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 إشكالية الحذف فى ترجمة أورى روبين لمقرآن الكريم لمعبرية
 دراسة داللية تطبيقية عمى آيات مختارة

 د.أثٛاٌؼضا٠ُ فشط هللا ساشذ ػجذاٌشؽّٓ

 ِذسط اٌٍغخ اٌؼجش٠خ 

 عبِؼخ ؽٍْٛ–و١ٍخ ا٢داة 

 مقدمة :
 معنى،فم ذكروا إف والعرب األصؿ، خبلؼ والحذؼ ،في الكبلـ األصؿ ىو إف الذكر        

ف  يكوف عندما الحذؼ يجيز ال فالسياؽ اآلخر، موضع أحدىما يصمح فممعنى،وال حذفوا وا 
 تظير ال لمعاف   ذلؾ عف فضبلا  ذكره في ويكوف النفس، وتمكينو في لممعنى تثبيت الذكر

 .المفظ ُحذؼ إذا منيا االستفادة
ييػػػػا جميػػػػع الملػػػػات يعػػػػد الحػػػػذؼ إحػػػػدل الظػػػػواىر الملويػػػػة والببل يػػػػة ،التػػػػي ت ػػػػترؾ ف        

اإلنسػػاني؛ةح حيػػث يميػػؿ متحػػدثوا كػػؿ للػػة إلػػى حػػْذؼ بعػػض العناصػػر الوظيفيػػة فػػي الكػػبلـ لعمػػة 
أساسية ىى االختصار ، أو حذؼ ما قد ُيمكف لمسامع َفْيمو اعتماداا عمػى القػرا ف المصػاحبة  

قػد َيعتػرب بعػض  حالي؛ة كانت أـ عقمي؛ة، وىػو مػا يسػميو الببل يػوف باإليجػاز ، كمػا أف؛ الحػذؼ
 (ٔ) عناصر الكممة الواحدة، فُيسقط منيا عنصراا أو أكثر.

تناولت الكثير مف الدراسات ترجمات القرآف لمعبرية مف عدة نواحى تركيبية وببل ية       
ونقدية ،حاولت تمؾ الدراسات تقصى مدل قد؛رة المترجـ عمى نقؿ داللة مفردات وآيات القرآف 

بف  يمش كؿ مف وكاف ذلؾ في مجممو مف خبلؿ دراسة ترجمات  الكريـ إلى العبرية،
ركندورؼ ،وريفميف كرسالة دكتوراه بعنواف " ِا كاليو الترجمو ألوجو ببل ية في الترجمات ،

العبريو لمعاني القرآف الكريـ دراسو نقدية" لمدكتور عامر الزناتى ،لكنيا لـ تتعرض لترجمة 
النساء فى  عفورسالة أخرل بعنواف " اآليات الواردة  أورل روبيف لمعانى القرآف الكريـ،

"    ترجمة أورل روبيف العبرية لمعانى القرآف الكريـ   دراسة مقارنة فى ضوء اتساؽ النص 
موضوع البحث  –لمباحث محمد عصمت ،ولـ تتعرض تمؾ الدراسة ال كالية الذكر والحذؼ 

فية تعامؿ أورل روبيف في ترجمتو مع المتمثؿ في مواضع الحذؼ في القرآف الكريـ، وكي -
تمؾ المواضع ، ومع البحث لـ يجد الباحث دراسة مستقمة تناولت ذلؾ الثنا ى المتضاد " 

 . ”الذكر والحذؼ
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يتناوؿ ىذا البحث بالدراسة ظاىرة الحذؼ في ترجمة القرآف الكريـ لمعبرية التي قاـ         
يا بالتوازل مع الذكر الذل ىو أصؿ الكبلـ بيا أورل روبيف مف منظور خاص ، وىو مقارنت

العالـ  مف للات، وألف القرآف الكريـ كتاب معجز في للتو وببل تو ح مما ال يمكف ألل للة 
استيعاب تمؾ الببل ة ، والتعبير عنيا بسيولة ، وخاصة مسألة الحذؼ ، تقصى  الباحث 

ت عمى أسموب الحذؼ في تمؾ الظاىرة مف خبلؿ مقتطفات مف آيات الذكر الحكيـ اعتمد
وىى مف اآليات التى تكثر كتب الملة والببل ة االعتماد عمييا لبياف ببل ة  - أصميا العربى

ودراسة مقابميا في ترجمة روبيف ، لبياف األسموب الذل اعتمده  -الحذؼ فى القرآف الكريـ
بالذكر سواء روبيف في ترجمتو العبرية ، وىؿ حاوؿ تقميد النموذج القرآنى ، أـ خالفو 

داللية خاصة بالملة العبرية، أـ لعدـ فيـ لداللة وببل ة الحذؼ في أـ لضرورات للوية 
 األصؿ العربى .

تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفى التحميمى مف خبلؿ التعرض لبليات التي       
بلتيا التي اعتمدت عمى أسموب الحذؼ ، وكذلؾ مقابميا العبرب في ترجمة أورل روبيف وتعدي

 ، وتحميميا وبياف مواطف االتساؽ واالختبلؼ بينيما. ٕ٘ٔٓصدرت عاـ 
   محاور الدراسة

تقـو الدراسة عمى استقصاء ظاىرة الحذؼ في مقابؿ الذكر في ترجمة روبيف لمقرآف       
  كالتالىتبدأ باألداة ثـ المفردة الوظيفية ثـ الجممة ،ىي  ح الكريـ مف نواح عدة

 إلى العبرية .الكريـ خؿ موجز لترجمات معانى القرآف أوال   مد
 ثانياا   ببل ة اإليجاز بالحذؼ

 המילית השמטתثالثاا   حذؼ األداة 
 המילה השמטתرابعاا  حذؼ المفردة 
 הנושא השמטתحذؼ المسند إليو 
   הנשוא השמטתحذؼ المسند 
  המושא השמטתحذؼ المفعوؿ 

 המשפט השמטתخامساا   حذؼ الجممة   
 התנאי פסוקית השמטתؼ جممة ال رط حذ 
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  ההשבעה פסוקית השמטתحذؼ جممة القسـ 
 إلى العبرية .الكريم أوال : مدخل لترجمات القرآن 

الترجمة ىى انتقاؿ رموز للة إلى رموز للة أخرل ، وال تتـ عممية الترجمة            
قدة ، متعددة الجوانب بصورة ع وا ية ، بؿ ليا مف الضوابط واألحكاـ ما يجعميا عممية مع

تبدأ باستيعاب المترجـ لمنص المراد ترجمتو ، وتنتيى بتجسيده كما جاء فى صورتو األصمية 
ححيث إف  اية الترجمة ىى تحقيؽ أكبر قد؛ر مف (ٕ)عمى أساس التطابؽ بيف النصيف

ة المقاربة بيف األصؿ ونتاج الترجمة ، فيدؼ الترجمة ىو وصوؿ المترجـ إلى مستول قولب
النص مف حيث خصا صو الملوية والجمالية واألدبية ، وال تقتصر الترجمة عمى نقؿ 

إلى إطار الصيا ة الفنية التى تجعؿ مف النص اليدؼ عمبلا أدبياا  االمضاميف، بؿ تتعداى
 .(ٖ)إبداعياا 
إف ماسبؽ  ينطبؽ عمى الترجمة العادية المتعارؼ عمييا ، أما ترجمة القرآف الكريـ        

مف ناحية الثراء الداللى والتركيبى بداية مف الصوت ، فالحرؼ ، فالكممة ح أمرىا مختمؼ ف
نياية بالجممة كوحدة مستقمة ، والنص القرآنى بأكممو كوحدة دالليو ُكبرل تُفسر بعضيا بعضاا 

 فؾ يصعب يقوؿ بأف القرآف ىو " للز  )أ ير  بار م ير( ، تمؾ الصعوبة جعمت الدكتور
 ومضاميف معاني لفيـ الواسعة الحنكة توافر إلى يحتاج ألنو جانب المترجميفح مف رموزه
 .(ٗ) مستوياتيا. اختبلؼ القرآف عمى للة

ترجمة أورل روبيف لمعانى القرآف الكريـ إلى الملة العبرية ىي األولى مف  عدال تُ        
لس عمى يد أحد أحبار نوعيا ، بؿ سبقتيا ترجمات كثيرة، وقد تمت الترجمة األولى في األند

الييود ،واقتصرت ىذه الترجمو عمى أجزاء مف القرآف الكريـ ، لكف المخطوط الخاص بيذه 
وب كؿ عاـ يمكف  ،الترجمة ُفقد ، وال ترد اإل ارة إليو إال مف خبلؿ ترجمات عبرية أخرل 

 لى نوعيف ىما  إتقسيـ ترجمات القرآف الكريـ 
 الترجمات الناقصة لمقرآن :  -1

المقصود بيا ترجمات لسور قرآنية أو آيات بعينيا ، وبدأ ىذا التوجو في        
األندلس،عمى يد مجموعة مف المفكريف الييود في ذلؾ العصر أمثاؿ سعديا الفيومى ، وابف 
جبيروؿ ، ولـ يكف السبب في ذلؾ الر بة في الترجمة ، بؿ ىي نتاج لمجدؿ الدينى 
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د في ذلؾ الوقت ،وتعتبر ترجمة أبرىاـ بف عزرا لكتاب " والمناظرات بيف المسمميف والييو 
ميزاف العمؿ" لملزالى " الذل احتول عمى سور وآيات مف القرآف الكريـ أولى تمؾ المحاوالت ، 

  .(٘) ثـ تمتيا ترجمة كتابات ابف ر د ، وأبوحامد اللزالى بما تحتويو مف آيات قرآنية.
  الترجمات الكاممة لمقرآن الكريم  -ٕ
وىى الموجودة في المتحؼ البريطاني ،وتعود إلى القرف السادس ع ر ،  ترجمة األولىال 

 .(ٙ)وآخروف يرجعونيا لمقرف السابع ع ر
 في المكتبة ، وىى محفوظة العبرية إلى الكريـ القرآف لمعاني المن ورة  ير الثانية الترجمة

 في في اليند تمت الترجمة إف ىذه :لترجمتو تقديمو في روبيف لندف،ويقوؿ في البريطانية
 .(ٚ)ُنقمت للة أب وعف بيا، قاـ مف اسـ ُيعرؼ ال ولكف ع ر، الثامف القرف

 في مكتبة ، وىى محفوظة العبرية إلى الكريـ القرآف لمعاني  ير المن ورة الثالثة الترجمة
 تحديد دوف القرآف الكريـ لمعاني باليولندية ترجمة عف بتصرؼ بوا نطف،وتمت الكونجرس

 (ٛ) إنجازىا. زمف
  ـ.ٚ٘ٛٔ .الكريم القرآن لمعاني ريكندورف حاييم تسيفي الترجمة الرابعة : ترجمة

     م 1937 الكريم  القرآن لمعاني ريفمين يوئيل يوسف الترجمة الخامسة : ترجمة
 م 1791  الكريم القرآن لمعاني شمش بن أهارون الترجمة السادسة : ترجمة
 م 2002ة أورى روبين لمعانى القرآن الكريم .   الترجمة السابعة : ترجم

 م   2012الترجمة الثامنة هي ترجمة صبحى عدوى لمقرآن الكريم   .  
 ثانيًا : بالغة اإليجاز بالحذف

الحػػذؼ أحػػد أقسػػاـ اإليجػػاز الػػذب ُيعػػد فرعػػاا مػػف فػػروع عمػػـ المعػػاني ، وُيػػراد بػػو أداء          
 . ف مف األلفاظمف الكبلـ بأقؿ قد؛ر ممك المقصود
ولمحػػػذؼ تعريفػػػاف مػػػف الناحيػػػة الملويػػػة ، ومػػػف الناحيػػػة االصػػػطبلحية الببل يػػػة ، فمػػػف        

حػػذفاا ، قطعػػو مػػف طرفػػو ، والحػػذؼ القطعػػة مػػف  المنظػػور األوؿ " ُيقػػاؿ حػػذؼ ال ػػيء يحذفػػو
الثوب ، والحذؼ والرمي عف جانب والضػرب عػف جانػب ، وحذفػو بالعصػا وبالسػيؼ ، يحذفػو 

 (ٜ)ومف ذنب الدابة."  وحذؼ ال يء إسقاطو ، ومنو حذفت مف  عربحذفاا.
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 أما في االصطبلح، فيعرفو الرماني بأنو " تقميؿ الكبلـ مف  ير إخبلؿ      
.أما الحذؼ في دال ؿ اإلعجاز لعبد القاىر الجرجانى فيو " ىو باب دقيؽ (ٓٔ)بالمعنى"

نؾ ترل بو ترؾ الذكر أفصح مف المأخذ، عجيب األمر ،  بيو بالسحر ،فإ المسمؾ لطيؼ
عف اإلفادة أزيد لئلفادة،وتجدؾ تنطؽ ما تكوف إذا لـ تنطؽ،وأتـ ما تكوف  الذكر ، والصمت
 .(ٕٔ).وي ير كذلؾ ابف ر يؽ إلى أف السكوت أبمغ مف الكبلـٔٔبياناا إذا لـ تبف"

 
 شروط الحذف: 

فة ،والسيما الملػة العربيػة، المختم بعد أف تبيف لنا أف الحذؼ ىو سمة مف سمات الملات      
الحػروؼ واأللفػاظ ، وفػف يزيػد الػنص  فيػو أيضػاا ظػاىرة يتطمبيػا الحػاؿ ويفرضػيا التعامػؿ مػع
التقػاء  -عمػى سػبيؿ المثػاؿ  –يسػببو  حسػناا ، ُيضػاؼ إلػى ذلػؾ أنػو ظػاىرة تجنبنػا الثقػؿ الػذب

أخػذ ،  לקחمثػؿ  الساكنيف ، أو عدـ تجانس الحروؼ ،ونجد  ػبيو ذلػؾ فػي العبريػة مػع أفعػاؿ
 أعطػى التػي تعتبػر مػف بػاب حػذؼ الحرؼ.كمػا ُيعػد الحػذؼ ضػرورياا ، وبخاصػة فػي נתןو 

مفيػديف  حالة طوؿ العنصر الملوب ، بعبارة أخرل طوؿ الجممة الػذب يسػبب ممػبلا وتكػراراا  يػر
حيػػػث تميػػػؿ العبريػػػة إلػػػى ضػػػـ  כולל משפט، ونجػػػد مثػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي الجممػػػة العبريػػػة ال ػػػاممة 

ذا الوظػػا ؼ  المت ػػابية ، فػػالطبيعى أف يكػػوف لػػو  ػػروطاا تضػػمف حسػػنو الببل ػػى والتػػأثيرل ، وا 
 حاد عف ىذه ال روط كاف ذلؾ بمثابة  موض داللى لممعنى .

 
 من أهم الشروط التي وضعها البالغيون لمحذف ،وجماله ،وتحقيق الفائدة منه ما يمى :

حبة حاليػة أو عقميػة أو لفظيػة البد مف وجود قرينة تدؿ عمى المحػذوؼ ، وىػى قػرا ف مصػا -ٔ
، وتعد القرينة باختبلؼ أنواعيا مف أىـ  روط الحذؼ ، وقد أ ار إلييا ابػف جنػى بقولػو  

ذلػؾ إال عػف دليػؿ عميػو ،  " قػد ُحػذفت الجممػة والمفػرد والحػرؼ والحركػة ولػيس  ػيء مػف
ال كاف فيو ضرب مف تكميؼ عمـ الليب في معرفتو" فػي  ، وىػذا األمػر ي ػكؿ أزمػة(ٖٔ)وا 

فقػػد يعجػػز المتػػرجـ عػػف ابػػراز القرينػػة ، األمػػر الػػذل يجعػػؿ ، ترجمػػة معػػانى القػػرآف الكػػريـ 
 ترجمتو ذات  موض داللى .
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اللػػرض مػػف الحػػذؼ ىػػو التخفيػػؼ واالختصػػار ، وىػػو بيػػذا المعنػػى مخػػالؼ لمتوكيػػد الػػذل  -ٕ
ت يػػدؿ عمػػى الزيػػادة ، وأ ػػار ابػػف جنػػى إلػػى ذلػػؾ بقولػػو " أنػػو يمتنػػع أف ُيقػػاؿ الػػذب ضػػرب

نفسو زيد، بتأكيد المحذوؼ ، وليس ذلؾ ألف المحذوؼ ىنػا لػيس بمنزلػة المثبػت بػؿ ألمػر 
آخػػر ، وىػػو أف الحػػذؼ ىنػػا إنمػػا اللػػرض منػػو التخفيػػؼ لطػػوؿ االسػػـ ، فمػػو ذىبػػت تؤكػػده 

 (ٗٔ)لنقضت اللرض، ذلؾ ألف التوكيد واإلسياب ضد التخفيؼ واإليجاز".
قػػاؿ  ابػػف جنػػي  عػػف ذلػػؾ " أف حػػػذؼ أف ال يػػؤدب الحػػذؼ إلػػى اختصػػار المختصػػر ، و  -ٖ

الحػػروؼ ال يمكػػف فػػي بعػػض األحيػػاف ألنيػػا دخمػػت الكػػبلـ لضػػرب مػػف االختصػػار ، فمػػو 
ذىبػػت تحػػذفيا لكنػػت مختصػػرا ليػػا ىػػي أيضػػا، واختصػػار المختصػػر إجحػػاؼ بو.ويضػػيؼ 
ابف جني فػي بعػض األحيػاف ينػوب الحػرؼ عػف جممػة أو عػف كممػة ، فػإذا قمػت   مػا قػاـ 

 (٘ٔ)ما( عف النفي ، وىي جممة مف فعؿ وفاعؿ ) منفي(. زيد فقد أ نت )
يػػؤدب حػػذؼ عنصػػر مػػف عناصػػر الجممػػة أو  أالبنػػاء عمػػى مػػا سػػبؽ يبػػرز أنػػو ينبلػػي        

جممػػة أو أكثػػر إلػػى حػػدوث  مػػوض داللػػى ولػػبس عمػػى المخاطػػب ، لػػذلؾ كػػاف ا ػػتراط وجػػود 
أىػػـ  ػػروط الحػػذؼ ، وذلػػؾ ألف القرينػػة المفظيػػة أو الحاليػػة أو العقميػػة المصػػاحبة لمكػػبلـ  مػػف 

المخاطػػب يػػدرؾ بيػػا العناصػػر المحذوفػػة،ويفترض مػػف نػػاطؽ الملػػة أف يبتعػػد عػػف المػػبس فػػي 
 خطابو قد استطاعتو  .

 
 ثالثًا: حذف األداة :

التي ال تحمؿ معنىا في ذاتيا ، بؿ تساىـ  הדיבור חלקיاألداة ىي أحد أجزاء الكبلـ       
األسماء واألفعاؿ ،واستخداـ األدوات والحروؼ مف األ ياء  في ت كيؿ المعنى مع  يرىا مف

 المعجزة في القرآف الكريـ سواء عمى مستول الذكر ، أـ مستول الحذؼ .
الحظ عمماء الملة   -عينة الدراسة  –عند استعراض بعض آيات الذكر الحكيـ          

عند دراسة مقابميا في  ؼ أل كاؿ متنوعة مف  الحروؼ واألدوات ، لكفوالقرآف مواضع حذْ 
الترجمة العبرية ألورل روبيف ، سنتقصى ىؿ التـز أورل روبيف بالحذؼ القرآنى ، أـ آثر 

داة أـ جيؿ بالسياؽ الذكر ، وىؿ التزامو بالحذؼ أو بالذكر لؤلداة ينـ عف فيـ بداللة األ
 وببل ة الخطاب القرآنى .
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 : حذف " ال " من الكالم 
إلى حذؼ } ال { في القرآف الكريـ ، فترد الجممة مثبتة ر ـ ا تماليا  أ ار ابف قتيبة        

،والمقصود ىنا "  ٛٔ(ٚٔ)، كما في قولو تعالى  " ليبيف لكـ أف تضموا "(ٙٔ)عمى داللة النفى
 ألف ال تضموا" .

 ترجـ أورل روبيف اآلية السابقة عمى النحو التالى  
 ٛٛ"עמ.  תתעו לא ןלמע זאת  לכם מבאר אלוהים                   

 לא  أف } ال { تضموا = ونبلحظ أف المترجـ العبرل ذكر األداة المحذوفو } ال {        
ترجمة ألجؿ أف تضموا " ستفسد داللة  תתעו למען، حيث لو أتت الجممة مثبتو " תתעו

 اآلية الكريمة.
قونو بعد حذؼ } ال { أب   ال يطي ٔ(ٜٔ) وعمى الذيف يطيقونو فدية... وكذلؾ قولو تعالى     

 النفى.
   ....{ צמים ואינם}  לצום המסוגלים עלونجد أف روبيف ترجميا عمى النحو التالى   } 

     نبلحظ في ترجمة روبيف أنو استوعب فكرة النفى المحذوفة في القرآف وذكرىا في ترجمتو 
،حيث إف ولـ يصوموا { ر ـ أف ىناؾ مبلحظات داللية عمى ترجمتو   צמים ואינם} 

وال تعكس الداللة القرآنية في أصميا العربى ، فمدلوؿ ،ترجمتو لآلية في مجمميا فقيرة داللياا 
 :ترجمة روبيف ما يمى 
} ولـ يصوموا تقديـ  לצום המסוגלים לעالصياـ   -القادريف عمى  -} عمى المفروض عمييـ

لذل يقصد  ير { وىذا مخالؼ لمنص القرآنى ،ا נפש- כופר לתת צמים ואינםفديو 
 القادريف عمى الصياـ لعذر ، وليس مجمؿ مف وجب عمييـ الصياـ ، ولـ يصوموا .

كما تأتى } ال { زا دة كما في } ل بل { في اآلية التالية ، حيث وقؼ عمؿ ال ، فبل           
تدؿ عمى النفى في ىذا الموضع ، فيرل المفسروف أف البلـ في قولو } ل بل يعمـ أىؿ 

بما قبميا ، وعميو فحرؼ ) ال (  فيكوف ما بعدىا معموالا ح { يحتمؿ أف تكوف تعميمية الكتاب
 . (ٕٓ)يجوز أف يكوف زا دا لمتأكيد والتقوية
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ـَ َأْىُؿ اْلِكَتاِب َأال؛ َيْقِدُروَف َعَمى َ ْيء  ِمْف َفْضِؿ الم؛ِو َوَأف؛ اْلَفْضَؿ ِبَيِد الم؛ِو "   لَ بل؛ َيْعَم
  (ٕٔ)"َيَ اُء َوالم؛ُو ُذو اْلَفْضِؿ اْلَعِظيـِ  ُيْؤِتيِو َمفْ 

 ترجميا أورل روبيف عمى النحو التالى  

 
وأف األداة } ال { ليست  ،نبلحظ في ترجمة روبيف أنو أدرؾ داللة االثبات في األية         

 נא ידעוعاممة في ىذا السياؽ ، فترجـ بداية اآلية عمى اإلثبات } ل بل يعمـ ... أصبحت 
 لآلية السابقة الذكر. ترجمتو في التوفيؽ حالفو قد روبيف أف الباحث ويرل.... 

 وعمى خبلؼ األمثمة السابقة نجد ترجمة اآلية الكريمة التالية  
ـْ اَل َتْ ُعُروفَ          ـْ َوَأنُت  . والمقصود "أب ألف ال تحبط أعمالكـ (ٕٕ)" أف َتْحَبَط َأْعَماُلُك

 .425"עמ.   שתחושו בלא לטמיון מפעלותיכם ירדו פן                  
في اآلية السابقة التـز المترجـ بالنص القرآنى في الحذؼ ،ففسدت داللة ترجمتو        

العبرية، فأصبحت تدؿ عمى" حتى تحبط أعمالكـ دوف أف ت عروف " ، وىذا الخطأ قد يعود 
ما حاوؿ االلتزاـ حرفياا بالنص إلى عدـ فيـ المترجـ لممقصود مف اآلية الكريمة ، أو رب

القرآنى ،وىذا ال يصمح مع ترجمة معانى القرآف الكريـ ،الذل ال يمكف ترجمتو حرفياا الل للة 
 في العالـ ، وىذا سر مف أسرار اإلعجاز في النظـ .

مف خبلؿ األمثمة السابقة نجد أف روبيف قد وفؽ في إدراؾ العنصر المحذوؼ ) ال ( وقاـ  
 ثناء موضع واحد ف ؿ في فيـ داللة النفى القرآنى .بذكره باست

 
  حذف حرف الجر: 

يعد حذؼ حرؼ الجر مف األمور البارزة في آيات القرآف الكريـ ، وىى نوع مف         
ف ليذا النوع مف الحذؼ ، نجد أنو آثر يلكف عند النظر إلى ترجمة روب ، إيجاز الحذؼ

لباحث نحوية مرتبطة بتركيب الجممة العبرية ذكر حرؼ الجر المحذوؼ لضرورات يراىا ا
 وطبيعة اإلسناد فييا كما في األمثمة التالية  



 إشىب١ٌخ اٌؾزف فٝ رشعّخ أٚسٜ سٚث١ٓ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍؼجش٠خ                                              

                      
 735 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

ـَ        َراَط اْلُمْسَتِقي  1"עמ   מישרים באורח נחנו (ٖٕ)اْىِدَنا الصِّ
في اآلية السابقة ُحذؼ حرؼ الجر مف اآلية وتقديره } إىدنا إلى الصراط المستقيـ {      

 ُدلنا إلى . ב נחנו{ في ترجمتو  בبذكر الحرؼ }  بينما قاـ المترجـ
وجدير بالذكر أف اورل روبيف قد أحدث تعديبلا في ترجمتو ليذه اآلية في ترجمتو         

فجاءت اآلية عمى نحو التـز فيو بوجود حرؼ الجر   ،  ٕٗٔٓالمعدلو التي صدرت عاـ
 ,(ٕٗ)מישור באורח נְֵחנו                كالتالى  

 ؾ المثاؿ التالى  وكذل
  (ٕ٘)َواْختَاَر ُموَسٰى َقْوَمُو َسْبِعيَف َرُجبلا لِِّميَقاِتَنا                 

 136"עמ.  שקבענו במועד לבוא עמו מבני איש שבעים משה בחר            
في المثاؿ السابؽ نجد في اآلية القرآنية حذؼ لحرؼ الجر"مف" في قولو تعالى} قومو {     

قومو { ، وببل ة  ذلؾ في الملة العربية أف حذؼ حرؼ الجر يوحى كأف موسى  أب } مف
اختار كؿ قومو ، وليس بعض منيـ، وألف العبرية ال تممؾ ذلؾ الثراء الببل ى قاـ المترجـ 

، بحيث لو التـز بالحذؼ  مف قومو { עמו מבניأورل روبيف بذكر حرؼ الجر المحذوؼ } 
 משה בחר אזختار كؿ قومو البالغ عددىـ سبعيف لميقات ا )القرآنى ستصير الداللة أنو ا

 حينها اختار موسى سبعين رجال قومه ... (עמו....   בני איש שבעים
أحياناا تؤدل طبيعة الترجمة ،التي يلمب عمييا التفسيرية لعدـ وجود مقابؿ مبا ر      

 ذؼ كما في المثاؿ التالى  لمكممة العربية ، إلى ضياع ما في النص القرآنى مف ببل ة الح
ـَ ِإال؛ َمف َسِفَو َنْفَسوُ                        (ٕٙ)َوَمف َيْرَ ُب َعف مِّم؛ِة ِإْبَراِىي

 17"עמ  ؟סכלות לבו את מילא אשר האיש מלבד אברהם בדת ימאס מי      
} سفو   أبفي اآلية السابقة نجد حذفاا لحرؼ الجر " في " في قولو تعالى } سفو نفسو {    

في نفسو { ، وعند تتبع ترجمة روبيف ليذه الكممات نجده ترجميا ب كؿ تفسيرل  } سفو 
{، فبل نجد وجوداا لمحذؼ الذل يفيد أف نفس ذلؾ ال خص  סכלות לבו את מילאنفسو{ = }

 .كميا سفاىة وحمقاا " ، وذلؾ بسبب أسموب الترجمة التفسيرل
 المقاـ كما في قولو تعالى   وقد يأتي الحذؼ في القرآف لبياف ضيؽ

 .    (ٕٚ)َسُنِعيُدَىا ِسيَرَتَيا اأْلُوَلىٰ                            
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 253"עמ.  הראשן מצבו אל נונשיבوترجميا روبيف عمى النحو التالى   
فنجد في اآلية الكريمة حذفاا لحرؼ الجر } إلى { في } َسُنِعيُدَىا ِسيَرَتَيا { والمقصود        

ح ألف إلى ""  ا } سنعيدىا إلى سيرتيا{ ، إال أف النص العبرل ذكر حرؼ الجر المحذوؼىن
 { . אל נונשיב مما استوجب ذكره } אל الجر بحرؼ مرتبط נשיבالفعؿ 
وبذلؾ يكوف أورل روبيف قد وفؽ في ترجمتو لؤلية السابقة عند رده لممحذوؼ ، حتى       

ية العبرية ، لذلؾ يمكننا القوؿ أف رد المحذوؼ ىنا يستقيـ المعنى ، وتصح القواعد النحو 
 لعمة نحوية .

بعد التعرض لنماذج مف آيات الذكر الحكيـ تضمنت حذؼ لحرؼ الجر ، نجد أف أورل      
لـ يممؾ حذؼ حروؼ الجر المرتبطة باالفعاؿ ، النيا حينيا سيكوف قد وقع في خطأ نحول 

ىا في كؿ النماذج المذكورة ، باستثناء نموذج واحد قـ متعمؽ بالملة وقواعدىا ، لذلؾ قاـ بذكر 
 فيو ترجمة تفسيرية  ير مبا رة .

 
 :  حذف ياء النداء  

، والتنبية  ٕٛلـ تخؿ كتب النحاة مف تناوؿ النداء والذل يعنى االستدعاء أو التنبيو       
" توجيو الدعوة وىو عند النحاة ،  (ٜٕ)  ايتو ىي اإلقباؿ وىو ) تنبيو المدعو ليقبؿ عميؾ(

لسماع ما يمقى إليو ، وبو تابعيـ المحدثوف. ح وجمب سمعو وفكره ، إلى المخاطب لتنبييو 
(ٖٓ) 

 دوتارة أخرل بحذفيا مع وجو ، اة النداء دورد أسموب النداء في القرآف الكريـ تارة بذكر أ    
ي ترجمتو مع  قرا ف دالة عميو ، وفى كبل الحالتيف سنتعرض لكيفية تعامؿ أورل روبيف ف

 أسموب النداء ذكرا وحذفاا  
 مواضع ذكر أداة النداء في القرآف  

وتارة أخرل محذوفة ، وعند التعرض ، وردت ياء النداء في القرآف الكريـ تارة مذكورة        
تبرز ، لمحاالت التي وردت فييا ياء النداء مذكورة لمعرفة كيؼ تعامؿ أورل روبيف معيا 

 لتالية  أمامنا اآليات ا
ـُ اْسُكْف َأنَت َوَزْوُجَؾ اْلَجن؛َة               .  (ٖٔ)قولو تعالى        َوُقْمَنا َيا آَد
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 ترجميا أورل روبيف عمى النحو التالى  
 .בגן ואשתך אתה שכון،  אדם הוי،  אמרנו

 وكذلؾ األية التالية         
ي؛اَب َيا َبِني ِإْسَراِ يَؿ اْذُكُروا ِنْعَمِتَي ال؛تِ  ـْ َواِ  ـْ َوَأْوُفوا ِبَعْيِدب ُأوِؼ ِبَعْيِدُك ي َأْنَعْمُت َعَمْيُك

  (ٕٖ)َفاْرَىُبوفِ 
 والتي ترجميا عمى النحو التالى  

 .לכם נטיתי אשר החסד את זכרו،  ישראל בני הוי                      
ـُ الصِّ  ـْ ثـ اآلية   َيا َأيَُّيا ال؛ِذيَف آَمُنوْا ُكِتَب َعَمْيُك ـْ َلَعم؛ُك ـُ َكَما ُكِتَب َعَمى ال؛ِذيَف ِمف َقْبِمُك َيا

 (ٖٖ)تَت؛ُقوفَ 
 وترجميا عمى النحو التالى  

 .לצום עליכם מצווה כי בספר נכתב،  המאמינים הוי
 (ٖٗ)واآلية التالية   َيا َأيَُّيا الن؛اُس ِإن؛ا َخَمْقَناُكـ مِّف َذَكر  َوُأنَثى ...... 

 ا روبيف عمى النحو التالى  وترجمي          
 .ונקבה זכר מתוך אתכם בראנו،  האנשים הוי

  (ٖ٘)وكذلؾ اآلية التالية   ُقْؿ َيا َأيَُّيا اْلَكاِفُروفَ 
 .  הכופרים הוי،  אמורوترجميا روبيف عمى النحو التالى              

} يا {    داة النداء{ كمقابؿ أل הויنمحظ في اآليات السابقة أف روبيف وضع المفظة }       
في العربية ، ونمتمس لو العذر في ذلؾ لعدـ وجود أداة نداء في العبرية ، ور بتو في 

 הויالمحافظة عمى السياؽ القرآنى والمحافظة عمى داللة النداء ، لكف عند النظر في لفظة } 
في سفر ا عياء  { وىؿ ىي بديؿ حقيقى لياء النداء العربية ، نجد أنيا وردت في العيد القديـ

 מילת وارميا كمفظة نداء ، لكنيا ليا خصوصية ح فيى تدؿ عمى الحزف والويؿ واللضب }
 وال عبلقة ليا بالنداء الوارد في آيات القرآف الكريـ .(ٖٙ){ אבל או יגון המבטאת קריאה

يا وىناؾ سياقات قرآنية آخرل نجد أداة النداء )يا( مذكورة في النص القرآنى ، بينما يحذف
 أورل روبيف في ترجمتو ب كؿ  ريب مثؿ  
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َيا  َأف ورد ذكر النداء لسيدنا إبراىيـ بقولو )َوَناَدْيَناهُ  ٗٓٔففقى سورة الصافات االية 
ْؤَيا . ِإْبَراِىيـُ  ِلَؾ َنْجِزب اْلُمْحِسِنيفَ  ۚ   َقْد َصد؛ْقَت الرُّ  ( ِإن؛ا َكذَٰ

 ٕٚٙ רובין،.........(  אברהם،  אליו וקראנוفترجميا روبيف بالحذؼ بقولو     
في قولو  ٖٓونجد األسموب نفسو في نداء موسى عميو السبلـ في صورة القصص اآلية  

ا َأتَاَىا ُنوِدَب ِمف َ اِطِئ اْلَواِد اأْلَْيَمِف ِفي اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمَف ال ؛َجَرِة َأف َيا مُ  وَسٰى تعالى  )َفَمم؛
 َربُّ اْلَعاَلِميَف (. ِإنِّي َأَنا الم؛وُ 

التي استخدميا في مواضع  "הוי"ترجميا روبيف بحذؼ أداة النداء ، ولـ يستخدـ األداة       
 ٖ٘ٔ רובין..........( אלוהים אנוכי משה ، ואמרحذؼ أداة النداء فجاءت ترجمتو  ) 

اء في العربية مف خبلؿ ما سبؽ يرل الباحث أف روبيف حاوؿ إيجاد مقابؿ توراتى لمند       
{ في التوراة ، والتي ال تتوافؽ مع سياقات النداء في  הוי، لكنو  فؿ خصوصية األداة } 

وىو  ا ع ، ابؿ لمفظ العبرل مق{ ك יאالعربية ، لذا كاف مف الممكف أف يستخدـ المفظة } 
 الملة األدبية ،مما كاف سيعطى نوعاا مف وكذلؾ فىعمى ألسف متحدثى العبرية اليـو ، 

 المقاربة مع النداء في العربية .
 .לכם נטיתי אשר החסד את זכרו ، ישראל בני{  יא} 
 .לצום עליכם מצווה כי בספר נכתב ، המאמינים{  יא} 

  הכופרים{  יא، }  אמור
ـ أداتو التوراتية لكؿ حاالت النداء التي وردت دكما الحظ الباحث أف أورل روبيف لـ يستخ

ة ، مما يعنى تلير في منيج ترجمتو وعدـ االتفاؽ عمى أسموب واحد فييا ياء النداء مذكور 
  .لمتعبير عف النداء

 مواضع حذؼ أداة النداء في القرآف  
ىناؾ مواضع تـ حذؼ أداة النداء فييا ، والتي يقدرىا عمماء العربية بحرؼ } يا { عمى 

 الية  اعتبار أنيا أـ ىذا الباب ، ومواضع  حذؼ أداة النداء اآليات الت
 { ٔ. ה.ט}  وترجميا روبيف عمى النحو التالى     ٖٚطو              

يرل الباحث إىماؿ روبيف ألداة النداء المحذوفو التزاماا بالنص القرآنى ، لكف مف ناحية       
أخرل نمحظ أف ىذا اإلىماؿ ىو أمر مردود إلى ترجمتو ذاتيا ، حيث ترجـ كممة } طو { 
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مثؿ  عبارة عف حروؼ مقطعةكممة } طو{  اعتبرىػ  { مما يعنى أنو بحروؼ مقطعة } ط . 
، وليست اسـ داؿ عمى عمـ ، وقد أوردت كتب التفسير ما ي ير الى أنيا اسـ } كييعص { 

 (ٖٛ) وليست حروؼ مقطعة
 يمكننا أف نجد حذؼ أداة النداء الياء في اآلية التالية  

 أب  أّدوا إلي؛ الطاعة يا عباَد ا.      (ٜٖ)}أْف أدُّوا إلي؛ عباَد ا... {      
 (ٓٗ)אלוהים עבדי את בידי תנוترجميا روبيف عمى النحو التالى  

قاـ روبيف بحذؼ النداء في ترجمة اآلية السابقة،ويرجع ذلؾ إلى جيمو بداللة االية       
ى عباد ا { الكريمة ، حيث ظف أف عباد ا ىنا مفعوالا بو ، فتخيؿ أف الجممة } اعطون

ح { قبميا . لذالؾ يمكننا القوؿ بأنو لـ يوفؽ في ترجمة اآلية  אתلذلؾ وضع أداة المفعولية } 
لعدـ قدرتو عمى استيعاب ببل ة النص القرآنى في ىذا الموضع، ولذلؾ لـ يستوعب داللة 

 النداء في اآلية الكريمة .
د أورل روبيف في ترجمة أداة النداء إذا انتقمنا إلى آية أخرل تمثؿ إ كالية عن         
 مف سورة يوسؼ   ٜٕاآلية  سنجدالمحذوفة 

  (ٔٗ) } يوسؼ أعرض عف ىذا ..............{                          
وقد  ،تـ " حذؼ حرؼ النداء " يا "، وىذا الحذؼ ي ير إلى ما صار إليو حاؿ العزيز      

عمى امرأتو ، وأنيا ىي التي أرادت السوء، وكأف رأل براءة يوسؼ ، وأيقف بثبوت التيمة 
الكممات ال تسعفو حتى يتـ النداء ، فطول ىذا الحرؼ ثـ أجمؿ القصة كميا في اسـ اإل ارة 

 (ٕٗ) "ىذا" ألف المقاـ مقاـ ضيؽ وحزف ، فيو يقتضي اإليجاز وطي الكممات."
 ا عمى النحو التالى  وعندما نحمؿ ترجمة روبيف ليذه اآلية نجده في البداية ترجمي   

 ٜٔٔ רובין...... { זה לכל הנח، יוסף אתה}                      
ترجـ روبيف اآلية ب كؿ  ريب ، حيث لـ يترجـ االسـ في حالة النداء في العبرية ، بؿ      

{ ، مما يفيد عدـ استيعابو لداللة النداء في اآلية  אתהوضع قبمو ضمير المخاطب } أنت 
لمسند إليو محذوؼ قد؛ره بضمير المخاطب    { مسنداا  יוסף،واعتبر االسـ } يوسؼ الكريمة 

لمتعبير عف النداء  אתהضمير المخاطب  يمكف استخداـ ووجية نظر أن،" لكف ىناؾ  אתה
اللة تعظيـ وتوقير المنادل، ونجد صدل ذلؾ في الملات األوربية التي مثميا مثؿ العبرية دب
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فالنداء في الملة ، فتستخدـ الضما ر لمداللة عمى النداء ح عيارية ال وجود ألداة نداء م
في  (du)، وقد يأتي باستخداـ ضمير المخاطب (Sie)كوف بضمير جمع اللا بيف ياأللمانية 

وكاأللمانية يستخدـ ضمير  (vous)حيف يأتي النداء في الفرنسية بضمير جمع المخاطبيف 
 (ٖٗ)"لمنداء  (tu) المخاطب 
سواء مف ناحية استخداـ ضمير المخاطب ال يرل الباحث مبرراا ليذه الترجمة         

مف ناحية عدـ وجود أداة نداء في العبرية لمتعبير عف النداء فالسياؽ ال يحتمؿ التعظيـ ، أـ 
تساول أداة النداء " يا " في العربية ،فكاف يمكنو استخداـ األداة التي سبؽ لو استخداميا في 

مع طبيعة الملة العبرية ، فكاف  {، أو عدـ وضع أداة لمنداء اتفاقاا  הויة } سياقات م ابي
{ مثمما فعؿ في حالة نداء سيدنا آدـ التي  יוסף הויيمكنو اف يترجـ أسموب النداء بقولو } 

 ،...(יוסףأ رنا إلييا مف قبؿ ،أو تجاىؿ النداء كما فعؿ مع سيدنا إبراىيـ وموسى )  
لقرآف العظيـ نداء ا تعالى بحرؼ المنادل " يا " قبؿ )رب( إال في لـ يرد في ا        

موضعيف ، والسر الببل ي في ذلؾ أف ) يا ( النداء تستعمؿ لنداء البعيد وا تعالى أقرب 
  المربي والسيد “رب   “ . فمعنى كممة لعبده مف حبؿ الوريد ، فكاف مقتضى الببل ة حذفيا

ي مف  أنو أف يكوف قريباا حاضراا ال يحتاج في ندا و إلى والمالؾ، وىو بيذه المعان
 .(ٗٗ)وسا ط

 ومف أمثمة حذؼ النداء في آيات القرآف وأسموب تعامؿ أورل روبيف ما يمى  
                         (٘ٗ)َربِّ َأِرِني َأْنُظْر ِإَلْيَؾ{  }                     

 ترجميا أورل عمى النحو التالى  
 ٖ٘ٔ"  עמ   בך ואתבוננן הראני، ריבוני،  אמר                   

 وكذلؾ اآلية التالية  
                        (َرب؛َنا َأْفِرْغ َعَمْيَنا َصْبراا َوَتَوف؛َنا ُمْسِمِميفَ ) )46(

 ترجميا روبيف كما ىي في العربية عمى النحو التالى  
 ٖٗٔ"עמ.  מתמסרים בעודנו מתנונש את ואסוף עלינו רוח עוז השפע،  ריבוננו

تجاىؿ روبيف أداة النداء ، وساعده عمى ذلؾ عدـ وجود أداة نداء في العبرية ، ر ـ أنو في  
{ ، ولكف يبدوا لمباحث أف روبيف قد اطمع عمى  הויمواضع نداء م ابية استخدـ اإلداة } 
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ف ا قريب ال يحتاج رأل المفسريف في عدـ وجود أداة نداء في ىذا الموضع عمى اعتبار أ
 إلى النداء بواسطة } يا { النداء لمبعيد فآثر عدـ استخداميا .

 وفى سياؽ قرآنى آخر نجد استمراراا لصور النداء المحذوؼ في القرآف  مثؿ قولو تعالى   
                    (ٚٗ) َربِّ اَل َتَذْرِني َفْرداا َوَأنَت َخْيُر اْلَواِرِثيفَ                        

 ٚٙٔ"עמ.  שביורשים הטוב אתה כי ואף،  ערירי תניחני אל،  ריבוני       
                          (ٛٗ)َربِّ ِإف؛ اْبِني مف أىمى وكذلؾ قولو تعالى              

 ٖٛٔ"עמ.  משפהתי מבני הוא בני،  ריבוני
ل روبيف قاـ بحذؼ أداة النداء " مف خبلؿ االيات السابقة وترجمتيا العبرية نجد أف أور     

ورد فيو ذكر  ذافالياء " مع كممة" رب " فى كؿ موضع ، حتى في الموضعيف الوحيديف ال
 لمنداء بالياء مع لفظة " رب " وىما   

 ( مف سورة الفرقاف،وىي قولو تعالى  ٖٓاآلية )
ُسوُؿ َيا َربِّ ِإف؛ َقْوِمي ات؛                      َٜٗخُذوا َىَذا اْلُقْرآَف َمْيُجورااَوَقاَؿ الر؛

 وترجميا روبيف بالحذؼ   
        ٜٕٗ"עמ.   הזה בקוראן מאסו עמי בני،  ריבוני،  השליח אמר             

 ( مف سورة الزخرؼ، وىي قولوٛٛواآلية )
 (ٓ٘)َوِقيِمِو َيا َربِّ ِإف؛ َىؤاَُلِء َقْوـٌ اَل ُيْؤِمُنوفَ                     

 رجميا أيضا بحذؼ ياء النداء وت
  ٘ٓٗ"עמ.  יאמינו לא אשר עם אלה،  ריבוני، באמרו( הנביא את שומע אלהים)  

يرل الباحث أف روبيف قد وحد ترجمتو لحالة النداء مع كممة } رب { بعدـ وضع أداة         
ف ، ولعؿ كما في اآليتيف السابقتي، نداء ليا ، حتى في المواضع التي ذكرت فييا األداة 

يعطى داللة ضمنية " נו " أو المتكمميف "  ני"رب { الى ضمير المتكمـ  ריבוןإسناد كممة } 
 {.  ריבוננו/  ריבוני}    لمنداء 
بعد العرض السابؽ لذكر وحذؼ ياء النداء فى القرآف ، يمكننا  مبلحظة أف روبيف        

فتارة يذكر األداة ويستخدـ ، اة النداء في ترجمتو لمقرآف الكريـ لـ يوحد منيجو في ترجمة أد
،ونبلحظ أف المرة الوحيدة التي وحد منيجو  كمياا  وتارة يتجاىميا، (  הוי)  األداة في مقابميا
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ياء النداء يات سواء كانت في اآل أداة النداء تماماا  فييا كانت مع كممة ) رب ( { حيث أىمؿ
 مذكورة أـ محذوفة .

فقد تعامؿ روبيف معيا بالحذؼ أيضاا ، ،  اة النداء في القرآفأما في حاالت حذؼ أد     
ف ؿ في ترجمة أسموب النداء إما النو يريد أف يمنح الخطاب تأويبل جديداا  موضع واحدوفى 

 ،أو أنو ال يدرؾ وجود النداء في األصؿ .
 

 رابعًا : حذف الكممة:
 مة الكممة لمكممة والعبارة لمعبارة ، تيتـ نظرية الترجمة بفكرة االلتزاـ التي تعنى موا       

ويرل ضرورة التعبير عف الكممة بكممة مثميا مع مراعاة موقعيا فى النص ، وبالتالى ينبلى 
صيا ة العبارات بحيث تتضمف نفس الكـ مف األلفاظ الواردة  فى النص المنقوؿ منو ، ولكف 

المعنوية ، ومف الضرورل أف  ب رط أف يكوف ترتيب األلفاظ فى العبارة مستيدفاا االفادة
يعكس ىذا الترتيب الخصا ص الجمالية والفنية الموجودة فى النص األصمى وبيذه 

  (ٔ٘)الضمانات وحدىا اليزيد النص المترجـ  ي اا عف النص األجنبى الذل ترجـ عنو
عرؼ عند النحاة نتناوؿ في ىذا المبحث حذؼ الكممة الوظيفية في القرآف الكريـ والذل يُ 

الببل ييف بالحذؼ الكممى ، مف خبلؿ رصد كيؼ تعامؿ المترجـ أورل روبيف مع حذؼ و 
 ( מושא، المفعوؿ بو נשוא، المسند  נושאمفردات ليا وظيفة في الجممة مثؿ ) المسند إليو 

 
 הנושאحذف المسند إليه(ٕ٘)  

ـْ أف؛ المبتدأ والخبر جممة مفيدة َتحصؿ الفا دة بمجموعيما، فالمبتدأ"   معتمد الفا دة،  اعم
والخبر محؿُّ الفا دة، فبل بد منيما، إال؛ أنو قد توَجد قرينة لفظي؛ة أو حالي؛ة ُتلني عف النُّطؽ 

 "(ٖ٘)بأحدىما، فيحذؼ لَداللتيا عميو
 مف األمثمة التي ُحذؼ فييا المسند إليو في القرآف األيات الكريمة التالية  

  (ٗ٘)يرجعوف"" صـ بكـ عمى فيـ ال                 
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 –مف الناحية التركيبية النحوية يظير لنا حذؼ المسند إليو في اآلية السابقة وتقديره " ىـ " 
ىـ صـ ، ىـ عمى ، ىـ اليبصروف ، ببل ة الحذؼ ىنا ىي سبؽ الذكر في اآليات السابقة 

 .وترجـ أورل روبيف اآلية السابقة بالذكر عكس ما جاءت بو اآلية القرآنية كتالى 
 3"עמ רובין.    ישובו ולא، ועיוורים אלימים،  חירשים הם               

" ىو المسند إليو المذكور في الجممة العبرية ، والمحذوؼ في הםفالضمير اللا ب "      
اآلية القرآنية .ويرل الباحث أف روبيف كاف مضطراا لذكر المسند إليو لوجود ثبلثة كممات 

وتحتاج لمسند إليو  عمى { עיווריםبكـ ،  אלימיםصـ،  םחירשי تمعب وظيفة المسند }
لتوضيح الداللة ، فالمتمقى العبرل يحتاج إلى داللة مبا رة ، وال مجاؿ عنده لمتفكر في 

 دالالت القرآف .
 وكذلؾ اآلية التالية  
 . (٘٘)وال تقولوا لمف يقتؿ في سبيؿ ا أموات بؿ أحياء                  

ؼ فييا أنيـ ىـ ليسوا أموات بؿ ىـ أحياء، وببل ة الحذؼ ىنا تقدـ ذكرىـ      داللة الحذ    
 " مف ُيقتؿ " 

 وترجمة روبيف كانت عمى النحو التالى  
 .הם חיים כי،  לא.  המה מתים אלוהים למען הנהרגים כי תגידו אל

 21"עמ רובין                                                       
ف كاف في موضع متأخر فقاؿ "  הםفي الترجمة العبرية ُذكر المسند إليو"        מתים" وا 
 { מתים הם" واألصؿ فيو }  המה

 . (ٙ٘)ثـ األية الكريمة التالية التي حذؼ فييا المسند إليو    وال تقولوا ثبلثة انتيو
" وعند التعرض  ؼ " ثبلثة " في اآلية السابقة ىي خبر لمبتدأ محذوؼ تقديره " ىـ ثبلثة   

 " مخالفاا األصؿ القرآنى . הםلترجمة روبيف نجده ذكر المحذوؼ " 
 88"עמ רובין.  הם שלושה תגידו אלו               

وتستمر صور حذؼ المسند إليو في آيات الذكر الحكيـ كما في في اآلية التالية التي     
ى ، وببل ة الحذؼ ىي أف ا وحده قد؛ر المسند إليو بضمير " ىو " أب ا سبحانو وتعال

ـْ َوالم؛ُو ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيٌر( ـْ ِمْف َسيَِّ اِتُك   (ٚ٘) ىو مف يكفر الذنوب      .....َوُيَكفُِّر َعْنُك
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"  הואوعند النظر لمترجمو العبرية نجد أف روبيف آثر الذكر ، فمـ يذكر فقط الضمير"     
   אלוהיםبؿ ذكر لفظ الجبللة 

 40"עמ רובין . עוונותיכם על לכם יכפר אלוהיםו                    .…
 ومف صور الحذؼ األخرل في القرآف حذؼ المسند إليو في اآلية التالية  

  (ٛ٘)اَل َتَخْؼ َخْصَماِف َبَلى َبْعُضَنا َعَمى َبْعض                            
تقديره " نحف " أب } نحف خصماف { ،لكف في اآلية السابقة تـ حذؼ المسند إليو و         

"    אנוروبيف خالؼ الحذؼ القرآنى واعتمد عمى الذكر ،فذكر المسند إليو المحذوؼ وتقديره " 
نحف خصماف  {، ألف الحذؼ ال يتوافؽ مع طبيعة الملة العبرية ، وقد  אנו דין בעלי שני} 

ف موض داللى ، فيو ال يترجـ القرآف الكريـ ،  يؤدل إلى  بؿ يترجـ معانى القرآف الكريـ وا 
 لـ يصرح بذلؾ     

  371"עמ רובין . לרעהו התנכל מאיתנו אחדحאנו דין בעלי שני،  פחד אל   
 قد يأتي الحذؼ القرآنى مركباا كما في اآلية التالية  

  (ٜ٘)} َفَمم؛ا َجاَء ُسَمْيَماَف َقاَؿ َأُتِمدُّوَنِف ِبَماؿ  {                          
في اآلية السابقة تـ حذؼ مسنديف إليو ىما } الرسؿ { في قولو تعالى }} َفَمم؛ا َجاَء }     

الرسوؿ // الرسؿ إلى { ُسَمْيَماَف ، وكذلؾ المسند إليو الثانى وتقديره } سميماف { في قولو 
العربية وثراءىا،  تعالى }} قاؿ } سميماف { َأُتِمدُّوَنِف ِبَماؿ  {{.وىذا الحذؼ مف ببل ة الملة

لكف المتمقى العبرل ليس في حاجة إلى ذلؾ ، بؿ ىو في حاجة لمعنى واضح ومبا ر، لذلؾ 
 {   שלמה،  שליחآثر روبيف الذكر في ترجمتو ، فذكر المحذوفات السابقة } 

 לי להמציא אתם האומרים{، שלמה}  לו אמר،  שלמה אל{  השליח}  בא אשרכ 
 308"עמ רובין . רכוש

رل الباحث أف روبيف قد ُوِفؽ في الذكر ، ألنو أوضح في الداللة للير العارفيف بببل ة ي  
 الملة العربية .

وقد يكوف الذكر لضرورة نحوية كما في ترجمة افتتاحية السور،لعدـ وجود أب قرينة      
ة توضح المحذوؼ في الجممة العبرية ، كما يصعب بداية الكبلـ بالخبر كما في ترجمة اآلي

  (ٓٙ)براءة مف ا ورسولو"التالية                  "  
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براءة"  خبر لمبتدأ محذوؼ تقديره " ىذه" براءة ، وجاءت الترجمة العبرية بالذكر ؼ "      
 لضرورة نحوية داللية عمى النحو التالى  

 152"עמ רובין...   ושליחו אלוהים כי הצהרה זוהי                       
،فمو التـز المترجـ ىنا بالحذؼ لفقدت الجممة  הצהרהمرتبط بالمسند  היזוالمسند إليو إف     

 وضوحيا الداللى، نتيجة لمبوف ال اسع بيف العربية والعبرية في تكويف صورىا الببل ية .
واستمراراا لمخالفة النص القرآنى في الحذؼ خاصة في بداية السور نجد اآلية اآلولى       

  (ٔٙ) نور                   ]ُسوَرٌة َأْنَزْلَناَىا .....{مف سورة ال
المسند إليو المحذوؼ في اآلية الكريمة تقديره " ىذه " } ىذه سورة { ، لكف الترجمة      

{ ، وذلؾ لضرورة نحوية خاصة بالملة العبرية ، وىى  זוالعبرية ذكرت الضمير المحذوؼ } 
 عندما ال توجد قرينة ت ير إليو   ذكر المسند إليو في بداية الكبلـ ،

 ٗٛٔ"עמ רובין... ממרומים הורדנו אשר סורה וז             
ونبلحظ كذلؾ أف روبيف ،في بعض اآليات التي تفتتح السور ، ماؿ إلى مطابقة النص     

 القرآنى ، والتـز بالحذؼ  كما في اآلية التالية  
َمْت ِمف ل؛ُدْف َحِكيـ  َخِبيرِكتَاٌب ُأْحِكَمْت آ ۚ  الر                ـ؛ ُفصِّ   (  ٕٙ)َياُتُو ُث

 החכם מעם،  אחד אחד ומוצגים במפורש נאמרים אותותיו אשר ספר. ר.ל.א
 ٜٓٔרובין . ולפנים לפני דבר כל והמכיר
ففي األصؿ القرآنى والترجمو العبرية تـ حذؼ المسند إليو وتقديره "ىذا" أب ىذا كتاب       
يرل الباحث أف روبيف أخطأ في الحذؼ ، وكاف يجب عميو الذكر لتوضيح ، و  ספר זה// 

 الداللة لمقارلء العبرل ، حتى يعمـ ما المقصود بالكتاب .
وأحياناا يمتـز روبيف بالحذؼ القرآنى ، عند وجود قرا ف تصريفية توضح المسند إليو في      

  (ٖٙ)﴾ َفَصك؛ْت َوْجَيَيا َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيـٌ  ﴿ الجممة كما في اآلية التالية    
 .في اآلية السابقة نجد أف المسند إليو محذوؼ وتقديره  أنا عجوز عقيـ

 " عمى النحو التالى   עקרה זקנהوعند التعرض لترجمة روبيف نجده قد التـز بالحذؼ " 
 432"עמ רובין.  עקרה זקנה،  ואמרה פניה על טרהס                 
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ويرل الباحث أف سبب ايثار الحذؼ عمى الذكر في ىذا الموضع وجود قرا ف نحوية في      
، وكذلؾ ضمير الممكية العا د عمى لممفرده الغائبة  لطمت / صفعت " סטרהتصريؼ الفعؿ "

 في داللة السياؽ ألف "وجييا"، كميا قرا ف تبرر الحذؼ، وذلؾ פניהاللا بة أيضاا في كممة 
 الجممة بأكمميا. أو الجممة عناصر لبعض والحذؼ االختصار إلى يرة تدفعكث أحياف
وىناؾ مجاؿ آخر يطابؽ روبيف الحذؼ القرآنى في ال كؿ التركيبى لآلية ح لوجود قرينة      

 في الجممة ت ير إلى المحذوؼ كما في اآلية التالية  
ـْ          ـْ َكْمُبُي ا ِباْلَلْيِب ) َسَيُقوُلوَف َثبَلَثٌة َراِبُعُي ـْ َرْجما ـْ َكْمُبُي  ۚ  َوَيُقوُلوَف َخْمَسٌة َساِدُسُي

ـْ َكْمُبُيـْ  َوَيُقوُلوَف َسْبَعٌة َوثَاِمُنُي
ٙٗ . ) 

ىـ سبعة {  –ىـ خمسة –في اآلية السابقة تـ حذؼ المسند إليو وتقديره " ىـ" أب} ىـ ثبلثة 
 ثامف { –سادس  –والقرينة في الضمير " ىـ " المسند لكممة } رابع 

 وترجميا روبيف عمى النحو التالى  
 וכלבם،  היו חמישה،  יגידו או،שבהם הרביעי וכלבם، היו שלושה،  יגידו אשר יהיו

 238"עמ רובין.   השמיני וכלבם היו שבעה יגידו או،....השישי
{ ،  היו שבעה - היו חמישה - היו שלושהفي الترجمو العبرية التـز روبيف بالحذؼ } 

 הרביעי וכלבם، היו שלושה، ولـ يكررىا سول مرة واحده }  שבהםنفس القرينة  لوجود
،  היו חמישה}      كانوا ثبلثة وكمبيـ رابعيـ { ولـ ي ر إلييا في بقية ترجمتو لآلية שבהם
كانوا خمسة وكمبيـ السادس ،   השמיני וכלבם היו שבעה יגידו או،....השישי וכלבם

 {.كانوا سبعة وكمبيـ الثامف
قد آثر  –مف خبلؿ النماذج المختارة  –خبلصة القوؿ أف روبيف في كثير مف األحواؿ       

الذكر عمى الحذؼ مخافة اللموض الداللى عند المتمقى العبرل ،وفى أحواؿ أخرل لطبيعة 
الملة العبرية التي يصعب فييا أف تبدأ بجممة تـ حذؼ مسندىا دوف قرا ف ت ير إليو كما في 

 ت السور القرآنية .افتتاحيا
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  הנשואحذؼ المسند(ٙ٘): 
يعد المسند مف أجزاء الجممة الر يسية التي تتعرض لمحذؼ في آيات الذكر        

الحكيـ،وبينما نجد في القرآف أسموب الحذؼ ، اعتمد روبيف في ترجمتو العبرية عمى الذكر 
َثُؿ اْلَجن؛ِة ال؛ِتي ُوِعَد اْلُمت؛ُقوَف  مثؿ     (ٙٙ){ ُأُكُمَها َداِئٌم َوِظمَُّها ۚ  َتْجِرب ِمف َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر  ۚ  } م؛

 في اآلية السابقة تـ حذؼ المسند وتقديره " دا ـ " أب } وظميا دا ـ {
 وترجـ روبيف اآلية عمى النحو التالى  

 מצויים וצללי ופריו،  למרגלותיו זורמים נהרות   ליראים שהובטח עדן גן משל הז
 203"עמ רובין.  דתמי בו
أكميا و ظميا  וצללי פריוوجاءت ترجمة روبيف بالذكر عف طريؽ جمع المسنديف إليو }    

{، وىو نوع مف الجممة العبرية التي دائم  תמיד}  وىو כולל נשוא{ وذكر ليما مسند  امؿ 
 ، مف خبلؿ دمج الوظا ؼ المت ابية .(ٚٙ)כולל משפטتسمى بالجممة ال اممة 

حذؼ المسند في آيات القرآف الكريـ ، ويمتـز روبيف بيذا الحذؼ كما في األية  ويستمر    
  (ٛٙ)َقاَؿ َسبَلـٌ َقْوـٌ مُّنَكُروفَ  ۚ  التالية         ِإْذ َدَخُموا َعَمْيِو َفَقاُلوا َسبَلماا 

قاؿ الزمخ رل أف " َسبَلـٌ " مبتدأ لخبر  بو جممة محذوؼ تقديره عميكـ سبلـ ، وترجـ     
 رل روبيف ىذه اآلية عمى النحو التالى  أو 
 432"עמ רובין . נוכרים אנשים שלום، אמר،שלום،  ואמרו לבקרו סרו הם  

وحذؼ مسنده  שלוםالتـز روبيف بنص اآلية القرآنية في الحذؼ ،فذكر المسند إليو     
ناقصة ، كما ىو موجود في القرآف،ىذا األسموب ُيعرؼ في العبرية باسـ الجممة ال עליכם
 التي قد يُحذؼ فييا المسند ويبقى المسند إليو .  חסר משפט
ويمتـز روبيف بالحذؼ دوف الذكر في ترجمتو ، مع وضعو لقرينة لفظية  ير موجودة      

 في النص األصمى كما في األية التالية  
ـْ َفِعد؛ } ـْ ِإِف اْرتَْبُت ِ ي َيِ ْسَف ِمَف اْلَمِحيِض ِمف نَِّساِ ُك ـْ البل؛ ِ ي َل ُتُيف؛ َثبَلَثُة َأْ ُير  َوالبل؛

  (ٜٙ)َيِحْضَف{
 داللة الحذؼ ىي والبل ى لـ يحضف كذلؾ مثميف ، وذلؾ لداللة األوؿ عميو.

 وترجـ روبيف اآلية عمى النحو التالى  
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 המתנתן תקופת – אתם מתחבטים אם،  הנידה מן נואשו כבר אשר מנשותכם אלהו
 .  475"עמ רובין.  נידה להן היתה םטר אשר וכן،  חודשים שלושה

 وكذلؾ{  . וכןفي ترجمة روبيف ذكر القرينة الدالة عمى الحذؼ في قولو } 
 والتـز روبيف بحذؼ المسند في اآلية الكريمة التالية  

   ( ـْ ِمْف ُكؿِّ َباب  ـْ فَ  (َٖٕواْلَمبَلِ َكُة َيْدُخُموَف َعَمْيِي ـْ ِبَما َصَبْرُت ـَ ُعْقَبى الد؛اِر َسبَلـٌ َعَمْيُك ِنْع
(ٕٗ}) (ٚٓ)  

الحذؼ ىنا لكبلا مف المسند والمسند إليو فأصؿ الكبلـ ىـ يقولوف  سبلـ عميكـ ، وترجميا 
" ، وذلؾ لوجود قرينة للوية وىى سبؽ الذكر ،  השלום עליכםروبيف باألسموب نفسو " 

 { יםהמלאכفالمسند إليو في اآلية الكريمة مذكور في صدرىا } المبل كة 
 רוח בעוז עמדתם כי על השלום עליכם،   ושער שער מכל אליהם ייכנסו המלאכים

 202"עמ רובין.  הנחלה שכר הוא טוב מה. 
يستمر حذؼ المسند في آيات القرآف اختصاراا لمداللة عندما يدؿ ما قبمو عمى ما بعده       

ا َأْو  ـْ َمِريضا  .(ٔٚ)َعَمى َسَفر  َفِعد؛ٌة ِمْف َأي؛اـ  ُأَخَر(،ففي اآلية التالية  ) َفَمْف َكاَف ِمْنُك
} عدة{    خر ،وربما لمتأكيد عمى أىمية المبتدأ أُ  أياـ يتـف تـ حذؼ المسند وتقديره " فعميو أ

خر عميكـ { وترجميا روبيف بالذكر وليس الحذؼ عمى النحو أُ فالمقصود  } عدة مف أياـ 
 التالى  
 רובין.  הזה כמספר אחרים ימים יצום ، רךבד לנוסע או בכם אשר לחולה אשר
 ٕٗ"עמ

نبلحظ في الترجمة السابقة أف روبيف عند ترجمتو لآلية الكريمة قد؛ر المسند المحذوؼ      
يصـو { وقاـ بذكره في ترجمتو التي تعنى } المريض أو المسافر يصـو أياـ  יצוםبالفعؿ } 

آلية بحيث أصبح المركب } فعدة مف أياـ أخرل { وترجمتو تخالؼ البناء النحول الوظيفى ل
 הםـ عند روبيف } بلآخر { يمعب وظيفة المفعوؿ وليس المبتدأ المحذوؼ خبره فكأف الك

 { ، ويمكننا أف نعد ذلؾ نوع مف الترجمة التفسيرية لآلية الكريمة. אחרים ימים יצומו
 لتالية  ومف صور حذؼ المسند الفعؿ في القرآف ما نجده في اآلية الكريمة ا

 (ٕٚ)َأف؛ الم؛َو َبِربٌء ِمَف اْلُمْ ِرِكيَف َوَرُسوُلُو 
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نبلحظ حذؼ المسند الفعؿ } برلء{ مف المسند إليو الثانى } ورسولٌو { ، وقد قرأ       
جماىير القراء ىذه الكممة   )ورسوُلو( بالضـ ، عمى االبتداء ، وخبره محذوؼ ، والتقدير  

"."َوَرُسوُلُو َبِربٌء ِمنْ  ـْ  ُي
 ترجـ روبيف اآلية السابقة  

 ٕ٘ٔ"עמ.  שליחו לא ואף משתפים כלפי עוד מחויב אינו אלוהים    
 ואףنبلحظ في ترجمة روبيف االلتزاـ بالحذؼ جز ياا مع ترؾ ما ي ير لممحذوؼ ، فاألداة 

    { ، وتقدير الكبلـ عند روبيف מחויב לא}  الحكـ في معو م ترؾ رسولو أيضاا  تعنى שליחו
 { . מחויב שליחו לא ואף} 

بيذا نكوف قد عرضنا صوراا لممسند المحذوؼ في آيات مختارة مف الذكر الحكيـ ،      
تعرضت الدراسة لترجمة أورل روبيف ليا ، وكيفية تعاممو مع ما ىو محذوؼ ، وتوصمنا و 

ع قرينة إلى أنو آثر الذكر في مواضع ، والتـز بالحذؼ في مواضع آخرل ، مع قيامو بوض
 مف عنده ت ير إلى ما ىو محذوؼ .

  המושאحذف المفعول به(ٖٚ)  
َجَرُت َعاَدُة الن؛ْحِويِّيَف أْف يقولوا بحذؼ المفعوؿ اختصاراا واقتصاراا، وُيريدوف        

، ويمثمونو بنحو  كموا وا ربواح أب   باالختصاِر الحذَؼ لدليؿ  وباالْقِتَصاِر الحذَؼ لَلْيِر َدِلْيؿ 
إف حذؼ المفعوؿ يأتي لعمة االىتماـ بأف فاعبلا قاـ بفعؿ معيف ، .(ٗٚ)عوا ىذيف الفعميفأوق

 فيناؾ تركيز عمى ربط الفعؿ بالفاعؿ دوف االىتماـ بذكر المفعوؿ .
تكثر في القرآف الكريـ اآليات التي تعتمد عمى مبدأ حذؼ المفعوؿ ،وقد اختار الباحث       

ومحاولة وصؼ كيفية تعامؿ أورل روبيف في ترجمتو –بحث نظراا لطبيعة ال –بعضاا منيا 
 مع ىذا الباب مف الحذؼ . 

 أولى اآليات التي يبرز فييا حذؼ المفعوؿ األية التالية  
ـْ  ـْ  الطَّْيرِ ِإَلى  َيَرْواَأَوَل  َما ُيْمِسُكُيف؛ ِإال؛ الر؛ْحَمُف ِإن؛ُو ِبُكؿِّ َ ْيء   َصافَّاٍت َوَيْقِبْضنَ َفْوَقُي
 .(٘ٚ)َبِصيرٌ 

تـ حذؼ المفعوؿ بو فى الجممة وتقديره   صافات أجنحتيا ، ويقبضف أجنحتيـ ، وذلؾ  
 لرؤيتيـ ليا ، وترجـ روبيف اآلية السابقة عمى النحو التالى  
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،  רובין ؟ כנפיהם את ואוספים פורשים במרום העופות את רואים אינם האם
 ٓٛٗ"עמ

قد التـز بالسياؽ الداللى لآلية  وقاـ بذكر المفعوؿ  نمحظ في الترجمة العبرية أف المترجـ
 فى ترجمتو لآلية مما ساىـ في وضح ترجمتو داللياا . כנפיהםبو المحذوؼ 

 ونجد حذؼ المفعوؿ بو في اآلية التالية  
   (ٙٚ)ىؿ يستول الذيف يعمموف والذيف ال يعمموف           

 والتي ترجميا اورل روبيف عمى النحو التالى  
 ٖٚٚ"עמ  ؟ יודעים אינם ואשר היודעים לזה זה ישוו אםה

نمحظ في اآلية القرآنية حذؼ المفعوؿ وتقديرة " عمماا " ،والتزاـ اورل روبيف في ترجمتو      
 ." יודעים אינם/  היודעיםبالحذؼ القرآنى دوف الذكر " 

 نى اآلية التالية  ومف الصور األخرل لحذؼ المفعوؿ والتي يمتـز فييا روبيف بالحذؼ القرآ 
ـُ اْلِكتَاَب َيْعِرُفوَنُو َكَما َيْعِرُفوَف َأْبَناءُىـْ } ْنُهْم َلَيْكُتُموَن اْلَحقَّ َوُهْم  ال؛ِذيَف آتَْيَناُى نَّ َفِريقًا مِّ َواِ 

   (ٚٚ){ َيْعَمُمونَ 
فالضمير فى " يعرفونو" عا د عمى النبى عميو الصبلة والسبلـ ، ) يعرفوف محمدا (،  

 جميا روبيف عمى النحو التالى  وتر 
 רובין .בניהם את כהכירם אותו מכירים הספר את להם הענקנו אשר אלה 

 ٕٓ"עמ
، ويرل الباحث أنو كاف مف  אותו מכיריםآثر روبيف االلتزاـ بالنص القرآنى فقاؿ       

ر " أو بالذكמוחמד"  אותו מכיריםاألفضؿ وضع اسـ } محمد{ بيف قوسيف لوضوح الداللة 
، فترجمة معانى القرآف ال تحتاج إلى نقؿ الببل ة العربية كما  מוחמד הנביא את מכירים

 ىي بؿ إلى نقؿ الداللة لتحقيؽ الفيـ واإلفياـ دوف لبس .
 في "يعرفونو"  אותוإف ترجمة روبيف لآلية السابقة تجعؿ المتمقى العبرل ٌيرجع الضمير      
تاب ىو المقصود بالمعرفة وليس النبى محمد ، وبذلؾ الكتاب ، فكاف الك  הספרلفظة   إلى

 يكوف قد حاد عف الداللة المتفؽ عمييا لآلية الكريمة . 
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اِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما اتََّقْوا َوآَمُنوا  } َلْيَس َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
اِلَحاِت ُثمَّ اتََّقْوا وَ     (ٛٚ)َوالم؛ُو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَف{ آَمُنوا ثُمَّ اتََّقْوا َوَأْحَسُنواَوَعِمُموا الصَّ

نبلحظ فى اآلية السابقة توالى لحذؼ المفاعيؿ التابعة لؤلفعاؿ ) اتقوا ، آمنوا( ،       
 وتقديرىا )اتقوا ال بيات / ا  ، آمنوا با (.

، ممتزماا بالحذؼ القرآنى في األفعاؿ العبرية وترجـ روبيف اآلية السابقة عمى النحو التالى     
 {   أمنوا להאמין ، اتقوا לירוא שהוסיפו} 
 שהוסיפו ובלבד، אכלו אשר את אוכלם על הטוב עושי ועל המאמינים על עוון אין

 לירוא יוסיפו ואחר ולהאמין לירוא יוסיפו ואחר ، הטוב את ולעשות ולהאמין לירוא
 ٕٔٓ"עמ רובין.  המיטיבים את אוהב אלוהים כי ، ולהיטיב
فى ىذا الموضع يمكف أف نبلحظ معقولية االلتزاـ بالحذؼ القرآنى دوف أف يؤثر ذلؾ       

 في داللة الترجمة العبرية .
 ويستمر االلتزاـ بالحذؼ القرآنى في الىية التالية  

  (ٜٚ)َقاَل َربِّ َأِرِني َأْنُظْر ِإَلْيكَ                               
 הראניتقدير المفعوؿ المحذوؼ " نفسؾ " أب أرني  نفسؾ " وترجميا روبيف بالحذؼ     
    التالى النحو عمى المفعول ذكر دون

 ואתבונן הראני ، ריבוני ، אמר ، עמו דיבר וריבונו، שקבענו במועד משה בא כאשר
 ٖ٘ٔ"עמ רובין    .בך

أرنى " يحتاج إلى  – הראניواب فالفعؿ " يرل الباحث إف التزاـ روبيف بالحذؼ قد جانبو الص
مفعوؿ لتكتمؿ الداللة ،األمر الذل كاف سبباا في  موض الجممة داللياا، وكاف األولى لو 

 (בך ואתבונן עצמך את הראניالذكر بأف يقوؿ )
وقد ُيضر التزاـ روبيف في ترجمتو بداللة الجممة العبرية المترجمة في ترجمتو لآلية     

  (ٓٛ) َقاَل آُتوِني ُأْفِرْغ َعَمْيِه ِقْطًراالية              الكريمة الت
نمحظ أف المفعوؿ المحذوؼ ىو قطراا أل أتونى قطرا أفرغ عميو قطرا ، فحذؼ األوؿ       

 لداللة الثاني عميو ،وترجميا روبيف عمى النحو التالى  
 ٕ٘ٗ"עמ רובין.  רותחת נחושת עליו ואצוק הביאו           
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فى ترجمتو بالحذؼ  روبين التزام تجعل הביאוإف ر بة المتمقى في معرفة مفعوؿ الفعؿ     
آلية  يسبب  موضاا داللياا عند المتمقى ،حيث سيبحث المتمقى عف مفعوؿ العبرية لهذه ا

 { حتى يفرغ عميو قطرا . ؟ يجمبوف ماذا}  التساؤؿ عف االجابو ويحتاج{ הביאוالفعؿ } 
 ف بالحذؼ القرآنى دوف الذكر كما فى اآلية التالية  ويستمر التزاـ روبي

        (ٔٛ)الكهف سنين عددافي  فضربنا عمى آذانهم             
تـ حذؼ مفعوؿ " ضربنا " أل فضربنا عمى آذانيـ حجاباا ، وترجميا روبيف عمى النحو  

 ٖٕٚ"עמ רובין.שנים על שנים במערה אוזניהם את אטמנו     التالى  
الذل يعنى "  אטםرجـ روبيف اآلية ب كؿ يحتول ضمنياا عمى الذكر فجاء بالفعؿ ت     

ضرب حجاباا أب سد ، أ مؽ " ، فمـ يحتج إلى ذكر المفعوؿ المحذوؼ ب كؿ مبا ر ،وقد 
نجح في نقؿ داللة الفعؿ دوف الحاجة إلى مخالفة النص القرآنى بالذكر أو حتى االلتزاـ 

   بالحذؼ .
 :פיסוקית השמטתلجممة خامسًا : حذف ا 

يعد حذؼ الجممة قمة األسموب الببل ى ، ففيو تحريؾ لذىف المتمؽ لما ىو محذوؼ،        
وىناؾ نماذج كثيرة ليذا الحذؼ وىو ما يعرؼ عند أىؿ الببل ة تحت اسـ "حذؼ ما ليس 

جأ بكممة " ، ونتعرض في ىذا الجزء ألسموب ترجمة روبيف ليذا النوع مف الجمؿ ، ىؿ سيم
إلى االتساؽ مع األسموب القرآنى ، مما ي كؿ صعوبة في تأويؿ ما ىوز محذوؼ عند 
المتمقى العبرل ، أما سيمجأ لمذكر بتحوير في  كؿ الجممة أو بذكر ما ىو محذوؼ ب كؿ 

 مبا ر  
 مف نماذج حذؼ الجممة في القرآف الجممة التالية  

  (ٕٛ)ُبُدوْا ِإال؛ ِإي؛اُه َوِباْلَواِلَدْيِف ِإْحَسانااَوَقَضى َربَُّؾ َأال؛ َتعْ                   
 فتقدير الجممة المحذوفو في اآلية السابقة " ووصى" بالوالديف إحسانا   

عند التمعف في ترجمة روبيف نجد أنو آثر الذكر مف خبلؿ إعادة صيا ة الجممة العربية 
ا جعمو يتجاوز إ كالية الحذؼ إلى " مم وتحسنوا חסד ותגמלוومقاربتيا بالجممة العبرية " 
 الذكر عمى النحو التالى  

 ... אמכם ועו، אביכם עם חסד תגמלוו، אותו אם בלתי תעבדו לא כי ציווה ריבונך 
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بخبلؼ النمط السابؽ مف الجمؿ ستتعرض ىذه الدراسة لنوعيف مف الجمؿ المحذوفة       
، وىى جممة جواب ال رط ، ثـ جممة التي الحظ الباحث  يوعيا بكثرة في القرآف الكريـ 

القسـ ،فنحاوؿ رصد طريقة ترجمة روبيف ليذه اآليات وكيفية تأويمو أو اإل ارة لما ىو 
 محذوؼ  

 حذف جممة جواب الشرط : -1
وجػػاء حػػذؼ جػػواب ال ػػرط فػي القػرآف الكػريـ، وكػػبلـ العػػرب كثيرا، توخيػػا لئليجػػاز      

لجػواب أبمػغ فػي المعنػى مػف إظيػاره، فمػو قمػت لممخاطػب  )وا لػ ف واالختصػار. وحػذؼ ا
قمػت إليػؾ(، وسػكت عػف الجػواب، ذىػب فكػره إلػى أنػواع مػف العقوبػة والمكػروه مػف القتػؿ 
والضػرب ومػا إلييا، فإذا تمثمت في فكره أنواع العقوبات، وتكاثرت عظمت الحاؿ فػي نفسػو 

 ، فكػاف أبمػغ فػي ردعػو وزجػره عمػا يكػره منػو.(ٖٛ)يػا يتقػيولػـ يعمػـ أي
يعد حذؼ جواب ال رط مف األساليب القرآنية التي حاوؿ العمماء والمفسروف تقدير         

جواب ال رط المحذوؼ بمختمؼ الطرؽ ،ولكف اإل كالية تكمف في المتمقى  ير العربى ، ىؿ 
سيحتاج إلى ذكر ما ىو محذوؼ لوضوح الداللة لو  سيتمكف مف فيـ وتقدير جواب ال رط أـ

 ، ىذا ما سنتعرض ليا في اآليات التالية ، وبياف تعامؿ أورل روبيف معيا  
 يظير حذؼ جواب ال رط فى قولو سبحانو  

  (ٗٛ)}ولو ترل إذ يتوفى الذيف كفروا المبل كة{                       
رأيت عجباا، أو أمراا عظيماا، أو لرأيت سوء منقمبيـ، قالوا  تقديره في ىذا الموضع ونحوه  ل 

  أو لرأيت سوء حاليـ.
 وترجـ روبيف اآلية الكريمة عمى النحو التالى  

 רובין.  הכופרים נשמות את  המלאכים יאספו כיצד לראות יכולת רק לו    
 ٛٗٔ"עמ

ضاا داللياا عند نبلحظ أف روبيف التـز حرفياا بالحذؼ القرآنى ، مما ي كؿ  مو         
 المتمقى في فيـ جواب ال رط ،ماذا سيحدث لو } ترل إذ يتوفى الذيف كفروا المبل كة{.

  (٘ٛ)وكذلؾ قولو تعالى  }ومف الذيف أ ركوا يود أحدىـ لو يعمر ألؼ سنة{ 
 و قالوا  أب  يود أحدىـ طوؿ العمر لو يعمر ألؼ سنةح لُيسر؛ بذلؾ.  تـ حذؼ جواب ال رط



 ٓأثٛاٌؼضا٠ُ فشط هللا ساشذ ػجذاٌشؽّ د/ 

 

 754 مجمة بحوث كمية اآلداب  

 يف بالحذؼ الببل ى القرآنى عمى النحو التالى  والتـز روب
 ٕٔ"עמ רובין.  שנה אלף לחיות משתוקק מהם אחד כל...               

نبلحظ في ترجمة روبيف السابقة أنو تجاىؿ أسموب ال رط تماماا وقاـ بترجمة تفسيرية        
 لآلية } كؿ فرد يتمنى أف يعيش ألؼ سنو {.

ل التـز فييا روبيف بالخط القرآنى في الحذؼ ولـ يخالفو لمذكر ونتعرض آليات أخر       
ـَ اْلَيِقيِف لتروف الجحيـ  . (ٙٛ)كما فعؿ في آيات أخرل   َكبل؛ َلْو َتْعَمُموَف ِعْم

في الجممة السابقة تـ حذؼ جواب ال رط لورود ذكره في بداية السورة أب لو تعمموف عمـ 
أف تقدير المحذوؼ ىو لو تعمموف عمـ اليقيف لعممتـ أنكـ  اليقيف ما ألياكـ التكاثر وقيؿ كذلؾ

 .(ٚٛ)ستردوف عمى جحيـ اآلخرة بدليؿ قولو } لتروف الجحيـ {، فجاء حذؼ الجواب لمعمـ بو
 وترجـ روبيف اآلية السابقة عمى النحو التالى  

 . תראו ראוה השאול אש את.נכון אל ידעתם רק לו                    
 بحذؼ جواب ال رط اتساقاا مع اآلية الكريمة .التـز روبيف 

ـُ الّمُو َوَرُسوُلوُ   وكذلؾ الؤلية الكريمة التالية   ـْ َرُضْوْا َما آتَاُى  ٜ٘. التوبة   َوَلْو َأن؛ُي
في اآلية السابقة تـ حذؼ جواب ال رط وتقديره " ولو أنيـ رضوا ما آتاىـ ا ورسولو لكاف 

 عمى النحو التالى  خيراا ليـ ،فترجميا روبيف 
 ٓٙٔ"עמ רובין. ושליחו אלוהים להם נותנים באשר מסתפקים היו רק לו  

والتـز روبيف بالخط القرآنى في الحذؼ فمـ ي ر لجواب ال رط في ترجمتو مما أدل إلى عدـ 
وضوح داللى لترجمتو ، فالمتمقى في حاجة إلى فيـ جواب ال رط ،ماذا سيحدث لو رضوا 

 ورسولو . بما آتاىـ ا
 ومف صور حذؼ جواب ال رط قولو تعالى  

ـْ ُتْرَحُموَف.                    ـْ َلَعم؛ُك ـْ َوَما َخْمَفُك ـُ ات؛ُقوا َما َبْيَف َأْيِديُك َذا ِقيَؿ َلُي َواِ 
ٛٛ   

 وترجميا روبيف عمى النحو التالى  
.  תרוחמו עןלמ ، לכם מעבר אשר ואת לפניכם אשר את יראים היו ، להם יגידו אם

 ٖٔٙ"עמ רובין
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فالجواب لـ يذكر ىنا ، وتقديره   أعرضوا . يقوؿ الزمخ رب   " جواب إذا محذوؼ       
ذا قيؿ ليـ اتقوا أعرضوا".  הפנוمدلوؿ عميو بقولو   ِإال؛ َكاُنوا َعْنَيا ُمْعِرِضيَف  ، فكأنو قاؿ   وا 

 . القرآنى بالحذؼ روبيف التزاـ ،ونبلحظעורף
،  ٜٛذلؾ الحاؿ في ترجمتو لقولو تعالى  }لو أف لي بكـ قوة أو آوب إلى ركف  ديد{وك      

 قالوا  التقدير  لو أف لي بكـ قوة لدفعتكـ، أو منعتكـ، أو ما أ بيو.
 ٘ٛٔ"עמ רובין. עליו להיסמך חזקה משענת או ، מולכם כוח לי היה רק לו מרא   

، أب  ييتدوف في الدنيا،  (ٜٓ)ـ كانوا ييتدوف{ثـ قولو سبحانو  } ورأوا العذاب لو أني      
  لما رأوا العذاب في اآلخرة، أو لما اتبعوىـ.

     ٜٖٔ"עמ רובין.  לכת הישירו רק לו העונש את יראו ואז                  
ما يمكف مبلحظتو مف النماذج السابقة أف روبيف قد التـز في ترجمة جممة ال رط          

بيا بالنسؽ القرآنى في الحذؼ ولـ يتطرؽ إلى الذكر كما فعؿ مع المفردات       التي تـ حذؼ جوا
 المفعوؿ { –المسند إليو –} المسند 

 
 حذف جممة القسم: -2

القسـ معناه الحمؼ أو اليميف، وىو ضرب مف ضروب اإلن اء  ير الطمبي ، فيو      
أو فعمية تؤكد بيا جممة موجبة توكيد لمكبلـ، وي ترؾ فيو االسـ والفعؿ، ويكوف جممة اسمية 

 .(ٜٔ)أو منفية. نحو قولؾ حمفت با، وأقسمت، ولعمرؾ، وعمّي عيد ا ألفعمّف أو ال أفعؿ
نتعرض فى ىذا البحث لجممة القسـ المحذوفة والتى تدؿ عمييا قرينة حرؼ القسـ الواو      

جاءا الحرفيف في كؿ  الذل يعد مف أكثر حروؼ القسـ وروداا أو قرينة حرؼ البلـ ح فقد
األساليب ما عدا األساليب التي ذكر فييا فعؿ القسـ ، لذلؾ يمكف القوؿ أف واو القسـ والبلـ 

 قرينة عمى حذؼ فعؿ القسـ.
 جاء حذؼ القسـ متكرراا فى القرآف الكريـ فمف ذلؾ فى قولو تعالى  

(َجاَءَؾ مِ  َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي)    (ٕٜ) َف اْلِعْمـِ َما َلَؾ ِمَف الم؛ِو ِمْف َوِليٍّ َواَل َنِصير 
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في اآلية السابقة دخمت البلـ عمى حرؼ ال رط مؤذنة بأف ما بعدىا جواب قسـ        
محذوؼ تقديره وا .فاختمط األمر عمى المترجـ العبرل فقاـ بترجمة الجممة عمى انيا جممة 

  رط متجاىبلا القسـ  
 מגן לך יקום לא ، הדעת לך שהוענקה לאחר לבם משוגעות אחר ההתנ אם

 ٙٔ"עמ،  רובין. אלוהים מפני ומושיע
 وتسير اآليات التالية عمى نفس الوتيرة من إغفال القسم فيها ، وترجمتها حرفيًا :

 ح التقدير   وا لقد نادانا نو   -  َٖٜوَلَقْد َناَداَنا ُنوح َفَمِنْعَم اْلُمِجيُبونَ      
 ٖٙٙ"עמ،  רובין.       נעתרנו היטב.  לעזרתנו קרא נוח    

فى ترجمتو لآلية السابقة تجاىؿ روبيف واو القسـ ، واعتبر الجممة بسيطة دوف قسـ 
، فترجميا ب كؿ مبا ر، مما ُيعد قصوراا فى ترجمتو ، فبلسموب القسـ داللة فى التوكيد 

 تخمو منيا الجممة المترجمة.
" فالتقدير   وا لقد   (ٜٗ)َقاَل َلَقْد َظَمَمَك ِبُسَؤاِل َنْعَجِتَك ِإَلٰى ِنَعاِجهِ  الى  وكذلؾ قولو تع

 ظممؾ بحذؼ فعؿ القسـ وقرينتو واو القسـ المذكروة في صدر اآلية 
 ٖٔٚ"עמ ، רובין. כבשיו אל כבשך להוסיף בבקשו עוול לך גרם אכן

يجة لجيمو بوجوده مف األصؿ محاوالا في اآليات السابقة أىمؿ روبيف ترجمة القسـ نت
 االلتزاـ بال كؿ الحرفى لآليات مما جعؿ ترجمتو تفقد الكثير مف داللتيا .

عن طريق  –مع حذف فعل القسم  –يظهر أسموب القسم فى آيات أخرى بشكل صريح     
 استخدام واو القسم ،بناء عمى ذلك التزم المترجم بداللة القسم المحذوف فى بعض السور

كما فى ترجمة  - أقسـ נשבעתי أقسم و אשבעوقام بعرضه  تصريحا باستخدام الفعل 
حيث ال يعطى حرف الواو فى العبرية   -آليات من سورة الفجر وسورة الضحى  لمعبرية 

ِإَذا * َوال ؛ْفِع َواْلَوْتِر * َوالم؛ْيِؿ  َوَلَياٍل َعْشرٍ *  َواْلَفْجرِ     داللة القسم في المغة العربية :
  (ٜ٘)َيْسرِ 

 ٜٔ٘"עמ،רובין........   בשחר אשבע  ترجميا روبيف عمى النحو التالى  
َحىوكذلؾ قولو تعالى         ، ترجميا روبيف عمى النحو التالى   ٜٙ َوالمَّْيِل ِإَذا َسَجى*  َوالضُّ



 إشىب١ٌخ اٌؾزف فٝ رشعّخ أٚسٜ سٚث١ٓ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍؼجش٠خ                                              

                      
 759 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 ٕ٘"עמ، רובין..... היום באור אשבע                  
 ترجميا روبيف عمى النحو التالى  ف   ٜٚاِب اْلُمِبيِف " َواْلِكتَ ثـ قولو تعالى   " 

 ٓٓٗ"עמ،  רובין.....       הברור בספר שבעא                       
 .   (ٜٛ)َوالس؛َماء َوالط؛اِرؽِ وبنفس األسموب نجد األية الكريمة  
  ٘ٔ٘"עמ، רובין  ٕ בלילה ובמופיע ברקיע אשבעترجميا روبيف عمى النحو التالى   

   َٜٜوال ؛ْمِس َوُضَحاَىا.ويستمر األسموب الربانى في حذؼ فعؿ القسـ في قولو تعالى   
 ٕٕ٘"עמ ، רובין  ובאורה בשמש אשבע ترجميا روبيف عمى النحو التالى  

ترجميا روبيف عمى النحو .  َٓٓٔوالم؛ْيِؿ ِإَذا َيْلَ ىوكذلؾ سورة الميؿ ، كما في قولو تعالى     
 ٖٕ٘"עמ ،רובין.  וברדתו בלילה אשבע       التالى  

يبرز لنا مف خبلؿ ما سبؽ أف ىناؾ مواضع لـ يمتـز روبيف بترجمة أسموب القسـ 
فييا لجيمو بو ، وىناؾ مواضع كاف أسموب القسـ واضعاا فييا فقاـ بذكره مف خبلؿ استبداؿ 

 بمعنى أقسـ {. נשבעתיأو  אשבעداللة واو القسـ بالفعؿ العبرل } 
 تمة الدراسةخا

بعد أف تعرض الباحث ال كالية الذكر والحذؼ في ترجمة روبيف لمقرىف الكريـ مف خبلؿ 
التطبيؽ عمى أ ير اآليات التي ورد فييا أسموب الحذؼ وتعرض ليا كبار المفسريف 
بالتحميؿ في محاولة لرصد كيفية تعامؿ أورل روبيف مع ىذا األسموب ىؿ استطاع نقؿ ىذا 

 ياا لممتمقى أـ أخفؽ في ذلؾ وتوصمت الدراسة لمنتا ج التالية  المحذوؼ دالل
  في حذؼ األداة " ال " تنوع أسموب روبيف في التعامؿ معيا فمرة توصؿ الى المحذوؼ وقاـ

بذكر اإلداة } ال { في ترجمتو  ، وفى مرة أخرل لـ يستطع تأويؿ المحذوؼ مما نتج عنو 
 ل لفساد الداللة .إىماؿ وجود أداة النفى } ال { مما أد

  في حذؼ حرؼ الجر نجد أف روبيف ولعدـ وجود تمؾ الببل ة في العبرية قاـ برد حرؼ
 الجر المحذوؼ مما جعؿ ترجمتو واضحة لممتمقى .

  ذكر روبيف في ترجمتو لمقرآف الكريـ ياء النداء فى كؿ المواضع التي ذكرت فييا، ماعدا
ي االيات التي ورد االست ياد بيا، أما في عندما وردت مع كممة } رب { حيث أىمميا ف

حاالت حذؼ أداة النداء في القرآف فقد تعامؿ روبيف معيا بالحذؼ أيضاا ، وفى مواضع 
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أخرل ف ؿ في ترجمة أسموب النداء إما النو يريد أف يمنح الخطاب تأويبل جديداا ،أـ أنو ال 
 يدرؾ وجود النداء في األصؿ .

  { הויعند النظر في لفظة }   نجد أنها وردت في العهد القديم في سفر اشعياء وارميا
كمفظة نداء لكنها لها خصوصية فهى تدل  عمى الحزن والويل والغضب ، وال يمكنها أن 

 تدل عمى النداء الوارد في السياق القرآنى .
  مف خبلؿ  –أف روبيف في كثير مف األحواؿ في حالة حذؼ المسند إليو في القرآف ، وجدنا

قد آثر الذكر عمى الحذؼ مخافة اللموض الداللى عند المتمقى العبرل  –اذج المختارة النم
،وفى أحواؿ أخرل لطبيعة الملة العبرية التي يصعب فييا أف نبدأ بجممة تـ حذؼ مسندىا 

 دوف قرا ف ت ير إليو كما في افتتاحيات السور القرآنية .
 ا إلى أف روبيف قد آثر الذكر في مواضع في حالة حذؼ المسند في الجممة القرآنية ،توصمن

 ، والتـز بالحذؼ في مواضع آخرل .
  في حالة حذؼ المفعوؿ توصمت الدراسة إلى أف روبيف قد آثر في بعض األحياف رد

المحذوؼ ، ولكف في األ مب االعـ مف اآليات التي تناولتيا الدراسة آثر روبيف الحذؼ 
 ذل افقد ترجمتو الوضوح الداللى الذل ينبلي .متما يا مع السياؽ القرآنى ، األمر ال

  في حالة حذؼ جممة جواب ال رط نجد أف روبيف قد التـز في ترجمة جممة ال رط التي تـ
حذؼ جوابيا بالنسؽ القرآنى في الحذؼ ولـ يتطرؽ إلى الذكر، مما  كؿ  موضاا في 

 المعنى.
 مواضع لـ يمتـز روبيف  في حالة جممة القسـ المحذوفة توصمت الدراسة إلى أف ىناؾ

بترجمة أسموب القسـ فييا لجيمو بو ، وىناؾ مواضع كاف أسموب القسـ واضعاا فييا فقاـ 
 بمعنى أقسـ { נשבעתיأو  אשבעبذكره مف خبلؿ استبداؿ داللة واو القسـ بالفعؿ العبرل } 
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 هوامش البحث

 

                                                 

، 9111اٌششػ؛ داس اٌّؼبسف، ط  -ػٍٝ اٌغبسَ ِٚظطفٝ أ١ِٓ، اٌجالغخ اٌٛاضؾخ (9)

 149ص
(2)Theodore savory , The art of  translation . jonathan cape .1968 

p.16 

رطج١م١خ ٔمالً ػٓ : أؽّذ وبًِ ساٜٚ ، إشىب١ٌبد رشعّخ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ إٌٝ اٌؼجش٠خ :دساعخ 

 1194،  44ػٍٝ سٚا٠خ "أٚالد ؽبسرٕب " ٌٕغ١ت ِؾفٛظ ،ِغٍخ اٌذساعبد اٌششل١خ ،اٌؼذد 

 5،  ص 

ػجذ هللا اٌؾ١ّذاْ ، ػبطف ٠ٛعف : اٌزشعّخ ِٓ اٌّزٕبلضبد إٌظش٠خ إٌٝ ضٛاثظ (3)

و١ٍخ اٌٍغبد ٚاٌزشعّخ ، ِشوض اٌجؾٛس ، ٔششح  –اٌزط١ك اٌؼٍّٝ . عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد 

، ٔمالً ػٓ : أؽّذ ؽّبد : اٌزشعّخ األدث١خ ث١ٓ ل١ٛد  99، ص  594619ثؾض١خ سلُ 

 142، ص  1111،  4إٌض ٚؽش٠خ اإلثذاع ، ػبٌُ اٌفىش ، ػذد 
 .5-6-2015 הארץ עתון ,האיסלאם עם מתמסרים :אשר בר מאיר ר"ד(4)

 ١ٕخٚد٠ أ٘ذاف ع١بع١خ ...اٌىش٠ُ اٌمشآْ ٌّؼب٠ٓ اٌزشعّبد اٌؼجش٠خ ،١٘ىً اٌشؾبد أؽّذ(5)

 87 ، ص  2006 ، أوزٛثش 41 اٌؼذد ، اٌمذط ِغٍخ ،
ِؾّذ ِؾّٛد أثٛ غذ٠ش ، رشعّخ أٚسٜ سٚث١ٓ ٌّؼبٔٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ثبٌؼجش٠خ } ػشع (6)

 اٌّذ٠ٕخ ، االعزششال١خ فٟ اٌذساعبد اٌىش٠ُ اٌمشآْ ٔذٚح فٟ أٌمٟ ٚرم٠ُٛ { ثؾش

 4، ص 2006 ، .، إٌّٛسح
 4،  صاٌّشعغ اٌغبثك(9)

ِؾّٛد أثٛ غذ٠ش ، رشعّخ أٚسٜ سٚث١ٓ ٌّؼبٔٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ثبٌؼجش٠خ } ػشع ِؾّذ ( 9)

 5ٚرم٠ُٛ {  ،  ص

 ٌغبْ اٌؼشة /اثٓ ِٕظٛس/داس طبدس ، ث١شٚد ــ ٌجٕبْ / ِبدح ؽزف(7)

اٌشِبٟٔ ٚاٌخطبثٟ ٚػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٟٔ ، صالس سعبئً فٟ إػغبص اٌمشآْ فٟ (99)

مٙب ِؾّذ خٍف هللا ٚاٌذوزٛس ِؾّذ صغٍٛي اٌذساعبد اٌمشآ١ٔخ ٚإٌمذ األدثٟ /ؽم

 66/ص:1/9162عالَ/دااس اٌّؼبسف ثّظش /ط

ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٟٔ ، دالئً اإلػغبص فٟ ػٍُ اٌّؼبٟٔ /رؾم١ك ِؾّذ سضب /داس  -( 99 (

 991/ ص: 9129اٌّؼشفخ ث١شٚد ــ ٌجٕبْ ــ 

آداثٗ ٚٔمذ /ؽممٗ أثٛ اٌؾغٓ ثٓ سش١ك اٌم١شٚأٟ األصدٞ ،اٌؼّذح فٟ ِؾبعٓ اٌشؼش ٚ(92)

 144/ص: 9/ط 9164/ 1ِؾّذ ٠ؾٟ اٌذ٠ٓ ػجذ اٌؾ١ّذ /ِطجؼخ اٌغؼبدح ثّظش/ط
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أثٛ ػضّبْ ثٓ عٕٟ/ اٌخظبئض/ رؾم١ك ِؾّذ ػٍٟ إٌغبس/داس اٌىزت ـ اٌمب٘شح ــ (93)

 46/ص9/ط9156ــ  9151
 126/ص: 9اٌخظبئض/أثٛ ػضّبْ ثٓ عٕٟ / ط(94)

 164ـ  164/ ص: 1اٌّشعغ اٌغبثك /ط (95)

فذٜ ثٓ ِؾّٛد اٌش٠بؽٕخ ، ِٕٙظ إثٓ لز١جخ فٟ رأ٠ًٚ ِشىً اٌمشآْ ٚ أصشٖ فٟ (96)

 526،ص  1199اٌذساعبد اٌمشآ١ٔخ ،داس دعٍخ ، األسدْ ،
فذٜ ثٓ ِؾّٛد اٌش٠بؽٕخ ، ِٕٙظ إثٓ لز١جخ فٟ رأ٠ًٚ ِشىً اٌمشآْ ٚ أصشٖ فٟ (99)

 526،ص  1199اٌذساعبد اٌمشآ١ٔخ ،داس دعٍخ ، األسدْ ،

 966اٌىش٠ُ ، عٛسح إٌغبء . اٌمشآْ - 92

 966اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، عٛسح إٌغبء (97)

 16أظش : ِؾّذ اٌطب٘ش اثٓ ػبشٛس ، رفغ١ش اٌمشآْ :اٌزؾش٠ش ٚاٌز٠ٕٛش ، اٌغضء (29)

 441،ص 9124،اٌذاس اٌزٛٔغ١خ ٌٍٕشش ،
   924اٌجمشح :  -(29)

 .1اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌؾغشاد (22)

 6اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌفبرؾخ(23)

 ي اٌّٛلغ االٌىزشٚٔٝ ٌٍّزشعُ اٚسٜ سٚث١ٓ :ِٓ خال(24)
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 ِغبًءا 5:51بػخ اٌغ  16/6/1196ِزبػ ٠َٛ اٌخ١ّظ 
 955اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، األػشاف (25)

 941اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌجمشح (26)

 19اٌمشآْ اٌىش٠ُ ،  طٗ (29)

 111/ 1رٕظش : اٌىزبة :  - 12 

 111/ 1رٕظش : اٌىزبة : (27)

 911/  2ششػ اٌّفظً : (39)

 45اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌجمشح (39)

 41اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌجمشح (32)

 924، اٌجمشح اٌمشآْ اٌىش٠ُ (33)

 94اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌؾغشاد (34)

 9(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌىبفشْٚ 45)

(הֹוי ָבנִים סֹוְרִרים נְֺאם יְהָוה ַלֲעׂשֹות ֵעָצה ְוֹלא ִמנִי ְוִלְנסְֹך ַמֵסָכה ְוֹלא רּוִחי، 46)

 ְלַמַען ְספֹות ַחָטאת ַעל ַחָטאת. )ישעיהו، פרק ל، פסוק א( 

 { 41/9اٌّزّشد٠ٓ ٠مٛي اٌشة ؽزٝ أُٙ ٠غشْٚ.....   } اشؼ١بء  ٠ًٚ ٌٍج١ٕٓ          

"ָלֵכן כֹה ָאַמר ה' ֶאל יְהֹויִָקים ֶבן יֹאִשיָהּו ֶמֶלְך יְהּוָדה ֹלא יְִסְפדּו לֹו הֹוי ָאִחי ְוהֹוי    
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 ָאחֹות، ֹלא יְִסְפדּו לֹו הֹוי ָאדֹון ְוהֹוי הֹדֹה" )ירמיהו כב، פסוק יח(.

بي اٌشة ػٓ ٠ٛٙ٠بل١ُ ثٓ ٠ٛش١ب ٍِه ٠ٙٛرا.ال ٠ٕذثٛٔٗ لبئ١ٍٓ اٖ ٠ب اخٟ اٚ اٖ ٠ب ٌزٌه ٘ىزا ل

 { 11/92اخذ.ال ٠ٕذثٛٔٗ لبئ١ٍٓ اٖ ٠ب ع١ذ اٚ اٖ ٠ب عالٌٗ. } اس١ِب 

 9اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، عٛسح طٗ  - 45

 -(ٚلبي اثٓ أثٟ ؽبرُ : ؽذصٕب اٌؾغ١ٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ شٕجخ اٌٛاعطٟ ، ؽذصٕب أثٛ أؽّذ 42)

أٔجأٔب إعشائ١ً ػٓ عبٌُ األفطظ ، ػٓ عؼ١ذ ثٓ عج١ش ، ػٓ اثٓ  -اٌضث١شٞ  ٠ؼٕٟ :

ػجبط لبي : طٗ ٠ب سعً . ٚ٘ىزا سٚٞ ػٓ ِغب٘ذ ، ٚػىشِخ ، ٚعؼ١ذ ثٓ عج١ش ، 

ٚػطبء ِٚؾّذ ثٓ وؼت ، ٚأثٟ ِبٌه ، ٚػط١خ اٌؼٛفٟ ، ٚاٌؾغٓ ، ٚلزبدح ، ٚاٌضؾبن 

 . ٝ : ٠ب سعًثّؼٕ " طٗ " : ، ٚاٌغذٞ ، ٚاثٓ أثضٜ أُٔٙ لبٌٛا

ٚفٟ سٚا٠خ ػٓ اثٓ ػجبط ، ٚعؼ١ذ ثٓ عج١ش ٚاٌضٛسٞ أٔٙب وٍّخ ثبٌٕجط١خ ِؼٕب٘ب : ٠ب 

 . سعً . ٚلبي أثٛ طبٌؼ ٟ٘ ِؼشثخ

 92(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌذخبْ 41)

وذاي ػٍٝ هللا فٟ اٌمشآْ ٚػذي رشعّزٗ فٟ طجؼزٙب אלוהים (رخٍٝ سٚث١ٓ ػٓ ٌفظخ 41)

 أظش :אללה اٌغذ٠ذح ٌزظجؼ 

http://www.taupress.tau.ac.il/index.php?cat=3&name=classics

&book=1015&state=1&nav=3  اٌغبػخ   16/6/1196ِزبػ ٠َٛ اٌخ١ّظ

 ِغبًءا 5:51

 11(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ٠ٛعف 49)

، ص  1112غ١ٛٔٝ ف١ٛد ، ػٍُ اٌّؼبٟٔ ،  ِؤعغخ اٌّخزبس ٌٍزٛص٠غ ٚإٌشش ، (ث41)

911/914 

 946"עמ، האוניברסיטה הפתוחה ،9-4 כרך، לבלשנות מבוא، רפאל، ניר(44)

(ػجذ اٌؼظ١ُ اٌّطؼٕٝ ، خظبئض اٌزؼج١ش اٌمشآٟٔ ٚعّبرٗ اٌجالغ١خ ، ِىزجخ ٚ٘جخ، 44)

 6، ص  9111

 944(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، االػشاف 45)

 916(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ،  االػشاف 46)

 21(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، عٛسح االٔج١بء 46)

 45(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، عٛسح ٘ٛد 42)

 .41اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌفشلبْ  -46

 22(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌضخشف 51)

 41-46،ص 9126(فٛصٜ ػط١خ : ػٍُ اٌزشعّخ ، داس اٌضمبفخ اٌغذ٠ذح  ، اٌمب٘شح ،59)

:  ٠ٌؼشف اٌّغٕذ إ١ٌٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌشى١ٍخ فٟ وزت إٌؾٛ ػٍٝ أٔٗ  הנושא(اٌّغٕذ إ١ٌٗ 51)

اٌخبٌٟ ِٓ أدٚاد إٌغت ، ٚ٘ٛ ِٓ إٌبؽ١خ اٌذال١ٌخ أؽذ צ״שاالعُ أٚ اٌّشوت األعّٝ 

ألغبَ اٌغٍّخ اٌزٞ ٠ٌخجش ػٕٗ ، أٚ فبػً اٌفؼً فٟ اٌغٍّخ اٌفؼ١ٍخ،٠ٚأرٟ وئعبثخ ػٓ 

ٕٚ٘بن ششٚط ٚاعت رٛافش٘ب فٟ اٌّغٕذ إ١ٌٗ  ِبرا (، ?מהِٓ   ?מיاٌغؤاي ثبألدار١ٓ ) 

 أّ٘ٙب أال ٠ٌغجك ثؾشف ٔغت
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، 9، ط9(ششػ اٌّفظً؛ الثٓ ػٍٟ ثٓ ٠ؼ١ش إٌؾٛٞ، اٌّطجؼخ ا١ٌّٕش٠خ، ِظش، ط 54)

 14ص 

 92(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌجمشح 54)

 954(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌجمشح 55)

 969(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، إٌغبء 56)

 169:(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌجمشح56)

 11(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، عٛسح ص 52)

 .46(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، إًٌّ 51)

 .    9(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌزٛثخ 61)

 9(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، عٛسح  إٌٛس 69)

 (اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ٘ٛد61)

 .9(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ٘ٛد 64)

 .11اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌىٙف  -61

٠مَٛ ثٛظ١فزٗ االعُ أٚ اٌفؼً ، أٚ (٘ٛ عضء اٌغٍّخ اٌزٜ ٠خجش ثٗ ػٓ اٌّغٕذ إ١ٌٗ ، 65ٚ)

ٚال رخٍٛ أٜ عٍّخ ِٓ اٌشو١ٕٓ צ״פ ، ِب ٠مَٛ ثٕفظ ٚظ١فخ اٌفؼً وبٌّشوت اٌفؼٍٝ 

 األعبع١ٓ ، اٌّغٕذ إ١ٌٗ ٚاٌّغٕذ ثظٛسح ِجبششح أٚ ِمذسح ثمشائٓ .

 .45(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌشػذ 66)

١فخ ٔؾ٠ٛخ أوضش ِٓ ٘ٝ اٌغٍّخ اٌزٝ رزىشس ف١ٙب ٚظמשפט כולל : (اٌغٍّخ اٌشبٍِخ 66)

ِشح )ِضً اٌّغٕذ إ١ٌٗ ٚاٌّغٕذ(، ٚرٍه األعضاء اٌزٝ رزىشس أوضش ِٓ ِشح رُغّٝ  ) 

 (، ُٚع١ّذ شبٍِخ ألٔٙب فٝ اٌغبٌت رشزًّ ػٍٝ عٍّز١ٓ أٚ أوضش.חלקים חוזרים 

ٕ٘بن ٚعٙخ ٔظش رشٜ أْ اٌغٍّخ اٌشبٍِخ ٟ٘ عٍّخ ِشوجخ ؽذس ٌٙب اعزؼّبي إؽذٜ        

، فٕزغذ ػٓ رٍه اٌمبػذح اٌغٍّخ اٌشبٍِخ؛ מחיקה ٌزؾ٠ٍٟٛ ٚ٘ٝ اٌؾزف لٛاػذ إٌؾٛ ا

ٚرغزخذَ لبػذح اٌؾزف إرا وبْ اٌّغٕذ إ١ٌٗ فٝ اٌغٍّخ األٌٚٝ ٘ٛ ٔفظ اٌّغٕذ إ١ٌٗ فٝ 

 משפט מחובר .اٌغٍّخ اٌضب١ٔخ ، ٌىٓ إرا اخزٍفب ٔىْٛ أِبَ عٍّخ ِشوجخ 

הוצאת האקדמיה ،וחמשכרך שלושים ،לשוננו،כולל ומחובר،עוזי،אורנןأظش : 

 277תשל״א עמ׳،ללשון העברית

 15(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌزاس٠بد 62)

 4(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌطالق 61)

 14،  14(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، عٛسح اٌشػذ  61)

 924(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، عٛسح اٌجمشح 69)

 4(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌزٛثخ 61)

فبػً فٝ اٌغٍّخ ، ٌٚىٓ اٌّغأٌخ ٚ٘ٛ اٌغضء اٌزٞ ٠مغ ػ١ٍٗ فؼً اٌמושא: (اٌّفؼٛي ثٗ 64)

 -.٠ٕٚمغُ إٌٝ ٔٛػ١ٓ :أפעולה ٔغج١خ ؽ١ش ٕ٘بن ِفبػ١ً ال ٠مغ ػ١ٍٙب فؼً اٌفبػً 

:ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠أرٟ رٍٛ اٌّغٕذ) اٌفؼً ( ِجبششح دْٚ أداح מושא ישיר ِفؼٛي ثٗ ِجبشش  

 את .ٔغت ، ٔىشح أٚ ِؼشفخ ٚإرا وبْ ِؼشفخ ٠غجك ثأداح اٌّفؼ١ٌٛخ  
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ٚ٘ٛ اٌّفؼٛي اٌزٞ ال ٠غ١ت ػٓ عؤاي ٠زؼٍك מושא עקיף : ثٗ غ١ش اٌّجبشش اٌّفؼٛي  -ة  

ثضِٓ أٚ ِىبْ أٚ عجت اٌؾذس فٝ اٌغٍّخ، ٠ٚغجك دائّبً ثأدٚاد إٌغت اٌّخزٍفخ : 

ػٍٝ ِبرا ؟  עלמה ػٍٝ ِٓ ؟ ) עלמי      ٠ٚغ١ت اٌّفؼٛي غ١ش اٌّجبشش ػٍٝ األعئٍخ    

 ٫חורב  ٫יסודות תורת התחביר  ٫חק יצ،צדקה ِّب ؟ ( أظش : ממה ِّٓ ؟ ממי 

 80עמ׳ ٫תשמ״ה  ٫תל אביב 

 (.616/ 9(ِغٕٟ اٌٍج١ت )64)

 (.616/ 9(ِغٕٟ اٌٍج١ت )65)

 1(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌضِش 66)

 946(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، عٛسح اٌجمشح ا٠٢خ :66)

 (  14(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌّبئذح )62)

 944(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، األػشاف 61)

 16ُ ، اٌىٙف (اٌمشآْ اٌىش21٠)

 99(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌىٙف 29)

 14(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اإلعشاء 21)

(٠ٛٔظ ؽّش خٍف ِؾّذ ،اٌؾزف فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ،ِغٍخ أثؾبس و١ٍخ اٌزشث١خ ، ١ٕٜٔٛ 24)

 129، ص 1191، 1اٌؼذد  91،اٌّغٍذ 

 51(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، األٔفبي24)

 16(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌجمشح25)

 5عٛسح اٌزىبصش  (اٌمشآْ اٌىش٠ُ ،26)

(فذٜ ثٓ ِؾّٛد اٌش٠بؽٕخ ، ِٕٙظ إثٓ لز١جخ فٟ رأ٠ًٚ ِشىً اٌمشآْ ٚ أصشٖ فٟ 26)

 .524اٌذساعبد اٌمشآ١ٔخ ،ص 

 45اٌمشآْ اٌىش٠ُ ،  ٠ظ  -( 22)

 21اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ٘ٛد -( 21)

 64(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌمظض11)

، ِىزجخ اٌخبٔغٟ، اٌمب٘شح  (ػجذ اٌغالَ ٘بسْٚ  ، األعب١ٌت اإلٔشبئ١خ فٟ إٌؾٛ اٌؼشث19ٟ)

 961، ص  1119،

 911(اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌجمشح ٠٢خ 11)

 65اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، اٌظبفبد .ا٠٢خ  - 14)

 14اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، طٛسح ص .اال٠خ  -( 14)

 4:  9اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، عٛسح اٌفغش . ا٠٢خ  -( 15)

 1:  9اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، عٛسح اٌضؾٝ . ا٠٢خ  -( 16)

 1شآْ اٌىش٠ُ ، عٛسح اٌضخشف . ا٠٢خ اٌم -( 16)

 1اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، عٛسح اٌطبسق . ا٠٢خ  -( 12)

 9اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، عٛسح اٌشّظ. ا٠٢خ  -( 11)

 9اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، عٛسح ا١ًٌٍ . ٠٢خ  -( 911)
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Research Summary : 

        The dhikr is the origin in speech, and omission is different 

from the original, and the Arabs if they mention a meaning, and 

if they omit a meaning, one of them does not fit the position of 

the other, the context does not allow deletion when the dhikr is a 

confirmation of the meaning and its empowerment in the soul, 

and in his remembrance, in addition, there are meanings whose 

benefit does not appear to benefit from. If the word is deleted. 

 


