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 تجربتي مع تقويم ترجمات معاني القرآن الكريم
 إلى اللغة اإلنجليزية

القررن الالميررنتال اررىل لا ررل للرر لنزررعلالرردهلوررر هلل رر لل رر  لن  ررلل ل
حمفرل لنرالاهللل ر هىلر لي ل رلدلالر  الحمم لص  لاهلللل ي لن ر  لل ارىلاللرن ل

لهللرربا نىلليفلال ريىللناآلخنة.ل
ننىللرنا لاآلالق لا اشنىللصل ةلناضهةلنالتنصريلل ما منيليفلشىتل
وحنىلءلا عمل ةلننىلل  دل لننىلهضللد ننىللاحلنيفلنالزهرلدلنونرلاهلننقر ليفلهردال

رقىللرررعلم  ررر للالصررر دل رررا لل ينرررىللتيعرررىلمللصرررفانىللناررر منيل  رررري  لل ررر لد ننرررىللوا
الشررررعلاءل،  ررررةالنوالرنىلهضررررهىلللشررررىتلالاررررنىلاللاز ررررةل رررر لحنررررىل  لل رررر لولنررررىلءل
ا ارررر منيلالررررد القرررر ل قعررررلالضررررهيةللن تررررةلبرررر للررررنا الالانصررررريلنارررر  ن اللشررررىتل
الل ىلئعلنالانىلالنفايةلنا ىلليةلناجلنايةلن ريلذلر لنرالقرنىلالانصرريلاحلىلقر ة.ل

الا صريلوال هرا ل رعلنار  ل يرل لل ر ل ميىلالالل لي لزىلربلال للةلناإل شىلدلنل
د ن ل لاءلو ىلال نداملودللضلامليفلجممللةلن ىل  ةلمبىلل ر ن لوللر الن رىلالوالاهرا ل
الررر لىلةل رررد لالنقرررىل لناضرررعنيليفلاحلاررر ىلالورررر لالل فرررعلاحل  ررر لياللاحل  ررر النوال
و ضرررعلقرررنىلالررر  ىلملهررر لاومرررلدلا عرررىل تلننقىلل رررةلون رررىل لالانصرررريللىل  رررعللرررعل

نقرررلةاللررريتل قرررمللإللرررىلدةلا اررر منيلي لد رررنه لاحلنيرررفلنمىل رررةللنل شررر لضرررنانة
اآلخن النالهدالالشنكلالضننسللعلو ضىلمليفلحمرىلنال لزرىلدةلال راقاىل لو رربل
لرر دلنميررالوررلهلالعررىلالنرراللرريلال شررنلي لد ررالاإل رر دلخررىل لا د ررىلالنقن رر ل

لناآلخنة.للاإلراىلالي لاخلريلنالص حلنويىلةلالنعي لناال اقنا لالنفا ليفلال ريىل
ناالهامررررىلدللمياررررىل لاهللللرررر لنزررررعلنرشررررن للررررنيللىلنررررةلالنررررىلسلنررررال ررررريل
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النررىلققنيللىلل  ررةلالعنليررةالنهررر الءلالررد ال عيشررلاليفلننرررىلق لرىلئيررةل ا فررةلراررر يىلمال
 اا رربلالعمررعلاجلمررىلل للميرر ل صررعلي له  رر لن قرر لن ا ررىل النيفلاللقرر لذاترر ل

 ررنادلالرردي ال افررندنال رر الهررد لاجلمىللررةل الزرربلوالتضرر ل ا ررفلالفتررىل لنررالا 
لاخصصررىل ل ا فررةليفل ررعلوقررلهلالع ررلدلنا عن ررةلوررىتل اارر لورر لت ررىلدهلاآل اءل

لنننىلقشةلا اىلئعلالعل صةلنيجيىلدلوواالالا علجملىل ةلول اءلاإل  دل.ل
ن ىلالوالرش  ل ميرنةلقمرلحلنيالالتميرالز  ر ةلًىلنرىلملياللوالوهر لنرىلل

تىللررررةلشرررر  لنميام ررررةليفللرررر ةلل ن ررررخهىللهررررللوالالعمررررعليفلهررررد لالفميررررنةلتاررررلال 
ختصصىل لد نيةلن قىل يةلنل ميةلنازامىلليةلن ريلذل .لنق لرشر  ل ميرنةلتنترةل
نعىلينلالقن الالمينتلي لال  ةلاإلجن ي  ةلنال  مارنيلزىلءترىلليفلالقرن الالميرنتلن رىلل

يفل ررل ةلو ل ررفولل يرر لالارر دالن ررناانىلي لذلرر لالوقررىلمل.لل) ملككك يكك(    
هرر لقررىل قلالقررن الالل ميررالوال لصررفلنتقررفلونىلنرر لو  ررنلناإللمررىلالالرردهل لاز

العقلهلل قن ةللىلز ةالن علنىللهنىلل لوالا رنءل رىلنهلزىلهر املقر  لا رااىللا لوال
 صعللىل ع لاجل يعلي لوقن لنىلل مين للق  لاحمل ندلونىلدلهردالاإللمرىلالالعمري ال

الليىلالل هللنالق ع لنناللع ليراىلالالل   ل لىلالاا ي للعممةلاخلىلل لنوا
ل اىلل لالع   لندقا ل.ل

نل قن الالمينتلننر لا لاجل ي ةليفلق بل علنا  ل يل لنق لونصرىلرىلل ري ل
لاع م لنتع يم لنرىللجيعرعلذلر لنرالولمر لل-ل ي لو ضعلالص ةلنالا د–اخل  ل

"خيكك(ي  مكك  نررىلل اقررن للرر لا ررنءلل مررل للرر لنزررعل.لقررىلهلصرر  لاهلللل يرر لن رر   ل
" ت(يككف كككيا  مكك   ل هلل يرر لالصرر ةلنالارر دل ل.لنقررىللتعلكك  قرآكك(عل ه"ل كك "

نلرللرمنررىللي لترىل  للالاعىلنرعلنربل ارىل لاهللللأخذت  ب  ر  تضلوق : يت ب قهلل "
جن لوالا ااشنقنيلن ريه لنالا  شرن الل ر ل ا رفلزناريىل  لقر لصرن لالزرعل
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فر لاهامىلنه لي لتنتةلنعىلينلالقن الالميرنتلي لال  رىل لا خا فرةالنلرىللا بلاللخ
ل  لاحلصيفلوالاهامىلنه لهداللمياىل لاهلللال ميراللرالتر لنلونلتع ر للر الي ل
لررر ا ىل لالقرررنالالعشرررن الوينمرررىللا ررر للعرررغلل مرررىلءلا اررر منيلنرررال رررريلالنرررىلققنيل

نلميررالن مرررىلل قرررلهلل ررر اهللل ل رررفلل–لىللعنليررةلي لتنترررةلنعرررىلينلالميارررىل لاجل يرررعل
 ررر لتنتاررر لهرررللو ضرررىلمللنيال رررىلاللنرررىللن خررردللل–ل ررر للرررالالوترررىل النا وترررنيل

ل) أي قرآك(عل قراك(    ننه لنالتنز لل نىلرةلنلميالال  ْمهرنلو نتر لنلممار ل
نننه لنالو ادلونلتعم لاإل ىلءةليلي لنتشل ه النننه لنالتنتر للىلل  رةلالعىلنيرةال
ننررنه لنررالو فررعلشررنحلنعىلريرر لننررنه لنررالتنترر لتنتررةلون يررةل لنوخررنىلتقررىل  ل

ي لاإلجن ي  رررةليفلتنترررةلالتينيرررةلننرررىللي لذلررر لنرررىللاللاحلن يرررةلملننرررنه لنرررالتنتررر ل
لل(1) انىل بلنق  يةلهدالالمياىل لالدهلهلل  دلاهلللل لنزع.

نلرررللرمنررررىلللرررامعالن ن رررةلورررد لالوترررىل لا خا فرررةل عرررىلينلالقرررن الالميرررنتل
للز رىللالشعل للع دلاال تيىلحل ناىللنرىلل يمرىللخرعللعرغلا لفرىل لالردلا راخ ن ل

الررد نلاحلميرري الت رر لا لفررىل لالرردلت عرر رىلل  ررريامللررالترردنىلليفللعررغلنررال  ررىل 
و نةلالقن الالمينتليفلل ةلالانر  عل.لننالهنىللار ع ر لالفميرنةلاجل ي رةللر ىل  رةل
نرررالو رررىلتدةلاجلىلنعرررةليفلالافميرررريليفلقن قرررةلتصرررهيضلهررردالاللضررربل رررريلا نضررر .ل

الالع ر لي لو رةلنالميمىلهلهللل  هىلر لنتعىل ل  ال صعل ندلونلو نادلنهمىللل  لالنر
تنترررةل ىلن رررةلل معرررىلينلالمين رررةلنلمينررر ل رررىلالزهررر املاررر  لنرررالن ائررر لي لاال تقرررىلءل
لىل ع لي لا وارالنا  ضرعلنواربلينميرىلالال شرنل.للر ورىللراارىلءهل يمرىللليننرىلل

َلاللتميلالهنىلكلتنتةلو ضعلنىللهللنلزلدل عىلينلالقن الالمينت؟ل نلىللا بل…لام

                                 
(1 ), Beirut, Lebanon, 1968.oly Qur’anThe HA. Yusuf. Ali,  
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ويرررنليالالقرررن الالل ادنقررر لياللنرررال ىلرررر لل ىلإلزىللرررةلناضرررهةلنضرررلحلالشرررمت
لل ا لا دله لال  ةلالعنليةل.ل
لنزع نَزۡلَنَٰه   َوَكَذَٰلَِك  لقىلهلاهلللل َّ

َ
ۡفَنا َعَربِي ّٗا ق ۡرَءانًا أ  فِيهِ َوََصَّ

 َغۡيَ  َعَربِيًّا ق ۡرَءانًا .ل مىللقىلهل  هىلر لنتعىل لم111 ق ل لللۡوَِعيدِ ٱ ِمنَ 
ونَ  مۡ لََّعلَّه   ِعَوج   ذِي لل٢٨ َيتَّق  ل  للم82 ال نن لا ل  لن قله .    كَِتَٰب 

لَۡت  ِ َٰت ه   ف ص  لل٣ َيۡعلَم ونَ  ل َِقۡوم   َعَربِي ّٗا ق ۡرَءانًا ۥَءاَي ل   .لم1  ص  
وَۡحۡيَنا   َوَكَذَٰلَِك 

َ
ِ نِذرَ  َعَربِي ّٗا ق ۡرَءانًا إََِلَۡك  أ مَّ  ّل 

 
َرىَٰ ٱ أ .للم7 لالشل ىل للۡلق 

لنل مۡ  َعَربِي ّٗا ق ۡرَٰءنًا َجَعۡلَنَٰه   إِنَّالاجل هل نقىلهل  لالع ة  َتۡعقِل ونَ  لََّعلَّك 
٣لل لال خن ل  .لنص ىل  لالع ةل  هىلر لنتعىل ل.لننالا ااهيعلواللم1 

 ميلالهنىلكلاننؤلل  لظهنلال اياةلجيي لال  انيلالعنليةلناإلجن ي  ةلل دلننش ال
لولف لتضما لالده لالقن ا للعغلنعم ا  للا لرىلهي  لنعىلا  لنا لال  ة ليف ىلظىلم

 ااهيعلوالتعايهىللرمىلئنهىلليفلال  ىل لا خنىلونلوال    هىلللقعللشنهلنهمىلل
ل غلمسلل مين ل.لنل ي ل  النال   لواالالادنىلوىتلنللل ىلالذل لل  زةل
لىلليةلليتللىللضنن ةلوال ميلالجمي املل وتةلنهمىللوزىلدلال  ةلالدل وز ليليهىلل

لننهمىللقللهىلل.ل
لنوهلورر ل مبرىلل ميرلالنرالا  ضرعلنحنرالراعىلنرعلنربل ارىل لاهلللنخ صةلا

  هىلر لنتعىل لتقلتلنىلل ليراىلز لنيخناز لنالتنتىل لا عىلينلا خا فرةلناخايرىل ل
وص ضلا لفرىل لنا عرىلينلنراللينهرىلالنيالونميرالت يررريلنرىللالل ااارىلفلنرالا لفرىل ل

ن ليالتصهيضلتنتىل لمبىللق ل ميلالو ضعلتع رياملننهىللنو انل همىلمالونلمبع ل خ
نعررىلينلالقرررن الالميرررنتلا لزررلدةلي لال  رررةلاإلجن ي  رررةلنتقل هررىللناخايرررىل لووارررالنرررىلل
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تنز لنتع ليفلتنتةلناو ةلقر لتقرو ل  ررياملنرالالرنعلال فمر لنربلت ن ر هىلليفل
لنتع يقررىل لتلضررضلنتفاررنللشررميعلنياررنلنررىلل ميررالوال عمرر ل ذا لاللقرر لاررلات 

 ل ميرررلالووارررالالوترررىل لن عررر لرفعهرررىللل ررر لالقرررىل قل رررريلالعرررن للرررال همررر القررر
القىلص لنال اينلنالالل امي ملالال  ةلالعنليةالنهللنىللرنش  لوقىلملنرالن اءلهردال
العمررررعلاجل يررررعالونل مررررىللون درررررىلليفلاالتفىلقيررررةلنرررربل الاررررةلالعررررىلالاإل رررر ن لمبميررررةل

نترةلا ميننةلنزىلنعةلا   لل  لالع   لور لول ىلل ىلالنالا ا  لل لور للالتارلا نلت
 رر يمةل ىلن ررةل ل معررىلينملبمررعليفلقيىل ررىللوقرر سلا اىللرربلالقن ريررةلالمين ررةلنول ررغل
ا عررىلينلال يىلريررةلالنصررينةل اررع لالفن رر لا مي ررفلنررالق ررعلاجلىلنعررةلل ضررىل ةلوررلاتل
لل لالوتىل لن ردل لشرنحل ي ضىلويةلنتد ريعل عل  ةلل يىلالنلز للميعلنىللالتفم

ىل ةليفلالقرررن الالميرررنتلل ررر لوالترررل دللرر عغلا صرررا هىل لالقن ريرررةلونلنررر للهلالع رر
اآل ررةلالقن ريررةل يفلنررةلالوتررةمللنمسهررىللا   رر ليفلا صررهفلالشررن فلل رر ل وسلل

لل(1) عل قنةليجن ي  ةو.
ن ررىلالواللرر و لاجململلررةللرر زناءلناررضلشررىلنعللوتررىل ليجن ي  ررةل ا فررةل
لاررل ةلو ل ررفولل يرر لالارر دالنذلرر ل   ا ررةلن م ررىلهل واررالالقصررعالنقرر ل

لررىلدقلذهللرر ءليفليزررناءلنقىل رررةلن  ئيررةللررنيللرر دلحمرر ندلنررالالوتررىل اللرر و ل
نمبنن لاللق لظهن لو يةلالعمعلنضنن ةلي رهىلدلا ار منيليفلالاصرهيضل ىلتاربل

مليفل7جمىلهلال هنلليشمعللشن التنتةليجن ي  ةل ا فةلر هقهىلليفلن ه ل ق ل 
جللصرررل ةلهرردالال هررنل.ل رردل لقررل  لال منررةلقررنىلال هررنلنالاصررنيفلل ناررىلئ

                                 
مل الاةلالعىلالاإل  ن لمبميةلا ميننةالولاتفىلقيةلنشننملتقلتلتنتىل لنعىلينلالقن الالمينتلي لال  ةلاإلجن ي  ةل1 

لهرل.1048لنيلالنالاةلنزىلنعةلا   لل  لالع   لوالز ةال
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لىلنةلنبلالقيىلدللاع  علال نضلالنئيتلليشمعلو ضرىلملاخايرىل لو ضرعلا لفرىل لالردل
 ميالل هلوىلهلوالتقىللرعلال فمرةلالعنليرةالينرىلللرنيلا لفرىل لالردلا راعم  ل عر مل
يفللعررغلالوتررىل لا خا فررةلونلوالر هررنللرراللفمررةلل   ررةل مررىلل ررنل دلهنررىلليفل

يفل رل ةلو ل رفلولل ير لالار دلنهر للعغلا ن  ةللاللعغلا لفىل لنا عرىلينل
نررالرررلملالاررهعلا مانرربالن مررىللو رر فنىلل قرر لرشرر  ل ميررنةلالوتررةلنا شررننمللعرر ل

لت ا سلهد الا  ىللنيل ل
ا  ىلهلا نهل لالدهلرل د ليفل ل ةلول ل فلولل ي لالا دل  ن لولهل

لل(1) المي مانيل 
ل.لمل11  ل فل لل) ملك ي(    

 ين الكلمتين على النحو التالي : وقد وردت ترجمة معاني هات
1. Arberry   A noble angel 

2. Bell    A noble angel 

3. Daryabadi  A noble angel 

4. Jeffery   A noble angel 

5. Mir Ahmed Ali A noble angel 

6. Mirza    A noble angel 

7. Pickthall   Some gracious angel 

8. Sale               an angel, deserving the highest 

respect  

9. Shakir  A noble angel  

10. Yusuf Ali   A noble angel  

11. Rodwell  A noble angel  

                                 
و ل فوالنشننملتقلتلتنتىل لنعىلينلالقن اللملالوتىل لا خا فةل عىلينلولفىل لالقن الالمينتل لنال ل ة1 

لهرل.1048المينتلي لال  ةلاإلجن ي  ةالز ةال
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12. Zafrullah Khan   A noble angel 

لن ىلر لال فمةلا خاىل ةلنالق  نىلله ل ل
Some gracious angel .  

نر وررر لوالالوترررىل لا رررد ل ةلاتفقررر لتيعهرررىللتقن  رررىلملل ررر لوالا عررر ل
الونرررىللنرررالخرررىللفلهررر الءل قررر لa noble angelاإلجن ي  رررةل ررر دهليفلال  رررةل

 anالنونىللال ىلينل ق لا ت ىلا راعمىلهلل رىل ةللGraciousا اعمعلونومىلل  مةل

angel deserving the highest respectالنتيعهرىللالل فر للرىلل نضل
ت يتليفلاإلجن ي  ةلل  لنعىلالاللتقىل  للnobleنالل  هلل  لا ع لًىلنىلمل مي مةل

لالدهل ه لنالا اعمىلهلال ف لهنىللل  اللةلل  لنميىلرة ل رلىلنميىلررةلال شرنلا ع 
لنه لننت ةلا  ئميةليفل وهلالنالةل.ل

جنر لوالللdeserving the highest respectنيفلالع رىل ةلا خرنىل
ترر هلل رر لنعرر لاالورروادلنهرر للىللاررىل لاللترر دهلنعرر لو ررنتوللrespect  مررةل

Webster’sزررىلء ليفلنعمرر لنلاررول مررىللللnobleًررىلدلا داءل.لن  مررةل
(1)

 

ed., 1966)  
rd

(3 Internationalلن د للىل عىلينلالاىللية رلل
و خد لالمي مةلنرالال تينيرةلويرنل ىلرر لتعريل لرىل  ملونل ل ري ملونل

ل نشهل ملمثلتال  ليفلاإلجن ي  ةلوىتلوص ضلنعنىلهىلل وانىلمليفلصفىلت مل.ل
يررةل النمررنلي لاخل ررفملمثل معنىلهررىللوصرر مليفلال تينلrespectونررىلل  مررةل

تاررل  ليفلاإلجن ي  ررةلي ل النمرررنللعررنيلااللا ررىل لنالعنىل رررةم.لنلررلل زعنررىللي لال  رررةل
العنليةلنرمنرىللي لا صعلال  لهللمي مدلول نتلن ندلولللز رىللل الوقن لالصيغل

ياللوالهررررد لالوتررررةلهرررر لوقررررن لي لنعرررر للdignifiedال  ل ررررةلوررررىللقرررر لتميررررلال
                                 

لWebster Intenational, 3rd ed., 1966م1 
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لت هلل  لنع لو نتو.للونميندولو  نلنىل
  ع هررىللترر هلل رر لوقررن لا عررىلينللمي مررةلو ررنتوللgraciousونررىلل  مررةل

نيال ىلرررررر للعيررررر ةللنهرررررىلليفلوصررررر هىللال  رررررلهليذليالنعنىلهرررررىلليفلال تينيرررررةلوصررررر مل
وحم رررل لن رررىل ولمثلتارررل  لالمي مرررةللاررر هليفلاإلجن ي  رررةلل ررر لوالا لصرررل ل رررىلل

لو م للنصي  لنال ضعلاهلللنيواىلر ول.ل
لوقررن لالوتررىل لل معرر للPickthallىلل رر  ل قرر ل و نررىللوالتنتررةلنرر ت عرر ي

 Someل رر لل" ملككك يكك(   "القرن ينلننقرربلاخايىل رررىلللىللاررىل لتنتررةمل عرر لل ررىل ةل

gracious angleل.لل
لو ضىلمل هلل لالا د لل ي  لو ل فو لا  ىلهلال ىلينلالدهلن دليفل ل ة ونىل

ى  ََغلِب   ّللَّ  ٱوَ   ن لولهلاآل ةلالمين ةل ِ  ََعَ ۡمرِه
َ
لل(1) .م81 ل ل فل لۦأ

نلق لتلقفنىللقل  مللن لهد لاآل ةلالمين ةلرمناملالخا  لا وتنيلال رنيل
ليفلرقعلنعنىلهىللي لاإلجن ي  ةلنق لن د لتنتةلنع لاآل ةل مىلل   ل ل

1. Arberry  : God prevails in His 

purpose.  

2. Bell    : Allah is master of His 

affair.  

3. Daryabadi  : Allah is dominant in His                            

purpose.  

4. Jeffery   : Allah has the mastery over 

His affair.  

5. Mir Ahmed Ali  : verily God is predominant 

over His affair.  

                                 
لمل.1ما نزبلرفا ل ق ل 1 
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6. Mirza  : God Prevails in His affairs.  

7. Pickthall : Allah was predominant in 

His career.  

8. Sale  : God is well able to effect 

His purpose.  

9. Shakir  : Allah is the master in His 

affair.  

10. Yusuf Ali  : God hath full power and 

control Over His affairs.  

11. Zafrrullah Khan : Allah Has full power to 

carry out His design.  

12. Rodwell  : God is equal to His 

purpose.  

 وكانت اللفظة المختارة من قبلنا هي : 
Allah prevails in His command. 

ن   لاإلشىل ةلهنىللوالا وتنيلالد الرق رلالهردالا عر لي لاإلجن ي  رةلقر ل
وتعلالل  لوالضمريلاوىلءليفل ونن مل علدلل  لا رل للر لنزرعلنيال رىلاللعرغل

الاررربهلنالررنااهل ررننالوالاوررىلءلهنررىللقرر لتعررلدلل رر لو ل ررفولل يرر لا فاررن الن ررعل
لالا دل.

لرلنقرر ل ميررلالهررلل نيذالق  نررىللنررىللتررن اليليرر لالوتررىل لاإلجن ي  ررةلنررالنعرر 
لرل قرر لاخا فررلاليفلتنتررةلنعرر ل  مررةلوونررنولل رر لالنهررلل ا  زررضليفلهررد لاحلىللررة

لالاىل  
لل.affairs ؛affairل.لا اعمعللعغلا وتنيل  مةل1
ل.للPurposeل.لنا اعمعلال عغلاآلخنل  مةل8
ل.للCareerل  مةلللPickthall.لنا اعمعل1
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ل.للDesign  مةلللZafrullah Khan.ل مىللا اعمعل0
ن علهد لاال اعمىلال لاللت دهلي لا ع لالدهل فه لنال  مةلووننول

نالررردلنقررربلاخايىل ررررىللل يهرررىلللعررر ةللCommandل ررر لاللزررر لالررردهلت د ررر ل  مرررةل
لم1 لععلنالو هىلل و  ىل ل

يفللFacereاإلجن ي  ررةلنررال  مررةللaffairول.ل ع رر ل رر يعلا  ررىلهلدخ رر ل  مررةل
يفلالفنرايةالنه لت هلل  لنع لو عمرعولنصرىل لنعنىلهرىلللFaireال تينيةلنل

ليفلاإلجن ي  ةلولم مل ىل  ىلمولونلونهنيىلملوليفل ىللبلا ولاهل.ل
مبعرر لول قررلدلولونلول ضرربل قرر لزررىلء لنررالال تينيررةللPurpose .لونررىلل  مررةل

مثلبلهلنعنىلهىلللىلإلجن ي  ةلليصر ضلوهر  ىلمولونلو ىل رةولونللProponereونىلدل
لو نضىلمو.ل

يفلال تينيرررةلوقن قرررىلملل عنلرررىل ولنننهرررىللاشررراق لللCareerج.لن رررىلالنعررر ل  مرررةل
نهرر لترر هلل رر لوقن رر ولونلو رر يعولونلمبعرر لون رربلوقن رر ليفللCar  مررةل
لاحليىلةو.ل

  ص هىلل دل ليفلال تينيةلو ضبلل نةلل ر لالشر ءوللDesignدل.لونىلل  مةل
ل…لمثلصىل لنعنىلهىلليفلاإلجن ي  ةلوتصميمىلمولونلو صم ولونلوخاملوليخل

 معنىلهرررررىلليفلال تينيرررررةلولونرررررنلولمثلصرررررىل ليفلللCommandونرررررىلل  مرررررةل
اإلجن ي  رررةلوونرررنولونلولتقررر  نلنتررر لريلولنهررر ل ررردالا عررر لوقرررن لل معررر لا صررر  ل

لليةل.لل مي مةلالعنل
يفلال تينيررةلوصرر ملولوقررلىلنوقرر  لولنيفلاإلجن ي  ررةلل Prevailهرررل.لنتعرريل  مررةل

                                 
لمل.ل0ملا نزبلرفا ل ق ل 1 
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وصرر ضلنعنىلهررىللول قررلىلن ناصررنلولنلىللاررىل ل هرر لوقررن لل مي مررةلا صرر يةلنررالل
لDominusنرر  ملنالرردلوترر ليفلال تينيررةلنررال  مررةلل Dominate  مررةل

لو ايانو.للوهلوالاي لونلالن ولنبلل ليفلاإلجن ي  ةللاص ضلمبع 
للم ل للنىل للا ني لوالنل و ل ل ة لنا لا نة لنهد  ل خن لن ىلالم لضنلنىل نلل

َِبَٰت   ۥَل  لاإلراىلالونىلدلدقةلالقن النل  ا ل.لقىلهلا ل لل لنزعل  َعق  ِن   م   م 
 لل(1).م11 النل ل لۦَخۡلفِهِ  َوِمنۡ  يََديۡهِ  َبۡيِ 

 وقد وردت في ترجمة )معقبات( عددة معدان جداعت علدى النحدو
 التالي : 

1. Arberry  : attendent angels 

2. Bell    : doggers of their Footsteps.  

3. Daryabadi   : angels in succession.  

4. Zafrullah Kahn : a succession of angels.  

5. Mir Ahmed  : angels following one 

another.  

6. Mirza  : Pursuers. 

7. Pickthall : angels ranged. 

8. Sale  : angels initially succeeding each 

other.  

9. Shaker : angels following one another.  

10. Yusuf Ali  : angels in succession.  

11. Rodwell : a succession of angels.  
 وقد وقع اختيارنا على : 

attendent angels in succession.  

                                 
لمل.1ملا نزبلرفا ل ق ل 1 
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لهنىللق لرق لالنع لنلن لالنمنلي ل ا فلالوتىل لر و لوالا وتني
 نعق ىل ملل  لونز ل ا فةل  لىلدهىلللعضه لي لنعر لا  ئميرةلالرد ال اعرىلق لال

لينمرىللوشرىل لالر عغلي لنرىلل  رفللin sccessionلىلل يعلنالنهىل للشرميعلناارىللبل
ن مىللذ ن ل علالوتىل للattendentل لا  ئميةلنالاحلف ل فضعلا اخ ادل

ل.للangelsيفلوقيقةلا ننلن ئميةلل الا نانيلوالولا عق ىل لوله ل
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 ولهذا فقد أرتأينا أن هذه الترجمات قد تجمعها عبارة :
attendent angels in successionو  ررنلنررىللتانىل رربلنعهررىللل

هد لالوتىل لا خا فةل.لنر و لهنىللوالالنعلالقن ينل شريلي لت يرريلا  ئميرةل
الالصررعبللررعلنررالا ارراهيعليفلتعىلق هررىللن شررريليليهررىلللضررمريلترربلا  رررنل.لننرر

وصررنل ررعلهررد لا عررىلينلنيد ازهررىلل  هررىلليفلتنتررةلا عرر لنلميررال ميررالوالترر دهل
اإلشىل ةلي ل علهد لال الال ليفلاحللاش ليالل دلا نرنللرت لتضريبلا لفرىل ليفل
اخ لالشنحلنالافاريليفلنةلالوتةل مىللتفععللعغلالوتىل الا ننلالردهلقر ل

لل ي ل ه لنع لا لفىل لالمين ةل مىللجيبل.لل نل لالقىل قلنق ل ااعص 
نلع لاالراهىلءلنالال هنليفل ل ةلو ل فولل ي لالا دلظهرنلناضرهىلمل
ز يررىلملضررنن ةليلررىلدةلالنمررنليفلالل ررىلئعلالارر يمةلا لصرر ةلي لنررىللرنشرر  ل  رر ىل ل
لررر ةاللعرررعلنرررالو هرررىللورررر ل  ررر لنرررىلللررردهلنرررالزهررر لنضررراليفلال هرررنليفل رررل ةل

ال ىلالال  هلا ىلملن  ئيىلملياللوالالعقرعلنا نار ل شررياالو ل فولل ي لالا دلني
للضلحلي لور لالل ميالوال عام لا نءلل  لراىلئجلال هنليفل ل ةلناو ةل قملل
نرررال رررل لالقرررن الالميرررنتالنالاررر بلاآلخرررنلهرررللوال ارررىل لاهلللخررراعللمي رررريلنرررال
 لاخلصررىلئعلنررىللجيع نررىللرفميررنليفليلررىلدةلالنمررنليفلراررىلئجلوهلاررنلناصررعللرر لل رر

لو تلنقلال لشىلن ةلناميىلن ةلق  لاإلنميىلا.ل
نلىللا بل ق علاللصلهلي لو رةلرايمرةلشر  لن  ر ةللراللفمرةلناور ةلنرال
ولفىل لالقرن الالميرنتلن د ليفلوهل رل ةل ن رةال را لا نرنلل ينرىللوالرنمرنلو ضرىلمل
يفلجمرررىلال لالررر الال لناإلشرررىل ا لناال ررراعمىلال لن ررردل لا صرررىلو ىل لال  ل رررةل

 فمررةلا عينررةليفل ررىلئنل ررل لالقررن الالميررنت.لوهلوالا نررنل اررا  دلاخلىلصررةل ررد لال
د ا ةلنرمنةلمشلليةللميرعللفمرةل ن رةل.لن رناعنضللر عغلا ن  رةلا خرنىلت ىللرىلمل
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ق ررررعلاخلررررلضليفلوصررررعلالامنلررررةلالشخصرررريةلننررررىللت عهررررىللنررررالزهرررر ليفلال هررررنل
ملنالاقص لنالقرناءا ليفل ا رفلا نازربلناال اشرىل ا لنرالا اخصصرنيلناإلترىلل

لنالق علاجململلةلل  لنىللرالصعليلي لق علي  ىلل لل اهميي .ل
يفلتقن نلق ننىل لل نالاةلنول  لوو لا  ىلتدةلا اخصصنياللاللعغل

يفلتنتا ل عىلينلالقن الالمينتلجن ليفلل(1)نالا اعمىلال لل  لاهللل ل فلل  
ل  لاآل ة لن  م لو لال قنة لو ل 13 ل ة لنصفهة ل 82م لنوىلشية لاجلنةل77م للا م

لنل ل  لنزع لل  لقلل  ليف ِينَ ٱوَ النىل  وا   َّلَّ ب وا   َكَفر  َٰتَِنا  أَِب َوَكذَّ َلىئَِك  َي و 
 
 أ

ۡصَحَٰب  
َ
مۡ  نلَّارِ  ٱ أ ونَ  فِيَها ه  وىلشيا لل  لهد لاآل ةلالمين ةلليف٣٩ َخَِِٰل 

وهل رىل ل نويةملنهدالقلهلالل قلدلل  لل(Spiritual Fire) صفلالنىل لل اىلل
لدليعل.ل

لعىلينلاآل ةلرفاهىلل قلهل لنيفلتنتا ل 
But those who reject Faith and belie Our Signs, / 

They shall be Companions of the fire, /they shall abide 

therin. مل13 لال قنةل ل  
للا هلل  لالميفنل.للreject Faithر و لهنىللور ل ااخ دل

لا اعمىلال لل ة لوىل لالميفن ل مي مة لل  لنا   لونن لهل لنىللن مىل  ل منهىل
نَسَٰن  ٱ ق تَِل ل  هلل  لالاعمبليفلن علقلل لل لنزع ۡكَفَره   َما   ۡۡلِ

َ
ل١٧ ۥأ

ل ل17]ل تل  ل[ لهنىل للىللاىل لتميلا لل  لungratefulنتنتاهىل ل  ه لنىل لنننهىل ا
ل للنع لاهللليفلن علقلهلا ل ل  لنالميفن  قَۡرَيةّٗ  َمَثلّٗ  ّللَّ  ٱ َوََضََب اجلهلد

                                 
لمل.1ملو.لد.لحمم لحمملدل ىل الا نزبلرفا ل ق ل 1 



 15 

ۡطمَ  َءاِمَنةّٗ  ََكنَۡت  تِيَها ئِنَّةّٗ مُّ
ۡ
َها يَأ ا رِزۡق  ِن رََغدّٗ  فََكَفَرۡت  َمََكن   ك  ِ  م 

مِ  ۡنع 
َ
ِ ٱ بِأ ل.لم118 النهع للّللَّ

 هنا تكون ترجمة معنى " فكفرت " كالتالي : 
It ungratefully denied the favors of Allah.  

.لنررنا ل روز لdisbeliveونىللتنتةلول فننالولنالدلتلصر نىلليليهرىلل هر ل
ن  مرةلوصرهىل لنيالدلر للCompanions of Fireوصهىل لالنىل مللقلل ل 

يفلنضررملاىللل رر لا صررىلو ةلنالن قررةلياللواررىلليفلهررد لاآل ررةلترر هلل رر لواررىلل وهررعل
للthe fellows of (Hell) Fireالنررررىل ملنل رررر لذلرررر ل لاخايررررىل ل

لنالق  نىلل.ل
لنتعىل  لت ىل ك لقلل  لرفاهىل لاآل ة ليف ل وز  لور  ِ ٱوَ  نر و   ينَ َّلَّ

وا   َلىئَِك ...  َكَفر  و 
 
ل .ل  … أ ل13 ال قنة لم للر لينمىلللthose وز ل الد ام

ل لتميلا لوا لجيب لالصهيهة لا اخ ادللwhosoeverتنتاهىل لزلاا نب
whomsoeverلوويىلرىلم.لل

.لنل رر لذلرر لتميررلالتنتررةلthoseونررىلل لونلترر لمل يمرربلوالترروز للرررل
لنعىلينلاآل ةلالمين ةل مىلل   ل 

But whosoever disbelieve and belie Our Signs, 

those shall be the fellows of (Hell) Fire (in which)  

(or: where) they shall abide forever. مل13 لال قنةل ل .  

ل  ليفلقلل  لالناىلء لل  اهللل ل فلل  ليفل ل ة  يَۡسَتوِي ّلَّ ن ل د
ونَ ٱ ۡؤِمنِيَ ٱ ِمنَ  ۡلَقَٰعِد  لاآلللۡم  ليف لقلل  لرفاهىل ي  َل  ة  ّللَّ  ٱ فَضَّ
َجَِٰهِدينَ ٱ َٰلِِهمۡ  لۡم  ۡمَو

َ
ِسِهمۡ  بِأ نف 

َ
ل.لم37 الناىلءل للَدرََجةّٗ   ۡلَقَٰعِِدينَ ٱ ََعَ  َوأ
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مل قله ليالالرد الجيىلهر نال811ملنيفلصفهةل 210يفلوىلشيةل ق ل 
 Spiritualل نلاو لنورفاه لولم لد زةل نويىلملنالالقىلل  الننىلل ا  لل ي ل

rankرر ل مينترر ليفلوالالعرردا لنالنعرري ليفلاآلخررنةلونررناال نويررىلالنهررداللنهرردال   
 عيللىللضنن ةلواىللونرل ل رريلنىلد رةلونلواريةل.لونرىلليفلاآل رةلالمين رةل نرنا ل روز ل

الthose who sit at homeنعر ل  مردل القىللر ناملنل القىللر  امللر ا ل
 Thoseهرىلدللررلنا صرضلوال روز لنعر ل القىللر ناملوهلالرد الخت فرلاللرالاجل

who remainنلررلل نضررنىللالن  ررةليفلا رراخ ادللsitلعينهررىلل مررالا زرر ىلوالل
 هرر لوقرن لي لالصررهةلونللsit behindتضرىل ليليهرىلل  مررةلا اخ رفلنتميررلال

لي لا ع لالمينتل.ل
لالقيىلنة ل ل ة ليف ل خن ل نل دهىللل(1)ن ىله لالوتىل  لتضىل    مهن

ل لاآل ة ليفلتنتة ل٧ ۡۡلََص  ٱ بَرَِق  فَإَِذالشننام ل  ل7 القيىلنة نق لزىلء لم
لالوتىل لل مع ل مىلل   ل ل

Arberry   : but when the sight is dazzed.  

Bell   : when the sight shall be dazzled.  

Daryabady  : when, then, the sight shall be dazed.  

Mir Ali  :so when confounded shall be the 

eye. 

Mirza     : But when the sight shall be dazzled.   

Pickthall  : But when sight is confounded. 

Sale    : But when the sight shall be dazzled. 

Shakir   : so when the sight becomes dazed.  

Y. Ali   : At length, when the sight is dazed.  

                                 
لمل.1لىلدهلحمم للاىلليليىلسالا نزبلرفا ل ق ل لملد.1 
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Rodwell   : But when the eye shall be dazzled.  

Dawood  : But When the sight of mortals is 

confounded.  

Palmer  : But when the sight shall be dazed.  

Khan  : When the eye is dazzled.  

Asad  : But (on that Day) when the 

eyesight is by fear confused.   

Sarwar  : when the sight becomes confused.  

Mohd. Ali : when the sight becomes confused.  

Hameed  : So (inform him that) when the 

sight shall become confused. 

M.S. Ali  : when the eye is dazzled.  

Irving  : when one’s sight is dazzled.  

Zayid  : But when the sight of mortals is 

confounded.  

ونللنقرررعلارقارررملالي ل   رررةلل-نهررر للشرررننا-نهنرررىللاخا رررفلا وترررلال
وقارررررررررررىلدليفلتنترررررررررررةلالمي مرررررررررررىل  لالقاررررررررررر لا نهلترررررررررررنز ل  مرررررررررررةلولرررررررررررنىولي ل

Confoundedنه لت يتلمبع لوا ت مير ولونلووخ  ر ولونلوذه ر ولنذهربلل
نه لت يتلمبعر لو رن ول نراللdazedونللdazzled ن  ل خنلي لتنتاهىللي ل

ونلوالامعرررر ولونلوت لقرررر ولنارررررربىل ن رررر ل ىللررررنلي لتنتاهررررىللي لشرررر ةلالضرررريىلءمل
Confusedنهررر لمبعررر لوا ت ميرررر ولونلوتشلشررر ولونلوخ ارررر للرررنيلشرررريتنيلل

لdazzledخاررر ولننرررالذلررر ل  ررر لجنررر لوالوقرررن لالوترررىل لل مي مرررةلهررر ل  مرررةل
 ه لي لزىلربلداللاهىللل ر لاال ت رىلكلنالردهلهلبمرعللرنيلقيىل رىللا عر لالقن ربل

لَرررنمىولننرررىللتررر هلل يررر لنرررالاالر هرررىل ل هررر لنرررالشررر ةلالضرررلءلناخلرررل لنرررال  مرررةلو
لناال ت ىلكلت مبل ىللربىل.ل

نهرر للeye-sightونللSightناتفرر للعضرره لل رر لتنتررةلوال صررنولي ل
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مبفندهىلل.ليفلذا لاللق لجن لوالق ةلننه لق للeyeوقن لل مع لنالا اخ ادل
نل قررلدللشررنحلاآل ررةليفلشررملل  رررياملن رر ينللرر ل ضرره للررىل ع ليفل رر يعلا  رر ل لو

لاهرعلحمرعلوالفررىلءوليفللAt length اراخ دللY. Aliنرةلتنترةلا عر لجنرر ل
ننرررررىللشرررررىلل لذلررررر .لونرررررىلللButونللsoو ررررر ذاولن رررررىلالا زررررر  للررررر لوال اررررراخ دل

Dawoodقررررر ل وىلوال قررررر دلشرررررنوىلملونلتفارررررريامل رررررىلالا ن للررررر لنضرررررع ليفلل 
لاحلىلشيةلوينل قلهل ل

“But when the sight of mortals is confounded.” 

لصناوةليفلاآل ةلالمين ةللMortals مي مةل يال ىلالا ل ل عريل,الت  م
 هلل ضه للىل ع ليفل  يعلا  ر ل ل نرنا لنقر للAsad ىللذل لضمنيىلمل.لونىلل

لارربىل شنحلا ع ليفلنةلالنعلن قلهل ل
But (on that Day) when the eyesight is by fear 

Confounded.  

ننرررىللهرررلللرررنيلا قرررلاسلهرررلللBy fear رررىلالهررردالالشرررنحللمي مررردليذالل
 informنارراخ نىلمللررنيلقل ررنيللS. Hameedاحللاشرر ل.لن رردل ل ا عرر ل

him ن نه لللZayidعلذل للىللاريلل  لخالا للل Dawoodلًىلنىلمل.لل
لنق لنقبلاخايىل لال منةلل  لوقن لا عىلينلل نعلالشن فلنهلل 

“When the sight shall be dazzled” 

نهنررىللجييرربل  لالعرر ةللررال رر اهلالميفررىل لنشررميه ليفل ررلدلالقيىلنررةال هررلل
اليلدلالدهل ربىل ير لال صرنلونلتشرخعل ير لا لصرىل لن  مربلال صرنلنرالالردهلهل
ناخلررل لنال هشررةلناال ت ررىلكلنلنرر نىلل رر  لذلرر ل ع رر لالميفررىل لوررر ل ررلدلالقيىلنررةل

لقيىلنرةل يا ربلذلر ل ربىلال صنلهنىللتا ع لل نىل لوخنىلوىتل لقنلال لنهرىللليرلدلا
والخارررفلالقمرررنلن مررربلالشرررمتللرررىللقمنلن اارررىلءهلالميرررىل نلي لو رررالا فرررنلنرررال
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لالعدا ل هللهىلل لاللحمىللةلناللنهن لل .ل
نتناىل لا نءلالردهللر ل نلرةليفلتنترةلنعرىلينلالقرن الالميرنتالحلمرىل لنرال

ىلنررررعلالاشرررلىلنالن  ررررةلاجلىلحمرررةليفلوال ااررررنىللىل ن  ررررةلي لتيررربلا وتررررنيلني ل 
لالقن النلميالل  للميتلنىللقىلهلالشىللنل ل
لنىللوضي لالعيشلللالل اهةلا نع

هنررىلل ميررالوالرقررله لنررىللوضرري لاللقرر للررلالل   ررةلالعمررعل.لنويررنليالل
اجملرررىلهلالل ااررربليفلال هررررنلل خرررلضليفلنارررىلئعلوخررررنىلنالاعرررنضلورررىلللىل ن  ررررةل

نضلالرنئيتل ا  اف ل د لا ن  ةليفلاللق لاحلىلضنلننرىلللنضراهىلليالل لرنيلال ر
نالنشننلنىللنالدهل ه  لوقيىلملي لتقلتلتنتىل لنعىلينلالقن الالمينتلي لال  ةل
اإلجن ي  ررةلنيالوخارر لالمي ررريلنحنررالنررنه للرر لشرر ل ىللميمررىلهلهلللنورر  ل رر هىلر ل

لنتعىل النزعَّلنالالل اهل.ل
رررروكلا ن  رررةللارررربل رررل لالامنلرررةلونلل اعرررنضلورررىلللشرررميعلنيالال ميرررال

ل عل  نعلوال ميلالناضهىلم.لنفص ملننعىلملل م
وه لا ه ا لنا  ميىل لالعىلنةليفلنشرننملتقرلتلتنترىل لنعرىلينللالقرن ال
لولهليل ادل   لناميىلنعللأللفىل لالعنليةلاللا دةليفل اىل ل المينتل ىلر لتنصبي
اهلللننىلل قىلل هىللنالولفىل ليجن ي  ةليفل ا فلالوتىل لا لزلدةل رداكالل  لحنلل

ال فررر لنا لضرررلملونلالارررل ةليخل.لنهنرررىللرعررريلنرررىلل قىلل هرررىللل ارررهعل يررر لالنزرررلملي 
نليتلنىللجيىل  هىللن ا لذل لنبليل ادلنعم لنفهنسللأللفىل لنا عىل ريلاإلجن ي  ةل
ا قىلل رررةل لفرررىل لالقرررن الالميرررنتلننت رررةلهمىلئيرررىلملنررربلذ رررنل قررر لاآل رررةلنا ررر لالارررل ةل

خىلصررةلت عررىلملم.لنو ضررىلمل ررا ليلرر ادل هررىل سل1ن قمهررىلل مررىللزررىلءليفلا  هرر ل قرر ل 
ل ممىلال لال الليةلونلا لضللىل لا خا فةلنو ضىلمليل ادل   لنلز لآل اءل  رىل ل
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لا فاررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن النوئمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررةلال  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررةلالعنليررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررةل
لم.ل8 مىللهلليفلا  ه ل ق ل لل-ل ةلالقن الالمينت-

لاالهامىلدلا  ربلل  ليل ادلتنترةلز  ر ةل عرىلينلالقرن ال  دل لارصبَّ
ع لنرررررىل لا ارررررلا نةليفلال  ررررر لا شرررررىل ليليررررر ليفلالميرررررنتليفلونهلا نرررررنلنيفلضرررررلءلا 

لم.ل2ملن ق ل 7ا  هقنيل ق ل 
ن رررىلالوال لرررر لجلرررىلالارررنلناعررر دةلالاخصصرررىل لنورررريملل رررىللاخايرررىل ل
ا لفررىل لنالع ررىل ا لاإلجن ي  ررةلا نىل رر ةلنا قىلل ررةلل معررىلينلالقن ريررةلالمين ررةالننررالمثل

ل منررةلالعىلنررةلوررنيلخت  نهررىلللشررميعلنفهررنسليفلنورر ةلب يررعلال يىلرررىل لمبررىلل اررمضل
ال  ءليفلالوتةلل معىلينلا وزىلملنىللتنا لننىل  ىلملل مهمةلنو ضىلملل  اعىلرةل رىلليفل
ا ناوررررعلالاىلليررررةلنررررالال  ا ررررةلنال هررررنالن ررررعلتميررررل النعمرررر لنفهررررنسلورررر  نل

للأللفىل لالقن ريةلننعىلريهىللنال الال لا خا فةلننىللشىلل لذل .ل
 يررعلن ررعلنشررننملتقررلتلن مررىللهررللاحلررىلهليفلالاعىلنررعلنرربلوهلنشررننملز

تنترررىل لنعرررىلينلالقرررن الالميرررنتلي لال  رررةلاإلجن ي  رررةل ررر الال منرررةلنضرررع لرصررربل
لينيهىللا  ميىل لالعىلنةلنا ه ا للاهقي لن علهردالالعمرعل نضرىلمل ئيارىلمالياللوارىلل
يفلاللقررررر لرفاررررر ل ىلرررررر لتننررررر لي لوال ررررريلعرررررىل املوخرررررنىلزىلر يرررررةلنذا لرفررررربل

ل لنزعلوال ميلالهدالالعمعل ىلبةلخرريلنلن رةللل ما منيلن ىلالا نعليفلا ل 
 نهىلجلل مر لور  نلل  هرنليفلجمرىلهلتقرلتلالوترىل لا خا فرةلا لزرلدةل عرىلينل
القن الالمينتللىلل  ىل لا زن يةلوينل را لالاقرلتلل ر لو رتلنلضرلليةلنفصر ةل
قرر  لاإلنميررىلالنرربلا خرردليفلاحلارر ىلالووىل رريتلا ارر  لالعررن لن همرر لنتفهمرر ل

لالدهلور هلل  لا صاف لل ي لو ضعلالصر ةلنالار دلل ارىلاللرن للمياىل لاهلل
. مرررىلل رررىلالنرررالا نزرررللو ضرررىلملتررر يفلا خارررىلءلالارررىللقةلنتررر ا كلنرررىللقصرررن للنررر ل
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لالوتىل لا لزلدةلل معىلينلالمين ةل.ل
نيل ادلن علهرد لا عرىلز لالعنليرةلناإلجن ي  رةليفل الناور ل ريميلالللررىلمل

 دلننصررر  املخصررر ىلملنلررردلىلملل مع لنرررىل لناللشررر للميرررعلنرررال مياررربللرررالاإل ررر
لا صنفةلنا اام ةلو ىل ىلملنالالقن الالمينت.ل

ناللخفرر لل رر لا ررنءلوالن ررعلهرردالالعمررعل ررل ل رر دهلوامررىلملي ليزررناءل
ل ةلد ا ىل لل  لنارالىلال  ا رىل لالع يرىللنا اق نرةليفلهردالالنارىلىلالردهلالل

فلالاخصصرىل ل رلاءل نضبلنعين لقمللنرىللدانر لاحليرىلةالن ميرلالذلر ليفل ا ر
يفلذلرررررررر لال  ررررررررىل لونلالنررررررررلاو لاالزامىلليررررررررةلونلالع ررررررررلدلال هاررررررررةلنالاا يقيررررررررةل
ناإلوصرىلئيةالي ل خررنلذلر لنررالالع ررلدلنا عن رةل.ل مررىلل نررىللرنزرللوال ميررلالهرردال
العمرررعلو ىل رررىلمليفلتل ررريبلدائرررنةلا ررراعمىلهلنوررر ةلب يرررعلال يىلررررىل للعمرررعلنعرررىلز ل

الا صررا هىل لنالنزررلمليليهررىلليفلتنتررةللىلنررةلتميررلالل ميررةلنتقنيررةلنذلرر للاخرر  
لم يرررةلالوترررةل رررلاءمل عرررىلينلالقرررن الالميرررنتلونل هلتنترررىل لوخرررنىل مرررىللو ررر فنىلل
تاوشرر للررىللقن الالميررنتلنهنررىلل ميرررالوالرشررريلو ضررىلملي لينميررىلالي زررىلملا لفرررىل ل
العنليرررررةلالاقنيرررررةلي لوصرررررلوىللا عنل رررررةليفل ارررررىل لاهلللالع  ررررر لننرررررالمثلا ررررراخ  ل

تقنيةلوقن لي لل ةلالقن الالمينتلنلنضلهرد لل ر لاجملرىلنبلنصا هىل لل ميةلنل
العنليرررةلا هامرررة.لن اارررهعلنوررر ةلب يرررعلال يىلررررىل للم يرررةلت ل ررربلا صرررا هىل ل
لرليجن يرر همل يجن يرر هل ل- خا ررفلالاخصصررىل لنل رر لالررلزهنيلا ا ررللنيل لررن 
للررن م.ل مررىلل ميررالا رراعمىلهلا لفررىل لا خ رررةليفلباررنيلالوتررةللملنررىلملنباررني
ن ىلئعلت   تلال  انيلالعنليةلناإلجن ي  رةلنتارل نلو ر ل لالوترةللاهارنيلرلليرةل

لاإلراىلجلنا ىلدةلومم .ل
 ىلر لال منةلتنزلل يمرىلللرللبقر لل مشرننملالنمرىلحل،ميربلتفنلىلتر لوال
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 اررررىلل لا نررررراجلل مرررررىلءلا اررررر منيليفليصرررر ا للعرررررغلاإلرارررررىلجلاإل ررررر ن للىلل  رررررةل
لابلتاع  لمبلضللىل لي  نيةل ا فةلن ع لاإلجن ي  ةلل  لهيتةل اي ىل لونل 

لرشنلال للة.ل 
لقصعلا قفىلهلجلميبلا لمىل .ل 
لا ن لالاىللقةلننىلل ل ليلي لننىلله لتا عىل لهد لا ن لاآلا.ل 
ور يررىلءلاهللللرر لنزررعلن ررريه لننررىللزررىلءللررنه ليفلالميارربلالاررمىلن ةل 

لا خنىلنياالةلالش هىل لا  نضةلالدل ننزهىللول اءلاهللللال رريه 
لاجل ي ة.ل

ن ررريلذلرر ل  ررريلنررىللالل اارربلاجملررىلهللررد ن لننررىلل ارراايبلاحلىل رررل لوال
ل قلدلل ليفلنقانىللاحلىلضن.ل

 مررىلل نررىللرامررضليفلا رراخناجلنررىلدةلل ميررةلننىل رر ةللىلل  ررةلالعنليررةلنن  هررىلل
لىلل  ررررةلاإلجن ي  ررررةللارررر  لا رررر ا سلل ررررر ل ا ررررفلناررررال ىل  ل ميررررلالنصررررر  هىلل

لنننه هىللالقن الالمينت.ل
 ميىل لقملحلتلا بلنشننملتقلتلتنتىل لنعىلينلالقرن الالميرنتل ىلر لو

ي لال  ةلاإلجن ي  رةالن ىلرر ل نلرةلن مرنةلل ميرىلملن نويرىلم؛ل رنهالنهمرىللتع منرىللنرالل
 اىل لاهلللل لنزعلرمعلر ن ليفلدائنةلاجلهعلا ا  النرقفلونىلدلهدالالميارىل ل

نخشرر لواللاجل يررعلنلقررفلالنه ررةلناخلررل لنلميررالي لنررىتل مررعل ررعلننررىلل اهيررب
ل   لل لل ليفلن علهد لا لمىلهلاجل ي ةلالدلتاع  للىللقن الالمينت؟ل

نق لن قنىللاهلللنبل الاةلالعىلالاإل  ن لناجلىلنعةللا يلا شننملنوىلر ل
هرررررلق ررررعلوال1044/لل1133 ررررىللةلا رررري دلل مشررررننملنتميلررررر لال مررررىلاللررررىلدل

لت لم لالنالاة.ل
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افارررررريلالقرررررن ينلالميرررررنتللعررررر لذلررررر لرىلقشررررر لال منرررررةلب  ررررر لنصرررررىلد لال
نا عرررىلز لالعنليرررةلالررردل ميرررالالن رررلالنالنزرررلمليليهرررىلللنررر لب  ررر لوصررر ضلا عرررىلينل
لأللفىل لنالع ىل ا لالقن رية/لنذل لًهي املل  هنليفلتقرلتلتنترةلنعرىلينلا لفرىل ل
نالع ىل ا ل.لننز رىللوالوهر لا نازربليفلهردالاجلىلرربلب  ر املهرلل زرىلنبلال يرىلامل

لررالزن ررنلالاررربهالن رردالوقررلاهلل مررىلءلالقررن النال  ررةليفلت ن ررعل  لزعفررنلحممرر ل
اآل رررىل النل رررر لا خررررعلنررررىللون د لالقررررنقأللصررررىلوبل اررررىل ل اجلررررىلنبل وميررررىلدل
القن املنا لل  لصرىلوبلتفارريل  نحلا عرىلينملن رريه لنرالا فارن الا عرنن نيل

اىل لنذل ل ض مللالننازعةلن للال لا لفىل ليفلنعىلز لال  ةلالعنليةلل ءامللمي
ل تىلجلالعننسليفلشنحلالقىلنلسملنل لاىلالالعن ملن ري ىلل  ري.ل

ن مىللو  فنىلل  النالوه لالعلانعلا ا للةللنمرىلحلوهلنشرننمللاقرلتلونل
تصهيضلتنتىل لنعىلينلالقن الالمينتلي لال  ةلاإلجن ي  ةلرلونلوهلل ةلوخنىلرلي ل

اصررررفلالعمررررعلزىلررررربلالعمررررعلاجلمررررىلل الوالتعارررر لالقررررلسلل ىل  هررررىللمبعرررر لوال 
اجلمىلل للىلجل  ةلنالاعىلنالنااللامىلدلا  ربلل  لا اخصصنيل عليفلوق  لوىتل
جنيلعنةللمعلز يعلنتع لالفىلئ ةلل ر لا ار مني.لنل ر لذلر ل قر لرمنررىلللعرنيل
االهامىلدلي لالشعبلا افنلةلل مشننمل اه  ر لا عرىل ريلال  ل رةلاخلىلصرةللىلخايرىل ل

ىلي لشررررنحلا فررررندا لنالاع ررررريا لناللورررر ا لولفررررىل لالقررررن الالميررررنتلنالرررردلتااررررنل
ال فميةلنالنهل ةلنالع ىل ا لننىللشرىلل لذلر الللللللللللللللل ميرىلالواللون رعلي ل
ووررر لا  رررىلتدةلا اخصصرررنيليفلال  ل رررىل لوال عررر لن قرررةللمرررعلبررر دل رررعلذلررر ل

ل(1) م.1 ن ه ل ق ل

                                 
 ( .3(أ. د. علي مجال الدين عزت، املرجع نفسه رقم )1)
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النشرع ةلوخررنىلوررىللذا لا  يررةل ىلررر لشرع ةلالافاررريللىلل  ررةلالعنليررةلننرر
ونهىل ل اربلالافارريلا ارلا نةللاارىلل لا روز لل ر ل هر ل رعلداللرةليفلوهل  رةال
ن رر يتلهرررداللررالقن ررر لا  رراىلذلا اخصرررعليفلالاررريةلنال قىل رررةلاإل رر نيةلايرررنل
  امللشنحلتفاريل عل  ةلن عل ل ةلي لزىلربلنىلل ميالوال ر ندلجلرىلالالوترةل

ل لن هرر لن خررعل ررن بللرر لنررالشررننوىل لل ممررىلال لال الليررةليفلالقررن الالميررنت
ل ممررىلال لال الليررةلن رردل لنررلز ل هرر لنررىللهرر  ليليرر ل  ررىل ل ررل ةلو ل ررفول

لل(1)م.7ملنن ه ل ق ل 0ل ي لالا دلن ه ل ق ل 
ونررىللالشررع ةلال ىلل ررةل هرر لتاع رر للرر ن لاللورر ةلالاه ي يررةليفللم يررةلتقررلتل

.لنقرر لالوتررىل لاإلجن ي  ررةل عررىلينلولفررىل لالقررن النذلرر للررالقن رر لاحلىل رربلاآل 
ق َّدلو راىلذلاحلىل ربلاآل لتصرل  ليفلدن لاللور ةلالاه ي يرةلن يرفلوالاحلىل رل ل
ل لش الويلهليفللم يةلتنتةلا عىلينلويرنليرر لي لزىلرربلورر لخر الا ع لنرىل ل
اخلىلصةلل لفىل لالقن الالمينتل هللو ضىلمل عر لننزعرىلمللميرعلنروز لننصر  امل رن عىلمل

 لالمين ةليفل اىل لاهلللل لنزعلنال يمىللور لال اقىلءلا ع لنىل لالضنن  ةللأللفىل
ليفلذا رررنةلاحلىل رررل ل س  لخرررىل   س   رررل لخ صرررعللميرررعللفمرررةلل ررر لوررر ةلن رررف 
ن رر نال يرر ل ررعلنررىلللرر لل قررةللررىلل ف لا ا ررل ل.لنقرر لقرر دلا  رراىلذلا اخصررعل

ننررىلليالل(8)م.2ومنلذزررىلمللررالوفرر لن ررفللفمرر لون رر ونو نتو.ل ن هرر ل قرر ل
 يررعلوررىتلجيرر لرفارر ليفلشرر فلنوفررةلل  رر ءل ضرربلا ررنءلرصرربللينيرر لاورر  لالن

ن ا ئىلملللضبلخاةل ريلونلقن قةللمرعل ارريلل ر لننلاورىللن ىلرر لقن قرةلالعمرعل

                                 
 ( .3(أ. د. عبد املنعم أمحد تعيلب، املرجع نفسه رقم )1)

لمل.1مو.لد.لل  لو م لنل  الا نزبلرفا ل ق ل 8 
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ليفلا شننملتا خعل يمىلل   ل ل
 طريقة العمل في المشروع : 

 ا لا اعناضلتيبلالوتىل لا الا نةل رداكلوهلق يرعلو لربللشرنةل رنةلن رىلال م1
لا نلننهىلليفلنميا ىل لالعىلال لشرنناملتنترةلل  لو لل منىللوينداكلوالا ا

تقن  ررىلمل.لنلررىللا بلنيفلخرر هلهررد لالفرروةلالال  ررةلاللرر لوررر لظهررن لتنترررىل ل
لوخنىل  نادلختا فلزنايىل  لنا ىلهىل  لنقنائ للم ه .ل

 ا لتفن غلالوتىل لا خا فةل عرىلينلاآل رىل لالمين رىل ال رعلل رىل ةلل ر لور ةل م8
ذجلا نا ررر ل.لنتعررر لهرررد لاجلررر انهلننزعرررىلمليفلزررر انهلخىلصرررةل مرررىلليفلالنمرررلل

ل ميىلملل  ىلو نيلنالقىلئمنيلل  لا شرننمليفلاجللارربلال  نيرةلنال  ل رةلا افنلرةل
ن رررىلالنرررالالضرررنن هلختررر  الهرررد لا رررىلدةليفلاحلىل ررربلاآل للرررىلل  انيلالعنليررررةل

لناإلجن ي  ة.ل
 لتفن غلنلز لنالق علو ىلتدةلناخصصرنيليفلالافارريلنال  رةلالعنليرةل نهرىل م1

الافىل ررريلالعنليررةللاررل لالقررن الالميررنتلل رر لصررل ةلزرر انهلً ررعل ررعلصررفهةل
ننهىلل  ةل ن ةل.ل ننا  لمنلذجالن دالقىلئمةلل ه لننازبلالافاريلالردلالامر ل

لل يهىللال هنم.ل
ترر ا سلو زررضلوقررلاهلا فاررن النررالق ررعلال منررةلالعىلنررةلليررا لل رر لضررلءلذلرر ل م0

لن اررررمللورررر  نلنناميىلنررررعلترررر ا سلالوتررررىل لاإلجن ي  ررررةلنرررربليلرررر ادلتفاررررري
ل الا بلنبلال هنل.ل

 ل علي ل رعللضرللتنترةلنعرىلينللعرغلالارل لونلاآل رىل لق رعللنضرهىللل ر ل م7
لال مىلالالعىلنةللا ا  هىللتىلليىلمل.ل

 ا للع لذل للق للقرىلءا لنز ارىل لنل رعةللار ا سلا رىلدةلا عر ةليفللنرلدل م2
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لهلونلملل الصررررعلي لاتفررررىلىلتررررىلل لل رررر لاخايررررىل لونالهررررىلللررررىللق 0ال1ال8 
لت ن الل  علوىلل ميلالوقن لي لالنعليفل و نىلل.ل

للررر لالع رررىل ا لاإلجن ي  رررةل م7  رررا لتررر ن الشرررننحليفلاحللاشررر للالضررريضلنرررىللالترررفم
ا قىلل ةليفلذ عل علصفهةللااهعلل قىل قل همهىللنا ايعىل ىللل نالوال ق بل
الصفهةلن دال اعن لالقىل قلل ر ل  اءللعرغلا فارن النا فميرن النا وترنيل

لهد لاحللاش ل.لنال
تعقرررر لز اررررىل لوخررررنىلالوقررررىلملل قيررررىلدلمبنازعررررةلاىلئيررررةلل وتررررىل لاإلجن ي  ررررةل م2

ل معررىلينلا خاررىل ةلننررالمثللنضررهىللل رر لرررىلققنيللىلل  ررةلاإلجن ي  ررةلنررالوه هررىلل
لإلضفىلءلال ماىل لا   لليةلا خريةلل  لالايىلىلاإلجن ي هل.ل

ا ميننرررةلإللررر اءلل رررا لي  رررىلهلالارررل ةليفلشرررمي هىللالنهرررىلئ لي لاحملميمرررنيلمبميرررة م3
اآل اءلننزهرىل لالنمررنلنترر ن ال ررعلذلرر ليفلاحللاشرر ل ررلاءليفلالوتررةلذا ررىلل
ونليفلنرررىللهرررللنرررد عليفلصرررفهىل لالوترررةلمبنرررر لةلشرررنحللنررر لاحلىلزرررةلا  هرررةل
لرررردل ل.لنلعرررر لالاهميرررري لتاارررر  لال منررررةل ررررعلذلرررر لإلزررررناءلنررررىلل ميررررالنررررال

 لاجلهرررىل لتعررر    لننرررالمثلي  رررىلوىللنرررنةلوخرررنىليفلشرررميعلارررىلئ لحمميررر لي
لا ا نلةللىلجلىلنعةلاللامىلدهىللنالق علالنالاةل.ل

 رررا للرررنيلالفينرررةلنا خرررنىلاالزامرررىلملا ل ررربللرررنيلولضرررىلءلال منرررةلنجلنرررةل م14
لاحلمي لنالاهميي للا ا سلاللضبللىللافصيعلنلا ىلدهلنزهىل لالنمن.ل

لتقررررررلدلالنالاررررررةللعررررررنضلنررررررىلل ليجنررررررىلا لن ىلصررررررةلوزرررررر اءلول ونوت ررررررىل كول م11
ا ا منيلإلل اءلالنوهلن ىلالنفننضىلملوال ا بلنرالنوقر لمسبولل  لل مىلءل

ال منررةلاالزامررىلمللرر عغلهرر الءلالع مررىلءلنيزررناءلو ررةلتعرر    لنا للررةلنهررلل
ا ننلالدهلال ا للالقفلا شننملًىلنىلمللع لزه لنضالوخدلننىللنىلل قىل  ل
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لا  لعةللشنللىلنىلملناص ةل.ل
 رعلالنالارةلي لن مىلل ىلر لاخلاةل ق لا وضنىلللعر لالامرىلدلالعمرعلوالتلل م18

جممرربلا  رر ل هرر للا ىللررةلا زرر اءلا خررريةلا   ررنلترر انالمللررنيلا ارر منيليفل
ص   لن ىلصةل ريلالنىلققنيللىللعنليةالنلنرىلءملل ر لالفقرنةلاحلىلد رةللشرنةلهنرىلل

لتلقفلا شننم.
نلعرعلنرالولرنالنرىلليفلهردالالعمرعلورر للمرعلترىلل ل ضر ل ترىل ليفل  ررريل

نيةلنالع ميةلناإلجن ي  ةلنيال ىلال عللضلل قلدلنالالاخصصىل لالعنليةلناإل  
لافن غللعغلالال لنتنتاهىللونلوز اءلننهىللمبفند لياللوالال مىلالالعىلنةله لالدل
تقنلنتنقضلنتعام لالعمعللع لا ر انال لنا نىلقشرىل لن مبرىلللعر ةلز ارىل للشر ال

ل ر لرقاةلناو ةلونلداللةلناور ةلننرىللشرىلل لذلر لي لوالجيمربلتيربلا لضرىلءل
المي مرررررىل لنا لفرررررىل لناجلمرررررعلا خارررررىل ةلق رررررعلالا ىللرررررةلني  رررررىلوىللل منرررررةلاحلميررررر ل

لنالاهميي ل.ل
ن ىلالوالون علي َّلشخصيىلملتنتةلنعىلينل ل لنافنقةلنل ر ل ر يعلا  رىلهل
اللاحلصنلوز اءلنال رل ةلوال قرنةولنوخرنىل ىلن رةلن رعل رل لوالق ر ولوناجملىلدلرةلول

نةولنلوا ر  نولنوا  نرعولنلونالردا  ىل ولنلنلوولنلوالفاضولنلوالاهنتولنلوالقيىل
والرررررنماولنلوا رعرررررىلدولنلوالنرررررل ولنلوالقصرررررعولنلواحلرررررجولنوزررررر اءلنرررررال رررررل ةل
و ل فولل ي لالا دلي لزىلربلاالشواكلنبلال مرىلاليفلننازعرةل ىلنرعلالقرن ال

لالمينتللصفدلال ىلونلالنئيتلل مشننم.
ل ىل لا عررر ةللررردل ل ىلررر للم يرررىل لالافن ررغللىلل  رررةلاإلجن ي  رررةليفلالميشرر

ن دل لالافن غللىلل  ةلالعنليةل ىلل قىللعلا لفىل لاإلجن ي  ةلنقناءةلالافىل ريلا  خصةل
نالق رعلا اخصرعليفلال منرةللرال رعل رل ةلن رعل  مرةالوقرلهل ىلرر ل رعلهرد ل
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اخلاررلا لنضررنيةلنلميررالا ررنءل قررفلوررىلئناملنشرر نهىلللنرر لاخايررىل لال فرر لا نىل رربل
نةلننضىلهىلةلا لفىل للعضهىللل عغلالخايىل لا رابلناللنيل علالوتىل لا الا 

ننهرررىللونلنضررربلال ررر  علورررىل.لرعررر الل ررر لقررر  لزهرررلدل رررعلا وترررنيلنازاهرررىلده ل
نىلاال لا لفرىل لالمين رةلً رعلول رىلاامل رىل لونىلنهرىللالعقرعلنالفهر الننرىلل ع ر لت ن  ر ل

لياللاهلل.ل
نلرررةل ىلرررر ل نلرررةلن يترررةللىلحلمىل رررةلناإل رررىل ةلإلجنرررىلالشررر ءلنرررىلال ىلرررر ل 

 نويةلنذهنيةلشىلقةل اع  لننهىللاإلراىلاللم  لنق ةلوي ا لنخل ر لنرالاللقرلمليفل
ا خاىلءلل نالقص لنن لننىللق   لالعمعليفلا شننملياللن ىلالليفلذهيلالقرلهل

ل…ل" ه"لى ني تا  ت(زقول "ا   ل  ل
ق  ر للىل همررةلالمين ررةلالردلوريارر ل لن نرر ل  رىلق لالرر ن ءليفلا شررننمل

زه هليفلخ نةل اىل لاهلللالمينتل تلصعلي لو ضعلنرىلل الصرعللولدهلقصىل ى
يلير للق رر لال شررنهليفلالوتررةلل معرىلينلنالشررنحلنيفلاخايررىل لال فمررةلالصررهيهةلونل
يلرر اوىلليالتعررد لن ندللفمررةلننىل رر ةليفلوهلنررالالوتررىل النولررلدلدننررىلمل تررد نل
لنرررررررررررررررررررررنا لننرررررررررررررررررررررنا ل  مررررررررررررررررررررردلون ررررررررررررررررررررر ل رررررررررررررررررررررنتولناآل رررررررررررررررررررررةلالمين رررررررررررررررررررررة

 َى  لِببب  َغَ  ّللَّ  ٱو ِ  ََعَ ۡمببرِه
َ
 ررل ةلو ل ررفولل يرر لالارر دلناخررا  ليفلل ۦأ

ا وتنيلوىلل مىللهللنلضض.لن ن لوويىلرىلملوشعنلل ر لق لرضبلنعيريلنلميرالال
 نف لصربه.لوقيىلمل ىلال ناىلليلشعل لخف للىللاعىلدةلنال  ارةلنوررىللوصرىل ملرفار ل

الهدالنربلنزرلدل ز لال ف لالصهيضلا نىل بلونل ز لال   عليالتعد لا نه
الافىل ررريلا  ارراةلبرر لو رر  نىللننزررلدلا نازرربلا خا فررةلالعنليررةلناإلجن ي  ررة.لوقيررىلمل

ا ۡۡلَۡحبر  ٱ ََكنَ  لَّوۡ  ق ل ص ىلا ل لل لنزع ِ  ل ََِكَِمَٰبتِ  ِمبَدادّٗ  نَلَفِبدَ  َرب 
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ن َقۡبَل  ۡۡلَۡحر  ٱ
َ
ِ  ََكَِمَٰت   تَنَفدَ  أ ا ۦبِِمۡثلِهِ  ِجۡئَنا َولَوۡ  َرب  ل ل١٠٩َمَددّٗ  الميهرف

ل.لم143
ن نرر لو  رر لحلررىلهلا وتررنيلاآلخررن الالررد الوخنزررلالالوتررىل لا خا فررةل
َلاللنق ل ىلرر ل نه لجيىله ناليفل  يعلاللصلهلي لال ف لونلالمي مةلا نىل  ةالام
ق يعرةللم نررىللتقررلتلالوتررىل لاإلجن ي  ررةل عررىلينلالقررن الالميررنتلوهلاخايررىل لا صرر ضل

 لا لزلدة؟لنهلللمرعلز يرعلناللشر الناللخ رللنرالنا رابلناللنيلالوتىل
تعرربلنضررن لنوررريةلنتاررىلؤهلنزهرر لنازاهررىلدلي ل خررنلذلرر ل مررىلل لصررفلوهل

َٰلِببَك  َوِف  للمررعل ررىلاللرر لشرر اللمياررىل لا ررل للرر لنزررع  فَۡلَيتََنببافَِ   َذ
ونَ ٱ َتَنَٰفِس  نمل82 ا اففنيل لل٢٦ لۡم 

َ
نَسَٰنِ  لَّۡيَ   َوأ  ٣٩ َسَعَٰ  َما إِّلَّ  لِۡۡلِ

نَّ 
َ
َٰه   ث مَّ  ٤٠ ي َرىَٰ  َسوَۡف  ۥَسۡعَيه   َوأ َۡزى ۡوَفَٰ ٱ ۡۡلََزا ءَ ٱ ُي 

َ
لل٤١ ۡۡل -13 الرنم  

ل.لم01
نيفلاىل ةلا اىل لنيال ىلالنالالصعبللرعلنرالا اراهيعلتصرل نل نلرةل
و لعةللشنللىلنىلمليفلانلناو ل  الاجله لاللرشمينلل ي للعلرا بلل ي لاجلر اءل

 لنزرعالننرىلللردلنىللنهمرىلللردلنىللنرالزهر ل هرللق يرعلنواالال لا للن لا رل للر
يفلور لخ نررةلالمياررىل لالميرنت.لنقرر للرراَّل للعر لذلرر ل  رر لوالوخرا لا رر لهرردال
لاَّل  نلدليفلتنتةلنعىلينلالقن الالميرنتلي لال  رةلاإلجن ي  رةملنا قر دلي لورر نةل

 لوالتنتررةلنعررىلينلالقررن الالميررنتل لتقررلتلل مىلضرر النختارريمللل مارراق عواللررال
وقرررنحللعرررغلالالصررريىل لالعىلنرررةلالررردلتعرررربللرررال وهلشخصررر لوقمرررضلنرررالن ائررر ل

نرررىللل-ونليفللعضرررهىل-ننضرررىلةلاهللللررر لنزرررعليذل مبرررىللتميرررلاليفلهرررد لللالالصررريىل ل
ل نفبلا ا منيلننىللق ل اىله لنللللىللياريليفلخ نةل اىل لاهلللالع   .ل
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 رري رىللنلررىلهلللالال يرر لنهررللنررالن اءلالقصرر لنصرر  لاهلللل رر ل رري لاخل رر ل
لحمم لاوىلدهلال شريلنل  ل ل لنصه  لن   لوتعني.ل
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 التوصيات : 
رلالل اابلاجملىلهلهنىللل اعنضلجلميربلالوترىل ل عرىلينلالقرن الالميرنتلالردل ىلرر ل1

لنيلو   نىلل رداكالنيال ن لقر لاخترد لنر  ملو  رنلالوترىل لشريللىلملنالوتعرنضل
لرر ل.لننررالالا يعرر لوررر لنلعرر لاراهررىلءلنرر  ملل وتررىل لا ن نليررةل  رررياملننررىللشررىلل لذ

نشرررننلنىللل  لعرررةللشرررنللىلنرررىلملوالتميرررلالقررر لظهرررن لتنترررىل لوخرررنىل  رررريةل عرررىلينل
القن اللىلل  ةلاإلجن ي  ةلنلمينهىللنىلاال لتنضلهلب لا لمىلهلالفند ةلالدلتفاقر ل
ي ل نحلاجلمىللررةلا اخصصررةل مررىللو رر فنىلل ررىللقىلمالرىلهيرر للررالاخايررىل لال فرر لونل

ل الال لننىلل ا بلذل لنرالونرل لرنزعهرىلليفلن رعلهرد لاحلرىلال لي لالن لالي لا
نزهررةلرمررنلناورر ةل نفررندل ررىللا رروز لالفررندالنلىللاررىل لنرربل  ررنةلالوتررىل لا نفررندةل
تاضرررىل  لاآل اءلنا  ميرررىل لننزهرررىل لالنمرررنللشرررميعلناوررر لنهررردالنرررىلل ررر للرىلللررر ال

لالا شرننملمبلزربلن ىللاجلهاىلالا ا نلاىلال–رلص لل التال لالنالاةلناجلىلنعةل
والتالليرررىللتررر ليفلجلررىلالناخصصرررةلتضررر لل مرررىلءلا اررر منيلل-العقرر لا رررربدللينهمرررىل

ذنهلالع ررررر لنال  ا رررررةلنالميفرررررىلءةلالعىلليرررررةلنال  ا رررررةللع رررررلدلالقرررررن الالميرررررنتلنالع رررررلدل
ا خررررنىالن ررررا ل ررررعلذلرررر للىللاعررررىلنالنرررربلجممرررربلا  رررر ل هرررر للا ىللررررةلا صررررهفل

نتقرلدلهرد لال مرىلالل-يفلاىل رةلا ارىل لاجلهةلا خللةللىللا ىللةلنالنشن–الشن فل
مبنازعةلا شننملننازعةلدقيقةلنتع  عل علنىللهلل ريلصهيضليفل و ه لنيخرناجل
راررخةلنناررقةلنتاررريلل رر لا ررنهجلرفارر .لر نررعلوال ضرر لي لال منررةلوصررهىل ل
الارررعىلدةلا  رررىلتدةليفلجلنرررةلاحلميررر لنالاهميررري لالررردلولفاهرررىللالنالارررةلرفارررهىللنالررردل

ةلنلشررن الزرر ءاملي لاآلالنوزىلا ررىللالنالاررةالناورر  لنررالوميمرر لنوزررىلا لو لعرر
ن اءلهد لالالصيةلهللخ نةل اىل لاهلللل لنزرعلنحمىلنلرةليخرناجلرارخةلنعامر ةل
نالق علا ار نلنيلتميرلالحمرعل قرةل رعلنار  ل رريلررىلق للىللعنليرةالنالل ريمىللوارىلل
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نلردال عر للختنجلنالوقهنلال قىلملل  لا  ضلقىلق ةلنميةلا ميننرةلنا   نرةلا نرل ةا
رفعهرررىلل رررعلناررر  ل عررريشليفلننرررىلق لننع لرررةللرررالالعرررىلالنلرررالالررر للةلناإل شرررىلدل
نتميلاللم ملجيع  لاهللل لالىلمليفلنلاا الوارنىل ل رعلنرالشرىل كليفلهرد لالعم يرةل
اجل ي ةالنلت ل ضيبلزه ل ننيل  ريةله رىلءملنن رل املنحنىل ربلل ير لونرىلدلا رل للر ل

لنزع.ل
قررلتلتنتررىل لالقررن الالميررنتلهررللال رر ءللررىل ز اءلرررل مررىلل ررىلالهرر  نىلليفلنشررننملت8

ال   ةلالقصريةليفلا صهفلناالراهىلءلننهىلالننالمثلالامىلدهىللنالق علا ا نلنيل
ررررربلا  رررر ل هررررر للا ىللررررةلا صرررررهفلالشرررررن فل ن زررررىلهلالع ررررر لل رررر لوال قرررررلدلجممي
لا ىللاهررىلالننررالمثلتلا عهررىللل رر لنارر م لا نررىلق لالنىلئيررةلنل رر لل مررىلءلا ارر منيل

اىل لاآل اءلننزهرررىل لالنمرررنلنتعررر  علنرررىلل ميرررالتع   ررر ليالنزررر .لنهرررد لال ررراق
ا زرر اءلالقصررريةلهرر لالرردل ا لهررىلل ررعلنارر  ليفلصرر لات لاخلمررتلو  ررنلنررىلل ا ررلل

للقصنل ل هىللالمين ةلنه للىللا بلوز اءل ق لمسبملنل ت ىل كملنل ل م.ل
نلىلإلنميىلاللعر لذلر ليخرناجلرارخةلنلور ةلننارقةلننعامر ةلنرالتيربل

لذا لالش النتعم لهد لالناخةلا عام ة.لا قنا ل
رلوالتن  لاجلهىل لا ا نلةلل  لوال ن  ر لنرالا شرننملالرنئيتللر ةلل رننملنرال1

احلىل بلاآل لالدهلوص ضلضنن ةلواميةليفللصنرىللاحلىل للع لوالتال للشميعل
نرردهعالنوالتفرراضللرر لصررفهىل ليفلاإلروررر لبرر لناررم لتقررلتلتنتررىل لنعررىلينل

 لال  ررررةلاإلجن ي  رررةلونلنررررىللختارررىل  لال مرررىلالا اخصصررررةلنرررالا رررر لالقرررن الالميرررنتلي
 انىل ررربلنررربلهررردالا شرررننملاجل يرررعلنالميارررىل لالميرررنتلنواررربلنرررىللزرررىلءليفلنرررةل

لال هنللالدن لاحلىل بلاآل .ل
 ردل ل افرنملننر لنرىللذ نررىل ليفلوهر ا نىللنرالنعرىلز لو   رةللرالالقرن ال
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 رنادلن را للرىل فندا لنولفرىل للىلل  ةلاإلجن ي  ةلنالق رعلاجململلرةلا اخصصرةلاللا 
لالمي مىل لننعىلريهىللناجلمعلنال الال لننىلل ا بلذل .ل

رلالل نبلنالوال ن   لنالهدالا شننملن افنملنن ل نمل ها للىللقصرعلالقن ريرةل0
نقصررررعلا ر يررررىلءللىلل  ررررةلاإلجن ي  ررررةل شررررنحلنلىللافصرررريعلل رررر ل رررر يعلا  ررررىلهلقصررررةل

علوخنىل ا ئل ىللالقن النت يتلو ل فولل ي لالا دلنقصةلوهعلالميهفلنقص
يفلقىللررربلقصصررر لشرررىلئ لجيرررد لالقرررىل قل رررريلالعرررن لو  رررنلن ارررىلل لل ررر ل هررر ل
الاررل لا اع قررةل ررد لالقصررعلالمين ررةلالرردلبررفلزن ىل ررىللالعررربلنالرر  نسلاإلويررةل
ل رريلال شررنالل هرر ل اعمررلاليالشررىلءلاهلللنهرر لتاررىلل لالررنشءلنالمي ررىل لل رر لورر ل

ل لاءل.ل
لهد7 لن ع لتقىلد لوا لنلضللىل ىللر لتاع   ل نا هىل لل   لوخنى لنر نا  لالن نة  

لىللقن الالمينتلنتنتةلنعىلري لي لال  ىل لا خا فةل عللىلدل ميعل لدل نل اال ل
لن  اىلل لالاق د لحنل للشميعلناامن للشميعلندهعلنتاريللىلق لالع لد ل ي  الع  
تاىلل لال ناال يمبلن وقاهىللونلن وقةلالاال لا اامنالنرعميتلهدال   ل
نا ل ل  لالمياىل لاجل يعلنالخ هلننىلقشىل لنتلصيىل لنراىلئجلن علهد لا ً 
مبىلل نض لا ل لل لنزعلنحنالراعىلنعلنبل اىل لل لق  يا لننميىلرا لالعىلليةللن ل

لا ا منيا لق ل  لنيف لالعىل ني َ ٱ ََيَۡش  إِنََّمال    ِعَبادِهِ  ِمنۡ  ّللَّ
ا   ٱ لََمىؤ  لم.لل82  ىلقن لۡلع 
دةلل ميرةلننىل ر ةللىلل  رةلاإلجن ي  رةلنالعنليرةللار  لا ر ا سلل ر لرلا اخناجلنىل2

 ا فلناال ىل  ل ميرلالنصر  هىللالقرن الالميرنتل مرىللزرىلءليفلنرةلال هرن.لي ل
زىلربلنىللذ نرىل ل ىللقىلملنالرشنلالر للةلنترىل  للا نر لالارىللقةلنتا عرىل لا نر ل
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نررالنلضررللىل للاحلىلليررةالن ررريلذلرر ل  ررريلنررىلل افارر للرر لذهررالالع مررىلءلا  ىلضررعل
لنلنانجل ن ةل ميلالنص  هىللنو ىل هىلل اىل لاهلللل لنزع.ل

رلتقلدلناا تىللا عىل  لنالاع ي لالعىل للاقن نلنىلدةلتنتةلتقر دليفل صر نيلنتميرلال7
 صصةل قملللوترةلنعرىلينلالقرن الالميرنتلنا وىلد رنلالن ل رةلالشرن فةلورىتل  ر ول

رفار ل ىل  رلاللللللللللتنترةللالنشءليفلااللاصىلىلو  نللميارىل لاهلللنيفلاللقر 
نعىلريررر لالمين رررةلالررردل رررو بلنرررالنارررالاه لال  رررلهليفلال  ارررنيالن ررر ولرفل ررره ل

لنخلاقنه لمب ا  ةل اىلل لالع   للالقن  لالوتة.ل
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ل.للل1322رلل  ال ل فلوم ل لتنتةلنعىلينلالقن الالمينتل.للرين ال1
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ل.لل

رلالوترىل لا خا فرةل عرىلينلولفرىل لالقرن الالميرنتلنرال رل ةلو ل رفولل ير للللالار دل1
.لزررررر ةال لنشرررررننملتقرررررلتلتنترررررىل لنعرررررىلينلالقرررررن الالميرررررنتلي لال  رررررةلاإلجني  رررررةل
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 (1ملحق رقم )
نموذج لترجمة معاني ألفاظ القرآن الكريم واختيار 

 2/  1الترجمة المناسبة واقتراح ترجمة بديلة ص
لللالمي مةلالعنليةل

 ARBERRY  
 BELL 

 DARYABADI 

 JEFFERY 

 MIR AHMAD ALI 

 MIRZA 

 PICKTHALL 

 SALE 

 SHAKIR 

 YUSUF ALI 

 RODWELL 

 DAWOOD 

 PALMER 

 ZAFARULLAH KHAN 

 SELECTED WORDS 
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 (2ملحق رقم )
 ثبت موجز بآراع بعض المفسرين وأئمة اللغة العربية

لالمي مةلنالع ىل ةلالقن رية لللللل  ةل ق  لللا  لالال ة ل
ل8/لل8 ل

لنع لالمي مةلونلالع ىل ةلالقن ريةخ صةللا  لا نزبلد
لتفاريلالاربهللرل1

ل
ل

ل

لتفاريلالقنقألللرل8
ل
ل

ل

لتفاريل نحلا عىلينللرل1
ل
ل

ل

للاىلالالعن للرل0
ل
ل

ل

لتىلجلالعننسللرل7
ل
ل

ل
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 (3ملحق رقم )
 مشروع تقويم ترجمات معاني ألفاظ القرآن الكريم
 ورقة عمل لتحديد المعايير اللغوية الخاصة باختيار

 القرآن الكريم ألفاظ
 دكتور / علي جمال الدين عزت

 رررىلل رررىلالا شررررننمل هررر  لي لتقررررلتلالوترررىل لاإلجن ي  ررررةل عرررىلينلولفررررىل ل
القن الالمينتل االال  ءللاعن فلا نادللمي مةل لف م.لهعلا قصرلدل رىللالمي مرةل
ا فندةل هابل؟لنهعلالمي مىل لن ع لهدالنت  لنالدلننالنوهلنمثلنيفالتعر ل

اللاقررربل  ررر لصرررعللةلالفصرررعللرررنيلا فرررندا لنلرررنيلاللوررر ا لنالوا يررربللولفىلظرررىلم؟
النهل ةليفلل ةلنىلال ي  نلنالا في لد ا ةلا  نضلا مي ةللأللفىل لل ر لنارالىل
ب ي ررر لننفصرررعللرررالالنهرررلالن رررناخدلتع رررريلواللوررر ةلال فميرررةوالنررر خ ملوررردال

  لالدلتن  جلب لالفصعللنيلا فندا لنالنهلل.لتعن لاللو ةلال فميةلل اىللت
رررلملنررالاالخايررىل لخا ررفللررالاالخايررىل لالنهررلهال فرر لال  ررةلالعنليررةلنرر  ملتنرر  جل

لالفتىل لالاىلليةلب لاللو ا لال فمية ل
لولرلا فندا لن ع ل اىل الجن النقع ال زعالز ا ل..ليخل.ل

لرلالاع رريا لاخلىلصرةلن رع لاخرا مللاحلىللرعللىللنىللرعالالليفلالعرريلنالليفل  
لاللرىلقةل ل يهىللناللتع.لالنفريال

جلرلا ن  ةلالاىلئنةلن ع لنالشىلل لولىل ل مىللظ  الهدالالشر علللللللنرال
ذاكلا   اللصفل ليفلالي لخريلناللشنةلل  لالشمنةاليذال ىلال  ل

لال ي للىلل  لضىل لىلمل..ليخل.
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دلرلا صىلو ىل لال  ل ةلن ع لو علالنم الصىلدىلاللل الوض ىل لوو دل
ل..ليخل.ل

للع ةلالا ىل ا لو هىلل للاللو ا لالنهل ةختا فللالللو ا لال فميةالهد ل
تررر اخعلاللوررر ا لالنهل رررةلضرررمالجممللرررىل لحمررر دةلن  قرررةلن رررعلا مسرررىلءل م1

لا لصللةل لالدهالالدالال دااالال اىلال..ليخللم.ل
لالضمىلئنل لورىلالور الهلاله ل..ليخللم.للللل
لومسىلءلاإلشىل ةل هداالهد الت  ل..ليخللم.لللل

ىللا فندا لن رع ل ارىل لننقعر لن رن نل هر لتر خعليفلجممللرىل لونلوققر لون
نفالوررةل ررريلحمرر دةال رر ذالنررىللق رربلنررالوورر رىللي مررىلهلت ررةلوز ارر لل رر ل

 ميررررالاالخايررررىل للررررنيلولفررررىل لل  رررر ةلن ررررعلا قعرررر الالمين رررر ال………ول
ليخل.ل…لا   ميةالالان نالاحلصريالالفناتالا  ضالا نض ةالاجل ا ل

لورررر ا لال فميررررةلال ىللاررررةلن ررررعلالاع ررررريا لاخلىلصررررةل صررررعبلالفصررررعليفلال م8
نا صررررىلو ىل لال  ل ررررةلنا ن  ررررةلالاررررىلئنةللررررنيلوزرررر اءلونلنميلرررررىل لهررررد ل
اللورر ةلنررالرىلويررةلالو يرربلنا عرر الوهلاللرر لوالت خرردلهررد لاللورر ا لل
 رررر ملالل امررررر و.لنلررررردال صرررررعبليفللعرررررغلا ويرررررىلالختمرررررنيلا عررررر لنرررررال

ا مللاحلىللرعللىللنىللرعوالالل ميرالنميلرىل لالع ىل ا لنفندةال  الل ىل ةلواخر
 هررر لنعنىلهرررىللنا  ررر ىلالررردهلن اءهرررىللنرررالنعن رررةلوىللرررعلنرىللرررعل رررعلل ررر ل
ورر ةاللررعلاللرر لنررالنعن ررةلنعرر لالع ررىل ةل  هررىللنال اللررةلالرردلتشررريليليهررىلل
ن ررردالالاررريىلىلال قرررىليفلالررردهلتاررراخ دل يررر .لنهررردالالقرررلهل نا ررر لل ررر ل

ىللنرال ر اىلاالاللل ىل ا لن عل نشه لشىله لنالوه هىلالنرىللورر هلاهللل ر
ليخلل.ل…ملخل لل يه لنالله ل  ررلال
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عةللنصنلناللنىلصنلالان  لمبع لوز اءلهد لالع ىل ا ل مىللهللاحلىلهليفل م1
ا صىلو ىل لال  ل ةالنلدال صعبل صعلهد لا ز اءللعضهىلللاللعرغل
لن لتنىلنوىلللىلل  ا ةالنهرللتن ر لنا رىلدهلمبعر لوالذ رنلزر ءلننهرىللجيع نرىلل

ءلال ررىلينلنالعميررتللررىللعميتال رر ذالق رر  لوالصررربولتلقعنررىللرالقرربلذ ررنلاجلرر ل
لعررر هىلل  مررررةلقيررربالونلل ررررىل ةلونفارررىلحلالفررررنجوالنيذالق ررر  لولرررردا ول
تلقعرر للعرر هىلل  مررةلوولرري ولونلوشرر   ولونلولمرري والنيذالن د للفمررةل

تلقعنرىلل  مرةلو وري ولنهر لل فرل تلقعنىللال ريىلالنيذالذ رن ل  مرةلاحليىلةل
يقىلمللىللايىلىلال قىليفلل  ةلالعنليةلمبعنىلهرىللاللا ربلل ىل ا لننت اةلا ت ىلقىلملن 

ل.ل
نل رررر ل ررررعل ن  رررر ل رررردل لوالرفررررنىللررررنيلا صررررىلو ىل لال  ل ررررةلالعىلد ررررةل
نا صىلو ىل ل ريلالعىلد ةلالدل نادل ىللي نادلصل لليىلريةلب  ل  ىل املو  لليةلنعينةل
واليفل رل ةلو ل رفول رىل الل ل رد   قبليفلذهالالقرىل قلونلالارىلنبلن رعلل رىل ةلودد 

لعرر ل  مررةلوددوليفلا صررىلو ىل لال  ل ررةلالعىلد ررةلولفررىل لن ررعلوومررنالونلقررىلاالونل
ل ىلئعالونلنن   و.ليخل.ل

نلميالي نادللفمةلو رد ولنربلوددولهر لنرالق يرعلاال راخ ادلاجملرىلاهال
وهلنرالق يررعلاخلررننجللرالا رر لل لال فمرر لال را ىل ةلدالال لونلي ررىلءا لنعينررة.ل

العىلد ةلونل ريلالعىلد ةلق لتفي رىلل يمرىلللعر ليفللهد لال  ا ةلل مصىلو ىل لال  ل ة
الدلتندللصه ةللف لنعنيل ميرالوالرا ر لل ير لا ر للاجململلىل لال فميةب   ل

والراراا بلا صرىلو ىل لال  ل رةلل-ل  ل  يعلا  رىله-وال ف لاحملل هول  ذالو درىلل
لمي مرررةلوللررردا لوليفلالقرررن الالميرررنتلللزررر رىللوارررىللنصرررىلو ةللمي مرررىل لوولررري وال

لش   ولولمي ولو  ي ول..ليخل.لو
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نلدالرقلهلل الهد لالمي مىل لتميلال يمىلللينهىللجممللةللفميةلنصرىلو ةل
لنررالا  نررضلا ميرر ةلورردالال فرر ليفلو رر ل ل ل فرر لولرردا ولبرر دلنعنىلهررىللنتعرر ي

لالقن الالمينت.ل
ورردال  رر ل  خرردليفلااللا ررىل للنرر لاخايررىل لا لفررىل لا ررنادلنقىل رررةلتنتىل ررىلل

ال فميررررةلا خا فررررةل ررررلاءل ىلررررر ل  مررررةلنفررررندةالونلمنررررملللفمرررر للتيرررربلاللورررر ا 
نامىل رررررررر لنررررررررالرىلويررررررررةلا  رررررررر لنا عرررررررر لن ررررررررعلا صررررررررىلو ىل لال  ل ررررررررةلالعىلد ررررررررةل
ناال رراخ انىل لاجملىلا ررةلنالع ررىل ا لاخلىلصررةلنالع ررىل ا لالرردلوصرر ه ل ررنهلل رر ل
لا لاررالجمررنىلا ن ررىلهل.لنلن خرردلن ررىلالملاآل اررنيلا نليررنيليفل ررل ةلالنلرر ل.ل ن  رر 

لنقىل رةلتنتىل لا لفىل لالاىلليةل ل
لمل ل  ىل لالمياىل لرلور هليلي لرلنال ل لاحل لرلو  نلالنىلسلال  ننلال1  ةل 
لرل رررخنل8  رررةل  مل ل  ررربلالارررملا لل رررريللمررر لتننارررىلل..لا رررالىلل ررر لالعرررنت

لرلل فصررعل لرل رر لنلا نررن لرل ررعلجيررنهل زررعلناررم  الشررمتلنالقمررن
ل...لاآل ىل لرللع مي لل قىلءل لمي لتلقنلال.
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 (4ملحق رقم )
 بعض المجاالت الداللية في القرآن الكريم

 
 

لد. عبد المنعم تعيلب
 أواًل : اإليمان باهلل : 
لنتفصيعلذل ل ل

لم.ل1ولرلومسىلؤ ل  هىلر لنصفىلت ل.ل نازبلليىلال 
ل لرلالربهىلالل  لنزلد لنز ل .ل

لجلرلولىلقيعلالميىل ن الل .ل
لدلرلومةلاهلللل  لالميىل ن الل .ل

للاهد نلنالالنفىلى.لهرلرلا
لنلرلالللي لل  لالندة.ل

 ثانيًا : اإليمان بالمالئكة : 
لنقىلدلا  ئميةلنل ىلدا  .لل م1
لن ئميةلاللو .لل م8
لن ئميةلال ل .لل م1
لنال ةلا  ئميةلل م ننني.لل م0
لم ةلالعنتلنالميا ةلناحلفمةلنن ئميةلا ل .لل م7
لخ رةلاجلنةالنخ رةلالنىل .لل م2
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لمية.لنىلله ىلاهلللل لي لا  ئل م7
لولىلقيعلا فو الل  لا  ئمية.لل م2
لومةلاهلللل  لنالزه للىل  ئمية.لل م3

 ثالثًا : اإليمان بالكتب : وتفصيل ذلك : 
لصهفليلناهي .لل م1
لالال اة.لل م8
لال لل .لل م1
لاإلجنيع.لل م0
لالقن الالمينت.لل م7

لرلومسىلءلالقن النصفىلت .ل1
لرلاحملمي لنا اشىلل .ل8
لرلر نهلالقن ا.ليلمىلالالقن ا.ل1
لم.ل8 نلالقن النعنات لليىلال رلو0
لرلت نت لنت لن لنالعمعلل .ل7
لرلاالواميىلدليلي .ل2

لولىلقيعلا نمين الل مياب.لل م2
لومةلاهلللل  لا نمين الل مياب.لل م7

 رابعًا : اإليمان بالرسل صلوات اهلل عليهم : وتفصيل ذلك :
ل ددلنيد  تلنرلحلنهلدلنصىلحل.لل م1
لليلناهي لنلل لنيمسىلليعلني هىلىلن عقل .ل م8
ل ل فلننل  لنهىل نالنشعيبلنيليىلسلناليابلنذنلالميفع.لل م1
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ل لرتلنداندلن  يمىلالنو ل لنا ن ىللن ىيلنليا .لل م0
ل.للل-ص  لاهلللل ي لن   -حمم لل م7

لنن علي لالميىل ةلنننه لاجلا.لل-ص  لاهلللل ي لن   –حمم للرل1لللللللللللللللل
ل ي .لنن عللىللا  يةلنالاعلل-ص  لاهلللل ي لن   –رلحمم لل8
صر  للللللللللل–نقىلنر لاحململد.حممر لل-صر  لاهلللل ير لن ر  –رلحمم ل1

لن ما .لل-اهلللل ي لن   
صرر  لاهللل–نل ىلداتر .لحممر لل-صر  لاهلللل يرر لن ر  –ررلحممر ل0

لننعم ات .لل-ل ي لن   
خىل لالن ينيل.لقىللار لنقىللرةلل-ص  لاهلللل ي لن   –رلحمم ل7

لاهلل.ل
لقن اللمال د للىللن ع.لا لىلقيعلالدلوميىلهىللالل م2
لومةلاهلللل  لنال د للىللن عل.لل م7

 خامسًا : اإليمان باآلخرة : وتفاصيل ذلك : 
لا ل .لل م1
للدا لالقرب.لل م8
لاناهلالاملا لنا  ضلن علش ءلياليلاهلل.لل م1
لال عن.لل م0
لالنشل .لل م7
لاحلشن.لل م2
لاحلاىل .لل م7
لصهىلئفلا لمىله.لل م2
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لالصنا .للل م3
لا ي اا.ل م14
لالميل ن.ل م11
لىللنرعيمهىللنول  ل ؤ ةلا ل لن ضىل .لاجلنةلند زىل  م18
لالنىل لند زىل ىللنلدا ىل.ل م11
لالشفىللة.ل م10
لاخل لد.ل م17
لولىلقيعلاليىلئانيلنالاآلخنة.ل م12
لومةلاهلللل  لاليىلئانيلنالاآلخنة.ل م17

 سادسًا : العبادات : وتفاصيل ذلك : 
لالص ة.للل م1
لالصيىلد.للل م8
لال  ىلة.للل م1
لم.ل1احلج.ل نازبلليىلال لل م0
للنه للالا نمين.لا ننللىل عنن لنالل م7
الررررربالنننرررر للررررنلاللالرررر  النالرررر نجلنا  وررررىلدلنا اررررىل نيلنا صررررىللنيلل م2

لنا ضيىل لنا نض لنا لت .ل
الررررررد نل لنولرررررر  لالنارررررر للىللشررررررهىلدتنيلنترررررر نةلالقررررررن النالاارررررر يضلل م7

ل-صرر  لاهلللل يرر لن رر  –ناال ررا فىل لنالرر لىلءلنالصرر ةلل رر لالنررألل
لنالص ضللنيلا اخىلصمنيلنلملدلالاىللىل .ل

لاجلهىلد.للل م2
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لالاللة.للل م3
لاومنة.ل م14
ل-صررررررر  لاهلللل يررررررر لن ررررررر  –نالنرررررررأللل-لررررررر لنزرررررررعيل–نال رررررررةلاهللل م11

لنا  ننني.ل
لم.ل0الاع ي لنالاع  .ل نازبلال يىلال  م18
لا خلة.ل م11

 سابعًا : المعامالت ومنها : 
لال يبلنالشناء.للل م1
لالنلىل.للل م8
لالنها.للل م1
لاإلزىل ة.للل م0
لاللصية.للل م7
لال ناج.للل م2
لالا ى.للل م7
للالع ة.لل م2
لا ريا .للل م3
لالعا .ل م14

 ثامنًا : الحدود : 
لو لالانقة.للل م1
لو لال ىن.للل م8
لو لالقاع.للل م1
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لو لالقد .للل م0
لو لاحلنالة.للل م7

 تاسعًا : األخالق : 
لالص ىلنالاهد نلنالالميد .للل م1
لقلهلاحل لنالانفريلنال امىلالالشهىلدةلننالال ن .للل م8
لواالالمي دلنتق يضلال هاىلالنال  ل.للل م1
لنبلالا د ن.لاالقاصىلدلن لل م0
لاإلرفىلىلنذدلالشض.للل م7
لالصربلنذدلاللهالناجل م.للل م2
لالل ىلءلنذدلاخل ف.للل م7
لا نىلرة.للل م2
لالع ه.للل م3
للنيلاجلىلرب.ل م14
لالعفة.ل م11
لالصفضل.ل م18
لاحل  .ل م11
لد بلالايتةللىلحلانة.ل م10
لاحليىلء.ل م17
لالص ة.ل م12
لالن  . م17
لاإل  ىل .ل م12
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 عاشرًا : الحكم : 
لالشل ىل.للل م1
للالاهىل  لي لنىللور هلاهللل.لل م8
لالاىللةل.للل م1
لال يعةل.للل م0

 حادي عشر : قصص األنبياع : 
لمل ددلنل انةليل يتلل الننىلل ىلاللنيلاليل ددل.ل1ل
لملنل  لنن نال هل نللال.ل8
لملنل  لنالع  لالصىلحلل.ل1
لملنل  لنقىل نال.ل0
لملالع   ل.ل7
لملداندلنقىللل ل.ل2
لملوصهىل لالميهفل.ل7
لملوصهىل لالقن ةل.ل2
لاجلنةلرلاحل  قةل.لملوصهىل ل3لللللللل

لملصىلو ىلال اهىلن اال.ل14
لملوصهىل لا خ ندل.ل11

    لنالالافصيعل فندل رعلا ر لنرالا مسرىلءلاحلار لل يرىلالاآل رىل لالردل
نررنةالناال رر لا لمرر لل8744ذ ررنل يهررىلاالويررنلذ ررنللفرر لاجل لررةلو  ررنلنررال

نىلئررةلل113ولرفلنررنةاللينمرىلل  ورري ملنل و ور ملنل  ويمررىلمملذ رنلل1444   مل
نتابللشنةلننةال وميي ملنل ومييمىلممل  عىلملنتاعنيلننةلنل ل ري ملنل ل يمرىلممل
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نل لرر دملنىلئررةلن رراىلملن ررانيلنررنةال  فررل ملنل  فررل املنل  فررىل مل اررىلملنتاررعنيل
لننةال لمي ملنل لميمىلمملنىلئةلن  بلننا ال  مامل  عىلملن انيلننة.ل

ل1ليىلاللللللنهميدال
الرردنينيلنالميارىللينيالو ررن ليفلا شررن نيالو رنلالقررن اليفلا ر نننيل.ل ع رر ليفل

ل ع  ليفلاجلا.ل
ل8ليىلاللللللنهميدال

    لنالالافصيعل فندل علننا لنالننىل  لاحلجلل يىلالاآل رىل لالردل
لذ نل يهىل.ل

نقاررر .لشرررعىلئن .لق نررر .لال يررر لالعايررر .للن رررىل .لا شرررعنلاحلرررناد.لا شرررهنل
ل مهند.لصي لاحلند.لصي لال هنلاحل ند .لو ىلدلالد نل ي .لالصفىللنا ننة.لصي لالربل

لل مهند.لاو ه.ل
 4،3بي ل 

ن ميرررالوال شرررىل لي ل رررعلل ررر لننفصررر م لنرررىللهرررللنرررالالع رررلدلاإلرارررىلريةلل
 ىلآل رررةلالمين رررةل ل ل مررر لال يرررىلام.لنل ررر لالف ررر لن رررع ل نلاع مرررلاللررر دلالارررننيل
  لناحلاىل ل..ملنل لدلال  الةل ىلآل ةلالمين ة ل   ينمنلاإلراىلالي لقعىلن ملنالع

الصررنىلل لن ررع ل نل منررىل لصررنعةلل ررلسللميرر ل..ملنالع ررلدلاالقاصررىلد ةلن ررع ل ..ل
لازع يلل  لخ ائالا  ضليينلوفي لل ي مل.ل

لد.لل  لا نع لوم لتعي بل
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 (5ملحق رقم )
 موجز ألهم ما هدت إليه آيات سورة "يوسف" 

لل1ال8ال1اآل ىل ل ل
ليفلتق  تلالقن النليىلاللعغلناىلل  ل.لل
لل2ال7ال0اآل ىل ل ل

يفلنقىلنلةللنيل ل فلنولي الن يهىللالنؤ ىلالنذدلاحلا النل انةلالشياىلال
ل.ل
لل14ال3ال2ال7اآل ىل ل ل

يفلت لريليخلةل ل فلل ميي لل الن يهىلل  ىل لاحلا لا  ننالند ربلال  ر ل
لمبىللتيانل.ل

لل10ي لل11اآل ىل ل لنال
ليفلحمىلن   ل ليه لليممينه لنالاصاهىل ل ل فل.لل

لل12ي لل17نالاآل ىل لل ل
ليفليلقىلئ ليفلال تنالني هىلدلوليه لوالذئ ىلملو علوخىله .لل

لل81ي لل13اآل ىل ل لنال
ليفلاراشىلل لنالال تنالنليع النل ا ةلنقىلن لمبصنل.لل
ليفلننه لاحلميمةلنالع  لنندلل ل  ل مىلهلش ىلل الز اءللصرب .لل88اآل ةل ل

لل83ي لل88اآل ىل ل لنال
لونعل ي  ليفلصما للمىللو  .ليفللفا لن  ل للناءت النل

لل17ي لل14اآل ىل ل لنال
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ليفلشهىلدةلالنالةللاهن النبن غلاننوةلالع   لل نزهىللل  ل من .لل
لل01ي لل12اآل ىل ل لنال

يفلتع ي ل  يق ل من الندلل مىللي لاهلللاللاو النلار النرىلل ع ر لنرال
لدنر المثلت ن عل ؤ ىل ىل.ل

لل03ي لل08اآل ىل ل لنال
الرررردهلجنرررىلالن رررر الز يارررىلملل م رررر النذهىللررر للنؤ ررررىللن يميرررر لي لليفل  يقررر 

ل ل فالنت ن عل ل فلوىل.ل
لل71ي لل74اآل ىل ل لنال

يفلونرررنلا  ررر لل خنازررر الن  ضررر لاخلرررننجلورررىتلتاررراع اللناءتررر المثليقرررنا ل
لاننوةلالع   لل  ىلء ىللنلص ىل ل ف.ل

لل77ي لل70اآل ىل ل لنال
ا  ر النرربلال شرنىلمبررىللولرر لاهللليفلًميرنيلاهلللليل ررفليفلجمرىلهلاحلميرر لنل

لل لنالا زنلا  ربليفلاآلخنة.ل
لل21ي للل72اآل ىل ل لنال

يفلقرر ندليخررلةل ل ررفالناشررواق لل رريه لوالجييتررلاللرر  لورر لنررالولرريه ل
لن زلله لي لوه يه .ل

لل22ي لل20اآل ىل ل لنال
يفلحمررررىلن   ل لرررريه لليمميررررنه لنررررالاصرررراهىل لوخرررريه الننررررىللاشرررروق ل

رصرهه للرر لنرالتررلق لاحلار الناليقررنيليفلوالاهللل فعرعلنررىللل ريه الننررىلل
ل ن  النا امىللاه للدل .ل



 18 

لل72ي لل23اآل ىل ل لنال
ليفلت لريل ل فلال ا قىلءلشقيق .لل

لل27ي لل20اآل ىل ل لنال
يفلقارررلةلاحملنرررةلل ررر لولررريه الني زرررىلله لونررر مليفلالع رررل لل ررر لوخرررل ه لل

لن زلله ل ىلل ة.ل
لل31ي لل22اآل ىل ل لنال

يفلتعرررن ه لل ررر ل ل رررفالنلفرررل للرررنه الني زرررىلله لال ررراق ادلولرررريه ل
لنوه ه .ل
لل32ي لل30اآل ىل ل لنال

يفليشناىلق بلوليه ل عقرل للنرل لنرىللل مر ل لر النزهرلده لذلر المثل
ليقنا ه لل لنالادا ه ليلي .ل

لل141ي لل33اآل ىل ل ل
اليفلا ررراق ىلهل ل رررفلولل ررر الن نىلئررر لل ررر لاهلللمبرررىلل ترررىل لنرررالل ررر لنوميررر 

لنضنالا لوال مينن لونيل ل لنونيل  عن.ل
ل147ي لل148اآل ىل ل ل
ليفلت  ي ل  ىللةلحمم النتا يةلاهلللل الن     لل مميدلني.لل
ل111ي لل142اآل ىل ل ل
يفلت  يرر ل  ررىللةلحممرر لنالا شررريللىللنصررنالنمشررلهلالقررن ال ررىلل اررىلجليليرر لل

لالنىلسالنالعربةل ي .ل
ل

لد.لل  لا نع لوم لتعي بللللل
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 (6ملحق رقم )
 دور الوحدة التحليلية

 في مشروع بحث تقويم الترجمات اإلنجليزية
 لمعاني ألفاظ القرآن الكريم

The Role of the Data Processing Unit 
 د. علي حلمي موسى

ل

 قررررلدلاحلىل ررررل ليفلهرررردالا شررررننمللرررر ن ل رررر ال ناررررالدمملل مع لنررررىل ل
خصرعللميرعللفر لن رفلخرىل للاخلىلصةلل لفىل لالقن الالمينتل.لن ا لذل للر ا

داخعلذا نةلاحلىل ل الن  ناليفلهدالا  فل علنرىلللر لل قرةل ردالال فر لل ر ل
لالنهللالاىل ل ل

 بيانات ملف اللفظ : 
لاجلد للىلل  ةلالعنليةل

لال ف للىلل  ةلالعنلية.ل م1
لالع ىل ةلالعنليةلالدل قبل ىللال ف .ل م8
لالوتةلا خاىل ةلل ف للىلل  ةلاإلجن ي  ة.ل م1
لةلا خاىل ةلل ع ىل ةللىلل  ةلاإلجن ي  ة.لالوت م0
لنلقبلال ف ليفلالقن ال ل ق لالال ةلرلا  لالال ةلرل ق لاآل ةل م7

ل لىلل  انيلالعنليةلناإلجن ي  ةملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
لا لضلملالعىلدلالدهلت ن لولل لاآل ةل لونلالع ىل ةلونلال ف لم م2

لالعنليةلناإلجن ي  ةم لىلل  انيل
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لا لضلملاخلىل لالدهلت ن لولل لاآل ةل ونلالع ىل ةلونلال ف مل م7
ل لىلل  انيلالعنليةلناإلجن ي  ةمل

لقىلئمةللىللوتىل لا خنى.ل م2
اىلالهد لالان قةلل اىلل ععلنالا مميالا وزىلملا ع لنىل لالاىللية ل لًن

همىلئيرىلمالن  هر للميرعللولرلتنتيبلولفىل لالقن الالمينتللىلل  ةلالعنليةلتنتي ىلمل
لمل.ل7ملوىتل 1لف لليىلرىل لا  فلنال ق ل 

 لرلتنتيبلولفىل لالقن الالميرنتللىلل  رةلاإلجن ي  رةلتنتي رىلملهمىلئيرىلمالن  هر ل
لمل.ل7ملوىتل ق ل 1لميعللف لليىلرىل لا  فلنال ق ل 

جلرلا لفرىل لالعنليرةللميرعل رل ةلننت رةلهمىلئيرىلمالنربلليىلررىل لن رفلال فر ل
لمل.ل7 ملوىتل1نال ق ل 

لرلا لفرىل لالعنليرةللميرعل رل ةلل ر لواربلتنتيربلاآل رىل ليفلالارل ةال د
لمل.ل7ملوىتل 1نبلليىلرىل لن فلال ف لنال ق ل 

لرلا لفىل لاإلجن ي  ةللميعل ل ةلننت ةلهمىلئيىلمالنبلليىلرىل لن فلال ف ل هر
لم.ل7ملوىتل 1نال ق ل 

الارل ةللنلرلا لفىل لاإلجن ي  ةللميعل ل ةلننت ةلوابلتنتيبلاآل ىل ليف
لم.ل7ملوىتل 1نبلليىلرىل لن فلال ف لنال ق ل 

الرلا لفىل لالعنليةلاخلىلصةلل و لا لضللىل لالعىلنرةالنربلليىلررىل لا  رفل
ل.ل7رلل1نال

لرلا لفررىل لالعنليررةلاخلىلصررةلل ورر لا لضررللىل لاخلىلصررةالنرربلليىلرررىل ل ح
ل.ل7رلل1ا  فلنال

لرلا لفرررررىل لاإلجن ي  رررررةلاخلىلصرررررةلل وررررر لا لضرررررللىل لالعىلنرررررةال نررررربللللللللللل 
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ل.ل7رلل1ليىلرىل لا  فلنال
لرلا لفرىل لاإلجن ي  رةلاخلىلصرةلل ور لا لضرللىل لاخلىلصرةالنربلليىلررىل ل ه

ل.ل7رلل1ا  فلنال
لرلا لفرىل لاإلجن ي  رةلاخلىلصرةلل ور لا لضرللىل لنربلقىلئمرةللىللوترىل ل ك

لا خنىلنال ف لالعن لنالع ىل ةلالعنلية.ل
مل1ل يىلرررىل لا  فررىل لنررال قرر ل نلىللنارر ةللعم يررةلالااررميعلناال رروزىلمل

لمل  ل لز لنشمي ة.ل2مالن دل للنق ل 7وىتل ق ل 
ملاخلىلصرررررنيللىل لضرررررللىل لالعىلنرررررةل7مال 2ونرررررىلللىللناررررر ةلل  يرررررىلرنيل قررررر ل 

ناخلىلصررةلالررردل رر ن لولورررىللال فررر لونلالع ررىل ةلونلاآل رررةال يفضررعلوالتافررر لال منرررةل
لل  لقىلئمةلحم دةل د لا لضللىل لل  لحنلل ىلل .ل
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لمل لليىلرىل لوو لن فىل لال ف لون  ولمبع ل1 ل ن ىلهل
لن  .لل م1
لن  ل نتل.لل م8
ل.للANGELل م1
ل.للSOME GRACIOUS ANGELل م0
ل  Yusuf 31 12للللللللل.ل11 ل فلل18 م7
 ’Prophetsللل لللللللللللللللللللقصعلا ر يىلء.ل م2

storiesل
ل prophet Yusuf,s لstoryللقصةل ي رىلل ل ف.ل م7
لل م2

Arberry   1. A noble angel 

Bell    2. A noble angel  

Daryabadi  3. A noble angel  

Jeffery   4. A noble angel 

Mir Ahmad  5. A noble angel  

Mirza   6. A noble angel  

Pickthall   7. Some graoious angel .  

Sale  8. An angel, deserving the 

highest   respect. 

Shakir  9. A noble angel 

Yusuf Ali  10. A noble angel 

Rodwell  11. A noble angel 

Zafrullah Khan12. A noble angel 

ل
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ل”Gracious“ليىلرىل لوو لن فىل لال ف لو نتوللمبع للمل 8ن ىلهل ل 
ل نت. م1 
لن  ل نت.ل م8 
لGraciousل م1 
لSome Gracious Angelل م0 
لYousof 31 12لللللللللللللللللل11 ل فلل18ل م7 
ل ىلهلالاىلل .ملنن ىلهلا 2ي ل ل م2 

 اضضللنىللنالا  ىللنيلالاىللقنيلور لجيبلت ن الليىلرىل ل عللف لل  ل
 و ةللع لوالتصعلال منةلي لتنتةلالع ىل ة.
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 (7ملحق رقم )
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 (8ملحق رقم )
 بعض المراجع 

لرلزىلنبلال يىلاللالت ن عل هلالقن ال1
ل  لزعفنلحمم للالزن نلالاربه.ل

لرلاجلىلنبل وميىلدلالقن ا8
ل  لل  لاهلللحمم للالوم لا رصىل هلالقنقألل.لل
لرلتفاريلالقن الالعمي 1
ل  لالف اءليمسىلليعللال  ريلال نشق .لل
لفاريلالقن الالعمي لرل نحلا عىلينليفلت0

للشهىل لال  الحمملدلا لل  ل.ل
لررررررررررررررررر
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 مستخلص 
يالالقن الالمينتال اىل لاهلللالدهلور ل لل  ل  لل لالمينتل ري رىللحممر ل
صررر  لاهلللل يررر لن ررر  اللررر لنميىلررررةل رررىلنيةليفلرفرررلسلا اررر منيلنق رررل  .لنتنترررةل

همرررةلالاررره ةلالررردل ضرررا بل رررىللونل الالهرررىللوهلنعرررىلينلالقرررن الالميرررنتللياررر للىل 
شررخعالنال رريمىلللنرر نىلل رريمللا ررنءلمبررىلل ناىللرر لنررالا خررىلن الخشرريةلا تميررىل ل
ا خاررىلءليفلالعمررعلوررىتلنيال ىلررر لوخاررىلءل ررريلنقصررلدةل هرردال اررىل لاهللللرر ل
نزعالنلميالل  لالن  لنالذل ل   لجيبلل  لا نءلوالخىلقنلن  خردللىلل رىلد ةل

لاه لذل ل ىللميمىلهلهلللنو  ل.ليفلالوتةل ه لتا
ننىللرنا لاآلالق لا اشنىللصل ةلناضهةلنالتنصريلل ما منيليفلشىتل
وحنىلءلا عمل ةلننىلل  دل لننىلهضللد ننىللاحلنيفلنالزهرلدلنونرلاهلننقر ليفلهردال
الص دل ا لل ينىللتيعىلملوالرقىللعلم   لالشعلاءللررم  ةالنوالرنىلهضرهىلللشرىتل

ةل.لنورىتلحنقر لهردالاور  لالن يرعلجيربلل ر ل رعلنراع  لالانىلاللاز ةلنا ممينر
ن رررعللرررىلالناررر  لصرررىلدىلوال هرررا للررر خناجلتنترررةلو   رررةلننقهرررةل عرررىلينلالقرررن ال
الميرررنتلنهررر لحمىلنلرررةلونل نلرررةلخضررراهىللشخصررريىلمللضرررلامليفلجممللرررةلنرررالو رررىلتدةل
اجلىلنعررةلنحنررالراا رربلي ليصرر ا لتنتررةلننقهررةلنل ررلىل ررىلللوتررةلنعررىلينلالقررن ال

للي لال  ةلاإلجن ي  ةلتنتمي لو ىل ىلملل  لالوتىل لالمي ريةلا اىلوة.لالمينت
ن انرىلنهلهرردالال هررنل رنلدلالشخصرريةلنرربلتقرلتلتنتررىل لنعررىلينلالقررن ال
الميرررنتلي لال  رررةلاإلجن ي  رررةلنررربلنرررىللصرررىلو هىللنرررالزهرررلدلإلخرررناجلتنترررةلقيىل ررريةل

لننقهةلننعام ةل.
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Abstract 
The glorious Qur’an, the book of Allah, the 

Almighty, revealed to our Prophet Muhammad ص  ل 
 has its sublime place and stature in the اهلللل ي لن   م

souls and hearts of all Muslims. To deal with a 

translation of the meanings of the Qur’an is not an 

easy task to undertake specially when you are 

aware of the glorious of committing errors even 

though unintentionally, but one has to take the risk 

since such an attempt is worth the trial. The 

Almighty is the only perfect.  

Since christianization is spreading 

dangerously worldwide and it became aggravated, 

scholars and learnd Muslims should encounter such 

intensified moves by all means possible. To achieve 

such a great goal, any scholar and true Muslim 

should pay heed to produce a modernized 

translation of the meanings of the Qur’an, a trial, or 

an experience which I, as a member of a big group 

of University scholars have undergone with the 

aspiration to produce an authentic rectified copy of 

the translations of the meanings of the Holy Qur’an 
in English based on the various translations available.  

This paper is an attempt to tackle such a personal 

experience showing all, the endeavor, efforts, and 

the striving undertaken toward accomplishing an 

emended standard translation of the meanings of 

the Holy Qur’an in English. 

 


