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 تجربتي مع تقويم ترجمات معاني القرآن الكريم
 إلى اللغة اإلنجليزية

القررر الكال،ررر ب كملورررز كالرررذيكأررر كلىررردكالرررلهك  ررر  كأ ررر كأ ررر  كل  رررذل ك
حمفررذمك رر كاهللك رر ىلز  ك يكدررذ كالرر د ككحمم كص  كاهللكأ ي كل رر بكس نررزلكأرر ي

كهذك ربا نزكيفكال  يزكلاآلخ ة.ك
ل زك  ا كاآللكق كا وش ىكسصذ ةكلاضىلةك  كتنصريكل من منيكيفكشىتك
 حنزءكالعمذ ةكل زكد لل ك نزهضذكددننزكاحلنيفك  كىهررذدكل  ررذا كللقرراكيفكهررلاك

ري  كأ ررر كددننرررزك  لك قزسررردكم  ررربكالصررر دك ررروبكأ ينرررزكتيعرررزمكسصرررفونزك نررر منيك ررر 
الشررررعذاءك، دررررة كل لك نزهضررررهزكسشررررىتكالارررر ىكالذاى ررررةكملرررر كحنررررز  كأ رررر ك سنررررزءك
النرررر منيكالررررلد كقرررر كدقعررررذلكضررررىليةكس دتررررةكبرررراكسرررر ا  كالونصررررريك ورررر   د كسشررررىتك
الذ زئدكلالا ىكالنفنيةكلالزليةكلاجلننيةكل ريكذلررمك رر كارر ىكالونصررريكاحلزقرر ة.ك

لالو صريك لكدهرروبكملرردك نرر بك يررذ كأ رر ك ،زلكالس ك يكىز بكال أذةكلاإل شزدك
ددن ك ذاءك ملزلك  دامك  كأضذامكيفكجممذأةك  ز ملةكمبزكدرر ل كلذلرر  كلملررزلك لكاهرروبك
الررر أزةك رررل كالنقرررز كلاضرررعنيكيفكاحلنررر زلك  ررر كالكدفررردكاحل دررر ك الكاحل دررر  كل لك
  ضررردكاررر ىكالررر  زمكهررر كاومرررذ كالعرررزملتكل قزس رررةكل ملرررز كالونصرررريكسزل ررردكسررردك

ةكلقررررذة كلرررريتك قررررمكإلأررررزدةكالنرررر منيك يكددررررنهبكاحلنيررررفكلمزدررررةكلس شرررر كضرررر الك
اآلخ د ك  كهلاكالش ككالض لسكسدك دضزمكيفكحمررزلال كىررزدةكال رروقاز ك ملررربك
أرر دكن،رر كلررذ كالعررزاك رر كسرريكال شرر ك يكددرر كاإل رر  كخررز كا ددررزلكلا درر ك

كزكلاآلخ ة.كاإل نزلك يكاخلريكلالص حكلليزةكالنعيبكلاال وق ا كالنفن كيفكال  ي
لاالهومرررررز كس،ورررررز كاهللكأررررر كلىررررردكل شررررر  كسرررررنيكأز رررررةكالنرررررزسك ررررر ك رررررريك
النرررزاقنيكسزل ارررةكالع سيرررة كلهررريالءكالرررلد كدعيشرررذلكيفك نرررزا ك زئيرررةك و فرررةك نررر يزم ك
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دوا رربكالعمرردكاجلمررزأ كل،رر كدصرردك يكه  رر كل قرر ك  واررز  كليفكالذقرراكذاترر ك
 رر ادكالررليد كدوفرر دللك رر لكهررل كاجلمزأررةكدوذىرربك لكتضرربك و ررفكالفتررز ك رر كا 

سوخصصررز ك و فررةكيفكملرردكلقررذ كالع ررذ كلالع  ررةكلررىتكدونرر كورربكت ررزد كاآل اءك
كل نزقشةكالنزئدكالعذدصةكل جيزدك لن كالن دكجملز ةك أ اءكاإل   ك.ك

لملزلك لك ش  ك ،رر ةكامررذحكل لكاكت،رر كى درر ةك ز ررزمك الك لك هرربك ررزك
 كتزأررررةكشرررر  ك ،وم ررررةكيفكأرررر ةكد  ررررخهزكهررررذك لكالعمرررردكيفكهررررل كالف،رررر ةكتوررررذال

ختصصز كددنيةكل قز يةكلأ ميةكلاىومزأيةكل ريكذلم.كلق ك شرر  ك ،رر ةكت تررةك
 عزينكالق الكال، بك يكال اةكاإلجن ي دةك  كمل موررنيكىزءتررزكيفكالقرر الكال،رر بكل ررزك

يفك ررذ ةكودذ ررفوكأ يرر كالنرر   كل ررنوا ىك يكذلررمكاللقررزمك.كك) ملككك يكك(    
ىهرر كقررز قكالقرر الكالك ،رر ك لكدذصررفكلتقررفك  ز رر ك مل رر كلاإلأمررزاكالررلهكدذا

العقذ كأ ق دةكأزى ة كلملدك زكهنزلمك لكالرر ءك ررزل كىزهرر امكقرر  كا رروازأو ك لك
دصدكسزلع كاجل يدك يك ق  ك زك ،ن كأق  كاحمل لدك  ز كهررلاكاإلأمررزاكالع رريب ك

ن كسيزلكك هذك  كق د كل  كسع ك  نزلكالك  مك ذىكالون يبكسع مةكاخلزل كلل
كملوزس كالع د كلدقو ك.ك

لل ق الكال، بك نر لو كاجل ي ةكيفكق بكملدك ن بك يذ كلق ك لصررز زك رري ك
سوع م كلتع يم كنررزكجيعرردكذلررمك رر ك أ رربكك-أ ي ك  ضدكالص ةكلالن  –اخل  ك

"خيكك(ي  مكك   ررزكدوقرر  كسرر كالرر ءكل مررذيكأرر كلىرردك.كقررز كصرر  كاهللكأ يرر كل رر ب ك
" ت(يككف كككيا  مكك   ل ز كأ يرر كالصرر ةكلالنرر  ك ك.كلقررككتعلكك  قرآكك(عل ه"ل كك "

للررذك    ررزك يكتررز داكالوعز رردك رر كملوررز كاهللككأخذت  ب  ر  تضلوق : يت ب قهلل "
جن ك لكالنوش قنيكل ريهبك  كال شرر د كأ رر ك و ررفكىننرريز بكقرر كصرر  ذاكىرردك

فرر كاهومز هبك يكت تةك عزينكالق الكال،رر بك يكال اررز كالخو فررة كلسررزلا  كالكخ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3 

أ  كاحلصيفك لكاهومز هبكهلاكس،وز كاهللكاكد،رر كأرر كترر س ك لكتع رر كسرر  ك يك
سررر ادز كالقررر لكالعشررر د كلينمرررزكا ررر كسعرررغكأ مرررزءكالنررر منيك ررر ك رررريكالنرررزاقنيك

لل،ررر كلملمرررزكدقرررذ كأ ررر اهللكدذ رررفكك–سزلع سيرررةك يكت ترررةك عرررزينكال،ورررز كاجل يررردك
أ ررر كت توررر كهرررذك دضرررزمككل لكملرررزلكلنرررزك  خرررلكك–أ ررر كأررر كالوترررز  كلالوترررنيك

ك) أي قرآك(عل قراك(     نهبك  كت ىبكس  ز ةكلل،رر كاكد  رهرر كل لترر كلأ مورر ك
ل نهبك  ك  ادك لكتعم كاإل زءةك لي كلتشذده  كل نهبك  كت ترر كسزل اررةكالعز يررة ك
ل ررنهبك رر ك  فرردكشرر حك عز يرر كل ررنهبك رر كت ترر كت تررةكل  يررةك كل خرر ىكتقررز  ك

 يكاإلجن ي درررةكيفكت ترررةكالتينيرررةكل رررزك يكذلرررمكنرررزكالككاحل  يرررةكمكل رررنهبك ررر كت تررر 
كك(1)دونز بكلق  يةكهلاكال،وز كاللهكهذكمل  كاهللكأ كلىد.

للرررذك    رررزكسرررومع كل لدرررةكورررل كالوترررز كالخو فرررةكلعرررزينكالقررر الكال،ررر بك
لذى  زكالشعذ كسع  كاال تيزحكدنوزسنررزك يمررزكخرراكسعررغكا لفررزمكالرر كا رروخ  اك

 كالررلمل كاحل،رريب كت ررمكا لفررزمكالرر كت عرر  زكمل ررريامكأرر كتررللىكيفكسعررغك رر كادررز
ل لةكالق الكال، بكيفكلاةكالونر ددك.كل  كهنزكا  ع رراكالف،رر ةكاجل ي ررةكلرر ىك  ررةك
 ررر ك  رررزتلةكاجلز عرررةكيفكالوف،رررريكيفكا دقرررةكتصرررىليضكهرررلاكالذضررر ك رررريكال ضررر .ك

 رر كالع رربك يك دررةكلال،مز كهللك  ىلز  كلتعزيك   كدصدك  دك لك   ادك همزكس اذاك
ت ترررةكملز  رررةكل معرررزينكال،  رررةكلل،نررر كملرررزلكىهررر امكاررر  ك ررر كل ائررر ك يكاال تقرررزءك
سزلع ك يكا لنرر كلا  ضرردكللنرربك  ،ررزلكال شرر ك.كسرر   زك ونررزء ك يمررزكسيننررزك
َكالكت،ذلكهنزككت تةك  ضدكنزكهذك ذىذدكلعزينكالق الكال، ب؟ك…كلسزلا  ك ام

تكليثك لكالق الكالكدوللق ك الك  كملز رراكلاورر ك زإلىزسةكلاضىلةكلضذحكالشم

 
(1 ), Beirut, Lebanon, 1968.The Holy Qur’anA. Yusuf. Ali,  
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كا  كه كال اةكالع سيةك.ك
كلىررردك  هيكككذرك أنار ككك ا  (عنككك و "(بيككك و ه ككك(ك   كيككك  مككك   قرررز كاهللكأررر :

 (عن و "(بي و غي( ذي "وج  .كملمزكقز ك  ىلز  كلتعزيك كم113 ا ك ككككقرو"يد
ع  تككك   (عنككك  يتككك ب ك كككلف .كلدقرررذ كالرررذيك ككم28 ال  ررر ك ككرعلهككك   تآكككول

هيذرك أهحي    ريكك  (عنك و "(بيك و رت كذ  .ككم3  صر اك كك"(بي و رآوم  عل ول
 ن  جعل ك ا  (عنك و "(بيك و .كلقز ك  كالع ةكلاجل  ك ككم7 كالشذ ىك ككأم قرآ(ى

.كلصرررر ىك  كالعرررر ةك رررر ىلز  كلتعررررزيك.كل رررر ككم3 كال خررر  ك ككرعلاككك  تعآلكككول
هررررر كال نرررررياةكجييررررر كال اورررررنيكالع سيرررررةكالنررررروىليدك لكد،رررررذلكهنرررررزككا ررررر  كأ ررررر ك 

لاإلجن ي دةكلارر ك نشرر  ك زهيررمكأرر كسعررغك عمرر ا كالقرر الكالررلهكتضررم ك لفز ررزمك
كدنوىليدك لكتعايهزك  زئ هزكيفكال از كا خ ىك لك لكد  ملهزك يفكال اةك  ك عزل 
أقدكسش هك همزكس غكمسذك ،  ك.كلأ ي ك  لك  ك  مكلن كالوررللىكلررىتكللررذكك

يةكليتكسزلض ل ةك لكد،ذلكجمي امكل وتررةك همررزك ىررزدكال اررةكملزلكذلمكس  ىةكأزل
كال كدوىبك ليهزكل همزكاذأهزك.ك

لخ صةكال  هك  رر ك مبررزكد،ررذلك رر كا  ضرردكلحنرر ك وعز رردك رر كملوررز كاهللك
  ىلز  كلتعزيكتقذبك زك ك  وزى كل خ اى ك  كت تز كالعزينكالخو فررةكلاخويررز ك

ل لك  ،رر كتايرررريك ررزكالكدنونررزفك رر كا لفررزمكك ص ضكا لفررزمكلالعررزينك رر كسينهررز 
مبزكق كد،ذلك  ضدكتع ريامك نهزكل دن ك همزم ك لكمبع كاخ  ك لكتصىليضكت تز ك
 عرررزينكالقررر الكال،ررر بكالذىرررذدةك يكال ارررةكاإلجن ي درررةكلتقذ هرررزكلاخويرررز ك لنررر ك رررزك
يفككت ىبكلتع كيفكت تةكلال ةكقرر كتقررو كمل ررريامك رر كالررناكال ف رر ك رر كت لدرر هز

كلتع يقررز كتذضررضكلتفنرر كسشرر،دك ينرر ك ررزك ،رر ك لكدعمرر ك ذا كالذقرراكاررذات 
القرررز قك رررريكالعررر يكأررر ك همررر  كقررر كد،رررذلك لنررر كالوترررز كلدعررربك فعهرررزكأ ررر ك
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القزص كلال اينكن كالكدو، مذلكال اةكالع سية كلهذك زك نش  كلقزمك رر كل اءكهررلاك
العررررزاكاإل رررر   كمب،ررررةكالعمرررردكاجل يررررد ك لكملمررررزك ل د ررررزكيفكاالتفزقيررررةك رررر ك اساررررةك

ال،  ةكلىز عةكال مكأ  كالع د ك   كوكلزكملزلك  كالن بكس ك   كل كتوررذا  كت تررةك
 رر يمةكملز  ررةك ل معررزينمكبمرردكيفكايز ررزك قرر سكالازلرربكالق ا يررةكال،  ررةكل س ررغك
العررزينكال يز يررةكال صرررينةكدنررع كالف درر كال، رررفك رر كق رردكاجلز عرررةكس ضررز ةكلرررذاتك

كس كالوتز كلملررللمكشرر حك دضزليةكلتلد ريدكملدكادةكس يزلك ذى كس،دك زكاكتفم
لررر عغكالصرررا ىلز كالق ا يرررةك لك ررر لذ كالع رررز ةكيفكالقررر الكال،ررر بكأ ررر ك لكترررذ دك
اآلدررةكالق ا يررةك يفك ررةكالوتررةمكس مسهررزكال  رراكيفكالصررىلفكالشرر دفكأ رر ك  سكك

كك(1)ملدك ق ةك جن ي دةو.
ز دكلوتررز ك جن ي دررةك و فررةكلملررزلك لكسرر   كاجملمذأررةكسرر ى اءك نررضكشررك

لنررذ ةكودذ ررفوكأ يرر كالنرر   كلذلررمكمل  ادررةكلملم ررز ك لنرر كالقصررا كلقرر ك
سرر   كسررزدقكذهكسرر ءكيفك ىرر اءك قز  ررةك   ئيررةكسررنيكأرر دكحمرر لدك رر كالوتررز  ك
لمب ل كالذقاك ه  ك  يةكالعمدكلض ل ةك  ررهز كالنرر منيكيفكالوصررىليضك زتنرر ك

مك7جن ي دررةك و فررةك  ىلقهررزكيفك  ىلرر ك قرربك جمررز كال ىلررثكليشررمدكأشرر د كت تررةك 
يفكهلاكال ىلثك.كملللمكاذ  كال منررةكارر ىكال ىلررثكلالوصررنيفكل نوررزئ كسصررذ ةك
أز ةك  كالقيز كسوع ددكالا ضكال ئيتكليشمدك دضررزمكاخويررز ك  ضرردكا لفررزمكالرر ك
 ، كس هكلز ك لكتقزسرردكال ف ررةكالع سيررة ك  ررزكسررنيكا لفررزمكالرر كا رروعم اك عرر مك

لوتررز كالخو فررةك لك لك  ىلررثكأرر كلف ررةكس د ررةكملمررزك ررنذ دكهنررزكيفكيفكسعررغكا

 
مك اساةكالعزاكاإل    كمب،ةكال،  ة كوكاتفزقيةك ش لمكتقذبكت تز ك عزينكالق الكال، بك يكال اةكاإلجن ي دةك1 

كهرك.1402 اساةكلىز عةكال مكأ  كالع د كو كى ة كسنيكال
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سعغكا    ةكأ كسعغكا لفزمكلالعررزينكيفك ررذ ةكودذ ررفكوكأ يرر كالنرر  كلهرر ك
 رر ك ررذمكالنررهدكالمونرر  كلملمررزك  رر فنزك قرر ك شرر  ك ،رر ةكالوتررةكلالشرر لمكسعرر ك

كت ا سكهلد كال زلنيك ك
ذ فكوكأ ي كالن  كد ل كلذ كال ز كا ل ك كاللهك ذ د كيفك ذ ةكوكد

كك(1) ال، مونيك 
ك.كمك31 دذ فك كك) ملك ي(    

 وقد وردت ترجمة معاني هاتين الكلمتين على النحو التالي : 
1. Arberry   A noble angel 

2. Bell    A noble angel 

3. Daryabadi  A noble angel 

4. Jeffery   A noble angel 

5. Mir Ahmed Ali A noble angel 

6. Mirza    A noble angel 

7. Pickthall   Some gracious angel 

8. Sale               an angel, deserving the highest 

respect  

9. Shakir  A noble angel  

10. Yusuf Ali   A noble angel  

11. Rodwell  A noble angel  

12. Zafrullah Khan   A noble angel 

كلملز اكال ف ةكالخوز ةك  كق  نزكه ك ك
Some gracious angel .  

ل  لرررر ك لكالوتررررز كالررررلملذ ةكاتفقرررراكتيعهررررزكتق د ررررزمكأ رررر ك لكالعرررر ك

 
مكالوتز كالخو فةكلعزينك لفزمكالق الكال، بك ك  ك ذ ةكودذ فو ك ش لمكتقذبكت تز ك عزينكالق الك1 

كهرك.1402ال، بك يكال اةكاإلجن ي دة كى ة ك
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 ك  رررزك ررر كخرررزلفكهررريالءك قررر كa noble angelدررريدهكيفكال ارررةكاإلجن ي درررةك
 an كل  زكال زينك ق كا ت ىكا رروعمز كأ ررز ةككGraciousا وعمدك لومزكمل مةك

angel deserving the highest respectالكدفرر كسررزلا ضكك كلتيعهررز
ت يتكيفكاإلجن ي دةكأ  ك عزلكالكتقز  كككnobleلالكد  كأ  كالع ك ز زمك ، مةكك

الع كاللهك هبك  كا وعمز كال ف كهنزكل  اللةكأ  ك ،ز ة ك ررذىك ،ز ررةكال شرر ك
كله ك  ت ةكال ئ،ةكيفك  هكالننذةك.ك

جنرر ك لكككdeserving the highest respectليفكالع ررز ةكا خرر ىك
ترر  كأ رر ك عرر كااللرروا كلهرر كسزلوررز كالكترريدهك عرر كوملرر بوككrespectمررةكمل 

Webster’sملمررزكىررزء كيفك عمرربكلسنرروكككnoble ررز كا داءك.كلمل مررةك
(1) 

ed., 1966)  rd(3 Internationalكل د كسزلعزينكالوزلية ركك
  خل كال، مةك رر كال تينيررةكليررثكملز رراكتعرريك أررز  مك لك أ رريبمك لك

كذ  كيفكاإلجن ي دةكلىتك ص ضك عنزهزك لننزمكيفكصفزت مك.ك  شهذ مكمثكتا
 معنزهررزك صرر مكيفكال تينيررةك الن رر ك يكاخل ررفمكمثككrespect  ررزكمل مررةك

تارررذ  كيفكاإلجن ي درررةك يك الن ررر كسعرررنيكاالأو رررز كلالعنزدرررةم.كللرررذك ىعنرررزك يكال ارررةك
 لك ق  كالصيغكالع سيةكل    زك يكا صدكال اذهكل، م كوكمل بكلمل  كوكلذى  زكس

 الك لكهررررل كالوتررررةكهرررر ك قرررر  ك يك عرررر ككdignifiedال اذدررررةكوررررزكقرررر كت،ررررذلك
كو ،  وك مل  كنزكت  كأ  ك ع كومل بو.ك

  ع هرررزكترر  كأ ررر ك قررر  كالعررزينكل، مرررةكوملررر بوككgracious  ررزكمل مرررةك
ل لكملز ررررراكسعيررررر ةكأنهرررررزكيفك صررررر هزكال ارررررذهك ذك لك عنزهرررررزكيفكال تينيرررررةك صررررر مك
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وكمثكتارررذ  كال، مرررةكلوررر  كيفكاإلجن ي درررةكأ ررر ك لكالذصرررذ ك رررزكوحم رررذ كل رررز 
كو   كسنصي  ك  ك ضدكاهللكل لنز  وك.ك

ت عرر يك قرر  كالوتررز كل معرر ككPickthallنررزك رر  ك قرر ك  دنررزك لكت تررةك
 Someأ رر كك" ملككك يكك(   "القرر اينكللقرر كاخويز  ررزكسزلوررز كت تررةمكلعرر كأ ررز ةك

gracious angleك.كك
ال ررزينكالررلهكل دكيفك ررذ ةكودذ ررفوكأ يرر كالنرر  ك دضررزمك هررذكك  ررزكال ررز 

كك(1) .م21 كدذ فك ككهقهلل غ رب "لى أم(اد ل كلذ كاآلدةكال،  ةك
للق كتذقفنزكاذد مكأن كهل كاآلدةكال،  ةك   امكالخو  كالوتنيكال ررنيك

كيفك قدك عنزهزك يكاإلجن ي دةكلق كل د كت تةك ع كاآلدةكملمزكد  ك ك
1. Arberry  : God prevails in His 

purpose.  

2. Bell    : Allah is master of His 

affair.  

3. Daryabadi  : Allah is dominant in His                            

purpose.  

4. Jeffery   : Allah has the mastery over 

His affair.  

5. Mir Ahmed Ali  : verily God is predominant 

over His affair.  

6. Mirza  : God Prevails in His affairs.  

7. Pickthall : Allah was predominant in 

His career.  

8. Sale  : God is well able to effect 

His purpose.  
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9. Shakir  : Allah is the master in His 

affair.  

10. Yusuf Ali  : God hath full power and 

control Over His affairs.  

11. Zafrrullah Khan : Allah Has full power to 

carry out His design.  

12. Rodwell  : God is equal to His 

purpose.  

 وكانت اللفظة المختارة من قبلنا هي : 
Allah prevails in His command. 

ل   كاإلشز ةكهنزك لكالوتنيكاللد ك ق ررذاكهررلاكالعرر ك يكاإلجن ي دررةكقرر ك
ذاكأ  ك لكضمريكاوزءكيفك     مكدعذدكأ  كالررذيكأرر كلىرردكل لكملررزلكسعررغك تع

الفنرر د ك  رردكالاررربهكلالرر ااهكدرر للك لكاوررزءكهنررزكقرر كتعررذدكأ رر كودذ ررفوكأ يرر ك
كالن  ك.

ل ذاكق  نررزك ررزكترر مل ك ليرر كالوتررز كاإلجن ي دررةك رر ك عرر كركلقرر كد،ررذلكهررذك
عررر كمل مرررةكو  ررر وكأ ررر كالنىلرررذكا  ىرررضكيفكهرررل كاحلزلرررةكرك قررر كاخو فرررذاكيفكت ترررةك 

كالوز  
ك.كaffairs ؛affairك.كا وعمدكسعغكالوتنيكمل مةك1
ك.ككPurposeك.كلا وعمدكال عغكاآلخ كمل مةك2
ك.ككCareerكمل مةكككPickthall.كلا وعمدك3
ك.ككDesignمل مةكككZafrullah Khan.كملمزكا وعمدك4

مةكو   وكلملدكهل كاال وعمزال كالكتيدهك يكالع كاللهكدفهبك  كمل 
لالررر كلقررر كاخويز  رررزكأ يهرررزكلعررر ةككCommandأ ررر كالذىررر كالرررلهكتيددررر كمل مرررةك

This file was downloaded from QuranicThought.com



 10 

كم1    ز كلعدك  ك  هزك 
يفككFacereاإلجن ي دررةك رر كمل مررةككaffair ك.ك ع رر ك رر يدكال ررز كدخ رراكمل مررةك

يفكالف  نية كله كت  كأ  ك ع كودعمرردوكلصررز ك عنزهررزككFaireال تينيةكلك
كدزموك لكو هنيزمكوكيفك زلبكا لذا ك.كيفكاإلجن ي دةكوأم مك ز ك

 قرر كىررزء ك رر كال تينيررةكمبعرر كوكدقررذ كوك لكوكدضرر ككPurpose .ك  ررزكمل مررةك
مثكبذ ك عنزهزكسزإلجن ي دةكليصرر ضكوهرر  زموك لكو زدررةوك لككProponere  ز ك

كو  ضزمو.ك
يفكال تينيرررةكوا دقرررزمكل ع سرررز وكل نهرررزكاشررروقاكككCareerج.كلملرررزلك عررر كمل مرررةك

لهرر كترر  كأ رر كوا درر وك لكو رر يدوك لكمبعرر ك ل رر كوا درر كيفككCarمل مررةك
كاحليزةو.ك

  ص هزكملللمكيفكال تينيةكودض كأ  ةكأ رر كالشرر ءوككDesignدك.ك  زكمل مةك
كمثكصز ك عنزهزكيفكاإلجن ي دةكوتصميمزموك لكودصمبوك لكوخاموك خل…ك

 معنزهررررررزكيفكال تينيرررررةكوك  ررررر كوكمثكصررررررز كيفكككCommand  رررررزكمل مرررررةك
 ي درررةكو  ررر وك لكوكتقررر د كلتررر سريكوكلهررر ك رررلاكالعررر ك قررر  كل معررر كا صررر  كاإلجن

كل ، مةكالع سيةك.ك
يفكال تينيررةك صرر مكوك قررذىكل قرر  كوكليفكاإلجن ي دررةكك Prevailهرررك.كلتعرريكمل مررةك

 صرر ضك عنزهرررزكوكدقررذىكلدنوصررر كوكلسزلورررز ك هرر ك قررر  كل ، مررةكا صررر يةك ررر كك
كDominusكال تينيررةك رر كمل مررةك رر  مكلالرر ك ترراكيفك Dominateمل مررةك

ك هكوالني ك لكال  وكلبذلاكيفكاإلجن ي دةكلوص ضكمبع كودنيا و.ك
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للرررذكضررر سنزك  رررزالمكاخررر كلهرررل كالررر ةك ررر ك رررذ ةكوال أررر وكلو رررنيكلنرررزكأمررر ك
ر  معآب ت م  بكي  اإل نزلك  ز كدقةكالق الكلس  و ك.كقز كالذيكأ كلىدك ك

 كك(1).م11 ال أ ك كك د   هم  خلف 

وقد وردت في ترجمة )معقبات( عدددة معددان جددا ت علددى النحددو 
 التالي : 

1. Arberry  : attendent angels 

2. Bell    : doggers of their Footsteps.  

3. Daryabadi   : angels in succession.  

4. Zafrullah Kahn : a succession of angels.  

5. Mir Ahmed  : angels following one 

another.  

6. Mirza  : Pursuers. 

7. Pickthall : angels ranged. 

8. Sale  : angels initially succeeding each 

other.  

9. Shaker : angels following one another.  

10. Yusuf Ali  : angels in succession.  

11. Rodwell : a succession of angels.  
 وقد وقع اختيارنا على : 

attendent angels in succession.  

لأن كالن  ك يك و فكالوتز ك  ل ك لكالوتنيكهنزكق ك ق ذاك ع ك
  عق ز مكأ  ك لى ك و فةك  أزدهزكسعضهبك يك عرر كال ئ،ررةكالررلد كدوعررزق ذلك

سينمررزك شررز كالرر عغك يك ررزكمل ررفككin sccessionسزل يدكلالنهز كسشرر،دك ووررزس ك
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لملمزكذمل  كملدكالوتز ككattendentس كال ئ،ةك  كاحلف ك فضدكا وخ ا ك
ك.ككangelsأ اكا نونيك لكوكالعق ز كوكهبكيفكلقيقةكا   ك  ئ،ةك
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 ولهذا فقد أرتأينا أن هذه الترجمات قد تجمعها عبارة :
attendent angels in successionمل رر كنررزكتونز رربك عهررزكك 

ل ئ،ررةكهل كالوتز كالخو فةك.كل  ل كهنزك لكالناكالق اينكدشريك يكتايررريكا
يفكتعزق هررزكلدشررريك ليهررزكسضررمريكترر كالي ررثك.كل رر كالصررعبكسرردك رر كالنرروىليدك
لصرر كملررردكهرررل كالعرررزينكل د اىهرررزكمل هررزكيفكت ترررةكالعررر كلل،ررر ك ،ررر ك لكتررريدهك
اإلشز ةك يكملدكهل كال الال كيفكاحلذاش ك لكل  كا  رر كلررت كتضرري كا لفررزمكيفك

دكسعغكالوتز  كا  رر كالررلهكقرر كاخبكالش حكلالوفنريكيفك ةكالوتةكملمزكتفع
كد سمكالقز قكلق كدنوعص كأ ي ك هبك ع كا لفزمكال،  ةكملمزكجيبك.ك

لسع كاال وهزءك  كال ىلثكيفك ذ ةكودذ فوكأ ي كالن  ك هرر كلاضررىلزمك
ى يررزمكضرر ل ةك أررزدةكالن رر كيفكالذ ررزئدكالنرر يمةكالذصرر ةك يك ررزك نشرر  ك  رر ز ك

ل ك ررر كىهررر ك ضررر كيفكال ىلرررثكيفك رررذ ةكأررر ة كلعررردك ررر ك  هرررزك  ررر ك  ررربك رررزكسرررك
ودذ فوكأ ي كالن  كل لكملزلكاكد  كا زمك   ئيزمك الك لكالعقرردكلالنارر كدشررريالك
سذضذحك يك   كالك ، ك لكدعوم كال ءكأ  ك وزئ كال ىلثكيفك ذ ةكلال ةك قمك
 ررر ك رررذ كالقررر الكال،ررر ب كلالنررر بكاآلخررر كهرررذك لكملورررز كاهللكخرررواكس، رررريك ررر ك

ع نررزك ف،رر كيفك أررزدةكالن رر كيفك وررزئ ك هكاررثك وصرردكسرر كأ رر كاخلصررزئاكنررزكجي
ك  تكلقذاأ كشز  ةك و،ز  ةكق  كاإل ،زل.ك

لسزلا  ك ق دكالذصذ ك يك دررةك ويمررةكشرر  ك يملرر ةكأرر كلف ررةكلالرر ةك رر ك
 لفزمكالقرر الكال،رر بكل د كيفك هك ررذ ةكمل  ررة ك رروبكا  رر كأ ينررزك لك ن رر ك دضررزمك

لاال ررروعمزال كلملرررللمكالصرررزل ز كال اذدرررةككيفكجمرررزال كالررر الال كلاإلشرررز ا 
اخلزصررةك ررل كال ف ررةكالعينررةكيفك ررزئ ك ررذ كالقرر الكال،رر ب.ك هك لكا  رر كدنررو   ك
د ا ةكل   ةكمشذليةكل،رردكلف ررةكمل  ررةك.كل ررنوع ضكلرر عغكا    ررةكا خرر ىكت زأررزمك
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ق ررررردكاخلرررررذضكيفك صررررردكالوم سرررررةكالشخصررررريةكل رررررزكت عهرررررزك ررررر كىهررررر كيفكال ىلرررررثك
ا كيفك و ررفكال اىرر كلاال وشررز ا ك رر كالوخصصررنيكلاإلتررزمكلالوقص كلالقرر اء

ك  كق دكاجملمذأةكأ  ك زك وذصدك لي كق دك   زل كل وىل،يب.ك
يفكتق د كقرر  نز كل  اساررةكل أرر  ك لرر كا  ررزتلةكالوخصصررني كأرر كسعررغك

يفكت تورر كلعررزينكالقرر الكال،رر بكجنرر كيفكك(1)  كا وعمزال كأ  كاهللكدذ ررفكأ رر 
مكأررر كاجلنررررةك57مكللزشررريةك 26مكلصرررفىلةك 39وك ررر  مكاآلدرررةك  رررذ ةكوكال قررر ةك

هقرذ   يف(هق هيذبوق بآ  ت   أهرئك أ كا ب قر ك   لالنز كيفكقذل كأ كلىرردك ك
يفكلزشررريو كأ ررر كهرررل كاآلدرررةكال،  رررةكدصرررفكالنرررز كس ارررزكك هككك  كيهككك  خ ركككدهل

(Spiritual Fire)ك هك  ز ك لليةمكلهلاكقذ كالكدقذ كأ  كدليدك.كك
كو كلعزينكاآلدةك فنهزكدقذ ك كليفكت ت

But those who reject Faith and belie Our Signs, / 

They shall be Companions of the fire, /they shall abide 

therin. مك39 كال ق ةك ك  
كلو  كأ  كال،ف ك.ككreject Faith  ل كهنزك   كدنوخ  ك

مزال ك منهررزك ررزكلملمررزكهررذك  رر ك نرر بكسرر ك ، مررةكال،فرر كوررزكأرر ةكا رروع
]أر تككك تككل قإلنسك ل م  أيف(ا د  كأ  كالوعمبكيفك  دكقذل كأ كلىرردك 

 كل نهررزك ررزكدرر  كأ رر كاجلىلررذدكungratefulلت توهررزكسزلوررز كت،ررذلكهنررزك[ك17 ك
هضككك(ب قهلل مكككيةو  ( كككن ي نكككف عم كككن لال،فررر كسرررنعبكاهللكيفك  ررردكقرررذ كالرررذيك ك

 النىلردكككككككككككككاف(ت بأنع  قهلل مط ئ ن  أتيه   ز ه   غدقو م  يل ما ل
ك.كم112 ك
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 هنا تكون ترجمة معنى " فكفرت " كالتالي : 
It ungratefully denied the favors of Allah.  

.كل رر ا كدرروىبكdisbelive  زكت تةكوكملف لاكوكلال كتذصرر نزك ليهررزك هرر ك
لمل مررةك صررىلز كل لكدلرراككCompanions of Fire  صىلز كالنز مكسقذل ك

يفك ضررمذازكأ رر كالصررزل ةكلال  قررةك الك اررزكيفكهررل كاآلدررةكترر  كأ رر ك اررزك  هرردك
ككthe fellows of (Hell) Fireالنررررز مكلأ رررر كذلررررمك كاخويررررز ك

ك  كق  نزك.ك
هقركذ   يفك(هق ل  ل ك   كدوىبكيفكاآلدةك فنهزكقذل كت ز ككلتعررزي ك

رررررركمك39 ال قرررررر ةك ك… أهرئككككككك …  ت توهررررررزككسينمررررررزكthose رررررروىبك الررررررلد مكسر
 رررررررررررررر كىررررررررررررررذااكا رررررررررررررروخ ا ككwhosoeverالصررررررررررررررىليىلةكجيرررررررررررررربك لكت،ررررررررررررررذلك

whomsoeverك ليز زم.كك
ررك .كلأ رر كذلررمكت،ررذلكت تررةكthose  ررزك ك للتررمكمك يمرربك لكترروىبكسر

ك عزينكاآلدةكال،  ةكملمزكد  ك 
But whosoever disbelieve and belie Our Signs, 

those shall be the fellows of (Hell) Fire (in which)  

(or: where) they shall abide forever. مك39 كال ق ةك ك .  

ال  سككككتوي لدررررذ دكأ رررر اهللكدذ ررررفكأ رررر كيفك ررررذ ةكالننررررزءكيفكقذلرررر ك ك
كضككل قهلل قر ه هككد    يكقذلرر كيفكاآلدررةك فنررهز ككقرآ "ككدهل مكك  قر كك م ي 

ك.كم95 الننزءك كك  بأموقره  هأنفسه  "لى قرآ "د   د جن … 
مكدقذ  ك لكاللد كجيزه للك211مكليفكصفىلةك 614قبك يفكلزشيةك ك

 Spiritualس  ذاوبكل  فنهبك أ بكد ىةك لليزمك  كالقزأ د كل زكدا  كأ ي ك

rankلهررلاكديدرر ك ، ترر كيفك لكالعررلا كلالنعرريبكيفكاآلخرر ةك  رر الك لليررزلكلهررلاكك
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 كدرروىبكدعيكسزلض ل ةك ازك  ررذ ك ررريك زددررةك لكلنرريةك.ك  ررزكيفكاآلدررةكال،  ررةك نرر ا
 كthose who sit at home عرر كمل مرر ك القزأرر للمكلك القزأرر د مكسرر ابك

 Thoseلا صررضك لكدرروىبك عرر ك القزأرر للمك هكالررلد كخت فررذاكأرر كاجلهررزدكسرررك

who remainللررذك  ضررنزكال   ررةكيفكا رروخ ا ككsitسعينهررزك مرر كا ىرر ىك لكك
الصررىلةك لكك هرر ك قرر  ك يكsit behindتضررز ك ليهررزكمل مررةكالوخ ررفكلت،ررذلك

ك يكالع كال، بك.ك
د هرررر كتضرررررز  كالوترررررز ك لأررررر دهزكك(1)  ررررز كاخررررر كيفك رررررذ ةكالقيز رررررة

لقرر كىررزء كالوتررز كمك7 القيز رةك ك كإذق ب(ق قرب (أش للمكيفكت تةكاآلدةك
كل مع كملمزكد  ك ك

Arberry   : but when the sight is dazzed.  

Bell   : when the sight shall be dazzled.  

Daryabady  : when, then, the sight shall be dazed.  

Mir Ali  :so when confounded shall be the 

eye. 

Mirza     : But when the sight shall be dazzled.   

Pickthall  : But when sight is confounded. 

Sale    : But when the sight shall be dazzled. 

Shakir   : so when the sight becomes dazed.  

Y. Ali   : At length, when the sight is dazed.  

Rodwell   : But when the eye shall be dazzled.  

Dawood  : But When the sight of mortals is 

confounded.  

Palmer  : But when the sight shall be dazed.  

Khan  : When the eye is dazzled.  
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Asad  : But (on that Day) when the 

eyesight is by fear confused.   

Sarwar  : when the sight becomes confused.  

Mohd. Ali : when the sight becomes confused.  

Hameed  : So (inform him that) when the 

sight shall become confused. 

M.S. Ali  : when the eye is dazzled.  

Irving  : when one’s sight is dazzled.  

Zayid  : But when the sight of mortals is 

confounded.  

 لكلنقرررردكا قنررررمذاك يك   ررررةكك-لهرررربكأشرررر لل-لهنررررزكاخو ررررفكالوتررررذلك
 قنررررررررررررز كيفكت تررررررررررررةكال، مررررررررررررز  كالقنرررررررررررربكا ل كترررررررررررر ىبكمل مررررررررررررةكوسرررررررررررر ىوك يك

Confoundedله كت يتكمبع كوا ت ،رراوك لكو خ درراوك لكوذه رراوكلذهرربكك
له كت يتكمبعرر كو رر  وك  رر ككdazed لككdazzled  د كاخ ك يكت توهزك يك

 لكوالومعرررراوك لكوت لقرررراوكلا ررررربىك  درررر ك زلررررثك يكت توهررررزك يكشرررر ةكالضرررريزءمك
Confusedلهرررر كمبعرررر كوا ت ،رررراوك لكوتشذشرررراوك لكوخ ارررراكسررررنيكشرررريتنيكك

كdazzledخاررر وكل ررر كذلرررمكمل ررر كجنررر ك لك قررر  كالوترررز كل ، مرررةكهررر كمل مرررةك
 ه ك يكىز بكداللوهزكأ رر كاال ت ررزككلالررلهذ كبمرردكسررنيكايز ررزكالعرر كالق درربك

سرررَ مىوكل رررزكتررر  كأ يررر ك ررر كاال  هرررز ك هررر ك ررر كشررر ةكالضرررذءكلاخلرررذ ك ررر كمل مرررةكو
كلاال ت زككت م كملزلربىك.ك

لهرر ككeye-sight لككSightلاتفرر كسعضررهبكأ رر كت تررةكوال صرر وك يك
مبف دهزك.كيفكذا كالذقاكجن ك لكق ةك نهبكق ككeye ق  كل مع ك  كا وخ ا ك

لكدقررذ كسشرر حكاآلدررةكيفكشررمكمل ررريامكلملرر ينكسرر كدضررىل كسررزلع كيفك رر يدكا  رر ذ ك 
لوىلرردكحمرردكوالفررزءوكيفككAt lengthدنرروخ  ككY. Ali ررةكت تررةكالعرر كجنرر ك
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ل ررررررزكشررررررزس كذلررررررم.ك  ررررررزككBut لككsoو ررررر ذاوكلملررررررزلكا ىرررررر  كسرررررر ك لكدنرررررروخ  ك
Dawoodقررررر ك  ىك لكدقرررررر  كشرررررر لزمك لكتفنررررررريامكملررررررزلكا ليكسرررررر كلضررررررع كيفكك 

كاحلزشيةكليثكدقذ ك ك
“But when the sight of mortals is confounded.” 

كص الةكيفكاآلدةكال،  ةككMortals ، مةك  لكملزلكالذيكدعرريك,اكت  م
 هذكدضىل كسزلع كيفك  يدكا   ذ ك نرر ا كلقرر ككAsad زكذلمكضمنيزمك.ك  زك

كا ربىكدش حكالع كيفك ةكالناكلدقذ ك ك
But (on that Day) when the eyesight is by fear 

Confounded.  

ل رررزكهرررذكسرررنيكا قرررذاسكهرررذككBy fearملرررزلكهرررلاكالشررر حكل، مررر ك ذلكك
 inform نرروخ  زمكسررنيكقذ ررنيككS. Hameedاحلذاشرر ك.كلملررللمكدو عرر ك

him لدنه كككZayidملدكذلمكسزلنريكأ  كخاذا كككDawoodك ز زمك.كك
كلق كلق كاخويز كال منةكأ  ك ق  كالعزينكل ناكالش دفكلهذك 

“When the sight shall be dazzled” 

لهنررزكجييرربك  كالعرر ةكأرر ك رريا كال،فررز كلشرر،هبكيفكدررذ كالقيز ررة ك هررذك
اليذ كاللهكدربىك يرر كال صرر ك لكتشررخاك يرر كا سصررز كلد مرر كال صرر ك رر كالررلهذ ك
لاخلررذ كلال هشررةكلاال ت ررزككلأنرر  زك رر  كذلررمكدع رربكال،فررز ك  رر كدررذ كالقيز ررةك

لقيز ررةك يو رر كذلررمك ربىكال ص كهنزكتو ع كأ  ز ك خ ىكلىتكدذقنذاكدذ هررزكسيررذ كا
 لكخنرررفكالقمررر كل مررر كالشرررمتكسرررزلقم كلدونرررزء كال،رررز  ك يك دررر كالفررر ك ررر ك

كالعلا ك هذكهزلمكالكحمزلةكلالك ه  كل .ك
لتنوز كال ءكالررلهكلرر ك  سررةكيفكت تررةك عررزينكالقرر الكال،رر ب كحل ررز ك رر ك

ز رررردكالوشررررذىكلال   ررررةكاجلزحمررررةكيفك لكدوارررر ىكسز    ررررةك يكتيرررر كالوتررررنيكل يكمل
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كالق الكلل، كأ  كأ،تك زكقز كالشزأ ك ك
ك زك ضي كالعيشكلذالك نىلةكا  د

هنررزك ،رر ك لك قررذ  ك ررزك ضرري كالذقرراكلررذالك   ررةكالعمرردك.كلليررثك لكك
اجملررررز كالكدونرررر كيفكال ىلررررثكل خررررذضكيفك نررررزئدك خرررر ىكلالوعرررر ضكوررررزكسز    ررررةك

 ضكالرر ئيتك ن ملوف ك ل كا    ةكيفكالذقاكاحلزض كل ررزكأ ضرروهزك الك سررنيكالاررك
  ك ش لأنزكلاللهكده  كلقيزمك يكتقذبكت تز ك عزينكالق الكال، بك يكال اةك
اإلجن ي دررةكل لك خارر كال، ررريكلحنرر ك ررنهبكسرر كشررمك زل،مررز كهللكللرر  ك رر ىلز  ك

كلتعزي كلىد:ك  كالكدنهذ.ك
 ررروككا    رررةكلنرررربك رررذ كالوم سرررةك لكل وعررر ضكورررزكسشررر،دكل لكاكد،ررر ك

ك دك   دك لكد،ذلكلاضىلزم.ك فص مك نعزمكل م
 هبكا ه ا كلا  ،ز كالعز ةكيفك شرر لمكتقررذبكت تررز ك عررزينككالقرر الك
كلذ ك أ ادك  اك و،ز دكلأللفزمكالع سيةكالذا دةكيفكملوز ك ال، بكملز اكتنصبي
اهللكل زكدقزس هزك  ك لفزمك جن ي دةكيفك و فكالوتز كالذىذدةكا لاك كأ  كحنذك

ال فررر كلالذضرررذمك لكالنرررذ ةك خل.كلهنرررزك عررريك رررزكدقزس هرررزككدنرررهدك يررر كال ىرررذمك ي
لليتك زكجيز دهزكلدوبكذلمك  ك أ ادك عمبك فه سكلأللفزمكلالعزدريكاإلجن ي دةك
القزس رررةك لفرررزمكالقررر الكال،ررر بك  ت رررةكهمزئيرررزمك ررر كذملررر ك قررربكاآلدرررةكلا ررربكالنرررذ ةك

خزصررةكت عرررزمكم.كل دضررزمكدررروبك أرر ادك هرررز سك1ل قمهررزكملمررزكىرررزءكيفكال ىلرر ك قررربك 
ل ممزال كال الليةك لكالذضذأز كالخو فةكل دضزمك أ ادك  اك ذى كآل اءكمل ررز ك
كالفنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر د كل ئمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررةكال ارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررةكالع سيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررةك

كم.ك2ملمزكهذكيفكال ىل ك قبك كك-لاةكالق الكال، ب-
كاالهومز كا ملربكأ  ك أ ادكت تررةكى درر ةكلعررزينكالقرر الك ملللمكا صب:
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ع ذ رررررز كالورررررذا  ةكيفكال  ررررراكالشرررررز ك ليررررر كيفكال،ررررر بكيفك ل كا  ررررر كليفكضرررررذءكال
كم.ك8مكل قبك 7ال ىلقنيك قبك 

لملرررزلك لكملذ ررراكجلرررزلكارررثك وعرررر دةكالوخصصرررز كل  ررريمك رررزكاخويررررز ك
ا لفررزمكلالع ررز ا كاإلجن ي دررةكالنز رر ةكلالقزس ررةكل معررزينكالق ا يررةكال،  ررة كل رر كمثك

ل منررةكالعز ررةكلررنيكخت دنهررزكسشرر،دك فهرر سكيفكللرر ةكب يرردكال يز ررز كمبررزكدنررمضك
ال  ءكيفكالوتةكل معزينكا وىزمك زكت ا ك نز  زمكل مهمةكل دضزمكل  وعز ةك ررزكيفك
ال الرررردكالوزليررررةك رررر كال  ا ررررةكلال ىلررررث ك  رررردكت،ررررذد ك عمرررربك فهرررر سكلرررر دثك

كلأللفزمكالق ا يةكل عز يهزكلال الال كالخو فةكل زكشزس كذلم.ك
 يررردك  ررردك شررر لمكتقرررذبكلملمررزكهرررذكاحلرررز كيفكالوعز ررردك ررر ك هك شرر لمكى

ت ترررز ك عرررزينكالقررر الكال،ررر بك يكال ارررةكاإلجن ي درررةك ررر لكال منرررةكلضرررعاك صررربك
أينيهزكا  ،ز كالعز ةكلا ه ا كلوىلقي ك  دكهررلاكالعمرردك  ضررزمك ئينررزم ك الك اررزك
يفكالذقررررراك فنررررر كملز ررررراكت  ررررر ك يك لك ررررريكعرررررز امك خررررر ىكىز  يرررررةكلذا ك فررررر ك

أ كلىدك لكد،ذلكهلاكالعمدك زبررةكخررريكلس ملررةككل من منيكلملزلكا  دكيفكالذي
لنهزجكأ مرر كلرر دثكل  ىلررثكيفكجمررز كتقررذبكالوتررز كالخو فررةكالذىررذدةكلعررزينك
الق الكال، بكسزل از كا ىن يةكليثكدرروبكالوقررذبكأ رر ك  ررتك ذضررذأيةك فصرر ةك
قرر  كاإل ،ررزلك رر كا خررلكيفكاحلنرر زلك لز رريتكالنرر بكالعرر يكل همرر كلتفهمررر ك

كاللهك    كأ  كالصاف كأ ي ك  ضدكالصرر ةكلالنرر  كس نررزلكأرر يكل،وز كاهلل
.ملمرررزكملرررزلك ررر كال ىرررذك دضرررزمكتررر يفكا خارررزءكالنرررزسقةكلتررر ا كك رررزكقصررر  كأنررر ك

كالوتز كالذىذدةكل معزينكال،  ةك.ك
ل أ ادك  دكهررل كالعررزىبكالع سيررةكلاإلجن ي دررةكيفكالكلالرر ك رري،ذلكأذ ررزمك

  كل صرررر  امكخصرررر زمكلأررررلسزمكل مع ذ ررررز كلالكشررررمكل،رررردك رررر كد،ورررربكأرررر كاإل ررررك
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كالصنفةكلالنوم ةك  ز زمك  كالق الكال، ب.ك
لالكخفرر كأ رر كالرر ءك لك  رردكهررلاكالعمرردك ررذ كدرريدهكلومررزمك يك ىرر اءك
أ ةكد ا ز كأ  ك نرروذىكال  ا ررز كالع يررزكلالوق  ررةكيفكهررلاكالناررزىكالررلهكالك

فكالوخصصررز ك ررذاءكدنضبك عين كقمك ررزكدا رراكاحليررزة كلد،ررذلكذلررمكيفك و ررك
يفكذلرررررررررمكال ارررررررررز ك لكالنرررررررررذال كاالىومزأيرررررررررةك لكالع رررررررررذ كال ىلورررررررررةكلالوا يقيرررررررررةك
لاإللصررزئية ك يكاخرر كذلررمك رر كالع ررذ كلالع  ررةك.كملمررزكملنررزك  ىررذك لكد،ررذلكهررلاك
العمررردك  ز رررزمكيفكتذ ررري كدائررر ةكا ررروعمز كللررر ةكب يررردكال يز رررز كلعمررردك عرررزىبك

 كالصررا ىلز كلال ىررذمك ليهررزكيفكت تررةكأز ررةكت،ررذلكأ ميررةكلتقنيررةكلذلررمكسوخرر د
أم يرررةكالوترررةك رررذاءمكلعرررزينكالقررر الكال،ررر بك لك هكت ترررز ك خررر ىكملمرررزك  ررر فنزك
تنوشررر كسرررزلق الكال،ررر بكلهنرررزك ،ررر ك لك شرررريك دضرررزمك يك  ،رررزلك  ىرررزمكا لفرررزمك
الع سيرررررةكالوقنيرررررةك يك صرررررذوزكالعنذدرررررةكيفكملورررررز كاهللكالع دررررر كل ررررر كمثكا ررررروخ  ك

تقنيةك ق  ك يكلاةكالق الكال، بكلأ ضكهررل كأ رر كاجملررز  ك صا ىلز كأ ميةكلك
الع سيرررةكالهومرررة.كل ونرررهدكللررر ةكب يررردكال يز رررز كأم يرررةكت ذدررربكالصرررا ىلز ك
ك-لخو ررفكالوخصصررز كلأ رر كالرررذىهنيكالا ررذسنيك أرر يكرك جن يرر همك  جن يررر هك
كأرر يم.كملمررزك ،رر كا رروعمز كا لفررزمكالخ  ررةكيفكبنررنيكالوتررةكأمذ ررزمكلبنررنيك
ل زئدكت  دتكال اونيكالع سيةكلاإلجن ي دررةكلتاررذد ك  رر ذ كالوتررةكلوىلنررنيك ذأيررةك

كاإل وزجكلادزدةكلمم .ك
ملز اكال منةكت ىررذك يمررزكلررذكبقرر كل مشرر لمكالنمررزحك،ميرر كتف أزترر ك لك
دنرررررزأ كالنرررررو كأ مرررررزءكالنررررر منيكيفك صررررر ا كسعرررررغكاإل ورررررزجكاإل ررررر   كسزل ارررررةك

كوبكتوع  كمبذضذأز ك    يةك و فةك  د كاإلجن ي دةكأ  كهيتةكملوي ز ك لكمل
ك ش كال أذة.ك 
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كقصاكا افز كجلمي كا أمز .ك 
كا  بكالنزسقةكل زكالاك لي كل زكه كتا عز كهل كا  بكاآلل.ك 
   يررزءكاهللكأرر كلىرردكل ررريهبكل ررزكىررزءكأررنهبكيفكال،ورربكالنررمزلدةك 

كا خ ىكل االةكالش هز كالا ضةكال كد لىهزك أ اءكاهللكأ ك ررريهب
كاجل ي ة.ك

ل رررريكذلرررمكمل رررريكنرررزكالكدونررر كاجملرررز كلرررلمل  كل رررزكدنرررواي كاحلز رررذ ك لك
كدقذ كس كيفكلقونزكاحلزض .ك

ملمررزكملنررزك امررضكيفكا رروخ اجك ررزدةكأ ميررةك نز رر ةكسزل اررةكالع سيررةكل   هررزك
سزل ارررررةكاإلجن ي درررررةكلاررررر  كالررررر ا سكأ ررررر ك و رررررفك نررررروذدز بكد،رررررذلك صررررر  هزك

كل نه هزكالق الكال، ب.ك
 ،ز كامذحكتذاملبك ش لمكتقذبكت تز ك عررزينكالقرر الكال،رر بكملز اك 

 يكال اةكاإلجن ي دررة كلملز رراك  سررةك  مرر ةكأ ميررزمكل لليررزم؛ك ررنىل ك همررزكتع منررزك رر كك
ملوز كاهللكأ كلىدك  دك  ل كيفكدائ ةكاجلهدكالا   كل قفك  ز كهلاكال،وررز ك

لخشرر ك لككاجل يرردك ذقررفكال ه ررةكلاخلررذ كلل،رر ك يك ررىتكد رردكملرردك نررزكدوهيررب
كد  كس لذ كيفك  دكهل كا أمز كاجل ي ةكال كتوع  كسزلق الكال، ب؟ك

لق كل قنزكاهللك  ك اساةكالعزاكاإل    كلاجلز عةكلو يكالش لمكللز اك
رررركق رررردك لك1400/كك1399 ررررزأةكالرررري دكل مشرررر لمكلت،ذ رررراكال مررررزلكأررررز ك هر

كت أم كال اساة.ك
وفنرررررريكالقررررر اينكال،ررررر بكسعررررر كذلرررررمك زقشررررراكال منرررررةكب دررررر ك صرررررزد كال

لالعررررزىبكالع سيررررةكالرررر ك ،رررر كال ملررررذلكلال ىررررذمك ليهررررزكأنرررر كب درررر ك صرررر ضكالعررررزينك
لأللفزمكلالع ز ا كالق ا ية/كلذلمك هي امكل  ىلثكيفكتقررذبكت تررةك عررزينكا لفررزمك
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لالع ز ا ك.كللى  زك لك هرربكال اىرر كيفكهررلاكاجلز رربكب درر امكهررذك ىررز  كال يررزلمك
سرر كى درر كالاررربه كلملررلاك قررذا كأ مررزءكالقرر الكلال اررةكيفكت لدرردك يكىعفرر كحممرر ك

اآلدررررز  كلأ رررر كا خرررراك ررررزك ل د كالقرررر احكصررررزلبكملوررررز ك اجلررررز  ك ل،ررررز ك
الق المكلا لذ  كصررزلبكتفنررريك  لحكالعررزينمكل ررريهبك رر كالفنرر د كالعرر ل نيك

وز كلذلمك ض مكأ ك  اىعةك  لذال كا لفزمكيفك عزىبكال اةكالع سيةكس ءامكس،
ك تزجكالع لسكيفكش حكالقز ذسمكلك لنزلكالع  مكل ري زكمل ري.ك

لملمزك   فنزك  لك  ك هبكالعذا دكالا ذسةكلنمررزحك هك شرر لمكلوقررذبك لك
تصىليضكت تز ك عزينكالق الكال، بك يكال اةكاإلجن ي دةكرك لك هكلاةك خ ىكرك يك

وصررررفكالعمرررردكىز رررربكالعمرررردكاجلمررررزأ  ك لكتعارررر كالقررررذسكل ز دهررررزكمبعرررر ك لكد
اجلمزأ كسزجل دةكلالوعزللكلاالأومزدكا ملربكأ  كالوخصصنيكملدكيفكلق  كلىتك
جنيكع ةكأمدكى يدكلتعبكالفزئ ةكأ رر كالنرر مني.كلأ رر كذلررمك قرر ك    ررزكسعررنيك
االهومز ك يكالشعبكالوف أةكل مش لمكملوىل درر كالعررزدريكال اذدررةكاخلزصررةكسزخويررز ك

ىك يكشرررر حكالفرررر دا كلالوع ررررريا كلالذلرررر ا ك لفررررزمكالقرررر الكال،رررر بكلالرررر كتوارررر ك
ال ف يةكلالنىلذدةكلالع ز ا كل زكشررزس كذلررم كككككككككككككككك ،ررزلك لكك لملرردك يك
 لررر كا  رررزتلةكالوخصصرررنيكيفكال اذدرررز ك لكدعررر كل قرررةكأمررردكبررر دكملررردكذلرررمك

ك(1) م.3   ىل ك قبك
 كلشررع ةك خرر ىكوررزكذا كا  يررةكملز رراكشررع ةكالوفنررريكسزل اررةكالع سيررةكل ررك

  هز كملورربكالوفنررريكالوررذا  ةكلونررزأ كالرروىبكأ رر ك هرربكملرردكداللررةكيفك هكادررة ك
لدررر يتكهرررلاكأررر كا دررر كا  ررروزذكالوخصررراكيفكالنرررريةكلال قز رررةكاإل ررر  يةكايرررثك

 
 ( . 3(أ. د. علي جمال الدين عزت، المرجع نفسه رقم )1)
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د نمكش حكتفنريكملدكادةكلملدك ذ ةك يكىز بك زك ،رر ك لكدرر لدكجلررزلكالوتررةك
ك ك  ىلرر ك  خرراك رر د كسرر ك رر كشرر للز كل ممررزال كال الليررةكيفكالقرر الكال،رر ب

ل ممررزال كال الليررةكلملررللمك ررذى ك هرربك ررزكهرر  ك ليرر كادررز ك ررذ ةكودذ ررفوك
ككك(1)م.5مكل  ىل ك قبك 4أ ي كالن  ك  ىل ك قبك 

  ررزكالشررع ةكال زل ررةك هرر كتوع رر كسرر ل كالذلرر ةكالوىل ي يررةكيفكأم يررةكتقررذبك
.كلقرر كالوتررز كاإلجن ي دررةكلعررزينك لفررزمكالقرر الكلذلررمكأرر كا درر كاحلز رربكاآل 

ق : ك  رروزذكاحلز رربكاآل كتصررذ  كيفكدل كالذلرر ةكالوىل ي يررةكلمليررفك لكاحلز ررذ ك
ل كش لكليذهكيفكأم يةكت تةكالعزينكليررثك  رر ك يكىز رربك  رر كخرر لكالع ذ ررز ك
اخلزصةكس لفزمكالق الكال، بك هذك دضزمكدعرر ك  ىعررزمكل،رردك رروىبكل صرر  امك رر دعزمك

مكال،  ةكيفكملوز كاهللكأ كلىدكلال يمزك   كال وقزءكالع ذ ز كالض ل دةكلأللفز
كيفكذاملررر ةكاحلز رررذ ك كخرررز  س  س   رررذ كخ صررراكل،ررردكلف رررةكأ ررر كلررر ةك  رررف 
لدرر للك يرر كملرردك ررزكلرر كأ قررةكسررزل ف كالا ررذ ك.كلقرر كقرر  كا  رروزذكالوخصرراك

ل ررزك لكك(2)م.6 منذذىررزمكأرر كلفرر ك  ررفكلف رر كو  ررمولومل بو.ك   ىلرر ك قرربك
 يررردكلرررىتكجيررر ك فنرر كيفكشرررافكلوفرررةكل  ررر ءكدضرر كالررر ءك صررربكأينيررر كاورر  كالن

  و ئزمكسذض كخاةك ريك لكا دقةكأمرردكدنررريكأ رر ك نذاوررزكلملز رراكا دقررةكالعمرردك
كيفكالش لمكتو خاك يمزكد  ك ك

 طريقة العمل في المشروع : 
دوبكا وع اضكتي كالوتز كالوذا  ةكا لاكك هكق يرردك  سرر كأشرر ةك ررنةكلملررزلك م1

 
 ( . 3(أ. د. عبد المنعم أحمد تعيلب، المرجع نفسه رقم )1)

كمك.3م .كد.كأ  كل م ك ذ   كال ى ك فن ك قبك 2 
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ذا  ك نهزكيفك ،و ز كالعزاك أشرر للمكت تررةكأ  كل كأ منزكلينلاكك لكالو
تق د رررزمك.كلسرررزلا  كليفكخررر  كهرررل كالفررروةكالاذد رررةكالسررر ك  ررر ك هررر  كت ترررز ك

ك خ ىك   ادكختو فكىننيز بكلا زهز بكلا ائ كأم هب.ك
دوبكتف دغكالوتز كالخو فةكلعررزينكاآلدررز كال،  ررز  كملرردكأ ررز ةكأ رر كلرر ةك م2

ذجكال ا رررر ك.كلتعررر كهرررل كاجلررر ال ك  ىعررررزمكيفكىررر ال كخزصرررةكملمرررزكيفكالنمرررذك
أ ميزمكل  زل نيكلالقزئمنيكأ  كالشرر لمكيفكاجلذا رربكال دنيررةكلال اذدررةكالوف أررةك
لملررررزلك رررر كالضرررر ل هكخترررر د كهررررل كالررررزدةكيفكاحلز رررربكاآل كسررررزل اونيكالع سيررررةك

كلاإلجن ي دة.ك
 كتف دغك ذى ك  كق دك  زتلةك وخصصررنيكيفكالوفنررريكلال اررةكالع سيررةك  هررز م3

الوفز ررريكالع سيررةكلنررذ كالقرر الكال،رر بكأ رر كصررذ ةكىرر ال ك  رردكملرردكصررفىلةك
 نهزكادةكمل  ةك.ك   ا  كمنذذج كلمللاكقزئمةكس هبك  اى كالوفنريكالرر كاأومرر ك

كأ يهزكال ىلثم.ك
ترر ا سك  ىررضك قررذا كالفنرر د ك رر كق رردكال منررةكالعز ررةكليرروبكأ رر كضررذءكذلررمك م4

ك  نررررمكلرررر دثكل و،ز رررردكترررر ا سكالوتررررز كاإلجن ي دررررةك رررر ك أرررر ادكتفنررررري
كدوذاملبك  كال ىلثك.ك

دذملدك يكملرردكأضررذكت تررةك عررزينكسعررغكالنررذ ك لكاآلدررز كق رردكأ ضررهزكأ رر ك م5
كال مزلكالعز ةكلو ا  هزكتزأيزمك.ك

دوبكسع كذلمكأق كلقررزءا كلى نررز ك ذ ررعةكلورر ا سكالررزدةكالعرر ةكيفكسنررذدك م6
ذ ك لكمكل وذصرررردك يكاتفررررزىكتررررزأ كأ رررر كاخويررررز ك لالهررررزكسررررزلق 4 ك3 ك2 

كت لد كس ددكوزكد،ذلك ق  ك يكالناكيفك  دنزك.ك
كسررر كالع رررز ا كاإلجن ي درررةك م7 دررروبكتررر لد كشررر لحكيفكاحلذاشررر كلوذضررريضك رررزكاكترررفم
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القزس ةكيفكذددكملدكصفىلةكلونهدكل قز قك همهزكلا ويعز زكس للك لكدق بك
الصفىلةكلمللاكدوع  كالقز قكأ رر كا اءكسعررغكالفنرر د كلالف،رر د كلالوتررنيك

كهل كاحلذاش ك.ك  ك
تعقرررر كى نررررز ك خرررر ىكاللقررررزمكل قيررررز كمب اىعررررةكازئيررررةكل وتررررز كاإلجن ي دررررةك م8

ل معرررزينكالخورررز ةكل ررر كمثكأ ضرررهزكأ ررر ك رررزاقنيكسزل ارررةكاإلجن ي درررةك ررر ك ه هرررزك
كإلضفزءكال منز كا   ذسيةكا خريةكأ  كالنيزىكاإلجن ي هك.ك

ال،  رررةكإلسررر اءككدررروبك   رررز كالنرررذ ةكيفكشررر، هزكالنهرررزئ ك يكاحمل،مرررنيكمب،رررة م9
اآل اءكللىهررز كالن رر كلترر لد كملرردكذلررمكيفكاحلذاشرر ك ررذاءكيفكالوتررةكذا ررزك
ررر لةكشررر حكأنررر كاحلزىرررةكال ىلرررةك  لكيفك رررزكهرررذك رررلددكيفكصرررفىلز كالوترررةكمبنر
لررررللمك.كلسعرررر كالوىل،رررريبكتونرررر بكال منررررةكملرررردكذلررررمكإلىرررر اءك ررررزك ،رررر ك رررر ك

يكاجلهرررز كتعررر د  كل ررر كمثك   رررزوزك ررر ةك خررر ىكيفكشررر،دكارررزئ كحم،ررربك 
كالنيللةكسزجلز عةكالأومزدهزك  كق دكال اساةك.ك

دررروبكسرررنيكالفينرررةكلا خررر ىكاالىومرررزمكالذ ررر كسرررنيك أضرررزءكال منرررةكلجلنرررةك م10
كاحل،بكلالوىل،يبكلو ا سكالذض كسزلوفصيدكللو زد كلىهز كالن  .ك

كتقرررررررذ كال اسارررررررةكسعررررررر ضك رررررررزك ك جنرررررررزا كل زصرررررررةك ىررررررر اءكوأبولوت رررررررز كوك م11
الن منيكإلس اءكال  هكلملزلك ف لضزمك لكدا بك رر كلوقر كمس وكأ  كأ مزءك

ال منررةكاالىومررزمكسرر عغكهرريالءكالع مررزءكل ىرر اءك دررةكتعرر د  ك ا ذسررةكلهررذك
ا   كاللهكاكدوبكلوذقفكالش لمك ز زمكسع كىه ك ض ك خلك نزك زكدقز  ك

كا  سعةكأش كأز زمك وص ةك.ك
ملرردكال اساررةك يكلملمزكملز اكاخلاةك ق كا وضنزكسعرر كاأومررزدكالعمرردك لكتذك م12

جممرر كال ررمك هرر كسا زأررةكا ىرر اءكا خررريةكا مل رر كترر الالمكسررنيكالنرر منيكيفك
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ص  بكل زصةك ريكالنزاقنيكسزلع سية كلسنررزءمكأ رر كالفقرر ةكاحلزددررةكأشرر ةكهنررزك
كتذقفكالش لم.

للعرردك رر ك سرر اك ررزكيفكهررلاكالعمرردك  رر كأمرردكتررزأ كدضرربك تررز كيفكمل ررريك
 يةكلالع ميةكلاإلجن ي دةكل لكملزلكملدكأضذكدقذ ك  كالوخصصز كالع سيةكلاإل  

سوف دغكسعغكالنذ كلت توهزك لك ى اءك نهزكمبف د ك الك لكال مزلكالعز ةكه كال ك
تق كلتنقضكلتعوم كالعمدكسع كالرر الال كلالنزقشررز كل مبررزكلعرر ةكى نررز كسشرر لك

أ رر ك قاةكلال ةك لكداللةكلالرر ةكل ررزكشررزس كذلررمك يك لكجيمرر كتيرر كا أضررزءك
ال، مرررررز كلا لفرررررزمكلاجلمررررردكالخورررررز ةكق ررررردكالا زأرررررةكل   رررررزوزكل منرررررةكاحل،ررررربك

كلالوىل،يبك.ك
لملزلك لك لملدك  :كشخصيزمكت تةك عزينك ذ ك وف قررةكلأ رر ك رر يدكال ررز ك
الكاحلص ك ى اءك  ك ررذ ةكوال قرر ةوكل خرر ىكملز  ررةك  رردك ررذ كوالق رربوكولاجملزدلررةكوك

 ةوكلكوالرر   وكلوال  رردوكلكولالررلا دز وكلكلكووكلكوالفوضوكلكوالوىل بوكلكوالقيز
والررررر م وكلكوا  عرررررز وكلكوالنرررررذ وكلكوالقصررررراوكلكواحلررررر وكل ىررررر اءك ررررر ك رررررذ ةك
ودذ فوكأ ي كالن  ك يكىز بكاالشواكك رر كال مررزلكيفك  اىعررةكملز رردكالقرر الك

كال، بكسصف كال زلثكال ئيتكل مش لم.
ذ ز كالعررر ةكلرررللمكملز ررراكأم يرررز كالوف درررغكسزل ارررةكاإلجن ي درررةكيفكال،شرررك

لملللمكالوف دغكسزل اةكالع سيةكلزكدقزسدكا لفزمكاإلجن ي دةكلق اءةكالوفز ريكال خصةك
  كق رردكالوخصرراكيفكال منررةكأرر كملرردك ررذ ةكلملرردكمل مررة ك قررذ كملز رراكملرردكهررل ك
اخلاررذا ك ضررنيةكلل،رر كالرر ءكدقررفكلررزئ امك شرر لهزكأنرر كاخويررز كال فرر كالنز رربك

 ةكل ضزهزةكا لفزمكسعضهزكس عغكالخويز كا  نبك  كسنيكملدكالوتز كالوذا 
 نهرررزك لكلضرررر كال رررر ددكوررررز.ك عررررب كأ رررر كقرررر  كىهررررذدكملرررردكالوتررررنيكلاىوهررررزدهبك
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 زاالاكا لفررزمكال،  ررةك  رردك لاررزاامك ررز ك  ز هررزكالعقرردكلالفهررب كل ررزكدع رربكت لد رر ك
ك الكاهلل.ك

 سرررةكملز ررراك  سرررةك  يترررةكسزحلمز رررةكلاإل رررز ةكإلجنرررزاكشررر ءك رررز كملز ررراك 
 لليةكلذهنيةكشزقةكدوع بك نهزكاإل نزلكأم  كلق ةكلي و كلخذ رر ك رر كالذقررذمكيفك
ا خازءكس للكقص ك ن كل زكق  اكالعمدكيفكالش لمك الكلملزلككيفكذهيكالقررذ ك

ك…ك" ه"لى ني تا  ت(ز ول "ال  ذ  ك
ق  رراكسزلهمررةكال،  ررةكالرر ك  يارراكيكلملنرراكمل ررزق كالرر   ءكيفكالشرر لمك

ىه هكيفكخ  ةكملوز كاهللكال، بك تذصدك يك  ضدك ررزكدوذصرردكك سل كقصز ى
 ليرر كأق رر كال شرر هكيفكالوتررةكل معررزينكلالشرر حكليفكاخويررز كال ف ررةكالصررىليىلةك لك
 سرر اوزك لكتعررل كل لدكلف ررةك نز رر ةكيفك هك رر كالوتررز  كل أررذدكدل ررزمك تررلمل ك
ك رررررررررررررررررررررر ا كل رررررررررررررررررررررر ا كمل مرررررررررررررررررررررر كو  ررررررررررررررررررررررمكملرررررررررررررررررررررر بوكلاآلدررررررررررررررررررررررةكال،  ررررررررررررررررررررررة

 ى أمكك(اهقهلل غ ركب "لكك يفك ررذ ةكودذ ررفوكأ يرر كالنرر  كلاخررو  كالوتررنيك
وررزكملمررزكهررذك ذضررض.كلملنرراك ليز ررزمك شررع كس  رر كقرر ك ضرربك عيرريكلل،رر كاكدنفرر ك
صربه.كلقيزمكملزلكدنوزسيكشعذ كخف كسزلنعزدةكلالا اةكل  زك صز مك فن ك ى ك
ال فرررر كالصررررىليضكالنز رررربك لك ىرررر كال رررر ددك لكتعررررل كا ل  كهررررلاك رررر كلىررررذدك

زمكالو فز ررريكال نرراةكبرراك درر دنزكللىررذدكال اىرر كالخو فررةكالع سيررةكلاإلجن ي دررة.كلقرري
رو ي ل قربا( مدقدقو رال  ت  بي ر فكد قرباك( ك لكص ىكالذيكأ كلىد ك

ك.كم109 ال،هفك كك بل أل ت فد يل  ت  بي هرو جئ   ب يل  مددقو 
الخو فررةكلملنرراك   رر كحلررز كالوتررنيكاآلخرر د كالررلد ك خ ىررذاكالوتررز ك

َكالكلق كملز رراك لهبكجيزه للكيفك  يدكالذصذ ك يكال ف ك لكال، مةكالنز  ة كام
ا يعررةكأم نررزكتقررذبكالوتررز كاإلجن ي دررةكلعررزينكالقرر الكال،رر بك هكاخويررز كا صرر ضك
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لا  نبك  كسنيكالوتز كالذىذدة؟كلهذكأمرردكى يرردكلالكشررم كلالكخ ررذك رر ك
وهررزدك يكاخرر كذلررمكملمررزكدذصررفك هكتعرربكلضررنمكللررريةكلتنررز  كلىهرر كلاى

هكككككي ذرككككك كليت كككك ك   أمرررردكملررررزلكلرررر كشرررر لكس،وررررز كالررررذيكأرررر كلىرررردك
هأل ري  رإلنسك ل  ال مك  ىكعى أ هأل ىكعي   مك26 الاففرنيك ك قر ت  كسول

ك.كم41-39 النمب ك ىوف  (ى أ ث   هاقا قرهاقء قألهكى
  سررةككليفكازدةكالاز كل لكملزلك  كالصررعبكسرردك رر كالنرروىليدكتصررذد 

  سعةكأش كأز زمكيفكاثكلال ك  لكاجله كالك ش، كأ ي كسدك ا بكأ ي كاجلرر اءك
للن كال ذا كأن كالررذيكأرر كلىررد كل ررزكسررللنزك همررزكسررللنزك رر كىهرر ك هررذكق يرردك
يفكلرر كخ  ررةكال،وررز كال،رر ب.كلقرر كأرر :ك كسعرر كذلررمكمل رر ك لك خرروبكا رر كهررلاك

يكال اررةكاإلجن ي دررةمكلالقرر  ك يكو رر لةكأ :ك   س كيفكت تةك عزينكالق الكال،رر بك 
ت تررةك عررزينكالقرر الكال،رر بك كتقررذبكل مزضرر  كلختارريمكل منرروق دو كأرر ك ك لك
 اررر حكسعرررغكالوذصررريز كالعز رررةكالررر كتعرررربكأررر ك  هكشخصررر ك امرررضك ررر كل ائررر ك

 رررزكك- لكيفكسعضرررهز-  ضرررزةكاهللكأررر كلىررردك ذك مبرررزكت،رررذلكيفكهرررل كككالوذصررريز ك
كدنزهبكللذكسزلينريكيفكخ  ةكملوز كاهللكالع د .كدنف كالن منيكل زكق ك

لسررزهللكالوذ يرر كلهررذك رر كل اءكالقصرر كلصرر  كاهللكأ رر ك رري كاخل رر ك رري  زك
كحمم كاوزدهكال شريكلأ  كال كلصىل  كل  بك تعني.ك
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 التوصيات : 

ركالكدون كاجملز كهنزكل وع ضكجلميرر كالوتررز كلعررزينكالقرر الكال،رر بكالرر كملز رراك1
 لاك كل لكملناكقرر كاختررل ك رر  مك مل رر كالوتررز كشرريذأزمكلاك تعرر ضكسنيك د دنزكا

 رر  مكل وتررز كا ل لسيررةكمل ررريامكل ررزكشررزس كذلررمك.كل رر كالا يعرر ك  رر كلسعرر كا وهررزءك
 شررر لأنزكس  سعرررةكأشررر كأز رررزمك لكت،رررذلكقررر ك هررر  كت ترررز ك خررر ىكمل رررريةكلعرررزينك

 كالف ددةكال كتفوقرر كالق الكسزل اةكاإلجن ي دةكلل،نهزك زاالاكتنضذهكباكا أمز
 يك لحكاجلمزأررةكالوخصصررةكملمررزك  رر فنزك ررزسقزم ك زهيررمكأرر كاخويررز كال فرر ك لك
ال ملذلك يكال الال كل زكدو  كذلمك رر ك  ررذ ك  ىعهررزكيفك  رردكهررل كاحلررزال ك يك
لىهررةك  رر كلالرر ةكدنفرر دك ررزكالرروىبكالفرر د كلسزلوررز ك رر كمل رر ةكالوتررز كالنفرر دةك

ز كللىهرررز كالن ررر كسشررر،دكلالررر كلهرررلاك رررزكدررر أذ زكسررر لكتوضرررز  كاآل اءكلا  ،رررك
ل زكاجلهوزلكالنيللوزلكأ كالشرر لمكمبذىرربك– ذص كس لكتوذيكال اساةكلاجلز عةك

 لكتوذليرررزكتررر ليفكجلرررزلك وخصصرررةكتضررربكأ مرررزءكالنررر منيكك-العقررر كالررررب كسينهمرررز
 رررررذ كذلهكالع ررررربكلال  ادرررررةكلال،فرررررزءةكالعزليرررررةكلال  ادرررررةكسع رررررذ كالقررررر الكال،ررررر بكلالع

ا خرررر ى كلدرررروبكملرررردكذلررررمكسزلوعررررزللك رررر كجممرررر كال ررررمك هرررر كلا زأررررةكالصررررىلفك
لتقررذ كهررل كال مررزلكك-اجلهةكالخذلةكسزلا زأةكلالنش كيفكازدررةكالاررز –الش دفك

مب اىعةكالش لمك  اىعةكدقيقةكلتع ددكملدك زكهذك ريكصىليضكيفك  دهبكل خرر اجك
ال منررةك صرررىلز كك نررخةك ننررقةكلتنررريكأ رر كالررنه ك فنرر .ك   رردك لكدضرربك ي

النرررعزدةكا  رررزتلةكيفكجلنرررةكاحل،ررربكلالوىل،ررريبكالررر ك لفوهرررزكال اسارررةك فنرررهزكلالررر ك
ل،مرراكل ىررزا ك  سعررةكلأشرر د كىرر ءامك يكاآللكل ىزا ررزكال اساررة كلاورر  ك رر ك
ل اءكهل كالوذصيةكهذكخ  ةكملوز كاهللكأ كلىرردكلحمزللررةك خرر اجك نررخةك عومرر ةك

نرر بك ررريك ررزا كسزلع سيررة كلالك رريمزك اررزك  كق دكالنرريللنيكت،ررذلكحمرردك قررةكملرردك 
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خت جك  ك اه كال قزمكأ  كا  ضكقزا ةك ،ةكال،  ررةكلال دنررةكالنررذ ة كلسررلاكدعرربك
 فعهرررزكملررردك نررر بكدعررريشكيفك نرررزا ك نع لرررةكأررر كالعرررزاكلأررر كالررر أذةكلاإل شررررزدك
لت،ذلكأم مكجيع  كاهللك ذاسزمكيفك ذااد كلنررنز كملرردك رر كشررز ككيفكهررل كالعم يررةك

 كللت كدضي كىه ك ننيكمل ريةكه ررزءمك ن ررذ امكلحنز رربكأ يرر ك  ررز كالررذيكأرر كاجل ي ة
كلىد.ك

ركملمررزكملررزلكهرر  نزكيفك شرر لمكتقررذبكت تررز كالقرر الكال،رر بكهررذكال رر ءكسررز ى اءك2
ال   ةكالقصريةكيفكالصىلفكلاال وهزءك نهز كل  كمثكاأومزدهزك  كق دكالنيللنيك

 هررررر كلا زأرررررةكالصرررررىلفكالشررررر دفككل ىرررررز كالع ررررربكأ ررررر ك لكدقرررررذ كجممررررري كال رررررم
سا زأوهررز كل رر كمثكتذادعهررزكأ رر ك نرر م كالنررزا كالنزئيررةكلأ رر كأ مررزءكالنرر منيك
ال ررروقاز كاآل اءكللىهرررز كالن ررر كلتعررر ددك رررزك ،ررر كتع د ررر ك لكلىررر .كلهرررل ك
ا ىررر اءكالقصرررريةكهررر كالررر كدو ذهرررزكملررردك نررر بكيفكصررر ذات كاخلمرررتك مل ررر ك رررزكدو رررذك

ك  ك ى اءك ق كمس مكلك ت ز كمكلك أبم.كلقص ك ذ هزكال،  ةكله كسزلا
لسزإل ،زلكسعرر كذلررمك خرر اجك نررخةك ذلرر ةك ننررقةكل عومرر ةك رر كتيرر ك

كا ا ا كذا كالش لكلتعمبكهل كالننخةكالعوم ة.ك
رك لكت مل كاجلهز كالنيللةكأ  ك لكدن  رر ك رر كالشرر لمكالرر ئيتكأرر ةكك رر لمك رر ك3

حلز كسع ك لكتاذ كسش،دكاحلز بكاآل كاللهك ص ضكض ل ةكلوميةكيفكأص  زكا
 ررلهد كل لكتفرروضكلرر كصررفىلز كيفكاإل و رراكبرراك نررم كتقررذبكت تررز ك عررزينك
القرررر الكال،رررر بك يكال اررررةكاإلجن ي دررررةك لك ررررزكختوررررز  كال مررررزلكالوخصصررررةك رررر كا رررربك
دونز ررربك ررر كهرررلاكالشررر لمكاجل يررردكلال،ورررز كال،ررر بكللنررربك رررزكىرررزءكيفك رررةك

كال ىلثكأ كدل كاحلز بكاآل .ك
فرر مك نرر ك ررزكذمل  ررز كيفك هرر ا نزك رر ك عررزىبكل د ررةكأرر كالقرر الكملررللمكدو
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سزل اةكاإلجن ي دةك  كق رردكاجملمذأررةكالوخصصررةكالكا  رر ادكل رروبكسررزلف دا كل لفررزمك
كال، مز كل عز يهزكلاجلمدكلال الال كل زكدو  كذلم.ك

ركالك ن ك  ك لكدن   ك  كهلاكالش لمكلدوف مك ن ك  مكدهوبكسزلقصاكالق ا يررةك4
صرررراكا   يررررزءكسزل اررررةكاإلجن ي دررررةكدشرررر حكلسزلوفصرررريدكأ رررر ك رررر يدكال ررررز كقصررررةكلق

ودذ فوكأ ي كالن  كلقصةك هدكال،هفكلقصاك خ ىك و ئك زكالق الكلت يتك
يفكقزلررربكقصصررر كشرررزئ كجيرررل كالقرررز قك رررريكالعررر يك مل ررر كلدنرررزأ كأ ررر ك هررربك

سكاإلويررةكالنررذ كالوع قررةك ررل كالقصرراكال،  ررةكالرر كبررفكىن ز ررزكالعررربكلالرر  لك
ل رريكال شرر  كأ هرربكدوع ررذلك لكشررزءكاهللكلهرر كتنررزأ كالررنشءكلال، ررز كأ رر كلرر ك

ك ذاءك.ك
رك لكتقررررز ك  رررردكهررررل كالنرررر لةكل رررر لا ك خرررر ىكأ رررر ك  ا هررررزكتوع رررر ك ذضررررذأز زك5

سررزلق الكال،رر بكلت تررةك عز يرر ك يكال اررز كالخو فررةكملرردكأررز ك ،رردكدررذ ك رر كدواررذ ك
لع ررذ كسشرر،دك نرروم كحنررذكالوقرر  كلمل اررزكالع رربك يرر كسشرر،دك ررلهدكلتنررريكسررزق كا

تنزس كال    ك يمبك  لقوهررزك لك  لقررةكالواررذ كالنرروم  كل ع،ررتكهررلاكمل رر ك
أ  كال،وز كاجل يدك  كخ  ك نزقشررز كلتذصرريز كل وررزئ ك  رردكهررل كالرري  ا ك
مبزكد ض كالذيكأ كلىدكلحن ك وعز دك  كملوز كل كق  يو كل ،ز و كالعزليةكأنرر ك

  ن ككك    اكككى قهلل مككك  "بككك دا قرعل ككك ءكق رررذ كالنررر مني ك  كالعرررزلنيكليف

كم.كك28  زا  ك
ركا وخ اجك زدةكأ ميررةك نز رر ةكسزل اررةكاإلجن ي دررةكلالع سيررةكلارر  كالرر ا سكأ رر ك6

 و فك نوذدز بكد،ررذلك صرر  هزكالقرر الكال،رر بكملمررزكىررزءكيفك ررةكال ىلررث.ك يك
النررزسقةكلتا عررز كا  رربكىز بك زكذمل  ز ك زسقزمك  ك ش كالرر أذةكلتررز داكا  رربك

احلزليررة كل ررريكذلررمكمل ررريكنررزكدوفورر كسرر كذهرر كالع مررزءكا  زضرردكك رر ك ذضررذأز ك
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كلس ا  كمل  ةكد،ذلك ص  هزكل  ز هزكملوز كاهللكأ كلىد.ك
ركتقذ كلاا تزكالعز  كلالوع يبكالعز كسوق د ك زدةكت تةكتقرر  كيفك صرر نيكلت،ررذلك7

لا لزددررثكالن ذدررةكالشرر دفةكلررىتكد رر  ك صصةك قررمكلوتررةك عررزينكالقرر الكال،رر بك
النشءكيفكااللوصزىك مل  كس،وررز كاهللكليفكالذقرراك فنرر ك ز  ررذلككككككككككت تررةك
 عز يرررر كال،  ررررةكالرررر ك ررررو  ك رررر ك نرررروذاهبكال اررررذهكيفكال اوررررني كل رررر  ك فذ ررررهبك

كلخذاا هبكمب ا  ةكملوزس كالع د كأ كا د كالوتة.ك
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 المراجع
ك.كك1968ةك عزينكالق الكال، بك.كسريل  كركأ   كدذ فك م ك كت ت1
ركاتفزقيررةك  اساررةكالعررزاكاإل رر   كمب،ررةكال،  ررةكلىز عررةكال ررمكأ رر كالع درر ك،رر ةمك كك2

ركك1402 ش لمكتقذبكت تز ك عزينكالق الكال،ر بك يكال ارةكاإلجن ي درة.كىر ة كك هر
ك.ك

وكأ ير ككككالنرر  ككركالوترز كالخو فرةكلعرزينك لفرزمكالقر الكال،رر بك ر ك رذ ةكودذ رف3
 ك شررررر لمكتقرررررذبكت ترررررز ك عرررررزينكالقررررر الكال،ررررر بك يكال ارررررةكاإلجني درررررةك.كىرررررر ة كك

كهرك.1402
كed. 1996. rd3 International, Webesterك-4
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 (1ملحق رقم )
نموذج لترجمة معاني ألفاظ القرآن الكريم واختيار الترجمة 

 2/  1المناسبة واقتراح ترجمة بديلة ص

كككال، مةكالع سيةكك
 ARBERRY  
 BELL 

 DARYABADI 

 JEFFERY 

 MIR AHMAD ALI 

 MIRZA 

 PICKTHALL 

 SALE 

 SHAKIR 

 YUSUF ALI 

 RODWELL 

 DAWOOD 

 PALMER 

 ZAFARULLAH KHAN 

 SELECTED WORDS 
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 (2ملحق رقم )

 ثبت موجز بآرا  بعض المفسرين وأئمة اللغة العربية 
كال، مةكلالع ز ةكالق ا ية ككككككادةك قب كككالنذ ة كا بك

ك2/كك2 ك
كخ صةك ع كال، مةك لكالع ز ةكالق ا يةككا بكال ى كك 
كتفنريكالاربهكككركك1

ك
ك

ك

كتفنريكالق احكككركك2
ك
ك

ك

كتفنريك لحكالعزينكككركك3
ك
ك

ك

كلنزلكالع  كككركك4
ك
ك

ك

كتزجكالع لسكككركك5
ك
ك

ك
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 (3ملحق رقم )
 عاني ألفاظ القرآن الكريممشروع تقويم ترجمات م 

 ورقة عمل لتحديد المعايير اللغوية الخاصة باختيار 
 ألفاظ القرآن الكريم

 دكتور / علي جمال الدين عزت 
لررررزكملررررزلكالشرررر لمكدهرررر  ك يكتقررررذبكالوتررررز كاإلجن ي دررررةكلعررررزينك لفررررزمك
ةكالق الكال، بك ن كال  ءكسوع دفكال ادكس، مةك لف م.كهدكالقصررذدك ررزكال، مررك

الف دةك ىلنبك؟كلهدكال، مز ك  د كهلاكلت مكلال كل رر كل هكلمثكليف كتعرر ك
 لفز رررزم؟كالذاقررر ك  ررربكصرررعذسةكالفصررردكسرررنيكالفررر دا كلسرررنيكالذلررر ا كلالوامليررربك
النىلذدةكيفكلاةك ز ك ي  لك  كالفي كد ا ةكال  ضكالمي ةكلأللفزمكأ رر ك نرروذىك

ال ف يررررةو ك ررر خ مكوررررلاككب ي ررر ك نفصررردكأرررر كالنىلرررذ كل ررررنوخلكتع رررريكوالذلررر ة
الفصدكسنيكالف دا كلالنىلذك.كتع  كالذل ةكال ف يةكس ازكت مكال كتن  جكباك
 ررذمك رر كاالخويررز كخو ررفكأرر كاالخويررز كالنىلررذه ك فرر كال اررةكالع سيررةك رر  مكتنرر  جك

كالفتز كالوزليةكباكالذل ا كال ف ية ك
ك.ك كركالف دا ك  د كملوز  كجنب ك قع  ك ىد كى ا ك..ك خل

 كركالوع ررريا كاخلزصررةك  ررد كاخررو مكاحلزسرردكسزلنزسررد كالكيفكالعررريكلالكيفك
كالنفري كالك زقةك ك يهزكلالكتد.ك

جكركا    ةكالنزئ ةك  د ك  كشزس ك سز ك مزك  ب كهلاكالشرر دككككككك رر ك
ذاككا    كأصفذ كيفكالي كخريك  كأش ةكأ  كالشم ة ك ذاكملزلك  ك

كال ياكسزل  كضز سزمك..ك خل.
دكركالصزل ز كال اذدةك  د ك  دكالنمب كصزدىكالذأ  ك ضاز ك ل  ك
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ك..ك خل.ك
كلع ةكاأو ز ا ك  هزك ككالذل ا كالنىلذدةختو فكأ ككالذل ا كال ف يةهل ك

تررر اخدكالذلررر ا كالنىلذدرررةكضرررم كجممذأرررز كحمررر دةك ا قرررةك  ررردكا مسرررزءك م1
كالذصذلةك كالله كال  كال لال كال وزلك..ك خلكم.ك

كئ ك ك  ز ك  ا كهذ كه ك..ك خلكم.كالضمزكككك
ك مسزءكاإلشز ةك هلا كهل  كت مك..ك خلكم.كككك

  زكالف دا ك  ررد كملوررز كل قعرر كل رر د ك هرر كترر خدكيفكجممذأررز ك لك اقرربك
 فوذلررةك ررريكحمرر دة ك رر ذاك ررزكا رربك رر ك لرر  زك ملمررز كت ررةكوى نرراكأ رر ك
………وك ،رررر كاالخويرررررز كسررررنيك لفرررررزمكأ دررررر ةك  رررردكالقعررررر  كال،  ررررر  ك

ك د،ة كالن د  كاحلصري كالف ات كا  ض كالنض ة كاجل ا ك…ك خل.كا 
دصررررعبكالفصرررردكيفكالذلرررر ا كال ف يررررةكال زسوررررةك  رررردكالوع ررررريا كاخلزصررررةك م2

لالصررررزل ز كال اذدررررةكلا    ررررةكالنررررزئ ةكسررررنيك ىرررر اءك لك ،ذ ررررز كهررررل ك
الذلرر ةك رر ك زليررةكالومليرربكلالعرر  ك هكالسرر ك لكتيخررلكهررل كالذلرر ا كك

للرررررلاكدصرررررعبكيفكسعرررررغكا ليرررررزلكختمرررررنيكالعررررر ك ررررر ككملررررر مكالكدومررررر  .
 ،ذ ز كالع ز ا ك ف دة ك  لكأ ز ةكواخررو مكاحلزسرردكسزلنزسرردو كالك ،رر ك
 هررربك عنزهرررزكلالاررر ىكالرررلهكل اءهرررزك ررر ك ع  رررةكلزسررردكل زسررردكملررردكأ ررر ك
لرر ة كسرردكالسرر ك رر ك ع  ررةك عرر كالع ررز ةكمل هررزكلال اللررةكالرر كتشررريك ليهررزك

نرررروخ  ك يرررر .كلهررررلاكالقررررذ كدنا رررر كأ رررر كلملررررلاكالنرررريزىكال قررررزيفكالررررلهكت
أ ز ا ك  دك لشه كشزه ك  ك ه هز ك ررزك  رر  كاهللك ررزك رر ك رر ازل كالك

كخذ كأ يهبكلالكهبك   رذلك…مك خلك.ك
عةكأنص ك  كأنزص كالون يكمبع ك ى اءكهل كالع ز ا كملمزكهذكاحلز كيفك م3
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الصزل ز كال اذدة كلللاكدصعبك صدكهل كا ى اءكسعضهزكأ كسعررغك
تنزلوزكسزل  ا ة كلهررذكتن رريك و ررزد كمبعرر ك لكذملرر كىرر ءك نهررزكجيع نررزككأن 

 وذقرر كذملرر كاجلرر ءكال ررزينكلالع،ررتكسررزلع،ت ك رر ذاكق ررا كوالصررربوكتذقعنررزك
سعرررر هزكمل مررررةكايررررب ك لكأ ررررز ةكو فوررررزحكالفرررر جو كل ذاكق ررررا كوأررررلا وك
تذقعرراكسعرر هزكمل مررةكو لرريبوك لكوشرر د وك لكوأ رريبو كل ذاكل د كلف ررةك

تذقعنررزكمل مررةكو لرريبوكلهرر كك فررذ زكال  يز كل ذاكذملرر  كمل مررةكتذقعناحليزةك
أ ز ا ك  ت اةكا ت زازمكل يقزمكسزلنيزىكال قزيفكل اةكالع سيةكمبعنزهررزكالذا رر ك

ك.ك
لأ رررر كملرررردكدن ارررر كملررررللمك لك فرررر ىكسررررنيكالصررررزل ز كال اذدررررةكالعزددررررةك

ذسيةك عينةكلالصزل ز ك ريكالعزددةكال كد ادك زك د ادكصذ كسيز يةكب  كا ز امك   
و كيفك ررذ ةكودذ ررفوك ررزلوذق ك كملررل   يفكذه كالقررز قك لكالنررز  ك  رردكأ ررز ةكود  
سعرر كمل مررةكود وكيفكالصررزل ز كال اذدررةكالعزددررةك لفررزمك  رردكو مرر  ك لكقررزل ك لك

ك زئد ك لك ن   و.ك خل.ك
لل، ك د ادكلف ةكوملررل وك رر كود وكهرر ك رر كق يرردكاال رروخ ا كاجملررزاه ك

الرر لذ كال ف رر كال ررو ز ةكدالال ك لك  ررزءا ك عينررة.ك هك رر كق يرردكاخلرر لجكأرر ك
هل كال  ا ةكل مصزل ز كال اذدةكالعزددةك لك ريكالعزددةكق كتفي  زك يمررزكسعرر كيفك

ال كت دكسصىل ةكلف ك عنيك ،رر ك لك ا رر كأ يرر كا رربككاجملمذأز كال ف يةب د ك
ز كال اذدررةك لك نرروا  كالصررزل ك-أ  ك  يدكال ررز -وال ف كاحملذ هوك  ذاك  د زك

ل، مررررةكوكأررررلا كوكيفكالقرررر الكال،رررر بكلذىرررر  زك اررررزك صررررزل ةكل، مررررز كو لرررريبو ك
كوش د وكوأ يبوكو  ي وك..ك خل.ك

لللاك قذ كس لكهل كال، مز كت،ذلك يمزكسينهزكجممذأةكلف يةك صررزل ةك
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ل فرر كوأررلا وكبرر دك عنزهررزكلتعرر يك رر كال  ررضكالميرر ةكوررلاكال فرر كيفك  ررر ذ ك
كالق الكال، ب.ك

لاكمل رر كديخررلكيفكاالأو ررز كأنرر كاخويررز كا لفررزمكالرر ادك قز  ررةكت تز ررزكوررك
تيرررر كالذلرررر ا كال ف يررررةكالخو فررررةك ررررذاءكملز رررراكمل مررررةك فرررر دة ك لكمنررررمكلف رررر ك
 ومز ررررررررمك رررررررر ك زليررررررررةكال رررررررر كلالعرررررررر ك  رررررررردكالصررررررررزل ز كال اذدررررررررةكالعزددررررررررةك

أ رر كلاال رروخ ا ز كاجملزادررةكلالع ررز ا كاخلزصررةكلالع ررز ا كالرر ك صرر ىلاك رر هك
ا لنرر كجمرر ىكا   ررز ك.كللن خررلك  ررزالمكاآلدوررنيكا لليررنيكيفك ررذ ةكال أرر ك.كدن ارر ك

ك قز  ةكت تز كا لفزمكالوزليةك ك
كمك كادز كال،وز كرك    ك ليمكرك  ك سمكاحل كرك مل  كالنزسكالدي نذلك1ادةك 
مك ك  رررر كالنررررمذا كساررررريكأمرررر كت لاررررزك..كا رررروذىكأ رررر كالعرررر تكرك ررررخ ك2ادررررةك 

مرررر كركملرررردكجيرررر هك ىرررردك نررررم كركدرررر س كا  رررر كرككدفصرررردكالشررررمتكلالق
كاآلدز كركلع ،بكس قزءك س،بكتذقنذلك....ك

This file was downloaded from QuranicThought.com



 8 

 (4ملحق رقم )
 بعض المجاالت الداللية في القرآن الكريم

 
 

كد. عبد المنعم تعيلب 
 أواًل : اإليمان باهلل : 
كلتفصيدكذلمك ك

كم.ك1 كرك مسز  ك  ىلز  كلصفزت ك.كد اى كسيزلك 
كلىذد كلى ل .كك كركالربهزلكأ  

كجكرك سزايدكال،ز  د كس .ك
كدكركلمةكاهللكأ  كال،ز  د كس .ك

كهركركالوىللد ك  كالنفزى.ك
كلكركالذأي كأ  كال دة.ك

 ثانيًا : اإليمان بالمالئكة : 
ك قز كال ئ،ةكلأ زدا ب.كك م1
ك  ئ،ةكالذل .كك م2
ك  ئ،ةكالاذ .كك م3
كلالدةكال ئ،ةكل مي نني.كك م4
كلاحلف ةكل  ئ،ةكالذ .كم ةكالع تكلال،و ةكك م5
كخ  ةكاجلنة كلخ  ةكالنز .كك م6
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كنزكه ىكاهللكس ك يكال ئ،ة.كك م7
ك سزايدكالفود كأ  كال ئ،ة.كك م8
كلمةكاهللكأ  ك  كىىل كسزل ئ،ة.كك م9

 ثالثًا : اإليمان بالكتب : وتفصيل ذلك : 
كصىلفك س اهيب.كك م1
كالوذ اة.كك م2
كال سذ .كك م3
كاإلجنيد.كك م4
كالق الكال، ب.كك م5

كمسزءكالق الكلصفزت .كرك 1
كركاحمل،بكلالوشزس .ك2
كرك  ل كالق ال.ك أمزاكالق ال.ك3
كم.ك2رك   كالق الكلع ات كسيزلك 4
كركت لت كلت س  كلالعمدكس .ك5
كركااللو،ز ك لي .ك6

ك سزايدكالن، د كل ،وب.كك م6
كلمةكاهللكأ  كالن، د كل ،وب.كك م7

 فصيل ذلك : رابعًا : اإليمان بالرسل صلوات اهلل عليهم : وت 
كاد كل د دتكل ذحكلهذدكلصزحل.كك م1
ك س اهيبكللذ كل مسزأيدكل  ىلزىكلدعقذ .كك م2
كدذ فكل ذ  كلهز للكلشعيبكل ليزسكلالين كلذلكال،فد.كك م3
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كدذ تكلدالدكل  يمزلكل دذ كلامل دزكل ىيكلأين .كك م4
ك.ككك-ص  كاهللكأ ي كل  ب-حمم كك م5

ك  دك يكال،ز ةكل نهبكاجل .كك كك-ص  كاهللكأ ي كل  بك–حمم كككرك1كككككككككككككككك
ك   دكسزلو مليةكلالوع يب.ككك-ص  كاهللكأ ي كل  ب–ركحمم كك2
صرر  ككككككككككك– قز رر كاحملمذد.حممرر كك-صرر  كاهللكأ يرر كل رر ب–ركحمم ك3

كل مو .كك-اهللكأ ي كل  ب
صرر  كاهللك–لأ زداترر .كحممرر كك-صرر  كاهللكأ يرر كل رر ب–ركحممرر ك4

كل عم ات .كك-أ ي كل  ب
خز كالن ينيك.كازأو كلازأررةكك-ص  كاهللكأ ي كل  ب–ركحمم ك5

كاهلل.ك
كا سزايدكال كل،زهزكالق الكأم كملل كسزل  د.كك م6
كلمةكاهللكأ  ك  كملل كسزل  دك.كك م7

 خامسًا : اإليمان باآلخرة : وتفاصيل ذلك :  
كالذ .كك م1
كألا كالقرب.كك م2
كالا كالنمذا كلا  ضكلملدكش ءك اليكاهلل.كك م3
كال عث.كك م4
كالنشذ .كك م5
كاحلش .كك م6
كاحلنز .كك م7
كصىلزئفكا أمز .كك م8
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كالص ا .ككك م9
كالي ال.ك م10
كال،ذ  .ك م11
كاجلنةكلد ىز زكل عيمهزكل أ  ك  دةكالذيكل ضز .ك م12
كالنز كلد ىز زكلألا ز.ك م13
كالشفزأة.ك م14
كاخل ذد.ك م15
ك سزايدكاليزئننيك  كاآلخ ة.ك م16
كلمةكاهللكأ  كاليزئننيك  كاآلخ ة.ك م17

 سادسًا : العبادات : وتفاصيل ذلك :  
كالص ة.ككك م1
كالصيز .ككك م2
كال ملزة.ككك م3
كم.ك3احل .كد اى كسيزلك كك م4
كا   كسزلع ل كلالنه كأ كالن، .ككك م5
الررررررب كل نررررر كسررررر كالذالررررر د كلالررررر لجكلا  لرررررز كلالنرررررزملنيكلالصرررررزسنيكك م6

كلا ضيز كلال ض كلالذت .ك
الررررررلمل ك كل أرررررر  كالنارررررر كسزلشررررررهزدتنيكلترررررر لةكالقرررررر الكلالونرررررر يضكك م7

ك-صرر  كاهللكأ يرر كل رر ب–لالصرر ةكأ رر كالنررحككلاال رروافز كلالرر أزء
كلالص ضكسنيكالوخزصمنيكلأمذ كالازأز .ك

كاجلهزد.ككك م8
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كالوذسة.ككك م9
كاوم ة.ك م10
ك-صررررررر  كاهللكأ يررررررر كل ررررررر ب–لالنرررررررحكك-أررررررر كلىرررررررديك–لالدرررررررةكاهللك م11

كلالي نني.ك
كم.ك4الوع يبكلالوع ب.كد اى كال يزلك  م12
كا خذة.ك م13

 سابعًا : المعامالت ومنها : 
كاء.كال ي كلالش ككك م1
كال سز.ككك م2
كال ه .ككك م3
كاإلىز ة.ككك م4
كالذصية.ككك م5
كال لاج.ككك م6
كالا ى.ككك م7
كالع ة.ككك م8
كالريا .ككك م9
كالعو .ك م10

 ثامنًا : الحدود :  
كل كالن قة.ككك م1
كل كال ىن.ككك م2
كل كالقود.ككك م3
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كل كالقل .ككك م4
كل كاحل اسة.ككك م5

 تاسعًا : األخالق :  
كالص ىكلالوىللد ك  كال،ل .ككك م1
ك كملومزلكالشهزدةكل  كال ل .كقذ كاحل كلالونفريك كك م2
كلن كال،  كلتق يضكال هوزلكلال اذ.ككك م3
كاالقوصزدكل نبكالو لد .ككك م4
كاإل فزىكلذ كالشض.ككك م5
كالصربكلذ كالذه كلاجل م.ككك م6
كالذ زءكلذ كاخل ف.ككك م7
كا  ز ة.ككك م8
كالع  .ككك م9
كلنيكاجلز ب.ك م10
كالعفة.ك م11
كالصفضك.ك م12
كاحل ب.ك م13
كد  كالنيتةكسزحلننة.ك م14
كاحليزء.ك م15
ك.كالص ة م16
كال   . م17
كاإلد ز .ك م18
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 عاشرًا : الحكم : 
كالشذ ىك.ككك م1
كالوىلزملبك يك زك    كاهللك.ككك م2
كالازأةك.ككك م3
كال يعةك.ككك م4

 حادي عشر : قصص األنبيا  :  
كمكاد كلأ الةك س يتكل  كل زكملزلكسنيكاسيكاد ك.ك1ك
كمك ذ  كل ي  كا ك  أذلك.ك2
كمك ذ  كلالع  كالصزحلك.ك3
كمك ذ  كلقز للك.ك4
كد ك.كمكالع ك5
كمكدالدكلازلذ ك.ك6
كمك صىلز كال،هفك.ك7
كمك صىلز كالق دةك.ك8
كمك صىلز كاجلنةكركاحل دقةك.ك9كككككككك

كمكصزل زلكدوىلزل الك.ك10
كمك صىلز كا خ لدك.ك11

ل د ك  كالوفصيدكدف دكملرردكا رربك رر كا مسررزءكاحلنرر كس يررزلكاآلدررز كالرر ك
اال رربكا أ رربك رر ة كلكك2700ذملرر ك يهررز  كليررثكذملرر كلفرر كاجل لررةك مل رر ك رر ك

 زئررةكك119 لفك  ة كسينمزك  ليبمكلك   لرربمكلك  ليمررزممكذملرر كك1000   مك
لتن كأش ةك  ة ك ل،يبمكلك ل،يمزممك  عزمكلتنعنيك  ةكلك أ رريبمكلك أ يمررزممك
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لك أرر  مك زئررةكل رروزمكل ررونيك رر ة ك  فررذ مكلك  فررذ امكلك  فررز مك نررزمكلتنررعنيك
ك  م مك  عزمكل ننيك  ة.كك  ة ك أ يبمكلك أ يمزممك زئةكل   ك  ا  

ك1سيزلككككككله،لاكك
  رر كالقرر الكيفكالرري ننيك.ك ع رر كيفكالررل ينيكلال،وررزسيني ك  رر  كيفكالشرر ملني ك

ك ع  كيفكاجل .ك
ك2سيزلككككككله،لاكك

ل د ك  كالوفصيدكدف دكملدك ننمك  ك نز مكاحل كس يزلكاآلدررز كالرر ك
كذمل ك يهز.ك

أ  رررز .كالشرررع كاحلررر ا .كا شررره كلقوررر .كشرررعزئ  .كق  ررر .كال يررراكالعويررر .ك
احل    .ك دز كاللمل ك ي .كالصفزكلال لة.كصي كالربكل مىل  .كصي كاحل  .كصي كال ىل ك

كل مىل  .كاو ه.ك
 3،4بي ل 

ل ،ررر ك لكدشرررز ك يكملررردكأ ررربك نفصررر م ك رررزكهرررذك ررر كالع رررذ كاإل نرررز يةكك
نرررننيكملزآلدرررةكال،  رررةك ك أ مررر كال يرررزلم.كلأ ررربكالف رررمك  رررد ك للوع مرررذاكأررر دكال

لاحلنز ك..مكلأ ذ كال  اأةكملزآلدةكال،  ة ك   ين  كاإل نزلك يكاعز  مكلالع رربك
الصررنزأ ك  ررد ك لأ منررز كصررنعةكل ررذسكل،رربك..مكلالع ررذ كاالقوصررزددةك  ررد ك ..ك

كاىع يكأ  كخ ائ كا  ضك ينكلفي كأ يبمك.ك
كد.كأ  كالنعبك م كتعي بك
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 (5ملحق رقم )
 سورة "يوسف"  موجز ألهم ما هدت إليه آيات 

كك3 ك2 ك1اآلدز ك ك
كيفكتق دتكالق الكلسيزلكسعغك ازل  ك.كك
كك6 ك5 ك4اآلدز ك ك

يفك قزللةكسنيكدذ فكل سي  كل يهزكال  دز كلذ كاحلن  كلأ الةكالشيازلك
ك.ك
كك10 ك9 ك8 ك7اآلدز ك ك

يفكت سريك خذةكدذ فكل ،ي كل  كل يهزكا ز كاحلن كال    كلد رر كال ارر ك
كمبزكتين ك.ك

كك14 يكك11آلدز ك ك  كا
كيفكحمزل  بك سيهبكليم،نهبك  كاصاىلز كدذ فك.كك

كك18 يكك15اآلدز كك ك  ك
كيفك لقزئ كيفكال ت  كل دهز ك سيهبك لكذئ زمك ملدك خزهب.كك

كك21 يكك19اآلدز ك ك  ك
كيفكا وشزل ك  كال ت  كلسيع  كلس ادةك قز  كمبص ك.كك
كس ذ  كملمز كش زس  كى اءكلصرب .ككيفك نىل كاحل،مةكلالع بك نلك22اآلدةك ك

كك29 يكك22اآلدز ك ك  ك
كيفكأفو كل  ذ كس اءت  كل  دك ي  كيفكصمو كأمزكل  .ك

كك35 يكك30اآلدز ك ك  ك
كيفكشهزدةكالننذةكساه   كلب دغكا   ةكالع د كل لىهزكأ  ك من .كك
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كك41 يكك36اآلدز ك ك  ك
ل  كلسارر لك ررزكدع رر ك رر كيفكتع يبك  يق ك من  كلدأذ مزك يكاهللكالذا

كدل   كمثكت لددك  دز ز.ك
كك49 يكك42اآلدز ك ك  ك

يفك  يقرررر كالررررلهكجنررررز كل رررر اكى ينررررزمكل م ررررم كلذهزسرررر كس  دررررزك  ي،رررر ك يك
كدذ ف كلت لددكدذ فكوز.ك

كك53 يكك50اآلدز ك ك  ك
يفك  ررر كال رررمكس خ اىررر  كل  ضررر كاخلررر لجكلرررىتكتنررروع  كس اءتررر  كمثك قررر ا ك

ك زء زكلسص ىكدذ ف.كا   ةكالع د كس 
كك57 يكك54اآلدز ك ك  ك

يفك ،ررنيكاهللكليذ ررفكيفكجمررز كاحل،رربكلال ررم ك رر كال شرر ىكمبررزك أرر كاهللك
كل ك  كا ى كا ملربكيفكاآلخ ة.ك

كك63 يككك58اآلدز ك ك  ك
يفكقرر ل ك خررذةكدذ ررف كلاشررواا كأ رريهبك لكجييتررذاكسرر  كورربك رر ك سرريهبك

كل ىذأهبك يك ه يهب.ك
كك68 يكك64كاآلدز ك ك  

يفكحمررررزل  بك سرررريهبكليم،ررررنهبك رررر كاصرررراىلز ك خرررريهب كل ررررزكاشررررروا ك
أ رريهب كل ررزك صررىلهبكسرر ك رر كتررذق كاحلنرر  كلاليقررنيكيفك لكاهللكدفعرردك ررزك

كد د  كلا ومزسوهبكلللم.ك
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كك76 يكك69اآلدز ك ك  ك
كيفكت سريكدذ فكال و قزءكشقيق .كك

كك87 يكك84اآلدز ك ك  ك
ب كل  ىرررزأهبك  ررر مكيفكالع رررذ كأ ررر ك خرررذدهبكيفكقنرررذةكاحملنرررةكأ ررر ك سررريهك

كل ىذأهبك زل ة.ك
كك93 يكك88اآلدز ك ك  ك

يفكتعرررر  هبكأ رررر كدذ ررررف كلأفررررذ كأررررنهب كل  ىررررزأهبكال رررروق ا ك سرررريهبك
كل ه هب.ك
كك98 يكك94اآلدز ك ك  ك

يفك ش اىكق بك سيهبكدعقررذ كسنررذ كنررزكأ مرر ك سرر  كلىىلررذدهبكذلررم كمثك
ك ق ا هبكس كلاأولا هبك لي .ك

كك101 يكك99دز ك كاآل
يفكا ررروق ز كدذ رررفك سذدررر  كل نزئررر كأ ررر كاهللكمبرررزكاترررز ك ررر كأ ررربكلل،رررب ك

كلض اأو ك لكد،   كلنيك ذ كللنيكد عث.ك
ك107 يكك102اآلدز ك ك
كيفكت  ياك  زلةكحمم  كلتن يةكاهللكل  كل  د  كل م،لسني.كك
ك111 يكك108اآلدز ك ك
مشرررذ كالقررر الكلرررزك ورررزجك ليررر كيفكت  يررراك  رررزلةكحممررر كلالو شرررريكسزلنصررر  كلكك

كالنزس كلالعربةك ي .ك
ك

كد.كأ  كالنعبك م كتعي بككككك
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 (6ملحق رقم )
 دور الوحدة التحليلية

 في مشروع بحث تقويم الترجمات اإلنجليزية
 لمعاني ألفاظ القرآن الكريم

The Role of the Data Processing Unit 
 د. علي حلمي موسى

ك

لشرررر لمكسرررر ل ك رررر لك  نرررروذدممكل مع ذ ررررز كدقررررذ كاحلز ررررذ كيفكهررررلاكا
اخلزصةكس لفزمكالق الكال، بك.كلدوبكذلمكسرر لكخصرراكل،رردكلفرر ك  ررفكخررز ك
داخدكذامل ةكاحلز ذ  كلد للكيفكهلاكال فكملدك ررزكلرر كأ قررةك ررلاكال فرر كأ رر ك

كالنىلذكالوز ك ك
 بيانات ملف اللفظ : 
كاجلل كسزل اةكالع سيةك

كال ف كسزل اةكالع سية.ك م1
كةكالع سيةكال كدق ك زكال ف .كالع ز ك م2
كالوتةكالخوز ةكل ف كسزل اةكاإلجن ي دة.ك م3
كالوتةكالخوز ةكل ع ز ةكسزل اةكاإلجن ي دة.ك م4
ك ذق كال ف كيفكالق الك ك قبكالنذ ةكركا بكالنذ ةكرك قبكاآلدةك م5

كجن ي دةم سزل اونيكالع سيةكلاإلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
كالذضذمكالعز كاللهكت ل كلذل كاآلدةك ك لكالع ز ةك لكال ف كم م6

ك سزل اونيكالع سيةكلاإلجن ي دةم
كالذضذمكاخلز كاللهكت ل كلذل كاآلدةك  لكالع ز ةك لكال ف مك م7

This file was downloaded from QuranicThought.com



 20 

ك سزل اونيكالع سيةكلاإلجن ي دةمكك
كقزئمةكسزلوتز كا خ ى.ك م8

كوىزمكالع ذ ز كالوزلية كل وزاكهل كالا دقةكس ازك عدك  كالم، كا 
 كركت تيبك لفزمكالق الكال، بكسزل اةكالع سيةكت تي زمكهمزئيررزم كلد ىلرر كس،رردك

كمك.ك7مكلىتك 1لف كسيز ز كال فك  ك قبك 
 كركت تيبك لفزمكالق الكال،رر بكسزل اررةكاإلجن ي دررةكت تي ررزمكهمزئيررزم كلد ىلرر ك

كمك.ك7مكلىتك قبك 1س،دكلف كسيز ز كال فك  ك قبك 
ركا لفررزمكالع سيررةكل،رردك ررذ ةك  ت ررةكهمزئيررزم ك رر كسيز ررز ك  ررفكال فرر ككج

كمك.ك7مكلىتك 1  ك قبك 
دكركا لفررزمكالع سيررةكل،رردك ررذ ةكأ رر كلنرربكت تيرربكاآلدررز كيفكالنررذ ة ك

كمك.ك7مكلىتك 1  كسيز ز ك  فكال ف ك  ك قبك 
هركركا لفزمكاإلجن ي دةكل،دك ذ ةك  ت ةكهمزئيزم ك  كسيز ز ك  فكال ف ك

كم.ك7مكلىتك 1  ك قبك 
لكركا لفزمكاإلجن ي دةكل،دك ذ ةك  ت ةكلنبكت تيبكاآلدز كيفكالنررذ ةك

كم.ك7مكلىتك 1  كسيز ز ك  فكال ف ك  ك قبك 
اكركا لفزمكالع سيةكاخلزصةكس ل كالذضذأز كالعز ررة ك رر كسيز ررز كال ررفك

ك.ك7ركك1  ك
سيز ررررز ككحكركا لفررررزمكالع سيررررةكاخلزصررررةكس لرررر كالذضررررذأز كاخلزصررررة ك رررر 

ك.ك7ركك1ال فك  ك
 كركا لفررررررررزمكاإلجن ي دررررررررةكاخلزصررررررررةكس لرررررررر كالذضررررررررذأز كالعز ررررررررة ك رررررررر ككككككككككك

ك.ك7ركك1سيز ز كال فك  ك
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هكركا لفررزمكاإلجن ي دررةكاخلزصررةكس لرر كالذضررذأز كاخلزصررة ك رر كسيز ررز ك
ك.ك7ركك1ال فك  ك

ز كككركا لفررزمكاإلجن ي دررةكاخلزصررةكس لرر كالذضررذأز ك رر كقزئمررةكسزلوتررك
كا خ ىكلال ف كالع يكلالع ز ةكالع سية.ك

مك1لسزلننرر ةكلعم يررةكالونرررميدكلاال رروىزمكل يز ررز كال فرررز ك رر ك قررربك 
كمك  كدذى ك ش، ة.ك8م كلملللمكل قبك 5لىتك قبك 

مكاخلزصرررررنيكسزلذضرررررذأز كالعز رررررةك7م ك 6  رررررزكسزلننررررر ةكل  يرررررز نيك قررررربك 
درررة ك يفضررردك لكتوفررر كال منرررةكلاخلزصرررةكالررر كدررر ل كلذورررزكال فررر ك لكالع رررز ةك لكاآل

كأ  كقزئمةكحم دةك ل كالذضذأز كأ  كحنذك زس .ك
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كمك كسيز ز ك ل ك  فز كال ف كو  موكمبع ك1  ز ك ك 
ك  م.كك م1
ك  مكمل بك.كك م2
ك.ككANGELك م3
ك.ككSOME GRACIOUS ANGELك م4
ك  Yusuf 31 12ككككككككك.ك31دذ فكك12 م5
 ’Prophetsككك كككككككككككككككككككقصاكا   يزء.ك م6

storiesك
ك prophet Yusuf,s كstoryككقصةك ي  زكدذ ف.ك م7
كك م8

Arberry   1. A noble angel 

Bell    2. A noble angel  

Daryabadi  3. A noble angel  

Jeffery   4. A noble angel 

Mir Ahmad  5. A noble angel  

Mirza   6. A noble angel  

Pickthall   7. Some graoious angel .  

Sale  8. An angel, deserving the 

highest   respect. 

Shakir  9. A noble angel 

Yusuf Ali  10. A noble angel 

Rodwell  11. A noble angel 

Zafrullah Khan12. A noble angel 

ك
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ك”Gracious“سيز ز ك ل ك  فز كال ف كومل بوككمبع كككمك 2  ز ك ك 
كمل ب. م1 
ك  مكمل ب.ك م2 
كGraciousك م3 
كSome Gracious Angelك م4 
كYousof 31 12كككككككككككككككككك31دذ فككك12ك م5 
كمكل  ز كال ز كالنزس .8 يك ك م6 

دوضضكلنزك  كال زلنيكالنزسقنيك   كجيبكت لد كسيز ز كملدكلف كأ  كك
 ل ةكسع ك لكتصدكال منةك يكت تةكالع ز ة.ك
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 (7ملحق رقم )
 ترجمات معاني القرآن الكريم الموجودة لدى اللجنة

Some English Translations of the Meanings                

of the Qur’an. 
1. Arthur J. Arberry, “The Qur’an Interpreted,” 

O.U.P., London, 1972.  

2. Richard Bell, “The Qur’an,” Clark. 

Edinburgh, 1960.  

3. Abdul Majid Daryabadi, “The Holy Qur’an,” 

The Taj Co., Karachi, 1971.  

4. Arthur Jeffery, “A Reader On Islam,” Mouton 

I, 1962 (Surat Yusuf)  

5. Mir Ahmed Ali, “ The Holy Qur’an,” Karachi, 

1964. 

6. Mirza Abul -Fazal “The Holy Qur’an,” 

Bombay, 1955.  

7. M. Marmaduke Pickthall: “The Meanig Of 

The  Glorious Qur’an,” Beirut – Lebanon, 1970.  

8. J. M. Rodwell, “ The Qur’an,” Everyman‘s 

Library London, 1977.  

9. George Sale,  “ The Qur’an,” Warner, 

London, 1974.  

10. M. Habib & M. H. Shakir, “The Holy 

Qur’an,”   

           Karachi, 1959.  

11. A. Yusuf Ali “ The Holy Qur’an,” Beirut, 1968.  

12. N. J. Dawood,  “The Qur’an, Penguin,” 

London, 1974. 

13. M. Zafrullah Khan, “The Qur’an,” Curzon 

Press,      London, 1971. 

14. E. H. Palmer, : “The Qur ’an” .  

15. Asad.  

16. Khurshid Ahmed.  

17. Serwar, Ghulam.  
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18. Sher Ali.  

19. Hashim Amir Ali.  

20. Sayed Abdul Lateef.  

هنررزككت تررز ك خرر ىكاكبصرردكأ يهررزكال منررةكسعرر  ك نهررزكت تررةكحممرر ك رر ل ك
 ل ريهزكمل ريكنزكاكدوين كاحلصذ كأ ي ك  كاخلز ج.ك
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 (8ملحق رقم )
 بعض المراجع 

كركىز  كال يزلكأ كت لددكاهكالق الك1
ك يكىعف كحمم كس كى د كالاربه.ك

كركاجلز  ك ل،ز كالق ال2
كم كا  صز هكالق احك.ك يكأ  كاهللكحمم كس ك ك
كركتفنريكالق الكالع يب3
ك يكالف اءك مسزأيدكس كمل ريكال  شق .كك
كرك لحكالعزينكيفكتفنريكالق الكالع يبك4

كلشهز كال د كحممذدكا لذ  ك.ك
كررررررررررررررررر
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 مستخلص  
 زكحممرر ك لكالق الكال، ب كملوز كاهللكاللهك   ل كأ  ك  ذل كال، بك رري 

صررر  كاهللكأ يررر كل ررر ب كلررر ك ،ز رررةك رررز يةكيفك فرررذسكالنررر منيكلق رررذ ب.كلت ترررةك
 عررررزينكالقرررر الكال،رررر بكلينرررراكسزلهمررررةكالنرررره ةكالرررر كدضررررا  ك ررررزك لكدوذالهررررزك هك
شررخا كلال ررريمزكأنررر  زك ررريمكالررر ءكمبررزكدنوزسررر ك ررر كالخرررزل  كخشررريةكا ت،رررز ك

 هررلاكملوررز كاهللكأرر ككا خاررزءكيفكالعمرردكلررىتكل لكملز رراك خاررزءك ررريك قصررذدة
لىد كلل، كأ  كال  بك  كذلمكمل  كجيبكأ  كال ءك لكخزا كلد خررلكسزل ررزد ةك

كيفكالوتةك ه كتنوىل كذلمك زل،مز كهللكلل  ك.ك
ل زك  ا كاآللكق كا وش ىكسصذ ةكلاضىلةك  كتنصريكل من منيكيفكشىتك

قرراكيفكهررلاك حنزءكالعمذ ةكل زكد لل ك نزهضذكددننزكاحلنيفك  كىهررذدكل  ررذا كللك
الص دك وبكأ ينزكتيعزمك لك قزسدكم  بكالشعذاءكسرررم دة كل لك نزهضررهزكسشررىتك
الا ىكالذاى ةكلالم،نررةك.كللررىتكحنقرر كهررلاكاورر  كالن يرردكجيرربكأ رر كملرردك رروع بك
لملررردكأرررزاك نررر بكصرررزدىك لكدهررروبكسررر خ اجكت ترررةكل د رررةك نقىلرررةكلعرررزينكالقررر الك

زمكأضرررذامكيفكجممذأرررةك ررر ك  رررزتلةكال،ررر بكلهررر كحمزللرررةك لك  سرررةكخضررروهزكشخصررري
اجلز عررةكلحنرر ك وا رر ك يك صررر ا كت تررةك نقىلررةك ذ ررذىك رررزكلوتررةك عررزينكالقررر الك

كال، بك يكال اةكاإلجن ي دةكت ت، ك  ز زمكأ  كالوتز كال، ريةكالوزلة.ك
لدونررزل كهررلاكال ىلررثك رر س كالشخصرريةك رر كتقررذبكت تررز ك عررزينكالقرر الك

 ي درررةك ررر ك رررزكصرررزل هزك ررر كىهرررذدكإلخررر اجكت ترررةكقيز ررريةكال،ررر بك يكال ارررةكاإلجن
ك نقىلةكل عوم ةك.
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Abstract 
The glorious Qur’an, the book of Allah, the 

Almighty, revealed to our Prophet Muhammad ص  كك 
 has its sublime place and stature in the اهللكأ ي كل  بم

souls and hearts of all Muslims. To deal with a 

translation of the meanings of the Qur’an is not an 

easy task to undertake specially when you are 

aware of the glorious of committing errors even 

though unintentionally, but one has to take the risk 

since such an attempt is worth the trial. The 

Almighty is the only perfect.  

Since christianization is spreading 

dangerously worldwide and it became aggravated, 

scholars and learnd Muslims should encounter such 

intensified moves by all means possible. To achieve 

such a great goal, any scholar and true Muslim 

should pay heed to produce a modernized 

translation of the meanings of the Qur’an, a trial, or 

an experience which I, as a member of a big group 

of University scholars have undergone with the 

aspiration to produce an authentic rectified copy of 

the translations of the meanings of the Holy Qur’an 
in English based on the various translations available.  

This paper is an attempt to tackle such a personal 

experience showing all, the endeavor, efforts, and 

the striving undertaken toward accomplishing an 

emended standard translation of the meanings of 

the Holy Qur’an in English. 
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