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ِذف    َبل  } : سبحانه الحق   يقول  َباطِلِ  َعَلى  بِال َحق   َنق  ه    ال  َمغ  وَ  َفإَِذا َفَيد  م   َزاِهق   ه  َوي ل   َوَلك    ال 

ا ونَ  مِمَّ   عليه  اهلل صلى اهلل  رسول قال  قال:   عنه  اهلل  رضي ثوبان عن و [،18 ]األنبياء: {َتِصف 

  أمر يأتي حتى خذلهم،  من  يضرهم ال  الحق، على  ظاهرين أمتي  من  طائفة تزال »ال  وسلم:

  .(1) كذلك« وهم  اهلل

 يف الحااق   أهاال اجتهااا  ماان أكثاايَ  باااطلهم تاايوي  يف الباطاال أهاال يجتهااد قاادف بعااد: أمااا

 يقااول ؛مناادًًيا الججااً  الباطاال يبقىو منتصًيا، أبل  الحق   يظل   ذلك  ومع  الحق؛  ىإل  الدعوة

ل  } تعااالى: اهلل اءَ  َوقاا  ق   جااَ َق  ال حااَ ل   َوَزهااَ َباطااِ َل  إِنَّ  ال  َباطااِ انَ  ال  ا كااَ وقااً  وال ،[81 ]اإلسااياء: {َزه 

   .هذا  بعض  إليضاح  المثال إييا   يعوزنا

 أصااحا  بعااض محاااوال  علااى -المقام يناسب بما- إطاللة العلمية الورقة هذه  يفو

 مااع ،الفاساادة ومعتقاادا م أباااطيلهم لااموي  القااي ن معاااي بمجمااا  تساامهم يف األهااواء

 ماان وتحااذيًيا النصاايحة، لواجااب إسااداءً  ؛الكااييم القااي ن لمعاااي تيجمااا م يألشااه  راسااة

 .المقصو   إلى يتؤ     مطالب  إلى  البحث  تقسيم  ويمكن  ،مخططا م  ِشياك يف  الوقوع

 :الكريم  القرآن معاين ترجمة  يف اإلسماعيلية هرةالب    جهود  األول: المطلب

قبل تفصيل الكااالم عاان جهااو  الب هااية اإلسااماعيلية يف مجااال تيجمااا  معاااي القااي ن 

 العلماء فيهم.الكييم ال بد من التعييف هبم، وبيان ًكم  

 :اإلسماعيلية البهرةب التعريف  :أواًل 

 بعااده وماان المسااتعلي، باإلمااام يعمفون  أي:-  المستعلية  اإلسماعيلية  من  طائفة  البهية

 السياسااة  تيكااوا  واليمن،  الهند  إسماعيلية  وهم  -بالطيبية  يسمون  ولذا  الطيب،  ابنه  ثم  اآلمي،

 هية،بااالب   وعيفوا أسلموا  الذين  الهندوس  هبم  واختلط  الهند،  إلى  فوصلوا  بالتجارة،  وعملوا

 التاجي.  :بمعنى  قديم  هندي  لفظ  والبهية

 عالتشااي   ظاهيهااا الصااا  ، جعفي بن إسماعيل  إلى  انتسبت  باطنية،  فيقة  واإلسماعيلية:

 وقتنااا  ًتااى  الزمااان  عاار   وامتااد    فيقهااا  بتتشع    اإلسالم،  عقائد  هدم  وًقيقتها  البيت،  آلل

 الشااديد  الغلااو    إلااى  مالاات  وقااد  الصااحيحة،  اإلسااالمية  العقائااد  تخااالف  وًقيقتها  الحاضي،

يون  عشيية  االثني  الشيعة  أن  لدرجة  .)2(أعضاَءَها  يكف 

 

 (.1920أخرجه مسلم )( 1(
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 :اإلسماعيلية البهرة  طائفة حكم ا:نيً ثا

 اللجنااة فتاااو  صاادر  وقااد الفاساادة؛ العقائااد ماان جملااة اإلسااماعيلية البهااية لطائفااة

 يف ذكااي كمااا البهية ًال كان إذا" فيها: جاء فقد اإلسالم؛ ملة عن خارجة طائفة بأهنا  الدائمة

 اهلل،  ون ماان اإلهااً  أو اهلل مااع اشااييكً  لااه واتخاذ له،  وتأليه  عبا ة  لكبييهم  فسجو هم  السؤال

 التااابع الفااييقين فكااال نفسااه،  عبااا ة  إلااى  يدعو  اطاغوتً   يجعله  به  رضاه  أو  بذلك  إياهم  وأميه

 .)1("باهلل  والعياذ  اإلسالم  ملة  عن  بذلك  خارج  ،باهلل  كافي  والمتبوع

 :الكريم  القرآن معاين  بترجمات اإلسماعيلية البهرة عالقة :ثالًثا

 انتشااي  وقااد اإلنجليزية؛ باللغة الكييم القي ن لمعاي تيجمة الطائفة  لهذه  ظهي   لقد

 تيجمااة  أهنااا  ماانهم  اظناا    ،المعاصيين  الكتا   بعض  هبا  انخدعو  واسًعا،  انتشاًرا  المجمة  هذه

 تقااويم يلااي وفيمااا علااي،  يوسااف  اهلل  عبااد  بمجمة:  تعيف  المجمة  وهذه  صحيحة،  إسالمية

 .فاسدة  عقائد  من  تحويه  لما  وتفصيل  لها،

 :"يعل  يوسف اهلل عبدل  القرآن  معاين ترجمة"

 م(،1822)  ساانة  بالهنااد  بومباي  مدينة  يف  علي  يوسف  اهلل  عبد  ولد  بالمترجم:  التعريف

 إلااى  ينتسااب  وهااو  الهااور،  يف  اإلسااالمية  للكليااة  اعمياادً   عين  ًتى  التعليم  مياًل  يف  وتدرج

 اإلسماعيلية.  البهية  طائفة

 يف  اعتمااد  أنااه  تيجمتااه  يف  صاايح  قااد  الماامجم  أن  إال  العيبيااة،  اللغة  األصلي:  النص  لغة

 علااي محمااد تيجمااة :همااا القا يانيااة؛ الطائفااة إلااى ينتساابان لاايجلين تاايجمتين علااى عملااه

 .سيور ج.  ها. تيجمةو  ،(2)"المجيد  القي ن"  وعنواهنا:  ،الالهوري

ا المجمااة تلااك راجاات لقااد النسفف:ة: وصففف  خماا  ماان أكثااي طبعااتو كبيااًيا، رواجااً

 مجلاادا  ثالثااة يف وجاااء  ،م(1935) ساانة الهور يف  طبعا ا  أول  وكانت  طبعة،  وعشيين

 قاماات ثاام م(،1946)  ساانة  األمييكيااة  المتحاادة  الواليا   يف  اليواف  خليل  طبعها  ثم  كبيية،

 هاااطبعت  ثاام  كبيااية،  بمقدمااة  لهااا  وقاادمت  ،م(1963)  ساانة  بطباعتهااا  اإلسااالمي  العالم  رابطة

 يف  الخفيااف  الااور   علااى  بياايو   يف  ذلااك  بعااد  طبعاات  ثاام  م(،1965)  ساانة  يف  أخااي   طبعة

 

 ( بتدرف.383-390/ 1)
 (.383/ 2( فتدبى ونلجني ون وئمي )1)
بقر  ودر هب  رد  مر  مر  وسم  ر   جنلررتو إم(  مث ت اهد مخس ط ادت أخرى ن 1916احه ونرتمجي ط ات ن عني )  (2)

 بونكتد .
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 نشاايها؛  ميا   تعد "   باس:  سعيد  محمد  يقول  المجمة  تلك  طبعا   ولكثية  واًد،  مجلد

 .(1)"مختلفة  طبعة (25)  -م1999  سنة  ًتى  يعني:-  اآلن  ًتى  طبعت إذ

  الترجمة: تقويم

 ولكاان معتماادة، صااحيحة تيجمة أهنا على المسلمين أوساط  يف  المجمة  تلك  انتشي 

ا  ذلااك  بخالف  األمي  ذاع  التااي  المجمااا   ماان"  الاايًمن:  عبااد  وجيااه  الاادكتور  يقااول  ؛تمامااً

 البهااية أتباااع ألًااد منحيفااة تيجمااة وهااي صااحيحة، إسااالمية تيجمااة أهنااا علااى صاايتها

 تلااك  ًااول  والييااب  الشااكوك  يزيااد  وممااا  ،)2("علااي  يوسااف  اهلل  عبااد  تيجمااة:  ،اإلسماعيلية

 يف لهااا يظهااي أنااه إال -علااي  يوسااف  اهلل  عبااد-  صاااًبها  وفاااة  ماان  الاايغم  علااى  أنااه  المجمة:

 سابقتها!.  عن  تختلف  مياجعا   الجديدة  طبعا ا

ا   بعااض  هبااا  انخاادع  أنااه  إال  ،يطالعهااا  ماان  لكاال  المجمااة  تلااك  عااوار  ظهور  ومع تااَّ  الك 

ل َف   الذي-  الندوي  عباس  اهلل  عبد  كالدكتور  :المعاصيين  اإلسااالمي  العالم  رابطة  قِبل  مِن    ك 

ها التااي الكااييم القااي ن لمعاااي اليابانيااة المجمااة علااى باإلشااياف  ،-ميتااا عمااي الحاااج أعاادَّ

 هااي  علي  يوسف  اهلل  عبد  تيجمة  اعتبار  ببعضهم  األمي  وصل  أن  إلى  ،(3) باس  سعيد  ومحمد

 عبااد تيجمااة أصبحت وقد" المعاييجي: ًسن الدكتور يقول الدعوة؛ يف  المعتمدة  المجمة

 تفساايي، ظهااور لحااين اآلن ًتااى  والنشي  الدعوة  يف  عليها  يعتمد  التي  هي  علي  يوسف  بن  اهلل

 ماان المجمااة تلااك تحويااه مااا بعااض بيااان  لاازم  كلااه  ذاهل  ؛(4)"وأشمل  أوىف  للمعاي  تيجمة  أو

 قسمين:  إلى  تقسيمها  ويمكن  ،وطاما   فاسدة  عقائد

 البهففرة فلسفففات مففن علففي يوسففف اهلل عبففد ترجمففة تضففمنت  مففا بعفف  األول: القسففم

 :)5(الفاسدة

 طائفااة  و ونااك  ،الفاساادة  الباطنيااة  فلساافا الب  المجمااة  تلك  شحن  يف  الممجم  اجتهد

 

 (.135مللوعي ن  يي نرتمجي مادين ون رآا ونكرمي إىل ونلغي و جنل ةيي حملم  عا   ملابس )صا ( ينظرا 1)
ينظرا ترمجدت إجنل ةيي سادين ون رآا ونكرمي ن م ةوا و ع م  مل. بج ه محر  مل ر  ونررمح    رم  نر بد ترمجري ماردين   (2)

 .(375/ 1) م2002-ار1423  كرمي وسنا  د ن وس يني وسنولدون رآا ون
 (.135مللوعي ن  يي نرتمجي مادين ون رآا ونكرمي إىل ونلغي و جنل ةيي حملم  عا   ملابس )صا ( ينظرا 3)
 (. 82( وهل ئي ونادس ي نل رآا ونكرمي  ربلد نل ملود بونت ل غ  مل. اس  وساديرج  )صا 4)
ينظرا ترمجدت إجنل ةيي سادين ون رآا ونكرمي ن م ةوا و ع م  مل. بج ه محر  مل ر  ونررمح    رم  نر بد ترمجري ماردين   (5)

 .(375/ 1) م.2002-ار1423ون رآا ونكرمي وسنا  د ن وس يني وسنولد 
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 ذلك:  من  فيها وقع  مما

 كاال مااع اهلل نااور اتحااا  فيهااا  ياازعم  التااي  النور  عن  الباطنية  فلسفتهب  التصييح -1

 انعكاااس كلااه الخلااق وأن اهلل، وهااو الحقيقااي للنااور انعكاااس المااا ي النااور وأن شاايء،

 الباطنيااة  الوجااو   وًاادة  عقياادة  هااي  وهااذه  اهلل،  ًياة  من  مشتق  الحياة  أشكال  وكل  للخالق،

ر  التي  الهندوكية  من  المأخوذة  اشاات قَّت  التااي  هااي  )أتماان(  الكونيااة  الااذا   أو  الاايوح،  أن  تقي 

 ويف (،4034 ،4033) رقمااي تعليقيااه يف ذلااك علااي يوسااف ويؤكااد النفااوس، جميااع منهااا

 ذروة  وأعلااى  اليوًااي،  الساامو  مناااطق  يف  تيتفااع   رجااا   النور  يجعل  (3003)  رقم  تعليقه

 اهلل.  وهو  األصلي  النور  هي

د   التي والتناسخ  الحلول  فلسفة  عن  اإلفصاح -2  الوثنيااة سااما  أخاا    ماان ت عااَ

 أًوال  على  الكالم  يف  علي  يوسف  تيجمة  من  (3786)  رقم  تعليق  ففي  وغييها،  الهندوكية

 ياازال  ال  بأنه  يقول  اإلنسان،  من  الحيواي  الجزء   فن  تعقب  التي  األخي   والكيانا   الوجو 

 ماان  بااه  تتقلااب  اليوًيااة  وًياتااه  الباطنيااة،  لحياتااه  تحصااى  ال  وأشكال  وأطوار  مياًل  أمامه

 مستمية.  روًية  ًياة  ثم  مو ،  إلى  ًياة

 المز وجااة الفلساافة علااي يوسااف يسااميها التااي لحا يااةاإل فلساافةال إظهااار -3

 والطهااي  والشااي  الخيااي  بااين  الفواصاال  إلغاء  إلى  فيها  ينتهي  الجسد  ومالب   اليوح،  لمالب 

 ظااواهيهم فسااا  يضااي فااال الشخصااية؛ والاادوافع الصاافا  إلااى األمااي وي يجااع والفحاا ،

 الجسااد أي:- والزينااة المالباا  (:1008) تعليااق يف يقااول كمااا بااواطنهم سااالمة باادعو 

 الشخصااية،  وطباعه  اإلنسان  فكي  يف  توجد  التي  للدوافع  تبًعا   نسة  أو  طيبة،  تكون  -ومظهيه

 والجمال.  والطهي  النقاء  مثال  -الجسد  أي:-  والزينة  المالب   كانت  طيبة كانت  فإذا

 وشااهوا ا،  الاادنيا  متااع  يف  لإلسااياف  هبا  ييوج  التي  ليةتحل  ال  فلسفةلل  إشاعته -4

ا  مناااف    أمي    إنه  التقشف:  أو  الزهد  عن  يقول  (1014)  رقم  تعليق  ففي  والجمااال، للفاان قطعااً

 شيعي.  اعتبار  أو  ًيمة،  أية  له  ولي 

 وي،الماساا   اتجاهااه  بجالء  يظهِ ت    التي  ضلةالم  ملحدةال  فلسفةال  عن  الكشف -5

 يف وكيرهااا لقصااتهم، الحقيقااي المغااز  جعلهااا ًيث الكهف أصحا   قصة  يف  ذكيها  وقد

 التحييااا  بلغاات  مهمااا  واًااد  ًكاام  علااى  االلتقاااء  استحالة  على  فيها  يتكلم  كثيية ،  مواضعَ 

 وجااوَ   ذلااك علااى وي يتااب ونقااا ، جاادال أي ماان جاادو  ال وأنااه النيااا ، وصاادقت

كَ   السكوِ ،  البشااي أًكااام كاال وأن اليوميااة، الحياة مشاغل إلى واالنصياف ورأيه،  كل    وَتي 
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 أن لنااا لااي  وأنااه وًااده، اهلل بحكاام اآلخااية يف إال الحااق يتضااح ولاان الخطااأ، ماان تساالم ال

 .-األعداء أي:-  اآلخيين  على  نحكم

 الخاااال  عااان الضاااالة وعقياااد م فلسااافتهم يف الكتاااا  ألهااال مجاراتاااه -6

 الخطايااا أشاانع إلاايهم وينساابون واليساال،  األنبياااء  عصاامة  أساسااها  علااى  وينكاايون  والفداء،

يقين واليساال باألنبياااء المخلااة الااتهم ويلصااقون والموبقااا ، د   ًتااى والصااالحين، والصاا 

 تيجمتااه فاايف هبتااه. ماان يساالمن لاام المؤمنين ها أم وسلم عليه اهلل  صلى  اليسول  زوجا 

ِذينَ  إِنَّ } تعااالى: قولااه لمعنااى ونَ  الااَّ ماا  نَاِ   َيي  صااَ ح  افاَِلِ   ال م  غااَ اِ   ال  مِنااَ ؤ  م  وا ال  ِعناا  ي ل  ن َيا فااِ  الااد 

ِخَيةِ  م    َواآل   (indiscreet)  الغااافال »  علااي:  يوسف  يقول  [23  ]النور  {َعظِيم  َعَذا     َوَله 

ظااا  . غيااي أي: الطائشااا ،  الفااواً ، عاان الغااافال  الصااحيح: معناهااا أن مااع المتحف 

 عائشااة الساايدة ا ااام يف التحييااف هااذا اسااتعمل وقااد القلو ،  النقيا   الصدور،  السليما 

 اإلفك.  ًديث  يف  لها  وقع  فيما  تحفظها  وعدم  طيشها  أوقعها  التي  هي  أهنا  عنها  اهلل  رضي

ه  }  تعااالى:  قوله  فيف  وتأويلها:  المعجزا   إنكار -7 ةَ   اهلل    َفَأَماتااَ ام    مِائااَ مَّ   عااَ ه    ثاا   َبَعثااَ

عي ًزقياال،  ر هااا  منامية  رؤيا  مجي   إهنا  يقول:  [259  ]البقية  {َلبِث َت   َكم    َقاَل   القااي ن أن وياادَّ

 الطيااي إًياااء  يااة ويف تبيين. بدون فعاًل  وقعت أهنا على اليؤيا يف شوهد  أموًرا  أًياًنا  يذكي

مَّ } تعالى: قوله يف  إلبياهيم نَّ  ثاا  هاا  َك  ا  ع  ًيا َيأ تِينااَ ع    :) (327) تعليقااه يف [260 ]البقااية {سااَ

ل  (109  إلااى للمااوتى إًياااء ماان  اآليااا   -والبهااية  القا يااانيين  الممجمااين  وعامة  هو-  ًوَّ

 وال ذبااح أي   باادون النااداء وإجابتهن  و عو ن  جبل  على  واًدة  كل  ووضع  للطيي،  تيويض

ي  فكيف  تقطيع،  إًياًء؟! ذلك  يسم 

 عقائففدال  مففن  علففي  يوسف  اهلل  عبد  ترجمة  نت تضم    ما  بع ل  نماذج  عرض  الثاين:  القسم

 :فاسدة

 علااي يوسف  اهلل  عبد  تيجمة  تتضمنه  لما  النماذج  بعض  عن  الكالم  يمكز  القسم  هذا  يف

 والخيافا :  المخالفا   من

 ًيااث الملااك، سااورة مقدمة  يف  هذا  ويظهي  شعي،  بأنه  الكييم  القي ن  وصف -1

 ماان تتكااون بأهنااا القااي ن هنايااة إلى الملك سورة من تبدأ  التي  القي نية  السور  الممجم  يصف

 أو بااالمانيم مقارنتهااا يمكاان ،المكيااة الميًلااة ماان معظمهااا ،قصاايية غنائيااة شااعيية قصااائد

 بمنزلااة الشااعيية الصاافة هذه الممجم ويعتر األخي ، الدينية الكتب يف  المزاميي  أو  الماتيل
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   .(1)بدايته  من  الكييم  القي ن  مسيية يف  منطقي  تحول

 عنده  يخدم  ألنه  كلي ا؛  اعتماً ا  التأويلي  اليمزي  المنه   على  الممجم  داعتم -2

 وجااو  علااى  المعتمد  الصويف  االتجاه  عنده  يخدم  فهو  التعليقا ،  يف  تفسييية  اتجاها     عدةَ 

 والتأوياال اليمز كان  وقد  الباطن،  والمعنى  الظاهي،  الحييف  المعنى  الكييم:  القي ن  يف  معنيين

 يخاادم  الماانه   هااذا  أن  كمااا  الصااويف،  الفهم  وفق  للنصو   الباطن  المعنى  إلعطاء  اضيوري  

ا  القي نيااة  اآليااا   يشاايح  مااا  كثيااًيا  فهااو  ،الماامجم  عند  الفلسفي  العقلي  االتجاه ًً ا شااي  عقلياا 

 إبلااي  يساامي تيجمتااه: ماان (2252) رقاام التعليق يف علي  يوسف  اهلل  عبد  ني   لذا  فلسفي ا؛

ا  ذلااك  ويجعل  )الشي( ا  (3878)  رقاام  تعليقااه  يف  الشاايطان  يجعاال  كمااا  عليااه،  َعَلمااً  تشخيصااً

   ًقيقي ا.  كائنًا  ولي   ،معنى مجي   فكأنه  الشي، ليوح

 الكاار   األزمااة  إن  الماامجم:  يقااول  األجسا ؛   ون  لألرواح  الحشي  هاعتبار -3

، عااالم يااذو  ًيااث البعااث هااو روح لكاال  ؛اليوًااي سااجلها الاايوح أمااام وينشااي الحاا  

   اإلنجليزية:  باللغة  كالمه ن  و ونك

«To an individual soul، its resurrection is its supreme 

crisis: The whole world of sense melts a way، and its whole 

it before laid is scroll spiritual«.)2(   

لقاات كما -الجسد من التحير بعد-  تأيت  مفي ة  روح  كل  إن  :أيًضا  ويقول -4  خ 

 أمااا منهااا، جاازء هااي والتااي اكتساابتها، التااي  األفعااال  أي:  )تاريخها(  سجلها  سو   شيء،  بال

نحت  التي  الخارجية  األشياء  خلفهااا. بالضاايورة سااتمكها فإهنااا ،تطورها يف لمساعد ا لها م 

   اليوح.  وتخاطب  هنا  يمك  الجسد  يقول:  نفسه  التعليق ويف

 «Here the body is left behind and the soul is being 

)3(»addressed. 

 كمااا ؛(4)والنااار الجنااة  عاان  الااوار ة  الحسااية  الحقااائق  صااياًة  الماامجم  ينفي -5

 ففااي  اليوًااي،  والشاايا   الطعااام  عاان  ويتحااد   الجنااة،  يف  الما يين  والشيا   الطعام  ينفي

 

 (....1651  1647  1659  1807  1686  178( ونظرا ترمجي مل   هللا يوعف ملل ا )ص 1)
 . )1904ا ( )ص5969( ونظرا تال ق مل   هللا يوعف ملل  لقم )2)
 .)368-367ا ( )ص916( ونظرا تال  ه لقم )3)
 (. 401  صا 1004(  )1626  صا 5051( ونظرا تال  دته )4)
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 منهااا: مجااازا ، بثالثااة عنااه يعر الجنة  يف  الشخصي  اليضا  إن  يقول:  (5051)  رقم  التعليق

ا  عنااه  معاار  الشخصااي  النعاايم  نإ  :يقول  (5056)  رقم  التعليق  ويف  والشيا .  الطعام  مجازياا 

   والشيا .  بالطعام

 التعليااق  يف  فسااي  فقااد  ويلهااا؛تأ  تاام  فقااد  النار  عن  الوار ة  الحسية  الحقائق  أما -6

ض بأنه  الوجوه  على  الحشي  (2303)  رقم    والعار. للخزي  التعي 

You will come to shame and ignoming like men thrown 
down،  prone on their faces.   

 هكذا:  ي،الش  أنين  بأنه  النار  ًسي   الممجم يفسي  (2756)  رقم  التعليق ويف

 "The groans of Evil". 

ن -7  (2252) رقاام التعليااق ففااي والشااياطين، للجاان   تااأوياًل  المجمااة   تتضاامَّ

ي    لقوة  اسم  بأنه:  الشيطان  يفسي    :الشَّ

"The power of Evil (Satan)". 

 فيقول:  الشيطان خداع  ال  الشي خداع  عن  يتحد   (3877)  رقم  التعليق ويف

"The deception of Evil". 

نا، هو الشي إن يقول:  نفسه  التعليق  ويف  إِنَّ } تقااول: يفسيها التي القي نية اآلية بينما عدو 

ي َطانَ  م    الشَّ و    َلك  وه    َعد  ا  َفاتَِّخذ  و     .[6  ]فاطي:  {َعد 

 ماان جااي   شاايييين بشااي أرواح سااو  ليسااوا الجاان أن  يااي   (953)  رقاام  تعليقه  ويف

 محمااد  شاايخه  إلااى  استناً ا-  الجن  سورة  يف  (5728)  رقم  تعليقه  يف  عنهم  ويقول  أجسا ها،

 ماان  نشااأ  هااذا  وكاال  العااي .  جزيااية  يف  يعيشااون  كااانوا  غيباااء  أناااس  إهناام  :-الالهوري  علي

 الحياة.  ورا   عن  الدهييين  الفالسفة  عقيدة

 نظييتااه أن يقااير -القمي سورة بعد  الواقع-  اآلِخية  عن  (12)  رقم  ملحقه  يف -8

 ثااوا  يصاابح اليوًااي التقاادم مااع أنااه إلااى  وينتهااي  وعقا ،  ثوا   نظيية  ليست  الجزاء  عن

 وال   اخلنااا  يف  ينمااو  النعاايم  وأن  نفسااه،  الشااي  هااو  الشااي  وعقا   نفسها،  الفضيلة  هو  الفضيلة

 هااو  وهااذا  اإللهااي(،  )الحضااور  اهلل  ًضااور  إ راك  هااو   رجااة  وأعلااى  خااارجي،  ألمي  يحتاج

 .)1(اهلل ًضية  إال  هناك  لي   وأنه  ،)1(نار  وال  بجنة  يعدنا  لم  فاهلل  به؛  اهلل  وعد  الذي  النعيم

 

 (.3071  5170( ينظرا تال  دته ن والقدم ونتدن يا )1)



8 
 

 الباطنيااة وعقيدتااه مذهبااه تظهااي وفقاايا  عبااارا   س   ماان يتحاايج ولاام -9

وا}   ية:  على  (4265)  رقم  تعليقه  ففي  اآلخية،  يف  الحقيقية ب د  ت ت م    َما  َفاع 
وناِاهِ  ماِان    شااِ ل       إِنَّ  قاا 

َخاِسِيينَ  ِذينَ   ال  وا  الَّ م    َخِسي  َسه  لِيِهم    َأن ف  مَ   َوَأه  ِقَياَمةِ   َيو  وَ  َذلَِك  َأاَل   ال  َيان   ه  س  بِين ال خ  م   ]الزمااي {ال 

 العواطااف وتساامم نفوساانا، يف ما  وأغلى  أطيب  تدميي  إلى  تؤ ي  الشي  عبا ة  إن  يقول:،  [15

 الااذي  النهااائي  التصااحيح  أو  ،ةاألخيااي  األمااور  ضاابط  يف  وقومنا  وأصدقائنا  بأهلنا  تيبطنا  التي

   القضاء.  يوم  نسميه

 يف المعنااى هااذا يؤكااد وهااو ًقيقيااة. وقيامااة قضاااء يااوم يوجااد ال إنااه كالمااه: ومعنااى

 ،4453) :التاليااة التعليقااا  أرقااام ضاامن جاااء مااا ومنهااا تيجمتااه؛ ماان متعااد ة تعليقااا 

ي وفيهااااا (،5983 ،5982 ،5980 ،5979 ،5976 ،5975 ،5976 ،5590  هااااذا يساااام 

 العااالم  وإقامة  الدائمة،  الحقيقة  وفجي  للقيم،  األخيي  التصحيح  إجياء  يوم  بأنه  ويصفه  اليوم،

 يااتم الذي الجديد الحقيقة وعالم الحاضي، زماننا يف به نضيق ما كل معه  يزول  الذي  الجديد

 .(2)تام  وعدل  سالم  عالم  يكون  الحقيقية،  القيم  وضع  واستعا ة  إًياء  فيه

 :الكريم  القرآن معاين ترجمة يف اإلمامية الشيعة  جهود الثاين: المطلب

 الكااييم  القااي ن  معاي  تيجما   مجال  يف  اإلمامية  الشيعة  جهو   عن  الكالم  تفصيل  قبل

 فيهم.  العلماء  ًكم  وبيان  اإلمامية،  بالشيعة  التعييف  من بد  ال

 :اإلمامية بالشيعة التعريف  :أواًل 

 الااذين  المساالمين  ماان  الفيقااة  تلااك  هم  :-عشيية  االثنا  عليهم  ويطلق-  اإلمامية  الشيعة

ا أن زعمااوا  عاانهم اهلل رضااي وعثمااان الشاايخين  ون الخالفااة وراثااة يف األًااق   هااو علياا 

   أجمعين.

 تشااغلهم، التااي يةاألساساا  القضاايةَ  اإلمامااة ماان  جعلااوا  ألهناام  اإلمامية  عليهم  أطلق  وقد

وا م  ا  عشااي  باثني  قالوا  ألهنم  عشيية  باالثني  وس   علااى  بسااامياء  السااي ا    خاايهم   خاال  إمامااً

   .(3)زعمهم  ًد

 :عشرية( )االثني اإلمامية الشيعة يف  العلماء حكم ثانًيا:

 

 (.236ا ( ونظرا مللوعي مل  ون رق  نل  تول أمح  جل  )ص1)
 ( وسرجع ونسدبق.2)
( ينظرررا وسوعرروملي وس سرررد ن واملذا بوسررحواب بوااررةو  وسادررررد  وندرردمللد ملرر  وننرر بد ونادس رري نل رر د  و عرر م  3)

(1 /51 .) 
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 يف  مبتاادع  مااذهب  بأنااه  اإلمااامي  يشاايعال  مااذهبال  علااى  العلاام  أهاال  من  كثيي  ًكم  لقد

 .(1)وفيوعه  أصوله  اإلسالم

 :الكريم  القرآن معاين  بترجمات اإلمامية الشيعة عالقة :ثالًثا

 وخاصااة المختلفااة،  اللغااا   إلااى  الكااييم  القااي ن  معاي  بمجما   اإلمامية  الشيعة  اهتم

 ألهاام  عاايض  يلااي  وفيمااا  واليوسااية،  ،واإلنجليزيااة  والتايالنديااة،  الفارسااية،  التالية:  اللغا 

 ذلك: يف  جهو هم

 الفارسية: اللغة إلى اإلمامية الشيعة  ترجمات  -1

ا قاايون تسااعة ماان أكثااي ماادار علااى  القااين بدايااة إلااى األولااى نالقاايو ماان بدايااة- تقييبااً

 أفااا  وقد الفارسية، اللغةب القي ن تفسيي يف جهو  اإلمامية ةللشيع يذكي  يكا   ال  فإنه  -العاشي

 الِجنااان »روض هااو: واًااد كتااا  يف المجااال هااذا يف رصاايدهم انحصااار الباااًثين بعااض

 وباسااتثناء" الهااا ي: فضاال الاادكتور يقااول علااي؛ باان ًسااين الفتااوح ألبااي الَجنااان  وروح

 قيااام  قباال  الفارسااية  باللغااة  التفساايي  يف  شاايء  للشيعة  لي   بأنه  القول  يصح  الفتوح  أبي  تفسيي

 .)2("الصفوية  الدولة

 جااذور  امتاادا   تأكيااد  إلااى  الميًلة  تلك  يف  الشيعية  التفاسيي  غيا   اءور  السبب  وييجع

 وكااون الفارسااية، باللغااة الناطقااة والبلاادان المناااطق تاااريخ  أعمااا   يف  والجماعااة  السنة  أهل

 شااتى يف والجماعااة السنة  أهل  من  والعلماء  األئمة   الف  لظهور  مهًدا  والبلدان  المناطق  هذه

 ميااا ين  يف  جبااارة  جهااو   عاار  اإلسااالمية  والحضااارة  اإلسالم  خدموا  والمعيفة،  العلم  فيوع

 .)3(الفارسية  أو  العيبية  باللغة  سواء  ،والبحث  والتأليف  التدري 

 اللغااة إلااى والتفساايي المجمااة يف اإلماميااة الشاايعة لمؤلفااا  الحقيقيااة البدايااة وتعااد

 الدولااة  ساايطية  بدايااة  ماان  وباااألًي   ،بعااده  فمااا  الهجاايي  العاشااي  القااين  بداية  من  الفارسية

 ونشاايه، بجانبااه، والوقااوف الشااعب، علااى الشاايعي المااذهب  وفيضها  إييان،  على  الصفوية

 التشااجيع هااذا نتااائ  ماان كااان وقااد ،جديااة بكاال الدولااة جهااة من والتأليف  الكتابة  وتشجيع

 

 باررر (  بقررر  أبررررت ونلجنررري  روجاررري 378-377/ 2( )9420( ينظررررا فتررردبى ونلجنررري ون وئمررري  ون تررروى لقرررم )1)
تح ي والثين مل ريي"  ب"منهدج ونسني" ن  خ و ع م  ف  هد ونكتب ن  دا ادهلما "وخلطوط وناريضي"  ب"خمتدر ون

 ب دا ونكم  م  ب ملهم. 
 (.580/ 2( ونت دع  ابنلغي ون دلع ي بوجتدادهتد )2)
 ( وسرجع ونسدبق.3)



10 
 

 .)1(الفارسية  باللغة  التفسيي يف  عديدة  شيعية  كتب  ظهور

 المدة: تلك يف ظهرت التي الفارسية باللغة الشيعية  التفاسير  أشهر  ومن

 )المتااوىف  الحسااني  محمااد  باان  محمد  مكارم  أبي  تأليف  من  ،"القالقل  بالبل"  كتا  -1

 . قل»  بلفظ:  تبدأ  التي  باآليا   بدأ  وقد  السابع(،  القين يف

 طهماسااب للشاااه لمعاصاايا-  ي الاازاورة الحساان أبااي لعلااي التفساايي يف كتابااان -2

   الخوا . تيجمة  تفسيي  والثاي:  األخيار،   ثار  تفسيي  أًدهما:  -(ه984  -930)

 ساانة المتااوفَّى األر بيلااي، الحااق عبااد الاادين شاايف باان لحسااين "إلهااي تفساايي" -3

   (.ه950)

 (.ه986)  سنة  المتوفَّى  األر بيلي،  ًسين  الفتح  ألبي  "شاهي  تفسيي" -4

 الجيجاااي الحساان باان ًسااين المحاساان ألبااي "األًاازان وجااالء األذهااان جااالء" -5

   ما.  ًد    إلى  الشيعي  اليازي  الفتوح  أبي  تفسيي  من  مأخوذ وهو  العاشي(،  القين يف  )المتوىف

 علماااء  ماان-  الالهااوري  اليضااوي  القاساام  ألبااي  "التأوياال  وسواطع  التنزيل  لوامع" -6

 ها(.1324)  سنة  المتوىف  -الهند

   ها(.1414-1328)  السبزواري  األعلى  عبد  لسيدل  ،"اليًمن  مواهب" -7

   معاصي.  تفسيي  وهو  ،هومعاوني  الشييازي  مكارم ناصي  لشيخل  "نمونه  تفسيي"  -8

ض  وقااد  اليوًاي،  ًسين  لمحمد   مجيد  قي ن  كالمي»  تفسيي  -9  إلااى  مؤلفااه  فيااه  تعاايَّ

 اجتماعي.  اتجاه ذا  تفسييه  يعدو  عنها،  والدفاع  للشيعة  االعتقا ية  المباًث

 المعاصر: وقتنا يف  الفارسية باللغة  القرآن معاينل اإلمامية الشيعة  ترجمات  أشهر  ومن

 الشاايعي،  الطرسااي  الحساان  باان  الفضاال  علااي  ألبااي  البيااان   »مجمع  تيجمة -1

   .(2)الشيعة  علماء  من  عد   بمجمته قامو  ،(ه548)  سنة  المتوفَّى

 سااانة لمتاااوفَّىا طباطباااائي، ًساااين لمحماااد »الميااازان ، تفسااايي تيجماااة -2

   .(3)وغييه  همداي  موسوي باقي  محمد  هو  الممجمو  ،(ه1402)

 

 .(121  61  53صا مل. مرمي م  أمح ي )  ( ينظرا ملي  بملبنت ملل مله  ر وي1)
باما ونس   إبروا م ابقر  بمل/ أمح    يت  بوحلدج ون  خ حمم  ونروزي  بونس   ادشم لعويل حم يت  بون  خ ملل    )2)

و  ن 27رررمت  بمل/ حممرر  وس ررتا  ب رر دا ونرر ي  وننج رر   بوحلررردج ون رر خ اسرر  نررولي  بقرر  ط ررع ن ) ( جملررر  
 ار ش.1350-ش ا1360/ 1م يني طهروا  ونت دلوت فروادين  ط

 20  ن ا1363بارررو ت سررر  شررر ا  م رررهول  ط رررع ن قرررم  ملفررررت ونت ررردلوت إعررر م   وستال ررري  دماررري قرررم  ملررردم  )3)
و.  جمل  
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 -أخااي   ثااار  ولااه  الشيعة  علماء  مشهوري  من  وهو-   ي  قمشه  إلهي  تيجمة -3

 مجمااع إلى الشيعية المياكز بعض أرسلتها وقد الشيعية؛  اإلييانية  المجما   أشهي  من  وتعد

 لجنااة  تؤلااف  أن  تعااالى  اهلل  وشاااء  الفارسااية،  باللغااة  الناطقين  بين  ونشيها  لطبعها  فهد  الملك

 وتماات"  يقااول:  -له  والكالم-  البلوشي  الغفور  عبد  الدكتور  أعضائها  من  وكان  لمياجعتها،

 معيفتااه  قااوة  مااع  العيبيااة  اللغااة  يف  الواضااح  الماامجم  ضااعف  وتبين  ،اللجنة  قبل  من   راستها

 بوصاافها للنشااي المجمااة هااذه صااالًية عاادم اللجنااة قااير  ثاام وماان الفارسااية، باللغااة

 .(1)"المذكور

 تيجمااا  ماان منقولااة الفارسااية اللغااة إلااى المجما  بعض وجو  سبق: ما إلى  أضف

 باللغااة  الكااييم  القااي ن  لمعاااي  علي  يوسف  اهلل  عبد  تيجمة  أشهيها:  ومن  ،اإلنجليزية  باللغة

 قااام  قاادو  -تفصياًل   عنها  الكالم  تقدم  وقد-  اإلسماعيلية  البهية  طائفة  من  وهو  ،)2(اإلنجليزية

 .)3(كشككي  الدين صباح  األستاذ  الفارسية  اللغة  إلى  هاتمجمب

 تتساام الفارسااية باللغااة الكااييم القااي ن لمعاااي اإلماميااة الشاايعة تيجمااا  كاناات وإذا

 أهاال  علماااء  ماان  لواًااد  تيجمااة  هناااك  فااإن  والمنحيفااة،  الفاساادة  العقائااد  وإشاعة  بالضعف

 ،)4((الاادهلوي  اهلل  ولااي  الشاه  )تيجمة  وهي  الفارسية،  باللغة  المجما   أفضل  من  تعد  السنة

 هبااا  والعنايااة  بطباعتهااا  فهااد  الملااك  مجمع  قام  لذا  (؛القي ن  بمجمة  اليًمن  )فتح  وعنواهنا:

 ونشيها.

 :التايالندية اللغة إلى اإلمامية الشيعة  ترجمات  -2

 أهنااا علااى المساالمين أوساط  بين   اشتهي  الكييم  القي ن  لمعاي  تايالندية  تيجمة  هناك

 العلاام،  أهاال  ماان  قلياال  عااد   إال  شاايعية  تيجمااة  أهنااا  يكتشااف  ولم  صحيحة،  إسالمية  تيجمة

 :(5)المجمة  تلك  عن  تفاصيلال  بعض و ونك

 

مل. مل   ونغ ول ون لوش   م  ن بد ترمجي مادين   ( ونظرا اتليخ تطول ترمجدت مادين ون رآا ونكرمي إىل ونلغي ون دلع ي1)
 (. 2029/ 5ار )1423ون رآا ونكرمي ابس يني وسنولد 

 (.139/ 1( ونظرا ونت دع  ابنلغي ون دلع ي بوجتدادهتد مل. فضل وهلدملي )2)
 (.ا1366( بق  ط ع ونكتد  ن ألباي جمل وت  مللى ن  ي شولوي ث دفيت جهدمل أفغدنستدا ن عني )3)
مدر د  هللا مل ر  ون ردق    رم  ( ونظرا حبث و مدم بيل هللا ون الوي بترمجته نل ررآا )فرتا ونررمح  برتمجري ون ررآا( مل. 4)

 (. 153م )صا 2008يون و  -را1429جملي ون حوث بون لوعدت ون رآن ي  ونا مل ونسدملس  ونسني ونمدنمي لجب 
( ونظرا واخطدا ونا  يي ن ونرتمجدت ونتدي ن يي سادين ون رآا ونكرمي  مل. مل   هللا نومسرو،   رم  واحبردث وس  مري 5)

 (. 1055/ 3ار )1423آا ونكرمي وسنا  د ن وس يني وسنولد نن بد ترمجي مادين ون ر 
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 (:الكريم  للقرآن تايالندية ترجمة)

 فندي.  العابدين  زين المترجم:  اسم

 ويحماال  إياايان،  يف  ثاام  وباكسااتان  الهنااد  يف  الشاايعية  العلااوم  تلقااى  بففالمترجم:  التعريف

 للشاايعة   اعيااة  ويعماال  بااانكوك،  يف   هيااان  خااام  رام  جامعااة  من  السياسة  يف  الليسان   شها ة

 تايالند. يف  اإلمامية

-  األول  للمجلد  صدور  أول  وكان  تباًعا،  المجمة  تلك  طبعة  صدر   النس:ة:  وصف

 ثاام  (،م1999)  ساانة  أكتااوبي  يف  -الكااييم  القااي ن  ماان  األولى  الخمسة  األجزاء  على  ملتويش

 هكااذاو  (،م2000)  ساانة  أكتااوبي  يف  -التاليااة  الخمسة  األجزاء  تضمنوي-  الثاي  المجلد  تبعه

ا، التاليااة األجاازاء تصاادر  (ساايان  )سااون  النشااي  ار شاايكة هااي الطبعااة لهااذه والناشااي تباعااً

 بانكوك.

 وهااو فقااط؛ واًااد كتااا  علااى -المقدمة يف قاله كما-  الممجم  اعتمد  الترجمة:  منهج

 ألهداف  تلخيًصا  يعتر  المجمة  يف  الممجم  وعمل  طباطبائي،  ًسن  لمحمد  الميزان  تفسيي

 التايالندية.  اللغة  إلى نقله  ثم  تفسييه، يف  الطباطبائي

 أوساااط يف واسااعة بصااورة المجمااة تلااك انتشااي  الشااديد لألسااف الترجمففة: تقففويم

 الشاايعة  تااياجم  ماان  أهنااا  يكتشااف  ولاام  الساانة،  أهاال  تيجمااا   ماان  أهنااا  منهم  ظن ا  المسلمين؛

 معاااي تيجمااا  بمجااال المعنيااين علااى ينبغااي لااذا ؛العلاام أهاال  ماان  قلياال  عااد   إال  اإلمامية

 .ذلك  ببيان  االهتمام  الكييم  القي ن

 أفضاال ماان تعااد ،الكااييم القااي ن لمعاااي تيجمااة علااى  التنبيااه  المقام  هذا  يف  نييفوت  وال

 الجامعااا  خييجااي جمعيااة تيجمااة وهااي التايالنديااة، باللغااة القااي ن لمعاااي المجمااا 

 فهااد الملااك مجمااع قااام وقااد (،م1989) ساانة  يف  صدر   التيو  ،بتايالند  العيبية  والمعاهد

   .(1)وتوزيعها  بطباعتها

 اإلنجليزية: اللغة  إلى عشرية( )االثني اإلمامية الشيعة  ترجمات  -3

 االثنااي الشاايعة لفيقااة  اإلنجليزيااة  باللغااة  الكااييم  القي ن  لمعاي  تيجما   ًديًثا  ظهي 

   أشهيها:  من  وكان  ،عشيية

 

ار(  فط ع منهد 1425( أنف نسخي منهد  مث ن  ت فأملدمل وجملمع ط دملتهد ن عني )50( ا ث قدم وجملمع بط دملي )1)
 ( أنف نسخي. 40)
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  م(.1964  عام  )صدرت  علي  أحمد مير  ف. س. ترجمة:

   م(.1968  عام  )صدرت  شاكر ه. م. ترجمة:

 م(.1997  عام  )صدرت  بهبودي باقر ترجمة:

 اآليااا  إلااى العاازو طييااق عاان الخاصااة، معتقاادا م تأييااد إلااى  اادف الجملااة  يف  وهي

ا  أن  وتأكيااد  المتعااة،  وزواج  المعصااوم،  اإلمام  نحو:  وذلك  القي نية،  هااو  عنااه  اهلل  رضااي  علياا 

 يف والنااوح التقيااة، مباادأ وتيساايخ ،وسلم عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  بعد  خالفةالب  الناس  أًق

 .عنه  اهلل  رضي  الحسين  لمقتل  السنوية  الذكي   وإًياء  المحيم،  شهي

 معاااي  تيجمااا   يف  جهااو   والجماعااة  الساانة  ألهاال  كااان  قد  أنه  إلى  هنا  اإلشارة  ويجب

 مارمااا يوك تيجمااة :المجمااا  تلااك أفضاال ماان ويعد اإلنجليزية، اللغة إلى الكييم  القي ن

 تقااي وتيجمااة المااو و ي، تفساايي وتيجمااة إنمناشااونال، صااحيح فييااق وتيجمااة بيكثااال،

 هبااذه االعتناااء فينبغااي الاادريابا ي، الماجااد عبااد وتيجمااة خااان، ومحساان الهاللااي الاادين

 وتاااليف مميزا ااا، ماان لالسااتفا ة متخصصااة علميااة لجنااة تشااكيل يمكاان كمااا المجمااا ،

 فيها.  الواقعة  األخطاء

 الروسية: اللغة إلى اإلمامية الشيعة  ترجمات -4

 اليوسااية، باللغااة الكااييم القااي ن لمعاااي تيجمااا  نشااي إلااى مااؤخًيا اإلماميااة اتجااه

   :(1)عنها  التفاصيل  بعض  ونك  ًديثة، تيجمة  لهم  واشتهي 

 (وتعليق ترجمة - الكريم  )القرآن

 روسيا. -  بطيسبورغ  استشيا  نشي   ار  عن م(2015)  سنة يف  المجمة هذه  صدر 

 .(2)زينالوف  نظيم المترجم:  اسم

 

  نلرر  تول مل رر  ونربعرر ي( اررحو وس حررث مررأخوف بتدرررف مرر  وسدرردملل ونتدن رريا ارروآ ترمجرري مارردين ون رررآا ونكرررمي ابنلغرري 1)
(  2269/ 5) اررر1423ونرررمح  ونسرر   مل طرري   ررم  نرر بد ترمجرري مارردين ون رررآا ونكرررمي وسنا رر د ن وس ينرري وسنررولد 

  نلر  تول إسر  لفدئ رل  ون  رف   رم  ونربعر يإىل ونلغري  واخطدا ونا  يي ن با  ونرتمجدت ساردين ون ررآا ونكررميب 
( بار ي ونرتمجي ونربع ي سادين ون رآا 977/  3)  ار1423ن بد ترمجي مادين ون رآا ونكرمي وسنا  د ن وس يني وسنولد  

 ونكرمي أ. حمم  مل   وناةية ون لي .
م  بياررر   ن موعررركو  عررردفر باررر  1979 عرررني بنررر  زينررردنوف ن م ينررري مليربنرررت ونتدباررري  مهوليررري ملو سرررتدا ن (2)

ادونه مللى ونمدنويي إىل قم ن إيروا نلتحد ل ون يين  خترج مر  جدماري وسدرط ى ونادس ري ن إيرروا  مللس ن  ل ري 
ون اوت قسم و ع م  بادل مللى ون  تولوه  ب أ ن أتن ف ونكتب ون ين ي ن ب وذت ون ررا ونووار  بونا رري   
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 العيبية.  اللغة األصلي: النص لغة

 الداغسااتانية،  ييبناات مدينااة يف م(2011) ساانة عملااه يف الماامجم بدأ النس:ة:  وصف

 وممااا  الكااييم،  القااي ن  آليااا   البياات   ل  تفسييا   على  تيجمته  وتعتمد  سطنبول،إ  يف  وأهناه

  ين.  ورجل  لممجم  األولى  أهنا  تيجمته:  عن  الممجم  يذكيه

 إلااى  أضاف  أنه  كما  المعنى،  وتيجمة  الحيفية  المجمة  بين  يجمع  أن  الممجم  يحاولو

 البيت.  ل  وتفسييا   النزول  أسبا   على  يحتوي  والذي  ،التفسيي  تيجمته

  الترجمة: يف طريقت   من

 قياء ا. فضائل  سورة  كل  بداية  يف  الممجم  يور  -1

 واألشخا .  األًدا   عن  تاريخية  لمحة  يذكي -2

 والعهااد القااديم كالعهااد أخااي  مصااا ر من القي ن يف الوار ة  القص   بعض  تأكيد  -3

 الجديد.

 :الكريم  القرآن معاين ترجمة يف الصوفية  جهود ثالث:ال المطلب

 :بالصوفية التعريف  :أواًل 

ف  كنزعااا     الهجاايي  الثالااث  القااين  يف  اإلسالمي  العالم  يف  انتشي    ينية  ًيكة  التصو 

 ثاام ،المااا ي الاامف يف  لالنغماااس  مضااا   فعاال  كااي   العبااا ة،  وشاادة  الزهااد  إلااى  تدعو  في ية

ى  الصوفية،  باسم  معيوفة  مميزة  طي   صار   ًتى  ذلك  بعد  النزعا   تلك  تطور   ويتااوخ 

 والمشاااهدة، بالكشف تعالى اهلل معيفة إلى الوصول بغية هبا  والسمو  النف   تيبية  المتصوفة

 مااع  طااييقتهم  تااداخلت  ًتااى  المسااار  يف  جنحااوا  ولااذا  الشيعية؛  الوسائل  تباعا  طييق  عن  ال

   .(1)المختلفة  واليونانية  والفارسية  الهندية  الوثنية:  الفلسفا 

 :الصوفية الطرق يف  العلماء حكم ثانًيا:

يكية بالباادع  العماال  اآلن  بالتصااوف  يساامى  مااا  على  الغالب  كقااول أخااي  باادع مااع الشاا 

 مثاال: نفسااه بااه اهلل يسم لم  فيما  الجماعي  وذكيهم  األقطا ،  وندائهم  سيد،  يا  مد   بعضهم:

 

)وسالرم ونرحويت ن قررواد ون ررآا ونكررمي(  بقر  ط رع  انردبآ وسوو ر ع و عر م ي بون ر ا ي  بمر  أشرهرادبأر ل  ت د تت
( أنف نسخي  أعس با  فنك ملول و نلن رر بادارد )إيسرتو،( يارينا ونن رع. ينظررا ار ري ونرتمجري 70منه أ مر م  )

 ونربع ي سادين ون رآا ونكرمي. حملم  مل   وناةية ون لي .
 (.249/ 1عوملي وس سرد ن واملذا بوسحواب بوااةو  وسادررد )( وسو 1)
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يكية  بدعهم  من  كثيًيا  عيف  كتبهم  قيأ  ومن   ه،  ه و ه  هو،  هو  .(1)المنكيا   من  وغييها  الش 

  :الكريم القرآن معاين ترجمةب الصوفية عالقة ثالًثا:

 فاايقهم نشااأ  وقااد اإلسااالمي، العالم معظم وشمل الزمان، مدار على التصوف  انتشي

 أبيز  ومن  ، سيا  وشي   ووسط  غي   ويف  أفييقيا،  غي   وشمال  والعيا   مصي  يف  وتوسعت

   المليبارية:  باللغة  إفييقيا يف  الصوفية  تيجما   على  األمثلة

 :"الكريم للقرآن الباطني التفسير" الترجمة: عنوان

 بندافور.  يم. وي.  كي. المترجم:  اسم

ا شاااعًيا كااان بففالمترجم: التعريففف  فيمااا- أنااه كمااا هبااا، ومتااأثًيا المتصااوفة بكتااب ملماا 

 والسنة.  الكتا   بعلم  الباع  قليل  -يبدو

 نشااي يف مسااتقلة كوهنااا يف مليبااار، يف نوعهااا ماان األولااى تيجمتااه تعتاار  النس:ة:  وصف

 ينالجاازأ منااه أصاادر  قاادو  بحتااة،  صااوفية  تيجمااة  إخااياج  يف  هوً اج  بذل  وقد  الصويف،  الفكي

 .(م1991)  سنة يف  والثاي  األول

 أًاايف ماان ًاايف كاال وأن وظاااهًيا، باطنًا  للقي ن  أن  تيجمته  خالل  من  الممجم  زعم

 ماان  كااان  وقااد  -المتصااوفة  يعنااي:-  أهلهااا  إال  يعلمهااا  ال  وخبايااا  أساايار  على  يحتوي  القي ن

 ا ،ساانو عشي خالل مجلًدا عشيين يف عيبي البن   الكبيي  التفسيي»  بمجمة  يقوم  أن  المقير

 .ذلك  من  يتمكن فلم

 المترجم:  منهج

ى شاايخهم ًياااة فيهااا باايَّن صاافحة، (148) يف مقدمااة المجمااة لهااذه وضااع -1  المساامَّ

 المبتدعة.  الصوفية  االصطالًا   بعض  فيها شيح  كما  األكر،  بالشيخ

 البقااية، سااورة ماان وجاازء الفاتحااة سااورة معاي تيجمة على يحتوي األول:  المجلد -2

 يف  عماايان   ل  سااورة  معاااي  وتيجمااة  البقااية،  سااورة  ماان  تبقااى  مااا  فيااه  أكمل  الثاي:  والمجلد

ا واليابااع الثالااث والمجلااد صاافحة، (500)  هااذه ن شااي  وقااد صاافحة، (500) يف أيضااً

 .(م1992)  سنة  القدر  هذا  إلى  الصوفية  المجمة

 شاان  أن  بعااد  وذلااك  اليابع؛  المجلد  بعد  المجلدا   بقية  إخياج  عن  الممجم  توقف -3

 

 (. 269/ 2( )9406( ينظرا فتدبى ونلجني ون وئمي؛ فتوى لقم )1)
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 الصااويف الفكااي أن بحجااة عنيفااة، انتقااا ا  المنحيفة النحلة هذه إلى المنسوبين  معظم  عليه

 -تعبياايهم ًسااب-وأساايار ومكاشاافا  علااوم  من  الفكي  هذا  تحمل  التي  العميقة  والمعاي

 إال يفهمهااا ال معظمهااا ألن سااواء؛ ًااد   علااى والخاصااة العامااة علااى عيضااها يمكاان ال

 أو التفساايي هبااذا الصااويف الفكااي إلااى أساااء قد يكون وبالتالي خواصهم، وخوا   خواصهم

   .)1(المجمة

 -تعبياايه  ًسب-  الصويف  الفكي  قداسة  على  الخوف  المجمة  هذه  إيقاف  سبب  كان -4

   الزائفة. المضلة  باألفكار  تدنيسه  الممجم  أرا   الذي  اهلل  كالم  قداسة  على  الخوف  ال

نِّية الطائفة  جهود الرابع: المطلب  الكريم: القرآن معاين ترجمة يف السُّ

نِّية بالطائفة التعريف  أواًل:   :السُّ

ن ية  بالطائفة  أنفسهم  يسمون  ،وباكستان  الهند  يف  نشأ   مبتدعة  جماعة  هي  يف وهاام ،الس 

   المنحيفة.  الصوفية  إلى  أقي   أميهم  ًقيقة

نِّية الطائفة عالقة ثانًيا:   :)2(الكريم  القرآن معاين بترجمات السُّ

 القااي ن لمعاااي تيجمااة إعاادا  فكااية ضااد وقفااوا مماان الطائفااة تلااك  ءعلمااا  معظاام  كان

ا  بعضااهم  ألااف  ًتى  لغة؛  وبأي  شكل  بأي  الكييم  معاااي  تيجمااة  ماان  الناااس  فيااه  يحااذر  كتابااً

   ."القي ن  تيجمة  من  اإلخوان  تحذيي"  :سماه  الكييم،  القي ن

 معاااي تعلاام علاايهم يجااب ال المساالمين  عامة  نأ  الكتا :  هذا  يف  المضل لة   رائهم  ومن

 أمااا  هبااا،  الصااالة  أل اء  قياء ااا  تعلاام  فيجب  الفاتحة،  سورة  إال  واًدة   ية  وال  الكييم  القي ن

 .(3)يسن  وال  المسلمين  على  تعلمه يجب  فال  الفاتحة  سورة  معنى

 وبخاصااة-  الفتااا   جميااع  من  الكييم  القي ن  لمعاي  تيجما   صدور  هؤالء  رأ   ولما

 غياايوا -الصااالح الساالف هناا   إلااى  والعااو ة  تعااالى  اهلل  توًيااد  إلااى  الااداعين  الحااق  أهل  من

 يف الشاابها  وإثااارة لأل لااة بالتحييفااا  المليتااة المجمااا  يصاادرون واوباادؤ  راءهاام

 

ا ( ن رررر ارررحو ونتال رررل جملررري ندررررد والم وندررردمللد مررر  بلررر د وسررررتجم بنررر وبل  لعررردني ونررر  تولوه نل ررر خ حممررر  ب رررر )ص1)
131-132.) 

  ترمجرريا مل رر  وسل  رردلي( ينظرررا اتليررخ تطررول ترمجرري مارردين ون رررآا ونكرررمي إىل ونلغرري وسل  دليرري  حممرر  أشرررف حممرر  مللرر  2)
. م2010-اررر1431و  رردل برر  مل رر  هللا بون كررد ترروملي  وسكتررب ونتارردبين نلرر ملود بتومل رري و دن رردت بربررود  ونرررذ   

 (.2109/ 5( )م2002 -ار1423س يني وسنولد ) م  ن بد ترمجي مادين ون رآا ونكرمي وسنا  د ن و
 (. 16( ينظرا حتحير و خووا م  ترمجي ون رآا. إي. ،. اس  مسل دل )صا 3)
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 عامااة عنااد ومقبولااة مساالَّمة المنحيفااة أفكارهم جعل يف منهم  رغبة  واالستنباط؛  االستدالل

 وبااين وبياانهم ذلااك، وغيااي والغااو ، والقطااب، والكشااف، الشااهو  كوًاادة المساالمين؛

 والتوساال اهلل، بغيااي االسااتغاثة جااواز يف يتفقااون ًيااث كبيااي؛ تشااابه المنحيفااة الصااوفية

   اهلل.  لغيي  والذبح  والنذر  ولياء،واأل  بالصالحين

 لمعاااي بمجمااا م وتأثيوا ،بأفكارهم اغموا قد المسلمين من كثيًيا أن  المؤسف  ومن

 تيجما م:  أشهي  ومن  ،الكييم  القي ن

 :"القرآن تفسير  يف الرحمن  فتح"

 .مسليار  محمد  كوتنا   وي.  ك. المترجم:  اسم

 -1972)  بااين  مااا  الفاامة  يف  مجلاادا   أربعااة  يف  المجمة  تلك  صدر   النس:ة:  وصف

 القااي ن لمعاااي كاملااة تيجمااة وهااي الجماعااة، لهااذه المجمااا  أقاادم ماان وتعااد   (،م1980

 باال  فحسااب،  الكااييم  القااي ن  لمعاااي  تيجمااة  ليساات  بأهنا  توًي  المجمة  وضخامة  الكييم،

 أيًضا.  للقي ن  تفسيي  هي

 الترجمة: تقويم

 لهااذه  الفاساادة  األفكااار  بااثَّ   -وهوامشه  شيًه  خالل  من-  الممجم  ًاول  -1

 .المبتدعة  الطائفة

 صاالب  يف  تأوياال  أو  تعااديل  بااأي  يقاام  لاام  اليجاال  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر -2

 الزائفااة األفكااار تلااك إلااى خفيفااة إشااارا  الحاشااية يف يشاايي كااان إنمااا نااا ًرا، إال المجمااة

م    إِن  }  فاطي:  سورة  من  (14)  اآلية  ًاشية  يف  فمثاًل:  ،المسمومة وه  ع  د  وا  اَل   تااَ َمع  م    َيساا  اَءك     عااَ

وا  َوَلو   َتَجاب وا  َما  َسِمع  م    اس  مَ   َلك  ِقَياَمةِ   َوَيو  ونَ   ال  ي  ف  م    َيك  كِك  َك   َواَل   بِِشي  نَب تاا  ل    ي   ]فاااطي:  {َخبِيااي    مِثاا 

ه ال المسااتغيث ألن لهم؛ عبا ة ليست واألولياء باألنبياء  االستغاثة  الممجم:  يقول  [14  يؤلاا 

 وال  ،ماانهم  الحااذر  فينبغااي  األيااام،  هااذه  يف  ذلااك  يدعي  من  هناك  ولكن  والصالحين،  األنبياء

 بدعو م.  أًد  يغم

 :"الجاللين تفسير ترجمة مع  رآنالق  معاين ترجمة"

   م.1977  سنة  تويف  مسليار،  اهلل  عبد  كي. يت. المترجم:  اسم

 بمليبار.  السنية  الطائفة  كبار  من  :بالمترجم التعريف

 مااع متزامنااة جاااء  وقااد ،(م1973) ساانة يف المجمااة هااذه صاادر  النسفف:ة: وصففف
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 العيض.  وطييقة  األهداف يف  معها  تماًما  متوافقة  وهي  السابقة،  المجمة

 الترجمة: تقويم

 العلماااء عاان فضاااًل  جماعتااه ماان واسااعة انتقااا ا  المجمااة هااذه القاات -1

 المصلحين.

 معاااي تيجمااة علااى  تجاايأ  أنااه  رأوا  فقد  :-السنية  الطائفة-  جماعته  انتقا ا  -2

 ،االعااماض  هذا  الممجم  ًسبان  يف  وكان  عندهم،  جائزة  غيي  ممنوعة  وهي  الكييم،  القي ن

 اسااتفا ة بنشاايها يقصااد وال المساالمين، ألجاال إال  المجمااة  هبذه  يقم  لم  أنه  مقدمته  يف  فذكي

 المسلمين.  غيي

 أنااه  رأوا  ًيااث  :-الساالف  لماانه   الموافقين-  لمصلحينا  العلماء  انتقا ا  -3

 مااا خااالف المباركااا ، اآليااا  ماان كثيااي يف هااواه عليه يمليه بما  وتفسييه  القي ن  بتأويل  قام

 تعااالى: قولااه عنااد هااذا:  علااى  األمثلااة  ومن  أيًضا.  بمجمته  قام  الذي  الجاللين  تفسيي  يف  جاء

نَ } اسِ  َومااِ ن   النااَّ ذ   مااَ ن   َيتَّخااِ
    ونِ  مااِ

ِ
َداً ا اهلل م   َأناا  وَنه  ب   ي ِحباا    َكحاا 

ِ
 يقااول [165 ]البقااية: {اهلل

 بحاابهم  يكفاايوا  لاام  وهاام  األصاانام،  {أنااداً ا}  تعااالى:  بقولااه  الماايا   إن  ًاشاايته:  يف  الممجم

 األولياااء وًااب فقااط، بالحااب اإلنسااان يكفااي فااال لهااا، بعبااا  م كفاايوا إنمااا لألصاانام،

 انتهى.  القبيل.  هذا  من  لي   والصالحين

 ألن الصااالح؛ الساالف ماان المحققااون  المفساايون  إليااه  ذهااب  مااا  يخالف  التفسيي  وهذا

 يعباادوهنم  ،والن ظااياء  األمثااال  معناها:  -كثيي  ابن  يقول  كما-  الشييفة  اآلية  يف   األندا »  كلمة

 واالسااتعانة بالعبااا ة المقاايون فالحااب وغييها؛ األصنام فيها يدخل  .(1)كحب ه  ويحب وهنم  معه

 اهلل  غيااي  يحبااون  والااذين  وًده،  هلل  ذلك  كل  والتوكل،  واليجاء  والخوف  والنذر  واالستغاثة

 كااانوا سااواء اآليااة، هذه بن  والعبا ة الحب يف معه اهلل غيي أشيكوا قد هم هلل  كحبهم  تعالى

 .الصالح  السلف  به يقل  لم  وأشباهها  اآلية  هذه يف  األصنام  فتخصي   أصناًما،  أم  باً اعِ 

 معظاام  يف  الماامجم  أن  -للشك  مجااًل   يدع  ال  بما-  يلحظ  للمجمة  والمتتبع -4

 غيااي   عااا  من  على  الشديد  اإلنكار  فيها  جاء  والتي  العقيدة،  جانب  تم     التي  القي نية  اآليا 

 المقصااو  إن اآليااا : تلك تيجمة يف يقول ًيث القي ن، بناه ما هبا يهدم بتأويال  يأيت  اهلل،

 والصااالحين لألولياااء والنااذر االسااتغاثة وكااذلك العبااا ة، ماان لي  والدعاء العبا ة،  هو  هنا

 

 (. 476/ 1( ونظرا ت س  وب   م  )1)
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 العقياادة  تماا   التااي  الكييمااا   اآليااا   علااى  ًواشاايه  يف  يي  ه  ما  هذا  القبيل.  هذا  من  لي 

 وتعالى.  سبحانه  اهلل  وتوًيد

 :"الكريم  القرآن ترجمة"

   فيصي.  مصطفى المترجم:  اسم

   .السنية  الطائفة  لد   الكتا   أًد  هو بالمترجم: التعريف

 .(م2000-1994)  سنتي  بين  الفمة يف  صدر  النس:ة:  وصف

  الترجمة: تقويم

 صاالب  يف  التحييفباا   فباادأ   المبتدعااة،  الطائفة  تلك  لد   المجمة  تطور  -1

   مثيل.  له  يسبق  لم  بشكل  المجال  هذا يف  الحدو   وتجاوز   المجمة،

 البااا   فااتح  فقااد  الفاتحة،  سورة  تيجمته  يف  قاله  ما  لبعض  نعيض  أن  ويكفي -2

اكَ } تعااالى: قولااه فاايف شاايوط، أو قيااو  أي  ون باااهلل يشاايك لماان مصااياعيه علااى د   إِيااَّ باا   {َنع 

اكَ }  تعااالى:  قولااه  ويف  نعباادك،  تيجمتهااا:  يف  يقول  [5  ]الفاتحة: َتِعين    َوإِيااَّ  [5  ]الفاتحااة:  {َنساا 

 علماااء  ماان  أًااد  بااه  يقاال  لاام  مااا  وهااو  الحصااي،  أ اة  بحااذف  فقااام  منااك.  الخيي  نطلب  :يقول

 طلااب إن" بقولااه: الغييبة المجمة لهذه الممجم وعلل .اليوم ًتى هبم  الموثو   المسلمين

ا فهااو بااه، اهلل أمينااا مما والصالحين  األولياء  من  المعونة  سااواء يقااول: كأنااه ."هلل عبااا ة أيضااً

 لك.   عاء ذلك  كل  غييك،  وندعو  ندعوك  معناه:  يوجد؛  لم  أم الحصي  وجد

 الخاطتااة للمجمااا  السااي  األثااي ماان التحااذيي القااول نافلااة ماان يعااد وال ،وأخيااًيا

 منعاات ًااين لااوثي  »مااارتن كلمة من هذا على أ ل  ولي   الكييم،  القي ن  لمعاي  والمشوهة

 علااى أضااي هناااك »لااي  بقولااه: إلاايهم فأرساال ليوبااي ، الالتينيااة المجمة  طباعة  السلطا 

 أن  لبااث  فمااا  طباعتااه،  علااى  الساالطا   فوافقاات  الكتا  ،  هذا  نشي  من  والمسلمين  اإلسالم

 المجمااة؛  تلااك  علااى  مبنية  أخي   لغا   بعدة  الكييم  القي ن  لمعاي  عديدة  تيجما   ظهي 

 المجمااا  نشي يف المسلمين  ور يقتصي فال وعليه ،عنه والصد لإلسالم  التشويه  من  لمزيد

 واهلل منهااا، والتحااذيي معهااا والتعاماال المساايتة  المجمااا   نشااي  ماان  الحااد  يف  بل  الصحيحة،

 القصد.  وراء  من  تعالى

 كثيًيا.  تسليًما  وسلم  ،وصحبه   له  وعلى  ،محمد  نبينا  على اهلل  وصلى


