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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ضرورة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى : الفصل األول
عقيدة أهل السنة  على نحو يوافقاللغة الروسية

 والجماعة
 

يف  سواكينمليون  نسسوا   052ألكثر من تعد اللغة الروسية لغة التعامل 
وآسوووووويا  س ووووووافروسوووووويا وروب  وروبووووووا الروووووورقية وروب ءوووووور ال ل يوووووو  ومووووووا ورا  ال 

توووار    و   و رجووو  .جميووودشوووعنس نسوووثمية كثوووري  ا  توووار    ، وموووي مالنسووو  
 .اإلمرباطنر بينتر األوب ن  ع د  اللغة الروسية نعا ي ال رآ  الررم ملرتمجا  ال
األر ووا املروو نر يف  لووت النقوو   بوورمر اإلمرباطوونر رتمجووة معووا ي ال وورآ قوواب بقوود و 

و لوت ، وكاسو  مليةوة باألا وا ب 7171 سويةيف  تو ترمجسرور  و  بنسوييرن،،
 الرتمجة من ترمجة ضعيفة باللغة الفرسسية لصاح  ا ر نر ي .بقاب   ألس

 مون الرتواسجد ودتا  مران توا  ترمجتوا  ظ ور  الثامن عرر ويف ال ر  
 قواب برتابت وا، و ب7172األاوري مي اوا ط عو  يف سوية . و   باللغة الفرسسويةسفس

  متيز  ترمجت  باجلااب والفصاحة و ب   بعوداا  رورا  و  ألر ا الر ر فر نفرن،ا
تلت الرتمجوة ظ ور  ترمجوة  سرربعد سيتن من و  يف تار   األرس الروسي. ك را  

معووا ي ال وورآ   رمجووةت ي موون مووران واووي  قاملوواكن،، لراتووالعووا ي ال وورآ   اوورل مل
ويف اليصووووث الثووووا ي موووون ال وووور  التاسوووو  عروووور  اإلجنليز ووووة للراتووووا سوووويل، اللغووووةب

سيرنال وووث املوووران ي مووون الرتمجوووة لراتوووا ترمجوووة معوووا ي ال ووورآ  الرووورم ل ظ ووور 
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  ون  بدا ووة ال وور  العروور ن تروورر  ،الفرسسووية للاستروورب بي رشووتن كا مرسووري
وكوول اوولرت الرتمجووا  محلوو  معلنمووا   .موورا يف مد يووة منسوورن  وو   ت وواط اع

 قاب برتابت اوالس ا يف  لت    كل الرت الرتمجا   ،عن معا ي ال رآ س حية 
بل  اللغة العربية ب ال رآ مصدر تلت الرتمجا  ، ومل  رن غر متخصصن كّتاس

 املصوارر تلوت مل ترونو  ،بلغوا   وربيوة عوا ي ال ورآ مل  اترمجمن  كاس  مران ي
 يف عظوويملرت الرتمجووا  رور لوو لووت ف وود كووا  موو  و . ا ووا األ موون سفسوو ا االيووة

 .اإلسثبعن  ةاخلاطة ا  الة التصنر نو  معا ي ال رآ عل  الياس تعر، 
  آيف السوو عيييا  موون ال وور  التاسوو  عروور نوودر  ترمجتووا   تلفتووا  لل وور 

قووود قووواب بإعووودار نحووودا ا اجليوووراب ، و الروسوووية اللغوووة  نالرووورم مووون اللغوووة العربيوووة 
لروون  ،الوولد ررس االستروراب وعاوول ربلنماسويا يف نسووتي نب ،بنجنسثفسوري

 روووور املراسووو  للاسترووورب الرووو ر و ف الثاسيوووةالرتمجووووة .  موووا ترمجتووو  مل ت  ووو  قووو 
 ب7111يف سوووووية . وط عووووو  ترمجتووووو  ألوب موووووري ابلنكن،نووووواملعووووورو،  يصووووورا يال

 .مو  الويا العوري ب7721وكللت يف سية  ب7171سية  وتررر  ط اعت ا يف
 العلاووا  وامتاوو  الروسووي، ا ئووة عواب  شوو ع  اوولرت الرتمجووة حاجواوعلو  موودل م

توند علو  حت  ولرن كاسو ،جيابيةنمبيزا  كثري الساب ة عن الرتمجا    وقد متيز 
بيث يووث  املسترورقا  ومموا قيوول عون اولرت الرتمجووا  موا قالوو . الرثور مون األا ووا 

سل يا  اولرت الرتمجوة ظ ر  من م  مرور الز  :رت الرتمجةليف ت نم ا شتوجر زسيفي
فرووا  ستروورب املتخصووا يف اللغووة العربيووة فرمووا امل .لي ووانلروول موون قوواب بووالرجن  

اصننويا   حياسوا  ف وم   الروا  فغر املتخصوا   ماو  ، ا ا  كثري جيد في ا
سووا الرتمجووة املليةووة بالرلاووا  ال دعووة  و الع ووارا  امل  اووة الوو  ميعوو  موون ف ووم 

 ارار هبول اول ف وم املورتجم موا ا قد  سرب ال ارئ سفسو : و  .مجةاملعىن الظاار للرت 
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 (7)؟الرثب
سووتخدب تقوواال: وجوود يف ترمجتوو  كلاووا  اانووة بالرتووا اليصووراسية الوو  و 

  رووون اووولرت الرلاوووا  وبسووو ا  ،  اللغوووة الروسووويةنعيووود ترمجوووة التووونراي واإلجنيووول 
ىن احل ي وي لولا املعو عن الع يدي اإلسثمية  ااطةة فرريقد  ال  العاميال ارئ 

 .(0)األرر العظيم
رتمجووة باملستروورب الروسووي الروو ر كراتررنفسووري  قوواب ب7707يف عوواب و 

فووووإ ا كاسوووو   .عالوووو  عوووون سوووواب ي  يف األنوووولااتلووووث و  ،  الروووورمآمعووووا ي ال وووور 
الرتمجووووا  يف ال وووور  التاسوووو  عروووور قوووود تووووررر  بعلاووووا  الوووود ن اليصووووارل فرتمجووووة  

 .ر واملار ةكراتررنفسري تررر  بالسياسة واإلحلا
 : ال اعوديبيث يوث وجر وزسيفيتش يف م دموة اولرت الرتمجوة وقاب املستررقا 

ال ورآ      اعت واررت اويال  اعتاد علي ا كراتررنفسري يف ترمجة معا ي ال ورآ  
جد دي  طرقا   سلت ولللت .وب  رر سثرد ك ر يف األرس العريو ماري  ربية ان 

والا جعل   شرعي،ال رآ  مرج  ر ين و    عل  وقد اعرتض املرتجم  .يف الرتمجة
 وض  كراتررنفسري سصا عيييو  اودفا  . و    ساليا جد دي يف الرتمجةن لجر 

 .(3) ربية نحيحة بعيدي عن التفاسر وان كتابة ترمجة
 . ي مون بلونأ  ادافوركراتررنفسو   اياك ظرو، و س اس ميعو :مث قاال

املوواري العلايووة الغييووة الوو  سووتفد موون مل  مل   ووم املوورتجم بتحر وور رتووائي لرتمجتوو ، و و 

                                                 
 .71، صكراتررنفسري، ترمجة معا ي ال رآ  ن  اللغة الروسية( 7)
 .71كراتررنفسري، ترمجة معا ي ال رآ  ن  اللغة الروسية، ص( 0)
 .02كراتررنفسري، ترمجة معا ي ال رآ  ن  اللغة الروسية، ص( 3)
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 .(7)كاا    سا الرتمجة مل  عاجل من ساحية  ربية كاا جيا،  ا مجع
  آالرتمجوووووة احلد ثوووووة لل ووووور  :منفسووووورين كتوووووا  سوووووتا  التوووووار   املعووووورو، شو 

ب وكوللت 7711 سويةب و 7713 ةلرراتررنفسري ط ع  رثث مرا  يف سي
ة بووون الرتمجوووة اليصوووية اللغن وووة فامل ارسووو ، واوووي مليةوووة باألا وووا .ب7772 سووويةيف 

 711و ا ور يف الرتمجووة، 552اللغوة العربيووة  ظ ور  بلرراتررنفسوري والويا 
اسووتخدب املوورتجم كلاووا  جد وودي غوور مروو نري وغوور مياسوو ة . و للاعووىن ا  تروون  

استخدب الل جة ال  ال  عرف وا  مناض . و  721يف لرتمجة مثل الا األرر العظيم 
  الت وواو  ن حياسووا  املوورتجمقوود  صوول عوودب اعتيووا  و منضووعا .  33يف كوول اليوواس 

مون التركود مون  رتجماملوالو  ميعو   عجلوةففوي كول الرتمجوة  ظ ور  رور ال .الناضح
 .(0)  ال نامي نمعا ي الرلاا  والرجن  

ل ناعد ا  ن  رو  الرجن  آقاب كراتررنفسري برتمجة حرفية لل ر : مث قاب
روسوية كلاة فرا    نب بنض    .ل رآ  اخلانةعاي  ساليا اا و مر  يةاللغن ة العرب

عن الا  ح ي يا   حصل عل  نفحا  ميتة ال تع ي تصنرا  و حمل الرلاة العربية 
 .(3)األرر العاملي الر ر

معووا ي ال وورآ   ةوضووع  اوولرت الرتمجووة بدا ووة عصوور جد وود لرتمجووموو   لووت و 
، وعرييووا برتمجووة رقي ووة ملعظووم ال ووا  ال رآسيووةكراتررنفسووري  قووابف وود  ،الروورم

  اللغوووة نال ووونب برووول تركيووود    كووول مووون ت عووو  يف ترمجوووة معوووا ي ال ووورآ  الرووورم 
وموووون ضووووان اووووتال   سووووتا  التووووار   املروووو نر .   ترمجتوووو ن  جن ر الروسووووية قوووواب بووووال

                                                 
 .07كراتررنفسري، ترمجة معا ي ال رآ  ن  اللغة الروسية، ص( 7)
 .71ال رآ  الررم، صرعر ة ملعا ي الرتمجة ، الشنمنفسري( 0)
 .77ال رآ  الررم، صرعر ة ملعا ي الرتمجة ، الشنمنفسري( 3)
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وقوود متوو  ط اعووة اوولرت  ،منفسووري، ن  قوواب برتمجووة شووعر ة ملعووا ي ال وورآ  الروورمن ش
 ب.7775 سيةالرتمجة يف 

  آالرتمجة ترمجوة حرفيوة لل ور الرت  عرن اعت ار ال ة: دمملايف  املرتجم قابو 
وقوود قوواب املوورتجم  مرووا  افافظووة علوو  ال افيووة موو  الرتمجووة احلرفيووة.نالروورم لعوودب 

الروسوووي املرووو نر ال  يسووووري: ن  الرتمجوووة احلرفيوووة موووو  افافظوووة علووو  ال افيووووة  و 
لروين . ر ممرونواولا غو ،األسلنس األري املت و  في وا اون مثول رسوم مربو  رائورد

 .(7)عل  ررا  اللغة الروسية بيي  كل معىن قرآ ي منجنر بدقة ووضنح معتادا  
د،، واحتن  ترمجتو  الا ال  نم  األسث مل  ست   املرتجم النننب و 

علوووو  عوووودر ك وووور موووون األا ووووا  الوووو  ظ وووور  لعوووودب علاوووو  بالع يوووودي اإلسووووثمية 
 .الصحيحة واألحراب الررعية

اياك حماولة لرتمجة مفسوري ملعوا ي ال ورآ  ب ر  وة ق ل شنمنفسري كاس  و 
ترمجوة معوا ي ال ورآ  يف  مااس ظوي  نالل  املسلان و  انفا.و الرعر قام  هبا بر 

الوو  امتووا    املفسووريرتمجووة البظ وونر اوولرت  عظياووا   فرحووا   نالرراتررنفسووري فرحوو
وط عووو  اووولرت الرتمجوووة  .صوووحيحةالسووولياة ال ت وووابلغعووون ترمجوووة كراتررنفسوووري 

علو  تفاسور ال ووربد املرتمجوة يف عال ووا وقوود اعتاود   ب،7777سوية ري ألوب مو
 اللغة اإلجنليز ة.ن  ع د اهلل  نسث علي ترمجة وابن كثر وسيد ق ا و 

انفووا موون احلصوونب و وقوود  بعوود  الرغ ووة يف احلصوونب علوو  ترمجووة مجيلووة بر 
 ر موووونثوووويف كاملرتمجووووة   ال ووووا  ال رآسيووووة، و وقعوووو  عضعلوووو  املعووووا ي الدقي ووووة لوووو

مسح  ليفس ا يف تفسر بعض ال وا  ال رآسيوة  ، بلاألا ا  الع د ة والررعية
  ناسووتاال  ال وورا   قوودالسوولث الصووا ، و   قوونابعلو  ووون مغووا ر ومتعووارض موو  

                                                 
 .71ال رآ  الررم، صرعر ة ملعا ي الرتمجة ، الشنمنفسري( 7)
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الولد ال  عور، اللغوة  العواميال ارئ الروسوي  سظرو  .بعض من معت داهتا ال اطلة
األا وووووا  ، ولرووووون نجيابيوووووة  اووووولرت الرتمجوووووة سظوووووري نالعربيوووووة واألحرووووواب الرووووورعية 

 ا املرتمجة متي  من اعت ار عال ا مناف ا مل الا املسلان فيالفاحرة ال  وقع  
 املتحدرن باللغة الروسية.

ترمجووة معووا ي ال وورآ  للربوفيسوونر عثاوواسن، وقوود ظ وور   ب7770يف سووية 
قامنا بدراسة س ائا ومميزا    ،قام  مبساعدت  جمانعة من  حد عرر مستررقا  

الرتمجوا  السواب ة واسوت اعنا احلصونب علو  األسولنس األمثول لرتمجوة معووا ي كول 
 .ن  اللغة الروسيةال رآ  الررم 

الورا د و استخدب املورتجم تفاسور ال وربد وال ييواود وال ورطن وابون كثور و 
  ن  اللغوووا  اإلجنليز وووة والروسوووية آوحلووول  كثووور مووون عرووور ترمجوووا   تلفوووة لل ووور 

بتعلي ووا  مفيوودي اعتاوود  علوو  ترمجتوو    وود  . و والفارسوويةواألملاسيووة والفرسسووية 
انفووا الوو  اعتاوود  يف تفسوور  و السوولث الصووا  ممووا ميزاووا عوون تعلي ووا  بر   قووناب

 .كثر من ال ا  ال رآسية عل  ف ا ا وتصنراا
لروون علوو  الوورغم موون كوول  لووت مل  سووت   عثاوواسن،  يووا النقوون  يف  

لريووو   ،تاووواب ترمجوووة كراتررنفسوووريف ووون ررس باا .األا وووا  الع د وووة والرووورعية
مون رو  سو ا مف ونب اعورتض علو  معوا ي كلاوا   رت و حياسوا   كرر  ا ا   حياسا  

 نحيحة ورر  يف ترمجة كراتررنفسري.
 ا  جنوح الرتمجومون م  كل ما قيل عن ترمجة عثاواسن، فوإ  ترمجتو  تعود و 

ا  موووون روووف ،يف  وااووور ال ووور  العرووور نن  اللغوووة الروسووووية ملعوووا ي ال ووورآ  الرووورم 
 .اإلسثمية األارلالرتا املارن االستفاري من ترمجت  يف ترمجة 

 وور  ترمجووة جد وودي للاووتلدفان: ع وود السووثب امليسووي ظ ب7777سووية يف و 
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ولروووون  كراتررنفسوووري،اسووو  اووولرت الرتمجووووة م اب وووة لرتمجوووة  وكومسيوووة العفيفوووي، 
مل حتتوون  متيووز  اوولرت التفاسوور عاووا سوو   ا بررتوواو التعلي ووا  والتفاسوور، ب   وود 
علووو  تفاسووور سووويد ق وووا  املتلفوووا  وقووود اقتصووور العلاوووا  املت ووودمن،  قووونابعلووو  

 .د وع د اهلل  نسث علي وونامرواملنرورد والصد  ي والدر ابا
كاسو  متعل وة مب اب ت وا لرتمجوة    ةالي وائا األربيوة الظوااري يف اولرت الرتمجوو 

ولرووون بعوووض اتررنفسوووري الووولد مل ىصووول علووو  التحر ووور العلاوووي واألري، ر ك
 املفيدي. الرت الي ائا غ   علي ا التعلي ا  اجليدي 

ومووون  اوووم السووول يا  الووو  احتووون  علي وووا اووولرت الرتمجوووة بعوووض املعت ووودا  
ليل لل ورا  مموا جعول مون اولرت يال اطلة املخالفة للع يدي السلفية الصحيحة، والت

 اول السوية  علو  عوناب املسولان ممون ال علرون  العلوم بع يودي ك را    الرتمجة ا را  
 .واجلااعة

  ن  اللغوة الروسوية نوارلا كا  احلاب م  ترمجوا  معوا ي ال ورآ  الرورم 
 . من قر ا

كل الرت الظرو،  وج   عل  مسلاي  ال السية واجلااعة العال عل  
واللغن وة الو    هتتم بإنثح األا وا  الع د وة والرورعية آكتابة ترمجة ملعا ي ال ر 

مسحووو  ألعووودا  و ميعووو  اليووواس مووون معرفوووة احلووو  و  ب ةيف الرتمجوووا  السوووا  عوووقو 
وامل تدعن باالستدالب هبلرت الرتمجا  عل   فرارام ال اطلوة يف  اإلسثميد ن ال

بالعاوول . وقوود قاوو  املياقرووا  موو  موون جي وول املعووا ي احل ي يووة لة ووا  ال رآسيووة
ر علو  نعودار ترمجووة ملعوا ي ال ورآ  الروورم مو  تفسوور للروي  ع ود الوورمحن بون سانوو

رتابة الرتمجة ال  الا ل ييف عال و سرب اهلل تعا      نف ين. السعدد رمح  اهلل
مو    يوين ال واط     احلصونب علو  ترمجوة  ،اإلسوثمية الصوحيحة يديوع الت اب  

 .ومساعدي العلاا  املسلانرقي  حتر ر و   عال طن ل نمثالية ىتاج 
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معاني األخطاء العقدية في ترجمات :بعض الفصل الثاني
 إلى اللغة الروسيةالكريم القرآن 

 
ظ ووووونر األا ووووووا  الع د وووووة يف ترمجووووووا  معووووووا ي ال ووووورآ  الروووووورم والرتووووووا 

 :اإلسثمية األارل  رج  ن  عدي  س اس
  ن كثوور املووتلفن الوول ن عالوونا علوو  ترمجووة معووا ي ال وورآ  الروورم     مي ووا

ف وووم ه ل وووم  .بووول كووواسنا سصوووارل وملحووود ن ،اللغوووة الروسوووية مل  رنسووونا مسووولان
مجووا  األاووري رت ال. و مووا الع يوودي الصووحيحة عيا ووة ك ووري حفوو وكفوورام مل  نلوونا 

ملعوووا ي ال ووورآ  الرووورم فراسووو  ملسووولان ع ائووودام اتلوووث عووون ع يووودي الصوووحابة 
الرووراب وعلاووا  السوولث العظوواب، وآراطاووم ال اطلووة مل تروون لت  وو  اروولا رو     

عول الرتمجوا  السواب ة غور رقي وة وغور وكل الا ج .ال ا ا ي عمتترر يف ترمجة 
 نحيحة.

  نمتلفي الرت الرتمجا  يف  كثر األحيا  كاسنا  رجعون  ومي ا    بعض 
تفاسوور املعانوور ن مثوول سوويد ق ووا واملوونرورد وع وود اهلل  نسووث علووي وغوورام 

 .وتركنا تفاسر العلاا  الر ار مثل ال ربد وال رطن وابن كثر
برتمجة ملعا ي ال رآ  الررم اليية الصاحلة ومعرفة  ال  رفي لل يابومي ا  س  
بل جيا عل  املتلث     رون   ا اوربي ك وري يف جمواب ترمجوة  ،اللغة العربية ف  
 ياحا  بعوض املسوائل الدقي وة نموا منجونري يف كتوا نأل   ،الرتا اإلسثمية

ملتلوث ون ا مل  عور ا .والف و   و منجونري يف تفاسور آ وا   اورل مرواهبة ع يديال
 كثري.يف ترمجت   ا ا    االاتااب الرايف للرت املسائل ظ ر

الرتمجة تركيوز االاتاواب علو  موا قود  صول نليو  ال وارئ  ومي ا  س  جيا عيد
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لي ووا ال ووارئ نللرتمجووة موون مفوواايم وم ارسووة اوولرت املفوواايم موو  تلووت الوو  قوود  صوول 
ترمجووة  كتابووةعيييوو   سيووة باللغووة العربيووة، فووإ ا مل  يوو  املوورتجم سصووا آلة ووا  ال ر 

تسووواح باحلصووونب علووو   كثووور املفووواايم واملعوووا ي الصوووحيحة فثبووود يف ترمجتووو  مووون 
الرتوووا  ا ترمجووو ثقت ووواس يفوترووون  ترمجتووو  غووور نووواحلة ل ،النقووون  يف األا وووا 

 .اإلسثمية األارل
  باللغووة الروسووية وموون ن   املتحوودرن املسوولا نوو ح  وغراوواهبوولرت األسوو اس و 

من ترمجا   هلل حمرومن من معرفة  ننب الد ن وفروع  ر د التعر، عل  كتاس ا
يف اوولا ال حووأ مل  ضوو   موواب عيووين  كوور كوول األا ووا  الع د ووة معووا ي ال وورآ . و 

الناقعة يف الرتمجا  الساب ة ولرن حاول  جاادا تنضيح مدل التحر ث اللد 
تتعوووورض لوووو  ع يوووودي املسوووولم الوووولد  عتاوووود علوووو  مثوووول اوووولرت الرتمجووووا  يف ف اوووو  

مثووول  بتت ووو  ترمجوووا  معوووا ي ال ووورآ  الرووورم األكثووور استروووارا  قاووو  ولووولا  .للع يووودي
ترمجوووووا  نووووووابلنكن، وكراتررنفسووووووري وبروانفوووووا وعثاوووووواسن، وشنمنفسووووووري 

 .وكللت ترمجة امليسي والعفيفي
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األخطاء في ترجمات بعض المصطلحات :األول المبحث
 الشرعية

 

 األخطاء في ترجمة معاني بعض أنواع العبادة
 ن ۡست عِيََُِإَويَّاكَ َن ۡعُبدََُإِيَّاكَ قنل  تعا : ة معىنفا برتمجان و قام  بر 

والفوورب بوون املعووا ي اللغن ووة لوول ن  ،فعوول ع وود علوو   سوو  سووجد فرتمجوو  (5)الفاحتووة: 
  املعووىن ن  ترمجت ووا افت وور   ولروون األاووم موون  لووت اوون  ،الفعلوون ظوواار جوودا

حلد أ يف اولرت ال وة  ودور علو  او  ،العاي  امللكنر يف كل تفاسر ال رآ  الررم
الع وواري بروول معاسي ووا العاي ووة يف النقوو  الوولد فيوو  السووجنر اوون ف وو  سوون  موون 

ََف ۡلي ۡعُبُدوا َ . ويف ترمجة معوىن قنلو  تعوا  سنا  الع اري اَر بَّ َٰذ   ٣ۡۡل ۡيتَِٱَه 
 ، والفرب بن اول ن الفعلونما ظ  عا  :عل   س  (دا  ا عا )ترمج  بروانفا فعل ( 3)قر ش: 

 .ظاار   يا ، أل  التعظيم ان سن  من  سنا  الع اري
ِمنَ وقاب عثااسن، برتمجة قنل  تعا :  ۡلَِٱَو  ََُۡسُجدَۡٱف َََّلَّ  ۥل 

قِيُموا َفرتجم فعل سجد عل   س  سرب. ويف ترمجة قنل  تعا :( 01)اإلسسا :
 
أ َو 

ة َٱ ل وَٰ ة َٱَو ء اتُوا ََلصَّ وَٰ ك  ُعوا َٱوَ َلزَّ عَ َۡرك  َٰكِعِيَ ٱَم  ترجم فعل ( 13)ال  ري:  ٤٣َلرَّ
ِينَ ٱرك  كسجد. ويف ترمجت  ل نل  تعا : ة َٱَيُقِيُمونَ ََّلَّ ل وَٰ اَلصَّ ِممَّ َو 

َُٰهمَۡ ز ۡقن   ترجم فعل  سف  كلبح. (3األسفاب: ) ٣يُنفُِقونَ َر 
معوا ي  ا يف ترمجو من اإلسصوا،  كور    مثول اولرت األا وا  سوارر جودا  و 
ءف   موعدب عيا ت  ناملرتمجبعض ااتااب لرن وجنراا  دب عل  قلة  ال رآ ،

 الع يدي الصحيحة عيد الرتمجة.
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 "العبد"األخطاء في ترجمة كلمة 
ض  مثل قنل  اترمج  بنروانفا كلاة الع د عل   س  اارب يف عدي من 

ۡيبَ َِفََُكنُتمََِۡإَونتعا :  اَر  ِمَّ ۡۡل اَم  َََٰن زَّ ۡبِدن اََع   وقنل : ( 03)ال  ري:  ع 
 َل ك ََاِإَوذ

 
أ ََِعب ادِيَس  ن ِ الرلاتن ك ر  ااتنالفرب بن و(. 711)ال  ري:  ع 

   ع اري اهلل اي  "املعجم النسي "اليظر عي . و كر يف  جدا  وال جين  غض  
 . (0)ت اي ال ياب ءاج الرخا وادمة (7) االس يار ل  واخلين  واللب،

فاملتمين   انة،د هلل ولرن ع نر ة املتمين ايكل املخلنقا  ع و 
اجل ث  الل ن  عااام الررب وام ال ى ن   خبث، ،مسرورو  بررتم ع ار اهلل

اليصارل والي نر الل ن  سان   سفس م   كاا  فعل  ،    سانا  سفس م ع ارا  هلل
ق ال تَِ. قاب اهلل تعا :  بيا  اهلل و ح ا ارت ىََٰٱوَ ََّۡل ُهودَُٱَو  َٰر  ۡنََُۡلَّص  ُؤا َََن  َٰٓ بۡن 

 
َأ

َِٱ ُؤهََُّللَّ َٰٓ ِحبَّ
 
أ بُُكمَف لِمَ َقُۡلََۥ َو  ِ ذ  نُتمَب ۡلََبُِذنُوبُِكمَ َُيع 

 
َرَأ نََۡب ش  ِمَّ ل ق  ََم  َخ 

 ل   هلل ورعنهتم الفاسدي ت ا     رنسنا ع ار ف م ال  ر دو  . (71ملائدي: )ا
املسلان    عل  جيا    سالا ال  عين و  ،من اجل لة واليالن تر يدا وق نال  
 .م و رتكنا  كر ع نر ت م  ماب اهلل ت عنا ش ناهت

 

 "الكرسي"و "العرش"األخطاء في ترجمة كلمتي 
لفرب لاملتلفن  لرل ترمجا  معا ي ال رآ  الررم الساب ة مل  ل نا ااتااما 

َُكۡرِسيُّهََُو ِسعَ بروانفا يف ترمجة قنل  تعا :  :بن كلا  العرش والررسي

                                                 
 .0/517املعجم النسي ، ( 7)
 .7/007املعجم النسي ، ( 0)
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َٰتَِٱ َٰو  م  َ ٱوَ َلسَّ ۡرض 
 
قال : ان  عل  عرش  عل  األرض ( 055ي: )ال  ر  ۡۡل

الرت الرتمجة ليس  نحيحة من عدي وجنرت، وقد ترمج  بروانفا و والساا . 
الررسي عل   س  العرش. وترجم عثااسن، العرش عل   س  الررسي يف غر 

ىََٰٱَُثمََّمنض ، ومي ا قنل  تعا :  ََۡست و  ۡرِشَ ٱََع   . (51)األعرا،:  ۡلع 
وكللت يف ترمجة  شنمنفسريو  نابلنكن،  يف ترمجا  وتررر  الرت األا ا

،م     املفسر ن املت دمن واملترار ن وضحنا الفرب بن ال ن والعفيفيامليسي 
 املخلنقن.

وعن  ي  ر الغفارد قواب: مسعو  رسونب اهلل نول  اهلل عليو  وسولم قواب: 
ش مووا السووانا  السوو   يف الررسووي نال كحل ووة مل وواي بووررض فووثي، وفيوول العوور 

عل  الررسي كفيل تلت الفثي علو  تلوت احلل وة. روارت حماود بون  ي شوي ة يف  
 .(7)كتاس ))نفا  العرش(( بإسيار ضعيث ول  شنااد وقد نحح  األل ا ي

َُكۡرِسعيُّهََُو ِسععَ بون ع واس، يف قنلو  تعوا : اوعن سعيد بن ج ر عن 
َٰتَِٱ َٰو  م  َ ٱوَ َلسَّ ۡرض 

 
منضو  ال ودمن، والعورش   س  قاب: الررسي (055)ال  وري:  ۡۡل

ال   وووّدر قووودررت نال اهلل تعوووا . روارت ابووون  ي شوووي ة يف كتووواس ))نوووفا  العووورش(( 
واحلوواكم يف ))مسووتدرك ((. وقوود رود مرفنعووا، والصووناس  سوو  منقوون، علوو  ابوون 

 .(0)ع اس
ون ا كوووا  بعوووض العلاوووا  قووود حسووو نا    الررسوووي والعووورش شوووي  واحووود، 

. قوواب ابوون كثوور: ورول رب عظوويم بيي اووافاليصوونص املوولكنري توودب علوو  وجوونر فوو

                                                 
 .7/003األل ا ي، سلسلة األحار أ الصحيحة، ( 7)
 .017ابن  ي العز، شرح الع يدي ال حاو ة، ص( 0)
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ابوون جر وور موون طر وو  جوون رب عوون احلسوون ال صوورد  سوو  كووا    وونب: الررسووي اوون 
العرش، والصوحيح    الررسوي غور العورش، والعورش  كورب ميو ، كاوا رلو  علو  

 .(7) لت الرار واألا ار
: قوواال ولييظور كيوث قواب امليسووي والعفيفوي برورح كلاوو  العورش والررسوي.

وان رمز الت د ر وامللوت والعيا وة  عل  س يل اما ،بث شت جيا ف ا   العرشو 
َٰتَِٱَُكۡرِسعيُّهََُو ِسعَ قنل  تعوا :ومثل  الررسي يف  َٰو  عم  َ ٱوَ َلسَّ ۡرض 

 
ولعول  ۡۡل

 .(0)الررسي ان العظاة والعرش ان امللت
يف تيليل  مثل الرت التفاسر تعارض تفاسر السلث الصا  وترن  س  ا  

وال جين  التحدث  ،لعرش والررسي من غر املارن تفسر ا جما  افا .الياس
  افرتاضاهتاا يف معا ي الررسي والعرش، ااملرتمج. وقد طرح عي اا بالظن

يا وترك  قناب الصحابة سساس افرتاضاتيا وظين  فريث  سنأ تفسر ال ا  عل  
َقُۡلَتعا : قاب قد ، و عل  اهللب ن   ا توا   لت ف دوالسلث الصا ؟ ومن  فعل 

ا رَّمَ َإِنَّم  َ َح  ِ ب  َٱَر  َِٰحش  و  اَۡلف  رَ َم  ه  اَظ  اَِمۡنه  نَ َو م  ۡثمَ ٱوَ َب ط  ۡيََِۡۡل ۡغَ ٱوَ َۡۡلِ َبِغ 
نَۡۡل ق َِٱ

 
أ ََِتُۡشُِكوا ََو  َِٱب اَّللَّ ِۡلََل مََۡم  َٰٗناَۦبِهََُِين   نَُسۡلط 

 
أ ََت ُقولُوا ََو  َِٱََع   َّللَّ

ا ََم   .(33)األعرا،: ت ۡعل ُمونَ َل 
 

                                                 
 .7/125 ، تفسر ال رآ  العظيم،ابن كثر( 7)
 .755،  3/101ع د السثب امليسي ومسية العفيفي، الرتمجة املفسري ملعا ي ال رآ  الررم باللغة الروسية، ( 0)
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أن  التي تزعم  إيراد بعض األقوال:الثاني المبحث
 اإلسالم ليس هو دين الحق الوحيد

 
ت اع  من  ام ار  اإلسثب ان الد ن احل  النحيد الناجا بن  االعت ار 

املعت دا  اإلسثمية اللد ال  تصنر كااب الد ن اإلسثمي نال ب . ون  شر عة 
، وال رآ  سس  مجي  الرتا الا الد ن سسخ  شرائ  مجي  األمم الساب ة

ِينَ ٱَإِنََّالسااو ة الساب ة. قاب اهلل تعا :  َِٱَِعندَ َل  َُٰمَ ٱَّللَّ )آب  ۡۡلِۡسل 

ۡيَ َي بۡت غََِو م نوقاب تعا :  (77عارا :  َٰمَِٱَغ  َِمۡنهََُُيۡقب ل ََف ل نَِديٗناَۡۡلِۡسل 
ةَِٱَِفََو ُهوَ  َِِٰسِينَ ٱَِمنَ َٓأۡلِخر   .(15)آب عارا :  ٨٥َۡلخ 

ِينَ ٱَإِنََّنفا ل نل  تعا : امتاما ما جندرت يف تفسر برو  ي يضال وعل  ََّلَّ
ُنوا َ ِينَ ٱوَ َء ام  اُدوا َََّلَّ ىََٰٱوَ َه  َٰر  َِٰبَٱوَ َۡلَّص  نََۡيَ َ ِلصَّ نَ َم  ََِء ام  َِٱب ََّۡل وۡمَِٱوَ َّللَّ

ِمل ََٓأۡلِخرَِٱ َٰلِٗحاَو ع   ورر  بروانفا كثب املستررب ف د . (10)ال  ري:  ص 
الر ر سنلنفين، اللد قاب: ال رآ  ال  يس  بل  ث   التنراي الروسي 
ألال ال ن الرتابن، وت    شرائع م كاا اي. وال  ررتط ليجاي  واإلجنيل

وىاكم   ،الي نر واليصارل ق نب ال رآ  بل واجا علي م االمتثاب ألوامر ر ي م
 .(7)كل مي م يف الدسيا وىاسا يف الاري بي ي  وكتاب 

 (0)ناحاا العلم والر د الصا  برس رب ربروانفا الا املست ونف وقد 
ملا   ساس  آم     قنل  باطل ال  نل ل . وقد  مج  املسلان  عل     ال ر 

                                                 
 .115بروانفا، الرتمجة املفسري ملعا ي ال رآ  باللغة الروسية، ص( 7)
 .115، صبروانفا، الرتمجة املفسري ملعا ي ال رآ  باللغة الروسية( 0)
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الرتا الساب ة و    ال الرتاس حرفنا التنراي واإلجنيل. قاب اهلل  االف  من
ۡيلَرتعا :  ِينَ َف و  َٱَي ۡكُتُبونَ َل َِّلَّ َٰب  يِۡديَۡلِكت 

 
ُقولُونَ َُثمَََِّهمَۡبِأ اَي  َٰذ  َه 

َِٱَِعندََِِمنَۡ وا ََّللَّ ُ ٗناَۦبِهََِلِي ۡشَت  ۡيلَرَق لِيٗل ََث م  َُّهمَف و  اَل ِمَّ ت ب ۡتََم  يِۡديِهمََۡك 
 
َأ

ۡيلَر و  َُّهمَو  اَل ِمَّ  .(17)ال  ري:  ٧٩َي ۡكِسبُونَ َم 
املعت د الفاسد اللد تدعن نلي  بروانفا  عد من الر ائر ال  ارج والا 

من اعت د    "  ا من امللة. قاب الري  ع د العز ز بن ع د اهلل بن با : ناح
بعض الياس  سع  اخلروج عن شر عة حماد نل  اهلل علي  وسلم ف ن كافر ل نل  

ۡيَ َي بۡت غََِو م نتعا :  َٰمَِٱَغ  ةَِٱَِفََو ُهوَ َِمۡنهََُُيۡقب ل ََف ل نَدِيٗناَۡۡلِۡسل  َٓأۡلِخر 
َِِٰسِينَ ٱَِمنَ   (7).(15)آب عارا :  ٨٥َۡلخ 

                                                 
 .32اإلسثب، صسناقض  و ابن با ، الع يدي الصحيحة( 7)
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 لترجمات المعارضة لشهادة التوحيد: االثالث المبحث
 

 مج  املسلان  عل     ش اري التنحيد اي الركن األساس من  ركا  
ال  ع د مع   حد،    ال  ترمر اإلسثب. واهلل تعا   رسل الرسل و سزب الرتا 

كا  س يا مرسث  و وال  ستح  املخلنب مث اب  ري من الع اري والترلي  سنا   
لنقا . وقاب ابن كثر يف تفسر قنل  تعا : ملخملرا م ربا فيث عن ب ية ا

َۡد ل ق  ۡثن اَو  ة ََُك ََِِفََب ع  مَّ
ُ
نََِرَُّسوًلََأ

 
َ ٱَۡعُبُدوا َٱَأ َُٰغوت  َٱَۡجت نُِبوا َٱوَ َّللَّ  لطَّ

دعن  : وبعأ اهلل يف كل  مة  د يف كل قر  وطائفة رسنال، وكل م  (31)اليحل: 
نَِ ا سنارتن  ع اري اهلل و ي ن  عن ع اري م

 
َ ٱَۡعُبُدوا َٱَأ َۡجت نُِبوا َٱوَ َّللَّ

َُٰغوت  َٱ فلم  زب تعا   رسل ن  الياس الرسل بللت ميل حدث الررك  لطَّ
يف بين آرب يف قنب سنح الل ن  رسل نلي م سنح، وكا   وب رسنب بعث  اهلل ن  

رعنت  مشل  اهلل علي  وسلم اللد   ال األرض ن     اتا م مبحاد نل 
 .(7)اإلس  واجلن يف املرارب واملغارس

يف جند األقناب جنداا يف كل التفاسر لرتاس اهلل وم  الا مثل الرت و 
لرلاة التنحيد. قاب  ة املخالفبعض األقناب ترمجة كراتررنفسري 

ا: نل  تعا ق كراتررنفسري يف ترمجة معىن ل مَّ آءَ َو  َََٰج  ََِِعيس  َِٰتَٱب َۡۡل ي ِن 
ََِِجۡئُتُكمَق دََۡق ال َ ةِٱب َ َۡۡلِۡكم  ِ ب ي 

ُ
ِۡل ََل ُكمَو  ِيٱَب ۡعض  ۡت لُِفونَ ََّلَّ َفِيهَِ ََت 

َ ٱَتَُّقوا َٱف َ ِطيُعونََِّللَّ
 
أ َ ٱَإِن٦٣ََََّو  ََُهوَ َّللَّ ِ ب  بُُّكمََۡر  ر  اَۡعُبُدوهُ َٱف ََو  َٰذ  َه 

                                                 
 .0/117ابن كثر، تفسر ال رآ  العظيم، ( 7)
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َ َٰطر ۡست قِيمَرَِصر  ، حمردفا  م فاع دو : ن  اهلل ان ري وربر(11-13)الزار،: مُّ
 ليا ال ة.

بع ارتو . ون ا  حنار يو و ف م من الرت الرتمجة    عيس  علي  السوثب  مور 
  وون بيوثلة املسوولان الوول ن  وولمن  اليصووارل لع وواري  اليصوورا ي اوولرت الرتمجووة  قور 

ي   الا اخل ر عفوند، ولرون ترمجوة كراتررنفسوري اون :عيس  و م . وقد قيل
ط عوو   وقوودا بوون ترمجووا  معووا ي ال وورآ  باللغووة الروسووية،  كثوور الرتمجووا  استرووار 

عدي مرا  وتررر الا اخل ر يف كل ال  عا . و ا لي  شعرد ما الس ا اللد 
اولا اخل ور الفواحش الولد  سو ا  مثول جعل ك ار املستررقن الروس  تجاالن 

 ؟غي ا لعامة املسلان
 

 ذ ولداتخإيراد بعض الترجمات أن اهلل ا
َُٱَُهوَ َقُۡلَ:قواب اهلل تعوا  دَ َّللَّ ح 

 
َُٱ١ََأ دَُٱَّللَّ م  ل ۡمََي ِلََۡل م٢َََۡلصَّ و 

َ ۡ ٣ََُيُول  ل ۡمَي ُكعنَلَّ عُدَ َۥو  ح 
 
. اولرت السونري (1-7)اإلاوثص:  ٤ُكُفعًواَأ

اجلليلوووة تث ووو  هلل سووو حاس  وتعوووا  نوووفا  الراووواب وتيفوووي عيووو  الي وووائا. ومووون  
ويف اوولا الوورر علوو   اوول الرتوواس كاوواب ربيووا ت ووارك وتعووا   سوو  مل  لوود ومل  نلوود. 

  املثئروة بيوا  اهلل. وقواب نالل ن  زعان     هلل ولدا واملروركن الول ن   نلون  
ق ال تَِتعا :  ۡيرَ ََّۡل ُهودَُٱَو  َِٱَۡبنَُٱَُعز  ق ال تََِّللَّ ىٱَو  َٰر  ِسيحَُٱَۡلَّص  َۡبعنَُٱَلۡم 

ِ َٱ َٰلِك ََّللَّ َٰهِِهۡمَ َق ۡولُُهمَذ  ۡفو 
 
َِٰهََبِأ ِيعنَ ٱَل َق وََۡونَ َ َُيُض  عُروا َََّلَّ ف  ۡبعُل ََِمعنَك  َق 

َٰت ل ُهمَُ ُ َٱَق  َََّٰللَّ ّنَّ
 
ب ِعك ََۡست ۡفتِِهمَۡٱف َوقواب تعوا :( 32)التنبوة:  َيُۡؤف ُكونَ َأ لِر 

 
َأ

ل ُهمََُۡۡل ن اُتَٱ م١٤٩َََۡۡۡل ُنونَ ٱَو 
 
ل ۡقن اَأ ةَ ٱَخ  َٰٓئِك  ل  َٰٗثاَلۡم  َِٰهُدونَ َو ُهمََۡإِن   ١٥٠َش 
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ل ا  ال رآسية واألحار أ الصحيحة عل     اهلل مل . وتدب ا(752-717فا :ا)الصو
 تخوول ولوودا، ولروون وقعوو  يف بعووض ترمجووا  معووا ي ال وورآ  الرا  املخالفووة لوولا 

 االعت ار الصحيح.
ن اَُثمََّقاب عثااسن، يف ترمجة معىن قنل  تعا : 

ۡ
أ نش 
 
َب ۡعِدهِمََِۡمنَ َأ

رِينَ َق ۡرنًا بعدام قرسا آار ن. وقاب يف  : مث ولدسا من(37املتمين : ) ٣١َء اخ 
ي ۡست ۡخلُِفَترمجة معىن قنل :  ََو  ِ ب  ُكمََۡق ۡوًماَر  ۡي  و لد اهلل  :(51انر: ) غ 

قنما غركم. ولي  من الصعا تصنر حاب املسلم العامي عيدما  عرض علي  
الرت الرتمجة اخلاطةة. ومل     ليا نال احلري كيث وق  اريا عرر مستررقا  امليصدر
 الغل ة؟ رتيف مثل ال ك را

ق الُوا َوقد  ا ر كل املرتمجن الساب ن يف ترمجة معىن قنل  تعا :  َو 
َُٱََتَّ ذَ ٱ ا ََّللَّ ٗ ل  َٰن هََُو  ََُب لََۥ ُسۡبح  اَۥلَّ َٰتَِٱَِفََم  َٰو  م  ۡرِضَ ٱوَ َلسَّ

 
ال  ري: ) ۡۡل

امحدورت.  اال اهلل ولدا. ايف ترمجت  للرت ال ة: قالن  نابلنكن، امليصدر. قاب (771
ل  ما يف السانا  واألرض. و ف م ال ارئ الروسي من الرت الرتمجة    هلل ولدا 

 كراتررنفسري وق  يف ترمج ا   ولللت  ي غي ليا    واد اهلل. واخل ر سفس
 وبروانفا ولعل اا تابعا نابلنكن، ومل   تاا مبا  ستيتج من ترمجاهتاا.

، ميوزرتالنا ااول اهلل ولودا، اون وقاب عثااسن، يف ترمجة معىن اولرت ال وة: قو
الروسوووي مووون اووولرت  ئسعوووم، لووو  موووا يف السوووانا  وموووا يف األرض. وال  ف وووم ال وووار 

الرتمجة    اهلل سفو  عون سفسو  األوالر مو     اولا اون املعوىن احل ي وي لولرت ال وة 
 الررعة.

اشووتال  اوولرت ال ووة الررعووة والوو  "وقوواب ابوون كثوور يف تفسوور اوولرت ال ووة: 
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الوورر علوو  اليصووارل علووي م لعووائن اهلل وكوولا موون  شوو   م موون الي وونر تلي ووا علوو  
وموووون مرووووركي العوووورس مموووون جعوووول املثئرووووة بيووووا  اهلل فركوووولس اهلل مجوووويع م يف 

َٰن هَُرعووناام وقوونلم ن  هلل ولوودا، ف وواب تعووا :   د تعووا  وت وودس  َۥ ُسععۡبح 
 .(7)"وتيزرت عن  لت علنا ك را
روون استخثنوو ا موون ترمجووة اوولرت ال ووة، ليتيجووة الوو  علومل  يت وو  املرتمجوون  

واوولا اوون  حوود األسوو اس لنقوون  األا ووا  الع د ووة والروورعية يف ترمجووا  معووا ي 
 ال رآ  الررم.

 إيراد بعض الترجمات أن هلل أصحابا
َٰٓئِك َقام  بروانفا برتمجة معىن قنل  تعا :  ل  و 

ُ
ِ َٱَِحۡزُبََأ ََّٓللَّ ل 

 
َإِنَََّأ

َ َِٱَِحۡزب  وقال :  ولةت  نحاس اهلل. والا  (00)امارلة:  لُِحونَ لُۡمفَۡٱَُهمََُّللَّ
ال نب  عارض  ننب الد ن اإلسثمي متاما. وكلاة روسية )ن نرفيجييت( تعين 

: قاب اهلل تعا  .(0)مساعد يف األمر وظ ر كاا ان يف معجم اللغة الروسية
ا ََُو م  ِنَِمۡنُهمَۥل  ِهي ََم   ( .00)س ر: ظ 

                                                 
 .070-077 /7ابن كثر، تفسر ال رآ  العظيم، ( 7)
 .171 وجنقن،،معجم اللغة الروسية، ص( 0)
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 ألخطاء في ترجمات أسماء الله تعالىا: الرابع المبحث
 

 (اهلل)األخطاء في ترجمة اسم 
توورجم بعووض املرتمجوون ملعووا ي ال وورآ  اسووم اهلل علوو   سوو  اإللوو ، وجنوود  مثلووة  

روانفا وشنمنفسري. وليس  الرت الرتمجة وب نابلنكن،كثري للا يف ترمجا  
اووولا االسوووم أل  اسوووم اهلل ال  رووورك  فيووو  غوووررت وال  ي غوووي     ووورتجم  ؛نوووحيحة

اووورل بووول    ووو  كاوووا اووون. والفووورب بووون كلاووو  اهلل واإللووو  األاجلليووول ن  اللغوووا  
قاب ابن ميظنر: اسم اهلل ال جيون  فيو  اإللو ، وال  رون  نال حمولو،  ظاار جدا.

اس لوو   "اإللوو "ال  روورك  فيوو  غووررت، فووإ ا قيوول  االسوومالاووزي، تفوورر سوو حاس  هبوولا 
مل  ي ل  نال علي   "اهلل"األنياب، ون ا قل   عل  اهلل س حاس  وعل  ما  ع د من

 .(7)س حاس  وتعا 
 

 (الرب)األخطاء في ترجمة كلمة 
لفرب بن كلا  اهلل والرس، بل مل تع  بروانفا لمل  يت   بعض املرتمجن 

َُٱ  ة عيا ة للا الفرب الر ر. وقال  يف ترمجة قنل  تعا :  َي ۡست ۡهزِئََُّللَّ
: الرس  رر نلي م است زا ام. وقال  يف ترمجة قنل  تعا : (75)ال  ري:  بِِهمَۡ
ا ه  يُّ

 
أ َٰٓ بَُّكمََُۡعُبُدوا َٱَۡلَّاُسَٱَي  :  ا    ا الياس اع دوا (07ال  ري: ) ر 

 ملررم.
 روو   االنوو ثح اللغووند لرلاووة امللووت االنوو ثح اللغووند لرلاووة الوورس 

                                                 
 .7/772ابن ميظنر، لسا  العرس، ( 7)
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الورس   لو  يف اللغوة علو   يف اللغة العربية ويف اللغوة الروسوية. وقواب ابون ميظونر:
.ولروون معووىن كلاووة الوورس  وسوو  وال  ي غووي الت وواو  هبوولا (7)املالووت والسوويد واملوودبّر

اي  ع واررت بالتودبر و نويا، جلوالرس ان املري "الفرب. وقاب الري  السعدد: 
الوويعم. و اووا موون اوولا تربيتوو  ألنووفيائ  بإنووثح قلوونهبم و رواح ووم و اثق ووم. 

هبوووولا االسووووم اجلليوووول، ألرتووووم   ل وووون  ميوووو  اوووولرت الرتبيووووة  ولوووولا كثوووور رعوووواطام لوووو 
 .(0)"اخلانة

كلاة الرس يف كتاس اهلل مبعىن آار وان السيد. قاب اهلل تعا     وجا 
ََٓۥإِنَّهَُلسا  الين الررم  نسث علي  السثب: عل   ِ ب  نَ َر  ۡحس 

 
ۡثو اي  ََأ  م 

ة عل   س  الرس . وترجم كراتررنفسري كلاة الرس يف الرت ال (03) نسث: 
س حاس  وتعا ، والا  عارض  قناب املفسر ن من السلث الصا . قاب ابن كثر 

اذَ َق ال َيف تفسر قنل  تعا :  ع  ِ َٱَم  ََٓۥإِنَّهََُّللَّ ِ ب  نَ َر  ۡحس 
 
ۡثو اي  ََأ وكاسنا  م 

، ميزيل  ل ن  الرس عل  السيد الر ر،  د ن  بعلت ري  حسن مثناد  د 
ََۥإِنَّهَُ  قابل  بالفاحرة يف  ال  يل فث نو حسن  َٰلُِمونَ ٱَُيۡفلِحََُل  . لظَّ

 .(3)قاب  لت جمااد والسدد وحماد بن نسحاب وغرام
ووق  اخل ر  فدح من  لت يف الرتمجة املفسري للايسي والعفيفي ملوا  طل وا 

.وقود  ب (1)     ونال  مور املوتمين بودبعل  عار بن اخل واس اسوم رس املوتمين 

                                                 
 .5/75ابن ميظنر، لسا  العرس، (7)
 .71لسعدد، تيسر الررم الرمحن، ص ا(0)
 .0/171ابن كثر، تفسر ال رآ  العظيم، (3)
 .0،  7/1ع د السثب امليسي ومسية العفيفي،الرتمجة املفسري ملعا ي ال رآ  الررم باللغة الروسية، (1)
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ال الرتاس الاا ام  ح ارام ورا ارتم  ربابا من رو  اهلل. وكيث  رتروا اهلل  
و فوووتح بابوووا الهتووواب املسووولان بوووالغلن يف  املووورتجم ملعوووا ي ال ووورآ  مثووول اووولا اخل ووور

 اخللفا ؟
 

 (الرحيم)و (الرحمن)األخطاء في ترجمة اسمي 
  مل  فرب بعض املرتمجن بن اسم الرمحن واسم الرحيم. بروانفا ترمج

َِٱَِمۡسِبسم الرمحن عل   س  الرمحن يف منض  مثل ترمجت ا ل نل  تعا : ا َّللَّ
وترمج  الا االسم عل   س  الرحيم يف منض  آار مثل  لرَِّحيمَِٱَلرَِّنَٰمۡحٱ

َٰنَُٱ:ترمجت ا ل نل   لَّمَ ١ََلرَّۡحم  . وترمج  (0-7)الرمحن:  ٢َۡلُقۡرء انَ ٱَع 
َ ٱَف إِنََّمجت ا ل نل  تعا : اسم الرحيم عل   س  الرحيم يف تر  نَ َّللَّ ُفوٗراََك  َغ 

وترمج  الا االسم كرس  الرمحن يف ترمجت ا ل نل   (707)اليسا :  رَِّحيٗما
 ََُٱو ُفوررََّللَّ . و مثلة  لت كثري جدا . و تررر اخل ر (7التحرم:) رَِّحيمَغ 

 ة.يف ترمج  كراتررنفسري وعثااسن، وسائر الرتمجا  الساب   سفس
 العلاا  املسلان     بن معىن كلاوة الورمحن ومعوىن كلاوة الورحيم وقد بن  

الوووورمحن الوووورحيم امسووووا  "فرقووووا ال  ي غووووي     غووووض ال صوووور عيوووو . قوووواب ابوووون كثوووور: 
مرت ا  مون الرمحوة علو  وجو  امل الغوة، ورمحون  شود م الغوة مون رحويم، ويف كوثب 

تفسور بعوض السولث موا  ابن جر ر ما  ف م مي  حرا ة االتفواب علو  اولا، ويف
 وودب علوو   لووت كاووا ت وودب يف األروور عوون عيسوو  عليوو  السووثب  سوو  قوواب: والوورمحن 

 .(7)"رمحن الدسيا والاري، والرحيم رحيم الاري

                                                 
 .30 /7ابن كثر، تفسر ال رآ  العظيم، (7)
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الوورمحن ف وون  و الرمحووة الناسووعة، ": العثياوون قوواب الرووي  حماوود بوون نووا 
اب: رجوووول ،كاووووا   ووووواالمتث أل  )فعووووث ( يف اللغووووة العربيووووة توووودب علوووو  السووووعة 

غي ا ، ن ا امتأل غي ا. الرحيم اسم  دب عل  الفعل، ألس  فعيول مبعوىن فاعول، 
ف ووون راب علووو  الفعووول. فيجتاووو  مووون الووورمحن الووورحيم    رمحوووة اهلل واسوووعة، و رتوووا 
وانووولة ن  اخللووو . واووولا اووون موووا  ومووور نليووو  بعيووو م ب نلووو : الووورمحن رمحوووة عاموووة، 

رمحة اهلل للرافر رمحة اانة يف الودسيا والرحيم رمحة اانة باملتمين، وملا كاس  
 .(7)"ف  ، فررس  ال رمحة لم

وكل ما قيل  دب عل     املرتمجن ملعوا ي ال ورآ  الرورم ن  اللغوة الروسوية 
 ملعا ي الدقي ة للرلاا  ال رآسية.بامل   دوا العيا ة الراملة 

 

 (التواب)األخطاء في ترجمة اسم 
ة الروسية  ن ح  من املسائل الصع ة ال  ن  ترمجة كلاة التناس ن  اللغ

ن اوق  في ا املرتمجن . قام  بروانفا برتمجة معىن قنل  تعا : 
 
أ َتلَّوَّاُبَٱَو 

الروسي ما ال ارئ وقال : و سا الرجا  الرحيم. وال  ف م  (712)ال  ري:  لرَِّحيمَُٱ
َٰٓئَِامل صنر من الرت الرتمجة. وقال  يف ترمجت ا ل نل :  ل  و 

ُ
ُتوُبََك َف أ َُٱَي  َّللَّ

ل ۡيِهۡم َ َۥإِنَّهَُ: واهلل عاطث علي م. وقال  يف ترمجة قنل  تعا :(71)اليسا :  ع 
نَ  اب  اََك  : نس  كا  مع يا غفنرا، والرت الرتمجة بعيدي عن الصناس. (3اليصر: )ت وَّ

ََإِنَّك َوقاب نابلنكن، يف ترمجة معىن قنل :  نت 
 
ل  ري: ا) لرَِّحيمَُٱَتلَّوَّاُبَٱَأ

: نست  س  املرف  الرحيم. وكا  كراتررنفسري  رتجم الا االسم عل  (701

                                                 
 .7/31،ابن عثيان،شرح الع يدي الناس ية(7)
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 س  الرجا . وكا  عثااسن،  رتمج  عل   س  الغفنر. و قرس الرتمجا  امللكنري 
معىن واحدا للا االسم  ظ روم   لت اي ت   ،ن  الصناس اي ترمجة عثااسن،

التناس اللد مل  زب  تنس "من بن املعا ي األارل. وقاب الري  السعدد: 
عل  التائ ن و غفر  سنس امليي ن. فرل من تاس ن  اهلل تنبة سصنحا، تاس اهلل 
علي . ف ن التائا عل  التائ ن:  وال بتنفي  م للتنبة واإلق اب ب لنهبم نلي ، وان 

 .(7)"التائا علي م بعد تنبت م ق نال لا وعفنا عن ا ا اام
 

 العليماألخطاء في ترجمة اسم 

كا  كراتررنفسري  حياسا  رتجم اسم العليم عل   س  احلريم، وقاب يف 
َٰلِك َترمجت  ل نلو  تعوا :  زِيزَِٱَت ۡقِديرََُذ  لِيمَِٱَۡلع  :  لوت ت ود ر (31) و :  ۡلع 

ََٰاميد احلريم. وقاب يف ترمجة قنل   َٰعقَُٱَو ُهعوَ َب ل  لِعيمَُٱَۡۡل لَّ : (17) و : ۡلع 
نووحيحتن أل  بوون كلاووة  . وليسوو  ااتووا  الرتمجتووا بلوو  واوون اخلووثب احلروويم

العلوويم وبوون كلاووة احلروويم فرقووا   كووررت العلاووا  واملفسوورو . قوواب الرووي  السووعدد: 
العلوووويم اخل وووور اوووون الوووولد  حوووواط علاوووو  بووووالظناار وال ووووناطن واإلسوووورار واإلعووووث  

 العلوووووند والسوووووفلي وباملاضوووووي ملوبالناج وووووا  واملسوووووتحيث  واملاريوووووا  وبالعوووووا
ضوور واملسووت  ل، فووث يفوو  عليوو  شووي  موون األشوويا . احلروويم اوون الوولد لوو  واحلا

عنَۡاحلراة العليا يف ال   و مررت اللد  حسون كول شوي  ال و   عنََُو م  ۡحس 
 
َأ

َِٱَِمنَ  ۡومَ َُحۡكٗماَّللَّ فوث يلو  شويةا ع ثوا وال  رور   (52)املائودي:  يُوقُِنعونَ َل ِق 
ولو  األحرواب الثثروة ال  روارك   شيةا سدل، اللد ل  احلرم يف األو  والاري،

                                                 
 .71السعدد، تيسر الررم الرمحن، ص (7)
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في وووا مروووارك: فووويحرم بووون ع ووواررت يف شووورع  ويف قووودررت وجزائووو  واحلراوووة وضووو  
 .(7)األشيا  مناضع ا وتيز ل ا ميا لا

 

                                                 
 .71السعدد، تيسر الررم الرمحن، ص (7)
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 األخطاء في ترجمة اسم العزيز
كا  كراتررنفسري  حياسا  رتجم اسم العز ز عل   س  اجلليل كاا ان 

زِيزَُٱَو ُهوَ يف ترمجت  ل نل  تعا :  وكا   رتمج  عل   (3)اجلاعة:  ۡۡل ِكيمَُٱَۡلع 
 س  العظيم يف آ ا   ارل. وتابع  يف  لت عثااسن، اللد كا   رتجم الا 
االسم عل   س  العظيم. ولرن الرت الرتمجة تعارض  قناب العلاا  واملفسر ن. 

زي العز ز اللد ل  العزي كل ا: عزي ال ني وعزي الغل ة وع"قاب الري  السعدد: 
االمتيا . فامتي      يال   حد من املخلنقا  وق ر مجي  املنجنرا ، وراس  ل  

وقاب: اميد الر ر العظيم اجلليل وان املننن،  .(7)اخللي ة وايع  لعظات 
بصفا  امد والررب ا  والعظاة واجلثب، اللد ان  كرب من كل شي  و عظم 

ب يف قلنس  وليائ  و نفيائ ، من كل شي  و جل و عل . ول  التعظيم واإلجث
 .(0)"قد ملة  قلنهبم من تعظيا  ونجثل  واخلين  ل  والتللل لررب ائ 

                                                 
 .71السعدد، تيسر الررم الرمحن، ص (7)
 .71السعدد، تيسر الررم الرمحن، ص (0)
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 األخطاء في ترجمة صفات الله الذاتية:الخامس المبحث
 

 األخطاء في ترجمة اآليات التي تدل على معية اهلل تعالى
  املت وون غلوو  بعووض املرتمجوون يف ترمجووة ال ووا  الوو   وولكر في ووا    اهلل موو

َ ٱَإِنََّوالصووابر ن. قاموو  بروانفووا برتمجووة قنلوو  تعووا : عععَ َّللَّ ِينَ ٱَم  ِِ َٰعع  لصَّ
وقالووو : ن  اهلل عووواطث علووو  الصوووابر ن. وارووولا قالووو  يف ترمجت وووا  (753)ال  وووري:

َُٱوَ ل نلو  تعوا : عَ َّللَّ ِينَ ٱَم  ِِ َٰ  ترمجتو  يفوقواب عثاواسن،  .(017)ال  وري:  لصَّ
اسا الصابر ن.  ما ترمجة بروانفا ف ي ليس  نحيحة، و ما للرت ال ة: واهلل ه

نحيح ولرن ترك املورتجم  كور معيوة اهلل. وجيوا علو    اترمجة عثااسن، فاعياا
 كل مسلم     تمن بر  اهلل م  ال   بعلا  وبصررت ومسع .

اوولرت املعيووة ت تيووي اإلحاطووة بوواخلل  علاووا "قوواب الرووي  حماوود بوون نووا : 
ن  كاس  املعيوة  ربنبيت ل اسا وتدبرا وغر  لت من معا ي وقدري ومسعا وبصرا وس

ع ُكععمََۡو ُهععوَ عاموة مل اوا بروخا  و ونوث ك نلوو  تعوا : ۡيععنَ َم 
 
ععاَأ َم 

اوقنلو :  (1)احلد ود:  ُكنُتۡمَ  ۡو ىَََِٰمنَي ُكونََُم  َٰث ةَ ََّنَّ ََث ل  ابُِعُهعمََُۡهوَ َإِلَّ َر 
َ ل  ةَ َو  ۡس  َََخ  ادُِسُهمََُۡهوَ َإِلَّ ََٓس  ل  ََو 

 
ََٰأ َٰلِعك ََِمعنَۡدّن  ََٓذ  ل  َ َو  ۡكع  

 
ََأ َُهعوَ َإِلَّ

ُهمَۡ ع  ۡينَ َم 
 
اَأ نُوا َ َم  . فإ  اص  برخا  و ونث اقتي  م  (1)امارلة: َك 

 .(7)" لت اليصر والتر يد والتنفي  والتسد د
وال  عوووين اووولا    اهلل تعوووا  مووو  ال ووو  بلاتووو ، وقووواب شوووي  اإلسوووثب ابووون 

                                                 
 .0/322من رسائل الدعني السلفية، (7)
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ع ُكععمََۡو ُهععوَ ولووي  معووىن قنلوو  "ة: تيايوو  سوو   ووتل  بوواخلل  فووإ  اوولا ال  م 
تنج و  اللغووة، بوول ال اوور آ ووة موون آ ووا  اهلل موون  نووغر  لنقاتوو ، واوون منضوون  يف 

 .(7)"الساا ، وان م  املسافر وغر املسافر   ياا كا 
وال  عوارض اوولرت املعيووة    اهلل مسووتن علو  العوورش، واإلعووا  بعلوون اهلل  عوود 

ِمنُتم دب علي  الرتاس والسية. قاب تعا : من  ام املعت دا  اإلسثمية 
 
َء أ

ن آءَِٱَِفََمَّ م  نَلسَّ
 
ََأ ِۡسف  َٱَبُِكمَََُي  ۡرض 

 
م١٦َََۡت ُمورََُِهَ َف إِذ اَۡۡل

 
ِمنعُتمَأ

 
َأ

ن آءَِٱَِفََمَّ م  نَلسَّ
 
ل ۡيُكمََۡيُۡرِسل ََأ اِصٗبا ََع  ت ۡعل ُمونَ َح  ََف س  ۡيعف  َن عِذيرََِك 

١٧  :و سووا توورمين ينوول  اهلل عليوو  وسوولم:  ال  . وقوواب رسوونب اهلل(71-71)امللووت ،
 موون موون يف السوواا ؟  وورتيين اوورب السوواا  نوو احا  ومسووا  . روارت  محوود وال خووارد 

واليصونص يف  لوت كثوري جودا ولوي   .(0)ومسلم من حد أ  ي سعيد اخلودرد
 الا منض  بس  ا.

 

 تأويل صفة الوجه
نفا  اهلل   تمن  ال السية واجلااعة بر  هلل تعا  وج ا وان من

اللاتية. قاب اإلماب األشعرد: وستمن بر  ل  س حاس  وج ا بث كيث كاا قاب: 
ََٰ ي ۡبق  ب ِك ََو ۡجهََُو  َٰلَِٱَُذوَر  امَِٱوَ َۡۡل ل  ۡكر   .(3) (01)الرمحن:  ۡۡلِ

                                                 
 .731حماد اراس، شرح الع يدي الناس ية، ص(7)
 (.0115غر )األل ا ي، نحيح اجلام  الص(0)
 .11األشعرد،اإلباسة عن  ننب الد اسة، ص(3)
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ََٰوقواب الروي  الفون ا  يف شورح قنلو  تعوا : ي ععۡبق  ب ِععك ََو ۡجعهََُو  َُذوَر 
َٰلَِٱ امَِٱوَ َۡۡل ل  ۡكر  ءَ َُكَُّوقنلو : (01لورمحن: )ا ۡۡلِ ۡ الِعك َََش  ََه  عهََُإِلَّ  ۥ َو ۡجه 

 : في اوا نر وا  النجوو  هلل سو حاس  واون مون نووفات  اللاتيوة ف ون وجوو  (11)ال صوا: 
َ عل  ح ي ت   لي  هثلو  ِمۡثلِهََِل ۡيس  ءر ََۦك  ۡ ال كاوا  وزعم  (77)الرونرل:  َش 

ر ب  اللا   و الثوناس  و مع لة الصفا     النج  لي  عل  ح ي ت ، ونمنا املرا
 .(7)اجل ة  و غر  لت، والرت الترو ث  باطلة من وجنرت

وم  الا جند يف بعض ترمجا  معوا ي ال ورآ  الرورم  ا وا  تعوارض اولا 
ااالعت ار. وقد قاب عثااسن، برتمجة قنل  تعا : ۡين م 

 
لُّوا ََف أ ث مَََّتُو  ِ َٱَو ۡجهََُف  َّللَّ

  :كووود موووا قيووول يف ت . واووولرت الرتمجوووة ت(0)ا تنلووونا فوووثم اهللوقووواب: فر ياووو (775)ال  وووري
 .(3)واملرار ب   ا  اهللد  امليسي والعفيفي وقد قاال: وج  اهلل ل  معىن جما  رتفس

وبارتروووواس اوووولرت األا ووووا  ومثل ووووا  روووون  املوووورتجم سوووو  ا ليووووثلة اليوووواس 
 واسترووار الع ائوود ال اطلووة، واوولا موون  اوون، األموونر علوو  األمووة اإلسووثمية. واهلل

 املستعا .
 

 (اليد)تأويل صفة 
 جيوووووووا علووووووو  كووووووول مسووووووولم     ث ووووووو  هلل تعوووووووا  اليووووووود ن ل نلووووووو  تعوووووووا :

َ إِبۡلِيُسََق ال َٰٓ اَي  ن ع ك ََم  نَم 
 
عاَت ۡسُجدَ َأ ل ۡقعُتََلِم  َ َخ  يَّ   (15)ص: بِي عد 

                                                 
 .55الفن ا ،شرح الع يدي الناس ية، ص(7)
اوولرت ال ووة توودب علوو  نر ووا  النجوو  نووفة هلل، ومعيااووا   ياووا توونج تم بصووثترم بوورمر اهلل لرووم فووإسرم م تغوون  (0)

 .وج  ، ومل ارجنا عن ملر  وطاعت  )اللجية العلاية(
 .021،  17 /7مليسي ومسية العفيفي،الرتمجة املفسري ملعا ي ال رآ  الررم باللغة الروسية، ع د السثب ا(3)
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ق ال تَِوقنلو :  َِٱَي دَََُّۡل ُهودَُٱَو  ۡغلُول ة  ََّللَّ يِۡديِهمََُۡغلَّۡتََم 
 
لُعُِنوا ََأ ََِو  اب َق الُوا َ َم 

اهََُب ۡلَ ت انََِي د  بُۡسوط   .(11)املائدي:  م 
قاب الري  الفن ا  يف شرح  لة تون املولكنرتن: في اوا نر وا  اليود ن هلل 
سووو حاس  وتعوووا  و رتاوووا  ووودا  ح ي توووا  الئ توووا  هثلووو  وعظاتووو  ليسوووتا كيووودد 

َاملخلنب  ِمۡثلِهََِل ۡيس  ءر ََۦك  ۡ ر علو  مون سفو  . ويف  لت الور (77)الرونرل:  َش 
اليووود ن احل ي تووون عووون اهلل و عوووم    املووورار باليووود ال ووودري  و اليعاوووة، واووولا ترو ووول 

 .(7)باطل وحتر ث لل رآ  الررم
ملعووا ي ال وورآ  باللغووة الروسووية اوولرت الصووفة، قوواب  املرتمجوونوقوود  ّوب بعووض 

 .(0)امليسي والعفيفي: ملا ال   بيدّد  د ب ني وقدري عل  اخلل 
األشعرد عل  اولا الترو ول وقواب: فلون كوا  اهلل عوز وجول عوىن ورر اإلماب 

اب نل :  ل ۡقُتََلِم  َ َخ  يَّ ال ودري مل  رون لرب عليو  السوثب علو  نبلوي   بِي د 
فيوول آرب عليوو  السووثب عليوو  ن   ديف  لووت موون مز ووة، واهلل عووز وجوول  رار     وور 

يوو  السوووثب ال وو  بيوودرت روسووو ، ولوون كوووا  اال ووا إلبلووي  بيد ووو  كاووا الووو  آرب عل
بيد   مل  رن لتفييل  علي  بللت وج ، وكا  نبلي    نب حمتجا عل  ربو  ف ود 
ال توووين بيووود ت كاوووا ال ووو  آرب عليووو  السوووثب هباوووا، فلاوووا  رار اهلل عوووز وجووول 

عاتفييل  علي  بللت قاب ل  منخبا عل  استر اررت عل  آرب     سجد لو :  َم 
ن ع ك َ نَم 
 
اَت ۡسُجدَ َأ ل ۡقُتََلِم  َ بِي دَ َخ  ۡت ََيَّ  ِ ۡست ۡك

 
رب علو   سو   (15)ص:  أ

لوي  معووىن ال ووة ال ودري ن  كووا  اهلل عووز وجول الوو  األشوويا  مجيعوا ب درتوو ، ونمنووا 
                                                 

 .51الفن ا ،شرح الع يدي الناس ية، ص(7)
 .750،  1/0771ع د السثب امليسي ومسية العفيفي، الرتمجة املفسري ملعا ي ال رآ  الررم باللغة الروسية، (0)
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 .(7) رار نر ا   د ن ومل  رارك نبلي  آرب علي  السثب يف    ا ل  هباا
 

                                                 
 .727-721لد اسة، صاألشعرد، اإلباسة عن  ننب ا(7)
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 (اليد)أخطاء أخرى في ترجمة كلمة 
َٰعر كَ  :غل  بعوض املرتمجون يف ترمجوة معوىن قنلو  تعوا ِيٱَت ب  َبِي عِدهَََِّلَّ

وقووالنا: ت وووارك الوولد بر د ووو  امللووت. ووقووو  اوولا اخل ووور يف  (7)امللوووت:  لُۡمۡلعععُكَٱ
ترمجووووووا  كراتررنفسوووووووري وبروانفووووووا وعثاووووووواسن، وكووووووللت يف ترمجوووووووة امليسوووووووي 

 والعفيفي.
وَ وكللت  ا ر بعوض املرتمجون يف ترمجوة قنلو  تعوا :

 
ۡوا ََل عمََۡأ نَّعاَي عر 

 
َأ

ل ۡقن ا اَُهمل ََخ  ِمَّ ِمل عۡتََم  ََٓع  يۡعِدين ا
 
َٰٗمعاَأ نۡع 

 
وانفوا يف ر . وقالو  ب(17) و :  أ

بووون األشووويا  الووو  عاليااوووا بر ووود يا  سعاموووا. مووون ترمجت وووا لووولرت ال وووة:  مل  وووروا    
واوولرت الرتمجووة ليسوو  نووحيحة، أل  ايوواك فرقووا بوون ع وواري عالوو    وود يا وبوون 

 ع اري عاليا بر د يا.
  يف كتووواس ))ال ناعووود املثلووو  يف نوووفا  اهلل قووواب الروووي  حماووود بووون نوووا

وَ و مسائ  احلسىن(( شارحا ل نلو  تعوا : 
 
ۡوا ََل مََۡأ نَّعاَي ر 

 
ل ۡقن عاَأ عاَل ُهعمَخ  ِمَّ َم 

ِمل ععۡتَ ََٓع  يۡععِدين ا
 
َٰٗمععاَأ نۡع 

 
: اول   وواب ن  ظواار اوولرت ال ووة    اهلل (17) و :  أ

ظااراوا    اهلل تعوا   تعا  ال  األسعواب بيودرت كاوا الو  آرب بيودرت؟  و   واب ن 
ال  األسعاب كاا ال  غراا مل يل  وا بيودرت لرون نضوافة العاول ن  اليود واملورار 
ناح  ا معرو، يف اللغة العربية ال  سزب هبا ال رآ .  ما ال نب األوب فلي  اون 

 ظاار اللف  لنج ن:
   اللف  ال   تيي  اللسا  العري اللد سزب ال رآ  ب ،  ال  : حد ا

َٓرل ن  قنل  تعا : ت ا َٰب ُكمَو م  ص 
 
ِنَأ ِصيب ة ََم  اَمُّ ب ۡتََف بِم  س  َك 
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يِۡديُكمَۡ
 
رَ وقنل : (32)الرنرل:  أ ه  ادَُٱَظ  س  َِٱَِفََۡلف    ِ اَۡۡل ۡحرَِٱوَ َۡل َبِم 

ب ۡتَ س  يِۡديَك 
 
ُهمَۡلَّاِسَٱَأ َََِّلُِذيق  ِيٱَب ۡعض  ِملُوا َََّلَّ لَُّهمََۡع   ي رِۡجُعونَ َل ع 

َٰلِك َنل : وق (17)الروب:  اَذ  ۡتََبِم  م  يِۡديُكمََۡق دَّ
 
فإ  املرار  (710)آب عارا :  أ

  عال  بغر  درت خبث، ما ن ا قاب نما كس   اإلسسا  سفس  وما قدم ، و 
ۡيلَرعالت  بيدد كاا يف قنل  تعا :  ِينَ َف و  َٱَي ۡكُتُبونَ َل َِّلَّ َٰب  َۡلِكت 

يِۡديِهمَۡ
 
ُقولُونَ َُثمَََّبِأ اَي  َٰذ  َِٱَندَِعََِِمنََۡه  فإس   دب عل  م اشري ( 17)ال  ري:  ّللَّ

 الري  باليد.
الثا ي:  س  لن كوا  املورار    اهلل تعوا  الو  اولرت األسعواب بيودرت لروا  لفو  

اال ة ال يا لم بر د يا  سعاما كاا قاب تعا  يف آرب:  ن ع ك ََم  نَم 
 
َت ۡسُجدَ َأ

ععا ل ۡقععُتََلِم  َ َخ  يَّ زب بال يووا  ال بالتعايووة ل نلوو  أل  ال وورآ  سوو (15)ص:  بِي ععد 
ۡۡل اتعا : ن زَّ ل ۡيك ََو  َٱَع  َٰب  َٰٗناَۡلِكت  ء ََل ُِك ََِتِۡبي  ۡ  .(17)اليحل: َش 

ون ا ظ وور ب ووث  ال وونب األوب تعوون     روون  الصووناس اوون ال وونب الثووا ي 
وان    ظاار اللف     اهلل تعا  ال  األسعاب كاا ال  غراوا ومل يل  وا بيودرت 

العال ن  اليد كإضافت  ن  اليف  مب تي  اللغة العربية، خبث، ما لرن نضافة 
ن ا  ضيث ن  اليف  وعددد بال ا  ن  اليد، فتي   للفرب فإ  التي ي  للفروب بون 

 .(7)املتراهبا  من  جنر  سنا  العلم، وب   زوب كثر من اإلشراال 
 (الساق)األخطاء في ترجمة صفة 

عُفََي عۡومَ مجة معىن قنل  تعا : غل  كل املرتمجن يف تر  عنَيُۡكش  َع 
                                                 

 .010-0/017من رسائل الدعني السلفية، (7)
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ععععا َ  . قوووواب نووووابلنكن، يف ترمجتوووو  لوووولرت ال ووووة:  وووونب تررووووث (10)ال لووووم:  س 
سووي ارتم. وكوولا ترمج ووا كراتررنفسووري وبروانفووا. وقوواب عثاوواسن،:  وونب ترووتد 
 حووونالم. وقالووو  بروانفوووا يف تفسووور اووولرت ال وووة: السووواب ترموووز ن  سووور روحوووا ي 

ميووواعث لرووويةن،  حووود ا الل ووواس والثوووا ي ال روووري،  نافوووا وح ي وووة اووولا السووور 
ن  .وقوواب امليسووي والعفيفووي: السوواب ترمووز (7)وكرووف اا  عووين حتيوور ألموور عظوويم

 .(0)السر واألمر اخلفي
ولرن ال ن التفسور ن  عارضوا   قوناب السولث الصوا  والعلاوا  الر وار. 

ل ياموة، واسرروث فيو  ن ا كوا   ونب ا"قاب الري  السعدد يف تفسر الرت ال وة: 
موون ال ثقوول والووزال ب واألاووناب مووا ال  وودال حتوو  الوونام، و توو  ال ووارد لفصوول 
ال يا  بن ع اررت وجما اهتم، فررث عن ساق  الررعوة، الو  ال  رو   ا شوي ، 
ور ل اخلثئوو  موون جووثب اهلل وعظاتوو  مووا ال عروون التع وور عيوو ، فحييةوول  وودعن  

  الووول ن كووواسنا  سوووجدو  هلل طنعوووا وااتيوووارا، ن  السوووجنر هلل. فيسوووجد املتميووون 
و لاا الفجار املياف ن  ليسجدوا فث   درو  عل  السجنر، وترون  ظ ونرام  

 .(3)"ي ال  ر ال  ست يعن  االويا نكصيا
كد الا ال نب ما روارت ال خارد عن  ي سوعيد    اليون نول  اهلل عليو  ت و 

من ومتميوة، و   وو  موون  وسولم قوواب:  رروث ربيووا عوون سواق ، فيسووجد لو  كوول مووت 
 (1)كا   سجد يف الدسيا رئا   ومسعة، فيلاا ليسجد، فيعنر ظ ررت ط  ا  واحدا.

                                                 
 .0051،  121بروانفا، الرتمجة املفسري ملعا ي ال رآ  باللغة الروسية، ص(7)
 .17،  72/0132ع د السثب امليسي ومسية العفيفي،الرتمجة املفسري ملعا ي ال رآ  الررم باللغة الروسية، (0)
 .171-175رمحن، ص السعدد، تيسر الررم ال(3)
 .1/111ابن حجر، فتح ال ارد شرح نحيح ال خارد،  (0)
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َي ععۡومَ لسوولث يف قنلوو  تعووا : لو كوور ابوون كثوور يف تفسووررت عوودي  قووناب 
ُفَ نَيُۡكش  ا َ َع  ۡونَ َس  ُيۡدع  ََو  ُجودَِٱَإِل  ََلسُّ  (10)ال لم:  ي ۡست ِطيُعونَ َف ل 

عُفََي ۡومَ جنيح عن جمااد  وقاب: وقاب ابن  ي عنَيُۡكش  عا َ َع  قواب:  س 
ال ياموة، وقواب ابوون شودي األمور، وقواب ابون ع واس: اووي  وب سواعة ترون  يف  ونب 

ُفََي ۡومَ  جر ر عن جمااد نَيُۡكش  ا َ َع  ان األمر الرد د الفظي  مون  س 
عُفََي ۡومَ النب  نب ال يامة، وقاب العونيف عون ابون ع واس قنلو :  عنَيُۡكش  َع 

عع   وونب حوون  ررووث األموور وت وودو األعاوواب، وكرووف  راوونب الاووري  ا َ س 
وكرووث األموور عيوو ، وكوولا رول اليووحاك وغووررت عوون ابوون ع وواس.  ورر  لووت كلوو  

 .(7) بن جعفر ابن جر ر
ومل  وولكر رمحووو  اهلل    السووواب ترموووز ن  السووور وموووا  شووو    لوووت مموووا ورر يف 

 التفاسر باللغة الروسية.
 

 (العين) األخطاء في ترجمة صفة

في ووا نر ووا  العوون هلل الوو  غلوو  بعووض املرتمجوون يف ترمجووة معووا ي ال ووا  
َۡٱوَ :  تعووا . قوواب عثاوواسن، برتمجووة معووىن قنلوو  تعووا  ِِ ب ِععك ََِۡلُۡكععمََِۡصعع َر 

ۡعُينِن ا ََف إِنَّك َ
 
وقواب: وانورب حلروم ربوت فإسوا سعتوين بوت. وارولا ( 11)ال نر:  بِأ

ۡعرِي :عثااسن، يف ترمجة معوىن قنلو  تعوا ترمج ا امليسي والعفيفي. وقاب 
ََت 

ۡعُينِن ا
 
:  ورد حتو  عيا تيوا. وارولا يف ترمجوة امليسوي والعفيفوي (71ال اور: ) بِأ

                                                 
 .1/503ابن كثر، تفسر ال رآ  العظيم، (7)
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  يا . و ستيتج من الرت الرتمجوا     اهلل بصور بالع وار وال  سوتيتج مي وا نر وا  
 العن هلل س حاس  وتعا .

في وا نر وا  العييوون هلل "لكنري: وقواب الروي  الفوون ا  يف شورح  لة وا  املوو
تعا  ح ي ة عل  ما  لي  ب  س حاس . ف د س   ال رآ  بلف  العون ميوافة نليو  

نوول  اهلل عليوو  مفوورري وجمانعووة وس  وو  السووية بإضووافت ا نليوو  مثيوواي وقوواب اليوون 
و لوت نور ح برسو  لوي  املورار  ( ارجو  الرويخا ): ن  ربرم لي  بورعنر. وسلم

فووإ   لووت عوونر ظوواار تعووا  اهلل عيوو . ولغووة العوورس جووا    نر ووا  عوون واحوودي
بووإفرار امليووا، وتثييتوو  ومجعوو  ءسووا  حووناب امليووا، نليوو . فووإ   ضووافنا الناحوود 
املتصل ن  مفرر  فوررورت، ون   ضوافنا ن  مجو  ظواارا  و ميوارا فاألحسون مجعو  

ۡرِي مراكلة للف  ك نل  سو حاس :
ۡعُينِن اََت 

 
وَ وك نلو : بِأ

 
ۡوا ََمَۡل ََأ نَّاَي ر 

 
َأ

ل ۡقن ا عاَل ُهعمَخ  ِمَّ ِمل عۡتََم  ََٓع  يۡعِدين ا
 
َٰٗمعاَأ نۡع 

 
. ون   ضوافنرت ن  اسوم مثوىن أ

دَۡفاألفصح يف لغت م مجع  ك نل :  ق  ۡتََف  غ  ا ََص  ونمنا  وا قل وا   قُلُوُبُكم 
برعيييا وسرالك بر د يا، وال  ف م مي   كفث  لت   عل  السام  قنب املترلم سرا

 .(7)"ل  وج  األرض عينسا كثري عل  وج  واحد واهلل  علمبرر ع

                                                 
 .12الفن ا ، شرح الع يدي الناس ية، ص (7)
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 األخطاء في ترجمة صفات الله الفعلية: السادس المبحث
 

 تمن  ال السية واجلااعة بر  اهلل اسوتنل علو  العورش كاوا  ليو  براالو  
بَُّكمََُإِنََّوجثل  ل نلو  تعوا :  َُٱَر  ِيٱَّللَّ ل عقَ ََّلَّ َٰتَِٱَخ  َٰو  عم  َٱوَ َلسَّ ۡرض 

 
َۡۡل

يَّامَ َِستَّةَِِفَ
 
ىََٰٱَُثمَََّأ ََۡست و  عۡرِشَ ٱََع   َُٱوقنلو : (51: عورا،)األ ۡلع  ِيٱَّللَّ ََّلَّ

عَ  َٰتَِٱَر ف  َٰو  م  ۡيََِلسَّ دَ َبِغ  م  ا ََع  ۡون ه  ىََٰٱَُثمَََّت ر  ََۡست و  ۡرِشَ ٱََع    .(0)الرعد: ۡلع 
و سوووتفار مي وووا مجيعوووا "قووواب الروووي  الفووون ا  يف شووورح  لة وووا  املووولكنري: 

اسوووتنا  اهلل علووو  عرشووو  علوو  موووا  ليووو  هثلووو ، وفي ووا الووورر علووو  مووون  ّوب  نر ووا 
اسووتنل علوو   :االسووتنا  برسوو  االسووتيث  وال  وور وفسوور العوورش برسوو  امللووت، ف وواب

 .(7)"العرش معيارت استن  عل  امللت وق ر غررت، والا باطل من وجنرت كثري
ىََٰٱَُثعمََّو موا قنلو  "وقاب ابن كثر يف تفسوررت:  ََۡسعت و  عۡرِشَ ٱََع     ۡلع 

فللياس يف الا امل اب م اال  كثوري جودا لوي  اولا منضو  بسو  ا ونمنوا سسولت 
يف الا امل اب ملاا السلث الصا  مالت واألو اعي والثنرد والليوأ بون سوعد 
والرووافعي و محوود ونسووحاب بوون راان وو  وغوورام موون  ئاووة املسوولان قوودعا وحوود ثا 

ييوث وال ترو ي  وال تع يول والظواار املت وارر وان نمراراا كاا جا   من غور تر
َ ن    اوووا  املرووو  ن ميفوووي عووون اهلل ال  رووو    شوووي  مووون ال ووو   َل عععۡيس 

ِمۡثلِععهَِ ءر ََۦك  ۡ ععِميعَُٱَو ُهععوَ ََش  بول األمور كاوا قوواب  (77)الرونرل:  ۡۡل ِصععيَُٱَلسَّ
األئاة مي م سعيم بن محار اخلزاعي شي  ال خارد قواب: مون شو   اهلل خبل و  كفور 

من جحد ما ونث اهلل ب  سفس  ف د كفر ولي  فياا ونث اهلل ب  سفسو  وال و 
                                                 

 .11الفن ا ، شرح الع يدي الناس ية، ص (7)
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رسوووونل  تروووو ي  فاوووون  ر وووو  هلل تعووووا  مووووا ورر  بوووو  ال ووووا  الصوووورىة واألا ووووار 
الصحيحة علو  النجو  الولد  ليو  هوثب اهلل وسفو  عون اهلل تعوا  الي وائا ف ود 

 .(7)"سلت س يل الدل
 وووورآ  الروووورم عوووون اوووولرت الع يوووودي ولروووون تغافوووول بعووووض املرتمجوووون ملعووووا ي ال

ىََٰٱَُثعمََّالصحيحة، وقاب نوابلنكن، يف ترمجوة معوىن قنلو  تعوا :  ََۡسعت و  ََع  
ۡرِشَ ٱ : مث جلو  علو  العورش. وقواب امليسوي والعفيفوي يف ترمجوة (57)الفرقا :  ۡلع 

ىََٰٱَُثمََّ معىن قنلو   ََۡسعت و  عۡرِشَ ٱََع   : مث جلو  علو  العورش. (3 ونس : ) ۡلع 
 تفسر ا لة ة من سنري السوجدي: تودب التصونرا  اإلسوثمية علو     وقاال يف

اهلل اارج املاري، ولللت لي  العرش مراسا  هلل. ونمنا ان  رمز ن  امللت واجلثلة 
 .(0)والعظاة وامد

واووولرت الرتمجوووة واووولا التفسووور  عارضوووا  موووا قالووو  العلاوووا  الر وووار يف معوووىن 
سوية واجلااعوة  تميون  لو اول ا": العثياون  االستنا . قاب الروي  حماود بون نوا

نقن. خلوبر  اهلل تعا  مستٍن عل  عرش  اسوتنا    ليو  هثلو  وال عارول اسوتنا  امل
. وقود ورر عون واالسوت رارعيودام؟ فاعيوارت العلون  االسوتنا فوإ  سورل : موا معوىن 

والراب   : األوب عث، والثا ي ارتف ، والثالأ نعد،السلث يف تفسررت  ربعة معا ٍ 
است ر. لرن )عث( و)ارتف ( و)نعد( معيااا واحد، و ما )است ر( ف ون يتلوث 
عي ووا. ورلوويل م يف  لووت  رتووا يف مجيوو  منارراووا يف اللغووة العربيووة مل توور  نال لوولا 

 .(3) املعىن ن ا كاس  متعد ة بو)عل (
                                                 

 .0/071ابن كثر، تفسر ال رآ  العظيم، (7)
 .1،  1/117لعفيفي، الرتمجة املفسري ملعا ي ال رآ  الررم باللغة الروسية، ع د السثب امليسي ومسية ا(0)
 .7/315،الناس يةابن عثيان،شرح الع يدي (3)
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 وصف اهلل بصفات ليست في الكتاب والسنة

رك وتعووا  بصووفا  مل تث وو  يف كتوواس قوود ونووث بعووض املرتمجوون ربيووا ت ووا
اهلل وسية س ي  نل  اهلل علي  وسولم. واولا موا يوالث ع يودي السولث الصوا  يف 
 مسووا  اهلل ونووفات . قوواب الرووي  حماوود بوون نووا  يف كتوواس ))ال ناعوود املثلوو  يف 

ال جموواب للع وول في ووا،  قيفيووةنووفا  اهلل و مسائوو  احلسووىن((: نووفا  اهلل تعووا  تن 
 تعا  من الصفا  نال ما رب الرتواس والسوية علو  ر نتو : نوفا  فث سث   هلل
يووة ال جموواب للع وول في ووا، فووث سث وو  هلل تعووا  موون الصووفا  نال مووا قيفاهلل تعووا  تن 

ال  ننوث اهلل "لرتاس والسية عل  ر نت . قاب اإلماب  محد رمح  اهلل تعوا :  رب  
، ال  تجوواو  ليوو  وسوولمنوول  اهلل عنال مبووا ونووث بوو  سفسوو   و ونووف  بوو  رسوونل  

 .(7)"ال رآ  واحلد أ
وقاب يف ترمجة  ، ر   هلل ال لا  س يف الرتمجة الرعر ة لرنمنفسري.  جند

َِٱَِمۡسِبقنل   قل   مة  بالرمحة.  اللد: بسم الرس لرَِّحيمَِٱَلرَِّنَٰمۡحٱَّللَّ
والا ال نب  عارض ع يدي  ال السية واجلااعة، وس ا ظ نر مثل الا اخل ر 

فظ ا. وتدب ءرج  ن  عدب تصنر املرتجم للع يدي الصحيحة وعدب عيا ت   
عل  نحة الا الت د ر مةا  األا ا  الفاحرة الناقعة يف ترمجت . واهلل 

 املستعا .
 تحريف بعض صفات اهلل تعالى

صوفا  الو  ترون  كاواال يف ال، بعض املرتمجن ملعا ي ال ورآ  الرورم حر  
، مي ووا اخلوودا  واملروور واالسووت زا . قالوو  بروانفووا يف حوواب وس صووا  يف حوواب آاوور

                                                 
 .015 /0من رسائل الدعني السلفية،  (7)
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َُٱترمجة معىن قنل  تعا :  : الورس  ورر نلوي م (75)ال  وري:  بِِهعمََۡي ۡسعت ۡهزِئََُّللَّ
اسووت زا ام. واروولا ترمج ووا امليسووي والعفيفووي. وقوواال يف ترمجووة معووىن قنلوو  تعووا : 

َََّٰفِقِععيَ ٱَإِن َٰععِدُعونَ َلُۡمن  َ ٱَيُخ  َٰععَو ُهععوَ َّللَّ : ن  (710اليسووا : ) ِدُعُهمَۡخ 
ف ن يوارعن  اهلل واون  عولهبم. وقواب عثاواسن، يف ترمجوة معوىن قنلو  تعوا : ااملي
 َي ۡمُكُرون ي ۡمُكرََُو  ُ َٱَو  : ومروروا و ب ول اهلل مرورام. وقواب (32األسفواب: ) ّللَّ

ۡيِديَإِنََّيف ترمجة معىن قنل  تعا :  تِيَ َك   متن.: ن   مرد (15ال لم: ) م 
وما الرت الرتمجوا  نال حتر وث لصوفا  الورس ت وارك وتعوا . وقواب الروي  
حماد بن نا  شارحا للرت الصفا : ون ا كاس  الصفة كااال يف حاب وس صوا 
يف حوواب مل تروون جووائزي يف حوو  اهلل وال ممتيعووة علوو  سوو يل اإلطووثب، وال تيفوو  

الوو  تروون  كاووواال  عيوو  سفيووا م ل وووا، بوول ال بوود مووون التفصوويل، فتجوون  يف احلووواب
ومتتي  يف احلاب ال  ترون  س صوا، و لوت كواملرر والريود واخلودا  ووناوا، ف ولرت 
الصووفا  ترووون  كاووواال ن ا كاسووو  يف م ابلوووة مووون  عووواملن  الفاعووول مبثل وووا، ألرتوووا 

رت مبثول فعلو   و  شود، وترون  دو حييةل تدب عل     فاعل ا قوارر علو  م ابلوة عو
رت احلووواب، ولووولا مل  ووولكراا اهلل تعوووا  مووون نوووفات  علووو  سووو يل س صوووا يف غووور اووول

اإلطوووووثب ونمنوووووا  كراوووووا يف م ابلوووووة مووووون  عاملنسووووو  ورسووووول  مبثل وووووا ك نلووووو  تعوووووا : 
 َي ۡمُكُرون ي ۡمُكعرََُو  ُ َٱَو  َُٱوَ َّللَّ عۡيََُّللَّ َِٰكعرِينَ ٱَخ  وقنلو :  (32)األسفواب:  ۡلم 
َۡۡيععٗداَي ِكيععُدونَ َإِنَُّهععم ِكيععد١٥َََُك 

 
أ ۡيععَو   (71-75)ال ووارب:  ١٦ٗداك 

ِينَ ٱوَ وقنلو : بُوا َََّلَّ ذَّ َٰتِن اأَِبَك  ن ۡست ۡدرُِجُهمَتَٰي  ِنََۡس  ۡيُثََم  ََح  ۡعل ُمونَ َل  ١٨٢ََي 
ۡمععِلَ

ُ
أ ۡيععِديَإِنَََّل ُهععۡمَ َو  تِععيَ َك  َإِنََّنلوو : قو  (713-710)األعوورا،:  ١٨٣َم 
َٰفِقِيَ ٱ َِٰدُعونَ َلُۡمن  َ ٱَيُخ  َِٰدُعُهمََۡو ُهوَ َّللَّ اوقنلو : ( 710)اليسوا :  َخ  َوإِنَّم 

ۡنَُ َُٱ١٤ََُمۡست ۡهزُِءونَ ََن  . ولولا مل  ولكر (75-71)ال  وري:  بِِهعمََۡي ۡست ۡهزِئََُّللَّ
عدََِۡخي ان ت عك ََيُرِيُدوا ََِإَون:اهلل  س  اا  من اواسنرت ف واب تعوا  ق  عانُوا ََف  َخ 
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َ ٱ ۡبُلََِمنَّللَّ نَ َق  ۡمك 
 
َُٱوَ َِمعۡنُهۡم ََف عأ لِعيمَ َّللَّ . (17)األسفواب:  ٧١َِكعيمَ حَ َع 

ف وواب فوورمرن مووي م ومل   وول فخووارتم أل  اخلياسووة ادعووة يف م وواب االئتاووا  واووي 
 .(7)نفة  ب م ل ا

 أخطاء أخرى في ترجمات الصفات
َُٱوَ  غل وو  بروانفووا يف ترمجووة نووفة ال صوور، وقالوو  يف قنلوو  تعووا : َّللَّ

ََِب ِصععُي َ دموو . وقالوو  يف قنلوو  تعووا : : واهلل ىفوو  ا(75آب عاوورا : ) ۡلعِب ععادَِٱب
 ََُٱو ََِب ِصععُي ََّللَّ : واهلل ىفوو  موون يدموو . وكووللت (02آب عاوورا : ) ۡلعِب ععادَِٱب

تُعِعزَُّنفة اإلعزا  واإل الب، وقال  يف قنل  تعوا :  ةغل   يف ترمج عنَو  َم 
آءَُ تُِذلََُّت ش  عنَو  عآُء ََم  : وتونقر مون تروا  وحتورب مون تروا . (01)آب عاورا :  ت ش 

َ ٱَف عإِنََّللت  ا ر  يف ترمجة معىن قنل  تعوا : وك ََّللَّ   لُۡمتَّقِعيَ ٱَُُيِعبُّ
وقالوو : و رضوو  الوورس عوون األبوورار. كاووا  ا وور  يف ترمجووة معووىن  (11عاوورا : )آب 

َقنلو   ل  ل ُِمُهمََُو  َُٱَيُك  ََّللَّ ل  ِۡهعمََۡي نُظعرََُو  وقالو : وال  (11)آب عاورا : إَِّل 
اليظر. واوولرت الرتمجووة ليسوو  نوورىة، وال بووفوو  نلووي م  تنجوو  نلووي م الوورس وال  لت

 ف ووم ال ووارئ مي ووا    اهلل ونووث سفسوو  بصووفة الرووثب. موو   سوو  جيووا علوو  كوول 
 مسلم     ث   هلل الرت الصفة اجلليلة.

دَرَِإَونَۡقاب اهلل تعا : ح 
 
ِنَ َأ ار كَ ٱَلُۡمۡشِكِيَ ٱَم  ِجۡرهََُۡست ج 

 
َََٰف أ ّتَّ َح 

عَ  َٰمَ َي ۡسم  ل  َِٱَك  َّمَ وقاب تعا :  (1التنبة: ) ّللَّ َك  َُٱَو  َََّٰللَّ  ت ۡكلِيٗماَُموس 
 .(711اليسا : )

و سووتفار موون "وقوواب الرووي  الفوون ا  يف شوورح  لوولرت ال ووا  ومووا  شوو   ا: 
جماوووون  ال ووووا  الوووو  سوووواق ا املتلووووث نر ووووا  الرووووثب هلل وموووولاا  اوووول السووووية 

مننوووون، بووووالرثب واجلااعووووة نر ووووا  مووووا رب عليوووو  الرتوووواس والسووووية موووون    اهلل 
                                                 

 . 037-0/031من رسائل الدعني السلفية، (7)
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عليووة فوكثموو  سوو حاس  موون نووفات  اللاتيووة ل ياموو  بوو  واتصوواف  بوو ، وموون نووفات  ال
شوا  مبوا شوا  ومل  وزب مترلاوا وال  ثالناقعة مبريةت  وقدرتو . فيوترلم ن ا شوا  كيو

 زاب مترلاا ألس  مل  زب وال  زاب كامث والروثب مون نوفا  الراواب، وأل  اهلل 
 .(7)نل  اهلل علي  وسلم"ل  ونث ب  سفس  وونف  ب  رسن 

وغلوو  بعووض املرتمجوون يف ترمجووة نووفة األاوول، وقوواب عثاوواسن، يف ترمجووة 
ُهمَۡمعووىن قنلوو  تعووا :  ععذ  خ 

 
ةََٗف أ ۡخععذ 

 
ابِي ععةًََأ هبم عوولابا  : وعوول  (72احلاقووة: )رَّ

هَُ  ا بروانفا. وقاب نابلنكن، يف ترمجة معىن قنل  تشد دا . وكلا ترمج ذ  خ 
 
َف أ

َُٱ ةَِٱَال َن كَ َّللَّ ََٰٓٱوَ َٓأۡلِخر  ول 
ُ
: و عدمو  اهلل يف الودسيا والاوري (05اليا عوا : ) َۡۡل

العلاس. وكللت  ا ور املرتمجون  يف ترمجوة نوفة  واإلعداب يف اللغة الروسية  عين
ََإِنََّال  ش، وقاب عثااسن، يف قنلو  تعوا :  ب ِك ََب ۡطش  ِديدَ َر  الوربوج: ) ل ش 

ب نووابلنكن، يف ترمجووة معووىن اوولرت ال ووة: ن  : ن  عوولاس ربووت لروود د. وقووا(70
. وكوولا ترمج ووا كراتررنفسووري. وقالوو  بروانفووا يف ترمجت ووا لوولرت ةقووني ربووت ملتييوو

وور ي(، وجووا  يربووت لروود د ةا ماووزا ل    م  نال ووة:  . واسووتخدم  الرلاووة الروسووية )ت يس 
يف معجم اللغة الروسية  س   راي مرك ة مون ارو تن  و حد ودتن. ولولرت الرلاوة 

.وبعوض الرتمجووا  املولكنري تفسوور معووا ي (0) سو  شووي   يوغ  و  وورب دمعوىن جمووا  
ال ووا ، ولريوو  ال  سووتيتج مي ووا    اهلل ونووث سفسوو  بصووف  األاوول والوو  ش، 

 وبعي ا ليس  نحيحة متاما .
َُهوَ َۥإِنَّهَُار وق  يف ترمجوة نوابلنكن، ملعوىن قنلو  تعوا :آواياك ا ر 

ُيعِيدََُُيۡبِدئَُ حيأ قاب: وان   د  و  يد. والا اخل ر الفاحش  (73 )الربوج: َو 
ال ورآ  باللغوة الروسوية  معوا ي غر معىن ال ة الررعة متاما  و دب عل     ترمجا  

                                                 
 .77الفن ا ، شرح الع يدي الناس ية، ص (7)
 .157وسية، ص وجنقن،،معجم اللغة الر (0)
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 حتتاج ن  حتر ر كامل.
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األخطاء في المسائل المتعلقة باإليمان : السابع المبحث
 بالمالئكة

 

 األخطاء في وصف خزنة النار
ععاسووراا ل نلوو  تعووا : قالوو  بروانفووا يف تف ل ۡيه  ةَ َع  ععَتِۡسععع   ع ش  

 ا  روووعر اإلسسوووا  تالووو  بناسووو  احلوووناسثلووون  ع: اوووم املثئروووة الووول ن (32املووودرر:)
.وليوو  شووعرد موون   وون جووا   املرتمجووة هبوولا التفسوور الغر ووا اخلوواط  (7)بالعووامل

الووووولد  عوووووارض تفاسووووور السووووولث الصوووووا  والع يووووودي الصوووووحيحة. وقووووواب الروووووي  
ا تفسوررت: السوعدد يف ل ۡيه  ةَ َع  عَتِۡسع  مون املثئروة ازسوة لوا، غوث  ع ش  

 .(0)شدار، ال  عصن  اهلل ما  مرام، و فعلن  ما  تمرو 
 

 األخطاء في وصف هاروت وماروت
َٓقال  بروانفا يف تفسراا ل نلو  تعوا :  عا نعزِل ََو م 

ُ
ََأ عۡيَِٱََع   ل ك  َلۡم 

َُٰروت ََبِب ابِل َ َُٰروت  ََه  م  : تساية اوارو  وموارو  بوامللرن مون (720ي: ال  ور ) و 
اموا ، ويف احل ي ووة كاسووا موون  سوواس عوار ن ب ابوول. وقوود تفنقووا يف علوونب حيووارهتم 

ا ا ووونري اووولرت العلووونب ن ا تعلا وووا الرفوووري امووواسن. وماتوووا نووواحلن املختلفوووة وبيي ووو
 عوووا إلووو  السوووحر. ويف اإلسووورائيليا   وووا امللروووا  العانووويا  اتبو حل  اوووا قنم اوووا 

 .(3)رجلن. وكلا قاب اليصارل املت دمن الالر نا  وعنق ا بالتعلي  من 
                                                 

 .0013،  121انفا، الرتمجة املفسري ملعا ي ال رآ  باللغة الروسية، صرو ب( 7)
 .132السعدد، تيسر الررم الرمحن، ص ( 0)
 .11،  117-111بروانفا، الرتمجة املفسري ملعا ي ال رآ  باللغة الروسية، ص(3)
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وقود ااتلوث املفسورو  يف معوىن كلاووة امللرون يف ال وة املولكنري، والظوواار 
ات وو  " رتاوا كاسوا ملرون واوولا اون الصوحيح. وقواب الرووي  السوعدد يف تفسوررت: 

ابول مون  رض العوراب، الي نر السوحر الولد  سوزب علو  امللرون الروائين بوررض ب
عا سزب علي اا السوحر امتحاسوا  وابوتث   مون اهلل لع واررت فيعلاوارتم السوحر.  َو م 

انَِ ل ِم  دَ َِمنََُۡيع  ح 
 
َََٰأ عّتَّ َٓ يصوحارت و ح  ُقعول  عاَي  ۡعنََُإِنَّم  ََفِۡتن عةرَََن  َف عل 

 د: ال تووتعلم السووحر فإسوو  كفوور، فيي ياسوو  عوون السووحر ويرباسوو  عوون  ت ۡكُفععۡر َ
 .(7)"مرت ت 

ال رآ      عتاد عل  التفاسر الصحيحة الراجحة  و ي غي للارتجم ملعا ي
 وال  رتفي بلكر التفاسر املرجنحة، واهلل  علم.

اوور وقوو  يف ترمجووة ملعووىن اوولرت ال ووة للربوفيسوونر عثاوواسن، آوايوواك ا وور 
قاب: وما اارو  ومارو  بيوار ن بو  مون  حود نال بوإ   اهلل. واولا غلو ، وقود 

ا: قواب تعوا  ِينَ  د السوحري  ُهمَو م  آر  دَ َِمنََۡۦبِهََِبِض  ح 
 
ََأ َبِعإِۡذنََِإِلَّ

ِ َٱ   رج  ن  الس ن. رتولعل س ا ظ نر  ا ا  مثل الَّللَّ
 

                                                 
 .10السعدد، تيسر الررم الرمحن، ص(7)
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 األخطاء في وصف أحوال يوم القيامةثامن: ال المبحث
 

ن  ال ارئ لرتمجا  معا ي ال رآ  باللغة الروسية  رّن  فرري ااطةة عن 
 يامة، و رج  س ا  لت ن  الع ارا  الغر  ة يف بعض الرتمجا . حناب  نب ال 

ۡرُضَٱَُزلۡزِل ععتََِإِذ اقامو  بروانفووا برتمجوة قنلوو  تعوا : 
 
ععاَۡۡل ال ه   زِلۡز 

وقالوو : ن ا ااتلجوو  األرض ااتثجووا، واسووتخدم  الرلاووة الروسووية  (7الزلزلووة:)
يياا( ال  اي ان ثح طن. والا ا ر لغند فا  حش!)ك نسو ف نل س 
ۡرُضَٱَو ُُحِل ععتَِوقوواب كراتررنفسووري يف ترمجووة معووىن قنلوو  تعووا : 

 
َۡۡل

ب اُلَٱوَ  ت اَۡۡلِ ةََٗف ُدكَّ ةََٗد كَّ َِٰحد  : وجن  األرض واجل اب فدكتا ركوة (71)احلاقة:  و 
واحوووودي. واوووولرت الرتمجووووة تعووووارض مووووا قيوووول يف كتووووا التفسوووور، وقوووود قوووواب الرووووي  

ۡرُضَٱَو ُُحِل تَِ السوعدد:
 
بَ ٱوَ َۡۡل ت اَاُلَۡۡلِ عةََٗف ُدكَّ ةََٗد كَّ َِٰحعد   د فتتو   و 

بووواألرض، وسسوووف  علي وووا، فروووا  اجلايووو  قاعوووا  وال ووو اجل ووواب، واضووواحل ، 
 .(7)نفصفا، ال ترل في ا عنجا وال  متا، الا ما  صي  باألرض وما علي ا

ت ُكعععونَُوقالووو  بروانفوووا يف ترمجوووة معوووىن قنلووو  تعوووا : ب عععاُلَٱَو  َۡۡلِ
نُفعوِشَٱَۡلعِۡهنَِٱكَ  مون الع ون. وال    و   عوشٍ : وتعلو  اجل واب ك(5ال ارعوة: ) لۡم 

ن كيووووث تعلّوووو  اجل وووواب  وووونب ال يامووووة؟ واوووولرت الرتمجووووة ليسووووو   لل ووووارئ نال الووووتر
نحيحة، ومل  لكر يف الرتواس والسوية    اجل واب ترون  معل وة  ونب ال ياموة. بول 

ب اُلَٱَِإَوذ ايف تفسر قنل  تعوا :  قاب الري  السعدد ِ ۡتََۡۡلِ )الترون ر:  ُسعي 

 د نار  كثي ا  م يث ، مث نار  كالع ن امليفنش. مث تغر  ونار  ا وا   (3

                                                 
 .171-171 الرمحن، صالسعدد، تيسر الررم(7)



 47 

 .(7)مي ثا ، و   ل  عن  ماكي ا
ۡرُُجععونَ َي ععۡومَ وقالوو  بروانفووا يف ترمجووة معووىن قنلوو  تعووا :  َِمععنَ ََي 

اثَِٱ ۡجد 
 
اٗعََۡۡل نَُّهمََِِۡس 

 
أ َََٰك  رجون  :  ونب ي(13)املعوارج:  يُوفُِضونَ َنُُصبَ َإِل 

من األجداث سراعا و سوعن  ن  مروا  الصوثي. و ف وم مون ترمجت وا  سو   رون  
  نب ال يامة مرا  للصثي. والرت الرتمجة اخلاطةة تعارض  قناب السلث الصا .

ۡرُُجونَ َي ۡومَ  وقاب ابن كثر: اثَِٱَِمنَ ََي  ۡجعد 
 
اٗعََۡۡل نَُّهمََِِۡس 

 
عأ َََٰك  َإِل 

ل  ونر ن ا رعواام الورس ت وارك وتعوا  ملنقوث   نمون  مون ا يُوفُِضونَ َنُُصبَ 
احلسوواس  ي يوون  سووراعا كووررتم ن  سصووا  نفيوون ، قوواب  بوون العاليووة وىوو  بوون 

وون  سا ))ن  غا ووة  سووعن  نلي ووا، وقوود قوور  اجلا وونر  : ي كثوور بفووتح اليوون   ((اص 
بيم  "اص  س  "ونسرا  الصار وان مصدر مبعىن امليصنس، وقر  احلسن ال صرد 

كاوووا كووواسنا يف -صوووار واووون الصووويم  د كوووررتم يف نسوووراع م ن  املنقوووث اليووون  وال
 نفيووون    تووودرو     وووم  سوووتلا   وب.  -ن  اليصوووا ن ا عوووا ينرت  رولووون  الووودسيا 

واووولا مووورود عووون جمااووود وىووو  بووون  ي كثووور ومسووولم ال  ووون وقتووواري واليوووحاك 
 .(0)والربي  بن  س  و ي نا  وعانم بن هبدلة وابن   د وغرام

ئِععذَ َلُنَََّ َ ل تُۡسععَُثععمََّ لوو  بروانفووا يف ترمجووة معووىن قنلوو قاو  ععنََِي ۡوم  َع 
:  نمةول لتسورلن عون اللولا  افرموة. وقواب نوابلنكن، يف (1التروارر: ) ۡلَّعِيمَِٱ

ترمجت  للرت ال ة:  نمةل لتسرلن عن ح رم للر نا . و ف م من الرتمجة األو  
و ف م من الثاسية  س  سن،  سرب    الع د سن،  سرب عن اليعم افرمة ف  ، 
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عوون الوويعم ن ا  ح  ووا. وليسوو  ااتووا  الرتمجتووا  رقي توون، بوول سوون،  سوورب اهلل 
 ع اررت عن كل سعاة  ع اام يف الدسيا ولن مل   ر ب الع د نال املا  والتار.

ئِذَ َلُنَََّ َ ل تُۡسََُثمََّ وقاب الري  السعدد يف قنل  تعا : نََِي ۡوم  َع 
تيعاتم ب  يف رار الدسيا، ال قاتم بررررت، و ر تم ح  اهلل  اللد ۡلَّعِيمَِٱ

في ، ومل تستعيينا ب  عل  معاني ، فييعارم سعياا   عل  مي  و فيل.  ب 
اغرترمت ب ، ومل ت نمنا بررررت؟ بل رمبا استعيتم ب  عل  املعاني، فيعاق رم عل  

 .(7) لت
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 األخطاء في وصف الجنة والنارتاسع: ال المبحث
 ء المتعلقة باإليمان بعذاب القبراألخطا

ۡسععُبهَُقاموو  بروانفووا برتمجووة قنلوو  تعووا :  ععنَُّمَ َۥف ح  ه  ََج  ِععۡسس  ۡل  َو 
ادَُٱ رت ج يم ف ة  مثنل األمونا . و سوتيتج  وقال : ن  جزا (021ال  وري: ) لِۡمه 

بعد منت   دال اليار، والا يالث ع يدي  (7)من الرت الرتمجة اخلاطةة    الفاجر
واجلااعة، أل  ال وا  ال رآسيوة واألحار وأ الصوحيحة تودب علو       ال السية

األموونا  يف الوورب ا، وال وورب  وب ميووا ب الاووري، فووإ  جنووا الع وود موون علابوو ، فاووا 
 بعدرت   سر مي ، ون  مل  يج مي ، فاا بعدرت  شد مي .

قوواب اإلموواب األشووعرد: وممووا   وون عوولاس الرووافر ن يف ال  وونر قوونب اهلل عووز 
اَُيۡعر ُضونَ َارَُۡلََّٱوجول:  ل ۡيه  اَع  ا ََُغعُدو ٗ ِشعي ٗ ي عۡومَ َو ع  ةَُٱَت ُقعومََُو  عاع  َلسَّ
ۡدِخلُععٓوا َ

 
ععۡونَ َء ال ََأ ععدَََّفِرۡع  ش 

 
ابَِٱَأ ععذ  فجعول عولاهبم  ونب ت وونب ( 11)غوافر: ۡلع 

ُبُهمقواب: و غدوا وعرويا ،  (0)الساعة بعد عرض م عل  اليار يف الدسيا ِ ذ  عُنع  َس 
ت ۡيَِ ععرَّ دُّونَ َُثععمََّ، مووري بالسوويث ومووري قووي ق وونرام، (727التنبووة: ) مَّ َََٰيُععر  َإِل 
َ اب  ذ  ِظيمَ َع   .(3)الاريغلي  يف   ع 

و  كووور عووولاس ال ووورب وسعياووو  يف  حار وووأ س ن وووة كثوووري، مي وووا حووود أ  ي 
عن وا بواهلل مون عولاس ال ورب. )ار ري قاب: قاب رسنب اهلل نل  اهلل علي  وسلم: 

عون وا بوواهلل مون فتيووة املسوويح الودجاب. عوون وا بوواهلل عون وا بوواهلل مون عوولاس ال وورب. 
                                                 

 .والفاجر بعد املن  حت  املريةة )اللجية العلاية((7)
 .يف الرب ا )اللجية العلاية((0)
 .711صاألشعرد، اإلباسة عن  ننب الد اسة، (3)
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 .(7). روارت مسلم(من فتية افيا واملاا 
ال ورآ  الرورم ءفو  اولرت الع يودي السولياة  ملعوا ياملورتجم   عتينوجيا    
 الفاحرة. وال حنب وال قني نال باهلل العظيم. برا ائ وال  يل ال را  

 

 ةفي ترجمة عبارة أصحاب المشأم األخطاء
ِينَ ٱوَ قام  بروانفا برتمجوة معوىن قنلو  تعوا : ُروا َََّلَّ ف  َٰتِن اأَِبَك  َُهمََۡتَٰي 

َُٰبَ ۡصح 
 
ۡشعٱَأ ةَِ َ لۡم  وقالو : والول ن كفوروا بت اتيوا اوم  سورتىن   (77ال لود: ) م 

تو  لولرت ال وة: والول ن كفوروا بت اتيوا مجعل  الرااب. وقواب كراتررنفسوري يف تر 
الرتمجوة األو     الرفوار  سورتىن   ونب ال ياموة، ام ملنك الروااب. و ف وم مون 
كوود موووا  زعاووو  ت يووة  رتوووم امللووونك يف اليووار، واوووي تسو ىن لووم  لوووت! و ف ووم مووون الثا

 اجل لة من معت داهتم ال اطلة بر  الري ا  ملت اليار و س  ال  علس في ا.
َوقوود قوواب اهلل تعووا : ََُل  ععَتَّ ععۡنُهمََُۡيف   ُمۡبلُِسععونَ َفِيععهََِو ُهععمََۡع 

َ وقواب: (15)الزاور،: ععۡلََلَّ ۡع  عععَ ََت  َِٱَم  ًَٰهععاَّللَّ ععرَ َإِل  ت ۡقُعععدَ َء اخ  ععۡذُموٗماَف  َم 
ۡعععُذوٗلَ . والرفوووار ال  سووورتىن  يف اليوووار، بووول اوووم مووولمنمن  (00)اإلسووورا : َّمَّ

  لولن  يف العلاس. سسرب اهلل  ال جيعليا مي م!
 

 األخطاء في ترجمة كلمة الساهرة
ََُِهعععمَف عععإِذ اقنلوو  تعووا : ااتلووث املرتمجوون  يف معووىن ةَِٱب عععاهِر   لسَّ

ووووّ ار ن  األبوووود. ف، (71)اليا عوووا : رووووللت يف ترمجووووة  ف الوووو  بروانفووووا: فووووإ ا اووووم س 
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كراتررنفسري، وليس  الرت الرتمجة نحيحة. وقاب نابلنكن،: فإ ا ام يف 
السووووااري  د اليووووار السووووااري. و عووووم    السووووااري موووون  مسووووا  اليووووار، واوووولا ال وووونب 

 األقناب ال ن ة يف معىن الرت ال ة.ضعيث  عارض 
ََُِهمَف إِذ اقاب ابن كثر يف قنل  تعا :  ةَِٱب عاهِر  قواب ابون ع واس:  لسَّ

السااري األرض كل ا، وكلا قاب سعيد بن ج ر وقتاري و بن نا ، وقاب عررمة 
واحلسن واليحاك وابن   د: السااري وج  األرض. وقاب جمااد: كواسنا برسوفل ا 

  عثاوووا، قووواب والسوووااري املروووا  املسوووتند، وقووواب الثووونرد: السوووااري فووورارجنا ن 
، وقوواب عثاووا  بوون  ي العاترووة: السووااري  رض بيوو  امل وودس، وقوواب ب رض الرووا

سوووا بيووو  امل ووودس، وقووواب قتووواري   يوووا : اواوووا بووون مي ووو : السوووااري ج ووول ن  ج
 .(7)السااري ج يم، والرت  قناب غر  ة، والصحيح  رتا األرض ووج  ا األعل 

 

 األخطاء في وصف عذاب النار
ِينَ ٱوَ قال  بروانفوا يف تفسور قنلو  تعوا : ۡهعدَ َي نُقُضعونَ ََّلَّ َِٱَع  َّللَّ

َٰقِهََِب ۡعدََِِمنَ  ُعونَ َۦِميث  ي ۡقط  ََٓو  ا رَ َم  م 
 
َُٱَأ نَۦَٓبِهََِّللَّ

 
ل ََأ ُيۡفِسُدونَ َيُوص  َِفََو 

ۡرِضَٱ
 
َٰٓئِععك ََۡۡل ل  و 

ُ
ل ُهععمََۡللَّۡعن ععةَُٱَل ُهععمََُأ ارَِٱَُسععوٓءََُو  : ن ا كووا  (05الرعود: ) َلَّ

 سووووع  ن  الوووويعم الروحاسيووووة ف وووون  صووووعد ن  رار اليوووونر، ون ا كووووا  ال   اإلسسووووا
 عرت، نال باليعم املار ة فسن،  يحل م  ل اس  املارد ألس  مل  سوت       يوز  
اوووولا الل وووواس. و روووون  اوثلوووو  متملووووا و عوووودب يف آاوووور األموووور. واوووولرت اووووي اللعيووووة 

د  اإلسسوووا   يحووول ف ووون ال  رووون  شخصوووية و رووو ا امسووو  مووون  األبد وووة، ون ا بووو
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 .(7)كتاس احلياي، والا  ان، شي  عل  اإلسسا 
اوقالو  يف تفسوراا ل نلو  تعوا :  ل ۡقن عاَو م  َٰتَِٱَخ  َٰو  عم  َٱوَ َلسَّ ۡرض 

 
َۡۡل

ا ََٓو م  ا ََب ۡين ُهم  ََِإِلَّ َ ٱب ِ : الروافر املربونط ن  املار وة سون،  يحول (15)احلجور: ۡۡل ق 
   ووووونب ال ياموووووة اووووون سووووواعة  : ن.وقالووووو  يف  املنضووووو  سفسووووو(0)ب ن  األبووووودو عووووود

 االوثب.
ي ُقوُلَوقال  يف تفسر قنل  تعا : ِينَ ٱَو  ُنٓوا َََّلَّ ٓءََِء ام  َُٰٓؤل  ه 

 
ِيعنَ ٱَأ ََّلَّ

ُموا َ ۡقس 
 
ََِأ َِٱب ۡهدَ َّللَّ َٰنِِهمََۡج  يۡم 

 
ع ُكۡمَ َإِنَُّهمََۡأ ۡتََل م  بِط  َٰلُُهمََۡح  ۡعم 

 
ۡصب ُحوا ََأ

 
َف أ

َِِٰسِينَ  ال رآسيوة برلاوة ااسور ن. وال  ال وا  ر مون:  يت وي عود(53املائدي: ) خ 
شت    امل صنر من اخلساري ان اخلساري الروحاسية. والرت ال ة اي رليل قاط  

 .(3)فياا ق ل ا  عل  نحة تفسرد، أل  اخلساري املار ة  كر 
س يف اليوووار رئ لوولرت الرتمجوووة املفسووري فروووري فاسوودي عووون العوولااو رووّن  ال ووو

و نقن بر  العلاس  رن  للوروح ف و  و سو  يف احل ي وة اإلعوداب واالووثب. واولا 
 عوووارض الع يووودي اإلسوووثمية الصوووحيحة، أل  العووولاس  ووونب ال ياموووة  رووون  علووو  

 ال د  والروح، و ال اليار ال عنتن  وال  عدمن ، اثفا ملا  زعا  بعض الياس.
بووّن معووار الوويف  عيوود املوون ، ومعووار وقوواب ابوون  ي العووز احليفووي: وال وورآ  

ال ووود  عيووود ال ياموووة الروووربل يف غووور منضووو . واوووتال   يرووورو  ال ياموووة الروووربل، 
و يرورو  معووار األبودا ، و  وونب مون   وونب موي م: نسوو  مل يورب بوو  نال حماود نوول  
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اهلل علي  وسلم عل  طر   التخيل! والا كلس، فإ  ال يامة الرربل اي معروفة 
مووون آرب ن  سووونح، ن  نبوووراايم ومنسووو  وعيسووو  وغووورام علوووي م عيووود األس يوووا ، 

َۡهبُِطعوا َٱَق عال َالسوثب، وقود  اورب اهلل هبوا مون حون  او   آرب، ف واب تعوا :
ََب ۡعُضُكمَۡ ر ََِۡل ۡعض  ُدو  ل ُكمََۡع  ۡرِضَٱَِفََو 

 
َرَۡۡل ر  َٰعَ َُمۡست ق  ت  َََٰو م   ِحعيَ َإِل 

عاَق ال َ (01األعورا،: ) ۡي عۡونَ َفِيه  عاو فَََِت  عاَت ُموتُعونَ َيه  ِمۡنه   َُتۡر ُجعونَ َو 
 (7).(05األعرا،: )

وال وووا  الدالووووة علووو     األموووونا    عثوووون  بربووودارتم و   العوووولاس  روووون  
َ لل ود  كاووا  رون  للووروح كثوري جوودا ، مي وا قنلوو  تعوا : ععث ٗلََۡل  ععاَو َض  ب  َم 

ن ِسَ  هََُو  ۡلق  نَق ال َََۥ خ  َٰمَ ٱَيُۡحََِم  ِهَ َۡلعِظ  عاَقُعۡل٧٨َََر ِميمَرَو  ِيَٓٱَُُيۡيِيه  ََّلَّ
َٓ ا ه 
 
أ نش 
 
ل ََأ وَّ

 
عرَّ   ََأ ِيعنَ ٱَإِنََّوقنلو : (17-11) و :  م  عُروا َََّلَّ ف  َٰتِن عاأَِبَك  َتَٰي 
َ وۡف  اَن اٗراَنُۡصلِيِهمََۡس  ۡتََُُكَّم  َُٰهمََُۡجلُوُدُهمَن ِضج  ۡلن  عاَُجلُعوًداَب دَّ ۡي ه  َغ 
اب  َٱََِّل ُذوقُوا َ  .(51اليسا :) ۡلع ذ 

 

 ي وصف الجنةاألخطاء ف
ارُِعٓوا َ۞ قام  بروانفوا برتمجوة معوىن قنلو  تعوا : َََٰو س  ۡغفِر   ََإِل  ِنَم  َم 

ب ُِكمَۡ نَّعةَ َرَّ اَو ج  ۡرُضعه  َُٰتَٱَع  َٰو  عم  ۡرُضَٱوَ َلسَّ
 
ۡتََۡۡل ِععدَّ

ُ
)آب  لِۡلُمتَّقِعيَ َأ

وقال : وسوارعنا ن  مغفوري مون ربروم وجيوة سوعت ا كسوعة السوانا   (733عارا :
عثاوواسن، يف ترمجتوو  لوولرت ال ووة: وسووارعنا ن  مغفووري موون ربرووم واألرض. وقوواب 
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 وجية متسعة يف السانا  واألرض.
كوووود الرتمجووووة الثاسيووووة قوووونب الرفووووار الوووول ن ال  تميوووون  بال عووووأ واليروووونر ت وت

و زعاون     اجليووة واليووار يف األرض، واوولا االعت ووار كفوور بووناح،  عا سووا اهلل ميوو ! 
ل  عرون استخثنو ا مون الرتمجوة حوق ال   و  اليتائج ا بوجيا  ال  يد عن ال ا
 ال ارئ لا يف ضثب.

و ما ترمجة بروانفا فويف م مي وا    سوعة اجليوة كسوعة السوانا  واألرض، 
ول وود حتجوور  املرتمجووة واسووعا، فووإ  اجليووة عرضوو ا السووانا  واألرض، ون ا كووا   

 كللت فريث ب نلا؟
 

 األخطاء في وصف النعيم في الجنة
للرتمجة املفسري لربوانفا فرري ااطةة عن سعويم اجليوة و ونقن  رّن  ال ارئ 

برسوووو  سعوووويم روحووووا ي ف وووو ، أل  املرتمجووووة رعوووو  ن  اوووولا االعت ووووار يف كثوووور موووون 
َِٰكثِععيَ املناضوو . وقالوو  يف تفسوور قنلوو  تعووا : ب ععٗداَفِيععهََِمَّ

 
: (3الر ووث: )أ

برعاووالم  واألجوور املوولكنر اوون حالووة سفسووية وسعوويم روحووا ي  اسووتح    اوول اجليووة
 .(7)الصاحلة

َٰٓئِعععك َوقالوو  يف تفسوور قنلووو  تعووا : ل  و 
ُ
ۡعلُعععومرََرِۡز َرَل ُهعععمََۡأ ٤١ََمَّ

َٰكِععهَُ : والظوواار    الفناكوو  اووي الثاووار واووي حالووة سفسووية (10-17فا :ا)الصووف و 
 .(0)عل  س يل اما 

ث ُلَوقال  يف تفسور قنلو  تعوا : َ ٱَوُِععدَ َلَّعِّتَٱَۡۡل نَّةِٱَمَّ  لُۡمتَُّقعون 
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: وال  ف م الا نال علو  سو يل اموا ، واولرت األشوربة تتلول  هبوا الويف  (75)حماد: 
 .(7)وتتحسن هبا احلياي بصنري عامة

واووولرت التفاسووور تعوووارض ع يووودي  اووول السوووية واجلااعوووة الووول ن ال  صووورفن  
ل ود  والوروح مجيعوا ، لاليصونص عون ظااراوا و تميون  بور  اليعويم يف اجليوة  رون  

 ت يف الرتاس والسية كثري.واألرلة عل   ل
ُطوُفَقاب اهلل تعوا : ل ۡيِهمََۡي  َٰنَرَع  ونَ َوِۡلع   ُ ۡكو ابَ ١٧َََّمُّ علَّ

 
َبِعأ

ب ارِيقَ 
 
أ ََو  س 

ۡ
أ ك  ِنَو  عِعيَ َم  ١٨َََمَّ ُعونَ َلَّ عدَّ عاَيُص  ۡنه  ََع  ل  ١٩ََيُنِفُعونَ َو 

ة َ َِٰكه  ف  اَو  ِمَّ ونَ َم  ُ يَّ ت خ  ۡم٢٠َََِي  ۡل  ۡي ََو  اَط  ِمَّ َِععيَرَو ُحعورَ ٢١ََونَ ي ۡشت هََُم 
َٰل٢٢ََِ ۡمث 

 
أ ۡؤلُوَ ٱَك 

ۡكُنونَِٱَللُّ . ونوح يف حود أ جوابر (03-71الناقعة: ) ٢٣َلۡم 
 ركول  اول اجليوة في وا، و روربن ، وال )   رسنب اهلل نل  اهلل علي  وسلم قاب: 

 تغنطووووون ، وال عتخ ووووون ، وال   نلووووون ، ولرووووون طعوووووام م  لوووووت جروووووا  كرشوووووح 
 .(0)مسلم . روارت(التر ر، كاا  ل ان  اليف املست،  ل ان  التس يح و 
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 األخطاء المتعلقة بالوالء والبراء:شراالع المبحث
 

َ قامو  بروانفوا برتمجوة قنلو  تعوا : ِععدََُلَّ
َِٱبِععَيُۡؤِمُنععونَ َق ۡوٗمععاََت  َّللَّ

آدُّونَ َٓأۡلِخرَِٱََّۡل ۡومَِٱوَ  نََۡيُو  عآدَََّم  َ ٱَح  ََُّللَّ ر ُسعول  : ال وقالو  (00امارلوة: ) ۥو 
 د فيان آمن باهلل والينب الار قنما ىارو  اهلل ورسنل . وتغر معىن الرت ال ة 

    سوتفيد املعوىن الصوحيح لة وة مون بس ا غل  املرتمجوة، وال  سوت ي  ال وارئ 
َ . وقوواب الرووي  السووعدد يف تفسوور اوولرت ال ووة:   وونب تعووا :اوولرت الرتمجووة َلَّ

ِععدَُ
َِٱبِععَيُۡؤِمُنععونَ َق ۡوٗمععاََت  آدُّونَ َٓأۡلِخععرَِٱََّۡل ععۡومَِٱوَ َّللَّ ععنََۡيُععو  ععآدَََّم  َ ٱَح  َّللَّ

َُ ر ُسول   د ال جيتا  الا والا، فوث  رون  الع ود متميوا  بواهلل واليونب الاور  ۥو 
كا  عامث عل  م تي  نعاس  ولنا م ، من حم ة من قاب باإلعوا    ن ا ح ي ة، نال

ا   قورس اليواس نليو . اولا اون ومناالت ، وبغض من مل   م بو ، ومعاراتو ، ولون كو
 .(7)احل ي ة، اللد وجد  مثرت ، وامل صنر مي  عل اإلعا  

  اولا اخل ور عفوند، واهلل  علوم. وايواك ا ور آاور  ودب علو  نوقود قيول 
   ع يوودي املرتمجوووة يف الووونال  والوووربا  ميحرفووة باطلوووة. قالووو  بروانفوووا يف تفسوووراا 

ه ا۞ ل نلو  تعوا : يُّ
 
أ َٰٓ ِينَ ٱَي  ُنوا َءَ ََّلَّ ََام  ىََٰٓٱوَ ََّۡل ُهعودَ ٱَت تَِّخعُذوا ََل  َٰعر  َۡلَّص 

ۡوَِّل آء  َ
 
ۡوَِّل آءََُب ۡعُضُهمََۡأ

 
َ َأ نَب ۡعض  َُّهمَو م  ل ت و  ِنُكمََۡي  َ ٱَإِنَََِّمۡنُهۡم ََۥف إِنَّهََُم  َّللَّ

َ ۡهِديَل  ۡومَ ٱَي  َٰلِِمعيَ ٱَۡلق  : ن  سو ا بغوض املسولان للي ونر (57ئودي: ا)امل لظَّ
جوو  ن  نسرووار ر ووي م نطثقووا، كاووا  كوور يف ال وورآ ، و رجوو  ن  واليصووارل ال  ر 

عووووداوهتم للاسوووولان الوووو  تتحوووونب  حياسووووا ن  االعتوووودا  علووووي م كاووووا  رجوووو  ن  
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 .(7)نسرارام ال  عي للد ن اإلسثمي
ولي  األمر كاا قال  بروانفا، فإ  كفر الي نر واليصارل واملرركن اون 

ن ۡتََق دَۡ  نلو  تعوا :الس ا احل ي ي لو غض املسولان لوم ل ۡسعو ة ََل ُكمَََۡك 
ُ
َأ

ن ةرَ س  َٰهِيمَ َِفََٓح  ِينَ ٱوَ َإِبۡر  هَََُّلَّ ع  ۡوِمِهمََۡق الُوا ََإِذََۡۥَٓم  ا ََإِنَّعاَلِق  ُُ ؤ َِمعنُكمََۡبُعر 
ا ِممَّ َِٱَُدونََِِمنَت ۡعُبُدونَ َو  ۡرن اَّللَّ ف  اَبُِكعمََۡك  ب عد  ب ۡيعن ُكمََُب ۡين ن عاَو  َو 

ةَُٱ َٰو  ب ًداَآءَُۡۡل ۡغضَ ٱوَ َۡلع   
 
ََٰأ ّتَّ ََِتُۡؤِمُنوا ََح  َِٱب هََُّللَّ . وجيوا (1)املاتحيوة:  ۥَٓو ۡحعد 

 اوول الرفوور والروورك. و مووا  دعلوو  كوول مسوولم     يروور الوود اسا  ال اطلووة و عووار
 قنب املرتمجة الروسية، ف ن باطل، وجيا احللر مي .

وكوووللت جنووود يف تفسوووراا ال ووونب بووور  بعوووض  اووول الرتووواس مل  ووودالنا يف 
ومو   لوت موا  الونا  نودقا   لصون لرسونب اهلل نول  اهلل عليو  وسولم.  اإلسثب

َ قال  يف تفسراا ل نل  تعا : ۡيف  ََٓف ك  َٰب ۡتُهمَإِذ ا ص 
 
ِصيب ُۢةَأ اَمُّ ۡتََبِم  م  َق دَّ

يِۡديِهمَۡ
 
آُءوكَ َُثمَََّأ ۡلُِفونَ َج  َِٱبِعَُي  ََٓإِنََّۡللَّ ۡدن عا ر 

 
ََٓأ َٰعٗناَإِلَّ ت ۡوفِيًقعاَإِۡحس   و 

: الرت ال وة سزلو  يف  ح وار الي ونر الول ن مل  ودالنا يف اإلسوثب ومو  (10:)اليسوا 
 .(0) لت ما  النا  ندقا   لصن ل 

واووولا ال وووونب ال اطوووول  عوووارض مووووا  كوووور يف كتوووا التفسوووور، وقوووواب الرووووي  
َالسعدد:  ۡيف  َٓ رون  حواب اوتال  اليوالن َف ك  َٰب ۡتُهمَإِذ ا ص 

 
ِصيب ُۢةَأ َمُّ

ععا ۡتََبِم  م  يۡععدََِق ععدَّ
 
َُثععمََّ، ومي ووا حتروويم ال وواغن ؟! يموون املعانووَيِهمَۡأ
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ععآُءوكَ  ۡلُِفععونَ َمعتوولر ن ملووا نوودر مووي م، وَج  َِٱبِععَُي  ََٓإِنََّۡللَّ ۡدن ععا ر 
 
ََٓأ َإِلَّ

َٰععٗنا ت ۡوفِيًقععاَإِۡحس   د مووا قصوودسا يف  لووت نال اإلحسووا  ن  املتخانووان  و 
 ورسوونل . وموون والتنفيوو  بيووي م، واووم كلبووة يف  لووت. فووإ  اإلحسووا  حتروويم اهلل

َٰٓئِك َ حسن من اهلل حراا  ل ونب  نقيون . ولولا قواب: ل  و 
ُ
ِينَ ٱَأ ۡعل عمَََُّلَّ َُٱَي  َّللَّ

ا ۡعرِۡضَ. السوي  د من اليفاب وال صود َقُلُوبِِهمََِۡفََم 
 
ۡنُهمََۡف أ )اليسوا   ع 

 .(7) د ال ت اب هبم وال ت ابل م عل  ما فعلنرت واقرتفنرت( 13
ل نوقواب اهلل تعوا :  ََٰت ََو  نك ََۡرض  َََّۡل ُهودَُٱَع  ل  ىََٰٱَو  َٰعر  َََٰۡلَّص  عّتَّ َح 

ععاوقوواب تعووا :  (702)ال  ووري:  ِملَّععت ُهۡم ََت تَّبِعععَ  ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِيععنَ ٱَي  ُنععوا َََّلَّ ََء ام  َل 

ان ةََٗت تَِّخُذوا َ ِنَبِط  ََُدونُِكمََۡم  لُون ُكمََۡل 
ۡ
ب اٗلََي أ وا ََخ  دُّ عاَو  نِعتُّمََۡم  َق عدََۡع 

تَِ آءَُٱَب د  َٰهِِهمََۡنَۡمََِۡۡل ۡغض  ۡفو 
 
اَأ ُ ََُصعُدورُُهمَََُۡتِۡفََو م   ِ ۡكع

 
آب عاورا : ) َأ

771). 
الرت ال وة وموا  شو   ا تودب علو  عوداوي  اول الرتواس للاسولان، فوإرتم 
ال  رضوون  عيووا وال  يصووحن  ليووا حووق ست وو  ملووت م وسوورتك مووا جووا  بوو  رسوونب اهلل 

االعت ووار الووولد نوول  اهلل عليووو  وسوولم. وجيوووا علوو  املسووولان     وودركنا ا ووور 
 رع  نلي  املرتمجة وىلروا مي .
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 سائر األخطاء العقدية: عشرلحادي ا المبحث
 

 القرآن هو كالم اهلل غير مخلوق
ال نب بر  ال رآ   لنب يف ترمجا  معا ي ال رآ   –وهلل احلاد  –ال جند 

 الرووورم ن  اللغوووة الروسوووية، ولرووون جنووودرت يف امل دموووة للرتمجوووة الروووعر ة للاسترووورب
شنمنفسري، قاب: وبيا  عل  الا سنقن بر  الداعيوة العوري حماودا كوا  لو  حو  

 .(7)  اهلل ان اللد ال  ال رآ ن     نب 
.وكووووا  (0)وكووووا  ج ووووم بوووون نووووفنا   وب موووون ابتوووود  ال وووونب خبلوووو  ال وووورآ 

الصوحابة متف وون علوو     ال ورآ  غوور  لوونب، بوول اون كووثب اهلل سوو حاس  وتعووا  
دَرَِإَونَۡل نلو : ح 

 
ِنَ َأ ار كَ ٱَلُۡمۡشِكِيَ ٱَم  ِجۡرهََُۡست ج 

 
َََٰف أ ّتَّ عَ َح  َٰعمَ َي ۡسعم  ل  َك 

َِٱ  .(1التنبة:) ّللَّ
وال ووائلن  ن  ال وورآ  غوور  لوونب، واملرفوورو  موون قوواب وقوواب اإلموواب األشووعرد: 

موون العلاووا  ومحلووة الرووار وس لووة األا ووار ال ىصوون  كثووري، مووي م احلاووارا ،  خبل وو ،
بوون  ي سوولاة، ومالووت بوون  سوو ، والرووافعي و نووحاب ، و بوون  والثوونرد، وع وود العز ووز

حييفة، و محد بن حي ل، والليأ بن سعد، وسفيا  بن عيييوة، وارواب، وعيسو  بون 
بوون م وودد، و بوون بروور ا وونس ، وحفووا بوون غيوواث، وسووعد بوون عووامر، وع وود الوورمحن 

بن عيواش، ووكيو ، و بون عانوم الي يول، و علو  بون ع يود، وحماود بون  نسوث، وبرور 
ن املفيووول، وع ووود اهلل بووون راور، وسوووثب بووون  ي م يووو ، وابووون امل وووارك، وعلوووي بووون بووو

عانووم، و محوود بوون  وونس ، و بوون سعوويم، وق يصووة بوون ع  ووة، وسوولياا  بوون راور، و بوون 
                                                 

 .70ال رآ  الررم، صرعر ة ملعا ي الرتمجة ، الشنمنفسري(7)
 .0/711غالا بن علي العناجي، فرب معانري تيتسا ن  اإلسثب، (0)
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 (7)ع يد ال اسم بن سثب، و ز د بن اارو ، وغرام.
 

 إن اهلل غني عن المغفرة
ال ووونب بووور  اهلل  سوووتح   ال  تنقووو  املسووولم    جيووود يف ترمجوووة معوووا ي ال ووورآ 

املغفووري، ولريوو   نجوود يف ترمجووة األكووارعي كراتررنفسووري. قوواب يف قنلوو  تعووا : 
 َۡهُلََُهو

 
ىََٰٱَأ ۡهُلََتلَّۡقو 

 
أ ةَِٱَو  ۡغفِعر  : اون  سوتح  اخلون، (51)املودرر:  ٥٦َلۡم 

و ستح  املغفري. تعا  اهلل عن  لت علنا ك را. واهلل غوين عون املغفوري وغوين عون 
َقواب تعوا  عون سفسو : ال و ، و  اَُلََ َ يُۡسََل  مَّ عُلََع  ۡفع   لُونَ َ َ يُۡسعَو ُهعمََۡي 

 .(03األس يا : )
 

 ال معمودية في اإلسالم
املعانر ة عيد اليصارل:     غا  ال   ال فل يف ما   تلون عليو  بعوض 

ي يف الوود ن ر وال  نوول لوولرت الع ووا (0)ف وور موون اإلجنيوول، واوون آ ووة التيصوور عيوودام.
مووو   لوووت جنووود  كراوووا يف بعوووض الرتمجوووا  ملعوووا ي ال ووورآ  ن  اللغوووة اإلسوووثمي، و 

ةَ نابلنكن، يف قنل  تعوا :  يصدرالروسية. قاب امل َِٱَِصۡبغ  نََّۡللَّ عنََُو م  ۡحس 
 
َأ

َِٱَِمنَ  ٗة ََّللَّ : عاودسا اإللو ، ومون  حسون ممون عاودرت اإللو ! (731)ال  وري:  َِصۡبغ 
  عاد  حسن من اهلل!وتابعت  بروانفا وقال : معانر ة اهلل، ومن 

وتعوووارض ااتوووا  الرتمجتوووا  الع يووودي اإلسوووثمية و قوووناب السووولث الصوووا  يف 
ةَ ال ة امللكنري. قواب ابون كثور:  َِٱَِصۡبغ  قواب اليوحاك عون ابون ع واس:  ّللَّ

                                                 
 .77-72ألشعرد، اإلباسة عن  ننب الد اسة، ص(ا7)
 .101املعجم النسي ، ص(0)
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ر ووون اهلل، وكووولا رود عووون جمااووود و ي العاليوووة وعررموووة ونبوووراايم واحلسووون وقتووواري 
 7ية العنيف والربي  بن  س  والسدد ون  لت.واليحاك وع د اهلل بن كثر وع 

 

 الكتاب ال يدرك العباد أم  
ۡمُحوا َقواب تعوا :  َُٱَي  اَّللَّ آءََُم  ُيثۡبُِتَ َي ش  هََُو  مََُّۥَٓو ِعند 

ُ
َٰبَِٱَأ  ۡلِكت 

ۡمُحععوا َ. قوواب الرووي  السووعدد: (37)الرعود:  َُٱَي  ععاَّللَّ ععآءََُم   موون األقوودار  ي ش 
 َُيثۡبِععُت ، واوولا افوون والتغيوور، يف غوور مووا سوو   بوو  علاوو ، رووا  مي ووامووا   و 

وكت   قلا ، فإ  الا ال     فيو  ت ود ل وال تغيور، أل   لوت حمواب علو  اهلل،    
هَُ  وو  يف علاوو  س ووا،  و الوول، ولوولا قوواب:  مََُّۥَٓو ِعنععد 

ُ
َٰععبَِٱَأ  د  ۡلِكت 

اووووي فوووورو  و اللوووونح اففوووون ، الوووولد ترجوووو  نليوووو  سووووائر األشوووويا ، ف وووون  نوووول ا، 
 (0)عا.وش

وانفوووا يف تفسوووراا السووولث الصوووا  وقالووو :  ب الرتووواس اووون ر واالفووو  ب
زلوو  وموون جووا  هبووا. والوونحي لوو  سحوو  رائووم و نوول الرتووا السووااو ة سوونا  مووق 

 شووراب  تلفووة، ولروون احلوو  رائووم ال  تغوور. واحلووناس حتوو  تغوور األشووراب وال 
  قوراري سفسوت ن    وان وة و يمن األفرار الدس  تدرك احل  الدائم. ون ا الص

يف ال ناعوأ الروحاسيووة ال املار وة فسوون، تودرك احلوو  وت ويم يف راالوو    سوتغرقاو 
 (3)وتدرك ما يف  ب الرتاس.

و كر  بروانفا    اإلسسا   درك احل  بإرراك سفس  والزاد يف الدسيا يف 

                                                 
 .011 /7العظيم،  ابن كثر، تفسر ال رآ   (7)
 .311السعدد، تيسر الررم الرمحن، ص  (0)
 .735،  132بروانفا، الرتمجة املفسري ملعا ي ال رآ  باللغة الروسية، ص (3)
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مناض  كثري. وال  نل للا الرثب يف كتاس اهلل وسية س ي  نل  اهلل علي  
ۡهل ََلُٓوا ََ َ ف ۡسَمنا العلم بالتعلم. قاب تعا : وسلم، ون

 
ِۡكرَِٱَأ ََُكنُتمََۡإِنََّل  َل 

   ن  قراري سفس  ال  قاب ا. وما ا  درك اإلسسا  ن ا (13)اليحل:  ت ۡعل ُمونَ 
آَ۞اهلل ت ارك وتعا  في ا: ِئََُو م  ب ر 

ُ
َ َأ َٱَإِنَََّن ۡفِسٓ ار ةُ ََۡلَّۡفس  مَّ

ََِۡل   وٓءَِٱب َلسُّ
َ اَإِلَّ ٓ ََر ِحمَ َم  ِ ب  ََإِنَََّر  ِ ب  ُفوررََر   .(53) نسث:  رَِّحيمَرَغ 

 

 ال يجوز الدفن في التابوت
األضووورحة. ومووو  علووو  ال  ووودفن املسووولان   موووناهتم يف التنابيووو  وال   يووون  

 لووت جنوود اوواتن الرلاتوون يف ترمجووا  معووا ي ال وورآ  الروورم ن  اللغووة الروسووية. 
)االسف وار:  ُبۡعِ  ۡتََۡلُقُبورَُٱَِإَوذ ا  تعوا : قاب نابلنكن، يف ترمجة معىن قنل

ۡرُُجعونَ َي عۡومَ : ون ا التنابي  فتح . وقاب يف ترمجة معوىن قنلو  تعوا : (1 ََي 
اثَِٱَِمنَ  ۡجد 

 
اٗعََۡۡل :  نب يرجن  من التنابي  سراعا . وقالو  (13املعارج: ) ِِس 

ََٰبروانفا يف ترمجة معوىن قنلو  تعوا :  ّتَّ ابِرَ ٱَمَُُزۡرتََُح  ق  : حوق (0)التروارر:  لۡم 
 تثقنا ار ة التابن .

وتعووارض اوولرت الرتمجووا  سووين املسوولان الوول ن  رفيوون   مووناهتم وال   يوون  
علوو  ال  وونر. وجووا  يف حوود أ ابوون ع وواس    اليوون نوول  اهلل عليوو  وسوولم قوواب: 

 في وووا منتووواكم. روارت ال سووونا مووون ريوووابرم ال يووواض فإرتوووا مووون اووور ريوووابرم، وكفيووونا
وقد رت  الرار       ىن عل  ال  نر،  7اخلاسة نال اليسائي، ونحح  الرتملد.

وقاب جابر: رت  رسنب اهلل نول  اهلل عليو  وسولم،    جيصوا ال ورب، و     عود 
                                                 

 (.535ابن حجر، بلنأ املراب ) (7)
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تغوور معووا ي ال وورآ  فو مووا األا ووا  املوولكنري  7عليوو ، و     ووىن عليوو . روارت مسوولم.
 ن اإلسثمي.وتعن عل  استرار التصنرا  الفاسدي عن الد 

 
 الهداية هدايتان

َُٱوَ قاموووو  بروانفووووا برتمجووووة قنلوووو  تعووووا : ََّللَّ ۡهععععِديَل  ععععۡومَ ٱَي  َۡلق 
َٰلِِمعععيَ ٱ وقالووو : واهلل ال   ووون الصوووراط املسوووت يم للروووافر ن.  (051)ال  ووري:  لظَّ

والرت الرتمجة ااطةة أل  اهلل مل  لكر يف الرت ال ة ادا وة ال يوا  ونمنوا  كور في وا 
 في .ن تادا ة ال

ََإِنَّععك َقوواب الرووي  السووعدد يف تفسوور قنلوو  تعووا :  ععنََۡت ۡهععِديَل  َم 
ۡحب ۡبت َ

 
َِٰكنَََّأ ل  َ ٱَو  ۡهعِديَّللَّ عنَي  عآُء ََم  ۡعل عمََُو ُهعوَ َي ش 

 
ََِأ  لُۡمۡهت عِدينَ ٱب

ال ت ودر علو   -وغورك مون بواس  و   -: يرب تعا   سوت  وا حماود (51)ال صا:
نليت، فإ  الا،  مور غور م ودور للخلو  ادا ة  حد، ولن كا  من  حا الياس 

لتنفيوو ، والوو  اإلعووا  يف ال لووا، ونمنووا  لووت بيوود اهلل تعووا ،   وودد موون اادا ووة 
 رووا ، واوون  علووم مبوون  صوولح لل دا ووة في د وو ، مموون ال  صوولح لووا، في  يوو  علوو  

َََٰتل  ۡهِديََِٓإَونَّك َضثل .  ما نر ا  الدا ة للرسنب يف قنل  تعا :  َََٰإِل  َطَ ِصر 
ۡست قِيمَ  فتلوت ادا وة ال يوا  واإلرشوار. فالرسونب   ون الصوراط  (50الرونرل: ) مُّ

املسووت يم، و رغووا فيوو ، و  وولب ج وودرت يف سوولنك اخللوو  لوو . و مووا كنسوو  يلوو  يف 
 0قلنهبم اإلعا ، و نف  م بالفعل، فحاشا وكث.

                                                 
 (.511ابن حجر، بلنأ املراب ) (0)
 .512السعدد، تيسر الررم الرمحن، ص (7)
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اهلل واهلل تعا    ن احل  للياس مجيعا وال  علس حق   عأ رسنال ، وقاب 
َُٱوَ تعا : َََٰي ۡدُعٓوا ََّللَّ ارََِإِل  َٰمَِٱَد  عل  ي ۡهعِديَلسَّ عنَو  عآءََُم  َََٰي ش  َٰطَ َإِل  َِصعر 

ۡسععت قِيمَ  . ف دا ووة ال يووا  واووي الوودعني ن  رار السووثب ترووال (05 وونس : ) مُّ
 الياس مجيعا وادا ة التنفي  ال يتا اهلل هبا نال من  را  من ع اررت.

 

 عصاه عمدا إن اهلل يتوب حتى على من

اقال  بروانفا يف ترمجة معىن قنل  تعا :  ََتلَّۡوب ةَُٱَإِنَّم  َِٱََع   َّللَّ
ِينَ  لُونَ َلَِّلَّ ۡعم  وٓءَ ٱَي  َٰل ة ََلسُّ ُتوُبونَ َُثمَََِِّب ه  رِيبَ َِمنَي 

: ن  (71اليسا : ) ق 
كللت و اهلل    ل التنبة ممن  عال السن  اللد ال علم ل  ب  مث  تنس من قر ا. 

 ا األكارعي كراتررنفسري.ترمج 
و ف ووم موون اوواتن الرتمجتوون    اهلل    وول التنبووة مموون  عصووي  ا وور  ف ووو ، 

رض  قناب السلث الصا . قاب ابن كثر: قاب جمااد وغور واحود: كول اوالا  ع
موون عصوو  اهلل ا وور  و عاوودا، ف وون جااوول حووق  يووز  عوون الوولسا، وقوواب قتوواري 

  نووول  اهلل عليووو  وسووولمحاس رسوونب اهلل عوون  ي العاليوووة  سووو  كووا  ىووودث     نووو
 (7)كاسنا   نلن : كل  سا  ناب  ع د ف ن ج الة.

 

 إن أرواح الشهداء في طير خضر
َقاب امليسي والعفيفوي يف تفسور قنلو  تعوا :  ل  نَت ُقولُوا ََو  َُيۡقت عُلََلِم 

بِيلََِِفَ َِٱَس  ۚ َّللَّ َُٰت  ۡمو 
 
ۡحي آءرََب ۡلََأ

 
َِٰكعنَأ ل  ََو  : ال (751ال  وري: )ت ۡشعُعُرونَ َلَّ

                                                 
 .7/121  العظيم،  ابن كثر، تفسر ال رآ (7)
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 رعر  قربا  الر دا  بفراق م ألرتم    ن  عيد  ال م و ندقائ م مثل األحيا . 
    رواح م يف جن، طر اير، لا قيار ل معل ة حتو   ترمجت اايف  اومل  لكر 

 العرش، و ف م مي      رواح الر دا  ت    عيد  قربائ م، والا غل .
َقواب اهلل تعوا :  ل  َََّو  ب  ۡس  ِينَ ٱََت  بِيلََِِفََقُتِلُوا َََّلَّ َِٱَس  َٰت  ا ََّللَّ ۡمو 

 
َب ۡلََأ

ۡحي آءَ 
 
ب ِِهمََِۡعندَ َأ . وجا  يف حد أ كعا بن (717آب عاورا : ) ١٦٩َيُۡرز قُونَ َر 

مالت    رسنب اهلل نل  اهلل علي  وسلم قاب: ن   رواح الر دا  يف طر اير 
 (7)ا ي.تعل  من مثار اجلية. روارت الرتملد، ونحح  األل 

 

                                                 
 (.7557األل ا ي، نحيح اجلام  الصغر ) (0)
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دم في ترجمة خاألساليب التي تست: الفصل الثالث
 معاني القرآن الكريم

 

علوو   كثوور امل انوود   يووة والوو  جيووا علوو   جيف اوولا الفصوول  ر وود     عوور 
 .  الررم     يع ا سصا عييي آاملرتجم ملعا ي ال ر 

  كل كلاة وكول حور، يف  جيا    ترن  الرتمجة رقي ة أل  ق ل كل شي
ءاجوا  املسولان الول ن ال  ا    تفوي الرتمجوة. وجيول    يوة عظياوة اهلل كتاس

  ترمجووا  املعووا ي ليتعلاوونا كتوواس اهلل واألحروواب ن عرفوون  اللغووة العربيووة و رجعوون  
  التفاسووور املختلفوووة عيووود نالرووورعية املسوووتي  ة ميووو ، واووولا  لوووزب املووورتجم الرجووون  

امل صنر واحلرم امل لونس يف اولرت  ة حق  ف م ال ارئ لرتمجت  املعىن آترمجة كل 
طل ووا  ال وورا  الوول ن لووي   جيووا    تلوون ترمجووة معووا ي ال وورآ  الروورم. كاووا ال ووة

غوة  ربيوة فصويحة و   ال يللا جيوا    ترون  الرتمجوة بلو عيدام علم باإلسثب، 
 رون  في وا ع وارا  م  اوة وترمجوة حرفيوة لو عض الع وارا  واأللفوا  العربيوة رو  

قصوو  اجل وود  عيوود الرتمجووة بوولب . كاووا جيووا التعلي ووا  اليوورور ةوجوونر الروورح و 
ب ق ل  ربعة سز اللد   الرتاس السااودحق  رعر ال ارئ     مام  ترمجة ملعا ي 

 .عرر قرسا من الزما 
و وووووا لألسوووووث الرووووود د يف كووووول الرتمجوووووا  السووووواب ة مل  سوووووت   املرتمجووووون  

حروووة ا وووا  لغن وووة فففوووي ترمجووواهتم سثحووو  وجووونر  ا ،  اووولرت الغا وووةنالننووونب 
قنلوو  تعووا :  معووىن توورجم كراتررنفسووري. مووثث: معارضووة ل ناعوود اللغووة الروسووية

ال ۡوا ََل ُهمََۡقِيل ََِإَوذ ا َِٱَر ُسعوُلََل ُكعمََۡي ۡست ۡغفِرََۡت ع  ۡوا ََّللَّ عُهمََۡل عوَّ  رُُءوس 
يووووالث قناعوووود اللغووووة الروسووووية. واوووولا  ،سوووو مو رط  عنجووووناعلوووو   رتووووم  (5امليوووواف ن :)
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 مثوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول واألا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  
 ،ال وا  ال رآسيوة متتوا  بال ثغوة واجلاواب والراوواباولرت ت عود ال ورا  عون الرتمجوة. 

واحلصنب عل  الا الرااب عيد الرتمجة من غور املارون وبغوض اليظور عون اولا 
 .جيا عل  املرتجم      لب قصارل ج درت أل   رن  عال  مجيث ومف نما

عاَإِنَّعا:ار: ترمجو  بروانفوا معوىن قنلو  تعوا آو ضرس مثث  عاَل مَّ غ  َط 
آءَُٱ َُٰكمََۡلۡم  وقال : نسا محلياكم يف امرفوة  (77احلاقة: ) ١١َۡۡل ارِي ةِٱَِفََُح  ۡلن 

اجلار ووة. وامرفووة معروفووة، وال نوولة لووا هبوولرت ال ووة الررعووة. و رجوو  سوو ا ظ وونر 
 املرتجم معا ي الرلاا  الدقي ة. معرفةالرت األا ا  ن  عدب 
كثووري فيي غووي للاوورتجم     روور نلي ووا يف ترمجتوو   و   معووا ٍ ون ا كاسوو  ل ووة 

تعلي وووو  حووووق  ف ووووم ال وووورا  سوووو ا ظ وووونر بعووووض الفووووروب بوووون ترمجووووا  املعووووا ي 
ععُروا ََو ق ععدَۡالصووحيحة. مووثث : عروون  لووت يف ترمجووة معووىن قنلوو  تعووا :  ك  َم 

ۡكر ُهمَۡ َِٱَو ِعندَ َم  ۡكرُُهمََّۡللَّ نَ َِإَونَم  ۡكعرُُهمَََۡك  ول ََم  ُ ب عاُلَٱَِمۡنعهََُلِعز  َۡۡلِ
٤٦ ( :11نبراام). 

نَ َِإَونَورول العنيف عن ابن ع اس يف قنل : ۡكرُُهمَََۡك  ول ََم  ُ َِمۡنهََُلِز 
ب اُلَٱ   نب: ما كا  مررام لتزوب مي  اجل اب، وكلا قواب احلسون ال صورد،  ۡۡلِ

ووج   ابن جر ر بر  الا اللد فعلنرت برسفس م من شرك م باهلل وكفرام ب ، موا 
شيةا  من اجل اب وال غراا، ونمنا عار وبواب  لوت علوي م، قلو : و رو   اولا ضر 

َعا :تقنب اهلل  ل  ۡرِضَٱَِفََت ۡمِشََو 
 
ر ًحعا ََۡۡل ۡعرِ  ََل عنَإِنَّعك ََم 

َٱََت  ۡرض 
 
َۡۡل

ل ن ب ال َٱَت ۡبلُغَ َو  ، وال نب الثا ي يف تفسراا موا روارت (31)اإلسرا :  ٣٧َُطوٗلََۡۡلِ
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نَ َِإَونَ واس علي بن طلحوة عون ابون ع ۡكرُُهمَََۡك  ول ََم  ُ ب اُلَٱَِمۡنهََُلِز   ۡۡلِ
ععادَُ  ونب: شوورك م ك نلو :  َُٰتَٱَت ك  َٰو  ععم  ععۡرنَ َلسَّ طَّ ت ف  ، (72موورم: ) ِمۡنععهََُي 

 (7)وارلا قاب اليحاك وقتاري.  كررت ابن كثر يف تفسررت.
و ي غووووي     روووور املوووورتجم ن  وجوووونر الرتمجتوووون الصووووحيحتن ملعووووا ي قنلوووو  

نَّهَُ: تعا 
 
أ نَ َۥو  الَرََك  ِعنَ َرِج  نعِسَٱَم  ُععوُذونَ َۡۡلِ عالَ َي  ِعنَ َبِرِج  عن َِٱَم  َۡۡلِ
اُدوُهمَۡ ٗقاَف ز  . قواب الروي  السوعدد يف تفسور اولرت ال وة:  د (1اجلون: ) ٦ر ه 

كا  اإلس   عن و  باجلن، عيد املخاو، واألفزا  و ع دورتم، فزار اإلسو  اجلون 
وا اإلسو   ع ودورتم، و سوتعيلو  هبوم. وىتاول    را ا ،  د طغياسا وترربا، ملوا ر 

اليووار واوون الووناو  رجوو  ن  اجلوون،  د  ار اجلوون اإلسوو   عوورا وان فووا ملووا ر واووم 
 0 ستعيلو  هبم، ليلجةنام ن  االستعا ي هبم، والتاست مبا ام علي .

وجيا عل  املرتجم ملعا ي ال رآ      فسر بعض الرلاا  عيد اليروري، 
العووامي ال  سووت ي      ف ووم بعووض ال ووا  ف اووا نووحيحا  نال موو  أل  ال ووارئ 

ۡوهَُوجنر التفاسر اليرور ة. موثث : ن ا تورك املورتجم قنلو  تعوا :  َش   َبِعث م َِۢو 
َ ۡس  َٰهِمَ ََب  ة ََد ر  ۡعُدود  نُوا ََم  َك  َٰهِِدينَ ٱَِمنَ َفِيهََِو  من رو   (02 نسث: ) ٢٠َلزَّ

ة معيارت    مجاعوة مون املسوافر ن اوم الول ن التفسر اليرورد فيف م ال ارئ لرتمج
  نسث بثان خب . ولي  الا ان املعىن الصحيح. باعنا

 وقووواب الروووي  السوووعدد: وكوووا  نانتووو  قر  وووا  ميووو ، فاشووورتارت السوووياري موووي م 
ِۢ ََبِث م ۡس  َٰهِمَ  د: قليل جدا ، فسررت ب نلو :   َب  ة ََد ر  ۡععُدود  نُعوا ََم  َك  َو 

                                                 
 .0/121ابن كثر، تفسر ال رآ  العظيم،  (7)
 .101السعدد، تيسر الررم الرمحن، ص (0)
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َٰهِِدينَ ٱَِمنَ َفِيهَِ ألس  مل  رون لوم قصود نال تغيي و ، ونبعواررت عون  بيو ، ومل  لزَّ
 رن لم قصود يف  اول مثيو ، واملعوىن يف اولا:    السوياري، ملوا وجودورت، عزمونا    

جيعلووونرت مووون مجلوووة بيوووائع م، الووو  مع وووم، حوووق جوووا ام نانتووو ، و  سوووروا  موووررت، 
ي م فيوو ، فزعاونا  سوو  ع وود  بوو  مووي م، فاشوورتورت مووي م، بووللت الووثان، واسووتنر نا موو

 (7)لةث   رس، واهلل  علم.
  اللغوووة ن  آعوووا ي ال ووور مل  تووورمجيف  وغراووواسووواليا ألااووولرت اسوووتخدم  و 

الروسووية ب ر  ووة متروون ال ووارئ الروسووي موون احلصوونب علوو   كوورب قوودر ممروون موون 
موووول    الرتمجووووة اجلد وووودي آو يووووة. سآلنمووووا  الصووووحيحة عوووون معووووا ي ال ووووا  ال ر عامل

بووة عوون كثوور موون األسووةلة الوو  ظ وور  عيوودام سوون، تسوواعد اليوواس علوو  اإلجا
هتم للرتمجا  الساب ة، كاا آمل    ترن  الرت  وب ي  من رو  جناس بعد قرا

لة نووع ة رسوواملوبروول تركيوود اوولرت  .الرتمجووة مناف ووة لع يوودي  اوول السووية واجلااعووة
وال معوون ليووا يف  ،ومووا التنفيوو  نال بوواهلل ،جوودا وإلرراك ووا جيووا بوولب ج وود عظوويم

 .هلل س حاس  وتعا  لت غر ا
 

                                                 
 .357السعدد، تيسر الررم الرمحن، ص (7)
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 الخالصة
 

بعوود رراسووة الرتمجووا  ملعووا ي ال وورآ  الروورم ن  اللغووة الروسووية وجوود      
كوول الرتمجووا  السوواب ة ال ت وواب  ع يوودي  اوول السووية واجلااعووة بالرليووة، و قرهبووا 

. ومل  رون مون ربوفيسنر عثاواسن،نلي ا الرتمجتا  لألكارعي كراتتررنفسري وال
ع يووودي الصوووحابة الروووراب والسووولث الصوووا ، بووول وجووود  يف املرتمجووون مووون سانووور 

كد ما  عت درت ت الرتمجا  الدعني ن  التصن، والرثب كاا وجد  األقناب ال  ت
الريعة. و ان، من  لت وجونر الرفر وا  والروركيا  الو  اورج نواح  ا مون 

 ووة، موون املسووائل الع د ا  امللوة. واألا ووا  الناقعووة يف الرتمجوا  السوواب ة ترووال كثور 
مي ا تنحيد اهلل، ووجنس ات ا  شر عة رسنب اهلل نل  اهلل عليو  وسولم، واإلعوا  

 052برمسا  اهلل ونوفات ، والونال  والوربا  وغراوا. و يوتج مون  لوت     كثور مون 
ملين  نسسا  ال  ست يعن      تعلانا الد ن اللد جا  بو  اليون نول  اهلل عليو  

ررم. بل  رّن  ال وارئ لوا فروري ااطةوة عون وسلم من الرتمجا  ملعا ي ال رآ  ال
رن  س  ا السترار الرا  الفاسدي بون اليواس. ولوللت جيوا تالع يدي اإلسثمية 

عل  العلاا  املسلان والودعاي      ييونا لليواس  ا وا  املرتمجون وىولروا ناناسيوا 
عوا ي مي ا. ومن الا سف م   ية الا ال حوأ وموا  شو    وضوروري ال يواب برتمجوة م

 ال رآ  امل اب ة لع يدي  ال السية واجلااعة.
وال شوت    الرتمجووا  السواب ة لووا رور عظوويم يف سرور الوود ن اإلسووثمي، 
وال سيروور فيوول املرتمجوون السوواب ن، أل  ترمجوواهتم كاسوو  سوو  ا لدا ووة عوودر ك وور 
موون اليوواس. ونضووافة ن   لووت ال عروون نسرووا  الرتمجووة الدقي ووة واجلايلووة نال بعوود 

    بلدراسووووة الراملووووة للرتمجووووا  السوووواب ة. وموووو   لووووت جيووووا  ال  يوووود عوووون ال وووواا
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 الرجن  ن  الرت الرتمجا   حياسا  ترد ن  تررار  ا ا  املرتمجن الساب ن.
وقود  شوور  ن  ضوروري الرتمجووة الصوحيحة ملعووا ي ال ورآ  ن  اللغووة الروسووية 

م بالرتووواس والسوووية. أل  اليووواس املترلاووون هبووولرت اللغوووة يف حاجوووة ماسوووة ن  العلووو
الوود ن اإلسووثمي يف  سوو يل استرووار يف يك وور   ا وونيونسرووا  اوولرت الرتمجووة  روون  

 ال ثر املترلاة باللغة الروسية.
و سووورب اهلل العلوووي ال ووود ر    جيعووول اووولا العاووول ومجيووو   عااليوووا االصوووة 
لنج   س حاس  وتعا ، و    يفعين هبلا العاول وموا فيو  مون العلوم ومجيو  ناونا ي 

سوولان، و رتووا يل  جووررت  وونب ال  يفوو  موواب وال بيوون  نال موون  توو  اهلل ب لووا امل
 سليم، فإ   ن   فان اهلل وبفيل ، ون   ا ر  فان سفسي ومن الري ا .

سوو حاست الل ووم وءاوودك، و شوو د    ال نلوو  نال  سوو ،  سووتغفرك و توونس 
نليووت، ونوول  اهلل علوو  ع وودرت ورسوونل  حماوود وعلوو  آلوو  ونووح    مجعوون، وآاوور 

 رعناسا    احلاد هلل رس العاملن.
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