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نيجفھ"و "ضيفخذ الحم"ن حب تملاعه تصعاؾ
ٓ
 "م اللغا

 *ليم اؾماٖيمدمضؾل

 **خافٔ خامض خماص
 

ن ال يألظ لحمضهللا   
ٓ
 حواملغؾل اءياألهب ضيؾ ين ٖلحمب يم بلؿان ٖغبيغ ىأهٌؼ اللغا

 
  و ن صؾخىعا

 
 هبراؾا

ن اليو  ن۔حللٗامل
ٓ
اث الٗل يٖلم يغ ىكخمل اللغا  يتالكٖغام يواألخ يتم االؾالميالخٗالو  ةضيمىيٖى

  يلا واالقاعاث يتسيواللهو الخأع 
ٓ
 ايالضهضٖؼ يغ يل مً و يجب ٖليف ۔ىن يال يٖؼوحل ف اث هللايا

زغ  ةوؾٗاص
ٓ
صابھا يتالٗغب تفھم اللغيل مً و يؾھل ٖلوھظا،هاميُبم أخيأن  ةاال

ٓ
 تاللغً ىول وا

 ترحمىايأن  يلا ةضيقض تخاح يىن فيان املؿلمىن األعجموظا فلٗغفھا،يملً الةجلف خاحؼ  يتالٗغب

ن ال يمٗاو
ٓ
 بما ُىايديو  هبٗخبروا ي وأا فھمى يل يتوالٗامل يتاملدل تخلففاللغاث املس يم اليغ ىاللغا

 
ٖلما

زغ يالضهأمىع  يف يمً مٗاعف قت هكضم
ٓ
 ۔ةا واال

ن ال يمٗاو اثحموكض ْھغث جغ 
ٓ
 هتظا بضأث خغ ه،و يتواملدل يتاللغاث الٗامل يم اليغ ىاللغا

ن ال يمٗاو تجغحم
ٓ
 787ىافمامل ي الھجغ  072 تؾى يف ي جغ اللغن الثالث الھوازغ أ يبالھىض ف ميغ ىاللغا

بضحأعؾل األم ،ٖىضما يالصيامل   هللاٖر
 
  بً ٖمغان ٖاملا

 
غ االؾالم يلخبل يالھىض نمھغو  ًمل يال مؿلما

ن ال يترحم مٗاويأن  همى نمھغو  ًفُلب مل هاميوأخ
ٓ
 ،يتالھىض يأ يتالؿىض تاللغ يم اليغ ىاللغا

ن ال يل ملٗاويالٗالم الجلفترحم ھظا
ٓ
 تالفاجد ةأعى الھىض مً ؾىع  يف يتالٗغبر حغتاللغ يم اليغ ىاللغا

 ـ۔ي ةؾىع  يال
ن ال يمٗاو ظا ْھغث جغحماثهو 1

ٓ
 تمىٓىم تاملور حوغ تاملو يتاألعص تاللغ يم اليغ ىاللغا

واؾخدؿً  ٖترى بٌٗ مىھافأ، يتالھىضباع ىال الٗلماء يضيبأ ةثر ىب ترمُبٖىحوغ تومُبٖى ةومىثىع 

ن الاللغ  يمٗاو تالنالح جغحم تمجل ي الخھاهى  يش أقغف ٖليفأنضعالكبٌٗ مىھا۔ 
ٓ
:"غغاب ميغ ىا

ن "
ٓ
 ه يچھبرو ونىف ٖبضهللا ي أخمض الضھلى غ يش هظيللك 0۔اللغا

 
 هًٖ وحى  ي:"عف٘ الغىاش هوؾما خابا

 وؾماهً يالضش هانغ يوي٘ الكظاهو  ۔7"يوالحىاش  تالترحم
 
 يمٗاو هالنالح جغحمان"يذ البيجىل:"هخابا

ن ال
ٓ
 تجغحم يف يالحم الحلاوش ٖبضيازخلف الكظاهو  ي زان الضھلى أخمضضيش ؾيم للكيغ ىاللغا

 يٖل ي لجالىضھغ ش فخذ مدمض زان ايالك ههب ظاهو  ي ش أخمض زان الضھلى يللكم يغ ىاللغان ال يمٗاو

 حوأعبٗ تزمؿ
 
ن ال يمٗاو تجغحم يوكٗت ف يالتن زُأ

ٓ
اهت وو  4۔ ي الضھلى  غأخمضيم هظيغ ىاللغا

 ،يتباألعص توؾھل ةمٗخبر  تلترحم ةضيقض تخاح (يتالھىضةاللاع  هقب يف ي)أنھىا
 
،كام ًطل يٖلوبىاءا

ن ال يمٗاو تبترحم ي ش فخذ مدمض زان الجالىضھغ يالك
ٓ
 بالت يتم باألعصيغ ىاللغا

 
 و يب األعصهيرامىافلا

  5 ض۔يوباألؾلىب الج تالؿھليتباملفغصاث األعص

 :خیاۃ املترحمحن

 زان مدمضش فخذ يالك،ھى ي ش فخذ مدمض زان الجالىضھغ يلكا ةًٖ أؾغ ةز حوح ةؾىداٌو أن هلضم هبظ  

 

  األؾخاط املؿاٖض بلؿم اللغت الٗغبيت بجامٗتاليليتالحيىميت،فيهل*
ٓ
 ، باکؿخانباصا

  األؾخاط املؿاٖض بلؿم الٗلىم االؾالميت و ٖغبي بجامٗتاليليتالحيىميت،فيهل**
ٓ
 ، باکؿخانباصا
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 ةاللاع  هقب يف ةر حقھ هاهت أؾغجوو  ۔مدمض زان هدمض بً أخمض زان بً قااع مدمض بً زان ميبً 

ن فخذ مدمض زا يوجغب حالىضھغ، يتغ يم بىجاب بمضيأكل يىت فىوحاءث مً أفغاوؿخان وؾ يتالھىض

 ،الھىض يمً أفغاوؿخان ال هلل أؾغجاهخ:"هًٖ أؾغج ي ٔ حالىضھغ يخفغ هوكض ط۔يتٖلمو  يتييص ةأؾغ  يف

م 1864ھ و1081تؾى يض زان فولض فخذ مدم األنل ۔۔۔۔"۔ يأفغاو ي ش الجالىضھغ يان الكوو 

 ان و هوالض،ألن حالىضھغ يتغ يبمض يً جغبىولاعبىع يىقه يتبمضع "ه"جاهضيتبلغ 
 
فا  تىيبمض مْى

 ،يتحىالٗلىم االؾالم يفھا يألب يحض ي:"جغبهٖى ي ھغ فخذ مدمض زان الجالىض ةضيوكالت خفحالىضھغ۔

 7 األم ألؾغجىا۔" تلغ يتالفاعؾ تاهت اللغوو 

اوط هللاوأُٖاء  ي حىفُغ  يف ي فخذ مدمض زان الجالىضھغ  وكض وكأ   اء 
 
 نافهاصعا

 
 يوطھىا

 
ا

 
 
لال  يواٖٖو

 
 ف هأْفاع  تل الٗلم مىظ وٗىميجده ي فخذ مدمض زان الجالىضھغ     وبضأا

 
ا  يوناعباٖع

 ي خالى ن البحومدمض خؿ ي ن الضھلى حغخؿيش هظيالك:ه۔ ومً أؾاجظجيتوالٗهغ  يتالٗلىم االؾالم

ش فخذ مدمض يالك) ي:"ھىأهٖى ي البخالى  نحش مدمض خؿي،وكاٌ الكي مدمضالجالىضھغ  هش قايوالك

ث يالحضٖلىم  ي ضھغ ش فخذ مدمض زان الجالىيوكض كغأالك "8۔ هظي(مً أفًل جالمي زان الجالىضھغ 

 :تمجل يف ةامليكىع  هملالخ يف ي ٔ الجالىضھغ يغخفهما طه ي أخمض الضھلى غ يش هظيالك يٖل

 غيش هظيالك يث ٖليٖلم الحض يف تمجا ةمھاع  ي زان الجالىضھغ كض خهل فخذ مدمض "هٖى":مسؼن "

 9"ي أخمض الضھلى 

،واقخغل )الھىض(غغصاؾبىع يتغ يبمض هبخال تىيم بمض1842تؾى يف ي ن البخالى حمدمض خؿولض 

ل يصھل يبالٗلم جم ؾافغال ي ن البخالى حش مدمض خؿيالك ان و۔و يتالھىض مً البالص رھاحىىوغىغغوليٖو

ٖغبيأص ي ش البخالى يالك
 
 يبا

 
 يوأعص ا

 
 حبها

 
ومهلحا

 
۔ياؾالم را

 
ش فخذ مدمضزان يالك وكضاؾخفاص ا

 يالك انوو ،ي ن الضھلى حغخؿيهظضيش ٘ؾيالك مً ي الجالىضھغ 
 
 حبهش ٖاملا

 
 را

 
،ياؾالم ومدضجا

 
  ا

 
 ومهلحا

 يٖٓ
 
ٖلحم ي غأخمض الضھلى يض هظيؾ نوكض جغ  ۔ياالؾالم ياملجخم٘ الھىضالنالح ر حبهصوع  هول ما

 
 يمراجا

 
 ا

۔يٖٓ
 
 هبسضماجً اٖترفىا يالظ يهومً مٗانغ م ۔ 1920ھ 1702تؾى يل فيالٗالم الجل ھظا يوجىف ما

 ،فمىھم:فيف والخأليمجاٌ الخهي يف تليلجلا

  م 1862ھ املىافم 1070م قغع يش ٖبضالحليالك

 م1850ھ املىافم 1068 يىبىضيمدمىص خؿً الضش يالك

 م1876ھ املىافم 1050ي غأخمض الضھلى يش هظيالك

 م1857ھ املىافم1077يالىٗماو يش قبليالك

 م1856ھ املىافم 1070 ي لى يش أخمض عيا زان البر يالك

 م1864ھ املىافم 1082ي جھاهى  يش أقغف ٖليالك

 م1868ھ املىافم 1084 ي األمغحؿغ  هللاش جىاءيالك

ػاصىالش أبى يالك 
ٓ
 12 ۔م1888ھ املىافم 1725الم اال
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  ي ش الجالىضھغ يالكان و ،يهف ًوالق
 
  ٖاملا

 
 هول يتوالٗهغ  يتالٗلىم االؾالم يف وفايال

اث ،ووؾٗ ةثر هالحفٔ و  ةكى  يٗب ٖاٌ فه والهغف  يتالٗلىم األصب يف تاملُالٗ تاملدفْى

ٌ الىدى ا يم فيخدلالجلان و االان ناخب و۔و  واألصب واألزباع واألوؿاب والغحاٌ تواللغوالىدى 
 
 يتملؿا

  ي ش الجالىضھغ يان الكوو  ۔يتوالٗلىم اللغى 
 
ن الباللغ  ٖامال

ٓ
 واقخھغ ۔فيالكغ  ي الىبى ث يم والحضيغ ىا

ن ال يملٗاو هبترحمخ ي ش فخذ مدمض زان الجالىضھغ يالك
ٓ
م وناعث 1922 تؾى يف يتم باألعصيغ ىاللغا

ن ال يملٗاو تالترحم هھظ
ٓ
 ف ةر حم قھيغ ىاللغا

 
ومً ومغاعبھا۔  يتالھىض ةاللاع  همكاعق قب يحضا

 : يب ھجاءيخؿب جغج هخبهغ هؾىظ : ي ش فخذ مدمض زان الجالىضھغ يمهىفاث الك

ش فخذ ي۔ ونىف الكيتؾاؾاأل  يتم االؾالميلاخٗال يخاب ٖلىكخمل ھظ الي: و االؾالم 

للمضاعؽ  هوحىػ  يهواألصباء ٖل الٗلماء يوأجج يتوالىھا يتضيخاب ألبىاء املضاعؽ الخمھىالھظامدمض

 ضيخاب مفىال اوھظ۔يتاملىاھج الضعاؾ يفملغع ه يتضيالخمھ يتييالض
 
  11 ۔األوالصيتربلت حضا

ن 
ٓ
 ىھظاال ي ش فخذ مدمض زان الجالىضھغ يكونىف ال :اعقاصاث اللغا

 
 يٖلخاب مكخمال

ن اليأخ
ٓ
ب٘ فيغ ىام اللغا  الھىع۔ وناع تىيـ بمضيكىعبغ ىهىل تم بمُب1971ٗھ 1771 تؾى يم َو

 حقھ
 
  را

 
ش فخذ مدمض زان ي:وكض نىف الكأفًل اللىاٖض10مكاعق الھىض ومغاعبھا۔ يف حضا

 وؾماهو  يتاألعص يتض اللغى خٌى اللىاٖ ي الجالىضھغ 
 
ب٘ بمُبٗهخابا ُٖغحىض ت:"أفًل اللىاٖض َو

ن ال يمٗاو تجغحمم و 1919 تؾى يف هبىعأوالصه
ٓ
ت يوهىعھضا يالٗغبم٘ متن ضيم)فخذ الحميغ ىاللغا

بٗت ھظ (يبضون املتن الٗغب ن ال يملٗاو تالترحم هَو
ٓ
  يتم باألعصيغ ىاللغا

 
 ،هبمُبٗاث مسخلف مغاعا

 ب ةر حوناعث قھ
 
فخذ مدمض زان  وي٘ كض :م امالءيَغ  ن بالھىض۔حن املؿلميحن األعصيحن اللاع  ححضا

 ه ي الجالىضھغ 
 
ب٘ ھظا ال همً اؾمح واضماھى ه يتاألعص تلفاّ اللغح هُم أالنال  خابا  يف خابىَو

 ي ش فخذ مدمض زان الجالىضھغ يان الكوو  :اللىاٖض هٖمض۔هحىض وأوالصُٖغ تم بمُب1919ٗ تؾى

 ما
 
 وؾماهونىف  يتالٗلىم الفاعؾ يف ھغا

 
ب٘ ھظاالاللى  ة:ٖمضهخابا  ُٖغحىضتخاب بمُبٗىاٖض َو

 يأص ي الجالىضھغ ش فخذ مدض زان يان اللكوو  :ىےيف ميلُ م۔1919 تؾى يف هوأوالص
 
 يٖغب با

 
 ا

 
 
 ياؾالم ومهلحا

 
 حبها

 
 لتربهوي٘ ماهرا

 
ش فخذ يكض وي٘ الكو :اللىاٖض يمباص ۔نحاملؿلماألوالص يتخابا

 ه ي مدمض زان الجالىضھغ 
 
 اللىاٖض، ي:مباصه:وؾمايتاألعص تللغ يتوالىدى  يتخٌى كىاٖض اللغى خابا

ب٘ ھظا ال  الھىع۔ تىيبمضكىع ىهىل تبمُب م1929 تؾى يخاب فىَو

 ٖله ي ش فخذ مدمض زان الجالىضھغ يوكض الف الك :مهباح اللىاٖض 
 
 تىھًالَلب   يخابا

خاب ى:مهباح اللىاٖض،وناع ھظاال هوؾما يتاألعص يتالىدى و  يتخٌى اللىاٖض اللغى  يتاألعص يتاألصب

 حقھ
 
 را

 
 يهاجىىاٖل ًيفمً الظ،يهٖليتالٗلماء واألصباء الھىض يمغاعبھا وأجج ومكاعق الھىض  يف حضا

بضالحل يالىٗماو يقبل تمدمض اكباٌ والٗالم تالٗالم   تم الكغعوالٗالمي،ٖو
 
وكض  رھم۔حوغ يالُباَبا

 ىالَب٘ ھظا
 
 17۔ياألصب األعص يىم فيال يخت تواؾٗ ةوهاٌ قھغ  ةضيبمُبٗاث ٖض خاب مغاعا
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  :مىھاج اللىاٖض

ٌ الىدى  يخاب ٖلىھظاال ي دخى يو 
 
  يتاألعص يتواللغى  يتاملؿأ

 
 هول يتاألعص يتللمضاعؽ االبخضا

ب٘ ھظا ين األصب األعصحصاعؾٖىض  ةر حبه يتأھم ان وو  :الىدل والغومان۔ ةضيخاب بمغاث ٖضىال۔َو

  ي فخذ مدمض زان الجالىضھغ  شيالك
 
 ياؾالممهلحا

 
 يٖٓا

 
 يرالنالح املجخم٘ االؾالمحبهصوع  هولما

 هوي٘  وكض يالھىض
 
 يخاب فىالىحض ھظايو :الىدل والغومان۔ هن وؾماحالنالح أَفاٌ املؿلم خابا

هلهو ال يخاب ٖلىھظاال ي دخى يالھىعو  تىيبمض تٖام تخبىم
ٓ
14۔تفيالكغ يتث الىبى يواألخاص يتاللغا

  

ؽ اللهو والح 
 
  اث:يايهفا

 ه ي ض زان الجالىضھغ مش فخذ مديوكض نىف الك
 
هتجغحمخٌى خابا

ٓ
 يتاللهو اللغا

ب٘  ،اثيايهفأؽ اللهو والح :هوؾما  يالھىعف تىيـ بمضيبغ  كىع ىهىل تخاب بمُبٗىھظاالَو

ماكاٌ الىىاب هخاب ىھظاال يٖل يتالٗلماء واألصباء الھىض يوأجج م۔1914ھ املىفم 1770تؾى

خاب النالح ىلغءھظا اليل مؿلم أن و يجب ٖليالھىض(:" يف هبغوص يتـ وال ي)ع  انون حً خؿينضعالض

 ۔" هومظھب ةضيٖل

 : هـ جدفيهف

  تجغحم يخاب ٖلىھظا ال ي دخى يو 
ٓ
هيبٌٗ اال

ٓ
 تميالل يتم األزالكيخٌى الخٗال يتاث اللغا

ن ال يف ةالىاعص
ٓ
15الھىع۔ تىيبمض تٖام تخبىم يخاب فىىحضھظااليم ،و يغ ىاللغا

ھظا  ي دخى ي تيهىع ھض 

ن ال يمٗاو تجغحم يخاب ٖلىال
ٓ
 يخاب ٖلىھظا ال ي دخى ي :دانيالىعص والغ  ۔يم بضون املتن الٗغبيغ ىاللغا

ه
ٓ
 ي دخى ي :اكىث واملغحانيال ۔يتن باألعصحلألَفاٌ املؿلم يتم أزالكيبخٗال تاملخٗلل يتاللهو اللغا

  تجغحم يخاب ٖلىالھظا
ٓ
هيبٌٗ اال

ٓ
 أَفاٌ ووؿاء يتربلت ي ش الجالىضھغ يالك هوويٗ ،يتاث اللغا

16الھىع۔ تىيبمض تٖام تخبىم ياجب فيلاھظاىحضيو  ن،حاملؿلم
  

، توحمل  ش فخذ مدمض زان يان الكواللٌى
 
 ملٗاوحكبه مترحما

 
ن ال يرا

ٓ
م يغ ىاللغا

  ي ش الجالىضھغ يان الكو۔و  هخبهو  هماھىواضح مً جغحمخه
 
  ٖاملا

 
اعفا ف ٖو

 
 يتوالٗغب يتاألعصتاللغ يوماھغا

اعم يالنالح امل ةحھىصاحباع  سىايھا۔ وكض بظٌ قيف تميالل ةضيخب الٗضىمانىف اله يتوالفاعؾ

فاٌ ووؿاء املؿلم تالىاؽ وزان تلٗام يتاألزالك ش فخذ مدمض زان يالك يوكض جىف ن۔حأَل

 17۔همغكض هىعهللاحالىضھغ  تىي( بمضیىث أچھو) يتدلامل ةملبر  يم وصفً ف1909 تؾى يف ي الجالىضھغ 

ن ؾىداٌو أن هظ
ٓ
ل ةايًٖ خةز حوح ةغهبظهواال ليالكھى ، ياملىصوص يأبىاأٖل  يش أبىاأٖل

 تىيم بمض1927ھ املىافم1701تؾى يولض فً ،ي،اخض الٗلماء املكھىع مض خؿً ض أخيبً ؾ ياملىصوص

ليصعؽ الك واباص بالھىض۔ ًوعهأ قفاق ش أيالك يٖليتوالٗهغ  يتم االؾالمالٗلى  ياملىصوص يش أبىاأٖل

 يتوالفلؿف يتلىم الٗغبٗوكغأال ۔يليص تىيبمض يتالٗغب يتٗالال تبمضعؾ ي اهضھلى يالغخمان ال

 18 ۔ ي اػ يالؿالم الىش ٖبضيالك يٖليتواملىُل

ل ش أبىيان الكوو   يأص ياملىصوص یااٖل
 
 يعصأ با

 
 ا

 
ن ال يملٗاوومترحما

ٓ
 ىم ومفيغ ىاللغا

 
 ياؾالم غا

 
 ا

 يٖٓ
 
 حم يش املىصوصيالك نوجغ  ما

 
زلفحبهراجا

 
مجاٌ  يف ةحباع حھىص هول۔ ياالؾالم ياألصب األعص يف هرا
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 يف يش املىصوصيالك ٖاف۔وكض ياالؾالملمجخم٘ ل توزان ي كغ ف وانالح املجخم٘ البيالخأل

 
 
 ليكالٗهغاملٗانغولٗب صوعا

 
 ه يش املىصوصيألف الكوكض ۔يتم االؾالميغالخٗالمھما

 
 يف ةر حثهخبا

 يخبھا جفهه٘ أن أيوال أؾخُ يتاألعص
 
ل زُباث، ،اثيييص هث،عؾالمايحٗل ويفمىھا: اؾالم  ال  همؿ 

 صؾخىع  كاهىن، يً خم،اؾالميض مىث،صبٗ يهضگت،ػ يلهاث،اؾالم اوعحايا هٓام خوضع،اؾالم وكحبر

 ياؾالم ے خلىق،هىں يً،طميجضو  ويصؾخىع  ي،اؾالمياس يؾ يها هٓغ واؾالم اث،يهٓغ  ياس يؾاوع 

 وي ياؾالم يًاصث خم، جدغ هے مُالباث، قهاؽ اوع  ي، صٖىث اؾالمل هللايؾب يص فاهاحخماٖاث،ح

لهحضوح يں،اهخسابياصيبي يازالق  يض مٗاش يحض، اؾالم اوع  اثيعاث، مٗاق ويمٗغاج ت،يكىم هض،مؿ 

ل ،هؼ ئا حاوے خاالث هؿخان هپا يكغقم اوٗاماث،ميجلؿ هاث، زُبيهٓغ  ن، مؿلم حت ػمىيمل همؿ 

ً ياے صياخ ضيججض ،هپغص ،همٗاقغ  ن،حض،خلىق الؼوحيوعيبِ جىلے مُالباث اهن سے اؾالم حزىاج

ن ال يملٗاو يش املىصوصيرھا۔ وكض جغحم الكحوغ
ٓ
بٗت ھظيوؾماھا: "جفھ ميغ ىاللغا ن "َو

ٓ
 هم اللغا

ن ال يملٗاو تالترحم
ٓ
ن ؾىىاث مً حؾبٗ بٗض يتاألعص تم باللغ1970املىافمھ 1796 تؾى يف ميغ ىاللغا

  19 ۔ي ش فخذ مدمض زان الجالىضھغ يللكض"ي:"فخذ الحمتجغحم

ن ؾىداٌو أن هظ
ٓ
ن"بالىىاحيض"و"جفھين "فخذ الحمحب تملاعه تغصعاؾهواال

ٓ
 :يتالخال يم اللغا

 مهاصعھما يتمً هاخ تملاعه تصعاؾ 

 ؾلىبھماأ يتمً هاخ تملاعه تصعاؾ

 يتاألعص تاللغ ين فحمً املترحمل واخضيتونالخ

 يتاملفغصاث األعص يف يىؾ٘ الضاللالخباٖخباع  تملاعه تصعاؾ

ا  نحترحمخالن حھاج يف يتاللغى اللىاٖضيتٖع

هيتالبالغالٓىاھغ تجٗالمل تملاعه تصعاؾ 
ٓ
  يتاألعصتاللغ يال اٖىض هللھيتاللغا

ه تٗالجمل تملاعه تصعاؾ 
ٓ
 يتاألعص ياليتاألؾماء اللغا

ه تٗالجمل تملاعه تصعاؾ
ٓ
 يتاألعص يال يتاألفٗاٌ اللغا

ه ين ٖلحالترحمخر حجاج
ٓ
 ما بٗضيف يتالتراحم اللغا

 مصادرھما: يةمن هاح ةمقاره ةدراس

 هىظؾ
 
ش فخذ يالك وكضاؾخفاص مهاصعھما،باٖخباع  نحن الترحمخحلھاج تملاعه تصعاؾ غأوال

ن ال يملٗاو ةاملٗخبر  يتمً املهاصعاألؾاؾ يش املىصوصيالكو  ي مدمض زان الجالىضھغ 
ٓ
 وھما ۔ميغ ىاللغا

عاء و رالجمھىع حجفاؾ يٖل اٖخمضا
ٓ
 هجض ًن وم٘ طلحالؿلف الهالحا

 
بٌٗ  ياعمٗاويالزخ ىھمايبازخالفا

هيال
ٓ
بَ )يحٗال وكاٌ هللاالهضص: بھظا ةضيٖضتبأمثل يؾىداٌو أن هأح۔يتلماث اللغا

ٰ
ش

َ
َز ج

َ
َبق

ْ
ا هِانَّ ال

َ
ْيى

َ
( َعل

 هے مكابهصوؾغے  يًں احمهل يت بهب ههىں هي" :يتباألعص ي ش الجالىضھغ يالك جغحمھا 7:ةالبلغ 

جے همٗلىم  ن  يوكض ْھغلىا بھظان الترحمان ملٗاو ۔يتباألعص يش املىصوصيالك۔وجغحمھاں"هحى
ٓ
اللغا

هتلميل ي ش الجالىضھغ يبأن جغحم الك م،يغ ىال
ٓ
 لترحمي:"بياألعص ( باملفغصة)البلغ  يتاللغا

 
 تل"زالفا

 ياألعصجغحمھا باملفغص ي،الظيش املىصوصيالك
 
اؾم :"بأن البلغ يليغاألفغ ه:فظيتالخالاملهاصع :"گاے"مىافلا
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 يل٘ ٖليغ واملىهث و هن املظى يي يوالىخص  يمً األھلالبلغ  :ةضيٌى ابً ؾحيـ واؾخضٌ بل

ل يم وكىيدهر حدامل،وبله:باكغ هحمٗ يلاٌ فيو الهضص:"بھظا يخب األنفھاوهظا هو  02 ۔"يواألهثغ هالظ

01۔"ةوعحل وامغأ تهدى:حمل وهاك ًغ:جىعوطلهللظ
 

ه تلميلل ي الخھاهى  يش أقغف ٖليلكا جغحم وكض
ٓ
 تترحمه"لي:"بياألعصباملفغص (ة)البلغ  يتاللغا

ه تلميال هھظ تمكام بترح يلظأ ي ً الضھلى ي٘ الضيعف
ٓ
ش يالكوكام  00ل۔يب ي:أياألعصباملفغص يتاللغا

 للمترحم گاے :"ياألعصباملفغص ةىع واملظ تلميال تبترحم ياملىصوص
 
زغ ح"مىافلا

ٓ
ش يً ومىھم:الكين اال

 رھم۔حوغ يىبىضيخؿً الضش مدمىصيوالك ي لى يالبر عياش أخمضيوالك ي بضاللاصعالضھلى ٖ

ن ال يف يحٗال ٌ هللاوكا
ٓ
مَّ م )يغ ىاللغا

ُ
ِء ث

ۗ
َما ى السَّ

َ
ي ِال

ٓ
ٰى

َ
 ي ش الجالىضھغ ي(وجغحمھا الكاْسح

وكض :"يتباملفغصاث األعص يش املىصوصيالك ىا۔وجغحمھاه هَغف مخىح وياوع پھغؾماهىں :"يتباألعص

 هومٗىا زللھا،والؿماء لفٔ واخض يالٖمض يأالؿماء(  يال ي :) جم اؾخى هر حجفؿ يف يالجىػ مدمضغ هط

07)فؿىھً(هل كىليالجم٘،بضل
 

ي ُحبِّ  :يحٗال وكاٌ هللا
ٰ
اَل َعل

َ ْ
ى اْل

َ
ج
ٰ
 "اوع  :يتباألعص ي ش الجالىضھغ يوجغحمھاالك177:ة(البلغ ه  َوا

ں اپىا صٌ حمدبت م وي هللا اوع  :"يش املىصوصيں۔"وجغحمھا الكيغ هے۔۔۔زغچ هھےن وؼ ع يٖؼ  ٌ باوحىصما

  هھظ ي الضھلى ش ٖبضاللاصع ي"وجغحم الك غے۔هزغچ  پؿىض ماٌ
ٓ
 ويىے ماٌ اؽ ي:"اوع صتميغ ىال يتاال

 04۔مدبت پغ"
 

ب وكض   هھظ يفؿغاالمام اللَغ
ٓ
 ل:يفل ،هجٖىص يازخلف ف "ه"خب ير فح:"الًمتميغ ىال يتاال

 يٖلغ يىن جلضييبالحب ف"ياللغب ي ب"طو ههجىػ يو  للماٌ وخظف املفٌٗى وھىاملاٌ، يمُٗ يٖل ٗىصي

: يمًافاالىن املهضع يياملاٌ،ف يٖلٗىصيل ي،وكياللغب ي طو  يخب املُٗ  يج  يو :يتكاٌ ابً ُٖ املفٌٗى

 ا (هخب ي)ٖل هكىل
 
 أيبلٖترايا

 
،كلت:غا ي ُحبِّ كٌى الحم ) هر حوهٓجىاء اللٌى

ٰ
َعاَم َعل

َّ
 الط

َ
ِعُمْىن

ْ
(ه  َوُيط

05  

ي ُحبِّ  :)هر حجفؿ يف يَىيوكاٌ االمام الؿ
ٰ
اَل َعل

َ ْ
ى اْل

َ
ج
ٰ
 غهوط 06۔ىاىيمؿ هم٘ خب يأ (ه  َوا

  يالهابىو
 
  هھظمفؿغا

ٓ
ي ُحبِّ  ):تميغ ىال يتاال

ٰ
اَل َعل

َ ْ
ى اْل

َ
ج
ٰ
 هكغابخ ي طو  هل همدبخ ياملاٌ ٖل يأُٖ ي(أه  َوا

 07باملٗغوف۔" يفھم أول
 

 
 
هيجغحم لل ي ش الجالىضھغ يىعبأن الكواملثاٌ املظ يىافيوكض عأ

ٓ
 هخب ي:"ٖليتلماث اللغا

 
"زالفا

ٖىصيمخٗ يش املىصوصيالك تلترحم
 
ه تلميالر حيم ةىا

ٓ
 يش املىصوصيجغحم الكاملاٌ و  ي"اله"خب يتاللغا

هتمليال هلھظ
ٓ
ٖىصيمخٗ يهاللغا

 
 لترحم هللا ي"اله"خبتلمور حيم ةىا

 
 اللاصع ش ٖبضيالكتٖؼوحل ومىافلا

زغون  ي الضھلى 
ٓ
 ىع۔ واملظ واضح مً املثاٌ ھى ماهواال

 أسلىبھما: يةمن هاح ةمقاره ةدراس

۔وكضاٖترف  ي ش الجالىضھغ يالك تترحمه يتر حجفؿ تجغحم يش ااملىصوصيالكحم فلض جغ 

ن ال ي٘ مترحم مٗاويؿخُيبھظ الهضص:"ال  يش املىصوصيالك
ٓ
 تاللغ يال يهمٗاه يىصيم أن يغ ىاللغا

ن ال يملٗاو يتر حجفؿ تماخلھا،فلظا التزمت بترحمه يترالٗغبحغ
ٓ
 08۔" يتم باألعصيغ ىاللغا
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 بالترا يم٘ الھىاش  يتر حجفؿ تجغحم يش املىصوصيوكض جغحم الك
 
  يب األعصهيمىافلا

 
وزالفا

 بھظاالهضص:كاٌ هللا ةضيالٗض تاألمثل ي،ؾىأحي ش الجالىضھغ يما جغحم الكه يب املتن الٗغبهيلترا

مَّ  :)يحٗال
ُ
ْم ا

ُ
ن

ٰ
ى
ْ
ِلَك َجَعل

ٰ
ذ

َ
ا ةَول

ً
َسط م هَغح  يس اوعا":يتباألعص يش املىصوصيوجغحمھا الك147:ة(البلغ وَّ

هے جم هَغح  ي:"اوعاس ي ش الجالىضھغ يوجغحمھاالك" ا يبىا امت وؾِ يًاى وهے جم  ىامت مٗخضٌ وم 

  هھظ يش املىصوصيا"وجغحم الكيبىا
ٓ
 ِفْيِہ  :)تميغ ىال يتاال

َ
ِمُعْىن

َ
ْسح ٌم يَّ

َّ
ُہْم ُسل

َ
ْم ل

َ
ِمُعُہْم  ۰ۚا

َ
ِت ُمْسح

ْ
َيا

ْ
ل
َ
ف

ِبْيٍنۭۚ ٍن مُّ
ٰ
ط

ْ
ؾً گً  وي هبال ٖالم يهغ هے حـ پغ چڑھ ه يسھحؾ ي ى  وپاؽ  ےهاان هي: 78(الُىع:ِبُسل

هے ؾً گً لحں؟ان مهحےت يل   ي ش الجالىضھغ يوجغحم الك ۔ليصل يھله ي ى  والے  هو  يں حـ 
ٓ
 يتبھظا اال

ؾمان سے باج غهے حـ پغ)چڑھ ه يسھحؾ ئیى واؽ پے ها ان ي :تميغ ىال
ٓ
جے حا

ٓ
جے هحں(ؾً ا

ٓ
ں جىحى ؾً ا

  ھاے۔هذ ؾىض صينغ  هں و هح

لبٌٗ ال يش املىصوصيجغحم الكىع،واملظ تاألمثل يىا فيعأوكض 
 
هيقغخا

ٓ
ن حب يتلماث اللغا

 "ي"ؾً گً لمثلما تباملفغصاث الؿھل ين وأححؾاللى 
 
جامً "بضال

ٓ
 واالزخهاع جاػيظا وحضها اال هے"و هؾً ا

  ي ش الجالىضھغ يالك تجغحم يف
 
  يتقغخ ت،وھما جغحما جغحميش املىصوصيالك تمً جغحمبضال

 
 مؿخسضما

 فظا هجضهو  ض۔يھمابأؾلىب حيجغحمخ يتخاق يف يتديلماث الخىييال
 
 تمىھجھما لترحم يازخالفا

ن ال يمٗاو
ٓ
ش يوكام الك يللمتن الٗغب جدت ؾُغواخض ي ش الجالىضھغ يما كام الكهم يغ ىاللغا

ن ال يمٗاو تبترحم ياملىصوص
ٓ
ههف  يف يخب املتن الٗغبيىو  ةالىاخض تههف الهفد يم فيغ ىاللغا

 ۔تهفـ الهفد

  :يةاألرد ةاللغ يف نيل واحد من اْلترجمم يةصالح
ن ال يمٗاو تكام بترحم يش املىصوصيوھظا اْھغمً الكمـ بأن الك

ٓ
 تم جغحميغ ىاللغا

 تالهٗب يتواألعص يتوالفاعؾ يتلماث الٗغبيهجض بٌٗ الولى  ي ش الجالىضھغ يالك تترحمه يتر حجفؿ

  :)يحٗال مثلما:كاٌ هللا ي ش الجالىضھغ يالك تجغحم يف تاملؿخٗمل يتلماث األعصيال تبيؿب
َّ
ق

ۗ
َحا

ْ
ل
َ
َۚما ةا

 
َّ
ق

ۗ
َحا

ْ
مً  يقضو يىوه هے؟و ها هي؛يقضو يىوه :"يش املىصوصيالك فترحمھا(0-1:تحاكالۚةال

 
بضال

  هھظ تلترحم ي ش الجالىضھغ يٗملھا الكخؿي يتلماث األعصيال
ٓ
هے والهسچ مچ "ي:أتغمىال يتاال  هو  يى

هے والهسچ مچ    هھظ يش املىصوصيجغحم الكظاهو  ۔يى
ٓ
ِلَق  :"تميغ ىال يتاال

ُ
 خ

َ
َسان

ْ
و ِ

ْ
ِانَّ ْلا

 ه
 
ْىًعا

ُ
 ا"يا گهيضاي"اوؿان جھڑصالپ19اعج:(املٗل

 
 هترحم لھظيماھى ه ي ش الجالىضھغ يالك تمً جغحمبضال

 
ٓ
  تبترحم ي ش املىصو يظا كام الكهے۔"و هىاهضا يپ هم خىنلهں اوؿان هحن ًقچھ ه:"تميغ ىال يتاال

ٓ
 يتاال

ُزْورِ )تميغ ىال
ُ
غ

ْ
اُع ال

َ
 مً جغحم" یٹٹ یوے هصھى "02ض:ي(الحضَمح

 
 هجغحم ھظ يالظ ي ش الجالىضھغ يالكتبضال

هيال
ٓ
 ي:" مخإ فغ يتصباملفغصاث األع  يتلماث اللغا

 
 بب"۔فلضٖغيىا فغكا

 
ن مً حترحمخالن حن ھاجحواضحا

 ي ش الجالىضھغ يان الكوش يع ماٖغفىامً الخايتهاألعص تاللغ ين فحل واخض مً املترحمو يتنالخ يتهاخ

 يصأ
 
 يأعصبا

 
 حبها

 
وماھغا

 
 كىاٖضھا۔   يفرا

 :يةاْلفزدات األرد يف يالحىسع الداللباعحبار  ةمقاره ةدراس

 يتمً هاخ ي ش املىصو يالكو  ي ش الجالىضھغ يالك تن جغحمحب تؾىداٌو أن وٗغى امللاعه 

ن ال يف يحٗال هللا ۔ وكاٌيالخىؾ٘ الضالل
ٓ
لَّ َوْج )ميغ ىاللغا

َ
ا ههظ ش يوكضكام الك57(الىدل:ُمْسَىدًّ
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  هھظ ي ھغ الجالىض
ٓ
 ه يگلىوـ چھاحاحغے پغ ه: " چتميغ ىال يتاال

 
ش يالك تمً جغحمے" بضال

زغ يف يحٗال وكاٌ هللا"ےه حاجا پڑ االو ےؾبب(هم غ ه:"مىي الجالىضھغ 
ٓ
 )ملام ا

ْ
ن

َ
 ا

ُ
َسان

ْ
و ِ

ْ
َيْحَسُب ْلا

َ
ا

َرَك ُسًديۭۚ
ْ
ت هے اهي:"يتباألعص يش املىصوصيفترحمھا الك 76:تامي(الليُّ  ههے هھا هؾمجھ ع  يهاوؿان 

  هھظ ي ش الجالىضھغ ياحاے گا"۔وجغحم الكيمل چھىڑصهم هيىهي هو 
ٓ
اٌ يا اوؿان زهي:"تميغ ىال يهاال

 امفؿغ  هخيخاق يف يش املىصوصيخب الكهوكض ا حاے گا"يصچھىڑ  هيىهي ههےهغجاه
 
هيلا

ٓ
 يتلماث اللغا

، ي وكهاع  جے گا۔اياعچھىڑ صه:"قتربےميتباملفغصاث األعص ؾض( نتر يأن ) ش يالكتجغحم ىجضف اللٌى

ش يظاكام الكهو ۔ةىع واملظ تمً األمثلواضح ماھى ه يش املىصوصيالكتً جغحممأؾھل  ي الجالىضھغ 

  تبترحم ياملىصوص
ٓ
  :)تميغ ىلا يتاال

ْ
ِتْي  هَوَراَوَدث

َّ
ِس هَىِفْي َبْيتِ هال

ْ
ف

َّ
باملفغصاث 07ىؾف:ي(ه  ا َعْن ه

 :ي ش الجالىضھغ ي" و جغحمھاالكياؽ پغ ڈوعے ڈالےن لگ هجھا و  هں و حے گھغ مه:"حـ ٖىعث يتاألعص

هے اؽ هع  هں و حے گھغ مه"جىحـ ٖىعث  الشخ تجغحم ا"فىجضهغها چاهل ئَغف ما يى اپجوےت جھے اؽ 

 ۔  يتباملفغصاث األعص يش املىصوصيالك تأؾھل مً جغحم ي الجالىضھغ 

 ن:ين الترجمحيھاث يف يةاللغى  القىاعديةرعا

  يتر حجفؿ تجغحم ي ش الجالىضھغ يوالك ي ش املىصو يفترحماالك 
 
 و  يتاألعصيتب الىدى هيبالترامىافلا

 
زالفا

هيال مفھىم يىصيان أن يؿٗيالھما ه۔ و يتب الٗغبهيلترا
ٓ
  يتاألعص يال يتلماث اللغا

 
املفغصاث  مؿخسضما

ن "للكي"جفھيف يتراث األعصحاؾخسضام الخٗب وهجضتالؿھل يتراث األعصحوالخٗب
ٓ
ثر هأ يش املىصوصيم اللغا

ن ال يمٗاو تلىم بترحمي ي ش الجالىضھغ ي۔الك ي ش الجالىضھغ يض" للكي"فخذ الحمتبيؿب
ٓ
م يغ ىاللغا

 اللىاٖضاللغى  تالؿھل يتراث األعصحباملفغصاث والخٗب
 
وھما  يش املىصوصيالك تترحمه يتاألعصيتمىفلا

فو
 
  وكض۔ يتوالٗغب يتاألعص ين أحاللغخ ياهاماھغا

ّ
ٖضه ي ش الجالىضھغ يف الكال

 
خٌى اللىاٖض  ةضيخبا

 ۔يتغهابضاهما طه يتاألعص يتاللغى 

هةالبالغةجمعال
ٓ
 :يةاألردةاللغ يالهقلھاعىديةالقزا

ن ال
ٓ
ٗغف يل مترحم أن و يجب ٖليف ،ياويالب هوأؾلىب هلماجو تم معجؼببالغيغ ىاللغا

ه يتالٓىاھغالبالغ
ٓ
مً  ةضيالٗض تاألمثل ٗغىيملابلخھا۔ ف يجأح يألت تاملىػوه يتواملفغصاث األعص يتاللغا

ن ال يملٗاو ھمايجغحمخ
ٓ
 شيالكفترحمھا م(يالغخمً الغخ )بؿم هللايحٗال م بھظاالهضص:"كاٌ هللايغ ىاللغا

 ي ش الجالىضھغ يے"وجغحم الكه هعخم فغماهے والغبان اوع هامهبے اهتے هام سے حى ه :"هللايتباألعص ياملىصوص

  هھظ
ٓ
لے و"قغوٕ زضا  :تميغ ىال يتاال  يف يحٗال وكاٌ هللا ے"۔ه هت عخم والياهغبان نهغحىبڑامها هام 

ن ال
ٓ
ِء م)يغ ىاللغا

ۗ
َما َن السَّ ْم ِمّ

ُ
ن

َ
ُل ل ّزِ

َ
اۭۚ َوُين

ً
 "اوع  :يتباألعص يش املىصوصيالك ھافترحم17غافغ:(الِرْسق

ؾمان سے
ٓ
  هبھظ ي ش الجالىضھغ يالكے" وجغحم ه غجاه عػق هاٌػ ےيل جمھاعے ا

ٓ
:"اوعجم تميغ ىال يتاال

ؾمان سے عػق اجغجا 
ٓ
   ے" هپغا

هتلميلل يش املىصوصيجغحم الك ةىع واملظتاألمثل يىافيوكضعأ
ٓ
 :تغيالبل يت)الغخمً( باملفغصاث األعصيتاللغا

مً املفغاصث األعصها مه"بےاهت
 
ش يالك تم،فىجض جغحي الجالىضھغ  شيما جغحم الكهغبان"هبڑام:"يتغبان"بضال

هتلميبأن ال:ةراملٗخبر حماھىواضح مً الخفاؾه ي الجالىضھغ ش يالكتبلغ مً جغحمأ ياملىصوص
ٓ
            :يتاللغا
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هتلميبلغ مً الأبىػن فٗالن  )الغخمً(
ٓ
 تلميلل ي ش املىصو يالكظا جغحم هو ل۔يبىػن فٗم(ي)الغخيتاللغا

ه
ٓ
(ي:) يتاللغا هتلميالألن تومىافلترمىػوهحغيتباملفغصاث األعصجٌز

ٓ
فلظاجغحم ل يمً باب جفٗ:)يتاللغا

 بىػهھا  ي ش الجالىضھغ يالك
 
 مً "هاٌػ ه"اجغاجا"  ي ش الجالىضھغ يما جغحم الكهمىفلا

 
ے"۔ هغجا هے بضال

،وؿخُ ي وكهاع  ٌ ياللٌى  جغحم الكيأخ ٘ أن هلى
 
 ببالغ ي ش الجالىضھغ ياها

 
هيال تمىافلا

ٓ
 يتلماث اللغا

 هجض جغحميوأخ
 
    ۔ي غ ش الجالىضھيالك تأبلغ مً جغحم يش املىصوصيالك تاها

هاألسماء ةعالجْل ةمقاره ةدراس 
ٓ
 :يةاألرد يال يةالقزا

هتمٗالج يتھما مً هاخين جغحمخحب تووٗغى ملاعه
ٓ
وهداٌو  يتاألعص تاللغ يال يتاألؾماء اللغا

  بھظاالهضص:) ةضيالٗض تاألمثل
َّ
ِب  هَوِاه

ٰ
ِنح

ْ
ّمِ ال

ُ
 ا

ٓ
اوع :"يتباألعص يش املىصوصيالكجغحمھا 4(الؼزغف:ِفْي

 بھظا ي ش الجالىضھغ يے"فترحم الكه ں جبتحخاب مىام ال يهلت يصعخل
ٓ
 خابه ي بڑ  يه:"اوع تميغ ىال يتاال

 لھحجفؿ يَىيالؿے(۔وكاٌ االمام ه يىءه يھى)لماعے پاؽهں حلىح مدفىّ( م يٗجي)
 
  هظرا

ٓ
 يتاال

" هخاب؛ألن األوالص جيكاء مً األم ىرلفٔ أم الح:"فاؾخٗتميغ ىال 09ما جيكاء الفغوٕ مً األنٌى
 

ن ال يف يحٗال وكاٌ هللا
ٓ
ا م:"يغ ىاللغا

َ
ِده

َ
ْزق ا ِمْن مَّ

َ
ى
َ
 َبَعث

 يش املىصوصيوجغحمھا الك 56ـ:ي(َمن ْ

هے ه يهاعے :"يتباألعص  ي ش الجالىضھغ يا"وجغحمھا الكهيھڑا هسے اجھا  هزىاب گا ي ماع هں حمهـ 

هے )حگا( اٹهىں سے هزىاب گا ي اع مه ںحمهے( ه)اے يتباألعص ،بأن  يىا فيا"وكضعأيھاـ  املثاٌ األٌو

هيجغحم لل يش املىصوصيالك
ٓ
ىھا وقغخھا يخاب بٗىم ال:"أيتخب(باملفغصاث األعصى)أم ال يتلماث اللغا

ه تلميمً ال: "فاملغاصيتھاقبال
ٓ
 ي خب ؾماو هل ومازىط  يخاب مً الظى)أم(أنل ال يتاللغا

 
،زالفا

مً أم م بضال يخاب ٖٓه يأ يتصباألع خاب"ه ي :"بڑ يتجغحمھا باألعص يالظ ي ش الجالىضھغ يالك تلترحم

ه تلمين جغحما للحسيالك بأن يلثاوااملثاٌ  يفو حضها خاب۔ىال
ٓ
 "ه"زىابگا :ياألعص باملفغص )مغكضها(يتاللغا

 لترحم
 
ه تلميال هم لھظجغح يالظ ي لى يش البر يالك تزالفا

ٓ
جے سے" ۔ يأ ياألعصباملفغص يتاللغا  :"ؾى

ه ةْلعالج ةمقاره ةدراس
ٓ
 :يةاألرد يال يةاألفعال القزا

ه تملٗالج تملاعه تداٌو أن وٗغى صعاؾىؾ
ٓ
ن:فترحم حترحمخن الحھاج نحب يتاألفٗاٌ اللغا

ه يش املىصوصيالك
ٓ
ش يالك تترحمه تواملىاؾب تاملىػوه يتاكاجھا باملفغصاث األعصيباٖخباعؾ يتألفٗاٌ اللغا

ن ال يف يحٗال كاٌ هللابھظاالهضص: ةضيالٗض تغاألمثلهؾىظ۔ي الجالىضھغ 
ٓ
  م:)يغ ىاللغا

ْ
ْعِؾل

َ
ا  ها ض 

َ
َىا غ َٗ َم

 
َ
ا ل ْب َوِاهَّ َٗ ْ

ْ٘ َوَيل ْغحَ ْىَن هيَّ
ُ
ِفٓ ح 

َ
ماعے ؾاجھ هل اسے و:"يهباألعص يش املىصوصيفترحمھا الك10ىؾف:ي(ل

لے گا اوع صٌ بھه،ےيجيج صيبھ ں"وجغحم هحى مىحىص وخفاْت  ويم اؽ هالے گا هب يچھ چغحگ 

  هھظ ي ش الجالىضھغ يالك
ٓ
ىے يزىب م هه ےيجيج صيماعے ؾاجھ بھهل اسے و:"يتاألعص يال تميغ ىال يتاال

 يش املىصوصيجغحم الكىع واملثاٌ املظ يىا فيں"وكض عأهحبان هے هگهم اؽ هىصے ولے يھهھاے اوع ه

و
ٓ
ؿخسضمان ي،ھما ي ش الجالىضھغ يالك تترحمه،ےيجيج صيماعے ؾاجھ بھه( اسے ه)أعؾلي:أيللفٗل اللغا

ص
 
ويلخىي ةاملفغصاث الؼا

ٓ
 بالترا يذ الفٗل اللغا

 
 لترا يعصب األ هيمىافلا

 
ظا جغحم هو ۔يب الٗغبهيوزالفا

  هبھظا يش املىصوصيكال
ٓ
ِحَي هللا :)يتغ ىال يتاال

ْ
ی َيا ُدْىا َختّٰ

َ
ُفْىا َواْنف ْٖ ا

َ
ْمغِ  ف

َ
 فترحمھا 129:ة(البلغ ه  ِبا

اپىا  هيزىص  هللا هه ًاں جيهام لى وں جم ٖفىوصعگؼعسے حے حىاب مهاؽ :يتباألعص ي ش املىصو يالك

  هھظ ي ش الجالىضھغ يوجغحم الك غصے"ههافظ  ههليف
ٓ
 غو ه اوعصعگؼع  غصوهف :"جى جم مٗاتميغ ىال يتاال

 يش املىصوصيالك،جغحماةىع واملظتوكض ْھغلىامً األمثلجے"يم بھىصوؾغا (خاپىا)زضا هه ًاں جيه



 186 صعاؾت ملاعهت بحن "فخذ الحميض"                                                                         ۵۵:۳۴األضواء

ص يتر حجفؿ تجغحم ي ش الجالىضھغ يوالك
 
 املفغصاث الؼا

 
ن أوبضون حن اللىؾحب يتاألعص ةمؿخسضما

 `` ۔تالؿھل يتن باملفغصاث األعصحاللىؾ

ه ين عليرالترجمحيثاث
ٓ
 ما بعد: يف يةالتراجم القزا

ه ين ٖلحن الترحمخحرھاجحغجأجهؾىظ
ٓ
ل ما بٗضيف يتالتراحم اللغا  تبأمثل يل املثاٌ هأحيؾب يٖو

ن ال يف يالحٗ بھظا الهضص:كاٌ هللا ةضيالٗض
ٓ
َحاِبۭۚهوَّ م)يغ ىاللغا ُمزُّ َمزَّ السَّ

َ
 وكض فؿغ 88: الىمل (َى ث

  هھظ ياالمام الهابىو
ٓ
 حرؾححؿ يوھ ي:"أتميغ ىال يتاال

 
 يؾغ را

 
ً يوفؿغ االمام فسغ الض 72  السحاب۔"و ٗا

هھج واخض  يٖل تٗيؾغ  هتت خغ هباع اطا جدغ ىأن األحؿام ال ةخؿباهھم أهھا حامض ه:" ووح ي الغاػ 

"۔يم٘ أهھا جمغ مغا ؾغ  تھا اهھا واكفيًْ الىاْغ ال
 
:" مگغ اؽ يتباألعص يش املىصوصيفترحمھا الك 71ٗا

گے" وجغحم الكهے هَغح اڑ ع  ويباصلىں  يهوكت    هھظ ي ش الجالىضھغ يىں 
ٓ
 :يتاألعص يال تميغ ىال يتاال

جے پھغ  )اؽهگغو  "مگغ ن ال يف يحٗال سے باصٌ"۔وكاٌ هللايىگے حيعوػ( اؽ َغح اڑ
ٓ
 م )يغ ىاللغا

َّ
 ةَوَجى

ْرُض 
َ ْ
 َوْلا

ُ
ٰمٰىت  َعْزُضَھا السَّ

ٓ
:"اؽ يتباألعص يش املىصوصيفترحمھا الكش ي۔وكض فؿغ الك 177ٌ ٖمغان ( ا

 يال ي ش الجالىضھغ يے "۔وجغحم الكه يس ين اوع اؾمان ححوؾٗت ػم ويے حـ ه يَغف حاح ويحىت 

ؾمان اوع ػمو:" اوع حـ يهاألعص
ٓ
ٗغى هٖغيھا  تواؾٗ تحى يوال يأے "۔ هے بغابغ هن حا ٖغى ا

 بُىلھا؟۔ ًان ھظا ٖغيھا فما ْىوان ؾٗخھا فاطا يالؿماء واألعى والغغى  ب

ش يالك تترحمه  يتر حجفؿ تجغحم يش املىصوصيجغحم الك ةىع واملظ توكض ٖغفىا مً األمثل

ن ال يظا وحضها التراحم ملاٖجه،و  ي الجالىضھغ 
ٓ
 ٖل ةر حالٗهىع األز يْھغث ف يم التيغ ىاللغا

 
 يمىافلا

ن  يٗاوجغحم مل يش املىصوصياجضح لىا بأن الك  ييىء ھظا البدث الٗلم يف ن۔حن الترحمخحھاج
ٓ
اللغا

 ٖليغ ىال
 
عاء حمھىع املفؿغ  يم َبلا

ٓ
م٘  وحضها ازخالف  ًوعغم طل ي ش الجالىضھغ يالك تترحمهً يا

ن ال يمٗاو تجغحم
ٓ
هيبٌٗ ال تجغحم يف ي ش الجالىضھغ يم للكيغ ىاللغا

ٓ
 يتمً هاخ يهلماث اللغا

زظھما۔ باليؿب
ٓ
 هيىھما أؾلىبا وجغايب تأؾلىبھما ،فىجض املىافل تمهاصعھما وما

 
،ولى هجض ازخالفا

 
با

 فيأخ
 
ص ياها

  
 تجغحم يف تالهٗب يتلماث األعصين او باؾخسضام الحن اللىؾحب ةاؾخسضام املفغاصث الؼا

 م اللغ ي"جفھ
ٓ
ظا هجض ه۔ و ي الجالىضھغ ش يض للكيفخذ الحم تجغحم تبيؿب يش املىصوصيم للكيغ ىن "الا

 ف
 
خب املتن يىو  يتالثاه تالهفد يف يهمٗاه تجغحم يش املىصوصيغالكهظيما همىاھجھما  يازخالفا

 لترحم ياألول تالهفد يف يالٗغب
 
ن ال يجغحم ملاٖج يهالظ ي ش الجالىضھغ يالك تزالفا

ٓ
م جدت يغ ىاللغا

 يم٘ ب تهفـ الٓهفد يف يؾُغ املتن الٗغب
ٓ
ه اثيان األعكام اال

ٓ
 ۔يتاللغا

 ھاج
 
هيجغحم ال يش املىصوصيبأن الك نحن الترحمخحوحضها ازخالفا

ٓ
راث حبالخٗب يتلماث اللغا

 لترحم يتاألصب يتاألعص
 
ن ال يمٗاو تزالفا

ٓ
هيجغحم ال يهىالظ ي ش الجالىضھغ يم للكيغ ىاللغا

ٓ
 يتلماث اللغا

 فه۔و  يتباملفغصاث األعص
 
واضحا

 
ه تمٗالج يتهاخن مً حن جغحمخحھاج يظا وحضها فغكا

ٓ
بأن  يتاألفٗاٌ اللغا

 مً مٗاو يتباألعص تبمٗان مسخلف ياح ياملىصوص شيالك
 
ه تمىواخض لل يبضال

ٓ
 تمٗالج ي۔وأما ف يتاللغا

ه
ٓ
 تلترحم  ةثر ىب تھما مىافلين فىحضها فحن الترحمخحھاج يف يتاألعص تاللغ يٖىض هللھا ال يتاألؾماء اللغا

هىبٌٗ ال
ٓ
     ۔  يتماث اللغا
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 ملاالھى 

بغ  1
 
ن مجي غ يزضا بسل ال

ٓ
، 1،19حام٘، ٍ: هخبى، ميلهں،صحؾى بغؽ م هں چىصير حجفؿ ويض ي:كغا

 107،م1995

: ياباصي، مًمىن هگاع : ٖبض املاحض الضع 14ىع،أقغف ُپغهٹر الٗضص:هن عاقض:"هلاف" ال حالُاف خؿ      0

ن مج
ٓ
ىع،الٗضص: ه"هلىف"،ال ل: يمدمض َفب       ،  56ے اعصو جغاحم ،م هض يكغا

 74ف"م:يجهاه يبهمظ ويغ أيمض يهظ ي :" مىلى يبت يل باويش مدمض اؾماٖي،مًمىن وغاع: ق55

،مُب٘ 1،ٍ: هخىلو، يوالحىاش  تالترحم هوحى  يف ي: عف٘ الغىاش ،ٖبضهللا يچھبرو      7

 07م ،م:1922ھ1718،يھاص
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