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 الطريقة اإلجمالية لترجمة معاني القرآن الكريم
 أ.د. محمد زكي خضر

 الجامعة األردنية

 

 مقدمة -1

حظي القرآن الكريم باهتمام المسلمين طيلة القرون األربعةة شرةر الماةةية برةكي . يةرن و.ةان شمةا  

تب تفسيًرا وبالغةً اللغة العربية وشمو ها الفقري ألنه أنزل بلسان شربي م ينن وقد ألفت فيه آالف الك

 وبيانًا ونحًوا وإشرابًا وشلوًما أخرى ن

أما ترجمة معانيه ، فرغم صعوبة إيجا  مفر ات  قيقة مطابقة لمعاني مفر ات القةرآن العربيةة بلغةات 

أخةرى فقةد جةرت محةاوالت لترجمةةة معانيةه لملتلة  اللغةات التةي يةةتكلم ب،ةا المسةلمون ، و.ة ل  إلةة  

ت تل  الترجمات في  قت،ا ورصانت،ا اللغوية وفق .فاءة مترجم،ا وإتقان،م للغة اللغات الحديثةن وتفاوت

العربية من ج،ة واللغة الثانية من ج،ة أخرىن وقد .انت .ي تل  المحةاوالت محةاوالت فر يةة يتفةر  

ل،ا أفرا  لسنوات طويلة يضعون ج،دهم في تل  الترجماتن وتكا  تكون .ي تل  الترجمةات ترجمةات 

في أسلوب،ا أي أن المترجم ي ةدأ بالترجمةة مةن بدايةة القةرآن وينت،ةي بن،ايتةه  ةم يرة   الترجمةة تقليدية 

مراجعة وتعديالً ومناقرة ق ي إخراج،ا بركي ن،ائي، ه ا شل  الرغم من اختالف ف،ةم المتةرجمين فةي 

عينةةة أو االهتمةةام بدقةةة ترجمةةة الةةنة الحرفيةةة أو المف،ةةوم العةةام أو إةةةافة مزيةةد مةةن الرةةر  لمفةةر ة م

 ش ارة معينةن

أما مف،وم الترجمة اإلجمالية فلم يكن هناك ما يساشد في تط يقه نظًرا لعدم توفر التقنيات الحديثة سابقًا 

 والتي يحتاج،ا مثي ه ا المف،ومن

يعتمد مف،وم الترجمة اإلجمالية المقتر  في ه ا ال حث ، شل  تحليي نة الكتاب .لةه .وحةدة متكاملةة 

ش ةارات مترةاب،ة الةنة أو مترةاب،ة ال نيةة اللغويةةن ومةن  ةم ترجمةة هة   الترا.يةب أو   م تجزئته إل 

 الم اني اللغوية الستعمال،ا .وحدات أ ناء الترجمة التفصيلية في مرحلة الحقةن

إن تحليي النة لكتاب .امي .ان أمًرا في غاية الصعوبة ق ي شصر المعلوماتية والمعالجة الحاسوبيةن 

التقنيات الحديثة اليوم سةيمكنن مةن هة   المعالجةة برةكي ال بة ه بةهن هة ا باإلةةافة إلة   ل ل  فإن توفر

 إمكان اشتراك شد  من المتلصصين في اختيار الترجمة المناس ة بدل االنفرا  برأي شلة واحدن

سةةنحاول فةةي هةة ا ال حةةث شةةرت مف،ةةوم الترجمةةة اإلجماليةةة بمسةةاشدة الحاسةةوب وت يةةان األخطةةاء 

لتةةي وقةة  في،ةةا العديةةد ممةةن تةةرجم لمعةةاني القةةرآن الكةةريم و.يةة  يمكةةن التغلةةب شلي،ةةا والتناقضةةات ا

 باستعمال مف،وم الترجمة اإلجماليةن

إن مف،وم الترجمة اإلجمالية بمساشدة الحاسوب قد يكون أحد الس ي التي توصةي إلة  الترجمةة اةليةةن 

  ) .ةالقرآن الكةريمأ أو النصةوص إال أن الوصول إل  ترجمة آلية .املة في التصوص العميقةة المعنة

 األ بية قد يكون هدفًا بعيد المنالن

إن مف،وم الترجمة اإلجمالية يعني استعمال الحاسةوب والمعالجةات الحاسةوب ة برةكي مسةاشد للترجمةة 

ال ررية بركي فعالن وه ا يؤ ي إل  سرشة في العمي و قة و تجانس في ترجمةات األشمةال الواسةعةن 

 خ رات متعد ة في العمي الواحدن.ما يتيح اشتراك 

إن مف،ةةوم الترجمةةة اإلجماليةةة الةة ي سةةيعرت فيمةةا يتعلةةق بةةالقرآن الكةةريم ومزايةةا  فةةو  الترجمةةات 

التقليدية يمكن أن يط ق شل  .تب التراث العربي الملتلفة، وب ل  يفتح آفاقًا جديدة الستعمال التقنيةات 

 الحديثة في خدمة ه ا التراثن
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 القرآن الكريم ترجمة معاني -2

 

أنزل القرآن الكريم بلسان شربي م ين وفيه من المعاني ما تعجز اللغات األخرى شن اإلحاطة بمعانيه 

بدقة ، لة ل  مةن اللطة  القةول أن هنةاك ترجمةات للقةرآن الكةريم بلغةات أخةرىن وقةد اسةتلدمنا مف،ةوم 

الله في .تابه الكريمن وقةد أصةدرت ترجمة معاني القرآن الكريم .ما يف،م،ا المترجم وليس .ما أرا ها 

مثي ه   الترجمات بلغات .ثيرةن ويتوفر اليوم شلة  الرة كة العالميةة ) اإلنترنيةتأ شةد ًا مةن مةن هة   

األل انيةةة  وال وسةةنية وال،ولنديةةة  والفنلنديةةة  واأللمانيةةة  واإليطاليةةة  وال ولونيةةة الترجمةةات باللغةةات 

صينية  والفارسية  والفرنسية  واإلندونيسية  واليابانية  والماليزية والروسية  واألور ية  وال نغالية وال

 أ1ولغة ال رتو  وال رتغالية  واإلس انية  ولغة التاميي  والسواحيلية  ولغة الثاي  والتر.ية )

وقةةد حظيةةت اللغةةة اإلنكليزيةةة بتةةوفر شةةد  . يةةر مةةن هةة   الترجمةةات، .انةةت بعضةة،ا موفقةةة فةةي إختيةةار 

 ة لتع ر شن المعاني بدقة مناس ة ، بينما ارتكب بعض آخر أخطاء فاحرةة وبةاألخة الع ارات المناس

ومن بين من قام بالترجمة : يوس  شلي وسعيد .ساب وبكتال وشا.ر وشير شلي  بعض المستررقينن

ومحسةةن خةةان وتقةةي الةةدين ال،اللةةي وإيرفنةة  و ،ةةر الحةةق فضةةي اللةةه نكةةاين وبةةالمر ومحمةةد سةةروار 

 وغيرهم

شرةةةه هنةةا هةةو لةةيس مقارنةةة أو تقويًمةةا ل،ةة   الترجمةةات ولكةةن نرةةير فقةة  إلةة  بعةةض إن مةةا نةةو  

 اإلختالفات ) أو التناقضاتأ التي ارتك ،ا بعض المترجمينن 

 

 القصور في ترجمات معاني القرآن الكريم -3

 

ن المتداولة ، اخترنا أرب  ترجمات  ل، ا الغرت هي: آلغرت ت يان القصور في ترجمات معاني القر

و.ةي هة   الترجمةات مط وشةة  ن محمةد شةا.رمحمةد بكتةال ويوس  شلةي ووأ 2)ترجمة سعيد .ساب 

 نأ3)وبعض،ا متوفرة شل  الر كة العالمية ) اإلنترنيتأ

هةي لقد اخترنا للمقارنة شد ًا من الع ارات القرآنية الوار ة فةي أ.ثةر مةن موةة  فةي القةرآن الكةريم و

 .ما ي تي:

َّقُوَن )البقرة ُخذُوا َما َءاتَْينَاُكم ٍة َواْذُكُروا َما فِيِه لَعَلَُّكْم تَت  (171األعراف/ )و  (  33/بِقُوَّ

 

ْجفَةُ فَأَْصبَُحوا فِي َداِرِهْم َجاثِِميَن )  (37)العنكبوت/ و  (11و    77 األعراف/فَأََخذَتُْهُم الرَّ

 

 (74)يس /  و  (  71مريم/َواتََّخذُوا ِمن ُدوِن اللَِّه َءاِلَهةً ) 

 

وِحي فَقَعُووا لَوهُ َسواِجِديَن  ْيتُهُ َونَفَْخُت فِيِه ِمن رُّ إِالَّ * فََسوَجَد اْلَمَََِِكوةُ ُكلُُّهوْم أَْجَمعُووَن * فَِإذَا َسوَّ

 (74-72( و )ص/ 31-21) الحجر  إِْبِليَس 

 

 (13و )الصافات / (  72 ؤمنونالمقَالُوا أَِءذَا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا َوِعَظاًما أَِءنَّا لََمْبعُوثُوَن )

 

ِحيٌم )  (5)النور/  و ٌ (  71 آل عمرانإِالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمن بَْعِد ذَِلَك َوأَْصلَُحوا فَِإنَّ اللَّهَ َغفُوٌر رَّ

 

 للترجمات األربعة الم .ورة أشال ن أ ترجمة معاني اةيات المرار إلي،ا1ي ين الملحق )

الملحق يت ين  وجو  اختالفةات متعةد ة بةين الترجمةات للع ةارات ه ا ة في من مقارنة الترجمات الم ين

بةال ، غيةر أن   اترغةم أن بعةض هة   اإلختالفةات غيةر  و نفس،ا من المؤل  نفسه بين موة  وآخر
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ف،ةةوم مةةن الترجمةةة متقاربًةةان إال أن مةةن مبعضةة،ا اةخةةر واةةةح اإلخةةتالف ، حتةة  إن .ةةان المعنةة  ال

رة نفس،ا من ق ي المترجم نفسه في الكتاب نفسه بترجمات ملتلفةة  ون وجةو  القصور أن تترجم الع ا

 س ب  اهر ل، ا اإلختالفن

فةإن اإلخةتالف بةين متةرجم  وإ ا .ان ه ا اإلختالف قد وق  فيه المؤل  نفسةه لترجمةة الع ةارة نفسة،ا ،

ملحقن لقد أحصةي .ما يت ين  ل  بوةو  من الترجمات الم ينة في الوآخر ال ش  أ.ثر من  ل  بكثير

في ه   الترجمات مةا هةو متوافةق تماًمةا للمؤلة  نفسةه بةين ترجمتةه ش ةارة مةا فةي موةة  وترجمت،ةا 

من ه   الع ارات الملتارة وهو رقةم صةغير  %11بالنة  نفسه في موة  آخر ، فوجدت ال تتعدى 

 يث ت التناقض بين المترجمين أنفس،م في ترجمة معاني القرآنن

الظاهرة العامة في هة   الترجمةات هةو أن المتةرجم ي ةدأ بالترجمةة مةن أول المصةح  إن التعليي ل،   

إلة  ن،ايتةةه ويسةةتغر   لةة  سةةنوات طويلةةة يتغيةةر ن،جةةه مةة  الةةزمن شنةةدها تحةةدث اإلختالفةةات بمضةةي 

الزمن  ون قصد منهن ولم يكن لدى المترجمين وسائي آلية للت .د مةن توافةق ترجمةات،م مة  نفسة،ا ولةم 

عةةاجم أو ف،ةةاره للع ةةارات المترةةاب،ة فةةي القةةرآن .لةةه لكةةي يةةتم الت .ةةد مةةن هةة ا التوافةةق يكةةن تتةةوفر م

 بس،ولةن

أ الة ي ي،ةتم 4أما اةن فقد توفرت مثي ه   الف،اره وخاصة المعجم المف،ره أللفا  القرآن الكةريم )

ي القةةرآن بتكةةرار الكلمةةات القرآنيةةة وأمةةا.ن ورو هةةا والمعجةةم المف،ةةره للترا.يةةب المترةةاب،ة لفًظةةا فةة

أ والةة ي سةةنتعرت لمحتوياتةةه برةةيء مةةن التفصةةيي فةةي فقةةرة الحقةةة خاصةةة شنةةدما يكةةون 5الكةةريم )

 الرجوع إل  ه   الف،اره آليًا شل  الحاسوبن

 نظرة شاملة إلى تشابه األلفاظ والمعاني في القرآن الكريم -4

شن بعض خصائة ترابه  ق ي ال دء بت يان تفاسيي الترجمة اإلجمالية المقترحة سنعطي فكرة م سطة

 األلفا  والمعاني في القرآن الكريم و.يفية اإلفا ة من،ا في ترجمة معاني القرآن الكريمن

 

 المعجم المفهرس للتراكيب المتشابهة لفًظا في القرآن الكريم: 4-1

  

ج،ةو  شديةدة فةي مجةال ف،رسةة ألفةا  القةرآن الكةريم حسةب جة ور س ق ه ا المعجم ال ي بةين أيةدينا  

أمةةا هةة ا  أن4.ةةان أشةة،رها المعجةةم المف،ةةره أللفةةا  القةةرآن الكةةريم لمحمةةد فةةؤا  ش ةةد ال ةةاقي) لكلمةةاتا

 المعجم فله منحً  آخر، ف،و خاص بالترا.يب المتراب،ة في القرآن ن

الع ارات بركي تسلسةلي حسةب التسلسةي ال،جةائي لجة ور الكلمةات المكونةة للع ةارات ن  تبوقد بون      

الً مكررة فةي موةة  آخةر مةن القةرآن الكةريم  .ةر  لة  وإن .انةت الع ةارة وار ة فإن .انت اةية أص

جزًءا من آية فتور  الع ارة األقصر فاألطول إن .ان هناك اختالف فةي شةد  مةرات الةورو  حيةث أن 

الع ارة األقصر الواقعة ةمن ش ارة أطول ال ت .ر إالن إ ا .ان شد  مةرات تكرارهةا يزيةد شةن مةرات 

 ارة األطول نتكرار الع 

 قةد تضةمن المعجةم التكةرارالمعتمةدةن ومصا ر اللغويةة اللقد تم تحديد ج ور الكلمات بالرجوع ال      

أو الترابه بين آيتين إن .انت ج ور الكلمات التي في اةيتين تتفق م  جة ور ش ةارة فةي آيةة واحةدة أو 

  نرار ش ارة معينة بين قوسين  ت شد  مرات تكأحت  م  ج ور ش ارة بين آيتين أخريتين ن وقد 

لقد احتوى المعجم ج،دًا برمجيًا غير مس و  في معالجةة نةة القةرآن الكةريم ووةةعه برةكي مناسةب 

للرجوع إليه من ق ي المتلصصين في جانب لم تسة ق إليةه المعةاجم السةابقةن لة ل  يحةاول هة ا ال حةث 

المعجةةم فةةي المسةةاشدة فةةي ترجمةةة  إسةةتعرات اللطةةوات ال رمجيةةة التةةي يمكةةن ات اش،ةةا السةةتلدام هةة ا

 معاني القرآن الكريم لملتل  اللغاتن

 (3قواعد بيانات القرآن الكريم ) 4-2
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ترمي العناية بالنة القرآني الحرص شل  اإل خال للنة المركول إ خاالً صحيًحا وتدقيقه  ةم إجةراء 

يةد  ةم إ خةال هة ا الةنة إلة  المعالجات المناس ة له بدًءا من الرسم العثمةاني وشالمةات الوقة  والتجو

 قاشدة بيانات رئيسة لكلمات القرآن ن

ولغرت التمييز بين ه    وتل  صنفت الكلمات القرآنية في قاشدة بيانات القرآن الكريم إل  األصناف 

 اةتية وأةي  حقي ي ين نوشية الكلمة ومن ه   الرموز : 

 أ .لمات  ات ج ر رب شي 2)            أ أسماء أشالم1أ الكلمات التي ل،ا ج ر  ال ي      )1)

 أ حروف الجر والنفي5أ فواتح السور           )4أ .لمات م نية ليس ل،ا ج ر        )3)

 

 م أجري شل  النة القرآني المستللة من قاشدة ال يانات الرئيسة للحصول شل  الع ارات القرآنية  

 ل  ةمن قاشدة بيانات ل،   الع ارات لكي يسة،ي  التي ترترك .لمات،ا بج ور متتالية متراب،ة وأ رج

 أن7التعامي مع،ا ت وي ًا وتدقيقًا وإخراًجا )

 االستفادة من قواعد البيانات بأشكال أخرى 4-3

بعةةد الج،ةةد الةة ي بةة ل فةةي إشةةدا  ال يانةةات الرئيسةةة والثانويةةة وقاشةةدة بيانةةات الع ةةارات المكةةررة فةةإن 

، حيث  يمكن اإلفا ة من،ا إلخراج المعجم المف،ره ب شكال أخرى باإلمكان اإلفا ة من،ا ب شكال شت  

مثالً بحسب ترتيب المصح  أو بح ف الع ارات الملتلفة المعن  أو الع ارات القصيرة التي ال تركي 

 وحدات معجمية في شملية الترجمة وغير  ل ن

 

 نظرة عامة للتراكيب المتشابهة لفًظا في القرآن الكريم-4-4

أ نمو ًجةةا مةةن الترا.يةةب المترةةاب،ة لفًظةةا مقت سةةة مةةن المعجةةم المف،ةةره للترا.يةةب 2ق )ي ةةين الملحةة

أ، بعد ح ف بعةض الع ةارات القصةيرة التةي قةد ال تكةون وحةدات 5المتراب،ة لفًظا في القرآن الكريم )

 معجمية مفيدة للترجمةن

 المعجم المف،ره للترا.يب المتراب،ة لفًظا في القرآن الكريم

ن مقدمة الكتاب ومن تصفح ه ا الكتاب والتمعن فيه ، يتضح أن هنةاك ش ةارات متطابقةة و.ما يت ين م

باللفظ وليس هناك أي م رر ألن تترجم ب شكال ملتلفة م،ما .ان السيا  ال ي ور ت فيةهن وقةد سة قت 

أ أشةال  شنةد 3فةي الفقةرة ) اإلشارة إل  بعض مةن هة   النمةا ج مةن هة   اةيةات أو الع ةارات القرآنيةة

 مقارنة ترجمات معاني القرآن باللغة اإلنكليزيةن

 

 

 العبارات القرآنية المتشابهة اللفظ والمتشابهة المعنى: 4-5

 يفترت في الع ارات القرآنية المتراب،ة اللفظ والمتراب،ة المعن  أن تكون ترجمت،ا متطابقة: 

 أمثلة باإلةافة إل  األمثلة السابقة:

 م صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنت

و  44و يةس  21و سة    71و النمةي  34و األن يةاء  44مرات فةي يةونس  6والتي ور ت في القرآن 

 25المل  

 فبأي آالء ربكما تكذبان

 مرة في سورة الرحمن 31والتي ور ت 

 إن وعد الله حق فَ تغرنكم الحياة الدنيا وال يغرنكم بالله الغرور

 5وفاطر  33ور ت في لقمان 

 كفروا لن تغني عنهم أموالهم وال أوالدهم من الله شيئًاإن الذين 

 116و  11ور ت في آل شمران 
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 اإلختَف اليسير في العبارات المتشابهة 4-3

 مي:نمن سورة ال 41-41ارات أخرى تلتل  اختالفًا يسيًرا فيما بين،ا، ففي اةيتين  وهناك ش

 

مَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّْوا ُمْدبِِريَن ) إِنََّك الَ تُْسِمُع اْلَمْوتَى َوالَ تُْسِمُع ا  (  78لصُّ

ْسِلُموَن )   (  71َوَما أَنَت بَِهاِدي اْلعُْميِ َعن َضََلَتِِهْم إِن تُْسِمُع إِالَّ َمن يُْؤِمُن بِأَيَاتِنَا فَُهم مُّ

 

 من سورة الروم 53-52بينما اةيتان 

 

مَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّْوا ُمْدبِِريَن ) فَِإنََّك الَ تُْسِمُع اْلَمْوتَى َوالَ تُسْ   (  52ِمُع الصُّ

ْسِلُموَن )   (  53َوَما أَنَت بَِهاِد اْلعُْميِ َعن َضََلَتِِهْم إِن تُْسِمُع إِالَّ َمن يُْؤِمُن بِأَيَاتِنَا فَُهم مُّ

 

 تلتلفان شن اةيتين السابقتين فق  في .لمة فإن  بدل .لمة إن  

ترجمة الدقيقة لالختالف بوجو  الفاء والتي هي حةرف شطة  يمكةن أن يكةون خارًجةا وال يلف  أن ال

 ي  ل  .ثير في القرآن الكريمنثأو إةافيًا للترجمة الدقيقة للكلمات المرتر.ة بين النصينن وم

ومةةن الضةةروري إبةةراز االخةةتالف ال سةةي  الةة ي يعطةةي معنةةً  ملتلفًةةا مةة  اإلبقةةاء شلةة  المف،ةةوم العةةام 

 المتراب،ةوالترجمة 

 وير ه  ل :

 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

 ولكن        أنفسهم يظلمون

 

 إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم

 إن ربك  سريع العقاب وإنه لغفور رحيم

 

ارات مرة واحدة أفضي بكثير من ترجمت،ا متفرقة حيث أن اإلختالفات الدقيقة  إن ترجمة مثي ه   الع

  ات معن أ يمكن أن يرار إلي،ا بدقة إن ترجمت سويةً وليس متفرقةن ) والتي ال بد وأن،ا

ارات المرتر.ة في ج ور .لمات،ا إلة  بعضة،ا ، إال أن الترجمةة الدقيقةة قةد  ورغم أن المعجم يضم الع

ال تستعمي ه ا التقارب بركي م اشر ولكن المقارنة بين،ا  ات فائدة . يرة لكي تكون التةراجم متناسةقة 

 ،ا و قيقةنفيما بين

 

 الجمل القرآنية ذات التراكيب المتشابهة  4-7

 

تر  في القرآن الكريم بكثرة أنماط معينة من الترا.يب للجمي القرآنيةة وال تلتلة  بين،ةا سةوى بة عض 

 الكلماتن مثال شل   ل :

 الع ارات القرآنية المتراب،ة التر.يب اللغوي م  اختالف .لمة في،ا

 

 + ........ فـ    + اعلموا أن الله

 و     + اعلموا أن الله + ........

 

 والله ) بصير ، خبير ، عليم ( بما ) تعملون ، يفعلون ، يصنعون ، يعملون (
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 والله بما ) تـ ، يـ ( ـعملون ) محيط ، بصير ، خبير ، عليم (

 كأنهم أعجاز نخل )  خاوية ، منقعر (

 

ين مثةةي مةةا ور  أشةةال   يسةةتوجب ترجمةةة مةةا وواةةةح أن ترجمةةة جملةةة  ات نمةة  نحةةوي وبالغةةي معةة

 يراب،،ا بركي مرابه م  األخ  بعين االشت ار اختالف الكلمات الداخلة في،ا

 أو مثي الجملة التي ت تدئ بكلمة ) إنما أ  مثي: 

 إتما المؤمنون إخوة

 إنما أموالكم وأوالدكم فتنة

 إنما أنا بشر مثلكم

 

 ىالكلمات القرآنية المتوافقة المعن 4-7

 

 ةرورة ترجمة الكلمة نفس،ا والتي تر  بالمعن  نفسه بالترجمة نفس،ا أينما ور تن مثي: 

 77األنعام   واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم

 171آل عمران   ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء

 3يوسف  وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل األحاديث 

 121النحل  لى صراط مستقيمشاكًرا ألنعمه اجتباه وهداه إ

 122طه    ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى

 58القلم    فاجتباه ربه فجعله من الصالحين

أ .ل،ةا مةن الفعةي اجت ة  ول،ةا المعنة   واجتبيناهم ، يجتبي ، يجتبيوك ، اجتبواه ،  فاجتبواهفالكلمات : )

 نفسه ويجب ترجمة معناها نفسه في .ي ه   المواة 

 

) يقيموون ، المقيموي ، ليقيمووا ، أقوم ، فوأقيموا ، أقمون ، وأقوم ، أقموتم ، وإقوام ( لمةات وير ه  لة  .

 الصَة
 

 الكلمات القرآنية المتفقة اللفظ المختلفة المعنى 4-1

ةرورة إشطاء معاني ملتلفة للكلمة نفس،ا إن ور ت بمعن  ملتل : مثال  ل  .لمة تولن  ت تي  

 ا ومثي  ل  .ثير في القرآنبمعن   هب وت تي بمعن  أتل  وليً 

 

 التمييز بين الكلمات الواردة بمعنى متقارب وتختلف بَغيًا 4-18

 ةرورة التميز بين الكلمات الملتلفة من ناحية ال الغة مثي 

 222يحب المتطهرين    البقرة 

 187يحب المّطهرين     التوبة 

 54الماِدة    من يرتد منكم عن دينه

 217نه  البقرة ومن يرتدد منكم عن دي

 23محمد   كرهوا ما نّزل الله   

 1محمد  كرهوا ما أنزل الله 
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.ما يجب مراشاة األساليب ال الغية .التو.يد والكناية وغيرها بحيث تعط  الكلمة والع ارة معناها 

 بدقة

 تقدير الكلمات المحذوفة 4-11

  التفاسير المعتمدة مثا شل   ل  : الكلمات المح وفة يجب تقديرها تقديرا  بركي مناسب وبالرجوع إل

 أبدأ بسم الله الرحمن الرحيموتقديرها  بسم الله الرحمن الرحيم

 

 معالجة الكلمات المتقاربة المعنى 4-12

 

 الكلمات المتقاربة المعن  يجب أن تعالج م  بعض،ا لضمان  قة التع ير وشدم اللل  بين،ا  

 مثي :

 )يتلون( آيات الله 

 ن)يقرأون( القرآ

 )ورتل( القرآن ترتيَ

 ال )تحرك به لسانك( لتعجل به
 

 )إذهب( إلى فرعونأو مثي: 

 )ولى( هاربًا 

 إذا )تولى( ) سعى في األرض( ليفسد فيها 

 )أتى( أمر الله

 )دخل( عليها المحراب 

تعمي فاألفعال  هب وأت  وول  وتول  و خي نن يجب اختيار األلفا  الدقيقة المقابلة ل،ا سةويةً لة ال تسة

 ً  بدل بعض،ا خط 

 

 معالجة الكلمات المتضادة المعنى  4-13

 األفعال المتضا ة المعن  يجب معالجت،ا م  بعض،ا ال عض فمثالً:

 .فر وفسق وش  يجب أن تعالج م  األفعال آمن وأسلم وأيقن

 ءحيث أن معالجة الكلمات المرتقة من ه   الج ور م  بعض،ا تعطي  قة في الترجمة وتجنب األخطا

 

 نظرة إلى الطريقة اإلجمالية لترجمة معاني القرآن  -5

 

يقةةر خ ةةراء الترجمةةة ب نةةه ال يمكةةن إنتةةاج ترجمةةة مرةةةية للنصةةوص الدينيةةة .ةةالقرآن الكةةريم أو 

أ ل ل  فإن الترجمة ال ررية بمساشدة اةلة هي الحي 4الحديث الرري  باستعمال الترجمة اةلية )

قا مةن وفيما ي تي نظرة سريعة شل  الطريقة المقترحةة لترجمةة  األمثي شل  األقي لسنوات طويلة

 معاني القرآن والتي سميناها بالطريقة اإلجمالية:

 

 المرحلة التمهيدية 5-1

 

وترةةمي توحيةةد أسةةلوب الكتابةةة للكلمةةات  ات المعنةة  الواحةةد والتةةي اختلفةةت .تابت،ةةا فةةي رسةةم 

 المصح  وات اع أسلوب إمالئي واحد للنة .له 
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تحديد بداية وانت،اء الجمي القرآنية والتي قد تتفق أو قد تلتل  م  فواصي اةيةات، ف،نةاك  وترمي

 آيات تكون جملة وأخرى تكون بعض جملة وآيات ترمي أ.ثر من جملة واحدةن

 

 إعتماد تفسير محدد 5-2

ي إن ترجمة معاني القرآن تعكس ف،م المترجم للنة القرآني بركي . يةرن لة ل  فةإن المصةدر الة 

شل  المترجم أن يعتمد  أمر في غايةة األهميةة خاصةة إن لةم يكةن المتةرجم متلصًصةا فةي تفسةير 

القرآن وشالًما بالرريعة أصالً ن ل ل  من الضروري للوصةول إلة  ترجمةة معةاني القةرآن إشتمةا  

تفسةةير معةةين مةةن التفاسةةير الملتصةةرة واإللتةةزام بمةةا ور  فيةةه مةةن ف،ةةم لمعةةاني اةيةةات والكلمةةات 

رآنية ويستحسن أن يكون مةن التفاسةير الحديثةةن وإن قامةت ج،ةة شلميةة ب،ة ا الج،ةد فين غةي أن الق

تتل  ل،ا مرجعية واةحة في ه ا الصد  . ن تحد  مصا رها اللغويةة والرةرشية و.تةب التفاسةير 

 التي تعتمدها وشند وجو  إختالف .ي  تلرج من اللالف و.ي  توفق بين اةراء الملتلفةن

 

 

 ة تحضير النص حاسوبيًامرحل 5-3

في ه   المرحلة هناك حاجة إل  العديد من ال رامج الحاسوبية التي يقوم .ي من،ا بم،مة معينة 

لغرت مساشدة المترجم في أ اء شمله شل  أفضي وجهن من ه   ال رامج تل  التي شرحنا بعًضا 

المف،ره للترا.يب  من،ا شند التطر  شل  قواشد بيانات القرآن الكريم وشند إشدا  المعجم

 المتراب،ة للقرآن الكريمن ويمكن تللية ه   ال رمجيات شل  النحو اةتي:

 برامج لتجمي  ج ور في مجموشات متقاربة المعن  والمجموشات المتضا ة المعن  5-3-1

 تجمي  الكلمات التي تعو  لفعي مجر  معين  5-3-2

 تجمي  الكلمات التي تعو  لفعي مزيد معين 5-3-3

 تجمي  الكلمات التي تلتل  فق  في زيا ات،ا وتركيل،ا 5-3-4

 تمييز الكلمات التي تتفق في معناها شن التي تلتل  في المعن  5-3-5
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شل  المترجم للغة معينة أن يالحظ اللغة التي يترجم ل،ةا فيمةا يتعلةق بةالمفر ات فةال بةد وأن هنةاك 

مفةر ة واحةدة معينةة فةي اللغةة الثانيةة برةكي  قيةق ومتطةابقن  مفر ات في اللغة العربية التي تقابي

ولكن  ل  قد ال ينط ق شل  المفر ة القرآنية أينما ور تن فقد يكون ل،ا ما يقابل،ا فةي اللغةة الثانيةة 

 في موة  ما .لمة معينة وفي موة  آخر .لمة أخرىن

ية وشنةد  لة  يتوجةب شلة  المتةرجم وقد يكون هناك في اللغة الثانية .لمتان تقابالن المفر ة القرآن

 إختيار الكلمة المناس ة من،ما في ةوء السيا  القرآنين

وقد ال  توجد مفر ة في اللغة الثانية تعطي المعن  الدقيق للمفر ة القرآنية وشند  لة  يجةب إختيةار 

المفر ة األقرب م   شم،ا بإيضا  .اٍف لكي يعطي المعن  المطلوب حت  ولو احتةاج  لة  بضة  

 .لماتن

وينط ق األمر نفسه شل  الع ارات والترا.يب التي تعطي معنً  معينًا ، فقد يكةون هنةاك مةا يقابلةه 

 تماًما أو يقرب منه أو يزيد شليه او ينقة منه أو قد ال يوجد مثي  ل  في اللغة الثانيةن

 

 من ج،ةة أخةرى ين غةي وةة  قواشةد خاصةة لترجمةة الجمةي المتكونةة مةن تر.يةب نحةوي معةينن

 ف،ناك جمي قرآنية من نسق نحوي معين يجب اإللتزام بتر.ي ،ا شند الترجمةن

 ف،ناك جمي ت تدئ بلفظ إنما مثي:

 

 الخَصة واإلستنتاجات -3

ه ا ويمكن تط يق أسلوب المعالجةة الة ي اشتمةد فةي هة ا العمةي شلة  شمةي ف،ةاره أخةرى للحةديث   

 واوين الرعر أو لمقارنة أشمال أ بيةة بعضة،ا مة  الرري  مثالً أو ل عض الكتب الترا ية الم،مة مثي 

 ال عض للتعرف شل  مدى الترابه واإلقت اه فيما بين،ان

.ما يمكن استعمال نتائج ه ا العمي في .تب تفسير القرآن حيث يالحظ أن معظةم .تةب التفسةير تعتمةد 

 إشطاء تفسير الع ارات وليس الكلمات أو اةيات في غالب األحوالن

  

 درالمصا -7

1- http://www.quran.org.uk/ieb_1st_annotated.htm 

 1994شمان  –رشيد سعيد .ساب: ترجمة معاني القرآن الكريم ، شر.ة .يالني وسكور  -2

3- dept/MSA/quran/http://www.usc.edu/ 

 - ار إحيةاء التةراث العربةي  -المعجم المف،ره أللفا  القرآن الكريم  لمحمد فؤا  ش د ال ةاقي  -4

 بيروت

 ار  –المعجم المف،ره للترا.يب المتراب،ة لفًظا في القرآن الكةريم : أن ن محمةد ز.ةي خضةر  -5

 2111شمار 

ؤتمر قضايا اللغةة العربيةة فةي شصةر قواشد بيانات القرآن الكريم : أن ن محمد ز.ي خضر ، م -6

 2112شمان أيلول  –الحوس ة والعولمة : إتحا  المجام  اللغوية العربية 

الجوانب ال رمجية في إشدا  المعجم المف،ره للترا.يةب المترةاب،ة لفظيًةا فةي القةرآن الكةريم :  -7

 الجامعة األر نية –قدمت إل  مجلة  راسات 

 هـ1422مكت ة الع يكان  –ية : أن ن ش دالله بن حمد الحميدان مقدمة في الترجمة اةل  -4

 

http://www.quran.org.uk/ieb_1st_annotated.htm
http://www.quran.org.uk/ieb_1st_annotated.htm
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/
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 (1الملحق )

 نماذج من ترجمات إنكليزية آليات مختارة

 

َّقُوَن )البقرة ٍة َواْذُكُروا َما فِيِه لَعَلَُّكْم تَت  (  33/ُخذُوا َما َءاتَْينَاُكم بِقُوَّ

YUSUFALI: Hold firmly to what We have given you and bring (ever) to 

remembrance what is therein: Perchance ye may fear Allah.  

PICKTHAL: Hold fast that which We have given you, and remember that 

which is therein, that ye may ward off (evil).  

SHAKIR: We have given you with firmness and bear in mind what is in it, 

so that you may guard (against evil). 

KASSAB: Take what we have given you with strong ( determination) and 

recall what is ( contained) therein, that you may fen off ( Allah wrath). 

 

ٍة َواْذُكُروا َما فِيِه لَعَلَُّكمْ  َّقُوَن ) ُخذُوا َما َءاتَْينَاُكم بِقُوَّ  (171األعراف/ تَت

 

YUSUFALI: Hold firmly to what We have given you, and bring (ever) to 

remembrance what is therein; perchance ye may fear Allah.  

PICKTHAL: Hold fast that which We have given you, and remember that 

which is therein, that ye may ward off (evil).  

SHAKIR: Take hold of what We have given you with firmness, and be 

mindful of what is in it, so that you may guard (against evil).  

KASSAB: Take what we have given to you with strong determination and 

remember what is therein, that you may ward off ( our wrath). 

 

ْجفَةُ فَأَْصبَُحوا فِي َداِرِهْم َجاثِِميَن )  (  77 األعراف/فَأََخذَتُْهُم الرَّ

 

YUSUFALI: So the earthquake took them unawares, and they lay prostrate 

in their homes in the morning!  

PICKTHAL: So the earthquake seized them, and morning found them 

prostrate in their dwelling-place.  

SHAKIR: Then the earthquake overtook them, so they became motionless 

bodies in their abode.  

KASSAB: Whereupon the quake took them and they fell dead in their land. 

 

ْجفَةُ فَأَْصبَحُ   (11)األعراف /وا فِي َداِرِهْم َجاثِِميَن فَأََخذَتُْهُم الرَّ

 

YUSUFALI: But the earthquake took them unawares, and they lay prostrate 

in their homes before the morning!  
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PICKTHAL: So the earthquake seized them and morning found them 

prostrate in their dwelling-place.  

SHAKIR: Then the earthquake overtook them, so they became motionless 

bodies in their abode. 

KASSAB:Then the quake took them, and they were left dead in their 

country. 

 

ْجفَةُ فَأَْصبَُحوا فِي َداِرِهْم َجاثِِميَن   (37)العنكبوت/فَأََخذَتُْهُم الرَّ

 

YUSUFALI: Then the mighty Blast seized them, and they lay prostrate in 

their homes by the morning.  

PICKTHAL: And the dreadful earthquake took them, and morning found 

them prostrate in their dwelling place.  

SHAKIR: So a severe earthquake overtook them, and they became 

motionless bodies in their abode.  

KASSAB: Wherefore a quake took them (by surprise), and they perished, 

falling on their knees in their own houses. 

 

 (  71مريم/َواتََّخذُوا ِمن ُدوِن اللَِّه َءاِلَهةً ) 

 

YUSUFALI: And they have taken (for worship) gods other than Allah 

PICKTHAL: And they have chosen (other) gods beside Allah  

SHAKIR: And they have taken gods besides Allah 

KASSAB: They take deities beside Allah 

 

 أ74)يس   َواتََّخذُوا ِمن ُدوِن اللَِّه َءاِلَهةً 

 

YUSUFALI: Yet they take (for worship) gods other than Allah 

PICKTHAL: And they have taken (other) gods beside Allah.  

SHAKIR: And they have taken gods besides Allah 

KASSAB: (Instead) , they worship other deities besides Allah. 

 

وِحي فَقَعُووا لَوهُ َسواِجِدينَ  ْيتُهُ َونَفَْخُت فِيِه ِمن رُّ إِالَّ * فََسوَجَد اْلَمَََِِكوةُ ُكلُُّهوْم أَْجَمعُووَن *  فَِإذَا َسوَّ

 (31-21) الحجر  إِْبِليَس 

 

YUSUFALI: When I have fashioned him (in due proportion) and breathed 

into him of My spirit, fall ye down in obeisance unto him *  So the angels 

prostrated themselves, all of them together * Not so Iblis 
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PICKTHAL: So, when I have made him and have breathed into him of My 

Spirit, do ye fall down, prostrating yourselves unto him * So the angels fell 

prostrate, all of them together * Save Iblis.  

SHAKIR: So when I have made him complete and breathed into him of My 

spirit, fall down making obeisance to him * So the angels made obeisance, 

all of them together * But Iblis  

KASSAB: When I finished making him, and I breathe unto him of My 

spirit, you shall lie prostrate before him * Whereupon all the Angels 

prostrated themselves * except Iblis. 

 

وِحي فَقَعُووا لَوهُ َسواِجِديَن  ْيتُهُ َونَفَْخُت فِيِه ِمن رُّ إِالَّ *  فََسوَجَد اْلَمَََِِكوةُ ُكلُُّهوْم أَْجَمعُوونَ * فَِإذَا َسوَّ

(74-72)ص/   إِْبِليَس   

 

YUSUFALI: "When I have fashioned him (in due proportion) and breathed 

into him of My spirit, fall ye down in obeisance unto him. * So the angels 

prostrated themselves, all of them together * Not so Iblis 

PICKTHAL: And when I have fashioned him and breathed into him of My 

Spirit, then fall down before him prostrate * The angels fell down prostrate, 

every one * Saving Iblis 

SHAKIR: So when I have made him complete and breathed into him of My 

spirit, then fall down making obeisance to him * And the angels did 

obeisance, all of them *  But not Iblis 

KASSAB: When I am through with his creation , and I shall breathe unto 

him My Spirit, you must fall down prostrate before him * So all the Angels 

fell down prostrate together * Except Iblis. 

 

72 المؤمنونا لََمْبعُوثُوَن )قَالُوا أَِءذَا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا َوِعَظاًما أَِءنَّ    )  

 

YUSUFALI: They say: "What! when we die and become dust and bones, 

could we really be raised up again?  

PICKTHAL: They say: When we are dead and have become (mere) dust 

and bones, shall we then, forsooth, be raised again?  

SHAKIR: They say: What! When we are dead and become dust and bones, 

shall we then be raised?  

KASSAB: They say , “ Is it true that if we die and become earth and bones, 

we shall be resurrected?” 

 

 (13)الصافات /ا لََمْبعُوثُوَن قَالُوا أَِءذَا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا َوِعَظاًما أَِءنَّ 

YUSUFALI: "What! when we die, and become dust and bones, shall we 

(then) be raised up (again)  
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PICKTHAL: When we are dead and have become dust and bones, shall we 

then, forsooth, be raised (again)?  

SHAKIR: What! when we are dead and have become dust and bones, shall 

we then certainly be raised,  

KASSAB: “( Is it reasonable that), if we die and become earth and bones, 

we shall resurrected?” 

 

ِحي 71 آل عمرانٌم )إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمن بَْعِد ذَِلَك َوأَْصلَُحوا فَِإنَّ اللَّهَ َغفُوٌر رَّ   )  

 

YUSUFALI: Except for those that repent (Even) after that, and make 

amends; for verily Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.  

PICKTHAL: Save those who afterward repent and do right. Lo! Allah is 

Forgiving, Merciful.  

SHAKIR: Except those who repent after that and amend, then surely Allah 

is Forgiving, Merciful.  

KASSAB: Except those who repent and correct (themselves) thereafter, ( To 

these ) Allah is Forgiving and Compassionate. 

 

ِحيٌم إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمن بَْعِد ذَِلَك َوأَْصلَُحوا فَ  (5)النور/ ِإنَّ اللَّهَ َغفُوٌر رَّ  

 

YUSUFALI: Unless they repent thereafter and mend (their conduct); for 

Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.  

PICKTHAL: Save those who afterward repent and make amends. (For 

such) lo! Allah is Forgiving, Merciful.  

SHAKIR: Except those who repent after this and act aright, for surely Allah 

is Forgiving, Merciful. 

KASSAB: Except those who repent thereafter and correct (themselves); for 

whom Allah is Condoning and Compassionate. 
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(2الملحق )  

لتراكيب المتشابهة لفًظا في القرآن الكريمنموذج من المعجم المفهرس ل  

 
 99اإلسةةةةةةراء  44النحةةةةةةي  41: الرشةةةةةةد َو لَووووووْم يَووووووَرْواأَ 

 27السةةةجدة  37الةةةروم  67  19العنك ةةةوت  7الرةةةعراء 

 أ#12) 19المل   33األحقاف  15فصلت  71يس 

وووَماَواِت َواألَْرضَ  : أََو لَوووْم يَوووَرْوا أَنَّ اللَّوووهَ الَّوووِذي َخلَوووَق السَّ

 أ#2) 33األحقاف  99 اإلسراء

أََو لَوووْم يَِسووويُروا فِوووي األَْرِض فَيَنُظوووُروا َكْيوووَف َكووواَن َعاقِبَوووةُ 

 أ#3) 21غافر  44فاطر  9: الروم الَِّذينَ 

أََو لَْم يَِسيُروا فِي األَْرِض فَيَنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَّوِذيَن 

ةً   أ#1) 9لروم : اِمن قَْبِلِهْم َكانُوا أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ

أََو لَْم يَِسيُروا فِي األَْرِض فَيَنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَّوِذيَن 

ةً   أ#1) 44: فاطر ِمن قَْبِلِهْم َوَكانُوا أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ

 أ#2) 4الروم  144: األشراف أََو لَْم يَتَفَكَُّروا

 أ#1) 51: العنك وت أََو لَْم يَْكِفِهمْ 

 أ#1) 53: فصلت فِ أََو لَْم يَكْ 

 أ#2) 26السجدة  111: األشراف أََو لَْم يَْهدِ 

 أ#2) 41يس  11: العنك وت أََو لَْيسَ 

ِلينَ   أ#1) 64: المؤمنون َءابَاَءُهُم األَوَّ

لُونَ   أ#2) 44الواقعة  17: الصافات َءابَاُؤنَا األَوَّ

ِلينَ   4الةدخان  126الصةافات  26: الرةعراء َءابَاُِِكُم األَوَّ

 أ3#)

 أ#1) 74: يوس  أَبًا َشْيًخا َكبِيًرا

 أ#1) 23: القصة َوأَبُونَا َشْيٌخ َكبِيرٌ 

 51الفرقةةان  49: اإلسةةراء فَووأَبَى أَْكثَووُر النَّوواِس إِالَّ ُكفُوووًرا

 أ2#)

 أ#1) 36: الدخان فَأْتُوا بِأَبَاِِنَا إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ 

 أ#1) 25: الجا ية اِْتُوا بِأَبَاِِنَا إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ 

 أ#2) 6الطال   24: النساء فَأَتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ 

 أ#1) 27: العنك وت َوَءاتَْينَاهُ أَْجَرهُ 

 أ#1) 51: األحزاب َءاتَْيَت أُُجوَرُهنَّ 

 أ#2) 11الممتحنة  5: المائدة َءاتَْيتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ 

 أ#1) 25: النساء َوَءاتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ 

 أ#1) 162: النساء ْؤتِيِهْم أَْجًراَسنُ 

 أ#1) 31: األحزاب نُْؤتَِها أَْجَرَها

 أ#2) 114  74: النساء نُْؤتِيِه أَْجًرا

 أ#1) 11: الفتح فََسيُْؤتِيِه أَْجًرا

 أ#1) 54: القصة يُْؤتَْوَن أَْجَرُهم

 أ#1) 36: محمد يُْؤتُِكْم أُُجوَرُكمْ 

 أ#1) 152: النساء يُْؤتِيِهْم أُُجوَرُهمْ 

 أ#2) 114  74: النساء نُْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًما

 أ#1) 162: النساء َسنُْؤتِيِهْم أَْجًرا َعِظيًما

 أ#1) 11: الفتح فََسيُْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًما

تَْينِ  رَّ  أ#1) 54: القصة يُْؤتَْوَن أَْجَرُهم مَّ

تَْينِ   أ#1) 31: األحزاب نُْؤتَِها أَْجَرَها َمرَّ

 أ#1) 265: ال قرة أُُكلََها فَئَاتَتْ 

 أ#1) 33: الك،  َءاتَْت أُُكلََها

 أ#1) 25: إبراهيم تُْؤتِي أُُكلََها

 أ#1) 251: ال قرة َوَءاتَاهُ اللَّهُ اْلُمْلكَ 

 أ#1) 254: ال قرة َءاتَاهُ اللَّهُ اْلُمْلكَ 

 141  171: آل شمةةةةةران َءاتَووووواُهُم اللَّوووووهُ ِمووووون فَْضوووووِلهِ 

 أ#4) 54  37النساء 

 #أ1) 59: التوبة َسيُْؤتِينَا اللَّهُ ِمن فَْضِلهِ 

 أ#1) 53: األشراف يَأْتِي تَأِْويلُهُ 

 أ#1) 39: يونس يَأْتِِهْم تَأِْويلُهُ 

 أ#1) 114: ال قرة تَأْتِينَا َءايَةٌ 

 أ#1) 175: األشراف َءاتَْينَاهُ َءايَاتِنَا

 أ#1) 41: الحجر َوَءاتَْينَاُهْم َءايَاتِنَا

 أ#1) 154: الرعراء أَيَةٍ فَأِْت بِ 

 أ#1) 126: طه أَتَتَْك َءايَاتُنَا

 أ#1) 213: األشراف تَأْتِِهم بِأَيَةٍ 

 أ#1) 35: األنعام فَتَأْتِيَُهم بِأَيَةٍ 

 أ#1) 5: األن ياء فَْليَأْتِنَا بِأَيَةٍ 

 أ#2) 74غافر  34: الرشد يَأْتَِي بِأَيَةٍ 

 أ#1) 133: طه يَأْتِينَا بِأَيَةٍ 

 أ#1) 154: األنعام َي بَْعُض َءايَاِت َربِّكَ يَأْتِ 

 أ#1) 154: األنعام يَأْتِي بَْعُض َءايَاِت َربِّكَ 

 أ#1) 41: األن ياء تَأْتِيِهم بَْغتَةً 

 أ#2) 14محمد  66: الزخرف تَأْتِيَُهم بَْغتَةً 

 أ#1) 212: الرعراء فَيَأْتِيَُهم بَْغتَةً 

 أ#1) 53 : العنك وتَولَيَأْتِيَنَُّهم بَْغتَةً 

 أ#1) 212: الرعراء فَيَأْتِيَُهم بَْغتَةً َوُهْم الَ يَْشعُُرونَ 

 أ#1) 53: العنك وت َولَيَأْتِيَنَُّهم بَْغتَةً َوُهْم الَ يَْشعُُرونَ 

 أ#1) 66: الزخرف تَأْتِيَُهم بَْغتَةً َوُهْم الَ يَْشعُُرونَ 

 أ#1) 133: طه تَأْتِِهم بَيِّنَةُ 

 أ#1) 1: ال ينة نَةُ تَأْتِيَُهُم اْلبَيِّ 

 أ#1) 17: الجا ية َوَءاتَْينَاُهم بَيِّنَاتٍ 

 15النازشةةةةةات  24الةةةةة اريات  9: طةةةةةه أَتَووووواَك َحوووووِديثُ 

 أ#5) 1الغاشية  17ال روج 

 أ#1) 34: الطور فَْليَأْتُوا بَِحِديثٍ 

 أ#1) 269: ال قرة يُْؤتِي اْلِحْكَمةَ 

 أ#1) 269: ال قرة يُْؤَت اْلِحْكَمةَ 

 أ#1) 79: األن ياء ُحْكًما َءاتَْينَا

 14القصةةةة  74األن يةةةاء  22: يوسةةة  َءاتَْينَووواهُ ُحْكًموووا

 أ3#)

 أ#1) 12: مريم َوَءاتَْينَاهُ اْلُحْكمَ 
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 أ#1) 21: ص َوَءاتَْينَاهُ اْلِحْكَمةَ 

 74األن يةةةةةةاء  22: يوسةةةةةة  َءاتَْينَوووووواهُ ُحْكًمووووووا َوِعْلًمووووووا

 أ#3) 14القصة 

 أ#1) 79األن ياء : َءاتَْينَا ُحْكًما َوِعْلًما

: َءاتَْينَووووواهُ ُحْكًموووووا َوِعْلًموووووا َوَكوووووذَِلَك نَْجوووووِزي اْلُمْحِسووووونِينَ 

 أ#2) 14القصة  22يوس  

 

 

 

 

 

 

 

 


