دور ترجمة معاني القرآن الكريم في دعوة غير
المسلمين إلى اإلسالم

د .عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدان

المقدمة
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أرسله اهلل
تعاىل على حني فرتة من الرسل وانقطاع من الوحي ،وختم به الرساالت ،وأنزل
عليه الكتاب مصدقاً ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ،فبلَّغ الرسالة وأدى
األمانة ،وتكفَّل اهلل تعاىل حبفظ هذا الدين الذي بعثه به حبفظه لكتابه الذي
َّ ح ۡ ح َّ ۡ ح ذ ۡ ح َّ ح ح
ح
ح
َٰ
أنزله عليه قال تعاىل :إِنا َنن نزۡلا ٱلِكر ِإَونا لۥ لحفِظون٩
(الحجر. )9 :

والنااا ل زاال مااان ومكااان مفتقاارون إىل اهلل تعاااىل ل زاال ا ن ماان
ؤون حياهتم ،فهو الذي بيده مقاليد زل يء ،وبيده اخلري زله ،فال را ق إال
هااو وال ماادبر إال هااو وال هااادي س اواه ساابحانه وتعاااىل ،وهااو أرحاام باااخلل ماان
أنفساهم ،ولاذلد دعااهم إلياه وإىل هاراسه املساتقيم ،وحفاظ آام القار ن العظاايم
يتلااى علاايهم ليماار هم ماان الظلمااات إىل النااور ،ومااا أحااوب الب ارية إىل ا قبااال
علااى زتاااب اهلل تعاااىل قاراءةً وتاادبراً ،وتعلمااً وتعليمااً ،وعماالً و ازمااً ،ويسااتوي
َّ ح َٰ ح ۡ ۡ ح
ذر حَ ن حي ۡهذ ِِ
ل ذلد املؤمنون به وغري املؤمنني ،قاال تعااىل:إِن هذَ ٱلق
حح
َّ
ح حۡ
َّ ح َٰ ح ۡ ۡ ح ح
ح
ح
َعَٰ
ل ِل ِت ِه أقوم ( اإلسرراء  ،) 9:و قاال تعااىل:إِن هَ ٱلقرَ ن يقص
ۡ ح ح ح ۡ ح ح َّ
حۡ
ح
ح
ۡ
بح ِ ي
ل هذ فِيذ ِ َيتل ِفذون ( ٧٦النمر ،)67::فهاو
ن إِسرََِٰٓيل أكذ ٱ ِ
يهادي املاؤمنني وغاري املاؤمنني ،ولان يساتقيم للناا أمار ،ولان تقاوم آام حيااة إال
بالقر ن الكرمي.
إن غري املسلمني اليوم على خمتلف دياناهتم ومذاهبهم ،حبا ة إىل أن
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يسمعوا زالم اهلل تعاىل ،ويفقهوا معاين ياته وأحكامه وت ريعاته ،وهذا البحث
يهدف إىل بيان أمهية تبليغ القر ن الكرمي وهداياته إىل أمم األرض زلها،
وضرورة استفراغ الوسع وبذل اجلهد ل ذلد ،وذلد من مقتضى خريية هذه
األمة ،فهي م مورة بتبليغ هذا الدين إىل مجيع النا إىل يوم القيامة ،قال تعاىل:
حۡ
ح ۡ
ححۡحۡ ح
ح
ت ل َّ
ۡ
ي أ َّمة أ ۡخر حج ۡ
كنت ۡ حخ ۡ ح
ح
ِلن ِ
وف وتنهون ع ِن
اس تأمرون ب ِٱلمعر ِ
ِ
ۡ
ۡ ح
ۡ
ح َّ
ٱلمنك ِر حوتؤمِنون ب ِٱللِه … ( ل عمران ،)111 :وقال تعاىل  :حوۡلحكن
ۡ َّ ح ۡ ح ح ۡ ح ۡ ح ۡ
ح ۡ
ححۡح ۡ ح
ح
ۡ
ذ
ح
وف وينهون ع ِن
ي حويأمرون ب ِٱلمعر ِ
مِنك أمة يِعون إِل ٱۡل ِ
ۡ ۡ
ح
ۡ ح ح ْ ح َٰٓ ح
لئِك ه ٱلمفل ِحون  ( ١٠٤ل عمران.)111:
ٱلمنك ِر وأو
وقد اتبعت ل زتابة هذا البحث املنهج التايل :
 -1عزوت اآليات القر نية إىل مواضعها من زتاب اهلل تعاىل.
خر ت األحاديث الواردة ضمن هذا البحث من مصادرها األهيلة.
َّ -2
 -3وضعت احلوا ي حسب قواعد البحث العلمي.
 -1ختمت البحث خبامتة ضمنتها أهم النتائج.
 -5سعيت إىل توثي زل معلومة ل البحث ،وعزوها إىل أزثار مان مر اع
أحياناً.
وزان تقسيم البحث على النحو التايل:
املقدمة.
متهيد ،حيتوي التعريف مبفردات البحث.
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المبحث األول :
ترمجة معاين القر ن الكرمي ودعوة غري املسلمني إىل ا سالم.
املطلب األول :م روعية ترمجة معاين القر ن الكرمي ل الدعوة.
املطلب الثاين :أمهية ترمجة معاين القر ن الكرمي ل دعوة غري املسلمني.
املطلب الثالث :مكانة ترمجة معاين القر ن الكرمي بني وسائل الدعوة.

المبحث الثاني :
االستفادة من ترمجة معاين القر ن الكرمي ل دعوة غري املسلمني.
املطلااب األول :عقب ااات االسااتفادة م اان ترمج ااة معاااين القاار ن الكاارمي ل
دعوة غري املسلمني.
املطل ااب الث اااين :وس ااائل االس ااتفادة م اان ترمج ااة مع اااين الق اار ن الك اارمي ل
دعوة غري املسلمني.
اخلامتة.
أس ا ل اهلل تعاااىل أن هعاال هااذا العماال خالص ااً لو هااه ،وأن يبااار فيااه،
وأن هازي القاائمني علااى هاذه النادوة خااري اجلازاء ،وأن يعظام آاام األ ار ،وهاازل
آم املثوبة ،وهلى اهلل تعاىل على نبينا حممد وعلى له وهحبه وسلم.
عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدان
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تمهيد :
حيساان بالباحااث قباال الاادخول ل احلااديث عاان تقساايمات البحااث أن
ي ري إىل إيضاح بعض مفردات البحث لبيان مدلوآا ،وهي على النحو اآليت:
أوال" :دور" :وقااد اااع اسااتمدام هااذه الكلمااة ل العصاار احلاضاار مبعا

ااامل

للحااديث عاان أثاار ال اايء وأمهيت ااه وفائدتااه ،وهااي ماان األلفااا ا دثااة ل هااذا
املع  ،إذ مل ت ر املعا م إىل هذا االستمدام.

ثانيررا :ترمجااة معاااين القاار ن الكاارمي" :والرتمجااة ل اللفااة تعاان التفسااري وتعاان نقاال
الكااالم ماان لفااة إىل أخاارى ،قااال اباان منظااور :الرتمجااان بالضاام والفاات املفس اار
للسان وهو الذي يرت م الكالم ،أي :ينقله من لفة إىل أخرى(.)1

فالرتمج ااة سريا ا إىل نق اال املعا ا اافهيا أو زتابي ااا ،ويعرفه ااا الزرق اااين ل
مناهل العرفان بقوله " :هاي التعباري عان معا زاالم ل لفاة بكاالم خار مان لفاة

أخاارى مااع الوفاااء عميااع معانيااه ومقاهااده "( ،)2ويقساامها إىل قساامني :األول:
ترمجااة حرفيااة تراعااي حمازاااة األهاال ل نظمااه وترتيبااه والثاااين :تفس اريية ال تراعااي
ذلد ،بل املهم فيها حسن تصوير املعاين واألغراض زاملة

()3

.

وأ ري هنا إىل أن الرتمجة مهماا زانات دقيقاة فلان تكاون زاألهال متاماا،
لكن املرت م املتمكن يستطيع أن يقوم بتقريب املعااين ل اللفتاني ،اا ياؤدي إىل
( )1انظر  :لسان العرب ،ابن منظور.66/12 ،
( )2مناهل العرفان ،الزرقاين.111/2 ،
( )3انظر  :املر ع الساب .111،112/2 ،
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إيصااال املع ا األسااا ل اللفااة املاارت م عنهااا ،وهااذا يتطلااب أن يكااون املاارت م
حاذقااا ل اللفتااني عارفااا ب هااول الكلمااات ومرادفاهتااا .وسااي يت مزيااد بيااان لااذلد
ل املطلب األول من املبحث األول إن اء اهلل تعاىل.

ثالثر ررا" :الق اار ن الك اارمي" :وه ااو موض ااوع الرتمج ااة ،واملقص ااود هن ااا ترمج ااة معاني ااه
وتفسريها ال ترمجة حروفه وألفاظه ،والقر ن عند أهال السانة واجلماعاة هاو :زاالم

اهلل تعااىل مناازل غااري خملاوق منااه باادأ وإلياه يعااود( .)1وقااد تكفال اهلل تعاااىل حبفظااه
ح
َّ ح ۡ
َنن نح َّز ۡۡلحا ٱ ذل ِۡك حر ِإَونَّا حلۥ لح ح
حَٰفِظذون ( ٩احلجار ،) 9 :
قاال تعااىل :إِنا
ح ح َٰ ح
ذَ ل حِسذان حع ح
ذر ِ ذ مبِذ ١٠٣
وأنزله بلسان عريب مباني ،قاال تعااىل :وه

(النحل.)113:

رابعا" :دعوة" :وهذه اللفظة هي إحدى الصيغ املصادرية للفعال الثالثاي (دعاا)
وتا ا يت بع اادة مع ااان منه ااا :االس ااتفاثة واملن اااداة والتس اامية واألذان وال اازعم( ،)2ول
االهطالح يعا عنهاا ب :اا :علام يبحاث ل زيفياة تبلياغ الناا ا ساالم ليفاو وا

بسعادة الدنيا واآلخرة(.)3

خامسا" :غري املسلمني" :وهم من ال يدينون با سالم وينقسمون إىل قسمني:
األول :أهاال الكتاااب ،الثاااين :امل اارزون ،وهاام زاال ماان الياادين با سااالم ولااي
من أهل الكتاب .وأهل الكتاب وإن زاانوا ي ارتزون ماع امل ارزني ل ال ار إال
أن القر ن الكرمي خاسبهم خبطاب مستقل.

( )1انظر :رح العقيدة الطحاوية ،ابن أيب العز ،ص ،172و رح العقيدة الواسطية ،ابن عثيمني ،ص.363
( )2انظر :لسان العرب.257/11 ،
( )3انظر :دعوة غري املسلمني إىل ا سالم ،عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدان ،ص .22
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سادسا :ا سالم ،وهو دين اهلل تعاىل الذي ارتضاه لعباده ،قال تعاىل:
ح
ۡ ۡ ح ح ٗ
 حو حر ِ
ضيت لك ٱ ِۡلسل َٰ دِينا  ( املائدة ،)3 :وال يقبل اهلل من أحد ديناً
ح َّ ۡ ح
سواه قال تعاىل  :إ َّن ٱ ذل ح
ِنِ ٱللِ ٱ ِۡل ۡسل َٰ ه  ( ل عمران  )19 :وقال
ِين ع
ِ
ۡ
ح
حح ۡ ح
تعاىل  :حو حمن يحبۡ حتغِ حغ ۡ ح
ي ٱ ِۡل ۡسل َٰ ِ د ِٗينا فلن يق حبل م ِۡن حوه حو ِف ٱٓأۡلخ حِرة ِ
ح ۡ ح
خَٰ ِِس ح
ين  ( ٨٥ل عمران  )55 :ومع ا سالم يتض من حديث يل
مِن ٱل
ِ
عليه السالم -عندما س ل النيب  عن ا سالم فقال" :ا سالم أن ت هدأن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل وتقيم الصالة وتؤيت الززاة وتصوم رمضان
و ج البيت إن استطعت إليه سبيالً"(.)1

( )1رواه مسلم ،زتاب ا ميان ،باب بيان ا ميان وا سالم وا حسان ،رقم احلديث .5
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المبحث األول :ترجمة معاني القرآن ودعوة غير
المسلمين إلى اإلسالم
المطلب األول

مشروعية ترجمة معاني القرآن الكريم

منذ خل اهلل تعاىل دم عليه السالم إىل أن بعث اهلل تعاىل حممداً 

تتابعت الرسل -عليهم السالم -على األقوام واألمم هتديهم إىل سبيل اهلل
وتردهم عن َغواية ياسني ا ن واجلن ،وزان األنبياء -عليهم السالم-
ً ح
حح ح ۡ
ح ح
يبعثون إىل أقوامهم خاهة قال تعاىل  :حولق ِۡ أ ۡر حسل حنا مِن ق ۡبل ِك رسل إ ِ َٰل
ح ح ي
ح
ۡ ح
ت( الروم ،)17:وزانت دعوة النيب عامة إىل
ق ۡو ِم ِه ۡ فجاَوه ب ِٱۡلح ذيِنَٰ ِ
ح
ح ح ح ح َّ ح َّ ح ۡ ۡ ح ح ح ح َٰ ح
َع ع ۡب ِِه ِۦ ِِلحكون
ل نزل ٱلفرقان
ا ن واجلن قال تعاىل :تبارك ٱ ِ
ل ِۡل حعَٰلح ِم ح نحَ ً
ِير ( ١الفرقان ،)1 :ول الصحيحني قال " :وزان النيب
يبعث إىل قومه خاهة وبعثت إىل النا عامة" (.)1

ومن حكمة اهلل تبار وتعاىل أن زل رسول يبعث بلفة قومه ليبلفهم
ح
البالغ املبني ،قال تعاىل  :حو حما ي أح ۡر حس ۡل حنا مِن َّرسول إ َّّل بل ح
ان ق ۡو ِم ِۦ
ِس
ِ
ِ ِ
ح
ِِلبح ذ ِ ح له ۡ ( إبراهيم ،)1:ومن حكمته تعاىل اختالف األلسنة بني األقوام
( )1انظر  :هحي البماري ،زتاب التيمم ،رقم احلديث  ،335وهحي مسلم ،زتاب املسا د ومواضع
الصالة ،رقم احلديث.521 :
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واألمم يتكلمون ب لسنة ىت اليفهم بعضهم بعضاً ،قال تعاىل  :حوم ِۡن
ۡح
حۡ
ۡ ح
َّ
حۡ ح
حَ حيَٰت ِ ِۦ حخ ۡلق ٱ َّ
لس حم َٰ حو َِٰ
ت حوٱۡل ِ
ۡرض حوٱختِلَٰف ألسِنتِك ۡ حوأل حوَٰن ِك ۡ إِن
ح َٰ ح ح ذ ۡ
ٓأَليَٰت لِل حعَٰلِ ِم ح  ( ٢٢الروم  )22:وملا زانت دعوة نبينا حممد 
ِف ذل ِك

عامة ،فإن ذلد يقتضي أن يبني القر ن الذي أنزله اهلل تعاىل على رسوله إىل
أمم األرض زلها ،فح لكل أحد من النا أن يسمع زالم اهلل تعاىل وأن يُبني
ۡ ح
ح
له معناه ،قال يخ ا سالم ابن تيمية رمحه اهلل عند قوله تعاىلِ :إَون أحِ
ح ۡ ح ح ح ح حح
ذ ح ۡ ۡ
ح ح َّ
ج ۡره حح َّ َٰ
ت ي ح ۡس حم حع كل َٰ ح ٱللِ ( التوبة" :)6:قد
أ
ف
ك
ار
ج
ت
س
ٱ
ِ
ك
ۡش
ِ
مِن ٱلم ِ
علم أن املراد أن يسمعه مسعا يتمكن منه من فهم معناه ،إذ املقصود ال يقوم
مبجرد مسع لفظ ال يتمكن معه من فهم املع  ،فلو زان غري عريب لو ب أن
يرت م له ما تقوم به عليه احلجة ،ولو زان عربياً -ول القر ن ألفا غريبة
ليست من لفته -و ب أن يُ َّبني له معناها ،ولو مسع اللفظ زما يسمعه زثري
من النا ومل يفقه املع وسلب منا أن نفسره له ونبني معناه فعلينا ذلد ،وإن
س لنا عن سؤال يقدح ل القر ن أ بناه عنه "(.)1

فتبيااني القاار ن وتقريبااه إىل النااا يقتضااي إ الااة زاال مااا حيااول دون فهمااه،
وهذا أهل عظيم ل ا سالم وقاعدة من قواعد ال رع؛ فما ال يتم الوا اب إال
به فهو وا ب ،قاال ايخ ا ساالم" :إن اهلل تعااىل إذا أو اب علاى العبااد اي اً
واحتاااب أداء الوا ااب إىل تعلاام اايء ماان العلاام زااان تعلمااه وا ب ااً ،فااإذا زااان
معرفة العبد ملا أمره اهلل به تتوقف على أن يعارف معا زاالم تكلام باه بفاري لفتاه
وهو قادر على تعلم مع تلد األلفا اليت ليست بلفته أو على معرفة ترمجتهاا
()1اجلواب الصحي ملن بدل دين املسي  ،ابن تيمية.65/1 ،
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بلفته و ب عليه تعلم ذلد"(.)1

ولااذا فااإن ترمجااة معاااين القاار ن الكاارمي ماان الروافااد املهمااة ل الاادعوة إىل
اهلل ،وت ا يت م ااروعية ذلااد منااذ ظهااور ا سااالم نفسااه ،فااالقر ن الكاارمي إ ااا ناازل
ليعمل به ،والعمال باه ترمجاة لاه وبياان ملعنااه ،ولاذلد فاإن مان املمكان أن يقاال:
إن ترمجة معاين القر ن تنقسم إىل قسمني :ترمجة حسية ،وترمجة معنوية ،وزالمها
مكم اال ل.خ اار .فالرتمج ااة احلس ااية ترمج ااة مع اااين ألفاظ ااه إىل غ ااري لفت ااه ،والرتمج ااة
املعنوية نقل معانيه بالعمل هبا ،وقد دخل ل ا ساالم أفاواب عديادة مباا رأوه مان
تعاماال املساالمني هباادي القاار ن وتعاليمااه ،واملساالمون ل اارق ساايا مثااال واضا
على ذلد.
إن متكااني امل اارزني ماان القاار ن الكاارمي منها مجاي عنااه خبااالف ترمجااة معانيااه،
و اااءت النصااوص ل النهااي عاان متكااني امل اارزني ماان القاار ن الكاارمي ،فقااد :ااى
الناايب  عاان الساافر بااالقر ن إىل أرض العاادو( ،)2ول روايااة ملساالم قااال :

"ال تسافروا بالقر ن فإين ال من أن يناله العدو"( ،)3والنهاي هناا للعلاة املاذزورة،
فإن أمن املسلم ذلد فال مانع من السفر به ،قال ا مام النووي رمحه اهلل" :فإن

أمنت هذه العلة فال زراهة وال منع منه حين ذ"(.)1

زمااا أنااه ال ه او متكااني الكااافر ماان املصااحف ل ديااار ا سااالم ،قااال
( )1املر ع الساب .213/1 ،
( )2رواه البماري ،زتاب اجلهاد والسري ،باب زراهية السفر باملصحف إىل أرض العدو ،رقم احلديث.2991 :
( )3ه ااحي مسا االم ،زت اااب ا ما ااارة ،با اااب النه ااي أن يسا ااافر باملص ااحف إىل أرض الكف ااار إذا خي ااف وقوعا ااه،
ب يديهم ،رقم احلديث.1569 :
( )1رح هحي مسلم ،النووي.16/7 ،
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مساحااة ال اايخ اباان بااا رمحااه اهلل تعاااىل " :ال يعطااى الكااافر املصااحف خ ااية أن

يهينه أو يعبث به "(.)1

واتف العلمااء علاى أناه هاو زتاباة ياة أو ياات إىل الكاافر لدعوتاه إىل
ا ساالم ،قاال الناووي" :اتفا العلمااء علاى أناه هاو أن يكتاب إلايهم زتابااً فياه
ي ااة أو ي ااات واحلج ااة في ااه زتاب ااه ه االى اهلل علي ااه وس االم إىل هرق اال"( .)2وه ااذه

الكتابة تقتضي بيان مع اآليات بلفة من بعث إليه الكتاب أيا زانت لفته.
وإذا زان القر ن الكرمي معجزاً ب لفاظه فهو أيضاً معجز مبعانياه ،ولاذلد
فااإن نق اال معاني ااه إىل األماام ااا يبعااث علااى هاادايتهم إلي ااه ،وق ااد قس اام العلم اااء
الرتمجااة إىل قساامني :ترمجةحرفيااة ،وترمجااة تفسااريية ،أمااا الرتمجااة احلرفيااة فهااي نقاال
الكااالم ماان لفااة إىل أخاارى مااع مراعاااة املوافقااة ل الاانظم والرتتيااب وا افظااة علااى
مجيع معاين األهل املرت م ،وأما الرتمجة التفسريية فهي رح الكالم وبيان معناه
بلفااة أخاارى باادون مراعاااة لاانظم األهاال وترتيبااه وباادون ا افظااة عل جميااع معانيااه
املرادة منه( .)3وترمجة القر ن ترمجة حرفية غري ائزة ،قال العلماء" :ترمجة القار ن

أو بعااض ياتااه والتعبااري عاان مجيااع املعاااين املقصااود إليهااا غااري كاان ،وترمجتااه أو
بعضااه ترمجااة حرفيااة غااري ااائزة ملااا فيهااا ماان إحالااة املعاااين و ريفهااا"( ،)1باال إن

الرتمجة للقر ن الكرمي مستحيلة عقالً و رعاً ،وال ميكن ترمجة القار ن ترمجاة اثلاة
ل دق ااة تعب ااريه وعل ااو أس االوبه ومج ااال س اابكه ،وإحك ااام نظم ااه وتق ااوم مقام ااه ل
( )1جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ،ابن با .373/6 ،
( )2رح هحي مسلم ،النووي.17/7 ،
( )3التفسري واملفسرون ،حممد حسني الذهيب.21/1 ،
( )1فتاوى اللجنة الدائمة.132/1 ،
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إعجا ه و قي مجيع مقاهده ولكن ميكان أن يعا العاامل عماا فهماه مان معااين
القاار ن حسااب وسااعه وساقتااه بلفااة أخاارى ليبااني ألهلهااا مااا علمااه ماان القاار ن وال
يساامى ذلااد قر ن ااً وإ ااا يساامى تفس ارياً لااه ،قااال العلماااء" :ترمجااة معاااين القاار ن
تفساري لااه وليسات قر نااً بإمجااع أهاال العلاام وال ل حكماه ،وعلااى هاذا فااال ااو
الق اراءة هبااا ل الصااالة ،وال هااو أن يتعب اد بااتالوة ترمجااة معاااين القاار ن وتفسااري
معانيه ،وهو للجنب والكفار م ترمجة معاين القر ن"(.)1

قااال مساحااة ال اايخ اباان بااا رمحااه اهلل " :ال حاارب أن ميا الكااافر ترمجااة
معاااين القاار ن الكاارمي باللفااة ا ليزيااة أو غريهااا ماان اللفااات؛ ألن الرتمجااة تفسااري
ملعاين القر ن فإذا مساها الكاافر ومان لاي علاى سهاارة فاال حارب ل ذلاد؛ ألن
الرتمجة لي آا حكم القر ن وإ ا آا حكام التفساري وزتاب التفساري ال حارب أن
ميساها الكاافر وماان لاي علاى سهااارة "( .)2بال إن متكيانهم ماان االساالع عليهااا
قربة من القرب إذا نوى املرء بذلد دعوهتم إىل ا ساالم ،قاال العلمااء " :وهاو
وضع الكتب امل اتملة علاى اآلياات القر نياة باني أيادي غاري املسالمني ،ووضاعها
أم ااامهم أو إعارهت ااا آ اام ليطلعا اوا عليه ااا ن ااوع م اان أنا اواع ال اابالغ وال اادعوة إىل اهلل

وفاعله م ور إذا أخلص ل ذلد "(.)3

و اادير بال ااذزر هن ااا أن العلم اااء إذ يق ااررون ا اوا ترمج ااة مع اااين الق اار ن
الكرمي فإ:م يضعون لذلد روساً فيمن يقوم بنقل املع  ،منها ما يلي:
( )1انظ اار :فت اااوى اللجن ااة الدائم ااة 131 ،133/1 ،وانظ اار :ترمج ااات مع اااين الق اار ن الك اارمي وتط ااور فهم ااه عن ااد
الفرب ،د عبداهلل الندوي ،ص .11،13
( )2جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ،ابن با .115/5 ،
( )3فتاوى اللجنة الدائمة.75/2 ،
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-1أن يكااون امل اارت م أه االً لتفس ااري القاار ن الك اارمي ،فكم ااا أن ااه ال ه ااو
ألحااد ماان النااا أن يفساار القاار ن إال بعلاام ،فكااذلد األماار ل تفسااري معانيااه
باللفات األخرى ،قال العلماء" :ترمجة ا نسان ماا فهماه مان معا ياة أو أزثار
وتعبااريه عمااا فهمااه ماان أحكامااه و دابااه بلفااة إ ليزيااة أو فرنسااية أو فارسااية مااثالً
لين ر ما فهمه من القر ن ويدعو النا إليه ائز ،زما يفسر ا نسان ما فهمه
م اان الق اار ن أو ي ااات من ااه باللف ااة العربي ااة وذل ااد ب اار أن يك ااون أه االً لتفس ااري
القر ن ،وعنده قدرة على التعبري عما فهمه من األحكام واآلداب بدقة ،فمن مل
تكان لدياه وسااائل تعيناه علاى فهاام القار ن أو لااي لدياه اقتادار علااى التعباري عنااه
بلفااة عربيااة أو غااري عربيااة تعب ارياً دقيق ااً ،فااال هااو لااه التعاارض لااذلد خ ااية أن
حياارف زتاااب اهلل عاان مواضااعه ،فياانعك عليااه قصااده ويصااري قصااده املعااروف

منكراً وإرادته ا حسان إساءة "(.)1

 -2أن يكااون املاارت م عاملااً باااللفتني املاارت م عنهااا واملاارت م إليهااا" ،ماان
حيااث دالل ااة األلفااا وأ ااا اجلم اال وعالق ااات عناه اار اجلمل ااة بعض ااها باابعض

ووظائف األدوات"( ،)2إىل غري ذلاد مان األساباب الايت تعاني املادعو علاى فهام

الق اار ن والتا ا ثر ب ااه .وأن يك ااون ز ااذلد ملما ااً ب ااالرتاث الثق ااال للم اادعو ،وبي ت ااه،
وتارخيه.
 -3أن ال ينساااق املاارت م وراء املصااطلحات واأللفااا غااري ال اارعية إذا
مل يكان هناا ماا يادعو إىل اساتعماآا ،وإذا زاان النصاارى قاد اساتمدموا بعااض
عبارات القر ن ل ترمجاهتم لإل يل لفرض استمالة املدعوين مان عاماة املسالمني
( )1املر ع الساب .132/1 ،
( )2الرتمجة األدبية وم كالهتا ،د .عبد احلكيم حسان ،جملة الفيصل ،العدد .239
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فإن الرتمجة ملعاين القر ن الكرمي ال تكون هبذا الطري

()1

.

وينبف ااي أن أ ااري هن ااا إىل أن الرتمج ااة تك ااون بق اادر احلا ااة ،وحي ااث إن
هن ااا م ااات املالي ااني م اان املس االمني ال يتكلم ااون العربي ااة ف ااإن الض اارورة ملح ااة
لتبليفهم معاين القر ن بلفتهم ،ولكن ال بد مع ذلد أن يساعى العلمااء والادعاة
إىل ن اار اللفااة العربيااة ،فاالسااتعانة بالرتمجااات ل الوقاات احلاضاار البااد أن يسااري
ل خاام متاوا مااع تعلاايم اللفااة العربيااة .وهااذا هااو مااا قااام بااه ساالفنا األوائاال ففااي
مشال إفريقيا رع املسلمون بعد الفات بتعرياب الابالد ون ار ا ساالم باني الناا
وزان عدد من زبار فقهااء التاابعني قاد تولاوا ذلاد ل عهاد عمار بان عباد العزياز

رمحه اهلل(.)2

إن معرفة املسالمني مان غاري العارب باللفاة العربياة سابيل إىل فهام القار ن
وسبيل إىل حفظ هويتهم وانتمائهم إىل أمة ا سالم.

( )1انظر :التنصري ،خطة لفزو العامل ا سالمي ،ص.551
( )2انظر :أهل الذمة ل احلضارة ا سالمية ،حسن املمي ،ص .139
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المطلب الثاني:
أهمية ترجمة معاني القرآن الكريم في دعوة
غير المسلمين إلى اإلسالم

للقر ن الكرمي ت ثري عظيم ل النفو  ،وقد أنزله اهلل تعاىل مثاين تق عر
منه لود الذين خي ون رهبم ،ومن مساعه تفيض األعني بالدمع ،فالذين
يعلمونه إذا مسعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ا عرفوا
من احل  ،ومل يزل هذا القر ن ي في الصدور وي خذ باألف دة ،ففي هحي
البماري عن بري بن مطعم رضي اهلل عنه قال :مسعت النيب هلى اهلل عليه
وسلم يقرأ ل املفرب بالطور فلما بلغ هذه اآلية  :أح ۡم خل ِقو ْ م ِۡن حغيۡ
ِ
ح
ح ۡ ح ح ح َّ
حۡ ح ح ْ
ۡ ح َٰ ح
ۡ
ح
ح
َّ
ح ۡ
َٰ
َٰ
ت وٱۡلۡرض بل ّل
َشَ أم ه ٱلخل ِقون  ٣٥أم خلقو ٱلسمو ِ
ح ۡ ح ي حذ ح ح
ح
ۡ
ح
ح
ۡ
ۡ
ۡ
ح
يوق ِنون  ٣٦أم عِنِه خز ئِن ربِك أم ه ٱلمصَۜي ِطرون  ٣٧زاد
قليب أن يطري(.)1
ومنذ عهد الرسالة وإىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها فإن هذا القر ن
يؤيت أزله زل حني بإذن اهلل ،هداية وإعجا اً ،فهو يهدي األفراد واألمم لليت
هي أقوم ل األخالق واألقوال واألفعال ،وهو معجزة باقية إىل قيام الساعة،
ۡ
َّ
ح ۡ ح ح َٰٓ ح ح ۡ ْ ۡ ح َٰ ح
ۡح ح
ۡلن َع أن يأتو ب ِ ِمث ِل هَ
قال تعاىل :قل لئ ِ ِن ٱجت حمع ِ
ت ٱ ِۡلنس وٱ ِ
ۡ ۡ ح ح حۡ ح ۡ
ح حۡ ح ح
ح
ۡ
ۡ
ٗ
ح
ۡ
ح
ٱلقرَ ِن ّل يأتون ب ِ ِمثل ِ ِۦ ولو َكن بعضه ۡلِ عض ظ ِهيا ٨٨
(ا سراء.)55:

( )1هحي البماري ،زتاب التفسري ،سورة الطور ،رقم احلديث.1551 :
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ولقا ااد سا ااار املسا االمون األولا ااون با ااالقر ن الكا اارمي يفتحا ااون ب ا ااه البلا اادان
واألمصار ،وترمجوا معانياه ب نفساهم وأخالقهام وسالوزهم ،وزاانوا سابباً ل هداياة
النا إل هذا الادين ،فرتمجاة معااين القار ن عمليااً مان أعظام األساباب الايت تادعو
النا إىل الدخول ل ا سالم ،وهذا ال يقلل من أمهية الرتمجة التفسريية ملعانيه،
إذ إ:ااا أيضااا ساابب ماان األسااباب املعينااة علااى الاادخول ل ا سااالم وإذا زاناات
الرتمجااة ماان الوسااائل الرئيسااة ل نقاال احلضااارات والعلااوم واملعااارف ،وساابيل إىل
معرفااة أحاوال األماام وعوائاادها وأخالقهااا وسبائعهااا ،وسرائا التفكااري لااديها ،فااإن
من أهم املهمات وأو ب الوا بات نقال علاوم القار ن وهداياتاه إىل أمام األرض
زلهااا" ،فااالقر ن الكاارمي ملاايء باملعاااين واألس ارار اجلليااة واخلفيااة إىل در ااة تعجااز
اململوق عن ا حاسة هبا فضالً عن قدرته على حمازاهتا وتصويرها بلفة عربية أو

أعجميااة"(" ،)1ومل تعاارف الاادنيا ولاان تعاارف زالم ااً بلااغ الطاارف األعلااى والنهايااة

العظمى ل ا حاسة بكل اخلواص البالغياة ساوى القار ن الكارمي الاذي انقطعات
دونا ااه أعنا اااق الفحا ااول ما اان البلفا اااء وانبها اارت ل حلبتا ااه أنفا ااا املوها ااوبني ما اان

الفصحاء"(.)2

ولان يسااتقيم أماار النااا وال ينعماون ل هااذه الاادنيا وتصاال أحاواآم إال
بااالقر ن الكاارمي ،ففيااه حياااهتم و اافاعهم وفيااه سااعادهتم ل الاادنيا واآلخاارة ،قااال
اايخ ا سااالم اباان تيميااة رمحااه اهلل" :والنااا ل مصاااس دنياااهم يتوساال أحاادهم
إىل معرفااة م اراد اآلخاار بالرتمجااة وغريهااا ،فيتبااايعون وبياانهم ترمجااان ويبلااغ بعضااهم
عن بعض ويرتاسلون ل عمارة بالدهم وأغراض نفوساهم بارتا م الاذين يرتمجاون
( )1مناهل العرفان ،الزرقاين.136/2 ،
( )2املر ع الساب .123/2 ،

15

آم ،وأمر الدين أعظم من أمر الدنيا فكيف ال يتوسلون إىل معرفة مراد بعضهم

من بعض"()1؟

زما ت يت أمهية ترمجة معاين القر ن الكرمي من عدة أمور منها :
أوال :أن ترمج ا ااة مع ا اااين الق ا اار ن سري ا ا إىل التعري ا ااف با س ا ااالم ،وس ا ااي يت

احلديث عن ذلد ل املطلب الثالث إن اء اهلل تعاىل.

ثانيررا :موا هااة أعااداء ا سااالم الااذين يسااعون إىل ترمجااة زتااب دياناااهتم،

وين اارون دعاواهتم ا رفااة ل زاال أملاااء العااامل ،وال ساايما النصااارى ،حيااث قاااموا
برتمجااة ا ياال إل لفااات عدياادة .وت ااري ا حصاااءات إىل أ:اام قاااموا برتمجتااه إىل

 251لفااة فيمااا بااني 1977-1967م( ،)2أي خااالل ع اار ساانوات فقاام ،ول
س اابيل ذل ااد يعق اادون امل اؤمترات لتنظ اايم ن اار ا ي اال وتو يع ااه ،وز ااان م اان خ اار
مؤمتراهتم ( مؤمتر الزمالة التنصريية الدولية ) الاذي عقاد ل ماليزياا ل اهر إبريال
عااام 2111م ،وماان خاللااه يسااعى النصااارى إىل ترمجااة ا ياال إىل  2211لفااة
ل القاارن الواحااد والع ارين( .)3وهااذا يؤزااد أمهيااة ن اار القاار ن الكاارمي وتعاليمااه،

ألنه احل الذي الريب فيه تنازيل من حكيم محيد.

ثالثا :إن أعداء ا سالم سعوا ع التاريخ إىل إهاد ترمجات ملعاين القر ن

الك اارمي وز ااان ه اادفهم منه ااا ه اارف الن ااا ع اان الق اار ن وهدايت ااه .وتو ااد م ااات
الرتمج ااات القر ني ااة ل ع ا ارات اللف ااات زتبه ااا املست اارقون احلاق اادون وح ااوها
باألباسيل.
( )1اجلواب الصحي  ،ابن تيمية.211/1 ،
( )2انظر  :التنصري خطة لفزو العامل ا سالمي ،ص.517
( )3انظر :جملة الدعوة ،العدد .1799
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وزانت بدايات الرتمجاة ملعااين القار ن الكارمي قاد ظهارت ل أواخار القارن
اخلااام اآجااري وتزعمهااا بعااض الرهبااان والقساوسااة ،وزااان هاادف هااذه الرتمجااة
هو أن تكون سالح حرب تستمدمه النصرانية ضد ا سالم لكي تضلل الناا

وتلب عليهم ب ن حممدا هلى اهلل عليه وسلم مل يكن إال زاذبا مبتدعاً(.)1

مث ت ااال ذلا ااد ترمج ااات متعا ااددة تل ااف ل مض اامو:ا إال أ:ا ااا تتف ا ا ل
هادفها الوحيااد وهاو الطعاان ل ا ساالم وهاارف الناا عاان فهام القاار ن ،وباساام
الرتمجة استطاعوا أن ينفذوا إىل القر ن بالد واالفرتاء" ،إن ترمجات املست ارقني
هدفها الوحيد هو إهااد حاوا ز باني القار ن الكارمي وباني مان يرياد فهام ا ساالم
ماان خااالل زتاااب اهلل ،فقااد ااوهوا املعاااين و اااهلوا أبساام قواعااد اللفااة ونظااام

الرتزيب ومع املفردات العربية"( ،)2بل إن بعض املست رقني زا (ره بال ري)
عم أناه اساتكمل ماا ظان أناه نقاص ل اآلياات با زاء مان التاوراة ،ونقال بعاض
اآليات من أمازنها لكي يصح –زما يزعم -النسمة األهلية للقر ن الكرمي.
ومل يكاان ت ااويه القاار ن الكاارمي و ريفااه قاه ارا علااى املست اارقني باال إن
بعض الفرق الضاالة زالقاديانياة ساعت إىل ترمجاة معااين القار ن الكارمي زاي تاد
فيه عقائدها و رف زالم اهلل تعاىل عن مواضعه

()3

.

إن زااون القاار ن الكاارمي أهااب ز ا ً مباح ااً لفااري املساالمني لدراسااته اات
إس ااار البح ااث العلم ااي هع اال ال ااروع ل إه اااد ترمج ااات خالي ااة م اان التحري ااف
( )1انظر :ترمجات معاين القر ن ،الندوي ،ص  ،39وانظر ترمجات القر ن الكرمي ،حممد البقااعي ،جملاة الفيصال،
العدد .239
( )2ترمجات معاين القر ن ،الندوي ،ص.5
( )3انظر :ترمجات القر ن الكرمي ،البقاعي ،جملة الفيصل ،العدد .239
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والت ااويه ماان أفضاال القربااات ،وذلااد للتقلياال ماان حجاام التا ثري لتلااد الرتمجااات
الاايت أهاابحت تصاارف غااري املساالمني عاان ا سااالم ،وإن ااا يؤسااف لااه أن هااذه
الرتمجاات متداولااة باني أياادي الناا  ،ففااي أملانيااا ماثال ظهاارت ملاو ع ارين ترمجااة
ملعاااين القاار ن الكاارمي باألملانيااة ،منهااا ساات ترمجااات متداولااة ل هااذا الوقاات ل
املكتبات ،من بينها أربع ترمجات قام هبا غري مسلمني( .)1بل إن أعداء ا سالم

يسااعون إىل ن اار هااذه الرتمجااات وتو يعهااا ،يقااول أحااد َماان َما َّان اهلل تعاااىل علاايهم
باآداية :ن ت ل أسارة نصارانية وعنادما بلفات الساابعة ع ارة مان عماري قادَّم
يل اااب يهااودي ترمجااة حمرفااة ملعاااين القاار ن الكاارمي ،وأمحااد اهلل تعاااىل أن هاارفن

عنها ،فلم أقرأ منها إال نزراً يسرياً(.)2

ولذلد زان من أهم املهمات إهاد ترمجة هحيحة خالية مان األخطااء
والعيوب ،ولقد زان للمملكة العربية السعودية -حبكم موقعها الريادي ل العامل
ا سااالمي -اهتمااام زبااري ل هااذا ال ا ن ،وهااو اازء ماان أدائهااا لرسااالة الاادعوة،
وتبليااغ النااا ا س ااالم ل ضااوء هاادي الكتاااب والساانة ،وقااد اهتماات اململك ااة
العربية السعودية بن ر ترمجات معاين القر ن الكرمي ع جممع امللد فهد لطباعة
املصحف ال ريف الذي افتت ل هفر عام 1115ها ،ويتوىل سباعة املصاحف
ال ريف وتو يعه ،زما يع بإهدار ترمجات ملعاين القر ن الكارمي بلفاات متعاددة
بلفاات تسااعاً وثالثااني ترمجااة مو عااة علااى  56إهااداراً ،منهااا لفااة اآوسااا واللفااة
الصينية والرتزية واألردية ،وتتميز إهدارات اجملمع مبراعاهتا ملنهج السلف الصاس
ل تفسااري يااات القاار ن ،زمااا أ:ااا تسااتمدم أحاادث الوسااائل التقنيااة واألهااول
( )1رحلة إىل مكة ،مراد هوفمان ،ص.169
( )2انظر :هؤالء أسلموا ،حممد علي حسن ،ص.51
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العلمية ل الرتمجة ا علها أدق ا هدارات ل العامل(.)1

( )1انظر :اململكة العربية السعودية ومهوم األقليات املسلمة ل العامل ،عبد ا سن الداود ،ص .219وانظر:
ريدة الرياض العدد .12151
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المطلب الثالث:
مكانة ترجمة معاني القرآن الكريم بين وسائل الدعوة
تلا ااف وسا ااائل الا اادعوة إىل اهلل وتتنا ااوع حبسا ااب األح ا اوال واأل منا ااة
واألمكنة ،وال تؤيت الدعوة مثارها املر اوة ماا مل تكان علاى مانهج النايب هالى
اهلل عليااه وساالم ،والرتمجااة ماان وسااائل الاادعوة لتبليااغ رسااالة ا سااالم ،وزاناات
ل هدر ا سالم "مفتاح الدعوة ا سالمية ثال ل خطاب النيب هالى اهلل
علي ا ا ااه وس ا ا االم إىل مل ا ا ااو األرض زس ا ا اارى وقيص ا ا اار والنجا ا ا ااي واملق ا ا ااوق
()1
وغريهم" .
وما من د أن ترمجة الكتب ا سالمية وترمجة معاين القر ن
الكرمي إحدى الوسائل املهمة ل الدعوة إىل اهلل تعاىل ،وهي من احللول
الرئيسة ملعاجلة م كلة اللفة ،حيث يتعذر إيصال الدعوة جلميع ف ات
املدعوين املمتلفني ل األلسنة واللفات واللهجات ،ولذا فالرتمجة سري
يصال الدعوة وتبليفها لفري املسلمني .بيد أن موضوع الدعوة األسا هو
توحيد اهلل تعاىل وإفراده بالعبادة ،فتلد الفاية العظمى اليت بعث اهلل تعاىل
حح
ۡ
هبا أنبياءه ورسله عليهم الصالة والسالم ،قال تعاىل  :حولق ِۡ حب حعث حنا ِف
ذ َّ َّ ً ح ۡ ْ َّ ح ح ۡ ح ْ
ح
َّ
َٰ
ن ٱعبِو ٱلل وٱجتنِبو ٱلطغوت ( النحل .)36:
ك أمة رسوّل أ ِ
ِ

ولقد ظل النيب -عليه الصالة والسالم -ثالثة ع ر عاماً مبكة

( )1املرتمجات والنا ة ،عدنان بن حممد الو ان ،جملة الفيصل ،العدد .239
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يدعو إىل هذا األهل العظيم واألسا املتني ،روى البماري بسنده عن
عائ ة رضي اهلل عنها قالت" :إ ا نزل من القر ن أول ما نزل سورة من
املفصل فيها ذزر اجلنة والنار حىت إذا ثاب النا إىل ا سالم نزل احلالل
واحلرام ،ولو نزل أول يء ال ت ربوا اخلمر لقالوا :ال ندع اخلمر أبداً ،ولو
نزل ال تزنوا لقالوا :ال ندع الزىن أبداً ،لقد نزل وأنا مبكة على حممد هلى

لس ح
لس ح
اعة حم ۡوعِِه ۡ حوٱ َّ
اهلل عليه وسلم وإين جلارية ألعب :بحل ٱ َّ
اعة
ِ
حۡ ح حح
ح
أد َٰ
ه وأمر  ، ٤٦وما نزلت سورة البقرة إال وأنا عنده"  -يعن باملدينة -
()1
.

وعناادما بعااث الناايب هاالى اهلل عليااه وساالم معاااذاً إىل الاايمن أمااره أن

يبدأ هبذا األهل العظيم وهو الدعوة إىل توحيد اهلل تعاىل ،ففي الصاحيحني
عاان اباان عبااا رضااي اهلل عنهمااا قااال :ملااا بعااث الناايب هاالى اهلل عليااه وساالم
معاااذاً إىل الاايمن قااال لااه" :إنااد تقاادم علااى قااوم ماان أهاال الكتاااب ،فلاايكن
أول ما تدعوهم إىل أن يوحدوا اهلل ،فإذا عرفاوا ذلاد فا خ هم أن اهلل فارض
عليهم مخ هلوات ل يومهم وليلتهم ،فإذا هلوا فا خ هم أن اهلل افارتض
عليهم زاة ل أمواآم تؤخذ من غنيهم فارتد علاى فقاريهم ،فاإذا أقاروا باذلد
فمااذ ماانهم وتا َّ
اوق زارائم أماوال النااا "( ،)2فالتاادرب أهاال عظاايم ل الاادعوة،
( )1هحي البماري ،زتاب فضائل القر ن ،باب ت ليف القر ن ،رقم احلديث.1993 :
( ) 2هحي البماري ،زتاب التوحيد ،باب ما اء ل دعاء النيب هلى اهلل عليه وسلم أمته إىل توحيد اهلل ،رقم
احل ااديث .7372 :وه ااحي مس االم ،زت اااب ا مي ااان ،ب اااب ال اادعاء إىل ال ااهادتني و ا ارائع ا س ااالم رق اام
احلديث.19 :
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وهااو فعاال الناايب هاالى اهلل عليااه وساالم وفعاال أهااحابه رضااي اهلل عاانهم وماان
اقتفى أثرهم من سلف األمة وخلفها ،وهاو مان أعظام أساباب ااح الادعوة
وقبوآااا ،وهااو مااا ي ااهد بااه الواقااع ،إذ ت ااري دراسااة أ رياات علااى عينااة ماان
املساالمني اجلاادد إىل أن الساابب ال ارئي ل إسااالمهم هااو عقياادة التوحيااد،
حيث أ ار إىل ذلد  %51من أفراد العينة(.)1
فالا اادعوة إىل ال ا ااهادتني أها اال األها ااول ،وبيا ااان حماس ا ان ا سا ااالم
للمدعوين إ ا يكون ل دائرة هذا األهل.
زمااا ال ينبفااي أن يففاال دور املااوروث اال تماااعي والثقااال ل جمااال
ال اادعوة ع اان سريا ا ترمج ااة مع اااين الق اار ن الك اارمي إذ ي ااتحفظ زث ااري م اان غ ااري
املسلمني من االسالع على ترمجة معاين القر ن الكرمي؛ أل:م يعادون القار ن
الكتاااب املقااد للمساالمني فهااو خيصااهم دون غااريهم ،وقااد يؤيااد ذلااد مااا
ظهاار ل إحاادى الدراسااات علااى عينااة ماان غااري املساالمني ل مدينااة الرياااض،
حيث تبني أن أزثر من  %71من أفاراد العيناة مل يطلعاوا علاى ترمجاة ملعااين
()2
القر ن الكرمي .
وهااذا ال يعاان أن ترمجااات معاااين القاار ن لااي آااا إسااهام واض ا ل
جمااال الاادعوة ،ول التعريااف با سااالم ول إ الااة ال اابه الاايت يلصااقها أعااداء
ا سااالم بااالقر ن ،باال البااد ماان فهاام الاادعوة علااى أ:ااا أ ازاء متكاملااة وأن
( )1الدعوة إىل اهلل بني املسلمني اجلدد ل مدينة الرياض ،حممد الدعجاين" ،رسالة ما ستري غري من اورة " زلياة
الدعوة ،امعة ا مام حممد بن سعود ا سالمية1119 ،ها.
( )2دعااوة غااري املساالمني إىل ا سااالم ل مدينااة الرياااض ،عبااد اهلل اللحياادان ،رسااالة دزتااوراه غااري من ااورة ،زليااة
الدعوة وا عالم ،امعة ا مام حممد بن سعود ا سالمية ،الرياض1117 ،ها.
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ترمجااة معاااين القاار ن الكاارمي لبنااة ل سري ا الاادعوة ،وإذا زااان غااري املساالمني
يت ا ثرون بالكتااب املرتمجااة ل سري ا إسااالمهم فإنااه لااي هنااا زتاااب أعظاام
تا ثريا ووقعااا ل النفااو ماان زتاااب اهلل ال وعااال ،وأ ااري هنااا إىل اااذب اان
ت ثروا بالقر ن من املسلمني قبل إسالمهم:
يقول علي سالمان ( فرنساا ) :العامال الارئي ل اعتنااقي لإلساالم
القر ن الكرمي ،وإين مدين للكتاب الذي ألفاه مالاد بان نايب وامساه :الظااهرة
القر نية .ومثله د.هان مارزو ( أملانيا ) ووليم بيكاارد (بريطانياا)( .)1وياذزر
حممااد اريف (ساريالنكا)  -وزااان قسيسااً  -أن قاراءة سااورة الفا ااة والبقاارة
()2
زانت سبباً رئيساً ل إسالمه .
والداعية ال يطاين يوسف إسالم ( زات ستيفن ) قدم له أخوه ترمجاة
ملعاين القر ن الكرمي فت ثر هبا زثرياً وأعلن إسالمه.
وال د أن ن ر الادعوة عان سريا الرتمجاة حيتااب إىل هاود مصااحبة
من الدعاة ل رح ما قد ي كل على غري املسلمني وتوضيحه ،يقاول إباراهيم
واياات (بريطانيااا) :قاارأت ترمجااة إ ليزيااة ملعاااين القاار ن الكاارمي وأتبعتهااا با خرى
أحسن منها ،واقتنيت العديد من الكتب اليت تتحدث عن ا سالم ،فعلات
ذلااد وحاادي دون تو يااه ماان أحااد حااىت قابلاات أحااد الاادعاة فحاادثن عاان
ا سالم فعرفت منه أ ياء زثرية عن ا سالم واملسلمني(.)3
( )1انظر :ملاذا أسلمنا ،ص .226 ،219 ،215 ،116 ،99 ،91 ،51
( )2انظر :ال إزراه ل الدين ،حممد الطويل ،ص .19
( )3انظر :زيف وملاذا اعتنقوا ا سالم؟ حممد احلسن ،إبراهيم املعتا  ،ص .113
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إن الباحااث املنصااف الااذي يبحااث عاان احل ا وحااده يت ا ثر بااال ااد
بق اراءة ترمجااة معاااين القاار ن الكاارمي ،تقااول مساارية إيفااان (بريطانيااا) :مل أزاان
أتصور أن زتابا ل الدنيا حياوي زال هاذا العلام الواساع ل اىت أماور احليااة،
ومن هاذا الكتااب عرفات الكثاري عان مكاناة املارأة ل ا ساالم وماا تتمتاع باه
م اان حق ااوق ،زم ااا أين من اات بل ااب احلج اااب فه ااو يرف ااع م اان مكان ااة املا ارأة
وينازهها أن تكون وسيلة ثارة ال هوات(.)1
ولذلد فالرتمجة سبب ل الدخول ل ا سالم ،وهنا سائفة من غاري
املساالمني ت ا ثروا بق اراءهتم لرتمجااة معاااين القاار ن الكاارمي وزاناات تلااد الق اراءة
سبب إسالمهم(.)2
إن القر ن الكرمي ريعة زاملة تنظم حياة املرء ل الدنيا وتصله خبالقاه
مباا حيقا الفايااة مان خلقااه ،ويكاون سابباً ل سااعادته ل الادنيا واآلخاارة ،وإن
إقبال بعض املثقفني على ترمجة معاين القر ن علاتهم يارون حماسان ا ساالم
وما ا اان مث سائفا ا ااة ا ا اان أسا ا االموا ال يسا ا ااتطيعون ديا ا ااد السا ا اابب ال ا ا ارئي ل
إس ااالمهم ،يق ااول حمم ااد أس ااد :مل أز اان ألس ااتطيع أن أح اادد أي ناحي ااة ل
ا سااالم زااان آااا ل نفسااي وقااع وأثاار أزثاار ماان غريهااا فا سااالم يباادو يل
وز نه بناء حمكم (.)3
وإذا زااان للرتمجااة هااذه املكانااة فااإن املؤسسااات الدعويااة قااد عنياات هبااا
( )1انظر :املر ع الساب  ،ص .119
( )2انظ اار :املر ااع الس اااب ص .161 ،135 ،131 ،125 ،126 ،123 ،111 ،97 ،96وانظ اار ،مس االمو
أهل الكتاب وموقفهم ل الدفاع عن القضايا القر نية ،حممد السحيم ،ص .13
( )3ملاذا أسلمنا ،جمموع مقاالت ،الرئاسة العامة للبحوث العلمية وا فتاء ،ص .131 ،59
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وباالس ااتفادة منه ااا ،وتق اادم احل ااديث ع اان اهتم ااام و ارة ال ااؤون ا س ااالمية
ب ااذلد م اان خا االل جمم ااع املل ااد فه ااد لطباع ااة املص ااحف ال ا اريف ،وت ااري
ا حص اااءات إىل أن اجملم ااع ق ااام ل الع ااام امل ااايل 1119/1115ه ا ا بتو ي ااع
ترمجا ا ااة معا ا اااين القا ا اار ن الكا ا اارمي ل الا ا ااداخل واخلا ا ااارب علا ا ااى النحا ا ااو التا ا ااايل:
231و 959نساامة داخاال اململكااة117 ،و 135نساامة خااارب اململكااة،
زما يسهم اجملمع ل االستفادة من موسام احلاج ل تو ياع إهاداراته املتميازة
م اان ترمج ااة مع اااين الق اار ن الك اارمي حي ااث وع ل ح ااج ع ااام 1115ه ا ا 511
و 611نسمة من ترمجة معاين القر ن با 16لفة(.)1
وحيااث إن احلااج يفااد فيااه املساالمون ماان أقطااار متنوعااة إسااالمية وغااري
إس ااالمية ،ف ااإن ل ن اار ترمج ااة مع اااين الق اار ن بي اانهم إس ااهاماً ل ال اادعوة إىل
ا ساالم مان خاالل اسااتفناء هاؤالء عان سلاب ترمجااات أخارى غاري دقيقااة أو
حمرفة.

( )1انظاار :الكتاااب ا حصااائي الرابااع ،للعااام املااايل 1119/1115ه ا و ارة ال ااؤون ا سااالمية ص  .55وانظاار:
إ ا ات و ارة ال ؤون ا سالمية للعام املايل 1119/1115ها ص .15
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المبحث الثاني:
االستفادة من ترجمة معاني القرآن
في دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم
المطلب األول

عقبات االستفادة من ترجمة معاني القرآن الكريم في دعوة
غير المسلمين إلى اإلسالم

ال يزال خصوم الدعوة منذ عهد الرسالة إىل يومنا هذا يسعون بكل
ما يستطيعون ليصرفوا النا عن االنتفاع بالقر ن الكرمي ،قال تعاىل:

ح ح ح َّ ح ح
ك حفرو ْ حّل ت ح ۡس حمعو ْ ل حِه َٰ حَ ٱ ۡلق ۡر حَ ن حوٱ ۡل حغ ۡو ْ فِي ِ لح حع َّلك ۡ
وقال ٱلِين
ِ
حۡ ح
تغل ِبون( ٢٦فصلت  ،)26 :وس عرض ل هذا املطلب ألبر العقبات اليت

ول دون االستفادة من ترمجة معاين القر ن الكرمي:

أوال ًً :تض ا االيل اآلبا ا اااء ألبن ا ااائهم ،ودع ا ااوهتم إىل تقلي ا اادهم واتب ا اااعهم ،ول

احلا ااديث" :زا اال مولا ااود يولا ااد علا ااى الفطا اارة ف ا ا بواه يهودانا ااه أو ينص ا ارانه أو
ميجسااانه"( ،)1ول جمتمعااات الفاارب وال اارق يسااعى اآلباااء لتضااليل أبنااائهم
عا اان ق ا اراءة الكتا ااب ا سا ااالمية الا اايت زتبها ااا املسا االمون ،با اادعوى أ:ا اام غا ااري
( )1رواه البماري ،زتاب اجلنائز ،باب ما قيل ل أوالد امل رزني ،رقم احلديث.1355 :
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منصفني ،بال إن املكتباات املدرساية عنادهم ال اوي إال الكتاب الايت زتبهاا
غ ااري املس االمني ع اان ا س ااالم ،م اان املست ا ارقني وغ ااريهم ،ويلزم ااون التالمي ااذ
بقراءهتا دون غريها بدعوى أ:ا أزثر موضوعية ،وهي قد مل ت زذباً وافرتاء
على ا سالم وأهله( .)1وهذا بدوره يصرف عن ا سالم ،تقول مافيز اويل
(بريطانيا) :قرأت عدة زتب عن ا سالم وقرأت ترمجة معاين القر ن الكرمي،
إال أن اان زن اات متا ا ثرة مب ااا مسعت ااه م اان ف ااوق املن ااابر املس اايحية م اان الطع اان ل
ا سالم(.)2
ول س اابيل التض االيل سا اعوا إىل ن اار الرتمج ااات ا رف ااة ع اان ا س ااالم،
عميع اللفات ،ويضمنون هذه الرتمجات األزاذيب املدسوسة على ا سالم
وعلااى الكتاااب العزيااز ،ووضااعت مثاال هااذه الرتمجااات ل متناااول أيااديهم ل
املكتبا ااات العاما ااة وغريها ااا ،وي ا ااهد لا ااذلد ما ااا ذزا ااره حمما ااد ا ااون وبسا اارت
(إ لياازي) عاان قصااة إسااالمه إذ يق اول :حاادث عنااد إقاااميت ل أس ارتاليا أن
سلباات نساامة ماان القاار ن الكاارمي ماان مكتبااة (ساادين) العامااة ،فمااا إن قارأت
مقدمة املارت م حاىت ملسات التعصاب ضاد ا ساالم مك اوفاً مفضاوحاً ،فلام
أمتال ااد إال أن أقف اال الكت اااب وأترز ااه ومل أ ااد عن اادهم ترمج ااة أخ اارى ،وبع ااد
أس ااابيع ذهب اات إىل (ب اارت) ل غ ااريب أس اارتاليا فب ااادرت البح ااث ل مكتبته ااا
العامة عن ترمجاة ملعااين القار ن اريطة أن يكاون املارت م مسالماً ،يقاول :وال
أستطيع أن أع عن مدى ت ثري مبجرد تالويت ألول سورة فيه سورة الفا اة
( )1انظر :منت بربكم فامسعون ،إميلي براملت ،ص .61
( )2انظر :ملاذا أسلمنا ،ص .121
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بآياهتا السبع(.)1
وهذا يبني أن هنا سائفة من النا تبحث عن احل  ،وقاد ال يتيسار
آا احلصول على ماا ترياده ،اا يضااعف مساؤولية املسالمني ل ن ار الادعوة
إىل اهلل تعاىل بكل األسباب املمكنة واملتاحة.
ول سبيل التضليل -أيضااً -يلبساون علاى مان يقارتب مان اآداياة إىل
أنااه ال فاارق بااني األديااان زلهااا ،يقااول م اراد هوفمااان :لقااد مسعاات م اراراً قباال
اعتناااقي لإلسااالم مقولااة إن التحااول ماان دياان إىل دياان خاار لااي لااه أمهيااة؛
حي ا ااث إن األدي ا ااان زله ا ااا ت ا ااؤمن ل خ ا اار األم ا اار بإل ا ااه واح ا ااد وت ا اادعو إىل
األخالقيات والقيم ذاهتا(.)2

ثانير ررا :تع اادد الرتمج ااات ملع اااين الق اار ن ،فف ااي اللف ااة الواح اادة ع اادة ترمج ااات
معظمها قام به غري املسلمني ،ا هعل غري املسلمني يظنون أن هنا أزثار
م ا اان ق ا اار ن عن ا ااد املس ا االمني ،زم ا ااا أن ذل ا ااد م ا اادعاة الض ا ااطراب امل ا اادعوين
وارتياهبم ،حيث ال هدون ترمجة هحيحة ،زما أنه مدعاة للنقد ،وقد فطن
النصااارى آااذا األماار ل ساابيل ن اار ا ياال -رغاام تعاادد األنا ياال -حيااث
سعوا إىل أن تكون الرتمجات املو اودة ل باالد املسالمني هادا م ارتزا باني
الطوائف النصرانية للتقليل من نقد املسلمني آم(.)3

ثالثررا :واقااع املساالمني اليااوم ،حيااث يسااعى مثقفااو الفاارب وال اارق إىل دعااوة
( )1انظر :ملاذا أسلمنا ،ص .115
()2انظر :رحلة إىل مكة ،مراد هوفمان ،ص .55
()3انظر :التنصري ،خطة مو هة لتنصري العامل ا سالمي ،ص .551
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النااا إىل احلكاام علااى ا سااالم م اان خااالل ساالو أهلااه وواقعهاام ،ال م اان
خااالل زتاااهبم الااذي يؤمنااون بااه ،ومااا ماان ااد أن هنااا ف ااات زثاارية ماان
املس االمني ل أمل اااء الع ااامل ا س ااالمي تق اادم ترمج ااة س ااي ة لإلس ااالم بس االوزها
الذي خيالف تعااليم الكتااب والسانة ،وهاؤالء يصارفون الناا عان زال ترمجاة
هحيحة ملعاين القر ن الكرمي.
إن زثا ارياً م اان الف ا اربيني ينظ اارون م اان خ ااالل نظ اارة املست اارقني ال ااذين
يتولون احلديث عن ا سالم ،يقول املست رق اآولندي (فيلاد) وهاو مادر
تاريخ ا سالم ل امعاة ليادن :احلاديث عان ا ساالم ال باد أن ينطلا مان
واقع املسلمني اليوم ال عن املاضي قبل أربعة ع ر قرناً وال عن املستقبل(.)1
هذا هو منهجهم ،حيتكمون إىل األهواء ال إىل ا نصاف.

رابعا :سول ترمجة معاين القر ن الكرمي ،إذ إن غاري املسالم قاد يقارأ زتابااً عان

ا س ااالم ،أو قصاه ااة أو مطوي ااة ،أم ااا أن يعك ااف عل ااى قا اراءة الرتمج ااة فإن ااه
حيتاب إىل وقت سويل.

خامس ررا :إن الرتمج ااة ال تناس ااب ز اال ف ااات امل اادعوين ،فه ااي تناس ااب الف ااة
املثقف ااة ،أم ااا العام ااة فل ااي ل ااديهم الق اادرة عل ااى فه اام الرتمج ااة ،زح ااال عام ااة
املساالمني ل فهاام القاار ن الكاارمي ،باال إن الرتمجااات إ ااا زتبهااا املست اارقون؛
عطاء مثقفيهم هاوراً خاس اة عان ا ساالم لين اروها باني عاماة الناا وهاو
ما حدث بالفعل ،إذ إن معظم غري املسلمني مل يطلعوا على ترمجاات معااين
( )1انظر :حوارات مع أوروبيني غري مسلمني ،األهدل ،ص.111
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القر ن ،وإ ا ازتفوا برتديد حكم مثقفيهم على القر ن.

سادسا :إن هنا حا زاً بني غري املسلم والقر ن ،حيث ينظر إليه علاى أناه
الكت اااب املق ااد عن ااد املس االمني ،ول ااذلد فكلم ااا ا داد متس ااد غ ااري املس االم

بدينااه ،ا داد إعراضااه عاان النظاار إىل القاار ن ،يقااول أحااد الفرنساايني قباال أن
يس ا االم :أه ا ااداين ه ا اادي يل نس ا اامة م ا اان الق ا اار ن الك ا اارمي مرتمج ا ااة إىل اللف ا ااة
الفرنسااية ،ومل أهااتم ل البدايااة بقراءتااه ألناان زناات مساايحياً ملتزم ااً ومل أزاان
مستعداً لتفيري دين(.)1
سابعا :إن الرتمجات اجليدة ملعاين القر ن الكرمي حبا ة إىل دعم ل تساويقها
ون رها ،حيث إ:ا تتوافر ل أمازن البيع -غالبااً -ب ساعار مرتفعاة ،وإن اا
يؤس ااف ل ااه أن ااد ل زث ااري م اان ب ااالد املس االمني وز ااذلد معظ اام دول غ ااري
املسلمني -وال سيما ل الفنادق -نسامة ل زال غرفاة مان ا يال ل حاني
ال د ترمجة ملعاين القر ن الكرمي.

( )1انظر :ال إزراه ل الدين ،حممد الطويل ،ص .225
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المطلب الثاني
طرق االستفادة من ترجمة معاني القرآن الكريم في دعوة
غير المسلمين إلى اإلسالم

تقاادم احلااديث عاان مكانااة ترمجااة معاااين القاار ن بااني وسااائل الاادعوة،
وسا عرض هنااا لاابعض األسااباب املعينااة علااى االسااتفادة ماان الرتمجااة ل جمااال
دعوة غري املسلمني إىل ا سالم:

أوال :أن اوي الرتمجااة مقدماة علميااة فائقاة ،إذ إن السااعي وراء إهااد ااعور
إهااايب عنااد غااري املساالمني اااه القاار ن الكاارمي ماان أهاام متطلبااات الاادعوة،
وهااذا يتطلااب تااوفري األسااباب الاايت تعااني علااى ذلااد ل ضااوء القاايم الثقافيااة
واملعتقاادات والعااادات الاايت يااؤمن هبااا غااري املساالمني .وهااذه املقدمااة ال تبااني
ا ت ااوى فحس ااب ،وإ ااا ت اادعو الق ااار إىل ك اايم العق اال واملنط ا  ،واحلك اام
املتجرد بعيداً عن اآوى واملوروث الثقال.
زم ااا ه ااب أن تص اادر ترمج ااة مع اااين الق اار ن مبقدم ااة تنف ااي عن ااه ل
ه ا اراحة أنا ااه ترمجا ااة للقا اار ن نفسا ااه ،وتبا ااني أن ترمجا ااة القا اار ن نفسا ااه با اااملع
املتعارف عليه أمر دونه خر القتاد؛ ألن هذا الكتاب لي له نظري حيازياه
ال من لفته وال من غري لفته(.)1
زم ااا أن م اان امله اام -ل املقدم ااة -ت زي ااد ض اارورة ا مي ااان بالكت ااب
السماوية زلها ،وتقرير أو ه االتفاق بينها من حيث وحادة املصادر ووحادة
()1مناهل العرفان ،الزرقاين ،ا ،2ص  .136بتصرف.
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الفايا ااة ،وما اان حيا ااث التقا اادي والتعظا اايم ،وبيا ااان الفا اارق بينها ااا ل ال ا ارائع
واألحكام ،وأو ه االخاتالف بينهاا مان حياث التوقيات ،ومان حياث احلفاظ
ما اان التحريا ااف .وزا ااذلد ت زيا ااد أن القا اار ن الكا اارمي واحا ااد ل مجيا ااع بلا اادان
املساالمني ،ولااي زمااا ي ازعم بعااض أعااداء ا سااالم أن هنااا عاادة قر نااات
عند املسلمني.
وماان املهاام أيضااا أن تتضاامن املقدمااة خمتص اراً لساارية الناايب هاالى اهلل
عليه وسلم ،الذي خصه اهلل تعاىل هبذا الكتاب.
ثانيا :السعي إىل زئة الرتمجة ل جماال دعاوة غاري املسالمني إىل ا ساالم ،إذ
إن ترمجا ااة معا اااين القا اار ن مجلا ااة واحا اادة ليسا اات أسا االوبا مناسا اابا لكثا ااري ما اان
املاادعوين ماان غااري املساالمني ،ألن ماانهج الاادعوة النبااوي يقتضااي التاادرب مااع
املدعو زما تقدم ل حديث معاذ رضي اهلل عنه عنادما بعثاه النايب هالى اهلل
عليه وسلم إىل اليمن.
إن ترمجة معاين القر ن الكرمي إ ا يكون باجلزء الذي حيتاب إليه
املدعو ،وزان النيب هلى اهلل عليه وسلم يدعو النفر واجلماعة من امل رزني
ببضع يات من القر ن ،ال بقراءة القر ن زله ،بل زان يدعوهم بآية من

ۡ ح
يأح ۡه حل ٱلۡك حِتَٰب حت حعال ح ۡو ْ إ ح َٰل حَك ِمةح
َٰٓ
زتاب اهلل تعاىل وهي قوله تعاىل :قل
ِ
ِ
ح ۡٗ ح
ح ح ي ح ۡ ح ح ح ح ۡ ح ۡ ح َّ ح ۡ ح َّ َّ ح ح ح ۡ
ۡش حك ب ِ ِۦ شيا حوّل
سو َ بيننا وبينك أّل نعبِ إِّل ٱلل وّل ن ِ
ح َّ ح ح ۡ ح ح ۡ ً ح
ْ ۡ ح ْ
َّ ح ح ح َّ ۡ ْ ح
ذ
ٗ
ح
ۡ
ون ٱللِ فإِن تولو فقولو ٱشهِو
يت ِ
خَ بعضنا بعضا أربابا مِن د ِ
ح َّ
ح
ۡ
بِأنا مسل ِمون ( ٦٤ل عمران  )61 :قال ل تفسري املنار" :هذه اآلية أسا
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الدين املتني وأهله األهيل ،ولذلد زان النيب هلى اهلل عليه وسلم يدعو
هبا أهل الكتاب إىل ا سالم زما ثبت ل زتبه إىل هرقل واملقوق
وغريمها"( .)1وعندما قدم أهل ران على رسول اهلل هل اهلل عليه وسلم،
يس لونه عن عيسى بن مرمي عليه السالم ،نزلت فا ة ل عمران إىل رأ
الثمانني منها(.)2
إن عا اارض أ ا ازاء معينا ااة ما اان القا اار ن الكا اارمي علا ااى املا اادعو لعا اارض
ا س ااالم علي ااه ه ااو م ااا يتوافا ا م ااع أح ااداث الس اارية النبوي ااة ،فعن اادما ه ااا ر
الصااحابة رضااي اهلل عاانهم إىل احلب ااة واسااتقبلهم النجا ااي ،ق ارأ عفاار باان
أيب سال ااب رض ااي اهلل عن ااه ه اادراً م اان س ااورة م اارمي ،فبك ااى النجا ااي ح ااىت
اخضلت حليته(.)3
وم اان هن ااا ف ااإن زئ ااة الرتمج ااة ملع اااين الق اار ن الك اارمي م اان متطلب ااات
ال اادعوة ،حي ااث إن امل اادعوين م اان غ ااري املس االمني حبا ااة إىل مس اااع ومعرف ااة
األهول العامة للدين ،من خالل سور أو أ زاء معينة من القر ن.
وماان اجلاادير بالااذزر هنااا ض اارورة ديااد اآاادف ماان الرتمجااة والف ااة
املس ااتفيدة ،ول ض ااوء ذل ااد ميك اان أن قا ا الرتمج ااة تق اادماً زبا ارياً ل هداي ااة
املاادعوين ،فاآاادف الواضا  ،ومعرفااة ثقافااة اجملتمااع الااذي ياارت م لااه وأحوالااه
حيددان اختيار النص املرت م ،ومستوى اللفة ،و اكل الكتااب ،وتصاميمه،
( )1تفسري القر ن احلكيم ( ،املنار) ،حممد ر يد رضا.325-327/3 ،
( )2انظر :دالئل النبوة ،البيهقي.355/5 ،
( )3انظر  :السرية النبوية ،ابن ه ام.336/1 ،
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وأي معلومة إضافية أخرى (.)1
إن زئ ا ااة الرتمج ا ااة تع ا ااني عل ا ااى دي ا ااد اختي ا ااار موضا ا اوعات معين ا ااة
تستهدف سائفة من املدعوين ،وهذا له أثره الكبري ل تقرياب القار ن الكارمي
للمدعوين ،ومن املمكن مثالً أن خيصص زء من الرتمجة للحديث عن نيب
ماان األنبياااء ل القاار ن الكاارمي أو عاان ام ارأة ل القاار ن الكاارمي ،أو النبااوة ل
القاار ن ،أو اليااوم اآلخاار ،أو اجلنااة والنااار ،أو غااري ذلااد ماان حقااائ ا ميااان،
وأرزان ا سالم.
إن زئة الرتمجة ال تعن عادم أمهياة الرتمجاة الكاملاة ل الادعوة ،ولكان
س ااول الرتمج ااة ق ااد يك ااون مانع ااً م اان االس ااتفادة املثل ااى منه ااا ،وإذا علمن ااا أن
معظم املسلمني مل يقرعوا تفسري القر ن زامال ولاو مارة واحادة ،وقاد يصاعب
عليهم فهام زثاري مان ياتاه ،فكياف بفاري املسالمني الاذين ال ينتماون إىل أماة
القر ن وال يؤمنون بتعاليمه!
و ااا يؤيااد أمهيااة تسااهيل الرتمجااة مااا ذزااره عينااة ماان املساالمني اجلاادد ل
مدينااة الرياااض حيااث ذزاار  %66ماان أف اراد العينااة أن ماان أنسااب الوسااائل
املعينة على ا سالم ترمجة القر ن الكرمي ب سلوب واض سهل(.)2
ثالثررا :وضااع الض اوابم الكليااة لالسااتفادة التامااة ماان الرتمجااة ملعاااين القاار ن،
وت مل هذه الضوابم ما يلي:
 -1الض اوابم ال اارعية ،وذل ااد با ا ن يك ااون الق ااائم بالرتمج ااة عاملا ااً
( )1انظر :التنصري ،ص .555 ،551
( )2انظر :سري اخلدمة اال تماعية ،ر اد عبد اللطيف ،ص .75
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بال اريعة موثوق ااً بااه ل دينااه وأمانتااه ،ليكااون مضاامون الرتمجااة
خالي ااً ماان األخطاااء العقديااة واخلالف اات املذهبيااة ،سااليماً ماان
التحريف والتبديل.
 -2الضوابم الدعوية ،ب ن تراعي الرتمجة حال املدعو ،وأن يراعى
فيهااا الطريقااة النبويااة ل الاادعوة ماان التاادرب باملاادعو ،والتيسااري
والرف باملدعو ل عرض مضمون الدعوة.
 -3الضوابم اللفوية ،ب ن يكون القائم بالرتمجة عاملاً باللفة العربية
وقواعاادها وباللفااة املاارت م إليهااا ،مراعيااا للفااروق الفرديااة بااني
املثقفني والعامة ل األسلوب واختيار األلفا واملعاين.
 -4الض اوابم الفنيااة ،وذلااد ب ا ن تكااون الرتمجااة ياادة ا خ اراب،
مناسبة احلجم ،مناسبة السعر.

رابعا :ومان الطارق الايت تسااعد علاى االساتفادة املثلاى مان الرتمجاة أن يكاون
العن اوان للرتمجااة الكاملااة أو اجلزئيااة ااذاباً ،حيااث إن العن اوان يااؤثر زث ارياً ل
إقبااال املاارء عل ااى الق اراءة أو عدمااه وه ااو يقاارر ماان البداي ااة حمتااوى الكت اااب،
وللنص ااارى ه ااودهم ل تض االيل الن ااا ع اان ه اادي الق اار ن وتعاليم ااه هب ااذا
األسلوب ،ففي أملانيا مثال قام (ساملون افاهر) بوضاع ترمجاة ملعااين القار ن
الكاارمي باللف ااة األملانيااة ،ن اارت عااام 1616م اات عن اوان( :ق اار ن األت ارا
دياانهم وخرافاااهتم)( .)1ولااذلد فااإن ماان املهاام أن يكااون هنااا عنايااة فائقااة
باختيااار عن اوان الرتمجااة فهااذا املست اارق أ ااار إىل الفايااة الاايت يريااد الوهااول
( )1انظر  :الطري إىل مكة ،مراد هوفمان ،ص .165
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إليها من خالل العنوان أي :أنه أو د عند القار تصوراً عان القار ن الكارمي
قب اال أن ي اارع ل قراءت ااه ،ول ااذلد ف ااإن العن اااوين اجلذاب ااة لرتمج ااة أ ازاء م اان
مع اااين الق اار ن الك اارمي ت اادعو غ ااري املس االم إىل قراءهت ااا ،مث اال أن يكت ااب عل ااى
الفااالف :ساابيل النجاااة ،أو سري ا السااعادة ،أو سري ا اخلااالص ماان اآمااوم
والقلا ا ا  ،إىل غ ا ااري ذل ا ااد ا ااا يناس ا ااب ذز ا ااره م ا ااع مراع ا اااة مناس ا اابتها للف ا ااة
املستهدفة.

خامس ر ررا :االس ا ااتفادة م ا اان وس ا ااائل ا ع ا ااالم ل تقري ا ااب الق ا اار ن الك ا اارمي إىل
املا اادعوين ما اان غا ااري املسا االمني وتعلا اايمهم اللفا ااة العربيا ااة ،وما اان املؤسا ااف أن
النصارى قد استفادوا زثرياً من وساائل ا عاالم ل سابيل ن ار أبااسيلهم ول
ساابيل ريااف القاار ن ،وميكاان أن نتبااني ذلااد ماان خااالل مااا ذزااره (فريااد د.
إزااورود) وهااو أحااد املنص ارين حيااث يقااول :إن اللفااة ا ليزيااة مهمااة لكاال
عااريب يرغااب ل متابعااة تعليمااه أو يااود اآجاارة ،ولقااد زتبنااا إىل هي ااة ا ذاعااة
ال يطانية اليت لديها سلسلة تا ة مان بارامج تعلايم اللفاة ا ليزياة للنااسقني
بالعربية ،ولقاد منحتناا السلسالة وأذنات لناا بتقادميها عا إذاعتناا وقاد أ ريناا
بالفعاال تعااديالت علااى السلساالة اسااتمدمناها زطعاام ،ول اخلتااام زنااا نتو ااه
بالس اؤال عم ااا إذا ز ااان املس ااتمع يرغ ااب ل نس اامة م اان زت اااب حيت ااوي عل ااى
العربيااة وا ليزي ااة نبااا إىل ن ااب ،وعندئ ااذ نرساال ل ااه نساامة م اان ا ي اال
باللفة العربية وا ليزية(.)1
( )1انظر :التنصري ،خطة لفزو العامل ا سالمي ،ص . 575
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سادسررا :إ اراء البحااوث امليدانيااة والدراسااات الاايت تعااني علااى ن اار معاااين
الق ا ا اار ن الك ا ا اارمي وتص ا ا ااحي نظ ا ا اار غرياملس ا ا االمني ع ا ا اان ا س ا ا ااالم ،والوق ا ا ااوف
عل األسباب اليت ول دون ن ره.
س ررابعا :االس ااتفادة م اان املس االمني ل بل اادان غ ااري املس االمني ل ن اار الرتمج ااة
الصحيحة ملعاين القر ن الكرمي ،ومان املناساب تزوياد زال مبتعاث بنساخ مان
ترمجة معاين القر ن.
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الخاتمة
احلمااد هلل تعاااىل أوالً و خ اراً علااى مااا َما َّان بااه ماان إمتااام هااذا البحااث،
وأس ا له تعاااىل أن أزااون قااد وفقاات ل زتابتااه ،وأسااتففره ماان الزلاال واخلط ا ،
وأذزر هنا ماظهر يل من نتائج خالل هذا البحث أمجلها فيما يلي:
 -1إن من أولويات الدعوة وأهوآا الادعوة باالقر ن الكارمي فهاو
اآادي لليت هي أقوم وهو سبيل النجاة للدعاة واملدعوين.
 -2إن إيصااال الاادعوة إىل املاادعوين يتطلااب التبيااني وا يضاااح
لكل ما ي كل على املدعو وهاو مان متاام التبلياغ الاذي أمار
اهلل با ااه املرس االني ،وال اادعاة ها اام ال ااذين حيملا ااون ذل ااد بعا ااد
األنبياء إذ هم ورثتهم.
 -3أمهيااة السااعي إىل توحيااد اجلهااود وتضااافرها ل ترمجااة معاااين
القر ن الكرمي ترمجة هحيحة.
 -1أمهية السعي إىل ترمجة أ زاء معينة مان معااين القار ن الكارمي
تناسب أحوال وثقافة املدعوين.
 -5إن موا هة اجلهود اليت يبذآا أعداء ا سالم لصارف الناا
عن القر ن الكرمي تتطلاب هاوداً مان الادعاة يضااح ماقاد
ي كل علاى املادعوين مان ترمجاة معااين القار ن الكارمي وإ الاة
ال به اليت ينسبها األعداء إليه.
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إن السعي إىل ن ار اللفاة العربياة مان أهام املهماات وأو اب
الوا ب ا ا ااات .وه ا ا ااب عل ا ا ااى املس ا ا االمني أن ي ا ا ااوفروا الوس ا ا ااائل
واألسباب اليت تعني على ذلاد ،إذ فياه حفاظ ديانهم الاذي
به حياهتم وسعادهتم ل الدنيا واآلخرة.
و خر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وهلى اهلل وسلم
على نبينا حممد وعلى له وهحبه أمجعني.

39

المراجع



















القر ن الكرمي .
مناات ب اربكم ف ااامسعون ،إميلااي برامل اات ،دار الفك اار ،ب ااريوت،3 ،
 1113ها .
إ ااا ات و ارة ال ااؤون ا سااالمية واألوقاااف والاادعوة وا ر اااد للعااام
املايل 1119 /1115ها  1121ها .
أها ا اال الذما ا ااة ل احلضا ا ااارة ا سا ا ااالمية ،حسا ا اان املما ا ااي ،دار الفا ا اارب
ا سالمي ،بريوت1995 ،1 ،م.
ترمج ااات مع اااين الق اار ن الك اارمي وتط ااور فهم ااه عن ااد الف اارب ،عبا اد اهلل
عبا الندوي ،رابطة العامل ا سالمي ،مكة1117،ها.
التفسري واملفسرون ،حممد حسني الذهيب ،دار الكتب احلديثة،
القاهرة1396 ،2 ،ها .
تفس ااري الق اار ن احلكا اايم ( ،املن ااار) ،حمم ااد ر ا اايد رض ااا ،دار املعرفا ااة،
بريوت ،2 ،بدون تاريخ.
التنصااري خطااة لفاازو العااامل ا سااالمي ،الرتمجاة الكاملااة ألعمااال املاؤمتر
التب ريي بوالية زلورادو 1975م.
اجلواب الصحي ملن بدل دين املسي  ،ابن تيمية ،مطابع اجملد،
بدون تاريخ.
ح اوارات م ااع أوروبيااني غ ااري مس االمني ،عبااد اهلل األه اادل ،دار القل اام،
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دم 1111 ،1 ،ها
دالئ اال النب ااوة ،البيهق ااي ،دار الكت ااب العلمي ااة ،قيا ا  :عب ااد املعط ااي
قلعجي ،بريوت1،1115 ،ها
دع ا ا ااوة غ ا ا ااري املس ا ا االمني إل ا س ا ا ااالم ،عب ا ا ااد اهلل اللحي ا ا اادان ،مط ا ا ااابع
احلميضي ،الرياض1121 ،1 ،ها
رحلا ااة إىل مكا ااة ،م ا اراد هوفما ااان ،مكتبا ااة العبيكا ااان ،الريا اااض،1 ،
1121ها .
السرية النبوية ،ابن ه ام ،قي :مصطفى السقا و خرين ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت1115 ،1 ،ها .
رح هحي مسلم ،ا مام الناووي ،مكتباة املعاارف ،الريااض،1 ،
1117ها
اارح العقي اادة الطحاوي ااة ،اب اان أيب الع ااز ،مؤسس ااة الرس ااالة ،ب ااريوت،
1113 ،2ها .
ا اارح العقيا اادة الواسا ااطية ،ابا اان عثيما ااني ،دار الثريا ااا ،الريا اااض،2 ،
1117ها.
ها ااحي البما اااري ،ا ما ااام البما اااري ،دار السا ااالم ،الريا اااض،1 ،
1117ها
هحي مسلم ،ا مام مسلم ،دار ابن حزم ،بريوت،1 ،
1116ها.
سري اخلدمة اال تماعية مع معتنقي ا سالم حديثاً ،ر اد عبد
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اللطيف ،امعة ا مام حممد بن سعود ا سالمية ،الرياض،
1115ها .
فت اااوى اللجن ااة الدائم ااة للبح ااوث العلمي ااة وا فت اااء ،اململك ااة العربي ااة
الس ااعودية ،مج ااع وترتي ااب :أمح ااد ال اادويا ،دار العاه اامة ،الري اااض،
1111 ،1ها .
الكت ا اااب ا حص ا ااائي الراب ا ااع ،للع ا ااام امل ا ااايل 1119 /1115ه ا ا ا و ارة
ال ؤون ا سالمية واألوقاف والدعوة وا ر اد  1121ها .
زيااف وملاااذا اعتنق اوا ا سااالم ،حممااد احلساان ،إب اراهيم املعتااا  ،مكتبااة
اخلرهي ،الرياض1119 ،1 ،ها .
ال إز ا اراه ل الا اادين ،حمما ااد الطويا اال ،جمما ااوع لقا اااءات ما ااع مسا االمني
دد ،دار سوي  ،الرياض1111 ،1 ،ها.
لسان العرب ،ابن منظور ،دار ،هادر ،بريوت ،بدون تاريخ .
ملاااذا أساالمنا ،جممااوع مقاااالت ،سبااع ون اار الرئاسااة العامااة للبحااوث
العلمية وا فتاء ،الرياض 1111ها .
جممااوع فتاااوى ومقاااالت متنوعااة ،عبااد العزيااز باان بااا  ،مجااع :حممااد
ال ويعر ،مكتبة املعارف ،الرياض1115 ،1 ،ها.
مساالمو أهاال الكتاااب وأثاارهم ل الاادفاع عاان القضااايا القر نيااة ،حممااد
السحيم ،دار الفرقان ،الرياض1117 ،1 ،ها.
اململك ااة العربي ااة الس ااعودية ومه ااوم األقلي ااات املس االمة ل الع ااامل ،عب ااد
ا سن الداود ،اآي ة العربية للكتاب ،الرياض1113 ،ها .
42













مناه اال العرف ااان ل عل ااوم الق اار ن ،حمم ااد عب ااد العظ اايم الزرق اااين ،دار
الفكر ،بدون تاريخ.
هااؤالء أساالموا ،حممااد علااي حساان ،دار املطبوعااات احلديثااة ،اادة،
بدون تاريخ.
الرسائل اجلامعية:
الاادعوة إىل اهلل بااني املساالمني اجلاادد ل مدينااة الرياااض ،حممااد ق ارا
الاادعجاين ،رسااالة ما سااتري "غااري من ااورة" ،زليااة الاادعوة وا عااالم،
امعة ا مام حممد بن سعود ا سالمية1119 ،ها .
دع ااوة غ ااري املس االمني إىل ا سا ااالم ل مدين ااة الريا اااض ،عبا ااد اهلل ب اان
إب ا اراهيم اللحيا اادان ،رسا ااالة دزتا ااوراه "غا ااري من ا ااورة " ،زليا ااة الا اادعوة
وا ع ا ااالم ،امع ا ااة ا م ا ااام حمم ا ااد ب ا اان س ا ااعود ا س ا ااالمية ،الري ا اااض،
1117ها .
الدوريات:
ريدة الرياض ،العدد .12151
جملة الدعوة العدد . 1799
جملة الفيصل العدد .239
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