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 :وبعداحلمد هللا وكفى وصالة وسالماً على عباده الذين اصطفى 
فهذا البحث هو استكمال ملسرية بدأها الباحث منذ ما يقرب من 

للتعرف على تاريخ   والدكتوراهرياملاجست يتأحد عشر عامًا خالل مرحل
الرتمجا  العيي  ملعا  القرنن الكر،  وثث الكةفة  ال  تعام  با املرتمجون 

ىل إللوصول وذلك  .مع هذا النص املعجز الذي ال يدانةه نص نخر
 .   الشاق مؤالء لإلقدام على هذه املهبال  دفعت  ألسباب احلقةقة ا

حث هذا الال بدراس  اآليا  الواردة عن الةهود يف وقد استه  البا
  مث انتق  لبحث إشكالة  ترمج  بعض ا  العيي  ملعا  القرنن الكر،الرتمج

يف هذا  )طه(مث كان اختةار سورة . يف هذه الرتمجا  األوجه البالغة 
ف  املواضع ال  متس االبحث استكماًال للمرحل  األوىل من مراح  دراس  ك

للوقوف على أسلوب تناول املرتمجني  ؛والةهود خباص   إسرائة  بعام  بين
خاص  وأن هذه   ذذه املواضع باعتبارها متسهم وتتل  بعقةدتم وكتبهم

 ). سورة الكلةم(السورة تعرف أيضاً باسم 
منهج املرتمجني يف ضوء  ذدف األساسي ذذه الدراس  هو حتديدوا

الستشراق وموقفها من اإلسالم بلف  ويف ضوء ظاهرة ا ,مناهج الرتمج 
للوروب برةي  واضح  يف هذا الال  ؛عام  والقرنن الكر، بلف  خاص 

اإلسهام يف ومن أج    وصوًال لتلحةح أي خطأ يرد يف هذه الرتمجا 
 . وضع ترمج  عيي  ملعا  القرنن الكر، من قب  هةئ  إسالمة 
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م جمموع  من األسس والركائز اليت يُبىن علةها  الشك أن لك  عل

. تلبح بدورها املرجعة  الرئةس  لك  نشاط داخ  إطار هذا العلم أو ذاكو 
ا وانطالقا من هذه القاعدة كان لزامًا علةنا حةنما نتلدى لدراس  نص مَّ 

أن نلم باألسس النظري  لعلم  –ا جديدة م من لغته األصلة  إىل لغ  مَّ مرتجَ 
أهم قضاياه  جاعلني من هذا األساس مرجعة  موضوعة   يَ   وأن نعالرتمج

وذلك   ألحكامنا على النص املرتجم سواء أكانت أحكاماً إجيابة  أم سلبة 
(يف حماول  للوروب عن حدود الذاتة  واالنفعال السريع

0F

1(. 
فمع اإلقرار بقدم الرتمج  ومالزمتها للتاريخ اإلنسا  منذ عهوده 

فهي  ,بارها املرتكز الرئةس للتواص  بني خمتلف الشعوب واألممالقدمي  باعت
دائمًا وأبدًا حتم  يف ذاتا بذور االلتقاء واالفرتاق بني األفراد واجلماعا   

منها   ذلك أن الرتمج  دائمًا ما جترى خلدم  العديد من األهداف والدوافع
هو احملك ما هو سةاسي  أو ثقايف  أو اجتماعي  أو علمي  أو ديين  و 

(الرئةس هنا
1F

2(. 
ولع  تشابك الرتمج  كعلم مستق  فةما بعد مع غريه من العلوم 
اللغوي  وغري اللغوي  قد أدى لتعدد الرةى يف تعريف لفظ الرتمج  ك  حسب 

هي عملة  فذة   :)أدمون كاري(فالرتمج  حسبما يلفها   منطلقه وهدفه

                                                 
 .1ص: عامر الزنايت اجلابري )1(
ومــــا  34ص: أبـــو يعـــرب املرزوقـــي. 3مرجـــع ســـابق  ص: عـــامر الزنـــايت اجلـــابري. 5ص: فـــوزي عطةـــ  حممـــد )2(

 . 02ص: رضا حامد اجلم . بعدها
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عريف جامع مانع وهو األمر الذي حال دون وضع ت ,كثرية التعقةدا 
للرتمج  خيضع لعلم اللغ  بشك  مستق ؛ ذلك ألن ك  نوع من أنواع 
الرتمج  يف رأيه هو نوع قائم بذاته له مقوماته وشروطه وأسسه اليت يعم  

(وفقاً ذا
2F

وذلك يسري يف ضوء وجه  النظر التحلةلة  اليت تقوم على ثالث   .)1
 :أال وهي Dichotomiesأو أربع  أقسام 

 .ن األصلة  واملتلقة اقافتالث -
 .ن امللدر واذدفااللغت -
 .الكاتب واملرتجم -
 .اء الرتمج  الذي خيةم على العملة  بأكملهاقرَّ   ُّ ظِ  -

(وفقًا ذاوبالتايل تتعدد املستويا  اليت يعم  املرتجم 
3F

فالرتمج  يف  .)2
تسري يف إطار الوظةف   Roman Jakobsen )رومان ياكوبسن(منظور 
ن فهم اإلنسان لألشةاء يعتمد على استبدال رموز إحةث  ؛ريي  للغ التفس

لغوي  أو غري لغوي   ويتم االستبدال بشك  أفقي (لغوي  برموز أخرى 
وهو األمر الذي يؤكد أن الرتمج  لةست نقالً . )4F3()ورأسي يف نن واحد

أوىل ب  إ�ا عملة  تأوي  وإعادة تلفظ بنق  رموز وقوالب لغ   ,حرفةاً جامداً 
(Interpretation إىل لغ  أخرى

5F

4( . 

                                                 
 .61  60ص: جورب مونان) 1(
 .121ص: ركبةرت نةوما) 2(
 .8ص: يوئة  يوسف عزيز. 186  185ص: املرجع السابق) 3(
 . 12' עמ: מצאלחה סלמאן. 101ص : رضا حامد اجلم ) 4(
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عملة  فك لرموز النص  :)نةدا(كما يطلق علةها  فالرتمج  إذن
  حةث برموز لغ  الرتمج  Recodingمث إعادة تشفريها  Decodingاألصلي 

أمهها طبةع  الرسال  وقلد من  ,يتحكم يف هذه العملة  عدد من العناصر
مما له أثره البارز يف نوعة   - لقي الرسال   مث قلد املرتجم ونوعة  متاملؤلف

(الرتمج  وما يقتضةه ذلك من اختةار للمقابال  املتطابق  الرتمجة 
6F

1(. 
عملة  معقدة : (أ�ا تعريف الترجمة هوومن هنا ميكننا القول بأن 

وأساسها التطابق على  ,جوهرها النق  من لغ  إىل أخرى ,متعددة اجلوانب
ملكونا  النص الشكلة  واملضمونة  واألسلوبة   مستويا  خمتلف  وفقًا 

  .)7F2()والتأثريي  االنفعالة 
فر يف املرتجم امث  شروط البد وأن تتو  تويف ضوء هذا التعريف كان

(وذلك يف إطار منهج يؤدي لتحقةق اذدف من عملة  الرتمج 
8F

ولع  من  .)3
(أهم هذه الشروط شرط األمان  يف النق  واملوضوعة 

9F

ك يف ضوء ويتم ذل .)4
تا املرحلتني وكل Synthesis  ومرحل  تركةبه Analysis حتلة  النصمرحليت 
 :األسئل  نجتةب ع
(كةف قال ذلك-3 ماذا يعين ؟ -2 ماذا قال املؤلف ؟ -1

10F

 ؟)5

                                                 
 .16ص: عامر الزنايت اجلابري. 256ص: حممد عجةن . 92  62ص: فوزي عطة  حممد. د) 1(
 .22ص: فوزي عطة  حممد) 2(
 .وما بعدها 31ص: عامر الزنايت اجلابري) 3(
 .وما بعدها  41ص: املرجع السابق) 4(

(5  ) Theodore Savory:,  p. 27 ,26  
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فةنبغي أّال نأخذ ذلك  معا  القرنن ترمجا وحةنما نتعرض لنقد 
حمددة ننطلق منها يف باإلفراط أو بالتفريط  إذ جيب أن تكون هناك معايري 

احلكم على هذه الرتمجا  قب  أن نقبلها  أو نرفضها  ومن هذه املعايري 
 :األسئل  التالة  عناإلجاب  

 كيف؟    لماذا؟    ماذا؟    من؟
  وما ديانته  املرتجم  من هو وما هي شولةته) ؟نم(ويقلد بـ  -

 وماموقفه من اإلسالم؟
ف  وما هي درج  إملامه بعلوم العربة  مباذا تثق: فتعين) ؟ماذا(وأما  -

 ؟وعلوم القرنن  وباللغ  اليت يرتجم إلةها
ماهي دوافعه وأهدافه من وراء اإلقدام على : فتعين) ملاذا؟(وأما  -

 )11F1(؟مث  هذا العم  الشاق
وأي املناهج يتبع  ؟ما هو أسلوبه يف الرتمج  :فتعين) كةف؟(وأما  -

 يف نق  النص إىل اللغ  اذدف؟ 
مث  هذه املعايري فقط ميكننا تقةةم وتقو، اإلجاب  عن ويف ضوء 

(أي من اللغا  العاملة  ترمجا  معا  القرنن الكر، إىل
12F

2(. 
قد وأ�م   من الةهودحم  الدراس   ا الرتمجأصحاب وسنجد هنا أن 

كما تربوا على أيدى أساطني تثقفوا بالثقاف  العيي  منذ نعوم  أظفارهم 
 مث سعوا للتعرف على الرتاث اإلسالمى من خالل هذه النظرة  .املستشرقني

                                                 
 .42ص: ثابت عةد) 1(
 .وما بعدها  78ص: عامر الزنايت اجلابري) 2(
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نور ألسباب عدة بعضها أفلحوا عنه  واجتهدوا يف إخراب هذه الرتمجا  لل
وأما عن منهجهم يف هذه . يف منت الرتمجا  نفسها اً وبعضها ما زال كامن

 .الرتمجا  فهذا هو الدافع الرئةس ذذه الدراس 
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يُعد القرنن الكر، من أكثر الكتب أمهة  لدى املستشرقني الذين 
بلغته العربة  أو عن طريق ترمجته إىل  عكفوا على دراسته وحماول  فهمه سواءً 

وثالثني  االعديد من اللغا  العاملة  ح  بلغ عدد تلك اللغا  حوايل ستً 
(يف أحناء العامللغ  رمسة  

13F

وجاء  هذه الرتمجا  ما بني ترمجا  جزئة   .)1
ح  بلغت تلك . وبني ترمجا  كلة  من ألفه إىل يائه  لبعض نياته أو سوره

الرتمجا  الكامل  ملعا  القرنن الكر، يف اللغا  األوربة  مع طبعاتا 
بةنما جاء  الرتمجا  اجلزئة  واملوتارا  منه , ترمج  وطبع  671املتعددة 

وميكن القول بأن الرتمجا   .)14F2(م1980وذلك ح  عام   مج تر  245
 : األجنبة  ملعا  القرنن الكر، قد مر  يف مسارها بعدة مراح  متداخل 

  فةما بني القرنني احلادي عشر والثا  فترة العصور الوسطى :أوالً  
 : مرحلتني وتتضمن ,عشر

 ).ستشراقبذرة اال(الرتمج  من العربة  إىل الالتةنة   :األوىل
أكثر الرتمجا  (الرتمج  من الالتةنة  إىل اللغا  األوربة  : الثانة  
 . )سوءاً 

 : وتتضمن مرحلتني كذلك  العصر الحديث فترة :ثانياً 

                                                 
 . 93ص : عبد الغين عبد الرمحن حممد) 1(
 .1هامش , 55ص: حسن املعايرجي )2(
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مرحل  الرتمج  من اللغ  العربة  مباشرة إىل اللغا  األجنبة   :األولى 
 .املستعربني على يد
ال الرتمج  إىل اللغا  مرحل  دخول املسلمني إىل جم :الثانية  
 .األجنبة 

وقد تباينت ردود الفع  حول قبول هذه الرتمجا  ما بني مؤيد 
(ن أو مح  لواء املوضوعة  العلمة ومعارض يف إطار الدفاع عن القرن

15F

وهو . )1
األمر الذي أدى للكشف عن عةوب وأخطاء هذه الرتمجا  من خالل 

ولماذا ؟ بماذا تثقف؟ ترجممن الم: النظر إلةها يف ضوء عدة معايري هي
رغم أ�ا تقع بني  ,؟ وهي معايري ال ميكن الفل  بةنهاوكيف ترجم؟ ترجم

ولقد أكد  . دائرة االستشراق وأحكامه وبني دائرة الرتمج  وعلوم اللغ 
واحلاج  ملزيد من  ,األثاث أن مث  حاج  ملراجع  هذه الرتمجا  بشك  دائم

لك أن إعجاز القرنن الكر، من املستحة  الرتمجا  تبعًا لتطور اللغا   ذ
مراجع  هذه الرتمجا  بني احلني  فلار لزاًما  حتتويه ترمج  واحدةأن 

 . واآلخر
ولع  الرتمجا  العيي  ملعا  القرنن الكر، حتتاب ملث  هذا اجلهد 

 ملا ُعرف عن الةهود على مر تارخيهم من رغب  عارم  يف, بلف  خاص 
وقد جرت المحاوالت األولى لترجمة . والنة  منه تشويه صورة اإلسالم

                                                 
 .وما بعدها  79ص : عامر الزنايت اجلابري )1(
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معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية بشكل جزئي في العصر الوسيط 
  .وجاءت على مسارين

با  املفكرين وذلك من خالل ترمج  كتا ،مسار غير مباشر :األول
حةث كانت هذه , إىل اللغ  العيي  -يف األندلس -والفالسف  املسلمني

مام الغزايل مث  كتب اإلزاخرة بالعديد من االستشهادا  القرننة  الكتب 
 .وكتب ابن رشد

يين للرد على وذلك ضمن كتابا  اجلدل الد, مسار مباشر :الثا 
(اإلسالم والطعن فةه

16F

ومما ساعدهم على ذلك علمهم التام باللغ  العربة   .)1
 )القوس والن( ומגן קשת  مث  كتاب  نالوا يف دولتها أمسى املعامل اليت

 .لشمعون بن تسةمح دوران
ـــــك إىل أيـــــدي املســـــتعربني يف علـــــر ازدهـــــار  ـــــواء بعـــــد ذل مث انتقـــــ  الل

حـــ  جـــاء  أوىل حمـــاوال  ترمجـــ  معـــا  القـــرنن الكـــر،  ,االستشـــراق الغـــريب
احلاخــــام  وقــــام بـــا ,ترمجـــ  كاملـــ  إىل اللغــــ  العييـــ  يف القــــرن الســـادس عشـــر

ومـــا تـــزال هـــذه . )ســـلونةكا(وهـــو مـــن  )17F2()يعقـــوب بربـــي يســـرائيل هليڤـــي(
ومل تتم هذه الرتمج  عن . وط ح  يومنا هذا ومل حتظ بالطبعالرتمج  جمرد خمط

                                                 
(1) Hava Lazaras yafeh: P. 149. Myron. M. Weinstein, Washington D.C. vol x, P 40 

ولــــد يف منتلــــف القــــرن الســــادس عشــــر (: הלוי ישראל ברבי יעקבيعقــــوب بــــريب يســــرائة  هلةفــــي ) 2(
نـال تعلةمــه يف . الشــهرية) بةــت هلةفـي(فقةــه وعـامل  وهــو مـن نســ  عائلـ   )م1636وتــويف عـام  -بسـلونةكا

حةــــث صــــار  Xantheوانتقــــ  مــــن ســــلونةكا إىل زانــــيت . ةــــث درس اذالخــــاه والفلســــف الةشــــةفو  احمللةــــ  ح
ترمجـ  معـا  القـرنن الكـر، إىل اللغـ  العييـ  للمــرة األوىل : حاخامـاً للبلـدة  مث انتقـ  إىل فةنسـةا  وأهـم أعمالـه

 .Ency. Judaica, vol 11, P .83:انظر. ترمج  كامل 
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وذلـــك نقـــالً عـــن   األصـــ  العـــريب بـــ  عـــن لغـــ  وســـةط  هـــي اللغـــ  اإليطالةـــ 
 )أندريــــــه أريڤــــــابيني( بــــــا الرتمجــــــ  األوىل ملعــــــا  القــــــرنن الكــــــر، والــــــيت قــــــام

A.Arrivabeneعــــــــام  )افةنةســــــــة( اللغــــــــ  اإليطالةــــــــ  الــــــــيت صــــــــدر  يف   إىل
والــــيت كانــــت بــــدورها منقولــــ  عــــن الرتمجــــ  الالتةنةــــ  الــــيت قــــام بــــا . م1547

ــــرت الكيتــــوني( ــــان الــــدلماتي( )روب م يف 1143والــــيت متــــت عــــام  )وهرم
وهــذه . م يف بــال بسويســرا1543  وقــد ُنشــر  للمــرة األوىل عــام األنــدلس

, رداألوىل مبكتبــ  البودلةــان بأكســفو  ؛ا ثــالث نســخالرتمجــ  العييــ  توجــد منهــ
وقــــــد . الثالثــــــ  مبكتبــــــ  الكــــــوجنرس بواشــــــنطنو , والثانةــــــ  بــــــاملتحف الييطــــــا 

اللغـــــ  الـــــيت نُقلـــــت عنهـــــا هـــــذه اختلفـــــت اآلراء حـــــول هـــــذه الرتمجـــــ  وحـــــول 
(النسخ

18F

1(. 
وأما الرتمج  الثانة  الكامل  ملعا  القرنن الكر، إىل اللغ  العيي  فهي 

, شرق األملا  الةهودياملست )19F2()حاييم هيرمان ركندورف تسڤي(رمج  ت
 עברית ללשון ערבית מלשון נעתק המקרא או אלקוראן: واللادرة بعنوان

                                                 
 .129 –118ص : عامر الزنايت اجلابري: ملرتجم فةها ورةيته للقرننانظر حول هذه الرتمج  ومنهج ا) 1(
وتــويف  –يف مورافةــا م1825ولــد عــام : (רקנדורף הרמן חיים צביتســفي حــايةم هريمــان ركنــدورف )2(

نــال تعلةمــه يف يشــةفو  مورافةــا مث انتقــ  إىل .   وهــو مستشــرق وأديــب يهــودي)يف هايــدليب م1875عــام 
وقـــد قـــام بإلقــاء بعـــض احملاضـــرا  يف جامعــ  هايـــدليب حـــول الفنـــون . تعلةمــه هنـــاكجامعــ  لةبـــزب حةـــث أمت 

جمموعـــ  قلـــص  م1857 –1856وقـــد ألـــف فةمـــا بـــني عـــامي . العييـــ   وكـــذلك حـــول اللغـــا  الســـامة 
وأمـا أهـم أعمالـه علـى . وذلك يف مخسـ  أجـزاء .Die Geheimnisse der Juden: يهودي  تارخية  بعنوان
  وقـد أشــار يف �ايــ  مقدمتـه إىل أنــه أمتهـا عــن عمــر م1857تـه ملعــا  القــرنن الكـر، عــام اإلطـالق فهــو ترمج

ص : عـــامر الزنـــايت اجلـــابري. 101ص: مجـــال الرفـــاعي. د: انظـــر. ينـــاهز اثنتـــني وثالثـــني عامـــاً وأربعـــ  أشـــهر
 Ency. Judaica, vol 13, P .1614:. وما بعده وكذا 129
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).   العربة  إىل اللغ  العيي  مفسراً نق  من اللغ املقرا والقرنن أ( ומבואר
عا  مج  مطبوع  ملوهي أول تر  .)20F1(م1857عام  Leipzigوذلك يف لةبزب
وترجع أمهة  هذه الرتمج  إىل أ�ا اعتمد  على األص  العريب . القرنن الكر،

(  دون النق  عن لغ  وسةط شرةمبا
21F

وقد ضمَّن املرتجم مقدمته نراًء  ,)2
  وحتدث عن صلى اهللا علةه وسلمعديدة حول اإلسالم والقرنن والرسول 

قد أعلن من خالل و . القرنن خاص  بالةهودي  واملسةحة عالق  اإلسالم و 
إذ ظهر منها أنه حمّم  بروح  ؛هذه اآلراء عن توجهه يف نسق الرتمج 

  وأنه صلى اهللا علةه وسلماستشراقة  ضاري  ضد اإلسالم والقرنن والرسول 
  املعاصرين له والسابقني على علرهتابع يف هذا ألساطني املستشرقني 
 )جورج سال( )اتشيمار (  من أمثال حسبما ذكره صراح  يف هذا اإلطار

(وغريهم )جوستاف ڤايل(
22F

نن ألثر وقد أكد خالل ترمجته اقتفاء القر  .)3
صلى اهللا علةه وأن حممدًا  ,ب  واالقتباس املباشر منهما  الةهودي  واملسةحة 

سةحة  وعقةدة العرب يف ما هو إّال سارق للعقةدة الةهودي  وامل وسلم
من  -حاشاه- هللا علةه وسلمصلى احةث قسم ما أخذه الرسول ( اجلاهلة 

                                                 
  .1857, ליפסג, המקרא או וראןאלק: רקנדורף הרמן חיים צבי )1(
 'האנציק .583،584ص : حممـــــــود علـــــــى صـــــــمةدة. د. املرجـــــــع الســـــــابق  نفســـــــه: مجـــــــال الرفـــــــاعي. د) 2(

 .Ency. Judaica, vol 10, P. 1199:وكـذا .52 'עמ, 30'כ. 343' עמ, 31 'כ: העברית
Sason Somekh: P. 10 

عــامر : تفلــة  هــذه اآلراء والــرد علةهــا وانظــر حــول .xii, xvii 'עמ: רקנדורף הרמן חיים צבי) 3(
 .املرجع السابق: الزنايت اجلابري
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لألسباب اليت دعته ذذه  وقد أشار. )الديان  الةهودي  إىل ثالث  أقسام
 :   وهيالرتمج 

قدرة اللغ  العيي  أكثر من غريها من اللغا  على نق  جوهر  -1
فهي أخت للغ  العربة  املدون با   كلم  كلم ) الكر،(ومضمون القرنن 

 .القرنن
 .ي  مفهوم  جلمةع حكماء الةهودأن اللغ  العي  -2
أنه حةنما يقرأ املرء شرائع التوراة املقدس   وشرائع : وهو األساس -3

القرنن  والقلص اجلمةل  والبالغ  السامة  يف أسفار العهد القد،  ويقار�ا 
سةدرك مدى الفرق بني ما هو  -)كذا(مبا يف القرنن من أباطة  وترها  

ما هو طاهر وبني ما هو مدنس  فتزداد يف بني   مقدس وما هو دنةوي
عةنةه قةم  العقةدة الةهودي  املقدس ؛ ألنه ال يعلم قةم  اخلري واحلقةق  إال 

 ).كذا(مبعرف  التافه والكذب 
وقد اتبع منهجًا ييز هذا الرأي أال وهو منهج التكافؤ الدينامي يف 

عىن بشك  حةث يعتمد على نق  امل, كما ُعرف فةما بعد ذلك, الرتمج 
وضّمن ترمجته . وأما الشك  فةمكن خمالفته يف الكثري من األحةان ,أساسي

سعةًا لتوفةف حدة األص   ؛الكثري من مواطن احلذف واإلضاف  والتحريف
ولع  هذا . دون مراعاة لألمان  يف النق   أو لتوجةهه حسبما يريد املرتجم

دعةا بعض الباحثني الةهود املنهج يف الرتمج  وطريق  تفكري املرتجم مها ما 
وذلك بسبب اعتماد املرتجم على   إىل اعتبار ترمجته هذه ترمج  غري دقةق 
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نراء املستشرقني بلورة أساسة  مبا أخرجه عن حةز املوضوعة  واألمان  
(العلمة 

23F

1(. 
, وأما الرتمج  الثانة  الكامل  ملعا  القرنن الكر، إيل اللغ  العيي 

يوسف (وقام با املستشرق الةهودي . م1936ام فلدر  يف فلسطني ع
 -القرنن( מערבית תרגום - אלקוראן :وصدر  بعنوان )24F2()يوئيل ريڤلين

مث صدر  طبعتها . بت  أبةب דבירعن دار النشر ) العربة اللغ  ن ترمج  ع
 .)25F3(م1987الرابع  عام   و م1972  مث الثالث  عام م1963 الثانة  عام

د ضّمن املرتجم يف مقدمته منهجه يف الرتمج    وقوهي ترمج  مشكول 
ومل يتعرض يف مقدمته للقرنن أو لإلسالم بالنقد  ( وظروف إخراب هذا العم 

وذكر مساعدة الشاعر واألديب الةهودي   )كما كان متبعًا يف تلك الفرتة

                                                 
 שניה הדפסה 1963, אביב -תל, דביר הוצאת, אלקוראן: ריבלין יואל יוסף) 1(

 . 584ص : حممود على صمةدة. د. vi' עמ
ام وتــويف بــا عــ  م1890 -م1889 ولــد يف القــدس عــام(: ריבלין יואל יוסףيوســف يوئةــ  ريڤلــني  )2(

مستشــــرق ومعلــــم  نــــال تعلةمــــه يف القــــدس  مث عمــــ  معلمــــاً يف بعــــض املــــدارس التابعــــ  للحركــــ   )م1971
م لنةــ  درجــ  الــدكتوراه يف األدب العــريب 1922ســافر يف عــام . اللــهةونة   ســواء يف فلســطني أو يف دمشــق
عهــد أثــاث الشــرق م أســتاذاً يف م1927وبعــد عودتــه عــني عــام . والعلــوم اإلســالمة  مــن جامعــ  فرانكفــور 

 -1930التابع للجامع  العيي  بالقدس  مث عني رئةساً الحتاد املعلمني العييني يف فلسطني فةما بـني عـامي 
وهو من عشاق األدب العريب  حةث قام برتمج  العديد . م  كما كان عضواً يف أكادمية  اللغ  العيي 1941

  ســرية ابــن هشــام  وترمجــ  معــا  القــرنن الكــر،  وترمجــ  ألــف مــن األعمــال العربةــ  واإلســالمة  إىل العييــ  مثــ
ــــــاب املستشــــــرق الــــــري . لةلــــــ  ولةلــــــ  ــــــرجم كت ــــــوان) جولدتســــــةهر(كمــــــا ت ــــــ  بعن  על הרצאות: إىل العيي
 139ص : عــامر الزنــايت اجلــابري. 1000' עמ, 30' כ :העברית' האנציק: انظــر. האסלאם
 .وما بعدها 

 ,Ency. Judaica, vol 10. 585ص: حممـود علـى صـمةدة. د. 52 'עמ, 30' כ: העברית' האנציק) 3(
P. 1199. Sason Somekh: ibid 
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  مث يق العم  ومشاركته له يف الرتمج يف بداي  طر  )حايةم حنمان بةالك(
إعادة  يف )ريفلين(فبدأ . بعد ذلك عن استكمال املسرية ذارهأشار العت

كما  -  ولع  دافعه األساسي يف هذا هو خوفه صةاغ  الرتمج  من البداي 
. بةالك ولغته أثناء عملة  الرتمج من وقوعه حتت تأثري  -ذكر ذلك صراح 

 )يعقوب بربي يسرائيل(كما أشار يف هذه املقدم  لرتمج  ك  من 
(ركندورفأكد عدم دق  ترمج  و  ,)ركندورف(و

26F

1(. 
هج الرتمج  فهو يعتمد على مزيج من اللغ  العيي  عي منوأما عن 

وإن كان مية  للغ  املقرائة  بلف  خاص  باعتبارها اللغ  الفلحى (علورها 
م  ومالءم  ألسلوب وباعتبارها أكثر فوا) إن جاز لنا هذا التعبري يف العيي 

وقد . حلةدة العلمة  واألمان  يف النق لتزامه باوقد أكد ا. القرنن الكر،
مبا جعله يضّمن ترمجته , اعتمد على منهج التكافؤ الشكلي يف الرتمج 

العديد من اذوامش لتوضةح ما غمض على القارئ يف املنت أو للربط مع 
وقد حاول إظهار أمهة  الشك  . إال أ�ا هوامش موجزة  األحداث التارخية
  الواحدة ال ميكن فلله عن مضمو�ا ذلك أن نسةج اآلي  يف القرنن الكر،

ه هذه األخرية وهو ما اجتهد املرتجم يف نقله إىل العيي  يف ضوء ما تتةح
وخاص  يف ضوء متكن املرتجم من اللغتني بعدما . من إمكانا  لغوي 

, م1932استطاع ترمج  السرية النبوي  البن هشام فةما بني عامي
(على ترمجته ملعا  القرنن الكر،اإلقدام  وذلك قب , م1933

27F

وتعتي هذه  )2
                                                 

 viii, v. 'עמ, אלקוראן: ריבלין יואל יוסף) 1(
 .وما بعدها  140ص : عامر الزنايت اجلابري )2(
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وهو  ,وأسلوبا مقارن  مبا سبقها من ترمجا املتساحم  الرتمج  متمةزة بروحها 
أهم عم  (للقول بأن هذه الرتمج  هي  )ساسون سوميخ(األمر الذي دعا 

أن لغ  و , ترمجي مت من اللغ  العربة  إىل اللغ  العيي  خالل القرن العشرين
رغم أ�ا تستحضر عبق , تاز باحلةوي  واملرون  واإلحكامهذه الرتمج  مت

؛ ولذلك فهي لعيي  القدمي املاضي من خالل اعتمادها على ملادر اللغ  ا
 .)28F1()ملعّول اآلن للباحثني يف إسرائة ب  وهي ا, ركندورفأفض  من ترمج  

ن أنه ضمَّ , قدر استطاعته ام باحلةدة العلمة االلتز  ريفلينومما يؤكد حماول  
من رةى مبا فةها  صلى اهللا علةه وسلمنراءه النقدي  لإلسالم وللرسول 

(המחוקק מוחמדيف مقال بعنوان , استشراقة  معادي  لإلسالم
29F

حممد ( )2
ُشرِّع

 .  دون أن يضمنها ترمجته مباشرة)امل
أهارون ( .وأما ثالث  الرتمجا  العيي  ملعا  القرنن الكر، فهي ترمج  د

  وقد صدر  طبعتها األوىل عام املستشرق اإلسرائةلي )30F3()بن شمش
 הקדוש הקוראןبعنوان , راما  جان) اماساد( מסדהعن دار نشر  م1971

(מערבית תרגום האשלאם של הספרים ספר -
31F

أقدس   -القرنن املقدس( .)4

                                                 
(1  ) Sason Somekh: ibid 

 קביע:העורך, ביאליק לזכר כנסת, המחוקק מוחמד: ריבלין יואל יוסף )2(
, 143ص : عـــــامر الزنـــــايت اجلـــــابري .ב"תש, אביב-תל, דביר הוצאת ,שביעי ספר ,כוהן
 .وما بعدها  144

 .مل يتمكن الباحث من احللول على السرية الذاتة  للمرتجم  )3(
 52' עמ, 30' כ: העברית' האנציק. 3' עמ: לשם חיים. 12' עמ: סומך ששון )4(

Ency.udaica 
: ibid. 
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ام مث صدر  الطبع  الثانة  منها ع) العربة اللغ  من  مرتجم  كتب اإلسالم
 האשלאם של הספרים ספר - הקוראןوهي طبع  منقح  بعنوان  م1978

 عن) أقدس كتب اإلسالم  مرتجم من اللغ  العربة  -القرنن( מערבית תרגום
(ت  أبةب) سفار، قر ( קרני ספריםدار نشر 

32F

وهي ترمج  تعود بنا إىل ما  )1
اقة  املعادي  إذ إ�ا حتم  الكثري من الرةى االستشر  ؛ريفلينسبق عهد ترمج  

 ب  إن املرتجم ذاته يؤكد يف مقدمته أن اإلسالم مل يأ  جبديد, لإلسالم
وأن القرنن ما هو إال التوراة باللغ  العربة  . فهو الديان  الةهودي  بالعربة 

. ن مل يذكرها لنانعلى نيا  من القر  -يف رأيه  -وذلك اعتمادا  ,للعرب
إمنا جاء لةنشر الةهودي  األصلة   سلمصلى اهللا علةه و كما يؤكد أن الرسول 

علةه القائم  على توحةد اهللا عز وج  ولةمنح العرب املشركني توراة موسى 
احلقةقة  وجتانب إىل غري ذلك من نراء تعارض الرةي  اإلسالمة    السالم

لادر الةهودي  االقتباس املباشر يف القرنن من امل تأكةدمع . حقةق  الواقع
(ي ومن اللغ  العي 

33F

2(. 
ا من التكافؤ مَّ  وأما عن منهجه يف الرتمج  فهو منهج يقرتب إىل حدٍ 

لكنه أكثر حري  منه؛ ذلك أن املرتجم يعمد إىل   ركندورفالدينامي لدى 
دون ) براجراف(ك  مخس نيا  قرننة  فةرتمجها يف شك  وحدة واحدة 

 שוטף סגנוןوهو ما يطلق علةه األسلوب املسرتس  يف الرتمج  , التزام باألص 

                                                 
, מערבית תרגום, האשלאם של הספרים ספר, הקוראן: שמש בן אהרון. ר"ד) 1(

 . 1978 אביב - תל, קרני ספרים הוצאת
 .وما بعدها 144ص : عامر الزنايت اجلابري .טו: ט' עמ: שמש בן אהרון. ר"ד) 2(
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لقرنن مع امللادر مع اعتماده على هوامش للرتمج  تظهر مدى اتفاق ا
(الةهودي 

34F

1( . 
ويرى بعض الباحثني الةهود أن هذه الرتمج  لةست سوى ترمج  
تفسريي  للقرنن الكر،  وأن الفارق بةنها وبني مفهوم الرتمج  فارق كبري 

حسبما -ي  تساير العلر كما أن حماول  املرتجم خلق جتديدا  لغو . للغاي 
ب  إن , قد محّلت النص مبا لةس فةه وبعد  به عن مراده األصلي -زعم

يعد أمراً   دون أدىن إشارة لذلك  منهج احلذف واإلضاف  لدى املرتجم
(معتاداً مألوفاً 

35F

2(. 
وقد صدر  ترمج  رابع  ملعا  القرنن الكر، إىل اللغ  العيي  قام با 

  وسبب م2005األستاذ جبامع  ت  أبةب عام  نأوري روبياليوفسور 
صدور هذه الرتمج  يف رأي بعض املستشرقني اإلسرائةلةني هو عدم مالءم  

. اإلسرائةلي املعاصر ياملتلقى لروح العلر لد ريفلينلغ  الرتمج  ال  اتبعها 
 .ن الكر،نوهو ما يؤكد ضرورة املراجع  املستمرة ألي ترمج  تتم ملعا  القر 

رتمجا  الثالث  املطبوع  األوىل هي اليت سنعتمد علةها خالل وال
إىل اللغ  العيي   ولعلنا منذ البداي  نؤكد  )طه(دراستنا لرتمج  معا  سورة 

مدى املفارق  بني منهجي الرتمج  املستودمني هنا سواء منهج التكافؤ 
  ولع  ما ستسفر عنه هذه الدراس. الدينامي أو منهج التكافؤ الشكلي

 :ما ميكن أن يقال أو -يؤكد ضرورة االعتماد على أحد هذين املنهجني
                                                 

 . טו, יד' עמ: שמש בן אהרון. ר"ד )1(
 . 3' עמ: לשם חיים. 12' עמ: סומך ששון )2(
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وخاص  النص القرن  ملا له , للتعام  مع النلوص املقدس  -مزيج منهما
من خلوصة  بالغة  عظمى؛ ذلك أن إعجازه اللغوي من أهم أوجه 

 .ا على اإلطالقهاإلعجاز إن مل يكن أمه
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 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ * ¡ ے ~ {] 

ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³  ́µ Z ]١٠ - ٩: طه[  
 אל ויאמר האש לבת את בראותו? משה קורות את ידעת הלא :ركندورف

 או, בוער סעיף ממנו אליכם אביא או! אש לבת ראיתי כי, פה שבו :אנשיו

(הטובה הדרך הזאת באש אמצא
36F

1(. 
ֹ  תרֹוקֹו רבַ ּדְ  י�לֶ אֵ  אּבָ  םאִ הַ וְ  :ريفليـن ֹ וַ  שאֵ  תֹוראֹוּבְ ? השֶ מ  לאֶ  ראמֶ ּי

, רעֵ ֹוּב דאּו הּנָ ּמֶ מִ  םיכֶ לֵ אֲ  יאבִ ָא לכַ אּו ילַ אּו. שאֵ ּבְ  יּתִ שְ ּגַ רְ הִ  יּכִ , ילִ  ּוּכחַ "  :ֹוּתחְ ּפַ שְ מִ 

ֹ  שאֵ ּבָ  אצָ מְ אֶ  אֹו  .)37F2(" יםרִ ישָ מֵ  חרַ א
 באש וערב הסנה את ראה עת, משה פרשת את שמעת האם :بن شمش

 אביא אולי ואראה נא אסורה. דולק באש הבחנתי כי, לי חכו: "ביתו לבני ואמר

 .)38F3("הנכונה הדרך את ידה -על אמצא או, ממנו אוד לכם

استئناف مسوق  اآلي   Z{  ~  ے  ¡  ] : التفسير
وبةان أنه أمر مستمر   مساق احلديثي لتقرير أمر التوحةد الذي إلةه ينته

وأما ما قة  من أن ذلك لرتغةب النيب . اء كابرًا عن كابرفةما بني األنبة
 صلى اهللا علةه وسلم يف االئتساء مبوسى علةه اللالة والسالم يف حتم 
أعباء النبوة واللي على مقاساة اخلطوب يف تبلةغ أحكام الرسال  فةأباه أن 

                                                 
 .  179' עמ: רקנדורף) 1(
 . 320  319' עמ: ריבלין )2(
 . 187  186' עמ: שמש בן) 3(
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Pمساق النظم الكر، للرفه علةه اللالة والسالم

 
Pعن اقتحام املشاقP

)
39F

1(
P .

حيث على اإلصغاء ملا يلقى  يهذا استفهام تقرير  اآلي )وه  أتاك( :قة و 
قد أتاك  والظاهر خالف  مبعىن قد؛ أي) ه ( :وقة . إلةه وعلى التأسي

قد أطلعه على قل  مل يكن ألن السورة مكة   وأنه سبحانه وتعاىل  ؛هذا
هذا  ما أخيناك قب  إنه استفهام معناه النفى؛ أي: قة و . موسى قب  هذا

Pبقل  موسى  وحنن اآلن قاصون قلته لتتسلى وتتأسى

)
40F

2(
P . 

 הלאالتزم ركندورف باالستفهام يف صدارة اآلي  مستودمًا األداة 
إال أنه مل يلتزم بالعطف يف أول اآلي  مبا أضاع دالل  العطف هنا    )ه (

واليت تفةد االستئناف املسوق لتقرير أمر التوحةد الذي إلةه ينتهي مساق 
قفاه بقل  موسى علةه السالم لةتأسى به يف حتم  أعباء  :وقة . ديثاحل

النبوة وتكالةف الرسال  واللي على مقاساة الشدائد ح  ينال عند اهللا 
Pإال أن أبا السعود رفض هذا القول احملمود الفوز واملقام 

)
41F

3(
P. 

ذي يعين ال. ידעالفع  ) أتاك(وقد جع  ركندورف مقاب  قوله تعاىل 
 –أحسن  –أجاد / اطلع على –أمل ب  –خي  –فهم –علم  –عرف ( 

ال  -שבעה ידעו לא() 56/11إشع(  وهو فع  مقرائي ورد يف )تضلع
ومل يكن معه  -מאומה אתו ידע ולא) (39/6تك (  ويف )تعرف الشبع
)42F4(P)يعرف شةئاً 

P . فدالل  هذا الفع  تدور حول العلم واإلدراك لألمور
                                                 

 .6  ص6ب: أبو السعود) 1(
 .314  ص7ب: أبو حةان) 2(
 . 53  ص3ب: الزخمشري. السابق نفسه: أبو حةان. السابق نفسه: أبو السعود) 3(
 . ידע' ע: שגיב. ד. ידע' ע: שושן אבן. א. ידע' ע: שטיינברג. י )4(
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أى جاءك أو ) أتاك(الوحى املتضمن يف الفع   واالنتباه إلةها ولةس معىن
 . فاملقاب  قاصر عن املعىن هنا ,انتهى إلةك علمه

ومن ناحة  أخرى استودم املرتجم الضمري العائد على املواطب 
حموًال الفاع  من احلديث وجمةئه إلةه صلى اهللا علةه وسلم إىل شوص  ידעת

اللالة والسالم هو الرسول صلى اهللا علةه وسلم نفسه  فجعله علةه 
مبعىن ) جاء وأتى(ألن الفعلني  ؛هنا يءوهذا االستودام غري بر . الفاع  هنا

متقارب يف حني أن العلم يتطلب عامل ومتعلم فرمبا كانت هذه اجلزئة  
إشارة لفكرة استقاء الرسول صلى اهللا علةه وسلم ملعلوماته وملادره وخاص  

بق  علةه وبلف  خاص  من العهد يف جمال القلص القرن  من الكتب السا
الوارد يف األص  تدور حول ) أتى(ومما يؤيد هذا أن دالل  الفع  . القد،

فاإلتةان جمئ بسهول  ويقال للمجئ بالذا  وباألمر  ,البالغ واإلبالغ
Pوبالتدبري  كما يقال يف اخلري والشر  ويف األعةان واألغراض

)
43F

1(
P هذا من  

ستودام فنجد املرتجم نفسه يستودم نفس حةث الدالل   أما من حةث اال
احلج (و) 107  106البقرة (للعلم ومعانةه كما يف  مقابالً  ידעالفع  

  أى أنه يستودم نفس املقاب  ألكثر من معىن يف األص  ؛יודע האינך) 70
 .مما حيدث خلطاً يف املعىن لدى املتلقي

ودم يستاملرتجم  أنومن جه  أخرى يؤكد عدم دق  املقاب  هنا 
ه  (قوله تعاىل    ففي مقاب )أتى(أكثر من مقاب  لنفس الفع  العريب 

                                                 
 .264  260  ص 1ب: متام حسان. د. 8ص : صفها الراغب األ) 1(



 22 

 استودم التعبري) 15النازعا  (ويف  ,اآلي )21:!(الوارد يف سورة ) أتاك
) 1الغاشة (ويف ) 17اليوب(ويف ) 24الذاريا  (بةنما يف . לך נודע הלא

 وزن ידע ة هىإذن فاملرتجم يستودم أفعاًال عد. הגיע הלא استودم املقاب 
وهو . للدالل  على معىن اإلتةان הפעיל وزن הגיע  נפעל وزن נודע  פעל

األمر الذي يؤدي لسوء فهم لدى املتلقي؛ وذلك يف ضوء قاعدة الرتمج  
 . اليت تنادي باستودام مقاب  واحد إزاء وحدة املقاب  واملعىن يف األص 

طه  يف سوريتجم قد خالف بني التكرار ب  أكثر من هذا أن املرت 
أال يوحي هذا ! والنازعا  رغم وحدة اجلمل  ومطابقتها يف احلالتني؟

وبوجود تأثري يهودي   الكر، اإلجراء من املرتجم بعدم االتساق يف القرنن 
الذي  שמועהخاص  عندما أضاف يف سورة النازعا  لفظ ! كما قلنا ؟

شرعة   فتوى/ خي منقول / خي  -تقول  -إشاع   –شائع  ( يعين 
Pالثا  والثالث مها من علر املشنا واملعنةان )يهودي 

)
44F

1(
P .ضاف  ولع  هذه اإل

  إمنا لتشري لعدم تثبته من ك  هذه احلوادث يف املقرا بلف  خاص 
 .فةستودم تعبرياً يدل على تشككه يف األمر

مبضامني وإشارا  بعةدة   فرتمجته ذذه اآلي  قاصرة عن معناها وحممل
 .ص عن دالل  األ

ويف مقاب  هذا جند ريفلني قد التزم باالستفهام يف صدارة اآلي  مع 
يعين  באوالفع   אליך בא   مث استودم املقاب והאםحفاظه على العطف 

                                                 
 . שמועה' ע: שגיב. ד. שמועה' ע: שושן אבן. א. שמועה' ע: שטיינברג. י )1(
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ويدل مع حرف الالم ) ورد  –بلغ –وص  –أقب   –قدم  -أتى –جاء (
وقد خيتلف  ).37/23تك (على بلوغ الغاي  كما يف  אל بعده واألداة

وإن اشرتكت معانةه يف الدالل  على   باختالف احلرف املتل  بهمعناه 
Pأو جله  معةن   البلوغ والوصول باألمر لنهاي  ما

)
45F

1(
P. 

والذاريا  !(وقد حافظ املرتجم على هذا املقاب  يف سور 
لكنه . املطابق  بني سوريت طه والنازعا مع احملافظ  على  اآلي )والنازعا 

املقاب   فاستودم ,اليوب والغاشة  وريتمن ساستودم مقابًال نخر يف ك  
  ولع  املرتجم هنا أفض  حاًال من سابقه خاص  حملافظته على אלך הגיע

فاملعىن هنا أقرب , הגיע  באوحدة املقاب  ولوجود تقارب داليل بني الفعلني 
 .كثر التزاماً بهأص  و ملعىن األ

إال أنه   ي أما بن مشش فقد التزم باالستفهام فقط يف صدارة اآل
مث . حذف العطف بالواو مبا خي  مبعناه وباالتساق العام بني اآليا 

/ منا إلةه  –بلغ مسامعه –استمع  –مسع ( يعين  שמעاستودم املقاب  
 ישמעו לא אשר() 11/7تك (  كما يف )أدرك –فهم –أنلت –أصغى

  )20/16إرمةا (   ويف )ال يسمع بعضهم لسان بعض-רעהו שפת איש
)46F2(P)3/56اإخي(

P . متاماً  األص  معىن عن يف داللته وهو مقاب  قاصر
 שמעתָ باإلضاف  لسريه على منط ركندورف يف استودام صةغ  املواطب 

 .عائدا بالفاعلة  على شوص الرسول صلى اهللا علةه وسلم
                                                 

 . בוא, בא' ע: שגיב. ד. בוא, בא' ע: שושן אבן. א. בוא, בא' ע: שטיינברג. י) 1(
 . שמע' ע: שגיב. ד. שמע' ע: שושן אבן. א. שמע' ע: שטיינברג. י) 2(
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 שמעومما يؤيد قلور املقاب  هنا أن املرتجم نفسه يستودم الفع  
) 6/التوب  (و) 171/البقرة (كما يف سورة   ,)مسع(للفع  العريب  مقابالً 

 .)42/مر، (و
ي أن هناك يدل يف ضوء هذا على السماع واإلصغاء؛ أ שמעوالفع  

وقد أصر . ما ويسمعه الرسول صلى اهللا علةه وسلم من يتكلم بشيء

  !(كما يف سور   ,يف املواضع املناظرة مقابالً املرتجم على استودامه 
. נודע  بةنما استودم يف سورة الغاشة  املقاب  )اليوب النازعا   الذاريا  

خاص  وأنه يوحي بذا االستودام   املرتجم عدم دق وهو األمر الذي يؤكد 
رمبا   ,لسماع الرسول صلى اهللا علةه وسلم لقل  موسى من شوص نخر

إسرائة  حسبما ذكر يف مقدمته من أن القرنن ما هو إال التوراة  كان بنو
 .فاملقاب  قاصر عن معىن األص  عند بن مشش كذلك. عرببالعربة  لل

  وهو لفظ مقرائي )جمريا  –وقائع  –أحداث (يعين  קורותولفظ 
وأخيوه  - לאמור אותם הקורות כל את לו ויגידו) (42/29تك (كما يف 

 .)47F1(P)بك  ما أصابم
 -فل  (وهو يعين  פרשהيف حني أن بن مشش استودم املقاب  

  )مسأل  -قضة  / حكاي   –قل  / ني   -سفر  –اة إصحاح يف التور 
 לשקול המן אמר אשר הכסף פרשת) (4/7أستري (وهو لفظ مقرائي كما يف 

)48F2(P)10/2أستري) (وعن مبلغ الفض  الذي وعد هامان بوزنه -
P . ورمبا حياول

                                                 
 .קורה' ע: שגיב. ד. קורה' ע: שושן אבן. א. קורה' ע: שטיינברג. י) 1(
 . פרשה' ע: שגיב. ד. פרשה' ע: שושן אבן. א. פרשה' ע: שטיינברג. י) 2(
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نلا  من الرسول صلى إبن مشش من خالل هذا املقاب  اإلحياء بوجود 
ملا يتلى من الةهود يف كتبهم  مثلما فع   -اهحاش-اهللا علةه وسلم 

 .ركندورف
  عن املعىن املراد عند ركندورف وبن مشش اً ومن مث جاء املقاب  قاصر 

 .خالفاً لريفلني الذي وفق يف االقرتاب من املعىن

 )إذ(التزم اجلمةع بأن  اآلي  Z£  ¤  ¥]ويف مقاب  قوله تعاىل 
Pللظرفة ؛ أى حني رأى ناراً 

)
49F

1(
P . فاستودم  ,)ناراً (أ�م اختلفوا يف مقاب  إال

). العلةق (وأشار يف هامشه إىل أن املراد با   אש לבתركندورف املقاب  
 בלבת) (3/2خر (  كما يف )أجةج –أوار –شعل  –ذب(يعين  לבהولفظ 

)50F2(P)بلهةب نار - אש
Pواملراد . ؛ أى أن اللفظ هنا يعين اللهةب ولةس النار
بار الرةي  من مكان بعةد  ولةس رةي  اللهةب يف حد بالنار هو ضوءها باعت
 אש בלבת) (2/ 3خر (وهومتأثر يف هذا مبا ورد يف  ,ذاته فهو قريب جزئةاً 

  واملقاب  يقرتب إىل حد ما من )بلهةب نار من وسط العلةق  - הסנה מתוך
 .املعىن

وهو يدل على  אשيف حني استودم ريفلني املقاب  املباشر للنار وهو 
 عىن املباشر للنارامل

العلةق  مشتعل  ( באש בוער הסנה אתأما بن مشش فاستودم التعبري 
فموسى . الرةي  املقرائة  ب  هذه هي  ومل يرد هذا املعىن يف األص   )بالنار

                                                 
 . 6  ص6ب: أبو السعود )1(
 . לבה' ע: שגיב. ד. לבה' ע: שושן אבן. א. לבה' ע: שטיינברג. י) 2(
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ولذا   مل يكن يف موضع يسمح له بتمةةز ما يرى سوى أنه النار فقط
لعلةق  لتغري نسق ولو أن موسى قد مةز ا  استودم القرنن هذا اللفظ

يعين  נההסولفظ . احلديث القرن  متامًا وألصبح األمر يدعو للدهش 
 لورديا  جتلى منها اهللا على كلةمهالعلةق  وهى جنب  شائك  من فلةل  ا(

يعين  הבוער הסנהولفظ   Thorn bush وهى تشتع  دون أن تؤك  ,موسى
بلهةب نار  - ההסנ מתוך אש בלבת() 3/2خر (كما ورد يف  علةق  موسى
وكأن  ييوح שמע وهو مما يؤكد أن استودامه للفع . )51F1()علةق المن وسط 

الرسول صلى اهللا علةه وسلم يروي ما ورد يف العهد القد، ولةس ذكر ما 
 .أوحى اهللا به إلةه صلى اهللا علةه وسلم

استودم ركندورف  ,اآلي  ªZ  »] ويف مقاب  قوله تعاىل 
أما هنا فاإليناس يعين  ,الرةيا مبعناها العاموهو يدل على  ראהالفع  

Pوقة  اإليناس خاص مبا يؤنس به  اإلبلار البني الذي ال تشوبه شائب 

)
52F

2(
P  

Pرأيت من بعةد ):ننست(وقة  

)
53F

3(
P .فاملقاب  غري واف مبعىن األص  هنا. 

 وعلى التوايل הבחין  הרגישأما ريفلني وبن مشش فاستودما املقاب  
 .عىنوكالمها قريب من امل

مه املقاب  املباشر ملعىن اوإن كان ريفلني أكثرهم دق  هنا الستود
نار   وال)نار مشتعل ( באש בוער הסנה بةنما استودم بن مشش  النار

                                                 
 . סנה' ע: שגיב. ד. סנה' ע: שושן אבן. א. סנה' ע: שטיינברג. י) 1(
 . 53ص  3ب: الزخمشري. السابق نفسه: أبوالسعود) 2(
 . 1هامش  173ص: الكرما  )3(
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 يوه ,)ذةب النار(فاستودم  أما ركندورف. التسمى نارًا إال إذا اشتعلت
ني هى ومن مث تعد ترمج  ريفل. مقابال  قاصرة عن املعىن الدقةق لألص 

 .األفض  هنا

̄   ° ]  :قوله تعاىل وأما  ®  ¬Z  فقد أتى سبحانه  ,اآلي
بذا الرتكةب لةدل على أنه ملا كان اإلتةان بالقبس ووجود اذدى مرتقبني 

ومل يقطع فةقول ) لعلى(وقال    األمر فةهما على الرجاء والطمعمتوقعني بىن
النار املقتبس  يف  :القبسو . ؛ لئال يعد ما لةس مبستةقن الوفاء به)نتةكم(

Pرأس عود أو فتةل  أو غريمها

)
54F

1(
P. 

 אוويف مقاب  هذا املعىن جند ركندورف يستودم صةغ  التوةري 

  وهذا املقاب  يقرتب إىل حد ما من املعىن إال أن )أو...إما( או... .אביא
املرتجم مل يظهر دالل  الرجاء والطمع يف األص  وعدم الةقني من حتقق 

 .ن مث أخ  جبزء من املراد يف األص وم  األمر
وخالفًا ذذا جنح ك  من ريفلني وبن مشش يف احلفاظ على دالل  
الطمع والرجاء يف األص  باستودام صةغ  تفةد االحتمال والرجاء 

 ואראה נא אסורהإال أن بن مشش استودم التعبري املقرائي . )או...אולי(

إمنا اقتبسه املرتجم مباشرة من و  ,وهو ما مل يرد يف األص   )أمة  فأنظر(
 ואראה נא אסורה משה ויאמר( )2/ 3خر(القل  الواردة يف سفر اخلروب  

                                                 
 . 53  ص 3ب: الزخمشري) 1(
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. )فقال موسى أمة  اآلن ألنظر هذا املنظر العظةم - הזה הגדול המראה את
 .وهو األمر الذي يؤكد تعمد حتمة  النص مبفاهةم مقرائة  مل ترد يف األص 

Pو املتناول من الشعل وه) القبس( ويف مقاب  دالل 

)
55F

1(
P  بقبس(  وقة (

أى بشعل  مقتبس  من معظم النار وهى املرادة باجلذوة يف سورة القلص 
Pوبالشهاب القبس

)
56F

2(
P .  فرع مشتع ( בוער סעיףاستودم ركندورف املقاب(  
 . وهو قريب من املعىن

 –جذوة (يعين  אוד  ولفظ בוער אודبةنما استودم ريفلني املقاب  
)57F3(P)7/4إشع (ويف ) 3/2تك (كما يف ) شعل  –ة مجر  –قبس 

P . وقد
  وكلها مقابال  قريب  من בוערلفظ  فقط دون אודاستودم بن مشش لفظ 

 .املعىن
ومع اقرتاب بعض املرتمجني من إدراك دالل  الرجاء يف اآلي   إال أ�م 

ن لفظ إ  حةث )على النار(مجةعًا مل يتمكنوا من إدراك دالل  قوله تعاىل 
هنا يدل على االستعالء؛ ألن أه  النار يستعلون املكان القريب ) ىعل(

Pمنها  أو أل�م عند االصطالء يكتنفو�ا قةامًا وقعودًا فةشرفون علةها

)
58F

4(
P .

Pإن على هنا مبعىن عند  ومبعىن مع  ومبعىن الباء :نباريوقال ابن األ

)
59F

5(
P . 

                                                 
 390ص : الراغب األصفها ) 1(
 . 6  ص6ب: أبو السعود) 2(
 . אוד' ע: שגיב. ד. אוד' ע: שושן אבן. א. אוד' ע: שטיינברג. י) 3(
 .53ص  3ب: الزخمشري. 7  6ص 6ب: سعودأبو ال) 4(
 .315ص  7ب: أبو حةان )5(
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ستودام غري وارد اال لكون ؛لةس من املرتمجني أنفسهمو وهذا قلور من اللغ  
 وقد حاول بن مشش اإلحياء بذا املعىن .)يف النار( באשيف العيي  إال بالباء 
إال أنه مل يتمكن من نق  ) جبوارها/ بواسطتها ( ידה-עלفاستودم التعبري 

 .املعىن املراد وهو فكرة االستعالء
بةنما   ,وبلف  عام  جنح ريفلني يف احلفاظ على املعىن إىل حد كبري

نت ترمج  ك  من ركندورف وبن مشش قاصرة يف بعض جوانبها وحممل  كا
 .ألص ل خالفاً بروح مقرائة  
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 [¸ ¹ º » * ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä 

Å ÆZ ١٢ – ١١ [:طه[ 
, נעליך של, אדוניך אני! * משה', ד אליו ויקרא בקרבו ויהי :ركندورف

  )60F1(!אתה טוי הקדוש בעמק כי

ֹ ): " לקֹו( יולָ אֵ  ארָ קְ ּיִ וַ  יהָ לֶ אֵ  אֹובֹוּכְ  יהִ יְ וַ  :ريفليـن ֹ ָא*  השֶ מ  לשַ , י�הֶ �אֱ  יכִ נ

  .)61F2(�ּנֶ הִ  אוָ טֻ ּבְ  שּדָ קֻ מְ הַ  קמֶ עֵ ּבָ  יּכִ , י�לֶ עָ נְ  הּתָ עַ 
 אנכי* , משה" : קורא קול שמע אליה התקרב וכאשר :بن شمش

 המקודוש העמק הוא עליו עומד אשר המקום כי, רגליך מעל נעליך של!  ריבונך

  .)62F3("טווא"

أي النار اليت ننسها  والضمري يف أتاها  Z ¹ ¸ ]: التفسير

 ¾ ½ ]أي نودي فقة  يا موسى   º » Z ]. عائد على النار
¿Z أو عوم  النداء معامل  القول لكونه ضربًا منه  وهو تكلةم اهللا إياه .

وعلمه بأن الذي ناداه هو اهللا تعاىل حل  له بالضرورة خلقًا منه تعاىل فةه 

ر الضمري لتأكةد الدالل  وتكرا Z(  ) ' ]. ستدالل باملعجزةباال

                                                 
 . 179' עמ: רקנדורף )1(
 . 320' עמ: ריבלין )2(
 . 187' עמ: שמש בן )3(
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نًا وتفسريًا لإلبام يف ةواجلمل  جاء  تبة –ه  بوحتقةق املعرف  وإماط  الش

)ZP)63F1% $] قوله 
P. 

  )64F2()أي بلغها(ن وهو البلوغ واليء نالحظ هنا أنه يف مقاب  اإلتةا
 –قرب( الذي يعين קרבاستودم ركندورف مقابًال هو امللدر من الفع  

خر (  كما يف )شارف علي –أشرف علي –تقدم –أقب  –دنا -اقرتب
َحلَّ  - המחנה אל קרב כאשר ויהי() 32/19

َ
  )وكان عندما اقرتب إىل امل

  فاملقاب  غري )65F3()تقدم إّيل ههنا - הנה עד קרב) (20/16صمو(ويف 
اذاء؛ وذلك  كما حذف الضمري املتل  وهو. باملعىن املراد يف األص  وافٍ 

) 3/5(هنا بالرواي  املقرائة  الواردة يف سفر اخلروب  ألن املرتجم متأثر
  وذلك أثناء حادث )فقال ال تقرتب إىل هنا - הלם תקרב אל ויאמר(

فهو هنا حياول اإلحياء بالفكر . العلةق  وحتذير الرب ملوسى بعدم االقرتاب
 .املقرائي من خالل املقاب  الذي استودمه

بالبناء للمفعول يستودم املقاب   º » Z ] مقاب  مث يف
ن النداء يندرب حتت والفع  قريب من معىن األص  باعتبار أ 'ד אליו ויקרא

إّال أن املرتجم أخطأ هنا باستودام البناء للفاع  . املفسرون القول كما ذكر
وهذا خروب من حد االلتزام  ,الرب 'ד ولةس للمفعول فجع  الفاع  هو

ألن البناء للمجهول مع العلم بالفاع  إلثارة النفس والتشويق  ؛باألص 
                                                 

 .وما بعدها  315  ص7ب: أبو حةان. 55  54  ص2ب: الزخمشري. 10  9  ص6ب: أبو السعود )1(
 .265  ص 1ب: متام حسان. د) 2(
 .קרב' ע: שגיב. ד. קרב' ע: שושן אבן. א. קרב 'ע: שטיינברג. י )3(
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ملعرف  الفاع   خاص  وأن موسى يف هذا املوضع مل يكن يعلم أن اهللا 
ولذا فإن األوفق البناء للمجهول وهو ما أضاعه املرتجم عن عمد  ,سةناديه

 הסנה מתוך אלהים אליו ויקרא) (4 /3خر(متأثرًا يف هذا بالرواي  املقرائة  
 .  ومن مث فرتمجته هنا غري وافة  باملعىن)ناداه اهللا يف وسط العلةق 

والتزم  באأما ريفلني فقد التزم باملقاب  املباشر لإلتةان وهو الفع  
مع  אליו ויקרא بالضمري املتل   ولكنه حوَّل البناء للمجهول إىل معلوم

املعىن   بني قوسني وهذا إخالل جبزء من )קול(وضع مقّدر وهو لفظ 
إال أنه أشار لكون اللفظ الدال على الفاع  هنا هو من تقديره ومل . كذلك

 .فرتمجته أفض  من سابقه رغم أ�ا غري وافة  باملعىن  يرد يف األص 
 –اقرتب(والذي يعين  התקרבفاستودم لإلتةان املقاب   شأما بن مش

(وهو فع  مشنوي) دنا من –تقرب إىل
66F

بالدالل     واملعىن هنا غري وافٍ )1
مث جيع  مقاب  مجل  . خاص  وأنه يقع يف إطار الرةي  املقرائة  لدى ركندورف

وما أشد البعد بني دالل  ) مسع صوتًا ينادي( קורא קול שמעالتعبري ) نودي(
فاملقاب  والرتمج  . األص  اليت توحي بالتواص  واالرتباط وبني دالل  الرتمج 

مرد ضةاع دالل  البناء للمجهول هنا  ولع . لديه قاصران عن املعىن كذلك
 נקראالفع     بةنما)دعى –عليى ناد(يعين  קרא ألن الفع  ؛طبةع  اللغ 

املواضع اليت ورد با الفع  ف  اوقد استودم املرتمجون يف ك ,)ُدعى –نُودي(يعىن 
بالبناء  אל קראاملقاب   –)30القلص(و  )8النم (كما يف  -) نودي(

                                                 
' ע: שגיב. ד. התקרב, קרב' ע: שושן אבן. א. התקרב, קרב' ע: שטיינברג. י) 1(

 .התקרב, קרב
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ألن الفع   ؛من املرتجم من خلائص اللغ  ولةس قلوراً للمعلوم  ولع  هذا 
مبا يؤكد أن اللغ  العيي  وإن كانت من   ال حيم  دالل  املناداة مباشرة נקרא

أقرب اللغا  إىل اللغ  العربة  إال أ�ا قاصرة عن التعبري عن ك  الدالال  
 .ال  حيتويها النص القرن 

½     ¾  ] واملتل  يف قوله تعاىل  وأما مقاب  التوكةد بالضمري املنفل 
¿Z  أنا سةدك( אדוניך אני  جند ركندورف قد استودم املقاب(, 

½     ¾  ]  ריבונך אנכי مششوبن  ,)أنا إذك( אלהיך אנכיواستودم ريفلني 
¿Z من تكرار  حةث أخلت هذه اللةغ مجةعًا بالتوكةد املستفاد
 .الضمري
دورف مقاب  دالل  الربوبة  ومن حةث املقابال  فقد استودم ركن 
 –مالك –صاحب –رب –شريف –حاكم –سةد(الذي يعين  אדון لفظ
وهو يشري ). 8/ 45تك (  كما يف )من األمساء احلسىن للموىل –موىل

ملعىن صاحب الدار  والزوب والسةد املالك  كما يدل على خالق ك  شيء 
 - והיה האדון) (17/ 23خر (  ويف )11/ 3يشو (وسةده  كما يف 

)67F1(P)السةد الرب
P . واملقاب  قريب ومالئم للمعىن يف ضوء الرأي القائ  بأن

الرب يف اللغ  العربة  يعين السةد املطاع  والرج  املللح للشيء واملالك 
Pله

)
68F

2(
P. 

                                                 
 .אדון' ע: שגיב. ד. אדון' ע: שושן אבן. א. אדון' ע: שטיינברג. י) 1(
 .وما بعدها  135  ص1ب : الطيي) 2(
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 –الرب(الذي يعين  אלהיםأما ريفلني فاستودم مقاب  الربوبة  لفظ 
  وهو )يع  الربقاضي حيكم حسب شر  –الفةل  –املوىل –اخلالق –اهللا

إال أنه يدل  ). 2/4تك(  ويف )20/2قضاة (يدل على الرب كما يف 
 עשתרת() 11/5م  أول (كذلك على اإلذ  املؤنث  عشرتو  كما يف 

  كما أنه يدل على نذ  )عشتورث إاله  اللةدونةني – צדנים אלהי
 פני על אחרים אלהים לך יהיה לא( )20/3خر (الشعوب األخرى كما يف 

)69F1(P)ال يكن لك نذ  أخرى أمامي –
P.   وهو مقاب  قاصر عن املعىن خاص
للرب وللفظ اجلالل  دون إظهار  مقابالً يف ضوء استودام ريفلني ذذا اللفظ 

 .للفارق بةنهما
الذي يعين  ריבוןيف حني استودم بن مشش مقابله اللفظ املشنوي 

  وهو )حلسىنمن أمساء اهللا ا –الرب –املوىل الكر، –سةد –موىل –رب(
Pالذي يدل على الكثرة والزيادة والوفرة רבבمن الفع  

)
70F

2(
P مبا يقرتب من  

دالل  الرب الذي يشتق من مفهوم الرتبة  وهي إبالغ الشيء إىل كماله 
(شةئاً فشةئاً 

71F

 . باإلضاف  للتقارب اللويت بني اللفظ واألص  العريب. )3
ل  التوكةد بالضمري والقلور هنا نابع من كون املرتمجني قد أضاعوا دال

  )30القلص (وهو نفس النهج الذي اتبعه املرتمجون يف. املنفل  يف اآلي 

استودم اجلمةع الضمري مع  ]١٤: طه[ Z( ) ']ففي مقاب  قوله تعاىل 

                                                 
 .אלהים' ע: שגיב. ד. אלהים' ע: שושן אבן. א. אלהים' ע: שטיינברג. י) 1(
 .ריבון' ע: שגיב. ד. ריבון' ע: שושן אבן. א. ריבון' ע: שטיינברג. י) 2(
 .وما بعدها  25  ص1ب: البةضاوي) 3(
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ومن مث جند  אללה אני, אלהים אנכי', ד אני: لفظ اجلالل  فقط على التوايل
فهذا عدم إظهار التوكةد القرن  اللةغ  املستودم  يف احلالتني قاصرة عن 

 .اهتمام بالبالغ  املستفادة من أسلوب التوكةد يف األص 
 :يف مقاب  قوله تعاىل) 9سورة النم  (يف مقاب  هذا جند ريفلني يف و 

 [v w  xZ أي أنه مدرك ملا جيب אלהים הוא אני הנה يستودم التعبري  
د هذا أن كندورف ومما يؤك. استودامه هنا لالحتفاظ بدالل  األص 

أما ريفلني فاستودم يف , האלהים הוא אניالتعبري ) 14طه (استودم يف 
  وذلك لالحتفاظ بدالل  التوكةد يف אלהים אנכי הנהنفس املوضع التعبري 

من  هنا لتعويض جزءٍ  הנהكان جيب علةه استودام األداة وبالتاىل  . األص 
  وذلك قةاسًا على ריבונך אני נהה: دالل  التوكةد يف اآلي  على النحو التاىل

 ).ها أنا معك עמך אנכי והנה) (28/16تك(ما ورد يف 
ومن مث جاء  ترمج  هذه اآلي  قاصرة يف جزء كبري منها عن دالل  

 .األص  لدى اجلمةع
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 [\ ] ^ * ` a b c d * f g h 

ji k l m Z ]٢١- ١٩: طه[  
, ארצה ליכהוויש!* ארצה השליכהו! משה: אלהים ויאמר: ركندورف

 למצבו נשיבהו כי, תירא ואל, אחזהו: אלהים ויאמר.* מתנודד לנחש ויהי

  .)72F1( !הראשון

ֹ וַ : نـريفلي ֹ  הּויכֵ לִ שְ הַ : " ראמֶ ּי *  ץצֵ רֹומְ  שחָ נָ  אהּו הּנֵ הִ וְ , הּויכֵ לִ שְ ּיַ וַ * : "השֶ מ

ֹ וַ   . )73F2( ןאשֹורִ הָ  ֹוגהָ נְ מִ לְ  הּויבֵ שִ נָ  בשֵ הָ  הּנֵ הִ , אירָ ּתִ  א�וְ , ֹוּב זחָ אֱ " :ראמֶ ּי
 לנחש ויהיה, וישליכהו!" משה, אותו השלך: "ויאמר: بن شمش

 למטה ויהיה ישוב ואז, בזנבו ואחוז ידך שלח, תפחד אל: "ויאמר. מתרוצץ

(בכפך
74F

3(. 
استئناف مبين على سؤال ينساق إلةه الذهن كأنه ) قال: (التفسير

 معىن  Z^  [ \ ] ,)قال( :فماذا قال عز وج  فقة  :قة 
أي اطرحها على األرض لرتى من شأ�ا ما مل خيطر ببالك من ) ألقها(

 a b] على األرض ) فألقاها. (وتكرير النداء لتأكةد التنبةه. األمور

c dZ  ي أنه علةه اللالة و ور . تتنق  ومتشي بسرع ) تسعى(ومعىن
والسالم حني ألقاها انقلبت حة  صفراء يف غلظ العلا مث انتفضت 

                                                 
 . 180' עמ: רקנדורף) 1(
 . 320' עמ: ריבלין) 2(
 . 187' עמ: שמש בן) 3(
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وعي عنها هنا   ك شبهت باجلان تارة ومسةت ثعبان أخرىفلذل ,وعظمت

 g h ji]استئناف كما سبق  ) قال(و. باالسم العام للحالني

k l  mZ ؛ أي هةئتها وحالتها املتقدم  مع كونه
لتعلة  االمتثال باألمر والنهي  فإن إعادتا إىل ما كانت  اً استئنافًا مسوق

فعل  من السري جتوز  :والسرية. منهاها وعدم اخلوف ذِ خْ علةه من موجبا  أَ 
(با للطريق  واذةئ  

75F

1(. 
طف بواو حافظ يف صدر اآلي  على الع ونالحظ هنا أن ركندورف

القلب  وأظهر مقاب  لفظ اجلالل  رغم أن األص  على الغةب ؛ وذلك خوفاً 

وجند هنا  Z^  [ \ ] األمر مث استودم مقاب . من سوء الفهم
النداء لإليناس والتنبةه  جنده يبدأ بالنداء مث باألمر خالفاً األمر وارد أوًال مث 

. للرتتةب األص  مبا خي  جبزء من دالل  النص وهو التوكةد على صدور األمر
الذي يعين طرح الشيء حةث تلقاه  )اإللقاء(وقد استودم ركندورف مقاب  

الً ألقةت إلةك قو  :أي تراه  مث صار يف التعارف امسًا لك  طرح  ويقال
(وسالمًا وكالمًا ومودة

76F

 -رمى –قذف(والذي يعين  השליךالفع   - )2
أنه يدل على اإللقاء والطرح  )شتةنيب(وذكر . )لفظ –طرح –نبذ –ألقى

 ךֵּגוְ  אחרי השלכתָ  כי) (38/17إشع (  كما يف הטיל, הפיל, ארצה הוריד

                                                 
. 324  323  ص7ب: أبـــــو حةـــــان. 59  58  ص3ب: الزخمشـــــري. 11  10  ص6ب: أبـــــو الســـــعود) 1(

 .173  ص3ب: البةضاوي
 . 454  453ص : الراغب األصفها ) 2(
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) 50/17مزامري(  ويف )فإنك طرحت وراء ظهرك ك  خطاياي - חטאי כל
ألقى من السماء إىل  -ארץ משמים השליך) (2/1إخيا ) (9/26حنمةا (

والفع  مبعناه هذا يقرتب من دالل  اإللقاء والطرح إال أن . )77F1()األرض
 .ארצה וישליכהוمث كرره يف اآلي  التالة    ארצהاملرتجم استودم الظرف 

وإضافته ذذا الظرف مل تكن سوى رغب  من املرتجم يف إضفاء الطابع 
) 4/3خر (ملقرائي على النص القرن   وذلك أن هذه اللةغ  ورد  يف ا
اطرحها إىل األرض  فطرحها إىل  –לנחש ויהי וישליכהו ארצה השליכהו(

يف قل  موسى املناظرة لنفس هذا املشهد من   )  فلار  حة األرض
حد األمان  باستودامه ذذا املقاب   وهو يف هذا تعدَّى. القل  القرننة 

ومما يؤكد . يوحي بوجود اقتباس يف القرنن الكر، من العهد القد، الذي

| ]  :يستودم مقاب  قوله تعاىل) 10النم (هذا أن املرتجم نفسه يف 

} Z  مقاب  قوله ) 31القلص(وكذلك يف   מטך את השלךالتعبري

إذن فهو . מטך את נא השלךيستودم التعبري  R S T Z ] :تعاىل
ظرف إلضفاء الطابع املقرائي  خاص  وأن سورة طه ستودام الالهنا  واعٍ 

 .النم  والقلص يتتسمى سورة الكلةم وهي تسبق سور 
وهي تالئم لفظ احلة   נחשيستودم لفظ ) حة (مث جنده مقاب  لفظ 

أي تدل  ؛الزواحف ةالعربة  باعتبار املقاب  العيي يدل على فرع من أسر 

                                                 
' ע: שגיב. ד. השליך, שלך' ע: שושן אבן. א. השליך, שלך' ע: שטיינברג. י) 1(

 .השליך, שלך
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مث استودم مقاب  . ملعىن هناعلى احلةا  بلف  عام  فاملقاب  قريب من ا
 –متاي   –ماد  –اهتز  –حترك (الذي يعين  התנודדالفع  ) تسعى(

والفع  هنا يدل على التحريك واالهتزاز دون احلرك  . )78F1()تأرجح –تذبذب 
السريع  يف التنق  اليت أثار  اخلوف يف نفس موسى  كما أن االهتزاز هو 

(تز وهزز  فالنا للعطاءهزز  الرمح فاه :التحريك الشديد  يقال
79F

2(. 
فرتمج  ركندورف ذذه اآلي  قاصرة   فاملقاب  قاصر هنا عن أداء معىن األص 

 .وملةئ  بالظالل الةهودي 
. משה השליכהו أما ريفلني فقد التزم بالتقد، لألمر أوًال مث النداء

الذي حافظ على استودامه دون إضافا  يف   השליךواستودم الفع  
  32  والشعراء107  واألعراف10 النم (املناظرة يف كاف  املواضع 

واستودم للسعي . נחשلفظ ) حة (مث استودم مقاب  لفظ ). 31والقلص
كما    )ئ  وذهاباً تراكض جة –جرى ذهابًا وإيابًا (يعين الذي  רוצץالفع  
ومن هنا نعلم . )80F3()جتري كاليوق - ירוצצו כברקים( )2/5ناحوم (يف 

فرتمج  ريفلني هي   دالل  السعي وهو التنق  السريعمدى فهم املرتجم ل
 .قريب  إىل حد كبري من املعىن هنا

أما بن مشش فنجده قد التزم باألمر أوًال مث النداء وباملقابال  مثلما 
وهو فع   התרוצץوقد استودم للدالل  على السعي الفع    فع  ريفلني

                                                 
 .התנודד, נוד' ע: שגיב. ד. התנודד, נוד' ע: שושן אבן. א) 1(
 . 542ص : الراغب األصفها ) 2(
' ע: שגיב. ד. רוצץ, רוץ' ע: שושן אבן. א. רוצץ, רוץ' ע: שטיינברג. י) 3(

 .רוצץ,רוץ
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هام على  –خرركض من مكان آل – تراكض(علر احلديث ويعىن يرجع لل
جود شوص نخر يتم وهو قريب من املعىن إال أنه يدل على و  )81F1()وجهه

 .األص  معىناألمر فهو قريب من ما كان  الركض معه  وأيّا

 f g h ji k l]  :ويف مقاب  قوله تعاىل

m Z ]وهي  תירא ואל אחזהוجند ركندورف يستودم اللةغ   ]٢١: طه
 -ظرف -حال  -حال -وضع(عين ي מצבولفظ . صةغ  قريب  من املعىن

 .وهو قريب من املعىن كذلك )82F2()مالبسا  -طور
الذي  מנהגولفظ   وكذلك جاء  ترمج  ريفلني قريب  من املعىن

فرتمجته . )83F3()منط-دأب -سلوك -سن  -مسلك -وضع(استودمه يعين 
 .ملتزم  باألص  هنا

 חוזוא ידך שלח, תפחד אלبةنما جند بن مشش يقدم النهي عن اخلوف 

 – בזנבו ואחז ידך שלח( )4/4خر(وهذه العبارة هي ذاتا الواردة يف  בזנבו
أن األص  ذكر األمر   الرتمجومما يؤكد قلور . )مد يدك وأمسك بذنبها

باألخذ دون حتديد أي موضع من مواضع احلة  سةمسك موسى علةه 
 واملرتجم يسري يف هذا على �ج ؟السالم به أوًال ه  الرأس أم الذنب

ح  وإن    ركندورف يف حماولته إضفاء اللفا  املقرائة  على النص القرن 
 . ترد به ملكان يف هذا إضاف  للنص 

                                                 
 .התרוצץ,רוץ' ע: שגיב. ד. התרוצץ, רוץ' ע: שושן אבן. א) 1(
 .מצב' ע: שגיב. ד. מצב' ע: שושן אבן. א. מצב' ע: שטיינברג. י) 2(
 .מנהג' ע: יבשג. ד. מנהג' ע: שושן אבן. א. מנהג' ע: שטיינברג. י) 3(



 41 

 k l] :هنا أن املرتجم يف مقاب  قوله تعاىل القلورومما يؤكد 

mZ   فهو أوًال قد حول الفاع  ) حةنئذ سةعود( ישוב ואזأورد اللةغ
إىل احلة  ذاتا فجع  املقاب  ) عةدهاسن(من ضمري العظم  ومجع املتكلمني 

ذاته وهو ما خي  متاماً باملعىن ودالئ  قدرة اهللا عز وج   נחשأي الـ  ישוב ואז
 ויהי( )4/4خروب (ورد يف  בכפך למטה ויהיה والتعبري. يف إبراز هذه املعجزة

مبا يؤكد سوء الرتمج  وقلورها عن  )فلار  علا يف يده – בכפו למטה
 .ء ظالٍل يهودي  على األص املعىن وإضفا

ويف هذه اآليا  ورد وصف علا موسى علةه السالم بأ�ا صار  
حة  وهو االسم العام فقد مساها اهللا عز وج  جانًا تارة كما يف 

نظرًا إىل املبدأ  ومساها ثعبانًا مرة كما يف ) 10  والنم 31القلص(
حة  مرة أخرى   مث مساها ىباعتبار املنته) 32  والشعراء107األعراف(

كانت يف ضوام  الثعبان وجالدة   :وقة   باعتبار االسم الذي يعم احلالني
(اجلان ولذلك قال كأ�ا جان

84F

إن احلة  اسم جنس يقع على الذكر  :وقة . )1
(واألنثى واللغري والكبري

85F

2(. 
ويف مقاب  دق  اللفظ القرن  ودق  الوصف وتنوعه وفقًا لك  حال 

للثعبان  مقابالً  נחשمجةع األحوال يستودم املقاب  ومقام جند ركندورف يف 
  10النم (للجان يف  مقابالً و ) 32والشعراء  107األعراف(يف 

                                                 
 .10  ص6ب: أبو السعود. 173  ص3ب: البةضاوي) 1(
 . 58  ص3ب: الزخمشري) 2(
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 ,استودمها مقابًال لالسم العام للحة ) 20طه (  وهنا يف )31القلص
 .وهو ما أضاع دالل  التنوع القرن 

يف   נחשجنده عند بن مشش حةث استودم نفس اللفظ  هنفسو األمر 
 .ف  املواضعكا

يف حني جند ريفلني يستودم تعبريا  متنوع  لةوحي بوجود تنوع يف 
بةنما يف مقاب  لفظ اجلان يف  .נחשاستودم املقاب  ) 20طه(األص  ففي 

كأنه صار ( נחש היה כמוاستودم املقاب  ) 31  والقلص10النم (
بني املشبه  ء بالفارق؛ أي أنه استودم صةغ  التشبةه كمحاول  لإلحيا)ثعباناً 

استودم مقاب  الثعبان ) 32   والشعراء107األعراف(بةنما يف . واملشبه به
ل  من األفاعي السام  رأسها ُمثلث الشك  ذا لةف(الذي يعين  צפעוניلفظ 

 נחשים) (8/17إرمةا ( كما يف   )viperidaeسنان كبريتان تنفثان السم 

  .)86F1()59/5إشع (و) 11/8شع إ(ويف ) حةا  أفاعي צפעונים
وهو بذا حياول اإلحياء بوجود فارق وإن مل يتمكن من نق  املعىن 
. املراد بدق  إال أن احملاول  حتمد له يف مراعاته لتنوع الوارد يف النص القرن 

 .ريفلني خالفاً لركندورف وبن مشش ومن هنا تظهر دق 

                                                 
 .צפעוני' ע: שגיב. ד. צפעוני' ע: שושן אבן. א. צפעוני' ע: שטיינברג. י) 1(
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 [o p q r s t u v w x y Z 
 ] ٢٢ :طه[

 לך זה, נגע בלי לבנה ותוציאה, זרועך תחת ידך את שים :ركندورف

 .)87F1( !השני האות
ֹ אֱ וֶ  :نـريفلي  .)88F2( ינִ שֵ  תאֹו, העָ רָ  ילִ ּבְ מִ  הנָ בָ לְ  הָאצְ יָ וְ  �יקֶ חֵ  לאֶ  �דְ יָ  ףס

 כשלג לבנה תהיה, שתוציאנה ולאחר בחיקך ידך שים ועתה :بن شمش

)P)89F3 שתיפגע מבלי
P . 

إىل جنبك حتت العضد؛  o p q rZ]  :التفسير
كما أن جناحي   ,أدخلها حتت عضدك فإن جناحي اإلنسان جنباهأي 

العسكر ناحةتاه مستعار من جناحي الطائر  مث توسع فةه فأطلق على الةد 
وأمره اهللا بذا لةقوى جأشه ولتظهر له . وعلى العضد وعلى جنب الرج 

 :جواب األمر  وقوله) s( :قوله تعاىل. هذه اآلي  العظةم  يف الةد

)t (الضمري فةه  حال من)u v w ( متعلق مبحذوف أي كائن  من
 :ألن السوء هو الرداءة والقبح وكىن به عن اليص  قة  ؛غري عةب وقبح

 .)90F4(سمشخرجت بةضاء تشف وتضيء كأ�ا 

                                                 
 . 180' עמ: רקנדורף) 1(
 . 320' עמ: ריבלין) 2(
 . 187' עמ: שמש בן) 3(
: البةضاوي. 11  ص6ب: أبو السعـود. 325  324  ص 7ب: أبو حةان. 59  ص3ب: الزخمشري) 4(

 . 173  ص3ب
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استودم ركندورف مقاب  األمر بالضم وهو األمر بإدخال الةد حتت 
ريب من دالل  واملعىن ق ,זרועך תחת ידך את שיםالعضد استودم التعبري 

األص  هنا  خاص  وأنه التزم بذكر اجلناح بأنه العضد والذراع خالفاً 
واستودم مقابلها لفظ  ,للجةب اليت ورد ذكرها يف سوريت النم  والقلص

. تعين اجلزء املمتد يف اإلنسان من الكتف وح  الةد זרועألن لفظ  ؛חיק

الضمري للةد  رغم أن) s t(لكن نالحظ أن املرتجم يف قوله تعاىل 
حةث حّول الضمري ) خترجها( ותוציאהوهي الفاع   جنده يستودم املقاب  

) 4/6خروب (إىل موسى علةه السالم  وذلك اعتمادًا على ماورد يف 
ويف هذا إخالل جبزء من املعىن ألن إسناد الفاعلة  . )مث أخرجها – ּהאָ צִ ֹוּיוַ (

ن أخطأ نتةج  األثر الةهودي فاملرتجم وإ. للةد يوحي بعظم املعجزة وقوتا

 s t u( :إال أنه أدرك دالل  قوله تعاىل. الذي يضفةه على ترمجته

v w  ( لـواستودم )بةضاء دون برص( נגע בלי לבנהاملقاب   )لسوءا(  
وذلك اعتماداً على من قال إن املراد الكناي  عن اليص وغريه من األمراض 

 املقاب  -وهي نكرة-) x y(مث استودم مقاب  قوله تعاىل . السةئ 

عددًا من  يعرفها باذاء وكأنه حيل حةث) x  y( השני האות
نكرة لكو�ا ثا  املعجزا  ) أخرى(املعجزا   رغم أن األص  استودم 

 .فرتمجته با قاصرة عن معىن األص  غري ملتزم  به. فالتعريف خيالف األص 
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و املقاب  املباشر وه) للضم( ידך ואסוף أما ريفلني فاستودم املقاب 
 –حضن(وهو يعين  חיקباملقاب  ) جناحك(إال أنه استبدل . للمعىن
وقد خلط املرتجم بني هذه اآلي  وبني . )داخ  –وسط –كنف  –حجر

 Á ]: وقوله تعاىل  ]٣٢:القلص[ l  k  j  iZ] قوله تعاىل 

Â ...Z ]راد مبا خي  املعىن امل  חיקستودم مقابلهما لفظ للذين اا] 12:نم ال
 ויצאהولكنه من ناحة  أخرى التزم بكون الةد البةضاء هي الفاع  . هنا

 אות )ني  أخرى(والتزم بالتنكري يف . רעה מבליوالتزم مبقاب  السوء   לבנה

الةد أصابا اليص دون أن يشعر (إىل أن ) 2(وأشار يف هامشه رقم . שני
وهذا اذامش . )91F1( כאב כל הרגיש לא אך מצורעת היתה היד) موسى بأمل

يسيء للنص ألن األص  مل يرد به مث  هذا املعىن  ب  كىن النص عن عدم 
 ).من غري سوء(الضرر بقوله تعاىل 

حةث استودم نفس الفع   ידך שים ועתהأما بن مشش فجع  املقاب  
فأورد اللفظ ) جةبك(كما أخطأ يف مقاب  لفظ . الذي استودمه ركندورف

كما . هنا) جناح(إدراك لدق  اللفظ القرن  مثلما فع  ريفلني دون   חיק
سار على �ج ركندورف فجع  الفاع  هو موسى علةه السالم ولةس الةد 

ورد يف العهد  כשלג לבנה תהיהمث أضاف من لدنه التعبري . תוציאנה ذاتا
وإذا يده  – כשלג מצורעת ידו והנה() 4/6خروب (القد، يف قل  موسى 

                                                 
 . 320' עמ: ריבלין) 1(
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والنم   ,31القلص(ضاف هذا التعبري يف وقد أ  )برصاء مث  الثلج
 .فهذه إضاف  لإلساءة لألص . )10

إىل  من األص  قريبفهو ) دون أن تلاب( שתיפגע מבליوأما التعبري 
ظالًال يهودي   يلكن الرتمج  بلف  عام  قاصرة عن املعىن وتضف. حد كبري

) 4/6خر (وقد أشار املرتجم يف اذامش إىل موضع . على النص القرن 
ومل . وكأنه يريد القول إن النص القرن  مقتبس من التوراة  حاشاه يف ذلك

دون مراعاة للتدرب القرن  ) x  y ( :  ب  حذف قوله تعاىلايكتف بذ
,  باملعىن  فرتمجته غري ملتزم  باألص يف وصف املعجزا   وهذا يعد إخالالً 

 ידך ואסוף :حو التاىلولع  الرتمج  املقرتح  هى تعدي  ترمج  ريفلني على الن
  ..רעה מבלי לבנה ויצאה זרועך אל
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[¥¤£¢¡*«ª©¨§Z]٢٥-٢٤: طه [. 

 הרחב! אדוני: משה ויאמר. מאוד הוא תועה כי, פרעה אל ךל :ركندورف

 .)92F1(ילב את נא
ֹ רְ ּפַ  לאֶ  �לֵ  :ريفلين ֹ וַ : "הרָ מְ הִ  יּכִ , הע  לקֵ הָ וְ . יבִ בָ לְ  ילִ  היבָ חִ רְ הַ , יהַ �אֱ : ראמֶ ּי

)P)93F2 יתִ וָ צְ מִ  ילַ עָ מֵ 
P. 

".  המתפרץ החוטא פרעה אל אותך שולחים אנו כי"... :بن شمش

)P)94F3 לבי הרחב! ריבוני: "ויאמר משה ויתפלל
P. 

تعلة  لألمر أو لوجوب املأمور به؛ أي  Z¥ ¤]  :التفسير
د يف التكي والعتو والتجي ح  جتاسر على العظةم  اليت هي جاوز احل

ملا أُمر مبا أُمر  ª  «* ® ¯  °Z © ¨ §] . دعوى الربوبة 

 :به من اخلطب اجللة  تضرع إىل ربه عز وج  وأظهر عجزه بقوله

[£ ¤ ¥ ¦ § Z ]وسأله تعاىل أن يوسع  ]١٣: الشعراء
مع انتظام الكالم بدو�ا تأكةد لطلب الشرح ) يل(ويف زيادة كلم  . صدره

ويف تقدميها وتكريرها . ا ثانةاً وتفسريمه ,والتةسري بإبام املشروح واملةسر أوالً 
ن املطلوبني وفض  اهتمام باستدعاء مإظهار مزيد اعتناء بشأن ك  

حلوذما له واختلاصهما به؛ ألنه تكرير للمعىن الواحد عن طريق اإلمجال 
                                                 

 . 180' עמ: רקנדורף) 1(
 . 321, 320' עמ: ריבלין) 2(
 . 187' עמ: שמש בן) 3(



 48 

(والتفلة 
95F

1(  [² ³ ´ µ Z  ويف تنكري العقدة وإن مل يق  عقدة
مل يطلب الفلاح  لسا  أنه طلب ح  بعضها إرادة أن يفهم عنه جةداً  و 

صف  للعقدة  كأنه قة  عقدة من عقد لسا   ) µ ´. (الكامل 
وتنكريها إمنا يفةد قلتها يف نفسها ال قلتها باعتبار كو�ا بعضًا من 

(الكثري
96F

2(. 

التزم ك  من ركندورف  Z¢ £ ¡] :يف مقاب  قوله تعاىل
صةغ  بةنما جند بن مشش يستودم . פרעה אל לךوريفلني باألمر املباشر 

ألننا مرسلوك إىل ( פרעה אל אותך שולחים אנו כיاخلي ولةس األمر املباشر 
ختلص هو إذ األمر هنا إمنا  ؛وهذا املعىن قلر عن دالل  األص . )فرعون
املقلود من متهةد املقدما  السالف   وفل  عما قبله من األوامر إيذاناً  إىل

(الكيى وادعه إىل عباديتاذهب إلةه مبا رأيته من اآليا   :بأصالته؛ أي
97F

3(. 

 .فجاء  ترمج  بن مشش قاصرة هنا عن معىن األص 

                                                 
. 12  11  ص6ب: أبـــــو الســـــعود. 328  327  ص7ب: أبـــــو حةـــــان. 61  60  ص3ب: الزخمشـــــري) 1(

 . 174  173  ص3ب: البةضاوي
 .السابق نفسه: البةضاوي. السابق نفسه: أبو حةان. 61  ص6ب: الزخمشري. 12  ص 6ب: أبو السعود) 2(

 .11  ص 6ب: أبو السعود) 3(
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فقد سبقت اإلشارة إىل قول املفسرين  Z¤ ¥] وأما قوله تعاىل 
وقة  هو جتاوز احلد يف . إن الطغةان هو جتاوز احلد يف التكي والعتو والتجي

(العلةان 
98F

1(. 
والذي يعين  תעה  ويف مقاب  هذا املعىن يستودم ركندورف الفع 

 - زاغ –) عن سواء السبة (احنرف –احتار –حار –تشرد –ض  -تاه(
إشع (و) تاهوا يف اليي  -במדבר תעו) (107/4مزامري (  كما يف )زلّ 

) 44/10حزقةا (و) كلنا كغنم ضللنا - תעינו כצאן כלנו) (53/6
 حني ض  إسرائة  فضلوا - גלוליהם אחרי מעלי תעו אשר ישראל בתעות(

فالدالل  هنا للضالل واخلروب عن جادة اللواب  .)99F2()عين وراء أصنامهم
 بةنما استودم لفظ. إشارة ذذا يف حزقةال وعبادة نذ  أخرى  حةث ورد 

. األصنام  أو كناي  عن عبدةالعلر الوسةط للدالل  على الضالني يف תועים
  األص  العريب ة منواملعىن مل يتطرق لدالل  جتاوز احلد يف العلةان املراد

ومما يؤكد عدم دق  ). ض  -تاه(يف جزء من داللته يعين  خاص  وأن الفع 
) 45طه(فنجد يف ) طغى( للفع ركندورف أنه يستودم أكثر من مقاب  

) 6  والعلق 17والنازعا   43طه (  بةنما يف הזידيستودم املقاب  
مبا يعين . בל את הקשהيستودم التعبري  )الفجر(يف و   שגהيستودم الفع  

 .عدم وحدة املقاب  لديه

                                                 
 . 304ص : الراغب األصفها ) 1(
 . תעה' ע: שגיב. ד. תעה' ע: שושן אבן. א. תעה' ע: שטיינברג. י) 2(
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مترد  -على(لذي يعين وا המרהيف حني استودم ريفلني املقاب  
  وورد يف العهد القد، مبعىن أثار )خالف أمر –شق علا الطاع   -على

) 107/11مزامري(الغضب بسبب التعنت وعدم الطاع  كما يف 
) رب إذكموعلةتم قول ال -אלהיכם יהוה פי את ותמרו) (1/26تث(و
, הרגיז, מרד(أن داللته تعين  )ابن شوشان(وقد ذكر . )78/40مزامري(و

  ولع  املقاب  هنا يقرتب يف داللته من دالل  العلةان املتعمد )100F1()מרה
والتمرد على ما يؤمر به  وهو يقرتب من دالل  جتاوزه احلد يف العتو 

  43طه (الفع  يف ومما يدل على التزام ريفلني أنه استودم هذا . والتجي
 המרהن الفع  أو     خاص )6  والعلق11  والفجر17والنازعا   45

يدل على الوصول يف العلةان ملرحل  إغضاب اآلخر أي جتاوز احلد يف 
 .العلةان

 חטאوالفع   המתפרץ החוטאأما بن مشش فقد استودم هنا التعبري 
) 5/16خر(  كما يف )فسق-اقرتف جرمي  –أجرم–أذنب–أخطأ (يعين 

وي  لألم   -חוטא גוי הוי( )1/4إشع (و) وقد أخطأ شعبك -עמך וחטאת(
وقال أخطأ  إىل  -ליהוה חטאתי ויאמר) (10/16خر (و) اخلاطئ 
 –مترد على –اخرتق(الذي يعين  התפרץ مث استودم الفع  .)101F2()الرب

                                                 
' ע: שגיב. ד. המרה, מרה' ע: שושן אבן. א. המרה, מרה' ע: שטיינברג. י) 1(

 . המרה, מרה
 . חטא' ע: שגיב. ד. חטא' ע: שושן אבן. א. חטא' ע: שטיינברג. י) 2(
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صار  :؛ أي أن املعىن)102F1()28/10صمو (  كما يف )خلع العذار –على
  ورغم أنه ورد يف وهذا املعىن غري واف مبراد األص ). املتمرد ئاملوط(عنده 

  وهذا خمالف خمتلفنياألص  بلفظ واحد فقد عي عنه بن مشش بلفظني 
  خاص  وأن هناك من األفعال ما يقرتب يف ولقواعد الرتمج لدق  األص  

ويؤكد هذا أن بن مشش نفسه يستودم يف . داللته من معىن النص القرن 
) 45طه (بةنما يستودم يف   فقط חוטא املقاب ) 11  والفجر43طه (

؛ המתמרדاملقاب  ) 6  والعلق17النازعا (مث يستودم يف   התפרעاملقاب  
أي أنه مل يلتزم بوحدة املقاب  مثلما فع  ركندورف مبا يوحي بوجود تعدد 
يف األص  العريب ويوقع املتلقي يف حبائ  أخطاء الرتمج  وعدم وحدة 

 .ب املقا

 ª  «* ® ¯ °Z © ̈ §]  :قوله تعاىليف مقاب  و 

وأشار يف هامشه إىل أن  לבי את נא הרחב جند ركندورف يستودم التعبري
وهذا املعىن قريب مما . )حكم  وفهماً  ىنمنحا( ובינה חכמה לי תןاملراد هو 

وسع يل صدري ألعي عنك (( معناه: ذكره بعض املفسرين قال ابن جريج
 ولةنه لفهم خطابك وسع قليب(( :وقال الكرما . ))ةكما تودعه من وح

())وأداء رسالتك
103F

جبعله علةمًا بشؤون احلق وأحوال اخللق حلةماً  :وقة  .)2

                                                 
' ע: שגיב. ד. התפרץ, פרץ' ע: שושן אבן. א. התפרץ, פרץ' ע: שטיינברג. י) 1(

 . התפרץ, פרץ
 .327  ص 7ب: أبو حةان) 2(
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(محوالً 
104F

 תרחיב כי) (119/32مزامري( ورد يف לבי את נא הרחבوالتعبري  .)1

أُْفرُب  -הרחיבו לבבי צרות) (25/17مزامري (  و)ألنك تـَُرّحُب قليب -לבי
واملقاب   .)105F2()ختلله من الضةق(  وذكر شتةنيب أن معناه )قا  قليبضة

رتجم مل يلتزم بوحدة إال أن امل. قريب يف معناه من املراد بشرح اللدر
 נתןوالتعبري ) 125األنعام (يف  לב את הרחיבاملقاب  حةث استودم التعبري 

ذا جنده وب  )1الشرح (يف  לב את לי פתחوالتعبري ) 22الزمر(يف  לב רחב
 .خيرب عن حد االلتزام بوحدة املقاب  يف املواضع املوتلف 

وحرص  לבבי לי הרחיבالتعبري  نفس يف حني جند ريفلني قد استودم
الشرح  والزمر  (كما يف املناظرة   اآليا بوحدة املقاب  يف  معلى االلتزا
 .فهو أكثر التزاماً من سابقه). نح واألنعام  وال

وإن سار على �ج  לבי הרחיבالتعبري نفس م أما بن مشش فاستود
) 1  والشرح125األنعام(ركندورف حةث مل يلتزم بوحدة املقاب  فنجده يف 

 )1هامش(  وإن أشار يف هامشه لسورة الشرح לב הרחיבيستودم املقاب  
مث . الذي استشهدنا به هنا) 25/17مزامري (أن هذا يشبه ما ورد يف  إال

أي وقع  ؛לב את פתחيستودم املقاب  ) 22لزمر  وا106النح  (جند يف 
 .ألقرب للمعىن هنااهو  לבי הרחיב يف نفس األمر ولع 

أما من حةث الرتكةب فنجد ركندورف وبن  ,هذا من حةث املقاب 
ب  حذفاها مبا أخ    يف األص ) يل(مشش مل يهتما بوجود الالم والضمري 

                                                 
 .12  ص 6ب: أبو السعود) 1(
 . הרחיב, רחב' ע: שושן אבן. א. הרחיב, חבר' ע: שטיינברג. י) 2(
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 ¯ ®] :اب  قوله تعاىلوإن ذكرها ركندورف يف مق. بدالل  التقد، هنا

°Z وكالمها   بةنما مل يلتزم با بن مشش يف احلالتني. דברי את לי וישר
  ودالل  التقد، يف اإلمجالقد أضاع دالل  التكرار هنا وهي التفلة  بعد 

 .بن مشش داحلال  األوىل عند االثنني ويف احلال  الثانة  عن
كرار والتقد، يف احلالتني يف حني التزم ريفلني باملقاب  املباشر وبالت

ولع   .فهو األقرب واألكثر التزامًا هنا מצותי מעלי והקל .לבבי לי הרחיבה
 . األكثر التزاما باألص و ترمج  ريفلني هى األقرب 



 54 

 [¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ 
Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í Î * Ð Ñ Ò Ó Ô 

Õ Ö × Ø Ù Z ]٤٨ – ٤٧: طه[ 
 בני את אתנו שלח, אנחנו אלהיך וחישל: ואמרו אליו לכו :ركندورف

 להולך ושלום, אדונך מאת באותות אליך באנו הן!  לענותם תוסף ואל ישראל
 עורף אלינו והפונים בנו כזבים המדברים כי, לנו גלה גם* .הטובה בדרך

(יוסרו
106F

1(. 
ֹ וַ  םיהֶ נֵ שְ  יולָ אֵ  אּובֹוּיָ וַ  :ريفلين  חלַ שְ  הּתָ עַ , י�הֶ �אֱ  ייחֵ לִ שְ  נּוחְ נַ אֲ : " רּואמְ ּי

 לעַ  םלֹושָ וְ , י�הֶ �אֱ  תאֵ מֵ  תאֹוּבְ  י�לֶ אֵ  אנּוּבָ  הּנֵ הִ . םּנֵ עַ ּתְ  לַאוְ  לאֵ רָ שְ יִ  ינֵ ּבְ  תאֶ  נּוּתָ אִ 
ֹ ּבְ  �לַ הָ  רשֶ אֲ  לּכָ   ֲאֶשר ָּכל ַעל יָחּול ָהעֹנֶש ִּכי, ָאזְנֵינּו לּוּגָ  רבָ ּכְ  ןכֵ ָא*.יםרִ ישָ מֵ  חרַ א

 .)107F2(" עֶֹרף ַוּיִֶפן ִּכֵחש
 את שלח. ריבונך שליחי אנו לו תאמרו כה אליו בבואכם: شمش بن

 ברכת עם מריבונך אות לך הבאנו. חייהם את תמרר ואל, ישראל בני את, עמנו
 באותותינו המכחש כי לנו נתגלה זאת עם יחד אולם. הישר בדרך למודרך שלום

(ייענש והסוטה
108F

3(. 
لوصول إلةه بعدما تةانه الذي هو عبارة عن اإأمر ب) فأتةاه( :التفسير

باعتبار تعلةله مبا  )ال ختافا(أُمرا بالذهاب إلةه فال تكرار  وهو عطف على 

أمر بذلك حتقةقًا للحق من أول األمر  º » ¼Z ¹] . بعده
                                                 

 . 181'עמ: רקנדורף) 1(
 . 322' עמ: ריבלין )2(
 . 188' עמ: שמש בן) 3(
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حتقريًا له ) ربك. (أي وخاطباه. لةعرف الطاغة  شأ�ما ويبين جوابه علةه

 ¿ ¾ ½] .  وإعالمًا أنه مربوب مملوك إذ كان هو يدعي الربوبة
À Z   التعرض لعنوان الربوبة  والفاء لرتتةب ما بعدها على ما قبلها

واملراد باإلرسال إطالقهم  ,ه مما يوجب إرساذم معهما ربِّ فإن كو�ما رسوَيل 

أي بإبقائهم على ما كانوا علةه من  Á Â Z] . من األسر والقسر
ألعمال اللعب  العذاب؛ فإ�م كانوا حتت ملك  القبط يستودمو�م يف ا

وتوسةط حكم اإلرسال بني بةان رسالتهما وبني ذكر اليء بآي  . الفادح 
ن توين األمر على مدال  على صحتها إلظهار االعتناء به مع ما فةه 

فإن إرساذم معهم من غري تعرض لنفسه وقومه بفنون التكالةف  ؛فرعون
  املشق ؛ وألن يف الشاق  كما هو حكم الرسال  عادة لةس مما يشق علةه ك

. اآلي  نوع طول فتأخري ذلك خم َّ بتجاوب أطراف النظم الكر، يءبةان جم

 [Ä Å Æ Ç È Z  ما يدل على صدقهما يف إرساذما  اذكر أي
إلةه  فهذا تقرير ملا تضمنه الكالم السابق من دعوى الرسال  وتعلة  لوجوب 

قق رسالتهما ويقررها فإن جمةئهما باآلي  من جهته تعاىل مما حي ؛اإلرسال
وإظهار اسم الرب يف موضع اإلضمار مع . مرمهاألويوجب االمتثال 

وقة  على . اإلضاف  إىل ضمري املواطب لتأكةد ما ذكر من التقرير والتعلة 
ألن  ؛وتوحةد اآلي  مع تعددها. )فرعون(سبة  التوكةد بأنه مربوب مقهور 

قد جئناك : فكأنه قال ,احلج  املراد إثبا  الدعوى بيها�ا ال بةان تعدد
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 Ê Ë Ì Í] . ن الرسال ممبعجزة وبرهان وحج  على ما ادعةناه 
ÎZ  إما فض  للكالم فالسالم مبعىن التحة  رغبًا به عنه وجريًا على

العادة يف التسلةم عند الفراغ من القول  مسلمًا على متبعي اذدى  ويف 

 Ð Ñ Ò ÓZ]  :هو مدرب متل  بقوله :وقة . هذا توبةخ له

فةكون إذ ذاك خيًا بسالم  املهتدين من العذاب  وفةه ترغةبه يف اتباعهما 

من جه  ربنا ومل  Ð Ñ Ò ÓZ].على ألطف وجه ما ال خيفى
ما  بادرة فرمبا صدر منه يف حق املوحي؛ألن فرعون كانت له  ,ييذكر املوح

أي  Ö × ØZ] الدنةوي واألخروي ) أن العذاب. (ال يلةق به

وفةه من التلطةف يف  ,أي أعرض عن قبوذا Ù Z] :تعاىل بآياته
لع  تغةري  :وقة . الوعةد؛ حةث مل يلرح ثلول العذاب به ماال مزيد علةه

النظم والتلريح بالوعةد والتوكةد فةه؛ ألن التهديد يف أول األمر أهم وأجنح 
(بالواقع ألةقو 

109F

1(. 
وهو فع   – )ةاهفأت(نالحظ أن تلدير اآلي  بالفع  املعطوف بالفاء 

إذ جند ركندورف  ,قد أحدث خالفاً بني املرتمجني –أمر كما أمجع املفسرون
فهو ملتزم هنا باألمر  وإن حذف  ואמרו אליו לכו يستودم صةغ  األمر

 .الكرمي  يمبا خي  بالرتابط بني اآل) الفاء(العاطف 
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) فقاالفأتةاه ( ויאמרו שניהם אליו ויבואוأما ريفلني فاستودم املقاب  
أي استودم صةغ  املاضي عن طريق واو القلب يف حماول  منه للحفاظ على 

قلوب استودامه ومما يؤكد استودام صةغ  املستقب  امل. دالل  الفاء هنا
يف زمن املستقب  مبا يضةع دالل  األمر هنا وإن التزم بلةغ   ויאמרוللفع  
 .املثىن

مع   يام صةغ  احلكوقد سار على هذا املنوال بن مشش حةث استود
عند جمةئكم إلةه ( לו תאמרו כה אליו בבואכםحتوي  األمر إىل صةغ  امللدر 

  وهذه اللةغ  تنحو إىل زمن االستقبال ال إىل زمن )هكذا تقولون له
يف زمن ) ستقولون( תאמרוومما يؤكد هذا استودامه للةغ  الفع    األمر

 .خي  باملعىناالستقبال مع عدم االلتزام بالعطف هنا مبا 

 [º »  ¼Z  مع ) ربك(التزم اجلمةع بالضمري املواطب يف
خذ على يؤ  غري أنه. ריבון, אלהיםودام املقاب  بني تخالف يف اس

  إذ جع  )اإنّ (على التوكةد بالضمري ) رسوال ربك(ركندورف تقدميه للوي 
رتمجني يف حني التزم باقى امل ).رسوال إذك حنن( אנחנו אלהיך שלוחיاملقاب  

 .باألص  يف هذه اجلزئة 

 [½ ¾ ¿ ÀZ  فالفاء هنا للرتتةب والربط الداخلي يف
بةنما جند ركندورف حيذف الرابط هنا مكتفةاً . اآلي  كما سبق القول

بالفاصل  املنقوط   وكذلك فع  ريفلني وإن حاول اإلتةان مبا يدل على 
العاطف أما بن مشش فهو مع حذف ). ناآل( עתהالرتتةب وهو لفظ 
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فجع  بين   )شعبنا بين إسرائة ( ישראל בני את, עמנו את أضاف التعبري
  )شعبنا( עמנו אתإسرائة  بعدما كانوا مفعوًال به يف األص  جعله بدًال من 

أل�ما يف ؛ وهي إضاف  مل ترد يف النص ومل يكن للسةاق أن يتحملها
ل دون حتقةق هذا ني لفرعون دون إثارة ما حيو لواحلديث بال ,معرض التقرب

هنا؛ ) قومنا(أو ) شعبنا(األمر منهما علةهما السالم  ولذا فال حم  لوضع 
ألن هذا سةحول األمر بدًال من كونه إخراب للمؤمنني من حتت سلطان 
الكافر إىل جمرد حترير وطين قومي ذذا الشعب فتو  هذه اإلضاف  بالشحن  

 .الداللة  املستفادة هنا

 [Ä Å ÆZ  ركندورف دالل  التوحةد واإلفراد لآلي  مل يدرك
رغم أن األص  يتعلق  אותות ب  أتى باملقاب  مجعاً  –حسبما ذكر املفسرون

 أفال يعدُّ ! بآيتني ومها العلا والةد  فكةف له باجلمع على جمم  القل ؟
هذا خروجًا عن حد االلتزام باألص  إضاع  للمعىن املستفاد هنا؛ وهو 

 .ا باليهان دون تعديد ألنواع هذا اليهانحتقةق الرسال  وإثبات

 [Ê Ë Ì Í ÎZ  التزم ركندورف وريفلني بالعطف يف
 עםيف حني مل يلتزم بذا بن مشش ب  استودم األداة   صدارة هذه اجلمل 

وحذفه للعاطف . )جئناك بآي  من ربك مع حتة  السالم(وصار املعىن ) مع(
 .األص  وخيرب عن حد االلتزام هنام أداة أخرى خي  بدالل  ابالواو واستود

استودم  Ô Õ Ö × Ù ØZ] ويف مقاب  قوله تعايل 
إن من ( יוסרו עורף אלינו והפונים בנו כזבים המדברים כי ركندورف املقاب 
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وهو هنا قد حّول اجلمل  من ). يكذبون علةنا ويعرضون عنا سةعاقبون
ستغراق أو تفةد لال) ذابالع(ف والالم يف واألل) إن(مسة  املؤكدة باألداة اال

  وعلى التقديرين يقتضي احنلار هذا اجلنس يف من كذب وتوىل ,املاهة 
( فوجب يف غري املكذب املتويل أن ال حيل  هذا اجلنس أصالً 

110F

إذن . )1
فاملرتجم قد أخ  بالدالل  هنا؛ ألنه استودم الفع  املتجدد احلدوث  بةنما 

 × Ö] ذكر  ا أنه قّدمكم. األص  يستودم االسم الثابت الدائم
Ø Ù Z  مبا يفقد اآلي  جزءًا من داللتها )العذاب(على ذكر  

 .وخيرب عن دق  املعىن والنظم
 כל על יחול העונש כיأما ريفلني فكان حريلًا على االلتزام باألص  

مسة  مع احلفاظ على حةث حرص على التوكةد واال עורף ויפן כיחש אשר
 .بقهالرتتةب فهو أفض  هنا من سا

  )العذاب(ذكر  ركندورف حةث أّخرأما بن مشش فسار على �ج 
ألن ( ייענש והסוטה באותותינו המכחש כיمع حتوي  اجلمل  إىل الفعلة  

مبا يضةع جزءًا مهمًا من دالل    )املكذب بآياتنا واملنحرف عنها سةعاقبون
 .األص  ويفقد النص قوته

التزامًا هنا  إذ شاب  كثروبلف  عام  جاء  ترمج  ريفلني هي األ
 .قلور يف نق  املعىنالركندورف وبن مشش  ترمجيت

                                                 
 . 62  ص22ب: الرازي) 1(
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 [7 8 9 : ; < = > ? @ *B C 

D....  Z]٥٤ – ٥٣: طه[ 
: ויאמר*  למינהו פרי כל לכםU ויוציאU, השמים מן מים UויורדU...:ركندورف

 .)111F1( למתבוננים אות זה!  בהמתכם את מהם והאכילו, אכלום
 יםחִ מָ צְ מִ  יםחִ מָ צְ , יםינִ מִ  םהֶ ּבָ  Uיאצִ ֹוּנוַ U. םיִ מַ  םיִ מַ ּשָ הַ  ןמִ  Uדרֶ ֹוּיוַ U ...:ريفلين

 .)112F2( תנֹובּוּתְ  ישֵ נְ ַאלְ  תאֹו הזֶ ּבָ  ןכֵ ָא, םיכֶ נֵ קְ מִ  עּורְ ּו לּוכְ אִ *  יםנִ שֹו
 מהאדמה ידיהם על Uומוציא U,השמים מן מים UמורידU והוא... :بن شمش

 לאנשי אותות אלה בכל. למיקנכם מרעה עם, למאכל שונים צמחים סוגי

(תבונה
113F

3(. 

 ;]  ]٥٣: طه[ 2Z 1 0 / .]  :التفسير
<Z ]وإمنا التفت إىل   حتت احلكاي خدا) أَنَزلَ (عطف على  ]٥٣: طه  

التكلم للتنبةه على ظهور ما فةه من الدالل  على كمال القدرة واحلكم  
يذان بأنه ال يتأتى إال من قادر مطاع عظةم الشأن تنقاد ألمره وتذعن واإل

وفةه ختلةص أيضًا بأنا حنن نقدر على مث  هذا . ملشةئته األشةاء املوتلف 
(أحد  ةوال يدخ  حتت قدر 

114F

4( . 
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ويف مقاب  دالل  االلتفا  هنا جند ركندورف مل يلتزم باألص  حةث 
وكذلك احلال . )واخرب...وانزل( ויוציא....ויורדل الضمائر كلها للغةب  حوَّ 

ومها بذا قد أضاعا دالل   .)وخمرب...زلمنَ ( ומוציא...מורידلدى بن مشش 
ومل يكتف بن مشش بذا ب  . االلتفا  السابق ذكرها مبا خي  باملعىن لديهما

إىل االمسة  ) اْرَعْوا, ُكُلواْ (ل اجلمل  من الفعلة  حذف فع  األمر التايل وحوَّ 
مبا خي  بدالل  األص  ) ألنعامكم ومرعىللطعام ( למיקנכם מרעה עם מאכלל

 .هنا
مبا يعين  ונוציא...ויורדتفا  يف األص  ليف حني التزم ريفلني باال

  كما حرص على نسق اجلمل  الفعلة  يف األص  هنا األص دالل  إدراكه ل
 .ن معناهترمجته ملتزم  باألص  قريب  مجاء  ومن مث  מקניכם ורעו אכלו
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 [N O P Q R S T U Z ]٥٥: طه[ 

 הן*  האחרון ביום יוציאכם ומקרבו ישיבכם עפר ואל יצרכם מעפר :ركندورف

(...,אותותינו כל את הראינוהו
115F

1(. 
 תרֶ חֶ ַא םעַ ּפַ  םכֶ יאֲ צִ נֹו ִמֶּמּנָהּו, םכֶ יבְ שִ נְ  ּהכָ ֹוּת לאֶ וְ , םכֶ נּורְ צַ יְ  הּנָ ּמֶ מִ  :ريفلين

(....,םּלָ ּכֻ  ינּותֵ תֹואֹו הּואֵ רְ ּנַ וַ * 
116F

2(. 
 עוד נוציאם וממנה נחזירם ואליה יצרנום האדמה מן אשר :بن شمش

(...אותותינו כל את לפרעה שהראינו לאחר אולם. פעם
117F

3(. 
مع أ�ا نيا  ) هىأولى الن( :بـوختلةص كو�ا نيا  ذم  :التفسير

كم ةأي يف ضمن أب N O Z]  . باعتبار أ�م املنتفعون بانيللعامل
ندم علةه اللالة والسالم منها فإن ك  فرد من أفراد البشر له حظ من 

وقة  املعىن خلقنا أبدانكم من النطف  املتولدة   خلقه علةه اللالة والسالم

باإلمات  وتفريق  P QZ]. من األغذي  املتولدة من األرض بوسائط
املديد  للدالل  على االستقرار) إىل(على كلم  ) يف(وإيثار كلم  . األجزاء

بتألةف أجزائكم املتفتت  املوتلط   R S T UZ] . فةها
بالرتاب على اذةئ  السابق  ورد األرواح إلةها  وكون هذا اإلخراب تارة أخرى 
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وإن مل يكن على �ج التارة   باعتبار أن خلقهم من األرض إخراب ذم منها
(الثانة 

118F

1(.  
هللا عز وج   باعتباره ويف مقاب  هذا املعىن وكون الضمائر تعود على ا
وباعتبار االلتفا  يف  ,األوحد القادر على فع  هذه األمور ال شريك له

اآلي  السابق  إىل ضمري العظم  مع كون احلديث جلمةع السامعني ولةس 
جند مقاب  هذا . الناس بذا أللباب فقط ح  وإن كانوا هم أوىلألويل ا

مائر من ضمري نون العظم  إىل حةث حّول الض اً املعىن لدى ركندورف خمتلف
ويف هذا إضاع  للمعىن؛ وكأن الكالم على لسان  ,ضمري املفرد الغائب

باعتبار أن هذه األمور كلها . موسى ولةس خطابًا من اهللا عز وج  مباشرة
  مث يعود יוציאכם  ישיבכם  יצרכםضمن قدرة اهللا عز وج  فنجد املقاب  

مبا يفقد النص  .הראינוהו) ولقد أريناه( إىل ضمري العظم  يف اآلي  التالة 
متاسكه ويوحي بأن موسى ينبئ القوم بقدرة اهللا علةهم دون مراعاة لدالل  

ل الضمري ومل يكتِف بذا ب  حوَّ . االلتفا  واالتساق الداخلي يف اآليا 
ةه لرغم أن األمر إشارة خللق ندم ع) من تراب( מעפר إىل لفظ) منها(يف 

دون مراعاة لرتابط اآليا  باإلحال   עפרقّدر حمذوفًا وهو السالم؛ أي أنه 
كما مل ينتبه . إىل لفظ األرض الوارد يف اآلي  السابق ) منها(بالضمري 

إىل ( עפר ואל  فاستودم املقاب  )إىل(ودالل  ) يف(الل  للفارق بني د
ل مقاب  كما حوَّ . فهو يفقد النص جزءًا من بالغته وجزال  نظمه) الرتاب

وال شك أن املرتجم هنا . )يف الةوم اآلخر( האחרון ביוםإىل ) ارة أخرىت(
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خرب عن حد األمان  والدق  يف النق ؛ ذلك أن املراد اإلخراب يف هةئ  
خمتلف  عن هةئ  اخللق األوىل وأشارة لعملة  اخللق واإلخراب األوىل وهو 

ولكن . انإخراجهم من األرض عند اخللق  ولةس املراد جمرد ذكر ظرف الزم
 بنفس) 2(تضح لنا من هامشه رقم املرتجم فهم النص بذا الشك  ي تعمد

هذا هو أسلوب محمد في جعل كالمه ((: والذي يقول فةه اللفح 
أي أن املرتجم حّول الضمائر هنا  ؛))ءوأفكاره على لسان سائر األنبيا

  ولةس موسى علةه تكلم هو حممد صلى اهللا علةه وسلمباعتبار أن امل
وهو بذا يتدخ  يف النص وحيمله ما مل يرد به لةؤكد رةيته . اللالة والسالم

خاص  وأنه خالل اآلي    االستشراقة  املعادي  للرسول صلى اهللا علةه وسلم
فهذا يُعد  صلى اهللا علةه وسلمالسابق  واآلي  احلالة  مل يرد ذكر للرسول 

 .الكر، القرن  بالنظم خةان  لألمان  وجهالً 
مقاب  هذا جند ريفلني ملتزمًا باألص  إذ حافظ على الضمائر  يف
والتزم بالضمري العائد يف صدارة اآلي  . נראהו ,נוציאכם ,נשיבכם, יצרנוכם

فهو يعود على األرض اليت سبق ذكرها يف اآلي  السابق   كما تنبه  ממנה
ملعىن يف حماوًال احلفاظ على ا תוכה ואל) فةها(للدالل  املرادة من استودام 

  فهو أكثر دق  هنا אחרת פעם) تارة أخرى(كما حافظ على معىن . األص 
 .اظاً على معىن األص  ونظمهفوح

ير؛ أما بن مشش فنجده يتالعب بالضمائر كذلك لكن على حنو مغا
فعاد  הראינו ,נוציאם, נחזירם, יצרנום )لبابأويل األ(إذ قلر الضمائر على 

 يق  به أحد من لسابق  رغم أن هذا مما ملبالضمائر على �اي  اآلي  ا
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مات  واإلعادة أمور ختتص باخللق عام  خاص  وأن اخللق واإل  املفسرين
وهو ما مل يدركه . مؤمنهم وكافرهم دون فارق أو متةةز بةنهم يف هذا األمر
وأما الضمري يف . املرتجم ففقد جزءًا من املعىن بذا التدخ  يف األص 

 האדמה מן אשר دم مقابله اللفظ املظهر دون املضمرصدارة اآلي  فاستو
 ب  استودم  )إىل(وبني ) يف(يفهم الفارق بني ومل  .)الذي من األرض(

إال أنه كان أفض  من . مبا خي  جبزء من دالل  النص كذلك )إلةها( ואליה
وهو بذا قد . פעם עוד )تارة أخرى(ركندورف حةث حافظ على مقاب  

وبالتايل تكون . ومن مث فهو غري ملتزم هنا  األص   داللأضاع جزءًا من 
 .ترمج  ريفلني هي األفض  هنا واألقرب للمعىن



 66 

 [[ \ ]  ̂_ ` a b Z ]٧٠: طه[ 

 באלהי אנחנו מאמינים: ויאמרו פניהם על המכשפים ויפלו :ركندورف

 )119F1(!ואהרן משה
ֹ וַ , יםוִ חֲ ּתַ שְ מִ  יםפִ ּשְ כַ ּמְ הַ  לּוּפְ ּיִ וַ  :ريفلين ֹ הֲ ַא יהֵ א�ּבֵ  ּוּנמַ אֱ הֶ : "רּואמְ ּי ֹ ּו ןר  השֶ מ

" )120F2(. 
 מאמינים אנו: "ויאמרו המכשפים השתחוו קרה שכך ולאחר :بن شمش

 .)121F3("ואהרן משה של בריבונם

تأخري موسى علةه السالم  a b Z ̀ _] : التفسير
وقد جوز أن يكون ترتةب كالمهم . عند حكاي  كالمهم لرعاي  الفواص 

وإما للمبالغ  يف االحرتاز   رون علةه السالما سن هأيضًا هكذا إما لكي
موسى  رىبقد عن التوهم الباط  من جه  فرعون وقومه حةث كان فرعون 

علةه السالم  فلو قدموا موسى علةه السالم لرمبا توهم فرعون وقومه من أول 
(ذاته) فرعون(األمر أن املراد بالرب هو 

122F

ن بدأهم مبن لةس أفض  دال إ. )4
  وذلك أن اآلي  مل تظهر على اهار قوة االقتناع باحلج  واإلميان بعلى إظ

يد هارون  ومل يكن هو الغالب  ولةس يف تقد، موسى الذي لقفت علاه 

                                                 
 .181 'עמ: רקנדורף) 1(
 . 323 ' עמ: ריבלין) 2(
 . 189' עמ: שמש בן) 3(

: أبــو حةــان. 87  86  ص 22ب: الــرازي. 29  28  ص6ب: أبــو الســعود. 179  ص3ب: البةضــاوي) 4(
 . 358  357  ص 7ب
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ما صنعوا شيء يلفت ألنه هو األص   أما تقد، من ال دخ  له يف املعجزة 
ي فف. اليت علةها نمنوا فهو األمر الالفت؛ ألنه جاء على خالف األص 

تأكةد اإلميان مبوسى علةه السالم صاحب  :أوالمها ,هذا التقد، فائدتان
أن  :وثانةتهما  املعجزة  حةث اهتموا بإبراز إميا�م مبن هو دونه يف الفض 

يدل بذا التقد، الذي ورد على خالف األص  على هول املفاجأة وقلب 
فكان قلب احلقةق   .االعتقاد من الوثوق الكام  بالنلر إىل اذزمي  املطلق 

يف التعبري للدالل  على قلب احلقةق  يف االعتقاد  وبذلك تناسب هذا 
(موضوعاً مع حالتهم النفسة و التقد، شكالً 

123F

1(. 
ويف مقاب  هذا املعىن جند ركندورف مل يلتزم بنسق اآلي  ب  صاغها 

 באלהי ذكر موسى على ذكر هارون بدون تقد، أو تأخري؛ أي أنه قّدم

 ؛مبا يعين أنه قد أضاع دالل  التقد، املستفادة من األص  هنا. אהרןו משה
  )نمنا(لقوله تعاىل  مقابالً  מאמיניםكما أنه استودم صةغ  املضارع  

فاألص  ماض دالل  على حتقق األمر يف حني يورده املرتجم خالفًا للمعىن 
عجزة مبا منون قب  حدوث املاحلال تشري إىل أ�م مؤ  املراد هنا ألن صةغ 

) سجداً (باإلضاف  لكون املرتجم قد حذف مقاب  . خيرب عن دالل  األص 
 -سجد –خر ساجدا(الذي يعىن  פניו על נפלاملباشر واكتفى بالتعبري 

) 122  121األعراف(  وذلك خالفًا لللةغ  اليت استودمها يف )ركع
ولع  صةغ  األعراف أكثر دق  مما   ויאמרו וישתחוו המכשפים ויקדו

                                                 
 .175  174ص : عبد اجلواد حممد طبق. د) 1(
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كما أن تعدد اللةغ لديه رغم وحدة األص  يف احلالتني . استودمه هنا
خيرجه عن حد االلتزام ويوحي للمتلقي باختالف اللةغ يف األص   رغم 
أن وحدة اللةغ يف األص  يف بعض املواضع واختالفها يف مواضع أخرى 

ر لواحدة يف صو النص على إيراد احملادث  ا دلة  على الياع  اللغوي  وقدرة
املرتجم مبا  مل يلتزم بهوهو ما . البالغ  القرننة  خاص متعددة وهو من قمم 

مبا خي  بتنوع األداء القرن  خاص    دق  واألمان  يف الرتمج خيرجه عن حد ال
(يف ظ  الرأي القائ  بأنه رمبا يكون السحرة قد قالوا القولني على فريقني

124F

1(. 
األص  حةث حافظ على التقد، أما ريفلني فكان أكثر دق  والتزامًا ب

  كما حرص على ומשה אהרן באלהי האמנו والتأخري كما يف األص 
إال أنه اتفق مع . يف األعراف ااستودام نفس اللةغ  اليت استودمه

وهو مقاب  قاصر ) لربا( مقابًال كلم  אלהיםركندورف يف استودام لفظ 
وبرغم قلور املعىن . ص أي أنه فقد جزءًا من دالل  األ ؛عن دالل  الربوبة 

 .جزئةاً لديه إال أنه ملتزم باألص  فهو أفض  هنا من سابقه
أما بن مشش فقد سار على �ج ركندورف سواء يف عدم التقد، أو 

أخر ذكر هارون وذلك على نسق حةث يف استودام صةغ  احلال 
 ואהרן משה של בריבונם מאמינים אנו )48 الشعراء(و) 122 األعراف(

كما أنه استودم صةغ  . من إظهار التنوع الوارد يف اللةغ  األصلة  بدالً 
 הכריזו) سجداً (يف األعراف مقاب  قوله تعاىل  هخمتلف  عما استودم

مبا يعين وقوعه يف نفس القلور لدى . ומשתחווים נופלים כשהם הקוסמים
                                                 

 .السابق نفسه : أبو حةان) 1(
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ركندورف ويضةع اللمح  البالغة  هنا  ولكنه من جه  أخرى التزم مبقاب  
فهو األفض   ومن مث فرتمجته قاصرة عن دالل   ריבון املباشر) الرب(

 .األص 
وبالتاىل فرتمج  ريفلني هي األفض  هنا بعد تعدي  مقاب  الرب لديه 

 .ריבוןإىل لفظ 
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 [. / 0 1 2 Z ]٧٧: طه[ 
 .)P)125F1 לבך יצר ואל ממארב תירא אל ...: ركندورف

  .)126F2(דחָ פְ ּתִ  לַאוְ  �יקּוּבִ דְ יַ  ןּפֶ  אירָ ּתִ  לַא.. .: ريفليـن
 .)P)127F3 ישיגוכם פן תפחד ואל תחשוש ואל... .: بن شمش

ال ختاف أن  :ي؛ أ)ملوسى(اخلطاب من اهللا عز وج   :التفسير
 يواملراد بنف. يدركك فرعون  وال ختشى أن يغرقكم البحر من قبلكم

 :خوفهم من حلاق فرعون بم  يؤيد ذلك قوله تعاىل هنا هو نفي )اخلوف(

 [' ( Z أوًال  ولذا سورع يف إزاحته بتقد، نفةهP

)
128F

4(
P. 

ومن حةث التقد، والتأخري جند ركندورف وريفلني قد التزما به يف 

 2Z 1] فنجده يقدم مقاب    الرتمج   بةنما مل يلتزم به بن مشش

أى أنه يعكس األص  مبا يضةع املعىن  0Z / . ]على ذكر مقاب  
 .من الغرق )اخلشة (من اإلدراك على  )اخلوف(السابق  واذدف من تقد، 

ومن حةث املقابال  جند أن كال من ركندورف وريفلني يف مقاب  
ويضاده األمن . توقع مكروه عن أمارة مظنون  أومعلوم  الذي يعين) اخلوف(

Pويستعم  ذلك يف األمور الدنةوي  واألخروي 

)
129F

5(
P .  יראقد استودما الفع 

                                                 
 . 182' מע: רקנדורף) 1(
 . 324' עמ: ריבלין) 2(
 . 189' עמ: שמש בן) 3(
 .وما بعدها 235ص  16ب : األلوسي. 144  143ص  16ب : الطيى) 4(
 .161  160ص : الراغب األصفها ) 5(
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يف ) 44املائدة (يف وذلك  )للوشة ( مقابالً والذي سبق أن استودماه 

 .j k l m Z]  :قوله تعاىل
وهو يعين  פחדالفع   )اخلوف(يف حني استودم بن مشش مقاب  

وهو يعين اخلوف من   )تةب من –رهب–وج –فرق –خشي –خاف(
 לילה ופחדת) (28/66تث (كما ورد يف    ئ يوشك احلدوثةأمر س

)130F1(P)وترتعب لةًال و�اراً  -ויומם
P .هنا  خاص   )للووف( ملقاب  املباشروهو ا

 פחדمن ركندورف وريفلني قد استودم االسم املشتق منه وهو  وأن كالً 
. P)69املائدة (و) 62البقرة (  يف )للووف( مقابالً 

P مبا جيع  مقاب  بن مشش
 .للدالل  على اخلوف هو األفض  هنا

 وقد استودم له. أى حلاق فرعون بم فهو اإلدراك؛ )الدرك(وأما 
كما . )خمبأ –مرصاد –مكمن –كمني( الذي يعين ַמֲאָרבركندورف املقاب  

 ְמָאֵרב أو أن تكون الكلم  هي. ) فساروا إىل املكمن) ( 8/9يشوع (يف 
 أخبار ثان(  كما يف )مراقب باملرصاد –مرتبص –مرتصد( مبعىن

20/22(P)131F2(
P . ويف كلتا احلالتني فهو مقاب  قاصر عن املعىن األصلي وهو

 .حاق واإلدراكالل
 –ربط –أللق(الذي يعين  הדביקيف حني استودم ريفلني املقاب  

 וידביקו) (20/45 قضى(  كما يف )ختطى –بلغ –أدرك –حلق ب
فهو مالئم للمعىن لكونه يدل على املالحق  . )وشدوا وراءهم -אחריו

                                                 
 .פחד' ע: שגיב. ד. פחד' ע: שושן אבן. א. פחד' ע: שטיינברג. י) 1(
 . מארב' ע: שגיב. ד. מארב' ע: שושן אבן. א. מארב' ע: שטיינברג. י) 2(
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)132F1(P)31/23تك (واإلدراك معاً كما يف 
P . وإن أفرد ريفلني الضمري املفرد هنا

إسرائة  من خالل    إال أن الكالم موجه لبين"ملوسى"باعتبار أن الكالم 
ما مل يدركه وهو   أن الكالم للجمع ولةس للمفرد اخلطاب ملوسى  أي

 .ريفلني هنا بشك  جةد
وهو   )بلغ – ـحلق ب(وهو مبعىن  השיגبةنما استودم بن مشش املقاب  

Pنسان من خري أو شرمالئم للمعىن كذلك لداللته على ك  ما حيدث لإل

)
133F

2(
P 

 .كما سبق القول  -
وأكثر ما يكون   خوف يشوبه تعظةم وهي )اخلشة (وأما مقاب  

(ذلك عن علم مبا خيشى منه
134F

  לב יצרفقد استودم ركندورف املقاب  . )3
فضاق بم األمر  - מאד להם ויצר( )2/15 قضى(ورد يف  צררوالفع  

ألنه يدل على  ؛)للوشة (وهو مقاب  قاصر عن املعىن السابق ). جداً 
Pوالتعسرالضةق 

)
135F

4(
P . املائدة (يؤيد ذلك أن ريفلني سبق أن استودمه يف

أى . ]٦٨: املائدة[ Z¦ ¥ ¤ £ ¢] لقوله تعاىل  مقابال) 68
(  لـ مقابالً كما استودمه كذلك    )اخلشة (أن داللته بعةدة متاما عن دالل  

 ).12هود (ويف ) 127النح  (يف ) ضائق  –يضةق  –ضاق
                                                 

' ע: שגיב. ד. הדביק, דבק' ע: שושן אבן. א. הדביק, דבק' ע: שטיינברג. י) 1(
 .הדביק, דבק

, נשג' ע: שגיב. ד. השיג, נשג' ע: שושן אבן. א. השיג, נשג' ע: שטיינברג. י) 2(
 .השיג

 . 149ص: الراغب األصفها ) 3(
, צרר' ע: שגיב. ד. הצר, צרר' ע: שושן אבן. א. הצר, צרר' ע: שטיינברג. י) 4(

 . הצר
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  وهو غري ) للوشة( مقابال פחדاملقاب   أما ريفلني فقد استودم هنا
الذي هو أدىن مرتب  من  ؛ لكونه يدل على اخلوف)اخلشة (واف بدالل  

 ).اخلشة (
 )اخلشة (وهو غري واف مبعىن  חששبةنما استودم بن مشش املقاب  

لكونه يدل على االرتةاب واخلوف والتوجس أكثر من داللته على 
)136F1(P)اخلشة (

Pالفع   يؤيد ذلك أنه استودم. ب اخلوف  اليت هى أعظم مرات

بةنما  - ] ٦٨: ملائدةا [ Z£ ¢] لقوله تعاىل  مقابال) 68املائدة (يف  חשש
يف قوله ) 44املائدة (يف  )للوشة (وهو املقاب  املباشر  יראاستودم الفع  

  مبا جيع  هذا ]٤٤: ائدةامل[ j k l  mZ] تعاىل 
 .ب  غري واف بدالل  اخلشة  هنااملقا

ومن مث يتضح أن ترمج  هذا اجلزء من اآلي  غري وافة  باملعىن ب  
ولع  أقرب ترمج  التزاماً . قاصرة عنه أحةاناً  خاص  من حةث املقابال 
هى ترمج  ريفلني مع   بالتقد، والتأخري واألقرب من حةث املفردا 

 .والعكس יראبلفظ  פחדاستبدال لفظ 

                                                 
 .חשש' ע: שגיב. ד. חשש' ע: שושן אבן. א. חשש' ע: שטיינברג. י) 1(
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 [4 5 6 7 8 9 : ; Z ]٧٨ :طه [ 
 במצולות וירדו הים ויכסהו, חילו וכל פרעה אחריהם וירדפו :ركندورف

)
137F

1(. 
ֹ רְ ּיִ וַ  :ريفلين ֹ רְ ּפַ  םיהֶ רֵ חֲ ַא ףּד  .)138F2(םּיָ הַ  ןמִ  םּסָ ּכִ  רשֶ אֲ  םּסֵ כַ יְ וַ , יודָ דּוגְ ּבִ  הע

(הים אותם כיסה וחילו פרעה רדפום וכאשר :بن شمش
139F

3(. 
املعىن  : قةو . عون ومعه جنوده ح  حلقوهمر تبعهم ف: التفسير

الباء زائدة واملعىن فأتبعهم فرعون وجنوده أي  :أتبعهم فرعون نفسه  وقة 
أي عالهم وسرتهم من البحر ما سرتهم  )فغشيهم(. ساقهم خلفهم

والتكرار . ؛ أي غطاهم ما غطاهم)غشاهم ما غشاهم(وغطاهم  وقرئ 
ألن مدار  ؛شةهم ما ال يعلم كنهه إال اهللاأي غ ؛هنا للمبالغ  ولتعظةم األمر

(فوةم خروجه عن حدود الفهم والوصفالتهوي  والت
140F

4(.  
ويف مقاب  هذا املعىن جند ركندورف ال يلتزم باألص  من حةث عود 

يأيت  )فأتبعهم( :الضمري  ب  جنده بدًال من ضمري املفرد يف قوله تعاىل
  وهو بذا عطف لفظ اجلنود םאחריה וירדפוباملقاب  العيي بضمري اجلمع 
أي أنه مجع ك  اجلنود ال بعضهم  للجمع؛ כלعلى فرعون مع إضاف  األداة 

يقلر املعىن على مقاب  اإلضاف  هنا حرف الباء مبا وحذف يف . دون بعض

                                                 
 .182 'עמ: רקנדורף) 1(
 . 324 ' עמ: ריבלין) 2(
 . 189 ' עמ: שמש בן) 3(
 . 32  ص6ب: أبو السعود. 93  ص22ب: الرازي) 4(
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وهو مل يكتِف بذا ب  . دالل  واحدة دون تعدد دالالته كما ذكر املفسرون
بإفراد  ויכסהוوجع  مقابله ) فغشةهم(ص  جنده يفرد الضمري الموع يف األ

الضمري املتل  بالفع  قاصرًا إياه على فرعون فقط دون جنده  رغم أن 
بالضمائر  غري ملتزمالغرق مش  اجلمةع ومل ينج منهم ناب  ومن مث فاملرتجم 

 .الواردة يف األص 
لضمري يف صدارة اآلي  قاب  هذا جند ريفلني قد التزم بإفراد اويف م

  وحافظ على مجع الضمري يف الفع  בגדודיוكما التزم بالباء    רדףוי
 .ملتزم باألص  هوف َمثَّ  منو  ויכסם )غشةهم(

عندما (اليت تعين  כאשר أما بن مشش فنجده يبدأ مجلته بإضاف  األداة
مبا خي  بدالل  العطف بالفاء؛ ألن فرعون أتبعهم دون علم مبا ) حةنما –

�ج ركندورف يف مجع الضمري يف احلال  األوىل وقد سار على . سةحدث له
ويف حني . مع عطف اجلند على فرعون وحذف الباء וחילו פרעה רדפום

مبا جيع  ترمجته غري وافة  باملعىن  אותם כיסהالتزم باجلمع يف الشق الثا  
 .وغري ملتزم  باألص 

ل  وما له من دال) غشةهم(ويف الشق الثا  من اآلي  جند تكرار الفع  
حةث استبدل صةغ  التكرار يف  ؛يف اآلي  وهو ما مل يلتزم به ركندورف

وذلك يف حماول  منه لتأكةد فكرة غرقهم    במצולות וירדוاألص  باملقاب  
إّال أن هذه اللةغ  أخفقت يف إظهار املبالغ  وتعظةم األمر وتويله يف 

  إلضفاء طابع باإلضاف  إىل أن املرتجم سعى من وراء هذه اللةغ. النفوس
ومسح  مقرائة  على النص القرن ؛ إذ ورد هذا التعبري يف سفر اخلروب 
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ولفظ ). حجرك  األعماق يفقد هبطوا  - אבן כמו במצולות ירדו() 15/5(
  وهو لفظ حمّم  )عمق -جل  –غمرا  البحر –غمر(يعين  מצולה

 يكن غرض ومل. قاصر عن أداء املعىن املرادب  و   بدالال  مل ترد يف األص 
  ترمجته املرتجم من مث  هذا األمر سوى تأكةد فكرته اليت ذكرها يف مقدم 

من العهد القد،  وذلك رغم شدة  – حاشاه –وهي اقتباس القرنن الكر، 
وهو األمر الذي خيرب عن حد االلتزام واألمان  يف   التباعد بني املعنةني

 . النق 
 כיסם אשר ויכסםكما يف األص    يف حني جند ريفلني قد التزم بالتكرار

 .فهو أكثر دق 
أما بن مشش فسار على �ج ركندورف يف عدم االهتمام بالتكرار يف 

جيع  مبا . הים אותם כיסהاألص  مبا أضاع الدالل  املستفادة منه يف اآلي   
ومن مث تكون ترمج  ريفلني هي األفض  . ترمجته قاصرة عن معىن األص 

 .هنا
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  [G F E D  C L   K  J  I HZ 
 ]٨٠: طه[

 לימין ונשימכם אויביכם מיד הצלנוכם כן! ישראל בני :ركندروف

( ....ההר
141F

1(  
 עלַ צֶ ּבְ  םכֶ לָ  ָּוֵעדּנִ וַ , םיכֶ בֵ יְ אֹומֵ  םכֶ נּולְ ּצַ הִ  רבָ ּכְ , לאֵ רָ שְ יִ  ינֵ ּבְ  יהֹו :ريفلين

 .)142F2( יתנִ מָ יְ הַ  רהָ הָ 
 עמכם וכרתנו, מאויביכם הצלנוכם כי זכרו! ישראל בני :شمشبن 

 .)143F3( .ההר של הימיני בצד ברית

بالنلب على أنه  ]٨٠: طه[ I J K LZ] : التفسير
صف  للمضاف  وقرئ باجلر للجوار؛ أي واعدناكم بواسط  نبةكم إتةان 

؛ أي إتةان موسى علةه رًا إىل السالك من ملر إىل الشامجانبه األمين نظ
ه  أنزل اهللا يف ذلك الوقت علةهم  اللالة والسالم للمناجاة وإنزال التوراة علة

ونسبت املواعدة إلةهم مع كو�ا ملوسى . كتاباً فةه بةان دينهم وشرح شريعتهم
علةه اللالة والسالم نظرًا إىل مالبستها إياهم وسريان منفعتها إلةهم وإيفاء 

 .)144F4()وعدناكم(و )واعدتكم(وقرئ . ملقام االمتنان حقه

                                                 
 . 182' עמ: רקנדורף) 1(
 .324 ' עמ: ריבלין) 2(
 . 189' עמ: שמש בן) 3(
: األلوسـي. 363  ص7ب: أبـو حةـان. 33  ص6ب: أبـو السـعود.   ومابعـدها230  ص11ب: القرطيب) 4(

 .  ومابعدها230  ص11ب: القرطيب. 239  238  ص16ب
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ا جند ركندورف يستودم مقابلها التعبري هن )كما واعدن(ويف مقاب  دالل  
وهو هنا يضةع دالل  اآلي  ). وجعلناكم على ميني اجلب ( ההר לימין ונשימכם
حذف ما يف دالل  املواعدة من تشريف ذم وتذكري باملنافع واآلالء  حةث

وح  إذ كان املرتجم يعتمد على قول من قال . الدنةوي  واألخروي 
إال أن ذكر املواعدة وما فةها من إعالء ) الطوروواعدناكم إتةان جانب (

مل يتمكن املرتجم من نقله هنا فجاء   ,لشأ�م عي موسى علةه السالم
باإلضاف  إىل أن اذدف هنا هو ذكر املواعدة . ترمجته قاصرة عن معىن األص 

ومما يؤكد قلور الرتمج  هنا أن املرتجم . ولةس ذكر جعلهم على ميني اجلب 

 מיד הצלנוכםجع  املقاب   ] ٨٠: طه[ F G  HZ] تعاىل يف قوله 

رغم أن هذا مل يذكره ) من يد -מיד( وهو لفظ افقدر هنا حمذوف אויביכם
خر (أحد من املفسرين  ولكنه أتى به هنا لكون هذا الرتكةب هو ما ورد يف 

  )الذي أنقذه من أيدي امللريني – מצרים מיד ֹוהציל אשר() 18/9،10
. )من أيدي امللريني الذي أنقذكم – מצרים מיד אתכם הציל אשר(

 .فاإلضاف  هنا لإلشعار بوجود تأثري مقرائي على النص القرن 
 ההר בצלע לכם ונִָּוֵעדويف مقاب  هذا جند ريفلني قد استودم صةغ  

 –ختلص –حتدد –تعّني (ومعناه هنا  נועדمن املاضي  נִָּוֵעדوالفع    הימינית
  كما يف )اجتمع –وعد –ضرب موعداً  –دواع –ُوّجه –ُخلص

إذن فاملقاب  . )145F1()وأنا أجتمع بك هناك -שם לך ונועדתי) (25/22خر(
                                                 

 .נועד, יעד' ע: שגיב. ד. נועד, יעד' ע: שושן אבן. א. נועד, יעד' ע: שטיינברג. י) 1(
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 –ضلع( يعين צלעولفظ . هنا حيم  دالل  املواعدة حسب ما ذكره املفسرون
. )146F1()يف جانب اجلب  -ההר בצלע) (16/13 صمو(  كما يف )جانب

أكثر حد ممكن وبالتايل جاء   فاملرتجم هنا حريص على نق  املعىن إىل
 .ترمجته قريب  إىل حد كبري من املعىن هنا

 של הימיני בצד ברית עמכם וכרתנו أما بن مشش فجاء  اللةغ  لديه

وقد استودم للجانب ). وقطعنا معكم عهدًا يف اجلانب األمين للجب ( ההר
  كما )جنب –ضلع –ناحة  –جه  –طرف –جانب( والذي يعين צד لفظ
وهو وإن اقرتب من . )147F2()عن جانب اجلب  -ההר מצד) (23/26مو ص(يف 

املعىن إال أنه يدل على اجلانب املباشر للشيء رغم أن املفسرين ذكروا أن 
(اجلب  لةس له جانب أيسر أو أمين ب  هو على الاز

148F

3(. 
ه  املراد من املواعدة هنا هو قطع العهد بني بين  :والسؤال اآلن
أم أن املراد ذكر الفض  علةهم ومنه النجاة وإنزال التوراة  إسرائة  وبني الرب؟

بأ�ا الوعد وح  قراءة أيب عمرو ) اعدةاملو (وح  لو أخذنا بقراءة ! ؟
(واختارها أبو عبةدة

149F

فاملراد هنا لةس العهد وما حيمله من دالل  مركزي  يف . )4
لرب بأنه إله الفكر الةهودي باعتبار أن العهد املقدس والذي ال ينفلم بني ا

بين إسرائة  وبأن بين إسرائة  هم شعبه املوتار وك  ما يرتبط بذا املفهوم من 
فه  هذا هو ما ذكره النص القرن ؟ أم . إخل...دالال  أمهها فكرة االختةار

                                                 
 .צלע' ע: שגיב. ד. צלע' ע: שושן אבן. א. לעצ' ע: שטיינברג. י) 1(
 .צד' ע: שגיב. ד. צד' ע: שושן אבן. א. צד' ע: שטיינברג. י) 2(
 .السابق نفسه: الرازي) 3(
 .السابق نفسه: األلوسي. السابق نفسه: القرطيب) 4(
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أن املرتجم أراد أن يلبغ النص بلبغ  مقرائة  يهودي  بعةدة متامًا عن مراد 
د املفاهةم الةهودي  والتأكةد على أن ولةس ذا هدف سوى تأكة  األص 
ومن مث فرتمج  بن مشش بعةدة ! مقتبس من العهد القد،؟) حاشاه(القرنن 

وبالتايل تلبح ترمج  . ب  وتضفي على النص ما لةس فةه  متامًا عن املعىن
 .ريفلني هي األفض  هنا
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 [Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 
Õ.. Z  ] 87(طه([ 

(...העם נזמי את לפרוק וינוצו אם כי... . :ركندورف
150F

1(. 
( ...םעָ הָ  ידִ עֲ מֵ  אּשָ מַ  לטֶ נֵ  ינּויִ הָ  יםסִ מּועֲ  םלָ אּווְ .... . :ريفليـن

151F

2(.  
 .)152F3( ...וזהב כסף בכלי עמוסים היינו אך... .: بن شمش

من  وأمحاال من زين  القوم  أيولكنا محلنا أثقاال : املراد هنا :التفسير
أل�ا   ؛ا منهم عند اخلروب وقد مسوها أوزاراً القبط كانوا قد استعاروه حلي

كانت نثاما فإن الغنائم مل تكن حت  بعد  أو أل�م كانوا مستأمنني ولةس 
Pاحلريب  وألن األوزار هي األثقال يف اللغ  للمستأمن أن يأخذ مال

)
153F

4(
P. 

 Ð ÑZ] ويف مقاب  هذا جند ركندورف حيذف قوله تعاىل 
  )زعأُمرنا أن ننْ ( לפרוק צווינוبدله بالتعبري من اآلي  متاماً  ويست ]٨٧: طه[

يدل على ما أمرهم به السامري من نزع الزين  اليت استعاروها  وهذا املقاب 
من القبط وإلقائها يف النار  للنع العج  ولةس على ما أراد النص القرن  

 واملرتجم بذا احلذف خي  باملعىن. أي أنه يأيت بالنتةج  قب  املقدما  ؛قوله
  ورمبا كان من دالال  هنا )األوزار(متاما  كما أنه يضةع ما حتمله كلم  

ببعد الةهود عن فكرة أخذهم ما لةس من حقهم  هذا عن عمد منه لةوحي
 . من امللريني

                                                 
 . 182' עמ: רקנדורף) 1(
 . 325' עמ: ריבלין) 2(
 . 190' עמ: שמש בן) 3(
 .146  ص 16ب : الطيي. وما بعدها 334  ص11ب: القرطيب. 181  ص 3ب: البةضاوي )4(
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حلق    –خزام(يعين  والذي נזם فجع  مقابله لفظ )الزين (أما لفظ 
خر (  كما يف )ين حلق  يف األذن للز  –قرط –كانت توضع يف األنف للزين 

أقراط الذهب  - ובנותיכם בניכם נשיכם באזני אשר הזהב נזמי() 32/2
)154F1(P)اليت يف نذان نسائكم وبنةكم وبناتكم

P .  وهذا املقاب  يعد أضةق دالل
اليت يتزين با  ال لقسم معني    اليت تشري إىل كاف  أنواع احلليمن لفظ الزين

 .الل  املرادةمنها  مبا خي  باملعىن هنا ويضةق الد
مح  (الذي يعين  עמסالفع  ) محلنا(أما ريفلني فقد استودم مقاب  

مةا حن(ويف ) 44/13تك (  كما يف )نق  –مح   –وسق  –شحن  –
13/15(P)155F2(

P .  واستودام صةغ  املفعول هنا باعتبار أن صدور األمر ثملها
 قراءة الضم أى أنه يقرتب بذلك من ؛كان من موسى علةه السالم ذم

)156F3(P)ُمحِّلنا(والتشديد 
P . عبء(والذي يعين  נטלكما أنه استودم لفظ– 

)157F4(P)27/3أمثال (  كما يف )ثق  –مح  –وزر
P  משאضاف  للفظ باإل 

أن املراد األوزار واألثقال   :ذين ذكرمها املفسرون ومهاللإلشارة إىل املعنةني ال
 עדיاللفظ  )ن الزي(كما استودم مقاب   .أن املراد با الذنوب واآلثامأو 

 עדיך הורד) (33/5خر (  كما يف )وغ زين مل –حلي(والذي يعين 

                                                 
 .נזם' ע: שגיב. ד. נזם' ע: שושן אבן. א. נזם' ע: שטיינברג. י) 1(
 .עמס' ע: שגיב. ד. עמס' ע: שושן אבן. א. עמס' ע: שטיינברג. י) 2(
 .السابق  نفسه: القرطيب. السابق  نفسه: الطيي) 3(
 .נטל' ע: שגיב. ד. נטל' ע: שושן אבן. א. נטל 'ע: שטיינברג. י) 4(
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)158F1(P)اخلع زينتك عنك - מעליך
P .املراد من اآلي   لحليوهو املقاب  املباشر ل

 . ق فهو أفض  هنا وأكثر د  الكرمي 
إال أنه  -كما فع  ريفلني- עמסاستودم الفع   أما بن مشش فقد

 Ñ Ò Ó] لقوله تعاىل  مقابال וזהב כסף בכלי استودم التعبري
ÔZ ]كما أنه . كما فع  ركندورف) األوزار(وقد حذف لفظ  ]٨٧: طه

جع   بدال من أ�ا ما يتزين با من حليف  )بالزين (قد وسع املقاب  اخلاص 
اقتباس يف القرنن من  أي ؛وذلك يوحي بوجود تطابق  וזהב כסף כליاملقاب  

 - זהב וכלי כסף כלי) (12/35خر (ورد يف  التوراة  ذلك أن هذا التعبري
يؤيد هذا الغرض لدى املرتجم أن األص  مل . )أمتع  فض  وأمتع  ذهب

يدل  כליيذكر معدن هذه الزين   ومل يذكر تفلةال ذا هنا  ب  إن لفظ 
مبا جيع    وهو بعةد متامًا عن املراد األصلي هنا) األداة أو اإلناء(على 

 .ومن مث فهى قاصرة عن املعىن  مني يهودي  خالل الرتمج  لديه ذا  مضا
وقل  من مراده عند   وبالتايل جند أن ركندورف قد قلر دالل  األص 

يف حني جاء بن مشش باملقاب  األوسع من األص  لةحم  به النص   الرتمج 
يف حني التزم ريفلني . دالال  مقرائة  مل ترد به مبا خي  باملعىن لدى االثنني

 .اما فهو األفض  هناباألص  مت
يف  )للحلي( مقابال עדיاللفظ نفس  يد دق  ريفلني هنا أنه يستودميؤ 

  املقاب  املستودم هنانفس  ني يستودم ركندورفيف ح  )148األعراف (

                                                 
 .עדי' ע: שגיב. ד. עדי' ע: שושן אבן. א. עדי' ע: שטיינברג. י) 1(
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املقاب  الذي استودمه ركندورف  وهو נזםأما بن مشش فةستودم لفظ 
ومن مث   ناعراف أو ههنا  مبا جيعله يفقد املعىن يف احلالتني سواء يف األ

 .األفض  يف احلالتني تكون ترمج  ريفلني هي
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 [; < = > ? @ A B C ED F G 
H Z ] 90-طه[ 

 הוא הזה העגל עמי: לעגל השתחום לפני אהרן אליהם ויאמר :ركندورف

(...,אתכם לנסות רק
159F

1(. 
ֹ הֲ ַא םהֶ לָ  רמַ ָא רבָ כְ ּו :ريفلين . הּסָ מַ ּבְ  ֹוּב םיתֶ ּסֵ נֻ  ןכֵ ָא יּמִ עַ ": ןכֵ  ינֵ פְ לִ  ןר

(...ןמָ חֲ רַ הָ  םיכֶ הֵ �אֱ  םלָ אּווְ 
160F

2(. 
 בניסיונות עמדתם כבר עמי בני: מקודם אהרן הזהירם הלא :بن شمش

(...,הרחמן הוא וריבונכם, רבים
161F

3(. 

مجل  قسمة   ]٩٠: طه[ Z@ ? < = > ;] :التفسير
رسول مؤكدة ملا قبلها من اإلنكار والتشنةع ببةان عتوهم واستعلائهم على ال

رون ونبههم اأي وباهللا لقد نلح ذم ه ؛إثر بةان مكابرتم لقضة  العقول
على كنه األمر من قب  رجوع موسى علةه السالم إلةهم وخطابه إياهم  

من قب  قول السامري كأنه علةه السالم أول ما وقع بلره على  :وقة 
يرهم العج  حني طلع من احلفرة توهم منهم االفتتان به فسارع إىل حتذ

؛ أي أوقعتم يف الفتن  بالعج  ]٩٠: طه[A B C D Z] وقال ذم 
الفع  بالقةاس  لر املستفاد من كلم  إمنا إىلأو أضللتم به على توجةه الق
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  إىل مقابله الذي يدعةه القوم ال إىل قةده املذكور بالقةاس إىل قةد نخر
إمنا فتنتم  معىنعلى معىن إمنا فع  بكم الفتن  ال اإلرشاد إىل احلق ال على 

التعرض لعنوان الربوبة   ]٩٠ :طه[ F G H Z] . بالعج  ال بغريه
العج    كما أن التعرض لوصف   لالعتناء باستمالتهم إىل احلقوالرمح

؛ أي إن ربكم املستحق للعبادة هو الرمحن ال لالهتمام بالزجر عن الباط 
(غري

162F

1( . 
ته دون مراعاة للقسم ويف مقاب  دالل  القسم هنا يبدأ ركندورف ترمج

  وهذا לפני אהרן אליהם ויאמר) لقد(املوجود يف صدارة اآلي  املستفاد من 
مث يف مقاب  قوله تعاىل . احلذف أفقد اآلي  هذا اجلزء من التأكةد واملبالغ 

على   )قب  سجودهم للعج ( לעגל השתחום לפניيأيت بالتعبري ) من قب (
كر للعج  يف هذا اجلزء من اآلي   كما أن الرغم من أن األص  مل يرد فةه ذ 

أو من   غالبة  املفسرين أمجعوا على أن املراد هو من قب  عودة موسى إلةهم
هذا إذكم وإله موسى  وكأنه أول ما وقع بلره  :قب  قول السامري ذم

   لدى املرتجم غري صائب وعلى هذا فالتقدير. على العج  بادر بتحذيرهم
مث يذكر املرتجم لفظ العج  . نه ما مل يرد يف األص كما أنه أضاف من لد

صراح  دون مراعاة لألص  من حةث احلذف واإلضاف  فذكر العج  
كما أن األص  . حمذوف هنا لإلبعاد والتحقري  وهو ما مل يهتم به املرتجم

يذكر الفتن  أوًال مث يذكر الضمري العائد على العج  بعد ذلك  أما املرتجم 
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ملا  ؛ذا ب  قدم ذكر العج  أوًال مبا أخ  بدرج  التأكةد يف اآلي فلم يلتزم ب
أن إظهار ما هو مضمر والعكس خي  أيضًا بدرجا  التعبري واألسلوب 

مبا يعطى ) فُتنتم(كما مل يراع املرتجم استودام املبين للمجهول . القرن 
لى مزيد قوة يف اآلي  وقد استودم بدًال منه صةغ  امللدر مع داللتها ع

 .البناء للمعلوم
مل يلتزم ركندورف باملقاب  املباشر هنا ب  ) الرمحن(ويف مقاب  االسم  

وهو يدل على الرحةم ) إنه رحةم إذكم( אלהיכם רחום הןأتى باملقاب  
كما مل يلتزم املرتجم بنسق األص  يف تقد، لفظ الرب على . نرمحولةس ال

وكأنه يلف اهللا تعاىل  להיכםא רחום הןلفظ الرمحن ب  عكس هذا الرتتةب 
رغم أن لفظ ربكم هو إشارة للمستحق بالعبادة يتلوه وصفه   بأنه رحةم

تعاىل بأنه الرمحن إشارة لرمحته وعفوه  مبا يضةع جزءًا نخر من معىن اآلي  
كبري من   ومن مث جاء  ترمجته قاصرة عن أداء املعىن فاقدة لكمٍّ   وبالغتها

 .بالغ  اآلي 
ترمج  ريفلني أكثر دق  حةث راعى العطف كما التزم  يف حني كانت

: طه[ Z< = > ;]  אהרן להם אמר וכבר بالتأكةد فأتى باملقاب 

كما ذكر املقاب  . حملاول  االحتفاظ بقدر من معىن القسم يف اجلمل  ]٩٠
كما . دون حتديد لشيء معني كما هي يف األص ) قب  ذلك( כן לפני

حةث أتى باجلمل  مبنة  للمجهول مع  حافظ على التأكةد يف األص 
 –ُجرب(يعين  נָֻּסה والفع . במסה בו נוסיתם אכןاحلفاظ على ترتةبها 
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(وهو يرجع للعلر الوسةط) ُمّرن –ُعّود –اُختي
163F

 מסהكما أضاف لفظ . )1
أي أن االختبار كان  ؛الذي يدل على االبتالء واالختبار إشارة ملعىن الفتن 

]  :ويف قوله تعاىل. ى هذا فاملعىن يالئم مراد اآلي   وعلبالفتن  لةس إالّ 

F G H Z ]وحقاً إن ( הרחמן אלהיכם ואולםجع  املقاب   ]٩٠: طه
حةث حرص على التوكةد والرتتةب يف األص  وعلى   )إذكم الرمحن

هللا  مقابال אלהיםامه للفظ دوإن يؤخذ علةه استو. استودام املقاب  املباشر
قلور دالل  املقاب  عن   بري بني األلوهة  والربوبة وللرب رغم الفارق الك

وعلى هذا يكون ريفلني قد اقرتب كثريًا من املعىن هنا . هذين املعنةني
 .واستطاع أن يلتزم باألص  إىل حد كبري

أمل حيذرهم ( אהרן הזהירם הלא أما بن مشش فقد استودم التعبري
سؤال للتقرير يف حني أن هنا للتقرير غري أنه يستودم هنا صةغ  ال) هارون

كما    أي أسلوب خيي ولةس أسلوبًا إنشائةاً   األص  بالقسم مباشرة
وإن سار على �ج ريفلني يف استودام مقاب    حذف العطف يف أول اآلي 

مث . على اإلطالق دون تقةةد كما هو احلال يف األص  מקודם) من قب (
الذي يشري  רבים ניסיונותב עמדתם כברجنده يستودم مقاب  الفتن  التعبري 
 ؛وهو عكس األص  متاماً . النجاح فةهو ملعىن اجتةاز االختبار أو االمتحان 

. أل�م بالفع  فُتنوا بالعج  أي مل ينجحوا يف اختبار الفتن   ب  وقعوا فةها
مل يراع البناء للمجهول يف و   רבים בניסיונות كما أنه يستودم املقاب 
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الذي يشري للعج  على الرغم من أن ) به(حذف احلرف مع اجلمل   
األص  ورد  به إشارة للعج  حتديدًا دون غريه من أنواع الفنت اليت مر  

مبا يعين أن املرتجم حياول تغةري املعىن وإبعاده عن فكرة . على بين إسرائة 
ورمبا كان ذلك ختفةفًا من حدة األص  باعتبار أن األمر . عبادة العج 

: طه[ F G HZ] ويف قوله تعاىل . خاص  متعلق بالةهود بلف 

إال أنه كان   التأكةدي ) إن(فحذف  הרחמן הוא וריבונכם جع  املقاب  ]٩٠
أكثر دق  من ركندورف حةنما حافظ مث  ريفلني على نسق األص  واختار 

 مقابالهنا  ריבון املقاب  املالئم للمعىن  كما حيسب له استودامه للفظ
ترمجته قاصرة عن معىن األص  ب  حمرف  يف جزء وبلف  عام  جاء  . للرب

وبالتاىل تعد  .ما أشار له يف مقدمتهمنها لتدخله بالتغةري يف املعىن لةوافق 
 .ترمج  ريفلني هي أفض  الرتمجا  هنا
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 [e f g h i j lk m n o p q 
r s t u v w Z  ] 94 -طه[ 

 פן אתייר ! ובראשי זקני בשער תאחזני אל!  אהרן ויען :ركندورف

 .)164F1(! פי את ותמרה ישראל בני בין הפרדת אתה :אליך בשובי אלי תאמר
ֹ הֲ ַא( ראמֶ ּיֹ◌ֹ וַ  :ريفليـن ֹ תְ ּתִ  לַא, יּמִ אִ  ןּבֶ (( :)ןר ֹ ּבְ  א�וְ  ינִ קָ זְ ּבִ  א� שּפ  יאתִ רֵ יָ  יּכִ , יאשִ ר

ֹ  ןּפֶ  ()).ירַ בָ דְ ּבִ  ּתָ חְ ּגַ שְ הִ  א�וְ , לאֵ רָ שְ יִ  ינֵ ּבְ  יןּבֵ  ּתָ דְ רַ פְ הִ  :ראמַ ּת
165F

2(.  
, וראשי מזקני והרפה לאחראי תחזיקני אל! אמי בן (( :ויען :بن شمش

 לב שמתי ולא ישראל-בני בין פירוד שהכנסתי תאמר פן חששתי אני

P)).לדבריך

)
166F

3(. 

علةهما السالم  ))موسى((لـ  ))ونهار ((اخلطاب هنا من  :التفسير
خطاب وهو . دته من املةقا دة العج  عند عو اما رأى األخري عببعد

  علةه السالم مذكراً إياه باألم ))موسى((ق لقلب ؛ أى استعطاف وترقةحتبب
أن جيعله  ))هارون((؛ وذلك خشة  من  هي منشأ احلنان والعطف والرمح اليت

من بني الظاملني من عبدة العج  املقلرين يف حق اهللا تعاىل  ))موسى((
عىن ال   وامل)شعر(ف وقدر املفسرون حمذوفًا يف اآلي  وهو املضا. وشريعته

أن (( :واألص  يف اآلي  الكرمي  أن يكون اخلطاب. تأخذ بشعر رأسي وذقين
ولكن استودام . ))  ومل أرقب قولكتقول إنين فرقت بني بين إسرائة 
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قد وضع  ))هارون((يدل على كون  –يف اآلي   كما هي  –ضمائر املواطب  
 ؛بأسلوبه وعاملًا بعاقب  أمرهعلةهما السالم مفكراً  ))موسى((نفسه يف موضع 

ومن مث كان أسلوب اآلي  أكثر رفع  ودق  يف   لكو�ما رسولني لبين إسرائة 
Pإظهار هذه اللمح 

)
167F

1(
P. 

من  ))مأ بنا اي(( ـويف مقاب  هذا حيذف ركندورف صةغ  اخلطاب ب
مبا خي  باملراد . )150األعراف (يف  אמי בןالنص  على الرغم من أنه أثبتها 

كما . ))للسامرى((نفي التهم  عنه  وإثباتا  ))هارون((  هنا يف حماول األصلي
 جنده ال يلتزم بااللتفا  يف اآلي  إال بشك  جزئي حةث أضاف التعبري

ولةس العكس مبا خي  جبزء  ))ملوسى((هو العائد  ))هارون((وكأن  אליך בשובי
 .من املعىن

لى دالل  يف حني التزم ريفلني باألص  متامًا حةث حافظ ع
 . كما التزم بااللتفا  يف األص    االستعطاف يف اآلي 

أما بن مشش فقد التزم باألص  وحافظ على دالل  االستعطاف يف 
إال أنه مل يلتزم بااللتفا  يف األص  حةث عّدل يف اللةاغ  بتغةري   اآلي 

مبا يوحي بوجود التفا  هنا خالفا  דבריך  שמתי  הכנסתיالضمائر إىل 
 .مبا خي  باملعىن لألص 

 :فقد استودم ركندورف يف مقاب  قوله تعاىل  ومن حةث املقابال 

 [hZ ]تشبث  –أخذ –قبض –مسك(الذي يعىن  אחזالفع   ]٩٤: طه

                                                 
 .251ص   16ب : األلوسي) 1(
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 בעקב אוחזת וידו) (26/ 25تك (  كما يف )شد -أمسك  –ـتعلق ب –ـب

)168F1(P)ويده قابض  بعقب عةسو -עשו
P . وهو مقاب  قريب من معىن األخذ

Pي هو حوز الشيء وحتلةله  وذلك تارة بالتنازل وتارة بالقهرالذ

)
169F

2(
P . كما

 مقابال שערقدر املرتجم حمذوفًا يتفق مع ما قدره املفسرون فأتى بلفظ 
وذلك باعتبار أن أص  وضع اللحة  للعضو النابت علةه ) اللحة (للفظ 
Pعر وال يناسبه األخذ كثري مناسب الش

)
170F

3(
P . لدى ومن مث فاملقابال  تقرتب

 :وقد استودم ركندورف مقاب  قوله تعاىل. ركندورف كثريا من املعىن املراد

 [ nZ ]رهب  –فزع -خاف (الذي يعىن  יראالفع   ]٩٤: طه– 
للدالل  على  מפני ,מوهو يستودم مع حرف النسب   )اتقى اهللا – خشي

ل  على اخلشة  من جالل وعظم  الغري  كما الللد אתاخلوف  ومع األداة 
ֹ ) (29/ 18صمو (يف  ) 18/ 41إرمةا (و) خياف داود - דוד מפני אֵלר

P) أل�م كانوا خائفني منهم - מפניהם יראו כי(

)
171F

4(
P . وهو املقاب  املباشر

 .ق يف اختةار هذا املقاب فِّ   أي أن املرتجم وُ )للوشة (
 الذي يعين תפשالفع  ) األخذ(يف حني استودم ريفلني يف مقاب  

 –متلك –استوىل على –ـتشبث ب –أخذ –قبض  –أمسك  –مسك (
 9تث (  وهو يدل على اإلمساك بشدة وحرص  كما يف )منح -استملك
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ֹ תְ אֶ וָ ) (17/ ֹ פ )172F1(P)فأخذ  اللوحني -הלוחות בשני ש
P .  ومن مث فهو مقاب

قد  علةه السالممالئم للمعىن قريب للغاي  من املراد  باعتبار أن موسى 
ورأسه ظنًا منه أنه قد خان ما  المعلةه السمتسك وتشبث بلحة  هارون 

ومل يقدر املرتجم حمذوفًا هنا . ومل يقم مبا أمره به مع القوم  عهد إلةه به
. لتعدد التعالق ة  مع االلتزام بتكرار أداة النهيالتزاما بنسق األص  مباشر 
 .كذلك مبا يعىن دقته هنا ومراعاته ملعىن األص  יראواستودم ريفلني الفع  

 –مسك (الذي يعىن  החזיקش فقد استودم املقاب  أما بن مش 
 –حاز على  –احتجز –الزم –ـمتسك ب –ـتشبث ب -قبض على –أمسك 

أمسكته من  - בזקנו והחזקתי) (35/ 17صمو (  كما يف )مش  -ضم
)173F2(P)ذقنه

P .إال أن ما استودمه ريفلني   ومن مث فهو مقاب  قريب من املعىن
مع عنلر   دل على اإلمساك بقوة وشدةتباره ييعد أقوى يف داللته باع

 . املفاجأة واخلطف للشيء وهو ما يناسب املقام هنا كثرياً 
 إال أن بن مشش مل يلتزم بتكرار أداة النهى ب  أضاف من لدنه لفظ

  وهو )ـمتعهد ب –مكلف –ـملتزم ب –ضامن –مسؤول( الذي يعين אחראי
Pلفظ مشنوي

)
174F

3(
P .نل  مما أنةط به من أي أنه يلور األمر وكأن هارون يت

. واجبا   ويدعو موسى علةهما السالم لعدم اعتباره مسؤوًال عما حدث
ن هارون مل يفع  هذا ب  كان خيشى أن يظن ؛ إذ إوهذا قلور عن املعىن
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  وهو ما من أمر قب  ذهابه إىل مةقا  ربه موسى أنه قد قلر فةما أوكله له
ال  ترى أن هارون هو صانع رائة  ه املرتجم رمبا تأثرًا بالرواي  املقمل يعِ 
 .-حاشاه علةه السالم –العج 
 –أرخى(الذي يعىن  מ הרפהكما أضاف بن مشش من لدنه الفع    

 46مزامري(و) 10/6يشو(  كما يف )نفض يده عن –ترك –ختلى عن
/11(P)175F1(

P .وهو بذه ) ال تعد  مسؤوًال واترك ذقين ورأسي(عىن وصار امل
أمام موسى علةهما  اسك قويأن هارون متماإلضاف  يلور األمر وك

  وهذا خالفًا للمعىن الوارد يرتك حلةته ورأسه ويأمر موسى بأن  ب  السالم
يف األص  الذي يلور مدى رهب  هارون من موسى ومدى إشفاقه على 

ن جعله يف موقف سوري  أمام إلةه األمر م ومما قد يؤدي  نفسه من املوقف

 B]  :يف قوله تعاىل) 150األعراف (يف  وهو ما ورد تفلةالً القوم  

C D EZ. 

  باألص  وقاصرة عن ومن هنا جاء  ترمج  بن مشش غري ملتزم
ومما يؤيد هذا أن املرتجم . على إضافا  مل ترد يف األص  املعىن وحتتوي

 5 4]  :مقاب  قوله تعاىل) 150األعراف (نفسه قد استودم يف 

6Z ]أي أنه يستودم  ؛אהרן בראש םזעב תפסالتعبري  ]١٥٠: األعراف
ويف . وهو األقرب للمعىن واألكثر دق  مقارن  مبا استودمه هنا  תפס املقاب 

                                                 
, רפה' ע: שגיב. ד. הרפה, רפה' ע: שושן אבן. א. הרפה, רפה' ע: יינברגשט. י) 1(

 .הרפה



 95 

خاف  – خشي(الذي يعين  חששمقاب  اخلشة  استودم بن مشش الفع  
  وهو فع  )شك –حتسب  –قلق من  – ـارتاب ب –توجس خةف  من  –

(مشنوي
176F

يعد أقوى  יראاملقاب  إال أن . وهو مقاب  قريب من املعىن. )1
 .وأكثر مباشرة للمعىن مقارن  بغريه من األفعال

  وهو حفظ األمر ورعايته وهو يعين ))ترقب((وأما مقاب  قوله تعاىل 
مل تنظر عهدي  :مناظرته ثفظه  وأن املعىن وهي  من مراقب  الرج  الشيء

Pكما ذكر البعض  –وقدومي 

)
177F

2(
P. 

الذي يدل على  פי את מרה, מרהفقد استودم ركندورف الفع  
وهو يقرتب . العلةان أكثر من داللته على التفريط يف األمر وعدم حفظه

من املعىن إىل حد ما  لكنه غري واٍف باألص   وخاص  وأن األص  
يستودم صةغ  منفة   يف حني استودم املرتجم صةغ  مثبت  مبا جيع  املقاب  

 .غري مباشر لألص 
 –الحظ –راقب( الذي يعين השגיחبةنما استودم ريفلني الفع  

  كما يف )سهر على –انتبه إىل –فقدت –تطلع –نظر إىل –أشرف على
)178F3(P)33/14مزامري (  )14/15إشع (

P وهو مقاب  مباشر ملعىن األص  . 
                                                 

 .חשש' ע: שגיב. ד. חשש' ע: שושן אבן. א) 1(
 151  150ص  16ب : الطيي. وما بعدها 238ص  11ب: القرطيب) 2(
' ע: שגיב. ד. השגיח, שגח' ע: שושן אבן. א. השגיח, שגח' ע: שטיינברג. י) 3(

 .השגיח, שגח
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 –التفت إىل(وهو يعين  לב שםوأما بن مشش فقد استودم التعبري 
  كما يف )ـاكرتث ل –حانت منه التفات  إىل –أثار انتباهه إىل –انتبه إىل

)179F1(P)44/5حزقةا (  )41/22إشع (
Pوهومقاب  مالئم للمعىن كذلك  . 

وهى أكثر   ترمج  ريفلني بق يتضح لنا أن أفض  ترمج  هنا هيمما س
  يف حني أخفق ك  لمعىن مقارن  بغريه من املرتمجنيباألص  وأقرب ل التزاماً 

وإن    الغة  يف األص من ركندورف وبن مشش يف إدراك املعىن واللمح  الب
 .عن األص  مقارن  بركندورف كان إخفاق بن مشش أقوى وأكثر بعداً 

                                                 
 .שם, שים' ע: שגיב. ד. שם, שים' ע: שושן אבן. א. שם, שים' ע: שטיינברג. י) 1(
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 حد اآلي  قرنن مركب من مج  ولو تقديراً  ذو مبدأ :قال اجلعيي
اآلي  طائف  من : وقال غريه .ومقطع  مندرب يف سورة  وأصلها العالم 

هي الواحدة من املعدودا  يف  :وقة . ا بعدهاالقرنن منقطع  عما قبلها وم
ا  وعلى عجز املتحدى   مسةت به أل�ا عالم  على صدق من أتى بالسور
بعدها  إىل ما عأل�ا عالم  على انقطاع ما قبلها من الكالم  :وقة . با

(من أقوال  غري ذلك
180F

1(. 
  على هذا فمن املفروض أن يلتزم املرتمجون باألص  وحد اآلي  فةهو 

وهو ما مل يتمكن . خاص  إذا طالت ح  متام الكالم  أو أ�ا توقفت أثناءه
خاص  وأن وص  املنقطع أو قطع املتل  . املرتمجون من احلفاظ علةه دائماً 

من اآليا  قد خي  باملعىن حسبما ذكر ذلك علماء البالغ  يف باب الفل  
ب على خروب وفةما يلي مناذ . والوص  ويف غريه من املباحث البالغة 

 :هاتقسةماآليا  أو بدمج سواء باملرتمجني على هذه القاعدة 
  87( :فقد دمج ركندورف بني ك  نيتني مما يلي يف ني  واحدة -

88(  )92  93(  )116  117(. 
  )77( :يف حني قّسم ك  ني  من اآليا  التالة  إىل نيتني -

)86(  )121(  )123(.  

                                                 
 .187  ص 1ب: السةوطي) 1(
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 L M N O P] ) 103(حذف اآلي  بةنما  -
Q Z   مباشرة 104إىل اآلي   101أي أنه انتق  من اآلي. 

  :وقد سار ريفلني على هذا النهج حةث
  92(  )88  87( :دمج بني ك  نيتني مما يلي يف ني  واحدة -

93(  )106  107( )116  117(. 
  )86( :يف حني قّسم ك  ني  من اآليا  التالة  إىل نيتني -

)123(. 
إذ   نمط خمتلفترمج  بن مشش كما سبق القول ب يف حني سار  -

 مبا خي  متامًا باملعىن  دجمها معًا يف فقرة واحدةنيا  ف عمد إىل ك  مخس
 . وخيرب عن حد االلتزام يف الرتمج 
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 : مما سبق خنلص إىل ما يلي
ن الكر، من العلور الوسطى يف أ  الرتمجا  العيي  ملعا  القرنبد

  مث كانت أول ترمج  كامل  يف منتلف القرن السادس جزئة شك  ترمجا  
  مث جاء  الرتمجا  الكامل  املطبوع  ح  بلغت أربع خمطوط وهيعشر 

 .ترمجا  ح  اآلن
تنوعت مناهج الرتمج  ال  اتبعها ك  مرتجم وفقًا لظروف علره 

دينامي ما بني منهج التكافؤ ال. ظرة االستشراقة  لإلسالم والقرننولتطور الن
الشكلى كما هو    ومنهج التكافؤكما هو احلال عند ركندورف) النلي(

 .  ومنهج الرتمج  التفسريي  كما هو احلال عند بن مششاحلال عند ريفلني
ى هذا وتأتَّ   زعم بعضهم االلتزام با املناهج اليت ن عخروب املرتمجني

املعىن إىل اللغ  نق  هذا  م باألص  رغم وضوح معناه وإمكانلتزايف عدم اال
 .العيي 

مستوى لى تنوعت قدرا  املرتمجني يف التعام  مع النص القرن  ع
استخدام مقابالت غير وافية بمعنى  بنيما ) املقاب  املعجمي( المفردات

  24  20  11  10(اآليا  يف  كما هو احلال عند ركندورف  األصل
استخدام  بنيو  .)11(اآلي  وعند بن مشش يف . )90  87  80  77

كما هو احلال عند ك  من   أكثر من مقابل لنفس اللفظ في األصل
استخدام نفس . )70  25  24  9(ركندورف وبن مشش يف اآليا  
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كما هو احلال عند ك  من ركندورف   اللفظ ألكثر من مقابل في األصل
 اآلي  وبن مشش كما يف وعند ريفلني  )77 20(وبن مشش يف اآليا  

  مل ترد به تخدام مقابالت تحمل النص دالالت يهوديةاسوبني . )22(
 .)90  10  9(كما يف 
مل يلتزم بعض املرتمجني أحةانًا باألص   وعلى مستوى الصرف -

هو احلال عند كما الوارد يف األص    بالتنكيرحةث جند عدم االلتزام 
يف األص  كما هو  باإلفرادكذلك عدم االلتزام . )22(اآلي   يفركندورف 

 .)47(يف اآلي  أيضاً ال عند ركندورف احل
األص  يف  بالعطفون أحةانًا تزم املرتمجمل يل على مستوى النحو

  10  9(ذف ك  من ركندورف وبن مشش العطف يف اآليا  حةث حي
م العطف بالواو بدال من ااستودب  أخطأ ركندورف يف   )49  48  47

 .)78(كما يف اآلي  حرف الباء يف األص   
 جند دقة مرجع الضميرائر فمن حةث بالضم تزم املرتمجونومل يل

الضمري كما يف اآلي   مرجعيف  طأتعمد ك  من ركندورف وبن مشش اخل
  21(وعند بن مشش يف ) 55  22(وعند ركندورف يف اآليا   .)9(

مل يلتزم ك  من ركندورف بإفراد الضمري أو مجعه كما  يف حني. )56  39
كما يف   بالبناء للمجهولمل يلتزم املرتمجون . )85  78  55(يف اآليا  
وعلى . حةث مت حتوي  اللةغ  إىل املبىن للمعلوم )90  36  11(اآليا  
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المضمر بتقدير  رإلظهااجلانب اآلخر سعى ك  من ركندورف وبن مشش 
 .)90  55  51  19( كما يف اآليا   اسم ظاهر
ألص  إىل صةغ لواردة يف اا تغيير الصيغعمد املرتمجون إىل كما 
أو املفعول إىل   والعكسإىل فع  حتوي  االسم مث    ملعىنبا أخرى خت 

أو على   أو القسم إىل استفهام تقريري  أوحتوي  االستفهام إىل شرط  بدل
كما يف إىل مضارع   املاضيأو  يكتحوي  األمر إىل املاضمستوى الزمن  

  90  82  70  68  57  54  48  47  24  10(اآليا  
99(. 

يف  بالتقديم والتأخير املرتمجني التزامعدم  جند وعلى مستوى البالغة
ب  وإقدام  . )99  89  77  70  26  25(كما يف اآليا    األص 

كما يف   على التقد، والتأخري خالفًا لألص  ك  من ركندورف وبن مشش
 .)90  57  50  49  47  36  34  33  30  19(اآليا  

يف األص  كما يف اآليا   بالتوكيد م املرتمجنيكما جند عدم التزا
)12  68  85  90(. 

  34  33  26  25(كما يف اآليا    بالتكرار وعدم االلتزام
  69  53(كما يف اآليا    بااللتفات وعدم االلتزام. )94  78  39
94  117(.  

أجزاء من النص بدءاً  حذفعلى أقدم ك  من ركندورف وبن مشش 
  25  22( اآليا  كما يفمروراً باجلمل   هاًء باآلي  الكامل  من الكلم  وانت

26  52  57  69  86  94  103(. 
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ضاف ك  من ركندورف وبن حةث أ اإلضافةجند ويف مقاب  احلذف 
للنص كلما  وعبارا  كان هدفها األساسي القول بوجود تأثري  مشش

  22  21  19  10( كما يف اآليا   -حاشاه–يهودي على القرنن 
تسيء  إضافة هوامشويدخ  حتت هذا  .)94  87  80  78  39

  أو حتم  النص ما )56(كما يف    صلى اهللا علةه وسلملشوص الرسول 
 .)22(مل يرد به كما يف 
ما هو احلال عند املرتمجني أحةانًا كلدى  سوء الفهم حدوث
 . )55(ركندورف يف 

رةيته لةتفق مع  تحريف النص األصلىتعمد بعض املرتمجني 
 .)80(كما عند بن مشش يف   االستشراقة  املعارض  لإلسالم والقرنن

عدم االلتزام بالشك  وتقسةم النص آليا  رغم االرتباط الوثةق بني 
وظهر هذا يف الدمج بني   وخاص  يف النص القرن الشك  واملضمون 

 .إىل أكثر من ني  هاأو تقسةم  اآليا 
رغم   ون  وقوة وبالغ  اللغ  العربة مر قلور اللغ  العيي  عن جماراة 

ما يؤكد عدم وجود لغ  وهو  أ�ا أخت سامة  للغ  العربة  دعوى املرتمجني ب
على ) 10(اآلي  من ذلك  ,ومعانةه القرن  ميكنها احتواء دالال  النص

 .ال احللر سبة  املثال
 سعى املرتمجون بضراوة لتأكةد فكرة اقتباس القرنن الكر، من امللادر

رددوها كثريًا يف    وهي الفكرة اليتمن العهد القد، الةهودي  وخاص 
 .م االلتزام باألص دذا بالتحريف وع  ح  ولو كان هترمجاتم مقدما 
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على  -وبن مشش وخاص  ركندورف-وهو ما يعكس عدم قدرة املرتمجني 
ته بثقافبديانته و مدى تأثر املرتجم  وهو ما يظهر لنا  فل  ذاتما عن النص

 .لألمان  املطلق  يف الرتمج  سعةه الذاتة  وعدم
يتأكد لنا من خالل الدراس  أن اذدف من ترمج  معا  القرنن 

العيي  فةما يتل  اللغ  الكر، إىل العيي  مل يكن لرد سد الفراغ املوجود يف 
عند خاص  (ب  كان اذدف من الرتمج    نص القرنن الكر،عرف  وفهم مب

هو ) بن مشش بشك  مباشر  وعند ريفلني بشك  غري مباشرركندورف و 
 -تأكةد القول بوجود تأثريا  مقرائة  ويهودي  يف نص القرنن الكر، 

هدف ظاهري هذا العم  هو  من وراء علميهدف الزعم بوجود ف .حاشاه
يف املقام  ياستشراقمن وراء ذلك هو هدف احلقةقي  دفاذ ألن ؛فقط
 .األول

االستشراقة  املعارض  لإلسالم مسةطرة على وجه  نظر مازالت الرةي  
الدائم  ملا خيرجونه من أعمال  وهو األمر الذي يستدعي املراجع   املرتمجني

 .تتعلق بالقرنن الكر، وخاص  يف جمال ترمج  معانةه
والذي شابه النقص وعدم رغم اجلهد الذي بذله هؤالء املرتمجون 

الرتمجا  هى ترمج  ريفلني رغم ما با من  إال أن أفض   األمان  يف النق 
بح ترمج  معتمدة من قب  مما حيتم مراجعتها وتنقةحها لتل  قلور

ومث  شك   خاص  وأن القةام برتمج  كامل  بةد مسلم  أمر صعب  املسلمني
يف إقبال القارئ الةهودي على قراءتا حتت زعم أ�ا جاء  لتحسني صورة 

 .املسلمنيغري اإلسالم والقرنن أمام 


 .القرنن الكر، -
  .الكتاب املقدس -
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 :المصادر) أ(
إرشاد العق  السلةم إىل ((تفسري أيب السعود املسمى  :أبو السعود -

  الطبع  الرابع   بريو   دار إحةاء الرتاث العريب  ))مزايا القرنن الكر،
 .م1994
مراجع  صدقي   البحر احملةط يف التفسري :يأبو حةان األندلس -

 .م1992  دار الفكر  بريو   حممد مجة 
  روح املعا  يف تفسري القرنن العظةم والسبع املثا  :األلوسي - 

 .بدون تاريخ  القاهرة  املطبع  املنريي 
ي  الكيى  زي  وأسرار التأوي   املكتب  التجار ـأنوار التن :البةضاوي -
 .دون تاريخب  القاهرة

املفردا  يف غريب القرنن  حتقةق حممد سةد   :الراغب األصفها  -
 .   بدون تاريخلبنان - بريو   كةال   دار املعرف 

زي  وعةون األقاوي  الكشاف عن حقائق غوامض التنْ  :الزخمشري -
  دار الريان للرتاث  صححه ملطفى حسني أمحد  يف وجوه التأوي 

 .م1987  لث الطبع  الثا  القاهرة
, حتقةق حممد أبوالفض  إبراهةم, اإلتقان يف علوم القرنن :السةوطي -

 .القاهرة  دار الرتاث
جامع البةان عن تأوي  ني القرنن  حتقةق حممود حممد  :الطيي -

 .بدون تاريخ  شاكر وأمحد حممد شاكر  دار املعارف  القاهرة
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سحاق إبراهةم حتقةق أبو إ  اجلامع ألحكام القرنن :القرطيب -
 .م1959الطبع  الثانة    أطفةش  دار الكتب امللري   القاهرة

, أمحد عطاحتقةق عبد القادر , أسرار التكرار يف القرنن :الكرما  -
 .بدون تاريخ  دار الفضةل 

 :المراجع) ب( 
مة  مبا هي ظاهرة اجتماعة  الرتمج  العل((: أبو يعرب املرزوقي -

الرتمج  ونظرياتا  بةت احلكم   تونس  ثث ضمن كتاب   ))وفنة 
 .م1989
  عة  صةيناجتاها  يف الرتمج   ترمج  حممود إمسا :بةرت نةومارك -

 .م1986دار املريخ 
اس  لغوي  وأسلوبة  للنص در  –البةان يف روائع القرنن  :متام حسان -
    طبع  خاص  تلدرها عامل الكتب ضمن مشروع مكتب  األسرةالقرن 
 .م2002  القاهرة

ترمج  معا  القرنن إىل اللغ  األملانة  بني كرم  :ثابت عةد -
  .م1995نوفمي   993عدد املستشرقني وجهود املسلمني  جمل  أكتوبر  

القرنن الكر، إىل دراس  يف مشكال  ترمج  معا   :مجال الرفاعي -
 .م1994القاهرة اللغ  العيي   

الرتمج   ترمج  لطةف زيتو   دار  يف املسائ  النظري  :جورب مونان -
 .م1994  الطبع  األوىل  بريو   املنتوب العريب
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الرتمجا  الالتةنة  األوىل للقرنن , احملرفون للكلم: حسن املعايرجي -
 .48 عدد, جمل  املسلم املعاصر  الكر،

  ثث )التنمة  والرتمج  من الفن إىل اللناع (: حامد اجلم  رضا -
  العام  للكتابامللري   اذةئ   )والتنمة  الثقافة  مج الرت (ضمن ندوة 

 .م1992  القاهرة
اآليا  الواردة عن الةهود يف الرتمجا  العيي  : عامر الزنايت اجلابري -

رسال  ماجستري غري منشورة  كلة  , دراس  لغوي  نقدي  -ملعا  القرنن الكر،
 .م1998  مشس  جامع  عني اآلداب

  دراس  بالغة  يف السجع والفاصل  القرننة  :مد طبقعبد اجلواد حم -
 .م1993  الطبع  األوىل  ر األرقمدا

  دار الثقاف  اجلديدة علم الرتمج  مدخ  لغوي: فوزي عطة  حممد -
  .م1986 القاهرة 
, دراس  يف فن التعريب والرتمج : عبد الغين عبد الرمحن حممد -
 .م1986  القاهرة

  ثث ضمن الرتمج  ونظرياتا  )ا  الرتمج نظري( :حممد عجةن  -
  .م1989  بةت احلكم   تونس

بنو إسرائة  يف الرتمجا  العيي  ملعا  القرنن  :حممود على صمةدة -
 .م1990  9 ددع, 2 لدجم, جامع  سوهاب, الكر،  حولة  كلة  اآلداب

 مبادئ الرتمج  من اإلجنلةزي  إىل العربة   بةت: يوئة  يوسف عزيز -
 .م1990 العراق   املوص 
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 : المصادر والمراجع العبرية :ثانياً 
  :מקוריים מקורות. א
 .וכתובים נביאים, תורה :ך"תנ -
, מערבית תרגום, האשלאם של הספרים ספר, הקוראן: שמש בן אהרון -
 .1978 אביב - תל, קרני ספרים הוצאת

, שניה פסההד, אביב -תל, דביר הוצאת, אלקוראן :ריבלין יואל יוסף -
1963. 

 יעקב:העורך, ביאליק לזכר כנסת, המחוקק מוחמד :____________ -
 . ב"תש, אביב-תל, דביר הוצאת, שביעי ספר, כוהן

 . 1957, ליפסג, המקרא או אלקוראן :רקנדורף הרמן חיים צבי -
 :ומאמרים כלליים ספרים. ב
  .1972/  1/  14 משא, חדש עברי בתרגום הקוראן :לשם חיים -
, אביב-תל אוניברסיטת הוצאת, הדרך בצידי תרגום :מצאלחה סלמאן -

 .1993, חביבה גבעת
 12/  3 אחרונות ידיעות, פרוזאית בעברית הקוראן :סומך ששון -

/1971 . 
 : ואנציקלופדיות מילונים. ג
, ספר-קרית הוצאת, המרוכז העברי המילון: שושן אבן אברהם -
 .1993, ירושלים
, מ"בע אנציקלופדיות להוצאת חברה :העברית ההאנציקלופדי -
 . אביב תל, ט"תשכ, ירושלים
, שוקן הוצאת, זמננו בת העברית לשפה ערבי עברי מילון :שגיב דויד -
 .1990, שלישית מהדורה, אביב ותל ירושלים
 .1977, אביב תל, יזרעאל הוצאת, ך"התנ מילון :שטיינברג יהושע -

 : المراجع األجنبية :ثالثاً 
-Hava Lazaras yafeh: intertwind worlds, Princeton 

University New Jersey, 1992. 
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