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Abstract 

The present study aims at addressing the problems that 

face translators in translating Arabic present tense into 

Urdu. It shows that these problems arise, on the one hand, 

from the incompatibility between the present tense 

morphological forms and its syntactic forms in Arabic. 

Thus, the tense of a verb varies according to the 

surrounding entities and context. On the other hand, they 

arise from an abundance of morphological forms in Urdu 

where more than one form represents the same tense. A 

translator may face such problems in translating non-

Quranic texts. However, they are more common and 

difficult in the Glorious Quran, which is open to different 

interpretations and meanings. The research concludes that 

Urdu forms of present tense, future tense, present 

unconditional tense and present continuous tense are the 

most problematic forms with regard to translating Arabic 

present tense, which represent both present and future, 

into Urdu, because all these Urdu forms express present 

and future tenses. Similarly, Urdu forms of the past 

unconditional tense, recent past tense, old past tense, 

present unconditional tense and present continuous tense 

are the most problematic forms with regard to translating 
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Arabic present tense, which represent the past, into Urdu, 

because all these Urdu forms express the past tense. The 

research also concludes that this problem of translating 

Arabic present tense into Urdu cannot completely 

resolved, except in rare cases, especially in translating the 

meanings of the glorious Quran where we have a variety 

of verb forms and senses resulting from different 

exegeses. Thus, one can prefer one translation to the other 

and both are considered correct translations.  

Keywords: 

 Semantic, Tense. 
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 1سورة النحل، اآلٌة رلم  -1
انظر األمٌن بخاري: داللة الفعل فً المرآن الكرٌم، جامعة فرحات عباس، سطٌف،  -2

 12الجزائر، ص
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0

                                                           
آمال السٌد محمود األمٌن)دكتور(: أنواع السٌاق فً المرآن الكرٌم، مجلة جامعة  -1

 97م، ص2116الناصرة، العدد السابع، ٌناٌر وٌونٌو
ترجمة  اإلمام أحمد رضا خان  هً: بحثً هذا معتمدا على أربعة تراجم؛بدأت  -2

ترجمة الشٌخ طاهر المادري "عرفان اإلٌمان فً ترجمة المرآن"، و البرٌلوي "كنز
المرآن" إضافة للترجمتٌن اللتٌن استبمٌت علٌهما، ولكن لتكرار مواطن االختالف فً 

 اٌتهما توضٌح المضٌة وتالشٌا لإلطالة.األربع الترجمات التصرت على ترجمتٌن فمط لكف
د الحسن ترجمته لمعانً المرآن الكرٌم فً شهر ربٌع األول عام وبدأ موالنا محم -3

م، وأكمل ترجمته فً جزٌرة مالتا إبان نفٌه 1717هـ الموافك شهر أبرٌل عام  1329
صل إلً سورة م، ثم أراد كتابة التفسٌر والحاشٌة، وما أن و 1711من لبل اإلنجلٌز عام 

النساء أطلك سراحه وعاد إلى بومباي، ثم توفً بها بعد أن مرض لمدة شهرٌن دون أن 
ہ پرٌس( ٌكمل حاشٌته، وصدرت طبعة من ترجمته بعد وفاته من مطبعة المدٌنة )مدٌن

أكمل  ،م 1736هـ  1355، ثم صدرت طبعة أخرى عام م1723هـ 1332ببجنور عام 
د نً حاشٌتها، ومن بٌن السمات التً ذكرها موالنا خلٌل أحمفٌها موالنا شبٌر أحمد عثما

 :سهارنبوري لهذه الترجمة
 بعٌدة عن الخلل اللفظً والمعنوي - أنها ترجمة سلسة مفسرة فً لغة حوارٌة  -
    كلماتها معروفة ومستخدمة -
 بعٌدة عن األخطاء الموجودة فً كثٌر من الترجمات المنتشرة -
 اهتمت بالمحاورات وطوعتها للترجمة- ترجمة شاه عبد المادر معتمدة ومأخوذة من -
   راعت الترتٌب المرآنً لدر اإلمكان -
 أشار باختصار فً الحواشً إلً اختالف العلماء -

ہ عبد الحکٌم شرف الدٌن)ڈاکٹر(: لرآن حکٌم کے اردو تراجم، لدٌم کتب انظر صالح
 271-273خانہ، کراچی، ص



 

 

866 

                                                           
محمود الحسن ابن الشٌخ ذو الفمار على من سكان سهارنبور،  هو شٌخ الهند موالنا -1

م، تعلم المرآن الكرٌم فً صغره ودرس العربٌة والفارسٌة، 1151هـ 1261ولد عام 
واتسم منذ صغره بالفطنة والذكاء والرغبة فً التعلم، كان من أوائل المدرسة اإلسالمٌة 

هند "مدرسة دٌوبند"؛ التً تم افتتاحها الشهٌرة التً كانت مركزا للثمافة اإلسالمٌة فً ال
م، فتتلمذ فٌها على ٌد موالنا دمحم لاسم نانوتوي، ودرس الحدٌث 1166هـ 1213عام 

الشرٌف على ٌدٌه، وعمل مدرسا بنفس المدرسة فور تخرجه منها، إضافة لترجمة 
ح االدله، معانً ألفاظ المرآن الكرٌم له العدٌد من المؤلفات؛ أشهرها: "ادله كامله، اٌضا

احسن المرى، افادات محمودٌه، حاشٌه مختصر المعانى، تصحٌح ابً داؤد وغٌرهم"، 
 م" 1717هـ 1331توفً رحمه هللا عام 

 422-416، صالمرجع السابكانظر 
بدأ موالنا أبو األعلى المودودي ترجمته التً أصدرها بعنوان "تفهٌم المرآن" فً شهر  -2

م وطبعه 1792ٌونٌو  9م، وأنهاه ٌوم 1742هـ الموافك شهر فبراٌر عام 1361محرم 
فً ستة مجلدات، ولد تمت ترجمته إلً لغات عدة؛ فترجمه دمحم أكبر إلى اللغة 

اؤد إلى البشتونٌة، لكنه تولف عند الجزء الخامس اإلنجلٌزٌة، وترجمه موالنا فضل د
عشر، ثم أتم الترجمة موالنا جل رحٌم، ولد تمٌزت ترجمة موالنا أبً األعلى المودودي 
بسمات؛ أهمها: أنه ٌعد ضمن أحدث التفاسٌر والتراجم، وأنه كتب للطبمة اإلسالمٌة 

الصعبة المعمدة للعامة متوسطة التعلٌم، وأن المودودي برع فٌها فً تمدٌم المضاٌا 
 357-355انظر المرجع السابك، ص  بطرٌمة واضحة وأسلوب بسٌط ولغة سهلة".

3- 

 ہ عبد الحکٌم شرف الدٌن)ڈاکٹر(: لرآن حکٌم کے اردو تراجم، صالح
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الحمٌمة أن اإلحصائٌة التً لمت بها عن مجمل مواطن اإلشكالٌة فً الترجمتٌن هً  -1

التً فرضت على هذا التمسٌم؛ 
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 -املبحح األول

 :االساقبالاحلال أو دال على الترمج: املضارع إشكالي:  

 :واالساقبالدالل: املضارع العربي على احلال  -أوال

                                                           
 46عباس حسن: النحو الوافً، الجزء األول، الطبعة السابعة، دار المعارف، ص  -1
ن فٌاض: النحو العصري، مركز األهرام للترجمة والنشر، الطبعة األولى، سلٌما -2

 37، ص 1775
رشٌد كمال: الزمن النحوي فً اللغة العربٌة، دار عالم الثمافة، عمان، األردن،  -3

 7، ص2112
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أبو موسى عٌسى بن عبد العزٌز الجزولً: الممدمة الجزولٌة، تحمٌك شعبان عبد  -1

 33ص  الوهاب دمحم)دكتور(،
هداٌة نعٌم دمحم أبو ذاكٌة: الداللة الزمنٌة للفعل المضارع، كلٌة اآلداب والعلوم، جامعة  -2

 39،31صم، 2116الشرق األوسط، 
، دار األمان، -بنٌاته التركٌبٌة والداللٌة –أدمحم المالح: الزمن فً اللغة العربٌة  -3

  32، ص 2117الرباط، الطبعة األولى 
 41، 49و الوافً، ص عباس حسن: النح -4



 

 

 

840 

                                                           
 4، 3سورة اإلخالص، اآلٌات  -1
فً سورة التوبة، ،  انظر هداٌة نعٌم دمحم أبو ذاكٌة: الداللة الزمنٌة للفعل المضارع -2

 9ص 
 261، بٌروت، لبنان، ص -ممدمة للمارئ العربً –محمود السعران: علم اللغة  -3
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: 

احلال الاجددي أو االسانراري 

 

املشاقبل القريب 

 

                                                           
 السامرائً وغٌرهم.على رأسهم تمام حسان ومهدي المخزومً وإبراهٌم  -1
، فً سورة التوبةانظر هداٌة نعٌم دمحم تبو ذاكٌة: الداللة الزمنٌة للفعل المضارع  -2

 99-54ص
 31التوبة، آٌة -3
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املشاقبل البعيد 

 

املشاقبل املطلق 

                                                           
 77التوبة، آٌة -1
 41، آٌة النبأ-2
 32التوبة، آٌة -3
 41، آٌة الشعراء-4
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الزمو املطلق -5

 

طبما للمرائن المصاحبة له إلى الداللة المضارع كما لد ٌنصرف 
 على الماضً؛ وهو ما سٌرد الحما.

للغ: األردي:لزمين احلال واالساقبال يف اأما بالهشب: 

جعفر نے خط لکھا، جعفر خط لکھتا ہے، جعفر خط ؛ مثل: 

لى زمن تم وانمضى؛ رغم أن الفعل فً المثال األول ٌدل ع، لكن لکھے گا
 جھات تتضح من األمثلة التالٌة: أو إال أن له صٌغ

 جعفر نے خط لکھا ہے -8  جعفر نے خط لکھا -0

                                                           
 14التوبة، آٌة -1
 21، آٌة الحشر-2
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 جعفر نے خط لکھا ہوگا -4  جعفر نے خط لکھا تھا -4

   جعفر خط لکھتاتھا -5

 کاش جعفرنے خط لکھا -اگر جعفر نے خط لکھا -6

ہے

تھا

ہوگا

لکھتا تھا"

(0). 

 

                                                           
، 1712نشا پردازی، سرتاج بک ڈپو لمٌٹٌڈ، الہور، اردو لواعد واصوفى ثناء هللا:  -1

 33،33ص 
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املضارع

ِ کزے ِٔ 

يٍ ٚفعم انذَة ُٚم عماتّ"، ْٔذِ انجًهح ًٚكٍ أٌ اص کی طشا تٓگتے: 

ِ کزتا ہے ِٔ اص کی طشا تٓگتا تكتة تطزٚمح ثاَٛح؛ فُمٕل: "

ِ کزے ًٔٚكٍ أٚضا أٌ تكتة ْكذا؛ أ٘ فٙ سيٍ انًظتمثم: "،"ہے

گا ِٔ اص کی طشا تٓگتے گا"
(1)

۔

ہےجائے

ہے

ےہےے

ہےہےہےہےجائے

                                                           
ملک بک ڈپو، سمٌر عبد الحمٌد إبراهٌم)دكتور(: المواعد األساسٌة لدراسة األردٌة،  -1

 11،ص 1791الہور، پاکستان، 
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ؤں، أو "امٌد ؤںیاوہاںجا  ٌہاں جا"

،آپ کٕ کايٛاب کزے" ہللاہے کہ وہ پاکستان جا سکے

                                                           
 111،111الہور اکٌڈمی، صمولوى عبد الحك: لواعد اردو،  -1
دمحم إبراهٌم )دكتور(، أحمد الماضً )دكتور(: المواعد العملٌة لدراسة  انظر إبراهٌم -2

 91-95األردٌة، ص
ٌمول: "رغم أن بعض اللغوٌٌن لد عرفوا المضارع بأنه فعل ٌدل على الحال  -3

، لكن الحمٌمة أنه ٌعد ضمن زمن آپ اجازت دٌں تو مٌں حاضر ہوں"واالستمبال؛ مثل: 
، سواء المستمبل المرٌب أو االستمبالمثال لن ٌتحمك إال فً االستمبال؛ ألن الحضور فً ال

== 
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احلال املطلق

مٌں اسے دو سال سے جانتا ہوں

: مٌں روزانہ صبح اٹھتا 

ہوں

ياحلال االسانرار

                                                                                                                                    

== 

اردو سائنس بورڈ، البعٌد" لمزٌد من التفصٌل راجع جامع المواعد، حصه صرف، 
 331، ص2113 الہور،

 73عصمت جاوٌد: نئى اردو لواعد، ص -1
 11سمٌر عبد الحمٌد إبراهٌم)دكتور(: المواعد األساسٌة لدراسة األردٌة، ص انظر -2
 121، ص2111چرنٌکووا، اردو افعال، ترلی اردو پٌور، نئی دہلی، سونٌا -3
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الفرق ، وهنا ٌتضح أن (0)سات دن سے مٌنہ لگاتار برس رہا ہے"

بٌن الحال المطلك والحال اإلستمراري ٌكمن فً أن "صٌغة الحال 

االستمراري 

 

لنشاقبلل

املشاقبل املطلق

" ہے گا

آتا رہے گا"عهٗ انحال؛ يثم: 
(3)

يع " يصزفح کزے گا، أٔ "إضافح "

ٔإٌ  -أيا عٍ دالنتّ انشيُٛح فأرٖ أٌ انًظتمثم انًاضٙ انًطهك.  اشتماق

ٚظتخذو إال أَّ ، ع فٙ دالنتّ عهٗ حذث نى ٚثذأ تعذكاٌ ٚشتزن يع انًضار

، ٚتٕلع فٙ انغانة حذٔثٓا خالفا نهًضارعيع األحذاث انتٙ 

ں گا، کزٔں گا" "ٔفعهٙ ں، کزٔں" 

أٚضا تُصزف فٙ دالنتٓا  األمر والههئتجذر اإلشارج إنٗ أٌ صٛغ 

إنٗ االطتمثال؛ ألَٓا تطهة انمٛاو تعًم أٔ انكف عُّ.

                                                           
 73-72سمٌر عبد الحمٌد إبراهٌم)دكتور(: المواعد األساسٌة لدراسة األردٌة، ص  -1
 123چرنٌکووا، اردو افعال، صسونٌا  -2
 11-11ابو اللٌث صدٌمی)ڈاکٹر(: جامع المواعد، حصہ صرف، ص-3
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الدال على احلال أو املضارع ترمج:  إشكالي:مواطو  -ثانيا
 :يف الرتمجاني االساقبال

عند الدال على الحال أو االستمبال الصٌغ التً تنازعت الفعل المضارع 
 ترجمته إلى األردٌة هً:

 املشاقبل واملضارع:اإلشكالي: بني  - أ

ولد ظھرت هذہ 

 -ذكر منھا:ناإلشكالٌة فً عشرة مواطن؛ 

(1)الدماء  ويسفكفييا    يفسدأتجعل فييا من   -0

محمود الحسن 

جو فساد کرے اور خون بہائے"، بٌنما فً المضارع؛ فمال: "
کو ترجمھا المودودي فً المستمبل؛ فمال: "جو اس کے انتظام 

 . گا؟"گا اور خونرٌزٌاں کرے بگاڑ دے 

                                                           
 31 سورة البمرة، اآلٌة -1
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. 

"...لكم  يؤمنواأن    أفتطمعون" -8
، بٌنما تولع رکھتے ہو کہ مانٌں تمھاری بات": "

تم ٌہ تولع رکھتے ہو کہ ترجمھا المودودي فً المستمبل؛ فمال: "
 ".ٌہ تمھاری دعوت پر اٌمان لے آئٌں گے

                                                           
 412، الكتاب الثانً، ص 1التحرٌر والتنوٌر، جابن عاشور:  -1
 95سورة البمرة، اآلٌة  -2
 131-127، ص1محً الدٌن الدروٌش: إعراب المرآن الكرٌم وبٌانه، ج -3
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کہ

تيتدونوألتم نعمتي عليكم ولعكم  "  -4
تاکہ تم پاؤ راہ سٌدهی"، بٌنما ترجمھا : "

تم اسی طرح فالح کا راستہ  المودودي فً المستمبل؛ فمال: "
 . پاؤگے"

                                                           
دمحم متولى الشعراوي: خواطر تفسٌر الشعراوي كامال، المكتبة اإلسالمٌة الشاملة،  -1

  WWW.ebooks4islam. Comنمال عن المولع التالً: 
 566ص 2كتاب  1ابن عاشور: التحرٌر والتنوٌر، ج-2
 151سورة البمرة، اآلٌة  -3
تفسٌر المرآن الحكٌم الشهٌر بتفسٌر المنار، المجلد األول، دار المعرفة، رشٌد رضا:  -4

 116ص،2بٌروت، ط

http://www.ebooks4islam/
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أذكركمف اذكروني   " -8
، تم ٌاد رکھو مجھ کو مٌں ٌاد رکھوں تم کو" " 

مجھے ٌاد المودودي فً المستمبل؛ فمال: " الشٌخ ابٌنما ترجمھ
 .رکھوں مٌں تمھٌں ٌاد رکھوں گا"

لمن يشاء    فيغفربو هللا    تخفوه يحاسبكمما في أنفسكم أو    تبدواوإن  "  -5
حمود الحسن فً المستمبل؛ مالشٌخ ترجمھا  :من يشاء  ويعذب

اگر ظاہر کروگے اپنے جی کی بات ٌا چھپاؤگے اسکو فمال: "
حسان لے گا اس کا تم سے ہللا پھر بخشے گا جس کو چاہے ا

الشٌخ بٌنما ترجمھا  ،اور عذاب کرے گا جس کو چاہے"
اپنے دل کی باتٌں خواہ ظاہر المودودي فً المضارع؛ فمال: "

کرو ٌا چھپاؤ ہللا بہر حال ان کا حساب تم سے لے لے گا پھر 

                                                           
 152سورة البمرة، اآلٌة  -1
 214سورة البمرة، اآلٌة  -2



 

 

828 

اسے اختٌار ہے جسے چاہے معاف کردے اور جسے چاہے 
 .سزادے"

 وال يؤخذمنيا شف اعة    وال يقبلنفس عن نفس شيئا    تجزيال   -6
منيا عدل وال ىم ينصرون

کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی۔۔۔ ؛ فمال: "

اور لبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش اور نہ لٌا جائے۔۔۔ 
المودودي فً اور نہ ان کو مدد پہنچے"، بٌنما ترجمھا الشٌخ 

جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا نہ کسی المستمبل؛ فمال: "
کی طرف سے سفارش لبول ہوگی نہ کسی کو فدٌہ لے کر 

جائے گا اور نہ مجرموں کو کہٌں سے مدد مل سکے  چھوڑا
 ". گی

                                                           
 449، ص1محً الدٌن الدروٌش: إعراب المرآن الكرٌم وبٌانه، ج -1
  WWW.ebooks4islam. Comنمال عن المولع التالً: دمحم متولً الشعراوي،  -2
 41سورة البمرة، اآلٌة  -3
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825 

فعلي األمر واملشاقبل:اإلشكالي: بني   - ب

ترجمھا : "أنفسكم من دياركم  تخرجوندماءكم وال    تسفكونال   " -0

آپس خون نہ کروگے حمود الحسن فً المستمبل؛ فمال: "الشٌخ م
 ، بٌنما ترجمھااور نہ نکال دوگےاپنوں کو اپنے وطن سے" مٌں

"اٌک دوسرے کا خون نہ بہانا المودودي فً األمر؛ فمال: الشٌخ 
 .اور نہ اٌک دوسرے کو گھر سے بے گھرکرنا"

                                                           

م، 1714الدار التونسٌة للنشر، الجزء األول، ابن عاشور: التحرٌر والتنوٌر،  -1

 414-413ص

 315، صاألولدمحم رشٌد رضا: تفسٌر المرآن الحكٌم الشهٌر بتفسٌر المنار، المجلد  -2
 14سورة البمرة، اآلٌة  -3



 

 

826 

 

 املشاقبل واحلال املطلق:اإلشكالي: بني  - ج

 -؛ منھا:مواطن فًاإلشكالٌة بٌن هذٌن الزمنٌن  ظھرت

ترجمھا الشٌخ محمود الحسن فً : هللا الموتى"  يحيكذلك   " -0

اسی طرح زندہ کرےگا ہللا مردوں کو"، بٌنما " المستمبل؛ فمال:

ہللا مردوں کو المودودي فً الحال المطلك؛ فمال: "ترجمھا 
 . زندگی بخشتا ہے"

                                                           
 93سورة البمرة، اآلٌة  -1
 61، ص 1دمحم علً الصابونً: صفوة التفاسٌر، ج -2



 

 

 

824 

حمود الحسن فً مالشٌخ ترجمھا  :"هللا عيده  ف لن يخلف"  -8

خالف نہ کرےگا ہللا اپنے لرار کے"، بٌنما المستمبل؛ فمال: "
جس کی المودودي فً الحال المطلك؛ فمال: " الشٌخ ترجمھا

 .خالف ورزی وہ نہٌں کرسکتا ہے"

                                                           

  351دمحم رشٌد رضا: تفسٌر المرآن الحكٌم الشهٌر بتفسٌر المنار، المجلد األول، ص  -1
 11سورة البمرة، اآلٌة  -2
 135، ص1محً الدٌن الدروٌش: إعراب المرآن الكرٌم وبٌانه، ج -3
 511، كتاب الثانً: ص1التحرٌر والتنوٌر جابن عاشور:  -4



 

 

822 

: بيا إال الف اسقون"  يكفروما  ... " -4
انکار نہ کرٌں گے"، بٌنما ترجمھا  

صرف وہی لوگ انکار المودودي فً الحال المطلك؛ فمال: "
 کرتے ہٌں جو فاسك ہٌں"

 ينق لبالرسول ممن    يتبعلنعلم من  إال    وما جعلنا القبلة التي كنت علييا" -8
ترجمھا محمود الحسن فً المستمبل؛ فمال:  :"على عقبيو

، بٌنما "اور کون پھر جائے گا معلوم کرٌں کون تابع رہے گا"
کون رسول کی ترجمھا المودودي فً الحال المطلك؛ فمال: "

 ".پٌروی کرتا ہے اور کون الٹ پھر جاتا ہے

                                                           
 77سورة البمرة، اآلٌة  -1
 625، ص1التحرٌر والتنوٌر، جابن عاشور:  -2
 143سورة البمرة، اآلٌة  -3



 

 

 

824 

. 

وأنا التواب    علييم  أتوبإال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ف أولئك  " -5
 مود الحسن فً الحال المطلك؛ فمال:محالشٌخ ترجمھا  :"الرحيم

المودودي فً الشٌخ کو معاف کرتا ہوں"، بٌنما ترجمھا  توان"
 ف کردوں گا". ا"ان کو مٌں معالمستمبل؛ فمال: 

                                                           
 212ص، 1محً الدٌن الدروٌش: إعراب المرآن الكرٌم وبٌانه، ج -1
 23، ص2التحرٌر والتنوٌر، جابن عاشور:  -2
 161سورة البمرة، اآلٌة  -3



 

 

841 

ترجمھا الشٌخ محمود الحسن  :"...بالسوء والفحشاء  يأمركمإنما    " -6

فً المستمبل؛ فمال: "ٌہی حکم کرے گا تم کو کہ برے کام اور 
المودودي فً الحال المطلك؛ الشٌخ بٌحٌائی کرو"، بٌنما ترجمھا 

 .تمھٌں بدی اور فحش کا حکم دٌتا ہے"فمال: "

                                                           

 66-65، ص2ابن عاشور: التحرٌر والتنوٌر، ج -1
 167سورة البمرة، اآلٌة  -2
 151لطب: فً ظالل المرآن، ص سٌد -3
 236، ص1محً الدٌن الدروٌش: إعراب المرآن الكرٌم وبٌانه، ج -4



 

 

 

840 

 . 

ترجمھا الشٌخ محمود الحسن  :"هللا  يعلمومن خير    تفعلواوما   " -4

اور جو کچھ تم کرتے ہو نٌکی ہللا اس فً الحال المطلك؛ فمال: "
جو فً المستمبل؛ فمال: " يالمودود، بٌنما ترجمھا کو جانتا ہے"

 . مٌں ہوگا"نٌک کام تم کروگے وہ ہللا کے علم 

                                                           
 179سورة البمرة، اآلٌة  -1
 273، ص1محً الدٌن الدروٌش: إعراب المرآن الكرٌم وبٌانه، ج -2
 46، ص1، كتاب 1ابن عاشور: التحرٌر والتنوٌر، ج -3



 

 

848 

محمود الحسن الشٌخ ترجمھا : "الموتى  تحيرب أرني كيف   " -2

المستمبل؛ فمال: "دکھالدے مجھ کو کہ کٌونکر زندہ کرے گا فً 
المودودي فً الحال المطلك؛ الشٌخ تو مردے"، بٌنما ترجمھا 

 .مجھے دکھا دے  تو مردوں کو کٌسے زندہ کرتا ہے"فمال: "

   . 

 -احلال املطلق واحلال االسانراري:اإلشكالي: بني –د 

 ثمانً مواطن؛ منھا:

"..هللا والذين آمنوا  يخادعون" 

تزجًٓا ٔکزتے ہٛں"، 

ِٔ دْٕکہ تاسی کزرہے انًٕدٔد٘ فٙ انحال االطتًزار٘؛ فمال: "

.ہٛں"

                                                           
 261سورة البمرة، اآلٌة  -1
 7مرة، اآلٌة سورة الب -2



 

 

 

844 

ترجمھا الشٌخ محمود الحسن فً الحال : بھم" يستيزئهللا   " -8

"، بٌنما ترجمھا الشٌخ ہنستی کرتا ہےالمطلك؛ فمال: "ہللا 
مذاق کررہا ہللا ان سے المودودي فً الحال االستمراري؛ فمال: "

 ."ہے

                                                           
نمووووووووال عوووووووون المولووووووووع التووووووووالً: خووووووووواطر الشووووووووٌخ دمحم متووووووووولً الشووووووووعراوي  -1

WWW.ebooks4islam. Com  
 15سورة البمرة، اآلٌة  -2
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ترجمھا موالنا محمود الحسن : لك"  ونقدسبحمدك    نسبحونحن   " -4

ٌں تٌری خوبٌاں اور ہم پڑهتے رہتے ہفً الحال المطلك؛ فمال: "
الشٌخ ، بٌنما ترجمھا کرتے ہٌں تٌری پاک ذات کو"ٌاد 

آپ کی حمد وثنا کے المودودي فً الحال االستمراري؛ فمال: "
 . ساتھ تسبٌح اور آپ کے لٌے تمدٌس تو ہم کر ہی رہے ہٌں"

                                                           
 36، ص1محً الدٌن الدروٌش: إعراب المرآن الكرٌم وبٌانه، ج -1
 273ص:  1ابن عاشور: التحرٌر والتنوٌر ج -2
 31سورة البمرة، اآلٌة  -3



 

 

 

845 

"(8) . 

ترجمھا الشٌخ محمود الحسن فً : "تق لب وجيك  نرىقد   " -4

، بٌنما ترجمھا بٌشک ہم دٌکھتے ہٌں"الحال المطلك؛ فمال: "
منہ کا تمھارے الشٌخ المودودي فً الحال االستمراري؛ فمال: "

 ".بار بار آسمان کی طرف  اٹھنا ہم دٌکھ رہےہٌں

                                                           
 316، الكتاب الثانً ص1التحرٌر والتنوٌر، جابن عاشور: -1

 16غالم مصطفى )ڈاکٹر(: جامع المواعد، ص-2
 144سورة البمرة، اآلٌة  -3
 216، ص1محً الدٌن الدروٌش: إعراب المرآن الكرٌم وبٌانه، ج -4



 

 

846 

: الحق وىم يعلمون"  ليكتمونوإن فرٌما منھم " -5
چھپاتے ہٌں حك کو : "

المودودي فً الحال االستمراري؛ الشٌخ ، بٌنما ترجمھا جان کر"
 .حك کو چھپارہا ہے"فمال: "

ترجمھا الشٌخ محمود الحسن  :"في بطونيم إال النار  يأكلونما   " -6

مٌں مگر  ٌٹوہ نہٌں بھرتے اپنے پفً الحال المطلك؛ فمال: "
، بٌنما ترجمھا الشٌخ المودودي فً الحال االستمراري؛ آگ"

 ".وہ در اصل اپنے پٌٹ آگ سے بھر رہے ہٌںفمال: "

                                                           
 146سورة البمرة، اآلٌة  -1
 211، ص1محً الدٌن الدروٌش: إعراب المرآن الكرٌم وبٌانه، ج -2
 41، ص2ابن عاشور: التحرٌر والتنوٌر، ج -3
 194سورة البمرة، اآلٌة  -4
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 "(4). 

محمود الشٌخ ترجمھا  :"عليك بالحق  نتلوىاتلك آيات هللا   " -4

الحسن فً الحال المطلك؛ فمال: "ہم تجھ کو سناتے ہٌں"، بٌنما 
جو ہم المودودي فً الحال االستمراري؛ فمال: "الشٌخ ترجمھا 

 . ٹھٌک ٹھٌک تم کو سنارہے ہٌں"

                                                           
 249-246، ص1محً الدٌن الدروٌش: إعراب المرآن الكرٌم وبٌانه، جانظر  -1
 123، ص2ابن عاشور: التحرٌر والتنوٌر، ج -2

 131، صالمرآنفً ظالل سٌد لطب:  -3
 252سورة البمرة، اآلٌة  -4
 394، ص1محً الدٌن الدروٌش: إعراب المرآن الكرٌم وبٌانه، ج -5
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 -احلال املطلق واملضارع: اإلشكالي: بني -هـ 

 

ترجمھا الشٌخ محمود الحسن فً المضارع؛ "تتقونلعلكم  ..." -0

، بٌنما استخدم الشٌخ المودودي تاکہ تم پرہٌزگار بن جاؤ": "فمال

سکتی تمہارے بچنے کی تولع ہوالحال المطلك؛ فمال: "صٌغة 
 .ہے"

                                                           
 513، الكتاب الثانً، ص2ابن عاشور: التحرٌر والتنوٌر، ج -1
 113، 197، 21سورة البمرة، اآلٌات  -2
 53، ص1محً الدٌن الدروٌش: إعراب المرآن الكرٌم وبٌانه، ج -3



 

 

 

844 

ٌتحمك مع الحال  ، وبما أن تأكد ولوع الشًء(8)"

؛ المودودي الشٌخ ح ترجمةٌرجتنستطٌع لذا  ال مع المضارع المطلك
 .الرجاء أداةوباألخص أن المترجمٌن أغفال ترجمة 

فً ترجمھا الشٌخ محمود الحسن : "يشاءوهللا يختص برحمتو من  " 

رلٌتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ کمضارع؛ فمال: "اور ہللا خاص ال
مطلك؛ الحال فً الالمودودي الشٌخ جس کو چاہے"، وترجمھا 

کے نٛے چٍ نٛتا ہےجض کٕ چاہتا ہے اپُی رحًت ہللا فمال: " 

                                                           
 116رشٌد رضا: تفسٌر المنار، المجلد األول، صدمحم  -1
 ، ص1التحرٌر والتنوٌر، جابن عاشور:  -2
 115سورة البمرة، اآلٌة  -3
 413ص، 1دمحم رشٌد رضا: تفسٌر المنار، ج -4
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 654-653الكتاب الثانً: ص 1التحرٌر والتنوٌر جابن عاشور:  -1
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 ني املبحح الجا

 املضارع عهد داللاه على املاضي: التفعل ترمج: إشكالي:–

 :يالزمو املاضعلى املضارع العربي  دالل: -أوال

املطلقاملاضي  

املاضي القريب مو احلال 

                                                           
زاكٌة: الداللة الزمنٌة للفعل المضارع فً سورة التوبة،  انظر هداٌة نعٌم دمحم تبو -1

 99-54ص
 4، 3سورة اإلخالص، اآلٌات -2
انظر هداٌة نعٌم دمحم تبو ذاكٌة: الداللة الزمنٌة للفعل المضارع فً سورة التوبة،  -3

 99-54ص



 

 

518 

املاضي املاجدد 

 

املاضي املقارب 

 

                                                           
 99-54، صالمرجع السابكانظر  -1
 26التوبة، آٌة -2
 35سورة التوبة، آٌة  -3
 119لتوبة، آٌة سورة ا -4



 

 

 

514 

للغ: األردي:بالهشب: 

ملاضي املطلقا

0

                                                           

ابو اللٌث صدٌمی)ڈاکٹر(: جامع المواعد، حصہ صرف، لمزٌد من التفصٌل انظر  -1

 363-362ص 
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املاضي القريب
ہے

املاضي البعيد

املاضي الهاقص املطلق
مٌں دوده بٌتا تھا

                                                           

خان بہادر فدا علی خان )پروفٌسر(: لواعد اردو، ترتٌب وتکمٌل دمحم عبد السالم  -1

 227، 1733خان، خدا بخش اورٌنٹل پبلک الئبرٌری، بٹنہ، 
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املاضي الهاقص
االسانراري

املطلققصالهااملاضي

(4)

                                                           
 227صابو اللٌث صدٌمی)ڈاکٹر(: جامع المواعد، حصہ صرف،  -1
 192سمٌر عبد الحمٌد إبراهٌم )دكتور(: المواعد األساسٌة لدراسة األردٌة، ص   -2
 19-13، صنحوڈاکٹر(: جامع المواعد، حصه لولوف علٌها انظر غالم مصطفى )ل -3
 414جامع المواعد، حصه صرف، صڈاکٹر(: انظر غالم مصطفى ) -4
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 :املاضيمواطو إشكالي: املضارع عهد داللاه على  -ثانيا

 صيغ خمالتف: املاضي الهاقص املطلق: بنيإشكالي:  - أ

الشٌخ ترجمھا : "وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا " -0

محمود الحسن فً الماضً النالص المطلك؛ فمال: "فتح مانگتے 
المودودي فً الماضً الشٌخ تھے کافروں پر"، بٌنما ترجمھا 

"فتح الحدث؛ فمال:النالص المطلك بصٌغته الدالة على طول فترة 
 .ونصرت کی دعائٌں مانگا کرتے تھے"

محمود الشٌخ : ترجمھا "وإذ يرفع إبراىيم القواعد من البيت" -8

الحسن فً الماضً النالص المطلك؛ فمال: "جب اٹھاتے تھے 
المودودي فً الشٌخ "، بٌنما ترجمھا ابراہٌم بنٌادٌں خانہ کعبہ کی

                                                           
 17سورة البمرة، اآلٌة  -1
 19جامع المواعد، حصه نحو، صڈاکٹر(: غالم مصطفى ) -2
 611، ص1ابن عاشور: التحرٌر والتنوٌر، ج -3
 129سورة البمرة، اآلٌة  -4
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جب اس گھر کی دٌوارٌں الماضً النالص االستمراري؛ فمال: "
 اٹھارہے تھے".

0

                                                           

 911-919، الكتاب الثانً، ص1ابن عاشور: التحرٌر والتنوٌر ج -1
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 -:املاضي الهاقص املطلق واحلال املطلق بنيشكالي: اإل - ب

 تماطى انًضارع انعزتٙ انشيُاٌ فٙ اٜٚتٍٛ انتانٛتٍٛ: 

"يسرون وما يعلنونأوال يعلمون أن هللا يعلم ما  " -0
جو کچھ : "

چھپاتے تھے اور جو کچھ ظاہر کرتے تھے"، بٌنما ترجمھا 
جو کچھ ٌہ چھپاتے الحال المطلك؛ فمال: " المودودي فًالشٌخ 

ہٌں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہٌں ہللا کو سب باتوں کی خبر 
 .ہے"

لذا ٌمكننا المول إن اإلشكالٌة  ؛

واحد من  ، وأن كلالفعل إلى معنى اآلٌة وتفسٌرهاترجمة هنا تعدت 
 لتضً اختالف الترجمة.ٌذهب لمول مختلف ا المترجمٌن

ترجمھا الشٌخ محمود الحسن : "ما يضرىم وال ينفعيمويتعلمون  "  -8

فً الحال المطلك؛ فمال: "اور سٌکھتے ہٌں وہ چٌز جو نمصان 
المودودي الشٌخ کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے"، بٌنما ترجمھا 

وہ اٌسی چٌز سٌکھتے فً الماضً النالص المطلك؛ فمال: "
ان کے لٌے  نفع بخش نہٌں بلکہ نمصان دہ تھے جو خود 

 ."تھی

                                                           
 99سورة البمرة، اآلٌة  -1
 112سورة البمرة، اآلٌة  -2
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؛ بل المٌل لتفسٌر على 

 آخر.

 -:واملضارعاملاضي املطلق  اإلشكالي: بني - ج

: في سبيل هللا"  يقتلوال تقولوا لمن   " -0
اور نہ کہو ان کو جو مارے : "

المودودي فً  الشٌخ گئے خدا کی راہ مٌں"، بٌنما ترجمھا
اور جو لوگ ہللا کی راہ مٌں مارے جائٌں  المضارع؛ فمال: "
 ".انہٌں مردہ نہ کہو
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"(0) . 

 الهاقص املطلق: املاضي املطلق واملاضي اإلشكالي: بني - د

 

: النبيين"  ويقتلونبآيات هللا    يكفرونكانوا   " -0
نہٌں مانتے " 

، بٌنما ترجمھا تھے احکام خداوندی کو اور خون کرتے تھے"
ہللا ؛ فمال: "لگنا"الفعل " المودودي فً الماضً المطلك بمساعدة

کی آٌات سے کفر کرنے لگے اور پٌغمبرں کو ناحك لتل کرنے 
 ". لگے

                                                           
 53، الكتاب األول، ص2ابن عاشور: التحرٌر والتنوٌر،ج -1
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 خمالتف:: صيغ اإلشكالي: بني - و

ومن يتبدل  : وذلن فً لوله تعالى "واملضارع املاضي القريب -0
حٌث ترجمھا الشٌخ محمود الحسن فً  "الكفر باإليمان

اور جو کفر لٌوے بدلے اٌمان کے"، وترجمھا المضارع؛ فمال: "
الشٌخ المودودي فً الماضً المرٌب؛ فمال: "جس شخص نے 

 .سے بدل لٌا ہے"اٌمان کی روش 

                                                           
 531، ص1التحرٌر والتنوٌر، ج -1
 111سورة البمرة، اآلٌة  -2
 661-669، ص2كتاب ،1ابن عاشور: التحرٌر والتنوٌر ج -3
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من    إلى المأل  ترألم  وذلن فً لوله تعالى ": املاضي املطلق واألمر -8
محمود  حٌث ترجمھا الشٌخ (0)"بني إسرائيل من بعد موسى...

کٌا نہ دٌکھا تو نے"، بٌنما الحسن فً الماضً المطلك؛ فمال: "
المودودي فً األمر؛ فمال: "تم نے اس معاملے الشٌخ ترجمھا 

 .پر بھی غور کرٌں"

  

                                                           
 246البمرة، اآلٌة  -1
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 اخلامت::

- 

- 

- 

- 



 

 

508 

- 

- 

- 

- 



 

 

 

505 

- 

- 

- 

 

  



 

 

506 

 ثبت املصادر واملراجع:

 -أوال العربي::
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- 

- 

 ثانيا األردي::

ابو االعلى المودودي: تفھٌم المرآن، جلد اول، ادارة ترجمان  -
 المرآن، الهور.

داؤدي: لواعد زبان اردو، مجلس ترلى ادب، خلٌل الرحمن  -
 .0468الهور، طبع اول، 

چرنٌکووا، اردو افعال، ترلی اردو پٌور، نئی دہلی، سونٌا  -
 ۔8111

)ڈاکٹر(: لرآن حکٌم کے اردو  صالحہ عبد الحکٌم شرف الدٌن -
 تراجم، لدٌم کتب خانہ، کراچی

 صوفى ثناء ہللا: اردو لواعد وانشا پردازی، سرتاج بک ڈپو -
 .0428لمٌٹٌڈ، الہور، 

عصمت جاوٌد: نئى اردو لواعد، ترلى اردو بٌور، نئى دهلى،  -
 .0425دوسرا اٌڈٌشن

ے )ڈاکٹر(:  جامع المواعد، مرکزی اردو بورڈ، غالم مصطف -
 ۔0494الہور، بار اول 

محمود الحسن: المرآن الكرٌم وترجمة معانٌه إلى اللغة موالنا  -
 سعود، المملكة العربٌة السعودٌة.األردٌة، شاہ فھد عبد العزٌز آل 

 مولوى عبد الحك: لواعد اردو، الہور اکٌڈمی. -
 


