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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 تقديم  

 
أياه   اونياا  مما الشك فيه أن املتااع  لسااا ا الافافياا ااناةاييا    ا 

األخاا ك رااارمج ترمااامج لقااا  الفاارىلن الغاارإل با الس ااا اانااةاييا  نب ا لااا أ  يااا 
ا لاا أ  ياا ذالدقا فهذه الغارك ترج  با القفد ن األخ  ن لن الفرن القشر ن  نب

املز د لن التحد د: فهذه الظاهرك قاد يشا مج عقاد أن ق بقارا  الدناتس  ااناةا  
م ( عقااد بجاارات انااتعتات شااقف لسيااه  فالدنااتس  اجلد ااد 1879اجلد ااد ن يااسف   

 تضاا ن  ر ااا القفياادك عقااد أن  ن ااز بنااةاييا نل ااار  ااس  ر  ااز نااي رك القفياادك 
املااايحيا الغالسليغيااا  نلاايه لقاا  هااذا أن ترمااامج لقااا  الفاارىلن با اانااةاييا 

 أن م غاااا  1351مل تظهاااار قةاااات هااااذا التااااا     ب  بن ل هااااا لااااا  قااااس  با لااااام 
  مث ي يت با ال صف الاا  لن الفرن القشر ن ل جاد (1نالغ ياا ألرمج عإ راقها 

 صاد  ال ةقاا األنا لةماا لقاا  الفارىلن الغارإل  مث  .Vernet Jخسان ع يياز 
تتساا الةمامج عقد  لك عسقز ليه عالفص  نخباصا خ ل القفد ن املذرس  ن 

 ىليعار.
لقااا  الفاارىلن الغاارإل با الس ااا اانااةاييا با ن مبااا  رجاا  االهت ااام عةمااا 

 لدك لسالت ل ها : 
أ : ن اا ك لااد  املاااس س   بنااةاييا نعاااقمل الاادنل املتحدلااا عالس ااا اانااةاييا الاا  

                                           
ن ال ةقا ال  (  اج  ال ةقامج املختسعا ال  صد مج لةما لقا  الفرىلن الغرإل ا خسان ع ييز ا املفدلا اعتدات ل1ن

 عرشسسيا .  -  J.Jose editorم ا  1835صد مج لام 
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 ز ااد لااد ها لساار القشاار ن  نلااا  نمبفسلااا أخاارد: بن لااد  املتحاادلس  ااذه 
ام جتد  ااشا ك با أن الس ا  تجانن اليسم ل مثائا لسيسن يا ا؛ ن  هذا املف

لز اااا ك   ألااادا  املااااس س ترجااا  أناناااار  با أجياااال املهااااجر ن لااان اهاااذه 
القاارا املاااس س الااذ ن أخااذنا نشااسن   ل ارةهااا قاااار لاان الاارن  نااسات لاان 
الاذ ن   ااةسن با اجليات األنل أن الااا  أن الاالاا لان املهااجر ن ا ممان ها  

ا   ب     ا  أن عقضاار لان هاذه األجياال    ألر غا ال تي يا عصاعا خاصاا
الا لا قد يامل الس ا األم ا القرعيا ا نعالتايل فه     اجاا با التساصات لارك 
أخاارد  نعشااغت لغاااف لاا  الافافااا ااناا ليا خاصااا نالقرعيااا لالااا  نلااس  

 ران  لك التساصت لن خ ل الةمامج. 
ل القااامل املااا باك عالاادنل ا: رااان العاارار الرن اامل الااذأ تقيشااه أن عااا نعاااقمل  ن 

الصاا اليا أن الاادنل املتفدلااا أن  نل القااامل األنل   شااج  ماااه  املااسا  س 
ه اااال لساااار الةحااااا لاااان عاااادائت أن  سااااسل لس شااااارت الرن يااااا املزل ااااا ل ااااذ 
الف يقا ناهلسك الستس  دلتا عاس الغ يااا نالرلياا  نالادليت لسار  لاك ناهت 

افافياااااا   أن عاااااا ال رعياااااا ناااااس   اااااد نعااااااي  نهاااااس أن املتااااااع  لست اااااس امج ال
تسجهااامج  ااس الافافااامج الشاارقيا ن اهل ااد نالصااس (؛ ا ااار لاان  لااك اجل هااس  
أيه نايجد لاا  شاعمل ن ااسر صاد ه ن غعامل  اجتاه الرن ياا  نلان ه اا أ ضاار 

 يد ل احلاجا با ترما لقا  الفرىلن الغرإل.
غافيااا نال نلااا اعاا ر  ج: أن الاادلسك ااناا ليا العااد أن تتااسافر هلااا السنااائت ال

رس ا اهلل با ال اس رافا  ن  هذا املفام ي    ا لن خا ل ا  ل اا لسار 
الد انااامج املتقسفااا عةمااا لقااا  الفاارىلن الغاارإل ا أن الةااا اس  سعااسن رتاا  
العفااه لقسهااا   ااادنن لاااا  ر ااد نجهاااا يظاااره  الااا   ةااذ ترماااا لقاااا  الفااارىلن 
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  يف  لن الارخاامل:بن  ناس ان (1ن  انأالغرإل  فيفسل الدرتس  فا ن   
العا نمل قام ع ا  نس ك العا ا عالعا نيا ليفرأهاا ال ااس   صا إ  با أن 
اليز لسقرعيا ألا ته   ر ا أشا  عا اسن ىلخرنن با  أأ ُيا  لإللام أيب 
  يعااا ال ق ااان  فااسل فيااه الااسان الصاا ك مبااا تاارج  لاان الفاارىلن با العا نااايا 

نالقاااجز ل هااا  أليااه رااان  اارد أن قيااد القرعيااا غاا   …قرعيااا لسفااا   لساار ال
الفااارىلن هااااس املقااا  ففااا  ُلااا و ل اااه عالقرعيااااا أن   اخااات   لاهياااا الفااارىلن نأن  

عاأللج يااا  فس ااا  فااع لااه عقااد  لااك أن قيااد القااريب لقتاا    لاهيااا الفاارىلن 
 .(2ن ج  لن قسله عصحا الص ك لسفا   لسر القرعيا ع  ها

ااا با ترمااا لقااا  الفاارىلن الغاارإل  غاا  أن نجم اات الفاا سل هااس احلاجااا املسح 
الس اااا القرعياااا غااا  لاتقصااايا لسااار العهااا  نالاااتقسب    لاااك أن األنلاااان نالظااارن  

رةااا    ت سبااا  هاااذا الت ااا  ا  اااس     الايانااايا ناالجت الياااا  ااارأ لسيهاااا ت ااا 
ها   عقا  نجهامج يظر الغاا  لان املرنااامج الد  ياا اانا ليا  عات نبناهال

ترماااامج لقاااا  الفااارىلن الغااارإل ناااسات راااان ااناااهام لةاشااارا لاااات تاااا س ت عقااا  
الةمامج نبصدا ها عامسها ن ز  لا تها  ر اا فقات جم ا  املساك فهاد  أن تاسيل 
لراجقااا عقاا  الةمااامج لاس ااا فقس ااز جالقااا األنهاار  نلاا  راات هااذا يفااسل: بن 

بن امل سااسا هااس الغااا  نالغااا   هااذا اجلهااد ا  ااس  مل  اازل   عدا ااا لشااسا ه  ن 
نخباصاااا   ليااادان تصاااحيا األخ اااات الااا  تسجاااد   الةماااامج املتقسفاااا مبقاااا  

 الفرىلن الغرإل ناملتدانلا   األنسا . 

                                           
 1889أقاااا املاارار  الاادنيل : ة الةمااا ن ن هااا   تعالاات احلضااا امج ة ا جالقااا األنهاار ا الفاااهرك   سييااس  (1ن

 ناجملسد الاالا( . 1837صاا
 1887 لفس  املقال مج ( .. أنا لام  . / حم د لةاد املفاصس  جااا اهلل ا ة فافه  الغاتاا نالا ا ة ن   (2ن

.  
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ـ ترجمات معاني القرآن إلى اللغة األسبانية 1
 المتوافرة

  
ييا  ب  مثا لد  ال ع س عه لن ترمامج لقا  الفرىلن الغرإل با الس ا اانةا

 رعس لاد ها لسار القشارك نهاذا  قا  إاايت ب ا لاا قا يباا  لاك عقشارامج الةماامج 
املسجااس ك عاايسيز ااا أن العريااايا  نلساار أ ااا  ااال نغ  ااا تصاا يعها لساار ال حااس 

 التايل :
 أ ـ الصنف األول : ترجمات مجهولة المترجم 

 نهذه الةمامج نغن أن يد جها  ز يسلس مها :
ا ال  صد مج رايز يتيجا جهد ماالمل ا نهاس ا ت اال إاقيف ا أن الةم -1

صا   لن فر ع لن املةمس نالةا اس   لسسم الفارىلن الغارإل   ننغ  اا أن 
يقدب لن هاذا ال اسا الةماا الصاا  ك لان ةلرراز ال ا ا املااس س ع ريا اا ا 

نقد صد مج هذه الةما  Estudiantil Centro Musulmán  بنةاييا.
 ا  ال شااار التاعقاااا لس رراااز نالااا    ااات االنااا  يعااااه  نقاااد تضااا  ز لااان 

لفدلا ل سبلا عق  ال سل ت انلز الفارىلن الغارإل نجسايا  االجاان األ يب 
فيااااه   نترمااااا أمسااااات اهلل احلااااا   نعقاااا  أ ا  ااااا الرنااااسل لسيااااه الصاااا ك 

 نالا م  نيةذك لن الا ك ال ةس ا. 
ت   الظت نلدم االا ن لان يعااه اعت اات أن املةج  فر  نا د فض ت الةفا -2

لرإاااك اهلل  أن حلاجااا   يعااه  قفااسا اهاارمج ل حمهااا نااسات   التفاادإل 
 أن ت انل ال ص الفرىل   نلس أن هذا التاس غ ليه ق قيار. 



 5 

 نلن هذا ال سا ياس  ترمتس :
مبد  ااااا عرشااااسسيا   Gaviotaترمااااا صااااد مج لاااان  ا  يشاااار تاااادلر جاعيستااااا   -أ

م  ر ااااا صااااد مج  ةقااااا أخاااارد هلااااذه الةمااااا لااااام 1891ا لااااام اانااااةايي
  ن   اا    هاااتس ال ةقتااس أن  .D.Mم إاا ن نساااسا تاادلر 1881

اااد  رااار انااا  الرناااسل لسيااا الصااا ك نالاااا م  هاملاااةج   أن  ا  ال شااار  تق ب
هااااذا اال لااااات الغااااا ا لساااار ال اااا    لرلعااااار لسفاااارىلن الغاااارإل  نمل  ظهاااار
املرلف   اجلزت القسسأ مث   يت الق اسان   اخلا جمل عشغت  غسن فيه ان  

 السن  عت جقسه لسر اهر ال    عقةا ك تفسل: ت ليف : حم د.
  عسادك ألغسع اداس   Albaترما أخرد صد مج لن  ا  يشر تدلر ألةاا  -ا

Alcobendas   م   يا تض  ز لفدلا 2111نحمافظاا لاد  اد( لقام
ر لسااار شاااارسا القهاااد الفااادإل  لاااسجزك تشااا  با أن األناااسسا الفااارىل  أتااا

ن شاااغك لرلاااف املفدلاااا   أن الفااارىلن ل ااازبل لسااار الرناااسل لسياااه الصااا ك 
 نالا م  ن     أن ال ص املةج  ال  تض ن أ ا  ساٍش لسر اا   .

 : ترجمات غير مجهولة المترجم : الصنف الثاني ـب 
   غااا  أن هاااذا الصااا ف لاااان ترماااا لقاااا  الفااارىلن الغاااارإل  قااا  عاااذرر اناااا

املةج   مبق  أن اجلهد املةذنل ل ااسا با فار  نا اد ففا   ن غا  أن املفدلاا 
قااد تشاا  با لااد  لاان األفاارا  الااذ ن تقااانيسا لقااه نألااايسه ععضاات اهلل لساار بيااان 

 هذا الق ت  فإي ا يص بف هذا ال سا اوخر أ ضار با ص عس:
قاااا  ترمااااامج  صااااسز لساااار  لاااا  لااااا أ أن لق ااااسأ أن مهااااا لقااااار لاااان ع -1

املرنااااااامج ناهليااااااامج اانااااا ليا  نعالتاااااايل ه اااااال لاااااارنليا لشاااااةرا عاااااس 
املةمااس  أن فر ااع الةمااا  نعااس اهلياااا الراليااا لس شاار  ننغ  ااا أن يااذرر   
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 هذا املفام لاالس : 
   A.Abadترما ألدها : لةد الرمحن لةا   -أ 

 Comunidad Musulmána Sunita de لد  ااا عس ااايا : 

España (Valencia)  يعاااه  م. نقاادبم املااةج  2111نقااد صااد مج لااام
نهس لاس  الت ع اان م  .Avalos J.Aنامسه الااعع خسنيه أعا عالسس 

م  نتض  ز الةما لفدلا أشا مج با بنهالامج املةج  لسر 1837لام 
الصااقيد األ يب نهاامل بنااهالامج يراهااا لا  ااا  ر ااا  قسااع املااةج  لساار أنجااه 

ىلن نااييات ن رراز لسيهاا الغاا  لان املاتشارقس  نأنإاا أن الشةه عس الفار 
الفاارىلن أتاار ليصااحا ن غ اات عقاا  لااا جااات   اايياات  نقااد ر ااا يااسب  أن 
 اااد   قااا  الصاااعحا الااا  اناااتق  ا  اااا بال أن املفدلاااا خساااز لااان أأ تااارقي   
نل  ظت اا األنليااا لساار هاذه الةمااا أن الااايد لةادالرمحن لةااا   صاار لساار 

 ا الةا سا ن س  ها ر ا همل لغتسعا قرن  التي يا.لدم ترم
الةما الا  ألادها الشاي  لةاد ال ار لاي  ا: نقاد صاد مج هاذه الةماا    -ا

 لااااادك  ةقاااااامج  ل هاااااا تساااااك الااااا  صاااااد مج لااااان  ا  يشااااار امسهاااااا الغتةياااااا.
E. kutubia   م ن تحادا املاةج    لفدلتااه 1881مبد  اا غريا ااا لقاام

ق ت هس مثرك مخاا لشر لالاار لان اجلهاس  الا   لتهاا املسجزك لن أن هذا ال
   Comunidad de España Islámicaاجلالياا اانا ليا   بناةاييا 

ةنقاااد أناااه  ألضاااات عااااا ننن   بلااادا  هاااذه الةمااااا  اااز  لا اااا الس ااااسأ 
ناملاااتقرا الااذأ قااام عإلاادا  احلساشاامل نالصااياغا ال هائياااة  ر ااا تشاا  با 

لاان التعاناا  نل هااا تعااا  الفاار ف نال اا أ نالاارانأ االلت ااا  لساار الغااا  
 ناجل لس ناعن را  ..بخل 
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ر اا صاد مج  ةقااا أخارد هلااذه الةماا لاان جم ا  املسااك فهاد ل ةالااا 
م ( نهااامل 1887ناملسافاااع  ه1117املصاااحف الشااار ف عاملد  اااا امل اااس ك لقاااام

يل  ةقا  سمج يص الفرىلن نترما لقاييه  نتض  ز هذك ال ةقا لفدلا ملقا
الدرتس  لةد اهلل عن لةد ا ان الةرمل ننن ار الشارنن اانا ليا ناألنقاا  

  شا  عامل سغا القرعيا الاقس  ا ىليذال(.نالدلسك ناا
نالساقااا  أن هاااذه الةماااا ال لتساااف لااان ال ةقاااا الاااااعفا   شاااملت بال 
عق  احلساشمل بلا عاحلذ  أن ااإافا  ألاا الا ص األصاسمل فسا   غاد   ارأ 

 ي   ننس  يت انل  لك في ا عقد .لسيه ت 
نقاااد صاااد مج  ةقاااا أخااارد هلاااذك الةماااا عانااا  الشاااي  لاااي  ا نالااا ص 
الاااعع يعاااه( لاا  بإااافامج   عقاا  احلساشاامل نخباصااا   فا ااا الغتاااا  

  Nureddunم لان  ا  يشار ياس  الاد ن 1889نهمل ال ةقاا الصاا  ك لاام 
 عاملا أ ليس قا نبنةاييا(.

جهااس  أفاارا  الت اادنا لساار الغااا  لاان املصااا   نخباصااا ترمااامج رايااز مثاارك  -2
جهاااس  املاتشااارقس األن نعياااس الاااذ ن ناااةفسه    هاااذا املضااا ا   ناااسات   
  انااا الفاارىلن نلسسلاااه أن ترمااا لقاااا  الفاارىلن  ننغااان أن  ااد ها  اااا  
أمهيتهااا األ ف فاااأللسر   يظريااا ا ن  جااا ايتشااا ها ن  جااا املسإااسليا الاا   

ملاااةج  ناااسا ت   التفااادإل أن   لقاجلتاااه لةماااا لقاااا  الفااارىلن راااان لسيهاااا ا
 الغرإل:

ا  ا  ال شاار تيس نااا   J. G. Bravoترمااا ألاادها خااسارس جر اااا عراعااس  -أ 
Teorema    نسااااااااااساLibro Visión  م( ن اااااااااادا 1895نعرشااااااااااسسيا

املاااةج  لااان الرنااااسل صاااسر اهلل لسيااااه نناااس  نشااااغك   صاااحا ياااااةه با 
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 لن املفدلا(  5الا م نص بعراهي  لسيه 
 ا   V.O. de la Pueblaترماا ألادها عياا  أن تياا  أ ال عاس ة  :  -ا

م . نقااد صااد  لاان هااذه 1891ا عرشااسسيا  E. de los amigsoيشاار 
 ال ةقه ألف نمخا ائا ياخا  ةفار ملا أشا مج بليه املفدلا.

أللاار أن   نال ر اا    ا J.B. Berguaترمااا ألاادها خااسان ا . ع جااسا  -ج
هذه الةما صد مج ل ها ل تا لشرك  ةقا  نقد ا سق ا لسر ال ةقا الصا  ك 

م  E. Ibericasم لاان  ا يشاار أخاارد تاادلر 1881لااام  نلد  ااد(. ن فاادو
املةج  ل سه مبفدلا ل سبلا تتجانن لائا صعحا نق   ص  (  ن  رح فيها 

(:الرؤ ااا 2ن (:امل ظااس  الااد ر1نجااس  لاادك جساياا  لد انااا الفاارىلن الغاارإل ن
ال فد ا عإعران اال اعيامج نالاسةيامج    الفارىلن الغارإل  اا   أ اه امل ار  

(:   انا الد ن اان لمل لن عاا ة ان الذن ة ا ر ا  فاسل ا نلايه 5ن
لاان ةعاااا املشااالر القالاااة  مث  قسااع ع يااه غاا  لاارلن نأن بنايااه  رتغااز لساار 

لاالاااا هاامل أيااا  عال اااةا بخل ن اارد أن الزان ااا ا…لاادم ااإاارا  عاااوخر ن 
لاااان املفدلااااا( غاااا  أن املااااةج   اااازل  أن الفاااارىلن لاااان  9  7لفد اتااااه  نص 

ت ليف الرنسل صسر اهلل لسيه ننس . مث  اتهت لفدلته املاا سلا عفسلاه بن 
( …الفااارىلن  رراااز  أنالر: لسااار تفاااد ه اهلل لد جاااا تصاااي  املااارت عاا هاااا  ن

(  بي ا …ال تتا  لا ك عاألصالا ننلاييار :التغرا  امل تب لفضا ا نلاس امج 
الير اااد اانااااهاا    راااار ل ال ااااامج  لااااك املااااةج  ن السااااه  نلغاااان أتي ااااا 
عةقضااااها نأشااااريا با رااااارك ال ةقااااامج  لقسبهااااا تاااااةلمل ايتةاهااااار لاااان اهلياااااامج 

 الفائ ا لسر الدلسك اان ليا لتحرأ األلر. 
تها لفدلاااا م   نقااد نااةف1835ترمااا عرييااز: صااد مج أنل  ةقااا هلااا لااام  - 
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نغن لدبها لقتدلا با  د لا عاملفا ياا عالةماا  الا  أشاريا بليهاا   العفارك 
الااعفا  نقد لر    لفدلته األنه ال  تفسم لسيهاا التشار قامج الد  ياا 
لن رت  مسان اا نأ ا  اا ناجتهاا   مث  قار  حليااك الرناسل لسياه الصا ك 

  الفااارىلن ا  مث  تحااادا لااان  نالاااا م نأياااه خااااق ال ةياااس ا  ةفاااار ملاااان  
األناااااسسا الفااااارىل  نع غتاااااه ن  اااااسبه عفساااااا ممااااان شاااااغغسا   ع غاااااا الفااااارىلن 

لن املفدلاا( مث رارج لسي اا  51( نص…نالرانيدأ ناملت ف ناحل ج ناملقربأ
عااارأأ لعاااا ه أن الااااس  ناو اااامج املغياااا تتاااا  عالة غاااا نالرصاااايا ناا فااااا 

ناو ااامج الاا  يزلااز لساار الرنااسل (  نل اادلا  قاار  لساااس  …املسناايفمل ن
صاااسر اهلل لسياااه نناااس    املد  اااا  فاااسل بن الرناااسل صاااسر اهلل لسياااه نناااس  
أصةا  جت  نلا نليه    اجا با انتخدام ننائت ااق ااا  عات اهلاد  

( نه اا ياد ا    أ ااه ا األناسسا لفاي ر نغالضاار ناو ااامج …هاس تقسي امل ن
 لن املفدلا(.  55صل سبلا ن

هلاذه الةماا لادك  ةقااامج  نلاا  ااةلمل االيتةااه هاس أيااه  نقاد صاد مج
م عااااااإجرات عقاااااا  1815 قااااااة    لفدلااااااا ال ةقااااااا الاااااا  صااااااد مج لااااااام 

التقد  مج نالتصحيحامج   لغ ه ل ذ  لك اليسم ن ىت اون مل  ف  عإجرات 
أأ تقد ت ىلخر أن تصس    غ  نجس    اناامج ترراد نجاس  أخ اات  نه اا 

 أياه  فاتن ل ادلا  غتشاف نجاس   سفاا لعفاس ك   تاا املرت االنات راا  غا 
عاااس املةماااس نيفباااا  تساااك الةماااامج  نعالتاااايل العاااد لااان ب اااا  ننااايسا  اااىت 

 تاتفي  األلس  عق  الشملت.
ي    أ ضار أن املةج   سج  أ يايار   احلساشمل با عق  األلاسا 
( 1التشةيهيا املشغسل    ان لفاصدها  لات قسله   احلاشيا  ق  ن
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لعا ا الغتاا: بهنا نس ك تشةه ب دد الصسسامج املايحيا نهر ة ا أعايا  
  ر ا   فت ل ا أن ه ال شةهار رة ار عس الاعر (1نالذأ   الا انامجة

َرََٰط ٱ ۡهِدنَاٱالااع  نالقشر ن نعس قسله تقاا:  ِ  ٦ لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ لص 
ِينَ ٱ ِصَرََٰط  ۡنَعۡمَت  َّلذ

َ
 َوَل  َعلَۡيِهمۡ  لَۡمۡغُضوبِ ٱ َغۡيِ  َعلَۡيِهمۡ  أ

ٓال ِيَ ٱ ننس  يتحدا لن املز د لن هذا ل دلا ( 7-1نالعا ا :٧ لضذ
 يقر  امل هر املتة    الةما.

ترما خسليسرس تيه:  همل نا دك لن الةمامج امل تشرك   األنسا  ن قرفهاا  - ه
 الةاااا اسن رافاااا   هاااذا امليااادان  نقاااد صاااد مج ل هاااا لااادك  ةقاااامج راياااز

م عالس تس القرعيا ناانةاييا. نران تا    صدن  ال ةقا 1888ىلخرها  ةقا 
ا عرشسسيا  نقد صحةز الةماا Herderم لن  ا  يشر 1893األنا لام 

 .Jلفدلااا ل سبلااا نفهاارسي  سيساامل ن ااساٍش  نرايااز له ااا خسليااس رااس تيه 

Cortes د نققاا بلدا  الةما ناحلساشمل  ألا املفدلا نالعهرس التحسيسامل ففا
 .Jaques Jomierلسر لاتع جال جسل  

نتقاااااار    املفدلااااااا لقاااااادك لسإااااااسلامج  ل هااااااا احلااااااد ا لاااااان القفياااااادك 
ااناا ليا نالفاارىلن الغاارإل لاان نجهااا ال ظاار ااناا ليا  مبقاا  أن لرلااف املفدلااا 

( أأ أن … فاااااسل   الةدا اااااا ةالفااااارىلن هاااااس الغتااااااا املفااااادبس ل اااااد املااااااس س ن
ليه ر م الةشر عت هس لن ل د اهلل أيزله لسار  ناسله الفرىلن  عال اةا لس اس   
( .. ن قاااار  املرلااااف ت س هااااار عسجااااس  تاااا ل امج 8نص (2نةصااااسر اهلل لسيااااه ننااااس 

                                           
 م همل ال  ن قت د لسيها ل دلا يت انهلا   الد انامج ال فد ا .1881.  5ص  (1ن
 لن  ا  ال شر املذرس ك   لنت الةحا. م1883نس  يقت د التةا ار لن اون لسر ال ةقا الصا  ك لام  (2ن
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لااايحيا ن هس  اااا لااان خااا ل لااايو عقااا  املاااايحيس ناليهاااس     شاااةه اجلز ااارك 
القرعياااا. نقاااد تضااا  ز ال ةقاااا اجلد ااادك قائ اااا عااااحلرن  القرعياااا ن ر فاااا ي فهاااا 

ا عاألالد ااا اانااةاييا  ااىت  تااا  لسفااا ص ال  ااع الصااحيا لااةق  أمسااات نرتاعتهاا
األلااا م القرعياااا  نبن راااان قاااد فضااات اناااتخدام عقااا  أمساااات األلااا م التس اتياااا 

 نااييسيا  ر ا ن  مج   القهد ن الفدإل ناجلد د. 
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 ـ مناهج الترجمة2
 

ةاييا ناااس  يقااار  لاااا ا ترماااامج ملقاااا  الفااارىلن الغااارإل با الس اااا األنااا
الصاااااا  ك لااااان جم ااااا  املساااااك فهاااااد ل ةالاااااا املصاااااحف الشااااار ف  الةماااااانهااااامل: 

م(  نالةمااا  الاا  1881(  نالةمااا الاا  ألاادبها خااسان ع ييزن ةقااا  ه1117ن
م؛ ن لاااك ألمهيتهاااا لفا ياااا عالةماااامج 1883ألااادبها خسلياااس راااس تيه ا  ةقاااا 

ا ل اا لسيهاا لان األخرد  لن  يا نقا االيتشا  نجد ا الق ت   يظريا  غ  لا
الةاإامج  ر ا أي ا ال ي  ا  أعادار جهاس  اوخار ن املخسصاا لان عقا  اهليااامج 
اانااا ليا ناألفااارا   عااات ااشاااغاليا تغ ااان   املااااا ا املتا اااا هلاااذا ال اااسا لااان 

 األقاا نرذلك ل صر السقز. 
ممااا ال شااك فيااه  أن الةمااا أصااةحز اليااسم لاان أهاا  السنااائت ل  اا ا 

األخاارد  نلاان ه ااا أخااذمج تغتااا  أمهيااا راا د نأخااذمج تت ااسا لساار الافافااامج 
 فسهلاااا نتف ياااامج الق ااات فيهاااا  نلااان املهااا    ل ااات لاااات هاااذا  تقساااع عالقفيااادك 
ااناا ليا نعةمااا لقااا  الفاارىلن الغاارإل أن  تااسافر لس ااةج  الغااا  لاان األ نامج 

نهاامل   نااسات تسااك الاا    سااع لسيهااا امل ظباارنن   لساا  الةمااا ل سيااا التسليااع  
املفاااااااام األنل التعانااااااا  املختسعاااااااا لسفااااااارىلن  اااااااد اها نقااااااادنها  نلساااااااسم الفااااااارىلن 

 نالس ا..بخل.
 منهج خوان بيرنت في ترجمته

 نه ا يد أن خسان ع ييز  تحدا لن ل هجه   الق ت فيفسل 
( ن انل ا لةالدك أيعا ا لن  …خذيا  ر فار نن ار عس احلرفيا ناملق  نأةلفد 
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( نهلذا نغن أن تظهر عق  الةاري  الس س ا الرريغا …نأأ  ر ف لس ص 
نل  هذا  عاجا ا املةج  عإل يه الفيام قذ  عق  الض ائر  (1نعق  الشملتة

نب  ل االن  الظاهر ا أ يايار ا حمسها ل دلا تفتضمل الضرن ك  مث  ذه  با 
 يا  أعقد لن هذا ل دلا  قة  عسجسئه با  ذ  الغا  لن لةا امج التسريد

  ن  ال ةقا ال  يقت د لسيها   هذا (2نة تعتفر با األمهياة -  يظره- قدها 
م( يده  ررد أن هذا ال ص هس يعاه الذأ أليد  ةقه  مث 1881الةحا ن

  نل  أيه  قة   FlÜgel ضيف أيه الت د   ترمته لسر ترمامج فسسجيت 
ل دلا  ضيف شياار  لات  عاالنت  ات لن لةا امج التسريد نعق  الض ائر فإيه
عغتاعتها  -أأ عااإافا- عق  الغس امج لإل ضاح ا   يظره ا فإيه نيزها 

 ۥَربذهُ  نَاَدىَٰ  إِذۡ  قرن  لائسا لات ترمته ملق  او ا الاالاا لن نس ك لرإل
 211نصة  …ف إا  بليها   الةدا ا لةا ك ةتذرر ل دلا  ٣ َخفِي ّٗا نَِدآء  

ا أ ضار أن هذه ااإافامج مل ت مِج جزافار نبمنا الت ا ار لسر  . ن سإم(1881.
عق  التعان  نخباصا تعا  أيب  يان  ننغن أن يذرر لااالر ىلخر هس قسله 

يُكمُ  إِذۡ تقاا:  ِ َمَنةّٗ  نلَُّعاَس ٱ ُيَغش 
َ
ِۡنهُ  أ ُِل  م  ِنَ  َعلَۡيُكم َويَُن   م 

َمآءِ ٱ َِرُكم َمآءّٗ  لسذ َُطه  ِ
ۡيَطَٰنِ ٱ رِۡجزَ  َعنُكمۡ  هَِب َوُيذۡ  ۦبِهِ  ّل  بَِط  لشذ  َولَِيۡ

 َٰ ۡقَدامَ ٱ بِهِ  َوُيثَب َِت  قُلُوبُِكمۡ  ََعَ
َ
ترما لق  ف إا  با   (11ناأليعال:١١ ۡۡل

 (( أأ تذررنا ل دلا .. Acordaros cuandoاو ا لةا ك قسله: نن
ك ن فااسم   السقااز  اتااه عسإاا  ل ااان ن جايةيااا تت ااانل املسإااسلامج املااذرس  

                                           
  11ص   1835لام  1خسان ع ييز .  (1ن
 . 11يعاه ص  املصد  (2ن
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  او امج الفرىلييا. غ  أيه  ررد أن تساك الق اان ن ال اازب لسا ص الفارىل  عصاسا 
 نقد ِجملت  ا لن عاا التص يف.

 في ترجمته خوليو كورتيسمنهج 
ألااا خسليااس رااس تيه فيتحاادا لاان ل هجااه    الةمااا قااائ ر: ةلفااد يظريااا 

صاا عال ااةا لس ص الفرىل  لسر أيه يزل لن خ ل الس مل نأيه  تض ن لقاا  خا
  د نأتةالهة  مث  ات ر  لرردا ترريزه لسر ال فت األلاس ةلسعغار الفارىل ة  أأ 
الةرياز لسار ترماا لقاا  الفارىلن  نن األخاذ   االلتةاا  حمارااك األناسسا  نلاس 
أيااه    فيفااا األلاار لااه أنااسسعه   الس ااا الاا   ااةج  بليهااا  لغاان لااا الااذأ فقسااه 

لي ار ؟ ن  ار لسر هذا التااؤل  ررد املاةج    القجالاا املةج   ىت  غسن يفسه أ
املذرس ك أيه عذل جهدار رة ار  ىت  صت با ياسا لان التاااند ال صوامل نالتااانأ 

اا   يظاره ا  ئيااان   ياص   ار لفادبس لاات    األلر نالسْق   نهذان الق صاران
 شا  با العصات الفرىلن  ن غ   لاك فالةماا هامل ياسا لان التعاا   نه اا ياده 

عااس لااا  قااد ترمااا نلااا  قااد تعااا ار  أأ عااس ااااهر السعاا  الفاارىل  نعااس لااا  اادبل 
لسياااه لااان خاااا ل التعاااا  نالت ن ااات  ر ااااا  رراااد أياااه نإاااا    تفاااد ره التعاناااا  
املختسعا لسفرىلن الغرإل  مث  ررد أ ضار  أن الاس  ناو امج را ار لا  سإا عقضها 

  أن او اا  نه اا ي  ا  أياه راا ار لاا  شا    هاذا عقضار  ىت  تضا لق  السع
 با هذا الةقد. -مل  احلساش-املفام   

ألاا في اا  تقساع ع مساات األلا م فإيااه  تخاذ ل هجاار ننا ار: عال ااةا ألمسااات 
األل م السا  ك   التس اك نااييت فهس  ا يت  اا يسلاار لان التفر ا  لاذهن الفاا ص 

ا عاااقمل األمسااات األخاارد  الاا  مل  ااد هلااا لفاااع ر   الس ااا با الس ااا اانااةاييا  ألاا
اانةاييا أن األمسات القرعيا األخرد ففاد اتةا  لا هر السصاف الصاسيت لااتخدلار 
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احلرن  اانةاييا ل  عق  ااإاافامج ااشاا  ا  اىت  غاسن ي فهاا ناسي ار  با 
  ٍد لا  لن جاي  اعن الس ا اانةاييا.
تخدم الغااا  لاان احلساشاامل التعااا  ا ن صاار نلاان يا يااا أخاارد يااده  ااا

 لسر اعتقا ه لن التعان  ناا ضا امج املا ك لسجدل.
نب ا لا أ  يا لااالر تسإيحيار مل هاج الةما ل د ع ييز ن نس ك اويعال 

 cauduo hizo que os entrará sueño para( ب   فسل 11األ ا  ق  

daros sensación de seguridad venida de Él…  يده 259نص )
مل  ضف شياار نبمنا أن     احلاشيا اخلاصا  ذك او ا الغرنا قائ ر ةلا ك لا 
تش  هذه او ا با عد   ن غ   لك فالشةه     عي ها نعس او ا الفرىلييا 

 نَزَل  ُثمذ
َ
ِن   َعلَۡيُكم أ َمَنةّٗ  ۡلَغم ِ ٱ َبۡعدِ  م 

َ
ا أ  َطآئَِفةّٗ  َيۡغَشَٰ  نَُّعاسّٗ

 نُكۡم  م ِ 
نهذا  قس ا يظن أهنا تش  با لا دا لس اس س   لسققا ( 131نىلل ل ران:

أ د  فسفد شقر الرنسل صسر اهلل لسيه ننس  عاأللان عقد يقاس انت ر قسي ر  
 (1نفسفد ه ت امل ر نران  لك لسيار لس اس س الذ ن رايسا  قايسن الق وة

 ألدها الشي  لةد ال ر لي  ا (. نب ا لا ايتفس ا با الةما ال 259نص
نصد مج لن جم   املسك فهد ل ةالا املصحف الشر ف ف  يد أ ا بشا ك با 
ل هر املةج    الق ت بال بشا ك با أن الةما  اجقها رت لن الشيخس ل ر 

  نلس  جق ا با الس ات قسي ر لسجديا ال ص (2نلةد اهلل قدبن ك نليار ل ر رةيدنة
                                           

( يزنل امل ر ران   نققا عد ؛ ألجت  ها ك الظاهر نالةا ن  نلياةز الفسسا ناألقدام. ألا غشيان ال قاس 1ن
 فغان   غزنيت عد  نأ د. نالسج ا القس يا(. 

 رس ا لقايل نن ر الشرنن اان ليا ناألنقا  ا امل سغا القرعيا الاقس  ا .(2ن
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م  ل  اخت   احلساشمل  نه ا يد أن 1881د     ةقا لام يعاه قد ص
شا ك با أهنا مثرك ل ت ق بيانه خ ل ل لا ااملةج  قد قدبم هلذه ال ةقا عا

(  نهذا شملت لظي   غ  أيه مل  عصا ل ا بال لن الفسيت …لشر لالار ن
جزك عش ن امل هجيا املاتخدلا   الق ت نلدد التزاله  ا  بال بشا ك لس 

لسجاي  التسليفمل الااعع لسر ل سيا الةما  نب ا لا  انل ا أن يتقر  لسر 
( لن 11ل هر الق ت لن خ ل الت ةيع فقسي ا أن يقس  با او ا  امج الرق  ن

نس ك األيعال  ىت تاتفي  املفا يا عس الةمامج الا ا  نه ا يد أيه مل  ز  
شملت   احلساشمل عش ن او ا لسر ال ص شياار  غ  أيه مل   ص لسر أأ 

با او ا  ق   -لسر نةيت املاال ال احلصر-املذرس ك  ر ا أي ا ب ا لا ايتفس ا 
( لن نس ك ناأليعال( يعاها لسجديا أن الشي  لي  ا  ضيف لن ل ده 1ن

 عق  األلعاظ با ال ص  يا  فسل   ترما املق ة

Te  preguntan acerca de los botines de guerra . Di : los 
botines de guerra pertenecen a Allah y  
al mensajero ,…….” 

 لُونََ    َ يَۡس أأ ن ا لسيك لن غ ائ  احلرا. قت: غ ائ  احلرا هلل 
نَفاِل  ٱ َعنِ 

َ
نَفاُل ٱ قُلِ  ۡۡل

َ
ِ  ۡۡل . نهس ه ا مل  عقت نمل اآليةلرذُسوِل  ٱوَ  لِِلذ

أشريا بليه ناعفار ا ر ا مل  ار لسر  اسك ال ر ع الذأ نسغه خسان عرييز ا 
ال هر الذأ  مسه ل عاه ل ذ الةدا ا ا ل سيار ا   نقد نإا  لك   أنل نس ك 

َٰلَِ   ١ الٓمٓ  الةفرك ى فِيهِ   َرۡيَب   َل  ۡلِكَتَُٰب ٱ َذ ( 1ن الةفرك:  ل ِۡلُمتذقِيَ  ُهدّٗ
 فجاتمج الةما لسر هذا ال حس:  (1ن

                                           
ي  ا   ترمته لسر املصحف امل ةسا عرنا ا ن ش لن ياف   فالةقي  الذأ   ترمته ( الت د الشي  لةدال ر ل1ن
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Alif, lām, Mim . Ese libro, 

Sin duda, contiene una guía para los temerosos (de su Señor)  
أأ أن ااإاااافا ه اااا ن لااان   ااا  ( نإاااقز عاااس قسناااس  لغ اااه مل  ستااازم 
عاذلك   الةاااقمل نهااس األلاا   ألااا في ااا  تقسااع ع مسااات األلاا م فااإن الشااي  لااي  ا 

عا  اجل لاا نانا   ررها ر ا همل ع  فها القريب   الس ا اانةاييا مبا    لاك ل
الرنسل لسيا الصا ك نالاا م  لغان الشاي  ياامل أن قسالاد الصاستيامج   الس اا 

 يااااا بن   Allahاانااااةاييا  ااااسل  نن ال  ااااع الاااااسي  لغتاعااااا لعاااا  اجل لااااا 
   ااع  اااتر نه ااا يااد أن لعاا    LLال    ااع  ر ااا أن احلاار  املشااد   Hاحلاار  

 اجل لا ةاهللة    ع ةأ ابة  ا  الغتاعا.
نهااذا لاايه فيااه أأ صااساا  نه ااا يااذرر أن املاااتقرعس اانااةان قااد ف  ااسا 
ل ذ نلن هلذا االخت   عس الصستيامج القرعيا ناانةاييا  فا حلفسا لا  لرلعااإ   
الااا  قاااد تت اااانل أمساااات ألااا م لرعياااا جااادنالر  ةاااس  ر فاااا ال  اااع   الس اااا القرعياااا 

 يه الفا ص.ن لك تعا  ار هلذا السةه الذأ نغن أن  ف  ف
ر ااا ال يتعااع لاا  الشااي     رااره أمسااات الرناات ناأليةيااات نعاااقمل األلاا م 
املااذرس ك   التااس اك ناايياات نالفاارىلن  ااا  ي فهااا عالس ااا القرعيااا ن لااك تيااا ار 

أأ رتاعاااا أمساااات األلااا م  -لسااار الفاااا ص  نبن راااان لااان الضااارن أ هاااذا االجتااااه 
 ساشمل.ك الشرح    احلافيتقس لرال - ا  ي فها

أإااف با لااا نااةع أي ااا ميقااار يقاار  أيااه رس ااا رااان لااذا  الاا ص املااةج  
عقيادار لاان لااذا  الس اا األصااسيا رااان املاةج  أرااار اغ ااار لان لا تااه نلاان أ ناتااه  
نعالتاايل يااد الفااا ص نقاد محااد لااه هاذا اجلهااد نشااغره لسياه  غاا  أن الشااي   تةاا  

                                                                                                  
 ا ا أ يايار ا ملصحف  عص الغس  . نالسج ا القس يا(.عقا  القدب املد   نفيه خمال
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مبقاا  أن  الصااس  الة غيااا   ل ااا لااا  احلرفيااا الاا  قااد تصاات با املةال ااا أ يايااار 
ليه عالضرن ك أن تغسن لسر الشارسا يعااها   الس اا األخارد  نلان ه اا  ارج 
عاا ص  ت ساا  لاان الفااا ص الغااا  لاان اجلهااد نالق ااات  ن مبااا ااان الفااا ص نااستار مبااا 
 ا   لن الة غا الفرىلييا نبلجانهاا الس اسأ   الا ص القاريب  نلاا ا    اجاا 

اااْس  األلاساااا نلاااا لسي اااا بال أن  يااات الفاااا ص لسااار ترماااا املفدلاااا با لز ااد  لااان ن 
الااسا  ك    ةقااا جم اا  املسااك فهااد ليتااا  لااه ب  ال لااا يتحاادا ل ااه لاان لااذا  

ة فهذا  ةيقمل  Yلريب لايا  اجل سا اانةاييا  نلن رارك  رر  ر  الق ف ة
ناةاييا ن اذه ال ر فاا   عدا ا العفارامج القرعياا أن اجل ات لغان رارتاه   الس اا اا

 تةقد ال ص لن را  لن مالياته. 
نلااااس أن هااااذا لاااايه لغاهنااااا -عفيااااز بشااااا ك أخاااا ك لاااان الضاااارن أ  ررهااااا 

نالقرعيااااا(  (1ن  أال نهاااامل األخ ااااات امل ةقيااااا نااااسات   الاااا ص الفاااارىل -امل اناااا 
نخباصا عال اةا حلر  العات نالفاا  نلاا ا ياد أ رياف  ادا هاذا الااهس غا  

ذأ قاد  ار أ عالفاا ص غا  املت اربس با السقاسا   لاةه شاد د  ر اا املفصس  الا
أن ال ص اانةا  عه عق  األخ ات امل ةقيا  نلي ظر الفا ص الغرإل با املفدلاا 

  ر ااااااااااااااا أن ترمااااااااااااااا نااااااااااااااس ك   Amer يااااااااااااااا ن   اناااااااااااااا  ل اااااااااااااار هغااااااااااااااذا 
  ni ira ياااا تفااارأ هغاااذا ةب ااارا ة لااا  أهناااا   iraniالعا اااا فيهاااا خ ااا  ل ةقااامل

 ال ة .ةغض  ن 

                                           
لةا ا لسر ( لياز ه ال أخ ات   يص الفرىلن الغرإل املرافع لةما لي  ا امل ةسلا   اجمل    نلا أشا  بليه ا1ن

ات يف ااا لاان أنااعت  هااس الااذأ جاارد عاانااةيت املاااال لاان يفاا   اار  الفااا  يف ااا نا اادك لاان فااس   نيفاا  ال
لسيه الق ت   املصا ف امل ةسلا عرنا ا ن ش  ننةفز ااشا ك با أن الشاي  لاي  ا الت اد   ترمتاه لسار 

 هذه الرنا ا.نالسج ا القس يا(
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 ـ ترجمة بدايات بعض السور3
 

لا الذأ فقسه املةمسن الا لا عال ااةا لسااس  الا  تةادأ عااحلرن  املف قاا 
لات نس ك الةفرك نلرإل ن  نالفس  ..بخل ؟  ل ادلا يتصاعا رات ترماا لسار  ادك 
يااااد أن رااااس تيه ال  عقاااات شااااياار بناتهااااا ن س  هااااا ر ااااا هاااامل لاااا  نإاااا  عقاااا  

با ريعياااا ي فهاااا عالقرعياااا نناااس ك لااارإل لسااار ناااةيت املااااال  الق لاااامج الااا  تشااا 
(  ر ااااا أيااااه  ااااذرر ل ااااد ترمتااااه لاااااس ك الةفاااارك أن هااااذه احلاااارن  نامل( 512ص

 غالضااااااااا نتتصااااااااد  مخاااااااااار لاااااااان نااااااااس  الفاااااااارىلن عااإااااااااافا با نااااااااس ك الةفاااااااارك 
 ( نه ا   ار نجس  نس  أخرد را ك فيها  رن  أخرد.…ن

 Alif Lāmفيذرران احلرن  ل  سقاا  ألا رت لن ع ييز نالشي  لي  ا

Mim   نه ا يد لاي  ا  صا ز لان  رار أأ تقسياع  ألاا ع يياز فيحيس اا لسار
ب دد الصعحامج ال  تتحدا لن ر ه هذه احلرن    املفدلاا  أأ أي اا ألاام 
حمانلا ب ضاا يا  نلسار أأ  اال فهاذا املخارج الااا  هاس  الاذأ منيات بلياه  غا  

 ك ل اادمها نهاامل السصااف الصااسيت  ااىت  اات  الت ييااز   أن لااه تغ سااا غاا  لسجااس 
  نيقار  Tال  ع عس ال ات نالتات  فاملفاعات الس ياد هلاا   ااناةاييا هاس  ار  

 أن القس ناحلات ليه هل ا لفاعت.
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 ـ جوانب أخرى في الترجمات الثالث 4
 

نااس  يت ااانل   هااذه العفاارك عضاا  ىل ااامج لاان عقاا  نااس  الفاارىلن لس ز ااد 
 يااا عاس الةمااامج الاا ا  ااىت تتضاا ل ااا ياسا مل الفصااس  نالتسفياع ل ااد  لان املفا

رت ل ه    غ  لفت ا الغالسا   أهنا  اجتهادنا ميقاا لسسصاسل با ل ات  فاةا 
 لن الصساا نال يفسل الصساا  رسه فهذا ألر لاتحيت   فن الةما نلس ها: 

ۡقِسمُ  َفَلٓ  نس ك الساققا  –أ 
ُ
َٰقِعِ  أ  لذوۡ  لََقَسم   ۥِإَونذهُ  ٧٥ ُجومِ نلُّ ٱ بَِمَو

 (.73 71ناو تان: ٧٦ َعِظيم   َتۡعلَُمونَ 
نه ا يد الشي  لي  ا  س مل نايعا ةالة لسر التةا  أهنا نائدك أخذار عةق   –1

نعاادأ الةماا ة أقااا  ..ة بال أن را ر لاان (1ن ات الضاقيعا الا  تفااسل عاذلكاو
الا  تادل لسار التعخاي  نجا ل (2نرس تيه نع ييز  ةفياان لسار الم الفاا 

الفاااا   نأراااار لااان هااااذا أن خسلياااس راااس تيه  شااا    احلاشاااايا با أن الم 
 الفا  هذه تتغر    عق  او امج الفرىلييا.

نبن رااااان لااااي  ا قااااد   Ocasosأن ل لااااته  ترمااااسا لعظااااا لساقاااا  عاااااألفسل  –2
ا  شا  بلياه نهاذه ترماا غا  لسففاا   يظرياا يظارار ملا Ocasoجقسها لعار ك  

أعس  يان لن أن ةلساق ة أأ لساق  نألارن ال جسم   الاا ات  نمباا  عصات 

                                           
م.  اج  1885 ا  الغت  القس يا ا ع نمج ا لة ان ا  215/ 9يدلامل ا تعا  الةحر ا ي  ألىب  يان األ (1ن

 ا املغتةا التجا  ا لغا املغرلا .  538/ 1أ ضار تعا  اعن را  
 .  215/ 9املصد  الااعع  (2ن
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 .(1نعي ها لن لاافامج لظي ا
عااادالر لااان  astrosأصااااا رااات لااان ع يياااز نراااس تيه   ترماااا ال جاااسم عاااا  –5

Estrellas .  يا بن األنا أ  
قا ناإحا أصاا رت لن ع ييز نرس تيه   الرع  عس االل س  يا الق  –1

 نمحي ا.
ال ير د أن يتسقف ل اد عااقر الةماامج فهامل مل تادخت    ائارك املفا ياا نبن   –3

(  ااىت  تااا  لسفااا ص الغاارإل اال اا ا 2ر ااا قااد أن  ياهااا   لسحااع  قاا  ن
لسااار املز اااد لااان اجلهاااس   ننغااان الفاااسل ففااا  بن عقضاااها أخاااذ عظااااهر ةالة 

 نلد ها أ اك يعمل: ةلن أقا ة.
لَۡزۡمَنَٰهُ  إِنَسَٰن   َوُكذ  قال تقاا –ا

َ
 ۥَلُ  َوُُنۡرِجُ  ۦ  ُعُنقِهِ  ِف  ۥَطَٰٓئَِرهُ  أ

َٰهُ  كَِتَٰبّٗا ۡلقَِيََٰمةِٱ يَۡومَ  ا يَۡلَقى  ( .15ن اانرات: ١٣ َمنُشور 

اتبضااا  (2نب ا لا قةس ا عةما لعااظا ة اائرة مبقا  الق ات ر اا   هلجاا أمناا  – 1
 destino   يا ترمز  اائر مبقا  أن الةمامج الا ا مل تص  اهلد
ل ااد رااس تيه نلقاا  الغس تااس  Suerteنل ااد راات لاان لااي  ا نع ييااز( ن 

لتفا ا نهس الفد  ناملص   نهذا لا  تاع ل  لا ن     تعا  أيب  يان 
 .(5ناأليدلامل

                                           
نهذا لا  ه  اليه األنتا  أمحد لةد السهاا   قاا ة لفا يامج عس ترمامج لقا  الفرىلن ةإ ن أقاا  (1ن

 ا اجملسد الاالا.  2531ار الدنل ص املر 
ا يف ر لن ة الس امج   الفرىلن ة لغتةا نهةا ا الفاهرك  2531 اج  قا أمحد لةد السهاا ا املرج  الااعع  (2ن

. 
 .  11/ 1 (5ن
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أن اااهر السعظاا هاس  اائر نقاد ترم اهااا   –  احلاشايا –أإاا  راس تيه  – 2
ر ااا أن او ااا بشااا ك ن…..( أرااان  ظااار  يةااار أم نااياار مبقاا  احلاا  نااسات 

 (.511– 558با لا امج رايز تت    اجلاهسيا نص 
ل اادلا تاارج  لعظااا ةرتاعااارة  –لساار لااا يقتفااد  –مل  سفااع خسليااس رااس تيه  – 5

  نهاذا نتررها لغتسعاا عالشاغت الاذأ ياراه رانا  لسا   Escrituraعسعظا 
لا  ا  السةه ب  بيه  اتخدم السع  اانةا    ترمته لسعظا الغتاا أأ 

( ننأمل  لك الغتاا ال  ا  فياه هادد 1الفرىلن   نس ك الةفرك ناو ا  ق  
لس تفاااس(( نلااان الساإاااا أن اتعاااا  السعااا  ال  قااار ت اعفاااا   املقااا  ل اااد 

 نجس  نيا  ىلخر.
نلااايه الفاااد  ناملصااا  ن لاااك (1نقااا  الق اااتمنيااات با ترماااا لعظاااا ة اااائرة مب – 1

 تعا  ار لس عاهي  امل سس ا.
لَمۡ  فسل اهلل تقاا :  -ج

َ
نذ  تَرَ  أ

َ
َ ٱ أ  ۥبَۡيَنهُ  يَُؤل ُِف  ُثمذ  َسَحابّٗا يُزِۡج  لِلذ

ا ۥََيَۡعلُهُ  ُثمذ  ُِل  ۦِخَلَٰلِهِ  ِمنۡ  ََيُۡرجُ  لَۡوۡدَق ٱ َفََتَى ُرََكمّٗ  ِمنَ  َوُيَن 
َمآءِ ٱ  ۥَوَيۡۡصِفُهُ  يََشآءُ  َمن ۦبِهِ  َفُيِصيُب  بََرد   ِمن   فِيَها ِجَبال   نمِ  لسذ

ن َعن ِ  يَۡذَهُب  ۦبَۡرقِهِ  َسنَا يََكادُ  يََشآُء   مذ بَۡصَٰرِ ٱب
َ
-34]النور:  ٤٣ ۡۡل

34] 
 اارع  عقاا  املعااار ن ا اادلس هااذه او ااا عظاااهرك تغااسنن الاااح  الرراليااا  – 1

ل  نهاذا ال اسا لان الااح  تتاسافر عاه ق ارامج الشد دك اال تعاا ر هنا اجلةا
لات   الفالدك  عااإافا با خسي  لن لات شد د ال ن ك ن ةامج عر    

                                           
 املرج  الااعع ا أمحد لةد السهاا . (1ن
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السن  مث عسس امج لسجيا   الف ا نهاس ناحاا تغاسن نخ اتاه املاات أن الا   
 .(1نأنمها لقار نحيدا عه  لد نعر 

ا تش  با هذه الظااهرك  قة  خسليس رس تيه   احلاشيا ع ن او ا الغرن – 2
الغسييا نال    سع لسيها الاح  الرراليا  يا تةادن نر هناا جةات لظاي  
 اال تعاا  نعالتايل جاااتمج ترمته لتض  ا ألعااااار تتاع ل  تسك ااشا ك.

بن ل لته  عدؤنا الةما عصي ا االنتعهام غا  أن الاارال ل اد رات نا اد  – 5
 لااان راااس تيه نع يياااز  ضاااقان ل لاااا لااا ه  رتساااف:  ياااا ياااد أن رااا 

اا ۥََيَۡعلُهُ  ُثمذ  ۥنَهُ االنتعهام عقد قسله تقاا نن (( مث  غ ا ن ترماا ُرََكمّٗ
املقااا  لسااار أن عااااقمل او اااا الغرناااا  قااا  لااان حمصاااسا هاااذا الاااةار  اخلااااص 
عالاااح   ألااا الشااي  لااي  ا فالصااي ا االنااتعهاليا ل ااده ت تهاامل ل ااد قسلااه 

 ن لن  شات(( نه ا   خذ ال ص  اعقار فيه لفت ن رارا.تقاا ننن صرفه ل
أن ال   هس حمصسا هذه الظااهرك الغسيياا املت اساا   جت ا  الااح  نلان  - 1

ه ا فالض     نعرقه(  قس  لسر الاحاا الررام  نهس عار   غاا  ر اف 
. هااس (2ناألعصااا   أعصااا  لاان؟ ااااهر او ااا نرااذلك لااا تشاا  بليااه التعاناا 

لغاااان الشااااي  لااااي  ا قااااد نااااا  لغااااه نليسيااااه نترمهااااا ةل ااااف  التق ااااي  
أعصا ه ة أعصاا  لان؟ نه اا ال  ااتفي  املقا  نال  تسافاع لا  الاايا  القاام 

 لآل ا الغرنا.
اا أن لعظااا نناحاعار( يغاارك نرااذلك لعظاا ةجةااالة ر ا ااا لان الاااح  لاااةسقا 3

                                           
 أمحد لةد السهاا ا املرج  الااعع  (1ن
 الاالا ا الةحر ا ي  أليب  يان ا اجلزت الاا س .تعا  اعن را   ا اجملسد (2ن
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 بال أن ل لااااته  قااااد لاااار  لعظااااا نااااحاا  غاااا  أن (1نعاااااةلنة نلستةقااااي (
 عق  الاح  تتا  ع هنا  راليا.

ِ  َويَۡسَتۡعِجلُونََ  ا قال تقاا   ه ُ ٱ َُيۡلَِف  َولَن ۡلَعَذابِ ٱب  ِإَونذ  ۥ  وَۡعَدهُ  لِلذ
ا ۡلِف  َرب َِ   ِعندَ  يَۡوم 

َ
ا َسَنة   َكأ ِمذ ونَ  م   . [74-74]الحج:  ٤٧ َتُعدُّ

نعالتاايل املقرن  أن ةلنة هامل  ار  يصا  نيعامل ملاا  ااتفةت لان الزلاان   -1
فاااالزلن ال حاااسأ األياااا  ناألنقااا  هاااس املااااتفةت   الس اااا ااناااةاييا  نقاااد 
أصاااااا    لااااك رااااس تيه نع ييااااز  ألااااا الشااااي  لااااي  ا ففااااد أتاااار عسعاااا  

 ةرسفة   املضا ا  نن لاسر لقفسل.
أن لفياااس الاازلن لاايه نا اادار ل ااد اهلل  - ةفااار لآل ااه الغرنااا-لاان الساإااا  -2

ر  صا قسن لسازلن لفياناار غا  املفيااس ااهلامل نلان ه اا نل د خمسسقاته  فالةش
 ا يت انااتقجال املااا قس الاذ ن  تحاادنن الرنااسل صاسر اهلل لسيااه ننااس    أن  
 رنا غض  اهلل الذأ تسلباده  عاه  نلسار أنااس  لاك ياد أن لعظامل نل اد 
 عك( ال تقر اجلسا  ر ا ترمها ل لاته  ة أأ با جاسا  اهللة نبمناا تقار أن 

 اس الزلن ااهلمل رتسف.لفي
ٓ نا قال اهلل تقاا  بذَنا ٓ  رذ ۡسَكنُت  إِن ِ

َ
ِيذِت  ِمن أ  َزۡرع   ذِي َغۡيِ  بَِواد   ُذر 

ةَ ٱ ِّلُقِيُموا   َربذَنا لُۡمَحرذمِ ٱ بَۡيتَِ   ِعندَ  لَوَٰ ۡف  ۡجَعۡل ٱفَ  لصذ
َ
ِنَ  َدةّٗ   ِأ  نلذاِس ٱ م 

ِنَ  ۡرزُۡقُهمٱوَ  إَِّلِۡهمۡ  َتۡهوِيٓ  ]إبراهيم:  ٣٧ يَۡشُكُرونَ  لََعلذُهمۡ  َمَرَٰتِ لذ ٱ م 

43-43]. 

                                           
 الةحر ا ي  اجلزت الاالا .(1ن
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ي    أن الشي  لي  ا ترج  نغ   أ ن ا( عفسله ةعسا  ليه فياه غا لة  -1
 لا ل ا الةما العضسر.دب ألا نلي ه  رس تيه نع ييز  ففد ق

ب ا لا نقع ا ل د قسله تقاا نفاجقات أفاادك لان ال ااس إاسأ بلايه ( أل  ر اا  -2
ن لعظا ةأفادكة جاتمج يغرك  نهذا ألر لفصس  فسس شاات اهلل هلادد ال ااس أ

ميقااار لغ هااا  غ تااه  نه ااا يااد أن رااس تيه قااد أصاااا   ترمتااه ب  قصاار 
 اعااانلياات األفاااادك لساار عقااا  ال اااس  نهااامل أفاااادك املاااس س ر اااا جااات لااان 
س  لةاس  إمل اهلل ل ه ا نغ ه قال:لس قاال أفاادك ال ااس  لتازا   لسياه اليها

. لغان لاي  ا نع يياز (1ننال صا د نفا س نالرنم  نلغ ه خص عه املااس س
 ترماها لقرفا فجات املق  هغذا: ةاجقت  ا ا أفادك ال اس إسأ بليه ة.

                                           
 ( نايظر تعا  اعن را  ل د هذه او ا(1ن
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 ـ خالصة القول 5
 

أن راااات ترمااااا هلااااا يفااااا. إااااقعها نيفااااا. قسإااااا  نلاااان الساإااااا أن احلرفيااااا  -أ
ن ه اا ألاام لقضاسا منيات فيهاا با الشد دك قد تس أ عاال ص نال لدلاه  ن ا

 شاقا األنسسا   الس ا اانةاييا  نلغن ليه لسر  ااا املق  الفرىل   
نلادم ااصارا  نهمل لقا لا نغن االقةاا ل ها لان خا ل ل لاامج الةقاي  

 . بخل.…لسر العصت التقاعمل عس هنا امج او امج نعدا اإا 
ذا امليااادان نعالتاااايل العاااد لااان تاااسافر لفاااد ايتهااار لهاااد اجلهاااس  العر  اااا   هااا -ا

اهلياااامج ااناا ليا املق يااا عالاادلسك ااناا ليا نتغسيعهااا فر فااار لاان املةمااس 
نالةا اس   لسسم الفرىلن لسفيام مبراجقا هذه الةمامج املسجس ك   األنسا   

 رافا نالةدت عتسك ال  تتا  عشيسا تدانهلا عس اجل هس .

امج نراااارك   الد اناااامج  الااا  تفاااسم عتصاااس   عقااا  ه اااال راااارك   الةمااا -ج
األخ اااااات الاااااسا  ك  اااااا  لغ  اااااا ي  ااااا  نجاااااس   سفاااااا لعفاااااس ك عاااااس هااااارالت 
نالدا نس( نأنلاك ناملةمس( نعالتايل تذه  اجلهس  ال   ت  عذهلا   هاذا 

 املفام ندرد  فغت   نا  ال  ا   ب فاا لا حيدا   السا د اوخر.
ماااسن الا لاااا امل هجياااا الااا   مسسهاااا أليعااااه    ليااادان ترماااا مل  ستااازم املة  - 

 لقا  الفرىلن الغرإل ر ا أنسع ا.
 ناهلل املسفع ملا فيه خ  اان م ناملاس س.
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 " الملحق األول "
 

ۡقِسمُ  فََلٓ   نس ك الساققا -1
ُ
َٰقِعِ  أ  لذوۡ  لََقَسم   ۥِإَونذهُ  ٧٥ نلُُّجومِ ٱ بَِمَو

 .[47-47]الواقعة:  ٧٦ م  َعِظي َتۡعلَُمونَ 

(75) Pues no*¡ Juro por el ocaso de las estrellas! 

(76) (Juramento en verdad -si supiérais ..  solemne). 

 626خوليو كورتيس ص
(78) Y juro por el ocaso de los astros 

(79) lo cusal Si supierais es un gran juramento 

 212ميالرا ص 
(74) ¡No! Juro por los ocasos de los astros 

(75) Es un juramento, Si lo sabéis, grande-. 

 982خوان بيرنيت ص
لَۡزۡمَنَٰهُ  إِنَسَٰن   َوُكذ  نس ك اانرات -2

َ
ئَِرهُ  أ  ۥَلُ  َوُُنۡرِجُ  ۦ  ُعُنقِهِ  ِف  ۥَطَٰٓ

َٰهُ  كَِتَٰبّٗا ۡلقَِيََٰمةِٱ يَۡومَ  ا يَۡلَقى  (13)[14-14]اإلسراء:  ١٣ َمنُشور 
Hemos asignado a cada hombre su suerte*, y el día de 

la Resurrección le sacaremos una Escritura * que 
encontrará desenrollada: 

 332كورتيس ص
(13) A todo ser humano le hemos atado su destino al cuello 

y el Día del Levantamiento le sacaremos un libro que 
encontrará abierto. 

 954ميالرا ص
(14) A todo hombre le hemos atado al cuello su suerte, y 

el día de la Resurrección le sacaremos un escrito 
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abierto, 

 

 232بيرنيت ص
َباَل ٱ َوتََرىنس ك ال  ت  -5  َمرذ  َتُمرُّ  َوِهَ  َجاِمَدةّٗ  ََتَۡسُبَها ۡۡلِ

َحاِب  ٱ ِ ٱ ُصۡنعَ  لسذ ِيٓ ٱ لِلذ ۡتَقنَ  َّلذ
َ
ء    ُكذ  أ  َتۡفَعلُونَ  بَِما َخبُِي   ۥإِنذهُ  ََشۡ

٨٨  :[-88]النمل  
(88) Verás pasar las montañas, que tu creías inmóviles, 

cómo pasan las nubes: obra de Dios, que todo lo 
hace perfecto. El está bien informa de lo que haceis. 

 922كورتيس ص
(90) Y veas a las montañas, que creías sólidas, pasar cómo 

pasan las nubes. Es la obra de Allah que ha hecho 
magistralmente todas llas cosas, verdaderamente El 
conoce perfectamente lo que hacéis. 

 622ميالرا ص
(90) Verás a los montes- hoy los crees sólidos- andar a la 

velocidad de las nubes. Será una obra de Dios; Él 
perfecciona toda cosa , Él está bien informado de lo 
que hacéis. 

 336بيرنيت ص 
لَمۡ نس ك ال س   -1

َ
نذ  تَرَ  أ

َ
َ ٱ أ  ُثمذ  ۥبَيۡنَهُ  يَُؤل ُِف  ُثمذ  َسَحابّٗا يُزِۡج  لِلذ

ا ۥلُهُ ََيۡعَ  ُِل  ۦِخَلَٰلِهِ  ِمنۡ  ََيُۡرجُ  لَۡوۡدَق ٱ َفََتَى ُرََكمّٗ َمآءِ ٱ ِمنَ  َويَُن   لسذ
ن َعن ۥَوَيۡۡصِفُهُ  يََشآءُ  َمن ۦبِهِ  َفُيِصيُب  بََرد   ِمن   فِيَها ِجَبال   ِمن  مذ
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ِ  يَۡذَهُب  ۦبَۡرقِهِ  َسَنا يََكادُ  يََشآُء   بَۡصَٰرِ ٱب
َ
 [34-34]النور:  ٤٣ ۡۡل

 
 (43) No ves que Dios empuja las nubes y las agrupa y, 

luego, forma nubarrones? Ves, entonces, que el 
chaparrón sale de ellos. Hace bajar del cielo 
montañas de granizo* y hiere o no con él según que 
quiera o no quiera. El resplandor del relámpago que 
acompaña* deja casi sin vista . 

(44) Dios hace que se sucedan la noche y el día. Si, hay 
en ello motivo de reflexión para los que tienen ojos. 

 914،918كورتيس ص
 (42) ¿ Acaso no ves que Allah empuja las nubes y las 

acumula en capas y ves la lluvia salir de sus entrañas 
y hace que del cielo, de montañas que en él hay, 
caiga granizo con el que daña a quien quiere y del 
que libra a quien quiere? 

  El fulgor de su relámpago casi los deja sin vista. 

  Allah hace que se alternen la noche y el día; es 
cierto que en esto hay un motivo de reflexión para 
los que tienen visión. 

 544ميالرا ص
(43) ¿ No has visto que Dios impulsa las nubes, luego las 

reúne entre sí y luego las coloca en estratos? 
Entonces ves que la llovizna sale de sus entrañas. Él 
hace descender desde el cielo montañas de nubes en 
las que hay granizo; con él daña a quien quiere y lo 
aparta de quien quiere, mientras, el resplandor del 
relámpago que lo acompaña casi arranca la vista. 

 348بيرنيت ص
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ٓ سورة إبراهيم  ا 3 بذَنا ٓ  رذ ۡسَكنُت  إِن ِ
َ
ِيذِت  ِمن أ  َزۡرع   ذِي َغۡيِ  بَِواد   ُذر 

ةَ ٱ ِّلُقِيُموا   َربذَنا لُۡمَحرذمِ ٱ بَۡيتَِ   ِعندَ  لَوَٰ ۡف  ۡجَعۡل ٱفَ  لصذ
َ
ِنَ  َدةّٗ   ِأ  م 

ِنَ  ۡرزُۡقُهمٱوَ  إَِّلِۡهمۡ  َتۡهوِيٓ  نلذاِس ٱ  ٣٧ يَۡشُكُرونَ  لََعلذُهمۡ  لذَمَرَٰتِ ٱ م 
 [-74]إبراهيم: 

(37) ¡Señor! He establecido a parte * de mi descendencia 
en un valle* sin cultivar, junto a tu Casa* Sagrada¡, 
Señor!, para  que hagan la azala. Haz que los 
corazones de algunos hombres sean afectuosos con 
ellos¡ Proveeles de frutos! Quizas, asi, sean 
agradecidos. 

 319كورتيس ص

(39) ¡Señor nuestro! He hecho habitar a parte de mi 
descendencia en un valle en el que no hay cereales, 
junto a tu Casa Inviolable; para que, Señor, 
establezcan la Oracion; asi pues haz que los 
corazones de la gente se vuelquen hacia ellos y 
provéeles de frutos para que puedan agradecer. 

 914ميالرا ص

(40) ¡Señor nuestro! He domiciliado parte de mi descenden-

cia en un valle sin cultivo, cerca de tu Casa Sagrada 
–¡Senor nuestro!-, para que cumplan la plegaria. Haz 
que los corazones de los hombres se inclinen hacia 
ellos Provéelos de frutos! Tal vez ellos sean 
agradecidos. 

  214بيرنيت ص
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 الملحق الثاني 
 

 تضا ن هااذا املسحااع نااةقا لاان ترماامج لقااا  الفاارىلن الغاارإل  نقااد اخةيااا 
لي امج لن هذه الةمامج ىل امج قرىلييا لان مخاه ناس  لان الفارىلن الغارإل نهامل: 

الا  ق األناتقايا  اا  احلر ناانرات نال س  نال  ت نالساققا. نهامل او اامج يعااها
  الد انااا ال فد اااا. نقاااد  تة اهاااا قياااا  غاااسن لغااات ترماااا  ق هاااا ن لاااك لسااار 

 ال حس التايل: 
( : ترماا لةاد الارمحن لةاا .  از بشارا  اجل الاا اانا ليا   1 ق  ن

 بنةاييا نعس ايا( 
Comunidad Musulmána Sunita de España 

 س س   غريا ا ( : ترما لررز ال  ا املا2 ق  ن
Centro estudiantil musulmán 

 J . G Bravo( : ترما خسارس جرليا عراعس 5 ق  ن
Editorial  teorema, Colección  visión  libre Barcelona  
1983 

 ( : ترما خسان ا ع جسا1 ق  ن
J.B.Bergua  Ediciones ibericas (Madrid, 1995 Clasicós 
Bergua V . O . de la Puebla).                       

 ( : ترما عيا ىت أن تيا  د العس ة  3 ق  ن
Eolitora de los amigos del círculo del bibliojilo S.A . 
(Bancelona 1980)  

 ( ترما صا  ك لن  ا  يشر     1 ق  ن
Ediciones Gaviota, Barcelona 1986 

 ( :ترما صا  ك لن  ا يشر 7 ق  ن
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Alcobendas عةسدك   Alba   
 م2111لد  د 

لَۡزۡمَنَٰهُ  إِنَسَٰن   َوُكذ _ سورة اإلسراء: قال تعالى: 
َ
 ِف  ۥَطَٰٓئَِرهُ  أ

َٰهُ  كَِتَٰبّٗا ۡلقَِيََٰمةِٱ يَۡومَ  ۥَلُ  َوُُنۡرِجُ  ۦ  ُعُنقِهِ  ا يَۡلَقى -37]اإلسراء:  ١٣ َمنُشور 

 (1) رقاام[
(13) y a cada cual le hemos colgado en el cuello su obra ; 

y en el día de la resurrección le presentaremos un 
libro que encontrará abierto. 

 266ص 
 (2رقــم )

(13) y a cada cual le hemos colgado en el cuello su obra ; 
y en el dia de la resurrección le presentaremos un 
libro que encontrará abierto. 

 ن رقم الصفحةبدو 
 (3رقــم )

(14) Hemos atado al cuello de cada hombre su pájaro. En 
el día de la resurrección, le mostraremos un libro que 
hallará abierto. 

 244ص 
 (9رقــم )

Nos hemos atado al cuello de cada hombre su pájaro(315). 
Y Nos le hacemos conocer, el día de resurrección un 
libro enteramente abierto (el libro de la vida o actos 
de cada…   

 361ص 
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 (5رقــم )
(14) Hemos atado al cuello de cada hombre un  pájaro. En 

el día de la resurrección, le mostraremos un libro que 
hallará abierto. 

 بدون رقم صفحة

 (6رقــم )
(14) Hemos atado al cuello de cada hombre su pájaro. En 

el día de la resurrección, le mastraemos un libro que 
hallará abierto. 

 121ص 
 (4رقــم )

(14) Hemos atado al cuello de cada hombre su pájaro. En 
el dia de la resurrección, le mostraremos un libro que 
hallará abierto. 

 243ص 
لَمۡ ـ سورة النور : قال تعالى 

َ
نذ  تَرَ  أ

َ
َ ٱ أ  يَُؤل ُِف  ُثمذ  َسَحابّٗا يُزِۡج  لِلذ

ا ۥََيَۡعلُهُ  ُثمذ  ۥبَۡيَنهُ  ُِل  ۦِخَلَٰلِهِ  ِمنۡ  ََيُۡرجُ  لَۡوۡدَق ٱ َفََتَى ُرََكمّٗ  َوُيَن 
َمآءِ ٱ ِمنَ   يََشآءُ  َمن ۦبِهِ  يُب َفُيصِ  بََرد   ِمن   فِيَها ِجَبال   ِمن لسذ

ن َعن ۥَوَيۡۡصِفُهُ  ِ  يَۡذَهُب  ۦبَۡرقِهِ  َسَنا يََكادُ  يََشآُء   مذ بَۡصَٰرِ ٱب
َ
 ٤٣ ۡۡل

 [34-34]النور: 
 (1رقــم )

(43)  Por ventura, ¿ no reparás en cómo Dios impulsa las 

nubes levemente, luego las junta, después las 
acumula? Ves la lluvia manar de su seno; y hace 
descender granizo del cielo, de unas montañas, con 
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que azota a quien quiere y lo aparta de quien quiere. 
Poco falta para que el resplandor de sus centellas les 
ciega los ojos. 

 322ص 
 (2رقــم )

(43) Por ventura, ¿no reparás en cómo Dios impulsa las nubes 
levemente; luego las junta, después las acumula? Ves la 
lluvia manar de su seno; y hace descender granizo del 
cielo, de unas montañas, con que azota a quien 
quiere y lo aparta de quien quiere. Poco falta para 
que el resplandor de sus centellas les ofusque la 
vista. 

 بدون رقم الصفحة 

 (3رقــم )
(43) ¿No has considerado cómo Dios empuja ligeramente 

las nubes, cómo las reúne y las amontona por partes? 
Luego tú ves salir de su seno una lluvia abundante; 
parece que hace descender del cielo montañas 
cargadas de granizo, con el que hiere a quien quiere, 
y el que aparta de quien quiere. Poco falta para que 
el brillo del rayo no prive de la vista a los hombres. 

 359ص 
 (9رقــم )

(43) ¿No has visto cómo Alá empuja a las nubes, cómo 
luego las retine y cómo, finalmente, las amontona? 
Luego se ve a la lluvia salir de un medio de ellas. El 
hace descender de los cielos montañas de granizo, 
aciéndolas caer sobre quien quiere, partándolas de 
quien quiere. Y poco falta para que el fulgor de los 
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relámpagos escape llevándose la vista de los 
hombres! 

 931ص
 (5رقــم )

(43) ¿No has considerado tú cómo Dios impele 
ligeramente los nublados, como los reúne y los hacia 
en montones; después ves salir de su seno una lluvia 
abundante; se diría que hace descender del cielo 
gruesas montañas de granizo, con el que castiga al 
que quiere, y que libra de el al que quiere. Poco falta 
que el brillo del rayo no quite la vista a los hombres. 

 بدون ترقيم
 ( 6رقـم )

(43) ¿No has considerado cómo Dios empuja ligeramente 
las nubes, cómo las reúne y las amontona por partes? 
Luego tu ves salir de su seno una lluvia abundante; 
parece que hace descender del cielo montañas 
cargadas de granizo, con el que hiere a qujen quiere, 
y el que aparta de qujen quiere. Poco falta para que 
el brillo del rayo no prive de la vista á los hombres. 

 252ص 

ٓ ـ سورة الحج :  رَۡسۡلَنا َوَما
َ
ٓ  نَِب    َوَل  رذُسول   ِمن َقۡبلَِ   ِمن أ  إِلذ

َٰٓ  إَِذا ۡلَق  َتَمّنذ
َ
ۡيَطَٰنُ ٱ أ ۡمنِيذتِهِ  ِفٓ  لشذ

ُ
ُ ٱ َفَينَسخُ  ۦأ ۡيَطَٰنُ ٱ يُۡلِق  َما لِلذ  ُثمذ  لشذ

ُ ٱ ُُيِۡكمُ  َٰتِهِ  لِلذ ُ ٱوَ  ۦ  َءاَي  ( 1) رقم[75-75]الحج:  ٥٢ َحِكيم   َعلِيم   لِلذ
(52)Antes que a ti, jamás enviamos a ningún apóstol ni 

profeta sin que, cuando recitaba, Satán infundiese 
vanidad en su predicaión; pero, Dios anula lo que 
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sugiere Satán; luego, Alah conforma sus leyes; 
porque, Alah es sapientísimo, prudente. 

 315 
 (  2رقــم )

(53) Antes que a ti, jamás enviamos a ningún apóstol ni 
profeta sin que, cuando recitaba, Satán infundiese 
vanidad en su predicación; pero, Dios anula lo que 
sugiere Satán; luego, Dios conforma sus leyes; 
porque, Dios es sapientísimo, prudente. 

 بدون رقم الصفحة 
 ( :3رقـم )

(51) No hemos enviado antes de ti un sólo profeta o en-

viado, sin que Satán haya opuesto a sus votos algun 
deseo culpable; pero Dios anonada lo que Satán 
opone y cunsolida sus signos (sus versículos) (I). 

 334ص 
 ( : 9)  رقـم

(51) Yo jamás he enviado antes de ti apóstol, ni profeta, 
sin que Satán, en cuanto Mi enviado manifesta Gran 

ba algún deseo, no se opusiese violentamente a él. 
Pero Alá anula toda oposicion violenta de Satán. Él 
unto la confirma sus señales, pues  Alá es sabio y 
prudente. 

 915ص
 (5) رقـم

(51) Nosotros no hemos enviado antes de ti un solo 
profeta o enviado sin que Satanás no haya arrojado a 
través de sus  votos algun deseo culpable; pero Dios 
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anonada lo que Satanás arroja a través, y el fortifica 
sus señales (sus versículos). 

 ص بدون ترقيم 
 (6رقـم )

(51) No hemos enviado antes de ti un solo profeta o 
enviado, sin que Satan haya opuesto a sus votos 
algun deseo culpabl pero Dios anonada lo que Satan 
opone y consolida sus signos  (sus versiculos) 

 233ص 
(4) رقـم

(51) No hemos enviado antes de ti un sólo profeta o enviado 
sin que Satán haya opuesto a sus votos algún deseo 
culpable; pero Dios anonada lo que Satán opone y 
consolida sus signos (sus versículos). 

  295ص 

َباَل ٱ َوتََرىسورة  النمل : قال تعالى   َوِهَ  َجاِمَدةّٗ  ََتَۡسُبَها ۡۡلِ
َحاِب  ٱ َمرذ  َتُمرُّ  ِ ٱ ُصۡنعَ  لسذ ِيٓ ٱ لِلذ ۡتَقنَ  َّلذ

َ
ء    ُكذ  أ  بَِما َخبُِي   ۥإِنذهُ  ََشۡ

 (1) رقام[-88]النمل:  ٨٨ َتۡفَعلُونَ 
(88) Y verás las montañas, que te parecen firmes, que 

pasarán raudas como las nubes. Tal es la obra de 
Dios, que ha dispuesto pprudentemente todas las 
cosas; porque Alah esta enterado de cuanto haceis. 

 355ص 
 ( 2رقـم )

(88) Y verás las montañas, que te parecen firmes, que 
pasarán raudas como las nubes. Tal es la obra de 
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Dios, que ha dispuesto prudentemente todas las 
cosas; porque, Él está enterado de cuanto hacéis. 

 بدون رقم الصفحة
 ( 3رقـم )

(90) Verás las montañas, que tu crees sólidamente fijadas, 
caminar como caminan las nubes. Será la obra de 
Dios que dispone sabiamente todas las cosas. Está 
instruído de todas vuestras acciones. 

 388ص 
 ( 9رقـم )

لــم ترهــر هــة  اكيــة الكريمــة فــي ال رجمــة وان هــت ســورة النمــل عنــد 
 ( .991حسب ترقيم ال رجمة )ص  44اكية رقم 

 (5رقـم  )

(90) Tú verás las montañas, que crees sólidamente fijas, 
andar como andan las nubes. Esto será la 
omnipotencia de Dios que dispone sabiamente todas 
las cosas. Él está instruído de todas vuestras 
acciones. 

 بدون ترقيم 
 (6رقـم )

(90) Verás las montañas, que tu crees só1idamente fijadas, 
caminar como caminan las nubes. Será la obra de 
Dios que dispone sabiamente todas las cosas. Está 
instruído de todas vuestras acciones. 

  262 ص
 (4) رقـم
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(90)Verás las montañas, que tu crees sólidamente fijadas, 
caminar como caminan las nubes. Será la obra de 
Dios que dispone sabiamente todas las cosas. Está 
instruído de todas vuestras acciones. 

 282ص 
ۡقِسمُ  فََلٓ  سورة الواقعة : قال تعالى : 

ُ
َٰقِعِ  أ  ٧٥ نلُُّجومِ ٱ بَِمَو

 (1) رقام[47-47]الواقعة:  ٧٦ َعِظيم   َتۡعلَُمونَ  لذوۡ  لََقَسم   ۥِإَونذهُ 

(75) No juraré por el ocaso de los astros, 

(76) Porque es un solemne juramento; si lo supiérais, 

 922ص 
 (2رقـم )

(75) No juraré, pues, por el ocaso de los astros, 

(76) Porque es un solemne juramento; si lo supiérais, 

 بدون رقم الصفحة 
 (3رقـم )

(74) No juraré por las puestas de las estrellas. 

(75) (Y es un gran pensamiento, si vosotros lo sabiais). 

 559ص
 (9) رقـم

(74) No jurare por las puesta de las estrellas. 

(75) Gran juramento en verdad, cómo bien lo sabéis.  
 611 ص

 (5) رقـم

(74) Yo no juraré por la puesta de las estrellas. 

(75) )Y esto es un gran juramento si lo sabíais). 
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 بدون ترقيم
 (6رقـم )

(74) No juraré por las puestas de las estrellas. 

(75) (Y es un gran pensamiento, si vosotros lo supieseis). 

 384 ص
 (4) رقـم

(74) No juraré por las puestas de las estrellas 

(75) (Y es un gran pensamiento, si vosotros lo supieseis), 

 943ص
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 مراجع البحث
 : المراجع العربية  ولا أ

 رىلن الغرإل فتعان  ال -أ
 ا   مل يدلاا ياان األ تعا  الةحر ا ي  :   اد عان  سناف الشاه  عا يب -1

 .م1885/   ه1115الغت  القس يا ا ع نمج ا لة ان ا ال ةقا االنا لقام 
املغتةا  مل عن را  الدلشفااحلاف   العدات لام أيبلإل :لفرىلن القظي تعا  ا -2

 .محد الةان ا لغا املغرلاأالتجا  ا ا لص عر 
 .الفر ف أيصا  لةد اهلل حم د عن أمحد األ يب غام الفرىلن: ألاجلال  أل -5

 م. 1899/  ه1119نا لقام  ا  الغت  القس يا ا ع نمج ا لة ان ا ال ةقا األ
ا  أجقعار حم اد عان جر ار ال ا   يبأل  أ الفارىلن ىلالةياان لان ت ن ات  جاال  -1

 م. 1899/  ه1119 ا  العغر ا ع نمج ا لة ان لام 
 خرد ألراج  لرعيا  -ا
   التعالت عس احلضا امجة   ةما ن ن هالة ا أقاا املرار الدنيل -1

   م1889نهااار ا الفااااهرك ا  سيياااس ياااااييا ا جالقاااا األرسياااا الد اناااامج اا
 .نالاالا( الاا  انناجملسد
الفاارىلن الغاارإل با الس ااامج  ا لساار   انااامج  ااسل ترمااامج لقااا  اانالت ااديا فيه

 :املختسعا نل ها
عقااا     اجلااا ه نالقاااد   أ االخااات   الظااااهر ةأمحاااد شاااعيع اخل يااا :  -أ

 .ةىل امج الفرىلن الغرإل
 . ةالفرىلن لقا   أمحد لةد السهاا ةلفا يامج عس ترمامج -ا
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 اااااازاا نااااااس ك األ لقااااااا     انااااااا  ااااااسل ترمااااااامجة أ . فااااااا ن     ااااااان  -ج
 ةعالعريايا

   اليا( الفرىلن عاا لقا  سد ل ر رالت  ان ن  انا  سل ترمامج .ي  - 
:   لفااااس  املقااااال مج ا  ةقااااا أنا   . حم ااااد لةااااد املفصااااس  جاااااا اهلل -2

 .م لصر1887
 جنبية :ثانيا :ـ المراجع األ

  Gran diccionario                           ا الفساليه 1
enciclopedico durvan Bilbao ا (1977)  

 الفرىلن الغرإل  ا ترمامج لقا  2
1- Abad Abderrahman, El Corán  
    Comunidad   Muslumána  Sunita  de España _  Valencia   
     2000 

2- Alba - Alcobendas  (Madrid 2000) 
3- Bergua, J.B.   
     Ediciones  Ibéricas  (Madrid 1990)  
4- Bravo Joaquin, García   
 Editorial  Teorema, C.Visión  libre              
     Barcelona, 1983 
5- Centro   Estudiantil  Musulmán,  Granada (1999 ?) 

6- Cortes, Julio : El Corán, Herder, Bacelona, 1985-1995, 
1999 

7- De la Puebla – Vicente Ortiz  
 Editora de los amigos …. (Barcelona 1980)  
8- Ediciones Gaviota- Barcelona 1986  
9- Melara, Abdelghani  
 ااااااااااا جم اااااااااا  املسااااااااااك فهااااااااااد ل ةالااااااااااا املصااااااااااحف الشاااااااااار ف لسقااااااااااام 
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