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 نقل معاين القرآن إىل اللغات األجنبية

"يتحدث الناس عن نقل معاين القرآن إىل اللغات األجنبية، وأتتينا الرسائل يف السؤال عن حكم هذا النقل، وذلك ما دعاين 
م يف البحث حىت اهتدى إىل أن أنظر يف هذا املوضوع اخلطري، وأعرض ما وصلت إليه من نتيجة، وأرجو أن أكون ممن استقا

 احلقيقة".

 هل يف املستطاع ترمجة القرآن إىل لغة غري عربية؟
معاٍن أصيلة، وهي ما يستوي يف فهمه كل من عرف مدلوالت األلفاظ املفردة، وعرف  –ككل كالم عريب بليغ   –للقرآن 

ال املبحوث عنها يف علم النحو؛ فاملعىن وجوه إعراهبا من فاعلية ومفعولية وحالية وإضافية، وما يشاكل ذلك من األحو 
سواء عليه أكان  [ يفهمه كل من له إملام ابللغة العربية،179{ ]البقرة: َوَلُكْم يفي اْلقيَصاصي َحَياة  األصلي يف قوله تعاىل: }

وجوه إعراهبا، خبريًا بطرق البالغة أم كان فاقد اإلحساس الذي يتذوق به طعمها، فكل عارف مبدلوالت ألفاظ هذه اآلية و 
يعقل منها أن قتل الذي يقتل نفًسا بغري حق حيمي من القتل فيما بعد، ويكون سبًبا حلياة كثري من الناس؛ ملا يف القصاص من 

 الزجر البالغ واإلرهاب.

، وتتسابق وللقرآن معاٍن اثنوية، ويسميها علماء البالغة مبستتبعات الرتاكيب، وهي خواص النظم اليت يرتفع هبا شأن الكالم
يف جماهلا فرسان البالغة من اخلطباء والشعراء، فقد يتحد اخلطيبان أو الشاعران فيما يريدان إفادته من املعاين األصيلة، 

 ويتفاضالن فيما يتبع هذه املعاين من لطائف ومعاٍن اثنوية.
 س هذه املوافقة إعجاز القرآن؛ فنن واملعىن األصلي قد يوافق فيه بعَض اآلايت منثور  أو منظوم من كالم العرب، وال مت

إعجازه ببديع نظمه، وروعة بيانه، ومبا حف به من املعاين الزائدة على أصل املراد، وحبكمة معىن كل آية، حبيث ال جيد أولو 
 األبصار يف آايته ختاذاًل، وال يف كلماته الغية، ومبا يضاف إىل هذا من إخباره عن غيوب وقعت كما وصفها.

للقرآن معاٍن أصلية وأخرى اتبعة، وهي مظهر بالغته ومالك إعجازه، فنن ترمجته ابلنظر إىل املعاين الثانوية غري  وإذا كان
ميسورة؛ إال أن توجد لغة توافق اللغة العربية يف داللة ألفاظها على هذه املعاين، املسماة عند علماء البيان خواص الرتاكيب، 

وممن نبه على هذا يف القدمي أبو القاسم الزخمشري يف "كشافه"، إذ قال: "إن يف كالم وذلك ما ال يسهل على أحد ادعاؤه، 
 من لطائف املعاين ما ال يستقل أبدائه لسان". -خصوًصا القرآن  –العرب 

ن ولي س يف هذا إنكار أن يكون يف اللغات األخرى بالغة، ويكفي يف تعذر ترمجة ما حيمله اللفظ العريب من دقائق املعاين أ
هذه املعاين أو بعضها مما ال يشري إليه اللفظ املرادف له من اللغة األجنبية إال أن تصاغ له مجلة مستقلة، وأضرب املثل هلذا 

بتقدمي املفعول على الفعل، يدل يف اللغة العربية على االهتمام بشأنه، ورمبا كانت اللغة األخرى ال تدل ابلتقدمي على هذا 
إىل عبارة أخرى بعد العبارة  -م يف الداللة على معىن االهتمام، الذي يشري إليه اللفظ العريب ابلتقدمي املعىن، فيحتاج املرتج

اليت ينقل هبا أصل املعىن، وإذا كان التنكري يدل يف اللغة العربية على التعظيم أو التحقري، ومل يعتد أهل اللغة األجنبية أن 
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تصر يف ترمجة االسم النكرة على مدلوله اللغوي، ويفوته معىن التعظيم أو التحقري، يدلوا به على هذا املعىن، فنن املرتجم يق
الذي يعد من مقاصد املتكلم العريب، ويدخل فيما يورث اجلملة العربية رفعة، وإذا زاد املرتجم كلمة ترادف معىن عظيم أو 

ىن من التنكري وقًعا يف نف س السامع غري الوقع حقري ذهب رونق البالغة، الذي هو حلية اللفظ العريب؛ ألن ألخذ هذا املع
 الذي يكون له عندما يتعلق املتكلم بلفظه الصريح.

وعلى فرض أنه يوجد لسان أجنيب يستقل أبداء ما يف كالم العرب من لطائف املعاين، فال يثق أحد أبنه وصل إىل كل ما يف 
ادعاء أنه عرب ابللغة األجنبية عن كل ما أريد من اآلية، وأن نقله هلا اآلية من املعاين اليت يرتفع هبا شأن الكالم؛ حىت يصح له 

 إىل تلك اللغة ترمجة طبق األصل.
والذي ميكن نقله إىل لغة أخرى إمنا هو معانيه األصلية، حيث ال تقصر اللغات األجنبية عن أتديتها، قال أبو إسحاق 

ممكن، ومن جهته  –يعين النظر إىل معانيه األصلية  -لوجه األول الشاطيب يف كتاب "املوافقات": "إن ترمجة القرآن على ا
صح تفسري القرآن، وبيان معانيه للعامة ومن لي س له فهم يقوى على حتصيل معانيه، وكان ذلك جائًزا ابتفاق أهل اإلسالم، 

 فصار هذا االتفاق حجة يف صحة الرتمجة على املعىن األصلي".

قد يقع صحيًحا، وكان يف مستطاع من جييد لغة أجنبية أن ينقل هذه املعاين من اللغة العربية إىل وإذا كان نقل املعاين األصلية 
 اللغة اليت أجاد معرفتها، مل يبق سوى النظر يف تفصيل حكم هذا النقل، وبيان حال املنع منه أو اإلذن فيه.

 ويرجع النظر يف هذا البحث إىل مقامني:
 : نقل معاين القرآن ليطلع عليها أهل ذلك اللسان؛ لعلهم يهتدون.املقام الثاينرآن يف الصالة، و : قراءة ترمجة القاملقام األول

 (:املقام األول)
جند يف املسائل اليت هي موضع خالف بني األئمة، القراءة يف الصالة أبلفاظ غري عربية، يعرب هبا عن طائفة من معاين القرآن 

أنه كان يرى جواز القراءة يف الصالة ابللغة الفارسية، وبىن بعض  -رضي هللا عنه  -الكرمي، يروى عن اإلمام أيب حنيفة 
أصحابه على هذا القول جوازها ابلرتكية واهلندية وغريها من األلسنة، وظاهر هذه الرواية جواز القراءة ابلفارسية وحنوها، ولو  

لقرآن اسم للمعاين اليت تدل عليها األلفاظ العربية، كان املصلي قادرًا على النطق ابلعربية، ومبىن هذا القول على أن ا
 واملعاين ال ختتلف ابختالف ما يتعاقب عليها من األلفاظ واللغات.

أما صاحباه اإلمامان أبو يوسف وحممد بن احلسن، فجعال القراءة يف الصالة ابللسان األعجمي من قبيل ما تدعو إليه 
ن القادر على القراءة هبا، وهذا ما جتري به الفتوى يف مذهب احلنفية، قال يف الضرورة، فأجازاها للعاجز عن العربية دو 

"معراج الدراية": "إمنا جوزان القراءة برتمجة القرآن للعاجز إذا مل خيل ابملعىن، ألنه قرآن من وجه، ابعتبار اشتماله على املعىن، 
 فاإلتيان به أوىل من الرتك مطلًقا؛ إذ التكليف حبسب الوسع".

قد صح رجوعه عنه، حكى هذا الرجوع  -ما روي عن اإلمام أيب حنيفة من جواز القراءة يف الصالة برتمجة القرآن و 
عبدالعزيز يف شرح البزدوي، قال صاحب "البحر احمليط": "والذين مل يطَّلعوا على الرجوع من أصحابه قالوا: أراد به عند 

تنع، وحكم بزندقة فاعله"، ولي س اإلحلاد ممن قدر أن يقرأ يف الصالة الضرورة والعجز عن القرآن، فنن مل يكن كذلك ام
 ابلعربية فعدل عنها إىل األعجمية ببعيد.

ا، أمَّا املالكيَّة والشافعية واحلنابلة، فقد منعوا القراءة برتمجة القرآن يف الصالة، سواء أكان املصلي قادرًا على العربية أم عاجزً 
ن ليست قرآاًن؛ إذ القرآن هو هذا النظم املعجز، الذي وصفه هللا تعاىل بكونه عربيًّا، وابلرتمجة يزول انظرين إىل أن ترمجة القرآ

 اإلعجاز.
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يًّا َلَقاُلوا َلْواَل يف تفسري قوله تعاىل: } -وهو من فقهاء املالكية  -قال القاضي أبو بكر بن العريب  َوَلْو َجَعْلَناُه قُ ْرَآاًن َأْعَجمي
َلْت َآايَ  : إن ترمجة -رضي هللا تعاىل عنه  -[: قال علماؤان: هذا يبطل قول أيب حنيفة 44{ ]فصلت: تُُه أََأْعَجميي  َوَعَريبي  ُفص ي

يًّا َلَقاُلوا َلوْ  َلْت آَ القرآن إببدال اللغة العربية منه ابلفارسية جائز؛ ألن هللا تعاىل قال: }َوَلْو َجَعْلَناُه قُ ْرَآاًن َأْعَجمي اَيتُُه اَل ُفص ي
 َأَأْعَجميي  َوَعَريبي {، نفى أن يكون للعجمة إليه طريق، فكيف يصرف إىل ما نفى هللا عنه؟!"، مث قال: "إن التبيان واإلعجاز إمنا

 يكون بلغة العرب، فلو قلب إىل غري هذا ملا كان قرآاًن وال بيااًن، وال اقتضى إعجازًا".
يف "فتح الباري": "إن كان القارئ قادرًا على تالوته ابللسان العريب،  -افعية وهو من فقهاء الش -وقال احلافظ ابن حجر 

وإن كان عاجًزا"، مث ذكر أن الشارع قد جعل للعاجز عن  -أي بقراءة ترمجته  -فال جيوز له العدول عنه، وال جتزئ صالته 
 القراءة ابلعربية بداًل وهو الذكر.

يف الرسالة امللقبة ب "السبعينية": "وأما اإلتيان بلفظ يبني املعىن كبيان لفظ  –حلنابلة وهو من فقهاء ا -وقال الشيخ ابن تيمية 
القرآن، فهذا غري ممكن أصاًل، وهلذا كان أئمة الدين على أنه ال جيوز أن يقرأ بغري العربية، ال مع القدرة عليها، وال مع العجز 

 عنها؛ ألن ذلك خيرجه عن أن يكون هو القرآن املنزل".

 وخالصة البحث أن اخلالف يف القراءة يف الصالة بغري العربية يرجع إىل مذهبني:
 أن ذلك حمظور والصالة هبذه القراءة غري صحيحة، وهو مذهب اجلمهور من أئمة الدين. أوهلما:

ن احلسن، وال واثنيهما: جواز القراءة ابألعجمية عند العجز عن النطق ابلعربية، وهو مذهب اإلمامني: أيب يوسف وحممد ب
يعد جبانب هذين املذهبني ما يعزى لإلمام أيب حنيفة من صحة القراءة ابلفارسية ولو للقادر على العربية، ملا عرفت من صحة 

رجوع اإلمام عنه، والقول الذي يرجع عنه اإلمام ال يعد قوالً يف املذهب، وإذا نظران إىل أن من الفقهاء احلنفية من محل ما 
مل يبق يف املذهب احلنفي سوى قول واحد، وهو تقييد اجلواز حبال  -أيب حنيفة على حال العجز عن العربية  روي عن اإلمام

 العجز عن النطق ابلعربية.

 يف نقله لالطالع على حكمته: املقام الثاين
ر لك وجوه الفساد، يف النقل وجوه من الفساد تقتضي املنع منه، ويف النقل مصلحة تستدعي األذن فيه، وها حنن أوالً نذك

ونكشف عن وجه املصلحة، ونعرض عليك آراء أهل العلم، ونرجو أن يكون نقل ما ميكن نقله من املعاين األصلية على وجه 
 التفسري غري حمظور.

 :وجوه الفساد يف ترمجته
غري العريب، مث يسوق اجلملة  الرتمجة نوعان؛ أحدُُها: أن يعمد املرتجم إىل كل كلمة عربية ويضع بدهلا ما يرادفها من اللسان

 مراعًيا ترتيبها على قدر ما تسمح به قواعد ذلك اللسان، وهذا ما يسمى ترمجة حرفية.

اثنيهما: أن يلم مبعىن اجلملة العربية، مث يصوغه يف مجلة من اللغة األخرى، سواء أساوت ألفاظ الرتمجة ألفاظ األصل، أو 
 مى ترمجة معنوية.اختلفتا إجيازًا وإطنااًب، وهذا ما يس
أن يكون اللفظ ذا معنيني أو معاٍن حتتملهما اآلية، فيضطر املرتجم  -احلرفية واملعنوية  -واخللل الذي يشرتك فيه الرتمجتان 

إىل أن يضع بدله من اللغة األجنبية اللفظ املوضوع ملا خيتاره من املعنيني أو املعاين، حيث ال جيد لفظًا يشاكل اللفظ العريب 
احتمال تلك املعاين املتعددة، ومثال هذا ما صنع ماك س هينج مرتجم القرآن للسان األملاين، فننه ترجم اإلبل يف قوله يف 

بيلي َكْيَف ُخليَقْت{ ابللفظ املوضوع يف األملاين للسحاب، وهو أحد املعاين اليت محلت عليها  [1]تعاىل: }َأَفاَل يَ ْنُظُروَن إيىَل اإْلي
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اآلية، واجلمهور يفسرون اإلبل ابحليوان املعروف، وهو املتبادر، وال داعي إىل صرف اللفظ عنه إىل ذلك املعىن اجملازي، وهو 
 السحاب.

آن اللفظ يف معىن جمازي، فيأيت املرتجم بلفظ يرادف اللفظ العريب يف ومن اخللل الذي يدخل الرتمجة احلرفية أن يستعمل القر 
معناه احلقيقي، وهذا ما صنع مارماديوك بكتهول مرتجم القرآن إىل اللسان اإلنكليزي يف كثري من اآلايت، وقد وقع من هذه 

حْلَق ي َعَلى اْلَباطيلي فَ َيْدَمغُهُ } الناحية يف أخطاء ال حتصى، جتدونه مثاًل يرتجم قوله تعاىل: }فَ َيْدَمُعُه{ من آية:  [2]{َبْل نَ ْقذيُف ابي
 [3]{قيَك َواَل تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسطي َواَل جَتَْعْل يََدَك َمْغُلوَلًة إيىَل ُعنُ مبعناها األصلي، وهو )فيشج رأسه(، ويرتجم قوله تعاىل: }

مبدلوهلا األصلي، وهو مجع اليد إىل العنق وإطالقها، والقارئ اإلنكليزي مل يعتد أن يفهم مثل شج الرأس معىن الغلب، وال 
 مجع اليد إىل العنق وإطالقها معىن البخل واإلسراف. من

إيَذا َوقَ َعتي ومن هذا القبيل أن يطلق القرآن لفظًا عامًّا ويريد به خاصًّا، كما أطلق الواقعة على يوم القيامة يف قوله تعاىل: }
، فيأيت املرتجم مبا يرادف الواقعة دون ما يرادف يوم القيامة، وكذلك فعل املرتجم األملاين؛ إال أنه كتب يف أسفل [4]{اْلَواقيَعةُ 

 الصحيفة منبًها على أن املراد يوم القيامة.
ذوف، ويكون هذا املتعلق قريب املأخذ ومن هذا الباب أن يستعمل القرآن الكلمة، ومعناها ال يظهر إال مبالحظة متعلق حم

من غري ذكر ، فنن ترمجتها [5]يف النظم العريب دون لغة الرتمجة؛ كقوله تعاىل: }َوالسَّابيُقوَن السَّابيُقوَن * ُأولَئيَك اْلُمَقرَّبُوَن{
 متعلق السابقني الواردة أواًل وهو )يف الدنيا(، ومتعلق السابقني الواردة اثنًيا وهو )يف اآلخرة(؛ ال أتيت للقارئ األملاين بفائدة.

ويف القرآن بعد هذا كلمات كثرية اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقف دون تفسريها، فيؤمن أبن هلا معاين صحيحة، 
ه املعاين إىل علم هللا وحده، ومنهم من أيخذها ابلتأويل ويذكر هلا معاين معقولة، ويذهب هذا الفريق يف التأويل ويدع تعيني هذ

مذاهب حيتاج ترجيح أحدها على غريه إىل ذوق يف لغة العرب سليم، ونظر يف فهم أصول الدين مستقيم، وهذا ما يسمونه 
 [.5{ ]طه: ى اْلَعْرشي اْست ََوىالرَّمْحَُن َعلَ آايت الصفات يف قوله تعاىل: }

وقد تعرض اإلمام الغزايل يف كتاب "إجلام العوام" لألخبار املوُهة للتشبيه، وقرر اإلمساك عن التصرف يف ألفاظها بتفسريها 
ومنها ما بلغة غري عربية، وقال: "ال جيوز النطق إال ابللفظ الوارد؛ ألن من األلفاظ العربية ما ال يوجد هلا فارسية تطابقها، 

ا للمعاين اليت جرت عادة العرب ابستعارِتا، ومنها ما يكون  يوجد هلا فارسية تطابقها، لكن ما جرت عادة الفرس ابستعارِتي
 مشرتًكا يف العربية وال يكون مشرتًكا يف الفارسية".

مبقدار الضرورة إلْيهما من التوحيد  وملا يعرض يف ترمجة القرآن من الصعوبة أجاز بعضهم ترمجة اآلايت احملكمة والقريبة املعىن
 .[6]وأركان العبادات، وقال: ال يتعرض ملا سوى ذلك، ويؤمر من أراد الزايدة على ذلك بتعلم اللسان العريب

 رآن إىل اللغات األجنبية:الداعي إىل نقل معاين الق
كان املسلمون فيما سلف يقتحمون للسيادة كل وعر، ويركبون إلظهار دين هللا كل خطر، ويلبسون من برود البطولة 

والعدل وكرم األخالق ما ميأل عيون خمالفيهم مهابة وإكبارًا، وكانت اللغة العربية جتر رداءها أينما رفعوا رايتهم، وتنتشر يف كل 
ئته أقدامهم، فلم يشعروا يف دعوِتم إىل اإلسالم ابحلاجة إىل نقل معاين القرآن إىل اللغات األجنبية، ورمبا كان عدم واٍد وط

نقلها إىل غري العربية وهم يف تلك العزة والسلطان من أسباب إقبال غري العرب على معرفة لسان العرب، حىت صارت 
 أوطان أعجمية إىل النطق ابلعربية.
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الذي جعل اللغة العربية تتقلب يف البالد، والقرآن يدرس ابللسان الذي نزل به يف كل واٍد، قد سكنت منذ حني  ذلك األمر
رحيه وتقطعت أسبابه، غشيت املسلمني فنت، وانموا عن واجب الدعوة إىل سبيل رهبم، فخسروا مظاهر عزهم، وفقدوا 

ة املخالفني، ويدخلون منها إىل االطالع على ما يف القرآن من بالغة الوسائل اليت كانت تسعد اللغة العربية فتنطلق هبا ألسن
 وحكمة.

أصبحنا أمام أمر واقع، هو عدم استطاعتنا لنشر اللغة العربية يف غري بالد إسالمية يرأسها مسلم طاهر السريرة، وإبالغ 
الفرائض، فال بد لنا من ابتغاء الوسيلة دعوة اإلسالم إىل الشعوب غري اإلسالمية فريضة ال تسقط إال حني يسقط غريها من 

 إىل القيام هبذه الفريضة، ولي س يف يدان اليوم وسيلة إال نقل معاين القرآن إىل ألسنة من نريد دعوِتم إىل شريعته الغراء.

د ترمجوا ق -ومنهم قس س  –ومما يدعو إىل نقل معانيه إىل بعض اللغات األجنبية على وجه التفسري أن كثريًا من األوربيني 
القرآن إىل لغاِتم تراجم مملوءة ابخلطأ، وإمنا يُكفى شر هذا الفساد إبراءة أصحاب تلك اللغات معاين القرآن على وجهها 

 الصحيح.
هذا ما أيخذ النظر إىل مذهب اإلذن يف نقل معاين القرآن إىل اللغات األجنبية، وقد صرح جبواز هذا النقل طائفة من كبار 

صلى هللا عليه  -ابن بطال: "إن الوحي كله متلوًّا وغري متلو إمنا نزل بلسان العرب، وال يرد على هذا كونه أهل العلم، قال 
بعث إىل الناس كافة عراًب وعجًما وغريهم؛ ألن اللسان الذي نزل عليه به الوحي عريب، وهو يبلغه إىل طوائف  -وسلم 

 العرب، وهم يرتمجونه لغري العرب أبلسنتهم".

حلافظ ابن حجر: "فمن دخل اإلسالم أو أراد الدخول فيه، فقرئ عليه القرآن فلم يفهمه فال أبس أن يعرب له؛ وقال ا
 .[7]لتعريف أحكامه، أو لتقوم عليه احلجة، فيدخل فيه"

تيمية يف "الرسالة السبعينية": "ولكن جيوز ترمجته كما جيوز تفسريه، وإن مل جتز قراءته أبلفاظ التفسري، وهي إليه  وقال ابن
 أقرب من ألفاظ الرتمجة بلغات أخرى".

ة: وبعض من منعوا ترمجة القرآن إىل اللغات األجنبية صرحوا مبا يقتضي جواز تفسريه هبا، قال القفال من كبار علماء الشافعي
عندي أنه ال يقدر أحد على أن أييت ابلقرآن ابلفارسية، قيل له: فنًذا ال يقدر أحد أن يفسر القرآن، قال: لي س كذلك؛ ألن 

 هناك جيوز أن أييت ببعض مراد هللا ويعجز عن بعضه، أما إذا أراد أن يقرأها ابلفارسية، فال ميكن أن أييت جبميع مراد هللا.

 :نتيجة البحث
مجة القرآن إبدال اللفظ العريب بلفظ من لغة أجنبية يقوم مقامه يف الداللة على ما يفهم منه عربية، فنان نرى كثريًا إذا كانت تر 

من اآلايت ال ميكن ترمجتها على هذا الوجه ترمجة صحيحة، فرتمجة القرآن من فاحتته إىل منتهاه غري متيسرة، ولو ابلنظر إىل 
تملة لوجوه متعددة ال ميكن نقلها إىل لغة أخرى إال على وجه واحد، وهذا لي س برتمجة، وإمنا املعاين األصلية، فنن اآلايت احمل

 يصح أن يسمى تفسريًا؛ إًذا جيوز نقل معاين القرآن إىل اللغات األجنبية على أهنا تفسري ال على أهنا ترمجة مطابقة لألصل.

ر القارئني أبن هذا النقل تفسري ال ترمجة، ومن طرق التنبيه مجل وال بد يف نقل معاين القرآن إىل اللغات األجنبية من إشعا
تكتب يف حواشي الصحائف، يبني هبا أن هذا أحد وجوه، أو أرجح وجوه حتتملها اآلية، ومما يدفع مبثل هذا البيان توهم من 

بيلي  ل{ يف قوله تعاىل: }يقرأ تراجم األوربيني أن يف القرآن اختالفًا، فنن املرتجم األملاين مثالً قد ترجم }اإلب َأَفاَل يَ ْنُظُروَن إيىَل اإْلي
[ ابلسحاب، واملرتجم اإلنكليزي ترمجها مبعىن احليوان املعروف، فاألورويب الذي يقرأ الرتمجتني 17{ ]الغاشية: َكْيَف ُخليَقتْ 

كالًّ من املرتمجني نقل معىن   يتوهم أن هذا االختالف يف أصل نسخ القرآن، وال خيطر له أن هذا االختالف نشأ من جهة أن
 من معنيني حيتملهما لفظ اآلية.

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2254#_ftn7#_ftn7


ال تتيسر يف مجيع آايت القرآن، وإمنا املتيسر الرتمجة على معىن  -ولو للمعاين األصلية  -وإذا كانت الرتمجة مبعناها احلقيقي 
املرتجم معىن اآلية يف أسلوب من أساليب  التفسري، كانت الرتمجة املعنوية أقرب إىل الصحة من الرتمجة احلرفية، مىت أفاد هبا

 اللغة األجنبية ال زايدة فيه وال نقصان.
فلو قامت مجعية ذات نيات صاحلة، وعقول راجحة، وتولت نقل معاين القرآن إىل بعض اللغات األجنبية، وهي على بينة من 

لل يف الرتاجم السائرة اليوم يف أوراب، مقاصده، وعلى رسوخ يف معرفة تلك اللغات، وحتامت الوجوه اليت دخل منها اخل
  لفتحت لدعوة احلق سبياًل كانت مقفلة، ونشرت احلنيفية السمحة يف بالد طافحة ابلغواية قامتة.
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