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من  M ...  7   6...L  من سورة طه ١٥تناول هذا البحث استعراض األقوال املختلفة يف معنى جزء من اآلية 

، ومن ثم حيار من املعاين  قوينيبابنيحيث أقوال املفرسين واللغويني، واتضح أن هناك معان كثرية، إال أهنا تنحرص يف 
 من الرتمجات حمل اً إىل أن كثري  بني ثالثني ترمجة من ترمجات معاين القرآن، وتوصلالباحث وقارن .املرتجم أهيام خيتار

الدراسة مل تضع يف اعتبارها املعنيني القويني اللذين اتفق عليهام املفرسون واللغويون، واختارت ترمجات أخرى أحد 
 اختيار أحد املعنيني القويني يف الرتمجة، واإلشارة إىل املعنى اآلخر يف اهلامش السفيل الباحثني، واقرتح املعنيني القوي

 تويص الدراسة بالرجوع إىل أمهات التفسري ومعاجم اللغة عند الرتجيح بني معاين القرآن الكريم ،ألمهيته، ومن ثم
 .هبدف الرتمجة

 .اللغة العربية -اللغة اإلنجليزية  -التفسري  -لكريم  ترمجة معاين القرآن ا:كلامت مفتاحية

Abstract 
This study dealt with the various interpretations of a part of verse 15 of Surat Taha (… Akado 
Okhfeha …) in terms of the exegetes' and linguists' viewpoints. This study shows that this silluq 
has yielded a multitude of meanings, but two strong classes of this range of meanings could be 
identified. Given this polysemy, a translator may be perplexed as which meaning is intended to 
choose for a rendition. The researcher compared thirty translations of the meanings of the 
Quran and came up with the conclusion that many translations at issue did not take into account 
any of the two strong classes of meanings suggested by exegetes and linguists. However, some 
other translations chose one of the strong meanings. In this study, choosing one of the strong 
meanings has been suggested in the text, while referring to the other in the footnotes due to its 
importance. Accordingly, the study recommends consulting the major exegeses of the Quran 
and dictionaries when weighing one meaning against another upon translating similar cases in 
the Qur’an.    

Key words: Translations of the meanings of the Holy Quran – exegesis – English –Arabic 
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 من سورة طـه ١٥ُمتثل ترمجة جزء من اآلية 

M 3 4 5  6  7 8 9    : 
; < = L ملرتمجي معاين القـرآنصعوبة 

الكريم، فقـد قـال عنهـا اإلمـام القرطبـي أهنـا 
إذ M...  6  7 ...Lمشكلة، قولـه تعـاىل 

ــوال يف تفــسريها، وحيــار املــرتجم يف  تتعــدد األق
هذه اآلية، ولكـن املعنى الذي خيتاره لرتمجة معنى 

عـىل املـرتجم الرجـوع إىل معـاجم اللغـة العربيــة 
الرئيسة وكـذلك إىل أمهـات التفاسـري والتفاسـري 
املعتربة حتـى يـستقر عـىل معنـى ينقلـه إىل اللغـة 
ــسياق  ــه الرجــوع إىل ال ــة، كــذلك علي اإلنجليزي

 تتعـدد "كـاد"األكرب ليتضح معنى اآلية، فلكمـة 
 يقف األمر عند هـذا األقوال يف حتديد معناها، وال
 إذ "ُأخفيهـا" كلمـة احلد، بل تزداد املـشكلة مـع

ــك  ــا تل ــرتجم أم ــف امل ــه، ويتوق ــدد معاني تتع
 وكـــذلك "أخفيهـــا" و"كـــاد"املـــشكلتني يف 

األقوال التي تقول بأن هناك حـذف اآليـة، ويف
البحــث التــايل نحــاول اســتعراض األقــوال يف 

  مـن سـورة١٥تفسري معنى هذا اجلزء من اآلية 
طه، من خالل كتـب التفاسـري ومعـاجم اللغـة 
العربية، ثم نتوصل إىل أقرب التفاسـري هلـا، ثـم 
نستعرض تراجم املرتمجني هلذا اجلزء من اآليـة، 

 .ونناقشها، ونقرتح ترمجة أقرب إىل معنى اآلية

      
 
ري نذكر فيام ييل أقوال بعض املفرسين يف تفس  

 :هذا اجلزء من اآلية
 أريد أخفيها، فكام:"أريد" بمعنى "أكاد"أن  •

: قولـه يف كـاد، موضـع أريـد توضـع أن جـاز
أكـاد، فكـاد  فكـذلك"جداًرا يريد أن ينقض"

مـنهام تـستخدم فكل املواضع، تتبادالن وأراد
 ،٢٠٠٣ابـن منظـور، (األخـرى  مكـان أحياًنا

ـــه.)١٣/١٣٠ ـــو كقول  M p q :  وه
rL )ومـن  )٧٦وسـف، اآليـة سـورة ي

أمثاهلم املتداولة ال أفعل ذلـك وال أكـاد أي وال 
). ٢١/٢٢، ١٩٨١،الرازي(أريد أن أفعله 

أكاد أخفـيها من نفـيس، لـئال : أن هناك حمذوف •
ا غـريي، ال أظهر علـيها أحدً . يطلع علـيها أحد

ــراءات  ــض الق أخفيهــا مــن "وهــي كــذلك يف بع
إذ كــان : ، والــرد عــىل ضـعف هــذا الــرأي"نفـيس

ــسامعني أن  ــد ال ــاد عن ــسه يك ــن نف ـــاء م اإلخف
 أن خيفـي أحد عـن يستـحيـل معناه، إذ كان مـحاًال 

 تعالـى ذكره ال خيفــى واهللاا هو به عالـم، نفسه شيئً 
األمر فـي ذلـك بخـالف مـا : علـيه خافـية؟ قـيـل

هنــا معنــى بــضّم   M 7 L  ظننــت، وإنـــام وجَّ
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، ألن أسرتها مـن نفـيس: األلف إلـى معنى
الـمعروف من معنى اإلخفــاء فــي كـالم 

: قد أخفــيت الـيشء: يقال. السرت: العرب
وأمـا وجـه صـحة القـول فـــي . إذا سـرتته

ـــى ذكــره خاطــب اهللاذلــك، فهــو أن   تعال
بـــالقرآن العــرب علـــى مــا يعرفونــه مــن 
كالمهم وجرى به خطاهبم بـينهم فلـام كان 

ا ا فـي كالمهم أن يقـول أحـدهم إذمعروفـً
أراد الـمبـــالغة فـــي الـــخرب عــن إخفـــائه 

قد كدت أن أخفــي هـذا : ا هو له مّرس شيئً 
شّدة استرساري به، ولـو األمر عن نفيس من 

قدرت أخفـيه عن نفـيس أخفــيته، خـاطبهم 
علـى حسب ما قد جـرى بـه اسـتعامهلم فــي 
ذلك من الكالم بـينهم، وما قـد عرفـوه فــي 

ــــنطقهم  ــــربي(م -١٨٨/ ٥، ١٩٩٤، الط
ال دليل يف   )١٩٨٦ (، وقال الزخمرشي)١٨٩

الكالم عىل هذا املحذوف، وحمذوف ال دليـل 
ــرح ــه مط ــرازي. )٣/٥٥ ص (علي ــال ال  ق

 قــال القــايض هــذا بعيــد ألن :)١٩٨١(
اإلخفاء إنام يصح فيمن يصلح لـه اإلظهـار 

 تعــاىل ألن كــل اهللاوذلــك مــستحيل عــىل 
ــه معلــوم  ــه فاإلظهــار واإلرسار من معلــوم ل
ل، ويمكـن أن جيـاب عنـه بـأن ذلـك مستحي

واقع عىل التقدير يعني لو صـح منـي إخفـاؤه 
عىل نفيس ألخفيته عنـي واإلخفـاء وإن كـان 

 إال أنه ال يمتنع أن يذكر ذلـك  يف نفسهحماًال 
عىل هذا التقدير مبالغة يف عدم إطالع الغـري 

.)٢١/٢٢ص  (عليه

إن الساعة آتـية  :قراءة خمتلفة عىل اعتبار حمذوف •
وانتهى الــخرب عنـد قولـه أكـاد ألن : كاد، قالأ

: ثـم ابتـدأ فقـال: أكاد أن آتــي هبـا قـال: معناه
ولكنـي أخفـيها لتـجزى كّل نفس بــام تـسعى 

قــال الــرازي . )١٨٨/ ٥، ١٩٩٤، الطــربي(
ص (عــن هــذا الوجــه إنــه بعيــد ) ١٩٨١(

٢١/٢٢.(
اإلخفــاء :  وقـالوا: أظهرها بمعنى"خفـيهاأُ " •

ــ ــد ت ــى واإلرسار ق ـــى معن ــرب إل وجههام الع
: قـال. أظهـر: أّرس : َعنَى بقوله: وقال. اإلظهار

ــ ــى قول ــون معن ــوز أن يك ــد جي , Mه  وق
- L اوذلك أهنم قـالو: قال. وأظهروها :

M í î ï  ð ñ ò L )ـــــربي ، الط
: )١٩٨١ ( الـــرازيوأورد). ٥/١٨٩، ١٩٩٤

 تأويلـه M6  7Lقال أبو الفتح املوصـيل 
 اللفـظ أكـاد أزيـل أكاد أظهرها وتلخيص هـذا

عنها إخفاءها ألن أفعل قد يأيت بمعنـى الـسلب 
والنفي كقولك أعجمت الكتـاب وأشـكلته أي 
ــت  ــت عجمتــه وإشــكاله وأشــكيته أي أزل أزل

 القرطبــــيوذكــــر  .)٢١/٢٢ص ( شــــكواه
فأخفيته من حـروف األضـداد يقـع : )٢٠٠٦(

َخفيـت : وقال أبـو عبيـدة .عىل السرت واإلظهار
وهذا حـسن؛ : النحاس. دوَأخفيت بمعنى واح

وقد حكـاه عـن أيب اخلّطـاب وهـو رئـيس مـن 
: وقال أبو عـيل. رؤساء اللغة ال يشك يف صدقه

هذا من باب السلب وليس من بـاب األضـداد، 
أزيــل عنهــا خفاءهــا، وهــو » ُأخِفيهــا«ومعنــى 

والواحد ) وهي األكسية(سرتها كِخفاء األخفية 
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إذا القربـة، و) ما تلف به(خفاء بكرس اخلاء 
: ومن هـذا قـوهلم. زال عنها سرتها ظهرت

ــه أي  ــت شــكواه، وأعديت أشــكيته، أي أزل
ص  (قبلت استعداءه ومل أحوجه إىل إعادتـه

٣٧-١٤/٣٦(.
 مـن  جاءت: موضوع للمقاربة فقط"كاد" •

M6: غـري بيـان النفـي واإلثبـات فقولـه
7 L  معناه قرب األمر فيه من اإلخفـاء

و مـا وأما أنه هـل حـصل ذلـك اإلخفـاء أ
حصل فذلك غري مستفاد من اللفظ بل مـن 

M 8 9    : ; < L :قرينة قولـه
فإن ذلك إنـام يليـق باإلخفـاء ال باإلظهـار 

).٢١/٢٢، ١٩٨١،الرازي(
 اهللاأن كـاد مـن  : تدل عىل الوجوب"كاد" •

أي  M6  7 L: واجب فمعنـى قولـه
   M A B :أنــا أخفيهــا عــن اخللــق كقولــه

C D L )أي هــــــو )٥١ ،إلرساءا 
).٢١/٢٢ ،١٩٨١الرازي(قريب قاله احلسن 

 M 7  6L : بمعنــى أقــارب"أكــاد" •
كـاد زيـد : أي أقارب ذلك؛ ألنك إذا قلـت

. يقوم، جاز أن يكون قام، وأن يكون مل يقـم
ودل عىل أنه قد أخفاها بداللة غري هذه عىل 

كـدت أفعـل : قال اللغويـون. هذا اجلواب
قاربت الفعل ومل أفعـل، : معناه عند العرب

. فعلـت بعـد إبطـاء: وما كدت أفعل معناه
M  I   عزت عظمتـهاهللاوشاهده قول 

 L K JL )معنـــاه)٧١ ،البقـــرة  :
. وفعلوا بعد إبطاء لتعذر وجدان البقـرة علـيهم

وقد يكون ما كدت أفعل بمعنى مـا فعلـت وال 
، القرطبــي(قاربــت إذا أكــد الكــالم بأكــاد 

١٤/٣٧(.
هنا بمنزلـة  زائدة "أَكادُ "وقعت  : زائدة"أكاد" •

. يف بعض املواضع تأكيدًا لإلخفـاء) كان(زيادة 
أبـو (أنـا أخفيهـا فـال تـأيت إالّ بغتـة : واملقصود

 .)٢١٩-٦/٢١٨، ١٩٩٣، حيان

 
بعض علامء اللغـة يف معنـى نذكر فيام ييل أقوال 

 "كـاد" وإن بعـضهم تعـرض ملعنـى "كـاد"الفعل 
 :ذه اآليةخصيًصا يف ه

 ، ُأريد ُأخفيهـا)ُأخفيها َأكاد  (:أكاد بمعنى أريد •
يف قولـه  َأكـاد فكام جاز َأن توضع ُأريد موضـع

َأكــاد؛ فكــذلك  M   K J I HL تعــاىل
وكِـْدُت وتِْلـَك خـُري  كـاَدْت : األَخفـش وَأنشد

باَبِة مـا َمـَىض  ابـن  (إِراَدٍة، لو عاَد ِمـْن َهلْـِو الـصَّ
/ ٧، ١٩٩٠ي، ؛ اجلـــوهر١٤/٢٣٤منظـــور، 

 ؛ البـستاين،١٧٣٨/ ٢٠٠٧؛ أمحد أبو حاقة، ٣٠٠
).١٩٦٩/ ٢٠٠٨؛ عمر، ١٨٩٤/ ١٨٦٩

 جمـردة "كـاد" إن وقعت :كاد من أفعال املقاربة •
 اليشء، وإذا كانت مع جحد فقد وقـع، يقعفلم 

ما كـاد : تقول كاد يفعل، فذا مل يفعل، فإذا قلت
 ).٧٧٣، ١٩٨٦ابن فـارس، (يفعل فذا قد فعله 

كـاد املطـر يـسقط، أي قـارب الـسقوط : وونح
ـــسقط  ـــه مل ي ـــسعود، (ولكن ؛ ٦٥٤، ١٩٩٢م
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؛ جممع اللغـة ٢٥٩/ ١، ٢٠٠٩األصفهاين، 
).٩٧٨، ١٩٨٨العربية بالقاهرة، ، 

     
 

بعـض علـامء اللغـة يف نذكر فيام ييل أقـوال 
م تعـرض  وإن بعـضه"أخفيهـا"معنى الفعـل 

 : خصيًصا يف هذه اآلية"كاد"ملعنى 
وقـرئ قولـه تعـاىل  : بمعنى أظهرهاأخفيها •

M 7  6  5 4 3L  َأي
 حكاه اللحياين عـن الكـسائي عـن ،ُأْظِهُرها

ــري ــن جب ــن ســهل عــن ســعيد اب  .حممــد ب
ــــُت  ــــيش وَخَفْي ــــهء ال ــــه :َأْخِفي  .كَتْمُت

 .األَضـدادَأْظَهْرُته، وهو مـن : َأيضاً  وَخَفْيُته
ِفي  َأنه كان: احلديثويف  َصـوَته بـآمني؛  َخيْ

ِفـي رواه بعضهم بفتح الياء من َخَفـى إِذا  َخيْ
إِن الـــساعة آتيـــة : َأْظَهـــر كقولـــه تعـــاىل

ابـن ( عـىل إِحـدى القـراءتني َأْخِفيها، َأكاد
أســرتها أو : ُأخفيهــا). ٢/٤٠٠منظــور، 

جممـع (أي أكاد أزيل عنها غطائها : أظهرها
ــاه ــة بالق ــة العربي . )٣٦٣، ١٩٨٨ رة،اللغ

 .أظهرته، وهو مـن األضـداد: أيضاً  وَخَفْيُتهُ 
َخفى املطُر الفـأر، إذا أخـرجهنَّ مـن : يقال

: وقولـه تعـاىل  .أنفاقهّن، أي مـن ِجَحـرهتنّ 
M 7  6  5 4 3L

أي أزيل عنهـا خفاَءهـا،  ،"َأْخفيها" :ويقرأ
). ٢٠٠، ٢، ١٩٩٠اجلوهري،  (أي ِغطاءها

يته وبعضهم جيعل يتعدى باهلمزة فيقال أخف
ـــار  ـــي لإلظه ـــتامن والثالث ـــاعي للك الرب

ــس  ــضهم يعك ــومي، (وبع ). ٦٧، ١٩٨٧الفي
البـستاين، (أخفى اليشء أزال خفاءه أي غطـاءه 

، أبو حاقة؛ ٦٧٣، ٢٠٠٨؛ عمر، ٥٥٨ ، ١٨٦٩
خلـــاء ا). ٩٧، ٢٠٠٥؛ الـــرازي، ٥٢٧، ٢٠٠٧

فـاألّول . والفاء والياء أصالن متباينان متضاّدان
ْرت، و  :ويقرأ عىل هذا التأويـل .الثاين اإلظهارالسَّ

M 7  6  5 4 3Lا أي ُأظِهُرهــــ
 ).٢٠٢/ ٢، ١٩٧٩ابن فارس، (

بناء عىل أقوال املفرسين وعلامء اللغة يتضح أننـا 
أمام معنيني هلذا اجلزء من اآلية اتفق علـامء التفـسري 

 :وعلامء اللغة عليهام
ــى :األول ــا بمعن ــا هن ــا، وأخفيه ــد أخفيه  أري

 .أسرتها
 "أخفيهـا" مـن أفعـال املقاربـة، و"كاد" :الثاين

بمعنى أظهرها، فيكون املعنى قاربت عىل إظهارها، 
 .ولكني مل أظهرها

أما املعاين األخرى التي ذكرهـا املفـرسون فهـي 
صحيحة ولكنها ليست بالقوة مثل املعاين التي اتفق 

بناء عىل ذلك فـاملرتجم . عليها املفرسون واللغويون
ن قويان، قد خيتار أحدها ويرتك اآلخـر، أمامه معنيا

. أو خيتار أحدها ويشري إىل اآلخر يف اهلامش الـسفيل
 ترمجـات مرتمجـي  ترمجة من٣٠ ونستعرض فيام ييل

معاين القرآن الكريم للننظر يف مدى دقتها والتزامها 
 .باملعنيني التي اتفق عليهام املفرسون واللغويون

• Abdel Haleem (2005): I choose to keep
it hidden 

وكتب املـرتجم يف اهلـامش الـسفيل أنـه يمكـن 
 هــذه ".choose" بــدًال مــن "wish"اســتخدام 
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 ولكنهـا "أريد= أكاد "الرتمجة تقرتب من معنى 
ليست دقيقة يف التعبري عن ذلك، ألهنا تستخدم 

 الدال عىل االختيار واالنتقاء "choose"الفعل 
 .و اإلرادةوالتفضيل، ولكن املعنى املقصود ه

• Ahmed Ali (2001): I keep it secret.
 "أخفيهــا وأســرتها"هــذه الرتمجــة بمعنــى 

 التـي تـدل عـىل "أكـاد"وكأن اآليـة لـيس هبـا 
 .املقاربة أو اإلرادة

• Ahmed Raza Khan (1999): it was
close that I hide it from all. 

هذه الرتمجة تـشري إىل معنـى االقـرتاب مـن 
ميــع، ولكنهــا ليــست ترمجــة إخفائهــا عــن اجل

، فهــي ترمجــة شــارحة idiomaticاصــطالحية 
 .paraphraseللمعنى 

• Arberry (1996): I would conceal it
 ومن ثـم "أريد،" تعنى "would"هنا كلمة 

أريد أخفيهـا، وهـي ترمجـة موفقـة : فاملعنى هنا
 .وفًقا هلذا املعنى

• Asad (1980): I have willed to keep
it hidden 

 وهي "أريد: أكاد"هذه الرتمجة تشري إىل معنى 
تستخدم زمن املضارع التام الدال أن احلدث وقـع 

 .وهي موفقة وفًقا هلذا املعنى. وسوف يستمر
• Daryabadi (2007): I wish to conceal

it 
"أريـد: أكـاد"هذه الرتمجة تشري إىل معنـى 

 وهـي موفقـة وفًقـا ".wish"باستخدام الفعل 
 .ىهلذا املعن

• Al-Hilali & Khan (1984): My Will
is to keep it hidden. 

ــى  ــشري إىل معن ــذه الرتمجــة ت ــد: أكــاد"ه  "أري
وهـي .  الدال عـىل اإلرادة"will"باستخدام االسم 

   .موفقة وفًقا هلذا املعنى
• Ibrahim Walk: I almost conceal it.

 "conceal" مــع الفعــل "almost"اســتخدام 
بة يف إخفائهـا، وهـو عكـس املعنـى، يشري إىل املقار

فاملعنى الصحيح املقاربة يف إظهارهـا، وفًقـا ألحـد 
 .املعاين القوية

 : قبل الفعل"almost"استخدام احلال  •
النفـي،  قبـل الفعـل لتعنـي "almost"تستخدم 

 عـىل سـبيل approximator وهو ما يدل عىل املقاربـة
 ):١٩٨٥، .Quirk et alكويرك وآخرون (املثال 

I almost resigned (but in fact, I did not 
resign). 

 )ولكني مل أستقل بالفعل. (كدت أن أستقبل
He slipped and almost fell. 

 ) ولكنه مل يقع. (زلق وكاد أن يقع

• Ijaz Chaudry (2014): I will keep it
almost hidden 

ــساعد  ــل امل ــتخدام الفع ــىل "will"اس ــدل ع  ي
 يـدل عـىل املعنـى املقـصود، االستقبال، وهو مـا ال

فإخفائها مستمر يف مجيـع األزمنـة، وأمـا اسـتخدام 
"almost" مع الصفة "hidden" فيشري إىل املقاربـة 

يف إخفائها، وهو عكس املعنـى، فـاملعنى الـصحيح 
 .املقاربة يف إظهارها، وفًقا ألحد املعاين القوية

 قبــل الــصفة هــو "almost"اســتخدام احلــال  •
تقيـــد معنــى كلمـــة أخـــرى بمكانــة كلمـــة 

modifier: 
 بوصـفها حـاًال قبـل "almost"يشري استخدام 
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ــصفة ــأثري ال ــيض ت ــل أو ختف ــصفة إىل تقلي ال
downtoner/ diminisher عن الوضـع املعتـاد 

ــرون ( ــويرك وآخ ، )١٩٨٥، .Quirk et alك
ــة  ــري املتدرج ــصفات غ ــع ال ــة م -nonخاص

gradableعىل سبيل املثال : 
It was almost dark.

 .كان اجلو مظلًام إال قليًال 
It was almost dark.

 .كان اجلو مظلًام 
He is almost dead.

فهـو مل . (كاد أن يموت./ قارب عىل الوفاة
 )يمت

ــه  ــة، إال أن ــع األحــوال فالــصفة منفي ويف مجي
 إليها معلومات جتعلها تقرتب مـن حـال يضاف
. الصفة

• Itani (2012): I keep it almost hidden
ه الرتمجـة تـشري إىل مقاربـة إخفائهـا، وهـو هذ

 سـبحانه – اهللاعكس معنى مقاربة إظهارها، ولكن 
 أخفاهــا، فكــاد يف اإلثبــات تفيــد النفــي –وتعــاىل 

نفـس التعليـق عـىل اسـتخدام . والعكس بالعكس
almostتشودري قبل الصفة يف ترمجة إجياز . 

•  Laleh Bakhtiar (2011): I am about
to conceal it 

 تـدل عـىل "about to do"ستخدام عبارة ا
أن الفاعل عىل وشك إجـراء يشء مـا وأن هـذا 
ــى عــىل وشــك  ــا، بمعن ــيشء ســيحدث قريًب ال
إخفائها بعد أن كانت ظاهرة، وهذا ال يتفق مـع 
ــم  ــت ظــاهرة ث ــى املقــصود مــن أهنــا كان املعن

 . سبحانه وتعاىل– اهللاسيخيفها 

• Malik (2007): I choose to keep it
hidden 

نفس التعليق عىل ترمجة عبد احللـيم مـن حيـث 
 .chooseاستخدام الفعل 

• Maududi (1988): I have willed to keep
the time of its coming hidden 

 وهـي "أريـد: أكاد"هذه الرتمجة تشري إىل معنى 
تستخدم زمن املضارع التام الـدال أن احلـدث وقـع 
ة وســوف يــستمر، ولكــن املــرتجم يــستخدم ترمجــ

 .paraphraseشارحة للمعنى 
• Maulana Muhammad Ali (2010): I am

about to make it manifest. 
 تـدل عـىل أن "about to do"استخدام عبـارة 

الفاعل عىل وشك إجراء يشء مـا وأن هـذا الـيشء 
سيحدث قريًبا، وهذا ال يتفق مع املعنى املقـصود أن 

ــساعةاهللا ــم أضــاف املــرتجم.  ســيظهر موعــد ال ث
التعليــق التــايل الــذي ال يــضيف شــيًئا بعــدما قــدم

 :املرتجم هذه الرتمجة
Ikhf_’ is one of the words which 

convey contrary significances, concealing 
or removing that which conceals a thing. 
But that here it does not mean concealing 
is made clear by the context. It is the 
coming of the Hour and the meting out of 
rewards and punishments that the verse 
deals with, which is clearly removing the 
veil or making the hour manifest. 
• Maulana Sher Ali (2004): I am going to

manifest it. 
 –عـاىل  سبحانه وت– اهللاتشري هذه الرتمجة إىل أن 

سيظهر موعـد حـدوث الـساعة، وهـو مـا خيـالف 
.  أخفى علم الساعةاهللاملعنى املقصود من أن 

• Muhammad Tahir-ul-Qadri (2012): I
want to keep it secret. 

– سبحانه وتعـاىل – اهللاتشري هذه الرتمجة إىل أن 

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

يريد إخفاء الـساعة، وهـو معنـى موفـق وفًقـا
 .ألحد املعنيني القويني

• Palmer (1954): I almost make it
appear. 

تشري هذه الرتمجـة إىل املقاربـة يف إظهارهـا، 
.وهي ترمجة موفقة وفًقا ألحد املعنيني القويني

• Pickthall (1994): I will to keep it
hidden, 

 "أريـد: أكـاد"هذه الرتمجة تـشري إىل معنـى 
 وهي موفقـة وفًقـا هلـذا ".will"باستخدام الفعل 

 .عنىامل
• Qarai (2005): I will have it hidden
ــستقبلًيا  ــى م ــة إىل معن ــذه الرتمج ــشري ه ت

 الـدال عـىل "will"باستخدام الفعـل املـساعد 
االستقبال، وهذا خالف معنى اآلية الدالة عـىل 

 .إخفاء الساعة يف كل زمان
• Qaribullha & Qarwish (2001): I

almost conceal it. 
معنـى خيـالف معنـى تشري هذه الرتمجـة إىل 

 يف اإلثبات الـذي يفيـد النفـي، ومعنـى "أكاد"
ــه ".أظهرهــا" أي "أخفيهــا" ــى أن  وهبــذا املعن

ألن . سبحانه وتعاىل أظهرهـا، وهـذا مل حيـدث
"almost" أسلوب آخر يف التعبري عن النفي يف 

 .استخدامها قبل الفعل
• Rashad Khalifa (2001): I will keep

it almost hidden. 
التعليق عىل ترمجـة قـاري يف اسـتخدام مثل 

ــدال عــىل االســتقبال، willالفعــل املــساعد   ال
 قبــل almostوكـذلك التعليـق عــىل اسـتخدام 

 .الصفة يف ترمجة إجياز تشودري

• Rodwell (2001): I all but manifest it.
 – سبحانه وتعـاىل – اهللاتشري هذه الرتمجة إىل أن 

 allها بعـد، ألن اقرتب من إظهار الساعة ومل يظهر

but تعـد مــن أدوات النفــي، ولكنهـا ليــست نفيًيــا 
 :مثل. رصًحيا

It is all but complete.
 )لكنه مل يكتمل. (يكاد يكون كامًال 

The case is but decided.
القــضية يف حكــم / القــضية ُتعــد كأهنــا مبتوتــة

 )ولكن مل ينتهي البت فيها. (املبتوتة
وفقـة، وفـق أحـد وبناء عىل ذلك فهي ترمجـة م

 .املعنيني القويني
• Saheeh International (1997): I almost

conceal it.  
 ودرويـش اهللانفس التعليق عـىل ترمجـة قريـب 

 .السابقة
• Sarwar (2011): I prefer to keep it

almost a secret.  
 يـــشري إىل "prefer"يف هــذه الرتمجــة الفعــل 

 كـذلك "ادة،اإلر"التفضيل وهو مـا ال تـشري إليـه 
ــة  ــى مقارب ــا، وهــو عكــس معن ــة يف إخفائه املقارب

 أخفاهـا، – سـبحانه وتعـاىل – اهللاإظهارها، ولكن 
 .فكاد يف اإلثبات تفيد النفي والعكس بالعكس

• Sayed Vickar Ahamed (2005): My plan
is to keep it hidden. 

 سبحانه وتعـاىل – اهللاتشري هذه الرتمجة إىل إرادة 
 الدالـة planالساعة بالتعبري عن ذلك بكلمة  يف إخفاء –

 .، وهي موفقة إىل حد ماintentionعىل القصد القصد 
• Shakir (2004): I am about to make it

manifest. 
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 تـدل عـىل "about to do"استخدام عبارة 
أن الفاعل عىل وشك إجـراء يشء مـا وأن هـذا 
اليشء سيحدث قريًبا، وهذا ال يتفق مع املعنـى 

 . سيظهر موعد الساعةاهللاقصود أن امل
• Shaykh Mufti Taqi Usmani (2015):

I would keep it secret. 
 .نفس التعليق عىل ترمجة أربريي

• Wahiduddin Khan (2009): I choose
to keep it hidden 

نفس التعليق عـىل ترمجـة عبـد احللـيم مـن 
 .chooseحيث استخدام الفعل 

• Yuksel, al-Shaiban & Schulte-
Nafeh (2007): I am almost keeping 
it hidden. 

 مـــع الـــصفة "almost"وأمــا اســـتخدام 
"hidden" فيشري إىل املقاربة يف إخفائهـا، وهـو 

ــة يف  ــاملعنى الــصحيح املقارب ــى، ف عكــس املعن
 .إظهارها، وفًقا ألحد املعاين القوية

• Yusuf Ali (1987): my design is to
keep it hidden. 

 ســبحانه – اهللاهــذه الرتمجــة إىل إرادة تــشري 
 يف إخفاء الـساعة بـالتعبري عـن ذلـك –وتعاىل 

ــة  ــصد designبكلم ــصد الق ــىل الق ــة ع  الدال
intentionوهي موفقة إىل حد ما ،. 

بناء عىل ما سـبق مـن اسـتعراض ترمجـات 
 من سـورة ١٥معاين القرآن هلذا اجلزء من اآلية 

 :طه، يتبني لنا أن هناك
 "أريـد= أكـاد "قة وفًقا ملعنـىترمجات موف •

:  مثل ترمجةرصاحة
Arberry (1996), Asad (1980), 

Daryabadi (2007), Al-Hilali & Khan 

(1984), Maududi (1988), Muhammad 
Tahir-ul-Qadri (2012), Pickthall (1994), 
Sayed Vickar Ahamed (2005), Shaykh 
Mufti Taqi Usmani (2015), Yusuf Ali 
(1987)   

= أكــاد "ترمجــات أخــرى اقرتبــت مــن معنــى  •
:  مثل ترمجة"أريد

Abdel Haleem (2005), Malik (2007), 
Wahiduddin Khan (2009)   

مـن أفعـال : كـاد"ترمجات موفقة وفًقـا ملعنـى  •
رصاحـة  "بمعنى أظهرها: أخفيها" و"املقاربة

:مثل ترمجة
Palmer (1954), Rodwell (2001),  

ضع يف اعتبارهــا املعنيــني القــويني ترمجــات مل تــ •
 :املشار إليهام سابًقا، مثل ترمجة

Ahmed Ali (2001), Ahmed Raza Khan 
(1999), Ibrahim Walk (2005), Ijaz 
Chaudry (2014), Itani (2012), Laleh 
Bakhtiar (2011), Maulana Muhammad Ali 
(2010), Maulana Sher Ali (2004), Qarai 
(2005), Qaribullha & Qarwish (2001), 
Rashad Khalifa (2001), Saheeh 
International (1997), Sarwar (2011), 
Shakir (2004), Yuksel, al-Shaiban & 
Schulte-Nafeh (2007),    
يتضح من ذلك أن هناك عرش ترمجات اختـارت 

، "أريــد= أكــاد "املعنــى القــوي الــدال عــىل معــى 
واختـارت . من هذا املعنـىواقرتبت ثالث ترمجات 

 "مــن أفعــال املقاربــة: كــاد"ترمجتــان فقــط معنــى 
يف حني مل تـضع مخـس . "بمعنى أظهرها: أخفيها"و

. عرشة ترمجة يف اعتبارهـا أًيـا مـن املعنيـني القـويني
ومن هنا نستنتج أن عىل املرتجم الرجوع إىل أمهـات 
تفسري القرآن الكريم ومعـاجم اللغـة العربيـة عنـد 
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مشكلة يف فهم آيـات القـرآن الكـريم، مواجهة 
والتحقق من املعنى القوي حال ظهور أكثر مـن 

 مـن ١٥وفيام يتعلـق بـاجلزء مـن اآليـة . معنى
سورة طه، موضع البحث، تبني وجـود معنيـني 
قويني، ويف هذا احلال يقرتح الباحث إيراد أحد 
ــامش  ــر يف اهل ــة واآلخ ــص الرتمج ــني يف ن املعن

رتجم بمعنـى واحـد يف السفيل، وأال يكتفي املـ
نص الرتمجة؛ ألن املعنى اآلخر قـوي ويـصعب 

 .تفويت
 

 
ــصني ــن املخت ــة م ــد؛ مجاع ــة، أمح ــو حاق .أب

: بريوت.  معجم النفائس الكبري). ٢٠٠٧(
. دار النفائس

 البحـر ). ١٩٩٣ (.أبو حيان، حممد بن يوسـف
 النـويف زكريـا عبـد املجيـد: حتقيق. املحيط

دار الكتـب : وأمحد النجويل اجلمل، بريوت
.العلمية

معجـم مقـاييس ). ١٩٧٩. (ابن فارس، أمحـد
حتقيــق وضــبط عبــد الــسالم حممــد . اللغــة
. دار الفكر: دمشق .هارون

حتقيق .  جممل اللغة).١٩٨٦ (.ابن فارس، أمحد
مؤسسة : بريوت. زهري عبد املحسن سلطان

. الرسالة
ضل مجـال الـدين حممـد بـن ابن منظور، أبو الف

: بـريوت.  لسان العـرب). ٢٠٠٣ (.مكرم
. دار صار

ــب ــفهاين، الراغ ــردات ).٢٠٠٩. (األص  معجــم مف
.دار القلم: دمشق. ألفاظ القرآن الكريم

: بـريوت.  قطر املحيط).١٨٦٩ (.البستاين، بطرس
. لبنان نارشون

 الـصحاح يف ). ١٩٩٠ (.اجلوهري، إسامعيل بن محـاد
دار : بريوت.  الغفور عطاريق أمحد عبدحتق. اللغة

. العلم للماليني
ــرازي، حممــد بــن عمــر بــن حــسني  ).١٩٨١ (.ال
دار : بـريوت. التفسري الكبـري ومفـاتيح الغيـب

. الفكر
). ٢٠٠٥. (الرازي، حممد بـن أيب بكـر عبـد القـادر

دققــه عــصام فــارس ). ٩ط (خمتــار الــصحاح 
. دار عامر: عامن. احلرستاين

 الكـشاف ). ١٩٨٦ (.حممود بـن عمـرالزخمرشي، 
عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف 

.دار الكتاب العريب: بريوت. وجوه التأويل
 جـامع ).١٩٩٤ (.الطربي، حممد بن جرير بن يزيد

بشار عـواد : البيان عن تأويل آي القرآن، حتقيق
:  بـريوت.معروف وعـصام فـارس احلرسـتاين

.مؤسسة الراسالة
ــومي ــيلالفي ــن ع ــد ب ــن حمم ــد ب ).  ١٩٨٧. (، أمح

.مكتبة لبنان: بريوت. املصباح املنري
). ٢٠٠٦ (.القرطبي، حممـد بـن أمحـد بـن أيب بكـر

القـرآن واملبـني ملـا تـضمنه مـن  ألحكاماجلامع 
 بـن عبـد اهللاعبـد : السنة وآي الفرقـان، حتقيـق

. مؤسسة الرسالة:  بريوت.املحسن الرتكي
 معجـم ).٢٠٠٨ (.مـلعمر، أمحد خمتـار؛ فريـق ع
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ــارصة ــة املع ــة العربي ــاهرة. اللغ ــامل : الق ع
.الكتب

معجـم ). ١٩٨٩. (جممع اللغة العربية بالقاهرة
اهليئة العامـة : القاهرة. ألفاظ القرآن الكريم

. لشئون املطابه األمريية
ــسعود، جــربان ــد). ١٩٩٢ (.م معجــم :  الرائ

ـــرصي ـــوي ع ـــريوت. لغ ـــم : ب دار العل
. للماليني
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