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 ملخص 

القرآن  بعد  املسلمني  لدى  منزلًة  الكتب  أرفع  من  البخاري  صحيح  يعترب كتاب 
ترمج توجد  هذا،  يومنا  إىل  الدكتور الكرمي.  هبا  قام  اليت  للكتاب  اإلجنليزية  ابللغة  واحدة  ة 

املختارة  األجزاء  ترمجة  صحة  مدى  يف  النظر  إىل  هتدف  الدراسة  هذه  خان.  حمسن  حممد 
البحث   دراسة  خالل  الدارسة إىل  من  تقسيم  مت  واملقارن.  التعريف   ٦النوعي  أوالً  أجزاء: 

واثنياً: التعريف بت  واثلثاً: بيان ابجلامع الصحيح، وخمتصره،  مجة التجريد الصريح ومؤلفه، 
وخامساً:  للمصطلحات،  للمصطلحات، ورابعاً: بيان التمجة غري الدقيقة  التمجة اخلاطئة 

للمص الدقيق  غري  التعريف  يف بيان  املتمجة.  غري  املصطلحات  بيان  وسادساً:  طلحات، 
من أجل إعادة النظر يف هناية البحث، يقتح الباحث أن يتم تشكيل جلنة رفيعة املستوى 
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السنوات  يف  صدرت  اليت  الفقهية  املراجع  ترمجات  يف  ورد  ما  على  بناء  املطبوعة  التمجة 
 القريبة.

Abstract 

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī deemed to be the most respectful book by 

Muslims after Quran. As of date, it has only one complete translation in 

English which was done by Dr. Muhammad Mushin Khan. This study 

aimed to look into accuracy of the translation of select sections of the 

book through qualitative and comparative research. The study was 

divided into six sections: firstly, introduction to Al-JāmiꜤ al-Ṣaḥīḥ and its 

author, secondly introduction to translation of al-Tajrīd al-Ṣarīḥ and its 

author, thirdly terms which were wrongly translated, fourthly terms 

which were not translated accurately, fifthly terms which were not 

defined accurately, and sixthly terms which were not translated at all. 

Upon the conclusion, the researcher recommends forming a high-level 

committee to re-look into the translation based on the translations of 

Fiqh references which have been issued in the recent years. 

Keywords: Hadīth; Bukhārī; Mushin Khan; al-Tajrīd al-Ṣarīḥ; 

Translation. 

  
 

  املقدمة
وتبادل  العلم  عن  تبحث  اليت  اجملتمعات  حياة  يف  ابرزاً  وعلمياً  أدبياً  عمالً  التمجة  تعترب 

يط أبنه "نقله من لغة املعلومات. ويف سياق بيان معىن كلمة "ترجم" جاء يف املعجم الوس
أخرى "َعربر (Anīs, 1973, 103) "إىل  أي  )َترَجَم(:  معىن  بيان  يف  العيين  اإلمام  وذكر   ،

واجلمع:  آخر،  بِلسان  ره  َفسر إذا  كالمه:  َترَجَم  يقال:  يفهم،  ال  ملن  لُغة  عن  بُِلغٍة 
م (.Al-Nadwī, 2015, 103")متَ رَاجِ  عن  العثماين  رفيع  حممد  املفيت  التمجة وذكر  هام 

صلى النيب  عهد  يف  بدأت  دا  اليت  أيب  سنن  رواية  فذكر  وسلم،  عليه  الصحايب هللا  أنر  ود 
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زيد بن اثبت رضي هللا عنه قد مت تفويضه مهمة كتابة الرسائل ابللغة العربانية اليت اتقنها  
عنه   ١٥خالل   هللا  رضي  اثبت  بن  زيد  أنر  مفادها  أمحد  اإلمام  مسند  رواية  ونقل  يوم، 

من ِقبل   وذلك ليقوم مبهمة كتابة الرسائل املرسلةتعلم اللغة السراينية يف سبعة عشر يوم،  
مثل  األخرى  اللغات  اتقن  اللغتني،  هاتني  إىل  وابإلضافة  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النيب 
بتمجة  عنه  هللا  رضي  الفارسي  سلمان  وقام  واحلبشية.  والقبطية،  واليواننية،  الفارسية، 

ال سورة  الفرسآايت  ألوائل  الفارسية  الُلغة  إىل  حروف   فاحتة  خمارج  أداء  استصعبوا  الذين 
متت اللغة   التمجة  هذه  أن  تشري  مهام(  ابن  صحيفة  مقدمة  )يف  الرواايت  وبعض  العربية، 

   .(ꜤUthmānī, 2012, 55-57) على ِعلم النيب صلى هللا عليه وسلم بذلك
منزلةَ  أنر  ومع  للغاية.  حمدوداً  احلديثية  املتون  لكتب  اإلجنليزية  التمجة  نصيب   كتاب كان 

تب بعد  )اجلامع الصحيح( لإلمام البخاري رفيعٌة يف قلوب املسلمني وكوهنا من أصح الك
العظيم.  املصدر  هلذا  ابإلجنليزية  ترمجتني  إال  تصدر  مل  ولكن  وتعاىل،  سبحانه  هللا  كتاب 

ا  قام  أسد  فقد  ويس    –ألستاذ حممد  بولد  ليو  سابقاً  خمتارة من   –املعروف  بتمجة أبواب 
ا عليه اجلامع  هللا  صلى  هللا  رسول  إىل  الوحي  بدء  )كتاب كيف كان  وهي  لصحيح 

فضا و)كتاب  املغازي(، وسلم(،  و)كتاب  وسلم(،  عليه  هللا  صلى  النيب  أصحاب  ئل 
األ األايم  عن  خمتارة  وأحاديث  املغازي(،  أمهية و)كتاب  وتكمن  اإلسالم.  نشر  يف  وىل 
صاحُب   املتجم كان  التمجة كون  هلذه  ابرزة  وقد علمية  اإلجنليزية،  اللغة  يف  أديب  أسلوٍب 
م مكانة  واحتلت  الشهرة  انلت  له كتاابت  عام صدرْت  ويف  اإلسالمية.  املكتبة  يف  رموقة 

لكامل كت  ١٣٩٢ خان  حمسن  الدكتور  من  اإلجنليزية  التمجة  صدرْت  )اجلامع ه ،  اب 
الص ابلتجريد  املعروف  الصحيح  اجلامع  خمتصر  ترمجة  صدرت  والحقاً  ريح الصحيح(، 

ة هي ألحاديث اجلامع الصحيح أتليف اإلمام الزبيدي. وإىل يومنا هذا، تعترب هذه التمج
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قام مسري الطهراوي تقدمي رسالة ماجستري يف معهد التمجة  الوحيدة ابللغة اإلجنليزية، وقد 
بني التابع   ابإلجنليزية  إىل  وترمجاهتا  النبوية  األمثال  من  )مناذج  موضوعها:  اجلزائر   جلامعة 

  .احلرفية والترصّرف(، وقد اختار يف الدراسة ترمجة الدكتور حمسن خان للجامع الصحيح
ترمجة  يف  خان  الدكتور  به  قام  الذي  العمل  تقييم  يف  تبحث  علمية  دراسة  توجد  وال 

بف  املتعلقة  من كتاب املصطلحات  املالية  املعامالت  فقه  أبواب  يف  واملذكورة  املعامالت  قه 
و  الصريح.  يف التجريد  تبحث  نوعها  من  ورقة  أول  ستكون  أهنا  الورقة  هذه  أمهية  تكمن 

املصطلحات   ترمجة  سيعني صحة  وهذا  البخاري،  صحيح  يف  ذكرت  اليت  ابإلجنليزية 
ا عند  الكلمات  اختيار  حسن  على  واملتمجني  يف الباحثني  النشر  دور  وتساعد  لتمجة، 

الصح اجلامع  لكتاب  املستقبلية  الطبعات  يف  النظر  الُسَنن إعادة  من كتب  وغريه  يح، 
 واملسانيد املعتربة لدى أهل العلم.

الصلة  ذات  املالية  املصطلحات  مجيع  حصر  وقد  النوعي،  البحث  منهجية  الورقة  اتبعت 
وكتاب  لم،  السر وكتاب  اإلجارة،  وكتاب  البيوع،  يف كتاب  املذكورة  املالية  ابملعامالت 

وكتاب  الُلقطة،  وكتاب  اهلبة،  وكتاب  ستة   الوكالة،  إىل  البحث  تقسيم  ومت  الشركة، 
مع الصحيح وخمتصره، واثنياً: التعريف بتمجة التجريد الصريح مباحث: أواًل التعريف ابجلا

الدقيقة  غري  التمجة  بيان  ورابعاً:  للمصطلحات،  اخلاطئة  التمجة  بيان  واثلثاً:  ومؤلفه، 
و  للمصطلحات،  الدقيق  غري  التعريف  بيان  وخامساً:  بيان للمصطلحات،  سادساً: 

مت تعريف مجيع املصطلحا غري املتمجة.  منظور فقهي  املصطلحات  من  ا  إذا كان   –ت إمر
فقهية داللة  له  شروحات -املصطلح  بعض  من  معناها  يف  جاء  ما  بعض  نقل  أو كما   ،

املنظور  إىل  التطرق  يتم  ومل  املذكور.  للمصطلح  الُلغوي  املعىن  عرض  أو  الصحيح،  اجلامع 
يف إال  ذلك   األخري  بعد  حديثي.  أو  فقهي  تعريف  للمصطلح  يوجد  مل  اليت  احلاالت 
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ومت  ترمجة،  يف  خان  الدكتور  تبناه  الذي  املذكور  التعريف  أو  املصطلَح  الدراسُة  ذكرت 
يف  جاء  وذكر ما  اإلجنليزية،  اللغة  يف  والقانونية  اللغوية  املعاجم  املقتحة مع  التمجة  مقارنة 

العربي ابللغة  خمتصراً  مراجع السياق  يف  نُِظَر  صحيحة،  أو  غري كافية  التمجة  فإذا كانت  ة. 
من ال وأدلته(  اإلسالمي  و)الفقه  اجملتهد(،  )بداية  مثل  اإلجنليزية  إىل  املتمجة  املعتمدة  فقه 

 أجل معرفة بدائل التمجة، أو التعاريف املناسبة أو الصحيحة. 

 
   التعريف ابجلامع الصحيح وخمتصره  األول: املبحث  

ا املسند   إلمامقام  )اجلامع  ومسراه  الصحيح  اجلامع  بتأليف  اجلعفي  إمساعيل  بن  حممد 
ص هللا  رسول  أمور  من  املختصر  واملعروف الصحيح  وأايمه(  وسننه  وسلم  عليه  هللا  لى 

عام   يف  "َخْرتَ ْنْك"  قرية  يف  البخاري  اإلماُم  ُوِلَد  البخاري.  يف   ١٩٤بصحيِح  وشرع  ه ، 
عند  الشريف  احلديث  علم  وصل طلب  عشر  السادسة  بلغ  وعندما  العاشرة،  سن  بلغ  ما 

وبقي فيها عامني يطلب العلم من عل  وبعدها انتقل مكة املكرمة مبعية أمه وأخيه،  مائها، 
وزار  ومصر.  الشام،  وبالد  وبغداد،  والكوفة،  البصرة،  إىل  رحل  ومث  املنورة،  املدينة  إىل 

ا أهل  إمام  وأبرزهم  والعلماء،  املشايخ  من  تعاىل.  األجالء  هللا  رمحه  حنبل  بن  أمحد  لسنة 
أشهرهم  التالمذة،  من  غفري  مجع  عنه  وروى  حديث،  ألف  مئة  ست  من  أكثر  ومجع 

و)التاريخ اإل املفرد(،  )األدب  مثل  متعددة  كتب  ألرف  التمذي.  واإلمام  مسلم،  مام 
ه  يف مسقط رأسه ٢٥٦الكبري(، و)التاريخ األوسط(، و)التاريخ الصغري(. تويف سنة  .  

الزربيدي  رجي  الشر بكر  أيب  بن  اللرطيف  عبد  بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  زين  اإلمام  قام 
الصحيح اجلامع  عام  ابختصار  يف  ولد  وقد  زربيد   ٨١٢،  مبدينة  وفقه  علم  بيت  يف  ه  

العلم  أخذ  املكرمة  مكة  ويف  الُعسُلقي،  بكر  أيب  بن  القاسم  أيب  عن  العلم  وأخذ  ابليمن، 
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حممد اإلمام  سنة   عن  تويف  وقد  العلوي،  إبراهيم  بن  سليمان  واحملدث  الفاسي،  أمحد  بن 
)ُمقصِّ   ٨٩٣ األسانيد  ابختصار  الزبيدي  قام  وحذف ه .  فقط(،  الصحايب  على  راً 

 ( الصحيح(  اجلامع  ألحاديث  رِْيح  الصر )الترْجرِْيد  ب   الكتاب  ومَسرى  -Alاملكررات، 

Zubaydī, 2003.) 
 

 لفه رتمجة التجريد الصريح ومؤ املبحث الثاين: التعريف ب
اإلجنليزية،  اللغة  إىل  الصحيح(  )اجلامع  بتمجة كتاب  خان  حمسن  حممد  الدكتور  قام 

عام  وصدر  يف  األوىل  الطبعة  )املوافق    ١٣٩٠ت  شهادتني ١٩٧٠ه   معها  وصدرت  م(، 
من  شهادة  صدرْت  وكذلك  ابز  بن  هللا  عبد  بن  العزيز  عبد  الشيخ  من  األمر(  يهمه  )ملن 

املتجم األم أن  الشهادتني  أكدْت  وقد  املنورة،  ابملدينة  اإلسالمية  للجامعة  العام  ني 
العامل من  خان( كان  حمسن  اُرفقت )الدكتور  وكذلك  للجامعة،  الوظيفي  الكادر  يف  ني 

قسم  )رئيس  املصري  أمني  حممد  الدكتور  من  الصادرة  اتريخ(  )بدون  الشهادة  من  صورة 
اإل اجلامعة  يف  العليا  األستاذ الدراسات  مراجعة  فيها  ذكر  اليت  املنورة(  ابملدينة  سالمية 

الت  يف كلية  اإلجنليزية  اللغة  )أستاذ  العبيدي  نصيف  والدكتور شاكر  املكرمة(،  مبكة  بية 
حممد  والدكتور  املنورة(،  ابملدينة  امللك  مستشفى  يف  )طبيب  السوداين  نصر  محد  حممود 

اخل  حممد  جامعة  يف  )أستاذ  اهلاليل  الدين  أن تقي  على  وأتكيدهم  ابملغرب(،  امس 
النتيجة األسلوب املتبع يف التمجة ميتاز ابلسهولة، واليسر، واخللو من التعقيد، لذا كانت  

م( قام   ١٩٩٤ه  )  ١٤١٥بعد املراجعات املتعددة هو عمل يف غاية التحقيق. ويف عام  
، وصدرت الطبعة األوىل املتجم إبصدار التمجة اإلجنليزية للتجريد الصريح أتليف الزربيدي

الم للنشر والتوزيع مبدينة   ١٩٩٦ه  )  ١٤١٧هلذه التمجة يف عام   من مطبعة دار السر م( 
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الكتاب  الراي صفحات  عدد  إمجايل  وكان  مثل   ١٠٩٦ض،  املختلفة  املالحق  شامالً 
اإلمام  عن  خمتصرة  ونبذة  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النيب  ومعجزات  ابملصطلحات،  التعريف 

  .ي، وكذلك نبذة عن املتجمالبخار 
حميي  غالم  بن  حمسن  حممد  الدكتور  هو  اإلجنليزية  إىل  الصريح(  )التجريد  متجم كتاب 

نقلت  الدي وقد  اجلمندي،  اخلواشكي  العيسى  أمحد  بن  ابألردية  لة جمن  يف   "حمدث" 
واألربع السابع  األول  إصدارها  ربيع  لشهر  أجري   ه  ١٣٩٦ني  لقاء  عرب  حياته  تفاصيل 

يف  ،  (Nadhar, 1976)  معه ولد  األفغانية،  األصول  ذوي  من  ه    ١٣٤٥فاملتجم 
بنجاب  ١٩٢٧) إقليم  يف  الواقعة  )قصور(  ببلدة  ابكستان  –م(  يف  والده -حالياً  . كان 

الدين   حميي  الطب غالم  شهادة  حمسن  حممد  انل  قصور.  لبلدة  البلدية  جملس  يف  يعمل 
عام   يف  إدوا١٩٤٩واجلراحة  امللك  من كلية  مبدينة ا  رد م  بنجاب(  جلامعة  )التابعة  لطبية 

طانيا وحصل على شهادة الهور(، مث عمل مبستشفى مايو مبدينة الهور، مث انتقل إىل بري
مث  انتقل إىل اململكة العربية السعودية يف عام دبلوم يف أمراض الصدر من جامعة أدنربه. 

حة يف اململكة العربية السعودي  ١٩٥٣ مت تعيينه الطبيب اخلاص و   ة،وتوظف يف وزارة الصر
و  الطائف  مبدينة  الصدرية  األمراض  قسم  رئيس  وعني  العزيز،  عبد  بن  سعود  عمل للملك 

س  ١٥هبا ملدة   عشر  مخسة  من  أكثر  التمجة  عمل  استغرق  بدأت من  عاماً.  م ١٩٥٦نة 
م، ومت توفري املبلغ األساسي هلذا املشروع )سبعون ألف روبية ابكستانية( ١٩٧١إىل عام  

املشاركة، الاب من  حصته  لتوفري  بيته  ابع  الذي  املهندس  وأخيه  زوجته،  وبني  بينه،  شتاك 
ي أن  املتجم  أثناء وحرص  النبوي  املسجد  من  األول  ف  الصر يف  وجيلس  متوضأً  كون 

تقي انشغ الدكتور  مع  ابالشتاك  الكرمي  القرآن  معاين  ترمجة  مصنفاته:  من  ابلتمجة.  اله 
وترمجة  اهلاليل،  الصريح )  الدين  )التجريد  وترمجة  جملدات،  تسع  يف  الصحيح(  اجلامع 
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)الل  وترمجة  للزبيدي،  الصحيح(  اجلامع  البخاري ألحاديث  عليه  اتفق  فيما  واملرجان  ؤلؤ 
باقي، ورسالة خمتصرة عن شهر رمضان. صاحب التمجة ما زال ومسلم( حملمد فؤاد عبد ال

   .على قيد احلياة، أمّد هللا يف عمره
 

 ث: بيان الرتمجة اخلاطئة للمصطلحات اللثا  املبحث
املصطلحات  ترمجة  يف  اخلاطئة  االختيارات  بعض  مالحظة  ميكن  التمجة  يف  النظر  بعد 

فمثالً  املعامالت،  أبواب  يف  وردت  اليت  يف   املالية  وردت  قد  )البيوع(  )البيع(/أو  كلمة 
املعامالت من كتب  متعددة   ,Az-Zubaidi, 1996, 463, 473, 477, 478) مواطن 

هو (517 ,488 ,487 ,485 ,484 ,483 ,482 ,481 ,480 ,479 )البيوع(  من  ويقصد   ،
يك مبال  للمشتي  ماالً  البائع  "متليك  أبنره  محاد  نزيه  الدكتور  وعررفه  )بيع(  مثناً مجع  ون 

الكلمة (Ḥammād, 2008, 97)  "للمبيع  وتُرمِجت   ،  (Az-Zubaidi, 1996, 463)  إىل 

(Sales)   أبهنا النشاطات املصاحبة لعملية البيع ها  فرر واليت ع  ,Penguin, 2001) املعجم 

غري  (1230 املختارة  فالتمجة  لذا  احلاضر.  عصران  يف  ابملبيعات  تعرف  ما  وهي   ،
املت  أراد  وإذا  فيمكن  صحيحة،  )البيوع(  ترمجة  وكذلك (Types of Sale)  القول جم   ،

إىل كلمة  البيوع  العقد ت  اليت (bargains) ترمجت كلمة  يف  خول  الدُّ قبل  املفاوضة   عين 

(Aiyar, 1997, 195).     .حملها يف  ليست  اإلجنليزية  التمجة  يف  الكلمة  إضافة  فإن  لذا 
إىل  كلمة  ترمجتوكذلك   تعين ،  (Az-Zubaidi, 1996, 473) (business) البيع  واليت 

اقتصادي  نشاط  أو  ابللغة (Penguin, 2001, 186) املعاملة  تعرف  واليت  ربية لعا  ، 
االكتفاء  ابلتجارة.   وميكن  صحيحة،  غري  املوجودة  التمجة  فهذه   (. Sale)  بكلمة لذا 

إىل ترمجت  اإلجنليزية  (  Az-Zubaidi, 1996, 484) (buy) وكذلك  الكلمة  من  واملقصود 
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دون    هو معىن (Aiyar, 1997, 260)  البيعالشراء  إىل  يشري  ال  النبوي  احلديث  وسياق   ،
فالت  لذا  إىلامل   مجةالشراء،  تعدل  أن  وينبغي  صحيحة  غري  تعين  (Selling) قتحة  اليت 

  .البيع 
، وقد وردت (Al-Nadwī, 2015, 99)"  ومنها كلمة )ال ُمبتاع( اليت يقصد منها "املشتي

 (Al Zubaidi, 1996, 483) – بصيغة اجلمع  – (sellers) تُرمجت إىليف موضع واحد، و 

الشيء ملكية  ينقل  الذي  تعين  التمجة (Aiyar, 1997, 172) لاملا  ابلمق   اليت  وهذه   ،
تعين البائع مع أن املراد يف النص هو املشتي لذا كانت التمجة غري صحيحة، وينبغي أن 

ل ب    .صطلح املتجم غري صحيح، لذا كان اختيار امل (buyer)تعدر
د الذين فرااألاليت تعين العالقة بني   (partnership) وكذلك كلمة )الشركة( قد ترمجت إىل

ع ذلكاتفقوا  يف  أحدهم  وينوب  أمجعني،  به  يقومون  جتاري  لعمل  الّرِبح  يف  املشاركة   لى 

(Aiyar, 1997, 1415)إىل تتجم  أن  والصواب   ، (co-ownership) من املقصود   ألن 
ال ِملك  شركة  هو  البيوع  وكتاب  الشركة  يف كتاب  املذكور  املوضع  يف  )الشركة(  الكلمة 

  .شركة النهد والعروض( وليس شركة العقد ، و عام)مثل شركة الط 
متعددة  مواضع  يف  وردت  قد  )اهلَِديرة(  فإن كلمة   ,Az-Zubaidi, 1996, 542) وكذلك 

وهي  (548 ,547 ,544 التمليك،  صور  من  واهلدية  يرسل ،  أو  ألحد  يعطى  الذي  "املال 
له إكراماً  وقيل  (Ottoman, 2011, 251) "إليه  اجلرج  –،  عن  جاء  يؤخذ   -  اين كما  ما 

اإل شرط  اهلدية  .(Al-Jurjānī, 2013, 251) عادةبال  بني  الفرق  الزحيلي  الدكتور  وذكر 
والعطي واهلدية،  والصدقة،  اهلبة،  ألن  والصدقة،  اهلدية  تشمل  "اهلبة  معانيها واهلبة:  ة، 

وإن  صدقة،  فهي  حمتاج،  إبعطاء  تعاىل  هللا  إىل  التقرب  طلب  منها  قصد  فإن  متقاربة، 
هبةمك   إىل محلت   فهي  وإال  هدية،  فهي  وتودداً،  له  إعظاماً  إليه،  املهدي  -Al)  " ان 
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Zuḥaylī, 2007, 5:3980). إىل تُرمِجت   اليت  (Az-Zubaidi, 1996, 544)(  gift)وقد 
 .(presents)املعىن املخصوص من اهلدية، واألصل أن تتجم بكلمةتعين اهلِبة، وليس  

إىلو  )الررهن(  تُرمِجت كلمة  تعين  (Az-Zubaidi, 1996, 535)(  mortgage)كذلك  اليت 
عنها يقال  الررهن  فإنر  احلقيقة  ويف  عقارٍي،  أو  اثبٍت  أصٍل  ذكر (pledge) رهن  وقد   ،

إن حق ملكية املرهون ال ينتقل يف أول : "(mortgage) و (pledge) الفاروقي الفرق بني
)املد  الرراهن  يف  يبقى  بل  املرهتن،  إىل  الرهنني  بهذين  يين(،  الررهن ينما  يف  احلق  هذا  نتقل 
حاجة   ال  أنه  حالياً، كما  املرهتن  الدائن  إىل  ال  الثاين  يف  حيازة   إىل  (mortgage)ابملرهتن 

ال  يف  ا  أمر فيه،  حقه  لضمان  عجز  (pledge)املرهون  وإذا  احليازة.  من  للمرهتن  بد  فال 
العام، إىل   القانون، حسب  برمته   انتقل املال املرهون (mortgage)املدين عن األداء يف ال 

ال  يف  بينما  إال (pledge)املرهتن،  البيع  حاصل  من  الدائن  يصيب  وال  املرهون،  يباع   ،
املدين على  له  ما  فإ  (Al-Fārūqī, 2005, 529)   "مقدار  غري لذا  املصطلح  ترمجة  ن 

 .(pledge) صحيحة، وال تعكس املعىن املراد من الّرهن، لذا فالصواب أن يقال
)ِسخَ دت كلمر و  واحدة  موضع  يف  ابن (Az-Zubaidi, 1996, 474) اب(  ذكر  وكما   ،

هو  وقيل:  واجلواري،  الصيبان  ويلبسه  خرز،  فيه  ينظم  "خيط  تعين  الكلمة  فإنر  األثري 
 Ibn) "قَ َرنُفل، وحملب وسك وحنوه، وليس فيها من اللُّؤلؤ واجلوهر شيءقالدة تُ ترخذ من  

Al-Athīr, 2009. 1:761)   ،  ع الصاوبناء  طيٍب،  لى  من  تتخذ  "قالدة  تعين  فإهنا  بوين 
ذهب  فيه  ليس  الصيبان،  يلبسه  )كالوشاح   "Al-Ṣābūnī, 2011, 3:70  وقد تُرمجت (، 

وهذه اليت  (  Az-Zubaidi, 1996, 474)  (، clothes)إىل عام،  بشكل  املالبس  تعين 
ب  ترمجتها  فيمكن  املراد،  املعىن  تعكس  ال  اخليط   يت ال (fragranced ribbon)التمجة  تعين 

  .املعطر
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)الِكرَاء(   مصطلح  تُرجم  (. Az-Zubaidi, 1996, 508)   (،share cropping)  إىلوقد 
يعين الثاين  حم (”crops: “yield of any cultivated plan) فالشق  األرض أي  صول 

احلقيقة ويف  الزراعي،  احملصول  يف  املشاركة  املقتحة  التمجة  تعين  ابلتايل  فإن   املزروعة، 
هي من صور متليك املنفعة، وقد ذكر الدكتور نزيه محاد أبنه َوَصَف فقهاء املالكية لكراء ا

ينقل   ال  ما  منافع  على  واالرضني  -"العقد  ورواحل    –كالدور  سفن  من  ينقل  ال  وما 
يعقكرا فيمن  واإلجارة  يعقل،  ال  فيما  الكراء  يستعمل  املالكية:  بعض  وقال   " لء، 

(Ḥammād, 2008, 21.)   يف ثالثة مواطنورد املصطلح   (Az-Zubaidi, 1996, 508, 

وقد تبني عدم تطابق التمجة مع املصطلح األصلي، وقد ترجم الدكتور نيازي كراء  (،510
إىل  األرض أي    (Ibn Rushd, 1994, 2:265) ،  (  renting of land)  األرض  أتجري 

  .وهي تعكس للمعىن املراد
وص وهي  )ال ُمْعِسر(  تعين كما ف  وكذلك كلمة  والكلمة  املوسر،  ضد  وهو  للشخص، 

 ه"عررفها أبو جيب "من ال يفضل شيء عن قوته، وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويوم
(Abū Jayb, 1993, 251  ،) موضع واحد ، (Az-Zubaidi, 1996, 468) ورد اللفظ يف 

 ,Az-Zubaidi( )روجاء لفظ املعسر يف التجريد الصريح هبذا السياق )أن ينظروا ال ُمْعسِ 

على   ،(276 ,1996 ويتجاوزا  ينظروا  )أن  البخاري  رواية  على  حجر  ابن  احلافظ  وعّلق 
( وللباقني:  التمجة،  خيالف  ال  وهو  والنسفي،  ذر  أيب  رواية  يف  وقع  "كذا  أن املوسر(: 

لذا اختار الزبيدي (، Al-Bukhārī, 2017, 599" )يُنظروا ال ُمْعِسر، ويتجاوزوا عن املوسر
"االمهال"  لا أي  ابلنظر  هنا  واملقصود  املوسر.  عن  والتجاوز  املعسر  إبنظار  األخرى  روايَة 

السهارنفوري حواشي  يف  ذكر  مهلة  (Al-Bukhārī, 2008, 2:552) كما  منح  وهي 
ين، وت  to grant time to the rich person to pay his) رجم هذا النرص إىل لسداد الدر
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debts at his convenience)(  ،Az-Zubaidi, 1996, 468  أي زمنية (  مهلة  منح 
للرجل الغين لسداد دينه، وهذه التمجة ال تعكس املعىن املقصود يف النرص فاملراد منه منح 

  .الكلمة غري صحيح مهلة للمعسر وليس للغين. لذا كان ترمجة  
 

  املبحث الرابع: بيان الرتمجة غري الدقيقة للمصطلحات
وردت بعض املصطلحات اليت مل خيتار هلا التمجة الدقيقة، وإن كان  نهيالحظ يف التمجة أ

  .االختيار ليس ابلكلية جمانباً للصواب
دكتور نزيه محاد هو وردت كلمة )ال ُجْعل( اليت هو ما يُدفع من املال، واجلعل كما ذكر ال

به يقوم  عمل  عن  عوضاً  اإلنسان  أيخذه  الذي    أو،  (Ḥammād, 2008, 165) ""األجر 
 ,Al-Sharbāṣī, 1981)  "ما جيعل للعامل على عمله "كما ذكر الدكتور الشرابصي هو  

إىل(97 تُرمجت  وقد   ، (wages) خدمته أجل  من  لألجري  املمنوح  العوض  تعين   اليت 

(Aiyar, 1997, 1968) استخدم كلمة قد  اجلمل  الدكتور  ولكن   ، (reward)  تعين اليت 
 ,Al-Zuhayli) وم به شخص أو جمموعة أشخاص يق املبلغ املدفوع من أجل عمٍل معني 

من ،  (1:437 ,2007 يفرقه  الذي  )ُجعل(  من  املراد  الفقهي  املعىن  تعكس  التمجة  وهذه 
 .األجرة املتعلقة بعقد اإلجارة

)احلج جاءت كلمة  هو وكذلك  محاد  نزيه  الدكتور  ذكر  فهو كما  التصرفات،  ابب  يف  ر( 
املال يف  التصرف  من  الشخص  الصغري (Ḥammād, 2008, 173) منع  على  وينطبق   ،

الشرابصي ذكر  يف   .(Al-Sharbāṣī, 1981, 109) والسفيه كما  املصطلح   موضعنيورد 

(Az-Zubaidi, 1996, 520)إىل وتُرجم   ، (freezing of property)  الكلمة وتع ين 
 Ibn)   (،interdiction)  املتمجة جتميد املمتلكات. وقد ترجم الدكتور نيازي املصطلَح إىل
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Rushd, 1996, 2:334)   إدارة من  الكافية  العقلية  املقدرة  ذوي  األفراد  منع  تعين  اليت 
لذا تعترب هذه التمجة هي أصح وأدق  .(Aiyar, 1997, 966) ممتلكاهتم وشؤوهنم التجارية

 .لتمجة املوجودة حالياً من ا
امل العقار  متلك  حق  منها  يقصد  اليت  ْفَعة(  )الشُّ وردت كلمة  ولو   بيعوكذلك  بعضه،  أو 

واملؤن  الثمن  من  عليه  قام  مبا  املشتي  على  جاء   .(Ḥammād, 2008, 271) جرباً 
وتُرمِج  مواضع،  ثالثة  يف   إىل (Az-Zubaidi, 1996, 485, 491) الكلمةت  املصطلح 

(pre-emption) أو يسبق اآلخرين يف ال ل على غريه  أن يُفضر يت تعين حق يسمح حلامله 
الشفعة و ،  (Aiyar, 1997, 1495) العقارشراء   حق  وليس  األسبقية،  حق  هو  املعىن  هذا 

التمجة تكون  أن  يقتح  شركتهم.  أصول  تُقسم  مل  الذين  الشركاء  بني   اخلاص 

(Preferential Right to Purchase) التف حق  تعين  هذا اليت  وميارس  الشراء،  عند  ضيل 
 .احلق من طرف املشارك صاحب الشفعة

، وذكر ابن (Al-Nadwī, 2015, 357) "ي ْن(: اليت تعين "احلدادلقَ وكذلك وردت كلمة )ا
والصائغ  احلداد  على  يطلق  القني  أنر  جاء (Ibn al-Athīr, 2009, 2:511) االثري  وكما   ،

حرفت من  هو  الصائغ  فإنر  الوسيط  املعجم  ِفضة يف  من  احللي  عمل  وهي  ياغة،  الصِّ ه 
وحنومها الش .(Anīs, 1972, 544) وذهب  التعليق   يخونقل  يف  الكاندهلوي  زكراي  حممد 

القني  أصل  دريد:  ابن  "قال  العسقالين:  قوَل  واحلداد(  القني  )ذكر  ابب:  ترمجة  على 
قيناً  العرب  عند  صائغ  صار كل  مُثر  جاء  .(Al-Kāndihlawī, 2012, 3:576) "احلداد، 

تعين يت  ال(  blacksmith( ،)Az-Zubaidi, 1996, 469)  اللفظ يف موضعني، وترجم إىل 
يعمل   وميكن (Penguin, 2001, 139)  ابحلديد الذي  احلداد،  تعين  التمجة  هذه  ولعل   ،
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إىل ابملعادن  (smith) ترمجتها  يعمل  الذي  املرء  هبا  يراد  ،  (Penguin, 2001, 1322) اليت 
 .معىن كلمة القني اليت هي أمشل من احلداد وهذه الكلمة تعكس

مخسة  يف  )الوكالة(  وردت كلمة   ,Az-Zubaidi, 1996, 499, 500) اضع مو   وكذلك 

"إقامة (504 ,503 ,501 أبهنا  محاد  نزيه  ذكر  وهي كما  التصرفات،  عقود  من  والوكالة   ،
التصرفات من  النيابة  يقبل  فيما  النفس  مقام  وقد  .(Ḥammād, 2008, 477) "الغري 

يت ال  ( representation (authorization))  إىل   ( Az-Zubaidi, 1996, 499)  تُرمِجت 
التفويض أو  التمثيل  أبهنا  الفاروقي  يف (Al-Fārūqī, 2005,65, 601) ترمجها  وابلنرظر   ،

أن  الصواب  من  لذا  النوعني،  هذين  على  مقتصرة  ليست  أحكامها  فإن  الباب  أحاديث 
وترجم كوهن (agency) ُتضاف كلمة اآلخر.  الشريك للشريك  من  الوكالة  عالقة  تشمل  ا 
إىل أن (،  Az-Zubaidi, 1996, 499, 504)  (،deputize/depute)  املصطلح  تعين  اليت 

متعلقة  هي  الباب  هذا  ضمن  املذكورة  واألحاديث  نفسه،  عن  انئباً  آخراً  شخصاً  يعني 
دود الشرعية، ففي احلديثني بتوكيل الشريك يف الِقسمة، ويف قضاء الديون، ويف إقامة احل

ُتستخدم   أن  ينبغي  ا  (agency)  كلمةاألوليني  أمر يف يف  ،  ورد  مبا  العمل  فيمكن  األخرية 
   .االكتفاء

أهل و  "نبيط  أبهنم:  السندي  عررفهم  وقد  احلديث،  منت  يف  ام(  الشر أهل  )نَِبيط  ورد  كذلك 
من الع ام، ويف رواية لسفيان انباط الشام، وهم قوٌم  رب دخلوا يف العجم والروم، وقد الشر

اخت الذين  وكان  السنتهم،  وفسد  انساهبم،  بني لطو اختلطت  البطاح  ينزلون  منهم  ابلعجم  ا 
بفتحتني،  النبط  هلم  وقال  الشام،  بوادي  يف  ينزلون  ابلروم  اختلطوا  والذين  العراقيني، 

مسوا   وقيل  واألنباط،  حتتانية،  وزايدة  اثنيه،  وكسر  أوله،  بفتح  ملعرفتهم  والنبيط  بذلك 
موضع واحد، ترجم يف  أبنباط املاء أي استخراجه لكثرة معاجلتهم الفالحة". جاء اللفظ  



 122 دراسة نقدية إلسهامات الدكتور حمسن خان  :الرتمجة االجنليزية للمصطلحات املالية الواردة يف صحيح البخاري

عاّمة  (peasants of Shām) إىل التمجة  وهذه  الشام،  بالد  من  املزارعني  تعين  اليت 
يقال أن  فاألصل  دقيقة،  على  (Nabataeans) وليست  للداللة  اإلجنليزية  الكلمة  كوهنا 

 .ط( الشامأنباط )نب
َتة( يف ثالثة   ، ويراد منها  (Az-Zubaidi, 1996, 490)  مواضع وكذلك وردت كلمة )ال َمي ْ

حتف أنفه  deadإىل )  ترمجتوقد   .(Abū Jayb, 1993, 343) هو احليوان الذي مات 

animal( ،)Az-Zubaidi, 1996, 488  تعين احليوان امليت، وهناك فرق بني امليتة (، اليت
احليو  لقيت وامليت كون  أو  قُتلْت،  أو  شرعياً،  ذحباً  ُتذبح  اليت  احليواانت  يشمل  امليت  ان 

وقحتفه إىلا.  ابإلجنليزية  الكرمي  القرآن  تفاسري  يف  ال ميتة  ترمجت  تعين  (carrion) د  اليت 
واملتعفن  امليت  احليوان  تقي (Penguin, 2001, 211) حلم  حممد  الشيخ  استعان  وقد   ،

أسد   ،(Usmani, 2010, 53) العثماين حممد  والدكتور (Asad, 2013, 42) واألستاذ   ،
هبذه الكلمة يف ترمجة كلمة امليتة أينما وردْت  (Abdul Haleem, 2010, 27) عبد احلليم

ا الشيخ عبد املاجد الدَ  ( َو carcass)  دي فتجم لفظ )امليتة( إىلابَ رايَ يف القرآن الكرمي، أمر
(dead-meat)( ،Daryabadi, 2006, 280.) 

هبا  وردت ك ويراد  واحد،  موضع  يف  )الُصررة(  الشرابصي    –لمة  ذكر  ا  –كما  لكيس  أبهنا 
الدراهماليت   فيها  إىل  .(Al-Sharbāṣī, 1981, 252) جتمع  ) (purse)  وترمجت   ،Az-

Zubaidi, 1996, 524 ) تعين أي احلقيبة املستوية حلفظ األموال، أو حمفظة نقود مع اليت
الصغرية النقود  حلفظ  التمجة  .(Penguin, 2001, 1134) تقسيمات  هذا  اختيار  ولعل 

املقص وصف  يف  دقيقة  املنتغري  يف  وتوجد كلمةود   ، (pouch)  صغرية حقيبة  تعين  اليت 
إلغالقها خيط  معها  وتكون  املرنة  املواد  من  وهي  (Penguin, 2001, 1090) مصنوعة   ،

  .انسب لوصف الُصررة
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فقهاء  تعريف  محاد  نزيه  الدكتور  نقل  وقد  متعددة،  مواطن  يف  ين(  )الدر وردت كلمة 
من   الذّمة  يف  يثبت  "ما  معاو احلنفية:  يف  قرضمال  أو  إتالف  أو   ,Ḥammād) "ضة 

حاضر(208 ,2008 غري  شيء  "الَدين كل  وقيل   ،"   (Al-Sharbāṣī, 1981, 163.) 
)owed some money)  إىل   الكلمة  وترمجت   ،)Az-Zubaidi, 1996, 469  اليت تعين ( 

ين(. تفي ابلغرض املقصود لتمجة )الدر  (debt) مبالغ مطلوبة الدفع، ولعل استخدام كلمة
موضع   إىل  (Az-Zubaidi, 1996, 520) آخرويف  الكلمة  تعين   ،(loan) تُرمجت  وهي 

إعادة   أو  االرجاع  بشرط  منحه  أو  إقراضه  مت  شيء  أي   ,Malik, 2016)  الدفعيعين 

ين اليت تعترب أعم وأمشل من مصطلح القرض، لذا فه(670  .ذه التمجة ال تعين كلمة الدر
موضعني يف  )عاهة(  الوسيوردت كلمة  املعجم  يف  وجاء  الزررع ،  يصيب  "ما  أبهنا  ط 

مرض أو  آفة  من  إىل (.Anīs, 1972, 669)  " واملاشية  ) defects)  وتُرمجت   ،)Az-

Zubaidi, 1996, 483, 484 )  وا العيب،  تعين  تقال اليت  أن   (plant diseases) ألصل 

لذا كانت اخلاصة،  اآلفات  من  نوع  هي  والعاهة  عام،  ابلعيب  املقصود  التمجة   كون 
غري   نيازي  املختارة  الدكتور  ترجم  وقد  ب دقيقة.  الثمار  بيع  عن  احلديث  يف   )العاهة( 

(disease) ( ،Ibn Rushd, 1996, 198-199.) 
  

   قيق للمصطلحات املبحث اخلامس: بيان التعريف غري الد
ولك العريب،  النص  يف  الواردة  للكلمة  تعريفات  يقدم  املتجم  أن  التمجة،  يف  ن يالحظ 

  .م الدقةتتصف بعض التعريفات بعد 
اشتاه أي  النقد  "اصطرف  تعين  اليت  واحد،  موضع  يف  )اصطرف(   Abū) "وردت كلمة 

Jayb, 1993, 210) عرر وقد  املتجم  ،   to) كاآلت  (Az-Zubaidi, 1996, 480)فها 
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change with Dinar)   هي  الذي الصحيحة  التمجة  ولعل  ابلدينار،  استبداله   to) يعين 

exchange with dīnār) ،  استبدال فال جمرد  وليس  ابلثمن  الثمن  تبديل  عقد  هو  رف  صر
  .الثمن

مفاعلة للُجزاف  وقد عررفها ابن األثري أبهنا صيغة  وردت كلمة )جمازفة( يف موضع واحد، 
أو موزوانً   أي: مكيالً كان  وقد عررفها  .(Ibn al-Athīr, 2009,1:263) ""اجملهول القدر، 

 (without measuring or weighing) اآلتك  (Az-Zubaidi, 1996, 477)املتجم  

نيازي كاآلت الدكتور  ترمجها  وقد  أو َكيله،  الشيء  وزن  دون  من  تعين   sold in)  اليت 

heaps (by estimate)) ي ما  ابلتقد أي  وهذه (Ibn Rushd, 1996, 2:177) ريباع   ،
 .ة من الدكتور خان التمجة هي أقرب للمعىن املراد بدالً من املقدم

 
 بحث السادس: بيان املصطلحات غري املرتمجة امل

ح( يف موضع  وردت يف التمجة بعض الكلمات اليت سقطت ترمجتها. جاءت كلمة )ُتَشقِّ
وكما ذكر ابن االثري فاملراد منها بيان عالمة صالح  ،(Az-Zubaidi, 1996, 484) واحد 

االمحرار أو  ابالصفرار  إىل ومل .(Ibn Al-Athīr, 2009, 1:881) الثمار  الكلمة  تتجم   
يقتح كلمة أن  ميكن  اللفظ  من  املقصود  املعىن  على  وبناء  تطلق  (ripen) اإلجنليزية،  اليت 

  .(Penguin, 2001, 1206) على الفواكه عند كمال صالحها ونضجها
، ويراد منها طرف (Az-Zubaidi, 1996, 533) جاءت كلمة )الشريك( يف موضع واحد 

  (.co-owners)الشركاء( يف موضعها، والتمجة املناسبة هيشركة. مل تتجم كلمة )ال
واحد  موضع  يف  )ُمَقطرعة(  من (Az-Zubaidi, 1996, 491) وردت كلمة  مشتقة  وهي   ،

لسا  يف  وجاء  العرب:  قطرع،  وُمتَ َقطِّ "ن  ُمَقطرٌع  قصري   ,Ibn Manẓūr, 2005) " ع كل 



Yousuf Azim Siddiqi, Aznan Hasan, Rusni Hasan 125 

الك(2:3264 أبن  الشرابصي  وذكر  يف،  الحقاً  استخدمت  صغري  لمة  نقد  اسم   تركي 
(Al-Sharbāṣī, 1981, 433.)   املناسبة التمجة  ولعل  موضعها.  يف  الكلمة  تتجم  ومل 

أن    أي (smaller) تكون  املراد  املعىن  تعكس  لكي  هللا أصغر،  رضي  َوقراص  أيب  بن  سعد 
مة )اليت (، أو مبالغ أصغر  عنه وافق على دفع املبلغ يف أقساط )اليت عرب عنها بلفظ ُمَنجر

  قطعة(.عرب عنها بلفظ م 
 

 :نتائج ال
لغة  .1 إىل  الصحيح  اجلامع  معاين  نقل  يف  املتجم  من  املبذول  اجلهد  جلياً  يتضح 

غري   النر   متقاربةأجنبية  لغة  يف مع  النظر  الدراسة  هذه  اختارت  األصلي.  ص 
ا كتب  يف  واملذكورة  املالية  ابملعامالت  املتعلقة  املصطلحات  لبيوع، بعض 

مقارنة واإلجارة،   ومتت  والشفعة.  والشروط،  واهلبة،  واللقطة،  والوكالة،  والسلم، 
 .املصطلحات مع التعريفات الفقهية، وتعليقات احملدثني، وتعريفات القانونني

( كلمات أو مصطلحات حتتاج إىل إعادة النرظر بسبب ٧اظهرت الدراسة أنر ) و  .2
ملعروض. واظهرت الدراسة مجته أو املصطلح ااختيار غري صحيح للكلمة املراد تر 

( كلمة ميكن ترمجتها بطريقة أدق من خالل الكلمة املقتحة يف البحث، ٩أن )
و  دقيقني.  غري  اثنني  تعريفني  وجود  إىل  ) ابإلضافة  توجد  مل ٣كذلك  ( كلمات 

  .تتجم
يوصي الباحث أبن أتخذ مطبعة دار السالم )الرايض( توصيات هذا البحث يف  .3

السيمعني االعتبار،  الطبعات   يف  العلمي  اخللل  لتفادي  )ب(،  رقم  النقطة  ا 
الذين  اخلرباء  من  املستوى  رفيعة  جلنة  بتشكيل  الباحث  يوصي  وكذلك  املقبلة. 
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مع  أعماالً  التمجة قدموا  جودة  يف  ينظروا  لكي  اإلسالمية  التمجة  جمال  يف  روفة 
ب الصريح(  )التجريد  أبواب كتاب  جلميع  يشماإلجنليزية  حبيث  عام،  ل شكل 

  .اجلانب األديب، واملصطلحي، وكشف الشبهات املعاصرة
هذه  .4 منهجية  أيخذوا  أن  ابلتمجة  واملهتمني  العلم  طلبة  الباحث  يوصي  كذلك 

بعني  السنن   الورقة  ترمجات كتب  يف  للنظر  دراسات  إعداد  أجل  من  االعتبار 
 .ردية، واملاليويةواملسانيد ابللغات األجنبية األخرى مثل الفرنسية، واأل
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