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 بســم ا للــه الرحمـن الرحــيم
 
 المقدمــة

 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد خامت األنبياء 

 واملرسلني وآله وصحبه أمجعني، أما بعد:
متواضذذذن عذذذط ءاألخعذذذاء العرتداذذذل ا الدمجذذذا  التااالنداذذذل فهذذذحبا  ذذذ  

ملعذا  الرتذرآا الميذرأء أهدمذه لنذدوة ءمرمجذل معذا  الرتذرآا الميذرأ: مرتذوأ للماضذ ، 
وختعذذيل للمسذذترتبلء الذذه ارتيمهذذا  مذذن امللذذ  فهذذد لعباعذذل املصذذح  ال ذذرا  

د هذذذو وهذذ22/11/1222هذذذ    22/11/1222باملدانذذل املنذذورة، ا المذذدة مذذط 
هسذذذمته    مرتدمذذذل وبالبذذذل مبا ذذذ  وخاوذذذلو املبحذذذ  األو : مذذذو   عذذذط  ر ذذذل 
الدمجل التااالندال ملعا  الرترآا الميرأ، واملبح  الثا : منذاج  لخخعذاء العرتداذل 
ا مرمجذذذا  مااالنداذذذل ملعذذذا  الرتذذذرآا الميذذذرأ، واملبحذذذ  الثالذذذ :  ليذذذل األخعذذذاء 

 رآا الميرأوالعرتدال ا مرمجا  مااالندال ملعا  الرت
هذذذحبا، وأسذذذأ  اهلل أا اميذذذوا هذذذحبا العمذذذل خالصذذذا لو هذذذه الميذذذرأ، وأا 
اوفرتنذذذا ةدمذذذل  تابذذذه العمذذذيا، واهلل مذذذط وراء الرتصذذذد، وهذذذو  سذذذبنا ونعذذذا الو يذذذل 

 وآخر دعوانا أا احلمد هلل رب العاملنيو
 

 الد تور/ عبد اهلل نومسوك                                         
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موجز عن حركة الترجمة التايالندية  :ولالمبحث األ
 لمعاني القرآن الكريم

 (1)نبذة عن اإلسالم والمسلمين في تايالند –أ 
 

 دخول اإلسالم إلى تايالند:
لرتذذذرا الثذذذا  ع ذذذر املذذذيالد  وهذذذد اختذذذحب ادخذذل االسذذذالم    مااالنذذذد ا 

 :طرارتني عرب مساره  ليها
 نداذل، وسذوا ل عنمذاا و اذراار ال  أو هجرا  مباشرة مط شذبه الرتذارة اه -1

 و نذذذذوب اة اذذذذرة العربيذذذذل وبعذذذذة اةذذذذ ر األندونيسذذذذيل و مبوداذذذذا، وا هذذذذ  هذذذذحبه
اهجذذذرا     املنذذذاطط الوسذذذعى وال ذذذماليل  يذذذ   انذذذ  مرتذذذن عاصذذذمتا  لميذذذه: 

  ا الوسلو ءسوخوما ء  ا ال ما ، وءأاوماااء 
                                                           

(مرتن  لميل مااالند ا  نوب شذره  هذارة آسذيا ا وسذل شذبه   اذرة اهنذد الصذينيل،  يذ  لذدها مذط ال ذما  1)
ار ء )بورما ءمني مار ء )بورما( وءالوسء، وءمالي ااء مط اةنوب، وءالوسء وء مبوداا ء مط ال رق، و ءمني م

 يلذذومد مربذذن، ومعذذد بالذذ  دولذذل ا هذذحبه املنعرتذذل مذذط  يذذ    819،115( مذذط البذذربو ومبلذذت مسذذا تها  ذذوا  
املسا ل بعذد  ندونيسذيا ومذني مذار )بورمذا(، وعاصذمتها ءبذانميوك ء وابلذت عذدد السذمياا  سذر اال صذاء الر ذ  

%، ونسبل املسلمني  وا  ,5 وا  مليوا نسمل معممها اعتنرتوا البوجال أ   26,،61،5,5م 2222عام 
م باسذا  لميذل ء 1192%، والباه  مط النصارى  والسيخ والربامهذل وريذمها، و انذ  مااالنذد معذر  هبذل عذام 12

م  بذذذر انرتذذذالب مسذذذل  هذذذام بذذذه 1192سذذذيام ء وهذذذد أطلذذذط اسذذذا ء مااالنذذذد ءعلذذذى  لميذذذل  ءسذذذيامء اعتبذذذارا مذذذط عذذذام 
ميني، و انذذ  نتيجذذل هذذحبا االنرتذذالب هيذذام ء امللمييذذل الدسذذتورال ء بذذالبالدو  موعذذل مذذط املذذدنيني والعسذذميراني السذذيا

واسا ء مااالندء اتميوا مط مرتععني األو : ءما ء ومعناهذا ا اللبذل التااالنداذل  األ ذرار،  مذا أا  لمذل  ءمذا ء 
ى ا معلذذط علذذى شذذعر هذذدأ اسذذمى ءالتذذا ء نذذ أ مذذط الصذذني منذذحب ألمذذ  عذذام     لميذذل سذذيام و   منذذاطط أخذذر 

بورما، والوس، والثا  ءالندء وه   لمل  جنلي ال مبعىن أرض، فيميوا معىن مااالند  هو أرض األ رار، ألهنا البلذد 
الو يذذد مبنعرتذذل  نذذوب شذذرق آسذذيا الذذه سذذلم  مذذط االسذذتعمار البذذري )انمذذر املسذذلموا ا مااالنذذد: برأاذذوا سذذاك 

 (5-8صمحل 
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 بأنذه والذحب  عذر  املد ال ا ذ  مذط  هذل اةنذوب املتذاخا ألرخبيذل املالاذو، -2
 اا ملترتى لخساطيل البحرال التجارال اله  اا اسيعر عليها التجار املسلموا 

الذدعاة    االسذالم،  مط هنود وعرب وفرس،  ما أنذه  ذاا مرمعذا خصذبا لن ذا 
االسذالم  بتااالنذد،  ال  ومن معدد اةنسذيا  الذه  انذ  ا الرتذدأ نذواة للو ذود

% مذذذط مسذذذلم  12 ذذذود ا  ذذذد أا مذذذا ال ارتذذذل عذذذط أا الواهذذذن املعاصذذذر هذذذحبا الو 
 مااالند انحدروا مط أصو  مالاوالو

 

 .عدد المسلمين في تايالند
ارتذذذذذذذذدر عذذذذذذذذدد املسذذذذذذذذلمني التااالنذذذذذذذذداني ا الوهذذذذذذذذ  احلاضذذذذذذذذر  ذذذذذذذذوا  

مليذذذذوا نسذذذذذمل،  انت ذذذذذروا ا كتلذذذذ  أ ذذذذذاء اململميذذذذذل، و ثلذذذذذوا   5،522،222
عذا ، و ذاال، وسذتو ، ونذاراميوا ، ف :أ ثرال ا الوالاا  اةنوبيذل السذملى وهذ 

وسذونميال، وأهليذذل ا ريمهذذا مذط الوالاذذا  اةنوبيذذل العليذا، والوالاذذا  الوسذذعى مبذذا 
فيهذذذذذذذا العاصذذذذذذذمل بانميوك،والوالاذذذذذذذا  ال رهيل،وال ذذذذذذذماليل ال ذذذذذذذرهيل، والوالاذذذذذذذا  

 ال ماليل، وا ل  املسلموا ا مااالند أ رب األهليا و
 .دنشاط الدعوة اإلسالمية في تايالن

اتمتذذذن املسذذذذلموا ا مااالنذذذد بميذذذذل مذذذذا اتمتذذذن بذذذذه ريذذذمها مذذذذط  رتذذذذوق 
و رال، سواء ا  ارسل عرتيذدما أو ا الرتيذام بالذدعوة  ليهذا، واهلذمط هذا جلذ  
الدسذذتور التااالنذذد  الذذحب  اذذن  علذذى أا لميذذل شذذة  احلراذذل التامذذل ا اختيذذار 

ة  ليذذه، مذذا    ذذ  أ  داذذط واعتناهذذه، واحلراذذل التامذذل ا  هامذذل شذذعاعر دانذذه والذذدعو 
 (1) جل  باألمط واالسترترار ا البالدو
                                                           

 .( 95) م مادة  1111(الدستور التااالند  لعام 1)
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وهذذذد ن ذذذع   هذذذود الذذذدعوة االسذذذالميل ا مااالنذذذد ن ذذذاطا  ملحو ذذذا ، 
 :ومط املماهر اله مد  على هحبه اةهود ما ال 

 ن اء املسا د واملدارس واملرا ذ  واةمعيذا  االسذالميل ا مجيذن  – 1
مسذذجد مرتذذام فيهذذا مجيذذن  9،222 ذذوا  أ ذذاء مااالنذذدو وهذذد بلذذت عذذدد املسذذا د 

الصذذلوا  وال ذذعاعر الدانيذذل، وبلذذت عذذدد املذذدارس واملعاهذذد االسذذالميل ا املرا ذذل 
مدرسل، مت بناء  ثم منها جبهود خاصل مط هبذل  9،822املةتلمل ما ا اد على 

 املسلمني، وبعهلها مبعاونل مط احلميومل عط طراط وزارة التعلياو
 بذذم ا مثرتيذذ  أبنذذاء املسذذلمني، ومعذذرامها   ومرتذذوم هذذحبه املذذدارس بذذدور

بذدانها، واالملذذام بثرتافذذا  العصذذر وعلومذذه، فهلذال  عذذط أا  ذذل مسذذجد ملحذذط بذذه 
فصو  دراسيل لتعليا الرترآا الميرأ واملبادئ االسذالميل لخطمذا ، وهنذاك  ليتذاا 
 سذذذالميتاا   ذذذدامها  ميوميذذذل، وهذذذ   ليذذذل الدراسذذذا  االسذذذالميل جبامعذذذل األمذذذم 

بوالاذل فعذذا ، وأخذرى أهليذل، وهذذ  الميليذل االسذالميل بوالاذذل  ذاالو أمذذا سذونميال 
اةمعيذذا  واملرا ذذذ  االسذذذالميل فهذذذ   ثذذذمة ومتنوعذذل، ومرتذذذوم بذذذدور مهذذذا ا  ذذذا  

 األن عل الدعوال االسالميل وسل اجملتمن البوج  والوبين ا هحبه البالدو
نني خاصذذل الرتذذوانني املتعلرتذذل ب ذذ وا املسذذلمنيو هنذذاك  موعذذل هذذوا – 2

ب ذذذ وا املسذذذلمني مت  هرارهذذذا مذذذط هبذذذل احلميومذذذل بعذذذد حمذذذاوال  و هذذذود مذذذط هبذذذل 
علمذذذذاء املسذذذذلمني وزعمذذذذاعها ومسذذذذمى هذذذذوانني  دارة امل سسذذذذا  االسذذذذالميل عذذذذام 

 :م، ومهلا هحبه الرتوانني,111
الرتذذذانوا اةذذذان ب ذذذ وا املسذذذا د، واذذذنما هذذذحبا الرتذذذانوا عمليذذذل  :أوال  

ي  ةاهنذذذذذا، و داذذذذذد مسذذذذذ وليل اللجذذذذذاا ا  هامذذذذذل املسذذذذذا د، ومسذذذذذجيلها، ومذذذذذأل
 و.االشرا  على ش وا املسجد و دارمه واحملافمل على  تلميامه ومنميحب متعلبامه
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 ذذذذذط  (1)الرتذذذذذانوا اةذذذذذان باختيذذذذذار الذذذذذرعي  األعلذذذذذى للمسذذذذذلمني بانيذذذذذا :
اتصموا بالعلا واالسترتامل و سط مصرا  األمذور، واذنما هذحبا الرتذانوا أعهلذاء 

 وا االسالميل، و ذحبل  أعهلذاء اللجذاا االسذالميل بالوالاذا  اللجنل املر  ال لل 
    .ا مجين املناطط، ولدد سلعاما ومس ولياما ا  دارة ش وا املسلمني

الرتذذانوا اةذذان بتعبيذذط أ ميذذام ال ذذراعل االسذذالميل ا الوالاذذا   :بالثذذا  
رتذانوا فعا ، و اال، ونذاراميوا ، وسذتو ، ومبو ذر هذحبا ال :اةنوبيل األربن وه 

لذذذذذذط للمسذذذذذذلمني ا هذذذذذذحبه الوالاذذذذذذا  معبيذذذذذذط األ ميذذذذذذام ال ذذذذذذرعيل ا األ ذذذذذذوا  
ال ةصيل واملماث، وان  هحبا الرتانوا على معيني ههلاة األ ميام ال رعيل  مط 

 .بني املسلمني ليتولوا مناصر الرتهلاة ا هحبه الوالاا 
الرتذذانوا اةذذان بتنمذذيا شذذ وا احلذذا، واذذن  هذذحبا الرتذذانوا علذذى  :رابعذذا  

الذذرعي  ) ذذوالران مذذوند ( ليميذذوا رعيسذذا  ر يذذا  لبعثذذل احلذذا، وهذذحبه البعثذذل معيذذني 
اتا سمرها و هامتها على نمرتذل الدولذل، ومهلذا علمذاء و داراذني وأطبذاء، ومهمتهذا 
ميسذذم أداء مناسذذ  احلذذا للمسذذلمني التااالنذذداني، ورعذذااتها صذذحيا و داراذذا منذذحب 

 سمرها  ىت عودماو
 اجملذذذاال   افذذذل، وااصذذذل ا الدبيذذذل  ثافذذذل العمذذذل االسذذذالم  ا   - 9

والتعليا، وا الدعوة واالرشذاد للمسذلمني ولبذم املسذلمني بءلرتذاء خعذر اةمعذل 
واحملاضرا  الدانيل، وامل ار ذل ا الندوا  االسالميل، و هامل الدورا  وامللترتيا  

                                                           

(واعلط عليه اسا ء وال ران موند ء وهو أعلى املناصر االسالميل ا مااالند، واتا معيينه برترار ملمي  1)
وجل  بعد أا اتا انتةابه مط هبل رؤساء اجملال  االسالميل بالوالاا ، وهحبا املنصر مو ود منحب زمط بعيد 

بالنسبل للمسلمني ا الداواا امللمي  واحلميومل، وان   ي   اا ارتوم  بءدارة ال  وا االسالميل و بداء امل ورة 
هحبا الرتانوا على أنه مست ار لخ ه ة احلميوميل فيما اتعلط بأمور االسالم واملسلمني، والرعي  احلا  هو ال يخ 

 مط ماراخ رؤساء املسلمني ا مااالندو ,1حممود ) ساواد( سوماالااساك، وهو الرعي  رها 
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اد ومواهذذذذن االندنذذذذ ، و عذذذذد (1)واملةيمذذذا ، و عذذذذداد الذذذذرباما االجاعيذذذذل والتلمازاذذذذل
الرتوافذل الدعواذل ا املواسذذا واملناسذبا ، و ذحبل  ا  ذذا  اةذدما  اال تماعيذذل 
واألعمذذذذا  اةماذذذذل، وا  ذذذذا  التذذذذألي  والدمجذذذذل، و صذذذذدار الصذذذذح  واجملذذذذال  
والن را  و نتا  األشرطل املسموعل واملرعيل وما شابه جل  مط الوساعل الدعواذل 

 احلداثلو 
ا واما للرتيام بالدعوة    االسالم مط و ميط الرتو   ا املناخ هنا مالع

خذذال  الوسذذاعل املةتلمذذل، ولذذي   ذذل موانذذن أو عرتبذذا ، ال مذذط  هذذا   ميوميذذل 
 وال مط أفرادو

  
نبـذة عن حركة الترجمة التايالنديـة لمعاني القرآن   -ب 

 .الكريم
  

  أهذذذذذذ  علذذذذذذى مرمجذذذذذذل مااالنداذذذذذذل ملعذذذذذذا  الرتذذذذذذرآا الميذذذذذذرأ هبذذذذذذل الرتذذذذذذرا 
م هامذ  1191و  مرمجل مااالنداذل وهمذ  عليهذا  هذر  ا عذام ، وأ(2)الع راط

 هبا مجعيل االصالأ ببانميوك، وه  عبارة عط مرمجل   ء عّا فرتلو
                                                           

سذذاعل، ا العاصذذمل  بذذانميوك واملنذذاطط  22جاعذذ   سذذالم  باللبذذل التااالنداذذل علذذى مذذدى (ابذذ  ا ا برنذذاما  1)
اجملذذذاورة هذذذا، وابذذذ  أ ثذذذر مذذذط أربعذذذني برنا ذذذا  جاعيذذذا  سذذذالميا عذذذط طراذذذط االجاعذذذا  ا العاصذذذمل بذذذانميوك ا أاذذذام 

ةمذذذي  واةمعذذذل األسذذذبوو، وااصذذذل السذذذب  واأل ذذذد،  مذذذا مو ذذذد بالبذذذل بذذذراما ملمازاذذذل  سذذذالميل مبذذذ  ا اذذذوم  ا
أسذذذبوعيا   عذذذرب الرتنذذذوا  التلمازاذذذل ا بذذذانميوك، وبذذذراما ملمازاذذذل  سذذذالميل أخذذذرى باللبذذذل املالاواذذذل مبذذذ  عذذذرب الرتنذذذوا  

 .التلمازال ا والاا  اةنوب

(ابذذدو أا الرتذذروا العوالذذل الذذه مذذذر  علذذى املسذذلمني وعلذذى الذذدعوة االسذذذالميل ا هذذحبه الذذبالد خاليذذل وامذذا مذذذط 2)
 املذل ملعذذا  الرتذذرآا الميذرأ بلبذذاما ، ألا مرمجذذل معذا  الرتذذرآا الميذرأ  مذذا هذذو معذرو  ليسذذ  باألمذذذر و ذود مرمجذذل  
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مث  هذذذر  مرمجذذذذل مااالنداذذذذل أخذذذذرى هذذذذام هبذذذذا  بذذذذراهيا هرا ذذذذ  املعذذذذرو  
باالسا التااالند  ءداراذ   لسذمىء سذوادء وأ اهذا ءبيذاا الرتذرآاء وهذ  أهذرب 

م و  اصذذدر 1189ا    الدمجذذل، صذذدر اةذذ ء األو  منهذذا عذذام    التمسذذم منهذذ
مذذذط سذذذورة النسذذذاء(، مث موهذذذ  صذذذدور  29منهذذذا سذذذوى أربعذذذل أ ذذذ اء )   ا اذذذل 

األ  اء الباهيل نتيجل املعارضل ال دادة اله وا هها مط بعة العلماء املسذلمني 
مرمجتذه، وأشذهرها ا مااالند بعد أا ا ت موا  ثما مط ا راء اةاطئذل وال ذاجة ا 

الرتو  بأا عيسى عليه السالم له أب، وا ت موا أا املد ا هد اعتمد ا مرمجته 
لآلاا  وممسمها على مرمجل حممد علذ  الالهذور  ملعذا  الرتذرآا باالجنلي اذل الذه 

م، ومتميذذذ  هذذذحبه الدمجذذذل أ  ءبيذذذاا الرتذذذرآاء 1116 هذذذر  طبعتهذذذا األو  عذذذام 
معولل ا احلاشيل متعلذط جبوانذر لبواذل وممسذمال، البراهيا هرا   بو ود شروأ 

وباال ذذذاال  علذذذى املصذذذادر مذذذط ا اذذذا  الرترآنيذذذل، واأل اداذذذ  النبواذذذل، و تذذذر 
العهد الرتدأ والعهد اةداد، وريم جل  مط مصادر اعتمذدها للتمسذم والدمجذل،  
  مذذذذا متميذذذذ  أاهلذذذذا بترتذذذذدأ هاعمذذذذل احلذذذذرو  العربيذذذذل والتااالنداذذذذل للموازنذذذذل بينهمذذذذا

  .ومحبايل هاعمل املصعلحا  الرترآنيل مرمبل على احلرو  التااالندال
و هذذر  ا هذذحبه المذذدة مرمجذذا  أخذذرى لذذبعة األ ذذ اء وبعذذة السذذور 
مذذط الرتذذرآا الميذذرأ، ومنهذذا علذذى سذذبيل املثذذا : مرمجذذل األسذذتاج /  ذذاا اومذذا  ذذو   

ر  عذام مط سورة الما ل    سورة الهلحى وأ اها ءممسم الرترآا الميذرأء صذد
م، ومرمجذذل األسذذتاج / نيبذذوا  ومامذذا  مذذط سذذورة الما ذذل    آخذذر سذذورة ,118

                                                                                                                                      

 سذذر -اهذذذني، وعلذذى الذذرريا مذذذط و ذذود عذذدد مذذذط العلمذذاء البذذارزاط ا هذذحبه المذذدة  ال أنذذذه   اترتذذدم أ ذذذد مذذنها 
 .   الرتيام هبحبا العمل اةليل -علم 
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م، و  منذذذل هذذذحبه 1162البرتذذذرة وأ اهذذذا ء ممسذذذم خذذذم ال ذذذرا ء صذذذدر  عذذذام 
 الدمجا  الرتبو  والحباوو مبا اهلمط برتاءها وانت ارها بني مجهور املسلمنيو

 باللبذذذذل م مرمجذذذذل  املذذذذل ملعذذذذا  الرتذذذذرآا الميذذذذرأ1165مث  هذذذذر  عذذذذام 
التااالنداذذذل هذذذام هبذذذا األسذذذتاج / مذذذواا سواناسذذذا  )  اعيذذذل بذذذط لذذذ ( املست ذذذار 
الذذذداين للمسذذذلمني املعذذذرو  بلرتذذذر شذذذيخ االسذذذالم بتااالنذذذد ) ذذذوالران مذذذوند ( 
سذذابرتا، ومنعذذّد أو  مرمجذذل مااالنداذذل  املذذل ملعذذا  الرتذذرآا الميذذرأ )أ  مرمجذذل بالبذذني 

تعما  اللبذذل التااالنداذذل وأسذذلوهبا ا مرمجذذل  ذذ ءا مذذط الرتذذرآا(، ومتميذذ   سذذط اسذذ
ا اا  والتمنط ا ممسمها، واةدار بالحب ر أا املل  التااالند  احلا  هد مذربو 
هحبا املد ا مببلت مط ماله اةان لعبن هذحبه الدمجذل وموزاعهذا علذى املسذلمني ا 

 أ اء البالدو
ءبيذذذاا م أصذذذدر األسذذذتاج /  بذذذراهيا هرا ذذذ  صذذذا ر 1161وا عذذذام 

الرتذذذرآاء مرمجذذذل بانيذذذل لذذذه وأ اهذذذا ءهذذذرآا  يذذذدء وهذذذ  مرمجذذذل  املذذذل ملعذذذا  الرتذذذرآا 
الميذذذذرأ، ومتميذذذذ  جبذذذذودة األسذذذذلوب ا الدمجذذذذل، وب ذذذذرأ مذذذذو   لميذذذذل سذذذذورة عنذذذذد 
افتتا ها والترتدأ ها،  مذا متميذ  بو ذود اال ذاال  علذى ا اذا  الذه هذا عالهذل 

االشارا  واالضافا  بني األهواس أبنذاء با اا  حمل الدمجل، واستعاا بالرموز و 
مرمجذذذل ا اذذذل أو ا هنااتهذذذا، وهذذذد شذذذاء اهلل أا اميت ذذذ  أهذذذل العلذذذا  راذذذ  هذذذحبه 
الدمجذذل، وأا اعرفذذوا املصذذادر الذذه نرتذذل عنهذذا، وهذذ  مصذذادر مرمجتذذه األو  ءبيذذاا 
الرترآا ء نمسذها،  مذا ا ت ذموا  أا ءبيذاا الرتذرآاء وءهذرآا  يذدء ا ذاا لميتذابني 

ما حممذذد علذذ  الالهذذور  امل ذذهور بتحرامذذه ملعذذا  الرتذذرآا الميذذرأ باالضذذافل وضذذعه
    أنه زعيا اةناأ الالهور  لخمحدال الرتاداانيلو
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م مرمجل أخرى ملعا  الرترآا 1161و هر  ا هحبه المدة أ  ا عام 
الميذذرأ باللبذذل التااالنداذذل هذذام هبذذا األسذذتاج /بر ذذ  سذذيام فذذاال، صذذدر منهذذا  ذذ آا 

   ل   ء  مخسل أ ذ اء مذط الرتذرآا مث موهمذ ، وهذ  مرمجذل كتصذرة  ذدا، ومناو 
 ومتمي  جبما  األسلوب ورهيه، و  أه  على أخعاء عرتدال ا هحبه الدمجلو

م مرمجذذل  املذذل ملعذذا  الرتذذرآا الميذذرأ هذذام هبذذا 1151مث  هذذر  ا عذذام 
 ا هذحبه األستاج / مرواا  عوا، وه  مرمجل كتصرة ومو  ة، ومط أهذدا  املذد 

الدمجل ملبيل رريبا  املبتدعني مط املسلمني ولبم املسلمني ا معرفل معا  الرترآا 
 الميرأ بءجياز، ولرتي  هحبه الدمجل هبوال  يدا  مط مجاهم املسلمني ا مااالندو

م  هذذذر  مرمجذذذل  املذذذل أخذذذرى ملعذذذا  الرتذذذرآا الميذذذرأ 1151وا عذذذام 
جيذذذ  اةامعذذذا  واملعاهذذد العربيذذذل بتااالنذذذد ا باللبذذل التااالنداذذذل أعذذذد ما مجعيذذل خر 

م، وأعيذد طبعهذا ون ذذرها 1112بالبذل  لذدا ، وصذدر منهذذا اجمللذد الثالذ  عذذام 
م مط هبل  من املل  فهد لعباعل املصح  ال را  باملدانل املنورة 1111عام 

 بعد مرا عتها ومصحي  أخعاعهاو
 ومط م ااا هحبه الدمجل ما ال :

 ثذذذر مذذذط شذذذة   ثلذذذوا اللجنذذذل الثرتافيذذذل للجمعيذذذل هذذذام بالدمجذذذل أ -1
وختذذذر  معممهذذذا ا اةامعذذذا  واملعاهذذذد االسذذذالميل باململميذذذل العربيذذذل السذذذعودال 

 ومجهورال مصر العربيلو   
اعتمد  اللجنل اله هام  بالدمجل على مصادر موبوهل ومعروفل  -2

وأضذذواء البيذذاا  بأصذذالتها ا  ذذا  التمسذذم،  تمسذذم ابذذط  ثذذم، وممسذذم الرتذذرط ،
 لل يخ حممد األمني ال نرتيع و



 

 

 

11 

ر حذذ  اللجنذذل هذذو  السذذل  ا ممسذذم آاذذا  األ ذذاء والصذذما   -9
 وريمها مط ههلااا العرتيدةو

أشار  اللجنل ا  ثم مط املواضن    التحرا  الماهر ا مرمجل  -2
  براهيا هرا   املنرتولل عط مرمجا  هاداانيلو

ألسذذلوب العلمذذ  السذذهل الذذحب  امهمذذه ويذذ   الدمجذذل باسذذتعما  ا -8
الرتذذراء  جبميذذن املسذذتواا ،  مذذا ويذذ    سذذط اسذذتعما  احلواشذذ  ا شذذرأ معذذا  

 ا ال المير ل وما اتعلط هباو 
والواهذذذن أا هذذذحبه الدمجذذذل مذذذا  هذذذر   ال بذذذدافن  جيذذذاد البذذذدال الصذذذا  

دمجذذذذذا  لدمجذذذذذل  بذذذذذراهيا هرا ذذذذذ  احملرفذذذذذل ملعذذذذذا  الرتذذذذذرآا الميذذذذذرأ واملنرتولذذذذذل عذذذذذط ال
الرتاداانيذذذل، وأرى أهنذذذا أفهلذذذل الدمجذذذا  التااالنداذذذل املو ذذذودة ا ا ا هذذذحبا البلذذذد 

 الناع و
م مرمجذذل مااالنداذذل لميتذذاب ءممهذذيا الرتذذرآاء ملوالنذذا 1116مث  هذذر  عذذام 

أي األعلى املودود ، واملد ا هو السيد / باا  ونا بط  اسط، صدر منها بالبل 
سورة الما ل    آخر سورة النساء، ون ذر ا ر ذر مط أو   :اجمللد األو  : لدا 
م، واجمللذذد الثذذا : مذذط أو  سذذورة املاعذذدة 1116هذذذ املوافذذط داسذذمرب عذذام ,121عذذام 

هذذذذذذ املوافذذذذذط نذذذذذوفمرب عذذذذذام 1215   آخذذذذذر سذذذذذورة التوبذذذذذل، ون ذذذذذر  ا ر ذذذذذر عذذذذذام 
مذذط أو  سذذورة اذذون     آخذر سذذورة بذذين  سذذراعيل، ون ذذر  :م، واجمللذد الثالذذ ,111

م،و تاب ءممهيا الرترآاء للمذودود  1111هذ املوافط أ توبر 1222ر ر عام  ا
أهذذرب    التمسذذم منذذه    الدمجذذل، وهذذد مذذر ا    عذذدة لبذذا  منهذذا االجنلي اذذل الذذه 
 اعتمد عليها املد ا، و  أه  على أخعاء عرتدال ا هحبه األ  اء الثالبل للدمجلو
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النداذذل ملعذذا  الرتذذرآا الميذذرأ هذذام هبذذا مث  هذذر  ا ا ونذذل األخذذمة مرمجذذل ماا
املدعو ال يخ زاط العابداط فند  مط علمذاء الرافهلذل ا مااالنذد، صذدر منهذا اةذ ء 

م ومناو  األ  اء اةمسل األو  مط الرتذرآا الميذرأ، واةذ ء الثذا  1111األو  عام 
للرتذرآا م ومناو  األ  اء اةمسل الثانيل، ومعد هذحبه أو  مرمجذل رافهلذيل 2222عام  

الميذذرأ ا مااالنذذد، وهذذد اعتمذذد املذذد ا ا مرمجتذذه هذذحبه علذذى ءممسذذم امليذذ ااء للسذذيد 
 حممد  سني طباطباع ، وهو مط أشهر التماسم عند الرافهللو
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تعريف بترجمات تايالندية لمعاني القرآن الكريم وقفت  –ج 
 .على أخطاء عقدية فيها

 
 .ترجمة "بيان القرآن" إلبراهيم قريشي  -1

 .بياا الرترآا  :اسم الترجمة
 بذذراهيا هرا ذذ  املعذذرو  باالسذذا التااالنذذد  ءداراذذ    :اســم المتــرجم

 . لسمىء ساوادء
ملرتذذذى العلذذذوم العصذذذرال واالسذذذالميل ا بذذذانميوك، ولذذذه  :ســـيرته اليلميـــة

ن ذذذا  ا  ذذذا  الدمجذذذل والتذذذألي ، و ذذذاا أو  عمذذذل ارتذذذوم بذذذه ا  ذذذا  الذذذدواا 
نذذذذد هذذذذو مرمجتذذذذه رسذذذذالل حملمذذذذد علذذذذ  الالهذذذذور  وا هذذذذا لخفميذذذذار الرتاداانيذذذذل بتااال

ءاالسالم داط الب رالء    اللبل التااالندال ا أواعل اةمسينيا ، وهام بءصدار 
 لذذل شذذهرال أ اهذذا ءاهذذدىء، وأ ذذاد االجنلي اذذل واألرداذذل والتااالنداذذل، أمذذا العربيذذل 

 فلا اميط متممينا منهاو 
 :ء على النحو التا صدر منها أربعل أ  ا :تاريخ النشر
مذذذط سذذذورة البرتذذذرة،  121مذذذط أو  سذذذورة الما ذذذل    آاذذذل  :اةذذذ ء األو 

 م دار الن ر: اهدى، بانميوكو1189ن ر عام 
مذذذذذط سذذذذورة البرتذذذذرة، ن ذذذذر عذذذذذام  282 – 122مذذذذط آاذذذذل  :اةذذذذ ء الثذذذذا 

 م دار الن ر: اهدى بانميوكو1182
مط سذورة آ   12مط سورة البرترة    آال  289مط آال  :اة ء الثال 

 م دار الن ر: اهدى، بانميوكو,118عمراا، ن ر عام 
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مذذذط سذذذورة  29سذذذورة آ  عمذذذراا     آاذذذل  ,1مذذذط آاذذذل  :اةذذذ ء الرابذذذن
 م دار الن ر: اهدى، بانميوكو1162النساء، ن ر عام 

ج ر املذد ا ا مرتدمتذه للجذ ء األو  مصذادر مرمجتذه، ومذط  :مصادرها
ومذذذط  (2)ومرمجذذذل حممذذذد علذذذ  الالهذذذور و (1)ضذذذمنها مرمجذذذل خوا ذذذل  مذذذا  الذذذداط

املعذذذرو  أا هذذذذامني الدمجتذذذذني مذذذط أشذذذذهر الدمجذذذذا  الرتاداانيذذذل الذذذذه انت ذذذذر  ا 
 -، وهد ا ت   أا املد ا  براهيا هرا   هذد اعتمذد ا معمذا مرمجتذه (9)العا 

علذذى مذذرمجه حممذذد علذذ  الالهذذور : ءبيذذاا الرتذذرآاء وءهذذرآا  - ا   اميذذط  لهذذا 
 .ءThe Religion of Islamء  (2)ى  تابه ءداط االسالمء يدء، وعل

هنذذا املذذد ا مذذنها أسذذتاجه حممذذد علذذ  الالهذذور  ا مرمجتذذه  :منهجهــا
وممسمه للرترآا الميرأ، فأمى بآراء شاجة وريم مألوفل عند مجاعل املسلمني  و  
عيسذى عليذه السذالم، و ذو  املالعميذل، واةذط، وال ذياطني، واةنذل والنذار، و ذو  

 .معج ا  األنبياء، و راما  األولياء، والرتهلاء والرتدر،  ما اأيت ممصيلها
وي   هحبه الدمجل جبودة األسلوب ألا املد ا خبذم ومذاهر  :أسلوبها

ا اللبذذذل التااالنداذذذل و ذذذحبل  االجنلي اذذذل، وهذذذد عذذذر   يذذذ  اسذذذتةدم الميلمذذذا  
 واألسالير الستمالل الرتراء    آراعه وأفميارهو

                                                           

 A running  Commentary of theا ء التمسم العصر  للرترآا الميرأ   (وه  مرمجل  جنلي ال وا ه1)

Holy Qur’an   هذ (و1965م ) 1125طبع   املل ا لندا عام 

 .هذ ( وطبع  عدة طبعا  ا  جنلدا1998م ) 1116(وه  مرمجل  جنلي ال  هر  العبعل األو  عام 2)

  /دار 69-,8ند البرب:عبد اهلل عباس الندو  ن (انمر: مرمجا  معا  الرترآا الميرأ ومعور فهمه ع9)
 المت و

 .(وهو  تاب ضةا ا عدة  لدا ، واعترب وبيرتل علميل لدعاة الرتاداانيل ا مجين أ اء العا 2)
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لرتذذذذذى املثرتمذذذذذوا مذذذذذط املسذذذذذلمني ا مااالنذذذذذد هذذذذذحبه الدمجذذذذذل م  :انتشـــــارها
باستحسذذذاا عمذذذيا وهبذذذو  عذذذام، ونذذذا  املذذذد ا  عذذذل طيبذذذل ا أوسذذذا  املثرتمذذذني 
بثرتافذذذذل عصذذذذرال مذذذذط أسذذذذامحبة اةامعذذذذا  وطالهبذذذذا،  ذذذذىت بعذذذذد ا ت ذذذذا   رامهذذذذا 
وأخعاعهذا  ألا هذحبا اال ت ذا  اميذاد اميذوا حمصذورا  بذني علمذاء املسذلمني دوا 

 ريمهاو
 .ترجمة " قرآن مجيد " إلبراهيم قريشي  - 2 

 ء هرآا  يذد ء  :اسم الترجمة
 براهيا هرا  ، املعرو  باالسا التااالند  ءدارا      :اسم المترجم

   لسمىء ساوادء صا ر ءبياا الرترآاء املحب ور سابرتا و
صدر منهذا اجمللذد األو  مذط أو  سذورة الما ذل    آخذر  :تاريخ النشر

م، واجمللذذذد الثذذذا  مذذذط 1161هذذذذ و اونيذذو 1951ا ربيذذذن األو   سذذورة الميهذذذ  
م، 11,2هذذ و داسذمرب 1912أو  سورة مرأ    آخر سذورة اةابيذل ا شذوا  

 1912واجمللد الثال  مذط أو  سذورة األ رتذا     آخذر سذورة النذاس ا شذوا  
هذذذذ و سذذذبتمرب 1229م، وأعيذذذد طبعهذذذا ا ج  احلجذذذل  11,2هذذذذ و داسذذذمرب  

 دوا أ  منرتي  أو مصحي وم ب1159
  احب ر املد ا مصذادره ا هذحبه الدمجذل، ولميذط ا ت ذ    :مصادرها

أنذذذه اعتمذذذد ا مرمجتذذذه هذذذحبه علذذذى مرمجذذذل حممذذذد علذذذ  الالهذذذور  املوسذذذومل بذذذذءهرآا 
( و  مميط مرمجته سذوى صذورة لخفميذار واملمذاهيا الرتاداانيذل   Holy Qur’an يدء )

 ط خال  مرمجته وممسمهواله بثها حممد عل  الالهور  م
هذذام املذذد ا ا هذذحبه الدمجذذل باالهتصذذار علذذى مرمجذذل ا اذذا   :منهجهــا

دوا شذذروأ أو ممسذذما  طوالذذل ا احلواشذذ   مذذا فعذذل ا ءبيذذاا الرتذذرآاء، وعلذذى 
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الذذرريا مذذط احلملذذل الذذه وا هتذذه خذذال  فذذدة طوالذذل وهذذ  مخسذذل ع ذذر عامذذا مرترابذذا  
يذذدء(  ال أنذذه برتذذ  علذذى رأاذذه األو  وفهمذذه )بذذني صذذدور ءبيذذاا الرتذذرآاء وءهذذرآا  

املنحذذذذذذر ، واسذذذذذذتعاا ا هذذذذذذحبه الدمجذذذذذذل بذذذذذذالرموز واالشذذذذذذارا  ا الترتذذذذذذدأ لميذذذذذذل 
سورة،وبصذذذذر  املعذذذذىن املذذذذراد مذذذذط ا اذذذذل    معذذذذىن آخذذذذر بءضذذذذافا  اهلذذذذعها بذذذذني 
األهواس أبنذاء مرمجذل ا اذل أو ا هنااتهذا، وجبانذر جلذ  ليذل الرتذارئ علذى آاذا  

، وهذو (1)ابذل بينهذا وبذني ا اذل الذه اتحذدث عنهذا أو ادمجهذاأخرى لي  هنذاك ر 
ا هحبه احملاوال  املرتنعل والتمنط ال اعد ا  خماء  رامه اذردد مذا أورده ا مرمجتذه 

 األو  ءبياا الرترآاءو
سبط أا ج ر  أا املد ا ر ل ماهر ا اللبل املذد ا منهذا  :أسلوبها

  يد وحمبوب لدى هارعهاو و ليها، لحبل  فءا أسلوب مرمجته أسلوب
انت ذذذذر  هذذذذحبه الدمجذذذذل انت ذذذذارا  واسذذذذعا  ا أوسذذذذا   :مــــدت انتشــــارها

املسذذلمني املثرتمذذني، وهذذد وزعذذ  علذذيها موزاعذذا   انيذذا  عذذط طراذذط شةصذذ ، وعلذذى 
 ال أا املد ا هد أعاد طبعها  (2)الرريا مط ا ت ا   رامها و أخعاعها ال نيعل

 مط ريم منرتي  أو مصحي و

                                                           

ُ مط سورة طه، وه  هوله معا : 6,(على سبيل املثا  عندما مر ا ا ال 1) َّٰت  ُِمنََُتۡرِيَُعۡدنُ َُجن 
نَۡهَُّٰٱََُتۡتَِها

َ
َّٰلَِكُُفِيَها َُُخَِِّٰلِينَُُرُ ۡۡل ََُُّٰمنَُجَزآءُ َُوَذ  [67]طه:  ٧٦ُتََزّك 

   انمذذ   عادمذذه مذذا ا  ذذد النعذذيا احلسذذ  ا ا اذذل وهذذا :  ا املذذراد مذذط اةذذ اء ملذذط م  ذذى هذذو: اةذذالن مذذط شذذهوا
ِيننَُٱوَُ:مط سذورة امل منذوا وهذ  هولذه معذا  2السوءومث استد  ببعة ا اا  لترتوال هحبا املعىن منها: ا ال  َُّل 

مُۡ ةُُِه  َكوَّٰ َّٰعِل ونَُُلِلز  واملتأمذل ا ا اتذني جيذد أا الذرابل بينهمذا مذط نا يذل اللمذ  فرتذل  [4]المؤمنون:  ٤َُف
 دوا املعىنو

(هام  مجعيل خرجي  اةامعا  واملعاهد العربيل بءصدار  تر ون را  وبيانا  ممهل  هحبا املد ا ا هحبه 2)
 .ليئل با راء الدخيلل على عرتيدة ا ملسلمنيالدمجل وريمها مط  تبه امل
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 .ة الشيخ / توان سوانا ساتترجم -3

 .مرمجل معا  الرترآا وممسمها  :اسم الترجمة
مذذواا سواناسذذا ، وا ذذه العذذري االسذذالم :   اعيذذل  اســم المتــرجم:

املست ذذار الذذداين للمسذذلمني املعذذرو  ب ذذيخ االسذذالم بتااالنذذد ) ذذوال  .ابذذط لذذ 
 ران موند (و

ـــة:  ل مبميذذذل املميرمذذذل فذذذدة ملرتذذذى العلذذذوم العربيذذذل واالسذذذالميســـيرته اليلمي
طوالل، مث عاد    مااالنذد وأسذ  مدرسذل  سذالميل واشذتبل مدرسذا  هبذا، مث عذني 

 مو1151ملنصر ءشيخ االسالمء ) والران موند (    أا موا عام 
طبع  هحبه الدمجل علذى نمرتذل امللذ  التااالنذد  احلذا   تاريخ النشر:

هرنذذا علذذى  12 تمذذا  مبذذرور ء بذذوم  بذذو ء ا سذذتل  لذذدا ، وهذذدم  لذذه ا اال
م، وهذذذد صذذذدر أمذذذره السذذذام  1165مذذذارس  16نذذذ و  الرتذذذرآا الميذذذرأ ا مذذذاراخ 

 بتوزاعها على املسلمنيو
ج ذذذر املذذذد ا ا مرتدمتذذذه أنذذذه اعتمذذذد علذذذى  تذذذابني  :مصـــادر ترجمتـــه

و المهذذا مذذط  تذذر  . اشذذيته المتو ذذا  االهيذذل :ممسذذم اةاللذذني، والثذذا  :أ ذذدمها
 هر اةل  ا العرتيدةواملتأخراط على محب

ج ر املد ا ا مرتدمته أنذه   اذرد االختصذار ا  :منهجه في الترجمة
الدمجذل  يذ  اصذذعر فهمهذا علذذى الرتذارئ، ولمينذه أراد مرمجذذل ممسذمال أ  مرمجذذل 
علذذذى شذذذميل ممسذذذم معتمذذذدا علذذذى  تذذذاب ممسذذذم اةاللذذذني و اشذذذيته: المتو ذذذا  

بذذل العربيذذل، والنحذذو، والصذذر ، واملعذذا ، االهيذذل، وباسذذتةدام العلذذوم املتنوعذذل  الل
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والبياا، والبدان، واملنعط، وأدب البح  واملنا رة، واملرتوال  الع ر، والتو يذد، 
وأصذذذذذو  المرتذذذذذه،  ذذذذذأدوا  ووسذذذذذاعل لمهذذذذذا ا اذذذذذا  الرترآنيذذذذذل ومرمجتهذذذذذا    اللبذذذذذل 
التااالنداذذذل، ومميلذذذ  املذذذد ا ا  ضذذذافل معليرتذذذا  زاعذذذدة ا املسذذذاعل واأل ميذذذام 

نبعل مط ا اا ، وهنا مذنها اةلذ  ا ممسذم آاذا  الصذما  مبعذا ملذنها املست
 مصادره اله اعتمد عليهاو

أسذذذذذلوب الدمجذذذذذل أسذذذذذلوب  يذذذذذد وفيذذذذذه نذذذذذوو مذذذذذط  :أســـــلور الترجمـــــة
 التعرتيدا  بسبر التمنط ال اعد ا ممسم ا اا  وموضيحهاو

لرتيذذذذ  هذذذحبه الدمجذذذل هبذذذوال  سذذذذنا مذذذط هبذذذل مجهذذذذور  :مـــدت انتشـــارها
ني، وانت ذذر  عذذط طراذذط التوزاذذن اجملذذا  للم سسذذا  واةمعيذذا  واملرا ذذ  املسذذلم

 االسالميل و حبل  املدارس واملعاهد واألشةان ا مجين أ اء البالدو
 ترجمة األستاذ / مروان  سمعون    -4
 .مرمجل مااالندبيل للرترآا الميرأ  :اسم الترجمة 

 .   عوامرواا  عوا وا ه التااالند  فينا :اسم المترجم
ملرتذذذى العلذذذوم االسذذذالميل ا فعذذذا ،  نذذذوب مااالنذذذد،  :ســـيرته اليلميـــة

واعمذذل  مامذذا وخعيبذذا وواعمذذا ا مسذذجد  مذذا  االسذذالم ببذذانميوك، وعهلذذوا ا 
اللجنذذل املر  اذذل لل ذذ وا االسذذالميلو جييذذد اةعابذذل والميتابذذل ا االسذذالميا ، ولذذه 

أ املعذذذذذىن، وطرافذذذذذل م لمذذذذذا  ومرتذذذذذاال   ثذذذذذمة متميذذذذذ  بسذذذذذهولل األسذذذذذلوب ووضذذذذذو 
 املوضووو 

م وأعيذذذد 1151طبعذذذ  هذذذحبه الدمجذذذل ا  لذذذداط عذذذام  :تـــاريخ النشـــر
م بذدوا أ  منرتذي ، والناشذر: دار الن ذر ءسذو فذونا سذا ياء 1115طبعها عام 
 بانميوكو 
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ج ذذذذر املذذذذد ا ا املرتدمذذذذل أنذذذذه اعتمذذذذد علذذذذى مرمجذذذذل  :مصــــادر الترجمــــة
ءفممنط الرمحطء أ  هداال الرمحط،  وه  مالاوال للرترآا الميرأ وا ها باملالاوال 

مط أشهر الدمجا  املالاوال املنت رة ا مالي اا وا  نوب مااالند،  ما استعمل 
ممسذذذم اةاللذذذني، و اشذذذيته: المتو ذذذا   :مرا ذذذن أخذذذرى مذذذط  تذذذر التمسذذذم مثذذذل

االهيذذذذل، وممسذذذذم اةذذذذازا، وممسذذذذم ابذذذذط  ثذذذذم، وفذذذذت  الرتذذذذدار، وممسذذذذم املراريذذذذ ، 
 الرترآا، وريرار الرترآا، و لما  الرترآا، ونور اال ساا )باملالاوال(ووممردا  

هنذذا املذذد ا مذذنها االختصذذار ا الدمجذذل، فلذذا  :منهجــه فــي الترجمـــة
اهلذذذذ  شذذذذيئا ريذذذذم مرمجذذذذل ا اذذذذا ، ال ا مرتد ذذذذه لميذذذذل سذذذذورة، وال ا معليرتذذذذه ا 

مذا أمميذط  احلواش ، وهد ج ر ا املرتدمل أنه  او  ا مرمجته االجياز واالختصار
خوفا مط معوالها، وأنه هصد مط هذحبا االختصذار أا امهمذه املبتذدعوا أو جيعلذوه 
بداال للتوسن ا فها معا  الرترآا الميرأ، وهنذا املذد ا مذنها اةلذ  ا مرمجذل 

 آاا  الصما  مبعا ملنها بعة املصادر اله اعتمد عليهاو
صذذار ا الدمجذذل التذذ م املذذد ا باحملافمذذل علذذى االخت :أســلور الترجمـــة

فجذذاء أسذذلوبه كتصذذرا ، وهذذد أدى اختصذذاره أ يانذذا     االخذذال  مبعذذىن  ثذذم مذذط 
 ا اا ، وال خيمى جل  على مط هرأها بتدبرو

لرتيذذ  هذذحبه الدمجذذل  هبذذاال  يذذدا مذذط املسذذلمني ألهنذذا  :مــدت انتشــارها
متمي  باالختصار وسذهولل األسذلوب، وأا املذد ا ر ذل معذرو  لذدى املسذلمني 

علمذذه وخربمذذه وخدمتذذه لاسذذالم واملسذذلمني، ومعذذد الدمجذذل الو يذذدة الذذه مبذذاو ا ب
 مجين مميتبا  املسلمني ا أ اء البالدو

 
 .ترجمة الشيخ زين العابدين فندي -5
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 مرمجل مااالندال للرترآا الميرأو :اسم الترجمة
 ال يخ زاط العابداط فند و :اسم المترجم
 رعيل ا اهنذد والبا سذتاا مث ا  اذراا، ملرتى العلوم ال :سيرته اليلمية

ولمذذل شذذهادة الليسذذان  ا السياسذذل مذذط  امعذذل رام خذذام هيذذانا ا بذذانميوك، 
 واعمل ا ا داعيل للرافهلل ا مااالندو

هذذذام مبرا عتهذذذا ال ذذيخ هاسذذذا عسذذذمير  )باسذذذا  المراجيــول للترجمـــة:
 Ulama League for Islamic Valueرابعل العلماء للحماظ على الرتيا االسالميل( ) 

Protection و) 
صدر منها    ا ا  لداا فرتل، اجمللذد األو  وا ذمل  تاريخ النشر: 

م، واجمللذذذذذد الثذذذذذا  وا ذذذذذمل 1111األ ذذذذذ اء اةمسذذذذذل األو ، صذذذذذدر ا أ تذذذذذوبر 
م، وستصذدر مباعذا ا الوهذ  2222األ  اء اةمسل الثانيذل، وصذدر ا أ تذوبر 

 شر ل دارالن رءسونا سياناء بانميوكو الرترار برتيل اجمللدا ، والناشر
ج ذذذذر املذذذذد ا ا مرتدمتذذذذه أنذذذذه   اعتمذذذذد  ال علذذذذى   مصــــادر الترجمــــة:

 تذذذذاب وا ذذذذد وهذذذذو: ممسذذذذم امليذذذذ اا: حملمذذذذد  سذذذذني طباطبذذذذاع ، ورأى أا هذذذذحبا 
الميتذذاب اميمذذ  لالعتمذذاد عليذذه ألنذذه موبذذوق لذذدى العلمذذاء ا العذذا  االسذذالم ، 

الرتذرآا، وال لتذا     نمذر أو اعتبذار أو  وارى أنذه موصذو  بالميمذا  ا ممسذم
  (1) موبيط أو مرتارنل بالميتر األخرى مط  تر التمسمو

هذذام املذذد ا بدمجذذل كتصذذرة لآلاذذا  بذذأا ةذذ   منهجــه فــي الترجمــة:
مذذدلو  ا اذذا   سذذر مذذا فهمذذه صذذا ر امليذذ اا مث نرتلذذه    اللبذذل التااالنداذذل، 

                                                           

 .ا املرتدمل  5انمر صمحل )1)
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 ممسذذذمه لآلاذذا  مث نرتلتذذذه    وا جلذذ  ارتو :ءةصذذذ  مذذا هصذذذده طباطبذذاع  ا
اللبل التااالندال، ألا مرتصوده هو مرتصود الرترآا، وهحبه الدمجل ليس   ال  رد 
نرتو  ملمهوم ا اا  الرترآنيل    اللبل التااالندال، فلي  فيها ممسم أو ما اتعلط 

 (1)به مط ممصيل معا  الرترآا ءو
سذذلوب التااالنذذد   ذذاو  املذذد ا اسذذتعما  األ أســلوبه فــي الترجمــة:

اةيذذد ا الدمجذذل ريذذم أا اختصذذاره ال ذذداد أدى    التعرتيذذد ا فهمهذذا ا  ثذذم 
 .مط األ ياا، وهحبا ما المسه  ل مط هرأها بتدبر

بذذذدأ  منت ذذذر هذذحبه الدمجذذذل ا أوسذذذا  املسذذذلمني ا مــدت انتشـــارها: 
 ذذ  الوهذ  احلاضذذر،  نذا مذذنها أهنذا مذذط مرمجذا  أهذذل السذنل واةماعذذل، و  اميت

 أهنا مط مرمجل الرافهلل  ال عدد هليل مط أهل العلاو
فهذذذذحبه هذذذذ  الدمجذذذذا  التااالنداذذذذل الذذذذه وهمذذذذ  علذذذذى األخعذذذذاء  :وبعذذذذد

العرتدال فيها، وهناك مرمجا  أخرى   أج رها هنا لميو    أعثر عليها أو لعدم 
 الوهذذو  علذذى األخعذذاء العرتداذذل فيهذذا، و ذذا جيذذدر ج ذذره أا املذذراد بالدمجذذل هنذذا ا
هحبا البح  هو الدمجل مبا فيها مط ممسم وموضي  وبياا، ألنه ما مط مرمجل  ال 

 وها ممسم أو موضي  أضافه صا بها ا احلواش   ال الرتليل  ما بيناو 
 
 
 
 

                                                           

 (املصدر السابط1)
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 المبحث الثاني : نماذج لألخطاء العقدية في الترجمات

 التايالندية لمعاني القرآن الكريم

 إللهياتفي اآليات التي تتعلق با -أ 
 أوال : في الصفات اإللهية

 . االستواء على اليرش1
 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة

أ  اسذذذذذتو  عنذذذذذد العذذذذذرن وهذذذذذو 
 السماء التاسعل

 ُُُۡسنننننَتَو َُّٰٱُث نننننم ََُعَ
 (82)األعرا  :  ۡلَعۡرِشُ ٱ

مذذذذذذذذذواا سواناسذذذذذذذذذا  
2/6,2 

1 

ُُ َُّٰۡسنننننَتوَُٱُث نننننمُ  أ  استو  على السلعل  ََُعَ
 (82)األعرا  :  ۡلَعۡرِشُ ٱ

  براهيا هرا  
 1/928هرآا  يد

أ  اسذذذذذتو  علذذذذذى األمذذذذذور فذذذذذوق 
 عرشه

 ُُُۡسنننننَتَو َُّٰٱُث نننننم ََُعَ
 (82)األعرا  :  ۡلَعۡرِشُ ٱ

 مرواا   عوا
1/21, 

أ  اسذذذتبد بذذذأمره و دارمذذذه ةميذذذن 
 األمور

 ُُُۡسنننننَتَو َُّٰٱُث نننننم ََُعَ
 (82)األعرا : ۡلَعۡرِشُ ٱ

ط العابذذذذذذذذذذذذذذذذداط زاذذذذذذذذذذذذذذذذ
 ,1/18فند 

أ  اسذذذذذتو  عنذذذذذد العذذذذذرن وهذذذذذو 
 السماء التاسعل

 ُُُۡسنننننَتَو َُّٰٱُث نننننم ََُعَ
 (9)اون  :  ۡلَعۡرِشُ ٱ

 مواا سواناسا 
9/121 

2 
ُُۡسنننننَتَو َُّٰٱُث نننننمُ  أ  استو  على السلعل  ََُعَ

 (9)اون  :  ۡلَعۡرِشُ ٱ

  براهيا هرا  
 1/221هرآا  يد
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 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة
ُُۡسنننننَتَو َُّٰٱُث نننننمُ  أ  استو  على عرشه ََُعَ

 (9)اون  :  ۡلَعۡرِشُ ٱ

 مرواا  عوا
1/912 

أ  اسذذذذذتو  عنذذذذذد العذذذذذرن وهذذذذذو 
 السماء التاسعل

 ُُُۡسنننننَتَو َُّٰٱُث نننننم ََُعَ
 (9اون  : ) ۡلَعۡرِشُ ٱ

 مواا  سواناسا 
9/111, 

9 
ُُۡسنننننَتَو َُّٰٱُث نننننمُ  أ  استو  على السلعل  ََُعَ

 (9)اون  :  ۡلَعۡرِشُ ٱ

  براهيا هرا  
 1/891هرآا  يد

ُُۡسنننننَتَو َُّٰٱُث نننننمُ  أ  أدار الميوا ََُعَ
 (9)اون  :  ۡلَعۡرِشُ ٱ

 مرواا  عوا
1/2,, 

أ  اسذذذذذتو  عنذذذذذد العذذذذذرن وهذذذذذو 
 السماء التاسعل

 ُُلننر ۡمَََّٰٰنُ ٱ ُۡلَعننۡرِشُٱََُعَ
 (8)طه : آال  ٥ُۡسَتَو َُّٰٱ

 مواا سواناسا 
2/1222 

2 
ُُلنننر ۡمَََّٰٰنُ ٱ أ  استو  على العرن ُۡلَعنننۡرِشُٱََُعَ

 (8)طه : آال  ٥ُۡسَتَو َُّٰٱ

 مرواا   عوا
2/621 

أ  استو  على السماء التاسعل 
 ا ها العرن

 ُُُۡسنننننَتَو َُّٰٱُث نننننم ََُعَ
 (81لمرهاا : )ا ۡلَعۡرِشُ ٱ

 مواا  سواناسا 
2/1,15 

ُُۡسنننننَتَو َُّٰٱُث نننننمُ  استرتر على العرن وهو السلعل  8 ََُعَ
 (81)المرهاا :  ۡلَعۡرِشُ ٱ

 براهيا هرا   
 2/5,6هرآا  يد

ُُۡسنننننَتَو َُّٰٱُث نننننمُ  أ  استرتر على عرن سلعته ََُعَ  مرواا   عوا
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 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة
 ,1,/2 (81)المرهاا :  ۡلَعۡرِشُ ٱ

أ  هصذذد    العذذرن ا السذذماء 
 التاسعل

 ُُُۡسنننننَتَو َُّٰٱُث نننننم ََُعَ
 (81)المرهاا :  ۡلَعۡرِشُ ٱ

 

 مواا  سواناسا 
8//1125 6 

)السذلعل  أ  استرتر على العرن
 لادارة( 

 ُُُۡسنننننَتَو َُّٰٱُث نننننم ََُعَ
 (2)السجدة :  ۡلَعۡرِشُ ٱ

  براهيا هرا  
 2/1222 هرآا  يد

6 
ُُۡسنننننَتَو َُّٰٱُث نننننمُ  أ  استو  على املل  ََُعَ

 (2)السجدة :  ۡلَعۡرِشُ ٱ

 مرواا  عوا
2/529 

مث هصذذذذد ليسذذذذتو  علذذذذى األمذذذذور 
 فوق العرن

 ُُُۡسنننننَتَو َُّٰٱُث نننننم ََُعَ
 (2)السجدة :  ۡرِشُ ۡلعَُٱ

 مواا سواناسا 
6/2225 

ُُۡسنننننَتَو َُّٰٱُث نننننمُ  استرتر على العرن أ  السلعل  , ََُعَ
 (2)السجدة :  ۡلَعۡرِشُ ٱ

  براهيا هرا  
 9/18,2هرآا  يد

 اليرش والكرسي -2
المترجم  نص اآلية األخطاء في الترجمة

 وترجمته
 الرقم

املذذذذذراد بذذذذذالعرن أمذذذذذر معنذذذذذو  أ  
ل الميرسذذذذ  ا هولذذذذه سذذذذلعته، مثذذذذ

 ١٥ُلَۡمِجيدُ ٱُۡلَعۡرِشُٱُذ و 
 (18)الربو :

  براهيا هرا  
 5 هرآا  يد
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المترجم  نص اآلية األخطاء في الترجمة
 وترجمته

 الرقم

ۡرِسننني  ُ ُوَِسننن َُمعذذذا :  ُك 
ََََّٰٰوَّٰتُِٱ ۡرَضُ ٱوَُُلس 

َ
 ُۡۡل

أ  علمذذذهو فذذذالعرن  (288)البرتذذذرة : 
والميرسذذ   المهذذا شذذعار لعممتذذه 

 و ربااعه

9/1,26-
وانمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  ,1,2

أاهلذذذا بيذذذاا الرتذذذرآا 
9/251 

ۡرِسني  ُ ُوَِس َُ ه أ  ملميه رسي نََََّٰٰوَّٰتُِٱُك  ُلس 
ۡرَضُ ٱوَُ

َ
 (288)البرترة:  ُۡۡل

 مواا سواناسا 
1/1,2 

1 
 رسذذذذذذذذذذيه أ  علمذذذذذذذذذذه وعممتذذذذذذذذذذذه 

 وهدرمه
َُ ۡرِسني  ُ ُوَِس نََََّٰٰوَّٰتُِٱُك  ُلس 
ۡرَضُ ٱوَُ

َ
 (288)البرترة:  ُۡۡل

  براهيا هرا  
 1,/1هرآا  يد

ۡرِسنيُ ُوَِس َُ  رسيه أ  سلعته وملميه نََََّٰٰوَّٰتُِٱُ ُ ك  ُلس 
ۡرَضُ ٱوَُ

َ
 (288)البرترة:  ُۡۡل

 مرواا  عوا
1/,1 

ۡرِسني  ُ ُوَِس َُ أ  علمه أو أمره نََََّٰٰوَّٰتُِٱُك  ُلس 
ۡرَضُ ٱوَُ

َ
 (288)البرترة:  ُۡۡل

زاذذذذذذذذذذذذذذط العابذذذذذذذذذذذذذذداط 
 1 1/22فند  

العذرن هذو السذماء اةاصذل وهذذ  
 التاسعل

َُُُۥَعۡرش  ُ َُوََكن  لَۡمآءُِٱََُعَ
 (,)هود:

 ا سواناسا موا
2/112 12 

ُُۥَعۡرش  ُ َُوََكنَُ عرشه أ  سلعته   لَۡمآءُِٱََُعَ
 (,)هود:

  براهيا هرا  
 1/251هرآا  يد
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المترجم  نص اآلية األخطاء في الترجمة
 وترجمته

 الرقم

ِينَُٱ أ  عرن ملميه وسلعته ُۡلَعنۡرَشُٱََُيِۡمل نونََُُّل 
 :ريافر(,)  

 مواا سواناسا 
8/219, 11 
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 اليلو والفوقية -3
 الرقم م وترجمتهالمترج نص اآلية األخطاء في الترجمة
نننمََُيَنننان ونَُ أ  فوهها ا سلعته وهدرمه ِننننَُرب ه  ُم 

 (82)النحل: نَۡوقِِهمُۡ

 مواا سواناسا 
9/1221 

نننمََُيَنننان ونَُ أ  هدرمه فوق هدرما 12 ِننننَُرب ه  ُم 
 (82)النحل: نَۡوقِِهمُۡ

  براهيا هرا  
 هرآا  يد 
1/818 

ِمنت م  أ  مال  السماء وسلعاهنا
َ
ننَُءأ نَمآءُِٱُِفُُم  ُلس 
ن
َ
ننمُ ََُيِۡسننَ ُُأ ۡرَضُٱُبِك 

َ
ُۡۡل

ننورُ ُِهَُُنَننذَِذا )امللذذ :  ١٦َُتم 
16) 

 مواا  سواناسا 
6/2819 

19 
ِمنت م أ  مدبر السماء ومدارها

َ
نَُءأ َمآءُِٱُِفُُم  نُلس 

َ
ُأ

مُ ََُيِۡسَ ُ ۡرَضُٱُبِك 
َ
ُنَنذَِذاُۡۡل

ورُ ُِهَُ  (16)املل :  ١٦َُتم 

  براهيا هرا   
 ا  يدهرآ
9/1622 

أ  أأمنذذذذذذذذذذذذتا عرتذذذذذذذذذذذذاب مذذذذذذذذذذذذط ا 
 السماء مط املالعميل

ِمنت م
َ
نَُءأ َمآءُِٱُِفُُم  نُلس 

َ
ُأ

مُ ََُيِۡسَ ُ ۡرَضُٱُبِك 
َ
ُنَنذَِذاُۡۡل

ورُ ُِهَُ  (16)املل : ١٦َُتم 

 مرواا  عوا
2/1181 19 

أنميذذذذذذذذذذذذر رفذذذذذذذذذذذذن املسذذذذذذذذذذذذي  ا  اهلل 
ومسذذذاء  بسذذذةرال هذذذل اهلل فذذذوق 

ُۡٱُقَاَلُُإِذ ُ نُّلل  َُُيَّٰعِيَسى ُإِن ِ
َتَون ِيننَكُ ننَكُُم   ُإَِلُ َُوَرانِع 

ابذذذذذذذذذذذذذراهيا هرا ذذذذذذذذذذذذذ    
بيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاا الرتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرآا  12 
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 الرقم م وترجمتهالمترج نص اآلية األخطاء في الترجمة
 9/626 (88عمراا: )آ  ؟السماء  ىت ارفن املسي  اليه

 المجيء واإلتيال -4
 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة

 أ   اء أمر رب 
 َُُلَۡملَننك ُٱوََُُرب ننَكُُوََجننآء
ا  (22)المجر :  ٢٢ُاَصف َُُّٗصف ّٗ

مذذذذذذذذواا سواناسذذذذذذذذا  
6/2682 18 

أ  اذذذأميها عرتذذذاب اهلل ا  لذذذل 
 مط البمام

ُ ۡونََُُهننن نننر  ُُٓيَنظ  نُإِّل 
َ
ُأ

مُ  تَِيه 
ۡ
ُ ٱُيَأ لَن ُ ُِفُُّلل  ِننَُُظ  ُم 
 (212)البرترة :  ۡلَغَماِمَُّٰٱ

 مواا سواناسا 
1/198 16 

أ  اذذذأميها عرتذذذاب اهلل ا  لذذذل 
 مط البمام

ُ ۡونََُُهننن نننر  ُُٓيَنظ  نُإِّل 
َ
ُأ

مُ  تَِيه 
ۡ
ُ ٱُيَأ لَن ُ ُِفُُّلل  ِننَُُظ  ُم 
 (212)البرترة :  ۡلَغَماِمَُّٰٱ

 مرواا   عوا
1/61 

16 

 أ  اأميها أمر اهلل وعرتابه
ُ ۡونََُُهننن نننر  ُُٓيَنظ  نُإِّل 

َ
ُأ

مُ  تَِيه 
ۡ
ُ ٱُيَأ لَن ُ ُِفُُّلل  ِننَُُظ  ُم 
 (212)البرترة :  ۡلَغَماِمَُّٰٱ

 زاط العابداط فند 
1/92 

 عرتاب رب أ  اأيت 
ُ ۡونََُُهننن نننر  ُُٓيَنظ  نُإِّل 

َ
ُأ

مُ  تَِيه 
ۡ
وُُۡلَۡمَلىئَِكن ُ ٱُتَأ

َ
ِ َُُأ

ۡ
ُيَنأ

 (185)األنعام :  َُرب َكُ

 مواا سواناسا 
1/692 
 

1, 
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 أ  اأيت عرتاب رب 
ُ ۡونََُُهننن نننر  ُُٓيَنظ  نُإِّل 

َ
ُأ

مُ  تَِيه 
ۡ
وُُۡلَۡمَلىئَِكن ُ ٱُتَأ

َ
ِ َُُأ

ۡ
ُيَنأ

 (185)األنعام:  َُرب َكُ

 عوامرواا   
1/251 
 

 الساق -5
 الرقم المترجم وترجمته اآلية نص األخطاء في الترجمة

أ  اذذذذوم امي ذذذذ  عذذذذط أعمذذذذا  
 الناس ب دمه وهوله

َُُُيَننۡوم َُعنننُي ۡكَشنن  
 (22)الرتلا :  َساقُ 

 مواا  سواناسا 
6/2828 

أ  اذوم امي ذذ  عذط اهلميذذل أو  15
 عط احلط

َُُُيَننۡوم َُعنننُي ۡكَشنن  
 (22)الرتلا : َساق

  براهيا هرا  
 هرآا  يد

2/1689 
ُُيَننۡومَُ (1)أ  اوم ا تد فيه األمر َُعنننُي ۡكَشنن  

 (22)الرتلا :    َساقُ 

 مرواا   عوا
2/1162 

                                                           

(ج ر ابط الرتيا رمحه اهلل اختال  الصحابل ا املراد بالساق ا هحبه ا ال، و يل رمحه اهلل    أا الساق صذمل 1)
ومحل ا اذل علذى ال ذدة ريذم صذحي ، واذرى  مط صما  اهلل مثل الو ه واليد وريممها، ومنميمه للتعميا والتمةيا،

فيرتذذو : هذل بيذنميا وبينذذه آاذل معرفونذذه …أا ممسذر هذحبه ا اذذل  ذدا  أي سذعيد اةذذدر  رضذ  اهلل عنذذه الذحب  فيذهء
هبا؟ فيرتولوا:الساق، فيمي   عذط سذاهه فيسذجد لذه  ذل مذ مط وابرتذى مذط  ذاا اسذجد مذط راذاء و علو)صذحي  

اختصذذار ال ذذيخ حممذذد بذذط املوصذذل   29تصذذر الصذذواعط املرسذذلل صذذمحل (و وانمذذر ك295,البةذذار  رهذذا احلذذدا  
  /مصرو
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 المحبة -6
 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة

أ  واهلل اذذذذذذذذذذذذذنعمها واثيذذذذذذذذذذذذذذبها، 
وهميحبا مر ا مجين ا اذا  الذه 

اهلل،  انمر مثال فيها  ج ر حمبل 
مذذذذط  168: عنذذذذد مرمجتذذذذه  اذذذذل 
مذذذذذط   ,،2سذذذذذورة البرتذذذذذرة وآاذذذذذل 
  19، 82سذذذذذذذورة التوبذذذذذذذل وآاذذذذذذذل 
مذذط  91مذذط سذذورة املاعذذدة وآاذذل 

 سورة آ  عمراا

َُٱو ُ ُُّلل  ِنننننننننننن   َُي 
ِرِينَُٱ ه  ط   (125)التوبل: ١٠٨لۡم 

 مواا سواناسا 
9/112 11 

 أ  فاا اهلل اعاهر الميافراط
 َُُٱُنَننننذِن َُُّلُُّلل  ِنننن   َُي 
َّٰفِرِينَُٱ  (92)آ  عمراا :  ۡلَك

 مواا سواناسا 
1/221 22 

 النفس -7
 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة

أ  معلذذذا مذذذا أخميذذذه مذذذط السذذذر 
 وال أعلا ما معلا

 َُُوَّلَُُٓنۡفِسنُِفَُُماَُتۡعلَم
ۡعلَننمُ 

َ
 َُنۡفِسننَك ُُِفَُُمنناُأ

 (116)املاعدة:

 سا  مواا سوانا
2/89, 

21 
أ  معلا ما ا نمس  وال أعلذا 

 ما ا هصدك 
 َُُوَّلَُُٓنۡفِسنُِفَُُماَُتۡعلَم

ۡعلَننمُ 
َ
 َُنۡفِسننَك ُُِفَُُمنناُأ

 (116)املاعدة:

 مرواا  عوا
1/292 
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 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة
 أ  ولحبر ا اهلل عرتابه

 
 ُم ر    ِ ُ ٱَُوي َحنننننننم  ُّلل 

 (25)آ  عمراا: ُۥ َنۡفَس ُ 

 مواا سواناس 
1/211 22 

 

مُ  حبر ا اهلل عرتابهأ  ول ر    ِ ُ ٱَُوي َحنننننننم  ُّلل 
 (92)آ  عمراا :  ُۥ َنۡفَس ُ 

 مواا سواناس 
1/222 29 

 ِِلَۡفِسنُۡصَطَنۡعت َكُٱوَُ  أ  واصعنعت  ألمر 
 (21)طه :

  براهيا هرا   
 هرآا  يد

2/,91 
22 

 الوجه -8
 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة

ُذ وَُرب َِكُُوَۡج ُ َُوَيۡبَقَُّٰ   أ  وابرتى رب
ۡكَرامُِٱوَُُۡۡلََلَّٰ ُِٱ   ٢٧ُۡۡلِ

 (,2)الرمحط : 

 مواا سواناسا 
6/2226 

28 
ُذ وَُرب ِننَكُُوَۡجنن ُ َُوَيننۡبَقَُُّٰ وابرتى جا  رب 

ۡكَرامُِٱوَُُۡۡلََلَّٰ ُِٱ   ٢٧ُۡۡلِ
 (,2)الرمحط : 

 مرواا  عوا
2/1252 

ءُ ُك  ُُ  ل ش ء هال   ال هو ُُك َُهالِننننََُشۡ ُإِّل 
 (55)الرتص : ۥ ُوَۡجَه ُ 

 مواا سواناسا 
2/1581 2, 
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 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة
 ذذذذذذذذل شذذذذذذذذ ء هالذذذذذذذذ   ال هذذذذذذذذو 

 )ولم  الرترآا  ال و هه (
ُ  ءُ ُك َُُهالِنننننك ََُُشۡ ُإِّل 

 (55)الرتص : ۥ ُوَۡجَه ُ 

  براهيا هرا   
 هرآا  يد

2/182 
ءُ ُك  ُ  ل ش ء هال   ال هو َُُهالِنننننك ََُُشۡ ُإِّل 

 (55 )الرتص  : ۥ ُوَۡجَه ُ 

 مرواا  عوا
2/,52 

 اليد -9
 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة

 ملا خلرت  برتدريت
ُُُقَاَل ذِبۡلِيس  َُمَنَعَكَُُماَُيى
ن
َ
دَُُأ ُُلَِمنناُتَۡسننج  َُخلَۡقننت 

 ُ  (,)ن:بَِيَدي 

 مواا سواناسا 
8/2121 

ملذذذا خلرتذذذ  بيذذذد  )أ  هذذذدريت(  ,2
  ()وهحبا وثيل اد  على ال ر 

ُُُقَاَل ذِبۡلِيس  َُمَنَعَكَُُماَُيى
ن
َ
دَُُأ ُُلَِمنناُتَۡسننج  َُخلَۡقننت 

 ُ  (8,)ن :  بَِيَدي 

 ابراهيا هرا  
 2/1122هرآا  يد

 ملا خلرت  برتدريت
ُُُقَاَل ذِبۡلِيس  َُمَنَعَكَُُماَُيى
ن
َ
دَُُأ ُُلَِمنناُتَۡسننج  َُخلَۡقننت 

 ُ  (8,)ن :  بَِيَدي 

 مرواا   عوا
2/112 

نو ُ ٱَُوقَالَتُِ هاد اهلل أ   نعام ُِٱُيَندُ ُۡۡلَه  ُّلل   ابراهيا هرا  
 25 ,1/28هرآا  يد
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 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة
 (62)املاعدة :  َمۡغل ولَ   ُ

 )آ ُۡۡلَننننۡ   ُٱُبَِيننننِد َُ برتدرم  اةم
 (26عمراا:

 مواا سواناسا 
1/21, 

)آ  عمذذراا :   ُۡۡلَننۡ   ُٱُبَِيننِد َُ برتدرم  اةم 21

26) 
  براهيا هرا   

 ,2/11هرآا  يد

)آ  عمذذراا :   ُۡۡلَننۡ   ُٱُبَِيننِد َُ برتدرم  اةم

26) 
 مرواا   عوا

1/1, 

  ا المهلل برتدرمه
ُ ۡ ُِٱُبَِيدُُِۡلَفۡضَ ُٱُإِنُ ُق ُّلل 

  ُيََشنننآء  َُُمننننُي ۡؤتِيننن ُِ
 (9,)آ  عمراا : 

 92 مواا  سواناسا 

  ا المهلل برتدرمه

ُ ۡ ُِٱُبَِيدُُِۡلَفۡضَ ُٱُإِنُ ُق ُّلل 
 ُيََشنننآء  َُُمننننُي ۡؤتِيننن ُِ

 (9,)آ  عمراا : 
 

 مرواا   عوا
1/125 92 

  ا عمل  هدرمنا
 َُو
َ
ن اُيََرۡوا ُُلَمُُۡأ

َ
َُخلَۡقَناُأ

م اُلَه  ِم  َُُٓعِملَۡتُُم  يِۡديَنا
َ
ُأ

ا نَۡعَّٰمّٗ
َ
 (1,)ا  :  ُأ

 مواا  سواناسا 
8/2222 

91 

 ذذذا عملذذذذ  أاذذذذدانا )فيذذذذه م ذذذذبيه 
وَُ لتيسم المها(

َ
ن اُيََرۡوا ُُلَمُُۡأ

َ
مَُخلَۡقَناُأ ُلَه    براهيا هرا   

 هرآا  يد
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 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة
ا ِم  َُُٓعِملَۡتُُم  يِۡديَنا

َ
ناُأ نَۡعَّٰمّٗ

َ
ُأ

  :  (1,)ا 
2/1252 

  ا خلرتناه برتدرمنا
َُو
َ
ن اُيََرۡوا ُُلَمُُۡأ

َ
مَُخلَۡقَناُأ ُلَه 

ا ِم  َُُٓعِملَۡتُُم  يِۡديَنا
َ
ناُأ نَۡعَّٰمّٗ

َ
ُأ

  :  (1,)ا 

 مرواا   عوا
2/551 

 برتدرمه
َُننََََّٰٰوَّٰت ُٱو ُ ُلس  َّٰننت  َُمۡطوِي 

ُبَِيِمينِ ُِ  (,6)ال مر :  ُۦ 
 مرواا   عوا

2/191 91 

اذذذذذذذذذذد اهلل أ  نصذذذذذذذذذذذرمه وهدرمذذذذذذذذذذذه 
 و نعامه 

 ُُِٱُيَد يِۡديِهۡمُ ُنَۡوَقُُّلل 
َ
  ُأ

 (12)المت  : 
 مواا  سواناسا 

6/2916 

ُِٱُيَدُ  اد اهلل أ  هدرمه 92 يِۡديِهۡمُ ُنَۡوَقُُّلل 
َ
 ُأ

 (12)المت  : 
  براهيا هرا   

 2/1259هرآا  يد
هذذذذذذذدرة اهلل فذذذذذذذوق أاذذذذذذذداها الذذذذذذذه 

 ابااعوا هبا
 ُُِٱُيَد يِۡديِهۡمُ ُنَۡوَقُُّلل 

َ
  ُأ

 (12)المت  :  
 مرواا   عوا 

2/1291 

 مل  الدنيا وا خرة ا هدرمه
َُ ِيٱُتََبَّٰنننَر ُبَِينننِد َُُِّل 
ۡلك ُٱ  (1)املل  :   لۡم 

 مواا سواناسا 
6/2821 

99 
 ملميه ا  رته

َُ ِيٱُتََبَّٰنننَر ُبَِينننِد َُُِّل 
ۡلك ُٱ  (1)املل  :   لۡم 

 مرواا   عوا
2/1121 
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 الكالم -11
 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة

أ    ذ  اهلل  جابذذه ليسذذتمن 
موسذذذى معذذذا  الميذذذالم النمسذذذ  

 فيه بدوا واسعل مط  ربال

َُٱَُوََك ننننم ُ ننننوُّلل  َُسَُّٰم 
ا  (162)النساء :  ١٦٤ُتَۡكلِيمّٗ

 مواا سواناسا 
2/229 92 

 
 

 في القضاء والقدر -12
 الرقم المترجم وترجمته األخطاء في الترجمة

ها :  ا اال اا بالرتهلاء والرتدر لي  له دليل مط الرتذرآا الميذرأ، 
و  اذذذذذحب ره البةذذذذذار  ا صذذذذذحيحه ا  تذذذذذاب اال ذذذذذاا، ولذذذذذي  ا 

أا اهلل خيلط اةم وال ر وخيلط عمل العاملنيو االسالم االعترتاد ب
 ا هذذحبا االعترتذذاد مذذط مذذ اعا املتذذأخراط مذذط املسذذلمني الذذحباط مذذأبروا 
بالملسمل المارسيل واجملوسيلو أما الرتذدر ا الرتذرآا فهذو عبذارة عذط 

 سنل اهلل  ونمامه ا هحبا الميواو

 بذذذذذذذذذذذذراهيا هرا ذذذذذذذذذذذذ    
/ 1بيذذذذذذذذذذاا الرتذذذذذذذذذذرآا 

مرتدمل صمحل ء ء 
وهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرآا  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد 

2/1222 

98 
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 في اآليات التي تتعلق بالنبوات -ب
 في المسيح عليه السالم وأمه مريم -1

 الرقم وترجمته المترجم نص اآلية األخطاء في الترجمة
ها :  ا عيسى عليه السالم له 
أب وهذذذذو اوسذذذذ  النجذذذذار ولذذذذه 
أشرتاء، وها :  ا االعترتذاد بذأا 
عيسذذى ولذذد مذذط ريذذم أب لذذذي  

ل  نذذذه مذذط عرتيذذدة املسذذلمني ، بذذ
أسذذذعورة مذذذط األسذذذاطم، ولذذذي  
لذذذذذه دليذذذذذل صذذذذذرا  مذذذذذط الرتذذذذذرآا، 
وهذذذذذحبه ا اذذذذذل مذذذذذط املت ذذذذذاهبا و 

حبا االعترتذاد كذال  وها :  ا هذ
ََُتِنندَُُنَلَنننُ لرتولذذه معذذا  :

ن تُِ ُِٱُلِس  َُولَننَُتۡبنِدي ّٗ ُُّلل 
ننن تََُُِتِنندَُ ُِٱُلِس  ََُتۡننوِيً ُُّلل 
٤٣ : (29)فاطر 

ُُُِقَالَۡت ََُُّٰرب  ن 
َ
ونُ ُأ ُيَك 

ُبََشد َُُيۡمَسۡسِنَُُولَمَُُۡوَلُدُِلُ
ُ ٱَُكَذَّٰلِكُُِقَاَلُ َُماََُيۡل قُ ُّلل 
اُقََضُىُإَِذاُيََشآء  ُ ۡمرّٗ

َ
َماُأ ُنَذِن 

ول ُ نُۥَلُ َُيق  ونُ ُ   َُفَيك 
٤٧  

 (,2)آ  عمراا : 

  براهيا هرا  
بيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاا الرتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرآا 

9/815-622 
 وانمر أاهلا

9/812-818 

96 

ا أنميذذر  ذذالم عيسذذى عليذذه السذذالم 
املهذذد واست ذذهد بمرتذذرا  مذذط  جنيذذل 

( م  ذدا أا ,2-26، 2/22لوها )
عامذذذذذذذذذذا  12عيسذذذذذذذذذى  ذذذذذذذذذذاا عمذذذذذذذذذره 

 ُُِفُُِل ننناَ ُٱَُوي َكل ِنننم
ُُلَۡمۡهننندُِٱ َُوِمننننََُُوَكۡهننن ّٗ
َّٰلِِحيَُٱ   ٤٦ُلص 

 (26)آ  عمراا : 

 براهيا هرا   بياا 
 الرترآا 

9/816-81, 9, 
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 الرقم وترجمته المترجم نص اآلية األخطاء في الترجمة
  ينحباك

أ  هذذذذالوا مسذذذذته عني : يذذذذ  نميلذذذذا 
 الصذذ  و ذذط  بذذار وجوو مذذط شذذأنه  

 92-,2شر و وها :  ا ا اا  
مط سذورة مذرأ متحذدث عذط عيسذى 

 عندما  اا  بما

 َُشنناَرۡت
َ
ُقَننال وا ُُإَِۡلۡنن ُِ ُنَأ
ُِفََُُكنََُُمننُن َكل ِمُ َُكۡيَ ُ

 (21)مرأ:  ٢٩َُصبِي ّٗاُلَۡمۡهدُِٱ

  براهيا هرا  
  12,/2هرآا  يد
 وانمر أاهلا

 عند مرتد ه للسورة

95 

 :  ا عيسى عليه السالم ارتو 
     على الصلير مث ا م 

مط سورة  82   ا ال 
 امل منوا، وه  هوله معا : 

م  ُ َُمۡرَيمَُُۡبنَُٱُوََجَعۡلَنا
 
ُۥَُٓوأ

َُُٓءايَ ُّٗ َما َُرۡبَوة ُُإَِلََُُّٰوَءاَوۡيَنَّٰه 
َرار َُُذاتُِ
وهو  ٥٠َُوَمعِيُ ُقَ

بحبل  اراد أا ادلل على أا 
ر عيسى عليه السالم صل
 (1)لمينه      على الصلير

َُُۡقَتۡلَنننناُإِن ننناَُوقَنننۡولِِهم
َُمۡرَيمَُُۡبنَُٱُِعيَسُُلَۡمِسيحَُٱ

وَلُ ُِٱُرَس  َُوَمناَُقَتل و  َُُوَماُّلل 
نب ِ ََُُوَلَِّٰكنَُصلَب و  ُ نۡمُ ُش  ُلَه 

  
 (,18)النساء: 

  براهيا هرا  
 1/226هرآا  يد 

91 

 22  براهيا هرا   ١٥٧ُيَقِيَن اَُقَتل و  َُُوَما أ       على الصلير

                                                           

(هحبه االشذارة موافرتذل الدعذاء الرتاداذانيني بذأا عيسذى عليذه السذالم فذر مذط الصذلر وهذا ر      ذمم مث مذا  1)
مذذط  ,18هبذذا، ولذذه هذذرب م ذذهور هنذذاك )انمذذر هذذرآا  يذذد حملمذذد علذذ  الالهذذور ، العبعذذل االجنلي اذذل عنذذد مرمجذذل ا اذذل 

 مط سورة امل منوا(و 82سورة النساء، وا ال 
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 الرقم وترجمته المترجم نص اآلية األخطاء في الترجمة
 2/529هرآا  يد  (,18)النساء:

ُ ٱُر َفَعن ُ ُبَ  أ  بل رفن هدره ودر تهو  ُإَِۡلۡن ُِ ُّلل 
 (185)النساء : 

  براهيا هرا  
 21 1/226هرآا  يد 

أنمير رفن املسي  جبسمه ورو ه 
   اهلل معذذذذذذذا ، وهذذذذذذذا : أ     
 يتذذذذذذذذذذذ  ورافذذذذذذذذذذذن در تذذذذذذذذذذذ     

 األعلى

ُۡٱُقَاَلُُإِذ ُ َُُيَّٰعِيَسُىُّلل  ُإِن ِ
َتَون ِيَكُ َكُُم  )آ   ُإَِلُ َُوَرانِع 

 (88عمراا : 
 

 

  براهيا هرا  
بيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاا الرتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرآا 

9/622-62, 
وانمذذذذذذذذذر هذذذذذذذذذرآا  يذذذذذذذذذد 

1/126 

22 

ارتو : أ  ما مط أ د مط أهل 
الميتذذذاب  ال واعترتذذذد هبذذذل مومذذذذه 
بذذأا عيسذذى عليذذه السذذالم مذذا  
مصذذذذذذذذذذذذذلوبا علذذذذذذذذذذذذذى الصذذذذذذذذذذذذذليرو 

 ذذذهد علذذذى جلذذذ  بمرتذذذرا  واست
مذذذط العهذذذد الرتذذذدأ، وهذذذ  سذذذمر 

 ، 21/29التثنيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل: 
 9/19وريالطيل: 

ِنُُِۡإَون ۡه ُُِم 
َ
ُۡلِكَتَّٰن ُِٱُأ

ُ َُقۡبنننَ ُُۦبِننن َُُِۡل نننۡؤِمَ ُ ُإِّل 
َُمۡوتِ ُِ  (181)النساء: ۦ 

  براهيا هرا   
 ,1/22هرآا  يد 

29 

أ  أا هذذحبا الرتذذرآا لذذه علذذا السذذاعل 
ين  سذراعيل )أ  العلا بانتهذاء نبذوة بذ

باملسذذي  عليذذذه السذذذالم(، واست ذذذهد 
علذذذذذذذى جلذذذذذذذ  بمرتذذذذذذذرا  مذذذذذذذط  جنيذذذذذذذل 

 22/1، ولوها: 21/99مىت:

ُ ُ  ناَع ُِلَعِۡلمُدُۥِإَون  ُل ِلس 
 (61)ال خر : 

 
 

 

  براهيا هرا  
هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرآا  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد 

2/1222 22 
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أنميذذذذذذذذر معجذذذذذذذذ ا  عيسذذذذذذذذى عليذذذذذذذذه 
السذذذذذذالم ا هذذذذذذحبه ا اذذذذذذل المير ذذذذذذل، 
فذذذذذذذد ا  لمذذذذذذذل ءآاذذذذذذذلء برسذذذذذذذالل أو 

 ذذذذ ، ومذذذذر ا  لمذذذذل ءأخلذذذذطء بذذذذذ و 
أمثذذل، ألنذذذه ال جيذذوز وصذذذ  أ ذذذد 
باةذذذذذذذذذذالط  ال اهللو وهذذذذذذذذذذا : املذذذذذذذذذذراد 
بء يذذاء امليذذ  وثيذذل  ذذاز ، مبعذذىن 
 ععذذذذذاعها  يذذذذذاة  داذذذذذدة، فذذذذذءهنا  
 ذانوا ميتذذني رو يذذا، و ذذحبل   بذذراء 
األعمذذذذى واألبذذذذرن لمذذذذل  ذذذذحبل  
معذذىن  ذذابال، فذذاألعمى أ  أعمذذى 
الرتلذذذذذذر، واألبذذذذذذرن أ  الذذذذذذحب    

  انذذذذه ألنذذذذه  ذذذذروأ، فهذذذذحبه  اثبذذذذ 
األمذذذذذذذذذذراض أمذذذذذذذذذذراض رو انيذذذذذذذذذذل ال 
 سذذذذذذذمانيل، وأا اهلل معذذذذذذذا  أنذذذذذذذ   
التذذذوراة واالجنيذذذل لعذذذال  األمذذذراض 

 الرو انيل ال اةسمانيلو
وهذذذا : املذذذراد مبذذذا مذذذأ لوا، أ  مبذذذا 
مبلبذذذذوا، واملذذذذراد مبذذذذا اذذذذدخروا أ  

 مط األعما  الصاحللو

ُوًّل ىءِيَ ُُبَِنُُٓإَِلََُُّٰورَس  ُإِۡسَر
ُ ن ِ
َ
مُقَدُُۡأ ِنُيَ  ُأَِبُِجۡئت ك  ُم 

مُۡ ب ِك  ُُٓر  ن ِ
َ
ۡخل نقُ ُأ

َ
نمُأ ُلَك 

ِنَُ ِيُِٱُم  َُكَهۡيُُلط  نۡ ُِٱُ ُِ َن ُلط 
خُ  نف 
َ
نونُ ُفِي ُُِنَأ َُطنۡ َ اَُفَيك 

ِ ُٱُبِذِۡذنُِ بۡرِئُ ُّلل 
 
ۡ َم َُٱَُوأ

َ
ُۡۡل

بۡنننَرَ ُٱوَُ
َ
ۡحُُِۡۡل

 
ُلَۡمنننۡوَ َُّٰٱَُوأ

ِ ُٱُبِذِۡذنُِ مُّلل  نَب ِنئ ك 
 
ُابَِمنَُوأ
ل ونَُ   

ۡ
ونََُُوَمناُتَأ ِخر  ُتَند 
ۡمُ ُِفُ  (21)آ  عمراا: ُب ي وتِك 

  براهيا هرا  
بيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاا الرتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرآا 

9/626-615 
وانمذذذذذر أاهلذذذذذا هذذذذذرآا 

 1/122 يد 

28 
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ر ذذ  الذذرأ  الرتاعذذل بذذأا السذذيدة 
مذذذذذذذذذرأ العذذذذذذذذذحبراء هذذذذذذذذذد م و ذذذذذذذذذ  
بيوسذذذذذ  النجذذذذذار، وهمذذذذذا أوالد 
ج ذذذذذور و نذذذذذاث، مذذذذذنها عيسذذذذذى 

ولذذذذه عليذذذذه السذذذذالم، والنمذذذذ  ا ه
َُيۡمَسۡسنننِنَُُولَنننمُُۡمعذذا :
 نم  املهل  ال املسترتبل بََشد ُ

ُُُِقَالَۡت ََُُّٰرب  ن 
َ
ونُ ُأ ُيَك 

ُبََشد َُُيۡمَسۡسِنَُُولَمَُُۡوَلُدُِلُ
 (,2:)آ  عمراا 

  براهيا هرا  
 بياا الرترآا

9/815-621 
26 

أنميذذذر الروااذذذا  الذذذه مذذذد  علذذذى 
أا هذذذحبا مذذذط  رامذذذا  األوليذذذاء، 

دليذذذل علذذذى  وهذذذا : لذذذي  هنذذذاك
أا الععام الحب  عندها  ذاء  
بذذذذه املالعميذذذذل مذذذذط السذذذذماء، و ا 
جلذذذذذذ  مذذذذذذط األسذذذذذذاطم أو مذذذذذذط 
األ اداذذذذذذ  املوضذذذذذذوعل، واملذذذذذذراد 
بالرزق هو الحب   اء بذه النذاس 
 وهذذا، ألا الميذذل مذذط عنذذد اهلل 

 معا و

َُعلَۡيَهنناَُ َخننَ ُُُك  َمننا
ُوََجنندَُُلِۡمۡحننَراَبُٱَُزَكرِي ننا
ا ُُِعنَدَها ََّٰمنۡرَيمُ ُقَناَلُُرِۡزقّٗ َُي

َُّٰ ن 
َ
وَُُقَالَۡتَُُهََّٰما ُُلَكُُِأ ُِمنُُۡه 

ِ ُٱُِعندُِ  (,9 )آ  عمراا : ّلل 

  براهيا هرا  
بيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاا الرتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرآا 

9/852-858 

2, 
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 ـ في ميجزات األنبياء وكرامات األولياء2
 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة

أنمير  لرتاء  براهيا عليه السذالم 
وج ذذذذذذذذر أا أعذذذذذذذذداءه  ا النذذذذذذذذار،

أعذذذذذدوا كععذذذذذا لذذذذذحبل ، ولميذذذذذط  
  ذذذذذذذمه اهلل وأجنذذذذذذذاه مذذذذذذذط هذذذذذذذحبا 
املةعذذذذلو واملذذذذراد با اذذذذل ف ذذذذل 
خعذذذذذذتها الذذذذذذه أعذذذذذذدوها حلذذذذذذرق 

  براهياو

 ُ َرا  وا
َ
اُۦبِنننن َُُِوأ َُكۡينننندّٗ

مُ  ۡخََسِنننينَُٱُنََجَعۡلنننَنَّٰه 
َ
ُۡۡل

٧٠ :(2,)األنبياء 

  براهيا هرا  
هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرآا  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد 

2/,,8-,56 
25 

املذذذراد هبذذذا اذذذرى أا دابذذذل األرض 
ر بعذذام لهلذذع   لميذذل سذذليماا 
ا عهذذذذذذذذذذذذده، واملذذذذذذذذذذذذراد بميلمذذذذذذذذذذذذل 
ءمنسأمهء أ  سلعته أو نموجهو 
واست ذذذهد علذذذى جلذذذ  بميتذذذاب 
العهذذذذذذد الرتذذذذذذدأ: امللذذذذذذوك األو ، 

 االصحاأ الثا  ع رو

ننا َُعلَۡينن ُُِقََضننۡيَناُنَلَم 
مَُُۡماُلَۡموَۡتُٱ ََُُّٰ ل ه  ُۦَُٓمۡوتِ ََُُِعَ

ُ ۡرِضُٱَُ ٓاب نن ُ ُإِّل 
َ
نن  ُُۡۡل   

ۡ
ُتَأ

تَ ُ 
َ
 (12)سبأ: ۥِمنَسأ

 
 
 

 

  براهيا هرا  
هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرآا  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد 

2/1225-
1221 21 

اذذذرى بذذذأا هذذذحبه ا اذذذل منبذذذ  بذذذأا 
ال ذذذذذذذذذعوب املسذذذذذذذذذيحيل بأوروبذذذذذذذذذا 
سذذذذذتنهة بعذذذذذد ختلذذذذذ  وسذذذذذيبدأ 
عصذذذذذذذذر المي ذذذذذذذذوفا  اةبرافيذذذذذذذذل 

 ُمَُۡوََتَۡسب اُه  ۡيَقاظّٗ
َ
مُُۡأ َُوه 

مُُۡر ق و د ُ ُۡۡلَِميُِٱَُذاَتَُُون َقل ِب ه 
َماِلُ ٱَُوَذاَتُ ِ َُوََكۡب ه مُلش 

  براهيا هرا  
 82 1/621هرآا  يد 
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 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة
واالسذذذذتعمار والثذذذذروة، وأا هذذذذحبه 
ال ذذذعوب سذذذتأل  ومذذذوى مربيذذذل 

 الميالب ا منازهاو

ُ ُُِذَِراَعۡي َُُِبَِّٰسطد  لۡوَِصيِدُ ٱب
 (15)الميه :

ها : لي  معىن ءورفعنا فذوهميا 
العذذذذذذذذذذذورء أا اهلل رفذذذذذذذذذذذن اةبذذذذذذذذذذذل 

ا ا فوهها، بذل املعذىن أهنذا  ذانو 
أسذمل اةبذل عنذد أخذحب امليثذاق، 
فاةبذذذذذل أطذذذذذو  وأعلذذذذذى مذذذذذنها، 
واذذرى أا الرتذذو  بذذأا اةبذذل رفذذن 

 فوهها هو  أسعور و

َُۡخننۡمنَاُِإَوذ
َ
مُُۡأ ُِميننََََّٰٰقك 
مُ َُوَرَفۡعَنا نورَُٱُنَۡوقَك   ُلط 
 (69)البرترة : 

  براهيا هرا  
بيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاا الرتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرآا 

1/152 
81 

أو   نتذذذذذذط  اةبذذذذذذل ورفذذذذذذن العذذذذذذور 
وا ا أسذذذذذذمل اةبذذذذذذل بذذذذذذأهنا  ذذذذذذان

ولذذذذذذي  املذذذذذذراد أا اةبذذذذذذل ارممذذذذذذن 
 فوهها  أنه  للو 

 ُُۡۡۡلََبننَ ُٱَُنَتۡقَننناُِإَوذ
مُۡ ن ن ُ ُنَۡوَقه 

َ
ل ن ُۥَكأ  ظ 

 (1,1)األعرا : 

 

  براهيا هرا  
 1/9,8هرآا  يد 

82 

اذذرى أا املرتصذذود هنذذا هذذو النذذ  
  هيذذذذل، واملذذذذراد بذذذذذ ءأمامذذذذه ماعذذذذل 

اهلل عذذذذذذامء أا رأى ا املنذذذذذذام أا 
أمامذذذه ماعذذذل عذذذام مث بعثذذذه واعذذذين 
هذذذحبا سذذذرتو  بذذذين  سذذذراعيل علذذذى 
اذذذذذذذذذذد اتنصذذذذذذذذذذر و ذذذذذذذذذذانوا  ذذذذذذذذذذ  

ُۡو
َ
ِيٱكَُُأ ََُُّٰمرُ َُّل  ُقَۡرَي  ََُُعَ
ََُُّٰخاوَِي ُ َُوِهَُ وِشنَهاََُعَ ر  ُع 
َُُّٰقَنناَلُ ن 
َ
ُ ٱَُهَّٰننِم ُُِۦي ننۡ ُُِأ ُّلل 
َماتَنن ُ َُمۡوتَِهننا َُُبۡعنندَُ

َ
ُ ٱُنَأ ُّلل 

ُقَناَلُُُۥ َبَعَثن ُ ُث نمُ ََُعمُ ُِما ئَ َُ

  براهيا هرا  
بيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاا الرتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرآا 

9/218-822 89 
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سيعرمه مدة ماعل سنل، مث أعيد 
اسذذترتالها، فمومذذه ا رؤاذذاه هذذو 
مذذو  بذذذين  سذذذراعيل ولذذذي  مومذذذا 
 رتيرتيذذذذذذذذذذا  مذذذذذذذذذذا زعذذذذذذذذذذا بعذذذذذذذذذذة 
املمسذذذذذذذذراط، ألا هذذذذذذذذحبا كذذذذذذذذال  
لسذذذنل اهلل، واملذذذراد بيذذذوم هنذذذا هذذذو 

ي  اليذذذذوم فذذذدة مذذذط المذذذذدا  ولذذذ
سذذذذاعل(و وج ذذذذر  22املعذذذذرو  )

احلمار اد  على أا   هيل نام 
ا احلرتذذل  ألنذذه مذذط أسذذرى بذذين 
 سذذذراعيل الذذذحباط  ذذذانوا ا ذذذتبلوا 

 ا احلرتلو
واملراد برتوله معا : ءآال للناسء 
أا هحبه ا ال عالمل للناس بذأا 
أورشذذذذليا اسذذذذتعاد  اسذذذذترتالها، 
واملراد برتوله: ءوانمر    العمام 

ها مث نميسذذذذذذذذذوها  يذذذذذذذذذ  نن ذذذذذذذذذ  
حلمذذاء أ  دعذذوا  بذذين  سذذراعيل 
وشذذذذذمياواها ا جلذذذذذ  الوهذذذذذ ، 
ف ذذذذذذذبه م ذذذذذذذتي  بذذذذذذذين  سذذذذذذذراعيل 

ُيَۡوًماََُلِۡثت ُُقَاَلََُُلِۡثَتُ َُ مُۡ
وُۡ
َ
ُبَنن ُقَنناَلُُيَننۡوم ُ َُبۡعننَ ُُأ

ِۡثَتُ رُۡٱنَََُُعمُ ُِما ئَ ََُُل  ُإَِلَُُّٰنظ 
ابِننَكَُُطَعاِمننَكُ ُلَننمَُُۡوََشَ
نٱوَُُيَتََسن ۡ ُ  ُِِحَنارِ َُُإَِلَُُّٰرُۡنظ 

ُل ِلن نناِ ُ َُءايَنن َُُّٗوِِلَۡجَعلَننَكُ
رُۡٱوَُ َُكۡينَ ُُۡلعَِظنامُِٱُإَِلُُنظ 

ننَها ننوَهاُث ننمُ ُن نِِش  ُنَۡكس 
ا ُ  (281)البرترة :  ََلۡمّٗ
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 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة
بالعمذذذذام  يذذذذ  مجعهذذذذذا اهلل ا 
األخذذذذذذذذذذذذم ا بلذذذذذذذذذذذذدها الرتذذذذذذذذذذذذدأ 
)أورشذذذليا( وأعذذذادوا بناءهذذذا مذذذط 

  دادو
 في الجن والشياطين -3

 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة
أا املذراد بذاةط هنذا البربذاء  اذرى

الذذذذذحباط لرتذذذذذيها النذذذذذ  صذذذذذلى اهلل 
عليذذذذه وسذذذذلا ا أمذذذذا ط كتلمذذذذل 
واملذراد ا هذحبه ا اذذل هذا اليهذذود 

 مط نصيبني

 ُُُِۡٓإَوذ ۡفَنا اُإَِۡلَۡكََُُصَ َُنَفنرّٗ
ِننننَُ نننن ُِٱُم  ُيَۡسنننَتِمع ونَُُۡۡلِ

ۡرَءانَُٱ  (21)األ رتا  :  ۡلق 

  براهيا هرا  
هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرآا  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد 

ا  9/1282
 ل السورةمرتدم

82 

اذذرى أا املذذراد بذذاةط هنذذا طاعمذذل 
مط النصارى، وعلط على جلذ  
برتولذذه:  ا النذذ  صذذلى اهلل عليذذه 
وسذذذذذذلا أرسذذذذذذل    الب ذذذذذذر فمذذذذذذا 

 شأا اةط ا جل ؟

 ُ ۡ وِحَُُق
 
ن  ُ ُإَِلُ ُأ

َ
ُۡسَتَم َُٱُأ

ِنََُُنَفرُد ن ُِٱُم   (1اةط : ) ُۡۡلِ

  براهيا هرا  
 هرآا  يد

9/16,9-
دمذذذذذذل ا مرت 16,8
 السورة

88 

اةط هو شرار الناس 
 وعمالؤها

  ُ  ن
َ
ِننَُُرَِجنالُدََُكنَُُۥَوأ ُم 

نِسُٱ ِنَُُبِرَِجالُ َُيع وذ ونَُُۡۡلِ ُم 
ن ُِٱ  (6)اةط:   ُۡۡلِ

  براهيا هرا  
 هرآا  يد

9/16,9-
ا مرتدمل  16,8

86 
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 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة
 السورة

 
 

مَُُۡوَيۡومَُ اةط، أ  شرار الناس نه  ناََُيۡش   ََُجِيعّٗ
ننن ََّٰمۡعَشَ نننن ُِٱَُي ُقَننندُُِۡۡلِ

ت مٱ ِننَُُۡسَتۡكََثۡ ننِسُ ٱُم    ۡۡلِ
 (125)األنعام:

  براهيا هرا  
 ,1/91هرآا  يد 

8, 

ََّٰمۡعَشَُ اةط، أ  شرار الناس ن ُِٱَُي ننِسُٱوَُُۡۡلِ ُۡۡلِ
 :(192)األنعام 

  براهيا هرا  
 85 1/915هرآا  يد

ننۡيَََّٰٰنُ ٱَُوقَنناَلُ اةط، أ  شرار الناس نناُلش  ُلَم 
ۡمرُ ٱُق ِضَُ

َ
 (22) براهيا :  ُۡۡل

  براهيا هرا  
 81 1/862هرآا  يد

أو   ال ذذذذياطني ا هذذذذحبه ا اذذذذل، 
وها :  ا املراد بحبل  األ انر 
أو شذذذذذذرار النذذذذذذاس ألا شذذذذذذياطني 
اةذذذذط ال  ميذذذذط أا معمذذذذل هذذذذحبه 

 األعما و

َُننَََِّٰٰطيُِٱَُوِمننن َُمنننُلش 
ننونَُ َُوَيۡعَمل ننونَُُۥَلُ َُيغ وص 
ُ َّٰلِننننَك ُُ  ونََُُعَمنننن ّٗ  َُذ

 (52)األنبياء:

 

  براهيا هرا  
 هرآا  يد

2/1922 62 

أو   ال ذذذذياطني ا هذذذذحبه ا اذذذذل، 
وها :  ا املراد بحبل  األ انر 
أو شذذذذذذرار النذذذذذذاس ألا شذذذذذذياطني 

َُن ُِٱَُوِمن َُيۡعَم  َُُمنُۡۡلِ
َُرب ِ ُُِبِذِۡذنُُِيََديۡ َُُِبۡيَُ َُوَمنُۦ 

  براهيا هرا  
 61 هرآا  يد
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اةذذذذط ال  ميذذذذط أا معمذذذذل هذذذذحبه 

 األعما و
ۡمرِنَاَُعنُُۡمُِۡمۡنهُ ُيَزِغُۡ

َ
ُن ِمۡق ُ ُأ

عِ ُِٱَُعَمابُُِِمنُۡ ١٢ُُلس 
ُِمنُيََشآءُ َُماُۥَلُ َُيۡعَمل ونَُ
َحَّٰرِيَ ُ ُوَِجَفانُ َُوتََََّٰٰثِيَ ُُم 

ور ُُۡۡلََوابُِٱكَُ د 
َُوق 

 ُ اِسَََّٰٰت   (19-12)سبأ: ر 
أو   ال ذذذذياطني ا هذذذذحبه ا اذذذذل، 

ر وهذذا   ا املذذراد بذذحبل  األ انذذ
أو شذذذذرار النذذذذاس  ألا شذذذذياطني 
اةذذذذط ال  ميذذذذط أا معمذذذذل هذذذذحبه 

 األعما و

 َُننَََِّٰٰطيَُٱو َُبن ننآء ُُك  ُُلش 
ُ  (,9)ن:  ٣٧ُوََغو ا  

 
 

 

  براهيا هرا  
هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرآا  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد   

2/1118 62 

هذذذذذذذذذذذذا : ال  ميذذذذذذذذذذذذط أا اميذذذذذذذذذذذذوا 
املرتصذذذذذذذذذذذذذود بذذذذذذذذذذذذذحبل  اسذذذذذذذذذذذذذداق 
ال ذذذذذذذياطني  ذذذذذذذن الذذذذذذذو   مذذذذذذذط 
 السماء، و منا املذراد هنذا العنذر ا 
والميهنذذذذذل هذذذذذا الذذذذذحباط اسذذذذذدهوا 

 السمن

ُك  ُُِِمننننُوََمفِۡظَنََّٰهنننا
١٧ُُُر ِجيمُ َُشۡيَََّٰٰنُ  َُمننُُِإِّل 

َقُٱ َ ََ ننۡم َُٱُۡسنن ۡتَبَعنن ُ ُلس 
َ
ُۥنَأ

بِنننننيُدُِشنننننَهابُد   ١٨ُم 
 (15-,1)احلجر:

  براهيا هرا  
 هرآا  يد

، وأاهلذذذذذذذذذذذذذا 1/8,1
2/1922 69 

هذذذذذا : ال ذذذذذيعاا صذذذذذمل لل ذذذذذرو 
اهلل وهذد ببذ  أا الرسذو  صذذلى 

َمنننا َزل ه 
َ
نننۡيَََّٰٰنُ ٱُنَأ ُلش   ا   براهيا هر 

 62 هرآا  يد
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عليذذه وسذذلا  ذذاا اسذذم  سذذارق 
أي هراذذرة شذذيعانا،  مذذا اسذذمى 
بذذه الميلذذذر األسذذذود، وببذذذ  أنذذذه 
صذذذذذذذلى اهلل عليذذذذذذذذه وسذذذذذذذلا أمذذذذذذذذر 
أصذذذذحابه بتبعيذذذذذل االنذذذذاء خوفذذذذذا 
مذذذذذذذذط دخذذذذذذذذو  ال ذذذذذذذذيعاا فيذذذذذذذذه، 
فال يعاا هنا لذي   ال  ربومذل 

 مط اةرابياو

 115-,1/11 (96)البرترة :  َعۡنَها
 
 
 
 
 
 
 

اذذذذذرى أا املذذذذذراد بال ذذذذذيعاا هنذذذذذا 
سراهل بذط مالذ  زعذيا بذين بميذر 

 مط هبيلل  نانلو

ُۡمُ َُزي نَُُِإَوذ نۡيَََّٰٰنُ ٱُلَه  ُلش 
ننمُۡ ۡعَََّٰٰلَه 

َ
ََُغلِننَ َُُّلَُُوقَنناَلُُأ

مُ   ُِل ناِ ُٱُِمنَُُۡۡلَۡومَُٱُلَك 
 (25)األنما  : 

  براهيا هرا  
 هرآا  يد

 

68 
أا املذذذذذراد بال ذذذذذيعاا هنذذذذذا  اذذذذذرى

سراهل بذط مالذ  زعذيا بذين بميذر 
 مط هبيلل  نانلو

ُۡمُ َُزي نَُُِإَوذ نۡيَََّٰٰنُ ٱُلَه  ُلش 
ننمُۡ ۡعَََّٰٰلَه 

َ
ََُغلِننَ َُُّلَُُوقَنناَلُُأ

مُ   ُِل ناِ ُٱُِمنَُُۡۡلَۡومَُٱُلَك 
 (25)األنما  : 

مذذذذذذذذذذذذذذذرواا  عذذذذذذذذذذذذذذذوا 
1/928 

 
 
 في قتل بني إسرائيل ألنبيائهم -4
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أو   ا اذذذذا  الذذذذه متعلذذذذط برتتذذذذل 
بين  سراعيل ألنبياعها بأهنا  رد 
حمذذذذاوال  للرتتذذذذل، ونمذذذذى وهذذذذوو 

 الرتتلو

 َُّٰلِننَك مَُُۡذ ن ه 
َ
ََُكن ننوا ُُبِننأ
ونَُ نننر  ُِٱَُيَّٰنننتُِأَِبُيَۡكف  ُّلل 
ُٱَُوَيۡقت ل ننونَُ ِ ُبَِغننۡ ُُِنَُُِۧل بِنني 

ُ ٱ ِ َّٰلَِكَُُۡلَق   (61ة : )البرتر  َذ

  براهيا هرا  
 هرآا  يد

1/29 66 

ا ۡبت مَُُۡفَفرِيقّٗ ناَُكم  َُونَرِيقّٗ
 (,5)البرترة :  ٨٧َُتۡقت ل ونَُ

  براهيا هرا  
 هرآا  يد

1/91 
6, 

ُ ۡ ۢنبَِيآءََُُتۡقت ل ونَُُنَلِمَُُق
َ
ُأ

ُِٱ نننت مُإِنَُقۡبنن  ُُِمنننُّلل  ُك 
ۡؤِمنِيَُ  (11)البرترة :  ٩١ُم 

  براهيا هرا  
 هرآا  يد

1/92 
65 

 ُِينننَُٱُإِن ونََُُّل  ننر  ُيَۡكف 
ُِٱَُيَّٰنننتُِأَِب َُوَيۡقت ل نننونَُُّلل 
ُٱ ِ ُ ُبَِغننۡ ُُِنَُُِۧل بِنني    َُمننق 

 (21عمراا :  )آ 

  براهيا هرا  
 هرآا  يد

1/116 61 

 
َُّٰلِنننَك مَُُۡذ ن ه 

َ
ََُكن نننوا ُُبِنننأ
ونَُ نننر  ُِٱَُيَّٰنننتُِأَِبُيَۡكف  ُّلل 
ۢنبَِيننٱَُوَيۡقت ل ننونَُ

َ
ُبَِغننۡ ُُِآءَُۡۡل

  براهيا هرا  
 هرآا  يد

1/122 
,2 
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 ُ  (112)آ  عمراا: َمق  
ننا ب وا ُُنَرِيقّٗ نناَُكننم  َُونَرِيقّٗ

 (2,)املاعدة:  ٧٠َُيۡقت ل ونَُ

  براهيا هرا  
 هرآا  يد

وانمذر أاهلذا  1/26
بيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاا هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرآا: 

1/218 

,1 

 في توبة التائبين من قوم موسى عليه السالم -5
 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية مةاألخطاء في الترج

هذذذذذا : أ  اهتلذذذذذوا ال ذذذذذهوا  ا 
 نموسمياو

ُ مُُۡإَِلََُُّٰفت وب ننٓوا ُبَننارِكِك 
مُُۡۡقت ل ٓوا ُٱنَُ َسك  نف 

َ
مُُۡأ َّٰلِك  َُذ

مَُُۡخۡ دُ مُُِۡعندَُُل ك  ُبَنارِكِك 
  : (82)البرترة 

  براهيا هرا  
 هرآا  يد

1/22 ,2 

 في نبوة بوذا -6
 الرقم المترجم وترجمته ص اآليةن األخطاء في الترجمة

ارى أا بوجا مثذا  مذط أمثلذل النذ  
الذذحب    اذذحب ر ا الرتذذرآا الميذذرأ، 
ألا معاليمذذذذذه مترتاربذذذذذل مذذذذذن معذذذذذاليا 
األنبيذذذذاء الذذذذحباط ج ذذذذرها اهلل معذذذذا  

 ا الرترآا الميرأو

ُ مُُۡقَدَُُۡور س  ّٗ ُقََصۡصنَنَّٰه 
َُُقۡب  ُُِمنَُعلَۡيَكُ ُل مَُُۡور س  ّٗ

مُۡ ۡصنننه    ُلَۡينننَك ُعََُُنۡقص 
 (162)النساء : 

 مواا سواناسا 
2/229 

,9 
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 في اآليات التي تتعلق بالمعاد –ج 

 في الجنة والنار -1
 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية األخطاء في الترجمة

أو    نعذذذيا اةنذذذل بأنذذذه مذذذط هبيذذذل 
اجملذذذذذذاز واالسذذذذذذتعارة، وهذذذذذذا :  ا 
وصذذذ  اةنذذذل ا الرتذذذرآا الميذذذرأ 

  ال وصذذذذذذذذذذ  وثيلذذذذذذذذذذ  ومعنذذذذذذذذذذو 
  رتيرت   س و

ِنن ِ ِينننَُٱَُوبَش  َُءاَمن ننوا َُُّل 
َّٰلَِحَّٰتُِٱُوََعِمل وا ُ نُ ُلص 

َ
مُُۡأ ُلَه 

َّٰتُ  ََُتۡتَِهناُِمننََُتۡنرِيَُجن 
نَۡهَّٰر  ُٱ

َ
 (28)البرترة :  ُۡۡل

 براهيا هرا   بياا 
 هرآا 
1/52-5, ,2 

هذذذا :  ا املذذذراد مذذذط هذذذحبه ا اذذذل 
التنبذذذذذذ  بانتصذذذذذذار العذذذذذذرب علذذذذذذى 

متمتن به بالد المرس والروم وما 
هذذذذذذذذذذذامني االمرباطذذذذذذذذذذذوراتني مذذذذذذذذذذذط 

 خصوبل وعمرااو

 َُلىئِننَك و 
 
ننمُُۡأ ُُلَه  َّٰننت  َُجن 
ََُتۡنتِِهمُ ُِمننََُتۡنرِيَُعۡدنُ 

نَۡهَّٰرُ ٱ
َ
َل نۡونَُُۡۡل ُِمننُُۡفِيَهناَُي 

َسنننناوِرَُ
َ
َُذَهنننن ُ ُِمنننننُأ

ونَُ اُثَِيابًاَُوَيۡلبَس  ۡۡضّٗ ِنُخ  ُم 
ُ ند    قُ ُس  ت ِكُُِإَوۡستَۡۡبَ ُيَُُ ِم 
ُُفِيَهننا َرآكِننِكُ ٱََُعَ

َ
ُنِۡعننمَُُۡۡل

ُٱ َنۡتُُثل َواب  ناُوََمس  ۡرَتَفقّٗ ُم 
٣١  : (91)الميه 

  براهيا هرا  
 هرآا  يد

1/682 

,8 

اذذرى بذذأا النذذار مست ذذمى، وأهنذذا  ا م 
َ
ِينَُٱُنَأ وا َُُّل  ُنَنِ َُُشنق   6,  براهيا هرا  
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ممذذذذذذىن، وأا العرتذذذذذذاب نذذذذذذوو مذذذذذذط 
الرمحذذذذذذذذذذل ألنذذذذذذذذذذه ا  ذذذذذذذذذذ  النذذذذذذذذذذاس 
واعهرها مذط الذحبنوبو واةلذود 
ا ا اذذذل ال اميذذذد معذذذىن األبداذذذل 

مسذذذذره هولذذذذه بذذذذل طذذذذو  املذذذذدة، وا
َّٰبِثِننننيَُ معذذذا : ُُٓل  ُفِيَهننننا
ۡمَقابّٗا

َ
، وأ رتذاب (29)النبذأ: أ

مجذذذذن  رتذذذذر مبعذذذذىن سذذذذبعوا أو 
  انوا عاما، أو سنوا طواللو

ننمُُِۡل ننارُِٱ ُزَفِنن دُُفِيَهنناُلَه 
ُفِيَهناَُخَِِّٰلِينن١٠٦َُُُوََشِهيقُ 
نننََََّٰٰوَّٰت ُٱَُ اَمنننتَُُِمنننا ُلس 
ُٱوَُ ۡرض 

َ
ُُۡۡل َُرب نَك َُُشآءََُُماُإِّل 
نالُدَُرب َكُُإِنُ  ُي رِيندُ ُل َِمناَُفع 
١٠٧ :(,12-126)هود 

 هرآا  يد
1/828 ،
2/1951-

1918 

معىن االستثناء ا ا اذل:  ال مذا 
 شاء اهلل أا خير ها مط النارو

ُمُُِۡل ننارُ ٱُقَنناَل َّٰك  َُمۡثننَوك
َُُٓخَِِّٰلِينَُ ُُفِيَها َُُٓمناُإِّل  ُءََُشنا

 (125)األنعام: ّلل   ُٱ

  براهيا هرا   
، ,1/91هذذرآا  يذذد 
-2/1951وانمذذذذذذذذذر 
1918 

,, 

هذذذذذذذذذا : هذذذذذذذذذحبا م ذذذذذذذذذبيه لعرتيذذذذذذذذذدة 
 التثلي  عند النصارىو 

 ننٓوا ُٱ ُ ُإَِلَُُّٰنَطلِق 
ُذِيُِظنن  

َع ُ ُثََلَّٰثُِ  [03]المرسالت:  ُش 

  براهيا هرا  
 5, 9/1582هرآا  يد

 في خروج الكفار من النار -2
 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية ء في الترجمةاألخطا

اذذذرى أا عذذذحباب النذذذار لذذذي   ال 
عال ذذا ألصذذحاهبا ليتعهذذروا مذذط 

 ُِينَُٱُإِن وا َُُّل  َُ َفر 
مَُُۡوَمات وا ُ ارُ ُوَه  ف  َلىئَِكُُك  و 

 
ُأ

  براهيا هرا  
 1, بياا الرترآا
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 الرقم المترجم وترجمته نص اآلية ء في الترجمةاألخطا
األدنذذذذذذذذاس، وعلذذذذذذذذى هذذذذذذذذحبا فذذذذذذذذءا 
مذذدما فيهذذا م هتذذل    مذذا شذذاء 
اهلل، ومعذذذذذذىن اةلذذذذذذود هنذذذذذذا فذذذذذذدة 
طوالذذذل، وهذذذا :  ا اهلل معذذذا    
اذذحب ر ا هذذحبه ا اذذل النذذار، و منذذا 

بعذذذاد عذذذط ج ذذذر اللعنذذذل، وهذذذ  اال
اهلل لي ذذم    املمهذذوم الصذذحي  

 لوص  النارو

ُِٱُلَۡعَن ُ َُعلَۡيِهمُۡ ُّلل 
َۡجَعِيَُُِل اِ ُٱوَُُلَۡمَلىئَِك ِٱوَُ

َ
ُأ

َُُّلُُفِيَهاَُخَِِّٰلِين١٦١َُُ َف    َُي 
مُ  ُٱَُعۡنه  مَُُۡوَّلُُۡلَعَماب  ُه 

ونَُي ُ -161)البرترة :  ١٦٢ُنَظر 
162) 

2/91, 

ُ أ  ما ثني فيها فدة طواللو َُجَهن مََُُطرِيقَُُإِّل 
َُُٓخَِِّٰلِينَُ ا ُُفِيَها بَدّٗ

َ
َُوََكنَُُأ

َّٰلَِكُ َُُذ ُِٱََُعَ اُّلل   ١٦٩ُيَِس ّٗ
 (161)النساء : 

  براهيا هرا  
 1/221هرآا  يد 
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َُُٓخَِِّٰلِينَُ  ها فدة طواللوأ  ما ثني في ا ُُفِيَهنا بَندّٗ
َ
ُُأ ُّل 

ونَُ َُوَّلَُُوِۡل ّٗننننناََُيِننننند 
ا  (68)األ  اب:  ٦٥نَِص ّٗ

  براهيا هرا  
هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرآا  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد 

2/2222 
51 
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المبحث الثالث : تحليل األخطاء العقدية في الترجمات 
 التايالندية لمعاني القرآن الكريم

  
 العرتدال    هسمني :  ميط مرتسيا هحبه األخعاء  
الرتسا األو : األخعاء اله ا دك فيها معما املدمجذني وهذ  األخعذاء   

ا مرمجل آاذا  الصذما  خاصذل الصذما  اةرباذل ) مذا هذو املوضذ  ا اةذدو  
السابط( فرتد سلميوا طرارتل امل ولل ا مأوال هحبه الصما  وصرفها عذط معانيهذا، 

أهوا  املمسذراط املتذأخراط الذحباط أخعذ وا ا وهد  ر ها    جل  اعتمادها على 
ممسم هحبه ا اا ، و  اسلميوا املنها الصحي  ا ممسمها وهو منها السل  
الصذذا  رضذذواا اهلل علذذيها مذذط  ببذذا  مذذا أببتذذه اهلل لنمسذذه وأببتذذه لذذه رسذذوله حممذذد 
صلى اهلل عليذه وسذلا مذط أ اعذه احلسذىن وصذمامه العليذا، ومذا مذد  عليذه ألما هذا 

 مط املعا  مط ريم  را  وال مععيل ومط ريم ممييي  وال وثيلو
والرتسذا الثذا : األخعذذاء الذه خيذذت  هبذا بعذة املدمجذذني وهذ  األخعذذاء   

ا مرمجذذذل ا اذذذا  الذذذه متعلذذذط بذذذالنبوا  واملعذذذاد و ومذذذط خذذذال  اةذذذدو  السذذذابط 
رآاء نال ذذ  أا هذذحبه األخعذذاء اخذذت  هبذذا  بذذراهيا هرا ذذ  ا  تابيذذه ءبيذذاا الرتذذ

وءهرآا  يدء، وهذحبه األخعذاء الما  ذل نرتلهذا  رفيذا عذط حممذد علذ  الالهذور  
ا  تبذذه ءبيذذاا الرتذذرآاء وءهذذرآا  يذذدء وءداذذط االسذذالمء، وحممذذد علذذ  الالهذذور  
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معذذذرو  بأنذذذه زعذذذيا مجاعذذذل األمحداذذذل الرتاداانيذذذل ا اهنذذذد، و تبذذذه مليئذذذل باألفميذذذار 
اىف مذن العرتيذدة االسذالميل  ذو  عيسذى ال اجة وا راء الباطلل واألخعاء اله متنذ

عليذذه السذذذالم وأمذذذه مذذذرأ، واملالعميذذذل، واةذذذط، وال ذذذياطني، واةنذذذل والنذذذار، و هذذذور 
 املعج ا  والميراما ، وما شابه جل و

وابذذدو أا هذذحبه األفميذذار هذذد أعجبذذذ   بذذراهيا هرا ذذ  فأخذذحبها واعتمذذذد   
تذذذه ال متعذذذارض مذذذن أا مرمج (1)عليهذذذا ا مرمجتذذذه ملعذذذا  الرتذذذرآا الميذذذرأ، وهذذذد زعذذذا

و هذذل نمذذر املسذذلمني ومذذا عليذذه اةمهذذور مذذط املمسذذراط ا العرتاعذذد  ال ا مسذذألل 
 ياة املسذي  عليذه السذالم، فءنذه اذرى أا املسذي  مذا  و  ارفذن    السذماء  ي ذا 
)واملعلذذوم أا هذذحبه العرتيذذدة مذذط املبذذادىء األساسذذيل للرتاداانيذذل الببذذا  نبذذوة املتنذذ  

و وابعذذل هذذحبا الذذ عا مذذا جيذذده املعلذذن علذذى مرمجتذذه مذذط ا راء الميذذحباب الرتاداذذا (
 ال اجة  و  املوضوعا  املحب ورة )انمر اةدو (و

وأشذذم هنذذا    موضذذوو نبذذوة بذذوجا الذذه أهرهذذا مذذواا سواناسذذا  ا مرمجتذذه   
 فأهو : 

أوال :  ا أهل السنل واةماعل ال اثبتذوا نبذوة أ ذد  ال بذدليل صذرا  مذط    
نل رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلا، ولي  فيهما أ  دليل اثب   تاب اهلل أو س

 نبوة بوجا ورسالته، وادعاء جل  اعتمد على احلدس والتةمنيو
بانيذذا :  ا الرتذذو  بذذأا معذذاليا بذذوجا مترتاربذذل مذذن معذذاليا األنبيذذاء ا الرتذذرآا   

د هو  ريم مرتبو ، ألا بذوجا   اذ مط بااللذه اةذالط، و  اتعذرض ا مبا ثذه لو ذو 

                                                           

 .(انمر مرتدمته لبياا الرترآا اة ء الرابن1)
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اهلل وعبادمه، فتعاليمه العرتدال  لها باطلل وبعيدة عذط االسذالم، و ذحبل  معاليمذه 
 و(1)األخالهيل اله اتعارض معممها من الواهن المعر  االنسا 

ومذذذذذط املعذذذذذرو  أا لذذذذذّر دعذذذذذوا  األنبيذذذذذاء والرسذذذذذل و ذذذذذوهر الرسذذذذذاال    
مجيعذذذا  ال السذذذماوال هذذذو الذذذدعوة    التو يذذذد، وأا اهلل سذذذبحانه   ارسذذذل الرسذذذل 

م   ُُك  ُُِِفَُُبَعۡثَناَُولََقدُُۡهحبه املهمل  ما ها  معا : 
 
وًّلُُأ نُُِر س 

َ
وا ُٱُأ ُۡعب ند 

َُٱ وَت ُٱُۡجَتنِب وا ُٱوَُُّلل  َّٰغ  ُٓوهذا  عذ  و ذل:  (96)النحذل: ُلَٰ  رَۡسۡلَناَُوَما
َ
ُِمننُأ

ولُ ُِمنَُقۡبلَِكُ ُُر س  ن  ُ ُإَِۡلۡ ُُِن وِحُُٓإِّل 
َ
ُُٓإَِلَّٰن ََُُّلُُٓۥأ نَنا ُُإِّل 

َ
ونُِٱنَُُأ  ٢٥ُۡعب ند 

 (28)األنبياء:

فلذذذو  ذذذاا بذذذوجا نبيذذذا  مذذذط أنبيذذذاء اهلل لنرتذذذل  لينذذذا أنذذذه دعذذذا النذذذاس    هذذذحبا   
التو يد، أو على األهل أنه اعد  باالله اةالط، ولميط لي  لدانا دليل أو شذبه 

 دليل على جل ، والمط ال ابين مط احلط شيئا و 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

،وأاهلا 196-198(انمر: البوجال مارخيها وعرتاعدها وعالهل الصوفيل هبا: للد تور عبداهلل نومسوك ن 1)
 .م مميتبل أضواء السل  الرااض1/1111  185-162
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 الخاتمــة
   

احلمذذذد هلل الذذذحب  بنعمتذذذه مذذذتا الصذذذاحلا ، والصذذذالة والسذذذالم علذذذى نبينذذذا   
حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، والتابعني ومط مبعها بء ساا    اوم الداط، 

 أما بعد: 
فرتد فرري  بعوا اهلل وموفيرتذه مذط  وذام هذحبا البحذ  املتواضذن، وا هذحبه   

 موصل  اليها ا النرتا  ا ميل: اةاول أ ر أا أمجل أها النتاعا والمواعد اله
 ا  ر ذذذل الدمجذذذل التااالنداذذذل ملعذذذا  الرتذذذرآا الميذذذرأ بذذذدأ  ا األربعينيذذذا ،  -1

وه  عبارة عط مرمجل ممسمال لبعة السور أو بعة األ  اء مط الرترآا الميذرأو 
وأو  مرمجذذذذذل وهمذذذذذ  عليهذذذذذا ةمعيذذذذذل االصذذذذذالأ ببذذذذذانميوك  يذذذذذ  ن ذذذذذر  عذذذذذام 

أخذذرى علذذى هذذحبا املنذذوا ، ومعممهذذا   منذذل الرتبذذو  م، مث موالذذ  مرمجذذا  1191
 والحباوو مبا اهلمط برتاءها وانت ارها بني املسلمنيو

 ا أو  مرمجذذل  املذذل للرتذذرآا الميذذرأ هذذام هبذذا املست ذذار االسذذالم  ) ذذوالران  -2
م، وطبعذذذ  علذذذى نمرتذذذل امللذذذ  1165مذذذوند ( مذذذوا سواناسذذذا و صذذذدر  عذذذام 

ل(، مث مرمجذذل ءهذذرآا  يذذدء لل ذذيخ  بذذراهيا التااالنذذد  احلذذا  )وهذذو بذذوج  الداانذذ
هرا ذذذ ، املعذذذرو  باالسذذذا التااالنذذذد  ءداراذذذ   لسذذذمىء سذذذوادء صذذذدر  عذذذام 

م، مث مرمجذذذذل مجعيذذذذل 1151م، مث مرمجذذذذل ءمذذذذرواا  عذذذذواء وصذذذذدر  عذذذذام 1161
م، ومعذذد هذذحبه 1151خرجيذذ  اةامعذذا  واملعاهذذد العربيذذل بتااالنذذد وصذذدر  عذذام 

و ودة ا الوه  احلاضر، لحبل  هام  من املل  فهد األخمة أفهلل الدمجا  امل
لعباعذذل املصذذح  ال ذذرا  باملدانذذل املنذذورة بءعذذادة طبعهذذا ون ذذرها بعذذد منرتيحهذذا 

 ومصحي  أخعاعهاو
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وهمذذذذ  علذذذذى أخعذذذذاء ا مرمجذذذذل الصذذذذما  االهيذذذذل ا  ذذذذل مذذذذط مرمجذذذذل ءمذذذذواا  -9
مجذذذل ءزاذذذط سواناسذذذا ء، ومرمجذذذل ء بذذذراهيا هرا ذذذ ء، ومرمجذذذل ءمذذذرواا  عذذذواء، ومر 

العابداط فند ء،  ما وهم  على أخعاء ا مرمجل ا اا  اله متعلط بالنبوا ، 
مذذذط أمذذذور املسذذذي  عليذذذه السذذذالم، وأمذذذه مذذذرأ، واملعجذذذ ا ، والميرامذذذا ، واةذذذط، 
وال ياطني، و حبل  ا اا  اله متعلط باملعاد مط أمور اةنل والنار، وهم  على 

اء وءهذرآا  يذدء، و المهذا للمذد ا  بذراهيا هحبه األخعاء ا مرمجه ءبيذاا الرتذرآ
 هرا  و

 ا األخعاء ا مرمجل الصذما  االهيذل مصذدرها االعتمذاد علذى هنذا اةلذ   -2
مذذط املتميلمذذني، أمذذا األخعذذذاء ا مرمجذذل النبذذوا  واملعذذذاد فمصذذدرها أفميذذار حممذذذد 
علذذذ  الالهذذذور  رعذذذي  مجاعذذذل األمحداذذذل )الرتاداانيذذذل( بالهذذذور، فذذذءا املذذذد ا هذذذد 

عتمد على  تابيه ءبياا الرترآاء وءهرآا  يدء )باالجنلي ال(  ما صرأ بحبل  ا ا
 مرتدمته وا أبناء مرمجتهو

وا اةتذام أمو ذذه بال ذمير اة اذذل والعرفذاا التذذام حلميومذل اململميذذل العربيذذل   
السذذعودال وعلذذى رأسذذها خذذادم احلذذرمني ال ذذرامني الذذحب  ابذذحب  البذذا  والنمذذي  ا 

هلل عذذذط طراذذذط  مذذذن امللذذذ  فهذذذد لعباعذذذل املصذذذح  ال ذذذرا  سذذذبيل الذذذدعوة    ا
وريذذمه، وأسذذأ  اهلل معذذذا  أا اوفرتذذه لميذذل خذذذم، وآخذذر دعوانذذا أا احلمذذذد هلل رب 

 العاملني، وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلاو 
 الد تور/ عبد اهلل نومسوك                                 

  ليل الدراسا  االسالميل  امعلاألممسونميال                                 
 ثبت المراجع
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 الرترآا الميرأو -1
م، واةذذ ء الثذذا  1189بيذذاا الرتذذرآا:  بذذراهيا هرا ذذ و اةذذ ء األو   /  -2

م، 1162م، واةذذذ ء الرابذذذن  /,118م، واةذذذ ء الثالذذذ   /1182 /
 دارالن ر: اهدى بانميوكو

ط العابذذذذداط فنذذذذد و اةذذذذ ء األو  مرمجذذذذل مااالنداذذذذل للرتذذذذرآا الميذذذذرأ: زاذذذذ  -9
م، دار الن ذذذذذر: سذذذذذونا سذذذذذيانا  2222م، واةذذذذذ ء الثذذذذذا   /1111 /

 بانميوكو
م، دارالن ذذذر: 1151مرمجذذل مااالنداذذل للرتذذرآا الميذذذرأ: مذذرواا  عذذوا  / -2

 سوفونا سا يا بانميوكو
 مو1165مرمجل معا  الرترآا، الميرأ وممسمها: مواا سواناسا و  / -8
مو دارالن ذذذذذذذر: دو يذذذذذذذا  1115م  /,111امالدسذذذذذذذتور التااالنذذذذذذذد  عذذذذذذذ -6

 بانميوكو
م، واجمللذذذد الثذذذا  1161هذذذرآا  يذذذد:  بذذذراهيا هرا ذذذ و اجمللذذذد األو   /  -,

 مو11,2م، واجمللد الثال   /11,2 /
م، 2/1116املسذذذلموا ا مااالنذذذد: برأاذذذوا سذذذاك شذذذاالاوا دا ذذذاو     -5

 مميتبل  سالميل مر  ال ساللل السلعاا سليمااو بانميوكو 
: مارخيهذذذذذا وعرتاعذذذذذدها وعالهذذذذذل الصذذذذذوفيل هبذذذذذا، للذذذذذد تور عبذذذذذداهلل البوجاذذذذذل -1

 م مميتبل أضواء السل و1/1111نومسوك،  /
 الفهرس

 1 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو املرتدمذذل
 2 ووووووووووووووووووووو املبح  األو : مو   عط  ر ل الدمجل التااالندال ملعا  الرترآا الميرأ
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 2 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نبحبة عط االسالم واملسلمني ا مااالند –أ 
 6 وووووووووووووووووووووووووو نبذحبة عط  ر ل الدمجل التااالنداذل ملعا  الرترآا الميرأو  -ب 
 12 وووو معرا  بدمجا  مااالندال ملعا  الرترآا الميرأ وهم  على أخعاء عرتدال فيهاو –  

 21 ووووووو التااالندال ملعا  الرترآا الميرأ املبح  الثا  : مناج  لخخعاء العرتدال ا الدمجا 
 21 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ا ا اا  اله متعلط باالهيا  -أ 
 98 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ا ا اا  اله متعلط بالنبوا  -ب
 21 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ا ا اا  اله متعلط باملعاد –  

 82 ووووووو املبح  الثال  :  ليل األخعاء العرتدال ا الدمجا  التااالندال ملعا  الرترآا الميرأ
 88 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اةاوذذل
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