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بني الباحث يف بحثه التايل:
٭ موقف علماء امل�سلمني من ا�ستعمال العرب ِلُلغة اأخرى بال حاجة، ملا يف التحدث 

بالعربية من زيادة انتماء لالأمة، ورفع للثقة والعّزة، وحتذيرهم من التحّدث بغري العربية 
ملن ُيح�سن العربية.

٭ اأّك���د اأن فهم الكتاب وال�ّسنة فر����ض، وال ُيفهم اإال بالعربية، وما ال يتم الواجب اإال 
به فهو واجب.

٭ بنّي تاأكيد املنظم ال�سعودي يف موا�سع كثرية على وجوب ا�ستعمال اللغة العربية، 
منها: اتخاذ اللغة العربية لغة ر�سمية يف البالد.

٭ عّرف املرتجم ب�أنه: من ينقل معنى الكالم من لغة اإلى لغة اأخرى.

٭ ب���نّي البحث اأنه ال خالف بني الفقهاء يف جواز اتخ���اذ القا�سي مرتجما اإذا كان ال 
يعرف لغة اخل�سم اأو ال�ساهد.

٭ بني البحث اختالف الفقهاء يف عدد املرتجمني على راأيني:
ال���راأي االأول: يكفي املرتجم الواحد، عند اأب���ي حنيفة واأبي يو�سف واملالكية واأحمد 

يف رواية عنه.
ال���راأي الثاين: املرتج���م �شاهد، ُي�شرتط فيه م���ا ي�شرتط يف ال�شه���ود، وذلك مذهب 

ال�سافعية واحلنابلة وغريهم.
رّج���ح الباحث الراأي الثاين، اأن املرتجم �شاهد ي�شرتط فيه ما ُي�شرتط يف ال�شهود من 

العدد املعترب، وكون ال�ساهد ثقة، ومتقناً للرتجمة. 
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احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده، وبعد:
فاإن اعتزاز االأمم بلغاتها م�سدر قوة لها، ال �سيما اإذا كانت لغتها تنبع من عقيدة تلزم 
بالتم�سك بها، وعدم ا�ستعمال غريها بغري حاجة، واللغة العربية هي لغة القراآن ولغة ما 

ورثناه من اأ�سالفنا من العلوم والفنون املتنوعة، والبعد عنها دليل على هزمية نف�سية.
وقد حر�ض املنظم ال�سعودي على متيز اململكة العربية ال�سعودية وا�ستقاللها اللغوي، 
واعتزازه���ا بلغة القراآن، اإال اأنه لك���رة الداعني اإلى ا�ستعمال اللغات االأجنبية بديلة عن 
العربية، وملا لهذا الطرح من ح�سور اإعالمي، فاإنه ال بد من طرح هذا املو�سوع بتاأ�سيل 
عميق، يراعي االأ�س���ول ال�رشعية، وال�سيادة واال�ستقاللية التي تتمتع بها اململكة العربية 

ال�سعودية. 
ويف هذا البحث املوجز بيان ملوقف علماء امل�سلمني من ا�ستعمال العربي للغة اأخرى 
غ���ري لغته، يف خماطباته بال حاجة، ثم بي���ان موقف املنظم ال�سعودي من اللغة العربية، 

ثم تو�سيف املرتجم يف الفقه. فانتظم البحث يف ثالثة مطالب.

 املطلب الأول: 
موقف علماء امل�سلمني من ا�ستعمال العرب للغة اأخرى بال حاجة

التح����دث بغري العربية بال حاجة من الهزمية النف�سية، ولق����د ابتلينا يف هذا الزمن بغلبة 
الغ����رب كما ق����ال تعال����ى: ژ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ  )اآل عم����ران: 140(. ومن 
احلقائق الثابتة يف علم االجتماع اأن “ املغلوب مولع اأبدا بالغالب يف �شعاره وِزيِِّه وِنْحَلِته 

و�سائر اأحواله وعوائده، وال�سبب يف ذلك اأن النف�ض اأبدا تعتقد الكمال فيمن غلبها)1). 
ولذا فق���د اأدرك ال�سل���ف النا�سحون اأهمية االعت���زاز باللغة العربي���ة، فحذروا من 
التحدث بغري العربية ملن يح�سن العربية، ملا يف ذلك من ا�ستبدال الذي هو اأدنى بالذي 

)1)  مقدمة ابن خلدون /101.
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ه���و خري. قال االإمام ابن تيمي���ة )2)  رحمه اهلل: »وما زال ال�شل���ف يكرهون تغيرَي �شعائِر 
العرِب حت���ى يف املعامالت وهو التكّل���م بغري العربية اإاّل حلاجة، كم���ا ن�ّض على ذلك 
مال���ك )3)  وال�سافعي)4)  واأحمد)5) ، بل قال مالك: )َم���ْن تكّلم يف م�سجدنا بغري العربية 
اأُخ���ِرَج منه( مع اأّن �سائر االأل�سن يجوز النط���ق بها الأ�سحابها، ولكن �سوغوها للحاجة، 

وكرهوها لغري احلاجة، وحلفظ �شعائر الإ�شالم«)6). 
وق���ال م�سطفى �سادق الرافعي)))  - رحمه اهلل - : »م���ا ذّلت لغة �شعٍب اإّل ذّل، ول 
انحّط���ت اإاّل كان اأمره يف ذهاٍب واإدباٍر، ومن هذا يفر�ض االأجنبّي امل�ستعمر لغته فر�ساً 
على االأّمة امل�ستعَمرة، ويركبهم به���ا، وُي�سعرهم عظمته فيها، وي�ستلِحقهم من ناحيتها، 
فيحك���م عليه���م اأحكاماً ثالثًة يف عمٍل واح���ٍد: اأّما االأول فَحْب�ض لغته���م يف لغته �سجناً 
موؤبّ���داً، واأّما الث���اين فاحلكم على ما�شيهم بالقت���ل حمواً ون�شياناً، واأّم���ا الثالث فتقييد 

)))  هو االإمام املجدد اأحمد بن عبداحلليم بن عبدال�سالم ابن تيمية- لقب الإحدى جداته- النمري ن�سبا احلراين والدة 
الدم�سق���ي ن�س���اأة ووف���اة ، ول���د �سنة 661ه����، اأحدث نقلة عظيم���ة يف الفقه االإ�سالم���ي فاأوحى ال�سيطان اإل���ى اأوليائه اأن 
يغيبوه يف ال�سجن مرات حتى مات يف ال�سجن �سنة 8)7ه� ، جمع اهلل له بني العلوم العقلية والنقلية فما من طائفة لها 
م مبانيها بداأً باجلهمية املعطلة ومرورا بالراف�سة وال�سوفية ، وانتهاء بالن�سارى والدهرية.  وجود يف عهده اإال وهدَّ
األ���ف يف ترجمت���ه م�سنف���ات عدي���دة كاالأعالم العلي���ة وغريه، ومن اآخره���ا: اجلامع ل�سرية �سيخ االإ�س���الم ملحمد عزير 

�سم�س.
))) هو اإمام دار الهجرة مالك بن اأن�س بن مالك االأ�سبحي احلمريي، اأبو عبد اهلل، اأحد االأئمة االأربعة عند اأهل ال�سنة، 

واإليه تن�سب املالكية، مولده �سنة )9ه� ووفاته �سنة )19ه� يف املدينة. اأ�سهر موؤلفاته املوطاأ. االأعالم 57/5).
))) ه���و حمم���د ب���ن اإدري�س ال�سافعي املطلبي القر�سي ، االإمام امل�سهور، ه���و اأول من �سنف يف اأ�سول الفقه، من اأعظم اآثاره 

الر�سالة واالأم. عا�س ما بني �سنة150ه� و�سنة )0)ه�. »وفيات االأعيان« )/)16.
)5)  اأحمد بن حممد بن حنبل ال�سيباين البكري الوائلي ))16ه� - 1))ه�) ، اإمام اأهل ال�سنة وفقيه املحدثني ، له من االآثار 
امل�سن���د والزه���د وال���ورع والرد على اجلهمية ، كما اأن له فتاوى مبثوث���ة يف م�سائل طالبه كم�سائل ابنه �سالح وم�سائل 

ابنه عبداهلل وغريهما. �سري اأعالم النبالء 177/11.
)6)  جمموع الفتاوى ))/55)

)7)  هو االأديب م�سطفى �سادق بن عبد الرزاق الرافعي، املولود �سنة 98)1ه�، اأ�سله من طرابل�س ال�سام، وتويف بطنطا �سنة 
56)1 ه�، من اأ�سهر كتبه: وحي القلم، وتاريخ االأدب العربي، وردوده على االأفكار الوافدة كما يف رده على العقاد الذي 

اأ�سماه: على ال�سفود، ورده على طه ح�سني امل�سمى: املعركة، وحتت راية القراآن. االأعالم 7/ 5)). 
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م�ستقبلهم يف االأغالل التي ي�سنعها، فاأمُرهم من بعدها الأمره تََبٌع«))).
والتحدث باللغة العربية تزيد يف االنتماء لالأمة، ويرفع الثقة والعزة، قال االإمام ابن 
تيمية: “اعلم اأّن اعتياد اللغة يوؤثر يف العقِل واخللِق والديِن تاأثرياً قوّياً بّيناً، ويوؤثر اأي�شاً 
يف م�سابهِة �س���دِر هذه االأّمِة من ال�سحابِة والتابع���ني، وم�سابهتهم تزيد العقَل والديَن 
واخلل���َق، واأي�ساً ف���اإّن نف�ض اللغة العربية من الدين، ومعرفته���ا فر�ٌض واجٌب، فاإّن فهم 
الكت���اب وال�سّنة فر�ٌض، وال ُيفه���م اإاّل بفهم اللغة العربية، وما ال يتّم الواجب اإاّل به فهو 

واجب”))). 

املطلب الثاين: 
تاأكيد املنظم ال�سعودي على وجوب ا�ستعمال اللغة العربية

 اأك���د املنظم ال�سعودي االهتمام باللغ���ة العربية بداأ باأعلى نظ���ام �سادر وهو النظام 
االأ�سا�س���ي للحكم، فقد ورد يف املادة االأولى: اململكة العربية ال�سعودية، دولة اإ�سالمية، 
ذات �سيادة تامة، دينها االإ�سالم، ود�ستورها كتاب اهلل تعالى و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه 

و�سلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعا�سمتها مدينة الريا�ض)11).
وق���د حر�ض املنظم ال�سعودي على مراعاة اللغ���ة العربية الف�سحى والتقيد بها، الأنها 
الرابط بني تراث االأمة املا�سي، وهي لغة القراآن، ومظاهر هذا االهتمام تكمن يف االآتي:

1- ورد يف الفق���رة 2/1 م���ن اللوائ���ح التنفيذية لنظام املرافع���ات ال�رشعية: »اللغة 
العربية هي اللغة الر�سمية للمحاكم ، وغريها من اللغات يرتجم اإليها«. 

2-ورد يف املادة الثالثة ع�رشة من نظ���ام قواِع�د املُرافعات والإجراءات اأم�ام دي�وان 

)8)  وحي القلم )/))-))
)9)  اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم �ص 07)

)10) النظام الأ�سا�سي للحكم ال�سادر بالأمر امللكي ذي الرقـم: اأ / 90 والتاريخ: 7)/8/)1)1ه�.
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املظ����ال )11) ال���ذي ال يزال �ساري���اً حتى يتم اإ�س���دار قواعد منظمة للتنظي���م الق�سائي 
غة الر�سمية املُعتمدة يف اإجراءات نظر الدعوى، وتُ�سمع  غة العربية هي اللُّ اجلديد)12): اللُّ
اأق���وال غري الناِطقني ِبها عن طري���ق ُمرتِجم مع اإثبات ما يوجه اإلي���ه واإجاباِته عليه بُلغِته 
م ترجمة  غ���ة العربية ويوقع ِمنه ومن املرُتِجم. وتُقدَّ ويوقع ِمنه، وتثبت ترجمة ذلك باللُّ

غة العربية للوثائق واملُ�ستندات املكتوبة بلغة اأجنبية«.  ُمعتمدة باللُّ
3-ورد يف املادة اخلام�ش����ة والع�رشين واملادة ال�شابعة والع�رشي����ن من الالئحة التنفيذية 
لنظام التحكي����م ال�سعودي ال�سادرة برقم 2021/7/م يف 1405/9/8 ه�: وتكون لغة 
اجلل�سات املعتمدة يف الرتافع هي اللغة العربية واإذا كان اأحد اأطراف اخل�سومة ال يح�سنها 
فيلزمه اإح�شار من يتولى اأعمال الرتجمة له وي�شرتط يف هذا املرتجم اأن يكون موثوقاً به. 
4-ورد يف املادة 15 من نظام االإعالنات التجارية ما ياأتي: “يجب اأن يكون االإعالن 
من�سجم���اً مع ع���ادات وتقاليد البالد، واأن تتالءم مادته مع ال���ذوق ال�سليم، واأن تكون 
ال�سور والكتابات يف اإطار االآداب االإ�سالمية، مع التقيُد بقواعد اللغة العربية الُف�سحى، 

ومبا ي�سدر من اجلهات ذات العالقة فيما يُخ�ض ال�سوابط ال�رشعية لالإعالنات”)13).
5-ورد يف امل���ادة التا�شعة من نظ���ام العمل: »اللغة العربية ه���ي الواجبة ال�شتعمال 
يف البيان���ات وال�سج���الت وامللفات وعق���ود العمل وغريها مما ه���و من�سو�ض عليه يف 
ه���ذا النظام ، اأو يف اأي قرار �سادر تطبيق���اً الأحكامه، وكذلك التعليمات التي ي�سدرها 
�ساحب العمل لعماله. واإذا ا�ستعمل �ساحب العمل لغة اأجنبية اإلى جانب اللغة العربية 

يف اأي من احلاالت املذكورة ، فاإن الن�ض العربي هو املعتمد دون غريه« )14).
ــــد املُرافعـــات والإجـــراءات اأمــــام ديــــوان املظــــالمِ ال�سادرة مـــن جمل�ص الـــوزراء بالقرار ذي الرقـــم 190 والتاريخ  )11)  قواعمِ

09/11/16)1ه�.
))1)  نظام الق�ساء ونظام ديوان املظال ال�سادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م / 78وتاريخ 8/9/19))1ه� . 

))1)  الفقرة 15 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعالن ال�سادرة باملر�سوم امللكي رقم )م/5))وتاريخ 8)/)1/)1)1ه�، 
واملعدلة مبا يف القرار ذي الرقم ))))) والتاريخ 7)/1/10))1ه� .

))1)  نظام العمل املن�سور يف جريدة اأم القرى ال�سنة )8 العدد : 068) اجلمعة 5) رم�سان 6))1ه� املوافق 8) اأكتوبر 005) 
م.
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6-ورد يف امل���ادة 22 من الالئحة التنفيذية لنظام ملكي���ة الوحدات العقارية وفرزها 
م���ا ياأتي: »الإخطارات: جميع العناوين واملرا�شالت والإخطارات واملكاتبات والبيانات 

والتقارير التي توجهها جمعية املالك تكون باللغة العربية ...« )15).
7-ورد يف املادة 9 نظام ال�شجل التجاري: »يجب على ُكل من يتم قيُده يف ال�شِجل 
الِتج���اري اأن يذُكر يف جميع ُمرا�سالِته ومطبوعاِته واأختاِمه ولوحاِته باالإ�سافة اإلى ا�سمه 
رقم قي���ده يف ال�سِجل الِتجاري، وا�سم املدينة املُقيد ِبها، على اأن تكون جميع البيانات 

مكتوبة باللغة العربية« )16).
8-ورد يف امل���ادة 11 من نظام جمل�س التعليم العايل واجلامعات: »اللغة العربية هي 
لغ���ة التعليم يف اجلامعات ويجوز عند القت�شاء التدري�س بلغة اأخرى بقرار من جمل�س 

اجلامعة املخت�ض«))1).
9-ورد يف املادة 4 من نظام االإذاعة االأ�سا�سي ذكر مهام االإذاعة ومنها: “تب�سيط اللغة 

العربية الف�سحى وحماولة تعميم فهمها وتداولها بني عامة االأُمة”))1).
10-وق����د حر�س املنظم ال�شعودي على الت�شديد يف م�شاأل����ة هوية الدولة العربية، فقد 
�شدر ق����رار جمل�س الوزراء ذي الرقم 266 والتاريخ 1398/2/21ه� املادة االأولى وفيها 
اإلزام ال�رشكات واملوؤ�ش�شات الأجنبية وفروعها ومكاتبها العاملة على اإقليم اململكة العربية 
ال�سعودي����ة با�ستعمال اللغة العربية يف مرا�سالتها مع اجلهات احلكومية، ون�ض القرار على 
����د هذا القرار بعدة اأوامر �سامية، من  فر�����ض عقوبات على من يخالف هذا احلكم. وقد اأُكِّ
اآخر ما اطلعت عليه االأمر ال�سامي ذي الرقم 3/م/15501 والتاريخ 1402/7/1ه�))1). 

)15)  الالئحـــة التنفيذيـــة لنظـــام ملكيـــة الوحـــدات العقاريـــة وفرزهـــا ال�ســـادر بقـــرار جمل�ـــص الـــوزراء رقـــم 0) وتاري���خ 
9/)/)))1هـ امل�سادق عليه باملر�سوم امللكي رقم م/5 وتاريخ 11/)/)))1ه�.

)16)  نظام ال�سجل التجاري ال�سادر باملر�سوم امللكي ذي الرقـم: م / 1 والتاريخ: 1)/)/16)1ه� .
)17)  نظام جمل�ص التعليم العايل واجلامعات ال�سادر باملر�سوم امللكي ذي الرقـم: م /8 والتاريخ: )/6/)1)1ه�.

)18)  نظام الإذاعة الأ�سا�سي ال�سادر بالأمر امللكي ذي الرقم الرقـم: 7/)/1007/16 والتاريخ: 6/7/)7)1ه�.
)19)  ال�سلطة التنظيمية يف اململكة العربية ال�سعودية للدكتور حممد املرزوقي �ص 156 ف 195.
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املطلب الثالث:  تو�سيف املرتجم

اإذا تع���ذر ا�ستخ���دام اللغ���ة العربية يف العقد لك���ون اأحد االأط���راف ال يح�سنها، اأو 
لتق�س���ري من االأط���راف، فاإن اجلهة العدلي���ة حتتاج اإلى مرتجم لنقل م���ا مت االتفاق عليه 
يف العق���د اإلى اللغة العربية، وكذا عن���د املرافعة واملدافعة بني يدي القا�سي عند وجود 
م���ن ال يح�سن العربية من اأطراف الق�سي���ة، ويح�سن هنا بحث م�ساألة تو�سيف املرتجم 

باخت�سار يقت�سيه املقام.
وقد ُعرف املرتجم باأنه من ينقل معنى الكالم من لغة اإلى لغة اأخرى)21).

 وحي���ث اإن مق�سد الق�س���اء هو احلكم بالعدل، وال يتم ه���ذا الواجب اإال بفهم 
احلج���ج والبينات املقدمة من اخل�سمني، فاإذا كانت البين���ة بلغة غري لغة التقا�سي، 
وجب اأن ي�ستعان مبرتجم ثقة، وال مانع اأن يكون املرتجم موظفا يف اجلهة املخت�سة 
للف�س���ل يف النزاع���ات، فقد ثب���ت اأن النبي �سل���ى اهلل عليه و�سل���م خ�ض بع�ض 
ال�سحاب���ة باالأمر بتعلم بع�ض العلوم الدنيوية لتحق���ق نفعها للم�سلمني، فعن زيد 
ب���ن ثابت)21) - ر�شي اهلل عنه – قال: »اأمرين ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - 
فتعلم���ت له كتاب يهود – ويف رواية: بال�رشيانية – وق���ال: اإين واهلل ما اآمن يهود 
عل���ى كتابي، فم���ا مرَّ بي ن�شف �شهر حتى تعلمته وحذقت���ه، فكنت اأكتب له اإليهم 

واأقراأ له كتبهم«)22).
وال خالف ب���ني الفقهاء يف اأنه يجوز للقا�سي اأن يتخذ مرتجماً اإذا كان ال يعرف لغة 

)0))  ك�ساف القناع 6/)5).
)1))  هو اأفقه ال�سحابة يف املواريث: زيد بن ثابت االأن�ساري، ممن جمع القراآن على عهده �سلى اهلل عليه و�سلم، وكان من 
كتاب الوحي، تولى الق�ساء لعمر ر�سي اهلل عنه، فجع ال�سحابة به �سنة 5)ه�. » الطبقات الكربى البن �سعد )/ 58).

))))  رواه اأبو داود )5)6))والرتمذي )716)(وقال الرتمذي: هذا حديث ح�سن �سحيح.
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اخل�سم اأو ال�ساهد، ويكفي املرتجم الواحد عند اأبي حنيفة)23) واأبي يو�سف)24) واملالكية 
واأحمد يف روايًة عنه اختارها اأبو بكر)25) من احلنابلة وبه قال ابن املنذر)26) ، حلديث زيد 
بن ثابت املتقدم، ولأنه مما ل يفتقر اإلى لفظ ال�شهادة فاأجزاأ فيه الواحد كاأخبار الّديانات. 
والق���ول اأنه يكفي الواح���د العدل - عند املالكية - حمّله اإذا رتََّبه القا�شي، اأما اإذا مل 
يرّتب���ه باأن اأتى به اأحد اخل�سمني، اأو طلبه القا�سي للتبليغ فال بد فيه من التعّدد الأنه �سار 
كال�ساهد، وقد حكى الّد�سوقّي))2) اأن املرتجم من قبل القا�سي يكفي فيه الواحد اّتفاقاً. 
وذه���ب ال�سافعية وهو املذهب عند احلنابلة))2) وحممد ب���ن احل�شن ال�شيباين))2) من 

احلنفية اإلى اأن املرتجم �شاهد، وي�شرتط فيه ما ي�شرتط يف ال�شهود)31). 

))))  هو االإمام الفقيه النعمان بن ثابت التيمي الكويف مولى بني تيم اهلل بن ثعلبه من بكر بن وائل، ولد �سنة 80 ه�، 
ولقي عددا من ال�سحابة، وا�ستهر بدقة الفهم وح�سن التعليم، فتتلمذ عليه عدد من العلماء، قال ال�سافعي النا�ص 
يف الفقه عيال على اأبي حنيفة، قال الذهبي: تويف �سهيدا م�سقيا يف �سنة 150ه�. �سري اأعالم النبالء 90/6)-)0).
))))  يعق���وب ب���ن اإبراهيم بن حبيب االن�ساري الكويف البغ���دادي، اأبو يو�سف: �ساحب االمام اأبي حنيفة، وتلميذه، 
واأول م���ن ن�س���ر مذهب���ه. كان فقيه���ا عالمة، من حف���اظ احلديث. ولد بالكوف���ة �سنة )11هــــ، ويل ق�ساء بغداد 
اإل���ى وفات���ه، وه���و اأول م���ن دعي “قا�سي الق�ساة”، تويف ببغداد �سنة )18ه���� ، من اآثاره اخلراج، واالآثار. االأعالم 

.19(/8
)5))  اأحمد بن حممد بن هارون، اأبو بكر، اخلالل: مف�سر عال باحلديث واللغة، من كبار احلنابلة. من اأهل بغداد. قال 
الذهب���ي: جام���ع عل���م اأحمد ومرتبه. من كتبه احلث عل���ى التجارة وال�سناعة والعمل و)ال�سن���ة) و)العلل) و)اجلامع 

لعلوم االإمام اأحمد). االأعالم 06/1).
)6))  حممـــد بـــن اإبراهيم بن املنـــذر الني�سابوري، اأبو بكر: فقيه جمتهد، من احلفاظ. كان �سيخ احلرم مبكة. ولد 
�سن���ة )))ه���� وت���ويف �سنة 19)ه�، م���ن اأ�سهر كتبه االإجم���اع واالإ�سراف عل���ى مذاهب العلم���اء، واالأو�سط. االأعالم 

.(9(/5
)7)) هـــو حممـــد بـــن اأحمـــد بن عرفة الد�سوقـــي املالكي: من علماء العربيـــة وفقه املالكية. من اأهل د�ســـوق )مب�سر( تعلم 
واأقـــام وتـــويف بالقاهـــرة �سنة 0))1ه����. وكان من املدر�سني يف االأزهر. ل���ه كتب، منها: احلدود الفقهي���ة - يف فقه االإمام 
مال���ك، وحا�سي���ة على مغني اللبيب، وحا�سية على ال�سعد التفتازاين، وحا�سية على ال�سرح الكبري على خمت�سر خليل، 

وحا�سية على �سرح ال�سنو�سي ملقدمته اأم الرباهني. االأعالم 17/6.
)8))  ك�ساف القناع عن منت الإقناع 6/)5).

)9))  حممـــد بـــن احل�ســـن بـــن فرقد، من موايل بني �سيبـــان، اأبو عبد اهلل: اإمام بالفقه وال�ســـول، وهو الذي ن�سر علم اأبي 
حنيف���ة. ول���د بوا�سط �سنة 1)1، وت���ويف بالري �سنة 189ه�، من اأ�سهر كتبه: املوطاأ وال�سري واملخارج من احليل. االأعالم 

.80/6
)0))  املو�سوعة الفقهية الكويتية –ر�سم ق�ساء يف ذكر اأعوان القا�سي.
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والراج���ح اأن املرتجم �شاهد، ي�ش���رتط فيه ما ي�شرتط يف ال�شهادة م���ن العدد املعترب، 
وكون كل مرتجم ثقة، متقن للرتجمة، وموثوق يف النقل، واأما حديث زيد بن ثابت - 
ر�ش���ي اهلل عنه - املتقدم، فهو خارج عن حم���ل النزاع، فاإن زيداً مل يرد اأنه يرتجم يف 
اخل�سوم���ات التي تكون عند النبي – �شلى اهلل عليه و�شلم  - واإمنا كانت مهمته ترجمة 

الكتب الواردة من اليهود، وال�سادرة اإليهم.
واهلل اأعلم و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد واآله و�سحبه اأجمعني.


