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في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم
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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،الذي أنزل كتابه بلسان عريب مبني،
وجعل يف اختالف األلسنة واأللوان آيات للعالِمني ،والصالة والسالم
على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد املبعوث إىل الناطقني جبميع
ِ
ني ،وآله وصحبه أمجعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
اللُّغ ن
أماابعد ا  :فإإإن اإإذا التقريإإر يهإإدف إىل بيإإان اذهإإو الإ بإإذلتها

اململكإة العربية السعو ية – وال تزال تبذل  -يف جمال ترمجة معاين القإرآن
الك إإر إىل تل إإل لغ إإات الع إإاك م إإن خ إإالل جمم إإع امللإ إ فه إإد ل باع إإة
املص إإحل ال إ إريل باملدين إإة املن إإورة ،وبع إإر ا ي إإات احلكومي إإة األخ إإر
كراب ة العاك اإلسالمي ال ااتمت بإعدا بعإر الرتمجإات ،وكلإ مإن
خالل املكاتب واملراكز اإلسالمية التابعة ا يف ااخار..
ميثإإل جممإإع امللإ فهإإد ل باعإإة الصإإحل ال إريل م إإرة ت إإاف
إىل م اخر خا م احلإرمني ال إري ني امللإ فهإد بإن عبإد العزيإز ح إه اهلل
يف خدمة اإلسالم واملسلمني ،كما أنه عالمة بارزة للإدور الرادإد للمملكإة
يف خدمإ إإة كتإ إإاب اهلل الكإ إإر وسإ إإنة نبيإ إإه حممإ إإد  . وال تكمإ إإن أ يإ إإة
اجملمع يف امتالكه واحدة من أكرب امل ابع املت صصة يف العاك فحسإب،
ولكنهإإا تكمإإن أي إإا يف طبيعإإة عملإإه ال إ علإإه واحإإدا مإإن أاإإم مراكإإز
البحث العلمي يف جمإال القإرآن الكإر وعلومإه ،والسإنة النبويإة امل هإرة يف
العإإاك اإلسإإالمي إك ال ي إزال اإإذا الصإإر العلمإ يإي يلقإإى مإإن عنايإإة خإإا م
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مستمر ،وت يور م يإر
احلرمني ال ري ني وااتمامه البالغ ما جعله يف تق يدم
ي
مما م يكنه من القيام مبا أن ئ من أجله ،واو الدراسات والبحوث املتعلقإة
خبدمة كتاب اهلل وعلومه ،وعقد الندوات العلمية املتميزة يف جمال البحإث
العلمي.
يقوم اجملمع مبهمة جليلة وراددة ،واي ترمجة معاين القرآن الكر
إىل تلل اللغات ،وكل

من أجل تقد ترمجات صحيحة ملعاين

القرآن الكر  ،ومحاية املسلمني من أخ ار الرتمجات احملرفة ال تقوم
بإعدا اا وطبعها ون راا بعر ال ات ال الة مثل القا يانية والباطنية،
أو مراكز االست راق والتنصري املنت رة يف كثري من أق ار العاك ،وكل
لزعزعة العقيدة الصحيحة يف ن وس املسلمني.
نسأل اهلل املوىل القدير أن جيزي خا م احلرمني ال ري ني عن
املسلمني يف م ارق األرض ومغارهبا خري اذزاء ،ويبارك يف حياته كخرا
لإلسالم وف را للمسلمني ،إنه مسيع جميب.
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عالمية الدعوة اإلسالمية

إن اإلسالم ين اهلل للب رية مجعاء ،وحممد  بعث رسوال إىل

َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ
َ
َ
العاك أمجإإع .قال تعاىل  :وما أرسلنك إِّل كٓافة ل ِلن ِ
اس بشِ ريا
ُۡ َ َ
َُ ُ َ
ُ
ُّ
َ
َ
َونَذِيرا( سبأ ،)22:وقال   :قل َٰٓ
يأيها ٱنلاس إ ِ ِن رسول ٱّللِ
َۡ ُ
ك ۡم ََج ً
ِيعا(األعراف ،)152 :وق إإال  « : بعثت إىل األسو
إَِل

واألمحر »( )1وحنن املسلمني مأمورون بالدعوة إىل اهلل على بصرية،
وباألمر باملعروف والنهي عن املنكر على الن اق العاملي .قال تعاىل :

َُۡ ُ َ ۡ
َََۡۡ َ
ُ ُۡ َ َۡ َُ ُ ۡ
َ
َ
ۡ
َ
ۡ
َ
ُ
 كنتم خري أمة أخ ِرجت ل ِلن ِ
وف وتنهون ع ِن
اس تأمرون ب ِٱلمعر ِ
ُۡ َ َُۡ ُ َ
ون ب ِٱ َّللِه( آل عمران  .)110 :إن عاملية الدعوة اإلسالمية
ٱلمنك ِر وتؤمِن

توجب على املسلمني ترمجة معاين القرآن الكر إىل تلل اللغات إك
ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
أقوال العلماء في ترجمة معاني القرآن الكريم

1إ لقإإد كاب اإلمام الب اري رمحه اهلل إىل جواز ترمجة معاين « كتب
استدل عليه برتمجة اليهو لبعر
اهلل » إىل غري اللغة ال أنزلت هبا ،و ي
آيات التوراة إىل اللغة العربية ألال اإلسالم ،وبرتمجة ترمجان ارقل

ُ ۡ َ َٰٓ َ ۡ َ
لكتاب النيب  املوجه إىل ارقل املت من قوله تعاىل   :قل يأهل
ي
ۡ َ َٰ َ َ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُۡ
ب تعالوا إِل َك ِمة سواء بيننا وبينكم آل عمران  ،)46فقد
ٱلكِت ِ

( )1أخرجه مسلم يف املساجد ،الباب ،3 :والدارمي يف السري ،والل ظ له.
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عقد اإلمام الب اري رمحإه اهلل يف كتاب التوحيد بابا مساه « ما جيوز من

ُۡ
ت سري التإوراة وغرياا من كتب اهلل بالعربية وغرياا لقول اهلل تعاىل  قل
ُ ُۡ َ
َُۡ
َ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ َ
َ
َٰ
فأتوا ب ِٱتلورىةِ فٱتلوها إِن كنتم ص ِدقِي (٩٣آل عمران  ،» )33وأور

حتته ثالثة أحا يث ،واي :
قال ابن عباس  :أخربين أبو س يان بن حرب أن ارقل عا ترمجانه ،مث
النيب  ،فقرأه  « :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،من حممد عبد
عا بكتاب ي

ُ ۡ َ َٰٓ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َ ۡ َ َٰ َ
َ
َ
َ
ب تعالوا إِل َك ِمة سواء
اهلل ورسوله إىل ارقل و   :قل يأهل ٱلكِت ِ
َََۡ َََۡ ُ
ك ۡم اآلية ».
بيننا وبين

عن أيب اريرة قال  :كان أال الكتاب يقرؤون التإوراة بالعربانيإة وي سإرو ا
بالعربي إ إإة ألا إ إإل اإلس إ إإالم ،فق إ إإال رس إ إإول اهلل  « : ال تص إ إإدقوا أا إ إإل
الكتاب وال تكذبوام ،وقولوا آمنا باهلل وما أنزل … اآلية » .
إيب  برج إإل وام إرأة م إإن
ع إإن اب إإن عم إإر رم إإي اهلل عنهم إإا ق إإال  :أ الن إ ي

اليه إ إ إ إإو ق إ إ إ إإد زني إ إ إ إإا ،فق إ إ إ إإال لليه إ إ إ إإو «م إ إ إ إإا تص إ إ إ إإنعون هبم إ إ إ إإا » ق إ إ إ إإالوا :
« نس إإم وجواهما وخنزيهإإما » .قال  « :فإأتوا بإالتوراة فاتلواإإا إن كنإتم
صإإا قني » ،فجإإاؤوا فقإإالوا لرجإإل مم إإن يرمإإون « :يإإا أعإإور ،اق إرأ» ،فق إرأ
حىت انتهى إىل مومع منها ،فومع يده عليه .قال « :ارفإع يإدك» .فرفإع
يإإده ،فإإإكا فيإإه آيإإة الإإرجم تلإإو  .فقإإال « :يإإا حممإإد ،إن عليهمإإا الإإرجم،
ولكننا نتكامته بيننا» .فأمر هبما ،فرمجا .فرأيته جيانئ عليها احلجارة(.)1
( )1صحيح الب اري  :كتاب التوحيد ،الباب  . 51 :واألحا يث الثالثة أرقامها 1563 ،1562 ،1561 :
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وقإإال ابإإن حجإإر رمح إه اهلل يف ال إإتح  :قولإإه « :بالعربيإإة وغرياإإا» أي مإإن
اللغات … ،واحلاصل أن الذي بالعربية مثال جيإوز التعبإري عنإه بالعربانيإة،
وبالعكس .وال يتقيد اذواز مبن ال ي قه كل اللسان أو ال األول قول
األكثر.

ُ ۡ َ ُۡ
َ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ َ
وهللا إن ُك ُ
نللتمۡ
قولإإه « :لقإإول اهلل تعإإاىل  قللل فللأتوا ب ِٱتلورىللةِ فٱتل
ِ
َص َٰ ِدق َ
ِي ٩٣وجإه الداللإة أن التإوراة بالعربانيإة ،وأمإر اهلل تعإاىل أن تتلإى

على العرب ،وام ال يعرفون العربانية ،فق ية كل اإلكن يف التعبإري عنهإا
بالعربية.
وقإإال إ رمحإإه اهلل إ معلقإإا علإإى حإإديث ارقإإل  « :ووجإإه الداللإإة منإإه أن
إيب  كتإإب إىل ارق إإل باللسإإان الع إإريب ،ولسإإان ارق إإل رومإإي ،ف ي إإه
النإ ي
إشإإعار بأنإإه اعتمإإد يف إبالغإإه مإإا يف الكتإإاب علإإى مإإن يإإرتجم عنإإه بلسإإان
املبعوث إليه لي همه … » (.)1

 2إ ونقإل شإيإل اإلسإالم ابإن تيميإة إ رمحإه اهلل إ ات إاق العلمإاء علإى جإواز
ترمجة معاين القإرآن الكإر  ،قإال  :فاحلجإة تقإوم علإى ااخلإ  ،وحصإل إم
ا إإد مبإإن ينقإإل عإإن الرسإإول  تإإارة املعإإا وتإإارة الل إإظ .و إإذا جيإإوز
نق إإل حديث إإه ب إإاملعا ،والق إإرآن إإوز ترمج إإة معاني إإه مل إإن ال يع إإرف العربي إإة
بات اق العلماء(.)2

( )1فتح الباري .511-514 / 13
( )2اذواب الصحيح ملن ب يدل ين املسيح .130 : 1
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ََ َۡ َ ۡ
َ
3إ وقال القرطيب إ رمحه اهلل إ يف ت سري قوله تعاىل  وما أرسلنا مِن
َُ َ َ
َر ُسول إ َّل بل َِسان قَ ۡ
ِ
ي ل ُه ۡم( ۖ...إبراايم « : )6 :وال حجة
ب
َل
ِ
ۦ
ِ
ه
م
و
ِ
ِ
ِ ِ

النيب 
للعجم وغريام يف اذه اآلية ألن كل من ترجم له ما جاء به ي

ترمجة ي همها لزمته احلجة»( )1اا.
6إ إ ويإإر مساحإإة اإلمإإام عبإإد العزيإإز بإإن عبإإد اهلل بإإن بإإاز امل إ الس إإاب

للمملكإإة العربيإإة السإإعو ية إ رمحإإه اهلل إ مإإرورة عمإإوم الرتمجإإة يف جمإإال
الإإدعوة إىل اهلل ،قإإال إ رمحإإه اهلل إ  « :إن الصإإحابة رمإإي اهلل عإإنهم ملإإا
غزوا بال العجإم مإن فإارس والإروم ك يقإاتلوام حإىت عإوام إىل اإلسإالم
بواس ة املرتمجني .وملإا فتحإوا الإبال العجميإة عإوا النإاس إىل اهلل سإبحانه
بالعربيإإة ،وأمإإروا النإإاس بتعلمهإإا ،ومإإن جهلهإإا مإإنهم عإإوه بلغتإإه ،وأفهمإإوه
امل إرا باللغإإة ال إ ي همهإإا ،فقامإإت بإإذل احلجإإة وانق عإإت املعإإذرة .وال
ش إ أن اإإذا السإإبيل ال بإإد منإإه ،وال سإإيما يف آخإإر الزمإإان ،وعنإإد غربإإة
اإلسإإالم ،ومتس إ كإإل قبيإإل بلغتإإه ،فإإإن احلاجإإة إىل الرتمجإإة مإإرورية ،وال
يتم للداعي عوة إال بذل » (.)2
 5إ ويإإر ف إإيلة ال إإيإل حممإإد بإإن صإإاه العثيمإإني إ رمحإإه اهلل إ أن ترمجإإة
مع إإاين الق إإرآن م إإن أج إإل اإلب إإال واجب إإة ،ق إإال  « :وأم إإا الرتمج إإة املعنوي إإة
للقرآن فهي جادزة يف األصل ،ألنه ال حمذور فيها ،وقد ب حني تكإون

( )1اذامع ألحكام القرآن .360/3 :
( )2فتاو للمسافرين واملغرتبني .21-24
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وسإإيلة إلبإإال القإإرآن واإلسإإالم لغإإري النإاطقني بالعربيإإة ألن إبإإال كلإ
واجب ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب» (.)1
مركز الترجمات بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف
الشريف

لقد سعى جممع املل فهد ل باعة املصحل ال ريل للقيإام هبإذا
الواجإإب مإإن بدايإإة تأسيسإإه عإإام 1605ا ،ون إإر ترمجإإات ملعإإاين القإإرآن
الكر إىل سبع ع رة لغة (ع ر منها لغات أسيوية ،وأربع لغإات أوربيإة،
وثإإالث إفريقيإإة)( ،)2غإإري أن اإإذه الرتمجإإات كانإإت تقإإدم لإإه مإإن جهإإات
أخإإر كراب إإة العإإاك اإلس إإالمي مبكإإة املكرمإإة ،والرداسإإة العام إإة إل ارات
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشا بالريإاض ،وكإان ور اجملمإع يف
اذه ال رتة ينحصر فقط يف طباعتها ون راا.
ورغبة يف توسيع ن اق العمل يف جمال ترمجة معاين القرآن الكر
إىل تلل اللغات ،وحرصا على إجنازاا على أسس علمية مدروسة،
وإ راكا ملا يف سبيل ترمجة معاين القرآن الكر من م كالت حتتا .إىل
راسة بغية إجيا حلول ا أن أ اجملمع عام 1615ا مركزا باسم
«مركز الرتمجات».
( )1أصول يف الت سري .33
( ) 2واذه اللغات اي  :األر ية ،اإلندونيسية ،األويغورية ،الربااودية ،الب تو ،البنغالية ،التاملية ،الرتكية ،الصينية،
القازاقية اإلنكليزية ،البوسنية ،ال رنسية األورومية ،الصومالية ،ا وسا.
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إن تأسيس اذا املركز يعد ااخ وة العلمية السليمة يف سبيل
حتمل مسؤولية إيصال معاين كتاب اهلل إىل شعوب العاك الناطقة بغري
العربية .باإلمافة إىل قيام املركز برتمجة معاين القرآن الكر إىل أام
لغات العاك ،ردي أن يعمل كذل على تنسي اذهو اإلسالمية
امل تتة يف اذا اجملال وتوحيداا من أجل تبليغ كالم اهلل سبحانه وتعاىل
ون ره يف العاك وف عقيدة أال السنة واذماعة ،وتنبيه املسلمني على
التحريل والتغيري الذي وقعت فيه الرتمجات ال قامت هبا بعر ال رق
املنحرفة ،والدوادر االست راقية والتنصريية.
أهداف المركز ومسؤولياته

لقد حد ت للمركز األاداف واملسؤوليات التالية :
 .1القيام بأعمال ترمجات معاين القرآن الكر إىل لغات العاك.
 .2ترمجة ت سري ميسإر تصإر للقإرآن الكإر إىل أاإم اللغإات ليكإون
مصاحبا لرتمجات معاين القرآن الكر .
 .3راس إإة امل إ إإاكل املرتب إ إإة برتمجإ إإات معإ إإاين القإ إإرآن الكإ إإر وتق إإد
احللول املناسبة.
 .6إجراء البحوث والدراسات يف جمال الرتمجات.
 .5راس إإة الرتمج إإات احلالي إإة ملع إإاين الق إإرآن الك إإر  ،وإع إإدا راس إإات
نقديإإة عنهإإا لتحديإإد رجإإة صإإحتها ومسإإتوااا العلمإإي واللغإإوي،
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ومإ إإد انت إ إإاراا ،وتقإ إإد االقرتاحإ إإات ب إ إإأن العمإ إإل علإ إإى تب إ إ
الرتمجات الصحيحة ،واستبعا الرتمجات غري الصحيحة.
 .4تسإإجيل ترمجإإة معإإاين القإإرآن الكإإر يف أشإإرطة صإإوتية وأسإ وانات
ليزر.
 .1ترمجة ما حتا .إليه املسلمون من العلوم املتعلقة بالقرآن الكر .
 .2القيام بامل روعات البحثية ال ختدم أعمال الرتمجات مثل :
 إص إإدار لي إإل ببلي إإوغرايف للرتمج إإات ال إ مت إإت يف الع إإاك ملع إإاين
القرآن الكر واالست ا ة من اذهو السابقة يف اذا اجملال.
 إعدا املعاجم ااخاصة بالقرآن الكإر والإ تسإاعد علإى ترمجإة
معاني إ إإه مث إ إإل معج إ إإم لعل إ إإاا القرآنيإ إإة ،ومعجإ إإم املصإ إ إ لحات
اإلس إ إإالمية ت إ إإرتجم إىل اللغ إ إإات لغ إ إإرض املس إ إإاعدة عل إ إإى أعمإ إإال
الرتمجات.
الوسائل المساعدة على تحقيق أهداف المركز وأعماله

وقد حد ت الوسادل التالية لتحقي أاداف املركز وأعماله :
 .1مجع املعلومات عن املرتمجني املسلمني يف اللغات امل تل ة.
 .2استق اب املرتمجني املت صصإني يف ترمجإة معإاين القإرآن الكإر
والعلوم اإلسالمية.
 .3عقد املؤمترات والندوات ااخاصة بق ايا الرتمجة.
 .6إقامة الدورات امل تل ة اخدمة أغراض الرتمجة.
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 .5مجإإع املعلومإإات عإإن املنإإاط اإلسإإالمية غإإري املتحدثإإة بالعربيإإة،
وحتديد حاجتها للرتمجة إىل لغاهتا.
 .6هتي ة املراجع اخدمة البحث يف جمال الرتمجات.
وحدات المركز

يتكون املركز من الوحدات البحثية التالية :
 .1وحدة اللغات األوربية.
 .2وحدة اللغات اإلفريقية.
 .3وحدة اللغات اآلسيوية.
 .6وحدة املعاجم اللغوية لعل اا القرآنية واإلسالمية.
 .5وحدة املعلومات.
 .4وحدة الن ر والتوزيع.
مجلس الترجمات

وملساعدة املركز على القيام مبهمة راسة الرتمجات الوار ة إليه
تألَّل عام 1615ا جملس باسم «جملس الرتمجات» ي م مت صصني
يف علوم القرآن ،وال ريعة ،وبعر اللغات املهمة .وقد قام اجمللس
بدراسة عد كبري من الرتمجات الوار ة إىل مركز الرتمجات من تلل
اذهات ،فأجاز بع ها ،ور بع ها اآلخر ،وكل بناء على الدراسات
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اذا ة ال أجريت عليها .وكذل رس اجمللس بعر الرتمجات الصا رة
القراء.
عن اجملمع ال ور ت عليها مالح ات من قبل ي
تإإتم راسإإة الرتمجإإة إىل لغإإة مإإا عإإن طري إ ذنإإة مت صصإإة يكو إإا اجمللإإس
ممن جييدون تل اللغة مع إجا ة اللغإة العربيإة ومعرفإة العلإوم ال إرعية مإن
كوي العقيإإدة السإإليمة لدراسإإة اإإذه الرتمجإإة وإبإإداء رأيهإإا فيهإإا مإإن مجيإإع
الن إواحي وخباص إإة م إإن ن إإاحي العقي إإدة واألحك إإام ال إإرعية ،كم إإا ي ل إإب
إليهإإا تقإإد تقريإإر م صإإل تبإإني فيإإه األخ إإاء ال إوار ة يف الرتمجإإة مإإع بيإإان
الصواب.
وبناء على توصية اللجنة يتم قبول الرتمجة أو ر اا ،وعند قبول
الرتمجة يزو املرتجم باملالح ات الوار ة عليها ،وت لب موافقته على
تعديل الرتمجة يف مودها ،فإن واف تت ذ اإلجراءات ل بعها بعد إجراء
التعديالت امل لوبة.
الكر :

اذا ،وقد ومع اجمللس ال وابط التالية لرتمجة معاين القرآن

 .1عإ إإدم إخ إ إإا الرتمج إ إإة والت سإ إإري لل إ إإرؤ املذابي إ إإة واالجته إ إإا ات
ال صية واآلراء ال لس ية.
 .2االلتزام بوحدة ترمجة األل اا القرآنية املتكررة ما ك ختتلل معانيها
وفقا للسياق.
 .3عإإدم التصإإرف يف م هإإوم اآليإإات القرآنيإإة لإإد الرتمجإإة بزيإإا ة أو
نقصان.
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 .6نب الرتمجة احلرفية.
 .5اإلبقإ إإاء علإ إإى املص إ إ لحات اإلس إ إالمية ال إ إ يتعإ إإذر ترمجته إ إإا إىل
اللغإ إإات األخ إ إإر بل هإ إإا الع إ إإريب مإ إإع ش إ إإرحها يف قادمإ إإة تلح إ إ
بالرتمجة كالزكاة واحلج والعمرة.
 .4االلتزام باست دام املصإ لحات والتعبإريات اإلسإالمية عنإد الرتمجإة
و ن إ إإب اس إ إإت دام الكلم إ إإات واملص إ إ إ لحات ااخاص إ إإة باأل ي إ إإان
األخر كاليهو ية والنصرانية والبوكية.
 .1التقي إ إإد بن إ إإام النق إ إإل عن إ إإد كتاب إ إإة الكلم إ إإات العربي إ إإة إىل اللغ إ إإات
األخر .
 .2كتاب إإة األع إإالم عن إإد الرتمج إإة إىل اللغ إإات األخ إإر بل ه إإا الع إإريب
واإلش إإارة إىل ل ه إإا بتلإ إ اللغ إإات إن وج إإد يف احلاش إإية أو ب إإني
قوسني.
 .3اختيار اللغة املعاصرة امل هومة لد مع م الناطقني باللغة املإرتجم
إليها ،و نب است دام اللغة القدمية املهجورة.
الترجمات الصادرة عن المجمع
لقد صدرت عن اجملمع ترمجات ملعاين القرآن الكر إىل  32لغة :
 منها  20لغة آسيوية ،ترمجتان منها حتت ال بع،
 وع ر لغات أوربية ،ثالث ترمجات منها حتت ال بع،
 ومثاين لغات إفريقية ،ترمجة واحدة منها حتت ال بع.

وفيما يلي قادمة بأمساء الرتمجات الصا رة عن اجملمع :
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 .1األر ية  :ترمجة ال إيإل حممإد اذونإاكراي ،وت سإري ال إيإل صإال
الدين يوسل.

 .2اإلسبانية  :ترمجة ال يإل عبد الغ ميالرا نابيو.
 .3األلبانية  :ترمجة ال يإل شريل أمحد.
 .6األمهريإإة (لغإإة إثيوبيإإا الرمسيإإة)  :ترمجإإة ال إإيإل عبإإد الصإإمد إمإإام أمحإإد
عم.
مص ى ،واي ترمجة صوتية ملعاين سورة ال احتة وجزء َّ
 .5اإلندونسية  :ترمجة وزارة ال ؤون الدينية اإلندونيسية.
 .4اإلنكليزية  :ترمجإة الإدكتور حممإد تقإي الإدين ا إالد ،والإدكتور حممإد
حمسن خان.
 .1األنك إإو (م إإن لغ إإات غ إإرب إفريقي إإا)  :ترمج إإة ال إ إيإل ف إإو ي س إإليمان
كان .
 .2األوروميإإة (مإإن لغإإات إثيوبيإإا)  :ترمجإإة ال إإيإل حممإإد رشإإا عبإإد اهلل
ا رري ،واي ترمجة صوتية ملعاين كامل القرآن الكر .
 .3اإليرانونيإإة (مإإن لغإإات ال لبإإني)  :ترمجإإة ال إإيإل عبإإد العزيإإز غإإرو عإإاك
سارو منتانج.
 .10األويغوريإإة (لغإإة مقاطعإإة سإإنكيانغ يف الصإإني)  :ترمجإإة ال إإيإل حممإإد
صاه.
 .11الربااوديإة (مإإن لغإإات بلوشسإإتان يف باكسإإتان)  :ترمجإإة ال إإيإل عبإإد
الكر مرا .
 .12الب تو  :ترمجة فري من العلماء.
 .13البنغالية  :ترمجة ال يإل حميي الدين خان.
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.16
.15
.14
.11
.12
.13
.20
.21
.22
.23
.26
.25
.24
.21
.22
.23

البوسنية  :ترمجة ال يإل بسيم كوركوت.
البورمية  :ترمجة فري من العلماء.
التاميليإإة (لغإإة واليإإة تاملنإإا و يف جنإإوب ا نإإد)  :ترمجإإة ال إإيإل عبإإد
احلميد الباقوي.
التايلندية  :ترمجة مجعية خرجيي اذامعات واملعااد العربية بتايلند.
الرتكية  :ترمجة الدكتور علي أوزاك وآخرين.
التغ إإالو (لغ إإة ال لب إإني الرمسي إإة)  :ترمج إإة ال إإيإل أيب ااخ إإري تراس إإون
عم ) .
وآخرين ( ترمجة معاين سورة ال احتة وجزء ي
الزولإو (من لغات جنوب إفريقيا)  :ترمجة ال يإل عمر موليليكي( .
ترمجة معاين سورة ال احتة وآيات تارة من بعر السور) .
الصومالية  :ترمجة ال يإل حممو حممد عبده.
الصينية  :ترمجة ال يإل حممد مكني.
ود اهلل الدالوي.
ال ارسية  :ترمجة ال اه ي
ال رنسية  :ترمجة الدكتور حممد محيد اهلل.
القازاقية  :ترمجة ال يإل خلي ة آل اي.
الك مريية  :ترمجة ال يإل مريواعظ حممد يوسل شاه.
الكورية  :ترمجة الدكتور حامد ت وي.
املقدونية  :ترمجة ال يإل حسن جيلو.
املليباريإإة (لغإإة واليإإة كإرياال يف جنإإوب ا نإإد)  :ترمجإة ال إإي ني عبإإد
احلميد حيدر املدين ،وكنهي حممد بربور املدين.
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 .30ا وسا (من لغات نيجرييا ،والنيجر)  :ترمجة ال يإل أيب بكر حممإو
جومي.
 .31اليورب إإا (م إإن لغ إإات نيجريي إإا ،وبن إإني ،والتوج إإو)  :ترمج إإة ذن إإة م إإن
العلماء.
 .32اليونانية  :ترمجة جمموعة من علماء األزار.
الترجمات الجاري طبعها
ست لغات ،منها
جيري اآلن طبع ترمجات ملعاين القرآن الكر إىل ٍّ
ثالث لغات أوربية ،ولغتان آسيويتان ،ولغة واحدة إفريقية .ويتوقع صدور
الست اي:
اذه الرتمجات يف وقت قريب جدا إن شاء اهلل ،واذه اللغات ي
 .1األملانيإإة  :ترمجإإة ال إإيإل عبإإد اهلل الص إإامت ،والإإدكتور نإإد ب إن حمم إإد
ع ا إلياس.
 .2الروسية  :ترمجة الدكتور إملري كولييل.
 .3السندية (من لغات باكستان)  :ترمجة ال يإل تا .حممو األمرو .
 .6ال ي وا (لغة مالوي والبال اجملاورة ا)  :ترمجة ال يإل خالد إبراايم.
 .5الغجرية (لغة الغجر يف شرق أوربا)  :ترمجة ال إيإل حمإرم سإربيزوفيت (
عم ) .
واي ترمجة ملعاين سورة ال احتة وجزء َّ
 .4املندريإإة (لغإإة جزيإإرة سلويسإإي بإندونيسإإيا)  :ترمجإإة ال إإيإل حممإإد إ اإإم
خالد بومي.
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الترجمات الجاري دراستها
لد املركز ترمجات معدة جاازة إىل اللغات اآلتية ،والعمل جار
الستكمال بعر اإلجراءات الالزمة :
 .1ال يتنامية  :انتهت إجراءاهتا وستقدم لل باعة قريبا إن شاء اهلل.
 .2اذاخنكية (من لغات غرب إفريقيا)  :واي ترمجة صوتية ملعاين
كامل القرآن الكر .
 .3الربتغالية.
 .6البنجابية (لغة من قة البنجاب ال تقع يف ا ند وباكستان).
 .5التلغو (لغة والية آندارا بر ي يف جنوب ا ند).
 .4الغجراتية (لغة والية غُ نجرات يف غرب ا ند).
 .1اجملرية.
الترجمات الجاري إعدادها
ون را لقيام إسراديل بن ر ترمجة م واة ملعاين القرآن الكر إىل اللغة
حرفت فيها معانيه ،وأمافت أل اظا وحذفت أخر مبا خيدم
العربية َّ
أادافها ،وحط من قدر القرآن الكر  ،با ر جممع املل فهد ل باعة
املصحل ال ريل إىل ال رو يف إعدا ترمجة سليمة ملعاين القرآن الكر
إىل اللغة العربية ،وجيري العمل إلجناز اذه الرتمجة يف أقرب فرصة ممكنة.
ري الدراسات األولية إلعدا ترمجات إىل اللغات ا ندية،
وكذل
والسويدية ،والدمنركية.
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إصدارات الترجمات
مع م الرتمجإات الصإا رة عإن اجملمإع اإي ملعإاين كامإل القإرآن الكإر ،
غ إإري أ ين ثالث إإا منه إإا ملع إإاين س إإورة ال احت إإة وج إإزء ع إ َّإم فق إإط ،وا إإي األمهري إإة،
والتغإإالو  ،الغجريإإة .أمإإا ترمجإإة الزولإإو فهإإي ملعإإاين سإإورة ال احتإإة باإلمإإافة إىل
آيات تارة من بعر السور.
بعر الرتمجات الكاملة ا إصدار آخر ي م ترمجة معاين سورة ال احتة وجإزء
عم .واذه الرتمجات اي :
ي
 .1األر ية.
 .2اإلسبانية.
 .3اإلندونيسية.
 .6اإلنكليزية.
 .5الصينية.
 .4ال رنسية.
 .1املليبارية.
 .2ا وسا.
والرتمجة الصينية ا إصداران جزديان  :إصدار ي م ترمجة معاين سورة ال احتة
وجزء عم ،وآخر ي م ترمجة معاين جزء تبارك.
طبعت بعر الرتمجات حبجمني العا ي والصغري ،واذه الرتمجات اي :
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 .1األر ية.
 .2واإلسبانية.
 .3ال ارسية.
 .6اإلنكليزية.
 .5الكورية.
 .4ا وسا.
مجيع الرتمجات يصاحبها النص القرآين.
وبن إإاء عل إإى ال ت إإو الص إإا رة م إإن اللجن إإة الدادم إإة للبح إإوث العلمي إإة
واإلفتإإاء خبصإإوي ختصإإيص إصإإدار خإإاي برتمجإإة معإإاين القإإرآن الكإإر ون
النص القرآين خيصص للتوزيع علإى غإري املسإلمني أصإدر اجملمإع طبعإة للرتمجإة
اإلنكليزيإإة بإإدون الإإنص القإإرآين حبجمإإني العإإا ي والصإإغري ،وجيإإري اآلن طبإإع
إصدار مماثل للرتمجتني ال رنسية وا وساوية.
إن اثنت إإني م إإن الرتمجإ إإات م إإا إصإ إإدار صإ إإو فقإ إإط ،إ إإا الرتمجتإ إإان
األوروميإإة واألمهريإإة .ويزمإإع اجملمإإع إصإإدار تسإإجيل صإإو لإإبعر الرتمجإإات
باإلمافة إىل النس ة الورقية املوجو ة.
مكتبة المركز :
لقإإد اقتنإإت مكتبإإة املركإإز حنإإو  200ترمجإإة إىل أكثإإر مإإن مادإإة لغإإة،
منها :
 .2األر ية.
 .1األكرية.
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األورومية.
األويغورية ).(Uighur
اإليبو ).(Igbo
اإليرانونية.
اإلي الية.
اإلي ي
الربااودية.
الربتغالية.
الب تو.

.26
.25
.24
.21
.22
.23
.30
.31
.32
.33
.36
.35
.34
.31
.32
.33
.60
.61
.62
.63
.66
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البلغارية.
البلوشية.
البنجابية (باحلرف العريب).
البنجابية (باحلرف الغروموكهي).
البنغالية.
البنغالية (باحلرف العريب).
البورمية.
البوسنية (الصربوكرواتية).
البولندية.
البيلوروسية.
التاميلية.
التاميلية (باحلرف العريب).
التايلندية.
الترتية.
الرتكستانية.
الرتكمانية.
الرتكية.
الت يكية.
التغالو .
التلغو.
التوفالية ).(Tuvalu

.65
.64
.61
.62
.63
.50
.51
.52
.53
.56
.55
.54
.51
.52
.53
.40
.41
.42
.43
.46
.45

اذاخنكية (ترمجة صوتية).
اذاوية.
الدمنركية.
الروسية.
الرومانية.
الزولو.
السراديكية.
السندية.
السنسكريتية.
السنهالية.
السواحلية.
السويدية.
ال ي وا.
الصومالية.
الصينية.
العربية.
الغجرية.
الغجراتية.
ال ارسية.
ال ارسية (الدارية).
ال رنسية.

.44
.41
.42
.43
.10
.11
.12
.13
.16
.15
.14
.11
.12
.13
.20
.21
.22
.23
.26
.25
.24
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ال لندية.
ال والنية.
ال يتنامية.
ال يجية.
القازاقية.
القرغيزية.
الكاكوا.
الكانورية.
الكر يية.
الكريول.
الك مريية.
الكمبو ية.
الكنرية.
الكوارية.
الكورية.
الكهوارية.
الكيكويو.
الالتينية.
اللوغندية.
املاالجاشية.
اجملرية.

.21
.22
.23
.30
.31
.32
.33
.36

املرناوية ).(Maranao
املراتية.
املاليو.
امللياك.
املندرية.
امليندي ).(Mende
النروجيية.
النيبالية.

 .35الولوف.
 .34ا ندية.
 .31ا وسا.
 .32ا ولندية.
 .33اليابانية.
 .100اليوربا.
 .101اليونانية.

ومن الرتمجات النا رة ال يف مكتبة املركز :
 الرتمجة الالتينية لإ لو فيجإو مرات إي امل بوعإة عإام 1432م يف إي اليإا.
واي ثاين ترمجة ملعاين القرآن الكر أجنزت يف أوربا.
 ترمجة إىل اللغة االص ناعية اإلسربنتو ).(Esperanto
 ترمجة إىل اللغة السنسكريتية القدمية.
 ترمجة إىل اللغة البنغالية املكتوبة باحلرف العريب.
 ترمجة إىل اللغة التاميلية املكتوبة باحلرف العريب.
وت إإم املكتبإإة ك إإذل كتبإإا ومراجإإع تتعل إ باللغإإات وتصإإني ها ،وباألجن إإاس
وال عوب ،ومعاجم لغوية بعدة لغات ،وموسوعات عاملية.
كلمة أخيرة

لتمكني املسلمني الناطقني بغري العربية من فهم القرآن الكر ،
وحلمايتهم من الرتمجات احملرفة الصا رة عن اذهات املعا ية لإلسالم
21

كاملست رقني واملنصرين ،ومن ال رق ال الة كالقا يانية فإن إعدا
ترمجات صحيحة موافقة ملنهج السلل الصاه م لب بالغ األ ية ،وإن
اململكة العربية السعو ية ممثلة يف جممع املل فهد ل باعة املصحل
ال ريل باملدينة املنورة قادمة هبذا الواجب الدي بعون اهلل تعاىل وتوفيقه
خري قيام.
واهلل املوف وا ا ي إىل سواء السبيل.
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