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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 تصدير
َٰتِهَِۡۡوِمنۡ احلمد هلل رب العاملني القائل يف حمكم التنـزيل:  َۡخل قۡ ۡۦَءاَي

َٰتِۡٱ َمََٰو ۡرِضۡٱوَۡۡلسَّ
َ ۡٱوَۡۡۡل  تَِلَٰف  ل سِۡۡخ 

َ
مۡ أ ۡ ۡنَتِك  م  َٰنِك  ل َو

َ
َٰلَِكِۡۡفۡۡإِنََّۡۡوأ َۡذ

وأصلي وأسلم على من خاطبه اهلل بقوله  (22)الروم: ٢٢ل ِل َعَٰلِِميَۡۡٓأَلَيَٰتۡ 
ر َسل َنََٰكَۡۡوَما ۡتعاىل

َ
ۡۡأ اۡل ِلنَّاِسَۡۡكٓافَّةۡ ۡإِّلَّ اۡبَِشري  سيدنا  (22)سبأ:َۡونَِذير 

  .الدينحممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 
أما بعد: فإن هذا البحث يتكون من مقدمـ  وفلـلني وخا.ـ . ألقيـ  يف 
املقدمــ  نةــري ســريع  علــى تــاريين ترقــ  معــا  القــرآن الكــرة إىل الل ــا  ا وربيــ  
بلــ   عامــ ىل وإىل الل ــ  ال رنســـي  بلــ   خاصــ . وبينــ  يف ال لـــل ا و  آرا  

زاًل مــن عنــد اهلل ومــا إىل ملــ . أمــا بالشــب بالنســب  إىل القــرآن الكــرةىل و ونــه منـــ
ال لــل الينــا  فقــد فليــلل  فيــه القــو  يف بعــت أخعائــه يف ترقتــه ملعــا  القــرآن 
الكــرةىل وم ــر  ملــ  يف مبحينــني. م ــر  يف املبحــث ا و  بعــت أخعائــه يف 
ــــه يف املســــائل  ــــا  بعــــت أخعائ ــــ ىل  مــــا م ــــر  يف املبحــــث الين املســــائل النحوي

 ا.  تعليقا  وتوصيا .الل وي . وم ر  يف اخل
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 مقدمة
 

إن الرتقــــ  وســــيل  تبليــــ،  لرســــال  اهللىل وفــــزي وصــــل بــــني الينقافــــا ىل وأ اي 
اتلــا  وت ــاهم بــني الاــعوب وا ممىللــذل   فــإن احلاضــ  إىل الرتقــ   ـــروري    
 مـــا صـــر  بـــذل  ماحـــ  ازمـــام عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد اهلل بـــن بـــا  امل ـــ  العـــام 

. ويرى فضيل  الايين حممد صـا  العينيمـني (1)لسعو ي  رمحه اهللللمملك  العربي  ا
أن ترقــ  معــا  القــرآن الكــرة واضبــ . و ــا :  وأمــا الرتقــ  املعنويــ   -رمحــه اهلل–

فهـــي ضـــائزي يف ا صـــلذ  نـــه ال حمـــذور فيهـــاىل و ـــد  ـــ  حـــني تكـــون وســـيل  
لــ  واضــ ىل ومــا زبــالا القــرآن وازســالم ل ــب النــاطقني بالعربيــ .  ن إبــالا م

شــأ ا يف ملــ  شــأن   –. مــا أن الرتقــ   (2)اليــتم الواضــ  إال بــه فهــو واضــ  
ســـال  مو حـــدين: تكـــن اســـتعماله أ اي للبنـــا  أو معـــواًل  – ـــل العلـــوم تقريبـــاً 

 للهدم. 
و ــد بــدأ اللــحاب  ر ــوان اهلل علــيهم يف ترقــ  معــا  القــرآن الكــرة إىل 

ىل واســـت لها املســـلمون (3)اهلل عليـــه وســـلمخمتلـــل الل ـــا  منـــذ عهـــد النـــ  صـــلى 
ا وائل است الاًل حسناً يف ضـز  ال يسـتهان بـه مـن أاـا  املعمـوريىل وملـ  باـر  
معــا  القــرآن الكــرة وا حا يــث النبويــ  الاــري   والكتــ  ازســالمي  املعتمــديىل 
. بواسع  مرتقنيىل للاعوب غب العربي  يف اجملالس العلمي  واالحت ـاال  الدينيـ 

مــا حســن  –والوا ــا امللمــوه ياــهد علــى أن ضهــو  هــألال  املســلمني ا وائــل 

                                                           

 .28-28 رتبني ( فتاوى للمسافرين وامل1)
 .28-28(  فتاوى للمسافرين وامل رتبني 2)
 .28-28(  فتاوى للمسافرين وامل رتبني 3)
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 ـــد آتـــ  يفارهـــا يف  ـــل أاـــا  العـــا ىل يف ناـــر ازســـالم مـــن  -معـــاملتهم للنـــاه
أ لــى ا رإ إىل أ لــاها يف فــرتي وضيــزي وبســرع  مذهلــ    ياــهد التــاريين  ــا 

رين و املستاـــر ني مينـــيال. ويف املقابـــل اســـت ل بعـــت أعـــدا  ازســـالم مـــن املنل ـــ
وغــبهم الرتقــ  يف حماربــ  ازســالم الــذع أ ــتي مضــاعهم ســرع  انتاــار  وشــدي 
.س  معتنقيه بهىل ومل  رغم  ل ما يستعملونه  د ازسالم مـن خمتلـل أنـوا  
التهديــد وازغــرا  ورغــم مــا يتهمونــه بــه مــن التسلــل واعمــو  والســحر والاــعر 

يف تعـــوير هـــذ  ا ســـالي  الـــ  بـــا   والكهانـــ  وغـــب ملـــ ىل فبـــد وا ي كـــرون 
بال اــل الـــذريا وصـــار  مو ـــا ســـسري  لـــدى اعميـــاىل حـــ  وصـــلوا بأفكـــارهم 
العنيدي إىل القيام برتق  معـا  القـرآن الكـرة إىل ل ـافم. فـرأوا يف ملـ   ـالتهم 
املناــو ي ملــا يتــين  ــم مــن فرصــ  اهــورهم أحيانــا يف هنيــاب أصــد ا  مــا أ ــم يف 

ا ىل  مـــا يســـه،ل علـــيهم  ه الســـم يف الدســـم  مـــا يريـــدون. احلقيقـــ  أعـــدا   ألـــد،
ـــباىل وياـــاعهم يف هـــذا  ـــذل  اهتمـــوا برتقـــ  معـــا  القـــرآن الكـــرة اهتمامـــاً  ب ل
العمل العدائي  د  تاب اهلل الكـرة  ـون عـد   ـارئي الرتقـا  أ ينـر مـن عـد  

ملسـلمني  ارئي النص العريبىلوبعباري أخرى  ون املسـلمني غـب العـرب أ ينـر مـن ا
 العرب.
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نبذة تاريخية عن تاريخ ترجمة معاني القرآن الكريم 
 إلى اللغات األوربية

 
يبدو أن أو  ترق  ملعا  القرآن الكرة اهر  إىل حيز الوضـو  يف أوربـا  

( رئـيس  يـر  لـو   ( Pierre le vénérableال ربيـ   انـ  ابـا ري مـن بيـب ا ـرتم 
(Cluny  املتوىف سن )م الذع طل  من بيب العليعلي 1118Pierre de Tolède 

أن يقدم له ترق  التيني  ملعا  القرآن الكرة. و د نار  هـذ  الرتقـ  يف مدينـ  
مىل مث ناــــر  بعــــد ملــــ  بقليــــل يف مدينــــ   يــــور . و ــــد  ــــا  1153بــــا  ســــن  

ارا عــن هــذا القــس مــا يلــي:  و ــان طلبــه لرتقــ  القــرآن )الكــرة( اســتمر  (1)بالشــب
لــرو  احلــروب اللــليبي ىل ومــن ضهــ  أخــرى حلاضتــه إىل مــا تحــو بــه أيــ  آهنــار مــا 
 الــــ  عالقــــ  بــــذهن املســــلمني ا ســــبان الــــذين   تنلــــبهم حــــدييناىل ويبــــدو أن 

 الرتق  ال  .  يف مدين  طليعل    تكن أمين  باملري و ان  غب  امل  . 
السـابا عاـر أندريـه  أما أو  ترق  فرنسي  فقـد أعـدها يف منتلـل القـرن

وعـن ترقـ   وريـب ال رنسـي  هـذ  تـرضم القـرآن الكـرة  André de Ryer.(2)  وريـب
ــــ  1851عــــام  A..Rossإىل ازجنليزيــــ  بواســــع  ألكســــندر روه  مىل وإىل ا ولندي

. ومن الرتقا  ال رنسي  ترق  (3) م1818عام  Glazemakerبواسع  ضال ماخر 
                                                           

 (.11(  انةر  مقدم   تابه عن القرآن   الكرة  )ص 1)
مىل   ـان  نلـال عامـا  1881ب رنسا وتـويف عـام  Marcignyيف مارسيين 1121( ولد أندريه  ع ريور عام  2)

نعيني ىل أتقــن الل ــا  الــينالا ا مهــا  الــ  يتحــدا :ــا أهــل ازســالم: العربيــ  والرت يــ  لــبال   يف ملــر والقســع
ص(. انةـــر  موســـوع  املستاـــر ني  لعبـــد 852وال ارســـي ىل ألـــل بعـــت الكتـــ  وتـــرضم القـــرآن الكـــرة يف ضـــزأين )

 (.135)ص 11اجمللد   La Grande Encyclopédie( و222الـرمحن بـدوع )ص 
 (.112-111هـ )ص  1515القرويني   العد  اخلامس عام  (  انةر يف جمل   3)
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الــ  حةيــ  بــروايف  بــب يف القــرنني املا ــيني. و ــد ال رنســي   (Savary) ســافارع
م  ما يبدوىل و ذل  طبعـ   1111م و  1823نار  هذ  الرتق  يف عامي 

: (1)م. ويقــــو  مــــوريس بو ــــاع 1251يف عــــام Kasimirski ترقــــ   ا ترســــكي
 ويع ــى علــى الرتقــا  ا وىل التلــر  الواســا بــالنصىل  ن هــمي املرتقــني  ــان 

رب  البدع   أ ينر مـن اهتمـامهم بد ـ  الرتقـ  ومعابقتهـا ملضـمون منلرفا إىل حما
القـــرآن الكـــرة . و ـــد بل ـــ  ترقـــا  معـــا  القـــرآن الكـــرة إىل الل ـــ  ال رنســـي ىل 
حســــ  إحلــــائيا  ا ســــتام محيــــد اهلل يف مقدمــــ  ترقتــــه ا ن ــــ  الــــذ رىل ســــتاً 

تاــر    تبــ  وهنالهنـني ترقــ ىل أ ينرهــا ترقــا  املستاــر نيىل مــن  ــمنها ترقــ  ملس
. وحاول  يف ترقتها أن حتذو حذو بالشب يف (2)على ترقتها اماً شبه مستعار

ترقتـــهىل وأن تقتـــدع بـــه يف  ينـــب مـــن ا حيـــانىل وهـــو مـــا ضعلهـــا تقـــا يف أخعـــا   
 و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ترقتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  (3) ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي.

                                                           

 (.231(  انةر يف  تابه   القرآن الكرة والعلم العلرع   )ص 1)
. وحتــدهننا يف مــذ رافا الــ  1112و ــع  ترقتهــا ملعــا  القــرآن الكــرة عــام   Denise Masson(  امهــا 2)

وهـي حتـاو  البحـث عـن ناشـر يناـر  ـا ترقتهـا  أصدرفا منـذ بضـا سـنني أ ـا وضـد  صـعوب  شـديدي يف بـاريس
للقـرآنىل ملــ  أن معةــم أصــحاب  ور الناــر  ــد اســتبعدوا أن تمـجد ر علــيهم ترقــ   امــرأي لكتــاب املســلمني املقــده 
أرباحاىل فأوصد  أمامها ا بواب إىل أن وضد  مـن يقبـل ملـ  باـرم عـدم  تابـ  امهـا  ـامال. وهكـذا جنـد يف 

. و أن يف ملـ  محـال للقـارل علـى االعتقـا  D. Massonم  نيس ماصون يكت  هكذاقيا طبعا  الرتق  اس
بأن الرتق  للد تور ماصونىل وهذا ما ضعل الكينب من الباحينني ممن ال يعرفها شسليا أو يقرأ  ا يقعون يف خعـأ 

ويني   العـــد  مـــرا   يف جملـــ     القـــر  -اعتقـــا هم أنـــه رضـــل. )انةـــر  لمـــ   . حســـن عـــزو ع  ليـــ  الل ـــ  العربيـــ 
هـــ   1515أ ــا  ا ن ) أع يف عـام  111. وضـا  يف حاشــي  اللـ ح  118-111هـــ ص  1515اخلـامس لعـام

 سن . 11م( تقعن بباب   ال  ارا   و ا من العمر 1113
 (.118(  امللدر السابق الذ ر )ص 3)
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Louis Massignon .بتاايا من لوع ماسينيون 
(1) 
ني املستاــر ني  يف هنيــاب صــديق   و ــد اهــر عــد   ينــب مــن هــألال  املرتقــ

 أمينـــا  ضـــا  ببيـــ  وروـــيس بالشـــب وغبفـــا. فقـــد  ـــان ضـــا  ببيـــ  عضـــوا 
بــاجملما الل ـــوع امللـــرعىل  مــا  ـــان روـــيس بالشـــب مــن أعضـــا  اجملمـــا العلمـــي 
العريب بدماق !!! ولقد عـا  القـرآن الكـرة ا مـر،ين مـن هـذين   العضـوين  يف 

ن )مــا ال يــدر   لــه ال يــرت   لــه( ســأحاو  ازشــاري يف ترقتيهمــا ملعانيــه. واــا أ
أو امل العــا  الــ  الحةتهــا يف ترقــ  روــيس  هــذ  العاالــ  إىل بعــت ا خعــا 

 بالشب هذا العضو للماما العلمي العريب بدماق.
 

                                                           

ا  ال رنســـي  يف شـــألون  ـــا  (  لـــوع ماســـينيون أ ـــ  مستاـــر ي فرنســـا املعاصـــرينىل ومستاـــار و اري املســـتعمر 1)
إفريقيا والراعي الروحي للامعيا  التبابي  ال رنسي  يف ملر.  ار العا  ازسـالمي أ ينـر مـن مـري وخـدم بـاعي  
ال رنســي  ــس ســنوا  يف احلــرب العامليــ  ا وىل.  ــان عضــوا بــاجملما الل ــوع امللــرع واجملمــا العلمــي العــريب يف 

و  ازسالميىل ومـن  تبـه: )احلـاليف اللـويف الاـهيد يف ازسـالم( صـدر يف  ماقىل متسلص يف ال لس   والتل
ـــــــــــــــار حمـــــــــــــــررع                               1122 ـــــــــــــــ  وأهـــــــــــــــاا أخـــــــــــــــرى عـــــــــــــــن ال لســـــــــــــــ   والتلـــــــــــــــو ىل وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن  ب م. ولـــــــــــــــه  ت

( للـــد تور  58-51مــا  ـــم ومــا علــيهم   ) ص  -) ائــري املعــار  ازســالمي (. انةـــر   االستاــرا  واملستاــر ني
 لع ى السباعي.م
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 فمن ريجيس بالشير ؟ 
 

–1111هـــــ   1312–1313) (Régis Blachère)روــــيس بالشــــب 
 ي فرنســـا يف القـــرن العاـــرين ومـــن أعضـــا  اجملمـــا م( مـــن أشـــهر مستاـــر 1183

العلمي العـريب بدماـق)!(. ولـد يف مـونرويف )مـن  ـواحي بـاريس(. تعلـم العربيـ  
م( و عني 1122يف الدار البيضا  )بامل رب( وختريف يف  ـلي  ا  اب يف اعـزائر )
م( 1131 –1125أســـــتاماً يف معــــــهد الدراســـــا  امل ربيـــــ  العليـــــا يف الـربــــــام )

م(ىل فمـــديراً ملدرســـ  الدراســـا  1132انتقــل إىل بـــاريس حما ـــرا يف الســوربون )و 
م( وأشـــــر  علـــــى جملـــــ   املعرفـــــ   الباريســـــي ىل بالعربيـــــ  1152العليـــــا العلميـــــ  )

وال رنسي . وألـل بال رنسـي   تبـا  ينـبي تـرضم بعضـها إىل العربيـ ىل وجنـن يف فـرإ 
 به:تدريسها يف بعت املعاهد الينانوي  ال رنسي . من  ت

ترق  معا  القرآن الكرة إىل الل   ال رنسي  يف هنالهن  أضزا ىل أو ـا مقدمـ   – 1 
م مث أعيـــد طبعهـــا عـــام 1118القـــرآن الكـــرة. مث ناـــر الرتقـــ  وحـــدها يف عـــام 

 م.1188
 تاريين ا  ب العريبىل نقله إىل العربي   . إبراهيم الكيال . – 2 
  واعد العربي  ال لحى. – 3 
 لعي  املتن ىل نقله إىل العربي   . أمحد أمحد بدوع.أبو ا – 5 
 معام عريب فرنسي إنكليزع. – 1 
 
 

 الفصل األول
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 منهج بالشير في الترجمة
 
م  ـــام روـــيس بالشـــب برتقـــ  معـــا  القـــرآن الكـــرة. ويف 1151يف عـــام  - 1  

العبعــ  ا وىل و ــا ترتيــ  الســور وفــق نزو ــاىل ســبا علــى  ــ  بعــت املرتقــني 
ل يعــانينيىل وملــ  بقلــد ت ســب التاــريا علــى  ــو  الو ــائا التار يــ . مث ختلــى ا

عن مل  يف العبعا  التالي  بعـدما ا تنـا بعـدم ضـدوى خمال ـ  ترتيـ  امللـحل 
 العينما . 

ويذ ر  ائما يف مقدم  السوري ملدر امها وآرا  امل سرين املسلمني وغـب  - 2
ا أو  ليا. لكنه يرض ن آرا  غب املسلمني يف املسلمني يف مكيتها أو مدنيتها ضزئي

 أغل  ا حيانىل و د يذ ر معلوما  أخرى عن السوري.
 ويرتضم بعت ا يا  مرتني أو أ ينرىل إما رأى أن لآلي  أ ينر من معىن. - 3
ويذ ر يف ترقته ر مني لآلي : الر م ا و  هو ر مها حس  طبع  فلوضـل  - 5

اته على تر يم خاص به خمالل ملا عليه علما  للملحل الذع اعتمد يف عد  آي
ا م ىل والر م الينا  ر مها حس  طبع  القاهري. و د أشار إىل مل  يف   التنبيـه 

إن:  ا ي  يف ترقته حتمل ر مـني: الـر م  (1)  الذع  تبـه  بل مقدمـ  ترقته  ائال
وروباىل والر م هو الذع ما  ا  يستعمل غالبا يف أ (F lugelا و  )أع ر م طبع  

 الينا  هو ر م طبعـ  القاهري .
ــــه   - 1 ــــدعي–اعتمــــد يف ترقت ــــى أربعــــ  ت اســــب وهــــي: العــــ عىل  - مــــا ي عل

والبيضاوعىل والنس يىل والرا ع. ولكن عند  را ي ترقته يالحـ  أنـه يـرضن  ائمـا 
                                                           

. وأل   النةر هنا إىل أن املرتضم اعتمد يف تعليقاته على الر م ا و ىل بدال مـن ر ـم طبعـ  8(  انةر الل ح  1)
 القاهري الذع هو املعتمد يف معةم الدو  ازسالمي  تقريبا.
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 آرا  املستار ني على ما ضا  يف هذ  الكت .
حلا يــــ  نزلــــ  متـــأخري عــــن ا يــــ  ومـــن آرائــــه أنـــه يــــرى أن بعــــت ا يـــا  إ – 8

السابق   ـا. وياـب إىل هـذ  ا يـا  الـ  يراهـا متـأخري بعباعتهـا بعريقـ  خاصـ  
.يزهـا عــن ا يـا  ا خــرى وملــ  إمـا بعباعتهــا يف اعانــ  ا تـن مــن اللــ ح  

 . (1)يف سوري النسا   121أو بعباعتها هر  مائل. ومينا  مل  ا ي  
ن ا يا  نا ل ىل فيأيت بعبـارا  مـن التـوراي ليسـتكمل ويديعي يف موا ا أ - 8

 :ا هذا النقص املزعوم.
  ما  ام بنقل بعت ا يا  من أما نها.   - 2

ـــه:  ترقـــ  بالشـــب  ـــا  و ـــد وصـــل ضـــا  بـــب  ترقـــ  بالشـــب هـــذ  بقول
مزاياهــاىل فهــو مــن أفضــل املستاــر ني ا وربيــني اطالعــاً و ــالع  يف  واعــد الل ــ  

:ـاىل ولكــن مـن نوا لـه أنــه  ـان علمانيـاىل أع أنــه   يكـن  ـا راً علــى العربيـ  وآ ا
على الرغم من  –إن ترقته للقرآن … تذو  املضمون الروحي للقرآن وأبعا  . 

فإن  ا نوا لهاىل ولكنها تبقى من أفضل الرتقا  القرآنيـ  للقـرآن مـا  -مزاياها
 . (2)ترق  اعزائرع محزي بوبكر( 

 ن الكريمموقفه تجاه القرآ
هد  املستاـر ني يف ترقـافم ملعـا  القـرآن الكـرة معـرو . وهـو حماربـ  
القـــرآن الكـــرة بـــالقرآن الكـــرة ن ســـه. وملـــ  اـــا يبينـــون يف ترقـــافم ومقـــدمافم 
وحواشيهم من أ امي  وافرتا ا  حياولون بذل  إ نا  القرا  بـأن القـرآن الكـرة 

لــي  ازســالم يف اللــميم. وتقــا ىل   ــم يــرون أن ملــ  يمــن تــأليل حممــد 
                                                           

 (. 2(  انةر   التنبيه   يف ترقته ) ص 1)
 (. 21) ص  1111الليبي    ىل عد  يناير  (  يف حوار معه نارته جمل    رسال  اعها 2)
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صــــــــ ح   ــــــــمنها عــــــــدي  311العبعــــــــ  ا وىل لرتقــــــــ  بالشــــــــب يف  (1)مقدمــــــــ 
 مو وعا ىل منها: 

 تدوين القرآن الكرة.  -  
 وصل للملحل العينما . -  
 انتقا ا  ميناري من خال  النص القرآ . -  
 الرتقا  ا وربي . -  

والــ  اــن بلــد   راســتها  (2)م للرتقــ  املــذ وري1121أمــا طبعــ  عــام   
ا نىل فلـــم تتاـــاو  مقـــدمتها عاـــر صـــ حا ىل حـــاو  فيهـــا تقســـيم فـــرتي النبـــوي 
ا مديــ  إىل أربــا مراحــلىل  ــمنها حتلــيال  وتعليقــا  مزي ــ  فيــ  مهــن القــارل 
لقبو  ما  تلقـه يف ترقتـه مـن افـرتا ا  للنيـل مـن القـرآن الكـرة. وسـرتى  ـاميف 

 لل حا  القا م  إن شا  اهلل.من هذ  االفرتا ا  يف ا
 -الــذع هــو مــن أشــهر املستاــر ني –وهــذا يــد  علــى مــا بذلــه بالشــب  

 من جمهو ا  مضني  لتحقيق هذا ا د  االستارا ي.
 

                                                           

 أع  تقدة للقرآن الكرة .  Introduction au Coran (  ضعل من هذ  املقدم   تابا مستقال بعنوان1)
 (2 ) ©G., P. MAISONNEUVE ET LAROSE. 1980 

ISBN: 2-7068 – 0338 -x 
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 بيان آلراء بالشير في القرآن الكريم
 

 (1):الكريم القرآن سور ترتيب أصالة في التشكيك -1
قرآنيـ  تةهـر حسـ  تسلسـل م ر بالشـب أنـه:    تعـد هـذ  النلـوص ال

الوحيىل لكن طبقا لتدريف طو  سورها تنا ليـا. وبنـا  علـى ملـ  تكـن القـو  إىل 
حـــد بعيـــد إننـــا نقـــرأ القـــرآن )الكـــرة( اليـــوم مقلوبـــاىل  ن النلـــوص ا وىل )يعـــين 

 .اهـ فقد  حممد على العموم آخرها وصوال إىلالسور(ىل ال  هي ا طو ىل هي 
بــالتلمين إىل أن القــرآن الكــرة  ــان يف البدايــ  مرتبــا  بــدأ بالشــب بــا ل مع بــد 

حس  تسلسل النـزو ىل أع  مـا سـبق أن  ـام هـو برتقتـه مرتبـا هسـ  النـزو ىل 
 مث ت ب الرتتي  حس  ترتي  طو  السور تنا ليا. 

فرأيه هذا غب صحينىلفلم يت ب ترتي  سور القـرآن الكـرة ال تنا ليـا وال  
منـــذ عهـــد النبـــوي. فقـــد هنبـــ  يف  تـــ  الت اســـب  تلـــاعدياىل بـــل هـــو  مـــا  ـــان

 تبــ  يكتبــون القــرآن الكــرةىل يقــو   ــم:   وا حا يــث املوهنو ــ  أنــه  ــان للنــ  
 ــعوا آيـــ   ـــذا يف مكـــان  ـــذا يف ســـوري  ـــذاىل وأنـــه  تـــ   ـــل القـــرآن الكـــرة يف 

 . يف الر ا  واللسا  طبقا لتوضيهاته  حياته 
 

  ليف محمد زعمه أن القرآن الكريم من تأ -2
 ومن أ واله يف ترقته لدعم هذ  ال ري :

ول ۡ۞معلقًا على ا ي :  52 ت  يف حاشي  الل ح    -أ    َفَها ءۡ ٱَۡسَيق  ۡلسُّ

                                                           

 من املقدم  املذ وري. 11(  انةر الل ح  1)
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مۡ َۡماۡنلَّاِسۡٱِۡمنَۡ َٰه  ِۡۡق لَۡعَلي َها ََۡۡكن وا ۡۡلَِّتۡٱۡقِب لَتِِهمۡ َۡعنَۡولَّى َّ ِ ِق ۡٱِّۡل  ۡل َمۡش 
ۡ ٱوَۡ رِب  ِديۡل َمغ  َتقِيمۡ ِۡصَرَٰطۡ ۡإَِلَٰۡۡءۡ يََشا َۡۡمنَۡيه  س  مـا يلـي:  (152)البقري: ١٤٢ۡمُّ

شهرًا أع ح  يئس حممد  18أو  18 بقي )أع القده(  بل  املسلمني مدي 
   من وال  إسرائيل مث حتو  إىل الكعب  . هذ  إشاري وا ح  إىل أن الن 

ىل  ما أمر بكل مل  من تلقا  ن سه بدون وحي من السما ىل  ن القرآن الكرة
 يزعمىل من تألي ه. 

على هذا اعز  من ا ي   13ويف تعليقه يف حاشي  الل ح   -ب 
ِفََۡۡفَمنۡ الكرت  ِخيهِِۡۡمنۡ ۡۥَلۡ ۡع 

َ
ء ۡۡأ ِۡۡت َِباع  ۡٱفَََۡۡش  وِفۡٱب ر  َدا ءۡ ۡل َمع 

َ
ۡإََِل هَِۡۡوأ

 ۡ َسَٰن  َٰلَِكۡۡبِإِح  َۡۡذ ِنََۡت فِيف  مۡ ۡم  ب ِك  َة  ۡۡرَّ َورَۡح 

للدي  ال   ان  سائدي  -بكل بساط  -يف هذ  ا ي  إ رارل: "، قا(182)البقري: 
مث ضا  بكلما  منمق  ليس ل من وطأي هذ  التهم  الانيع  ال  " يف اعاهلي 

يأل د فيها تأهنب حكم اعاهلي  يف الاريع  ازسالمي ىل متناسيًا استهاان 
مَۡۡازسالم اللرين  ذا احلكم يف  و  اهلل تعاىل: ك  فَح 

َ
َۡجَِٰهلِيَّةِلۡ ٱۡأ

وَنۡ  َسنۡ َۡوَمنۡ َۡيب غ  ح 
َ
ِۡٱِۡمنَۡۡأ اِّۡلَّ م  ك  مۡ ۡح   . (11)املائدي: ٥٠ۡي وقِن ونَۡۡل َِقو 

( مــن وضــو  آيــا  هامــ  يف 111)ص سووورا اعامووا مــا  ــا  يف مقدمــ   -يف  
 هذ  السوري أ خل  عليها تعديال  بعد ا اري إىل املدين  املنوري بزمن وضيز. 

( أن ا يـا  اخلاصـ  281-282)ص  سوورا بروهامي    ما  عم يف مقدم  -  
( هـي بكـل تأ يـد 52إىل  32بسيدنا إبراهيم يف هذ  السوري )أع مـن ا يـ  الــ 

 نلوص  دت   ي تنقيحها باملدين  املنوري. 
ۡما  ا  يف  وله تعاىل:  525ومن ختميناته السسي   يف حاشي  الل ح   –هـ
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اِۡإَونَّۡ… ِنََۡۡكثرِي  مۡ ََۡلَب ِغَۡۡطا ءِۡۡل  لَۡٱۡم  ه  ض  ََٰۡۡبع  ََۡۡعَ ض  َۡۡبع  ِينَۡٱۡإِّلَّ َّۡلَّ
َٰلَِحَٰتِۡٱۡوََعِمل وا َۡۡءاَمن وا ۡ اَۡوقَلِيلۡ ۡلصَّ م  ۡۡمَّ من أن هذا  (25)ص:  … ۡه 

حس   عمهىل أ يل إىل ا ي  مألخراً  اعز  الذع تكن عدُّ  ت كباً لداو  
 ليكون ع ي مستسلل  من القل . 

استد  بعو  ا يـ  الينالينـ  نسـبياً يف سـوري العلـر علـى  885ويف الل ح   –و 
 أن هذ  ا ي   م  مألخراً.

 
 إيهامه بأن القرآن الكريم تأثر باليهودية والنصرانية – 3

وۡ  معلقا على  وله تعاىل: 81 ا  يف حاشي  الل ح   -أ 
َ
ِيٱكَۡۡأ َۡمرََّّۡۡلَّ

َٰۡ َية ََۡۡعَ لألسعوري املنتاري ضدًا يف   إن هذ  القل  معابق  (211)البقري: قَر 
 الار  ويف الينقاف  اليهو ي  النلراني  . 

 23علـــــــــــى ا يتـــــــــــني الكـــــــــــرتتني ) 121علـــــــــــق يف حاشـــــــــــي  اللـــــــــــ ح   –ب 
 :احلار( بأ ما تذ ،ران بالتأبينا  اليهو ي   لبا و البا.25و
 

 زعمه أن بعض اآليات في غير محلها  – 4
: 18إىل أن  ا  يف حاشي  الل ح   وصل  به اعرأي على  تاب اهلل العزيز -أ

مۡ إن  وله تعاىل َثََٰبك 
َ
ۡ َۡغمَّ اۡفَأ  د ت ب مكانه يف  (113)آ  عمران: بَِغم 

ا ي ! مث تقدم با رتاحنيىل أو ما: و عه على رأه ا ي  لتكون  ما يلي: 
ىل والينا : و عه على …()فأهنابكم غما ب م إم تلعدون وال تلوون على أحد

فتكون  ما يلي: )فأهنابكم غما ب م مث أنز  عليكم من بعد  115رأه ا ي  
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 …(.ال م أمن  نعاسا
من ت يب مكان  582ومن غرائ  أعماله الانيع  ما  ام به يف الل ح   -ب 

َرةۡ َۡفَنَظرَۡهاتني ا يتني: ومِۡٱِۡفَۡۡنظ  َۡۡفَقاَل٨٨ۡۡۡنلُّج   ٨٩َۡسقِيمۡ ۡإِن ِ

فكان  11بال عل وو عهما بعد ا ي   . فقد غبي مكا ما(21ىل 22)اللافا :
الرتتي   ما يلي: )و ا  إ  ماه  إىل ريب سيهدين فنةر نةري يف الناوم 

مث  ا  يف احلاشي ىل بعد ما ….( فقا  إ  سقيم رب ه  يل من اللاحلني
استبعد صح  أ وا  امل سرينىل إن  بو  هذا الت يب وعل تتم  القل  اليناني  

 سليم .
  

مفسرين بتغيير معنى بعض اآليات طبقا للجو اتهام ال -5
 السياسي 

ب َحَٰنَۡ  معلقا على  وله تعاىل: 311و عم أيضا يف حاشي  الل ح   -أ ۡس 
ِيۡ ٱ ىََّٰۡۡلَّ َ ۡس 

َ
ِۡۡأ ۡۡۦبَِعب ِده ِنَََۡۡل ل  ِجدِۡٱۡم  ََرامِۡٱۡل َمس  ِجدِۡٱۡإَِلۡۡۡل  ق َصاٱۡل َمس 

َ ۡۡل 
 : أن املسلمني الذين عاصروا الن  (1)ازسرا   أع اللحاب  ر ي اهلل(

أن املرا  من املساد ا  لى مساد يف  -فيما يبدو-عنهم(  انوا يرون 
ىل وأن ازسرا  يعين املعرايف أع اللعو  يف السما ىل ولكن يف عهد (1)السما 

                                                           

مــن أيــن ضــا  بالشــب :ــذا اخلــ  الــذع ال أســاه لــه مــن اللــح    و يــل يتناســى بالشــب  (  يــا ســبحان اهلل !1)
:  بينــا أنــا عنــد البيــ  بــني النــائم واليقةــانىل إم حــديث البســارع املاــهور   الــذع ضــا  فيــه أنــه:  ــا  نــ  اهلل 

 ـذا و ـذا   ـا  مع   ائال يقو  أحد الينالهن ىل فأتي  بعسـ  مـن مهـ  فيهـا مـن مـا   مـزمىل فاـر  صـدرع إىل  
 تا ي:  ل : ما يعين به    ـا  إىل أسـ ل بعنـهىل  ـا :  فاسـتسريف  لـ  ف سـل اـا   مـزم مث أعيـد مكانـه مث حاـي 
إتانـا وحكمـ  مث أتيــ  بدابـ  أبـيت ىل ويف روايــ  أخـرى:  بدابـ  بيضــا  يقـا  لـه الــ ا ىل فـو  احلمـار و ون الب ــلىل 
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ا مويني  ان  هنا  حماول  لتاريد مك  املكرم  من مر زها ال ريد عاصمً  
ساد ا  لى مسادا ماويا لكنه صار يعين لإلسالمىل وتبعا لذل    يعد امل

 مدين  يف  ول  يهو ي .
 

 االعتماد على القراءات الشاذة لغرض في نفسه – 6
 معلقا على  وله تعاىل:  521ومن مزاعمه ما  ا  يف حاشي  الل ح   -أ 
 ۡومۡ ٱۡغ لَِبت١ِۡۡۡال م د َنِۡۡفۡ ٢ۡۡلرُّ

َ
ۡرِضۡٱۡأ

َ مۡۡل  ِنۡ ۡوَه  دِۡۡم  َۡغلَبِِهمۡ َۡبع 
لِب ونَۡسَۡ  . فقد ضا  بقرا تني: (3-1)الروم: ٣َۡيغ 

أوالفــا: )غمجل بــ ( بلــي   املبــين للماهــو . اعــرت  يف البدايــ  بإقــا   ــل القــرا  
تقريبا على هـذ  اللـي  . مث ضـا  باعتبـارا  تار يـ  )معتمـدا يف ملـ  علـى آرا  

  .استارا ي ( م ا ها استبعا  صح  معىن  را ي  غلب   باملبين للماهو 
والقرا ي اليناني  )َغَلب ( بلي   املبين للمعلوم. وبعـد مـا اسـتبعد أن يكـون 

مىل أ ـا ىلبعد  ـالمىل أنـه تكـن 825املرا  هنا انتلار الروم على فاره يف عام 
الت كـــب يف أ ـــا )أع ا يــــا  املـــذ وري( ضـــا   لرفــــا معنويـــا  املســـلمني بعــــد 

م(. واخلــ ىل يف 831هـــ )2عــام  هــزتتهم يف غــزوي مألتــ  بيــنهم وبــني البيــزنعينيني
 هذ  احلال ىل ينم عن عداوي  د الروم.

 

 اعتماده على رواية غير ثابتة  – 7
 لإلساءة إلى القرآن الكريم

                                                                                                                                      

نــا حــ  أتينــا إىل بيــ  املقــده فلــلي  فيــه بــالنبيني واملرســلني يقــا خعــو  منتهــى طرفــهىل فحملــ  عليــهىل مث انعلق
 فذ ر احلديث.  … إماماىل مث عريف يب إىل السما  الدنيا 
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ومما يد  على تلميمه على النيل من القرآن الكرة:  يامه عند ترق   -أ 
وإ ا ال رانيق العلى وإن بإ اف  ) 181يف الل ح   معا  سوري النام

. فقد ضعل هاتني اعملتني (1)بدون تعليق 21( بعد ا ي  الـ  اعتهني لرت ىش
  آيتني يف القرآن الكرة. و ان عند تعليقه يف الل ح  ن سها على  وله تعاىل:

ََۡرةِِۡۡعند نَتَهَٰۡٱِۡسد   د ضا  ببعت ما  ا  امل سرون مث  (15)النام: ١٤ۡل م 
وهو أن  املنتهى  مكان معلوم  رب  Caetaniأيد ما  عم أنه توصل إليه  ايتا 

َرةَۡٱَۡيغ َشۡۡإِذۡ  مك  املكرم ىل وأن املرا  بـقوله تعاىل:  د  ِ َشََٰۡۡماۡلس   ١٦َۡيغ 
 هو: ال لل الذع ي اى السدري فيه ما ي اى من الينمار العنبي . (18)النام:

 

  النيل من شخص النبي  – 8
 على  وله تعاىل: 125 ح  ومن مزاعمه امل ر   تعليقه يف حاشي  الل –أ 
  َها يُّ

َ
أ ِينَۡٱَۡيَٰٓ وَلۡٱَۡنََٰجي ت مۡ ۡإَِذاَۡءاَمن و ا َّۡۡلَّ وا ۡۡلرَّس  م  ِ ََۡۡفَقد  ۡيََديۡ َۡبي 

مۡ  َٰك  من أنه   يذ ر اسم املست يد أو املست يدين  (12)اجملا ل : َۡصَدقَة  ََۡۡن َوى
بل     ا من هذ  اللد  ىل وأنه ليس من املستبعد أن يكون املست يد حممد

                                                           

(  ما أن سيا  ا يا  يد  على اختال  القل  الايعاني   نه ليس من املعقو  أن يينين اهلل على هذ  1)
يساد املار ون بعد ما معوا م ر آ تهم بسو  يف آخر ا    مث يذ رها بسو  مباشريىل  ما أنه ليس مقبوال أن 

من علما  احلديث. وعالوي   على  خلق  ينب القل  هذ  ببعالن صر  و د ا خب. بالكالم  ن الع ي املعا 
َۡهل ۡمل   لهىل فقد ضا   آيا   رآني   ينبي تد  على استحال  حدوا مينل هذا احلا ا. منها  وله تعاىل: 

نَب ِئ كۡ 
 
َٰۡۡمۡ أ ل َۡۡمنََۡعَ َيَِٰطيۡ ٱَۡتََنَّ ل ٢٢١ۡۡۡلشَّ ََٰۡۡتََنَّ فَّاكۡ ۡك  ََِۡۡعَ

َ
ثِيمۡ ۡأ

َ
٢٢٢ۡأ

ۡ( و وله تعاىل:223-222)الاعرا : تِيهِّۡلَّ
 
ۡٱۡيَأ ِِۡۡمنۡ ۡل َبَِٰطل  َۡخل فِهِِۡمنۡ َۡوَّلۡۡيََدي هَِۡبي  ِنۡ ۡتََنِيلۡ ۡۦ  ٤٢َۡۡحِيدۡ َۡحِكيمۡ ۡم 

 (. 52) فلل : 
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 (1) ونه رئيسا لألم .
لَمۡ على  وله تعاىل:  811ويف تعليقه يف حاشي  الل ح   -ب    

َ
حۡ ۡأ َ ۡنَۡش 

َركَۡۡلََكۡ  ا :  أ   هذ  ا ي  إىل صياغ  ا سعوري القائل   (1)الار : ١َۡصد 
وهو يف سن اللبا وفتن صدر  وأخريف  لبه مث غسله  إنه ضا  مل  إىل الن  

 ان والتقوى .فمأل  بازت
قحام كلمات ترتيب تغيير – 9  لإلساءة الترجمة في كلمات وا 

 الكريم القرآن أسلوب إلى
وأحيانا ي ب ترتي   لما  بعت ا يا  ما إ اف   لما  أخرى عند  -أ 

ي ِنَۡ ترقتها ليبث بعت مومهىل  ما فعل يف ا ي  الكرت  التالي :  ۡلِلنَّاِسۡۡز 
ۡ بُّ َٰتِۡٱۡح  َهَو َنِيَۡٱوَۡۡلن َِسا ءِۡٱِۡمنَۡۡلشَّ َقنَطَرةِۡٱۡل َقَنَِٰطريِۡٱوَۡۡۡل  َهبِۡٱِۡمنَۡۡل م  َّۡلَّ

ةِٱوَۡ َي لِۡٱوَۡۡل فِضَّ َسوََّمةِٱۡۡل  ن َعَٰمِۡٱوَۡۡل م 
َ َر ِثۡ ٱوَۡۡۡل  َٰلَِكۡۡۡل  ةِۡٱَۡمَتَٰعۡ َۡذ ََيوَٰ َيا ۡٱۡۡل  ن  ۡدلُّ

ۡ ٱوَۡ نۡ ۡۥِعنَده ِّۡۡلَّ س  ي  فقد ترضم أو  هذ  ا  (15)آ  عمران: ١٤ۡابِۡۡ َۡل َمۡٱۡح 
 Pour les hommes, ont été parés ( de   ما يلي:   88الكرت  يف الل ح  

fausses apparences ) l’amour des voluptés tirées des femmes,  ( l’amour )  

des fils, ………..   أع:  للناه  ين  )املةاهرالكامب ( من ح  الاهوا
آخر ا ي .فقد استعمل   إىل…  املستسرض  من النسا  )ح ( البنني والقناطب

 لم   ح   مرتني وأ حم  لم   املستسرض   يف الرتق  ليوهم القارل أن 
                                                           

 ـا : أخـذ احلسـن بـن علـي ر ـي  سـارع عـن حممـد بـن  يـا  أنـه  ـا  معـ  أبـا هريـري ضا  يف صحين الب (1)
:    ين  ين   ليعرحهـا. مث  ـا :  أمـا شـعر  أنـا ال اهلل عنهما .ري من .ر اللد   فاعلها يف فيه. فقا  الن  

يــــأ لون ال   ــــا :  مــــا علمــــ  أن آ  حممــــد  نأ ــــل اللــــد      وضــــا  يف ســــيا  آخــــر للبســــارع أن النــــ  
 اللد      .
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القرآن الكرة يستعمل العبارا  النابي  املستهان  متناسيا يف مل  ما ضا  يف 
ۡ۞  وله تعاىل:  ّۡۡلَّ ِبُّ ۡ ٱُۡي  رَۡٱِّۡلَّ َه  ِۡۡۡل  و ءِۡٱب لِۡٱِۡمنَۡۡلسُّ ۡۡل َقو  لَِمۡ َۡمنۡإِّلَّ  ۡظ 

 .(152النسا :)
 

 نفسه في لغرض األخطاء بعض افتعال – 11
ۡٱىل ترضم 818و يف الل ح  الـ  - 11

 
ِۡۡق َرأ مِۡٱب ِيٱَۡرب َِكۡۡس   ١َۡخلَقََّۡۡلَّ

أع: )ع   ”! Prêche au nom de ton Seigneur qui créa “ ما يلي:   (1)العلق:
 احلاشي  باسم رب  الذع خلق( وهذا يعين أن معىن القرا ي الوع . مث  ا  يف

ما يلي:    ا رأ  معنا   ع    ليس معنا    ا رأ    ما يرتضم غالبا  انتهى  
 المه. أليس ال رإ من هذ  الرتق  امل تعل  الكامب  التاكي  يف اهتمام 
القرآن الكرة بالعلم الذع ال يمجنا  إال بالقرا ي     وإال فلماما   يرتضم  لم    

ۡٱ ا رأ   يف 
 
ِسَكَۡۡكَفََٰۡۡكۡكَِتَٰبَۡۡق َرأ َو مَۡٱۡبَِنف  اَۡعلَي َكَۡۡل   ١٤َۡحِسيب 

 أع Lis ما ترقها يف سوري العلق   فقد ترقها هنا بكلم     (15)ازسرا :
"ق َرأٱ " . و د أشار  . موريس بو اع يف  تابه   القرآن الكرة والعلم

بيين  ( إىل اال  واضي  اخل131العلرع   املرتضم إىل العربي  )ص ح  الرتق  
 املماهنل  ال  استعملها يف ترق   لم    أ واضا   يف سوريت الرعد ويس.

  
 القرآني: النص أصالة في للتشكيك السموم بث -11

 فمن مل :
أع )يف و ـعه احلـايل(ىل  ـأن    en son état actuel أهنبـ  العبـاري التاليـ :
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ور: النسـا ىل النص القرآ  انتقل من و ا سابق إىل و ـعه احلـايل )انةـر أو  سـ
. (538ويف اللــ ح   221و  88واحلاــرىل والزمــرىل وعلــى حاشــي  اللــ حتني 

: )تدوين القرآن الكرة  ان ضزئيا ونا ا عن ضهو  (1)وسبق أن  عم بالشب أن 
فر ي  ومينارا لالختال (. لكـن احلقيقـ  الـ  ياـهد :ـا التـاريين اللـحين هـو أن 

بعـــ  عاـــر  رنـــاً هـــو .ســـكهم الاـــديد :  الوا ـــا الـــذع عليـــه املســـلمون منـــذ أر (2)
با افةــ  علــى الــوحي القــرآ  ل ةــاً ومعــىنىل ولــيس يفــ  مســلم يســتبين لن ســه أن 
يقرأ القرآن بأع ل   شا  ما  ام حياف  على املعىن. وليبحـث املستاـر ون اليـوم 
يف أع مكان يف العا  عن مسلم يسـتبين لن سـه مينـل ملـ  وسـيعييهم البحـثىل 

التاــكي  يف صــح  الــنص القــرآ  وهــم يعلمــون مــدى حــرص فلمــاما إمن هــذا 
املســـلمني يف الســـابق والالحــــق علـــى تقــــديس نـــص القـــرآن ل ةــــاً ومعـــىن  إ ــــم 

عـن ا را  املرضوحـ  وا سـانيد الضـعي    – مـا سـبق أن أشـرنا –يبحينون  ائمـاً 
ليبنــوا عليهــا نةريــا  ال أســاه  ــا مــن التــاريين اللــحين وال مــن الوا ــا. فــنحن 

ىل وهو بدور  تلقا  وحياً من اهلل. سلمني  د تلقينا القرآن الكرة من الرسو  امل
و  حيدا أن أصاب هذا القرآن أع ت يـب أو تبـديل علـى مـدى تار ـه العويـل. 
وهـذ  ميـزي فريـدي ان ـر  :ـا القـرآن وحـد  مـن بـني الكتـ  السـماوي   افـ ىل ا مــر 

بـــه اهلل ســـائر الـــديانا   الـــذع حيمـــل يف طياتـــه صـــح  هـــذا الـــدين الـــذع خـــتم
 السماوي  .

 
 

                                                           

 (. 21 22(  يف ترقته ) ص 1)
 (.11(  انةر  االستارا  واخلل ي  ال كري  لللرا  احلضارع  للد تور حممو    زو  )2)



 

 21 

 الفصل الثاني
 ضعف بالشير في اللغة العربية

 
هـــذ  ا مينلـــ  غـــيت مـــن فـــيتىل أمـــا ا خعـــا  النحويـــ  والل ويـــ  يف هـــذ  
الرتق  فحدا عنها وال حريف. و در ازشاري هنا إىل أنه ما من شـ  يف .كـن 

بيــ ىل فــامل روإىل بلــ    ونــه بالشــب مــن الل ــ  ال رنســي . أمــا مــا  ــص الل ــ  العر 
عضــواً يف اجملمــا العلمــي العــريب بدماــقىل أن يكــون متمكنــاً منهــا. إال أن ترقتــه 
لكينـــب مـــن ا يـــا  تأل ـــد عكـــس ملـــ . فا خعـــا  مت اـــي  يف  ـــل صـــ حا  
ترقته. وهذا يأل د ما  تبته الد توري  ين  عبد العزيز يف  تا:ا   ترقا  القرآن 

أهنبتــ  الدراســا  الــ   ــام :ــا  …  (1)ب ( مــن أنــهإىل أيــن  )وضهــان عــا  بــ
العلما  العرب واملسلمون بأن أولئ  املستار ني الذين يدعون فهم العربي ىل هـم 

مـا أ ـا –يف احلقيق  ال حيسنو ا.. وعلى الـرغم مـن هـذا اعهـل الوا ـن بالعربيـ  
ل ىل فهم يلدرون أحكاما م ر ـ  مـن حيـث الاـك-أ اي العمل العلمي الرئيس 

واملضمون وأمان  تنـزيه القـرآنىل وملـ  فيمـا يكتبونـه مـن مقـدما  علميـ  ليسـ  
يف الوا ــا ســوى معــاو  هــدم متعــد ي ا وضــهىل تــدور حــو  حمــور أساســي واحــد 
هو:  عم أن القرآن عقب  يف سبيل ارتقا  ا مم ازسالمي !! ومل  بعينه هو مـا  

رن )أع: القرن املا ي( وبنا   ان ير    اللور   رومر يف  تابه يف معلا هذا الق
على آرا  مستااريه من املستار ني:  أن القرآن هو املسألو  عن تأخر ملر يف 
مضــمار احلضــاري احلديينــ   أو  لــن ي لــن الاــر  مــا   يرفــا احلاــاب عــن وضــه 

                                                           

 .1(  ص ح  1)
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 املرأي وي عى به القرآن  اهـ.                  
و  نـــذ ر بعـــت وســـنعاذ هـــذ  ا خعـــا  يف مبحــــينني. ف ـــي املبحـــث ا 

 أخعائه يف املسائل النحوي ىل ويف الينا  بعت أخعائه يف املسائل الل وي .
 
 
 
 



 

 22 

 المبحث األول
 من األخطاء النحوية:

 
نت مۡ َۡوَماۡترضم  وله تعاىل:  -1   ت م ونَۡۡك   ما يلي:    (33)البقري: ٣٣ۡتَك 

ce que vous tenez secret   نتم  واللحين“فقد أسقط ترق  ce que vous 

teniez secret    بو ا حرI بني  n و e  يف  لم “ tenez” وهذا احلر  حيل .
 . حمل    نتم   يف مينل هذا ال عل يف الل   ال رنسي 

نَۡۡترضم  وله تعاىل:  - 2  مۡ َۡوتَنَسو  َسك  نف 
َ
 ما يلي:   (55)البقري:  ۡأ
Alors que vous-mêmes ( l’ ) oubliez  ( : وأنتم بأن سكم معىن هذ  الرتق

مۡ ۡتنسونه( فقد ضعل  لم  َسك  نف 
َ
تأ يدا لضمب اعما يف ل      ۡأ

َۡن ىل ما أ ا م عو  به منلوب وعالم  نلبه فتح  ااهري يف  َوتَنَسو 
نَۡآخر . لو  ان تأ يدا لكان مرفوعاذ  ن واو اعماع  يف   مب  َوتَنَسو 

 Vous-vousيف إعرابه. واللحين  مبين يف حمل رفا فاعلىل والتأ يد يتبا املأل د

oubliez. 
وا ۡٱۡترضم  وله تعاىل  - 3   بِط  اۡه   Descendez  ما يلي:  (81)البقري: ِۡمۡص  

en Egypte   .) أع )اهبعوا ملر( البلد املسمى حاليًا بـ: )قهوري  ملر العربي
فقد ضعل  لم  )ملر( علمًا  ذا البلد املعرو ىل يف حني أن هذ  الكلم  

كريذ   ا منلوب  ب تحتني وتعين ملرًا غب معني،ىل أع اهبعوا أع، ملرىل ن



 

 23 

وبنا  على مل  فإن الرتق  اللحيح   ما  (1)وهذا ما رضحه ازمام الع ع
 .Descendez dans n’importe quelle ville يلي 
َٰۡترضم  وله تعاىل:  - 5   ِتََۡۡحتَّ

 
ۡ ٱۡيَأ ِِّۡۡلَّ رِه م 

َ
ۡبِأ  ما يلي   (111)البقري: ۡۦ  

Jusqu’à ce que Dieu vienne avec Son ordre   .) أع )ح  يأيت اهلل ما أمر
ويبدو أنه ال يعلم أو   يدر  أن حر  البا  يستعمل يف تعدي  ال عل الال م  

َۡٱۡفَإِنَّۡۡ ما ضا  يف هاتني ا يتني الكرتتني:  ِتِّۡۡلَّ
 
ِۡۡيَأ ِسۡٱب م  ِۡمنَۡۡلشَّ

ِقِۡٱ تِۡۡل َمۡش 
 
رِبِۡٱِۡمنَۡۡبَِهاۡفَأ ۡۡإِن و  (212)البقري: ۡل َمغ 

 
مۡ ۡيََشأ هِب ك  ۡي ذ 

تِۡ
 
قۡ َۡوَيأ

 Que Dieu. فالرتق  اللحيح   ما يلي (18)فاطر: ١٦َۡجِديدۡ ِِۡبَل 

fasse venir son ordre.. 
نۡترضم  وله تعاىل  - 1  

َ
وا َۡۡوأ وم  مۡ َۡخري  ۡۡتَص   ما   (125)البقري: ۡلَّك 

أع )واللوم حسن لكم(.وهذا خعأىل  ن  Jeuner est un bien pour vousيلي: 
. وبنا  على مل  فإن الرتق  اللحيح   ما (2) لم  )خب( هنا اسم ت ضيل

 .Il vaut mieux pour vous de jeunerيلي 
نََّۡۡوَّلۡترضم ل     املساضد  يف  وله تعاىل  - 8   وه  نت مۡ ۡت َبَِٰۡش 

َ
َۡوأ

ونَۡ َِٰكف  أع   sacrée أنه م ر ىل مث أ ا  ل     (128)البقري: ۡل َمَسَِٰجِدۡ ٱِۡفَۡۡع
 احلرام   أن املرا  هنا هو املساد احلرام. وأشب هنا إىل أن مينل هذ  

 از افا  ال  ختل باملعىن أو  عله غامضا مت اي  يف هذ  الرتق .
َِٰۡۡإَوَذاۡيف  وله تعاىل  - 8   ۡرِضۡٱِۡفَۡۡسَعَٰۡۡتََوّلَّ

َ ِسدَۡۡۡل   افِيهََِۡۡل ف 
                                                           

 .313 1(  ت سب الع ع 1)
 (.553 3(   ما يألخذ من ت سب الع ع )2)
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أع  الذع  املوصول ىل فاا    quiترضم عباري  وإما  الارطي  بعباري  (211)البقري:
أع الذع يتوىل..اخل. والرتق   qui ( te ) tourne le dosترقته  ما يلي: 

وباستعما  هذ  الرتق   et quandاللحيح  حلر  الارم  وإما   ما يلي 
ستقيم املعىن ويتضن ويكون ي s’évertue بل عباري  ilاللحيح  ما إ اف  

 معابقا ملعىن ا ي  الكرت .
نَّۡترضم  وله تعاىل - 2   وَنه  ر  ك   Que vous  ما يلي  (231)البقري: َسَتذ 

songez à ( ces femmes )  أع )تذ رو ن(ىل حذ  ترق  معىن حر  التسويل
 - Que vous allez songer…….   .1 ه . فالرتق  اللحيح   ما يلي 

نَۡۡ ذل  ترضم   ستدعون   يف  وله تعاىلو  َعو  مۡ ۡإَِلََٰۡۡست د  ِّلۡۡقَو  و 
 
ۡۡأ س 

 
ۡبَأ

فقد حذ  ". تدعونأي "vous êtes appelés كما يلي   (18)ال تن: َۡشِديدۡ 
 ترق  سني التسويلىل والرتق  اللحيح   ما يلي

vous serez appelés 

ونَۡٱوَۡۡ وله تعاىل  - 11 َٰفِر  مۡ ۡل َك َٰلِمۡ ٱۡه  ربط هذا  (215)البقري:  ٢٥٤ۡونَۡلظَّ
اعز  من ا ي  بالذع  بله بأ اي وصل و عها بني  وسنيىل و  يرا  فيه عالم  

 sont مكان  serontالو ل اعائز ال  تد  على  ون الو ل أوىلىل  ما استعمل 
ويكون … فكان  ترق  معا  ا ي   ما يلي: ) بل أن يأيت يوم البيا فيه

 وتو ا  لم  oùلةاملني(. اللحين هو أن حتذ  أ اي الوصل الكافرون فيه ا

sont   يف مكان  لم seront. 
مۡترضم  وله تعاىل  - 11    َنه  ِث لَي ِهمۡ ۡيََرو  يَۡۡم 

 
نۡٱَۡرأ ِ   (13)آ  عمران:  ۡل َعي 

أع  رأع العني  انوا  A vue d’oei, ils se voyaient à nombre égal ما يلي 
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-هنل  فقد ترضم  مينليهم   أنه م ر ىل ومل   نه ال يعلم  يرتا ون يف عد  مما
وضوب حذ  نون املينىن ونون قا املذ ر السا  لإل اف . وعالوي  - ما يبدو

على مل ىل ترضم  يرو م  بـ  يرتا ون  وهذا خعأىل فالرتق  اللحيح   ما 
 .    à vue d’oeeil, ils les voyaient deux fois plus nombreux qu’euxيلي: 
ِۡۡ وله تعاىل  - 12   َۡۡوِِّلَّ َي تِۡٱِۡحجُّۡۡنلَّاِسۡٱََۡعَ َتَطاعَۡٱَۡمنِۡۡۡل  ۡإََِل هِۡۡس 

َۡٱۡفَإِنََّۡۡكَفرََۡۡوَمنَۡسبِيل  ۡ علق  (18)آ  عمران: ٩٧ۡل َعَٰلَِميَۡٱَۡعنَِۡۡغِنۡيِّۡلَّ
يف احلاشي  على  ومن   ر  بقوله إن  اعمل  بقي  معلق  . واللحين أن 

ل  .اماىل ويتبني مل  يف إعراب ا ي  املذ وري وهو  ما يلي:  ومن : اعمل   ام
أ اي الارمىل    ر  فعل الارم ىل وقل   فإن اهلل غين عن العاملني  ضواب 
الارمىل لذل  بدأ  بال ا ذ فإن ضواب الارم يقرتن بال ا  إن  ان قل  

 امي .
َّلۡۡ وله تعاىل  - 13  

َ
رِۡۡأ

ِۡٱۡبِِذك  َمئِِّۡۡلَّ ل وب ۡٱۡنَُّۡتط   (22)الرعد: ٢٨ۡل ق 
اعت   لم   أال   أ ا مر ب  من فزي االست هام و  ال  النافي ىل ما أ ا حر  

 par l’édification d’Allah les coeurs ne seتنبيه. فاا   ترقته  ما يلي

tranquilisent-ils point ?  أع  بذ ر اهلل أليس  القلوب تعمئن   و ذل  ترضم
َّل ۡۡ  يف  وله تعاىل يف  ل من  لم   أال

َ
مۡ ۡأ مۡ ۡإِنَّه  ونَۡٱۡه  ِسد  ف  َّل ۡۡ. …ل م 

َ
ۡأ

مۡ  مۡ ۡإِنَّه  َفَها ءۡ ٱۡه  َّلۡ …ىل (13و 12)البقري:ۡلسُّ
َ
ِۡۡأ ِينۡ ٱِِّۡلَّ ۡ ٱۡدل  َالِص  َّلۡۡ…  ۡۡل 

َ
ۡأ

وَۡ َٰرۡ ٱۡل َعزِيزۡ ٱۡه  َّلۡۡ …ۡل َغفَّ
َ
َٰلَِكۡۡأ وََۡۡذ انۡ ٱۡه  َ بِيۡ ٱۡۡل  ۡس   (11و 1و 3)الزمر:  ۡل م 

.  
نَّۡ۞ۡترضم  وله تعاىل  - 15 مۡ ِۡفۡ ََۡل ب لَو  َٰلِك  َو م 

َ
مۡ ۡأ ِسك  نف 

َ
)آ  َۡوأ
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 Nous vous éprouverons dans vos biens et vos personnes  ما يلي:  (128عمران:
فقد ضعل  لتبلون  مبنيا للمعلوم وهو مبين للماهو ىل  …..  أع  لنبلونكم يف

واخرت  من تلقا  ن سه فاعال غب موضو  يف  ما ضعل نائ  فاعله م عوال به 
النصىل وهو  مب املتكلم املعةم ن سه أو معه غب . احلاصل أنه   ي هم 
)لتبلون( فاعله )لنبلونكم( وترضم ا ي  يف  وئه. فالرتق  اللحيح   ما يلي 

Vous serez éprouvés. 
ن ترضم - 11  

َ
ونَۡۡيف  وله تعاىلََۡت َعل وا ۡۡأ ت رِيد 

َ
نۡأ

َ
ََِۡۡت َعل وا ۡۡأ ِِّۡلَّ

مۡ  اَۡعلَي ك  ل َطَٰن  بِيًناۡس  أع )أن  qu’ils donnent  ما يلي  (155)النسا :  ١٤٤ۡمُّ
وعلوا(:  أن الضمب عما املذ ر ال ائ ىل وهذا خعأ فالضمب عما املذ ر 

 voudriez-vous que vou donniez ( ou املساط . فالرتق  اللحيح   ما يلي

voudriez- vous donner ). 
ت لَِنۡۡيََدكَۡۡإَِلَّۡۡبََسطَتۡۡلَئِنۡ ترضم  وله تعاىل  - 18   نَا َۡۡما َِۡۡلَق 

َ
ۡۡأ ۡبَِباِسط 

ت لََك ۡۡإََِل َكۡۡيَِديَۡ ق 
َ
 Assurément, si tu portes la main  ما يلي  (22)املائدي: ِۡۡل

sur moi tu me tueras, ( car ) moi, je ne porterai point la main sur toi pour te 

tuer   أع )لئن بسع  إيل يد  لقتلتين ) نه( ما أنا بباسط يدع إلي
  ,Assurément   تل (ىل واللحين  ما يلي

si tu portes la main sur moi pour me tuer, moi,je ne porterai pas la main sur 

toi pour te tuer يبـدو أن املـرتضم عـدي الـالم يفۡۡت لَنِن م توحـ  وضوابـا  َِلَق 
للقسم و  ينتبه لعدم وضو  نون التو يد الـ   ـ  يف آخـر مينـل هـذا ال عـل. و  

نَا َۡۡما ۡ يعلـم أيضـا أن
َ
ت لَنَك ۡۡإََِل َكۡۡيَِديَۡۡبَِباِسط ۡۡأ ق 

َ
ضـواب القسـم بـل  ِۡۡل

 عدي  قل  مستقل ىل لذل  أ ا  ) نـه( يف أولـه.  يـدخل حـر  ال ـا  علـى
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نَا َۡۡما ۡ
َ
 اب القسم.  نه ضو ۡأ
مۡ َۡعِمَلَۡۡمنۡ ۡ وله تعاىل  - 18   و َء اِۡمنك  ِۡمنۡ ۡتَاَبۡۡث مَِِّۡۡبََهَٰلَة ۡۡس 

ِۡ ِده لَحَۡۡۦَبع  ص 
َ
نَّهۡ َۡوأ

َ
ور ۡۡۥفَأ عد الارم هنا معلقاىل  (15)ا نعام: ٥٤ۡرَِّحيمۡ َۡغف 

من سوري آ   18ما أن ضواب الارم مذ ور )انةر الر  علىما  ا  يف ا ي  
  عمران (.      

َتۡترضم  وله تعاىل  - 12 ر َسل  ۡۡلَس  يف صي   است هامي  بداًل  (53)الرعد: ۡم 
أع  ألس  مرسال  ىل راا عدي   ? N’es-tu pas un Envoyéمن صي   ن يىل  ما يلي

ا لل الزائدي يف آخر  لم     روا   أ ا فزي است هامىل فقرأ  ما يلي  ويقو  
ول ۡ  الذين   رو ألس  مرسال  بدال من ِينَۡٱَۡوَيق  وا َّۡۡلَّ َتَۡۡكَفر  ر َسل  ۡۡلَس  ۡم 

 :ىل فالرتق  اللحيح   ما يلي:(53)الرعدTu n’es pas un Envoyé. . 
َي َلۡٱوَۡۡترضم   اخليل والب ا  واحلمب  يف  وله تعاىل  -11   َِغاَلۡٱوَۡۡۡل  ۡۡل 
َِمريَۡٱوَۡ َكب وَهاۡۡل   le cheval, le mulet, l’âne  ما يلي   (2)النحل: َۡوزِيَنة  ۡۡلََِت 

 أع  ال ره والب ل واحلمار  فقد عد  ال منها م ر ا ما أنه قا. 
مۡ َۡوَيو مَۡۡ ترضم  وله تعاىل: - 21    le jour  ما يلي  (18)ال ر ان:َُۡي ۡش  ه 

où ( les impies ) seront reunis  أع:  ويوم حيارون  أع ترضم ال عل  أنه مبين
 للمعلوم.للماهو  ما أنه مبين 

ب َحََٰنَكۡۡقَال وا ۡۡترضم  وله تعاىل - 21 نۡنَلَا ۡۡيَۢنَبِغََۡۡكنََۡۡماۡس 
َ
ۡنَّتَِّخذَۡۡأ

َِلَا ءَِۡۡمنۡ ۡد ونَِكِۡۡمن و 
َ
 من سوري ال ر ان  ما يلي: 12يف ا ي   ۡأ

(les faux dieux) répondront: Gloire à Toi ! il ne convenait pas à nous qu’en 

dehors de Toi nous fussions pris comme des patrons 
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أع:   الوا سبحان  ما  ان ينب ـي لنـا أن نمجتَسـذ مـن  ونـ  أوليـا  . فقـد تـرضم 
َذ    أنه فعل مبين للماهو  ما أنه   -يف امللحل الذع تـرضم منـه–  أن نـيتيس 

 مبين للمعلوم. فالرتق  اللحيح   ما يلي:
….Gloire à Toi ! il ne convenait pas à nous de prendre en dehors de Toi des 

patrons… 
ل ك ۡٱۡترضم  وله تعاىل  - 22 َقُّۡٱۡيَو َمئِذۡ ۡل م  َٰمۡحۡ ۡۡل   ما   (28)ال ر ان: ۡلِلرَّ
 أع Le Royaume, ce jour-là, ( et ) la vérité appartiennent au Bienfaiteurيلي

ق  مععوفا على  لم   اململك  يومئذ واحلق للرمحن  فقد ضعل  لم   احل
أع   Royaume اململك   ما أنه نع  له. واخلعأ الينا  هنا أنه ترضم  املل   بـ

 Ce jour-là la.   ىل فالرتق  اللحيح   ما يلي Royauté  اململك   واللواب  

vraie royauté appartient au Bienfaiteur . 
ۡترضم  وله تعاىل  - 23 ۡٱَۡلۡ ۡي َضََٰعف  ۡ ۡل قَِيََٰمةِٱۡيَو مَۡۡل َعَذاب  ل  ۡۦفِيهَِۡۡوَيخ 

َهانًا   pour lequel le Tourment sera pour lui  ما يلي:  (81)ال ر ان:٦٩م 

doublé  au jour de la Résurrection , et pour lequel il restera  أع  للذع
أع   pour lequelيضاعل له العذاب يوم القيام  وللذع  لد.. . و  حذ  

يف  ال املو عنيىل   ما  يا تان بدون فائديىل لتكون الرتق   ما يلي:  للذع  
 le tourmrnt sera  doublé pour lui le jour de la Résurrection et il restera . 

نَۡۡترضم  ستدعون  يف  وله تعاىل  -25 َعو  مۡ ۡإَِلََٰۡۡست د  ِّلۡۡقَو  و 
 
ۡۡأ س 

 
ۡبَأ

أع  تدعون  حذ  معىن  vous êtes appelés ما يلي:   (18)ال تن: َۡشِديدۡ 
 . vous serez appelés سني التسويلىل فالرتق  اللحيح   ما يلي:

مۡ  ترضم  يقولون  يف  وله تعاىل  - 21  
َ
ول ونَۡۡأ نَتِۡصۡ ََۡجِيعۡ ََۡن نۡ َۡيق  ۡمُّ



 

 29 

٤٤ :ما يلي  (55)القمر  direz-vous  أع  ستقولون  فقد ضعل  مب ال عل
عما املذ ر املساط ىل وهذا خعأىل فالضمب عما املذ ر ال ائ .  ما أ ا  

 .disent-ils.واللحين حذ  هذا احلر ىل فالرتق  اللحيح  سني التسويلىل
اَعةۡ ٱوَۡۡترضم  وله تعاىل  - 28   د َهَٰۡۡلسَّ

َ
َمرُّۡۡأ

َ
 Or  ما يلي  (58)القمر:٤٦َۡوأ

l’Heure est très cruelle et très amère  . أع  والساع  شديدي الدها  وشديدي املراري
فلم يرا  يف الرتق  معىن أفعل الت ضيل فاا  حمله  لمتا  الدها   و املراري ىل لذل  

 .plus cruelle et plus amèreو  أن تكون الرتق   ما يلي: 
ِكيدۡ ترضم  وأ يد  يف  وله تعاىل - 28 

َ
اَكيۡ َۡوأ  ما   (18)العار : ١٦ۡد 

أع  سأ يد  أع  ا  سني التسويل من تلقا  ن سه. واللحين   j’ourdiraiيلي
 .j’ourdis لتكون الكلم   ما يلي raiحمل  S إحال  
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 المبحث الثاني
 من األخطاء اللغوية:

 

ي ونَۡۡترضم  وله تعاىل: – 1 َتح  ۡ َۡويَس  م   Et  ما يلي:  (51)البقري: ۡنَِسا َءك 

couvraient de honte vos femmes   أع  ي عون باحليا  نسا  م  انا منه أن
 يستحيون  من احليا ىل و الراضن أنه من احلياي  ما ضا  يف الع ع. فالرتق  

 .laissaient vivantes vos femmes اللحيح   ما يلي:
وۡ ۡترضم  عند ربكم  يف  وله تعاىل:  – 2

َ
مۡ ۡأ وك  َا جُّ ِِۡۡعندَُۡۡي  ۡ َرب  م  )آ  ۡك 

أع  الذع تس ربكم   qui touche votre Seigneur  ما يلي  (83عمران:
 .auprès de votre Seigneurواللحين  ما يلي 

َي َتۡٱَۡجَعل َناِۡإَوذۡ ۡترضم  وله تعاىل:  - 3     ما يلي  (121)البقري: َۡمَثابَةۡ ۡۡل 

Quand nous  fimes du Temple ( de la Mekke )   مك ( . فقد أع  معبد(
ترضم  البي   بـ  املعبد  مث أ ا  إليه اسم مك  املكرم  من تلقا  ن سه ! 

باحلر   Mما  تاب  Quand nous fimes de la Maison  واللحين هو  ما يلي
 الكببىل  ن املرا  بالبي  هنا بي  اهلل احلرام.

ۡلَِمنََۡۡرةِۡٓأۡلخِۡٱِۡفۡۡۥِإَونَّهۡ ترضم  اللاحلني  يف  وله تعاىل: – 5  
َٰلِِحيَۡٱ أع  القديسني  واللحين  saints ما يلي ( 131)البقري: ١٣٠لصَّ

vertueux. 
 C’est ما يلي ( 153)البقري: ۡلََكبرَِيةًََۡۡكنَت ِۡۡإَونۡترضم  وله تعاىل:  – 1

là un grand péché  أع  هنا إمث  بب . واللحينC’était vraiment difficile. 
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تِۡۡعاىل: ترضم  وله ت - 8
 
مۡ ۡيَأ ۡ ٱۡبِك   ما يلي ( 152)البقري: ََۡجِيًعا ِّۡۡلَّ

Dieu marchera avec vous ensemble   أع  تاي اهلل معكم قيعا . واللحين
Dieu vous ramenera tous. 

ََۡۡماۡترضم  وله تعاىل: - 8  ي ِديِهمۡ َۡبي 
َ
ۡ َۡوَماۡأ م   ما   (211)البقري: َۡخل َفه 

فقد ترضم  ما بني أيديهم    entre les mains des (hommes) et derrière eux يلي
ترق  حرفي ىل ما ترضم  مب قا املذ ر  هم  بـ  الناه  ما أن هذا الضمب 
يامل أيضا اعن واملالئك  وغبهمىل فاا   ترقتها  ما يلي  ما بني أيدع 

 .devant eux et derrière euxالناه  والرتق  اللحيح   ما يلي 
ََۡۡمناۡ: رر اخلعـأ ن سـه يف ترقـ    - 2   ي نِديِهمۡ َۡبني 

َ
ۡ َۡوَمناۡأ نم    َۡخل َفه 

 .(111)طه:
تِهِۡۡترضم  وله تعاىل: - 1   Nous lui en ما يلي   (151)آ  عمران: ِۡمن َهاۡۦن ؤ 

donnerons une part  أع  نألته منها نليبا . فكلم   نليبا  غب موضو ي يف
فتهاىل بل و  التقيد بالنص القرآ  هنا .اما بدون النص وال حاض  إىل إ ا

 أع إ اف ىل  ن مل  يأيت باملعىن اللحين بكل و و .
مۡ ۡأهنب  ترقتني لقوله تعاىل:  - 11 رِۡ ٱِۡفۡۡوََشاوِر ه  م 

َ  (111)آ  عمران: ۡۡل 
أع  consulte-les donc  ( désormais) sur  toute affaireمرتني  ما يلي 

 consulte-les( يف ا مر له ىل واليناني :  ما يلي ا ن فلاعدامن  شاورهم )

donc sur cette affaire   أع  شاورهم يف هذا ا مر  واللحين حذ   من
 ا ن فلاعدا  من ا وىل وحذ   هذا  من اليناني ىل لتكون الرتق   ما يلي

Consulte-les sur toute affaire. 



 

 32 

ِينَۡٱۡترضم  وله تعاىل:  - 11 َٰنِِهمۡ ۡقَال وا َّۡۡلَّ َو   ما يلي   (182)آ  عمران:ِِۡلِخ 

( Ce sont ceux-là ) qui ont dit de leurs frères )الذين  الوا يف  أع  )هألال  هم
 ce sont ceux-làإخوا م  وهذا خعأ. فالرتق  املعابق  للنص هي حذ  عباري 

 qui ont dit à ما يلي  وبذل  تكون الرتق  de مكان  àواستعما  حر  

leurs frères . 
َٰۡۡترضم  وله تعاىل:  - 12 تِيََناَۡحتَّ

 
َبانۡ ۡيَأ ر    ما يلي  (123)آ  عمرن: ۡبِق 

avant qu’il nous impose une oblation  أع   بل أن ي رإ علينا  ربانا . فقد
 أع  ي ر إ علينا . فالرتق  اللحيح   ما يلي   nous imposeترضم  يأتينا  بـ 

avant qu’il nous apporte une oblation. . 
ِنترضم  وله تعاىل:  - 13   وۡ َۡذَكرۡ ۡم 

َ
نَثَٰ ۡۡأ

 
مۡأ ك  ض  ِنۡ َۡبع  ۡ ۡم  ض   َۡبع 

 soit homme, soit femme: vous participez les uns des  ما يلي   (111)آ  عمران:

autres   أع  من م ر أو أنينىىل تسافون بعضكم من بعت . يبدو  أنه تعمد
أع  تسافون  هنا لي سد على القارل املعىن vous participez خا   لم  إ

اعميل الذع تاتمل عليه هذ  ا ي  الكرت ىل واهلل أعلم. والرتق  اللحيح   
 ..homme ou femme, car vous êtes les uns des autres  ما يلي: 

مۡ ۡث مَّۡترضم  وله تعاىل:  - 15   َٰه  َوى
 
ۡ َۡمأ   ما يلي  (118)آ  عمران: َۡجَهنَّم 

puis, pour refuge, Géhenne  . أع  مث للمأوى ضهنم  هذ  ترق  غامض
 . puis leur refuge sera Géhenne والرتق  الوا ح   ما يلي: 

وا ۡٱوَۡترضم  وله تعاىل:  - 11   َۡٱۡتَّق  ِيٱِّۡلَّ ر َحاَم ۡٱوَۡۡۦبِهِۡۡتََسا َءل ونََّۡۡلَّ
َ ۡۡل 

 : ما يلي  (1)النسا  Soyez pieux envers Allah à propos  duquel vous vous 
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interrogez! (Respectez ) vos liens de consanguinité     فقد ترضم  تسا لون
 أنه سألا  است هامىل ال سألا  طل  ورضا . فا حسن أن نستعمل  لم  

interrogez   مكانimplorez.  . 
ت مۡ ۡفَإِنۡ ۡترضم  وله تعاىل:  - 18 ِۡۡخف  ّلَّ

َ
ِدل وا ۡۡأ َِٰحَدةًَۡۡتع  وۡ ۡفََو

َ
َۡۡماۡأ َۡملََكت 

 ۡ م  ي َمَٰن ك 
َ
 ) ,Si vous craignez de n’être pas équitables  ما يلي  (3)النسا : ۡأ

prenez-en ) une ou des concubines   )أع  فإن خ تم أال تعدلوا )فسذوا منهن
 . والرتق  أع  خدينا   غب صحيح  concubinesواحدي أو خدينا    لم  

  .une seule, ou des esclaves que vous possedez.………  اللحيح  

نَّۡۡترضم  وله تعاىل:  - 18 وه  ِۡۡوَََعِِش  وِفۡنٱب ر   ما يلي  (11)النسا : ۡل َمع 
usez-en avec elles de la manière reconnue ( convenable )   أع )استسدمو

-Et comportez ق  اللحيح   ما يلي)أو .تعوا به( معهن باملعرو (. والرت 

vous convnablement avec elles. 
َٰلَِحَٰت ۡٱفَۡۡترضم  وله تعاىل: - 12   َٰنَِتَٰت ۡۡلصَّ ۡبَِماۡل ِل َغي بَِۡۡحَٰفَِظَٰتۡ َۡق

 ) Les (femmes) vertueuses font oraison  ما يلي: ( 35النسا : ِّۡلَّ  ۡٱَۡحفَِظۡ

qânit ) et protègent ce qui doit l’être ( ? ) du fait de ce qu’Allah consigne ( ? 

( اللاحلا  ي علن العبا ي وحي ةن ما و  ح ةه )   ( اا  النسا  أع  ) 
ح   اهلل )   (   ذل  ترضم ما عالم  است هامىل  اصدا بذل  أن املعىن غب 

 Les femmes وا ن. واملعىن وا ن .اماىل والرتق  اللحيح   ما يلي: 

vertueuss obéissent et gardent le secret grâce à la protection de Dieu . 
َارِۡٱوَۡۡترضم  وله تعاىل:  - 11   َبَٰۡٱۡذِيۡۡل  ر  َارِۡٱوَۡۡل ق   ۡۡل  ن بِۡٱۡۡل 
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أع  الزبون  au client par parenté, au client par promiscuité  ما يلي  (38)النسا :
 voisin proche parلرتق  اللحيح   ما يلي مع القرىب والزبون باالختالم . ا

parenté et le voisin lointain. 
َهَدا ءِۡٱۡترضم   – 21 ِنَۡۡ  يف  وله تعاىل: ۡلشُّ ۡٱۡم  ِ يقِيَۡٱوَۡۡنَۡۡۧنلَّبِي  ِ د  ِ ۡلص 

َهَدا ءِۡٱوَۡ َٰلِِحَي ۡٱوَۡۡلشُّ أع  شهو   والرتق   témoins ما يلي  (81)النسا : ۡلصَّ
 .martyresاللحيح   ما يلي 

اۡ ذل  ترضم    - 21   يف  وله تعاىل:   témoin  بـ  َۡشِهيد 
ۡلَمۡ ۡإِذۡ 

ن ك 
َ
مۡ ۡأ َعه  اۡمَّ أع  .présentواللحين  ما يلي  (82)النسا : ٧٢َۡشِهيد 

  حا را  .
َۡترضم  الليد  يف  وله تعاىل:  – 22   َۡۡغري  ِ

ِل  ي دِۡٱُۡم  نت مۡ ۡلصَّ
َ
ر م  َۡۡوأ  ۡح 

( . ينب ي استعما  عباري مقتول أع   نيل  ) le gibier ( tué )يلي   ما  (1)املائدي:
le gibier ) tué)   بكلم la chasse  ممارس  الليد .فتكون الرتق   ما يلي أع 

Ne considerez point la chasse comme licite…... 
ۡ ترضم  وله تعاىل:  – 23  رِيدۡ ۡإِن ِ

 
نۡأ

َ
ۡۡأ

َ
  (21)املائدي: َۡكِۡإَوث مِۡۡبِإِث ِمَۡۡتب و أ

أع  أريد أن تعرت  بإيف  .  Je veux que tu confesses ton crime  ما يلي
 je veux que tu partes avec le péché de m’avoir tué et واللحين  ما يلي 

avec ton propre péché. 
َدُّونَۡترضم  الاها ي  يف  وله تعاىل:  - 25 َٰلِمِۡۡإَِلَٰۡۡوََسَت  ۡبِۡل َغيۡ ٱَۡع

َهََٰدةِۡٱوَۡ أع: ترضم  الاها ي  هنا  ما  témoignage ما يلي  (111)التوب : ۡلشَّ
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وا َۡۡوَّلۡۡترقها يف ت م  َهََٰدةَ ۡٱۡتَك  ىل ما أن معناها هنا  ما (223)البقري: ۡلشَّ
 . visibleيلي 
جۡ ٱترضم  وله تعاىل:  - 21   ر   Entre ما يلي  (31)يوسل: َۡعلَي ِهنَّ ۡۡخ 

auprès d’elles  أع  ا خل عليهن . واللحين  ما يلي Sors devant elles. 
وَۡۡترضم   نأيت ا رإ   يف  وله تعاىل:  - 28  

َ
ا ۡۡلَمۡ ۡأ نَّاۡيََرو 

َ
ِتۡۡأ

 
ۡنَأ

ۡرَضۡٱ
َ َهاۡۡل  ص  َرافَِها ِۡۡمنۡ ۡنَنق  ط 

َ
 Nou frappons la terre  ما يلي  (51)الرعد: ۡأ

 .Nous venons à la terreأع  نضرب ا رإ ىل واللحين  ما يلي 
ل َقي َناۡترضم  رواسي  يف  وله تعاىل:  - 28  

َ
 َۡرَوَِٰسَۡۡفِيَهاَۡوأ

أع   مماً  يف حني ترضم الكلم  ن سها يف  وله  cimes ما يلي   (11)احلار:
ل َقَٰۡتعاىل: 

َ
ۡرِضۡٱِۡفَۡۡوأ

َ   بالرتق  اللحيح  وهي (11)النحل: َۡرَوَِٰسَۡۡۡل 

montagnes  immobiles  .  أع  )ضبااًل( راسيا 
ِدِميَۡٱۡترضم   - 22 َتق  س  َۡولََقدۡ ۡ  و  املستأخرين  يف  وله تعاىل:  ل م 

َنا ِدِميَۡٱَۡعلِم  َتق  س  مۡ ۡل م  َناَۡولََقدۡ ِۡمنك  َتۡٱَۡعلِم  س   ٢٤ِۡخرِينَۡۡ ۡ ل م 
 ce qui se pressent en avant et ceux qui se pressent en ما يلي   (25)احلار:

arrière   أع  الذين يبا رون إىل ا مام والذين يبا رون إىل الورا  . الرتق
 Ceux qui sont passés en avantt et ceux qui viennent enاملالئم   ما يلي

arrière . أع  الذين مضوا يف املقدم  والذين يأتون يف املألخري 
ص ََۡۡكنَِۡۡإَونترضم   ااملني  يف  وله تعاىل:  - 21  

َ
ۡأ ي َكةِۡٱَۡحَٰب 

َ ۡۡل 
 Injustes .أع  و حني  واللحين insolentsبـ (82)احلار: ٧٨ۡلََظَٰلِِميَۡ
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َناَۡوَّلۡترضم  وله تعاىل:  – 31   م  نِۡۡمنۡۦد ونِهِِۡۡمنَۡحرَّ ء   ََۡش 
أع  Nous n’aurions rien déclaré sacré en dehors de Lui ما يلي  (31)النحل:

 Nous n’aurions rien interdit en  . واللحين  وال  ديسنا من  ونه من شي

dehors de Lui. 
 chameauxبــ اعاموا   لمـ  يف ا ي  اخلامس  من سوري النحل تـرضم   - 31

 .les bestiaux أع  اعما  ىل واللحين 
ءۡوترضم  لم    – 32 أع  مراسـيم  vêture   يف ا ي  املذ وري آن ا بـ دِف 

 الرهبانيـــــــ  ىل والرتقـــــــ  اللـــــــحيح   مـــــــا يلـــــــي االحت ـــــــا  بلـــــــبس املالبـــــــس

rechauffement. 
مَۡجَعَلۡۡترضم  وله تعاىل: - 33   ِنۡ ۡلَك  مۡ ۡم  ِسك  نف 

َ
اۡأ َوَٰج  ز 

َ
 ۡأ

أع  Allah vous a donné des épouses nées parmi vous  ما يلي  (82)النحل:
 Dieu vous a fait  آتا م اهلل أ واضا مولو ي فيما بينكم  واللحين  ما يلي: 

des épouses à partir de vous-mêmes . 
دۡ ٱترضم  احلمد هلل  يف  وله تعاىل:  - 35   َم  ِ ۡۡۡل  مۡ ۡبَل ِِّۡۡلَّ ََث ه  ك 

َ
َّۡلۡۡأ

ونَۡ لَم  أع  حاش هلل .  A Dieu ne plaise  ما يلي  (81)النحل: ٧٥َۡيع 
 .Louange à Dieu واللحين  ما يلي 

ۡ ٱوَۡۡه تعاىل: ترضم  من بيوتكم  يف  ول - 31   مَۡجَعَلِّۡۡلَّ ِنۡ ۡلَك  ۡم 
مۡ  اۡب ي وتِك  أع  من خيامكم   de vos tentes ما يلي  (21)النحل: َۡسَكن 

 de vos maisons .واللحين  ما يلي 
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ِنَۡۡولَمۡ ترضم  ب يا  يف  وله تعاىل:  - 38   َسس  كۡ َۡولَمۡ ۡبََۡشۡ َۡيم 
َ
اۡأ ۡبَغِي  

٢٠ :بـ  (21)مرةfemme  و د ترضم الكلم  ن سها ويف السوري أع   وض  
َۡۡوَمان سها اعناها اللحين يف  كََِۡۡكنَت  مُّ

 
اۡأ وهو  (22)مرة: ٢٨ۡبَغِي  

prostituée. 
َجا َءَهاۡترضم  وله تعاىل:  -38 

َ
ۡٱۡفَأ  les ما يلي   (23)مرة: ۡل َمَخاض 

douleurs la surprirent  رأ أع  ضا ها املساإ فاأي ىل وهذا يعين أنه 
 )فأضا ها(  أنه )فاضأها(.

ِيۡترضم  وله تعاىل:  -32 ا َۡۡوقَر   que ton oeil se ما يلي  (28)مرة: َۡعي ن 

sèche! :أع  لتال، عين  .واللحين  ما يلي 
que ton oeil se réjouisse ( ou se tranquilise).  

 ٣٢َۡشقِي  اۡاَجبَّارۡ ََۡي َعل ِنَۡۡولَمۡ ترضم  ضبارا   يف  وله تعاىل:  – 31
 .orgueilleux أع  عني ا  والرتق  اللحيح   ما يلي violentبـ  (32)مرة:
نث وًراَۡهَبا ءۡ ۡفََجَعل َنَٰهۡ ۡترضم  وله تعاىل:  – 51  ما   (23)ال ر ان: ٢٣ۡمَّ
أع  ما وضدنا إال هبا   et Nous n’avons trouvé que poussière clairseméeيلي

 .Nous l’avons réduite en poussière clairsemée ما يليمنينورا . واللحين  
َنِۡۡفۡ ۡترضم  وله تعاىل:  - 51 د 

َ
ۡرِضۡٱۡأ

َ  aux confins ما يلي   (3)الروم: ۡۡل 

de notre terre  أع  يف أ   أر نا  واللحين de la terre أع  ا رإ  بدال
 de notre terre .من
ءِنََّكۡۡترضم  وله تعاىل:  - 52

َ
َۡۡأ قِيَۡٱِۡمنَۡل ِ َصد   ما   (12)اللافا :  ٥٢ۡل م 

أع  أئن  من الذين يقولون  ?es-tu de ceux qui proclament la vérité يلي
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 .? es-tu de ceux qui croient احلق   والرتق  اللحيح   ما يلي
ا ۡۡترضم  وله تعاىل:  - 53  لََماۡفَلَمَّ س 

َ
 quand ils ما يلي  (113)اللافا :  ۡأ

eurent prononcé le salam  أع ملا  اال  السالم . والرتق  اللحيح   ما يلي
quand ils ils se furent soumis ( à l’ordre de Dieu ). 

اۡكَِتَٰب ا ترضم  وله تعاىل: - 55   تََشَٰبِه  َثاِنَۡۡمُّ   ما يلي  (23)الزمر:  ۡمَّ

une Ecriture, en ses parties, à des répétés  ابا شبيها  ي أضزائه أع   ت
 ) un livre qui se ressemble et se répèteاكررا   والرتق  الراضح   ما يلي

dans certain de ses versets ) . 
مَۡمي ِتۡ ۡإِنََّكۡۡترضم  وله تعاىل: - 51  ي ِت ونَِۡۡإَونَّه   ما   (31)الزمر:  ٣٠ۡمَّ

مي  وها هم موتى   أع  ها أن  Te voilà mort et les voilà morts يلي
 ..Toi, tu mourras et ils mourront eux aussiواللحين  ما يلي

ِيٱوَۡ ترضم  وصد  به  يف  وله تعاىل: - 58 َِۡۡجا ءََّۡۡلَّ قِۡٱب د  ِ َقۡۡلص  َۡوَصدَّ
َلَٰٓئَِكۡۡۦ ۡبِهِۡ و 

 
مۡ ۡأ ونَۡٱۡه  تَّق   et l’ont déclaré ما يلي   (33)الزمر:  ٣٣ۡل م 

véridique ا  هذ  ترق  غامض ىل والرتق  اللحيا  الوا ح   أع  أعلنو  صا  
 ceux qui sont venus avec le Vrai et l’ont confirmé (par leur acte)  ما يلي

ceux-là sont les pieux. 
فِرۡ ٱفَۡۡترضم  وله تعاىل: - 58   َتغ  -pardonne ما يلي   (11)ال تن:   ۡنَلَا ۡۡس 

nous  لحيح   ما يليأع  اغ ر لنا ىل والرتق  الimplore pour nous le 

pardon. 
َجَبۡۡترضم  الك ار  يف  وله تعاىل:  - 52 ع 

َ
ارَۡٱۡأ فَّ  ۡۥَنَبات هۡ ۡل ك 
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. cultivateursأع  الك ار . الرتق  اللحيح   ما يلي   infidèlesبـ  (21)احلديد:
 اعىن الزرا . الك ار هنا

َٰلَِكۡ… ۡأهنب  لقوله تعاىل:  - 51  ِِۡۡمن وا َِۡل ؤۡ َۡذ ِۡٱب وِلِِّۡۡلَّ َۡورَس   …ۡۦ 
  Bصحيح . والرتق  اليناني  A: الرتق  ا وىلBوAترقتني خمتل تني  (5)اجملا ل :

 cela ( vous est imposé ) pour que vous sachiez qu’Allah  est proche ما يلي

de vous, quand vous Le priez, ( prêt à exaucer quand vous L’implorez   أع
 هذا )م روإ عليكم( لتعلموا أن اهلل  ري  منكم إما  عو.و  )جمي  إما 

 سألتمو ( . وهذ  الرتق ىل  ما ترىىل بعيدي عن النص.
مۡ ۡقِيَلۡۡإَِذاۡ…ترضم  وله تعاىل: - 11   وا ۡۡلَك  ح  ۡل َمَجَٰلِِسۡٱِۡفَۡۡتَفسَّ
  ۡ: ما يلي  (11)اجملا ل quand il vous est dit “ prenez place à l’aise dans 

l’assemblée “ prenez place!  
أع:  إما  يـــل لكـــم:   اضلســـوا  مـــا يعيـــ  لكـــم يف اجمللـــس  فاضلســـوا . هـــذ  

 quand il vous الرتق  عكس املرا  من النصىل فالرتق  اللحيح   ما يلي

 est dit “ faites place ( aux autres ) dans les assemblées ” alors faites place  . 
ه م…ۡترضم  وله تعاىل: - 11   س 

 
مۡ ۡبَأ ۡ ۡبَي َنه  مۡ َۡشِديد   … ََت َسب ه 

أع  بسالتهم  ببي  Leur vaillance est grande parmi eux ما يلي  (15)احلار:
 Leurs dissensions sont grandes بينهم  هذا خعأىل واللحين  ما يلي:  

entre eux.. 
َۡۡلَّ َلۡٱۡق مِۡترضم  وله تعاىل:  - 12 ۡۡإِّلَّ   ما يلي  (2)املزمل:  ٢ۡقَلِيل 

reste en vigile seulement peu d temps  ابق ساهرا )أو حارسا( يف و    ليل 
فقط . فقد أ ى ت يب  لم  واحدي هنا إىل عكس املرا  من ا ي  الكرت ىل 



 

 41 

أع  فقط   seulementأع  إال،  مكان  لم   saufفاللحين أن يستعمل  لم  
 .reste en vigile sauf peu de temps تكون الرتق   ما يلي ل
َۡۡعلَي َكَۡۡسن ل ِقۡۡإِنَّاۡترضم  هنقيال  يف  وله تعاىل: - 13   ّل  ۡثَقِيًلۡۡقَو 

٥  :بـ  (1)املزملgrave   أع  خعبا  والرتق  اللحيح   ما يليlourde. 
ََۡۡماۡق َرء وا ۡٱفَۡۡترضم  فا ر وا  يف  وله تعاىل:  – 15  ر َءاِنۡنٱِۡمنَۡۡتَيَۡسَّ ۡل ق 

أع  فا ر وا بلو  عا     récitez donc à haute voixبـ  (21)املزمل:  َعلِمَۡ
ََۡۡماۡق َرء وا ۡٱفَۡۡ ذل  ترقه أيضا يف  وله تعاىل:  ۡ ۡتَيَۡسَّ   .(21)املزمل:  ِۡمن ه 

اَحة ۡترضم  وله تعاىل:  - 11    Elle  ما يلي (21)املدهنر:  ٢٩ۡل ِل بََۡشِۡۡلَوَّ

est dévorante pour les Mortels لواح  لبين آ م  واللحين  ما يلي�أع  

Elle est dévorante pour l’épiderme.  أع   لواح  لةاهر اعلد . 
مۡ ترضم  وله تعاىل:  - 18   َنَٰك  اۡوََخلَق  َوَٰج  ز 

َ
 ما يلي   (2)النبأ:  ٨ۡأ

Nous vous avons créés ( par ) groupes   أع  خلقنا م جمموعا  . واللحين
 .Nou vous avons créés en couples  ما يلي

اۡويف السوري ن سها ترضم  - 18  أع  غعا  أو  voile ( بـ11) ١٠ِۡۡلَاس 
 .vêtementحاابا  واللحين 

مۡ  ما ترضم فيها أيضا   - 12 أع  عليكم   sur vous( بـ 12) ۡفَو قَك 
 .au –dessus de vousواللحين 

ََٰكَۡۡما ۡۡث مَّۡۡترضم  مث  يف  وله تعاىل:  - 11   َرى د 
َ
 ouiبـ  (12)االن عار:  ۡأ

 .puis أع  نعم ىل والرتق  اللحيح   ما يلي
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مۡ ۡلََكَّ ۡۡترضم  وله تعاىل:  - 81   ب ِِهمۡ َۡعنۡإِنَّه  وب ونَۡۡيَو َمئِذۡ ۡرَّ ج  ََّمح  ۡل
١٥ :ما يلي   (11)املع  ني Qu’ils prennent garde! En vérité, de leur 

Seigneur, ce jour-là ils seront séparés  أع   ال إ م عن ر:م يومئذ
 Quils prennent garde! En مل لولون  هذا غب صحينىل واللحين  ما يلي

vérité, ce jour-là un voile les empêchera de voir leur Seigneur. 
َِۡۡوِفۡۡترضم  وله تعاىل:  - 81   َٰل ونَۡٱۡفَل َيتََناَفِسَۡۡكَۡذ َتَنَٰفِس   ٢٦ۡل م 

أع  فليعلبه  Que ceux mus par le désir le convoitent  ما يلي   (28)املع  ني:
 Que ceux qui la convoitent entrentالذين حير هم الاو  . وا حسن  ما يلي

en compétition ( pour l’acquérir ). 
ارۡ ٱۡو َِبۡث َۡۡهل ۡترضم  وله تعاىل:  - 82   فَّ َعل ونَََۡۡكن وا َۡۡماۡل ك   ٣٦َۡيف 

أع  Les impies se sont-ils repentis de ce qu’ils faisaient ما يلي   (38)املع  ني:
 Est ce que les هل ندم الك ار على ما  انوا ي علون  . واللحين  ما يلي 

infidèles ont été recompensés de ce qu’ils faisaient? . 
ۡ وله تعاىل: ترضم  - 83   لِهِۡۡإَِلََٰٓۡۡوَينَقلِب  ه 

َ
اۡۦأ ور   ٩َۡمۡس  

أع  ويذه  او  Et s’en ira vers ses pareils en alegresse ما يلي  (1)االناقا :
فقد فسر  ا هل  بـ  ا مينا   وهذا خعأىل والرتق  اللحيح   أشباهه يف سرور 
 . famille ذ  الكلم  هي 

نَتۡ تعاىل: ترضم  وله - 85  
َ
ََلِۡٱۡبَِهََٰذاِۡحُّۢلَۡوأ   ما يلي  (2)البلد:  ٢ۡۡل 

Or tu es sans liens en cette ville   أع  أن  بدون صل  :ذا البلد  أو  الصل
 Et toi, tu es résident dans cette ل  :ذا البلد ىل والرتق  اللحيح   ما يلي
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cité. 
ِۡٱۡنَاقَةَۡۡترضم وسقياها  يف  وله تعاىل:  - 81 َيََٰهاِّۡلَّ ق   ١٣ۡوَس 

 أع  لبنها . هذا خعأىل والرتق  اللحيح   ما يلي:  son laitبـ  (13)الامس:

Laissez la chamelle de Dieu boire  . أع  مروا نا   اهلل تارب 
ي ت ونِۡٱوََۡۡل ِيِۡٱوَۡترضم  وله تعاىل: - 88    Le اا يلي  (1)التني: ١ۡلزَّ

(Mont des ) figuier(s) et ( des ) olivier(s)   أع  ضبل أشاار التني والزيتون
 فقد أ ا   ضبل أشاار  من تلقا  ن سه.

نَسَٰنَۡٱۡإِنَّۡترضم  وله تعاىل  - 88  ِ
َغَِٰٓۡۡل  ن٦ََۡۡلَط 

َ
َنَٰٓۡٱۡرََّءاه ۡۡأ َتغ    ٧ۡس 

 L’homme en vérité est rebelle parcequ’il se passe de  ما يلي  (8-8العلق:)

tous  أع  إن ازنسان لعاا  نه يست ين عن اعميا ىل والرتق  اللحيح   ما
 .Vraiment l’homme devient rebelle dès qu’ il estime qu’il se suffit يلي
ِننٱوَۡۡتــرضم  ولــه تعــاىل: - 82   أع  par le Destinبـــ  (1)العلـر:  ١ۡل َعۡص 

 .par le temps  والقدر  أو  واحل   واللحين  ما يلي
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 خاتمة
عن املستار  بالشب ما يلي:  وبالرغم من  (1) ت   . حسن عزو ع   

مو ا ترق  بالشب  واحدي من أفضل الرتقا  ال رنسي ىل فإن ا خعا  الوار ي 
ومينا  بعت ا خعا  ال  و ا فيها …………. يف هننايا الرتق   ينبي ضدا 

ۡب َعث ۡٱوَۡۡا أور   مقابال لآلي  الكرت بالشب أهننا  ترقته ملعا  القرآن الكرة م
ۡۡفِيِهمۡ  وّل  مۡ ۡرَس  ِن ه   Envoie parmi les habitants “ حيث  ا :  [921-]البقرة:  ۡم 

de cette ville un Apôtre issu d’eux “   فهل غاب عن املستار  التمييز بني
  فكلم  حوارع –ن   –املعا  الكينبي ال  تأل يها ا ل اظ ا تي : رسو  

ذ Messagerوإىل حد ما ل ة   Envoyé رسو   ال تكن أن تقابلها سوى ل ة  
 ن الكلمتني تأل يان ن س املعىن الذع هو ازرسا . أما الن  فال ترا فها إال 

و د اختلط املعىن على املستار   ال رنسي   نيس ماصون   Prophèteل ة 
Denise Masson ث ترق  ا ي  بقو ا: يف ترقتها للقرآن الكرة حيEnvoie 

leur un prophète pris parmi eux  
أمــا بالشــب فقــد اشــتط بــه ت كــب  و  وــد مرا فــا لكلمــ   رســو   ســوى 

 ال  ال تعين سوى  احلوارع . انتهى. Apôtreل ة  
فهذ  نبذي ط ي   ضدا من أخعا  بالشب يف ترقته ا خبي ملعا  القرآن 

 الكرة.
شـــب يعـــر  هـــذ  ا خعـــا  فتلـــ  بليـــ ىل وإن  ـــان ال يعرفهـــا إن  ـــان بال
 فالبلي  أعةم!!.

علــى  -هــذا املستاــر -ومهمــا  ــان ا مــر فهــذا بعــت مــا ضنــا  بالشــب 
                                                           

 (  جمل    القرويني   ) العد  اخلامس (.1)
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القرآن الكـرة والـذع  الـ  عنـه  .  ينـ  عبـد العزيـز يف  تا:ـا  ترقـا  القـرآن 
ه مـا يلـي:  وهـي بعد التحـدا عـن ترقـ  املستاـر  ا ملـا  نولد ـ (1)إىل أين   

الرتقــ  الــ  يتــذر  :ــا بالشــب ليقــو  عــن القــرآن الكــرة:  ملــ  الــنص ال ــامت 
مــا  –ونلـرُّ علــى ملــ –عـا يىل والــذع يلــع  فهمـه يف ســيا ه الــذع ال يت ــق 

 … يف مك  ويف املدين  املراحل ا ربا املتتالي  لنبوي حممد 
ا يــا  املعروفــ ىل  و  يكتــل بالشــب بازصــرار علــى  رحيــه بقضــي  ترتيــ 

الــ  لــو رضـــا إىل  تــ  ال قـــه وعلــوم القـــرآن لعرفهــا وإ ـــا هــا هـــو يرمــي بضـــربته 
ا خــرى  ــائال:  إن الرغبــ  يف فــرإ نــص هنابــ  اليت ــب تبــدو مــن ملــ  ال عــل 
الدنس أو انتها  احلرما  مـن اللـحاب  الـذين  ـاموا بإبـا ي  ـل ا شـيا  الـ    

 . فعلــى   امــ  عمعهــا مــن فــم الرســو   تســايل ا يــا  عليهــا بأيــا  ورعــ 
واســتسدام ا ل ــاظ امل ل ــ  واملنمقــ  مــن ور  وغــب  وتبا يــه  (2)الــرغم مــن اللبا ــ 

ـــه يتضـــمن ازشـــاري إىل تالعـــ  مـــا  علـــى  ـــيا  ا صـــو ىل إال أن فحـــوى خعاب
وإبـــا ي ا صـــل لعـــدم الكاـــل عمـــا   مـــن حتريـــل.. وهـــي ليســـ  إال عمليـــ  

يس  يف أناضيلها وجمامعهاىل وطرحها على القـرآن الكـرة إسقام ملا  ام  به الكن
بل وها هو يلل به ا مر إىل التاـكي  … اليناب  نزوله وتينبيته بال أع حتريل

حــــــ  يف نــــــص ملــــــحل عينمــــــان اعتمــــــا اً علــــــى ا اــــــوم الــــــذع يكيلــــــه مــــــن 
مستار يه.. وما أغرب ا  واضيـ  بالشـب هـذاىل فهـو مـن ناحيـ  يعلـم ويقـو : إن 

آن الكرة  اف   د .  ب ي  إ انته و ـرين شـرائعهىل مث هـا هـو يتـذر  ترقا  القر 
:ـذ  االنتقـا ا  مافـا ليقـو :   وحيـا   ـل هـذ  االنتقـا ا  اـن مسـا ون  ن 

                                                           

 .2 (  الل ح 1)
 (  هذا ليس لبا  ىل إ ا هو فكم.2)
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نسأ  الكتاب  القدت  أن تأتينا بإضاب  عن مسأل  ا مان  املعلق  لـنص ملـحل 
 عينمان !! . اهـ. و دتا  ا  الااعر:

 ر  سا   انونه       وَصدي  ما يعتا مج  من توهُّمإما سا  فعل امل
أعتقد أن هذ  املقول  تنعبق على بالشب بل وعلى  ل املستار ني.  

فقد أنبأنا القرآن الكرة اا َضنَـول  على التوراي وازجنيل من حتريلىل  ما شهد 
لااعر فال غرو إماً أن يسيئوا الةن بنا طبقا ملقول  ا (1)بذل  بعت بين ضلدفمىل

ا ن   الذ رىل هذا سب ىل وهنا  سب  آخر وهو التا ي منا  بائهم الذين 
فضن اهلل أعما م السيئ  يف القرآن الكرةىل والسب  الينالث هو ما ها م من 
سرع  انتاار ازسالم ح  بدأ ي زوهم يف عقر  ورهم. وهنا  أسباب  ينبي 

مًا حذيرنا اهلل منهم يف  تابه أخرى  دعوي  عمائهم  لتنلب العا  أقا . و  دَ 
مۡ َّۡلۡالعزيز بقوله سبحانه وتعاىل  ل ونَك 

 
ۡۡيَأ ۡقَدۡ َۡعنِتُّمۡ َۡماَۡودُّوا َۡۡخَباّل 

َضا ءۡ ٱۡبََدتِۡ َغ  َٰهِِهمۡ ِۡمنۡ ۡۡل  ف َو
َ
مۡ َۡت  ِفَۡۡوَماۡأ ور ه  د  َب  ۡۡص  ك 

َ
مۡ ۡبَيَّنَّاۡقَدۡ ۡأ ۡلَك 

نت مۡ ۡإِنۡٓأۡلَيَِٰتۡ ٱ قِل ونَۡۡك  لذل  علينا أال، ن اضأ بأع  (112  عمران: )آ ١١٨َۡتع 
عمل ختري  أو عدوا  يوضهونه  دناىل  ن هذ  ا ي  الكرت   د خلل  لنا 
مو  هم بكل و و  وصراح . فاملعلوب منا إمًا هو العمل اعا  بإخالص 

ِۡفۡۡتَِهن وا َۡۡوَّلۡۡوت ان بدون  لل وال ملل  ما  ا  اهلل سبحانه وتعاىل 
ون وا ۡۡإِنۡل َقو ِمۡ ٱۡب تَِغا ءِۡٱ لَم ونَۡۡتَك 

 
مۡ ۡتَأ لَم ونَۡۡفَإِنَّه 

 
وَنۡ َۡكَماۡيَأ لَم 

 
ونَۡۡتَأ َۡوتَر ج 

ِۡٱِۡمنَۡ وَن َّۡۡلَۡۡماِّۡلَّ ۡ ٱَۡوََكنَۡۡيَر ج  و ا   (115)النسا :  ١٠٤َۡحِكيًماَۡعلِيًماِّۡلَّ

                                                           

 ( 21) ص  La Bible le Coran et la science(  يف  تابه 1)



 

 46 

وا ۡأيضا ِعدُّ
َ
مَۡوأ اۡلَه  ت مٱۡمَّ َتَطع  ِنۡس  ة ۡۡم  فمما نستعيا  .(81)ا ن ا :  ۡق وَّ

 إعدا    م من  وي:
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 توصيات
 

مواصل  طباع  ترقا  معا  القرآن الكرة املعتمدي مـن جممـا امللـ  فهـد  – 1
بعــد إعــا ي تلــحيحها بد ــ  مــن  بــل عنــ  متسللــ  تأللــل مــن املتمكنــني يف 
العربيـــــ  ويف الل ـــــ  املـــــرتضم إليهـــــا ومـــــن علمـــــا  الـــــدينىل ويستاـــــار عـــــا  مســـــلم 

عــ  ترقــ  ا يــا  اخلاصــ  بــالعلوم ا خــرى  ال لــ  والعــ  متسلـص عنــد مراض
واعيولوضيا. وتلدر اقدم  تتضمن التعريل باالستارا  ووسائله وأهدافـه  مـا 
تتضمن الر  بعريق  علمي  مر زي علىابهافم وعلى  ل ما يتذرعون به للنيل من 

 القرآن الكرة.
ضمن  حـت شـبها  تأليل  تاب ضي  يف  ل ل   استارا ي  مهم  تت – 2 

 املستار ني بعريق  علمي . يعبا بكمي   ببي ويو    ما تو   امللاحل.
از ينـــار مـــن ترقـــ  معـــا  القـــرآن الكـــرة إىل الل ـــا  ازفريقيـــ  ملواضهـــ   – 3  

الرتقا  التنلبي  املتزايدي يف هذ  القاريىل وخلوصـاً ترقـ  معـا  سـوري ال احتـ  
 ها قهور املسلمنيىل وتقرأ غالبا يف الللوا .وضز  عمذ   ا هي ال  حي ة

 االهتمام بتنةيم تو يا امللاحل وترقا  معانيها يف  ل بلد .  - 5  
إناـــا  ملحقيـــ  إســـالمي  مســـتقل  أوتابعـــ  للملحقيـــ  الينقافيـــ ىل بســـ ارا   – 1  

ــــدو  ازســــالمي ىل للــــدفا  عــــن القــــرآن باحلكمــــ   ــــدو  ا عضــــا  يف منةمــــ  ال ال
  .واملوعة  احلسن

االســــت ا ي مــــن موســــم احلــــ  يف  ــــل ســــن  بعقــــد لقــــا ا  بــــني العلمــــا   – 8  
وامل كـــرين الـــذين يـــأتون إىل احلـــ ىل لتبـــا   ا را  حـــو  الســـبل الك يلـــ  بتحقيـــق 

 ا هدا  املاار إليها آن ا. 
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إصــدار جملـــ  ربـــا ســـنوي ىل أو نلــل ســـنوي  متسللـــ  يف  راســـ  ترقـــ   – 8  
 معا  القرآن الكرة.
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