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 المقدمة

 
 احلمدددد هلل ه ددددال هاللددد ع هالنددد يب علددد  ردددن ل  ددد  ب ددددال     دددل  اهلل
ت اىل عل   ني فرتع رن الر ل ها قطاع رن الو ي  هختم بدد  الر ددالأ  ه  دد   

اب رلدقاً ملا بني يدي  رن الكتاب هرهيمنا علي   فبلَّغ الر الة ه دى علي  الكت
ل اهلل ت دداىل الددد هددلا الدددين الددل  ب  دد  بدد  الددل   الظدد  لكتابدد  األرا ددة  هتكلددَّ

 ( .9)الحجر:  إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون    ل  علي  قا  ت اىل:
 ددداىل ل زدددل  ددد ن ردددن هالندددا  ل زدددل مردددان هركدددان رلتقدددرهن إىل اهلل ت

 ؤهن  ياهتم  فهو الل  بيدال رقاليد زل  يء  هبيدال اخلري زل   ف   امق إل 
هددو هل ردددبر إل هددو هل هدداد   ددواال  ددبحا   هت دداىل  ههددو    ددم بدداخلل  رددن 
  لنددهم  هلددللا دعدداهم إليدد  هإىل سددرا،  املنددتقيم  ه لددد يددم القددر ن ال ظدديم 

إىل النددو   هرددا   ددور البىلددرية إىل ا قبددا  يتلدد  علدديهم ليمددر هم رددن الظلمدداأ 
عل  زتاب اهلل ت اىل قراءًع هتدبراً  هت لماً هت ليماً  هعمً  هحتازماً  هينتو  ل 

إن هذا القرآن يهدي للتي هييي  ذلا املؤرنون ب  هغري املؤرنني  قا  ت اىل:
ائيل إن هذا القرآن يقص على بنييي إسيير    ه قا  ت اىل:( 9) اإلسراء : أقوم

فهددددو يهددددد  املددددؤرنني هغددددري   (76)النمييييل: أكثيييير الييييذي هيييين فيييييه ي تل ييييون 
 املؤرنني  هلن ينتقيم للنا   رر  هلن تقويب يم  ياع إل بالقر ن الكرمي.

إن غددري املنددلمني اليددويب علدد  نتلددو ديا دداهتم هرددلاهبهم  اا ددة إىل  ن 
ري ات   ههددلا البحدد  ينم وا ز يب اهلل ت اىل  هيلقهوا ر اين  يات  ه  كار  هتىلدد 

يهددددد  إىل بيددددان  غيددددة تبليددددغ القددددر ن الكددددرمي ههداياتدددد  إىل  رددددم األ   زلهددددا  
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هضددره ع ا ددتلراو الو دد  هبددل  اكهددد ل ذلددا  هذلددا رددن رقت دد  خرييددة هددلال 
 القيارة  قا  ت اىل:  األرة  فهي ر رو ع بتبليغ هلا الدين إىل مجي  النا  إىل يويب

  تييرمرون بييالم رون وتنهييون عيين المن يير كنتن خير أمييأ أخر يين للنييا
ولت ن من ن أمييأ يييدعون  هقا  ت دداىل:  (110   عمران: ) وتؤمنون باهلل… 

إليييييى ال يييييير وييييييرمرون بيييييالم رون وينهيييييون عييييين المن ييييير وأول ييييي  هييييين 
 (.104)    عمران: الم لحون

 هقد اتب ت ل زتابة هلا البح  املنهج التايل :
  ها رن زتاب اهلل ت اىل.ع هأ اآلياأ القر  ية إىل رواض -1
 خرَّ ت األ ادي  الوا دع ضمن هلا البح  رن رلاد ها األسيلة. -2
 هض ت احلوا ي  نب قواعد البح  ال لمي. -3
 ختمت البح  خبامتة ضمنتها  هم النتائج. -4
  يت إىل توثي  زل ر لورة ل البح   هع هها إىل  ز ددر رددن رر دد   -5

   يا اً.
 يل:هزان تقنيم البح  عل  النحو التا

 املقدرة.
 متهيد  حيتو  الت ريو مبلرداأ البح .
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 المبحث األول :
 ترمجة ر اين القر ن الكرمي هدعوع غري املنلمني إىل ا   يب.

 املطلب األه : رىلرهعية ترمجة ر اين القر ن الكرمي ل الدعوع.
 املطلب ال اين:  غية ترمجة ر اين القر ن الكرمي ل دعوع غري املنلمني.

 ب ال ال : ركا ة ترمجة ر اين القر ن الكرمي بني ه ائل الدعوع.املطل
 المبحث الثاني :

 ال تلادع رن ترمجة ر اين القر ن الكرمي ل دعوع غري املنلمني.
املطلدددب األه : عقبددداأ ال دددتلادع ردددن ترمجدددة ر ددداين القدددر ن الكدددرمي ل 

 دعوع غري املنلمني.
ة ر ددداين القدددر ن الكدددرمي ل املطلدددب ال ددداين: ه دددائل ال دددتلادع ردددن ترمجددد 

 دعوع غري املنلمني.
 اخلامتة.

  دد   اهلل ت دداىل  ن ه ددل هددلا ال مددل خاللدداً لو هدد   ه ن يبددا   فيدد    
هدد   القددائمني علدد  هددلال الندددهع خددري اكدد اء  ه ن ي ظددم يددم األ ددر  ههدد    ه ن

 يم امل وبة  هسل  اهلل ت اىل عل   بينا حممد هعل   ل  هسحب  ه لم.
 

د اهلل بن إبراهيم اللحيدانعب
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 تمهيد :

 
حيندددن بالبا ددد  قبدددل الددددخو  ل احلددددي  عدددن تقنددديماأ البحددد   ن 
 يىلري إىل إي اح ب ض رلرداأ البح  لبيان ردلويا  ههي عل  النحو اآليت:

ده ": هقددد  دداع ا ددتمدايب هددلال الكلمددة ل ال لددر احلاضددر مب دد   ددارل " أوال:
ئدتددد   ههدددي ردددن األللددداا ا دثدددة ل هدددلا للحددددي  عدددن  ثدددر الىلددديء ه غيتددد  هفا

 امل    إذ مل تىلر امل ا م إىل هلا ال تمدايب.
ترمجددة ر دداين القددر ن الكددرمي": هالرتمجددة ل اللفددة ت ددن التلنددري هت ددن  قددل ثانيييا:  

ر  الكددد يب ردددن لفدددة إىل  خدددرى  قدددا  ابدددن رنظدددو : الرتمجدددان بال دددم هاللدددت  امللنددد 
 .(1)  : ينقل  رن لفة إىل  خرى للنان ههو الل  يرت م الك يب 

فالرتمجددددة ،ريدددد  إىل  قددددل امل دددد   ددددلهيا  ه زتابيددددا  هي رفهددددا ال  قدددداين ل 
رناهل ال رفان بقول : " هددي الت بددري عددن ر دد  زدد يب ل لفددة بكدد يب  خددر رددن لفددة 

  هيقنددمها إىل قنددمني: األه : (2)" خددرى ردد  الوفدداء عميدد  ر ا يدد  هرقاسدددال 
ازدداع األسددل ل  ظمدد  هترتيبدد  هال دداين: تلنددريية ل تراعددي ترمجددة  رفيددة تراعددي حم

 .(3)ذلا  بل املهم فيها  نن تلوير امل اين هاألغرا  زارلة
ه  ري هنا إىل  ن الرتمجة رهمددا زا ددت دقيقددة فلددن تكددون زاألسددل متارددا  
لكن املرت م املتمكن ينتطي   ن يقويب بتقريب امل دداين ل اللفتددني  ؤددا يددؤد  إىل 

 دد  األ ددا  ل اللفددة املددرت م عنهددا  ههددلا يتطلددب  ن يكددون املددرت م إيلددا  امل
 

 .12/66( ا ظر : لنان ال رب  ابن رنظو   1)
 . 2/111( رناهل ال رفان  ال  قاين  2)
 .112 2/111( ا ظر : املر   الناب   3)
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عا فددا ب سددو  الكلمدداأ هررادفاهتددا. ه ددي يت ر يددد بيددان لددللا   اذقددا ل اللفتددني 
 ل املطلب األه  رن املبح  األه  إن  اء اهلل ت اىل.

القددددر ن الكددددرمي": ههددددو روضددددوع الرتمجددددة  هاملقلددددود هنددددا ترمجددددة ر ا يدددد  " ثالثييييا :
لنريها ل ترمجة  رهف  ه للاظ   هالقر ن عند  هددل النددنة هاكماعددة هددو: زدد يب هت

هقددد تكلددل اهلل ت دداىل الظدد   .(1)اهلل ت دداىل رنددد   غددري نلددوق رندد  بددد  هإليدد  ي ددود
ه   لددد    ( 9احلجددر : )إنيييا نحييين نزلنيييا اليييذكر وإنيييا ليييه لحيييافظون  قدددا  ت ددداىل:

 .(103) النحل :   عربي مبينوهذا لسان  بلنان عريب ربني  قا  ت اىل:
دعوع": ههلال الللظة هي إ دى الليغ امللددد ية للل ددل ال  ثددي )دعددا( " راب ا :

هل   (2)هتدددد يت ب دددددع ر ددددان رنهددددا: ال ددددتفاثة هاملندددداداع هالتنددددمية هاألذان هالدددد عم
السط ح ي ددع عنهددا ب عددا: علددم يبحدد  ل زيليددة تبليددغ النددا  ا  دد يب ليلددومها 

 .(3)يا هاآلخرعبن ادع الد 
غري املنلمني": ههم رن ل يدينون با   يب هينقنمون إىل قنمني: " خامسا :

األه :  هددل الكتدداب  ال دداين: املىلددرزون  ههددم زددل رددن ليدددين با  دد يب هلددي  
رن  هل الكتاب. ه هل الكتاب هإن زددا وا يىلددرتزون ردد  املىلددرزني ل الىلددر  إل 

 قل.  ن القر ن الكرمي خا،بهم خبطاب رنت
 ا  دددد يب  ههددددو ديددددن اهلل ت دددداىل الددددل  ا ت دددداال ل بددددادال  قددددا  ت دددداىل: سادسييييا :

ورضييين ل يين اإلسييام دينييا   :هل يقبددل اهلل رددن   ددد ديندداً  ددواال  ( 3) املائدددع

 

 . 363  ه رح ال قيدع الوا طية  ابن ع يمني  ص172طحاهية  ابن  يب ال    ص( ا ظر:  رح ال قيدع ال1)
 .14/257( ا ظر: لنان ال رب  2)
 .22( ا ظر: دعوع غري املنلمني إىل ا   يب  عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدان  ص 3)
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ومن  هقا  ت دداىل: (19)    عمران :   إن الدين عند اهلل اإلسام ت اىل: قا 
)    و في اآلخرة ميين ال اسييرينيبتغ غير اإلسام دينا فلن يقبل منه وه

عنددددرا  -عليددد  النددد يب-هر ددد  ا  ددد يب يت ددد  ردددن  دددي   عيدددل  (85عمددران : 
عدددن ا  ددد يب فقدددا : "ا  ددد يب  ن تىلدددهد  ن ل إلددد  إل اهلل ه ن   ددد   النددد  

حممدددداً   دددو  اهلل هتقددديم اللددد ع هتدددؤيت ال زددداع هتلدددويب  ر دددان هحتدددج البيدددت إن 
  .(1)ا تط ت إلي   بيً "

 

 .8(  هاال رنلم  زتاب ا ميان  باب بيان ا ميان ها   يب ها  نان   قم احلدي  1)
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المبحث األول: ترجمة معاني القرآن ودعوة غير المسلمين 
 إلى اإلسالم

 
 المطلب األول 

 مشروعية ترجمة معاني القرآن الكريم 
 

  رنددل خلدد  اهلل ت دداىل  ديب عليدد  الندد يب إىل  ن ب دد  اهلل ت دداىل حممددداً 
علددد  األقدددوايب هاألردددم هتدددديهم إىل  دددبيل اهلل  -علددديهم النددد يب-تتاب دددت الر دددل 

 -علدددديهم الندددد يب-َغوايددددة  دددديا،ني ا  دددد  هاكددددن  هزددددان األ بيدددداء  عددددنهتددددردهم 
ولقييد أرسييلنا ميين قبليي  رسييا إلييى   قددا  ت دداىل: يب  ددون إىل  قددوارهم خاسددة
عارددة إىل ا  دد   هزا ت دعوع الن   (47)الرهيب:  قومهن فجاءوهن بالبينات

مين تبييارا الييذي نييزق ال رقييان علييى عبييدل لي ييون لل ييال هاكن قا  ت دداىل:
: "هزان الن  يب   إىل قوردد  خاسددة  هل اللحيحني قا   (1)اللرقان:   نذيرا

 .(1)هب  ت إىل النا  عارة" 
هرددن  كمددة اهلل تبددا   هت دداىل  ن زددل   ددو  يب دد  بلفددة قوردد  ليددبلفهم 

ومييا أرسييلنا ميين رسييوق إال بلسييان قومييه ليبييين   الددب و املبددني  قددا  ت دداىل:
 كمتدددد  ت دددداىل اخددددت   األلنددددنة بددددني األقددددوايب هاألرددددم هرددددن   (4)إبدددراهيم:  لهييين

وميين آياتييه خليي   يتكلمددون ب لنددنة  ددم ليلهددم ب  ددهم ب  دداً  قددا  ت دداىل:
 

  هسحي  رنلم  زتاب املنا د هرواض   335( ا ظر : سحي  البما    زتاب التيمم   قم احلدي  1)
 . 521الل ع   قم احلدي : 
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السييموات واضرو واخييتان ألسيينت ن وألييوان ن إن فييي  ليي  آليييات 
عارددة  فددلن ذلددا يقت ددي   هملا زا ت دعوع  بينا حممددد (22) الدرهيب :  لل المين

ل     لدد  اهلل ت دداىل علدد    ددول  إىل  رددم األ   زلهددا  فحدد   ن يبددني القددر ن الدد 
لكددل   ددد رددن النددا   ن ينددم  زدد يب اهلل ت دداىل ه ن يقبددني لدد  ر ندداال  قددا   ددي  

وإن أحيييد مييين الم يييركين  ا  ددد يب ابدددن تيميدددة   ددد  اهلل عندددد قولددد  ت ددداىل: 
 قددد علددم  ن املددراد  ن": (6)التوبددة:  اسييتجارا فيير رل حتييى يسييم  كييام اهلل

ينم   مس ا يتمكن رن  رن فهم ر ناال  إذ املقلود ل يقويب مبجرد مسدد  للددد ل 
يتمكن ر   رن فهم امل    فلو زان غري عريب لو ددب  ن يددرت م لدد  رددا تقددويب بدد  

ه ددب  -هل القددر ن  للدداا غريبددة لينددت رددن لفتدد -علي  احلجة  هلددو زددان عربيدداً 
ز ددري رددن النددا  همل يلقدد  امل دد     ن يقبددنيَّ لدد  ر ناهددا  هلددو مسدد  الللددد زمددا ينددم  

ه،لب رنا  ن  لنرال ل  ه بني ر ناال ف لينا ذلا  هإن   لنا عن  ؤا  يقدح ل 
 .(1)القر ن   بناال عن  "

فتبيددني القددر ن هتقريبدد  إىل النددا  يقت ددي إمالددة زددل رددا حيددو  دهن فهمدد   
إل   سل عظيم ل ا   يب هقاعدع رن قواعد الىلرع؛ فما ل يتم الوا ددب ههلا
ها ب  قددا   ددي  ا  دد يب: "إن اهلل ت دداىل إذا  ه ددب علدد  ال بدداد  ددي اً  ب  فهو

الوا دددب إىل ت لدددم  ددديء ردددن ال لدددم زدددان ت لمددد  ها بددداً  فدددلذا زدددان  ها تدددار  داء
ب  تتوقو عل   ن ي ددر  ر دد  زدد يب تكلددم بدد  بفددري لفتدد   ر رفة ال بد ملا  ررال اهلل

يت لينت بلفت   ه عل  ر رفة ترمجتهددا تلا األللاا ال ههو قاد  عل  ت لم ر  

 

 . 1/68(اكواب اللحي  ملن بد  دين املني   ابن تيمية  1)
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 .(1)"بلفت  ه ب علي  ت لم ذلا
هلددلا فددلن ترمجددة ر دداين القددر ن الكددرمي رددن الرهافددد املهمددة ل الدددعوع إىل 
اهلل  هتدد يت رىلددرهعية ذلددا رنددل ظهددو  ا  دد يب  لندد   فددالقر ن الكددرمي إ ددا  دد   

ن املمكددن  ن يقددا : لي مل ب   هال مددل بدد  ترمجددة لدد  هبيددان مل ندداال  هلددللا فددلن ردد 
إن ترمجة ر اين القر ن تنقنم إىل قنمني: ترمجة  نية  هترمجة ر نوية  هز غا 
ركمددددل ل خددددر. فالرتمجددددة احلنددددية ترمجددددة ر دددداين  للاظدددد  إىل غددددري لفتدددد   هالرتمجددددة 
امل نوية  قل ر ا ي  بال مل هبا  هقد دخل ل ا  دد يب  فددوار عديدددع مبددا   هال رددن 

هت اليمدد   هاملنددلمون ل  ددرق   دديا ر ددا  هاضدد   القددر ن ت ارددل املنددلمني هبددد 
 عل  ذلا.

إن متكددني املىلددرزني رددن القددر ن الكددرمي رنهدديمج عندد  خبدد   ترمجددة ر ا يدد   
ه دداءأ النلددوص ل النهددي عددن متكددني املىلددرزني رددن القددر ن الكددرمي  فقددد عدد  

"ل  :هل  هايددة ملنددلم قدددا    (2)عددن النددلر بددالقر ن إىل     ال ددده  الندد 
هالنهي هنا لل لة املددلزو ع  فددلن   (3)تنافرها بالقر ن فلين ل  رن  ن ينال  ال ده"

 رددن املنددلم ذلددا فدد  رددا   رددن النددلر بدد   قددا  ا رددايب النددوه    دد  اهلل: "فددلن 
 .(4)زراهة هل رن  رن   ين ل" ف   رنت هلال ال لة

يب  قددا  زمددا   دد  ل هددوم متكددني الكددافر رددن امللددحو ل ديددا  ا  دد 
 

 .1/213( املر   الناب   1)
    ال ددددده   قددددم احلددددددي :  (  هاال البمددددا    زتدددداب اكهدددداد هالندددددري  بدددداب زراهيددددة النددددلر بامللدددددحو إىل2)

2990 . 
( سددددحي  رنددددلم  زتدددداب ا رددددا ع  بدددداب النهددددي  ن ينددددافر بامللددددحو إىل     الكلددددا  إذا خيددددو هقوعدددد   3)

 .1869ب يديهم   قم احلدي : 
 .7/16(  رح سحي  رنلم  النوه   4)
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مسا ددة الىلددي  ابددن بددام   دد  اهلل ت دداىل: " ل ي طدد  الكددافر امللددحو خىلددية  ن 
 .(1)ب  " ي ب  يهين   ه

هاتل  ال لمدداء علدد    دد  هددوم زتابددة  يددة  ه  يدداأ إىل الكددافر لدعوتدد  إىل 
زتابدداً فيدد   ا  دد يب  قددا  النددوه : "اتلدد  ال لمدداء علدد    دد  هددوم  ن يكتددب إلدديهم

ههددددلال  .(2)ة فيدددد  زتابدددد  سددددل  اهلل عليدددد  ه ددددلم إىل هرقددددل" يددددة  ه  يدددداأ هاحلجدددد 
 الكتابة تقت ي بيان ر   اآلياأ بلفة رن ب   إلي  الكتاب  يا زا ت لفت .

هإذا زان القر ن الكرمي ر ج اً ب للاظ  فهو  ي اً ر ج  مب ا يدد   هلددللا 
فدددلن  قدددل ر ا يددد  إىل األردددم ؤدددا يب ددد  علددد  هددددايتهم إليددد   هقدددد قندددم ال لمددداء 
الرتمجددة إىل قنددمني: ترمجة رفيددة  هترمجددة تلنددريية   رددا الرتمجددة احلرفيددة فهددي  قددل 
الكدد يب رددن لفددة إىل  خددرى ردد  رراعدداع املوافقددة ل الددنظم هالرتتيددب ها افظددة علدد  

املرت م  ه را الرتمجة التلنريية فهي  رح الك يب هبيان ر ناال   مجي  ر اين األسل
ل هترتيبدد  هبدددهن ا افظددة علمجميدد  ر ا يدد  رراعدداع لددنظم األسدد  بلفددة  خددرى بدددهن

. هترمجة القر ن ترمجة  رفية غري  ائ ع  قا  ال لماء: "ترمجة القر ن (3)املرادع رن 
عددن مجيدد  امل دداين املقلددود إليهددا غددري ؤكددن  هترمجتدد   ه   ه ب ددض  ياتدد  هالت بددري

بددل إن   (4)"ملددا فيهددا رددن إ الددة امل دداين هحتريلهددا ب  دد  ترمجددة  رفيددة غددري  ددائ ع
الرتمجة للقر ن الكرمي رنتحيلة عقً  ه رعاً  هل ميكن ترمجة القددر ن ترمجددة ؤاثلددة 
ل دقددددة ت بددددريال هعلددددو   ددددلوب  همجددددا   ددددبك   هإ كددددايب  ظمدددد  هتقددددويب رقاردددد  ل 

 

 .6/373( جمموع فتاهى هرقالأ رتنوعة  ابن بام  1)
 .7/17(  رح سحي  رنلم  النوه   2)
 . 1/24( التلنري هامللنرهن  حممد  نني الله   3)
 . 4/132( فتاهى اللجنة الدائمة  4)
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إعجامال هحتقي  مجي  رقاسدال هلكن ميكددن  ن ي ددع ال ددامل عمددا فهمدد  رددن ر دداين 
ليبددني ألهلهددا رددا علمدد  رددن القددر ن هل القددر ن  نددب ه دد   ه،اقتدد  بلفددة  خددرى 

ينددم  ذلددا قر  دداً هإ ددا ينددم  تلنددرياً لدد   قددا  ال لمدداء: "ترمجددة ر دداين القددر ن 
تلنددري لدد  هلينددت قر  دداً بلمجدداع  هددل ال لددم هل ل  كمدد   هعلدد  هددلا فدد   ددوم 
القدددراءع هبدددا ل اللددد ع  هل هدددوم  ن يت بدددد بدددت هع ترمجدددة ر ددداين القدددر ن هتلندددري 

 .(1)   ههوم للجنب هالكلا  ر  ترمجة ر اين القر ن"ر ا ي
قددا  مسا ددة الىلددي  ابددن بددام   دد  اهلل: " ل  ددرر  ن ميدد  الكددافر ترمجددة 

القددر ن الكددرمي باللفددة ا  لي يددة  ه غريهددا رددن اللفدداأ؛ ألن الرتمجددة تلنددري  ر دداين
ن فلذا رنددها الكددافر هرددن لددي  علدد  ،هددا ع فدد   ددرر ل ذلددا؛ أل مل اين القر ن

 كم القر ن هإ ا يا  كددم التلنددري هزتددب التلنددري ل  ددرر  ن  الرتمجة لي  يا
بددل إن متكيددنهم رددن ال،دد ع عليهددا  .(2)لددي  علدد  ،هددا ع " مينددها الكددافر هرددن

قربة رن القرب إذا  وى املرء بللا دعوهتم إىل ا  دد يب  قددا  ال لمدداء: " ههددوم 
بددني  يددد  غددري املنددلمني  ههضدد ها هض  الكتب املىلددتملة علدد  اآليدداأ القر  يددة 

عليهددددا  ددددوع رددددن   ددددواع الددددب و هالدددددعوع إىل اهلل   رددددارهم  ه إعا هتددددا يددددم ليطل ددددوا
 .(3)" هفاعل  ر  و  إذا  خلص ل ذلا

ه دددددير بالددددلزر هنددددا  ن ال لمدددداء إذ يقددددر هن  ددددوام ترمجددددة ر دددداين القددددر ن 
 ها را يلي:الكرمي فلعم ي  ون لللا  ره،اً فيمن يقويب بنقل امل    رن

 

ها ظدددر: ترمجددداأ ر ددداين القدددر ن الكدددرمي هتطدددو  فهمددد  عندددد  134  4/133( ا ظدددر: فتددداهى اللجندددة الدائمدددة  1)
 .13 11الفرب  د عبداهلل النده   ص 

 .5/405( جمموع فتاهى هرقالأ رتنوعة  ابن بام  2)
 . 2/75( فتاهى اللجنة الدائمة  3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 12 

 ن يكدددون املدددرت م  هدددً  لتلندددري القدددر ن الكدددرمي  فكمدددا   ددد  ل هدددوم -1
أل دددد ردددن الندددا   ن يلندددر القدددر ن إل ب لدددم  فكدددللا األردددر ل تلندددري ر ا يددد  
باللفاأ األخرى  قا  ال لماء: "ترمجة ا  نان رددا فهمدد  رددن ر دد   يددة  ه  ز ددر 

ي يددة  ه فر نددية  ه فا  ددية ردد ً  هت بددريال عمددا فهمدد  رددن   كاردد  ه دابدد  بلفددة إ ل
لينىلر را فهم  رن القر ن هيدعو النا  إلي   ائ   زما يلنر ا  نان را فهم  
ردددن القدددر ن  ه  يددداأ رنددد  باللفدددة ال ربيدددة هذلدددا بىلدددر   ن يكدددون  هدددً  لتلندددري 
القر ن  هعندال قد ع عل  الت بري عما فهم  رن األ كايب هاآلداب بدقة  فمن مل 

ل ت يندد  علدد  فهددم القددر ن  ه لددي  لديدد  اقتدددا  علدد  الت بددري عندد  تكددن لديدد  ه ددائ
بلفدددة عربيدددة  ه غدددري عربيدددة ت بدددرياً دقيقددداً  فددد  هدددوم لددد  الت دددر  لدددللا خىلدددية  ن 
حيدددر  زتددداب اهلل عدددن رواضددد    فيدددن ك  عليددد  قلددددال هيلدددري قلددددال امل دددره  

 .(1)إ اءع " رنكراً هإ ادت  ا  نان
لفتني املددرت م عنهددا هاملددرت م إليهددا  "رددن  ن يكددون املددرت م عاملدداً بددال -2

دللدددة األللددداا ه  دددا  اكمدددل هع قددداأ عناسدددر اكملدددة ب  دددها بدددب ض   يددد 
إىل غري ذلا رددن األ ددباب الدديت ت ددني املدددعو علدد  فهددم   (2)األدهاأ" ههظائو

اً بددددالرتا  ال قددددال للمدددددعو  هبي تدددد    القددددر ن هالتدددد ثر بدددد . ه ن يكددددون زددددللا رلمدددد،
 هتا خي .

ل ينندداق املددرت م ه اء امللددطلحاأ هاألللدداا غددري الىلددرعية إذا   ن -3
 مل يكددن هنددا  رددا يدددعو إىل ا ددت مايا  هإذا زددان النلددا ى قددد ا ددتمدروا ب ددض

املنددلمني  عبا اأ القر ن ل ترمجاهتم لإل يل لفر  ا تمالة املدعوين رددن عارددة
 

 . 4/132( املر   الناب   1)
 .239( الرتمجة األدبية هرىلك هتا  د. عبد احلكيم  نان  جملة الليلل  ال دد 2)
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 .(1)فلن الرتمجة مل اين القر ن الكرمي ل تكون هبلا الطري 
هينبفدددي  ن   ددددري هنددددا إىل  ن الرتمجددددة تكددددون بقددددد  احلا ددددة  ه يدددد  إن 
هنددددا  ر دددداأ امل يددددني رددددن املنددددلمني ل يتكلمددددون ال ربيددددة فددددلن ال ددددره ع رلحددددة 
لتبليفهم ر اين القر ن بلفتهم  هلكن ل بد ر  ذلا  ن يندد   ال لمدداء هالدددعاع 

ضر لبد  ن ينددري ل إىل  ىلر اللفة ال ربية  فال ت ا ة بالرتمجاأ ل الوقت احلا
خط رتوام ر  ت ليم اللفة ال ربية. ههلا هو را قددايب بدد   ددللنا األهائددل فلددي  ددا  
إفريقيا  رع املنلمون ب د اللت  بت ريددب الددب د ه ىلددر ا  دد يب بددني النددا  هزددان 
عدد رن زبددا  فقهدداء التدداب ني قددد تولددوا ذلددا ل عهددد عمددر بددن عبددد ال  يدد    دد  

  .(2)اهلل
ملنددلمني رددن غددري ال ددرب باللفددة ال ربيددة  ددبيل إىل فهددم القددر ن إن ر رفة ا

 ه بيل إىل  لد هويتهم ها تمائهم إىل  رة ا   يب. 
  
 
 

 

 . 551( ا ظر: التنلري  خطة لف ه ال امل ا   ري  ص1)
 . 139( ا ظر:  هل اللرة ل احل ا ع ا   رية   نن املم،ي  ص 2)
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 المطلب الثاني: 
 أهمية ترجمة معاني القرآن الكريم في دعوة 

 غير المسلمين إلى اإلسالم
 

قىلدد ر للقر ن الكرمي ت ثري عظيم ل النلو   هقد    لدد  اهلل ت دداىل ر دداين ت
رندددد   لددددود الددددلين خيىلددددون  هبددددم  هرددددن مساعدددد  تلدددديض األعددددني بالدددددر   فالددددلين 
ي لمو   إذا مس وا را      علدد  الر ددو  تددرى  عيددنهم تلدديض رددن الدددر  ؤددا عرفددوا 
رددن احلدد   همل يدد   هددلا القددر ن يىلددلي اللددده  هي خددل باألف دددع  فلددي سددحي  

  سددل  اهلل عليدد  البمددا   عددن  بددري بددن رط ددم  ضددي اهلل عندد  قددا : مس ددت الندد 
أم خلقييوا ميين غييير  يييء   فلما بلغ هددلال اآليددة: ه لم يقر  ل املفرب بالطو 

أم هن ال القون، أم خلقوا السموات واضرو بل ال يوقنون، أم عندهن 
 .(1)زاد قل   ن يطري خزائن رب  أم هن المسيطرون 

القددر ن هرنل عهد الر الة هإىل  ن ير  اهلل األ   هرن عليها فلن هلا 
يددؤيت  زلدد  زددل  ددني بددلذن اهلل  هدايددة هإعجدداماً  فهددو يهددد  األفددراد هاألرددم للدديت 
هددي  قددويب ل األخدد ق هاألقددوا  هاألف ددا   ههددو ر جدد ع باقيددة إىل قيددايب الندداعة  

قييل ليي ن ا تم يين اإلنييع والجيين علييى أن يييرتوا بمثييل هييذا   ت دداىل: قددا 
 (.88)ا  راء: را القرآن ال يرتون بمثله ولو كان ب ضهن لب ض ظهي

هلقدددددد  دددددا  املندددددلمون األهلدددددون بدددددالقر ن الكدددددرمي يلتحدددددون بددددد  البلددددددان 
هاألرلا   هترمجوا ر ا يدد  ب  لنددهم ه خ قهددم ه ددلوزهم  هزددا وا  ددبباً ل هدايددة 

 

 .4854البما    زتاب التلنري   و ع الطو    قم احلدي : ( سحي  1)
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النا  إلمهلا الدددين  فرتمجددة ر دداين القددر ن عمليدداً رددن  عظددم األ ددباب الدديت تدددعو 
ا ل يقلل رن  غية الرتمجة التلنريية مل ا ي   النا  إىل الدخو  ل ا   يب  ههل
امل ينددة علدد  الدددخو  ل ا  دد يب هإذا زا ددت  إذ إعددا  ي ددا  ددبب رددن األ ددباب

احل دددا اأ هال لدددويب هامل دددا    ه دددبيل إىل  الرتمجدددة ردددن الو دددائل الرئيندددة ل  قدددل
 ه،بائ هددا  ه،رائدد  التلكددري لددديها  فددلن ر رفددة   ددوا  األرددم هعوائدددها ه خ قهددا

القددر ن ههداياتدد  إىل  رددم األ     رن  هم املهماأ ه ه ب الوا باأ  قددل علددويب
هاخلليددة إىل د  ددة ت جدد   زلهددا  "فددالقر ن الكددرمي رلدديء بامل دداين هاأل ددرا  اكليددة
هتلويرها بلفة عربية  ه  اململوق عن ا  ا،ة هبا ف ً  عن قد ت  عل  حمازاهتا

ز ردداً بلددغ الطددر  األعلدد  هالنهايددة "همل ت ددر  الددد يا هلددن ت ددر     (1) عجميددة"
ال ظم  ل ا  ا،ة بكل اخلواص الب غيددة  ددوى القددر ن الكددرمي الددل  ا قط ددت 
ده ددددد   عنددددداق اللحدددددو  ردددددن البلفددددداء ها بهدددددرأ ل  لبتددددد    لدددددا  املوهدددددوبني ردددددن 

 .(2)الللحاء"
هلددن ينددتقيم  رددر النددا  هل ين مددون ل هددلال الددد يا هتلددل    ددوايم إل 

  فليدد   يدداهتم ه ددلايهم هفيدد   دد ادهتم ل الددد يا هاآلخددرع  قددا  بددالقر ن الكددرمي
 ددي  ا  دد يب ابددن تيميددة   دد  اهلل: "هالنددا  ل رلددا  د يدداهم يتو ددل   دددهم 
إىل ر رفددة رددراد اآلخددر بالرتمجددة هغريهددا  فيتبدداي ون هبيددنهم ترمجددان هيبلددغ ب  ددهم 

الددلين يرتمجددون عن ب ض هيرتا لون ل عما ع ب دهم ه غددرا   لو ددهم بددرتا م 
يم  ه رر الدين  عظم رن  رر الد يا فكيو ل يتو لون إىل ر رفة رراد ب  هم 

 

 . 2/136( رناهل ال رفان  ال  قاين  1)
 . 2/123( املر   الناب   2)
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 ؟(1)رن ب ض"
 زما ت يت  غية ترمجة ر اين القر ن الكرمي رن عدع  رو  رنها :

:  ن ترمجدددددة ر ددددداين القددددددر ن ،ريددددد  إىل الت ريددددددو با  ددددد يب  ه ددددددي يت أوال
 ء اهلل ت اىل.احلدي  عن ذلا ل املطلب ال ال  إن  ا

: روا هددة  عدددداء ا  دد يب الدددلين يندد ون إىل ترمجدددة زتددب ديا ددداهتم  ثانيييا  
 قدداروا هينىلددرهن دعددواهتم ا رفددة ل زددل  ملدداء ال ددامل  هل  دديما النلددا ى   يدد 

برتمجددة ا  يددل إلملفدداأ عديدددع. هتىلددري ا  لدداءاأ إىل  عددم قدداروا برتمجتدد  إىل 
   خ   عىلر  ددنواأ فقددط  هل   (2)يب1977-1967لفة فيما بني  250

 دددبيل ذلدددا ي قددددهن املدددؤمتراأ لتنظددديم  ىلدددر ا  يدددل هتومي ددد   هزدددان ردددن  خدددر 
رؤمتراهتم ) رؤمتر ال رالة التنلريية الدهلية ( الددل  عقددد ل رالي يددا ل  ددهر إبريددل 

لفددة  2200يب  هرددن خ لدد  يندد   النلددا ى إىل ترمجددة ا  يددل إىل 2001عايب 
ههددلا يؤزددد  غيددة  ىلددر القددر ن الكددرمي هت اليمدد    .(3) ىلددرينل القددرن الوا ددد هال

 أل   احل  الل  ل يب في  تند يل رن  كيم  يد.
إن  عداء ا   يب   وا عع التا ي  إىل إهاد ترمجاأ مل اين القر ن   ثالثا :

الكدددرمي هزدددان هددددفهم رنهدددا سدددر  الندددا  عدددن القدددر ن ههدايتددد . هتو دددد ر ددداأ 
عىلددددراأ اللفدددداأ زتبهددددا املنتىلددددرقون احلاقدددددهن ه ىلددددوها  الرتمجدددداأ القر  يددددة ل

 باألبا،يل.
هزا ت بددداياأ الرتمجددة مل دداين القددر ن الكددرمي قددد ظهددرأ ل  هاخددر القددرن 

 

 .1/214( اكواب اللحي   ابن تيمية  1)
 . 547( ا ظر : التنلري خطة لف ه ال امل ا   ري  ص2)
 .1799( ا ظر: جملة الدعوع  ال دد 3)
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اخلددار  ايجددر  هت عمهددا ب ددض الرهبددان هالقناه ددة  هزددان هددد  هددلال الرتمجددة 
هو  ن تكون   ح  رب تنتمدر  النلرا ية ضد ا   يب لكي ت لل النددا  

 .(1)ب  عليهم ب ن حممدا سل  اهلل علي  ه لم مل يكن إل زاذبا ربتدعاً هتل
مث تدددد  ذلددددا ترمجدددداأ رت ددددددع  تلددددو ل ر ددددموعا إل  عددددا تتلدددد  ل 
هدددفها الو يددد ههددو الط ددن ل ا  دد يب هسددر  النددا  عددن فهددم القددر ن  هبا ددم 

أ املنتىلددرقني الرتمجة ا تطاعوا  ن ينللها إىل القر ن بالد  هالفرتاء  "إن ترمجا
هدفها الو يد هو إهدداد  ددوا   بددني القددر ن الكددرمي هبددني رددن يريددد فهددم ا  دد يب 

اللفدددة ه ظدددايب  ردددن خددد   زتددداب اهلل  فقدددد  دددوهوا امل ددداين ه ددداهلوا  بندددط قواعدددد
بل إن ب ض املنتىلرقني زد ) ه  ب  ري(    (2)الرتزيب هر   امللرداأ ال ربية"

ل اآليدداأ بدد   اء رددن التددو اع  ه قددل ب ددض معم   دد  ا ددتكمل رددا ظددن   دد   قددص 
 الننمة األسلية للقر ن الكرمي.  -زما ي عم–اآلياأ رن  رازنها لكي يلح  

همل يكدددن تىلدددوي  القدددر ن الكدددرمي هحتريلددد  قاسدددرا علددد  املنتىلدددرقني بدددل إن 
ب ض اللرق ال ددالة زالقاديا يددة  دد ت إىل ترمجددة ر دداين القددر ن الكددرمي زددي تددد  

  .(3)  ز يب اهلل ت اىل عن رواض  في  عقائدها هحتر 
إن زددون القددر ن الكددرمي  سددب  زددًل ربا دداً لفددري املنددلمني لد ا ددت  حتددت 
إ،ددددا  البحدددد  ال لمددددي ه ددددل الىلددددرهع ل إهدددداد ترمجدددداأ خاليددددة رددددن التحريددددو 
هالتىلددوي  رددن  ف ددل القربدداأ  هذلددا للتقليددل رددن  جددم التدد ثري لتلددا الرتمجدداأ 

 

  ها ظر ترمجاأ القر ن الكرمي  حممد البقاعي  جملة الليلدل  39 اين القر ن  النده   ص ( ا ظر: ترمجاأ ر1)
 .239ال دد 

 . 8( ترمجاأ ر اين القر ن  النده   ص2)
 .239( ا ظر: ترمجاأ القر ن الكرمي  البقاعي  جملة الليلل  ال دد 3)
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عددن ا  دد يب  هإن ؤددا يؤ ددو لدد   ن هددلال  الدديت  سددبحت تلددر  غددري املنددلمني 
الرتمجدداأ رتداهلددة بددني  يددد  النددا   فلددي  ملا يددا ردد   ظهددرأ ملددو عىلددرين ترمجددة 
مل ددداين القدددر ن الكدددرمي باألملا يدددة  رنهدددا  دددت ترمجددداأ رتداهلدددة ل هدددلا الوقدددت ل 

بل إن  عداء ا   يب  .(1)املكتباأ  رن بينها   ب  ترمجاأ قايب هبا غري رنلمني 
نَّ اهلل ت دداىل علدديهم يندد  ن  رددَ ون إىل  ىلددر هددلال الرتمجدداأ هتومي هددا  يقددو    ددد رددَ

بايداية:  ىل أ ل   ددرع  لددرا ية هعندددرا بلفددت الندداب ة عىلددرع رددن عمددر  قدددَّيب 
يل  دداب يهددود  ترمجددة حمرفددة مل دداين القددر ن الكددرمي  ه  ددد اهلل ت دداىل  ن سددرفن 

 .(2)عنها  فلم  قر  رنها إل    اً ينرياً 
لللا زان رن  هم املهماأ إهاد ترمجة سحيحة خالية رددن األخطدداء ه 

اكم روق ها الرياد  ل ال امل -هال يوب  هلقد زان للمملكة ال ربية الن ودية 
اهتمددايب زبددري ل هددلا الىلدد ن  ههددو  دد ء رددن  دائهددا لر ددالة الدددعوع   -ا  دد ري

مدددت اململكدددة هتبليدددغ الندددا  ا  ددد يب ل ضدددوء هدددد  الكتددداب هالندددنة  هقدددد اهت
ال ربية الن ودية بنىلر ترمجاأ ر اين القر ن الكرمي عع جمم  امللا فهد لطباعة 

هد  هيتوىل ،باعة امللحو 1405امللحو الىلريو الل  افتت  ل سلر عايب 
الىلريو هتومي    زما ي   بلسدا  ترمجاأ مل اين القر ن الكددرمي بلفدداأ رت ددددع 

إسددددا اً  رنهدددا لفدددة ايو دددا هاللفدددة  56  بلفدددت تنددد اً هث ثدددني ترمجدددة رومعدددة علددد 
اللينية هالرتزية هاأل دية  هتتمي  إسدا اأ اجملم  مبراعاهتا ملنهج النلو اللا  
ل تلنددري  يددداأ القددر ن  زمدددا  عدددا تنددتمديب   دددد  الو ددائل التقنيدددة هاألسدددو  

 

 .169(   لة إىل ركة  رراد هوفمان  ص1)
 .54حممد علي  نن  ص( ا ظر: هؤلء   لموا  2)
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 .(1)ال لمية ل الرتمجة ؤا   لها  دق ا سدا اأ ل ال امل

 

. ها ظر: 249( ا ظر: اململكة ال ربية الن ودية هغويب األقلياأ املنلمة ل ال امل  عبد ا نن الداهد  ص1)
 .12054 ريدع الريا  ال دد 
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 المطلب الثالث:
 كانة ترجمة معاني القرآن الكريم بين وسائل الدعوة م

 
 تلددددو ه ددددائل الدددددعوع إىل اهلل هتتنددددوع انددددب األ ددددوا  هاألمرنددددة 
هاألركنة  هل تؤيت الدعوع مثا ها املر دوع ردا مل تكدن علد  ردنهج الند  سدل  
اهلل عليدد  ه ددلم  هالرتمجددة رددن ه ددائل الدددعوع لتبليددغ   ددالة ا  دد يب  هزا ددت 

 يب "رلتاح الدعوع ا   رية ؤ   ل خطاب الن  سدل  اهلل ل سد  ا  
عليدددددددد  ه ددددددددلم إىل رلددددددددو  األ   زنددددددددرى هقيلددددددددر هالنجا ددددددددي هاملقددددددددوق  

 .(1)هغريهم"
هرددددا رددددن  ددددا  ن ترمجددددة الكتددددب ا  دددد رية هترمجددددة ر دددداين القددددر ن 
الكدددرمي إ ددددى الو دددائل املهمدددة ل الددددعوع إىل اهلل ت ددداىل  ههدددي ردددن احللدددو  

اكدددة رىلدددكلة اللفدددة   يددد  يت دددل  إيلدددا  الددددعوع كميددد  ف ددداأ الرئيندددة مل 
املددددعوين املمتللدددني ل األلندددنة هاللفددداأ هاللهجددداأ  هلدددلا فالرتمجدددة ،ريددد  
 يلا  الدعوع هتبليفها لفري املنلمني. بيد  ن روضوع الدعوع األ ا  هو 

 داىل تو يد اهلل ت اىل هإفرادال بال بدادع  فتلدا الفايدة ال ظمد  الديت ب د  اهلل ت
ولقييد ب ثنييا فييي كييل هبا   بياءال ه  ل  عليهم الل ع هالند يب  قدا  ت داىل: 

 (.36)النحل :  أمأ رسوال أن اعبدوا اهلل وا تنبوا الطاغوت

ث ثدددة عىلدددر عارددداً مبكدددة  -عليددد  اللددد ع هالنددد يب-هلقدددد ظدددل النددد  

 

 . 239( املرتمجاأ هالنا  ة  عد ان بن حممد الومان  جملة الليلل  ال دد 1)
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يدددعو إىل هددلا األسددل ال ظدديم هاأل ددا  املتددني   هى البمددا   بنددندال عددن 
 ضددي اهلل عنهددا قالددت: "إ ددا  دد   رددن القددر ن  ه  رددا  دد    ددو ع رددن  عائىلددة

املللل فيها ذزر اكندة هالندا   دم إذا ثداب الندا  إىل ا  د يب  د   احلد   
هاحلرايب  هلو      ه   يء ل تىلربوا اخلمدر لقدالوا: ل  ددع اخلمدر  بدداً  هلدو 

مبكدة علد  حممدد سدل       ل ت  دوا لقدالوا: ل  ددع الد د  بدداً  لقدد  د   ه  دا
بييل السيياعأ موعييدهن والسيياعأ أدهييى اهلل عليد  ه دلم هإين كا يددة  ل دب: 

 .(1) -ي ن باملدينة  -  هرا   لت  و ع البقرع إل ه  ا عندال"  وأمر
هعندددرا ب دد  الندد  سددل  اهلل عليدد  ه ددلم ر دداذاً إىل الدديمن  رددرال  ن 

هلل ت اىل  فلي اللدحيحني يبد  هبلا األسل ال ظيم ههو الدعوع إىل تو يد ا
عددن ابددن عبددا   ضددي اهلل عنهمددا قددا : ملددا ب دد  الندد  سددل  اهلل عليدد  ه ددلم 
ر دداذاً إىل الدديمن قددا  لدد : "إ ددا تقددديب علدد  قددويب رددن  هددل الكتدداب  فلدديكن 
 ه  را تدعوهم إىل  ن يو دها اهلل  فدلذا عرفدوا ذلدا فد خعهم  ن اهلل فدر  

فلذا سلوا فد خعهم  ن اهلل افدرت  عليهم مخ  سلواأ ل يورهم هليلتهم  
عليهم مزاع ل  روايم تؤخل رن غنيهم فدرتد علد  فقدريهم  فدلذا  قدرها بدللا 

  فالتددد ر  سددل عظدديم ل الدددعوع  (2)فمددل رددنهم هتددوقَّ زددرائم  رددوا  النددا "
ههددو ف ددل الندد  سددل  اهلل عليدد  ه ددلم هف ددل  سددحاب   ضددي اهلل عددنهم هرددن 

 

 .4993ت ليو القر ن   قم احلدي :  ( سحي  البما    زتاب ف ائل القر ن  باب1)
( سحي  البما    زتاب التو يد  باب را  اء ل دعاء الن  سل  اهلل علي  ه لم  رت  إىل تو يد اهلل   قم 2)

. هسددددحي  رنددددلم  زتدددداب ا ميددددان  بدددداب الدددددعاء إىل الىلددددهادتني ه ددددرائ  ا  دددد يب  قددددم 7372احلدددددي : 
 .19احلدي : 
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هخللهدا  ههدو ردن  عظدم   دباب  داح الددعوع اقتل   ثرهم رن  لو األرة 
هقبويددا  ههددو رددا يىلددهد بدد  الواقدد   إذ تىلددري د ا ددة   ريددت علدد  عي،نددة رددن 
املندددلمني اكددددد إىل  ن الندددبب الدددرئي  ل إ ددد رهم هدددو عقيددددع التو يدددد  

 .(1)% رن  فراد ال ينة81 ي    ا  إىل ذلا 
 ددددد يب فالددددددعوع إىل الىلدددددهادتني  سدددددل األسدددددو   هبيدددددان حما دددددن ا 

 للمدعوين إ ا يكون ل دائرع هلا األسل.
زمددا ل ينبفددي  ن يفلددل ده  املددو ه  ال تمدداعي هال قددال ل جمددا  
الدددددعوع عددددن ،ريدددد  ترمجددددة ر دددداين القددددر ن الكددددرمي إذ يددددتحلد ز ددددري رددددن غددددري 
املنلمني رن ال، ع عل  ترمجة ر اين القر ن الكرمي؛ ألعم ي ددهن القدر ن 

مني فهددو خيلددهم دهن غددريهم  هقددد يؤيددد ذلددا رددا الكتدداب املقددد  للمنددل 
ظهددر ل إ دددى الد ا دداأ علدد  عينددة رددن غددري املنددلمني ل ردينددة الريددا   

% رن  فراد ال يندة مل يطل دوا علد  ترمجدة مل داين 70 ي  تبني  ن  ز ر رن 
 .(2)القر ن الكرمي

ههددلا ل ي ددن  ن ترمجدداأ ر دداين القددر ن لددي  يددا إ ددهايب هاضدد  ل 
وع  هل الت ريدددو با  ددد يب هل إمالدددة الىلدددب  الددديت يللدددقها  عدددداء جمدددا  الددددع

ا  دد يب بددالقر ن  بددل لبددد رددن فهددم الدددعوع علدد   عددا   دد اء رتكارلددة ه ن 
ترمجدددة ر ددداين القدددر ن الكدددرمي لبندددة ل ،ريددد  الددددعوع  هإذا زدددان غدددري املندددلمني 

 

نلمني اكدد ل ردينة الريا   حممد الدعجاين  "  الة را نتري غري رنىلو ع " زليدة ( الدعوع إىل اهلل بني امل1)
 هد.1419الدعوع   ار ة ا رايب حممد بن   ود ا   رية  

( دعددوع غددري املنددلمني إىل ا  دد يب ل ردينددة الريددا   عبدددد اهلل اللحيدددان    ددالة دزتددو اال غددري رنىلددو ع  زليدددة 2)
 هد.1417 رايب حممد بن   ود ا   رية  الريا   الدعوع ها ع يب   ار ة ا
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م يتدد ثرهن بالكتددب املرتمجددة ل ،ريدد  إ دد رهم فل دد  لددي  هنددا  زتدداب  عظدد 
تد ثريا ههق ددا ل النلددو  رددن زتدداب اهلل  دل هعدد   ه  ددري هنددا إىل  دداذر ؤددن 

 ت ثرها بالقر ن رن املنلمني قبل إ  رهم:
يقو  علي  دلمان ) فر ندا (: ال اردل الدرئي  ل اعتنداقي لإل د يب  

القر ن الكرمي  هإين ردين للكتاب الل   للد  رالدا بدن  د  هامسد : الظداهرع 
هيدلزر . (1)د.هان را زو  )  ملا يا ( ههليم بيكا د )بريطا يدا(القر  ية. هر ل  

 ن قددراءع  ددو ع اللاحتددة هالبقددرع   -هزددان قنيندداً  -حممددد  ددريو ) ددري  كا( 
 .(2)زا ت  بباً  ئيناً ل إ  ر 

هالداعية العيطاين يو و إ  يب ) زاأ  تيلن ( قديب ل   خوال ترمجدة 
  ه علن إ  ر .مل اين القر ن الكرمي فت ثر هبا ز رياً 

هل ا  ن  ىلر الددعوع عدن ،ريد  الرتمجدة حيتدار إىل  هدود رلدا بة 
رن الدعاع لىلرح را قد يىلكل عل  غري املنلمني هتوضيح   يقدو  إبدراهيم 
هايددت )بريطا يددا(: قددر أ ترمجددة إ لي يددة مل دداين القددر ن الكددرمي ه تب تهددا بدد خرى 

  عن ا   يب  ف لدت   نن رنها  هاقتنيت ال ديد رن الكتب اليت تتحد
ذلددا ه ددد  دهن تو يدد  رددن   ددد  ددم قابلددت   ددد الدددعاع فحدددثن عددن 

 .(3)ا   يب ف رفت رن    ياء ز ريع عن ا   يب هاملنلمني
إن البا دد  املنلددو الددل  يبحدد  عددن احلدد  ه دددال يتدد ثر بدد   ددا 

 

 .226  219  218  106  99  94  81( ا ظر: ملاذا   لمنا  ص 1)
 .49( ا ظر: ل إزراال ل الدين  حممد الطويل  ص 2)
 . 113( ا ظر: زيو هملاذا اعتنقوا ا   يب؟ حممد احلنن  إبراهيم امل تام  ص 3)
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بقدددراءع ترمجدددة ر ددداين القدددر ن الكدددرمي  تقدددو  مسدددريع إيلدددان )بريطا يدددا(: مل  زدددن 
لو   ن زتابا ل الد يا حيدو  زدل هدلا ال لدم الوا د  ل  دم  ردو  احليداع   ت

هرن هدلا الكتداب عرفدت الك دري عدن ركا دة املدر ع ل ا  د يب هردا تتمتد  بد  
ردددن  قدددوق  زمدددا  ين  رندددت بلدددب  احلجدددداب فهدددو يرفددد  ردددن ركا دددة املددددر ع 

 .(1)هيند هها  ن تكون ه يلة  ثا ع الىلهواأ 
 الدخو  ل ا   يب  ههنا  ،ائلة رن غدري هلللا فالرتمجة  بب ل

املندددلمني تددد ثرها بقدددراءهتم لرتمجدددة ر ددداين القدددر ن الكدددرمي هزا دددت تلدددا القدددراءع 
 . (2) بب إ  رهم

إن القر ن الكرمي  ري ة زارلة تنظم  ياع املرء ل الد يا هتلل  خبالقد  
خددرع  هإن مبدا حيقد  الفايددة ردن خلقدد   هيكدون  دبباً ل  دد ادت  ل الدد يا هاآل

إقبا  ب ض امل قلني عل  ترمجة ر اين القر ن   لدتهم يدرهن حما دن ا  د يب 
هردددددددن مث ،ائلدددددددة ؤدددددددن   دددددددلموا ل يندددددددتطي ون حتديدددددددد الندددددددبب الدددددددرئي  ل 
إ دددد رهم  يقددددو  حممددددد   ددددد: مل  زددددن أل ددددتطي   ن   دددددد     ا يددددة ل 
 ا  ددد يب زدددان يدددا ل  لندددي هقددد  ه ثدددر  ز دددر ردددن غريهدددا فا  ددد يب يبدددده يل

 .(3)هز    بناء حمكم 
هإذا زددان للرتمجددة هددلال املكا ددة فددلن املؤ ندداأ الدعويددة قددد عنيددت هبددا 
هبال ددددتلادع رنهددددا  هتقددددديب احلدددددي  عددددن اهتمددددايب هما ع الىلددددؤهن ا  دددد رية 

 

 .109( ا ظر: املر   الناب   ص 1)
.ها ظددددددددددر  161  138  134  128, 126  123  104  97  96( ا ظددددددددددر: املر دددددددددد  الندددددددددداب  ص 2)

 .43رنلمو  هل الكتاب هروقلهم ل الدفاع عن الق ايا القر  ية  حممد النحيم  ص 
 .130  59( ملاذا   لمنا  جمموع رقالأ  الرئا ة ال ارة للبحو  ال لمية ها فتاء  ص 3)
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بددددللا رددددن خدددد   جممدددد  امللددددا فهددددد لطباعددددة امللددددحو الىلددددريو  هتىلددددري 
ددد بتوميددد  1418/1419ا  لددداءاأ إىل  ن اجملمددد  قدددايب ل ال دددايب املدددايل  هد

ترمجددددددددة ر دددددددداين القددددددددر ن الكددددددددرمي ل الددددددددداخل هاخلددددددددا ر علمددددددددالنحو التددددددددايل: 
 نددمة خددا ر اململكددة    435ه007 نددمة داخددل اململكددة   959ه231

زما ينهم اجملم  ل ال تلادع رن رو دم احلدج ل توميد  إسددا ات  املتميد ع 
ددد 1418ردددن ترمجدددة ر ددداين القدددر ن الكدددرمي  يددد  همع ل  دددج عدددايب   500هد

 . (1)لفة 16 نمة رن ترمجة ر اين القر ن بد 106ه
ه يدد  إن احلددج يلددد فيدد  املنددلمون رددن  قطددا  رتنوعددة إ دد رية هغددري 
إ ددد رية  فدددلن ل  ىلدددر ترمجدددة ر ددداين القدددر ن بيدددنهم إ دددهاراً ل الدددددعوع إىل 
ا  د يب ردن خدد   ا دتفناء هدؤلء عددن ،لدب ترمجداأ  خددرى غدري دقيقددة  ه 

 حمرفة.

 

د هما ع الىلدؤهن ا  د رية ص 1418/1419لدائي الرابد   لل دايب املدايل ( ا ظر: الكتاب ا  1) . ها ظدر: 55هد
 .45هد ص 1418/1419إ اماأ هما ع الىلؤهن ا   رية لل ايب املايل 
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 المبحث الثاني:

 الستفادة من ترجمة معاني القرآنا 

 في دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم

 
 المطلب األول 

عقبات االستفادة من ترجمة معاني القرآن الكريم في دعوة  
 غير المسلمين إلى اإلسالم

 

ل ي ا  خلويب الددعوع رندل عهدد الر دالة إىل يورندا هدلا يند ون بكدل 
 : القر ن الكدددرمي  قدددا  ت ددداىلردددا يندددتطي ون ليلدددرفوا الندددا  عدددن ال تلددداع بددد 

  وقيياق الييذين ك ييروا ال تسييم وا لهييذا القييرآن والمييوا فيييه ل ل يين تملبييون
ه ددددد عر  ل هدددددلا املطلدددددب ألبدددددرم ال قبددددداأ الددددديت حتدددددو  دهن   (26)فلددددلت : 

 ال تلادع رن ترمجة ر اين القر ن الكرمي:
ل : ت ددددددليل اآلبدددددداء ألبنددددددائهم  هدعددددددوهتم إىل تقليدددددددهم هاتبدددددداعهم  ه ًً أوال

احلددددددي : "زدددددل رولدددددود يولدددددد علددددد  اللطدددددرع فددددد بواال يهودا ددددد   ه ينلدددددرا    ه 
  هل جمتم دداأ الفددرب هالىلددرق يندد   اآلبدداء لت ددليل  بنددائهم (1)ميجنددا  "

عدددددن قدددددراءع الكتدددددب ا  ددددد رية الددددديت زتبهدددددا املندددددلمون  بددددددعوى  عدددددم غدددددري 
هدا رنللني  بدل إن املكتبداأ املد  دية عنددهم ل حتدو  إل الكتدب الديت زتب

 

 .1385(  هاال البما    زتاب اكنائ   باب را قيل ل  هلد املىلرزني   قم احلدي : 1)
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غددددري املنددددلمني عددددن ا  دددد يب  رددددن املنتىلددددرقني هغددددريهم  هيل رددددون الت ريددددل 
بقراءهتا دهن غريها بدعوى  عا  ز ر روضوعية  ههي قد رل ت زلباً هافرتاء 

. ههلا بده ال يلر  عن ا   يب  تقو  رافي   دويل (1)عل  ا   يب ه هل 
القر ن الكرمي   )بريطا يا(: قر أ عدع زتب عن ا   يب هقر أ ترمجة ر اين

إل   ددددن زنددددت رتدددد ثرع مبددددا مس تدددد  رددددن فددددوق املنددددابر املندددديحية رددددن الط ددددن ل 
 .(2)ا   يب

هل  ددددبيل الت ددددليل  دددد وا إىل  ىلددددر الرتمجدددداأ ا رفددددة عددددن ا  دددد يب  
عمي  اللفاأ  هي منون هلال الرتمجاأ األزاذيب املد و ة عل  ا   يب 

مجدداأ ل رتندداه   يددديهم ل هعلدد  الكتدداب ال  يدد   ههضدد ت ر ددل هددلال الرت 
املكتبددددداأ ال اردددددة هغريهدددددا  هيىلدددددهد لدددددللا ردددددا ذزدددددرال حممدددددد  دددددون هبندددددرت 
)إ ليددد  ( عدددن قلدددة إ ددد ر  إذ يقدددو :  دددد  عندددد إقددداريت ل   دددرتاليا  ن 
،لبددت  نددمة رددن القددر ن الكددرمي رددن ركتبددة ) دددين( ال ارددة  فمددا إن قددر أ 

 رل دو اً  فلدم رقدرة املدرت م  دم ملندت الت لدب ضدد ا  د يب ركىلدوفاً 
 متالدددا إل  ن  قلدددل الكتددداب ه ترزددد  همل   دددد عنددددهم ترمجدددة  خدددرى  هب دددد 
  دددابي  ذهبدددت إىل )بدددرأ( ل غدددريب   دددرتاليا فبددداد أ البحددد  ل ركتبتهدددا 
ال ارة عن ترمجدة مل داين القدر ن  دريطة  ن يكدون املدرت م رندلماً  يقدو : هل 

   و ع في   دو ع اللاحتدة   تطي   ن  عع عن ردى ت ثر  مبجرد ت هيت أله 

 

 .61لت  ص ( ا ظر:  رنت بربكم فامس ون  إريلي برار1)
 .120( ا ظر: ملاذا   لمنا  ص 2)
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 . (1)بآياهتا النب 
ههلا يبني  ن هنا  ،ائلة رن النا  تبح  عن احل   هقدد ل يتيندر 
يا احللو  عل  ردا تريددال  ؤدا ي داعو رندؤهلية املندلمني ل  ىلدر الددعوع 

 إىل اهلل ت اىل بكل األ باب املمكنة هاملتا ة.
ب ردن ايدايدة إىل يلبندون علد  ردن يقدرت  - ي داً -هل  بيل الت ليل 

  دد  ل فددرق بددني األديددان زلهددا  يقددو  رددراد هوفمددان: لقددد مس ددت رددرا اً قبددل 
اعتندداقي لإل دد يب رقولددة إن التحددو  رددن ديددن إىل ديددن  خددر لددي  لدد   غيددة؛ 
 يدددددد  إن األديددددددان زلهددددددا تددددددؤرن ل  خددددددر األرددددددر بللدددددد  ها ددددددد هتدددددددعو إىل 

 .(2)األخ قياأ هالقيم ذاهتا
أ مل دددداين القددددر ن  فلددددي اللفددددة الوا دددددع عدددددع ترمجدددداأ : ت دددددد الرتمجدددداثانيييييا  

ر ظمها قايب ب  غري املنلمني  ؤا ه ل غري املنلمني يظنون  ن هنا   ز در 
رددددددن قددددددر ن عنددددددد املنددددددلمني  زمددددددا  ن ذلددددددا ردددددددعاع لضددددددطراب املدددددددعوين 
ها تياهبم   ي  ل هدهن ترمجة سحيحة  زما     ردعاع للنقد  هقد فطن 

 يدد   - غددم ت دددد األ ا يددل-ل  ددبيل  ىلددر ا  يددل النلددا ى يددلا األرددر 
  وا إىل  ن تكون الرتمجاأ املو دودع ل بد د املندلمني  هددا رىلدرتزا بدني 

 . (3)الطوائو النلرا ية للتقليل رن  قد املنلمني يم
: هاقدد  املنددلمني اليددويب   يدد  يندد   ر قلددو الفددرب هالىلددرق إىل دعددوع ثالثييا  

 

 . 145( ا ظر: ملاذا   لمنا  ص 1)
 .55(ا ظر:   لة إىل ركة  رراد هوفمان  ص 2)
 . 550(ا ظر: التنلري  خطة رو هة لتنلري ال امل ا   ري  ص 3)
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ردددن خددد    دددلو   هلددد  ههاق هدددم  ل ردددن  الندددا  إىل احلكدددم علددد  ا  ددد يب
خدد   زتددداهبم الدددل  يؤرندددون بددد   هردددا رددن  دددا  ن هندددا  ف ددداأ ز دددريع ردددن 
املندددلمني ل  ملددداء ال ددددامل ا  ددد ري تقددددديب ترمجدددة  ددددي ة لإل ددد يب بنددددلوزها 
الل  خيالو ت داليم الكتداب هالندنة  ههدؤلء يلدرفون الندا  عدن زدل ترمجدة 

 سحيحة مل اين القر ن الكرمي.
ز ددددرياً رددددن الفددددربيني ينظددددرهن رددددن خدددد    ظددددرع املنتىلددددرقني الددددلين إن  

يتولون احلدي  عن ا   يب  يقو  املنتىلرق ايولندد  )فيلدد( ههدو ردد   
تا ي  ا   يب ل  ار دة ليددن: احلددي  عدن ا  د يب ل بدد  ن ينطلد  ردن 

. (1)هاق  املنلمني اليويب ل عن املاضي قبل   ب ة عىلر قر اً هل عن املنتقبل
 هلا هو رنهجهم  حيتكمون إىل األهواء ل إىل ا  لا .

: ،و  ترمجة ر اين القر ن الكرمي  إذ إن غدري املندلم قدد يقدر  زتابداً عدن راب ا  
ا  ددد يب   ه قلاسدددة  ه رطويددددة   ردددا  ن ي كددددو علددد  قددددراءع الرتمجدددة فل دددد  

 حيتار إىل هقت ،ويل.
فهدددي تنا دددب الل دددة  : إن الرتمجدددة ل تنا دددب زدددل ف ددداأ املددددعوين خامسيييا  

امل قلدددة   ردددا ال اردددة فلدددي  لدددديهم القدددد ع علددد  فهدددم الرتمجدددة  زحدددا  عاردددة 
املندددلمني ل فهدددم القدددر ن الكدددرمي  بدددل إن الرتمجددداأ إ دددا زتبهدددا املنتىلدددرقون؛ 
 عطاء ر قليهم سدو اً خا، دة عدن ا  د يب لينىلدرهها بدني عاردة الندا  ههدو 

مل يطل وا عل  ترمجداأ ر داين را  د  بالل ل  إذ إن ر ظم غري املنلمني 

 

 .141( ا ظر:  وا اأ ر   ه هبيني غري رنلمني  األهد   ص1)
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 القر ن  هإ ا ازتلوا برتديد  كم ر قليهم عل  القر ن. 
: إن هنا   ا  اً بني غري املنلم هالقر ن   ي  ينظر إلي  علد    د  سادسا  

الكتددداب املقدددد  عندددد املندددلمني  هلدددللا فكلمدددا امداد متندددا غدددري املندددلم 
  دددد اللر نددديني قبدددل  ن  بديندد   امداد إعراضددد  عدددن النظدددر إىل القدددر ن  يقدددو 

يندددددلم:  هدددددداين سددددددي  يل  ندددددمة ردددددن القدددددر ن الكدددددرمي ررتمجدددددة إىل اللفدددددة 
اللر نددية  همل  هددتم ل البدايددة بقراءتدد  أل دددن زنددت رندديحياً رلت ردداً همل  زدددن 

 .(1)رنت داً لتفيري دين
: إن الرتمجاأ اكيدع مل اين القر ن الكرمي اا ة إىل دعم ل تندويقها ساب ا  
ب  د ا  ررتل دة  هإن ؤدا  -غالبداً -ا   ي  إعا تتوافر ل  رازن البي  ه ىلره

يؤ دددو لدددد   ن  ددددد ل ز دددري رددددن بدددد د املندددلمني هزددددللا ر ظددددم ده  غددددري 
 ندمة ل زدل غرفدة ردن ا  يدل ل  دني  -هل  يما ل اللنادق-املنلمني 

 ل  د ترمجة مل اين القر ن الكرمي.
 

 

 .228  حممد الطويل  ص ( ا ظر: ل إزراال ل الدين1)
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 المطلب الثاني 
ن ترجمة معاني القرآن الكريم في دعوة  طرق االستفادة م

 غير المسلمين إلى اإلسالم
 

تقددديب احلدددي  عددن ركا ددة ترمجددة ر دداين القددر ن بددني ه ددائل الدددعوع  
ه دد عر  هنددا لددب ض األ ددباب امل ينددة علدد  ال ددتلادع رددن الرتمجددة ل جمددا  

 دعوع غري املنلمني إىل ا   يب:
  إذ إن الندد ي ه اء إهداد  دد و   ن حتدو  الرتمجددة رقدردة علميددة فائقدة :أوال  

إهدددايب عندددد غدددري املندددلمني  ددداال القدددر ن الكدددرمي ردددن  هدددم رتطلبددداأ الددددعوع  
ههددلا يتطلددب تددوفري األ ددباب الدديت ت ددني علدد  ذلددا ل ضددوء القدديم ال قافيددة 

ههددلال املقدرددة ل تبددني  هامل تقددداأ هال دداداأ الدديت يددؤرن هبددا غددري املنددلمني.
لقدددا ىل إىل حتكددديم ال قدددل هاملنطددد   هاحلكدددم ا تدددوى فحندددب  هإ دددا تددددعو ا

 املتجرد ب يداً عن ايوى هاملو ه  ال قال.
زمددددا هددددب  ن تلددددد  ترمجددددة ر دددداين القددددر ن مبقدرددددة تنلددددي عندددد  ل 
سدددددرا ة   ددددد  ترمجدددددة للقدددددر ن  لنددددد   هتبدددددني  ن ترمجدددددة القدددددر ن  لنددددد  بدددددامل   

ظري حيازيد  املت ا   علي   رر ده   خر  القتاد؛ ألن هلا الكتاب لي  ل   
 .(1)ل رن لفت  هل رن غري لفت 
ت زيدددد ضدددره ع ا ميدددان بالكتددددب  -ل املقدردددة-زمدددا  ن ردددن املهدددم 

النماهية زلها  هتقرير  ه   التلاق بينها رن  ي  ه ددع امللدد  هه ددع 
 

 . بتلر . 136  ص 2(رناهل ال رفان  ال  قاين   د1)
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الفايددددة  هردددددن  يددددد  التقددددددي  هالت ظددددديم  هبيدددددان اللدددددرق بينهدددددا ل الىلدددددرائ  
ا ردن  يد  التوقيدت  هردن  يد  احللدد هاأل كايب  ه ه   الخدت   بينهد 

رددددن التحريددددو. هزددددللا ت زيددددد  ن القدددددر ن الكددددرمي ها ددددد ل مجيدددد  بلددددددان 
املندددلمني  هلدددي  زمدددا يددد عم ب دددض  عدددداء ا  ددد يب  ن هندددا  عددددع قر  ددداأ 

 عند املنلمني.
هرددن املهددم  ي ددا  ن تت ددمن املقدرددة نتلددراً لنددريع الندد  سددل  اهلل 

 ىل هبلا الكتاب.علي  ه لم  الل  خل  اهلل ت ا
الن ي إىل   ئة الرتمجة ل جمدا  دعدوع غدري املندلمني إىل ا  د يب  إذ  ثانيا :

إن ترمجدددددة ر ددددداين القدددددر ن مجلدددددة ها ددددددع ليندددددت   دددددلوبا رنا دددددبا لك دددددري ردددددن 
املدددعوين رددن غددري املنددلمني  ألن رددنهج الدددعوع النبددو  يقت ددي التددد ر ردد  

  عنددرا ب  د  الند  سدل  اهلل املدعو زما تقديب ل  دي  ر اذ  ضي اهلل عن
 علي  ه لم إىل اليمن.

إن ترمجدددة ر ددداين القدددر ن الكدددرمي إ دددا يكدددون بددداك ء الدددل  حيتدددار إليددد  
املدعو  هزان الن  سل  اهلل علي  ه لم يددعو النلدر هاكماعدة ردن املىلدرزني 
بب دد   يدداأ رددن القددر ن  ل بقددراءع القددر ن زلدد   بددل زددان يدددعوهم بآيددة رددن  

قييل يييا أهييل ال تييا  ت ييالوا إلييى كلمييأ   ت اىل ههي قول  ت اىل:زتاب اهلل 
سواء بيننييا وبييين ن أال ن بييد إال اهلل وال ن ييرا بييه  ييي ا وال يت ييذ ب ضيينا 

)    ب ضييا أربابييا ميين دون اهلل فيي ن تولييوا فقولييوا ا ييهدوا برنييا مسييلمون 

ل  قددددا  ل تلنددددري املنددددا : "هددددلال اآليددددة   ددددا  الدددددين املتددددني ه سدددد ( 64عمدددران : 
األسيل  هلللا زان الن  سل  اهلل علي  ه لم يدعو هبا  هدل الكتداب إىل 
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. هعنددددرا قدددديب (1)ا  ددد يب زمدددا ثبدددت ل زتبددد  إىل هرقدددل هاملقدددوق  هغريغدددا"
 هل  ران عل    و  اهلل سلماهلل علي  ه لم  ين لو   عن عيند  بدن ردرمي 

 .(2)اعلي  الن يب    لت فاحتة    عمران إىل     ال ما ني رنه
إن عدددددر    ددددد اء ر يندددددة ردددددن القدددددر ن الكدددددرمي علددددد  املددددددعو ل دددددر  
ا  دددد يب عليدددد  هددددو رددددا يتوافدددد  ردددد    دددددا  النددددريع النبويددددة  ف ندددددرا هددددا ر 
اللددحابة  ضددي اهلل عددنهم إىل احلبىلددة ها ددتقبلهم النجا ددي  قددر    لددر بددن 
 يب ،الددددب  ضددددي اهلل عندددد  سددددد اً رددددن  ددددو ع رددددرمي  فبكدددد  النجا ددددي  ددددم 

 .(3)اخ لت حليت 
هرددددن هنددددا فددددلن   ئددددة الرتمجددددة مل دددداين القددددر ن الكددددرمي رددددن رتطلبدددداأ 
الدددددعوع   يدددد  إن املدددددعوين رددددن غددددري املنددددلمني اا ددددة إىل مسدددداع هر رفددددة 

 األسو  ال ارة للدين  رن خ    و   ه    اء ر ينة رن القر ن.
هردددن اكددددير بالدددلزر هندددا ضدددره ع حتديدددد ايدددد  ردددن الرتمجدددة هالل دددة 

ضدددوء ذلدددا ميكدددن  ن حتقددد  الرتمجدددة تقددددراً زبدددرياً ل هدايددددة املندددتليدع  هل 
املدددعوين  فايددد  الواضدد   هر رفددة ثقافددة اجملتمدد  الددل  يددرت م لدد  ه  والدد  
حيددان اختيا  النص املرت م  هرنتوى اللفة  ه دكل الكتداب  هتلدميم   

 .(4)ه   ر لورة إضافية  خرى 
اأ ر ينددددددة إن   ئددددددة الرتمجددددددة ت ددددددني علدددددد  حتديددددددد اختيددددددا  روضددددددوع

 

 .328-3/327( تلنري القر ن احلكيم  ) املنا (  حممد   يد  ضا  1)
 .5/385( ا ظر: دلئل النبوع  البيهقي  2)
 .336/ 1( ا ظر : النريع النبوية  ابن هىلايب  3)
 .555  554( ا ظر: التنلري  ص 4)
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تنتهد  ،ائلة رن املدعوين  ههلا ل   ثرال الكبري ل تقريدب القدر ن الكدرمي 
للمدعوين  هرن املمكن ر  ً  ن خيلص   ء رن الرتمجة للحدي  عن    
ردددن األ بيددداء ل القدددر ن الكدددرمي  ه عدددن اردددر ع ل القدددر ن الكدددرمي   ه النبدددوع ل 

ه غددري ذلددا رددن  قددائ  ا ميددان  القددر ن   ه اليددويب اآلخددر   ه اكنددة هالنددا    
 ه  زان ا   يب.

إن   ئة الرتمجة ل ت ن عدديب  غيدة الرتمجدة الكارلدة ل الددعوع  هلكدن 
،دددو  الرتمجدددة قدددد يكدددون را  ددداً ردددن ال دددتلادع امل لددد  رنهدددا  هإذا علمندددا  ن 
ر ظم املنلمني مل يقريها تلنري القر ن زار  هلدو ردرع ها ددع  هقدد يلد ب 

 دري ردن  ياتد   فكيدو بفدري املندلمني الدلين ل ينتمدون إىل  ردة عليهم فهدم ز
 القر ن هل يؤرنون بت اليم !

هؤددا يؤيددد  غيددة تنددهيل الرتمجددة رددا ذزددرال عينددة رددن املنددلمني اكدددد ل 
% رددن  فددراد ال ينددة  ن رددن   نددب الو ددائل 66ردينددة الريددا   يدد  ذزددر 

 .(1)هاض   هلامل ينة عل  ا   يب ترمجة القر ن الكرمي ب  لوب 
هضددد  ال دددوابط الكليدددة ل  دددتلادع التاردددة ردددن الرتمجدددة مل ددداين القدددر ن   :ثالثيييا  

 هتىلمل هلال ال وابط را يلي: 
ال دددوابط الىلدددرعية  هذلدددا بددد ن يكدددون القدددائم بالرتمجدددة عاملددداً  -1

بالىلددري ة روثوقدداً بدد  ل ديندد  ه را تدد   ليكددون ر ددمون الرتمجددة 
امللهبيددة   ددليماً رددن  خاليدداً رددن األخطدداء ال قديددة هاخل فدداأ 

 التحريو هالتبديل.
 

 . 78،ري  اخلدرة ال تماعية    اد عبد اللطيو  ص ( ا ظر: 1)
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ال وابط الدعوية  ب ن تراعي الرتمجة  ا  املدعو  ه ن يراع   -2
فيهددا الطريقددة النبويددة ل الدددعوع رددن التددد ر باملدددعو  هالتينددري 

 هالرف  باملدعو ل عر  ر مون الدعوع.
ال وابط اللفوية  ب ن يكون القائم بالرتمجة عاملاً باللفة ال ربية  -3

قواعددددها هباللفدددة املدددرت م إليهدددا  رراعيدددا لللدددرهق اللرديدددة بدددني ه 
 امل قلني هال ارة ل األ لوب هاختيا  األللاا هامل اين.

ال دددوابط اللنيدددة  هذلدددا بددد ن تكدددون الرتمجدددة  يددددع ا خدددرار   -4
 رنا بة احلجم  رنا بة الن ر. 

يكدون هردن الطدرق الديت تنداعد علد  ال دتلادع امل لد  ردن الرتمجدة  ن  :راب ا  
ال ندددوان للرتمجدددة الكارلدددة  ه اك ئيدددة  دددلاباً   يددد  إن ال ندددوان يدددؤثر ز دددرياً ل 
إقبدددا  املدددرء علددد  القدددراءع  ه عدرددد  ههدددو يقدددر  ردددن البدايدددة حمتدددوى الكتددداب  
هللنلددددا ى  هددددودهم ل ت ددددليل النددددا  عددددن هددددد  القددددر ن هت اليمدددد  هبددددلا 

مجدة مل داين القدر ن األ لوب  فلي  ملا يا ر   قايب ) املون  دلاهر( بوضد  تر 
يب حتدددت عندددوان: )قدددر ن األتدددرا  1616الكدددرمي باللفدددة األملا يدددة   ىلدددرأ عدددايب 

. هلدددللا فدددلن ردددن املهدددم  ن يكدددون هندددا  عنايدددة فائقدددة (1)ديدددنهم هخرافددداهتم(
باختيددا  عندددوان الرتمجددة فهدددلا املنتىلدددرق   ددا  إىل الفايدددة الدديت يريدددد الوسدددو  

القا ىل تلو اً عدن القدر ن الكدرمي إليها رن خ   ال نوان   :      ه د عند 
قبدددل  ن يىلدددرع ل قراءتددد   هلدددللا فدددلن ال نددداهين اكلابدددة لرتمجدددة   ددد اء ردددن 
ر ددداين القدددر ن الكدددرمي تددددعو غدددري املندددلم إىل قراءهتدددا  ر دددل  ن يكتدددب علددد  

 

 .168( ا ظر : الطري  إىل ركة  رراد هوفمان  ص 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 36 

الفددد  :  دددبيل النجددداع   ه ،ريددد  النددد ادع   ه ،ريددد  اخلددد ص ردددن ايمدددويب 
زددددددرال ردددددد  رراعدددددداع رنا ددددددبتها للل ددددددة هالقلدددددد   إىل غددددددري ذلددددددا ؤددددددا ينا ددددددب ذ 

 املنتهدفة. 
ال دددددتلادع ردددددن ه دددددائل ا عددددد يب ل تقريدددددب القدددددر ن الكدددددرمي إىل  :خامسييييييا  

املددددددعوين ردددددن غدددددري املندددددلمني هت لددددديمهم اللفدددددة ال ربيدددددة  هردددددن املؤ دددددو  ن 
النلا ى قد ا تلادها ز رياً رن ه دائل ا عد يب ل  دبيل  ىلدر  بدا،يلهم هل 

كددن  ن  تبددني ذلددا رددن خدد   رددا ذزددرال )فريددد د.  ددبيل حتريددو القددر ن  همي
إزددو هد( ههددو   ددد املنلددرين  يدد  يقددو : إن اللفددة ا  لي يددة رهمددة لكددل 
عددريب يرغددب ل رتاب ددة ت ليمدد   ه يددود ايجددرع  هلقددد زتبنددا إىل هي ددة ا ذاعددة 
العيطا ية اليت لديها  لنلة ؤتامع ردن بدرارج ت لديم اللفدة ا  لي يدة للندا،قني 

ربية  هلقدد رنحتندا النلندلة ه ذ دت لندا بتقددميها عدع إذاعتندا هقدد   ريندا بال 
بالل ددل ت دددي أ علدد  النلنددلة ا ددتمدرناها زط ددم  هل اخلتددايب زنددا  تو دد  
بالندددؤا  عمدددا إذا زدددان املندددتم  يرغدددب ل  ندددمة ردددن زتددداب حيتدددو  علددد  
 ال ربيدددة ها  لي يدددة  نبدددا إىل  ندددب  هعندئدددل  ر دددل لددد   ندددمة ردددن ا  يدددل

 .(1)باللفة ال ربية ها  لي ية
إ دددراء البحدددو  امليدا يدددة هالد ا ددداأ الددديت ت دددني علددد   ىلدددر ر ددداين  :سادسيييا  

القدددددددر ن الكدددددددرمي هتلدددددددحي   ظدددددددر غرياملندددددددلمني عدددددددن ا  ددددددد يب  هالوقدددددددو  
 علماأل باب اليت حتو  دهن  ىلرال.

 

 . 578( ا ظر: التنلري  خطة لف ه ال امل ا   ري  ص 1)
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ال دددتلادع ردددن املندددلمني ل بلددددان غدددري املندددلمني ل  ىلدددر الرتمجدددة  :سييياب ا  
يحة مل اين القر ن الكرمي  هردن املنا دب ت هيدد زدل ربت د  بنند  ردن اللح

 ترمجة ر اين القر ن. 
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 الخاتمة
 

نَّ بدد  رددن إمتددايب هددلا البحدد    احلمددد هلل ت دداىل  هلً ه خددراً علدد  رددا رددَ
ه  دد ل  ت ددداىل  ن  زددون قدددد هفقددت ل زتابتددد   ه  ددتفلرال ردددن ال لددل هاخلطددد   

   هلا البح   مجلها فيما يلي:ه ذزر هنا راظهر يل رن  تائج خ 
إن رن  هلوياأ الدعوع ه سويا الددعوع بدالقر ن الكدرمي فهدو  -1

 اياد  لليت هي  قويب ههو  بيل النجاع للدعاع هاملدعوين.
إن إيلددا  الدددعوع إىل املدددعوين يتطلددب التبيددني ها ي دداح   -2

لكل را يىلكل عل  املدعو ههدو ردن متدايب التبليدغ الدل   ردر 
لني  هالدددددعاع هددددم الددددلين حيملددددون ذلددددا ب ددددد اهلل بدددد  املر دددد 

 األ بياء إذ هم ه ثتهم.
 غيدددة النددد ي إىل تو يدددد اكهدددود هت دددافرها ل ترمجدددة ر ددداين  -3

 القر ن الكرمي ترمجة سحيحة.
 غية الن ي إىل ترمجة    اء ر ينة ردن ر داين القدر ن الكدرمي  -4

 تنا ب   وا  هثقافة املدعوين.
عداء ا   يب للدر  الندا  إن روا هة اكهود اليت يبليا   -5

عن القر ن الكرمي تتطلدب  هدوداً ردن الددعاع  ي داح راقدد 
يىلكل علد  املددعوين ردن ترمجدة ر داين القدر ن الكدرمي هإمالدة 

 الىلب  اليت يننبها األعداء إلي .
إن الن ي إىل  ىلدر اللفدة ال ربيدة ردن  هدم املهمداأ ه ه دب  -6
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ائل الوا بددددددداأ. ههدددددددب علددددددد  املندددددددلمني  ن يدددددددوفرها الو ددددددد 
هاأل باب اليت ت ني عل  ذلدا  إذ فيد   لدد ديدنهم الدل  

 ب   ياهتم ه  ادهتم ل الد يا هاآلخرع. 
ه خر دعوا ا  ن احلمد هلل  ب ال املني هسل  اهلل ه لم 

 عل   بينا حممد هعل   ل  هسحب   مج ني. 
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 المراجع

 القر ن الكرمي . •
  3اللكدددر  بدددريهأ    رندددت بدددربكم فدددامس ون  إريلدددي برارلدددت  دا   •

 هد . 1403
إ دداماأ هما ع الىلددؤهن ا  دد رية هاألهقددا  هالدددعوع ها   دداد لل ددايب  •

 هد . 1420هد 1419/ 1418املايل 
ي  دا  الفدددددددرب  •  هدددددددل اللردددددددة ل احل دددددددا ع ا  ددددددد رية   ندددددددن املمددددددد،

 يب.1998  1ا   ري  بريهأ   
اهلل ترمجدددداأ ر دددداين القددددر ن الكددددرمي هتطددددو  فهمدددد  عنددددد الفددددرب  عبددددد  •

 هد.1417عبا  النده    ابطة ال امل ا   ري  ركة 
التلنري هامللنرهن  حممد  نني الله   دا  الكتب احلدي ة    •

 هد . 1396   2القاهرع   
تلنددددري القددددر ن احلكدددديم  ) املنددددا (  حممددددد   دددديد  ضددددا  دا  امل رفددددة   •

   بدهن تا ي . 2بريهأ   
الكارلددة ألعمددا  املددؤمتر  التنلددري خطددة لفدد ه ال ددامل ا  دد ري  الرتمجددة •

 يب.1978التبىلري  بولية زلو اده 
اكواب اللحي  ملن بد  دين املني   ابن تيمية  رطاب  اجملد    •

 بدهن تا ي . 
 دددوا اأ رددد   ه هبيدددني غدددري رندددلمني  عبدددد اهلل األهدددد   دا  القلدددم   •
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 هد 1410  1درىل    
مل طددددي دلئددددل النبددددوع  البيهقددددي  دا  الكتددددب ال لميددددة  حتقيدددد : عبددددد ا •

 هد 1405 1قل جي  بريهأ    
دعددددددددوع غددددددددري املنددددددددلمني إلما  دددددددد يب  عبددددددددد اهلل اللحيدددددددددان  رطدددددددداب   •

 هد 1420  1احلمي ي  الريا    
  1  لدددددة إىل ركدددددة  ردددددراد هوفمدددددان  ركتبدددددة ال بيكدددددان  الريدددددا     •

 هد .1421
النريع النبوية  ابن هىلايب  حتقي :رلطل  النقا ه خرين  دا  إ ياء  •

 هد .1415  1بريهأ    الرتا  ال ريب 
  1 رح سحي  رنلم  ا رايب الندوه   ركتبدة امل دا    الريدا     •

 هد 1407
 ددددرح ال قيدددددع الطحاهيددددة  ابددددن  يب ال دددد   رؤ نددددة الر ددددالة  بددددريهأ   •

 هد .1413  2 
  2 ددددرح ال قيدددددع الوا ددددطية  ابددددن ع يمددددني  دا  ال ريددددا  الريددددا     •

 هد.  1417
  1ا  النددددد يب  الريدددددا    سدددددحي  البمدددددا    ا ردددددايب البمدددددا    د •

 هد1417
   1سحي  رنلم  ا رايب رنلم  دا  ابن   يب  بريهأ     •

 هد. 1416
،ري  اخلدرة ال تماعية ر  ر تنقي ا   يب  دي اً    اد عبد   •
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اللطيو   ار ة ا رايب حممد بن   ود ا   رية  الريا    
 هد . 1415

ملكددددة ال ربيددددة فتدددداهى اللجنددددة الدائمددددة للبحددددو  ال لميددددة ها فتدددداء  امل •
الندددد ودية  مجدددد  هترتيددددب:   ددددد الدددددهيا  دا  ال اسددددمة  الريددددا   

 هد .1411  1 
دددد هما ع 1419/ 1418الكتدددداب ا  لددددائي الرابدددد   لل ددددايب املددددايل  • هد

 هد . 1420الىلؤهن ا   رية هاألهقا  هالدعوع ها   اد 
زيددو هملدداذا اعتنقددوا ا  دد يب  حممددد احلنددن  إبددراهيم امل تددام  ركتبددة  •

 هد .1409  1رهي  الريا     اخل
ل إزددددراال ل الدددددين  حممددددد الطويددددل  جممددددوع لقدددداءاأ ردددد  رندددددلمني  •

 هد.1414  1 دد  دا  ،وي   الريا    
 لنان ال رب  ابن رنظو   دا   ساد   بريهأ  بدهن تا ي  . •
ملدداذا   دددلمنا  جممدددوع رقددالأ  ،بددد  ه ىلدددر الرئا ددة ال اردددة للبحدددو   •

 هد .1404 ال لمية ها فتاء  الريا 
جممدددوع فتددداهى هرقدددالأ رتنوعدددة  عبدددد ال  يددد  بدددن بدددام  مجددد : حممدددد  •

 هد. 1415  1الىلوي ر  ركتبة امل ا    الريا    
رنددلمو  هددل الكتدداب ه ثددرهم ل الدددفاع عددن الق ددايا القر  يددة  حممددد  •

 هد.1417  1النحيم  دا  اللرقان  الريا    
نددددلمة ل ال ددددامل  عبددددد اململكددددة ال ربيددددة الندددد ودية هغددددويب األقليدددداأ امل •

 هد .1413ا نن الداهد  ايي ة ال ربية للكتاب  الريا   
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رناهددددل ال رفددددان ل علددددويب القددددر ن  حممددددد عبددددد ال ظدددديم ال  قدددداين  دا   •
 اللكر  بدهن تا ي .

هدددؤلء   دددلموا  حممدددد علدددي  ندددن  دا  املطبوعددداأ احلدي دددة   ددددع   •
 بدهن تا ي .

 :الر ائل اكار ية
بدددني املندددلمني اكددددد ل رديندددة الريدددا   حممدددد قدددرا  الددددعوع إىل اهلل  •

الدددعجاين    ددالة را نددتري "غددري رنىلددو ع"  زليددة الدددعوع ها عدد يب  
 هد .1419 ار ة ا رايب حممد بن   ود ا   رية  

دعددددوع غددددري املنددددلمني إىل ا  دددد يب ل ردينددددة الريددددا   عبددددد اهلل بددددن  •
  زليدددددة الددددددعوع إبدددددراهيم اللحيددددددان    دددددالة دزتدددددو اال "غدددددري رنىلدددددو ع "

ها عددددد يب   ار دددددة ا ردددددايب حممدددددد بدددددن  ددددد ود ا  ددددد رية  الريدددددا   
 هد .1417

 : الده ياأ 
 .12054 ريدع الريا   ال دد  •
 . 1799جملة الدعوع ال دد  •
 .239جملة الليلل ال دد  •
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