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 المقدمة 
إن احلمددهلل حن دمددهللس عينددونسته عينددوعهللذهب عينددشر رددنحن ندد   دد ع   ي نددتن 
عسسئنت  عمنلتنب ن  ذعدهلل احن الدم ن ده لدهب عند  ذ دهه الدم  دنشه لده ع  دعهلل 
 ن ال إله إال احن عحهللس ال   ذك لهب ع  عهلل  ن حممهللاً عبهللس ع سدشلهب لدها احن 

 ن  تبنعم رإحننن إىل ذشم الهللذ . عهسه ععها آله علحنروه  مجننيب عالونرنني ع 
  نن رنهلل: 

القهلل   يزل احن كونره النظسم عها يبسه حممهلل لها احن عهسه عسهم رهننن 
 إِنَّا ع يب نبنيب ع ن س روبهسغه إىل التنس  مجننيب عتشىلى ح ظه رت نه القنل

ۡن   ۡۡلحا َنح ِۡكرح ٱ نحزَّ ونح  ۥلح   ِإَونَّا لذ َٰفِظ  له  جناًل خمهصني ع سأ  (9)احلج :٩ لححح
راشعا ع  ح نوهب عتصهللعا لكه احملنعالت اليت هتهللف إىل تششذعهب عرذلشا 

 جعششاً خرية يف كشف زذف نن ذثريس  عهللاؤس عته ن   رنطسه ع كنرذب. 
 ددذا عإن  خ ددد  دهددة عهللاهسدددة عاجععددن القددد آن النظددسم  ددد  تهددك ا جمدددة 

 ن ذبحثددشا رع عرددن عدد  الش سددة الدديت  ددتسعن اونوشدد ،شن عهسددهب الكددنن  عل  عددم 
سمح غري  سهحة القودنلب لوودشا اون كدة ندا  دذا الكودن  الدذه سدس   عهدا 
ارندددم اوووه دددة ارجتدددنس عارلدددشان عارلندددتةب عجنهعدددن  ندددة عاحدددهللةب تندددهلل الن رسدددة 
لنددن،نب عتنددهلل تددن ذب الندد   تن  عددنب ع،ددهلل فسدد  )علددسم غس ددش ش رهغدد اف( عددهللا  

موه اوشعش ة: "نىت تدشا   القد آن عنهللذتدة نكدة عد  الغ رسني عح هبم لهق آن يف كه
رمش الن  ب ميكتتن حستئذ  ن ي   الن   ذوهلل ج يف سدبه احل دن ة الديت ب ذبندهللس 

  (1)عتعن إال حممهلل عكونره"

                                                           

 (171( ايظ : "حملنت يف الثقنالة اإلسمنسة" لألسونر عم  عششة اف سب )لها احن عهسه عسهم:1)
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عال  ذب  ن  ذس الصدش ة ردهلل ت توغدري ،هدسًم اونب علكد  الوسدن  القدشه يف 
 اسددددنت نددددن زال  ددددش الوسددددن  ن اكددددز االسوشدددد ائ عالكتددددنهم الغ رسددددةب عننن ددددهلل الهلل

 اوننشه لإلسمم اووح ظ جتن ه. 
لقهلل يوج ع  حقهلل م عك ا سوعم رنيق نع لهة ننظمعم رنلننب الن يب عال 
سدددسمن رندددهلل اسدددوم ا  تدددهلل ش  النم،دددة ردددني اونوشددد ،ني عالندددنب النددد يب رهللاذدددة نددد  

 .(1)التصف ارعل ن   ذا الق ن )الق ن النش ذ (
م لهق آن الك مي ،هلل ا وهلل عتزاذهلل  عاخ   ذا الق ن إن خ   نننشاهتم عح هب

عحددىت  ذننتددن  ددذسب يوسجددة كددشن تهددك ارحكددنم النددنرقة عال ددمالت الدديت ذتوجعددن 
النقه االسوش ا،  ب تنهلل حمصش ة يف اجملنل اجلننن ب القهلل تهق عن اإلعمم اودنك  

الهلل اسد   ع خذ ذتش  ن عها  عسا ي نئب عتن س  الكثري نتعن  ذ نً إىل اوتن ج
يف ننظددم الددبمش ارع رسددةب عهبددذا ذ رددشن ارجسددنل اجلهللذددهللة عهددا ك ا سددة اونددهمني 
عذنددددهللع،م لقبدددددشل  ذددددة ،ددددد ا ات ،صدددددن  الشددددنش  اوندددددهمةب عاوشاالقددددة عهدددددا  ذدددددة 

 تهللخمت عنك ذة حلمنذة الق ن احلنشه عالنش ذ !
 ع تن توجها   سة اوشضشع الذه د  رصهللش احلهللذث عته  ال ع ش "تن ذب

 ح كة ت مجة نننين الق آن الك مي ن  ،به اونوش ،ني عشعاالنعنب عخ   ن"

                                                           

( 11( ايظد : "ت مجدة نندنين القد آن لألونيسددة ردني تدشم اونوشد ،ني عجعددشش اوندهمني" لألسدونر  نرد  عسددهلل ) :1)
 .1199ن  ج ذهللة احلسنة النهللش 
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 أهمية الموضوع:
 توهو    سة اوشضشع السمن ذأيت: 

كددددشن او سنددددة االسوشدددد ا،سة ،ددددهلل ميحدددد  رنل ندددده يف تقددددهللمي نددددنشة   – عاًل 
نن السة نزع ة عنشش ة ع  الق آن الكد مي ب عردنل با لد  ذند ف تشدشذععن عخ   دن 

يت نن الة نت هقة ن  ارلشل الصحسحةب عإال الإيه سستزلق نثهمن ايزلدق  إال ن   ع 
 كثري ن  اوننل ذ  ن   رتن   ذس ارنة. 

ال  –ندددن ذقو ددسه عاجدددب الوبهسدد  عالدددهللعشةب النهددا الهللاعسدددة اوندددهم  – نيسددنً 
 ن ذقدددددف عهدددددا ندددددن ذثريعيددددده نددددد   دددددكش  ع دددددبعنتب  –سدددددسمن يف  ذننتدددددن  دددددذس 

عذشاله جعششس خب دا  نرودة ند  غدري كهده عال نهده عذوصهلل   ن رنلنهم عاون الةب 
؛ رن التنس يف حنجة ننسة إىل ت مجة لدحسحة عع سقدةب لكد  ذ عمدشا كدمم احن 
سددبحنيه عتنهددا الددذه ،دد   السدده  عاندد س عيشا سددهب ردده إنس كدده ننددهم ن نلددب  دد عنً 
رن ا كمم  ره عها غريس رشكه عاضح عسهسمب ك  حيصده عهدا لدش ة إينرسدة 

ذا الكوددن  اجلهسددهب الددإن جدده الددذذ   سددهمشا ندد  كبددن  عهمددن  النددنب علددحسحة  دد
  م مم  خشطبشا ره يف البهللاذة رهغوعمب عالعمشا اإلسمم روهك الهغة. 

كددشن ت مجددة القدد آن الكدد مي إىل الهغددنت ارجتبسددة الشاسددنة االيوشددن    – نلثددنً 
ة  لدددددبح  السدددددشم ضددددد ع ذة رصددددد ة نبهللهسدددددةب يددددد  نتعدددددن: اإلميهسزذدددددة عاإلسدددددبنيس

عال  ينسةب عرلك هبهللف  ن ذق  ب التدنس مجسندنً نندهمني عغدري نندهمني ند  غدري 
   ه لغة ال نش يف ت مجة  نستة.

لذ ذوأكهلل ت دنال  اجلعدشش ردني   ده النهدم يف خموهدف الووصصدنتب عإيدنش 
تنبئددة عننددة:  كنشميسددة عإعمنسددة ع قنالسددة عشرهشننسددسة عسسنسددسةب عال جددهللع  ندد  
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 .(1)معن اوشظ شن عال خت ط ره عمه جنش ن   ن مت ات احلشا  اليت ذتظ
ال  ك  ن  تن  جعششاً خرية نبن كة رذل  يف جمنل ت مجدة القد آن الكد مي 

  عاخ   ذا الق نب ي  نتعن رنلذك : 
اجلعهلل الكبري الذه رذله الهللكوش  عبهللاحن يصسفب عالهللعم الذه ،هللنده لهجتدة  .1

نة اوهدك عبدهللالنزذز ةدهللةب الرتمجة اليت اسوم ت تنمه مخم عش ة ستة يف جنن
ع،ددد   ن كدددنن ندددهللذ اً لهجننندددةب ا  نستددددنً عنندددنً ل ار دددة الندددنب اإلسدددمن   كددددة 
اوك ندة. إر اسددوم ت  ددذس الهجتددة يف عمهعدن هدد  إ دد االه عاسون ضدد  عشدد ذ  

 ت مجةب عخهص  إىل  ن خري الرتمجنت: 
ه خددري ت مجدة حممددهلل نن ندنشذش  ركثددنلب ع دش ننددهم عدن  يف ا تددهلل ب عت مجود -

 الرتمجنت حل له عها نهلللشالت ارل نظ عمتكته ن  لغوه اإلميهسزذة.
ت مجددة: آ ردد هب ع ددش عددنب الددذ رنلن رسددة عرهنددنيه ارلدده  اإلميهسزذددةب عت مجودده  -

 .(1) اهنة ن  حسث  سهشهبن اومونز
نددد  اجلعددددشش افدددرية  ذ ددددنً التددددهللعة الهللعلسدددة ارعىل الدددديت اينقدددهللت رنمددددنن سددددتة  .1

لد حنت ند  احلجدم  015 عمن دن يف كودن  ضدوم ) م عاليت لهلل ت1991
الكبددددري( ع ،ددددن  الكوددددن  ،ن ردددد  الثم ددددنيب عتهدددد  الرتمجددددنت   ددددم الهغددددنت: 
اإلميهسزذددة عال  ينددسة عارونيسددة عالةتغنلسددة عالرتكسددة عالبشسددتشذة عارلبنيسددة عال ن سددسة 

 عالبهغن ذة عار شذة عال عسسة.
شدددد ته جمهددددة "ال ار ددددة" يف  حددددهلل علقدددهلل   هددددج لددددهللع ين افددددة النددددن  الدددذه ي

                                                           

 م.1991 ر ذه 3(9( ج ذهللة الشنب ) :1)
 م.1999 ر ذه ستة  1171/1( ايظ : "ج ذهللة  كوشر " عهللش: 1)
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ع ش:  ن جمما اوهك العهلل ر  عبهللالنزذز ل بنعة القد آن الشد ذف ،دهلل   (1) عهللاش ن
تبددم نشدد ععنً لرتمجددة ننددنين القدد آن الكدد مي إىل الهغددة النةذددةب الجددز  احن اوشدد الني 
عهدددا اجملمدددا خدددري اجلدددزا ب عيف نقدددهللنوعم ارندددني الندددنم لهمجمدددا ع هدددسم الهجتدددة 

تددددددهللعة "ت مجددددددة ننددددددنين القدددددد آن الكدددددد مي: تقددددددشمي لهمنضدددددد  عخت ددددددسط الوح ددددددريذة ل
 لهمنوقبه" سننشة الهللكوش  حممهلل سنب ر   هللذهلل النشيف.

                                                           

 م 1551ذشلسه  - د 1111 رسا الثنين  -39النتة: -131( "جمهة ال ار ة" النهللش:1)
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 التمهيد
ن  خمل اسوق ا  جعشش االسوش ائ يف الهلل اسنت الق آيسة عتوبنعن ميهلل 
 ن الكثري نتعن ذهللع  حشل ت مجة الق آن الك مي إىل خموهف الهغنت الننوسة 

 سة ت مجة ح السة  ع ت نريذة  ع لغشذة جزهسة عكهسة. عارلن  احل
عطبسندددة  دددذا اوشضدددشع ت ددد ا عهستدددن  ن جعدددهلل لدددده ركدددمم ندددشجز يبدددني السددده 

 حقسقة الرتمجةب عإنكن،ن يف الق آن الك ميب عنهلل  لنشروعن. 
 حقيقة الترجمة:

اسدددونمه  الكهمدددة يف الهغدددة لههللاللدددة عهدددا نندددنن: ذقدددنل: تددد جم  : (1)لغةةة 
ا رسستدده ع عضددحهب عذقددنل: تدد جم كمندده إرا الندد س رهنددنن غددريسب عتدد جم  الكددمم: إر

نن علدك  ن  مجننب عذقنل: َت مجم كمم غريس ععته: يقهه ن  لغة إىل  خ   عنته الرتى
َددددنن عاجلمددددا: تدددد اجمب ،ددددنل ال سددددشن  يف:  ت ددددم الوددددن  ل ددددمة اجلددددسم الوقددددشل: تدم  مجم

م اجلددسمب عالثنيسددة ضددمعمن "اوصددبنح اوتددري": "عالسدده لغددنت  جشش ددن الددوح الوددن  عضدد
 .(1)نننً ةنه الون  تنرنة لهجسمب عالثنلثة الوحعمن ةنه اجلسم تنرنة لهون "

ذقشل الهللكوش  ل ن  خهشل : "الرتمجة: الد  مجسده ذندم رتقده إصطالحاً: 
 ل نظ عنننن ع سنلسب ن  لغة إىل  خ  ب ،سث إن اووكهم رنلهغة اوتقشل إلسعدن 

شددن  هبددن رقددشة كمددن ذوبستعددن عذشددن  هبددن اوددوكهم رنلهغددة ذوبددني التصددش  رشضددشحب عذ
 . (3)ارلهسة

                                                           

 ( 1/13الشسسط": )( ع" اونجم 1/31( ع"اوصبنح اوتري": )1/1011( ايظ : "الصحنح": )1)
 (1/31( "اوصبنح اوتري": )1)
 (11( "ال  الرتمجة يف ضش  الهلل اسنت اوقن ية": ) :1)
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 هل يمكن ترجمة القرآن الكريم؟
لقددددهلل  ددددغه  اإلجنرددددة عدددد   ددددذا الندددد ال النهمددددن  يف القددددهللمي عاحلددددهللذثب 
عتبنذت  السعن آ اؤ مب عع،ن  رنببعن نن كة حننسدة رسدتعمب كثد  السعدن  شض رن دعم 

شدد ذتنت عمخنددستنت  ددذا القدد نب الكددنن عهددا رندداب عاحوددهللم التقددن  رسددتعم يف ع
 نتعم ن  ذ   اجلشازب عنتعم ن  عن ا عنتاب ع ل   يف رلك  سنهه خنلة.

 – دددش: ندددن ر دددب إلسددده نددد   جدددنز  –عاحن  عهدددم  -عاووودددن  نددد  القدددشلني 
  - ددده احن تنددنىل  –ذقددشل النمنددة احلجددشه اوغدد يب  – (1)ععهسدده جدد   النمدده 

لق آن الك مي": "زمعم  ن اإلسمم  لزم التدنس الن رسدة يف كونره القسم "حكم ت مجة ا
عتنهمعنب عيَدبَدَذ  لندتوعم عندتنعم ند  ت مجدة القد آن النظدسمب ع دذس الشدتنة تك ده 
ر ش ن عالوشدتسا هبدن كودنيب )جدشاز ت مجدة القد آن( القدهلل رد    السده عهدا  ن الدهللذ  ال 

نهعدددن إىل اون ذهدددزم ارندددم  الددديت شخهددد  يف اإلسدددمم الدددوكهم رنلن رسدددةب ردددهلللسه رق
توكهم رألنتعنب عنن نتا ت مجة القد آن  لدًم عال ع ش اوتدا يف كودن  عال سدتة عال 

 .(1)إمجنع عال ،سنس"
 ع،نل  ذ نً: "إن ت مجوه ن  ارنش  او غب السعنب ره ذ ح لتن  ن 
يقشل: إ،ن ن  ال عا الك نذة اليت يب عها ارنة القسنم هبنب الإرا ،نم هبن 

                                                           

عددد ا ندددشجز رنوندددوتهللات وشا،دددف عآ ا  عالودددنع  رشدددأن ت مجدددة  –( ايظددد : "اونوشددد ،شن عت مجدددة القددد آن الكددد مي 1)
لهددهللكوش  عبددهللاجلهسه عبددهللال حسم  ( ع"لغددة القدد آن"11-19القدد آن الكدد مي" لهددهللكوش  حممددهلل لددن) البتددهللائ ) :

ع"، نذن ت مجدة القد آن" لهدهللكوش  عبدهلل    التدر راكد  كودن  يصدف الشدع  سهندهة  د اع  031-079) :
 .10اوغ رسة النهللش: 

( يقدمً عدد  حكددم ت مجدة القدد آن النظددسم 05-19( ايظد : "، ددنذن ت مجدة القدد آن" لهددهللكوش  عبدهلل التددر راكدد  ) :3)
 ( 17ضم  جممشع ) : 113 رنط  ،م ح: خم شطة افزاية النننة رنل
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ب ر  نن رلك: ايه (1)لبن،نيب عإن ب ذقم هبن  حهلل  ا الكهالبنا سقط ع  ا
الهسبه  الشن هلل "… تبهس  ع  سشل احن لها احن عهسه عسهم الذه ،نل: 

. ع،هلل  عجب احن عها  سشله الوبسه  (3). ع،نل "رهغشا عين علش آذة"(1)الغنهب"
ا  القنل:  هح يُّ

ح
أ َٰٓ ول  ٱ يح ا   بحلذِغۡ  لرَّس  نزِلح  مح

 
ۡكح  أ بذِكح   نمِ  إَِلح  لَّمۡ  ِإَون رَّ

ۡل  ا تحۡفعح مح حه   بحلَّۡغتح  فح اَلح ا   العش ره  لهن   رهنن،م ( 17)اونههللة:ۥ  رِسح  وحمح
ۡلنحا رۡسح

ح
ول   ِمن أ انِ  إِّلَّ  رَّس  عيب عها الن     ن ( 0)إر ا سم:ۦقحۡوِمهِ  بِلِسح

آذة" عال  ذتشرشا عتهب عذبهغشا لغري م ن  ارنمب الهذا ،نل  م: "رهغشا عين علش
 .(0(")1)ميك  الوبهس  جلمسا ارنم إال رنلرتمجة إىل لنن،م

                                                           

( الدد ا الك نذددة  ددش: كدده نعددم ذدد اش حصددشلهب عال ذقصدددهلل ردده عددني ندد  ذوددشالس. ايظدد : " البحدد  احملددسط" لإلندددنم 1)
 (.1/111الز كش  )

 ( نو ق عهسه.1)
ه يف رن  نن رك  ع  رين إسد اهسه. عاإلندنم الرتندذ 05( احلهللذث  خ جه اإلننم البون ه يف "كون  اريبسن " 3)

 رن  نن جن  يف احلهللذث ع  رين إس اهسه.  13"كون  النهم" 
(  دذا نبددين عهددا ،نعددهللة نقهللنددة الشاجدب ع دد  ،نعددهللة كهسددة ختوددزل حقسقوعدن عتنددة عتعددن النبددن ة اوشددعش ة: نددن ال 1)

 ذوم الشاجب إال ره العش عاجب. 
 الشرح والتوضيح:

ن اجلدز  ال ذودش م السده جدهللل إر  دش ال ذغدنذ  الكده اسم نشلشل عا،ا عها خن ج ع  نن سة الشاجبب ض ع ة  ما: 
 عجششاً عال عجشرنًب ععهسه ذكشن او اش ره: خش  الش اهط عارسبن . 

  نم ال ذشجهللب الم ذشمه احلهلل نن ذكمه الشاجب كنلنت  نثًم. ال يتم: 
 الشاجب: ارن  الذه  ب  عجشره  لًم. 

م رلك الش   ال ن هقنًب اع رنبن ة  خ  : السمن ال ذشجهلل الشاجب إال ره: القص   تن إضنيفب  ه رنإلضنالة إىل عهلل
( ع" مجا اجلشاندا ندا 131-1/113رهللعيه عإن تش،ف عجششس عهسه. ايظ : "البح  احملسط لإلننم الز كش  )

 (.197-1/191  ح احمله  ،ن سة البتنين" )
 آن النظدسم"  خم شطدة افزايدة الننندة ( يقمً ع  "حكم ت مجة القد01-05( ايظ : " ، نذن ت مجة الق آن" ) :1)

 (.133ضم  جممشع ) : 113رنل رنط  ،م: ح
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رق  القشل رأن الرتمجة اله ظسة كهمة ركهمة ن  لغة إىل  خد   ره تنبدري  
كنن لسن  ن  ،بسه اومك ب إر كه لغة يظننعن يف القشاعهلل عالرتتسبب عإجن ذ اش 

تبننً لقشاعهلل ن إىل ن  ال ذ عم لغة رنلرتمجة  تن:  شا  اونم او اش رنلهغة ارخ  ب 
الددت  اوددرتجمب ذقددشل النمنددة احلجددشه  ددده احن  ذ ددنً: "ال ي ذددهلل رنلرتمجددة إرددهللال  
كدده ل ددظ  ددن ذ اشالدده  ع ذقن ردده يف الهغددة ارخدد  ب العددذا تبددهللذهب ع  ددن ذقددنل عتدده 
 ه ذددددددددددددف. رن نددددددددددددن ذظدددددددددددد  ندددددددددددد  الددددددددددددرتاشف  ع الوقددددددددددددن   ،ددددددددددددهلل ال ذكددددددددددددشنب 

ل نظ يف لغوتن ذظ  ظنيشن  ،ن نرتاشالدةب الدإرا  د  نوونل دةب الإين ي   كثرياً ن  ار
عإجددن اوددد اش: ت مجددة اوندددم ارلدده  نددد  كددده مجهددة ندددا نددن ذوبنددده ندد   اوندددنين الددديت 
تقو دددسعن ش،دددنهق  الهغدددة عرمغوعدددن رقدددهلل  اإلنكدددننب عإن ب تكددد  اإلحنطدددة ركددده 

كمدن ال ميكد  اوننين النظسمة الديت احودش  عهسعدن اله دظ اوتدزل ند  حكدسم دسدهللب  
 لدددددددددددددده اإلتسددددددددددددددنن  ددددددددددددددن ذشدددددددددددددومه عهسدددددددددددددده ندددددددددددددد  طددددددددددددد ئ اإلعجددددددددددددددنز ال اجنددددددددددددددة 
ل صددنحوهب عطددمعة ل ظدده عنونيددة  سددهشرهب عل ددنهف إ ددن تهب عغددري رلددك ممددن  ددش 
 نقدددددد   يف عجددددددشس إعجددددددنزسب كدددددده رل ال ت دددددد  ردددددده ت مجددددددة كددددددنه ب عال ت مددددددح يف 
 الشالدددددددن  رددددددددهب وكدددددددنن اإلعجدددددددنز الدددددددذه ذتق ددددددد  الدددددددهلل   عال تتق ددددددد  عجنهبددددددده 

 .(1)اهبهعغ  

 صعوبة الترجمة:
تنددهلل احملددنعالت اوبذعلددة لرتمجددة ننددنين القدد آن الكدد مي ندد   لددنب احملددنعالت 
يف نسهللان الرتمجة عمشننًب الرتمجة ننم آذة ك ميدة عاحدهللة رتقهعدن ند  الدت  القد آين 
احملكددم البهسدد  إىل  ه يدد  يف لغددة  جتبسددة تشاجدده لددنشرنت كبددريةب إر ذعوددز اونددم 

                                                           

 (؟03-01( ن : "، نذن ت مجة الق آن": ) : 131( "حكم ت مجة الق آن النظسم" ) :1)
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ذ قددهلل الرتكسددب البمغدد  لكذددة الك ميددة  عيقدده عش،وددهب عذ دد   اله ددظ اجلمسدده ال اهددا ع 
 . (1)ن  ع،نه اجلمسه او   

إن إ كنلسة يقه اونم يف ت مجنت الق آن ا ت م  عها لو ة اإل دكنل 
الهندددنين اوددد تبط رنوثب دددنت اونجمسدددة عالهللاللسدددة عالرتكسبسدددة  ع ارسدددهشرسة اوشدددكهة 

 حددددهلل اوووصصددددني يف ت مجددددة القدددد آن ارسددددونر . ذقددددشل (1)رس اإلعجددددنز القدددد آين
،دددنل: "إين  –ع دددش ندددرتجم وندددنين القددد آن إىل ال  يندددسة  –لدددمح الدددهللذ  ك  دددسهلل 

عجدددهللت رنل نددده لدددنشرنت مجدددة يف ت مجدددة رندددا الكهمدددنت الق آيسدددة نثددده ارندددةب 
احلددقب ال نسددقشنب اله سددفب الددةب اوندد عفب اوتكدد ب عحددز .  ددن  ددن ندد  ننددنن 

عردددنل غم نددد  ح لددد  الشدددهللذهلل عهدددا ركددد  كددده الودددأعذمت  خموه دددة.. عندددا رلدددكب
اومكتدددة لكذدددة الشاحدددهللةب الدددم ميكددد  لهدددت  ال  ينددد ب  ن ذهدددم ركددده اوندددنين الددديت 
تشح  هبن اوذة الق آيسةب علك  الرتمجة متثه ندن تشلده إلسده اجوعدنش اودرتجم ي نده 

 .(3)عالعمه افن ب ممن ذق   نننين الق آن ن  عقه القن ئ رنل  ينسة"
 : (1)ن  اوننهه النشذصة اليت تقف عنهقنً يف ط ذق الرتمجةع 
 ننألة: احل عف اوق نة يف  عاهه النش .  -
 ننألة: غسن  الرتاشف.  -

 ننألة:  تن  احن احلنم. -
                                                           

  11111( ايظدددددد : "الو ددددددش  الوددددددن    لرتمجددددددة ننددددددنين القدددددد آن الكدددددد مي عتددددددهلل الغدددددد رسني" ج ذددددددهللة احلسددددددنة النددددددهللش: 1)
: (11.) 

 (.71، نذن ت مجةالق آن": )  ( "1)
 ( يقمً عته. 131( "اونوش ،شن عت مجة الق آن الك مي" ) :3)
-015( ايظ  الكمم عها لنشرنت الرتمجدة يف: "لغدة القد آن الكد مي" لهدهللكوش  عبدهلل اجلهسده عبدهلل الد حسم: ) :1)

لقدددد آن الكدددد مي ( ع" لددددنشرنت يف ت مجددددة ا131-135( ع "اونوشدددد ،شن عت مجددددة القدددد آن الكدددد مي" ) :013
( ند  جمهدة ال  ،دنن 1-1( ع"الرتاجم االسوش ا،سة وننين الق آن الك مي )355ع علشذنهتن" جمهة ال سصه النهللش: 

 .19-11اوغ رسة عهللش   
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 ننألة: اخومف الهغة الن رسة عغري ن يف الوأيسث عالوثتسة. -

 ننألة: ال مري  ه  ش عنههلل إىل اسم نذك   ع إىل اسم ن يث؟ -

ألة: ارتدددن  الددديت ركددد ت نددد ة عاحدددهللة  ع الكهمدددنت اون سردددة نثددده: ننددد -
 )زنع ذ ( )زميبسه( )رنره(.

 ننألة: اوذنت اووشنهبنت عاحملكمنت.  -

 ننألة: عجنزة  ل نظه ععال ة نننيسه. -

 ننألة: ت مجة ل ظ اجلملة.  -

ع ذس الصنشرنت عغري ن ت د ا عهدا اودرتجم  ن ذكدشن   دًم  دذس اوعمدة 
أن تودددشاال  السددده جممشعدددة نددد  ارندددش  ال ددد ع ذة عالمزندددة ؛ رن ت مجدددة النظمددداب رددد

القدد آن الكدد مي السددشم " لددبح  عهمددنً حيوددنج إىل القشاعددهلل عال ددشارط الدديت ا ددرتطعن 
  ه ال   ن  الن رسةب ععهشم اإلسممب عالنهشم اإليننيسة عالهغشذدةب ع دذس النمهسدة 

 آن الكدد ميب رن الرتمجددة لسندد  نت دد ة عال  ددنرةب  ردده خت ددا لشدد عط ت نددري القدد
. علهنمندددة سدددسهلله عبدددهللاحن  (1) ددد  نددد  ،بسددده الو ندددري عتدددهللخه يف عهدددم الو ندددري"

كتدددشن كدددمم جدددننا يف اوندددألة. ذقدددشل  دددده احن: "نددد  اوشدددكمت الددديت تشاجددده 
الددهللعشة اإلسددمنسة يف النصدد  احلنضدد : ت مجددة القدد آن إىل الهغددنت ارجتبسددةب رلددك 

يف القمة ن  البمغة الن رسةب عرجه الت نر إىل  –كمن  ش نن عف   – ن الق آن 
 سدد ا سب عالعددم نقنلددهللسب يددب  ن ذكددشن اوددرتجم ممدد   ددم ت ددها يف ،شاعددهلل الهغددة 
الن رسددة دددشاً علغددًة عرسنيددنًب عرلددك ال ددًم عدد  اون الددة رنهددشم القدد آن ع سددبن  التددزعل 

 (1)عال قه عاحلهللذث عالو نري.."

                                                           

( حشل نش عع ت مجة إسمنسة وننين الق آن" جمهة ال  ،دنن 1( ايظ : "الرتاجم االسوش ا،سة وننين الق آن الك مي )1)
 ( 17) : 19هللش:اوغ رسة الن

 (111( ايظ : "نت هقنت إسمنسة" له: ) :1)
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 الفصل األول: 
شرقين لمعاني القرآن الكريم وبيان تاريخ ترجمة المست

 خطرها 
 

 

 
 

لمبحةةا الو : رةةاحيك حررةة  ررامةة  مرةةامن اللةةرمس مةةي  بةة  الم تشةةر يي ا
 وبياس أشهر مداحسها

 
 المبحا الثامن: فن بياس خطرها على اللرمس الكريم
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المبحث األول: تاريخ حركة ترجمة معاني القرآن من قبل 
 المستشرقين وبيان أشهر مدارسها 

عهللس الغ   التصد اين اإلسدمم نتدذ البهللاذدة خ د اً حقسقسدنً ذوعدهللشس ممدن جنهده 
  شدددددددا ع دددددددنف  عل ارنددددددد  نددددددد  ت مجدددددددة القددددددد آن إىل الهغدددددددة المتستسدددددددة لقددددددد عن 
طشذهدددةب حسدددث ب تظعددد   عل ت مجدددة التستسدددة وندددنين القددد آن إال رندددهلل حدددشا  مخندددة 

ل ت مجة التستسة وندنين  ، عن ن  ظعش  اإلسممب عرنهلل تهللخضه نن ت  لش   عيش   ع 
القدد آن  لددبح  تددن  اجتددنس ،ددشه يف الغدد   ال ميددنيا يف ت مجددة القدد آن إىل الهغددنت 
ارع رسة علكته ذننا إىل تشظسف  دذس الرتمجدة يف تشجسده اوزذدهلل ند  ال نتدنت إىل 

 . (1)اإلسمم
الوونرنددددد  الرتمجدددددنت عتهددددد  ننظدددددم الهغدددددنت احلسدددددةب عخبنلدددددة اإلسدددددبنيسة 

هسزذددة  عال  ينددسةب حددىت إيدده ال تشجددهلل السددشم لغددة  ع رسددة  ع  دد ،سة إال عارونيسددة اإلمي
 عالسعن ت مجة  ع ت مجنت عهللة وننين الق آن الك مي.

إن الهغدددة المتستسدددة  ددد  الهغدددة ارعىل الددديت تددد جم إلسعدددن القددد آن الكددد ميب يف 
ة الديت احملنعلة ارعىل اليت احو توعن اريهلللم )إسبنيسن(" عذبدهللع  ن الرتمجدة المتستسد

لددددددن   ددددددن  عاج يف الهغددددددنت ارع رسددددددة  دددددد  ت مجددددددة شذدددددد  كهددددددشين. إر إن سددددددقشط 
م  االقدده يشدددش  1103القندد ت ستسة عنلددمة اإلنةاطش ذددة ال عننيسدددة الشدد ،سة عددنم 

 الددددهللعل القشنسددددة يف غدددد    ع رددددن نثدددده إسددددبنيسن عال ينددددن عالةتغددددنل الدددديت  ددددجن  
شعن  ع تدد جم عددد   الوددهللعذ  رنلهغددنت الشطتسددةب عاعومددهللت يف رلددك عهددا نددن ،ددهلل

                                                           

( ايظ : "ت مجة نننين الق آن لألونيسة رني تشم اونوش ،ني عجعشش اونهمني" ،ث لألسونر  نر  عسهلل يش  يف 1)
 .11995( النهللش 11ج ذهللة احلسنة يف حهقنت احلهقة الثنيسة ) :
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 اإلسدددددددمم إىل المتستسدددددددة. ع،دددددددهلل ت مجددددددد  يندددددددوة كهدددددددشين إىل الهغدددددددنت اإلذ نلسدددددددة 
 .(1)عارونيسة عا شلتهللذة عال  ينسة عاإليكهسزذة عال عسسة

عاوعم  ن ينهدم  ن ح كدة ت مجدة القد آن الكد مي ند  ،بده اونوشد ،ني ع الد  
اإلسدبنيسة عاوهلل سدة نهللا س نووصصة عتس  رنوشضشع    ع  ن ع  عن: اوهلل سدة 

 ارونيسة عاوهلل سة اإلميهسزذة. 

المطلب األول: عناية المدرسة االستشراقية اإلسبانية بترجمة 
 القرآن الكريم: 

ب حيظ االسوشد ائ اإلسدبنين رهلل اسدة كنالسدة ردنل غم ند    سوده البنلغدة ؛ إر 
 ردددده ب (1) ددددش ارلدددده عارسددددنس جلمسددددا اوددددهللا س االسوشدددد ا،سة ارع رسددددة ارخدددد  
 ذنهلل االسوش ائ الرتمج  يف  ع عرن عننة عنلة عها اوهلل سة اإلسبنيسة. 

إىل  ن    1510لقهلل  ش  اسوسم   ل شينش الننشس  عها طهس هة ستة: 
 :(3)ذننا التصن   إىل هقسق  هللالني نوكننهني

تصدددحسح يصددد ايسة اوندددون رني رنريدددهلللم عهتدددذذبعن نددد  ال ندددنش  - ع مدددن 
 . -حنب زعمعم  -الوقنهعن رنإلسمم  الذه اكونبوه ن  ج ا 

نن الددة  ددذا الددهللذ  لوسنددري إنكدنن نشاجعودده عي سددهب عإ،ننددة سددهلل  -ع نيسعمدن 

                                                           

م  نشضددشع: الرتمجددنت الق آيسددة رددني 1991 كوددشر   - ددد 1119مجددنش  اوخدد   19( ايظدد : "جمهددة التددش  عددهللش 1)
 (.11لألسونر جنسم حنني ) :…" يقه اوننين ع هللم اوبنين 

( ع ذا الإن كثرياً ند  التقدنه  عالنسدش  اوشجدششة يف الهلل اسدنت الديت ا ومد  رنوشضدشع ن ش دن إىل عدهللم اطدمع 1)
  علئك البنحثني عها االسوش ائ اإلسبنين.

لدك يف: "اإلسدمم يف  ،دن  االسوشد ائ اإلسددبنين ند   ميشيدهللس لشلدشس إىل  سدني رم ستدشس"  ط عحددة ( ايظد  ر3)
 (.111-1/113الهللكوش اس لألسونر حممهلل عبهلل الشاحهلل النن ه )
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 نتسا رسته عرني إالننش التص ايسة ن  جهللذهلل. 
اي هقدد   دددذس النمهسدددة نددد  شذددد  كهدددشين رشلددد عن تشردددة عتك دددرياً ح رسدددنً عددد  

 دددد  إشا ة  ددددذس الغ دددب اإل دددد  الدددذه متثدددده يف ايوشدددن  اإلسددددمم عتشسدددنه. ا،و
احلددد   عضدددمنن اسدددوم ا  نب  ن ايوقددده التصدددن   نددد  تنددد ف اإلسدددمم إىل تتظدددسم 

 نن الوه عتنمسقعن عة ت مجة نننيسه نصهلل  ن الق آن الك مي.
عهبدددذا كنيدددد  اريددددهلللم )إسددددبنيسن( نت هددددق رهللاذددددة احملددددنعالت ارعىل لرتمجددددة 

 .(1)الق آن الك مي يف  ع عرن
القددددد ن الثدددددنين عشددددد  اودددددسمشه سدددددتة   ميدددددزت الرتمجدددددة ارعىل ن هدددددا – 1
م رأن  عتشجسه ن   هسم   بنن شذ  كهشين ر  س اوش،  علقهلل تدشىل نعمدة 1135

 الرتمجة  عر ت الق شين عتومسز  ذس الرتمجة رأنش : 
 (2 ،ن  عل ت مجة اسوش ا،سة لهق آن الك مي عها اإلطمئ ) 
 (3)الكتهلله  ن اورتجم  ش ج يف نقهللنة ت مجوه  ذس نقنلة عبهلل اونسح . 

                                                           

( ايظدد : "الرتمجددنت الق آيسددة رددني يقدده اونددنين ع ددهللم اوبددنين: ت مجددة تددشل  ت يدد  ونددنين القدد آن لإلميهسزذددة خدد ج عدد  1)
مجدنش   19( ند  جمهدة التدش  الندهللش: 11نهمني يف ت ،سم البنمهة" لهبنحث جنسدم حندني: ) :نألشف او
 م. 1991 كوشر   - د  1119اوخ ة 

 ( خبمف نن  ش  نها رني البنحثني.1)
لد حة جشاردنً جدهلللسنً عهدا كودن  لدهللذقه عبددهللاحن  111( عضدا عبدهلل اوندسح رد  إسدحنئ الكتدهلله  سدنلوه ندد  3)

  الذه شعنس السه إىل اعوتنئ اإلسممب علقهلل  ذ  ال سنلوني عيش  ن ضم  كودن  عاحدهلل ار  إتنعسه ا نت
م  كمدن يشد تن رنلقدن  ة سدتة 1110م عسدتة 1115ن تني يف لتدهللن يف سدتة:   A.Tienالقم  ي شن تسنن 

( يف  1317م  علقدددهلل  شس عهدددا  سدددنلوه  دددذس النمندددة خدددري الدددهللذ   ردددش الةكدددنت ينمدددنن ارلشسددد  )ت:1911
 دد عاوعدم  1351ه: "اجلشا  الصحسح ون ل قه عبهلل اونسح رد  إسدحنئ الكتدهلله" طبدا يف ال دش  سدتة كونر

 ن ينهدددم  ن عبددددهلل اوندددسح  ددددذا كدددنن ذعششذددددنً تتصددد  ععضددددا كونرددده  ددددذا له نددد  يف اإلسددددمم تزل دددنً لهمحوهددددني 
( 117-1/111ع "اإلسددمم يف  ،ددن  اإلسوشدد ائ اإلسددبنين..")  19اإلسددبنن. ايظدد : "جمهددة التددش  عددهللش: 

 علقهلل  ال ش ارسونر النن ه له سنلة الصمً ننوقمً ذ اجا ر سوه.
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  ن  ذس الرتمجة ب توقبه ،بشالً حنتنً ل شا هتن عر،ن عجع  رنرسنس إىل 
 التنطقني رنلمتستسة خنلة. 

 ا تبنوعن ت مجنت  خ  : 
  (1)م1113ت مجة  خ   تشلوعن مجنعة شذ  كهشين ستة  -1

 تومسز رأ،ن كوب  رأسهش   كث  ،بشاًل ن  سنرقوعن 
ت مجددنت  –عهددا الددرتات نوقن رددة عنوونلسددة  –وددني علقددهلل  االقدد   ددنتني الرتمج

 خ   لهق آن الك ميب عيف الق يني الثنلث عش  عال ارا عشد  الهدذذ  ميدثمن    دم 
 ن احه االسوش ائ اإلسبنين ظع ت عهللة ت مجنت نتعن: 

ت مجددة القدد آن إىل الهغددة القشددونلسة رددهللاًل ندد  المتستسددة عتنددهلل ارعىل ندد   -3
 هك  ل شينش النن  . يشععن عرلك رأن  ن  او

ت مجدددددة )الشدددددمنس ندددددن كشس شه طشلسدددددهللع( لهقددددد آن الكددددد مي علنقسدددددهللة  -1
 اوعهلله ر  تشن ت رأن   هسم ارسق سة عإ  االه: ) عش ذغش خسمستث شه  اشا( 

ت مجدة ن دد ان كتسنددة سددقشالسن جدشن النددقشيف ندد  الن رسددة إىل اإلسددبنيسة  -0
قسعنً حنر،دنً اتده عسندا ارد  جدنر  ا  إىل المتستسة "ع     ننه يف  ذس اوعمة ال

                                                           

( علقهلل ع،ا اخومف رني البنحثني يف ينبة  ذس الرتمجة عاليت سبقوعن. "عالشا،ا:  ن ر  س اوش، ب كدنن ،دهلل  ند   1)
ة لهقد آن الكد ميب  كًم ن   عرريتشس كوتسنم عر  س ال هس ه   حهلل السعشش اووتصد ذ  رنريدهلللم رإميدنز ت مجد

رلددك  ددش نددن ذنددو نش ندد  رنددا  سددنهه اوددش،  إىل سددنن ر يددن شع ال ددمً عهددا ايدده ،ددهلل جددن  عهددا  عهددا الش ،ددة 
رأ،دددن نددد    Mas.lAt 11ب 053ارعىل إلحدددهلل  يندددب الرتمجدددة اونتسدددة احمل شظدددة رنوكوبدددة الشطتسدددة ردددن ذم 

 تدش كسودشن عغري دن ند  رقسدة ت امجدة ال د ذقني عمه رسرتعس طشلس نيشس. عالظن    ن كمً ند   دذا ارخدري ع عر
)عنتعم حىت  حهلل اونهمني اووتص ذ  ( ،هلل  سدعمشا مجسندنً كده عاحدهلل ند  جعودهب يف إميدنز  عل ت مجدة لهقد آن 
إىل المتستسددةب الددنوش،  كددنن ،ددهلل  ددكه الدد ذقني ندد  الرتامجددةب ذكمدده كدده عاحددهلل نتعمددن اوخدد  ندد  حسددث إتقددنن 

-1/131الغد ا عيظددنه س ايظد  " اإلسدمم يف  ،دن  االسوشد ائ اإلسددبنين..") الهغدنت او هشردة إلميدنز  دذا
 ( رنحلن سة.133
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م  1191عرلددك ،بدده   رنددني عننددنً ندد  غددزع غ ينطددة عسددقشطعن سددتة  -النددقشيفب 
م  يف لددشننة يف نهللذتددة سددنالشه  ددذس اوعمددة 1100ع،ددهلل ت دد   اال تددنن سددتة  -

ندددهللة   رندددة   دددع ب يف الشدددع  ارعل ،دددنم ال قسددده عسندددا رددد  جدددنر  رتندددب القددد آن 
لندد ذا تن كدددنً حشا ددد  كبددرية لهرتمجدددة. عيف الشدددع  الكدد مي عهدددا ، ددا نددد  الدددش ئ ا

الثدنين ،ددنم ررتتسدب حهقددنت الوجهسددهلل لكده القدد آن. عيف الشددع  الثنلدث رددهلل  ركونرددة 
الرتمجة اإلسبنيسة عها الص حة اوقنرهة لهدت  القد آين. عيف الشدع  ال اردا ،دنم كده 

هوأكددهلل ند  جددشن النددقشيف ععسنددا ردد  جددنر  النددقشيف   اجنددة الرتمجددة اإلسددبنيسة ل
ن  لحوعن. عرنهللهذ ،نم جشن النقشيف رتقه الرتمجة اإلسبنيسة إىل الهغة المتستسدة 

 ب ا تونرن  الرتمجنت رنهلل رلك. (1)" 

المطلب الثاني: عناية المدرسة االستشراقية األلمانية بترجمة 
 القرآن الكريم

عدد ف االسوشدد ائ اروددنين عا ددوع  رن ومنندده رددنلق آن عالهلل اسددنت الق آيسددة 
م ،دهللم اونوشد ئ ارودنين )تسدششع  1101عها عجه النمدشمب المنهدشم  يده يف عدنم 

يشلهللكدددده( جلنننددددة جددددشتتج   ط عحودددده لتسدددده الددددهللكوش اس عدددد  ت كسددددب سددددش  القدددد آن 
رنتدددشان: "تدددن ذب القددد آن" عحدددنز هبدددن جدددنهزة  كنشميسدددة اوشا  يف ردددن ذم يف الندددنم 

ار سددة عالوددأ ري:  ،ددن م  عكددنن  ددذس الهلل اسددة ندد  1115ي ندده ا يشدد  ن يف عددنم 
 (.2نعهللت لهلل اسة الق آن يف  ع عرن)

                                                           

 ( ايظدددددد : "الرتمجددددددنت الق آيسددددددة رددددددني يقدددددده اونددددددنين ع ددددددهللم اوبددددددنين ت مجددددددة تددددددشل  ت يدددددد  ونددددددنين القدددددد آن لإلميهسزذددددددة" 1)
 م.1991 د  كوشر  1119مجنش  اوخ ة  19( جمهة التش  النهللش: 11) :

 ( نشضشع: ت مجنت الق آن.. رني تبهس  ال سنلة عالوششذه.011ج ذهللة عقسهلليت )عهللش: ( ايظ : "1)
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 نن نن ذونهق رنلرتمجة: الدإن  عل ت مجدة وندنين القد آن الكد مي إىل الهغدة ارونيسدة ،دنم 
هبن )سشلشنشن   ني ( الدشاعظ ركتسندة الد اعن يف يدش نةج عيشد  ن هد  عتدشان: 

مب ع  دم ندن 1111  عدنم "الق آن احملمدهلله" ظعد ت يف  م دة جمهدهللات اعوبدن اً ند
 ذمحظ عها ت مجوه: 

  .كش،ن ت مجة ال عسة ب ذونهلل لنحبعن السعن التقه ن  الهغة الن رسة نبن  ة 
   الوح ذف اوونمهللب السه ت مجة تكشف ع  سش  العدم كننده كمدن ذبدهللع ند

 النتشان.

  متوهدددا رنالخومالدددنت عالوصددد ف يف نندددنين اوذدددنت "ع  دددن ذ جدددا رلدددك إىل
عوقنش الذه كنن نتوش اً يف الغ   لق عن ن   عند شاس: اي م،عن ن  اال

 .(1) ن اإلسمم ال ،ة ننسحسة نتشقة"

  كنيدد  اوتبددا الدد هسم لهرتمجددنت ارونيسددة الدديت ظعدد ت حددىت  عاخدد  القدد ن
 الثنن  عش . 

 م 1111ع،هلل ت مج  إىل ا شلتهللذة عنم 
إلميسدده ا ،ددنم )ال ذددهلل   نددنج  الذدد ( رتشدد  ت مجددة لهقدد آن الكدد مي رنتددشان "ا

م اعومهلل السعن التقه ن  الن رسدة نبن د ةب ع دش ردذلك 1775الرتك " عرلك عنم: 
ذكشن ،هلل الوح البن  و حهة جهللذهللة مت خم ن الرتمجدة ند  الن رسدة نبن د ةب التجدهلل 

م  اونوش ئ )ال ذهلل ذش الة دنش(  عدهلل ت مجدة  خد   1775نثًم يف النتة ي نعن 
 ع "،ددنيشن اونددهمني" ا تبنودده سهنددهة ندد  الن رسددة نبن دد ة هدد  عتددشان "القدد آن" 

 ن  الرتمجنت كني  يف  غهبعن خمون ات ال ت ،ا لهرتمجة الكننهة.
                                                           

مجددنش   11)الثم ددن :  011( ايظدد  "نشضددشع: ت مجددنت القدد آن.. رددني تبهسدد  ال سددنلة عالوشددشذه" عقسددهلليت عددهللش: 1)
 م(1991 كوشر  11 د 1111اوخ ة 
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 عيف الق ن الونسا عش  ظع ت ت مجنت عهللذهللة ن    ع  ن: 
 ت مجة )سننشذه ال ذهلل ذش جستز(
 ت مجة  عونن ع   ت مجة ح السة

 ةنيب ت مجنت  لبنا النش  ،نم هبن: 
 م 1111نم )ال ذهلل ذش  ذكن ت( ع

 م 1111ع)شاعن ( عنم 
 م 1111ع) ةرهج ( عنم 
 م 1171ع)رهشننن( عنم 

ع،دددهلل  دددعهلل القددد ن النشددد ذ   كثددد  نددد  ت مجدددة جهللذدددهللة عكننهدددة عددد  الن رسدددة 
 نبن  ة نتعن: 

 م 1951ت مجة )تسششع  ذتجشل( عنم 
 م  ذ نً 1951عت مجة ) نكم  ستوج( عنم 

ا  حلقعن رونهسق عالعد س  م1991عت مجة ) عش  رن ذ ( اليت يش  ن عنم 
 م 1971عنم 



21 

المطلب الثالث: عناية المدرسـة االستشـراقية اإلنجليزية 
 بترجمة القرآن الكريم 

كنيددد  البهللاذدددة ارعىل لرتمجدددة نندددنين القددد آن الكددد مي إىل الهغدددة اإلميهسزذدددة يف 
  عاخ  الق ن الننرا عش  اوسمشهب عإلسك   ع  احملنعالت: 

م إر يقددده عمددده اونوشددد ئ ال  ينددد  1111عدددنم  ت مجدددة  لكندددتهلل   عس
) يهلل عشه  اذ ( ن  ال  ينسة إىل اإلميهسزذة ب ععهللس عمهه  ذا  عل ينوة إميهسزذة 

 نرتمجة لهق آن الك مي. 
عتشال  الرتمجنت اإلميهسزذة اليت اسوتهلل الكثري نتعدن عهدا ت مجدة التستسدة ،دنم 

 تددددددنً عتنهددددددم الن رسددددددة م عكددددددنن كن 1111هبددددددن ار  )ال شعالسددددددك نددددددن اكم( عددددددنم 
 عها ذهلل  حهلل ارت ا !

عيف الق ن الثنن  عش  ظع  اونوشد ئ )جدش ج سدسه( الدذه تد جم القد آن 
م عتندددهلل ت مجوددده  ددددذس   دددع  الرتمجدددنت رنلهغددددة 1731الكددد مي إىل اإلميهسزذدددة عددددنم 

اإلميهسزذة لهق آن الك مي عها اإلطمئب كمن ذنهلل لنحبعن  سب اورتمجني اإلميهسز 
  حهة: يف  ذس او

 ا عجهللت حمنعالت عهللذهللة جهعن اعومهلل عها ت مجة )سسه( نتعن: 
 م 1111ت مجة ) عشعذه( يف عنم  -
 م 1115ت مجة )رنو ( يف عنم  -

 م 1939ت مجة )ره( يف عنم  -

 م1971ت مجة شاعش يف عنم  -

 م.1900ت مجة )الةعالنش   عر ه( يش ت عنم  -



21 

 رآن الكريمالمبحث الثاني: في بيان خطرها على الق
 تكنش الهلل اسنت اليت ا وم  رأسبن  رهللاذة يشأة االسوش ائ جتم ِما 

 عها  ن جممه  ذس ارسبن  ميك   ن ت عل إىل:
  اضدد  ا  الغدد   التصدد اين يف القدد عن الشسدد ا إىل نن الددة اإلسددمم لإلحنطددة

رنشاندده ،شتدده الهللاالنددة رأرتنهدده إىل االيوشددن  يف النددنب اوندد عف آيددذا ب عرلددك 
الدد ش عهددا عهسدده عنشاجعوددهب عاحلسهشلددة رستدده عرددني  ن ذنددوعشه ي ددشس رقصددهلل 

 التصن    ع إعجنهبم. 
   متكني التص ايسة ن  هقسق  غبنهتن يف القشة عااليوشن 
  الوقن  التص ايسة رنإلسمم يف اريهلللم 

  احل ع  الصهسبسة 

 دمت الوبشري التص ايسة 

 الشسسط يف  ع عرن تأ ري ال ك  اإلسمن  ال  هلله يف ال ك  التص اين  

النلوقن  اإلسمم عالتص ايسة يف اريهلللم اسوهزم يشش  لد اع عهدا ار ا 
ععها ، نذن اإليننن رستعمن اختذ   دكناًل نوندهللشة عخموه دةب عند  ضدمتعن  دكه 
احلدد ع  الدديت اسرتسدده  رستعمددنب عخبنلددة رنددهلل اسددوسم   ل شينددش النددنشس عهددا 

 م. 1510طهس هة ستة 

 ذا ترجم المستشرقون القرآن الكريم؟المطلب األول: لما
سدددهك اونوشددد ،شن ط اهدددق عنتدددن ج يف ش اسدددة القددد آن الكددد مي ختوهدددف عددد  تهكدددم 
 اووبندددددة يف ، دددددنذن ععهدددددشم إسدددددمنسة  خددددد   "لقدددددهلل ردددددنت نددددد  اونددددد عف  ن كددددده 
ندددن تنهدددق ردددنلق آن يف ش اسدددنت القدددشم ال ميكددد  االعودددهللاش رددده  لبودددةب ريددده ال حمنلدددة 
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يزم هبن اونهمشنب عنشكك يف ارسدم الديت ذ نتدشن هبدن حم م لهمنهسمنت اليت 
ع لبح يف حكم السقني:  ن عنب اوش ،سنت عتهللنن ذوأ ب لهلل اسة الق آن الك مي 
ذ ا يصب عستسه شعش  رش ذة الق آنب حمدومًم  ن ذكدشن نصدهلل س ند  كده جعدة 
إال نددد  الندددمن ب عرنلودددن  عرتدددن  عهدددا  دددذا االعوقدددنش الدددذه ذصدددبح عتدددهلل ال جددده 

هسمة رهلل سدددة تدددأيت كددده  ،ن ددده عمجسدددا ش اسدددنته ،دددهلل اسدددوشت عهدددا  سدددنس غدددري ننددد
لحسحب عاد ال  ع  اوتعج الصنهب الذه ذ د ا يشعدنً ند  الوندنطف  ع عهدا 
ار،دددده يشعددددنً ندددد  االحددددرتام التنددددر لهمصددددهلل  الغسددددر الددددذه ذتبددددين عهسدددده الددددشح  

 .(1)الق آين"
ة نتدهب عإجدن كدنن ب ذك  غ ضعم ند  ت مجوده: االطدمع عهسده  ع االسدو نش

 هللالعم حمن روه رنهلل الش،دشف عهدا ن دمشيهب عإ دن ة الشدبعنت عالوشدكسك حشلدهب 
عكنيدد  تهددك احملنعلددة  دد  البددشاش  ارعىل لمسوشدد ائب ارندد  الددذه ذ كددهلل لتددن  ن 
االسوشدد ائ يف حمنعلودده ال ك ذددة ل عددم اإلسددمم كددنن شاالندده ارلددسه: النمدده ندد  

الثقنالسة. "القهلل رست  الهلل اسنت احملققدة يف   جه الوتهللذهلل عاالسوو نف رنوقشننت
اوشضددشع  ن القدد آن ت مجدده اونوشدد ،شن لسحددن رشسب عكنيدد  عمهسددة الرتمجددة تنددشش ن 

 . (1)اوننشاة او هقة لإلسمم"
عاي هقشا ن  الك ة ت مجة الق آن الك مي ل احًة لدهللحا اوبدنشئ اإلسدمنسة 

يسة الديت عضدنعن نشكسشيددهللع  ه عت تسدهلل ن.. علتدن عهدا رلددك نثده يف الرتمجدة اإلسددبن
 ع ك اتشيدددهللع ععتشا،دددن  كدددذا ركددده لددد احة: القددد آن نرتمجدددنً رأننيدددة إىل اإلسدددبنيسة 

                                                           

اوننلدددد  لهددددهللكوش  حندددد  عددددزعزه جمهددددة الددددشع   ( ايظدددد : )الهلل اسددددنت الق آيسددددة يف نتددددن ج البحددددث االسوشدددد ا، 1)
 م(1555نن س  – د الةاذ  1115رع القنهللة  – 111( عهللش: 11اإلسمن  ) :

 ( نددددد  جمهدددددة ال  ،دددددنن اوغ رسدددددة 19( ايظددددد : "الدددددرتاجم االسوشددددد ا،سة وندددددنين القددددد آن إىل الهغدددددنت ارجتبسدددددة " ) :1)
   1113 -11النهللش: 
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عننهقنً عهسه عنهللح نً طبقنً لهنقسهللة عالوننلسم اوقهللسة عارخدمئ الكننهدة لهدهللذ  
 .(1)الكن شلسك  اوقهللس ال سش  ال عننين"

 المطلب الثاني: ما سوَّغوا به جهودهم 
ت نال ت جعشش م السمن رستعن لوحقسق  هللف عاحهللب  ال ع ش: تشدشذه  لقهلل

القددد آن ر ددد ئ  دددىتب عرنسدددم اوتدددن ج النهمسدددةب عارننيدددة ارخم،سدددةب عاوتظدددش ات 
اوذ بسددة عالنقهللذددةب  ددن   يف  ددذا اجملعددشش: او كدد  اوثقددف عال ا ددب عالقنددسمب 

  عضددنشا رددني ع جدده الددهللذ  اوبجددهب عالنسنسدد  االسددونمن ه احملتددكب ع،بدده البددهلل
نندددشغنت نوندددهللشة ار دددكنل  –نشددد عع تشدددشذه القددد آن  –ذدددهلله  دددذا اوشددد عع 
 عارلشانب ن  رستعن: 

  زعمعم:  ن الق آن عقبة يف عجه الوقهللمب ع يه ال ذومن ا نا طبسنة النم ان
البشد ه. ذقدشل الهدش ش ك عند  يف كونردده "نصد  احلهللذثدة": "إن القد آن  دش اوندد عل 

احل ن ة احلهللذثة" ع،نل  ذ نً "ل  ذ هح الشد ئ ندن ب ع  تأخ  نص  يف ن من  
 .(1)ذ الا احلجن  ع  عجه او  ة عذغ ا ره الق آن"

   زعمعددم:  ن القدد آن ذقددف حددنجزاً  نددنم اوددهلل ال كدد ه عالثقددنيف لهغدد  ب عندد
الدددذذ   طهقدددشا  دددذا الوندددشذ  اونوشددد ئ ال  ينددد  ) يدددسم رم دددري( ،دددنل: "،همدددن 

نردددنً رهبددده رق ا تددده ش رتدددن ال كددد ه  كثددد  ممدددن النهددده عجدددهللين ردددني الكودددب اوشددد ،سة كو
 ("3)الق آن

                                                           

( عايظدد : "جمهددة ال  ،ددنن 151الكدد مي" لهددهللكوش  حممددهلل لددن) البتددهللائ ) : ( ايظدد : "اونوشدد ،شن عت مجددة القدد آن1)
   1113ستة:  11( النهللش35نشضشع: الرتاجم االسوش ا،سة وننين الق آن إىل الهغنت ارجتبسة" ) :

 (151( ايظ : "اونوش ،شن عت مجة الق آن" ) :1)
( 35) : 11جتبسددة" جمهدة ال  ،ددنن اوغ رسددة النددهللش: ( ايظد : "الددرتاجم االسوشدد ا،سة وندنين القدد آن إىل الهغددنت ار1)
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  زعمعددم:  ن القدد آن حيددشل شعن إخ ددنع اونددهمني هدد   ،ددهللام الغدد    عهتدده
)جمشسدددوشن(  ندددنم جمهدددم الهدددش شات الةذ دددنين حسدددث  نندددك اوصدددحف رسدددهللس 
ع،ددددددنل: "نددددددن شام  ددددددذا الكوددددددن  عهدددددددا ار اب الددددددم سددددددبسه لتددددددن إىل إخ دددددددنع 

 .(1)اونهمني"

 طلب الثالث: تباين اتجاهاتهم الم
لقدددهلل عددد ف االسوشددد ائ الرتمجددد  يف تن  ددده اجتدددن ني نو دددنعتني يف اف دددش ة 

 : (1)عالنهللا 
.اجتددنس ،ددهللميب ع ددش االجتددنس النددهللاه  الصدد ف الددذه كددنن سددنههللاً ،بدده ن هددا  ددذا 1

 الق نب عذومسز رأنش  نتعن: 
  ب ذشجدده ندد  كنيدد   ،ددن  اونوشدد ،ني الق آيسددة ذ بنعددن نددتعج عددهللعاين سددنال

 خمله الشوم عالنب عالوجهللذف يف حق الق آن الك مي عالتر الك مي. 
   كددنيشا ذهلل سددشن يف  ددذا النعددهلل القدد آن عهددا  سددنس  يدده   طقددة عجممشعددة ندد

 الووسمت عالوصش ات جن  هبن ير نزذف. 

                                                                                                                                      

( 11) : –ت مجدة  ضدن سدننشة  –ت مجة عتأ ري ل جسم رم دري  –تهللعذته  –يقًم ع  كون  "الق آن: يزعله 
 ال بنة ارعىل.

 (35) : 11( ايظ : "الرتاجم االسوش ا،سة وننين الق آن إىل الهغنت ارجتبسة" جمهة ال  ،نن النهللش 1)
   ذس ال ؤذة الوحهسهسدة اوشدعش ة ذشدكك السعدن رندا البدنحثني عالهللا سدني. ذقدشل الدهللكوش  حند  ارند اين: ( لك3)

"علكددد  كودددن    يدددنشذ ز " دددم   سددده إللددده عاحدددهلل" ينهتدددن يشدددك يف ارط عحدددة الددديت تقدددشل: إن االسوشددد ائ 
إن الكنتددب االوددوح كونردده اوننلدد  رددهللا ذتحددش نتحددا اعوددهللالسنً عاضددحنً يف تتنعلدده النددنب اإلسددمن  ع، ددنذنسب الدد

ردددإ، ا  حقسقدددة  ن نشسدددا ععسندددا عحممدددهللاً " سددده  م دددة إللددده عاحدددهلل" الهكددد  ذنمددده عهدددا يق دددعن رندددهلل رلدددك 
نشككنً يف يبشة حممهلل لدها احن عهسده عسدهم ن كدهللاً الوندن ا الكبدري ردني اإلسدمم عردني السعششذدة عاوندسحسة" 

 (1-3) :  15/1990جمهة اوشكنة عهللش: 
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  ب ذك  ن   هللالعم البحث النهم  احل ب عإجن ش سدشس ند   جده يقدهللس القدط
مهللاً لها احن عهسه عسهم  ش الذه  لف الق آنب عإل بنت العم: "ذنوقهللعن  ن حم

كمدن   –،ندب زعمعدم  –اعوقنش م  ذا حنعلشا اكوشنف  ذة  خ ن  يف الق آن 
حنعلشا إ بنت  ن حممهللاً لدها احن عهسده عسدهم كدنن ذند ف القد ا ة عالكونردةب ع يده 

 . (1)،   الوش اة عاإلميسه عاوزانريب عاسو نش نتعن يف تألسف الق آن"

. االجتدددنس اجلهللذددددهلل اوننلدددد  رددددهلل  ندددد   عل  ددددذا القدددد نب حسددددث ذ جددددا البددددنحثشن 1
م 1931عالهللا سدددددددشن تأسسنددددددده إىل اونوشددددددد ئ ارودددددددنين )تسدددددددششع  يشلهللكددددددده( ت:

عاوندد عف رهقددب  ددسب اونوشدد ،ني يف الهلل اسددنت الق آيسددة " الهقددهلل اتبددا ط ذقددة يف 
ه االسوشددد ائ يف الودددألسف اسدددرتع  ايوبدددنس زنمهددده اوووصصدددني.. يف سدددنه  ننن،ددد

 ع عرددن ع نريكددنب إر حدد   عهددا إردد از سددنه  عجعددنت التظدد  الثنروددة يف ننددألة ندد  
ننددنهه عهددشم القدد آن الكدد ميب ننومددهللاً يف رلددك عهددا اسوقصددن  خموهددف او ا  ندد  
نصنش  ع رسة ع جتبسة  عرية عنغمدش ةب خم شطدة عن بشعدة عهدا حدهلل سدشا ب كمدن 

 ا  ا االسدوهللالل نتعجدنً  كنشميسدنً لدن ننً:  يه اتبا يف عمهسة االسوقصدن  عاالسدوق
 ب ذك  ننعششاً السمن ،به".

 مي أهم مميزات هذا االرجاه
 .ال جشع نبن  ة إىل اوصت نت الن رسة الهصسقة  جنل الق آيسنت 
 .اوتعج الصن م يف الهلل اسة عالوحهسه 

 .اال ومنم رنلهلل اسنت الهغشذة 

ذددد ن  ركشيددده نددد  عتدددهلل احن نعمدددن عاحلدددق  ن اونوشددد ئ الدددذه ذدددهلل س القددد آن عال 
حنعل الوج ش ن  ا دش  عالودزام  د   ند  اوشضدشعسة عاحلسدنشب الإيده عا،دا ال حمنلدة 

                                                           

 م 1991 ر ذه  3( عهللش: 9الشنب ) : ( ايظ : "ج ذهللة1)
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 .(1)يف  خ ن  الظسنة عيظ ذنت عا سة

                                                           

-11( ايظ : "الهلل اسنت الق آيسة يف نتن ج البحث االسوش ا،  اوننل " رقهدم الدهللكوش  حند  عدزعزه ) : 1)
 111( ن  جمهة الشع  اإلسمن  النهللش: 13
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 الفصل الثاني:
 جهود المستشرقين في ترجمة القرآن الكريم في الميزان 

 
 
 
 

 المبحا الو  فن الكشف عي دوافرهم 
 

 وافدهم وعيوب منهجهم فن الترام  وأخطاؤهم فيها المبحا الثامن: ح 
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 المبحث األول: في الكشف عن دوافعهم 

ال  ك  ن البنحث يهلل لنشرة يف اسوبسنن ط اهق اوننجلة عآلسنت اودتعج 
اوشظدددف عاو ددد عئ عتدددهلل اوشدددرت،نيب عكدددذا تتدددشضع ندددهللاخه عطددد ئ البحدددث او بقدددة 

 كثددري ندد  الوتقسددب عالبحددث وونرنددة عتددهلل مب ع ددذا الددإن اودد   حيوددنج رنلوأكسددهلل إىل
اونوشدددد ،ني يف عمهعددددم خ ددددشة رنددددهلل خ ددددشةب ندددد   جدددده الش،ددددشف عهددددا خ ددددش ة 

 شعاالنعم.

 المطلب األول: دوافعهم: 
إن شعاالددددا اونوشدددد ،ني يف ت مجددددة ننددددنين القدددد آن الكدددد مي تكددددنش تتحصدددد  يف 

  ن ذ  ا تني:
 خهللندددددة نصدددددنحلعمب عهقسدددددق نقنلدددددهلل م اوومثهدددددة يف تشدددددكسه – ع مدددددن 

اوندددهمني يف شذدددتعمب متعسدددهللاً الحودددشاهعم عالق دددن  عهدددا  قدددنالوعمب ا إخ دددنععم 
 سسنسسنً ع قنالسنً عا،وصنشذنً. 

اسوثمن  الرتمجنت لش  اوزذهلل ند  الغدن ات عا جمدنت الش سدة  – نيسعمن 
 عها اإلسمم.

الم ذتبغ   ن يتوهللع  ن ،هلل ذظع س رنا اونوش ،ني ن  تننطف رنل  نا 
عند  رلددك: اسوشدعنش م رتصددش  ، آيسدة ننددتهللذ  إذن ددن إىل احن ، دنذن اإلسددمم 

تنددددنىلب الددددنرن  ال ذنددددهللع  ن ذكددددشن نظعدددد اً مجنلسددددنً عح ددددن ذنً ذنددددنا ندددد  ع اهدددده 
 .(1)اونوش ئ إىل الوق   إىل اونهمني عكنب نششهتم

                                                           

الندهللش:  (13( ايظ : "الهلل اسنت الق آيسة يف نتن ج البحث االسوش ا،  اوننل ة" جمهة الشع  اإلسمن  ) :1)
111   
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إن االزشعاج عالوتن،ا تونن  هسندونن عتدهلل نونصدر اونوشد ،نيب النلشاحدهلل 
نً ن دد  اً إىل نددهللح اإلسددمم حددىت ذتجددش رت ندده ندد  سددش  نددتعم يددهلل ي ندده  حسنيدد

النقددن ب ع حسنيددنً  خدد   ذعدد    دد ال  اونوشدد ،شن اوونصددبشن ندد  الووصصددنت 
اليت تتكشف السعن رنعشلة  حقنش م عتشنعمب نثه النقسهللة عالو نري رده عمجسدا 
 الهلل اسنت اإلسمنسةب السوشجعشن إىل ش اسة ارش  عذووذعيه ،تنعنً   دشن ع ا س
عجععددددم القبددددسح. ع ددددش ازشعاج ظددددن  ه الحنددددب إر إن اوش،ددددف ارسنسدددد   ددددش 

 عاحهللب ال ازشعاج السهب عال تتن،ا. 
عن   نثهة  ذس االزشعاجسدة الظن  ذدة يف سدهش  اونوشد ،ني: ندن عد ف ند  
سددهش  اونوشدد ئ اروددنين ذشسددف الددنن إس العددش  ددهللذهلل الوحنندده عهددا اإلسددممب 

،هنودده احلصددستة يف جنننددة تسبسددتغ ب  ذشدد   جمددنت   سددة عهسدده عتددهللنن ذكددشن يف
علك  عتهللنن ت   س الظ عف لهن   إىل شعلة إسمنسةب جتهللس ذهدبم ،تنعدنً نهشيدنً 
عجسبدددنً   ددد  ع ا س كددده  دددذس ارحقدددنشب الدددم ذوحدددهلل  عددد  اإلسدددمم إال رنودددهللح 

 . (1)عاإلط ا 

 المطلب الثاني: الشواهد على ذلك من كالمهم 
ح هبددن رن ددعمب عالشددشا هلل عهددا رلددك كثددرية لقددهلل  عهتددشا عدد  شعاالنعددم  ددذس علدد  

 يذك  نتعن: 
 نن ل ح ره اورتمجشن  ي نعمب ن  رلك:  -1

م( الددذه تدد جم ننددنين 1731 – 1197لددتسا اوددرتجم جددش ج سددسه )  -

                                                           

( لألسددونر  نردد  عسددهلل احلسددنة 1( ايظدد : "ت مجددة ننددنين القدد آن لألونيسددة رددني تددشم اونوشدد ،ني عجعددشش اونددهمني )1)
 11995النهللش: 
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ع،ددهلل ميددح يف ت مجودده  ددذس الأعسددهلل طبنعددن ندد ا اً ععضددا  ددن  –القدد آن إىل اإلميهسزذددة 
لة إضنالسة ع  الهللذ  اإلسمن  حشا   عنقهللنة ننعبة    يف احلقسقة  تزلة نقن

عننةب حشن ن رنإلالك عالهغش عالوج ذحب ممن ،نله: " نن  ن حممهللاً كنن يف احلقسقة 
ن لف الق آن عاوورتع ال هسم له الدأن  ال ذقبده اجلدهلللب عإن كدنن ند  اود جح  ن 

  (1)اوننعية اليت حصه عهسعن ن  غريس يف خ وه  ذس ب تك  نننعية ذنرية"
نوش ئ الكبري ) يسم رم ري( يف نقهللنة كونرده عد  القد آن  نن رسته او  -

كسدددف  ن ت مجدددة القددد آن الكددد مي كنيددد  ردددهللاالا احلقدددهلل الصدددهسر اوندددنشه لإلسدددمم 
علسن   هللف عهم  كمن ذهللع  رن دعم. ذقدشل: "ند  اود جح  ن ر د س اودش،  

 دش الدذه الكد  رودأ ري ند   –م 1113م ع1111الذه  حه إىل إسبنيسن رني  –
ن  البنرن يف ت مجة الق آن إىل المتستسة الأععز رذلك إىل ) عرريت الكسوشين(  عنن ع 

Rodestus detenesis   الذه تشىل عمه الرتمجة  ننعهللة رنا ال  بننب ع،هلل
جن ت  ذس اوبنش ة رهللاالا ن   عح طبسنسةب تهللل عها رلدك  سدنلة ر د س اودش،  

تجدزةب كمدن كدنن الددهللاع  إىل اوشجعدة إىل القدهللذم ر يدن  ندا يندوة ند  الرتمجدة او
 .(1) ذا النمه: احلنجة إىل حمش     اإلمينن ن  ي شس ننوتق  اإلمينن"

  عنشة اوتص ني نتعمب علتأخذ عها رلك رنا ارنثهة:  -1
ذقددددشل ار  ) عرددددري كنسددددبن (: "إن الغدددد   ب ذ عددددم اإلسددددمم عهددددا  -

القمهده الدذذ    حقسقوه  رهللاًب ره عب حينعل رلك ن هقدنً.. عحدىت خدرية اوندسحسني
كددنيشا ذنسشددشن عهبمق رددة ندد  اإلسددمم ندد   نثددنل ذشحتددن الهللنشددق ب عتسددشش   يب 

                                                           

( ايظ : "الوبشري عاالسوش ائ  حقنش عدمت عها التر حممدهلل لدها احن عهسده عسدهم عردمش اإلسدمم" لهبنحدث 1)
 (01: حممهلل عزت إتنعسه ال ع نعه ) 

 Le coran parعالدت  يف  لدهه ندأخشر ند  كودن   19-11الصد حة  – 15( ايظد : اوتن ده الندهللش 1)

Regis Blaehese_Pasis, 1966  :(35) : 11جمهة ال  ،نن عهللش 
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،ددد ةب  ع ردددشلم الصدددسهللعينب الهدددم ذومكتددددشا نددد  إش ا  جدددش   اإلسدددمم ععظموددددهب 
ع دد : الوصددنسهلل إىل احن الشاحددهلل ارحددهلل. علندده رلددك ذ جددا  سنسددنً إىل  ن الغدد   

مم عيبسددده )لدددها احن عهسددده عسدددهم( اوندددسح  اكو دددا ، عيدددنً طشذهدددة روه دددسب اإلسددد
رأسددوف ار،دددشال نددد  شعن  ن ذكهددف ي نددده عتدددن  ش اسددة  دددذس النقسدددهللة. الدددأعل 
ت مجة لهق آن ب تظع  سش  يف الق ن الثنين عش   ه رنهلل مخنة ، عن ن  ظعش  
اإلسممب عمت  رتن  عها نبنش ة ن  ر  س اوبجدهب عهد  إ د اف  سدقف شذد   

 ن  ذس الرتمجة عكه الرتمجنت اليت تهوعن ب تك   دن كهشين عال رهلل لتن ن  إضنالة 
 ه  ددددهللف آخدددد  سددددش   ن تكددددشن ارسددددنس لوشجسدددده اوزذددددهلل ندددد  اإلشايددددنت ضددددهلل 
الق آنب تهك اإلشاينت اليت انوهللت سهنهوعن عها نهلل  ، عن توتن   عهسعن رنا 

 .(1)  ع  ارتن "
ع دددش حيكددد  ،صدددة  عل  –عذقدددشل او كددد  ارودددنين ) دددشر ت  ريكدددشن (  -

 –: "ذبدددهللعا  ن الصدددهسبسني جتدددششاً عضدددبنطنً -مجدددة التستسدددة وندددنين القددد آن الكددد مي ت  
 ال شا االعرتاف ،قسقة ا،دم ذشاجعدشن إحدهلل  شذنيدنت الوشحسدهلل الق ذبدة جدهللاً ند  
شذنيدددنهتمب يف  دددعنشهتن اوقددد ة ردددنحن الشاحدددهلل ارحدددهللب عالصدددهشات السشنسدددة عالصدددسنمب 

حمدددهللعشة جدددهللاً. لدددحسح  ن  عل ت مجدددة عالزكدددنةب كنيددد  نن الدددة الصدددهسبسني ردددنلق آن 
م رقهددددم ) عردددد ت الكسوددددشين(ب علكدددد  1113التستسددددة ونددددنين القدددد آن ظعدددد ت سددددتة 

 ارع عرسني كنيشا ذو هنشن إىل تشظسف ت مجة نننين الق آن له ن  يف اإلسمم.

كنن  ذا اإلميهسزه ) عر ت الكسودشين( اوندوق  يف نهللذتدة طهس هدة رإسدبنيسن 
يف عهم  ا تهللسدة عال هدك ند  الن رسدة إىل المتستسدةب ع ميدز ذرتجم ت ا  اونهمني 

  دددددددددددددددددذا اوشددددددددددددددددد عع روكهسدددددددددددددددددف نددددددددددددددددد  ر ددددددددددددددددد س اوبجددددددددددددددددده  هدددددددددددددددددسم شذددددددددددددددددد  
                                                           

 (15نش،ف الغ   ن  اإلسمم" لههللكوش ة زذتب عبهلل النزذز: ) : –( ايظ : "حمنض ة عإرنشة 1)
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م( عا ددرت  يف  ددذا اوشدد عع ننددهم 1101 – 1591 ع  1591نهللذتددة كهددشين )
 اته حممهلل.

عال  ددك يف  ن  ددذس الرتمجددة الهلل،سقددة ونددنين القدد آن رستدد  لهغدد   المتسددين 
ه رني الق آن عارينجسهب علتوذك  القط الوبجسده النمسدق لندسهللين  ذ نً  عجه الوشنر

إر ا سم عسسهللين عسنا عن مي البوشل يف كه ن  اونسحسة عاإلسممب عنا رلك ب 
ذ كد   حدهلل يف رلدك الش،د  يف الوشلده إىل حدهلل  شال ند  االت دنئ عالو دن م رددني 

ال  لدة اوونحدة  اونهمني عاونسحسني عها  سنس كونرسعمن النمنعذنيب عب تغودتم
نا تشاال   عل ت مجة وننين الق آن الكد مي رنلمتستسدة لهوشلده إىل العدم  عمدق ع شئ 
لإلسدددددممب عردددددهللاًل نددددد  اسدددددووهللانعن عسدددددسهة لهو دددددن م اسدددددوغه  ت مجدددددة ) عرددددد ت 
الكسوددشين( المتستسددة ونددنين القدد آن كمجدد ش ذتبددشع حمبددب له ندد  يف اإلسددمم عهددا 

نص  احلهللذث ب ذوغري ن  رلك  د  ب النتدهللنن نهلل  ، عن طشذهةب عحىت رهللاذة ال
م  ر بددددا  ددددذس الرتمجددددة 1011،ددددنم النشذندددد ه البددددنز  )ذشحتددددن  عرددددش ذ ( سددددتة 

المتستسددة سددن ع  رههللذددة نهللذتددة رددنزل خب دد  يشدد  نب عب تنددحب حظ  ددن إال رنددهلل 
الوددهللخه اوكثددف وددن ت  لددش   ن سددم الكتسنددة الةعتنددونيوسة اإللددمحسةب رسددهلل  ن 

لك كمن لنغعن  ش رت نهب كني  كمن ذه : "لقهلل اسوسقت  ايه حجة لش   يف ر
  دهلل ند   –ال ميك  عمه      كث  إزعنجدنً حملمدهلل  ع ارتد ا ب عال   دهلل ضد  اً 

ند  ت مجدة ،د آ،م عيشد س ردني اوندسحسنيب عتهللهدذ سسو دح  –مجسا  يشاع الندمح 
االدنت  م  ه كون  رغسا عالظسا عنهنشن  ذا القد آن.. نهد   رنركنرذدب عاف  

 عال ظنها".
الددذه حددنعل تشجسدده إ نيددةس لتددر اإلسددمم رددم  شال  –إن لددش   الةعتنددونييت 
كدددنن ذتظددد  إىل ،ددد آن ندددرتجم إىل المتستسدددة يف عصددد    -حسدددن   ع تأيسدددب له دددمري 
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احلددد ع  ندددا الهللعلدددة النثمنيسدددة عهدددا  يددده عسدددسهة نثنلسدددة لوندددهسح القهدددش  السنهندددة 
 عهد  ،دنهًم: "رندهلل ظعدش  ارتد ا  عهدا  لهمنسحسني ع الا  عحعدم اونتشذدةب حسدث

سقددوعمب      ن القننعسددة عهددسعم  ن   بددشا اون  نددنم الشددنب عدد  الظددنها حق
حممددهلل حددىت ذددزشاش اونددسحسشن عددهللاعًة لدددهب ع ذ ددنً إميددن،م رنونددسحسةب علوو ددنعف 
جندن هتم عرندنلوعم يف احلدد  ب عذ دحشا رددأنشا م ع ي ندعم". ندد   دأن نشعظددة  

ع رشا،عدنب رده  كعذس  ن ذكشن     ن الت ن  يف اوندسح    دهلل ند  طبدشل احلد  
 .(1)إ،ن سومتحه ،هب  سهلل حقسق  يف سنحة القونل"

 المطلب الثالث: اتحاد رؤيتهم 
  وهدددددددددف اونوشددددددددد ،شنب عتوبدددددددددنذ   سددددددددددنلسبعم عطددددددددد اهقعم الددددددددديت اعومددددددددددهللع ن يف 
الرتمجة علك   ؤذوعم تكنش تظده  ؤذدة نقسدهللة عنوحدهللةب حدىت لقدهلل ،دنل )ننكندسم 

ح التظدددد  يف عددددهللم  لددددنلة اإلسددددمم  شعينددددشن( نتوقددددهللاً  ددددذس ال ؤذددددة: "لقددددهلل  لددددب
 .(1)رسد  عمشم اونوش ،ني"  vogueعاعومدنشس عها ارشذدنن الننرقدة شذدهللين

 ندددددددد   جدددددددده رلددددددددك القددددددددهلل اعومددددددددهللعا نتعجددددددددنً يف الرتمجددددددددة ال لددددددددهة لددددددددده رددددددددنلنهم 
 عالبحثب ذونم رنلقصش  عافهه يف اوتعجب ع ذس رنا نننوه يذك  ن إمجناًل: 

 ذ  ضش،ن حنب   شاهعم. إخ نع التصش  له ك ة اليت 
  . الوحكم السمن ذ  ضشيه  ع ذقبهشيه ن  التصش 

  .ًه ذف الت  ه ذ نً نقصششا 

                                                           

لألونيسة رني تشم اونوش ،ني عجعشش اونهمني" ،ث لألسونر  نرد  عسدهلل  احلهقدة  ( ايظ : "ت مجة نننين الق آن1)
 11995( ج ذهللة احلسنة النهللش: 11الثنيسة ) :

م نهدددف الندددهللش: " م دددة  سددده إللددده عاحدددهلل ،ددد ا ة 1990الندددتة افننندددة / 15( ايظددد : "جمهدددة اوشدددكنة الندددهللش: 1)
 (3ين ) :اسوش ا،سة يف الق آن الك مي" لههللكوش  حن  ارن ا
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  .تأعذه ننم الت  حني ال يهللعن جمناًل لهوح ذف 

  .ح لعم عها جتنعز كه نن ن   أيه  ن ذثب   ن الق آن كمم احن 

 .تصسهلل التصش  اومهمة عاوشاالقة  شا م 

 سه ممن  ش نبثش  يف اوصنش  عنن كني  متهسه ختسمت افهط رني     ،ه
 عتكعتنت اونوش ،ني.

 ا إ،ددددددم ذنددددددهكشن يف سددددددبسه الوددددددأ ري عاإل،تددددددنع ننددددددنلك خبسثددددددةب حسددددددث 
"ذنددهللعن حمددنع  الوح ذددف عيقددنط الوشددشذه عاإلشايددةب ا ذبتددشن عهسعددن ت مجددنهتم حددىت 

م ميعدددهللعن كمدددن  ،ددد  (1)تدددأيت شلدددسًم عهدددا ندددن سدددبق ع عدددهللعس نددد  خم دددط نغددد ا؟!"
 لنمهعدددددددددددم  دددددددددددذا ركونردددددددددددة ش اسدددددددددددنت عنقدددددددددددهللننت ال هصدددددددددددا عددددددددددد  القددددددددددد آن 

ع دد  غنلبددنً ندن تو ددم  الوشددعري رنإلسدمم عالتددر لددها  –يشد ت ،بدده الرتمجدة  –
احن عهسه سهمب لك  ذرتسب يف ر   القن ئ الغ يب رنلهلل جة ارعىل زذف اإلسمم 

 .(1)عك ا سوه
 الومحدددددددش  حش دددددددنب رلدددددددك "لقددددددهلل اعومدددددددهللعا عهدددددددا آلسدددددددة الوم كدددددددز عددددددده الدددددددذات ع 

 دددش ندددن ذ نددد  تشدددشذه ت مجدددنت القددد آن عه ذ عدددنب عجتدددهلل  اومحظدددة إىل  ن  دددذا 
الوشدددشذه عرا  الوح ذدددف ال ذ جندددنن إىل  غبدددة التصدددن   السعمدددن القدددطب رقدددهلل  ندددن 
ذدد عالن إىل اعومددنش  دد ال   ددذس اولسددةب عوتعجسددة الوددأ ري عالوددأ   عتنقبعمددنب ع دد  

خت ا  ن رنا اإليونجنت االسوش ا،سة حلهلل اون.. رات اوتعجسة اليت نن الوئ  
ع ذا نن ذ ن  لتن هن   الرتمجنت المتستسة لهق آن لكه او د شات الديت هسده السده 

                                                           

نشضشع "الرتمجنت ال  ينسة وننين الق آن  الك مي  ؤذة ههسهسة عجنرج ت بسقسة"  1( ايظ : جمهة اإلعجنز النهللش: 1)
 (71لههللكوش ة زذتب عبهللالنزذز ) :

 (151( ايظ : "اونوش ،شن عت مجة الق آن الك مي " ) : 1)
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عها نننين اإلسمم عالونهسم عاوندهمنيب عإسدقنطعن عتنشذ دعن   د شات عنندنين 
لكوددن  اإلتنعسهسددة عاحملمددهللذني. عرلددك  ددش  نددن ذ ندد  ،هددق التصددن   جتددنس  ددذا ا

عتهللنن رك  رنا القص  اليت ع شت يف كوبعم رصش ة ال تو ق ندا ندن ذنعدهللعن 
السعن. كمن ذ ن  حريهتم عتهللنن شعن إىل اإلمينن  ن جن  رده عسندا ضدم  اإلميدنن 
 ن  تا ره مجسا ال سه عاريبسن ب نتك اً عهسعم الوثهسدث عالصدب عاحلهدشل عالدذيب 

  (1)ارله  إخل"

                                                           

 (110-1/111( ايظ : "اإلسمم يف  ،ن  اإلسوش ائ اإلسبنين..": )1)
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هم وعيوب منهجهم في الترجمة المبحث الثاني: روافد
 وأخطاؤهم فيها 

إن نش،دددف اونوشددد ،ني نددد  القددد آن الكددد مي ال ميثددده  دددسئنً جهللذدددهللاً رنلتندددبة 
لهبنحددددث اوووصدددد ب العددددم يف احلقسقددددة ب ذ نهددددشا  ددددسئنً  كثدددد  ندددد  ت شذددددهلل كددددمم 

 خصشم اإلسمم ارعلني ع عهللاهه يف كه ع،  عحني.

 المطلب األول: روافدهم:
كوبددشس يف  ددذا افصددش  ذدد    ن   ددم ال عاالددهلل عاوتن دده الدديت إن اوووبددا وددن  

اسومهللعا نتعن الك  م عتصش  م عندش، عم اونهدشمب تومثده يف  م دة   دسن ب يبستعدن 
 إمجناًل السمن ذأيت: 

 أواًل: اإلسرائيليات: 
لقدددهلل احو دددت  الصدددعسشيسة ردددهللاذنت االسوشددد ائب ع ددد  يف الش،ددد  ي نددده 

وصدددش اهتن ع الكن  دددنب كمدددن  ،دددن  االقددد  مجسدددا إحدددهلل   عاالدددهللس ارلدددسهة الددديت متدددهللس ر
 ن احه ت مجنت الق آن الك مي ع طشا  ن النهللذهللة. 

ذقددشل البنحددث النشذندد ه )  يشلددهلل  ددشتستغ (: "إن السعددشش كددنيشا عنددن زالددشا 
 .(1) كث  التنس ا ومنننً رنلننب الن يب"

ند  ع ذا نن ذ ن  لتن الكث ة اوهحشظة لنهللش السعشش رني اونوشد ،نيب رده ع 
 ، نهبم ع كث  م حقهللاً ععهللاً  لإلسمم ن   نثنل: )غشلونسع ( ع)رنعل ك اعس( 
ع)غ عيبنعم( ع)ر ينش لشذم( ع)ذشسدف الدنن إس( الدذذ  ع الدشا رنلوحننده الشدهللذهلل 

                                                           

( ع"ج ذهللة احلسنة نشضشع: ت مجة نننين الق آن الك مي إىل الهغة ارونيسة رني 11( ايظ : "ر  ة الص اعنت" ) :1)
 11919( النهللش: 11تشم اونوش ،ني عجعشش اونهمني" لهبنحث  نر  عسهلل ) : 
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عها اإلسممب عالوشدكسك يف  لدشلهب عحمنعلدة إ بدنت  ن ال سدشل لدها احن عهسده 
 سعشش عالتصن  . عسهم ب ذأت رش   جهللذهللب ره س ئ كه     ن  ال

إن تغهغدده اإلسدد اهسهسنت عايوشددن  ن يف الددرتا  اإلسددمن  عننددةب عيف كوددب 
 ت نري الق آن خنلةب له     سسا.

لقدددهلل عك دددشا عهدددا ش اسدددة اوصدددنش  اإلسدددمنسة يف خ دددة ت نددد  إىل تشدددشذه 
اإلسدددمم عإ دددن ة الشدددكش  حشلددده نددد  كددده جنيدددب. "كنيددد  نعمدددوعم يف ن حهدددة 

هسنت إىل نشضددا  جهللذددهللب ذتقهش،ددن ندد  حشا دد  كوددب الوح ددري: ه ذددك اإلسدد اهس
الو ندددري ع  دددونت الدددرتا  البنسدددهللة عددد  الوتدددنعل الندددنمب عاو سدددهة نددد  غدددري تش سدددقب 
الريعع،ن عها عجه الوهلللسم اف   إىل يصدش   ند  نصدنش  ذعششذدةب تشدهلل إلسعدن 
ع ددنئ القدد آن عالنددتة عال قدده.. اي م،ددنً ندد  نقددشلوعم اجل ذئددة ال نحشددة: اإلسددمم 

 . (1) نعة إس اهسهسة"ر
"كدددنن ع ا  تسدددن  اإلسددد اهسهسنت   دددهللاف لودددهللنري البتسدددة النقهسدددة عالشجهللايسدددة 
لإلينددنن الندد يبب عرنددث الشددكش  عال ذددب يف الددرتا . حددىت ذنددنين ال دد ش اونددهم 
يشعنً ن  االيقننم الذايتب  ذا إىل   هللاف  خ   جزهسة تو دنال  عتودرز  لوحقسدق 

سدمم عاوندهمني. ند   دذا ندثًم: حمنعلدة الوعدشذ  ار هللاف الكهسة النننة ضدهلل اإل
ندد   ددأن اريبسدددن  يف ي ددنئ الوعشذدددهلل عاحلددط نددد  النقنهددهلل عالقدددسم افهقسددة رشدددكه 

 . (1)عنم"
 ثامياً: اإللحاد: 

                                                           

 ( روص ف. 157( ايظ : "اإلس اهسهسنت يف الغزع ال ك ه" لألسونرة عنهشة عبهلل ال د  ) : 1)
( عايظدددد : 111-110( ايظدددد : "اإلسدددد اهسهسنت يف الددددرتا  اإلسددددمن " ،ددددث لهددددهللكوش  نصدددد  ا حنددددني ) :1)

عندددن  113( ع"االسوشددد ائ عالقددد آن النظدددسم": ) :151-157"اونوشددد ،شن عت مجدددة القددد آن الكددد مي" ) :
 رنهلل ن(.
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ا تب دددد  الهلل اسددددنت االسوشدددد ا،سة نتددددذ رددددهللاذوعن رنلكونرددددنت اإلحلنشذددددة يف 
عنندددنً اختدددذس  سنسدددنً اإلسدددمم القدددهلل  الدددا الغددد   نتدددذ لددد اعه ندددا اإلسدددمم  دددنن اً 

ع،نعهللة لنسنسوه جتدنس الندنب اإلسدمن .  دذا الشدنن   دش:  ن كده ند  ذ ند  يف 
اإلسمم ن  اونهمني  ي نعم الم رهلل ند  تأذسدهللس رقدشةب عتشدجسنه ةمسدا الندبه 
حىت ذشاله  جشنده عهدا اإلسدمم. ،ثدشا عد   ه يد  إحلدنشه ذدت نعم يف  د  

اإلسددددمم عاعوتددددشا رتشدددد  كوددددب كبددددن   اوزذدددهلل ندددد  الغددددن ات الش سددددة عهددددا ح دددن ة
 اومحهللة  نثنل: 
: يشد  اونوشد ئ ارودنين الدنن إذدم نقدنطا ند  ننن ضدة ارد  (1)ار  اوق ا

 . (1)اوق ا لهق آن الك مي يف كون  طبنوه اجلنننة ارن ذكسة يف رريعت
عاوهحهلل  رش رك  ر  زك ذن ال ازه: يش  رنا ك  ذنته اونوش ئ الصدعسشين 

م هد  عتدشان " سدنهه الهند سة" عذندهلل ردنعل 1931س يف القن  ة ستة رنعل ك عا
  كددددددددددددددددددددددددددة رنحددددددددددددددددددددددددددث غدددددددددددددددددددددددددد يب ا ددددددددددددددددددددددددددوم رددددددددددددددددددددددددددنوريا  اإلحلددددددددددددددددددددددددددنشه يف 

 . (3)اإلسمم 
 عاوهحدددددهلل الكبدددددري ارددددد  ال اعيدددددهلله: ا دددددوم اونوشددددد ،شن رددددده عاعوتدددددشا رهلل اسدددددة 

 . (1)نشاط  ك  س ع بعنته ع كنرذبه

                                                           

نا إىل تتقسدددة اجملومدددا اإلسدددمن  نددد  (  ع ش ارددد  خهكدددنن عددد  افهس دددة اوعدددهلله الدددذه كدددنن ذووبدددا الزينش،دددةب عذنددد1)
 ددد ع  م ،شلدددده: "إيددده ب ذددد  ن هقدددنً كودددن  زيهلل،دددة إال عذ جدددا إىل ارددد  اوق دددا". ايظددد : "نددد  تدددن ذب اإلحلدددنش يف 

 ( 03اإلسمم" ) :
( ايظدد : "ت مجددة ننددنين القدد آن الكدد مي إىل الهغددة ارونيسددة رددني تددشم اونوشدد ،ني عجعددشش اونددهمني" ،ددث لألسددونر 1)

 .11991( النهللش: 11عسهلل احلهقة الثنلثة ج ذهللة احلسنة ) :  نر 
 ( اوصهلل  الننرق ي نه.3)
 ( اوصهلل  الننرق ي نه.1)
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 ثالثاً: الهواء:
مجددددة ،نهمددددنً عهددددا نبددددهلل  النمدددده اووجدددد ش ب ذكدددد  عمدددده اونوشدددد ،ني يف الرت 

عالبحدث النهمدد  التزذدده عاوتددزس عدد  ار ددشا . القددهلل الوزنددشا ح ذددة الرتمجددة ،سددث تددأيت 
نشاالقدددة ر دددشاهعم نددد  حسدددث الوصددد ف رنلتصدددش  عددد  ط ذدددق الوقدددهللمي عالودددأخري 

 : (1)عاإل نل عالوحشذ  عغري رلكب عن  نظن   رلك
اوصنش  عرني نن متهسه ختسمهتم افهط رني     ،هسه ممن  ش نبثش  يف  -

 عتكعتنهتم. 
ايهللالنشا دش الرتمجدة الكس سدة ال الصدحسحة عالنهمسدة  ع حدىت التندبسة إىل  -

 حهلل ننب إنننينً نتعم يف الوح ذف عالو هسه.

عا ومددشا رتشدد  الرتمجددنت الدديت تت ددشه عهددا ارضددنلسه عارخ ددن  ال تسددة  -
 عالش حنت اليت سهللا ن احلقهلل عالونصب.

 ا لغة ،هللمية رنههللة يف الرتمجة  لبح  نعجش ة عغري نألشالة. عاسونمهش  -

عيش عا الرتمجنت ه   تن  ننونن ةب  ع رأح ف القط تهللل عها اسم  -
 ( عرلك رغسة عهللم إظعن   وصسوه احلقسقسة. JBB( ع)OBBJاورتجم )

 علقدددددهلل سدددددبقوعم جتدددددن   نوندددددهللشة نددددد  ،بددددده   ددددده ار دددددشا ب كهعدددددن تصددددد ال  يف 
ه تومن ددددا ندددددا   ددددهللاالعن عغنذنهتدددددن يف الشجددددشش كنيددددد  اونددددم عاسددددونمه  عسدددددنه

حمددددنعالت لهعددددهللمب لكتعددددن ب تنددددو ا  ن تدددد    يف القدددد آن ال ندددد  ، ذددددب عال ندددد  
  (1)رنسهلل

                                                           

( ع"الهلل اسدددددددنت الق آيسددددددة يف نتدددددددن ج البحدددددددث 151-151( ايظدددددد : "اونوشددددددد ،شن عت مجدددددددة القدددددد آن الكددددددد مي" )1)
 .111إلسمن  النهللش: ( ن  جمهة الشع  ا11االسوش ا،  اوننل " رقهم الهللكوش  حن  عزعزه ) :

 ( 31) : 11( ايظ : "الرتاجم االسوش ا،سة وننين الق آن إىل الهغنت ارجتبسة" جمهة ال  ،نن اوغ رسة النهللش: 1)
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 المطلب الثاني: عيوب منهجهم 
،دددنم اونوشددد ،شن رنهللذدددهلل  نددد  احملدددنعالت لرتمجدددة القددد آنب علكتعدددن مجسنعدددن 

سنن  القدشم وقشندنت الهغدة ،نل ة عنشش ة عننسبدةب السدوحنلة رلدكب علندهللم اسدو
الن رسة ع س ا  نب الح الشا الت  ع ش شا نهلللشله. عع،نشا يف عسش  النشحة ع خ ن  

 جنسمة. 
 أبرز عيوب منهجهم: 

إن جدده  ،ددن عم عمجسددا ش اسددنهتم ،ددهلل اسددوشت عهددا  سددنس غددري لددحسحب 
عاد ال  ع  اوتعج الصنهبب عإن كنيشا ذو نعتشن يف الوح ذف عالومعب رنلت  

 آين إال  ن ندد  القشاسددم اوشدرتكة رسددتعم: عسددش  اوددتعج ع د  كثددرية يددذك   تددن القد
 :(1)رنا نن ع، تن عهسه خمل ن نلنوتن لبنا الكوب اوووصة

 اجلعه رأس ا  الهغة الن رسة. -
 اجلعه رنلوش ذة الق آيسة.  -

 اجلعه رنوننين الهلل،سقة لهكهمنت الن رسة.  -

 االد اف رنلت  ع  ،صهللس احلقسق .  -

 عم اوقوص  عها جنيب عاحهلل ن  اونم. ال  -

 افهط رني الكهمنت الن رسة اوووه ة.  -

 اون الة احملهللعشة رنلن رسة عاوقرتية رنلوه سق افسن .  -

                                                           

( ع"اونوشددد ،شن عت مجدددة القددد آن 111-111( ايظددد  عهدددا سدددبسه اوثدددنل: "االسوشددد ائ عالقددد آن النظدددسم" ) :1)
 (117-111الك مي": ) :
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 افهط رني الن رسة عكه ن  النةذة عالن ذنيسة.  -

 افهط نا رنا اونوقهللات السعششذة. -

 عن   نثهوه:  ع ذا ممن  عهللعا ره  م  ي نعم يف ايوقنش رن عم رن نً 
 ايوقنش  سب اونوش ،ني اإلميهسز رنا الرتمجنت نتعن: 

ت مجددة  يددهلل ه شذدد ا  ال  يندد  عاعوة ددن ت مجددة سددسئة ال ذنددشل عهسعددن ننهددًم 
 : (1)رلك رأنش 
 لشجشش عسش  النشحة يف الرتمجة.  -
 ون السعن ن  اإلسقنطنت عاإلضنالنت.  -

 ن . لكث ة  خ نهعن الم تكنش ختهش ل حة نتعن ن   خ  -

الدديت تنددهلل  عل ينددوة إميهسزذددة  Agexander Rossعت مجددة  لنددكتهلل   عس 
 . (1)لرتمجة نننين الق آن الك مي حسث ينوعن رنلنش  عال شا ة

 المطلب الثالث: األخطاء وأسبابها 
 يكو دددددد  رنإل ددددددن ة (3)إن ارخ ددددددن  الدددددديت ع،ددددددا السعددددددن اونوشدددددد ،شن كثددددددرية جددددددهللاً 

  ش ة  كنن: إىل يشعني ذنهللسان ن  ار سة عاف 
                                                           

 (115 ،شن عالق آن الك مي" ) :( ايظ : "اونوش1)
 ( اوصهلل  الننرق ي نه.1)
( ارخ ددن  النهمسددة الدديت ع،ندد  السعددن الرتمجددنت االسوشدد ا،سة رستعددن   دده االخوصددن  ندد  عهمددن  عرددنحثني. ايظدد  3)

 عها سبسه اوثنل: 
 م 1999 ر ذه  - د 1115" خ ن  يف ت مجنت نننين الق آن الك مي" جمهة نتن  اإلسمم حم م 

 م1/1990مجنت ال  ينسة وننين الق آن الك مي"  ؤذة ههسهسة عجنرج ت بسقسة جمهة اإلعجنز عهللش: "الرت 
 م1/1990"جشرج رخ ن  يف رنا الرتاجم اإلميهسزذة" جمهة اإلعجنز عهللش: 
 م.1999 ر ذه 1171/1"ت نري الق آن الك مي رنرلنتة ارجتبسة" ج ذهللة  كوشر  عهللش: 
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 ارخ ن  الهللاللسة عالهغشذة.
 ارخ ن  اوونهقة رنلت  الق آين  تنً عضب نً ع شاً .

 أواًل: الخطاء الداللي  واللغوي : 
إن  كث ذدددة اونوشددد ،ني الدددذذ  ت مجدددشا القددد آن الكددد مي ب ذكشيدددشا عهدددا عهدددم 

ىل  ،صدا رنلهغة الن رسة لغدة القد آنب عند  اشعدا رلدك كنيد  نن الوده هبدن ضدنس ة إ
حهلل. لقهلل  ع،نعم جعهعم ال نشح رنلهغة الن رسة يف النهللذهلل ن  ارخ ن  ره عكدنن 
عنهقددنً  ددم عدد  ال عددمب ذقددشل الشددسب حممددهلل   ددسهلل  ضددن  ددده احن تنددنىل يف كونردده 
القدددسم "الدددشح  احملمدددهلله" هددد  عتدددشان: "ارسدددبن  الننهقدددة عددد  العدددم ارجنيدددب 

 لهق آن: 
 جعه رمغة الق آن:
غددة الهغددة الن رسددة الدديت رهدد  القدد آن السعددن ر عة اإلعجددنز يف ) ع ددن جعدده رم

 سهشره عيظمه عتأ ريس يف  ي م او نتني عالكدنال ذ  رده مجسندنًب الأحدهلل  ردذلك ندن 
 حددهلل  ندد  الثددش ة ال ك ذددة عاالجومنعسددة يف الندد  ب عااليقددم  النددنم يف البشدد ب  

مغة  ن جنهعن كمن   حتنس يف  ذا الكون . ع،هلل كنن ن  إكبن  التنس  ذس الب
 كثدددد  عهمددددن  اونددددهمني نشضددددشع هددددهلله البشدددد  رددددنلق آن شعن غري ددددن ندددد  عجددددشس 
إعجنزسب عجنهشا عجز الن   افمهس  ع  ننن ضدوه هبدنب ا عجدز اوشلدهللذ  الدذذ  
مجنددشا رددني نهكددة الن رسددة النهمسددةب عنهكددة الهندد وعن ندد  التددشن التحددش عالبسددننب  ددش 

عهسده عسدهمب ع،دهلل القدهلل الند   اوهكودني  احلجة الكة  عها يبدشة حممدهلل لدها احن
المدددن القدددشل يف غدددري م ؟! النهمدددن   –نتدددذ ،ددد عن كثدددريةب إال  الددد اشاً نو ددد ،ني ندددتعم 

اونهمني يف  ذس الق عن حيوجشن رنجز  علئك عال ذهللعشن  ،م ذهلل كشن س   ذا 
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 . (1)اإلعجنز  ع ذذع،شن طنمه"
 عن   نثهة رلك: 

  nevertheless كذا:  Alexander Rossت مجة كهمة )كم( القهلل ت مجعن:   -

دددشا َندددن َيَكدددَح ت مجدددة عبدددن ة )إال ندددن ،دددهلل سدددهف( نددد  ،شلددده تندددنىل:   - َعال تَدت ِكحم
 (11)التنن :َ ارَنؤمكمم  ِنَ  التَِّننِ  ِإال َنن َ،هلل  َسَهفَ 

 رقشله:  Savaryالقهلل ت مجعن: 
Le Seigneur est indulgent et miséricordieux si le crime est commis  

 عننم ،شله: إرا كني  اجل مية ،هلل ا تكب  النوشىل نونننح ك مي! 
 ( 117)البق ة:  م س لَِبنٌس َلكمم  َع َيد ومم  لَِبنٌس َ م س ت مجة ،شله تننىل:   -
 ت مجعن سنالن ه  ذ نً القنل:   -

Elles vous êtes le leur sont votre vêtement et vous  
 النص اللرممن: الخطاء المترلل  ب –ثامياً 

إن  خ ددن  م السمددن ذ جددا إىل جعهعددم رأحكددنم القدد آن ععهشندده كثددرية جددهللاً 
 يذك  نتعن: 

 نن ذونهق رنلق ا ة: 
تحرحىنثنله: كهمة حنالىني يف ،شله تندنىل:  - ةح ٱ وح َٰٓئِكح لح ٓافذِيح  لۡمح  ِمننۡ  حح
ننۡولِ  ننۡرِ  ٱ حح ونح  ۡلعح ننِّذِو  بذِِهننۡم   ِِبحۡمنن ِ  ي سح سددنالن ه( ت مجعددن )( 70)الزندد :  رح

(Savary ( القددنل )إ،ددن تنددين ح ددنة ار،ددهللامب ريدده ،   ددن حددنالني روو سددف ال دددن ب
"إيدك تد   اومهكدة ذ ىشىالدشن  –روشدهللذهلل ال دن   –عها  ن اوندم الصدحسح لكذدة 

 حددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددشل الندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   
                                                           

 (11مهلله": ) : ( ايظ : "الشح  احمل1)
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 . (1)ننظمني نقهللسني ل هبم"
نددن ذ جددا إىل ال شالدده الق آيسددة الدديت ذنددمش،ن اجلمدده ارخددرية ندد  اوذددنت: 

 يف اشعددددن :  –نددددا جعهعددددم  –ميددددهلل م ذت هقددددشن نتعددددن عذنددددوتهللعن إلسعددددن  حسددددث
  ن لغددددددة القدددددد آن تشددددددبه إىل حددددددهلل رنسددددددهلل لغددددددة الشددددددن  الندددددد يب القددددددهللمي يف إذقنعدددددده 
ععزيدددده ع،نالسوددددهب ذقددددشل اونوشدددد ئ ال  يندددد  إشعا ش نشيوسدددده: "إن  سددددهش  القدددد آن 

سدةب  سهش   ن ه نق اب غري  ن  ذا ارسهش  الشن ه ذتحص  يف النش  اوك
خصشلددنً القهللميددة جددهللاً نتعددنب شعن النددش  اوهلليسددة" عتددنرا ،شلدده "إن القنالسددة ت تكددز 
عها اوقنطا اله ظسة اوغهقةب  نم  ،ن نتوعسة ، ف لنن  غدري نتبدش  نندبشئ 

 إىل آخددددددددددددد س عالقنالسددددددددددددة  our itع  arع  hoع  Koum، كدددددددددددددة خ س دددددددددددددة 
 . (1)السعن خ س ة عينش ة جهللاً"

اجلعده الودنم رهغدة القد آن الهغدة الن رسدة. الدنلق آن يدشع  ع ذا القشل يدنتج عد 
 شيب نو  شب تومسز لغوده عد  سدنه  كدمم البشد ب عيظمده  د ج عد  نتظدشم الكدمم 

 . (3)عيث سب عال ذهللخه يف  ن  عال  جز عال سجا عال خ بة
 مماذج مي أخطائهم الرجيب : 

 رسدة عمجهعدن لقهلل   بو  الهلل اسنت يف الهغنت ال  ئ الكبري رني حد عف الن
االتسدددة عال نهسددددة ع سددددنلسبعن اوونددددهللشةب عرددددني الهغددددنت ارخدددد  ب عنددددا رلددددك ميددددهلل 
اونوشددد ،ني ذوصدددهللعن لهرتمجدددة غدددري نددد اعني  دددذس احلقسقدددةب ارنددد  الدددذه ينهعدددم 

                                                           

( ايظد : "االسوشد ائ عالقد آن النظدسم" لهدهللكوش  حممدهلل خهس دة ت مجده إىل الن رسدة ند عان عبهللالصدبش   دن ني ) : 1)
131) 

( ايظ : ،ث "نش،ف اونوش ،ني ن  لغة الق آن الك مي" لههللكوش   دهلل يص ه يشد  يف جمهدة شعدشة احلدق اوغ رسدة 1)
 (77م ) : 1115/1999حم م  – 313النهللش: 

 ( ايظ  ال ش عهسه رنلو صسه يف البحث الننرق 3)
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 ذقنشن يف  خ ن   تسنة عغ ذبة. عن   نثهة رلك: 
ا ت مجوعم لكهمة )الننعة( يف ،شله تننىل:  - هح يُّ

ح
أ َٰٓ وا  ٱ ۡلَّاس  ٱ يح  تَّق 

ۡم   بَّك  لحةح  إِنَّ  رح لۡزح ةِٱ زح اعح ء   لسَّ ۡ ِظيم   َشح القهلل جنهشا نقنرهعن  (1: احلج١ عح
العه تنة  نتنن الكهمونن ع  او عشم الق آين  The hourاإلميهسزذة: عيف  Heureيف ال  ينسة 
 ؟!(1)لسشم القسننة
 إِنَّ  ١ ۡلعحۡصِ ٱوح  ت مجوعم لكهمة )عالنص ( يف ،شله تننىل:  -

َٰنح ٱ نسح ۡس   لحِف  ۡۡلِ  (1-1)النص :٢ خ 

العده النصد   By the afternoonالقدهلل عضدنشا نقنرهعدن يف الهغدة اإلميهسزذدة: 
  (1)اوقنم ره يف اوذة ننتنس: نن رنهلل الظع ؟!

كهمة )اإلره( يف ،شله تننىل:   Max Henningعت جم ننكم  نيتج 
  فحلح
ح
ونح  أ ر  بِلِ ٱ إِلح  يحنظ  ۡيفح  ۡۡلِ لِ  كح ۡت خ   (17)الغن سة: ١٧ قح

 . (3)اليت تنين النحن ! Wolkenإىل ارونيسة رد: 
ۡظنح  ت مجوعم لكهمة )ال عجع ( يف ،شلده تننىل:  - يحۡوفح  وح
نَّ  ه  وجح  (31)جز  ن  آذة التش : ف ر 
  نددم:  جددزاهع  Their private partsجنهدشا نقنرهعددن يف الهغدة اإلميهسزذددة:  -

                                                           

 (  111-115( "اونوش ،شن عت مجة الق آن الك مي": ) :1)
(ب عاونددم اوددذكش   ع شس اردد  كثددري يف الو نددري ،ددنل: 113-111( "اونوشدد ،شن عت مجددة القدد آن الكدد مي": ) : 1)

 ش  ارعل.النص  الزننن.. ع،نل ننلك ع  زذهلل ر   سهم:  ش النش ب عاوشع
(.  ذا ،شل اوةش  ع شس الششكنين يف الوح القهللذ ب ععهسدق عهسده 110( "اونوش ،شن عت مجة الق آن الك مي": ) :3)

،نهًم: "ع ش خمف نن رك س   ه الو نري عالهغة".  ذاب ع،هلل ،نل اورتجم  تتج ي نده يف احلن دسة: "الكهمدة 
 نظم اورتمجني".الن رسة تنين  ذ نً اإلرهب ع ش الذه اخون س ن

(Das arabiische Wort bedeutet auch Kamel, was die meisten Übersetzer vorziehen). 
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 .(1)افنلة!

                                                           

 ( اوصهلل  الننرق ي نه. 1)
 كتنذة ع  ال  عج رنلهغة اإلميهسزذة كمن جن  يف ننجم  كن ش ش.  Private Partsتقشل الهجتة النهمسة: إن عبن ة 
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 والمراجع  قائمة المصادر
 الق آن الك مي.

 الكتب: –أواًل  -
االسوشدد ائ عالقدد آن النظددسم لهددهللكوش  حممددهلل خهس ددةب ت مجددة ندد عان عبهللالصددبش    -

-  1111 ددددن نيب ن اجنددددة الددددهللكوش  عبددددهلل الصددددبش   ددددن ني/ ال بنددددة ارعىل: 
 م شا  االعوصنم القن  ة.1991

ندا انيسدة اإلس اهسهسنت يف الرتا  اإلسمن  )،ث لههللكوش  نصد  ا حندني   -
،ددش   خدد   يشدد ت مجسنعددن يف شع ذددة(/ نتشددش ات مجنسددة الددهللعشة اإلسددمنسة 

 م لسبسن ط ارهم. 1911الننوسة/ ال بنة ارعىل: 

اإلسدد اهسهسنت يف الغددزع ال كدد ه لهددهللكوش ة عنهشددة عبددهللال د ب رتدد  الشددنطا/   -
الددة طبددا هدد  إ دد اف جنننددة الددهللعل الن رسددة الدد ع اوتظمددة الن رسددة لهرترسددة عالثقن

 م 1970عالنشم ننعهلل البحش  عالهلل اسنت الن رسة طبنة:

اإلسددددمم يف  ،ددددن  االسوشدددد ائ اإلسددددبنين ندددد   ميشيددددهللس لشلددددشس إىل  سددددني   -
رم ستشس/  ط عحة شكوش اس الهللعلة لهبنحث حممهلل عبهللالشاحهلل النن هب إ د اف 

م 1551-1555 دد/1111-1111الهللكوش  حممدهلل الكودنين الندتة اجلنننسدة: 
 ت شان. –لك الننهلله كهسة اوشا  عالنشم اإليننيسة جنننة عبهللاون

م 1991- د1113البح  احملسط لإلننم الز كش  اجلز  ارعل/ ال بنة الثنيسة:   -
،ددنم روح ذدد س الشددسب عبدددهللالقنش  عبددهللاحن النددنين ع اجنددده الددهللكوش  عمدد  سدددهسمنن 

 ار ق ب عزا ة ارع،نف عالش عن اإلسمنسة رنلكشذ . 

ئ  حقددنش عدددمت عهددا التددر حممددهلل لددها احن عهسدده عسددهم الوبشددري عاالسوشدد ا  -
عرمش اإلسمم لهبنحث حممهلل عدزت إتنعسده/ الز د ا  لإلعدمم الند يب القدن  ة: 
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 م.1991

م شا  1911- دد1151مجا اجلشانا رش ح احمله  نا حن سة البتنين/ طبندة:   -
 ال ك  له بنعة عالتش  عالوشزذا رريعت.

جنة عتصحسح ارسونر عبدهللالش ن  عبدهللاله سف ست  الرتنذه نا الوح ة/ ن ا -
 م شا  ال ك  رريعت.1979-1399ال بنة الثنلثة: 

عنكوبة ال  هلل رنل ذدنا  1999-1119الصحنح لهجش  ه/ ال بنة ارعىل:   -
 شا  إحسن  الرتا  الن يب له بنعة عالتش  عالوشزذا. 

مدهلل الد اش لحسح البون ه نا ال وح/ هقسق النمنة ارد  ردنز عتد ،سم الشدسب حم  -
عبهللالبن، ب    ف عها طبنه الشسب حمب الهللذ  اف سدب شا  ال كد  له بنعدة 

 عالتش  عالوشزذا.

 الدددددد  الرتمجددددددة يف ضددددددش  الهلل اسددددددنت اوقن يددددددة لألسددددددونر لدددددد ن  خهشلدددددد / شا   -
 م سهندددددددددددهة 1911ال  دددددددددددسهلل لهتشددددددددددد  نتشدددددددددددش ات عزا ة الثقنالدددددددددددة عاإلعدددددددددددمم 

 .191ش اسنت: 

  التدددر راكددد / كودددن  يصدددف الشدددع ب ، دددنذن ت مجدددة القددد آن لهدددهللكوش  عبدددهلل     -
 -  1119 ددنبنن  10ب 10سهنددهة  دد اع اوغ رسددة الدديت تصددهلل  يف طتجددة النددهللش: 

 م.1991شذنمة  10

-  1151لغددددة القدددد آن الكدددد مي لهددددهللكوش  عبددددهللاجلهسه عبددددهلل الدددد حسم/ ال بنددددة ارعىل:   -
 م نكوبة ال سنلة احلهللذثة.1911

وش ة زذتددددب عبددددهللالنزذز/ نش،ددددف الغدددد   ندددد  اإلسددددمم لهددددهللك –حمنلدددد ة عإرددددنشة   -
 م.1993او سنة اجلنننسة لههلل اسنت عالتش  عالوشزذا رريعت 

اونوشددد ،شن عت مجدددة القددد آن الكددد ميب عددد ا ندددشجز رنوندددوتهللات وشا،دددف عآ ا    -



49 

عالوددنع  رشددأن ت مجددة القدد آن الكدد مي نددا جددنرج لرتمجددة ت نددري ننددنين ال نهددة يف 
ن) البتدهللائ/ ال بندة الثنيسدة: س  ع م ني لغدة  د ،سة عغ رسدة لهدهللكوش  حممدهلل لد

 م شا  اوالنئ اجلهللذهللة رريعت.1913-  1153

 ن بنة الوقهللم النهمسة نص .     1311اوصبنح اوتري/ ال بنة ارعىل   -

 اونجم الشسسط/ ال بنة الثنيسة غري ن  خة.   -

ندددد  تددددن ذب اإلحلددددنش يف اإلسددددمم لألسددددونر عبددددهللال د  رددددهللعه/ ال بنددددة الثنيسددددة   -
 م.1993ن لهتش  القن  ة سست

 نت هقنت إسمنسة لهنمنة عبهللاحن كتشن/ ن بنة سش ذن طتجةب غري ن  خة.  -

الشح  احملمهلله لهشسب حممهلل   سهلل  ضدن/ اوكودب اإلسدمن  ردريعتب ال بندة   -
 م.1910-  1150النن  ة:

 الصحف والمجالت:  –ثامياً 
 م.1999 ر ذه  1 1171 كوشر / النهللش:   -
 .11111ب 11991ب 11995ب 11919احلسنة/ النهللش:  -

يددددشالمة  –/  كوددددشر    1115 ددددنبنن  – جددددب  317شعددددشة احلددددق/ النددددهللش:   -
م/ جمهدددة  دددع ذة تندددم رنلهلل اسدددنت اإلسدددمنسة ع ددد عن الثقنالدددة عال كددد  1999

 تصهلل  ن عزا ة ارع،نف عالش عن اإلسمنسة رنوغ  .

 م جمهدة1551ذشلسده  -1111 رسدا الثدنين  39الندتة:  131ال ار ة/ الندهللش:   -
إسدددددمنسة  دددددع ذة جننندددددة تصدددددهلل  عددددد  اإلشا ة الننندددددة لإلعدددددمم ر ار دددددة الندددددنب 

 اإلسمن . 

 م.1991/ إر ذه 3الشنب   -

  كودددددددددشر  11 -  1111مجدددددددددنش  اوخددددددددد ة  11  011عقسدددددددددهلليت/ الندددددددددهللش:   -
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 م.1997

 .19ب 11ال  ،نن )جمهة نغ رسة(/ النهللش:   -

سدددددبومة  – غنددددد م  – 1111مجدددددنش  اوخددددد ة  355ال سصددددده/ الندددددهللش:   -
 م شا  ال سصه الثقنالسة.1551

 م.1990ستة  15اوشكنة )جمهة نغ رسة(/ النهللش:   -

 م. 1999 ر ذه  -  1115نتن  اإلسمم/ حم م   -

 م.1991 كوشر   -   1119مجنش  اوخ ة  19التش / النهللش:   -

 نددددددن س  –الةاذدددددد     1115رع القنددددددهللة  111الددددددشع  اإلسددددددمن / النددددددهللش:   -
 م.1555
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