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 همهيف فدالالت احلذف يف ترمجة معاين القرآن الكريم وأثرها 

 ا()سورة يوسف ىموذج  

 

 عمر حممد األمني **  ادوساوي  خلوفة*

 افؾساكقات وافسمجة،ؿسؿ افؾغة افعربقة،جامعة ادؾؽ ؾقصؾ، أشتاذ مشارك، *

 ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية

 فؾغة افعربقة،افـحق وافرصف وافسمجة، ؿسؿ ا أشتاذ مساظد،   **

 ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية جامعة ادؾؽ ؾقصؾ،

 

 (هـ14.2.1349هـ، وؿبؾ ذم 3.9.1349ؿدم فؾـؼ ذم )

 : احلذف، ادعـك، افسمجة، افػفؿالكلامت ادفتاحوة

ظاجلـا ذم هذا افبحث مسلفة احلذف ذم شقرة يقشػ، وـقػقة ترمجتفا إػ افؾغتغ افػركسقة : ملخص البحث

زية5 ؾطرحـا اجلاكب افـظري ادتعؾؼ بظاهرة احلذف ذم افدراشات افؾغقية افـحقية وافبالؽقة واإلكجؾق

وـذفؽ افؾساكقة احلديثة، ثؿ حاوفـا تطبقؼف ظذ افـصقص ادسمجة5 ؾتتبعـا مقاضـ احلذف ذم شقرة يقشػ، 

 ادسمجغ آيًة بييًة وؿـ وصـػـاها إػ أصؽاهلا ووطائػفا افـحقية ذم افـص افؼرآين، ثؿ تتبعـاها ذم افـصغ

ـّ ادسمجغ ؿد تعامؾقا معفا  ت مجقع افقطائػ اإلظرابقة فؽ ، ؾتبغن فـا أنن طاهرة احلذف ؿد مسن جدوٍل تػصقعٍّ

وهق ما جعؾفؿ يصقبقن أحقاًكا ترمجة ادعـك وأحقاًكا  ذم افـص ادسجؿ بدرجات متػاوتة ذم افػفؿ وافتلويؾ،

ٓ يدرـقكف، ؾال يسمجقكف مـَّمن جعؾ افـص ادسجؿ ٓ يػل بحاجة افؼارئ ادتؾؼل دعاين خيطئقن وأحقاًكا أخرى 

 افؼرآن ودٓٓتف-
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 ادقدمة

يعتؿد افـص افؼرآين ظذ افتـقيع ذم إشؾقب 

وافتؽثقػ ذم افعبارة ؿصد إبالغ ادعـك اإلظجازي 

رية- وتعد ـافذي مقزه ظـ ؽره مـ افـصقص افبش

قف طاهرة أشؾقبقة بارزة ظذ مستقى طاهرة احلذف ؾ

افبـقة افؾغقية إذ يالحظ افؼارئ هذه افظاهرة ذم مقاضـ 

ظديدة مـ آياتف صؿؾت مقاؿع مـ افـص خمتؾػة، وؿد 

نون وأّوهلا ادموفقن، وحافقا وبط ـرها ادػـؾس

دٓٓهتا وؾؼ تزيرات واشتدٓٓت متـقظة ختتؾػ 

إمر إػ افؼدرة أحقاكا مـ مػن إػ آخر، ويعقد هذا 

ظذ افػفؿ وافـػاذ إػ افتلويؾ- ومل ختُؾ ظؿؾقة افسمجة 

مـ هذه ادسافؽ افتل تبحث ذم ترمجة دٓٓت احلذف 

وكؼؾفا إػ فغة هدف وؿارئ مـ ادػسض أكف ٓ يعرف 

ادعاين افدؿقؼة فؾؼرآن افؽريؿ، وفذفؽ ؾؿسموفقة 

ا ادسجؿ جسقؿة أمام هذا افـقع مـ افسمجات ٕهن

تضعف ذم مداريـ خمتؾػغ ظذ ادستقى افؾغقي، 

ومتؽامؾغ ذم إهداف اخلاصة بضبط افدٓفة ذم 

افـصغ: افـص ادؼدس وافـص ادسجؿ افذي يريد 

ادحاؾظة ظذ ؿدشقتف، وبافتايل ادحاؾظة ظذ دٓٓتف 

ومعاكقف بَّم ذم ذفؽ ادحذوؾة مـفا ذم افـص إصع- 

ن كػحص ترمجتغ فؾـص افؼرآين وذم هذا اإلضار أردكا أ

ة وكرى ـقػ ترمجت  ذم افؾغتغ افػركسقة واإلكجؾقزين

دٓٓت احلذف وهؾ اشتطاع ادسمجقن ؾعال ترمجة 

هذه افدٓٓت ادحذوؾة وـقػ أثرت ذم معاين افـص 

 افؼرآين ادسجؿ؟

 احلذف عند النحاة والبالغوني

دم اهتؿ افـحاة وافبالؽققن بظاهرة احلذف مـذ افؼ

عز ظـ مبدأ أشاد ذم مسلفة فغقية تباظتبارها 

افذي  (1)اخلطاب-ويتؿثؾ هذا ادبدأ ذم آؿتصاد افؾغقي

يؾجل إفقف ادتؽؾؿ خماضبة وـتابة، وؿد اظتزت جمؿقظة 

ؾقف بعد  (7)مـ افبالؽقغ طاهرة احلذف ؾـا خطابقا

بالؽل مجايل إواؾة إػ ـقكف طاهرة فغقية ضبقعقة- وؿد 

بـ جـل طاهرة أشؾقبقة ؾلدخؾف ذم باب اظتزه ا

صجاظة افعربقة ومما ختتص بف ؾصاحتفا وبالؽتفا، 

اظؾؿ أن معظؿ ذفؽ إكَّم هق احلذف " :ؾؼال ظـف،

وؿد ( 4)"وافزيادة وافتؼديؿ وافتلخر واحلؿؾ ظذ ادعـك

                                                 

 حقل هذه ادسلفة:  :اكظر (1)

- Fox, D. 2000, Economy and Semantic Interpretation, Cambridge: 

MIT Press- 

 حقل هذه ادسلفة: :اكظر (7)

,Michel Magnien, 1992 ; « Entre grammaire&rhétorique : 

l’ellipsedansquelquestraités de la renaissance » ; publiée in 
Ellipses, Blancs, Silences, Actes du colloque du Cicada 

réunis par Bertrand Rougé, Pau, Publications de l’université 

de Pau, pp, 31-44 - 

ار، (4 ) خلصائص، أبق افػتح ظثَّمن بـ جـِّل، حتؼقؼ حمؿد ظع افـجن

 -4.411ظامل افؽتب، بروت، باب ذم صجاظة افعربقة، 
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مجع ابـ جـل ذم تعريػف هذا بغ ادظاهر افسـقبقة 

ؿؾ ظذ ادعـك وافدٓفقة افتل تؾحؼ احلذف ؿصد احل

وتقجقف افؼارئ أو ادتؽؾؿ إػ ما يؿؽـ تلويؾف 

واحتسابف مـ معاين افؼقل- وؿد بغ ابـ جـل مقاضـ 

ؿد حذؾت افعربقة "احلذف وأكقاظف ذم افعربقة بؼقفف 

ؾـدرك أن مجقع  ،(3)"اجلؿؾة وادػرد واحلرف واحلرـة

مظاهر افؼقل يؿؽـ حذؾفا ذم افعربقة ضبؼا فؼوضفا 

ة وإشؾقبقة- ؾعز ابـ يعقش ذم ادػصؾ ظـ افـحقي

روط بافؼرائـ افؾػظقة واحلافقة، ؾنذا تقؾرت ـهذه افش

وؿد اختذ احلذف ظـد افبالؽقغ ،أصبح احلذف ممؽـا

 جمرى آخر أظؿؼ مما هق ظـد افـحقيغ-

 ظـ اظتز افبالؽققن احلذف مدخال معـقيا يعز 

ية، ؾؼال ه مـ أهار بالؽة افعربقة وؿقهتا افتعبر

هق باب دؿقؼ ادسؾؽ "اجلرجاين ذم مسلفة احلذف 

فطقػ ادلخذ ظجقب إمر صبقف بافسحر ؾنكؽ ترى بف 

ترك افذـر أؾصح مـ افذـر وافصؿت ظـ اإلؾادة أزيد 

فإلؾادة ودمدك أفطػ ما تؽقن إذا مل تـطؼ وأتّؿ ما 

)اجلرجاين، دٓئؾ اإلظجاز،د  "إذا مل ُتبِـا تؽقن إبقاك

كتبغ مـ هذا افؼقل أن احلذف يمدي -(131ت، 

قػة مجافقة هتتؿ بافظاهرة افبـققية طوطقػتغ تعبريتغ: و

فؾغة ؾفل تتدخؾ ذم افبـاء افتؽقيـل فؾجؿؾ ؾتحذف 

                                                 

 ادصدر افسابؼاكظر:  (3)

بعض مؽقكاهتا افؾساكقة دون اخلؾؾ باجلاكب افتقاصع- 

ووطقػة بالؽقة هتتؿ بحسـ اإلبالغ وذوط احلذف 

 وحتديدها ووبطفا واإلؾادة مـف ذم ترتقب ادعاين

وافبقان وما  اإلجيازوتتجذ هذه افظاهرة ذم مػفقم 

تعؾؼ هبَّم مـ حسـ ادعـك واإلؾادة ذم افؼقل وادـاشبة 

، حذفأو ؾعؾ دمده ؿد  َّم مـ اشؿ ؾ"مـف- ويؼقل أيضا

ثؿ أصقب بف مقوعف، وحذف ذم احلال يـبغل أن 

حيذف ؾقفا، إٓ وأكت دمد حذؾف هـاك أحسـ مـ 

ترى إوَّمره ذم افـػس أوػ وآكس مـ افـطؼ ذـره، و

,197،د ت، دٓئؾ اإلظجازاجلرجاين، ) "بف-

(-احلذف مؼوط بؼوط ترـقبقة وبالؽقة حتدد 194

مقاضـف وحآتف افتقاصؾقة ومعاكقف افبالؽقة، ؾنذا 

تقؾرت هذه افؼوط ـان احلذف أؾقد وأكجع ذم أداء 

 غ افقطقػتغ-اته

 

 احلذف يف القرآن

 إشافقبافـص افؼرآين ذم بالؽتف ظذ اظتؿد 

ـؾ  ومـفا احلذف افذي صؿؾ ؾقف5افعربقة ادعفقدة

وـؾ احلقزات ذم  ،ادؼقٓت)احلرف وآشؿ وافػعؾ(

 ،اجلؿؾة )ادبتدأ واخلز وافػعؾ وافػاظؾ وادػاظقؾ ---(
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 -(9)وـؾ احلآت اإلظرابقة )افرؾع واجلر وافـصب(

 ،يؿ ٕؽراض ظديدةوؿد ورد احلذف ذم افؼرآن افؽر

يتؿثؾ أبرزها ذم اإلظجاز وافبقان وؿقة افتلويؾ 

وافزهان وآشتدٓل واحلجاج هبدف بقان ؿقة ادعاين 

افـصقة افؼرآكقة ومتاشؽف وترابطف وؾؼ بـاء حمؽؿ فػظا 

ومعـك- ؾاظتز افبالؽققن وافؾغقيقن احلذف مـ 

ؾفق صبقف بافسحر  ،(1)فطائػ اخلطاب افؼرآين ودمقيده

أبغ مـ افبقان كػسف، وفذفؽ مل يلت ظبثا ذم افؼرآن و

وإكَّم جاء فإلشفام ذم إظجاز افـص وتثبقت ؿقتف 

افبالؽقة وروحف ادعـقية- وفؾحذف ذم افؼرآن أهداف 

بـائقة دمؾت ذم افبـاء افسـقبل فؾجؿؾ افؼرآكقة ؾجعؾت 

أشؾقبف يتسؿ بافربط وافسابط وافتؼديؿ وافتلخر 

هر فغقية هلا مـ افقطائػ اجلَّمفقة وهل مظاة، واإلحاف

ما جيعؾفا تدظؿ افقجف افبالؽل اإلظجازي فؾؼرآن 

                                                 

فسـا ذم حاجة ذم هذا ادؼام فتؼديؿ أمثؾة مـ افـص افؼرآين      (9)

ؾإمثؾة ظديدة اشتخرجتفا دراشات ـثرة وصـػتفا- 

دٓئؾ اإلظجاز وأهار افبالؽة   اكظر ظذ شبقؾ ادثال:

فؾجرجاين ؿديَّم واحلجاج ذم افؼرآن مـ خالل أهؿ 

  صقفة حديثا-خصائصف إشؾقبقة فعبداهلل

دٓئؾ اإلظجاز "كظر ظبد افؼاهر اجلرجاين ذم ـتابقف ا   (1)

حقث ربط مػفقم احلذف بؿػفقمل  "وأهار افبالؽة

اجلقدة واجلَّمل ومها مػفقمان مـ ادػاهقؿ ادعزة ظـ 

 اإلظجاز افؼرآين- 

افؽريؿ- وـذفؽ أهداف تقاصؾقة تقجف افؼارئ إػ 

اشتـباط ادعاين واشتخراج افدٓٓت وؾفؿفا وتلويؾفا 

 -وؾؼ شقاؿاهتا وذوضفا ادـتجة فؾؿعـك افؼرآين

 احلذف يف اللساىوات احلديثة

اهرة احلذف احلديثة طشات افؾساكقة تـاوفت افدرا

 ،ذم أبعادها افـحقية وافدٓفقة وافسقاؿقة وإشؾقبقة

ػفا ـؾ باحث حسب جمال بحثف فقبحث ذم ـقػقة ؾقطّ 

اشتعَّمهلا مـ كاحقة افبـقة افسـقبقة ومـ كاحقة افقطقػة 

افتل تمدهيا هذه افظاهرة ذم افتقاصؾ افؾغقي وافػفؿ 

أن حيذف حرؾا أو ـؾؿة أو وافتلويؾ- ؾقؿؽـ فؾؿتؽؾؿ 

ويعقض ذفؽ احلذف  افؽؿقة ترـقبا مـ افـاحقة 

بنمؽاكقات تلويؾف دٓفقا حتك يستؼقؿ ادعـك ويصبح 

افػفؿ ممؽـا وافتقاصؾ شؾقَّم- وؿد ضرح هذا ادشؽؾ 

ظذ افؾساكقغ افبحث ذم ـقػقة تلويؾف وتعقيضف فساكقا 

مسلفة  وهق ما ضرح، ومعـقيا ذم افبـك افؾغقية ادؿؽـة

افبـقة افسطحقة وافبـقة افعؿقؼة فؽؾ بـقة فغقية ذم 

افؾساكقات افتقفقدية ؿصد معاجلة مسلفة ماهق ممؽـ 

إدراـف مـ هذه افبـك وإصؽال افؾساكقة- وترد افبـك 

افؾساكقة ذم مستقى آشتعَّمل ظذ رضبغ: رضب ٓ 

يؾجل ؾقف ادتؽؾؿ إػ احلذف ؾتؽقن افبـقة افسطحقة 

 ع افبـقة افعؿقؼة مثال ذفؽ:متطابؼة م

 . مبتدأ + خز  افطؼس مجقؾ ,1
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ٓ حيتاج ادتؽؾؿ هـا إػ إواؾة أي ـؾؿة أو مؽقن 

فساين فققوح دٓفة هذه اجلؿؾة- ورضب ٓ تتطابؼ 

ؾقف افبـقة افعؿقؼة مع افبـقة افسطحقة ؾقؾجل ؾقف ادتؽؾؿ 

إػ تؼدير ما هق حمذوف ظذ مستقى افػفؿ وافتلويؾ 

 ذفؽ:مثال 

 جاء حمؿد متلخرا ؾؼدم اظتذارا ,7

تتطؾب هذه اجلؿؾة ذم افبـقة افعؿقؼة تؽرار ـؾؿة 

 ؾتصبح ظذ افشؽؾ افتايل: "حمؿد"

 جاء حمؿد متلخرا ؾؼدم حمؿد اظتذارا ,4

وفؽـ هذه اجلؿؾة ترـقبقا ؽر مؼبقفة إذ ٓ حيتاج 

ادتؽؾؿ إػ افتؽرار حتك يػفؿ ادعـك ؾقحذف ـؾؿة 

ة ويػفؿ مـ افسقاق أن افذي ؿدم اظتذارا حمؿد افثاكق

هق حمؿد كػسف وفقس صخصا آخر ؾقؾجل ظـد افتحؾقؾ 

 افـحقي إػ تعقوقف بعالمة حذف-

 اظتذارا  Øجاء حمؿد متلخرا ؾؼدم ,3

ويتخذ احلذف أصؽآ خمتؾػة ومقاؿع خمتؾػة ذم 

افبـقة افؾغقية، ؾرد ذم بداية اجلؿؾة أو ذم وشطفا أو ذم 

 آخرها- 

9, Ø ]صؽرا   ] أصؽرك صؽرْا 

 Øمـ افبقت ومل يعد  Øخرج ,1

ويرد احلذف اختقارا أو إفزاما حسب ذوط افؼقل 

روط افؼقل اجلاكب ـوكؼصد بش -أو أشؾقبف أو وطقػتف

وكعـل بإشؾقب افبـك افؾغقية  ،افـحقي افسـقبل

وكعـل بافقطقػة اجلاكب افتقاصع  ،ادستعؿؾة

صد افؼقل ـَّم هيدف إفقفا افذي يعـك بؿؼا وافزاؽَّميت

 ادتؽؾؿ- 

ؾؿـ كاحقة اإلفزام يضطر ادتؽؾؿ إػ احلذف 

 فتجـب افتؽرار دون ؾساد ادعـك-

 Øحمؿد جاء ,2

 5وؾؼ افؼاظدة افـحقية ٓ يتؼدم افػاظؾ ظذ افػعؾ

 وفذفؽ وجب كحقيا تؼدير افػاظؾ معـقيا دون ذـره

إذ ٓ يتطؾب افسـقب ذـره ؾفق حمذوف  ،فػظقا

 ويؿؽـ أن يؽقن احلذف اختقارا مـ ادتؽؾؿ- ا-بوجق

 Øزار حمؿد باريس وأكا أيضا  ,3

 زار حمؿد باريس وأكا أيضا زرت باريس ,4

ويرتبط احلذف مـ افـاحقة إشؾقبقة بطبقعة 

افعالؿة افرابطة بغ مؽقكات اجلؿؾة أو اخلطاب بـاء 

 ،ظذ ما وؿع ذـره مـ معؾقمات شابؼة دقضـ احلذف

 أن باظتبار افؽالم شؾسؾة ذم معانؾحؼف مـ أو ما شق

 افؾساكقة ادؽقكات مـ ؿطعة بغ ظالؿة هق احلذف"

 افتل افبـك أو افؽؾَّمت تؼدمف مما أوشع تلويال تتطؾب

 افتؾػظ ووعقة مـ اكطالؿا بف يستدل تعبر وهق تؽقهنا

 يقؾر شابؼ خطاب أو مجؾة ذم بقوقح ذـره وؿع أو

 ويعتؿد-"تلويؾفا ذم تاجفاحت افتل ادقاد افؼطعة هلذه
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 مـفا شقاؿات ظدة ظذ احلذف فظاهرة ؾفؿف ذم ادتؽؾؿ

 بؿقؿع ادحقطة إفػاظ بعض ذم يظفر كيص، هق ما

 اشتعَّمل ذم افباحثقن صـػفا ادحذوف،وؿد افعـرص

 أو حمذوف هق دا وادقوحة ادػنة أو افعائدة افضَّمئر

 وؿد- ؼاشاب بعضفا بقـا ـَّم مجؾ أو أؾعال أو أشَّمء

 أو افـص خارج شقاؿات ظذ افؼارئ أو ادتؽؾؿ يعتؿد

 افسقاق مـفا ادحذوؾة5 افعـاس فػفؿ اخلطاب

 ومـفا افـص، ؾقف أكتج افذي افثؼاذم أو افتارخيل

 وافؼققد افؼقل بظروف ادحقطة افزؽَّمتقة افعـاس

 ظدة ذم احلذف أكقاع وتتجذ-إكتاجف ذم ادتحؽؿة

 افـحقية مـفا افتقاصؾقة، فإهدا خمتؾػة ـتابات

 واخلطب اإلظالم وفغة وادحادثة وافؼصصقة وافبالؽقة

 مرتبطا أحقاكا احلذف جيعؾ ما وهق وؽرها، افسقاشقة

 هذه ذم ظـف ادسؽقت ظـ وافبحث بافتلويؾ

 ؿد بَّم ادحذوؾة افعـاس ظالؿة هـا وتطرح اخلطابات،

 افتحؾقؾ ذم وؿصقر افػفؿ ذم ؽؿقض مـ تمديف

 -  افسمجة ظؿؾقة ظذ يـعؽس ما وهذا لويؾوافت

 طاهرة مـ افسمجة ختؾق ٓ :الرتمجة يف احلذف

 ـؾ تشؿؾ ظامة فساكقة طاهرة باظتبارها احلذف

 معاجلتفا ظذ حيرص أن ادسجؿ افؾغة وظذ مستقيات

 ادعاجلة هذه وتؼقم- اهلدف وافـص إصؾ افـص ذم

 دسجؿا ؾقفا يدرك فساكقة مرحؾة: مرحؾتغ ظذ

 وؾفؿ إصؾ افـص ذم وأكقاظف احلذف مقاضـ

 ادتصؾة وافزؽَّمتقة وافدٓفقة افـحقية افعالؿات

 ظذ تؼقم افسمجة،وهل ومرحؾة احلذف5 بظاهرة

,- فؾـص افتصقرية إبعاد إدراك: افتافقة ادستقيات

 إبعاد إدراك,-  فؾـص ادػفقمقة إبعاد إدراك

 ٓختقار افؾساكقة عادإب إدراك,- فؾـص افدٓفقة

 - اهلدف افـص إلكتاج ادـاشبة افؾساكقة ادؽقكات

 افػفؿ ظؿؾقة ذم أشاشقة مرحؾة إبعاد هذه متثؾ

 افثؼاؾقة اجلقاكب إفقفا تضاف افسمجة ذم افؼوع ؿبؾ

 تدرك حتك افـص شقاؿفا ذم أكتج افتل واحلضارية

 -معاكقف وتضبط صػراتف وتػؽ مؼاصده

 بندراك اهلدف افـص إػ حلذفا ترمجة تدرك ثؿ 

 تؼـقات ظـ ادسجؿ ؾقبحث وإبعاد ادستقيات هذه

 حمذوف هق ما بسمجة فف ؾتسؿح افؾغة فف ختقهلا ترمجقة

 اددرك- ادعـك يؼتضقف ما وؾؼ

 مؽقكات أو مؽقن مـ يؼابؾف بَّم احلذف ؾقسجؿ 

 ذم حمذوف هق ما ؾقف نـيػ ذحا يؼدم أو فساكقة،

 حتك افسمجة هلذه اختقاره زراتوم إصؾ افـص

 إذ ادحذوف، إصع ادعـك ؾفؿ إػ افؼارئ يقجف

 دعـك ادقّوحة اإلواؾقة افتػسرات هذه ؽقاب

 ظـد وافػفؿ اإلدراك ظؿؾقة شربؽ ادحذوف افعـرص

 -اهلدف فؾـص ادتؼبؾغ افؼراء
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 احلذف يف سورة يوسف

 (7)وأىواعه يف النص العريب احلذف مواصن

 عنارص ادحذوفةال ىوع احلذف موضع احلذف يف النص اآلية رقم

 ظربقًّا Øؿرآًكا 7

 ادضاف

 بؾسان ظريب

 مهت برضبف وهؿ بدؾعفا Øوهّؿ هبا Øوفؼد مهت بف 73

 دتــل ذم حبف Øدتــل ؾقف 47

 شبع بؼرات ظجاف Øيلـؾفـ شبع 34

 Øمؽـا فققشػ ذم إرض 71
 ادضاف إفقف

 ذم أرض مرص

 أرض مرص Ø خزائـ إرضظذ 99

 Øيا أبِت  3
 ياء ادتؽؾؿ

 ياأبتل

 حتك تلتقين Øحتك تلتقنِ  11

111 Øربِّ آتقتـليا   حرف افـداء ربِّ آتقتـل مـ ادؾؽ 

 Øإين رأيُت  3

 اجلار وادجرور

 ذم مـامل

 إػ افصحراء Øأرشؾف معـا ؽدا 17

 برظقتؽؿ Øظـف ؽاؾؾقن 14

 Øؾاشتجاب فف ربف 43

 ػعقلاد

 ؾاشتجاب فف ربف دظاَءه

 ٓ تدخؾقا ادديـة مـ باب واحدØٓ تدخؾقا  12

 إكؽؿ فسارؿقن افسؼاية Øإكؽؿ فسارؿقن 21

 إٓ أن يشاء اهلل أمًرا Øاهلل إٓ أن يشاء 21

 يا أباكا اشتغػر فـا اهللَ  Øيا أباكا اشتغػر فـا 42

 Øؿال 9
 ادػعقل بف ؽر افرصيح

 ٓبـف يقشػ

 فبـقف Øؿال 14

                                                 

 ترؿقؿ أيات ـَّم وردت ذم شقرة يقشػ-اظتؿدكا ذم هذا افستقب كقع احلذف وصؽؾف افـحقي ووطقػتف اإلظرابقة وفقس  (2)
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ًدا 111 ًدا حتقنًة وتؼيًػا ادػعقل فف Øخروا فف شجن  خروا فف شجن

 ؾقؽقدواØظذ إخقتؽ 9

 افؼط

 إن هؿ يعرؾقن ؾقؽقدوا

 Øؾؼقفقا 31
ارجعقا إػ أبقؽؿ، ؾنذا جئتؿقه 

 ؾؼقفقا

 مرـب )صبف مجؾة( Øإذ ؿافقا َفُققُشُػ وأخقه أحبُّ إػ أبقـا 3
حمبتف إيامها أـثر ذم تؼديؿفَّم ظؾقـا و

 مـنا

 Øٓ تؼتؾقا يقشػ 11

 مجؾة 

ٕن افؼتؾ جريؿة ٓ تطاق وٓ 

 يـبغل ارتؽاهبا بحال

 Øحلاؾظقن 17
إكا فف حلاؾظقن مـ ـؾِّ رء يرضه 

 أو يزء إفقف

 Øفقحزكـل 14
حيزكـل ذهابؽؿ بف ٕكف يػارؿـل ؾال 

 أراه

 ؾلرشؾف معفؿ Øؾؾَّم ذهبقا بف 19

 Øرونوهؿ ٓ يشع 19
بلكؽ يقشػ ذم وؿت إخبارك 

 إياهؿ بلمرهؿ

 أرًوا بعقدةً  افصػة Øأو اضرحقه أرًوا 4

 Øؿافقا يا أباكا مافؽ 11

 أـثر مـ مجؾة

ودا ظزمقا ظذ افؽقد بققشػ، 

ضؾبقا مـ أبقفؿ أن يسك يقشػ 

خيرج معفؿ إػ افز ـعادهتؿ فؾتـزه، 

وـلهنؿ ٓحظقا ظدم ثؼة أبقفؿ 

 --ؾقفؿ، ؾؼافقا فف -

 Øوأوحقـا إفقف فتـّبئـّفؿ بلمرهؿ هذا 19
أوحك اهلل فققشػ أكؽ ٓ حتزن مما 

أكت ؾقف، ؾنن فؽ مـ ذفؽ ؾرًجا 
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وخمرًجا حسـًا،شقـرصك اهلل ظؾقفؿ 

ويعؾقؽ ويرؾع درجتؽ، 

وشتخزهؿ ما ؾعؾقا معؽ مـ هذا 

 افصـقع بعد افققم

 Øوجاءوا أباهؿ 11

بعد أن ؾرؽقا مـ أخقفؿ ثؿ إهنؿ 

ا شخؾًة وجعؾقا دمفا ظذ ذبحق

 ؿؿقص يقشػ، وجاءوا ---

19 
ؾؾَّم ذهبقا بف وأمجعقا أن جيعؾقه ذم ؽقابات 

 Øاجلب
 ظظؿت ؾتـتفؿ أو ـز ما صدوا ظـف جقاب دا

 وفق ــا صادؿغ ما صدؿتـا جقاب فق Øوفق ــا صادؿغ 12

 Øفقٓ أن رأى برهان ربف 73
 جقاب فقٓ

ا أو فقٓ أن رأى برهان ربف خلافطف

 هلؿ برضهبا

 فقٓ أن تػـدون فصدؿتؿقين Øفقٓ أن تػـدون 43

 ادبتدأ أو اخلز Øؾصٌز مجقٌؾ  13

 ؾلمري أو صلين صٌز مجقٌؾ 

ؾصٌز مجقٌؾ أمجُؾ مـ اجلزع افذي ٓ 

 يـبغل يل

 ؿافقا إن افرؤيا أوغاُث أحالمٍ  ادبتدأ أوغاث أحالمØؿافقا 33

 رأى زوجفا ؿؿقصف ؾؾَّم افػاظؾ ؿؿقصف Øؾؾَّم رأى 73

74 Øيا يقشػ حرف افـداء يقشػ أظرض 

 وأكت يا زوجتل مبتدأ+ مجؾة كداء اشتغػريØو 74

 ما هذا بًؼا إكنَّم هذا ادقصقل احلرذم Øما هذا بًؼا 41

 افؼط ؾذفؽـØؿافت 47
ؿافت امرأة افعزيز دا رأت ما حؾن 

ـن   هب

39 Øتػتل ٓ افـاؾقة تػتل ٓ 

 وؿؾ شبحان اهلل ؾعؾ  اهللشبحان Øو 113
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 مواصن احلذف وترمجتها إىل الفرىسوة واإلىجلوزية

 الرتمجة الفرىسوة اإلىجلوزية الرتمجة تقدير احلذف مواصن احلذف رقم اآلية

 بؾسان ظريب ؿرآًكا ظربقًّا 7
Verily, we have sent it down 

(in ) Arabic Qur'an(as an 

Arabic Language) 

Sous forme d'une lecture idéale 
(Coran) en (langue) arabe 

 ذم مـامل إين رأيُت  3
I saw (in a dream)  J'ai vu (en rêve)  

 ٓبـف يقشػ ؿال 9
He said (to his son Yusuf):  Il dit: (à son fils Joseph) 

 إن هؿ يعرؾقن ؾقؽقدوا ظذ إخقتؽ ؾقؽقدوا 9
Lest (in case/if they know), they 

should arrange a plot against 
you 

Car (s'ils connaissent), ils 

pourront te jouer un mauvais 
tour. 

إذ ؿافقا َفُققُشُػ  3

 وأخقه أحبُّ إػ أبقـا

ذم تؼديؿفَّم ظؾقـا 

 وحمبتف إيامها أـثر مـنا

When they said: "Truly, Joseph 

and his brother (in our father's 
preference and love to them 

more thanus) 

Quand ils dirent: (il les mit en 

premier lieu et les aimés plus 
que nous) "assurément Joseph 

et son frère sont plus aimés de 

notre père que nous,…" 

 أرًوا بعقدةً  أو اضرحقه أرًوا 4
Or cast him out to some (other) 

land (a faraway land) 
Ou jetez-le dans une terre 

(lointaine) 

ٕن افؼتؾ جريؿة ٓ  ٓ تؼتؾقا يقشػ 11

تطاق وٓ يـبغل 

 ارتؽاهبا بحال

Kill not Joseph (because killing 

someone is forbidden) 
Ne tuez pas Joseph (parce que 

tuer quelqu'un c'est un crime 
insupportable) et jetez-le dans 

les sombres profondeurs du 

puits … 

ودا ظزمقا ظذ افؽقد  ؿافقا يا أباكا مافؽ 11

بققشػ، ضؾبقا مـ 

أبقفؿ أن يسك يقشػ 

خيرج معفؿ إػ افز 

ـعادهتؿ فؾتـزه، وـلهنؿ 

ٓحظقا ظدم ثؼة أبقفؿ 

 ... ؾقفؿ، ؾؼافقا فف

(When they decided intrigue 
against Joseph, they ask their 

father to let Joseph to go with 

them for promenade as usual, 
but they noticed the Lack of 

confidence of their father), then 

they say … 

(Quand ils décidèrent de tuer 
Joseph, ils  demandèrent à leur 

père de lui laisser sortir avec 

eux pour promener comme 
d'habitude; mais, quand ils 

pensèrent que leur père ne 

leurs donne aucune confiance), 
ils dirent…  

 إػ افصحراء أرشؾف معـا ؽدا 17
Send him with us tomorrow (to 

the desert) 
Laisse-le aller demain avec 

glaner (les fruits nous 

et jouer et nous nous  sauvages)

faisons forts de le protéger (de 

tout mal)  
- Laisser-le aller demain avec 

nous (au désert)  s'amuser et 

jouer ... 
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ره أو ـمـ ـؾِّ رء يض حلاؾظقن 17

 يزء إفقف

And verily, we will take care of 
him (from everything hurt or 

offend him)  

et nous nous faisons forts de le 
protéger (de tout mal) 

 فبـقف ؿال  14
To his sons Il dit (à ses fils)  

ٕكف يػارؿـل  ذهابؽؿ بف فقحزكـل 14

 ؾال أراه

It saddens me (to go with him 
because he left me and I can't 

see him) 

Je ressens vraiment du chagrin 
de vous voir l'emmener avec 

vous (parce qu'il s'éloigne et je 

ne peux pas le voir)   

 برظقتؽؿ ظـف ؽاؾؾقن 14
While you are careless of him 

(in the moment you care of 

Pasture) 

(Dans un moment d'inattention 

de votre part)  

 ؾلرشؾف معفؿ ؾؾَّم ذهبقا بف 19
(and he sent him with them) Lorsqu'ils partirent (et l'envoya 

avec eux) 

وأوحقـا إفقف فتـّبئـّفؿ  19

 بلمرهؿ هذا

أوحك اهلل فققشػ أكؽ 

مما أكت ؾقف،  ٓ حتزن

ؾنن فؽ مـ ذفؽ ؾرًجا 

وخمرًجا حسـًا، 

ـرصك اهلل ظؾقفؿ ـشق

ويعؾقؽ ويرؾع 

درجتؽ، وشتخزهؿ 

ما ؾعؾقا معؽ مـ هذا 

 افصـقع بعد افققم

(Allah inspired to Joseph that 

he will not grieve of such 

circumstances, you will have a 
relief and a good way out) 

Et Nous lui inspirâmes: "tu les 

informeras surement de leur 

fait" (Dieu inspire à Joseph 
pour qu'il ne peur pas de ce 

fait). 

بلكؽ يقشػ ذم وؿت  وهؿ ٓ يشعرون 19

 إخبارك إياهؿ بلمرهؿ

(when they know (you)not (in 

that time) 
que voici sans qu'ils s'en 

rendent compte" (que toi 
Joseph connait ce qui se passe 

à ce moment).  

ؾؾَّم ذهبقا بف وأمجعقا أن  19

 جيعؾقه ذم ؽقابات اجلب

ظظؿت ؾتـتفؿ أو ـز 

 ما صدوا ظـف

(their temptation became 

greatest) 
(Son émeute agrandir) 

بعد أن ؾرؽقا مـ أخقفؿ  وجاءوا أباهؿ 11

ثؿ إهنؿ ذبحقا شخؾًة 

عؾقا دمفا ظذ ؿؿقص وج

 ... يقشػ، وجاءوا

(After they finished out of their 

brother, then they slaughtered 
a goat and made its blood on 

Joseph shirt), 

(Après qu'ilsse débarrassèrent 

de leur frère Joseph, ils 
gorgèrent un chevreau et 

coulaient le sang sur sa 

chemise), ils vinrent en pleurant 
à leur peur. 
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 ما صدؿتـا وفق ــا صادؿغ 12
(But you will never believe us) (Mais tu n'es pas près de nous 

croire) même si nous disons la 

vérité. 

ؾلمري أو صلين صٌز  ؾصٌز مجقٌؾ  13

 مجقٌؾ 

ؾصٌز مجقٌؾ أمجُؾ مـ 

 يلاجلزع افذي ٓ يـبغل 

So (for me)patience is most 
fitting, (it is most fitting than 

anxiety)  

Il ne me reste donc plus qu'une 
belle patience (plus belle que la 

peur).  

مؽـا فققشػ ذم  71

 إرض

 ذم أرض مرص
Thus did We establish Joseph 

in the land (of Egypt) 
C'est ainsi que Nous donnâmes 
à Joseph une puissante position 

dans le pays (d'Egypte)…   

وفؼد مهت بف وهّؿ  73

 (3)هبا

رضبف وهؿ ـمهت ب

 بدؾعفا

Indeed she did desire (to hit) 
him, and he did desire (to push) 

her 

Elle l'avait vraiment désiré 
même…-comme il la désira lui 

- Elle voulut le (frapper) 

comme il  voulut la (pousser). 

فقٓ أن رأى برهان  73

 ربف

فقٓ أن رأى برهان ربف 

 خلافطفا أو هلؿ

Had he not seen the evidence of 

his Lord, (or he will 
accomplish what he wanted or 

the hitting) 

N'était ce qu'il vit comme 

preuve de son Seigneur (Dieu) 
(ou bien il accomplit son acte 

ou la frappa). 

 ؾؾَّم رأى زوجفا ؿؿقصف ؾؾَّم رأى ؿؿقصف 73
So when he (her Husband)saw 

his shirt 
Lorsqu'il (son épouse) vit que 

sa tunique … 

 يا يقشػ أظرض يقشػ 74
(O) Joseph (Oh)! Joseph, détourne-toi de 

ses choses  

 وأكت يا زوجتل شتغػريوا 74
(O woman) Ask forgiveness for 

your sin 
Et toi (femme) implore 

l'absolution de ton péché, tu 
étais certes parmi les fautifs.   

 ما هذا بًؼا إنن ما هذا بًؼاا هذ ما 41
They said: "How perfect is 

Allah! no man is this! (this is 

none other than) a noble Angel 

Elles dirent: " Loin de Dieu que 

ce soit là un humain! (Ce ne 

peut être) en effet qu'un noble 
Ange"  

ؿافت امرأة افعزيز دا  ؾذفؽـ ؿافت 47

ـن   رأت ما حؾن هب

She said (when she saw what 

happened to them): "This is he 
…" 

Elle dit:" (quand-elle vit de 

quoi il s'agit pour eux), tel est 
celui…  

ل ؾقف 47  دتــل ذم حبف دُتــن
"This he about whom you did 
blame me (on my love to him) 

… 

Elle dit:" Tel est celui au sujet 
de qui vous m'avez fait des 

reproches (de son amour) … 

 ؾاشتجاب فف ربف دظاَءه ؾاشتجاب فف ربف 43
So his Lord answered (his 

invocation)  
Son Seigneur répondit alors (à 

son appel) … 

                                                 

وفؼد اظتؿد ادسجؿ هـا افسمجة احلرؾقة  "وهّؿ بدؾعفا فأهنا مهت برضب "اختؾػت افتػاشر ذم هذه أية ومما وجدكاه ذم إحداها  (3)

ـّ افزهان افذي رآه يقش "اهلؿ"إؿرب إػ معـك افـص ذم طاهره ؾسجؿ معـك  ػ مـعف مـ ذفؽ، بؿعـك افرؽبة ذم افػعؾ وفؽ

 فذفؽ كعتز ترمجتف ؽر صحقحة ومل تمد ادعـك ادطؾقب-
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 (ذم مـامل )ذم حؾؿل إين أرى 34
(in a dream) Le roi dit: " Je vois (en rêve) 

sept vaches grasses… 

 شبع بؼرات يلـؾفـ شبع ظجاف 34
Whom seven (cows) lean ones 

where devouring … 
… mangées par sept (vaches) 

maigres… 

ؿافقا إن افرؤيا أوغاُث  أحالم أوغاث ؿافقا 33

 أحالمٍ 

They said: " (what you saw in a 

dream) is mixed up false 

dreams … 

Ils dirent:(les prévisions) "Ce 

sont des images incohérentes 

de rêves...  

 أرض مرص ذ خزائـ إرضظ 99
He said: "Set me over the store-

houses of the land (of Egypt) 
Il dit: " Place -moi à la tête des 
trésors du pays (de la terre 

d'Egypte)…  

ٓ تدخؾقا مـ باب  12

 واحد

 ٓ تدخؾقا ادديـة
He said: "O my sons do not 

enter (the town) by one gate, … 
Il dit: " Mes enfants! N'entrez 

(dans la ville) pas par une seule 

porte… 

 إكؽؿ فسارؿقن افسؼاية إكؽؿ فسارؿقن 21
"…O you in the caravan! 

Surely, you are thieves (of the 

golden) 

… Chameliers! Vous êtes 

assurément des voleurs (de la  

coupe de mesure) 

 إٓ أن يشاء اهلل أمًرا إٓ أن يشاء اهلل 21
Except that Allah willed (it) Si ce n'est selon la loi de Dieu 

(alors en vigueur). 

فقٓ أن تػـدون  فقٓ أن تػـدون 43

 فصدؿتؿقين

If only you think me not a 
dotard (you would believe me) 

Leur père dit: "Je sens vraiment 
l'odeur de Joseph quand même 

vous allez me traiter de vieux 
fou". (si vous n'allez me traiter 

de vieux fou, vous accepterez 

ce que je dis) 

 يا أباكا اشتغػر فـا اهللَ  يا أباكا اشتغػر فـا 42
"O our father! Ask Forgiveness' 

(from Allah) for our sins 
Ils dirent :" Père! Implore 
(Dieu) pour nous la rémission 

de nos péchés; nous étions dans 

l'erreur".  

 آتقتـل يا ريبِّ  ربِّ آتقتـل مـ ادؾؽ 111
(O)My Lord (Oh)! Seigneur tu m'as accordé 

une part du règne …. 

 وؿؾ شبحان اهلل وشبحان اهلل 113
(Say) (Dis):" Gloire et pureté à 

Dieu… 

 

 ترمجة احلذف إىل الفرىسوة

يؿثؾ اجلدول افسابؼ ترمجة مقاؿع احلذف ذم شقرة 

يقشػ إػ افػركسقة واإلكجؾقزية،وؿد ووعـا ترمجة 

ؿسؿ :هذه ادقاؿع بغ ؿقشغ،ؾؼسؿـاها إػ كقظغ

وؿسؿ - أذكا ؾقف إػ ما ترمجـاه ؾعّؾؿـا ظؾقف بخط مائؾ

ادسجؿ إصع ؾعّؾؿـا ظؾقف  أذكا ؾقف إػ ما ترمجف

بخط ؿائؿ،وؿد ووعـا شطرا حتت ما رأيـاه خمتؾػا ظـ 

ترمجة ادعـك إصع ؾلظدكا ترمجتف ترمجة أخرى تمدي 

وٓحظـا مـ خالل ما وبطـاه ذم هذا اجلدول  -ادعـك

مما يتعؾؼ بؿقاؿع احلذف أهنا جاءت متـقظة ادقاؿع 

وتبغ فـا أّن  -وخمتؾػة افقطائػ وإصؽال افـحقية

مقاؿع احلذف إـثر وجقدا ذم شقرة يقشػ تليت ذم 

مرتبة ادػاظقؾ وٓ هيؿـا افشؽؾ افـحقي وافقطقػة ذم 

هذا افبحث وإّكَّم شـقجف بحثـا إػ أكقاع افسمجة وـقػ 



 (خؾقػة ادقساوي وظؿر حمؿد إمغ: دٓٓت احلذف ذم ترمجة معاين افؼرآن افؽريؿ وأثرها ذم ؾفؿف )شقرة يقشػ كؿقذًجا 113

 -تعامؾ معفا ادسجؿ مـ افـاحقة افدٓفقة

اظتؿدكا ذم دراشة ترمجة احلذف إػ افػركسقة ذم 

وؿد  ،(4)ؼيدـػ ترمجة صالح افديـ ـشقرة يقش

اظتؿد ادسجؿ ذم ترمجتف هذه ظذ كؼؾ ادعاين افؼرآكقة 

مسمجا أية تؾق إخرى، مرؿَّم إياها ـَّم وردت ذم 

افـص افؼرآين- وشـتتبع مقاضـ احلذف ذم شقرة 

يقشػ حسب افستقب كػسف افذي اظتؿده ادسجؿ 

ـ خالل وشـتبغ ـقػقة ترمجتف فؾحذف- ٓحظـا م

اجلدول افسابؼ أّن ترمجة احلذف إػ افػركسقة مرت 

 بثالث مراحؾ:

 أّوٓ:ادحذوف افذي أثبتف ادسجؿ

، 3، 7أثبت ادسجؿ ادحذوف ذم أيات افتافقة: )

4 ،17 ،14 ،12 ،43 ،34 ،99 ،21 ،21 ،111 ،

(- جاءت ادحذوؾات ذم هذه أيات متـقظة 113

رـب واجلؿؾة وـذفؽ إصؽال5 ؾؿـفا ادػردة واد

خمتؾػة افقطائػ افـحقية، وشـؼترص ذم حتؾقؾـا ظذ 

بعض افـَّمذج ادؿثؾة فؾؿدوكة افتل وبطـاها ذم اجلدول 

 افسابؼ-

 

                                                 

افؼرآن افؽريؿ ترمجة افدـتقر صالح افديـ ـؼيد إػ  (4)

افػركسقة ومراجعة حمؿد افقعالوي، بروت، دار افغرب 

 -1433اإلشالمل،

 حذف احلرف

أثبت ادسجؿ ظـد ترمجتف بعض احلروف ادحذوؾة 

مـ افـص افؼرآين، ومـ أبرزها حرف افـداء )يا(، 

ت افـػل وـذفؽ بعض احلروف إخرى مثؾ أدوا

وافـفل ـَّم وبطـاها ذم اجلدول افسابؼ، وؿد وردت 

هذه احلروف وإدوات ذم مقاؿع خمتؾػة مـ شقرة 

يقشػ، وكؼدر أن حذؾفا ـان ٕشباب بالؽقة 

وأشؾقبقة تتعؾؼ بنظجاز افـص افؼرآين وفذفؽ ؾنّن 

ذـرها ذم افسمجة يعد أمرا رضوريا فتقوقح ادعاين 

 ؿارئ ؽر ظريب- افؼرآكقة خاصة بافـسبة إػ

( يا. )ربِّ آتقتـل مـ ادؾؽØ( 111) أية ,

 ريبِّ آتقتـل مـ ادؾؽ

,       (Oh)! Seigneur tu m'as accordé une part du 

règne 

 حذف ادفردة

وردت ذم شقرة يقشػ ظدة مػردات حمذوؾة، مثؾ 

ـؾؿة )فسان( أو )مديـة( أو )بؼرة( أو) أرض(، وؿد 

مرتبطا بسقاق فػظل يدل ظذ  جاء حذف هذه افؽؾَّمت

حذؾفا ـقجقد مضاف إفقف حيتاج مضاؾا و وجقد صػة 

حتتاج إػ مقصقف أو افعؽس، وبافتايل ؾنّن هذا افـقع 

مـ احلذف ٓ يؿثؾ صؽال واوحا مـ أصؽال 

افغؿقض افدٓيل بافـسبة إػ افؼارئ افعريب، وفؽـ 

ظـد افسمجة حيتاج افؼارئ ؽر افعريب إػ إثبات مثؾ 
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هذه افؽؾَّمت حتك يػفؿ معـك أية، وهذا ما ؿام بف 

ظـد افسمجة ؾسجؿ ادػردات ادحذوؾة بعبارات 

ز دمعؾ ادعـك واوحا ـواوحة ذم افـص افػرك

 ومػفقما-

ظربقًّا، حذف ؾقفا Ø( ؿرآًكا7ؾػل أية ) 

 (langueادضاف )فسان( ظريب وترمجف ادسجؿ بؾػظة 

arabeمجة ؾعز ظـ ادحذوف ( وؿد أحسـ ادسجؿ افس

بلكف افؾسان افعريب وفقس آكتَّمء إػ افعرب وهذا هق 

 ادؼصقد بؿعـك افعـرص ادحذوف-

 حذف ادركب

حمذوؾة )أصباه اجلؿؾ( ذم  (11)وردت بعض ادرـبات

افسقرة وهل طاهرة مـتؼة ذم افـص افؼرآين، ويؿؽـ 

أن كػفؿ هذه افظاهرة مـ خالل شقاؿفا افؾػظل، ؾـؼدر 

هق حمذوف بتلويؾـا فمية وؾفؿفا ذم شقاؿفا حتك  ما

كتقصؾ إػ ما هق حمذوف- وؿد مثؾ هذا افرضب مـ 

                                                 

اشتعؿؾ افـحاة افؼدامك فؾتعبـر ظــ بعـض افساـقـب      (11)

ؿد اشتبدفف افـحاة اجلدد بؿصـطؾح مصطؾح صبف اجلؿؾة و

ادرـب تلثرا بافـحق افتقفقدي ؾلصبحـا كسؿل ـؾ مرــب 

حسب كقع رأشف وخمصصف ؾـؼـقل مـثال ادرــب افـعتـل 

ــديل  ــب افب ــزي وادرـ ــب افتؿقق ــايل وادرـ ــب احل وادرـ

وادرـب اإلشــادي وادرــب صـبف اإلشــادي وادرــب 

 احلرذم---

احلذف كقظا مـ افغؿقض افدٓيل يستدظل تػسرا 

وتلويال مـ ادختصغ حتك يصبح افـص افؼرآين 

مػفقما، ويتطؾب هذا احلذف جفدا مضاظػا مـ 

قؼة ادسجؿ حتك يسجؿ ادعـك ادؼصقد بصقرة دؿ

ؾقتؿؽـ مـ إيصافف إػ افؼارئ- وؿد كجح ادسجؿ ذم 

ترمجة بعض ادرـبات إػ افـص افػركز بصقرة دؿقؼة 

 مثؾَّم هق واوح ذم ادثال افتايل:

 )برظقتؽؿ(- Ø( ظـف ؽاؾؾقن14أية ) 

 (Dans un moment d'inattention de votre 

part-) 

 حذف اجلملة

 يؿثؾ حذف اجلؿؾ ذم شقرة يقشػ طاهرة

واوحة تستدظل آكتباه إفقفا ظـد افسمجة- وؿد أدرك 

ادسجؿ وجقد هذه افظاهرة ؾلثبتفا ذم ترمجتف بجؿؾ 

مماثؾة ذم افؾسان افػركز أدت ادعـك بقوقح، وؿد 

اظتؿد ذم اشتـباضف اجلؿؾ ادحذوؾة ظذ اشتؼراء 

قوا إياه بجؿؾة افسقاق افؾػظل مستخرجا معـاها ومع

أخرى ؾركسقة ذم افسمجة ـَّم هق مقوح ذم ادثافغ 

 أتقغ بغ ؿقشغ- 

 )ما صدؿتـا(Ø( وفقــا صادؿغ 12أية ) 

 (Mais tu n'es pas près de nous croire) même 

si nous disons la vérité- 
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شبحان اهلل . و)ؿؾ(شبحان Ø( و113أية ) 

 اهلل

 (Dis):" Gloire et pureté à Dieu… 

 ثاىوا: ادحذوف الذي مل يثبته ادرتجم

مثؾَّم أدرك ادسجؿ بعض مقاضـ احلذف وؿام 

، 9بسمجتفا ؾنّكف مل يدرك ادحذوف ذم أيات افتافقة: )

3 ،11 ،11 ،17 ،14 ،19 ،11 ،13 ،71 ،73 ،73 ،

74 ،41 ،47 ،34 ،33 ،99 ،12 ،43 ،42-) 

 حذف احلرف

احلروف مـ أبرزها  مل يدرك ادسجؿ ترمجة بعض

حرف افـداء )يا(، ويعقد هذا إمر إػ افتصاؿف أحقاكا 

بافـص افؼرآين دون بذل جفد تلويع جيعؾف يدرك 

ادحذوف ومقضـف ذم اجلؿؾة-وهذا افـقع مـ افسمجات 

احلرؾقة ٓ يػل ظادة بحاجة افسمجة ادعـقية افتل تبحث 

ثؾ ظدم ظـ ـقػقة إيصال ادعاين إػ افؼارئ- ومل يؿ

ترمجة احلروف ؽؿقوا بارزا ذم افـص ادسجؿ باظتبار 

 أّن افسقاق ـػقؾ بػفؿ افغؿقض وتلويؾف-

يقشػ أظرض. )يا( يقشػ  Ø( 74أية ) 

 أظرض

 (Oh)! Joseph, détourne-toi de ses choses- 

 حذف ادفردة

ـَّم ,يؿثؾ حذف بعض ادػردات مـ افـص افؼرآين 

ضبقعقا باظتبار أّن  أمرا ,هق احلال ذم شقرة يقشػ

افسقاق افؾػظل وجفد ادمول وادػن ـػقالن بندراك 

ادعـك ادحذوف وتعقيضف بادػردات ادالئؿة ظـد 

افتػسر أو افسمجة، وفؽـ ادسجؿ ذم هذه احلافة مل 

يدرك ادػردة ادحذوؾة ذم بعض أيات وهذا ما يمثر 

وهق  ظذ معـك افسمجة وجيعؾ افػفؿ كاؿصا أو مشقها

( إذ مل يدرك ادسجؿ ادػردة 12ما كالحظف ذم أية )

ادحذوؾة ومـ ثؿ مل يسمجفا وبافتايل ؿد يرض هذا 

افـؼص ذم افسمجة بعؿؾقة افػفؿ ظـد ادتؼبؾ فؾـص 

ادسجؿ ؾقػفؿ دٓفتف خطل-وؿد اكتؼت هذه افظاهرة 

ذم افـص ادسجؿ مما جيعؾ ادعاين افؼرآكقة ؽر دؿقؼة ذم 

 مجة-افس

 مـ باب واحد )ادديـة(  Ø( ٓ تدخؾقا12أية ) ,

,Il dit: " Mes enfants! N'entrez (dans la ville) pas 

par une seule porte… 

 حذف ادركب

صؿؾت ادحذوؾات ادرـبات أو أصباه اجلؿؾ وفؽـ 

ادسجؿ مل يدرك هذا افـقع مـ ادحذوؾات إٓ كادرا، 

ة ٓ تمدي دورها ذم كؼؾ وهق ما جيعؾ ظؿؾقة افسمج

ادعاين افؼرآكقة إػ افؾسان اهلدف- وشقمثر ؽقاب هذه 

ادرـبات ذم افـص ادسجؿ صؽال ومعـك ؾتؽقن 

دٓٓتف كاؿصة مل تبؾغ هدؾفا ومل تدرك معاين افـص 
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افؼرآين، مما جيعؾ افؼارئ ؽر ؿادر ظذ ؾفؿ افـص ؾفَّم 

ا يظفر صحقحا، أو مموٓ فف تلويال ؽر صائب وهق م

 ( وؽرها مـ أيات ادذـقرة ذم اجلدول-3ذم أية )

َفُققُشُػ وأخقه أحبُّ إػ أبقـا Ø( إذ ؿافقا3أية ),

 )ذم تؼديؿفَّم ظؾقـا وحمبتف إيامها أـثر مـنا(

, Quand ils dirent: (il les mit en premier lieu et 

les aimés plus que nous) "assurément Joseph et son 

frère sont plus aimés de notre père que nous،…" 

 حذف اجلملة

ورد حذف اجلؿؾ ذم شقرة يقشػ بشؽؾ واوح، 

وفؽـ ادسجؿ مل يدرك هذا افـقع مـ ادحذوؾات إٓ 

ؿؾقال ويعقد هذا إمر إػ ادـفج افذي اظتؿده ذم 

افسمجة5 وهق افسمجة احلرؾقة افتل تعتؿد ظذ ترمجة 

وتتبع مجؾف ادؽقكة فف بصػة مباذة-  افـص ذم طاهره

ؾدؾع هذا ادـفج بادسجؿ إػ ظدم إدراك افتلويؾ 

افصحقح فؾسقرة مما أثر ذم ؾفؿ ادعاين افعؿقؼة 

وترمجتفا إػ افـص اهلدف بصقرة مبتقرة- وشقمثر هذا 

ادـفج ظذ افػفؿ وافتلويؾ ظـد افؼارئ- ؾعدم إدراك 

عالن ادعاين افؼرآكقة اجلؿؾ ادحذوؾة وظدم ترمجتفا جي

ودٓفتف افـصقة مبتقرة ظـد ادسجؿ وبافتايل شتـعؽس 

ظذ افـص ادسجؿ ومـ ثؿ ظذ ؿرائفا- ويبدو هذا 

( وؽرها مـ أيات 11اإلصؽال واوحا ذم أية )

 إخرى ادتضؿـة دثؾ هذا احلذف-

)ٕن افؼتؾ Ø( ٓ تؼتؾقا يقشػ11أية ) 

 ارتؽاهبا بحال(جريؿة ٓ تطاق وٓ يـبغل 

 Ne tuez pas Joseph (parce que tuer 

quelqu'un c'est un crime insupportable) et jetez-le 

dans les sombres profondeurs du puits … 

 حذف أكثر من مجلة )فقرة(

مل يدرك ادسجؿ هذا افرضب مـ ادحذوؾات رؽؿ 

تػطـف فظاهرة احلذف ذم بعض افعـاس ادذـقرة 

ا، وهق أخطر كقع مـ ادحذوؾات ادمثرة ذم ؾفؿ شابؼ

معاين افؼرآن وترمجتفا ترمجة شؾقؿة-ويعقد ظدم إدراك 

هذا افـقع مـ ادحذوؾات إػ افسمجة احلرؾقة 

وآفتصاق بافـص افؼرآين ذم طاهره، دون حماوفة 

تػسره وتلويؾف واشتـباط معاكقف ادحذوؾة- ؾعجز 

فضؿـقة فميات جعؾف ادسجؿ ظـ اشتؼراء ادعاين ا

يؽتػل بافسمجة احلرؾقة وهل ٓ تصؾح فسمجة مثؾ هذه 

افظقاهر ادحذوؾة- ؾجاءت افسمجة مبتقرة ٓ تػل 

 بحاجة افـص افدٓفقة ذم إصؾ وذم اهلدف-

ذهابؽؿ بف ٕكف ) Øفقحزكـل(14) أية ,

 (يػارؿـل ؾال أراه

, Je ressens vraiment du chagrin de vous voir 

l'emmener avec vous (parce qu'il s'éloigne et je ne 

peux pas le voir-) 

)ودا ظزمقا ظذ  Ø( ؿافقا يا أباكا مافؽ 11أية ) ,

افؽقد بققشػ،ضؾبقا مـ أبقفؿ أن يسك يقشػ خيرج 
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معفؿ إػ افز ـعادهتؿ فؾتـزه،وـلهنؿ ٓحظقا ظدم ثؼة 

 --- أبقفؿ ؾقفؿ(،ؾؼافقا فف

,(Quand ils décidèrent de tuer Joseph, ils  

demandèrent à leur père de le laisser sortir avec eux 

pour se promenercomme d'habitude; mais, quand ils 

pensèrent que leur père ne leurdonnait  aucune 

confiance), ils dirent… 

ثافثا: ادحذوف افذي مل يسمجف ادسجؿ ترمجة 

متثؾ أيات افتل وؿعت ؾقفا ترمجة ادحذوف  صحقحة

( وؿد أذكا إػ ادعـك افذي مل 73، 17بؿعـك مغاير: )

هيتد إفقف ادسجؿ بجؿؾ مسطرة- جعؾت هذه افسمجات 

احلرؾقة ادسجؿ يؼع ذم ترمجة معاين خاضئة ٓ تمدي 

 ادعـك احلؼقؼل فمية ـَّم تبقـف إمثؾة افتافقة:

إػ افصحراء( Ø(عـا ؽدا( أرشؾف م17أية ) 

 يرتع ويؾعب---

 (1 )glaner le aller demain avec nous -Laisse

et jouer et nous nous faisons  (les fruits sauvages)

forts de le protéger (de tout mal ) 

 (7 )Laisser-le aller demain avec nous (au 

et jouers'amuser )  désert --- 

حتتف شطر بجـل افثَّمر افزية أو  ترجؿ ادسجؿ ما

ؿطػفا، ؾاشتعؿؾ فسمجة ؾعؾ )يرتع( افػعؾ افػركز 

(glaner وهق يعـل افؼطػ واجلـل مما اوطره إػ ،)

إرداؾف )بافثَّمر افزية( وهق اشتعَّمل خاص بافبقئة 

افػركسقة، وٓ يمدي ادعـك ذم بقئة صحراوية حقث ٓ 

، ؾادعـك افصحقح تقجد هبا ؽابات ثَّمر برية- وبافتايل

( وهق يعـل افتسؾقة s'amuserهـا فػعؾ )يرتع( هق )

وادتعة ويتـاؽؿ مع معـك افػعؾ ادقايل فف )فعب( ذم 

ادعـك اإلمجايل فمية- ؾعدم إدراك هذا افتـاؽؿ ادعـقي 

جعؾ ادسجؿ يؼع ذم افػفؿ اخلاضئ ؾجاءت افسمجة 

ذا افسقاق خاضئة وٓ تمدي ادعـك افؼرآين ادؼصقد ذم ه

 افصحراوي-

 (-73وـذفؽ إمر بافـسبة إػ أية )

( وفؼد مهت بف وهّؿ هبا.)مهت 73أية ) 

 برضبف وهؿ بدؾعف(

 (1 )Elle l'avait vraiment désiré comme il la 

même-désira lui… 

 (7 )) comme il  frapperElle voulut le (

pousservoulut la (-) 

( 73ك افضؿـل فمية )إن ظدم ؾفؿ ادسجؿ فؾؿعـ

جعؾف يسجؿ هذا ادؼطع مـ أية ترمجة خاضئة بـقت 

ظذ تلويؾ خاضئ، مػاده افرؽبة مـ ـال افطرؾغ، ذم 

حغ أن افرؽبة ـاكت مـ ضرف واحد ؾؼط وهق ادرأة 

ذم هذه احلافة5 وبافتايل ؾسمجة ؾعؾ )هّؿ( ٓبد أن تؽقن 

ق ذم مؼروكة باحلدث افذي وؿع بعد هذا افػعؾ، وه

رأيـا حدث )افرضب ومسؽ افؼؿقص حتك متزق( مـ 

ؿبؾ ادرأة وـذفؽ حدث )افدؾع وافتؿؾص( مـ افـبل 
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يقشػ- وبعد وبط إحداث ادصاحبة فؾػعؾ 

وتلويؾفا حسب شقاؿفا تبغ فـا أّن افسمجة افتل ذهب 

إفقفا ادسجؿ ـاكت ؽر مقؾؼة، ؾسمجـا هذا افػعؾ بَّم 

(، وـان frapperك إول )يعـقف مـ حدث ؾؽان ادعـ

(- ومتثؾ هذه افعقـات مـ pousserادعـك افثاين )

إخطاء كتقجة فـقع افسمجة احلرؾقة افتل اتبعفا ادسجؿ 

ذم ترمجة افـص افؼرآين وهل ذم كظركا ؿاسة ظـ ترمجة 

 معاين افؼرآن بعؿؼ-

 

 ترمجة احلذف إىل اإلىجلوزية

مـا فف ذم ترمجة احل ذف إػ افػركسقنة، ظذ ؽرار ما ؿدن

يؽقُن إمُر ذم اإلكجؾقزينة، حقث إكنـا ووعـا ترمجة 

احلذف بغ ؿقشغ، إذ يؿثِّؾ اخلطُّ افؼائؿ ما ترمجف 

، واخلطُّ ادائؾ يشر إػ ما ترمجـاه،  ادسجُؿ إصعُّ

وووعـا شطرًا حتت ما رأيـاُه خمتؾًػا ظـ ترمجة ادعـك 

وردكاها فإلكجؾقزينة، ؾاؿسحـا إصعِّ ذم افـَّمذج افتل أ

 ما رأيـاه مـ ترمجٍة تمدي ادعـك-  

ذم هذه افدراشة ظذ افسمجة افتل ن اظتؿد افباحثا

تبـناها جمؿع ادؾؽ ؾفد فطباظة ادصحػ افؼيػ 

بادديـة ادـقرة: )ترمجة معاين افؼرآن افؽريؿ إػ افؾغة 

ة افتل اوطؾع هبا ـؾٌّ مـ افدـتقرجاإلك حمؿد تؼل  ؾقزين

- وذم رأي افباحثغ (11)افديـ اهلاليل وحمؿد حمسـ خان

ا ترمجة مقؾنؼة إػ حدٍّ ـبٍر، إذ مجعت بغ حماوفة  أهنن

آختصار افؾػظل، وحماوفة آهتَّمم بقصقل افدٓفة 

ة، وجإػ افـاضؼغ باإلك ذفؽ ذم تعامؾ  يظفر ؾقزين

ادسمجغ مع طاهرة احلذف ذم شقرة يقشػ، ؾػل 

حة ذم اجلدول افسابؼ يتنضح اهتَّمم ا فـَّمذج ادقون

ادسمجغ تارًة بتؼدير ادحذوف وبافتايل أثبتاه ذم ترمجة 

ادعاين مراظاًة فؾؿتؾنؼل، وتارًة أخرى ٓ كجد إصارًة إػ 

ُر بلكنف حمذوف، ويؿؽـ تقوقُح ذفؽ بأيت:  ما ُيؼدن

 أوال : ادحذوف الذي أثبته ادرتمجان:

، 4، 3سمجان ادحذوف ذم أيات افتافقة: )أثبت اد

19 ،12 ،13 ،73 ،74 ،41 ،43 ،34 ،21 ،42 ،)

ؾؼد جاءت ادحذوؾات  3وظذ كسؼ ما ذـركا افـؼطة 

ذم هذه أيات متـقظة إصؽال ؾؿـفا ادػردة وادرـب 

واجلؿؾة وـذفؽ خمتؾػة افقطائػ افـحقية، وشـؼترص 

 ذم حتؾقؾـا ظذ بعض افـَّمذج-

 ف احلرف  حذ

أثبت ادسمجان ترمجة حرف افـداء )يا(، وذفؽ  

 يقشػ أظرض. )يا( يقشػ--- Ø( 74ذم أية )

O! Joseph …, 

                                                 
(11)  The Translation of the Meanings of THE NOBLE QUR'AN IN 
THE ENGLISH LANGUAGE, King Fahd Complex for the 

Printing of the Holy Qur'an, Madinah, K.S.A- 
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 حذف ادفردة

أذكا ذم افسابؼ إػ كَّمذج مـ ادػردات ادحذوؾة ذم 

شقرة يقشػ، وشبب ذفؽ احلذف، وؿد أثبت 

ادسمجان بعًضا مـ تؾؽ ادػردات ادحذوؾة مما ـان فف 

ة:  إثر افبافغ ذم تقصقؾ ادعـك فؾؼارئ باإلكجؾقزين

، ُحذؾت Ø( أو اضرحقه أرًوا 4ذم أية ) 

( افتل otherمـفا افصػة )بعقدة(، وؿد ترمجاها بؾػظة )

رة-  ٓ خترج ظـ معـك افصػة ادؼدن

، Øيا أباكا اشتغػر فـا( 42) ذم أية 

ر ذم افعربقنة هق ادػعقل ) (، ْستَْغَػرـُـادوادحذوف ادؼدن

نذا ُضؾِب ٕحدهؿ أن )يستغػر( بافؾغة افعربقنة5 ؾنكنف ؾ

د أَن يطؾَب )ادغػرة( مـ اهلل، ٕنن اهلؿزة  ُيْػَفُؿ دون تردُّ

وافسغ وافتاء ادزيدة ذم بداية افػعؾ أو مصدره إكنَّم 

تدلُّ ظذ افطؾب ذم معظؿ معاكقفا ذم ادقازيـ افرصؾقنة، 

حرف ذم بداية )ؽػر(، دفنت ظذ وإذا زيدت هذه إ

ضؾب ادغػرة مـ اهلل حتك وإن مل يْذـر اشؿ اجلالفة ذم 

، وفؽـ ذم ادشار إفقفا افسقاق، وهذا ما ورد ذم أية

ة ؾننن إمر حيتاج إػ ذـر جترمجة ادعـك إػ اإلك ؾقزين

ْسَتْغَػر، وهذا ما أجاد ؾقف ادسمجان دنا أثبتا ما يُدلُّ ــُ اد

 ذ ذفؽ:ظ

O! Our father! Ask Forgiveness (from Allah)for 

our sins,  

 

 حذف ادركب

أؾؾح ادسمجان ذم ترمجة بعض ادرـبات مثؾ أصباه 

 اجلؿؾ إػ افؾغة اإلكجؾقزينة:

، Ø( إينِّ رأيُت 3كحق ما جاء ذم أية ) 

 I saw (in aوادحذوف اجلار وادجرور )ذم مـامل( 

dream)ت افسمجة: ، ؾؾق جاءI saw  ؾؼط دا ظرف

ة أن افرؤيا ـاكت ذم ادـام5  وبافتايل افؼارئ باإلكجؾقزين

ؾؼد أؾؾح ادسمجان دنا ووعا ما حيدد تؾؽ افرؤيا بغ 

 -ؿقشغ

 حذف اجلملة

ـَّم أجاد ادسمجان إػ اإلكجؾقزية ذم ترمجة بعض 

 اجلؿؾ إػ اإلكجؾقزينة بجؿٍؾ أدت ادعـك ادراد بدؿنة

 وووقح، ويؿؽـ أن كؿثِّؾ فذفؽ بأيت:

، ادؼصقد وفق Øوفق ــا صادؿغ( 12) أية 

ؿتـا، وهبذا يؽتؿؾ ادعـك دـ يـطؼ  ــا صادؿغ دا صدن

ر  بغر افعربقة، فذا ؾؼد أثبت ادسمجان ذاك ادؼدن

 But you will never believe us 

( 13) وكبلُّ اهلل يعؼقب ظؾقف افسالم ذم أية 

مجقٌؾ، إكنَّم يعـل كػسف بافصز، ؾؽلكنَّم أراد أن  Øٌز ؾص

يؼقل: أمري أو صلين أو صزي صٌز مجقٌؾ، وؿد أجاد 

 ادسمجان بنثباهتَّم ذفؽ ذم افسمجة:

So (for me) patience is most fitting-,  
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 ثاكًقا: ادحذوف افذي مل يثبتف ادسمجان: 

ادحذوف تؼع ذم  ادعاين افتل مل يثبت ادسمجان ؾقفا

، 11، 19، 14، 17، 11، 11، 4، 3، 9أيات: )

13 ،71 ،73 ،47 ،34 ،33 ،99 ،12 ،21 ،43 ،

113-) 

 حذف احلرف

أؽػؾ ادسمجان إثبات بعض احلروف ذم افسمجة، 

يعدُّ افـداُء ذم افدٓفِة مـ افصقغ (- Oمثؾ حرف افـداء )

عربقنة وافؾُّغة افطؾبقنة، وؿد يدلُّ افسقاُق ذم افؾُّغِة اف

ِة جاإلك ظذ ذاك افطؾب دون ذـٍر أداة  –أحقاًكا  –ؾقزين

افـداء، وافطنؾُب بافـداء ؿد يؽقن مـ إظذ إػ إدكك 

ذم ادرتبة، وبافتايل يتؾقه إمُر افتقجقفلُّ حتؿلُّ 

إػ إدكك ـ افقؿقِع، وؿد يؽقُن افطؾُب بافـداء م

ؾ،  ذم ادرتبة، وهق ما يؽقنُ  ظذإ ؾقف اخلضقُع وافتقشُّ

ِة خصقًصا إػ ذـر جوهذا إخر حيتاج ذم اإلك ؾقزين

إداة، جلرياهنا ظذ ذفؽ وفقوقح ادعـك ؾقفا بتؾؽ 

قتـل مـ اُدؾِؽ آت)ربِّ ؿد  (،111)إداة، وذم أية 

وظؾنؿتـل مـ تلويؾ إحاديث ---( ُحِذَؾت أداة افـداء، 

افقاء، وذم هذا دٓفة وجاء ادـادى مـ ؽر إواؾة 

ا ذم ترمجة معـك أية إػ أ ترـقبقنة ظذ افـداء، من

ة ؾُقستحسـ ذـر إداة )جاإلك ( دا ذـركا مـ Oؾقزين

ويعقد ذفؽ احلذف أحقاًكا فؾسبب ذاتف افذي أشباب-

أذكا إفقف شابًؼا مـ افتصاق ادسجؿ بافـص دون إكػاق 

رئ، إٓن أنن افسقاق جفد تلويعٍّ يػل بنيصال ادعـك فؾؼا

ـػقٌؾ بافتؼؾقؾ مـ ؿقؿة  –أحقاًكا، وفقس دائًَّم  –

 ادحذوف-

ربِّ آتقتـل مـ ادؾؽ ---  Ø( 111ذم أية ) 

(O) MyLord 

 حذف ادفردة

ظت ادػردات ادحذوؾة ذم شقرة يقشػ، ؾؿـفا  تـقن

ما ـان مبتدًأ، أو ؾعالً، أو مػعقًٓ، أو ؽر ذفؽ- وـَّم 

وـا ظـ ادحذوف، بؾ إنن  هق احلال ؾننن  افسقاق يعقِّ

ـَّمل افؾػظ ومجال ادعـك ذم هذا ادؼام يؽؿـ ذم 

احلذف، وفؽـ ظـدما ُيـْؼُؾ ادعـك إػ فساٍن آخر ؾننن 

افسقاق شقختؾػ، وذم ـثٍر مـ إحقان كحتاج إػ 

 إرجاع ادحذوف ذم ذاك افؾسان-

---(،  أحالم أوغاثØؿافقا(، )33ذم أية ) 

، أي ؿافقا إن افرؤيا أوغاُث أحالمٍ َفُؿ مـ افسقاق: ُيػْ 

أّن إّن واشؿفا حمذوؾان، وفؽـ ادػفقم افعريب افعام 

أؽـك ظـ وجقده، وفق ـان افؽالم ذم افتػسر أو 

افتلويؾ ٓشقَّم ذم كؼؾ ادعـك إػ فغة أخرى 

ٌة ذم  ة فؽان ذم إثبات ذاك ادحذوف ؿقن ـاإلكجؾقزين

ة ؽر ادبغ افػفؿ وافدٓفة فؾؿت ث باإلكجؾقزين حدِّ

 بافعربّقة:
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They said: "(what you saw in a dream) is mixed 

up false dreams … ,  

بػعؾ إمر )ُؿْؾ(، ( 113)بدأت أية  

هذه شبقع( ذم حمؾِّ كصٍب مػعقل Øواجلؿؾة آشؿقنة )

افؼقل، و)شبحاَن اهلل( معطقؾة ظذ ادػعقل، وبافتايل 

ؼدير ادػعقل فؾػعؾ )ؿْؾ(، وادعـك واوٌح ذم هل ذم ت

افعربقنة هبذا افسـقب، وفؽـ ربنَّم ٓ يتضح ادعـك 

ة دون إثبات افػعؾ )جادؼصقد ذم اإلك ( ؿبؾ ما Sayؾقزين

 يدلُّ ظذ معـك )شبحان اهلل(- 

(، )وؿال يا َبـِلن ٓ تْدخؾقا 12ذم أية رؿؿ ) 

Ø سمجان إػ ادػعقل بف مـ باٍب واحٍد ---(، مل يؼ اد

)اددخقل(، وهق ادديـة، ؾؾق ُأْثبَِت هذا ادػعقل ذم 

 ترمجة ادعـك إػ اإلكجؾقزينة:

 He said: "O my sons do not enter (the town) by 

one gate ،…, 

 فؽاكت افدٓفة أـثر حتديًدا-

 

 حذف ادركَّب: 

تشؿؾ ادرـبات اجلؿؾ وأصباه اجلؿؾ، وؿد أدى 

تاُج إفقفا ذم افؾغة  ,ُل ادرـبات ادحذوؾة إؽػا افتل ٓ حُيْ

 إػ خؾٍؾ ذم ؾفؿ ادعـك ظـد افسمجة-  –ادصدر 

ؿافقا أوغاث أحالم، وافتؼدير: إنن Ø( 33أية ),

 افرؤيا افتل رأيتفا ذم مـامؽ 

What you (saw in a dream) , 

، جاءت )فقٓ( Øفقٓ أن تػـدون (43) أية,

ا تؼيض جقاب افؼط شقاء أـان فؾؼط، وظؾ قف ؾنهنن

ًرا ذم افسقاق افعريّب، وجقاب افؼط  مذـقًرا أم مؼدن

ر هـا هق )فصدؿتؿقين(، وهق ما ٓيػَفُؿ ذم  ادؼدن

ٓن بنثباتف: ِة إ  اإلكؽؾقزين

If only you think me not a dotard (you would 

believe me) ,  

 حذف أكثر من مجلة:

، وافتؼدير: حيزكـل Øحزكـل ( فق14أية ) 

 ذهابؽؿ بف ٕكف يػارؿـل ؾال أراه

 It saddens me (to go with him because he left 

me and I can't see him) 

 ثالث ا: ما مل ُيرتجُم ترمجة  صحوحة

مل كؼػ ذم افـَّمذج افتل اخسكاها إٓ ظذ مقوٍع 

ُ ادعـك  ظـ ادراد، واحٍد جاء ؾقف ادسمجان بسمجٍة تغرِّ

 (:7اظتَّمًدا ظذ افظاهر ٓ ادحذوف وذفؽ ذم أية )

 ؿرآًكا ظربقًّا، وادؼصقد هـا بافؾسان افعريب: 

Arabic Verily, we have sent it down as an 

(in Arabic LanguageQur'an) 

 مؼاركة بغ افسمجتغ ) افػركسقة واإلكجؾقزية( ,1

قرة آية يبغ فـا هذا اجلدول مقاضـ احلذف ذم ش

بيية ذم افسمجتغ افػركسقة واإلكجؾقزية وهق ما خيقل فـا 

 ادؼاركة بقـفَّم-
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فسمجة 

 افػركسقة

ادحذوف 

افذي أثبتف 

 ادسجؿ

7،3 ،4 ،17 ،14 ،12 ،

43 ،34 ،99 ،21 ،21 ،

111 ،113 

ادحذوف 

افذي مل يثبتف 

 ادسجؿ

9 ،3 ،11 ،11 ،17 ،14 ،

19 ،11 ،13 ،71 ،73 ،

73 ،74 ،41 ،47 ،34 ،

33 ،99 ،12 ،43 ،42 

ادحذوف 

افذي مل 

يسجؿ ترمجة 

 صحقحة

17 ،73 

افسمجة 

 اإلكجؾقزية

ادحذوف 

افذي أثبتف 

 ادسجؿ

3 ،4 ،19 ،12 ،13 ،72 ،

74 ،41 ،43 ،34 ،21 ،

42 

ادحذوف 

افذي مل يثبتف 

 ادسجؿ

9 ،3 ،4 ،11 ،11 ،17 ،

14 ،19 ،11 ،13 ،71 ،

73 ،47 ،34 ،33 ،99، 

12 ،21 ،43 ،113 

ادحذوف 

افذي مل 

يسجؿ ترمجة 

 صحقحة

7 

 

يبدو فـا مـ خالل اجلدول افسابؼ أّن ادسجؿ إػ 

( مقضـ حذف وأّن ادسجؿ إػ 13افػركسقة ؿد ترجؿ )

( مقضـ حذف- وأّن ادسجؿ 17اإلكجؾقزية ؿد ترجؿ )

( مقضـ حذف وأّن ادسجؿ 77إػ افػركسقة مل يسجؿ )

(- وـذفؽ ترجؿ ادسجؿ 71جؾقزية مل يسجؿ )إػ اإلك

( مقضـل ترمجة بطريؼة خاضئة وترجؿ 7إػ افػركسقة )

( ترمجة خاضئة- يؿؽــا هذا 1ادسجؿ إػ اإلكجؾقزية )

افضبط دقاــ احلذف ذم افسمجتغ مـ ؿراءة مؼاركة بغ 

افرمجتغ مػادها أّن إثبات مقاضـ احلذف ذم افسمجتغ 

افشلن بافـسبة إػ ظدم إثبات بعضفا  متؼارب، وـذفؽ

أخر، أو ترمجتفا ترمجة ؽر صحقحة- ويؿؽـ أن كزر 

هذا إمر بلّن طاهرة احلذف ذم افؾغات طاهرة يصعب 

افتػطـ إفقفا ؾَّم بافؽ بافـص افؼرآين افذي يتطؾب 

جفقدا مضاظػة ٓشتخراج هذه ادقاضـ وؾفؿفا 

- ـَّم يؿؽـ أن وتلويؾفا ومـ ثؿ ترمجتفا ترمجة مـاشبة

كزر هذا إمر بؿـفج افسمجة افذي اتبعف ادسمجقن ذم 

هذه افسمجات، وهق مـفج تغؾب ظؾقف افؼراءة احلرؾقة 

فؾـص دون افغقص ذم أظَّمؿف وترمجة معاكقف، ؾلّدى هبؿ 

 ذم بعض إحقان إػ افسمجة اخلاضئة- 

 أثر افسمجتغ ذم معاين افؼرآن ,7

ذم شقرة يقشػ بعد وبطـا دقاضـ احلذف 

وؾحصـا فؽقػقة ترمجتفا إػ افػركسقة واإلكجؾقزية تبغ 

فـا أّن هاتغ افسمجتغ ؿد أؾؾح أصحاهبا ذم ترمجة بعض 

مقاضـ احلذف، وأخػؼ ذم ترمجة بعضفا أخر وهق ما 
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أثر تلثرا شؾبقا ذم ترمجة معاين افـص افؼرآين إػ هاتغ 

يتؿؽـ افؾغتغ، ؾػل ـثر مـ مقاضـ احلذف مل 

ادسمجقن مـ إدراك معـاها افضؿـل، وبافتايل ظدم 

ترمجتفا وهق ما أخّؾ بادعـك إصع فؾـص افؼرآين 

ويعقد هذا إػ ظدة أمقر مـفا افػفؿ وافتلويؾ ومـفا 

 ادـفج ادتبع ذم افسمجة-

أما بافـسبة إػ افػفؿ وافتلويؾ ؾفَّم ظؿؾقتان 

وـشػ أشاشقتان ذم وبط دٓٓت افـص افؼرآين 

معاكقف افضؿـقة، ومـ ثؿ تػسرها ووبط ما هق 

حمذوف مـ هذه ادعاين وؾؼ افسقاؿات وافؼققد افتل 

يػروفا افـص افؼرآين كػسف ظذ ادػن وادمول، وهل 

شقاؿات متعددة مـفا افسقاق افؾػظل ادحقط بؿقضـ 

احلذف ذم أية ومـفا افسقاق افتارخيل افذي حيقط 

ا افسقاق ادحع افذي خيص بؼصة افـبل يقشػ ومـف

شقرة يقشػ ذم افـص افؼرآين ومـفا افسقاق افعام 

افذي خيص افـص افؼرآين كػسف- ويبدو أّن ظدم متؽـ 

ادسمجغ مـ معرؾة هذه افسقاؿات أثر بصػة مباذة ذم 

ؾفؿفؿ فؾـص افؼرآين وإمؽاكقة تلويؾف تلويال صحقحا، 

 افػركز وهق ما اكعؽس ظذ ظؿؾقة افسمجة ذم افـصغ

واإلكجؾقزي، ؾؾؿ يتؿؽـ ادسمجقن مـ إدراك هذه 

ادحذوؾات افتل أذكا إفقفا شابؼا وبافتايل جاءت 

افسمجة كاؿصة وخمؾة بعؿؾقة افػفؿ أحقاكا- ؾُسجؿ ظدم 

افػفؿ هذا وطؾ افـص ادسجؿ ؽامضا ذم مقاضـ 

ظديدة ختص افعـاس ادحذوؾة بافـسبة إػ افؼارئ 

فـصقص ادسمجة-  وأما بافـسبة إػ ادـفج ادتؾؼل هلذه ا

ادتبع ذم افسمجتغ افػركسقة واإلكجؾقزية ؾفق مـفج 

افسمجة احلرؾقة أو ما يسؿك ترمجة ـؾؿة بؽؾؿة أو مجؾة 

بجؿؾة رؽؿ بعض ادحاوٓت ادموفة فؾـص افؼرآين 

- أدى هذا افـقع مـ افسمجة وترمجة ادعاين ٓ ادػردات

ة ذم ترمجة ادعاين ادحذوؾة ذم شقرة خالٓت ـبرإػ 

يقشػ، ؾؾؿ يؿؽـ هذا ادـفج ادتبع ذم افسمجة احلرؾقة 

مـ ترمجة دٓٓت افسقرة وكؼؾ معاكقفا ادؼصقدة إػ 

تباع مـاهج ان ظذ ادسمجغ إافؾغتغ اهلدف- إذن ـ

أخرى ذم افسمجة أـثر ؿدرة ظذ ؾفؿ افـص افؼرآين 

ويبدو أن  1 أفػاطف ومجؾفوتلويؾف وترمجة معاكقف ٓ

افؼائؿة ظذ افتلويؾ ثؿ افسمجة هل  (17)افسمجة افتلويؾقة

                                                 

 حقل هذه ادسلفة افؽتب افتافقة: :اكظر (17)

، افتلويؾ 1433ماريان فقدورير و داكقؽاشقؾقسؽقؾقتش ،  ,

اشؿ، بروت، مرـز شبقال إػ افسمجة، ترمجة د- ؾايزة افؼ

 -7114دراشات افقحدة افعربقة ،

، افتلويؾ وافسمجة: 7114ابراهقؿ أمحد )إذاف(،  ,

مؼاربات ٔفقات افػفؿ وافتػسر، بروت، افدار افعربقة 

 فؾعؾقم كاذون و مـشقرات آختالف-

، ادصطؾح افؾساين وتلشقس ادػفقم، ، 7114، افباحث ,

 بروت، مـشقرات افضػاف-  
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 افؽػقؾة بـؼؾ معاين افؼرآن افؽريؿ إػ افؾغات إخرى-

 خامتة

متثؾ ترمجة افـص افؼرآين ومعاكقف إػ افؾغات 

إخرى ظؿال ترمجقا يتطؾب ظدة خصقصقات 

فروح ادعاين وذوط فؾؼقام بف5 ومـفا اإلدراك افعؿقؼ 

افؼرآكقة، وادتضؿـات افدٓفقة، وافسقاؿات ادختؾػة 

احلاؾة بـزول افـص وشبؾ ؾفؿف وتػسره وتلويؾف- وؿد 

أدرك ادسمجقن بعضفا ـَّم خػل ظـفؿ بعضفا أخر 

ؾجاءت افسمجات ذم ـثر مـ ادقاضـ ؽر أمقـة، 

خاصة إذا تعؾؼ إمر بؿقاضـ احلذف وهق اجلاكب 

قبة ذم ؾفؿ افـص افؼرآين وترمجتف افسمجة إـثر صع

ادـاشبة فروح معاكقف وفقس دا هق طاهر مـف فػظا 

ومعـك- وهـا ضرحـا ؾروقات ادـفج ادتبع ذم افسمجة 

افذي أوصؾ ادسمجغ إػ مثؾ هذه افسمجات افضعقػة 

وؽر ادالئؿة ـَّم بقـاها ذم اجلداول افسابؼة، ؾتبغ فـا 

ضـ احلذف ذم افسمجتغ افػركسقة مـ خالل وبط مقا

واإلكجؾقزية أّن افسمجة ادتبعة هل افسمجة احلرؾقة افتل 

تتبع مسار افـص إصع وتؾتصؼ بف إػ حد تعجز معف 

افسمجة أو ترد مشقهة وٓ تػل بحاجة افؼارئ إجـبل 

افدٓفقة وادعـقية- جعؾتـا هذه افـتقجة كتساءل ظـ 

يؿؽـ أن يسد هذه  افثغرات بديؾ مـفجل ذم افسمجة 

افتل وؿع ؾقفا ادسمجقن احلافققن،خاصة وأّن 

افـظريات افسمجقة تطقرت وتسؾحت بعؾقم حديثة 

مثؾ افـظريات افؾساكقة وافسقاؿقة وافزؽَّمتقة وؾؾسػة 

افؾغة وؾؾسػة افتلويؾ-إن اظتَّمد هذه افعؾقم واظتَّمد 

فا هلل افتػاشر إػ جاكب كظرية ذم افسمجة تتؼاضع مع

ـػقؾة بسمجة معاين افؼرآن ترمجة مقؾؼة ٓشقَّم دٓٓت 

احلذف افتل متثؾ افظاهرة إـثر حرجا وصعقبة 

 بافـسبة إػ ادسجؿ وافؼارئ ظذ حد افسقاء-

 

 قائمة ادصادر وادراجع

 ادصادر

ؼيد إػ ـترمجة افدـتقر صالح افديـ ـ القرآن الكريم

ي، بروت، دار افػركسقة ومراجعة حمؿد افقعالو

 -1433افغرب اإلشالمل،

وترمجة معاكقف إػ افؾغة اإلكؽؾقزية،  القرآن الكريم 

ترمجة افدـتقر حمؿد تاج افديـ اهلاليل وافدـتقر 

حمؿد حمسـ خان، جمؿع ادؾؽ ؾفد فطباظة 

ادصحػ افؼيػ، ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية، 

 ادديـة ادـقرة-
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 ادراجع

: افتلويؾ وافسمجة،7114 ،(فإذا) إبراهوم أمحد

مؼاربات ٔفقات افػفؿ وافتػسر،بروت،افدار 

 -افعربقة فؾعؾقم  كاذون  ومـشقرات آختالف

أبق افػتح ظثَّمن بـ جـِّل،  اخلصائص، ، د ت،ابن جني

ار، ظامل افؽتب، بروت :حتؼقؼ  -حمؿد ظع افـجن

احلذف وافتؼدير ذم افـحق  ،7113،أبو ادكارم عيل

 ، دار ؽريب، افؼاهرة-يبافعر

دراشة : افقصائؾ ذم حتؾقؾ ادحادثة ،7117 ،الباحث  

ذم اشساتقجقات اخلطاب، أربد،ظامل افؽتب 

 -احلديث

 ،ادصطؾح افؾساين وتلشقس ادػفقم ،7114 ،الباحث

 -مـشقرات افضػاف بروت،

، حتؼقؼ: دٓئؾ اإلظجاز، 7113،اجلرجاين عبد القاهر

 بة اخلاكجل، افؼاهرة-حمؿقد حمؿد صاـر، مؽت

، حتؼقؼ: أهار افبالؽة،د ت، اجلرجاين عبد القاهر

 حمؿد افػاوع، ادؽتبة افعرصية، بروت-

ؾصقل ذم ، 7114،وسمري النارص ،شوخ الشباب عمر

افتلويؾ وفغة افسمجة )آختالف واكعدام افؽػاية 

 ، دار احلصاد، دمشؼ-ذم افسمجة(

 افؼرآن مـ خالل ، احلجاج ذم7112، عبداهلل صولة،

 دارافػارايب، بروت- ،أهؿ خصائصف إشؾقبقة

 ،1433 ،لودورير مارياىو سولوسكو  فوتشداىوكا

 ؾايزة افؼاشؿ ،-ترمجة د ،افتلويؾ شبقال إػ افسمجة 

 -7114مرـز دراشات افقحدة افعربقة، بروت ،
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