
1 

 

 ومقدمة ترجمتي لمعاني القرآن الكريم بالفرنسية  تمهيد

 

 التمهيد 

 ترجمة القرآن هل هي مباحة؟ 

 

أيار  ااربال مجاً؛مومن ؛سباي  سه    مججاربيمه أثارت  سأاااارجاة القراة مجذلزم سباي  سه ماماً من رارسار  سه  

مامً أيضر  أثرت  القر ه سجردال  وي مجيلًمم مإلسالسمة  بظلم  جلجربب مجذًسي جلذلزم ؛إعجر ه   

جيجك جم ي ول مجذمرم مرج لقرر  إال مجرأا رالنمه     بذول شامار  عه عااومراه مجليوية مجكيل    جكمال

يكوبوم عه مس الك سالواة مارجلياة مجالمماة اكوم  مجاييه ير لكوم بارةماة جي ام م م  ؛جكبام أمااً سار  

 مالسل مجيي أد  مجى ب رئج سؤسفة    على بفس مجرأ و  

ظا  نارئرار  ة ى     ؛مجايي ماًأ مرااااوت  عارساة وي مجيلاًمم مإلسااااالسماة  ؛نايم مجلو  ج لقراة مجذلزم

ممه أيًيام  بظلم  جلاًد مجر زميً جلرأاالرمه وي مجارجم ؛مجييه ال يوقً     سطلم مجذلم مجارااليه  جكه

؛بظلم   م بفس نيه مجبراو  مجررلوة اربل مجروتد مجوةمً مجيي يبا      ساو  القرر  ارئاة

؛ميجك ير فظ مروكرت ارئاة ؛على غمل أسار  سه     غمل مجرأالم سالوسراه عه مإلساالم مجذرتئسبه  

رة  وذً غمل مجرأاالروم سونفام جم وجوم نضاامة مجًور  عه مإلسااالم ؛يباضااوم مرارة الق    مجراارة

 ساربي مجذلزم 

سربوعة؟  سه مجبرةمة مجًيبمة أم    ؛مذمل نضاااامة سالوة سر إام اربل القرة مجذلزم سيرةة شاااالعر  

    ؛وي دتمساااا اه مجرابوباة ج لقراة مجذلزم مجكليم يطلو مجاًا وت سرراً إملمنمم سابار مجرو ااااو  

 سو رر  أبه نً أثمل ثالث سلم  وي سرل: 

ألة سه القرة مجذلزم مجكليم مرجلية مإلبجلمزية إجى عبًسر سبال سراااامألة م  نل إدارل بأاااا   -1

 سرل ؛ئليل سه سرلرة مججررتك إةلمنار 

عباًسار نلت  ةكوساة الامار ملئارسااااة سرااااطفى ارارل أااراوتك القراة مجذلزم مجكليم مارجلياة   -2

 مج لامة 

؛عبًسر نلت  سرامألة م  نل مجرال؛  وي عر  القرة جراربي مجذلزم مجكليم مرالشا لمك سم    -3

؛اجك عبًسر اوجى مجرام  سررً سراطفى مجرلمغي سرامألة م  نل جلرل  مجيربمة    مت  مجرارتف؛ 

 ( 1936)عرم  

مااً مجررااااول على سوموذاة سه     ؛اارم على ولي  عرا  أم يذوم مارج لقراة إجى مجلياة مإلبجلمزياة

ر  سم سلمعار  أم يي وجى القراة سااربي مجذلزم مجكليم ولي  سكوم سه امل  علرا    سجلس مجالرار 
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ثم ا م     ثم عااامرغة مجرابى مًنة س برنمة   ماً مجلقو  آلتم  أئرة مجرفأاااليه   م  نل مجرااالي 

  مومسااطة أشااألر  سال؛ومه مرسرب ام مجالرمة ؛م ركبام    القرة نيه مجراربي إجى مجلير  مالال 

 ي مايه مجلير  بفس مجرابى مجيي سي  ؛عرغه مجالرر   مجذرتئنيه مجلير  مالقبيمة مرمث يفام  سه  

 ؛مجأؤمل مجرطل؛و ارم مج رجي:

 ين  مالنًمم على سرر؛جة قًيً  ياً قرئزم  سه مجبرةمة مجًيبمة أ؛ غمل قرئز؟ي 

؛جمأال ني   ا ضاره ارارئا مجذلزم ؛ال  نيه مج لقرة جمأال مجذلزم إميسم سلمعر  أبه سامذرل  

؛أم نيه مج لقرة سا طيم ؛ةًنر مجومت    القرة ا  مجراربي مج ي ي ضاربار أ؛ مج ي وارار مجالرر 

 :يسر يلمجبا مجالمي جلذلزمي وإم مجف و  مج ي عًت  الد جايم مجأؤمل اربل  

    تدم  على ساؤمجكم مجيي ئرجابره مك  افرعامله   يمجررً هلل ؛مجراال  ؛مجأاالم على تساول ب ؛ماً

  برمطكم علرر  مرم مإلنًمم على مج لقرة على مجوقه مجرياوت افرااامال وي ساااؤمجكم قرئز شااالعر  

 ؛ب سيرربه ؛اارجى أعلمي 

 ؛نم قرمار  أعضر  مجررعة ايرت مجالرر :   ؛يلي اجك اونمم مجالرر  مجييه أعًت؛م نيه مجف و 

 سررً مجًيبرتي: عضو قررعة ايرت مجالرر  ؛شم  سااً ئبطر ا 

 يً مجرجمً مجليرم: شم  المة أعول مجًيه ؛عضو قررعة ايرت مجالرر  عا 

 إملمنمم ةرل؛ش: شم  المة مجلية مجالممة ؛عضو قررعة ايرت مجالرر    ا 

 سررً سرسوم مجربر؛ي: شم  المة مجرلياة ؛عضو قررعة ايرت مجالرر  ا 

 عيً مجرجمً سلمم: سف ي مجًيرت مجررلية ؛عضو قررعة ايرت مجالرر   ا 

 سررً عيً مجلطم  مجفررم: ؛ام  مججرسم م  نل ؛عضو قررعة ايرت مجالرر   ا 

 عضو قررعة ايرت مجالرر    دسوني عيً ب مجيً؛ي:ا 

 أةرً مجًجيرربي: عضو قررعة ايرت مجالرر  ا 

 ايرت مجالرر  : عضو قررعة  مجًقو يوس   ا 

 سررً سيمم مجينيي: شم  مجربرملة ؛عضو قررعة ايرت مجالرر  ا 

 عيً مجراطي مجرلشمري: عضو قررعة ايرت مجالرر  ا 

 : عضو قررعة ايرت مجالرر  نلمعهعيً مجلةره  ا 

 أةرً برل: عضو قررعة ايرت مجالرر  ا 

 سررً مجررواي مجظومنلي: عضو قررعة ايرت مجالرر  ا 

  مج لقرة مجرلمد  ني القرة جراربي مج فأاامل مجيي يضاااه مجالرر  واي قرئز  شاالعر  يةمث أم 

 مرلئ ئيم مج فأمل مجرياوت مجومت مج لقرةي 
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 رأي إمام األزهر الشريف

 مأم ب مجلةره مجلةمم 

 تأ؛ه  ؛إبي أ؛موذام على سر  ؛قال نيم مجأؤمل مجى قررعة ايرت مجالرر 

جل رفظ مجيي أمًمه مجرام  عيً مجلةره علم  ؛نو يئيم مج فأامل سم مج لقرة جاًم ؛ال أت  دمعمر  

 مجررقة إجى اجك ماً سلمعر  مجرل؛ئ مجرً؛بة وي مجأؤملي 

 

 تئمس قررعة ايرت مجالرر                                                           

 سررً سرطفى مجرلمغي                                                               

                                

 
 

 قرار مجلس الوزراء

ماً مالئال  على ا رب وضاااملة شااام  مججرسم م  نل ؛ا رب ساااارد  ؛ يل مجرارتف مجاروسمة  

 مررم القرة مجذلزم مجكليم 

 ؛سبار    لمت مج لقرة مجرب رل  م م    ؛سم اذًيل سجلس مجو تم  جررذة نيم مجار  ؛عاوم ه

مجروموذة على القرة ساربي    1936أملي  ساااابة   16تأ  سجلس مجو تم  مجلأاااا ه مجرباذً  وي 

مجذلزم مجكليم القرة تسارمة اذوم مار سرامألة مججرسم م  نل مرأارعً  ؛ مت  مجرارتف مجاروسمة  

 مجرلياة ؛اجك ؛وذر  جف و  قررعة ايرت مجالرر  ؛أسراي  المة  
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 تقديم 

 

   مج لقرة؟جررام نيه  –أ 

إم مجلد مارإليجارب يكارد يفلف بفأااااه وي   مجفلبأااااماة؟نا  نبارك ةارقاة إجى القراة قاًياً  مارجلياة  

أم اا  مج لقرار  مجروقود  ةارجمار  ماار مجااًياً سه     مال اطار يايال   مجبطار  مجايي يركه وماه مجذول

سل؛تمُ مك      ارً  سه مجأاااو غمل مجرذرااود إجى مج رلي  مجر  مالبرلمور    إا ي أاام سً   مجرآاي

 مجراومر  مج ي اضاار مجلية مجيلممة أسرم مجر لقم 

سه نيم   أ؛     ة ى ؛إم ارم سيبمر  على أساااس علرمة   قً؛  سبه ولمس مجرذراااود نبر إجذر  جوم ال

جكبار سالةظر  سو اااوعمة يركه جك  شاااألا أم يالةظار وي اطوئار     مجربرنرااار  مجاذمرة

 مجاليضة:

 مجذلزم ؛ارعم ه ابا سبّزل جً  مجيا ن مة لممعًم   *

؛مج ي ناً ارااااا  إجى ارلي  مجبا ؛مجلجو  إجى    غمارب م سارباة مجالرماة جاً  مجيا  مآلال*  

سيلرار ؛تد م لقراة أباًتياه    اارعااااة عباًسار يأاااارع ما مارت مجايارتم  مايجاك   ما مارت أجفارظ سامباة

 شوتماين

 عًم مجذًت  جً  ماضام على إدتمك سابى مجذلزم أ؛ تنروة ساربمه ؛ابوعار * 

م سل مجيي     مج ي اجر؛  مج لقرة  ججو  أغليمة مجر لقرمه إجى بو  سه مج الم  أ؛ مإل ااارور *  

 ييل  مجبا م طوي  ال عالنة جه أةمربر  مرجبا مجذلزبي 

إا أم سرمزم  مجلية مجالممة اأاارع جار مرم    ؛عر  مجلي مه  فما المجفل  مجراارساام مجذرئم ممه  *  

  ومرر ماً اكوم أايل أاأرعر  مارلم  مجرلم  سه مجلية مجفلبأمة  ؛نو سر سوف بلمه

    ؛ايذى سالةظة المً سه نوجار ؛ني: مجفل  مجوم ااع ممه مج لقرر  مج ي نرم مار مجرأاا راالنوم

نم ؛يذأااام نيه مج لقرر  إجى ؛الك مج ي نرم مار مجرأااالروم  ؛نو ول  يفلف بفأاااه مركم مجوم

مإلوراااارو عه سجروع مه س رمزامه على م ن  سه ةمث مجاًف مجيي ارل سه أقله  ؛نيم يابي  

 ُ  مرر أم أنًمف مجرأرت ي ضره وي ةً اماه ا  مجألطوم  مج ي س  يم     ا  شي   ربر

ون   إا اراً   ولم ياً نبرك سه يجا  أم مجاجوم على مإلساالم نً مًأ سبي مًمير  مب رارته ؛جم ي  

؛أتيو      ؛سربي   نرم مه سرتساااموم سه أسيرل سر  ؛مبراااذر جه مجيلب على أبه نلئذة سأااامرمة  

مجييه عرت ااوم ارجمه مجأاامً مجرأاامع  ؛ااً مجراافرر  مج ي ارااار يوةبر  سه     ؛ايمليه غملنم
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    ي ورااااا  مجالئذار نبع المعرفةةوي ا ارماه مجرابوم ي  اذلييار (  750-650مجاًسرااااذي )ةومجي  

مجيلب   ري تمو يبا  سبا  ؛مجراااوت مجرراااونة مج  مجريلوئةب جألوكرت ضااا مجرأااا ود  مجيي ال يب 

 جمفل ار عيل نل؛م ئويلة ؛ة ى يوسبر نيم مرلمسة س زميً  

    وإم بفس مجرااوت  مجررااونة ج سااالم ؛جللسااول عاالوم  ب ؛سااالسه علمه   ؛سه برةمة أال 

 ًنر اري  مجأللفمة مج ي بُأاجل علمار م    رالميمة؛مج ي أ ام  إجمار اّابل مجرل؛ب مج   ؛جلرأالرمه

أ؛ل القرة جلذلزم وي سطلم مجذلزم مجيربي عرال  ؛اجك سر يو اره مجألطرب مجيي أتساله مطل   

سم بأااااألاة سه مج لقراة مج ي نرم ماار ت؛ممل دي تامه مراار؛بة تنيارم     ملبرت  مجذاًيسمجريجا  إجى 

    ام م ؛جى سه عذلمة مجييه ام ابراملنم ةًيير ي ديل سام و  ؛اجك يجلررقة إجى سأاع أية زثرت جًيرب  

ي مجراردت وي عرم القرآنسه ا رمة مجرابوم: ي 9؛نو سر أ؛تده تقمس مالشامل وي مجرافرة تنم  

؛مج ارً مجابمً جليا  مآلال     رول  قاود مج اراب مجكبأاي جليا ضا جذً ا      ؛مذول زال1969

  أ جمة!جريك عرلمة ازيم  أتمد؛نر 

؛سه نبر بل  أم القرة مجذلزم مج ي نرم مار مجرأا رالنوم أ؛ تقرل مجكبمأاة جه ارمً أمًم  عه نيه 

مجذرعً  م  إبار نً مساا ذل  سبي اجك مجونل وي سون  عًمئي  ااً مإلسااالم  ؛م دنى سه اجك أم 

الم مرالساا اربة م ارجمم مجذلزم! م سل مجيي يكراا  إجى أي سً  ساا راا   سامرتنر نو: افبمً مإلساا 

مجاجوم ؛مجكلمنماة مجريبماة على غمل أساااار  أم   اذلماةيركه ج  عرلمار  مج رلي  ؛مج ياًيا  ؛اا  سار

 ا رأل  عبه ج فل ار مرالعميار    

ج سااالم وذً مساا أااذى عراال مج بويل ا  سارتوه ؛ا  عًم ه سه نيه مجك رمر  مجراردية    ؛مرج رجي

   ؛ال ازمل تمةل مجرأااامرمة اارقره مرباجمة ؛دأب عيل مجذل؛م مجيي؛ارعاااة مجراردية جلذلزم  

مه مالسل مجى   ساااامب اي؛نيه مجرارتف ؛نيم مجاًم  جه يذوم م ييية م قمرل مج رجمة ورأااااب  جكبه  

   جلطيمااة مجيلمماة  ؛سون  سه مجلو  م عرى جكا  سار ي ال   وطلي؛شااااياه    الذارئياكويه ئارمم  

    ؛مجرألرمه  مرإلسالم

نرم مار مجرأا رالنوم  ؛نو سر   مج يم نًمف ؛مجاومنب مجبرقرة عه مج لقرر     ني؛إم اربل نيه 

نارم ماار مجرأاااالروم ابطل  مارجطيم سه ؛قااة بظل سياريل      مج ييريا  مجرجروعاة م ؛جى  وارم الاك  

أمر  عه  –مم أسكه مجذول   –اومتثونر    ؛مج يااًف مجى اراااويب الك مجراااوت  مجرراااونة اذلمًير   

 قً    

ا ال  مرجرجروعة مجيربمة سه مج لقرر  ابرااب على سجرل زال نو   مج ي؛سه نبر وإم مج رفظر   

  سجرل مجلية مجفلبأمة 

ولبأار أ؛ أبام نً   وي؛جالرام مرم مجفلبأامة جمأال جي ام م م  ة ى ؛أم ارم مجيا  سبام يامراوم  

م نؤال  مجر لقرمه نً مسااا اربوم مرعررل  سالئام مجرأااا رااالنمه  مرر أبام  الذوم االمرام مار  وإ
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  غمل أبه أارديريعر      ي  مجطيمايالقرراام  ؛نو م سل    ويأعاررب نيه مجلية  جمأا ًجوم مار  

وذً مبزج  مجيا  سااوم  ؛مسا ألًسوم بفس مجرامل مجرًساوساة مًنر  جمبذلونر     مألالف عرلمر  مجبذ 

بيال نبر على سايم  مجريرل إال اجك مجيي بذ  عيرت  ارك مملك مج ي القم مار  ؛ال     إجى القرراام

)؛مجامرا مرهلل( مًال سه أبه ي وب عه أاطر  مجيرل!   نو  )أم ب ي وب( مرابى أبه ي وب عه اطره

؛مرجالممة أيضاار  وإم     عاارمع أم وا  ي وب مرجلية مجالممة يابي مم مجرااألا يبًم عه عر  سر

رر ي ال  مرهلل عز ؛ق  وإبه يراي ؛مال أي الدد سابى مجافو  ؛مرجبأااية جلرأاالم وإم  بفس مجفا  ةمب 

أسر مرجبأاااية جلرأااا رااال  مجيي ييرث عه    نيه مج فلنة ممه مجرابممه ا م الذرئمر  ؛وذر  جلرضاااروم

 جيجك المً سه القر ار مفا  أال   برواقر !وإم سر نرم مه ارك مملك ياً     مج رويه ؛مج ز؛يل

؛ناً مب ذا  اذلييار  إجى اا  مج لقرار  أال ؛نو     يارل أال أنا  واًمةاة سه مجبارةماة مجاًيبماة؛نبارك س

ارذرم  جكلرة مجطال  وي   Répudiationسيرل الرة   ا ضاره إنربة  سر ج ساالم   ما مرت أجفرظ مامبار

إجمار أم   ؛مجفل  ممه مجكلر مه وي مجلية مجر لقم  Divorce؛نو     ةمه أم مجرذرم  مجفلبأاي سوقود

ا ضااره مرجبأااية Répudiation أم وي ةمه      مبفراارل ممه شااألراامه مجطال  يري  ؛مناة سرً؛د 

 سابى إنربة مجطلد  م سل مجيي يأي  إجى ةذمذة مإلسالم ؛سونفه سه مجرلأ    جلرلأ 

و  ؛مجيي اكرد ال األل  سيرال  مأاامطر  جل العب مر جفرظ مجيي يذوم مه مجرأاا راالنوم  إال ؛جم يكه اجك

 سبه عفرة سه عفرر  القرراام 

يركه مجذمرم م لقرة سل ااامة ةذر    ؛ايذى سراااكلة أسااارسااامة: بظلم  الا الف ؛عر  مجلي مه وإبه ال

الرر  قًيً   إبار  ااال؛ت  نً   مشااا ذر جراربي مجذلزم مجكليم مرجلية مجفلبأااامة د؛م مجلجو  إجى 

السأاار ا  مجلييه اال اوم جايم مجرجرل  إال أم نيه مجضال؛ت  مجرو اوعمة  سه ام مجيي سامذوم  

ن    مرجذلزم؟االعب س ارً   ولف  أ؛جاك مجييه أسضااااوم أتماة عراااال نلبر  وي مجرفرظ على  مار؟

سه مجبا مجيي    ساامراايلوم مرجام مراامرغة مشاا ذرنر  قًيً  ة ى ياطوم عااوت  أنلب سر اكوم

   مجوقود؟!يرر؛جوم مس يارده سه  

جرالو ام عه ة      على من ررم نيم مجرجرل  يجلؤ؛م  وإم مجرأاااالرمه بردتم  سر   ؛سه برةمة أال 

  مجفكل !إجى أي سً  سميضب مجيا  سه سجلد  

يذل  أمًم  سه نًت   لأايب مجيي سه أقله ارل نيه مج لقرة  ؛اجك الجألطوئ مجاليضاة مج  للك ارب ا 

 رجاود مجيي نرم مه سه سيذوبر على نيم مجطلي  مج

أ؛ أةاً أعضاااار  م اارديرماة     م سا  وي أم يذوم أةاً أساااارااي  مجليويار    ييذى م سا     ؛سم اجاك

مجيي ام غلسااااه عه غمل ؛قه ة  عيل    تمجفلبأاااامة جم ألطى مرااااجرعة ةرقز مجكلمنمة ؛مجبفو 

 مجربرسية!جم وجى سارة مجذمرم مرالش ذرنر     مجذل؛م
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 جكه ام ني سارة إبأربمة ؛علرمة    مجراومة  سزد؛قةر سارة  إبا

 الترجمات السابقة  -ب

إم مج لقرر  مجكرسلة جراربي مجذلزم مجكليم مج ي مساا طابر مجررااول علمار ؛مجلقو  إجمار ني     

  جكلرة نلزم:  مجفلبأي؛مرجاجر     مج لقرر  مج رجمة سلاّية ؛وذر ج رتي  عً؛تنر

  1647   نلمّم دي سر أ؛سمه  و مه: جي دي ت •

  1783  سرورتي: مجكلزم   •

  1840  ار يرلسكي: مجكلزم   •

  1929   مجكلزم    سوب مه: •

  1931  اليرأه: مجكلزم   •

  1954   پم  ؛امجربي: مجكلزم   •

  1966  مالشمل: مجكلزم   •

  1967سرسوم: مجكلزم  مجر ايت اذلمًه   •

  1976   سررود مه برمي: مجكلزم   •

  1979   قل؛ارم: مجكلزم   •

  1984ارليً: مجكلزم  مجكليم   •

  1985  مومكل: مجكلزم   •

  1985   مجكلزّم  مجرذً :      أةرً م  •

  1986   ةرمً ب: مجكلزم  مجرذً  •

  1990   اومم: مجكلزم   •

  1990  مملك: مجكلزم   •

 .1990  شوتماي: مجكلزم   •

  1994سجرم مجرلك واً: مجكلزم  مجرذً     •

 سر يل: مجكلزم  )مً؛م ارتي (  •
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؛؛مةً  سبار ارل     وإم عرااال  سه نيه مج لقرر  نً نرم مار سأااا رااالنوم  ؛ارر نو ؛م اااع

 سؤسأر  إسالسمة   ؛ أ؛ثرربمة سبار نرم مار سألروم     مرالش لمك ممه سأ رل  ؛سألم

ي أام مجرجرل نبر ج بر؛ل ا  سبار على ةً  ؛او امع سر جار ؛سر علمار جكه نبر أيضار  مج رًيً    ؛ال

 اع مراي  سه مج فرام  م سايرب مج ي سه أقلار ااً القرر   جبو    يفلف بفأاه ممه مجرجروع مه

 أعررجام   على  فل وبارمجرأ رلنمه سب ذً  بظلم  جاًم م سربة مجالرمة مجرأيذة مج ي ي 

ابطل  سه بفس مجبذطاة: تو     ؛مال مساااا يبار    ؛سه نبار يركه مجذول إقرارال  أم اا  القراراام

    ارامً أم سامًبر سررً عالى ب علمه ؛سالم نو سؤجفه    سرر؛جةةذمذة أم مجذلزم سبّزل سه عبً ب 

ي ضاره أي   ملنبة أم نيم مجذلزم ال  ؛ إثير  أبه بذ  عه مجذًمسى أ؛ نلًنم؛سرر؛جة     إبكرت أسم ه؛ 

    سه مجايرتم  مجريمل  جلأااأللية أ؛ مجرلماة مرجيروف   ارااليم ييال ؛أبه وي مجومنم جمس سااو  امّ 

 جمرلوم قرمار  مروت  أ؛ مرال  مجى بفس مجبارية: أبه عر  سلي  مرجألزعيال  قًيل مرم يلذى    

  واإم مجاومس     عه ئلي  ما مارت عيارتم  سامباة  يمجراراةينايه    م؛أم جم يكه مجذلزم يأاااااا  جا

ذًسر  مج ي يك يوبار ااطي جام مجرأااارةة مجكرومة ؛مج المذر  وي أال مجرااافرر  إ اااروة مجى مجر

  ارر يييوم   ج بزي  ؛ارلي  مجرابى

مجى بفس مج ذبمة: إافر  أ؛ مج العب مرآلير  مج ي اًيه   جلجر؛م  مرول قاودنضااا أيضااار  ا    قرماام؛  

إبجما      اار مإلبجما  م عااااليج  لفاا مج ي    رلي عذماً  مجيارجوث ؛اا  الاك مج ي اييال عرلمار  مج  

مج     ؛ارعاة  الك    ارلي    ايًي  مجرابى  : ايممل أسراه مجكلرر   سه نيم راوتمجك   م    يأاو 

 مآلير  مج ي اًيه ارجمه مجأمً مجرأمع 

مرر أم تسارجة     ة ارارمه ممه مجراطمر  م سارسامةي فذوم السا يارد أّي    لقرمهارر أم ا  نؤال  مجر

  ؛ق ّ  مج وةمً ؛مةً  ؛ني: ؛ةًمبمة ب عزّ 

سيال  جه اظال اذليير  وي   Paradis  وكلرة مججبة  ًنر  ؛ايجك وإم ما مرت مجكلرر  يألضااام جبفس مج

؛نو بفس م سلوب Jardin جكبام سمضاوم مًال سبار الرة ةًيذة     نيه مجرجروعة سه مج لقرر 

( مجايي تأيباره ومرار سااااي   وارم الراة قباة مارجلياة مجالمماة اابي  مجرأاااا ألاًم جل العاب مفاا  )ي وب

 مجرابي م ال؛ي ؛مجرًيذة أ؛ مجيأ رم  ؛مجرابى مجارم جلأمر  نو مجيي يرًد مالا مرت   :مالثبمه

؛مجفل      مج وقار  مجرأاااايذة مج ي ي ياار مجرأاااا راااالنوم   وي اطوئار مجاليضااااة   الك اربل

سااااو  ما الف وي م ساااالوب ؛وي     وي مجومنم   جمسمجروقود ممه اا  القراة سه القراراام  

 مج رري   جكه مجذرسم مجرر لك ممبار يظ  ؛مةًم    

 ؛مج ذليل مجيي نًس ه مجلجبة مجركلفة مرلمقاة يالقرة مجذلزمي مج ي نرم مار ارك مملك يو ااع سر

    مجرأا رالنمه  ومه مجكفرية ؛يكرا  مجى أي سً  يركه مجذول مرم مجذلزم جم يُذًم مرسربة أمًم  سه ني 
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    ؛مجروقز مج ارجي ج ذليل مجلجباة يذول سار ذار  ؛ال ماري عااااوت  اجالاه سفاوسار  ة    وي أي جياة أقبيماة

 يكفي:  

مإلسرم م ايل جأل نل مجراالي  م رااكم  مجلجبة    جذً نرم مجرلةوم مجراام  قرد مجر  على قرد مجر 

 يوبمو  ؛اضم ا  سه:    26م رتي     1995جارم  402مروقب مجذلمت تنم 

سرااااطفى مجرااااكااة عرماً الماة مآلدمب مجارسااة عمه شاااارس ؛عضااااو سجرم مجيروث     أ  د •

 مجرًي  مجكيمل جچرك مملك ؛ سمله      مإلسالسمة

 ساة عمه شرس   أس را مجبظم مجذربوبمة مجر   سررً مًت   أ د •

 ه الم  مجر يرل وي مإلسالسمر  ؛مجارجم مرجفلبأمة   ي مجأمً مجأفمل أةرً •

 سررً سابر أس را مجذربوم مكلمة مجرذو       أ د •

دمب قرساة  زأسا را مجرضارت  ؛تئمس نأام مجلية مجفلبأامة ؛زدممار مكلمة      يبب عيً مجازيز   أ د •

  "يركوجهان لجاك بيمجربوومة ؛سؤجفة مجك رب مجرابوم:  

؛اارم مج ذليل مججرارعي مجايي اذاًسال ماه نايه مجلجباة سلوذار  سااه ثالثاة اذارتيل ولدياة سذاًساة سه اا   

 سه:  

 عرمً المة مجًتمسر  مجالممة ؛مإلسالسمة مجرساة م  نل      أةرً مجيأرئى   أ د •

 على قراة  أس را أعول مجفذه مجرساة م  نل      أ د •

؛مجايي أن لو وي    ز جچارك مملكد  سررود عزب مجراًت  مجارسااة م  نل ؛مجراًموم مجر رّم  •

مجى سؤجفار    اأا ي   باراذليله مسا يارد مجًتمساة مج ي  يه مار ارك مملك القر ه جلذلزم ملس ر  

  1997سرت    21  مجراااااب م رتي   ام برااااله مجليً   مجيي  مججررعيمرااااًهي  ؛ارم مج ذليل  

      :ارالايي ضره ارأة عرل سالةظة الألمرار  

فلد   ؛جذلم ااه مجألارئااة   أعرار  مجلياة ؛إسكاربارااار مجر  إدتمااه؛اجاك جااًم    جهلةة بةالل ةة العربيةة   -1

مج راااكم  ؛مجبرو  ثم يأللن مب رئج ي بذً مار مجذلزم أ؛ يذوم مرج فأااامل ؛نو ال يرلك مجرذوسر    وي

          مجيًمئمة جيجك 

مجالممااة ؛نومعااًناار     القرآنيعةةدم فهم ال      -2 ماارجليااة  مجبرو ؛مجذلم      ويمباار  على قالااه 

مر اطر     سلي سرلوة جمييل أم مجذلزم  مردجة  ؛يراي  ؛و ال  ؛يألط مجفام   يأااا مجرااارمرة واو  

     ال يركه ايليلنر   ؛مج يال اي فل   مج يمجليوية  
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؛اجاك م رااااوياة مجبذا  عه مجرفأااااليه مجذاًمسى  ؛سرار؛ج اه إثيار    عةدم األمةانةة العلميةة   -3 

ارامً أم مجذلزم سه عاااابم    ؛مرج رجي ؛تم  نمرساااار  على ارتيألمة م برقم    مجذلزبيارتيألمة مجبا  

إجى مسا رااردم  سي وت   ؛يضااار ارتن سامرنار جمييل    ججوئه(  ؛ايجك  745مجيرال سيلار )عافرة  

 ( 787وليراه سيرل سذوجة يجك  ا رب أق ي )

اكرا     ؛مج ي  مجذلزبيواو يأا ألًم الرر  ؛أجفرظ ال اايل عه مجرابى   ترجمة محرفة   -4 

  ؛القم  أاااوت  مجل؛مجبمة سيم ر   ؛اجك سه نيم  القر ه    عه قا  ور اااع مرجلية مجالممة ؛ساااو 

نرس  مجراافرة: يإببر بذول   وييمجل؛مي مكلرة ت؛سر عرعاارة إيطرجمر! ؛م دنى سه اجك يضاام   

   (431مجيمزبطمومي مرجطيم )يةمث يجب أم بضم   مجروايت؛سر سه مرب مج لامم  

        

جل لقراة ومرار ي ال  م لقراة بفس مجكلراة   م ؛جماةيأاااا امه ة ى مارجذومعاً    ال  كلمةة القرآن   -5

  ئإجى ابوياار  س فلناة جل ايمل عه الراة مجذلزم سرار يؤد  مجى مليلاة مجذارت   رمجومةاً  ؛إبرار يلجا 

          ؛يوةى مرالس ألفرف   

عاوت  سلعية سلماة مرج برنضار    ويإعالمته على إظارت ب سايرربه ؛اارجى    القرآن   فيهللا    -6

يب  سااار    واااي  ساااراااًدم   ماااباااظااالياااة  يااا ااااااالااا   م سااال  ؛اااارم   مجاااذااالزم!    وااايمجاااذااالزمي 

عالنراه سم سأللونراه: واو   وي: أبه ير لك بوعر سه مجيبرئمة  نرئالمالسااا ألفرف يضااام    وي؛ يرد   

       ( 791يأاً مرجرًيع  ؛يرلى  ؛يبًم! )

يجرنً إلثير  أم مجذلزم نً ام ارليفه عبً اجرماه ؛عبً اراكم  مجذلم   ؛أبه سر  جمع القرآن   -7

      نيم! مل يرر  زثرت نيم مج العب ة ى يوسبر  

عً  أسراه أم مجذلزم نً ا يه سمًبر سررً علوم  ب علمه    وييؤاً   الطابع البشرى للقرآن  -8

   ل دم؛د   ؛سزمسم مجموبربي  ؛مجفكل  مججرنليمرجرال    س رثلم

يؤااً أم مجذلزم عيارت  عه بو  سه مجرااااال مجذاًيم  ثم يذارتباه مرااااال    القرآن شةةةةعر قةديم   -9

مإلاال   ثم يؤاً    علمه مجراال  ؛مجأاالم نً مسا وةى سبه ساوت   مجبيي إميذول    مجييپرتسبمً   

 سر أاضم مجذلزم جالم مجليوير  مجرًيية ؛بظليراار جفذً  مجاًيً سه مجأوت سه نمر ار! إامأبه  

        

مجذلزم ناً قار  جركارم سراًد    إميلجار مجى ساطمار  سيلوئاة جمذول    انتقةاه  وتقويمةل للقرآن -10

؛جزسه سامه ؛سه أق  ظل؛ف مبأاربمة مامبار  ؛ةمث أم نيه مجظل؛ف ا يمل ؛ا طوت وال مً سه  

  ؛اطويله آلم ثيراه عيل مجزسرم يري  إةً  زوراه! مجذلزبييمل مجبا  ا 
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بة جمأااال إال عيرت  عه نمر  أةًمث على   انتقاه  للحديث والسةةة ل -11 يل  أم مجرًيث ؛مجأاااُ

 أةًمث ارتيألمة سرمذة ؛يذ لو بيينر مرر أبار سلماة مرجفجوم   ؛عًم مجًنة  ؛اف ذً مجررًمنمة!

       

فر  سارم سامبة على مجذلزم   يرر؛ل إثير  أبام نرسوم مرج ز؛يل إل  اتهام علماء المسلمين  -12

      نوم على ار  اًعام!ممبرر دأب مجرأ رل

يؤاً أم مجذلزم عيرت  عه المط غرس  سه مجًيه  ؛م اال     نفيل وجوه شريعة بالقرآن  -13

   ي ضربه سه أةكرم غرس  أ؛ سبذول عه نربوم قأ بمرم ؛غمله  مجيي؛أم مجذلم  

          

مجذلزم يرلم مجأالطة مجأامرسامة  إمافأامل سابى مآلير  جمذول    يأاي   فصةل الدين عن الدنيا  -14

  أ؛ مدعر  م جونمة  مج رجمهةمه أم مجذلزم يرلم    ويعلى تقرل مجًيه مجرألرمه   

يأللا مارم مإلسااااالم ديه غارس   ؛أباه يابى مجألضااااو   ؛أباه   يةدعو اليهةا   التيالةدعو     -15

دت    ؛مجى مجيرث عه سراارمجذلزبيمرجر برنضاار   ؛يًعو مجرأاالرمه مجى ارااويب مجبا    سلي 

مجرلم   ؛جمس على يمجيروفي سكلتم  عراااالم   مجطيماااة  ناارئرااة على  اكوم  جل لمث   أال  

  ؛إجى علوم مجليوير  مجرًيية  ال ج أللمراه سه مج رلي   مج رتيألي ال؛ت  إاضار  مجذلزم جلبذً 

؛إبرر ميمة بذله مجى مجرر اال مرمث يركه إدسرقه وى    بظله ورأااب  ويل مه ا يز مجيي؛مج برن   

  مالثبمه ا كلت ئومل   مج يث! ؛اباى مجلجبة اذليلنر مرج رامً على أم نيه مجراطمر   مجارال مجرًي 

 بأج علمار القر ه  مج يطوئ م سرسمة أل ؛ثرربمه عفرة جايم مجيرث جمأل عفوية  ؛إبرر اري  مج

            

؛ماً نلم   سي  نيم مج ذليل  يراال مجرل  مرجكًت عبًسر يالف أم ارك مملك ارم عضاوم  مرجرم  

اون مار    مج يمإلقر   مجوةمً     ؛نيولمبس!   ديمجلية مجالممة مرجذرنل   ؛أساااا رام  وأللير  مرجكوجمج  

 !  جمبرله  عرله

ل ال سيما  جاار  وى أد  مجى سار أثارتااه القراة اارك مملك سه تد؛د أواار  مج يم ساااايارب    نيالاك  

      سبي ظاوتنر ؛أد  مجى إدمب ار مإلسالسيسرل ؛وى مجارجم 

ابر؛جار مجرأاا راالنوم مرااوت س فر؛اة    مج ي؛ال ي أاام مجرجرل نبر جللد على ا  نيه مجراطمر   

جكببر ال بأاا طمم إغفرل اجك مجرطلب مجر كلت سه ارك مملك ؛شاالاره  أال ؛نو إاضاار  مجذلزم  

  مجرر ل   وياطيم  أسرجمب مجليوير  مجرًيية علمه  ؛ماضرعه مجى مجبذ  ؛   مج رتيأليجلبذً 
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 وياوعاا  مجمار مجيلب   مج يو  يركه مم يًتك مأاااوجة أم ا  ؛ساارئ  مج رلم   إم أ  سبط  ساا  

على عالنة سيرشاال  مليراار ؛اطرمذار اررسر ةمث أم مجربيم أ؛ م ساار    نيدتمسااراه م جأاابمة   

 مجألر  مرالثبمه نو ؛مةً مرجبأية جلية ؛مرجبأية جايه م عررل مجليوية 

وذً أا رافار مجرأالروم وي مجذل؛م م ؛جى     أسر ومرر ي ال  مآجمر  مج رلم  مج ي ابرساب مجلية مجالممة

مرسالوب ال يضارني ساوم     ظال مار أبه ا رب وي غرية مإلةكرم؛   ؛ئيذونر على مجذلزم  ج ساالم

 سه ةمث مجرك  أ؛ مجرضروم  جيجك يؤسه مه مجرألروم ؛ي رأكوم مه عيل مجاروت 

؛ال يركه جليلب أم ياًتك اجاك م سل ةماث أباه عاربى سه اجلماة على عكس اجاك ارارسار  سم  

؛ال بيال نبر مال    ى يوسبر نيمبروعه مجرذًسة مج ي جم اك  عه مجألضو  جارلمر  مج رلي  ة 

  يل اى مجماود   وذل  سه مإلبجم  جكي  أ؛ قرلة  سرر؛ال  مجيرمر يوةبر موجس مجيربي يايًي ي ساياوم  

بذول شااااماار  عه   جكمال   جوم  مجكارثوجمكماة مجفارامكاربماة  ارال  يرذ  ؛ةاً  مجكبارئس مج ي يلياًنار؛ 

 م رار   ارايرولمج برنضر  مج ي ا ضربار م برقم  ؛مج ي ال يركه  

؛ال اجاك مإلقالل مجلمساااا  مجايي    ال يركه جليلب أم ياًتك عر  اال  مجرأاااالرمه مارجذلزمجايجاك  

ك مملك ؛أسيارجاه اطار سباجمار   باه ال يركه اطيم  نومعاً ريااً سطلاب اا ؛سه نبار  يألرااااوباه ماه   

 ارعة زجمر  جية الامبمة على جية سرسمة    أال   سر على جية   أقل؛سمة ؛؛سرئ  ارلم  جية  

مجيي يراال؛م علمه   أ؛ مذول أال: م رلي  مجذلزم  أسر ومرر ي ال  يمبذ  مجذلزم مجى مجرر االي

وال ير  إلبأاارم أم يرس أي ةلف     مزعم أم ي ررااى سم مجرر اال أ؛ سم مجاراالية مجرزعوسة

مجلد مجوةمً مجيي يركه نوجه   ؛جكه   ورأااب   مجطرنل ؛مجررااوم   مجرذً    لسه نيم مجبا مجربزّ 

 سه سوت  مجرجل:    م يةنو نيه 

ْكَر َوإِّنَّا لَلُ    إِبَّر﴿ ْل َا الذ ِّ  ﴾لََحافُِّظونَ نَْحُن نَزَّ

  

 مشكالت الترجمة الى الفرنسية والقواعد التي يمكن إتباعها    -ج

سبي  سه مامً ؛مج فكمل وي مج لقرة ي لاز على ابرنضار  ثبرئمة: مجلية م عالمة ا مجلية مجر لقم   

مجماارن مجبا م عااااليا مجبا مجر لقمن القراة ةلوماةا القراة ةل ن القراة مجرذارما  مجرلويا 

القراة مجل؛و مجاارساة  ؛اا  نايه مج وقاار  مج ي جمأاااال على بفس مجرأاااا و  اؤدي مجى بذطاة  

اربل مجألمرتم  أ؛  ؛أير   الن ررم مرجبا م عاااالي أم مجبا مجر لقم إجمه؟ ؛تغرارأساااارساااامة: م

 وإبه اوقً دمئرر  عرلمر  سر لاة جك  مجلير  اأرع مار  ساردال  سذرملة   مجرررعب
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    ؛سارراار مجررمز    سم سلمعر  سرارعب مجلية مجالممة ؛اراوعام ار  ؛ومرر ي ال  م لقرة مجذلزم

؛إبرر المً سه مالساااا اربة مك  ؛ساااارئ  مج لقرة     بأاااا  ؛مةً  ايرعه   مرتمرا وال يركه مالا فر   

 ة ى يركه اذًيم وكل  سلمرة عه مجرابى   ؛وذر  جلأمر    مجرركبة

؛أباار األ ل  عه مجليار      ؛جذاً قل  مجالف على ا ارماة ميأاااارئاة أم مجلياة مجالمماة جياة ساااارسماة

 ضره إسكربمة شرساة جالش ذرنر  ؛اجك  بار ا     ؛أبار ابام مرل؛بة ورئذة   مجالامبمة

غلمي يكره وي الاك مإلسكاربمار     معااااطالومجالمي ؛أي    مالعااااطالوإم مجفل  ممه     ؛مارجفاا 

س برنمة      عّملساوجة ايل  وي عمل مجبرو  اجك:مج ي ا ضره إ روة إجى    مجررساة جلية مجالممة

وي مجذومعً القم إجى بظرم ار  ججي؛ت ؛سل؛بة م وارل ؛ابو  الشاا ذرنر  س اًد   م سل مجيي  

؛ملنروة وي مجفومت  مج ي ال يركه القر ار مج لقرة مجًنمذة إال  يأارع ميلم  شارسام وي مجرفلدم 

 مرجلجو  إجى مش ذر  الرر  قًيً  وي مجلية مجر لقم مجمار 

ة ى يركبه مسااا مارب نيه مجرل؛بة غمل مج ذلمًية  إم   جلذرتئي أ؛ اااع  لر؛نً يكوم اال سيرل ع

 مالش ذرنر  مج ي يركه جلفا  أم ياطمار وي مجلية مجالممة ني مج رجمة:

  يمجرر اا عاامية مالسلن عاامية مجرر ااي: وي     مجرر ااي ؛مجرر ااي مجريام  في الصةةي ة الفعالة 

مسام مجرفاول أ؛ مجفرع  مرلف مجرممن مسام    ؛مجرر اي مجريامن أسام مجفا : مسام مججبسن مسام مجفرع ن

م سل مجيي     اراااليفر  سأل لفة  ثرربيمجزسرم ؛مجركرم  أي نلممة عرااال عااامل ا  سبار ااطي  

 تمعمبر مجرمل مجرؤبية    سه مجفا  مجومةً  ؛ي ضرع  مجلنم اذليير  إام سر  مش ذر يأرع ميرربمه  

مالش ذرنر  ي ضره ما الور  وي مجرابى أ؛ وي  ارر يجب أم براي وي مالع يرت أم ا  ؛مةً سه نيه 

؛جكه أنرمة ؛ ل؛ت     مجًتقة  م سل مجيي ال يو ع سً  ماأر  أ؛ سل؛بة مجلية مجالممة ورأب

سلمعر  مج راكم  وي مجذلم   جكي اكوم مج لقرة سالمرة ؛إال وإم م اطر  سا  لمام تغم ا  مجبومير 

يوقً مار عاامية    ال  مجلية مجفلبأاامة ايملم  سرن  سه  اال؛ت  جبضاام  مم    مجرأاابة جلر لقم  ثم

 أ؛ مجرمية مجيبرئمة ؛ال مجرؤبث جيا  عمل مج رلي  افا  م سل ؛غملنر؟!    مجفا  أ؛ مجرفة

سه بارةماة أال  واإم مجلياة مجالمماة ار لاك مجااًياً سه مجررااااطلرار  ج راًياً مجفل  مجاًنم  ممه  

ررئً  ةمث بل  سأاارمر  سرًد  جلجر  أ؛ ( سه سااوت  مج103مآلية )مجررال  مجرأل لفة سيلرر وي 

يرااذوم أابار عالسة    م؛مج ي اربو    مجبرنة أ؛ مجراار   وابرك يمرمل ي جلبرنة مج ي أبجيل ارس سلم 

على ةلي اار وي أم العى وي اا  سكارم ؛أباار ااربال اارعااااة مرايود سارن ؛يساااارئياةي جلبارناة مج ي 

  ي ةرم ييل اومئم ارس سلم  س  رجمةن ؛ العى ةل  ؛نً بيت  إلجه سرن ؛ي؛عاملةي جلرار  مج ي أبج 

م مجر لقم  إجلجر  مجيي أارااب برنة عراال سلم  س  رجمة  ؛بظلم جاًم ؛قود سذرم  جلفلبأاامة و

: مج لقرة م لامية اايملية أ؛ مجرلة مرسااالنرن مجك رمة مجراااوامة  ما مرتم   ثالثيجً بفأاااه أسرم 

 جلكلرةن أ؛ مجيرث عه مش ذر  قًيً   



14 

 

  مرجفا  إةً  مجررااارا  مجكيل   ؛جذً ججربر مجمه وي أ ااام  مجرً؛د ةمث  ؛مالشااا ذر  مججًيً يري 

؛ني مجايرت  مج ي ا ضاره مسام ب ؛مثبرم سه عافراه    ارعاة مرجبأاية جليأارلة   ارم المً سه اجك

 م سرسمة ؛مج ي يبطذار مجرألم عبً شل؛عه وي أي شي  ؛جمس عبً مجرال  ورأب  

؛تةره ؛تةمم مساااررم عاااف رم س ذرتمرم وي مجرابى ؛يايلمم     إم وا  تةم يابي عر  مجلةرة

؛مجيربي ي أااام مرجرااامية م ايل     عه وكل  مجلةرة  ؛سم اجك وإم م ؛ل يرااا  سه يذوم مرجفا 

سه برةمة أال  وإم الرة مجلةره مرجالممة ال     Miséricordieuxشاااموعر جالسااام مجرااافة ؛نو  

وي     واو عاربم مجلةرة م شاألر  مال ارممزابطي  إال على ب ؛ةًه مجيي ؛ساال تةر ه ا   

 أي اجره مجييه يأ رذوم تةر ه    ةمه أم مجلةمم سابرنر أايل ارًيًم  

    جليي يذوم مرجار    يعرس يسيرل     يوقً مرجفلبأامة الرة ارا  سه يذوم مفا  مجلةرة  ؛مرر مبه ال

    إال على ب يبطي     مجيي ال  Miséricordeurوكرم المً سه مشاااا ذر  مساااام مجروعااااوف مجألر  

    ت ؛مةًيجل ايمل عه بفس مجراامرغة مجليوية مجالممة ةمث أم مالسااررم مجرااف رم سراا ذرم سه ق 

 ؛مجيربي يرمل إجى عف ه    ج و مع مجفل  ممه مالسرمه ةمث أم م ؛ل يرًد سه يذوم مرجفا 

يركه أم يكوم     سم ؛وذر  جارجم مجليوير  قليڤ  جيت ؛جذً مساا اببر مبفس مجراافة مرجالامبمة مرر أم مج

س ذرتمرم وي مجرابى  ؛نو سر سااارع جبر م لقرة أنلب سر اكوم إجى مجالممة    سأل لفرم  جه مشااا ذرنرم

 سه ةمث مجرك  ؛مجرضروم: مأم ب مجلةره مجلةمم:  

Au Nom d'Allah, le Miséricordeur, le Miséricordieux   

وي ا ارماه مجرابوم     سه قااة أال  ماه أباًتياه سمكما   مجايي ةار؛ل أم يذوم  مجارا   إباه بفس 

ةمث نرم مبذً عً  القرر  جأاااوت  مجومناة ؛يذ لو ومه القرة قًيً  جليأااارلة اكوم     يالواقعةي

 جكبه جألس  نً مس ارم مكلرة أال  غمل يمجلةرةي ؛نرل:   جلرف رم سه بفس مججزت مرجبأية  

تقابر مجى   إام سر   ال اوقً  magnificentإا أم الرة     وت  شاااكال  نبرك سراااكلة أال  أايل اط

مجالف ؛مجرررتسااة  جكبار بارة غمل س وناة مرر أم نيم مالشاا ذر  مججًيً ير لم ارعاامة مجلةره  

مرر أبه مجوةمً مجيي يركبه أم يكوم تةرربر       مجيي األرااه نيه مجراافة اررسر     ؛يبرسااب ب اررسر  

   يمجوةمً ي ؛مج ي ارًد مجفل  ممه مجرف مه يركببر من لمو:؛مرلمعر  نيه مجايرتم

 Magnificent, Le Magnanime Au Nom de Dieu, le seul 

 اليم مجبفس!     مجاظمم مجوةمً   ؛يابي من لمةه نيم: مأم مجلب

نيم مالن لمو ال ير لم ة ى سامر  مجايرت  مجالممة مرر أبه م اطل مجى  إمن  سه  ال؛ت  جبذول  

ال بًتي جررام جم يأااا اه مجأااامً سمكم  مبفس مججيت    مة أال ة إ اااروة الرة يمجوةمًي ؛سه بر

اابي: سمرل مجى   Magnanimeإم   ؟miséricordeأي مااااا    مجرذرم  جلالمي ؛نو سوقود مرجفلبأمة
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مجظاارجرمه مجافو   miséricordeأم  وي ةمه     مجافو عه  ا ضااااره  مج اارم عه    )مجلةرااة(  مجيفلمم 

 مجريبب   ؛مجفل  قً ايمل 

إا ما رت مشا ذر  زال جلجيت تةم     أسر القرة مبًتية شاوتماي جليأارلة واي أايل مؤسار  ؛ساأللية

؛تمو يك ب يإم ب يألا مرتةرسه سه     مجيي ياطي مألالف مجلةرة الرة تةم مجرلأ  ؛سرا ذراه

 (  57فرة  يرر ي! )ع

وإم سراكلة سه مجرراكال  م سارسمة ج لقرة مجذلزم إجى مجفلبأمة ني بذا     ؛ارر ي ضاع سرر اذًم

 مجكلرر  مجرذرملة 

؛مج ي ياً    ؛ومرر ي ال  مرجكلرر  مج ي ال اأااا ألًم وي مجفلبأااامة ارتن سابرنر مجررًد وي مجذلزم

وذاً ماًم جبار سه مجربط  أم براروظ على ا ارم اار     أساااار  ؛قودنار نو مجرابى مجاًيبي مإلسااااالسي

 مجروامة  سيرل مجكلرر  مج رجمة:

سأاااا اارت  سه    إباار   Coran  الراة: بجاً وي نارسو  ت؛ممل مج ارتيألي جلياة مجفلبأااااماة أسارم  القرآن

؛ال  اااال؛ت    Qara'aنلأ   سه  ؛ني سراااا ذاة   )مجذلم   ارار يجاب(  al-Qur’ānمجالمماة يمجذلزمي  

  alcoranمجرأاااا راااالنمه سه   أيًيعلو ار عاااامرغة نيه مجكلرة على   مج ي   جبوتد اروة مج يملم

( ؛غملنر  ني  أم يأاا ذل؛م  1657)  Koranأ؛مال مجذلم مجألرسس عراال( إجى وي)   alchoran؛

)؛يبط  اوتمم سم اأااكمه مجبوم اررسر  ؛نو أماًنم عه مجبط     Coranعلى اجك مجبط  مجراون

  جذلزم( كلرة ممجألمم ج

-alنيم م سل أم بل  ام  يجمً مجفلبأاااموم ا رمه مجبط  مجأااالمم  ارر ئرجابره   وي؛مجرؤسااا   

Qur’ān    ؛سم اجك بل  بوعر  سه مإلعالمت مجيليب على نجر  ا رمة غمل سالمم  م  ؛م دنى سه

بارتف مساا ألًمم مًأ ي اّم     جكمال:  10ا رب مالشاامل مجرياوت مارجمة وي عاافرة   وياجك أم بطرجم  

 (!  Coranولبأر  سب يم نجر  ) وي

ةمه أبه سه م عاع ؛م ايل أسربة   ويلرفرظ على نجر  غمل سالمم جل: جررام مإلعالمت  ر ؛نبر ب أا 

ماألرا مجراااك  م ايل نلمر   ة ى ؛إم أد  اجك إجى سارت اااة مسااا ألًمم يف ذً إجى م سربة؟! ؛نو  

سل مرجاًيً سه مجررر؛ال     ؛مجييًبر سررً عاالوم  ب علمه   مساا ألًمم بلمه ي كلت سم مساام ساام 

  ؛غملنر ني  أم Maometto, Mahomet, Mahom, Mahomus, Baphometفمة سه نيم ي مج رل

ااا      ي!!يسر أ؛سمه  ؛يبط  Mahometيأ ذل؛م على ياجامااً  ااما   بال   أم  مجاجاارتو  ؛ساه 

أجم    ب!شاألا زال غمل تساول    مريةمبرر ي امه م سل    Muhammadمجفلبأامه ا رمه مسام سررً  

جم اأُاً ئويال إال مأايب    ؛مج يمجألرئاة عرًم       مالسا ألًمسريره مجونل جرارت اة مجاًيً سه نيه 

؛ومرر ي ال     ؛مجأاالم؟!مج رمز م عرى  ؛أم يذوسوم م راويب ا رمة مسام سامًبر سررً علمه مجراال   
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زسلمه تؤياة  مجالمي  ؛نو أايلنم نلمار  سه مجبط   Qur’ānماايه مج لقراة وذاً ما لبار نجار      

 اارمره وي مجبرو  مجفلبأمة  

راالية  ؛ال مجرااًنة أ؛ مجرااًنة مجراالعمة ارر ي لقرار  مجا مجضااليية: أم مجزار  جمأاال الزكا 

بمه   ؛ياطي  شااألر  ساّم    يُلوم سه داول سرًد    مجرأاا راالنوم: إبار عيرت  عه سيلل سرًد

ن ؛مجًاول سرًد  وي أةرديث مجلسول علمه 60؛نؤال  م شألر  سياوتيه وي سوت  مج ومة زية 

 مجرال  ؛مجأالم 

: ال يوقً سذرم  دنم  مرجفلبأامة جايه مجكلرة مج ي عرد  سر ا لقم مرابى يمإل ارومةي ةمبرر  األنفال

ماً     يؤاي سه مجاً؛ أثبر  مجرلب اابي سر  Butinي ال  م سل مرجرلوم   أسر مرجفلبأمة وإم الرة 

ي سه  )وي مججرم( اابي سر يؤا   dépouillesأ؛ اذأامم سر أاي سه مجاً؛  وي ةمه أم الرة     مجبرال

مجايرتامه مجأارمذمه   ويمجاً؛ وي ةذ  مجرالاة  أسر عيرت  م بفرل و  ضاره سابى أسارسامر ال يوقً  

مجرأاااايارم  أ  أباه بو  سه مجيبمراة غمل    ويمرار أباار اابى: سكأااااب بارقم عه مجرلب ؛جم يكه  

 مجر وناة 

قل     ارر  Sourate؛جمس    مجالمينو أنلب شااااك  سه مجبط    Souraمجاجر  : ياً نيم سةةةةور 

         Suwar؛قراار  مجالف على ا رم ار ؛ابط  سوتم    

ب مه م سارسام مه مرجبأاية جلرأالرمه  ؛اربل  ي راويب نجر  مسام مجرً  ؛سه بفس مجربطل   وذً نربر م  

  al-Madinah؛  ؛ابط  ِسك(   ) Mecqueمًال سه   Makkah مجك رمة مجر فلبأااااة ارلوارر  وك يبر

 مجبرو  مجفلبأمة     وي)؛ابط  سمًيه(  زسلمه أم ي م اروممار   Médine مًال سه

دوال   مج ييرااا  مار مجذلزم مجكليم اكويه مججبمه     مج يمرجبأاااية جلًنة مجر برنمة   مجراااي ؛بفس  

م مكبًم  إجى أم ياله أثبر  مجرؤارل  و  قرساة أاُ  ويمجًا وت امث سوت  أسا را مج راليع ؛علم م قبة  

جلذلزم  مارباه ال اوقاً وي أي جياة م جفارظ مج ي   مجالري  ةول مإلعجار   1986مجرباذاً مارجذارنل  عارم 

مجلية مجطيمة ؛وى مجلية مجارسة   ويدن ار  ؛من لمو إدارجار  ويارا  اكويه مججبمه وي مجذلزم ؛ال  

 :  ؛نيالث مجلئمأمة  جيجك أايبر ملأيه ومرر ي ال  مرجكلرر  مجي 

  ؛ار اً نايه مجف ل  سه  قبمبيبذطاة مبطال  أ  اكويه    ؛ني   goutteletteماًال سه    Nutfah:  نطفةة

      جرظة مإلاررب ة ى مجموم مجأرد   

اييمل  مجيويضااااة مومسااااطة  ؛اابى quelque chose qui s’accrocheسهمًال    Alaqah‘:  علقة

؛ار ً نيه مجف ل  سه مجموم مجأاارد  ؛ة ى    alaq‘المطار مجًمت مجلةم  ؛قراار     غيمهشاااملم   

 م سيو  مجيرجث 
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, ؛ني مجرلةلة مج ي ا كوم ومار مجك   مجريمل  سه م بأجة  mâchureسه  مًال  Mudgah: مض ة

 ؛ن سه مجب و م  مج ي ارااااياه مارجفاا  نطااة سه مجلرم   45مجى    42؛عاًدنار سه     مجضااااارساة

 مجررضوغ  ؛ار ً نيه مجف ل  سه م سيو  مجيرجث مجى مجأرمم 

سيرل قيت     ةمبرر ياطي سجروع مه س رمزامه سه مالشا ذرنر   مرالسام؛نبرك سرارا  أال  ا ال   

وي القرة    مجألرئ تأيبر مساااا ألًمسه   مجرلأ   ؛مجيي  ؛تةميتةمي مجيي ياطي سجروع ر مجلةرة  

شااوتماين أ؛ الرة يارولي سه افل  واي سه برةمة اابي مجرزمت  مجيي يضاام مجرب وي مالتف  

؛ييطماه ؛سه بارةماة مال  ناً أعطال اجاك مجرابى مجرلااب مجرااااًياً مالساااا ألاًمم وي مجذلزم ؛نو  

اساوت   20زية  مجذلزم ) يغمل مجرؤسه مجبروي جلرذمذةي ؛مجرابى م ؛ل ال يلد ساو  سل  ؛مةً  وي

 ؛عًم سلمعر  نيم مج رًيً يرلف مجرابى      مجرًيً(

   سامبر :سابى    ما أيلةمبرر اكوم مجكلرة نً    ؛نبرك سررا  أال  ا ال  مرجلية مجر لقم مجمار

سالواة مالبأاااارم أ؛ يمجرجاولي أ؛   ال ااًتااه  ي أ  سارمجألفيي لقروباار ي  وكلراة يمجيمابي عارد  سار

يركه إدتماه   م ال؛ي ال ا ف  ؛مجرابى مجًنم  جكلرة مجيمب مرر أم نيم مجرجرليمجيروفي ؛الار  

ال    واو جمس ميروف   ؛مرج رجيارافه     مج يمفضا  مجذلزم  ؛نو جمس مرجاول مفضا  ا  مآلير  

 وييرًث    مجيياررسر سر    نرتئ جلذلزم ساامًتكم ا    رر  ؛إب   جرجلد الممط نيه مجكلرة مرجرأاامرمة

إم الرة مجيمب اابى    ؛ام  ساامكوم مجاذرب ؛مجيومب    مجارجم مآلال ؛ام  ساامكوم يوم مجرأاارب

مجموم مآلال  أباه   ويسجرلاار مإليرارم مرار نو سك وب ةول مجيااث ؛مججباة ؛مججرمم ؛مجرأاااارب    وي

ماة  مجروقود واال مكا  ابوياارااه   سجارل ةمار  مجل؛و  سجارل عارجم مجيل ل ؛مجلؤياة غمل مجرأااااّ

   ؛إيرربر    ؛ال بالوه إال انبمر   نيه مجرمر  مجًبمر وي  أم ا  اجك سرجوب عه أعمببر  إال؛اراارئرااه  

؛مجيي ال يك ب إال  مجكيمل ج رممزنر عه مجرابى مجررئم جار O مرلف مجااا  Occulteجيجك زثلبر الرة  

   Les sciences occultes مرججرم وذط ؛يابى علوم مج بجمم ؛مجراوا :

    يرااا  ؛ارعاااة يرااا  م تف   ؛اابي: يذطم   يولعي مج ي أعطل الرة مجرفلروم؛نبرك الرة  

يرلث يزت   أي ا  م عررل مجضال؛تية ججا  م تف أايل اراومة ج رأامه إب رقار  أسر وي 

أي مالن رارم مارجاًتمسااااة ؛مجيراث عه ارأاااامه مجبفس    مجرابى مجرجار ي وارباار ااطي سابى ييذ 

ابرمة مجاالنر    نارأاااامه مجرمار  ؛مساااا رااااالو مجاردم   نفس؛ابرماة مجينه ؛مجاذا  ؛مجب   ن؛تنماار

؛مجرراارعل مج ي المط ممه مجبر  ؛مجرفرظ علمارن ابرمة مجرًمتك ؛مجرارتف ؛مجرااًمنر   مجاط  

الرة مجرفلروم  ؛جذً   ييل  سه؛مج ارئ   ؛نيم مجرابى مجرزد؛ن  مجريرشااال ؛مجرجر ي  نو مجيي 

ةًيذ ه:  ساربمار وي عيرتاه مجرااامل  أم يفلع مجرل  سااي  جألديب ووج مل مم مساا ألًمسار مر؛ساام  

Cultiver son jardin  مااايم    ج فليذااار عه   ceux qui cultivent  مجرابى   ؛نااً القرباارناار 

cultivateurs       مرابى مجرزمتعوم 
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؛أوارل مج فضام  سه مجرامل مجذلملة مالسا اررل وي مجفلبأامة  ساوم  أاربل سطلذة أم بأايمة  ؛ني  

اريا  بوعار زال سه مجررااااراا  مرار أم مجلياة مجالمماة االف مشاااا ذارنار  ايمل   وابارك أساااارار  ب  

عالّم  ؛نً القربرنر على   علمم  أعلم  عرجم :مجرأبى ؛ماضار جه أتمم دتقر  سه مج فر؛  ؛ني

 مج ومجي:

 Très- Scient, Plus Scient, Tout-Scient et Omniscient  

 :؛اابي   م على ؛ني   Le Haut أال  سه مسم مجالى؛نبرك عمية افضم   

le Plus-Haut     ما  ؛ال باًتي جرارام ما فال اا  مج لقرار     ؛جم يذم أةاً م لقر اار مجراااارمراة  

 ؟! le Très–Hautمايرت   

وي مجذلزم  ؛أةً مجرلول مج ي اأرعً على مق مر  عاومة    مالس ألًمم؛مالج فر  سه مجرامل مجكيمل   

أسر مجررااارا     مرجالممة؛ ااام بذط مه جاًم ايممل عاااميه مجفا     نيمجايرت   ويايممل مجراااألا 

ر زال  مجرلومة  مج لقرة ويمجر لقم إجمار    مجلية وي مجرذرملة  مجراربيمجبرقرة عه   و طلب من ررس 

اراي سابى مألس  اأامس ؛مجايرت  مجفلبأامة   ساريمإلسا ألًمم  مال  ويمرجفلبأامة    يم امليإم عافة 

Le dernier des hommes     ال اابى أال مجلقارل ؛أبرار أعاااايل ؛أاس مجلقارل! ؛عباًسار ي ال

مًال سه    Le Dernier des prophètesمايرت   ي لقرار مجيا    مج ي  يزال مجبيممهيمر سل مايرت   

 ااود ةذ ر على مجر لقم  مج ي  وربار ارمب مرجرلمت  ؛مإلةيرئ L'ultime Prophèteنول  

سبطذبر  وابرك زير  يذ  مجر لقم    ؛سرً؛دية؛نبرك سراكلة سه بو  زال ييملنر سأا و  سارتوبر  

ةول مجبا أ؛   ؛مالج فرفجل رري     ؛يلجر؛ال يجلؤ على القر ار ميأارئه    بم شااأسرسار ارجفل   

 سه سوت  مجبوت: 43  مآليةمجريف ؛اجك سيرل  

ُلُن ِسه  ) د    ي أل  ر و   ل   مج و  ا لُهُ ُتا رس  جُِّ  م م ب هُ ثُمَّ ي ج  رم ر ثُمَّ يُؤ  ِقي س ر  ُل ِسه     أ ج م  ا ل  أ مَّ َّللاَّ  يُز  يُب ّزِ ِجِه ؛  ِاال 

د  و مُِرمبُ  ر ِسه م ل  ر  ِسه ِقي رل  وِما  نِِه ي ي ن ُب    مجأَّر  ب ر م ل  ه ي ر ر  ي ك ردُ س  ِلوُهُ ع ه سَّ ي ر  ه ي ر ر  ؛  ِمِه س 

رتِ   (  ِمر   م ر 

 ويئارجابارنار ناً بجرال    مج يسار سه القراة سه مج لقرار  مج أااااااة عراااال    إباهجلذول    دمعي  ؛ال

نر ار  على  ب ؛ ر سه مجأمجأرر  اوقً قيرل   ويالقر ار  ؛جا  مجر لقم جم يركبه اروت أم نبرك  

 د!ل  م  

مم اًم  سه   إال  مجرطل ؛مجاً؛ت    1950؛جم ا يمل سالوسارابار  اكويه  اكويه    وييلاياه    مجاييةول 

يرطل  إم مجأاررب مجلارسى   مجييمجأاررب  ويمجربرئ  مجالمر  م ايل ملد م    ويقزيار  سه مجيلج 

م مسرسم ر    ملوتم ييً؛ مرجفا  على نماة قي   االو نرره  مبطال  مجاومئ      ويسه مجيلج الاب د؛ت 
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د  اكوم سررومة أةمربر مظومنل  ل  ؛عرد  سر يبجم عبار سمول سه م سطرت  أ؛ سه مجيلج أ؛ سه مجي  

 تعًيه 

بارقراة عرار الةظباره    وايمجذلزم     سااربيي امه مايارعاار عباً القراة    مج يأسار ومرار ي ال  مارجذومعاً  

ال يركه    مجييمجذلزم    ساربيب ج لقرة  نيم مجًت  ويأثبر  مجار   ؛إمالغار جلييه سمومعلوم مجأمل  

قاً مرل  أم يفمه ةذه ال يجب أم يفام على أبه بو  سه مجبذً أ؛ مج وقمه جكبه سجلد اجلمة    ي

  مجطلي  على  

 :مج رجمةمجذلزم ا طلب سه مجر لقم سلمعر  مجبذرئ   ساربي  ةأم القر

ايملم  سار يكوم جلكلراة مجالمماة عاً  ساارم سأل لفاة  والماً سه ما مارت مجرابى مجرراًد سه ا اب      *

سابرنر ي ضاره مجرابى ؛عكأه    مج ي  اكلرة قزم  سيال   مجليةمج فأامل أ؛ال  ثم مالسا اربة مذومسمس  

رم مجفلبأاامة أم مإلبأاارم ساامكرور م  نرتئارجيومب ؛مجاذرب  ؛وذ ر جلبا  وره مجرضاارك أم يطرجم  

 Les malfaiteurs auront l'Enfer: ًمجبرت! ؛ا  مج لقرر  اأااا ألًم نيم مجرابى مجومة  وييلذى  

comme récompense  

 جاذرب مرجيجك زثلبر القرة وا  يجز  مايرتامه ؛وذر جلرضروم: مرجركرور  أ؛ 

 جلكلرة أ؛ مجرابى ممه مجايرتم  مجًمجة على مجرابى مجومةً  مجًنمذة*  ل؛ت  سلمعر  مجفومت  

المً سه سلمعر  مجذومعً مجليوية ؛مج راكم  ؛إال سه مجرررل مجرراول على القرة سالمرة  سيرل   * 

نً أماً الرة شاالارؤنم إجى سب راا  مآلية اذليير     مج ألطيسه سااوت  م بارم  ةمث    137مآلية  

 مًال  سه مًمي ار 

ر جلرااااألا مجرابى مارجرومت  سيارل الراة يسكلي  سلمعار  س    * ابى مجكلراة سم ايمّل مجرألارئاب ؛وذا 

اراي سابى مجرملة أ؛ مجركمً  عبًسر ا ال  مر شااألر   ؛جكبار اراي سابى يمج ألطمطي ةمبرر    مج ي

 سه سوت  مجبر    50  يةمآل ويا ال  مرهلل  ارر  

  وكيمل سه مجرأاا راالنمه مجييه مجليويةم  المً سه سلمعر  مجاذمً  مإلسااالسمة جفام سابى مجايرت  *

أاطر  وردةة أ؛ سضركة  سيرل عيرت  )ايرتك    وييذاوم    مجليةي بر؛جوم مجبا سه برةمة سفلدم  

مجيلااة  ؛اا  مج لقرار     وي   ًغا أ  أم ب ناً  ب( ةماث مساااام ب نبار وارعا  جفاا  سا اً  ؛يابى

  وره ام مجايي ساااامذوم ك ب جميارت    أ   Béni soit Dieuأ؛    Béni soit Allahالقر اار مايارت   

ر  Allah Combla de bénédictionsمجأااالمرة ؛القر ار   مريرتاة ب عز ؛ق ؟   جكه نبر أيضااا 

جأاارئً  د؛م مم بل  مجر لقرمه مجرأاالروم نً ماياوم اطى مجرأاا راالنمه أ؛ مجايرت  مجفلبأاامة م

 مرالا مرت مجربرسب  ممج ركم  مجألمم جذرسو   مماياو سميرتك ب؟! ولو   مجييي أر جوم سه نو  
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سابرنر مجرارئم  جكه عبًسر   وي  Sincèreا )مكأال مجالم( ؛اابى  مرجبأاية جكلرة سأللِ  مجراي ؛بفس  

ل ا( ارر   سه سااوت  سليم  وإبار اابى ئرنل  بذى  أ؛  5مآلية    وييكوم مج رااكم  مف ع مجالم )سأل 

 سررى سه مجألطر 

 سه سوت  يس: 12زية   ويسلمعر  عميه مج راً أ؛ مجفا  مج رامًي ارر   * 

ا ى) و  مِي مج ر  ُه بُر  بطرجاار    مج يسه عامل مجيالغة   ؛ني   (   ؛ارعاة عامية مجرفاول مجرطل إِبَّر ب ر 

  مجرافةاا رً على اكلمت مجفا  أ؛ اكلمت مسام مجفا  أ؛ مرسا ألًمم مسام أ؛   ؛مج يمجذلزم   ويايملم   

مسه سااااوت  مإلساااالم  )  16أ؛ ةارل ج اراماً مجرابى  سيارل مآلياة   ً ِسمل  ر اا  رنا  با  ل  ً سَّ ( ؛ناً القربارنار  وا 

 :ارالاي

Nous la Détruisimes une vraie destruction     سه أةاً ناً تمعى   ؛سه مجالوال جلبظل أباه سار

 مجذلزم   ويالد ايملم     مج ينيه مجرمرغة جلرفاول مجرطل   

ةاً امااار ؛عاًم ايممل الاماب    ويالماً سه سلمعار  باارياة مجون  ممه مآليار  سم مالج زمم مارآلياة      *

 مآلير  ؛ال سذرئم مجذلزم 

سرًد  مرأل ل  عالسر  مجون   إا إم عًم  نيسه مجرام سلمعر  بذرئ مجون  دما  مآلية ار     *

( سه ساااوت  يوبس  وإم جم ي يم مجر لقم  65)زية: ويمالج زمم مار يؤد  مجى ارلي  مجرابى  ارر  

 جرابى مجرألرج  عالسر  مجون  مجألمرة اراي مآلية م

 Gens  ارجييه ي لقروم عيرت  أن  مجيمل  مج فأاااامل   ويماجره    يمز مجر لقم  ر ال يجب أم ي  * 

de la maison  سه سوت  م ةزمب نرئلمه: 33زية 

    Les femmes du Prophète    أ  بأاار  مجلسااول  أ؛ أمبر  على ؛ ورئرة  اجك أم مج فأاامل يذم

 مجر لقم   ؛جمسعلى مجرفأليه 

م سه مآلية أ؛ الرة سبار مرم ا لقم ؛وذ ر  مج ي* مالب يره عبً القرة أسرر  مجأوت  اكوم أةمربر  قز  

مجرؤبث ؛مجريال أ؛ مججرم   مجأللط ممه؛جمس اكلرة سأاا ذلة جاًم  مالساامجلرابى مجًما  سبه عيرت   

ريال مججرم ؛جمس  ؛وذ ر جلرضااروم يجب أم ا لقم مراامية مج  واي؛مجرفلد  سيرل يمجرلسااال ي  

 مرجرؤبث  ؛ايجك يمجبر عر ي مرر أم مجرلسال  اابى مجليع ؛مجبر عر  اابى مجرالئكة 

 على مجر لقم مإلنالل سه مج المذر  ؛مجاومس  مذًت مإلسكرم  * 

ايملم  سار اكوم سم مجكلراة ؛اضاااافى    مج ي؛ةل؛ف مججل    مجرااربيمالن رارم مارجل؛ممط ؛أةلف    *  

 مجذلزم   ويسابى سر أ؛ دتقة سه مجفومت  ارعة 
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مجذلزم ي طلب عرال  سأ ذال  يكوم مريرمة دجم     ويعًدنر    ؛مج ي ل؛ت  مالب يره مجى مج لمامب     *

يرلّ  مجرلومااة  القر ااار  أم  اجااك  مجلياار  مالقبيمااة   مجى  ماارنالم جل لقرااة  ااارعاااااة  مجرابى  ف 

اابى )ة ى مجرو ( ؛نً   ؛مج ي(   99( )مجرجل:  ة  َّى ي ر ِام ك  مج م ِذمهُ مجرأااا رااالنمه  سيرل عيرت : )

مجايرت  اربل سوقاة جللسول   ه! ؛عبًسر بالم أم نيالقرار ارك مملك ؛غمله ة ى يرامك مإليررم

 علمة علوم  ب  بًتك وًمةة مجألطر 

م     ويسلمعر  مجذومعً مجرااارا     * أبوم    ظمجالممة سه أغل  ويياً   مجيي  مرجبفيمجلية سه نيم  مجذ أااا 

مُ و  مجذرعً  جه يفام مجراامرغة مجأاالمرة جري  نيه مآلير   سيرل: )  ه؛سه ال يل زم ماي مجذأاام  ( ال  أُن أااِ

 Jeمجذأام:   ارامًةمه القر ار مجأالمرة  وي   القرار مججرمم ماااااا ال أنأام أمً م  مج ي(  57)مجومناة:

jure formellement  

  جكبه عبًسر ي ال  مرهلل أ؛ a été أ؛  était   ي لقم مااااا  ي مجييارميسلمعر  عمية وا  مجكمبوبة    *

؛مجرر ال ؛مجرأا ذي   ؛نً القربار   مجرر اي ويوإبه يراي سابى مجً؛مم   سايرربه  مضارمل ي ال  مه

  Il A toujours Étéمايرت   

 

  الترجمة هذ  فيعمل ا   -ه

  مجررليجذً مج زسبر مذلم   ةفا عه عرعم ؛النمم مجررر     *

  ؛مجلم ي  مجذلئيي  افأملي ويمرجبأية جل فأمل مج زسبر مرر ؛تد    *

 مج يجذاً تمقابار مج لقرار  مجكارسلاة مجراياوت  ماارجماه  ؛نو سار ساااارع جبار ملؤياة مجرالةظار       *

 أ؛تدبرنر عه نلب 

جذً ةر؛جبر مج ايمل عه سابى مجذلزم مر؛ اع سر يركه  د؛م مجررقة مجى إ ارور  ايال إال عبً    *

   ؛نً ام ؛ اار ممه نوسمه مجفلبأيمجضل؛ت  جرلمعر  مجأمر  

 مجاومس  ؛مجرالةظر  أ؛ مإلشرت  مجى مجونرئم مج رتيألمة مجى أن  نًت سركه   جذً ما رلبر  *

اأاااارع ماه    مجذومعاً    مجاييمجبظارم    وي  مجذلزبيمج لقراة مالج زمم مأاااامار  مجبا    ويجذاً ةار؛جبار  

أثي ار مجالم مجرًيث  سيرل    مج يإجى ما  مآلير    مجفلبأاايمجفلبأاامة  ؛نً تأيبر جفل بظل مجذرتئ  

اراااا  ايارواة مجى   ؛مجايي   1969ام ما راااارواه عارم    مجايي  مجب ل؛بي؛نو مجبجم    سااااوت  مجطارت  

عرل    ةومجيير  نطله مجى  ؛مجييمجأب مر ل مجركاب    ويإجى سرئة سلموم ئه   أ   2اجاسم10

راًتم مرب ظرم إشارتم  شاًيً  نيم مجبجم يً؛ت على سروته   مأالعة ورئذة سُ ؛ املوس لم  اذليير   

 Pulsatingسراا ذة سه مإلبجلمزية    ؛ني  Pulsarاأاارم ه  مجكيروة ؛بيضاار  سب ظرة سرر أد  مجى 
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starساا زم   ه  ؛يراااب ارااوت ايروة نيم مجبجم  ؛ما أم ال  نًم سراابوعة سه سرد  مجب ل؛م ني

ى أ  اواب زال مجكل  على مجكل  م ت امة أ؛ عل هسر ُ؛ اال ني ؛إاملموم ئه   سارأامه أج  

ايذب مار الية )ِمل م ة( سه مجلعاار  اوسة سه مجًنم  ارتاة الفار ثذير    مج يجيذي ه مبفس مجأاااوجة  

 مبفس ةجرار!

 وره سرمزم  مجذلزم مجكيل  أبه ال ي ضره أ  سالوسة يركه جلالم مجرًيث مم يب ذًنر أ؛ يكيمار 

           نيجياضار ا يبر بطذار ارر   مسررسوت  أ؛ اري    29ا رًت   مج يم ةلف    *

مآلير  مجر راارمار  ارل القر ار ؛وذ ر جلاذمً  مإلسااالسمة على سر علمه قراوت مجرأاالرمه سه    *

 ابزيه ب عه سررماة مجيرل 

 م    Dieu؛جم بأاااا ألاًم الراة         Allahبط  مرجالمماةي جذاً مة فظبار مك ارمة جفظاة مججالجة ارار  *   

ر     جلايارتامه: ويارجبأااااياة  مالساااام ال ي لقم   ر  ارار أم مجاذماً  مجاًيبماة األ ل  ؛وذا  ؛إبرار يك اب بطذا 

نرسل  مجييعيرت  عه ثرجوث  ثرجوث نرئم على عيرد  مجفلد ؛نو مجرأااامع  Dieuجلرأااامرمه مإلجه 

يري  مرجبأااية جلرأاالرمه شاالار  ال   مجييسجرم بمذمر مال؛ل  م سل    ويم  325مجكبمأااة م رجماه عرم 

  شي مجاذمً  مإلسالسمة جمس اريلة    وي؛ ال يركه اروته   م ب  ذي  أيُ 

بؤسه ماه  بره مجرأاااالروم  ؛نو سار يريا  بذطاة مجألالف   مجايي؛نايم مجرفاوم نو سروت مج وةماً  

يفأاااال الك  مجييال يركه األطمه ممه مجرأاااامرمه ؛مجرأاااالرمه  م سل   مجييمجرذمذمة أ؛ مجراااالل  

إجى سررتمة مإلسااالم مضاالم؛  ال سيم  جار   م   مجكبأااياًوم مرج ارااب    مج يمجكلمنمة مجارمر   

 عربل سبار مجرأمرمة  مج يال يركه دةضار على عرلمر  مج رلي    مج يمجذلزم ي ضره م دجة  

جذاً مج زسبار مارجلياة مجالمماة  ؛جمس مارجلياة مجر لقم مجماار  ة ى ؛إم أد  اجاك مجى عاااامارغاة غمل      *

مججرلة  ويمجذلزم  ارر جم بلم  ؛ةً  م وارل    ويمك  ةلف    ر  مج كلمت  ارأاكسرجووة أةمربر أ؛ إجى 

ر ؛ارأكر  مك  الرة أ؛ عمية    مجذلزم  ويمجومةً  مرجفلبأمة مج زمس 

مجذومسمس مجفلبأامة مربار نًيرة أ؛ بردت  جبكوم أايل مج زمسر   ويجذً مسا ابر مةمربر  مكلرة سًتقة    *

 مكلرر  مجذلزم 

ل ؛مجضاااررئل مجر الذة مرهلل نً ُا يل مرجرل؛ف مجكيمل  جأااااوجة ارممزنر د؛م مجررقة إم م وار  *

  بفس مجبا وي  مجى سالةظر  او مرمة

  مجيرنيمجذلزم جرررً وؤمد عيً    جراربيمرجراجم مجرفال     رمساااا اب ؛ومرر ي ال  مرجلية مجالممة  جذً  

  مجراربي مجذلزم مجكليم جلًا وت إساررعم  عرريل   ؛ساجم ةل؛ف    وي؛ساجم م د؛م  ؛مجضاررئل 

مرجذلزم مجكليم جرررً ةأاااه مجرااالي  ؛مجًا وت عيً مجررمً مجأااامً  ؛ساجم أجفرظ مجذلزم مجكليم  
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 وي  ؛مجر لمدوار   مجباً؛يجرجرم مجلياة مجالمماة مارجذارنل   ؛ساجم أجفارظ مجذلزم مجكليم جاياً ب  

 د غرجى مجذلزم مجكليم جرررً سررو 

 أم يأجً ااظمرر هلل  مجذرتئمجرو وعة مسرم تنم زية سه مآلير  اابى أبه على    ∆مجاالسة   نيه

 

 أ  د   يبب عيً مجازيز                                                            

                     2001 


