
 جامعة املكل سعود

 لكية اللغات والرتمجة

 قسم اللغات الآس يوية والرتمجة

 

 تطبيقات يف الرتمجة
 

براهمي حسن براهمي سلمي                د. محدي ا   د. فكري ا 

 ه1424مركز حبوث لكية اللغات والرتمجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أ والً : الرتمجة يف اجملاالت القانونية

 

 احلقوق والواجبات

 

والعدل من أ قدس ال لفاظ اليت لها ماكنة سامية وجامل معنوي خاص يف خمتلف اجملمتعات البرشية، ولعكل ال جتد احلق 

نسااًن يصف نفسه بأ نه يقف ا ىل جانب الباطل والظمل ضد احلق والعداةل، ل ن واقع العالقة بني مفهويم احلق والعداةل يتجىل  ا 

عطاء لك ذي  حق حقه. وموضوعا احلق والعدل يتصدران مجيع القمي الاجامتعية، واحلمك أ كرث عند تعرف أ ن العداةل يه ا 

مبرشوعية احلق والعداةل من ال حاكم العقلية والبدهيية، والزنوع حنوهام والتعلق هبام من الغرائز الفطرية الرفيعة، مثلام أ ن احلمك 

يف اال نسان كذكل. ومعارفنا اال سالمية تقدر هذه القمي من ال حاكم العقلية البدهيية، والنفور مهنام فطري  بقبح الظمل واجلور

تقديرًا خاصًا، وكرثة ورودها يف القرأآن الكرمي ويف أ حاديث الرسول صىل هللا عليه وسمل شاهد حق عىل أ مهية هذه املفاهمي 

 يف اال سالم.

طار الكمنا، مثل  واحلق اذلي حنن بصدده هل اس تعامالت خمتلفة قد ال      احلق اذلي يعين اليشء املوجود تدخل يف ا 

الثابت ، أ و الالكم اذلي يطابق الواقع ، وما ا ىل ذكل. واس تعامل لفظة احلق يف اجلوانب احلقوقية أ ضيق من نطاق اس تعامهل 

يف اجلوانب ال خالقية وادلينية، ففي اجلوانب ال خالقية وادلينية يدور الالكم حول حقوق هللا عىل اال نسان، بل وحقوق 

ن  آخر. وهذه اللفظة لها معنيان يف عرف احلقوقيني: اال  نسان وأ سان عىل هللا، بيامن تقترص املفاهمي احلقوقية عىل العالقات بني ا 

أ وهلام تمتثل يف الصالحيات واخلصائص اليت يمتتع هبا فرد أ و جامعة، واليت ينبغي عىل الآخرين احرتاهما وعدم جتاوزها. واثنهيام 

ب الالازام هبا، سواء نانت هذه القرارات عىل ش ل دحديد صالحيات لأ فراد، أ و فر  واجبات مجموعة القرارات اليت جي

عىل الآخرين، أ و أ حاكم تبني رشوط العقود واالتفاقيات. وهبذا تصبح لفظة احلقوق طبقًا للمعىن ال خري مماثةل للقوانني 

 الاجامتعية.

ذ أ ن القوانني احلقوقية ترتبط بش ل من ال شاكل حبق  غري أ ن هذين املعنيني ليسا منفصلني متامًا عن      بعضهام البعض، ا 

ذا نان مثة واجب  نه يس تلزم تعيني واجب عىل الطرف ال خر ، وا  ذا نان املقصود هو دحديد حق، فا  ال فراد أ و اجملمتع، وا 

ذا نان مثة واجبات عىل ال فراد مجيعاً  نه يس تلزم ثبوت حق لأآخرين، وا  ثبات مفرو  عىل أ حد، فا  نه كذكل يعين ا  ، فا 

ىل قوانني جزئية يشمل لك واحد مهنا حقًا أ و  واجبات متقابةل عىل ال فراد أ يضا. ويف الواقع، ميكن دحليل هذه القوانني اللكية ا 

 واجبًا معينًا.             

 مفردات ومصطلحات

 ال حاكم العقلية والبدهيية: احاكم بدهيى  وعقىل.

 ني امتيازات فرد.دحديد صالحيات الفرد: تعي

 تقدر هذه القمي: اين ارزشها را قدر داىن ىم كند. 



 ثبوت حق: ثبوت حق.

 اجلوانب ال خالقية وادلينية: امور اخالىق وديىن.

 اجلوانب احلقوقية: امور حقوىق.

 احلق والعدل: حق وعدالت.

 حقوق اال نسان: حقوق برش.

 حقوق هللا: حقوق خدا.

 ح ظمل.احلمك بقبح الظمل: حمك به قب

 ضد احلق والعدل: عليه حق وعدالت.

 عرف احلقوقيني: عرف حقوقداانن.

 الغرائز الفطرية الرفيعة: فطرايت والا.

 فر  واجبات عىل الآخرين: تعيني تاكليف بر ديگران.

 القوانني اجلزئية: قوانني جزىئ.

 القوانني اللكية: قوانني لك .

 القمي الاجامتعية: ارزشهاى اجامتع .

 لك ذي حق حقه: دادن حق به صاحب حق. ال عطاء

 املفاهمي احلقوقية:مفاهمي حقوىق.

 مماثةل للقوانني الاجامتعية: مساوى اب قوانني اجامتع .

آهنا.  الزنوع حنوهام: گرايش ومتايل به أ

آهنارا حمرتم مشرد.  جيب الالازام هبا: ابيد أ

 يس تلزم دحديد واجب: مس تلزم تعيني تلكيف.

 يقف ا ىل جانب الباطل والظمل: خود را طرفدار ابطل وظمل معرىف نكند.

آهنا جتاوز نكنند.  آهنا را حمرتم مشرده وبه أ  ينبغي عىل الآخرين احرتاهما وعدم جتاوزها: ديگران ابيد أ



 

 ترمجة النص ا ىل اللغة الفارس ية

قداست وزيباىئ معنوى خاص برخوردار ىم جوامع انساىن است، از  ءحق وعدالت از مقدس ترين واژه هاى كه در مهه

ابشد، البته يكـ انساىن ايفت نشود كه خود را طرفدار ابطل وظمل، وخمالف اب حق وعدالت، معرىف نكند. ورابطه بني دو 

مفهوم هنگاىم روشن ىم شود كه تعريف عدالت را به دادن حق به صاحب حق مورد توجه قرار دهمي. موضوع حق 

ل به أآهنا از فطرايت والاى برش معرىف گش ته است چناچنه حمك به قبح ظمل وانحق، نزي از احاكم وعدالت وگرايش ومي

آهنا از فطرايت انسان بشامر رفته است. در فرهنگـ ما اسالىم نزي اين نوع واژه ها داراى ابر  بدهيى  عقل، ونفرت از أ

آن كرمي وبياانت پيامرب آهنا در قرأ  شاهدى بر امهيت فوق العاده اين مفاهمي ارزىش در ارزىش هستند، وناربردهاى فراوان أ

 اسالم است. 

آن ها مربوط به اين موضوع نيست از مجهل حق مطابق واقع ....  ءحق حارض، ناربردهاى گوانگون دارد كه مهه ءواژه      أ

ىق وديىن نخن از ناربرد در مورد امور حقوىق نسبت به امور اخالىق وديىن تنگرت است ، مثال در امور اخال ءحمدوده

آيد در حاىل كه مفاهمي حقوىق، به روابط بني برش اختصاص  حق خدا بر انسان وحىت حق انسان بر خدا نزي به ميان أ

حقوق در عرف حقوقداانن دست مك به دو معناى خمتلف به نار ىم رود: يىك به معناى اختصاصات وامتيازاىت  ءايبد. واژه

آهنا را حمرتم مشرده وبه أآهنا جتاوز نكنند. ديگرى به كه به نفع فرد اي گروىه در نظر  گرفته ىم شود وديگران ىم ابيست أ

مقررات الزم الرعايه كه خواه به صورت تعيني امتيازات براى سايرين ابشد، اي به عنوان تعيني تاكليف   ءمعناى مجموعه

حقوق تقريبًا  ءد وقراردادها. بدين معنا، واژهبراى ديگران، وخواه مبني احاكم وضع  ابشد، مانند بيان رشايط المت عقو 

 قوانني اجامتع  ىم ابشد. ءمساوى اب واژه

قوانني حقوىق به حنوى ارتباط ابحق افراد اي حق جامعه  ءوىل اين دو معنا به لك  بيگانه از يكديگر نيستند، زيرا مهه     

آن، تلكيف براى ساير ابشد، در نتيجه مس تلزم  آن، دارند واگر مقصود أ ثبوت حق براى ديگران خواهد بود، واگر هدف أ

آن، اثبات وظايف متقابل براى مهه ءتلكيف براى مهه افراد. در واقع، اين گونه قوانني لك ، در  ءمردم ابشد ابز معناى أ

 قوانني جزىئ منحل ىم شود كه هر كدام متضمن حق اي تلكيف خاىص ىم ابشد.

 

 

 

 

 



 

 بدء الترشيع اال ساليم

 

هللا صىل هللا عليه وسمل، وأ قام مبكة حنو ثالث عرشة س نة، مث أ قام ابملدينة حنو عرش س نوات، وهذا العرص،  جاء رسول

آن ابل حاكم، وتصدر عنه  أ عين العرص اذلي عاش فيه الرسول بعد الهجرة هو عرص الترشيع حقًا، ففيه نان يزنل القرأ

هام أ عظم مصادر الترشيع اال ساليم.  وحنن  -الكتاب والس نة –ال حاديث مبينة ملا يعر  من احلوادث. وهذان املصدران 

منا تقترص  ذا تتبعنا الآايت املكية جندها ال تاكد تتعر  ليشء من الترشيع يف املسائل املدنية وال حوال الشخصية واجلنائية، ا  ا 

لهيا، ناال ميان ابهلل ورسوهل واليوم الآخر، وال مر مباك رم اخلالق نالعدل واال حسان، والوفاء عىل بيان أ صول ادلين وادلعوة ا 

ابلوعد، وأ خذ العفو، واخلوف من هللا وحده، والشكر، وجتنب مساوئ ال خالق، وغري ذكل من التعالمي  ال خرى اليت نان 

جارة وراب وحنو ذكل، واجلنائية من قتل ورسقة، وال حوال  لهيا اال سالم. أ ما الترشيع يف ال مور املدنية من بيع وا  يدعو ا 

ىل املدينة. ولعل خري ما يوحض هذا النوع من ا لشخصية من زواج وطالق، لك ذكل بعد جهرة الرسول صىل هللا عليه وسمل ا 

الترشيع سورات البقرة والنساء املدنيتان، والعةل يف ذكل واحضة، فأ صول ادلين اليت جاء هبا الترشيع امليك مقدمة يف ال مهية 

ترشيع املدين، وأ يضًا  ال حاكم يه أ ش به ما تكون بقوانني ادلوةل، واليت توضع بعد تكوين عىل أ صول ال حاكم اليت جاء هبا ال 

ال يف املدينة.  ادلوةل وقرارها، ومل يكن احلال كذكل ا 

ىل الرسول، فتزنل الآية، أ و الآايت انطقة       ونان الترشيع أ كرث ما يكون مبناس بة حوادث دحدث، فيتحامك فهيا املتخامصون ا 

، مثلام حدث يف قصة " كبيشة " اليت جاءت ا ىل رسول هللا وقصت قصهتا مع ابن زوهجا، فقال لها رسول هللا، ابحلمك

آمنوا ال حيل لمك أ ن ترثوا النساء كرهًا وال تعضلوهن لتذهبوا ﴿أ قعدي حىت يأ يت فيك أ مر هللا، فأ نزل هللا:  اي أ هيا اذلين أ

آتيمتوهن.... وميكننا القول بأ ن أآايت ال حاكم نانت تزنل ابملدينة حسب تطور جامعة (. 19) النساء ،الآية  ﴾ببعض ما أ

املسلمني هناك. وهناك نوع أآخر من الترشيع نان يف عهد رسول هللا، وهو الترشيع ابلس نة، فالس نة أ و أ حاديث الرسول 

آن مل يبني هيئة الصالة وال آايت الصالة والزناة، والقرأ آن كام يف أ  أ وقااها، ومل يبني املقادير الواجبة يف بينت كثريًا من أآايت القرأ

منا بني النيب ذكل بقوهل أ و فعهل. كذكل حدثت خصومات وحوادث قىض فهيا الرسول ابحلديث ال  الزناة وال رشوطها، ا 

لهيا الصحابة بعد القرأآن يف كثري من  آن فاكن قضاؤه يف ذكل ترشيعًا. وأ حاديث ال حاكم كثرية يف هذا الصدد استند ا  ابلقرأ

 القضااي بعد الرسول صىل هللا عليه وسمل.   

 مفردات ومصطلحات

 الترشيع اال ساليم: رشيعتگزارى )قانونگزارى( اسالىم.

 رشيعتگزارى )قانونگزارى(. ءعرص الترشيع: دوره

آورد ) ارائه ىم كند، عرضه ىم كند، معرىف ىم كند، بيان ىم كن  د (.يعر  من احلوادث: رويدادها )حادثه ها( به جا ىم أ

 مصادر الترشيع اال ساليم: منابع رشيعتگزارى اسالىم.

 ترشيع املسائل املدنية: رشيعتگزارى دادرىس مدىن.   



 ترشيع ال حوال الشخصية: رشيعتگزارى دادرىس خشىص )مدىن(. 

 ترشيع ال حوال اجلنائية:رشيعتگزارى اصول حماكامت جزاىئ. 

 البيع: فروش. 

 اال جارة:اجاره هبا.

 راب.الراب: 

آدمكىش(.  القتل: قتل )أ

 الرسقة:رسقت )دزدى(.

 الزواج: ازدواج )زانشوىئ(.

 الطالق: طالق )جداىئ(.

 أ صول ادلين: اصول دين.

 الترشيع امليك: رشيعتگزارى مكه اى.

آئني هاى دادرىس ها( احاكم.  أ صول ال حاكم: اصول )أ

 الترشيع املدين: رشيعتگزارى مدينه اى (. 

 قوانني دولت )كشور(.قوانني ادلوةل: 

 حوادث دحدث: رويدادها به اجنام ىم دهد.

 املتخامصون: متخامصني )دمشنان(.

 أ مر هللا:  فرمان )حمك( خدا.

آتيمتوهن....:) اى اهل اميان، براى شام   آمنوا الحيل لمك أ ن ترثوا النساء كرهًا والتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أ ايأ هيا اذلين أ

آهنا حالل نيست كه زانن را ب ه اكراه وجرب به مرياث بگريند وبر زانن نختگريى وهبانه جوىي مكنيد كه قسمىت از أآچنه همر أ

 كرديده ايد به جور بگرييد....( 

 الترشيع ابلس نة: رشيعتگزارى سنت.

 املقادير الواجبة: مقدارهاى )پرداخت ها( تعيني شده )مقرر شده(.

 قضاؤه: حمك ) فرمان (خدا.   



 . وقضااي اجملمتعأ حاكم القضاء..

 

هـ أ ن أ حاكم القضاء مزيان العداةل.. ومضري اجملمتع.. وقبل 1423شعبان  5كتبت ال هرام املرصية يف عددها الصادر يوم امجلعة 

هذا لكه يه صوت احلق س بحانه وتعاىل، وعندما جيلس القايض عىل منصة القضاء، ويرتدي ثوب العداةل فهو جيسد أ مام 

ريه وأ مام تجمتعه، صورة العدل اذلي جعهل هللا من أ عظم صفاته... واملتبع يف أ حاكم القضاء أ ن تكون هللا وأ مام نفسه ومض

عقااًب ل فراد أ و فرد واحد عىل جرمية حمددة.. وأ ن تكون قصاصًا لأ مة حيامن خيرج عىل تقاليدها وأ عرافها وقوانيهنا مارق 

ن أ حاكم القضاء يف  دانة لفرد أ خطأ  يف حق تجمتع سواء نان ذكل اخلطأ  جتاه فرد أ و يرتكب خطأً أ و جرمية.. ولهذا فا  جوهرها ا 

مجموعة أ فراد أ و اجملمتع لكه.. وعندما يقف القايض يف قضية قطار الصعيد وحضاايه الغالبة فيصدر حكامً برباءة لك املهتمني مث 

واب الفساد فيه الساحة لهذه اجلرامئ الكربى.. يصدر حكامً أآخر يف غاية القسوة والرضاوة يدين فيه اجملمتع اذلي فتحت فيه أ ب

 هنا يصبح حمك القضاء دليل ااهام للمجمتع لكه..

نان أ مام منصة القضاء يف قضية قطار الصعيد مجموعة من العاملني واملوظفني من والعامل يف هيئة السكة احلديد مجعهم      

ومه مجيعًا من أ حصاب الوظائف الصغرية اليت ال تزيد عىل  قفص االاهام واكرث من أ لفي صفحة وعرشين جلسة للمحامكة...

ن مل  عامل صيانة أ و مرشف عىل بوفهيات أ و مكساري تذاكر.. وهؤالء كام قال القايض حيس بون من حضااي من حضااي القطار وا 

ن وراء ال سوار، حيرتقوا فيه.. ونانت حرفة القايض أ ن املسؤول عن هذه اجلرمية ليس هؤالء الغالبة اذلين أ شاهدمه الآ 

ن  ولكن املسؤول هو اجملمتع والسلطة وأ حصاب الياقات البيضاء والس يارات الفارهة اذلين جيلسون الآن يف ماكتهبم املكيفة... ا 

هامل والتسيب وقضية أ خطر من القطار احملرتق ويه قضية الفساد اذلي ال يرتك شيئًا. بن الرشعي لال   ما حدث هو اال 

داانت كثرية مشاهبة خرج فهيا القايض من نطاق مل يكن حمك قايض      دانة الوحيدة فقد س بقته ا   قطار الصعيد هو اال 

أ حاكم القانون وبنوده ليتحول ا ىل رصخة رفض ضد اجملمتع لكه.. حدث هذا يف قضية نواب القرو  عندما اعرتف القايض 

 ميدان التحرير.. ويف قضية وزير املالية ال س بق وهو يصدر حمكه بأ نه يمتىن لو علق هؤالء املهتمني عىل حبل املش نقة يف

دانة ليس ضد املهتمني ولكن..         وحمافظ اجلزية نانت أ حاكم القضاء طلقات رصاص ورصخة ا 

 مفردات ومصطلحات

 أ حاكم القضاء مزيان العداةل: احاكم قضا )دادگسرتى( ترازوى عدالت است.

 اشتباه كرد. أ خطأ  يف حق تجمتعه: حق جامعه اش را

داانت مشاهبة: حمكوميت به مثل. )مشابه(  ا 

 اال دانة الوحيدة: حمكوميت منحرص به فرد )يكنواخت(.

 اال هامل والتسيب: اهاملاكرى وىب اعتناىي. 

 الابن الرشعي: فرزند رشع .

 حمامكه. ءجلسة حمامكة: جلسه



 املش نقة: چوبه دار. 

 دليل ااهام: دليل ااهام.

 خود دارى.رصخة رفض: صداى 

 صوت احلق س بحانه وتعاىل: فرمان حق پاكـ ومزنه است.

 صورة العدل: حرمت )اعتبار، حيثيت( عدالت )دادگسرتى( 

 الضحااي الغالبة: قرابنيان بيچاره.   

 حضااي القطار: قرابنيان قطار مسافربرى)ترن( . 

 عامل صيانة: نارگر تعمري.

 عقاب ال فراد: تجازات )كيفر( افراد.

 : قصاص )كيفر، تجازات قانوىن(. قصاص

 فساد. ءقضية فساد: قضيه

 ترن صعيد )جنوب مرص(. ءقضية قطار الصعيد: پرونده

 منايندگان واهما. ءقضية نواب القرو : پرونده

 قفص االاهام: جايگاه خمصوص مهتمني )كرىس ااهام(.

 مكساري تذاكر: بليت فروش.

 اكر، بزهاكر( جرىم )گناىه( ىم شود. مارق يرتكب خطأ  أ و جرمية: يكـ رشور )جنايت

 املسؤول عن هذه اجلرمية: مس ئول اين جرم.

 مرشف بوفهيات: رسپرست نافرتاي. 

 منصة القضاء: تريبون ) منرب ( قضا.

 وراء ال سوار: در پشت ديوارهاى زندان.

 يدين اجملمتع: جامعه را حمكوميت مىكند.

 مىكند ) قرائت مىكند (ه را صادر يصدر حكامً ابلرباءة: حمك تربئ



 مكتب التحقيقات: القاعدة قررت شن اعتداء أآخر عىل الوالايت املتحدة

 مالزياي تسمل أ مريكيًا عربيًا وأ ملانيا تعتقل مغربيًا لصلته مبنفذي جهامت سبمترب

ىل  11ذكرت حصيفة "الوطن"  السعودية أ ن أ ملانيا اعتقلت مغربيًا لالشتباه بصلته هبجامت  سبمترب، وسلمت مالزياي ا 

هنا نانت ختطط ملهامجة أ هداف  السلطات ال مريكية أ مس طالبًا أ مريكيًا مطلواًب لالشتباه يف انامتئه ا ىل جامعة ا سالمية يقال ا 

فامي حذر مكتب التحقيقات الفيدرايل ال مرييك ) ا ف يب أآي ( مساًء من أ ن قيادة تنظمي  داخل الوالايت املتحدة ال مريكية،

القاعدة قد تكون قررت شن جهوم جديد عىل الوالايت املتحدة أ و مصاحلها يف اخلارج. ووهجت وزارة العدل ال مريكية اهم 

نعام أ رانؤوط( اذلي ي ىل السوري )ا  ىل الازوير والابازاز وتبييض ال موال ا  رسال أ موال ا  دير منظمة خريية ا سالمية، لقيامه اب 

رهابية، بيهنا القاعدة.  مجموعات ا 

عامًا يف مدينة هامبورج  29وقال اال دعاء ال ملاين يف بيان أ ن الرشطة اعتقلت )عبد الغين املزودي( البالغ من العمر      

ن  أ مس لالشتباه مبساعدته )محمد عطا، ومروان الش يحي، وزايد اجلراح، ورمزي بن الشيبة(. وقال مكتب الادعاء ا 

)املزودي( س ميثل امام قايض التحقيق يف احملمكة الادحادية العليا  اليوم امجلعة. وأ ضاف املكتب أ ن )املزودي( نان عىل 

املهتم نان عالقة وثيقة مع )زكراي  الصبار( املطلوب القبض عليه و )منري املتصدق(  اذلي حيامك يف هامبورج. واتبع البيان: 

ن املزودي منح الصبار أ موااًل يف هناية عام  رهابية وقدم لها مساعدات. ويقال ا   200يعرف أ هداف املنظمة لشن جهامت ا 

نه  لتسديد رسوم التدريب عىل الطريان يف الوالايت املتحدة ال مريكية. ويف كوالاملبور قال مسؤولون أ مريكيون ومالزييون ا 

برا ىل الوالايت املتحدة بعد أ ن تسلمته السلطات ال مريكية من  24همي بالل( مت نقل الطالب )أ محد ا  عامًا ،وهو عريب، ا 

ىل  نه عضو يف خلية مكونة من س تة أ عضاء لها صالت ابلقاعدة وحركة طالبان. أ شاروا ا  السلطات املالزيية. وتقول واش نطن ا 

ان سينج( حمايم )بالل( أ ن مولكه تعر  للتعذيب أ ثناء أ ن املهتم هل أ خ حمتجز حاليًا يف الوالايت املتحدة. ورصح )دارش

احتجاز معالء مكتب التحقيقات الفيدرايل هل، لكن السفارة ال مريكية يف العامصة املالزيية قالت عن السلطات ال مريكية مل 

ازوير والابازاز جتر أ ي اتصال ابملشتبه به قبل خروجه من مالزياي. ووجه وزير العدل ال مرييك )جون أ شكروفت( اهم ال

نرتانشوان فاونديشن ( اليت تتخذ من من  نعام أ رانؤوط(  مدير املؤسسة اخلريية ادلولية )بينيفوالنس ا  ىل )ا  وتبييض ال موال ا 

 والية أ لينوي  مقرًا لها، ويواجه يف حال.... 

 مفردات ومصطلحات

 ابزجوىي. مكتب التحقيقات: دفرت 

 ديىك به تجراين... لصلته مبنفذي...: به علت مناس بات نز 

 لالشتباه بصلته...: ظن قوى كه اواب.... مهاكرى داش ته است. 

 مطلواًب لالشتباه يف انامتئه...: بعلت ارتباط وىبه.... مورد بدگامىن وظن پليس ىم شود.

 جامعة ا سالمية: گروه اسالم گرا.

آمرياك.  مكتب التحقيق الفدرايل ال مرييك: دفرت دحقيقات فدرال أ



 وير والابازاز: ااهام هاى جعل ودزدى.اهم الاز 

 (.ىيتبييض ال موال: سفيد كردن پول) پول شو

 الادعاء ال ملاين: دادس تان لك أ ملان.

 لالشتباه مبساعدته: ظن قوى كه اورا مككـ كرده است.

رهابية: گروهاى تروريس ىت.  مجموعات ا 

 س ميثل أ مام القضاء: در پيش قضا حارض مىشود.

 (دحقيق.)ابزجوىي  قايض التحقيق: قاىض

 احملمكة الادحادية العليا: دادگاه لك فدرال.

 مطلوب القبض عليه: مورد تعقيب وابزداشت قرار گرفت.

 قضاىئ )دادگاه( قرار ىم دهد. ءحيامك :مورد حمامكه

آمرياكىئ اورا تسلمي كرد.  تسلمته السلطات ال مريكية: مقامات أ

 عضو يف خلية: عضو گروه خمالف. 

 حمتجز حاليًا يف..: الآن ابزداشت شده.

 مولكه: مولكش. 

آزار وشكنجه قرار گرفت  ( . آزار وشكنجه شد ) مورد أ  تعر  للتعذيب: دچار أ

 معالء مكتب التحقيق الفيدرايل: عوامل دفرت دحقيقات فدرال.

 مل جير أ ي اتصال ابملشتبه: مورد ارتباط مظنون قرار نگرفته است. 

 

 

 

 

 



 ع يف جان رشب املسكر ورسق س يارة واختطف طفةلتنفيذ حمك الرش 

 

أ صدرت وزارة ادلاخلية أ مس بيااًن حول تنفيذ حمك القتل حدًا بأ حد اجلناة وفامي ييل نص البيان:  بيان من وزارة ادلاخلية: 

منا جزاء اذلين حياربون هللا ورسوهل ويسعون يف ال ر  فسادًا أ ن يقتلوا أ و يصلبوا﴿قال هللا تعاىل :  أ و تقطع أ يدهيم  ا 

 ﴾وأ رجلهم من خالف أ و ينفوا من ال ر  ذكل هلم خزي يف ادلنيا وهلم يف الآخرة عذاب أ لمي

سامعيل هزازي( سعودي اجلنس ية عىل رشب املسكر، ورسقة س يارة، وخطف طفةل قارصة،       أ قدم )أ مين بن عبده بن ا 

وبفضل من هللا مت القبض عليه، وأ سفر التحقيق معه عن واذلهاب هبا خارج العمران، وفعل فاحشة الزان به عدة مرات، 

دانته جبرمية احلرابة، واحلمك بقتهل حدًا، ل ن ما  ىل احملمكة الكربى صدر حبقه صك يقيض بثبوت ا  حالته ا  دانته جبرميته، واب  ا 

واجملاهرة واملاكبرة والقهر، ويعترب أ قدم عليه يعترب جرمًا خطريًا، وأ مرًا حمرمًا، وانهتاناً حلرمة فتاة صغرية عىل سبيل الاختطاف 

خالاًل ابل من والسعي يف ال ر  فسادًا مع ما صاحبه من سكر ورسقة.   ا 

يف  29511/ ب/ 4وصدق احلمك من حممكة المتيزي من تجلس القضاء ال عىل ابلهيئة ادلامئة، وصدر ال مر السايم رمق      

نفاذ ما تقرر رشعًا وصدق من مرجعه حبق املذكور.1423/7/25  هـ يقيض اب 

هـ يف مدينة بريدة  9/ 8/ 1423 وقد مت تنفيذ حمك القتل حدًا ابجلاين )أ مين بن عبده هزازي( أ مس الثالاثء املوافق     

ذ تعلن عن ذكل لتؤكد حرص حكومة خادم احلرمني الرشيفني عىل اس تتباب ال من،  مبنطقة القصمي. ووزارة ادلاخلية ا 

والقبض عىل اجملرمني اذلين حياولون العبث بأ من هذه البالد واس تقراره، والتعدي عىل الآمنني بسفك دماهئم، أ و هتك 

أ مواهلم، وتنفيذ حمك هللا فهيم دون هوادة، ودحذر لك من تسول هل نفسه ارتاكب مثل هذه اجلرامئ أ ن أ عراضهم، أ و سلب 

 العقاب الرشعي س يكون مصريه.

 وهللا الهادي عىل سواء السبيل.

 مفردات ومصطلحات

 تنفيذ حمك الرشع: اجراى )اجنام نارى، به جراين اندازى ( حمك رشيعت. 

 رشب املسكر: رشاب خوارى.

 رسقة س يارة: دزدى خودرو.

 اختطاف طفةل قارصة: ربودن ) اغواى ( دخرت ان ابلغ.  

 أ صدرت وزارة ادلاخلية بيااًن: وزارت كشور يكـ بيانيه را صادر كرد. 

 أ قدم عىل...: مرتكب .... شد.

 فاحشة الزان: حفش ) هرزگ  (زان.



 مت القبض عليه: او ابزداشت شد.

 ( نتيجه داد. أ سفر التحقيق:رس يدگ  ) دحقيق

دانة: حمكوميت.  ا 

ىل احملمكة الكربى: ارجاعش به دادگاه عاىل.  حالته ا   ا 

 صدر حبقه صك رشعي: س ند رشع  در مور خودش صادر كرد ) منود (.

 جرمية احلرابة: گناه )جرم( جنگ برخزيى.

 احلمك بقتهل حدًا: او را به اعدام وفق قانون رشيعت حمكوم كرد.

 صوصيات دخرت انابلغ جتاوز كرد )هتكـ خصوصيات دخرت ان ابلغ(.انهتاك حرمة طفةل: خ

 عىل سبيل الاختطاف: از راه ربودن ) فريب دادن (.

 عىل سبيل اجملاهرة:  از راه أآشاكرى كردن )علىن كردن، اعرتاف كردن( 

 عىل سبيل املاكبرة واجلهر: از راه مبالغه )اغراق( و أآشاكرى.

خالاًل ابل من:أآشوب )اخالل د  ر( امنيت.ا 

 السعي يف ال ر  فسادًا: فساد وتهباكرى در زمني. 

 حممكة المتيزي: ديوان كشور )متزيى(.

 تجلس القضاء ال عىل: هيئت عاىل دادگسرتى.

 صدر ال مر السايم: فرمان والا صادر شد. 

نفاذ احلمك: اجراى حمك قضاوت ىم كند.  يقيض اب 

آمد.   مت تنفيذ القتل: حمك اعدام به اجرا در أ

 حرص حكومة خادم احلرمني الرشيفني: نگهدارى دولت خادم حرمني رشيفني.

 اس تتباب ال من: برقرارى امنيت.

 القبض عىل اجملرمني: ابزداشت )دس تگريى( جنايتاكران )بزه ناران، تجرمني(.

 التعدي عىل الآمنني: جتاوز به اميىن خواهان.



 سفك ادلماء: خوخنوارى.

 زاننه.هتك العر : هتكـ خصوصيات 

 سلب ال موال: غصب مال.

 تنفيذ حمك هللا: اجراى حمك خدا.

 دون هوادة: بدون مدارا )بدون دلسوزى، بمىهرابىن(.

 لك من تسول هل نفسه: هر أآدىم خودش فريب ىك كند. ) بوسوسه ىم اندازد (.

 ارتاكب مثل هذه اجلرامئ: ارتاكب هامن گناىه ها.

 العقاب الرشعي: كيفررشع .

 وشت.مصري: رسن

 هللا الهادي ا ىل سواء السبيل:خدا هدايت فرمان به راه مس تقمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


