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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 المقدمة 
إن احلمددهلل هلل دمددهللس عيسددونيتغ عيسددووذرس عينددشر بددنهلل نددن  ددرع   يذسددتن 
عنددن ئدديأنم  نمنلتددنه نددن فالددهللس اهلل  ددن نضدد  لددغه عنددن فضدد    ددن  ددن   لددغه 

هلل  ن ال إلددغ إال اهلل عحددهللس ال  ددرفو لددغه ع  ددالهلل  ن  مددهللاه ن ددهللس ع ئددشلغه ع  ددال
ه ع ر األنش   نن بنهلل:  إن خري احلهللفث كونب اهلل عخري اهلهلل   هلل   مهلل

  هللثنهتنه عك   هللثة بهللنةه عك  بهللنة ضنلةه عك  ضنلة يف التن . 
 ددو عبنددهلل:   ددهلل  ددر ئ ال ددن مشن ن دد  حلمدد  خددن ني احلددرن  ال ددرفذ  ام

 الهلل لط ننة امصحف ال رفف بنمهللفتة امتش ة بنلدهللنشة لن دكايف يف ديدهللعة ةر دة 
نننين ال رآن الكرمي ة شمي ل منضي عختطدي  ل مسدو   د عب  دشا ندئ ة دهللمي  دث 
ندن اودش  لالرابد   يف امشضدشل لال دنين  ع دش : دةدن فت ةطدش  ةر دة نندنين ال ددرآن 

 الكرمي إىل ال وة ال تونليةد. 
     ذا فسرين  ن  قهللني خطة هلذا ال حث ن   التحش الونيل : عن

 ن هللنة عمتاليهلل عئوة ن نحثه عخنمتة. يف ال حث   هلل جن ت 
  نن ام هللنة  ذيالن بينن اخلطة. 

 تودددن ه بددن  الي ددذة ندددشج ة نددن  خددش  ا ئددنني يف ع نددن الوماليددهلل  ذيددغ 
 عنن ال وة ال تونلية. 

 .ن ني يف بن  ال تواألع  : ي ذة نن  خش  ا ئنالنتصر 
 ال نين : ي ذة نن ال وة ال تونلية.النتصر 
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 ع نن ام نحث السوة  الي كنلونيل: 
المبحث األول : المحااوت  األولياة  اي ترجماة معااني القارآن الكاريم إلاى 

 اللغة البنغالية.
 امط ب األع  : نن  ع  س التنس يف بنض ال صص ال ن ية. 

 ال نراء ضمن   نن  م ال هللمية. امط ب ال نين : نن  ع  س 
 الكرمي.  ال رآن نننين لذالم التنس بنض لهللى األنتينم نن كنن ال نلث: نن امط ب

 ئ ب ةأخر ةر ة نننين ال رآن إىل  ذس ال وة. امط ب الراب  : 
ال  تدددنم األعىل لك دددة نندددنين ال دددرآن الكدددرمي إىل ال ودددة امط دددب اخلدددنن  : 

 ال تونلية. 
ني : أول ترجماااة كاملاااة للقااارآن الكاااريم إلاااى اللغاااة البنغالياااة  المبحاااث ال اااا

 وطبيعتها. 
 بهااا ترجماااة معاااني القااارآن  المراحااا النمنياااة التااي مااار  المبحااث ال الاااث : 

 .وتطورها الكريم إلى اللغة البنغالية
 امط ب األع  : الك نم اليت متت يف نالهلل االحون  الربفطنين.

 متت يف نالهلل بنكسونن امشحهللة.  امط ب ال نين: الك نم اليت
 امط ب ال نلث: الك نم اليت متت بنهلل ائو ن  بتون فش نن بنكسونن. 

  النمني.  وتطورها على الترتيب جنء عمترجمة المبحث الرابع: 
 . سورة معينة أوآيا  مقتطفة من القرآنترجمة المبحث الخامس: 

 تقويم الترجما  الشائعة.  لسادس: المبحث ا
 .   وبعض التوصيا خاتمة  و يها بيان النتائجال
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 التمهيد 
 

إىل لودة نادن فوط دب ننر دة  ديأ   ةن فت ةطش  ةر ة نننين ال درآن الكدرمي
 نالم  : 

  ؟يالنإلاألع  : كيف  خ  ال رآن إىل ة و الهللفن ه  ع كيف  خ  ا ئنني 
 ال نين : ب ينة  ذس ال وة اليت ةُرجم إليالن ال رآن الكرمي. 

 أحتهللث نن  ذفن النتصرفن  يمن ف ي: عئ

 يهاإلبنغال ودخول اإلسالم ال بالد نبذة عن
َها:قدن  ةندنىل يُّ

َ
أ ُ   إِنَّا نلَّاس  ٱ َيَٰٓ ِن  َخلَۡقنَ ك ننَ ك  َذَكن    م 

 
 َوأ

 ۡ  ُ ٗا ا وََجَعۡلننَ ك ننع  ٗٓ     َوَقَبآئِننَ   ش  ُ  ۡ  إِنَّ  ِِلََعنناَفو  ۡكننَ َم
َ
ِ ٱ ِعننن َ  أ  ّللَّ

   ۡ  ُ ك ۡتَقى
َ
َ ٱ إِنَّ  أ  [ 31الحجرات:ا]١٣ َخبِير  َعلِي    ّللَّ

امددرا  بنل ددنشب بطددشن الن ددم د :  تعااىل د  محددغ اهلل ف ددش  ابددن ك ددري 
  ميددد  التدددنس يف ال دددر  بنلتسددد ة الطيتيدددة إىل آ ني …عبنل  ن ددد  بطدددشن الندددرب

   1لدعحشاء ن يالمن السنني ئشاء عإمنن فوذنض شن بنألنش  الهللفتية

الهللعلدددة احلنليدددة يف خرفطددددة   ددد   ال  ةك ددددم نال تودددن  ددد نتدددهللنن  ةك دددم ن
 ال تون  الون خيية نتهلل  خش  ا ئنني يف  ذس امتنبق.    الننمله ب   ةك م ن

ائددم نتط ددة عائددنة يف  ددرخ اهلتددهلله خرفطوالددن  دبتوددددن دعن دد   ددذا  ددإن 

                                   
  . 4/712ةذسري ال رآن النظيم / ابن ك ري ل   1ل
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 أيت: فال هللمية كمن 
 
 

 خرفطة ال تون  ال هللمية :
 
 
 
 
 
 
  

اجلددد ء ام دددشن ندددن -ال هللميدددة  تودددن خرفطدددة بة دددهللع كمدددن يدددرى يف الصدددش ة 
بدد  ال ن ن يددة بدد  ال توددن   اخلرفطةددد  كددرب بك ددري نددن خرفطددة بددتون فش حنليددنهه

ال هللميددة عبددتون فش انن نددن حيددث امسددنحةه ألن ال توددن  ال هللميددة كنيددت حتودد  
 نسنحة ك رية نن اهلتهلل ال هللمية. 

يددددنه عن دددد  ئدددد ي  ا  ددددن  :  ددددإن بتوددددن  ال هللميددددة ة ددددم  بددددتون فش حنل
عآئنني عبيالن  ع ع فسن عال تون  الودر  ندن اهلتدهلل احلنليدة.  أ دحنب  دذس امتدنبق  

بنددض امتددنبق يف  تددنيف  حصدد ك الددم فوك مددشن بنل وددة ال تونليددة حدد  اننه عإن 
 أل حنهبن ةويري يف التطق بنل وة ال تونلية يف انعية األخرية. 

 سكان البنغال: 
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عنددن السددكنن اجل  يدد ه   مددن    دد  السددكنن يف ال توددن  نددن الهلل ا يددهلله
عبدر عا  هعا ن يالدنئديطر الديت زحف ان فشن إىل اهلتدهلل  ئسدشا هلدم  عاله يف امتدنبق 

  ةشغد  ان فدشن  فضدنه  السكنن األ  ي  الهلل ا يهلل إىل ال درخ د نتط دة ال تودن  ده
يية يف  ددذس امتددنبقه   اخو طددت النددرعخ نال توددن ه  حصدد ت الك ن ددة السددك يف

 ددإرا ةك ددم  حددهلل م بنل وددة ال تونليددة  هال فوميدد عن ب دديء غددري ال وددةن عا صدد يالددنه  
  الش بتونيل ئشاء كنن    غ نن الهلل ا يهلل  ع كنن نن ان ف . 

 خدد  ا ئددنني يف  ددذس امتط ددة ن دد   فددهلل  الددهللننة عالو ددن ه بدد  فددذكر 
امسغ :  بش عقنص ننلدو   تون   ن  تنيف  حنبينه نن  حنبة الرئش  ال    
خدر   يف نجر إىل احل  ة يف السدتة اخلننسدة ندن ال ن دةه عندن  تدن  1ل ببن ع يا

ل و دددن ة إىل الصددد  نددد  بندددض    ن دددغه عقدددهلل ندددر بددد نض امتدددنبق السدددنح ية ندددن 
ال تودن ه   ند   دذا  ع  نسدد م يد   يف  دذس امتط دةه عمومدد  إئدنني بندض   دد  

ركددرعا. . علددي  نتددهللين نددن الشثددن ق نددن فددهلل  ن دد   ددحة نددن  7لامتط ددة ن دد  فددهللس
نتط ددددة ال توددددن  يف نالددددهلل اخل يذددددة  إىلعلكددددن ث ددددت بي دددد   ن امسدددد م   خ ددددشا 

ده عقدهلل عُ  3لني808ني إىل 287الن نئي  ن عن الر يهلل نن ب  ئدتة  هلل يف نتط دة ج 
 اج ددن ي عنتط ددة كددشنن نددن بددتون فش  يددشال نددن النمددنم الدديت حتمدد  ائددم 

                                   
 بدددش الشقددنص غدددري   تددنيفع  ؟     نددن  فدددن فذكرعيددغ مل  جددهلل هبددذا االئدددم     ددحن  يف كوددب الدددكاجمه  ددن   1ل

  ش  ش  ني غريس.  نتسشب نتهلل ابن ح ر يف ا  نبة يف الكىنه  ن      
 . عايظر  فضنه : ن نلدة يف 71د70ايظر :  خش  ا ئنني يف بتون فش/ األئونر إ  كي إني يذفر  محهلل صل   7ل

  . 41د40ن ف ئ إئنني لا ئنني يف بتون فش صلالهللفن خننه بنتشان: بتو يجرفهللة امهللفتة ال الرفةه  ي
 ه 78ددد74 اجدد  امصددن   السددنب ةه عايظددر  فضددنه : ةددهللاع  ال ددرآن يف ال وددة ال تونليددة /  . حليددب الددرمحن صل   3ل

  . 18عةن فت ة  يغ ال رآن الكرمي عنن ة ننني ن   ةر وغ بنل وة ال تونلية /  . نذخر حس  خنن صل
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 م  إىل نتط دة ال تودن  اخل يذة الن نئي  ن عن الر يهلل ممن فهلل  ن    خش  امسد
 .  1ليف زننيغ إنن ل و ن ة عالهللنشة عإنن ل هللنشة عحهلل ن

   خ  الهللننة عالو ن  إىل  ذس امتط ة بصذة نننة عائوشبتش نه عهلذا 
مددن  خددذ اخويددن  الددهللفن  مددهلل يويددن  ن نليددهلل احلكددم يف ال توددن  نددن احلددنكم او ددي 

ن امس م ه   م فشاجغ احلنكم كنيت  يالن  أة ك رية ن نيه1703اهلتهللعئي ئتة 
 .  7لامس م ديوين د  فة  نشبة ةذكر نن جالة ال نب

 نبذة عن اللغة البنغالية
كتِهِ  َوِم ۡ :قن  ةندنىل نَ كَ ك ِ ٱ َخۡلق   ۦَء َي ۡرِض ٱوَ  لسَّ

َ
 ۡختَِلكن   ٱوَ  ۡۡل

 ۡ  ُ ِ لِۡسنَت
َ
ۡ    أ  ُ ِ كن ۡلَ 

َ
كلَِك  ِف  إِنَّ  َوأ  [77االرعني:]٢٢ ل ِۡلَعكلِِميَ  ٓأَلَيكت   َذ

 نل ونم نن آفنم اهلل ن  عج ه الهللالة ن   قهلل ةغ الكنن دة ن د  خ  دغ 
   ن ه عن    يغ ئ حنيغ  ب الننم ه  نط  ك   يء خْ  غ    هللى. 

إرا يظريددن إىل ةددن فت ال وددة ال تونليددةه يددرى  لددن ي ددأم ق دد   لددف نددنني نددن 
ع ن عح شا ن   كونبوالن اليشنيه يف نالهلل حكنني د ئرة بن د ال شر ه  م الذفن بش  

عقهلل  ي هللم نهللة قصن هلل يف رلو الشقت  ي  قهللني نن نر  نن ال وة ال تونليةه 
. عكنن فظن نن      ذس ال وة  لن نوشلدهللة  3لعقهلل عجهلل بنضالن يف يي ن  حنلينه 

                                   
  . 30صل The history of the muslims of bengalلهللكوش   مهلل نالر ن ي /  اجد  : كونب ا   1ل
  . 77د70 اج  :  خش  ا ئنني يف بتون فش / إ  كي إني يذفر  محهلل صل   7ل
ني 1878/ ربافددددره 18امصدددددهلل  السددددنبقه عايظددددر  فضددددنه : اجلرفددددهللة األئدددد شنية دنر ددددنمد ن نلددددة ن ددددهلل الددددرمحنه    3ل

  . 32صل
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نن الستسكرفويةه علكدن بندهلل ندرع  الد نن اةضدا ل تدنس  ن  دذس ال ودة ال ننقدة 
 خ دددت  يالدددن  لذدددني ئتسدددكرفوية  يمدددن بندددهلل ندددن ق  ددد  هلدددن بنلستسدددكرفويةه عإمندددن  

ه  Indo-Europianان فددد .  دددإن ال ودددة الستسدددكرفوية ندددن لودددنم إيدددهللع ع عبن
نيدت  دذس ال ودة ن هللئدة لدهللى ان فد ه ألن كود الم الهللفتيدة د الشفدهللام د كو دت عك

عا فوك مشن ب ال ة نو ن بدة  ئدال  ندن ؤ هبذس ال وةه عكنيت لوة  ن ة ل ونفةه   هلل
بنددددهلل نددددرع  الدددد نن ةشلددددهللم لددددهللفالم لوددددة  خددددرى مسيددددت ع رفوية الشفهللفددددةه الستسددددك

بنلستسكرفوية الهلل عبهللفةه  نن ال وة الرباكرفدت  ع ال نليدة  الدذس ندن لودة   د  ة دو 
امتدنبق األ د ي ه عكدنن بدشرا فدوك م هبددنه عبندهلل ندرع  الد نن   د حت الرباكرفددت 

يطدق بندض الك مدنم  عا فوريعن يفؤ  ع ال نيل  ن ة لهللى   نيل ة و امتنبق   هلل
 .  1لإىل  ن ةشلهللم ال وة ال تونلية نن الرباكرفت

ال تودن  يف إىل عإرا كنيت ال ودة ال تونليدة هلدن  لدف ندننيه ع خد  ا ئدنني 
ه  ددإن نددن الشاضددا  ن  خددش  ا ئددنني إىل  ددذس امتط ددة امددين  ال ددرن الونئدد  

رلو الشقدت لودة الكدنني ة انن ن  ي أة ال وة ال تونليةه عكنيت ال وة ال تونلية يف 
ال لوددة ا ي ددنء عاأل به   بددهلل  امسدد مشن يف ةطددشفر  دددذس  عالوخنبددب   دد ه

عن إليالددن يظددرة احو ددن ه عف شلددشن : إلددن لوددة فتظددر يف حدد  كددنن ان فددشن   7لال وددة
 دددددين   السدددددموه   مدددددن ةطدددددش م ال ودددددة عاز  دددددرم بدددددهللخش  األلذدددددني النربيدددددة 

 هللخ شن  يالن األلذني الستسكرفوية. عالذن ئية إرا بنن ف  ف رؤعلن عف

                                   
 The origin and development of the bengali language– sunity:  اجد  يف رلددو   1ل

kumar chattargy Part 1/2/3  
نبددنل ن دد  جالددش  حكددنني امسدد م  يف ةطددشفر  ددذس ال وددة كوددنب األئددونر إ  كددي إمي يددذفر  محددهلل/ ل اجدد     7ل

  . 44د47 خش  ا ئنني يف بتون فش صل
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عنالمدددن فكدددن ندددن  ندددر  دددإن ال ودددة ال تونليدددة هلدددن انن  لدددف ندددننيه علكتالدددن  
كنيت يف ةطش   ا م ح  ائو رم  خرياه ع ن م هلن قشانهلل عضشاب  يف الكونبة 
عالتطددقه ع  دد حت نددن   ددم ال وددنم ال ددرقية الدديت  ددي لوددة الوذددن م عالوخنبددب 

فسكتشن يف  علة بتون فش امس مةه ععالفة غرب  ألك ر نن نن يت ن يشن يسمة
 ال توددن  بنهلتددهلل يف جالوالددن ال ددرقيةه عك ددري نددن ئددكنن بيالددن  ع ع فسددنه عآئددننيه

عةي دش اه ندن عالفدنم اهلتدهلله كمدن  ن نددهلل اه ك درياه ندن    الدن نتو درعن يف كدد   ع  
وسب يالن نن فت الننمل  غم امسن نم ال نئنةه عق من ةشجهلل  علة  ع  عف ة إال ع 

عهبدن فت دهلل  إليالدن عفدوك م ب ووالدنه عب ال والدنه عبشائدطوالن فدوم الدهلل س عالودهلل ف ه
ال ددددنراء   ددددنن  مه عفكوددددب األ بددددنء خددددشابر مه عن ددددنالهتمه عهلددددن خصن صددددالن 

اهتن ح  ا ة ت عةطش م إىل نسدوشى ال ودة احليدة يف ننمتدن امنن دره عة دهللفراه ني  ع 
شني الشاحدهلل عالن درفن ندن  ربافدر د لكذنح   د   دذس ال ودة  ن تدت األندم اموحدهللة فد

 يدددغ السددد طنم ال نكسدددونيية يف  كدددن الطدددنبا اموظدددن رفن امطدددنل    تالدددذ  قو ددد
 جبن   ذس ال وة نن ال ونم الرمسية ل هللعلة فشني ال وة الننمي.
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المبحث األول : المحاوالت األولية في ترجمة معاني 
 القرآن الكريم إلى اللغة البنغالية. 

 : عحتوغ نطنلب

 المطلب األول : ما أورده الناس في بعض القصص الشعبية.  
نيه 1703 كمددن ئدد ق ننتددن :كنيددت  ع   علددة  ئسددت يف ال توددن  ئددتة

ق دد  رلددو ب ددرعنه عقددهلل ث ددت يف انثددن  الون خييددة  ن  يالددن علكددن  خدد  ا ئددنني 
ا ئدددنني  خددد  إليالدددن ندددن برفدددق السدددنح  اجلتدددش   ددديونغشيغ يف ال دددرن الونئددد  

ني  عهلددددذا مددددن 808ددددد287يف نالددددهلل اخل يذددددة الن نئددددي  ددددن عن الر دددديهلل لعبددددنلوني  
 ئسدددت  ع   علدددة إئدددننية يف بدددتون فش كدددنن ا ئدددنني قدددهلل متكدددن يشندددنه نادددن يف 

 ق شب  نب بتون فش. 
علكن التنس كنيشا فنومهللعن ن    الم ا ئدنني يف رلدو النالدهلل ن د  ندن  

نئددددري نه ع ددددرعح كددددنيشا فسددددمنشن نددددن الددددهللننة نددددن ننددددنين انفددددنم ال رآييددددة عةذ
 األحن فث الت شفةه ع عا   ال صص ال رآيية. 

ع قدددرب ن دددن  ن ددد  رلدددوه  يدددغ إرا ندددنم  حدددهلل ندددتالم كدددنيشا فرجندددشن يف 
ة سددديم امدددرياث إىل الهللانيدددة ا ئدددننيه عإرا حصددد  بدددنخ  ددديالم فرجندددشن إىل 
الننمل ليذويالم مبن ةسوح غ ال عجة نن احل دشخه ع كدذا كدنيشا فرجندشن يف نسدن   

عال كنة عالصشني إىل الن منء الدذفن كدنيشا فدذكرعن هلدم  حكدنني الدهللفن حسدب احلج 
 نن ع   إليالم. 

كمددددددن  ن قصددددددص األي يددددددنء ن دددددد  قصددددددص يدددددد  اهلل نيسدددددد ه عنشئدددددد ه   
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عفشئددفه ع فددشبه ع ددنيب ن دديالم السددنني كنيددت ن دد  لسددنن ال ددنراءه علسددنن 
 الن ن  . 

 عنن شني  ن  ذس األ ينء ك الن نن نننين ال رآن الكرمي. 
عقهلل ع   إليتن نن ال صص ال ن ية امسوذن ة نن ال درآن الكدرميه عالديت  
كنيدددت يف رلدددو الشقدددت د قصدددة فشئدددف عزليخدددنه ندددن ةصدددتيف د مدددهلل  دددوري 

ني د نددن قصدديهللةغ امنرع ددة بنئددم دفشئددف زليخددنده الدديت لددش 1410ني د 1388ل
قن يوالدددن مبدددن جدددنء يف ال دددرآن الكدددرمي ادددهلل ال صدددة بومننالدددن قدددهلل  خدددذم ندددن ال دددرآن 

 .  1لكرميال

 المطلب الثاني : ما أورده الشعراء ضمن أشعارهم القديمة. 
ندددهلل إي دددن  ال صدددن هلل عقراءهتدددن يف ايفدددنل  عاون ددد  يف رلدددو الشقدددت ندددن ف

ال  ن ةه  كنيشا جيومنشن يف نتنئ نهتم ن   ال عا ه عالن ي ةه ع فنني النيهلله  ُيسم  
نيشا ف ددهللؤعن يف ك ددري  حددهلل م نددن  عا دد  نددن  ي ددهلل نددن نذددنخرس عنذددنخر آبن ددغه عكدد

نن األحينن بذكر إئننالمه عإئنني آبدن المه عإرا كدنن بنضدالم ممدن  دنجر ندن 
اخلن   إىل  ذس امتط ة فذكرعن رلو يف   نن  مه عقصن هلل مه عكنيشا فسدوهلللشن 

 .  7ليف بنض األحينن مبننين انفنم ال رآيية ن   ن افن الهللنشة إىل ا ئنني

 

                                   
 ني. 1884 .  كنه ئتة 174مهلل إيننني احلق صلفشئف زليخنه  مهلل  وريه بوح يق     1ل
  . 70ايظر نن ركرس الهللكوش  نذخر حس  خنن يف كونبغ : ةن فت ة  يغ ال رآن صل   7ل
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فهبببم معببباني القبببر ن مسبببلمين لبعبببض ا تمنبببيالمطلبببب الثالببب : 
 باللغة البنغالية الكريم

مل فددددرس امسدددد مشن هبددددذس ام و سددددنم اليسددددرية  ثتددددنء الددددشن  عا   ددددن ه 
عالذويدددنه عال صدددن هلله   دددهلل كدددنيشا فوسدددنءلشن : مدددنرا ال ي دددر  ال دددرآن ب ووتدددن؟ مدددنرا ال 

 ؟ عال يذالم نننييغ    يصش غ يذالم  ذا الكونب ؟ منرا ي ر  
 دددذس الومتيدددنم بن دددن ة ب يودددة ال دددننر ال تودددنيل : السددديهلل  ع ع  ندددن ركدددر

  دهلل  ي دهلل قصديهللة عركدر  يالدن : د  ن الرعندي فذالدم ال درآن ب وودغ  ئد طنن  محدهلله
الرعنية عفكودب  يالدنه عالككدي فذالدم ال درآن ب وودغ عفكودب  يالدنه عال دنني فذالدم 

فكودددب فذالدددم ال دددرآن ب وودددغ لب دددوش ه ع  ال دددرآن ب وودددغه عفنمددد  بدددغه ... عاأل ودددنين
ف ددش  التددنس  يالددنه عإرا جددنءم قضددية  الددم ال ددرآن بنل وددة ال تونليددة عكونبوددغ هبددنه 

 .  1ل!ر ب الهللفن !
التنس ع شقالم إىل  الدم ال درآن الكدرمي عةر دة نننييدغ  غ نم   از ا م 

إىل ال وة ال تونليةه يرى رلدو عاضدحنه يف لسدنن  دننر ال درن السدنب  ن در دن دهلل 
: ال يذالددم ال ددرآن بنلنربيددة عال بنلذن ئدديةه  سنذددنددغده ناحلكدديمد يف قصدديهللةغ ديش ين

ال فوسددىن لتددن  ن يذالددم ال ددرآن ب ووتددن!!!. عف ددش   أللمددن ليسددون نددن لووتددنه علكددن 
 .  7لي رؤس؟د را  فضنه : دلش مل ينم  مبن جنء يف ال رآن من

                                   
 . 2بتونلددة  ص ل1347ننر ئدديهلل ئدد طننه  دد  عةرةيددب عحت يددق ن ددي  محددهلله يشاخددنيله لدددددنة  ئددش ه ال ددددع    1ل

  . 70نبغ: ةن فت ة  يغ ال رآن صلعايظر  فضنه نن ركرس الهللكوش  نذخر حس  يف كو
  . 107بتونلةه صل 1327ه 1/1ايظر جرفهللة د بتو ة  ي  بش  د    7ل
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سبببب تببتخر ترممببة معبباني القببر ن إلبب  اللغببة  المطلببب الراببب  :
 البنغالية 

نن  ئ نب ةأخر ةر ة نننين ال رآن إىل ال وة ال تونلية نن ف ي اةضا يل 
 : 

د الك ة يف حهلل راهتدن نم يدة  دن ةه عإرا كنيدت إىل لودة مل ةطدش  بندهلل 1
عكدنن  هبهلل م ئري ن ق    لف نننيقهلل ةكشن   نبه  نل وة ال تونلية عإن كنيت 

 ةطددددش ه ه  نل تونليددددة كنيددددت يفيذسددددغ ال توددددن  يف الشقددددت إىلا ئددددنني قددددهلل  خدددد  
 عال حث نن الك ة يف رلو الشقت ئنبق ألعايغ. 

د كنيت نسألة ةر ة نننين ال درآن الكدرمي إىل لودة ندنا ندن امسدن   الديت  7
فوحن شلنه  إلم كنيشا فنو هللعن  ن ةر ة ال تونلي  كنن السنب شن نن امس م  

 .  1لنننين ال رآن الكرمي  يالن إ نية ل  رآن
نب  فضدددنه : ندددهللني عجدددش  ندددن فدددو ن ال ووددد  النربيدددة دددد علنددد  ندددن األئددد 3

 . يذسغ عال تونلية يف الشقت

اللبنات األول  لترممة معاني القر ن الكريم  المطلب الخامس : 
 إل  اللغة البنغالية. 

مددددددن كنيددددددت  حددددددشا  بددددددتون فشه ع حددددددشا  ال وددددددة ال تونليددددددةه عاألحددددددشا  
لت ر عالوأليف يف ك كوغ د االجومننية مس مي بتون فش كمن ركره كنيت  ع  ا

                                   
 . عايظددر  فضدنه : ةددن فت ة  يدغ ال ددرآن 7دد3 اجد  : ةدهللاع  ال ددرآن بنل ودة النربيددة /  .  مدهلل حليددب الدرمحن صل   1ل

  . 14د13 ه عصل7خنن صل الكرمي عنن ة ننني ن   ةر وغ بنل وة ال تونلية /  . نذخر حس 
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اجلدد ء الوددر  نددن بددتون فش امنددرع  بنمتط ددة الصددتننية د ةكوذددي بط دد  الكوددب 
بنل ودددنم الذن ئدددية عالنربيدددة عاأل  فدددةه  عن  ن ةصدددر  لوالدددن إىل ال ودددة ال تونليدددةه 

 عرلو لصنشبة كونبوالنه عق ة قرا الن. 
كوغ امسدغ  كدرب علكن قنني يف  ذس األثتنء  ج  نن نرزابش  نن نهللفرفة ك 

ن ددددي بك ددددة اجلدددد ء األخددددري نددددن ال ددددرآن امنددددرع  جبدددد ء نددددم إىل ال وددددة ال تونليددددةه 
ع ضن  إليغ ةر ة ئش ة الذنحتدة. عقدهلل كنيدت  دذس الك دة  ع  ةر دة جلد ء كنند  

ني يف نط نددددددة 1878إىل ال وددددددة ال تونليددددددةه عكنيددددددت ب ننددددددة  ددددددذس الك ددددددة ئددددددتة 
 .  1ل محهلل 

ذا الرجد  الذدذ الدذ  كدنن ة ميدذاه ل سديهلل  محدهلل  ذس الك ة قهلل قنني هبن  
لال اليهلل يف بنالكشم  عكدنن قدهلل  دح غ يف ئدذرس إىل نكدة عامهللفتدة ل حدجه عقدهلل  

 ة ننغ ن   ةر ة نننين ال رآن إىل   محهلل د  محغ اهلل د مث  7لكنن السيهلل ال اليهلل
الرح دة هللاله ندن الذن ئدية عالنربيدةه عمدن  جد   دذا الرجد  ندن  دذس ال ونم او ية ب

ام ن كة مشَّر نن ئننهلل اجلهلل لك ة نننين ال رآن الكرمي إىل ال وة ال تونليةه علكتدغ 
مل فكم  إال ج ء ندم عئدش ة الذنحتدة. عقدهلل اخودن  امدكجم  دذا اجلد ء ندن الك دة 

عكدنن ال دنس ن دهللال ن    ئدونراه ل سديهلل  األ  فدة ل  درآن الكدرمي ل  دنس ن دهلل ال دن  ه

                                   
 ربافدددددره  18ايظدددددر ن نلدددددة :  قدددددهللني ةر دددددة بتونليدددددة جلددددد ء ندددددم / ن دددددهلل الدددددرمحنه اجلرفدددددهللة األئددددد شنية نر دددددنمه    1ل

 . عايظدددددر ن نلدددددة : ةر دددددة نندددددنين ال دددددرآن الكدددددرمي بنل ودددددة ال تونليدددددةه / ن دددددي  محدددددهلله اجلرفدددددهللة 32هص ل1878
 فضددددنه : كوددددنب : ةددددهللاع  ال ددددران الكددددرمي بنل وددددة  . عايظددددر 42ه ص ل1878 ربافددددره  18األئدددد شنية نر ددددنم 

  . 78د74ال تونليةه  / حليب الرمحنه صل
عالسديته  هللعس  جش  ن فكشن  اليهللاهه ا والر هبذا نتهلل النشاني عاخلشاصه عرلو جلالن س ضهلل االئونمن  عاهلت   7ل

 عكنن نن ةننذة ال يت إمسنني   نس ال اليهلل د بإرن اهلل د. 
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 .   1لاهلل د محهلل ال اليهلل د  محغ 
عكدددنن امدددكجم ك دددرياه ندددن فسدددونم  األلذدددني الذن ئدددية عالنربيدددة يف الك دددةه 
عفكو الددن بنل وددة ال تونليددةه علن ددغ مل جيددهلل الك مددة امتنئدد ة يف ال وددة ال تونليددة لدد نض 

 األلذني النربية عالذن ئية عاأل  فة. 
 .  7لكمن  ن  ذس الك ة كنيت بنل نر امنرع  يف رلو الشقت

ا نددن ع دد  إليتددن نددن ال  تددنم األعىل لك ددة ننددنين ال ددرآن الكددرمي إىل  ددذ
 ال تونلية. 

عقهلل كنن  تنيف  ج  آخر قنني بك ة جد ء ندم إىل ال ودة ال تونليدةه امسدغ: 
ه  3ل نري الدهللفن ب دشيينه حد  قيد  : إيدغ  دش األع  يف عضد  ال  تدة األعىل ل ك دة

بد   ددي نذ دش ةه عهلدن ركدر يف بطددشن  علكدن ال فشجدهلل هلدذس الك ددة ند  عال  ثدره 
 .  4لكوب او   

اودددنعالم األعليدددة ندددن ن ندددن ق ددد  امسددد م  لدددن نن الك ودددنكنيدددت  نةددد
 لك ة نننين ال رآن الكرمي إىل ال تونلية. 

ك دة نندنين ال درآن الكدرمي بعقهلل قنني بنهلل  نة  اودنعلو   حدهلل اهلتدهللعس 

                                   
 .Mohiuddin Ahmed, Sayyid ahmad shahid, (Lacknow: 1975, ) pp . 79-109; pp   1ل

312-313; Chaudury Gulam Rasul mehr, Sayyid Ahmad Shahid[Urdu text] 

(Lahore:1952), vol : 1, p. 200.  
  . 78ةن فت ة  يغ ال رآن الكرمي عنن ة ننني ن   ةر وغ إىل ال تونلية/ نذخر حس  خنن صل   7ل
 ه عايظر  فضن: ةن فت ة  يغ ال رآن الكرمي عنن دة ندنني 70ال رآن بنل وة ال تونلية  / حليب الرمحنه صل ةهللاع    3ل

  . 78ن   ةر وغ إىل ال تونلية/ نذخر حس  خنن صل
  . 37د78ةن فت ة  يغ ال رآن الكرمي عنن ة ننني ن   ةر وغ إىل ال تونلية /  . نذخر حس  خنن صل  4ل
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 ودغ   د  ل  د ء األع  ندن ال درآن الكدرميهامسدغ: د اجتهلل ينةدغ نيدكده عكنيدت ةر 

 .  1لني1828عرلو ئتة 

 تنبيه : 
لن  الس ب يف اخوين  ج ء نم ل ك ة :  ن  غ ب التنس خيون عن ئش  
 ذا اجل ء يف الصنة عرلو ل صر ن عئالشلة حذظالنه   ش نر ت نننييالن ةكدشن 

  ليق بنخل شل يف الصنةه ع الم نرانالن. 

                                   
 .Bengal Library Catalogue (Calcutta : 1879), 2nd Qtr. No. 128. pp. 14-15   1ل

  . 33عايظر  فضنه : ةن فت ة  يغ ال رآن الكرمي صل
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ل ترجمة كاملة لمعاني القرآن المبحث الثاني :  أو
 الكريم إلى اللغة البنغالية، وطبيعتها.

 ع  ةر ددددددددة كنن ددددددددة ل  ددددددددرآن الكددددددددرمي  ددددددددهلل م بنل وددددددددة ال تونليددددددددة ئددددددددتة 
  7لني1881. عإن كنيت بهللافة الك ة كنيت ئتة  1لني1884

عكنيت  دذس الك دة الكنن دة ل ئدف ن د  فدهلل  حدهلل اهلتدهللعس د ندن  درل 
 ريفش ئنيهلل    د. د امسغ: دغ 3لالربلنعفة
وذسددري احلسدديئه عةذسددري ال ددنس الامددكجم  يددغ  خددذ الون ي ددنم نددن ركددر ع 
 .  4لن هلل ال ن  

 طبيعة هذه الترممة : 

                                   
 ه عايظددر  فضددنه : ةددن فت ة  يددغ ال ددرآن الكددرمي عنن ددة نددنني 383ايظددر: نشئددشنة كوددب ا ئددنني بنل تونليددة صل   1ل

 . عقدهلل  خطدأ الدهللكوش   مدهلل حليدب الدرمحن نتدهللنن 34صل ن   ةر ودغ إىل ال تونليدة /  . نذخدر حسد  خدنن
 . عفوضا رلو بنلتظر إىل ئتة ب    ذس الك ة. 1887  ن  إىل  ن الك ة كنيت ئتة 

 ه عايظر  فضنه : ةن فت ة  يغ ال رآن الكرمي عنن ة ننني ن د  383ايظر: نشئشنة كوب ا ئنني بنل تونلية صل  7ل
  .37صل   خننةر وغ إىل ال تونلية /  . نذخر حس

عكنيددت ن ددن ة  دديذن  ددي  فنو ددهلل اهلتددهللعس آهلددة ك ددريةه علكددن فرجنشلددن إىل ثددنلشث د برالددن د   ددتش د  يذنددده  3ل 
امسديطرة يف النصدر احلددنيله عن دن ة   ددتش كنيدت نسديطرة زنددن  خدش  ا ئددنني يف اهلتدهلله  ندن برالددن  مدن كددنيشا 

ن  الربفطدنين  حيدت  أدة ندن اهلتدهللعس ن دن ة برالدنه ع دم فن هللعيغ ألئ نب فدذكرعلنه علكدن يف نصدر االئدونم
فن هللعن برالن     عال فن هللعن  حهللاه غريسه ع ذس احلركة مسيت  ركة دبرالنمسن د عكنيت  دذس احلركدة نكيدهللة 
 ددر ة   ا عا هبددن  ددر  عجددشس امت ددشرفن نددن اهلتددهللعس نددن ا ئددننيه حيددث  وحددشا هلددم بنبددنه يف  اخدد   فددنيوالم 

  ال فتو  شا إىل ا ئننيه  إلم كنيشا ممتشن  نن الن ن ة عنطرع فن نن ايفوم . ل ن ن ةه ح 
 هلمن ةذسري بنل وة األ  فة.    4ل
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نن األنش  امس مة :  ن امكجم اجلن  البهلل  ن ةوشا ر  يدغ  درعم ننيتدةه 
 نتالن: 

 . نعامكجم نتال ند  ن فكشن نن  نه بنل وو  امكجم إليال1
 فكشن نم غ ينبننه نن قصهلل  حيا.  د  ن7
  .د  ن فكشن لغ انو ن  بصحة نن فك غ3

 ذس األع ن . مل فكن نوصذنه هب ذا امكجم ل ئف ال هللفهلل 
 نددن األع :  ددنمكجم لددغ ننر ددة فسددرية بنل وددة النربيددةه عنن ددشني  ن الك ددة 

 ددش ال ددرآن. حتوددن  إىل الو حددر يف نددن فددكجم نتددغه عال ئدديمن إرا كددنن امددكجم نتددغ 
ع نن ننر وغ بنل وة ال تونلية   هلل   خ  يف الك ة ن ن األلذني الستسدكرفوية ندن ال 
فسونم غ نمشني     ال تون ه   هلل ئ ق  ن ال ودة ال تونليدة  كدم ال يأدة قدهلل ةدأثرم 
بنأللذني النربية عالذن ئية ع خ   يالن ندن  لذدني  دنة  ال وود  ندن از  درم بدغه 

  دددم  اه بنلستسدددكرفوية ألجددد  ختصصدددغ يف حينةدددغ الون يميدددةهعامدددكجم كدددنن نودددأثر 
 فوخ ص نتالن ب  محا  ال وة ال تونلية نن ال حتوم . 

ع نددن ال ددنين:   ددهلل نددر  قصددهللس نددن خددن  كننددغه  إيددغ كددنن  انيددنه إىل 
اهلتهللعئدددية الربليدددةه لبرلدددن مسدددن   عكدددنن قصدددهللس  ددد  األ فدددنن األ بندددة ا ئدددنني 

ه ن د  لدج الدهللنشة  1لصرايية ن د  آ اء ننيتدة ن د  األقد عاهلتهللعئية عال شرفة عالت
 إىل عحهللة األ فنن يف النصر احلنضر. 

عمل فدمنن مبدن ع   يف ال درآنه  ع ندن ال نلدث :   دهلل كدنن امدكجم  تهللعئدينهه

                                   
بتو ددغ . عايظددر  فضددنه:  1343 ه ك كوددغه 378ايظددر كي ددب  ددتهلل  عبتددغ  ددن يوغ/ زعغتهلل ينةددغ غشبوددغ ص ل   1ل

  .  47ةن فت ة  يغ ال رآن...  . نذخر حس  خنن صل
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عقددهلل نددر  قصددهللس  يمددن ئدد قه  أخطددنؤس الن هللفددة ال ةنددهلل عال حتصدد ه عمل فنددر   
 دن  ن د  رلدو  يدغ ةدرجم لذد  اجلنلدة ع قدرب ن ك رياه نن امصدط حنم ال رآييدةه

داهللد بك مددة دإف ددش د عاهلتددهللعس فط  ددشن ن دد  آهلددوالم ك مددة دإف ددش د عالك مددة 
ةميث عام . عةرجم ك مدة د الدرحيم د يف بندض األندنكن بددد انند  حدهلل آهلدوالم. 

 .  1لع كذا ةرجم اليويم مبنىن دنهللمي ام  أده ع ي ن يأة بنمننين اور ة
 

                                   
  . 41د41ايظر : ةن فت ة  يغ ال رآن الكرمي ...  / نذخر حس  خنن صل   1ل
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بها ترجمة  تالمراحل الزمنية التي مّرلث : المبحث الثا
 . وتطورها معاني القرآن الكريم إلى اللغة البنغالية

 ع يغ نطنلب :

 المطلب األول : الترممات في عهد االحتالل البريطاني
عكنيددت  ع   نيه1242حددون  الربفطددنين قددهلل بددهلل  يف اهلتددهلل ئددتة المددن كددنن ا

ون ه عبنلتظر إىل بهللافدة ةر دة نندنين نتط ة احو الن الربفطنييشن  ي نتط ة ال ت
.  ال ددرآن إىل ال وددة ال تونليددة اةضددا لتددن  ن بددهللافوالن كنيددت يف نالددهلل االحددون 

ع ن ب ننوالدن   د كرب ن يد جل ء نم عئش ة الذنحتدةهقهلل ئ ق ننتن ركر ةر ة ع 
عقدهلل بيتدت ندن  ةر دة د ندري الدهللفن ب دشييند جلد ء ندمهع  نيه1878كنيت ئدتة 

نرة ة ية الك نم اليت متت يف نالهلل االحون  الربفطنين ب ئش   ع   ع   يالن.
  يمن ف ي: بنلكةيب ال نئ 

ني عقدددهلل 1828ةر دددة د اجتهلل ينةدددغ نيدددكعد ل  ددد ء األع  ندددن ال دددرآن ئدددتة  -1
 ئ ق ننتن بينلن.

ني 1881ةر ة دغريفش ئنيهلل    د لكنن  ال رآن عكنيت بهللافوالن ئتة  -7
 نه بينن رلو .  نيه عقهلل ئ ق ننتن قرف 1884علنفوالن ئتة 

ةر دددة نشلدددش  ينددديم الدددهللفن عكدددنن ننمدددنه جيدددهللاه ندددن  بتدددنء امالدددنجرفن نددددن  -3
نل وددة النربيددة إال  ن ننر وددغ بنل وددة ال تونليددة ليسددت  كددنن نن  ددنه بالنددربه كمن 

كمددن فت ودديه   الددذا جددنءم ةر وددغ  كيكددة يشنددنه نددنه ع كنيددت بهللافددة الك ددة 
 الددنه   ددهلل عا وددغ امتيددة ق دد  نيه علكددن امددكجم مل فسددوط   ن فكم1882ئددتة 
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ع دد ت ةر وددغ إىل اجلدد ء ال نلددث عالن ددرفنه كمددن  يددغ ةددرجم اجلدد ء ع إكمنهلددنه 
األخري ج ء نمه عثنث ئش  نن اجل ء الونئ  عالن رفن. عقهلل ئننهللس  حهلل 

. كنن  ذا الننمل الذذ   نه ل خري  1ل نراء رلو ال ننن يف ب ننة  ذس الك ة
 وغ انن نذ ش ة. لإلئنني عامس م ه عةر 

ةر ددة نشاليددن ن ددنس ن دديه ةددرجم  ددذا النددنمل الربددنين ننددنين ال ددرآن الكددرمي   -4
كددنننه بنل تونليددة عكددنن  ع  نسدد م ف ددشني هبددذا النمدد ه   ددغ ام فددة عالذضدد  يف 
 ذا ال نبه عكنن نن ن منء     احلهللفث الذفن هلم قهللني  ائدخة يف   دش  

ني بهللنشةغ  ح   نجدة ال ودة ال تونليدة الهللفنه كنن  انية إىل ا ئننيه عمن قن
إىل ةر ددة كنن ددة منددنين ال ددرآن الكددرميه   ددهلل  بك ددة ننددنين ال ددرآن لسددهلل  ددذس 

عكنيدت انفدة ةكودب يف ئدطره  نيه1884ال ودرةه عكنيدت بهللافدة الك دة ئدتة 
  ةأيت ةر والن بنأل  فة يف ئدطر آخدر حتودغ ندن ةر دة ال دنس   يد  الدهللفنه   

 ل وة ال تونلية يف ئطر آخر حتوغ. ةأيت ةر والن بن
عقهلل كو ت ن يالن ةن ي نم نذيهللة نن ق   نشالين  مهلل بنبر ن ديه  دذا الندنمل 
الك دددري الدددذ    س ن ددد   فدددهلل  ن مدددنء   ددد  احلدددهللفث ع  ددد ا ين دددراه ل سدددتة 
عاحلهللفثه عفذالم ندن ةن ي نةدغ  يدغ ائدوذن  ندن بندض الوذنئدري نتالدن : ةذسدري 

ال دددرآنه عالوذسدددري الك دددريه عةذسدددري اجلنلددد ه     السدددنش ه عاجلدددنن  ألحكدددنني
 عالوذسري احلسيئه عةذسري  وا ال ينن عغري ن. 

                                   
 1377ه  درابنه 77/10ايظر: نشالين  مدهلل ينديم الدهللفن/ ن دهلل الوذدش   دهللف يه اجلرفدهللة ال دالرفة  مدهلل ه   1ل

ه ةددهللاع  ال ددرآن 10/17 ه عنشلددش  يندديم الددهللفن / إبددرا يم خددننه جرفددهللة  ددالرفة نددنس يددشه 714بتونلددغه صل
عايظددر  فضدنه : ةددن فت ة  يددغ  نيه1887 ه  كددنه 107-22ال تونليددة  /  مدهلل حليددب الددرمحن حن دية صلبنل ودة 

  . 74د44ال رآن الكرمي .../  . نذخر حس  صل
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كددنن ندن  ئددرة نرف دةه زاع  نالتددة ةر دة خدنن هبددن   ةسد يم الددهللفن  محدهلله   -4
ني جبرفدهللة دإئدنني برئدن يفد حد  1881بهلل  امكجم يف ةر وغ ئتة ع اونننةه 
إال  يدغ  خدر   عاله جد ء  نيه1808تة ئد ن ةر ة نننين ال درآن كدنننه نايوال  

ه رفددشل عايو دددن . عكددنن هلدددذس الك ددة نسددو نه  نه كونبددد  ني1802دة ددن يف د ئددتة 
عانوددهللحالن قددراء رلددو الشقددت مبددهللح ب يدددغه عقددهلل ركددر امددكجم  يددغ ائدددوذن  يف 
ةر وغ نن ةذسري ح نينه عةذسدري قدن   ه عبندض الوذنئدري ال هللميدة عاحلهللف دة 

 ة. بنل وة األ  فة عالذن ئي

عندن  نظدم حسدتنم  دذس الك دة  يدغ قددنني بدر  الوحرفذدنم الديت قدنني هبدن  مددهلل 
ن دددي الن دددش   ال ن فدددنينه يف نندددنين ال دددرآن الكدددرميه عقدددنني بدددنلر   فضدددنه ن ددد  

 .  1لبنض امتصرفن الوربي  يف حترفذنهتم مننين ال رآن الكرمي

يود كدددنن ةر دددة  حدددهلل امتصدددرفن الودددربي  امسدددغ د  فربفدددتج عف يدددنني غشلهللئددد -7
ئددكالين اجلتشبيددةه عكددنن نركدد س  نضددشاه بددن زاه يف ع ددهلل الوتصددري نددن ق دد  نتصددر  

يف  رفهللبش ه   ا   ن ف حث نن بنض األخطنء يف ال رآن الكرمي ح  فهللنش 
ال ددرآن إىل ال وددة ال تونليددةه ع ددر  يف ب دد  ننددنين التددنس إىل الوتصددري  ددكجم 

 رلددو الشقدددت حدد  جيدددذب ةر وددغ عزخر والددن  قصددد  نددن ميكددن ندددن ام ددنلغ يف
  راء  ذس الك ة.  ىلإق شب التنس 

ةر وغ  دذس ن يأدة عكنيت ه ني1870ني عايوال  ئتة 1808بهلل  يف ةر وغ ئتة 

                                   
ةدهللاع  ال درآن الكدرمي يف ال ودة ال تونليدة /   ه441ايظر : نشئشنة الكوب ال تونلية ل مس مه ن دي  محدهلله صل  1ل

 . عن نلة نطالر حس  يف جرفدهللة بتو دة  يدشفن بدش   بنتدشان :  دن ي  124د142 . مهلل حليب الرمحنه صل
  . 172نيه صل7/1/1820 ي  ةس يم الهللفن  محهلل 
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بنلوحرففه عاألغنمه عقهلل ظالر ئشء قصهللس ندن خدن  كنندغه حيدث ركدر 
يف ن هللنددة الك ددة  ن الرئددش   رن ل كددذبه ع يددغ كددنن فددون م نددن التصددن ىه 

 عغدددري رلددددو نددددنرآن د خطدددأ دددددش  ع ددددريف يف ال ودددة النربيددددةه ع ن ك مدددة دقدددد
 .  1لاال ننءامه عال  النم

ةر دددة خشيددددهللكن   بددددش الذضدددد  ن ددددهلل الكدددرميه كددددنن ننمددددنه جيددددهللاه يف  تددددشن   -2
جبدد ء نددمه عايوالدد    بددهللعقددهلل ني 1814ال ددرفنةه كنيددت بهللافوددغ يف الك ددة ئددتة 

 ني. 1831ن ةر ة نننين ال رآن الكرمي عب ننوغ كنننه ئتة ن

نددن نيدد ام ةر وددغ  يددغ فسددونم  ال وددة النربيددة عال تونليددة نسددو  ة يف بهللافددة كدد  
ئددش ة بددذكر ائددم السددش ة بنلنربيددة   بنل تونليددةه عفكوددب  قددم انفددة بنلنربيددة يف 
امصدددحفه كمدددن فكودددب  قدددم انفدددة بنل تونليدددة يف الك دددةه حدددنع  امدددكجم  ن 

كمدن ضدمن الك دة ةن ي دنم   ف رب الك دة إىل ال دن ب بنئدونمن  ا  دن ام.
 . 7لجيهللة يف لنفة ك   ذحة. عالك ة الكنن ة نذ ش ة حنلينه 

عل مملدددف ةر دددة  خدددرى جلددد ء ندددم بنألبيدددنم ال دددنرفةه كمدددن  يدددغ اخودددن  بندددض 
 .  3لالسش  نن ال رآن ل ك ة يف نملف نسو  

ف دهللع  ن امدكجم مل فكمد  ةر دة نندنين ال درآنه  ةر ة نت ي كرمي يشه -8

                                   
 ه ع ةهللاع  ال رآن الكرمي يف ال وة 27ةن فت ة  يغ ال رآن الكرمي عنن ة ننني ن   ةر وغ إىل ال وة ال تونلية صل  1ل

  . 188د124ال تونلية /  . حليب الرمحن صل
 ه ةددن فت ة  يددغ ال ددرآن 718ددد703ايظددر ةددهللاع  ال ددرآن الكددرمي بنل وددة ال تونليددة /  .  مددهلل حليددب الددرمحن صل   7ل

  . 81د28الكرمي عنن ة ننني ن   ةر وغ إىل ال تونلية صل
   اج  امصهلل فن السنب  .   3ل
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 يفني 1817ةر وغ جل ء نم    ه عقهلل ب ندت  دذس الك دة ئدتة كنيت  ب 
 .  1لنط نة دبرف ة إئننيد بك كوغ

ةر ددة النددنمل الربددنين  عح األندد ه ل ددب بوددن  الن مددنءه عال ددم  ام ددرقةه  -8
كنن نو حدراه يف ن دشني ك درية ندن الوذسدري عاحلدهللفث عالذ دغه عا دوالر يف  ددنء ع 

عندهللفراه جلمنيدة ن مدنء اهلتدهلل  درل ال تودن .   س  اهلتهلله عكدنن عانظدنه ن دالش اهه
ام دددالش   بدددش بكدددر الصدددهللف ي  ةك ك ودددغه  ندددرس الهللانيددديف  يف امهلل ئدددة الننليدددة 
نمدن  لصدق بدغ ندن  ةر وغ ال رآن الكرمي عفهللا   يفنننين الذر ش    ن فكجم 

الوالم عاألكنرفب عالوحرفذنم نن ق   غري امس م  د ئشاء نن اهلتهللعس  ع 
تصددرفن الوددربي   ع نددن ال ن فددنيي   ع نددن ق ي ددي الن ددم عالددهللفن الددذفن نددن ام

عا  يالددن د   ددنني  ددذا النددنمل مبددن نتددهللس عبددهلل  بك ددة ننددنين م   ا عا الك ددة  ددأخط
ني ندن نط ندة 1812ال رآن الكرمي  كجم ج ء نم الذ  خر  نط شننه ئدتة 

ع د  إىل اجلد ء  فنس ا ئننيه   بهلل  بك ة نننين ال رآن نن بهللافوغه ح  
 ني. 1830الراب ه   مل فكم غه عقهلل ب نت  ذس األج اء ال نثة ئتة 

نن ني ام  ذس الك ة  لن ةر ة عةذسري عةن يقه ع ن  يالن   اه ن     النم 
انفدنم ال رآييدة  ن د  الدذفن حر دشا   امتصرفن الذفن حر دشا ال درآنه كمدن  يدغ 

                                   
 ه علكتغ  نج ب   ج    733د777 اج  ةهللاع  ال رآن الكرمي بنل وة ال تونلية /  .  مهلل حليب الرمحن صل  1ل

كدرمي يدش عنت ددي كدرمي يددشه   ند  جالددش  كدرمي يددش مت دي كدرمي يددشه علدن اثتددننه  دإن كددرمي يدش  ددذا  
 الدش  يدن ن دنس ن دي السدنبق ركدرسه  ندن نت دي كدرمي يدشكنن ندن التسدنو عقدهلل يسدت ةر دة نندنين ال درآن مشال

ط دب : ةدن فت ة  يددغ ال درآن الكدرمي عنن ددة ندنني ن دد  لدي  بتنئدته بدد   دش  جد  آخددر . ايظدر يف حت يدق  ددذا ام
  .  83د87ةر وغ بنل وة ال تونلية /  . نذخر حس  خنن صل
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 .  1ل  شا المح  ةومن   ن  
ني 1877ت  ضدد  الدرحيم ال ددش   ه خددر  بندض ةر وددغ ئددتة ةر دة ال ددي -10

 ني. 1830  خرجت الك ة كنن ة ئتة 

ندددن نيددد ام  دددذس الك دددة  ن امدددكجم فدددذكر خن دددة لكددد  ندددن فدددأيت بندددهلل كددد  
ن طدد ه عكددنن مددنع   ن جييددب نددن ال دد النم الدديت  لصدد ت بددنل رآن نددن ق دد  

 . 7لغري امس م 

فدددةه ةذسدددري ال ددديت ن دددهلل ال دددن   ةر دددة نت دددي  فدددهللا  يدددش لوذسدددري امرا  -11
 . 3لني  علكتالن نذ ش ة حنلينه 1878د1243الهلل  ش  ل

ةر ة ن هلل احلكيم عن ي حسنه  نن ن هلل احلكيم   هلل كنن  ننراهه   ف نهه  -17
 خ ن فدددنهه قن دددنهه جننندددنه بددد  الن دددشني النصدددرفة عالن دددشني الهللفتيدددةه ي دددغ يف ال ودددة 

ةه ا ددددوو  نهلل ئددددنه يف إحددددهللى النربيددددة عالذن ئددددية عاأل  فددددة ندددد  ال وددددة ال تونليدددد
امهللا س   ةريف الوهلل ف  عر ب إىل ك كوغ عا وو  يف امط نةه عبهلل  فكودب 

ندددن ة ددو امط نددةه عكددنن ممددن فصدددنحب  نسددوذيهللاه  عا دد  ال صددص ال تونليددةه 

                                   
 رغنيددةه بيددنن غنةددنه بنتنفددة  مددهلل 74يددن  عح األندد  / نندد  الددهللفن محيددهلل ه ايظددر كوددنب : ال طدد  الننندد  نشال   1ل

: ةددهللاع  ال ددرآن بنل وددة ال تونليددة /   . عايظددر  فضددنه 170ددد114ه 117ه788بتونلددغه ص ل1344 نيددهلل ن دديه 
 . ةن فت ة  يغ ال رآن الكرمي عنن ة ننني ن   ةر وغ بنل ودة ال تونليدة / 741-733 .  مهلل حليب الرمحن صل
  . 84د83 . نذخر حس  خنن صل

ة  يدغ   . عايظدر  فضدنه : ةدن فت780دد784ايظر : ةهللاع  ال رآن بنل وة ال تونلية /  .  مهلل حليدب الدرمحن ص ل  7ل
  . 100ال رآن الكرمي عنن ة ننني ن   ةر وغ بنل وة ال تونلية /  . نذخر حس  خنن صل

  عايظدر  فضدنه : ةدن فت ة  يدغ 334ه ع24ايظر : ةهللاع  ال رآن بنل وة ال تونلية /  .  مهلل حليدب الدرمحن صل   3ل
  . 102خنن صلال رآن الكرمي عنن ة ننني ن   ةر وغ بنل وة ال تونلية /  . نذخر حس  
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بكدر الصدهللف ي الذر دش   يف ح  دنم عنظدغ عإ  دن سه  الدش الدذ   نال يت  بد
 ندددن   دددم  نمنلدددغ ةر دددة نندددنين ح دددغ ن ددد  الكونبدددة يف الن دددشني الهللفتيدددةه علنددد 

الك ة نط شننه ئدتة  األع  نن ال تونليةه عخر  اجل ء إىل ال وة الكرمي ال رآن
نيه  ددر   يالددن امددكجم نددن 1838خددر  اجلدد ء األخددري ئددتة قددهلل ع  نيه1877

عقدهلل ُع دق امدكجم يف  .  الدذا كنيدت الك دة ئ سدة ف ن ب ئ نة ن ر ننندنهه
 ه عقددهلل ئددننهللس نشلددش  ن توددال يدد   دددنء   دديوالن يف رال ددذس الك ددة حدد  

 ن ي حسن يف  ذس الك ةه ع ش ممن فتومي إىل الن م عالذض . 

ائوذن  امكجم يف ةر وغ نن الك نم السنب ةه عايو دهلل ندن  حلدق بدنل رآن عقهلل 
 نن الوحرفذنم نن ق   غري امس م ه عنن ق   بنض امورض . 

طدددة الندددنمل ا ئدددنني مبكدددة امكرندددة بدددإرن علتذنئدددة  دددذس الك دددة اخون هتدددن  اب
فالنه لددددهللاحلكشنددددة السددددنش فة الر دددديهللة لوشنيددددة ال تون ف ددددي  الددددذفن فنم ددددشن 

 ط نوالدددددن ن ددددد  حسدددددنهبنه علكتالدددددن اخودددددن م احلدددددرع  األ  فدددددة لكونبدددددة ال ودددددة 
سدددوذن  نتالدددنمل ألن اموك مددد  بنل ودددة ال تونليدددة فال تونليدددةه ممدددن جنددد  الك دددة ال 

يسن  ن   النةيتيةه عاحلرع  األ  فة ة هلل  نن اليم  ن   حرع الم ة هلل  نن ال
 النربية عالذن ئيةه عاحلرع   فضنه ختو ف متنننه يف الكونبة عالصش ة. 

ندد   علكددن ندد  يذنئددة لوددة الك ددة اددهلل يف الك ددة ةددأعفنم لصددذنم ال ددن  
بنددض انفددنم ال رآييددة ن دد  يف عةددأعفنم  خددرى ةددم   إىل الوحرفددف  عجدد ه
 اموك م .  نهلل امسوننن.  برف ة 

 ددذا النددنمل حينةددغ بنلصددحن ةه علددغ جالددش  بددهلل  يددن  كددرني خددننه ةر ددة نشال -13
 تودن  ندن خدن  جرفهللةدغ ال دالرفة د مدهلل د عندن الن كش ة يف ةشنيدة   د  

خن  اجلرفهللة اليشنية دآزا د يف رلو الشقت الذ  ايو ر اجلال   يالمه عند   
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كددنن فأخددذ بددس اء دئددري ئدديهلل  محددهللد إال  يددغ  كشيددغ نددن ن مددنء   دد  احلددهللفث 
 الش ف ن ك   يء  ةرى رلو عاضحنه يف كونبنةغهةأثر بنمتالج الن  ي ع الذ  

 مل جيهلل ل ن   نسنغنه ف هلل  يف الوأعف .  امبي ان الن  ه عإر

بددهلل  ةر وددغ نددن ئددش ة الذنحتددةه  ت ددر ن يف جرفددهللة دا ئددننيد    خددر  اجلدد ء 
نيه علكتددغ مل جيددهلل  عاجددنه ك ددرياه 1873كوددنب نسددو   ئددتة   ن دد   يأددةاألخددري 

نيه   1878هلذس الك ةه ممن جن غ فوشقف نن إ هللا  ب يدة الك دة إىل ئدتة 
 ني. 1870بهلل  يف إكمن  ةر وغ نرة  خرىه ح   كم الن ئتة 

عقهلل ايو هللم  ذس الك ة نن ق   جالنبذة الن منء الذفن ف هللنشن التص ن   
 .  1لعالصشاب يف ةأعفنةغ الن نييةالن  ه عالذفن   عا  يغ خر  نن احلق 

 دددذا امدددكجم ينئدددخنه يف دنط ندددة كدددنن ةر دددة  مدددهلل ي يدددب الدددهللفن خدددننه   -14
 لطنيفد اليت خرجت نتالن ةر ة دن نس ن ي د امذكش  ئنب نهه   ا ة د  إىل 

نننين  ن    ا نهللفر امط نةه   ا   مهلل ي يب الهللفن خنن  ن فكجم كنن  
نيه   عا دد  نم ددغ 1838  خددر  نط شنددنه ئددتة ال ددرآن   ددهلل  جبدد ء نددمه الددذ

ني. عقدهلل ائدوذن  امدكجم 1848ح   خر  ةر ة كنند  ال درآن نط شندةه ئدتة 
يف ةر وغ نن بنض الوذنئري األ  فة ن د  ةذسدري بيدنن ال درآن ل  ديت   در  

عةذسدري  دوا الن فد ه امندرع  بدد  ن ي الوالنيش ه عةذسدري ال ديت يدذفر  محدهلله

                                   
ايظدددددر : ةدددددن فت ة  يدددددغ ال دددددرآن الكدددددرمي عنن دددددة ندددددنني ن ددددد  ةر ودددددغ بنل ودددددة ال تونليدددددة /  . نذخدددددر حسددددد  خدددددنن    1ل

 ه عقددهلل ةك ددم ن دد   ددذس الك ددة بوشئدد  الددهللكوش   مددهلل حليددب الددرمحن يف كونبددغ : ةددهللاع  ال ددرآن 100ددد87صل
   . 148د110بنل وة ال تونلية صل
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 .  1لدةذسري ن ف  د

 .  7لن األخطنء الن ميةنلوة الك ة ليست براقيةه كمن  لن ال خت ش 

 كددنن ننمددنه بددنلن شني النصددرفة  ك ددر نددن  :ةر ددة الددهللكوش   مددهلل قددهلل م خددهللا -14
ال ددرآن الكددرمي إىل ننددنين نلن شني الهللفتيددةه عندد  رلددو حددنع   ن فددكجم بدد ن مددغ

لنفدة اجلد ء ال دنين ال وة ال تونليةه بهلل م ةر وغ نن بهللافة ال رآن ح  ب دغ إىل 
نيه   عا ددد  جالدددهللس يف الك دددة حددد  ع ددد  إىل اجلددد ء 1847 ط نالدددن ئدددتة 

 نيه عمل فكم  ب ية الك ة. 1842اخلنن  عب نالن ئتة 

آخر نن ةرجم نننين ال رآن الكرمي إىل ال ودة ال تونليدة يف نالدهلل االحدون   -17
النصره بدهلل  الربفطنين : النننة ن منن غئه كنن  بشس ننمنه نن ن منء رلو 

ن   ائدددوغ بدددهلل  يف خهللندددة نددده عمدددن ايوالددد  غ  ائدددوغ يف امهلل ئدددة الننليدددة بك كوددد
ئددتة  تب ندد قددهللال ددرآن الكددرمي  ددكجم  عاله  دد  ئددش  نددن ال ددرآن الكددرمي ع 

عقدهلل ب ندت ةر ودغ ئدتة  كنن دةههةر ة    بددهلل  بك ة نننين ال رآن  نيه1878
 ني. 1842

 الخالصة : 
ندنين ال درآن الكدرمي إىل ال ودة ال تونليدةه  ع   نننتن حلمشنة نن ةر دنم ن

كنن ددة نتالددن إىل ال وددة ال تونليددة ل التهللعئددي نددن  أددة دبرلددن مسددن  د دغددرفش  ةر ددة
ئنيهلل    ده عمن   ى امس مشن  ن  ذا اهلتهللعئي قنني مبن كنن الشاجدب ن ديالم 

                                   
يددددغ ال ددددرآن الكددددرمي عنن ددددة نددددنني ن دددد  ةر وددددغ بنل وددددة ال تونليددددة /  . نذخددددر حسدددد  خددددنن ايظددددددددر : ةدددددن فت ة     1ل

  .  104د101صل
   . 783د724ايظر : ةهللاع  ال رآن بنل وة ال تونلية /  . حليب الرمحن صل  7ل
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د يف  كة   نني ك  نن دينيم الدهللفن نن ةر ة نننين ال رآن الكرمي ة هللنشا ل ك ةه
ني إىل 1804ذددددكة نددددن بدددد  النيه عن ددددنس ن ددددي يف 1808ني إىل 1882نددددن بدددد  
ه ني1874ني إىل 1802عخددنن هبددن   ةسدد يم الددهللفن يف  ددكة نددن بدد   نيه1808

عنت ي كرمي  نيه1830د1814عخشيهللكن   بش الذض  ن هلل الكرمي يف  كة نن ب  
 دكة ندن بد   نيه ع مدهلل  عح األند  يف1818ني إىل 1817يش يف  كة نن بد  

نيه ع ضد  الدرحيم ال دش    1878نيه عنت ي  فدهللا  ئدتة 1830ني إىل 1812
ني إىل 1877نيه عن ددددددهلل احلكدددددديم عن ددددددي حسددددددن يف  ددددددكة نددددددن بدددددد  1830ئددددددتة 
نيه 1870ني إىل 1877يددددن  مددددهلل  كددددرني خددددنن يف  ددددكة نددددن بدددد  نيه عنشال1838

 ني. 1842ني إىل 1844عالهللكوش   مهلل قهلل م خهللا يف  كة نن ب  
بندددض اهلتدددهللعس عبندددض التصدددن ى امتصدددرفن يف  دددذس الذدددكة  كمدددن ة دددهللني  

نصنحلالم الهللفتيةه  ع  بورس خهللنةبك ة نننين ال رآن الكرمي إىل ال وة ال تونلية 
التي  نن ا ئنني عامس م ه نتالم امتصر د فربيدهلل عف يدنني غشلدهلل  ديود   دهلل قدنني 

ني إىل 1808بدددد   بك ددددة ننددددنين ال ددددرآن كددددنننه إىل ال وددددة ال تونليددددة يف  ددددكة نددددن
ني. كمدددن قدددنني د اجتهلل ينةدددغ نيدددكعد  حدددهلل اهلتدددهللعس بك دددة اجلددد ء األع  ندددن 1870

 ني. 1828 ال رآن ئتة
 ددم ن ددرة   دد ه  إال  ن الددذفن قددننشا بك ددة ننددنين ال ددرآن الكددرمي كددنننه 

  نن ب ية امك     هلل قننشا بك ة بنض األج اء. 
م الددديت متدددت يف  دددذا حنعلدددت قدددهلل  ا نكدددنن  ن  حصدددر  يددد  الك دددن

نذ ش ةه إال الدذفن ةر دشا بندض  عالنصره بوض التظر نن كشلن نشجش ة انن  
ك ددري  السددش  الصددورية نددن جدد ء نددم   ددم  ركددر م لصددنشبة حصددر مه عضددينل آثددن 

 نتالم. 
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باكسبتان  دولبة المطلب الثاني : الترممبات التبي تمبت فبي عهبد
 الموحدة

 فش  عالودددر  لبنكسدددونن بنكسدددونن ب دددطرفالن ال دددرقي لبدددتون تحصددد 
 دذا  ئد َّبنيه عقدهلل 1842حنلينه  ن   االئو ن  ندن االحدون  الربفطدنين ئدتة 

ن ال تودددن  ال هللميدددة  إيف خرفطدددة ال تودددن  ال هللميدددةه حيدددث  نه جدددذ ف ةويدددرياه االئدددو ن  
كنيت ة م  هبن  ع ع فسن عآئنني عال تون  الودر  لعالديت  دي حتدت ئديطرة اهلتدهلل 

امتط دددة ك الدددم فوك مدددشن بنل ودددة ال تونليدددةه عندددن زالدددشا  ئدددكنن  دددذس عكدددننانن . 
فوك مشن هبن إال  يغ بنهلل نرع  ال نن اخو ذت هل نهتم ك رياه نن هل دة بدتون فش 
األ دد يةه ةددرى  ددذا عاضددحنه نددن خددن  كددنني  خصدد  نددن اجلددني  .   ددهلل ةددأثر 

مل فوددأثر التددنب شن بنل وددة ال تونليددة  اخدد  اهلتددهلل بنلستسددكرفوية عاهلتهللفددةه يف حدد  
 مبدددن  خددد  يف لودددوالم بندددض األلذدددني ع   ددد  بدددتون فش ال هللميدددة بسثدددن  خن جيدددةه 

 النربية عاأل  فة عالذن ئية. 
عنتهللنن  ركر الك نم اليت متت يف نالهلل بنكسونن امشحهللة إمنن  ركر نن 
جهللا نن الك دنم يف ال نكسدونن ال درقية لبدتون فش حنليدنه  عندن ع د  إليتدن ندن 

 تودددن  الودددر ه لاجلددد ء ال دددنقي يف اهلتدددهلل  علنددد   تدددنيف الك دددري ندددن الك دددنم ندددن ال
 ص  إليتن. فمل  الك نم

عكدنن جدد  انومددن    د  ال توددن  يف ب ننددة الكودب ق دد  االئددو ن  ن دد  
  راه عرلو لسالشلة امطدنب  عئدالشلة األفدهلل  الننن دةه عةدش غامهللفتة السنح ية ك كو

ر نه علكدن مدن حصد  االئدو ن  نهللفهللة ممن فون ق بط ننة الكوب عي  مإنكنين
  شا نن بهللف ه حيث زا م الط  نمه عك رم الرغ نم يف الون ديم عالدون م هبدذس 
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 ال وة اليت  ي لوة     بتون فش ك الم. 
عهلذا  ي أت ندهللة نكو دنم يف اجلد ء ال درقي ندن بنكسدونن ندن  برز دن: 

بنل وة ال تونليدة  بهلل م  ذس امكو نم ةط   الكوب ا ئننيةع امكو ة ا نهللا فةه 
ال ودة األ  فدةه يف كمن قنني   حنهبن  دث  الن مدنء ن د  ةر دة الوذنئدري امشجدش ة 

 ل رآن الكرمي يف رلو النصر نتالن : ننين اح  عجهللم نهللة ةر نم م
/ ةر دددة الوذسدددري األ دددريفه  ع ةر دددة بيدددنن ال دددرآن إىل ال ودددة ال تونليدددةه 1 -12

بدددهلل م الك دددة بنل ودددة ال تونليدددة ئدددتة نملذدددغ: ال ددديت   دددر  ن دددي الوالدددنيش ه 
نيه قدددنني بك ودددغ حلمشندددة ندددن امك ددد . كمدددن 1871ني عايوالدددت ئدددتة 1848

ني ندن نط ندة  ا  1877خرجت ةر ة  خرى هلذا الوذسدري ندن ك كودغ ئدتة 
 .  1لا  ننة ا ئننيةه ةر غ ال يت ن هلل الشاحهلل نن   نيل ال تون  الور 

خننه  نحب الوصنييف ال هللفنة بنل وة /ةر ة خنن هبن   ن هلل الرمحن 7 -18
ال تونليةه   ا  خهللنة ال رآن الكرمي  أخر   عاله ةر دة  د  ئدش  ندن ال درآن 

نيه   1840نيه   از ا م لوددغ  ددكجم جدد ء نددم ع خرجددغ ئددتة 1848ئدتة 
ال ددرآنه  ددأخر  ثنثددة حل ددهللام ضددخمة ةددرجم يف   ة منددنينبددهلل  يف ةر ددة كنن دد

خددر  كنندد  ةر ددة ننددنين ال ددرآن الكددرمي ئددتة كدد  نتالددن ن ددرة  جدد اءه حدد   
ت ويه علن  رلو فجيهللة لكن ةن ي نةغ ليست كمن  ةر وغعكنيت ني. 1843

.  7لةشثشقددفرجدد  إىل ق ددة ننر وددغ بنل وددة النربيددة عقصددش  األخددذ نددن الوذنئددري ام
 عالك ة بنض  ج ا الن نشجش  عبنضالن نذ ش . 

                                   
   . 112د114ةن فت ة  يغ ال رآن الكرمي عنن ة ننني ند   ةر وغ بنل وة ال تونلية /  . نذخر حس  خنن صل  1ل
   .  118د118امصهلل  السنبق صل   7ل
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 بدددشس  فضدددنه  دددننراهه  / ةر دددة ال دددننر ا ئدددنني غدددنني نصدددطذ ه كدددنن3 -18
عجددهللس نددن ن مددنء الددهللفنه  كنددرل نومسددكنه بنلددهللفنه عمددن  ددب ةن ددم الن ددشني 
النصددرفةه ع دديأنه نددن الن ددشني الهللفتيددةه   بددهلل  يف حينةددغ النم يددةه كددنن فصددر  
ج   عقنةغ يف الوصتيفه كنن ق ي  ال ضننة يف ال وة النربية عالذن ئية علكن  

ة ننددددنين ال ددددرآن الكددددرمي إىل ال وددددة كنيددددت لوددددغ ننليددددةه   الددددذا ة دددد   لك دددد
ال تونليدددةه  دددأخر  ةر دددة ئدددش ة الذنحتدددة عال  دددرة نددد  ةن ي دددنم د  يالدددن بندددض 

نيه عمل فددومكن نددن إكمددن  الك ددةه لن ددغ مل جيددهلل 1842الو ددنعزام د ئددتة 
 .  1لق شاله لك وغ ب  التنس

ه / ةر ة إ  كي  محهلل خننه قنني بك ة اجلد ء األع  ندن ال درآن الكدرمي4 -70
هلل ى نيه   اي ط  امكجم نن إخدرا  ةر ودغه عال فُد1848عقهلل  خرجالن ئتة 

 .   7ل كم  الك ة  ني ال ؟ 

/ ةر دة ةذالدديم ال ددرآن الددذ  كو ددغ النننددة  بددش األن دد  امددش ع   بنل وددة 4 -71
األ  فةه ةر غ  ئونر  ال ذيق نشاليدن  مدهلل ن دهلل الدرحيم إىل ال ودة ال تونليدةه 

نكو ددة الكددشثره كمددن ةر ددغ ن ددهلل امتددنن بنل ددْب  يفني 1848ب نددت ئددتة  قددهللع 
ب نددددت ئددددتة  قددددهلل فضددددنه إىل ال تونليددددة بنتنفددددة األئددددونر ن ددددنس ن ددددي خددددننه ع 

 ط نة   عييو براكن نين. مبني 1882ني إىل 1880

ذدت مبراجندة    ه عقدهلل كُ ك الدن   ذس الك ة نط شندة نوهللاعلدة حنليدنه يف بدتون فش
حلمدد  ام ددو  الدهلل لط ننددة امصددحف يددن  مددهلل ن دهلل الددرحيم نددن ق د  ةر دة نشال

                                   
  . 171د170امصهلل  السنبق صل   1ل
   . 171امصهلل  السنبق صل   7ل
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 ال رفف بنمهللفتة ق   ئتشام. ع ي ق ي ة امسخذ. 

ال درآن الكدرمي ب ودة ننندة نندنين /ةر ة احلكيم ن هلل امتننه الذ  ةدرجم 7 -77
ن ندندن الن مدنءه ع دي خنليدة  عاحدهلل عن درفنالتنسه عا ن   يغ ائدوذن  ندن 

ال ددرح عالون يددق  لنددهللني ائددونمن  ئددشَّ الون ي ددنم عائددونمن  األقددشاسه عقددهلل 
بأن الوذسري  ع  الن منءه إرا   ك ت ن    حدهلل آفدة ندن ال درآن  إيدغ جيدب 

ه  دن فضدر ندهللني كونبدة    ةن يدق ع درح امو حدرفنن يغ  ن فرج  إىل الن منء 
نددن ئددتة  ءاه بددهلل هءاه يف ةر وددغ حسددب نددن فددرى. كددنن فصددهلل  ةر وددغ جدد ءاه جدد  

نيه عقددددهلل 1878ئدددتة  يد كددددنننه دني إىل  ن ب نودددغ نط ندددة دةددددن  كم تددد1877
ةضدددمتت الك دددة يف ال هللافدددة  الرئدددنه ل سدددش  عيف التالنفدددة  الرئدددنه آخدددر نفدددنم 

 .  1لالس هللةه ع الرئنه ل ج اء 

/ةر ة دإئننيو  كن ميي د ن   فهلل حلمشنة ندن الن مدنءه قصدة  دذس 2 -73
ني يف ن نلدة لدغ يف جرفدهللة 1871الك ة :  ن ال ننر ن هلل ال ن   كوب ئدتة 

ي بكفكدند بددأن الك دنم امشجددش ة ل  درآن الكددرمي يف ال وددة دإئدننيو إكددن مي
التدنسه عرلدو  ن  شلة لدهللىال تونلية عإن كنيت ك ريةه لكئ   و  ن ةكشن 

لضنف ال وة امسوخهللنة يف الك ة   ش قننت نمئسدة بك دة نندنين ال درآن 
 . سهللم  راغنه ك رياه ل الكرمي كنننه 

ئددننيو  كددن مييد بشضدد  حل دد  لك ددة دإ تن دد   ددذا االقددكاح ة ددهللنبتددنءه ع 
يددددن ننددددنين ال ددددرآن الكددددرمي إىل ال تونليددددةه عكددددنن نددددن  نضددددنء  ددددذا ايف دددد  نشال

 ين إنهللا  اهلل. نشالع ين ن هلل ال هللعسه نشالع ن هللالسننيه 

                                   
  . 1ه ام هللنة ص 1878قرآن  رفف/ ن هلل امتننه  كن :    1ل
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بددهلل  ايف دد  يف الك ددة بنتنفددة كدد  نددن مشدد  الن مددنء عالفددت حسدد ه عمشدد  
نربيدددة يف امهلل ئدددة الننليدددة بدددهللكن الن مدددنء  مدددهلل  نددد  ن نئددديه ع ئدددونر ال ودددة ال

ال يت د ال ننر الندر  د ن دهلل الدرمحن الكن دور ه عالدهللكوش   مدهلل  داليهلل اهلله 
يدن نددنء عالدهللكوش   مدهلل ئدرا  احلدقه  ئدونر ال سددم الندر  جبننندة  كدنه عنشال

الددهللفن األز ددر ه عالربع يسددش  األئددونر إبددرا يم خددننه عقددهلل ئددننهلل م امسددمع  
  تص ية امصرفة بهللكن ال يت  مهلل نصطذ   ن نن. ال  نيف امصر  يف ال

بدددتون فش نددن بنكسدددونن  تاألثتدددنء ائددو   سبددهلل  ايف دد  يف الك دددةه عيف  ددذ
عمسيددت دإئددننيو  كددن مييد بددددداممئسة ا ئددننيةده  خرجددت الك ددة نددن 

 ني. 1821 ذس اممئسة ئتة 
 دددد  كدددد  نددددن     ا  ايف دددد   ن فراجدددد  الك ددددة نددددرة  خددددرىه  نيضددددم إىل ايف

يددن  رفددهلل الددهللكوش  قنضددي  فددن  مددهلله عنشالع الددهللكوش  إ  كددي إمي  فددشب ن دديه 
ين إ  يت إني نص ا الهللفنه عبنهلل نراجنة  قي دة خرجدت الهللفن نسنش ه عنشال

نيه عال ة ا  ختدر  1880د1828الط نة السنبنة نن اممئسة ا ئننية ئتة 
 .  1ل ذس الك ة حسب احلنجة. ع ي ةر ة نوهللاعلة ب  التنس
الن امراجندة ندن صد فتعقهلل  اجنت بنض ئش  ن  الي جيهللة نن ينحية ال ودةه 

 ن  مالء امراجن  ج الم كنيشا ن   ن يهللة امنةرفهللفة.  إجالة الن يهللةه إر 

/ ةر ة امذوش ن هلل الدرمحنه الدذ  ةدرجم آفدنم ةودن ة ندن ئدش  ةودن ة 8 -74
  خرجدددت نيه 1877ندددن ال دددرآن الكدددرميه خرجدددت  دددذس الك دددة  عاله ئدددتة 

                                   
 ايظر ن هللنة الك ة.    1ل
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 .  1لني. عكمن  ئ ذت  ن الك ة ليست لكنن  ال رآن1887 خرياه ئتة 

ال درآن نندنين كدنن   ف دنه ن دالش اهه ةدرجم ع / ةر ة ال نضي ن هلل الش ع ه 8 -74
الكدددرمي ةر دددة ئددديأة ل ونفدددةه عرلدددو لندددهللني ن مدددغ بنل ودددة النربيدددةه ع دددي ن يأدددة 

دددددددد 1877ئدددددددتة بنلوحرفذدددددددنم امنتشفدددددددة عال ذظيدددددددة. عقدددددددهلل ب دددددددددددنت الك دددددددة 
 .  7لني1872

ةر دددددة نشاليدددددن  نددددد  ا ئدددددننيه   س امدددددكجم الن دددددشني ال دددددرنية يف  /10 -77
 كنه   ا والر بشنظغ عإ  ن س عخط دغه  دتف نصدتذنم يف امهلل ئة الننلية 

نهللفددهللة يف ا ئددننيه عختصددص يف ن ددشني احلددهللفث ن دد  برف ددة ة  يهللفددةه ع ددش 
 ذددنزه لددغ جالددش  عاندد  ن ددالش  عخطيددب نصدد   حدد  انن يف ا رانددةه عالو

حتددر  الصددحة يف ركددر األحن فددث  فت صددغن ددكش ة يف ةشنيددة التددنسه علكددن 
عال صددددص علددددغ نيدددد  إىل الوصددددش .  خددددر  نددددن ةر وددددغ   بنددددة  جدددد اء ئددددتة 

ةذسددريس  ددذا  ع  ةذسددري  سددرس  ددنح غ ع ني بنئددم ةذسددري يددش  ال ددرآنه 1888
ددرين  ددنح غ بأيددغ قددهلل  كم ددغه عال فدد ا  امدد كجم ن دد  بنل وددة ال تونليددةه عقددهلل ب ا

 قيهلل احلينة.  

ال ددددرآن الكددددرمي ئددددتة ننددددنين / ةر دددددددة ن ددددي حيددددهلل  ال ددددش   ه ةددددرجم 11 -72
  بنددة  جددد اء ةشقذددت نددن  جدد    دددهللان ةر وددغ يف نيه عبنددهللنن ب نددت 1842

امخطشبدددددةه  نضدددددطر امدددددكجم  ن فك الدددددن ندددددرة  خدددددرىه حددددد  ب نالدددددن ئدددددتة 

                                   
نيه 1871د فشليدددشه . عجرفدددهللة دندددنس يدددش1870ايظدددر ن هللندددة كودددنب قدددرآن عزفدددمح    دددنه ن دددهلل الدددرمحنه  كدددنه    1ل

  . 474ني. صل1871عدجرفهللة إئننيو  كن مييد الستة األعىل النهلل  ال نلثه ئتة 
 ني. 1887ع ع / ئنيهلل الرمحنه  كنه    ائة نن لن هلل الد    7ل
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 ه ني. عقدددهلل ائدددوذن  امدددكجم ندددن ةر دددة كددد  ندددن غدددرفش ئدددنيهلل   ددد1872
عنشالين ن نس ن يه عن هلل الرمحن خننه عن هلل احلكيم عن ي حسنه عبنض 

 .   1لالك نم ا يك ي فة ن   ةر ة فشئف ن يه ع مهلل ن ي

عقهلل كنيت  تنيف ايو ن ام حن ة بنهلل خرع   ذس الك دة يف  عئدنم ام  ذد  
يددغ فرفددهلل إن امددكجم جددنن  جلالددش  السددنب  ه عنددن قن دد  إاأل بددنء  مددن قن دد  
هلل نن  ثىن ن يغ ثتنءه ننبراه ج  الو ن ةه عبنم نب  عُ 

 .  7ل

ةر ة  سة  ج اء نن ال رآن الكرمي  مش ت/ةر ة السيهلل نرزعخ اهلله 17 -78
 ؟.  3لال عهلل ى     خر  امكجم ةر ة ب ية ال رآن  ينيه عال 1872ئتة 

ال رآن الكرمي   نننين / ةر ة النننة  مهلل ئنيهلل إبرا يم بش  ه ةرجم13 -78
كددددنننه بنأل جددددنز الو  يهللفددددة لبنألبيددددنم ال ددددنرفة احلددددرة  عايوالدددد  نتالددددن ئددددتة 

 .  4لني   ةشقذت الط ننة1878نيه عب   نتالن ئوة  ج اء ئتة 1847

/ةر دددددة امشلدددددش   دددددنس قمدددددر ال ندددددننه ندددددنمل جيدددددهلله   س يف امدددددهللا س 14 -30
ل رآن الكرمي ننين اا ئننية ن   فهلل الن منءه عقهلل ركر نن  ئ نب ةر وغ م

نضدددطر  حدددهلل اهلتدددهللعس إىل   ة فدددا  دددهللفهلل تال َّددد جنلسدددنه  نيدددغ كدددنن فشندددنه نددد 
بيوغه عيف  ثتنء الكنني ننغ بهلل  اهلتهللعئي فدذكر   دينء غرف دة ندن  إىل ال  شء

                                   
 ني. 1872ايظر ن هللنة ةر وغ : قرآن  رفف/ ن ي حيهلل  ال ش   ه  كنه    1ل
ن ددددة نددددنني ن دددد  ةر وددددغ بنل وددددة ال تونليددددة /  . نذخددددر حسدددد  خددددنن ايظددددر : ةدددددددددن فت ة  يددددغ ال ددددرآن الكددددرمي عن   7ل

  .  137د131صل
 ني. 1872ايظر ن هللنة ةر وغ : ال رآن / ئيهلل نرزعخ اهلله  كنه    3ل
ايظدددددر ةدددددن فت ة  يدددددغ ال دددددرآن الكدددددرمي عنن دددددة ندددددنني ن ددددد  ةر ودددددغ بنل ودددددة ال تونليدددددة /  . نذخدددددر حسددددد  خدددددنن    4ل

  .  134د133صل
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عمدددن يذددد  امشلدددش   ن ةكدددشن  دددذس األ دددينء يف ال دددرآن إرا بدددغ  هال دددرآن الكدددرمي
ال ددرآن  ننددنينفددذكر الصددذحنم الدديت كو ددت  يالددن  ددذس األ ددينء نددن ةر ددنم 

الكرمي اموهللاعلةه  وأثر امشلدش  مبدن مسد ه ع  ا   ن فدكجم نندنين ال درآن بتذسدغ 
ني. 1872ني عايوالدد  نددن ةر ددة كنندد  ال ددرآن ئددتة 1840  ددهلل  الك ددة ئددتة 

علكتغ مل جيهلل نن فط نالنه عبنهلل  نعالم نهللفهللة خرجت الك ة كنن ةه ئدتة 
 .  1لني1882

 نم  ى  ن الك ددنم ك الددن ةر ددمددن / ةر ددة  مددهلل ن ددهلل ال ددن  ه  إيددغ 14 -31
  ا   ن فدددكجم نندددنين ال دددرآن ك دددغ بدددنلتظمه عإن كدددنن الننندددة  مدددهلل  هي رفدددة

ةر ددة ننددنين ال ددرآن بنأل جددنز د األبيددنم  إىلئددنيهلل إبددرا يم بددش   قددهلل ئدد  غ 
ر  نتالدن ئدوة خدال نرفة احلرة د الو  يهللفةه إال  ن ةر ة النننة إبرا يم بدش   

ال دددرآن نندددنين ا   ا   مدددهلل ن دددهلل ال دددن    ن فدددكجم كننددد   جددد اء   ددد ه   الدددذ
بنألبيددددنم ال ددددنرفةه  ك الددددن عقددددهلل  خددددر  امددددكجم ن ددددرة  جدددد اء نتالددددن ئددددتة 

 .  7لني1887نيه    خرجالن نرة  خرى ن  ب ية األج اء ئتة 1878

/ةر ددددة نشاليددددن  مددددهلل بددددن ره  ئددددونر احلددددهللفث عالوذسددددري يف امهلل ئددددة 17 -37
ل ددرآن الكددرمي يف  سددة حل ددهللامه خددر  نددنين ام ه  خددر  ةر ددةغالننليددة بك كودد

ه ع نددن ني1821ه عايف ددهلل ال ددنين عال نلددث ئددتة ني1820ايف ددهلل األع  نتالددن ئددتة
 .  3لني1827ايف هلل الراب  عاخلنن   ستة 

                                   
 الك ة. فتظر يف ن هللنة    1ل
  فتظر يف ن هللنة الك ة.    7ل
   ايظر ن هللنة ةر وغ بنتشان : ال رآن /  مهلل بن ره ك كوغ.   3ل
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 الخالصة : 
ن ددرم ن دد  ئددت ن ددرة ةر ددة يف نالددهلل بنكسددونن امشحددهللةه اثتوددنن نتالددن نددن 

ال درقية د حنليدنه بدتون فش د  دنن نتالدن  ندن ال نكسدونن والنال تون  الور ه عب ي
    نتالن ينقصة. ع ر  كنن ةه خت مللكتالن  ذلوعاحهللة نتالن كع كنن ةه 
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المطلب الثالب  : الترممبات التبي تمبت بعبد اسبتقالل ببنغالدي  
 عن باكستان.
نيه بنددهلل 1821 فسددمرب نددنني  17بددتون فش نددن بنكسددونن يف  تائددو  

ألجدد  ال ودددة ال تونليدددةه   ندددهلل االئدددو ن  حددرب  انيدددةه عاحلدددرب بظن ر دددن كنيدددت 
بددهلل م امددهللا س النربيددة عا ئددننية ةسددوخهللني ال وددة ال تونليددة لوددة  مسيددة بددهللاله نددن 
ال وددة األ  فددةه عهبددذا اكوسددب الن مددنء نالددن ة ةننددة يف ال وددة ال تونليددة ممددن جن الددم 
ن فك ددشن بنل وددة ال تونليددة   عئددالمه عكودد الم الهلل ائدديةه عكددنيشا ق دد  رلددو ف ددرحش 

ل طنب بنل وة األ  فة لكشن ال وة األ  فة لوة الهللعلة الرمسية آيدذايفه عائدونم ت 
ال ودددة ال تونليدددة يف  يددد  الدددهللعا ر احلكشنيدددة عغدددري احلكشنيدددةه عيف امدددهللا س الننندددة 
عاخلن دددةه حددد  عضدددنت امتدددن ج ن ددد   ن ةكدددشن لودددة الودددهلل ف  عالهلل ائدددة بنل ودددة 

تمدددشه عبدددهلل  الن مدددنء فسدددوخهللنشن ال ودددة ال تونليدددة   ددد ه ممدددن جنددد  ال ودددة ة   دددر عة
ال تونلية بصذٍة ننندٍة يف  دن  الم ع يدهللفوالمه ععنظالدم عإ  دن  م عخطد المه بدهللاله 

 نن ال وة األ  فة امسيطرة ق   رلو. 
عإرا يظرين إىل الك نم اليت متت يف نالهلل بتون فش جنهلل  لن ةصد  إىل 

ينقصددة. عئددأع    يمددن   ك ددر نددن ةسدد  عن ددرفن ةر ددةه ةسدد  نتالددن كنن ددة عال  يددة
 ف ي  ذس الك نم حسب الكةيب ال نئ: 

ني مبط نة حر ه 1824/ ةر ة نشالين ن ن يف كرمي جش ره ب نت ئتة 1 -33
 بك كوغه بنتشان: قرآن  رفف. 

ةر ددة اجلدد ء األع  نددن ال ددرآنه نددن / ةر ددة ن ددهلل الددهللفننه ع ددي ن ددن ة 7 -34
 نيه بهللكنه بنتشان: بتو غ قرآن  رفف. 1824ب نت ئتة 
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نيه 1824/ ةر دددددة إ  كدددددي إمي  ضددددد  الدددددرمحن  يدددددشا  ه ب ندددددت ئدددددتة 3 -34
 .  1لمبط نة : ةن     ي يتغ  نعسه  كنه بنتشان: بتو غ قرآن  رفف

نيه كشننه 1824/ةر ة إ  كي إمي  ض  الرمحن نت يه ب نت ئتة 4 -37
 .  7لبنتشان: بتو غ قرآن  رفف

كنظميدة نيه مبط ندة  1824/ ةر ة  مهلل  يدن  ن دي يدذفره ب ندت ئدتة 4 -32
  نعيهللف نه  كن. 

/ ةر ة  ي  بن زفن امه ع ي ن ن ة نن ةر ة األج اء اخلمسة األعىل 7 -38
 نيه بنتشان: ال رآن . 1827   ه ب نت ئتة 

/ ةر ددة  مددهلل ئدد طنن ن دديه بنتددشان : دجتددهلل بددنيف قددرآند ب نددت ئددتة 2 -38
مبط نة ئونيهللا    نب ي رزه  كدنه ع دي ن دن ة ندن ةر دة اجلد ء األع   1827
 ه ةر ة بنألبينم ال نرفة احلرة.    

نيه مبط ندددة دبدددش  1828/ ةر دددة عاحدددهلل ن دددي  يصدددن  ه ب ندددت ئدددتة 8 -40
ه ع دد ت الك ددة دبيوالدديه جسددش ه بنتددشان: دكددنأ قددرآنه  ع ال ددرآن بنل ددنر

 إىل ئش ة الوشبة. 

نط ندددددة  يفنيه 1828/ ةر دددددة  مدددددهلل حدددددهللفث الدددددرمحنه ب ندددددت ئدددددتة 8 -41
الوت فددد ه عالك دددة ة دددم  ندددن  ع   نر دددنم    يك دددت ه  كدددنه بنتدددشان:  يدددشا 

ال دددرآن إىل ئدددش ة بدددغ   ندددن ئدددش ة ام دددو إىل ئدددش ة التدددنسه حسدددب امدددتالج 

                                   
  الكونب نط شل عنوهللاع ه  اج  ن هللنة الكونب.   1ل
  الكونب نط شل عنوهللاع ه  اج  ن هللنة الكونب.  7ل
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 .  1لامو   يف امهللا س النربيةه ع يالن ةر ة عةذسري ع رح ل مذر ام

نط ندة ندن   بدرا   ه  يفنيه 1828/ ةر ة يش   مهلله ب نت ئتة 10 -47
ألع    ددد  ندددن ال دددرآن الكدددرمي  كدددنه بنتدددشانه دال دددرآند ع دددي ةر دددة ل  ددد ء ا

 بنألبينم ال نرفة. 

/ ةر دددة دةذسدددري نندددن   ال دددرآند ل مذددديت  مدددهلل  دددذي  الهللفشبتدددهلل ه 11 -43
ني إىل 1880الددهللفن خددننه ب نددت الك ددة ندد  الوذسددري نددن بدد   يةر ددة  يدد
 .  7لنيه عقهلل ب نوالن اممئسة ا ئننية يف بتون فش1884

نننييددغ عةذسددريس إىل ال وددة ال تونليددةه    ب نددت بنتددشان: ال ددرآن الكددرمي عةر ددة
ةر ددددة ةوصددددرة نددددن ةر ددددة دةذسددددري ننددددن   ال ددددرآند ل مذدددديت  مددددهلل  ددددذي  

نيه مبط نة 1883الهللفنه ب نت ئتة  يالهللفشبتهلل ه ةر غ عاخوصرس  مهلل  ي
ه عقددددهلل ة دددددر ت  3لحلمدددد  ام ددددو  الددددهلل لط ننددددة امصدددددحف ال ددددرفف بنمهللفتددددة

 تت نن  يالن نن  خطنء ن هللفة عن مية. مبراجنوالن نك ذنه نن ق   ايفم ه عبي

نيه 1881/ ةر ددددة نظالددددر الددددهللفن  محددددهلل ع ننددددة ننددددغه ب نددددت ئددددتة 17 -44
 بنتشان:  نس يش  قرآن  رففه يف ثنثة حل هللام. 

نيه مبطن دة 1887/ ةر ة نشالين مش  احلق  رفهلل بش  ه ب نت ئدتة 13 -44
ه  كدددنه بنتدددشان: ح دددنين ةذسدددريه ع دددي ن دددن ة ندددن رخدددن ني ا ئدددنني    يك دددت

                                   
  الكونب نط شل عنوهللاع .   1ل
  ة الكونب.الكونب نط شل عنوهللاع ه  اج  ن هللن  7ل
  ايظر ةر ة نننين ال رآن بنل وة ال تونلية امط شنة نن ايفم .   3ل
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 .  1لةر ة اجل ء األع      نن ال رآن الكرمي

نيه بدددهللكنه بنتدددشان: 1887/ ةر دددة  مدددهلل  ضدددنء احلدددقه ب ندددت ئدددتة 14 -47
 يددشا  ال يددننه ع ددي ن ددن ة نددن ةر ددة ننددنين ال ددرآن نددن  علددغ إىل آخددر ئددش ة 

 التسنء. 

نيه 1883/ ةر دددة دةذسدددري ابدددن ك دددريد ب ددد  اجلددد ء األع  نتالدددن ئدددتة 14 -42
 دغ الدهللكوش   مدهلل حليدب الدرمحن عال فد ا  امدكجم يف نرزابش  د  اج دن يه ةر 

 إ هللا  ن. 

ع تدددنيف ةر دددة  خدددرى لوذسدددري ابدددن ك دددريه ةر دددغ األئدددونر  خدددك  دددن عخه ع ددد  
نيه ب ندت 1888امكجم إىل آخر اجل ء السنب ه ب   اجل ء األع  نتالدن ئدتة 

 .   7لاممئسة ا ئننية بهللكن يف

ال دددش   ه عنشاليدددن  مدددهلل غدددنني  عح األنددد   ني-ن-  / ةر دددة نشاليدددن17 -48
نط نددددة:   ددددر ية ال يربفددددر ه ئددددشنش نينه  يفنيه 1883التدددد ه ب نددددت ئددددتة 

بنتددشان: ةر ددة ةذسددري جنلدد ه ع يددشا  الوت فدد ه ع ددذس الك ددة ليسددت لكنندد  
ال ددرآنه بدد  ةددرجم ن دد  ع ددق نتددن ج الون دديم يف امددهللا س النربيددة ا ئددننيةه 

نمددرانه   ةددرجم اجلدد ء ال نثدد ه   ةددرجم  ددكجم ئددش ة الذنحتددة عال  ددرةه عآ  
اجلددددد ء اخلدددددنن  عالسدددددن س عالسدددددنب . ع دددددي ةر دددددة عةذسدددددري عةن يدددددق ع دددددرح 

 .   3لل مذر ام ع ئأ ة ع جشبة حسب امتالج

                                   
  الكونب نط شل عنوهللاع ه  اج  ن هللنة الكونب.   1ل
  الكونب نط شل عنوهللاع ه  اج  ن هللنة الكونب.   7ل
   ج امهللا س النربية ا ئننية ع ش نط شل نوهللاع . نال زا  الكونب ن ر اه يف نت  3ل
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ط ندة نمنيه ب1884/ ةر ة نشالين  رفف  مهلل فشئفه ب نت ئتة 12 -48
 دة  فضدنه نهللا فةه  كنه بنتشان: ةذسري جنل   درففه بتونلدةه ع دذس الك ا 

ليست لكنن  ال رآنه ب  ةرجم ن   ع ق نتن ج الون يم يف امدهللا س النربيدة 
فددة انا ئدننيةه   ددهلل  بك ددة اجلد ء األع  حدد  التصددف ندن اجلدد ء ال ددنين إىل 

ندن ئددش ة ال  ددرة.   ةدرجم ام ددر  الهلل ائددي مرح دة الذنضدد ه نددن ئددش ة  703
 .  1لعةن يق ع رح ل مذر امف  إىل ئش ة الوحرمي. عالك ة ننالن ةذسري 

ب الددددرمحن عنشاليددددن ن ددددهلل امتددددننه ب نددددت ئددددتة  يدددد/ ةرجدددددمة نشاليددددن ح18 -40
نط نة  دن   بدر ا زه بنتدشان:   در  ال درآن. ع دي ندن ئدش ة  يفني 1884

 ام و إىل آخر ال رآن. 

نمئسدة  يفه ني1887/ةر ة  هلل  الهللفن  محهلل ج يته ب نت ئدتة 18 -41
ن كدددرميه ع دددي ةر دددة لسدددش  ةودددن ة ندددن ج دددوية إنننيدددةه بنتدددشان: ةذسدددري قدددرآ

 ال رآن الكرمي. عليست لكنن  ال رآنه فظالر ن يالن آثن  الوصش . 

نيه بددددهللكنه بنتددددشان: 1882/ةر دددة  مددددهلل مشددد  احلددددقه ب نددددت ئدددتة 70 -47
  شبيكع قرآيري بتو غ  يشبن ه عقهلل ب نت إىل اجل ء الن رفن. 

ط ندددة ن يفه ني1888/ ةر دددة نشاليدددن  نددد  ا حسدددننه ب ندددت ئدددتة 71 -43
 قن  فة    يك ت ه  كن. 

نط نددة  كددن  يفنيه 1888/ ةر ددة  مددهلل يددش  ا ئددننيه ب نددت ئددتة 77 -44
بددشيف ئددتكه بنتددشان: قددرآيري  دد هللا ةغه لننددنين  لذددني ال ددرآن  بددهلل  نددن ئددش ة 
الذنحتدددةه عبندددض آفدددنم ندددن ئدددش ة ال  دددرةه   ايو ددد  إىل اجلددد ء ال نثددد ه عال 

                                   
  ال ف ا  الكونب ن ر اه يف امتالج الهلل ائي ل مهللا س النربية ا ئننيةه ع ش نوهللاع .   1ل
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 ال؟ .  ع         ش نشا   يف نم غ  

ه بنتنفة نريزا بن ر  محهلل جن  1888/ ةر ة ال ن فنييةه ب نت ئتة 73 -44
غدددنني  محدددهلل قن فدددنينه اموت دددئ الكدددذابه ندددن نط شندددنم اجلمنندددة األمحهللفدددة 

 .  1لبهللكن. ع م فرفهللعن بك والم إث نم ي شة الكذاب ال ن  غنني  محهلل

نيه بددهللكنه بنتددشان: 1888/ ةر ددة نطيدد  الددرمحن خددننه ب نددت ئددتة 74 -47
ئ قرآن حليهلله   : ال درآن الكدرمي مبندنين  لذنظدغ. خرجدت نتالدن ندهللة   هللا هت

  ج اءه عال ة ا  ختر . 

ه عامدكجم:  رفدهلل الدهللفن نسدنش ه ب ندت ئدتة / ةر ة ةذسري اجلنلد 74 -42
 اممئسة ا ئننيةه  كنه ع   امكجم إىل ئش ة ا ئراء.  يفنيه 1881

ري  ننة نن امك د  / ةر ة ةذسري الطرب ه ةشلات ةر ة  ذا الوذس77 -48
حتددت إ ددرا  اممئسددة ا ئددننية بددهللكنه خددر  اجلدد ء األع  نددن الك ددة ئددتة 

 ني. عال ف ا  النم  نسومراه . 1881

/ ةر دددة ةذسدددري امنجدددهلل ه مشاليدددن ن دددهلل امنجدددهلل   فنبدددن  ه ةر دددغ إىل 72 -48
ال ودة ال تونليدة نشاليدن  مدهلل ن يدهلل الدرمحن ن ايدوه ب د  اجلد ء األع  نتالدن ئدتة 

 اممئسة ا ئننية بهللكنه عال ة ا  ختر  ة نننه .  يفنيه 1884

/ ةر دددة ةذسدددري ديف ظدددن  ال دددرآند لسددديهلل قطدددبه ب ددد  اجلددد ء األع  78 -70
نط نة: ال درآن  كدن مييه  كدنه لتدهللنه عقدهلل خرجدت  يفنيه 1884نتالن ئتة 

 ه ع ي ن الشة عنوهللاعلة ب  التنس.   الك ة كنن ة ق   ئتو 

ة ةشحيدددهلل ندددنيه مبط 1888اموددد ه ب ندددت ئدددتة  / ةر دددة ال ددديت ن دددهلل78 -71

                                   
  عال ف الشن فشزنشلن ب  التنس حلنينه.   1ل
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مبسددننهللة ال دديت ن ددهلل الصددمهلله  ةك ددمتددت ال نعيهللف ددنه بيالددن ه اهلتددهلل. عقددهلل 
عقهللنالن إىل حلم  ام و  الهلله عقهلل ة ر ت مبراجنوالن نك ذنه نن ق   ايفم ه 

 عبيتت نن  يالن نن  خطنء. 

ن كنند   الذس ج  الك نم اليت متت بنل ودة ال تونليدة د كمدن ةدرى د بنضدال
 عبنضالن ينقص. 
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وتطورها على الترتيب  جزء عمترجمة المبحث الرابع : 
 الزمني

جدد ء ندم حنزةددن السد ق يف ةر ددة  نمتددن  يمدن ئدد ق ةر ودنن نددن ةر دبندر 
 نننين ال رآن الكرمي إىل ال وة ال تونلية لن: 

نيه ك كودددغه نط ندددة  محدددهلل ه 1878ةر دددة  كدددرب ن دددي جلددد ء ندددم ئدددتة  -1
 . بنتنفة   ور حس 

 ةر ة  نري الهللفن ب شيينه ع ي نذ ش ة.  -7
 ةرةي نه زنتينه: إفن ن جل ء نم نرة نه  نمب ية الك  يمن ف ي ئأركر ع  
ةرجددددددددمة دكددددددريعن غشبددددددن   دددددديتوغده  حددددددهلل اهلتددددددهللعسه ب نددددددت ئددددددتة  -3

 نيه ك كوغه بنتنفة السيهلل  مهلل ن ي. 1808

نيه مبط ندددة  رعبيتسدددي ه  كدددنه 1870ةر دددة فدددن   محدددهلله ب ندددت ئدددتة   -4
 فشجهلل ننالن  فضنه ةذسري هلذس السش  . ع 

ةر ددة  مددهلل ن دددهلل الر دديهلل  ددهللف يه ةر دددة بنألبيددنم ال ددنرفةه ب ندددت  -4
 ني ب يونغشيغ. 1872ئتة 

ةر ددة جدد ء نددم نددن الوذسددري امددرا   مددرا  اهلل األيصددن  ه ةر ددغ نت ددي  -7
نط نة  مهلل ه ك كودغه عقدهلل  يفني 1830 فهللا  يش نناه عب نت ئتة 

غ قهلل ةرجم غدري جد ء ندم  فضدنهه إال  ن امشجدش    د  ئ ق ننتن رلومل ألي
 ج ء نم. 

 ني. 1830ةر ة نر هلل ن يه بنتشان : قرآن    نه ب نت ئتة  -2

ةر دددة ال دددننر ال دددن ر ال نضدددي يدددذ  ا ئدددنني ال دددننر الرمسدددي ل دددنب  -8
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بدددتون فشه   دددهلل ةدددرجم جددد ء ندددم بنألبيدددنم ال دددنرفةه ع دددي ةر دددة  ي دددة 
اممئسددة ا ئددننية  يف  ب نددت  نيه بك كوددغه1833ه ب نددت ئددتة جددهللاه 

 ني. 1880بهللكنه ئتة 

نيه بك كوغه إال  يدغ   ندج نندغ 1833ه ب نت ئتة  ةر ة ن هلل الشائ -8
 ةر ة ئش ة الرمحن. 

 نيه بك كوغ. 1834بكر  مهلله ب نت ئتة  ةر ة    -10

ننالدن ةذسدري ع نيه جسش ه 1837ب نت ئتة  هةر ة  مهلل غنني  كرب -11
 ع رح ل ك منم. 

نيه 1838امتصش  بنتشان: قرآن نت ش سه ب نت ئتة   ةر ة السيهلل   -17
 بك كوغ. 

 ه  نجي غتجه كشنن. 1838ةر ة  مهلل إمسنني ه ب نت ئتة  -13

ني 1838ةر ددة  مددهلل ةيمددش ه بنتددشان: قددرآن  رعبي دديكنه ب نددت ئددتة  -14
 ب الن   بنزا ه  فتنزبش . 

 ةر ددة بدديوم يددش   دد ه بنتددشان: قددرآن نشكددش ه ةر ددة بنألبيددنم ال ددنرفةه -14
 نط نة نكو ة كش يتش  ب يونغشيغ.  يفنيه 1841ب نت ئتة 

ةر ة نشلش  ني ان الرمحن بنتشان: يش فر ر  دوه لضدشء التدش   ب ندت  -17
 نيه مبط نة كونب   ه بك كوغ. 1844ئتة 

نيه 1847ةر ددددة  مددددهلل  دددداليهلل اهلله بنتددددشان: نالنبددددنينه ب نددددت ئددددتة  -12
 ط نة  فتي نسه  كن. مب

مبكو دة إفديت كالودن  ني1848ب ندت ئدتة  ةر ة الهللكوش  إني ن دهلل ال دن  ه -18
 بشيف  ف شه  كن. 



 47 

نيه بإئدددننية ال يربفدددر ه 1841ةر ددة نذددديت  مدددهلل عايفه ب ندددت ئدددتة  -18
  كن. 

ةر ة نشاليدن  مدهلل لطدف اهلله بنتدشان: ةذسدري لطدف اهلله ب ندت ئدتة  -70
 نيه   ي ية ال يربفر ه برفسن . 1841

ت ئدددددتة ةر دددددة نتدددددش  ن ددددديه ع دددددي ةر دددددة بنألبيدددددنم ال دددددنرفةه ب نددددد -71
 نيه  شينني غتج. 1841

بن ره بنتشان:  اس قرآنه  يالن ةر ة عةذسريه ب ندت  ةر ة نشلش     -77
 ني.1847ئتة 

ني مبط نة إئننية ة  يدغ 1844ةر ة إسهإني ن هلل احلميهلله ب نت ئتة  -73
 ني نه  اج ن ي. 

ةر دددة  مدددهلل ن دددي حسدددن ن ددديه بنتدددشان: كدددن ا قدددرآنه ب ندددت مبطن دددة  -74
 ني. ع ي ةر ة بنل نر. 1848عف ش جالنن ال ربفر ه ئتة 

ةر ددة نشاليددن مشدد  احلددق  رفددهللبش   امسددم  بدددددح نين ةذسددريد ب نددت  -74
 كو ة محيهللفةه  كن. مبنيه 1871ئتة 

ةر دددة ن دددهلل الدددرمحنه بنتنفدددة كددد  ندددن الدددهللكوش  قنضدددي نطالدددر حسددد ه  -77
عالددددهللكوش  إ    إني ح يددددب اهلله عالسدددديهلل ن ددددي  حسددددنه ع محددددهلل حسدددد  

 ني ب تو غ  كن ميي. 1871الهللفنه ب نت ئتة  يع ي

  اج ن ي.  يفني 1873ةر ة خشايهللكن   مهلل حس ه ب نت ئتة  -72

ني. عكنيت  ذس الك ة 1874ةر ة الط يب ن هلل الرمحنه ب نت ئتة  -78
 بنألبينم ال نرفة. 

نكو دددة  ني ك  دددشنيه  يفني 1872ةر دددة  مدددهلل يدددش  األنددد ه ب ندددت ئدددتة  -78
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 نألبينم ال نرفة.  الن   ش ه  فتنزبش ه عقهلل كنيت  ذس الك ة  فضنه ب

 كددن ميي  ددر   نط نددة   يفنيه 1821ةر ددة ابددن ضددمريه ب نددت ئددتة  -30
 بنكسونن إ يأرزه  كن. عقهلل كنيت الك ة جل ء نم عبنض ئش  ةون ة.

نيه 1823ةر ددة عحيددهلل النددنمله بنتددشان: قددرايري نددرني بددنينه ب نددت ئددتة  -31
 مبط نة ننم ن  براكن نينه  يونغشيغ. عكنيت بنألبينم ال نرفة. 

ني بإئدددننية ال يربفدددر ه 1824ةر دددة نشاليدددن ي دددن  احلدددقه ب ندددت ئدددتة  -37
  يونغشيغ. 

نيه نتدددري بددرا  زه  كدددنه فشجدددهلل 1824ةر ددة ابدددن ايفن ددهلله ب ندددت ئددتة  -33
ننالددن  ئدد نب التدد ع  ع ددرح ةوصددره عركددر ائددوذن ةغ نددن الك ددة األ  فددة 
ومش  احلسن ع  ر  ن ي الوالنيش ه عامش ع  ه كمن ركر ائوذن ةغ نن 
الك ددددة ال تونليددددة نددددن إئددددننيو  كددددن مييه عةر ددددة ن ددددهلل احلكدددديم عن ددددي 

 حسن. 

ةر ددة  مددهلل ن يددهلل ن دديه بنتددشان: ال ددرآن احلكدديمه لجدد ء نددم ه ب نددت  -34
نددة عف ددش بددنين براكن ددنينه  كددنه فشجددهلل ندد  كدد  ئددش ة  نيه مبط1828ئددتة 

  رح ةوصر ع ئ نب الت ع . 

 ه ب نددددددت ئددددددتة اهلن ددددددمه بنتددددددشان:  لددددددش  كتددددددنه لر ة يددددددش  ةر ددددددة    -34
 ني. 1828

نيه بددش  بيوددننه  كددنه 1880ةر ددة  مددهلل نيدد ان الددرمحنه ب نددت ئددتة  -37
 فشجهلل ننالن ةذسري ةوصر عةر ة    ئش  نن ال رآن. 

ةر دددة  مدددهلل  دددر عس خدددننه ندددن نط شندددنم اممئسدددة ا ئدددننية ئدددتة  -32
 ني. 1887
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 ا  الن دددددشني  يفنيه 1883الدددددهللفن  دددددننيه ب ندددددت ئدددددتة  يةر دددددة  يددددد -38
 ضينء ال رآن.  ل ت ره بنتشان:

 نيه كالون كشيله  كن.1882ةر ة ن هلل الهللفنن ج يته ب نت ئتة  -38

نيه نري ددش ه  كددنه ع ددي ةر ددة 1882ةر ددة  ددرفف احلددقه ب نددت ئددتة  -40
 بنألبينم ال نرفة. 

 الذس الك نم ك الدن جلد ء ندمه بنضدالن   د ا يف امكو دنم الننندةه كمكو دة 
 ددة جنننددة  كددنه عنكو ددة اممئسددة ا ئددننيةه عنكو ددة بتو ددغ  كددن مييه عنكو

ر  بنتنفددددة بنددددض  ع  خيدددد ا  فددددجنننددددة جالددددنيورييوره عغري ددددنه عبنضددددالن نددددن 
 .  1لالت ر

                                   
 اجددددد  ةدددددن فت ة  يددددددغ ال دددددرآن الكدددددرمي عنن ددددددة ندددددنني ن ددددد  ةر وددددددغ بنل ودددددة ال تونليدددددة /  . نذخددددددر حسددددد  خددددددنن   1ل

   .  703د184صل
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سورة معينة أوآيات مقتطفة ترجمة المبحث الخامس : 
 من القرآن

 تددنيف ةر ددنم ل  ددرآن الكددرمي إىل ال وددة ال تونليددةه علكتالددن ليسددت لكنندد  
 فنم ننيتة. آةه  ع ال رآنه عال جل ء عاحهلل كنن ه ب  لسش  ننيت

عنددن  بددرز امظددن ر يف رلددو: نددن فسددم  بك ددة  دد  ئددش  نددن ال ددرآن 
الكدرميه ع دي: ئدش ة فدد ه عئدش ة الدرمحنه عئدش ة الشاقنددةه عئدش ة ام دوه عئددش ة 

 ام ن . 
  دددهلل كدددنن التدددنس ندددن زندددنن قدددهللمي فنو دددهللعن  ن هلدددذس السدددش  ن فدددة ن ددد  

 رؤعلدن حلصدش  اخلدريامه   دهللاله  ن علن ن د  اووضدره عفؤ غري نه  يث كنيشا ف ر 
 عا كنن  ال رآن كنيشا ف رؤعلن   نحنه عنسنءه عفسمشلن: عظن ف. ؤ ف ر 

والن نتهلل م ةر ش ن إىل ال تونليدةه عقدهلل عجدهللم إحدهللى ن درة يلعيظراه أل
 ةر ة نسو  ة هلذس السش  اخلم . 

 ةر ة نسو  ة لسش ة الذنحتة.  ةكمن عجهللم  تنيف    ن ر 
 ذس السش  اخلم  عغري ئش ة الذنحتة   هلل عجهللم  تنيف ئش  ع نن غري 

 نسو  ة نك ة قرف نه نن ن ر ئش  نن ال رآن الكرمي. 
كمددن عجددهللم  تددنيف آفددنم ةوددن ة نك ددة إىل ال وددة ال تونليددةه نددن  برز ددن 

 نقدنني بك والد الديتةر ة آفنم األحكدنني ندن  حكدنني ال درآن أل  بكدر اجلصدنصه 
هلل الدددرحيم د  محدددغ اهلل ةننلردددد. عةر دددة ندددري  ضددد  ن ددديه  ددديخي نشاليدددن  مدددهلل ن ددد
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 .  1لبنألبينم ال نرفة نفنم ةون ة نن ال رآن بنتشان: قرآن كشييكن
ش ع ضدددنء م بدددذلشا ك دددرياه ندددن فممدددن فدددهلل  ن ددد   ن ن مدددنء بدددتون  ا دددذع 

جالددش  م يف خهللنددة ال ددرآن الكددرمي بك ددة نننييددغ إىل ال تونليددةه ب  ددنه مرضددنة  ب 
 الن شني ال رنية نن كيهلل الكن هللفن. ن   ذني احله عحر نه ن   الننم 

 ئددأ  اهلل ندد  عجدد   ن فننندد  اوسددت  نددتالم بإحسددنيغ عكرنددغه إيددغ عيل 
 رلو عال ن   ن يغ. 

                                   
لهللقي ددة يف ةددن فت ة  يددغ ال ددرآن الكددرمي عنن ددة نددنني ن دد  ةر وددغ بنل وددة ال تونليددة /  . ايظددر  ددذس ا حصددن ينم ا  1ل

    . 738د704نذخر حس  خننه صل
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 المبحث السادس : تقويم الترجمات الموجودة.
ئيكشن حكمي  تن ن د  النمدشني ال ن د  اخلصدشصمل ألن  دذا فوط دب 

 نه ععقودد ك ددرياه  اه ع ددش فوط ددب جالددهلل ؟الك ددنمه ع يل يل رلددو جلميدد  نه ةنندد ائددو راءه 
 ه علكن نن ال فهلل يف ك غ ال فكيف ج غه عن    ذا  قش : نه نشئن

ال  شاإن  دددذس الك دددنم ك الدددن ندددن ايفالدددش  ال  دددر ه عال  دددر نالمدددن ب وددد
الكمددددن ه  نلكمددددن  هلل عحددددهللسه إن  ددددذس الك ددددنم  يالددددن شن  ن فاددددهللَّنشا فسددددوطين

 اء كنيت ن هللفة  ع ن مية.  خطنء نوتشنةه ئش 
عقدددهلل اةضدددا يل بندددهلل إنندددنن عةذكدددر  ن  تدددنيف  ئددد نبنه لشقدددشنالم يف  دددذس 

 األخطنءه نتالن: 
 عقنالدم يف اخلطدأ غدري  اق ة ن م بندض امك د  بدنلن شني ال درنيةه  الدذ -1

 امونمهلله   ن  اهلل فنذ  م عفمجر م ن   اجوالن  م عيينهتم. 

ر دددنم نندددنين ال دددرآن الكدددرمي قدددهلل الك دددة ندددن الك دددةه  دددإن ك دددرياه ندددن ة -7
ةر دددت ندددن الك دددة األ  فدددة  ع الذن ئدددية  ع ا يك ي فدددةه عإرا كدددنن  تدددنيف 

ن  نلددة  يددغ ف دد  يف  ددرل الك ددة. ع ددذا عاضددا  دد هخطددأ يف   دد  الك ددة
جددهللاهه بدد   ددش   دد   اء األندددم السددنب    فضددنه يف حصددش  الوحرفدددف يف  

 كو الم. 

 دد ا نددن جيومدد  نتددهللس ننر ددة بنل وددة النربيددة ق ددة الن ددم بنل وددة ال تونليددةه   -3
عننر ة بنل وة ال تونلية ن   حهلل ئشاءه  م نه: ننمل فنر  الن شني ال درنية 
عفنددر  ال وددة النربيددةه علكتددغ ضددنيف يف ال وددة ال تونليددة نددن حيددث الون ددري 
األ  ه  ودددأيت الركنكدددة يف ةر ودددغه ع مبدددن مدددرا   عن قصدددهلل لذ هللايدددغ ال دددرعة 

 ال وشفة. 



 53 

  ال وة ال تونلية ئ ب نن  ئ نب الشقشل يف بنض األخطدنءه  دإن ةطش  -4
ه  نل تونليدة ندرب نراحد  نوندهلل ةال ودة ال تونليدة د كمدن ئد ق ننتدن د ةطدش م 

اليت كنيت ةسوخهللني ق   ثن ن ة ئتة اخو ذت ك رياه نن ال تونلية احلهللف ةه 
  ددهلل   ددهللم  لذددني كددنيشا فسددوخهللنشلنه ع خ ددت  لذددني  يالددن نددن ال وددنم 

 األخرى نن كنيشا فنر شلن ئنب نه. 

كمددن  خ ددت الستسددكرفوية يف ال وددة ال تونليددة يف نمددشني كددنني   دد  ال توددن  
الودر  د يف اجلد ء اهلتدهلل  د ع خ دت  لذدني نربيدة ع ن ئدية ع   فدة يف كدنني 

ن جن  ال وة ال تونليدة يف ال تودن  الودر  ختو دف ةدهلل جيينه مم    بتون فشه 
 ةأثري يف بنض الك نم.   لذلويةه ع نن ال تونلية األ  

عندددن  ئددد نب األخطدددنء يف الك دددة: ندددهللني ننر دددة امدددتالج الصدددحيا يف  -4
ةدأثرعا  كدم  قهللالن يهللةه   هلل كنن  غ ب     بتون فش نن األحتن ه ع 

ال يأددددة بنمددددذ ب امنةرفددددهلل  يف ةأعفدددد  الصددددذنمه عةأعفدددد  بنددددض الن ن ددددهلل 
ن د   فدهلل  لن مدنء ندن   س األخرىه عممن زا  الطد  ب دةه  ن  تدنيف ندن ا

ن مدددددنء ال فتال دددددشن ندددددتالج السددددد ف يف بدددددنب األمسدددددنء عالصدددددذنم  ودددددأثر 
ة هللمي الن    يف بنلورب ةأثر نن  تنيف  ن كمن هنس كالم عئ و مبتال الم

 يف ةر وغ عةن ي غ ن   ال رآن الكرمي.  ثرس  ظالر ممن  الذا  يءه ك    ن

 بنددض  ددذس كمددن  ن ئددشء ال صددهلل لددغ  ع  ك ددري يف عجددش  األخطددنء يف -7
الك ددنمه  ددإن  تددنيف نددن غددري امسدد م  نددن ةددرجم ننددنين ال ددرآن الكددرمي 
ل تيدد  نددن ا ئددنني عامسدد م ه  الددم مر ددشن ننددنين ال ددرآن قصددهللاه نددهللعاينه 

 عظ منه. 
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 الخاتمة
 خددد  ا ئدددنني يف ال تودددن  يف لنفدددة ال دددرن ال دددننن امدددين    ع يف بهللافدددة 

ال رآن ند  بهللافدة  خدش  ا ئدننيه عن د   دذا  ال رن الونئ  امين  ه عبهلل  ة  يغ
ه علكدن ة رف دنه    ئدتة1700 خ  ا ئنني عال رآن يف ال تون  ق    لف عنن يت ل

 نن ة  يغ ال رآن بأ  لوة كنن عبأ   ذٍة. مبن شننم مل فسنذتن الون فت 
كمن  ش احلن  يف األننكن األخرى نن الننمل بهلل م ةرع  نننين ال رآن ع 

ه   مددددن  ئسددددت الهللعلددددة ا ئددددننية يف ال توددددن  نه س ع ددددرحغ  ددددذاليالكددددرمي عةذسددددري 
ايو ددرم ال وددة الذن ئددية بسدد ب كشلددن لوددة الهللعلددة الرمسيددة آيددذايفه  كنيددت ةر ددة 
نننين ال رآن الكرمي بنل وة الذن ئيةه علكدن نمدشني التدنس ندن كدنيشا فرضدشن ب دراءة 

ين ال ددددرآن بنل وددددة ننددددنين ال ددددرآن بنلذن ئدددديةه بدددد  كددددنيشا فو الذددددشن إىل ننر ددددة ننددددن
ال تونليددةه   ددذا يددرى  غ ددنم ال ددنراء يف از فددن  يف النصددش  الشئددط  ل وط دد  إىل 
نندددنين انفدددنم ال رآييدددة بنل تونليدددةه  الدددم  ي دددهللعا األ دددنن  عركدددرعا  يالدددن ال صدددص 

  لن ةر ة ل  رآنه عإمنن  ي نأخشرة نن ال رآن. ن   ال رآييةه ال 
رآن الكدددرمي يف لنفدددة ال دددرن ال دددننن خرجدددت الك دددنم األ  فدددة مندددنين ال ددد

ن دددر امدددين  ه عا دددوالر ندددن بيتالدددن ةر دددة ال دددنس ن دددهلل ال دددن   الددديت ب ندددت ئدددتة 
 خدددذ د كدددرب ن دددي د يسدددخة ندددن  دددذس الك دددةه عةدددرجم   ك كودددغه   يفنيه 1878

اجلد ء األخدري د جد ء ندم د نتالدن إىل ال ودة ال تونليدة بنألبيدنم ال دنرفةه عرلدو ئدتة 
ي الك دة األعىل جلدد ء كنندد  ندن ال ددرآن بنل وددة ال تونليددة.  لند   ددذس  ددع نيه 1878
يف الك ة إىل ال تونلية  جد  آخدر امسدغ د  ندري الدهللفن ب دشييند  ن  األعليةا هللَّ كمن فا 
 هلل     لي  قش  ن   كشيغ  ش الرا هلل يف  ذا ال نب. جن مل تنعلكت
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  ددن امسدد م غنل ددنه يفؤ عمددن كددنن جدد ء نددم ن ددومنه ن دد  ئددش   ددورية ف ر 
 عاله  دذا  م  شاةغ اخلم ه كنيت ةر ة  ذا اجل ء آكهلل لهللى التنسه   الدذا ةدرج

اجلدد ء نددن ال ددرآن بنل وددة ال تونليددةه بدد  ك ددري نددن الن مددنء اكوذددشا بك ددة  ددذا اجلدد ء 
كنيدت الك دة يف بهللافدة ع األخري ألليوغ لهللى التنسه ح  ب غ ندهلل  م األ بند ه 

ك ددة ال ددنرفة حدد  عجددهللم ئدد   ةر ددنم األنددر بنألبيددنم ال ددنرفةه عائددومرم ال
جلددد ء ندددم بنألبيدددنم ال دددنرفةه عإرا قسدددمتن الك دددنم جلددد ء ندددم حسدددب الكةيدددب 

نتالددن كنيددت يف نالددهلل االحددون  الربفطددنينه ع  بدد   ة ةر ددةالدد نئ يددرى ئددت ن ددر 
نتالدددن  يمدددن بندددهلل  اه ن دددر ع نتالدددن كنيدددت يف نالدددهلل بنكسدددونن امشحدددهللةه ةر دددة  ةن دددر 

 االئو ن . 
نونهلل ة لهللى امك   يف الك ةه   نضدالم فدكجم جد ء ندم  نتن ج ع ة

الذضد   بنألعليةه   ف هلل  بنلذنحتة عفوس سد ه عن د   دذا جدرى نمد  امدكجم   
 ن هلل الكرمي. 

ه  ع جدددد ءاه جدددد ءاه عنددددتالم نددددن ف ددددهلل  الك ددددة نددددن  ع  ال ددددرآن   خيرجالددددن 
ف ددة حيددث خيرجالددن نددرة عاحددهللةهه عقددهلل ن دد  امددكجم ن ددنس ن ددي ن دد   ددذس الطر 

 . ج ءاه ج ءاه  خر  الك ة 
فن  ع ثنثدة  ع  عنتالم نن ف هلل  يف ةر ة نننين ال رآن عخيرجالن ن   جد  

 سة  ع ئوة  ع ئ نة عقهلل ئ و ك  نن ينيم الهللفن عغرفش ئنيهلل   د   دذا 
 امس و. 

عنتالم نن خير  ةر ة ج ء نن ال رآن الكرميه   فتوظر ائو نبة التنسه 
شاله ائدومر ن يدغه عإال اي طد ه ندتالم حكديم ن دهلل امتدنن. عن د   إن عجهلل نتالم ق 

 ذس الك ة غنل نه ةكشن نرضدةه ل وشقدفه عهلدذا يدرى اثتود  عثنثد  ةر دة ينقصدةه  
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 كنيت ن    ذا امتشا . 
ندرةه عاحدهللةهه ع دذس ةر ودغ عخيدر   عنتالم نن فكجم نننين ال درآن كدنننه  

 يسدنن نندرس ل ندراسه كمدن  يدغ فنكفدغ الطرف ة ةكشن ن   خطر غنل نهه  دإن ا
الكسدد ه عاألئدد نب امنينددة نددن ا خددرا ه كمددن حصدد  ن دد  رلددو لك ددة الددهللكوش  

 . نه ك ر ن ةطشب  مهلل  اليهلل اهلله عئنيهلل إبرا يم  ش   حيث ال ف ا  
ةر دة نتالدن ينقصدةه  37ةر دةه  71الك نم اليت ئد  ت ننتدن ندهلل  ن 

 غري امس م . نن عض  ن ةر ة    نتالن ش عال  ية كنن ة.  الذس إحهللى عئو
ك ددري نددن امك دد  ةر ددشا ال ددرآن الكددرمي نددن ةر ددة  خددرى ئددشاء كنيددت 
   فدددة  ع  ن ئدددية  ع إيك ي فدددةه  الدددمالء ن ددد  خطدددر نظددديم ندددن  ن فك دددشا   ددد  
ال دددرآنه  دددإن امدددكجم األع  إرا  خطدددأ يف  ددديءه خيطدددئ امدددكجم ال دددنين يف  دددذا 

عف فددهلل ن يددغ  خطددنء  خددرى نددن نتددهللس. عال ميكتتددن  ن يذددرخ بدد   ال دديء ال  نلددةا 
الك ة نن النربية عب  الك ة نن لوٍة  خرى مب ر  التظر يف  ذس الك نم اليت 

  عئ .  نه  ك ر ععقو اه ئ  ت ننتن ألن  ذا فوط ب جالهلل
كنيدددت ال ودددة األ  فدددة لودددة الودددهلل ف  عالهلل ائدددة ق ددد  االئدددو ن ه  كدددنيشا 

عح ال ددددرآن الكددددرمي عةن ي نةددددغه عبنددددهلل ائددددو ن  بددددتون فش نددددن فكو ددددشن هبددددن  ددددر 
الن مدنء يف حتشفد   دذس ال درعحنم عالون ي دنم إىل ال ودة   ي طةبنكسونن زا م 

 ال تونليةه ممن زا  يف ةر نم نننين ال رآن الكرمي كمنه عكيذنه. 
كمددن  ن  تددنيف نددن امسدد م  نددن فنو ددهلل يف بنددض السددش  زفددن ة األجددره 

علددن عفك شلددنه ع ددي  دد  ئددش  نددن ال ددرآن الكددرميه عل ددهلل عجددهللم  كددنيشا ف رؤ 
 نهللة ةر نم هلذس السش  نن ال رآن الكرمي. 

كجم نننييدددغه علنددد   دددذا  دددش ةدددال دددرآن نن ددد ه ال ميكدددن ةر ودددغه عإمندددن 
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الس ب يف ك رة الك نم عنهللني ةشا ق بنضدالن ند  بندض ةشا  دنه ةنندنه يف ك دري ندن 
ٗۡ :عضدد  يف  ددذا  فضددنه إن ددنزاهه قددن  ةنددنىل األحيددننه  كددأن اهلل ندد  عجدد   َولَنن

نََّما
َ
ۡرِض ٱ ِف  أ

َ
ۡقَلك ر  َشَجَ ة   ِم  ۡۡل

َ
ن ُّ    ۡۡلَۡح   ٱوَ  أ  َسنۡبَع    ۦَبۡعنِ  ِ  ِمن    ۥَيم 

ۡۡب    
َ
ا أ ِ  ٱ ََكَِ كت   نَفَِ ۡ   مَّ َ ٱ إِنَّ  ّللَّ  [72ل مدنن:] ٢٧ َحِكني ر  َعزِينز   ّللَّ

ٗۡ  ق  : عقدن  ةندنىل ِ  ل ََِكَِ كتِ  ِمَ  د   ۡح   ۡۡلَ ٱ ََكنَ  لَّ  َقۡبنَ   ۡۡلَۡح   ٱ نَلَفِ َ  َفب 
ن
َ
ِ  ََكَِ كت   تَنَف َ  أ ٗۡ  َفب  َ  [ 301] الكهف:١٠٩ َمَ د   ۦبِِمۡثلِهِ  ِجۡئَنا َول

نن دد ه ال فتوالددي إن ددنزس بوذسددري امذسددرفنه عبك ددة  اهلل ددنل رآن كددنني 
موشفددغ نددن امنددنين ال هللفنددة الدديت امك دد ه بدد  ال ميكددن ةر ددة ننددنين ال ددرآنمل مددن 

ال ودة ال تونليدة ندن إىل ال ونم األخرىه  نلذفن ا نشا ةر ة ال رآن الكدرمي   نةذ هلل
   نبشا يف احل ي ةه عإمنن ف ن : إلم ةر شا نننين ال رآن. 

 ن الوذسري ن   يشن : األع  : الوذسري  لهللى     الن م  ش ن ر عممن 
ن بنل رآن عةذسري ال رآن بنحلهللفث عةذسري ال درآن بسثدن  بنلرعافةه    ةذسري ال رآ

الصدددحنبةه عالودددنبن ه ال دددنين: الوذسدددري بنلهلل افدددةه ع دددش ةذسدددري ال دددرآن ن ددد  ع دددق 
الك ددنم الدديت متددت بنل وددة ال تونليددة  إىلال وددة النربيددة. عإرا يظريددن  الالم  لذددني 

عا الك ددة عالون ي ددنم جنددهلل  ن ك ددرياه نتالددن  نددت بدد  الرعافددة عالهلل افددةه  ددإلم  خددذ
نددن كددن التددشن  نددن الوذنئددريه  ددإن جدد  نصددن   م يف  ددذا ال ددنب: ةذسددري ابددن 

 ده عامسم  جبدنن  ال يدننه عنذدر ام    ال نئدم 310جرفر الطرب  اموشىف ئتة 
 ددددده عالك ددددن  ل  ة ددددر  اموددددشىف ئددددتة 407الراغددددب األ ددددذالنين اموددددشىف ئددددتة 

 … دده ع يدشا  الوت فد  707لدراز  امودشىف ئدتة الوذسري الك ري ل ذخر اع  ده 438
 دده عةذسدري ال درآن النظديم أل  الذدهللاء إمسننيد  بدن  784ل  يضدنع  امودشىف ئدتة 
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 ددده عةذسدري اجلنلد  جلدن  الددهللفن السديشبي امودشىف ئددتة 244ك دري امودشىف ئدتة 
 دد .  دذس الوذنئدري نتالدن ندن  دش 874 ده عجن  الدهللفن او دي امودشىف ئدتة 811

بنلرعافددة عنتالددن نددن  ددش بنلهلل افددةه عال  ظددن  ن  ددمالء امك دد  ك الددم  جنددشا نتددهلل 
األ ددش  النربيددة هلددذس الوذنئددريه بدد  ك ددري نتالددن قددهلل ةددرجم ق دد   االقو ددنس نتالددن إىل

 ددذا إىل ال وددة األ  فددة عالذن ئدديةه  كددألم  خددذعا نتالددنه فذالددم رلددو نددن خددن  
 كيذية ا حنلة عاالقو نس.   يفالتظر 

ةذسددري بندض انفددنم الدديت ال  إىلنددن التدنب   بنل تونليددة فوط ندشن ك دري ع 
 دذس اميد ةه ع ندن  ةت صدالنةذالم مب ر  ركر ننتن نه عقهلل كنيدت الك دنم ال هللميدة 

 ن نددن الوذنئددريانن بنددهلل ةر ددة ةذسددري ا نددنني الطددرب ه عةذسددري ابددن ك ددريه عغريلدد

  عنشيغ. إىل ال تونلية   هلل ئهللا  ذا الذرا   مهلل اهلل امشثشقة
ن الو ددشمي ال ددنن  الكنندد ه نددالك ددنم ال تونليددة ك الددن حدد  انن خنليددة 

علن  رلو فرج  إىل نهللني  ر  اهلمم نن الن منء عالذضدنء إىل  دذا اجلنيدب. 
ع ددذا اجلنيددب ممددن فت ودددي الوت ددغ لددغه  ددإن ندددن  ددتف ائددوالهلل ه عإرا مل ف دددشاني ال 

  ض . األ دشُفصاحاا عال فوطش  
 ن   ي يتن  مهلل عن   آلغ ع ح غ عئ م.  اهلل ذاه ع    

 
 المدينة النبوية

 هـ .91/5/3299
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 فهرس المصادر والمراجع 
 د ا  نبة يف متيي   مسنء الصحنبةه ابن ح ره  ا  الذكر. 
 رغنيددغه بيددنن 74ددد ال طدد  الننندد  نشاليددن  عح األندد  / نندد  الددهللفن احلميددهلل ه 

 . بتونلغ1344غنةنه بنتنفة  مهلل  نيهلل ن يه 
ن ددد  ةر ودددغ إىل ال ودددة ال تونليدددةه  . ندددنني دددد ةدددن فت ة  يدددغ ال دددرآن الكدددرمي عنن دددة 

 ني. 1882نذخر حس  خننه بتو غ إكن نيه  كنه 
د ةهللاع  ال رآن بنل وة ال تونليدةه  .  مدهلل حليدب الدرمحنه اممئسدة ا ئدننيةه 

 ني. 1887 كنه 
 . د ةذسري ال رآن النظيمه ابن ك ريه  ا  الكاثه ال ن رة

 ني.1878 ربافره 18د جرفهللة د نر نم د األئ شنيةه 
 بتونلغ.  1327ه 1د1د جرفهللة دبتو غ  يشفن بش  ه 

 الهللفن خننه نهللفتة    يك ت .  يد جرفهللة امهللفتةه  ي
 ني . 7/1/1820د جرفهللة بتو غ  يشفن بش  ه ن نلة نطالر حس  

لددددهللفن ددددد جرفددددهللة  ددددالرفة دنددددنس يددددشد ن نلددددة إبددددرا يم خددددنن نددددن نشلددددش  يندددديم ا
  كن.  ه1878. فتنفره 10/17

د جرفهللة  دالرفة د مدهلل د ن نلدة ن دهلل الوذدش   دهللف ي ندن نشاليدن  مدهلل ينديم 
 بتونلغ.  1377/  رابنه 77/10الهللفنه 

د  خش  ا ئنني يف بتون فشه إ  كي إني يذفر  محهلله بدتون فش إئدننيو 
 ني. 1888ئتكه  كنه 

 بتونلغه ك كوغ. 1343ه د كي ب  تهلل  عبتغ  ن يوغه زعغتهلل ينةغ غشبوغ
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د نشئشنة كوب ا ئنني بنل تونليةه األئونر ن ي  محهلله بتو غ إكدن نيه  كدنه 
 ني. 1884

دددد ع دددنة  ئدددش ه ال دددننر ئددديهلل السددد طننه  ددد  عةرةيدددب عحت يدددق: ن دددي  محدددهلله 
 بتونلغ. 1347يشاخنيله 

 ه  كددنه 174ددد فشئددف زليخددنه  مددهلل  ددوريه بوح يددق  مددهلل إينددنني احلددق صل
 ني. 1884ئتة 
ن هللندة الك ددنم الدديت متددت يف نالددهلل  علددة بنكسددونن امشحددهللة امط شنددةه  ***

 عيف نالهلل  علة بتون فش. 
 

Bengal Library Catalogue (Calcutta : 1879), 2nd Qtr. No. 

128. 

Chaudury Gulam Rasul mehr, Sayyid Ahmad Shahid[Urdu 

text] (Lahore:1952), vol : 1 
Mohiuddin Ahmed, Sayyid ahmad shahid, (Lacknow: 1975, 

)  
 The History of Muslims of Bengal, Dr. Mohr ali, Al Imam 

University.Riyadh 
The Origin and Development of the Bengali Language/ sunity 

kumar chattargy. 
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