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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 المقدمة:

إن احلمد هلل حنمده، ونستعينه،ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهلل من 
فسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال شرور أن

هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده 
َها ورسوله يُّ

َ
أ ِينَ ٱ َيَٰٓ َ ٱ تذُقوا  ٱ َءاَمُنوا   َّلذ  إِلذ  َتُموُتنذ  َوَل  ۦُتَقاتِهِ  َحقذ  ّللذ

نُتم
َ
ۡسلُِمونَ  َوأ    . [201آل عمران:) ١٠٢ مُّ
َها يُّ

َ
أ ِيٱ َربذُكمُ  تذُقوا  ٱ نلذاُس ٱ َيَٰٓ ِن َخلََقُكم َّلذ  َوَِٰحَدة   نذۡفس   م 
َ ٱ تذُقوا  ٱوَ  َونَِساٗٓء   َكثرِٗيا رَِجاٗل  ِمۡنُهَما َوبَثذ  َزوَۡجَها ِمۡنَها وََخلَقَ  ِيٱ ّللذ  َّلذ

رَۡحاَم  ٱوَ  ۦبِهِ  تََسآَءلُونَ 
َ
َ ٱ إِنذ  ۡۡل   .[2] النساء: ١ َرقِيٗبا َعلَۡيُكمۡ  ََكنَ  ّللذ

َها يُّ
َ
أ ِينَ ٱ َيَٰٓ َ ٱ تذُقوا  ٱ َءاَمُنوا   َّلذ  يُۡصلِحۡ  ٧٠ َسِديٗدا قَۡوٗل  َوقُولُوا   ّللذ
ۡعَمَٰلَُكمۡ  لَُكمۡ 

َ
َ ٱ يُِطعِ  َوَمن ُذنُوَبُكۡم   لَُكمۡ  َوَيۡغفِرۡ  أ  ۥَورَُسوَلُ  ّللذ
 .(2)[0002] األحزاب:           ٧١ يًماَعظِ  فَۡوًزا فَازَ  َفَقدۡ 

 أما بعد: فيمكن إمجال عناصر املقدمة فيما يلي :
 أهمية الموضوع وأسباب الدراسة:-أ

ال ريبببن أن بتببباب اهلل دعبببا  خلبببد دضبببمن امبببه ببببل امبببه ملبببن يببب من ببببه 
ويطبقه يف حياده، وهذا لن يتأدى ويكمل إال ملن يعرف لغة القرآن الكبر،، ومبن 

                                                           

بتاب النكاح، باب: مبا   3/404هذه خطبة احلاجة، اليت يفتتح هبا بل أمر ذي بال. وخلد أخرجها الرتمذي يف سننه  (2)
 ( .  2201جاء يف خطبة النكاح، وخلال صحيح ) رخلم:
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 عرف معاين بتاب اهلل دعا ، ودالالت آياده وهداياهتا.مث يت
واملسبببلم البببذي يبببتكلم باللغبببة العربيبببة، لغبببة القبببرآن الكبببر،، ليسببب  لديببببه 
مشبببكلة  مبببد اهلل دعبببا ، وإ بببا اسشبببكال لبببدف املسبببلم البببذي ال يعبببرف اللغبببة 
العربيببة، أو لببدف ملببه املسببلمي الببذين يببدعون إ  اسسببالر ويريببدون التعببرف إ  

 الكر،. ا يدعون إليه، وخباصة القرآن م
ومن هنا دربز أمهية املوضوع، واألسباب الداعية لتناوله، وال سيما يف هذا 
العصر الذي دقارب  فيه اجملتمعات البشرية، ودعددت وسبالل االدصبال العامليبة، 

بل لغة فرض نفسها على حسباب  وأصبح  اللغات دنتقل بي الناس، وحتاول
 األخرف.

يف  - مبببد اهلل دعبببا  -  ذلبببك ادسببباع نشبببر البببدعو  اسسبببالميةأضببب  إ
العصبببر احلاضبببر يف أحنببباء املعمبببور ، ووصبببورا إ  عتمعبببات بشبببرية متعبببدد  ذات 
لغبات متعببدد  ببذلك، وبببل أصبحاب لغببة يريبدون التعببرف علبى اسسببالر وعلببى  
 بتبباب اسسببالر: القببرآن الكببر،. والشببك أن للمملكببة العربيببة السببعودية جهببوداً 
طيبة مباربة يف عال درمجة معاين القبرآن الكبر، تلتلب  اللغبات العامليبة املعروفبة 
اليور، وطبعها ودقريبها لكل من حيتاج إليها، ودأسيساً على بل ما سبق اردأيب  

 الكتابة حول هذا املوضوع الدعوي التطبيقي ارار.
 ب ـ حدود البحث ومجاالته:

عبببال التنوبببه والتوصبببي  ملفببباهيم للبحبببد حبببدوده البببيت يلتبببزر هببببا: وهبببي 
ببك يف ذلببك، وبببذا بيببان ا هببود التطبيقيببة  الرتمجببة ملعبباين القببرآن الكببر، دون التوس،
العمليببة البببيت خلامببب  هببببا اململكبببة العربيبببة السبببعودية يف عبببال درمجبببة معببباين القبببرآن 

 الكر،، وذلك بصور  مربز  وخمتصر .
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 ج ـ تساؤالت البحث:
 عن التساؤالت الكربف التالية: يهدف البحد إ  اسجابة

ب ما مفهور الدعو  إ  اهلل يف اللغة واالصطالح؟ وما فضلها؟ وما مبدف احلاجبة 
 إليها؟

 ب ما أمهية العناية بالقرآن الكر، يف عال الدعو  دراسة ودطبيقاً؟
 ب ما مفهور درمجة معاين القرآن الكر، يف اللغة واالصطالح؟

 القرآن الكر،؟ب ما أنواع درمجات معاين 
 ب ما حكم درمجة معاين القرآن الكر، احلرفية والتفسهية؟ 

 ب ما ضوابط وشروط درمجة معاين بتاب اهلل دعا ؟
 ب ما األهداف املقصود  من وراء درمجة معاين القرآن الكر،؟

 ب ما أمهية درمجة معاين بتاب اهلل دعا  يف دعو  مله املسلمي لإلسالر؟
 ل الرتمجة ملعاين القرآن الكر، وإيصارا للناس؟ب ما وسالل نق

ببب هببل للمملكببة العربيببة السببعودية جهببود يف عببال درمجببة معبباين بتبباب اهلل دعببا ؟ 
 وما اسدارات واملرابز اليت دقور ودعىن هبذا؟

 د ـ منهج البحث، والخطوات البحثية المتبعة:
ت اسبببتلدر الباحبببد مبببنهل البحبببد الوصبببفي لبيبببان مفببباهيم ومفبببردا

البحببببد العلميببببة، وبببببذا مببببنهل البحببببد التحليلببببي  لللببببروج بفوالببببد علميببببة 
 يلي:ب فيما دتللص واليت البحثية ارامة امطوات الباحد ادبك بما ،(2)حمدد 

                                                           

 لالستزاد  حول مفاهيم مناهل البحد العلمي وأمهيتها انور: (2)
 1/202ومبا بعبدها. البحبد العلمبي، د. عببد العزيبز الربيعبة  112د ببدر  أصول البحد العلمي ومناهجه، د. أمح

 وما بعدها.   101وما بعدها. البحد العلمي، د. ذوخلان عبيدات، وآخرين   
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 ب عزو اآليات القرآنية إ  موضعها من املصح  الشري . 2
 ب ختريل األحاديد، وإيراد حكم العلماء عليها. 1
 وضوعات البحثية.ب التأصيل العلمي للم 3
 ب دوثيق املعلومات العلمية بإرجاعها إ  مصادرها. 4
 ب املو  إ  نتالل وفوالد حمدد  يف البحد. 1

 ـ خطة البحث :  ه
 املبحد األول: الدعو  إ  اهلل: مفهومها، وفضلها، واحلاجة إليها.

 املبحد الثاين: أمهية العناية بالقرآن الكر، يف عال الدعو .
 الثالد: مفهور درمجة معاين القرآن الكر،. املبحد

 املبحد الرابك: أنواع درمجات معاين القرآن الكر،.
 املبحد امامس: حكم درمجة القرآن الكر،.

 املبحد السادس: ضوابط درمجة معاين القرآن الكر، وشروطها.
 املبحد السابك: أهداف درمجة معاين القرآن الكر،.

 إ  املسببببلمي ملببببه دعببببو  يف الكببببر، القببببرآن معبببباين درمجببببة أمهيببببة املبحببببد الثببببامن:

 اسسالر.
 املبحد التاسك: وسالل نقل درمجة معاين القرآن الكر، ونشرها بي الناس.

املبحد العاشر: بيان ألببرز ا هبود العمليبة التطبيقيبة للمملكبة العربيبة السبعودية 
 يف عال درمجات معاين القرآن الكر،.

 خالصة البحد ودوصياده. الفهارس.امامتة: وفيها 
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المبحث األول: الدعوة إلى الله: مفهومها، وفضلها، 
 وحاجة الناس إليها

 
 أواًل: مفهوم الدعوة لغة:

للدعو  يف اللغة العربية عد  مفباهيم، وككبن أن لمبل دعريفهبا لغبة بأ با: 
  .(2)إمالة الشيء إليك بكالر وحنوه

 ثانيا: مفهوم الدعوة اصطالحًا:
عر،فببب  البببدعو  اصبببطالحاً بعبببد،  دعببباري  متنوعبببة
ولعبببل، أرجبببح دلبببك  ،(1)

التعاري : هو دعري  شيخ اسسالر ابن ديمية ب رمحه اهلل ب حيد يقول: "البدعو  
علببببيهم الصببببال  -إ  اهلل هببببي الببببدعو  إ  اسكببببان بببببه، وتببببا جبببباءت بببببه رسببببله 

وذلبببك يتضبببمن بتصبببديقهم فيمبببا أخبببربوا ببببه، وطببباعتهم فيمبببا أمبببروا،  -والسبببالر
الببببدعو  إ  الشببببهاددي، وإخلببببار الصببببال ، وإيتبببباء الزبببببا ، وصببببور رمضببببان، وحببببل 
البي ، والدعو  إ  اسكان باهلل، وماللكته، وبتبه، ورسبله، والبعبد بعبد املبوت، 

فهببذا  (3) واسكببان بالقببدر خببهه وشببره، والببدعو  إ  أن يعبببد العبببد ربببه بأنببه يببراه"
 هامة، ككن ذبرها باختصار وهي: التعري  خلد دضمن عد  أمور 

 أ ب اسكان باهلل دعا ، ودوحيده، وعدر اسشراك به سبحانه.
 ب ب الدعو  إ  أربان اسكان الستة.

                                                           

. ولسببببان العببببرب البببببن منوببببور 6/1330. والصببببحاح للجببببوهري 1/102انوببببر: معجببببم مقبببباييس اللغببببة البببببن فببببارس (2)
2/286. 
 .20-21عاري  يف: منهل الدعو  إ  اهلل، للدبتور/ عبد الرحيم املغذوي   انور مجلة من دلك الت ( 1)
 .21/210عموع فتاوف شيخ اسسالر ابن ديمية  (3)
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 ج ب الدعو  إ  أربان اسسالر اممسة.
 د ب الدعو  إ  اسحسان.

الدين،  ب بيان أمهية الدعو  إ  أربان اسكان واسسالر واسحسان، وأ ا أصول  ه
 وأسسه العويمة.

و ب التنبيبه علبى أمهيبة الببدء بالبدعو  إ  أصبول البدين، مث التبدرج يف البدعو  إ  
 األهم فاملهم. 

 ثالثا: فضل الدعوة إلى اهلل تعالى:
رفيعة  وذلك  للدعو  إ  اهلل فضل عويم، وخه عميم، ومنزلة عالية

ِ  ٱ َدۡعَوةُ  ۥَلُ  لتعلقها باهلل دعا  ملايًة ومطلباً. خلال دعا :  [24] الرعد:ۡۡلَق 

ِ  َرب َِك  َسبِيلِ  إَِلَٰ  ۡدعُ ٱ وبذا ألمر اهلل دعا  هبا:  لَۡموِۡعَظةِ ٱوَ  ۡۡلِۡكَمةِٱب
ِ  َوَجَِٰدلُۡهم ۡۡلََسَنةِ  ٱ ۡحَسُن   ِهَ  لذِت ٱب

َ
وبذا لدعوده دعا   [211] النحل:أ

ُ ٱوَ  للناس:  ِصَرَٰط   إَِلَٰ  يََشآءُ  َمن َوَيۡهِدي َلَٰمِ لسذ ٱ َدارِ  إَِلَٰ  يَۡدُعٓوا   ّللذ
ۡسَتقِيم   وبذا لقيار األنبياء والرسل عليهم الصال  والسالر  [11] يونس: ٢٥ مُّ

 بالدعو  إ  اهلل وداللة الناس على التوحيد وامه واردف والرشد، خلال دعا :

 ٓ رَۡسۡلَنََٰك  إِنذا
َ
ِ  أ ِنۡ  ِإَون َونَِذيٗرا   بَِشرٗيا ۡۡلَق ِ ٱب ة   م  مذ

ُ
 نَِذير   فِيَها َخَل  إِلذ  أ

٢٤:وبان  املهمة العومى اليت أرسل اهلل دعا  هبا نبيه ورسوله  [14] فاطر
 هي الدعو  إ  دينه والبشار  والنذار  وإنار  الطريق للناس.             حممداً 

َها خلال دعا : يُّ
َ
أ ٓ  نلذِبُّ ٱ َيَٰٓ رَۡسۡلَنََٰك  إِنذا

َ
ا ٗداَشَٰهِ  أ ٗ ِ  َونَِذيٗرا َوُمبَّش 

ِ ٱ إَِل  َوَداِعًيا ٤٥ اٗجا ۦبِإِۡذنِهِ  ّللذ نرِٗيا َوِِسَ  .[46-41] األحزاب:٤٦ مُّ
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 يقول اسمار ابن جرير الطربي يف دفسهه لآلية الكركة:
ٓ  يبا حممبد:   "يقول دعا  ذببره لنبيبه حممبد رَۡسۡلَنََٰك  إِنذا

َ
ِهٗدا أ  َشَٰ

ااا  هم مببا أرسببلناك بببه مببن الرسببالة،علببى أمتببك بإبالملببك إيببا ٗ ِ أي  َوُمبَّش 
 َونَاِذيٗرا ومبشرهم با نة إن صدخلوك وعملبوا تبا جئبتهم ببه مبن عنبد رببك

من النار أن يدخلوها فيعذبوا هبا إن هم بذبوك، وخالفوا ما جئتهم به مبن عنبد 
ِ ٱ إَِل  َوَداِعًيا اهلل. وخلولبه: ، وإفبراد األلوهبة يقبول: وداعيباً إ  دوحيبد اهلل ّللذ

 لبببه، وإخبببال  الطاعبببة لوجهبببه دون ببببل مبببن سبببواه مبببن اآلربببة واألوثبببان. وخلولبببه:
 ِۦبِإِۡذنِه يقول: بأمره إياك بذلك اٗجا نرِٗيا َوِِسَ يقول: وضياًء ملقبه  مُّ

 . (2)يستضيء بالنور الذي أديتهم به من عند اهلل عباُده"
لدعو  على ملهها من سالر ويقول دعا  مشيدًا بالدعا ، ومبينًا فضل ا

ۡحَسنُ  َوَمنۡ  األعمال:
َ
ن قَۡوٗل  أ ِمذ ِ ٱ إَِل  َدَعٓ  م   َوقَاَل  َصَٰلِٗحا وََعِمَل  ّللذ

 .[33] فصل :٣٣ لُۡمۡسلِِميَ ٱ ِمنَ  إِنذِن 
 يقول احلافظ ابن بثه ب رمحه اهلل ب يف دفسه هذه اآلية الكركة:

ۡحَسنُ  َوَمنۡ  "يقبول عبز وجبل:
َ
ان ٗل قَوۡ  أ ِمذ ِ ٱ إَِل  َدَعٓ  م  أي:    ّللذ

أي: وهبو يف نفسبه مهتبد  لُۡمۡسلِِميٱ ِمنَ  إِنذِن  َوقَاَل  دعبا عبباد اهلل إليبه،
تا يقوله، فنفعه لنفسه ولغهه الزر ومتعد، وليس هو من الذين يأمرون باملعروف 

شر، ويدعو املق وال يأدونه، وينهون عن املنكر ويأدونه، بل يأمتر بامه ويرتك ال
إ  امببالق دبببارك ودعببا ، وهببذه عامببة يف بببل مببن دعببا إ  خببه وهببو يف نفسببه 

                                                           

 .20/300دفسه ابن جرير الطربي ( 2)
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 .(2) مهتد"
 وخلال احلسن البصري ب رمحه اهلل ب عند دالوده رذه اآلية الكركة:

"هببببذا حبيببببن اهلل، هببببذا وو اهلل، هببببذا صببببفو  اهلل، هببببذا خببببه  اهلل، هببببذا 
يف دعوده، ودعا الناس إ  ما أجباب اهلل أحن أهل األرض إ  اهلل، أجاب اهلل 

فيبببه مبببن دعودبببه وعمبببل صببباحلاً يف إجابتبببه وخلبببال إنببب  مبببن املسبببلمي هبببذا خليفبببة 
 .(3)" (1)اهلل

وخلبال الفضبيل ببن عيباض ب رمحبه اهلل ب: "عبا  عامبل معلبم يبدعى بببهاً يف 
 وخلببال اسمببار ابببن خلببيم ا وزيببة ب رمحببه اهلل ب عببن الببدعا . (4) ملكببوت السببموات"

الببببذين يببببدعون النبببباس إ  عببببباد  اهلل ودوحيببببده وااللتببببزار بشببببرعه: "وهبببب الء هببببم 
وي بببببد النبببب   (1)خببببوا  خلببببق اهلل، وأفضببببلهم عنببببد اهلل منزلببببة، وأعالهببببم خلببببدراً"

فضببل الببدعو ، وعوببيم خلببدرها، ورفعببة منزلببة مببن ينتسببن إليهببا يف   املصببطفى 
ملببا   لعلببيخلببال    أن رسببول اهلل  احلببديد الببذي يرويببه سببهل بببن سببعد

حببت دنبزل بسبباحتهم، مث ادعهببم  (0)انفبذ علببى رسبلك":(6)أعطباه الرايببة يبور خيببرب
                                                           

 .4/202دفسه ابن بثه ( 2)
اهلل  ألن اهلل دعبا  هبو البذي  عبد  أخلبوال للعلمباء، يبرتجح منهبا عبدر جبواز خلولبك خليفبة "خليفة اهلل"خلل : ويف خلوله: ( 1)

. ومنهاج السنة النبوية لإلمار ابن 46-31/43خيل  الناس وال خيلفه أحد. )انور: عموع فتاوف شيخ اسسالر ابن ديمية 
 (.213-2/212. وانور بذلك مفتاح دار السعاد  لإلمار ابن خليم ا وزية 4/24ديمية 

 .4/202دفسه ابن بثه ( 3)
 (.1681بتاب العلم باب ما جاء يف فضل الفقه على العباد  )رخلم   1/10 سنن الرتمذي( 4)
 .3/20زاد املعاد يف هدي خه العباد لإلمار ابن القيم ( 1)
يببببببور خيببببببرب: أي يببببببور ملببببببزو  خيببببببرب يف السببببببنة السببببببابعة مببببببن ارجببببببر . )انوببببببر حببببببول دلببببببك الغببببببزو  بتبببببباب: املغببببببازي ( 6)

 (.1/633للواخلدي
 (.0/408هينتك. )انور فتح الباري البن حجر أي: امض على  "على رسلك"(0)
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إ  اسسببالر، وأخببربهم تببا هببن علببيهم مببن حببق اهلل فيببه، فببواهلل ألن يهببدي اهلل 
 . (2)بك رجاًل واحداً خه لك من أن يكون لك محر النعم"

ويف هبذا احلبديد يقبول اسمبار النبووي ب رمحبه اهلل ب يف شبرحه للحبديد: "
  . (1) بيان فضيلة العلم، والدعاء إ  اردف، وسن السنن احلسنة"

وخلبال اسمببار ابببن خلببيم ا وزيببة يف دعليقببه علببى مببدار احلببديد: "إذا اهتببدف 
رجل واحد بالعا  بان ذلك خهاً له من محر النعم، وهبي خيارهبا وأشبرفها عنبد 

 .(3) من الناس؟"أهلها، فما الون تن يهتدي به بل يور طوال  
ومن عموع ذلك بل،ه يتضح فضل الدَّعو  إ  اهلل دعا ، وخهها وبربتها، 
وأن فضبببلها متعبببد، للبببدنيا واآلخبببر ، وهبببو فضبببل واسبببك بببببه  ألنبببه مبببن عنبببد اهلل 

 دعا . 
 رابعًا: حاجة الناس إلى الدعوة:

ه، النببباس حمتببباجون دالمببباً وأببببداً ملبببن يبببدعوهم إ  اهلل دعبببا ، ويبببذبرهم بببب
ويبببي رببم مببا هببن علببيهم مببن القيببار وااللتببزار بببه، وذلببك الفتقببارهم إ  إرهببم 

 وخالقهم وبارلهم سبحانه يف بل أمورهم وش و م.
َها۞خلال دبعبا  يُّ

َ
أ نُتمُ  نلذاُس ٱ َيَٰٓ

َ
ِه ٱ إَِل  ۡلُفَقَرآءُ ٱ أ ُ ٱوَ  ّللذ  ُهوَ  ّللذ

 .[21فاطر: ] ١٥ ۡۡلَِميدُ ٱ ۡلَغِنُّ ٱ

 ابن سعدي يف دفسهه لآلية الكركة:يقول الشيخ 

                                                           

 (.21/208هي: اسبل احلمر، وهي أنفس أموال العرب. )انور شرح النووي على صحيح مسلم  "محر النعم"(2)
 .21/208شرح النووي على صحيح مسلم ( 1)
 .2/61مفتاح دار السعاد  لإلمار ابن القيم ( 3)
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"خياطببن دعببا  مجيببك النبباس، وخيببربهم  ببارم ووصببفهم، وأ ببم فقببراء إ  اهلل مببن 
مجيببببك الوجبببببوه: فقبببببراء يف إهببببادهم، فلبببببوال إهببببباده إيبببباهم   يوجبببببدوا، فقبببببراء يف 
إعببدادهم بببالقوف واألعضبباء وا ببوارح، الببيت لببوال إعببداده إيبباهم هبببا ملببا اسببتعدوا 

ببان، فقبراء يف إمببدادهم بباألخلوات واألرزان والبنعم الوباهر  والباطنببة،   ألي عمبل
فلوال فضله وإحسانه وديسهه األمور ملا حصل رم من الرزن والنعم شيء، فقراء 
يف صبببرف البببنقم عبببنهم، ودفبببك املكببباره، وإزالبببة الكبببروب والشبببدالد، فلبببوال دفعبببه 

لببيهم املكبباره والشببدالد، عبنهم، ودفرهببه لكرببباهتم، وإزالتببه لعسببرهم، السببتمرت ع
فقبببراء إليبببه يف دبببربيتهم ببببأنواع الرتبيبببة وأجنببباس التبببدبه، فقبببراء إليبببه يف دبببأرهم لبببه، 
وحبببهم لببه، ودعبببدهم وإخببال  العببباد  لببه دعببا ، فلببو  يببوفقهم لببذلك رلكببوا، 
وفسبببدت أرواحهبببم وخللبببوهبم وأحبببوارم، فقبببراء إليبببه يف دعلبببيمهم مبببا ال يعلمبببون، 

 (2)فلببوال دعليمببه   يتعلمببوا، ولببوال دوفيقببه   يصببلحوا"  وعملهببم تببا يصببلحهم،
ومن أجل هذه احلاجة املاس،ة إ  اردف، أرسل اهلل دعا  الرسل، وأنزل الكتن، 

 وأمرهم بالدعو  إليه سبحانه لتقور بذلك احلجة ودنتفي ا هالة.
ِينَ  رُُّسٗل  خلال دعا : ِ بَّش  ِ  يَُكونَ  ِِلَلذ  َوُمنِذرِينَ  مُّ  ََعَ  لنذاِس ل

ِ ٱ ُۢة ّللذ ُ ٱ َوََكنَ  لرُُّسِل  ٱ َبۡعدَ  ُحجذ  .[261] النساء:١٦٥ َحِكيٗما َعزِيًزا ّللذ
 يقول القامسي ب رمحه اهلل ب يف دفسهه لآلية الكركة:

"  رُُّسٗل : ًأي بل ه الء النبيي أرسلناهم رسال  َِين ِ بَّش  با نة ملن  مُّ
 لِلنذاِس  يَُكونَ   لكيال ِِلَلذ  ر ملن بفرمن النا َوُمنِذرِينَ  آمن

                                                           

 .608دفسه ابن سعدي  ( 2)
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ِ ٱ ََعَ  ُۢة ّللذ يور القيامة، أي: معذر  يعتذرون هبا خلاللي: لوال أرسل   ُحجذ
إلينا رسواًل فيبي لنا شرالعك، ويعلمنا ما   نكن نعلم، من أحكامك  لقصور 

إدراك  القو  البشرية عن إدراك جزلي،ات املصاحل، وعجز أبثر الناس عن 
وإ ا مسي  حجة مك استحالة أن يكون ألحد عليه سبحانه حجة … بلياهتا

يف فعل من أفعاله، بل له أن يفعل ما يشاء بما يشاء للتنبيه على أن املعذر  يف 
لعباده، تنزلة احلجة القاطعة اليت ال مرد  القبول عنده دعا  تقتضى برمه ورمحته

ي: بعد إرسال الرسل، وإنزال الكتن، متعلقة أ لرُُّسِل  ٱ َبۡعدَ  وخلوله:… را
ُۢة بب أو تحذوف وخلك صفة را، وفيه دليل على أن اهلل دعا  ال ، ُحجذ

بِيَ  ُكنذا َوَما يعذب املق خلبل بعثة الرسل، بما خلال دعا : ِ َٰ  ُمَعذ   َحتذ
ُ ٱ َوََكنَ  ويف خلوله: [21] اسسراء: ١٥ رَُسوٗل  َنۡبَعَث  يع  يف  ًزاَعزِي ّللذ

يف بعد الرسل لإلنذار" إ   َحِكيٗما انتقامه ممن خال  أمره وعصى رسله
: "وأشارت اآلية إ  بيان حاجة البشر إ  إرسال الرسل، -رمحه اهلل-أن يقول 

واحلقيقة أن حاجة الناس إ  اهلل دعا  دربز  (2) وإ  وظيفتهم عليهم السالر"
لذي يتص  به اسنسان، ويعد مالزمًا له يف  أيضًا من خالل الضع  البشري ا

بل زمان ومكان، فهذا الضع  يقصر به عن  إدراك ما يصلحه ويعلي من 
شأنه ويرفك من مكانته، بل على العكس خلد يردكس به إ  مهاوي الردف، 
وككن لنا أن نستبي هذا األمر بكل وضوح عندما أعرض فئات من الناس ب 

ديثًا عن منهل اهلل دعا  وشريعته الغراء، وبم هو م   ألسباب بثه  ب خلدكًا وح

                                                           

 .  400-3/462مسي دفسه القا( 2)
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ما وصل  إليه اسنسانية احلالر  اليور والباحثة عمن ينقذها ويرشدها ويأخذ 
 بأيديها إ  بر األمان.

نَسَٰنُ ٱ وَُخلِقَ  خلال دعا :  .[18] النساء: ٢٨ َضعِيٗفا ۡۡلِ
 يقول الشيخ ابن عاشور يف دفسهه لآلية الكركة:

يبببه إظهبببار ملزيَّبببة هبببذا البببدين، وأنبببه أليبببق األديبببان بالنببباس يف ببببل زمبببان "ف
 .(2)ومكان، ولذلك فما مضى من األديان بان مراعًى فيه حال دون حال"

وخالصبببة القبببول: أن حاجبببة النببباس إ  البببدعو  بببببه  ومتنو،عبببة، سبببواء يف 
أو التنبيبه العقيد  والتوحيد، أو الشريعة واألحكار، أو األخالن والفضالل،  بيان

علببى التمس،ببك باسسببالر واحلببذر مببن دربببه، أو التهبباون فيببه، أو اسببتبدال عقالببد 
 وديارات فكرية أخرف به. 

                                                           

 .1/11دفسه التحرير والتنوير البن عاشور ( 2)
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المبحث الثاني: أهمية العناية بالقرآن الكريم في 
 مجال الدعوة إلى الله

 
القرآن الكر، بالر اهلل دعا ، وصراطه املستقيم، وحبلبه املتبي، البذي مبن 

 ورشد يف حياده، ومن حاد عنه فقد خسر وهلك. متسك به هدي
   واهلل دببببارك ودعبببا  خلبببد أنبببزل هبببذا الكتببباب الكبببر، علبببى نبيبببه حممبببد

 سخراج الناس من ظلمات الشرك والوثنية إ  نور التوحيد واحلنيفية.
نَزۡلَنَٰهُ  كَِتَٰب   الٓر   خلال دعا :

َ
 ِمنَ  نلذاَس ٱ ِِلُۡخرِجَ  إََِلَۡك  أ

لَُمَٰتِ ٱ  ۡۡلَِميدِ ٱ ۡلَعزِيزِ ٱ ِصَرَٰطِ  إَِلَٰ  َرب ِِهمۡ  بِإِۡذنِ  نلُّورِ ٱ َل إِ  لظُّ
١:[2]إبراهيم. 

 يقول احلافظ ابن بثه ب رمحه اهلل ب يف دفسهه رذه اآلية الكركة:
"   نَزۡلَنَٰاهُ  كَِتَٰب

َ
أي: هبذا بتباب أنزلنباه إليبك يبا حممبد،  إََِلۡاَك  أ

نزلببه اهلل مببن السببماء علببى أشببرف وهببو القببرآن العوببيم الببذي هببو أشببرف بتبباب أ
 نلذاَس ٱ ِِلُۡخرِجَ  رسول بعثه اهلل يف األرض إ  مجيك أهلها عرهبم وعجمبهبم،

لَُمَٰااتِ ٱ ِماانَ  أي: إ با بعثنباك يببا حممبد هبببذا الكتباب لتلببرج  نلُّااورِ ٱ إَِل  لظُّ
ي: أ َرب ِِهامۡ  بِإِۡذنِ  الناس مما هم فيه من الضالل والغي إ  اربدف والبرشببد

 إَِلَٰ  هو ارادي ملن خلدر له ارداية على يدي رسوله املبعوث عن أمره يهديهببم
أي: العزيز الذي ال كانك وال يغالن ببل هبو القباهر لكبل مبا  ۡلَعزِيزِ ٱ ِصَرَٰطِ 
أي: احملمببود يف مجيببك أفعالببه وأخلوالببه وشببرعه وأمببره و يببه  ۡۡلَِمياادِ ٱسببواه، 
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         .(2)الصادن يف خربه" 
وِحَ ال دعبا :وخلب

ُ
نِذَرُكم ۡلُقۡرَءانُ ٱ َهََٰذا إَِلذ  َوأ

ُ
  بَلَاَ    َوَمن   ۦبِهِ  ِۡل

 .[22] األنعار:
 يقول اسمار ابن جرير الطربي يف دفسه اآلية الكركة:

وِحَ   …  "يقبببول دعبببا  ذببببره لنبيبببه حممبببد
ُ
 ۡلُقاااۡرَءانُ ٱ َهَٰاااَذا إَِلذ  َوأ

نِذَرُكم
ُ
ر به مبن بلغبه مبن سبالر النباس ملبهبم، إن   ينتبه عقابه، وأنذ  ۦبِهِ  ِۡل

إ  العمل تا فيه، وحتليل حالله وحتر، حرامبه، واسكبان يميعبه، نبزول نقمبة اهلل 
 به".

وأخببرج ابببن جريببر بسببنده عببن حسببن بببن صبباحل خلببال: "سببأل  ليثبباً: هببل 
، بقي أحد   دبلغه الدعو ؟ خلال: بان عاهد يقول: حيثما يأيت القرآن فهو داع  

 وهو نذير".
 َوَمن   بما أخرج ابن جرير بسنده خلال: "حبدثنا أسبباط، عبن السبد،ي:

 فمن بلغه القرآن فهو له نذير". بَلََ   
مث خيلبص اسمببار ابببن جريببر الطببربي ب رمحببه اهلل ب إ  إمجببال املعببىن بقولببه: 
ن "فمعىن هذا الكالر: ألنذربم بالقرآن أيها املشربون، وأنبذر مبن بلغبه القبرآن مب

يف صبببلته،  )بلببب (النببباس بلهبببم، فبببب)من( موضبببك نصبببن بوخلبببوع )أنبببذر( عليبببه، و 
السببتعمال العببرب ذلببك يف  )بلبب ( وأسببقط  )اربباء( العالببد  علببى )مببن( يف خلولببه

 .( 1) صالت )َمْن( و)ما( و)الذي( "
                                                           

 .1/111دفسه ابن بثه( 2)
 .263-261-1/262دفسه ابن جرير الطربي ( 1)
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 وخلال احلافظ ابن ا وزي ب رمحه اهلل ب يف دفسهه لآلية الكركة:
أي: مبن بلب  إليبه هبذا  بَلََ    َوَمن   تلوي ،"فأما )اسنذار( فمعناه: ال

بببا رأف النببب      القبببرآن فبببإين نبببذير لبببه. خلبببال القرظبببي: مبببن بلغبببه القبببرآن فكأ ،
إ      وبلمببه. وخلببال أنببس بببن مالببك: ملببا نزلبب  هببذه اآليببة، بتببن رسببول اهلل 

  .(2) بسرف وخليصر وبل جبار يدعوهم إ  اهلل عز وجل"
خبببه للنببباس يف حيببباهتم البببدنيا واآلخبببر   والقبببرآن العوبببيم خلبببد دضبببمن ببببل

وهدايببة لكببل صبباحل مببن االعتقبباد والقببول والعمببل، ويبشببر بببل مببن يببدعو إليببه، 
 ويتمسك به باألجر العويم.

ۡقَومُ  ِهَ  لِلذِت  َيۡهِدي ۡلُقۡرَءانَ ٱ َهََٰذا إِنذ  خلال دعا :
َ
ُ  أ ِ  َوُيبَّش 

ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمنِيَ ٱ َٰلَِحَٰ ٱ َيۡعَملُونَ  َّلذ نذ  تِ لصذ
َ
ۡجٗرا لَُهمۡ  أ

َ
] ٩ َكبرِٗيا أ

 .[2اسسراء:
 يقول اسمار الشوباين يف دفسه اآلية الكركة:

"يع  القرآن يهدي الناس الطريقة اليت هي أخلور من ملههبا مبن الطبرن وهبي ملبة 
بباج:  اسسببالر، فبباليت هببي أخلببور صببفة ملوصببوف حمببذوف وهببي الطريببق. وخلببال الزجَّ

الت، وهي دوحيد اهلل واسكان برسله، ويبراد )بالتبشبه( للحال اليت هي أخلور احلا
مطلق اسخبار، أو يكون املراد منه معناه احلقيقي، ويكون الكالر مشتماًل علبى 
 دبشه امل مني ببشاردي: األو : مبا ربم مبن الثبواب، والثانيبة: مبا ألعبدالهم مبن

  .(1)العقاب" 

                                                           

 .24-3/23زاد املسه البن ا وزي  (2)
 .122-3/120فتح القدير للشوباين ( 1)
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ن يعتنبوا ببه العنايبة الكاملبة، والواجن على الدعا  جتباه القبرآن الكبر،: أ
وأن يوفبببوه حقبببه مبببن مجيبببك األوجبببه: اعتقببباداً، وعلمببباً، وعمببباًل، وحمببببة، وخلبببراءً ، 
وحفوببباً، ودطبيقببباً، واحرتامببباً، ودبببوخلهاً، وعبببدر هجبببره، مبببك البببدعو  إليبببه، وإرشببباد 

 الناس إ  ما دضمَّنه من امه وارداية.
لشباملة للعقيببد  والشببريعة، "فبالقرآن الكببر، هببو بتباب الببدعو  اسسببالمية ا

حيبببد اشبببتمل علبببى بيبببان العقيبببد  يف صبببفالها، وعلبببى وضبببك أسبببس التشبببريك يف 
 .(2) خمتل  ا وانن اليت متس حيا  العباد، فدعو  القرآن دعو  شاملة عامة"

والقببرآن العوببيم يسببلك يف دعودببه للنبباس مسببالك شببت، وطرالببق متعببدد ، 
 لكل من يستمك وينص  إليه.وأسالين متنوعة حتمل اسخلناع واسمتاع 

وبذلك فالقرآن الكر، خلد اشتمل على الرباهي، واألدلبة املاديبة واملعنويبة، 
 ولف  األنوار إ  ما بان من أحوال األمم األخرف ألخذ العرب  والعوة.

 يقول احلافظ السيوطي ب رمحه اهلل ب:
 واألدلة، "خلال العلماء: خلد اشتمل القرآن العويم على مجيك أنواع الرباهي

ومببببا مببببن برهببببان وداللببببة ودقسببببيم وحتببببذير دبببببىن مببببن بليببببات املعلومببببات العقليببببة 
 (.1) والسمعية إال وبتاب اهلل خلد نطق به"

وامل مَّبببل مبببن البببدعا  أن يتعرفبببوا وسبببالل القبببرآن الكبببر،، وأسببباليبه املتفبببر د  
حكمبة، املعجز ، والعود  إ  طرالقه اليت أحكمها ربنا على علم، وفصَّلها علبى 

 . (3)وهي اليت أخرج  خه أمة للناس
                                                           

 بتصرف يسه. 33-31هذا القرآن، لعبداحلي، العمراين  ( 2)
 .1/201سدقان يف علور القرآن، للحافظ السيوطي ا( 1)
 .30نورات يف االستدالل القرآين، د/ عبدالستار فتح اهلل سعيد،  ( 3)
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بما ينبغي للدعا  التمسك تنهل القرآن العويم يف الدعو  إ  اهلل، فهو 
 أفضل املناهل وأحسنها وأعلمها وأبملها  ألنه املنهل احلق، وهو املنهل الذي

 ۡسَتۡمِسۡك ٱفَ  وأمره ربه بالتمسك به يف خلوله دبعبا :   سار عليه الن 
 ِ ِ ٱب
وِحَ  يٓ َّلذ

ُ
َٰ  إِنذَك  إََِلَۡكه  أ ۡسَتقِيم   ِصَرَٰط   ََعَ  .[43] الزخرف: ٤٣ مُّ

وبقيبببة سبببل     وبببذا هبببو املبببنهل الببذي سبببار عليبببه صببحابة رسبببول اهلل
 األمة الصاحل.
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 المبحث الثالث: مفهوم ترجمة معاني القرآن الكريم
 

 أ ـ مفهوم الترجمة في اللغة العربية:
:خلبببد دبببرجم بالمبببه، إذا فسبببره بلسبببان آخبببر. ومنبببه يقببول ا بببوهري: "ويقال

بببح.  الرتمجبببان، وا مبببك البببرتاجم، مثبببل: زعفبببران وزعبببافر، وَصْحَصبببحان، وَصَحاص 
ويقببال: درمجببان. ولببك أن دضببم التبباء لضببمة ا ببيم، فتقببول درمجببان، مثببل َيْسببُروع 

 وُيْسُروع. خلال الراجز:
 ه إلغاطافُهنَّ يُبْلغ ْطَن ب  إال، احَلَمار الُوْرن والَغطاطا

 .(2)بالتبُّْرمُجان لقَي األنباطا "
بببر  ُفبببوان، وَزْعَفبببران، َورَيْبُهقبببان املَفس  مُجبببان: َبُعنبْ وخلبببال الفبببهوز آببببادي: "الرتُّ

  .(1) للسان، وخلد درمجه، وعنه، والفعل يدل على أصالة التاء"
بر، وخلبد درمجبه، ودبرجم عنبه. وهبو مبن  ُفس 

وخلال ابن منوبور: "والتبَّْرمُجباُن: امل
 ملثل الذي   يذبره سيبويه.ا

خلببال ابببن جبب : أمَّببا دَبْرمُجبباُن فقببد حكيبب  فيببه دُبْرمُجببان بضببم أولببه، ومثالببه 
رُفَبببان َوُدمْحَُسبببان، وببببذلك التببباء أيضببباً فبببيمن فتحهبببا أصبببلية، وإن    فُبْعلُببباَلن َبُعتبْ
يكن يف الكالر مثل: َجْعُفر  ألنه خلد هوز مك األل  والنون من األمثلة ما لبوال 

ْند يَان، َورَيْبُهَقان، أال درف أنه ليس يف الكالر فُبْعلُبو  وال مه ُفوان، َوخ  ا   هز، َبُعنبْ
َعل ؟  ف ْعل ي  وال فَبيبْ

ويقال: "خلد دَبْرَجَم بالمه، إذا َفسَّبره بلسبان آخبر، ومنبه التبَّْرمُجَبان، وا مبك 
                                                           

 )ماد : رجم(. 2212-1/2218الصحاح، للجوهري ( 2)
 )فصل التاء ب باب امليم(. 4/83القاموس احمليط، للفهوز آبادي ( 1)
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  .(2) التبَّرَاجم"
رد ، وفعلهببا: دببرجم، وخنلببص ممببا سبببق إ  أن الرتمجببة يف اللغببة العربيببة مفبب

ومن يقبور بالرتمجبة يطلبق عليبه: الرتمجبان. ومجعبه البرتاجم، ودفيبد الرتمجبة: دفسبه 
 الكالر بلسان آخر.

 ب ـ مفهوم الترجمة في االصطالح:
 عرف  الرتمجة يف االصطالح بعد  دعاري  متقاربة، منها:

 أواًل: دعري  الشيخ حممد عبدالعويم الزرخلاين، حيد يقول:
عبببه عببن معببىن بببالر يف لغببة بكببالر آخببر مببن لغببة أخببرف، مببك "هببي الت

  .(1) الوفاء يميك معانيه ومقاصده"
 ثانياً: دعري  الشيخ حممد صاحل العثيمي ب رمحه اهلل ب حيد يقول:

 . (3) "هي التعبه عن الكالر بلغة أخرف"
 ثالثاً: دعري  عبدالوبيل الدرويب، حيد يقول:

لغة أخرف عن طريق التدرج من الكلمات  "هي نقل الكالر من لغة إ 
 . (4) ا زلية إ  ا مل واملعاين الكلية"

 رابعاً: وخليل يف دعريفها:
  .(1) "الرتمجة نقل الكالر إ  لغة أخرف"

 خامساً: وأخهاً يذبر أحد الباحثي أن الرتمجة دع :
                                                           

 )ماد :رجم(. 2230-24/2236لسان العرب، البن منوور ( 2)
 .1/222مناهل العرفان، للزرخلاين ( 1)
 .30أصول يف التفسه، للشيخ حممد بن صاحل العثيمي  ( 3)
 .28درمجة القرآن وبي  ندعو مله العرب إ  اسسالر، لعبدالوبيل الدرويب  ( 4)
 .10معجم لغة الفقهاء، أ.د. حممد روَّاس خللعجي وزميله  ( 1)
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"نقبببل الكبببالر مبببن لغبببة إ  لغبببة أخبببرف، بأسبببالين خاصبببة متنبببك اسخبببالل 
 .  (2) عىن"بامل

وككببن لنببا بعببد ذلببك أن نببورد دعريفبباً ملعببىن الرتمجببة يف االصببطالح، بأ ببا 
دعبب : "نقببل معبباين الكببالر، ودفسببهه مببن لغببة معي،نببة إ  لغببة معي،نببة أخببرف، وفببق 

 املنهل العلمي الصحيح".
 فهذا التعري  دضمن عد  أمور هامة هي: 

 سهه، ودوضيحه.أ ب أن الرتمجة عبار  عن نقل ملعاين الكالر، ودف
 ب ب أن الرتمجة دكون من لغة معينة معروفة إ  لغة أخرف معينة معروفة.
ج ب البد من دبوافر املبنهل العلمبي الصبحيح البذي يضببط عمليبة الرتمجبة، 
سواء ما يتعلق باملرتجم، أو ما يتعلبق بعملي،بة الرتمجبة، أو مبا يتعلبق بلغبة ووسبالل 

روط الشبببرعية لرتمجبببة معببباين القبببرآن الكبببر، وأسبببالين الرتمجبببة، أو مبببا يتعلبببق بالشببب
 خاصَّة.

                                                           

 . 12ية يف الدعو  إ  اهلل، لعبده بوركا  دور الرتمجة الدين (2)
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 المبحث الرابع: أنواع ترجمات معاني القرآن الكريم
 

 يذبر العلماء والباحثون أن لرتمجة القرآن الكر، نوعي مها:
 األول: الترجمة الحرفية:

واملقصببود هبببا: نقببل ألفببام الكببالر مببن لغببة إ  نوالرهببا مببن لغببة أخببرف، 
م موافقبباً للببنوم، والرتديببن موافقبباً للرتديببن، بغببض النوببر عببن  يببد يكببون الببنو

 املعىن، واألسلوب البياين.
وهببببذا النببببوع مببببن الرتمجببببة يسببببمى: الرتمجببببة احلرفيببببة، أو الرتمجببببة اللفويببببة، 

 وبعضهم يسميها درمجة مساوية.
 الثاني: الترجمة التفسيرية:

  نوالرها مبن واملقصود هبا: نقل معاين ألفام الكالر، ودفسهه من لغة إ
لغببة أخببرف، دون حمابببا  وموافقببة للببنوم والرتديببن، مببك مراعببا  املعببىن واألسببلوب 

 البياين.
.  (2)وهببذا النببوع مببن الرتمجببة يسببمى: الرتمجببة التفسببهية، أو الرتمجببة املعنويببة

"ومسي  درمجة دفسبهية  ألن حسبن دصبوير املعباين واألملبراض فيهبا جعلهبا دشببه 
 التفسه.

                                                           

 انور الكتن التالية: (2)
 .1/222ب مناهل العرفان، للزرخلاين 

 .2/13ب التفسه واملفسرون، د.حممد حسي الذه  
 .10-22ب درمجة القرآن، لعبدالوبيل الدرويب   

 .323ب مباحد يف علور القرآن، ملناع القطان  
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 معنويبة  الهتمامهبا  سبن دصبوير املعباين واألملبراض باملبة"ومسي  درمجبة 

(2). 
 والس ال الذي يتبادر إ  الذهن اآلن:

هببل املقصببود برتمجببة القببرآن الكببر،: الرتمجببة احلرفيببة، أو الرتمجببة التفسببهية؟ 
وهل املطلوب يف عبال البدعو  إ  اهلل أن نبرتجم القبرآن الكبر، درمجبة حرفيبة، أو 

 فسر مقاصد ألفاظه ونبي  مراميه وحكمه وأهدافه؟نرتجم معانيه ون
احلقيقبببة أن العلمببباء يقبببر،رون أن املقصبببود مبببن ذلبببك بلبببه واملطلبببوب هبببو: 

 الرتمجة التفسهية ملعاين القرآن الكر،، وليس الرتمجة احلرفية.
وذلببببك "ألن الرتمجببببة احلرفيببببة مسببببتحيلة عقبببباًل وشببببرعاً، أمببببا عقبببباًل فبببب ن 

علببى أن نقببل الكببالر مببن لغببة إ  أخببرف بكببل مببا يف التجببارب العلميببة برهنبب  
األصل مبن املعباين واملالمبح وظبالل اللفبظ وإشبارات الرتابيبن ومجبال األسبلوب 
وروعببة البيببان مسببتحيل حببت يف بببالر البشببر، فمببا أبثببر مببا دببرجم أدببباء العببرب 
متثيليات شكسبه، وما أبثر ما درجم اسلليز روايات أل  ليلة وليلة، وما أبثر 
مببا دببرجم أدببباء العببرب والغببرب رباعيببات اميببار إ  لغبباهتم، ولكببن مببا أبعببد هببذه 
الرتمجبببات مبببن الروعبببة البببيت دوجبببد يف األصبببول املرتمجبببة واملعببباين البببيت دبببوحي هببببا  
بببن والوخلببب  أحيانببباً  بلماهتبببا، ببببل دربيبهبببا يف ا مبببل حبببت عبببرد عالمبببات التعج،

 األحوال.حتدث معاين بعيد ، لن دسعها الرتمجات يف حال من 
 هذا يف بالر البشر فكي  به يف بالر اهلل املعجز؟

وأمبببا شبببرعاً فإنبببه مسبببتحيل أيضببباً  ألن معنببباه اسديبببان بقبببرآن مماثبببل بلغبببة 

                                                           

 .1/222ين مناهل العرفان للزرخلا (2)
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 أخرف، وهذا أمر لن يقدر عليه إنس وال جان، ولو بان بعضهم لببعض ظهبهاً"

(2)  . 
 ه:ويزيد الشيخ مناع القطان ب رمحه اهلل ب هذا املعىن إيضاحاً بقول

"والببذين علببى بصببر باللغببات يعرفببون أن الرتمجببة احلرفيببة ببباملعىن املببذبور ال 
ككبببن حصبببورا مبببك احملافوبببة علبببى سبببيان األصبببل واسحاطبببة يميبببك معنببباه، فبببإن 
خوا  بل لغة ختتل  عن األخرف يف دردين أجزاء ا ملبة، فا ملبة الفعليبة يف 

هه، واملضببباف مقببدر علبببى اللغببة العربيبببة دبببدأ بالفعبببل فالفاعببل يف االسبببتفهار وملبب
املضبباف إليببه، واملوصببوف مقببدر علببى الصببفة، إال إذا أريببد اسضببافة علببى وجببه 
التشبيه مثاًل: بلجي املاء، أو بان الكالر من إضافة الصفة إ  معمورا بعويم 

 األمل، وليس الشأن بذلك يف سالر اللغات".
دعبهاهتببا عبببن  ويببردف الشببيخ منبباع القطببان موضبببحاً متيببز اللغببة العربيببة يف

 ملهها من اللغات بقوله:
"والتعبه العريب حيمل يف طيادبه مبن أسبرار اللغبة مبا ال ككبن أن حيبل حملبه 
دعبه آخر بلغة أخرف، فإن األلفام يف الرتمجة ال دكبون متسباوية املعبىن مبن ببل 

 وجه فضاًل عن الرتابين".
يف اللفبببظ وأخبببهاً يوضبببح الشبببيخ القطبببان علبببو القبببرآن الكبببر، علبببى ملبببهه 

 واملعىن والفصاحة، ومله ذلك بقوله:
"والقرآن الكر، يف خلمبة العربيبة فصباحًة وبالملبًة ولبه مبن خبوا  الرتابيبن 
وأسببرار األسببالين ولطببال  املعبباين، وسببالر آيببات إعجببازه مببا ال يسببتقل بأدالببه 

                                                           

 .21-24درمجات معاين القرآن الكر، ودطور فهمه عند الغرب، لعبداهلل عباس الندوي   ( 2)
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 . (2) لسان"
يببة، ويقبول عببداهلل النبدوي م ببداً اسبتحالة درمجبة القبرآن الكبر، درمجبة حرف

 مك إيراده لكالر بعض املستشرخلي الذين اعرتفوا بذلك خلالاًل:
"وبا ملبببببة إن اسبببببتحالة درمجبببببة القبببببرآن معلومبببببة بالبداهبببببة، والكبببببالر فيبببببه 
والتبدليل عليبه مببن خلبيبل حتصببيل احلاصبل، ولسبنا حنببن البذين أدربنببا هبذه احلقيقببة 

عرفوا هذا فحسن، بل سبقنا عدد ببه أدربها خلبلنا، حت إن بعض املستشرخلي 
السببر واعرتفببوا بببه، ومثببال ذلببك، أن الربوفيسببور آربببري، رلببيس خلسببم الدراسببات 

ر(، خلبد أمسبى درمجتبه القرآنيبة: 2268االسالمية والعربية يامعبة بمبربدج سبابقا )
The Koran Interpreted  

 أي: "القرآن املعرب، عنه"  أو "املعرب عن القرآن".
 ويقول ناشر هذه الرتمجة:

Professor Arberry in calling this work 

" The Koran Interpreted " 
concedes the point that no fully and adequate 

translation of the Koran is possible. 

أي: أن الربوفيسور آربري يف دسمية عمله هذا يذعن للواخلبك أنبه ال ككبن 
 . (1) درمجة القرآن درمجة باملة شاملة"

                                                           

 .324-323مباحد يف علور القرآن، للشيخ مناع القطان   ( 2)
 .20-26درمجات معاين القرآن الكر، ودطور فهمه عند الغرب، لعبداهلل عباس الندوي   (1)
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 مس: حكم ترجمة القرآن الكريمالمبحث الخا
 

ادضببببح معنببببا يف املبحببببد السببببابق اسببببتحالة درمجببببة القببببرآن الكببببر، الرتمجببببة 
احلرفيببة، وإ ببا ككببن درمجببة معانيببه ودفسببه ألفاظببه ونقلهببا إ  لغببة أخببرف. وسببقنا 
طالفة من أخلوال العلماء، وبينا إمجاعهم: أنه ال ككن درمجة القرآن الكر، الرتمجة 

 ببا ككببن درمجببة معانيببه، واسفبباد  منهببا يف دعببو  النبباس ملببه النبباطقي احلرفيببة، وإ
 بالعربية إ  اسسالر.

ودأسيسبباً علببى مببا سبببق: مببا حكببم درمجببة القببرآن الكببر،: الرتمجببة احلرفيببة، 
 والرتمجة التفسهية؟

 أواًل: حكم ترجمة القرآن الكريم الترجمة الحرفية:
 كر، الرتمجة احلرفية وحرمتها. أمجك العلماء على منك درمجة القرآن ال

 يقول الشيخ حممد صاحل العثيمي ب رمحه اهلل ب:
"الرتمجة احلرفية بالنسبة للقرآن الكر، مستحيلة عند بثه مبن أهبل العلبم  

 وذلك ألنه يشرتط يف هذا النوع من الرتمجة شروط ال ككن حتققها، وهي:
 حروف اللغة املرتجم منها. أ ب وجود مفردات يف اللغة املرتجم إليها بإزاء

ب ب وجبببود أدوات للمعببباين يف اللغبببة املبببرتجم إليهبببا مسببباوية أو مشببباهبة 
 ل دوات يف اللغة املرتجم منها.

ج ب متاثببل اللغتببي املببرتجم منهببا وإليهببا يف درديببن الكلمببات، مببن حيببد 
 دربيبها يف ا مل والصفات واسضافات.

ككببن حتققهببا يف بعببض آيببة أو  وخلببال بعببض العلمبباء: "إن الرتمجببة احلرفيببة
حنوها، ولكنها ب وإن أمكن حتققها يف حنو ذلك ب حمرمة  أل ا ال ككن أن د دي 



 26 

املعبببىن بكمالبببه، وال أن دببب ثر يف النفبببوس دبببأثه القبببرآن العبببريب املببببي، وال ضبببرور  
دببدعو إليهببا لالسببتغناء بالرتمجببة املعنويببة، وعلببى هببذا فالرتمجببة احلرفيببة إن أمكنبب  

ب سَّ اً يف بعببض الكلمببات فهببي ممنوعببة شببرعاً، اللهببم إال أن يببرتجم بلمببة خاصببة ح 
 . (2) بلغة من خياطبه ليفهمها من مله أن يرتجم الرتبين بله فال بأس"

ويقبول الشبيخ منباع القطبان ب رمحبه اهلل ب مبينباً حرمبة درمجبة القبرآن الكبر، 
ة القبرآن درمجبة حرفيبة، درمجة حرفية: "ورذا ال هد املرء أدىن شبهة يف حرمة درمج

املعجببببز بألفاظببببه ومعانيببببه، املتعبَّببببد   فببببالقرآن بببببالر اهلل املنببببزَّل علببببى رسببببوله 
بتالودبه، وال يقببول أحبد مببن النباس إن الكلمببة مبن القببرآن إذا درمجب  يقببال فيهببا 
إ بببا ببببالر اهلل، فبببإن اهلل   يبببتكلم إال تبببا نتلبببوه بالعربيبببة، ولبببن يَبتَبببأَدَّى اسعجبببباز 

  ألن اسعجبباز خببا  تببا أنببزل باللغببة العربيببة، والببذي يتعبَّببد بتالودببه هببو بالرتمجببة
 ذلك القرآن العريب املبي بألفاظه وحروفه ودردين بلماده.

فرتمجبة القبرآن احلرفيبة علبى هبذا ب مهمبا ببان املبرتجم علبى درايبة باللغبات 
 . (1) وأساليبها ودرابيبها ب خترج القرآن عن أن يكون خلرآناً"

ة أن مببببذهن العلمبببباء يف العصببببر احلاضبببر يف حتببببر، درمجببببة القببببرآن واحلقيقببب
الكر، درمجة حرفيبة   يبأت مبن فبرال، ببل مبن العلبم الصبحيح بكتباب اهلل دعبا  
وحرمته وخلداسبته، ومبا ينبغبي لبه مبن التبوخله واالحبرتار والتبجيبل والصبيانة التامبة، 

مكانتبه وعصبمته  واالحتياط الكامل عن بل ما خيدشه ويب ثر فيبه، أو يبوهن مبن
 وإعجازه. 

واملتأمببل يف ببببالر أهبببل العلبببم السبببابقي هببد أ بببم خلبببد أمجعبببوا علبببى حرمبببة 
                                                           

 .33-31حممد صاحل العثيمي   أصول يف التفسه، للشيخ( 2)
 . 324مباحد يف علور القرآن، للشيخ مناع القطان  ( 1)
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درمجة القرآن الكر، درمجة حرفية، وأمجع  املدارس الفقهية على ذلبك: املالكيبة، 
 . (2)واألحناف، والشافعية، واحلنابلة

بالعربيببة ب  يقببول اسمببار ابببن خلدامببة: "وال جتزلببه ب أي املصببلي ملببه النبباطق
القبببراء  بغبببه العربيبببة، وال إببببدال لفوهبببا بلفبببظ ملبببه عبببريب، سبببواء أحسبببن خلراءهتبببا 

ويكمببل ابببن …" بالعربيببة أو   حيسببن. وبببه خلببال الشببافعي، وأبببو يوسبب  وحممببد
خلدامبببة بالمبببه خلبببالاًل: "وألن القبببرآن معجبببز  لفوبببه ومعنببباه، فبببإذا ملبببه، خبببرج عبببن 

كون دفسهاً لبه، ولبو ببان دفسبهه مثلبه ملبا نومه، فلم يكن خلرآناً وال مثله، وإ ا ي
عجزوا عنه ملاَّ حَتَبدَّاهم باسديبان بسبور  مبن مثلبه، أمبا اسنبذار، فإنَّبه إذا فسَّبره ربم 

َُفسَّر  دون التَّفسه"
 . (1) بان اسنذار بامل

ويبببي اسمببار ابببن خلدامببة ب رمحببه اهلل ب للمصببلي ملببه النبباطق بالعربيببة مبباذا 
 ل إذا   يعرف العربية لغة القرآن الكر، خلالاًل:ينبغي له أن يفع

"فإن   حيسن القبراء  بالعربيبة لزمبه البتَّعلُّم، فبإن   يفعبل مبك القبدر  عليبه 
  دصببح صببالده، فببإن   يقببدر أو خشببي فببوات الوخلبب  وعببرف مببن الفاحتببة آيببة  
ن بررها سبعاً. خلال القاضبي: ال هزلبه ملبه ذلبك  ألن اآليبة منهبا أخلبرب إليهبا مب

 . (3) ملهها، وبذلك إن أحسن منها أبثر من ذلك برَّرَه ب َقْدر ه"
ويقول اسمار أبو إسحان الشاط  ب رمحه اهلل ب مبيناً عدر خلدر  أحبد علبى 
درمجة الكالر العريب نصباً ومعبىن، فضباًل عبن القبرآن الكبر، لفوباً وهدايبة ومعبىن، 

جببه األخببه أن يببرتجم بالمبباً خلببالاًل: "وإذا ثببب  هببذا فببال ككببن مببن اعتببرب هببذا الو 
                                                           

 . 02. ودرمجة القرآن، لعبدالوبيل الدرويب  130انور: املعجز  الكربف القرآن الكر،، للشيخ حممد أبو زهر   ( 2)
 .1/218املغ  البن خلدامة ( 1)
 .2/212املصدر السابق ( 3)
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من الكالر العريب بكالر العجم علبى حبال، فضباًل عبن أن يبرتجم القبرآن وينقبل 
 . (2) إ  لسان مله عريب"

ثانيـــًا: حتـــم ترجمـــة اليـــرتر التـــريم الترجمـــة المعنويـــة أو 
 التفسيرية:

أجاز بثه من العلماء هذا النوع من الرتمجة للقرآن الكر،، وخليدوه برتمجة 
سببه معبباين القببرآن الكببر،، أي يكببون هنالببك دفسببه للقببرآن الكببر، مث يببرتجم دف

وينقبببل هبببذا التفسبببه إ  لغبببة أخبببرف مبببن اللغبببات، رملببببة يف دعبببو  النببباس ورجببباء 
 هدايتهم إ  اسسالر.

يقبول شبيخ اسسبالر اببن ديميبة ب رمحبه اهلل ب: "فاحلج،بة دقبور علبى املبق، 
، دبار  املعبىن، ودبار  اللفبظ، وربذا   لوحيصل رم اردف تبن ينقبل عبن الرسبو 

هببوز نقببل حديثببه ببباملعىن، والقببرآن جتببوز درمجببة معانيببه ملببن يعببرف العربيببة بادفببان 
 .(1)العلماء"

ويقبول البدبتور حممبد حسبي البذه  ب رمحبه اهلل ب بعبد بيانبه للفبرون ببي 
ذا علبم هبذا أصببح الرتمجة احلرفية والرتمجة املعنوية أو التفسهية للقرآن الكر،:بب "إ

مببن السببهل علينببا وعلببى ُبببل  إنسببان أن يقببول يببواز درمجببة القببرآن درمجببة دفسببهية 
بدون أن يرتدد أدىن دردد، فإن درمجة القبرآن درمجبة دفسبهية ليسب  سبوف دفسبه 

  .(3) للقرآن الكر، بلغة مله لغته اليت نزل هبا"

 بقوله: وي بد الشيخ حممد صاحل العثيمي ب رمحه اهلل ب ذلك
                                                           

 .1/68أصول الشريعة، أليب إسحان الشاط  املوافقات يف ( 2)
 .2/220ا واب الصحيح ملن بدل دين املسيح، لإلمار ابن ديمية ( 1)
 .18-2/10التفسه واملفسرون، للدبتور حممد الذه   (3)
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"وأما الرتمجة املعنويبة للقبرآن فهبي جبالز  يف األصبل، ألنبه ال حمبذور فيهبا، 
وخلببد جتببن حببي دكببون وسببيلة إ  إبببالل القببرآن واسسببالر لغببه النبباطقي باللغببة 

 .(2) العربية  ألن إبالل ذلك واجن، وما ال يتم الواجن إال به فهو واجن"

                                                           

 .33( أصول يف التفسه، للشيخ حممد صاحل العثيمي  2)
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آن الكريم المبحث السادس: ضوابط  ترجمة معاني القر
 وشروطها
 

إن درمجببة معبباين القببرآن الكببر،، ونقببل دفسببهه مببن اللغببة العربيببة إ  ملههببا 
مببن اللغببات ليسبب  بالعمليببة السببهلة أو امليسببور ، أو الببيت ككببن أن دتببوافر ألي 
أحد مبن النباس، ببل هبي عمليبة يكتنفهبا الكثبه مبن اللبوازر والضبوابط والشبروط 

 منها.حت د يت الثَّمر  املرجوَّ  
 :  (1)وهذه الضوابط والشروط عديدة، ويمكن إجمالها في ما يلي

أواًل: أن ال دكببببون الرتمجببببة التفسببببهية بببببدياًل عببببن القببببرآن الكببببر،،  يببببد 
يستغىن هبا عنه، وعلى هذا فال ببد أن يكتبن القبرآن الكبر، باللغبة العربيبة، وإ  

 جانبه هذه الرتمجة لتكون بالتفسه له.
املببرتجم عاملبباً تببدلوالت األلفببام يف اللغتببي املببرتجم منهببا  ثانيبباً: أن يكببون

 وإليها وما دقتضيه حسن السيان.
 ثالثاً: أن يكون املرتجم عاملاً تعاين األلفام الشرعية يف القرآن الكر،.

 رابعاً: أن يكون املرتجم بعيداً عن أيَّة شبهة يف عقيدده وسلوبه.
اين القرآنيبببة علبببى يبببد  نبببة علميبببة خامسببباً: األفضبببل أن دبببتم الرتمجبببة للمعببب

متلصصة،  يد دكون الرتمجة خاضعة لنوع من الدخلة والعنايبة والضببط، ومثبل 

                                                           

 .33صاحل العثيمي  ( انور الكتن التالية: يف أصول التفسه، للشيخ حممد 2)
 .31وأثر العلماء املسلمي يف احلضار  األوروبية، ألمحد علي املال  

 .30-2/12والتفسه واملفسرون، د/ حممد حسي الذه  
 .41-43ودور الرتمجة الدينية يف الدعو  إ  اهلل، لعبده بوركا  
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هذه الرتمجة دوحي بالثقة، وربذا يفضبل منبك الرتمجبة الفرديبة ملعباين القبرآن الكبر، 
لببببئال يبببب دي دعببببد،د الرتمجببببات إ  إبببببراز االجتاهببببات الشلصببببية املعببببرب  عببببن آراء 

 املرتجم.
دساً: أن دكون الرتمجة خاضعة للشروط اليت هن دوافرها يف التفسبه، سا

مببن حيببد اعتمادهببا علببى الروايببات املببأثور ، وإخضبباعها لقواعببد اللغببة العربيببة، 
وموافقتهبببا ملبببنهل اسسبببالر يف عقيددبببه وشبببريعته، ويف مجيبببك هبببذه األحبببوال دبقبببى 

ال يأديببه الباطببل مببن الرتمجببة )درمجببة دفسببهية( للقببرآن، وليسبب  هببي القببرآن الببذي 
 بي يديه وال من خلفه.

سبببببابعاً: أن دكبببببون الرتمجبببببة التفسبببببهية للقبببببرآن الكبببببر، مبببببوجز  وخمتصبببببر ، 
 موضحة للمعاين بأفضل عبار ، وأمجل أسلوب.

ثامناً: االهتمار تسالل العقيد ، ومباحد اسكان والتوحيد وأمور الغيبن، 
مجببة دفسببهها، وإيضبباح معانيهببا وملببه ذلببك مببن املتعلقببات العقديببة واالعتنبباء برت 

أبمبببل إيضببباح للحاجبببة املاسبببة إ  ذلبببك، خاصبببة وأن مبببن يقبببرأ هبببذه الرتمجبببات 
 أناس أصحاب ديانات وعقالد خمالفة لعقيد  اسسالر وهديه.

داسعاً: أن ال درتجم األلفام واملصطلحات الشرعية مثل: اهلل، واسسالر، 
، وبأمسببباء األنبيببباء والرسبببل علبببيهم واسكبببان، والصبببال ، والزببببا ، والصبببور، واحلبببل

الصال  والسالر، وككن إن احتيل إ  درمجة معىن ودفسبه لببعض دلبك األلفبام 
 واملصطلحات أن دثب  دلك األلفام بي خلوسي مث درتجم دفسهاهتا ومعانيها.

عاشبببببراً: ضبببببرور  االهتمبببببار بدخلبببببة الكتاببببببة، ومتابعبببببة الطباعبببببة، ودصبببببحيح 
 بل عد  أشلا  أو  ان دالفياً ألي خطأ متوخلَّك.التجارب، ومراجعتها من خل
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 المبحث السابع: أهداف ترجمة معاني القرآن الكريم
 

ال ريببن أن لرتمجببة معبباين القببرآن الكببر، ودفسببهه أهببدافاً عويمببة ومقاصببد  
 بركة، وملايات نبيلة، ومن ذلك:

ب دوضبببيح معببباين بتببباب اهلل دعبببا ، ونقبببل دفسبببه آيادبببه الكركبببة لغبببه  2
 ناطقي باللغة العربية.ال

ب مسببباعد  املسبببلمي ملبببه النببباطقي بالعربيبببة علبببى العلبببم بكتببباب اهلل  1
 دعا ، ومعرفة أوامره ونواهيه.

ب إيصال دعو  اسسالر إ  األمم والشعوب األخرف وأهل امللل  3
والديانات سفهامهم حقيقة الدعو  اسسالمية الصافية من خالل بتاب اهلل 

 قَالَۡت  ِإَوذۡ   ل مانة وإبراًء للذمة وإعذاراً إ  اهلل، خلال اهلل دعا :دعا ، أداًء 
ة   مذ
ُ
ِۡنُهمۡ  أ ُ ٱ قَۡوًما تَعُِظونَ  لِمَ  م  وۡ  ُمۡهلُِكُهمۡ  ّللذ

َ
ُبُهمۡ  أ ِ  َشِديٗداه  َعَذاٗبا ُمَعذ 

 .[264] األعراف  ١٦٤ َيتذُقونَ  َولََعلذُهمۡ  َرب ُِكمۡ  إَِلَٰ  َمۡعِذَرةً  قَالُوا  
ب شرح العقيد  اسسبالمية الصبحيحة املردكبز  علبى التوحيبد امبالص هلل  4

دعا ، وامالية مبن ببل شبالبة وشبرك وبدعبة وخرافبة، وبيا با للنباس ملايبة البيبان، 
 وذلك ملا للعقيد  من أمهية بالغة يف حيا  املسلم.

ن ب بيان أحكبار الشبريعة اسسبالمية يف مجيبك اجملباالت وامليبادين، ودقريب 1
 أحكامها لغه املسلمي، من خالل درمجة معاين القرآن الكر،.

ب دوضببيح العببباد  احلقببة تعناهببا الصببحيح والشببامل مببن خببالل دفسببه   6
 بتاب اهلل دعا ، وما يلزر ذلك من اسخال  واملتابعة. 
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نذ ٱ َخلَۡقُت  َوَما خلال دعا : نَس ٱوَ  ۡۡلِ ٓ  ٥٦ َِلَۡعُبُدونِ  إِلذ  ۡۡلِ  َما
رِي
ُ
ِن ِمۡنُهم دُ أ ِۡزق   م  ٓ  ر  رِيدُ  َوَما

ُ
ن أ

َ
َ ٱ إِنذ  ٥٧ ُيۡطعُِمونِ  أ زذاُق ٱ ُهوَ  ّللذ  ُذو لرذ

 .[18-16] الذاريات         ٥٨ لَۡمتِيُ ٱ ۡلُقوذةِ ٱ

ٓ  وخلال سبحانه: ِمُرٓوا   َوَما
ُ
َ ٱ َِلَۡعُبُدوا   إِلذ  أ ِينَ ٱ َلُ  ُُمۡلِِصيَ  ّللذ  ل 

ةَ ٱ َوُيقِيُموا   ُحَنَفآءَ  لَوَٰ ةَ  ٱ َوُيۡؤتُوا   لصذ َكوَٰ َٰلَِك  لزذ ] البينة  ٥ ۡلَقي َِمةِٱ دِينُ  َوَذ

1]. 

ب بيبان مسببو اسسبالر ورفعببة شبأنه، وهيمنتببه علبى سببالر امللبل واألديببان،  0
 من خالل درمجة معاين بتاب اهلل دعا .

 وذلك ألن بثهاً من أصحاب الديانات مفتونون بأديا م الباطلة واحملرَّفة،
ولبببديهم نزعبببات وأوهبببار عريضبببة بصبببدخلها ودفوخلهبببا علبببى ملههبببا، ولكبببن حينمبببا 
يطلعون على الدين اسسالمي احلق من خالل درمجة معاين آيات القرآن الكر،، 
فبببإ م والشبببك سبببوف يراجعبببون أنفسبببهم، ويعقبببدون املقارنبببات، ويستللصبببون 

 النتالل النافعة رم.
ا خلال دعا : مذ

َ
َبدُ ٱ فَأ ه  ُب َفَيۡذهَ  لزذ ا ُجَفاٗٓء مذ

َ
 نلذاَس ٱ يَنَفعُ  َما َوأ

ۡرِض  ٱ ِف  َفَيۡمُكُث 
َ
 .[20] الرعد ۡۡل

ب دحبببببض آراء املشبببببككي يف البببببدين اسسبببببالمي احلنيببببب ، وإببببببراز  8
أخطببببالهم، وبشبببب  عببببوارهم وخترصبببباهتم الباطلببببة الببببيت حيبببباولون خلببببدر اسمكببببان 

 إلصاخلها باسسالر واملسلمي.
نببدما دشببك أنببوار اسسببالر الصببافية، ولكببن بببل ذلببك ينكشبب  وينجلببي ع

 ودستبي عقيدده السمحة.
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ب هتببك أملببراض املستشببرخلي امبيثببة، وبيببان دعببواهم املزيَّفببة، وأهببدافهم  2
املشبوهة اليت حياولون بشت السبل متريرهبا علبى اسسبالر، ويتجلبى ذلبك واضبحاً 

 يف بتاباهتم وم لفاهتم العديد .
حيحة، أو املغلوطببة ملعبباين آيببات  ب إيقبباف سببيل الرتمجببات ملببه الصبب 20

بتبباب اهلل الكببر،، سببواء مببن خلبببل بعببض املسببلمي، أو مببن ملببه املسببلمي، ومببا 
 أحدثته من بلبلة ودشويش يف أذهان الناس وعقورم.

ب القيار بالواجن جتاه بتاب اهلل دعا ، وخدمته، وصيانته من ادعاء  22
 ََنۡنُ  إِنذاوءه ، خلال دعا : املدعي، وانتحال املبطلي، وحفوه من بل ما يس

نۡلَا ِۡكرَ ٱ نَزذ  .[2] احلجر  ٩ لََحَٰفُِظونَ  ۥَلُ  ِإَونذا َّل 
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 المبحث الثامن: أهمية ترجمة معاني القرآن الكريم 
 في دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم

 
الدعو  اسسالمية، دعو  عاملية للناس بافة، وختاطن مجيك املق دون 

ٓ  ا الدعو  امامتة  ميك الدعوات، خلال دعا :استثناء  أل  رَۡسۡلَنََٰك  َوَما
َ
 أ

ۡكَثَ  َوَلَِٰكنذ  َونَِذيٗرا بَِشرٗيا ل ِلنذاِس  َكٓافذةٗ  إِلذ 
َ
 َيۡعلَُمونَ  َل  نلذاِس ٱ أ

٢٨ [18] سبأ.  

َها قُۡل  وخلال سبحانه: يُّ
َ
أ ِ ٱ رَُسوُل  إِن ِ  نلذاُس ٱ َيَٰٓ  ًعاََجِي إََِلُۡكمۡ  ّللذ

ِيٱ َمََٰوَٰتِ ٱ ُمۡلُك  ۥَلُ  َّلذ ۡرِض  ٱوَ  لسذ
َ
 َوُيِميُته  ۦيُۡحِ  ُهوَ  إِلذ  إَِلَٰهَ  َلٓ  ۡۡل

ِ  اِمُنوا    َ َف  ِ ٱب م ِ ِ ٱ نلذِب ِ ٱ َورَُسوِلِ  ّللذ
ُ
ِيٱ ۡۡل ِ  يُۡؤِمنُ  َّلذ ِ ٱب  تذبُِعوهُ ٱوَ  ۦَوََكَِمَٰتِهِ  ّللذ

  .[218] األعراف ١٥٨ َتۡهَتُدونَ  لََعلذُكمۡ 

 يقول احلافظ ابن بثه ب رمحه اهلل ب يف دفسهه لآلية الكركة:
َهااا يببا حممببد، قُااۡل    "يقببول دعببا  لنبيببه ورسببوله حممببد يُّ

َ
أ  َيَٰٓ

ِ ٱ رَُساوُل  إِن ِ  وهذا خطاب ل محر واألسبود والعبريب والعجمبي نلذاُس ٱ  ّللذ
نببه خببا  أ،   أي مجببيعكم، وهببذا مببن شببرفه وعومتببهََجِيًعااا إََِلُۡكاامۡ 

 . (2) النبيي، وأنه مبعوث إ  الناس بافة"
بتبليبب  رسببالة ربببه دبببارك ودعببا  إ  النبباس بافببة، وجاهببد يف    وخلببد خلببار

                                                           

 .1/114( دفسه ابن بثه 2)
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ا جهاد.  ذلك أك،
عمليببات دنفيببذ عاملي،ببة الببدعو  بعببد    يقببول الببدبتور أمحببد مللببو : "باشببر

 اسسبببالر احلديبيبببة، حيبببد أرسبببل إ  امللبببوك واألمبببراء يف ببببل أرض يبببدعوهم إ 
وحيم،لهم إمث أدباعهم إن   يبلغوهم"
 (2). 

يف دعو  الناس إ  اهلل دبارك ودعا ، ومن     وهذا من متار جهاده
بمال أمانته يف حتمل أعباء أمانة الدعو ، ومن لط  رمحته بالناس الذين أرسل 

ٓ  إليهم بما خلال دعا : رَۡسۡلَنََٰك  َوَما
َ
] األنبياء ١٠٧ ِميَ ل ِۡلَعَٰلَ  رَۡۡحَةٗ  إِلذ  أ

200]. 

واملتأمل يف اآليات الكركة احلاثة على عاملية الدعو  ودبليغها للناس بافبة، 
هد أ ا  "دعم املعاصرين لنزول القرآن، ومن سبيأيت بعبدهم إ  يبور القيامبة، ببل 

 . (1) إ ا دشمل ا ن مك اسنس بادفان العلماء"
 ميبك النباس أن يف القبرآن مبن  بما أنه مما ي بد عمور امطباب البدعوي

"دعو  أهل الكتباب مبن اليهبود والنصبارف ومبن دعبو  املشبربي، وعبباد األوثبان، 
ومجيبك اسنببس وا ببن، مببا ال حيصببى إال بكلفببة، وهببذا بلببه معلببور باالضببطرار مببن 

 .(3) دين اسسالر"
 وال رين أن بتاب اهلل دعا  خلد نزل بلسان عريب مبي، بما خلال دعا :

َِلزَنِيُل  ۥنذهُ ِإَو  ِ وحُ ٱ بِهِ  نََزَل  ١٩٢ ۡلَعَٰلَِميَ ٱ رَب  ِميُ ٱ لرُّ
َ
َٰ  ١٩٣ ۡۡل  ََعَ

                                                           

 بتصرف. 111  ( الدعو  اسسالمية، د. أمحد مللو  2)
 .124( املرجك السابق   1)
 .2/221( ا واب الصحيح ملن بدَّل دين املسيح، لإلمار ابن ديمية 3)
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بِي   َعَرِب    بِلَِسان   ١٩٤ لُۡمنِذرِينَ ٱ ِمنَ  ِِلَُكونَ  قَۡلبَِك  ب  221] الشعراء ١٩٥ مُّ

221] . 
بمببا أنببه مببن املعلببور أن هنالببك أخلوامبباً عديببد ، وشببعوباً بثببه  دتوجببه رببم 

   اسسبالمية، ولكبنهم ال يعرفبون اللغبة العربيبة، وال يسبتطيعون خلبراء  بتبابالدعو 
اهلل دعببا  ومعرفببة مببا فيببه مببن امببه وارببدف والرشببد، فادضببح  مببن هنببا احلاجببة 

 املاسَّة إ  درمجة دفسه معاين القرآن الكر، ودقريبها للناس، ودوصيلها رم .
: "وخلبد أخبرب اهلل ب دعبا  ب يف يقبول شبيخ اسسبالر  اببن ديميبة ب رمحبه اهلل ب

القرآن تا خلالته الرسل لقومهم، وما خلالوا رم، وأبثرهم   يكونوا عرباً، وأنزله اهلل 
باللسان العبريب، وحينئبذ  فبإن شبرط التكليب  متكبن العبباد مبن فهبم مبا أرسبل ببه 
الرسول إليهم، وذلك حيصل بأن يرسل بلسان يُبْعَرُف به مراده، بأن يعرفوا ذلبك 
 اللسببان أو يعرفببوا معببىن الكتبباب برتمجببة مببن يببرتجم معنبباه، وهببذا مقببدور للعببباد "

(2). 
ويقبول شبيخ اسسبالر اببن ديميبة ب رمحبه اهلل دعبا  ب يف موضبك آخبر: "وأمَّبا 

من الصال  والزبا  والصور واحلل وصبدن احلبديد،    مجل ما أمر به الرسول
ن الشبرك والفبواحش و الولبم وملبه وأداء األمانة، وصلة الرحم، وما حرمبه اهلل مب

ذلك، فهذا مما ككن أن يعرفه بل أحد بتعري  من يعرفبه، إم،با باللسبان العبريب، 
وإم،ا بلسان آخر، ال يتوَّخل  دعري  ذلك على لسان العرب"
(1) . 

واملتأمبل يف العصبر احلاضبر ب خاصبة ب هبد األمهيبة القصبوف لرتمجبة دفسبه 
ببببي النببباس، وديسبببهها ربببم بالوسبببالل املتعبببدد ،  معببباين بتببباب اهلل دعبببا  ونشبببرها

                                                           

 .2/282( ا واب الصحيح ملن بدل دين املسيح، لإلمار ابن ديمية 2)
 .2/221( املصدر السابق 1)
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وعلببببى خمتلبببب  اللغببببات وبأيسببببر األملببببان حببببت يعلببببم ملببببه املسببببلم الببببدين احلببببق، 
والعقيببد  الصببحيحة، ومعببىن التوحيببد امببالص، وفضببل الشببريعة اسسببالمية علببى 

 ملهها من الشرالك.
ملببه واحلقيقببة أن فالببد  درمجببة معبباين القببرآن الكببر، ال دقتصببر علببى دعببو  

املسلمي إ  اسسالر، بل دبتدئ فالدهتا للمسلمي مله الناطقي باللغة العربية، 
 وخاصة الذين يعيشون يف مناطق نالية وديار بعيد .

ومن هنا دربز لنا أمهية درمجة معاين القرآن الكر، وخباصبة "يف هبذا العصبر 
العببرب  حيببد يشببكل املسببلمون أبثببر مببن ربببك سببكان العببا ، وال دتجبباوز نسبببة

بببببي املسببببلمي يفسببببة عشببببر يف املالببببة، فببببإذا أمهلنببببا درمجببببة معبببباين القببببرآن الكببببر، 
خاصة، ودرمجة متطلبات دعو  اسسبالر عامبة فسبوف يكبون بثبه مبن النباس يف 
شت بقاع األرض فريسة دعا  الباطل من اليهود والنصارف واملالحد  وأصحاب 

 .املذاهن املعاصر ، الضالة املضلة، وما أبثرها
وهذا هو الواخلك املر اليور، حيد استغل األعداُء املسلمي بصبفة خاصبة، 
والنبباَس املتجهبببة ربببم البببدعو  بصبببفة عامبببة يف أحنبباء متفرخلبببة مبببن العبببا  ب وذلبببك 
 هلهبم ببدينهم وبعبدهم عبن رهببم ب فلباطبوهم بلغباهتم البيت يعرفو با، وببادبوهم 

عبن الصببراط املسببتقيم، فتجببد عبرب مجيببك الوسببالل اسعالميبة والثقافيببة، فأضببلوهم 
بعض املسلمي ليس رم من االنتماء إ  اسسالر إال عرد االسم، أو عرد بتابة 

  .(2) الديانة على بطاخلته الشلصية، وما سوف ذلك فجهل وضياع"
وي ببببد عببببداهلل ببببن عبببباس النبببدوي هبببذا األمبببر، ويبببرف ضبببرور  االسبببتعانة 

                                                           

 بتصرف.22-28( انور: دور الرتمجة الدينية يف الدعو  إ  اهلل، لعبده بوركا  2)



 39 

لببببيعلم املسببببلم الببببذي   ككن،ببببه جهلببببه بالرتمجببببات ملعبببباين القببببرآن الكببببر، "وذلببببك 
بالعربيبببة مبببن فهبببم معبببىن القبببرآن الكبببر، فهمببباً مباشبببراً ملبببا يف الكتببباب الكبببر، مبببن 
األوامبببر والنبببواهي، واحلبببالل واحلبببرار، ومعبببىن التوحيبببد، واسشبببراك بببباهلل، وخلصبببص 
األمم اليت بفرت بأنعم اهلل فأذاخلها اهلل وبال أمرها، وما بتبه اهلل للمحسني مبن 

لثببواب ونعببيم ا نببة، ومببا أنببذر بببه اجملببرمي والكفببار مببن العببذاب ونببار ا حببيم، ا
وبيبببب  عببببارض القببببرآن الكببببر، الكفببببار واملشببببربي واليهببببود والنصببببارف املعارضببببة 
احلكيمة. فلو أمللقنا دون هذا املسلم باب االستفاد  من القرآن الكبر، بوسباطة 

 . (2) الرتمجات ملعانيه لرتبناه يف جهل وظالر"
واحلقيقبببة أن ممبببا يبببربز أمهيبببة درمجبببة معببباين القبببرآن الكبببر، أيضببباً يف العصبببر 
احلاضر "أن األمم املعاصر  ال يقنعها أن دأخذ الشبيء بالواسبطة، وبفهبم سبواها 
لببه، وإ ببا دريببده مببن مصببدره األول، ودببدعي أ ببا دفهببم منببه أبثببر ممببا يفهببم أهلببه 

هذه أصبح  يف هذا العصر أمراً األخص،ون، فرتمجة معاين القرآن الكر، واحلالة 
ال منا  منه، خلياماً بالعهد الذي يف أعناخلنا لبه، وإال اسبتحققنا مبا يوعبد اهلل ببه 

 .   (1) املقصرين يف دبليغه"
وهمبل لنبا الشبيخ عببدالعزيز ببن بباز ب رمحبه اهلل دعبا  ب أمهيبة درمجبة معباين 

لنجباح مهمبة الداعيبة القرآن الكبر، يف دعبو  النباس إ  اسسبالر، وضبرور  ذلبك 
 . (3) بقوله: "فإن احلاجة للرتمجة ضرورية، وال يتم للداعي دعو  إال بذلك"

ونتيجة لرتمجة معاين القرآن الكر، فقد أسلم أنباس بثبه  مبد اهلل دعبا ، 
                                                           

 .11( درمجات معاين القرآن الكر، ودطور فهمه عند الغرب، لعبداهلل الندوي  2)

 .6( األدلة العلمية على جواز درمجة معاين القرآن إ  اللغات األجنبية، حملمد فريد وجدي  1)

 .80( فتاوف للمسافرين واملغرتبي، للشيخ عبدالعزيز بن باز  3)
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واهتدف إ  احلق والصواب من بان فريسة للهوف والتعصن، وانقشبع  ببذلك 
 ظلمات ا هل والشرك وامرافة.

 ول )وليم بهشل بيكارد(:يق
( الفرنسبببية ملعببباين القبببرآن Savary"ابتعببب  نسبببلة مبببن درمجبببة سبببافاري )

الكببر،، وهببي أمللببى مببا أملببك، فلقيبب  مببن مطالعتهببا أعوببم متعببة وابتهجبب  هبببا  
 . (2)بثهاً حت ملدوت وبأن شعاع احلقيقة امالد خلد أشرن عليَّ بنوره املبارك"

 ودقول)ديبورابودر(:
القبببرآن الكبببر، ملمبببرين شبببعور ببببأن هبببذا هبببو احلبببق البببذي  "عنببدما أبملببب 

يشبببتمل علبببى اسجاببببات الشبببافية حبببول مسبببالل املبببق وملههبببا. وأنبببه يقبببدر لنبببا 
األحببببداث بطريقببببة منطقيببببة لببببدها متناخلضببببة مببببك بعضببببها يف ملببببهه مببببن الكتببببن 
الدينيببة، أمَّببا القببرآن فيتحببدث عنهببا يف نسببق رالببك، وأسببلوب خلبباطك ال يببدع عببااًل 

 . (1) هذه هي احلقيقة، وأن هذا الكالر هو من عند اهلل ال حمالة"للشك بأن 
ويقبببول )عبببامر علبببي داود( البببذي ببببان برمهيببباً، مث نصبببرانياً، مث مسبببلماً    

حنيفباً: " دناولبب  نسبلة مببن درمجبة معبباين القبرآن الكببر، باللغبة اسلليزيببة  ألنبب  
خلراءدببه، ودببدبر  عرفبب  أن هببذا هببو الكتبباب املقببد،س عنببد املسببلمي، فشببرع  يف

معانيه، لقد استقطن ُجلَّ اهتمبامي، وببم بانب  دهشبيت عويمبة حبي وجبدت 
اسجاببة املقنعبة عبن سب او احملبه: )اربدف مبن املبق( يف الصبفحات األو  مبن 

[ مببن سببور  البقببر .. وهببي آيببات 32-30القببرآن الكببر،.. لقببد خلببرأت اآليببات ]
اآليببات ختربنببا بكببل وضببوح  دوضببح احلقيقببة يببالء لكببل دارس منصبب ، إن هببذه

                                                           

 .10ماد الدين خليل  ( خلالوا عن اسسالر د. ع2)

 .11( املرجك السابق  1)
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 . (2) وجالء وبطريقة مقنعة عن خلصة املق"
ويقبول بانب  سبتيفنز ب املغب  الربيطباين ب البذي أسبلم بعبد ذلبك، ودسبمى 

 باسم يوس  إسالر:
"يف دلبببك الفبببرت  مبببن حيبببايت ببببدا و وببببأن  فعلببب  ببببل شبببيء، وحققببب  

مثبل القبرد أخلفبز وببل شبيء، ولكبن بنب   لنفسي النجاح والشهر  واملال والنسباء
و  أبببن خلانعبباً أبببداً، ولكببن بانبب  خلببراء  القببرآن تثابببة ، (1)مببن شببجر  إ  أخببرف

دوبيد لكل شيء بداخلي بن  أراه حقاً، وبان الوضبك مثبل مواجهبة شلصبييت 
 (.3)احلقيقية"

ر حببدث  املعجببز ، بعببد 2201ويضببي  يوسبب  إسببالر خلببالاًل: "ويف عببار 
القرآن الكبر، هديبة، وبقيب  هبذه النسبلة أن خلدر و شقيقي الكبه نسلة من 

معببببي حببببت زرت القببببدس يف فلسببببطي، ومببببن دلببببك الزيببببار  بببببدأت أهببببتم بببببذلك 
الكتاب الذي أهدانيه أخي، والذي ال أعرف ما بداخله، وماذا يتحبدث عنبه.. 

." 
إ  أن يقبببول: "القبببرآن هبببو البببذي دعببباين لإلسبببالر فأجبببب  دعودبببه، أمبببا 

 التعاسبة والعنباء، فهبي البيت أرسبلت  إ  هبذا الكنيسة البيت حطمتب ، وجلبب  و
 القرآن عندما عجزت عن اسجابة عن دساؤالت النفس والروح".

وخيببتم يوسبب  إسببالر بالمببه خلببالاًل: "لقببد أجبباب القببرآن عببن دسبباؤاليت، 
وبذلك شعرت بالسعاد ، سعاد  العثور على احلقيقة.. وبعد خلراء  القرآن الكر،  

                                                           

 .12( املرجك السابق  2)

مِ ٱإِۡن هُۡم إَِّلا ك   : ( وهذا مصدان لقوله دعا 1) بِيًلا  ۡۡل ۡنع َٰ لُّ س   [.44الفرخلان  ] ب ۡل هُۡم أ ض 

 .68( خلالوا عن اسسالر، د.عماد الدين خليل  3)
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أطببق األفكبار البيت خلبرأت فيبه، فشبعرت يف ذلبك  بله خبالل عبار بامبل، ببدأت
الوخلبب  أنبب  املسببلم الوحيببد يف العببا ، مث فكببرت بيبب  أبببون مسببلماً حقيقيببباً؟ 
فاجتهبب  إ  مسببجد لنببدن، وأشببهرت إسببالمي، وخللبب : " أشببهد أن ال إلببه إال 
اهلل وأن حممداً عبده ورسوله" حي ذاك أيقن  أن اسسبالر البذي اعتنقتبه رسبالة 

 . (2)ليس عماًل ينتهي بالنطق بالشهاددي"ثقيلة، و 
ونتيجة ملبا دعيشبه اجملتمعبات ملبه اسسبالمية ب وخباصبة يف الغبرب ب مبن ديبه 
وظببالر وجهببل بالببدين احلقيقببي، ودرابمببات مببن البعببد عببن اهلل دعببا ، فقببد دوخلببك  
بثبببه مبببن عقبببالء الغبببرب ومنصبببفيه أن اسسبببالر هبببو البببدين املنتوبببر، وأن النببباس 

ا يف التعببرف علببى الببدين اسسببالمي احلنيبب  واعتناخلببه وخباصببة بعببد هنالببك ابتببدؤو 
 خلراء  درمجات معاين القرآن الكر،.

يقبول الفيلسبوف برناردشبو م بببداً ذلبك: "سبيجيء يببور يعتنبق فيبه الغببرب 
اسسببالر، فإنببه مضبب  خلبببرون باملببة بببان للغببرب فيهبببا بتببن وجرالببد مملببوء  مبببن 

أمَّببا اليببور فقببد درمجبب  معبباين القببرآن ،   االفببرتاءات علببى ديببن اسسببالر ونبي ببه
رجببال  وبعببض بتببن اسسببالر إ  لغببات بببالد أوروبببا وال سببيَّما باسلليزيببة، ففهببم

الغبببببرب أن اسسبببببالر احلقيقبببببي لبببببيس البببببذي ببببببانوا يقرؤونبببببه يف ا رالبببببد والكتبببببن 
 . (1)السابقة"

                                                           

 .01-03اهلل، لعبده بوركا  ( دور الرتمجة الدينية يف الدعو  إ  2)

 .03( املرجك السابق  1)
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المبحث التاسع: وسائل نقل ترجمة معاني القرآن 
 اسالكريم  ونشرها بين الن

 
دتنببوع وسببالل نقببل درمجببات معبباين القببرآن الكببر، إ  النبباس، سببواء أبببانوا 

 مسلمي أر مله مسلمي ال ينطقون باللغة العربية، إ  وسالل بثه  متعدد .
وهبذا التنبوع راجبك ب يف احلقيقبة ب إ  مبا يشبهده العبا  يف العصبر احلاضبر 

ودطببببور ببببببه يف آالت مببببن ثببببور  يف املعلومببببات، ودقببببدر ببببباهر يف االدصبببباالت، 
 التقنية، ودوسك يف ميادين اسعالر امللتلفة.
   :(2)ويمكن إجمال هذه الوسائل فيما يلي

 أواًل: الوسالل املقروء :
واملقصبببود ببببذلك: بتاببببة درمجبببات معببباين القبببرآن الكبببر، علبببى ورن،وهبببذه 

 الوسيلة ككن أن نتصورها يف األشكال التالية:
آن الكبر، مبك درمجتهبا بلغبات متعبدد ، ويراعبى أ ب دفسه بامبل ملعباين القبر 

االختصبببار واالخلتصبببار علبببى املعببباين ارامبببة، دون البببدخول يف املسبببالل والقضبببايا 
 األخرف.

ب ب جتزلببة هببذا التفسببه املببرتجم ملعبباين القببرآن الكببر، إ  أجببزاء عديببد  
 ( جزءاً.30)

احلكببيم ج ب إفببراد بعببض املوضببوعات ارامببة الببيت دناولتهببا آيببات الكتبباب 
)بموضبببوعات العقيبببد  مبببثاًل، أو أخبببالن اجملتمبببك املسبببلم، أو العالخلبببة مبببك أهبببل 

                                                           

 ( رصد ومتابعة خاصة بالباحد.2)
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 الديانات األخرف( بالرتمجة ملعانيها وطبعها يف بتيبات خاصة هبا.
 ثانياً: الوسالل املسموعة:

واملقصود بذلك نقل درمجات معباين القبرآن الكبر، عبن طريبق اسذاعبة، أو 
 سجيل.ما يقور مقامها مثل أشرطة الت

 وهذه الطريقة ككن أن نتصورها فيما يلي:
أ ب بد درمجات معاين القرآن الكر، عن طريق اسذاعات املوجهبة إ  ملبه 

 الناطقي باللغة العربية، وذلك باللغات اليت يتحدثون هبا أو يفهمو ا.
ب ب دسبجيل درمجبات معباين القبرآن الكبر، يف أشبرطة، وإهبداؤها للنباس، 

 خمفض، مك ديسه انتقارا وخلرهبا ممن ينتفعون هبا. أو بيعها بثمن
 ثالثاً: الوسالل املرلية:

واملقصود بذلك عرض لرتمجبات معباين القبرآن الكبر، عبن طريبق الوسبالط 
 املرلية، وباللغات املفهومة لدف الفئات املستهدفة، مثل:

 أ ب التلفاز.
 ب ب اسنرتن  )عن طريق موخلك أو مواخلك خاصة بذلك(.

 حلاسن اآلو )عن طريق األخلرا  املدعة(.ج ب ا
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المبحث العاشر: بيان ألبرز الجهود العملية التطبيقية 
للمملكة العربية السعودية في مجال ترجمات معاني 

 القرآن الكريم
 

دقبببور اململكبببة العربيبببة السبببعودية ممثلبببة يف اريئبببات والقطاعبببات احلكوميبببة 
اهلل الكبر، إ  لغببات العبا  امللتلفببة،  امللتلفبة ببدور رالببد يف درمجبة معبباين بتباب

وطبعببه يف طبعببات متعببدد  وخمتلفببة، مببك العنايببة الكاملببة هبببا، ودقريبهببا للنبباس يف 
 خمتل  أحناء العا .

وأبــره هــلج الجهــات والهيتــات التــي تتــولى ترجمــة معــاني 
 اليرتر التريم وطبعه إلى لغات عديدة ما يلي:

 حوث العلمية واإلفتاء.أواًل: الرئاسة العامة إلدارة الب
وبانبب  خلببدكاً دعببرف )بالرلاسببة العامببة سدارات البحببوث العلميببة واسفتبباء 

 والدعو  واسرشاد(. 
وهبببذه اسدار  دعبببد مبببن أخلبببدر وأببببرب اريئبببات اسسبببالمية باململكبببة العربيبببة 
السبعودية، وببان يرأسبها مساحببة الشبيخ: عببدالعزيز بببن بباز ب يرمحببه اهلل ب ويتببو  

حاليباً مساحبة الشبيخ عببدالعزيز ببن عببداهلل آل الشبيخ ب حيفوبه اهلل ب ويف  رلاسبتها
هبببذه اسدار  خلسبببم خبببا  بالرتمجبببة وهو:)وبالبببة الطباعبببة والرتمجبببة( وببببان يعبببرف 
سبابقاً باسبم )إدار  الطببك والرتمجبة(، ودتبو  هبذه الوبالبة ب إضبافة لرتمجبة الكتبن 

 رآن الكر، إ  خمتل  لغات املسلمياسسالمية العديد  ب القيار برتمجة معاين الق
درمجبة علميبة دخليقبة وصببحيحة، ودتعباون يف طبعهبا مبك عمببك امللبك فهبد لطباعببة 
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 .(2)املصح  الشري  باملدينة املنور 
ودوضبح الرلاسببة العامبة سدار  البحببوث العلميبة واسفتبباء اهتمامهبا بطباعببة 

"ملببا بانبب  الرتمجببة وسببيلة  درمجبات معبباين القببرآن الكببر، إ  لغببات خمتلفبة بقورببا:
مببن وسببالل نقببل بعببض املعبباين، وديسببه فهببم القببرآن، ودببدبره ملببن ال يعببرف اللغببة 
العربيببة، وجببن القيببار هبببا نصببحاً للعببباد، وإبالملبباً لكتبباب اهلل إ  مببن ال يعببرف 

 .  (1)لغته"
 ثانياً: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

العربيبة السبعودية هبذا اجملمبك الفريبد مبن نوعبه بعبد ظهبور أنشأت اململكبة 
بببة إليبببه للقيبببار خبدمبببة بتببباب اهلل دعبببا ، وخدمبببة املسبببلمي يف أحنببباء  احلاجبببة املاسَّ

 العا  بافة.
هبب دفضبل خبادر احلبرمي 2403"ففي السادس عشر من شهر احملرر عبار 

ذا املشبروع الشريفي امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بوضك حجر األسباس رب
 العمالن ، وخلال عند وضك حجر األساس:

)بسبببم اهلل البببرمحن البببرحيم، وعلبببى برببببة اهلل العلبببي القبببدير، إننبببا نرجبببو أن 
يكببون هببذا املشببروع خببهاً وبربببة مدمببة القببرآن الكببر، أواًل، واسسببالر واملسببلمي 

ة والدنيويبة، وأن ثانياً، راجياً من اهلل العلي القدير العون والتوفيق يف أمورنبا الدينيب
يوفق هذا املشروع الكبه مدمة ما أنشئ مبن أجلبه، وهبو القبرآن الكبر،، لينتفبك 

                                                           

 .66-61( انور: دور الرتمجة الدينية يف الدعو ، لعبده بوركا  2)

 .66( املرجك السابق  1)
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 .(2) به املسلمون، وليتدبَّروا معانيه("

ر 2284أبتببوبر  30هببب املوافببق2401ويف السببادس مببن شببهر صببفر عببار 
 أزاح خببادر احلببرمي الشببريفي امللببك فهببد بببن عبببدالعزيز آل سببعود السببتار إيببذاناً 
بالبدء يف دشغيل اجملمَّبك، بعبد أن ابتمبل بنباؤه وجتهيزادبه الفنيبة والبشبرية، وسبطر 

 يف سجل اجملمك الكلمات التالية:
"لقد بن  خلبل سنتي يف هذا املكان لوضك حجبر األسباس ربذا املشبروع 
 العوببيم، ويف هببذه املدينببة الببيت بانبب  أعوببم مدينببة فببرح أهلهببا بقببدور رسببول اهلل

  ،عون له يف شدالد األمور، وانطلق  منها البدعو ، دعبو  امبه وبانوا خه 
والرببببة للعببا  أمجببك، ويف هببذا اليببور أجببد أن مببا بببان حلمبباً يتحقببق علببى أفضببل 
مسبتوف، ولبذلك هبن علبى ببل مبواطن يف اململكبة العربيبة السبعودية أن يشببكر 

ديببب  مث  اهلل علبببى هبببذه النعمبببة الكبببربف، وأرجبببو أن يبببوفق  اهلل أن أخلبببور خبدمبببة
 . (1) وط ، ومجيك املسلمي، وأرجو من اهلل التوفيق"

 ومن أهداف اجملمك الرليسة اليت أنشئ من أجلها ما يلي:
 ب طباعة املصح  الشري  بالروايات املشهور  يف العا  اسسالمي. 2
ب درمجة معاين القبرآن الكبر، ودفسبهه إ  أهبم اللغبات وأوسبعها انتشباراً  1
 وطباعتها.
 ب دسجيل دالو  القرآن الكر، بأصوات مشاهه القرَّاء. 3
ب إجببراء البحببوث والدراسببات املتعلقببة بببالقرآن الكببر، والسببنة والسببه   4

                                                           

نيببه، أ.د. حممببد سببا  بببن شببدي د ( دطببور بتابببة املصببح  الشببري  وطباعتببه وعنايببة اململكببة العربيببة السببعودية بطبعببه ونشببره ودرمجببة معا2)
 .01العويف  
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 النبوية املطهر .
 ب نشر إصدارات اجملمك على الشبكات العاملية. 1
 . (2)ب دلبية حاجة املسلمي يف الداخل وامارج من إصداراده امللتلفة 6

اً رببببدف درمجببببة معبببباين القببببرآن الكببببر، ودفسببببهه إ  أهببببم اللغببببات وحتقيقبببب 
وأوسببعها انتشبباراً وطباعتهببا )يقببور اجملمببك برتمجببة معبباين القببرآن الكببر، إ  العديببد 
من اللغات العاملية، وخلد ساهم مسبامهة بببه  يف ديسبه فهبم القبرآن الكبر، علبى 

للمزيبد مبن العنايبة بالرتمجبات ماليي املسلمي الذين ال يتكلمون اللغة العربية، و 
ر مرببز  متلصبص  للرتمجبات مبن 2226ب/ ه2426فقد أنشئ يف اجملمبك يف عبار 

 أهدافه:
 القيار بأعمال درمجات معاين القرآن الكر، ودفسهه إ  لغات العا . -2
دراسبببة املشبببكالت املردبطبببة برتمجبببات معببباين القبببرآن الكبببر،، ودقبببد،  -1

 احللول املناسبة را.
 إجراء البحوث والدراسات يف عال الرتمجات. -3
دسبببجيل درمجبببة معببباين القبببرآن الكبببر، يف أشبببرطة صبببودية واسبببطوانات  -4
 الليزر.

 درمجة ما حيتاج إليه املسلمون من العلور املتعلقة بالقرآن الكر،. -1
 القيار باملشروعات البحثية اليت ختدر أعمال الرتمجات مثل: -6
رايف للرتمجبببات البببيت متببب  يف العبببا  ملعببباين القبببرآن إصبببدار دليبببل ببليبببوج -أ

 الكر،، واالستفاد  من ا هود السابقة يف هذا اجملال.
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إعداد املعاجم اماصة بالقرآن الكر،، واليت دساعد يف درمجبة معانيبه  -ب
مثبببل: معجبببم األلفبببام القرآنيبببة، ومعجبببم املصبببطلحات اسسبببالمية.. دبببرتجم إ  

  أعمال الرتمجات.اللغات، لغرض املساعد  يف
ويتكون املربز حالياً من الوحدات البحثية التالية: وحد  اللغات األوربيبة، 
وحد  اللغات اسفريقية، وحد  اللغات اآلسيوية، وحد  املعاجم اللغوية ل لفام 

 القرآنية واسسالمية، وحد  املعلومات، وحد  النشر والتوزيك.
مللتلببببب  اللغبببببات، زودت و  دأسبببببيس مكتببببببة متلصصبببببة يف الرتمجبببببات 

باملصببادر األصببلية واألعمببال املرجعيببة واملعبباجم اللغويببة يف بثببه مببن لغببات العببا  
 ورجاده.

بمبببا بُببببن َيْ  فيبببه خلاعبببد  معلومبببات مناسببببة بواسبببطة احلاسبببن اآلو، عبببن 
 الرتمجات، وأشهر املرتمجي، ولغات العا  ورجاده، وأعداد سكانه.

من امللتصبي يف علبور الشبريعة، واللغبات وله علس علمي، ويضم عدداً 
األجنبيببببببة، يقببببببور بببببببالتلطيط ووضببببببك الببببببربامل واملشببببببروعات العلميببببببة، ويتلقببببببى 

 االخلرتاحات يف عال الرتمجات لدراستها ودقد، دوصياده بشأ ا.
، فتصببل إ  ثالثببي  ه2410أمببا الرتمجببات الببيت خلببار هبببا اجملمببك حببت عببار 

 .(2)درمجة(
ات الببببيت نشببببرها اجملمببببك باللغببببات الثالثببببي مببببك وفيمببببا يلببببي عببببرض للرتمجبببب

املالحوببات الضببرورية أمببار بببل درمجببة دشببرح مكببان انتشببار لغببة الرتمجببة، وعببدد 
 الناطقي ببها، وأنواع إصدارات اجملمك من دلك الرتمجة.
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مليون  300(درمجة معاين القرآن الكر، باللغة األردية اليت يتحدثها أبثر من 2)
ارندية وعدد من دول العا  حيد هاجر أبناؤها ، والرتمجة  نسمة يف شبه القار 

باللغة األردية درمجة باملة للقرآن الكر، خلار هببا حممبد ا ونبابرهي ومعهبا دفسبه 
خمتصر لفضيلة الشبيخ صبالح البدين يوسب  والبنص القبرآين. وخلبد طبعهبا اجملمبك 

رت عبببار ببباحلجم العببادي وحجببم ا يببن ودرمجببة سبببور  الفاحتببة وجببزء عببم، صببد
 هب.2420

مليونا يف  30(درمجة معاين القرآن الكر، باللغة األرومية ويتحدث ببها حواو 1)
منطقة احلبشة  وألنببها لغبة ملبه مكتوببة والنتشبار األميبة ببي أبنالببها فقبد أصبدر 
اجملمك الرتمجة علبى أشبرطة مسبموعة برتمجبة الشبيخ حممبد رشباد اربرري الطرطبري 

 ودفسهه.
 300اين القببرآن الكببر، باللغببة اسسبببانية الببيت يتحببدث ببببها حببواو (درمجببة معبب3)

مليببون نسببمة يف إسبببانيا واألمبببريكتي. وخلببد أصببدر اجملمبببك درمجببة باملببة، ودرمجبببة 
معاين سور  الفاحتة وجزء عم. خلبار بالرتمجبة والتفسبه امللتصبر الشبيخ عببد الغب  

 . ه2420ميالرا نابيو وصدرت عن اجملمك عار 
معبباين القببرآن الكببر، باأللبانيببة الببيت يتحببدث ببببها حببواو سبببعة عشببر (درمجببة 4)

مليونا يف ألبانيا وبعض املهاجرين األلبان يف عبدد مبن دول العبا . وخلبار بالرتمجبة 
شري  أمحدي. ومك أنه   دذبر سنة الطباعة فقد انتهى املرتجم مبن الرتمجبة يف 

 ر.2280إبريل  18
باللغة اسندونيسبية، وهبي لغبة أببرب دولبة إسبالمية (درمجة معاين القرآن الكر، 1)

مليبببون نسبببمة يف إندونيسبببيا وخارجهبببا. وخلبببد أصبببدر  110ويتحبببدث هببببا حبببواو 
اجملمك الرتمجة هبذه اللغة باملة وبذلك درمجة معباين سبور  الفاحتبة وجبزء عبم عبار 
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هب والرتمجبة البيت طبعهبا اجملمبك   يبذبر اسبم املبرتجم ولكنهبا معتمبد  مبن 2428
 زار  الش ون الدينية اسندونيسية.و 
(درمجة معاين القرآن الكر، باللغة اسلليزية، وهي أهم اللغبات احليبة، ودنتشبر 6)

يف بريطانيببا، والواليببات املتحببد ، وأسببرتاليا، وبنببدا، وعببدد مببن الببدول، باسضببافة 
إ  بونببببها لغبببة التجبببار ، ويتحبببدث بببببها خلطببباع األعمبببال يف ببببل مكبببان دقريبببباً، 

مليبببون نسبببمة. وخلبببد طببببك اجملمبببك الرتمجبببة باملبببة  110حبببدث بببببها أبثبببر مبببن ويت
ببباحلجم العببادي وا يببن مببك الببنص القببرآين وبدونببه، وبببذلك درمجببة معبباين سببور  

هببب وخلبد خلببار بالرتمجبة الببدبتوران حممببد 2420الفاحتبة وجببزء عبم. وبببان ذلبك عببار 
 دقي الدين ارالو، وحممد حمسن خان.

بلغببة األنكببو ) البمبببارا( وهببي لغببة يتحببدث ببببها حببواو (درمجببة معبباين القببرآن 0)
مليببوني مببن سببكان عببد  دول يف ملببرب القببار  اسفريقيببة. وخلببد سببارع اجملمببك إ  
إصدار درمجة هببذه اللغبة عنبد مبا وضبك حبرف جديبد لكتاببة هبذه اللغبة فاسبتغله 

مجبة املنصرون لرتويل بتبهم ومنشورادبهم هبذا احلرف لتنصه املسبلمي. وهبذه الرت 
 هب.2422من إعداد الشيخ فوده سليمان بانيت، وصدرت عن اجملمك عار 

(درمجببببة معبببباين القببببرآن الكببببر، باللغببببة األويغوريببببة وهببببي لغببببة دربسببببتان الشببببرخلية 8)
املعروفة باسم سنكيانل يف الصي، وهي منطقة إسالمية دعاين بثهاً من العس  

هنباك. وخلبد صبدرت هبذه الصي  امللحد الذي يسعى إ  طمس هوية املسلمي 
هب. خلار بالرتمجة الشيخ حممد بن صاحل، وراجعها الشيخ عببد 2401الرتمجة عار 

اجمليبببد صبببادن األببببادي، والبببدبتور عببببد البببرحيم الكاشبببغري حتببب  إشبببراف رابطبببة 
 العا  اسسالمي.

(درمجة معاين القرآن الكر، باللغة الرباهولية وهي لغة بلوشستان يف بابستان، 2)
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هبب. خلبار 2421ا حواو مليوني مبن النباس. وصبدرت طبعبة اجملمبك عبار ويتكلمه
 بالرتمجة الشيخ عبد الكر، مراد األثري، وأخلرهتا رابطة العا  اسسالمي.

(درمجة معاين القرآن الكر، بلغة البشتو، وهي لغة معوبم سبكان أفغانسبتان 20)
ل. وهبذه الرتمجبة وبعض سبكان بابسبتان واملنباطق اجملباور  ألفغانسبتان يف الشبما

أعدها باللغة األردية فضيلة الشبيخ حممبود احلسبن، وأعبد، التفسبه فضبيلة الشبيخ 
شبببه أمحببد عثمبباين، ودببرجم التفسببه ودرمجتببه األرديببة إ  لغببة البشببتو مجاعببة مببن 
علماء بابستان، وراجعهبا مبن خل بَبل رابطبة العبا  اسسبالمي سبيد عبيبد اهلل شباه. 

جعة رابطة العا  اسسالمي. وصدرت الرتمجة والتفسه يف وخلد أخلرت الرتمجة واملرا
 جزأين ببهين، و  دذبر طبعة اجملمك سنة الطباعة.

(درمجة معاين القرآن الكر، باللغة البنغالية، وهي لغة البنغال، ويتحدث ببها 22)
مليون نسمة. وخلد خلار بالرتمجة والتفسه من اللغة األردية فضيلة  121أبثر من 
حميي الدين خان معتمداً على دفسه الشبيخ حممبد شبفيك مفبيت بابسبتان  الشيخ

 هب.2423األسبق. وخلد صدرت طبعة اجملمك عار 
(درمجة معباين القبرآن الكبر، إ  اللغبة البورميبة، وهبي لغبة املسبلمي يف بورمبا 21)

 واملنبباطق املتايفببة لبورمببا مبببن بببنغالديش. والبورمي،ببون يعبببانون األَمببرَّين مببن احلكبببم
الشيوعي البوذي يف بورما البذي يعبد،هم مبواطني مبن الدرجبة الثالثبة، ببل يسبعى 
سخببببراجهم مببببن املنطقببببة رملببببم وجببببودهم فيهببببا منببببذ القببببرن األول ارجببببري. وخلببببد 

هب وهذه الرتمجة خلار ببها عموعة مبن 2422صدرت هذه الرتمجة عن اجملمك عار 
املواهري النبدوي، وعببد العلماء، وراجعها من خلبل اجملمك الشيلان عبد احلميد 

 امالق عبد الوو. ودقك هذه الرتمجة والتفسه يف علدين ببهين.
 (درمجبببة معببباين القبببرآن الكبببر، باللغبببة البوسبببنوية، وهبببي اللغبببة املعروفبببة باللغبببة23)
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مليوناً من سكان يوملسالفيا السابقة.  28ويتحدث ببها حواو  (2)الصربوبروادية
اصببة، والوجببود اسسببالمي مهبدد هنبباك رملببم خلدمببه ومنطقبة البلقببان رببا ظبروف خ

هبب. وخلبد خلبار بالرتمجبة الشبيخ 2421يف املنطقة. وأصدر اجملمك هبذه الرتمجبة عبار 
نسبببيم بورببببوت وراجعهبببا املشبببايخ: يوسببب  راميبببتش، وحمبببرر أومبببهددش، وحممبببد 

 مراهورفتش. وخلد أخلرت رابطة العا  اسسالمي هذه الرتمجة.
لكبببر، باللغببة التامليبببة، وهببي لغبببة واليببة التاملنبببادو يف (درمجببة معببباين القببرآن ا24)

مليبببون  11جنبببوب ارنبببد، ولغبببة بعبببض سبببكان سبببريلنكا، ويتحبببدث بببببها حبببواو 
هببب. خلببار ببببهذه الرتمجببة الشببيخ حممببد إخلبببال 2424نسببمة. صببدرت الرتمجببة عببار 

مببدين، وسبباعده الشببيخ عبببد احلميببد مبببارك، وراجعهببا عببدد مببن مبعببوثي الرلاسببة 
 ارات البحوث العلمية واسفتاء، واعتمددبها الرلاسة.العامة سد

(درمجببة معبباين القببرآن الكببر، باللغببة التايلنديببة الببيت دنتشببر يف دايالنببد وبعببض 21)
مليبون  10املناطق اجملاور  مثبل: فيتنبار، والصبي، والوس، ويتحبدث بببها حبواو 

عبداد هبب. وهبي مبن إ2422نسمة. وصدرت طبعبة اجملمبك مبن هبذه الرتمجبة عبار 
مجعية خرهي ا امعات واملعاهد العربية بتايلند، وراجعها من خلبل اجملمك الدبتور 
عبببد اهلل نومسببوك، والشببيخ سببويت بببالي خببار دي. والرتمجببة ملحببق ببببها حببوا   

 دفسهية.
(درمجبببة معببباين القبببرآن الكبببر، باللغبببة الرتبيبببة، وهبببي اللغبببة البببيت يتحبببدث بببببها 26)

وريات آسيا الوسطى وبعض ا مهوريات املستقلة املسلمون يف دربيا وبعض مجه
اسببتقالاًل ذاديبباً يف روسببيا االحتاديببة مثببل: بشكهسببتان، ودرتسببتان، واملسببلمون يف 

                                                           

( يعتقببد بعببض الكتبباب أن اللغببة البوسببنية دعببرف باللغببة الصببربو برواديببة، ولكببن الببذي أعرفببه عببن هببذه اللغببة، ومببن خببالل زيبباريت لبببالد 2)
 ه اللغة دعرف باللغة البوسنية، فحسن. البوسنة واررسك أن هذ
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مليبون نسبمة. وخلبد أصبدر اجملمبك هبذه الرتمجبة  10بلغاريا، ويتحدث ببها حواو 
هبببب. وخلبببار بببببها عموعبببة مببن األسبببادذ  هبببم: د. علبببي أوزك، د. خبببه 2421عببار 
ين خلرامان، د. علي دورملوت، د. مصطفى شاملرهي، د. إبراهيم بايف دو ز، الد

 د.صدر الدين بومو ، وخلد أخلرت هذه الرتمجة رابطة العا  اسسالمي.
(درمجببببة معبببباين القببببرآن الكببببر، بلغببببة التغببببالول، وهببببي اللغببببة الرمسيببببة للفلبببببي، 20)

جملمبك هبي درمجبة مليبون نسبمة، والرتمجبة الصبادر  عبن ا 10ويتحدث ببها حبواو 
هببب. خلببار هبببذه الرتمجببة 2410سببور  الفاحتببة وجببزء عببم فقببط. وخلببد صببدرت عببار 

ا زلية الشيلان أببو امبه دراسبون، وببديك الزمبان سباليا، واألسبتاذ حممبد األمبي 
رودرهيببز، وراجعهببا مببن خل بَببل اجملمببك الشببيلان حممببد نببذير إبببل، والشببيخ إبببراهيم 

 عبد اهلل بن عبد اهلل.
ة معاين القرآن الكر، بلغة الزولو، وهي إحدف لغبات جنبوب إفريقيبا، (درمج28)

ماليبي نسبمة. والرتمجبة الصبادر  عبن اجملمبك  6ويبل  عدد املتكلمي بببها حبواو 
مقتصببر  علببى درمجببة آيببات خمتببار  دتعلببق بتفنيببد عقالببد النصببارف  لوجببود النشبباط 

هبب 2422ا زليبة عبار التنصهي بي متحدثي لغة الزولبو، وصبدرت هبذه الرتمجبة 
.وخلبار بالرتمجبة الشبيخ عمبر مبوليليكي، وراجعهببا مبن خل بَبل اجملمبك الشبيلان مجيببل  

 بوبس، وإمساعيل بمانا.
(درمجة معاين القرآن الكر، باللغة الصومالية، وهي لغة يتحدث ببها سبكان 22)

الصبببومال وعببببدد مبببن القبالببببل البببيت دسببببكن القبببرن اسفريقببببي يف جيببببويت وإثيوبيببببا 
هببب. خلببار بالرتمجببة الشببيخ حممببود حممببد 2421نيا.وصببدرت درمجببة اجملمببك عببار وبي

عبده، وراجعها  نة من املشايخ : نور الدين علبي السبلفي، وشبري  عببد النبور 
حسن، وعبد الرمحن يوس  آدر، وعببدالرمحن شبيخ عمبر أمحبد دينلبه البذي خلبار 
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ه الرتمجببة رابطببة باملراجعببة النهاليببة والتعليببق علببى بعببض اآليببات. وخلببد أخلببرت هببذ
 العا  اسسالمي.

(درمجة معاين القرآن الكر، باللغة الصينية، وهي لغة سكان الصي، وهبونل  10)
بببونل، ودببايوان، ويتحببدث ببببها حببواو مليببار وربببك املليببار نسببمة. وخلببد اشببتمل  
إصببدارات اجملمببك علببى الرتمجببة الكاملببة، ودرمجببة جببزء دبببارك، ودرمجببة معبباين سببور  

هب. خلار ببها الشيخ حممد مكبي، 2400جزء عم. صدرت الرتمجة عار الفاحتة، و 
 وأخلردبها ا معية اسسالمية الصينية، ورابطة العا  اسسالمي.

(درمجة معاين القرآن الكر، باللغة الفارسية، وهي لغبة إيبران، وطاجكسبتان، 12)
يبون مل 10وهي إحدف اللغتبي السبالددي يف أفغانسبتان، ويتحبدث بببها حبواو 

نسببمة. وخلببد اشببتمل  إصببدارات اجملمببك علببى احلجببم العببادي، وحجببم ا يببن. 
هبببب. خلبببار هببببذه الرتمجبببة الشببباه وو اهلل البببدهلوي، وراجعهبببا 2420وصبببدرت عبببار 

 الشيلان عبد الغفور عبد احلق البلوشي، وحممد علي داري.
 (درمجببة معبباين القببرآن الكببر، باللغببة الفرنسببية، وهببي لغببة فرنسببا، وبلجيكببا،11)

وسويسرا، وعدد من الدول اسفريقية، مثل: ماو، والسبنغال، وملههبا، ويتحبدث 
مليببون نسببمة، ودببأيت بعببد اسلليزيببة مببن حيببد األمهيببة. وخلببد  110ببببها حببواو 

أصدر اجملمك الرتمجة الكاملبة، وببذلك درمجبة معباين سبور  الفاحتبة وجبزء عبم عبار 
حممببد محيببد اهلل. وخلببد جببرت هببب. وهببذه الرتمجببة مبنيببة علببى درمجببة الببدبتور 2421

مراجعتهببببا مببببن عببببد   ببببان مببببن خلبببببل الرلاسببببة العامببببة للبحببببوث العلميببببة واسفتبببباء 
 والدعو  واسرشاد خلبل أن يتو  عمك امللك فهد طباعتها.

(درمجببة معبباين القببرآن الكببر، باللغببة القازاخليببة، وهببي لغببة مسببلمي خلازاخلسببتان 13)
 6ن روسيا، ويتحدث ببها حواو إحدف ا مهوريات اسسالمية اليت استقل  ع



 56 

هبب. خلبار هببذه الرتمجبة 2422ماليي شلص، وصدرت طبعة اجملمك عبار 
الشببيخ خليفببة آلطبباي، وراجعهببا األسببتاذ ح. دليببل خببان جببان آلطبباي، 

 ووافق  عليها رابطة العا  اسسالمي.
(درمجببة معبباين القببرآن الكببر، باللغببة الكشببمهية، وهببي لغببة املسببلمي 14)

بشبببمه البببذين يتجببباوز عبببددهم اثببب  عشبببر مليونببباً. وبشبببمه يف جبببامو و 
منطقة دعاين من االسبتعمار ارنبدي، ويتعبرض املسبلمون فيهبا لكثبه مبن 

هبببب. خلببببار هبببببذه 2428العنببب  والولببببم. وخلبببد صببببدرت طبعببببة اجملمبببك عببببار 
الرتمجبببة الشبببيخ مبببه واعبببظ حممبببد يوسببب  شببباه، وراجعهبببا الشبببيلان عببببد 

 للطي  ملالر الكشمهي.اللطي  شيخ عبد الرشيد، وعبد ا
(درمجة معاين القبرآن الكبر، باللغبة الكوريبة، وهبي لغبة بوريبا ا نوبيبة 11)

والشبببمالية، ويتحبببدث هببببا ببببذلك نببباس يف الياببببان والصبببي، ويبلببب  عبببدد 
مليببون نسببمة. ومببك أن عببدد املسببلمي يف بوريببا ال 60النبباطقي هبببا حنببو 

واعبد  ودتعبرض  هبود يتجاوز اممسي أل  نسمة إال أن بوريا منطقة 
هببببب. وخلببببار بالرتمجببببة 2420دنصببببهية ببببببه . وصببببدرت درمجببببة اجملمببببك عببببار 

 الدبتور حامد دشوي يون  بيل.
(درمجببة معبباين القببرآن الكببر، باللغببة املقدونيببة، وهببي لغببة مقببدونيا يف 16)

منطقة البلقان، ويتحدث ببها حبواو مليبوين شبلص يف ألبانيبا واليونبان، 
  الببدعم يف نشببر الثقافببة اسسببالمية. وصببدرت طبعببة وحيتبباج املسببلمون إ

هببب .وخلببد خلببار بالرتمجببة الشببيخ حسببن جلببو، وراجعهببا 2428اجملمببك عببار 
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 من خل َبل اجملمك  نة متلصصة.
(درمجبببة معببباين القبببرآن الكبببر، باللغبببة املليباريبببة، وهبببي إحبببدف لغبببات 10)

غببببة ارنببببد، ودنتشببببر يف واليببببة بببببهال يف جنببببوب ارنببببد، ويتحببببدث هبببببذه الل
مليون نسبمة. وخلبد أصبدر اجملمبك درمجبة باملبة، ودرمجبة معباين  11حواو 

 هب.2428سور  الفاحتة، وجزء عم، وذلك عار 
(درمجببة معبباين القببرآن الكببر، بلغببة اروسببا، وهببي لغببة إفريقيببة، حتببدث 18)

مليونبببباً مبببن سبببكان نيجهيببببا، والنيجبببر، وشبببرن إفريقيببببا.  10بببببها حبببواو 
هب. خلار بالرتمجة الشيخ أببو بكبر حممبود 2420صدرت درمجة اجملمك عار 

جبببومي، وراجعهببببا األسببببادذ  :أبببببو بكبببر عثمببببان )صببببكتو(، وأمحببببد بلببببو، 
وحممبببببد إنواديكبببببو ببببببن آدر ببببببابوديكو، بمبببببا راجعهبببببا مبببببن خلببببببل اجملمبببببك 
الشببيلان بشببه علببي عمببر، وحممببد ثبباين عمببر، والببدبتور أمحببد جببومي ب 

 ابن املرتجم ب.
 بلغببببة اليوروبببببا، وهببببي إحببببدف اللغببببات (درمجببببة معبببباين القببببرآن الكببببر،12)

املهمببة يف نيجهيببا، وبنببي، والتوملببو، وبعببض القبالببل اسفريقيببة الببيت د لبب  
هببب. خلببار بالرتمجببة 2428مليونبباً. وصببدرت طبعببة اجملمببك عببار  20حببواو 

 نة من العلماء وراجعهبا مبن خل بَبل اجملمبك الشبيلان إببراهيم عببد البباخلي، 
 رو.وعبد الرزان عبد اجمليد أال

(درمجببببة معبببباين القببببرآن الكببببر، باللغببببة اليونانيببببة، وهببببي لغببببة اليونببببان، 30)
وخلبببرب ، وبعبببض املهببباجرين يف أمريكبببا، وملههبببا، ويتحبببدث بببببها حبببواو 
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هببب .خلببار بالرتمجببة 2428مليببون نسببمة. وصببدرت طبعببة اجملمببك عببار  22
وراجعهبا مبن خل بَبل اجملمبك الشبيخ جهباد ببالل  عموعة من علمباء األزهبر،

 .(2)خليل
واحلقيقببببة أن عمببببك امللببببك فهببببد لطباعببببة املصببببح  الشببببري  يعببببد 
صرحاً إسبالمياً عويمباً، ومعلبم خبه يف عبال درمجبة معباين القبرآن الكبر، 
ودفسببهه إ  اللغببات العامليببة، مببك وضببك احملببرتزات األساسببية لنجبباح هببذا 
العمل اسسالمي. يقول الدبتور مانك محاد ا ه  موضبحاً ذلبك: "لقبد  

شاء عمك امللك فهد لطباعة املصح  الشري  فتحاً عويمباً يف بان إن
عال خدمة بتاب اهلل وإيصاله إ  أحناء العبا  بطبعبات أنيقبة ومدروسبة 
علببببى أسببببس علميببببة مببببن حيببببد الرسببببم والتحقيببببق واسدقببببان يف الطباعببببة 
والدخلبة يف الرتمجبة، ولبيس ذلببك فحسبن ببل دلبب  جهبود اجملمبك العنايببة 

آن الكر، إ  أبثر من ثالثي لغبة مبن اللغبات العامليبة، برتمجة معاين القر 
أبثببر مببن نصببفها لغببات إسببالمية، ودتميببز درمجببات معبباين القببرآن الكببر، 
البببببيت يصبببببدرها اجملمبببببك بسبببببالمة العقيبببببد  علبببببى مبببببنهل السبببببل  الصببببباحل، 
وصببحة األحكببار الشببرعية، وذلببك لكببون املرتمجببي واملببراجعي مسببلمي، 

ة البببيت يضبببعها اجملمبببك، ويُلبببزر املرتمجبببي وببببذلك بسببببن األسبببس الصبببارم
 واملراجعي بادباعها.

                                                           

 .14ب26انور: عناية اململكة العربية السعودية بتفسه القرآن الكر، ودرمجة معانيه، إعداد:الدبتور مانك بن محاد ا ه    (2)
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ويتبببك اجملمبببك بعبببض اسجبببراءات احملببدد  يف اختيبببار درمجبببات معببباين 
 القرآن الكر، ونشرها. وفيما يلي أهم دلك اسجراءات:

(يببتم حتديببد اللغببة الببيت ينببوي اجملمببك نشببر درمجببة ملعبباين القببرآن الكببر، 2)
ات البيت حتبددها أمهيبة اللغبة، وسبعة انتشبارها، هبا، وذلك حسن األولوي

وعدد املتكلمي ببها، وحاجبة املسبلمي النباطقي هببا إ  درمجبة، أو ببون 
 الناطقي ببها ُمَعرَّضي للتنصه، أو مله ذلك مما يصرفهم عن دينهم.

(خماطبة ا هات اليت ككن أن دتبوافر لبديها درمجبة اللغبة املطلوببة. ويف 1)
 لرتمجة دطلن نسلة منها للدراسة.حالة وجود ا

(درشبببح بعبببض ا هبببات أو ا معيبببات درمجبببات معينبببة للمجمبببك يقبببور 3)
 بدراستها واختيار الصاحل منها.

(د ل   نة متلصصة ممن هيدون لغة الرتمجبة املطلوببة أو املعروضبة، 4)
مببببك إجبببباد  اللغببببة العربيببببة والعلببببور الشببببرعية مببببن ذوي العقيببببد  السببببليمة 

وإبببداء الببرأي فيهببا مببن مجيببك النببواحي، وخباصببة مببن ة لدراسببة الرتمجبب
نبباحييت العقيببد  واألحكببار الشببرعية. ودقببدر اللجنببة دقريببراً مفصبباًل 

 دبي فيه األخطاء الوارد  يف الرتمجة مك بيان الصواب.
 (بناء على دوصية اللجنة املكلفة يتم خلبول الرتمجة أو رفضها.1)
م تالحوبات اللجنبة عليهبا، (يف حالة خلبول الرتمجة يزود املرتج6)

ويطلببببببببن إليببببببببه املوافقببببببببة علببببببببى دعببببببببديل الرتمجببببببببة يف ضببببببببوء دلببببببببك 
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 املالحوات.
(إذا وافببببق املببببرتجم علببببى دعببببديل الرتمجببببة حسببببن مالحوببببات 0)

 .(2)اجملمك دتلذ اسجراءات الالزمة لطباعة الرتمجة بعد دعديلها
وال ريبببن أن ببببل دلبببك ا هبببود العويمبببة دنببببئ عبببن مبببدف مبببا 

لكببة العربيببة السببعودية مببن عنايببة فالقببة وصببيانة دامببة دقببور بببه املم
 لرتمجة معاين القرآن الكر،، ونشرها يف أحناء العا  بافة.

                                                           

 21-24املرجك السابق  (2)
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 الخاتمة
 

 احلمد هلل الذي بنعمته دتم الصاحلات، وبعد:
فقبببد دناولنبببا يف الصبببفحات املاضبببية العديبببد مبببن املباحبببد املتعلقبببة ببببدور 

ه املسبببلمي إ  اسسبببالر، مبببك بيبببان درمجبببات معببباين القبببرآن الكبببر، يف دعبببو  ملببب
 ا هود العملية للمملكة العربية السعودية يف هذا اجملال.

وخلببد ادضببح مببن ثنايببا البحببد العديببد مببن النقبباط ارامببة، بمفهببور الببدعو  
إ  اهلل دعببا ، وفضببلها، وحاجببة النبباس إليهببا، وأمهيببة العنايببة بببالقرآن الكببر، يف 

اسبببة ودطبيقببباً، وببببذا مفهبببور درمجبببة معببباين القبببرآن عبببال البببدعو  إ  اهلل دعبببا  در 
الكر، يف اللغة واالصطالح، مك بيان الفرون بي الرتمجة احلرفية والرتمجة املعنوية 

 أو التفسهية للقرآن الكر،.
 بما بيَّ البحد حكم الرتمجة على ضوء النوعي السابقي.
هتببا ودوافرهببا يف مث دطببرن البحببد إ  الضببوابط والشببروط الببيت ينبغببي مراعا

الرتمجببة ملعبباين بتبباب اهلل دعببا ، سببواء املتعلقببة ببباملرتجم أو بالرتمجببة نفسببها، بمببا 
أوضببح البحببد أهببداف الرتمجببة واألمببور املبتغببا  واملرجببو  مببن ورالهببا، بمببا أبببان 
 البحد األمهية البالغة لرتمجة معاين القرآن الكر،، والوسالل املعينة على ذلك.

خهاً إ  بيان أبرز ا هود العملية املوفقة اليت خلامب  مث دطرن البحد أ
 هبا اململكة العربية السعودية يف عال درمجة معاين بتاب اهلل دعا  ونشره.
 وإذا بان للباحد من بلمة أخه  ودوصية فإنه يوصي تا يلي:

ب العنايبببة اماصبببة برتمجبببة معببباين بتببباب اهلل دعبببا  مبببن مجيبببك النبببواحي  2
 عملية والفنية والطباعية واسخراجية.العلمية وال
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ب يوصي الباحد بتوحيد ا هود العلمية املتعلقة برتمجة معاين بتاب اهلل  1
 دعا ، حت  جهاز مربزي واحد، حصراً للجهود، وامربات، والطاخلات.

ب عببدر التوسببك يف درمجببات معبباين بتبباب اهلل دعببا  إال بقببدر احلاجببة  3
 الداعية لذلك.

تابة النص القرآين الكر، باللغبة العربيبة يف وسبط ببل صبفحة ب ضرور  ب 4
 من الرتمجة، واسشار  إليها، ودنبيه القارئ لذلك.

ب دضمي بل درمجة ملعاين بتاب اهلل دعا  مبا يفيبد أن هبذه الرتمجبة إ با  1
 هي: دفسه ملعاين آيات بتاب اهلل دعا ، وليس  درمجة حرفية له.

ي بالرتمجببة إ  دعلببم اللغببة العربيببة لغببة القببرآن ب حفببز النبباس املسببتهدف 6
 الكر، ليقرؤوه من مصدره مباشر  من دون وسيط وحاجة إ  مرتجم ملعانيه.

ب يوصببي الباحببد بعمببل درمجببة خاصببة ملعبباين بتبباب اهلل دعببا  لببذوي  0
اسعاخلببببات واالحتياجببببات اماصببببة )ببببباملكفوفي( ودكببببون علببببى طريقببببة )برايببببل( 

 .لشهرهتا يف العا 
ب يوصببي الباحببد اسخببو  املرتمجببي، وأعضبباء  ببان الرتمجببة بتقببوف اهلل  8

 دعا  يف عملهم، ومراخلبته، والتنبه الكامل لعملهم، واالحتياط الشامل له.
ب يطالبن الباحببد باالعتنباء الكامبل بباملرتمجي ماديباً ومعنويباً، وحماولببة  2

ة، وإعطببالهم دورات ختصببيص أمببابن خاصببة رببم يف ا امعببات، واملرابببز العلميبب
لغويببة يف داخببل اجملتمعببات الببيت يريببدون الرتمجببة للغتهببا حببت يكتسبببوا اللغببة مببن 

 مصدرها األصلي.
ب بمبا يوصبي الباحببد بتلصبيص موخلبك خببا  ملرببز درمجبات معبباين  20

 القرآن الكر، يف شبكة اسنرتن  سفاد  الناس بلهم، ويميك أنواع الرتمجات.
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 رب العببباملي، وصبببلى اهلل وسبببلم وببببارك علبببى وآخبببر دعوانبببا أن احلمبببد هلل
 نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعي.   
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اسدقببان يف علببور القببرآن، للحببافظ عبببدالرمحن بببن أيب بكببر السببيوطي، -2
 هب(.2328) مكتبة مصطفى البايب احلل ، القاهر ،  4ط
 1ية، ألمحد علي املال،، طأثر العلماء املسلمي يف احلضار  األورب-1

 هب(.2402)دار الفكر، بدون، 
األدلببة العلميببة علببى جببواز درمجببة معبباين القببرآن إ  اللغببات األجنبيببة، -3

 هب(.2311) مطبعة الرملالن، القاهر ،  1حملمد فريد وجدي، ط
  4أصببببببببببببول البحبببببببببببببد العلمبببببببببببببي ومناهجببببببببببببه، د. أمحبببببببببببببد ببببببببببببببدر، ط-4

 ر(.2208) وبالة املطبوعات، الكوي ،
)دار ابببن  2صببول يف التفسببه، للشببيخ حممببد بببن صبباحل العثيمببي، طأ-1

 هب(.2402القي،م، بدون، 
) نشببببببببر امل لبببببببب ،  2البحببببببببد العلمببببببببي، د. عبببببببببدالعزيز الربيعببببببببة، ط-6

 هب(.2428الرياض،
) دار الفكببببر،  1البحببببد العلمببببي، د. ذوخلببببان عبيببببدات وآخببببرين، ط-0

 هب(.2420عم،ان، 
 ر فهمبببببببببه عنبببببببببد الغبببببببببرب، درمجبببببببببات معببببببببباين القبببببببببرآن الكبببببببببر، ودطبببببببببو -8

 هب(.2321)دار الفتح، بدون،  2لعبد اهلل عباس الندوي، ط
درمجبببببة القبببببرآن وبيببببب  نبببببدعو ملبببببه العبببببرب إ  اسسبببببالر، لعببببببدالوبيل -2

 سوريا، بدون(. –الدرويب، )مكتبة دار اسرشاد، محص 
دطبببور بتاببببة املصبببح  الشبببري  وطباعتبببه، وعنايبببة اململكبببة العربيبببة -20
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نشببره ودرمجببة معانيبببه، أ.د. حممببد سببا  شببديد العبببويف، السببعودية بطبعببه و 
) إصدار عمك امللك فهد لطباعة املصح  الشري ، املدينبة املنبور ، 2ط

 هب(.2412
دفسببه ابببن ا ببوزي املسببمى ) زاد املسببه يف علببم التفسببه، للحببافظ -22

 هب(.2404) املكتن اسسالمي، بهوت،  3ابن ا وزي( ط
سبمى: ديسبه الكبر، البرمحن يف دفسبه ببالر دفسه ابن سعدي ) امل-21

 املنبببببببببببببببببان( للشبببببببببببببببببيخ عببببببببببببببببببدالرمحن بببببببببببببببببببن ناصبببببببببببببببببر ببببببببببببببببببن سببببببببببببببببببعدي 
 هب(.2400) نشر مربز صاحل بن صاحل الثقايف، عنيز ، 

دفسببه ابببن بثببه ) املسببمى: دفسببه القببرآن العوببيم( للحببافظ عمبباد -23
ر، الدين إمساعيل بن بثه القرشي الدمشقي، ) دار املعرفة للطباعبة والنشب

 هب(.2401بهوت، 
دفسببه التحريببر والتنببوير، حملمببد الطبباهر ابببن عاشببور ) الببدار التونسببية 24

 ر(.2284للنشر، دونس، 
دفسبببه الشببببوباين ) املسبببمى: فببببتح القبببدير ا ببببامك ببببي فبببب  الروايببببة -21

. )شببببربة 1والدرايببببة مببببن علببببم التفسببببه(، حملمببببد بببببن علببببي الشببببوباين، ط
 هب(.2383لقاهر ، ومكتبة مصطفى البايب احلل ، ا

دفسببببه الطببببربي ) املسببببمى: جببببامك البيببببان يف دأويببببل القببببرآن(، أليب -26
) دار الكتببببن العلميببببة، بببببهوت، 2جعفببببر حممببببد بببببن جريببببر الطببببربي، ط

 هب(.2421
دفسبببه القبببامسي ) املسبببمى : حماسبببن التأويبببل( لإلمبببار حممبببد مجبببال -20

ار )د 2البببدين القبببامسي، ضببببط ودصبببحيح حممبببد باسبببل عيبببون السبببود، ط
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 هب( .2428الكتن العلمية، بهوت، 
التفسبببببببه واملفسبببببببرون، د. حممبببببببد حسبببببببي البببببببذه ، ) دار الكتبببببببن -28

 احلديثة، القاهر ، بدون(.
ا واب الصحيح ملن ببدل ديبن املسبيح، لشبيخ اسسبالر اببن ديميبة، -22

دقبببد، وإشببببراف علببببي السببببيد صبببببح املببببدين، ) مكتبببببة املببببدين ومطبعتهببببا، 
 جد ، بدون(.

  اسسبببالمية: أصبببورا ووسببباللها، د. أمحبببد أمحبببد مللبببو  )دار البببدعو -10
 الكتاب املصري، القاهر ، بدون(.

دور الرتمجبببببببات الدينيبببببببة يف البببببببدعو  إ  اهلل دعبببببببا ، لعببببببببده بوركبببببببا -12
 هب(.2426) دار البلاري، املدينة املنور ،  2النيجري، ط

 زاد املعبببببببباد يف هببببببببدي خببببببببه العببببببببباد، لإلمببببببببار ابببببببببن خلببببببببيم ا وزيببببببببة -11
 ) دار الكتاب العريب، بهوت، بدون(.

سببنن الرتمببذي، أليب عيسببى حممببد ببببن عيسببى بببن سببور  الرتمبببذي، -13
، ) مكتبببببة مصببببطفى البببببايب، 1بتحقيببببق أمحببببد حممببببد شببببابر وآخببببرين، ط

 هب(.2328القاهر ، 
شبرح النبووي علببى صبحيح مسببلم، لإلمبار أيب زبريبا حيبب  ببن شببرف -14

 هب(.2321عريب، بهوت، ) دار إحياء الرتاث ال 1النووي، ط
الصببحاح، سمساعيببل بببن محبباد ا ببوهري، بتحقيببق أمحببد عبببدالغفور -11

 هب(.2404، )دار العلم للماليي، بهوت، 3عطار، ط
عناية اململكة العربية السعودية بتفسه القبرآن الكبر، ودرمجبة معانيبه، -16

ربيبببة د. مبببانك ببببن محببباد ا هببب ، )  بببد مقبببدر لنبببدو  عنايبببة اململكبببة الع
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السبببببعودية ببببببالقرآن الكبببببر، وعلومبببببه، برعايبببببة عمبببببك امللبببببك فهبببببد لطباعبببببة 
 هب(.2412رجن  6-3املصح  الشري ، املدينة املنور ، الفرت  من 

) مكتبة الفرخلبان،  2فتاوف للمسافرين واملغرتبي، اللجنة الدالمة، ط-10
 هب(.2423بدون، 
لعسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البلاري، للحافظ ابن حجر ا-18

 هب(.2400) دار الريان، القاهر ، 2بتصحيح حمن الدين امطين، ط
) نشبببر: النبببدو   2خلبببالوا عبببن اسسبببالر، د. عمببباد البببدين خليبببل، ط-12

 هب(.2421العاملية للشباب اسسالمي، الرياض، 
 هب(.2403القاموس احمليط، للفهوزآبادي، ) دار الفكر، بهوت، -30
مبد ببن مكبرر ببن منوبور، إعبداد ودصبني  لسان العرب، للعالمة حم-32

 يوس  خياط ) دار لسان العرب، بهوت، بدون(.
  8مباحببببببببببببد يف علببببببببببببور القببببببببببببرآن، ملنبببببببببببباع  خليببببببببببببل القطببببببببببببان، ط-31

 هب(.2402) مكتبة املعارف، الرياض، 
عموع فتاوف شيخ اسسالر ابن ديمية، مجبك ودرديبن عببدالرمحن ببن -33

امللببك فهببد لطباعببة املصببح   حممببد بببن خلاسببم وابنببه حممببد ) طبببك عمببك
 هب(.2426الشري ، املدينة املنور ، 

املعجببز  الكببربف للقببرآن الكببر،، للشببيخ حممببد أبببو زهببر  )دار الفكببر -34
 العريب، بهوت، بدون(.

إلليبببزي(: وضبببك أ.د. حممبببد رو،اس  –معجبببم لغبببة الفقهببباء ) عبببريب -31
 هب(.2408) دار النفالس، بهوت،  1خللعه جي وزميله، ط

معجببببم مقبببباييس اللغببببة، أليب احلسببببي أمحببببد بببببن فببببارس بببببن زبريببببا، -36
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بتحقيببببق عبدالسببببالر حممببببد هببببارون، ) دار الكتببببن العلميببببة، إمساعيليببببان 
 خبفي، إيران، بدون(.

املغازي، حملمد بن عمر الواخلدي، حتقيق: د. مارسدن جونس )عا  -30
 الكتن، بهوت، بدون(.
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مببنهل الببدعو  إ  اهلل علببى ضببوء وصببية النبب  صببلى اهلل عليببه وسببلم -41

 ملبعوثببه إ  الببيمن معبباذ بببن جبببل رضببي اهلل عنببه، د.عبببدالرحيم بببن حممببد
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