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 امللخص 

ضوابط لغة واصطالحا، مث معىن الشروط لغة واصطالحا. مث توّضح الضوابط والشروط ال تشرح هذه املقالة أوال معىن  
تتوفر يف ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل أي لغة أجنبية، حىت تكون الرتمجة صحيحة وسليمة. خالل هذه اليت جيب أن  

املقالة، يشرح الباحثان كذلك مؤهالت املرتجم حىت يقدر أن يرتجم معاين القرآن الكرمي. إن كثرياً من الرتمجات ملعاين 
ترمجتها إىل لغات خمتلفة، وكثري  الكرمي قد متت  الضوابط   القرآن  فيها  توّفر  والنشر، ألهنا مل  منها مل تصلح لإلصدار 

والشروط املطلوبة. ونتيجة ذلك حدثت مشاكل كثرية للفهم الصحيح ملعاين القرآن الكرمي يف اجملتمعات االسالمية. 
مسك هبذه الضوابط لذلك، تعترب هذه املقالة يف غاية األمهية حىت تساعد مرتجم معاين القرآن الكرمي أن يدرك أمهية التّ 

واالستقرائي، الّتارخيي  املنهج  البحث  سيتبع  الضوابط   والشروط.  هذه  استخدام  اتريخ  عن  الكشف  يف  ويستخدمه 
من خالله يتمُّ شرح عّدة و  والشروط يف الرتمجات القدمية، وجهود العلماء الصدار هذه الضوابط. واملنهج الّتحليلي، 

ضوابط ومؤهالت مرتجم ملعاين القرآن الكرمي شرحاً حتليلياً، وبيان مدى مصطلحات. كما يساعد هذا املنهج شرح  
مطابقة الرّتمجات القرآنّية لشروط الرّتمجة الّصحيحة وضوابطها وتقوميها. ومن خالل هذا البحث، ثبت أّن هناك ترمجات 
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جعة هلذه الرتمجات. كما أثبت مل تتوفر فيها الضوابط والشروط املذكورة. وتوصل البحث إىل أّن هناك حاجة إىل املرا
 البحث أّن العلماء املسلمني بذلوا جمهودات عظيمة ومشكورة حلماية القرآن الكرمي ومعانيه.    

Abstract 

This article first explains the meaning of language and convention controls, then the meaning of 

language and convention terms as well. This article explains the conditions that must be met in 

translating the meanings of the Noble Qur’an into any foreign language so that the translation is 

correct. During this article, the researcher also explains the translator's qualifications for translating 

the meanings of the Noble Qur’an. Many translations of the meanings of the Noble Qur’an have 

been translated into different languages, and many of them were not suitable for publication, 

because the required conditions were not met, and as a result, they caused problems in societies to 

properly understand the meanings of the Noble Qur’an. The translation of the meanings of the 

Noble Qur’an into foreign languages is not considered correct if the required regulations are not 

met. Therefore, this article is considered very important in order to help the translator of the 

meanings of the Noble Qur’an understand these terms and conditions. As for the curricula, this 

article focuses on the following approaches: The historical method, which the researcher uses in 

revealing the history of the use of these conditions in old translations, and the efforts of scholars 

to issue these conditions. As for the analytical method, several terms are explained through it. This 

approach will also help to explain the criteria and qualifications of the translator of the meanings 

of the Noble Qur’an for an analytical explanation. A statement of the extent to which Qur’anic 

translations conform to the correct translation conditions, regulations, and evaluation. As for the 

results, the research proved that there are translations that did not fulfil the mentioned terms and 

conditions. The research concluded that there is a need to review these translations. After the study, 

the research also proved that Muslim scholars made great and praiseworthy efforts to protect the 

Holy Qur’an and its meanings. 
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 مقدمة 

احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده هللا فال مضّل له ومن 
يضلل فال هادي له. وأشهد أن ال إله إاّل هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن حمّمدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وسّلم 

ارك وتعاىل القرآن الكرمي هداية للمتقني، وإسعاًدا للمؤمنني، وإرشاًدا للجاهلني، فقد أنزل هللا تب  وبعد، كثريا.تسليما  
 فأضاء القلوب املظلمة ابلّنور املبني، ورّّب املسلمني على اتباع احلقِّّ واإلخالص لرّب العاملني.

م ألفاظه، فقوله تعاىل: بنّي ألصحابه معاين القرآن الكرمي، كما بنّي هل  صلى هللا عليه وسّلميعلم أن الّنيّب  ومما  
َ لِلنَّاِس َما نُ زَِِل ِإلَْيِهْم َولََعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ ﴿ يشري إىل ذلك. وقد قال أبو عبد الّرمحن الّسلمي:  [44]النحل:    ﴾لِتُ َبّيِِ

صلى هللا من الّنيب    حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن، كعثمان بن عفان، وعبد هللا بن مسعود، وغريمها: أهّنم  إن تعّلموا
. 3عشر آايت مل جياوزوها حىت يتعّلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيًعا   عليه وسّلم

تعاىل:   لقوله  امتثااًل  الّسورة،  يبقون مّدة يف حفظ  آََيتِهِ ﴿وهلذا كانوا  لَِيدَّب َُّروا  ُمَباَرٌك  ِإلَْيَك  أَنْ َزْلَناُه   ]ص:  ﴾ ِكَتاٌب 
29.]       

لقد انتشر اإلسالم منذ عهد الّصحابة يف مجيع أحناء العامل، ودخل الّناس يف دين هللا أفواجاً. فمنذ تلك الفرتة 
العلماء ابلغ االهتمام بفهم معاين القرآن الكرمي وإقرائه، وتفهيمه لآلخرين، فشاعت لغة القرآن يف األمم، وبرز فيهم    هتمّ ا

الّسياسية واالجتماعّية و  املتغرّيات  والفقهاء، ولكن بسبب  العرب إىل اإلسالم القراء واملفّسرون واحملّدثون  دخول غري 
الشّ  البالد على عوب اإلسالمّية إىل ترمجاحتاجت  لتيسري إطالع املسلمني يف تلك  بلغاهتا،  الكرمي  القرآن  ات ملعاين 

القرآن، وسوره، ومعانيها؛ ليكون الّناس على صلة قويّة بكتاب هللا تعاىل، لذلك تنوَّعت الرّتمجات بلغات عّدة مثل: 

 
مقدمة يف أصول  تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي،  3

 .9، ص1م(، ج1980هـ/1490، )بريوت: دار مكتبة احلياة، د.ط، التفسري
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الّناس يقرؤون القرآن الكرمي ويفهمونه،   الّلغة اإلجنليزيّة، واألرديّة، والفارسّية، والفرنسّية، واأللبانّية وغريها. فاليوم جند 
 ويطّبقونه، ويعيشون به؛ ألهّنم يقرؤون معانيه بلغاهتم. 

كثرت ترمجات معاين القرآن الكرمي بشىت اللغات األعجمية، وكثرت نقوالت املرتمجني املتأخرين من املرتمجني   ولقد  
معاين القرآن الكرمي إىل زااي؛ ألهنا مل تلتزم بضوابط علمية، مثل ترمجة  السابقني، واشتملت تلك النقوالت على الرزااي وامل

"القرآن الكرمي، ترمجة تسّمى:    اليت  " Muhammad Zekerija Khan-حممد زكراّي خانالّلغة األلبانّية لـــــ: " 
  .  4ألبانية" -عربية

هذه املقالة نتناول الشروط   .عليها ابختصاروقد اهتم العلماء بوضع ضوابط هلذا األمر، وهذا البحث حيتوي  
 والضوابط املطلوبة توّفرها من قبل املرتجم حىت تكون الرتمجة بكاملها مبنّية على التعاليم الدينية الصحيحة والسليمة.   

 املطلوب توِفرها يف ترمجات معاين القرآن إىل الِلغة األجنبِية.   الضوابط

أمهّّية   وكذلك اليت جيب توّفرها يف ترمجات معاين القرآن الكرمي إىل أية لغة أجنبّية كانت،  روط والش وابطنوضح هنا الض
المية بصفة عاّمة وألصحاب تطبيقها، ألّن عدم تطبيق هذه الضوابط والشروط ُتصدر ترمجة خاطئة، وخطرية لألّمة اإلس

 تلك الّلغة بصفة خاّصة. 

 الِضوابط لغة واصطالحا  

 
عاصمة  "Islamabad-املوجودة مبدينة "إسالم آابد "Islam International Publications"من قبل مطبعة:  لقد مّت إصدار هذه الرّتمجة 4

 Islamم، من قبل مطبعة "2003 عام "،الرتمجة والِتفسري ابلِلغة األلبانية -القرآن الكرميبعنوان: "م. وهلا الطبعة الثانية  1990دولة ابكستان، عام 
International Publication LTD" :انظر .Muhamed Zakarija Khan. Kurani Kerim, perkthim e 

komentim ne gjuhen shqipe, (Islamabad-2003), p.III.     
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ضبطه ضبطا: حفظه ابحلزم حفظاً بليغاً. وأحكمه وأتقنه. ويقال: ضبط البالد وغريها: قام أبمرها قياما الِضوابط لغة:  
دثة. َضبَِّط: ضبطاً: عمل ليس فيه نقص. والكتاب وحنوه: أصلح خلله، أو صّححه وشّكله. واملتهم: قبض عليه. حم 

 .5بيساره كعمله بيمينه. فهو أضبط، وهي ضبطاء 

وعد من األخري ما يقال: رجل ضابط.   -ابملهملة واملعجمة    -فالضبط قد فسره يف اجملمع ابحلفظ البليغ واحلزم   
على   - . واملقصود ابلضبط  6قال: ضبط الشئ ضبطاً: حفظه حفظاً بليغاً، والضبط: احلزم، ومنه رجل ضابط، أي حازم 

وفسره يف الصحاح والقاموس   .روف ومتعارف يف العرفهو اإلتقان يف األمور. واستعمال الضبط فيه مع   - األخري  
ما صنعه يف اجملمع أوجه؛ إذ ال يتحصل للحفظ ابحلزم .  7ابلثقة ابحلفظ ابحلزم، وفسر احلزم بضبط األمر واألخذ فيه  

 معىن غري احلفظ البليغ، واستعمال الضبط يف جمرد اإلتقان معروف ومتعارف يف العرف. 

 :اجتاهات هي  ثالثللعلماء يف تعريف الضابط يف االصطالح  الِضوابط اصطالحا :  

فان، وهو مبين على عدم التفريق بينهما؛ فعرَّفه أصحاب أن الضابط والقاعدة مبعىن واحد؛ فهما مرتاد االجتاه األول:
يقول ابن اهلمام يف معرض كالمه عن القواعد: "ومعناها كالضابط واألصل والقانون    .هذا االجتاه كتعريف القاعدة

واحلرف واحلرف"، ويقول ابن أمري احلاج يف شرحه لقول ابن اهلمام: ومعناها: أي القاعدة، كالضابط والقانون واألصل  
 فهي ألفاظ مرتادفة اصطالًحا. 

 .أن الضابط أخصُّ من القاعدة، فعرَّفه أصحاب هذا االجتاه بتعريف مغاير لتعريف القاعدة للتفريق بينهمااالجتاه الثاين:  
والغالب فيما خيتص بباب، وُقصد به نظم صور متشاهبة يسمى ضابطاً، وإن شئت قلت: ما عمَّ   :يقول ابن النجار

 
مكتبة الشروق الدولية،   –، )د.م، جممع اللغة العربية املعجم الوسيطحممد خلف هللا أمحد،  /عطية الصواحلي  /عبد احلليم منتصر  /إبراهيم أنيس  5

 .559، ص  2-1م(، ج 2004 -هـ 1425
   .4، ص 2ج  جممع البحرين، )لبنان: دار صادر، د.ت(، انصيف البازجي،  6
م(،  2005 -هـ  1426، لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: )بريوتالقاموس احمليط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدي،  7
 . 384: ص2 ج

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3962_%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=4#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3958_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=384#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3958_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=384#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3958_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=384#top
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صوراً؛ فإن كان املقصود من ذكره القدر املشرتك الذي به اشرتكت الصور يف احلكم، فهو الـُمْدرِّك، وإال فإن كان القصد 
 .القاعدة الضابط، وإال فهو  ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط، من غري نظر يف مأخذها، فهو  

 .أمر ُكلِِي خيتص بباب واحد، ويُقصد به نظم صور متشاهبة  :فيكون تعريف الضابط 
نسبه إىل بعض احملققني، فقال:  أن الضابط أعمُّ من القاعدة، ومل أجد من قال به إال أن أمحد احلموي  :االجتاه الثالث 

"يف عبارة بعض احملققني ما نصه: ورمسوا الضابطة أبهنا أمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه، قال: وهي 
 .  8واالجتاه الثاين هو األقرب واألصح  أعم من القاعدة، ومن مث َرمَسُوها أبهنا صورة كلية يتعرف منها أحكام مجيع جزئياهتا.  

 لِشروط لغة واصطالحا ا

: الشَّْرُط َمْعُروٌف، وكذلك الشريطة واجلمع شروط وشرائط، والشرط إلزام الشيء والتزامه يف البيع وحنوه، الشرط لغة
، هو كقولك بعُتَك هذا الثوب نقدا بدينار، ونسيئة  9واجلمع شروط، ويف احلديث: "ال جيوز شرطان يف بيع واحد" 

وجاء يف أصول السرخسي: "الشرط يف اللغة: العالمة الالزمة، ومنه مسى أهل الّلغة  10كالبيعتني يف بيعةبدينارين، وهو  
حرف إْن حرف الشرط، من قول القائل لغريه: إن أكرمَتين أكرمُتك، فإن قوله: أكرمُتك بصيغة الفعل املاضي، ولكن 

ويظهر،   11م املخاطب إايه، فكان شرطا من هذا الوجه". بقوله: إن أكرمَتين، يصري إكرام املخاطب عالمة الزمة إلكرا 
فَ َهْل يَ ْنُظُروَن ﴿أن الشرط يف اللغة العربية من األلفاظ املشرتكة، اليت هلا عّدة معان منها العالمة، كما يف قوله تعاىل:  

 : إلزام الشيء والتزامه يف البيع وحنوه.  ومنها[  18حممد:﴾ ]ِإالَّ السَّاَعَة َأْن َتَْتِيَ ُهْم بَ ْغَتة  فَ َقْد َجاَء َأْشَراطَُها

 
 .22، ص1م(ج2006 - هــ 1427، 1)دمشق: دار الفكر، طكتاب القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، انظر: حممد مصطفى الزحيلي.  8
 .5010 (، رقم احلديث:م2001  /هـ  1421مؤسسة الرسالة،، )بريوت: الكربىالسنن النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين،  9

 حديث حسن صحيح. 
م(  1954 /ه 1374، )بريوت: دار صادر، لسان العربحممد بن مكرم بن على أبو الفضل مجال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى ابن منظور،  10
 .329، ص7، ج1ط
 .303، ص2م( ج1993 /هـ 1413، 1بريوت: دار الكتاب العريب، طأصول السرخسي، )حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة.  11
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فه اجلرجاين بقوله: "الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً عن ماهيته، وال عرّ الشرط يف االصطالح:  
 .12يكون مؤثراً يف وجوده. وقِّيل: الشرط ما يتوقف ثبوت احلكم عليه"

"هو ما يلزم من عدمه  يف تعريفه:  تلميذا أيب حنيفة، وغريهم()اإلمام الشافعي، أبو يوسف وحممد  قال األصوليون  
 .  13العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته" 

 توِفرها يف ترمجات معاين القرآن الكرمي إىل الِلغة األجنبِية   وابط وشروط مطلوبةض

عليه وسلم حىت خيرج الّناس من الظّلمات إىل الّنور. لقد أنزل هللا سبحانه وتعاىل القرآن الكرمي على الّنيب حمّمد صلى هللا  
وأراد هللا سبحانه وتعاىل أن ينّور قلوب الّناس بنور القرآن يف مجيع أحناء العامل عند شعوب خمتلفة، وحدث هذا منذ 

يق هذا الدين عصر الّنيب صلى هللا عليه وسلم إىل يومنا هذا، وسيستمر إىل يوم القيامة. لقد اهتم املسلمون بفهم وتطب
العظيم، فلهذا اهتم املفسرون ابلقيام برتمجة معاين القرآن الكرمي إىل لغات خمتلفة، وهلل احلمد، مّتت ترمجة معاين القرآن 

 الكرمي لدى الشعوب االسالمية، ولكن مع هذا وقع املرتمجون يف أخطاء عديدة خالل القيام هبذا العمل. 

على كلّ   والشروط  الضوابط  تطبيق  أهّم إّن  ومن  جّدا.  الزم  أمر  الكرمي  القرآن  معاين  ترمجة  يف  يرغب  من   
ضرورة املعرفة ابلّلغة املرتمجة منها وإليها، واختيار األلفاظ املؤّدية للمعاين املطلوبة، وضرورة االّتصاف األساسّيات هي  

 ابألمانة العلمّية، وغري ذلك من الّشروط.   

 لكرمي خاصة، فيجب التقّيد ابلّشروط والّضوابط اآلتية:وإذا كانت الرّتمجة لنصوص القرآن ا

 وسلم املعجز حترم ترمجة الّنصوص القرآنية ترمجة حرفّية، ألّن القرآن كالم هللا املنّزل على رسوله صلى هللا عليه   -1
أبلفاظه ومعانيه، املتعّبد بتالوته، فرتمجته ترمجة حرفّية خترجه عن أن يكون قرآان. مثل ترمجات املستشرقني 

 
 .166، ص1(ج م1984/ه1405، 1. )بريوت: دار الكتاب العريب، طالتعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف  12
 . 303، ص2ج املرجع نفسه،أصول السرخسي، . السرخسي حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة   13
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" ل The Qur’an–اليت تشمل أخطاء كثرية. مثل ترمجة معاين القرآن الكرمي ابللغة االجنليزية "القرآن 
   “.  George Sale- جورج سيل"

أو   -2 املعنوية  الرّتمجة  لذا، كذلك  عنه.  هبا  يستغىن  الكرمي، حبيث  القرآن  عن  بديالً  عّدها  الّتفسريية، ال جيوز 
 فالواجب أن يكتب القرآن الكرمي ابلّلغة العربية، وإىل جانبه الرّتمجة لتكون بوصفها تفسريًا له.

 ة. عدم إخضاع الرّتمجة للرؤى املذهبّية، أو االجتهادات الّشخصّية، أو اآلراء الفلسفّية العلميّ  -3
قاعدة تفسري املتشابه ابحملكم، االلتزام بقواعد الّتفسري املعتربة، والّرجوع إىل مصادر الّتفسري املعتمدة. مثل:      -4

 ابلرأي، كالم شيخ الطائفة وغريها.  والتفسري خبرب الواحد، وحرمة التفسري ابلرأي، وحترير املباين يف تعريف التفسري

 أن يتّم نقل املعاين إىل الّلغة املرتمجة إليها من القرآن الكرمي مباشرة، ال من خالل لغة أخرى     وسيطة.   - 5

اإلبقاء على األلفاظ واملصطلحات األصلية اليت تتعذر ترمجتها إىل الّلغات األخرى، مع ذكر ترمجة تقريبّية هلا   -6
 مثل: الصالة والزكاة   أو شرحها يف احلواشي، أو يف قائمة تلحق ابلرّتمجة.  بني قوسني،

 وغري ذلك.       

 االلتزام بقراءة واحدة فقط يف الرّتمجة كّلها من بني القراءات القرآنّية املتواترة، حىت تكون األمور   - 7

 سهلة وبسيطة للفهم لدى القارئ العادي.       

ربط بعض اآلايت القرآنّية ببعضها عند الرّتمجة عن طريق اإلحاالت، ألّن يف القرآن الكرمي انسًخا ومنصوخاً،  -  8    
 وعاماً وخاصاً، ومطلقاً ومقيداً. 
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ل . مثل قو 14إذا كان آلية قرآنّية معنيان متساواين يف األمهّية، يذكر أحدمها يف منت الرّتمجة، واآلخر يف احلاشية  -   9    
اختلف املفسرون فيها، فمنهم من قال كلمة "تعودون" مؤمنني   [. 29األعراف:﴾ ]تَ ُعوُدونَ  بََدَأُكمْ  َكَما﴿هللا تعاىل:  

منهم ابن جرير وابن زمنني والسمرقندي إىل   أكثر املفسرينوكافرين. وذهب إىل ذلك جماهد ومقاتل والسمعاين. وذهب  
أن متم وصرمت عظاماً أن املعىن كما خلقكم أواًل ومل تكونوا شيئاً فإنه    يعيدكم مرة أخرى ويبعثكم من قبوركم أحياء بعد  

 رميماً. 

 وفاء الرتمجة جبميع معاين األصل ومقاصده على وجه مطمئن.   - 10   

 أن تكون صيغة الرتمجة مستقلة عن األصل، حبيث ميكن أن يستغين هبا عنه، وأن حتل حمله، كأنه   - 11   

 .15ال أصل هناك وال فرع       

ينبغي   أمورًا  هناك  فإّن  الّشرعية على وجه وابإلضافة،  اجملاالت  الرّتمجة مبجال من  تتعلق  االهتمام هبا عندما 
 ، ومن أبرز هذه األمور: 16خاص 

الرّتمجة جيب أاّل خترج عن األصول املقررة يف الّشريعة اإلسالمية، أصوال وفروًعا، تليق أبصول الشريعة   إنّ  .1
 ألهل السنة واجلماعة. 

الكتاب والسّنة كّلها ابلّلغة العربية، فأي ترمجة لنصوصهما جيب أن  ومبا أّن مصادر الّشريعة اإلسالمية من .2
 تتفق مع ما تدّل عليه قواعد هذه الّلغة وحتتمله من معاين. 

 
 .21-18، ص 1م( ج2010القاهرة: مكتبة وهبة، د.ط.، التفسري واملفسرون. )حسني الذهيب، السيد حممد  14
 . 278م(، ص2001-هـ1421، 1دار عمار للنشر والتوزيع، ط، )عمان: يف علوم القرآن عرض ونقد وحتقيقأمحد حسني فرحات،  15
 . 238، املرجع نفسه، صاملصطلح الشرعِي وترمجة معاين القرآن الكرمي دراسة حتليليةعبد الرزاق بن عبد اجمليد أالرو،  16
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االلتزام ابستخدام املصطلحات والّتعبريات اإلسالمية عند الرّتمجة، وجتنب املصطلحات اخلاّصة ابألداين  .3
 . 17األخرى 

العاّمة للبحوث العلمية واإلفتاء عّدة فتاوى متوافقة مع فتوى األزهر تنّص على شرط وقد أصدرت الّرائسة  
 وجود املعاين الّصحيحة ومنها ما يلي: 

 ورد إىل الّرائسة العاّمة إلدارات البحوث العلمّية واإلفتاء والّدعوة واإلرشاد السؤال اآليت: 

ت مقالة حتت موضوع دراسات قرآنّية طرح جديد هـ نشر 1398شهر شعبان لعام    237يف جمّلة العريب العدد  
ملواقف املعارضة للدّكتور حممد أمحد خلف هللا، الّرجاء االّطالع على املقال املذكور وخاصة ترمجة القرآن واليت يريد منها 

 آن الكرمي؟ حسب ظاهر كالمه الرّتمجة احلرفّية وما رأيكم يف األسباب اّليت أوردها ضمن مقاله يف تربيره لرتمجة القر 

اجلواب: يّتضح من املقال املذكور أنّه يريد ترمجة معاين القرآن الكرمي والّتعبري عنها ابلّلغات األخرى غري العربّية، 
وترمجة معاين القرآن جائزة إذا فهم املعىن فهما صحيحا، وعرب عنه من عامل مبا حييل املعاين ابلّلغات األخرى تعبريًا دقيًقا 

قصود من نصوص القرآن، وذلك أداة لواجب البالغ ملن ال يعرف الّلغة العربّية. قال شيخ اإلسالم أمحد يفيد املعىن امل
بن تيمّية )رمحه هللا(: وأّما خماطبة أهل االصالح ابصالحهم ولغتهم فليس مبكروه إذا احتيج إىل ذلك وكانت املعاين 

عرفهم، فإّن هذا جائز حسن للحاجة، وإمنا كرهه األئمة صحيحة، كمخاطب العجم من الّروم والفرس والرّتك بلغتهم و 
إذا مل حيتّج إليه، وهلذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم ألم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وكانت صغرية فولدت 

، 18احلسن"  أبرض احلبشة، ألّن أابها كان من املهاجرين إليها. قال هلا: "اي أّم خالد هذا سنا، والسنا بلسان احلبشة
ألهّنا كانت من أهل هذه الّلغة، ولذلك يرتجم القرآن الكرمي واحلديث ملن حيتاج إىل تفهمه إاّيها ابلرّتمجة، وكذلك يقرأ 

 
 .  17، ص1ج م(،2010)القاهرة: مكتبة وهبة، د.ط، الِتفسري واملفسرون. حسني الذهيب، السيد حممد  17
 5845، الصحيح إبراهيم، لبخاري، حممد بن إمساعيل بن اا 18
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زيد بن اثبت أن   صلى هللا عليه وسلماملعّلم ما حيتاج إليه من كتب األمم وكالمهم بلغتهم ويرتجم ابلعربّية كما أمر الّنيّب  
 يهود ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث مل أيمتن اليهود عليه.  يتعّلم كتاب ال

وقد ذكر حممد فاروق النبهان شروط الرّتمجة يف مقاله الذي نشره يف جملة البحوث اإلسالمية فقال: "ال جيوز 
ال تتوّفر   أن تكون ترمجة القرآن خاضعة لألهواء ولإلرادات الفرديّة ذات األهداف املتعّددة، وذلك ألّن الرّتمجة اّليت

فيها شروط الّصّحة تسهم يف تشويه صورة القرآن، وتقّدمه إىل الّناس مشوه املعامل، ركيك العبارة، جامد الّتعبري، ال 
يثري يف الّنفس ما يثريه القرآن الكرمي املعجز من آاثر، وال يرتك لدى القارئ ما يرتكه لدى قارئه يف الّلغة العربية من 

 .19إعجاب" 

سات اإلسالمّية املختصة ابلّدفاع من مقدسات اإلسالم والغيورة على كّل ما يتعّلق بكتاب هللا وإّن املؤسّ 
تعاىل، مدعوة اليوم للتصدي للمحاوالت الفرديّة العابثة اّليت استهدفت ترمجة القرآن، وأساءت للقرآن بتلك الرّتمجة. 

ابلرّتمجات ملعاين القرآن الكرمي فوقعت األخطاء يف الرّتمجات   فهذه الّشروط يف جواز الرّتمجة مل أيبه هبا مجيع الذين قاموا
 كلها. وعليه فال بّد أن يتوىّل أمر الرّتمجة جلنة من املسلمني العرب الذين هلم دراية بفقه الّلغة وضروب البالغة. 

خطورة هذا   20السعوديةاإلسالمّية واألوقاف والّدعوة واإلرشاد ابململكة العربية   وقد أدركت وزارة الّشؤون 
األمر فوجهت األمانة العامة يف جممع امللك فهد إلصدار تفسري تتوّفر فيه الّشروط املذكورة لكي يكون حمورًا ومرجًعا 
أصياًل جلميع الرّتمجات يف أي لغة من الّلغات األجنبّية، وأشرف على ذلك عبد هللا بن عبد احملسن الرّتكّي، وكان 

 الهتمامه هبذا الّتفسري القّيم، وقد نّص معاليه على ذلك كما يف الّضوابط اآلتية: يتابع األمر بنفسه،

 تقدمي ما صّح من الّتفسري ابملأثور على غريه.  .1
 

 . 17ص املرجع نفسه، ضوابط ترمجة معاين القرآن الكرمي،انظر: بن بشري بن ايسني حكمت،  19
 انظر:   20

https://www.moia.gov.sa/Quran/Pages/default.aspx 24/09/2020  :اتريخ الزايرة  

https://www.moia.gov.sa/Quran/Pages/default.aspx/
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 االقتصار يف الّنقل على القول الّصحيح أو األرجح.  .2
 إبراز اهلداايت القرآنّية ومقاصد الّشريعة اإلسالمّية من خالل الّتفسري.  .3
 العبارة خمتصرة سهلة، مع بيان معاين األلفاظ الغريبة يف أثناء الّتفسري. كون   .4
 كون الّتفسري ابلقدر الذي تتسع له حاشية "مصحف املدينة الّنبويّة".  .5
 وقوف املفّسر على املعىن املساوي، وجتنب الّزايدة الواردة يف آايت أخرى حىت تفّسر يف موضعها.  .6
 ة إىل األخبار، إال ما دعت له الّضرورة. إيراد معىن اآلية مباشرة دون حاج .7
 كون الّتفسري وفق رواية حفص عن عاصم.  .8
 جتّنب ذكر القراءات ومسائل الّنحو واإلعراب. .9

 مراعاة املفّسر كون هذا الّتفسري سيرتجم إىل لغات خمتلفة.    .10
 جتّنب ذكر املصطلحات اليت تتعّذر ترمجتها.    .11
لّنص القرآين يف الّتفسري إال لضرورة، ويذكر يف بداية الّتفسري تفسري كل آية على حدة، وال تعاد ألفاظ ا   .12

 .  21كّل آية ورقمها 
تتعلق برتمجة معاين القرآن الكرمي، واليت ال بّد من التنبيه  أحببنا أن نزيد يف هذه املقالة بعض األمور املهمة الىت 

 عليها:

أن العلماء قد حظروا كتابة القرآن حبروف غري عربية، ومن مثّ عند ترمجة القرآن هبذا املعىن إىل أية لغة ال بد أن  -
 .22تكتب اآلايت القرآنية إذا كتبت ابحلروف العربية، كي ال يؤدي األمر إىل التحريف 

ز أن يصدر التفسري بطائفة من ألفاظ األصل على ما هي عليه يف عروبتها، إذا وضع لطائفة من املسلمني، جيو  -
مث يذكر عقبها املعىن الذي فهمه املفسر غري خمتلط بشيء من ألفاظ األصل وال ترمجته، بل يكون هذا املعىن 

 حيمل من معاين القرآن إال بعضا من كل، من كالم املفسر، ويصاغ بطريقة تدل على أنه تفسري ال ترمجة وأنه مل
 أما القرآن نفسه فهو أعظم من ذلك بكثري. 

 
 .18-16ص املرجع نفسه،  ضوابط ترمجة معاين القرآن الكرمي،بن بشري بن ايسني حكمت،  21
 .278، املرجع نفسه، صيف علوم القرآن عرض ونقد وحتقيقأمحد حسني فرحات،  22
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إن ترمجة القرآن هبذا املعىن مساوية لرتمجة تفسريه العريب، مبعىن أهنا مقصورة على رأي هذا املفسر وفهمه ملراد  -
 كالمه قطعا. هللا تعاىل بقدر طاقته خطأ كان فهمه أو صوااب، ومل تتناول كل مراد هللا من  

على فرض إمكاهنا   – ال جيوز تسمية هذا النوع "ترمجة تفسريية للقرآن ابملعىن احلريف" وذلك ألن ترمجة القرآن   -
تصوير لكل ما أراد ُمْنزِّلُه من معانيه ومقاصده. والرتمجة التفسريية تصوير لكل ما أراد املفسر من مقاصده   –

نيه املرادة هلل خطأ، فإذا صحت ترمجته على فرض إمكاهنا، وجب ومعانيه. والقرآن ال ميكن أن يكون يف معا
أما التفسري فيمكن أن يكون يف معانيه املرادة للمفسر خطأ، والقرآن مليء ابملعاين أال حتمل وال تصّور خطأ،  

ايل ميكن واألسرار إىل درجة معجزة فال ميكن حماكاهتا بلغة عربية أو عجمية، أما التفسري فمعانيه حمدودة، وابلت
 تصويره ابلرتمجة إىل أية لغة. 

جيب أن تسمى مثل هذه الرتمجة: ترمجة تفسري القرآن، أو تفسري القرآن بلغة كذا، وال جيوز أن تسمى ترمجة  -
 القرآن هبذا االطالق، وال جيوز أن تسمى ترمجة معاين القرآن، ألن الرتمجة ال تضاف إال لأللفاظ. 

جم مبقدمة تنفي عنه صراحة أنه ترمجة للقرآن نفسه، وتبني أن ترمجة القرآن جيب أن يصدر هذا التفسري املرت  -
نفسه ابملعىن املتعارف أمر َخْرُط القتاد، ألنه طبيعة أتليف هذا الكتاب، أتّب أن يكون له نظري حياكيه، ال من 

 .  23لغته وال من غري لغته 
 

 مؤهالت املرتجم 

توّضح هذه النقطة املؤهالت العاّمة واخلاّصة من قبل املرتجم، وأمهّيتها؛ وعدم توّفرها تعجز صاحبها أن يقوم بعمل مهّم 
وأعتقد أن من الّضروري أن تتوّفر فيمن يتصدى لرتمجة جّدا ومسؤولّية عظيمة أمام هللا سبحانه وتعاىل وأمام الّناس.  

 القرآن الشّروط اآلتية:

 
 .729، املرجع نفسه، صيف علوم القرآن عرض ونقد وحتقيقأمحد حسني فرحات،  23
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على فهم   –بفطرته    –روري أن يكون املرتجم عريب الّلسان، نشأة وتكويًنا، لكي يكون قادرًا  ليس من الضّ  .1
ما يشري إليه القرآن من دالالت، ومثل هذا الفهم العميق ال ميكن أن يدركه إاّل من توّفرت له إمكانّية 

يكون عريب الّلسان، ال نعين تذوق الّلغة العربّية بكل ما يدّل عليه الّتعبري من دالالت، وعندما نشرتط أن  
أن يكون عريب الّنسب، وإمنا نعين أن يكون قد عاش يف بيئة عربّية متّكنه من فهم الّنّص العريّب، لكي 
يكون قادرا على تذوق الّنّص القرآيّن وفهم دالالته، وإدراك معانيه بكل ما يفيده الّنّص من أبعاد، سواء 

 ال الّتوجيه الّتشريعي وإقرار األحكام. يف جمال اإلعجاز األسلويّب، أو يف جم 
أن يكون املرتجم متمّكًنا من معرفة علوم القرآن الكرمي، عاملاً أبصول الّشريعة ومبادئها العاّمة، على وجه  .2

اإلمجال ال الّتفصيل، وذلك ألّن املرتجم ال ميكن له ترمجة الّنّص ترمجة دقيقة ما مل يكن ملّما بكّل ما يتعّلق 
ّص، من أسباب نزوله، ودالالته من حيث العموم واخلصوص، عارفا بكّل املصطلحات الّلغويّة بذلك النّ 

الواردة يف القرآن الكرمي، متمّكنا من دالالهتا الّشرعية على األحكام املرادة هبا، حىت يكون قادراً على 
 اختيار الّلفظ املعرب عن املعىن املراد.

الّتمّكن من الّلغة اليت يريد الرّتمجة إليها وذلك لكي يكون قادراً على اختيار   متمّكناً كلّ أن يكون املرتجم   .3
الّلفظ املالئم واملعرّب، وإّن املعرفة الّسطحّية ابلّلغة املرتجم إليها تدفع املرتجم إىل أن خيتار مفردات قاموسية 

ين املراد، أو مع ما أراده املرتجم من قد ال تكون دالالهتا الفعلّية منسجمة يف حالة الرتّكيب مع املعىن القرآ 
 أفكار. 

أن يكون املرتجم ملمًّا مبعاين األلفاظ واملصطلحات الّشرعية، ومن املهّم أن يستند يف ذلك إىل الكتب  .4
 املتخّصصة يف هذا اجلانب. 

بويّة يف مجيع أن يكون املرتجم بعيًدا عن امليل إىل معتقد خاطئ خيالف ما جاء به القرآن الكرمي والّسّنة النّ  .5
 أبواب العقيدة. 

 الرتمجة.   األصلية ولغةمعرفة املرتجم ألوضاع اللغتني: اللغة   .6
 معرفة املرتجم ألساليب وخصائص اللغة األخرى.    .7
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 وسنشرح أهّم مؤهالت املرتجم فيما أييت:  

 : إتقان اللغتّي أوال  

املرتجم ترمجااًن، وهنا نؤكد على هذا الشرط ألن الكثري يعتقد ال خيفى على أحٍد أن هذا الشرط أساسية لكي يُطلق على  
أنه مبجرد معرفة املرادفات اللغوية الصحيحة واملصطلحات الفنية يف اللغتني سيتمكن من نقل املعىن الصحيح، إال أن 

كن الرتمجة عملية هذا ليس صحيًحا على اإلطالق وإال لكانت الرتمجات الفورية أكثر جناًحا من الرتمجات البشرية، ول
ُمعقدة تستدعي أن يكون املرتجم ُمتقًنا لكال اللغتني حىت ينقل املعىن املوجود يف النص املرتجم منه إىل النص اآلخر 

   .أبسلوب واضح دون زايدة أو نُقصان، وأبسلوب مُيتع القارئ أو السامع 

 اثنيا : الثقافة الواسعة يف اللغتّي  

لغة ما، كاتب هذا النص متأثر بثقافة بيئته، وبعادات وتقاليد وأسلوب حياة خيتلف متاًما تبدأ الرتمجة من نص مكتوب ب 
عّما هو موجود يف الثقافات األخرى؛ لذلك فمن مؤهالت املرتجم الناجح أن يكون على دراية وثقافة واسعة آبداب 

 .24نيكال اللغتني، وعلى اطالع دائم بثقافة وآداب وفنون وقوانني وحياة أهل اللغت

 اثلثا : اخلربة يف جمال الرتمجة 

كلمة اخلربة تُعين أن املرتجم جّرب الرتمجة يف هذا اجملال من قبل، نتيجة هذه التجربة إما الفشل يف إيصال املعىن الصحيح 
وابلتايل فإن املرتجم اكتسب مهارة جديدة من هذا الفشل الذي واجهه فلن يقع يف نفس اخلطأ مرة أخرى، أو أن 

الكثري من   التجربة مرت بنجاح وهذا شيء جيد. كلما زادت سنوات خربة املرتجم دّل ذلك على أن املرتجم واجه 
إذا  أنت غري وارد  تكرار نفس األخطاء يف مشروعك  احتماالت  والناجحة، وهذا معناه أن  منها  الفاشلة  التجارب 

 تعاملت مع ُمرتجم خبري، بينما ستجد أخطاء يف حالة التعامل مع ُمرتجم مبتدئ. 
 

 .26، ص 1اليوانن: املركز األورويب للدراسات االسالمية(، ط – . ) أثيناضوابط ومعايري يف ترمجات معاين القرآن الكرميانظر: أمحد األمري،  24
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 جمال الرتمجة  العملي يفالتصنيف  رابعا : اإلملام مبصطلحات  
املصطلحات واملفاهيم متنوعة من علم آلخر، وقد يكون ضراًب مستحياًل أن يُلّم إنسااًن بكل املصطلحات يف كل العلوم، 
ولكن من السهل جًدا على املرتجم أن يكون ملًما مبصطلحات ومفاهيم التخصص اخلاص به. ومعرفة مصطلحات 

 .ل ُمرتجم جمال الرتمجة أولوية لك
 خامسا : القدرة على استخدام املنطق 

إذا مل يكن املرتجم قادرًا على استخدام املنطق يف فهم ما يقرأ فهًما واعًيا، لتحولت الرتمجة إىل تشويًها لفكرة النص 
   .25املرتجم. جيب أن خيرج النص يف أهبى صورة 

 ة سادسا : أن يكون ُملما  بسياسات اجلودة املُتبعة يف الرتمج
التزام املرتجم بسياسات اجلودة املتبعة تُعين أنه شخص ثقة وقادر على إهناء العمل املطلوب منه ابجلودة املطلوبة على أن 

متاًما للرسالة املراد توجيهها،  قادرًا على تنسيق وصياغة األعمال املرتمجة بشكل مناسب  يكون اإلجناز سريًعا، وأن يكون 
 .26فتنسيق وصياغة الرتمجات القانونية له طابعه اخلاص املختلف عن الرتمجات األدبية

 
 نتائج البحث والتوصيات: 

 قد توصلنا إىل أهّم النقاط اآلتية:   نكون 

أوالً: توّصل البحث إىل أّن تفسري معاين القرآن الكرمي أمر قدمي منذ عصر النيّب صلى هللا عليه وسلم، حيث  
َ لِلنَّاِس َما نُ زَِِل ِإلَْيِهْم َولََعلَُّهْم  ﴿تشري اآلية الكرمية. قال تعاىل:    [. 44]النحل:   ﴾يَ تَ َفكَُّرونَ لِتُ َبّيِِ

 
 .27، املرجع نفسه، ص ضوابط ومعايري يف ترمجات معاين القرآن الكرميانظر: أمحد األمري،  25
 انظر: 26

https://blog.mostaql.com/hiring-translator/,  15/06/2020 :اتريخ الزايرة  

http://blog.khamsat.com/translation-quality-tips/
http://blog.khamsat.com/translation-quality-tips/
http://blog.khamsat.com/translation-quality-tips/
https://blog.mostaql.com/hiring-translator/
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اثنياً: وأثبت البحث أّن متت ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل لغات أجنبية خمتلفة، مثل: الّلغة اإلجنليزيّة، واألرديّة،  
 والفارسّية، والفرنسّية، واأللبانّية وغريها كثرية. 

اللغة األجنبية هي الرتمجة ابللغة اثلثاً: بعد الدراسة والتمحيص ثبت أن أّول ترمجة ملعاين القرآن ا  لكرمي إىل 
 ".   George Sale-جورج سيل" ل    " The Qur’an–"القرآناالجنليزية املسمى  

ترمجة معاين   رابعاً: أثبت البحث أبنه متّـت ترمجة بعض ترمجات ملعاين القرآن الكرمي على منهج خاطئ. مثل:
" لـــــ:  الكرمي  ترمجة املسّمى:    "Muhammad Zekerija Khan-حممد زكراّي خانالقرآن  الكرمي،  "القرآن 

 George-جورج سيل "" ل  The Qur’an–وترمجة معاين القرآن الكرمي ابللغة االجنليزية "القرآن ألبانية"،  -عربية
Sale   .وغريها " 

خامساً: توّصل البحث إىل أّن هذه الرتمجات اخلاطئة سّببت مشاكل يف اجملتمعات اإلسالمية، حيث مت تعليم  
 الناس العاديني بتعاليم غري صحيحة تليق مبعاين اآلايت الكرمية وغريها. 

سادساً: بعد الدراسة والتمحيص ثبت أن العلماء املسلمني قاموا جبهد عظيم حىت تكون لدي املسلمني ترمجات  
األستاذ الدّكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرّتكّي، الذي كان يتابع األمر بنفسه، صحيحة ومفيدة لألمة االسالمية. مثل  

 وغريه. 

 واملعايري املطلوبة أمر الزم حىت تصدر ترمجات صحيحة.   سابعاً: أّكد البحث أّن التمسك ابلضوابط 

اثمناً: وتوّصل البحث إىل أّن احلاجة للعمل مبجال الضوابط والشروط للتفسري ولرتمجة معاين القرآن الكرمي أمر  
 الزم ومهّم جّدا، حىت يتّم حتّسن وتطّور هذا اجملال. 
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 املصادر واملراجع: 

 ابللغة العربية: املصادر واملراجع 

. )د.م، جممع اللغة العربية املعجم الوسيطحممد خلف هللا أمحد.    /عطية الصواحلي    /عبد احلليم منتصر    /إبراهيم أنيس  
 م(، 2004 /هـ  1425مكتبة الشروق الدولية،   –

الّشيباين اجلزري.   الكرمي  ابن عبد  املبارك بن حممد بن حممد  السعادات  الدين أبو  الِنهاية يف غريب ابن األثري، جمد 
 م(. 1979 / هـ1399)بريوت: املكتبة العلمية، د.ط،    احلديث واألثر.

مكرم،   بن  حممد  الدين  مجال  الفضل  أبو  منظور،  العربابن  العلمية،  لسان  الكتب  دار  )بريوت:   / هـ1413، 
 م(. 1993

 . حتقيق: الدكتور علي الواحد وايف.الشعب()القاهرة: دار  املقدمة،  ابن خلدون،  
 م(. 2004 /هـ1425. )القاهرة: مكتبة السّنة،  شرح أصول يف التفسريابن عثيمني، حمّمد بن صاحل، 

اليوانن: املركز األورويب للدراسات االسالمية(،   –  )أثينا .  ضوابط ومعايري يف ترمجات معاين القرآن الكرمياألمري، أمحد،  
 .1ط

 م(. 2002 -هـ1423  بريوت: دار ابن كثري،صحيح البخاري. )البخاري، حممد ابن إمساعيل بن إبراهيم ابن املغرية،  
 . القاهرة: دار السالم. 1. طاأللبانيون، األرانؤوط، واإلسالمم(.  2004هـ /1424بواي، رجب يشار. )

 . القاهرة: دار السالم. 1ط   املسلمون يف يوغسالفيا.م(.  2004هـ /1424يشار. )بواي، رجب  
 

ترمجات معاين القرآن الكرمي إىل اللغة اإلجنليزية ومراعاة خروج الكالم البنيان، أمحد بن عبد هللا بن حممد. )د.ت(.  
 . د.ط. د.م: د.ن. دراسة تطبيقية على بعض آَيت الذكر احلكيم عن مقتضى الظاهر
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تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي  
 م(. 1980هـ/ 1490، )بريوت: دار مكتبة احلياة، د.ط،  مقدمة يف أصول التفسريالدمشقي،  

 م(. 1933ط،    .احلفيظ البساط، د، )بريوت: مطبعة عبد  دائرة املعارف اإلسالميةمجاعة من املستشرقني،  
 د.ط.د.م: د.ن. اتريخ تطور ترمجة معاين القرآن الكرمي يف منطقة البلقان.  جيلو، حسن بن رمضان. )د.ت(.  

املنّورة:  املدينة   د.ط.ضوابط ترمجة معاين القرآن الكرمي.  م(.  2011/ هـ1432حكمت، بن بشري بن ايسني. )
 د.ن. 

 . اجلهود املبذولة يف ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة االجنليزيةاخلطيب، عبد هللا عبد الرمحن،  
 القاهرة: مكتبة وهبة.  .  د.طالتفسري واملفسرون.  م(.  2010حسني، ) السيد  الذهيب، حممد  

 . م(1995 /هـ  1416: دار القلم،  )دمشق،  مدخل إىل تفسري القرآن وعلومهزرزور، عدانن حممد، 
مصطفى،   حممد  األربعة،  الزحيلي،  املذاهب  يف  وتطبيقاهتا  الفقهية  القواعد  ط كتاب  الفكر،  دار  ، 1)دمشق: 

 م(. 2006-هــ 1427
 م(. 1996  /هـ  1416، )بريوت: دار الكتب العلمية،  مناهل العرفان يف علوم القرآنالّزرقاين، حممد عبد العظيم، 

هـ 1413،  1بريوت: دار الكتاب العريب، طأصول السرخسي. )حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة،  السرخسي،  
 م(. 1993  /

. )جّدة: مركز الّدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام احملرر يف علوم القرآن الطيار، مساعد بن سليمان بن انصر،  
 م(. 2008- هـ1429،  2الّشاطيب، ط

 هـ(. 1413. )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط،  املستصفىالغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي،  
- هـ1421،  1. )عمان: دار عمار للنشر والتوزيع، ط يف علوم القرآن عرض ونقد وحتقيق فرحات، أمحد حسني،  

 م( 2001



 

 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 4. No. 4                                  Oct (1442-2020)      

Terms and conditions for translating the meanings of the Noble Qur’an into a foreign language 

Saad El-din Mansour Mohammad -Brat Shashwar Hashani 

153 
 
 

 

 

لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر   -  )بريوت القاموس احمليط.  ،  الفريوزآابدى، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب
 م(.  2005 - هـ  1426، د.ط، والتوزيع 

د.م:  د.ط. نبذة عن ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة األلبانية.  كراسنيش، شوكت بن حمرم. )د.ت(.  
 د.ن. 

 /هـ   1421مؤسسة الرسالة،. )بريوت:  الكربىالسنن  النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين،  
 (. م2001

 )القاهرة: دار الكتاب املصري(. علم التفسري.  النمر، عبد املنعم، 
 م(. 1990. )بريوت: دار الكتب العلمّية، د.ط،  املستدرك على الصحيحّي  احلاكم،النيسابوري، حممد بن عبد هللا 

 جممع البحرين. )لبنان: دار صادر، د.ت(.اليازجي، انصيف، 
 املصادر واملراجع ابللغة األلبانية: 

Bardhi, Ismail. Hafiz Ibrahim Dalliu dhe Ekzegjeza e tij Kur’anore. Macedonia: Shkup. 

   

Behrami, Emin. (1997). Qasje studimore rreth kater perkthimeve te  Kur’anit ne  gjuhen shqipe. 

 Prishtine: Grafika Rezniqi.  

Dalliu, Hafiz Ibrahim, Ajka e Kuptimeve te Kur’ani Kerimit, (Tirane: Lilo, 2005). 

Ibrahimi, Nexhat. (2000). Islami ne trojet Iliro-Shqiptare gjate Shekujve. Kosove: Prishtine.  

Khan, Muhamed Zakarija. (1990). Kurani i Shenjte, perkthim e komentim ne gjuhen shqipe. 

Islamabad - Islam International  

Publications. 

Zekaj, Ramiz. (1997). Zhvillimi i Kultures  Islame te Shqiptaret gjate Shekullit XX. Albania: Tirane 

- Instituti shqiptar i mendimit dhe qyteterimit islamik.    

 :املواقع اإللكرتونية
https://blog.mostaql.com/hiring-translator/, 15/06/2020 :تاريخ الزيارة 

https://www.moia.gov.sa/Quran/Pages/default.aspx 24/09/2020  

 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3958_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=384#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3958_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=384#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3962_%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=4#top
https://blog.mostaql.com/hiring-translator/
https://www.moia.gov.sa/Quran/Pages/default.aspx/

