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 لمقدمةا
حلمد هلل وحده، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا ا
 على آله وصحبه أمجعني، أما بعد: و حممد 

تِيهِااَّلاالقرآن الكرمي كتاب اهلل تعاىل: ف
ۡ
اَوَّلاايََديۡهِااَبۡيِااِمن ااۡلَبَِٰطل اٱايَأ

اَخۡلفِهِااِمنۡا ِنۡااتزَنِيل ااۦ   تكّفل اهلل ،(24فصلت:) ٤٢اََحِيد ااَحِكيم اام 
ِۡكرَاٱانََزۡۡلَااََنۡن ااإِنَاحبفظه: ونَااۥَل ااِإَونَاال  نذ م (9احلجر:)  ٩الََحَٰفِظ 

 ها. يإىل أن يرث اهلل األرض ومن عل نزوله إىل األرض على قلب حممد 
اضررر ملررا كأرررت أدوات ال باعررة، وسررهل علررى النررا   باعترره يف العصررر احلو 

األسرباب  –عرز ولرل  -ينشره ب ريقته اخلاصة، ولقد هيأ اهلل  ونشره أصبح كل  
بإنشرررراء امرررره امللرررر  فهررررد ل باعررررة املصررررح  الشررررري  باملدينررررة النب يررررة ليترررر ىل 

مركرزا   جترد مسرجدا ، أوأن  قرل  ونشره وت زيعه على خمتل  أرلاء العامل، ف  باعته
ه القبر   لرفجعرل اهلل  ليس لديه نسخ من م ب عرات هرذا اعمره املبرار  إسالميا  

 ه ثغرة كبرية لدى املسلمني. بسّد و  ،بني العامة واخلاصة
ملررا كررران هنررا  مرررن املسرررلمني مررن ظ يعررررف العربيررة  هررررت احلالرررة إىل أن و 

ت كررل أمررة تررملم معرراق القرررآن الكرررمي إىل لغررات تلرر  األمررم والشررع ب، فعملرر
إثرررذ كلر  ترمجررات كأرررية  ترآن الكرررمي أو معانيره إىل لغتهررا، و هرر قرعلرى ترمجررة ال

متباينرة فيمرا بينهررا، خمتلفرة فرري معانيهررا حر  مرره املراد اللغرة املررملم  را، بع ررها 
قام به مستشرق ن غري مسلمني، وبع ها قام به مسلم ن اتهدون، ولكنها فري 

د وتررنقح حسررب زيررامللح  ررات واألا رراء، تالعمرر م لهرر د فرديررة مل  ررل مررن 
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علررم املررملم وهدفرره وغايترره، فكرران ظبررد مررن دراسررة أمررر الممجررة تفصرريال ، ليتبررنّي 
الصرررحيح منهرررا، ومرررا نرررب أن تكررر ن عليررره، فكررران هرررذا البحررر  الرررذ  لعلتررره 

 بعن ان: 
 حقيقتها وحكمها (  –ترمجة القرآن الكرمي ) 
 ضمنته املباح  التالية: و 
 لغة واالصطالح: لول: معنى الترجمة فـي المبحث األا

 الممجة فري اللغة.  -  
 الممجة فري اظص الح.  -  

 لمبحث الثاني: معنى ترجمة القرآن الكريم. ا
 لمبحث الثالث: حقيقة القرآن الكريم. ا
 لمبحث الرابع: أنواع ترجمة القرآن الكريم:ا

 الممجة احلرفية.  -  
 الممجة اللفظية.  -  
 الممجة التفسريية.  -  

 لمبحث الخامس: الفرق بين أنواع الترجمات. ا
 لمبحث السادس: حكم ترجمة القرآن الكريم:ا

 حكم الممجة احلرفية.  -  
 حكم الممجة اللفظية.  -
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 حكم الممجة التفسريية. -  
 لمبحث السابع: ضوابط الترجمة التفسيرية. ا
 ى. ر قرآن الكريم إلى لغة أخلمبحث الثامن: مفهوم نقل معاني الا
اهللذ أسررررأ  أن نعلرررره االصررررا  ل لهرررره الكرررررمي، وأن ينفرررره برررره، وأن يغفررررر   و 

 ول الد  وجلميه املسلمني. 
 صلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.و 

 
 
 

 . د. علي بن سليمان العبيد أ
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 لمبحث األول: معنى الترجمة فـي اللغة واالصطالحا
 فـي اللغة: لترجمة ا
 ة فري اللغة على عدة معان:  لق الممجت
ّررري ابرررن عبرررا   ،فهررري  عررري التبيرررني والت ضررريح - رضررري اهلل  –ومرررن هنرررا بن
نعررم " –رضرري اهلل عنرره  –، قررا  عبررداهلل بررن مسررع د (ترمجرران القرررآن) –عنهمررا 

وكلر  لااعتره وقدرتره علرى فهرم الكتراب احلكريم،  ،(1) "ترمجان القرآن ابن عبرا 
كررل مررا ترررلم عررن : "قررا  الزخمشررر  ،درا  مررا فيرره مررن حقرراٍق ومعرران  وأسررراروإ

رررررررذتنه بّينرررررره : رلم الكررررررالم"تررررررويف املعجررررررم ال سرررررري   ،(4) "حررررررا  شرررررريء فهرررررر  ترذف س 
 . (3)"ووضحه
بررن  وتررأمب  عرري تبليررم الكررالم ملررن مل يبلغرره أو افرري عليرره، قررا  أبرر عمرو -

برررني يرررد  ابرررن عبرررا  وبرررني  كنرررت أتررررلم )) –مبينرررا  قررر   أ  مجررررة  –الصرررالح 
أنرره كرران ينبلالررم كررالم ابررن عبررا  إىل مررن افرري عليرره مررن النررا ، إمررا : - ((  النررا 

 . ((  باعه فأبعهم، وإما ظاتصار منه من فهمه فأفهمهم  لزحام منه من
والظررراهر أن معنررراه أنررره يفهمهرررم عنررره ويفهمررره "أيّرررد كلررر  النررر و  بق لررره: و 
 ي ق   الشاعر:، ويد  على هذا املع(2) "عنهم

  (5)إلى ترجمان غتهـا     قد أحوجت سمعيل  إن الثمانين وبـ        
                                                      

 .  2:  1 ، وتذكرة احلفاظ للذهيب333: 4ال بقات الكاى ظبن سعد ( 1) 

 .  ((  فسر  ))، مادة 42:  4البالغة  أسا ( 4) 

 .  33املعجم ال سي  ص( 3) 

 .  133:  1صحيح مسلم بشرح الن و  ( 2) 

 .  52: 1البيت من قصيدة لع ف بن حمنذلالم اخلزاعي ككرها أب علي القا  فري األما  ( 5) 
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 ويقا : قد "وتأمب  عي تفسري الكالم بلغة غري لغته، قا  اجل هر :  -
الممجرررران: هرررر  : "، ويف لسرررران العرررررب(1) "رلم كالمرررره، إكا فّسررررره بلسرررران آارررررترررر

 املفسالر، وقد ترمجه وترلم عنره
رر للسران، …الممجران: "م  : ويف القرا ،(4) املفسال

 .  (3)  "عنهو  ،وقد ترمجه
مجران "مب  عي نقل الكالم من لغة إىل أارى، قرا  ابرن األثرري: أوت -  –المر

لغررررة إىل أارررررى،  هرررر  الررررذ  يررررملم الكررررالم، أ : ينقلرررره مررررن –بال ررررم والفررررتح 
لممجررران: "ا: وقرررا  السرررمني احللررريب. (2)  "واجلمررره الرررمالم، والتررراء والنررر ن زاٍررردتان

وقرررا  ابررررن حجررررر: . (5)  "تفعرررالنن ألنرررره يرمررري بكررررالم مررررن يرررملم عنرررره إىل غررررريه
ه وعنه: ري ترلم كالم غ"ويف املعجم ال سي : . (3) "لممجان: املعا عن لغة بلغة"ا

 .(7) "نقله من لغة إىل أارى
الذ  نمه برني هرذه املعراق هر  البيران، ويردال فيره: الممجرة لفرالن، أ : و 
حياتره وككرر سرريته، والممجرة ارذا البراب، أ : عنر ن لره، ليكر ن تعبرريا  عمرا  بنّي 

 يذكره بعده. 

 

                                                      
 . 1943:  5 ((  ترلم  ))الصحاح، مادة ( 1) 

 .  449:  14 ((  م رل ))لسان العرب، مادة ( 4) 

 .  332: 1  ((  ترلم  ))ترتيب القام   احملي ، مادة ( 3) 

 .  133: 1النهاية فري غريب احلدي  واألثر  ( 2) 

 . 193ص ((  رلم  ))عمدة احلفاظ فري تفسري أشرف األلفاظ، مادة ( 5) 

 .  31:  1فتح البار  ( 3) 

 .  33املعجم ال سي  ص( 7) 
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 لترجمة في االصطالح: ا
 كن أن نعرف الممجة فري اص الح النا  وعرفهم بأهنا: مي
كالم فري لغة بكالم آار من لغة أارى مه ال فراء جبميه  التعبري عن معي"

 ". معانيه ومقاصده
فكلمرررة )التعبرررري( "ذا التعريررر  الزرقررراق وككرررر حممزاتررره بق لررره: قرررد ككرررر هرررو 

 لنس، وما بعده من القي د فصل . 
عن معي كالم( خيرج به التعبري عن املعي القاٍم بالنفس حني خيرج : )ق لناو 

 فري ص رة اللفظ أو  مرة. 
ق لنا: )بكالم آارر( خيررج بره التعبرري عرن املعري برالكالم األو  نفسره، ولر  و 

 تكرر أل  مرة. 
ق لنرررا: )مرررن لغرررة أاررررى( خيررررج بررره التفسرررري بلغرررة األصرررل، وخيررررج بررره أي رررا  و 
رادف مكان مرادفه، أو بكالم بد  آار مساو  له، على وله ظ تفسري  التعبري 

 فيه، واللغة واحدة فري اجلميه. 
 لنررا: )مرره ال فرراء جبميرره معرراق األصررل ومقاصررده( خيرررج برره تفسررري الكررالم ق

ررر بلغررة غررري  لغتررهن فررإن التفسررري ظ يشررمف فيرره ال فرراء بكررل معرراق األصررل املفس 
((  فيه البيان ول  من وله  ومقاصده، بل يكفي

(1)  . 
 

                                                      
 .  111:  4ن فري عل م القرآن  مناهل العرفا( 1) 
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 لمبحث الثاني: معنى ترجمة القرآن الكريما
 

عرررد أن بّينرررا معررري الممجرررة فرررري اللغرررة نررر د أن ن ضرررح عالقرررة املعررري اللغررر   ب
 . ((  ة القرآن الكرمي ترمج )) :للممجة  ا ي لق عليه

نق  : إن ترمجة القرآن الكرمي ميكن أن ت لق على املعراق اللغ يرة السرابقة، ف
 فيك ن معي ترمجة القرآن الكرمي: 

 لى ال له األو : ت ضيح القرآن وتبيينه وتفسريه بلغته العربية .ع
 على ال له الأاق: تبليم ألفا ه . و 
 بان .   ل مها شرعا  بل مها مهذان ال لهان ظ إشكا  فري ل از و 
 على ال له الأال : تفسري الكالم بلغة غري لغته . و 
 على ال له الرابه: نقل الكالم من لغة إىل أارى . و 
القرآن الكررمي، ومرن االامرا ميكرن معاق هذان مها حمل البح  فري ترمجة و 

 القرآن الكرمي بالتعري  التا : معاق أن نعرف ترمجة 
صررردها بألفررراظ غرررري عربيرررة، مررره اعرررن معررراق ألفا ررره العربيرررة ومق ي التعبرررريهررر

 . (1)ال فاء جبميه هذه املعاق واملقاصد
 
 

                                                      
 .  122:  4انظر : مناهل العرفان   ( 1) 
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 لمبحث الثالث: حقيقة القرآن الكريما
 

 لقرررآن الكرررمي هرر  كررالم اهلل تعرراىل بلفظرره ومعنرراه، نررز  علررى نبينررا حممررد ا
 .  (1)بلسان عر  مبني

تتحقررق لرره القرآنيررة، فررإكا كرران املعرري  ظبررد مررن التمرراظ اللفررظ واملعرري حرر و 
فإنرره ظ ينسررمى قرآنررا  كاألحاديرر  القدسررية  –عررز ولررل  -وحررده مررن عنررد اهلل 

 .  واألحادي  النب ية فمعنامها من عند اهلل، وألفا هما من كالم الرس   
أمررا الكترراب: فررالقرآن املنررز  علررى رسرر   اهلل املكترر ب فررري "ا  البررزدو : قرر

نقرررال  متررر اترا  برررال شررربهة، وهررر  الرررنظم واملعررري  عرررن النررريب  املصررراح ، املنقررر  
 . (4) "مجيعا  فري ق   عامة العلماء

والصررحيح أن القرررآن هرر  الررنظم ": -أحررد فقهرراء احلنفيررة  –قررا  الزيلعرري و 
، واإلعجراز ن ألنره معجرزة النريب -أ  عنرد أ  حنيفرة  –واملعي مجيعا  عنده 

 . (3) "وقه  ما مجيعا  
أ  اللفرررظ  –القررررآن: اسرررم امرررا مجيعرررا  "و اإلسرررالم ابرررن تيميرررة:  قرررا  شررريخو 

، واررذا إكا فسررره املفسررر، وترمجرره املررملم مل يرنقذررل لتفسررريه وترمجترره: إنرره -واملعرري 

                                                      
قه امل منرر ن علررى كلرر  حقررا  1)  ( "إن القررآن كررالم اهلل، منرره برردا، بررال كيفيررة قرر ظ ، وأنزلرره علرى رسرر له وحيررا ، وصررد 

كرالم البشرر فقرد كفرر"   وأيقن ا أنه كالم اهلل تعاىل باحلقيقة، ليس  خل ق ككالم الاية، فمن بعه فزعم أنره
 . 1/174شرح ال حاوية 

 .  42، 41:  1سرار كش  األ( 4) 

 .  111:  1اٍق قتبيني احلقاٍق بشرح كنز الد(  3) 
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احملردث لكترب التفسرري، واتفقر ا علرى  قرآن، بل اتفق املسلم ن على لر از مرسال 
((  بيرة عنرد عامرة أهرل العلرم الة بتفسرريه، وكرذل  ترمجتره بغرري العر صأنه ظ جت ز ال

(1)  . 
بررراللفظ   نبينرررا حممررردا   مبل ررر –عليررره السرررالم  –مرررن املعلررر م أن لايرررل و 
 الذ  

لرره إؤررااه برراملعي، وعلررى هررذا فررإن املعرري  ح  بذ يرنرر ، ومل-عررز ولررل  -لقرراه عررن اهلل ت
وإن كرران بألفرراظ عربيررة  –املقررروء بغررري العربيررة ظ يسررمى قرآنررا ، ومررايبني للنررا  

ظ يسررمى قرآنررا  مهمررا كرران م ابقررا  للقرررآن فررري دظلتررهن  –رادفررة أللفرراظ القرررآن م
نررا كررالم اهلل قلألن األلفرراظ املسررتعملة فررري التفسررري ألفرراظ بشرررية، والقرررآن كمررا 

 . (4)تعاىل بلفظه ومعناه 
بلسان عر  مبني، قا  تعاىل:  ه  أي ا  أنز  على قلب سيدنا حممد و 
وٱابِهِاانََزَلا ِمي اٱاح الرُّ

َ
َٰاا١٩٣اۡۡل ونَااقَۡلبَِكااََعَ نِذرِينَاٱاِمنَااِِلَك   ١٩٤الۡم 

 . (192-193الشعراء: )

نَزۡلَنَٰه ااإَِنا اقا : و 
َ
مۡااَعَربِي ّٗااق ۡرَٰءنًااأ ٢اَتۡعقِل ونَااَلَعَلك 

 
 . (4ي س :)

مۡااِعَوج ااذِياَغۡيَااَعَربِيًّااق ۡرَءانًاقا : و  ونَااَلَعَله   (43زمر:ال) ٢٨اَيَتق 
 . 

لَۡتااكَِتَٰب اقا : و  ِ َٰت ه ااف ص  ونَاال َِقۡوم ااَعَربِي ّٗااق ۡرَءانًااۥَءاَي  ٣اَيۡعلَم 

                                                      
 .  524:  3ام ظ فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ( 1) 

  . 35، وفيض الرمحن فري األحكام الفقهية اخلاصة بالقرآن ص2:  3انظر : تيسري التحرير ( 4) 
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 .  (3)فصلت:

وَۡحۡيَنا ااَوَكَذَٰلَِكاقا : و 
َ
 .  (7رى:  الش)اَعَربِي ّٗااق ۡرَءانًااإََِلَۡكااأ

ق ااكَِتَٰب ااَوَهََٰذااقا : و  ِ َصد   . (14األحقاف: ) اَعَربِي ّٗاال َِسانًاامُّ
 من ظزم عربيته أن ما كان بغري العربية ظ يك ن قرآنا . و 
غرررري العربيررة فررري الصرررالة بقررد اتفررق العلمررراء علررى عرردم لررر از قررراءة القرررآن و 

 واارلها. 
ظ جت ز قراءته بالعجمية س اء أحسن العربية أم ظ فري  ))ا  الزركشي: ق

نَزۡلَنَٰه ااإَِنا االصالة واارلها لق له تعاىل:
َ
مۡااَعَربِي ّٗااۡرَٰءنًاق ااأ اَلَعَلك 

٢اَتۡعقِل ونَا
 

ۡعَجِمي ّٗااق ۡرَءانًااَجَعۡلَنَٰه ااَولَوۡا ، وق لره:(4ي س :) 
َ
اَلَقال وا ااأ

لَۡتاالَۡوَّلا ِ َٰت ه ااف ص    (1)(22فصلت:)اۥ  اَءاَي
قرررآن بالفارسررية مررن غررري لمررا نقررل عررن اإلمررام أ  حنيفررة مررن جترر يزه لقررراءة او 

وقررد " :((  اتح الرمحرر تفرر))ه عررن هررذا القرر  ، قررا  صرراحب عررذر، فقررد صررح رل عرر
عرررن القررر   جبررر از الصرررالة بالفارسرررية بغرررري عرررذر،  صرررح رلررر ظ أ  حنيفرررة 

 .  (4) ى"وااتاره القاضي واإلمام أب زيد وعامة احملققني، وعليه الفت  
وظعتبار قيد العر  فري ماهيته رله أب حنيفة : "لاء فري تيسري التحريرو 

قق عنده اعتباره فيه عن صحة الصالة للقادر على العر  إكا عذا  عن بعدما مل

                                                      
  .4/93( الاهان: 1)
 )هامش املستصفى للغزا ( .  3:  4  تف اتح الرمح( 4)
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اۡقَرء وا اٱفَاا ي ق له تعاىل: رامل م ن القرآق بالفارسية ... ن ألن املأم ر به ف
ۡرَءاِن الۡاٱاِمنَااتَيََّسَااَما  .  (1)  "، قراءة مسمى القرآن(42املزمل: )اق 

لفارسية غري مكت بة االقرآن، ألن  ألن الق   بذل  يلزم منه ب الن تعري و 
فرررري املصررراح ، وألنررره يلرررزم منررره لررر از الصرررالة بررردون القررررآن، ألن القررررآن اسرررم 
للرررنظم واملعررري الربرررانيني العرررربيني، والفارسرررية ظ تصررردق ظ علرررى اللفرررظ وظ علرررى 

 . (4)املعي
 بن العر  على ما نسب إىل أ  حنيفة عند تفسريه لق له تعاىل: اقد عّلق و 
ۡعَجِمي ّٗااق ۡرَءانًااَجَعلَۡنَٰه ااَولَوۡا

َ
لَۡتاالَۡوَّلااَلَقال وا ااأ ِ َٰت ه ااف ص  اَء۬اۡعَجِم  ااۥ  اَءاَي

يا قا  علماانا: هذا يب ل ق   أ  حنيفة فري ق له:  )): بق له (22فصلت:) وََعَرِب  
 : ألن اهلل تعاىل قا نإن ترمجة القرآن بإبدا  اللغة العربية فيه بالفارسية لاٍز

ۡعَجِمي ّٗااق ۡرَءانًااَجَعلَۡنَٰه ااَولَوۡا
َ
لَۡتاالَۡوَّلااَلَقال وا ااأ ِ َٰت ه ااف ص  اَء۬اۡعَجِم  ااۥ  اَءاَي

يا فى أن يك ن للعجمة إليه  ريق، فكي  يصرف إىل ما هنى اهلل ن اوََعَرِب  
إن التبيان واإلعجاز إمنا يك ن بلغة العرب، فل  قلب إىل "مث قا :  ؟"…عنه

 .  (3) "ا كان قرآنا  وظ بيانا  وظ اقت ى إعجازا  غري هذا مل
كهب شريخ اإلسرالم ابرن تيميرة إىل عردم لر از أن يقررأ القررآن بغرري العربيرة و 
مسرتدظ  برأن الممجرة  ررج القررآن عرن  ،قدر على العربية أم مل يقدر عليهاأس اء 

أمررا و " أن يكرر ن هرر  القرررآن املنررز ، وأن تعلّررم العربيررة فرررض والررب حيرر  قررا :
                                                      

 .   2:  3تيسري التحرير  ( 1)

 .  32، 33انظر: فيض الرمح ت فري األحكام الفقهية اخلاصة بالقرآن ص( 4) 

 .  1335:  2ظبن العر    نأحكام القرآ( 3) 
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كبيران لفرظ القررآن، فهرذا غرري صكرن أصرال ، وارذا كران  يبني املعري ظاإلتيان بلف
أٍمرة الردين علررى أنره ظ نر ز أن يقرررأ بغرري العربيرة، ظ مرره القردرة عليهرا، وظ مرره 

 .  (1) "العجز عنهان ألن كل  خيرله عن أن يك ن ه  القرآن املنز 
العربية س اء قدر عليهرا أو مل يقردر  فأما القرآن فال يقراه بغري"قا  أي ا : و 

عند اجلمه ر، وه  الص اب الذ  ظ ريب فيه، بل قد قا  غري واحد: إنه ميتنه 
 .  (4) "أن يملم س رة أو ما يق م به اإلعجاز

وأي رررا  فرررإن نفرررس اللغرررة العربيرررة مرررن الررردين، ومعرفتهرررا فررررض "قرررا  أي رررا : و 
ان إظ بفهم اللغة العربية، وما والب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، وظ يفهم

 .  (3) "ظ يتم ال الب إظ به فه  والب
لقررررآن الكررررمي حرفيرررة أو لفظيرررة أو تفسرررريية ظ لعلرررى هرررذا فرررإن أ  ترمجرررة و 

 تسمى قرآنا  وظ تأبت اا أحكامه: 
 فال تصح الصالة  ا.  -
 وظ يتعبد بتالوهتا.  -
 وظ ت اذ األحكام منها.  -
 . وظ تك ن معجزة -
وظ تشملها أحكامه املتعلقة به كقداسته وحرمة مّسه وأحكام تالوته من  -

 ليم وآداب .. عجت يد وتعّلم وت

                                                      
 . 13، 15 فري بالغة القرآن صنياخل ر حس نقله عن الرسالة امللقبة بالسبعينية حممد(1) 

 .  423صاقت اء الصراف املستقيم ( 4) 

 .  427ص ( املصدر السابق3) 
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 لمبحث الرابع: أنواع ترجمة القرآن الكريما
 
 تن ظ ترمجة القرآن الكرمي إىل أن اظ ثالثة: ت

 ألول: الترجمة الحرفية: ا
اثلهررا فررري اللغررة املررملم إليهررا، هرري ترمجررة كررل لفظررة فررري القرررآن الكرررمي  ررا ميو 

صرل فرري نظمره وترتيبره، ألحرفا  حبرف ومأال   أل، ونب أن يراعى فيها حماكراة ا
 واحملافظة على مجيه معانيه من غري شرح وظ بيان. 

فهرري م ابقررة لفصررل فررري ترتيبرره ونظمرره  –إن قنررد ر عليهررا  –هررذه الممجررة و 
غررري  فررري اللغررة فقرر ، وهرري يف واقرره األمرررمتررام امل ابقررة، وظ ااررتالف بينهمررا إظ 

وكلر  لتعرذرها، وليسرت  صكنة وظ مقردور عليهرا، فهري تكراد تكر ن نظريرة حبترة
 حمل االف فري عدم ل ازها لعدم إمكاهنا أصال . 

 لثاني: الترجمة اللفظية: ا
هرري الررو تكرر ن باستح ررار معرري لفررظ األصررل وإبدالرره  ررا يررد  عليرره مررن و 

لتغيرررري فرررري المتيرررب والرررنظم حسررربما تقت ررريه أوضررراظ اللغرررة مررره ا ،اللغرررة األاررررى
 اململم إليها وق اعدها. 

ه الممجة هي حمل البح  واخلالف بني العلماء إكا أ لق ا عبارة: حكم ذهو 
 ترمجة القرآن الكرمي. 

 لثالث: الترجمة التفسيرية: ا
 ميكن أن نقسهما إىل قسمني: و 
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ابتداء ومباشرة من القرآن الكرمي، حبي  ترمجة تفسريية يق م  ا اململم  -1
األاررررى بألفررراظ ومجرررل مرررن تلررر  اللغرررة  ةيفهرررم معررري األصرررل مث يممجررره إىل اللغررر

تكرر ن شرررحا  لغررامض األصررل، وت ضرريحا  ملررا فيرره مررن املعرراق، وتفصرريال  ملررا أنمجررل 
واسررتبدا  مررا ي افقهررا  ررا فررري اللغررة  ةفيرره، دون أن يلتررزم بررال ق ف عنررد كررل لفظرر

 م إليها. اململ
ررر القرررآن الكرررمي أوظ  باللغررة العربيررة، مث يقرر م  -4 ترمجررة تفسررريية حبيرر  يرنفذس 

 اململم بممجة هذا التفسري . 
ظبررررد أن يكررر ن عاملررررا   الفررررق برررني القسررررمني أن املرررملم فررررري القسرررم األو و 

ا  بالتفسري، وقادرا  على الممجة معا . أمرا فرري القسرم الأراق فيكفري أن يكر ن قرادر 
مجررررة بشرررررو ها وضرررر اب ها فهرررر  يررررملم مررررا قررررام برررره العررررامل أو العلمرررراء م علررررى ال

 بالتفسري. 
هررذه الممجررة بقسررميها ليسررت ترمجررة لفصررل، بررل ملعنرراه وشرررحه وتفسررريه، و 

 فهي إكن ترمجة للتفسري ظ للقرآن، فتأاذ بذل  حكم ترمجة التفسري. 

 نبيه: ت
والقصرر عليهرا، وإظ فمرن  صررحلت ا يع ي ككر هذه األن اظ الأالثة للممجاظ

املالحظ أن بعض الممجات املتداولة بني أيد  النا  الي م الر  فيهرا املممجر ن 
بني هذه األن اظ، فنجرد بعرض الممجرات مشرتملة علرى شريء مرن الممجرة احلرفيرة 

 والممجة اللفظية والممجة التفسريية دون ضاب  ومنهج م رد فري الممجة. 
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 القرآن الكريم:  ترجمات اقعو 
للقررررآن  لترجمــة الحرفيـــةاالنظر فرررري واقرره ترمجرررات القرررآن الكررررمي  رررد أن برر
 . -كما أسلفنا   –مل تقه وهي ليست صكنة  الكرمي
نرررى أهنررا وقعررت فعررال  فررري كأررري مررن الممجررات املتداولررة  الترجمــة اللفةيــة:و 

م، وهررري وإن ن حنرررا حنررر همررراليررر م، وةاصرررة الممجرررات الرررو عملهرررا املستشررررق ن و 
أمكنرررت فرررري بعرررض األلفررراظ والماكيرررب، فإهنرررا غرررري صكنرررة فرررري ألفررراظ وتراكيرررب 
أارى، وكما ه  معل م فرإن للقررآن الكررمي مصر لحاته وألفا ره الرو ليسرت فرري 
اللغات األارى، كما أن ألفا ه قد تك ن كات معنيني أو معران  ملتملهرا اةيرة، 

ملا خيتاره من  ة األارى اللفظ امل ض ظن ي ه بدله من اللغأ في  ر اململم إىل
املعنيررني أو املعرراق، حيرر  ظ نررد لفظررا  يشرراكل اللفررظ العررر  فررري احتمررا  تلرر  

 املعاق املتعددة . 
أي ررا  قرررد يكرر ن اللفرررظ الرر ارد فرررري القرررآن الكررررمي اسررتعمل فرررري غررري معنررراه و 

 .  (1)قيقيالعر  فري معناه احل احلقيقي، فيأمب اململم بلفظ يرادف اللفظ
نلحظ أن املممجني حني يتعذر عليهم ترمجة النح على ما صريم عليره  رد و 

أهنم يتصرف ن بالنح تبديال  لفلفاظ، وتصرفا  فري الماكيب، وتقدميا  وترأاريا  صرا 
 يغري املعي املراد من اةية.

أو مررا يسررميه املممجرر ن ترمجررة معرراق القرررآن الكررررمي،  ســيرية:فالترجمــة التو 
 إهنا وقعت وةاصة فري القسم األو  منها. ف

                                                      
 .  17، 13انظر : بالغة القرآن ص( 1)
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تلررررر   ي لرررررد كأرررررري مرررررن الممجرررررات املتداولرررررة برررررني يرررررد  املسرررررلمني اةن، و 
 بااتالف اململم اا علما  ومنهجا  وهدفا . 

إىل اللغرة اإل ليزيرة بعنر ان  (1)من تل  الممجات ترمجة عبداهلل ي س  علريو 
إن الرذ  أوّد أن أقدمره "ي مقدمتره: يق   فر  "لقرآن الكرمي: نح وترمجة وشرح"ا

إليرر  إمنررا هررر  تفسررري باللغرررة اإل ليزيررة لنبررا  إىل لنرررب مرره الرررنح العررر ، ولرررن 
العربيرررة  رررا يقابلهرررا فرررري اإل ليزيرررة، وإمنرررا  ةيكررر ن كلررر  عرررن  ريرررق إبررردا  الكلمررر

معناهرررا الكامرررل الرررذ   بإع ررراء أحسرررن التفسرررريات الرررو ميكنررر ي أن أقررردمها فرررري
ويف ترمجررة الررنح مل أعررا "مث يقرر  :   "...مرره مررن الررنح العررر اسررت عت أن أفه

عررن رأ  شخصررري  ، وإمنرررا اتبعرررت فرررري كلررر  املفسررررين املعرررمف  رررم، وعنررردما 
االفررا  بيررنهم أاتررار مررن أقرر اام مررا يبرردو   رلحانرره .. ويف ااتيررار كلمررة  دألرر

ه وعلمرره إ ليزيرة مقابررل الكلمرة العربيررة مرن ال رررور  أن يسرتخدم املررملم تفكرري 
فري المليح بني البداٍل، وبالتا  يكر ن معراا  عرن رأ  معرني، وقرد يكر ن كلر  

 . (4) "من غري قصد وهذا ما ظ ميكن تفاديه
 
 
 

                                                      
 م . 1932-هر1354هند  من  اٍفة البهرة،  بعت ترمجته سنة ( 1) 

 .   142انظر ق له فري دراسة ح   ترمجة القرآن ص( 4) 
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 لمبحث الخامس: الفرق بين أنواع الترجماتا
 
عررد أن بّينررا معرري الممجررات احلرفيررة واللفظيررة والتفسررريية، ن ضررح هنررا أولرره ب

  الفروق بينها، فنق  :
ممجرة احلرفيرة لن الفارق بني الممجرة احلرفيرة واللفظيرة يكراد ينحصرر فرري أن اإ

نررب أن يراعررى فيهررا الررنظم والمتيررب فررري النصررني، واحملافظررة علررى مجيرره املعرراق 
 دون شرح وظ بيان. 

غررة املررملم لر مررا الممجررة اللفظيررة فررال ينراعررى فيهررا الررنظم والمتيررب بررل   رره ل  أ
 وق اعدها.  إليها فري نظمها

فيمكن إبرراز كلر  باألولره  ما الفرق بني هاتني الممجتني والممجة التفسرييةأ
 التالية: 

ن صرريغة الممجررة احلرفيررة واللفظيررة يراعررى فيهررا اظسررتغناء عررن األصررل أواًل: أ
 وعدم اإلتيان بعبارات تشعر بتفسري اةية. 

صررل حيرر  هرري شرررح مررا الممجررة التفسررريية فإهنررا قاٍمررة علررى اظرتبرراف باألأ
كررن جتريررد التفسررري وق عرره عررن ميللمفرررد أو املركررب شرررحا  متصررال  برره، حبيرر  ظ 

أصله م لقا ، ول  لرد لصار لغ ا  أو أشبه باللغ ، فال ي د  معي سرليما  ف رال  
عن أن ؤل فري مجلته وتفصيله حمل أصله، وارذا قرد ير تى بربعض العبرارات الرو 

معررري هرررذه اةيرررة كرررذا ..، أو يررر تى بكلمرررة تفيرررد تررررب  التفسرررري باألصرررل حنررر : 
 قبل التفسري ... وحن  كل .  ((  أ   )):  التفسري حن
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أن الممجة احلرفية واللفظية ظ نر ز فيهرا اظسرت رادن ألن األصرل فيهرا  انياً:ث
أن تك ن م ابقة ألصلها حاكية له، بينما الممجة التفسريية قد يك ن اظست راد 

 ألن األصل فيها البيان والت ضيح. با ن   فيها م ل
ألصل فري الممجة احلرفية واللفظية أن تت من ال فاء جبميه معراق اأن  الثاً:ث

األصل ومقاصده دون زيرادة أو نقصران، أمرا الممجرة التفسرريية فرإن األصرل فيهرا 
جبميرره املعرراق واملقاصررد، أو  قرراٍم علررى اإلي رراح والبيرران إمجرراظ  أو تفصرريال  وافيررا  

اتيررار، علررى أن يكرر ن حمققررا  ظمقتصرررا  علررى بع ررها دون بعررض، م لهررا  اررذا ا
الزاٍررد عررن مرردل   األصررل، وهررذا حبررد كاترره يشررعر القررار  أن لفصررل  لالسررت راد

 معاق أارى قد تك ن أوىل صا ككره.  
معررراق  أن األصرررل فرررري الممجرررة احلرفيرررة واللفظيرررة اشرررتمااا علرررى مجيررره ابعـــاً:ر 

م مرنن إىل كلر ،  موأهنا مرادة لصاحب األصرل، وأن املرمل األصل ومقاصده،
 ولذا نلحظ أن هذه الممجات ملل حمل األصل ويستغي  ا عنه. 

من اظسم وي لق ن عليها اسم  ((  ترمجة  ))ل إن بعض املممجني ؤذف ن لفظ ب
 . ليس هنا  أصل وفرظاألصل نفسه، كأمنا الممجة أصل، أو كأنه 

ررررر التفسررررري دّ تفسررررريية فليسررررت كررررذل ، حيرررر  ظ يررررمررررا الممجررررة الأ عي املفسال
النهرراٍي لةيررة، بررل قررد يررذكر ول هررا  حمتملررة لةيررة، أو خيتررار مررن بينهررا، وأحيانررا  

 . هيصرّح بعجزه عن فهم كلمة أو مجلة بق له: اهلل أعلم  راد
 ررررذا يعلررررم أن الممجررررة التفسررررريية ظ ميكررررن أن تقرررر م مقررررام األصررررل، وظ أن و 
 .  (1)وفاٍها جبميه أغراضه ومعانيه فيها اظ مننان إىل ينّدعى

                                                      
 .  113-112:  4مناهل العرفان  انظر : ( 1)
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ذه أبرز الفروق بني الممجات، ولعلنا بذل  وضحنا الص رة الو ميكن مرن ه
 االاا احلكم على هذه الممجات، وه  ما سنتناوله فري املبح  التا . 
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 الكريم لمبحث السادس: حكم ترجمة القرآنا
 
رمي حسب ن ظ الممجة، ولبيان كل  ظبد من تل  حكم ترمجة القرآن الكخي

 ت ضيح حكم كل ن ظ بالتفصيل، فنق   وباهلل الت فيق: 

 واًل: حكم الترجمة الحرفية: أ
بق أن بّينا أن الممجة احلرفية للقرآن الكرمي ظ ميكن ت بيقها أصال ، فهي س

 تبارات التالية: عإكن غري لاٍزة، وكل  لال
عناها أن يملم نظم القرآن بلغة أارى ملاكيه أن الممجة احلرفية م -1

حذوا  حبذو، حبي  ملل مفردات الممجة حمل مفرداته، وأسل  ا حمل أسل به، 
ها البالغية  رقمله نظم األصل من املعاق املقيدة بؤح  تتحمل الممجة ما 
ل م غري صكن بالنسبة لكتاب اهلل العزيزن إك من املع اوأحكامها التشريعية، وهذ

وبالغة، وله من ا اص المكيب،  أن القرآن الكرمي فري قمة العربية فصاحة  
وأسرار األساليب، ول اٍ  املعاق، وساٍر آيات إعجازه، ما ظ يستقل بأداٍه 

لغات الراقية، وإن  اللسان، وهذه ظ ميكن نقلها إىل اللغات األارى اتفاقا ، فإن 
لو ظ ميكن أن يشاركها فيها غريها كان اا بالغة، ولكن لكل لغة ا اصها ا
ل اعت ا اص  –وهذا حما   –من اللغات، فل  ترلم القرآن ترمجة حرفية 

اََتَۡعۡلااَوَّلا القرآن البالغية، فمأال : ل  أراد إنسان أن يملم ق له تعاىل:
ن قَِكااإَِلَٰااَمۡغل ولَةًاايََدكَا ۡطَهااَوَّلااع  َااتَبۡس  امَااَفَتۡقع دَاالۡبَۡسِطاٱاك  ال ومّٗ

وًرا ترمجة حرفية ألتى بكالم يد  على النهي عن رب   (49اإلسراء:) ٢٩اََّمۡس 
التعبري فري اللغة اململم إليها ظ  االيد فري العنق، وعن مدها غاية املد، ومأل هذ

ي د  املعي الذ  قصده القرآن من أن املراد النهي عن التبذير والتقتري مص  رين 
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 .  (1)ها اإلنسانبص رة شنيعة ينفر من
اابَۡلاأي ا  ق له تعاىل: و  ِااَنۡقِذف  ااۡۡلَق ِاٱب ه ااۡلَبَِٰطلِاٱاََعَ اۥَفَيۡدَمغ 

 عناها األصلي وه : فيشج  ((  فيدمغه  ))لفظة  ((  بكتا   ))فقد ترلم ، (13األنبياء: )
 ، وه  غري مراد، بل املراد الغلبة والقهر . (4)رأسه

نَااأي ا  ق له تعاىل: و  اِلَااه  مۡااا   نت مۡااَلك 
َ
ااَوأ َنيااِلَا    الَه 

وا ا، وق لره تعاىل: (137البقرة:) ل   (9القلم:) ٩اَفي ۡدهِن ونَاات ۡدهِن االَوۡااَودُّ
 ترمجتا ترمجة حرفية لفسد املعي متاما ، وألصبح ضربا  من ااذيان بالكالم . 

املعجز بألفا ه  ،تعاىل املنز  على رس له  إن القرآن الكرمي كالم اهلل -4
إن الكلمة من القرآن إكا  ))، وظ يق   أحد من النا : (3)معانيه، املتعّبد بتالوتهو 

العربيررة، ولررن بترمجررت يقررا  فيهررا: إهنررا كررالم اهلل، فررإن اهلل مل يررتكلم إظ  ررا نتلرر ه 
اإلعجررراز اررراص  رررا أنرررز  باللغرررة العربيرررة، والرررذ   يترررأتى اإلعجررراز بالممجرررة، ألن

  . (2)وته ه  كل  القرآن العر  املبني بألفا ه وحروفه وترتيب كلماتهيتعّبد بتال

                                                      
 .  47، 43:  1انظر : التفسري واملفسرون حملمد حسني الذهيب  ( 1) 

 أصل الدمم شرج الرأ  ح  يبلم الدماغ . ( 4) 

اكَِتََٰبااَيۡتل ونَااَلِينَاٱاإِنَاا:  -عز ولل  -لقد تعّبد اهلل القه بتالوة كتابه ووعدهم باأللر واملأ بة، قا  ( 3) 
وا ااّلَلِاٱ قَام 

َ
ةَاٱاَوأ وا االَصلَوَٰ نَفق 

َ
مۡااِمَمااَوأ ااَرزَقَۡنَٰه  ونَااوََعََلنَِيةّٗااِس ّٗ مۡاا٢٩اَتب ورَااَلناتَِجََٰرةّٗاايَرۡج  َِيه  مۡااَِل وَف  ورَه  ج 

 
ماأ ِناَوَيزِيَده  ام 

افَۡضلِهِا ور ااۥإِنَه ااۦ   ور ااَغف  ٣٠اَشك 
هلل تعـالى فلـح حسـنةا والحسـنة بعمـر أمثالهـاا ال ن قرأ حرفاً من كتـا  ام )):  (، وقا  32-49فا ر :)

أارلرره الممررذ  فررري كترراب ف رراٍل  ((  حــرلا ومــيم حــرل  ملــم حــرلا ولكــن ألــل حــرلا والاأقــول 
 . وقا  عنه : حدي  حسن صحيح غريب من هذا ال له .  175/ 5(، 4912القرآن، حدي  رقم )

 .  345انظر : مباح  فري عل م القرآن للق ان ص( 2) 
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تحد  كان  ما ولايل عليه لن القرآن الكرمي ه  اللفظ واملعي، واإ -3
بلسان عر  مبني، ولقد وص  اهلل القرآن بأنه عر   السالم نز  على النيب 

نَزۡلَنَٰه ااإَِنا افقا : 
َ
اكَِتَٰب ا، وقا : (4)ي س :اةية  ..َعَربِي ّٗااق ۡرَٰءنًااأ

لَۡتا ِ َٰت ه ااف ص  ونَاال َِقۡوم ااَعَربِي ّٗااق ۡرَءانًااۥَءاَي ، فالقرآن (3فصلت:) ٣اَيۡعلَم 
لعربية إهنا ابلفظه ومعناه عر ، وظ يصح أن يقا  عن كتابة بعض معانيه بغري 

 قرآن . 
للقرآن مستحيل  إن ترمجة القرآن ترمجة حرفية م أ ٌل للقرآن، وكل مأل -2

فالقرآن ملّدى العرب أن يأت ا  أل أقصر س رة منه، فعجزوا عن املعارضة 
نت مۡااِإَوناقا  تعاىل:  –وهم ي منذ أٍمة البالغة والبيان  –واحملاكاة  اِفااك 
َِمااَرۡيب ا َٰاانََزۡۡلَاام  ت وا ااَعۡبِدنَااََعَ

ۡ
وَرة اافَأ ِنابِس  ِۡثلِهِاام  وا اٱوَااۦم  اۡدع 

َهَدا ا مش  ِناَءك  نت مۡااإِناّلَلِاٱاد ونِاام  اَولَناَتۡفَعل وا ااَلمۡاافَإِنا٢٣اَصَِٰدقِيَااك 
وا اٱفَااَتۡفَعل وا ا َهااَلِتاٱاۡلَارَاٱاَتق  اٱاَوق ود  ِعَدۡتااۡۡلَِجاَرة  اٱوَااۡلَا  

 
َٰفِرِينَااأ الِۡلَك

٢٤ ( :42-43البقرة) فهم عجزوا عن حماكاته ومعارضته بالعربية، فكي  بلغة ،
 ري عربية . غ

، (1)أنه ظبد فري ملققها من ال فاء جبميه معاق القرآن األصلية والأان ية -5

                                                      
ملعرراق امل لقررة الررو يسررت   فررري فهمهررا كررل مررن عرررف مرردل ظت األلفرراظ املفررردة ايقصررد باملعرراق األصررلية : ( 1) 

 وعرف ول ه تراكيبها معرفة إمجالية . 
واملعرراق الأان يررة : هرري األلفرراظ والعبررارات اخلادمررة أو التابعررة، أو مررا يسررتفاد مررن الكررالم زاٍرردا  علررى معنررراه       

، ومباح  فري عل م القرآن للق ران 144، 141:  4لعرفان ا، ومناهل 51:  4امل افقات  األو  . انظر :
 .  345ص
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 وهذا غري صكن اإلحا ة به دون ترمجة، ف ال  عن حماكاته فري كالم  للبشر .
أن الممجرة ظبررد أن تفري  قاصررد القررآن الكرررمي األساسرية وهرري: هدايررة  -3

، وأنرره متعبّررد بتالوترره، ى صرردق الرسرر   الأقلررني، وك نرره آيررة معجررزة دالررة علرر
وهررذه املقاصررد ظ ميكررن أن تتحقررق فررري الممجررة احلرفيررة ن ألن ترمجررة القرررآن غررري 

 القرآن .    
أنرره ظبررد أن يكرر ن فررري اللغررة املررملم إليهررا مفررردات مسرراوية ملفررردات  -7

 رررماٍر وروابررر  القررررآن لالقررررآن الكررررمي، وولررر د ضرررماٍر وروابررر  فيهرررا مسررراوية 
 .  (1)الكرمي، ح  ميكن أن ؤل كل مفرد من الممجة حمل نظريه من األصل

غرررري متررر افر فرررري اللغرررات، فكرررل لغرررة ارررا أسرررل  ا  -كمرررا هررر  معلررر م-هرررذا و 
 و راٍقها املنفردة  ا عن غريها . 

 فظية: لانيًا: حكم الترجمة الث
فرري ب ها وضر اهي ترمجة اللفظ نفسه مه مراعاة ق اعد اللغرة املرملم إليهرا و 

المتيب والنظم، وهي قريبة من الممجة احلرفية س ى المتيب والنظم، لذا فإن مرا 
سرربق ككررره مررن األدلررة واظعتبررارات فررري عرردم لرر از الممجررة احلرفيررة ين بررق علررى 

 بع ا  من كالم العلماء فري حكمها:  الممجة اللفظية، وأضي  هنا
  :(( آن تأويل مشكل القر  ))قد قا  ابن قتيبة فري ف
فررررري الكرررالم، ومعناهررررا:  ررررق القرررر   وم ارررذه، ففيهررررا:   وللعررررب اعرررازات"

اظسرررررررتعارة، والتمأيرررررررل، والقلرررررررب، والتقررررررردمي، والترررررررأاري، واحلرررررررذف، والتكررررررررار، 

                                                      
 .  123، 122، 113:  4انظر : مناهل العرفان  ( 1) 
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، والتعررررريض، واإلفصرررراح، والكنايررررة، واإلي رررراح، وخما بررررة رواإلافرررراء، واإل هررررا
حرررد واجلميررره ا رررراب ال احرررد خما برررة اجلميرررره، واجلميررره ا ررراب ال احررررد، وال ا

. "اظثنني، والقصد بلفظ اخلص ص ملعي العم م، وبلفظ العم م ملعي اخلصر ص
لممجرات ا وبكل هرذه املرذاهب نرز  القررآن، ولرذل  ظ يقردر أحرٌد مرن"مث قا : 

شرريء مررن األلسررنة، كمررا ننقررل اإل يررل عررن  علررى أن ينقلرره إىل –أ  املممجررني  –
وتنرمجررت الترر راة والزبرر ر، وسرراٍر كتررب اهلل تعرراىل  السررريانية إىل احلبشررية والروميررة،

 . "بالعربية ن ألن العجم مل تتسه فري اعاز اتساظ العرب

اقَۡوم ااِمناََتَاَفنَااِإَوَماظ ترى أن  ل  أردت أن تنقل ق له تعاىل:أ
َٰااإََِلِۡهمۡااۢنبِذۡاٱفَااِخَيانَةّٗا ه مل تست ه أن تأمب  ذ (53األنفا :) اَسَوا ء  ااََعَ

 األلفاظ م دية عن املعي الذ  أنود عذته ح  تبس  ام عها، وتصل مق  عها،
فت منهم  وتنظهر مست رها، فتق  : إن كان بين  وبني ق م هدنة وعهد فخ 
ايانة  ونق ا ، فأعلمهم أن  قد نق ت ما شر تذ ام، وآكهنم باحلرب لتك ن 

((  أنت وهم فري العلم بالنقض على است اء 
(1)  . 

وظ جتٍزه القراءة بغري العربية، وظ إبدا   )) :((  املغ ي  ))ا  ابن قدامة فري قو 
لفظها بلفظ غري عر ، س اء أحسن قراءهتا بالعربية أو مل ؤسن، وبه قا  

ي س  وحممد. وقا  أب حنيفة: ن ز كل . وقا  بعض أصحابه:  الشافعي وأب 
وِحَااتعاىل: إمنا ن ز ملن مل ؤسن العربية، واحتج بق له 

 
اَهََٰذااإَِلَااَوأ

ۡرَءان اٱ ماۡلق  نِذَرك 
 
 . ((  وظ ينذر كل ق م إظ بلساهنم (19األنعام:) ابَلََغ ااَوَمن ااۦبِهِااِۡل

                                                      
 .  41، 42تأويل مشكل القرآن ص( 1) 
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اولنا ق   اهلل تعرراىل: ))مث بنّي ابن قدامة رأيه فررري ترمجة القرآن قاٍال :  
بِي ااَعَرِب  اابِلَِسان ا، وق له تعاىل: (43الزمر:) اَعَربِيًّااق ۡرَءانًا الشعراء: ) ١٩٥مُّ

زة: لفظه ومعناه، فإكا غنريال ارج عن نظمه، فلم يكن جن وألن القرآن مع(195
قرآنا  وظ مأله، وإمنا يك ن تفسريا  له، ول  كان تفسريه مأله ملا عجزوا عنه كما 

إكا فّسره ام كان اإلنذار  ملداهم باإلتيان بس رة من مأله، أما اإلنذار: فإنه
((  باملفسر دون التفسري 

(1)  . 
قد عّلق الشيخ حممد رشيد رضا على ما ككره ابن قدامة عن أ  حنيفة و 

نقل  ))وشّدد على الداعني إىل ترمجة القرآن الكرمي ووصفهم باملرتدين قاٍال : 
ن مقلديه احلنفية عن أ  حنيفة أنه رله عن هذا الق  ، ومل يعمل به أحد م

اظ العملي على قراءة مجيه املسلمني القرآن فري وظ من غريه، فاستمر اإلمج
الصالة وغريها بالعربية كأككارها وساٍر األككار واألدعية املأث رة على كأرة 
األعالم، ح  قام بعض املرتدين من أعالم هذا العصر يدع ن إىل ترمجة 

 ة، وإمنا مرادهم الت سل بذل  إىلالقرآن وغريه من األككار والتعبد بالممج
تسهيل الردة على ق مهم، ونبذ القرآن املنز  من عند اهلل وراء  ه رهم، وه  
إمنا نز  باللسان العر  كما ه  مصرح به فري اةيات املتعددة. وإمنا كان تبليغه 

ظ و  والدع ة إىل اإلسالم به واإلنذار به كما أنزله اهلل تعاىل. مل يممجه النيب 
أك ن بممجته، ومل يفعل كل  الصحابة وظ الفاء املسلمني ومل كهم، ول  كتب 

كتبه إىل قيصر وكسرى واملق قس بلغاهتم لصح التعليل الذ  علل به  النيب 
يراه من  كل  الق   الشاك الذ  قيل: إن أبا حنيفة قاله وعّلل به، وأصرح ما

                                                      
 .  233:  1مة ااملغ ي ظبن قد( 1) 
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وح اٱابِهِاانََزَلاااةيات ق له تعاىل:  ِمي اٱالرُّ
َ
َٰاا١٩٣اۡۡل ونَااقَۡلبَِكااََعَ اِمنَااِِلَك 

نِذرِينَاٱ بِي ااَعَرِب  اابِلَِسان اا١٩٤الۡم   .  (195-193الشعراء: ) ١٩٥امُّ
عي فرررري رسرررالته الشرررهرية يف األصررر  : أن اهلل تعررراىل فقرررد برررنّي اإلمرررام الشررراو 

برد بره، فرض على مجيه األمم تعلم اللسان العر  بالتبه ملخا بتهم بالقرآن والتع
ومل ينكررر كلرر  عليرره أحررد مررن علمرراء اإلسررالمن ألنرره أمررٌر امرره عليرره وإن أمهلرره 

 .  (1) ((  األعالم بعد ضع  الدين والعلم 
لقد كان للمحافظرة "ما علق أب  اهر عبدالقادر بدران على كل  بق له: ك

علررى لغررة القرررآن وترردبر النررا  إيرراه  ررذه اللغررة العربيررة أعظررم األثررر فررري ال حرردة 
اإلسالمية وق هتا، حبي  مل يكن يسرت يه عردو أن يتسررب إىل أ  ناحيرة، حر  

يرة، وشرغل ا بكترب األعرالم الرو صررفتهم بهجر املسلم ن كتاب ر م ولغته العر 
عن اخلري كله، وظ ح   وظ ق ة إظ باهلل، ولقد كان حامل راية الدع ة إىل ترمجة 

سررتاك السرريد رشرريد هرر  حامررل القرررآن: الشرريخ حممررد مصرر فى املراغرري، وكرران األ
قة داراية الرّد عليه بأق ى حجج وأدمم برراهني، ومل مينره مرا كران بينهمرا مرن الصر

 .  (4) " ال ثيقة أن يصدظ السيد باحلق هلل

 الثًا: حكم الترجمة التفسيرية: ث
كررررالم اهلل تعرررراىل ومعنرررراه  بق أن بّينررررا أن الممجررررة التفسررررريية ترمجررررة لتفسررررريسرررر

وإمرا  ي إما أن يق م  ا فرد واحد يتر ىل التفسرري والممجرة معرا ،وليست لنصه، فه
 أن يق م  ا من يت ىل الممجة فق  دون التفسري . 

                                                      
 . 233: 1حاشية املغ ي ( 1) 

 .  237-233:  1حاشية املغ ي   ( 4) 
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كلتا احلالتني فإهنا ترمجة تفسريية، وتأاذ بذل  حكم التفسري، ومن  علىو 
املعل م أن كلمة املسلمني اتفقت على ل از تفسري القرآن الكرمي ملن كان أهال  

فَََلا بل إن تفسريه وتدبر معانيه أمران م ل بان:  لذل ،
َ
ونَااأ اَيَتَدبَر 

ۡرَءانَاٱ مۡااۡلق 
َ
َٰااأ ااََعَ وب 

ۡقَفال َها ااق ل 
َ
، وعلى هذا فإن ترمجة هذا (42حممد:) ٢٤اأ

التفسري داالة ملت هذا اظتفاقن ألن عبارة الممجة التفسريية حماكية لعبارة 
، فإكا كان التفسري مشتمال  على معي األصل ل القرآقصالتفسري ظ لعبارة األ

وشرحه صا يسهل فهم القرآن وتدبره، كانت الممجة اذا التفسري أو املعي 
 مشتملة أي ا  على هذا كله، ألهنا ترمجة للتفسري ظ للقرآن . 

من التفسري وترمجته بيان ناحية أو أكأر من ن احي القررآن  ظ ش  أن كالا و 
من أنزله بلسان عر  مبني، وليس فرري واحرد منهمرا إبردا  لفرظ     ا إظيظ ؤ

مكان لفظ القرآن، وظ إحرال  نظرم حمرل نظمره، برل لفرظ القررآن ونظمره باقيران 
 .  (1)على حااما ص رة ومعي من غري الل وظ نقصان

ممجررة ظ بررأ   ررا، لك هنررا ترمجررة لتفسررري لإكا كرران األمررر كررذل  فررإن هررذه او 
 آن نفسه، وملا يمتب عليها من املصاحل املهمة مأل: لقر لالقرآن ظ 

تبليم معاق القررآن، وإيصرا  هدايتره إىل املسرلمني وغرري املسرلمني صرن ظ  -
برسرالة  العرب، فإن اهلل تعاىل بع  حممدا   يتكلم ن بالعربية، وظ يعرف ن لغة

 )) :قررا   اإلسررالم إىل البشرررية كافررة علررى ااررتالف ألناسررها وأل اهنررا ولغاهتررا،

                                                      
 .   43:  1انظر : التفسري واملفسرون  ( 1)
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((  وكررران النررريبر ينبعررر  إىل ق مررره ااصرررة وبنعأرررتن إىل النرررا  كافرررة 
، وشررررف لرررزوم (1)

الرسالة الربالغ، والقررآن الرذ  نرز  بلغرة العررب صرار إبالغره لفمرة العربيرة منلزمرا  
سررراٍر األمرررم الرررو ظ ملسرررن العربيرررة، أو ظ تعرفهرررا، يت قررر  إبالغهرررا  ارررا، ولكرررن

 .  (4)اهناالدع ة على ترمجتها بلس
بيررررران مرررررا اشرررررتمل عليررررره القررررررآن بصررررر رة صرررررحيحة االيرررررة مرررررن الت رررررليل  -

ن الكرمي عمد إليه كأري من املستشرقني، وأصحاب آوالتشكي ، وةاصة أن القر 
العقاٍررد املنحرفررة فتنرراول ه بالممجررة والتفسررري باسررم اإلسررالم والعمررل علررى نشررره، 

 . وهدفهم ت ليل النا ، وتنفريهم منه، وصدهم عنه 
ترمجرة و قد أشار شيخ اإلسرالم ابن تيمررية إىل ل از تعلم اللغرات األاررى، و 

وأمرا خما برة أهرل اظصر الح "للمحتراج إىل فهمره حير  قرا :   القرآن واحلدي
باصررررر الحهم ولغرررررتهم فلررررريس  كرررررروه، إكا احتررررريج إىل كلررررر ، وكانرررررت املعررررراق 

رفهم، فرإن هرذا صحيحة، كمخا بة العجم من الرروم والفرر  والرم  بلغرتهم وعر
ولرررذل  " : امث قرر". لرراٍز حسررن للحالررة، وإمنرررا كرهرره األٍمررة إكا مل ؤرررتج  إليرره

يرملم القررآن واحلرردي  ملرن ؤترراج إىل تفهمره إيرراه بالممجرة، وكررذل  يقررأ املسررلم 
ما ؤتاج إليه من كتب األمم وكالمهم بلغتهم، ويممجها بالعربية، كمرا أمرر النريب 

  ((  ه كلر  لرعلم كتراب اليهر د ليقررأ لره ويكترب أن يرت ))زيد بن ثابت
حير   (3)

                                                      
 علـت لـي األرم مسـًداً ورهـوراً ج ))    النيب قمن حدي  أارله البخار  فري كتاب الصالة، باب ( 1)

 .  372: 1، ومسلم فري صحيحه فري كتاب املسالد وم اضه الصالة  113:  1 (( 

 .  347ري عل م القرآن للق ان ص، ومباح  ف49:  1انظر : التفسري واملفسرون  ( 4) 

، وأبرر داود فررري سررننه، فررري كترراب العلررم، برراب روايررة 13:  5 ((  املسررند  ))احلرردي  أارلرره اإلمررام أمحررد فررري ( 3) 
 .   324:  4حدي  أهل الكتاب  
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 .  (1)"مل يأمتن اليه د على كل 
تفسرررريية مرررن كرررالم العلمررراء مرررا ألررراب بررره لصرررا يرررد  علرررى لررر از الممجرررة او 

ظ خيل   ))الزخمشر  عن السبب فري عدم إنزا  القرآن جبميه األلسنة حي  قا : 
، فرال حالرة إىل نزولره جبميره األلسرنة إما أن ينز  جبميه األلسنة أو ب احرد منهرا

ن ألن الممجرررة تنررر ب عرررن كلررر  وتكفررري الت  يرررل، فبقررري أن ينرررز  بلسررران واحرررد 
وىل األلسرنة لسران قر م الرسر   صرلى اهلل عليره وسرلمن ألهنرم أقررب إليره، أفكان 

فإكا فهم ا عنه وتبين ه وتن قل عنهم وانتشر، قامت المالم ببيانه وتفهيمه، كما 
وتشاهدها من نيابة المالم فري كل أمة مرن أمرم العجرم، مره مرا فرري  ترى احلا 

األمرررم املختلفرررة، و  واألق رررار املتنازحرررة، كلررر  مرررن اتفررراق أهرررل الررربالد املتباعررردة،
واألليا  املتفاوتة، على كتاب واحد والتهرادهم فرري تعلرم لفظره وتعلرم معانيره، 

نرره لرر  نررز  بألسررنة وأل"مث قررا : " ...ومررا يتشررعب مررن كلرر  مررن لالٍررل الف اٍررد
مرره ااتالفهررا وكأرهتررا، وكرران مسررتقال  بصررفة اإلعجرراز فررري كررل  –الأقلررني كلهررا 

  كررل أمررة بلسرراهنا كمررا كلّررم أمترره الررو هرر  منهررا عررر واحررد منهررا، وكلّررم الرسرر   ال
 .  (4) "لكان كل  أمرا  قريبا  من اإلجلاء –يتل ه عليهم معجزا  

 ل العرفان قاٍال : قد عّلق على ق له الزرقاق فري مناهو 
القررررآن  يشرررعر برررأن مرررراده تفاسرررري  "قامرررت الرررمالم ببيانررره وتفهيمررره"وق لررره: "

بلغرات ألنبيررة، ظ ترمجررات القرررآن نفسرره برراملعي العررريف، وكلرر  ألن التفسررري هرر  
 .  (3) "الذ  يبنّي القرآن ويفهمه

                                                      
 .  22، 23:  1درء تعارض العقل والنقل ( 1) 

 .  334:  3الكشاف ( 4)

 .  123:  4مناهل العرفان  ( 3)
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م  يعرر ي الرو يشرر –فأمررا علرى ال لره األو  "قرا  الشرا يب فررري امل افقرات: و 
ه صررح تفسررري القرررآن وبيرران معنرراه تررفهرر  صكررن، ومررن له –فيهررا مجيرره األلسررنة 

للعامة، ومرن لريس لره فهرم يقر ى علرى ملصريل معانيره، وكران لراٍزا  باتفراق أهرل 
 .  (1)"اإلسالم فصار هذا اظتفاق حجة فري صحة الممجة على املعي األصلي

  حلرردي ت ضرريحه فيمررا نقلرره عنرره ابررن حجررر فررري معرررض -قررا  ابررن ب ررا  و 
لاء فري باب نز  القرآن بلسان قريش والعرب، وملخصه أن رلال  متي أن يرى 

حررني نررز  عليرره الرر حي، فسررأله عررن رلررل أحرررم فررري لبررة بعرردما  رسرر   اهلل 
 –أ  ترمجرة البراب  –مناسربة احلردي  للممجرة " :ت مخ ب يب ... حي  قرا 

نرز  بلسران العررب، وظ يررد علرى إمنرا  -تلر ا  كران أو غرري متلر م-أن ال حي كلره 
بعرر  إىل النررا  كافررة عربررا  وعجمررا  وغررريهم ن ألن اللسرران الررذ   هررذا ك نرره 

ممج نررره لغرررري ينرررز  عليررره بررره الررر حي عرررر  وهررر  يبلغررره إىل   اٍرررر  العررررب، وهرررم 
 .  (4) "العرب بألسنتهم

فمرررن دارررل اإلسرررالم أو أراد الررردا   فيررره فقرررر  عليررره "قرررا  ابرررن حجرررر: و 
فلرررم يفهمررره، فرررال برررأ  أن يعررررب لررره، لتعريررر  أحكامررره، أو لتقررر م عليررره القررررآن 

 .  (3) "احلجة فيدال فيه
وؤسررن ترمجررة القرررآن حلالررة تفهيمرره  ررا، وتكرر ن "يف م الررب أو  النهررى: و 

 (2) "تل  الممجة عبارة عن معي القرآن وتفسريا  له بتل  اللغة ظ قرآنا  وظ معجزا  

                                                      
 .  54:  4امل افقات  ( 1)

 ، كتاب ف اٍل القرآن، باب نز  القرآن بلسان قريش والعرب . 3:  9فتح البار   ( 4) 

 ، كتاب الت حيد، باب ما ن ز من تفسري الت راة وكتب اهلل . 231:  13فتح البار  ( 3) 

 .   233:  1اية املنتهى  غم الب أو  النهى فري شرح ( 2) 
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 . 
ة التفسريية فإن كل  ب  اب  وشروف ظبد من ت افرهرا إكا قلنا جب از الممجو 

 يف قسميها، وه  ما سنبينه فري املبح  التا  . 
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 لمبحث السابع: ضوابط الترجمة التفسيريةا 
 
اململم منها،  ظ يعرف اللغة –فري الغالب  –ن املعل م أن القار  للممجة م

أهنررا مسررل مة  الممجررة علررى أسررا وظ يفهررم لغررة الررنح املررملم، وبالتررا  فإنرره يقرررأ 
سرراملة مررن األا ررراء والتحريفررات ن وحررر  تكرر ن الممجررة وافيرررة بررامل ل ب حمققرررة 

 للغرض املقص د ظبد أن تت افر فيها ال  اب  والشروف التالية: 
قرررررآن الكرررررمي، متمكنررررا  منرررره، عارفررررا  لأن يكرررر ن املررررملم عاملررررا  بتفسررررري ا -1

، وهررذا ال رراب  (1)رة فيرره شررروف املفسررر وآدابررهب رر اب  التفسررري وق اعررده، مترر اف
 يلزم باألاح اململم لتفسري القرآن الكرمي مباشرة . 

التفسرررري املعتمررردة، وخيترررار مرررن  أن تكررر ن الممجرررة مت رررمنة أصرررح  ررررق -4
األق ا  وال ل ه فري تفسري اةية أسدها وأمشلها، ويشار إىل ال ل ه األاررى فرري 

 احلاشية. 
 قدمة الممجة على ما يلي: أن ينبه فري م -3
أن الممجة التفسريية املدونة ترمجة ملا فهمه املفسر أو املفسرون من معاق  -أ

 القرآن . 
 ة ظ تت من كل ول ه التأويل احملتملة ملعاق القرآن . أن الممج -ب
 أن ترمجة القرآن الكرمي غري صكنة بسبب  بيعة القرآن نفسه .  -ج
سريية ظ تغ ي عرن القررآن حير  فيره مرن األسررار واحلكرم أن الممجة التف -د

                                                      
 .  121، 143، 93القرآن الكرمي أص له وض اب ه ص انظر : تفسري( 1) 
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 واأللفاظ والماكيب ما ظ يست اظ إدراكه بالممجة . 
 ا يلي: ميشمف فري اململم  -2
غرررررة العربيرررررة ن ليرررررتمكن مرررررن فهرررررم املعررررري فهمرررررا  لر أن يكررررر ن ايررررردا  ل   - ب

 صحيحا  . 
ا فهررم بأسررل ب غررة املررملم إليهررا ليسررت يه ترمجررة مررلر أن يكرر ن ايرردا  ل   -ب

 واضح ظ قص ر فيه . 
عارفرررررا   –املرررررملم منهرررررا واملرررررملم إليهرررررا  –أن يكررررر ن عاملرررررا  بررررراللغتني  -ج

 صهما . ٍبأوضاعهما وأساليبهما واصا
مررا  أن يكرر ن املررملم بعيرردا  عررن اارر ى، وامليررل إىل عقيرردة زاٍفررة  ررال  -د

 لاء به القرآن الكرمي . 
 د  عليها صراحة مأل: أن ي لق على هذه الممجة ما ي -5

 .  ((  ترمجة تفسري القرآن الكرمي إىل اللغة ...  ))
 .  ((  تفسري القرآن الكرمي باللغة ...  ))
فهرررررذا  ((  ترمجرررررة القررررررآن الكررررررمي  ))أو  ((  القررررررآن الكررررررمي  ))أن تسرررررمى  ظ نررررر زو 

 ّينا.كما سبق أن ب ترمجة لنح القرآن، وه  غري لاٍز اأهنمنه اإل الق يتبادر 
فيها إيهام بأهنا ترمجة للقرآن  ((  ترمجة معاق القرآن  ))ما أن تسمية الممجة بر ك

 ن التسمية  ا . م، فينبغي التحرز (1)الكرمي نفسه
من جلان متخصصة، فمما ظ ش   أن   ه الممجة إىل مرالعة دقيقة -3

                                                      
  ( اإلضافة هنا للمعاق، وليست لنح القرآن أو لفظه، فال إيهام )اللجنة العلمية(.1)
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يرى  من  ينا  اا كل شخححبي  فيه أن الممجة ليست من السه لة  كان 
نفسه القدرة على الممجة، فاملممج ن أو اللغ ي ن على مست يات متفاوتة فري 

رات نعل كل ترمجة عرضة ألن دمتكنهم من اللغات، وهذا التفاوت فري الق
  ه اذه النسبة أي ا ، وكأريا  ما نشب اخلالف بني املس ولني السياسيني 

 نتيجة عدم دقة الممجة . 
ف الممجرررة برررااتالف املرررملم، حيررر  إن املرررملم فرررري مرررا نلحرررظ اارررتالك

األصل يقر م بعمرل فر ي يعتمرد علرى اظلتهراد، إك هر  برني معران ودظظت مرنرة 
لرر  بررااتالف فهررم الررنح املررراد ترمجترره، و تلرر  صررياغة الممجررة بررني مررملم ت 

وآار، بل قد يظهر اظاتالف فري الممجة نفسرها، فلر  تررلم شرخح نصرا ، مث 
آار عكس الممجة، أ  إعادة نح الممجة مرن اللغرة الرو تررلم إليهرا   لب من

 إىل اللغة الو ترلم عنها، ظ ش  أنه لن يك ن النح األو  اململم نفسه. 
بعد: فإننا حني نقرر األارذ بممجرات تفسرري القررآن الكررمي، فإننرا ن كرد أن و 

ن يتعلم اللغة العربية لغة املسلم ظ ينبغي له الرك ن إىل هذه الممجات، بل عليه أ
األمة، لكي يدر  مدل   اخل راب اإلاري الرذ  نرز  بلغرة العررب، وإظ فإننرا إكا 

منا بالممجررة وأهنررا تغرر ي عررن األصررل، فقررد حرمنررا املسررلمني مررن قررراءة القرررآن لسرر
الكرررمي وترردبره ومعرفررة أحكامرره وأسررراره وإعجرراز آيرره، وقررد عررّا ابررن فررار  عررن 

لرر  أراد منعرراال "و  بق لرره:هتررا وعجررز اللغررات األارررى عررن ااراف ررل اللغررة العربيررة 
ة واإلافراق، واليقرني والشر ، والظراهر والبرا ن، مرباألعجمية أن يعرا عرن الغني

واحلق والبا ل، واملبني واملشكل، واظعتزاز واظستسالم، لعي  به، واهلل لّل ثنااه 



 36 

 . (1) "أعلم حي  نعل الف ل
أن كأررريا  مررن املسررلمني مررن غررري العرررب تعلمرر ا  حنررن حررني نقرر   هررذا نرردر و 

ن ألهنررررم  معانيرررره وحكمرررره وأسررررراره بيررررة مررررن ألررررل فهررررم القرررررآن وإدرا ر اللغررررة الع
اعتقدوا أنه ظ ميكن ال ص   إىل فهم القرآن إظ بلغتره األصرلية، ومره كلر  فقرد 

 كأري منهم أهل العربية فالف ل هلل ي تيه من يشاء وه  العليم احلكيم.   فاق

                                                      
 .  19الصاحيب ص( 1) 
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 لمبحث الثامن: مفهوم نقل معاني القرآن إلى لغة أخرىا
 
ن الكررمي إىل لغررة أاررى يعررّد ترمجرة اررذه املعراق، فالنقررل آن نقرل معراق القررر إ

 ترمجة للمنق   إىل لغة أارى، قا  ابن األثري:  در من لغة إىل لغة يع
غرة ه  الرذ  يرملم الكرالم، أ : ينقلره مرن ل –بال م والفتح  –ان مجن التّرر  "

 .  (1) "إىل أارى، واجلمه المالم، والتاء والن ن زاٍدتان
املعرراق إمررا أن يقرر م  ررا املررملم أو الناقررل حيرر  يررملم املعرراق مباشرررة إىل و 

اللغررررة األارررررى، وهررررذا فيرررره مررررن اإلشرررركاظت مررررا فيرررره، حيرررر  ينرررردر أن ي لررررد 
للغررة أو ري تترر افر فيرره الشررروف املعترراة فررري املفسررر، ونيررد اسررمتخصررح فررري التف

اللغررات األارررى، ولررذا نلحررظ أن كأررريا  مررن الممجررات امل لرر دة اليرر م يكأررر فيهررا 
 الغل  والق   على اهلل بغري علم . 

إمررا أن يقرر م باملعرراق متخصررح فررري التفسررري أو جلنررة مررن املتخصصررني فيرره و 
 ر اب  والشرروف املعتراة عنرد أهرل التفسرري، مث يقر م لتفسره باللغرة العربيرة وفرق ا

ملم بممجة هذا التفسري أو هذه املعراق للقررآن الكررمي، وهرذا ظ إشركا  فيره، امل
 وقد سبق ت ضيحه فري حكم الممجة التفسريية . 

 هنا أود أن أاكد أن هنا  فرقا  بني الممجة والتفسري: و 
 ق م مقامها فري لغة أارى . تالممجة: إبدا  لفظة بلفظة ف

                                                      
، وانظررررررر : املبحررررر  األو  فررررررري معررررري الممجررررررة فرررررري اللغررررررة 133:  1لنهايرررررة فررررررري غريرررررب احلرررررردي  واألثرررررر ( ا1) 

 واظص الح . 
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 ارى فري اللغة نفسها. التفسري: بيان اللفظة بلفظة أو 
عرنهم الزركشري فرري البحرر  ا  وغريه فيما نقلهقد أشار إىل هذا الفارق القف  و 

 احملي  حي  قا : 
ظ ن ز ترمجة القرآن بالفارسية وغريها، بل نب قراءته على هينته الو  ))

لتقصري الممجة عنه، ولتقصري غريه من األلسن عن البيان  يتعلق  ا اإلعجاز
بِي ااَعَرِب  اابِلَِسان اااأللسنة، قا  اهلل تعاىل:   اح به دون ساٍرالذ امُّ
١٩٥ (:195الشعراء)وإكا مل جتز قراءته  ى بنظمه وأسل به،دا ، هذا ل  مل يكن متح

 بالتفسري العر  املتحدى بنظمه فأحرى أن ظ جت ز بالممجة بلسان غريه. 
ه ظ يقردر أحرد أن يرأمب برالقرآن القفا  فري فتاويره: عنرد  أنر من ههنا قا و 

بالفارسررية، قيررل لرره: فررإكن ظ يقرردر أحررد أن يفسررر القرررآن، قررا : لرريس كررذل  ن 
مراد اهلل ويعجز عن البعض، أما إكا أراد أن يقرأه  ضألن هنا  ن ز أن يأمب ببع

 بالفارسية فال ميكن أن يأمب جبميه مراد اهلل . 
قا : ن ز تفسري األلسن بع ها بربعضن غريه بني الممجة والتفسري، ف قذ ر  فرذ و 

 ألن التفسري: عبارة عما قام فري النفس من املعي للحالة وال رورة. 
بلفظررة تقرر م مقامهررا فررري مفهرر م املعرري للسررامه  ةالممجررة: هرري بررد  اللفظررو 

املعترررررا لتلررررر  األلفررررراظ، فكرررررأن الممجرررررة: إحالرررررة فهرررررم السرررررامه علرررررى اظعتبرررررار، 
((   ا فهم اململم . وهذا فرق حسن والتفسري: تعري  السامه 

(1)  .  
 

                                                      
 .  227:  1البحر احملي  للزركشي  (1) 
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