دور ترجمات
معاني القرآن الكريم في دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم
مع بيان الجهود العملية للمملكة العربية السعودية

د .عبد الرحيم بن محمد المغذوي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

المقدمة:
إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه،ونستغفره ونستهديه ،ونعوذ باهلل من
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال
هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده
ََ َُ ُ ذ ذ
ذَ َ ذ َُ
َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ذ ُ
ورسوله يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱّلل حق تقاتِهِۦ ول تموتن إِل
َ َ ُ ُّ ۡ ُ َ
وأنتم مسل ِمون ( ١٠٢آل عمران.]201:
َ َ ُّ َ ذ ُ ذ ُ َ ذ ُ ُ ذ
َ ََ ُ
كم مِن ذن ۡفس َوَٰحِدةَ
َٰٓ 
يأيها ٱنلاس ٱتقوا ربكم ٱَّلِي خلق
ذَ ذ
َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ذ ۡ ُ َ َ ٗ َ ٗ َ َ ٓٗ َ ذ ُ
وخلق مِنها زوجها وبث مِنهما رِجال كثِريا ون ِساء وٱتقوا ٱّلل ٱَّلِي
َ ٓ ُ َ
َ ۡ َۡ َ َ ذ ذَ َ َ َ َۡ ُ
ٗ
ۡ
َ
ت َسا َءلون بِهِۦ وٱۡلرحام إِن ٱّلل َكن عليكم رقِيبا  [ ١النساء.]2:
َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ذ ُ
ذَ َُ ُ َۡٗ َ ٗ
ِيدا  ٧٠يُ ۡصل ِحۡ
يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱّلل وقولوا قول سد
ذَ َ َُ َ
َ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ َ ُ
َ
ُ
ۡ
َ
ولۥُ
لكم أعملكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن ي ِطعِ ٱّلل ورس
َف َق ۡد فَ َ
از فَ ۡو ًزا َع ِظ ً
[ األحزاب.)2(]0002:
يما ٧١
أما بعد :فيمكن إمجال عناصر املقدمة فيما يلي :

أ-أهمية الموضوع وأسباب الدراسة:

ال ري ببن أن بت بباب اهلل دع ببا خل ببد دض ببمن ام ببه ب ببل ام ببه مل ببن يب ب من ب ببه
ويطبقه يف حياده ،وهذا لن يتأدى ويكمل إال ملن يعرف لغة القرآن الكبر ،،ومبن

( )2هذه خطبة احلاجة ،اليت يفتتح هبا بل أمر ذي بال .وخلد أخرجها الرتمذي يف سننه  404/3بتاب النكاح ،باب :مبا
جاء يف خطبة النكاح ،وخلال صحيح ( رخلم. )2201:
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مث يتعرف معاين بتاب اهلل دعا  ،ودالالت آياده وهداياهتا.
واملس ببلم ال ببذي ي ببتكلم باللغ ببة العربي ببة ،لغ ببة الق ببرآن الك ببر ،،ليسب ب لدي ببه
مش ببكلة م ببد اهلل دع ببا  ،وإ ببا اسش ببكال ل ببدف املس ببلم ال ببذي ال يع ببرف اللغ ببة
العربيببة ،أو لببدف ملببه املسببلمي الببذين يببدعون إ اسسببالر ويريببدون التعببرف إ
ما يدعون إليه ،وخباصة القرآن الكر.،
ومن هنا دربز أمهية املوضوع ،واألسباب الداعية لتناوله ،وال سيما يف هذا
العصر الذي دقارب فيه اجملتمعات البشرية ،ودعددت وسبالل االدصبال العامليبة،
وأصبح اللغات دنتقل بي الناس ،وحتاول بل لغة فرض نفسها على حسباب
األخرف.
أض ب إ ذلببك ادس بباع نشببر الببدعو اسس ببالمية -م ببد اهلل دع ببا  -يف
العصببر احلاضببر يف أحنبباء املعمببور  ،ووصببورا إ عتمعببات بش برية متعببدد 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:

للبحببد حببدوده الببيت يلتببزر هب ببا :وهببي عببال التنوببه والتوصببي ملفبباهيم
التوسببك يف ذلببك ،وبببذا بيببان ا هببود التطبيقيببة
الرتمجببة ملعبباين القببرآن الكببر ،دون ،
العمليببة الببيت خلام ب هبببا اململكببة العربيببة السببعودية يف عببال درمجببة معبباين القببرآن
الكر ،،وذلك بصور مربز وخمتصر .
2

ج ـ تساؤالت البحث:

يهدف البحد إ اسجابة عن التساؤالت الكربف التالية:
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؟
ب ما أنواع درمجات معاين القرآن الكر،؟
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؟
ب ما وسالل نقل الرتمجة ملعاين القرآن الكر ،وإيصارا للناس؟
ب 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:

اس ببتلدر الباح ببد م ببنهل البح ببد الوص ببفي لبي ببان مف بباهيم ومف ببردات
البح ببد العلمي ببة ،وب ببذا م ببنهل البح ببد التحليل ببي للل ببروج بفوال ببد علمي ببة
حمدد ( ،)2بما ادبك الباحد امطوات البحثية ارامة واليت دتللص فيما يلي:ب

( )2لالستزاد حول مفاهيم مناهل البحد العلمي وأمهيتها انور:
أصول البحد العلمي ومناهجه ،د .أمحد ببدر  112ومبا بعبدها .البحبد العلمبي ،د .عببد العزيبز الربيعبة 202/1
وما بعدها .البحد العلمي ،د .ذوخلان عبيدات ،وآخرين  101وما بعدها.
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 2ب عزو اآليات القرآنية إ موضعها من املصح الشري .
 1ب ختريل األحاديد ،وإيراد حكم العلماء عليها.
 3ب التأصيل العلمي للموضوعات البحثية.
 4ب دوثيق املعلومات العلمية بإرجاعها إ مصادرها.
 1ب املو إ نتالل وفوالد حمدد يف البحد.

ه ـ خطة البحث :

املبحد األول :الدعو إ اهلل :مفهومها ،وفضلها ،واحلاجة إليها.
املبحد الثاين :أمهية العناية بالقرآن الكر ،يف عال الدعو .
املبحد الثالد :مفهور درمجة معاين القرآن الكر.،
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.،
املبحب ببد الثب ببامن :أمهيب ببة درمجب ببة معب بباين القب ببرآن الكب ببر ،يف دعب ببو ملب ببه املسب ببلمي إ
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.،
امامتة :وفيها خالصة البحد ودوصياده .الفهارس.
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المبحث األول :الدعوة إلى الله :مفهومها ،وفضلها،
وحاجة الناس إليها
أوالً :مفهوم الدعوة لغة:

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

ثانيا :مفهوم الدعوة اصطالحاً:

عرفب ب ال ببدعو اص ببطالحاً بعب ب ،د دع بباري متنوع ببة( ،)1ولع ب ،بل أرج ببح دل ببك
،
التعاري  :هو دعري شيخ اسسالر ابن ديمية ب رمحه اهلل ب حيد يقول" :البدعو
إ اهلل ه ببي ال ببدعو إ اسك ببان بب ببه ،وت ببا ج بباءت ب ببه رسب ببله -عل ببيهم الصب ببال
والسببالر -بتص ببديقهم فيم ببا أخ ببربوا ب ببه ،وط بباعتهم فيم ببا أم ببروا ،وذل ببك يتض ببمن
ال ببدعو إ الش ببهاددي ،وإخل ببار الص ببال  ،وإيت بباء الزب ببا  ،وص ببور رمض ببان ،وح ببل
البي  ،والدعو إ اسكان باهلل ،وماللكته ،وبتبه ،ورسبله ،والبعبد بعبد املبوت،
واسكببان بالقببدر خببهه وشببره ،والببدعو إ أن يعبببد العبببد ربببه بأنببه يبراه" ( )3فهببذا
التعري خلد دضمن عد أمور هامة ،ككن ذبرها باختصار وهي:
أ ب اسكان باهلل دعا  ،ودوحيده ،وعدر اسشراك به سبحانه.
ب ب الدعو إ أربان اسكان الستة.
( )2انو ببر :معج ببم مق بباييس اللغ ببة الب ببن ف ببارس .102/1والص ببحاح للج ببوهري  .1330/6ولس ببان الع ببرب الب ببن منو ببور

.286/2

( )1انور مجلة من دلك التعاري يف :منهل الدعو إ اهلل ،للدبتور /عبد الرحيم املغذوي
( )3عموع فتاوف شيخ اسسالر ابن ديمية .210/21
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.20-21

ج ب الدعو إ أربان اسسالر اممسة.
د ب الدعو إ اسحسان.
ه ب بيان أمهية الدعو إ أربان اسكان واسسالر واسحسان ،وأ ا أصول الدين،
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:

للدعو إ اهلل فضل عويم ،وخه عميم ،ومنزلة عالية رفيعة وذلك
لتعلقها باهلل دعا ملاية ومطلباً .خلال دعا ُ َ  :لۥ َد ۡع َوةُ ٱ ۡ َ
ق [الرعد]24:
ۡل
ً
ِ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
ۡ ُ َٰ َ
يل َربِك ب ِٱۡل ِك َمةِ َوٱل َم ۡوعِظةِ
وبذا ألمر اهلل دعا هبا :ٱدع إِل سب ِ ِ
َ
َۡ َ َ َ َ ۡ
ذ
ۡ
َ
ُ
ُ
َ
ٱۡلسنةِ وجَٰدِلهم ب ِٱل ِت ِه أحسن [النحل ]211:وبذا لدعوده دعا
َ ََ ٓ َ
ذ َ
َ َ
ۡ
للناسَ  :وٱ ذ ُ
ص َرَٰط
ّلل يَ ۡد ُع ٓوا إ ِ َٰل دارِ ٱ
لسل َٰ ِم َو َيهدِي من يشا ُء إ ِ َٰل ِ
ُّم ۡس َتقِيم  [ ٢٥يونس ]11:وبذا لقيار األنبياء والرسل عليهم الصال والسالر
بالدعو إ اهلل وداللة الناس على التوحيد وامه واردف والرشد ،خلال دعا :
ۡ ُذ ذ َ َ
َ َ
ذ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َ ٗ َ َ
ٗ
إِنا أرسلنك ب ِٱۡل ِق بشِ ريا ونذِيرا ِإَون مِن أمة إِل خل فِيها نذِير

 [٢٤فاطر]14:

وبان

املهمة العومى اليت أرسل اهلل دعا هبا نبيه ورسوله

حممداً  هي الدعو إ دينه والبشار والنذار وإنار الطريق للناس.
َ َٰٓ َ ُّ َ ذ ُّ ذ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ
ّشا َونَذِيراٗ
شه ٗدا َو ُمبَ ِ ٗ
ك َ َِٰ
خلال دعا  :يأيها ٱنل ِب إِنا أرسلن
ِس ٗ
اجا ُّمن ٗ
َ ٤٥و َداع ًِيا إ ِ َل ٱ ذّللِ بإ ۡذنِهِۦ َو ِ َ
ِريا  [٤٦األحزاب.]46-41:
ِِ
6

يقول اسمار ابن جرير الطربي يف دفسهه لآلية الكركة:
ذ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َٰ ٗ
"يقول دعا ذببره لنبيبه حممبد  : يبا حممبد إِنا أرسلنك ش ِهدا
علببى أمتببك بإبالملببك إيبباهم مببا أرسببلناك بببه مببن الرسببالةَ  ،و ُمبَ ِ ٗ
ّشااا أي
ومبشرهم با نة إن صدخلوك وعملبوا تبا جئبتهم ببه مبن عنبد رببك َ ونَاذ ٗ
ِيرا

من النار أن يدخلوها فيعذبوا هبا إن هم بذبوك ،وخالفوا ما جئتهم به مبن عنبد
َ ذ
َ
اهلل .وخلولبهَ  :وداع ًِيا إِل ٱّللِ يقبول :وداعيباً إ دوحيبد اهلل ،وإفبراد األلوهبة
لببه ،وإخببال الطاعببة لوجهببه دون بببل مببن س بواه مببن اآلرببة واألوثببان .وخلولببه:
ِس ٗ
بإ ۡذنِهِۦ يقول :بأمره إياك بذلك َ و ِ َ
اجا ُّمن ِٗريا يقول :وضياءً ملقبه
ِِ
عباده"(.)2
يستضيء بالنور الذي أديتهم به من عند اهلل ُ
ويقول دعا مشيداً بالدعا  ،ومبيناً فضل الدعو على ملهها من سالر
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ ٗ ذ َ َ ٓ َ ذ َ َ َ َ َٰ ٗ َ َ َ
األعمال :ومن أحسن قول مِمن دع إِل ٱّللِ وع ِمل صل ِحا وقال
إنذن م َِن ٱل ۡ ُم ۡسلِم َ
ي  [٣٣فصل .]33:
ِ
ِ ِ
يقول احلافظ ابن بثه ب رمحه اهلل ب يف دفسه هذه اآلية الكركة:
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َۡٗ ذ َ َٓ َ ذ
"يقبول عبز وجبل :ومن أحسن قول مِمان دع إِل ٱّللِ  أي:
ۡ
َ َ ذ
دعبا عبباد اهلل إليبهَ  ،وقال إِن ِن م َِن ٱل ُم ۡسل ِ ِمي أي :وهبو يف نفسبه مهتبد
تا يقوله ،فنفعه لنفسه ولغهه الزر ومتعد ،وليس هو من الذين يأمرون باملعروف
وال يأدونه ،وينهون عن املنكر ويأدونه ،بل يأمتر بامه ويرتك الشر ،ويدعو املق
إ امببالق دبببارك ودعببا  ،وهببذه عامببة يف بببل مببن دعببا إ خببه وهببو يف نفسببه
( )2دفسه ابن جرير الطربي .300/20
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مهتد" (.)2

وخلال احلسن البصري ب رمحه اهلل ب عند دالوده رذه اآلية الكركة:
"ه ببذا حبي ببن اهلل ،ه ببذا وو اهلل ،ه ببذا ص ببفو اهلل ،ه ببذا خ ببه اهلل ،ه ببذا
أحن أهل األرض إ اهلل ،أجاب اهلل يف دعوده ،ودعا الناس إ ما أجباب اهلل
فيببه مببن دعودببه وعمببل صبباحلاً يف إجابتببه وخلببال إن ب مببن املسببلمي هببذا خليفببة

اهلل(.)3( ")1

وخلبال الفضبيل ببن عيباض ب رمحبه اهلل ب" :عبا عامبل معلبم يبدعى بببهاً يف
ملكببوت السببموات" ( .)4وخلببال اسمببار ابببن خلببيم ا وزيببة ب رمحببه اهلل ب عببن الببدعا
ال ببذين ي ببدعون الن بباس إ عب بباد اهلل ودوحي ببده وااللت ب بزار بش ببرعه" :وه ب ب الء ه ببم
خ ب بوا خل ببق اهلل ،وأفض ببلهم عن ببد اهلل منزل ببة ،وأعاله ببم خل ببدراً"( )1وي ب ببد الن ب ب
املصببطفى  فضببل الببدعو  ،وعوببيم خلببدرها ،ورفعببة منزلببة مببن ينتسببن إليهببا يف
احلببديد الببذي يرويببه سببهل بببن سببعد  أن رسببول اهلل  خلببال لعلببي  ملببا
أعطباه الرايببة يبور خيببرب(":)6انفبذ علببى رسبلك( )0حببت دنبزل بسبباحتهم ،مث ادعهببم

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

خيل الناس وال خيلفه أحد( .انور :عموع فتاوف شيخ اسسالر ابن ديمية  .46-43/31ومنهاج السنة النبوية لإلمار ابن
ديمية  .24/4وانور بذلك مفتاح دار السعاد لإلمار ابن خليم ا وزية .)213-212/2
( )3دفسه ابن بثه .202/4

( )4سنن الرتمذي  10/1بتاب العلم باب ما جاء يف فضل الفقه على العباد (رخلم .)1681
( )1زاد املعاد يف هدي خه العباد لإلمار ابن القيم .20/3

( )6ي ب ببور خي ب ببرب :أي ي ب ببور مل ب ببزو خي ب ببرب يف الس ب ببنة الس ب ببابعة مب ب ببن ارج ب ببر ( .انو ب ببر ح ب ببول دل ب ببك الغ ب ببزو بت ب بباب :املغب ب ببازي
للواخلدي.)633/1

(")0على رسلك" أي :امض على هينتك( .انور فتح الباري البن حجر .)408/0
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إ اسسببالر ،وأخببربهم تببا هببن علببيهم مببن حببق اهلل فيببه ،فبواهلل ألن يهببدي اهلل
بك رجالً واحداً خه لك من أن يكون لك محر النعم"(.)2
يقبول اسمبار النبووي ب رمحبه اهلل ب يف شبرحه للحبديد" :ويف هبذا احلبديد
بيان فضيلة العلم ،والدعاء إ اردف ،وسن السنن احلسنة" (.)1
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
أهلها ،فما الون تن يهتدي به بل يور طوال من الناس؟" (.)3
ومن عموع ذلك بل،ه يتضح فضل الدَّعو إ اهلل دعا  ،وخهها وبربتها،
وأن فض ببلها متع ب ،د لل ببدنيا واآلخ ببر  ،وه ببو فض ببل واس ببك بب ببه ألن ببه م ببن عن ببد اهلل
دعا .

رابعاً :حاجة الناس إلى الدعوة:

الن بباس حمت بباجون دالم باً وأب ببداً مل ببن ي ببدعوهم إ اهلل دع ببا  ،وي ببذبرهم ب به،
ويبببي رببم مببا هببن علببيهم مببن القيببار وااللت بزار بببه ،وذلببك الفتقببارهم إ إرهببم
وخالقهم وبارلهم سبحانه يف بل أمورهم وش و م.
ي َأ ُّي َها ٱنلذ ُ
اس أَ ُ
نت ُم ٱ ۡل ُف َق َرا ٓ ُء إ َل ٱ ذّللِه َوٱ ذ ُ
ّلل ُهوَ
خلال دبعبا َٰٓ َ ۞
ِ
ۡلم ُ
ن ٱ ۡ َِ
ٱ ۡل َغ ُّ
يد  [ ١٥فاطر.]21:
ِ
يقول الشيخ ابن سعدي يف دفسهه لآلية الكركة:
(")2محر النعم" هي :اسبل احلمر ،وهي أنفس أموال العرب( .انور شرح النووي على صحيح مسلم .)208/21
( )1شرح النووي على صحيح مسلم .208/21
( )3مفتاح دار السعاد لإلمار ابن القيم .61/2

9

"خياطببن دعببا مجيببك النبباس ،وخيببربهم ببارم ووصببفهم ،وأ ببم فقبراء إ اهلل مببن
مجيب ببك الوجب ببوه :فق ب براء يف إهب ببادهم ،فلب ببوال إهب بباده إيب بباهم يوجب ببدوا ،فق ب براء يف
إعببدادهم بببالقوف واألعضبباء وا بوارح ،الببيت لببوال إعببداده إيبباهم هبببا ملببا اسببتعدوا
ألي عمبل ببان ،فقبراء يف إمببدادهم بباألخلوات واألرزان والبنعم الوباهر والباطنببة،
فلوال فضله وإحسانه وديسهه األمور ملا حصل رم من الرزن والنعم شيء ،فقراء
يف صببرف ال ببنقم عببنهم ،ودف ببك املكبباره ،وإزال ببة الكببروب والشببدالد ،فلببوال دفع ببه
عبنهم ،ودفرهببه لكرببباهتم ،وإزالتببه لعسببرهم ،السببتمرت علببيهم املكبباره والشببدالد،
فق براء إليببه يف د بربيتهم بببأنواع الرتبيببة وأجنبباس التببدبه ،فق براء إليببه يف دببأرهم لببه،
وحبببهم لببه ،ودعبببدهم وإخببال العببباد لببه دعببا  ،فلببو يببوفقهم لببذلك رلك بوا،
وفس ببدت أرواحه ببم وخلل ببوهبم وأح بوارم ،فقب براء إلي ببه يف دعل ببيمهم م ببا ال يعلم ببون،
()2
وعملهببم تببا يصببلحهم ،فلببوال دعليمببه يتعلم بوا ،ولببوال دوفيقببه يصببلحوا"
املاسة إ اردف ،أرسل اهلل دعا الرسل ،وأنزل الكتن،
ومن أجل هذه احلاجة ،
وأمرهم بالدعو إليه سبحانه لتقور بذلك احلجة ودنتفي ا هالة.
ََ
َ َذ َ ُ َ
ون ل ِ ذ
خلال دعا ُّ  :ر ُس ٗل ُّمبَ ِّش َ
لن ِ
اس َع
ين َو ُمنذِرِين ِلِ ل يك
ِ
يزا َ
حك ٗ
ٱ ذّللِ ُح ذجُۢة َب ۡع َد ٱ ُّلر ُسل َو ََك َن ٱ ذ ُ
ّلل َعز ً
ِيما  [١٦٥النساء.]261:
ِ
ِ
يقول القامسي ب رمحه اهلل ب يف دفسهه لآلية الكركة:
" ُّ ر ُس ٗل :أي بل ه الء النبيي أرسلناهم رسال ُّ مبَ ِّش َ
ين با نة ملن
ً
ِ
ذ
َ ُ َ
ون ل ذ
آمن َ و ُمنذِر َ
ِلن ِ
اس
ين من النار ملن بفر ِلِ َل لكيال يك
ِ
( )2دفسه ابن سعدي

.608
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ََ ذ
َع ٱّللِ ُح ذجُۢة يور القيامة ،أي :معذر يعتذرون هبا خلاللي :لوال أرسل

إلينا رسوالً فيبي لنا شرالعك ،ويعلمنا ما نكن نعلم ،من أحكامك لقصور
القو البشرية عن إدراك جزلي،ات املصاحل ،وعجز أبثر الناس عن إدراك
بلياهتا… وإ ا مسي حجة مك استحالة أن يكون ألحد عليه سبحانه حجة
يف فعل من أفعاله ،بل له أن يفعل ما يشاء بما يشاء للتنبيه على أن املعذر يف
القبول عنده دعا تقتضى برمه ورمحته لعباده ،تنزلة احلجة القاطعة اليت ال مرد
را… وخلولهَ  :ب ۡع َد ٱ ُّلر ُس ِل أي :بعد إرسال الرسل ،وإنزال الكتن ،متعلقة
بب ُ ح ذجُۢة ،أو تحذوف وخلك صفة را ،وفيه دليل على أن اهلل دعا ال
يعذب املق خلبل بعثة الرسل ،بما خلال دعا َ  :و َما ُك ذنا ُم َع ِذب َ
ي َح ذ َٰ
ت
ِ
ََۡ َ َُ ٗ
ََ َ ذ
َ
ُ
ً
نبعث رسول  [ ١٥اسسراء ]21:ويف خلوله :وَكن ٱّلل ع ِزيزا يع يف
انتقامه ممن خال أمره وعصى رسله َ حك ٗ
ِيما يف بعد الرسل لإلنذار" إ
أن يقول -رمحه اهلل" :-وأشارت اآلية إ بيان حاجة البشر إ إرسال الرسل،
()2

وإ وظيفتهم عليهم السالر" واحلقيقة أن حاجة الناس إ اهلل دعا دربز
أيضاً من خالل الضع البشري الذي يتص به اسنسان ،ويعد مالزماً له يف
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
ألسباب بثه ب خلدكاً وحديثاً عن منهل اهلل دعا وشريعته الغراء ،وبم هو م
( )2دفسه القامسي .400-462/3
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ما وصل إليه اسنسانية احلالر اليور والباحثة عمن ينقذها ويرشدها ويأخذ
بأيديها إ بر األمان.
َ ُ َ ۡ َ َٰ ُ َ ٗ
خلال دعا  :وخل ِق ٱ ِۡلنسن ضعِيفا  [ ٢٨النساء.]18:

يقول الشيخ ابن عاشور يف دفسهه لآلية الكركة:
"في ببه إظه ببار ملزيَّببة ه ببذا ال ببدين ،وأن ببه ألي ببق األدي ببان بالن بباس يف ب ببل زم ببان
ومكان ،ولذلك فما مضى من األديان بان مراعى فيه حال دون حال"(.)2
ً
ومتنوعببة ،س بواء يف
وخالصببة القببول :أن حاجببة الن بباس إ الببدعو ببببه ،
بيان العقيد والتوحيد ،أو الشريعة واألحكار ،أو األخالن والفضالل ،أو التنبيبه
التمسببك باسسببالر واحلببذر مببن دربببه ،أو التهبباون فيببه ،أو اسببتبدال عقالببد
علببى ،
وديارات فكرية أخرف به.

( )2دفسه التحرير والتنوير البن عاشور .11/1
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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
متسك به هدي ورشد يف حياده ،ومن حاد عنه فقد خسر وهلك.
واهلل دب ببارك ودع ببا خل ببد أن ببزل ه ببذا الكت بباب الك ببر ،عل ببى نبي ببه حمم ببد 
سخراج الناس من ظلمات الشرك والوثنية إ نور التوحيد واحلنيفية.
ٓ
َ َٰ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ
ك ِلِ ُ ۡخر َج ٱنلذ َ
اس مِنَ
َل
إ
ه
ن
ل
نز
أ
ب
ِت
ك
ر
خلال دعا  :ال
ِ
ِ
ُّ
لظلُ َ
ص َر َٰ ِط ٱ ۡل َعزيز ٱ ۡ َ
ت إ ِ َل ٱنلُّور بِإ ِ ۡذ ِن َرب ِه ۡم إ ِ َ َٰ
َٰ
ۡل ِمي ِد
ل
م
ٱ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

[١إبراهيم.]2:

يقول احلافظ ابن بثه ب رمحه اهلل ب يف دفسهه رذه اآلية الكركة:
َ َٰ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ
" كِتب أنزلناه إَِلاك أي :هبذا بتباب أنزلنباه إليبك يبا حممبد،

وهببو القببرآن العوببيم الببذي هببو أشببرف بتبباب أنزلببه اهلل مببن السببماء علببى أشببرف
رسول بعثه اهلل يف األرض إ مجيك أهلها عرهبم وعجمبهبمِ ،لِ ُ ۡخر َج ٱنلذ َ
اس
ِ
َ
ِما َ ُّ ُ َ
ات إِل ٱنلُّااورِ أي :إ با بعثنباك يببا حممبد هبببذا الكتباب لتلببرج
ان ٱلظلمَٰا ِ
الناس مما هم فيه من الضالل والغي إ اربدف والبرشببد بإ ۡذن َربه ۡ
ام أي:
ِِ ِ ِِ
َ
هو ارادي ملن خلدر له ارداية على يدي رسوله املبعوث عن أمره يهديهببم إ ِ َٰل
ص َر َٰ ِط ٱ ۡل َ
يز أي :العزيز الذي ال كانك وال يغالن ببل هبو القباهر لكبل مبا
ز
ع
ِ
ِ ِ
ۡ
َ
س بواه ،ٱۡل ِمياا ِد أي :احملمببود يف مجيببك أفعالببه وأخلوالببه وشببرعه وأمببره و يببه
13

الصادن يف خربه" (.)2

َ ُ َ َ ذ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ُ َ ُ
ََ ََ َ
وخلبال دعبا :وأ ِ
وح إِل هذا ٱلقرءان ِۡلنذِركم بِهِۦ ومن بلا 

[ األنعار.]22:

يقول اسمار ابن جرير الطربي يف دفسه اآلية الكركة:
َ ُ َ َ ذ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ ُ
"يق ببول دع ببا ذب ببره لنبي ببه حمم ببد  … وأ ِ
وح إِل هاااذا ٱلقااارءان
ُ َُ
ِۡلنذِركم بِهِۦ عقابه ،وأنذر به مبن بلغبه مبن سبالر النباس ملبهبم ،إن ينتبه
إ العمل تا فيه ،وحتليل حالله وحتر ،حرامبه ،واسكبان يميعبه ،نبزول نقمبة اهلل
به".
وأخببرج ابببن جريببر بسببنده عببن حسببن بببن صبباحل خلببال" :سببأل ليثباً :هببل
بقي أحد دبلغه الدعو ؟ خلال :بان عاهد يقول :حيثما يأيت القرآن فهو داع،
وهو نذير".
بما أخرج ابن جرير بسنده خلال" :حبدثنا أسبباط ،عبن السب ،ديَ  :و َمن
ََ
بَل  فمن بلغه القرآن فهو له نذير".
مث خيلبص اسمببار ابببن جريببر الطببربي ب رمحببه اهلل ب إ إمجببال املعببىن بقولببه:
"فمعىن هذا الكالر :ألنذربم بالقرآن أيها املشربون ،وأنبذر مبن بلغبه القبرآن مبن
الن بباس بله ببم ،ف بب(من) موض ببك نص ببن بوخل ببوع (أن ببذر) علي ببه ،و (بل ب ) يف ص ببلته،
وأسببقط (اربباء) العالببد علببى (مببن) يف خلولببه (بلب ) السببتعمال العببرب ذلببك يف
()1

(م ْن) و(ما) و(الذي) " .
صالت َ
( )2دفسه ابن بثه.111/1
( )1دفسه ابن جرير الطربي .263-261-262/1
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وخلال احلافظ ابن ا وزي ب رمحه اهلل ب يف دفسهه لآلية الكركة:
ََ
"فأما (اسنذار) فمعناه :التلوي َ  ،و َمن بَل  أي :مبن بلب إليبه هبذا

الق ببرآن ف ببإين ن ببذير ل ببه .خل ببال القرظ ببي :م ببن بلغ ببه الق ببرآن فكأ ،ببا رأف النب ب 
وبلمببه .وخلببال أنببس بببن مالببك :ملببا نزلب هببذه اآليببة ،بتببن رسببول اهلل  إ
بسرف وخليصر وبل جبار يدعوهم إ اهلل عز وجل" (.)2

والق ببرآن العو ببيم خل ببد دض ببمن ب ببل خ ببه للن بباس يف حي بباهتم ال ببدنيا واآلخ ببر
وهدايببة لكببل صبباحل مببن االعتقبباد والقببول والعمببل ،ويبشببر بببل مببن يببدعو إليببه،
ويتمسك به باألجر العويم.
َ
ذ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ
ه أ ۡق َو ُم َو ُيبَ ِ ُ
ان َي ۡهدِي ل ذِلت ِ َ
ّش
خلال دعا  :إِن هذا ٱلقرء
ِ
ذ َٰ َ َٰ َ ذ َ ُ ۡ َ ۡ ٗ َ
ُۡ ۡ َ ذ َ ۡ ُ َ
ٗ
ت أن لهم أجرا كبِريا [٩
ٱلمؤ ِمن ِي ٱَّل
ِين َيع َملون ٱلصل ِح ِ
اسسراء.]2:

يقول اسمار الشوباين يف دفسه اآلية الكركة:
"يع القرآن يهدي الناس الطريقة اليت هي أخلور من ملههبا مبن الطبرن وهبي ملبة
الزجبباج:
اسسببالر ،فبباليت هببي أخلببور صببفة ملوصببوف حمببذوف وهببي الطريببق .وخلببال َّ
للحال اليت هي أخلور احلاالت ،وهي دوحيد اهلل واسكان برسله ،ويبراد (بالتبشبه)
مطلق اسخبار ،أو يكون املراد منه معناه احلقيقي ،ويكون الكالر مشتمالً علبى
دبشه امل مني ببشاردي :األو  :مبا ربم مبن الثبواب ،والثانيبة :مبا ألعبدالهم مبن
العقاب" (.)1
( )2زاد املسه البن ا وزي .24-23/3
( )1فتح القدير للشوباين .122-120/3
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والواجن على الدعا جتباه القبرآن الكبر :،أن يعتنبوا ببه العنايبة الكاملبة،
وأن يوف ببوه حق ببه م ببن مجي ببك األوج ببه :اعتق بباداً ،وعلمب باً ،وعمب بالً ،وحمب ببة ،وخلب براء ً،
وحفو باً ،ودطبيق باً ،واحرتام باً ،ود بوخلهاً ،وع ببدر هج ببره ،م ببك ال ببدعو إلي ببه ،وإرش بباد
دضمنه من امه وارداية.
الناس إ ما َّ
"فبالقرآن الكببر ،هببو بتباب الببدعو اسسببالمية الشباملة للعقيببد والشبريعة،
حيببد اشببتمل علببى بيببان العقيببد يف صببفالها ،وعلببى وضببك أسببس التش بريك يف
خمتل

ا وانن اليت متس حيا العباد ،فدعو القرآن دعو شاملة عامة" (.)2

والقببرآن العوببيم يسببلك يف دعودببه للنبباس مسببالك شببت ،وطرالببق متعببدد ،
وأسالين متنوعة حتمل اسخلناع واسمتاع لكل من يستمك وينص إليه.
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:
"خلال العلماء :خلد اشتمل القرآن العويم على مجيك أنواع الرباهي واألدلة،
وم ببا م ببن بره ببان ودالل ببة ودقس ببيم وحت ببذير دب ببىن م ببن بلي ببات املعلوم ببات العقلي ببة
(.)1
والسمعية إال وبتاب اهلل خلد نطق به"
وامل َّم ببل م ببن ال ببدعا أن يتعرف بوا وس ببالل الق ببرآن الك ببر ،،وأس بباليبه املتف ببرد
وفصلها علبى حكمبة،
املعجز  ،والعود إ طرالقه اليت أحكمها ربنا على علمَّ ،
وهي اليت أخرج

خه أمة للناس(.)3

لعبداحلي العمراين
( )2هذا القرآن،
،

 33-31بتصرف يسه.

( )1اسدقان يف علور القرآن ،للحافظ السيوطي .201/1
( )3نورات يف االستدالل القرآين ،د /عبدالستار فتح اهلل سعيد،
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.30

بما ينبغي للدعا التمسك تنهل القرآن العويم يف الدعو إ اهلل ،فهو
أفضل املناهل وأحسنها وأعلمها وأبملها ألنه املنهل احلق ،وهو املنهل الذي
َ ۡ َۡ ۡ
سك
سار عليه الن  وأمره ربه بالتمسك به يف خلوله دبعبا  :فٱستم ِ
ذ ٓ ُ َ َۡ َ ذ َ ََ
ُّ َ
َٰ
َّلي أ ِ
ص َرَٰط م ۡست ِقيم  [ ٤٣الزخرف.]43:
َع
وح إَِلك ه إِنك
ب ِٱ ِ
ِ
وبببذا هببو املببنهل الببذي سببار عليببه صببحابة رسببول اهلل  وبقيببة سببل
األمة الصاحل.
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المبحث الثالث :مفهوم ترجمة معاني القرآن الكريم
أ ـ مفهوم الترجمة في اللغة العربية:

يقببول ا ببوهري" :ويقال:خلببد دببرجم بالمببه ،إذا فسببره بلسببان آخببر .ومنببه
وص َحاصببح.
صببحانَ ،
وص ْح َ
الرتمجببان ،وا مببك ال برتاجم ،مثببل :زعف بران وزعببافرَ ،
ويقببال :درمجببان .ولببك أن دضببم التبباء لضببمة ا ببيم ،فتقببول درمجببان ،مثببل يَ ْسب ُبروع
ويُ ْس ُروع .خلال الراجز:
فه َّن يبُْلغطْ َن به إلغاطا
الوْرن والغَطاطا
ُ
إال ،احلَ َمار ُ
بالتب ُّْر ُمجان لقي األنباطا "(.)2
َ
"الرت ُمج ببانَ :بعُْنب ُفب بوانَ ،وز ْع َفب برانَ ،وَريْب ُهق ببان امل َفس ببر
وخل ببال الف ببهوز آب بباديُّ :
للسان ،وخلد درمجه ،وعنه ،والفعل يدل على أصالة التاء" (.)1
وخلال ابن منوبور" :والتب َّْر ُمجبا ُن :املفسبر ،وخلبد درمجبه ،ودبرجم عنبه .وهبو مبن
ُ
املثل الذي يذبره سيبويه.
خلببال ابببن ج ب َّ :أمببا دَب ْر ُمجببا ُن فقببد حكي ب فيببه دُب ْر ُمجببان بضببم أولببه ،ومثالببه
فُب ْعلُ بالَن َبعُْتب ُرفَببان َو ُد ْمحُ َسببان ،وب ببذلك التبباء أيض باً فببيمن فتحه ببا أص ببلية ،وإن
يكن يف الكالر مثلَ :ج ْع ُفر ألنه خلد هوز مك األل والنون من األمثلة ما لبوال
مها هزَ ،بعُْنب ُفوانَ ،وخْنديَانَ ،وَريْب ُه َقان ،أال درف أنه ليس يف الكالر فُب ْعلُبو وال
ف ْعلي وال فَبْيب َعل؟
ويقال" :خلد دَب ْر َج َم بالمه ،إذا فَ َّسبره بلسبان آخبر ،ومنبه التب َّْر ُمجَبان ،وا مبك
( )2الصحاح ،للجوهري ( 2212-2218/1ماد  :رجم).
( )1القاموس احمليط ،للفهوز آبادي ( 83/4فصل التاء ب باب امليم).
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التبََّراجم" (.)2

وخنلببص ممببا سبببق إ أن الرتمجببة يف اللغببة العربيببة مف برد  ،وفعلهببا :دببرجم،
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:
أوالً :دعري الشيخ حممد عبدالعويم الزرخلاين ،حيد يقول:
"هببي التعبببه عببن معببىن بببالر يف لغببة بكببالر آخببر مببن لغببة أخببرف ،مببك
الوفاء يميك معانيه ومقاصده" (.)1
ثانياً :دعري الشيخ حممد صاحل العثيمي ب رمحه اهلل ب حيد يقول:
"هي التعبه عن الكالر بلغة أخرف" (.)3
ثالثاً :دعري عبدالوبيل الدرويب ،حيد يقول:
"هي نقل الكالر من لغة إ لغة أخرف عن طريق التدرج من الكلمات
ا زلية إ ا مل واملعاين الكلية" (.)4
رابعاً :وخليل يف دعريفها:
"الرتمجة نقل الكالر إ لغة أخرف" (.)1
خامساً :وأخهاً يذبر أحد الباحثي أن الرتمجة دع :
( )2لسان العرب ،البن منوور ( 2230-2236/24ماد :رجم).
( )1مناهل العرفان ،للزرخلاين .222/1

( )3أصول يف التفسه ،للشيخ حممد بن صاحل العثيمي

.30

( )4درمجة القرآن وبي ندعو مله العرب إ اسسالر ،لعبدالوبيل الدرويب
( )1معجم لغة الفقهاء ،أ.د .حممد َّرواس خللعجي وزميله

.10
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.28

"نقببل الكببالر م ببن لغ ببة إ لغ ببة أخببرف ،بأس ببالين خاص ببة متنببك اسخ ببالل
باملعىن" (.)2
وككببن لنببا بعببد ذلببك أن نببورد دعريف باً ملعببىن الرتمجببة يف االصببطالح ،بأ ببا
دع ب " :نقببل معبباين الكببالر ،ودفسببهه مببن لغببة معي،نببة إ لغببة معي،نببة أخببرف ،وفببق
املنهل العلمي الصحيح".
فهذا التعري دضمن عد أمور هامة هي:
أ ب أن الرتمجة عبار عن نقل ملعاين الكالر ،ودفسهه ،ودوضيحه.
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
وأسببالين الرتمجببة ،أو مببا يتعلببق بالش بروط الشببرعية لرتمجببة معبباين القببرآن الكببر،
خاصة.
َّ

( )2دور الرتمجة الدينية يف الدعو إ اهلل ،لعبده بوركا

.12
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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،
يببد يكببون الببنوم موافق باً للببنوم ،والرتديببن موافق باً للرتديببن ،بغببض النوببر عببن
املعىن ،واألسلوب البياين.
وهب ببذا الن ببوع مب ببن الرتمجب ببة يس ببمى :الرتمجب ببة احلرفيب ببة ،أو الرتمجب ببة اللفويب ببة،
وبعضهم يسميها درمجة مساوية.

الثاني :الترجمة التفسيرية:

واملقصود هبا :نقل معاين ألفام الكالر ،ودفسهه من لغة إ نوالرها مبن
لغببة أخببرف ،دون حمابببا وموافقببة للببنوم والرتديببن ،مببك مراعببا املعببىن واألسببلوب
البياين.
وهببذا النببوع مببن الرتمجببة يسببمى :الرتمجببة التفس بهية ،أو الرتمجببة املعنويببة(.)2
"ومسي درمجة دفسبهية ألن حسبن دصبوير املعباين واألملبراض فيهبا جعلهبا دشببه
التفسه.
( )2انور الكتن التالية:

ب مناهل العرفان ،للزرخلاين .222/1
ب التفسه واملفسرون ،د.حممد حسي الذه .13/2
ب درمجة القرآن ،لعبدالوبيل الدرويب .10-22
ب مباحد يف علور القرآن ،ملناع القطان .323
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(.)2

ومسي درمجبة معنويبة الهتمامهبا سبن دصبوير املعباين واألملبراض باملبة"

والس ال الذي يتبادر إ الذهن اآلن:
هببل املقصببود برتمجببة القببرآن الكببر :،الرتمجببة احلرفيببة ،أو الرتمجببة التفسبهية؟
وهل املطلوب يف عبال البدعو إ اهلل أن نبرتجم القبرآن الكبر ،درمجبة حرفيبة ،أو
نرتجم معانيه ونفسر مقاصد ألفاظه ونبي مراميه وحكمه وأهدافه؟
احلقيق ببة أن العلم بباء يق ب ،بررون أن املقص ببود م ببن ذل ببك بل ببه واملطل ببوب ه ببو:
الرتمجة التفسهية ملعاين القرآن الكر ،،وليس الرتمجة احلرفية.
وذل ببك "ألن الرتمج ببة احلرفي ببة مس ببتحيلة عق ب بالً وش ببرعاً ،أم ببا عق ب بالً ف ب ب ن
التجببارب العلميببة برهن ب علببى أن نقببل الكببالر مببن لغببة إ أخببرف بكببل مببا يف
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
الرتمج ببات م ببن الروع ببة ال ببيت دوج ببد يف األص ببول املرتمج ببة واملع بباين ال ببيت د ببوحي هب ببا
التعج ببن والوخل ب أحيان باً
بلماهت ببا ،ب ببل دربيبه ببا يف ا م ببل ح ببت ع ببرد عالم ببات ،
حتدث معاين بعيد  ،لن دسعها الرتمجات يف حال من األحوال.
هذا يف بالر البشر فكي به يف بالر اهلل املعجز؟
وأم ببا ش ببرعاً فإن ببه مس ببتحيل أيضب باً ألن معن بباه اسدي ببان بق ببرآن مماث ببل بلغ ببة
( )2مناهل العرفان للزرخلاين .222/1
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أخرف ،وهذا أمر لن يقدر عليه إنس وال جان ،ولو بان بعضهم لببعض ظهبهاً"

(.)2

ويزيد الشيخ مناع القطان ب رمحه اهلل ب هذا املعىن إيضاحاً بقوله:
"والببذين علببى بصببر باللغببات يعرفببون أن الرتمجببة احلرفيببة ببباملعىن املببذبور ال
ككببن حصببورا مببك احملافوببة علببى سببيان األصببل واسحاطببة يميببك معنبباه ،فببإن
خوا بل لغة ختتل عن األخرف يف دردين أجزاء ا ملبة ،فا ملبة الفعليبة يف
اللغببة العربيببة دبببدأ بالفعببل فالفاعببل يف االسببتفهار ومل بهه ،واملضبباف مقببدر علببى
املضبباف إليببه ،واملوصببوف مقببدر علببى الصببفة ،إال إذا أريببد اسضببافة علببى وجببه
التشبيه مثالً :بلجي املاء ،أو بان الكالر من إضافة الصفة إ معمورا بعويم
األمل ،وليس الشأن بذلك يف سالر اللغات".
ويببردف الشببيخ منبباع القطببان موضببحاً متيببز اللغببة العربيببة يف دعبهاهتببا عببن
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 فضالً عن الرتابين".
وأخ بهاً يوض ببح الش ببيخ القط ببان عل ببو الق ببرآن الك ببر ،عل ببى مل ببهه يف اللف ببظ
واملعىن والفصاحة ،ومله ذلك بقوله:
"والقرآن الكر ،يف خلمبة العربيبة فصباحةً وبالملبةً ولبه مبن خبوا الرتابيبن
وأس برار األسببالين ولطببال املعبباين ،وسببالر آيببات إعجببازه مببا ال يسببتقل بأدالببه
( )2درمجات معاين القرآن الكر ،ودطور فهمه عند الغرب ،لعبداهلل عباس الندوي
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.21-24

لسان" (. )2

ويقبول عببداهلل النبدوي م ببداً اسبتحالة درمجبة القبرآن الكبر ،درمجبة حرفيببة،
مك إيراده لكالر بعض املستشرخلي الذين اعرتفوا بذلك خلالالً:
"وبا مل ب ببة إن اس ب ببتحالة درمج ب ببة القب ببرآن معلوم ب ببة بالبداه ب ببة ،والك ب ببالر في ب ببه
والتبدليل عليبه مببن خلبيبل حتصببيل احلاصبل ،ولسبنا حنببن البذين أدربنببا هبذه احلقيقببة
فحسن ،بل سبقنا عدد ببه أدربها خلبلنا ،حت إن بعض املستشرخلي عرفوا هذا
السببر واعرتف بوا بببه ،ومثببال ذلببك ،أن الربوفيسببور آربببري ،رلببيس خلسببم الدراسببات
االسالمية والعربية يامعبة بمبربدج سبابقا (2268ر) ،خلبد أمسبى درمجتبه القرآنيبة:
The Koran Interpreted

املعرب عنه" أو "املعرب عن القرآن".
أي" :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
درمجة القرآن درمجة باملة شاملة" (.)1

( )2مباحد يف علور القرآن ،للشيخ مناع القطان

.324-323

( )1درمجات معاين القرآن الكر ،ودطور فهمه عند الغرب ،لعبداهلل عباس الندوي

24

.20-26

المبحث الخامس :حكم ترجمة القرآن الكريم
ادض ببح معن ببا يف املبح ببد الس ببابق اس ببتحالة درمج ببة الق ببرآن الك ببر ،الرتمج ببة
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
احلرفيببة ،وإ ببا ككببن درمجببة معانيببه ،واسفبباد منهببا يف دعببو النبباس ملببه النبباطقي
بالعربية إ اسسالر.
ودأسيس باً علببى مببا سبببق :مببا حكببم درمجببة القببرآن الكببر :،الرتمجببة احلرفيببة،
والرتمجة التفسهية؟
أوالً :حكم ترجمة القرآن الكريم الترجمة الحرفية:

أمجك العلماء على منك درمجة القرآن الكر ،الرتمجة احلرفية وحرمتها.
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:
أ ب وجود مفردات يف اللغة املرتجم إليها بإزاء حروف اللغة املرتجم منها.
ب ب وجببود أدوات للمعبباين يف اللغببة املببرتجم إليهببا مسبباوية أو مشبباهبة
ل دوات يف اللغة املرتجم منها.
ج ب متاثببل اللغتببي املببرتجم منهببا وإليهببا يف درديببن الكلمببات ،مببن حيببد
دربيبها يف ا مل والصفات واسضافات.
وخلببال بعببض العلمبباء" :إن الرتمجببة احلرفيببة ككببن حتققهببا يف بعببض آيببة أو
حنوها ،ولكنها ب وإن أمكن حتققها يف حنو ذلك ب حمرمة أل ا ال ككن أن د دي
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املعببىن بكمال ببه ،وال أن د ب ثر يف النف ببوس د ببأثه الق ببرآن الع ببريب املب ببي ،وال ض ببرور
دببدعو إليهببا لالسببتغناء بالرتمجببة املعنويببة ،وعلببى هببذا فالرتمجببة احلرفيببة إن أمكنب
ح َّسباً يف بعببض الكلمببات فهببي ممنوعببة شببرعاً ،اللهببم إال أن يببرتجم بلمببة خاصببة
بلغة من خياطبه ليفهمها من مله أن يرتجم الرتبين بله فال بأس" (.)2
ويقبول الشبيخ منباع القطبان ب رمحبه اهلل ب مبينباً حرمبة درمجبة القبرآن الكبر،
درمجة حرفية" :ورذا ال هد املرء أدىن شبهة يف حرمة درمجة القبرآن درمجبة حرفيبة،
فب ببالقرآن بب ببالر اهلل املنب ب َّبزل علب ببى رس ب بوله  املعجب ببز بألفاظب ببه ومعانيب ببه ،املتعبَّب ببد
بتالودبه ،وال يقببول أحبد مببن النباس إن الكلمببة مبن القببرآن إذا درمجب يقببال فيهببا
إ ببا ب ببالر اهلل ،ف ببإن اهلل ي ببتكلم إال ت ببا نتل ببوه بالعربي ببة ،ول ببن يَبتَب بأَدَّى اسعج بباز
بالرتمجببة ألن اسعجبباز خببا تببا أنببزل باللغببة العربيببة ،والببذي يتعبَّببد بتالودببه هببو
ذلك القرآن العريب املبي بألفاظه وحروفه ودردين بلماده.
فرتمجبة القبرآن احلرفيبة علبى هبذا ب مهمبا ببان املبرتجم علبى درايبة باللغبات
وأساليبها ودرابيبها ب خترج القرآن عن أن يكون خلرآناً" (.)1
واحلقيقب ب ة أن م ببذهن العلم بباء يف العص ببر احلاض ببر يف حت ببر ،درمج ببة الق ببرآن
الكر ،درمجة حرفيبة يبأت مبن فبرال ،ببل مبن العلبم الصبحيح بكتباب اهلل دعبا
وحرمته وخلداسبته ،ومبا ينبغبي لبه مبن التبوخله واالحبرتار والتبجيبل والصبيانة التامبة،
واالحتياط الكامل عن بل ما خيدشه ويب ثر فيبه ،أو يبوهن مبن مكانتبه وعصبمته
وإعجازه.
واملتأمببل يف بببالر أهببل العلببم السببابقي هببد أ ببم خلببد أمجع بوا علببى حرمببة
( )2أصول يف التفسه ،للشيخ حممد صاحل العثيمي .33-31
( )1مباحد يف علور القرآن ،للشيخ مناع القطان .324
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درمجة القرآن الكر ،درمجة حرفية ،وأمجع املدارس الفقهية على ذلبك :املالكيبة،
واألحناف ،والشافعية ،واحلنابلة(.)2
يقببول اسمببار ابببن خلدامببة" :وال جتزلببه ب أي املصببلي ملببه النبباطق بالعربيببة ب
الق براء بغببه العربيببة ،وال إبببدال لفوهببا بلفببظ ملببه عببريب ،س بواء أحسببن خلراءهتببا
بالعربيببة أو حيسببن .وبببه خلببال الشببافعي ،وأبببو يوسب وحممببد…" ويكمببل ابببن
خلدامببة بالمببه خلببالالً" :وألن القببرآن معجببز لفوببه ومعنبباه ،فببإذا ملببه ،خببرج عببن
نومه ،فلم يكن خلرآناً وال مثله ،وإ ا يكون دفسهاً لبه ،ولبو ببان دفسبهه مثلبه ملبا
فسبره ربم
عجزوا عنه ملاَّ َحتَبدَّاهم باسديبان بسبور مبن مثلبه ،أمبا اسنبذار ،فإنَّبه إذا َّ
بان اسنذار بامل َف َّسر دون التَّفسه" (.)1
ُ
ويبببي اسمببار ابببن خلدامببة ب رمحببه اهلل ب للمصببلي ملببه النبباطق بالعربيببة مبباذا
ينبغي له أن يفعل إذا يعرف العربية لغة القرآن الكر ،خلالالً:
"فإن حيسن القبراء بالعربيبة لزمبه البتَّعلُّم ،فبإن يفعبل مبك القبدر عليبه
دصببح صببالده ،فببإن يقببدر أو خشببي ف بوات الوخل ب وعببرف مببن الفاحتببة آيببة
بررها سبعاً .خلال القاضبي :ال هزلبه ملبه ذلبك ألن اآليبة منهبا أخلبرب إليهبا مبن
برَره ب َق ْدره" (.)3
ملهها ،وبذلك إن أحسن منها أبثر من ذلك َّ
ويقول اسمار أبو إسحان الشاط ب رمحه اهلل ب مبيناً عدر خلدر أحبد علبى
درمجة الكالر العريب نصباً ومعبىن ،فضبالً عبن القبرآن الكبر ،لفوباً وهدايبة ومعبىن،
خلببالالً" :وإذا ثبب هببذا فببال ككببن مببن اعتببرب هببذا الوجببه األخببه أن يببرتجم بالمباً
( )2انور :املعجز الكربف القرآن الكر ،،للشيخ حممد أبو زهر

( )1املغ البن خلدامة .218/1
( )3املصدر السابق .212/2
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من الكالر العريب بكالر العجم علبى حبال ،فضبالً عبن أن يبرتجم القبرآن وينقبل
إ لسان مله عريب" (.)2

ثانيـــاً :حتـــم ترجمـــة اليـــرتر التـــريم الترجمـــة المعنويـــة أو

التفسيرية:

أجاز بثه من العلماء هذا النوع من الرتمجة للقرآن الكر ،،وخليدوه برتمجة
دفسببه معبباين القببرآن الكببر ،،أي يكببون هنالببك دفسببه للقببرآن الكببر ،مث يببرتجم
وينقببل هببذا التفسببه إ لغببة أخببرف مببن اللغببات ،رملبببة يف دعببو النبباس ورجبباء
هدايتهم إ اسسالر.
"فاحلجبة دقبور علبى املبق،
يقبول شبيخ اسسبالر اببن ديميبة ب رمحبه اهلل ب:
،
وحيصل رم اردف تبن ينقبل عبن الرسبول  ، دبار املعبىن ،ودبار اللفبظ ،وربذا
هببوز نقببل حديثببه ببباملعىن ،والقببرآن جتببوز درمجببة معانيببه ملببن يعببرف العربيببة بادفببان
العلماء"(.)1
ويقبول البدبتور حممبد حسبي البذه ب رمحبه اهلل ب بعبد بيانبه للفبرون ببي
الرتمجة احلرفية والرتمجة املعنوية أو التفسهية للقرآن الكر :،ب "إذا علبم هبذا أصببح
مببن السببهل علينببا وعلببى ُبببل إنسببان أن يقببول يبواز درمجببة القببرآن درمجببة دفسبهية
بدون أن يرتدد أدىن دردد ،فإن درمجة القبرآن درمجبة دفسبهية ليسب سبوف دفسبه
للقرآن الكر ،بلغة مله لغته اليت نزل هبا" (.)3
وي بد الشيخ حممد صاحل العثيمي ب رمحه اهلل ب ذلك بقوله:
( )2املوافقات يف أصول الشريعة ،أليب إسحان الشاط .68/1

( )1ا واب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،لإلمار ابن ديمية .220/2
( )3التفسه واملفسرون ،للدبتور حممد الذه .18-10/2
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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
العربية ألن إبالل ذلك واجن ،وما ال يتم الواجن إال به فهو واجن" (.)2

( )2أصول يف التفسه ،للشيخ حممد صاحل العثيمي

.33

29

المبحث السادس :ضوابط ترجمة معاني القرآن الكريم
وشروطها
إن درمجببة معبباين القببرآن الكببر ،،ونقببل دفسببهه مببن اللغببة العربيببة إ ملههببا
مببن اللغببات ليس ب بالعمليببة السببهلة أو امليسببور  ،أو الببيت ككببن أن دت بوافر ألي
أحد مبن النباس ،ببل هبي عمليبة يكتنفهبا الكثبه مبن اللبوازر والضبوابط والشبروط
املرجو منها.
حت د يت الثَّمر
َّ
وهذه الضوابط والشروط عديدة ،ويمكن إجمالها في ما يلي(:)1

أوالً :أن ال دك ببون الرتمج ببة التفس ب بهية ب ببديالً ع ببن الق ببرآن الك ببر ،،ي ببد
يستغىن هبا عنه ،وعلى هذا فال ببد أن يكتبن القبرآن الكبر ،باللغبة العربيبة ،وإ
جانبه هذه الرتمجة لتكون بالتفسه له.
ثانيباً :أن يكببون املببرتجم عاملباً تببدلوالت األلفببام يف اللغتببي املببرتجم منهببا
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.
خامس باً :األفضببل أن دببتم الرتمجببة للمع باين القرآنيببة علببى يببد نببة علميببة
متلصصة ،يد دكون الرتمجة خاضعة لنوع من الدخلة والعنايبة والضببط ،ومثبل
( )2انور الكتن التالية :يف أصول التفسه ،للشيخ حممد صاحل العثيمي
وأثر العلماء املسلمي يف احلضار األوروبية ،ألمحد علي املال
والتفسه واملفسرون ،د /حممد حسي الذه .30-12/2
ودور الرتمجة الدينية يف الدعو إ اهلل ،لعبده بوركا

.31

.41-43
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هذه الرتمجة دوحي بالثقة ،وربذا يفضبل منبك الرتمجبة الفرديبة ملعباين القبرآن الكبر،
ل ببئال ي ب ب دي دع ب ب ،دد الرتمج ببات إ إب ب براز االجتاه ببات الشلص ببية املع ببرب ع ببن آراء
املرتجم.
سادساً :أن دكون الرتمجة خاضعة للشروط اليت هن دوافرها يف التفسبه،
مببن حيببد اعتمادهببا علببى الروايببات املببأثور  ،وإخضبباعها لقواعببد اللغببة العربيببة،
وموافقتهببا ملببنهل اسسببالر يف عقيدد ببه وش بريعته ،ويف مجيببك ه ببذه األح بوال دبقببى
الرتمجببة (درمجببة دفسبهية) للقببرآن ،وليسب هببي القببرآن الببذي ال يأديببه الباطببل مببن
بي يديه وال من خلفه.
س ب ببابعاً :أن دك ب ببون الرتمج ب ببة التفس ب بهية للق ب ببرآن الك ب ببر ،م ب ببوجز وخمتص ب ببر ،
موضحة للمعاين بأفضل عبار  ،وأمجل أسلوب.
ثامناً :االهتمار تسالل العقيد  ،ومباحد اسكان والتوحيد وأمور الغيبن،
وملببه ذلببك مببن املتعلقببات العقديببة واالعتنبباء برتمجببة دفسببهها ،وإيضبباح معانيهببا
أبمببل إيضبباح للحاجببة املاسببة إ ذلببك ،خاصببة وأن مببن يق برأ هببذه الرتمجببات
أناس أصحاب ديانات وعقالد خمالفة لعقيد اسسالر وهديه.
داسعاً :أن ال درتجم األلفام واملصطلحات الشرعية مثل :اهلل ،واسسالر،
واسكببان ،والصببال  ،والزبببا  ،والصببور ،واحلببل ،وبأمسبباء األنبي بباء والرسببل علببيهم
الصال والسالر ،وككن إن احتيل إ درمجة معىن ودفسبه لببعض دلبك األلفبام
واملصطلحات أن دثب دلك األلفام بي خلوسي مث درتجم دفسهاهتا ومعانيها.
عاش ب براً :ضب ببرور االهتمب ببار بدخلب ببة الكتابب ببة ،ومتابعب ببة الطباعب ببة ،ودصب ببحيح
التجارب ،ومراجعتها من خلبل عد أشلا أو ان دالفياً ألي خطأ متوخلَّك.
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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:
 2ب دوضببيح معبباين بت بباب اهلل دعببا  ،ونق ببل دفس ببه آيادببه الكرك ببة لغ ببه
الناطقي باللغة العربية.
 1ب مسبباعد املسببلمي ملببه النبباطقي بالعربيببة علببى العلببم بكتبباب اهلل
دعا  ،ومعرفة أوامره ونواهيه.
 3ب إيصال دعو اسسالر إ األمم والشعوب األخرف وأهل امللل
والديانات سفهامهم حقيقة الدعو اسسالمية الصافية من خالل بتاب اهلل
ۡ
ِإَوذ قَالَ ۡ
ت
دعا  ،أداءً ل مانة وإبراءً للذمة وإعذاراً إ اهلل ،خلال اهلل دعا  :
ُ َ
ُذ ُۡ ۡ َ َ ُ َ
َ َ َ ٗ
ون قَ ۡو ًما ٱ ذ ُ
أمة مِنهم ل ِم ت ِعظ
ّلل ُم ۡهل ِك ُه ۡم أ ۡو ُم َعذ ُِب ُه ۡم عذ ٗابا شدِيداه
َ ُ ۡ ً َ
ُ َ ذ
ذُ َ
قالوا َمعذ َِرة إ ِ َٰل َربِك ۡم َول َعل ُه ۡم َيتقون  [ ١٦٤األعراف .]264
 4ب شرح العقيد اسسبالمية الصبحيحة املردكبز علبى التوحيبد امبالص هلل
دعا  ،وامالية مبن ببل شبالبة وشبرك وبدعبة وخرافبة ،وبيا با للنباس ملايبة البيبان،
وذلك ملا للعقيد من أمهية بالغة يف حيا املسلم.
 1ب بيان أحكبار الشبريعة اسسبالمية يف مجيبك اجملباالت وامليبادين ،ودقريبن
أحكامها لغه املسلمي ،من خالل درمجة معاين القرآن الكر.،
 6ب دوضببيح العببباد احلقببة تعناهببا الصببحيح والشببامل مببن خببالل دفسببه
بتاب اهلل دعا  ،وما يلزر ذلك من اسخال واملتابعة.
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ََ َ َۡ ُ ۡ ذ َ ۡ َ ذ
َٓ
ُُۡ
ون  ٥٦ما
ۡلن وٱ ِۡلنس إِل َِلَعبد ِ
خلال دعا  :وما خلقت ٱ ِ
ُ ُ
ذ ذَ ُ
أُري ُد م ِۡن ُهم مِن ر ۡزق َو َما ٓ أُر ُ
يد أَن ُي ۡط ِع ُ
ّلل ه َو ٱ ذلر ذزاق ذو
ون  ٥٧إِن ٱ
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱ ۡل ُق ذوة ِ ٱل ۡ َمت ِ ُ
[ الذاريات .]18-16
ي ٥٨
ََٓ ُ ُ ٓ ذ
ذَ ُۡ
ۡ
ُمل ِص َ
ُ
ُ
ي َ ُل ٱلِينَ
َ
وخلال سبحانه :وما أمِروا إِل َِلعبدوا ٱّلل
ِ
ذ َ َ َُُۡ ذ َ َ َ َ َ
ُ َۡ َ
َََُٓ َُ ُ
حنفاء ويقِيموا ٱلصل َٰوة ويؤتوا ٱلزك َٰوة وذَٰل ِك دِين ٱلقيِمةِ  [ ٥البينة
.]1
 0ب بيبان مسببو اسسبالر ورفعببة شبأنه ،وهيمنتببه علبى سببالر امللبل واألديببان،
من خالل درمجة معاين بتاب اهلل دعا .
احملرفة،
وذلك ألن بثهاً من أصحاب الديانات مفتونون بأديا م الباطلة و َّ
ول ببديهم نزع ببات وأوه ببار عريض ببة بص ببدخلها ودفوخله ببا عل ببى ملهه ببا ،ولك ببن حينم ببا
يطلعون على الدين اسسالمي احلق من خالل درمجة معاين آيات القرآن الكر،،
ف ببإ م والش ببك س ببوف يراجع ببون أنفس ببهم ،ويعق ببدون املقارن ببات ،ويستللص ببون
النتالل النافعة رم.
َ
َ
َ ذ ذ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ٓٗ َ ذ َ َ َ
نف ُع ٱنلذ َ
اس
خلال دعا  :فأما ٱلزبد فيذهب جفاء ه وأما ما ي
َۡ
َ ُ ُ
ف َي ۡمكث ِف ٱۡل ِ
ۡرض [الرعد .]20
 8ب دحب ببض آراء املش ب ببككي يف ال ب ببدين اسسب ببالمي احلني ب ب  ،وإب ب براز
أخط ببالهم ،وبش ب ب ع ب بوارهم وخترصب بباهتم الباطل ببة ال ببيت حيب بباولون خل ببدر اسمك ببان
إلصاخلها باسسالر واملسلمي.
ولكببن بببل ذلببك ينكش ب وينجلببي عنببدما دشببك أنبوار اسسببالر الصببافية،
ودستبي عقيدده السمحة.
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 2ب هتببك أملبراض املستشبرخلي امبيثببة ،وبيببان دعبواهم املزيَّفببة ،وأهببدافهم
املشبوهة اليت حياولون بشت السبل متريرهبا علبى اسسبالر ،ويتجلبى ذلبك واضبحاً
يف بتاباهتم وم لفاهتم العديد .
 20ب إيقبباف سببيل الرتمجببات ملببه الص بحيحة ،أو املغلوطببة ملعبباين آيببات
بتبباب اهلل الكببر ،،س بواء مببن خلبببل بعببض املسببلمي ،أو مببن ملببه املسببلمي ،ومببا
أحدثته من بلبلة ودشويش يف أذهان الناس وعقورم.
 22ب القيار بالواجن جتاه بتاب اهلل دعا  ،وخدمته ،وصيانته من ادعاء
ذ َۡ
املدعي ،وانتحال املبطلي ،وحفوه من بل ما يسوءه  ،خلال دعا  :إِنا َن ُن
َ ۡ
ۡ َ ذ َُ َ َ ُ َ
لۥ لحَٰفِظون  [ ٩احلجر .]2
ن ذزنلَا ٱَّلِكر ِإَونا
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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
َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ
استثناء أل ا الدعو امامتة ميك الدعوات ،خلال دعا  :وما أرسلنك
َ ٗ َ َ ٗ َ َ َٰ ذ َ ۡ َ
ذ َ ذ
َ ََُۡ َ
ٓاف ٗة ل ذ
َ
ذ
كن أكث ٱنل ِ
ِلن ِ
اس ل يعلمون
إِل ك
اس بشِ ريا ونذِيرا ول ِ

 [ ٢٨سبأ.]18
َ
ُ ذ َ ُ َ
يأ ُّي َها ٱنلذ ُ
وخلال سبحانه :قُ ۡل َ َٰٓ
اس إ ِ ِن َر ُسول ٱّللِ إ ِ َۡلك ۡم َجِي ًعا
َ َۡ
ذ
َُ ُ ۡ
ُ
َ
َ
ذ
ۡرض َلٓ إ َل َٰ َه إ ذل ُه َو يُ ۡحۦ َو ُي ِميتهُ
َٰ
َٰ
ت وٱۡل ِ
ٱَّلِي لۥ ملك ٱلسمو ِ
ِ ِ
ِ
ُ
ََ
فام ُِنوا بٱ ذّللِ َو َر ُ
ولِ ٱنلذب ٱ ۡۡل ِم ٱ ذَّلِي يُ ۡؤم ُِن بٱ ذّللِ َو ََك َِمَٰتِهِۦ َوٱتذب ُعوهُ
ِ
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َ ذ ُ َ َ َ
ل َعلك ۡم ت ۡهت ُدون  [١٥٨األعراف .]218

يقول احلافظ ابن بثه ب رمحه اهلل ب يف دفسهه لآلية الكركة:
َ
ُ ۡ
اال يببا حممببدَٰٓ َ  ،
يأ ُّي َهااا
"يقببول دعببا لنبيببه ورسبوله حممببد  ق
ُ ذ
ٱنلذ ُ
اس وهذا خطاب ل محر واألسبود والعبريب والعجمبي إ ِ ِن َر ُساول ٱّللِ
َۡ ُ
اام ََج ً
ك ۡ
ِيعاااأي مجببيعكم ،وهببذا مببن شببرفه وعومتببه  ، أنببه خببا
إَِل
النبيي ،وأنه مبعوث إ الناس بافة" (.)2

وخلببد خلببار  بتبليب رسببالة ربببه دبببارك ودعببا إ النبباس بافببة ،وجاهببد يف

( )2دفسه ابن بثه .114/1
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ذلك أ،كا جهاد.
يقببول الببدبتور أمحببد مللببو " :باشببر  عمليبات دنفيببذ عاملي،ببة الببدعو بعببد
احلديبي ببة ،حي ببد أرس ببل إ امللببوك واألم براء يف ب ببل أرض يببدعوهم إ اسس ببالر
وحيملهم إمث أدباعهم إن يبلغوهم" (.)2
،
وهذا من متار جهاده  يف دعو الناس إ اهلل دبارك ودعا  ،ومن
بمال أمانته يف حتمل أعباء أمانة الدعو  ،ومن لط رمحته بالناس الذين أرسل
َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ ذ َ ۡ َ ٗ ۡ َ َٰ َ
َ
مي  [١٠٧األنبياء
إليهم بما خلال دعا  :وما أرسلنَٰك إِل رۡحة ل ِلعل ِ

.]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
إ ا دشمل ا ن مك اسنس بادفان العلماء" (.)1
بما أنه مما ي بد عمور امطباب البدعوي ميبك النباس أن يف القبرآن مبن
"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
دين اسسالر" (.)3
وال رين أن بتاب اهلل دعا خلد نزل بلسان عريب مبي ،بما خلال دعا :
ُ َۡ
ََ
َ َ
ذُ ََ ُ
يل َرب ٱ ۡل َعَٰلَم َ
ُ
َعَٰ
ي  ١٩٢ن َزل بِهِ ٱ ُّلروح ٱۡلمِي ١٩٣
زن
ِ
ِ
ِإَونهۥ ِل ِ

( )2الدعو اسسالمية ،د .أمحد مللو
( )1املرجك السابق

 111بتصرف.

.124

( )3ا واب الصحيح ملن بدَّل دين املسيح ،لإلمار ابن ديمية .221/2
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َۡ َ َ ُ َ
ون م َِن ٱل ۡ ُمنذِر َ
ين  ١٩٤بِل َِسان َع َر ِب ُّمبِي
قلبِك ِلِ ك
ِ

 [١٩٥الشعراء  221ب

.]221

بمببا أنببه مببن املعلببور أن هنالببك أخلوام باً عديببد  ،وشببعوباً بثببه دتوجببه رببم
الدعو اسسبالمية ،ولكبنهم ال يعرفبون اللغبة العربيبة ،وال يسبتطيعون خلبراء بتباب
اهلل دعببا ومعرفببة مببا فيببه مببن امببه وارببدف والرشببد ،فادضببح مببن هنببا احلاجببة
املاسة إ درمجة دفسه معاين القرآن الكر ،ودقريبها للناس ،ودوصيلها رم .
َّ
يقبول شبيخ اسسبالر اببن ديميبة ب رمحبه اهلل ب" :وخلبد أخبرب اهلل ب دعبا ب يف
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
ف به مراده ،بأن يعرفوا ذلبك
الرسول إليهم ،وذلك حيصل بأن يرسل بلسان يبُ ْعَر ُ
اللسببان أو يعرفبوا معببىن الكتبباب برتمجببة مببن يببرتجم معنبباه ،وهببذا مقببدور للعببباد "

(.)2

ويقبول شبيخ اسسبالر اببن ديميبة ب رمحبه اهلل دعبا ب يف موضبك آخبر" :و َّأمبا
مجل ما أمر به الرسول  من الصال والزبا والصور واحلل وصبدن احلبديد،
وأداء األمانة ،وصلة الرحم ،وما حرمبه اهلل مبن الشبرك والفبواحش و الولبم وملبه
ذلك ،فهذا مما ككن أن يعرفه بل أحد بتعري من يعرفبه، ،إمبا باللسبان العبريب،
يتوخل دعري ذلك على لسان العرب"(. )1
وإما بلسان آخر ،ال َّ
،
واملتأمبل يف العصبر احلاضبر ب خاصبة ب هبد األمهيبة القصبوف لرتمجبة دفسبه
معبباين بتبباب اهلل دعببا ونشببرها بببي النبباس ،وديسببهها رببم بالوسببالل املتعببدد ،

( )2ا واب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،لإلمار ابن ديمية .282/2
( )1املصدر السابق .221/2

37

وعل ببى خمتل ب ب اللغ ببات وبأيس ببر األمل ببان ح ببت يعل ببم مل ببه املس ببلم ال ببدين احل ببق،
والعقيببد الصببحيحة ،ومعببىن التوحيببد امببالص ،وفضببل الش بريعة اسسببالمية علببى
ملهها من الشرالك.
واحلقيقببة أن فالببد درمجببة معبباين القببرآن الكببر ،ال دقتصببر علببى دعببو ملببه
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
حيببد يشببكل املسببلمون أبثببر مببن ربببك سببكان العببا  ،وال دتجبباوز نسبببة العببرب
ب ببي املس ببلمي يفس ببة عش ببر يف املال ببة ،ف ببإذا أمهلن ببا درمج ببة مع بباين الق ببرآن الك ببر،
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 األعداءُ املسلمي بصبفة خاصبة،
باس املتجهببة رببم الببدعو بصببفة عامببة يف أحنبباء متفرخلببة مببن العببا ب وذلببك
والنب َ
هلهبم ببدينهم وبعبدهم عبن رهببم ب فلباطبوهم بلغباهتم البيت يعرفو با ،وببادبوهم
عبرب مجيببك الوسببالل اسعالميبة والثقافيببة ،فأضببلوهم عبن الصبراط املسببتقيم ،فتجببد
بعض املسلمي ليس رم من االنتماء إ اسسالر إال عرد االسم ،أو عرد بتابة
الديانة على بطاخلته الشلصية ،وما سوف ذلك فجهل وضياع" (.)2
وي ب ببد عب ببداهلل ب ببن عب بباس الن ببدوي ه ببذا األم ببر ،وي ببرف ض ببرور االس ببتعانة
( )2انور :دور الرتمجة الدينية يف الدعو إ اهلل ،لعبده بوركا

22-28بتصرف.
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بالرتمج ببات ملع بباين الق ببرآن الك ببر" ،وذل ببك ل ببيعلم املس ببلم ال ببذي ككن ،ببه جهل ببه
بالعربيببة مببن فهببم معببىن القببرآن الكببر ،فهم باً مباش براً ملببا يف الكتبباب الكببر ،مببن
األوامببر والن بواهي ،واحل ببالل واحل برار ،ومع ببىن التوحي ببد ،واسش براك ب بباهلل ،وخلص ببص
األمم اليت بفرت بأنعم اهلل فأذاخلها اهلل وبال أمرها ،وما بتبه اهلل للمحسني مبن
الث بواب ونعببيم ا نببة ،ومببا أنببذر بببه اجملببرمي والكفببار مببن العببذاب ونببار ا حببيم،
وبيب ب ع ببارض الق ببرآن الك ببر ،الكف ببار واملش ببربي واليه ببود والنص ببارف املعارض ببة
احلكيمة .فلو أمللقنا دون هذا املسلم باب االستفاد من القرآن الكبر ،بوسباطة
الرتمجات ملعانيه لرتبناه يف جهل وظالر" (. )2
واحلقيق ببة أن مم ببا ي ببربز أمهي ببة درمج ببة مع بباين الق ببرآن الك ببر ،أيض باً يف العص ببر
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
األخصون ،فرتمجة معاين القرآن الكر ،واحلالة هذه أصبح يف هذا العصر أمراً
،
ال منا منه ،خلياماً بالعهد الذي يف أعناخلنا لبه ،وإال اسبتحققنا مبا يوعبد اهلل ببه
املقصرين يف دبليغه" (. )1
وهمبل لنبا الشبيخ عببدالعزيز ببن بباز ب رمحبه اهلل دعبا ب أمهيبة درمجبة معباين
القرآن الكبر ،يف دعبو النباس إ اسسبالر ،وضبرور ذلبك لنجباح مهمبة الداعيبة
بقوله" :فإن احلاجة للرتمجة ضرورية ،وال يتم للداعي دعو إال بذلك" (. )3
ونتيجة لرتمجة معاين القرآن الكر ،فقد أسلم أنباس بثبه مبد اهلل دعبا ،
( )2درمجات معاين القرآن الكر ،ودطور فهمه عند الغرب ،لعبداهلل الندوي

.11

( )1األدلة العلمية على جواز درمجة معاين القرآن إ اللغات األجنبية ،حملمد فريد وجدي
( )3فتاوف للمسافرين واملغرتبي ،للشيخ عبدالعزيز بن باز

.80
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.6

واهتدف إ احلق والصواب من بان فريسة للهوف والتعصن ،وانقشبع ببذلك
ظلمات ا هل والشرك وامرافة.
يقول (وليم بهشل بيكارد):
"ابتع ب نس ببلة م ببن درمج ببة سببافاري ( )Savaryالفرنسببية ملعبباين الق ببرآن
الكببر ،،وهببي أمللببى مببا أملببك ،فلقيب مببن مطالعتهببا أعوببم متعببة وابتهجب هبببا
علي بنوره املبارك"(. )2
بثهاً حت ملدوت وبأن شعاع احلقيقة امالد خلد أشرن َّ
ودقول(ديبورابودر):
"عنببدما أبمل ب القببرآن الكببر ،ملمببرين شببعور بببأن هببذا هببو احلببق الببذي
يش ببتمل عل ببى اسجاب ببات الش ببافية ح ببول مس ببالل امل ببق وملهه ببا .وأن ببه يق ببدر لن ببا
األح ببداث بطريق ببة منطقي ببة ل ببدها متناخلض ببة م ببك بعض ببها يف مل ببهه م ببن الكت ببن
الدينيببةَّ ،أمببا القببرآن فيتحببدث عنهببا يف نسببق رالببك ،وأسببلوب خلبباطك ال يببدع عبباالً
للشك بأن هذه هي احلقيقة ،وأن هذا الكالر هو من عند اهلل ال حمالة" (. )1
ويق ببول (ع ببامر عل ببي داود) ال ببذي ب ببان برمهيب باً ،مث نصب برانياً ،مث مس ببلماً
حنيفباً " :دناولب نسبلة مببن درمجبة معبباين القبرآن الكببر ،باللغبة اسلليزيببة ألنب
عرفب أن هببذا هببو الكتبباب املق ب ،دس عنببد املسببلمي ،فشببرع يف خلراءدببه ،ودببدبر
معانيه ،لقد استقطن ُج َّل اهتمبامي ،وببم بانب دهشبيت عويمبة حبي وجبدت
اسجاببة املقنعبة عبن سب او احملبه( :اربدف مبن املبق) يف الصبفحات األو مبن
القببرآن الكببر ..،لقببد خل برأت اآليببات [ ]32-30مببن سببور البقببر  ..وهببي آيببات
دوضببح احلقيقببة يببالء لكببل دارس منصب  ،إن هببذه اآليببات ختربنببا بكببل وضببوح
( )2خلالوا عن اسسالر د .عماد الدين خليل
( )1املرجك السابق

.10

.11
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وجالء وبطريقة مقنعة عن خلصة املق" (. )2

ويقبول بانب سبتيفنز ب املغب الربيطباين ب البذي أسبلم بعبد ذلبك ،ودسبمى
باسم يوس إسالر:
"يف دل ببك الف ببرت م ببن حي ببايت ب ببدا و وب ببأن فعل ب ب ببل ش ببيء ،وحقق ب
لنفسي النجاح والشهر واملال والنسباء وببل شبيء ،ولكبن بنب مثبل القبرد أخلفبز
مببن شببجر إ أخببرف( ،)1و أبببن خلانع باً أبببداً ،ولكببن بان ب خل براء القببرآن تثابببة
دوبيد لكل شيء بداخلي بن أراه حقاً ،وبان الوضبك مثبل مواجهبة شلصبييت
(.)3
احلقيقية"
ويضببي يوسب إسببالر خلببالالً" :ويف عببار 2201ر حببدث املعجببز  ،بعببد
أن خلدر و شقيقي الكبه نسلة من القرآن الكبر ،هديبة ،وبقيب هبذه النسبلة
مع ببي ح ببت زرت الق ببدس يف فلس ببطي ،وم ببن دل ببك الزي ببار ب ببدأت أه ببتم ب ببذلك
الكتاب الذي أهدانيه أخي ،والذي ال أعرف ما بداخله ،وماذا يتحبدث عنبه..
".
إ أن يق ببول" :الق ببرآن ه ببو ال ببذي دع بباين لإلس ببالر فأجبب ب دعود ببه ،أم ببا
الكنيسة البيت حطمتب  ،وجلبب و التعاسبة والعنباء ،فهبي البيت أرسبلت إ هبذا
القرآن عندما عجزت عن اسجابة عن دساؤالت النفس والروح".
وخيببتم يوس ب إسببالر بالمببه خلببالالً" :لقببد أجبباب القببرآن عببن دسبباؤاليت،
وبذلك شعرت بالسعاد  ،سعاد العثور على احلقيقة ..وبعد خلراء القرآن الكر،
( )2املرجك السابق

.12

( )1وهذا مصدان لقوله دعا

:

 إِ ۡن هُمۡ إِ اَّل كٱ ۡۡل ۡن َٰع ِم ب ۡل هُمۡ

( )3خلالوا عن اسسالر ،د.عماد الدين خليل
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أضلُّ سبِ ايًل [ 

الفرخلان .]44

بله خبالل عبار بامبل ،ببدأت أطببق األفكبار البيت خلبرأت فيبه ،فشبعرت يف ذلبك
الوخل ب أن ب املسببلم الوحيببد يف العببا  ،مث فكببرت بي ب أبببون مسببلماً حقيقي باً؟
فاجته ب إ مسببجد لنببدن ،وأشببهرت إسببالمي ،وخلل ب  " :أشببهد أن ال إلببه إال
اهلل وأن حممداً عبده ورسوله" حي ذاك أيقن أن اسسبالر البذي اعتنقتبه رسبالة
ثقيلة ،وليس عمالً ينتهي بالنطق بالشهاددي"(. )2
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
بثببه مببن عق ببالء الغ ببرب ومنص ببفيه أن اسس ببالر ه ببو ال ببدين املنتوببر ،وأن الن بباس
هنالببك ابتببدؤوا يف التعببرف علببى الببدين اسسببالمي احلنيب واعتناخلببه وخباصببة بعببد
خلراء درمجات معاين القرآن الكر.،
يقبول الفيلسبوف برناردشبو م بببداً ذلبك" :سبيجيء يببور يعتنبق فيبه الغببرب
اسسببالر ،فإنببه مض ب خلببرون باملببة بببان للغببرب فيهببا بتببن وجرالببد مملببوء مببن
االف برتاءات علببى ديببن اسسببالر ونبيببه َّ ، أمببا اليببور فقببد درمج ب معبباين القببرآن
وبعببض بتببن اسسببالر إ لغببات بببالد أوروبببا وال سبيَّما باسلليزيببة ،ففهببم رجببال
الغب ببرب أن اسسب ببالر احلقيقب ببي لب ببيس الب ببذي بب ببانوا يقرؤونب ببه يف ا رالب ببد والكتب ببن
السابقة"(. )1

( )2دور الرتمجة الدينية يف الدعو إ اهلل ،لعبده بوركا
( )1املرجك السابق

.01-03

.03
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المبحث التاسع :وسائل نقل ترجمة معاني القرآن
الكريم ونشرها بين الناس
دتنببوع وسببالل نقببل درمجببات معبباين القببرآن الكببر ،إ النبباس ،سبواء 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
م ببن ث ببور يف املعلوم ببات ،ودقب ببدر ب بباهر يف االدص بباالت ،ودط ببور ببب ببه يف آالت
التقنية ،ودوسك يف ميادين اسعالر امللتلفة.
ويمكن إجمال هذه الوسائل فيما يلي(:)2

أوالً :الوسالل املقروء :
واملقص ببود ب ببذلك :بتاب ببة درمج ببات مع بباين الق ببرآن الك ببر ،عل ببى ورن،وه ببذه
الوسيلة ككن أن نتصورها يف األشكال التالية:
أ ب دفسه بامبل ملعباين القبرآن الكبر ،مبك درمجتهبا بلغبات متعبدد  ،ويراعبى
االختص ببار واالخلتص ببار عل ببى املع بباين ارام ببة ،دون ال ببدخول يف املس ببالل والقض ببايا
األخرف.
ب ب جتزلببة هببذا التفسببه املببرتجم ملعبباين القببرآن الكببر ،إ أج بزاء عديببد
( )30جزءاً.
ج ب إفبراد بعببض املوضببوعات ارامببة الببيت دناولتهببا آيببات الكتبباب احلكببيم
(بموضببوعات العقيببد مببثالً ،أو أخببالن اجملتمببك املسببلم ،أو العالخلببة مببك أهببل
( )2رصد ومتابعة خاصة بالباحد.

43

الديانات األخرف) بالرتمجة ملعانيها وطبعها يف بتيبات خاصة هبا.
ثانياً :الوسالل املسموعة:
واملقصود بذلك نقل درمجات معباين القبرآن الكبر ،عبن طريبق اسذاعبة ،أو
ما يقور مقامها مثل أشرطة التسجيل.
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،
أو بيعها بثمن خمفض ،مك ديسه انتقارا وخلرهبا ممن ينتفعون هبا.
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).
ج ب احلاسن اآلو (عن طريق األخلرا املدعة).
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المبحث العاشر :بيان ألبرز الجهود العملية التطبيقية
للمملكة العربية السعودية في مجال ترجمات معاني
القرآن الكريم
دق ببور اململك ببة العربي ببة الس ببعودية ممثل ببة يف اريئ ببات والقطاع ببات احلكومي ببة
امللتلفبة ببدور رالببد يف درمجبة معبباين بتباب اهلل الكبر ،إ لغببات العبا امللتلفببة،
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:
أوالً :الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء.

وبان ب خلببدكاً دعببرف (بالرلاسببة العامببة سدارات البحببوث العلميببة واسفتبباء
والدعو واسرشاد).
وه ببذه اسدار دع ببد م ببن أخل ببدر وأب ببرب اريئ ببات اسس ببالمية باململك ببة العربي ببة
السبعودية ،وببان يرأسبها مساحببة الشبيخ :عببدالعزيز بببن بباز ب يرمحببه اهلل ب ويتببو
رلاسبتها حاليباً مساحبة الشبيخ عببدالعزيز ببن عببداهلل آل الشبيخ ب حيفوبه اهلل ب ويف
هببذه اسدار خلسببم خ ببا بالرتمج ببة وهو(:وبال ببة الطباع ببة والرتمج ببة) وب ببان يع ببرف
سبابقاً باسبم (إدار الطببك والرتمجبة) ،ودتبو هبذه الوبالبة ب إضبافة لرتمجبة الكتبن
اسسالمية العديد ب القيار برتمجة معاين القرآن الكر ،إ خمتل لغات املسلمي
درمجبة علميبة دخليقبة وصببحيحة ،ودتعباون يف طبعهبا مبك عمببك امللبك فهبد لطباعببة
45

باملدينة املنور (.)2

املصح الشري
ودوضبح الرلاسببة العامبة سدار البحببوث العلميبة واسفتبباء اهتمامهبا بطباعببة
درمجبات معبباين القببرآن الكببر ،إ لغببات خمتلفبة بقورببا" :ملببا بانب الرتمجببة وسببيلة
مببن وسببالل نقببل بعببض املعبباين ،وديسببه فهببم القببرآن ،ودببدبره ملببن ال يعببرف اللغببة
العربيببة ،وجببن القيببار هبببا نصببحاً للعببباد ،وإبالمل باً لكتبباب اهلل إ مببن ال يعببرف
لغته"(. )1
ثانياً :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

أنشأت اململكبة العربيبة السبعودية هبذا اجملمبك الفريبد مبن نوعبه بعبد ظهبور
املاسببة إليببه للقيببار خبدمببة بتبباب اهلل دعببا  ،وخدمببة املسببلمي يف أحنبباء
احلاجببة َّ
العا بافة.
"ففي السادس عشر من شهر احملرر عبار 2403ه ب دفضبل خبادر احلبرمي
الشريفي امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بوضك حجر األسباس ربذا املشبروع
العمالن  ،وخلال عند وضك حجر األساس:
(بس ببم اهلل ال ببرمحن ال ببرحيم ،وعل ببى برب ببة اهلل العل ببي الق ببدير ،إنن ببا نرج ببو أن
يكببون هببذا املشببروع خبهاً وبربببة مدمببة القببرآن الكببر ،أوالً ،واسسببالر واملسببلمي
ثانياً ،راجياً من اهلل العلي القدير العون والتوفيق يف أمورنبا الدينيبة والدنيويبة ،وأن
يوفق هذا املشروع الكبه مدمة ما أنشئ مبن أجلبه ،وهبو القبرآن الكبر ،،لينتفبك

( )2انور :دور الرتمجة الدينية يف الدعو  ،لعبده بوركا
( )1املرجك السابق
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(.)2

به املسلمون ،وليتدبَّروا معانيه)"
ويف السببادس مببن شببهر صببفر عببار 2401ه ب املوافببق 30أبتببوبر 2284ر
أزاح خببادر احلببرمي الشبريفي امللببك فهببد بببن عبببدالعزيز آل سببعود السببتار إيببذاناً
اجملمبك ،بعبد أن ابتمبل بنباؤه وجتهيزادبه الفنيبة والبشبرية ،وسبطر
بالبدء يف دشغيل َّ
يف سجل اجملمك الكلمات التالية:
"لقد بن خلبل سنتي يف هذا املكان لوضك حجبر األسباس ربذا املشبروع
العوببيم ،ويف هببذه املدينببة الببيت بانب أعوببم مدينببة فببرح أهلهببا بقببدور رسببول اهلل
 ، وبانوا خه عون له يف شدالد األمور ،وانطلق منها البدعو  ،دعبو امبه
والرببببة للعببا أمجببك ،ويف هببذا اليببور أجببد أن مببا بببان حلمباً يتحقببق علببى أفضببل
مسبتوف ،ولبذلك هبن علبى ببل مبواطن يف اململكبة العربيبة السبعودية أن يشببكر
اهلل عل ببى ه ببذه النعم ببة الك ببربف ،وأرج ببو أن ي ببوفق اهلل أن أخل ببور خبدم ببة ديب ب مث
وط  ،ومجيك املسلمي ،وأرجو من اهلل التوفيق" (. )1
ومن أهداف اجملمك الرليسة اليت أنشئ من أجلها ما يلي:
 2ب طباعة املصح الشري بالروايات املشهور يف العا اسسالمي.
 1ب درمجة معاين القبرآن الكبر ،ودفسبهه إ أهبم اللغبات وأوسبعها انتشباراً
وطباعتها.
القراء.
 3ب دسجيل دالو القرآن الكر ،بأصوات مشاهه َّ
 4ب إج براء البحببوث والدراسببات املتعلقببة بببالقرآن الكببر ،والسببنة والسببه
( )2دطببور بتابببة املصببح الشبري وطباعتببه وعنايببة اململكببة العربيببة السببعودية بطبعببه ونشببره ودرمجببة معانيببه ،أ.د .حممببد سببا بببن شببديد
العويف

.01

( )1املرجك السابق

.03-01
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النبوية املطهر .
 1ب نشر إصدارات اجملمك على الشبكات العاملية.
(.)2
 6ب دلبية حاجة املسلمي يف الداخل وامارج من إصداراده امللتلفة
وحتقيقب باً ر ببدف درمج ببة مع بباين الق ببرآن الك ببر ،ودفس ببهه إ أه ببم اللغ ببات
وأوسببعها انتشبباراً وطباعتهببا (يقببور اجملمببك برتمجببة معبباين القببرآن الكببر ،إ العديببد
من اللغات العاملية ،وخلد ساهم مسبامهة بببه يف ديسبه فهبم القبرآن الكبر ،علبى
ماليي املسلمي الذين ال يتكلمون اللغة العربية ،وللمزيبد مبن العنايبة بالرتمجبات
فقد أنشئ يف اجملمبك يف عبار 2426ه ب2226/ر مرببز متلصبص للرتمجبات مبن
أهدافه:
 -2القيار بأعمال درمجات معاين القرآن الكر ،ودفسهه إ لغات العا .
 -1دراس ببة املش ببكالت املردبط ببة برتمج ببات مع بباين الق ببرآن الك ببر ،،ودق ببد،
احللول املناسبة را.
 -3إجراء البحوث والدراسات يف عال الرتمجات.
 -4دسببجيل درمج ببة معبباين القببرآن الكببر ،يف أشببرطة صببودية واس ببطوانات
الليزر.
 -1درمجة ما حيتاج إليه املسلمون من العلور املتعلقة بالقرآن الكر.،
 -6القيار باملشروعات البحثية اليت ختدر أعمال الرتمجات مثل:
أ -إصببدار دليببل ببليببوجرايف للرتمجببات الببيت مت ب يف العببا ملعبباين القببرآن
الكر ،،واالستفاد من ا هود السابقة يف هذا اجملال.
()2املرجك السابق
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ب -إعداد املعاجم اماصة بالقرآن الكر ،،واليت دساعد يف درمجبة معانيبه
مث ببل :معج ببم األلف ببام القرآني ببة ،ومعج ببم املص ببطلحات اسس ببالمية ..د ببرتجم إ
اللغات ،لغرض املساعد يف أعمال الرتمجات.
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.
و دأسب ببيس مكتب ب ببة متلصص ب ببة يف الرتمجب ببات مللتل ب ب اللغب ببات ،زودت
باملصببادر األصببلية واألعمببال املرجعيببة واملعبباجم اللغويببة يف بثببه مببن لغببات العببا
ورجاده.
بم ببا بُببنيَ ْ في ببه خلاع ببد معلوم ببات مناس بببة بواس ببطة احلاس ببن اآلو ،ع ببن
الرتمجات ،وأشهر املرتمجي ،ولغات العا ورجاده ،وأعداد سكانه.
وله علس علمي ،ويضم عدداً من امللتصبي يف علبور الشبريعة ،واللغبات
األجنبي ب ببة ،يق ب ببور ب ب ببالتلطيط ووض ب ببك ال ب ب بربامل واملش ب ببروعات العلمي ب ببة ،ويتلق ب ببى
االخلرتاحات يف عال الرتمجات لدراستها ودقد ،دوصياده بشأ ا.
أمببا الرتمجببات الببيت خلببار هبببا اجملمببك حببت عببار 2410ه ،فتصببل إ ثالثببي
درمجة)(.)2
وفيم ببا يل ببي ع ببرض للرتمجب بات ال ببيت نش ببرها اجملم ببك باللغ ببات الثالث ببي م ببك
املالحوببات الضببرورية أمببار بببل درمجببة دشببرح مكببان انتشببار لغببة الرتمجببة ،وعببدد
الناطقي ببها ،وأنواع إصدارات اجملمك من دلك الرتمجة.
( )2املرجك السابق
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()2درمجة معاين القرآن الكر ،باللغة األردية اليت يتحدثها أبثر من  300مليون
نسمة يف شبه القار ارندية وعدد من دول العا حيد هاجر أبناؤها  ،والرتمجة
باللغة األردية درمجة باملة للقرآن الكر ،خلار هببا حممبد ا ونبابرهي ومعهبا دفسبه
خمتصر لفضيلة الشبيخ صبالح البدين يوسب والبنص القبرآين .وخلبد طبعهبا اجملمبك
ببباحلجم العببادي وحجببم ا يببن ودرمجببة سببور الفاحتببة وجببزء عببم ،صببدرت عببار
2420هب.
()1درمجة معاين القرآن الكر ،باللغة األرومية ويتحدث ببها حواو  30مليونا يف
منطقة احلبشة وألنببها لغبة ملبه مكتوببة والنتشبار األميبة ببي أبنالببها فقبد أصبدر
اجملمك الرتمجة علبى أشبرطة مسبموعة برتمجبة الشبيخ حممبد رشباد اربرري الطرطبري
ودفسهه.
()3درمجببة معباين القببرآن الكببر ،باللغببة اسسبببانية الببيت يتحببدث بببها حبواو 300
مليببون نسببمة يف إسبببانيا واألم بريكتي .وخلببد أصببدر اجملمببك درمجببة باملببة ،ودرمجببة
معاين سور الفاحتة وجزء عم .خلبار بالرتمجبة والتفسبه امللتصبر الشبيخ عببد الغب
ميالرا نابيو وصدرت عن اجملمك عار 2420ه.
()4درمجببة معبباين القببرآن الكببر ،باأللبانيببة الببيت يتحببدث ب ببها ح بواو سبببعة عشببر
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
 18إبريل 2280ر.
()1درمجة معاين القرآن الكر ،باللغة اسندونيسبية ،وهبي لغبة أببرب دولبة إسبالمية
ويتحببدث هبببا ح بواو  110مليببون نسببمة يف إندونيسببيا وخارجهببا .وخلببد أصببدر
اجملمك الرتمجة هبذه اللغة باملة وبذلك درمجة معباين سبور الفاحتبة وجبزء عبم عبار
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2428هب والرتمجبة البيت طبعهبا اجملمبك يبذبر اسبم املبرتجم ولكنهبا معتمبد مبن
وزار الش ون الدينية اسندونيسية.
()6درمجة معاين القرآن الكر ،باللغة اسلليزية ،وهي أهم اللغبات احليبة ،ودنتشبر
يف بريطانيببا ،والواليببات املتحببد  ،وأسبرتاليا ،وبنببدا ،وعببدد مببن الببدول ،باسضببافة
إ بون ببها لغ ببة التج ببار  ،ويتح ببدث بب ببها خلط بباع األعم ببال يف ب ببل مك ببان دقريبب باً،
ويتحببدث ب ببها أبثببر مببن  110مليببون نسببمة .وخلببد طبببك اجملمببك الرتمجببة باملببة
ببباحلجم العببادي وا يببن مببك الببنص القببرآين وبدونببه ،وبببذلك درمجببة معبباين سببور
الفاحتبة وجببزء عبم .وبببان ذلبك عببار 2420ه ب وخلبد خلببار بالرتمجبة الببدبتوران حممببد
دقي الدين ارالو ،وحممد حمسن خان.
()0درمجببة معبباين القببرآن بلغببة األنكببو ( البمبببارا) وهببي لغببة يتحببدث ب ببها ح بواو
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
املنصرون لرتويل بتبهم ومنشورادبهم هبذا احلرف لتنصه املسبلمي .وهبذه الرتمجبة
من إعداد الشيخ فوده سليمان بانيت ،وصدرت عن اجملمك عار 2422هب.
()8درمج ببة مع بباين الق ببرآن الك ببر ،باللغ ببة األويغوري ببة وه ببي لغ ببة دربس ببتان الشب برخلية
املعروفة باسم سنكيانل يف الصي ،وهي منطقة إسالمية دعاين بثهاً من العس
الصي امللحد الذي يسعى إ طمس هوية املسلمي هنباك .وخلبد صبدرت هبذه
الرتمجة عار 2401هب .خلار بالرتمجة الشيخ حممد بن صاحل ،وراجعها الشيخ عببد
اجمليببد صببادن األبببادي ،والببدبتور عبببد الببرحيم الكاشببغري حت ب إش براف رابطببة
العا اسسالمي.
()2درمجة معاين القرآن الكر ،باللغة الرباهولية وهي لغة بلوشستان يف بابستان،
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ويتكلمها حواو مليوني مبن النباس .وصبدرت طبعبة اجملمبك عبار 2421هبب .خلبار
بالرتمجة الشيخ عبد الكر ،مراد األثري ،وأخلرهتا رابطة العا اسسالمي.
()20درمجة معاين القرآن الكر ،بلغة البشتو ،وهي لغة معوبم سبكان أفغانسبتان
وبعض سبكان بابسبتان واملنباطق اجملباور ألفغانسبتان يف الشبمال .وهبذه الرتمجبة
أعدها باللغة األردية فضيلة الشبيخ حممبود احلسبن ،وأعب ،د التفسبه فضبيلة الشبيخ
شبببه أمحببد عثمبباين ،ودببرجم التفسببه ودرمجتببه األرديببة إ لغببة البشببتو مجاعببة مببن
علماء بابستان ،وراجعهبا مبن خلبَبل رابطبة العبا اسسبالمي سبيد عبيبد اهلل شباه.
وخلد أخلرت الرتمجة واملراجعة رابطة العا اسسالمي .وصدرت الرتمجة والتفسه يف
جزأين ببهين ،و دذبر طبعة اجملمك سنة الطباعة.
()22درمجة معاين القرآن الكر ،باللغة البنغالية ،وهي لغة البنغال ،ويتحدث ببها
أبثر من  121مليون نسمة .وخلد خلار بالرتمجة والتفسه من اللغة األردية فضيلة
الشيخ حميي الدين خان معتمداً على دفسه الشبيخ حممبد شبفيك مفبيت بابسبتان
األسبق .وخلد صدرت طبعة اجملمك عار 2423هب.
()21درمجة معباين القبرآن الكبر ،إ اللغبة البورميبة ،وهبي لغبة املسبلمي يف بورمبا
األمب َّبرين مببن احلكببم
واملنبباطق املتايفببة لبورمببا مببن بببنغالديش .والبورمي،ببون يعببانون َ
الشيوعي البوذي يف بورما البذي يعب ،دهم مبواطني مبن الدرجبة الثالثبة ،ببل يسبعى
سخب براجهم م ببن املنطق ببة رمل ببم وج ببودهم فيه ببا من ببذ الق ببرن األول ارج ببري .وخل ببد
صدرت هذه الرتمجة عن اجملمك عار 2422هب وهذه الرتمجة خلار ببها عموعة مبن
العلماء ،وراجعها من خلبل اجملمك الشيلان عبد احلميد املواهري النبدوي ،وعببد
امالق عبد الوو .ودقك هذه الرتمجة والتفسه يف علدين ببهين.
()23درمج ببة معبباين الق ببرآن الكببر ،باللغ ببة البوس ببنوية ،وهببي اللغ ببة املعروف ببة باللغ ببة
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الصربوبروادية( )2ويتحدث ببها حواو  28مليوناً من سكان يوملسالفيا السابقة.
ومنطقبة البلقببان رببا ظبروف خاصببة ،والوجببود اسسببالمي مهبدد هنبباك رملببم خلدمببه
يف املنطقة .وأصدر اجملمك هبذه الرتمجبة عبار 2421هبب .وخلبد خلبار بالرتمجبة الشبيخ
نسببيم بوربببوت وراجعه ببا املشببايخ :يوس ب رامي ببتش ،وحمببرر أومببهددش ،وحممببد
مراهورفتش .وخلد أخلرت رابطة العا اسسالمي هذه الرتمجة.
()24درمجببة معبباين القببرآن الكببر ،باللغببة التامليببة ،وهببي لغببة واليببة التاملنببادو يف
جنببوب ارنببد ،ولغببة بعببض سببكان س بريلنكا ،ويتحببدث ب ببها ح بواو  11مليببون
نسببمة .صببدرت الرتمجببة عببار 2424ه بب .خلببار ب ببهذه الرتمجببة الشببيخ حممببد إخلبببال
مببدين ،وسبباعده الشببيخ عبببد احلميببد مبببارك ،وراجعهببا عببدد مببن مبعببوثي الرلاسببة
العامة سدارات البحوث العلمية واسفتاء ،واعتمددبها الرلاسة.
()21درمجببة معبباين القببرآن الكببر ،باللغببة التايلنديببة الببيت دنتشببر يف دايالنببد وبعببض
املناطق اجملاور مثبل :فيتنبار ،والصبي ،والوس ،ويتحبدث بببها حبواو  10مليبون
نسمة .وصدرت طبعبة اجملمبك مبن هبذه الرتمجبة عبار 2422هبب .وهبي مبن إعبداد
مجعية خرهي ا امعات واملعاهد العربية بتايلند ،وراجعها من خلبل اجملمك الدبتور
عبببد اهلل نومسببوك ،والشببيخ سببويت بببالي خببار دي .والرتمجببة ملحببق بببها حبوا
دفسهية.
()26درمجببة معبباين القببرآن الكببر ،باللغببة الرتبيببة ،وهببي اللغببة الببيت يتحببدث ب ببها
املسلمون يف دربيا وبعض مجهوريات آسيا الوسطى وبعض ا مهوريات املستقلة
اسببتقالالً ذاديباً يف روسببيا االحتاديببة مثببل :بشكهسببتان ،ودرتسببتان ،واملسببلمون يف
( )2يعتقببد بعببض الكتبباب أن اللغببة البوسببنية دعببرف باللغببة الصبربو برواديببة ،ولكببن الببذي أعرفببه عببن هببذه اللغببة ،ومببن خببالل زيبباريت لبببالد
البوسنة واررسك أن هذه اللغة دعرف باللغة البوسنية ،فحسن.
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بلغاريا ،ويتحدث ببها حواو  10مليبون نسبمة .وخلبد أصبدر اجملمبك هبذه الرتمجبة
عببار 2421ه بب .وخلببار ب ببها عموعببة مببن األسببادذ هببم :د .علببي أوزك ،د .خببه
الدين خلرامان ،د .علي دورملوت ،د .مصطفى شاملرهي ،د .إبراهيم بايف دو ز،
د.صدر الدين بومو  ،وخلد أخلرت هذه الرتمجة رابطة العا اسسالمي.
() 20درمج ببة مع بباين الق ببرآن الك ببر ،بلغ ببة التغ ببالول ،وه ببي اللغ ببة الرمسي ببة للفلب ببي،
ويتحدث ببها حبواو  10مليبون نسبمة ،والرتمجبة الصبادر عبن اجملمبك هبي درمجبة
سببور الفاحتببة وجببزء عببم فقببط .وخلببد صببدرت عببار 2410ه بب .خلببار هبببذه الرتمجببة
ا زلية الشيلان أببو امبه دراسبون ،وببديك الزمبان سباليا ،واألسبتاذ حممبد األمبي
رودرهيببز ،وراجعهببا مببن خلبَببل اجملمببك الشببيلان حممببد نببذير إبببل ،والشببيخ إب براهيم
عبد اهلل بن عبد اهلل.
()28درمجة معاين القرآن الكر ،بلغة الزولو ،وهي إحدف لغبات جنبوب إفريقيبا،
ويبل عدد املتكلمي بببها حبواو  6ماليبي نسبمة .والرتمجبة الصبادر عبن اجملمبك
مقتصببر علببى درمجببة آيببات خمتببار دتعلببق بتفنيببد عقالببد النصببارف لوجببود النشبباط
التنصهي بي متحدثي لغة الزولبو ،وصبدرت هبذه الرتمجبة ا زليبة عبار 2422ه ب
.وخلبار بالرتمجبة الشبيخ عمبر مبوليليكي ،وراجعهببا مبن خلبَبل اجملمبك الشبيلان مجيببل
بوبس ،وإمساعيل بمانا.
()22درمجة معاين القرآن الكر ،باللغة الصومالية ،وهي لغة يتحدث ببها سبكان
الص ببومال وع ببدد م ببن القبال ببل ال ببيت دس ببكن الق ببرن اسفريق ببي يف جيب ببويت وإثيوبي ببا
وبينيا.وصببدرت درمجببة اجملمببك عببار 2421ه بب .خلببار بالرتمجببة الشببيخ حممببود حممببد
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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باملراجعببة النهاليببة والتعليببق علببى بعببض اآليببات .وخلببد أخلببرت هببذه الرتمجببة رابطببة
العا اسسالمي.
()10درمجة معاين القرآن الكر ،باللغة الصينية ،وهي لغة سكان الصي ،وهبونل
بببونل ،ودببايوان ،ويتحببدث بببها حبواو مليببار وربببك املليببار نسببمة .وخلببد اشببتمل
إصببدارات اجملمببك علببى الرتمجببة الكاملببة ،ودرمجببة جببزء دبببارك ،ودرمجببة معبباين سببور
الفاحتة ،وجزء عم .صدرت الرتمجة عار 2400هب .خلار ببها الشيخ حممد مكبي،
وأخلردبها ا معية اسسالمية الصينية ،ورابطة العا اسسالمي.
()12درمجة معاين القرآن الكر ،باللغة الفارسية ،وهي لغبة إيبران ،وطاجكسبتان،
وهي إحدف اللغتبي السبالددي يف أفغانسبتان ،ويتحبدث بببها حبواو  10مليبون
نسببمة .وخلببد اشببتمل إصببدارات اجملمببك علببى احلجببم العببادي ،وحجببم ا يببن.
وصببدرت عببار 2420ه بب .خلببار هبببذه الرتمجببة الشبباه وو اهلل الببدهلوي ،وراجعهببا
الشيلان عبد الغفور عبد احلق البلوشي ،وحممد علي داري.
()11درمجببة معبباين القببرآن الكببر ،باللغببة الفرنسببية ،وهببي لغببة فرنسببا ،وبلجيكببا،
وسويسرا ،وعدد من الدول اسفريقية ،مثل :ماو ،والسبنغال ،وملههبا ،ويتحبدث
ب ببها ح بواو  110مليببون نسببمة ،ودببأيت بعببد اسلليزيببة مببن حيببد األمهيببة .وخلببد
أصدر اجملمك الرتمجة الكاملبة ،وببذلك درمجبة معباين سبور الفاحتبة وجبزء عبم عبار
2421هبب .وهببذه الرتمجببة مبنيببة علببى درمجببة الببدبتور حممببد محيببد اهلل .وخلببد جببرت
مراجعته ببا م ببن ع ببد ببان م ببن خلب ببل الرلاس ببة العام ببة للبح ببوث العلمي ببة واسفت بباء
والدعو واسرشاد خلبل أن يتو عمك امللك فهد طباعتها.
()13درمجببة معبباين القببرآن الكببر ،باللغببة القازاخليببة ،وهببي لغببة مسببلمي خلازاخلسببتان
إحدف ا مهوريات اسسالمية اليت استقل عن روسيا ،ويتحدث ببها حواو 6
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ماليي شلص ،وصدرت طبعة اجملمك عبار 2422هبب .خلبار هببذه الرتمجبة
الشببيخ خليفببة آلطبباي ،وراجعهببا األسببتاذ ح .دليببل خببان جببان آلطبباي،
ووافق عليها رابطة العا اسسالمي.
()14درمجببة معبباين القببرآن الكببر ،باللغببة الكشببمهية ،وهببي لغببة املسببلمي
يف جببامو وبشببمه الببذين يتجبباوز عببددهم اث ب عشببر مليون باً .وبشببمه
منطقة دعاين من االسبتعمار ارنبدي ،ويتعبرض املسبلمون فيهبا لكثبه مبن
العنب ب والول ببم .وخل ببد ص ببدرت طبع ببة اجملم ببك ع ببار 2428هب بب .خل ببار هب ببذه
الرتمجببة الشببيخ مببه واعببظ حممببد يوس ب شبباه ،وراجعهببا الشببيلان عبببد
اللطي شيخ عبد الرشيد ،وعبد اللطي ملالر الكشمهي.
()11درمجة معاين القبرآن الكبر ،باللغبة الكوريبة ،وهبي لغبة بوريبا ا نوبيبة
والشببمالية ،ويتحببدث هبببا بببذلك نبباس يف اليابببان والصببي ،ويبل ب عببدد
النبباطقي هبببا حنببو 60مليببون نسببمة .ومببك أن عببدد املسببلمي يف بوريببا ال
يتجاوز اممسي أل نسمة إال أن بوريا منطقة واعبد ودتعبرض هبود
دنصب بهية بب ببه  .وص ببدرت درمج ببة اجملم ببك ع ببار 2420هب بب .وخل ببار بالرتمج ببة
الدبتور حامد دشوي يون بيل.
()16درمجببة معبباين القببرآن الكببر ،باللغببة املقدونيببة ،وهببي لغببة مقببدونيا يف
منطقة البلقان ،ويتحدث ببها حبواو مليبوين شبلص يف ألبانيبا واليونبان،
وحيتبباج املسببلمون إ الببدعم يف نشببر الثقافببة اسسببالمية .وصببدرت طبعببة
اجملمببك عببار 2428ه ب .وخلببد خلببار بالرتمجببة الشببيخ حسببن جلببو ،وراجعهببا
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من خلبَل اجملمك نة متلصصة.
()10درمجببة معبباين الق ببرآن الكببر ،باللغببة املليباري ببة ،وهببي إحببدف لغ ببات
ارن ببد ،ودنتش ببر يف والي ببة ب ببهال يف جن ببوب ارن ببد ،ويتح ببدث هب ببذه اللغ ببة
حواو  11مليون نسبمة .وخلبد أصبدر اجملمبك درمجبة باملبة ،ودرمجبة معباين
سور الفاحتة ،وجزء عم ،وذلك عار 2428هب.
()18درمجببة معبباين القببرآن الكببر ،بلغببة اروسببا ،وهببي لغببة إفريقيببة ،حتببدث
بب ببها ح بواو  10مليونب باً م ببن س ببكان نيجهي ببا ،والنيج ببر ،وش ببرن إفريقي ببا.
صدرت درمجة اجملمك عار 2420هب .خلار بالرتمجة الشيخ أببو بكبر حممبود
ج ببومي ،وراجعه ببا األس ببادذ :أب ببو بك ببر عثم ببان (ص ببكتو) ،وأمح ببد بل ببو،
وحممب ببد إنواديكب ببو بب ببن آدر بب ببابوديكو ،بمب ببا راجعهب ببا مب ببن خلبب ببل اجملمب ببك
الشببيلان بشببه علببي عمببر ،وحممببد ثبباين عمببر ،والببدبتور أمحببد جببومي ب
ابن املرتجم ب.
()12درمج ببة مع بباين الق ببرآن الك ببر ،بلغ ببة اليوروب ببا ،وه ببي إح ببدف اللغ ببات
املهمببة يف نيجهيببا ،وبنببي ،والتوملببو ،وبعببض القبالببل اسفريقيببة الببيت د لب
ح بواو  20مليون باً .وصببدرت طبعببة اجملمببك عببار 2428ه بب .خلببار بالرتمجببة
نة من العلماء وراجعهبا مبن خلبَبل اجملمبك الشبيلان إببراهيم عببد البباخلي،
وعبد الرزان عبد اجمليد أالرو.
()30درمج ببة مع بباين الق ببرآن الك ببر ،باللغ ببة اليوناني ببة ،وه ببي لغ ببة اليون ببان،
وخل ببرب  ،وبع ببض امله بباجرين يف أمريك ببا ،وملهه ببا ،ويتح ببدث ب ببها ح بواو
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 22مليببون نسببمة .وصببدرت طبعببة اجملمببك عببار 2428ه ب .خلببار بالرتمجببة
عموعة من علمباء األزهبر ،وراجعهبا مبن خلبَبل اجملمبك الشبيخ جهباد ببالل
خليل(.)2

واحلقيق ببة أن عم ببك املل ببك فه ببد لطباع ببة املص ببح الشب بري يع ببد
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
بان إنشاء عمك امللك فهد لطباعة املصح الشري فتحاً عويمباً يف
عال خدمة بتاب اهلل وإيصاله إ أحناء العبا بطبعبات أنيقبة ومدروسبة
عل ببى أس ببس علمي ببة م ببن حي ببد الرس ببم والتحقي ببق واسدق ببان يف الطباع ببة
والدخلبة يف الرتمجبة ،ولبيس ذلببك فحسبن ببل دلب جهبود اجملمبك العنايببة
برتمجة معاين القرآن الكر ،إ أبثر من ثالثي لغبة مبن اللغبات العامليبة،
أبثببر مببن نصببفها لغببات إسببالمية ،ودتميببز درمجببات معبباين القببرآن الكببر،
الب ببيت يصب ببدرها اجملمب ببك بسب ببالمة العقيب ببد علب ببى مب ببنهل السب ببل الصب بباحل،
وصببحة األحكببار الشببرعية ،وذلببك لكببون املرتمجببي واملبراجعي مسببلمي،
وب ببذلك بس بببن األس ببس الص ببارمة ال ببيت يض ببعها اجملم ببك ،ويُل ببزر املرتمج ببي
واملراجعي بادباعها.
( )2انور :عناية اململكة العربية السعودية بتفسه القرآن الكر ،ودرمجة معانيه ،إعداد:الدبتور مانك بن محاد ا ه
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26ب.14

ويتبببك اجملمببك بعببض اسج براءات احملببدد يف اختيببار درمجببات معبباين
القرآن الكر ،ونشرها .وفيما يلي أهم دلك اسجراءات:
()2يببتم حتديببد اللغببة الببيت ينببوي اجملمببك نشببر درمجببة ملعبباين القببرآن الكببر،
هبا ،وذلك حسن األولويات البيت حتبددها أمهيبة اللغبة ،وسبعة انتشبارها،
وعدد املتكلمي ببها ،وحاجبة املسبلمي النباطقي هببا إ درمجبة ،أو ببون
الناطقي ببها ُم َعَّرضي للتنصه ،أو مله ذلك مما يصرفهم عن دينهم.
()1خماطبة ا هات اليت ككن أن دتبوافر لبديها درمجبة اللغبة املطلوببة .ويف
حالة وجود الرتمجة دطلن نسلة منها للدراسة.
()3درشببح بعببض ا هببات أو ا معيببات درمجببات معينببة للمجمببك يقببور
بدراستها واختيار الصاحل منها.
()4د ل نة متلصصة ممن هيدون لغة الرتمجبة املطلوببة أو املعروضبة،
م ببك إج بباد اللغ ببة العربي ببة والعل ببور الش ببرعية م ببن ذوي العقي ببد الس ببليمة

لدراسببة الرتمجبة وإبببداء البرأي فيهببا مببن مجيببك النبواحي ،وخباصببة مببن
نبباحييت العقيببد واألحكببار الشببرعية .ودقببدر اللجنببة دقريبراً مفصبالً
دبي فيه األخطاء الوارد يف الرتمجة مك بيان الصواب.
()1بناء على دوصية اللجنة املكلفة يتم خلبول الرتمجة أو رفضها.
()6يف حالة خلبول الرتمجة يزود املرتجم تالحوبات اللجنبة عليهبا،
ويطل ب ب ببن إلي ب ب ببه املوافق ب ب ببة عل ب ب ببى دع ب ب ببديل الرتمج ب ب ببة يف ض ب ب ببوء دل ب ب ببك
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املالحوات.
()0إذا واف ببق امل ببرتجم عل ببى دع ببديل الرتمج ببة حس ببن مالحوب ببات
اجملمك دتلذ اسجراءات الالزمة لطباعة الرتمجة بعد دعديلها(.)2
وال ريببن أن بببل دلببك ا هببود العويمببة دنبببئ عببن مببدف مببا
دقببور بببه اململكببة العربيببة السببعودية مببن عنايببة فالقببة وصببيانة دامببة
لرتمجة معاين القرآن الكر ،،ونشرها يف أحناء العا بافة.

( )2املرجك السابق 21-24
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الخاتمة
احلمد هلل الذي بنعمته دتم الصاحلات ،وبعد:
فق ببد دناولن ببا يف الص ببفحات املاض ببية العدي ببد م ببن املباح ببد املتعلق ببة ب ببدور
درمج ببات مع بباين الق ببرآن الك ببر ،يف دع ببو ملب به املس ببلمي إ اسس ببالر ،م ببك بي ببان
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
ع ببال ال ببدعو إ اهلل دع ببا دراس ببة ودطبيق باً ،وب ببذا مفه ببور درمج ببة مع بباين الق ببرآن
الكر ،يف اللغة واالصطالح ،مك بيان الفرون بي الرتمجة احلرفية والرتمجة املعنوية
أو التفسهية للقرآن الكر.،
بما َّبي البحد حكم الرتمجة على ضوء النوعي السابقي.
مث دطببرن البحببد إ الضبوابط والشببروط الببيت ينبغببي مراعاهتببا ودوافرهببا يف
الرتمجببة ملعبباين بتبباب اهلل دعببا  ،سبواء 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.
مث دطرن البحد أخهاً إ بيان أبرز ا هود العملية املوفقة اليت خلامب
هبا اململكة العربية السعودية يف عال درمجة معاين بتاب اهلل دعا ونشره.
وإذا بان للباحد من بلمة أخه ودوصية فإنه يوصي تا يلي:
 2ب العنايببة اماصببة برتمجببة معبباين بتبباب اهلل دعببا مببن مجيببك الن بواحي
العلمية والعملية والفنية والطباعية واسخراجية.
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 1ب يوصي الباحد بتوحيد ا هود العلمية املتعلقة برتمجة معاين بتاب اهلل
دعا  ،حت جهاز مربزي واحد ،حصراً للجهود ،وامربات ،والطاخلات.
 3ب عببدر التوسببك يف درمجببات معبباين بتبباب اهلل دعببا إال بقببدر احلاجببة
الداعية لذلك.
 4ب ضرور بتابة النص القرآين الكر ،باللغبة العربيبة يف وسبط ببل صبفحة
من الرتمجة ،واسشار إليها ،ودنبيه القارئ لذلك.
 1ب دضمي بل درمجة ملعاين بتاب اهلل دعا مبا يفيبد أن هبذه الرتمجبة إ با
هي :دفسه ملعاين آيات بتاب اهلل دعا  ،وليس درمجة حرفية له.
 6ب حفببز النبباس املسببتهدفي بالرتمجببة إ دعلببم اللغببة العربيببة لغببة القببرآن
الكر ،ليقرؤوه من مصدره مباشر من دون وسيط وحاجة إ مرتجم ملعانيه.
 0ب يوصببي الباحببد بعمببل درمجببة خاصببة ملعبباين بتبباب اهلل دعببا لببذوي
اسعاخل ببات واالحتياج ببات اماص ببة (ب بباملكفوفي) ودك ببون عل ببى طريق ببة (براي ببل)
لشهرهتا يف العا .
 8ب يوصببي الباحببد اسخببو املرتمجببي ،وأعضبباء ببان الرتمجببة بتقببوف اهلل
دعا يف عملهم ،ومراخلبته ،والتنبه الكامل لعملهم ،واالحتياط الشامل له.
 2ب يطالبن الباحببد باالعتنباء الكامبل بباملرتمجي ماديباً ومعنويباً ،وحماولببة
ختصببيص أمببابن خاصببة رببم يف ا امعببات ،واملرابببز العلمي بة ،وإعطببالهم دورات
لغويببة يف داخببل اجملتمعببات الببيت يريببدون الرتمجببة للغتهببا حببت يكتسبببوا اللغببة مببن
مصدرها األصلي.
 20ب بمبا يوصبي الباحببد بتلصبيص موخلبك خببا ملرببز درمجبات معبباين
القرآن الكر ،يف شبكة اسنرتن سفاد الناس بلهم ،ويميك أنواع الرتمجات.
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وآخببر دعوان ببا أن احلمببد هلل رب العبباملي ،وصببلى اهلل وسببلم وبببارك علببى
نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعي.
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فهرس المراجع والمصادر
-2اسدقببان يف علببور القببرآن ،للحببافظ عبببدالرمحن بببن أيب بكببر السببيوطي،
ط ( 4مكتبة مصطفى البايب احلل  ،القاهر 2328 ،هب).
-1أثر العلماء املسلمي يف احلضار األوربية ،ألمحد علي املال ،،ط1
(دار الفكر ،بدون2402 ،هب).
-3األدلببة العلميببة علببى ج بواز درمجببة معبباين القببرآن إ اللغببات األجنبيببة،
حملمد فريد وجدي ،ط ( 1مطبعة الرملالن ،القاهر 2311 ،هب).
 -4أصب ب ب ب ب ببول البحب ب ب ب ب ببد العلمب ب ب ب ب ببي ومناهجب ب ب ب ب ببه ،د .أمحب ب ب ب ب ببد بب ب ب ب ب ببدر ،ط4
( وبالة املطبوعات ،الكوي 2208،ر).
-1أصببول يف التفسببه ،للشببيخ حممببد بببن صبباحل العثيمببي ،ط( 2دار ابببن
القي،م ،بدون2402 ،هب).
-6البح ب ب ببد العلمب ب ب ببي ،د .عب ب ب ببدالعزيز الربيعب ب ب ببة ،ط ( 2نش ب ب ببر امل ل ب ب ب ب ،
الرياض2428،هب).
-0البح ببد العلم ببي ،د .ذوخل ببان عبي ببدات وآخ ب برين ،ط ( 1دار الفكب ببر،
عمان2420 ،هب).
،
-8درمجب ب ب ببات مع ب ب ب بباين القب ب ب ببرآن الكب ب ب ببر ،ودطب ب ب ببور فهم ب ب ب ببه عن ب ب ب ببد الغب ب ب ببرب،
لعبد اهلل عباس الندوي ،ط( 2دار الفتح ،بدون2321 ،هب).
-2درمجب ببة القب ببرآن وبي ب ب نب ببدعو ملب ببه العب ببرب إ اسسب ببالر ،لعبب ببدالوبيل
الدرويب( ،مكتبة دار اسرشاد ،محص – سوريا ،بدون).
-20دط ببور بتاب ببة املص ببح الشب بري وطباعت ببه ،وعناي ببة اململك ببة العربي ببة
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السببعودية بطبعببه ونشببره ودرمجببة معانيببه ،أ.د .حممببد سببا شببديد العببويف،
ط (2إصدار عمك امللك فهد لطباعة املصح الشري  ،املدينبة املنبور ،
2412هب).
-22دفسببه ابببن ا ببوزي املسببمى ( زاد املسببه يف علببم التفسببه ،للحببافظ
ابن ا وزي) ط ( 3املكتن اسسالمي ،بهوت2404 ،هب).
-21دفسه ابن سعدي ( املسبمى :ديسبه الكبر ،البرمحن يف دفسبه ببالر
املن ب ب ب ب ب ب ب ببان) للش ب ب ب ب ب ب ب ببيخ عب ب ب ب ب ب ب ب ببدالرمحن ب ب ب ب ب ب ب ب ببن ناص ب ب ب ب ب ب ب ببر ب ب ب ب ب ب ب ب ببن س ب ب ب ب ب ب ب ببعدي
( نشر مربز صاحل بن صاحل الثقايف ،عنيز 2400 ،هب).
-23دفسببه ابببن بثببه ( املسببمى :دفسببه القببرآن العوببيم) للحببافظ عمبباد
الدين إمساعيل بن بثه القرشي الدمشقي ( ،دار املعرفة للطباعبة والنشبر،
بهوت2401 ،هب).
24دفسببه التحريببر والتنببوير ،حملمببد الطبباهر ابببن عاشببور ( الببدار التونسببية
للنشر ،دونس2284 ،ر).
-21دفس ببه الش ببوباين ( املس ببمى :ف ببتح الق ببدير ا ببامك ب ببي فب ب الرواي ببة
والدراي ببة م ببن عل ببم التفس ببه) ،حملم ببد ب ببن عل ببي الش ببوباين ،ط( .1ش ببربة
ومكتبة مصطفى البايب احلل  ،القاهر 2383 ،هب).
-26دفس ببه الط ببربي ( املس ببمى :ج ببامك البي ببان يف دأوي ببل الق ببرآن) ،أليب
جعفب ببر حممب ببد بب ببن جريب ببر الطب ببربي ،ط (2دار الكتب ببن العلميب ببة ،بب ببهوت،
2421هب).
-20دفس ببه الق ببامسي ( املس ببمى  :حماس ببن التأوي ببل) لإلم ببار حمم ببد مج ببال
الببدين القببامسي ،ضبببط ودصببحيح حممببد باسببل عيببون السببود ،ط( 2دار
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الكتن العلمية ،بهوت2428 ،هب) .
-28التفسب ب ببه واملفسب ب ببرون ،د .حممب ب ببد حسب ب ببي الب ب ببذه  ( ،دار الكتب ب ببن
احلديثة ،القاهر  ،بدون).
-22ا واب الصحيح ملن ببدل ديبن املسبيح ،لشبيخ اسسبالر اببن ديميبة،
دق ببد ،وإشب براف عل ببي الس ببيد ص بببح امل ببدين ( ،مكتب ببة امل ببدين ومطبعته ببا،
جد  ،بدون).
-10الببدعو اسسببالمية :أصببورا ووسبباللها ،د .أمحببد أمحببد مللببو (دار
الكتاب املصري ،القاهر  ،بدون).
-12دور الرتمج ب ب ببات الديني ب ب ببة يف ال ب ب ببدعو إ اهلل دع ب ب ببا  ،لعب ب ب ببده بورك ب ب ببا
النيجري ،ط ( 2دار البلاري ،املدينة املنور 2426 ،هب).
-11زاد املع ب ب بباد يف ه ب ب ببدي خ ب ب ببه العب ب ب بباد ،لإلم ب ب ببار اب ب ب ببن خل ب ب ببيم ا وزي ب ب ببة
( دار الكتاب العريب ،بهوت ،بدون).
-13سببنن الرتمببذي ،أليب عيسببى حممببد بببن عيسببى بببن سببور الرتمببذي،
بتحقي ببق أمح ببد حمم ببد ش ببابر وآخب برين ،ط ( ،1مكتب ببة مص ببطفى الب ببايب،
القاهر 2328 ،هب).
-14شبرح النبووي علببى صبحيح مسببلم ،لإلمبار أيب زبريبا حيب ببن شببرف
النووي ،ط ( 1دار إحياء الرتاث العريب ،بهوت2321 ،هب).
-11الصببحاح ،سمساعيببل بببن محبباد ا ببوهري ،بتحقيببق أمحببد عبببدالغفور
عطار ،ط( ،3دار العلم للماليي ،بهوت2404 ،هب).
-16عناية اململكة العربية السعودية بتفسه القبرآن الكبر ،ودرمجبة معانيبه،
د .م ببانك ب ببن مح بباد ا هب ب  ( ،ببد مق ببدر لن ببدو عناي ببة اململك ببة العربي ببة
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السب ببعودية بب ببالقرآن الكب ببر ،وعلومب ببه ،برعايب ببة عمب ببك امللب ببك فهب ببد لطباعب ببة
املصح الشري  ،املدينة املنور  ،الفرت من  6-3رجن 2412هب).
-10فتاوف للمسافرين واملغرتبي ،اللجنة الدالمة ،ط ( 2مكتبة الفرخلبان،
بدون2423 ،هب).
-18فتح الباري بشرح صحيح البلاري ،للحافظ ابن حجر العسقالين،
بتصحيح حمن الدين امطين ،ط ( 2دار الريان ،القاهر 2400،هب).
-12خل ببالوا ع ببن اسس ببالر ،د .عم بباد ال ببدين خلي ببل ،ط ( 2نش ببر :الن ببدو
العاملية للشباب اسسالمي ،الرياض2421 ،هب).
-30القاموس احمليط ،للفهوزآبادي ( ،دار الفكر ،بهوت2403 ،هب).
-32لسان العرب ،للعالمة حممبد ببن مكبرر ببن منوبور ،إعبداد ودصبني
يوس خياط ( دار لسان العرب ،بهوت ،بدون).
-31مباح ب ب ب ب ببد يف عل ب ب ب ب ببور الق ب ب ب ب ببرآن ،ملنب ب ب ب ب بباع خليب ب ب ب ب ببل القطب ب ب ب ب ببان ،ط8
( مكتبة املعارف ،الرياض2402 ،هب).
-33عموع فتاوف شيخ اسسالر ابن ديمية ،مجبك ودرديبن عببدالرمحن ببن
حممببد بببن خلاسببم وابنببه حممببد ( طبببك عمببك امللببك فهببد لطباعببة املصببح
الشري  ،املدينة املنور 2426 ،هب).
-34املعجببز الكببربف للقببرآن الكببر ،،للشببيخ حممببد أبببو زهببر (دار الفكببر
العريب ،بهوت ،بدون).
-31معج ببم لغ ببة الفقه بباء ( ع ببريب – إللي ببزي) :وض ببك أ.د .حمم ببد ،رواس
خللعه جي وزميله ،ط ( 1دار النفالس ،بهوت2408 ،هب).
-36معج ببم مق بباييس اللغ ببة ،أليب احلس ببي أمح ببد ب ببن ف ببارس ب ببن زبري ببا،
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بتحقي ببق عبدالس ببالر حمم ببد ه ببارون ( ،دار الكت ببن العلمي ببة ،إمساعيلي ببان
خبفي ،إيران ،بدون).
-30املغازي ،حملمد بن عمر الواخلدي ،حتقيق :د .مارسدن جونس (عا
الكتن ،بهوت ،بدون).
-38املغ  ،البن خلدامة ،حتقيق :د .عبداهلل الرتبي ،د .عبدالفتاح احللبو،
ط ( 2هجر للطباعة والنشر ،القاهر 2402 ،هب).
-32مفتبباح دار السببعاد ومنشببور واليببة العلببم واسراد  ،لإلمببار ابببن خلببيم
ا وزية ( دوزيك رلاسة إدارات البحوث العلمية واسفتاء والدعو واسرشاد،
الرياض ،بدون).
-40مناه ببل العرف ببان يف عل ببور الق ببرآن ،حملم ببد عب ببدالعويم الزرخل بباين (دار
الفكر ،بهوت ،بدون).
 -42منهاج السنة النبوية ،لشيخ اسسالر ابن ديمية ( ،دار الكتن العلمية ،بهوت).
-41مببنهل الببدعو إ اهلل علببى ضببوء وصببية النب صببلى اهلل عليببه وسببلم
ملبعوثببه إ الببيمن معبباذ بببن جبببل رضببي اهلل عنببه ،د.عبببدالرحيم بببن حممببد
املغذوي ،ط ( 2دار إشبيليا ،الرياض2410،هب).
-43املوافقب ببات يف أصب ببول الش ب بريعة ،أليب إسب ببحان إب ب براهيم بب ببن موسب ببى
الشاط  ،بتحقيق الشيخ عبداهلل دراز ( دار املعرفة ،بهوت ،بدون).
-44نوبرات يف االسببتدالل القببرآين ،د .عبدالسببتار فببتح اهلل سببعيد ،ط ( 2بببدون،
القاهر 2401 ،هب).
-41هب ببذا القب ببرآن  ،لعبب ببداحلي العم ب براين ،ط ( 2مطب ببابك فضب ببالة ،احملمديب ببة ،املغ ب ببرب،
2403هب)
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