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 مقدمة
  

ُعين به املسلمون عناية مل يسبق أن حدثت  –كتاب اهلل اخلالد   –القرآن  
ا يف ألي كتاب يف تاريخ البشرية. وكان هذا حتقيقًا لوعد اهلل تعاىل حبفظه، كم

ۡن   إِنَّاقوله جـل شأنه :  ۡۡلحا َنح ِۡكرح ٱ نحزَّ ونح  ۥلح   ِإَونَّا لذ َٰفِظ   (9)احلجر:  ٩ لححح
ومل يكن احلفظ مقصورًا على ختليد ألفاظه مكتوبة يف املصاحف، ليُتعّبد هبا يف 
املساجد، وإمنا كان احلفظ هلذا الكتاب الكرمي الذي شاع يف جوانب العامل أمجع، 

نيا بأكرب دعوة عرفتها البشرية، تلك الرسالة اليت أفاد منها العلم وشغل الد
 والتشريع واألخالق والسياسة واالقتصاد. 

وقــد جــذبت عظمــة هــذا الكتــاب الربّــاا انتبــام لــ  العــرب مــن مســلم   
ول  مسلم ، ومّهت معظم األمم برتمجة معانيه، لالستفادة من كنوزم، ولالقتباس 

إىل مئـــام مــن اللغـام، يف كــل أاــا  العـامل : تُــرجم إىل الالتينيــة مـن نــورم. فـرُتجم 
واليونانية وإىل اللغام اآلسيوية واإلفريقية. وإىل اللغام األوروبية وخباصة اإلجنليزية 

 والفرنسية واإلسبانية والربتغالية. 
وان هنا بصـدد الكـالع علـى تـاريخ تتـور ترمجـة معـاا القـرآن الكـرمي إىل  
ربتغالية. ويبدو أن الرتمجة إىل هذم اللغة متت متـأخرة نسـبّياً كمـا تـدي عليـه اللغة ال

 تواريخ الرتمجام اليت توّصلنا إليها. 
 سنحاوي يف حبثنا هذا أن نعاجل املسائل اآلتية: 

هـل مــن املمكــن ترمجـة القــرآنا وإذا كانــت الرتمجــة مكنـة، فهــل تســمى هــذم  - 1
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املمكن ترمجة القرآن، فكيف السبيل لتعريـف  الرتمجة قرآناً ا وإذا مل يكن من
 بالقرآن ا -مسلم  أو ل  مسلم   –ل  العرب 

ترمجة معاا القـرآن إىل اللغـة الربتغاليـة، أيـن بـدأما ومـت  ُبعـتا وكـم عـدد  -2
الرتمجـام إىل اآلنا ومــن املرتمجـونا ومــا مقــدار ثقـافتهم اللغويــة واإلســالميةا 

ومـا مقــدار أمـانتهم يف ترمجــة الـنّحا وســنحاوي  ومـا املخخـذ علــى كـل ترمجــةا
إعتــا  أمثلــة لــبعل الّســلبيام، ه التنبيــه علــى مـــا الحظنــا مــن بعــل الــد س 

 املتعّمد.
الرتمجــة األخــ ة الــيت تعاقــدم عليهــا رابتــة العــامل اإلســالمي معــي، والــيت مل  - 3

 تتبع إىل اآلن.
 واجب اهليئام اإلسالمية إزا  نتائج البحث. -4

النسبة للمسألة األوىل، وهي: هل من املمكن ترمجة القـرآن ا نقـوي: إنـه ب 
قد عاجل هذم املسألة العلما  األقدمون، وخباصة "ابن قتيبـة" الـذي صـرّ  يف كتابـه 
"املعارف" بعدع إمكان ترمجة القرآن، فقد قاي: "إن كل كالع بليغ ال ميكن ترمجته 

وهو  -هذم القاعدة على القرآن الكرمي ". وبتتبيـق  …بباللته من لغة إىل أخرى 
فـنن ترمجتـه مسـتحيلة، علـى  -يف درجة من الباللة ال يصل إليها كالع إنسان قط

أن يكون قرآناً، فيه كل خواصه الباللية. وقـد قـاي "الشـا ": "إذا ثبـت هـذا فـال 
 ميكن أن يرتجم القرآن".

ــل فحــوى القــرآن إىل أهــل األلســ  نة األخــرىا وهنــا يــرد ســياي: كيــف نوصا
اإلجابة عن هذا السـياي: هـي أن السبيــل إىل ذلـك لـية ترمجـة القـرآن ذاتـه، وإمنـا 
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يُفّسر القـرآن تفسـ اً مـوجزاً رتصـراً، مو ـحاً معـاا اآليـام، وأن يتـوىل كتابـة هـذا 
. وُيشــار عنـد النشـر إىل أ ــا (1)التفسـ  مجاعـة علميــة معروفـة بأ ـا مــن أهـل الـذاكر

 لقرآن، على ما ذكرم وفهمه أولئك املفسرون، واهلل حافظ لكتابه .ترمجة ملعاا ا

 ترجمة معاني القرآن إلى اللغة البرتغالية:  
أّما بالنسبة لرتمجة معاا القرآن إىل اللغة الربتغالية، فقد ظهـرم يف أمكنـة  

 رتلفة ومنا ق متعددة. 
فـــيهم أكثـــر مـــن مليونـــاً،  171ظهـــرم يف الربازيــــل الـــذي يبلـــغ عـــدد ســـكانه  -أ 

  مليون مسلم.
يف الربتغاي ومستعمراهتا القدميـة يف إفريقيـا وآسـيا الـيت تـتكّلم اللغـة الربتغاليـة  -ب 

 Macauوماكــــــــــــاو   Guiné Bissauمنهـــــــــــا: لينيــــــــــــا بيّســــــــــــــاو
 –وقـد اسـتتعنا   Timor Lesteوتيمـور الشـرقية   Moçambiqueموزامبيـق و

ى مثـاا ترمجـام ملعـاا القـرآن الكـرمي أن نعثر يف هذم األقتار عل –حبمد اهلل 
إىل اللغــة الربتغاليـــة، يلـــاف إليهــا الرتمجـــة الـــيت قمنـــا هبــا بتكليـــف مـــن رابتـــة 
العــامل اإلســالمي، فيكــون اسمــوع تســع ترمجــام )وســنتكلم علــى كــل ترمجــة 

 على حدة فيما بعد(. 
  

                                                           

 (  ه يرتجم هذا التفس .1)
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، سـّتة مـن أما املرتمجون فهم فئة مـن البـاحث ، مـنهم املولصـون ومـنهم دون ذلـك
بينهم مسيحيون، واثنـان مسـلمان وواحـد درزي، واملسـيحيون فـيهم أربعـة مـن لـ  
العــرب واثنــان مــن أبنــا  العــرب. واملســيحيون لــ  العــرب األربعــة، ثالثــة مــنهم مــن 
الربتغاي ومستعمراته، وواحد من الربازيل، وهم كلهم يعرتفون بأ م أخذوا ترمجاهتم 

سبانية. وثالثة منهم ُيصّرحون بأ م ال يعرفـون اللغـة من ترمجام أخرى: فرنسية وإ
 العربية. أما الرابع فيزعم أنه يعرفها، وإن كانت ترمجته ال تييد ذلك.

وأمـــا املســـيحيان اآلخـــران فهمـــا مـــن أبنـــا  العـــرب يف الربازيـــل، ويتكلمـــان  
كمـا   اللغة العربية. أحدمها أديب لبناا، ترجم كتـاب "كليلـة ودمنـة" البـن املقّفـع،

تــرجم كتــب األديــب اللبنـــاا "جــربان خليــل جــربان". وكـــان يشــغل مــدير مكتـــب 
اجلامعـــة العربيـــة يف الربازيـــل يف الســـبعينيام. أمـــا الثـــاا فهـــو لبنـــاا كـــذلك، مهنتـــه 

 األصلية الصيدلة. وقد قاع برتمجة "مقدمة ابن خلدون" إىل اللغة الربتغالية. 
 -هل كان هـيال  املرتمجـون الّسـتة والسياي الذي يرد على األذهان اآلن:  

ملّمــ  بعلــوع الشــريعة اإلســالمية وكتــب التفســ  واألحاديــث ا يبــدو  –أو بعلــهم
أنــه مـــن الصـــعب اإلجابـــة عـــن هـــذا الســـياي باإل ـــاب. وســـنرى تأكيـــد ذلـــك مـــن 

 خالي الرتمجام اليت سنعر ها.
ن شــعراً. أمــا الــدرزي فقــد اــا يف ترمجتــه منحــًى فريــداً، إذ إنــه تــرجم القــرآ 

وأوي املســلم  عنــدما أّل الرتمجــة، كــان شــاباً يف مقتبــل العمــر، يــدرس الريا ــيام 
فأشــغل منصــب أســتاذ الدراســام العربيــة  –وهــو أنــا  –والعلــوع التبيعيــة. والثــاا  

واإلسالمية جبامعة "سان باولو". وقد كلفتين رابتة العـامل اإلسـالمي برتمجـة معـاا 
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 ة الربتغالية. )هذم الرتمجة مل ُتتبع بعد(.القرآن الكرمي إىل اللغ
متـت  -كّلها أو ُجل هـا-والعيب الذي تشرتك فيه هذم الرتمجام، هو أ ا 

 حتت مسيولية فرد واحد، دون أن يكون هناك هيئة علمية تقوع مبراجعة الرتمجة.
وســنعتي يف الصــفحام التاليــة فكــرة عامــة عــن كــل ترمجــة: ا هــا، واســم  

يخ الرتمجـة، وأيـن  ُبعـت ا يعقـب ذلـك تعليـق رتصـر يو ـ  املخخـذ املرتجم، وتار 
مــن الناحيــة اللغويــة والتفســ ية، ومقــدار الّدقــة يف فهــم اآليــام، واألمانــة يف نقــل 

 النّح، ه ما يكون يف الرتمجة من دّس مقصود. 
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 الترجمة األولى
 : ترمجة القرآن باللسان الربتغايل .االسم 
دين املسيحي، مل يذكر ا ه. وهـذم الرتمجـة يف مكتبـة بلديـة : أحد رجاي الاملرتجم

 "سان باولو" وقد ذكر املرتجم أنه أخذها من ترمجة فرنسية.
: يرجــع تــاريخ هــذم الرتمجــة إىل أواخــر القــرن التاســع عشــر. وبــذلك تكــون   التــاريخ 

 أقدع ترمجة يف اللغة الربتغالية. –كما يبدو   –
باألختــا  اللغويــة، ومبــا يــوحي بعــدع فهــم الــنح، واسازفــة  هــذم الرتمجــة مليئــة:  التعليــق

بو ـــع كلمــام ال صــلة هلــا متلقــاً مبــا هــو يف اآليــام. ويتــوي املقــاع لــو تتبعنــا  
 كل هذم املخخذ، ولذلك فسنعتي بقدر حمدود بعل األمثلة: 

 سورة العصر يرتمجها : سورة بعد الظهر . -
  .سورة الروع  يرتمجها : سورة اليوناني  -
 سورة البلد  يرتمجها : سورة هذم األرض . -
 سورة القارعة  يرتمجها : سورة الصوم . -

 ه نرى عدع الفهم نفسه يف ترمجة كث  من اآليام : 
ةِ ق ۡلنحا ِإَوذۡ ( :34آية البقرة رقم ) - َٰٓئِكح لح وا  ٱ لِۡلمح د   ٓأِلدحمح  ۡسج 

 يرتمجها : " وإذ قلنا للمالئكة اعبدوا آدع " . 
ۡت    إِنذِ :(33آيــة آي عمــران رقــم ) - حذذ ح  نحذذرح ذذا ل  بحۡطذذِ   ِف  مح

 يرتمجها: " إا نذرم لك ما يف صدري " .
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ه   لح وقوله تعاىل: - ر  خ 
ۡ
لح  ِسنحة   ۥتحأ  : يف آية الكرسي يرتمجها نحۡوم    وح

 " ال حيّل به كسل وال نوع " .
ذذ   مــن ســورة البقــرة: 272اآليــة رقــم  - ۡمحح ا  ٱ ّللَّ  ٱ يح ِبحذذوَٰ ي ذذۡرِ   لرذ  وح
َِٰ   ٱ ذذذذذدح ح  حـــــق اهلل الربـــــا ويلـــــاعف بالربـــــا أجـــــريرتمجهـــــا: "مي لصَّ

 الصدقام". 
ذا( : 37وآيـة آي عمـران رقـم )  - بَّلحهح تحقح ذذن   فح نح ب ذو ح سح

ذا ِِقح بُّهح تح
ٗنا نح ا نحبحاتًا سح ۢنبحتحهح

ح
أ يرتمجهـا: "الـرّب تقبـل بأحسـن مـا ميكـن امـرأة  وح

 تلد رلوقة مجيلة" .  عمران، لقد جعلها
إ ( : 12وآيـة النسـا  رقــم )  - نح  ِِن وح وِ  َكح

ح
َٰلحذذًة أ َح َ  كح ذذ   و ذذوتح تحج 

ة  ٱ
ح
أ لح   ۡمرح ۡخ    ۥ  وح

 
ۡو أ
ح
ٌخ أ
ح
يرتمجها : "وإن كـان رجـل يـرن مـن قريـب  أ

 أو قريبة بعيدة وله أخ أو أخت" . 
عۡ ٱوح ( : 42وآية النسا  رقم )  - ۡيح  ۡسمح ع   غح ۡنمح ا ع مجها : "يرت  م 

 ما مل تسمعه أبداً إىل اآلن " . 
مۡ ٱفح ( 4ه يأيت يف آية النور رقم )  - وه  َٰنِيح  ۡجِِل  ةٗ  ثحمح ِۡلح  جح

 فيرتمجها ختأ : " فاجلدوهم أربعاً وعشرين جلدة " . 
عالوة على ذلك فـاملرتجم ال حيـرتع أرقـاع اآليـام كمـا جـا م يف 

إىل قسـم  ويعتـي كـل قسـم رقمـاً.  املصحف، وإمنـا يقّسـم اآليـة التويلـة 
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كما أنـه يلـم بعـل اآليـام القصـ ة إىل بعلـها اآلخـر، ويعتـي اآليتـ  
 أو الثالن رقماً واحداً .  
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 الترجمة الثانية
 

 : عقود معاا القرآن الكرمي .االســم 
   الدكتور جنيب معلاد،  بيب من التائفة الّدرزية .  املرتجــم:
ت يف مدينة " بيلو أوريزونيت " يف واليـة " ميناس ج اية ع و بع1921التاريــخ: 

 " من الواليام الكربى يف الربازيل .          
هذم الرتمجة هي ترمجة للقرآن الكرمي شـعراً . ويقـوي املـرتجم يف الصـفحة   التعليــق:

 . (1)األوىل: "هذم الرتمجة هي الوحيدة يف العامل للقرآن شعراً"
 

 غ للمرتجم أن يرتجم القرآن هبذم التريقة ا وال ندري كيف سا 
ويقــوي املــرتجم يف املقدمــة : " أردم أن ُأمجـاـل اللغــة الربتغاليــة هبــذا الكنـــز  

 الفريـــــــــــــــــــــدة هلـــــــــــــــــــــذا  الرائـــــــــــــــــــــع، وأن يتلمــــــــــــــــــــــن أدهبـــــــــــــــــــــا تلـــــــــــــــــــــك املعـــــــــــــــــــــاا
 .التنـزيل اإلهلي "

والتريف أن املرتجم ترجم سور القرآن كلها ما عدا سورة يوسـف، حيـث 
ها اآليام األربع األوىل فقط . وملا سئل عن ذلك قاي : " إن فيهـا قصـة ترجم من

حماولـــة خيانـــة زوجيـــة . وهـــو ال حيـــب أن تصـــل هـــذم القصـــة إىل الفتيـــام ربّـــام 
 اخلدور الاليت يقرأن الرتمجة " . 

ومل جنـــد لـــدينا الشـــجاعة الكاملـــة إلمتـــاع قـــرا ة هـــذم الرتمجـــة، إذ إنـــه بعـــد 

                                                           

 ( هناك ترمجام ملعاا القرآن الكرمي منظومة ببعل لغام شبه القارة اهلندية. )اللجنة العلمية(1)



 11 

وجــدنا أنــه ال ميكــن االســتمرار يف القــرا ة، ملــا فيهــا اال ــالع علــى عــّدة صــفحام 
 من خلط وتغي  وعدع انسجاع مع التعاليم اإلسالمية .

وعلــى ســبيل املثــاي : عنــدما جا ــب املــرتجم اهلل ســبحانه وتعــاىل جا بــه 
بصفــــة " األب " كمـــا أنـــه يســـمي املســـلم  أبنـــا  اهلل، وهـــذا بـــدون شـــك حماكـــاة 

 للمسيحي  . 
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 الثالثةالترجمة 
 

 : القرآن .االســم 
  Bento de Castro"بنتو دى كاسرتو املرتجــم: 
" يف Lourenço Marquesع  ُبعـــت يف "لورنســـو مـــاركية 1924: التاريــــخ 

 " الربتغالية .  Moçambiqueمقا عــة "موزمبيق 
مـا إذا كانـت الرتمجـة مـن اللغـة األصـلية عـادة يعتورهـا التغيـ  والتبـديل، ف التعليـق :

بالُنا برتمجة مأخوذة مـن ترمجـة أخـرى كمـا يصـرّ  املـرتجم ا والواقـع أن 
هذم الرتمجة مليئة بالتعب ام ل  املتابقة للنح، عدا األختا  اللغوية 
اليت تبدو يف كث  من اآليـام . ويتـوي املقـاع لـو تتّبعنـا هـذم األختـا  

 . ويكفي أن نذكر بعل األمثلة :
  

وذ   قحا ح سورة البقرة: ( من 27جز  اآلية )  - ع 
ح
ِ  أ ِ ٱِ نۡ  ّللَّ

ح
ونح  أ ك 

ح
 ِمنح  أ

َِٰهلِيح ٱ  ترمجه : " اهلل منعين أن أظّل مع اإلسرائيلي  " .  ٦٧ ۡلجح
ۡعلحم   ّللَّ  ٱوح ( من سورة البقرة : 221جز  اآلية )  - ۡفِندح ٱ يح  ِمنح  لۡم 

ۡصلِِح  ٱ حوۡ  لۡم  ل ا ءح  وح ۡم   ّللَّ  ٱ شح ۡعنحتحك 
ح  َلح

: "واهلل يعلــم مــن يســرق ويــنج ، ولــو شــا  اهلل ميكــن أن حيــيلكم  ترمجــه
 إىل رماد ". 

ا لَّمۡ  فحإِن( من سورة البقرة : 223جز  اآلية )  - اِِ    و ِصۡبهح    وح
  فحطح ذ 



 12 

 ترمجه : " فنن مل تدمرها العاصفة، فستُبدى أزهارها " .
   ِمن افِيهح  ۡسل ۡ  ٱفح ( من سورة امليمنون: 27جز  اآلية )  -

ذ ۡيِ  ك  وۡجح  زح
 ترمجه : " فامحل فيها شوص  متـزوج  " . ثۡنحۡيِ ٱ

ِ   ( من سورة النور : 43جز  اآلية )  - ذ ي نح ا ءِ ٱ ِمنح  وح مح  ِجبحا    ِمن لنَّ
ا د   ِمن   فِيهح ي ِصيب   ِحرح ن ۦِِهِ  فح ا ء   مح حشح يحۡۡصِف ه   ي ن ۥوح ن عح ا ء    مَّ حشح  ي

ا  جبااًل مليئة بالربد، فيهلك هبا من يشا ، ترمجه : "وينـزي من السم
 ويصرفها عمن يشا " . 

 

علـــى أن الـــذي  ـــذب االنتبـــام، ويزيـــد الدهشـــة هـــو التغيـــ  الـــذي قـــد يكـــون 
 متعمداً بصورة ل  شريفة. 

دَّ : 22فمثاًل يف سورة املائدة اآلية  شح
ح
نَّ أ حِجدح ِونح  ۡلَّاِس ٱ۞َلح ٗة لذَِّلَّ َٰوح دح عح

ن وا   ودح ۡلح ٱءحامح ِونح ٱوح  ه  وا    لَّ ك  ۡۡشح
ح
 أ

يرتمجهـــا بعكـــة مـــا يـــراد منهـــا حيـــث يقـــوي يف ترمجتهـــا : "لتجـــدّن أشـــد 
 للذيـن آمنوا اليهود" . نزاهةالناس 

 فيلع مكان لفظ " عداوة " لفظ " نزاهة " .  
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 الترجمة الرابعة
 

 : معاا آيام القرآن الكرمي .االســم 
   م من أصل لبناا يف " سان باولو "  : "    احلايك "، مسلاملرتجــم
ع، تبعتهـــا عــــّدة  بعــــام قــــاع بنشــــر 1974: التبعــــة األوىل كانــــت يف ســــنة  التاريــــخ

 بعلها مركز الدعوة اإلسالمية بأمريكا الالتينية يف " سان باولو " .
: فيهــا أختــا  عــّدة بالنســبة للغــة العربيــة، وأختــا  ليســت أقــّل منهــا يف فهــم  التعليـــق

م . يلـــاف إىل ذلـــك ســـقوا كثـــ  مـــن اجلمـــل والكلمـــام مـــن اآليـــا
 الرتمجة . وسنحاوي أن نعتي أمثلة رتصرة هلذم النواحي السلبّية :  

ا( من سورة البقرة : 29جز  اآلية )  - م فحلحمَّ ا ءحه  ا جح ف وا   مَّ رح  عح
وا  ِِهِ  ر  فح  حذفت هذم اجلملة .  ۦ  كح

ونح :( من سورة البقرة 91جز  اآلية )  - ر  يحۡكف  ا وح ا ءحه   ِِمح تح  ۥوح
 حذفت هذم اجلملة .  

ح ( من سورة البقرة : 232جز  اآلية )  - ۡقِتِ ٱ وحَعح ت ه   لۡم   ۥقحدح
َٰعح ا تح ِ  مح وِف  ٱِ ۡعر   حذفت الكلمتان اللتان حتتهما خط.  لۡمح

ح ٱ ق ذذ ِ ( مــن ســورة الزمــر :14آيــة ) - ۡعب ذذد   ّللَّ
ح
ۡلِٗصذذا أ   ۥلَّ   ُم 

 حذفت اآلية كلها.  ١٤ دِوِ  
 

 أما أمثلة األختا  يف فهم بعل اآليام فمنها :
مۡ  ِإَون( من سورة البقرة : 23آية )  - ت وك 

ۡ
ىَٰ  وحأ َٰرح سح

 
مۡ  أ وه  َٰد    ت فح

 ترمجت : وإن تأسروهم تفادوهم .
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ۡمحح   :سورة البقرة من 272 آية - ا  ٱ ّللَّ  ٱ يح ِبحوَٰ  يكرم اهلل الربا .ترمجت: لرذ
 لنسبة لألختا  يف فهم أساليب اللغة العربية فمنها :وبا

 أن " أال" االستفتاحية يرتمجها دائماً على أ ا أداة استفهاع .  -
 حدن ذلك يف كل اآليام اليت تظهر فيها األداة. وعلى سبيل املثاي اآلية 

لح  ( من سورة البقرة:12)
ح
مۡ  أ م   إِنَّه  ونح ٱ ه  ۡفِند  َِٰكن لَّ  لۡم  لح  وح

ونح  ر  حۡشع  لح  ( من سورة البقرة كذلك:214. واآلية )١٢ي
ح
ِ ٱ نحۡۡصح  إِنَّ  أ  ّللَّ

 .٢١٤ قحرِيب  
ااجلملة اإلخبارية يف قوله تعـاىل مـن سـورة البقـرة :  - مح ا   فح ذزح ذن ء  جح فۡ  مح ذ   يح  عح
 َٰ مۡ  لِ ح ذح نۡ ٱ ةِ يحوَٰ ۡلح ٱ ِف  ي  ِخزۡ  إِلَّ  ِمنك  يحوۡ  يحا  دلُّ َٰ لۡ ٱ مح وح ةِقِيح دُّونح و   مح َٰٓ  رح ذدذِ  إِلح شح

ح
 أ

اِب  لۡ ٱ رح ا عح َٰ  ّللَّ  ٱ وحمح ا فِ ح ِِغح مَّ ل ونح تحعۡ  عح   علها استفهامية .   ٨٥ مح
ول وا   لح  ( من سورة البقرة :114اآلية ) - َٰ  تحق  رۡ ٱ وحق ول وا   ِعنحارح  .  نحانظ 

 ترمجت : ال تقولوا راعنا وقولوا أنِظرنا .
لح ( من سورة البقرة : 222آية ) - ٓا وح تِب   تَّ و ضح لح  َكح ِهيد    وح يـرتجم فعـل   شح

 " ُيلار " على أنه من اال ترار، ال من الّلرر .
ونظـــراً إىل أن املـــرتجم مـــن املســـلم ، فقـــد وجـــدنا مـــن واجبنـــا أن نساعــــدم  

بقـــدر اإلمكـــان علـــى تصـــحي  أختـــا  الرتمجـــة، لنصـــون القـــرا  مـــن الفهـــم اخلـــا   . 
الرتمجة كلهـا، وصـححنا أكثـر أختائهـا النحويـة والتعب يـة،  وعلى هذا األساس، قرأنا

 ه قدمنا التصحي  للمرتجم الذي وعد بتحقيقه يف التبعام القادمة .
 وما هدفنا إالّ اإلصال ، وعلى اهلل قصد السبيل .  
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 الترجمة الخامسة
 

 : قرآن كرمي .االســم 
" مـن الربتغـاي. وقـد  Américo de Carvalho: " أم كو دى كارفاليو املرتجــم

"جوان ه علــى الرتمجــة اإلســبانية لصــاحبهاصــرّ  بأنــه اعتمــد يف ترمجتــ
" . ه يقوي بعد ذلك : إن النّح روجـع مـن    Juan Vernetفرنيه

الناحية الفنّية باستوداع أربع ترمجام : الرتمجـة الفرنسـية دمـد محيـد 
 "، والرتمجــــة اهلل، والرتمجــــة الفرنســــية للمستشــــرق الفرنســــي " بالشــــ 

 اإلجنليزية لعبداهلل يوسف علي، والرتمجة الربازيلية لسم  احلايك . 
وقد قّدع الرتمجة السيد "سليمان وايل حممد" رئية اجلالية اإلسـالمّية 

 يف الربتغاي . 
 ع .1972:  التاريـخ
 : هذم الرتمجة خالفت يف إخراجها و ريقة  بعها . التعليـق

معـــاا القـــرآن الكـــرمي. لقـــد أخرجهـــا املـــرتجم يف جـــزأين مـــن سلســـلة كـــل ترمجـــام 
"كتـــــب اجليـــــب" وهـــــي الكتـــــب الصـــــغ ة الـــــيت تُنشـــــر هبـــــا الروايـــــام 

 واألقاصيح.
واأللرب من ذلك أنّه جزّأ نح القرآن إىل فقرام، وو ع لكل فقرة 

 عنواناً جانبياً، فمثاًل جند يف سورة البقرة :
 عنوان : امليمنون والكفار .  من اآلية األوىل إىل اخلامسة
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 عنوان :  د األشرار واملنافق  .  22إىل اآلية  2ومن اآلية 
عنـــــــــــوان: هتديـــــــــــد الكفـــــــــــار وجـــــــــــزا    23إىل اآلية  23ومن اآلية 
 املنافق .
 عنوان:  ياع األشرار .  29إىل اآلية  22ومن اآلية 
 عنوان: خلق آدع وسقو ه .  32إىل اآلية  31ومن اآلية 

 بع هذم التريقة فنجد هذم العناوين:ه يتا
الشرق والغرب، لزوة أحد، مناسك احلج، قانون القصـا،، الصـوع، 

 الرشوة، اخلمر وامليسر، اليتامى، الَقَسم، وهكذا إىل آخر املصحف .
فلــاًل عــن ذلــك فــنن يف الرتمجــة حــذفاً لكثــ  مــن اجلمــل والكلمــام، 

 ام .وعدداً ال يستهان به من األختا  يف فهم اآلي
 فمن أمثلة احلذف :

مۡ  ( من سورة البقرة حذف 23يف اآلية ) - حه  ل ا   وح زۡ  فِيهح
ح
َٰ أ ة    ج  وح رح هَّ طح   مُّ

ذذاِمنۡ  ِإَونَّ ( مــن ســورة البقــرة حــذف 74ويف اآليــة ) - ذذا هح حمح ۡهذذ ل  ِمذذنۡ  بِط  يح
شۡ  ِ  ٱ يحةِخح  . ّللَّ

ذٓا لح  ( مـن سـورة البقـرة حـذف233ويف اآلية ) - َٰ  تَّ ت ضح ة   وح ِ  دِلح ذاِ ِهح دلح لح  وح  وح
وۡ  ِهِ  ۥلَّ   ل ود  مح دلح  .  ۦ  ِِوح

 

 ومن أمثلة اخلتأ يف فهم اآليام :
نح  محن ( من سورة البقرة:97اآلية ) - وذٗ  َكح د  ِذذِجۡ ِ  اعح

لح   ۥفحإِنَّذه   ي ح لذ  ۥنحذزَّ
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 َٰ ح ِ ٱ نِ بِذذذذإِذۡ  بِذذذذ ح قحلۡ  َعح يقســــمها إىل قســـم : القســـم األوي مجلــــة  ّللَّ
نح  محناسـتفهامية:  وذٗ  َكح د  ِذِجۡ ِ  اعح

لح   ۥفحإِنَّه  والقسـم الثـاا:  ي ح لذ  ۥنحزَّ
 َٰ ح ِ ٱ نِ بِإِذۡ  بِ ح قحلۡ  َعح  .ّللَّ

لح    ( مـن سـورة يـونة :22آيـة ) -
ح
وۡ  إِنَّ  أ

ح
ِ ٱ ءح ِلحا  أ وۡ  لح  ّللَّ لحيۡ  ٌف خح لح  ِهمۡ عح  وح

مۡ  ۡ  ه  ن ذونح يح زنـوا"، يرتمجهـا: " ال   ال ختـافوا أوليـا  اهلل، أل ـم لـن حي ٦٢ زح
 ول  ذلك كث .
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 الترجمة السادسة
 

 : " القرآن : ترمجة مباشرة من اللغة العربية مع تعليقام " .االســم 
" مـن الربتغـاي. وقـدع José Pedro Machado: " جوزيه بدرو ماشـادو املرتجــم

هـــــذم الرتمجـــــة كـــــذلك الســـــيد "ســـــليمان وايل حممـــــد" رئـــــية اجلاليـــــة 
 " . اإلسالمية يف "لشبونة

  الربتغاي  –"لشبونة"  –ع 1979:  التاريـخ
 :  أهم املخخذ : التعليـق

 

إن املــرتجم ال حيــرتع أرقــاع اآليــام كمــا هــي يف املصــحف، وإمنــا يلــّم بعــل  – 1
اآليام القص ة إىل آيام أخرى ليجعلها آية واحدة. أو يقّسم اآلية التويلة 

 سم. ليجعلها آيت  أو ثالثاً ه يعتي رقماً لكل ق
ِمنۡ   77فمـثاًل آيـة البقـرة  مۡ وح ِيُّونح  ه  مذ

 
عۡ  لح  أ ونح يح َٰ لۡ ٱ لحم  ذاِنَّ  إِلَّ   بح ِكتح مح

ح
 أ

مۡ  ِإَونۡ  نُّونح  إِلَّ  ه  ظ  مۡ  ِإَونۡ حيـذف الفقـــرة   ٧٨ يح نُّذونح  إِلَّ  ه  ظ  ه  يح
يۡ  72يصـل اآليـة باآليـة  ِونح     فحوح َٰ لۡ ٱ ت ب ونح وحكۡ  لذَِّلَّ وۡذ بح ِكتح

ح
  مۡ ِدوهِ ِِأ

 و علهما آية واحدة برقم  واحد.
َٰ  143ويف آية البقرة  ذح كح لۡ  لِ ح وح عح َٰ جح مۡ نح ةٗ  ك  مَّ

 
طٗ  أ ون وا   اوحسح حك  ِ ا   َلذ دح هح  ءح ش 

ح  ونح  ۡلَّاِس ٱ َعح يحك  و   ٱ وح لحيۡ  لرَّس  مۡ عح ِهيدٗ  ك  ا ا  شح لۡ  وحمح عح  لحذةح قِبۡ لۡ ٱ نحذاجح
ن ح  لَِّت ٱ لحيۡ  ك  ا  عح األوي يبـدأ يـة إىل قسـم :يقسـم اآل.... لحذمح ِۡلحعۡ  إِلَّ  هح
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َٰ من قوله تعاىل :  ذح كح لۡ  لِ ح وح عح َٰ جح مۡ نح ةٗ  ك  مَّ
 
ذطٗ  أ ون ذوا   اوحسح حك  ِ ا   َلذ دح ذهح  ءح ش 

ح  ونح  ۡلَّاِس ٱ َعح يحك  ذو   ٱ وح لحذيۡ  لرَّس  مۡ عح ذِهيدٗ  ك  والثـاا يبـدأ كخيـة  ا  شح
اجديدة برقـم جديد من قولـه تعـاىل: لۡ  وحمح عح نذ ح  ِت لَّذٱ لحذةح قِبۡ لۡ ٱ نحذاجح  ك 

لحيۡ  ا  عح  . ..... لحمح ِۡلحعۡ  إِلَّ  هح
يـــدّس  ومـــه يف التعليـــق علـــى بعـــل الّســـور . فعنـــد الكـــالع علـــى ســـورة آي  -2

عمران يقوي: " إن أسلوبـها ردي " . وعند الكالع على سورة املائـدة يقـوي: 
 " إن هذم السورة تنقصها الوحدة األساسية". 

 ة كث  من اآليام : جت  أختا  وا حة يف ترمج -  3
ن مـن سـورة البقـرة  124اآليـة  - مح نح  فح م َكح رِيًضذا ِمذنك  وۡ  مَّ

ح
َٰ  أ ح  َعح

ر  
فح  يرتمجها : "فمن كان منكم مريلاً يف سفر " .  سح

اإِ  :من سـورة التوبـة 22 اآلية - ۡ ٱ نَّمح ۡشِ ل ونح م  حذ    ك  قۡ  فحذ ح  َنح ب ذوا  يح  رح
ۡ ٱ نۡ ل امح ۡلح ٱ ِجدح مح ِمِهذ دح بحۡعذ رح َٰذ مۡ َعح ا  هح " املشـركون يرتمجهـا هكـذا: رح

ن املسـجد احلـراع يف العـاع جنة فنذا انتهى هـذا العـاع  ـب أن يتقربـوا مـ
 ".املقبل

حوۡ  مـن سـورة األنعـاع : 9اآلية  - ل لۡ  وح عح َٰ جح لحذٗ   ه  نح لۡ  مح حعح َٰذَّلَّ ذٗ   ه  نح  تحج 
حلحبحنۡ  ل لحيۡ  نحاوح ا ِهمعح ونح وحلۡ  مَّ لنا إلـيهم يرتمجهـا هكـذا : " ولـو أرسـ بِن 

 ملكاً لكان يف شكل رجل وأللبسنام كمـا يلبة الرجاي ".



 21 

قحالحۡ  مـن سـورة القصـح :  11اآلية  - خۡ  وح
 
يهِ   ۦتِهِ َِل ِ يرتمجهـا :  ق صذ

أخـت أع ه يثبت اخلتأ فيكتب ب  قوسـ  )ُقّصيه" .  ألختهــا"وقالت 
 موسى ( .

 

 حيذف بعل اآليام أو أجزا  منها :  - 4
َٰ ۡلح ٱ تحل وا  بۡ ٱوح مـن ســورة النســا  :  2يف  اآلية  - َٰ تح َٰٓ  مح ذتَّ ذوا   إِذحا سح  ِحلحغ 

حح ٱ ذن حيـذف  ۡلذِ ح نح  وحمح نِيذٗذ َكح ذن فِۡف  تحعۡ يحۡنذفحلۡ  اغح نح  وحمح  َكح
 فحلۡ  افحقِيٗ 

ۡ
ۡ  يحأ ِ  ك   ٱِ

ۡ عۡ ل وِف  مح  .ر 
ا قحا ح من سـورة األعـراف :  12يف اآلية  - نحعحذ ح  مح لَّ  مح

ح
حۡنذ أ دح ت  إِذۡ  ج 

رۡ  مح
ح
نحا   قحا ح حـذف مجلـة اجلـواب كلهـا:  ت  ح  أ

ح
ۡي   أ ِنۡ  خح لحقۡ  ه  مذ  تحِ  خح

ات   ِمن
لحقۡ  نَّ   . ١٢ ِطي   ِمن ۥتحه  وحخح

 

واألدهــى مــن ذلــك كلــه أن يتوــّ  املــرتجم بعــل املراجــع املشــبوهة، واملعروفــة  -3
بالـــدّس علـــى اإلســـالع، لينقـــل منهـــا مـــا يشـــكك يف قصـــح القـــرآن . فمـــثاًل 

ما يــتكلم علــى النــ" " هــود " يقــوي : " إن هــذا النــ" مل يــأم ذكــرم يف عنــد
مـــن  122التـــوراة . وعلـــى ذلـــك فوجـــودم لـــ  ميّكـــد" . ه يقـــوي يف صـــفحة 

َٰ ۞يف سـورة األعـراف :  23ترمجته، يف التعليق على اآلية الكرمية رقم   ِإَولح
دح  مۡ  َعح اه  خح
ح
ودٗ  أ ع عـاد تكـرر ذكـرهم يقـوي مـا نصـــه : " والواقـع أن قـو   ا  ه 
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يف القــرآن، وأ ــم كــانوا موجوديـــن بعــد قــوع " نــو  " . وعنــدما جــا  اإلســالع 
" واملــرّج  أن قــوع عــاد هلكــوا لعــدع تصــديقهم بنبــّوة "هــودقــاي عــنهم: إ ــم أُ 

مشـــكوك يف وجــــودهم، وال يُعـــرف يف أي مكــــان ســـكنوا . وإن كــــان بعــــل 
 امليرخ  يقولون إ م سكنوا اجلنوب ".

 ومـــه فيقـــوي : "وأشـــد تعقيـــداً مـــن هـــذا وجـــود النـــ" " هـــود "،  ه يـــدسّ 
 حيــــث إن ا ـــــه يــــأيت يف القـــــرآن ويـــــراد بــــه اليهـــــود بصـــــيغة اجلمــــع كمـــــا يف اآليـــــة 

قحال وا  من سورة البقـرة :  111رقم  ن إِلَّ  نَّةح َّۡلح ٱ خ  ح وحدۡ  لحن وح نح  مح وًدا َكح وۡ  ه 
ح
 أ

 َٰ ىَٰ  نحصح قحال   133. وكـذلك يف اآليـة رح ون وا   وا  وح وًدا ك  وۡ  ه 
ح
َٰ  أ ىَٰ نحصح وا  تحهۡ  رح  تحد 

 ِ  141ويف اآليـة  ۡم
ح
ول ونح  أ َٰ إِِۡ  إِنَّ  تحق  َٰ ِإَوسۡ  مح  ِۧه رح َٰ ِإَوسۡ  عِي ح مح يحعۡ   ح حح وبح وح  ق 

 ٱوح 
ح
ن وا   بحاطح سۡ َۡل وًدا َكح وۡ  ه 

ح
َٰ  أ ىَٰ  نحصح  .رح

ه جــــتم جهلــــه بقولــــه: " وهلــــذا فــــبعل املتوصصــــ  يقولــــون: إن هــــوداً 
 يالية ".شوصية خ

ويف  اية هذا اهلرا  يتلب من القرا  الرجوع بالنسبة هلذم املعلومـام إىل املوسـوعة 
 ( .1/124اإلسالمية )

 



 22 

 الترجمة السابعة
 

 : القرآن  االســم
 : منصور شّليتا، لبناا ماروا املرتجــم
  الربازيل  –"ريودى جان و"  –ع 1921:  التاريـخ
أن املـرتجم معـدود مـن أدبـا  اجلاليـة اللبنانيـة يف الربازيـل، : على الرلم مـن  التعليـق

وأنــه قــاع برتجـــمة عــدة كتــب كمــا أســلفنا، إالّ أنــه تنقصــه اخلــربة يف العلــوع 
اإلســالمية، وخباصــة مــا يتعلّــق بفحــوى آيــام القــرآن الكــرمي. ولــذلك فقــد 

 جا م ترمجته مليئة بأختا  ال تليق بعامل أديب . 
 وهاكم بعل األمثلة :

 
يف أوي سورة آي عمران يأيت اسم السورة هكذا : " قبيلة ُعمران " باللم  - 1
. 
 

 حيذف كث اً من اجلمل واآليام :  - 2
ا فحإِنۡ  يف سـورة البقـرة: 233اآلية  - ادح تح

ح
اًل  أ ن فِصح اض   عح ِنۡ  تحرح ذامذ مح  ه 

ت   او 
حشح ت  حذفت هذم اجلملة.   وح

ِهدح مـن سـورة آي عمـران:  12اآليـة  - نَّذه   ّللَّ  ٱ شح
ح
َٰذ لح   ۥأ ذوح  إِلَّ  هح إِلح  ه 

ۡ ٱوح  َٰٓ ل لح ة  مح ل وا   ئِكح و 
 
أ ِ  ائِمح  قحا   مِ عِلۡ لۡ ٱ وح َٰ  لح   ِط  قِنۡ لۡ ٱِ ذوح  إِلَّ  هح إِلح زِيذز  لۡ ٱ ه   عح
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 حذفت هذم اجلملة األخ ة.    ١٨ ِكيم  ۡلح ٱ
امـن سـورة النسـا :  17اآليـة  - ح  بحة  َلَّوۡ ٱ إِنَّمح ِ ٱ َعح ِونح  ّللَّ عۡ  لَِّلَّ ل ونح يح  مح

و  ٱ َٰ  ءح لنُّ ت وب ذونح  ث مَّ  لحة  ِِبحهح َٰٓ  قحرِيذب   ِمذن يح لح و 
 
ت ذوب   ئِذ ح فحأ  ّللَّ  ٱ يح

لحيۡ   حذفت كل هذم الكلمام اليت حتتها خط.  ِهۡم  عح
ذذنۡ مــن ســورة النســا :  122اآليــة  - ۡصذذ وحمح

ح
ق  أ ِ ٱ ِمذذنح  دح  قِذذيٗ   ّللَّ

 حذفت هذم اجلملة.
ح ٱ إِنَّ مــــن ســــورة األنعــــاع:  144اآليــــة  - ۡهذذذذ لح  ّللَّ ذذذذوۡ لۡ ٱ ِدييح  مح قح
َٰ ٱ  حذف هذا اجلز  من اآلية. لِِميح لظَّ
ن ح مـن سـورة األعـراف:  131اآليـة  -

ح
أ تۡ  وح

ح
م  أ َٰ ٱ سح حـذفت  ِِحِيح لذرَّ

 هذم اجلملة. 
َٰ  مـن سـورة احلـج: 72اآليـة  - جح وا  وح ِ ٱ ِف  ِهد  ذ َّ  ّللَّ ِ  سح ذادِه ذوح  ۦ  ِجهح  ه 
َٰ جۡ ٱ مۡ تحبحى ۡ ٱ مح فحنِعۡ آخر السورة إىل  ....   ك  وۡ ل َٰ مح نِعۡ  لح  ۡلَِّصي  ٱ مح وح

 حذفت كل هذم اآلية. 
 إفساد املعىن لعدع فهم النح، فمثاًل: - 3

  ِإَونمــن ســورة البقــرة:  23اآليــة  -
ۡ
مۡ وحذذأ َٰذذ ت وك  سح

 
ىَٰ أ َٰذذ رح مۡ ت فح وه   .د 

 ترمجت: وإن يأتوكم ُأسارى تتالبو م بفدية. 
ا إِنفح من سورة البقـرة  231اآلية  - هح لَّقح ِذ ُّ  فح ح  طح  د  بحۡعذ ِمذن   ۥلح   َتح
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 َٰ تَّ وۡ  تحنِكحح  سح ۡيح  ًجازح تكملـة  –كمـا هـو معلـوع   –هـذم اآليـة  ۥ  ه  غح
َٰ ٱ لآلية السابقة َح تحاِن      لطَّ رَّ  مح

يــأيت املــرتجم فيــرتجم اآليــة هكــذا: "الرجــل الــذي يتلــق امرأتــه ال ميكــن أن 
. فــنن  لقـت مــن هـذا األخــ ، يتزوجهـا مــن جديـد حــت تتـزوآ برجــل آخـر

 فالزوجان األوالن ميكنهما الزواآ من جديد". 
نمن سورة النسا   22اآلية  -

ح
أ ۡ  وح وا  تح ع   ٱ بحۡيح  مح

 
 تحۡيِ خۡ َۡل

 يرتمجها : " منوع زواآ األخت  ". 
 

 عدع اإلملاع باألساليب العربية . -4
دۡ يف سورة النمل:  12فمثالً اآلية رقم 

ح
أ كح وح  ِخۡ  وح يۡ  ِف  دح . بِ ح جح

بــداًل مــن اجليـــب الــذي هــو شــق الثــوب الــذي تــدخل فيــه الــرأس عنــد لبســه، 
 ترمجه باجليب الذي تو ع فيه النقود. 
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 الترجمة الثامنة

 : القرآن االســم 
 : جوزيه خوري، لبناا يف سان باولو املرتجــم
د إمتامها. وكان قد عهـد هبـا : هذم الرتمجة مل تتبع . وقد مام املرتجم بع التاريـخ

إىل سيدة يهودية تتاجر يف اسوهرام. وصـادف أن هـذم السـيدة احتاجـت 
إىل مساعدتنـــــا يف ترمجــــة بعــــل النصــــو، العربيــــة. واعرتافــــاً منهــــا باجلميــــل 
أرسلت إلينا ترمجة املتوىف، أل ا ال تدري ماذا تصـنع هبـا، فكانـت رميـة مــن 

 ل  راع.  
لــدينا وقــت لفحــح هـذم الرتمجــة. ولكــن إكمــااًل هلــذا البحــث، التعليــق : مل يكــن 

 قرأنا سورة البقرة ألخذ فكرة عن الرتمجة وقد خرجنا باملالحظام اآلتية : 
شأن هذا املرتجم هو شأن أكثر املرتمج  الذين لـية هلـم خلفيّـة يف الثقافـة 
ـــا أن فيهـــا شـــيئاً مـــن األخـــذ عـــن ترمجـــام أخـــرى  اإلســـالمية . وقـــد الحظن

شابه األلالا. وهاكم بعل ما الحظنا على سـبيل املثـاي ال علـى سـبيل لت
 احلصر: 

َٰ  قحا ح  ِإَوذۡ 34مجلة "فتاب عليكم" من آية البقرة  - ذو ح وۡ  م   ۦِمذهِ لِقح
 َٰ وۡ يح مۡ  مِ قح لحمۡ  إِنَّك  م ت مۡ ظح ك  نح نف 

ح
ِ  أ م  ٱِ حاذِك  ت وب ذو    ح عِۡجذلۡ ٱ ّتذِ  ا  فح

 َٰ مۡ  إِلح ن ا  ت ل و  قۡ ٱفح  ِحاتِئِك 
ح
مۡ أ ك  نح َٰ  ف  مۡ ذح ذۡي   لِك  ذمۡ  خح  ِعنذدح  لَّك 
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مۡ  تحذذابح  ِحذذاتِئِك  لحذذيۡ  فح ۡم  عح فأصــب  يــرتجم هــذم اجلملــة : "  ك 
  دكم " .

  ِإَونمـن سـورة البقـرة:  23اآليـة  -
ۡ
مۡ وحأ َٰ  ت وك  سح

 
ىَٰ أ َٰ  رح مۡ ت فح وه   د 

ترمجها: وإن يأتوكم ُأسارى تتالبو م بفدية. ويف اآليـة نفسـها يف 
 من يفعل ذلك منكم"  عل "ما" استفهامية.مجلة "فما جزا  

دۡ  من البقرة: 27اآلية  - لحقح َٰ لۡ ٱ م و ح  نحاءحاتحيۡ  وح يۡ  بح ِكتح فَّ  نحذاوحقح
ِ بحعۡ  ِمن   ِ  ۦِده ِ   ٱِ  لرُّس 

 -كولفا –يرتمجها: "ولقد آتينا موسى الكتاب، وآتينام بعد موته 
 رساًل آخرين" .

ن وا  من سورة البقرة:  29اآلية  - َكح بۡ  ِمن وح حنۡ     قح ونح تحفۡ ي ح  تِح   َعح
ِونح ٱ وا   لَّ ر  فح  كح

 يرتمجها : "  لبوا من اهلل أن مينحهم النصر على الذين كفروا " .
 

مۡ من سورة البقرة :  92اآلية  - نَّه  حِجدح َلح سۡ  وح
ح
 ۡلَّاِس ٱ رحصح أ

 َٰ ح يحوَٰ  َعح ِونح ٱ وحِمنح  ة  سح ۡۡشح  لَّ
ح
وا   أ   ك 
ح قّسم هذم اآلية فجعـل  َلح مۡ وح نَّه  ۡسذ ِجذدح

ح
َٰ  ۡلَّذاِس ٱ رحصح أ ح  َعح

يحوَٰ   وحِمنح آية مستقلة. ه بدأ آية أخرى من قوله تعاىل:   ة  سح
ِونح ٱ ۡۡشح  لَّ

ح
وا   أ مۡ  وحوحدُّ  ك  ه  د  سح

ح
حوۡ  أ ر   ل مَّ عح لۡ  ي 

ح
نحة   فح أ  . وهكذا.   سح
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 الترجمة التاسعة 
 

 ية.  : ترمجة معاا القرآن الكرمي إىل اللغة الربتغالاالســم 
 : حلمي حممد نصر ) مصري (. املرتجــم
هـ بتكليف مـن رابتـة العـامل اإلسـالمي. 1412: متت هذم الرتمجة يف سنة التاريـخ

ولكنهــــا مل ُتتبــــع بعــــد . والســــبب يف عــــدع التبــــع هــــو عــــدع تنفيــــذ الفقــــرة 
العاشـرة مــن االتفـاق املــربع بـ  الرابتــة واملــرتجم وهـذم الفقــرة تـنح علــى مــا 

 يلي: 
ّون الرابتـة جلنة من العلما  والعارف  بالرتجـمة، ويشرتك معهــم التـرف "تك

الثاا )الدكتور حلمي نصـر( وذلـك ملراجعـة الرتمجـة، واعتمادهـا قبـل التبـع 
." 

ـــتّم حـــت اآلن تكـــوين هـــذم اللجنـــة، فلـــية لنـــا احلـــق يف  ونظـــراً إىل أنـــه مل ي
 إىل ما يأيت:  احلكم على هذم الرتمجة . ل  أنه من املفيد أن نش 

 

 هذم أوي ترمجة برتغالية يو ع فيها النح العريب أماع ترمجة املعاا .  - 1
 

ــــة  - 2 ــــدأ قرا هتــــا مــــن اليمــــ  إىل الشــــماي علــــى عكــــة بقي هــــذم أوي ترمجــــة تب
 الرتمجام الربتغالية اليت تبدأ كلها من الشماي إىل اليم  .

 

ة نبذة رتصرة عن املو وعام اليت كل سورة يصحبها يف املبدأ باللغة الربتغالي  -3
تتلــــمنها، مــــع شــــر  لــــبعل الكلمــــام، لتبســــيط فهــــم املعــــىن املقصــــود مــــن 
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 اآليام الشريفة . 
 

ترمجـة البسـملة بصـورة  -بتوفيق مـن اهلل  -يبدو أن هذم أوي ترمجة يتّم  فيها  -4
م" مـن متابقة للغة العربية، ويف اللغة الربتغالية لفظان يعربان عن "الرمحن الـرحي

فعـل الرمحــة نفسـه، وكــل الرتمجـام األخــرى تسـتودع لفظــ  رتلفـ  يف املــادة، 
حبيث يعرب األوي عن الرأفة والثاا عن الرحـمة. كما أن الكلمـــة الـيت تعـرب عـن 
"الرمحن" مستودمة يف ترمجة لفظ "الرحيم". وعلى ذلك تكون ترمجـة البسـملة 

 ن".يف هذم الرتمجام "بسم اهلل الرؤوف الرمح
وقد اتبعنا يف ترمجة البسـملة مـا رآم بعـل املفسـرين مـن أن الوصـف  متغـايران. 
فـ "الرمحن" صفة ذاتيـة هـي مبـدأ الرمحـة واإلحسـان، و"الـرحيم" صـفة فعـل تـّدي 
 علـــــــــــــــى وصـــــــــــــــوي الرمحـــــــــــــــة واإلحســـــــــــــــان وتعـــــــــــــــديهما إىل املـــــــــــــــنعم عليـــــــــــــــه. 

 واهلل أعلم . 
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 خاتمـة 
 

يف ترمجــام القــرآن الكــرمي يف حمــيط وبعــد، فهــذم صــورة رتصــرة ملــا جــرى 
 اللغة الربتغالية. إ ا صورة يف جمموعها ميسفة. 

ولنــا أن نتســا ي: مــن املســيوي عــن هــذا التقصــ  الــذي حيــدن يف ترمجــة   
كتاب اهلل اخلالدا ألية من الواجب أن يكـون هنـاك هيئـة ر يـة ملتابعـة الرتمجـام 

ة، ه السـما  بتبـع مـا هـو جـدير يف كل اللغام، وعر ها على ذوي العلم واخلـرب 
 بالنشر، ومنع ما هو دون ذلك ا .

أهيــب باهليئــام اإلســالمية يف كــل الــبالد العربيــة أن تقــوع هبــذا الواجــب.  
أهيـــــب برابتـــــة العـــــامل اإلســـــالمي، وجمّمـــــع امللـــــك فهـــــد، وجامعـــــة األزهـــــر، وكـــــل 

ابية إلنقاذ امليسسام اإلسالمية يف العامل اإلسالمي أن تسـارع باختاذ ختوام إ 
 ترمجام معاا القرآن من عبث العابث . 

 "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن اهلل ملع ادسن "  
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