعذْ َوال َشهِيٌد" بَِأْن يُْدَعى الشَّ
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" َعَلى هََذا يَُضاَرَر بَِفْتحِ الرَّ  َأْخَرَجهَُما اِء، َوَكَذا َقَرَأ اْبُن مَْسُعوٍد "يَُضاَرَر"  َوآَذاهَُما. َوَأْصُل "يَُضارَّ

اِء اأْلُ  ةِ، إِْذ هَُو من اثنين، يقتضى هده اْلمََعانِي")بَِفْتحِ الرَّ  (. 109وَلى. َوَلْفُظ اْلُمَضارَّ

ل إلى معنى وقوع الضرر من الكاتب والشهيد ال وقوع الضرر عليهما؛ وسياق اآلية يمي

 َعُلوا َفإِنَّهُ ُفُسوٌق بُِكْم". ووقوع التضاد في هذا اللفظ  جاء بسبب أنه منلداللة اآليات بعده "َوإِْن َتفْ 

 المشاركة التي يستوي فيه اللفظان عند اإِلدغام.  أفعال

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

ال ضرر 
 عليهما

and let no harm be done to scribe or 

witness. 
Pickthall 

 and let neither scribe nor witness  يعاني الضرر 

suffer harm.  

Yusuf Ali 

 Let neither scribe nor witness suffer يعاني الضرر 

any harm, 

Kh& Hilali 

 but neither scribe nor witness must يعاني الضرر 

suffer harm; 

Asad 

ال ضرر 
 عليهما

and let no harm be done to either 

scribe or witness,110 

A. Haleem 

ترجمة اللفظ من جانب واحد؛ فاختاروا ترجمته على المفعولية، على   اتفق المترجمون على

 ت.الرغم أّن الفاعل هنا األنسب واألقرب لسياق اآليا

 [17﴿َوٱلَّۡيِل إَِذا َعۡسَعَس﴾ ]التكوير: )عسعس= أقبل× أدبر(  -14

وفي التنزيل: }والليل  .قبل السََّحر َعسَعَسُته لَأقبل بظالمه، وقي َعْسَعَسة: الليل "َعْسَعسَ 

بح إِذا َتَنفََّس{؛ قيل: هو إِقباله، وقيل: هو إِدباره... والمعنيان يرجعان إِلى َعْسَعسَ  إِذا شيء  والصُّ

ظلمة الليل كله،   الَعْسَعَسةُ  :يواحد وهو ابتداء الظالم في َأوله وإِدباُره في آخره؛ وقال ابن اأَلعراب

 (.111ويقال إِدباره وإِقباله")

يُل، إذا أدبََر،   الّليل أقبل، أما "قولهم: َعسَعسَ  ا ابن فارس فذكر أّن معنىأم عَسعَس اللَّ

(. فالمعنيان 112لوب من َسْعَسع، إذا مضى") ذلك أنَّه مقوالمعنى في  .فخارج عن هذين األصلين

 من أصلين مختلفين. -عنده–

َعْسَعسًة: وّلى. وهو قول ابن  أيًضا َعسَعسَ  الّليل َعْسَعسًة: أظلم.  وعند قطرب " َعسَعسَ 

 (.113عباس: إذا أدبر")

 (. بينما نقل114")اجتمع المفسرون: على أن معنى "عسعس": أدبرذكر الفراء أّنه "

.. وقال آخرون: ُعني  .﴿إَِذا َعْسَعَس﴾ إذا أدبر :تالف فيها، "فقال بعضهم: ُعنَِي بقولهالطبري االخ

(، وتعليل ذلك كما ذكر الفخر الرازي: "من قاَل:  115").مه﴿إَِذا َعْسَعَس﴾ إذا أقبل بظال :بقوله

ْيِل وهو َقْوُلهُ: ) ْيُل، أِلنَّ َعلى هَذا التَّْقِديرِ يَُكوُن الَقَسُم واقًِعا بِإْقباِل اللَّ إذا  الُمراُد هاهُنا أْقبََل اللَّ

ْبحِ إذا  :َعْسَعَس( وبِإْدبارِهِ أْيًضا وهو َقْوُلهُ   :اَل: بَِل الُمراُد ”أْدبََر“ وَقْوُلهُ َتَنفََّس﴾ ... وَمن ق﴿والصُّ

ْبحِ إذا َتَنفََّس﴾ أِي اْمَتدَّ َضْوُءهُ وَتكاَمَل َفَقْوُلهُ  ِل ُطُلوعِ   :﴿والصُّ ْيِل إذا َعْسَعَس﴾ إشاَرٌة إلى أوَّ ﴿واللَّ
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ْبحِ")  د أّن المعنيين "يَْرِجعاِن إل 116الصُّ ْبتِداُء ى َشْيٍء واِحٍد، وهو ا(. ونقل الشوكاني عن الُمبَرِّ

لِهِ وإْدباُرهُ في آِخرِهِ   (. 117").الظَّالِم في أوَّ

 وبالفجر أقبل، إذا وظالمه بالليل تعالى أقسم "كأنه وسياق اآليات يرّجح معنى اإلقبال

 (. 118أشرق")  إذا وضيائه

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 And the close of night, Pickthall أدبر -انقضاء

 And the Night as it dissipates Yusuf Ali أدبر -تبدد

 And by the night as it departs; Kh& Hilali أدبر  -غادر

 and the night as it darkly falls, Asad أقبل -يسقط الظالم

 by the night that descends,119 . HaleemA أقبل -هبط

 اختلف المترجمون فاختار بعضهم معنى اإلدبار، بينما اختار اآلخرون معنى اإلقبال. 

 )عسى= يقين× شك(. -15

...قال الجوهري: إال في   "وَعَسى، في القرآِن من هللاِ َجلَّ َثناُؤه، واجٌب وهو ِمَن الِعباِد َظنٌّ

َقُكنَّ َأن  }َعسى هقول من هللا إيجاٌب فجاَءت على إْحدى   َعسى :يُْبِدَله{؛ قال َأبو عبيدةربُّه ان َطلَّ

لِلَشكِّ   هـ(: "َعَسى:817(. يقول الفيروآبادي )ت120عسى في كالمهم رجاٌء ويَقِين") اللغتين أَلن

 (. 121واليَقيِن، وَقْد ُتَشبَّهُ بِكاَد، وِمَن هللّاِ: إيجاٌب")

واآلخر  والطمع الشك أحدهما  متضادان، معنيان لها األنباري:"وعسى ابنوعند 

 في عسى غيره: وقال وجل واجبة، عز هللا كتاب جميع في عسى :المفسرين بعض اليقين...وقال

 (. 122التحريم") سورة وفي إسرائيل.. بني سورة في موضعين: في إال  واجبة القرآن

ِ َواِجبٌَة فِي ى ذكر القرطبي "قِيَل:"َعَسى" بِمَْعنَ  َقْد...َوقِيَل: هَِي َواِجبٌَة. َو"َعَسى "ِمَن هللاَّ

َقُكنَّ َأْن يُْبِدَلهُ{")   (.123َجِميعِ اْلُقْرآِن إاِلَّ َقْوَلهُ َتَعاَلى: }َعسى َربُّهُ إِْن َطلَّ

ِ َتعالى يَ   (، وهي ِمَن هللاَّ كَّ ِمْثُل )َلَعلَّ قِيٌن، وِمنهم َمن وذكر الرازي أّن: ")َعسى( ُتوهُِم الشَّ

كِّ  كِّ لِْلقائِِل، إاّل أنَّها َتُدلُّ َعلى ُحُصوِل الشَّ   قاَل: إنَّها َكلَِمٌة ُمَطمَِّعٌة، َفهي ال َتُدلُّ َعلى ُحُصوِل الشَّ

( فالتَّْأوِيُل فِيهِ هو لِْلُمْسَتِمعِ، وَعلى هَذا التَّْقِديرِ ال يُْحتاُج إلى التَّْأوِيِل، أّما إْن ُقْلنا بِأنَّها بَِمْعنى )َلَعلَّ 

ِ واِجٌب  21﴿َلَعلَّكم َتتَُّقوَن﴾ ]البََقَرةِ:  :الُوُجوهُ الَمْذُكوَرُة في َقْولِهِ َتعالى [ قاَل الَخلِيُل: )َعسى( ِمَن هللاَّ

ُ أْن يَْأتَِي بِالَفْتحِ﴾ ]المائَِدةِ:  :في الُقْرآِن، قالَ  ُ  [52﴿َفَعسى هللاَّ  أْن يَْأتِيَنِي بِهِْم وَقْد ُوِجَد، و﴿َعسى هللاَّ

 (.124").وَقْد َحَصلَ  َجِميًعا﴾ ]يُوَسَف: [

وسأكتفى هنا بذكر موضع من المواضع التي ُذكِر أن )عسى( فيها لليقين أو الوجوب، 

 وذكر الموضع الذي ُذكِر أن )عسى( فيه للشك لبيان تعامل المترجمين مع هذه المواضع: 

ُ  -الموضع األول  [5٢]المائدة: ّمۡن ِعنِدِه﴾ ࣰ أَن يَۡأتَِی بِٱۡلفَۡتحِ أَۡو أَۡمر﴿َفَعَسى ٱلِّلَّ

ُروَن  (. وذكر الرازي: "125ذكر الطبري أن معناها "فلعل هللا أن يأتي بالفتح") قاَل الُمفَسِّ

ِ واِجٌب؛ أِلنَّ الَكِريَم إذا أْطَمَع في َخْيٍر فََعلَهُ، فَهو  تََعلُِّق النَّْفِس بِِه بَِمنِزلَِة الَوْعِد لِ ”َعسى“ ِمَن هللاَّ

 (. 126)وَرجائِها لَهُ"
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 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

الرجاء بـ 
(may) 

And it may happen that Allah will 

vouchsafe  
Pickthall 

الشك بـ 
(perhaps) 

 Ah! perhaps Allah will give (thee) 

victory,  

Yusuf Ali 

 Perhaps Allah may bring a victory Kh& Hilali الرجاء 

 But God may well bring about good  الرجاء 

fortune 

Asad 

 But God may well bring about a الرجاء 

triumph127 

A. Haleem 

المترجمون معنى الرجاء في استعمال عسى في هذه اآلية، فاختاروا من األلفاظ ما يوحي رأى 

بالرجاء، إال يوسف علي الذي أساء االختيار فاستعمل لفظًا أقرب للشك، وهو ليس على سياق 

 اآليات التي تحمل وعًدا من هللا بالفتح.

 [5{ ]التحريم: ْبِدلَهُ أَْزَواًجاطَلَّقَُكنَّ أَن يُ َعَسٰى َربُّهُ إِن } -الموضع الثاني

َ َعزَّ ذكر القرطبي " قِيَل: ُكلُّ َعسى فِي اْلقُْرآِن َواِجٌب إاِلَّ هََذا. َوقِيَل: هَُو َواِجٌب َولَِكنَّ هللاَّ

عنى من قبيل الواجب، والم(. وعّدها البغوي 128")َوَجلَّ َعلَّقَهُ بَِشْرٍط َوهَُو التَّْطلِيُق َولَْم يُطَلِّْقهُنَّ 

ِ إِْن طَلَّقَُكنَّ َرُسولُهُ") (. وذكر األلوسي: "الَمْشهُوَر أنَّ ﴿َعسى﴾ في َكالِمِه تَعالى 129"َواِجٌب ِمَن هللاَّ

والشرط معترض  لِْلُوُجوِب، وأنَّ الُوُجوَب هُنا إنَّما هو بَْعَد تََحقُِّق الشَّْرِط، وقِيَل: هي َكَذلَِك إاّل هُنا،

 .(130ا")ن اسم َعسى وخبرهبي

في رأيي أن معنى )عسى( المفيد للرجاء أو للطمع لم يتغيرفي اآلية، وإنما ما تغير وأعطى  

مدلول الشك دخول )إن( الشرطية بما تحمله من داللة الشك في جملة )عسى(؛ ودليلنا على ذلك  

بالشك، وهو في أّن بعض المفسرين أضاف إلى هذا الموضع موضًعا آخر للحكم على عسى 

{ "يعني بني النضير، فما رحمهم ربّهم،  َوإِۡن َربُُّكۡم أَن يَۡرَحَمُكۡمۚۡ  َعَسىٰ ء: }سورة اإلسرا ُعدتُّۡم ُعۡدنَاۚۡ

 (.131وأوقع العقوبة بهم") -صلى هللا عليه وسلم–بل قاتلهم رسول هللا 

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 It may happen that his Lord, if he الرجاء 

divorce you,  
Pickthall 

may الشك بـ)

be) 

It may be, if he divorced you (all), 

that Allah  

Yusuf Ali 

may الشك بـ)

be) 

It may be if he divorced you (all) that 

his Lord  

Kh& Hilali 

الشك التام بـ  
(might) 

Were he to divorce [any of] you, God 

might  

Asad 

 His Lord may well replace you with الرجاء 

better wives132 

A. Haleem 

نى الشك لعسى في اآلية ما عدا بكثال، وعبد الحليم اللذين اختارا معنى اختار المترجمون مع

 ب لعسى. الرجاء المصاح
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ِ إاِل مَْن َرِحَم﴾  -16  [.43]هود: )عاصم= عاصم× معصوم( قوله تعالى: ﴿اَل َعاِصَم اْليَْوَم ِمْن َأْمرِ َّللاَّ

ِ  وفي...المنع العرب كالم  في العصمة قال في اللسان: التنزيل: }اَل عاِصَم اْليَْوَم ِمْن َأْمرِ هللاَّ

...ََقاُلوا يَُجوُز َأْن يَُكوَن عاِصَم فِي مَْعَنى مَْعُصوم، المرحوم إال معصوم ال :إاِلَّ َمْن َرِحَم{ أي

 (.134والمعصوم") العاصم :الصاغاني: "العاصم وعند(. 133َويَُكوُن َمْعَنى اَل عاِصَم")

ِ. َوقِيَل: إِنَّ َعاِصًما بِمَ  كثير: ابن فّسرها ْعَنى "َأْي: َلْيَس َشْيٌء يَْعِصُم اْليَْوَم ِمْن َأْمرِ هللاَّ

 (.135ُصوٍم، َكَما يَُقاُل: "َطاِعٌم َوَكاسٍ"، بِمَْعَنى مَْطُعوٍم ومكُسّو")مَعْ 

نا شيء إلى أن نجعل ورفض  الطبري الضديّة لعدم وجود الداعي لذلك، قال: "لم يضطرَّ

"عاصًما" في معنى "معصوم"...إذ كنا نجد لذلك في معناها الذي هو معناه في المشهور من كالم 

ا، وهو ما قلنا من أنَّ معنى ذلك: قال نوح: ال عاصم اليوم من أمر هللا، إال  العرب مخرًجا صحيحً 

(. وفّسر 136من رحمَنا فأنجانا من عذابه، كما يقال: "ال ُمنجي اليوم من عذاب هللا إال هللا")

معنى "فليس يعني أّن الَعاِصَم ب قال:الراغب سبب قول البعض إّن )عاصم( بمعنى معصوم، ف

ّنما ذلك تنبيه منه على المعنى المقصود بذلك، وذلك أّن الَعاِصَم والمَْعُصوَم يتالزمان، وإ الَمْعُصومِ 

  (.137فأيّهما حصل حصل معه اآلخر")

ويظهر لي أّن السياق يميل إلى أن )عاصم( على معناه وصيغته؛ ألّن كل عاصم يلزمه  

 للفظ.وجود معصوم  وهذا ما لمحه الراغب في تفسيره 

 المترجم الترجمة ةالمعنى بالعربي

 there is none that saveth from the منقذ

commandment of Allah  
Pickthall 

 nothing can save, from the command of يحفظ

Allah, 

Yusuf Ali 

 there is no saviour from the Decree of Allah Kh& Hilali منقذ

 there is no protection [for anyone] from حماية/عاصم 

God's judgment 

Asad 

 there is no refuge from God’s command,138 A. Haleem مالذ -ملجأ

 ول، على لفظ اآلية وداللة السياق.اتفق المترجمون على جعل عاصم بمعنى الفاعل ال المفع

هُ َوَأۡهَلهُۤۥٰ إاِلَّ ٱۡمَرَأَتهُۥ َكاَنۡت ِمَن  )الغابر= الباقي× الماضي( قوله -17 ـٰ بِرِيَن﴾ تعالى: ﴿َفَأنَجۡيَن ـٰ ٱۡلَغ

 ([.83]األعراف )

والغابز: الماضي، وهو من  .الباقي :والغابِرُ  .في الصحاح "وغبر الشئ يَْغبُُر، أي بقي

 (.139") .االضداد

 (.140للباقي")  وغابر للماضي، غابر :يقال األضداد. من حرف األنباري: "الغابر ابن قال

اْلبَاقِيَن. َوِمْنهُْم َمْن َفسََّر َذلَِك ﴿ِمَن اْلَغابِرِيَن﴾ َمَن اْلهَالِكِيَن، َوُهَو ذكر المعنيين ابن كثير: "َأْي: 

زِِم") َغةِ: ”ِمَن  وهو قول الزجاج "قِيلَ  .(141َتْفِسيٌر بِالالَّ في ”َاْلغابِرِيَن“، هَهُنا، َقْوالِن، قاَل أْهُل اللُّ

بُوا فِيهِ...وقاَل بَْعُضهم: ”ِمَن الغابِرِيَن“: ِمَن الباقِيَن، أْي: ِمَن الباقِي ِذي ُعذِّ ِ الَّ َن في المَْوِضع

 ُ (. وقال في العمدة: 142)"أْعَلمُ  الغابِرِيَن“، أْي: ِمَن الغائِبِيَن َعِن النَّجاةِ، وكاِلهُما وْجهٌ، وهللاَّ
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"يعني فيمن طالت أعمارهم. وقيل: فيمن بقي ولم يسر مع قوم لوٍط. وقيل: فيمن بقي في 

 (.143اب")العذ

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 those who stayed behind. Pickthall  الباقين

 those who legged behind. Yusuf Ali الباقين

الباقين في  
 العذاب

those who remained behind (in the 

torment). 

Kh& Hilali 

 who was among those that stayed الباقين

behind 

Asad 

 his wife who stayed behind144 A. Haleem باقينال

مكان العذاب(، وخصصها خان وهاللي  –ترجمتها بالباقين في )العذاب  اتفق المترجمون على

 بالعذاب.

َ اَل يَۡسَتۡحِیۤۦٰ َأن يَۡضرَِب مََثل -18 َفمَا ࣰ ا مَّا بَعُوَضةࣰ )فوق= أعلى× دون( قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلِّلَّ

﴾  ([.٢6]البقرة) َفۡوَقهَا 

يستحي أن يضرب مثاًل ّما بعوضًة نقيض تحت...قوله تعالى: إن هللا ال  في اللسان "َفْوُق:

ذلك أي أصغر  وَفْوقَ  ر تقولقال أبو عبيدة: فما دونها، كما تقول إذا قيل لك فالن صغي َفْوَقها؛ فما

 (. 145من ذلك")

بمعنى  "فوق" أعظم...ويكون بمعنى يكون األضداد، من حرف األنباري:"فوق عند ابن

 (.146ل: معناه فما هو أعظم منها")وله: }فما فوقها{، فما دونها، ويقادون"...ق"

(. ورفض قطرب أن تكون فوق 147)"فى الصغر وذكر أبو عبيدة ﴿َفما َفْوَقها﴾: فما دونها

في اآلية بمعنى دون، قال: "تفسيرها فما دونها، وهو قول الكلبي وذلك ال يجوز عندي...وإنما 

ليل وفوق القليل، أي: جاوز تقول: هذا صغير وفوق الصغير. وق يجوز قول الكلبي في الصفات أن

القليل في قلته فهو دونه في القلة. فأما في االسم...فال يجوز أن تريد به األصغر من الحمار ألن  

(. ولم يستحسن الفراء أيًضا هذا الرأي، قال:  148هذا ليس فيه معنى الصفة التي جاز ذلك فيها")

بُّ إلّى أن أجعَل "َما فوقها" أكبر عوضة كأنها غاية فى الصغر، فأحَ "ولست أستحسنه؛ ألن الب

(. فالشرط الذي يجعل فوق بمعنى دون وجودها قبل صفة ال اسم، يعني ذلك انتقالها 149منها")

 على سبيل المجاز للمبالغة في الوصف وهو ما لم يتحقق في اآلية. 

المثل إن هللا يضرب ون تفسير اآلية: وسياق اآلية يحتمل المعنيين، فعلى معنى الفوقية يك

بالبعوضة فما فوقها من المخلوقات. وعلى معنى الدونية يكون تفسير اآلية: إن هللا يضرب المثل 

  .بالبعوضة فما دونها من المخلوقات

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

لم يذكر لها 
 لفًظا

Allah disdaineth not to coin the 

similitude even of a gnat. 
Pickthall 

 the similitude of things, lowest as  أعلى  -أدنى 

well as highest. 

Yusuf Ali 
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 parable even of a mosquito or so much أصغر -أكبر 

more when it is bigger (or less when it 

is smaller) than it. 

Kh& Hilali 

 or of something [even] less than that. Asad أقل 

 with something as small as a gnat, or أصغر -أكبر 

larger150 

A. Haleem 

ًعا، ما عدا أسد الذي  خرج المترجمون من مشكلة الضدية والخالف فيها بذكر المعنيين م

 اختار أقل )دون(، وبكثال الذي دار حول المعنى دون اإلتيان بلفظ صريح للفظ.  

ء -19 َثَة ُقُروٰۤ ـٰ ُت يََتَربَّۡصَن بَِأنُفِسهِنَّ َثَل ـٰ َق ﴾ ]البقرة )ࣰ)قرء= طهر× حيض( ﴿َوٱۡلمَُطلَّ  ۚ٢٢8]) 

الطهر،  هو :قوم فقال لك،ذ في واختلفوا مقرئ. فهي إقراء المرأة وَأْقرأت الجمهرة:" فيو

من  انتقال فكأنه حال  إلى حال من االنتقال هو اإلقراء ألن مصيب وكل الحيض، هو قوم: وقال

 (.151حيض") إلى طهر من أو طهر إلى حيض

وهي: األطهار أيًضا أحدها   بَِأْنُفِسهِنَّ َثالَثَة ُقُروٍء﴾ وهي الِحيَضقال ابن قتيبة "﴿يََتَربَّْصَن 

أصل"القُرء" في كالم العرب: الوقُت (. ذكر الطبري أن "152مع على أْقَراء أيًضا")ُقْرٌء. ويُج

 (.153لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم، وإلدبار الشيء المعتاد إدباُره لوقت معلوم")

، وأّما الزجاج االختالف في القرء، قال: "َفأّما أْهُل الُكوَفةِ َفيَُقوُلوَن: َاإْلْقراُء: َاْلَحْيضُ وفّصل 

ُة أْهِل الُكوَفةِ في أنَّ اإلْقراَء، والقِراَء،   ْهُر، وُحجَّ أْهُل الِحجازِ ومالٌِك َفيَُقوُلوَن: َاإْلْقراُء: َالطُّ

ُأمِّ َسَلَمَة أنَّها اْسَتْفَتْت لِفاِطَمَة بِْنتِ أبِي ُحبَْيشٍ، وكاَنْت  والُقُروَء: َاْلَحْيُض، ما يُْروى "َعنْ 

”َتْنَتِظُر أيّاَم أْقرائِها، وَتْغَتِسُل فِيما ِسوى َذلَِك". َوقاَل أْهُل الِحجازِ: َاأْلْقراُء   ملسو هيلع هللا ىلصقاَل ُمْسَتحاَضًة، فَ 

وا في َذلَِك بِما يُْروى والُقُروُء واِحٌد، واِحُدهُما ”َقْرٌء“، ِمْثُل َقْولَِك: ”فَ  ْرٌع“، وهُما األْطهاُر، واْحَتجُّ

 (.154ْقراُء“: َاأْلْطهاُر")َعْن عائَِشَة أنَّها قاَلْت: ”َاأْل 

والذي سبب الضّدية هنا هو التوالي الزمني بين الحيض والطهر،وأّن اللفظ موضوع للوقت  

 ياق يحتمل المعنيين مًعا.المحدد كما ذكر الطبري، وأن كل فريق حدده بمعنى واحد، والس

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 three (monthly) courses Pickthall  حيض 

 three monthly periods.  Yusuf Ali  حيض 

 for three menstrual periods, Kh& Hilali  حيض

 three monthly courses Asad حيض 

 three monthly periods 155 A. Haleem  حيض

 المترجمون جميًعا ترجمة اللفظ على أحد الضدين، وهو الحيض.اختار 

﴾ ]الحج ) -٢٠  ([36)قنع= السائل× الذي ال يسأل( ﴿َفُكُلو۟ا ِمۡنهَا َوَأۡطِعمُو۟ا ٱۡلَقانَِع َوٱۡلمُۡعَترَّ 

ُض وال الذي يَْسَألُ  فالقانع والُمْعَتّر{َ؛ القانِعَ  "}َأْطِعُموافي اللسان  ، والُمْعَترُّ الذي يََتَعرَّ

 (.156السائُل، وقيل: الُمَتَعفُِّف، وكلٌّ يَْصُلُح ... وهو من اأَلضداد)  القانِعُ  يسَأل... وقيل:

يسأل   ال فيه هو بما راضيا كان إذا قانع، رجل :يقال .األضداد من والقانع األنباري: ابن وقال

 (.157سائاًل") كان إذا قانع ورجل أحًدا،
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قل الطبري اختالف: "أهل التأويل في المعّني بالقانع ، عن ابن عباس...قال: القانع: المستغني ون

..وقال آخرون: القانع: الذي يقنع بما عنده وال يسأل... وقال آخرون:  .بما أعطيته وهو في بيته،

. وقال آخرون: ائل... وقال آخرون: القانع: الجار... وقال آخرون: القانع: الطّواف..القانع: هو الس

(. واختار الطبري معنى )السائل(؛  158القانع: الطامع... وقال آخرون: القانع: هو المسكين")

"ألنه لو كان المعنّي بالقانع في هذا الموضع، المكتفي بما عنده والمستغني به لقيل: وأطعموا 

والمعتّر، الدليل الواضح نع والسائل، ولم يقل: وأطعموا القانع والمعتّر. وفي إتباع ذلك قوله: القا

 (.159على أن القانع معنّي به السائل")

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية 

 feed the beggar  Pickthall  المسكين

الذي يقنع بما عنده 
 لوال يسأ

 feed such as (beg not but) live in 

contentment, 

Yusuf Ali 

 feed the beggar who does not ask الفقير الذي ال يسأل

(men), 

Kh& Hilali 

الفقيرالذي يقنع بما 
 عنده وال يسأل

feed the poor who is contented with 

his lot (and does not beg) 

Asad 

 those who do not ask160 A. Haleem القانع الذي ال يسأل

بتركيب لينقل داللة اللفظ مخصصة بالفقير الذي ال يسأل، ما عدا بكثال  معظم المترجمين أتي

 الذي اكتفي بترجمتها بكلمة المسكين عامة. 

هَا َتۡذكَِرة -٢1 ـٰ ـٰعࣰ )المقوي= الغني× الفقير( قوله تعالى:}َنۡحُن َجعَۡلَن  ([.73ۡلمُۡقوِيَن{ ]الواقعة )ا لّ ࣰَومََت

والياء أصالِن متباينان، يدلُّ أحُدهما على ِشدَّة وِخالِف قال ابن فارس: "القاف والواو 

ل الُقّوة،  161).خالف الّضعيف") والقوِّي: َضْعف، واآلَخر على خالِف هذا وعلى قِّلة َخْير.فاألوَّ

 (.162عه وال مال... والُمقوّي كثيُر المال")هـ(: "والُمقوّي الذي ال َزاَد م216ويقول األصمعي )ت

ُجُل إَِذا َلْم يَُكْن مََعهُ َزاٌد، َوَأْقَوى إَِذا َقوِيَْت َدَوابُّهُ َوَكُثَر َماُلهُ. يقول القرطبي:  "يَُقاُل: َأْقَوى الرَّ

نَّ النَّاَر يَْحَتاُج إَِلْيهَا ا : َواآْليَُة َتْصُلُح لِْلَجِميعِ، أِلَ  . (163ْلُمَسافُِر َواْلُمقِيُم َواْلَغنِيُّ َواْلَفقِيُر")اْلمَْهَدوِيُّ

، إال أّن سياق 164وعلى الرغم أن بعض اللغويين رّد معنى الفقر ألصل مختلف )أخوى(

 .ألن النار يحتاج إليها المسافر، والمقيم، والغني، والفقيراآلية يصلح للجميع؛ 

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية 

 for the dwellers in the wilderness. Pickthall ساكنو البرية 

 for the denizens of deserts. Yusuf Ali ساكنو الصحراء 

المسافرون، وكل  
 من في العالم. 

for the travellers (and all the 

others, in this world). 

Kh& Hilali 

ساكنو البرية 
 وفقراؤها

for all who are lost and hungry in 

the wilderness [of their lives]. 

Asad 

 to those who kindle it165 A. Haleem للذين يوقدونها. 

الفقر وسكن البرية، واختار ويوسف ساكني البرية، وجمع أسد بين معنيين اختار بكثال 

 هاللي وخان، وعبد الحليم تركيبًا عاًما يصلح لجميع المعاني، وهو األنسب للسياق.

http://www.amazon.com/gp/product/8187385073?ie=UTF8&tag=islamawakened-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=8187385073
http://www.amazon.com/gp/product/996074079X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=islamawakened-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=996074079X
https://www.islamawakened.com/index.php/qur-an/translation-descriptions-in-progress/75-muhammad-asad-translation-the-message-of-the-qur-an
http://www.amazon.com/gp/product/019957071X?ie=UTF8&tag=islamawakened-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=019957071X
http://www.amazon.com/gp/product/8187385073?ie=UTF8&tag=islamawakened-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=8187385073
http://www.amazon.com/gp/product/996074079X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=islamawakened-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=996074079X
https://www.islamawakened.com/index.php/qur-an/translation-descriptions-in-progress/75-muhammad-asad-translation-the-message-of-the-qur-an
http://www.amazon.com/gp/product/019957071X?ie=UTF8&tag=islamawakened-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=019957071X


 نجليزية: المنهج واإلشكالية ترجمة األضداد في القرآن إلى اإل
 

 2018يناير    69فيلولوجى   53
 

ِ َأنَداد -٢٢  ([ ٢٢ا َوَأنتُۡم َتۡعَلمُوَن﴾ ]البقرة)ࣰ )نّد= ضّد× شبه( قوله تعالى: ﴿َفاَل َتۡجعَُلو۟ا لِِّلَّ

 اّلند :األخفش قال  . ...أنداد والجمع والنظير، المثل بالكسر، واّلند، العرب:" لسان في جاء

  (.166والشبه. وقوله: }يجعلون هلل أنداًدا{، أي أضداًدا وأشباهًا") الضد

ضده،  كان إذا فالن ند فالن :يقال متضادين، معنيين على يقع والّند األنباري: ابن وقال

 (.167مثله")  كان إذا نده وفالن

(. 168ركاء أمثاال. يقال: هذا نِدُّ هذا وَنِديُده")وفي تفسير غريب القرآن "﴿َأْنَداًدا﴾ أي: ش

..والّثالُِث: ...والّثانِي: األْشباهُ .ا: أنَّ األْنداَد األْكفاءُ وذكر الماوردي أن "فِيهِ َثالَثة َتْأوِيالٍت: أَحُده

 (.169األْضداُد") 

 التي ال  في رأيي أن سياق اآلية على معنى األشباه واألمثال، ألّن ما قبلها من ذكر لقدرة هللا 

 تقارن بأي قدرة يؤكد معنى نفي النظير والمثيل عن هللا.

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية 

 And do not set up rivals to Allah  Pickthall المثيل

 then set not up rivals unto Allah  Yusuf Ali المثيل

 Then do not set up rivals unto Allah  Kh& Hilali المثيل

 there is any power that could rival قوة تماثل

God 

Asad 

 set up rivals to God.170 A. Haleem لالمثي

 ألنسب للسياق.المترجمون معنى المثل والشبيه وهو ااختار 

)نسي= نسيان× اإلهمال والتفريط( قوله: ﴿َأَتۡأمُُروَن ٱلنَّاَس بِٱۡلبِّر َوَتنَسۡوَن َأنُفَسُكۡم ﴾ ]البقرة  -٢3

(44.]) 

"النون والسين والياء أصالِن صحيحان: يدلُّ أحدهما على إغفال الشيء، والثاني على َتْرك 

يَء، إذا لم تذُكره، نِسيتُ  لشيء. فاألوّ   .(171منه") النِّْسيُ  وممكٌن أن يكونَ  .نِسياناً  الشَّ

يءِ  عن َغَفلت الصاغاني:"نسيُت، قال  (.172ٌمتعّمًدا") وتركُته الشَّ

يكاد يجمع المفسرون على أّن معنى النسيان في اآلية الترك والغفلة، ال النسيان ضد الحفظ،  

(. وقال في  173عصيه؟")"أتأمرون الناس بطاعة هللا وتتركون أنفسكم تفتأويلها عند الطبري 

﴾ ]البقرة ) ([ : "إن"النسيان" على 286تعليقه على قوله تعالى ﴿َربََّنا اَل ُتَؤاِخۡذَنۤا إِن نَِّسيَنۤا َأۡو َأۡخَطۡأَناۚۡ

ن حفظ وجهين: أحدهما على وجه التضييع من العبد والتفريط، واآلخر على وجه عجز الناسي ع

النِّْسيَاُن )بَِكْسِر وذكر القرطبي " .(174)"لهما استحفظ ووكل به، وضعف عقله عن احتما ََ

َ فَنَِسَيهُْم﴾ النُّوِن( يَُكوُن ِبَمْعنَى التَّْرِك، َوهَُو اْلُمَراُد هُنَا، َوفِي قوله تعالى: ا  ، وقوله:﴿نَُسوا هللاَّ ﴿فَلَمَّ

ُروا بِِه﴾ ِ أِلنَّ النِّْسياَن الَحقِيقِيَّ ويرى الشوكاني أّن "(. 175")نَُسوا ما ُذكِّ  ال يَِصحُّ إْطالقُهُ َعلى هللاَّ

(. فالمفسرون 176")ُسْبحانَهُ، وإنَّما أُْطلَِق َعلَْيِه هُنا ِمن باِب الُمشاَكلَِة الَمْعُروفَِة في ِعْلِم البَيانِ 

، وهو جل شأنه منزه عن كل ينطلقون في ضدية النسيان من عدم إمكان وقوع النسيان من هللا

 نقص.
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 المترجم جمةالتر المعنى بالعربية

 while ye yourselves forget  Pickthall نسي

 and forget yourselves Yusuf Ali نسي

 you forget yourselves Kh& Hilali  نسي

 you forget your own selves  Asad نسي

 and forget to do it نسي

yourselves177 

A. Haleem 

 معنى النسيان أي المعنى المعجمي على الرغم أنه غير مقصود اآلية  اتفق المترجمون على

 [67﴿نسوا َّللا فنسيهم﴾ ]التوبة: 

َ فَنَِسيَهُْم﴾ :يقول الرازي َم ال يُْمِكُن إْجراُؤهُ َعلى ظاِهِرِه؛ أِلنّا لَْو واْعلَْم أنَّ هَذا الَكال "﴿نَُسوا هللاَّ

ا؛ أِلنَّ النِّْسياَن لَْيَس في ُوْسعِ البََشِر، وأْيًضا   َحَمْلناهُ َعلى النِّْسياِن َعلى الَحقِيقَِة لَما اْستََحقُّوا َعلَْيِه َذّمً

ِ تَعالى ُمحاٌل، فاَل بُ   ا:ِمن وْجَهْينِ  دَّ ِمَن التَّأِْويِل، وهوفَهو في َحقِّ هللاَّ

، فَجازاهم بِأْن َصيََّرهم بَِمنِزلَِة  ُل: َمْعناهُ أنَّهم تََرُكوا أْمَرهُ َحتّى صاَر بَِمنِزلَِة الَمنِسيِّ ألوَّ

 الَمنِسيِّ ِمن ثَوابِِه وَرْحَمتِِه.

ْكِر، فَلَّما تََرُكوا ِذْكرَ  ِ بِالِعباَدِة والثَّ  الثّانِي: النِّْسياُن ِضدُّ الذِّ ُ ِذْكَرهم  هللاَّ ِ، تََرَك هللاَّ ناِء َعلى هللاَّ

ْحَمِة واإلْحساِن") بِالرَّ
178) . 

 المترجم الترجمة المعنى بالعربية

 They forget Allah Pickthall النسيان

 They have forgotten Allah; Yusuf Ali النسيان

 They have forgotten Allah, Kh& Hilali . النسيان

 They are oblivious of God,  Asad النسيان

 They have ignored God179 A. Haleem اإلهمال والتجاهل

ي لمح معنى اإلهمال نى النسيان في هذا الموضع، ما عدا عبد الحليم الذاختار المترجمون مع

 والتجاهل المناسب للسياق.

 )وراء= خلف× أمام(  -٢4

 (.180") ."وَوراَء بمعنى َخْلف، وقد يكون بمعنى قُدَّاٍم، وهي من االضدادفي الصحاح:  

خلفك، ووراءك أي  يقول ابن األنباري: "وراء من األضداد. يقال للرجل: وراءك، أي 

 (.182ائِهِ َجهَنَُّم﴾ أي: أماَمه")(. وذكر ابن قتيبة: "﴿ِمْن َورَ 181أمامك")

أْهل الَعَربِيَّةِ في اْستِْعماِل وراَء مَْوِضَع أماَم َعلى َثالَثةِ أقاوِيَل: أَحُدها: نقل الماوردي اختالف"

َل في  األْضداِد...الّثانِي: أنَّ وراَء يَُجوُز أْن يُْسَتْعمَ يَُجوُز اْستِْعماُلهُ بُِكلِّ حاٍل وفي ُكلِّ مَكاٍن وهو ِمنَ 

تِي ال  .مَْوِضعِ أماَم في المَواقِيتِ واألْزماِن ..وال يَُجوُز في َغْيرِها ..الّثالُِث: أنَّهُ يَُجوُز في األْجساِم الَّ

 (.183")وال يَُجوُز في َغْيرِهِ  وْجهَ َلها َكَحَجَرْيِن ُمَتقابَِلْيِن ُكلُّ واِحٍد ِمنهُما وراَء اآلَخرِ،

 ِ ى  ءقوله تعالى: ﴿ّمن َوَراٰۤ  ([.16إبراهيم )ࣰ﴾ ]َصِديدࣰ هِۦ َجهَنَّمُ َويُۡسَقٰى ِمن مَّاٰۤ

﴿من ورائه﴾ ، من أمام كل َجبار ﴿جهنم﴾ ،  :قال أبو جعفر الطبري: "يقول عّز ذكره

و"وراء" في هذا الموضع، يعني أمام، كما يقال: "إن الموت ِمْن ورائك"، أي ُقّدامك...   .يَرُِدونها

http://www.amazon.com/gp/product/8187385073?ie=UTF8&tag=islamawakened-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=8187385073
http://www.amazon.com/gp/product/996074079X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=islamawakened-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=996074079X
https://www.islamawakened.com/index.php/qur-an/translation-descriptions-in-progress/75-muhammad-asad-translation-the-message-of-the-qur-an
http://www.amazon.com/gp/product/019957071X?ie=UTF8&tag=islamawakened-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=019957071X
http://www.amazon.com/gp/product/8187385073?ie=UTF8&tag=islamawakened-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=8187385073
http://www.amazon.com/gp/product/996074079X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=islamawakened-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=996074079X
https://www.islamawakened.com/index.php/qur-an/translation-descriptions-in-progress/75-muhammad-asad-translation-the-message-of-the-qur-an
http://www.amazon.com/gp/product/019957071X?ie=UTF8&tag=islamawakened-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=019957071X
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﴿من ورائه﴾ ، أي من أمامه، ألنه وراَء  :بَصرة يقول: إنما يعني بقولهوكان بعض نحويِّي أهل ال

اًما وخلًفا  ..ما هو فيه.. وكان بعضهم يقول: هو من حروف األضداد، يعني وراء يكون ُقدَّ

(. أما الزجاج فرفض أن تكون من األضداد وحجته في ذلك أنه من )َتَوارى(: ")َوراَء(، 184")

(، وهو قول 185ٍم، وإنَّما مَْعناهُ: )ما َتوارى َعْنَك(، أْي: )ما اْسَتَتَر َعْنَك(")يَُكوُن لَِخْلٍف، وُقّدا 

 (.186")من وراء ما يعّذب به عذاب آخر غليظالنحاس"

األخير؛ فوراء في القرآن لم ترد إال على معنى الموراة أو بمعنى بعد، وأتفق مع الرأي 

 وليست من األضداد.

 رجمالمت الترجمة المعنى بالعربية 

 Hell is before him Pickthall أمام 

 In front of such a one is Hell Yusuf Ali أمام

 In front of him is Hell, Kh& Hilali أمام

 with hell awaiting him Asad في انتظاره 

 Hell awaits each one;187 A. Haleem في انتظاره 

 اختار المترجمون هنا معنى أمام صراحة أو بالمعنى كما فعل أسد وعبد الحليم. 

 [79مَلٌِك يَْأُخُذ ُكلَّ َسفِينةٍ َغْصباً{. ]الكهف:  َوراَءهُم قوله تعالى: }وكان

اُء: 188َءُهْم َملٌِك﴾ أي بين أيديهم وأمامهم")ذكر أبو عبيدة: "﴿َوكاَن َورا (. وقال الفرَّ

  َوَرآَءهُم مَّلٌِك﴾ يقول: أمامهم َملِك". ﴿َوَكانَ  :"وقوله

 المترجم الترجمة المعنى بالعربي 

 for there was a king behind them .. Pickthall وراء

 there was after them a certain king  Yusuf Ali بعد

 s there was a king after them  Kh& Hilali بعد

 I knew that] behind them was a king  Asad) وراء

 that coming after them was a king189 A. Haleem بعد

 ترجمة اآلية على المعنى المعجمي اتفق المترجمون على
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 الخاتمة وأهم النتائج:

يشّكل موضوع "ترجمة األضداد في القرآن إلى اإلنجليزية، المنهج واإلشكالية " محور اهتمام هذه الورقة 
قاله وقارن بين ما  البحثية، وللتحقق من فرضيّة الدراسة الرئيسة، رجع البحث إلى خمس ترجمات قرآنية معروفة، 

اللغويون والمفسرون في تفسير ألفاظ األضداد، وما قام به المترجون في نقل هذه األلفاظ . وخرج البحث بعدد من 
 النتائج والتوصيات:

 تؤكد هذه الدراسة عم إمكان وجود ترجمة كاملة للقرآن تحافظ على كل معانيه. -

 األمور الصعبة. مة المتَقنة مناختالف الظواهر اللغوية بين اللغات يجعل الترج -

فقدان المعنى مع الترجمة حقيقة ال جدال فيها، وذلك ألن الترجمات غالبًا تكون حرفية، واأللفاظ العربية تحمل  -
 الكثير من المعاني إما حقيقة وإما مجاًزا . 

حتى نتجنب  ترجمة القرآن عمٌل يجب أن تقوم عليه مجموعة عمل متكاملة التخصصات، تعكف على إنجازه؛  -
 حي القصور في الترجمات.نوا

 يمكننا إجمال مجهود المترجمين في النقاط اآلتية: -

غالب عمل المترجمين في نقل ألفاظ األضداد كان اختيار المعنى األشهر للفظ؛ فاختاروا ترجمة )ُحِشرت( على  •
 الجمع، وترجمة )قرء( على الحيض.

مشكلة ترجيح أحد المعنيين، وهذا وجدناه داد للخروج من قد يختار بعض المترجمين ذكر داللتي لفظ األض •
(، وترجمة  kindled  fireit will be  or filledkeptكثيرا عند خان/هاللي في ترجمة )مسجور( )

 (.  overflowshall  orFire  blazing)سجرت( )

للكلمة، نحو: )الساحر(، ي اللجوء إلى الترجمة الحرفية وإهمال السياق الذي قد يكون على غير المعنى المعجم •
 التي ُترِجمت على معناها.

 Then doقد يكون التعليق هو وسيلة المترجم لتوضيح مدلول اللفظ، نحو: ترجمة )أنداد( عند خان/هاللي ) •

)in worshipnot set up rivals unto Allah ( عندهما )أيًضا–(، وترجمة)أمة- (a leader having 

alitiesquall the good righteous .) 

 who to thoseاختيار تركيب عام يصلح لدالالت لفظ األضداد كلها، نحو: ترجمة )المقوين( عند عبد الحليم ) •

kindle it.) 

قد يختار المترجم أحد المعاني، ثم يعود إلى المعنى العام في اللفظ نفسه، نحو: ترجمة لفظ )المقوين( عند  •
 travellers (and all the others, in this world)خان/هاللي )

قد يزيد المترجم في ترجمته ما يحتمله المعنى من زيادة، نحو: ترجمة )فوقها( عند خان/هاللي وعبد الحليم إلى  •
( :largeras a gnat, or  small .) 

وأسد  جمة عبد الحليمقد يلجأ المترجم إلى الترجمة بالمعنى بعيًدا عن الدالالت المحتملة للفظ األضداد، نحو: تر •
 (، وترجمة بكثال )فما فوقها(. each one awaitsHellللفظ )ورائه( إلى )

قد يلجأ المترجم إلى الترجمة الحرفيّة، نحو: ترجمة بكثال )قروء( على اللفظ المتداول )الدورة الشهرية(   •
(coursesthree (monthly) .) 

ويوضح المعنى بالتعليق، نحو ترجمة  بحروف التينية قد يلجأ المترجم إلى وضع اللفظ العربي كما هو •
 . (Ummahخان/هاللي )أمة( إلى )

عندما ال يجد المترجم اللفظ المناسب يلجأ إلى التراكيب لبيان داللة اللفظ، وهذا ما فعله معظم المترجمين عند  •
 .  (beggar who does not askترجمة لفظ )القانع(، نحو )

 والمصادر:المراجع 

 العربية: –أواًل 

 .1912، ثالثة كتب في األضداد، نشر: أوغست هفنر، المطبعة الكاثوليكية لآلباء اليوسعيين، بيروت، األصمعي -

هـ(. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، 1270، شهاب الدين بن عبد هللا الحسيني )تاأللوسي -

 هـ(.1415)1ط ية، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: علي عبد الباري عط

هـ(. كتاب األضداد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، 328، محمد بن القاسم )تابن األنباري  -

 م. 1987-هـ 1407بيروت، ط )

تفسير القرآن، تفسير هـ(. معالم التنزيل في 510، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء )ت البغوي  -

 .هـ(1420) 1عبد الرازق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط البغوي، تحقيق:

هـ(. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، 393، إسماعيل بن حماد )تالجوهري  -

 .م(1979-هـ 1399)2دار العلم للماليين، بيروت، ط

ـ(. البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، ه745حمد بن علي بن يوسف األندلسي )ت، مأبو حيان -

 هـ(.1420دار الفكر، بيروت، ط )
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هـ(. تصحيح الفصيح وشرحه، تحقيق: الدكتور محمد بدوي المختون، 347عبد هللا بن جعفر )ت ابن درستويه،  -

 م(. 2004 -هـ 1425طبع المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، )

هـ(. جمهرة اللغة، تحقيق: الدكتور رمزي منير بعلبكي، دار العلم 321بن الحسين )ت أبو بكر محمد ابن دريد،  -

 .م(1987) 1للماليين، بيروت، لبنان، ط

هـ(. مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، دار إحياء التراث 606، أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن )تالرازي  -

  هـ(.1420) 3بيروت، لبنان، طالعربي، 

هـ(.مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان دواوي، 502، أبو القاسم حسين بن محمد )تغب األصفهانيالرا -

 .م(2009-هـ 1430)4دار القلم، دمشق، ط

يل عبده هـ(. معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجل311إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق )ت ، الزجاج -

 .م(1988 -هـ 1408)1ط عالم الكتب، بيروت،  شلبي، 

هـ(. عمدة الحفاظ في تفسير  756، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم )ت السمين الحلبي -

 .م( 1996 -هـ  1417)1ط دار الكتب العلمية،  أشرف األلفاظ، تحقيق:محمد باسل عيون السود، 

قدير، دار ابن كثير، دمشق، ودار الكلم الطيب، بيروت، هـ(. فتح ال1250د بن علي بن محمد )ت، محمالشوكاني -

 .42/ص3هـ(، ج1414)1ط

 هـ(.  األضداد للصاغاني، ثالثة كتب في األضداد.650، الحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني )تالصاغاني -

محمد شاكر،  لبيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمدهـ(. جامع ا310محمد بن جرير بين يزيد بن غالب )ت الطبري،  -

 م(. 2000-هـ 1420)1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

مكتبة  مجاز القرآن، تحقيق: محمد فؤاد سزكين،   هـ(.209معمر بن المثنى التيمى البصري )ت أبو عبيدة -

 هـ(. 1381الخانجى، القاهرة، ط)

الوجيز في تفسير الكتاب المحرر  هـ(.542)ت أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام ابن عطية،  -

 .هـ(1422)1العزيز، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 (.1992، أحمد مختار. علم الداللة، دار عالم الفكر، القاهرة، مصر، ط )عمر -

م هارون، دار الفكر هـ(. معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السال395و الحسين أحمد بن فارس)ت، أبابن فارس -

 م(.1979 -هـ 1399للطباعة والنشر، ط)

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، تعليق: أحمد حسن بسج، منشورات محمد علي 

 م(. 1997 -هـ 1418)1، طبيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

أحمد يوسف النجاتي، ومحمد  هت(. معاني القرآن، تحقيق: 207)ت أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا الفراء،  -

 .1دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ط علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل شلبي، 

وس المحيط، تحقيق بإشراف: محمد نعيم هـ(. القام817، مجد الدين محمد بن يعقوب )تالفيروزآبادي  -

 م(. 1998) 6العرقوسوسي، مؤسسة الرسالة ط
هـ(. تفسير غريب القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار الكتب 276، أبوم محمد بن عبد هللا بن مسلم )تابن قتيبة -

 .م(1978 -هـ 1398العلمية، بيروت، ط)

هـ(. الجامع ألحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني 671بكر )ت  ، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبيالقرطبي -

 .م(1964 -هـ 1384) 2ط م أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، وإبراهي

هـ(. كتاب األضداد، تحقيق: الدكتور حنا حداد، دار العلوم للطباعة 206أبو علي محمد بن المستنير )ت قطرب،  -

 م(. 1987 -هـ 1405) 1والنشر، ط
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