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 تاريخ ترجمة معاني القرآن الكريم في مالوي
 

احلمددهلل حن دمددهللس عينددونستغ عينددوعوذسب عينددشر رددنحن نددو نددذع   يونددتن عنددو 
سسئنت  عمنلتن. نو يههللس احن فال نضل لغ عنو يضلل فال هندي لغ. ع ندههلل    

 احن عدهللس ال نذي  لغب ع نههلل    محمهللا  عدهللس ع سشلغب لل  احن علسغ ال إلغ إال
 عسلم تنلسمن كثريا .

بََّنا نن رنهلل: فأسوووح رنلذي هش خدري:  َۡنا َعلَۡيَك  رَّ نَبَۡنا ِإَوََلَۡك  تََوَّكَّ
َ
 أ

 (.4)املموحتة:  ٤ لَۡمِصير ٱ ِإَوََلَۡك 
 

 أهمية الموضوع
  الكذمي ههللاية للموقنيب عإسنندا  للمؤنتنيب  يزل احن تدن ك عتننىل القذآ

عإ نندا  للجنهلنيب فأضنء القلشب املظلمة رنلتش  املدنيب ع ىب املنلمني عل  اتدنع 
احلق عاإلخالص لذب الننملني. قنل ارو تسمسة  محغ احن تننىل: "دنجة األنة ننسة 

صذاط املنوقسمب إىل فهم القذآ  الذي هش ددل احن املونيب عالذكذ احلكسمب عال
الذي ال تزيغ رغ األهشاءب عال تلودس رغ األلنوب عال خيلق عل  كثذة الذدب عال 
تتقضي عجنئدغب عال يشدع نتغ النلمنء. نو قنل رغ لهللقب عنو عمل رغ  جذب 
عنو دكم رغ عهلللب عنو دعن إلسغ ههللي إىل لذاط ننوقسمب عنو تذكغ نو جدن  

اس  ضلغ احن. قنل تننىل: قصمغ احنب عنو اروع  اهلهللى يف غري  م فَإِمَّ تِيَنَّكر
ۡ
 يَأ

ٗدى ّمِّنِ  َدايَ  تََّبعَ ٱ َفَمنِ  هر ۡعَرَض  َوَمنۡ  ١٢٣ يَۡشَقى  َوَل  يَِضل   فََل  هر
َ
 َعن أ

هر  َضنٗك  َمعِيَشةٗ  ۥَلر  فَإِنَّ  ذِۡكرِي ر ۡعَمى  ۡلقَِيىَمةِٱ يَۡومَ  ۥَوََنُۡشر
َ
 َرّبِ  قَاَل  ١٢٤ أ
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تَِني  لِمَ  ۡعَمى  َحَُشۡ
َ
نتر  َوقَدۡ  أ َتۡتَك  َكَذىلَِك  قَاَل  ١٢٥ بَِصٗيا كر

َ
ىترَنا أ  َءاَي

 قَدۡ  عقنل تننىل:( 321-321)طغ:  ١٢٦ ترنَسى  َۡلَۡومَ ٱ َوَكَذىلَِك  فَنَِسيَتَها  
م ِ ٱ ّمِنَ  َجايَءكر بِي   َوكَِتىب   نرور   ّللَّ ر ٱ بِهِ  َيۡهِدي ١٥ م   تََّبعَ ٱ َمنِ  ّللَّ
ىنَهر  َلىمِ ٱ برَل سر  ۥرِۡضَو م لسَّ هر لرَمىتِ ٱ ّمِنَ  َويرۡخرِجر  ۦبِإِۡذنِهِ  نل ورِ ٱ إَِل  لظ 
ۡسَتقِيم   ِصَرىط   إَِلى  َوَيۡهِديِهمۡ  ير   عقنل تننىل: ( 31-31)املنئهللة: ١٦ م   ال
نَزلَۡنىهر  كَِتىب  

َ
لرَمىتِ ٱ ِمنَ  نلَّاَس ٱ ِِلرۡخرِجَ  إََِلَۡك  أ  بِإِۡذنِ  نل ورِ ٱ إَِل  لظ 

 ِ ِ ٱ ١ ۡۡلَِميدِ ٱ ۡلَعزِيزِ ٱ ِصَرىطِ  إَِلى  ِهمۡ َرّب ِيٱ ّللَّ َمىَوىتِ ٱ ِف  َما ۥَلر  َّلَّ  َوَما لسَّ
ۡرِض  ٱ ِف 

َ
ي  َوَكَذىلَِك  عقنل تننىل:( 2-3)إرذاهسم:  ۡۡل وَۡحۡيَنا

َ
وٗحا إََِلَۡك  أ  رر

ۡمرِنَا   ّمِنۡ 
َ
نَت  َما أ يَمىنر ٱ َوَل  ۡلِكَتىبر ٱ َما تَۡدرِي كر  َجَعۡلَنىهر  نَوَلىكِ  ۡۡلِ
يءر  َمن ۦبِهِ  نَّۡهِدي نروٗرا ََّشا  ِصَرىط   إَِلى  َِلَۡهِديي  ِإَونََّك  ِعَبادِنَا   ِمنۡ  ن

ۡسَتقِيم   ِ ٱ ِصَرىطِ  ٥٢ م  ِيٱ ّللَّ َمىَوىتِ ٱ ِف  َما ۥَلر  َّلَّ ۡرِض  ٱ ِف  َوَما لسَّ
َ
َلي  ۡۡل

َ
 أ

ِ ٱ إَِل  ورر ٱ تَِصير  ّللَّ مر
ر
 (.11-12)الشش ى: ٥٣ ۡۡل

   ينلم    التيب لل  احن علسغ عسلم رني أللحنرغ نننين القذآ ب  جيب 
َ  كمن رني هلم  لونظغب فقشلغ تننىل:  إََِلِۡهمۡ  نرّزَِل  َما لِلنَّاِس  ِِلربَّيِ

يوتنعل هذا عهذا. عقهلل قنل  رش عدهللالذمحو النلمي: دهللثتن الذيو  ( 44)التحل:
احن رو نننشدب عغريمهن:  هنم كنيشا كنيشا يقذئشيتن القذآ ب كنثمن  رو عون ب ععدهلل

إرا تنلمشا نو التيب لل  احن علسغ عسلم عشذ آينت مل جينعزعهن دىت يونلمشا نن 
فسهن نو النلم عالنمل؛ قنلشا: فونلمتن القذآ  عالنلم عالنمل مجسنن. عهلذا كنيشا 
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نَزۡلَنىهر  كَِتىب   يدقش  نهللة يف دوظ النش ة؛ عرل     احن تننىل قنل:
َ
 إََِلَۡك  أ

َبىَرك   ا   مر وي بَّرر َدَّ ىتِهِ  َّلِ فََل  عقنل(. 22)ص:  ۦَءاَي
َ
ونَ  أ ۡرَءانَ ٱ َيَتَدبَّرر  ۡلقر

:عقنل: (. 24)محمهلل ۡفَلَم
َ
وا   أ بَّرر عتهللرذ الكالم (؛ 16)املؤنتش :  ۡلَقۡوَل ٱ يَدَّ

ي : رهللع  فهم نننيسغب ال ميكو عكذل  قنل تننىل نَزۡلَنىهر  إِنَّا
َ
 َعَربِّيٗا َٰءنًاقررۡ  أ

مۡ  ععقل الكالم نوضمو لوهمغ. عنو املنلشم (؛ 2)يشسف: ٢ َتۡعقِلرونَ  لََّعلَّكر
   كل كالم فنملقصشد نتغ فهم نننيسغ دع  جمذد  لونظغب فنلقذآ   عىل رذل . 
ع يضن فنلنندة متتع    يقذ  قشم كونرن يف فو نو النلمب كنلطب عاحلننب. عال 

احن تننىل الذي هش عصموهمب عرغ جننهتم عسنندهتم  ينوشذدشس؛ فكسف ركالم
 عقسنم ديتهم عديسنهم؟".

 

 بواعث الترجمة لمعاني القرآن الكريم
عذفت  مهسة ننذفة نننين  - محغ احن تننىل-عل  ضشء كالم نسخ اإلسالم 

ي القذآ  الكذمي. عالقذآ  يزل رنللعة النذرسة كمن يقشل احن تننىل:  نَزۡلَنىهر  إِنَّا
َ
 أ

مۡ  َعَربِّيٗا قرۡرَٰءنًا عالشنب املالعي نو ( 2)يشسف: ٢ َتۡعقِلرونَ  لََّعلَّكر
الشنشب اليت ال تتطق رنللعة النذرسةب علذل  قمتن ررتمجة نننين كونب  ب 

م إىل اللعة احمللسة  ال عهي لعة نسشسشاب 3264هد املشافق 3444الننملني يف ستة 
عي كل نن جنء يف القذآ  الكذمي. عنتذ عرل  دذلن  عل     يووهم الشنب املال

   دخل اإلسالم يف نالعيب مل تكو هتنك ينخة عادهللة لرتمجة نننين القذآ  
إىل  ي لعة نو اللعنت احمللسةب عالتنخة الشدسهللة اليت كنيت توشافذ هي التنخة 
املرتمجة إىل اإلجنلسزية اليت قنم ررتمجوهن عدهللاحن يشسف عليب الشيء الذي جنل 
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التنس الذيو جيهلش  النلشم الشذعسة عاللعة النذرسة يوجذؤع  عل  القشل يف  رنض
القذآ  رعري علم ننوأينني رول  التنخة املرتمجة إىل اإلجنلسزية عجينلش   يونهم 

 يف لوشف النلمنءب عهذا خطذ جنسم.
 

 منهجي في الترجمة
 كودت يف  عل كل سش ة نقهللنةب ركذت فسهن نن يلي :

 قمهن.اسم النش ة ع   -3
 عهللد آينهتن. -2
 نكن  يزعهلن. -1
عيدذة نشجزة عمن جنء فسهدن ندو األدكدنم عاألخددن  عالقصدل؛ عرلد   -4

 متهسهللا للقن ئ عتششيقن  لغ.
مث كودددت اايددنت عادددهللة تلددش  خددذى عتقنرلهددن نننيسهددن املرتمجددة. كمددن كودددت 
رندددض الكدددالم ردددني قشسدددني عرلددد  للوشضدددسح. مث  تدنهدددن  دددشا   دددت الندددطذ ندددع 

 ن رذقم ااية  ع ااينتب عكل رل  إمتننن للونئهللة.إنن ة إلسه
 

 المراجع التي اعتمدت عليها في الترجمة
تونددري القددذآ  لنينددننني ا لسلددنيد جددالل الددهلليو احمللدديب عجددالل الددهلليو  -3

 النسشطي.
 املتوخب يف تونري القذآ  الكذمي. -2
 القذآ  احلكسم للشسخ عدهللاحن لنحل الون سي رنللعة النشادلسة. -1
 وونسري حملمهلل علي الصنرشين.لوشة ال -4
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 خطة البحث

عقهلل قنمت هذا الوقذيذ إىل رنرنيب ع ت كدل ردنب   رندة فصدشل مث  تدندت 
 رل  رنخلنمتة. عرل  عل  التحش الونيل:

الوصدددل األعلد تدددن يخ تذمجدددة نندددنين القدددذآ  الكدددذمي يف ندددالعيب ع ودددغ   رندددة 
 ندندث.

نوددذدات هددذس اللعددة رلعددنت  املدحددث األعل: لعددة الرتمجددةب ع مهسوهددنب عتشددنرغ
  خذىب ععهللد الهللعل املوحهللثة هبذس اللعة.

 املدحث الثنين: كسوسة ننذفة التنس مبننين القذآ  قدل هذس الرتمجة.
 املذدلة الثنيسة.-2املذدلة األعىل.   -3املدحث الثنلث: نذادل الرتمجة 

مددنل املدحددث الذارددع:  تددة املذاجنددة؛ د اسددوهمب ننددوشاهمب  صصددنهتمب األع
 األخذى اليت يقشنش  هبن خلهللنة اإلسالم يف نالعي.

 الوصل الثنيند جتذريت يف الرتمجةب ع وغ   رنة ندندث.
املدحث األعل: يدذة نشجزة عدو دسدنم نرتمجدن ؛ نشلدهلليب د اسديتب عقسدهللمب 

 ععملي نتذ الذجشع نو الهلل اسة إىل اا .
 املدحث الثنين: فكذة الرتمجة.

الرتمجددة؛ إملددنني رنلددم الوونددريب تتمسددة نهددن ة الرتمجددةب املدحددث الثنلددث: خدد ة 
 خ م يف اللعة النذرسةب خ م يف لعة الشسشسشا.

 املدحث الذارع: الذؤية املنوقدلسة.
 الشكذ عالوقهلليذ.
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الفصل األول: تاريخ ترجمة معاني القرآن الكريم في 
 مالوي

 المبحث األول لغة الترجمة:
  الكذمي إىل لعدة نسشدسشا عهدي إددهللى اللعدنت لقهلل قمت ررتمجة نننين القذآ

احمللسدددة يف دعلددددة نددددالعي عالددددهللعل األددددنع ة هلدددنب عهددددي األكثددددذ ايوشددددن ا  يف املتطقوددددني 
 الشسط  عا تشرسة لهللعلة نالعي.

 أهميتها:
هتنك لعنت عهلليهللة ايوشذت يف نالعيب ع مههن: اإلجنلسزية الذمسسة عالشسشسشا 

ن عالوشيعن. علعة الشسشسشا هدي  كثدذ اللعدنت احمللسدة عالسنع عاللشنشي عتشندشكن عالنست
اسوخهللانن يف نالعيب عنو يندسة  خذى إ  لعة السنع هدي األكثدذ اسدوخهللانن عتدهلل 
عددددهللد كدددددري نددددو املنددددلمني. عرلدددد  لشجددددشد قدسلددددة السددددنع الدددديت يتومددددي إلسهددددن ننظددددم 

لدديت املنددلمني. عنددع هددذا فددا  للعددة الشسشددسشا نسزهتددن اخلنلددةب فهددي اللعددة الشدسددهللة ا
 تهلل س.

 تشنرغ نوذدات هذس اللعة رلعنت  خذى:
عتضددم هددذس اللعددة نوددذدات عرنددض الكلمددنت املوهللاعلددة يف قددن ة إفذيقسددنب  ي 
هذس اللعدة ندو اللعدنت املنذعفدة ردد )ردنيوش(. عقدهلل سدندت كلمدنت هدذس اللعدة دسدث 
تندددوخهللم يف مجسدددع  ددددنء الهللعلدددة. فدددال يندددوعذب    تندددوههللف يف تذمجدددة الكودددب 

 شهلن.الهلليتسة لشم
 عهللد الهللعل املوحهللثة هبذس اللعة:
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هتددددنك وددددس دعل توحددددهللو هبددددذس اللعددددة عهددددي: نددددالعيب نشزندسددددقب زاندسددددنب 
 زميدنرشيب عجتشب إفذيقسن.

 دولة مالوي
 نشقنهن ا عذايف:

توموع نالعي مبشقع اسرتاتسجي دعشيب فهي تقدع يف عسدإ إفذيقسدن ا تشرسدة. 
شذقيب عنشزندسق يف ا تشب الشذقي عيف عجتنع هن تتزايسن يف الشمنل عيف الشمنل ال

ا تشب عيف ا تشب العذيبب عكدذل  زاندسدن يف الشدمنل العدذيبب كمدن متولد  ثدالو 
نتددنطق عهددي: املتطقددة الشددمنلسة عاملتطقددة الشسددط  عاملتطقددة ا تشرسددة. ع وددشي هددذس 

. عكنيدددددت تندددددذف قددددددل 2كدددددم24444نقنطندددددة. عنندددددندوهن  21املتدددددنطق علددددد  
(  ي Nyasalandهددددد رددددد يسنسدددداليهلل )3164م املشافددددق 3214االسددددوقالل سددددتة 

 .-إدهللى اللعنت احمللسة –ن. عيسنسن مبنىن  رية رلعة ينع   ض يسنس
 سكن  الدلهلل عيندة املنلمني فسهن:

يزيددددهلل سددددكن  نددددالعي علدددد   دددددهلل عشددددذ نلسددددش  ينددددمة دنددددب تقددددهلليذات 
% ندددتهم نندددلمش . عالددددنقي ندددو التصدددن ى عغدددري املتومدددني لدددهلليوب 44احلكشندددةب 

عاهلتهللعسددسني. ع كثدددذ هدددذس األديددن  ايوشدددن ا الهللينيدددة التصددذايسة الكنثشلسكسدددة. علكدددو 
عهللد املنلمني يوزايهلل يشنن رنهلل يشم عقهلل يونهللى اإلدصنئسنت الذمسسة ركثري. عيرتكز 
 غلدددب نندددلمي ندددالعي يف ا تدددشب الشدددذقي للددددالد. ع كثدددذهم ينملدددش  يف قطدددنع 

 صعرية.الز اعة إىل جنيب رنض األيشطة الوجن ية ال
 دخشل اإلسالم يف نالعي:

دخشل اإلسالم يف نالعي يذجع إىل القذ  الننرع عشذ املسالدي. فوي هذا 
الشقددددت املدكددددذ عفددددهلل اإلسددددالم عددددو طذيددددق الوجددددن ة. عرددددهلل  يتوشددددذ دددددىت  ددددل كددددل 
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املقنطنددنت املالعيددةب عرددهلل  املنددلمش  املالعيددش  يف رتددنء املنددنجهلل عتكددشيو مجنسددنت 
 إسالنسة.

 مية في مالوي:الدعوة اإلسال
تتشإ الهللعشة اإلسالنسة يف هذس الهللعلة يف كل دني عآ  عرل  نع سسنسة 
احلكشنة اليت تكول دذية االعوقند الدهللي.. عتوشالهدن ا منسدنت اإلسدالنسة. فهتدنك 
 كثددذ نددو عشددذ مجنسددنت إسددالنسة تتوشددذ يف املقنطنددنت عاملتددنطق املخولوددة. عهددذس 

و خدددددالل املندددددنجهلل عاملذاكدددددز الونلسمسدددددة ا منسدددددنت تودددددشىل الدددددهللعشة اإلسدددددالنسة نددددد
 اإلسالنسة عالنصذية.

عيقدددشم الدددهللعنة عاألئمدددة املالعيدددش  رودلسدددغ الدددهللعشة عتشضدددسح نددددندئ اإلسدددالم 
للجمسع. عرل  لسس يف نالعي فحنب رل دىت الهللعل األنع ة كزاندسن عزميددنرشي 

عال –شمي عجتشب إفذيقسن علنشتش عنشزندسقب إال    الوهدم الصدحسح هلدذا الدهلليو القد
غدري نشجدشد يف هدذس الدهللعل سدشاء ندو املندلمني  يوندهم  ع  -سسمن القذآ  الكذمي

 نو غريهم.
 

 دولة موزمبيق
 ننندوهن ععهللد سكنهنن:

عيدلدددددغ عدددددهللد سدددددكنهنن  2كدددددم061444تدلدددددغ نندددددندة دعلدددددة نشزندسدددددق إىل 
 % تقذيدن .24ينمةب عيندة املنلمني فسهن 31111444

 شا:املتنطق اليت تنوخهللم لعة الشسشس
تنوخهللم لعة الشسشسشا يف دعلة نشزندسدق يف اثتديت عشدذة نتطقدة. عفسهدن سددع 
لعددنت محلسدددةب علعددوهم الذمسسدددة هددي ال تعنلسدددة. عيف ثددالو نتدددنطق ينددوخهللنش  لعدددة 
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الشسشسشا اليت تنذف رتسنجنن. فهي لعوهم احمللسة اخلنلة هبم إر الوونهم يف نشزندسدق 
 الثالو هي: يكش  رنللعة ال تعنلسةب عهذس املتنطق

 نتطقة تسيت. -3
 نتطقة نسكنيسسال. -2
 نتقطة نوستعشال. -1

عتقع هدذس املتدنطق ددشل ددهللعد دعلدة ندالعيب ع غلدسدة سدكن  هدذس املتدنطق 
 هم املنلمش .

 
 دولة زامبيا

 ننندوهن ععهللد سكنهنن:
عيدلددددددغ عددددددهللد سددددددكنهنن  2كددددددم011444تدلددددددغ ننددددددندة دعلددددددة زاندسددددددن إىل 

 % تقذيدن .34ينمةب عيندة املنلمني فسهن  0636444
 املتنطق اليت تنوخهللم لعة الشسشسشا:

تنوخهللم لعدة الشسشدسشا يف هدذس الهللعلدة يف مدن  نتدنطقب عفسهدن ثدالو لعدنت 
محلسددددةب علعددددوهم الذمسسددددة هددددي اإلجنلسزيددددة.  نددددن لعددددة الشسشددددسشا الدددديت ينددددمشهنن يسنجنددددن 
فونددوخهللم يف كددل نكددن  تقذيدددن  نددع كثددذة اسددوخهللانهن يف نتطقدديت لشيددهللاز عنددسدنتن 

 لشاقنوني يف دهللعد دعلة نالعي.ا
 

 دولة زيمبابوي
 ننندوهن ععهللد سكنهنن:
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عيدلدددددددغ عدددددددهللد سدددددددكنهنن  2كدددددددم124444تدلدددددددغ نندددددددندة دعلدددددددة زميددددددددنرشي 
 % تقذيدن .34ينمة. عيندة املنلمني فسهن 2112444

 املتنطق اليت تنوخهللم لعة الشسشسشا:
لعددنت تندوخهللم لعددة الشسشدسشا يف هددذس الهللعلددة يف ودس نتددنطقب عفسهدن   رددع 

محلسةب علعوهم الذمسسة هي اإلجنلسزية.  نن لعة نسششا اليت ينمشهنن يسنجنن فوندوخهللم 
يف كددددل نكددددن  تقذيدددددن  نددددع كثددددذة اسددددوخهللانهن يف الننلددددمةب هددددذا ي عرلدددد  لكثددددذة 
املهنجذيو املالععيو الذيو سكتشا هتنك نتذ زنو طشيل عاا  هذس الدهللعل الثالثدة: 

الوددهلل ايل اإلجنلسددزي دعلددة عادددهللة فكثددذ الودددندل  نددالعيب زاندسددن عزميدددنرشي كنيددت يف
 يف اللعنت عالنندات عالوجن ة عالنمنل..

 
 دولة جنوب إفريقيا

 ننندوهن ععهللد سكنهنن:
عيدلدددغ عدددهللد سدددكنهنن  2كدددم361444تدلدددغ نندددندة دعلدددة جتدددشب  فذيقسدددن 

 % تقذيدن .2ينمة. عيندة املنلمني فسهن  11262444
 ا:املتنطق اليت تنوخهللم لعة الشسشسش 

تنوخهللم لعنت الشسشسشا يف هذس الهللعلدة يف اثتديت عشدذة نتطقدة عفسهدن عشدذ 
لعددددنت محلسدددددةب علعدددددوهم الذمسسددددة هدددددي اإلجنلسزيدددددة.  نددددن لعدددددة نسشدددددسشا فوندددددوخهللم يف 
جهددنيزرري ب عرذيوش يددنب عكسددب تددنع ب عدا رددن  دسددث فسهددن كثددري نددو املالعيددني الددذيو 

 رهدشا نتذ زنو طشيل للنمل عاسوقذعا هتنك.
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ث الثاني: طريقة معرفة الناس بمعاني القرآن الكريم قبل المبح
 هذه الترجمة:

قدل هذس الرتمجة مل تُدْنَذف تذمجة نننين القذآ  الكذمي نو النذرسدة إىل  ي لعدة 
نددو اللعددنت احمللسددةب عرنلوددنيل فشددن ا هددل رنإلسددالم يف التددنسب األنددذ الددذي جنددل 

ا    اإلجنسددل قددهلل تددذجم إىل اللعددنت عددهللدا  كدددريا  نددو املنددلمني يوتصددذع  رنددهلل      ع 
احمللسدددة عيوهمدددش  ندددن فسدددغب علدددذل  جندددهلل    ينددددة املندددلمني يف ندددالعي قددددل جمددديء 

%. فددهلل  عدهللد ندو املشدنيخ يف تذمجدة نندنين 24الهللينية التصذايسة كنيت تزيهلل عل  
القدددذآ  الكددددذمي إىل لعددديت يددددنع عنسشدددسشا علكددددو هدددذس الرتمجددددة كنيدددت نددددوهسة  ثتددددنء 

ات عاالجومنعددنت الهلليتسددة. عهددؤالء املشددنيخ نددو: الشددسخ علددي رددو املددشاعظ عالتددهللع 
سدنملب عالشدسخ خلسدل نددشعيب عالشدسخ نندنشدب عالشددسخ عددهللاحن ايكشايدهللاب عهتددنك 
ندددسشخ آخدددذع  رندددهلل الهللفندددة األعىل الدددذيو د سدددشا الووندددري عقدددننشا روهلل يندددغ رنللعدددة 

 احمللسةب  نثنل الشسخ عدنس قنسمب عالشسخ محمهلل إد عس.
 

 لثالث: مراحل الترجمة:المبحث ا
لقدددددهلل ندددددذت هدددددذس الرتمجدددددة مبدددددذدلوني  ئسندددددونيب نذدلدددددة تأسسندددددسة عنذدلدددددة  
 تكمسلسة.

 المرحلة التأسيسية:
روشفسددق نددو احن سدددحنيغ عتنددنىل رددهلل ت عمددل تذمجددة ننددنين القددذآ  الكددذمي إىل 

مب عرلددددد  عتدددددهللنن كتدددددت  د س مبنهدددددهلل  يب ركدددددذ 3264لعدددددة الشسشدددددسشا يف عدددددنم 
مب عقددنم 3260داليوددنيذ نددالعي. عايوهسددت نددو الرتمجددة عددنم الصددهلليق اإلسددالني ر

 -عهدم جيسدهللع  اللعودني النذرسدة عالشسشدسشا-املشنيخ الذيو د سشا يف نشندنسن كستسن 
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مبذاجنة الرتمجة سشاء  كن  يف املدندة النلمسدة  م يف قشاعدهلل لعدة نسشدسشا. ردل قنندت 
ت مبذاجنددنت هسئددة دكشنسددة  صصددة هبددذس اللعددة روصددحسح قشاعددهللهن. عهكددذا نددذ 

 عهللة نذات.
 ننشقنت هذس املذدلة:

   لددنشرة الكونرددة: كتددت  سددونمل االددة الكنتدددة الننديددة عهددي نوندددة جددهللا
عخنلددة يف تصددحسح األخطددنء عكنيددت تنددوهل   ع اقددن  كثددريةب عرلدد  لنددهللم 

 عجشد احلنسشب يف رل  الشقت.
  قلة األع اق : كتت  جهلل لنشرة يف احلصشل عل  األع اق؛ عرل  لنهللم

 د الهللعم املندي.عجش 
  الطدنعدددة: هتدددنك نندددشدات كثدددرية لرتمجدددة الكودددب اإلسدددالنسة النذرسدددة عال

سسمن إىل لعة الشسشسشا اليت قنم هبن الهللعنة املالعيش  لكو قلة دعم الطدنعة 
 عشقوهن.

هددذا عمل  طددذ ردددنل نددسخ عادددهلل فكددذة تذمجددة ننددنين القددذآ  الكددذمي إال عقددهلل 
لدد  دعددم للطدنعددة قدددل كددل ندديءب عهلددذا سدددقوهن لددننب تنددذه  عتددهللهن احلصددشل ع
 رقست ينخيت نهللة طشيلة رهللع  طدنعة.

 نذدلة تكمسلسة:
م عفق احن األخ الونضل احلدنفظ فسصدل قنسدم  ددهلل الوجدن  3220عيف عنم 

املالعيني الكذننء يف  مهل ننؤعلسة دعم هذا النمل نو يندسدة اسدوئتنف املذاجندة 
نيخ نو  تة جملس النلمدنء مبذاجندة التندخة إىل هننيوهن. عيف هذس املذدلة قنم املش

املكملة عرل  نو مجسع التشادي: نو نقهللنة النش ةب عننت الرتمجةب عاحلشاني نع 
زيدندة -احلذف عالزيدندة عيف تذتسدب اايدنت القذآيسدة. علقدهلل اسوأيندشا يف هدذس املدذة 
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لسزيدددة رتندددخة نرتمجدددة إىل اإلجن -علددد  املذاجدددع الددديت كتدددت  سدددونملهن  ثتدددنء الرتمجدددة
تذمجهدددن الدددهللكوش  محمدددهلل تقدددي الدددهلليو اهلددداليل عالدددهللكوش  محمدددهلل محندددو خدددن  عتوندددري 

 هذس القذآ  النظسم الرو كثري. عنو هؤالء املشنيخ الذيو قننشا رنملسة املذاجنة يف
املذدلة نو  ذج يف ا ننننت اإلسالنسة املخولوة يف كل نو ردالد اململكدة النذرسدة 
الندنشدية عانلدة ا ننندة اإلسدالنسة رنملهلليتددة املتدش ةب عالندشدا  عنصدذ عرنكنددون  
عننلسزيددن. عرلدد  زيددندة علدد  هدددؤالء الددذيو د سددشا يف نشندنسددن يف نهلل سددة الودددال  

دسددددق عزميدددددنرشيب ععتددددهللهم إملددددنم رنلددددم الوونددددري. عالددددذيو د سددددشا يف نددددالعيب عنشزن
م. عقددددهلل جددددذت عملسددددة 3226هددددد املشافددددق 3432عكنيددددت املذاجنددددة األخددددرية سددددتة 

 الوصحسح يف هذس املذة ع  احلنسشبب ععل  هذس  جنزت عملسة الرتمجة.
الطدنعددة: رننددذت  تددة ننددلمي  فذيقسددن عملسددة طدنعددة جددزء عددم إثددذ ايوهددنء 

 نين القذآ  الكذميب عاسوقدلهن التنس ركل هبجة عسذع .نذاجنة مجسع الرتمجة ملن
مث كنيدددت املذدلدددة األخدددرية نددددو الطدنعدددة تقدددهللمي التنددددخة ألمدددع امللددد  فهددددهلل 
لطدنعة املصحف الشذيف. جزى احن املل  عكل نو يننهم يف إجندنز هدذا النمدل 
التودددسس خدددري ا دددزاء. كمدددن يوشقدددع الشدددنب املدددالعي احلصدددشل علددد  يندددخة القدددذآ  

 املرتمجة رلعة يوهمشهنن رنهشلة. الكذمي
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 المبحث الرابع: لجنة الترجمة والمراجعة: 
 

اا   ركذ  مسنء املشنيخ الذيو سنعهللعا عل  هذا النمل نو يندسة املذاجنة 
ع رددني ننددوشينهتم النلمسددة عنكددن  د اسددوهمب عاألعمددنل األخددذى الدديت يقشنددش  هبددن 

 خلهللنة اإلسالم يف نالعي.
 

 عملغ احلنيل نكن  الهلل اسة اسننوش  اسم الشسخ م
النلدددشم الشدددذعسة  خنلهلل إرذاهسم  3

عنوخصددددددل يف 
 الوقغ عالوونري

نهلل سددددددددددة الوددددددددددال  
 نشندنسن كستسن

 ئددددددددددددددددسس جملددددددددددددددددس 
النلمددددددنء عاملشددددددنيخ 
ععضدددددددش يف مجنسدددددددة 

 ننلمي نالعي
ندددددددددددددددددددددددددددددددددددنسب   2

 إرذاهسم
النلدددشم الشدددذعسة 
عنوخصددددددل يف 

 اللعة النذرسة

نهلل سددددددددددة الوددددددددددال  
نشندنسدددددددددددددن كستسدددددددددددددن 

 عسش ين

عخطسدددددددددددددب إندددددددددددددنم 
 ننجهلل ديزا

درلشنددددددددددددددددددددددددددددددن يف  محمهلل عثمن   1
 الرترسة عالهللعشة

نهلل سددددددددددة الوددددددددددال  
نشندنسددددددددددن كستسددددددددددنب 
 عالنشدا  عنصذ

نندددددددددددددددددؤعل عدددددددددددددددددو 
 الهللعشة يف نالعي

درلشندددددددن الرترسددددددددة  عنفسة داسونال  4
 اإلسالنسة

نهلل سددددددددددة الوددددددددددال  
نشندنسدددددددددددددن كستسدددددددددددددن 

 عالنشدا 

 ئدددددددددددددددددددسس قندددددددددددددددددددم 
الهلل اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنت 
اإلسدددددددددالنسة مبذكدددددددددز 

 زعندن اإلسالنسة
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هسم فدددددددوح إردددددددذا  1
 الهلليو

النلدددشم الشدددذعسة 
عنوخصددددددل يف 

 الوونري

نهلل سددددددددددة الوددددددددددال  
 نشندنسن كستسن

 داعسة نوطشع

النلدددشم الشدددذعسة  محمهلل إمسنعسل  1
عنوخصددددددل يف 

 الوقغ

نهلل سددددددددددة الوددددددددددال  
 نشندنسن كستسن

 نهلليذ نذكز كنجنسزا

درلشنددددددددددددددددددددددددددددددن يف  عمذ عع   0
الرترسددددة عالوددددن يخ 

 اإلسالني

كستسددددددددنب الندددددددددشدا  
 عنصذ

 ئدددددددددددددددددسس مجنسدددددددددددددددددة 
 لمي نالعينن

النلدددشم الشدددذعسة  عدنس قنسم  6
عنوخصددددددل يف 

 الوونري

نهلل سدددددددددددددة زجنددددددددددددددن  
 تتزايسن

نهلليذ نهلل سة تنلسم 
الددددددددددددهلليو عنددددددددددددهلل س 

 الوونري مبتعش 
نهلل سددددددددددة لسشددددددددددستعن  النلشم الشذعسة عدهللاحن قنسم  2

 نشزندسق
 ئدددسس قندددم الدددهلليو 
مبذكدددددددددددددددز ردددددددددددددددنيعشي 

 اإلسالني
ننهدددددددهلل ندددددددهلل س يف  نصذ عسش ين النلشم الشذعسة علي عاينش   34

  نذيف اإلسالني
ننهددددددهلل ععتددددددن فددددددشل  النلشم الشذعسة علي رشىل  33

 زميدنرشي
نددهلليذ نذكددز سددنلسمن 

 اإلسالني
ننهددهلل  يب ركددذ الصددهلليق  النلشم الشذعسة إلسنسن عمذا   32

 اإلسالني نالعي
نتندددددددددددق املدددددددددددهللا س 

 اإلسالنسة
 احنتشيف  محغ ننهدددددددددددهلل  يب ركدددددددددددذ  النلشم الشذعسةنصددددددددددددددددددددددددددطو    31
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الصهلليق اإلسالني  عندل
 نالعي

جنننددددددة إفذيقسددددددن يف  نهندة ثنيشية دتسف كزمييب  34
 النشدا 

 داعسة نوطشع

فددددددددددددددددددددددددددددددددذج احن    31
 كنلشنش

ا ننندددة اإلسدددالنسة  نهندة ثنيشية
 رنملهلليتة املتش ة

ينئددددددددددددددددددب ندددددددددددددددددددهلليذ 
نهلل سدددددددددة ندددددددددسوسديب 
الونرندددددددددددددددة للجتدددددددددددددددة 

 ننلمي إفذيقسن
يشسددددددددددددددددددددددددددددددددددف   31

 نسدشاين
جنننددددة دا  النلددددشم  درلشنن يف الوقغ

 كذاتشي رنكنون 
ذكدددددددددددددددددددددز ندددددددددددددددددددددهلليذ ن

 ينتستجي اإلسالني
نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهندة  داعد عدهللاحن  30

ركددددددددددددددددددددددنلش يشس  
 كلسة الهللعشة

ا ننندددة اإلسدددالنسة 
 رنملهلليتة املتش ة

ندددددددددددددددهلليذ نكودددددددددددددددب 
الددددددددهللعشة يف زعندددددددددن 
الوددددددددددددددددنرع للتددددددددددددددددهللعة 
الننملسدددددددددة للشددددددددددنب 
اإلسددددالني عينئددددب 
الدددددددددددددذئسس أللدددددددددددددس 
النلمددددددنء عاملشددددددنيخ 

 يف نالعي
ندددددددددددددددددددددددددددددددددددهندة  سذاج عمذا   36

لسنددددنيس كلسددددة 
 الشذينة

ا ننندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
اإلسالنسة رنملهلليتة 

 املتش ة

 تشيف  محغ احن

 ئدددددددسس قندددددددم الونلدددددددسم ا ننندددة اإلسدددالنسة نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهندة محمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل   32
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عدهللاحلمسددددددددددددددددددهلل 
 سلسكن

لسنددددددنيس كلسددددددة 
 الشذينة

الدددهللي. مبنهدددهلل  يب ركدددذ  رنملهلليتة املتش ة
الصددددددددهلليق اإلسددددددددالني 
عنتندددددددددددق الدددددددددددهللعشة يف 

 املنههلل
جنودددددذ قنسدددددم   24

 نوشال
نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهندة 
لسنددددددنيس كلسددددددة 

 الشذينة

إلسدددالنسة ا ننندددة ا
 رنملهلليتة املتش ة

ينئدددب ندددهلليذ ننهدددهلل  يب 
ركددددددددددددددددددددذ الصددددددددددددددددددددهلليق 
اإلسددددددددددالني عنتنددددددددددق 

 اإلدا ة
ندددددددهندة لسندددددددنيس   ديتن  رذايوش   23

 كلسة الشذينة
ا ننندددة اإلسدددالنسة 

 رنملهلليتة املتش ة
 ئددددسس نكوددددب تتنددددسق 

 الهللعشة يف راليونيذ
نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهندة  ركذ دايكني  22

لسنددددددنيس كلسددددددة 
 الشذينة

جننندددددددة  م د ندددددددن  
 يف النشدا 

 ئددسس قنددم نددؤع  
الطددددددددددالب مبنهددددددددددهلل 

  يب ركذ
نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهندة   محهلل مجنل  21

لسنددددددنيس كلسددددددة 
 الشذينة

جنننددددددة إفذيقسددددددن يف 
 النشدا 

ينئددددب نددددهلليذ نذكددددز 
 ننيعش 

ندددددددهندة لسندددددددنيس   سنسهلل قنسم  24
 كلسة الشذينة

جنننددددة دا  النلددددشم 
 كذاتشي رنكنون 

إندددددددددددددنم عخطسدددددددددددددب 
 ننجهلل يهلليذايهللي

نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهندة  سلمني عمذ  21
ننجندددددددددددددددددوري يف 

  الوقغ املقن  

جننندددددددددددددة ننلسزيدددددددددددددن 
 اإلسالنسة

ينئدددب  ندددني اإلدا ة 
 منسددددددة املنددددددلمني 

 يف نالعي
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فهددددؤالء املشددددنيخ خيددددهللنش  اإلسددددالم يف نددددالعي عيف الددددهللعل األددددنع ة دسددددث 
يقشندددش  رودددهلل يس الطدددالب الدددذيو إلملدددش   ايدددة اإلسدددالم إىل كدددل ندددو: نشزندسدددقب 

جتددشب إفذيقسددن لددذل  زاندسددنب زميدددنرشيب لسنددشتشب رشتنددشاينب سددشازاليهلليب يننسدسددنب ع 
جتددهلل يف ننددنجهلل هددذس الددهللعل    األئمددة عاملددؤريني ننظمهددم نددو نددالعي. عهددؤالء 
املشددنيخ هدددم الدددذيو يندددوقدلش  الشفدددشد نددو اخلدددن ج سدددشاء الدددهللعنة ندددتهم عاملهلل سدددش  

 دسث يقشنش  ررتمجة كالنهم إىل لعنت محلسة.
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 الفصل الثاني: تجربتي في الترجمة
 

 عن المترجم.المبحث األول: نبذة موجزة 
 نشلهللي:

علدددهللت يف املتطقدددة الشسدددط  يف نقنطندددة ديدددزا يف دعلدددة ندددالعيب عرلددد  عدددنم 
م. عهذس املتطقة نو نتنطق نسشا عهدي القدسلدة الديت توحدهللو لعدة الشسشدسشا 3216

عاملنددلمش  قلسلدددش  يف هددذس املتطقدددة دسدددث تشجددهلل قدددذى قلسلددة نوجدددنع ة للمندددلمني 
هددددم الدددذيو يشددددذعا اإلسددددالم يف هددددذس  عنتهدددن قددددذييت نددددلستجسلش. عهدددؤالء املنددددلمش 

 املتطقة الشسط ب عا هلليذ رنلذكذ     رع املتطقة للمنلمني اا .
 د اسيت:

د س عالدددهللي  محدددغ احن اإلسدددالم رقدددهلل  ال ردددأس ردددغب عمل يكدددو ندددو املشدددنيخ 
الكدددن ب عنددع رلدد  كنيددت عتددهللس  غدددة نددهلليهللة يف النلددم الشددذعي علددذل  علمدد. 

ة دودل عدو عنلدم ردو  يب التجدشدب مث   سدل. إىل تالعة القذآ  الكدذمي علد   عايد
ندددنجنسال يف نقنطندددة ننيعشندددي دسدددث د سدددت هتدددنك املددددندئ الوقهسدددة عندددسئن  ندددو 
الوونددريب مث ايوقلددت إىل نهلليتددة راليوددنيذع عايشددعلت رنلنمددلب ععتددهللنن كتددت  عمددل 
عجددهللت    يونددي غددري نطمئتددة أل  دددذا ة الذغدددة يف النلددم كنيددت  ددذق. فدددهلل ت 

جمنلس النلمب عنو تشفسق احن  يد. الوقسدت ندع الشدسخ محمدهلل عسهلل عسدي   ث عو 
 محددددغ احن تنددددنىل رندددددهلل  جشعددددغ ندددددو  يعشجددددن تتزايسددددن فددددددهلل ت  د س عتددددهللس: الوقدددددغب 
عالووندريب عقشاعددهلل اللعددة النذرسدة عالنددرية التدشيددة. مث سدنفذت إىل نهلل سددة الوددال  يف 

 ا نننددة اإلسددالنسة نشندنسددن كستسددن دسددث د سددت علدد  املشددنيخ الددذيو  ذجددشا يف
رنملهلليتددة املتددش ةب  نثددنل الشددسخ  محددهلل نلدددن يب عالشددسخ إرددذاهسم خلسددل عمهددن ندنشثددن  
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ندددددو قددددددل دا  اإلفودددددنء ندددددو ردددددالد احلدددددذنني الشدددددذيوني. عد سدددددت علدددددسهم النقسدددددهللة 
الصددددحسحةب ععلددددشم القددددذآ ب عاحلددددهلليث عكددددذل  علددددشم اللعددددة النذرسددددة نددددو التحددددش 

لد  املدذهب الشدنفنيب عالووندري علد  قنضدي عالصذف عالدالغةب عد سدت الوقدغ ع
دعلة كستسن الشسخ عدهللاحن رو لنحل الون سي  محغ احن لندب تذمجة نندنين القدذآ  

 الكذمي رنللعة النشادلسة.
 عقسهللم:

سدق    ركذت  ي. د ست النقسهللة عتدهلل املشدنيخ الدذيو  ذجدشا يف ا ننندة 
ة  هدل الندتة عا منعدة الديت  اإلسالنسةب فنقسهللم هي عقسهللة الندلف الصدنحل عقسدهلل

 كن  علسهن  سشلتن الكذمي لل  احن علسغ عسلم علحنروغ الكذام.
 عملي احلنيل:

رنهلل  جشعي نو كستسن رهلل ت  د س يف نهلل سة كنجنسزا مبهلليتدة راليودنيذب عرندهلل 
رلد  قمدت رنلوددهلل يب يف ننهدهلل  يب ركدذ الصددهلليق اإلسدالني رداليودنيذ ع مددهلل احن 

 نو الطالب يف هذا املنههلل  ثتنء عجشدي فسغب عنو هدؤالء عدشلغ عقشتغ  ذج كثري
 الطالب نو عالل د اسوغ دىت  ذج يف ا ننننت الننملسة املخولوة.

م عتوذغدددت لشدددؤع  جملدددس 3266مث تذكدددت الودددهلل يس يف هدددذا املنهدددهلل عدددنم 
النلمنء عاملشنيخ عالهللعشة عاإل نند عتذمجة الكوسددنت إىل لعدة الشسشدسشاب عإىل اا  

 هبذا النمل نوطشعن  عحن احلمهلل عاملتة. قشم 
 

 المبحث الثاني: فكرة الترجمة
 رهللاية الوكذة:
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لقهلل جنءت. هذس الوكذة  ثتنء د اسيت يف نشندنسن عتهللنن   يدت تذمجدة نندنين 
القدذآ  إىل اللعددة الندشادلسة ألسددونري الشدسخ عدددهللاحن ردو لددنحل الون سدي  محددغ احن 

هلل ع هدوم  كثدذ مبدندم علدشم القدذآ  عالووندري تننىل. عنتذ رل  الشقت رهلل ت  جوه
عيشيدددت     قدددشم رنمدددل ةنثدددل لهللعلدددة ندددالعي. علكدددو كتدددت ندددرتددا  ردددني لعددديت يدددنع 
عنسشسشا؛ عرل  أل  لعة ينع هي اليت تنوخهللم لهللى كثري نو املندلمني. ععتدهللنن 

ألهنددن هددي الشدسددهللة الدديت تددهلل س يف املددهللا س احلكشنسددة –  يددت  مهسددة لعددة الشسشددسشا 
  يدت  يدغ  -ن ينوخهللنهن مجسع التدنس يف ندالعي عيف رندض الددالد األدنع ة هلدنعألهن

نو املتنسب    تكش  الرتمجة هبذس اللعة دىت تنم الونئهللة للجمسدع. عفكدذم هدذس 
 دانت ستشات عهلليهللة عهي عنلقة يف ره. ع ين  فكذ كسف  رهلل ؟

 المبحث الثالث: خبرة الترجمة
 إملنني رنلم الوونري:

يف نذكز كدنجنسزا اإلسدالني يف ندالعي رندهلل  جدشعي ندو كستسدنب  نتذ    كتت
مل  تذك تهلل يس نندة الوونري. عكنيت طذيقة الوهلل يس كمن يلي: كتت  قشم ررتمجدة 
نندددنين القدددذآ  إىل لعددددة الشسشدددسشا كلمددددة رندددهلل كلمددددة مث  ندددذ  هددددذس املندددنين رنللعددددة 

هلليق اإلسددالني يوندهن. ععتددهللنن ايوقلددت نددو نذكددز كددنجنسزا إىل ننهددهلل  يب ركددذ الصدد
فوحدددت دلقدددة توندددريية يف املندددجهلل عرلددد  رندددهلل لدددالة النشدددنء زيدددندة علددد  ندددندة 

 الوونري يف الوصل.
تتمسة نهن م يف الرتمجة: قددل     ردهلل  ررتمجدة نندنين القدذآ  الكدذمي   يدت  يدغ 
نو املتنسب     رهلل  ررتمجة كوسدنت لعرية إىل لعة نسشسشا ع  ى قددشل التدنس هلدنب 

 دنت:عنو هذس الكوس
   رنش  دهلليثن  لنيننم التشعي. -3
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 كونب تنلسم الصالة للشسخ محمهلل محمشد الصشاف. -2
  دكنم ا تنئز حملمهلل علي احلذكن . -1
 ننرا ين. ايومنئي لنيسالم لووحي يكو؟ -4

ع  يت    التنس يف عطش نهلليهلل إىل تذمجة  كثذ نو هذس الكوسدنتب األنذ 
ع عقدت ةكدوب عروشفسدق ندو احن الذي ندجن. للقسدنم ررتمجدة نندنين القدذآ  يف  سدذ 

 م.3264سدحنيغ عتننىل رهلل   قق فكذم يف عنم 
خ م يف اللعة النذرسة: د ست علشم اللعة النذرسة نو التحدش عالصدذف عالدالغدة عتدهلل 
املشدددنيخ الدددذيو  ذجدددشا يف ا ننندددة اإلسدددالنسة رنملهلليتدددة املتدددش ة عرلددد  يف نهلل سدددة الودددال  

و هتنك قمت جبشالت دعشية عهلليهللة  افقت فسهن عفشدا  نو مبشندنسن كستسنب عرنهلل  جشعي ن
الهللعل النذرسةب عكتت  قشم ررتمجة كالنهدم إىل اللعدة احمللسدة عيف الشقدت يوندغ كتدت  سدووسهلل 

 نتهم يف ننذفة رنض الكلمنت ا هلليهللة يف اللعة النذرسة. عنو هذس الشفشد:
 شة.نسشخ األزهذ الذيو كنيشا يأتش  كل ستة يف نهذ  نضن  للهللع -3
الهللاعسددة الكدددري الشددسخ سددنهلل الطنلددب النذاقددي خددذير جنننددة  م القددذى  -2

مبكدددة املكذندددة الدددذي سدددنعهلل املندددلمني يف ندددالعي كثدددريا ؛ عرلددد  ردتدددنء 
املنددددنجهلل عاملددددهللا س عاملنوشلددددونت عدع  لايوددددنم  ددددت إنددددذاف  تددددة 

 ننلمي إفذيقسن.
األسددنتذة الددذيو كددنيشا يهلل سددش  يف ننهددهلل  يب ركددذ الصددهلليق اإلسددالني  -1

 نثنل الشسخ عمذ دنني نو دعلة الصشننلب عالشدسخ إردذاهسم ندهنب 
نو جنننة األزهذب عالشسخ محمهلل نننر رو محمهلل لدهلليق التدهللعي ندهلليذ 

 هذا املنههلل.
 الهللكوش  عدهللالذمحو النمسإ نؤسس  تة ننلمي إفذيقسن نو الكشيت. -4
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عندددن كت يف دع تدددني علمسسودددني كدريتدددني: الدددهللع ة األعىل  قننهدددن املشدددنيخ ندددو 
النشدا  يف نالعيب عنو املشاد اليت د ستن فسهن اللعة النذرسة كونرة ع هللثن . عالهللع ة 
الثنيسة  قننوهن الذارطة اإلسالنسة جبهنيزرري  جبتشب إفذيقسنب عنو املدشاد الذئسندة الديت 

 د ستن فسهن: الوشدسهلل عاللعة النذرسة عالوقغ.
ث إ  عالهللي  محغ احن  خ م يف لعة الشسشسشا: هذس اللعة هي لعة  نيب دس

كن  نو قدسلة ينع عسكو يف املتطقة الشسط  عهي نو نتنطق نسشا. فأين   هللو 
هبذس اللعة نتذ الصعذ. علسس هذا فحنب رل د ست هذس اللعدة سدتشات عهلليدهللة 
يف املهلل سة احلكشنسة دىت املذدلة الثنيشية. كمن تهلل رت الكوننب هدذس اللعدة عتدهلل 

 هسئة دكشنسة نوخصصة هبن.
 لمبحث الرابع: الرؤية المستقبليةا

عتدددهللي ثقدددة ردددنحن سددددحنيغ عتندددنىل مث مبجمدددع امللددد  فهدددهلل لطدنعدددة املصدددحف 
الشددذيف    إلقددق  غددديت يف إمتددنم عملددي هددذاب دسددث إ  التددنس يف ايوظددن  نددهلليهلل 
هلذس الرتمجة. عفنئهللهتن سونم املنلمني عغدريهم عسدسكش  هلدن دع  يف فهدم اإلسدالم 

 لنيندددنمن  للونئدددهللة ردددهلل ت  تدددذجم كودددنب " يدددنض الصدددنحلني" فهمدددن  لدددحسحن . عإمتننددد

 تننىل. احن ننء إ  طدنعوغ يوشىل    األمع نو ع  جش تننىل. احن  محغ التشعي
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 شكر وتقدير
 

 نكذ احن سدحنيغ عتننىل الذي عفق. للقسنم هبذا النمل التدسل الذي هش 
عجغ األ ض  فضل يف جمنل خهللنة كونرغ النزيز؛ أليغ لسس هتنك كونب عل  

ع نذف ع لهللق نو كونب احن سدحنيغ عتننىلب كمن يقشل جل ععال يف محكم 
ۡصَدقر  َوَمنۡ تتزيلغ: 

َ
ِ ٱ ِمنَ  أ عيقشل  يضن : ( 60)التننء: ٨٧ َحِديٗثا ّللَّ

 ۡۡصَدقر  َوَمن
َ
ِ ٱ ِمنَ  أ يمي عيقشل  يضن  ( 322)التننء: ١٢٢ قِيٗل  ّللَّ  ١ ال

ىلَِك  ٗدى فِيهِ   َرۡيَب   َل  ۡلِكَتىبر ٱ َذ تَّقِيَ  هر عكذل  (. 2-3)الدقذة: ٢ ّلِۡلمر
االنوعنل هبذا الكونب سشاء نو يندسة الوالعة عاالسومنع إلسغب  ع تنلمغ عتنلسمغ 
 ع تونريسب  ع تذمجة نننيسغ عاالنوعنل ركل نن يونلق هبذا الكونب النزيز هش نو 

حن علسغ عسلم: "خريكم نو  فضل األعمنل ع نذفهن. كمن يقشل الذسشل لل  ا
تنلم القذآ  ععلمغ" مث  نكذ كل نو سنهم رنلهللعم املنيل يف هذا النمل ع خل 
رنلشكذ يف رل  األخ احلنفظ فسصل قنسم  دهلل جتن  نالعي ملن قهللم نو ننل 
ملذاجننت عهلليهللة قنم هبن املشنيخ األفنضلب كمن قنم  يضن  رطدع جزء عم  كثذ 

عل  إخذاج هذا ا زء يف األنذطة. ع خل  يضن  نو عشذة آالف ينخة عسنعهلل 
رنلشكذ  تة ننلمي إفذيقسن اليت سنعهللت. نتذ رهللاية عملي إىل    اسوطنت 
إخذاج ينخ كثرية  زء عم عقهلل اسوقدلهن التنس رقدشل دنو. ع نكذ  يضن  مجسع 
املشنيخ الذيو سنعهللعين يف عملي هذا سشاء نو يندسة الرتمجة  ع املذاجنة  ع 

 نند عالوشجسغ  ع رنلهللعنء يل رنلوشفسق. عكمن  فذد الشكذ ألمع املل  فههلل اإل
لطدنعة املصحف الشذيف عل   ملغ ننؤعلسة طدع هذس الرتمجة عإدخنهلن يف 
قنئمة تذمجنت نننين القذآ  الكذمي إىل لعنت الننمل. عينجز لننين عو الوندري عو 
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املل  فههلل رو عدهللالنزيز آل  نهللى نكذي للمل  املوهللى خندم احلذنني الشذيوني
سنشد  يهللس احن عسهللد خطنس ملن يقهللنغ لنيسالم عاملنلمني يف نشن ق األ ض 
عنعن هبن ع سأل احن املشىل الكذمي    إلوظغ نو كل نكذعس دىت ينومذ يف خهللنة 
هذا الهلليو القشمي. ع سألغ تننىل  يضن     إلوظ رالد احلذنني الشذيوني عالشنب 

 كسهلل كل كنئهلل ع   تنومذ يف تطدسق الشذينة اإلسالنسة.  الننشدي الكذمي
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