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 :مصادر األخطاء يف ترمجة القرآن الكريم
 نصوص العالقة بین الخالق والمخلوق والعالقة عبر األدیان

  لبنان-مة معاني القرآن الكریم المنعقد في طرابلسمقدم في مؤتمر ترج
 ٢٠١٥ / ٢٩ – دیسمبر ٢٨بین 

 مقدمة
یدرك الخبراء في الترجمة أن اللغة المحددة لیست فقط مفردات وتركیبات، ولكنھا مرآة 

وتمثل ھذه الحقیقة عقبة ملموسة في عملیة . تعكس البیئة والحضارة التي تنموا فیھا وتنتشر
ف إلى ھذه الحقیقة أن ترجمة النصوص المقدسة، أكثر صعوبة، وذلك ألنھا ویضا. الترجمة

وذلك إضافة إلى . تحتوي على معتقدات وأخبار عن أشیاء أو أحداث أخرویة،  تعد من الغیبیات
ویتوج ھذه الصعوبة أن القرآن الكریم كالم هللا . كونھا تعالیم ربانیة تطبیقیة، متعددة المدلوالت

 . معنى ومبنى
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لھذا ال نستغرب أن تكون ھناك أخطاء في الترجمة، تتدرج بین األخطاء اللغویة و
وتتدرج بین االنحرافات المعنویة . التحسینیة، من جھة، واألخطاء المغلظة من الطرف اآلخر

فمن یتمعن في ترجمات بعض نصوص القرآن یجد أحیانا . الخفیفة واألخطاء العقدیة القادحة
تعارض مع قدسیة كالم رب العالمین، وبراءتھ من التعارض أو ترجمات لبعض النصوص ت

فنحن، في الواقع، ال نترجم القرآن الكریم، ولكن نترجم فھمنا أو الفھم الذي ننتقیھ . التناقض
 . وقد یكون فھمنا أو الفھم الذي ننتقیھ خاطئ. لنصوصھ

خطاء یمكن كما یالحظ المستعرض للكتابات في ھذا الموضوع أن كثیرا من ھذه األ
إدراكھا بسھولة بالقراءة المتأنیة للنص، ولكن بعضھا یحتاج إلى عملیات االستقراء، والمقارنة 

 .المضنیة أحیانا، في مرحلة فھم النص القرآني
وسیقوم الباحث باستعراض بعض األخطاء التي أبرزتھا الجھود السابقة، في مراحل 

جحة للمصطلحات والتعبیرات الجذریة التي ثم یستعرض المدلوالت المر. الترجمة المختلفة
، من المنظور  العالقة بین الخالق والمخلوق، والعالقة بین المخلوقات عبر األدیانتشكل أركان

 .اإلسالمي

 :الجھود السابقة
من یستعرض جملة من الجھود السابقة التي وردت في كتاب ترجمة النصوص المقدسة 

واالنتقاء من ) القرآن الكریم( استیعاب النص المقدس یجد أن معظم األخطاء جاءت في مرحلة
ویقع بعضھا في . بین مدلوالتھ المتوفرة، سواء منھا ما یتعلق بالغیبیات أو بالتعالیم التطبیقیة

 ) ١.(مرحلة البحث عن المفردات والتعبیرات البدیلة في لغة الھدف
 :وبعبارة أخرى، فإن مصادر األخطاء یمكن تصنیفھا في مرحلتین

 مرحلة فھم النص، وتندرج فیھ طبیعة نصوص القرآن الكریم، من حیث المفردات -أوال 
واألسلوب والمضمون، ودرجة فھم المترجم أو مھارتھ في اختیاره المعاني المتوفرة بالعربیة 

 .للنص القرآني
لبدیلة  طبیعة اللغة المنقول إلیھا ومھارة المترجم في اختیار المفردات والتعبیرات ا-ثانیا 

 .في لغة الھدف

 :مفردات القرآن الكریم وأسلوبھ، ومضمونھ
ھناك مالحظات عدیدة تشیر إلى المشكالت التي تواجھ المترجم، ومنھا ما یتعلق 

 .بالمفردات أو بالتراكیب، أو باألسلوب، أو بالمضمون
 صعوبة التحرر من الصفات البشریة، وبالتاليومن المشكالت التي تتعلق بالمفردات 

صعوبة التفریق بین الصفات الربانیة المتفردة في حقیقتھا وكیفیتھا والمطلقة، والصفات البشریة 
 ھي صفات كمال  -مثال-فصفة الجبار والمتكبر .  تفریق ضروريووھ. القاصرة والمقیدة

ومن جھة أخرى فإن صفة الذكي . سبحانھ وتعالى، بینما ھي صفات نقص في المخلوقات
وھذه ) ٢.(اقل صفات حمیدة لإلنسان، بینما ھي صفات قاصرة ال تلیق بالخالقواللبیب والع

الصفات الحمیدة لإلنسان ال تلیق بالخالق لعدم ورودھا في الكتاب والسنة من بین صفات هللا 
 .فھي ناقصة بنقص المخلوق. ، وألن العرف قد جرى على استعمالھا للمخلوق فقطوأسمائھ

                                                
 صالح، ترجمة النصوص اإلسالمیة المقدسة؛ وتم الوصول إلى ھذه االستنتاجات أیضا بتفحص بعض التعلیقات على بعض الترجمات باإلنقلیزیة ) 1((

 .      والفرنسیة والتركي والصینیة، مع االستعانة بمن یعرفون ھذه اللغات
 .٤١ابن حیدرة ص )  ٢ (
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المثقلة التي تعني " إّن "المخففة و" إن"تالف بین حرف ومن مشكالت التراكیب االخ
وھذه الحقیقة تؤكد أھمیة الحركات في ) 3.(الشرطیة" لو"التأكید، ولكن البعض ترجمھا لتعني 

توضیح المعنى، وفي منح مرونة في التركیب، فكثیر من خصائص التركیب في العربیة ال 
التعریف، والتنكیر، والتقدیم، : خصائصومن ھذه ال. توجد في بعض اللغات غیر العربیة

 )4.(والتأخیر، والحذف، والتكرار، واإلبھام، واإلضمار، والعالمات اإلعرابیة
تمیز األسلوب القرآني ببعض األسالیب، مثل التعبیر عن ومن مشكالت األسلوب، 

وایة إلى المستقبل بلفظ الماضي، والتعبیر عن الماضي بلفظ المستقبل، واالنتقال من صیغة الر
ومثلھا إعادة اللفظة للتعبیر عن ) 5.(صیغة المخاطبة، أو صیغة الغائب إلى صیغة الحاضر

وھو الموقف نفسھ من المفعول المطلق في قولھ تعالى . صفا صفا، فیكیدوا لك كیدا{، مثلالتأكید
ا إلى ومن المشكالت اللغویة التعدد الناتج عن الضمائر التي یمكن إرجاعھ} یكیدوا لك كیدا{

وبعض التعبیرات التي وردت في القرآن الكریم لوصف العالقة بین ) 6.(أكثر من أصل واحد
وكثیر من ) ٧.(الخالق والمخلوق قد ال تصلح في العربیة لوصف العالقة بین المخلوق والمخلوق

 )٨.(الصور البالغیة في العربیة ال یمكن ترجمتھا حرفیا إلى لغات أخرى
 العظیمة لأللفاظ المختصرة في القرآن الكریم الحتواء المعاني ومع كل ھذه القابلیة

العدیدة التي یقصر عنھا الحصر، فإن القارئ العادي یفھم بعض مدلوالتھا وتبدو لھ ألفاظا أو 
فاألسلوب القرآني یتمیز بجمعھ بدرجة ھي القصوى بین . عبارات أو جمال واضحة المدلول

المضمون (فمدلوالت نصوصھا . تي ال حصر لھااألسلوب المختصر جدا، والمعاني ال
تنمو بحسب نمو معلومات القارئ والمترجم، أو بحسب نمو العلوم اإلنسانیة عبر ) واألسلوب

 .مئات السنین، ونمو الحقائق الكونیة التي یسھم في اكتشافھا مئات المختصین
ي بصورة مجملة فكثیر من التعبیرات یأت. واألمثلة كثیرة على تعدد المدلول والصورة

تحتاج إلى البیان، أو عامة وتحتاج إلى التخصیص، في ظل سیاقاتھا التي تسبقھا أو تتأخر عنھا 
فمعظم اآلیات التي تقص علینا ما جرى قبل ) ٩.(أو السیاقات العامة التي تحتاج إلى استقراء
ات، ویوم القیامة وفي الحیاة اآلخرة ھي من اآلیات خلق آدم علیھ السالم، وما یجري بعد المم

ویصعب الجزم فیھا بشيء إال أن تسندھا . التي قد تتعدد فیھا األفھام وتختلف فیھا عند التفصیل
ومن . نصوص أخرى في القرآن الكریم أو في السنة النبویة أو بعض االكتشافات العلمیة الموثقة

 الكونیة، وكثیر من آیات األحكام قابلة للتعدد، تیسیرا ربانیا ھذه اآلیات تلك التي تشیر إلى السنن
 ) ١٠.(عند تطبیقھا

وھناك نصوص في القرآن الكریم یحتار القارئ في مضمونھا عند تحكیم المدلوالت 
ومثالھا اآلیات ) ١١.(وھي من بعض أسرار القرآن التي لم نصل إلى اكتشافھا بعد. اللغویة فیھا

لنقاب عن أسرار كونیة، تتعلق بخلق اإلنسان، وأصل الكرة األرضیة، شدیدة اإلیجاز وتكشف ا

                                                
 .عبد الرحیم) 3(
 .٦: ؛ سورة المائدة١٢٧، ١٢٤: ؛ سورة البقرة٦٢-٥٦؛ عزب ص ١٦-١٣د هللا الحمیدان، ومحمود ص ؛ عب١٢٨: سورة فاطر) 4(
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 .١٠: ؛ سورة لقمان٥٦-٤٤عزب ص ) 6(
 .٢٠: سورة اللیل) 7(
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ووظیفة الجبال، ووظیفة السماء، وھیئة قیعان المحیطات العمیقة، وكون مركز اإلحساس عند 
 )١٢...(اإلنسان الِجلد

وإذا اقتنعنا بأن ترجمة القرآن الكریم ال یستغني عن التفسیر فإن السؤال الذي یطرح 
أنواعھا : درجة عمق التفسیر المطلوبة؟ فمثال أین نقف بالنسبة لمصطلح الصالةما : نفسھ ھو

وتندرج كثیر من المصطلحات القرآنیة ضمن ھذه الفئة من األلفاظ ) ١٣...(وصفاتھا، وشروطھا 
 .التي تحتاج إلى الشرح والتفسیر

ا وأما موضوع التعارض ألول وھلة في المدلول، فھناك بعض األمثلة، ولكن معظمھ
. } ثم یعرج إلیھ في یوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون{:فمثال، قال تعالى. مرتبط بدقة القراءة

تعرج المالئكة والروح في یوم كان مقداره خمسین {: فظن بعضھم أنھا تتعارض مع قولھ تعالى
لھا وال ولو تأمل القارئ قلیال لوجد أن اآلیة الثانیة تتحدث عن یوم القیامة وھو) ١٤.(}ألف سنة

أما قضیة النسخ أو التدرج في التعالیم الربانیة، الموجودة في آیات ) ١٥.(تقیده بشيء مما نعرفھ
 ) 16.(محدودة جدا فمسألة أخرى

 :اختیار األلفاظ والتعبیرات المناسبة في لغة الھدف
ویشیر . ھناك مشكالت في مرحلة اختیار األلفاظ والتعبیرات المناسبة في لغة الھدف

ق بین الذكر واألنثى، في اللغة المجریة مثال، مع أوكفات  إلى بعضھا، مثل غیاب ألفاظ تُفرِّ
أو " وأنتِ "و " أنتَ "، وبین "ھي"و" ھو"فلیس في المجریة ما یمیز بین . أھمیتھا في العربیة

 )17.(ھم وھن، وأنتم وأنتن
. ا حائراوقد ترد األلفاظ الدارجة في وصف خالق الكون، فیقف المفسر والمترجم منھ

حسب السیاق؛ ویرى أن " أعیننا"و" وجھ"فمثال، ینتقد أحدھم ترجمة محمد مكین لتأویلھ لفظ 
 )١٨".(أعین"و" وجھ"الصحیح ترجمتھا حرفیا كما ھي 

 ھي "سیتان" ، مع أن كلمة Satanإلى " إبلیس"ومعلق آخر یعترض على ترجمة 
العامة بالعربیة التي قد تترجم " یطانش"الترجمة المناسبة باإلنقلیزیة، وھي تختلف عن كلمة 

" الظالم"المعتدي على اآلخرین، و" الظالم"ویشبھ ھذا الخطأ عدم التفریق بین ) ١٩.(devilإلى 
 wrong doer وما یعادلھا، وأما ترجمة المعنى الثاني oppressorفترجمة المعنى األول ھو . لنفسھ

 )٢٠(وما یشابھھا 
 یحذفون الضمائر ویستبدلونھ باالسم الظاھر أحیانا ویقول منوفي بأن بعض المترجمین

 غیر ذات -في نظره–للضرورة، ویذھب بعضھم إلى حذف مفردات التوكید، حیث یعدھا 
 )٢٢.(وینبھ أالرو إلى خطورة االعتماد على الترجمة في  إصدار األحكام الشرعیة) 21.(أھمیة

                                                
 .؛ عبد هللا٥: ؛ سورة الحج١١: ؛ نجم؛ سورة فصلتEl-Kirdany؛ Bucaille؛ Al-Rehaili ِ:انظر مثال)  12(
 .٤٥، ٤٣: سورة البقرة)  13(
 ٤٧: الحج؛ ٤: ؛ المعارج٥: سورة السجدة) 14(
 : ، الرحمن٩٣-٩٢: الحجر؛ والسور ٢٨٢-٢٨١، ٧٠-٦٦باقي سند المكثرین؛ المطعني ص : تفسیر الجاللین؛ أحمد: انظر مثال) 15(

  ٣٩: ؛  الرعد٩: ؛ الحجر١٠٦: ؛ البقرة٢٧: ؛ الكھف١٠١: ؛ النحل٦٤: ؛ یونس٤١-٣٩      
 .؛ إسماعیل، كشف الغیوم عن القضاء٢٥٦،  ٢٣٤، ٢٤٠: ، البقرة١٢٦-١٢٣المطعني ص : ؛ وانظر٢: ؛ النور١٥: سورة النساء) 16(
 .٢٨-٢٦أوكفات ص ) 17(
 .لحق للتعرف على اآلیات التي ورد فیھا اللفظانمافوخي وانظر الم) 18(
 .مھنا في التعلیق على ترجمة عبد هللا یوسف علي) 19(
)20 (Asad. 
 . ١٣منوفي، دراسة مقارنة بین ص ) 21(
 .١٥: ، سورة النساء٣٦أالرو ص ) 22(
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القرآن " ترجمة"شكلة موھكذا یبدو واضحا من االستعراض السابق أن معظم مصادر 
تتركز في مرحلة فھم النصوص، سواء أكانت فھم المترجم أو األفھام التي ینتقیھا؛ وتأتي الكریم 

 )٢٣.(صعوبة النقل إلى لغة أخرى في المرتبة الثانیة

 :العالقة بین الخالق والمخلوق
د شغلت فق. القضاء والقدر والمشیئة: لعل من أبرز المصطلحات ذات الصلة بالموضوع ھي

ھذه المصطلحات، ذات الصلة بحریة اإلنسان والمحاسبة على سلوكھ، أذھان رجال الدین والفلسفة 
كما یستخدمھا الكثیر كبش فداء ألخطائھم أو مبررا للبقاء أعضاء خاملین في . والفكر عبر التاریخ

 )24.(مجتمعاتھم
ھو مخلوق مكلف ومن یتأمل الواقع یجد أن اإلنسان مسؤول عن قراراتھ الشخصیة، ف

. یستمتع بما فیھا) 25(ألن هللا خلقھ وأنعم علیھ بنعم عظیمة، ومنھا أن جعلھ خلیفة في األرض
لھذا إذا جّرد الخالق مخلوقھ . ومنحھ القدرة العقلیة الممیزة، والھدایة، وحریة االختیار النسبیة

 .من واحدة من ھذه فإنھ تعالى ال یحاسبھ على فعلھ
القدرة العالیة في إدراك األشیاء ب أو بالعقل) اإلنس والجن(خلوقات المكلفة ز هللا الممیّ فقد 

، وتخزینھا لفترات طویلة، وتنمیة معلومات ھاتمییز بینال الخمس، واالتي تتعرض لحواسھ
 التي  التعالیم الربانیةستیعاب وجعلھا قادرة على ا. لالستفادة الفوریة أو اآلجلةإضافیة منھا

العقل نعمة عظیمة ف.  من سـبل الشر والفشلا وتحذرھ،الخیر والنجاح والفالح إلى سبل اتھدیھ
 ولیس ھناك مخلوق سِوّي یفضل حالة .تستحق ثمنا غالیا وتستوجب المحاسـبة لمن یملكھا

الحرمان منھا، أي أن یصبح مجنونا أو معتوھا أو فاقدا للوعي طوال حیاتھ، ویُعفى من 
 .المحاسبة

ما " الفطریة، حیث یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم  الھدایةت المكلفةومنح هللا المخلوقا
 وزود هللا اإلنسان )26"(...الفطرة فأبواه یھودانـھ أو ینصرانھ أو یمجسانھمن مولود یولد إال على 

ه باإلرشـادات ودیزوِّ ل بالمیثاق الذي قطعھ على نفسھ وهرو لیذكِّ ھرسل عبر الھدایة واإلرشادب
 . في األرضتھلمناسبة لكل مرحلة من المراحل الرئیسة لحیاالتفصیلیة ا
 حریة االختیار كبیرة منالمخلوقات المكلفة درجة بأن هللا قد وھب ال یشك عاقل و

وإلدراك عظم ھذه النعمة لیس علینا ) 27(. من اختیار نوع الحیاة األبدیة-حتى–تمكنھ ، یستمتع بھا
طلب لھا أو دفاع :  الفرد أو المجموعةحریة إما قتال على فھي. سوى النظر في أسباب الحروب جمیعھا

 . عنھا
: قول النبي صلى هللا علیھ وسلموأما كلمة القضاء فوردت فیھا نصوص، ومن أبرزھا 

 العبدالمفروض على األمر الشـرعي، ) ١:  وتأتي بمعنیین)28(،"یرد القضاء إال الدعاء ال"
" كن" مثل أمره تعالى األمر الكوني) ٢. مّكنھ من مخالفتھااللتزام بھ، ولكن نعمة حریة االختیار تُ 

السبب : وتتكون السنة الكونیة من جزأین. لیوجد شیئا من العدم، أو السنة الكونیة ذات النتیجة الحتمیة

                                                
 .انظر مثال صیني، ترجمة النصوص المقدسة، الفصل الخامس والسادس والسابع) 23(
 .٤٥٦-٤٢٣ كشف الغیوم عن القضاء والقدر؛ صیني، اإلنسان والقضاء والقدر ص إسماعیل،) 24(
 .٣٢-٣٠: سورة البقرة) 25(
 .١٧٢، وانظر سورة األعراف القدر، هللا أعلم: البخاري) 26(
 .٢٩: الكھفسورة ) 27(
 .بیة، الطابن قیم الجوز؛ ٠٥-٤٨: ١وانظر الصالح ج. انظر النووي، باب إخالص النیة؛ القدر: الترمذي) 28(
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وال یحاسب المخلوق المكلف على النتیجة الحتمیة للسنة الكونیة، إال ألنھ ) 29(.والنتیجة الحتمیة
  .بین األسباب المتوفرة لھاختار سببھا من 

التي ) األتوماتیكیة(ومن السنن الكونیة تتكون شبكة عظیمة محكمة من األنظمة التلقائیة 
متى وكیف  ویخلق  وما فیھ،فا سبحانھ وتعالى أوجد الكون. ر ھذا الكون بمشیئة هللاسیِّ تُ تَخلق و

ن الكونیة أو النظم التلقائیة التي نالسوب) األمر المباشر( كن فیكون :ره بقولھما فیھ ویسیِّ یشاء 
. وأفعال المخلوق ھي من خلقھ تعالى، وإن استعمل فیھا حریة االختیار النسبیة) 30(.خلقھا

فلما : " حنیفةوقول اإلمام أبی. فاإلنسان الذي یتمتع بشيء من الحریة ھو أیضا من مخلوقات هللا
 وھذا یعني أن اإلنسان ال یحاسب ألنھ )31(."كان الفاعل مخلوقا فأفعالھ أولى أن تكون مخلوقة

صنع أفعالھ، بمعنى أنھ أوجدھا من العدم، ولكن یحاسب على االختیار من بین األسباب ذات 
 . النتائج الحتمیة

لقد منح هللا اإلنسان درجة من حریة االختیار تتم علیھا المحاسبة، ولكن ال یستطیع عمل 
منحھ النعم التي یحاسب علیھا قادر على أن یستردھا في فا الذي ) 32.(شيء بدون مشیئة هللا

وبعبارة أخرى، فإن . أیة لحظة، ولكن إن مّكن اإلنسان من استعمالھا وأخطأ فعلیھ تقع المسئولیة
اإلنسان ُمسیّر في أمور وأحیانا، وُمخیّر في أمور وأحیانا، ولكن ال یُحاسب إال على ما استخدم 

 )٣٣.(فیھا حریة االختیار
ووردت كلمة القدر بمدلوالت، منھا تحدید واقع ) 34(اإلیمان یمان بالقدر ركن من أركانواإل

ولكن كتبھ "وكما یقول أبو حنیفة . المطلق علم هللا الشيء و التسجیل المتقن لما یجري في الواقع، من
یل  أي أن هللا ال یحكم على عبده أن یفعل كذا وكذا، ولكن یأمر بتسج)35(،"بالوصف ال بالحكم

وصف ما یفعلھ المخلوق وما سیفعلھ وما سیحدث لھ، منذ األزل، من علمھ الذي ال یحده قید 
فبالنسبة لعلمھ تعالى كل شيء حاضر، ویختلف عن علم . الزمان أو المكان أو الحواس المحدودة

، وقید المكان، والحواس )ماض وحاضر ومستقبل ومحتمل(المخلوق المقید بقید الزمان 
  )36(.المحدودة

َمْن َعِمَل َصالِحاً فَلِنَْفِسھِ َوَمْن أََساء فََعلَیْھَا َوَما َربَُّك {: ال یظلم أحدا، حیث یقول تعالىفا تعالى 
ٍم لِّلَْعبِیدِ  قد یصادف القارئ للقرآن و.  وھذا القول الرباني صریح الداللة قطعي الثبوت)37.(}بِظَالَّ

مكن فھمھا بمعنى الجبر، ولكن عندما یعارضھا بھذا الكریم والسنة النبویة الموثقة نصوصا ی
 .النص تزول الحیرة فورا

 وجود اختبار متقنوالنعم العظیمة ومن الطبیعي أن یترتب على ھذا التكلیف العادل 
دار ھي اآلخرة  والحیاة ، اختباررداھي ھا عیشالحیاة الدنیا التي نف. ومكفآت وعقوبات عظیمة

نعم واالبتالءات إال عمالت صعبة یجب أن نحسن استثمارھا في الدنیا لیست الو.  النھائيلجزاءا
 وسخرھا لخدمة ھافإن أحسن اإلنسان استثمار.  لنجني ثمارھا العظیمة في الحیاة األبدیة،المؤقتة

وھو . بالحسناتالعظیمة  استحق المكافأة ،اآلخرة، مع عدم نسیان نصیبھ في الدنیا كما أمره ربھ
 .كتب لھ حسناتتُ فالءات كما أمره ربھ إن صبر على االبت

                                                
 .١٩٠-١٨٧: ٨ابن تیمیة، مجموع ج؛ وانظر ١١٧: ؛ سورة البقرة٦٩: األنبیاء سورة ) 29(
 .٣٠: األنبیاء سورة ) 30(
 .٤٥أبو حنیفة ص ) 31(
 .٢٩: سورة التكویر) 32(
 .١٨٥: آل عمران؛ ١١٦، ٤٨: النساءسورة )  33(
 .اإلیمان، بیان اإلیمان: مسلم) 34(
 .٣٩أبو حنیفة، الفقھ ص ) 35(
 .٦١: یونسسورة ) 36(
 .٤٦: فصلت سورة  )37(
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النعیم وسائل  مع یصتدمالنعیم المؤقت قد وسائل وتتمثل صعوبة ھذا االختبار في أن 
األبدي، وأن طرق الحصول على النعیم المؤقت محاطة بالمغریات والشھوات، وأما طرق 

ف أن یضحي أحیانا وعلى المخـلوق المكلـ )38.(الحصـول على النعیم األبدي فمحفوفة بالمكاره
أن یتغلب على علیھ  و.المؤجل الدائملیفوز بنعیم اآلخرة الحاضر الزائل، بنعیم الدنیا المؤقت 

وى افالدنیا عند هللا ال تس .یكون من الفائزین في ھذا االختبارلشـھواتھ ویصبر على المكاره 
 )39.( جناح بعوضة أوهجیفة جدي مشوّ 

الُمرٍّ ودعاتھ القلة، وبین الباطل عذب المذاق وأعوانھ على اإلنسان أن یختار بین الحق و
 أن یصمد أمام جھود إبلیس وأعوانھ من الجن واإلنس الذین یعملون لیل نھار على وعلیھ. الكثر

 .ئھ لیكون من الخاسرین في اآلخرةاوإغ
 الذي یبذلھ الفرد ولكن على المجھود، المحاسبة لیست مبنیة على اإلنجازویالحظ أن 

فقد ال یعیش . وء اإلمكانات التي توفرت لھ أو أسھم في توفیرھا بما منحھ هللا من قدراتفي ض
 وربما نشأ في بیئة غیر مسلمة ثم أسلم، ومع ھذا فإن الفرصة أمامھ ،اإلنسان مثال مدة طویلة

ھ إمكانات فطریة وموروثة ـقد یعیش طویال وتوفرت لولدتھ أمھ مسلما، ومفتوحة لمنافسة من 
 . قصى جھدھما إذا بذل كالھما أ، في النھایة،سیتساویان فھما. بكثیرأفضل 

 :مبادئ العالقة عبر األدیان
: تستند المبادئ الخاصة بالعالقة عبر األدیان من المنظور اإلسالمي على أربعة أركان

 )40. (الجھاد بمعنى القتال، والقتال، والوالء والبراء
َرّدة فعل لشيء یسبقھ، ویتفاعل معھ لیس إال  "ھادالج" إلى أن "جاھد، یجاھد"تشیر كلمة 

تداء اجم اب یس ھاجم یھ اوم، ول اوم یق ثل ق ستمرة، م اد أنواع ، ال یقتصر على .بصورة م  والجھ
 . القتال، فمنھا جھاد النفس والجھاد بالقول وبطریقة التعامل

تال ھو ردة فعل لرفض الطرف اآلخر االقتناع بما أد أن الق نا ب ى إذا قل عوه إلیھ فإن وحت
ویكفي أن یضع اإلنسان نفسھ في مكان المدعو . ھذا القول یتعارض مع العدالة الربانیة والبشریة

م وخطره ذا الفھ یدرك خطأ ھ ثال، ف. ل ال م ادة رجال الدین من غیر المسلمینعندما ق  بأن أحد ق
رین بالقتال لكفرھم بادرة الكاف سیف، أي بم شر بال مسلمین ومسئولیھم  احتج علماء ال،اإلسالم انت

 .  بطریقة تلقائیةوعامتھم على ھذه التھمة
بار ع االخت ألنا واض ى: وإذا س راقب عل ز للم ل تجی ى  ھ الب عل رغم الط بار أن ی االخت

ومن المستحیل أن یأمر اإلسالم بقتال . ال: اإلجابات الصحیحة؟ ستكون اإلجابة الحتمیة المنطقیة
بل اإلسالم، لیعجل في موتھ، ف وبما أنھ من المعلوم . یحرمھ من فرصة اإلسالم المتأخرمن ال یق

تقداتھ وفلسفتھ على اآلخرین، فمن الخطأ الجسیم تھمة  ى فرض مع در عل ذي یق و ال وي ھ أن الق
ین ضعفاء رب العالم ى ال ویاء عل سلط األق شرعیة لت ررات ال ر المب یا یوفِّ ونا دول شرع قان ھ ی  بأن

 م وفلسفاتھم؟المسالمین، ومنھا إرغامھم على معتقداتھ
ذا من الطبیعي أن تنكر النصوص المقدسة ھذا الفھم للجھاد وتنكر تعمیم القتال على  ولھ

، وال محاسبة على الكفر إال بعد الممات وانتھاء فترة }الَ إِْكَراهَ فِي الدِّینِ {: قول تعالىی. الكافرین
یات العدیدة الصریحة التي  جمیع اآلفتعمیم القتال على جمیع الكافرین یتعارض مع) 41(.االختبار

                                                
 .البخاري، الرقاق، حجبت) 38(
 .١٣٧٦: ٢؛ ابن ماجة جالزھد: الزھد والرائق؛ الترمذي: مسلم) 39(
 .؛ العالقة بین المسلمین وغیر المسلمین١١٠-٨٩صیني، حقیقة العالقة، صیني، ص ) 40(
 .١٦١، ٢٥٦: البقرةسورة ) 41(



 ٨ من ٨صفحة           مصادر أخطاء ترجمة القرآن                   

 ٨

ة الرسول تنحصر في البالغ ؤكد أن مھم أَفَأَنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّى {:یقول تعالى. ، وتنكر اإلكراهت
ینَ  وْا ُمْؤِمنِ وما جاء في ھذه اآلیات القرآنیة ال تقبل النسخ ألنھا حقائق مطلقة تلقیناھا ) 42(. }یَُكونُ

 )43( كثیرةالمع نصوص السنة ھذا الفھم ارض تعوكذلك ی. من هللا عالم الغیوب
رین  تال الكاف ات ق یع آی ؤكد أن جم ة ت ذه األدل صارى(وھ یھود والن شركین وال ي ) الم ھ

ادین منھم، وال تعمھم جمیعا فمنھم محایدون، ومنھم مساندون للمسلمین، واإلسالم . خاصة بالمع
 )٤٤. (یأمر بالعدل

سلطة ال ولمشتقاتھا ھو وجود نوع من "الوالء "لمدلول األساس لكلمةوبالنسبة ل
، أي على الطرفین" ولي"و" مولى" ویمكن أن نطلق كلمة. وصایة لطرف على طرف آخرالو

الیة بالفتح في المعنى الیة بالكسر والوَ ویالحظ أنھ ال فرق بین الوِ  )٤٥.(الوصي والموصى علیھ
 )٤٦.(األساس

 :ویمكن تصنیف حاالت الوالء أو الوالیة فیما یلي
فھي السیادة . القاھر فوق عباده جمیعا على جمیع مخلوقاتھ ألنھ  الوالیة التي -١

 ) ٤٧(.المطلقة، وقد تصحبھا العنایة، إذا دل السیاق على ذلك
كال أن ، أي التي تنشأ برغبة وطواعیة بین المخلوقات؛ وقد تكون متبادلةوالیة ال  -٢

 )٤٩( .احد وقد تكون من طرف و)٤٨.(الطرفین وصي على اآلخر
، لطرفینالمباشرة لرادة اإل خارجة عن عواملبین المخلوقات بسبب التي تنشا والیة   ال-٣       
، مثل والیة الزوج على زوجتھ التي قد تكون كتسبتكون لفضل مأو الوالیة بین األب وابنھ، مثل 
 . كتابیة

على الطرف فالوالء ھنا لضمان حق طرف ) ٥٠(.وتختلف الوالیة عن النصرة والمحبة
،  الشفاعةاآلیات المتعددة أنتضح من كما ی. اآلخر، وال یستوجب المحبة والنصرة بینھما

. ، لیست من المدلوالت األساسیة للوالیة، ولكن قد تضاف إلیھاالِعشرة، واإلرشاد، والوقایةو
 )٥١.(والمتأمل في األحادیث النبویة ینتھي إلى النتیجة نفسھا

ت الكثیرة بسیاقاتھا تؤكد بأن الوالیة المحرمة تقتصر على ویضاف إلى ذلك أن اآلیا
 كما أن انعدام الوالء ال .اتخاذ األولیاء من الكافرین المعادین لإلسالم أو للمسلمین من أجل دینھم

فقد شّجع اإلسالم على تألیف . یعني ضرورة البغض أو انعدام درجات المحبة كلھا، والتعاون
وأباح اإلسالم معونتھم . المشتركةاون معھم لتحقیق المصالح الدنیویة قلوب غیر المسلمین، والتع

 )52.(واالستعانة بھم وتبادل العلوم والخبرات معھم، ما لم یؤثر ذلك سلبا على مصیر المسلم في اآلخرة
، سواء "االنفصال عن الشيء"في ومشتقاتھا " البراء"ویتمثل المدلول األساس لكلمة 

نفي العالقة بین ، أو ینا، أو عن األصل المختلف كما في أبدعودَ كانت تھمة أو عیبا، أأ

                                                
 .٩٩ :یونس؛ ٤٨: الشورىسورة ) 42(
 .إذا قال ،قبدء الخل  :اري؛ البخسقوط الذنوب، سعة رحمة هللا: مسلماألدب، من ترك صبیة؛ : البخاري) 43(
 .٩٠: سورة النحل) 44(
 .ابن منظور، لسان العرب، ولي؛ وانظر أنیس وزمالؤه، المواالة، والموالي) ٤٥(
 .وانظر مثال ابن منظور ) ٤٦(
 .٦٢: ، یونس١٢٧: األنعامسورة ؛ وانظر ١١:  محمد؛ ١١٣، ٢٠: ھودة  سور:؛ وانظر مثال١٦:  الرعدسورة) ٤٧(
 .١٩:  الجاثیةسورة؛ ٧١:  التوبةسورة) ٤٨(
 .١٠٠ :النحل ؛٤-٣: الحج ؛٧٦: ؛ النساء١٧٥: آل عمران: السور؛ وانظر ٣٠:  األعرافسورة) ٤٩(
 .العتق، من ملك من العرب : يالبخار ؛١٠٧: ؛ وانظر البقرة٧٨: الحج: ، وانظر السور٧٢:  األنفالسورة) ٥٠(
 .٣٢٥-٣٢٢: ٧في ونسك، المعجم المفھرس أللفاظ الحدیث النبوي " ولي"انظر مثال كلمة ) ٥١(
 صیني، ؛ ٩٢-٩٠؛ أیوب ص ٤٠٠-٢٧٧؛ ابن القیم، أحكام ص ١١٦-١١٤: ٤ابن تیمیة، فتاوى ج) 52(

 .٥٠-٤٢ ص ٥یني، تساؤالت جدلیة ط       حقیقة  العالقة ین المسلمین؛ صیني، العالقة بین المسلمین؛ ص
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نفي العالقة بین ، أو )مثل الكفر (وشيء معنوي محدد) مثل اإلنسان(المخلوقات ذوات الحیاة 
 )٥٣(.مجموعتین من المخلوقات
 لمن یقوم بشيء ة والبغضاءعداو ال-بالضرورة-ال تتضمن " البراء"ویالحظ أن كلمة 

 مع نفي الصلة أو قطعھا ھو األصل فیھا ف)٥٤(. كما تقول بعض المصادر-اءةیستوجب البر
كما أن البراءة، والعداوة، والبغضاء .  وال یشمل بصورة تلقائیة من یفعلھ)٥٥.(الشيء المتبرئ منھ فقط

 )٥٦ . (صفات مستقلة، قد یضاف بعضھا إلى بعض
الحق أن یشفق بعضھما على فاإلسالم یرى أن أصل العالقة بین المختلفین في الدین أو 

ویجعل . بعض، وأن یبذل كل منھما جھدا مخلصا في إقناع الطرف اآلخر بما یعتقد أنھ الحق
فرب . الحد األدنى للعالقة المقبولة بینھما أن یحافظا على العالقة السلمیة، ولكل فریق دینھ

 تَْھِدي َمْن الَ إِنََّك {: ل لھالعالمین، مثال  یعاتب نبیھ على جزعھ المتناع عمھ عن اإلسالم، فیقو
َ یَْھِدي َمن یََشاُء َوھَُو أَْعلَُم بِاْلُمْھتَِدینَ  قد یكون الشعور بین المختلفین في و) ٥٧.(}أَْحبَْبَت َولَِكنَّ هللاَّ

الزوجة من (أو الرحم ) الوالدین(الدین ھو المحبة الفطریة، بسبب غیر اختیاري مثل القرابة 
أبي طالب، والمطعم ابن عدي بالنسبة للنبي (ن أحد الطرفین إلى اآلخر أو إحسا) أھل الكتاب

وقد یكون الشعور المودة المتبادلة، وإن لم یقتنع الطرف اآلخر باإلسالم، ). صلى هللا علیھ وسلم
 .لسوء الفھم أو لتقصیر المسلم في الدعوة

 . العداوة أو البغضاء أون انعدام الوالء ال یعني بالضرورة البراءوبھذا یتضح مما سبق أ
؛ قد یكون اإلشفاق أو الحیاد، بینھمامتفاوتة  تفاألمر لیس إمـا والء أو براء، ولكن ھناك حاال

 .في حالة غیاب الوالء أو البراء
ُ َعِن الَِّذیَن لَْم یُقَاتِلُوُكْم فِي الَ {: وھذه الحقائق تتسق مع قول هللا تعالى  الدِّیِن َولَمْ  یَْنھَاُكُم هللاَّ

َ یُِحبُّ الُْمْقِسِطینَ  وھُْم َوتُْقِسطُوا إِلَیْھِْم إِنَّ هللاَّ  )58(.}یُْخِرُجوُكم مِّن ِدیَارُِكْم أَن تَبَرُّ

 : تساؤالت الدراسة
أحدھما یؤكد أن اإلنسان حر، ال یقیده شيء، : یترنح الفكر العالمي بین طرفین متناقضین

وتنتشر، في العصر الراھن، تھمة المسلمین . ھواآلخر یقول بأن اإلنسان ُمّسیر، ال إرادة ل
فلعلھ من المناسب دراسة ترجمات النصوص ) اإلرعابي" (اإلرھابي"واإلسالم بنشر الفكر 

ذات العالقة بالموضوع للتعرف على طبیعتھا واحتمال مساھمتھا في انتشار الفكر اإلرھابي بین 
ت السائدة ستكون تساؤالت البحث كما واستنادا إلى ھذه التوجھا. بعض المتحمسین من الشباب

 :یلي
كیف تصور الترجمات اإلنقلیزیة العالقة األساسیة بین اإلنسان وخالقھ، رب العالمین  .١

 من خالل تعاملھا مع مصطلحات القضاء والقدر والمشیئة؟
كیف تصور الترجمات اإلنقلیزیة العالقة بین أصحاب األدیان المختلفة من خالل  .٢

 ات الجھاد والقتال والوالء والبراء؟تعاملھا مع مصطلح

                                                
  ؛١١٠: المائدة ؛٢٤: ؛ الحشر١٦٧ -١٦٦، ٥٤: البقرة: ؛ وانظر٢٢:  الحدید؛ سورةابن منظور، برأ) ٥٣(

 .١٩: األنعام ؛١١٢ ؛ النساء٤٨: األنفال      
 .٧، ٤:  الممتحنةسورة ) ٥٤(
 . ٢٩الحاشیة سورة وانظر  . ٤١: یونسسورة ) ٥٥(
 .٤:  الممتحنةسورة ) ٥٦(
 .٥٦:  القصصسورة ) ٥٧(
 . ٢: ابن منظور، لسان العرب؛ أنیس وآخرون مادة عدا؛ سورة الممتحنة: ؛ انظر مثال٨: الممتحنة سورة ) 58(
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 :منھج البحث
صدق المقولة الشائعة بأن اللغة كائن حي، یتفاعل مع البیئة  ینتھز الباحث الفرصة لیختبر

وبعبارة أخرى، ال یكفي االعتماد  .التي تُستعمل فیھا للتحدث واالستماع، أو للكتابة والقراءة
نموذجیة لتحدید مدلول المفردات والتعبیرات اللغویة عند على معاجم اللغة أو الكتابات القدیمة ال

. والبد من استخدام المناھج البحثیة التي تمزج التأمالت الشخصیة بردود الفعل الواقعیة. القارئ
فاللغة المحددة تتفاعل مع ثقافة من یستعملھا لنقل المعلومات أو األفكار أو المشاعر، أو 

  على المصطلحات التي نتوقع لمدلوالتھا-حتى–ه الحقیقة وتنطبق ھذ. یستعملھا الكتسابھا
القارئ، أو (وتنطلق ھذه الحقیقة من النظریة االتصالیة التي تؤكد أن لمستقبل الرسالة . الثبات

 )٥٩.(للنص األصلي أو للترجمة، دور كبیر في المعنى الذي تنتھي إلیھ الرسالة) المستمع
 باإلنقلیزیة للنصوص ذات العالقة، لمترجمین ولھذا اختار الباحث عینة من الترجمات

واستنادا إلى ھذه الترجمات تم تصمیم . ثم قام بتفریغھا. مسلمین أو محایدین من غیر المسلمین
. للتعرف على االتجاه العام في فھم تلك الترجمات) ٦٠) (الملحق أ(استبانة لتطبیقھا في المیدان

لترجمة أو في اللغة اإلنقلیزیة، وذلك بدال من واعتمد الباحث على عینة من المختصین في ا
االقتصار على اآلراء الشخصیة للباحث، التي تستند إلى معاجم اللغة واالستعماالت السائدة 

 .المنشورة

 :نتیجة الدراسة
معارضتھا بنتائج  عند استعراض الترجمات ذات العالقة بموضوعات الدراسة وعند

ي مساھمة بعض الترجمات في تصویر المخلوق ُمسیّرا؛ وأن االستبانة اتضح أن ھناك احتماال ف
 .أصل العالقة عبر األدیان سلبیة، ولكن ھناك تفصیالت جدیرة بالمالحظة

 :ترجمات القضاء والقدر والمشیئة
 :بعد تحلیل االستبانات لعینة الترجمات ظھرت السمة العامة كما یلي

" كن" وأمر laws of natureنن الكونیة   التوجھ العام یمیز القضاء الكوني، أي الس- ١
  .فیكون عن القضاء الشرعي، أي التعالیم الدینیة، ولكن دون تخصیص مفردات خاصة بكل نوع

لم یختلف عن وبھذا . كانت أكثر استعماال للنوعین، عبر اآلیات وعبر المترجمینdecree فكلمة 
) ٦٣(جعـل) ٦٢(بعث) ٦١(، أراد أمر: مثلمتعددة،بكلمات " قضى"تأتي كلمة  العربیة، حیث

 )٦٦.( قّدر)٦٥(كتب،) ٦٤(حكـم،
أعلمنا، علمنا، جعلنا، : بمعان متعددة في ظل سیاقاتھا، منھا" قّدر" جاءت كلمة – ٢

 .األمر الكوني حتمي التنفیذ
 . أن اإلنسان مخلوق ُمسیّر– ٣

 .وھناك مالحظات تفصیلیة

                                                
 .٢٧٤؛ صیني، مدخل إلى اإلعالم اإلسالمي ص .Al-Shabab and Baka Real; Agee et. Al pp.37-83: انظر مثال) 59(
 .ص العربیة إلیھااالستبانة بعد أضافتة النصو) 60(
 .٨٢: سورة یسن) 61(
 .٥: سورة اإلسراء) 62(
 .٧٣: سورة األنبیاء) 63(
 .١: سورة المائدة) 64(
 .٥٩: األنعامسورة ) 65(
 .٥: یونسسورة ) 66(



 ١١ من ١١صفحة           مصادر أخطاء ترجمة القرآن                   

 ١١

 :  ترجمة قضى
د میّز بعض المترجمین الترجمة في ظل سیاق فق. ،"قضى"لقد تعددت الترجمات لكلمة 

 وأبلغنا decreedأردنا، : في تصنیفین رئیسین" قضى"ویمكن تصنیف ترجمات الفعل . اآلیة
conveyed أو made plain .فجاءت ترجمة كلمة قضى كما یلي: 

 )٦٧.(}أمرا فإنما یقول لھ كن فیكون قضى إذا{تعني األمر الكوني  .١
   When He decrees a matter, He only say to it “Be” and it is. 

 )٦٨(}إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لـھ كن فیكون{و
       We intend it... When 

 )٦٩.(}قضاھن سبع سماوات{تعني االنتھاء من األمر .٢
       He completed them as seven heavens 

 )٧٠(}...ب لتفسدن في األرض مرتین إلى بني إسـرائیل في الكتاقضیناو{تعني التحذیر  .٣
       /We made plain We conveyed to 

 :ترجمة قّدر
 :بمدلوالت مختلفة، منھا" قّدر"جاءت ترجمة 

 )٧١(}ھو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل{:  خلق في قولھ تعالى– ١
إنھا لمن  قدرناإال امرأتھ { جعل، أي لم یكن ھناك خیار في قولھ تعالى– ٢
 ) ٧٢(}الغابرین

 have determined We have decreed, have ascertained, 
  . ,have knownوالمقترح حسب السیاق العام 

 وقدروجعل فیھا رواسي من فوقھا وبارك فیھا {: جعلھ بمقادیر مرسومة في قولھ تعالى– ٣
 بقدرإال عندنا خزائنھ وما ننزلھ إال وإن من شـيء {:وقولھ تعالى )٧٣(} ...فیھا أقواتھا في أربعة أیام

 ) ٧٤(}.معلوم
and measured therein all things to give them nourishment   in due proportion. أو  
We do not send it down except according to a known [specific] measure. 

 :ترجمة شاء
 : جاءت ترجمة شاء بطریقتین

 )٧٥(}أَْنَت َولِیُّنَا تُِضلُّ بَِھا َمْن تََشاُء َوتَْھِدي َمْن تََشاءُ {ر، مثل تدل على التخیی- ١
 You allows to go astray whom you will; and guides right whom you will/ 
Allah leaves straying those whom He pleases.  

 ... الضالل إلىیقود من یشاء تدل على التسییر، فالترجمة تقول بأن هللا -٢
Allah misleads whom He wills / Allah leads astray whomsoever He will…             

 لَِمْن َشاَء ِمْنُكْم أَْن .إِْن ھَُو إِالَّ ِذْكٌر لِْلَعالَِمینَ { ھناك اتفاق على التسییر عند ترجمة قولھ تعالى - ٣
ُ َربُّ اْلَعالَِمینَ َء  أَْن یََشاإِالَّ َوَما تََشاُءوَن . یَْستَقِیمَ   ) ٧٦(}هللاَّ

                                                
 .١١٧: البقرةسورة ) 67(
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 …whomsoever of you wills to walk straight and you will not unless (it be) that God wills it. 

 :ترجمات نصوص العالقة عبر األدیان
بصفة عامة كانت ترجمات مصطلحات العالقة عبر األدیان تمیل إلى تعمیم أحكام القتال 

وھناك مالحظات . ء، ال تفرق بین الكافر المعادي للمسلمین والمحاید والمناصروالبراءة والوال
 .تفصیلیة

 :ترجمة الجھاد
لقد التزم المترجمون بالمدلول اللغوي، بعیدا عن الترسبات الفكریة التي التصقت بكلمة 

عني فكان ھناك اتفاق بأنھا ت. الجھاد، عبر الزمان، وتلوثت بالتفسیرات التي تجانب الصواب
فمن المعلوم أن . striveالمقاومة، أر ردة فعل مستمرة لشيء موجود مسبقا، بصورة مستمرة 

فمن الجھاد جھاد النفس، والجھاد باللسان . القتال جزء من الجھاد، ولكن الجھاد ال یقتصر علیھ
 )٧٧...(والقلم

 :ترجمة قاتلوا
فإذا انسلخ {: لھ تعالىجاءت آیات القتال في سیاقات مباشرة وغیر مباشرة، ومنھا قو

. األشھر الحرم فاقتلوا المشركین حیث وجدتموھم وخذوھم واحصروھم واقعدوا لھم كل مرصد
قاتلوا الذین ال {، وقولھ تعالى)٧٨(}...فإن تابوا وأقاموا الصالة وءاتوا الزكاة فخلوا سبیلھم

یدینون دین الحق من یؤمنون با وال بالیوم اآلخر، وال یحرمون ما حرم هللا ورسولھ، وال 
یا أیھا الذین {:وقولھ تعالى) ٧٩(}.الذین أوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید وھم صاغرون

 )٨٠(}...آمنوا قاتلوا الذین یلونكم من الكفار ولیجدوا فیكم غلظة
وعند مراجعة الترجمات في العینة المختارة نجد أنھا تظھر في صیغة التعمیم الواردة في 

وال تشیر الترجمات إلى ). مثل، ال إكراه في الدین(قدسة، بعد استبعاد السیاق العام النصوص الم
 جاءت " اقتلوا"فكلمة . أن ھذه المعاملة خاصة بالمعادین لإلسالم وأھلھ من أجل دینھم

Slay those who ascribe divinity to aught beside God )٨١(  أو   
Then fight and slay the pagans. ) ٨٢ (  

   جاءت مثال" قاتلوا"وكلمة . أو ما في معناه
Fight those who believe not in Allah أو ) ٨٣ (  
ومن المالحظ أن المترجمین یترجمون اآلیة حرفیا حسب موضعھا، لتشمل جمیع 

الكافرین، بدال من ترجمة المعنى المقصود الذي یتسق مع سیاقھ العام المستمد من النصوص 
فالسیاق العام آلیات القتال یؤكد أن ھذه األحكام خاصة بمن . ، والعقلاألخرى ذات العالقة

وھذا واضح، مثال، من قولھ . یعادي اإلسالم، وال یشمل الكافر المحاید أو المناصر للمسلمین
ِ الَِّذیَن یُقَاتِلُونَُكمْ َوقَاتِلُوا{:تعالى َ َال یُحِ   فِي َسبِیِل هللاَّ َحْیُث اْقتُلُوھُْم  و.بُّ اْلُمْعتَِدینَ َوَال تَْعتَُدوا إِنَّ هللاَّ

ثَقِْفتُُموھُْم َوأَْخِرُجوھُْم ِمْن َحْیُث أَْخَرُجوُكْم َواْلفِْتنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلقَْتِل َوَال تُقَاتِلُوھُْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 
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 ١٣

َ َغفُوٌر َرِحیمٌ   فَإِِن اْنتَھَْوا .َك َجَزاُء اْلَكافِِرینَ َحتَّى یُقَاتِلُوُكْم فِیِھ فَإِْن قَاتَلُوُكْم فَاْقتُلُوھُْم َكَذلِ   .فَإِنَّ هللاَّ
ِ فَإِِن اْنتَھَْوا فََال ُعْدَواَن إِالَّ َعلَى الظَّالِِمینَ َوقَاتِلُوھُمْ  َّ ِ یُن   ) ٨٤(}. َحتَّى َال تَُكوَن فِْتنَةٌ َویَُكوَن الدِّ

Fight in the way of God against those who fight against you, but begin not 
hostilities…And fight them until persecution is no more and religion is for God. 

ولھذا فإن ترجمة آیات قتال الكافرین یجب أن تراعي تخصیص القتال بالمعادین من 
 ولیجدوا فیكم  یلونكم من الكفارقاتلوا الذینیا أیھا الذین آمنوا {:ومثالھ ترجمة قولھ تعالى. الكافرین

 )٨٥.(}غلظة واعلموا أن هللا مع المتقین
Fight the oppressors among the disbelievers who are near to you. 

 :ترجمة الوالء
كذلك ُمعّممة، ال یقتصر تحریمھا على المعادین من " الوالء"وجاءت ترجمة مصطلح 

كما جاءت بمدلول خاطئ، في معظم الحاالت، متأثرة بما . الكافرین، ومنھم الیھود والمسیحیین
 أو  Alliesحلفاء فكلمة أولیاء جاءت . ورد في كتب التفسیر العربیة المتأخرة والعقیدة والفقھ

 )٨٦( friends and protectors/ helpersأصدقاء ومناصرین  
واضح في وذلك بدال من وصي أو أوصیاء، حیث ال یستوجب النصرة والمحبة، كما ھو 

ِ َوالَِّذیَن آََوْوا {: قولھ تعالى إِنَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوھَاَجُروا َوَجاھَُدوا بِأَْمَوالِِھْم َوأَْنفُِسِھْم فِي َسبِیِل هللاَّ
ِھْم ِمْن َشْيٍء َما لَُكْم ِمْن َوَالیَتِ  بَْعٍض َوالَِّذیَن آََمنُوا َولَْم یُھَاِجُروا أَْولِیَاءُ َونََصُروا أُولَئَِك بَْعُضھُْم 

ُ بَِما  یِن فََعلَْیُكُم النَّْصُر إِالَّ َعلَى قَْوٍم بَْینَُكْم َوبَْینَھُْم ِمیثَاٌق َوهللاَّ َحتَّى یُھَاِجُروا َوإِِن اْستَْنَصُروُكْم فِي الدِّ
تَُكْن فِْتنَةٌ فِي اْألَْرِض َوفََساٌد َكبِیٌر  بَْعٍض إِالَّ تَْفَعلُوهُ أْولِیَاءُ  َوالَِّذیَن َكفَُروا بَْعُضھُْم .تَْعَملُوَن بَِصیرٌ 

 :  وجاءت ترجمتھا عند محمد أسد)٨٧(
Those who believed and adopted exile and fought for the faith…these are (all) friends 

and protectors one of another. As to those who believed but came not in exile you owe no duty of 
protection to them until they come in to exile. But if seek your aid in religion, it is your duty to 
help them.  أو ترجمة ھاللي وخان :  

Those who believed and emigrated and strive hard and fought with their property…These 
are all allies to one another. And as to those who believed but did not emigrate [to you O’ 
Muhammad] you owe no duty of protection to them until they emigrate, but if they seek your 
help in religion, it is your duty to help them.(88) 

وھو . at all" من شئ"بارة ومن یستعرض عینة الترجمات یجد أن المترجمین حذفوا ع
أمر ملفت لالنتباه، فلماذا حذفوھا؟ ھل ألن الترجمة، بدون حذفھا، تُظھر اآلیة أو ترجمتھا 

حسب الترجمة –النصرة والحمایة " (الوالء"متناقضة؟  فاآلیة بوضوح تنفي وجود أي نوع من 
نا الوالء بمعني الوصایة أما إذا ترجم. ثم تثبت النصرة في اآلیة التي تلیھا مباشرة) الشائعة

 .  فال یكون ھناك تناقضguardianshipووجود نوع من السلطة 
، حیث ترجمھا "ولینا"والحالة الوحیدة، في عینة الدراسة، ھي ترجمة بیكثال لكلمة 

guardianولكن یالحظ أن المترجم لم یقتصر على ) ٨٩.(}َولِیُّنَاأَْنَت {:  في قولھ تعالىguardian 
 .protectorیضا بین القوسین بل أضاف أ
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 :ترجمة البراء
 Freedom fromجاءت ترجمة كلمة البراءة بصیغة التعمیم بصور متعددة حسب سیاقاتھا 

obligation أو dissociated أو innocent of أو guiltless ofبدال من اقتصارھا على  في النص ،
 .ھاالمعادین، كم تؤكد النصوص الواردة فیھا، في ظل سیاقات

ومن الواضح أن المترجمین التزموا بالمدلول اللغوي للنصوص، دون التأثر بالتراكمات 
فمن التفسیرات العصریة الشائعة . االجتھادیة التي تتقول على النصوص القرآنیة ما لیس فیھا

بالعربیة لنصوص البراءة تقول بأنھا تعني العداوة والبغضاء، وأن البراءة ركن من أركان 
لھذا، مع تعمیم الحكم، تجب العداوة والبغضاء لجمیع الكافرین، دون تمییز بین المناصر . العقیدة

ال ینھاكم هللا عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم {وھذا بالرغم من قولھ تعالى. والمحاید والمعادي
 عن إنما ینھاكم هللا. یخرجوكم من دیاركم أن تبروھم وتقسطوا إلیھم، إن هللا یحب المقسطین

الذین قاتلوكم في الدین وأخرجوكم من دیاركم وظاھروا على إخراجكم أن تولوھم ومن یتولھم 
 )٩٠(.}فأولئك ھم الظالمون

 :بصمات القارئ على المعنى النھائي
سبقت اإلشارة إلى أن المعنى النھائي ھو نتیجة تفاعل النص مع المترجم والقارئ؛ 

فقد ظھرت الخلفیات اللغویة والفكریة . ریة صحیحةوأثبتت نتائج االستبانات أن ھذه النظ
تحریف المعنى في ضوء المعنى السائد أو اختیار المعنى السائد الخاطئ : للقارئ، في صورتین

 . من الجملة القابلة للتفسیر المتناقض، نسبیا
 أن هللا  بمعنى التسییر، أي} إنھا لمن الغابرینقدرناإال امرأتھ {:فمثال ظھرت ترجمة قولھ تعالى

فا ال یعاقب أحدا من مخلوقاتھ ". علم أنھا من الغابرین"الغابرین، وذلك بدال من "فرض علیھا أن تكون من 
 .، والعقل یرفض ذلك}وما ربك بظالم للعبید{على فعل ال خیار لھ فیھ، 

 إِالَّ أَْن یََشاَء َوَما تََشاُءونَ {:وكان تحریف غالبیة القراء للترجمة واضحا بالنسبة لترجمة قولھ تعالى
ُ َربُّ اْلَعالَِمینَ  وھذا یعني أن هللا الذي وھب اإلنسان حریة االختیار  "حتى مع إضافة شرح مختصر یقول} هللاَّ

 ." النسبیة قادر على أن یستردھا في أي وقت شاء
[(i.e. God granted the relative freedom of choice and can take it back at any moment] 

وم أن هللا سبحانھ وتعالى إن مّكنھ من استعمال حریة االختیار سیحاسبھ على اختیاره، وإن لم یمكنھ  ن المعل فم
 .منھا فال یحاسبھ

 :الخالصة والتوصیات
للوقوف على بعض مصادر الخطأ في ترجمة معاني القرآن الكریم تم اختیار 

ق والمخلوق وعالقة المخلوق بأخیھ المصطلحات ذات العالقة في موضوع العالقة بین الخال
 :المختلف عنھ في الدین، وانطلقت الدراسة من التساؤلین التالیین

كیف تصور الترجمات اإلنقلیزیة العالقة األساسیة بین اإلنسان وخالقھ، من خالل  .١
 تعاملھا مع مصطلحات القضاء والقدر والمشیئة؟

 األدیان المختلفة من خالل كیف تصور الترجمات اإلنقلیزیة العالقة بین أصحاب .٢
 تعاملھا مع مصطلحات الجھاد والقتال والوالء والبراء؟

وانتھز الباحث الفرصة لیختبر صدق المقولة الشائعة بأن اللغة كائن حي، یتفاعل مع 
فاستخدم منھج  .البیئة التي تُستعمل فیھا لنقل المعلومات أو لتلقیھا، ومنھا ثقافة الناقل والقارئ

                                                
 . وصیني، دور التعلیم الدیني في ظاھرة اإلرھاب٢٤-٢٠؛ وانظر الصعیدي لآلیات األخرى ص ٩-٨: الممتحنةسورة ) ٩٠(
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 الذي یعتمد على فھم القراء للنص المترجم، إضافة إلى المعاجم، وذلك للوصول إلى االستقراء
 .المعنى النھائي للنص المترجم

فالنص المترجم . فتوصل الباحث إلى أن المقولة الشائعة صحیحة إلى درجة ملحوظة
 .عرضة للتحریف بسبب تفاعلھ مع خلفیات المترجم والقارئ

افي للمترجم وللقارئ، إضافة إلى السیاق اللغوي والثقافي كما ثبتت أھمیة السیاق الثق
فالمفردات والتعبیرات لھا معانیھا األصلیة، ولكن السیاق المالصق أو البعید والعام ) ٩١.(للنص

فغیاب السیاق قد یؤدي، مثال، إلى تعمیم الحكم . لھا تأثیراتھا على المعنى الذي یصل إلى القارئ
. صوصا مالصقة أو بعیدة، قصیرة أو طویلة، تحتاج إلى استقراءوالسیاق قد یكون ن. الخاص

 )٩٢.(وقد یكفي أن یكون العقل والفطرة سیاقا للنص العام
 laws of natureووجد الباحث أن التوجھ العام یُمیز القضاء الكوني، أي السنن الكونیة 

" قدر"وجاءت كلمتا ). التعالیم الدینیة(Divine teachingsفیكون عن القضاء الشرعي " كن"وأمر 
: بمعان متعددة حسب السیاق، منھا" قّدر"لتعنیا أن اإلنسان ُمسیّر، وإن ترجم البعض " شاء"و

 .أعلمنا، علمنا، جعلنا، أي األمر الكوني حتمي التنفیذ
وبصفة عامة كانت ترجمات مصطلحات العالقة عبر األدیان تمیل إلى تعمیم أحكام 

 .ال تفرق بین الكافر المعادي للمسلمین والمحاید والمناصرالقتال والبراءة والوالء، 
 :ولھذا یوصي الباحث بما یلي

مراعاة االقتصار على المدلول اللغوي في حالة عدم تعارض النص مع النصوص  .١
 .األخرى والعقل والفطرة

البحث عن سیاق النص الذي یبدو أنھ متعارض مع النصوص األخرى والعقل  .٢
 .تعارضوالفطرة حتى یزول ال

تحدید الھدف من الترجمة؛ فھل ھي للتعریف بمحتویات القرآن الكریم؟ أو لتعلیم  .٣
: المسلم األوامر الربانیة؟ فمثال إذا كان الھدف من الترجمة التعریف، فإنھ یقترح

االقتصار على المعلومات الضروریة، وتجنب المعلومات اإلضافیة التي تحتمل 
  .تفادة من الحواشي في توضیح الشبھة أو إزالتھاواالس. تفسیرات تنفر عن اإلسالم

صیاغة الترجمة بطریقة مختصرة، في لغة الھدف، ولكن بحیث یصعب تغییر  .٤
  .مدلولھا إلى معنى مناقض

شرح المفردات األساسیة التي لھا مقابل مشابھ في اللغة الھدف، مع وجود  .٥
 Godإلى " هللا"ترجمة اختالف جذري، حتى ال یعتقد القارئ أنھما متطابقتان، مثل 

 .باإلنقلیزیة، أو عند ذكر أسماء بعض األنبیاء المشترك بین المسلمین وغیرھم
على وجھ العموم، ینبغي أن یدرك المترجم وأن ینبھ إلى أن الترجمة لیست مؤھلة  .٦

 .الستنباط األحكام الشرعیة منھا أو الستقرائھا
 .ة والسالم على خاتم النبیینوالسالم على جمیع أنبیاء هللا والمرسلین والصال
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 )أ(الملحق 
)أ(ملحق   

Translations of the Concepts: 
qada, qaddar, shaa, Jihad, qitaal, walaa, baraaa 

Dear cleague 
 
Assalaamu ‘laikum (peace be on you) 
Please help the resercher by carefully reading the translations of some veses of the Holy 

Quaaan, in the attached questionaire. You are ,kindly, requested to chick either: yes (agree), ? 
(reluctant), or No (disagree), depending on your opinion concerning the degree to which the 
translations represent the below facts. 

The researcher promises to provide the  helper, with a copy of the study, or at least with 
an abstract in Enlish, as a modest expression of gratitude. 

It is a common rule that the translation should reflect the real meaning/s of the translated 
holy texts. The following basic facts are recognised by Islam, whether they are concerned with 
the reality of this life or the nature of the relationship among human beings living in it:  

First- The reality of this life: 
1. There is a diffeerence between the eminent results of laws of nature (the will 

of God) and the devine teaching commandments (decrees). However, in 
Arabic the word qada قضى can be used for both purposes; only the context 
distinguishes between the two. 

2. Man is granted reasoning faculty, guidance and a relative freedom of choice to 
be accounted for. The Glorious Quraan reads: {Whoever do righteousness it is 
for his (own) soul; and whoever does evil does so against it. And your Lord is 
not ever unjust to His servants.}(41: 46) However, Man cannot escape the 
Divine control and authority at any time. 

3. The word qaddar قّدر has multiple usages; one of them represents the divine desire 
and excution or the law of nature; but the word shaa شاء represents the will of God or the 
creature. 

4. This life is a test during which we cannot force “the students to write the 
correct answers”. For the Glorious Quraan reads: {There is no compulsion in 
religion. The truth stands out clear from error.}(2: 256) 

Second- The relations between Muslimms and non-Mulims: 
1. Jihad جھاد means striving hard against one’s evil desires and the 

outside enemies; and not confinedd to fighting قتال.  
2. Islam distinguishes the peaceful and supporting Non- Muslim from the 

hostile/ oppressive ones. It forbids taking the last group as guardians, 
as an exceptional case. For the original relationship between all 
humans is cooperation and peaceful competition. The Glorious Quraan 
reads: {O Mankind, We have created you from a male and a female, 
and made you into nations and tribes that you may know each other (in 
cooperation with and competition). Verily, the best of you with Allah 
is the most pious.}(49: 13) 

3. The core meaning of walaa والء and its derivations is for someone to 
have authority over another i.e. guardianship. Furthermore, 
guardianship does not, automatically, include support, love, 
intercession, protection, guidance or being a close friend.  
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 ١٧

4. The essence of the word baraa براء , and its derivations lies in the 
word "separate" i. e. to separate something from another, such as an 
accused from accusation, an indebted from his loan, or an invention or 
creation from the original form. Furthermore, baraa does not, 
automaticllay, include hatered or enemity. 

For the detailed discussion of the above facts you can refer to “Fate al-Qadaa wal al-
Qadar” and to “Muslims and Non-Muslims Relation” or for a summary in “Controversial 
Questions about Islam and Comments”. These references are available on the internet, by 
searching Google – Saeed Sieny or    سعید صیني  for the Arabic versions of the books. 

Sincerely, 
 
Saeed Sieny 
sisieny@hotmail.com 

The Reality of this Life 
It speaks about the 
will of God not the 
devine Teaching 
commandments  

 قضى  
qada 

Yes ? No    
He it is who has created you out of clay, and 
then has decreed a term [for you] - a term 
known [only] to him.(Asad) 

ھو الذي خلقكم من طین ثم {
٦(:األنعام} . أجال مسمىقضى

: ٢( 

a-1 
qada 

Your Lord Has decreed that you worship 
non but Him.(Ali) 

أن ال تعبدوا إال  ربك وقضى{
 )٢٣: ١٧(:  اإلسراء}إیاه

a-2 
qada  

Thy Lord has decreed you shall not serve 
any but Him, (Arberry) 

)٢٣ :١٧( a-3 
qada 

For the Sustainer has ordained that you 
shall worship none but Him.(Asad) 

)٢٣: ١٧( a-4 
qada 

For the Sustainer has commanded that you 
shall worship none but Him. (proposed) 

)٢٣: ١٧( a-5 
qada 

We conveyed to him [the decree] of that 
matter: that those [sinners] would be 
eliminated by early morning.(Saheeh 
International) 

 إلیھ ذلك األمر أن دابر وقضینا{
: ١٥(رج الح.}ھؤالء مقطوع

٦٦( 

a-6 
qada 

We made plain the case to him…(Picthall) )٦٦: ١٥( a-7 
So He determined them as seven heavens in 
two days, (Arberry) 

فِي  سبع سماوات فقضاھن{
 )١٢: ٤١(فصلت  }یَْوَمْینِ 

a-8 
qada 

He completed and finished from their 
creation (as) seven heavens in two days. 
(khan & Hilali) 

)١٢: ٤١( a-9 
qada 

So when Moses had accomplished the term 
and departed with his household,…(Arberry) 

 موسى األجل وسار قضىفلما { 
 )٢٩:  ٢٨ ( القصص.}بأھلھ

a-10 
qada 

Now when Moses had fulfilled the term, and 
was travelling with his family, (Ali) 

)٢٩:  ٢٨( a-11 
qada 

Thy Lord has decreed you shall not serve 
any but Him, (Arberry) 

)٢٣ :١٧( a-12 
qada 

And We decreed for the Children of Israel 
in the Book: 'You shall do corruption in the 
earth twice.(Arberry) 

 إلى بني إسـرائیل في قضیناو{
الكتاب لتفسدن في األرض مرتین 

a-13 
qada 
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 ١٨

earth twice.(Arberry) اإلسراء}.ولتعلن علوا كبیرا )
٤ :١٧( 

We made this known [this] to the Children 
of Israel...(Asad) 

)٤ :١٧( a-14 
qada 

 We conveyed to him [the decree] of that 
matter (Saheeh Interrnational) 

 ذلك األمر أن دابر وقضینا إلیھ{
: ١٥ (رج الح.}ھؤالء مقطوع

٦٦( 

a-15 
qada 

And We gave (clear) warning to the 
Children of Israel.(Ali) 

)٤ :١٧( a-16 
qada 

When He wills a thing to be, He but says 
unto it, “Be” –and it is. (Picthall) 

 ِ َّ ِ أَْن یَتَِّخَذ ِمْن َولٍَد َما َكاَن 
 أَْمًرا فَإِنََّما یَقُوُل قََضىُسْبَحانَھُ إَِذا 

٣٥: ١٩(مریم  } .لَھُ ُكْن فَیَُكونُ 
( 

a-17 
qada 

When He decrees a thing, He but says to it 
'Be,' and it is.(Arberry) 

)٣٥: ١٩( a-18 
qada 

When He determines a matter, He only says 
to it: Be, and it is.(Ali)  )٣٥: ١٩( a-19 

qada 
To intend /to determine… (proposed)  a-20 

qada 
 

 
It says Man is 
predestined 

 قدر  
qaddar 

yes ? No    
   We shall deliver all together, excepting his 

wife — we have decreed, she shall surely 
be of those that tarry.'(Arberry) 

 قَالُوا إِنَّا أُْرِسْلنَا إِلَى قَْوٍم {
إِالَّ آََل لُوٍط إِنَّا ) ٥٨(ُمْجِرِمیَن 

وھُْم أَْجَمِعیَن   إال )٥٩(لَُمنَجُّ
 } إنھا لمن الغابرینقدرناامرأتھ 
 )٦٠ -٥٨: ١٥(:الحجر

b-1 
qaddar 

 

   Who We have ascertained will be among 
those who lag behind. (Ali) 

)٦٠ :١٥( b-2 
qaddar 

   We have known that she will be among 
those who lag behind. 
(proposed)  

)٦٠ :١٥( b-3 
qaddar 

   He it is Who had made the sun of a radiant 
light and the moon (a light reflected) and 
has determined for it phases.(Asad) 

ھو الذي جعل الشمس ضیاء {
} ... منازلقدرهوالقمر نورا و

 )٥: ١٠(س یون

b-4 
qaddar 

   It is He, Who appointed the sun a spleder, 
and the moon a light; and measured for her 
stages. (Picthall) 

)٥: ١٠( b-5 
qaddar 

   And bestowed blessings on the earth and 
measured therein all things to give them 
nourishment   in due proportion. (Ali) 

وجعل فیھا رواسي من فوقھا { 
 فیھا أقواتھا في وقدروبارك فیھا 

١٠: ٤١(: فصلت}  ...أربعة أیام
( 

b-6 
qaddar 
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   He who creates every thing and 
determines its nature in accordance with 
[His own] design.(Asad) 

 }فقدره تقدیراوخلق كل شيء {
  :الفرقان

)٢ :  ٢٥( 

b-7 
qaddar 

   It is He who created all things and ordered 
them in due proportions.(Ali) 

)٢ :  ٢٥( 
b-8 

qaddar 
   We do not send it down except according 

to a known [specific] measure.(Saheeeh 
International) 

وإن من شـيء إال عندنا خزائنھ {
 }. معلومبقدروما ننزلھ إال 

 )٢١: ١٥ (الحجر

b-9 
qaddar 

 شاء     
shaa 

   …You allows to go astray whom you will. 
and guide right whom you will. (Asad) 

َواْختَاَر ُموَسى قَْوَمھُ َسْبِعیَن َرُجًال 
ْجفَةُ قَاَل لِِمیقَاتِنَا فَ  ا أََخَذْتھُُم الرَّ لَمَّ

َربِّ لَْو ِشْئَت أَْھلَْكتَھُْم ِمْن قَْبُل 
فَھَاُء ِمنَّا  َوإِیَّاَي أَتُْھلُِكنَا بَِما فََعَل السُّ

تُِضلُّ بَِھا َمْن إِْن ِھَي إِالَّ فِْتنَتَُك 
} أَْنَت َولِیُّنَا تََشاُء َوتَْھِدي َمْن تََشاءُ 

 )١٥٥ -١٥٤: ٧(األعراف 

c-1 
shaa 

   …You cause whom You will to astray, and 
You lead whom You will into the right 
path (Ali) 

)١٥٥ -١٥٤: ٧( 
c-2 

Shaa 
 
 

   …Allah leaves straying those whom He 
pleases, and guides whom He pleases.(Ali 
and proposed) 

ٍل إِالَّ بِلَِساِن َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسو
ُ َمْن قَْوِمِھ لِیُبَیَِّن لَھُْم  فَیُِضلُّ هللاَّ

َوھَُو  یََشاُء َویَْھِدي َمْن یََشاءُ 
 )٤: ١٤(إبراھیم } اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم 

c-3 
shaa 

   …Then Allah misleads whom He wills, 
and guides whom He wills. 

)٤: ١٤( c-4 
shaa 

   …God leads astray whomsoever He will, 
and He guides whomsoever He 
will.(Arberry) 

)٤: ١٤( c-5 
shaa 

   …He lets go astray him that wills [to go 
astray, and guides him that wills [to be 
guided] (Asad and proposed) 

ةً َواِحَدةً  ُ لََجَعلَُكْم أُمَّ َولَْو َشاَء هللاَّ
 یُِضلُّ َمْن یََشاُء َویَْھِدي َمْن ِكنْ َولَ 

ا ُكْنتُْم تَْعَملُونَ  .یََشاء } َولَتُْسأَلُنَّ َعمَّ
 )٩٣: ١٦(النحل  

c-6 
shaa 

   This is nothing else than a reminder to creation 
to whomsoever of you wills to walk straight 
and you will not unless (it be) that God wills 
it.(Asad) 

 لَِمْن .إِْن ھَُو إِالَّ ِذْكٌر لِْلَعالَِمینَ {
َوَما . َشاَء ِمْنُكْم أَْن یَْستَقِیمَ 

ُ َربُّ  تََشاُءوَن إِالَّ أَْن یََشاَء هللاَّ
 )٢٩: ٨١(التكویر   }اْلَعالَِمینَ 

c-7 
shaa 

    …for whosoever of you who would go 
straight; but will you shall not, unless God 
wills,(Arberry) 

) ٢٩: ٨١( c-8 
shaa 

 
   and nothing can occur unless (it be) that 

God wills it.(Picthall) 
)٢٩: ٨١( c-9 
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God wills it.(Picthall) shaa 
 

   and nothing can occur unless (it be) that 
God wills it.[(i.e. God granted the relative 
freedom of choice and can take back at any 
moment]. (proposed) 

)٢٩: ٨١( c-10 
shaa 

 
 
  

The Relation between Muslims and non-Musslims 
Jihad always 
means fighting 

 جھاد  
Jihad 

yes ? NO    
 Those who believed and those who 

suffered exile and fought (and strove 
and struggled) in the path of Allah, they 
have the hope of the mercy of, and Allah 
the oft-forgiving and most merciful (Ali) 

یَن ھَاَجُروا إِنَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوالَّذِ 
ِ َجاَھُدواوَ  أُولَئَِك   فِي َسبِیِل هللاَّ

ُ َغفُوٌر  ِ َوهللاَّ یَْرُجوَن َرْحَمةَ هللاَّ
 : ٢البقرة،  ()٢١٨(َرِحیٌم 
٢١٨( 

d-1 
Jihad 

 O believers, fear God, and seek the 
means to come to Him, and struggle in 
His way; haply you will prosper. 
(Arberry) 

 َ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آََمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
 َجاِھُدواوَ َواْبتَُغوا إِلَْیِھ اْلَوِسیلَةَ 

 )٣٥( لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن فِي َسبِیلِھِ 
 )٣٥: ٥المائدة، (

d-2 
Jihad 

 73. O Prophet (Muhammad )! Strive hard 
against the disbelievers and the hypocrites, 
and be harsh against them, their abode is 
Hell, - and worst indeed is that 
destination.(Khan& Hilali) 

 اْلُكفَّاَر َجاِھدِ یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ 
 َواْلُمنَافِقِیَن َواْغلُْظ َعلَْیِھمْ 

} َوَمأَْواھُْم َجھَنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصیرُ 
 )٧٣: ٩التوبة(

d-3 
Jihad 

 52. So do not obey the disbelievers, but 
strive against them with it, a mighty 
struggle.(Itani) 

 بِِھ َجاِھْدھُموَ فََال تُِطعِ اْلَكافِِریَن 
٥٢ : ٢٥الفرقان(}ِجھَاًدا َكبِیًرا

( 

d-4 
Jihad 

 15. But if they strive with thee to make thee 
ascribe unto Me as partner that of which thou 
hast no knowledge, then obey them not. 
Consort with them in the world kindly, and 
follow the path of him who repenteth unto 
Me. Then unto Me will be your return, and I 
shall tell you what ye used to do –(Picthall) 

َ◌ َعلى أَْن تُْشِرَك اَھَداكجَ َوإِْن 
 َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلٌم فََال بِي

ْنیَا  تُِطْعھَُما َوَصاِحْبھَُما فِي الدُّ
َمْعُروفًا َواتَّبِْع َسبِیَل َمْن أَنَاَب 

إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكْم بَِما 
 :٣١لقمان() ١٥(ُكْنتُْم تَْعَملُوَن 

١٥( 

d-5 
Jihad 

 9. O Prophet (Muhammad )! Strive hard 
against the disbelievers and the hypocrites, and 
be severe against them, their abode will be 
Hell, and worst indeed is that destination. 
(khan&Hilali) 

إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذیَن آََمنُوا ) 
ِ َوَرسُ  َّ ولِِھ ثُمَّ لَْم یَْرتَابُوا بِا

 بِأَْمَوالِِھْم َوأَْنفُِسِھْم فِي َجاَھُدواوَ 
 ِ اِدقُوَن َسبِیِل هللاَّ  أُولَئَِك ھُُم الصَّ

 )١٥ : ٤٩الحجرات (

d-6 
Jihad 
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 ٢١

   
 

It generalizes the 
verdict to all non-
Muslims 

 القتال  
qitaal 

Yes ? No    
Fight those who believe not in 

God and the Last Day and do not forbid 
what God and His Messenger have 
forbidden — such men as practice not the 
religion of truth, being of those who have 
been given the Book — until they pay the 
tribute out of hand and have been 
humbled.(Arberry) 

قاتلوا  الذین ال یؤمنون با وال {
، وال یحرمون ما حرم بالیوم اآلخر

هللا ورسولھ، وال یدینون دین الحق 
من الذین أوتوا الكتاب حتى یعطوا 

الجزیة عن ید وھم 
 )٢٩:  ٩( التوبة.}صاغرون

e-1 
qitaal 

Fight those adjacent to you of 
the disbelievers and let them find in you 
harshness.(Khan & Hilali) 

قاتلوا الذین یا أیھا الذین آمنوا {
 ولیجدوا فیكم یلونكم من الكفار

غلظة واعلموا أن هللا مع 
 )١٢٣: ٩  (التوبة}المتقین

e-2 
qitaal 

Slay and fight the oppressors 
and the traitors among polytheists 
(proposed) 

 e-3 
qitaal 

 
It generalizes and 
mixes guardiabship 
with help/support… 

 الوالء  
walaa 

Yes ? No    
   Take not the Jews and Christians as 

helpers (and protectors) They are 
helpers (and protectors) one to another. 
And he amongst you who turns to 
them for (friendship) is of them.(Ali) 

یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آََمنُوا َال تَتَِّخُذوا اْلیَھُوَد 
بَْعٍض  أَْولِیَاُء بَْعُضھُمْولِیَاَء أَوالنََّصاَرى 

َ َال یَْھِدي  َوَمْن یَتََولَّھُْم ِمْنُكْم فَإِنَّھُ ِمْنھُْم إِنَّ هللاَّ
 )٥١: ٥(المائدة  } اْلقَْوَم الظَّالِِمینَ 

f-1 
walaa 

   Do not take Jews and Christians as 
allies. They are [in fact] allies of 
one another. (Asad) 

)٥١: ٥( f-2 
walaa 

   Do not take .. as auliya (friends, 
protectors, helpers…) (Khan 
Hilali) 

)٥١: ٥( f-3 
walaa 

   Do not take the hostile Jews and 
Christians as guardians. 
(proposed) 

)٥١: ٥( f-4 
walaa 

   O believers, take not your fathers and 
brothers to be your friends, if they 
prefer unbelief to belief; whosoever of 
you takes them for friends, those — 
they are the evildoers (Arberry) 

یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آََمنُوا َال تَتَِّخُذوا آَبَاَءُكْم 
اْستََحبُّوا اْلُكْفَر َعلَى { إِِن أَْولِیَاءَ َوإِْخَوانَُكْم 

یَماِن  ِمْنُكْم فَأُولَئَِك ھُُم  َوَمْن یَتََولَّھُمْ اْإلِ
 )٢٣: ٩( التوبة } .الظَّالُِمونَ 

f-5 
walaa 

   O God, You are our guardian 
(and protector).(Pic) 

 فَاْغفِْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَْنَت َخْیُر َولِیُّنَاأَْنَت 
 ) ١٥٥:٧( األعرافَ } اْلَغافِِرین

f-6 
walaa 

   Those who have believed and left 
their homes … they are helpers 

إِنَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوھَاَجُروا َوَجاھَُدوا بِأَْمَوالِِھْم 
 ِ  َوالَِّذیَن آََوْوا َونََصُروا َوأَْنفُِسِھْم فِي َسبِیِل هللاَّ

f-7 
walaa 
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 ٢٢

(and protectors) of one another. 
And those who believed and did 
not leave their homes you have no 
duty [at all] to protect them  
…but if they seek help from you in 
the matter of religion then it is 
your duty to help.(Asad) 

 ِ  َوالَِّذیَن آََوْوا َونََصُروا َوأَْنفُِسِھْم فِي َسبِیِل هللاَّ
 بَْعٍض َوالَِّذیَن آََمنُوا أَْولِیَاءُ أُولَئَِك بَْعُضھُْم 
ِمْن َشْيٍء  َما لَُكْم ِمْن َوَالیَتِِھمْ َولَْم یُھَاِجُروا 

یِن  َحتَّى یُھَاِجُروا َوإِِن اْستَْنَصُروُكْم فِي الدِّ
 بَْینَُكْم َوبَْینَھُْم فََعلَْیُكُم النَّْصُر إِالَّ َعلَى قَْومٍ 

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصیٌر  َوالَِّذیَن ) ٧٢(ِمیثَاٌق َوهللاَّ
 بَْعٍض إِالَّ تَْفَعلُوهُ تَُكْن أَْولِیَاءُ َكفَُروا بَْعُضھُْم 

: ٨( األنفال}فِْتنَةٌ فِي اْألَْرِض َوفََساٌد َكبِیرٌ 
٧٣ -٧٢( 

 

   Those who have believed and 
emigrated … they are allies of one 
another. But those who believed and 
did not emigrate for you there is no  
guardianship [at all] of them…but if 
they seek help from you in the matter 
of religion then you must help.(Saheeh 
International) 

)٧٣ -٧٢: ٨( 
f-8 

walaa  

   Those who believed and adopted 
exile and fought for the 
faith…these are (all) friends and 
protectors one of another. As to 
those who believed but came not in 
exile you owe no duty of 
protection [at all] to them until 
they come in to exile. But if seek 
your aid in religion, it is your duty 
to help them.(Ali) 

)٧٣ -٧٢: ٨( f-9 
walaa 

   . And those who believe, but have not 
emigrated - you have no duty of 
friendship towards them [at all]  till 
they emigrate; yet if they ask you for 
help, for religion's sake, it is your duty 
to help them, except against a people 
between whom and you there is a 
compact; and God. As for the 
unbelievers, they are friends one of 
another. (Arberry) 
 

)٧٣ -٧٢: ٨( f-10 
walaa 

   Those who have believed and 
emigrated … they are guardians of 
one another. But those who believed 
and did not emigrate for you there is 
no  guardianship at all of them…but 
if they seek help/support from you in 
the matter of religion then you must 
help/support.(proposed) 

)٧٣ -٧٢: ٨( f-11 
walaa 

 
 



 ٢٣ من ٢٣صفحة           مصادر أخطاء ترجمة القرآن                   

 ٢٣

It generalizes, but  
Separates between 
the person and what 
he does 

 البراء  
baraa 

 
yes ? No   

 
   Freedom from obligation (is 

proclaimed) from God and His 
messenger toward those of the 
polytheists with whom you made 
treaty… And a proclamation from God 
and His messenger to all people of the 
day of The great Pilgrimage that God is 
free from obligation to the polytheists, 
and (so is) His messenger.(khH) 

ِ َوَرُسولِِھ إِلَى الَِّذیَن َعاھَْدتُْم ِمَن بََراَءةٌ  ِمَن هللاَّ
فَِسیُحوا فِي اْألَْرِض أَْربََعةَ أَْشھٍُر . اْلُمْشِرِكینَ 

 ِ َ َواْعلَُموا أَنَُّكْم َغْیُر ُمْعِجِزي هللاَّ َوأَنَّ هللاَّ
ِ َوَرُسولِِھ إِلَى .ُمْخِزي اْلَكافِِرینَ   َوأََذاٌن ِمَن هللاَّ

َ بَِريءٌ النَّاِس یَْوَم اْلَحجِّ اْألَْكبَِر أَنَّ   ِمَن هللاَّ
اْلُمْشِرِكیَن َوَرُسولُھُ فَإِْن تُْبتُْم فَھَُو َخْیٌر لَُكْم 

 )٣-١: ٩  (سورة التوبة

g-1 
baraa 

   A declaration of disassociation 
from Allah and His messenger 
.(SI) 

)٣-١: ٩( g-2 
baraa 

   To me my work and to you your 
work. You are innocent of what I 
do, and I am innocent of what you 
do.(Pic) 

َوإِْن َكذَّبُوَك فَقُْل لِي َعَملِي َولَُكْم َعَملُُكْم أَْنتُْم 
ا أَْعَمُل َوأَنَا ونَ بَِریئُ  ا تَْعَملُونبَِريءٌ  ِممَّ }  ِممَّ

  )٤١: ١٠ (یونس

g-3 
baraa 

 

   We are guiltless of you and all that 
you worship.(Pic) 

قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِي إِْبَراِھیَم َوالَِّذیَن 
ا بَُرآَءُ َمَعھُ إِْذ قَالُوا لِقَْوِمِھْم إِنَّا   ِمْنُكْم َوِممَّ

 )٤: ٦٠(}...تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ 

g-4 
baraa 

   we are clear of you and whatever 
you worship besides Allah.(Ali) 

)٤: ٦٠( g-5 
baraa 

 
   'I have my work, and you have 

your work; you are quit of what I 
do, and I am quit of what you 
do.'(Arberry) 

َوإِْن َكذَّبُوَك فَقُْل لِي َعَملِي َولَُكْم َعَملُُكْم أَْنتُْم 
ا أَْعَمُل َوأَنَا بَِریئُونَ  ا تَْعَملُوَن بَِريءٌ  ِممَّ  ِممَّ
 )٤١: ١٠(یونس 

g-6 
baraa 

   Verily, far be it from me to 
worship what you worship.(Asad) 

ا بََراءٌ  ِألَبِیِھ َوقَْوِمِھ إِنَّنِي َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھیمُ   ِممَّ
إِالَّ الَِّذي فَطََرنِي فَإِنَّھُ ) ٢٦(تَْعبُُدوَن 
 )٢٧: ٤٣( الزخرف  }َسیَْھِدینِ 

g-7 
baraa 

 

 قائمة المراجع العربیة
١٤١٤دار المسلم : الریاض(أبو حنیفة، النعمان بن ثابت، الفقھ األكبر، شرح محمد بن عبد الرحمن الخمیس 

.( 
مجلة كلیة أصول الدین، جامعة ). ٢-١(أبو فراخ، أحمد محمد، تراجم القرآن الكریم األجنبیة في المیزان 

  .١٣١-٥٩: ٥عدد ) ١٩٨٤: الریاض(اإلمام محمد بن سعود 
 ).١٤١٦مؤسسة الرسالة : بیروت(أحمد، اإلمام أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد، تحقیق شعیب األرناؤوط وآخرون 

 ).١٤١٧دار الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي : الریاض(ماعیل، سعید، كشف الغیوم عن القضاء والقدر إس
أالرو، عبد الرزاق بن عبد المجید، تاریخ تطور ترجمة معاني القرآن الكریم إلى لغة الیوربا، مقدم إلى ندوة 

د في المدینة المنورة بین مقدم تقویم الماضي وتخطیط المستقبل المنعق: ترجمة معاني القرآن الكریم



 ٢٤ من ٢٤صفحة           مصادر أخطاء ترجمة القرآن                   

 ٢٤

تقویم الماضي وتخطیط المستقبل المنعقد في المدینة المنورة : إلى ندوة ترجمة معاني القرآن الكریم
 -ھـ١٢/٢/١٤٢٣--١٠بین 

أوكفات، أحمد عبد الرحمن، تجربتي في ترجمة معاني القرآن الكریم إلى اللغة المجریة، مقدم إلى ندوة 
--١٠تقویم الماضي وتخطیط المستقبل المنعقد في المدینة المنورة بین : الكریمترجمة معاني القرآن 

 ھـ١٢/٢/١٤٢٣
صالح طابن القیم، الجوزیة   صبحي ال  ).١٩٨٣دار العلم للمالیین : بیروت (٣أحكام أھل الذمة، تحقیق وتعلیق 

لرحمن محمد الحنبلي، قاسم العاصمي ابن تیمیة، أحمد، مجموع فتاوى شیخ اإلسالم أحمد ابن تیمیة، جمع وترتیب عبد ا
 ).١٣٩٨الجامع نفسھ : الریاض(النجدي 

دار : الكویت(ابن تیمیة، تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم، مقدمة في أصول التفسیر، تحقیق عدنان زرزور 
  ).١٣٩١القرآن الكریم 

١٣٥٢المكتبة التجاریة الكبرى : ةالقاھر(ابن قیم الجوزیة، التبیان في أقسام القرآن، تحقیق محمد حامد الفقي 
.(  

١٤٢٢بار، محمد علي، تحریف التوراة والعھد القدیم وسیاسة إسرائیل، مجلة الحج حمادى األولى واآلخرة 
 ٢٠٠١ .٢٩-١٨: ھـ
 ابن كثیر، 

: ةالقاھر(، تحقیق وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي سنن ابن ماجةابن ماجة، أبو عبد هللا محمد بن زید القزویني، 
 ).---دار إحیاء الكتب العربیة

 ).١٤١٢دار صادر : بیروت(، لسان العرب )األفریقي المصري(ابن منظور، أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم 
 ).١٤١١دار الفكر : القاھرة (صحیح البخاريالبخاري، محمد ابن إسماعیل بن إبراھیم، 

د على الجھمیة وأصحاب التعطیل، تحقیق وتعلیق أبو البخاري، محمد بن إسماعیل، خلق أفعال العباد والر
: القاھرة(محمد سالم بن أحمد عبد الھادي السلفي، و أبو ھاجر محمد السعید بن بسیوني األبیاني 

 ).١٤٠٨مكتبة التراث اإلسالمي  
لكالم عن البنیان، أحمد بن عبد هللا، ترجمات معاني القرآن الكریم إلى اللغة اإلنقلیزیة، ومراعاة خروج ا

دراسة تطبیقیة على بعض آیات من الذكر الحكیم، مقدم إلى ندوة ترجمة معاني : مقتضى الظاھر
١٢/٢/١٤٢٣-- ١٠تقویم الماضي وتخطیط المستقبل المنعقد في المدینة المنورة بین : القرآن الكریم

 ھـ
  )ھـ١٤١٠سة الرسالة مؤس: بیروت(التركي، عبد هللا عبد المحسن، تحقیق لشرح مختصر الروضة، تحقیق 

 ).١٩٨٢كراتشي، سعید كمیني  (جامع اإلمام الترمذيالترمذي، محمد بن عیسى، 
الحمیدان، إبراھیم بن صالح، مواصفات الترجمة المعدة لالستعمال في مجال الدعوة، مقدم إلى ندوة ترجمة 

 ١٠لمنورة بین تقویم الماضي وتخطیط المستقبل المنعقد في المدینة ا: معاني القرآن الكریم
الحمیدان، عبد هللا بن حمد و عبد الجواد بن توفیق محمود، بعض المحاذیر اللغویة الواجب مراعاتھا عند 

تقویم : ترجمة معاني القرآن الكریم إلى اإلنجلیزیة، مقدم إلى ندوة ترجمة معاني القرآن الكریم
 ١٠الماضي وتخطیط المستقبل المنعقد في المدینة المنورة بین 

الحمیدان، عبد هللا بن حمد، الترجمة اآللیة، ندوة تعمیم التعریب وتطویر الترجمة في المملكة العربیة 
 ٢السعودیة 
 ).ھـ١٤٠١دار الفكر : القاھرة (٣ طدراسة مقارنة: الحرب في الفقھ اإلسالميآثار الزحیلي، وھبة، 

 )ھـ١١٤٠٦دار الفكر : دمشق(الزحیلي، وھبة، أصول القھ اإلسالمي 
المجلة العربیة : الریاض(، سعید إسماعیل صالح صیني، ترجمة النصوص اإلسالمیة المقدسة )صیني(صالح 

 )ھـ١٤٣٤
المجلة العربیة : الریاض(، ترجمة النصوص اإلسالمیة المقدسة )صیني(صالح، سعید إسماعیل صالح 

١٤٣٦.( 
 ).١٩٨٥دار الكتاب المصري : وتبیر( الصالح، صبحي، ترجمة معاني القرآن الكریم باللغة الفرنسیة 

 ).1962المكتبة األھلیة،      : بیروت (2الصالح، صبحي، دراسات في فقھ اللغة ط
 ).ھـ١٤١٧مكتبة اآلداب : القاھرة (بغیة اإلیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البالغةالصعیدي، عبد المتعال، 



 ٢٥ من ٢٥صفحة           مصادر أخطاء ترجمة القرآن                   

 ٢٥

مركز البخاري اإلسالمي ص : كمة، بریطانیاصیني، سعید إسماعیل، اإلنسان والقضاء والقدر، في مجلة الح
٤٥٦ -٤٢٣: ٣٣.  ، 

مركز البخاري اإلسالمي ص : صیني، سعید إسماعیل، اإلنسان والقضاء والقدر، في مجلة الحكمة، بریطانیا
٣٣: 

مركز البخاري اإلسالمي : صیني، سعید إسماعیل، اإلنسان والقضاء والقدر، في مجلة الحكمة، بریطانیا
 ،  .٤٥٦ -٤٢٣: ٣٣ھـ ص ١٤٢٧

دار الھدیان للنشر والتوزیع : الریاض (٥صیني، سعید إسماعیل، تساؤالت جدلیة حول اإلسالم وتعلیقات ط 
١٤٣٣.(  

 )ھـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة : بیروت(صیني، سعید إسماعیل، حقیقة العالقة بین المسلمین وغیر المسلمین 
بحث مقدم في مؤتمر رابطة العالم بعنوان " اإلرھاب"ة صیني، سعید إسماعیل، دور التعلیم الدیني في ظاھر

 . للھجرة١٤٣٦ عام ٥ -٣، المنعقد في مكة المكرمة بین "مكافحة اإلرھاب"
 .١٤٣٦دار العلوم والحكم : المدینة المنورة(صیني، سعید إسماعیل، عالقة المسلمین بغیر المسلمین 
  ).١٤٠٤دار الثقافة : لدار البیضاءا(عبد الحمید، محسن، دراسات في أصول تفسیر القرآن 

عبد الرحمن، وجیھ بن حمد، ترجمات إنجلیزیة لمعاني القرآن الكریم في میزان اإلسالم، مقدم إلى ندوة 
--تقویم الماضي وتخطیط المستقبل المنعقد في المدینة المنورة بین : ترجمة معاني القرآن الكریم

 ١٠ھـ ١٢/٢/١٤٢٣
المخففة، مقدم إلى ندوة ) إن(ارد في بعض ترجمات معاني القآن الكریم في ترجمة عبد الرحیم، ف، الخطأ الو

--١٠تقویم الماضي وتخطیط المستقبل المنعقد في المدینة المنورة بین : ترجمة معاني القرآن الكریم
 -ھـ١٢/٢/١٤٢٣

  ١٩٩٢ ھـ١٤١٣ اآلخر عبد هللا، عدنان سلیم، مشكالت الداللة في ترجمة القرآن الكریم، مجلة القافلة ربیع
، مقدم )عزب، محمود بن عبد السالم، إشكالیات ترجمة معاني القرآن الكریم ماذا براعي في لغة الترجمة؟

تقویم الماضي وتخطیط المستقبل المنعقد في المدینة المنورة : إلى ندوة ترجمة معاني القرآن الكریم
 ھـ١٢/٢/١٤٢٣--١٠بین 

معھد الترجمة والتعریب، جامعة اإلمام : الریاض(ید علیوة، فقھ الترجمة العمري، ولید بلیھش و عبد الحم
 )ھـ١٤٣٣محمد بن سعود اإلسالمیة 
) مرشد تدریبي ومرجع تأطیري(أسس في ترجمة المحتوى اإلسالمي : العمري، ولید بلیھش، أداء الرسالة

 ).ھـ١٤٣٢المؤلف : المدینة المنورة(
دراسة تحلیلیة لأللفاظ القرآنیة ذات : ي في القرآن الكریم وترجماتھالعمري، ولید بلیھش، المشترك اللفظ

جامعة طیبة كلیة اآلداب : الوجوه، وتعامل مترجمي معاني القرآن الكریم معھا، المدینة المنورة
 ھـ١٤٣٣ عام ٢والعلوم اإلنسانیة السنة الثانیة، عدد 

، مراجعة محمد فھمي أبو عبیة مروان سوار المحلي، جالل الدین وجالل الدین السیوطي، تفسیر الجاللین
 ).١٤٠٧دار الكتاب العربي : بیروت(وعبد المنعم العاني 

مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي دار 
 ).١٣٧٤إحیاء الكتب العربیة 

في زقزوق، حقائق اإلسالم ف مواجھة شبھات  ٥٤ -٤١المطعني، عبد العظیم، تعدد القراءات ص 
 .المشككین

منوفي، علي بن إبراھیم، دراسة مقارنة بین ثالث ترجمات معاني القرآن الكریم إلى اللغة األسبانیة 
، مقدم إلى ندوة ترجمة معاني القرآن )كورنتس، بیرنیتن مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف(

 ھـ١٢/٢/١٤٢٣--١٠ المستقبل المنعقد في المدینة المنورة بین تقویم الماضي وتخطیط: الكریم
  ).١٩٧٨ مطبوعات الشعب --(مھنا، أحمد إبراھیم، دراسة حول ترجمة القرآن الكریم 

  ).-- شركة المطابع النموذجیة--(نجم، المھندس رائف، اإلعجاز العلمي في القرآن برھان النبوة 
  ).١٩٧٢ دار الفتح --(ي القرآن الكریم وتطور فھمھ عند الغرب الندوي، عبد هللا عباس، ترجمات معان

: الجزائر(ملتقى القرآن الكریم، : الندوي، عبد هللا عباس، ترجمة معاني القرن وتعتیم الترجمات، من األصالة
 ملتقى .١٧٨-١٥٩: ١٩٨٣وزارة الشؤون الدینیة، الجزائر 



 ٢٦ من ٢٦صفحة           مصادر أخطاء ترجمة القرآن                   

 ٢٦

منھل الواردین شرح ریاض " شرح صبحي الصالح بعنوان النووي، محي الدین یحي ابن شرف، ریاض الصالحین،
 ).١٩٧٧دار العلم للمالیین  : بیروت(٥ط" الصالحین

 ).١٩٦٩مطبعة بریل : لیدن(منسنج، المعجم المفھرس أللفاظ الحدیث النبوي . ب. ، و ي.ي. ونسك، أ
 )أمانة كوربورشن: أمریكا(یوسف على، عبد هللا، ترجمة معاني القرآن الكریم 
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