
 (63)من نكت القرآن 

 جممة واحدة

 

 .32الفرقان ( واحدةً  مةً م  ج   القرآن   عميو   ل  ز  وا لوال ن  ر  ف  ك   الذين   وقال  )

 

 أو أقساطجوًما، عمى أي ن   ،ًمانج  ل عمى رسولنا الكريم م  ز  القرآن الكريم ن   -1
 .واحدة واحًدا، جممةً كتاًبا  نزل  ، ولم ي  دفعات

المالية والتجارية، أو رياضيات االستثمار، مبحث  الرياضياتمباحث  في -2
، وحساب قيمتيا في تاريخ سابق أو أو أكثر يتعمق بسداد القروض والديون

فالقروض الربوية قد يتم وفاؤىا دفعة واحدة، أو عمى أقساط دورية، . الحق
قيمة األقساط الدورية في تاريخ  سبت  إذا ح  ف. متساوية أو غير متساوية

 (القيمة الحالية)عبارة  ، في المغات المختمفة،خدمت  سابق أو حاضر است  
ذا ح  . لمتعبير عن القيمة في ىذا التاريخ قيمة األقساط في تاريخ  سبت  وا 

ممة األقساط في ة ج  مي، أي ق(مةم  الج  )عبارة  خدمت  مستقبمي الحق است  
 .المحددالتاريخ المستقبمي 

القروض الربوية في اإلسالم ممنوعة، لكن ىذا ال يعني أن ىذا البحث لن  -3
اإلدارة المالية  أو في، الرياضيات اإلسالميةيوجد في اإلسالم، أو في 



، مبيع السم  جائز في اإلسالم، وكذلك  بيع التقسيطذلك أن . اإلسالمية
ل الزيادة في الثمن ألج   (البيوع المؤجمة) ىذا النوع من البيوعويجوز في 

ل من الثمن ألج   (الحطيطة) ، كما يجوز عند البعض الحطالتأجيل
 .والحطيطة مصطمح يعرفو الفقياء والرياضيون مًعا .التعجيل

ىا من ىذه اآلية واستمد  ( ممةالج  )يبدو أنو اختار عبارة  المترجم العربي -4
نجوم أو أقساط أو دفعات دورية،  عمى لز  و أن القرآن ن  ووجو الشب   .الكريمة
 .في اآلية تعني جممة ىذه الدفعات الدورية بتاريخ النزول( الجممة)وعبارة 

، ولكننا ال نعرف عدد نعرف جميًعا عدد السنوات التي نزل فييا القرآننحن  -5
 .القرآن( أقساط)نجوم 

 ن  م  : أحدىما: المضاربة؟ عمى وجيين زكاة   ج  خر  من أين ي  : )الماورديقال  -6
 سائر   ، فشابيت  (أي من تكاليفو أو مصاريفو)ؤنة المال ن م  الربح، ألنيا م  

 وأصم  : المال ممة  ج  ن يا م  ج  خر  ي  : والوجو الثاني. بالعامل المؤن، وىذا أضر  
 (.ممةالج  ، ألنيا واجبة في ووربح  

في الرياضيات ( ممةالج  )عبارة أنا لم أقرأ سابًقا كيف اختار المترجمون  -7
 .لترجمة ما يسمى بالرسممة في المغات األجنبية ،المالية

، في مثالً ( الجممة)لدى حديثيم عن  المالية الرياضياتأساتذة أتمنى من  -8
أصل ىذا المصطمح، لكي ائيم لطالبيم وقر  نوا يأن يب الكتب والمحاضرات،

 .بحوثيميفعموا ما يفعمو الفقياء وعمماء المغة في 



من أين  ، وتساءلت  عمم المحاسبةعمى مثل ىذا في  سبق أيًضا أن نبيت   -9
؟ في حين مثالً  (دفتر األستاذ)أتى عمماء المحاسبة في المغة العربية بعبارة 

 .Grand Livre (الدفتر الكبير: )أن العبارة األجنبية الفرنسية تعني حرفًيا
 (كتاب)اختاروا كممة  ومن العجيب في المحاسبة أن عمماءىا األجانب -10

Book  باإلنكميزية وLivre وفي (. دفتر)، وترجميا العرب بكممة بالفرنسية
( بينكتاب م  : )بمعنى الدفتر( اإلمام)، أو (الكتاب)القرآن الكريم ورد لفظ 

 ،الذي ىو مستمد من اإلبانة ،(بينم  )ولعل ىذا الوصف (. بينإمام م  )و
ولوال أن المصحف سمي  .المحاسبةعند عمماء ( اإلفصاح)ي يعن

دفتر )بدل ( دفتر اإلمام)بالمصحف اإلمام لربما اختار المترجم العربي 
 .، واهلل أعمم(األستاذ

بدل ( اىتالك)أخيًرا أوصي استطراًدا بأن يستخدم عمماء المحاسبة مصطمح  -11
 .، واهلل الموفق(إىالك)
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