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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

نبذة عن ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة 
 األلبانية

 
احلمددد  هلل ال النيدددلصال  اللددد ع  السددد ا منيدددل اآددد ل  ا  دددال  منيدددل  لددد  

  صحب  أمجنيال  بني :
ظم ننيم اهلل منيل النيبلد أن ه اهم لإلآ ا  بنيث إليهم فإن  ن أم

ۡهٱَۡمنۡ ۡلََقدۡ  اآ ل  حمم ًا صنيل اهلل منيي   آنيم، قلل تنيلىل: ّۡۡلل  ََۡعَ
ِمنِيَۡٱ ؤ  وٗلۡۡفِيِهمۡ َۡبَعَثۡۡإِذۡ ۡل مه ِنۡ ۡرَسه ِسِهمۡ ۡم  نفه

َ
َٰتِهَِۡۡعلَي ِهمۡ َۡيت لهوا ۡۡأ ۡۦَءاَي

ِيِهمۡ  مۡهَۡويهَزك  هه َمةَۡٱوََۡۡبۡل ِكَتَٰۡٱَۡويهَعل ِمه ِك  َۡضَلَٰلۡ ۡلَِفَۡۡقب لهِۡۡمنََۡكنهوا ِۡۡإَونۡۡل 
بِيۡن غ صنيل اهلل منيي   آنيم الرآللة  أدى ني  ، حيث ب(461) ل ممران: ١٦٤مُّ

 ا  لنة  نلح ا  ة  تركهم منيل احملجة البيضلء لينيهل كنهلاهل ال يزيغ منهل إال
ا الذين جله  ا يف أصحلب  الكرا ل    فلني ات ايب  آ    منيي   منيل  هللك،

 هذا ال ين  شلاق ا اض   غلاهبل. غ  اهلل حق جهلده حىت بني  
 صل اإلآد ا إىل بدب  جزيدرع البني دلن قد نلً مدن اريدق ردلا النيدرل الدذين 
ذهبددددد ا  دددددن ادددددلل إفري يدددددل مدددددن البحدددددر ا بدددددي  اص  آددددد  إىل بددددد اا  البحدددددر 

لنيرل  ن الشدلا يف كر اتيل  ن جهة،   ن جهة أخرى ذهب رلا ا ا دايلتيكي
إىل بنيغلايدددل  نشدددر ا اإلآددد ا تسدددن  نيدددل ني هم  ددد  أهدددل البنيددد .   جدددلء ا تدددرا  

 .النيثملني ن  ان شر اإلآ ا ب اآط هم يف مجي  أحنلء تنيك الب د
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ال حيدث يكلن ا لبلن ي نينيم ن  نيلين ال ر ن الكرمي  أحكل د   دن النيثمدلن  
كدذلك حدىت ب ايدة ال درن اصل دي   مل يك ن ا ينيرف ن النيغة النيربيدة،  اآد مر ال  د 

حيث كلنت احملل لة ا  ىل لرتمجة  نيلين ال ر ن الكرمي إىل ا لبلنية  مل تكن تنيك 
قبدل مشدرين آدنة ت ريبدلً.   دن  ة الكل نيدة فنيدم نرهدل إالالرتمجلت كل نية. أ ل الرتمجد

هنددل فدديمكن ت سدديم ترمجددة  نيددلين ال ددر ن الكددرمي إىل قسددمال: ترمجددة  نيددلين ال ددر ن 
 لكرمي غري   كل نية،  ترمجة  نيلين ال ر ن الكرمي   كل نية.ا
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 القسم األول:
 ترجمة معاني القرآن الكريم غير متكاملة:

 
 الترجمة األولى:

كلنددت احملل لددة ا  ىل لرتمجددة  نيددلين ال ددر ن الكددرمي إىل النيغددة ا لبلنيددة مددلا 
 كلندت ترمج د   .(4) ن قبل إيني    كد  كدلفَدز  مس هدله ل ال در ن )الد   ع( ا4294

 يكن ينيرف النيغة النيربية.  ن  مل (9)آيلهذه  ن النيغة اإلجننييزية جل اج 
ا يف   يندة بنيو  َبديف يف 4294 ق  اب  اجلدزء ا  ل  دن هدذه الرتمجدة مدلا 

اجلزء يبال اصرتجم أن ترمج   هذه آ ك ن يف  ا يف اللفحة ا  ىل هلذ .(3)ا  لنيل
بللنيغددة  ااجدد  اصددرتجم ترمجددة صنيددلين ال ددر ن الكددرمي  دد  يف أثنددلء ترمج .(1)أابنيددة أجددزاء

كدلفز مس بسدريع الرآد ل صدنيل اهلل منييد   آدنيم اصدذك اع  الفرنسية لس اا   ق  تدثثر
يف هدددذه الرتمجدددة حيدددث أخدددذ صددد اع  ا دددحة مدددن حيدددلع الرآددد ل صدددنيل اهلل منييددد  

 .(5) آنيم خلصة  من اإلآ ا مل ة
 د  هدذه  دن اإلجننييزيدة  مدد ا كدلفز مس  دمن ترمج د  أند  ينيددرف أن ترمج خيدر

 د  ن طدة الرج ع إىل النيربية ال ختني   ن الن ص  اخلنيل، لكند  يريد  أن تكد ن ترمج
ددداالنطددد ق يف ترمجددد ن ة  نيدددلين ال دددر ن الكدددرمي إىل ا لبلنيدددة  أنددد  منيدددل ي دددال أن   

                                                 
 .14الرتبية اإلآ  ية ص( 4)
 .94ترمجة ال ر ن الكرمي لف حي  ه مس ص( 9)
 اصرج  السلبق.( 3)
 .99اصرج  السلبق ص ( 1)
 .91-93لبلل اصنيلين لني ر ن الكرمي ص ( 5)
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 .(4)ن آيسهم يف هذا اصشر ع  ل  بني  حالا لبلن    
 ف  دددن خددد ل ترمج ددد  هدددذه أن كدددلن كدددلفز مس نلدددراين ال يلندددة  كدددلن يهددد

ينيدددرف الفددددلاق بدددال ديددددلنيف اإلآدددد ا  النلدددرانية  نيددددل ل جلهددد اً أن ي ددددرل بددددال 
ال يلن ال  أن يزيل الني ا ع بينهم  أن احتلد ا لبلن ه  السبب ال حي  الآ   ل 

 .(9)ألبلنيل
فيهددل تفسددري ل،يددلت،  ي ضددمن  لددي  ددن اصهددم أن نددذكر أن هددذه الرتمجددة 

ن الرتمجدة آدت آد ا: الفلحتدة، الب درع، ل ممدران، النسدلء، اصل د ع، اجلزء ا  ل  د
 .(3)ا ننيلا.  أهلء الس ا مل يب هل منيل ا صل  إمنل ترمجهل إىل ا لبلنية

 
 الترجمة الثانية:

قدددلا الشددديظ احلددددلفد إبدددراهيم دالدددد  برتمجدددة  نيدددلين ال ددددر ن الكدددرمي إىل النيغددددة 
لكدرمي( حيدث ابد   دن قبدل األنيد  ا منيدل ا لبلنية  هله )لبلل اصنيلين لني در ن ا
الرتمجدددة   دددنمثدددلين آدددن ات بنيددد  ا أمس  4292لنيشدددرينية اإلآددد  ية يف ترياندددل مدددلا 

 آدت إالا  يك مدل  نهدللألآف الش ي  فإن هذه الرتمجة كذلك مل يل    .(1)ا  ىل

الددددذمس كددددلن  -كددددلفز مس–ا  ل  اصددددرتجم خبدددد ف .(5)لني ددددر ن الكددددرمي ا  ىل السدددد ا
فإن الشيظ إبراهيم دال كلن  ،لنة، كمل أن  مل يكن ينيرف النيغة النيربيةنلراين ال ي

 ددن أبدددر  الش لددديلت اإلآدد  ية  الددد ملع إىل اهلل تنيدددلىل يف ذلددك ال قدددت، كمدددل  
                                                 

 .99ترمجة ال ر ن الكرمي لف حي  ه مس ص( 4)
 .96-96ص( اصل ا نفس  9)
 96إىل الي غس فية صالرتاجم ( 3)
 .33ترمجة ال ر ن الكرمي لف حي  ه مس ص( 1)
 .34ص ( اصرج  نفس 5)
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 دددلفة إىل النيثملنيدددة.  كدددلن ملصدددلً بنينيددد ا الددد ين لإلكدددلن امحددد  اهلل ينيدددرف النيربيدددة ب
 .(4) ا دل اإلآ  ي

اع الفلحتدددددة  بلبدددددرع د ن أمس     دددددة أ  يبددددد أ الشددددديظ إبدددددراهيم ترمجدددددة آددددد  
 يف اللددفحة الثللثددة ذكددر اصددرتجم  نيني  ددلت مددن آدد اع الفلحتددة بللنيغددة  .(9)تنينييددق

هددل،  مدد د  يل ددل ءللنيغددة ا لبلنيددة، ف دد  ذكددر أهلب  للك ا نفسددبددالنيربيددة   جددلء 
ال ؟   آددددنيك     ذكددددر البسدددمنية  هدددل هددددي  دددن ال دددر ن أ .(3)  دددل بدددلب  ذلدددك

 .(1)بلآليلت حيث يثيت هبل بللنيربية أ اًل   يرتمجهل بل لبلنية  ك نفسنياصس
صددفحة،  934ني دد مس اجلددزء ا  ل  ددن لبددلل اصنيددلين لني ددر ن الكددرمي منيددل 

 .(5) اع الب رعآفيهل آ اع الفلحتة  نلف 
ع  دددن صدددفحة ر منيدددل النلدددف البدددلقي  دددن آددد اع الب ددد ني ددد مس اجلدددزء الثدددلين  
932-112. 
 يبد أ اجلدزء  .622آ اع  ل ممران إىل صفحة  اجلزء الثللث ني  مس منيل  
 .263-434بس اع النسلء  ن  الراب 

 .4456-265أ ل اجلزء اخلل   فيح  مس منيل آ اع اصل  ع  ن صفحة 
 4346-4452 اجلددزء السددلدو ني دد مس منيددل آدد اع ا ننيددلا  ددن صددفحة 

 .(6) ن الك لل

                                                 
 .52 دال  دملء  آ اع ي  بريف أمح  ص ( 4)
 .99ترمجة ال ر ن لف حي  ه مس ص( 9)
 .93اصرج  السلبق ص( 3)
 .91-93لبلل اصنيلين لني ر ن الكرمي ص ( 1)
 .91ترمجة ال ر ن الكرمي لف حي  ه مس ص( 5)
 .96-93اصرج  السلبق ص( 6)
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 :بعض الترجمات لبعض السور للقرآن الكريم

 

لسددد ا  نييندددة،  دددن ذلدددك ترمجدددة آددد اع )يددد (،  قددد    دددلاعهندددل  ترمجدددلت خ
 ترمجت م ع  رات:

 دددمن لك دددلل  ددد جز مدددن بيدددلن   ا4252الرتمجدددة ا  ىل تهدددرت آدددنة  -
 :كيفية اللد ع  يد  الشدريفل حلدلج آدنييملن كمد ا.  اصدرتجم هلدذه السد اع هد 

 .(4)هلنفس اب  يف السنة ق حلفد برياا أغلين   حمم  ج  و امس،   
ا تهرت الطبنية الثلنية    الك لل اصذك ا،    تلحيح 4261 يف آنة 

هلددل لكددن د ن أمس ذكددر مددن ترمجددة اصددرتجم هلددذه السدد اع. يف هددذه الطبنيددة  يددلدات 
بسيطة  ثل آبب النز ل،   كدلن الندز ل،  مد د  يل دل،  بنيد  أقد ال اصفسدرين 

 .(9)اص نيني ة ب نيك الس اع
بلنية  د  ذكدر أاقدلا  يل دل  ق  ذكر اصرتجم نص الس اع لكن بلحلر ف ا ل

حددىت يسددهل لني ددلاا ا لبددلين الددذمس ال ينيددرف النيربيددة قددراءع تنيددك السدد اع،   ينييدد  
 .(3)الرتمجة بل لبلنية،   ن هنل يس طي  ال لاا   لبنية ا صل النيريب    الرتمجة

ا، صددددلحبهل الشدددديظ 4249الرتمجددددة الثلنيددددة لسدددد اع يدددد  تهددددرت آددددنة  -
 .(1)بريف أمح مس امح  اهلل

 هذه الرتمجة ت ميز ب   ل  يرج  ذلدك إىل آدنية ث لفدة اصدرتجم حيدث كدلن 

                                                 
 .33اصرج  السلبق ص( 4)
 .95الرتاجم إىل الي غس فية ص( 9)
 .34ترمجة ال ر ن الكرمي لف حي  ه مس ص( 3)
 .34اصرج  السلبق ص( 1)
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مني ا كثريع. يذكر اصرتجم أثندلء ترمجدة تنيدك السد اع بنيد  ا حلديدث   ن  مكنلً 
 .(4)النب ية الشريفة  بني  اآلثلا من اللحلبة ا  ان اهلل منييهم

 ددر ن  ددن ال - هددي السدد ا ا خددريع–الثن ددال  مشددرين آدد اع هنددل  ترمجددة  -
ة  دديار أثنددلء لك ددلل اللدد عل بنيدد   ددل بددال   الكددرمي، ترمجهددل الشدديظ إبددراهيم دالدد

النيب صدنيل اهلل منييد   آدنيم.  قد  ذكدر اصدرتجم تنيدك السد ا بللنيربيدة  نيلالل ع م
 .(9)أ اًل   أتل برتمج هل

ا ابدد  يف ا  ددل بنيدد  اآليددلت اص  ددلاع  ددن قبددل الشدديظ 4229يف آددنة  -
. بنيدددغ حجدددم هدددذه الرتمجدددة آددد ال (3)اصسدددنيمال يف ا  دددلبكدددري  دددلل   إ دددلا مجلمدددة 

ا اصرتجم لني راء ا لبدلن يف ا  دل  يدلت قر نيدة خ دلاع  دن مند ه كدلن  اقة،  ق  ق   
 .(1)يراهل أهنل تؤثر يف قني ل النلو

 

                                                 
 .55 دال  دملء  آ اع ي  لشريف أمح  ص( 4)
 .93ص  لاكيفية الل ع إبراهيم د( 9)
 .54 يلت قر نية  بر حلت أخرى ص( 3)
 .34ترمجة ال ر ن الكرمي لف حي  ه مس ص( 1)
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 القسم الثاني: 
 الترجمات المتكاملة

 
 الترجمة األولى:

ا،  صددلحب 4225ا أ ل ترمجددة كل نيددة صنيددلين ال ددر ن الكددرمي تهددرت مددل-
 دددن قبدددل ا لآدددة اصشدددي ة  تهدددذه الرتمجدددة هددد  الشددديظ ف حدددي  هددد مس،  قددد  ابنيددد

 ددن اجلدد ير بللددذكر أن هددذه الرتمجددة صددردع مددن ا صددل  .(4)اإلآدد  ية يف بريشدد ينل
 النيريب بلآ ثنلء آ اع الفلحتة  اصني ذتال.

يبدددال اصدددرتجم يف ب ايدددة كدددل آددد اع اقمهدددل،  اههدددل،  مددد د  يل دددل،   كدددلن 
كمددددل أن الرتمجددددة اصددددذك اع خلليددددة  ددددن  .(9)نز هلددددل،   نيددددا اههددددل بللنيغددددة ا لبلنيددددة

 يف  خددر الك ددلل يددثيت اصؤلددف ب ل مددة اآليددلت الدديف فيهددل السددج ع،    .ال فسددري
 قدد  ابنيددت هددذه  .(3)نيميددثيت بسددريع  دد جزع مددن حيددلع الندديب صددنيل اهلل منييدد   آدد

يف تركيل    د  نيل بلآدم لال در ن  ت لد  يف النيغدة  ا4222الرتمجة  رع ثلنية آنة 
بددذكر اآليددلت ال ر نيددة بللنيربيددة   ت ميددز هددذه الطبنيددة مددن الطبنيددة ا  ىل ا لبلنيددةل.
 النص النيريب منيل اللفحة اليما  يف   لبنيهل ترمج هل.إن حيث 

لرتمجددددة حلددددل منيددددل بددددهلدع النيلصيددددة  جدددد ير بللددددذكر أن صددددلحب هددددذه ا
كلندددت    ددد ع اآددلل   الددديف حلدددل منييهدددل يف جل نيدددة   إذالدد ك  ااه هبدددذه الرتمجدددة 

 بنيغراد.

                                                 
 .13النيني ا اإلآ  ية ص( 4)
 .66ترمجة ال ر ن الكرمي لف حي  ه مس ص( 9)
 .64اصرج  السلبق ص( 3)
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 الترجمة الثانية:
الشيظ  :ا، صلحبهل4222الرتمجة الثلنية صنيلين ال ر ن الكرمي تهرت آنة 

 .(4)لترمجة ال ر ن الكرميل هلحسن النلحي،  ق  هل
ة إىل ا لبلنية  أند اع الرتمجدة الديف مج ة الرتمجة أمهية الرت ذكر اصرتجم يف    

ال ددددر ن الكددددرمي.   ين  ددددل إىل صنيددددلين   دددد نكددددن لنيمددددرتجم أن يسددددنيكهل أثنددددلء ترمج
 .(9)    ع من آريع الرآ ل صنيل اهلل منيي   آنيم

هددذه الرتمجددة  نيهددل ا صددل النيددريب،   الرتمجددة. يددذكر اصددرتجم يف ب ايددة كددل 
 ع،  اآم الس اع،  م د  يل ل،   كلن نز هلل.آ اع اقم الس ا 

  هذه الرتمجة  ثل الرتمجة ا  ىل صردع  ن ال فسري.
ظ يف ا اا ددي ا لبلنيددة،  قدد  ختددرج يف ي يددذكر أن اصددرتجم  ددن كبددلا اصشددل

 ا  هر يف ا ابنيينلت  ن ال رن اصل ي، امح  اهلل تنيلىل.
 

 الترجمة الثالثة:
ا لنيشدديظ بددريف 4222نيددلين ال ددر ن الكددرمي مددلا الرتمجددة الثللثددة صتهددرت 

 .(3)أمح مس، هل ترمج   لال ر ن ترمج    تفسريهل
الكددرميل ذكددر فيدد   نلال دد بر يف ال ددر  ذكددر اصؤلددف امحدد  اهلل     ددة بنيندد ان

ة مجد  ال در ن اري دحفد ال ر ن يف الل  ا،   نيجزاتد ،  أهدلء ال در ن الكدرمي،   
 ن  إخل.الكرمي يف   ن مثملن ا ي اهلل م

                                                 
 .2حلسن النلحي ص ترمجة ال ر ن الكرمي( 4)
 .49ترمجة ال ر ن الكرمي ف حي  ه مس ص( 9)
 .32تفسريه بريف أمح مس ص  ال ر ن ترمج   ( 3)



 10 

يدددذكر اآدددم السددد اع،  اقمهدددل،   كدددلن نز هلدددل،  مددد د  يف ب ايدددة كدددل آددد اع
آدم،   ي د ا بشدرو    د ملت السد اع  يل ل،   يبال آبب تسدمي هل بدذلك اال

ي د ا ب فسدري اآليدلت حسدب    د مل ل فيدذكر صم مدة  دن  برحلً  د جزاً. كمدل
 اآليلت اص نيني ة مب   ع  اح   بني  ترمج هل يفسرهل.

نيددك فهدد  لطبلمددة اصابنيددت هددذه الرتمجددة مدد ع  ددرات  خرهددل يف صمدد    قدد 
  ددنا.  آددبق أن ذكرندل أن اصؤلددف كدلن   مكنددلً 4223اصلدحف الشددريف مدلا 

النيغة النيربية، بلإل لفة إىل آنية اا م     أص ل الف     ال فسري  نهلمني ا كثريع، 
 النيني ا النيلرية. منيل

 

 الترجمة الرابعة:
ا بنيندد ان لترمجددة 4223لين ال ددر ن الكددرمي تهددرت آددنة الرتمجددة الرابنيددة صنيدد

 . تفسريل. حملم   كريل خلن ابنيت يف إآ ا  بلد
  .تلايظ ال ر ن الكرمي منيليف     ة الرتمجة متهي اً ي كنيم في  يذكر 

 يظهدددر أن هدددذه الرتمجدددة كلندددت برمليدددة  دددر ا ادددلهر أمحددد  الدددر ي  ا منيدددل 
ظددرع ا  ىل يظددن ال ددلاا أن الرتمجددة آددنييمة . يف الن)ال لديلنيددة( جلملمددة ا مح يددة

لددي  فيهددل أخطددلء، لكددن بنيدد  ال دد بر يددرى أن فيهددل احنرافددلت مددن  نيددلين ال ددر ن 
يف الددب د ا لبلنيددة بطري ددة  حنني د كدلن يريدد  أن ينشددر   -أخددزاه اهلل-الكدرمي، فكثندد  

ترمجددة ال ددر ن الكددرمي، حيددث كددلن اصددرتجم قدد  داو يف تنيددك الددب د  أت ددن لغدد هم 
 ن   قلا برتمجة  نيلين ال ر ن الكرمي، كفل اهلل ا  ة بره  بر أ ثلل .  

 



 11 

 الترجمة الخامسة:
 ا9333الرتمجدددة اخلل سدددة الكل نيدددة صنيدددلين ال دددر ن الكدددرمي تهدددرت يف مدددلا 

يف الريدل ض يف  ك بدة  تلبرو  نيلين ال ر ن الكرمي بللنيغدة ا لبلنيدةل ابنيد بنين ان
مة  ن الط ل ال ااآال يف الريلض،  يب   أن صم   لقلا برتمج ه .لداا الس ال

،  حممد  ت دي الد ين هذه الرتمجة  ثخ ذع  ن الرتمجة اإلجننييزية حملم  حمسن خلن
 . اهل يل

منيددل   ددلو اجليددب حيددث يسددهل محنيدد . كمددل أن فيدد  ا صددل  ت قدد  ابنيدد
 النيريب.
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 فهرس المصادر والمراجع
 
 Edukata Islame nr.7. Prishtine  بريش ينل 4الرتبية اإلآ  ية الني د  -

 ا. الطبنية ا  ىل.4226ترمجة ال ر ن الكرمي لف حي  ه مس، آك بيل  -
Perkthimet  e Kuranit ne gjuhen shqipe, Feti Mejdiu. Shkup 1996. 

 ا.4292لبلل اصنيلين لني ر ن الكرمي إلبراهيم دال ، بك دا  
Ajka e kuptimeve te Kurani Qerimit, Ibrahim Dalliu. Shkoder 1929. 

 .ا4263ا بنيغراد 4252– 4211الرتاجم إىل الي غس فية  ن آنة  -

Bibliografija uvoda objavljenih u Jugoslaviji 1944-1959, Beograd 

1963. 
 ا.4249 دال  دملء  آ اع ي  بريف أمح مس بريش ال  -

Rregulla dhe lutje, Jasini, Sherif Ahmeti. Prishtine 1972. 
 ا.4234كيفية الل ع إلبراهيم دال ، تريانل   -

Libri I se falmes, Ibrahim Dalliu, Tirane 1937. 
 .ا4259 يلت قر نية  بر حلت أخرى بكري  لل ك ، ا  ل  -

Ajetet e Kuranit me shpjegimet e tjera, Beqir Maloku. Rome 1952. 
 بريش ينل. ا4223، 42النيني ا اإلآ  ية الني د  -

Dituria Islame, nr.19. Prishtine 1990. 
 ا.4222ترمجة ال ر ن الكرمي حلسن النلحي، بريش ينل  -

Kurani I Madheruar, Hasan Nahi. Prishtine 1988. 
 ا.4225ال ر ن الكرمي  ترمج   لف حي  ه مس، بريش ينل  -

Perkthimi I Kuranit nga Feti Mehdiu, Prishtine 1985. 
 ا.4222   تفسريه بريف أمح مس، بريش ينل ال ر ن ترمج  -

Kurani perkthim me komentim, Sherif Ahmeti. Prishtine 1988. 
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