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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 تقديم  

 
أ ااه ا انة ااث  مما الشك فيه أن املتااا ل ساحااالث اسيةافيااث اة ااحا يث   لاا 

األخاا ك رياارمج ترمااامج لقااا  اسةاارىلن اسغاارإل با اسا ااث اة ااحا يث  ةب ا لااا أ   ااا 
ا لااا أ   ااا ذ اسدقث فهذه اسغيرك ترجل با اسقةد ن األخ  ن لن اسةرن اسقشر ن  ةب

املز د لن استحد د: فهذه اسظاهرك قااد  شااعمج  قااد أن ر بقاارا  اسد اات   اة ااحا  
م (  قااد بجاارات ا ااتعتات شااقف لايااه  فاسد اات   اجلد ااد 1978اجلد ااد ن  اا ف   

 تضاا ن لر ااث اسقةياادك  قااد أن  نلااز ب ااحا يا نل ااار  اا   ر  ااز  ااي رك اسقةياادك 
املحاايحيث اسغال سيغيااث  ةساايه لقاا  هااذا أن ترمااامج لقااا  اسةاارىلن با اة ااحا يث 

 أن م غاااا  1530مل تظهاااار قحاااات هااااذا استااااا     ب  بن ل هااااا لااااا  قاااا   با لااااام 
  مث  عيت با اس صف اسيا  لن اسةرن اسقشر ن س جااد (1ناسغ يحث ألرمج  إلراقها 

 صااد  اس حقااث األةا سممااث لقااا  اسةاارىلن اسغاارإل  مث  .Vernet Jخاا ان    يااز 
تت اا اسممامج  قد  سك   قز سيه  اسةص  ةخباصث خ ل اسقةد ن املذر   ن 

 ىل عار.
لقااا  اسةاارىلن اسغاارإل با اسا ااث اة اااحا يث با ة مبااا  رجاال االهت ااام  ممااث 

 لدك ل الت ل ها : 
أ : ن ااا ك لااد  املحااا ب ا ب ااحا يا ة اااقت اساادةل املتحدلااث  اسا ااث اة ااحا يث اساا  
 ز ااد لااد ها لااار اسقشاار ن  ةسااث  ةمبة سااث أخاارد: بن لااد  املتحاادلب  ااذه 

 
(  اجل اس حقامج املختاعث اس  صد مج سممث لقا  اسةرىلن اسغرإل ا خ ان    يز ا املةدلث ا تدات لن اس حقث اس  1ن

  رشا  ث .  -  J.Jose editorم ا  1953صد مج لام 
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ام جتد  اةشا ك با أن اسا ث  تجاةن اسي م ل مثائث لاي ن  ح ث؛ ةا هذا املة
سز اااا ك ا ألااادا  املحاااا ب ترجااال أ ا اااار  با أجياااال املهااااجر ن لااان اهاااذه 

اسقاارا املحااا ب اسااذ ن أخااذةا نشاا ن ا ل ارحهااا قيااار لاان اساارن   اا ات لاان 
اسااذ ن   حااح ن با اجلياات األةل أة اسيااا  أة اسياساار لاان املهاااجر ن ا مماان هاا  

ا   ب    لاا  أن  قضااار لاان هااذه األجيااال  ا ألر غا اس تي يث  صااعث خاصااث
اسي لث قد  حت اسا ث األم ا اسقر يث ا ة استايل فه  ا لاجااث با است اصاات لاارك 
أخاارد  ة شااغت لغيااف لاال اسيةافااث اة اا ليث خاصااث ةاسقر يااث لالااث  ةساا   

 ران  سك است اصت لن خ ل اسممامج. 
ل اسقااامل املحاا باك  اسااادةل ا: رااان اسعاارار اسرةلاات اسااذأ تقيشاااه أة  ااا ة اااقت  ة 

اسصاا اليث أة اساادةل املتةدلااث أة  ةل اسقااامل األةل   شااجل ماااه  املاا ا  ب 
ه اااااى لااااار اسححاااار لاااان  اااادائت أة لااااا ل سا شااااارت اسرةليااااث املزل ااااث ل ااااذ 
اسة يقث ةاهل ك اساتب لدلتا  ااب اسغ يحااث ةاسرليااث  ةاساادسيت لااار  سااك  ااهت 

يةافياااااث ا أة  اااااا اس ر ياااااث  ااااا    اااااد ة حاااااي  ةهااااا  أن املتاااااا ل سات ااااا  امج اس
ت جهااامج  اا  اسيةافااامج اسشاارقيث ن اهل ااد ةاسصااب (؛ ا ااار لاان  سااك اجل هاا   
أ ه  اايجد لااا  شااعت ة ااياي صااد ه ة غعاات لاجتااه اسرةليااث  ةلاان ه ااا أ ضااار 

  د ى احلاجث با ترمث لقا  اسةرىلن اسغرإل.
غافيااث ةاس نلااث ة اا ر  ج: أن اساادل ك اة اا ليث ال ااد أن تتاا افر هلااا اس  ااائت اس

را ث اهلل با اس اس رافث  ةا هذا املةام   ل  ا لن خاا ل ا  ل ااا لااار 
اسد ا ااامج املتقاةااث  ممااث لقااا  اسةااارىلن اسغاارإل ا أن اسحاااليب    اا ن رتااا  
اسعةاااه سقاهااا   ااادةن لاااا  ه اااد ةجهاااث  ظاااره  اسااا   حاااذ ترماااث لقاااا  اسةااارىلن 
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   ة  لن اسحرخحت:بن   ااا ان (1ن  اةأاسغرإل  فية ل اسدرت   فا ة   
اسعا  ت قام   ح     ك اسعا ث  اسعا  يث سيةرأهااا اس اااس ا صاا أ  با أن 
ال ز ساقر يث أسح ته   ر ا أشا   الي ن ىلخرةن با  أأ  ُح  سإللام أيب 
ل يعاااث اس ق اااان  ةااا ل فياااه اااا ان اسصااا ك مباااا تااارج  لااان اسةااارىلن با اسعا  ااايث 

ةاسقاااجز ل هااا  أل ااه رااان  اارد أن قيااد اسقر يااث غاا   …قر يااث ساةااا   لااار اس
اسةاااارىلن هاااا  املقاااا  فةاااا  لااااُ   ل ااااه  اسقر يااااث أة   اخاااات ا لاهيااااث اسةاااارىلن ةأن  

 األلج يااث  فا ااا  ةااع سااه  قااد  سااك أن قيااد اسقااريب لقتاا  ا لاهيااث اسةاارىلن 
 .(2ن جل لن ق سه  صحث اسص ك ساةا   لار اسقر يث    ها

ث با ترمااث لقااا  اسةاارىلن اسغاارإل  غاا  أن ةجم اات اسةاا   ل هاا  احلاجااث املاحاا 
اسا اااث اسقر ياااث غااا  لحتقصااايث لاااار اسعهااا  ةاساااتقاب    ساااك أن األنلاااان ةاسظااارة  

رحاااا    ت اااااب  هااااذا است اااا  ا  اااا   ا  اسحيا اااايث ةاالجت اليااااث  اااارأ لايهااااا ت اااا 
ها ا  قاا  ةجهامج  ظر اسغياا  لاان امله حااامج اسد  يااث اة اا ليث   اات ةب ااهال

اااا   ت  قاااا   ترماااامج لقااااا  اسةاااارىلن اسغاااارإل  اااا ات راااان اة ااااهام لحاشاااارا لياااات تا
اسممامج ةبصدا ها  امسها ة ز  لا تهااا  ر ااا فقاات جم اال املاااك فهااد  أة تاا يل 
لراجقااث  قاا  اسممااامج ليا ااا فقاااألز جالقااث األنهاار  ةلاال راات هااذا  ةاا ل: بن 

بن امل ااا ا هاا  اسغياا  ةاسغياا   هااذا اجلهااد ا  اا   مل  اازل ا  دا ااث لشاا ا ه  ة 
ةخباصااااث ا لياااادان تصااااحي  األخ ااااات اساااا  ت جااااد ا اسممااااامج املتقاةااااث مبقااااا  

 اسةرىلن اسغرإل ةاملتداةسث ا األ  ا . 

 
 1998هرك     يااا  أقاااامل املاااهدر  اسااادةيل : د اسمماااث ة ة هاااا ا تعالااات احلضاااا امج د ا جالقاااث األنهااار ا اسةاااا (1ن

 ناجملاد اسياسر( . 1957صاا
 1997 . / حم د لحاد املةاص   جااا اهلل ا د فاةه  اسغاتاا ةاسح ث د ن ا لة   املقال مج ( ط. أةا لام  (2ن

.  
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ـ ترجمات معاني القرآن إلى اللغة األسبانية 1
 المتوافرة

  
 يث  ب  مثث لد  ال  عس  ه لن ترمامج لقا  اسةرىلن اسغرإل با اسا ث اة حا

 ر   لااد ها لااار اسقشاارك ةهااذا  قاا  اااايت ب ا لااا قا  اابا  سااك  قشاارامج اسممااامج 
امل جاا  ك  اةيايز اااث أة اسعر حااايث  ةلاااار أ اااث لاااال نغ  اااا تصااا يعها لاااار اس حااا  

 استايل :
 أ ـ الصنف األول : ترجمات مجهولة المترجم  

 ةهذه اسممامج نغن أن  د جها  ز   لب مها :
ث اس  صد مج را ز  تيجث جهد مااالت ا ةهاا  الت ااال اااقيف ا أن اسمم -1

صا   لن فر ع لن املممب ةاسحاليب ا لا م اسةاارىلن اسغاارإل   ةنغ  ااا أن 
 قدب لاان هااذا اس اا ة اسممااث اسصااا  ك لاان دلررااز اس اا ا املحااا ب   ر ا ااث ا 

ةقد صد مج هذه اسممث  Estudiantil  Centro Musulmán  ب حا يا.
 ا  اس شاااار استا قااااث سا ررااااز ةاساااا    اااات اال اااا   عحااااه  ةقااااد تضاااا  ز لاااان 

لةدلث ل  بسث  ق  اس  ل ت اةسز اسةاارىلن اسغاارإل ةج ا اا  اةلجااان األ يب 
فيااااه   ةترمااااث أمسااااات اهلل احلحاااا   ة قاااا  ألا  اااار اسر اااا ل لايااااه اسصاااا ك 

 ةاسح م  ة حذك لن اسح ك اس ح  ث. 
ت ا اسظت ةلدم اةلاا ن لاان  عحااه ا ت ااات أن املمج  فر  ةالد فض ت اسحةا -2

لرااااك اهلل  أة حلاجااث ا  عااه  قةاا ا اهاارمج ل حمهااا  اا ات ا استةاادإل 
 أة ت اةل اس ص اسةرىل   ةس  أن هذا استح  غ سيه ق قيار. 

 ةلن هذا اس  ة  ح   ترمتب :
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مبد  ااااث  رشااااا  ث   Gaviotaترمااااث صااااد مج لاااان  ا   شاااار تاااادلر جا ي تااااا   -أ
م  ر ااااا صااااد مج  حقااااث أخاااارد هلااااذه اسممااااث لااااام 1986ث لااااام اة ااااحا ي
  ة  لاا  ا هاااتب اس حقتااب أن  .D.Mم ا ن  احاااث تاادلر 1994

د  رااار ا ااا  اسر ااا ل لايااا  اسصااا ك ةاسحااا م  هاملااامج   أة  ا  اس شااار  تق اااب
هاااااذا اال لااااات اسغااااا ا لااااار اس ااااا    لهسعااااار ساةاااارىلن اسغاااارإل  ةمل  ظهاااار
املهسف ا اجلزت اسقا أ مث  عيت اسق اا ان ا اخلا جت  شغت  غ ن فيه ا   

 اس     ت جقاه لار اهر اس     قحا ك تة ل: تعسيف : حم د.
ا  ااادك أسغ   ااداس   Albaترمث أخرد صد مج لن  ا   شر تدلر أسحااا  -ا

Alcobendas   م  لير تض  ز لةدلث 2000نحمافظاث لاد  اد( سقام
ر لاااار شااااراث اسقهاااد اسةاااادإل  لااا جزك تشااا  با أن األ اااا ا اسةااارىل  أتاااا 

ة شاااغك لهساااف املةدلاااث ا أن اسةااارىلن ل ااازبل لاااار اسر ااا ل لاياااه اسصااا ك 
 ةاسح م  ة  ل  أن اس ص املمج  ال  تض ن أ ث ل اٍش لار اة   .

 : ترجمات غير مجهولة المترجم :  الصنف الثاني  ـب 
   غاااا  أن هااااذا اسصاااا ف لاااان ترمااااث لقااااا  اسةاااارىلن اسغاااارإل  قاااا   ااااذرر ا اااا 

املمج   مبق  أن اجلهد املحذةل ل حاا ا با فاار  ةالااد فةاا   ة غاا  أن املةدلااث 
قااد تشاا  با لااد  لاان األفاارا  اسااذ ن تقاااة  ا لقااه ةألااا  ه  عضاات اهلل لااار بيااان 

 هذا اسق ت  فإ  ا  ص بف هذا اس  ة انخر أ ضار با ص عب:
قااااا  ترماااااامج لصااااااز لاااااار  لااااا  لاااااا أ أة لق ااااا أ أة مهاااااا لقاااااار لااااان   -1

امله حاااااامج ةاهليااااااامج اة ااااا ليث  ة استاااااايل ه ااااااى لحاااااهةسيث لشااااامرث  اااااب 
املممااب  أة فر ااع اسممااث  ة ااب اهلياااث اسراليااث سا شاار  ةنغ  ااا أن  ااذرر ا 

 هذا املةام لياسب : 
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   A.Abadترمث ألدها : لحد اسرمحن لحا   -أ 
 Comunidad Musulmána Sunita de لد  ااث  ا حاايث : 

España (Valencia)    عحااه  م. ةقاادبم املاامج   2000ةقااد صااد مج لااام 
ةه  لحا  الت ع اة  م  .Avalos J.Aةامسه اسحا ع خ  يه أ ا  اس س 

م  ةتضاااا  ز اسممااااث لةدلااااث أشااااا مج با ب ااااهالامج املاااامج  1957لااااام 
لااار اسصااقيد األ يب ةهاات ب ااهالامج  راهااا لا  ااث  ر ااا  قاااع املاامج  لااار 

ىلن ةاةيياااات ة ررااااز لايهااااا اسغياااا  لاااان املحتشاااارقب  أةجااااه اسشااااحه  ااااب اسةاااار 
ةأةا  أن اسةرىلن أتر سيصح  ة غ ت  ق  لا جات ا اةييت  ةقااد ر ااا 
 ااا ب  أن  اااد   قااا  اسصاااعحث اسااا  ا اااتق  ا  اااا بال أن املةدلاااث خااااز لااان أأ 
ترقي   ةل لظت ا األةسيث لار هذه اسممث أن اسحيد لحااداسرمحن لحااا   صاار 

 ث اسحح اث ة    ها ر ا هت لغت  ث قرة  التي يث.لار لدم ترم
اسممث اساا  ألاادها اسشااي  لحااد اس ااق لااي  ا: ةقااد صااد مج هااذه اسممااث ا  -ا

 لااااادك  حقاااااامج  ل هاااااا تااااااك اسااااا  صاااااد مج لااااان  ا   شااااار امسهاااااا اسغتحياااااث.
E. kutubia   م ة تحاادمل املاامج  ا لةدلتااه 1994مبد  ااث غر ا ااث سقااام

ق ت ه  مثرك مخحث لشر لالااار لاان اجلهاا   اساا   لتهااا امل جزك لن أن هذا اس
   Comunidad de España Islámicaاجلاسيااث اة اا ليث ا ب ااحا يا 

دةقااااد أ ااااه  ألضااااات  ااااا نةن ا بلاااادا  هااااذه اسممااااث  ااااز  لا ااااث اسا اااا أ 
ةاملحااتقرا اسااذأ قااام  إلاادا  احل اشاات ةاسصااياغث اس هائيااثد  ر ااا تشاا  با 

لاان استعا اا  ةل هااا تعحاا  اسةاار ف ةاس اا أ ةاساارانأ االلت ااا  لااار اسغياا  
 ةاجل سب ةا ن ري  ..بخل 

ر ااا صااد مج  حقااث أخاارد هلااذه اسممااث لاان جم اال املاااك فهااد س حالااث 
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م ( ةهااات 1997نامل افاااع ه1417املصاااحف اسشااار ف  املد  اااث امل ااا  ك سقاااام
يل  حقث ل مج  ص اسةرىلن ةترمث لقا يه  ةتض  ز هذك اس حقث لةدلث ملقا

اسدرت   لحد اهلل  ن لحد ا حن اسمرت نةن اار اسشااهةن اة اا ليث ةاألةقااا  
  شا   امل اغث اسقر يث اسحق   ث ىل ذاى(.ةاسدل ك ةاة

ةاس اقااال أن هاااذه اسمماااث ال لتااااف لااان اس حقاااث اسحاااا ةث ا شاااتت بال 
 ق  احل اشت بلا  احلذ  أة اةاافث  ألااا اساا ص األصااات فااا   غااد   اارأ 

 ي   ة     ت اةل  سك في ا  قد .لايه ت 
ةقاااد صاااد مج  حقاااث أخااارد هلاااذك اسمماااث  ا ااا  اسشاااي  لاااي  ا ناسااا ص 
اسحااا ع  عحااه( لاال باااافامج ا  قاا  احل اشاات ةخباصااث ا فا ااث اسغتاااا  

  Nureddunم لاان  ا   شاار  اا   اسااد ن 1998ةهت اس حقث اسصا  ك لااام 
  املا أ لي  قث نب حا يا(.

جهاا   أفاارا  الت اادةا لااار اسغياا  لاان املصااا   ةخباصااث ترمااامج را ااز مثاارك  -2
جهااا   املحتشااارقب األة ة ياااب اساااذ ن  اااحة ه  ا هاااذا املضااا ا    ااا ات ا 
  ا اااث اسةااارىلن ةلا لاااه أة ترماااث لقاااا  اسةااارىلن  ةنغااان أن  اااد ها لحااا  
أمهيتهااا األ ف فااااأللار ا  ظر ااا ا ة  جاااث ا تشااا ها ة  جاااث امل ااا ليث اسااا   

ملااامج   ااا ا ت ا استةااادإل أة ا لقاجلتاااه سمماااث لقاااا  اسةااارىلن راااان لايهاااا ا
 اسغرإل:

ا  ا  اس شااار تي  ناااا   J. G. Bravoترماااث ألااادها خااا ارب جر ياااا  را ااا   -أ 
Teorema    احااااااااااث Libro Visión  م( ة ااااااااادمل 1983ن رشاااااااااا  ث

املاااامج  لاااان اسر اااا ل صااااار اهلل لايااااه ة ااااا  ةشااااغك ا صااااحث  حااااحه با 
 لن املةدلث(  3اسح م نص ب راهي  لايه 
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 ا   V.O. de la Pueblaترمااث ألاادها  يياا  أة تياار  أ ال  اا  ح  :  -ا
م . ةقااد صااد  لاان هااذه 1980ا  رشااا  ث  E. de los amigso شاار 

 اس حقه أسف ةمخح ائث  حخث  حةار ملا أشا مج بسيه املةدلث.
أللاار أن   ةاس ر اا  ا ا J.B. Berguaترمااث ألاادها خاا ان ا .   جاا ا  -ج

هذه اسممث صد مج ل ها ل تا لشرك  حقث  ةقد ا اق ا لار اس حقث اسصا  ك 
نلد  ااد(. ة ةااد م  E. Ibericasم لاان  ا  شاار أخاارد تاادلر 1990لااام 

املمج  ل اه مبةدلث ل  بسث تتجاةن لائث صعحث نق ل ص  (  ة  رح فيها 
(:اسرؤ ااث 2ن (:امل ظاا   اسااد ق1ةجاا   لاادك ج ا اا  سد ا ااث اسةاارىلن اسغاارإل ن

اس ةد ث  إ ران اال ا يامج ةاسحاحيامج ا  اسةاارىلن اسغاارإل لحاا   أ ااه امل اار  
(:   ا ث اسد ن اة  لت لن  اا دلحن اسذة د ا ر ا  ةاا ل ا ةساايه 3ن

لاان د اااا املشااالر اسقالااثد  مث  قاااع  ع ااه غاا  لااهلن ةأن بنا ااه  رتغااز لااار 
سياسيااث هاات أ حاا   اس حااحث بخل ة اارد أن اسزاة ااث ا…لاادم اةااارا   ااانخر ن 

لاااان املةدلااااث( غاااا  أن املاااامج   اااازل  أن اسةاااارىلن لاااان  8  7سةد اتااااه  نص 
تعسيف اسر  ل صار اهلل لايه ة ا . مث  حتهت لةدلته املحاا  لث  ة سااه بن 

( …اسةااارىلن  رراااز  أةالر: لاااار تةاااد ه اهلل سد جاااث تصاااي  املااارت  اة هاااا  ن
(  ب  ا …ال تتح  لا ك  األصاسث نةلا يار :استغرا  امل تب سةضا ا ةلحا امج 

ال ر ااااد اة ااااهاا ا  راااار ل اس ااااامج  سااااك املاااامج  ة الاااااه  ةسغاااان أتي ااااا 
 حقضااااها ةأشاااار ا با رياااارك اس حقااااامج  سقابهااااا تحااااملت ا تحاهااااار لاااان اهلياااااامج 

 اسةائ ث لار اسدل ك اة  ليث ستحرأ األلر. 
تها لةدلااث م   ةقااد  ااحة1953ترمااث  ر يااز: صااد مج أةل  حقااث هلااا لااام  - 

نغن لدبها لقتدسث با لد لا  املةا  ااث  اسممااث  اساا  أشاار ا بسيهااا ا اسعةاارك 
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اسحا ةث  ةقد لر  ا لةدلته األ ه اس  تة م لايهااا استشاار قامج اسد  يااث 
لن رت  مساة ااث ةألا  اار ةاجتهااا   مث  قاار  حلياااك اسر اا ل لايااه اسصاا ك 

ا اسةااااارىلن ا  مث  تحااااادمل لااااان  ةاسحااااا م ةأ اااااه خاااااار اس حياااااب ا  حةاااااار ملااااااة  
األ ااااااا ا اسةاااااارىل  ة  غتااااااه ة  اااااا به  ةاااااااث مماااااان شااااااغغ ا ا   غااااااث اسةاااااارىلن 

لن املةدلث( مث خياارج لاي ااا  31( نص…ناسراة دأ ةاملت ف ةاحل ج ةاملقربأ
 ااارأأ لعاااا ه أن اسحااا   ةان اااامج املغياااث تتحااا   اسح غاااث ةاسرصاااا ث ةاة ةااااة 

ةان ااامج اساا   زسااز لااار اسر اا ل (  ةل اادلا  قاار  ساحاا   …امل  اايةت ن
صاااار اهلل لاياااه ة اااا  ا املد  اااث  ةااا ل بن اسر ااا ل صاااار اهلل لاياااه ة اااا  
أصح   جت  ةسث ةسيه ا لاجث با ا تخدام ة ائت اةق اااة   اات اهلااد  

( ةه اااا ياااد ا ا  أ اااه ا األ اااا ا لةاااي ر ةغالضاااار ةان اااامج …هااا  تقاي ااات ن
 لن املةدلث(.  33ل  بسث ن

هلااذه اسممااث لاادك  حقااامج  ةلااا  حااملت اال تحاااه هاا  أ ااه  ةقااد صااد مج
م  ااااااإجرات  قاااااا  1963 قاااااام  ا لةدلااااااث اس حقااااااث اساااااا  صااااااد مج لااااااام 

استقد  مج ةاستصحيحامج   سغ ه ل ذ  سك اسي م ةلىت انن مل  ة   إجرات 
أأ تقد ت ىلخر أة تص     غ  ةج     ا ااامج تهرااد ةجاا   أخ ااات  ةه ااا 

 أ ااه  ةااتد ل اادلا  غتشااف ةجاا   لاةااث لعةاا  ك   تاا املرت اال اات راا  غاا 
ا  تااااك اسمماااامج  ة استاااايل ال اااد لااان ب اااا  ة اااياث لاااىت   اااب املمماااب ة ةاااب

 تحتةي  األل    ق  اسشتت.
  لاا  أ ضااار أن املاامج   اجااع أليا ااار ا احل اشاات با  قاا  األلياااث 
( 1استشاااحيهيث املشاااغ ى ا لحااان لةاصااادها  ليااات ق ساااه ا احلاشااايث  قااا  ن

سعا ااث اسغتاااا: بوااا  اا  ك تشااحه بلاادد اسصااا امج املحاايحيث ةهاار د ااا أ ا ااا  
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  ر اااا   ةااات س اااا أن ه ااااى شاااحهار رحااا ار  اااب اسحاااعر (1ناساااذأ ا اسحااا اةامجد
اهــدنا الصــرام المســ قيم    ــرام  اسحااا ل ةاسقشاار ن ة ااب ق سااه تقاااا: 

( 7-6ث :ناسعا ا  الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علـيهم ال  الضـالين 

 ة     تحدمل لن املز د لن هذا ل دلا  قر  امل هي املتحل ا اسممث.
ترمث خ سي ر  تيه:  هت ةالدك لن اسممامج امل تشرك ا األ  ا  ة قرفهااا  -ه

اسحااااالي ن رافااااث ا هااااذا املياااادان  ةقااااد صااااد مج ل هااااا لاااادك  حقااااامج را ااااز 
تااااا    صاااادة   م  اااااسا تب اسقر يااااث ةاة ااااحا يث. ةرااااان1999ىلخرهااااا  حقااااث 

ا  رشا  ث  ةقد صححز Herderم لن  ا   شر 1985اس حقث األةا لام 
اسممث لةدلث ل  بسث ةفهرٌس  ايات ةل اٍش  ةرا ز له ث خ سي  ر  تيه 

J. Cortes  بلاادا  اسممااث ةاحل اشاات  ألااا املةدلااث ةاسعهاارس استحايااات فةااد
 .Jaques Jomierةققا لار لاتع جاى ج ل  

ملةدلااااااث سقاااااادك ل ااااااا لامج  ل هااااااا احلااااااد ر لاااااان اسقةياااااادك ةتقاااااار  ا ا
اة اا ليث ةاسةاارىلن اسغاارإل لاان ةجهااث اس ظاار اة اا ليث  مبقاا  أن لهسااف املةدلااث 

( أأ أن … ةااااا ل ا اسحدا اااااث داسةااااارىلن هااااا  اسغتااااااا املةااااادبس ل اااااد املحاااااا ب ن
اسةرىلن   اس ححث سا حا   سيه ر م اسحشر  ت ه  لن ل د اهلل أ زسه لااار   اا سه 

( .. ة قاااار  املهسااااف ت   هااااار   جاااا   تااااعل امج 9نص (2ندر اهلل لايااااه ة ااااا صااااا
لحااايحيث ة ه   اااث لااان خااا ل لااايا  قااا  املحااايحيب ةاسيهااا    ا شاااحه اجلز ااارك 
اسقر ياااث. ةقاااد تضااا  ز اس حقاااث اجلد ااادك قائ اااث  ااااحلرة  اسقر ياااث ة ر ةاااث   ةهاااا 

 
 م هت اس    قت د لايها ل دلا  ت اةهلا ا اسد ا امج اس ةد ث .1991ط  3ص  (1ن
 لن  ا  اس شر املذر  ك ا لنت اسححر.  م1995ر اس حقث اسصا  ك لام      قت د التحا ار لن انن لا (2ن
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سااحق  أمسااات  ةرتا تهااا  األاد ااث اة ااحا يث لااىت  تحاا  ساةااا ي اس  ااع اسصااحي 
األلاااا م اسقر يااااث  ةبن رااااان قااااد فضاااات ا ااااتخدام  قاااا  أمسااااات األلاااا م است  اتيااااث 

 ةاةييايث  ر ا ة  مج ا اسقهد ن اسةدإل ةاجلد د. 
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 ـ مناهج الترجمة2
 

 ااا    قااار  ساااي مل ترماااامج ملقاااا  اسةااارىلن اسغااارإل با اسا اااث األ اااحا يث 
املصاااااحف اسشااااار ف  اسصاااااا  ك لااااان جم ااااال املااااااك فهاااااد س حالاااااث اسمماااااثةهااااات: 

م(  ةاسممااث  اساا  1991(  ةاسممث اس  ألدبها خاا ان    يزن حقااث ه1417ن
م؛ ة سااااك ألمهيتهااااا لةا  ااااث  اسممااااامج 1995ألاااادبها خ سياااا  راااا  تيه ا  حقااااث 

األخرد  لن لير  قث اال تشا  ةجد ث اسق ت ا  ظر ا  غ  لااا س ااا لايهااا لاان 
  انخاار ن املخاصااث لاان  قاا  اهلياااامج المااامج  ر ا أ  ا ال    اا  أ اادار جهاا  

اة ااا ليث ةاألفااارا    ااات اةشاااغاسيث تغ ااان ا املحاااالث املتالاااث هلاااذا اس ااا ة لااان 
 األقامل ةرذسك ل صر اس قز. 

ممااا ال شااك فيااه  أن اسممااث أصااححز اسياا م لاان أهاا  اس  ااائت س  اا ة 
لااار اسيةافااامج األخاارد  ةلاان ه ااا أخااذمج تغتحاا  أمهيااث راا د ةأخااذمج تت اا ة 

ة هلاااا ةتة ياااامج اسق ااات فيهاااا  ةلااان املهااا  ا ل ااات ليااات هاااذا  تقااااع  اسقةيااادك ل
اة اا ليث ة ممااث لقااا  اسةاارىلن اسغاارإل أن  تاا افر سا اامج  اسغياا  لاان األ ةامج 
 اا ات تاااك اساا    اااع لايهااا امل ظاابرةن ا لااا  اسممااث ل ايااث است ليااع  ةهاات ا 

ةقااااااادنها  ةلاااااااا م اسةاااااااارىلن  املةاااااااام األةل استعا ااااااا  املختاعاااااااث ساةاااااااارىلن لاااااااد يها
 ةاسا ث..بخل.

 منهج خوان بيرنت في ترجمته
 ةه اااااا ياااااد أن خااااا ان    ياااااز  تحااااادمل لااااان ل هجاااااه ا اسق ااااات فيةااااا ل 

( ةلاةس ااا لحالاادك أ عحاا ا لاان  …خذ ا  ر ةار ة  ار  ب احلرفيااث ةاملقاا  نأدسةد 
 ( ةهلااذا نغاان أن تظهاار  قاا  اسمارياا  اسا   ااث اسرريغااث…أأ  ر ااف سااا ص ن
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ةلل هذا  عاجا ا املمج   إل  ه اسةيام قذ   ق  اسضاا ائر  (1ن ق  اسشتتد
ةبلاا ل اال اا  اسظاااهر ا أليا ااار ا حماهااا ل اادلا تةتضاات اسضاارة ك  مث  ااذه  با 
أ قد لن هذا ل دلا  قم   اج ئه با لذ  اسغي  لن لحا امج است ريد لير 

س حقث اس   قت د لايها ا هااذا   ةا ا(2ند تعتةر با األمهيثد -ا  ظره- قدها 
م( يااده  هرااد أن هااذا اساا ص هاا   عحااه اسااذأ أليااد  حقااه  مث 1991اسححاار ن

  ةلاال أ ااه  قاام   FlÜgel ضاايف أ ااه الت ااد ا ترمتااه لااار ترمااامج فا جياات 
 اال ت  ات لاان لحااا امج است ريااد ة قاا  اسضاا ائر فإ ااه ل اادلا  ضاايف شااياار  لياات 

 غتا تهااااا  -أأ  اةاااااافث- ه ا فإ ااااه نيزهااااا  قاااا  اسغا ااااامج سإل ضاااااح ا ا  ظاااار 
إذ نــادر ربــدا نــدا    قاارة  لائاااث لياات ترمتااه ملقاا  ان ااث اسياسيااث لاان  اا  ك لاارإل

 . م(1991ط 261نصد  …فعاااا  بسيهااا ا اسحدا ااث لحااا ك دتااذرر ل اادلا  خفيــا  
ة  ااااا  أ ضااااار أن هااااذه اةاااااافامج مل تااااعمجا جزافااااار ةب ااااا الت ااااا ار لااااار  قاااا  

  ةخباصث تعحاا  أيب ليااان  ةنغاان أن  ااذرر لياااالر ىلخاار هاا  ق سااه تقاااا: استعا 
 إذ يغشــيكم النعــان أمنــة منــد الينــن  علــيكم مــن الســما  مــا  ليطهــركم بــد

 اليـــذهن عـــنكم رجـــن الشـــيطان الليـــربث علـــى قلـــوبكم الي بـــت بـــد ا قـــدا 
 Acordarosترمااااااث لقااااا  ان ااااااث لحاااااا ك ق سااااااه: نن فعااااااا  با   (11ناأل عاااااال:

cuando .. أأ تذررةا ل دلا )) 
ة ةاا م ا اس قااز  اتااه   ااال ل اااة ن جا حيااث تت اااةل امل ااا لامج املااذر  ك 
ا ان امج اسةرىل يث. غ  أ ه  هرد أن تاااك اسق اااة ن ال داازب سااا ص اسةاارىل   صاااث 

 
  40ص   1953لام  1خ ان    يز ط  (1ن
 . 40املصد   عحه ص  (2ن
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تت  ا لن  اا استص يف.  ةقد جا
 في ترجمته  خوليو كورتيس منهج 

ا اسممااث قااائ ر: دسةااد  ظر ااا   ألااا خ سياا  راا  تيه فيتحاادمل لاان ل هجااه
سا ص اسةرىل  لار أ ه  زل لن خ ل اس لت ةأ ه  تض ن لقااا  خاصااث  اس حااحث 
  د ةأتحالهد  مث  حت ر  لهردا ترريزه لار اس ةت األلااب دساعغاار اسةاارىل د  أأ 
اسمريااز لااار ترمااث لقااا  اسةاارىلن  ةن األخااذ ا االلتحااا  حماراااك األ ااا ا  ةساا  

لةيةااث األلاار سااه أ ااا  ه ا اسا ااث اساا   اامج  بسيهااا  سغاان لااا اسااذأ فقاااه  أ ااه ا
املمج  لىت  غ ن  ةاه ألي ار ؟ ة  ار لار هذا استحاؤل  هرد املاامج  ا اسقجاسااث 
املذر  ك أ ه  ذل جهدار رح ار لىت  صت با  اا ة لاان استحاااةد اس صاا ت ةاستحاااةأ 

 ظااره ا  ئيحااان ا  ااص   ااق لةاادبس لياات ا ا  ا األلر ةاس ْقل  ةهااذان اسق صااران
اسةرىلن  ة غ   سااك فاسممااث هاات  اا ة لاان استعحاا   ةه ااا يااده  شاا  با اسعصاات 
 ااب لااا  قااد ترمااث ةلااا  قااد تعحاا ار  أأ  ااب ااااهر اساعاا  اسةاارىل  ة ااب لااا  اادبل 
لايااااه لاااان خاااا ل استعحاااا  ةاستعة اااات  ر ااااا  هرااااد أ ااااه ةااااال ا تةااااد ره استعا اااا  

ةرىلن اسغرإل  مث  هرد أ ضار  أن اسح   ةان امج ري ار لا   ا   قضها املختاعث سا
 قضار لىت  تض  لق  اساع  أة ان ااث  ةه ااا   لاا  أ ااه رياا ار لااا  شاا  ا هااذا 

 با هذا اسحقد. -تا احل اش-املةام   
ألااا في ااا  تقاااع  عمسااات األلاا م فإ ااه  تخااذ ل هجااار ة اا ار:  اس حااحث ألمسااات 

ا  ك ا است  اك ةاةييت فه   ااعيت  ااا   لااار لاان استةر اا  سااذهن اسةااا ي األل م اس  
با اسا ااث اة ااحا يث  ألااا  اااقت األمسااات األخاارد  اساا  مل  ااد هلااا لةااا  ر ا اسا ااث 
اة حا يث أة األمسات اسقر يث األخرد فةااد اتحاال لاا هي اس صااف اسصاا يت لحااتخدلار 

  ث لااىت  غاا ن   ةهااا  اااي ار  با احلرة  اة حا يث لل  ق  اةاااافامج اةشااا
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 لٍد لا  لن جا   ا ن اسا ث اة حا يث.
ةلاان  اليااث أخاارد يااده  حااتخدم اسغياا  لاان احل اشاات استعحاا  ث ة صاار 

 لار ا تقا ه لن استعا   ةاة ضالامج املي ك ساجدل.
ةب ا لااا أ   ااا لياااالر ت ااايحيار مل هاااج اسممااث ل ااد    يااز ن  اا  ك ان عااال 

 cauduo hizo que os entrará sueño para( ب   ةاا ل 11قاا  األ ااث   

daros sensación de seguridad venida de Él…  يااده 238نص )
مل  ضااف شااياار ةب ااا أة   ا احلاشاايث اخلاصااث  ااذك ان ااث اسغرنااث قااائ ر دلااا ك لااا 

ثـم  تش  هذه ان ث با  د   ة غ   سك فاسشحه   ل  ي ها ة ااب ان ااث اسةرىل يااث
  أنـــــــن  علـــــــيكم مـــــــن بعـــــــد الغــــــــم أمنـــــــة نعاســـــــا يغشـــــــى  ا فـــــــة مــــــــنكم

ةهاااذا  قا اااا  ظااان أواااا تشااا  با لالااادمل سا حاااا ب ا ل ققاااث ( 154نىلل ل اااران:
ألد  فاةد شقر اسر  ل صار اهلل لايه ة ا   األلان  قد  قاااس ا اات ر قاااي ر  

 (1نسق ااادفاةااد ه اات امل اار ةرااان  سااك ل  ااار سا حااا ب اسااذ ن رااا  ا  قااا  ن ا
(. ةب ا لااااا ا تةا ااااا با اسممااااث اساااا  ألاااادها اسشااااي  لحااااد اس ااااق لااااي  ا 238نص

ةصد مج لن جم ل املاك فهد س حالث املصحف اسشر ف ف  يد أ ث بشااا ك با 
ل هي املمج  ا اسق ت بال بشا ك با أن اسممث  اجقها راات لاان اسشاايخب ل اار 

س   جق ا با اس  ات قاي ر س جد ا اس ص   ة (2نلحد اهلل قدبة ك ةليحر ل ر رحيدةد
م  لاال اخاات   احل اشاات  ةه ااا يااد أن 1994 عحااه قااد صااد  ا  حقااث لااام 
شااا ك با أوااا مثاارك ل اات ر بيااانه خاا ل ل لااث ةاملاامج  قااد قاادبم هلااذه اس حقااث  ا

 
(  زةل امل ر ران ا ةققث  د ؛ ألجت  ها ك اسظاهر ةاسحا ن  ةسييحز اسةا ا ةاألقدام. ألا غشيان اس قاس  1ن

 سقا يث(.  فغان ا غزةيت  د  ةألد. ناساج ث ا
 را ث لقايل ةن ر اسشهةن اة  ليث ةاألةقا  ا امل اغث اسقر يث اسحق   ث . (2ن
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(  ةهاااذا شاااتت لظاااي   غااا  أ اااه مل  عصااا  س اااا بال لااان اسةايااات …لشااار لالاااار ن
ملحاااااتخدلث ا اسق ااااات ةلااااادد استزالاااااه  اااااا  بال بشاااااا ك لااااا جزك  شاااااعن امل هجياااااث ا

ساجا اا  استاا ليةت اسحااا ع لااار ل ايااث اسممااث  ةب ا لااا لاةس ااا أن  تقاار  لااار 
( لاان 11ل هي اسق ت لن خاا ل است حيااع فقاي ااا أن  قاا   با ان ااث  امج اساارق  ن
 ااه مل  ااز   اا  ك األ عااال لااىت تحااتةي  املةا  ااث  ااب اسممااامج اسااي مل  ةه ااا يااد أ

لاااار اسااا ص شاااياار  غااا  أ اااه مل  ااا ص لاااار أأ شاااتت ا احل اشااات  شاااعن ان اااث 
با ان ااث  قاا   -لااار  ااحيت امليااال ال احلصاار-املااذر  ك  ر ااا أ  ااا ب ا لااا ا تةا ااا 

( لااان  ااا  ك ناأل عاااال(  عحاااها س جاااد ا أن اسشاااي  لاااي  ا  ضااايف لااان ل اااده 1ن
  د ق  األسعاظ با اس ص لير  ة ل ا ترمث املق

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

يســولونك عــن أأ ة حااعس  ك لاان غ ااائ  احلاارا. قاات: غ ااائ  احلاارا هلل 
ان ث. ةه  ه ا مل  عقت ةمل  حاك اس ر ع  ا نفا  قل ا نفا  هلل الالرسو  ..

ذأ  اااغه خاا ان  ر يااز ا أشاار ا بسيااه  ااا ةار ا ر ااا مل  حاار لااار اساا هي اسااذأ اساا 
لــم ا  مسااه س عحااه ل ااذ اسحدا ااث ا ل ايااار ا   ةقااد ةااا   سااك ا أةل  اا  ك اسحةاارك

فجاااتمج اسممااث لااار   (1ن( 1ن اسحةارك:  ذلك الك ـاب  ريـن فيـد هـدر للم قـين
 هذا اس ح :

Alif, lām, Mim . Ese libro, 

Sin duda,  contiene  una  guía  para  los  temerosos  (de  su  Señor)   

 
( الت د اسشي  لحداس ق لي  ا ا ترمته لار املصحف امل ح ة  رةا ث ة ش لن  افل  فاسمقي  اسذأ ا ترمته 1ن

  ث اسقا يث(. ث ا أليا ار ا ملصحف لعص اسغ ا . ناساج ع قح  اسقدب املد   ةفيه خماس
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أأ أن اةااااافث ه اااا ن لااان   ااا  ( ةااااقز  اااب ق  اااب  سغ اااه مل  اتااازم 
 ااذسك ا اسحاااقت ةهاا  األلاا   ألااا في ااا  تقاااع  عمسااات األلاا م فااإن اسشااي  لااي  ا 

ةا اا   ررها ر ا هت    ةها اسقريب ا اسا ث اة حا يث مبا ا  سااك سعاا  اجل سااث 
اسر  ل لايث اسصاا ك ةاسحاا م  سغاان اسشااي   حاات أن ق الااد اسصاا تيامج ا اسا ااث 

لياااار بن   Allahاة ااااحا يث  اااا ل  ةن اس  ااااع اسحاااااي  سغتا ااااث سعاااا  اجل سااااث 
   ااع  اااتر ةه ااا يااد أن سعاا    LLال    ااع  ر ااا أن احلاار  املشااد   Hاحلاار  

 اجل سث داهللد    ع دأ ابد لح  اسغتا ث.
يااه أأ صاا اا  ةه ااا  ااذرر أن املحااتقر ب اة ااحان قااد ف  اا ا ةهااذا ساايه ف

ل ذ نلن هلذا االخت    ب اسص تيامج اسقر يث ةاة حا يث  فااعحلة ا لاال لهسعاااأ   
اسااا  قاااد تت ااااةل أمساااات ألااا م لر ياااث جااادةالر  حاااب  ر ةاااث اس  اااع ا اسا اااث اسقر ياااث 

 ة سك تعا  ار هلذا اساحه اسذأ نغن أن  ةل فيه اسةا ي.
ر ااا ال  تعااع لاال اسشااي  ا  رااره أمسااات اسر اات ةاأل حيااات ة اااقت األلاا م 
املااذر  ك ا استاا  اك ةاةيياات ةاسةاارىلن لحاا    ةهااا  اسا ااث اسقر يااث ة سااك تيحاا ار 

أأ رتا اااث أمساااات األلااا م  -لاااار اسةاااا ي  ةبن راااان لااان اسضااارة أ هاااذا االجتااااه 
 ك اسشرح  ا احل اشت.افيتقب لرال -لح    ةها
با لااا  ااحع أ  ااا ميقااار  قاار  أ ااه را ااا رااان لااذا  اساا ص املاامج  أاااف 

 قياادار لاان لااذا  اسا ااث األصااايث رااان املاامج  أرياار دغ ااار لاان لا تااه ةلاان أ ةاتااه  
ة استااايل يااد اسةااا ي ةقااد محااد سااه هااذا اجلهااد ةشااغره لايااه  غاا  أن اسشااي   تحاال 

اسصاا   اسح غيااث ا س ااث لااا احلرفيااث اساا  قااد تصاات با املحاس ااث أليا ااار  مبقاا  أن  
سيه  اسضرة ك أن تغ ن لار اسشاراث  عحااها ا اسا ااث األخاارد  ةلاان ه ااا  اارج 
 اا ص  ت ااا  لاان اسةااا ي اسغياا  لاان اجلهااد ةاسق ااات  ة مبااا ااان اسةااا ي  اا تار مبااا 
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 ح ل لن اسح غث اسةرىل يث ةبلجانهااا اسا اا أ ا اساا ص اسقااريب  ةسحاا ا ا لاجااث 
ْ   األ ليااااث ةلاااا لاي اااا بال أن  يااات اسةاااا ي لاااار ترماااث املةدلاااث با لز اااد لااان  اااأل

اساا ا  ك ا  حقااث جم اال املاااك فهااد سيتحاا  سااه ب  اى لااا  تحاادمل ل ااه لاان لااذا  
د فهذا  حيقت  Yلريب سحيا  اجل اث اة حا يث  ةلن ريرك  رر لر  اسق ف د

ه اس ر ةااث ا  دا ث اسعةاارامج اسقر يااث أة اجل اات سغاان ريرتااه ا اسا ااث اة ااحا يث ة ااذ
 تحقد اس ص لن ري  لن ماسياته. 

ةساااا  أن هااااذا ساااايه لغاوااااا - ةيااااز بشااااا ك أخاااا ك لاااان اسضاااارة أ  ررهااااا 
ناسقر ياااااث(  (1ن  أال ةهااااات األخ اااااات امل حقياااااث  ااااا ات ا اسااااا ص اسةااااارىل -امل ا ااااا 

ةخباصث  اس ححث حلرا اسعات ةاسةااا  ةسحاا ا  ااد أ ريااف لاادمل هااذا اسحااه  غاا  
 اسةااا ي غاا  املت ااربس با اس قاا ة ا سااحه شااد د  ر ااا املةص   اسااذأ قااد  ااه أ 

أن اس ص اة حا   ه  ق  األخ ات امل حقيث  ةسي ظر اسةا ي اسغرإل با املةدلااث 
  ر اااااااااااااااا أن ترماااااااااااااااث  ااااااااااااااا  ك   Amerليااااااااااااااار ة   ا ااااااااااااااا  ل ااااااااااااااار هغاااااااااااااااذا 

  ni iraليااار تةااارأ هغاااذا دب ااارا د لااال أواااا   iraniاسعا اااث فيهاااا خ اااع ل حقااات
 دغض  ةال د .

 

 
( سيحااز ه اااى أخ ااات ا  ااص اسةاارىلن اسغاارإل املرافااع سممااث لااي  ا امل ح لااث ا اجمل اال  ةلااا أشااا  بسيااه اسحالاار 1ن

ات  ة ااث لاان أ ااعت  هاا  اسااذأ عاا لااار  ااحيت امليااال لاان  ةاا  لاار  اسةااا   ة ااث ةالاادك لاان فاا    ة ةاا  اس
شا ك با أن اسشي  لي  ا الت د ا ترمتاه جرد لايه اسق ت ا املصالف امل ح لث  رةا ث ة ش  ة حةز اة

 لار هذه اسرةا ث.ناساج ث اسقا يث(
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 ترجمة بدايات بعض السور  ـ3

 
لا اسذأ فقاه املمم ن اسي لث  اس حااحث ساحاا   اساا  تحاادأ  اااحلرة  املة قااث 
ليت    ك اسحةرك ةلرإل ة  ةاسةا  ..بخل ؟  ل اادلا  تصااع  راات ترمااث لااار لاادك 
يااااد أن رااااا  تيه ال  عقااااات شاااااياار بناتهاااااا ة    هاااااا ر اااااا هااااات لااااال ةاااااال  قااااا  

  ةهاااا  اسقر ياااث ن ااا  ك لااارإل لاااار  اااحيت املياااال اسق لاااامج اسااا  تشااا  با ريعياااث 
(  ر ااااا أ ااااه  ااااذرر ل ااااد ترمتااااه سحاااا  ك اسحةاااارك أن هااااذه احلاااارة  نامل( 362ص

 غالضااااااااث ةتتصااااااااد  مخحااااااااار لاااااااان  اااااااا   اسةاااااااارىلن  اةاااااااااافث با  اااااااا  ك اسحةاااااااارك 
 ( ةه ا   حر ةج       أخرد ري ك فيها لرة  أخرد.…ن

 Alif Lāmرة  ل   قااث ألا رت لن    يز ةاسشي  لي  ا فيذرران احل

Mim   ةه ا يد لااي  ا  صاا ز لاان  راار أأ تقايااع  ألااا    يااز فيحيا ااا لااار
بلدد اسصعحامج اس  تتحدمل لن ر ه هذه احلرة  ا املةدلااث  أأ أ  ااا ألااام 
حماةسث ب ضاااليث  ةلااار أأ لااال فهااذا املخاارج اسيااا  هاا   اسااذأ  ياات بسيااه  غاا  

هاات اس صااف اسصاا يت لااىت  اات  است ييااز ا أن سااه تغ اااث غاا  ل جاا  ك ل اادمها ة 
  ة قاار  Tاس  ع  ب اس ات ةاستات  فاملةا اات اس ليااد هلااا ا اة ااحا يث هاا  لاار  

 أن اسقب ةاحلات سيه هل ا لةا ت.
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 ـ جوانب أخرى في الترجمات الثالث  4

 
 اا    ت اااةل ا هااذه اسعةاارك  ضاال ىل ااامج لاان  قاا   اا   اسةاارىلن سا ز ااد 

مااامج اسااي مل لااىت تتضاا  س ااا  اا الت اسةصاا   ةاست فيااع ل ااد  لاان املةا  ااث  ااب اسم 
رت ل ه    غ  لةت ا اسغالاث ا أواا  اجتهاادةا ميقااا سا صاا ل با ل اات  ةااما 
 لن اسص اا ةال  ة ل اسص اا  راه فهذا ألر لحتحيت ا فن اسممث ةلا ها: 

 يمفال أقسم بمواقع النجو . الإند لقسـم لـو تعلمـون ع ـ    ك اس اققث  –أ 

 (.79 78نان تان:
ةه ا يد اسشي  لي  ا  ا ت ةايعث دالد لار التحا  أوا نائدك أخذار  حق   –1

ة اادأ اسممااث د أقحاا  ..د بال أن راا ر لاان  (1ن ات اسضااقيعث اساا  تةاا ل  ااذسكان
اساا  تاادل لااار استعخااي  ةجاا ل (2نر  تيه ة   يز  حةيااان لااار الم اسةحاا 

سياااا  راااا  تيه  شاااا  ا احلاشاااايث با أن الم اسةحاااا   ةأرياااار لاااان هااااذا أن خ  
 اسةح  هذه تتغر  ا  ق  ان امج اسةرىل يث.

ةبن رااااان لااااي  ا قااااد   Ocasosأن ل لااااته  ترماااا ا سعظااااث ل اقاااال  اااااألف ل  –2
ةهااذه ترمااث غاا  ل فةااث ا  ظر ااا  ظاارار ملااا  شاا  بسيااه  Ocasoجقاها لعاار ك  

 م ا اسحاا ات  ةمبااا  عصاات أ   ليان لن أن دل اقلد أأ ل اقل ةألارن اس ج
 .(3ن ي ها لن لحافامج لظي ث

 
م.  اجل 1993 ا  اسغت  اسقا يث ا   ةمج ا سح ان ا  213/ 8تعح  اسححر ا ي  ألىب ليان األ دسحت ا  (1ن

 ا املغتحث استجا  ث لغث املغرلث .  359/ 4أ ضار تعح  ا ن ري  
 .  213 /8املصد  اسحا ع  (2ن 
ةهذا لا  ه  اسيه األ تا  أمحد لحد اس هاا ا قيث د لةا  امج  ب ترمامج لقا  اسةرىلن دا ن أقامل  (3ن 
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ااا  –3  اااادالر لاااان  astrosأصااااا راااات لااان    يااااز ةراااا  تيه ا ترماااث اس جاااا م  ا
Estrellas .  لير بن األةا أ 

أصاااااا راااات لاااان    يااااز ةراااا  تيه ا اساااار    ااااب االل ااااب لياااار اسق قااااث  –4
 ةااحث ةمحي ث.

فهاات مل تاادخت ا  ائاارك املةا  ااث ةبن   ال  ر د أن  ت قف ل د  اااقر اسممااامج –5
( لااىت  تحاا  ساةااا ي اسغاارإل اال اا ة 2ر ااا قااد أة   اهااا ا لاحااع  قاا  ن

لاااار املز اااد لااان اجلهااا    ةنغااان اسةااا ل فةااا  بن  قضاااها أخاااذ  ظااااهر دالد 
 ةلد ها أ اك  عت: دسن أقح د.

ة  الكل إنسان ألنمنـا   ـا ر  فـي عنقـد النلـري لـد يـو  القيامـ  قال تقاا  –ا
 ( .13ن اة رات:  ا ك ابا يلقا  منشور

اتبضااا   (1نب ا لا قحا ا  ممث سعاظث د ااائرد مبقاا  اسق اات ر ااا ا هلجااث أ ااا  – 1
 destinoأن اسممامج اسي مل مل تص  اهلد  لير ترمز  ااائر مبقاا  

ل ااد راا  تيه ةلقاا  اسغا تااب  Suerteنل ااد راات لاان لااي  ا ة   يااز( ة 
ةاملص   ةهذا لا  تحع لل لا ة   ا تعح  أيب ليان   لتةا ا ةه  اسةد 

 .(2ناأل دسحت
أن ااااهر اساعظااث هاا   ااائر ةقااد ترم اهااا   –ا احلاشاايث –أاا  راا  تيه  – 2

مبق  احل    ات أران لظار  يحار أم  ياار ن…..( ر ا أن ان ث بشا ك با 

 
 ا اجملاد اسياسر.  2354املهدر اسدةل ص 

ا  ة ر لن د اسا امج ا اسةرىلن د لغتحث ةهحث ا اسةاهرك   2354 اجل قر أمحد لحد اس هاا ا املرجل اسحا ع  (1ن 
. 

 .  11 /6 (2ن 
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 (.340– 339لا امج را ز تت  ا اجلاهايث نص 
ل اادلا تاارج  سعظااث درتا ااارد  –لااار لااا  قتةااد  –سياا  راا  تيه مل   فااع خ   – 3

ةتررها لغت  ااث  اسشااغت اسااذأ  ااراه را اا  لااا   ةهااذا   Escritura اعظث 
لا  ي  اساحه ب  ب ه  حتخدم اساع  اة حا  ا ترمته ساعظث اسغتاا أأ 

( ننأمل  سك اسغتاا ال  اا  فيااه هاادد 1اسةرىلن ا    ك اسحةرك نان ث  ق  
ةاااب(( ةلااان اس ااااا  أن اتعاااا  اساعااا  ال  قاااق ت ا ةاااا ا املقااا  ل اااد سا ت

 ةج    يا  ىلخر.
ةسااايه اسةاااد  ةاملصااا  ة ساااك (1ن يااات با ترماااث سعظاااث د اااائرد مبقااا  اسق ااات – 4

 تعا  ار سا عاهي  امل ا  ث.
ألم تر أن اهلل ينجى سحابا  ثم يؤلـف بينـد ثـم يجعلـد   ة ل اهلل تقاا :  -ج

لـود  يلـري مـن خاللـد الينـن  مـن السـما  مـن جبـا  فيهـا ركاما ف ـرر ا
ــد مــن يشــا  اليصــرفد عــن مــن يشــا  يكــاد ســنا برقــد  ــرد فيصــين ب مــن ب
ــى  ــر   اللـ ــي ذلـــك لعبـ ــار إن فـ ــل الالنهـ ــار يقلـــن اهلل الليـ ــذهن با بصـ يـ

 (42ناس   : ا بصار 

 اار    قاا  املعحاار ن ا اادلب هااذه ان ااث  ظاااهرك تغاا دن اسحااح  اسرراليااث  – 1
سشد دك اال تعاة رعوا اجلحال  ةهااذا اس اا ة لاان اسحااح  تتاا افر  ااه ق اارامج ا

لات ا اسةالدك   اةاافث با خاي  لن لات شد د اس ة ك ةلحامج  ر  ا 
اس    مث  ا  امج لاجيث ا اسة ث ةهاا   ااحاا تغاا ن نخ اتااه املااات أة اساا   

 
 املرجل اسحا ع ا أمحد لحد اس هاا . (1ن 
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 .(1نأةمها لقار ةحيدمل  ه  لد ة ر 
ا احلاشيث  عن ان ث اسغرنث تش  با هذه اسظاااهرك   قم  خ سي  ر  تيه – 2

اسغ  يث ةاس    اع لايها اسحح  اسرراليث لير تحاادة ةرعوااا جحاات لظااي  
 اال تعاة  ة استايل جاااتمج ترمته لتض  ث أسعااااار تتحع لل تاك اةشا ك.

د بن ل لته   دؤةا اسممث  صي ث اال تعهام غاا  أن اسحااهال ل ااد راات ةالاا  – 3
لااا ه  خيتااااف: ليااار ياااد أن رااا  لااان رااا  تيه ة   ياااز  ضاااقان ل لاااث 
اال تعهام  قد ق سه تقاا ننمث  قاه  رالا(( مث  غ اا ن ترمااث املقاا  لااار 
أن  اقت ان ث اسغرنااث  قاا  لاان حمصاااث هااذا اساامار  اخلاااص  اسحااح   ألااا 

نة صاارفه اسشي  لي  ا فاسصي ث اال تعهاليث ل ااده ت تهاات ل ااد ق سااه تقاااا ن
 لن لن  شات(( ةه ا  عخذ اس ص  ا قار فيه لةت ة رارث.

أن اس   ه  حمصاث هذه اسظاااهرك اسغ  يااث املت ياااث ا جت اال اسحااح  ةلاان  - 4
ه ا فاسض   ا ن رقه(  ق   لار اسححاا اسررام  ةه   اار   غااا  خي ااف 

 . هاا (2ناأل صااا   أ صااا  لاان؟ ااااهر ان ااث ةرااذسك لااا تشاا  بسيااه استعا اا 
استق ااااي   سغاااان اسشااااي  لااااي  ا قااااد  ااااا  لغااااه نليايااااه ةترمهااااا دل ااااف 
أ صا ه د أ صااا  لاان؟ ةه ااا ال  حااتةي  املقاا  ةال  ت افااع لاال اسحاايا  اسقااام 

 سآل ث اسغرنث.
ا أن سعظااث ن ااحا ار(  غاارك ةرااذسك سعظااث دجحااالد ر ا ااث لاان اسحااح  لحااح قث 5

اااادلند نساتحقااااي ( اا  غاااا  أن بال أن ل لااااته  قااااد لاااار  سعظااااث  ااااح (3ن ا

 
 أمحد لحد اس هاا ا املرجل اسحا ع  (1ن
 تعح  ا ن ري   ا اجملاد اسياسر ا اسححر ا ي  أليب ليان ا اجلزت اسحا س .(2ن
 اسححر ا ي  اجلزت اسياسر .(3ن

This file was downloaded from QuranicThought.com



 24 

  ق  اسحح  تتح   عوا  راليث.
اليس عجلونك بالعـذاب اللـن يللـف اهلل العـد  الإن يومـا عنـد ا قال تقاا  ه

 ( . 45ن    ك احلي: ربك كولف سنة مما تعدالن
املقرة  أن دسند هاات لاار   صاا  ة عاات ملااا  حااتةحت لاان اسزلااان  ة استااايل  -1

ا اسا اااث اة اااحا يث  ةقاااد فااااسزلن اس حااا أ األ حااا  ةاألةقااال هااا  املحاااتةحت 
أصاااااا ا  سااااك راااا  تيه ة   يااااز  ألااااا اسشااااي  لااااي  ا فةااااد أتاااار  اعاااا  

 دخيافد ا املضا ة  ةن لح ر لقة ل.
أن لةياااس اساازلن ساايه ةالاادار ل ااد اهلل  - حةااار سآل ااه اسغرنااث-لاان اس اااا   -2

ةل د خما قاته  فاسحشر  صاا ق ن سااازلن لةيا ااار غاا  املةياااس اةهلاات ةلاان ه ااا 
 ااعيت ا ااتقجال املااا قب اسااذ ن  تحاادةن اسر اا ل صااار اهلل لايااه ة ااا  ا أن  
 رةا غض  اهلل اسذأ ت لاابده   ااه  ةلااار أ اااس  سااك يااد أن سعظاات نل ااد 
  ك( ال تقق اجل ا  ر ا ترمها ل لااته  د أأ با جاا ا  اهللد ةب ااا تقااق أن 

 لةياس اسزلن اةهلت خيتاف.
ي أسكنت من ذري ـي بـواد غيـر ذر  رن عنـد بي ـك ربنا إن ةا قال اهلل تقاا 

ــد  مـــن النـــان تهـــو  إلـــيهم  ــر  ربنـــا ليقيمـــوا الصـــال  فاجعـــل أفوـ المحـ
 (.39نب راهي :  الار قهم من ال مرات لعلهم يشكرالن

  ل  أن اسشي  لي  ا ترج  نغ   أ ن ة(  ة سه د  ا  سيه فيااه غاا لد  -1
 س ا اسممث اسعضار.لا دب ألا نلي ه  ر  تيه ة   يز  فةد ق

ب ا لا ةقع ا ل د ق سه تقاا نفاجقت أفااادك لاان اس اااس أاا أ بساايه ( أل  ر ااا  -2
أن سعظث دأفادكد جاتمج  غرك  ةهذا ألر لةص   فا  شااات اهلل هلاادد اس اااس 
ميقااار سغ هااا لغ تااه  ةه ااا يااد أن راا  تيه قااد أصاااا ا ترمتااه ب  قصاار 
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 ا اااناااادك املحاااا ب ر اااا جاااات لااان ليااات األفاااادك لاااار  قااا  اس ااااس  ةهااات أف
لحاس  ات اهلل ل ه ا ةغ ه قال:س  قااال أفااادك اس اااس  ستاازال  لايااه اسيهاا   

. سغاان لااي  ا ة   يااز (1نةاس صا د ةفا س ةاسرةم  ةسغ ه خص  ه املحا ب 
 ترماها لقرفث فجات املق  هغذا: داجقت  ا ا أفادك اس اس أ أ بسيه د.

 
 ( نا ظر تعح  ا ن ري  ل د هذه ان ث( 1ن
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 ـ خالصة القول  5
 

راااات ترماااااث هلااااا  ةااااااط اااااقعها ة ةااااااط ق أااااا  ةلااااان اس اااااا  أن احلرفياااااث أن   -أ
اسشد دك قد تاا  أ  اااس ص ةال لدلااه  ة اان ه ااا ألااام لقضاااث  ياات فيهااا با 
 شاقث األ ا ا ا اسا ث اة حا يث  ةسغن سيه لار لحاا املق  اسةرىل   

را   ةلاادم اةصاا ةهت لقا سث نغن االقماا ل ها لاان خاا ل ل لااامج اسمقااي  
 . بخل. …لار اسعصت استقحعت  ب وا امج ان امج ة دا اأا 

سةاااد ا تهااار لهاااد اجلهااا   اسعر  اااث ا هاااذا امليااادان ة استاااايل ال اااد لااان تااا افر  -ا
اهليااااامج اة ااا ليث املق ياااث  اسااادل ك اة ااا ليث ةتغايعهاااا فر ةاااار لااان املمماااب 

 ج  ك ا األ  ا   ةاسحاليب ا لا م اسةرىلن ساةيام مبراجقث هذه اسممامج امل
 رافث ةاسحدت  تاك اس  تتح   شي ة تداةهلا  ب اجل ه  .

ه ااااى ريااارك ا اسمماااامج ةريااارك ا اسد ا اااامج  اسااا  تةااا م  تصااا     قااا   -ج
األخ اااااات اسااااا ا  ك  اااااا  سغ  اااااا   لااااا  ةجااااا   لاةاااااث لعةااااا  ك  اااااب هاااااهالت 

 ذهلا ا هااذا  ناسدا  ب( ةأةساك ناملممب( ة استايل تذه  اجله   اس   ت 
 املةام  درد  فغت ا ةا  ال  ح ل ب ةاة لا حيدمل ا اس ا د انخر.

مل  اتااازم املممااا ن اسي لاااث امل هجياااث اسااا   مس هاااا أل عحاااه  ا ليااادان ترماااث  - 
 لقا  اسةرىلن اسغرإل ر ا أ اع ا.

 ةاهلل امل فع ملا فيه خ  اة  م ةاملحا ب.
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 " الملحق األول "
 

( الإنــد لقســم لــو تعلمــون 78فــال أقســم بمواقــع النجــو  )  اققااث اا  ك اس -1
 .(79ع يم )

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

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

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

(79) lo cusal Si supierais es un gran juramento 

 912ميالرا ص 
(74) ¡No! Juro por los ocasos de los astros 

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

 489خوان بيرنيت ص
الكل إنسان ألنمنـا   ا ر  في عنقــد النلري لد يو  القيامة       ك اة رات  -2

 (13ن ان ث   ك ابا يلقا  منشورا
(13) Hemos asignado a cada hombre su suerte*, y el día 

de la Resurrección le sacaremos una Escritura * que 
encontrará desenrollada: 

 339كورتيس ص
(13) A  todo  ser  humano  le  hemos  atado  su  destino  al  cuello 

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

 450ميالرا ص
(14) A todo hombre le hemos atado al cuello su suerte, y 

el día de la Resurrección le sacaremos un escrito 
abierto, 
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 239بيرنيت ص
الترر الجبا  تحسبها جامد  الهي تمر مر السحاب  نع    ك اس  ت  -3

  ( 90ن ان ث  اهلل الذ  أتقن كل شي  إند خبير بما تفعلون
(88) Verás pasar las montañas, que tu creías inmóviles, 

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

 499كورتيس ص
(90)  Y  veas  a  las  montañas,  que  creías  sólidas,  pasar  cómo  

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

 629ميالرا ص
(90) Verás a los montes- hoy los crees sólidos- andar a la 

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

 336بيرنيت ص 
ألم تر أن اهلل ينجي سحابا ثـم يؤلـف بينـد ثـم يجعلـد ركامـا     ك اس     -4

ف رر الود  يلري من خاللد الينن  من السما  من جبا  فيها من برد 
فيصــين بــد مــن يشــا  اليصــرفد عــن مــن يشــا  يكــاد ســنا برقــد يــذهن 
  با بصــار  يقلــن اهلل اليــل الالنهــار إن فــي ذلــك لعبــر   اللــى ا بصــار

  (42نان ث 
(43) No ves que Dios empuja las nubes y las agrupa y, 

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

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

 417،418كورتيس ص
 (42) ¿ Acaso no ves que Allah empuja las nubes y las 

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

  El fulgor de su relámpago casi los deja sin vista. 

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

 577ميالرا ص
(43)  ¿  No  has  visto que Dios impulsa las nubes, luego las 

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

 308بيرنيت ص
ربنا إنى أسكنت من ذري ى بواد غير ذر  رن عنـد بي ـك سور  إبراهيم  ا 5

ــيه ــور إلـ ــان تهـ ــن النـ ــد  مـ ــل أفوـ ــال  فاجعـ ــوا الصـ ــا ليقيمـ ــر  ربنـ م المحـ
 (39نان ث  الار قهم من ال مرات لعلهم يشكرالن

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

 314كورتيس ص

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

 410ميالرا ص

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

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

  217بيرنيت ص
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 الملحق الثاني 
 

 تضاا ن هااذا املاحااع  ااحقا لاان ترمااامج لقااا  اسةاارىلن اسغاارإل  ةقااد اخم ااا 
رىل يث لاان مخااه  اا   لاان اسةاارىلن اسغاارإل ةهاات: لي امج لن هذه اسممامج ىل امج ق

احلي ةاة رات ةاس    ةاس  ت ةاس اققث. ةهاات ان ااامج  عحااها اساا  ر األ ااتقا ث  ااا 
ا اسد ا اااث اس ةد اااث. ةقاااد  تح اهاااا قيااار  غااا ن سغااات ترماااث  ق هاااا ة ساااك لاااار 

 اس ح  استايل: 
يث ا ( : ترمث لحااد اساارمحن لحااا .  ااز بشاارا  اجل الااث اة اا ل1 ق  ن

 ب حا يا ن ا حيث( 
Comunidad Musulmána Sunita de  España 

 ( : ترمث لررز اس  ا املحا ب ا غر ا ث 2 ق  ن
Centro estudiantil musulmán 

 J . G Bravo( : ترمث خ ارب جرليا  را   3 ق  ن
Editorial  teorema, Colección  visión  libre Barcelona  
1983 

 رمث خ ان ا   ج ا( : ت4 ق  ن

J.B.Bergua  Ediciones ibericas (Madrid, 1995 Clasicós 
Bergua V . O . de la Puebla).                       

 ( : ترمث  يي ىت أة تير  د ال   ح  5 ق  ن
Eolitora de los amigos del círculo del bibliojilo S.A . 
(Bancelona 1980)  

 صا  ك لن  ا   شر     ( ترمث 6 ق  ن
Ediciones  Gaviota, Barcelona  1986 

 ( :ترمث صا  ك لن  ا  شر 7 ق  ن

This file was downloaded from QuranicThought.com



 32 

Alcobendas     Alba حادك   
 م 2000لد  د 

ــا   ــا ر  فــي عنقــد _ ســور  اإلســرا ل قــا  تعــالىل  الكــل إنســان ألنمن
 ( 13) اآلية رقم   النلري لد يو  القيامة ك ابا يلقا  منشورا 

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

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

 266ص 
 (2رقــم )

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

 بدالن رقم الصفحة
 (3رقــم )

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

 277ص 
 (4رقــم )

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

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

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

 بدالن رقم  فحة 

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

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

 191ص 
 (7رقــم )

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

 203ص 
ألـم تـر أن اهلل ينجـى سـحابا ثـم يؤلـف بينـد ـ سور  النور ل قا  تعالى 

ثم يجعلد ركاما ف رر الود  يلري من خاللـد الينـن  مـن السـما  مـن جبـا  
فيهــا مــن بــرد فيصــين بــد مــن يشــا  اليصــرفد عــن مــن يشــا  يكــاد ســنا برقــد 
 يذهن با بصار يقلن اهلل الليل الالنهار إن في ذلك لعبـر   اللـى ا بصـار

 (.42)اآلية رقم
 (1رقــم )

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

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

 329ص 
 (2رقــم )

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

 ن رقم الصفحة  بدال 

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

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

 354ص 
 (4رقــم )

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

 431ص
 (5رقــم )

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

 بدالن ترقيم 
 ( 6رقـم )

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

 259ص 

المـــا أرســـلنا مـــن قبلـــك مـــن رســـو  ال  نبـــي إ  إذا  ـ ســور  الحـــ  ل 
تمنى ألقى الشيطان في أمني ـد فينسـا اهلل مـا يلقـي الشـيطان ثـم يحكـم اهلل 

 ( 52) اآلية  آياتد الاهلل عليم حكيم 
 ( 1رقم )

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

 315 
 (  2رقــم )

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

 بدالن رقم الصفحة  
 ( ل3رقـم )

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

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

 337ص 
 ( ل 4)  رقـم

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

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

 415ص
 (5) رقـم

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

 ص بدالن ترقيم  
 (6رقـم )

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

 233ص 
 (7) رقـم

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

   245ص 

ــالى  ــا  تعـ ــل ل قـ ــور   النمـ ــي  سـ ــد  الهـ ــبها جامـ ــا  تحسـ ــرر الجبـ التـ
)   تمرُّمـر  السـحاب  ــنع اهلل الـذ  أتقــن كـل شــي  إنـد خبيــر بمـا تفعلــون 

 (   90اآلية رقم 

 (1رقـم )

(88) Y verás las montañas, que te parecen firmes, que 
pasarán raudas como las nubes. Tal es la obra de 
Dios, que ha dispuesto pprudentemente todas las 
cosas; porque Alah esta enterado de cuanto haceis. 

 355ص 
 ( 2رقـم )

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

 بدالن رقم الصفحة

 ( 3رقـم )

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

 388ص 

 ( 4رقـم )
لــم ت هــر هــذ  اآليــة الكريمــة فــي ال رجمــة الان هــت ســور  النمــل عنــد 

 ( .441حسن ترقيم ال رجمة )ص  77اآلية رقم 
 (5رقـم  )

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

 بدالن ترقيم  
 (6رقـم )

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

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

 282ص 

فال أقسم بمواقع النجو  الإند لقسم لـو سور  الواقعة ل قا  تعالى ل 
 (  79، 78) اآلي ان تعلمون ع يم

 (1رقـم )

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

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

 499ص 

 (2رقـم )

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

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

 بدالن رقم الصفحة  
 (3رقـم )

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

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

 554ص

 (4) رقـم

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

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

 (5) رقـم

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

This file was downloaded from QuranicThought.com



 40 

(75) )Y esto es  un  gran  juramento si  lo  sabíais). 

 بدالن ترقيم 

 (6رقـم )

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

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

 387 ص
 (7) رقـم

(74)  No juraré  por  las  puestas  de  las estrellas 

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

 403ص
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 41 

 مراجع البحث 

 : المراجع العربية  ولا أ
 رىلن اسغرإل  ةتعا   اس -أ
 ا   ت  دسحاا ليااان األ تعح  اسححر ا ي  :   د  اان    ااف اسشااه   ااعيب -1

 .م1993/  ه1413اسغت  اسقا يث ا   ةمج ا سح ان ا اس حقث االةا سقام 
املغتحث  ت  ن ري  اسدلشةااحلاف   اسعدات لام أيبسإل :  اسةرىلن اسقظي تعح -2

 .محد اسحان ا لغث املغرلثأاستجا  ث ا لص عر 
 .اسةر ف أ صا  لحد اهلل حم د  ن أمحد األ يبلغام اسةرىلن: ألاجلالل أل -3

 م. 1988 /ه1408ةا سقام  ا  اسغت  اسقا يث ا   ةمج ا سح ان ا اس حقث األ
ا  أجقعاار حم ااد  اان جر اار اس اا   يبأل  أ اسةاارىلن ىلجااالل اسحيااان لاان تعة اات  -4

 م. 1988 /ه1408 ا  اسعغر ا   ةمج ا سح ان لام 
 خرد ألراجل لر يث  -ا
   استعالت  ب احلضا امجد ا ممث ة ة هاسد ا أقامل املهدر اسدةيل -1

   م1998 نهاااااااار ا اسةاااااااااهرك ا    ياااااااا  حااااااااا يث ا جالقااااااااث األرايااااااااث اسد ا ااااااااامج اة
 .ةاسياسر( اسيا  انناجملاد
اسةاارىلن اسغاارإل با اسا ااامج  ا لااار   ا ااامج لاا ل ترمااامج لقااا  اا ةالت ااد ا فيه

 :املختاعث ةل ها
 قاااا   ا اجلاااا ه ةاسقااااد  اأ االخاااات   اسظاااااهر دأمحااااد شااااعيع اخل ياااا :  -أ

 .دىل امج اسةرىلن اسغرإل
 . داسةرىلن لقا   أمحد لحد اس هاا دلةا  امج  ب ترمامج -ا
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لااااااازاا  ااااااا  ك األ لقاااااااا     ا اااااااث لااااااا ل ترماااااااامجد أ . فاااااااا ة     ااااااااة  -ج
 د اسعر حيث

   اسيث( اسةرىلن  اة لقا   د ل ر رالت لحن ن  ا ث ل ل ترمامج .ي  - 
: ا لةاااااا   املقااااااال مج ا  حقااااااث أةا   . حم ااااااد لحااااااد املةصاااااا   جاااااااا اهلل -2

 .م لصر1997
 جنبية : ثانيا :ـ المراجع األ 

  Gran diccionario                           ا اسة اليه 1
enciclopedico durvan Bilbao ا (1977)  

 اسةرىلن اسغرإل  ا ترمامج لقا  2

1-  Abad Abderrahman,  El Corán   
    Comunidad    Muslumána   Sunita   de  España  _   Valencia    
     2000 

2-  Alba - Alcobendas  (Madrid  2000) 

3- Bergua, J.B.    
     Ediciones  Ibéricas   (Madrid  1990)   
4- Bravo  Joaquin,  García    
 Editorial  Teorema,  C.Visión  libre               
     Barcelona,  1983 

5-  Centro    Estudiantil   Musulmán,   Granada  (1999  ?) 

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

7-  De la Puebla – Vicente  Ortiz   
 Editora  de  los amigos …. (Barcelona  1980)   
8-  Ediciones Gaviota- Barcelona  1986   
9- Melara, Abdelghani   
 ا جم اااااااااااال املاااااااااااااك فهااااااااااااد س حالااااااااااااث املصااااااااااااحف اسشاااااااااااار ف ساقااااااااااااام 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 43 

 م.  1997/ه1417
 Kutubia – Granada  1994  –  Nureddun  –  1998   
10-  Vernet, Juan:  El  Corán 

 Juan José editor  1953  –  1991 . 
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