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 تقديم
للقررر الكرل ررر ككري ررر كة رررلكنيكيف رررقةكرلبرررل عكنيكمدىقررر كرل لقرررقلك لررر كمررر  ك
رلعصور،كوا قركمعقن هكرلع  ق كهلقكمظرقر كمرخكلرأنكرين رى كرلبرل عكمرخك  ر ر ك

 ق كإىلكوقتدقكرحلقض كرإلسأمكنيكتلككرلدى

و قلتصرقرك وق كةرقلكللقر رلكروراكراسرق كنيكريررلكرلورت رقدكرل  د ر كرل وم ر  
يفظيكرلق الكرل  كك قيفرترمكوتق   ،كوس بكرذركراليفرترمكروكرل رفعكرل  ينكريّواًلك

 .ورل رفعكرلثققنيك قن قًك

لكريمرررقكرلررر رفعكرلررر  ينكف ت ثرررلكنيكيفقتررر كرلبرررل عكإىلكمع فررر ك تو رررقدكرلقررر ا
رل رر ككتيصرر ل قً،كورلرر رفعكرلثقررقنيكجثررلكنيكيفقترر كرلدررق كإىلكرن رر قمككل ررت  كإىلك
رلل قدكرليتكس قت قكنيك قوالهت كلرتمج كمعقينكرلق الكرل ر ك كوقر كت مجرعكمعرقينك

 رلق الكرل  ككريوكمعقينكريتزرلكمدهكمخكق لكرلبل عكوغلكرلبل ع 

 .كوضععكل ق قدكريل  ول خكرلرتمجقدكراوىلكمخككق لكغلكرلبل ع

مي ررخكريلكنقررونك قلتصررقراكإلكتررقر لكوترروركرلقرر الكرل رر ككنيكمدىقرر كرل لقررقلك
ك دقب كإىلك    خ،كول لكمد  قكلصقئص 

رلع رر كراوناك ت  ررزك رررلكرلقرر الكرل رر كاكق رلترره،كوت ر برره،كونبرر ه،كونقلررهك
كوتيبلا،كةقلكنيكصورتهكراصل   

بكف رهكرلتعقمرلكمرعكرلقر الكرل ر كك رخكريمقكرلع  كرلثقيناكف وكرلع  كرلرذ كغلر
 ط  قكت مجتهكرليتك عوركتقرخي قكإىلكهنق  كرلق لكرلتقسعك    

ل ررريكن هررراكررررذركرلوضرررواكسررردع تك لررر كرلبرررقئلكرلتقل ررر كرلررريتككقررر كت رررولك
 :موضو قًكلقصقًك قل هاكرل قمل

 س قلكرل لققلكورتصقهل كراونك قلق الكرل  ككق لكوصونكرلعث قن ع   
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ل رر ككلررأنكرلع رر كرلعث ررقينكنيكمدىقرر كرل لقررقلكيفبرربكرل رتررعكرلقرر الكر  
 ورلو قئقكرحمليوظ  

 ت مج كمعقينكرلق الكرل  كاكيفقت كرلدق كإل  ق  

     ضكتبلبليكلرتمج كمعقينكرلق الكرل  ككإىلكرلل  كرل بدو  كورال قن    

 ن   ت مج كمعقينكرلق الكرل  ككإىلكرلل قدكرل ل قر  كورل ونقن  كورلق وك  

 
 

سكان البلقان واتصاالتهم األولى بالقرآن الكريم 
 قبل وصول العثمانيين

 

ملكت ررخكرتصررقالدكسرر قلكرل لقررقلكراوىلك ررقلق الكورإلسررأمك وصررونكت ررو ك
رلعث قن ع،كة قك ز  ك عضكرلدق ،ك لكررذاكرالتصرقالدكةقنرعكققئ ر كمدرذك مرخك

  ككريونكم ةكإىلكتلككرل أر،كحت   كرليرتةكرلزمد  كجمليلكرلق الكرلوالكمي خكك. ع  
ول ددرررقكنعلررر ك  ر ررر كرلررر  وةكرإلسرررأم  كنيكررررذاكرلدرررقطق،كت عرررقكلرررذلكككالكمي رررخك

 .رلق قمك قل  وةكرإلسأم  ك  ولكرلق الكرل  ك

تعررروركرل ررر ر قدكراوىلكللرررر  وةكرإلسرررأم  كإىلكوصررررونكرلق قئرررلكرلرتة قن رررر كنيك
ق،كورل وسررد كورهل سررككوسرروريفلك رر كمدررقطقك ل قر ررقك،كورل ونررقل،كومقرر ون ق،كوريل قن رر

رارر قت ررككمررخكرل رر قن،كة ررقك قرر ركنلررككرل،رلررولكمررخكت رر ،كو وصررونكرلقرروررك
رلعبررر   عكرلعررر جكورلتلرررقركورل يفقلررر كورلررر  قةكمرررخكرلعرررقملكرإلسرررأميك رررخكط  رررقك
رانررر لإلكرإلسرررأميكوصرررق ل قكوة  رررع،كمرررخكت ررر كريلررر   كوقررر كلل يررروركنيكمج رررعك

ةقنررررعكفرررررتةكوصرررروهل كنيكفرررررتةكرنت ررررقركرلدصرررر رن  كككريفأهترررر كر  ررررقركرإلسررررأم  كو
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(1)نيب ق
   

اترررلكنلررركك قررر ركرل،رلرررولكريلكظ ررروركرلدصررر رن  كنيكررررذاكرلدرررقطقكلررر إلكرررروك
رإلسرأمكومرخكرلعر ونكريلك عرضكرل ل رقر عكريسرل وركق رلكرلرونكك رق مكمخكظ رور

 دقلك ل كنلككك.كك(2)م468رل عبكرل ل قر كنيكرل  خكرلدص رينكوةقلكنلككسد ك
ق ركريلكرل  وةكرإلسأم  كةقلكهلقكترر لكقرو كنيكمدىقر كرل ل رقركول د رقكملكتد ر كن

نيكنىققكورسعك ب بكرال رترضك ل كن  كرإلسأمكمخكق لكرل ولر كرل وم ر كرلريتكك
  ةقنعكق    كمخك ل قر قكوةقلكهلقكنيونكم قش  

ورلررر ل لك لررر كنلرررككم ررر ولكرسرررقل كريرسرررل قكرل ق رررقكن  ررروالكراونكإىلكرلقرررقرةك
ف  ررررقكك رررركيف رقكرل ترررربكرإلسررررأم  كرلرررريتك كن رررر رقكمررررخكق ررررلكك ل ررررقر عك رررررم ر رل

(3)سقررسع؛كمدعقًكالنت قركرل  وةكرإلسأم  
  

ك-رلرذ كترقلكمرخكرليقت  رقلكنيكرلقر لكرلتقسرعكرلر أر – وضحكلدرقكررذركرلر رك
تلّ قًكريلكرل ل قركةقلك و هت ك  ركة لكمخكرل تبكرإلسرأم  ،كوملكتعر نك قل قر ك

 رذاكرل تب ل  ك

 دقلكرل،رخكر  ت كك خكرلو قئقكرلع   ر كوالسر  قكمرقكترقلكنيككةتق رقدكرإلمرقمك
رلىرر  كلرر كوصررونكرل سررقل كمررخكركل يرر كرلتوةررلكإىلكرإلم رطرروركم  قئررلكرلثقلرراك

                                                           

-11ريل يررهك  رر كيفل ررقرت ك،ك كرنظرر اكرإلسررأمكوكرلبررل ولكسكرل وسررد كورهل سرركك)كرليصررلكراونكرلررذ ك(ك1)
 م 1111(كس ر يوك21

 رل تعكرلبق ق (كك2)

  Responsa Nicolai I  papae and consulta ك:رذاكرل سقل كمع وف ك عدورل (3)

كك :رل سقل  نص رو رق
“De liberis profanis, quos a sarracenis vos abstulisse ac apud vos habere perhibetis, 

quid faciendum sit, inquiritis. Qui nimirut non sunt reservandi: Corrumpunt 

enim , sicut scriptum est, mores bonos colloquia mala, sed utpote كككككnoxii et 

blasphemi igni tradendi"ككك 
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سقف كرسونكركل ي كغ  قًكمرخكسرأن كك رعكرلصرققل  كووتر ك كوق ك(1)م468سد ك
كردقكك  ررًكة لرًكمخكرلبل ع ك

لكتقر لكرنت قركرلق الكرل  ككنيكمدىقر كرل لقرقلكلرهكررت رقوك  روركرالرو خاككإ
ةل لرروكومتررور كم،سبرريكرل تق رر كرلبررأف  ،كفقرر كةررقلكهل ررقك لرر ك ررقلق الكرل رر كك
والكس  قكةل لوكرلذ كل تكرر   كإىلكرلدص رن  ك عكشرعوجكس رسرعكوةقنرعكلرهك

لعك رخكم رقرةتهكنيكرلدرقظ ردكللي  كة لةكيفونك تو قدكرلق الكرل  ككرلىتكنت
،كوةرقلكارقرنكيفرونك(2)856 مرعك ل رقلكرإلسرأمكنيكقصر كركل ير كرلتوةرلك رقمك

ر  قدكرلق ان  كرلتعلق ك والرةك  ب ك ل هكرلبأمكور  قدكرلتعلق ك ويف رن ر كر ك
كركسرروررًكةقملرر كمررخك كركنيكةثررلسكمررخكرايف ررقل  ررزكوتررل،كوةررقلك قرر ريك لرر كرحلقضرر  خ

  .ك(3)كرلق الكرل  ك

 ةقنعكل  كرذركرجل رنكنيكغقلبكرايف قلكريكرلل  كرلب  قن  ك 

رلقررقتلولكرلبررل ولكورلتلررقركرلررذ خكرللرروركرل لقررقلكنةرر ر ك ررققودكنيكمعلرر ك
رل لرر رل،كة ررقكيرر كري  ررقًكموضررهقًكنيكةتق ررهكريلكرلقرروردكرل وم رر كةررقلكنيكصرريوف قك

وقرررعكإىلكيفلررربكسرررقف وركنيكنلرررككرلكمبرررل ولكمرررخك ل قر رررق،كوري  رررقًك عرررضكرلدرررق 
وةررقنورك تعل ررولكرلقرر الكرل رر ك كالكشررككرهنرر كةررقنورك عررورولكإىلك أرررر كيفررقملعك

 .مع  كرلعلومكرإلسأم  

جقكس قكنبرت لصكريلكرالتصرقالدكراوىلكلبر قلكرل لقرقلك رقلق الكرل ر ككملك
ت خكنت ل كل لونكرإلسأمكنيكرذاكرلدىق ك صي كمدظ  ك لكريكنت ل كللع رلك

                                                           

  22(ك   كيفل قرت ،كرل تعكرلبق ق،ك ك1)
رن  ك)كسككجم و ر كرل هرو اكرار رقلكوا رقرر كرلقر ر كورل ويف ر ك(ك تقركر  بتوناكظ وركرلثققف كرإلسرأف  كرلدصر ك2)

  12،كس و  ق،ك ك8سكمق ون ق،ككتك
  22(ك   كيفل قرت ،كرل تعكرلبق ق،ك 2)
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ةرررذلككنت لررر كرل عثرررقدكرل  و ررر كورلررر يفأدكرلتلقر ررر كمرررخكق رررلكرلتلقرررقئي كورررريكك
رلعرر جكوُّررولنكرلق قئررلكرلرتة قن رر كنيكريررضرريكرل لقررقل،كوقرر ك رر ريكرالنت ررقركرلورسررعك

 .رلدظ كلتعقل  كرلق الكرل  كك وصونكرلقوردكرلعث قن  كإىلكمدىق كرل لققل

ك
ك
 

القرآن الكريم خالل العهد العثماني في منطقة 
 المراجع والوثائق المحفوظةالبلقان حسب 

 

 وصونكرلعث قن عكإىلكمدىق كرل لققلكريص حكرل  خكرإلسأميكر دقًكرمس رقًكو ر ريكك
رلتر لكرل  ينكورلثققنيكورضهقًكنيكرحل قةكرلي ر  كورالتت ق   كلل تلكرل لقرقين كوجرقك

كُ ينك هكرلق الكرل  ككت و خكرل  ص  كرإلسأم  كرلور    ك
رل  ككرلريتك كنبر  قك سأمككرلدبلكراوىلكمخكرلق الوظ  دكمعكوصونكرإل
 .نيكم رةزكرل ول كرإلسأم  

ةررررقلكرررررذركرلوصررررونك ررررت ك ررررخكط  ررررقكرجل ررررو كرإلسررررأم  كو ررررخكط  ررررقكتعلرررر ك
ولرذركير ك…رلبل عكنيكم رةزكرلعل كةقلققر ة،كو  ر رر،كورل رقم،كورل  در كرلدرورة

أم  كورحل وم ررررر كنيكنبررررر قًكةثرررررلةكلل صرررررقيفتكرل ىوطررررر كنيكرل ت رررررقدكرإلسررررر
 .مق ون قكورل وسد كورهل سككوريل قن قكو ل قر ق

ويرر كرلعرر ركراةررر كمررخكرلدبرررلكرل ىوطرر كللقرر الكرل ررر ككنيكم ت رر كرل رررق  ك
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ورل ت  كرلقوم  كرل ل قر ر كنيكك(2)ورل ت  كرجلقمع كنيكس ويبك(1)لب وكنيكس ر  يو،
ك وتر كمبرل كة رلكنيكة قكير ك ر ررًكالر كنيكم ت رقدكرلبرقت ،كوالك(3)صوف ق

 .مدىق كرل لققلكإالكوف هكنب  كخمىوط كمخكرلق الكرل  ك

ظ رررر كرلرررررتر كرلقرررر اينكنيكصرررروركمتعرررر رةكةتأوترررره،ك كت ت لررررهكيفبرررربكقور رررر ك 
 كوغق  كك(4)رلتلو  ،ك كتيبلا،كومخكلأنكيفيظهكةقمًأ،كونب ه،كوريللرًكت مجته

ف ر كمعرقينكا قترهكورلع رلكةلكمقكس قكق رلته،كمخكق لكرلبل ع،ك وتهكصه حكوك
 .هبق

وق كةقلك دتقلكمخكت لكإىلكت لكطورنكفرتةكرحل  كرلعث قينكلدىق كرل لققل ك
وررررذركرالرت رررقمك رررقلق الكرل ررر ككمي رررخكريلك  رررولكموضرررواك ررراكمبرررتقلكجل  رررعك
ران رررى كرلتعلقررر ك رررقلق الكرل ررر ك،كولرررخكنتوسرررعكنيكررررذاكرلبررررل ،كول رررخكسررردلقيك

 .واكرلذ كملك  تبك دهكرل قيفثولك توسعكمىلوجنظ ةكس  ع ك ل كرذركرلوض

رلد قوكراونكرلتعلقك ق رلةكرلق الكرل  كك تىلبكمخكرلققرئكمع ف كرا    ك 
رلع    ك،كونلككض ورةكالك   ك د ق كاتلكنلككررت كرلبل ولك تعل كرحلر ونك
 كرلع   رر كمدررذكصرر  ر ؛كل رريك ت  درروركمررخكقرر رلةكرلقرر الكرل رر ككنيكصررورتهكراصررل 

 نصقًك    قً 

                                                           

كم،ك1122رنظرررررررر اكققسرررررررر كر  رت ررررررررق،كف رررررررر  كرل ىوطررررررررقدكرلع   رررررررر كوكرلرتة رررررررر كوكرليقرسرررررررر  ،كسرررررررر ر يوك (1)
(1/11-81 ) 

ورىلكمئ كنب  كمخكرل ىوطقدكرلق ان  ،كتزلكمد قكمبللكوترزلكملك برللكس و  قكيف (كنيكم ت  كرجلقمع كني2)
 . ع  كريونكمقك د  يكنيكرذركروكتبل ل قكومخك كإ  رركف   كهلق

 .م1168(كرنظ اكالق كستو قنوفق،ك ورققكإ يقنوفقك"رلق الكطورنكرلعصور،سوف ق،2)

،ك12لكرل رر كك درر نق،كرلي رر كرإلسررأمي،  ر(ك  رر كيفل ررقكرت ،رلعلومررقدكرل  ل  وغ رف رر كيفررونكت مجررقدكرلقرر ا8)
  18-21م، 1161م رذركرل هاكط عكاونكم ةكنيكجمل ك"يفقفظكرل تب"س ر يو،1146
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   كرل قيفراكنيكررذركرلوضرواكريمر رًك ل  رقًكورروكريلك ر ررًكة رلرًكمرخكرلبرل عك
ملك  ونرررورك ع فرررولكرلقررر رلةكورل تق ررر ك ل رررت  كرام،كول رررد  كةرررقنورك قررر  ولكرلع   ررر ك

  (1) ىأق  كةقلكللق الكرل  ك،كإنرً،كري  كة لكنيكيفاكرلدق ك ل كرلتعل 
  دررروركمرررخكتعللررر كرلل ررر كرلع   ررر كةرررقنورك تلقرررولكومرررخكنقيف ررر كريلررر  كرلرررذ خكملك ت

رلقررر الكرل ررر ككمرررخكريفررروراكرل ررر وخكل ررريكايظررروركرلبررروركرلررريتكاترررقتولكإل  رررقكنيك
 .صلورهت كرل وم  ،كوق كرست  كرذركرام ك ع كل وتكرلعث قن عكمخكمدىق كرل لققل

ررفرررقكقررر رلةكرلقررر الكرل ررر ككرلدقسررر قدكرالررر  كةقلبررر خكنيك  رررودكت  ررر ةك
 كوةرررقلكلقررر رلةكرلقررر الكرل ررر ككم قنترررهككركقصررر كلرررأنكشررر  ك(2)رلرررزورتكويفيرررأد

رم ررقلكنيكصررأةكرلرررترو ح،كوةررقلك عرررضكريئ رر كرلبررقت كمررخكرحليررق كرل ررر ور خك
خيت ولكرلق الكرل  ككنيكصأةكرلرترو ح،كو  ت رولك ق رلترهكق رلكرلصرلوردكرل وم ر ك

ررذاكرلعرقرةكك .جكر و عر رق كريغلربكرائ ر كنيكرلبرقت كةرقنوركمرخكرحلي رق كل ترق
مع وفرر كنيكمدىقرر كرل لقررقلكوالسرر  قكنيكرل وسررد كومقرر ون ق،كو قنرربكتررأوةكرلقرر الك
 .ويفيظه،كةقلكردقككنواكال كمخكرالرت قمك قلق الكرل  ككوروكرالرت قمك دب ه

و عوركترقر لكريونكنبر  كللقر الك يوظر كإىلكنصرتكرلقر لكرلثقلراك  ر كة رقك
(3) تق ركنلككرل هو كرجل   ة 

 

ةررقلكريغلرربكرلدبررلكم تو ررقًك قلل رر كرلع   رر ،كة ررقكيرر كنبرر قًكمرتمجرر كإىلكرلل رر ك
 كريقرر مكخمىوطرر كمررخكرلقرر الكرل رر ككنيكرل لقررقلك يوظرر كنيك(4)رليقرسرر  كورلعث قن رر 

م ك ذة كريلكررذاكرلدبر  ك1281/1218م  د ك  لو ول  كو عوركتقرخي قكإىلك قمك
                                                           

 .112م،ك 1118(ك  وركت رلت ،كرلق الكرل  ككنيكيف قةكرلبل عكنيك وسد كور سك،كجمل كتقوك،1)

 .112(كرل تعكرلبق ق، 2)

 .م1141،س ر يوك886  رك…كأ ككنيكرجمل و  (ك   كمو ذ دوف ت ،كرل ىوطقدكرلث2)

 .81-81(كققس كرو  رت ق،رل تعكرلبق ق، ك8)
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،كة ررقكريلكريقرر مكرلدبررلك(1)ل لقررقل عرروركريصررل قكإىلكم  درر كرلوصررل،ك كنقلررعكإىلكر
رلريتك كنبر  قكنيكرل لقرقلكرريكنبر  ك يوظر كنيكمبرل ك  ر ك قشرقكنيك   ررزرلك

م كوريكمدبرول ك  ر كمصرىي ك رخكنبروخك) (كمرخك1211 عوركتقرخي قكإىلك قمك
  (2) م  د كسأن ككرل ونقن  

م كك1121رل رر ككنيكمقرر ون قك عرروركتقرخي ررقكإىلك ررقمك وريقرر مكرلدبررلكللقرر الك
 كة ررقكريلكريقرر مكنبررلك(3)ورريكمدبررول ك  رر كسرردقلك ررخكسررل  قلكمررخكم  درر كريور  رر 

 كومد رررقك(4)م1126رلقررر الكرل ررر ككنيكرل وسرررد كورهل سررركك عررروركتقرخي رررقكإىلك رررقمك
نبرر  كنيكم ت رر كرل ررق  كلبرر وكنيكسرر ر  يو،كو عرروركتررقر لكريقرر مكنبرر  كللقرر الك

  (5)م1811رل  ككنيك ل قر قكإىلك قمك
رل  ككطورنكرحل  كرلعث قينكلدىق كرل لققل،كو ع كرلقر لككرست  كنبلكرلق ال 

رلتقسعك   كروك  ر  كوتوركنبلكمى و  كمخكرلق الكرل  ك،كوق كةقنعكط  ق ك
 .نبلكرلق الكوُّ  لهكمىق ق كللى  ق كرلبتع ل كنيكراققل  كرإلسأم  

وقررر كنرررتذك رررخكررررذاكرلى  قررر كنيكنبرررلكرلقررر الكرل ررر كك لررر كت  ررر كمعررر ونك
 .ركطكوروكمقرةكلقص كت ر  كنيكرل رر كرإلسأم  ك تهبع

تث عكرلو قئقكرلق مي ك قلل  كرلع    كريل كتعل  كرلق الكرل  ككوتعل  هكةرقلك رلرذك
روررًكريسقسررر قًكنيكرلررر رر كرإلسرررأم  كورل قترررب،كة رررقكريلكرلتيقسرررلكرلت رولررر ككنيك

                                                           

 .281،286(ك   كمو ذ دوف ت ،رل تعكرلبق ق، 1)

 .112(ك  وركت رل ت  ،رل تعكرلبق ق، 2)

  112(كرل تعكرلبق ق، 2)
  112(كرل تعكرلبق ق، 8)
  112رلبق ق، (كالق كستو قنوفق،ك ورققكإ يقنوفقك،رل تعك1)
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  (1)رر كرل لققن  م رةزكرل ول كرإلسأم  كةقلكهلقكوتوركنيكرل ت قدكورل 
وت ررلكف ررقر كرل ت ررقدكإىلكوترروركةترربكةثررلةكتعررينك تلو رر كرلقرر الكوةترربك
متع رةكتعىنك قليقهكرإلسأميكوف  رقكا رقدكةثرلةكمرتمجر كإىلكرلل ر كرلعث قن ر كة رقك
ريلكف  قكتيقسلكيفببكرلورضعكرليتكةقنعكت هث قكتلككرل تب،كول ددقكالكنعل ك

تكمرخك رقملك لري كنيرذكرلقر الكرل ر ككنيكظرلكش ئقًك رخكوتروركتيبرلكةقمرلكم،لر
رذاكرلظ ونكإىلكمج عكجمقالدكرحل قةكرلي ر  كورالتت ق   ،كول خكملك  خكردقكك
تي ررلكنيكت مجرر كمعررقينكرلقرر الكرل رر ككإىلكل ررقدكرلدررقطقعكرلبررل عكنيكرل لقررقل،كك

نلركككة قكريلك  ررًكة لرًكمخكرلعل قلكةقنورك  ف ولكط ق  كرلق الكرل  ك،كو ر ول
  .إسقلةكإىلكرلدصكرلق  ؛كاهن ك بتع لونهكخمىوطقًك

 

 

                                                           

 م 1112رنظ ايفبخكقل ي،كريق مكرلو قئقك قلل  كرلع    كنيك وغوسأف ق،    تدق،(ك1)
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 ترجمة معاني القرآن الكريم: ضرورة و حاجة ملّحة
 

  ريكر تعقركرل عوجكرل لققن  ك خكرلو يكرإلسأميكرل رسلكورلرتر كرإلسأميك
معكضعتكرل ولر كرلعث قن ر كنيكمدىقر كرل لقرقل،كو ر ريدكرحل رقةكترلرذكرُّقررقًكالر ك

جملقالد،كوظ  كرلو يكرلقوميكنيكرل ول كرلعث قن  كومخك ك در كشرعوجكنيكمج عكر
تلككرل ول  كةقنعكرذاكرلظقر ةكمدت  ةك در كرل  ردققكورال رقلكرلرذ خكةرقنوركريقرلك
رستع قالكلل  كرلرتة  كمخكرلدقطقكرل  ق  كرليتكةقنرعكتبروركف  رقكرل قل  ر كرلرتة ر ،ك

أميكرلقررو ،كومررخك كظ رر دكوقرر كريردكرررذاكرلظررقر ةكإىلكرلىررقوكرلررو يكرإلسرر
رلع    كلتق  بكم قرئككرحلقت كإىلكت مج كمعقينكرلق الكرل  ككلخكالك ل كلهك قلل  

رلرر  خكرحلد رررت،كوقرر ك ررر ريك  ررعتكترررر لاك  ررعتكرلديرررونكرإلسررأميكمرررعكضرررعتك
 .رل ول كرلعث قن  ،كوقوةكرلتر لردكرل     كرلعل قن  كنيكمج عكرلدقطق

ةكت هرراكموضررو قدكإسررأم  ك قلل رر كرلرتة رر كومررعكنلررككظ رر دكجمررأدكةثررلك
كورال قن  كورل وسدو   

ظ ررر دكري  رررقًكريورئرررلكرلىرررق ع،كو رررأدك  رررعكرل تررربكرلررريتك ررر ريدكنيكمررر رر ك
رلترر ر إلك قلل رر كرام كوققمررعكرلرر رر ك قسررت عقركرل ترربكرلق ميرر كوإيف ررقركةترربك

لقرريكت  رر ةكم،ليرر كمررخكرلعل ررقلكرحملل ررعكيفررونكرلوضررو قدكرإلسررأم   كوةررقلكلت
ك.رنت قركرلت   ربكنيكمج رعكجمرقالدكرحل رقة  عضكرلدق كتعل    كنيكرل  جكري  كنيك

ومرررخكردرررقكةرررقلكرل لقرررقلكرل ررر يبكحترررعكسررر ى ةكرإلم رطور ررر كرلد برررقو  ،كة رررقك قررريك
 .رل لققلكرل  قيكحتعكرحل  كرلعث قين

  ريدكرحل قةكرلعل   كت   كت لردكظقر ةكووت كمبل وكرل لققلكرينيب  كنيك 
  رمكرلثققفقدكوةقنعكرذاكرلعصوركمخكريصعبكرليرتردكرلزمد  وسطكتصق
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ومعكحت  قدكرلعص كرليتكورت عكمبل يكرل لققلكورليتكةقنرعكهتر رك قرقلر ك
فكهن كرست  وركنيكرحليق ك ل كرلرتر كرإلسأمي كظ  كرذركنيكن قطقهت كرلي ر  ك
كورالتت ق  رررر ،كو رررر ريكترسرررر إلكم،سبررررقهت كةقلرررر رر كورل ت ررررقدكورل ل ررررقدكرلرررريت
يف صرررعك لررر كمجرررعكرلت  رررقدكإلنيقق رررقكنيكوترررواكهتررر لكرلبرررل ع كوةقنرررعكررررذاك
رل،سبرقدكتقرومك ترر ر إلكرلعلرومكرإلسررأم  كورلد رقطقدكرالرر  كةرتمجر كرل ترربك
مخكرلع    كإىلكرلل  كرحملل  ،كة رقكظ ر دكةرذلككرل تربكرلريتكقرقمك ترل ي رقك ل رقلك

وقررر كررفررررعكرلبرررل ول،كهبررررذاككمرررخكرل لقررررقلكوالسررر  قك قلل رررر كرل وسررردو  كورال قن رررر  
رلى  قررر ك رررخكر رررد  كرإلسرررأميكول رررخكرلترررر لكرلعل رررقينكرلقرررو كرير  كإىلكرنقبرررقمك
رلعل رررقلكإىلكنرررو عاك ل رررقلكرل ررر  ع كو ل رررقلكرلعل قن ررر ،كومرررخكردرررقكنررر  كتقبررر  ك

  .رلرتمجقدكراوىلكلعقينكرلق الكرل  ككإىلكرل     كورلعل قن  

رامكنيكنىررققكورسررعكمرر  قةكلرتمجرر كمعررقينككةررقلكرنت ررقركةترربكرلتعلرر  ك قلل رر 
رلق الكرل  ككإىلكتلككرلل قدكوريص حكنلككض ورةكويفقت  ك  ريكرالرت قمك رتمج ك
معقينكرلق الكرل  كك زررر،كونتذك خكنلككظ ورك ر ركة رلكمرخكرلرتمجرقدكلعرقينك
لكرلق الكرل  ككمعظ  قك قلل  كرال قن  كورل وسدو  ،كوريصر هعكت مجر كمعرقينكرلقر ا

رل ررر ككإىلكررررقتعكرلل ترررعكُّ  ررر كت مج ررر كورسرررع ،كول رررخكنيكمدىقررر كرل لقرررقلكيررر ك
 .ت مجقدكإىلكرلل  كرل ل قر  كورل ونقن  كورلق ون  

وظ ر كةثرلكمرخكرلقرقالدكورل هرو كرلدق  ر كرلريتكقرقمك ترل ي رقكرلعل رقلك  ر ضك
ررذاكرلقرقالدكتقوككت مجقدكمعقينكرلق الكرل  ككإىلكرل وسدو  كورال قن ر ،كول رخك

ورل هو كملكت  لكمج عكت مجقدكمعقينكرلق الكرل  ككري قًكةقنعكتزئ ر كريوكةقملر ك
 .إىلكرلل  كرل وسدو  كورال قن  

لذلككسدع ضكتىوركرلرتمجقدكإىلكرلل ر كرل وسردو  كورال قن ر كمرخكت ر ،كة رقك
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 ر ،كمرخكسدع ضكرلتىوركرلتبلبليكلرتمجقدكإىلكرلل  كرل ل قر  ،كورل ونقن  كورلق ون
 .ت  كريل  

ك
ك

عرض لترجمـة معاني القرآن الكريم إلى اللغـة 
 البوسنوية واأللبانية

 

تتررورف كتررر مج كمعررقينكرلقرر الكرل رر ككإىلكرلل تررعكرل وسرردو  كورال قن رر كنيكمدىقرر ك
رل لققل كو لهظكرلتت عكلررتر كررذاكرلرتمجر كصرورةكورضره كتتبر ك رقل ث ةكو  ر  ك

نيكرلرتمجرررقدك،كوالكسررر  قكنيكمبررررل كت مجررر كمعرررقينككرلعصررر كرالرررلكن رررقطقًكم ثيرررقًك
 رلق الكرل  ك 

ومي ددررقكرلقررونكريلكردررقككررت قطررقًك ررعكرررذاكرلرتمجررقدكمررخكيف رراكإلكرلرتمجررقدك
راوىلكتب لكرلع رلكلل تررل  خكمرخكرلرتمجرع كردرقككت مجرقدك ر ةكلعرقينكرلقر الك

ريةثررر ك ررر ررًكمرررخكرل ررر كك قلل ررر كرال قن ررر كلرررأنكرلبررردوردكرلع ررر كرالرررلة،كورررريك
رلرتمجقدكلرأنكرلتبرععكسرد كرالرلة،كورريكرلر ةكرلريتكتعرّ ك  ر ر كلرتمجرر كمعرقينك

  .رلق الكرل  ك

  ت لكرذركرلع ضك ل كنظ ةك ق  ةكيفونكرل،ليقدكرلدق   كركقص ك رتمجقدك
معررقينكرلقرر الكرل رر ككرلرريتكصرر رد كرررذاكرل،ليررقدكمررخكترر ل تك ل ررقلكرلبررل ع ك

ردررررقككت مجرررر كلعررررقينكرلقرررر الكرل رررر ككإالكوردررررقككمأيفظررررقدككو أيفررررظكرينرررررهكلرررر إل
 .وتصه هقدكمع د كمخكمرتت كال كريوك قملكمخك ل قلكرلبل ع

رلرتمجرررقدكراوىلكلعرررقينكرلقررر الكرل ررر ككقرررقمكهبرررقكغرررلكمبرررل ع،كوسررر بكنلررركك
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   ررخكنيكتبررق نكرلعل ررقلكرلبررل عكوترر ررر كيفررونكإم ررقلكت مجرر كمعررقينكرلقرر الك
 الكرل رر ككةررقلكمقرر ولرًك قلع   رر كنيكريوسررقوكرلبررل ع،كة ررقكريلكرل رر ك،كوالكرلقرر

ت مج كمعقينكرلق الكرل  ككمرخكغرلكرلبرل عكقر ك  رولكهلرقكريرر رنكريلر   كولرذرك
نررر  كرف رررقًكشررر   رًكمرررخك ل رررقلكرلبرررل عكلرتمجررر كمعرررقينكرلقررر الكرل ررر ككمرررخكغرررلك

رررر رنكريلررر  ككرلبرررل عكريوكمرررخكرلعل رررقلككرلعل رررقن ع؛كالكررررذاكرلرتمجرررقدكهلرررقكري
 .ةقجلورنبكرلب قس  كوغلرق

نيكظرررلكررررذاكرلظررر ونكقرررقمكغرررلكرلبرررل عك رتمجررر كمعرررقينكرلقررر الكرل ررر ككإىلك
رلل تع،كرال قن  كورل وسدو  ،كوسد  كراس قجكرليتكريردكإىلكق قمكرذاكرلرتمجرقدك

 .وريكرير رنكس قس  

قدكرضرررى ك ل رررقلكرلبرررل عكريمرررقمكرالنت رررقركرلورسرررعكللدصرررو كرل  د ررر ك قلل ررر
رحملل  كللق قمك قحملقوالدكراول ر كلرتمجر كمعرقينكرلقر الكرل ر ك كررذاكراسر قجكجثلر ك
نيكل م كرحلقتقدكرل  د  كوريكتوضر حكرلوضرو قدكرل  د ر كرلريتككت رت لك لر ك

     ر  قدكرلق ان  ،كجقك بتلزمكت مج ك عضكر  قدكرلق ان   

مك1411رتررررككنيك ررررقمكريمررررقكريونكت مجرررر كلعررررقينكرلقرررر الكف رررريكت مجرررر كم  ولو  ك
)    كمخكوقتك ل كم لوسرقفلوت كةروالرتإل(كورريكنبر  كمى و ر كنيكمى عر ك
يف وم رر كي  درر كك ل رر رركك)رل ل رر كرلصرر    ( كرسررتد كرلرررتت كنيكرررذاكرلرتمجرر كإىلك

ريلك "رلل رر كرلي نبرر  كريوكرل وسرر   كغق رر كرررذاكرلرتمجرر ،كة ررقكقررقنكم  ولو  رترركاك
 ك(1)م"1461خكرلصرر ج،كورررذاكن رريتكمدررذك ررقمكريسررع كإىلكوفررققكمررعكرحمل رر  عكمرر

ةررقلكلررهكريق رر كقصررو ،كوالسرر  قكنيككرحلصررونك لرر كتر  رر كرلبررل عكللهرر جكريمرر 
مدىق كرهل سككرليتكةقنعكتبتع كلل ققوم كرلعب    كض كرحل  كرلعث قين،كولذركك

                                                           

م،كرجمللرررر كرلتقرل رررر ،ك1414-1411(كسررررقووركلو ررررو  رت  ،كرلقررررقالدكلترررر ر إلكرلققومرررر كرلعبرررر    كنيكر سررررك،1)
  141م،ك  1116س ر  يو،
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كةقلكنيكغق  كراق  كرلوصونكإىلكتعقولكووفققك عكرلبل عكورلص ج ك
 ك ق ررونكيفبررخكنيكريوسررقوكرلبررل ع،ك ررلكرف ررعكرف ررقًكملكحتررظكرررذاكرلرتمجرر

شرر   رًك  ررد  ،كالكرلبررل عكملك  ونررورك برر هولكا ك ررقملك ل ررقينكريلك رررتت ك
 .معقينكرلق الكرل  ككوالك ب حكلهك   حكايف قمكرل  خ

ةقلكرذركرل فضك د ك ل قلكرلبل عكو د ك قمت  كسرورل،كولرذلككتعر كري ر ك
رلقررررر الكرل ررررر ككريمررررر رًكغرررررلكمث ررررر ؛كالكرلررررر ور قدك قولررررر كريلررررر  كلرتمجررررر كمعرررررقينك

رإلسأم  كةقنعكمل ئ كيققالدكض كف  ةكت مج كمعرقينكرلقر الكرل ر ك،كوالكسر  قك
 .جمل كرحل   كرلىتكةقنعكتعرتضك ل كرلتيبلكرلعل قينكلأليف قمكرإلسأم  

ةقنعكرجل رئ كرإلسأم  كتد  كمققالدكإسرأم  ك قلل رقدكرحملل ر كوررذركرامر ك
عكرلعل قلكإىلكت مج كمعرقينكر  رقدكرلريتكةقنرعكترزلركمرخكرلقرقالدكرإلسرأم  ،كرف

  .وةقنعكرذاك  ر  كلرتمج كمعقينكرلق الكرل  ك

 قونكيفقتيك قرت اك"ريونكمخكققمك رتمج ك عضكر  رقدكورلبرور،كرروك  ر ك
سررع  كسرر ررروف ت ،كوررريك  ررقرةك ررخكتيقسررلك عررضكرلبرروركور  ررقدكن رر دكنيك

رلررريتكةقنرررعكتصررر رك قلل ررر كرل وسررردو  ،كول رررخك ررر ونك    ررر  كت  ررر ةك"مصررر قح"ك
سرررر ر  يوكك1وةقنررررعكرررررذاكرلقررررقالدكتد رررر كحتررررعك دررررورلكتيبررررلكشرررر  تك)رلبررررد ك

–ك111صريه كك16و11رلر ق كك41ك–ك68صيه ،كك1وك4م ككرلع رك1112
(كط ررعك عر كوفقتررهككةتق رهكرل رر ورك121ك–ك121صريه كك14و11و ر ركك122

نكرلرر  خكت ق شرروف ت كورشررت لكرررذركرل تررقجك"فقررهكرلع ررقررد"كحتررعكر ق رر كمجررق
  (1) ل كت مج كل عضكا قدكوسور

ةررقلكريونكمررخك رر ريك قلرتمجرر كرلدظ رر كلعررقينكرلقرر الكرل رر ككنيكنلررككرلزمررقلكررروك
                                                           

  28(ك   كيفليك قر ت ،كرل تعكرلبق ق،ك 1)
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شررر   قكر غرررت كول درررهكملك رررت كت مجتررره ككريصرررلكت مجترررهكرررريكت مجررر كتيبرررلكرل ررر لك
ريتزرلك)كرجلرزلكراونكك8كرش  كرضقكرلد وركنيكجمل ك"رلدقر"كط عكرذركرلتيبلككني

مكو ررر رك1122وكرجلرررزلكرلثرررقينكسررر ر  يوك رررقمك111 ررر ولكترررقر لك ررر ركصررريهقتهك
كك188و رر ركصرريهقتهكك1128ورجلررزلكرل ر ررعكي  درر كررونتررقك ررقمك116صرريهقدك

ة قكققمك رتمج كرجلزلكرلثأ عكمخكرلق الكرل  ككمخكتيبلكرل ر لك  ر ك  ر ا( ك
ت ق شرريت  كظ رر دك عررضكرلرتمجررقدككن رر كرررذركرل تررقجككي ررقرة كمجررقنكرلرر  خ

  .رجلزئ  كنيكرلوقعكنيبهكل عضكرلبوركور  قدكرلع د كنيكرجل رئ كورجملأد

مررعكتزر رر كوترروركرل ترربكرإلسررأم  ك قلل ررقدكرحملل رر كرشررت دكرحلقترر كلوتررورك
ت مج كةقمل كلعقينكرلق الكرل  ك كورذاكرحلقت كرفععكمجقنكرل  خكت ق شوف ت ك

ك رتمجرررررررررر كةقملرررررررررر كلعررررررررررقينكرلقرررررررررر الكرل رررررررررر كك عدرررررررررررورلككو  رررررررررر ك ررررررررررقييكللق ررررررررررقم
"رلقرررر الكرل رررر كاكت مجرررر كوتيبررررل" كوةقنررررعكم ررررت ل ك لرررر ك عررررضكرلتيقسررررلكقررررقمك
 رتمجت ررررقك  رررر كرضررررقكروغرررر ونكوررررريكمدقولرررر كمررررخكت مجرررر ك  رررر ك لرررريكإىلكرلل رررر ك
رإليل ز  ،كة قكريلكرلرتمجعكق رركريلكرذاكرلرتمج كرشت لعك ل كاررلكمرخكميبر  خك

 رررزكررررذاكرلرتمجرر كري  رررقًك كضرررقفقدكةثرررلةكوضررععك رررعكمعقررروفعكري درررقلكالرر  خ كتت 
 .رلدصكلز قرةكرلتوض ح

كرسررتد ركنيكنقل ررقكإىلكرلل رر كرلرتة رر كريةثرر ك ري  ررعكنقررقركرررذاكرلرتمجرر كريلكرلرتمجدررع 
مررخكر ت قرقررقك لرر كرلرردصكرلعرر يبكراصررل كومررعكريلكمج ررعكرالقرتريفررقدكرغ ررعكنيك

اف رل كفقر كلر معكرلبرل عكةثرلركمرعكمرقكحتبعكرذاكرلرتمج كورل قيكهبرقكإىلكر
 .ك(1)ف  قكمخكرلدقص

 

                                                           

(ك21-22، 2-2وكرلعرررررررررررررر رك12-1، 1،رلعرررررررررررررر ر2 رررررررررررررر ك قشرررررررررررررر تت ،كجملرررررررررررررر كرهل ر  ،)سررررررررررررررد ك(كرنظ ا 1)
  1114وك1111سقرر  وو،
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ت مجر كمعرقينكرلقر الكرل ر ككرلريتكقرقمكهبرقك لر كرضرقكيى عر ك)  وسريتق(ككط عرع 
رشررت لعكرلق مرر كك822نيكسرر ر  يوك عرر كت مجت ررقكي  درر كمبررتقر ك رر ركصرريهقهتقك

ل ونرهكةرأمكر ك ل كتق   ك ي  ك رنهكالكمي خكت مج كرلق الكرل  ككإىلكل  كريل  ك
رلررذ كررروكلرر إلكةررأمكرل  رر ،كولررذركالكمي ررخكا كت مجرر كمررخكرلرتمجررقدكريلكتىررق قك
راصررلكرلعرر يب،ك كريضررقنكرلرررتت كرينررهككرسررتد كإىلكرلتيبررلكرل  ررلكللرر ر  كورينرروررك

    .رلتدز لكللققضيكرل   قو 

ملك بررررررت  مكرلرررررررتت ككرلصررررررىلهقدكرإلسررررررأم  ،ك ررررررلكةثررررررلرًكمررررررقكرسررررررتع لك
 قن رررر ،كمررررعكريلكرلبررررل عكنيكيف ررررقهت كرل وم رررر كةررررقنورك بررررتع لولكمصررررىلهقدك ل

رلصرررىلهقدكرإلسرررأم   كة رررقكرينرررهكملك  رررعكف  رررقك  رررقرةكمرررقك ررر رك عرررضكةل رررقدك
،كوق كةرقلك قلرقًك قلل ر كرلع   ر كول درهكترر  ك قلرتمجر كراوىلك ريض يعكتوض هقكلعقلس

  كيفدل رت ك عر كللق الكرل  ككرليتكققمكهبقكم  ولو لرت  كولذركققنكراستقنك 
تر  رر اكلي رر ةكت مجرر كمعررقينكرلقرر الكرل رر كاكال رر كريلك  ررولكرلرررتت ك قلررقًك قلع   رر ،ك
ول ر كرامكورلعلرومكرإلسرأم  ،كواترقتكررذركرلع رلكإىلك مرخكطو رلكوإىلك  ر كتقرومك

 .(  1) ذلك
 

ردقككت مجقدكريل  ك عكرحل  ع،كراوىلكورلثقن  ،كمثرلكت مجر كفرقتخكةولدروفت ك
قك رلرررعكخمىوطررر ،كف  رررقكمق مررر ،ك رررخكترررقر لكرلقررر ال،ك كتيبرررلكخمتصررر ،كرلررريتكمررر

صيه ،كوروكةثلكرال ت قرك ل كت مج كمعقينكرلقر الكرل ر ككك818رل ىوط كنيك
م كك1124 قلل ررر كرلرتة ررر كلل ررررتت كإمسق  رررلكإ مررر ط،كرلى و ررر كنيكإسرررىد ونك رررقمك
ررذاك  ق مير ة رقكريلكسرع  كةورةرعكقرقمك رتمجر كريلر  كورريكمى و ر ك  لر كط ق ر ك

                                                           

،كسرقرر  يوك1،كرلعر رك2(ك   كيفدل رت ،كت مجر كلعرقينكرلقر الكرل ر ككمرخك لر كرضرقكق   رك،كجملر كرهل ر  ،سرد ك1)
  181م، 1124
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 كردرررقككت مجترررقلكلبرررع  ك(1)ة رررقك قررر ركيفرررقتيك رررقرت ،كت مجررر كيف ف ررر  رلرتمجررر ،
ننررونيت كوشررقر ت ،كوقررقكم تو تررقل،ك رر ونك    رر كوملكتى عررق كرنت رر كرلع ررلكنيك

مك كتررقلدكرحلرر جكرلعقل رر كرلثقن رر كرلرريتكت ةررعكري  رررقك1181رررقتعكرلرتمجتررعك ررقمك
 .رلب ئكنيكمبل يكرل وسد كورهل سك

رلع لكنيكن ر كرل تربكرإلسرأم  كك عر كرحلر جكرلعقل ر كرلثقن ر كول د رقككرست  
ملكت خك تلرككرلصرورةكرلريتكةقنرعك ل  رقكق رلكرحلر ج كو عر كنرإلكو  ر  خكسرد ك
مررخكرحلرر جكرلعقل رر كرلثقن رر كملكت ررخكردررقككت مجرر كت  رر ة كوةقنررعكمج ررعكرلرتمجررقدك

 هتت ك رتمج كمققالدكإسأم   ك

إىلكت مجرر كت  رر ةكلعررقينكرلقرر الكرل رر ككرل رر   ككرفرعكرل ررعورك قحلقترر كرلقسرر 
رإلسررأم  كنيك وغبررأف قكرلبررق ق كريلكت ررّولكجلدرر كوظ يت ررقكرلق ررقمك رتمجرر كت  رر ةك

ةرقلكال ر كمدرهكالكرلل ر كرلبرتع ل ككلعقينكرلق الكرل ر ككمرعكرلتيبرل كررذركرامر 
ومقكط ريك ل  قككنيكرلرتمجقدكرلبق ق كةقنعكق مي ،كوالكتدقسبكل  كرحل قةكرلعقص ة

 .ل ع رقكرلزمينكمخكرلرتمجقدكراوىل

ققمررعكرلللدرر كرل ونرر كمررخك ل ررقلكرلبررل عك رتمجرر ك أ رر كريتررزرلكمررعكتيبررلرقك
 عدرررررررورلك"ت مجررررررر كمعرررررررقينكرلقررررررر الكرل ررررررر ككوتيبرررررررلا"كورلدقشررررررر ككرئقسررررررر كرالحترررررررقرك

  (2)م كو  ولكرلدصكرلق اين1166س ر  يورك قمك…،كرإلسأمي
 كت مج كمجقنكرلر  خكو قيرقكم رت ل ك لر كمأيفظرقدكري   دك ع كسدتعكط ع

وتصه هقدكققمكهبرقك  ر كموسرككو لريكنقمترقك كوقرقمكررذرلك ت  رلردكريسرلو   ك
 ع كم رتعقهت ق،كة قكريهن قكررت قكيأيفظقدكمرخكق رلكرلعل رقلكرلريتكن ر دكري درقلك

                                                           

  26(ك   كيفقت ك قر ت ،رل تعكرلبق ق، 1)
 تيبلك   كمخكرلعل قل)يفبعكتو و،سل  قلكة ورركوك   كرل محخكيفوة ت ( (كققمك رتمجتهكورل2)
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رلى عررر كراوىلكهلرررذاكرلرتمجررر  كواررر رك درررقكرلكنرررذة كريلكررررذاكرلرتمجررر كالقرررعكق رررواًلك
يفبرردقًكنيكريوسررقوكرلبررل عكلتيبررلرقكرل تصرر كلرر عضكر  ررقدكة ررقكريهن ررقكوضررعقك
ريقورسرررررقًكيفرررررونكر  رررررقدكورل ل رررررقدكلتليرررررعكرنت رررررقاكرلقرررررقرئكوتعىررررريكمعلومرررررقدك

 .وتوض هقدك خك عضكر  قدكرليتكق كتعرتضكللققرئكري دقلكق رلته

  ركرلدبلكو  ركرلى عقدكرل لكورضحك ل كرالرت قمكرل  لكرلذ كيفظ عك
اكرلرتمج  كوق كررت كرلرتمجقلك  عضكرلوضو قدكرإلسأم  اكةقل هاك رخك هكرذ

 لومكرلق ال،كويف رن  كر ،كريمسقلكر ،كسلةكرل سونكصل كر ك ل هكوسرل كإضرقف ك
 .إىلكف   كة ل

ملكتبررل كرررذاكرلرتمجرر كمررخكمأيفظررقد،كول د ررقكتتعلررقكيررد ذكإ رر رركرلى ق رر ك
وررررذاكك،(1)مجررر كمقترررقكق رررلكيفرررورطك  ررر  خكسرررد رجل  ررر ةك ق ت رررقركريلكرلقرررقئ دعك قلرتك

رلأيفظقدكنة رقك بر  كةورةرودكرلرذ كةرقلك ُعرّ كنيكرلوقرعكنيبرهكت مجر كلعرقينك
ك664رلق الكرل  ككوق كط ععكون  دك ع كوفقتهكوةقلك  ركصريهقدكرلرتمجر ك
ك22،كمعك اكنيكر  قدككرلت قهب كرليتكالمي خكف   رقكيلر ركقر رلةكرلرتمجر كنيك

تق لعكرذاكرلرتمج كمخكرلبل عك ق ونكيفبخ كوةقنعكرذاكرلرتمج كركصيه ك رس
كركةقنررعكريةثرر كرقرر كول بررعكت مجرر كيف ف رر كفقررط ورررذرككك.خبررأنكرلرتمجرر كرلبررق ق 

ريس  كنيكس ول كف  كمعقينكرلق ال كوةقلك قنبكنصكرلرتمج كرلدصكرلع يبكوريك
 .مكوققمك دب  قكيفبعك بدو 1111خمىوط كتعوركإىلك قمك

 برر طك  دررهكو ررعكرلرتمجرر كرحل ف رر كتعل ررقكريقرر جكإىلكنررصكريريبكمت  ررزكرليرر قكرل
رلررر  طك رررعكر  رررقدكرلرتمجررر ك  ل رررقدكوكك. قل قررر كنيكنقرررلكمعرررقينكر  رررقدكرلق ان ررر 

 ب ى كملك  خك عكقوسعك ب لكف  كمعقينكرلق الكومتق ع كرلدص كومخكج زرهتقك
                                                           

  846-841م،ك 18،1161-1(ك ب  كة ةود،كرلق الكرل  ك،كجمل كرل أغ،رلع رك1)
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 .ريهنقكالت ت لك ل كري كةل  كغ    كمخكرلل قدكراورو   

كسرررتع لكرلررررتت كرلل ررر كرل وسرررد  كرحمل ررر ،كوملكتبرررل كررررذاكرلرتمجررر كمرررخكمأيفظرررقدر
يفونكت مج ك عضكر  قد كةونرعكرل ر   كرإلسرأم  كنيكرل وسرد كورهل سرككجلدر ك
مت صص كوظ يت قكرلدظ كنيكررذاكرلرتمجر كوحتبر د ق ك عر كنلرككري  ر دكط عقهترقك

 كرلصررهتكرل رر  تكنيكمد ررورردكرل رر   كرإلسررأم  كوجم ررعكرللررككف رر كلى ق رر
ك (1)م(1142،1116)

ظ ررر دكلرررأنكرحلرررر جكرالرررلةكنيكرل وسرررد كورهل سررررككت مجررر كت  ررر ةكلعررررق ك
مكوقررقمك رتمجت ررقكرينررإلكقررقر ت  كوقرر ك1111رلقرر الكرل رر كك قلل رر كرل برردو  كسررد ك

رسرررتعقلكرلررررتت ك رررقلدصكرلعررر يبكوريفرررقركمرررخكُّ  ترررهكرلبرررق ق كرلتعلقررر ك رتمجررر كمعرررقينك
رذاكرلل ر ،كورسرتع لكرلل ر كرل وسردو  كرحمل ر ك  رلكلصقئصر قككرلق الكرل  ككإىل

وج زرهتقكرلع وف كل  كرلبل عكرل وسدو ع،كويفقونكةذلككريلك رتت ك ل  كرير    ك
نيكرررذاكرلرتمجرر كوضررععكمعلومررقدكوتوضرر هقدك لرر ك عررضكر  ررقدكرلت ررقهبقدك
رئك ل كتورنبكرلصريه كلت ر يف قكيفبربكرلتيقسرلكرل تلير كوررذرك برق  كرلقرق

ك ل كرل تواكإىلكرل رتعكورلتيقسلكرلتدو   ك
 

 

 

 

 

                                                           

كككر1812(ككمترررررررعكط ق ررررررر كت مجرررررررر كمعرررررررقينكرلقررررررر الكرل رررررررر ككإىلكرلل ررررررر كرل وسرررررررد  كنيكجم ررررررررعكرللرررررررككف ررررررر ك ررررررررقمك1)
 رلللد كرلعل   [ك]
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 ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة األلبانية 
ف  قك تعلقك رتمجقدكمعقينكرلق الكرل  ككإىلكرلل  كرال قن  ككريكريقرلكقروةكمرخك
رلرتمجرررقدكإىلكرلل ررر كرل وسررردو   كوةقنرررعكرل ررر أدكراوىلكيفرررونكرلي ررر ةكلرتمجررر ك

كرل  كككمتىق ق كمعكرل  أدكل  كرل وشدقق كمعقينكرلق ال
ةررقفز ز  كةررقلككإلكريونكمررخكقررقمك رتمجرر كمعررقينكرلقرر الكرل رر ككغررلكمبررل كورررو

مرخكلىترهكريلك د رر كت مجر كمعرقينكرلقرر الكرل ر ككسكرير عر كريتررزرلكول درهكمت رخكمررخك
   (1)م كوق كط عهكنيكرومقن قك1121إص رركرجلزلكراونكفقطكونلككسد ك

سر ل"كمجتهكإىلكت مج كمعقينكرلق الكرل  كك قلل ر كرالن ل ز ر كلررك"ترورتكرستد كنيكت ك
 كقررر  مكت مجترررهكر  ررر كلل برررل عكرال رررقلككرلرررذ خك بررر دولكسكرلوال رررقدكرلتهررر ةك

كرام      
رخترررذكرلررررتت كمثرررلكررررذاكركىررروة،كالكت مجترررهكسرررت،ر كإىلكررةكرليعرررلكلررر  ك

را قًكنيكت رررو خكرارجكرإلسرررأميكرلعل رررقلكرلبرررل عكنيكريل قن رررقكرلرررذ خك ررر  وركتررر 
ك ل ت  كوق كوت وركصعو  ك  رلكت مج كرلق الكرل  ككإىلكرلل  كرال قن   

رروكرةت رقنكرلعقر كرلرذ ك ير قكرال رقلكك-ة قك قونكرلرتت -"قص كرلرتمج 
( 2) رحمل   عكنيكرلدظ كرل  ينك خكإلورهن كرلدصقر  "

 

رلررررتت كررريكراسررق كرلرررذ كوت مجرر كةررقفز ز كررريك ررر ولكتيبررلكوة ررقك ررذة ك
اتقتكإىلكحتبع كنيكرذركرجملل )رجلزل(كريفتو ك ل كسرعكسروراكمرخكرليقحتر كإىلك

كطُ عكمد قكمثقن  كريتزرل كو قيك أ كريتزرلكملكتى عك ع كنلك ك-رانيقن
رلصرروركرلل و رر كرلق ميرر كمبررتع ل كنيكرررذاكرلرتمجرر كوررريكغررلكمي ومرر كللقررقرئك

                                                           

  221م،ك 6،1114-1   ،كرجملل كرلبدو  ،م ت  كغق  كرب و  ك،(كفته كم1)
  1/2،رلى ع كراوىل،تك1121(كةقفز ز ،رلق الكرل  كك قلل  كرال قن  ،كرومقن ق،2)
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ترر كرلبررل عكرلررذ خك   رر ولكرل هرراكنيكرلعلررومكرال ررقينكرلعقصرر  كوقرر كةقنررعكيفق
كرإلسأم  كس  قًكرئ بقكنيكإل رتكت مج كت   ةك قلل  كرال قن   ك

ردرررقككت مجررر كريلررر  ك عدرررورل"ك  ررر ةكمعرررقينكرلقررر الكرل ررر ك"كن ررر دك عررر ك  رررعك
كسدوردكمخكق لكرلللد كرلعل قكلل   ع كنيكش وررر 
ه كوكونلككة رقكصيك1812رذاكرلرتمج كة قك قونكفتهيكم   كتت  خك

ك ليا
كتت  خكسورةكرليقحت كفقط ك28-1صيه كك-1
كتت  خكرلبورةكرلثقن  كول خكغلكم ت ل ك281-21صيه كك-2
 تت  خكإة قنكرلبورةكرلثقن  كإىلكرلد ق   ك818-284صيه كك-2

 تت  خكرلبورةكرلثقلث  ك188-811صيه كك-8

 تت  خكرلبورةكرل ر ع ك  قمل ق ك168-181صيه كك-1

ورةكركقمبررر ك)رلقئررر ة( كورررريكتت ررر خكرلبرررك1812-161صررريه كك-6
  (1)(16نققص كوصلكف  قكرلرتت كإىلكر   كرق ك)

وقرر كةلررتك قلع ررلك لرر كت مجرر كرلقرر الكرل رر ككورلتيبررلكإ رر رر  كررل ررو كوررروك
ك قملكإسأميكج ز،كريل تكم،ليقدكإسأم  ك عدقو خكخمتلي  

رلع   ر  ككوق كرُيلذكتيبلكر  قدكمرخكتيبرلكرلر ر  كورلتيقسرلكرالر  ك قلل ر 
رسررتع لكنيكت مجتررهكرلصررىلهقدكرإلسررأم  ككرلوتررورةك درر كرلبررل عكرال ررقن ع ك

لقر الكرل ر ككإىلكنيكرلوقعكنيبهكةقلك ع لك ليكةورت قكنيكت مج كريلر  كلعرقينكر
 .رلل  كرال قن  ،كول خكرذاكرلرتمج كملكحتظك ر كمعلومقدكيفوله

مللكرل ت  ك قل تبكرإلسأم  ككوق كرير كتىوركرلد  كورلى ق  كنيكريل قن قكإىل
                                                           

  281(كفت يكم   ،كرل تعكرلبق ق، ك1)
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والس  قكنيكتلرنقكوش وررر،كون  دكنيكجمل ك"رلثققف كرإلسأم  "ككت مجقدكمعقينك
كا قدكوسوركمع د  

كور ذركن  دكت مجقدكنيكرا  رركرلتقل  كنيكرجملل ك"رلثققف كرإلسأم  "ا
فقرررطكمرررخكك111ت مجررر كر  ررر كك281ك-281 كك1182تلرنرررقكك12رلعررر رك-

كة كسورةكرل ق ك
 ت مج كوتيبلكسورةك"ق"كك111-118 ك1182تلرنقكك11رلع رك-

كك12،12)ت مجرررررررر كر  ررررررررقدكك111-112 كك1182تلرنررررررررقكك12رلعرررررررر رك-
 مخكسورةكرل،مدول( كك18و

ك-)ت مجرررر كوتيبررررلكسررررورةكرل لرررر ك281-282 كك1188تلرنررررقكك1رلعرررر رك-
 يفقيكشقررني( ك

قدك)ت مجرررررررر كوتيبررررررررلكل  ررررررررك211-212 كك1188تلرنررررررررقكك18رلعرررررررر رك-
 مخكسورةكرانيقن( كك68،وك81،86،81

-1)ت مج كوتيبرلكر  رقدكمرخك214-216 كك1188تلرنقكك11رلع رك-
كمخكسورةكرل لقل( ك6

وقرررر كمتررررعكت مجرررر كرررررذاكر  ررررقدكنيكري دررررقلكرل ررررأمكيفررررونك عررررضكرلوضررررو قدك
مكإىلك1181رإلسرررأم   كوقررر كرير دكسررر ى ةكرلي ررر كرل ررر و يك لررر كريل قن رررقكسرررد ك

د قوكرإلسأمي،كولقيكرلعل قلكرلبل ولكريش كرينوراكرلعذرجكإ ققنكمقك تعلقك قل
ةقنررعكرل ترربككك م1118ويفررىتكسررقووكرل رر و   كنيكريل قن ررقكسررد كك ورالضررى قر

 رإلسأم  كتى عكوتد  كنيكرونكريل  ك ب د قكرال قلك)نيكةوسوفقكوريم   ق( 

مكإلرر رتكجملرر ك1111ةوسرروفق(كمررخكسررد ك-  رر  كنلررككرلوقررعك)نيك    ررت دق
كإلسأم  "كرليتكمقك رلعكتد   "رلرت   كر
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نيكررذاكرجمللرر كت مجرعكر  ررقدكورلبرروركيفبربكرلوضررو قدكرلريتكةت ررعكف  ررق ك
ريونكمخك  ريك رتمج كر  قدكورلبوركشر  تكريمحر  كورروك رقملكإسرأميكريل رقينكنوك

كش ص  ك قر ة 
 رررررررر ريكشرررررررر  تكريمحرررررررر  ك تيبررررررررلكرلقرررررررر الكرل رررررررر كك)ت مجرررررررر كوتيبررررررررلكسررررررررورةك

كمكمد وركنيك  شت دق(1111مخكسد كك11رلع رك،كونلككنيك8-1رل ق ةار  قد
رن  لكإمسق  لكوريبك قلع لكرإلسأميكنيكريم   قكيف راكتعر  كتقل ر كة رلةك

نيككك26،181،118مرررخكرال رررقل كوقررر كتررر ت كرلبرررورةكراوىلك)رليقحتررر (كورلبررروراك
كةتقجك"رإلسأمكورل  قل" 

كشرررر  دكرلبرررردوردكرلع رررر ولكرالررررلةكن ررررقطقًكنيكجمررررقنكرلرتمجررررقد،كوظ رررر د
 ررأ كت مجررقدكةقملرر كلعررقينكرلقرر الكرل رر ككقررقمكهبررقكفتهرريكم رر  كويفبررخكنررقيفيك

كوش  تكريمح   
م،كوحتتررو كرررذاك1141وقر كن رر دكرلرتمجرر كرلريتكقررقمكهبررقكفتهرريكم ر  كسررد ك

رلرتمجررر ك لررر كمق مررر كمرتمجررر كمرررخكرلل ررر كرل وسرررد  كلي رررلكرلررر محخكوتد   رررقدك لررر ك
كرذركرل،لت ك عضكر  قدك قل كك ب  كةورةودكمد ورةكنيكت مج ك

رلرتمج كهلقكف   كميصلكول خكل إلكف  رقكنرصك ر يب،كجم رواكصريهقهتقكرريك
صررريه  كوقررر كرسرررتد كنيكررررذاكرلرتمجررر كإىلكرلررردصكرلعررر يبكوت مجرررقدكمعرررقينكك418

رلق الكرل  كك قلل  كرل وسدو  كوالكس  قكت مج ك ب  كةورةرود كوقر كط عرعكررذاك
كمكنيكإستقن ون 1111رلرتمج كلل  ةكرلثقن  كسد ك

كرالصرىأيفقدكرلعل قن ر ك ققمكرلرتت كنيبهك تصه حكرذاكرلى عر ك،كوقر كغرل 
إىلكرالصرررىأيفقدكرإلسرررأم  كة رررقك كري  رررقكإرلرررقنكرلررردصكرلعررر يب كف  رررقك تعلرررقك

صررريه  كون ررر دكررررذاكرلرتمجررر كنيكك618 رتمجررر كيفبرررخكنرررقيفيكفقررر كط عرررعكنيك
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كم كوحتتو كرلرتمج ك ل كمق م كونصك  يب 1144  شت دقكسد ك
ريلكنقرررونكإلكررررذاكرلرتمجررر كةقنرررعكشررر    كصرررقف  كولررر إلكف  رررقكتيبرررل،كمي ددرررقك

ول د قكم بر ةكوم برى كا كقرقرئ،كورسرتع لكرالصرىأيفقدكرإلسرأم  كرل بر ةك
كلق رلةكرلبل كرال قينكلق هبقكورسول قكنيكت ر ه 

رلرتمجر كرلرريتكقررقمكهبررقكشرر  تكريمحر  ك) عدررورلكرلقرر الكت مجتررهكوتيبررلا،كون رر هتقك
م(كريكريش  كرلرتمجقد،كوتت  زكرذاك1144م  كنيك  شت دق،كسد كرل    كرإلسأ

رلرتمجرر ك ك  ررقدكرلرردصكرلعرر يبكوإ رر رركمأيفظررقدكتوضرر ه  كومعلومررقدك  ررلكرقرر ك
ت مجعكمخكرلل  كرلع    كورل وسدو   كوةقنعكط  ق كرذاكرلرتمج كمتققر  كمعكط  ق ك

وقرر كري  رر دك    رلرتمجرر كجل ررقنكرلرر  خكت ق شررو ت كو  رر ك قيررقك قلل رر كرل وسرردوك
ط ق  كرذاكرلرتمج كم ردك    ةكوةقنعكريسقسقًكلرتمج كمعقينكر  قدكنيكمققالدك

 .ن  دك قلل  كرال قن  كنيكجمأدكإسأم  

ومث كت مج كلعقينكرلقر الكرل ر كك قلل ر كرال قن ر كط عرعكنيكلدر ل كريسرق كررذاك
 ر ك ة  رقكلرقل،كإسرأمكرلرتمج كريكت مج كمعقينكرلقر الكرل ر كك قلل ر كرإليل ز ر كحمل

م كول ررررخكرررررذاكرلرتمجرررر كملكحتررررظك ق ررررونكيفبررررخكوقق لررررعكرنتقررررقرردكك1118ري ررررقرك
  (1)ةثلة

رلرتمج كراللةك قلل  كرال قن  كريكت مج ك عدورلك))تيبلكمعقينكرلق الكرل  كك
م،كوقررررقمك رتمجت ررررقك  رررر كمررررخك1111 قلل رررر كرال قن رررر ((كط عررررعكنيكرل  ررررقضكسررررد ك

برأمكللد ر كورلتو  رع كورريكت مجر كتعت ر ك لر كت مجر كمعرقينكرلرتمجعكلر  كررركرل
   ك بخكلقلكوك .رلق الكرل  ككإىلكرإليل ز  كمعكتيبلكخمتص كققمك ترل يهكر

 .   كتقيكرل  خكرهلأىل .ر

                                                           

 م 1111(ةتبك خكرير رنكرذاكرلرتمج كريمعكهب رم كنيكةتق هاكرلق الك قلل  كرال قن  ،ك    تدق،ك1)
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و أيفظكمخكرلرتمجقدكرلترل ةكريلكةثلرًكمرخكرلرتمجرعكرال رقن عكةرقنوركمترر   خك
ك قلكرلبل عكنيكرل وسد   قلرتمجقدكرليتكققمكهبقك ل
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ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة البلغارية     
 واليونانية والمقدونية

 
متعكت مج كمعقينكرلق الكرل  ككإىلكرذاكرلل قدكوررذاكرلرتمجر كللقر الكةلرهكريوك
لررر عضكريترررزرلكمدررره كوقررر كةقنرررعكت مجررر كرلل ررر كرلرتة ررر ك ونرررقًكلل برررل عكنيك ل قر رررقك

لل  كرلرتة  ،كوةذلككققمعكرذاكرلرتمج ك  وركط ربكلل ل رقرك) ومرقق(كرلدقطقعك ق
رلذ خك ي  ولكرلل  كرلرتة  كقلر ًأ كوقر كترق عكرل ل رقركتعلر كرلل ر كرلرتة ر كمته لرعك

 رلعدتكورلقبوةكرليتكورت ورقكنيكري دقلكتعل كرلل  كرلرتة   

ف ررر كةرررذلككريمرررقكرل ونرررقلكرلبرررل ولكرلرررذ خك ع  رررولكنيكرلررر لكرجملرررقورةكلرتة رررقك
 تهررر  ولك قلل ررر كرلرتة ررر  كنيكظرررلكركأفررر كرلعث قن ررر كةرررقلكرلقررر الك قررر ريكنيكصرررورتهك

كراصل   
رل ررعوجكرلبررل ولكرلقررقطدولكنيكمقرر ون قكوررر كرال ررقل،كوراترر رك،كورل ومررققك
)رلبل ولكرلدقطقولك قلل  كرلق ون  (كةلكمد  ك تعل كرلقر الكرل ر ككو ي  رهكمرخك

ام كوريونك قولررر كلرتمجرر كمعرررقينكرلقرر الكرل ررر ككإىلكرلل ررر كلررأنكت مجترررهكإىلكل تررهكر
رل ل قر  كققمكهبقكن  أكةقتبقكحتعك دورلك"رلق ال"كريوك"رلق الكرل  ك"كوق كت ت ك

م وقرر كرسررتد كنيكت مجتررهكإىلك1182مدررهكون رر كنيكرير عرر كريتررزرل،كف ل  ررولإل،كسررد ك
مجررقدكةقملرر ،كمثررلكرلرتمجرر كرإليل ز رر كلرتمجرر ك"تررورتكسرر ل" كومتررعكريلررلرًك رر ةكت ك

،كقرر مكلررهكمررققإلك”رلقرر ال“ت مجرر كسررت يقمكتومررونكوسررت يقلكسرر لتكحتررعك دررورلك
م،ك1428يفد درررق كقرررقمك رتمجت رررقكمرررخكرلل ررر كرالقن ررر كسررر  ولك و رررون،كروسرررتوقك

 كوةقلكريسق كرذاكرلرتمج كت مجقدكإيل ز  ،كة رقكرينرهكقرقمك تررل تكمققلر ك126 
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  (1)نق   كنقنقتقئلكنظ يوو
 قض ك خكيفق ق كوريكريلكن  كرل تربكرإلسرأم  كوط ق ت رقكردقكابكريالكنت

 قلل رررر كرل ل قر رررر كولرررر إلك قلرتة رررر كرير كإىلكإنررررقركرلصررررهوةكلرررر  كرل ل ررررقركرلررررذ خك
 ت ل ررولكرلل رر كرلرتة رر ،كوردررقكالكندبرر كةررذلككمررقكريرغرر ك ل ررهكريئ رر كرلبررقت كمررخك

ررذرك .ر ر   مكرستع قنكرلع    كنيكلى   كوخبقص ك رومكرجل عر كوإ رقك قلل ر كرل ل ق
 .رام كورتهكرف قًكوإص رررًكنيكرستع قنكرلل  كرلع    كرلذ كرمت كإىلك ومدقكرذر

 بقووكرلدظقمكرل ر و يكوختي رتكرل ر ووك لر كرلبرل عك ر ريكن ر كرل تربك
رإلسرررأم  كوط ق ت رررق،كو كن ررر كريونكت مجررر كمرررخكق رررلكمبرررل كورررريكت مجررر كيفرررقفظك

م كوت رت لكررذاك1111ق،كإ  رر  كتدلتكحتعك درورلك"رلقر الكرل ر ك"،كصروف 
رلرتمجرر ك لرر كمق مرر كطو لرر كوف رر  كموضررو قد كط عررعكرررذاكرلرتمجرر ك لرر كنيقرر ك

رسرتد كرلررتت كإىلكنرصك ر يب كوظ ر دك .نيك ل قر ق "ملككف  "رجل ع  كركل  ك
نيكرلوقررعكنيبررهكت مجرر كتبرر يقلكتوفررقنونكرلرريتك كن رر رقكمررخكق ررلكم ترربكرإلفتررقلك

ت رت لكررذاكرلرتمجر ك لر كمر لل،كك.ل  ك"ط  ر "نيكسوف قكومتو لكمخكرل،سب كرك
رسررتد كرلرررتت كإىلكرلرردصك . كنررصك رر يبكمقرر ولك رتمجرر ك كف رر  كموضررو قد

رلعر يبكة رقكريفرقركمرخك ر ركمرخكرلرتمجرقدكإىلكرلل ر كراورو  ر  كومي ددرقكرلقرونك رهنرقك
ت مج كنقته كومتعكط ق ت قكم ةكريل  كنيكري  رركة لةكوالقعكق واًلكيفبدقًكلر  ك

كبل عكوغلكرلبل ع رل
ف  قك تعلقك رتمج كمعقينكرلقر الكرل ر ككإىلكرلل ر كرل ونقن ر كمي ددرقكريلكنقرونكإنرهك
 وملكةظقر ةك ققف  كوملك عقملك ل كرينهكنصكر ينكريوكّ كرال ت رركهبقكمخكرلدقيف  ك

مك1118رلثققف  كريةث كمخكرلدقيف  كرل  د   كريونكت مج كإىلكرلل  كرل ونقن  كتعوركإىلك
                                                           

  118-141(،ك 1112)ن بقل،22(كنقنقتقئلكنظ يوو،كرلعقملكرإلسأمي،ك1)
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مدررذكنلررككرحلررعك كت مجرر ك .ن رر كت مجرر كسررورةكرليقحترر ك قل ونقن رر كورلأت د رر كيف ررا
رلق الكرل  كك  ةكم ردكيفببكرلعلومقدكرليتك دقل قك  ر كمح ر ر كورريكة رقك

م كت مجرررر كمررررخكرلل رررر كرلع   رررر كوك1446 لررررياك  دتررررقةيكغ رسرررر  و،كرلقرررر ال،كا دررررق،ك
(1) م 1446،1441،1121،1124،ك1448ن  دك

 

م كت مجرر كن ك1111عررعكت مجرر كم دررق ك وغ رفررو،كرلقرر ال،كا دررقك عرر كنلررككط 
ك846م ل لررر ،كرلقررر ال،كمق مررر كنيكر دررريتك  ررر ةكصررريه كو رررر كنرررصكرلرتمجررر كنيك

م كت ت ررربكسررروركررررذاكرلرتمجرر كالك ورفرررقكت ت ررربكرلبررروركنيكرلررردصك1148  ا دررق،
رلعررر يبكة رررقكالكنررر  كتررر ق  كر  رررقدكوكرررريكنيكريصرررل قكت مجررر ك رررخكرلرتمجررر ك قلل ررر ك

 ل ز  كرليتكققمك رتمجت قكت   كررور رإلي

رلى ع كرإليل ز  كورل ونقن  كنردكغأنكوريف كومعكملهقك قلتبلبلكرلتقرخييك
كار كرايف ر كمخكيف قةكرل سونكصل كر ك ل هكوسل  

ت مج كمعقينكرلق الكرل  ككإىلكرلل  كرلق ون  كري  قً،كوريكت مج كيف ف ر كر ت ر ك
 مجررقدكمعررقينكرلقرر الكإىلكرل برردو  ،كت مجرر ك  رر كف  ررقكرلرررتت ك لرر كنررصك رر يبكوت

مح ررر ر كإىلكرلي نبررر  كوت مجررر ك  ررر ر ك وسرررتك لررريكإىلكرإليل ز ررر  كورررريكت مجررر ك
تدقسررررربكمج رررررعكرلبرررررتو قدكرلتعل   ررررر كلل برررررل عكرلدرررررقطقعك قلق ون ررررر  كوف  رررررقك
رستع قنكرالصىأيفقدكرإلسأم  كجقكتعلكرذاكرلرتمج كق    كمخكرلل ر كرلدقطقر ك

 "رللرككف ر "ن ر دكررذاكرلرتمجر كنيكجم رعكك .كريوسرقوكرلبرل عكنيكمقر ون قني

 .كر 1418سد 

 

 
                                                           

 (كرنظ ا   كمح  كر ،كرلق الك قلل  كرلي نب  ك)فصلك خكت مجقدكمعقينكرلق الكرل  ككإىلكرلل  كرارو   ( 1)
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 خاتمة

  رر نكرررذركرل هرراكإىلكإ ىررقلكصررورةك قمرر كيفررونكتررقر لكتىرروركت مجرر كمعررقينك
رلقرر الكرل رر ككنيكمدىقرر كرل لقررقل كللقرر الكرل رر ككروركريسقسرريكنيكيف ررقةكرلبررل عك

للد قوكرلرتمجيكرلذ كرن  لك هكرلبرل ولكوغرلككنيكرل لققلكولذركن  كتزر  رًكة لرًك
رلبل ع كول خك د  لك ل قلكرإلسأمك رتمج كر  قدكرلق ان  كوتررل تكمقرقالدك
إسرررأم  كفقرررط ك لررر كتلرررككر  رررقدكرلرتمجررر كنيكمقرررقالدكو رررو كةثرررلةكمد رررقكمرررقك

 درقلك لر كمرقك . عت  ك ل كرلرتمجرقدكرلوترورةكومد رقكمرقكقر ك  رولكت مجر كت  ر ة
قكيررر كصرررعو قدكنيكمتق عررر كرلرتمجرررقدكرجل  رر ةكوتقومي رررق كومرررخكتبررر  لكف ررر كسرر 

نيككمثلك :رلق الكرل  ككق كن  دك عضكرلتيقسلكةقمل كوالس  قك قلل  كرل وسدو  
وةقنعكرلوضو قدكرإلسأم  كرليتك كن ر ك ر ركك .ظأنكرلق الكوتيبلكر خكةثل

قكرير كإىلكةثررر ةكرلد ررررورردكة رررلكمد رررقكنيكرجل رئرررر كورلررر ور قدكورجملرررأدككورورررررر
رإلسررأم  كرلتدو رر كورل تليرر كنيكتوت قهتررق كمد ررقكمررقكقرر كت ررولك ع رر ةك ررخكتعررقل  ك
رإلسررأمكراسقسرر   كولررذركالك بررت ينكري ك قيفرراكريوكمرررتت كلعررقينكمعررقينكرلقرر الك

ك.رل  كك خكرل تواكإىلكرلدصكرلع يبكراصلي
ك

ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
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 فهرس الموضوعات

ك

ك1ك………………………………………تق كك
ك2ك   …………س قلكرل لققلكورتصقالهت كراوىلك قلق الكرل  كك

ك1ك   ………رلق الكرل  ككلأنكرلع  كرلعث قينكنيكمدىق كرل لققلك
ك18ك …………ت مج كمعقينكرلق الكرل  كاكض ورةكويفقت كملهر ك

ك12ك  …  ضكلرتمج كمعقينكرلق الكرل  ككإىلكرلل  كرل وسدو  كورال قن  ك
ك28ك……………معقينكرلق الكرل  ككإىلكرلل رر كرال قن  ككت مجقد

ك26كت مجقدكمعقينكرلق الكرل  ككإىلكرلل  كرل ل قر  كورل ونقن  كوكرلق ون رر ك
ك21ك………………………………………لقمت ك

ك28ك………………………………ف   كرلوضو قدك
ك


