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 القالرنن  لغال   هال   الكال   العربةال   اللغال   متالكلل    ال  اإلسالممة   الشعوب  أكثر  أن    المعلوم   من

هالم  إلالى  الشالعوب  تلال   احكةالج   ةشال     يخفى  وال  ،اللريم ج  تعالجلى  اهلل  ككالجب  ف ج  فهمالا  صاليةيا

هالال ل لهميالال ه  و ،وهالالويكهم ديالالنهم علالالى اليفالالج  مالالن نهميملالال    مالالن لالال  ضالالونيكعر   مالالج مواج

 مجالج  يف العجملون  اجكه   لهذاوالمنيرف ؛    الفجس ة  والملل  العقجئ   لنشر  شرس   ميجوالت

  رئةسةن: منيةةن يف اللريم القرنن معجين ترجمجت

 بجللغالجت  اللريم  القرنن  لمعجين  الصيةي   الرتجمجت  توفةر  على  العمل  األول:  المنحى

 برنجردشالو:  الفةلسالو   قجلال   مالج  المنيالى  هالذا  أهمةال   تصالوير  يف  ويلف   ،وتلثةرهج  المخكلف 

 ككال   فةال   للغالرب  كالجن  كجملال   قالرون  مضال   فإنال   اإلسالمم؛  الغالرب  يف  ُيعكنال   يوم   سةج ء"

 فق   الةوم   أمج  وسلم،  علة   اهلل  صلى   ونبة    اإلسمم   دين  على  االفرتاءات  من  مملوءة  وجرائ 

 ففهم بجإلنجلةزي ، سةمج وال أوروبج، لغجت إلى اإلسمم  كك  وبعض  القرنن  معجين  ترجم 

 ،(1)"السالجبق   واللكال   الجرائال   يف  ونال يقرؤ  الالذ   لالة   اليقةقال     اإلسالمم   أن  الغرب  رجج 

 .مسكقل   ببيث إفراده إلى ييكج  تفصةما  المنيى هذا عن واللمم 

 اللريم. القرنن لمعجين ل المضل   بجلرتجمجت االنخ اع من الكيذير الثاين: المنحىو

ج  العلمة   الورق   هذه  ججءت  المنيى  هذا  وضمن  مالن  والكيالذير  الالوع ،  نشالر  يف  إسهجما

 دراسال   مال   األحم يال ،  القجديجنةال   للطجئفال   اللالريم  القالرنن  معالجين  ترجمالجت  شالةوعب  االغرتار

 مطجلالال  وثمثالال    مق مالال ، إلالالى الورقالال  قسالالم  وقالال  المخكلفالال ، بجللغالالجت ترجمالالج م ألشالالهر

  المخكلف . بجللغجت القجديجنة  الطجئف  ترجمجت أشهر نتكضم  

 :القرآن معاين بترجمات وعالقتهم وحكمها بالقاديانية التعريف :مقدمةال

:  األحمدية: قاديانيةال طائفةبال التعريف أوًلا

 م(1900)  سالن   يف  وبجلكي يال   المجض ،  القرن  أخريجت  يف  نشأت  حرك   ه   القجديجنة :

 هالو  إنشالجئهج  مالن  الرئة   اله    وكجن  الهن ي ،  القجرة  يف  اإلنجلةز   االسكعمجر  من  بكخطةط

هالوا ال حكالى ،خجص   بشلل الجهجد   فريض   وعن  دينهم  عن  المسلمةن  إبعجد   المسالكعمر يواج

 بجللغالال  تصالال ر الكالال  األديالالجن مجلالال  هالالو اليركالال  هالالذه حالالج  لسالالجن وكالالجن اإلسالالمم، بجسالالم

 اإلنجلةزي .

 جوفةال   وكالجن م(، 1908 سن  يف تويف) القجديجين أحم  غمم   مرزا  هو  الطجئف   هذه   م س  

 

 (.73ينظر: دور الرتمجة الدينية يف الدعوة إىل هللا لعبده بورميا )ص:  (1)
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ج  لمسكعمجر  وقال   المساللمون؛  حولال   يلكال     حكالى  ئالمكنب    ل ور  فجخكةر  حج ،  كل    يف  ل   مطةعا

هال    د مجال     أنال   عالىاد    ثالم  األنصجر،  حول   لةلك     إسمم   ك اعة   نشجط   ب أ  ثالم  ،اهلل  مالن  مومل

 وزعالم  ،النبوة  عىاد    ثم  ،الموعود   والمسةح  رالمنكظ    المه    أن   عىفجد    أخرى  خطوة  ت ر 

 مالن تعالجلى بالجهلل نعالو   ،(1)وساللم علةال  اهلل صاللى ميمال  سة نج نبوة من  وأرقى  أعلى  نبوت   أن

  .الخذالن

 القاديانية: الطائفة على العلماء حكم ثانياا:

 بجعكبالجراإلسالمم     العجلم  يف  الشرعة   والهةئجت  المججم   فكجوى  من  جمل   ص رت  لق 

  منهج:و ،اإلسمم  دين عن مجرق  طجئف  القجديجنة  الطجئف 

 القجديجنةال   العقةال ة  بجعكبالجر  اإلسمم   العجلم  لرابط   الكجب   الفقه   المجم   من  قرار -1

ج  المسمجة- ج اإلسمم  عن خجرج  عقة ةا   -بجألحم ي   أيضا هالج ،كجمما  خروجا  ومعكنقة

ي اكفجرا   .(2)اإلسمم  عن نمرت  

 اإلسالالمم  المالال تمر لمنظمالال  الكالالجب  اإلسالالمم  الفقالال  مجمالال  مالالن قالالرار صالال ر كمالالج -2

 مرتالال ين يوافقونالال  مالالن وسالالجئر -الفرقالال  هالالذه م سالال - أحمالال  غالالمم  مالالرزا جعكبالالجرب

  .(3)اإلسمم  عن خجرجةن

 لةسالالوا القجديجنةالال  مالالذه  أتبالالجع نأ :اإلسالالممة  البيالالو  مجمالال  اتقالالرار مالالنو -3

 .(4)بجإلسمم  ل  عمق  ال المذه  هذا وأن مسلمةن،

 حلوم   من  اليلم  ص ر  لق   واإلفكجء:  العلمة   للبيو   ال ائم   اللجن   فكجوى  ويف -4

 رابطال   مالن  صال ر  وكالذل   اإلسالمم،  عالن  خجرجال   بأهنالج  الفرقال   هذه  على  البجكسكجن

 .(5)بذل  علةهج اليلم الملرم  بمل  اإلسمم  العجلم

 برابطال  كبةالر مال تمر انعقال  م 1974 إبريالل الموافال  ه1394 األو  ربةال  شالهر يفو -5

 

 .(417-416 /1ينظر: املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ) (1)
 هـ.1398 /8 /17  -10( يف الدورة األوىل 3ينظر: القرار رقم ) (2)
ــرار رقـــم  (3) ــة ا  ـــ  3 /4) 4ينظـــر: قـ ــاده  ـــدة  ـــ  209 /1( )2العـــدد ) -(، جملـ ربيـــ   16-10(، يف دورة انعقـ

 م.  1985كانون األول )ديس رب(   28-22  /هـ1406اآلخر 
 م.2007سال ية يف شهر أغسطس    عام رارات جم   البحوث اإل( ض   ق4)
(، وال وــول 313 /2( )4317) (، وال وــول رقــم312 /2( )1615ينظــر: اوــاول اللانــة الداف ــة ال وــول رقــم ) (5)

 (.314 /2( )8536رقم )
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 العجلمة  اإلسممة  للمنظمجت ممثلون وحضره الملرم ، مل  يف اإلسمم   العجلم

 اإلسالمم،  عن  وخروجهج  الطجئف   هذه  كفر  الم تمر  وأعلن  العجلم،  أنيجء  جمة   من

 دفالن  وعال م   القجديالجنةةن،  مال   الكعجمالل  وعال م   خطرهالج،  بمقجومال   المسلمةن  وطجل 

 المسلمةن. قبور يف موتجهم

 الكريم: القرآن معاين بترجمات القاديانية الطائفة عالقة :ثالثاا

 المخكلف ،  بجللغجت  اللريم  القرنن  معجين  ترجمجت  تطوي   يف  القجديجنة   الطجئف   اجكه ت

 ييويهج الك  المسلمةن عقة ة ه  أهنج  على  المجدي   اإلليجدي   عقجئ هم  لنشر  وسةل   وجعلهج

هالم  علالى  العربةال   بجللغال   النجطقال   غةر  الشعوب  مق رة  لع م   منهم  اسكغمالا   اللريم؛  القرنن  ف

ا  اللالريم،  لقالرننا  مالن  الصيةي   المعجين  كجنال   علةال   يكيصاللون  الالذ   الال عم  للثالرة  ونظالرا

 الرتجمالجت تلال  تقسالةم ويملالن المخكلفال ، بجللغجت النجطق  الشعوب إلى  تصل  ترجمج م

 ،رتجمالجتال  تلال   شالهرأل  والكقالويم  الكعريج  م   واإلفريقة ،  واآلسةوي   األوربة   :ثم   إلى

 الفجس ة. والعقجئ  المخجلفجت من فةهج ورد  ممج الكيذيرو

 األوربية: اللغات إلى القاديانية الترجمات األول: المطلب

 أوربةال ،  لغالجت  عال ة  إلالى  اللالريم  القرنن  معجين  ترجم     يف  واس     نشجط    القجديجنة   للطجئف 

هالج  اإلسمم،  إلى  نفسهج  تنس   أهنج  يف  الرتجمجت  هذه  خطورة  وتلمن  يف  مسالموع  صالوت  ول

 الصيةي . القرنن ومعجين اإلسمم  لنشر ججه ة تعمل أهنج تزعم وللوهنج عجم ، أوروبج

 :(1)اإلنجليزية اللغة إلى القاديانية ترجمات أشهرأوًل: 

 اليلومالال  مالالن والمعنالالو    المالالجد  الالال عم مالالن القجديجنةالال  الطجئفالال  بالال   تكمكالال   مالالج بسالالب 

هالج،  اللالريم  القرنن  معجين  لرتجم   األولى  وجهكهم  ه   اإلنجلةزي   اللغ   كجن   نجلةزي اإل  إلة

 ترجمج م: ألشهر تقويم ودون 

 

ينظر: ترمجات إجنليزية ملعاين القــر ن الميــرم يف  يــزان اإلســالم، د. وبيــل محــد عبــد الــرمح ، ضــ   نــدوة ترمجــة  عــاين   (1)
والدينيــة، للــدكوور  نــاهت ترمجــة املاــطلحات ال ــرعية ، و م2002-ـهــ 1423نعقدة يف املدينة املنــورة القر ن الميرم امل

ودراســة  هـــ،1423عبد هللا ب  عبد الرمح  اخلطيب، ض   ندوة ترمجة  عاين القر ن الميرم املنعقدة يف املدينة املنــورة 
  حمل د سعيد ش يق دابس.  ،ر ن الميرم إىل اللغة اإلجنليزيةنقدية لرتمجة  عاين الق

Bibliography of the Translations of the Meanings of the Glorious Qur,n 
into English: 1649-2002 A Critical. Abdur Raheem Kidawai. (P. 226- 
228). 
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 :"الالهوري علي محمد ترجمة" -1

 ."المجيد القرآن" الترجمة: عنوان

 اإلنجلةزيال ،  اللغال   إلالى  القجديجنة   جتترجم  أشهر  من  الرتجم   هذه  تع     النسخة:  وصف

هالج  بإعالجدة  القجديالجنةون  اهكم    لذا  ؛األخرى  اللغجت  إلى  نالمرتجمة  جل    علةهج  اعكم   كمج  طبع

هالج؛  توالال   ثالم  م(،1916-هال1335)  سن   يف  لهج  ظهور  أو   وكجن  ،مرات  ع ة  حةالث  طبجعك

 لن ن. م ين  يف سجدس  مرة طبع  ثم ،بإنجلرتا ووكنج م ين  يف مرات خم  طبع 

 الال عوة حقالل يف العالجملةن مالن كثةالر علالى الرتجمال  تل  حقةق  انطل  الترجمة:  تقويم

هالالج الالرتويج إلالى األمالالر ووصالل ،واللكالالجب والمثقفالةن والرتجمال   يقالالو  بعضالهم؛ لبالال  ق   مالن ل

 أو  مساللم،  لعالجلم  اإلنجلةزيال   بجللغال   واضالي   ترجمال "  :النال و     عبالج   بن  اهلل  عب   ل ككورا

 بجسكيسالجن  المساللمون  المثقفالون  فكلقجهالج  اللالريم،  القرنن  برسجل   م من  لإلسمم،  منسوب

 الرتجمال   هالذه  كجنال   ،(1)علال   يوسال   اهلل  وعبال   ،بةلثج   السة   ترجمك   ظهور  وقبل  عظةم،

  .(2)"القرنن نيو الغربة  الثقجف  بروح عواتشب   الذين المسلمةن نظر وجه  ل ممث   تع   

  الترجمة: هذه سلبيات أبرز من

 يال من إ   ؛السالمم  علةال  عةسالى  المسالةح  السالة   حةالجة  مسالأل   العق يال :  األخطالجء  من -1

 األسجسة  المبجدئ م  يكمجشى مج وهو حة ج، السمجء  إلى  رفع   وع م   بموت   المرتجم

 ترجمك   أن  المرتجم  زعم  من  بجلرغم  هذا  القجديجين،   المكنب    نبوة  إلثبجت  للقجديجنة ؛

هالال  مالال  تكعالالجر  ال هالالور علةالال  ومالالج المسالاللمةن، نظالالر وج رين مالالن الجم  يف المفسالال 

  العقجئ .

 اسالم  الممئلال   أن  زعم  إ    لجن؛او  الممئل   حو   ةشج     نراء  على  الرتجم   احكوت -2

 وتمثةالل  الشالر،  لقالوى  اسم  الجن  وأن  ،(3)الخةر  لقوى  وتمثةل  ،تعجلى  هلل  إرادي   لقوة

 الممئلال  بوجالود  اللالريم القرنن تصريح هبذا مكججهما  ،(4)الشر إلى  لل عجة  مججز 

 

 ــ  أخطــر الرتمجــات املنحراــة، وامل لــو ة  ترمجة عبــد هللا يوســي علــت: هــت ترمجــة ملعــاين القــر ن ابللغــة اإلجنليزيــة، تعــد  (  1)
ينظــر: ترمجــات إجنليزيــة ملعــاين القــر ن الميــرم يف  يــزان اإلســالم، بة لطاف ة البهــرة اإلعاعيليــة،  ابلعقافد ال اسدة املرو  

 .(375 /1)د. وبيل محد عبد الرمح   
 (.377-376 /1ل محد عبد الرمح  )ينظر: ترمجات إجنليزية ملعاين القر ن الميرم يف  يزان اإلسالم، د. وبي (2)
 (    ترمجة الالهوري.47ينظر: احلاشية رقم ) (3)
 (.2580،  822ينظر: حاشية ترمجة الالهوري رقم ) (4)
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  والجن.

 علالالى دلةالالل النالالجر وأن تعالالجلى، اهلل لرضالالج معنالالو  تجسالالة  الجنالال  أن المالالرتجم يالالرى -3

  سخط .

؛  جمل ا   المعجزات  ظهورل  إنلجره -4 إ    }  اآليال :  معالجين  تالرجم  فق   وتفصةما ى  و  ق   اْسك سالْ

ى ْوم      ُموس  ُقْلن ج  ل ق  ْب   ف  جك    اْضر  ص  ر    ب ع  ج  ْت   اْلي  ر  ج  جْنف  ج  م نْ ُ   ف  ة    اْثن كال  ر  شالْ ج  ع  ْةنالا م    قال  ْ   ع 
لال   ع 

ب ُهم  ُأن ج     ُكل   ْشر   أن  أمرتال   لقومال   المالجء  موسى  طل   لمج  كجآليت:  [.60  ]البقرة:  {م 

 مالجء عةالون  أمالجم   هالو  فإ ا  ففعل،  المجء،  منجب   عن  ويبيث  ،الجبل  إلى  بعصجه  يمش 

 الضالرب أن إلالى ذه يال فالجلمرتجم مشالرهبم. أنالج  كالل فعلالم الجبالج ،  فوق  كثةرة

ب   ، مالالنالخطالالو :معنالالجه ر  هالالج خطالالج :أ  األر  ضالال   معنالالجه :واليجالالر خطالالوات، علة

 يف  هالذا  الكأويالل  مالنهج  المالرتجم  اعكم   وق   فجأة.  ش ء  ظهور  :واالنفججر  الجبل،

  )المعجزات(. بجلخوارق يكعل  مج كل

 :"خان اهلل ظفر ترجمة" -2

 ."القرآن" الترجمة: عنوان

 م ين   يف كالورزون، مطبعال  يف هال(1371) سن  يف  الرتجمال  هذه  طبعال   النسخة:  وصف

 .بإنجلرتا نلنال 

هالج  الفجسال ة،  العق يال   األخطجء  من  جمل   على  الرتجم   تل   حوت  الترجمة:  تقويم  ومن

  المثج : سبةل على

  المعجزات. تأويل -1

ج  كوهنم  بجعكبجر  الجن  وجود   إنلجر -2  مالن  قالوم   أهنالم  المالرتجم  يعكقال   حةالث  نخالر،  خلقا

 يعجيشالون ال وهالم (Aristocratic Group) األرسالكقراطة  الطبقال  مالن اإلن 

  النج . عجم 

جرة للن ف  مججز  تعبةر هو الشةطجن بأن الزعم -3  بجلسوء. األم 

  :"فريد غالم ملك ترجمة" -3

 م سالال  مالالن وبكوجةالال  م(،1934) سالالن  يف الرتجمالال  تلالال  صالال رت النسففخة: وصففف

 ميمال  يرأسالهم-  القجديجنةال   نجشالط   مالن  مجموعال   قجمال   وق   ،أحم   غمم   مةرزا  القجديجنة 

 لمعالجين  إنجلةزيال   ترجمالجت  إخرا   على  بجلعلو   -وغةره  فري   غمم   مل   ويسجع ه  عل ،
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ُ وهج  واسال ،  نطالجق  علالى  ن ْشُرهج  وت م    اللريم،  القرنن  جال د   أتبالجع  كسال   يف  الرغبال   روُح   ت يالْ

 اإلنجلةزي . اللغ  ثونيكي    ممن

 القالالرنن لكعالالجلةم والكشالالوي  الكيريالال  الرتجمالال  تلالال  صالالفيجت يمالالأ الترجمففة: تقففويم

  الرتجم : تل  تيكوي  وممج لإلسمم، منجقض طجئف  بع  ات   ترجم  وه  اللريم،

ا النب  أن إنلجر -1 ج. وخجتمهم األنبةجء نخرُ  وسلم علة  اهلل صلى ميم ا  حق 

ْل  تأكة  -2  .السمم  علة  عةسى ص 

 الموعود. المسةح أن  على -القجديجنة  زعةم- أحم  غمم  مةرزا تصوير -3

 :"أحمد ونذير الدين، كمال الخواجة ترجفمة" -4

 ،(A Running Commentary on the Holy Quran) الترجمففة: عنففوان

 ."اللريم للقرنن العصر  الكفسةر" ومعنجه:

 هال و  لنال ن،  م ينال   يف  م(1948-هالال1368)  سالن   يف  كفسالةرال  هذا  طب   النسخة:  وصف

 ويلةال   المتةنةال ،  بجليرو   القرنين  النص  يلة   ثم  العرب ،  بجلخط  القرنين  النص  على  تيكو 

 ومعكق اتال   المالرتجم  مرئةالجت  حسال   عالجم   تفسالةر  اليجشالة   وعلالى  مرقم ،  ني   للل  الرتجم 

  الخجص .

  تعسال    وقال   اللالريم،  القالرنن  معالجين  تيريال   علالى  الرتجمال   اشالكمل   الترجمة:  تقويم

هالج البعةال ة، الكالأويمت   كر  يف  المرتجم  هالو  :بال المالراد  وأن الال خجن؛ تفسالةر يف قجلال  مالج ومن

  الي ي . سل  على العربجت تجر   الك  القجطرات دخجن

 أحمد محمد الدين بشير ميرزا ترجمة -5

  القجديجنة . لليرك  الثجين الخلةف  ون يع    والمرتجم

 ال وهالال  ،م(1963-1947) عالالجم  بالالةن أجالالزاء ثمثالال  يف الرتجمالال  هالالذه طبعفف  وقففد

  الفجس ة. القجديجنة  لعقجئ  نشرالو الرتويج حةث من جسجبقج  عن جملكهج يف تخكل 

 هال  كجنال  اإلنجلةزيال  اللغال  إلالى القجديجنةال  الرتجمالجت بأن القو  يملننج  :عامة  وبصفة

 رتجمالالالجتال إلالالالى إضالالالجف  ،ع يالالال ة سالالالنوات لمالالال ة السالالالجح  علالالالى المكالالالوافرة الرتجمالالالجت
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ا   ل   أغرى  فق   إسممة   أسمجءا   تيمل  القجديجنة   ترجمجت  وللون  .(1)االسكشراقة   مالن  كثةرا

هالج، ي ْفطنالوا لالم  الذين  المط لعةن  غةر  المسلمةن  القراء راكهج يف وقال  قال  بالل ليقةقك  بعالض شال 

 بالن  اهلل  عبال   للال ككور  وقال   كمالج  اللالريم،  القالرنن  معالجين  ترجمجت  مجج   يف  العجملةن  العلمجء

  .(2)المهور  عل  ميم  ترجم  على ثنجئ  يف الن و  عبج 

ج  الثمثةن  خم   اللبةر  ال عو   النشجط  م   وللن  القجديجنةال ،  أمالر  انلش   المجضة   عجما

 بجللغال  للقجديجنةال  القالرنن  لمعالجين  ج يال ةا   ترجمال   البجحالث  يرى   يل    لم  م(1971)  عجم   ومنذ

 الفلالر   للالوع   نكةج   واألخرى؛  الفةن   بةن  السجبق   جمجتالرت  طب   عجد يُ   وإنمج  اإلنجلةزي ،

  .وضملهج القجديجنة  بيقةق  المسلمةن بةن انكشر الذ 

ج هالالور إلعالالرا  وتفجديالالا  تلالال  رمالالوز أخالالذ فقالال  القجديجنةالال  ترجمالالجت عالالن المسالاللمةن جم

هالالج ووضالالعوا الق يمالال ، رتجمالالج مل طبعالالج م إعالالجدة يف الطجئفالال   أو مبهمالال  أخالالرى أسالالمجء علة

  الكزوير: هذا على مثجلةن دون و ،مجهول 

 ،"موالنالج"  ترجمال   بجسالم  نجلةزي اإل  بجللغ   القرنن  لمعجين  ترجم   ظهرت  األول:  المثال

 أهنالج ُوجال  اللالريم القالرنن معالجين  ترجمالجت  مجالج   يف  صالةنالمكخص    قبالل  مالن  دراسكهج  بع و

  كرهج. السجب  المهور  عل  ميم  لرتجم  مطجبق 

 شالخص  إلالى  منسالوب   م(1983)  سالن   يف  بأمريلج  إنجلةزي   ترجم   ظهرت  الثاين:  المثال

 النالج  بالةن وأ يال  ، مجهولال شخصة  وهو ،(M. H. Shakir) شجكر حبة  ميم  اسم 

 دراسالج ج وبعال  -المعالرو  المصالر   األزهالر   العالجلم-  شالجكر  ميمال   للشالة   ترجم   أهنج

 لرتجمال  مشالجهب  نسالخ  وأهنالج خطأ، النسب   هذه  أن  صونالمكخص    اككش   فةهج  النظر  وإججل 

 .السجبق  المهور  عل  ميم 

 :(3)الفرنسية اللغة إلى القاديانية الترجمات أشهرثانياا: 

 

  ركــز ســـلي ورقــة عل يـــة توضـــق ن ــال املسو ـــرق  يف جمـــال ترمجــات  عـــاين القـــر ن ابللغــات امل ول ـــة، بعنـــوان: ( يف1)
 الميواب املب "، ودونك رابطها:" مير املسو رق  يف ترمجة 

https://salafcenter.org/2901/ 
 قدم كال ل عنها ض   تقوم تلك الرتمجة.( ت2)
( ينظر: ترمجة  عاين القــر ن الميــرم  ــ  قبــف بعــض ال ــرس الهلــالة، يوســي ا  ــذاين بــ  ال ــااعت الســعيد أمحــد، ضــ   3)

(، وترمجــات  عــاين القــر ن الميــرم 1295 /3هـــ )1423ترمجــة  عــاين القــر ن الميــرم املنعقــدة يف املدينــة املنــورة  نــدوة

https://salafcenter.org/2901/
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 :"الفرنسية باللغة قاديانية ترجمة"

 رت   صالُ   وقال   ،لنال ن  م ينال   يف  م(1985)  سالن   يف  الرتجم   هذه  طبع   النسخة:  وصف

  القجديجنة . لليرك  الثجين الخلةف  ال ين بشةر مةرزا من مق م ب

 تنيالو  وهال   القجديجنةال ،  عقجئال لل  تأسالة   علالى  الرتجمال   تلال   تيكالو   الترجمففة:  تقويم

 المنيرف : واألفلجر العقجئ  من فةهج ججء مج أمثل  ومن اإلنجلةزي ، الرتجمجت منيى

 بمراحالل  يمالر  اإلنسالجن  خلال   بالأن  عةنمال     البشالر،  أبالو  هو  السمم   علة   ندم   أن  إنلجر -1

 سالبق   بل  البشر،  من  جةل  أو   يلن  لم  ندم   جةل  أن  يبةن  القرنن  وأن  مك رج ،  رتطو  

 وكالالجنوا الكلالالجلة ، حمالالل علالالى القالالجدر المسالالكوى علالالى يلونالالوا لالالم وللالالنهم غةالالره،

 القرنن  سمجهم  ولذل   منعزلةن؛  أو  مخكفةن  الجبج   وكهو   المغجرات  يف  يعةشون

 سةعةشالون  ألهنالم  إبلة ؛  ورئةس   الجن  شع   من  وشعب   ندم   القرنن  وحذر  الجن،

ج  إلالى  الوح   اهلل  أرسل  ندم   جةل  يف  اإلنسجن  نمو  مرحل   وبجككمج   األر ،  على  معا

  .(1)ندم  وهو فةهم األكمل الرجل

 بالأن تقضال  الكغةةالر تقبالل ال  إلهةال   قالوانةن  هنالجك  بالأن  زاعمالةن  األمالوات  بعث  إنلجر -2

ا يرجالال  ال المةالال   القالالرنن مالالن نصالالةن  لالال  يف سالالن هم ويجعلالالون اليةالالجة، إلالالى أبالال ا

ام  } تعالالجلى: اهلل قالالو  األو  الالالنصاللالالريم:  ر  حالال  ى و  لالال  ْريالال     ع  ج ق  ْلن جهالال  مْ  أ ْهل  هالالُ  ال   أ ن 

ون   عالالُ ى} قولالال  تعالالجلى الثالالجين: الالالنصو ،[95: ]األنبةالالجء {ي ْرج  كالال  ا ح  جء   إ    ُهمُ  جالال   أ حالال   

ْوُت  ب    ق ج     اْلم  ُعون    ر  ل    (99)  اْرج  ع  ُل   ل  ج  أ ْعم  يا
جل  ج  ص  ةم 

ْكُ    ف  م    ت ر  ج  ك  مال      إ ن ه 
ل  و    ك   هالُ

ج ُله 
جئ  م نْ   ق  ائ ه مْ   و  ر  خ    و  ْوم    إ ل ى  ب ْرز  ُثون    ي   عالن  ورد   مالجو  .[100،  99  :]الم منالون  {ُيْبع 

 أو  مججزيال   عبالجرات  سالوى  لالة   اإلحةالجء  علالى  تال    عبالجرات  من  السجبقةن  األنبةجء

ر أن يملن وال اسكعجرة،   .(2)حرفة ج تفس 

 الكال   األخةالرة  اآليال   صالراح   علة   تنص  الذ و-  اآلخرة  يف  األجسجد   بعث  ينلرون -3

 البجطل . دعجويهم كل   من اليقةق  ه فهم وهو -البعث إنلجر على هبج يسكشه ون

 بيرمال   مبجالة  بم  الكأويل  يف  البجطنة   طريق   على  البعث  على  ي      نص  كل  تيري  -4

 قولال   يف  قالجلوه  مالج   ل   ومن  ،الرمزي   عجءاد    هو  علةهم  ش ء  أسهلو  ،القرنين  نصال

 

ابللغــة ال رنســية، حمل ــد خــد بــ  ع ــود البقــاعت، ضــ   نــدوة ترمجــة  عــاين القــر ن الميــرم املنعقــدة يف املدينــة املنــورة 
 (.2227 /5هـ )1423

 (.209قاداينية )ص: ينظر: الرتمجة ال رنسية ال (1)
 (.168 :املرب  السابق )ص (2)
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ج}  تعجلى: م  ج  ي ْشُعُرون    و  ُثون    ن  أ ي   قول   برتجم   المرتجم  قجم   حةث  ،[64  ]النمل:  {ُيْبع 

ُثون  } تعجلى:  .(1)القجديجنة  عن  األرواح تنجس  عقة ة يواف  بمج {ُيْبع 

 األرواح نأ :األخالالرو  والجالالزاء والخالالمص النجالالجة يف الفجسالال ة اعكقالالجدا م ومالالن -5

ا  سك خل  اللجمل   تطالورت  الك   واألرواح  الجن ،  بأهنج  توص   الك   اليجل   إلى  فورا

 عالالن عبالالجرة وهالال  النالالجر، بأهنالالج توصالال  الكالال  لليجلالال  سةكعرضالالون نجقصالال  بصالالورة

 وكالالل بعالال هج، الجنالال  وسالالة خلون الروحةالال ، األمالالرا  لعالالم  أعالال ت إصالالمحة 

هالج؛  علال   هنجك  يصبح  لن  والنجر  الجن ،  إلى  سكصل  األرواح هالج  األرواح  فلالل  لبقجئ  ل

هالال  إلةالال ، النهجيالال  يف وسالالرتج  ،(2)اهلل يف أصالاللهج  اليضالالور- اهلل رؤيالال  أن إلالالى وينك

 .(3)لهم جزاء أعظم ه  -اإلله 

 :(4)اإلسبانية اللغة إلى القاديانية الترجمات أشهرثالثاا: 

 :"الفاروقي ونجمة دراك علي ترجمة" -1

 القجديجنة . طجئف  إلى بجنكسجهبمج المرتجمجن يصرح

 المهالور   علال   لميمال   اإلنجلةزيال   الرتجمال   اتخالذت  :للترجمففة  األصففلي  الففن   لغة

 .لهج أصما 

 كالل  وقجمال   الهالور،  م ينال   يف  م(1986)  سالن   يف  الرتجم   هذه  طبع   النسخة:  وصف

هالجئ   الالنص  بمقجرنال   وصالةرخةو سالرمةنكو  خوصجإن  كرمن  من  وبرتجمال   العربال   بجألصالل  الن

 .ملسةلة 

يوروبليس أنطونيو ترجمة" -2  :"كارِّ

س القرآن" الترجمة: عنوان  ."المقدَّ

 القجديجنة . طجئف  إلى ينكس  المترجم:و

 

 (.83 :ملرب  السابق )ص( ا1)
 االحتاد ال اسدة.( وهذه هت عقيدة  2)
 (.219 ،166 :املرب  السابق )ص( 3)
( ينظــر: دراســة  قارنــة بــ  رــالث  ــ  ترمجــات  عــاين القــر ن الميــرم إىل اللغــة اإلســبانية، د. علــت بــ  إبــراهيم  نــويف، 4)

دراسة ترمجــات  عــاين القــر ن الميــرم إىل هـ، و 1423ض   ندوة ترمجة  عاين القر ن الميرم املنعقدة يف املدينة املنورة 
   .الندوة السابقةاللغة اإلسبانية، للدكوور ع د برادة، ض    
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 اإلنجلةزيال   الرتجمال   علالى  األولالى  بجل رج   الرتجم   هذه  تاعكم   األصلي:  الن   لغة

 المهور . عل  ميم  ترجم  وه  ،األحم ي  الطجئف  ل ى المعكم ة

 مال   العرب   النص   ضم    ق و  ،م(1988)  سن   يف  الرتجم   هذه  طبع   النسخة:  وصف

 وقال   المكيال ة(،  )الممللال   لةمكال   بجبلةلةشالجن  إنرتنجشالةونج   إسالمم   عالن  لإلسبجنة ،  ترجمك 

 خلةفال     رابال   أحمال ،  طجهر  مةرزا  إشرا   وتي   إله ،  عطجء  بمسجع ة  عمل   المرتجم  أنجز

وح  والرئة  -قولهم حس - المنكظر للمسةح   األحم ي  . للقجديجنة  الر 

ا:   :(1)األلمانية اللغة إلى القاديانية الترجمات أشهررابعا

  لال  علالى أد  الو خجصال ، وألمجنةالج عجمال  أوروبالج يف مسموع  صوت  القجديجنة   للطجئف 

ا  اتخذت  ق   القجديجنة   الطجئف   أن  من ا  بالرلةن  مالن  مال خرا هالج مقالر   ألشالهر تقالويم يلال  وفةمالج ،ل

 األلمجنة . بجللغ  ترجمج م

 :"الدين بشير ميرزا ترجمة" -1

 أحم . ميمود  ال ين بشةر المترجم: اسم

 ثالم بألمجنةالج، فةزبالجدن م ينال  يف م(1954)  سالن   يف  الرتجم   هذه  طبع   النسخة:  وصف

 تخضال   لالم  لالذا  تنكشالر؛  لالم  الرتجمال   وهالذه  م(،1959)  سالن   يف  منقيال   ثجنةال   طبعال   ص رت

 والمكخصصةن. البجحثةن قبل من مفصل  ل راس 

 :"أحمد ناصر ميرزا ترجمة" -2

 وانكشالرت  صالةكهج،   اع  وقال   م(،1970)  سالن   يف  الرتجمال   هذه  ظهرت  النسخة:  وصف

ا ج؛  انكشجرا  للنقال  اللالريم القالرنن معالجين ترجمالجت مجج  يف  المكخصصون  أخضعهج  لذا  واسعا

 والكقويم.

 الترجمة: منهج

م  -1  يف  والرتجمال   األيمالن،  النصال   يف  العربال   النص  طولةةن،  قسمةن  الصفي ُ   ُقس 

 .منهج األيسر النص 

 

ينظر: حول إشميالية ترمجة القر ن.. أساسيات لوقــوم بعــض الرتمجــات إىل األملانيــة، حمل ــد أمحــد  ناــور، وهــو  ــ    (1)
(، 467-447 ن ور ابللغة األملانية يف جملة الدراسات اجلر انية، كليــة اآلداب با عــة القــاهرة، اجلــز  العاشــر )ص

اللغــة األملانيــة، ملــراد هوا ــان، ترمجــة: نــدم عطــا هللا إليــاس، ضــ   نــدوة ترمجــة  عــاين  وترمجة  عاين القر ن الميــرم إىل
 (.2193 /5)  هـ1423نعقدة يف املدينة املنورة  القر ن الميرم امل
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هالج  صالفي ،  (153)  يف  وتقال   مق م   من  العمل  هذا  يكلون -2  اللالريم  القالرنن  سالور  يلة

دت  وقال   صالفي ،  (635)  يف  األلمجنةال   إلى  ترجمكهج  م   العربة ،  بجللغ   مواضال   ُزو 

،  منهج  صالفي ، (13) يف تالذيةما  (242) بلغال  العمالل هنجي   يف  تذيةمت  ثم  بيواش 

ا  ونصال   صالفيكةن  يف  اللالريم  القالرنن  يف  ال ينة   ضجيجالق  أهم  بموض   مسرد   وأخةرا

 .تقريباج

 بةجن  وتم  التةنة ،  بيرو   - ل   عن  فضما -  وُككب   بجلعربة   السور  أسمجء  وردت -3

ت   نيج ج،  ع د   وُ ك ر  والم ين،  منهج  المل   يالكم ولم سورة، كل من ني ا  البسمل ُ  وُع  

 .األلمجنة  إلى السورة اسم معنى ترجم 

 الترجمة: تقويم

او المكخصصةن،  بلق    من  والنق   لل راس   الرتجم   هذه  خضع   المقجم  يقكضة  لمج نظرا

 :(1)الرتجم  تل  يف العق   الججن  يم    مج بعض كر    على سأقكصر

هالالم يف الرتجمالال  صالالجح  بالال  قالالجم  الالالذ  الكعسالال   -1 هالالج القالالرنن نيالالجت ف  ال مالالج وتيمةل

 مج  وهو  ل ،  ُوضع   مج  غةر  إلى  بجلمعجين  والخرو   ل ،  نزل   مجع  وصرفهج  تيكمل،

هالالرة علةالال  اتفالال  مالالج صالالريي  مخجلفالال  يخالالجل   األولالالةن مالالن المسالاللمةن علمالالجء جم

رين  .واآلخ 

 القرننةالال  اآليالالجت بعالالض معالالجين بكيريالال  الضالالجل  الطجئفالال  تلالال  لمعكقالال ات الالالرتويج -2

ج  تكنالجقض  الك   مزاعمهم  م   لككس  ج  تنجقضالا ج  اإلسالمم   صالريح  مال   ب ة نالا ا،  دينالا  ومعكقال ا

   ل : أمثل  ومن األم ، علة  أجمع  ومج والسن ، بجللكجب ثب  مج وم 

ى ق ج   } تعجلى:  قول   يف -أ ةس 
ْري م   اْبنُ  ع  ب ن ج الل ُهم   م  ْ   ر  ْةن ج أ ْنز  ل  ةا  ع  جئ    ن   م 

جء   م  م   ت ُلونُ  الس 

ج نالال  ا ل  ةالال ا ج ع  ل نالال   و 
 
ج أل نالال  ر  نخ   سالالةطرة إلالالى »إشالالجرة المالالرتجم: قالالج  ،[114 ]المجئالال ة: {و 

 بع   والثجنة   اإلسمم،  قبل  األولى  المرة  مرتةن،  غةرهج(  )على  المسةية   الشعوب

 القجديجنةال   ترجم   صجح   ب   انفرد   غري   رأ   وهذا  اليجل «.  عصرنج  يف  اإلسمم 

 بال   اهلل  امالكن    ممج  وه   السورة،  إلةهج  تنس   الك   المجئ ة  قص   يف  فجآلي   األحم ي ،

 

أساســيات لوقــوم بعــض الرتمجــات إىل األملانيــة، حمل ــد أمحــد  ناــور، ودونــك  ينظــر: حــول إشــميالية ترمجــة القــر ن.. (1)
 عنوان البح  ابللغة األملانية:

Mansour, Mohammed Ahmed: Zur Problematik der Ubersetzung des 
Koran. Ans?tze zur Bewertung einiger Ubersetzungen ins Deutsche. In: 
Kairoer Germanis-tische Studien. Band 10. Kairo 1997. S. 447-476. 
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هالالج ،السالالمم  علةالال  عةسالالى ورسالالول  عبالال ه علالالى  قجطعالال ، وحجالال  بالالجهرة نيالال  اهلل فأنزل

رين بالةن  هنجك  ولة  هالم مالن المفسال   دلةالل ال الالذ  النيالو هالذا علالى »المجئال ة« يف

 والشذو . الغراب  يف موغ ل تأويل هو بل علة ،

ْلن ج}  تعجلى:  قول   يف -ب ع  ج  ْري م    اْبن    و  ُأم  ُ   م  ج  ني  ا   و  ْين جُهم  نو  ة    إ ل ى  و  ْبو  ات    ر  ار       ر  ع ةن    ق  م   {و 

 الكالجري   ويف  كشالمةر،  بالمد   إلالى  »إشالجرة  الرتجم :  صجح   قج   ،[50  ]الم منون:

 بع   كشمةر  إلى  هججر  ق   السمم   علة   عةسى  بأن  الظ ن    ي ك   مج  والهن    الةهود 

 أنظجر تنوع  وإنمج كشمةر، يف الربوة هذه أن البك   الروايجت  يف  يرد   لمو  الصل «.

 مالن ومالنهم مصالر،  يف  أهنالج  يرى  من  فمنهم  الربوة،  تل   ملجن  تي ي   يف  المفسرين

 بةال   يف  أهنالج  يالرى  مالن  ومنهم  فلسطةن،  يف  أهنج  يرى  من  ومنهم  دمش ،  يف  أهنج  يرى

هالج  مالريم  إلةهج   هب   الك   األمجكن  وه   ،(1)المق    ومالن  .وصالبجه  طفولكال   يف  بجبن

 يف  »ربالوة«  اسالمهج:  بلال ة  يف  مال فون  المسةح  أن  تعكق   األحم ي   طجئف   أن  المعلوم 

 قالجم   صالل   لمالج  المسالةح  ألن  المسةح؛  هو  أحم   غمم   أن  تعكق   كمج  كشمةر،  بمد 

هالج  أحمال ،  غالمم   يف  روحال   حلال   ثم  كشمةر،  إلى  وهججر  موت   بع   أقالوا   وجمةع

هالج  وهبالج  العلمالجء،  أنلرهج  ق   ،البطمن  ظجهرة  فجس ة  الطجئفال   علالى  حلمالوا  وبأمثجل

 اإلسمم. من مجرق  منيرف  طجئف  أهنج القجديجنة 

ن جُت }  تعجلى:  قول   يف -ت ْ ن    ج  ج  ع  ل ْون    ي ْ ُخُلون ه  ج  ُيي  ةه 
ر    م نْ   ف 

جو  نْ   أ سال  هال      مال  ا     ُلْ لالُ ا  و 

ب جُسُهمْ 
ل  ج  و  ةه 

ير  ف  ر  هالم أن »يجال   المرتجم:  يقو   ،[33  ]فجطر:  {ح  مُ  ُتْف - هنالج الالن ع 

 هبالذا هوو المججز «. معنجهج على -الجن  يف األخرى الُمك     كل يف اليج  هو  كمج

 أن مالال  الجنالال ، نعالالةم رؤيالال  يف خطةالالر اتجالالجه وهالالو !الجنالال  يف المالالجد  المكالالجع ينفالال 

رين  نفسال   ونعالةم  ملمالو ،  مالجد    نعالةم  عالن  يلش   هنج  المشه   أن  يرون  المفس 

 ميسو .

م  }  تعجلى:  قول   يف -  م  ل ى  س  ةن    إ ْ    ع 
 الرتجمال : صجح  قج  [130 ]الصجفجت: {ي جس 

ج إلةالالج ، جمالال  يجسالالةن: »إ   ثمثالال  فهنالالجك واإلسالالممة  الةهوديالال  لللكالال  وطبقالالا

 الالذ   ويوحنالج  السالمم،  علةال   موسالى  قبالل  أتى  الذ   إلةج   االسم:  هبذا  أشخجص

ر  إلةج   ثم  إلةج ،  بشجرة  يف   كره  ورد   ق   كجن  أن  المفرو   من  الذ   الزمجن،  نخ 

 بلةالريف  أحمال   سالة   هو  الشخص  هذا  كجن  ولق   الموعود،  المسةح  ظهور  قبل  يأيت

 ي سال   والمالرتجم  المساللم «.  األحم يال   طجئفال   م سال   مجال ء  قبل  ظهر  الذ 

 

 (.264 /3(، وزاد املسد يف علم الو سد الب  اجلوزي )37 /19ظر: ت سد الطربي )( ين1)
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 سبق   ق   األحم ي   الطجئف   م س   ظهور  أن  وهو  القجديجنة ،  عن   البجطل  لمعكقجد 

 يجسةن،  ن   على  سمم   هو:  المفسرين  عن   المسكقر  المعنى  أن  م   مبجرك،  شخص

 لغال  إسالمجعةن أن  كمالج  إلةج ،  يف  لغ   إلةجسةن  أو  علةهم،  بكغلةب   نل   وعلى  علة   أو

 .(1)إسمجعةل يف

ُلوا}  تعجلى:  قول   يف -   ع  ج  ب ْةن    ب ْةن  ُ   و  ن      و  باج  اْلج   صالجح   قالج   [158  ]الصالجفجت:  {ن سال 

لة   النج  أكجبر بمعنى: الجن كلم  ُتْفهم أن »يج   الرتجم :
 ال الالذين القالوم، وع 

 مقصورة«. فةمت يف بل الشع ، بةن يسلنوا أن ييب ون

إ  ْ }  تعجلى:  قول   يف -ح  ْفن ج  و  ر  ْة     ص  ا  إ ل  را ن    ن فال 
ن    مال  ُعون    اْلجال  ك م  ْرنن    ي سالْ  ]األحقالج :  {اْلقالُ

 اهلل  صاللى  النبال   إلالى  قال موا  الةهود   من  مجموع   »هم  الرتجم :  صجح   قج   [29

 الجزيالرة  إلالى  قال موا  وقال   تعجلةمال ،  عالن  لةسألوه  بجلعراق؛  نصةبةن  من  وسلم  علة 

ا العربةالال  ن   بللمالال : اللالالريم القالالرنن وصالالفهم ولالالذا مكخفالالةن؛ سالالر   هالالو وهالالذا ،الجالال 

 سالورة  ترجمال   وعن   الجن«؛  سورة  من  4-1  اآليجت  من  ُيفهم  الذ   نفس   المعنى

 لالرفض  الرتجمال   صالجح   مالن  يجئس   ميجول   وه   الكذيةل.  هذا  على  إحجل   الجن

ن    عجل م هالج  ُتشالر  لالم  الكال   الغريبال   القص   هذه  فذكر  ،الج   مالن  ال  ،الكفجسالةر  ككال   إلة

 الجالن،  وجالود   على  دلةل  اآلي   ويف  حقةقك ،  على  والموضوع  بعة ،  من  وال  قري 

ن منهم وأن  كذل . ب  لإليمجن قوم  ودعج ب ، ونمن القرنن إلى اسكم  م 

ب    }  تعجلى:  قول   يف -خ  جع  ُ   اْقك ر  اْنش      الس  رُ   و  مال   »كالجن  المالرتجم:  قالج   [1  ]القمالر:  {اْلق 

 ال ولالال  زوا  أن إلالالى اآليالال  وتشالالةر والسالالةجدة، اليلالالم عممالال  العالالرب عنالال  القمالالر

 الروايالجت  أن  نمال  الالرغم  على  الرتجم   هذه  المرتجم  واخرتع  قريباج«.  بجت  العربة 

 إثبالجت  انشالقجق   حجلال   يف  لال   العالرب  ورؤي   القمر،  انشقجق  ني   على  مكفق   المكواترة

،  تفصةما   هةئك   رواي   يف  اخكلف   وإن  اليجد ،  وقوع ل ولم وإجمجالا  مالن أحال    يقالُ

رين  المذكورة. الرتجم  صجح  إلة   ه  بمج المفس 

ر    }  تعجلى:  قول   يف -د  ْين    مال  ر  جن    اْلب يالْ ةال 
ْلك ق   »نبالوءة  المالرتجم:  قالج   [19  ]الالرحمن:  {ي 

ا  تربطجن  اللكةن  بنمج  وقنجة  السوي   قنجة  بيفر  الل لال   وهبمالج  بالبعض،  بعضالهج  بيورا

 وفةرة«. بلمةجت والمرججن

 

 .(101 /21ت سد الطربي )(، و 172 /2ينظر: جماز القر ن ملع ر ب  املثىن )( 1)
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ا:   :(1)الهولندية اللغة إلى القاديانية الترجمات أشهرخامسا

 :"سويدو ترجمة"

 القجديجين. المهور  عل  لميم  اإلنجلةزي  الرتجم  عن نقما  األصلي: الن  لغة

هالالالرت النسفففخة: وصفففف  ترجمالالال  علالالالى أضالالالج  م(،1934) سالالالن  يف الرتجمالالال  هالالالذه ظ

 اهلل صاللى ميمال  النبال  حةالجة عالن تفصالةما  تيالو  صالفي   (190)  يف  تق   مق م   المهور 

 الهولن يال   بجللغال   الرتجمالجت  مالن  مثةم الج  عالن  وتمةالزت  األحم يال ،  واليركال   وسلم،  علة 

 الرتجمال   تلال   تيال   ولالم  ،المالرتجم  الهولنال    الالنص  بجالوار  اللالريم  القالرنن  نالص  بوجود 

 وال راس . النق  أضواء علةهج تسلط ولم المكخصصةن، بجهكمجم 

  اآلسيوية: اللغات إلى القاديانية الترجمات الثاين: المطلب

هالالود  تقكصالالر لالالم  امكالال ت بالالل األوربةالال ، بجللغالالجت الرتجمالالجت علالالى القجديجنةالال  الطجئفالال  ج

 الفجس ة. عقجئ هج نشر يف إمعجناج اآلسةوي ؛ اللغجت لكشمل

 :   :(2)األردية اللغة إلى القاديانية ترجماتأوًلا

 ب راس   المراج  تسعفنج ولم  األردي ،  بجللغ   القجديجنة   لطجئف ل  مكع دة  ترجمجت  ظهرت

 :مرتجمةهم أشهر ومن الرتجمجت، لكل  تفصةلة 

 .(م 1910) سن  يف ترجمك  وظهرت ،حلةم ال ين نور -1

 م(.1915) سن  يف ترجمك  وطبع  ،الينف  قجدر  سعة  ميم  -2

 .(م 1919) سن  يف ترجمك  وص رت الملكجين، ال ين فخر -3

 .(م 1939) سن  يف ترجمك  ص رتو ،بشجور  نةجز  حسن غمم  -4

 .(م 1947) سن  يف ترجمك  طبع  وق  نةر، إسيجق حم  -5

  .(م 1966) سن  يف ص رت وترجمك  ،أحم  ميمود  ال ين بشةر -6

 :(1)الصينية اللغة إلى القاديانية ترجماتال أشهرثانياا: 

 

( ينظـــر:  الحظـــات علـــا ترمجـــة  عـــاين القـــر ن الميـــرم إىل اللغـــة ا ولنديـــة، لل سو ـــرس ا ولنـــدي اريـــد لي هـــاوس، د. 1)
 (.197 /1هـ )1423س يان ب  روري سرجيار، ض   ندوة ترمجة  عاين القر ن الميرم املنعقدة يف املدينة املنورة  

يــة، ألمحــد خــان بــ  ع ــد علــت ، ضــ   نــدوة ترمجــة  عــاين القــر ن ( ينظر: اتريخ تطور ترمجة  عاين القر ن ابللغــة األرد2)
 (.1761 /4هـ )1423الميرم ابملدينة املنورة 
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  :"الصينية باللغة الكريم القرآن معاين ترجمة"

  بجكسكجن. يف مقةم قجديجين وهو عثمجن، العرب  واسم  ي (، جون جو) المترجم: اسم

 ال ولةالال  المطبعالال  يف ،(م 1990) سالالن  يف الرتجمالال  هالالذه  طبجعالال تمالال   الطباعففة: بيانففات

 الملونال : الطبجعال  شالرك  يف أخالرى مالرة ُطب عال  ثالم والصالةنة ، بجلعربةال  بربيطجنةالج  اإلسممة 

  سنغجفورة. يف »ججي «

 سالورة  كالل  المالرتجم  واسالكهل  المعالجلم،  واضالي   قجديجنةال   ترجمال   هال   النسخة:  وصف

هالالج ُيبالالة ن مق مالال ب  اآليالالجت جمةالال  و  يالالُ  عجمالال  بصالالف  وهالالو السالالورة، نالالزو  وسالالب  وقالال  فة

ا المكشجهب    األحم ي . الكفجسةر على معكم ا

 يف  والمساللمون  بجالنكشالجر،  -تعالجلى  اهلل  بيمال -  تي   لم  الرتجم   هذه  الترجمة:  تقويم

 .عنهج معرضون الصةن

 :(2)التايالندية اللغة إلى القاديانية الترجمات أشهرثالثاا: 

 :"القرآن بيان ترجمة" -1

 كلسالالةر ء ديريالال » الكجيمنالال   بالالالجالسم المعالالرو  قريشالال ، إبالالراهةم المتففرجم: اسففم

 «.سجواد 

 نشالجط  ولال   بجنلوك،  يف  واإلسممة   العصري   العلوم   المرتجم  تلقى  بالمترجم:  التعريف

 رسالجل   ترجمك   القجديجنة   لأفلجر  للرتويج  األولى  أعمجل   ومن  والكألة ،  الرتجم   مجج   يف

 يلالن  فلالم  العربةال   أمج  والكجيمن ي ،  واألردي   لإلنجلةزي   مجة   وهو  المهور ،  عل   ميم 

 منهج. مكملناج

 (م 1960  ،1957  ،1954  ،1953)  السنوات:  يف  منهج  أجزاء  ص رت  النسخة:  وصف

 تجيمن . بجنلوك اله ى النشر: دار عن

 كمالج   خواجال   ترجم   ضمنهج:  ومن  مصجدر،  ع ة  على  المرتجم  اعكم   الترجمة:  منهج

 

 ( ينظر: اتريخ تطور ترمجة  عاين القر ن الميرم إىل اللغة الاينية لل يخ عبد هللا قاسم ســو بــت يــو  ن الاــ ، ضــ  1)
 (.  1975-1973 /5لك اهد لطباعة املاحي ال ريي )املنعقدة يف جم   امل  ندوة ترمجة  عاين القر ن الميرم

( ينظر: األخطا  العقدية يف الرتمجات الوايالندية ملعاين القــر ن الميــرم، د. عبــد هللا نو ســوأل، ضــ   األ ــاث املقد ــة 2)
 (.  1055 /3هـ )1423لندوة ترمجة  عاين القر ن الميرم املنعقدة يف املدينة املنورة  
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 الرتجمالجت  أشالهر  مالن  أهنمالج  المعالرو   ومالن  ،(2)المهالور   علال   ميمال   وترجمال   ،(1)ال ين

 ترجمكال   غجلال   يف  اعكم   المرتجم  أن  ش اككُ   وق   ،(3)واسع   بصورة  انكشرت  الك   القجديجنة 

 ديالن"  ككجبال   وعلالى  ،"مجةال   قالرنن"  ،"القالرنن  بةالجن"  المهالور :  عل   ميم   ترجمك   على

 ."اإلسمم 

 :"مجيد قرآن ترجمة" -2

 السجب . المرتجم نف  وهو قريش ؛ إبراهةم المترجم: اسم

هالالج صالال ر الطباعففة: بيانففات هالالج أعةالال  ثالالم (،م 1970) سالالن  نخرهالالج أجالالزاء من  سالالن  يف طبع

 تنقةح. أو زيجدات أ  ب ون (م 1983)

 علالى  اعكمال   أنال   اككشال   للالن  الرتجم ،  يف  مصجدره  المرتجم  يذكر  لم  النسخة:  وصف

 العقجئال و  لأفلالجر  صورة  إال  ترجمك   ولةس   ،"مجة   قرنن"  المهور   عل   ميم   ترجم 

 القجديجنة . للطجئف  الفجس ة

 ووزعال   المثقفالةن،  المساللمةن  أوسجط  يف  الرتجم   هذه  انكشرت  فق   الش ي   لأس و

هالج  اككشالج   من  الرغم  وعلى  مججناج.  علةهم هالج  تيريف  أعالجد   المالرتجم  أن  إال  الشالنةع   وأخطجئ

 تصيةح. أو تنقةح غةر من طبعهج

 ككال  بإصال ار قجمال  حةالث العربة  والمعجه  الججمعجت خريج   جمعة   أحسن   وق 

 الملةئال   ككبال   مالن  وغةرهالج  الرتجمال   هالذه  يف  ق م   مج  على  المرتجم  تفضح  وبةجنجت  ونشرات

 المسلمةن. عقة ة على والمغلوط  الفجس ة بجآلراء

ا:   :(4)المليبارية اللغة إلى القاديانية ترجماتال أشهررابعا

 :"المليبارية باللغة الكريم القرآن معاين ترجمة"

  الوفجء. أبو ميم  المترجم: اسم

 

 وهت ترمجة قاداينية ابللغة اإلجنليزية؛ وقد تقدم الميالم عليها. (1)
 وهت أشهر الرتمجات القاداينية ابللغة اإلجنليزية؛ وتقدم ت ايف الميالم عليها.  (2)
 (.63-57عبد هللا عباس الندوي )ص:  ،ر ن الميرم وتطور اه ل عند الغربينظر: ترمجات  عاين الق (3)
مجــة  عــاين القــر ن الميــرم إىل اللغــة املليباريــة، ع ــد أشــرر ع ــد علــت املليبــاري، ترمجــة: عبــد ( ينظــر: اتريــخ تطــور تر 4)

م. 2010-هـــ1431اجلبــار بــ  عبــد هللا بوليميــا تــودي، املميوــب الوعــاوين للــدعوة وتوعيــة اجلاليــات بربــوة، الــراي ، 
 (.2109 /5( )م2002-ـه1423املنعقدة يف املدينة املنورة )  ندوة ترمجة  عاين القر ن الميرمض    
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 إشالرا :  تيال   إنجلالرتا  يف  (م 1991)  سالن   يف  الرتجمال   هالذه  نشالر  تالم  النسففخة:  وصف

 .«المي ودة ال ولة  القجديجنة  اإلسممة  المنشورات»

 الرتجمال   وعلى  عل ،  لشةر  اإلنجلةزي   الرتجم   على  كبةرة  بصورة  المرتجم  اعكم   وق 

 شالرح  إلالى  بجإلضالجف   صالفي ؛  (1180)  صالفيج ج  ع د   ويبلغ  ،(1)ال ين  بشةر  لمةرزا  األردي 

  اللريم. القرنن من األخةر الجزء لرتجم  موجز

 الفجسالال ة؛ القجديجنةالال  معكقالال ات عالالن واضالالي  صالالورة الرتجمالال  تعطالال  الترجمففة: تقففويم

 البجطلالال ، بجلكعلةقالالجت مشالاليون  اليجشالالة  تالالأيت ثالالم اللفظةالال ، الرتجمالال  يقجبلالال  القالالرنين فالالجلنص

 خرافجت:و أبجطةل من تيكوي  مج بعض ودون 

ج}  تعجلى:  قول   تيري  -1 ةُح  م  س  نُ  اْلم  ْري م   ابالْ و    إ ال   مال  سالُ ْ   قال  ْ  ر  لال  نْ  خ  ْبلال     مال  ُل  ق  سالُ  الر 

ُأم  ُ  يق      و  جن ج  ص    ن    ك  ْأُكم  جم   ي   كلمال بةجن معنى    يف  المرتجم  قج   ،[75  ]المجئ ة:  {الط ع 

 سالالجئر مالجت كمالج مالجت مالريم ابالن فعةسالالى مالجت؛ أ : فالمن خالم معنالى" :{ْ  لال  خ  }

ج بالالذل  المالالرتجم قالالجم  وقالال  اهالالال. "األنبةالالجء  بالالأن اللج بالال  القجديجنةالال  لالال عجوى ترويجالالا

 :"الالوح   ضالمةم "  يف  قالج   فقال   الموعالود؛  المسةح  هو  أحم   غمم   مةرزا  زعةمهم

 األنجم   على  الكجم   ضةجءه  اهلل  لةظهر  العمم   اهلل  بأمر  بمججهرا  الموعود   المسةح  وأتى"

 قولالال  يف {ْ  لالال  خ  } كلمالال  تالالرجم عنالال مج نفسالال  المالالرتجم جقضنالال ثالالم .(2)"الظالالمم  بعالال 

ْ   قالال  ْ } تعالالجلى: لالال  نْ  خ  ْبل ُلمْ  مالال  ن ن قالال   :بمعنالالى خلالال " فقالالج : [137 عمالالران: ]ن  {سالالُ

 ."مض 

ج}  تعجلى:  قول ل  تيريف  -2 جن    م  م      ك  جل ُلمْ   م نْ   أ ح      أ ب ج  ُمي  ج  ل ل نْ   ر  ُسو     و     ر 
 
جت م    اهلل خال   و 

 وقال   اهالال.  "اللجمالل  أو  األفضل  الخجتم:  معنى  إن"  فقج :  [40  ]األحزاب:  {الن ب ة ةن

 تنقطال ، لالم األنبةالجء سلسالل  وأن ،اإلله  الوح  اسكمرار  بجآليجت  لةثب    ل   فعل

 القجديجين. أحم  مةرزا اللج ب نبوة إلى  ل  بع  ولةكوصل

 يف القجديجنةال  دعالوة ألن ملةبجر؛ يف كبةر  انكشجر  لهج  لة   الرتجم   هذه  أن  ب   سكبشريُ   وممج

 هبذه اتأثرا  المنجط  أقل من ملةبجر وتع  ،-اليم  وهلل-  هنجك  اج     ل ضئة  المسلمةن  صفو 

 بجهلل. إال قوة وال حو  وال بجلمرصجد، لهم الي  وأهل الضجل ، النيل 

 

 كال الرتمجو  مل حتظ ابلنقد والدراسة    قبف الباحث .( و 1)
 /2(، نقــــال  عــــ  كوــــاب اــــرس  عاصــــرة. د. غالــــب العــــوابت )12ينظــــر: ضــــ ي ة الــــوحت ملــــدزا غــــالم أمحــــد )ص:  (2)

518.) 
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ا:   :(1)الروسية اللغة إلى القاديانية ترجماتال أشهرخامسا

 :"القرآن" -1

 العجلمة . األحم ي  الجمعة  المترجم: اسم

 بجكسكجن. من حوار وكلةم الهن ، من ص ي  ال ين صجبر د. المحرر: اسم

 اللالريم  القالرنن  لمعالجين  اإلنجلةزيال   الرتجمال   علالى  المالرتجم  اعكم   األصلي:  الن   لغة

 القجديجنة . الطجئف  من عل  لشةر

 الشالالرك  نشالالر دار عالالن ،م(1987) سالالن  يف الرتجمالال  هالالذه صالال رت النسففخة: وصففف

 اليرك   ورئة  الراب  الخلةف  برعجي  طبع  الغم  على وكك  لن ن، ججم  يف  اإلسممة 

 أحم . طجهر مةرزا حضرة األحم ي 

 إلى  عل   لشةر  اإلنجلةز   النص  برتجم   القجديجنة   للطجئف   العجلمة   الجمعة   قجم   وق 

 وجال ت مال ة وبع  الرتجم ، صي  من تكأك   أن  أرادت  الرتجم   إتمجم   وبع   الروسة ،  اللغ 

 مراجعال   إلةهمالج  فأوكلال   بجكسالكجن،  مالن  حالوار  وكلالةم  الهنال   من  ص ي   ال ين  صجبر  الثنجئ 

  وفيصهج. وتنقةيهج الرتجم 

 ويرج   المصي ،  نيجت  أرقجم   م   تكطجب   ال  نيج ج  أرقجم   أن  الرتجم   على  يمح   وممج

 يجعالل  ممالج  ردةمنفال  نيال   البسالمل   بجحكسالجب  قالجم   المالرتجم  أن  إلالى  االخكم   هذا  يف  السب 

ج، تزي  األرقجم   ال راس . من حظ ج الرتجم  تل  تنل ولم رقما

 :"الروسية الترجمة مع العربي الن  - الكريم القرآن" -2

 فجلةة . حم  رسكم ،بوخجراي  رافجئةلو ،أحم  خجل  المترجم: اسم

 رسالكمو أحمال  خجلال  مالن بلالل بالجلكعري  المراجال  تسالعفنج  لالم  :ينبففالمترجم  التعريف

هالو  بوخالجراي   رافجئةل  وأمج،  فجلةة   حم   وهالو  م(،1951)  سالن   يف  تكجرسالكجن  يف  ولال   قال   ف

 والكرتيال   واإلنجلةزيال   الروسالة   اللغالجت  يعالر   ومالرتجم،  وصاليف   مسرح   وكجت   شجعر

 وبقال   لنال ن  إلى  سجفر  وق   ،م(1990)  سن   يف  األربع   بجللغجت  الشعر  كك   كمج  والمجري ،

 يف  وانكسال   الربيطجنةال ،  س   ب   ب   إ اع   يف  يعمل  وكجن  م(،2012)  سن   يف  وفجت   حكى  فةهج

 

( ينظــر:  ــ  األخطــا  العقديــة يف بعــض الرتمجــات ملعــاين القــر ن الميــرم إىل اللغــة الروســية د. إملــد راافيــف كولييــي؛ 1)
(، وحركـــة الرتمجـــة 981-980 /3هــــ )1423ضـــ   نـــدوة ترمجـــة  عـــاين القـــر ن الميـــرم املنعقـــدة يف املدينـــة املنـــورة 

 يد.  الروسية ملعاين القر ن الميرم. حمل د عبد العزيز الدر 
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 األحم ي . الطجئف  إلى السن  نف 

 العربة . اللغ  األصلي: الن  لغة

 نجتالالجلة  نشالالر دار عالالن م(2007) سالالن  يف الرتجمالال  هالالذه صالال رت النسففخة: وصففف

 إال تطب  ولم م(،2005) سن  يف  وانكهى  ،م(1999)  سن   يف  فةهج  جلعملب  ب ء  وق   موسلو،ب

 أمالج  ،الروسالة   بجللغال   القجديجنةال   للطجئفال   الثجنةال   هال   الرتجمال   هالذه  وتع   م(،2007)  سن   يف

 تقالو  حةالث جالذر ؛ اخكم  الرتجمكةن وبةن م(،1987)  سن   يف  فلجن   األولى  الرتجم 

 ه   بل  األولى،  لرتجمكهج  بصل   تم   ال  الثجنة   الرتجم   إن  الرتجم :  مق م   يف  الكيرير  هةئ 

 عنهج. كلة ج مخكلف 

 مالج  ترجم   على  الرتجم   هذه  اعكم ت  الرتجم :  تل   مق م   يف  الكيرير  هةئ   قجل   كمج

 الروسالة  الرتجم  يخص مج أمج األوردو، لغ  إلى أحم  طجهر مةرزا الراب  الخلةف   :يسمون 

 الالنص  إلى  أضج   الذ   أحم   خجل   روسةج  يف  العجلمة   األحم ي   الطجئف   ممثل  أنجزهج  فق 

هالج الكال  اآليالجت علالى والممحظالجت  ،السور  مق مجت  ترجم   وسالجع  األوردو، مالرتجم ككب

 المسالجع ة قال م  الالذ  ،فالجلةة  حمال  رسكم وهمج :الطجئف  نف  من اثنجن  عمل   يف  المرتجم

 وتيريالر ،القالرنن ترجمال  بكيريالر  قالجم   الالذ   بوخالجراي   ورفجئةالل  مسالكمر،  بشاللل  للمرتجم

 إلى  الب اي   من  وقجده  العمل  أدارو  اآليجت،  بعض  على  الممحظجت  وكك   ،السور  مق مجت

 لال  المالواز  الروسال   والالنص  العربال   الالنص  تجهةالز  تالمو  شالم ،  الال ين  نور  السة   النهجي 

 بإشالرا   بجكسالكجن،  يف  )القجديجنةال (  األحم يال   للطجئفال   الكالجب   الطبجعال   قسم  قبل  من  للطبجع 

 أحم . أن  مةرزا

 هو  مج قبلهج ومج ردهج يف يلف و الوافة ،  بجل راس   الرتجم   هذه تي  لم النسخة: تقويم

 لإلسمم. هجوع ائ القجديجنة  الطجئف  عن معلوم 

 األفريقية: اللغات إلى القاديانية ترجمات الثالث: المطلب

 مالن  جملال   عالنهم  وصال رت  السالمراء،  القالجرة  إلى  لكصل  القجديجين  النشجط  دائرة  سع ات  

 ومنهج: األفريقة ، اللغجت ببعض الرتجمجت

 :(1)السواحيلية اللغة إلى القاديانية الترجمات أشهرأوًل: 

 

( ينظر: ترمجــات  عــاين القــر ن الميــرم ابللغــات اإلاريقيــة،  قــال للــدكوور حســ  املعــايربت، ن ــر جملــة املســلم املعاصــر، 1)
 .50لبنان، العدد  
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 :"األحمدي أحمد مبارك الميرزا ترجمة"

 المالرتجم بال أ وق  نةروب ، يف م(1953) سن  يف الرتجم  هذه ص رت  النسخة:  وصف

ت  الميلةال   اللغالجت  لجنال   علالى  ُعرضال   ثالم  م(،1936)  سالن   يف  عمل  هالج  فالأقر   سالن   يف  طبع

هالالج، اللغويالال  الكصالاليةيجت بعالالض إجالالراء واقرتحالال  م(،1944)  (1062) يف تقالال  وهالال  علة

ج  للقالرنن  العربال   الالنص  على  وتشكمل  صفي ،  صالفي ،  كالل  جوانال   مالن  ججنال   يف  مطبوعالا

 المتةنةال  (  بالجليرو   ُطبعال   )الك   الرتجم   هذه  من  ُنشر  وق   السواحةلة ،  الرتجم   وتقجبل 

 اسالكه افهم  مال ى  يوضالح  النسال   مالن  كبةالر  عال د   وهو  ،األولى  الطبع   يف  نسخ   نال   عشرة

 .أفريقةج يف المسلمةن لشرائح

 الترجمة: تقويم

د    بقص   توضةيجت  الرتجم   إلى  أضة   وبةالجن المسالةيةةن، المبل غالةن شبهجت على الر 

ن كجن  المذكورة الكوضةيجت للن   اإلسممة ، الكعجلةم  أفضلة   -نفسال  الوقال  يف- تكضالم 

ج  شالبهجت  لةثةالروا  فجسال ة؛  شالبهجت  علالى  بجلرد    ه الء  م فقج  المنيرف ،  القجديجنة   للعقجئ   تبلةغا

ا تقل ال أخرى  .فسجدا

 :(1)اللوجندا لغة إلى القاديانية الترجمات أشهرثانياا: 

 :"القاديانية من لجنة ترجمة"

 (.KuraniEntukuvu) الترجمة: عنوان

 كةزيكوبولوادا. زكريج رأسهم: وعلى المرتجمةن، من لجن  المترجم: اسم

 وقجمال   أوغنال ا،ب  كمبالجال  يف  م(1973)  سالن   يف  الرتجمال   هالذه  طبعال   النسففخة:  وصف

هالج  ُأعةال ت  ثالم  أوغنال ا،  يف  األحم يال   البعثال   بجلنشر  يف  م(1984)  سالن   يف  أخالرى  مالرة  طبجعك

هالالج والنجشالالر إنجلالالرتا،  يف الرتجمالال  هالالذه وتقالال  أوغنالال ا، يف وامالالوا بإيجولالال  األحم يالال  البعثالال  ل

 القرنين. النص على وتشكمل المتةن ، بجلير  ككب  وق  صفي ، (1001)

 الترجمة: تقويم

ا  الرتجم ؛  بكل   المسلمون  م    ُص   لق   والمضاللل   الفجسال ة  العقجئال   مالن  تيكويال   لمج  نظرا

هالج  األوغنال    الالرئة   إلالى  األمالر  ووصالل  اإلسالمم،  ل ين  المخجلف   فالأمر  أمالةن،  عةال    وقك

 

 انظر : ا يئة العاملية للقر ن الميرم، د. حس  املعايربت، واملرب  السابق. (1)
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 أمالةن عة    األوغن    الرئة   أن  علم   وق "  المعجيرج :  ال ككور  يقو   منهج؛  بجلكخلص

ْب    ولم ،بإحراقهج وأمر الرتجم  هذه جم  ا قلةل  أع اد  سوى منهج ي    .(1)"ج  

هالذه  األولى  الطبع   ظهور  بع و  اللوجنال ا  لغال ب  النالجطقون  المساللمون  تيالرك  الرتجمال   ل

هالج  تعالجون  بلغالكهم  برتجمال     القةالجم   إلالى  فبجدروا  الضرر،  ل ف   أحمال   الالرازق  عبال   الشالة   علة

 الوق .  ل  يف أوغن ا مفك  مجتوفو

 :(2)اليوربا لغة إلى القاديانية ترجماتال أشهرثالثاا: 

 :"للقاديانية القرآن معاين ترجمة"

 (.Al-Kuranimimoniede Yoruba atiLarubwa) الترجمة: عنوان

 البعثالال  عالالن الغالالو ، يف م(1976) سالالن  يف الرتجمالال  هالالذه صالال رت النسففخة: وصففف

 القجديجنة . األحم ي 

ا األمةنالال  غةالالر رتجمالالجتال مالالن غةرهالالجو الرتجمالال  هالالذه  كجنالال الترجمففة: تقففويم  حالالجفزا

 اللريم. القرنن لمعجين صيةي  ترجم  بإص ار االهكمجم  على للمسلمةن

 أحمال  السة  من إشرا  تي  نةجةريج، يف المسلمةن مجم  من بأمر لجن   ُشلل   فق 

 -اإلسالالمم  العالالجلم لرابطالال  الكأسةسالال  المجلالال  عضالالو  - الشالالري  كجمالالل واألسالالكج   بللالالو

 هالذه مالن أولالى كطبع  نسخ  أل  25 بطب  اهلل رحم  العزيز عب  بن فةصل  المل   وتشر 

 الرتجمال   هذه  ص رت  وق   الةوربج،  مسلم   على  توزيعهج  وتم  الخجص ،  نفقك   على  الرتجم 

 القالالرنن نالالص وتضالالم صالالفي ، (575) يف وتقالال  م(،1973) عالالجم  بةالالروت يف العربةالال  دار يف

 الرتجم . م  اللريم

 فبالجدر األولى، الطبع  نف ت الةوربج يف المسلمةن  من  الرتجم   تل   على  الطل   ولش ة

 يف  الخجصال   نفقكال   علالى  المنقيال   الثجنةال   بجلطبعال   فأمر  اهلل  رحم   العزيز  عب   بن  خجل   المل 

هالج  وطبال   -السالجبق   النشالر  دار  نفال   يف-  م(1977)  سن   يف  ووزعال   نسالخ ،  ألال   200  من

ج  الرتجمال ؛  مالن  أخالرى  نال   ع ة  وطبعوا  الميسنةن  بعض  بجدر  كمج  اهلل،  سبةل  لأجالر  طلبالا

  تعجلى. اهلل من والثواب

هالال  الملالال  مجمالال  أعالالجد  ثالالم هالالج المصالالي  لطبجعالال  ف هالالج فطبالال  مالالرتةن؛ طبجعك  سالالن  يف من

 

 (.92ينظر: ا يئة العاملية للقر ن الميرم )ص:  (1)
 ا يئة العاملية للقر ن الميرم.و ترمجات  عاين القر ن الميرم ابللغات اإلاريقية،  ( ينظر: 2)
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 يجالالز  تعالالجلى واهلل نسالالخ ، ألالال  20 هالالال(1421) سالالن  ويف نسالالخ ، ألالال  25 هالالال(1418)

 واآلخرة. ال نةج يف المثوب  للجمة 

 بسالب   مةنال األ  غةالر  الرتجمالجت  تلال   أوج تال   مالج  بعالض  تال ارك  تالم  الرائ   العمل  وهبذا

 إلالى  وييكالج   طالويما   الطريال   زا   ومالج  ،نجفعال   ضالرة  ب  ورُ   والكبلةالغ؛  البةالجن  لواجال   إهمجلنج

ج  الموارد؛  وتسخةر  الجهود   تضجفر اهللُ }  تعجلى:  لقول   تيقةقا      و 
جلال  ى  غ  لال  ه    ع  ر  ن    أ مالْ

ل لال  ر    و   أ ْكثال 

ْعل ُمون    ال    الن ج     وساللم ،وصاليب   نل   وعلى  ،ميم   نبةنج  على  اهلل  وصلى  [،21  ]يوس :  {ي 

ج ا. تسلةما   كثةرا


