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 ملدينة لدراسات وحبوث االستشراقموقع مركز ا
 
 

 
 املقدمة 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد اهلل فال مضل له،  
ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلى اهلل 

 لى آله وصحابته أمجعني، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.  عليه وع
 

 أما بعد: 
 

فقد أنزل اهلل كتابه العظيم على نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم بلسان عريب مبني، وأمره بتبليغه إىل الناس أمجعني، 
ِإنىا لح  ( وهيأ له رجاالً خملصني ذادوا عن حرمته،  9ُه حلححاِفُظْون])احلجر:وتوىلى حفظه بنفسه فقال: [إنَّا حنحُْن ن حزَّْلنحا الذِّْكرح وح

وتصدوا لكل احملاوالت اليت هتدف إىل تشويهه، وبذلوا جهوداً خرية يف كشف زيف ما يثريه أعداؤه عنه من أباطيل  
 وأكاذيب. 

 
املستشرقون عليه، فكان أول   هذا وإن أخطر محلة عدائية واجهها القرآن العظيم هي تلك اهلجمة الشرسة اليت شنَّها
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مههم أن يبحثوا ألوروبا عن سالح غري أسلحة القتال، لتخوض املعركة مع هذا الكتاب الذي سيطر على األمم 
املختلفة األجناس واأللوان واأللسنة، وجعلها أمة واحدة، تعد العربية لساهنا، وتعد تاريخ العرب تارخيها، وقد خلَّص 

داء الغربيني وحرهبم للقرآن يف كلمته املشهورة: "مىت توارى القرآن ومدينة مكة عن بالد  )وليم غيفورد بلغراف( ع
 [(  1العرب، ميكننا حينئذ أن نرى العرب يتدرج يف سبل احلضارة اليت مل يبعده عنها إال حممد وكتابه")]

 
وال ريب أن هذه الصورة بدأت تتغري قليالً اآلن، ولكن التيار القوي يف مراكز االستشراق والكنائس الغربية، ومعاهد 

 الدراسات ما زال هو التيار املعادي لإلسالم املتحفظ جتاهه.  
 

ما بعد استمرار تدهور العالقة بني لقد نتج عن حقدهم وكراهيتهم بانقطاع صلة معظمهم بالعامل العريب وال سي
 [(. 2املستشرقني والعامل العريب بداية من النصف األول من هذا القرن )القرن العشرين()]

 
تد وتزايد أواخر هذا القرن وحىت أيامنا هذه، نتيجة كون تلك إن خطر معاداهتم وحرهبم للقرآن الكرمي قد اش

األحكام السابقة والضالالت اليت ينتجها العقل االستشراقي مل تعد حمصورة يف اجملال اجلامعي، فقد تلقفها اإلعالم 
د األوربية، وهبذا  املاكر وأخذ ينشرها على أوسع نطاق، وتسرَّب الكثري منها أيضاً إىل املناهج الدراسي يف معظم البال

يربون األجيال اجلديدة على كراهية املسلمني ويعدوهنم لقبول أية قرارات حبصار الشعوب املسلمة، واملوافقة على أية 
 تدخالت عسكرية حلماية القرن احلادي والعشرين!

 
قرآن الكرمي من قبل وهنا تتجلى أمهية املوضوع الذي حنن بصدد احلديث عنه أال وهو "تاريخ حركة ترمجة معاين ال

 املستشرقني ودوافعها، وخطرها"
 
 

 أمهية املوضوع: 
 

 تتلخص أمهية املوضوع فيما يأيت:  
 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.madinacenter.com/post.php?DataID=54&RPID=52&LID=5#_Hamesh#_Hamesh
http://www.madinacenter.com/post.php?DataID=54&RPID=52&LID=5#_Hamesh#_Hamesh


كون املؤسسة االستشراقية قد جنحت بالفعل يف تقدمي مادة معرفية مزورة ومشوهة عن القرآن الكرمي ،    –أوالً 
ن األصول الصحيحة، وإال فإنه سينزلق مثلما انزلق  وبالطبع لن يعرف تشويهها وخطرها إال من أويت معرفة منطلقة م

 كثري من املعاصرين من أبناء هذه األمة.  
 

أن يقف على ما يثريونه   –ال سيما يف أيامنا هذه  –ما يقتضيه واجب التبليغ والدعوة، فعلى الداعية املسلم  –ثانياً 
ى ثابتة من غري كلل وال ملل ؛ ألن الناس  من شكوك وشبهات، ويتصدى هلا بالعلم واملعرفة، ويواصل جهوده خبط

يف حاجة ماسة إىل ترمجة صحيحة ووثيقة، لكي يفهموا كالم اهلل سبحانه وتعلى الذي قرر فيه أوامره ونواهيه، بل إنَّ  
كل مسلم مطالب شرعاً بعرض كالم ربه على غريه بشكل واضح وسليم، كي حيصل على صورة إجيابية وصحيحة 

ل، فإن جل الذين أسلموا من كبار علماء العامل هم ممن خوطبوا به يف البداية بلغتهم، وفهموا  هلذا الكتاب اجللي
 اإلسالم بتلك اللغة. 

 
كون ترمجة القرآن الكرمي إىل اللغات األجنبية الواسعة االنتشار أصبحت اليوم ضرورية بصفة مبدئية، خنص   –ثالثاً 

لك هبدف أن يقرأ، الناس مجيعاً مسلمني وغري مسلمني من غري أهل لغة  منها: اإلجنليزية واإلسبانية والفرنسية، وذ
 الضاد يف ترمجة أمينة. 

 
لذا يتأكد تظافر اجلهود بني أهل العلم يف خمتلف التخصصات، وإجياد تعبئة عامة: أكادميية وإعالمية وثقافية  

 [(. 3وال ختطط ألي عمل جاد مؤثر)]ودبلوماسية وسياسية، وال جدوى من مؤمترات احلوار اليت ينظمها املوظفون 
 

 ال شك أن هناك جهوداً خرية مباركة بذلت يف جمال ترمجة القرآن الكرمي أواخر هذا القرن، خنص منها بالذكر:  
 
له الدكتور عبداهلل نصيف، والدعم الذي قدمه للجنة الرتمجة اليت استمرت تعمل مخس  . اجلهد الكبري الذي بذ1

عشرة سنة يف جامعة امللك عبدالعزيز جبدة، وقت أن كان مديراً للجامعة، مث أميناً عاماً لرابطة العامل اإلسالمي مبكة  
 ة، وخلصت إىل أن خري الرتمجات:  املكرمة. إذ استمرت هذه اللجنة يف عملها حتت إشرافه واستعرضت عشرين ترمج

 
ترمجة حممد مارماديوك بكثال، وهو مسلم عاش يف اهلند ، وترمجته خري الرتمجات حلرصه على مدلوالت األلفاظ  -
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 ومتكنه من لغته اإلجنليزية.
 
 [(. 4ملمتاز)]ترمجة: آربري، وهو عامل فذ بالعربية وبلسانه األصلي اإلجنليزية، وترمجته رائعة من حيث أسلوهبا ا -
 
م واليت صدرت أعماهلا يف كتاب 1998. من اجلهود اخلرية أيضاً الندوة الدولية األوىل اليت انعقدت بعمان سنة 2

كتاب قاربت الثالثني، ومشلت الرتمجات أهم اللغات: صفحات من احلجم الكبري( وأحباث ال  510ضخم )
 اإلجنليزية والفرنسية واألملانية والربتغالية والرتكية والبوسنوية واأللبانية والفارسية والبلغارية واألردية والروسية. 

 
[( وهو: أن جممع امللك فهد بن 5ولقد أثلج صدورنا اخلرب السار الذي نشرته جملة "الرابطة" يف أحد أعدادها)]

عبدالعزيز لطباعة القرآن الشريف قد تبىن مشروعاً لرتمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة العربية، فجزى اهلل املشرفني 
مني العام للمجمع ورئيس اللجنة التحضريية لندوة "ترمجة معاين القرآن  على اجملمع خري اجلزاء، ويف مقدمتهم األ

 الكرمي: تقومي للماضي وختطيط للمستقبل" سعادة الدكتور حممد سامل بن شديد العويف.
 
 
 

 التمهيد 
  من خالل استقراء جهود االستشراق يف الدراسات القرآنية وتتبعها جند أن الكثري منها يدور حول ترمجة القرآن

 الكرمي إىل خمتلف اللغات العاملية واأللسن احلية ترمجة حرفية أو تفسريية أو لغوية جزئية وكلية.  
 

وطبيعة هذا املوضوع تفرض علينا أن منهد ل ه بكالم موجز نبني فيه حقيقة الرتمجة، وإمكاهنا يف القرآن الكرمي، ومدى 
 صعوبتها.  

 
 
 

 حقيقة الرتمجة: 
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[(: استعملت الكلمة يف اللغة للداللة على معان: يقال: ترجم الكالم: إذا بيَّنه وأوضحه، ويقال: ترجم  6لغة)]
مجان، ويقال: تحرمُجان ولك أن كالمه إذا فسره بلسان غريه، وترجم كالم غريه وعنه: نقله من لغة إىل أخرى ومنه الرتى 

تضم التاء لضمة اجليم فتقول: تُ ْرمُجحان واجلمع: تراجم، قال الفيومي يف: "املصباح املنري": "وفيه لغات أجودها فتح  
 [(.7التاء وضم اجليم، والثانية ضمهما معاً جبعل التاء تابعة للجيم، والثالثة فتحهما جبعل اجليم تابعة للتاء")]

 
إصطالحاً: يقول الدكتور صفاء خلوصي: "الرتمجة: فن مجيل يعىن بنقل ألفاظ ومعان وأساليب من لغة إىل أخرى،  

بقوة كما يتبينها ويشعر هبا املتكلم باللغة حبيث إن املتكلم باللغة املنقول إليها يتبني النصوص بوضوح، ويشعر هبا 
 [(.  8األصلية)]

 
 
 

 هل ميكن ترمجة القرآن الكرمي؟
ا آراؤهم، ووقعت بسببها معركة حامية  لقد شغلت اإلجابة عن هذا السؤال العلماء يف القدمي واحلديث، وتباينت فيه 

بينهم، كثر فيها ردُّ بعضهم على بعض، واحتدم النقاش بينهم يف عشرينات ومخسينات هذا القرن، فكان منهم من 
 يرى اجلواز، ومنهم من عارض ومنع، وألفت يف ذلك رسائل خاصة. 

 
يقول العالمة  –[( 9ليه جرى العمل )]وع –هو: ما ذهب إليه من أجاز  –واهلل أعلم  -واملختار من القولني 

يف كتابه القيم "حكم ترمجة القرآن الكرمي": "ُزعم أن اإلسالم ألزم الناس العربية   -رمحه اهلل تعاىل  –احلجوي املغريب 
ن حبحذح ألسنتهم ومنعهم من ترمجة القرآن العظيم، وهذه الشنعة تكفل بردها والتشنيع هبا كتايب )جواز ترمجة  وتعلمها، و 

القرآن( فقد برهن فيه على أن الدين ال يلزم األمم اليت دخلت يف اإلسالم التكلم بالعربية، بدليل بقائها إىل اآلن 
 [(. 10د املنع يف كتاب وال سنة وال إمجاع وال قياس")]تتكلم بألسنها، وما منع ترمجة القرآن أصالً وال ور 

 
 وقال أيضاً: "إن ترمجته من األمور املرغب فيها، بل يضح لنا أن  

القيام هبا، فإذا قام هبا البعض سقط عن الباقني، وإن مل يقم هبا   نقول: إهنا من فروض الكفاية اليت جيب على األمة
اهد [(، برهان ذلك: انه تبليغ عن سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي قال: "… فليبلغ الش 11أحد أمث الكل)]
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ا الرَُّسْوُل [(. وقد أوجب 13[(. وقال "بلغوا عين ولو آية")]12الغائب")] اهلل على رسوله التبيلغ فقال: [ يحا أحي َّهح
الحتحه])املائدة:  ا ب حلَّْغتح رِسح ِإْن ملْح ت حْفعحْل فحمح ا أُْنزِلح إِلحْيكح ِمْن رحبِّكح وح ْلنحا ِمْن 67ب حلِّْغ مح ا أحْرسح مح ( فهو بلغ للعرب بلساهنم [وح

اِن ق حْوِمِه])إبراهيم: على العرب أن ينوبوا عنه، ويبلغوا لغريهم من األمم، فلذا قال هلم: "بلغوا  ( وجيب 5رُِسْوٍل ِإال بِِلسح
 [(. 15[(")]14عين ولو آية" وال ميكن التبليغ جلميع األمم إال بالرتمجة إىل لساهنم)]

 
بقي القول بأن الرتمجة اللفظية كلمة بكلمة من لغة إىل أخرى ألي تعبري كان ليست من قبيل املمكن، إذ كل لغة 

ىن املراد باللغة األخرى، تبعاً لقواعدها إىل من ال يفهم نظامها يف القواعد والرتتيب، وإمنا يراد بالرتمجة هنا: أداء املع
لغة النص املرتجم، يقول العالمة احلجوي رمحه اهلل أيضاً: "ال نريد بالرتمجة إبدال كل لفظ مبا يرادفه أو يقاربه يف اللغة 

 ،  األخرى، فهذا تبديل، ورمبا يقال عنه حتريف. ألن ما يظن من الرتادف أو التقارب قد ال يكون
فإنا نرى كثرياً من األلفاظ يف لغتنا يظن ظانون أهنا مرتادفة، فإذا هي متخالفة، وإمنا املراد: ترمجة املعىن األصلي من  

كل مجلة مع ما يتبعه من املعاين اليت تقتضيها دقائق اللغة وبالغتها بقدر اإلمكان، وإن مل تكن اإلحاطة بكل 
ظ املنزل من حكيم محيد، كما ال ميكن ل ه اإلتيان مبا يشتمل عليه من طرق  املعاين العظيمة اليت احتوى عليها اللف

 اإلعجاز الراجعة 
لفصاحته، وطالوة لفظه ومتانة أسلوبه، ولطائف إشارته، وغري ذلك مما هو مقرر يف وجوه إعجازه، كل ذل ال تفي 

 به ترمجة كائن، وال تطمح يف 
 ر وال تنقضي عجائبه  الوفاء ب ه، ملكان اإلعجاز الذي ينقضي الده

 [(. 16وغرائبه)]
 
 
 

 صعوبة الرتمجة: 
آية  تعد احملاوالت املبذولة لرتمجة معاين القرآن الكرمي من أصعب احملاوالت يف ميدان الرتمجة عموماً، فرتمجة معىن 

كرمية واحدة بنقلها من النص القرآين احملكم البليغ إىل أي نص يف لغة أجنبية تواجه صعوبات كبرية، إذ يهتز املعىن 
 [(.  17اجلميل الرائع ويفقد الرتكيب البالغي لآلية الكرمية رونقه ودقته، ويفرغ اللفظ من وقعه اجلميل املؤثر)]
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إن إشكالية نقل املعىن يف ترمجات القرآن ارتطمت على صخرة اإلشكال اللساين املرتبط باملثبطات املعجمية 
[(. يقول أحد املتخصصني يف ترمجة القرآن 18والداللية والرتكيبية أو األسلوبية املشكلة ألس اإلعجاز القرآين)]

قال: "إين وجدت بالفعل صعوبات مجة يف   –وهو مرتجم ملعاين القرآن إىل الفرنسية  –األستاذ صالح الدين كرشيد 
ون، اللطيف، الرب، املعروف، املنكر، وحزب. مبا هلا من معان ترمجة بعض الكلمات القرآنية مثل األمة، احلق، الفاسق

خمتلفة.. ومع ذلك، وبالرغم من حرصي الشديد على ذكر كل التأويالت املمكنة لآلية الواحدة، فال ميكن للنص 
جم نفسه الفرنسي، أن يلم بكل املعاين اليت توحي هبا اآلية القرآنية، ولكن الرتمجة متثل ما توصل إليه اجتهاد املرت 

 [(. 19وفهمه اخلاص، مما يقرب معاين القرآن من عقل القارئ بالفرنسية")] 
 

 [(:  20ومن املسائل العويصة اليت تقف عائقاً يف طريق الرتمجة)]
 
 مسألة: احلروف املقطعة يف أوائل السور.  -
 
 مسألة: غياب الرتادف.   -
 
 مسألة: أمساء اهلل احلسىن. -
 
 مسألة: اختالف اللغة العربية وغريها يف التأنيث والتثنية.  -
 
 ائد إىل اسم مذكر أو إىل اسم مؤنث؟مسألة: الضمري هل هو ع -
 
 مسألة: األمساء اليت ذكرت مرة واحدة أو الكلمات املعرَّبة مثل: )زمهرير( )زجنبيل( )بابل(.  -
 
 مسألة: اآليات املتشاهبات واحملكمات.  -
 
 مسألة: وجازة ألفاظه ووفرة معانيه.  -
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 مسألة: ترمجة لفظ اجلاللة.   -
 

ض على املرتجم أن يكون أهالً هلذه املهمة العظمى، بأن تتوافر فيه جمموعة من األمور وهذه الصعوبات وغريها تفر 
الضرورية والالزمة ؛ ألن ترمجة القرآن الكرمي اليوم "أصبحت علماً حيتاج إىل القواعد والضوابط اليت اشرتطها أهل 

لية ليست منفرة وال شاذة، بل ختضع لشروط الفن من العربية، وعلوم اإلسالم، والعلوم اإلنسانية واللغوية، وهذه العم
[(. وللعالمة سيدي عبداهلل  21تفسري القرآن الكرمي، ألن الرتمجة هي من قبيل التفسري وتدخل يف علم التفسري")]

 املسألة. يقول رمحه اهلل: "من املشكالت اليت تواجه الدعوة اإلسالمية يف العصر احلاضر: ترمجة  كنون كالم جامع يف
يف القمة من البالغة العربية، وألجل النفاذ إىل  –كما هو معروف   –القرآن إىل اللغات األجنبية، ذلك أن القرآن 

عد اللغة العربية حنواً ولغًة وبياناً، وذلك فضالً أسراره، وفهم مقاصده، جيب أن يكون املرتجم ممن هلم تضلع يف قوا
 [( 22عن املعرفة بعلوم القرآن وأسباب النزول والفقه واحلديث والتفسري..")]

 
 
 

 الفصل األول: 
  ملعاين القرآن الكرمي وبيان خطرها تاريخ ترمجة املستشرقني

 
 

 املبحث األول: تاريخ حركة ترمجة معاين القرآن من قبل املستشرقني وبيان أشهر مدارسها 
 

 املبحث الثاين: يف بيان خطرها على القرآن الكرمي
 
 

 املبحث األول: تاريخ حركة ترمجة معاين القرآن من قبل املستشرقني وبيان أشهر مدارسها  
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الغرب النصراين اإلسالم منذ البداية خطراً حقيقياً يتهدده مما جعله خيشى وخياف أول األمر من ترمجة القرآن إىل  عدَّ 
 اللغة الالتينية لقرون  

ل  طويلة، حيث مل تظهر أول ترمجة التينية ملعاين القرآن إال بعد حوايل مخسة قرون من ظهور اإلسالم، وبعد تدخُّ
مجة التينية ملعاين القرآن أصبح هناك اجتاه قوي يف الغرب ال ميانع يف ترمجة القرآن إىل اللغات مارتن لوثر ونشر أول تر 

 [(.  23األوربية ولكنه يسعى إىل توظيف هذه الرتمجة يف توجيه املزيد من الطعنات إىل اإلسالم)]
 

فتتابعت الرتمجات ومشلت معظم اللغات احلية، وخباصة اإلسبانية واألملانية اإلجنليزية والفرنسية، حىت إنه ال توجد  
 اليوم لغة أوربية أو شرقية إال وفيها ترمجة أو ترمجات عدة ملعاين القرآن الكرمي.

 
ليها القرآن الكرمي، يف احملاولة األوىل اليت احتضنتها األندلس )إسبانيا("  إن اللغة الالتينية هي اللغة األوىل اليت ترجم إ

ويبدو أن الرتمجة الالتينية اليت صار هلا رواج يف اللغات األوربية هي ترمجة دير كلوين. إذ إن سقوط القسطنطينية  
ب أوربا مثل إسبانيا وفرنسا م رافقه نشوء الدول القومية يف غر 1453عاصمة اإلمرباطورية الرومانية الشرقية عام 

 والربتغال اليت شجعت 
التدوين باللغات الوطنية، واعتمدت يف ذلك على ما قد دون أو ترجم عن اإلسالم إىل الالتينية. وقد ترمجت نسخة  

 كلوين إىل اللغات اإليطالية 
 [(. 24واألملانية واهلولندية والفرنسية واإلنكليزية والروسية)]

 
واملهم أن نعلم أن حركة ترمجة القرآن الكرمي من قبل املستشرقني عرفت مدارس متخصصة عنيت باملوضوع أشهرها 

 وأمهها: املدرسة اإلسبانية واملدرسة األملانية واملدرسة اإلجنليزية.  
 

 األول: عناية املدرسة االستشراقية اإلسبانية برتمجة القرآن الكرمي:   املطلب
مل حيظ االستشراق اإلسباين بدراسة كافية بالرغم من أمهيته البالغة ؛ إذ هو األصل واألساس جلميع املدارس  

 [(، بل  25االستشراقية األوربية األخرى)]
 يعد االستشراق الرتمجي يف أوروبا عامة عالة على املدرسة اإلسبانية.  
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إىل أن يسعى النصارى إىل حتقيق هدفني  ه 1085لقد أدى استيالء ألفونسو السادس على طليطلة سنة: 
 [(:26متكاملني)]

 
 -تصحيح نصرانية املستعربني باألندلس وهتذيبها من الفساد الذي اكتسبته من جراء التقائها باإلسالم  -أوهلما 

 .  -حسب زعمهم 
 

 وبني إفساد النصرانية من جديد.    معرفة هذا الدين لتيسري إمكان مواجهته ونفيه، وإقامة سد منيع بينه -وثانيهما 
 

انطلقت هذه العملية من دير كلوين بوصفها توبة وتكفرياً حربياً عن الغضب اإلهلي الذي متثل يف انتشار اإلسالم 
وتوسعه. اقتضت إدارة هذه احلرب وضمان استمرارها، أن انتقل النصارى من تعرف اإلسالم إىل تنظيم معرفته  

 نيه مصدرها القرآن الكرمي.وتعميقها عرب ترمجة معا
 

 [(. 27وهبذا كانت األندلس )إسبانيا( منطلق بداية احملاوالت األوىل لرتمجة القرآن الكرمي يف أوروبا)]
 
م بأمر وتوجيه من رئيس رهبان دير كلوين 1130ن الثاين عشر امليالدي سنة أجنزت الرتمجة األوىل مطلع القر  – 1

 بطرس املوقر ولقد توىل مهمة الرتمجة روبرت القطوين وتتميز هذه الرتمجة بأمور:  
 

 [(  28· أهنا أول ترمجة استشراقية للقرآن الكرمي على اإلطالق)]
 

 [(.  29· أن املرتجم أدرج يف مقدمة ترمجته هذه مقالة عبد املسيح الكندي)]
 

 لرداءهتا وألهنا وجهت باألساس إىل الناطقني بالالتينية خاصة.  · أن هذه الرتمجة مل تتقبل قبوالً حسناً 
 

 مث تبعتها ترمجات أخرى:  
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 [(  30م)]1143ترمجة أخرى تولتها مجاعة دير كلوين سنة  -2
 

 بأسلوب أكثر قبوالً من سابقتها  تتميز بأهنا كتبت 
 

ترمجات أخرى للقرآن الكرمي، ويف القرنني الثالث عشر  –على فرتات متقاربة ومتتالية  –ولقد رافقت هاتني الرتمجتني 
 والرابع عشر اللذين ميثالن أهم مراحل االستشراق اإلسباين ظهرت عدة ترمجات منها:  

 
 دالً من الالتينية وتعد األوىل من نوعها وذلك بأمر من امللك ألفونسو العاشر.  ترمجة القرآن إىل اللغة القشتالية ب -3
 
ترمجة )الشماس ماركوس دي طوليدو( للقرآن الكرمي ولعقيدة املهدي بن تومرت بأمر رئيس األسقفية وإشرافه:   -4

 )رودريغو خيمينث دي رادا(  
 
ىل اإلسبانية مث إىل الالتينية "وأشرك معه يف هذه املهمة  ترمجة مطران كنيسة سقوفيا جون السقويف من العربية إ -5

  -م 1492وذلك قبل أربعني عاماً من غزو غرناطة وسقوطها سنة  -فقيهاً حاذقاً امسه عيسى ابن جابر السقويف، 
قيه م يف صومعة يف مدينة سافوي هلذه املهمة مدة أربعة أشهر، يف الشهر األول قام الف1455وقد تفرغ االثنان سنة 

عيسى بن جابر بنسخ القرآن الكرمي على قطع من الورق العريض تاركاً حواشي كبرية للرتمجة. ويف الشهر الثاين قام 
برتتيب حلقات التجليد لكل القرآن. ويف الشهر الثالث بدأ بكتابة الرتمجة اإلسبانية على الصفحة املقابلة للنص 

قويف وعيسى بن جابر السقويف مبراجعة الرتمجة اإلسبانية للتأكد من القرآين. ويف الشهر الرابع قام كل من جون الس 
رتمجات بعد [(، مث تتابعت ال31صحتها. وبعدئذ قام جون السقويف بنقل الرتمجة اإلسبانية إىل اللغة الالتينية " )] 

 ذلك. 
 

 املطلب الثاين: عناية املدرسة االستشراقية األملانية برتمجة القرآن الكرمي
عرف االستشراق األملاين واشتهر باهتمامه بالقرآن والدراسات القرآنية على وجه العموم، فمعلوم أنه يف عام 

لنيل الدكتوراه عن تركيب سور القرآن م قدم املستشرق األملاين )تيودور نولدكه( جلامعة جوتنجن أطروحته 1856
م وكان  1860بعنوان: "تاريخ القرآن" وحاز هبا جائزة أكادميية اآلداب يف باريس يف العام نفسه مث نشرها يف عام 
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 [(. 32هلذه الدراسة من األمهية والتأثري: أهنا مهدت لدراسة القرآن يف أوروبا)]
 

أما ما يتعلق بالرتمجة: فإن أول ترمجة ملعاين القرآن الكرمي إىل اللغة األملانية قام هبا )سولومون شفاجير( الواعظ 
م،  1616من عام بكنيسة فراون يف نورمربج ونشرها حتت عنوان: "القرآن احملمدي" ظهرت يف ثالثة جملدات اعتباراً 

 وأهم ما يالحظ على ترمجته:  
 

 · كوهنا ترمجة فرعية مل يتعد صاحبها فيها النقل من اللغة العربية مباشرة.  
 

 · التحريف املتعمد، فيه ترمجة تكشف عن سوء فهم كامل كما يبدو من العنوان.
 

قها من االعتقاد الذي كان منتشراً يف · متتلئ باالختالفات والتصرف يف معاين اآليات "ورمبا يرجع ذلك إىل انطال
 [(. 33الغرب لقرون مضت ومؤداه: أن اإلسالم فرقة مسيحية منشقة")]

 
 القرن الثامن عشر.  · كانت املنبع الرئيس للرتمجات األملانية اليت ظهرت حىت أواخر 

 
 م  1641وقد ترمجت إىل اهلولندية عام 

 
م اعتمد فيها  1770مث قام )فريدرش ماجر الين( بنشر ترمجة للقرآن الكرمي بعنوان "اإلجنيل الرتكي" وذلك عام: 

رة، فنجد النقل من العربية مباشرة، وهو بذلك يكون قد فتح الباب ملرحلة جديدة مت خالهلا الرتمجة من العربية مباش
م املستشرق )فريدريش الربهاد( أعد ترمجة أخرى من العربية مباشرة حتت عنوان  1770مثالً يف السنة نفسها 

 "القرآن" أو "قانون املسلمني" مث تبعته سلسلة من الرتمجات كانت يف أغلبها خمتارات ال ترقى للرتمجة الكاملة. 
 

 رها: ويف القرن التاسع عشر ظهرت ترمجات عديدة من أشه 
 

 ترمجة )سامويل فريدريش جينز( 
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 ترمجة أوملان وهي ترمجة حرفية

 
 جبانب ترمجات لبعض السور قام هبا:  

 
 م  1824)فريدريش ريكارت( عام 

 
 م  1848و)داومر( عام 

 
 م 1861و)شرببلجر( عام 

 
 م  1876و)بلومان( عام  

 
 مباشرة منها: وقد شهد القرن العشرين أكثر من ترمجة جديدة وكاملة عن العربية 

 
 م  1901ترمجة )تيودور ينجول( عام  

 
 م أيضاً  1901وترمجة )هاكس هينتج( عام 

 
 م  1971م مث أحلقها بتعليق وفهرس عام 1996وترمجة )رودى باريت( اليت نشرها عام 

 
 

 املطلب الثالث: عناية املدرس ة االستش راقية اإلجنليزية برتمجة القرآن الكرمي  
 

وىل لرتمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة اإلجنليزية يف أواخر القرن السابع عشر امليالدي، وإليك كانت البداية األ
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 أشهر احملاوالت: 
 

م إذ نقل عمل املستشرق الفرنسي )أندرودي راير( من الفرنسية إىل اإلجنليزية ،  1688ترمجة ألكسندر روس عام  
 آن الكرمي.  وعدَّ عمله هذا أول نسخة إجنليزية مرتمجة للقر 

 
وتوالت الرتمجات اإلجنليزية اليت استند الكثري منها على ترمجة التينية قام هبا األب )ال دوفيك ماراكس( عام 

 م وكان كاهناً وتعلم العربية  1668
 على يد أحد األتراك!

 
م وتعد 1734م ويف القرن الثامن عشر ظهر املستشرق )جورج سيل( الذي ترجم القرآن الكرمي إىل اإلجنليزية عا

ترمجته هذه أشهر الرتمجات باللغة اإلجنليزية للقرآن الكرمي على اإلطالق، كما يعد صاحبها شيخ املرتمجني اإلجنليز يف 
 هذه املرحلة:  

 
 مث وجدت حماوالت عديدة جلها اعتمد على ترمجة )سيل( منها:  

 
 م  1861ترمجة )رودويل( يف عام   -
 
   م1880ترمجة )باملر( يف عام  -
 
 م  1939ترمجة )بل( يف عام  -
 
 م 1976ترمجة داود يف عام   -
 
 م.1955ترمجة )الربوفسور أوبري( نشرت عام  -
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 املبحث الثاين: يف بيان خطرها على القرآن الكرمي

 
 تكاد الدراسات اليت اهتمت بأسباب بداية نشأة االستشراق جُتِْمع 

 على أن جممل هذه األسباب ميكن أن تؤول إىل:
 

اضطرار الغرب النصراين يف القرون الوسطى إىل معرفة اإلسالم لإلحاطة بعوامل قوته الدافعة بأبنائه إىل االنتشار يف  ·
العامل املعروف آنذاك، وذلك بقصد الرد على عليه ومواجهته، واحليلولة بينه وبني أن يستهوي نفوس النصارى أو  

 إعجاهبم. 
 

 ا يف القوة واالنتشار  · متكني النصرانية من حتقيق رغباهت
 

 · التقاء النصرانية باإلسالم يف األندلس 
 

 · احلروب الصليبية 
 

 · محالت التبشري النصرانية 
 

 · تأثري الفكر اإلسالمي الرشدي يف الفكر النصراين الوسيط يف أوروبا  
 

نسان بينهما اختذ أشكاالً فالتقاء اإلسالم والنصرانية يف األندلس استلزم نشوب صراع على األرض وعلى قضايا اإل
متعددة وخمتلفة، ومن ضمنها شكل احلروب اليت اسرتسلت بينهما، وخباصة بعد استيالء ألفونسو السادس على 

 م.  1085طليطلة سنة 
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 املطلب األول: ملاذا ترجم املستشرقون القرآن الكرمي؟
تلكم املتبعة يف قضايا وعلوم إسالمية أخرى   سلك املستشرقون طرائق ومناهج يف دراسة القرآن الكرمي ختتلف عن

 "لقد بات من املعروف أن كل 
ما تعلق بالقرآن يف دراسات القوم ال ميكن االعتداد به ألبتة، ألنه ال حمالة حمطم للمسلَّمات اليت جيزم هبا املسلمون، 

ا يتأهب لدراسة القرآن الكرمي  ومشكك يف األسس اليت يؤمنون هبا وأصبح يف حكم اليقني: أن عامل املشرقيات عندم
يضع نصب عينيه دعوى بشرية القرآن، حمتمالً أن يكون مصدره من كل جهة إال من السماء، وبالتايل وبناء على 

هذا االعتقاد الذي يصبح عند الرجل مسلَّمة بدهية تأيت كل أحباثه ومجيع دراساته قد استوت على أساس غري 
الذي يفرض نوعاً من التعاطف أو على األقل نوعاً من االحرتام النسيب  صحيح، واحنرفت عن املنهج الصائب

 [(. 34للمصدر الغييب الذي ينبين عليه الوحي القرآين")]
 

االستفادة منه، وإمنا كان هدفهم حماربته بعد الوقوف على مضمونه،   مل يكن غرضهم من ترمجته: االطالع عليه أو 
وإثارة الشبهات والتشكيك حوله، وكانت تلك احملاولة هي البوادر األوىل لالستشراق، األمر الذي يؤكد لنا أن  

باملقومات االستشراق يف حماولته الفكرية لفهم اإلسالم كان دافعه األصيل: العمل من أجل التنديد واالستخفاف 
الثقافية. "فقد بينت الدراسات احملققة يف املوضوع أن القرآن ترمجه املستشرقون ليحاربوه، وكانت عملية الرتمجة  

 [(.  35تسودها املعاداة املطلقة لإلسالم")]
 

انطلقوا من فكرة ترمجة القرآن الكرمي صراحًة لدحض املبادئ اإلسالمية وتفنيدها.. ولنا على ذلك مثل يف الرتمجة  و 
اإلسبانية اليت وضعها موكيوندو أي أو كراتوندو وعنواهنا هكذا بكل صراحة: القرآن مرتمجاً بأمانة إىل اإلسبانية  

املقدسة واألخالق الكاملة للدين الكاثوليكي املقدس الرسويل  ومعلقاً عليه ومدحضاً طبقاً للعقيدة والتعاليم 
 [(. 36الروماين")]
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 املطلب الثاين: ما سوَّغوا به جهودهم  
واحد، أال وهو: تشويه القرآن بطرق شىت، وباسم املناهج العلمية، لقد تضافرت جهودهم فيما بينها لتحقيق هدف 

واألمانة األخالقية، واملنظورات املذهبية والعقدية، شارك يف هذا اجملهود: املفكر املثقف والراهب والقسيس، ورجل  
 –شويه القرآن مشروع ت –الدين املبجل، والسياسي االستعماري احملنك، وقبل البدء وضعوا بني يدي هذا املشروع 

 مسوغات متعددة األشكال واأللوان، من بينها:  
 

· زعمهم: أن القرآن عقبة يف وجه التقدم، وأنه ال يتماشى مع طبيعة العمران البشري. يقول اللورد كرومر يف كتابه  
لح الشرق "مصر احلديثة": "إن القرآن هو املسؤول عن تأخر مصر يف مضمار احلضارة احلديثة" وقال أيضاً "لن يف

 [(. 37ما مل يرفع احلجاب عن وجه املرأة ويغطى به القرآن")] 
 

املستشرق  · زعمهم: أن القرآن يقف حاجزاً أمام املد الفكري والثقايف للغرب، ومن الذين أطلقوا هذا التسويغ 
الفرنسي )رجييس بالشري( قال: "قلما وجدنا بني الكتب املشرقية كتاباً بلبل بقراءته دأبنا الفكري أكثر مما فعله 

 [(" 38القرآن)]
 

إخضاع املسلمني حتت أقدام الغرب أعلنه )جالدستون( أمام جملس اللوردات · زعمهم: أن القرآن حيول دون 
الربيطاين حيث أمسك املصحف بيده وقال: "ما دام هذا الكتاب على األرض، فال سبيل لنا إىل إخضاع 

 [(. 39املسلمني")]
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 املطلب الثالث: تباين اجتاهاهتم  
 [(:  40لقد عرف االستشراق الرتمجي يف تارخيه اجتاهني متفاوتني يف اخلطورة والعداء)]

 
 ه العدائي الصرف الذي كان سائداً قبل مطلع هذا القرن، ويتميز بأمور منها:  .اجتاه قدمي، وهو االجتا1
 

· كانت أحباث املستشرقني القرآنية يطبعها منهج عدواين سافر، يوجه من خالله الشتم والسب والتجديف يف حق 
 القرآن الكرمي والنيب الكرمي. 

 
 وجمموعة من التخيالت والتصورات جاء هبا نيب مزيف.   · كانوا يدرسون يف هذا العهد القرآن على أساس أنه هرطقة

 
· مل يكن من هدفهم البحث العلمي احلر، وإمنا درسوه من أجل نقده فقط فهم: "يعتقدون أن حممداً صلى اهلل عليه 

  –حبسب زعمهم  –وسلم هو الذي ألف القرآن، وإلثبات اعتقادهم هذا حاولوا اكتشاف أية أخطاء يف القرآن 
لوا إثبات أن حممداً صلى اهلل عليه وسلم كان يعرف القراءة والكتابة، وأنه قرأ التوراة واإلجنيل واملزامري، كما حاو 

 [(.  41واستفاد منها يف تأليف القرآن")]
 
د املعاصر بدأ من أول هذا القرن، حيث يرجع الباحثون والدارسون تأسيسه إىل املستشرق األملاين . االجتاه اجلدي2

م واملعروف بلقب شيخ املستشرقني يف الدراسات القرآنية " فلقد اتبع طريقة يف التأليف  1931)تيودور نولدكه( ت: 
با وأمريكا، إذ حرص على إبراز سائر اسرتعت انتباه زمالئه املتخصصني.. يف سائر معاقل االستشراق يف أورو 

وجهات النظر الثابتة يف مسألة من مسائل علوم القرآن الكرمي، معتمداً يف ذلك على استقصاء خمتلف اآلراء من 
مصادر عربية وأجنبية شهرية ومغمورة، خمطوطة ومطبوعة على حد سواء، كما أنه اتبع يف عملية االستقصاء  

 هجاً أكادميياً صارماً: مل يكن معهوداً فيما قبل".واالستقراء مث االستدالل من
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 من أهم مميزات هذا االجتاه

 · الرجوع مباشرة إىل املصنفات العربية اللصيقة مبجال القرآنيات.
 

 · املنهج الصارم يف الدراسة والتحليل.
 

 · االهتمام بالدراسات اللغوية. 
 

ونه من عند اهلل مهما حاول التجرد من اهلوى والتزام شيء من واحلق أن املستشرق الذي يدرس القرآن وال يؤمن بك
 [(. 42املوضوعية واحلياد، فإنه واقع ال حمالة يف أخطاء فظيعة ونظريات واهية)]

 
 

 الفصل الثاين:
 

 شرقني يف ترمجة القرآن الكرمي يف امليزان  جهود املست
 
 

 املبحث األول يف الكشف عن دوافعهم 
 

 املبحث الثاين: روافدهم وعيوب منهجهم يف الرتمجة وأخطاؤهم فيها  
 
 

 املبحث األول: يف الكشف عن دوافعهم 
وق عند املشرتقني، وكذا تنوُّع  ال شك أن الباحث جيد صعوبة يف استبيان طرائق املعاجلة وآليات املنهج املوظف واملطر 

مداخل وطرق البحث املطبقة عندهم، وهلذا فإن املرء حيتاج بالتأكيد إىل كثري من التنقيب والبحث ملتابعة  
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 املستشرقني يف عملهم خطوة بعد خطوة، من أجل الوقوف على خطورة دوافعهم. 
 

 املطلب األول: دوافعهم: 
 القرآن الكرمي تكاد تنحصر يف أمرين اثنني:إن دوافع املستشرقني يف ترمجة معاين 

 
خدمة مصاحلهم، وحتقيق مقاصدهم املتمثلة يف تشكيل املسلمني يف دينهم، متهيداً الحتوائهم والقضاء   –أوهلما 

 على ثقافتهم، مث إخضاعهم سياسياً وثقافياً واقتصادياً.  
 

 الشرسة على اإلسالم.استثمار الرتمجات لشن املزيد من الغارات واهلجمات  –ثانيهما 
 

فال ينبغي أن ننخدع مبا قد يظهره بعض املستشرقني من تعاطف بالغ مع قضايا اإلسالم ومن ذلك: استشهادهم 
بنصوص قرآنية مسندين إياها إىل اهلل تعاىل، فاألمر ال يعدو أن يكون مظهراً مجالياً وحضارياً يسعى من ورائه 

 [(. 43سب مودهتم)]املستشرق إىل التقرب إىل املسلمني وك
 

إن االزدواج والتناقض مستان رئيستان عند متعصيب املستشرقني، فالواحد منهم جيد نفسه أحياناً مضطراً إىل مدح 
وأحياناً أخرى يهرب هؤالء املستشرقون املتعصبون من التخصصات اليت  اإلسالم حىت ينجو بنفسه من سوء العقاب،

تنكشف فيها بسهولة أحقادهم ومسومهم، مثل العقيدة والتفسري بل ومجيع الدراسات اإلسالمية، فيتوجهون إىل 
سي هو  دراسة األدب ويتخذونه قناعاً خيفون وراءه وجههم القبيح. وهو ازدواج ظاهري فحسب إذ إن املوقف األسا

 واحد، ال ازدواج فيه، وال تناقض. 
 

ومن أمثلة هذه االزدواجية الظاهرية يف سلوك املستشرقني: ما عرف من سلوك املستشرق األملاين يوسف فان إس  
فهو شديد التحامل على اإلسالم، يشن هجمات شرسة عليه عندما يكون يف قلعته احلصينة يف جامعة تيبينغن، 

وف للسفر إىل دولة إسالمية، جتده يلبس قناعاً ملوناً عجيباً خيفي وراءه كل هذه األحقاد،  ولكن عندما تضطره الظر 
 [(. 44فال يتحدث عن اإلسالم إال باملدح واإلطراء)] 
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 على ذلك من كالمهم املطلب الثاين: الشواهد 
 لقد أعلنوا عن دوافعهم هذه وصرح هبا بعضهم، والشواهد على ذلك كثرية نذكر منها:  

 
 ما صرح به املرتمجون أنفسهم، من ذلك:  -1
 
وقد جنح يف ترمجته   –م( الذي ترجم معاين القرآن إىل اإلجنليزية 1736 – 1697صنيع املرتجم جورج سيل ) -

 ووضع هلا حواشي ومقدمة مسهبة هي يف احلقيقة مبنزلة مقالة إضافية عن الدين اإلسالمي هذه فأعيد طبعها مراراً 
عامة، حشاها باإلفك واللغو والتجريح، مما قاله: "أما أن حممداً كان يف احلقيقة مؤلف القرآن واملخرتع الرئيس له  

غريه يف خطته هذه مل تكن معاونة   فأمر ال يقبل اجلدل، وإن كان من املرجح أن املعاونة اليت حصل عليها من
 [(  45يسرية")]

 
ما بينه املستشرق الكبري )رجييس بالشري( يف مقدمة كتابه عن القرآن كيف أن ترمجة القرآن الكرمي كانت بدافع  -

 –لصلييب املعادي لإلسالم وليست هلدف علمي كما يدعي بعضهم. يقول: "من املرجح أن بطرس املوقر احلقد ا
هو الذي فكر بتأثري من روما ومن البابا يف ترمجة القرآن إىل  –م 1143م و 1141الذي رحل إىل إسبانيا بني  

ىل عمل الرتمجة مبساعدة بعض  الذي تو  Rodestus detenesisالالتينية فأوعز بذلك إىل )روبريت الكيتوين( 
الرهبان، وقد جاءت هذه املبادرة بدافع من روح طبيعية، تدل على ذلك رسالة بطرس املوقر املوجهة إىل القديس 

برنار مع نسخة من الرتمجة املنجزة، كما كان الداعي إىل هذا العمل: احلاجة إىل حمو أثر اإلميان من نفوس معتنقي 
 [(. 46اإلميان")]

 
 شهادة املنصفني منهم، ولنأخذ على ذلك بعض األمثلة:  -2
 
يقول األب )روبري كاسبار(: "إن الغرب مل يفهم اإلسالم على حقيقته أبداً، بل ومل حياول ذلك مطلقاً.. وحىت  -

ملسيحيني القالئل الذين كانوا يعيشون علىمقربة من اإلسالم من أمثال يوحنا الدمشقي، وتيودر أيب قرة، أو  خرية ا
بولس الصيدوين، فلم يتمكنوا من إدراك جوهر اإلسالم وعظمته، وهي: التصعيد إىل اهلل الواحد األحد. ولعل ذلك 

طيخ اإلسالم ونبيه )صلى اهلل عليه وسلم( بأسخف يرجع أساساً إىل أن الغرب املسيحي اكتفى قروناً طويلة بتل 
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األقوال من دون أن يكلف نفسه عناء دراسة هذه العقيدة. فأول ترمجة للقرآن مل تظهر سوى يف القرن الثاين عشر 
أي بعد مخسة قرون من ظهور اإلسالم، ومتت بناء على مبادرة من بطرس املبجل، وحتت إشراف أسقف دير كلوين 

ن إضافة أن هذه الرتمجة وكل الرتمجات اليت تلتها مل تكن هلا أي هدف آخر سوى أن تكون األساس  وال بد لنا م
لتوجيه املزيد من اإلدانات ضد القرآن، تلك اإلدانات اليت امتدت سلسلتها على مدى قرون تتناثر عليها بعض 

 [(. 47أشهر األمساء")]
 
: "يبدوا أن  -وهو حيكي قصة أول ترمجة التينية ملعاين القرآن الكرمي  –ويقول املفكر األملاين )هوبرت هريكومر(  -

دياناهتم،  رفضوا االعرتاف حبقيقة اهنم يواجهون إحدى ديانات التوحيد القريبة جداً من  –الصليبيني جنوداً وضباطاً 
يف شهادهتا املقرة باهلل الواحد األحد، والصلوات اليومية والصيام، والزكاة، كانت معرفة الصليبيني بالقرآن حمدودة 

م بقلم )روبرت الكيتوين(، ولكن األوروبيني  1143جداً. صحيح أن أول ترمجة التينية ملعاين القرآن ظهرت سنة 
 لقرآن للطعن يف اإلسالم.كانوا يتطلعون إىل توظيف ترمجة معاين ا

 
كان هذا اإلجنليزي )روبرت الكيتوين( املستقر يف مدينة طليطلة بإسبانيا يرتجم تراث املسلمني يف علمي اهلندسة  

 والفلك من العربية إىل الالتينية، وأجنز هذا املشروع بتكليف من بطرس املبجل رئيس دير  
 هذا املشروع مسلم امسه حممد. م( واشرتك يف1156 – 1094أو   1092مدينة كلوين )

 
وال شك يف أن هذه الرتمجة الدقيقة ملعاين القرآن بينت للغرب الالتيين أيضاً أوجه التشابه بني القرآن واألناجيل،  

ولنتذكر فقط التبجيل العميق لسيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى ومرمي البتول يف كل من املسيحية واإلسالم، ومع ذلك مل 
ذلك الوقت يف التوصل إىل حد أدىن من االتفاق والتفاهم بني املسلمني واملسيحيني على أساس  يفكر أحد يف 

كتابيهما السماويني، ومل تغتنم الفرصة املتاحة مع توافر أول ترمجة ملعاين القرآن الكرمي بالالتينية للتوصل إىل فهم 
ترمجة )روبرت الكيتوين( الالتينية ملعاين القرآن  أعمق وأدق لإلسالم، وبدالً من استخدامها وسيلة للتفاهم استغلت 

كمجرد ينبوع حمبب للطعن يف اإلسالم على مدى قرون طويلة، وحىت بداية العصر احلديث مل يتغري من ذلك شيء،  
دينة بازل  م بطبع هذه الرتمجة الالتينية سارعت بلدية م1542فعندما قام السويسري البازيل )يوحنا أوبورين( سنة  

خبطر نشرها، ومل تسحب حظرها إال بعد التدخل املكثف ملارتن لوثر مؤسس الكنيسة الربوتستانتية اإلصالحية، بيد  
أن حجة لوثر يف ذلك كما صاغها هو بنفسه، كانت كما يلي: "لقد استيقنت انه ال ميكن عمل شيء أكثر إزعاجاً  
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من ترمجة قرآهنم ونشره بني املسيحيني، عندئذ  –ع أنواع السالح أشد من مجي –حملمد أو األتراك، وال أشد ضرراً 
 سيتضح هلم أي كتاب بغيض وفظيع وملعون هذا القرآن.. مليء باألكاذيب واخلرافات والفظائع".

 
كان ينظر إىل قرآن   -الذي حاول توجيه إهانٍة لنيب اإلسالم بال أدىن حياء أو تأنيب للضمري  –إن لوثر الربوتستانيت 

رتجم إىل الالتينية يف عصر احلروب مع الدولة العثمانية على أنه وسيلة مثالية لتسليح القلوب اليائسة للمسيحيني م
ورفع روحهم املعنوية، حيث أعلن قائاًل: "بعد ظهور األتراك على حقيقتهم، أرى أن القساوسة عليهم أن خيطبوا 

عداوًة ل ه، وأيضاً إمياهنم باملسيحية، ولتتضاعف جسارهتم  اآلن أمام الشعب عن فظائع حممد حىت يزداد املسيحيون
وبسالتهم يف احلرب، ويضحوا بأمواهلم وأنفسهم". من شأن موعظة كهذه أن يكون أثرها النفسي يف املسيحي أشد 

 [(. 48من طبول احلرب وأبواقها، بل إهنا ستمنحه قلب أسد حقيقي يف ساحة القتال")]
 

 املطلب الثالث: احتاد رؤيتهم 
 خيتلف املستشرقون، وتتباين أساليبهم وطرائقهم اليت اعتمدوها يف 

رؤية: "لقد الرتمجة ولكن رؤيتهم تكاد تظل رؤية مقيدة ومتحدة، حىت لقد قال )ماكسيم ردونسون( منتقداً هذه ال
بي ن عموم   vogueأصبح النظر يف عدم أصالة اإلسالم واعتم اده على األدي ان السابق ة دي دنا

 [(.49املستشرقني")]
 

 ال صلة ل ه بالعلم من أجل ذلك فقد اعتمدوا منهجاً يف الرتمجة 
 والبحث، يتسم بالقصور واخللل يف املنهج، وهذه بعض معامله نذكرها إمجااًل:  

 
 · إخضاع النصوص للفكرة اليت يفرضوهنا حسب أهوائهم. 

 
 · التحكم فيما يفرضونه أو يقبلونه من النصوص.  

 
 · حتريف النص حتريفاً مقصوداً.  
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  للتحريف.  · تأويل معىن النص حني ال جيدون جماالً 
 

 · حرصهم على جتاوز كل ما من شأنه أن يثبت أن القرآن كالم اهلل. 
 

 · تصيد النصوص املالئمة واملوافقة هلواهم.
 

 · اخللط بني شيء قليل مما هو مبثوث يف املصادر وما كانت متليه ختيالت وتكهنات املستشرقني.
 

 ة، حيث  مث إهنم يسلكون يف سبيل التأثري واإلقناع مسالك خبيث 
"يعدون حماور التحريف ونقاط التشويه واإلدانة، مث يبنون عليها ترمجاهتم حىت تأيت دليالً على ما سبق وأعدوه من 

 ا بكتابة دراسات ومقدمات ال حتصى عن القرآن [( كما أهنم ميهدون لعملهم هذ50خمطط مغرض؟!")]
وهي غالباً ما تتضمن التشهري باإلسالم والنيب صلى اهلل عليه سلم، لكي يرتسخ يف ذهن  –نشرت قبل الرتمجة  –

 [(. 51القارئ الغريب بالدرجة األوىل زيف اإلسالم وكراهيته)] 
 

 "لقد اعتمدوا على آلية التمركز عل الذات والتمحور حوهلا، ذلك  
هو ما يفسر تشويه ترمجات القرآن وحتريفها، وجتدر املالحظة إىل أن هذا التشويه وذاك التحريف ال يرجعان إىل رغبة  

هؤالء هلذه اآللية، وملنهجية التأثري والتأثر وتعقبهما، وهي ذات النصارى فيهما فقط، بقدر ما يؤوالن إىل اعتماد 
املنهجية اليت ما فتئت ختضع هلا بعض اإلنتاجات االستشراقية حلد اآلن.. وهذا ما يفسر لنا حتاشي الرتمجات 

ويضها مبفردات الالتينية للقرآن لكل املفردات اليت حتيل فيه على معاين اإلسالم والتسليم واملسلمني، وإسقاطها وتع
ومعاين اإلمساعيلية واحملمديني. وذلك هو ما يفسر قلق النصارى جتاه هذا الكتاب عندما ذكر بعض القصص اليت 

وردت يف كتبهم بصورة ال تتفق مع ما يعهدون فيها. كما يفسر حريهتم عندما دعا إىل اإلميان مبا جاء به عيسى 
 [(  52اء، منكراً عليهم التثليث والصب واحللول والذنب األصلي إخل")]ضمن اإلميان مبا أتى به مجيع الرسل واألنبي

 
 

 املبحث الثاين: روافدهم وعيوب منهجهم يف الرتمجة وأخطاؤهم فيها  
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الكرمي ال ميثل شيئاً جديداً بالنسبة للباحث املتخصص، فهم يف احلقيقة مل يفعلوا  إن موقف املستشرقني من القرآن

 شيئاً أكثر من ترديد كالم خصوم اإلسالم األولني وأعدائه يف كل وقت وحني.
 

 املطلب األول: روافدهم:
هم وتصورهم وموقفهم  إن املتتبع ملا كتبوه يف هذا اخلصوص يرى أن أهم الروافد واملناهل اليت استمدوا منها فكر 

 املعلوم، تتمثل يف ثالثة أشياء، نبينها إمجاالً فيما يأيت: 
 

 أواًل: اإلسرائيليات: 
 

لقد احتضنت الصهيونية بدايات االستشراق، وهي يف الوقت نفسه إحدى روافده األصيلة اليت متده بتصوراهتا  
 أطوارها العديدة.  وأفكارها، كما أهنا رافقت مجيع مراحل ترمجات القرآن الكرمي و 

 
 [(. 53يقول الباحث السويسري )أرنولد هوتينغر(: "إن اليهود كانوا وما زالوا أكثر الناس اهتماماً بالعامل العريب")]

 
وظة لعدد اليهود بني املستشرقني، بل ومن أقطاهبم وأكثرهم حقداً وعداًء لإلسالم من وهذا ما يفسر لنا الكثرة امللح

أمثال: )غولتسيهر( و)باول كراوس( و)غرونباوم( و)برناد لويس( و)يوسف فان إس( الذين عرفوا بالتحامل الشديد 
 يأت بشيء جديد، بل سرق  على اإلسالم، والتشكيك يف أصوله، وحماولة إثبات أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم مل

 كل شيء من اليهود والنصارى.  
 

 إن تغلغل اإلسرائيليات وانتشارها يف الرتاث اإلسالمي عامة، ويف كتب تفسري القرآن خاصة، له أثر سيئ. 
 

لقد عكفوا على دراسة املصادر اإلسالمية يف خطة ترمي إىل تشويه اإلسالم وإثارة الشكوك حوله من كل جانب.  
همتهم يف مرحلة التحضري: حتريك اإلسرائيليات إىل موضع جديد، ينقلوهنا من حواشي كتب التفسري "كانت م

وأشتات الرتاث البعيدة عن التناول العام، واملرسلة من غري توثيق، فريووهنا على وجه التدليس اخلفي إىل نصوص من  
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ن مقولتهم اجلريئة الفاحشة: اإلسالم بضاعة مصادر يهودية، تشد إليها وثاق القرآن والسنة والفقه.. انطالقاً م
 [(.  54إسرائيلية")]

 
لريب يف "كان وراء تيار اإلسرائيليات أهداف لتدمري البنية العقلية والوجدانية لإلنسان العريب، وبعث الشكوك وا

الرتاث. حىت يعاين الفرد املسلم نوعاً من االنقسام الذايت، هذا إىل أهداف أخرى جزئية تتضافر وتتآزر لتحقيق 
األهداف الكلية العامة ضد اإلسالم واملسلمني. من هذا مثاًل: حماولة التهوين من شأن األنبياء يف نطاق التهويد 

 [(.  55")]واحلط من العقائد والقيم اخللقية بشكل عام
 

 ثانياً: اإلحلاد:  
 

ارتبطت الدراسات االستشراقية منذ بدايتها بالكتابات اإلحلادية يف اإلسالم فقد رفع الغرب منذ صراعه مع اإلسالم 
ساً وقاعدة لسياسته جتاه العامل اإلسالمي. هذا الشعار هو: أن كل من يطعن يف اإلسالم من شعاراً عاماً اختذه أسا

املسلمني أنفسهم فال بد من تأييده بقوة، وتشجيعه جبميع السبل حىت يواصل هجومه على اإلسالم. حبثوا عن أي 
ا بنشر كتب كبار املالحدة  نص إحلادي ينفعهم يف شن املزيد من الغارات الشرسة على حضارة اإلسالم واعتنو 

 أمثال: 
 

[(: نشر املستشرق األملاين فان إيس مقاطع من معارضة ابن املقفع للقرآن الكرمي يف كتاب طبعته  56ابن املقفع)]
 [(.  57بريوت)]اجلامعة األمريكية يف 

 
م حتت 1936وامللحد أبو بكر بن زكريا الرازي: نشر بعض كفرياته املستشرق الصهيوين باول كرواس يف القاهرة سنة  

 غريب اهتم باملرياث اإلحلادي يف   عنوان "رسائل فلسفية" ويعد باول أكرب باحث
 [(.  58اإلسالم )]

 
 وامللحد الكبري ابن الراوندي: اهتم املستشرقون به واعتنوا بدراسة  

 [(.  59مواطن كفره وشبهاته وأكاذيبه)]
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 ثالثاً: األهواء:

 
مل يكن عمل املستشرقني يف الرتمجة قائماً على مبدأ العمل املتجرد والبحث العلمي النزيه واملنزه عن األهواء. فقد 

ألهوائهم من حيث التصرف بالنصوص عن طريق التقدمي والتأخري واإلمهال التزموا حرية الرتمجة حبيث تأيت موافقة 
 [(: 60والتحوير وغري ذلك، ومن مظاهر ذلك)]

 
 ا متليه ختيالهتم وتكهناهتم.  اخللط بني شيء قليل مما هو مبثوث يف املصادر وبني م -
 
 اندفعوا حنو الرتمجة الكيفية ال الصحيحة والعلمية أو حىت النسبية إىل حد ما، إمعاناً منهم يف التحريف والتضليل. -
 
 واهتموا بنشر الرتمجات اليت تنطوي على األضاليل واألخطاء الفنية والشطحات اليت سداها احلقد والتعصب. -
 
 قدمية بائدة يف الرتمجة أصبحت مهجورة وغري مألوفة.   واستعملوا لغة -
 
( وذلك JBB( و)OBBJونشروا الرتمجات حتت أمساء مستعارة، أو بأحرف فقط تدل على اسم املرتجم ) -

 بغية عدم إظهار شخصيته احلقيقية. 
 

 ولقد سبقتهم جتارب متعددة من قبل أهل األهواء، كلها تصرفت يف 
تتماشى مع أهدافها وغاياهتا يف الوجود كانت حماوالت للهدم، لكنها مل تستطع أن تؤثر يف   املعىن واستعملت وسائل

 [(  61القرآن ال من قريب وال من بعيد)]
 
 
 

 املطلب الثاين: عيوب منهجهم 
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ستشرقون بعديد من احملاوالت لرتمجة القرآن، ولكنها مجيعها قاصرة ومشوهة ومعيبة، الستحالة ذلك، ولعدم قام امل
استيعاب القوم ملقومات اللغة العربية وأسرارها، فحرفوا النص وشوهوا مدلوله. ووقعوا يف عيوب فادحة وأخطاء 

 جسيمة.  
 

 أبرز عيوب منهجهم:  
 

قد استوت على أساس غري صحيح، واحنرفت عن املنهج الصائب، وإن كانوا   إن جل أحباثهم ومجيع دراساهتم
يتفاوتون يف التحريف والتالعب بالنص القرآين إال أن من القواسم املشرتكة بينهم: عيوب املنهج وهي كثرية نذكر هنا 

 [(: 62بعض ما وقفنا عليه خالل مطالعتنا لبعض الكتب املختصة)]
 
 اجلهل بأسرار اللغة العربية.  -
 
 اجلهل بالتورية القرآنية.   -
 
 اجلهل باملعاين الدقيقة للكلمات العربية.  -
 
 االحنراف بالنص عن قصده احلقيقي.  -
 
 الفهم املقتصر على جانب واحد من املعىن.  -
 
 اخللط بني الكلمات العربية املختلفة.   -
 
 املعرفة احملدودة بالعربية واملقرتنة بالتلفيق اخليايل.   -
 
 اخللط بني العربية وكل من العربية والسريانية.   -
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 اخللط مع بعض املعتقدات اليهودية.  -
 

 وهذا مما شهدوا به هم أنفسهم يف انتقاد بعضهم بعضاً ومن أمثلته: 
 

 يخ املستشرقني اإلجنليز بعض الرتمجات منها: انتقاد ش
 

 [(:  63ترمجة أندري ديرار الفرنسي واعتربها ترمجة سيئة ال يعول عليها معلالً ذلك بأمور)]
 
 ة.  لوجود عيوب فادحة يف الرتمج -
 
 ملا فيها من اإلسقاطات واإلضافات.  -
 
 لكثرة أخطائها فال تكاد ختلو صفحة منها من أخطاء.   -
 

اليت تعد أول نسخة إجنليزية لرتمجة معاين القرآن الكرمي حيث   Agexander Rossوترمجة ألسكندر روس 
 [(.  64نعتها بالسوء والرداءة)]

 
 املطلب الثالث: األخطاء وأسباهبا  

 ة [( نكتفي باإلشار 65إن األخطاء اليت وقع فيها املستشرقون كثرية جداً)]
ان من األمهية واخلطورة مبكان:    إىل نوعني يعدَّ

 
 األخطاء الداللية واللغوية.

 
 األخطاء املتعلقة بالنص القرآين رمساً وضبطاً وأداًء. 
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 أواًل: األخطاء الداللية واللغوية:  

 
ن، ومن ادعى ذلك كانت إن أكثرية املستشرقني الذين ترمجوا القرآن الكرمي مل يكونوا على علم باللغة العربية لغة القرآ

معرفته هبا ضعيفة إىل أقصى حد. لقد أوقعهم جهلهم الفادح باللغة العربية يف العديد من األخطاء بل وكان عائقاً  
هلم عن الفهم، يقول الشيخ حممد رشيد رضا رمحه اهلل تعاىل يف كتابه القيم "الوحي احملمدي" حتت عنوان: 

 لقرآن: "األسباب العائقة عن فهم األجانب ل
 

 جهل بالغة القرآن: 
 

)أوهلا جهل بالغة اللغة العربية اليت بلغ القرآن فيها ذروة اإلعجاز يف أسلوبه ونظمه وتأثريه يف أنفس املؤمنني  
والكافرين به مجيعاً، فأحدث بذلك ما أحدث من الثورة الفكرية واالجتماعية يف العرب، واالنقالب العام يف البشر،  

ا الكتاب. وقد كان من إكبار الناس هلذه البالغة أن جعلها أكثر علماء املسلمني موضوع حتدي  كما شرحناه يف هذ
البشر بالقرآن دون غريها من وجوه إعجازه، وجعلوا عجز العرب اخلُلَّص عن معارضته هبا، مث عجز املولدين الذين 

ن، هو احلجة الكربى على نبوة حممد صلى اهلل مجعوا بني ملكة العربية العلمية، وملكة فلسفتها من فنون النحو والبيا
فما القول يف غريهم ؟! فعلماء  –عليه وسلم، وقد فقد العرب امللكتني منذ قرون كثرية، إال أفراداً متفرقني منهم 

املسلمني يف هذه القرون حيتجون بعجز أولئك وال يدعون أهنم يدركون سر هذا اإلعجاز أو يذوقون  
 [(.  66طعمه")]

 
 ومن أمثلة ذلك: 

 
   neverthelessهكذا:  Alexander Rossترمجة كلمة )كال( فقد ترمجها:  -
 
حح ءحابحا - ا نحكح ا قحْد ترمجة عبارة )إال ما قد سلف( من قوله تعاىل: [وحال ت حْنِكُحوا مح اِء ِإال مح ؤُُكْم ِمنح النِّسح

])النساء: لحفح  ( 22سح
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 بقوله:   Savaryفقد ترمجها: 

 
Le Seigneur est indulgent et miséricordieux si le crime  est commis  

 
 ومعىن قوله: إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت فاملوىل متسامح كرمي!  

 
])البقرة: ترمجة قوله تعاىل: [ُهنَّ لِبحاٌس لحُكمْ  - ُنَّ  (  187 وحأحنْ ُتْم لِبحاٌس هلح
 
 ترمجها سافاري أيضاً فقال:  -
 

Elles vous êtes le leur sont votre vêtement et vous  
 

 األخطاء املتعلقة بالنص القرآين:  –ثانياً 
 

 إن أخطاءهم فيما يرجع إىل جهلهم بأحكام القرآن وعلومه كثرية جداً نذكر منها:  
 

 بالقراءة:   ما يتعلق
 
ِبُحْونح حِبحْمِد رحهِبِم])الزمر: - ْوِل العحْرِش ُيسح افِّنيح ِمْن حح ةح حح الِئكح

ح
ت حرحى امل (  75مثاله: كلمة حافىني يف قوله تعاىل: [وح

( فقال )إهنا تعين حفاة األقدام، ألنه قرأها حافني بتخفيف الفاء، على أن املعىن Savaryترمجها )سافاري( )
 "إنك ترى املالئكة يطىوىفون حول العرش  –بتشديد الفاء  –الصحيح لآلية 

 [(.  67معظمني مقدسني لرهبم")]
 

دهم ينطلقون منها ويستندون إليها  ما يرجع إىل الفواصل القرآنية اليت يسموهنا اجلمل األخرية من اآليات: حيث جن
 يف ادعاء:   –مع جهلهم  –
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 أن لغة القرآن تشبه إىل حد بعيد لغة الشعر العريب القدمي يف إيقاعه  
ووزنه وقافيته، يقول املستشرق الفرنسي إدوارد مونتيه: "إن أسلوب القرآن أسلوب شعري مقفى، غري أن هذا 

خصوصاً القدمية جداً منها، دون السور املدنية" وتابع قوله "إن القافية  األسلوب الشعري ينحصر يف السور املكية، 
و   Koumترتكز على املقاطع اللفظية املغلقة، مبعىن أهنا منتهية حبرف صامت غري منبور مسبوق حبرك ة خفيف ة 

ho  وar  وour it   إىل آخ ره والقافية 
 [(.  68فيها خفيفة ونادرة جداً")] 

 
وهذا القول ناتج عن اجلهل التام بلغة القرآن اللغة العربية. فالقرآن نوع أديب متفرد، تتميز لغته عن سائر كالم البشر،  

 [(.  69سجع وال خطبة)]ونظمه خيرج عن منظوم الكالم ونثره، وال يدخل يف شعر وال رجز وال 
 

 مناذج من أخطائهم العجيبة:  
 

لقد أثبتت الدراسات يف اللغات الفرق الكبري بني حروف العربية ومجلها االمسية والفعلية وأساليبها املتعددة، وبني 
اللغات األخرى، ومع ذلك جند املستشرقني يتصدون للرتمجة غري مراعني هذه احلقيقة، األمر الذي جيعلهم يقعون يف 

 أخطاء شنيعة وغريبة. ومن أمثلة ذلك: 
 
ْيءٌ  - اعحِة شح ا النِّاُس ات َُّقوا رحبَُّكْم ِإنَّ زحْلزحلحةح السَّ ( فقد 1 عحِظْيم])احلج:  ترمجتهم لكلمة )الساعة( يف قوله تعاىل: [يحا أحي ُّهح

فهل تعرب هاتان الكلمتان عن املفهوم القرآين  The hourويف اإلجنليزية:   Heureجعلوا مقابلها يف الفرنسية 
 [(؟! 70ليوم القيامة)]

 
انح لحِفي ُخْسٍر])العصر:لمة )والعصر( يف قوله تعاىل: [وحالعحْصِر ترمجتهم لك -  (2-1* ِإنَّ اإلْنسح
 

فهل العصر املقسم به يف اآلية معناه: ما بعد  By the afternoonفقد وضعوا مقابلها يف اللغة اإلجنليزية: 
 [(  71الظهر؟!)]
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ْيفح   Max Henningوترجم ماكس هاننج  كلمة )اإلبل( يف قوله تعاىل: [أحفحال ي حْنظُُرْونح إحىل اإلِبِل كح
ْت])الغاشية:   ( 17ُخِلقح

 
 [(.  72اليت تعين السحاب!)] Wolkenإىل األملانية ب : 

 
] )جزء من آية النور:  - ُهنَّ ْظنح فُ ُرْوجح  ( 31ترمجتهم لكلمة )فروجهن( يف قول ه تعاىل: [وححيحْفح
 
 [(. 73مبعىن: أجزائهن اخلاصة!)] Their private partsجعلوا مقابلها يف اللغة اإلجنليزية:  -
 
 
 
 

 قائمة املصادر واملراجع  
 القرآن الكرمي.

 
 الكتب: –أوالً  -
 
االستشراق والقرآن العظيم للدكتور حممد خليفة، ترمجة مروان عبدالصبور شاهني، مراجعة الدكتور عبد الصبور   -

 م دار االعتصام القاهرة.1994-ه 1414طبعة األوىل: شاهني/ ال
 
اإلسرائيليات يف الرتاث اإلسالمي )حبث للدكتور مصطفى حسني مع مثانية حبوث أخرى نشرت مجيعها يف  -

 م ليبيا طرابلس.  1986دورية(/ منشورات مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية/ الطبعة األوىل: 
 
ري للدكتورة عائشة عبدالرمحن، بنت الشاطئ/ طبع حتت إشراف جامعة الدول العربية اإلسرائيليات يف الغزو الفك -

 م  1975فرع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعوم معهد البحوث والدراسات العربية طبعة:
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ة للباحث  اإلسالم يف أحباث االستشراق اإلسباين من رميوندس لولوس إىل أسني بالثينوس/ أطروحة دكتوراه الدول -

م  2001-2000ه /1422-1421حممد عبدالواحد العسري، إشراف الدكتور حممد الكتاين السنة اجلامعية: 
 تطوان.  –جامعة عبداملالك السعدي كلية اآلداب والعوم اإلنسانية 

 
ادر  م قام بتحريره الشيخ عبدالق1992-ه 1413البحر احمليط لإلمام الزركشي اجلزء األول/ الطبعة الثانية:  -

 عبداهلل العاين وراجعه الدكتور عمر سليمان األشقر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت.  
 
التبشري واالستشراق أحقاد ومحالت على النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم وبالد اإلسالم للباحث حممد عزت  -

 م. 1991إمساعيل/ الزهراء لإلعالم العريب القاهرة: 
 
م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1982-ه 1402بشرح احمللي مع حاشية البناين/ طبعة:   مجع اجلوامع -

 بريوت.
 
م  1979-1399سنن الرتمذي مع التحفة/ مراجعة وتصحيح األستاذ عبدالوهاب عبداللطيف الطبعة الثالثة:  -

 دار الفكر بريوت.
 
رشد بالرياض دار إحياء الرتاث العريب للطباعة ومكتبة ال 1999-1419الصحاح للجوهري/ الطبعة األوىل:  -

 والنشر والتوزيع.  
 
صحيح البخاري مع الفتح/ حتقيق العالمة ابن باز وترقيم الشيخ حممد فؤاد عبدالباقي، أشرف على طبعه الشيخ   -

 حمب الدين اخلطيب دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 
 ألستاذ صفاء خلوصي/ دار  فن الرتمجة يف ضوء الدراسات املقارنة ل  -

 م سلسلة 1982الرشيد للنشر منشورات وزارة الثقافة واإلعالم 
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 . 292دراسات: 
 
قضايا ترمجة القرآن للدكتور عبد رب النيب ذاكر/ كتاب نصف الشهر، سلسلة شراع املغربية اليت تصدر يف طنجة   -

 م. 1998ديسمرب  15 -ه1419شعبان   25، 45العدد: 
 
 م مكتبة الرسالة احلديثة. 1981-ه 1401الكرمي للدكتور عبداجلليل عبد الرحيم/ الطبعة األوىل: لغة القرآن  -
 
موقف الغرب من اإلسالم للدكتورة زينب عبدالعزيز/ املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  –حماصرة وإبادة  -

 م. 1993والتوزيع بريوت  
 
ملستندات ملواقف وآراء وفتاوى بشأن ترمجة القرآن الكرمي مع  املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي، عرض موجز با -

مناذج لرتمجة تفسري معاين الفاحتة يف ست وثالثني لغة شرقية وغربية للدكتور حممد صاحل البنداق/ الطبعة الثانية:  
 م دار اآلفاق اجلديدة بريوت. 1983-ه1403

 
 العلمية مصر. مطبعة التقدم  ه 1322املصباح املنري/ الطبعة األوىل  -
 
 املعجم الوسيط/ الطبعة الثانية غري مؤرخة.   -
 
 م. 1993من تاريخ اإلحلاد يف اإلسالم لألستاذ عبدالرمحن بدوي/ الطبعة الثانية القاهرة سينا للنشر  -
 
 منطلقات إسالمية للعالمة عبداهلل كنون/ مطبعة سوريا طنجة، غري مؤرخة.  -
 
 م.1985-ه 1405د رضا/ املكتب اإلسالمي بريوت، الطبعة العاشرة:الوحي احملمدي للشيخ حممد رشي -
 

 الصحف واجملالت:  –ثانياً 
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 م. 1999أبريل   4 1171أكتوبر/ العدد:  -
 
 . 12411،  11991، 11990، 11989احلياة/ العدد: -
 
دراسات م/ جملة شهرية تعىن بال 1999نوفمرب   –أكتوبر  /ه1420شعبان  –رجب  347دعوة احلق/ العدد:  -

 اإلسالمية وشؤون الثقافة والفكر تصدرها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب.
 
م جملة إسالمية شهرية جامعة تصدر عن 2001يوليه   -1442ربيع الثاين   39السنة:  438الرابطة/ العدد:  -

 اإلدارة العامة لإلعالم برابطة العامل اإلسالمي.  
 
 م.1998/ إبريل 3الشعب  -
 
 أكتوبر  14 -ه1418مجادى اآلخرة   12  522عقيديت/ العدد:  -

 م. 1997
 
 . 29، 28الفرقان )جملة مغربية(/ العدد:  -
 
 م دار الفيصل الثقافية. 2001سبتمرب  –أغسطس  – 1422مجادى اآلخرة    300الفيصل/ العدد:  -
 
 م. 1995سنة    20املشكاة )جملة مغربية(/ العدد:  -
 
 م.  1999أبريل  -ه 1420منار اإلسالم/ حمرم  -
 
 م. 1998أكتوبر  - ه1419مجادى اآلخرة  89النور/ العدد:   -
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 م.2000مارس  –فرباير  ه1420ذو القعدة  411الوعي اإلسالمي/ العدد:  -

 

 
 :  احلواشي - 

 ( 174( انظر: "حملات يف الثقافة اإلسالمية" لألستاذ عمر عودة اخلطيب )صلى اهلل عليه وسلم:1) 
 

ت عيد  ( انظر: "ترمجة معاين القرآن لألملانية بني مسوم املستشرقني وجهود املسلمني" لألستاذ ثاب2)
 . 1199( من جريدة احلياة العدد 21)ص: 

 
 م. 1998أبريل  3(9( جريدة الشعب )ص: 3)

 
 م. 1999أبريل سنة  1171/4( انظر: "جريدة أكتوبر" عدد: 4)

 
 م  2001يوليه   -ه  1422ربيع الثاين  -39السنة: -438( "جملة الرابطة" العدد: 5)

 
 (  1/83( و" املعجم الوسيط": )1/38( و"املصباح املنري": ) 4/1566( انظر: "الصحاح": ) 6)

 
 ( 38/ 1ح املنري": ) ( "املصبا 7)

 
 ( 14( "فن الرتمجة يف ضوء الدراسات املقارنة": )ص: 8)

 
عرض موجز باملستندات ملواقف وآراء وفتاوى بشأن   –( انظر: "املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي 9)

( و"لغة القرآن" للدكتور عبداجلليل 84-49الكرمي" للدكتور حممد صاحل البنداق )ص: ترمجة القرآن
و"قضايا ترمجة القرآن" للدكتور عبد رب النيب ذاكر كتاب نصف الشهر    579-532عبدالرحيم )ص: 

 . 45سلسلة شراع املغربية العدد: 
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( نقالً عن حكم ترمجة القرآن  50-49ة القرآن" للدكتور عبد النيب ذاكر )ص: ( انظر: "قضايا ترمج 10)

 (  67ضمن جمموع )ص:  113العظيم خمطوطة اخلزانة العامة بالرباط رقم ح: 
 

بحر احمليط"  ( فرض الكفاية هو: كل مهم يراد حصوله، وال يقصد به عني من يتواله. انظر: " ال11)
 (.1/242لإلمام الزركشي )

 
 ( متفق عليه.12)

 
باب ما ذكر عن بين إسرائيل. واإلمام  50( احلديث أخرجه اإلمام البخاري يف "كتاب األنبياء"  13)

 اب ما جاء يف احلديث عن بين إسرائيل. ب  13الرتمذي يف "كتاب العلم" 
 

( هذا مبين على قاعدة مقدمة الواجب وهي قاعدة كلية ختتزل حقيقتها وتعرب عنها العبارة املشهورة:  14)
 ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.  

 
 الشرح والتوضيح: 

 
عن ماهية الواجب، ضرورة أن اجلزء ال يتوهم فيه جدل إذ هو ال  ما: اسم موصول واقع على خارج 

 يغاير الكل وجوداً وال وجوباً، وعليه يكون املراد به: خوص الشرائط واألسباب.  
 

 ال يتم: مبعىن ال يوجد، فال يشمل احلد ما يكمل الواجب كالسنن مثاًل.  
 

 الواجب: األمر الذي ثبت وجوبه أصالً.  
 

ا إضايف، أي باإلضافة إىل عدم ذلك الشيء ال مطلقاً، او بعبارة أخرى: فيما ال يوجد  إال به: القصر هن
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( و" مجع  231-223/ 1الواجب بدونه وإن توقف وجوده عليه. انظر: "البحر احمليط لإلمام الزركشي )
 (. 197-1/192اجلوامع مع شرح احمللي حباشية البناين" ) 

 
( نقالً عن "حكم ترمجة القرآن العظيم" خمطوطة  51-50( انظر: " قضايا ترمجة القرآن" )ص:15)

 (. 133ضمن جمموع )ص:  113اخلزانة العامة بالرباط رقم: ح
 

 (؟ 53-52( من: "قضايا ترمجة القرآن": )ص:  134( "حكم ترمجة القرآن العظيم" )ص: 16)
 

   12411( انظر: "التطور التارخيي لرتمجة معاين القرآن الكرمي عند الغربيني" جريدة احلياة العدد: 17)
 (. 21)ص: 

 
 (. 72( "قضايا ترمجةالقرآن": )ص 18)

 
 ( نقالً عنه.  131( "املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي" )ص: 19)

 
( انظر الكالم على صعوبات الرتمجة يف: "لغة القرآن الكرمي" للدكتور عبد اجلليل عبد الرحيم: 20)

( و" صعوبات يف ترمجة  132-130" )ص:( و "املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي543-540)ص: 
(  2-1( و"الرتاجم االستشراقية ملعاين القرآن الكرمي )300القرآن الكرمي وأولوياهتا" جملة الفيصل العدد: 

 . 29-28من جملة الفرقان املغربية عدد ك 
 

( حول مشروع ترمجة إسالمية ملعاين القرآن"  2آن الكرمي )( انظر: "الرتاجم االستشراقية ملعاين القر 21)
 (  27)ص:   29جملة الفرقان املغربية العدد:

 
 ( 182( انظر: "منطلقات إسالمية" له: )ص: 22)
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نية بني مسوم املستشرقني وجهود املسلمني" حبث لألستاذ ثابت  ( انظر: "ترمجة معاين القرآن لألملا23)
 .11990( العدد  21عيد نشر يف جريدة احلياة يف حلقات احللقة الثانية )ص:

 
م موضوع: الرتمجات  1998أكتوبر   -ه  1419مجادى اآلخر   89( انظر: "جملة النور عدد 24)

 (. 61بني نقل املعاين وهدم املباين …" لألستاذ جاسم حسني )ص: القرآنية
 

( وهلذا فإن كثرياً من النقائص والعيوب املوجودة يف الدراسات اليت اهتمت باملوضوع مردها إىل عدم 25)
 اطالع أولئك الباحثني على االستشراق اإلسباين. 

 
( انظر ذلك يف: "اإلسالم يف أحباث االستشراق اإلسباين من رميوندس لولوس إىل أسني بالثينوس"  26)

 (. 124-123/ 1أطروحة الدكتوراه لألستاذ حممد عبد الواحد العسري )
 

ني نقل املعاين وهدم املباين: ترمجة تولن ترنر ملعاين القرآن لإلجنليزية ( انظر: "الرتمجات القرآنية ب27)
( من جملة النور العدد: 61خرج عن مألوف املسلمني يف ترقيم البسملة" للباحث جاسم حسني: )ص: 

 م.  1998أكتوبر   -ه   1419مجادى اآلخرة   89
 

 شائع بني الباحثني.  ( خبالف ما هو28)
 

صفحة جواباً جدلياً على كتاب صديقه    141( وضع عبد املسيح بن إسحاق الكندي رسالته من 29)
عبداهلل ابن إمساعيل اهلامشي الذي دعاه فيه إىل اعتناق اإلسالم، ولقد هذب الرسالتني ونشرمها ضمن  

م كما نشرتا  1885م وسنة 1880مرتني يف لندن يف سنة:  A.Tienنطون تيان كتاب واحد القس أ
م ولقد ردَّ على رسالته هذه العالمة خري الدين أبو الربكات نعمان األلوسي  1912بالقاهرة سنة  

( يف كتابه: "اجلواب الصحيح ملا لفقه عبد املسيح بن إسحاق الكندي" طبع يف الهور سنة  1317)ت:
أن نعلم أن عبد املسيح هذا كان يهودياً تنصر ووضع كتابه هذا للطعن يف اإلسالم  ه  واملهم 1306

و "اإلسالم يف أحباث اإلستشراق  89تزلفاً للمحتلني اإلسبان. انظر: "جملة النور عدد:  
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 ( ولقد أفرد األستاذ العسري للرسالة فصالً مستقالً يراجع ألمهيته. 147-1/146اإلسباين..") 
 

( ولقد وقع اختالف بني الباحثني يف نسبة هذه الرتمجة واليت سبقتها. "والواقع: أن بطرس املوقر،  30)
كان قد أمر كالً من روبريتوس كتنيسس وبطرس الطليطلي أحد اليهود املتنصرين باألندلس بإجناز ترمجة  

سائل املوقر إىل سان برناردو فضالً على انه قد جاء على  للقرآن الكرمي، ذلك هو ما يستفاد من بعض ر 
  Mas.lAt 14، 503أعلى الورقة األوىل إلحدى نسخ الرتمجة املعنية احملفوظة باملكتبة الوطنية باريس 

بأهنا من عمل بيرتوس طوليطانوس. والظاهر أن كالً من هذا األخري وروبرتو كيتون وغريمها من بقية  
نهم حىت أحد املسلمني املتنصرين ( قد أسهموا مجيعاً كل واحد من جهته، يف إجناز  ترامجة الفريقني )وم

أول ترمجة للقرآن إىل الالتينية، فاملوقر كان قد شكل فريقني من الرتامجة، يكمل كل واحد منهما اآلخر  
راق من حيث إتقان اللغات املطلوبة إلجناز هذا الغرض ونظائره انظر " اإلسالم يف أحباث االستش 

 ( باحلاشية. 133-1/132اإلسباين..") 
 

 ( انظر: "الرتمجات القرآنية بني نقل املعاين وهدم املباين ترمجة تولن ترنر ملعاين القرآن لإلجنليزية"  31)
 م. 1998ه  أكتوبر  1419مجادى اآلخرة   89( جملة النور العدد: 61)ص: 

 
 ( موضوع: ترمجات القرآن.. بني تبليغ الرسالة والتشويه. 522( انظر: "جريدة عقيديت )عدد: 32)

 
  12)الثالثاء:   522( انظر "موضوع: ترمجات القرآن.. بني تبليغ الرسالة والتشويه" عقيديت عدد: 33)

 م(1994أكتوبر 14ه   1418دى اآلخرة  مجا
 

( انظر: )الدراسات القرآنية يف مناهج البحث االستشراقي املعاصر للدكتور حسن عزوزي جملة 34)
 م( 2000مارس  –ه  فرباير 1420ذو القعدة  – 411( عدد: 22الوعي اإلسالمي )ص:

 
( من جملة الفرقان 29( انظر: "الرتاجم االستشراقية ملعاين القرآن إىل اللغات األجنبية " )ص:35)

 املغربية  
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 ه1413 -28العدد: 
 

( وانظر: "جملة 104:( انظر: "املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي" للدكتور حممد صاحل البنداق )ص36)
سنة:   28( العدد30الفرقان موضوع: الرتاجم االستشراقية ملعاين القرآن إىل اللغات األجنبية" )ص: 

 ه1413
 

 ( 108( انظر: "املستشرقون وترمجة القرآن" )ص: 37)
 

  28ر: "الرتاجم االستشراقية ملعاين القرآن إىل اللغات األجنبية" جملة الفرقان املغربية العدد:  ( انظ38)
ترمجة رضا سعادة   –ترمجة وتأثري لرجيس بالشري  –تدوينه  –( نقالً عن كتاب "القرآن: نزوله 30)ص: 

 ( الطبعة األوىل.41)ص:  –
 

 ( 30)ص:   28ظر: "الرتاجم االستشراقية ملعاين القرآن إىل اللغات األجنبية" جملة الفرقان العدد ( ان39)
 

( لكن هذه الرؤية التحليلية املشهورة يشكك فيها بعض الباحثني والدارسني. يقول الدكتور حسن 40)
ث رسل إلله واحد" جيعلنا نشك يف األطروحة اليت تقول: إن  األمراين: "ولكن كتاب أرناديرز "ثال

االستشراق املعاصر بدا ينحو منحى اعتدالياً واضحاً يف تناوله العامل اإلسالمي وقضاياه، فإن الكاتب  
افتتح كتابه بإقرار حقيقة أن موسى وعيسى وحممداً "رسل ثالثة إلله واحد" فلكي يعمل على نقضها 

نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم مؤكداً التعارض الكبري بني اإلسالم وبني اليهودية  بعد ذلك مشككاً يف 
 (6-3)ص:   20/1995واملسيحية" جملة املشكاة عدد: 

 
 م  1998أبريل  3( عدد:  9( انظر: "جريدة الشعب )ص: 41)

 
( انظر: "الدراسات القرآنية يف مناهج البحث االستشراقي املعاصر" بقلم الدكتور حسن عزوزي  42)

 411( من جملة الوعي اإلسالمي العدد: 23-22)ص:  
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اإلسالمي ( انظر: "الدراسات القرآنية يف مناهج البحث االستشراقي املعاصرة" جملة الوعي 43)

   411( العدد: 23)ص: 
 

( لألستاذ ثابت عيد  2( انظر: "ترمجة معاين القرآن لألملانية بني مسوم املستشرقني وجهود املسلمني )44)
 11990احلياة العدد: 

 
تشراق أحقاد ومحالت على النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم وبالد اإلسالم"  ( انظر: "التبشري واالس45)

 ( 54للباحث حممد عزت إمساعيل الطهطاوي )ص: 
 

 Leوالنص يف أصله مأخوذ من كتاب  19-1847الصفحة  – 10( انظر: املناهل العدد 46)

coran par Regis Blaehese_Pasis  ,1966  :( 30)ص: 28جملة الفرقان عدد 
 

 ( 40موقف الغرب من اإلسالم" للدكتورة زينب عبد العزيز: )ص:  –( انظر: "حماضرة وإبادة 47)
 

املستشرقني وجهود املسلمني" حبث لألستاذ ثابت   ( انظر: "ترمجة معاين القرآن لألملانية بني مسوم48)
 11990( جريدة احلياة العدد: 21عيد احللقة الثانية )ص: 

 
م ملف العدد: "ثالثة رسل إلله واحد  1995السنة اخلامسة / 20( انظر: "جملة املشكاة العدد: 49)

 ( 3كرمي" للدكتور حسن األمراين )ص: قراءة استشراقية يف القرآن ال
 

موضوع "الرتمجات الفرنسية ملعاين القرآن الكرمي رؤية حتليلية ومناذج   1( انظر: جملة اإلعجاز العدد: 50)
 ( 76تطبيقية" للدكتورة زينب عبدالعزيز )ص:

 
 ( 108( انظر: "املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي " )ص: 51)
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 ( 124-125/ 1( انظر: "اإلسالم يف أحباث اإلستشراق اإلسباين..": )52)

 
موضوع: ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة ( و"جريدة احلياة 11( انظر: "بؤرة الصراعات" )ص: 53)

 11989( العدد: 21األملانية بني مسوم املستشرقني وجهود املسلمني" للباحث ثابت عيد )ص:  
 

 ( بتصرف.  107( انظر: "اإلسرائيليات يف الغزو الفكري" لألستاذة عائشة عبد الرمحن )ص: 54)
 

(  116-115( انظر: "اإلسرائيليات يف الرتاث اإلسالمي" حبث للدكتور مصطفى حسني )ص: 55)
( و"االستشراق والقرآن العظيم": 108-107وانظر: "املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي" )ص:

 وما بعدها(.  143)ص: 
 

( أورد ابن خلكان عن اخلليفة املهدي الذي كان يتتبع الزنادقة، ويسعى إىل تنقية اجملتمع اإلسالمي  56)
من شرورهم قول ه: "إنه مل ير مطلقاً كتاب زندقة إال ويرجع إىل ابن املقفع". انظر: "من تاريخ اإلحلاد يف  

 (  53اإلسالم" )ص:
 

( انظر: "ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة األملانية بني مسوم املستشرقني وجهود املسلمني" حبث 57)
 . 11991( العدد:  21لألستاذ ثابت عيد احللقة الثالثة جريدة احلياة )ص: 

 
 ( املصدر السابق نفسه. 58)

 
 ( املصدر السابق نفسه. 59)

 
( و"الدراسات القرآنية يف مناهج البحث  101-106( انظر: "املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي" )60)

 . 411مي العدد: ( من جملة الوعي اإلسال22االستشراقي املعاصر" بقلم الدكتور حسن عزوزي )ص:
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  28( انظر: "الرتاجم االستشراقية ملعاين القرآن إىل اللغات األجنبية" جملة الفرقان املغربية العدد:  61)

 (  31)ص: 
 

( و"املستشرقون وترمجة  146-126عظيم" )ص:( انظر على سبيل املثال: "االستشراق والقرآن ال62)
 ( 117-116القرآن الكرمي": )ص:

 
 (120( انظر: "املستشرقون والقرآن الكرمي" )ص: 63)

 
 ( املصدر السابق نفسه. 64)

 
( األخطاء العلمية اليت وقعت فيها الرتمجات االستشراقية بينها أهل االختصاص من علماء 65)

 وباحثني. انظر على سبيل املثال:  
 

 م  1999أبريل  -ه  1420"أخطاء يف ترمجات معاين القرآن الكرمي" جملة منار اإلسالم حمرم 
 

 م 1995/ 1ية حتليلية ومناذج تطبيقية جملة اإلعجاز عدد: "الرتمجات الفرنسية ملعاين القرآن الكرمي" رؤ 
 

 م 1995/ 1"منوذج ألخطاء يف بعض الرتاجم اإلجنليزية" جملة اإلعجاز عدد: 
 

 م. 1999أبريل  1171/4"تفسري القرآن الكرمي باأللسنة األجنبية" جريدة أكتوبر عدد: 
 

 ( 24حي احملمدي": )ص: ( انظر: "الو 66)
 

( انظر: "االستشراق والقرآن العظيم" للدكتور حممد خليفة ترمجه إىل العربية مروان عبدالصبور  67)
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 ( 134شاهني )ص: 
 

آن الكرمي" للدكتور أمحد نصري نشر يف جملة دعوة  ( انظر: حبث "موقف املستشرقني من لغة القر 68)
 ( 77م )ص:  1999/ 1420حمرم  –  343احلق املغربية العدد: 

 
 ( انظر الرد عليه بالتفصيل يف البحث السابق 69)

 
 (  121-120رآن الكرمي": )ص:( "املستشرقون وترمجة الق70)

 
(، واملعىن املذكور أورده ابن كثري يف  123-122( "املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي": )ص:  71)

 التفسري قال: العصر الزمان.. وقال مالك عن زيد بن أسلم: هو العشي، واملشهور األول.
 

(. هذا قول املربد أورده الشوكاين يف فتح القدير،  125( "املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي": )ص:72)
وعلَّق عليه قائاًل: "وهو خالف ما ذكره أهل التفسري واللغة". هذا، وقد قال املرتجم هننج نفسه يف 

 و الذي اختاره معظم املرتمجني". احلاشية: "الكلمة العربية تعين أيضاً اإلبل، وه
 

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

 
 ( املصدر السابق نفسه.  73)

زية كما جاء يف معجم كناية عن الفروج باللغة اإلجنلي  Private Partsتقول اللجنة العلمية: إن عبارة 
 أكسفورد.
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