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 مسؤوليات املترجم الشرعية واألخالقية 
 جتاه النص املترجم من السنة والسرية 

 
 

 املقدمة
 

إّن احلمَد هلل، حنمُده ونستِعينه ونسَتغِفره ونتوب إليهه، ونعهو ب هلله هلِل ِ هو  هرو       
أنفِسن  وِ و سيِّئ ت أعم ِلن ، َ و يهِده اهلل فاَل  ِضلَّ له، وَ هو يضهِلل فهاَل ِه ِ َه لهه،      

ََ َلهه، وأ هَهد أّن دماهدبا عوهده و سهوله      وأ  . َهد أن اَل إلَه إاّل اهلل َوحَده اَل  هري
                               

( 201آل عمران )  

                     

                       

                    ( 002النساء ) 

   ََها الَِّذين َ َوقُولُوا َقْوالً َسِديداً  َيا أَيُّ قُوا َّللاَّ *  آَمُنوا اتَّ              

                  (002 -00األحزاب ) 

ه ِهده دمهد   هلهد صدق احلديث كت ب اهلل عزا وجهّل، وريها ا  فإن أ: أ ا  هللعد 
 ،وكل ددثهب هللدعهب وكهل هللدعهب     له وسلم، و ر األ و  ددث هتصلى اهلل عليه وعلى آ

 .لب، وكل ضاللب يف الن  ضال
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 :وبعد
الكته ب  يف  وهلل العتصه   اه  جه     هلل لتفقه يف الديو كت هلل  وسنب،  فإن املسلم  أ وٌ 

 العلهم العهرع ،   ته ج  إىل احملسهلم   املهللتوليغ  لَ إىل غاه  هو    ط لٌب، ووالسنب
 .وغاِم ألجل إق  ب احلجب عليهم 

وِذا كله ال سويل إليه   مل يكو ق   ا على اطالع ك ف وريربة ت  ب هللنصوص الكت ب 
لكو واقع املسهلم   .. هلللغتهم  األصليب اليت ِ  لغب العرب اليت نزل هب  القرآن الكرمي والسنب

 ،مى  و املسلم  ال يتحدثون هبذه اللغهب اليو  يف  عظمهم غا  لَ، حيث إن الغ لويب العظ
 تعه ليم فهم يف انتظ    ائم  ستمر ملو ينقهل هلهم    ،وقد ف ت قط   تعلم اللغب أكثر ِؤال 

 .اإلسال  هللألسنتهم اليت يعرفوهن 
وا  أن ِذه الععوب ليس هلل إل ك ن إريراجه  مم  ِ  فيهه  هو الههل إال هللنعهر     

صلى اهلل عليه وآلهه وسهلم  هو ريهالل سهاته      السنب املطهرة وتعريفهم هللنيب اإلسال  
 .الن سهللد  و نقل ِذه العلو  هللترمجته  إىل ِؤال  ك ن ال،العطرة
ِكَته ٌب   ﴿: يقول مس حب العيخ عود العزيز هللو هلل ز  محهه اهلل تهق قولهه تعه ىل     

ََ ِلُتْخِرَج النَّ َس ِ َو الظُّلبَم ِت ِإَلى النُّهوِ  هللهِإْ ِن  َ   هللِِّههْم ِإَلهى ِصهَراِا اْلَعِزيهِز     َأنَزْلَن ُه ِإَلْي
 وكيف ميكو إريراجهم هللهه  هو الظلمه ت إىل النهو  وِهم ال      )) : 1إهللهراِيم  ﴾اْلَحِميِد 

يعرفون  را  اهلل  نه؟ فعلم أنه ال هللد  و ترمجهب تهو  املهرا  وتوضه  هلهم حه  اهلل       
للترمجهب   فهإن احل جهب  : إىل أن قه ل ...سر هلم تعلم لغته والعن يب هبه  يسوح نه إ ا مل يت

  (1) (( ضرو يب وال يتم للداع   عوة إال هللذلَ
: ومم  يؤكد  لَ ع مليب ِذا الديو ومشوليته لميهع األقهوا  واألجنه س والعهعوب    

   151األعراف ﴾قبْل َي  َأيَُّه  النَّ ُس ِإنِّ  َ ُسولب الّلِه ِإَلْيكبْم َجِميعً   ﴿:ق ل تع ىل
 ﴾قبْل  ﴿وسلم وآله ىل لنويه و سوله دمد صلى اهلل عليه يقول تع  )) :ق ل اهللو كثا  محه اهلل

ِإنِّه    ﴿وِذا ريط ب لألمحر واألسو ، والعريب والعجمه ،   ﴾َي  َأيَُّه  النَّ ُس  ﴿: ي  دمد
مجيعكم، وِذا  و  رفه وعظمته أنه ري مت النوهي ، وأنهه   : أه ﴾َ ُسولب اللَِّه ِإَلْيكبْم َجِميعب  

                          
 18-18فت وى للمس فريو واملغترهلل  ص ( 1)
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َِهَذا    ﴿:كم  ق ل تع ىل وعوث إىل الن س ك فب،  قبِل اللَُّه َ ِهيٌد هللْيِن  َوهللْيَنكبْم َوأبوِحَ  ِإَله َّ 
(( 11:األنع   ﴾اْلقبْرآنب ألْنِذَ كبْم هلِلِه َوَ ْو هللَلَغ 

(1)    
  21سوأ ﴾ال َيْعَلُموَن  َوَ   َأْ َسْلَن َك ِإالَّ َك فًَّب لِّلنَّ ِس هللِعاًا َوَنِذيرًا َوَلِكوَّ َأْكَثَر النَّ ِس ﴿ :وق ل تع ىل 

و   أ سلن ك يه  دمهد إىل ِهؤال     : يقول تع ىل  كره )) : الطربه  محه اهللاهللو جرير ق ل 
املعرك  هلل هلل  و قو َ ري صب، ولكن  أ سلن ك ك فب للن س أمجع ؛ العرب  نهم والعجم، 

 ﴾َر النَّ ِس ال َيْعَلُموَن َوَلِكوَّ َأْكَث ﴿ واألمحر واألسو ، هللعابا  و أط عَ، ونذيربا  و كذهللَ
 (2) (( .أن اهلل أ سلَ كذلَ إىل مجيع الوعر

 108األنوي   ﴾َ ْحَمًب لِّْلَع َلِمَ   الََّوَ   َأْ َسْلَن َك ِإ ﴿:وق ل عز  و ق ئل
 ﴾ َتَو َ َك الَِّذه َنهزََّل اْلفبْرَقه َن َعَلهى َعْوهِدِه ِلَيكبهوَن ِلْلَعه َلِمَ  َنهِذيراً        ﴿ :تع ىلوق ل 

 1الفرق ن
ويف الصحيح  عو ج هللر هللو عود اهلل  ض  اهلل عنهم  عو النيب صلى اهلل عليه وآله وسهلم  

ْنِوَي ِ  َقْوِل  ُنِصْرُت هلل لرُّْعِب َ ِسَاَة َ ْهٍر َوُجِعَلْق اأَلأبْعِطيُق رَيْمسب  َلْم ُيْعَطُهوَّ َأَحٌد ِ ْو )) : ق ل
ةب َفْلُيَصلِّ َوأبِحلَّْق ِل  اْلَغَنه ِئُم  اليَُّم  َ ُجٍل ِ ْو أب َِّت  َأْ َ َكْتُه الصَّْ ُض َ ْسِجدبا َوَطُهو با َوَأاأَلِل  

 (3) (( َوأبْعِطيُق العََّف َعَب َوَك َن النَِّو ُّ ُيْوَعثب ِإَلى َقْوِ ِه رَي صًَّب َوهللِعْثُق ِإَلى النَّ ِس َك فًَّب
جسو ا  و التواصل هللينه  وهلل  مجيهع     ومتدَّآف قفت  ال هللد أن تِذا ح هل   وال  َ أن  عوًة

 ،األ م والععوب، فال ينوغ  أن يكون ح جز اللغب   نع   و توليغ  س لب اهلل إىل الن س ك فب
وأ   ُجَمل    أ ر هلله الرسول صلى اهلل عليه وآلهه   )) :يقول  يخ اإلسال  اهللو تيميب  محه اهلل

احلديث، وأ ا  األ  نب وصلب الرحم ، و    وسلم  و الصالة والزك ة والصو  واحلج وصدق
حر ه  و العرك، والفواحش، والظلم، وغا  لَ فهذا مم  ميكو أن يعرفه كل أحد هللتعريف 

((  و يعرفه، إ   هلل للس ن العريب، وإ   هلللس ن آرير، ال يتوقف تعريف  لَ على لس ن العرب
( )    

الواقن،  التونوير    : بوينة  ترمجة السننة والسنرية الن  )و و ِن  تأيت أمهيب ندوة 
اجلمعينة العممينة السنعو ية    ) عكو ة  هأجو ة إن  ه   اهلل    تنظمه  اليت (املعوقات

                          
 151تفسا القرآن العظيم آيب األعراف  ( 1)
 21:آيب سوأ : ج  ع الوي ن يف تأويل القرآن ( 2)
 523: قم/ املس جد و وضع الصالة: ،  سلم 335: قم/ كت ب التيمم/الوخ  ه:  تف  عليه ( 3)
 1/115ي  ملو هللدل  يو املسي  الواب الصح (  )



 
  

نسأل اهلل تع ىل أن يوه  ك فيهه  ويف جههو  القه ئم  عليهه ، وأن       (لمسنة وعمومها
ويزيدِم توفيق  على توفيه ، كمه  أ هكرِم علهى أن أته حوا   ِهذه        يتقول  نهم

 . للمع  كب يف أعم هل  هللو قب عمل لعل  أستفيد  نه  قول غاه الفرصب املو  كب
 
 

 :وعنوانه احملور األولوِذه الو قب تأيت يف إط   
 (األسس العممية اليت تقوم عميها الترمجة  والشروط اليت جيب أن تتوافر فيها)

 :وعنوانهاملوضوع الراب، وتديدا يف 
 (ه النص املرتجم من السنة والسريةمسئوليات املرتجم الشرعية واألخالقية جتا)

 :فصل دو  فلَ ِذه الد اسب على يوسوف 
 . مسئوليات املترجم الشرعية جتاه النص من السنة والسرية: األول الفصل
 : و حث مخسبوتته 
 .ضرو ة التأكد  و ثووت النص املرا  ترمجته .1
 .ضرو ة التأكد  و  دلول النص املرا  ترمجته .2

 .و  ت اليت ال يسع املترجم جهله واملق ضرو ة توفر اآللي ت .3

 .أس ليوهو لعرع اإلمل   هلل خلط ب ا . 

 .اإلمل   هللأصول عقيدة السلف .5

 . مسئوليات املترجم األخالقية جتاه النص من السنة والسرية: الثاين الفصل
 : و حثأ هللعب  وتته
 .اهلل  وجوب  راقوب .1

 .وجوب تصحي  النيب .2
 . أل  نب العلميبهلللتزا  الوجوب ا .3

 .بترمجلا لعمليبااللتزا  هلل حلدو  املرسو ب  . 
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 .مسئوليات املترجم الشرعية جتاه النص من السنة والسرية

هلله    اإلنس ينالترمجب  ئب األ ب يف تنفس عوا احلض  ة، وقن ة التو  ل الثق يف والتالق   
  النقالت أثر الترمجب يف تقيلن   يخ الع مل يكعف  لت يساٌة األ م والععوب، و راجعٌب

 و خمتلف الولهدان، يف   املسلم احلض  يب و هللط احللق ت املعرفيب  و جهو  العلم   
 .يف العم  والتأثا جذو  حض  يب ض  هللب سلسلب ال تنته  ا  نتوفر عليه اليو   و 

 املسهلم  أو ترمجب األو هللي  ملؤلف ت  الع مل املتقد   للفكر  املسلم هللد   و ترمجب  
 نه ِجهم يف    عطي هته  علهى  نوا يوو خيهم،  هب     انقطع  و ت ليوصلوا األندلسي 
تقنيهب الفضه       هو  حىت وصلوا إىل    وصلوا إليه اليهو   و و مث تطو وا الوحث،

 .واإللكترون
ك ن  لَ ليكون لوال  عو  املسلم  األوائل هللضخ  ب املسئوليب املن طب على عهواتقهم،   و  

قوله عليه  و و ا  أ ا  تلَ األ  نب، فقد ك ن  ع  ِم يف  لَ وعظم األجر الذه حيصلونه 
ُِدبى َك َن َلُه ِ ْو  )) :الصالة والسال  ََ   الْجِر ِ ْثلب أبُجوِ  َ ْو َتِوَعُه اأَلَ ْو َ َع  ِإَلى  َيْنقبُص َ ِله

ِِْم َ ْيًئ  َوَ ْو َ َع  ِإَلى َض ََ   الْثلب آَث ِ  َ ْو َتِوَعُه ْثِم ِ اإِلَلٍب َك َن َعَلْيِه ِ ْو الِ ْو أبُجوِ  َيْنقبُص َ ِله
  ( ) (( .ِ ْو آَث ِ ِهْم َ ْيًئ 
 هد هلم الت  يخ هبذا الدو  النويل يف أ ا  أ  نب التوليغ أهللو دمد عود اهلل و و الذيو 

املاوق  الذه ك ن قسيس   و  ِو ن النص  ى يف األندلس فأسلم وحسو إسال ه، 
تقنه  أمي  إتق ن، مث هللذل جهدا  و  ك  يف الترمجب حىت لقهب  وتعلم اللغب العرهلليب وأ

وتوىل  نصب  ئيس  ئون الترمجب يف الدولب، وريلف كت هلل    تع  ن فع   هلل لترمج ن،
كعف فيه ِويب كتا ب ( تفب األ يب يف الر  على أِل الصليب)وِو املوسو  هلله 

الصالة والسال  هللأ لب  املسي  عليه  حوا ياألن جيل األ هللعب، وأكد أهنم ليسوا  و 
كال  اهلل عهو   حرفعلميب  ا غب، مث ن قش جل القض ي  اليت ح ك رييوطه   و 

                          
  288: قم/ كت ب العلم/أيب ِريرة واه  سلم  و حديث  ( 1)
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 واضعه، وفند عقيدة التثليث، واألق نيم، واخلطيئب األوىل، والعع   الرهلل ين، وصَ 
 ت الغفران، مث أثوق هللعريب املسي  عليه الصالة والسال ، مث  رع يف عرض التن قض

رفب، مث عرج على    يعيوه النص  ى على املسلم  ص األن جيل احملالوا  ة يف نصو
كزواج العلم   والص حل ، و سألب اخلت ن، مث ريتم كت هلله هللإثو ت نووة دمد صلى 

، محهه اهلل  واإلجنيل التو اةوهللي ن فضله و زنلته هللنصوص  و اهلل عليه وآله وسلم 
 (1). محب واسعب

والو حث   و أِل ِذا العصر الذه يعهد تطو ا ِه ئال،  و و ِن  تتأكد  سئوليب العلم    
االتص الت،  و إ اع ت وقنوات فض ئيب، و وكب عنكووتيهب ال   ة غا  سووقب يف جم لوثو 

 . ك ن أو  قر  تعرف احلدو  وال يعرف هل
أن يض عفوا  و جهو ِم اهل  فب إىل توليغ  س لب اإلسال   -والهللد-ف ملسلمون اليو   ضطرون

ه الوس ئل املت حب، وِ   سئوليب  عتركب هلل  األفرا  الق   يو، واملراكز املتخصصب، عرب ِذ
 . و  الترمجبإال هللإحي    أ ا  ِذه األ  نبواهليئ ت العلميب، واملؤسس ت الوحثيب، وال يتم 

 :العرعيب جت ه النص  ماملترجنتن ول هللإجي ز  سئوليب او حثه اخلمسب  الفصلويف ِذا 
  .ضرورة التأكد من ثبوت النص املرا  ترمجته: األول املبحث

 :إن النصوص العرعيب  و حيث الثووت تنقسم إىل قسم 
 .نص جممع على ثووته وال يتطرق العَ إليه  و ِذه احليثيب، وِو القرآن الكرمي -1
وِهو   نص حيت ج إىل التأكد  و ثووته قول اال تغ ل هلله وهللذل أه جهد علمه  هللعهأنه  -2

- جم ل ِذه الندوة-لساة النوويبنصوص السنب وا
هلل لترمجب طالب وريرجيو ال  ع ت اإلسال يب، والعلم   الذيو يتقنهون   أوىل الن سولذا ك ن  

العرهلليب واللغ ت األريرى؛ ألهنم أعرف  و غاِم وأقد  على التمييز هلل     صه  و ه  مل   
  وتضم فرق عمل الترمجب  ؤسس ت تتوىن العمل الم ع تتوىليص ، واألفضل  و  لَ أن 

 .تتض فر جهو ِ  وتتع ون يف أ ا  املهمب

                          
العد  الث ين ( هللريد اإلسال )هللتحقي  عمر وفي ، وكذا جملب ( تفب األ يب يف الر  على أِل الصليب)انظر  قد ب  ( 1)

 .3 -5 ِه ص13 1لع   



 
8 

ويأيت يف إط   التأكد  و صحب النص قول ترمجته وجوب االِتم   ا  يستح  الترمجب و   ال 
، فال ينوغ  أن نفت  الو ب لترمجب كل    قيل أو صهنف حهول   وأحب ث و كتب  ه يستحق

 .ومتحيص ون انتق    السنب والساة النوويب
أكرب األريط   املنهجيب اليت وقع فيه  املستعرقون أهنم عمدوا إىل ترمجب كتهب  ك ن  و  ولذا

تصو اهتم عو اإلسال    اس هتم واملزو ، وهللنوا جل اإلسال   األ ب، والتصوف، والت  يخ 
واهللو عريب واهللهو الفه  ض   على    أريذوه  و  ثل كت ب األغ ين، أو كتب السهرو  ه 

 .ة الربزجن  وحنوِ الغزا ، أو ساوصوفي ت 
هلل إلض فب إىل أن أكثرِم إمن  حهركهم سهو    ذا التصرف يف أريط    نهجيب ق تلب فأوقعهم ِ

 .والكيد لإلسال  القصد
ينوغ  أن يستععر ضخ  ب املسئوليب اليت قد تمله  فهو هلل  أجر عظهيم،   املقصو  أن املترجم

رعيب أو تعمد إضالل الن س عهو   لن   إن تالعب هلل لنصوص العووعيد  ديد هلل ،أو إمث كوا
َواَل َتقبولبوْا ِلَم  َتِصُف َأْلِسهَنُتكبُم   ﴿: سوا  السويل، فينوغ  أن جيعل نصب عينيه قوله عزوجل

َِهَذا َحَراٌ  لَِّتْفَتُروْا َعَلى الّلِه اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَو َيْفَتُروَن َعَلهى الّلهِه    َِهَذا َحاَلٌل َو اْلَكِذَب 
َفَوْيٌل لِّلَِّذيَو َيْكُتُووَن اْلِكَت َب هلِلَأْيِديِهْم ثبهمَّ   ﴿: وقوله تع ىل ،118النحل ﴾اَل ُيْفِلُحوَن اْلَكِذَب 

َِهَذا ِ ْو ِعنِد الّلِه ِلَيْعَتُروْا هلِلِه َثَمنً  َقِلياًل َفَوْيٌل لَُّهم  ِّمَّ  َكَتَوْق َأْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُّهْم  ِّمَّ   َيقبولبوَن 
 و كذب عل   تعمدا فليتووأ  قعده  )) :وقوله صلى اهلل عليه وآله وسلم 81الوقرة ﴾وَن َيْكِسُو

 (1) ((  و الن  
 .ضرورة التأكد من مدلول النص:املبحث الثاين 

هللعد أن يتأكد املترجم  و صحب النص  و السنب أو  و الساة النوويب يلز ه أن يتأكهد  هو   
عمليب التطوي  والتوليغ، و هو  عليهم  يدو  فلَ  س ن أس  دلوله، ف لثووت والداللب دو ان

 .أمهلهم  قول العروع يف التطوي  أو التوليغ كثرت أريط ؤه فض عق جهو ه
 هو   تفههم و و ِن  الهللد للمترجم  و التثوق  و  دلول األحك   واألصول العرعيب اليت 

لسال   هو يقهرأ ِهذه    ترمجته للسنب ، والوق ئع اليت سوف ينسوه  إىل النيب عليه الصالة وا
الترمجب، فإ ا ك ن فهمه سقيم  أو ضعيف  فال هللد أن يسره ِذا السقم وِهذا الضهعف إىل   

                          
 .وِو  تواتر 3 قم/املقد ب/ سلم/108: قم/العلمكت ب : الوخ  ه: العيخ ن واللفظ ملسلم واه  ( 1)
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 .قرائه الذيو اختذوا  و ِذه الترمجب عمدهتم و رجعهم يف الفهم والتطوي 
حرف واحد وينقلب املعىن هللعيدا عو  قصهو    كلمب واحدة أووقد تنحرف الترمجب هللسوب  

 .املتكلم
َوَسهلََّم   وآله نَّ َ ُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ض  اهلل عنه ِأُ َوْيِفَع هلْلَو َث هللٍق يف حديث  :فمثال 

ََ هللْعِده َفَأرْيِوْر النَّ َس َأنَُّه َ ْو َعَقَد ِلْحَيَتُه َأْو َتَقلََّد َو )) :َق َل  )َترباَي  ُ َوْيِفُع َلَعلَّ اْلَحَي َة َسَتطبولب هلل
 ( )(( .َأْو َعْظٍم َفِإنَّ ُ َحمَّدبا هللِرهٌ  ِ ْنُه (َتْنَجى هللَرِجيِع َ اهللٍَّبَأْو اْس
ب التوحيد للعيخ دمد عود الوِ ب  محه  كتاحلديث  و ريالل ترمجته لو ترجم فج   َ 

  .ou se lave avec l'urine d'un animal:  (( َأْو اْسَتْنَجى هللَرِجيِع َ اهللٍَّب)) : اهلل إىل الفرنسيب فيقول عو قوله
 (!!أواغتسل هللوول  اهللب )  :و عىن ِذه العو  ة
: و   قوله تع ىل للعيخ دمد مجيل زينو( الفرقب الن جيب والط ئفب املنصو ة)ويف ترمجب كت ب 

  1تالعنكوو ﴾رَيْمِسَ  َع  ً   الََّوَلَقْد َأْ َسْلَن  ُنوحً  ِإَلى َقْوِ ِه َفَلِوَث ِفيِهْم َأْلَف َسَنٍب ِإ ﴿
 IL a fait cela pendant mille et cinquante ans  : ق ل  ترمجه

ِذا اخلطأ الذه هلللغ   ئهب   فك ن سوَب( فلوث فيهم ألف سنب ومخس  ع   : )و عىن العو  ة
الترمج ت احل ليهب  أكثر و و نظر يف واقع . . etِو حرف الواو هلل لفرنسيب  صغٌا ع   حرٌف

 جهو  كواة الستد اك    ميكو استد اكه وإنق      ميكهو  ير واقع   ريرا يؤكد احل جب إىل
 .إنق  ه

 .ضرورة توفر اآلليات واملقومات اليت ال يس، املترجم جهمه: املبحث الثالث
 :، يسهعى للنجه يف يف التع  هل  عهه  وِه      تتج  هلله عن صر أ هللعهب إن املترجم 

 ؟ ب املضمونهللعكل النص كم  ِو عليه هلللغب األصل على حس االحتف ظِل سيتم . 1
 احتوى النص األصل  على حس ب  كله الذه ِو عليه هلللغب األصهل؟ االحتف ظ ِل سيتم . 2
عليه النص هلللغب اهلدف أكثر  و العن يهب   سيظهرهلل لعكل الذه  االعتن  تم يِل س. 3

 االحتف ظاحتواه لك  يتن غم النص  ع قوان  العكل والون   اللغوه يف لغب اهلدف  ع 
 ى يف ِكال اللغت  ؟هللذات احملتو

                          
 .يف صحي  أيب  او   واه أهللو  او  والنس ئ ، والويهق  والطرباين وصححه األلو ين ( 1)
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أكثر احتوى النص و ضمونه عند تسجليه هلللغب اهلدف لكه    االعتن  تم يِل س.  
هللذات العكل الذه ظهر عليه النص  االحتف ظهلللغب اهلدف  ع  الق  ئ  دا كيتن غم  ع 

 هلللغب األصل ؟ 
ص الن و دلول،  النص األصلفكلم  ك ن املترجم أكثر توفيق  يف احمل فظب على  ضمون 

اهلدف  ع عد  إمه ل العكل الم   يف لغب اهلدف ك ن أكثر توفيق  يف نقل كهال   
 .املتكلم هللأ  نب ت  ب إىل الق  ئ أو الس  ع 

 : و املقو  ت اليت الهللد أن تتوافر لدى املترجم و
 . املنقول  نهوِ  اللغب إتق ن اللغب املصد   .1

ه هللنقل الهنص املهرا  ترمجتهه  ون    إىل حد يسم  ل -املنقول إليه  -اللغب اهلدفإتق ن  .2
 .إريالل هلل ملعىن

يف وال هللد للترمج ن  و أن يكون هللي نه يف نفس الترمجب  )) :عو ِذيو العنصريو يقول ال حظ
وزن علمه يف نفس املعرفب، وينوغ  أن يكون أعلم الن س هلل للغب املنقولب، واملنقولب إليه  حهىت  

  ك ن الو ب  و العلم أعسر وأضي ، والعلمه    وكلم: إىل أن ق ل...يكون فيه  سوا  وغ يب
هلله أقل، ك ن أ د على املترجم، وأجد  أن خيطئ فيه، ولو جتد الوتب  ترمج  يف  هللواحد  هو  

ِذا قولن  يف كتب اهلندسب، والتنجيم، واحلس ب، واللحون، فكيف لهو   (1)، ِؤال  العلم  
 (2) (( .و   ال جيوز عليه ك نق ِذه كتب  يو وإريو   عو اهلل عزوجل ا  جيوز عليه

أن تكون لديه  عرفب  قوولب هللأس ليب اللغت  و ق ئ  تع هللامه ، وإال فسهوف يقهع يف    .3
تعهد حبه ل   املتداول اليو ، وكثا  و التراجم ال يد هيد ه أو أريط   ق تلب  و حيث 

  .أن س أقحموا أنفسهم يف الترمجب  ون أن يكون لديهم أ ىن متكو  و اللغب العرهلليب

اللهم ال  )) :عند ترمجب قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم  ج   يف ترمجب كت ب التوحيد أيض 
 :فق ل  (3) (( يأيت هلل حلسن ت إال أنق وال يدفع السيئ ت إال أنق

O Seigneur il n'ya que toi qui est l'auteur des bonnes choses! Il n'ya que toi qui est l'auteur des mauvaises choses! 

                          

 .يعين أن أه  ترجم  هم  أويت  و  قد ة فلو يستطيع القي   هللترمجب أعم ل ع مل واحد  و علم   اإلسال   (1)

 88-1/88كت ب احليوان   (2)
 . واه أهللو  او  عو عروة هللو ع  ر، وفيه عنعنب حويب هللو أيب ث هللق، وهب  ضعفه العيخ األلو ين ( 3)
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وِهذا الكهال    !!!( ، وال يأيت هلل لسيئ ت إال أنقال يأيت هلل حلسن ت إال أنق : )واملعىن
 .ِذا النص  ضمون اخلطا ال يتصو  أن يصد   و  سلم يفهم 

 يئ   و  و  ئ اإلسال  وقواعهده  لديه  صيد  و اللغب أو استحضر ِذا املترجم أن فلو 
 ِو غ يب الهل و نتهى القو ، فأيو ِذا  و قوله الكليب لعرف أن إسن   السيئ ت إىل اهلل

ََ  ﴿: تع ىل ََ ِ و َسيَِّئٍب َفِمو نَّْفِس ََ ِ ْو َحَسَنٍب َفِمَو الّلِه َوَ   َأَص هلل  ؟؟ 81النس   ﴾ َّ  َأَص هلل
 .اإلملام باخلواب الشرعي وأساليبه : املبحث الراب،

ط ب الع  ع حىت ال حيرف الكلم ينتظر  و املترجم أن يكون ريواا هللألف ظ العريعب وري
 ، عو  واضعه، فيجب عليه أن يهتم هلل لقرآن الكرمي وتفساه والسنب النوويب و هروحه 

، وأال ينفَ عو سؤال العلم   املتخصص  يف الفنون الفقه وأصول احلديث وعلم أصول 
 .عم  يعكل عليه، وال يسم  لنفسه هلل الجته   يف أ و  ال علم له هب 

 : ف احلديث املرفوعوِو يعرِّ-ب كت ب التوحيد آنفب الذكر قول املترجم ج   يف ترمج

Marfu' :Un hadith don’t l'isnad s'arrete a' un des compagnons du prophe(S.A.W) 
  

 !!عليه السال ِو حديث  وقوف إسن  ه على أحد أصح ب النيب : املرفوع ):تقول العو  ة
 :فق ل (( ...حيح  عو اهللو  سعو ويف الص )) : وترجم قول املؤلف

Dans les deux hadiths sur Ibn Masoud… 

فجعل الصحيح  اللذيو مه  صحيح  اإل     ( ويف احلديث  عو اهللو  سعو : )و عن ِ 
 .الوخ  ه و سلم  محب اهلل عليهم  حديث  فقط

هلله أن ينأى  ك ن األوىل العلميبك ن على ِذا املستوى يف فهم املصطلح ت  و ال  َ أن 
 .هللنفسه عو ريوض ِذا الغم  ، واالنغم س يف ِذه اللجب هللعيدة الغو 

 .اإلملام بأصول عقيدة السمف : املبحث اخلامس
الهللد للمترجم حىت يقو  هللدو ه املنتظر أن تكون له عن يب ري صب هللعقيدة السهلف الصه  ،   

يترجم آي ت وأح  يهث   فيلز ه أنوأصوهلم اليت ينوين عليه   نهجهم يف االعتق   والتصو ،
الصف ت ا  يط هلل  عقيدة السلف الص    و الصح هللب والت هللع ، واألئمب اجملتهديو، و غها  

هللأن ينسهب  لئال حيمل ترمجته  ع ن عقديب ف سدة، متثيل وال تريف، وال تعطيل وال تأويل،
أه يو مل يوهذلوا  كم  وقع لعد   و املترمج  الذ النقص إىل اهلل أو ينف  عنه    أثوته لنفسه،

 .جهد يف ِذا الو ب 
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وِ  ترمجب -فقد و   يف ترمجب  ع ين القرآن الكرمي إىل الفرنسيب للدكتو  نو  الديو دمو  
أ ي   غريوب  و ِذا النوع ميكهو   (1)-ترمجة جديدة ومراجعة ومدققةوصفه  ص حوه  هللأهن  

   : ترمجته لقولهه تعه ىل     و نه،  عرفب عقيدة السلفعزوِ  يف  عظمه  إىل ضعف واض  يف 
         :حيهث قه ل     131الوقهرة  ﴾ِصْوَغَب الّلِه َوَ ْو َأْحَسُو ِ َو الّلِه ِصْوَغًب َوَنْحُو َلهُه َع هللهدوَن    ﴿

telle est la couleur d'Allah…. فوقع هللسهوب   (( ... لَ لون اهلل و و أحسو  و اهلل لون  )) :أه
 .أ ت هلله إىل وصف اهلل تع ىل ا  مل يصف هلله نفسهسو  الفهم يف  غ  رة لغويب ريطاة 

 :فق ل     115الوقرة ﴾ِإنَّ الّلَه َواِسٌع َعِليٌم  ﴿:وترجم قوله تع ىل
 Car Allah est partout et sait tout  فأ  ج ..( إن اهلل يف كل  ك ن، أو يف كل    : )أه

 ل إن  و تصو     ميكو أن ِن  ِذه العقيدة الف سدة وِو يزعم أنه كال  اهلل، واحل  يق
 . تنعره ِذه التراجم يف الع مل  و الو طل أ  ك ريطو ة ِذه القضيب، وضرو ة العن يب هب 

                          
 . ا  الفكر.فوزه  عو ن ا بترمجب  ع ين القرآن الكرمي هلل لفرنسيب للدكتو  نو  الديو دمو ،  راجع ( 1)
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 .مسئوليات املترجم األخالقية جتاه النص من السنة والسرية

ه يه نصهب عين   ويضهعه   اليت يعترا على املترجم أن ميته ز هبه  األريالق  عي   إن 
قهد حهد ه   ، لهيت ط مله  أضهفيق علهى املتهرمج      ي نب اليد أ عو نفسه  وهب اخل

 ،صند  ادنديث  واحهد وِهو   اإلسال  هللوضويف، وِ  كله  ترجهع إىل  وهدإ   
يقهول قه ل       اٍو فيجب على املترجم وِو ينقل كال  املهتكلم أن يتصهو  أنهه   

.. فأه تريف أو نقص أو زي  ة يف الكهال  يعهد ريي نهب وكهذهلل     ..فالن كذا وكذا
َِههَذا َحهَراٌ         ﴿:ق ل تع ىل َِههَذا َحهاَلٌل َو َواَل َتقبولبوْا ِلَم  َتِصُف َأْلِسهَنُتكبُم اْلَكهِذَب 

  118النحل ﴾لَِّتْفَتُروْا َعَلى الّلِه اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَو َيْفَتُروَن َعَلى الّلِه اْلَكِذَب اَل ُيْفِلُحوَن 
 وآلهه   صهلى اهلل عليهه  قه ل  سهول اهلل  : وعو مسرة هللو جندب واملغاة هللو  عوب قه ال  

 (1) ((  و حدث عين حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الك  هلل   )) : وسلم 
تنوين املسهئوليب األريالقيهب الهيت جيهب أن يتحملهه       صدق احلديث وعلى ق عدة  

ِهذا الن قهل   هلل لرج ل األقويه   ؛ فهإن   تنو    ، وإهن  ملسئوليٌبهاملترجم، ويعطيه  حق
ب ضهيقب تعهج هلل مله  ة    ض يف زحه    هديد هلله  أزقه    كح  ل الوي ح لهالوسيط 

 أ ه  ِهو   ،ن ل نصيو  مم  حيمهل  لهَ املسهك    كٌل حي ول جهده أن يواملع كس  
 .أن يوصل الويض إىل هن يب املط ف  ون ريس  ةيف ل فعليه املعوَّ

علهى املسهئوليب األريالقيهب     هللإجيه ز ضهو   السلط ن األ هللعبويف ِذا الفصل او حثه 
 :املو حث  للمترجم،، فإىل
 .وجوب مراقبة اهلل: املبحث األول

: تعه ىل إن تقوى اهلل ِ   أس األ ر كله، وِ  وصيب اهلل لألول  واآلريهريو، قه ل   
 131النسه    ﴾َوَلَقْد َوصَّْيَن  الَِّذيَو أبوُتوْا اْلِكَت َب ِ هو َقهْوِلكبْم َوِإيَّه كبْم َأِن اتَّقبهوْا الّلهَه       ﴿

  الَِّذيَو آَ ُنوْا اتَّقبهوْا الّلهَه َحه َّ ُتَق ِتهِه َواَل َتُمهوُتوَّ ِإالَّ َوَأنهُتم       َأيَُّه َي  ﴿: وق ل تع ىل
 102عمران آل ﴾ ُّْسِلُموَن 

جيب على املترجم وِو ينقل نصوص السنب والساة النوويهب أو غامهه  أن يعلهم أن    

                          
 .هلل ب وجوب الروايب عو الثق ت/املقد ب:  واه  سلم ( 1)
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،    يسطره هلليمينه سهوف يسهأل عنهه يهو  القي  هب      أناملسئوليب األريالقيب تقتض  
ِإنَّه  َأنهَذْ َن كبْم َعهَذاهللً  َقِريوهً       ﴿: وأن اهلل  قيوه وجم زيه ا  قد ق يداه، ق ل عزوجل

 0 النوأ ﴾َيْوَ  َينظبُر اْلَمْرُ  َ   َقدََّ ْق َيَداُه 
ََ هللَمه  َقهدََّ ْق َيهَداَك      ﴿: وأن أ   ه يو   ين ل جزا     قد ق يداه فيق ل لهه  َ ِله

     10احلج ﴾َظلَّ ٍ  لِّْلَعِويِد َوَأنَّ اللََّه َلْيَس هلل
 يداه كتوق    ويوق  الدَِر*     ىنهإال سيف و    و ك تٍب)) : ق ل الع عر

 (( راهههيسرك يف القي  ب أن ت *  فال تكتب هللكفَ غا   ٍ 
الترمجب فإن املترجم كلم  ك ن أهللعهد عهو    بيف سال وهلل عتو   التقوى الع  ل األس س  

 .ره أو إليغ له يف الودع ك نق ترمجته أهللعد عو الصواب ظ ن التقوى إ   لكف
والدا س لوعض الترمج ت اليت وضعه  املستعرقون ملع ين القرآن الكرمي جيد أهن  مل تلتهز   

، فقد أعيد يف هللعضه  ترتيب السو  ؛ ألهنم ال يعرفون للتقوى  عىنواأل  نب العلميب الدقب
 رسلب مل تتقيد هلل آليه ت  اريهل   ترمجب  رجم القرآن يف هللعضه حسب  أه املترجم، وُت

 .، فتظهر السو ة وكأهن   ق لب صحفيبالسو 
وأنه  هلل ت مجب يف ترمجته ملع ين القرآن،إنه ع ىن صعو  Robert Kettonيقول  وهللرت كتون 

واتوع ِذه ! فقسم سو ة الوقرة إىل ثالث سو ! تصرف حبريب  ع النص حىت أجنز العمل
القرآن هللتسهع     يف تهى  و عمله هللترمجب تزيد سو ِ  على أريرى، ف ن الطريقب  ع سو 

      (1).!سو 

                          
 8ص(  و  الترمجب الدينيب يف الدعوة إىل اهلل) انظر عوده هللو مي  ( 1)
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 .وجوب تصحيح النية: املبحث الثاين
إمنه  األعمه ل    )) :النيب صلى اهلل عليه وآلهه وسهلم   ق ل والنيب أصل كل عمل كم  

  (1) (( هلل لني ت وإمن  لكل ا رئ    نوى

واإلسهه   يف نعهر السهنب     ،الهدعوة إىل اهلل  و الترمجهب  هللأن يكون قصده و لَ 
النوويب واملع  كب يف هللعث األ ب  و جديد  و ريالل تعريفهه  هللسهاة نويهه  صهلى     

 .اهلل عليه وآله وسلم
ويعلم أنه إ ا أريلص يف نيته، وهللذل وسعه يف تصحي  عملهه فهإن اهلل يوه  ك عملهه     
 ل ويهده هللسووه  و      و ريلقه، وِو غ يب الغ ي ت و نتههى اإل ا ات، فقهد قه   

ألن يههده   )) :لعل  هللو أيب ط لهب  ضه  اهلل عنهه   النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 
   (2) (( .اهلل هللَ  جال واحدا ريا لَ  و محر النعم

وقضيب املق صد  و اإل ك لي ت اليت ع نق  نه  وال زالهق تعه ين هلليئ تنه  الثق فيهب،     
لمه    عمهدت إىل ترمجهب العديهد  هو كتهب الع     فكم  و أفرا  أو  ؤسسه ت  

وال يقصدون  و و ا   لَ غا الرهلل  امله  ه الع جهل، فأتهق تهرامجهم     والو حث  
ري ليب  و الدقب واأل  نب هللعيدة عو املراجعب العلميهب الزنيههب،  لهَ ألن  هو كه ن      
قصده الرهلل  الع جل الهللد أن يسهعى إىل ِدفهه و قصهده هللأيسهر السهول وأقهل       

  وتعهكيل اللجه ن العلميهب    التك ليف، وال هَ أن اريتيه   املتهرمج  األكفه     
املتخصصب للمراجعب العلميب الدقيقهب تتطلهب  زيهدا  هو الوقهق و زيهدا  هو        

 .وِذا    ال يريدونه ألنه يتع  ض  ع  ق صدِم ليف امل  يب، التك
وهللعض املترمج  إمن  محلهم على الترمجهب تويهل  فه ِيم القهرا  العهوا  إىل  ه        

 .و  ذاِب ض لب، وطرق  عوجبيرونه   وانتح ل   يعتقونه  و عق ئد ف سدة، 
َفَمْو َأْظَلُم ِ مَِّو اْفَتهَرى   ﴿وِؤال  إمن  ِم  ضلون ظ ملون جيب فضحهم والتحذير  نهم 

   1األنع   ﴾َعَلى الّلِه َكِذهللً  ِلُيِضلَّ النَّ َس هللَغْيِر ِعْلٍم ِإنَّ الّلَه اَل َيْهِده اْلَقْوَ  الظَّ ِلِمَ  
 

                          

 1 قم/كت ب هللد  الوح / واه الوخ  ه  (1)
 08 2: قم/فض ئل الصح هللب:  سلم/3001:  قم/اله   والسا/الوخ  ه:  تف  عليه( 2)
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 .العممية ةألمانا: املبحث الثالث
 و أِم السم ت األريالقيب اليت ينتظر  و املترجم أن يتصهف هبه  أن يكهون أ ينه      

القيه   هلله ملطلوب كمه     :)فيم  ينقله للن س  و نصوص، وميكو تعريف األ  نب هللأهن  
فمهو أ ا  الهدريول يف أه  عهروع للترمجهب     ( ِو  طلوب يف الوقهق املطلهوب  
القي   هللهه لتهوفر املقو ه ت العلميهب والفنيهب،       فلينظر يف نفسه إن ك ن ق   ا على

م ليسهند ِهذا العمهل إىل    ق   ا على إجن زه يف الوقق املطلوب فليقد  وإال فلهيحج 
جيهب االلتهزا  هللهه يف كهل  ه        أ ا  األ  نب  طلب  هرع    و يستطيع؛ ألن 

 .السيم  يف ِذا اجمل ل نظرا لضخ  ب  سئوليب املترجم
ِِْلَه  نَّ الّلَه إِ ﴿: ق ل تع ىل  51النس   ﴾َيْأُ ُركبْم َأن ُتؤ ُّوْا اأَلَ  َن ِت ِإَلى َأ
َي  َأيَُّه  الَِّذيَو آَ ُنوْا اَل َتُخوُنهوْا الّلهَه َوالرَُّسهوَل َوَتُخوُنهوْا َأَ  َنه ِتكبْم       ﴿:وق ل تع ىل

 28األنف ل ﴾َوَأنُتْم َتْعَلُموَن 
ْ ِض َواْلِجَوه ِل َفهَأهللْيَو َأن   اأَلى السَّهَم َواِت وَ َ  َنهَب َعَله  اأَلِإنَّ  َعَرْضَن   ﴿: وق ل تع ىل

 82األحزاب ﴾نَس نب ِإنَُّه َك َن َظلبو ً  َجُهواًل اإِلَيْحِمْلَنَه  َوَأْ َفْقَو ِ ْنَه  َوَحَمَلَه  
وعد  الوف   حب  األ  نب ريي نب عدِ  النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم إحدى عال  ت النفه ق  

ٌث ِإَ ا َحدََّث َكَذَب َوِإَ ا َوَعَد َأرْيَلَف َوِإَ ا اْؤُتِمَو الآَيبب اْلُمَن ِفِ  َث)) :ة والسال فق ل عليه الصال
  (1) (( رَي َن

 :وميكو  سم حدو  أ  نب املترجم على  كيزت  أس س 
 (ترجم؟ن   ا : )أه.الدقب يف اريتي      يترجه هللأن يكون نص  ينفع الن س يف احل ل واملآل .1
 (ترجم؟نكيف : )أه .ترمجب النص كم  ِو  و غا زي  ة وال نقص ن الدقب يف .2

 صهد ه  واقهع يف الترمجهب يكهون    لهيس كهل ريطهإ    ِذا وجتد  اإل   ة إىل أنه 
 :و نه  ،قد ته الفنيب والعلميب هلللغقتتحكم يف املترجم  هم   اأ و ؛ألن ِن ك اخلي نب

أ هلليه ،  أو ،  ينيه    علميه   كونه نصه  و حيث طويعب النص الذه يعتغل فيه املبترجِههم  .1
اخل ، مم  ينعكس سلو  أو إجي هلل  على   جهب  ط وعهب  لهَ الهنص لعمليهب       ..أو ت  خيي 
 .الترمجب

                          
 51 قم/كت ب اإلمي ن: سلم/33 قم/كت ب اإلمي ن:الوخ  ه:  واه العيخ ن  و حديث أيب ِريرة ( 1)
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  جب التط هلل  والتو يو هلل  لغب املصد  ولغب اهلهدف  هو حيهث النظه   اللغهوه       .2
، و علهو  أن لغهب   اخل ص هللكٍل  نهم  وحجم رييه  ات التكه فؤ املت حهب هللينههم     

فله   و االتس ع    جيعهل  هو الصهعوهللب    وجد لغب جت  يه  يف ِذا اجمل ل العرب ال ت
اك ن نقل نصوصه  كم  ِ  إىل لغب أريرى حبيهث يعهعر ق  ئهه  وِهو يقرؤِه       

العريب وِهو يقهرأ الهنص األصهل ،      يتملَ الق  ئنفس الععو  واإلحس س الذه 
مسه    هللل  و املستحيل نقل أوص ف السيف واألسد والهر   وغها  لهَ  هو األ    

املترا فب، فغ لب اللغ ت يف الع مل ال تعرف لألسد غها اسهم واحهد، أ ه  العهرب      
مسعهق  )) : فتذكر له أكثر  و مخس  و  ئب اسم، ق ل أمحد هللهو دمهد هللهو هللنهدا     

مجعهق لألسهد مخسهم ئب اسهم، وللحيهب      : أهلل  عود اهلل هللو ري لويه اهلمداين يقول
  ((   ئت 

(1)  

تنفر  هبه  ِهذه اللغهب  هو املرونهب و االتسه ع و الكمه ل        فنظرا هلذه اخلص ئص اليت 
الهنص   قه  ئ أريلُهص لنتيجب واحدة ِ  أن عنصهر القصهو  الهذه سيلمسهه     

 إالاللههم  ..   نهه    نه ص ِو أ ر حتمه  ال   إىل العرهلليب أو  نه  إىل غاِ ،املبترَجم 
عهو قصهو  يف قهد ة      لقصو  ن مج  عو قصهو  قصهده أو ن مجه   ك ن ِذا ا إ ا
 .رجم نفسهاملت

 .ليسق كل األريط   ن مجب عو اخلي نبوعلى ِذا نقر  أنه 
 
 

                          
  1لغب القرآن، ك نته  واألريط   اليت هتد ِ  ص: إهللراِيم دمد أهللو عو ة/  : انظر ( 1)
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 .ةترمجلا لعمميةااللتزام باددو  املرسومة : املبحث الراب،
جيب على املترجم أن يكون على علم هللأنهه ال ينتظهر  نهه كمتهرجم أن يتهدريل      
ل هلل لعريف والتوضي  والتعلي  وإثق ل ترمجته هلل حلوا   هللهل كهل  ه  عليهه أن ينقه     

 . عىن النص كم  ِو ليفهمه الق  ئ واملستمع طوق  مل  أ ا ه املتكلم
وإمه ل ِذا الض هللط محل هللعض املترمج  علهى إثقه ل تهرامجهم هلل لتعليقه ت علهى      
اآلي ت القرآنيب، أو األح  يث النوويب، حيث يعل  املترجم علهى النصهوص حسهب    

 ة يف القضهيب، وِهذا   فهمه لآليب أو احلديث  ون  راع ة النصوص األريهرى الهوا   
قبهْل ِإنََّمه  َحهرََّ  َ هللِّهَ       ﴿: القول على اهلل هللال علم، وقد ق ل تع ىل يؤ ه حتم  إىل

اْلَفَواِحَش َ   َظَهَر ِ ْنَه  َوَ   هللَطَو َواإِلْثَم َواْلَوْغَ  هللَغْيِر اْلَحه ِّ َوَأن ُتْعهِركبوْا هلل لّلهِه َ ه      
 33األعراف ﴾ن َتقبولبوْا َعَلى الّلِه َ   اَل َتْعَلُموَن َلْم ُيَنزِّْل هلِلِه ُسْلَط نً  َوَأ

ََ ِ ْثلب رَيِوٍا  الَو ﴿: و  ت ترمجب قوله تع ىل( الفرقب الن جيب)الفرنسيب لهترمجب الفف    ﴾ُيَنوِّئب
 Rien de tel qu'un home tres bien renseigne pour te donner des nouveelles: ِكذا  1ف طر

 .فمو أيو أتى هللكلمب  جل؟ غا فهمه الق صر!( ينوئَ  ثل  جل ريوا وال: )واملعىن
وو    ثله يف الترمجب الفرنسيب لرس لب مس حب العيخ عود العزيز هللهو هلله ز  محهه اهلل يف    
املن سَ عند ترمجب كال  املؤلف عو تلل احملر  حبل   أسه، فهأقحم املتهرجم كلمهب    

 .العلميب  ع وجو  ِذه املخ لفب الصرحيبوطوع الكت ب يف إ ا ات الوحوث (! وحليته)
هللل  و الن    أن جتد تدريال هلل لتعلي   و ِؤال  املترمج  الذيو ال علم هلم هلل لعهريعب إال  

 .وترى  ثل ِذه التحريف ت اخلطاة
ترمجتهه لقولهه    (1)و و الغرائب اليت وقعق يف ترمجب  ع ين القرآن حلميد اهلل قول التصحي 

ُِِنوَن َو ُّوا َل ﴿: تع ىل ُِِو َفُيْد لسهمَ   إهنم أحووا أن تأريذ  ِ نه ً : ا   ف  ه  1القلم ﴾ْو ُتْد
  الدِ ن للجسم  ليل على الركون إىل الدني ، مث ريلهص إىل   كم  فعلوه، مث عل  عليه هللأن اخت

 (!!أحووا أن ختلد إىل الدني  و ظ ِرِ   ثل    ريلدوا ِم إىل الدني  ):أن املعىن 
 .قول على اهلل هللال علم، نسأل اهلل الع فيبا كله  و الوِذ 

                          
ق  ق لنب علميب اراجعب ِذه الترمجب هللأ ر جممع امللَ فهد لطو عب املصحف العريف، فتم  لَ على حنو أقرب  ( 1)

 .إىل السال ب
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 .احلمد هلل يف األوىل واآلريرة على وصول ِذه الو قب إىل اخل متب
 : و نقطت  وتتكون ِذه اخل متب 

 .الو قبِذه يف التوصل إليه  ريالصب    مت: األوىل
 .تقد  هب  الو حثوتوصي ت  قترح ت : الث نيب
 .اخلالصة: أوال

 :حتميب نقل السنب والساة النوويب وترمجتهم  إىل لغ ت الع مل  إن مم  يقتض  - 
 .ع مليب الدعوة اإلسال يب ومشوليته  لكل األجن س الوعريب أينم  ك نوا .2
 .ح جب الن س كلهم إىل  عرفب السنب والساة النوويب يف  ع  هم و ع  ِم .1
هم هلل لسهنب  أن أكثر الن س اليو  ال يتحدثون هلل للغب العرهلليهب فهال سهويل لتعهريف     .3

  .والساة النوويب إال هللترمجته  إىل لغ هتم

ِهذه  املنتم  إىل اإلسال  يولغون  ئ ت املالي   هو الوعهر، واه  أن    أن  نظرا إىل -2
الععوب ليس هلل إل ك ن إريراجه  مم  ِ  فيهه  هو الههل إال هللنعهر السهنب املطههرة       

كه ن ال هللهد   ،العطرةسهاته  وتعريفهم هللنيب اإلسال  صلى اهلل عليه وآله وسلم  و ريهالل  
 . قرو ة و سموعب إىل اللغ ت اليت ينطقون هب  و نقل ِذه العلو  هللترمجته  

قول اال تغ ل هلله وهللذل أه جههد علمه     إن املترجم حيت ج إىل التأكد  و ثووت النص-3
لذا ك ن أوىل الن س هلل لترمجب طالب وريرجيو ال  ع ت اإلسال يب، والعلم   الهذيو  ؛ هللعأنه 
ون العرهلليب ولغ ت أريرى؛ ألهنم أعرف  و غاِم وأقد  على التمييز هلل     ص  و   مل يتقن

يص ، واألفضل  و  لَ أن تتوىل الترمجب  ؤسس ت تتوىن العمل الم ع  وتضم فرق عمل 
 .تتض فر جهو ِ  وتتع ون يف أ ا  املهمب

مم  يستح  الترمجب ، فال  ويأيت يف ِذا اإلط   ضرو ة التأكد  و كون امل  ة املخت  ة للترمجب
ينوغ  أن نفت  الو ب لترمجب كل    قيل أو صنف حول السنب والساة النوويهب  ون انتقه     

 .ومتحيص
 و أكرب األريط   املنهجيب اليت وقع فيه  املستعرقون أهنم عمهدوا إىل ترمجهب كتهب     -4
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اإلسال  على  ه   األ ب، والتصوف، والت  يخ املزو ، وهللنوا جل   اس هتم وتصو اهتم عو 
فأوقعهم ِذا التصرف يف أريط    نهجيهب ق تلهب هلل إلضه فب إىل أن    ِذه الكتب أريذوه  و 

 .أكثرِم إمن  حركهم سو  القصد والكيد لإلسال 
ومم  الهللد  نه للمترجم التثوق  و  دلول األحك   واألصول العرعيب اليت تستنوط  هو   -5

ىل النيب عليه الصالة والسال   هو يقهرأ ِهذه    ترمجته للسنب ، والوق ئع اليت سوف ينسوه  إ
الترمجب، فإ ا ك ن فهمه سقيم  أو ضعيف  فال هللد أن يسره ِذا السقم وِهذا الضهعف إىل   

 .قرائه ري صب العوا  الذيو اختذوا  و ِذه الترمجب عمدهتم و رجعهم يف الفهم والتطوي 
 : و املقو  ت اليت الهللد أن تتوافر لدى املترجم  -6
 .لغب املصد  وِ  اللغب املنقول  نه إتق ن ال .2

إىل حد يسم  له هللنقل النص املرا  ترمجتهه  ون   -املنقول إليه  -إتق ن اللغب اهلدف .1
 .إريالل هلل ملعىن

أن تكون لديه  عرفب  قوولب هللأس ليب اللغت  و ق ئ  تع هللامه ، وإال فسوف يقهع يف   .3
  .أريط   ف ضحب  و حيث يد ه أو ال يد ه

جم أن يكون ريواا هللألف ظ العريعب وريط ب الع  ع حىت ال حيهرف  ينتظر  و املتر  .4
الكلم عو  واضعه، فيجب عليه أن يهتم هلل لقرآن الكرمي وتفساه والسهنب النوويهب   
و روحه ، وعلم أصول احلديث وأصول الفقه، وأال ينفَ عهو سهؤال العلمه      

 أ و  ال علم املتخصص  يف الفنون عم  يعكل عليه، وال يسم  لنفسه هلل الجته   يف
 .له هب 

السهلف   هللكتبالهللد للمترجم حىت يقو  هللدو ه املنتظر  نه أن تكون له عن يب ري صب  .5
الص  ، وأصوهلم اليت ينوين عليه   نهجهم يف االعتق   والتصو ،فيلز ه أن يتهرجم  
آي ت وأح  يث الصف ت ا  يط هلل  عقيدة السلف الص    و الصهح هللب والته هللع ،   

ديو، و غا متثيل وال تريف، وال تعطيل وال تأويل، لئال حيمل ترمجته واألئمب اجملته
 . ع ن عقديب ف سدة،هللأن ينسب النقص إىل اهلل أو ينف  عنه    أثوته لنفسه

أن يعلهم   -وِو ينقل نصوص السنب والساة النوويب أو غامه -جيب على املترجم    .6
سوف يسأل عنه يو  القي  ب، وأن  أن املسئوليب األريالقيب تقتض  أن    يسطره هلليمينه
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ِإنَّ  َأنَذْ َن كبْم َعَذاهللً  َقِريوً  َيْوَ  َينظبهُر اْلَمهْرُ  َ ه      ﴿ هلل  قيوه وجم زيه ا  قد ق يداها
 ﴾َقدََّ ْق َيَداُه 

واإلسه   يف نعر السهنب النوويهب    أن يكون قصده  و الترمجب الدعوة إىل اهلل،جيب  .0
جديد  و ريالل تعريفه  هللساة نويه  صهلى اهلل عليهه   واملع  كب يف هللعث األ ب  و 

وآله وسلم، ويعلم أنه إ ا أريلص يف نيته، وهللذل وسعه يف تصحي  عملهه فهإن اهلل   
يو  ك عمله ويهده هللسووه  و      و ريلقه، وِو غ يب الغ ي ت و نتهى اإل ا ات، 

ُِدبى )): فقد ق ل النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ْجِر ِ ْثلب اأَلَك َن َلُه ِ ْو  َ ْو َ َع  ِإَلى 
ِِْم َ ْيًئ  الأبُجوِ  َ ْو َتِوَعُه  ََ ِ ْو أبُجوِ    (( .َيْنقبُص َ ِل

 و أِم السم ت األريالقيب اليت ينتظر  و املترجم أن يتصف هب  أن يكون أ ين  فيمه    .8
ينقله للن س  و نصوص، فمو أ ا  الدريول يف أه  عروع للترمجب فلينظر يف نفسهه  

ك ن ق   ا على القي   هلله لتوفر املقو  ت العلميب والفنيب، ق   ا علهى إجنه زه يف   إن 
 .الوقق املطلوب وإال فليسند ِذا العمل إىل  و يستطيع
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 .املقترحات والتوصيات: ثانيا
الفتق   هلليئ تن  الثق فيب والدعويب إىل  ترمج   تخصص  هلل لعلو  العهرعيب إىل ج نهب    نظرًا

 :مجب السليمب فإين أقتريف العمل ا  يل القد ة على التر
العهرعيب ا  ع تنه  اإلسهال يب    كلي ت الضرو ة االِتم   هللتد يس اللغ ت األجنويب يف  .1

 .لتخريج  ع ة وعلم   ق   يو على الوحث والتأليف والترمجب
حىت تكون الترمجب ري ضعب ملع يا و واصف ت الدقب والضوط أقتريف أن تتم ترمجب السهنب   .2

ن علميب  تخصصب، وهللذلَ نتجنب الترمج ت الفر يب  النوويب وغامه  على يد لوالساة 
 . اليت تؤ ه إىل إهللراز الزنع ت واالجت ِ ت العخصيب املعربة عو آ ا  املترمج 

تفت  أهللواهب  للعلم   والو حث  الذيو يتقنون أكثر  و لغهب،   إنع    راكز للوحث والترمجب .3
 .وفا الوس ئل الالز ب لذلَ ع ت الستف  ة  و ريرباهتم،ل

أريهرى  وثق فه ت  املسلم  الذيو هللرزوا يف لغه ت   لتعليمإنع    ع ِد ثق فيب إسال يب  . 
 .   يوهم على أصول الترمجبداللغب العرهلليب والثق فب اإلسال يب، و و مث تتعليمهم 

ظم العلو  اإلسال يب هللعىت اللغ ت، نظرا لع ئإنع   وجتهيز  كتو ت صوتيب لتسجيل  و   .5
 .اإلسال   حىت يف أوس ا األ ي  العريط هالدو  الذه ميكو أن يؤ ي

حوذا لو ق  ق المعيب العلميب السعو يب للسنب وعلو ه  هللفت   وقع ري ص هللترمجب السهنب   .8
والساة النوويب وتتع ون  ع الو حث  واملترمج  يف خمتلف أحن   الع مل إلجن ز  همب ترمجهب  

 . و كتب و س ئل ن فعبكل    كتب يف ِذا اجمل ل 

 .أمجعنيوأصلي وأسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه : هذا

 حممد أمحد لوح/ د

 عميد الكلية اإلفريقية للدراسات اإلسالمية

يف السنغال
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 عن يب عمر وفي /  ا  الكتب العلميب.ا/للماوق  تفب األ يب يف الر  على أِل الصليب
 هللاوت/ ا  الفكر.فوزه  عو ن ا بنو  الديو دمو ،  راجع/   ع ين القرآن الكرمي هلل لفرنسيب  ترمجب

  1113/ِه 13 1/ كتوب العلو  واحلكم/املدينب الهللو كثا/ تفسا القرآن العظيم
 ِه12 1: ا/تعلي  أمحد   كر/ ا  الكتب العلميب/هللاوت  ج  ع الوي ن يف تفسا القرآن للطربه

  ط هللع اجملد التج  يب/الهللو تيميب الواب الصحي  ملو هللدل  يو املسي 
 ِه18 1/ ا  الوخ  ه/املدينب/عوده هللو مي   و  الترمجب الدينيب يف الدعوة إىل اهلل

 عزت الدع سِه تعلي  1313.ا/ ا  احلديث/محص سنو أيب  او 
   وهب  عه ح  يب السيوط  والسنده1130/ ا  الفكر/هللاوت (اجملتىب)سنو النس ئ  

 ِه1352/ ائرة املع  ف العثم نيب السنو الكربى للويهق 
 ِه11 1/ كتوب املع  ف/ الري ض صحي  أيب  او  لأللو ين

  ق تقي  دمد فؤا  عود الو/ ا  إحي   التراث العريب/هللاوت صحي   سلم
 ِه13 1/1ا/الفرق ن/للعيخ عود العزيز هللو هلل ز فت وى للمس فريو واملغترهلل 

 تقي  عود السال  ِ  ون/  طوعب احلليب/ الق ِرة كت ب احليوان للج حظ
 ِه13 1/1ا/ ا  الوطو/الري ض/إهللراِيم أهللو عو ة/  لغب القرآن  ك نته  واألريط   اليت هتد ِ 

 ِه13 1لع  /العد  الث ين/باإلسكند ي جملب هللريد اإلسال 
 

 

 البيننننننانات املصدر

  ع ترقيم دمد فؤا  عود الو ق / طوعب الري ن/ الق ِرة الصحي  للوخ  هال  ع 
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 الصفحة املوضنننننننوع
 3-1 املقد ب
   ب الوحثريط

   -5 مسئوليات املترجم الشرعية: الفصل األول
 8-5 أثر الترمجب اإلسال يب على احلض  ة الغرهلليب 

 8-8 تنقسم النصوص العرعيب  و حيث الثووت إىل قسم 
 8  و أريط   املستعرق  املنهجيب
 1-8 ضرو ة التأكد  و  دلول النص
 1 من  ج  و أريط   املترمج 

 1 املترجم تتج  هلله أ هللعب عن صر 
 10-1  و املقو  ت اليت الهللد أن تتوافر يف املترجم
 10 ضرو ة اإلمل   هلل خلط ب العرع  وأس ليوه

 11-10 ضرو ة اإلمل   هللأصول عقيدة السلف
 1 -2  خالقيةمسئوليات املترجم األ: الفصل الثاين 

 13-12 وجوب  راقوب اهلل
  1 وجوب تصحي  النيب

 15 جيب أن يتصف املترجم هلل أل  نب العلميب
 18-15 أ  نب املترجم على  كيزت  أس س ترتكز 

 18 احلدو  اليت ال تتج وزِ  عمليب الترمجب
 21-11 بهمه تهاخل

 20-11 ريالصب الوحث
 21 التوصي ت واملقترح ت

 22 ملص   فهرس ا
 23 فهرس احملتوي ت

 


