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 مقدمة

احلمد هلل الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبني، والصالة والسالم على  سوىهل  
 األمني، نبينا حممد وعل  آل  وصحب  أمجعني .

ين أما بعد، فهذا حبث بعنهان " نظرات لغهيى    بعىا الامجىات األس يى   عىا
القرآن الكرمي " أعد ت  إجاب  لطلب كرمي من جممى  ا لىف فهىد لطباعى  ا صىح  
الشىري  مل دينى  ا نىهسة، للمشىاسك    النىدوة الىىا يعقىدمجا عىن ترمجى  معىاين القىىرآن 
 الكرمي بعنهان: )ترمج  معاين القرآن الكرمي : تقهمي للماضي وختطيط للمستقبل(.

)أخطاء   ترمجات معاين القرآن الكرمي  وقد طلب إيّل أن أكتب   مهضهع
مر مجا خطأ   فهم اللغ (، ومجه ا هضهع األول من احملهس الثالث من حماوس النىدوة 

 "احملهس اللغهي".
وقىىىىد اخىىىىات اجىىىىراء مجىىىىذا البحىىىىث بعىىىىا الامجىىىىات ا شىىىىههسة ا تداولىىىى  مىىىىن 

غىىى   الامجىىىات األس يىىى ، ونظىىىرت فيهىىىا نظىىىرات فااصىىى  مىىىن الناايىىى  اللغهيىىى ، مىىىن
 مراجع  مستهعب  لتلف الامجات، فإن ذلف حيتاج إىل زمن طهيل وتفرغ اتم .

وقد ستب البحث على  مىدخل وفصىلني . ا ىدخل   طىرات مىن اتسيى  ترمجى  
معىىاين القىىرآن الكىىرمي إىل اللغىى  األس يىى ، مىى  اا ىىاسة إىل أ ىىهر ا امجىىني الىىذين   

مجىات الىا تعىرا هىا مجىذا البحىث يزال ا سلمهن يرجعىهن إىل ترمجىا،م، وذكىر الا 
 ومنهج البااث في .

أمىىىا الفصىىىالن فىىىأفر  أاىىىىدرا لةلفىىىاق القرآنيىىى  الىىىىا وقىىى  ا طىىىأ والسىىىىهه   
تفس مجا، ومجي وبع  ألفاق، و  الفصل الثاين انقش البااث عىد ا  مىن الااكيىب 

 ا .النحهي  واألواليب والتعب ات الا مل يصب بعا ا امجني   ترمج  معنامج
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وأسجه أن تكهن مجذه النظرات ا عىدو ة كا ىف  عىن بعىا جهانىب ا هضىهع، 
انفع  للعاملني   جمىال ترمجى  معىاين القىرآن إىل اللغىات األخىرم، خا مى   ىن يريىد 
أن يستفيد من الامجىات األس يى  ا تداولى  الىا تناوهىا مجىذا البحىث، ومجاصى  ترمجى  

 الشاه عبد القا س سمح  هللا .
  ريددد إا اإلحددال  مددا اسدد توف ومددا ابددوليه  إا اب  ع يدد  ابوك ددف إن أ

  .(88)مجه :  وإلي  أنيب 
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ــل  مـدخـــــــــ

 -حتظىى  اللغىى  األس يىى  بثىىروة عظيمىى  مىىن ترمجىىات معىىاين القىىرآن الكىىرمي، ومجىىي 
 أغىن لغات العامل   مجذا اجلانب . -عل  قصر عمرمجا 

 القىىرآن الكىىرمي إىل اللغىى  األس يىى    يىىرجا البىىااثهن أن أول مىىن تىىرجم معىىاين
مجىىىى 1131مشىىىايل اهنىىىد مجىىىه القاضىىىي حممىىىد معظىىىم السىىىنبهلي، وقىىىد أكملهىىىا وىىىن  

ومسامجىىىىا " تفسىىىى  مجنىىىىدي " . وقىىىىد وقىىىى  الىىىىدكتهس اامىىىىد سضىىىىهي علىىىى  نسىىىى تها 
مجى   إادم ا كتبات ا اص    مدين  ) هبهملل ( ووصىفها 1133ا كتهب  ون  

 .(1)ملل (   تطهس األ ب األس ي  كتاب  عن إوهام ) هبه 
مث فسىىىىر الشىىىىاه مىىىىرا  هللا األنصىىىىاسي السىىىىنبهلي اجلىىىىزء الثال ىىىىني مىىىىن  القىىىىرآن، 

. ولعىىل (2)مجىى ويعىىرات بىىى ) تفسى  مرا يىى  (، وطبىى  عىدة مىىرات1185وأكملى  وىىن  
جهه ا  أخرم أيضا  قد بذلت   مجذا اجملال، ولكن خفيت أخباسمجا عل  البااثني 

. 
وىل الكاملىى  الىىىا  هىىرت، وتلقامجىىىا النىىا  مللقبىىىهل، ومل ينقطىىى  أمىىا الامجىىى  األ

 ااقبىىىىىىىىىىال عليهىىىىىىىىىىا اىىىىىىىىىىد ارن، فهىىىىىىىىىىي ترمجىىىىىىىىىى  الشىىىىىىىىىىاه عبىىىىىىىىىىد القىىىىىىىىىىا س سمحىىىىىىىىىى  هللا 
 مجى ( .1243) ت 

أاىىد أبنىىاء العالمىى  الشىىاه ويل هللا الىىدمجلهي      -سمحىى  هللا–والشىىاه عبىىد القىىا س 
وأبوىىىىرت  ا باسكىىىى  نفعىىىىا  مجىىىىى ( الىىىىذي نفىىىى  هللا ا سىىىىلمني   اهنىىىىد بىىىى  1176) ت 

عظيمىا ، فىىهفقهم لنشىىر علىىهم القىىرآن، وعلىىهم احلىىديث، وإايىىاء سو  اجلهىىا  . ولىىه  

                                                 
 . 375، ص 13-12ني  العد  ا ز وج ( انظر جمل  " حتقيق " الباكستا1)

مجى بعناي  مهلهي منصهس أمحد بر واين الذي اعتمد   تصحيح  1251( صدست طبعت  األوىل   كلكتا ون  2)
 . 102عل  أكثر من عشر نس  من خمطهطات الكتاب . انظر ا رج  السابق ص 
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بسلسل  التصهات وفلسفت  وسوهم  لكانىت نتىا ج  -سمح  هللا-تعلق الشاه ويل هللا 
 مساعي  اجلليل  أصلا وأنف  وأنق  .

كىىرمي أن الشىىاه وكىىان مىىن جهىىه  مجىىذه األوىىرة الكرلىى    نشىىر علىىهم القىىرآن ال
تىىرجم معىىاين القىىرآن الكىىرمي إىل اللغىى  الفاسوىىي  الىىا كانىىت    -سمحىى  هللا-ويل هللا 

عصره لغ  العلم واأل ب    ب  القىاسة اهنديى ، وكانىت تلىف خطىهة جريرى  تعىرا 
، (1)مىىىن جرا هىىىا للطعىىىن وا ضىىىايق  مىىىن قبىىىل بعىىىا احلكىىىام والعلمىىىاء مىىىن معاصىىىري 

مىن أبىهاب ا ى  لعامى  ا سىلمنيأ إذ أمكىنهم بهاوىطتها ولكنها فتحت ململ  واوىعا  
 فهم كتاب هللا عز وجل .

مث تبع  من أبنا   الشاه سفي  الدين والشاه عبد القا س سمحهما هللا، فاجم كل 
منهمىىىىا معىىىىاين القىىىىرآن الكىىىىرمي إىل اللغىىىى  األس يىىىى  الىىىىا  ىىىىت وترعرعىىىىت   زمنهمىىىىا، 

مجا، فقىىد نشىىطت اركىى  ترمجىى  معىىاين وكانىىت تلىىف خطىىهة مهفقىى  أخىىرم هىىا مىىا بعىىد
القىىرآن الكىىرمي إىل األس يىى ، وتتابعىىت الامجىىات، اىىد بلىىل عىىد  الامجىىات الكاملىى  

ترمجى  اسىب أاىد الفهىاس  الىا صىدست  164فقىط   خىالل قىرنني مىن الىزمن 
 .(2)م1987  ملكستان عام 

والشىىاه ومىىن ا امجىىني الىىذين ا ىىتهرت ترمجىىا،م بعىىد تىىرمجا الشىىاه سفيىى  الىىدين 
 عبد القا س سمحهما هللا، و  تزال متداول     ب  القاسة اهندي  :

 مجى ( .1330نذير أمحد الدمجلهي ) ت  -1

                                                 
رمي ملللغ  األس ي    جمل  "جامع  " عد  ( انظر مقال  الدكتهس  ه  أمحد الصديقي عن ترمجات القرآن الك1)

 . 101م ص 1975وبتمرب ون  

( أفا ين بذلف أخي الدكتهس احلافظ أبه وفيان ااصالاي معتمدا  عل  كتاب "                       " 2)
 م، ومل أمتكن من ا طالع علي  .1987للدكتهس أمحد خان، الذي نشر   إوالم آمل  ون  
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مجىىىىىىى ( صىىىىىىااب التفسىىىىىى  1338وايىىىىىد الزمىىىىىىان احليىىىىىىدسآمل ي ) ت  -2
 الهايدي .

 مجى ( .1339حممه  احلسن الديهبندي ) ت  -3
 مجى ( .1340أمحد سضا خان الربيلهي ) ت  -4
مجى ( صااب تفس  بيان القرآن 1362ي ) ت أ رات علي التهانه  -5

. 
 مجى ( صااب التفس  الثنا ي .1367 ناء هللا األمرتسري ) ت  -6
 فتا حممد اجلالندمجري ) ت ؟؟ ( . -7
 مجى ( صااب ترمجان القرآن .1377أبه الكالم آزا  ) ت  -8
مجىىىىى ( صىىىىااب تفهىىىىيم 1399األوىىىىتاذ أبىىىىه األعلىىىى  ا ىىىىه و ي ) ت  -9

 القرآن .
 مجى ( صااب تدبر قرآن .1418) ت  أمني أاسن ااصالاي -10

وقد ستبت أمساء ا امجني مجنىا على  وفيىا،م، ولىه ستبىت اسىب اتسيى  صىدوس 
ترمجا،م لتغ  الاتيب وذكر الشىي  أ ىرات علىي مىثال  قبىل الشىي  حممىه   اسىن، 

مجىىى، أي قبىىل وىىت عشىىرة وىىن  مىىن صىىدوس 1326فىىإن ترمجىى  األول صىىدست وىىن  
 مجى .1342ترمج  الشي  حممه  اسن ون  

 ويالاىىىىىىىىظ أن أكثىىىىىىىىر ا امجىىىىىىىىني ا ىىىىىىىىذكهسين أصىىىىىىىىحاب م لفىىىىىىىىات   تفسىىىىىىىى  
 القرآن ونشرت ترمجا،م ضمن تفاو مجم .

أمىىا الامجىىات الىىا عنيىىت بفحصىىها اعىىدا  مجىىذا البحىىث فأوهىىا وأرهىىا ترمجىى  
مجى ( وذلف  كانتها ا رمهق  بني الامجات 1243الشاه عبد القا س سمح  هللا ) ت 

كههنىىىا مرجعىىىا  للعلمىىىاء وا امجىىىني إىل وقتنىىىا مجىىىذا . وقىىىد أكملىىىت مجىىىذه األس يىىى ، ول
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مجىى بعىد وفىاة ا  لى  بسىنتني 1245مجى ونشرت    مجلي ون  1205الامج  ون  
. وميز،ىىىا أهنىىىا مجعىىىت بىىىني خصىىىلتني يصىىىعب اجتماعهمىىىا   الامجىىى  . وذلىىىف أن 

ا ىاجم . واىا  تكهن الامج  أ بي  بليغ ، مى  كههنىا قريبى   ىديدة القىرب مىن الىن 
أنى  قىد مضى  على  ترمجتى  أكثىر مىن قىرنني، وقىد  -سمحى  هللا-يشهد برباع  ا ىاجم 

تطهست اللغ  األس ي    مجذه احلقب  الطهيل  تطهسا  كب ا ، فكم من ألفىاق وأوىاليب 
مل  -سمحى  هللا-وتعب ات مججرت ونسيت وتغ ت، ولكن ترمجى  الشىاه عبىد القىا س 

  تفقد سوعتها وومججها
 وسقعت  ما  رت   العني واليد        كرب  اليماين قد تقا م عهده     
وسجعىىت للمقاسنىى  إىل ترمجىى  أخيىى  األكىىرب الشىىاه سفيىى  الىىدين سمحىى  هللا )ت  

مجىىىى( ومجىىىي ترمجىىى  ارفيىىى  مبينىىى ، وهىىىا منىىىىزلتها بىىىني الامجىىىات األس يىىى . وقىىىد 1249
القىا س، ولكنهىا نشىرت  مجى قبل ترمج  الشىاه عبىد1190أكملت مجذه الامج  ون  

مجىىى. وكىىىذلف سجعىىىت للمقاسنىى  إىل الامجىىى  الفاسوىىىي  1256بعىىدمجا   كلكتىىىا وىىىن  
مجىىىىىى(، وذلىىىىىف ألن مجىىىىىذه 1176لهالىىىىىدرا الشىىىىىاه ويل هللا الىىىىىدمجلهي سمحىىىىى  هللا )ت 

الامجىىىات الىىىثالص الىىىا صىىىدست مىىىن بيىىىت وااىىىد كانىىىت مصىىىدسا  للمامجىىىني الىىىذين 
 جاؤوا من بعدمجم . 

سجعىىىىىىىت إىل ترمجىىىىىىى  الشىىىىىىىي  حممىىىىىىىه  اسىىىىىىىن الديهبنىىىىىىىدي         وللمقاسنىىىىىىى  أيضىىىىىىىا  
رة لامج  الشاه عبد القا س سمح  هللا، وقىد صىر  1339)ت  مجى(، فإهنا نس   ُمَيسِّّ

 ا ىىىىىىىىىىىاجم بىىىىىىىىىىىذلف   مقدمتىىىىىىىىىىى ، مشىىىىىىىىىىى ا  إىل أن ترمجىىىىىىىىىىى  الشىىىىىىىىىىىاه عبىىىىىىىىىىىد القىىىىىىىىىىىا س
مىىن   ىىا   أوىىلههبا مىىن ااشىىاز الشىىديد   بعىىا ا هاضىى ، و ىىا فيهىىا -سمحىى  هللا-

ألفاق قدل  وتعب ات غ  مألهف  خيش  أن ينصرات عنها عام  النا  إىل ترمجات 
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جديىىىدة   تبلىىىل مبلغهىىىا   الصىىىح  والدقىىى ، فىىىرأم أن يسىىىتبدل ملأللفىىىاق القدلىىى  
 (1)ألفا ا  معروف ، ويهضا العباسات ا هجزة الا تشكل عل  القاسئ ا عاصر .

مجى ( وومستها 1360سمح  هللا ) ت ونظرت   ترمج  الشي  حممد اجلهانكري 
بامجىىىى  اجملمىىىى ، ألن طبعتهىىىىا الىىىىا بىىىىني يىىىىدي أصىىىىدسمجا جممىىىى  ا لىىىىف فهىىىىد لطباعىىىى  
ا صىىىح  الشىىىري  مل دينىىى ، بعىىىد تصىىىحيحها ومراجعتهىىىا، فتحفظىىىت   عىىىزو مىىىا 
أنقل  منها إىل الشي  حممد، فقد يكهن بعضها بقلىم ا صىححني وا ىراجعني، وإ ىا 

سمجا بعىد مىا طبعهىا اجملمى ، ويىتمي تهزيعهىا جمىاان  على  النىاطقني عنيت هبا لسع  انتشىا
 ملألس ي  .

 -سمحىىىىى  هللا-  ترمجىىىىى  الشىىىىىي  أ ىىىىىرات علىىىىىي التهىىىىىانهي  -أيضىىىىىا  -ونظىىىىىرت 
 مجى(أ ألهنا من أ هر الامجات ا تداول     ب  القاسة اهندي  .1362)ت

تفسىى ي  أ بيىى   أمىىا ترمجىى  األوىىتاذ أيب األعلىى  ا ىىه و ي سمحىى  هللا، فهىىي ترمجىى 
متتاز أبولههبا السلس القهي العايل، ويشعر قاس ها أبن  يقرأ كالمىا  متصىال  متناوىقا  
فال شد صىعهب    اوىتيعاب معنىاه. ومىن مث لقيىت ترمجتى  قبىه   كبى ا  بىني ا ثقفىني 

سمحى  -وانتف  هبا خلق كث  . وقد اد ين الشي  أبه احلسن علىي احلسىين النىدوي 
مىىرة أنىى  يرجىى    ترمجىى  معىىاين ارات الكرلىى  الىىا تىىر    م لفاتىى  إىل ذات  -هللا

 ترمجتني : ترمج  األوتاذ ا ه و ي وترمج  الشي  فتا حممد اجلالندمجري .
وقد و  ت عند إعدا  مجىذا البحىث لىه كانىت ترمجى  الشىي  فىتا حممىد أيضىا  

هل، ولكن مل أمتكن مىن   يدي، فإهنا من الامجات ا تداول  ا عروف  أبولههبا الس

                                                 
 .4-3ا اجم   آخر الامج  ص  ( انظر مقدم 1)
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 مجىىىىىىىىى( 1330الرجىىىىىىىىهع إليهىىىىىىىىا وإىل ترمجىىىىىىىى  الشىىىىىىىىي  نىىىىىىىىذير أمحىىىىىىىىد الىىىىىىىىدمجلهي )ت 
 إ    مهض  وااد .

وملجلمل  فهذه تس  ترمجات  عاين القىرآن الكىرمي سجى  إليهىا البااىث، ولكىن 
 جل عنايت  كانت مصروف  إىل ترمج  الشاه عبد القا س سمح  هللا.

األس يى  الىا أ ىرت إليهىا آنفىا  مىن العلمىاء  وقد كان أكثر أصحاب الامجىات
ا شىىىههسين، وهىىىم قىىىدم ساوىىى     العلىىىهم الدينيىىى  ا تداولىىى  مىىىن التفسىىى  واحلىىىديث 
والفقىى ، ملاضىىاف  إىل إتقىىاهنم اللغىى  العربيىى . مث اعتمىىدوا عنىىد قيىىامهم مللامجىى  علىى   

قىىىه   كتىىىب التفسىىى  والامجىىىات السىىىابق ، فمىىىن اجلىىىا ز أن يكىىىهن بعضىىىهم اختىىىاس 
مرجهاا  من أقهال ا فسرين، أومل يهفق   اختياس كلم  مناوب  أو أولهب مناوب 
للتعبىى  عىىن معىىىن الىىن  ا ىىاجم، ولكىىن مىىن الصىىعب أن ءىىد   ترمجىىا،م أخطىىاء 
فااش  مر مجىا اجلهىل ملللغى  العربيى . وإن وجىد فسىيكهن  ىيرا  يسى ا ، ومىن السىهه 

شىىري. ومجىىذا مجىىه الىىذي قصىىدت إىل التنبيىى  والىىذمجهل الىىذي   خيلىىه منىى  العمىىل الب
علي    مجذا البحث، فالتزمت أن تكهن كلم  الامج  الا أانقشها خطأ  ىامجرا  أو 
 ىىبيها  بىى  مىىن الناايىى  اللغهيىى . أمىىا إذا وافقىىت قىىه   مىىن األقىىهال ا نقهلىى    كتىىب 

فهىىىذا  -ولىىىه كانىىىت ضىىىعيف    نظىىىر الكاتىىىب  -التفسىىى  والغريىىىب، ولىىى   ىىىهامجد 
 ث عنها مبعزل .البح
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 الفصل األول

 في ترجمة األلفاظ

األلفاق الا ويتناوها مجذا الفصل أنهاع : منها ما وق  ا طأ   تفس  أصل 
معنامجا، حنه كلم  )الشهم(   وهسة ا عاسج، فسرمجا بعىا ا امجىني مبعىىن الكبىد، 

". ومنهىىا  وكلمىى  )وىىّجرت(   وىىهسة التكىىهير الىىا ترمجىىت مبعىىىن "ُس َِّمىىت  وُوىى هَِّيت 
كلم  اختىاس ا ىاجم مىن وجىهه معنامجىا وجهىا  غى  مناوىب لسىيا  اريى  حنىه كلمى  
)الظن( الا جاءت   غ  ما آي  مبعىن اليقني، فامجت فيها مبعىن الشف، وكلمى  
)الرو ( الا فسرت مبعىن ا لَىف   اريى  الىا جىاءت فيهىا للىهاي. ومنهىا مىا   ىر 

ملوىىىىىتعمال الكلمىىىى  عنىىىىىد ا تىىىىىأخرين أو   لغتىىىى ، حنىىىىىه كلمىىىىىا ا ىىىىاجم   تفسىىىىى ه 
 )التنازع( و )اجملا ل ( اللتني غلب اوتعماهما مبعىن ا الات وا صام .

ىىد، ومجىىي كلمىى  )الشىىجرة(  وخىىتم الفصىىل بكلمىى  تعىىرا معنامجىىا لتحريىى  متعم 
رة ا ذكهسة   قص  آ م وإبليس، فامجها زعيم طا ف  منكري السن  مبعىىن ) ا شىاج

 ( ! وإليكم التفصيل:
 
 ( الشوى 1) 

كدال إادا  وس ت كلم  الشهم   القرآن الكرمي مرة وااىدة   قهلى  تعىاىل :
 .(  16 - 15) ا عاسج :   لظى * نزاعة ل شوى 

تىىرجم الشىىاه عبىىىد القىىا س كلمىىى  الشىىهم   اريىىى  مبعىىىن ) كليجىىى  ( الىىا تعىىىين   
 "الكبد"، فقال   ترمج  معىن اري  :

This file was downloaded from QuranicThought.com



10 

             (1) 

أنىى   -علىى  اخىىتالات أقىىهاهم  -مل ينقىىل عىىن أاىىد مىىن اللغىىهيني أو ا فسىىرين 
فّسىىر كلمىى  "الشىىهم" مبعىىىن الكبىىد، ومىىن الغريىىب أن الشىىي  حممىىه  احلسىىن مل يغىىّ  

مجىىذه الامجىى ، فاضىىطّر الشىىي   ىىب  أمحىىد العثمىىاين إىل التعليىىق عليهىىا مبىىا معنىىاه :     
تىا  اجملىرم أبىدا ، بىل إهنىا وتنىىزع جلىده مث ختىرج الكبىد مىن "يعين أن تلف الناس لىن 

 . (2) اخل جسم " 
وتبنّي من تعليق الشىي   ىب  أنى  اىاول فيى  تسىهيل ترمجى  الشىي  عبىد القىا س 
وتصهيبها فأضاات   اا يت  معىن " نزع اجللد " الذي فسرت ب  اريى    بعىا 

 د " .أقهال أمجل العلم، اد يفضي ذلف إىل نزع " الكب
ففّسىر "الشىهم"    -والىد الشىاه عبىد القىا س  -أما الشىاه ويل هللا الىدمجلهي 
، وفسىىىرمجا أخىىىهه الشىىىاه سفيىىى  (3)(                 ترمجتىىى  الفاسوىىىي  رلىىىد الىىىرأ  ) 

مل تتىىىىىاب  الشىىىىىي   -أيضىىىىىا  -، والامجىىىىىات األس يىىىىى  األخىىىىىرم (4)الىىىىىدين رلىىىىىد الهجىىىىى 
فسى ي الشىاه ويل هللا والشىاه سفيى  الىدين، عبدالقا س، فجمعت ترمج  اجملم  بىني ت
. و  ترمجىىىى  الشىىىىي  أ ىىىىرات علىىىىي مبعىىىىىن (5)ففسىىىىرت مبعىىىىىن جلىىىىد الهجىىىى  والىىىىرأ  

، ومجىذه الامجىات  (1)، و  ترمج  األوتاذ ا ه و ي أهنا  كل اللحم واجللىد(6)اجللد
 كلها مهافق  ألقهال من أقهال ا فسرين .

                                                 
 .688( الشاه عبد القا س : 1)

 .755( حممه  احلسن : 2)

 .688( الشاه ويل هللا : 3)

 .689( الشاه سفي  الدين : 4)

 .1627( اجملم  : 5)

 .686( أ رات علي : 6)
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 تفس  كلمى  "الشىهم" العالمى  عبىد وقد نب  عل  خطأ الشي  عبد القا س  
احلميد الفرامجي، فقال : " وقد أخطىأ العالمى  عبىد القىا س الىدمجلهي   ترمجى  قهلى  

 فظىىىىىىّن أنىىىىىى  الكبىىىىىىد، وا هقىىىىىى  ذكىىىىىىر  نىىىىىىه العىىىىىىذاب، نزاعددددددة ل شددددددوى  تعىىىىىىاىل 
-1ونقىل ارات     )  …   خهل ا نكرين   الناس، فإن ويا  الكالم مجكىذا : 

عىىاسج مث قىىال : ( فهىىذا بيىىان ا هقىى ، يىىهم أزلفىىت اجلنىى  للمتقىىني، مىىن وىىهسة ا  18
وبىىرزت اجلحىىيم للغىىاوين، فلىىيس هىىم محىىيم . فحينرىىذ تىىدعه اجلحىىيم الكفىىاس وختىىرج 
لظامجىىا فتىىذمجب بلحىىم وىىهقهم . وأمىىا أهنىىا ختىىرج أكبىىا مجم فلىىيس مجىىذا اىىا جىىاء   

 .(2)هبم "  يء من القرآن اد إهنم اني يدخلههنا   خترج أكبا مجم و  قله 
وقىىد يكىىهن الشىىي  عبىىد القىىا س قىىد أسا  أن يبىىني  ىىدة مىىا تفعلىى  النىىاس فاختىىاس 
تعبىىى ا  سا جىىىا    كىىىالم النىىىا    زمنىىى   ون النظىىىر إىل ألفىىىاق اريىىى  . ولكىىىن ترمجتىىى  

 عل  ذلف وتبق  مرجها  بال  ف ويشهد بذلف أن  مل يتاب  عليها .
 

 ( مسّومين2)
ب دددى إن ابادددتوا واب هدددوا و ابدددوك  مددد    : قىىىال تعىىىاىل   وىىىهسة آل عمىىىران 

  لددددددددورد  دددددددددسا آددددددددددك  ربودددددددد     ددددددددة  ا  مدددددددد  ا ال وددددددددة م ددددددددو  من
 ترجم الشاه عبد القا س معىن اجلزء األخ  من اري  مجكذا :(  125) آل عمران :

                     
 .1473( ا ه و ي : 1)

 .46:  ، وانظر مفر ات القرآن ل 272( سوا ل الفرامجي   علهم القرآن 2)
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           (1) 
 يعين  " مجمس  آ ات من ا ال ك ، عل  خيهل سُبَِّّيت  " . 

 سّهم  ( نعتا  لل يل   أول مجذه السهسة   قهل  تعاىل : وقد وس ت كلم  ) ا
  زي  ل ناس حب الشهوات م  الن اء والبنن والهناطري ا هنترة م  السدب

والفضددة واليددس ا  ددومة واونودداذ وامددرث حللدد  م ددا  اميدداة الدددنيا و  عنددد  
  ( 14) آل عمران :    ح   ا آب 

 (2)(          )   مل يل الا سبّيت)ا يل ا سهم (  وترجم الشاه عبد القا س    
قىىد فّسىىرت كلمىى  ) ا سىىّهم  (   مجىىذه اريىى  مل رعيّىى    ا ىىروج وا سىىاس ، أو 

. وترمج  الشاه عبد القا س هىذه اريى    غبىاس عليهىا . ولكىن إذا فرضىنا (3)ا عَلم  
ي    ا رعىىىى  أي سعامجىىىىا، أن كلمىىىى  ) مسىىىىّهمني (   اريىىىى  األوىل مىىىىن وىىىىّهم ا ا ىىىى

فيكهن معنامجا   اري  " مجمس  آ ات من ا ال ك  مرولني )خيههم(   ا راعىي، 
 و  يصا أن ياجم )مسّهمني( مبعىن "ساكبني عل  خيهل مرعّي ".

وتنبىىى  هىىىذا ا طىىىأ الشىىىي  حممىىىه  احلسىىىن، فأصىىىلا ترمجىىى  الشىىىاه عبىىىد القىىىا س 
 مجكذا:

                                  (4) 
يعىىين " مجمسىى  آ ات مىىن ا ال كىى ، علىى  خيىىهل معَلمىى ح " ولكىىن الىىراجا مىىا 
ذمجىىب إليىى  معظىىم ا امجىىني ومىىنهم والىىىد الشىىاه عبىىد القىىا س وأخىىهه أن )مسىىىّهمني( 

                                                 
 .81( الشاه عبد القا س : 1)

 .63( ا رج  السابق : 2)

 . 257-251:  6( انظر تفس  الطربي )  اكر ( 3)

 .84(حممه  احلسن : 4)
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، ومجىىه األقىىرب إىل لفىىظ اريىى ، ومجىىه الىىذي (1)مبعىىىن معلِّمىىني ) أنفسىىهم بعالمىىات (
 أي "معَلمني" . (2)ني ( بفتا الهاوت يده القراءة السبعي  األخرم ) مسه م

 
َرت  3)  ( ُسجِّّ

َرت    قال تعاىل :   ( 6) التكهير :    وإحلا البحار ُسج  

. (3)عامىىى  ا امجىىىني فّسىىىروا ) وىىىجرت (   اريىىى  مبعىىىىن أضىىىرمت أو أوقىىىدت
ولكىىىن الشىىىي  نىىىذير أمحىىىد فسىىىرمجا مبعىىىىن " س مىىىت وطمىىىرت "، فىىىاجم معىىىىن اريىىى  

 الكرل  هبذا اللفظ :
                              (4) 

ولعل  نظر إىل ما سوي عن قتا ة وغى ه أنى  قىال   تفسى  اريى  : غىاس ماؤمجىا 
. ولكن الكلم  األس ي  الىا فّسىر هبىا الشىي  نىذير أمحىد مجىذه اريى  تعىين (5)فذمجب

أن تلىىىف البحىىىاس وىىىهِّيت فىىىذمجب عمقهىىىا وصىىىاس وىىىطحا  مسىىىاوا  لسىىىطا األسا، 
 ب  أاد .وذلف مل يقل 

مجىىذا واختىىاس الطىىربي    ويىىل اريىى  قىىهل مىىن قىىال إن " معىىىن ذلىىف : ملرىىت 
اد فاضت، وانفجرت ووىالت "، كمىا وصىفها هللا بى    ا هضى  ارخىر، فقىال: 

                                                 
 .183و ا ه و ي:   171واجملم  :  81وأ رات علي:  80والشاه سفي  الدين:  81( انظر الشاه ويل هللا: 1)

 .355:  1الكسا ي . انظر كتاب الكش   كي ( ومجي قراءة انف  وابن عامر ومحزة و 2)

 779وحممه  احلسن :  710والشاه عبد القا س :  700والشاه سفي  الدين :  710( انظر الشاه ويل هللا : 3)
 .1679واجملم  : 1525وا ه و ي :  710وأ رات علي : 

 .935( نذير أمحد : 4)

 .68:  30( تفس  الطربي 5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



14 

   َرت . ومجه األقرب إىل اوتعمال )وجر(  (1)" …( 3)ا نفطاس:  وإحلا البحار لج  
 .(2)ا يّسر الذي أصدسه اجملم    كالم العرب، ومجه الذي اختاسه التفس 

 

 ( الظنّ 4)
 …"كلمىى  ) الظىىّن (   العربيىى  تسىىتعمل أايىىاان  مبعىىىن اليقىىني، قىىال ابىىن قتيبىى  : 

. وقد أاسن الفرامجي   كتابى  مفىر ات القىرآن (3)ألن   الظن طرفا  من اليقني " 
كىهن غى    بيان السّر   ذلف فقال : " الظن ما يرم ا رء من غ  مشىامجدة. ول

ا شىىىهه  سمبىىىا   يىىىهقن بىىى  تضىىىمن الظىىىّن معىىىىن الشىىىف. وهبىىىذا ا عىىىىن كثىىىر   كىىىالم 
ولكىىن الىىرأي   غىى  ا شىىهه  سمبىىا يكىىهن  يقينىىا ، ويطلىىق الظىىن  …العىىرب والقىىرآن 

 .(4)علي  مل عىن األعم من غ  تضمن  الشف " 
 وقد جاء ) الظن ( مبعىن اليقني   آات كث ة منها :

حىت إحلا ضاقف ع ديه  اورض ادا رحبدف وضداقف ع ديه    : قهل  تعاىل
 .(  118) التهب  :   أنف ه  وظن وا أن ا م جأ م    إا إلي   

  تفسىىى ه: " وأيقنىىىها  -سمحىىى  هللا-، قىىىال أبىىىه جعفىىىر (5)) نّىىىها( أي اوىىىتيقنها 
 (6) بقلههبم أن    يء هم يلج ون إلي  اا نزل هبم من أمر هللا من البالء "

 وقد أخطأ الشاه عبد القا س   ترمج  معىن اري  إذ قال :

                                                 
 .69 – 68:  30( ا صدس السابق 1)

 .586( التفس  ا يّسر : 2)

 .14، 9وانظر األضدا  :  187(  ويل مشكل القرآن : 3)

 .55( مفر ات القرآن : 4)

 .193( تفس  غريب القرآن  بن قتيب  : 5)

 .543:  14( تفس  الطربي ) اكر ( 6)
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                                                               (1) 
ورأى اجملرمددون النددار لظنددوا أادد  مواقوودددا و   دددوا  ومنهىىا قهلىى  تعىىاىل: 

 .(  53) الكه  :  عنها مارلاً 
  س مبعىن الظن والت مني :وترجم معنامجا الشاه عبد القا

                                                                         (2) 
 .(3)ومثل    ترمج  الشاه سفي  الدين 

وضس عنه  ما كانوا يددعون مد  قبدس وظندوا مدا    وكذلف قهل  تعىاىل : 
  س : . ترجم معناه الشاه عبد القا(  48) فصلت :  م  حميص  

                         (4) 

وقد أصلا الشي  حممه  احلسن ترمج  ) نها(   اري  األخ ة فقط مبا معنىاه 
 ، ومجه الصهاب فيها مجيعا  .(5)(   : " وعلمها " )         

 . (6)وبذلف ترمجت الكلم    الامجات الا بني يدّي 
 

 ( أصبح 5)
اتصىىىاات ا سىىىند إليىىى  مل سىىىند   وقىىىت " أصىىىبا " مىىىن أخىىىهات كىىىان، وتفيىىىد 

)   لأحبح   بنو  د  إودوا ً الصبا  . وقد تكهن مبعىن صاس حنه قهل  تعاىل : 

                                                 
 .248( الشاه عبد القا س : 1)

 361( الشاه عبد القا س : 2)

 360لدين : ( الشاه سفي  ا3)

 580( الشاه عبد القا س : 4)

 641( حممه  احلسن : 5)

 1213، وا ه و ي : 1357، واجملم  : 580( أ رات علي : 6)
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لتوعدف لد  نف د  ق دس أويد  له  د  لأحدب  مد   وقهل  تعىاىل: (  103آل عمران : 
  لأحب  م  الندادمن وقهل  تعاىل   اري  التالي  : (، 30) ا ا دة :  الاسري  

 قد سأ ا قوذ م  قب و  مث أحدبحوا ادا كدالري وقهل  تعاىل :  ( ، 31)ا ا ىدة : 
 ( . 102) ا ا دة : 

فسىىر الشىىاه عبىىد القىىا س سمحىى  هللا ) أصىىبا (   ارات الىىثالص األوىل مبعىىىن 
 :(1)صاس، ولكن  قيدمجا   ترمج  معىن اري  الرابع  مبعىن الصبا ، إذ قال 

 
الشي  حممه  احلسن حبذات الكلم  األس ي  الا تعين  ومجه خطأ، وأصلح 

 .(2)الصبا  الباكر

ومجنىىا  آات حتتمىىل أن تكىىهن أصىىبا فيهىىا مقيىىدة مبعىىىن الصىىبا ، ويظهىىر مىىن 
أنىىى  آ ىىىر تقييىىىدمجا  -سمحىىى  هللا-مراجعىىى  مجىىىذه ا هاضىىى    ترمجىىى  الشىىىاه عبىىىد القىىىا س 

 تعاىل :مللصبا  بد   من تفس مجا مبعىن الص وسة. ومنها قهل  
  لرتى السي  يف ق وا  مدرض ي دارعون لديه  يهولدون أشدى أن اباديبنا

دا رة لو دى   أن    ابلفد   أو أمدر مد  عندد  ليادبحوا ع دى مدا أسدروا يف 
  .(  52) ا ا دة :  أنف ه   دمن 

قال أبه ايان : " أي يص وا ان مني عل  مىا اىد تهم أنفسىهم أن أمىر النى  
قيىىد  -سمحىى  هللا-. ولكىىن الشىىاه عبىىد القىىا س  (1)"  …كىىهن الدولىى  هىىم   يىىتم و  ت

 ا عىن بهقت الفجر : 

                                                 
 .151( الشاه عبد القا س : 1)

 .146( حممه  احلسن : 2)
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                                                  (2) 
 .(3)واذات الشي  حممه  احلسن   ترمجت  كلم  الفجر

أ  ابددر أن   أنددز  مدد  ال دد اء مدداًء ل اددب  اورض   ومنهىىا قهلىى  تعىىاىل :
 .(  63) احلج :  ضرة إن   لتيف وبري خم

 ترمجها الشاه عبد القا س : 
                                               (4) 
 .(5)اذات الشي  حممه  احلسن كلم  الصبا -أيضا  -ومجنا 

 (  40) ا  منهن :   قا  ع ا ق يس ليابح   دمنومنها قهل  تعاىل : 
 قا س مجكذا :وترجم الشاه عبد ال

                                                         (6)  
. واجلىىىدير مللىىىذكر أن  (7)ومل حيىىىذات الشىىىي  حممىىىه  احلسىىىن مجنىىىا كلمىىى  الفجىىىر

الشاه ويل هللا والشاه سفي  الدين فسرا ا هاض  ا ذكهسة كلها مبعىن صاس، ومن مث مل 
  يدّي ترمج  الشي  عبد القا س سمح  هللا . تتاب  فيها الامجات األس ي  الا بني

                     
 .293:  4( البحر احمليط 1)

 .142( الشاه عبد القا س : 2)

 .154( حممه  احلسن : 3)

 .409لقا س : ( الشاه عبد ا4)

 .452( حممه  احلسن : 5)

 .415( الشاه عبد القا س : 6)

 .459( حممه  احلسن : 7)
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 ( الروح 6)

، منهىىا الىىهاي حنىىه (1)جىىاءت كلمىى  الىىرو    القىىرآن الكىىرمي علىى  عىىدة أوجىى 
  ينددددز  ا ال ودددة ابلدددرو  مددد  أمدددر  ع دددى مددد  يشددداء مددد  عبددداد   قهلىىى  تعىىىاىل:

اد  ي ه  الرو  م  أمر  ع ى م  يشاء مد  عبد . وقهل  وبحان  : (  2) النحىل : 
 .(  15) غافر :   لينسر يوذ ال الق

كلمىى  الىىرو    ا هضىىعني مبعىىىن السىىر   -سمحىى  هللا-وفسىىر الشىىاه عبىىد القىىا س 
 فقال   ا هض  األول :

                                                      (2) 

 وقال   ا هض  ارخر : 
                                   (3) 

 والده الشاه ويل هللا، ففسر ) الرو  (   وهسة النحل مللهاي :  أما
 "                            "(4)   

 وأبق    وهسة غافر كلم  الرو  نفسها   الامج  : 
                      " "(5) 

 . (1)واافظ الشاه سفي  الدين عل  كلم  الرو    ا هضعني 

                                                 
 . 322( انظر فيها كتب الهجهه والنظا ر حنه كتاب نزمج  األعني النها ر : 1)

 322( الشاه عبد القا س : 2)

 564( ا رج  السابق : 3)

 322( الشاه ويل هللا : 4)

 564( ا رج  السابق : 5)
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  ترمج  معنامجا فهي قهلى   -سمح  هللا-الشاه عبد القا س أما اري  الا أغرب 
إذ فّسىىىىر  .(  52) الشىىىىهسم :   وكددددسل  أوحينددددا إليدددد  روحدددداً مدددد  أمددددر تعىىىىاىل : 

 )الرو ( فيها مبعىن ا لف و )أواينا( مبعىن " أسولنا " :
                                              (2) 

اين   اا يت  عل  ترمج  الشي  حممه  احلسن وذكر الشي   ب  أمحد العثم
، ولكىن مل أجىىد مجىىذا القىهل   كتىىب التفسىى  (3)أن ذلىف مىىن قىهل بعىىا ا فسىىرين

.    ف أن كلم  الرو  فسرت مبعىن ا لىف   أكثىر مىن آيى   (4)الا سجعت إليها
)   نددز  بدد  الددرو  اومددن * ع ددى ق بدد  ل وددون مدد  ا نددسري كقهلى  تعىىاىل : 

  لأرس نا إليهدا روحندا ل   دس  دا بشدراً سدوايوقهل  تعاىل :  ( 194-193ء : الشعرا
ولكىىىىن   يسىىىىتقيم أن يىىىىرا  هبىىىىا ا لىىىىف   وىىىىهسة الشىىىىهسم، فىىىىإن كلمىىىى   ( 17) مىىىىرمي : 

)أواينىىا( مل تىىر  مبعىىىن إسوىىال ملىىف أو سجىىل . ومل يتىىاب  أاىىد مىىن مامجىىي األس يىى  
، (5)امجىى ، بىىل فسىىر بعضىىهم مللىىهايعلىى  مجىىذه ال -سمحىى  هللا-الشىىاه عبىىد القىىا س 

                     
 560، 321( الشاه سفي  الدين : 1)

 .588( الشاه عبد القا س : 2)

 .650( حممه  احلسن : 3)

 ( حنه تفس  ابن جرير، والكشاات، والبحر احمليط، ومفاتيا الغيب، وتفس  ابن كث  .4)

 .588( انظر مثال  ترمج  أ رات علي : 5)
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واافظ آخرون عل  كلم  الرو  نفسها، ولعلهم اتبعىها   ذلىف ترمجى  الشىاه سفيى  
 .(2)، مث بينها   احلا ي  أهنا أطلقت عل  القرآن (1)الدين سمح  هللا 

ففسىىىىىىر كلمىىىىىى  الىىىىىىرو    ترمجتىىىىىى  الفاسوىىىىىىي   -سمحىىىىىى  هللا-أمىىىىىىا الشىىىىىىاه ويل هللا 
 . (3)مللقرآن

 تنازع( ال7)
كلمى  التنىازع معروفىى  مبعىىن ا ىالات وا صىىام، ولكنهىا إذا اوىتعملت للكىىأ  
فإهنىىىا تعىىىين تعىىىاطي الكىىىأ  وتناوهىىىا، ولكنهىىىا  ىىىا انتقلىىىت إىل الفاسوىىىي  مث األس يىىى  

 احنصرت   معىن ا الات والت اصم .
ي ندازعون ليهدا   ومن مث فسر بعىا ا امجىني كلمى  التنىازع   قهلى  تعىاىل : 

مبىىا معنىىاه ا ختطىىاات وا وىىتالب، (  23) الطىىهس :   ا لغددو ليهددا وا   ددي   كأسدداً 
 فقال الشاه سفي  الدين سمح  هللا :

                                          (4) 
 (5) وقال الشاه عبد القا س سمح  هللا :               

 و  ترمج  الشي  أ رات علي :
                                                    (6)  

                                                 
 .583( الشاه سفي  الدين : 1)

 .1376وترمج  اجملم  :  1231 و ي : ( انظر مثال  ترمج  ا ه 2)

 .588( الشاه ويل هللا : 3)

 .626( الشاه سفي  الدين : 4)

 .631( الشاه عبد القا س : 5)

 .630( أ رات علي : 6)
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 (1)ومثل    ترمج  اجملم  .
 والكلمىىىىى  األس يىىىىى  الىىىىىا فسىىىىىرت هبىىىىىا ) يتنىىىىىازعهن (   مجىىىىىذه الامجىىىىىات تعىىىىىين 

اهجىىىىهم علىىىى  الشىىىىيء، وا نىىىىدفاع إليىىىى ، واجتذابىىىى  واختطافىىىى ، وقىىىىد  -كمىىىىا قلنىىىىا-
" كمىا    أضاات بعضهم بني قهوىني مىا معنىاه : " على  وىبيل ا باوىط  وا داعبى 

تىىرمجا الشىىي  أ ىىرات علىىي واجملمىى  . ولكىىن ا عىىروات   معىىىن تنىىازع الكىىأ  مجىىه 
وابىىن    (2)تعاطيهىىا وتىىداوها . وبىى  فسىىر اريىى  أبىىه عبيىىدة )يتعىىاطهن أي يتىىداولهن(

وابىىىن جريىىىر ) يتعىىىاطهن فيهىىىا كىىىأ  الشىىىراب ويتىىىداولههنا  (3)قتيبىىى  ) أي يتعىىىاطهن (
 (5)هن (.وابن كث  ) أي يتعاط (4)بينهم (

   ترمجت  الفاسوي  : -سمح  هللا-وقد أصاب الشاه ويل هللا 
                                 (6) 

 
 ( المجادلة8)

فسر الراغب كلم  اجلدال أبن  " ا فاوض  عل  وبيل ا نازعى  وا غالبى ، وأصىل  مىن 
كىىىل وااىىىد جىىىدلت احلبىىىل أي أاكمىىىت فتلىىى  .. ومنىىى  اجلىىىدال فكىىىأن ا تجىىىا لني يفتىىىل  

 .(7)ارخر عن سأي  " 

                                                 
 .1486( اجملم  : 1)

 .232:  2( جماز القرآن 2)

 .425(تفس  غريب القرآن : 3)

 .28:  27( تفس  الطربي 4)

 .244 : 4( تفس  ابن كث  5)

 .631( الشاه ويل هللا : 6)

 .190-189( مفر ات ألفاق القرآن : 7)
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فاجلىىىدال مبعىىىىن احملىىىاوسة وا راجعىىى  وا ناقشىىى  . وكثىىى ا  مىىىا تتحىىىهل ا ناقشىىى  إىل 
مشاجرة ومصاسع ، فأصبا اجلدال يستعمل هبذا ا عىن أيضىا  . ويبىني ذلىف القىهل 
ارخر الذي نقل  الراغب مللتضعي  فقال : " وقيل : األصل   اجلىدال: الصىراع 

 انسان صااب  عل  اجلدال ، ومجي األسا الصلب  ".وإوقاط ا
ل  ا حلدب ع  ووس ت مشتقات اجلدال   آات كث ة منها قهل  تعاىل:  

قدد وقهلى :   ( 74) مجىه  :  إبرادي  الرو  وجاءاب  البشرى  ادلنا يف قدوذ لدو  
ن مسع   قو  اليت جتادل  يف زوجهدا وابشد و  إهللا   و  ي د ع راورك دا إ

 ( 1) اجملا ل  :     مسيع باري
كلمىى  اجلىىدال   اريتىىني بكلمىى  أس يىى    -سمحىى  هللا-تىىرجم الشىىاه عبىىد القىىا س 

 تعين ا  اصم  وا شاجرة، فقال   ا هض  األول :
 "…                               "(1) 

 و  ا هض  الثاين : 
 "…                         …  "(2) 

. واتبعهمىىا   مجىىذه الامجىى    (3) -سمحىى  هللا-ترمجىى  الشىىاه سفيىى  الىىدين  ومثلىى 
، و  ا هضىىىى  األول (5)والشىىىي  أ ىىىرات علىىىي (4)ا هضىىىعني الشىىىي  حممىىىه  احلسىىىن

                                                 
 .277( الشاه عبد القا س : 1)

 .652( ا رج  السابق : 2)

 .647، 276( الشاه سفي  الدين : 3)

 .719، 304( حممه  اسن : 4)

 .652، 277( أ رات علي : 5)
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. ولعل الكلم  األس ي  الىا فسىر هبىا الشىاه عبىد القىا س كلمى  (1)األوتاذ ا ه و ي 
احلىىهاس والنقىىاض أيضىىا  كمىىا يظهىىر اجلىىدال   اريتىىني كانىىت تسىىتعمل   زمنىى  مبعىىىن 

، ولكنهىىا اختصىىت فيمىىا بعىىد مبعىىىن ا شىىاجرة (2)مىىن مراجعىى  بعىىا ا عىىاجم األس يىى 
 وا  اصم ، فكان ينبغي للمامجني الذين جاؤوا بعده أن شتنبها تلف الكلم  .

 

 ( الشجرة9) 
  خالات بني ا فسرين وا امجني   معىن كلم  ) الشجرة ( الىا جىاءت   

وا ابهدددددراب ددددددس  الشدددددجرة ل ودددددو  مددددد  قصىىىىى  آ م وإبلىىىىىيس   قهلىىىىى  تعىىىىىاىل : 
مددددا ااك ددددا ربو ددددا عدددد  دددددس  وقهلىىىى  :  ( 19، واألعىىىىراات : 35) البقىىىىرة :   الظددددا ن

وقهلىى :  ( 20) األعىىراات :   الشددجرة إا أن ابوددو  م وددن أو ابوددو  مدد  الالدددي  
فان ع يه ددا مدد  ورق ل  ددا حلاقددا الشددجرة بدددت   ددا سددوءا  ا وطفهددا  ادد

ولكىن   ) (  22) األعىراات :   اجلنة و دامها را دا أ  أاو دا عد  اب و دا الشدجرة
غىىىالم أمحىىىد برويىىىز ( زعىىىيم طا فىىى  منكىىىري السىىىن  فسىىىرمجا مبعىىىىن ا ىىىالات وا صىىىام، 

، فجعل األصل فرعىا  والفىرع أصىال  ! ولىيس (3)أخذا  من كلم  ا شاجرة والتشاجر 
لم ، ولكن  حتري  متعمد، وكتاب  مشحهن أبمثال ، وقىد انل ذلف جلهل  مبعىن الك

حتريف  من األلفاق الشرعي  أيضا  حنه الصىالة والزكىاة والصىهم واحلىج واجلهىا  وغى  
 ذلف، فغ  معانيها تبعا  ههاه .

                                                 
 .595( ا ه و ي : 1)

 .405( معجم جهن بالتس : 2)

 .13:  1ههم القرآن ( مف3)
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ومل تكىىىن حتريفاتىىى  مىىىن جمىىىال مجىىىذا البحىىىث، وإ ىىىا قصىىىدت مبىىىا أوس تىىى  مجنىىىا إىل 
 ااطراات واامحاا .
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 ل الثانيالفص

 في ترجمة التراكيب النحوية واألساليب
 

  مجىىذا الفصىىل نتنىىاول بعىىا الااكيىىب النحهيىى  الىىا وقىى  السىىهه   فهمهىىا 
فصىىىاست الامجىىى  خطىىىأ  ىىىامجرا ، ومنهىىىا مىىىا اضىىىطرب ا امجىىىهن   ترمجتهىىىا. وننىىىاقش 
أيضىىا  بعىىا األوىىاليب والتعبىى ات الىىا اعتمىىد ا ىىاجم   تفسىى مجا علىى  قىىهل  ىىاذ 

 أقهال أمجل التفس  متنكبا  عن القهل احملكم والرأي ا ربم.من 
 

 ( قائمًا بالقسط1)
شهد   أن  ا إل  إا دو وا ال ودة وأولدو الو د  قا  داً  قال هللا تعاىل : 

 (  18) آل عمران :   ابله ط ا إل  إا دو الوزيز اموي  

، (1)ال مىىن الضىىم  ) مجىىه ( أو لفىىظ اجلاللىى  ) قا مىىا  مللقسىىط (   اريىى  اىى
جعلىىى    ترمجتىىى  اىىىا   مىىىن ا ال كىىى  وأويل  -سمحىىى  هللا-ولكىىىن الشىىىي  فىىىتا حممىىىد 

 العلم، إذ ترجم معىن اري  مجكذا:
                                                                                                                "      

              "(2) . 
 ومجه خطأ  امجر .

 

 ( ويمح هللا الباطل2)
 قال تعاىل   وهسة الشهسم :

                                                 
 .247:  1( انظر التبيان   إعراب القرآن : 1)

 .51( ترمج  فتا حممد : 2)
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   لإن يشأ    د   ع دى ق بد  وآد    الباطدس وقدب امدب بو  اابد  
 . (24)الشهسم : 

سمحىى  -) لىىا ( كىىذا سمسىى    ا صىىح  بىىدون واو، فتىىهمجم الشىىاه عبىىد القىىا س 
 ومعطهات عل  )خيتم( وترجم معىن اري  مجكذا : أن  جمزوم -هللا

                                                                          (1) 
وقد تنب  الشي  حممه  احلسن هىذا ا طىأ   مجىذه الامجى  فأصىلح  على  مجىذا 

 النحه:
                                                             (2). 

وخهفىىا  مىىن مجىىذا ا لتبىىا  قىىد عنيىىت كتىىب التفسىى  وا عىىاين وااعىىراب ببيىىان 
لىىىيس   آددد    الباطدددس  إعىىىراب ) لىىىا (   اريىىى  فقىىىال الفىىىراء: " وقهلىىى :  

مبر و  عل  ) خيتم ( فيكهن جمزوما . مجىه مسىتأن    مهضى  سفى  وإن مل تكىن فيى  
ويددد  و ومجىىه   مهضى  سفىى ، قهلىى    واو   الكتىاب. ومثلىى  اىا اىىذفت منىى  الىها

 . (3) (18)العلق: سند  الزابنيةوقهل : ( 11)ااوراء: اإلن ان ابلشر
  مهضىىى  سفىىى    آددد    الباطدددس  وقىىىال الطىىىربي سمحىىى  هللا : " قهلىىى :  

مل بتىىىىىداء، ولكنىىىىى  اىىىىىذفت منىىىىى  الىىىىىهاو   ا صىىىىىح ، كمىىىىىا اىىىىىذفت مىىىىىن قهلىىىىى :      

                                                 
 .584( الشاه عبد القا س : 1)

 .646( حممه  احلسن : 2)

 .23:  3( معاين القرآن 3)
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سدددند  الزابنيددددة  ومىىىىن قهلىىىى  :ويددددد  اإلن دددان ابلشددددر   ولىىىىيس رىىىىزم علىىىى
 (1)العط  عل  ) خيتم ( ".

 مجىىىىىىذا، وقىىىىىىد اكىىىىىى  يعقىىىىىىهب احلضىىىىىىرمي قىىىىىىه   أبن )لىىىىىىا( معطىىىىىىهات علىىىىىى  
، ولكن   أ ن الشي  عبد القا س اطل  عل  القهل ا ذكهس وجىنا إليى ، (2))خيتم(

 فإن عام  ا فسرين أغفلهه قدلا  لشذوذه، ونِّعِّّما فعلها .
 

 ناك فتونا( وفت3)
 قال تعاىل   قص  مهو  علي  السالم :

  وق  ف نف اً لنجيناك م  الغ  ول ناك ل و  ل ب ف سنن يف أدس مدي
 ( 40) ط  :   مث جئف ع ى قدر اي موسى 
مبىا  ول ناك ل دو  معىن قهل  تعاىل :  -سمح  هللا-ترجم الشاه عبد القا س 

 فظ :معناه: "وامتحنا  امتحاان يس ا " ول
                           (3). 

و  مجذه الامج  نظر، فإن ) فتهان ( مصدس فنت يفىنت، ووقى    اريى  مفعىه   
ول نداك مطلقا ، فال يستفا  من  بيان نهع الفعل، وإ ا يفيىد تهكيىده . فمعىىن     

  : واختىىربان  اختبىىاسا ، كمىىا   سوايىى  علىىي بىىن أيب طلحىى  عىىن ابىىن عبىىا  ل ددو 
  (4)سضي هللا عنهما، أو أخلصنا  إخالصا  كما سوي عن جمامجد.

                                                 
 .336:  9وانظر البحر  27:  25( تفس  الطربي 1)

 اا ي  احملقق. 1198:  2( كش  ا شكالت 2)

 .378شاه عبد القا س : ( ال3)

 .825:  2وانظر كش  ا شكالت  167، 164:  16( انظر تفس  الطربي 4)
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ح أو فتِّنىى ح، ويكىىهن ا عىىىن:  وقيىىل إنىى  شىىهز أن تكىىهن كلمىى  ) فتىىهن ( مجعىىا  لَفىىنت 
  تسىىىتقيم  -إن صىىىا  -وعلىىى  مجىىىذا القىىىهل أيضىىىا   (1)وفتنىىىا  ضىىىرومل  مىىىن الفىىىنت .

 ترمج  الشاه عبد القا س سمح  هللا .
والامجات األس يى  األخىرم الىا  -سمح  هللا-اه سفي  الدين أما ترمج  أخي  الش

 . (2)بني يدي فإهنا مجيعا  فسرت )فتهان( مبعىن التهكيد 
 

 ( إن  المخففة من إنّ 4)
مىىن األخطىىاء الشىىا ع    الامجىىات ااغليزيىى  وغ مجىىا أن كثىى ا  مىىن أصىىحاهبا 

(   قهلىى  تعىىاىل:  ( 2)اجلمعىى :   مبددنوإن كددانوا مدد  قبددس لفدد  ضددالفسىىروا )وإن 

مبعىن )وله(! فتهرهمجا إن الشرطي ، ومل يلتفتىها إىل الىالم الفاسقى  الداخلى  على  ) ( 
( خمففىىىىىى  مىىىىىىن )إّن(   . وقىىىىىىد وقىىىىىى  األوىىىىىىتاذ ا ىىىىىىه و ي (3)الىىىىىا تىىىىىىدل علىىىىىى  أن )إن 

   مجذا الهمجم فاجم معىن اري  الكرل  مجكذا : -أيضا  -
                                         (4). 

                                                 
 .333:  7والبحر  64:  3( انظر الكشاات 1)

. واىىىا شىىىب التنبيىىى  عليىىى  أنىىى     859، واجملمىىى  : 378، وأ ىىىرات علىىىي : 377( انظىىىر الشىىىاه سفيىىى  الىىىدين : 2)
مىىى  ) الفتىىىهن (، ونظّىىىر   كههنىىىا مجىىى  الفتنىىى  ملحلجىىىهس مجىىى  احلجىىىرة  )مللىىىراء اا ىىىي  ترمجىىى  اجملمىىى  ذكىىىر القىىىه ن   كل

، وصىىىهاب  : احلجىىىهز واحلجىىىزة مللىىىزاي ا عجمىىى ، انظىىىر 454:  3ا هملىىى  (، ولعلىىى  نقىىىل مىىىن فىىىتا القىىىدير للشىىىهكاين 
 والتاج ) اجز ( . 333:  7والبحر  64:  3الكشاات 

وقىىد نبىى  علىى  مجىىذا الغلىىط الىىدكتهس ات . عبىىد الىىرايم   وسقىى   1745( انظىىر مىىثال  ترمجىى  عبىىد هللا يهوىى  علىىي : 3)
 قدمها إىل ندوة ترمج  معاين القرآن الكرمي رامع  مالف بن وعدي   تطهان .

 .564وتبع    ا طأ عبد الرمحن الكيالين انظر تيس  القرآن :  1421( ا ه و ي : 4)
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أمىىىىىا ا هاضىىىىى  األخىىىىىرم الىىىىىا وس ت فيهىىىىىا ) إن ا  ففىىىىى  (   القىىىىىرآن الكىىىىىرمي 
فأصىىاب األوىىتاذ ا ىىه و ي   ترمجتهىىا، إ  أنىى  مجىىه وغىى ه مىىن ا امجىىني مل يلتزمىىها 
مراعاة معىىن التهكيىد الىذي حيد ى    الكىالم إن ا  ففى  مى  الىالم الفاسقى . فالشىاه 

 رجم معىن اري  السابق  :ت -سمح  هللا-عبد القا س 
                                 (1). 

وإن كدددان أحدددحاب كأهنىىىا   تهكيىىىد فيهىىىا، ولكنىىى    ترمجىىى  قهلىىى  تعىىىاىل : 
 ساع  معىن التهكيد فقال : (  78) احلجر :  اويوة لظا ن

                               (2). 
  اجملمى    مجىذا ا هضى ، فىنقال وقد أغرب الشي  أ رات علي وصااب ترمج

إىل الىىالم  -فيمىىا يبىىدو -معىىىن التهكيىىد مىىن ااوىىنا  إىل كلمىى  )  ىىا ني (  ىىا نظىىرا 
 الفاسق  الداخل  عليها ) لظا ني (، فاجم األول :

                          (3) 
 وترجم ارخر :
                                 (4). 

إذا كان الن  عل  مجذا الهج  : " وكان أصحاب األيك  ومجذه الامج  تصا 
  اّلمني ".

 

                                                 
 667( الشاه عبد القا س : 1)

 .321( ا رج  السابق : 2)

 .321( أ رات علي : 3)

 .722( اجملم  : 4)
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 ( أسلوب القصر5)
  يراعىىي بعىىا ا امجىىني أايىىاان  أوىىلهب القصىىر   اريىى ، فت لىىه ترمجتىى  مىىن 
معىىىىن التهكيىىىد الىىىذي يسىىىتفا  مىىىن مجىىىذا األوىىىلهب . وللقصىىىر طىىىر  عىىىدة   اللغىىى  

 حللد  ددو الفدوز الوظدي : العربي ، منهىا اوىتعمال ضىم  الفصىل، فقهلى  تعىاىل
. ولكن ا امجني   يفرقىهن بعىا األايىان حلل  الفوز الوظي آكد من قهل : 

بني اجلملتني، بل قد يامجهن اجلمل  الثاني  أبولهب أقهم من ترمج  اجلملى  األوىل 
 . وإليكم أمثل  من مجذا ا ضطراب   ترمج  اجلملتني من ترمج  اجملم  وادمجا :

 : و الفوز الوظي حلل  د( 1) 
 ( :  72) التهب  :  _
 ( :  111) التهب  :  _
 ( :  9) ا  من :  _
 ( :  57) الدخان :  _
 ( :  12) احلديد :  _

 :حلل  الفوز الوظي ( 2)
 ( :  13) النساء :  _
 ( :  89) التهب  :  _
 ( : 100) التهب  :  _
 ( :  12) الص  :  _
 ( :  9) التغابن :  _
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حللددد  ددددو الفددددوز   مجىىىذه األمثلىىى  يلحىىىظ أن ترمجىىى  قهلىىى  تعىىىاىل : النىىىا ر 
   حللدد  الفددوز الوظددي مثىىل ترمجىى  قهلىى  :  111  وىىهسة التهبىى  :  الوظددي 

 ، ومجي مبعىن اري  الثاني  أليق .100وهسة التهب  : 
ووهسة التغابن :  89  وهسة التهب  :  حلل  الفوز الوظي وكذلف ترمج  

 9، وا ىى من : 72  وىىهسة التهبىى  :    دددو الفددوز الوظددي حللددمثىىل ترمجىى   9
 . ومجي مبعىن اري  األوىل ألبق . 57والدخان : 
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 ( أولى لك6) 
" أوىل لف " مجذا التعب  جاء   القىرآن الكىرمي   مهضىعني :   وىهسة حممىد، و  

ا أنزلدف ويهو  الدسي   مندوا لدوا نزلدف سدورة لدإحلوهسة القيام  . األول قهل  تعاىل :
سددورة حمو ددة وحلكددر ليهددا اله ددا  رأيددف الددسي  يف ق ددوا  مددرض ينظددرون إليدد  نظددر 

 . ( 20) وهسة حممد :   ا غش  ع ي  م  ا وت لأوهللا   
مث حلددددب إهللا أد ددد  ي  تدددى * أوهللا لددد  لدددأوهللا * مث أوهللا وارخىىىر قهلىىى  تعىىىاىل : 

 . ( 35 - 33) القيام  :  ل  لأوهللا
ذا التعبى    اريتىني على  أنى  تهعىد و،ديىد مبعىىن   "ويىل فسر الشاه عبد القا س مج

 لف"، فامج  مجكذا :
1-                    .(1) 
2-                            . . "(2) 

 وترمج  والده الشاه ويل هللا   الفاسوي  عل  أن  حتسر :
1-                     . "(3) 
2-                      . "(4) 

. وقىىد تبىى  األوىىتاذ ا ىىه و ي   تفسىى  (5)ه الشىىاه سفيىى  الىىدين وكىىذلف أخىىه 
 وهسة حممد ترمج  الشاه ويل هللا عل  أن  للتحسر :

   . "                    "(1) 

                                                 
 .612( الشاه عبد القا س : 1)

 .700( ا رج  السابق : 2)

 .612( الشاه ويل هللا : 3)

 .700( ا رج  السابق : 4)

 .690، 607( الشاه سفي  الدين : 5)
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 ولكن  ذمجب   تفس  وهسة القيام  مذمجبا  آخر، فاجم مجكذا :
                                           . "(2) 

يليىىق مجىىذا السىىله  بىىف "، ففسىىر ) أوىل لىىف ( مبعىىىن " أوىل بىىف " أي " إ ىىا 
 (3)وذكر   تفس ه ) تفهيم القرآن ( أن  قهل ابن كث  . 

أمىىىا ترمجىىى  اجملمىىى  فجىىىاءت فيهىىىا ترمجىىى  معىىىىن اريتىىىني مضىىىا ة لامجىىى  األوىىىتاذ 
 ا ه و ي، إذ ترجم معىن قهل  تعاىل   وهسة القيام  مجكذا :

                  "                                . "(4) 
ويالاىىىظ أن مجىىىذه الامجىىى  مجعىىىت بىىىني معىىىىن التهديىىىد ومعىىىىن التحسىىىر، ورىىىا 

، وشهز أن تفسر اري  عل  مجذا أو ذا ، أما أن (5)قه ن   تفس  " أوىل لف " 
فىىىال  -كمىىىا يفهىىىم مىىىن الامجىىى  ا ىىىذكهسة   -يقصىىىد بىىى  ا ىىىتكلم ا عنيىىىني كليهمىىىا معىىىا 

م ذلىىىىف . وكىىىىان ينبغىىىىي للمىىىىاجم أن خيتىىىىاس أاىىىىدرا   الامجىىىى ، ويشىىىى  إىل يسىىىىتقي
 ااتمال ا عىن ارخر   احلا ي  .

                     
 1283( ا ه و ي : 1)

 .1501( ا رج  السابق : 2)

 .176:  6( تفهيم القرآن: 3)

 .1660اجملم  : ( 4)

 .448:  15( ،ذيب اللغ  5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



34 

  لدأوهللا  د أما   وهسة حممد فلىم يفسىر صىااب ترمجى  اجملمى  قهلى  تعىاىل
مبعىىىن التحسىىر أو التهديىىد، بىىل فسىىره مبعىىىن " خىى  هىىم " وجعلىى  مىى  قهلىى  تعىىاىل   

 مجل  واادة، وترجم مجكذا: اعة وقو  مورو طاري  التالي : 
   "                                         "(1) . 

. وقىىىىىد فسىىىىىر ) أوىل (    -سمحىىىىى  هللا-ومجىىىىذا مىىىىىا فسىىىىىر بىىىىى  اريىىىىى  ابىىىىىن كثىىىىى  
ا هضىىعني مبعىىىن أاىىق وأجىىدس، فتقاوىىم تفسىى ه األوىىتاذ ا ىىه و ي وصىىااب ترمجىى  

 قيام ، وارخر   وهسة حممد .اجملم ، فتبع  األول   وهسة ال
لآليتىىني فيىى  نظىىر : أمىىا قهلىى    تفسىى  وىىهسة  -سمحىى  هللا-وتفسىى  ابىىن كثىى  

"،ديىىىد ووعيىىىد أكيىىىد مىىىن هللا تعىىىاىل للكىىىافر بىىى   أوهللا لددد  لدددأوهللاالقيامىىى  إن  
ا تب ا   مشيت . أي: حيق لف أن متشي مجكىذا، وقىد كفىرت مجالقىف  وملس ىف،  

حلق إندد  علىى  وىىبيل الىىتهكم والتهديىىد كقهلىى  تعىىاىل:   كمىىا يقىىال   مثىىل مجىىذا
"فهه تفس  غريب، مل أسه فيما سجعت إلي  من   (49)الدخان: أنف الوزيز الورمي

كتب التفس ، ولعل ابن كث  تفر  ب . والتفر  نفس  لىيس قا اىا    قىهل إن كىان 
قىهل نقىل    مبىين على  -سمح  هللا-م يدا  مللد  ل واحلجج، ولكن ما ذمجب إلي  

  وىىىهسة حممىىىد إنىىى  مبعىىىىن " أوىل هبىىىم "، ومجىىىه قىىىهل مىىىن  لدددأوهللا  ددد  تفسىىى   
أضىىع  األقىىهال وأ ىىب  مىىا يكىىهن مللىىهمجم والغلىىط، فلنقىى  وقفىى  قصىى ة عنىىد اريىى  

 ا ذكهسة . قال تعاىل : 

                                                 
 .1436( اجملم  : 1)
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 ويهددو  الددسي   منددوا لددوا نزلددف سددورة لددإحلا أنزلددف سددورة حمو ددة وحلكددر
يف ق وا  مرض ينظدرون إليد  نظدر ا غشد  ع يد  مد   ليها اله ا  رأيف السي 

ا ددوت لددأوهللا  دد  * طاعددة وقددو  موددرو  * لددإحلا عددزذ اومددر ل ددو حدددقوا   
 . ( 21 - 20) وهسة حممد :   لوان ورياً   

وعيىىىىىد    لدددددأوهللا  ددددد  مجهىىىىىهس ا فسىىىىىرين علىىىىى  أن قهلىىىىى    اريىىىىى  األوىل:  
كىالم مسىىتقل، اىىذات    ة وقددو  موددرو طاعد و،ديىد، وقهلىى    اريى  الثانيىى :

من  أاد اجلزأين إما ا رب وتقديره:"أمثل"، وإما ا بتىدأ وتقىديره: "أمىران"، أو حنىهه. 
. ووصىفهما مكىي (1)وكال القهلني جا ز اسن عند ا ليىل ووىيبهي  وا ىرب  وغى مجم

 . فلمىىا فسىىر قتىىا ة اريىى  بقهلىى : "طاعىى  هللا(2)بىىن أيب طالىىب أبهنمىىا أبىىني وأ ىىهر 
، فسىىرمجا علىى  اىىذات ا ىىرب،   (3)وقىىهل مل عىىروات عنىىد اقىىا ق األمىىهس خىى  هىىم"

 عل  أن ) أوىل هم (   اري  السابق  مبعىن "خ  هم". 
ولكن يظهر أن بعا ا فسرين أسا  أن ي ّول الكالم مجذا التأويل مىن غى  أن 

 وأمثىل، يلجأ إىل اذات وتقدير، وسأم أن معىن كلم  )أوىل( قريب من معىن خى 
اىىا قىىدسوه خىىربا  لكلمىى  )طاعىى (، ففّسىىر )أوىل هىىم( مبعىىىن خىى  هىىم، وذمجىىب إىل أن 

أوهللا   الكالم مل ينقط  عل  )أوىل هم( بل متصل مبا بعده   اري  الثاني ، وأن 

                                                 
، وانظىر  ويىل مشىكل 573:  2، والكامل 13:  5ومعاين الزجاج  136:  2،   142:  1( انظر الكتاب 1)

 .471 - 470: 9، والبحر 161: 16، والقرط  55: 26والطربي  411، وغريب القرآن: 420القرآن:

 . 674:  2ن ( مشكل إعراب القرآ2)

 .56:  26( تفس  الطربي 3)
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مجل  واادة. وفات  أن الىذي مبعىىن "أاىّق وأجىدس "       طاعة وقو  مورو 
 اري  الكرل ، وإ ا يقال في  "أوىل ب ". يقال في " أوىل ل  "كما  

و  يبعد أن يكهن أاد ا فسرين الذي بىن كتاب  عل  ا ختصاس، وقصد في  
إىل تفس  ما أ كل من معاين ارات،  ون بيان ااعراب، مل يفسر قهل  تعىاىل ) 

 اريىى  فىىأوىل هىىم (   اريىى  األوىل، وءىىاوزه   ىىتهاس معنىىاه، مث فّسىىر قهلىى  تعىىاىل  
الثانيىىىى  ) طاعىىىى  وقىىىىهل معىىىىروات ( أبن طاعىىىى  هللا كانىىىىت أمثىىىىل وأوىل هبىىىىم، فتىىىىهمجم 
بعضهم أن قهل  " أوىل هبم " تفس  ) أوىل هم (   اريى  األوىل، فبىىن على  ذلىف 

 قهل  أبن الكالم متصل والالم مبعىن الباء .
أوىل ( وقىىد نقىىل مجىىذا القىىهل أبىىه ايىىان   البحىىر احملىىيط فقىىال : " وقيىىل : ) 

مبتدأ، و)هم( من صلت ، و)طاع ( خرب، كأّن الالم مبعىىن البىاء، كأنى  قيىل : فىأوىل 

 .(1)هبم طاع  " 
مث نقل قه   آخر   إعراب ) طاع  ( ومجه أن ) طاع  (   اري  الثاني  صف  
لىىىى ) وىىىهسة (   اريىىى  األوىل، وعّقىىىب عليىىى  أبنىىى  " لىىىيس بشىىىيء، حليلهلىىى  الفصىىىل 

 . (2)صف  وا هصهات " الكث  بني ال
ومىىىا كىىىان أاّقىىى  أن يعقىىىب علىىى  القىىىهل السىىىابق أيضىىىا  مبثىىىل مجىىىذا التعقيىىىب ! 

 وذلف لهجهه منها :

                                                 
 .470:  9( البحر احمليط  1)

ولعل  اوىتفا  مىن كىالم الفىراء على  مجىذه  13:  5( ومجه اا أجازه الزّجاج ااتما     كتاب  معاين القرآن وإعراب  2)
 .279:  1اري    تفس  وهسة النساء . انظر معاين القرآن ل  
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" أوىل ل  " مللىالم،  -كما وبق   -) أوىل ( مبعىن " أاّق "   يقال في   -1
إن أوهللا الندداس وإ ىىا يقىىال مللبىىاء، وعليىى  التنىىىزيل أينمىىا جىىاء فيىى  . فقىىال تعىىاىل : 

 .(68)آل عمران:  ادي  ل سي  ااببوو  ودسا النيب والسي   منواإببر 
 .(  135) النساء :   إن يو  غنياً أو لهرياً لا  أوهللا ا اوقال تعاىل : 
 .(75)األنفال: وأولو اورحاذ بوضه  أوهللا ببوض يف ك اب   وقال تعاىل:

 .(  70) مرمي :  مث لنح  أع   ابلسي  د  أوهللا اا ح ياً وقال تعاىل : 
الندديب أوهللا اب دد منن مدد  أنف دده  وأزواجدد  أمهددا   وأولددو وقىىال تعىىاىل : 

  اورحدددددداذ بوضدددددده  أوهللا بددددددبوض يف ك دددددداب   مدددددد  ا دددددد منن وا هدددددداجري  

 .(  6)األازاب :
مللىىىالم  -ولىىىه   قىىىراءة  ىىىاذة  -ومل تقىىىرأ ) أوىل (   آيىىى  مىىىن مجىىىذه ارات كلهىىىا 

 مكان الباء .
مل تنقىىىل كتىىىب اللغىىى  والغىىىريبني والتفسىىى  مىىىن كىىىالم النىىى  صىىىل  هللا عليىىى   و كىىىذلف

 وولم أو كالم غ ه من العرب ما جاء في  " أوىل ل  " مبعىن " أوىل ب  ".
قهلىىى  تعىىىاىل  ) طاعىىى  وقىىىهل معىىىروات ( جىىىاء مثلىىى    القىىىرآن الكىىىرمي    -2

ني . قىىال تعىىاىل   مهضىىعني آخىىرين أيضىىا ، والسىىيا  وااىىد، فإهنىىا مجيعىىا    ا نىىافق
لددإحلا بددرزوا مدد  عندددك بي ددف طا فددة مددنه  غددري  طاعددةويهولددون وىىهسة النسىىاء : 
قدددس ا ابه ددد وا . وقىىىال تعىىىاىل   وىىىهسة النىىىهس : (  81) النسىىىاء :   الدددسق ابهدددو 
 .(  53) النهس :  إن   وبري اا ابو  ون  طاعة مورولة

This file was downloaded from QuranicThought.com



38 

دا رة   كالم العرب عل  وج  ويدل ذلف عل  أن قهل  ) طاع  ( من التعب ات ال
احلذات وا ختصاس، فيكهن القهل   تفس مجا واادا    ا هاض    الثال  ، ويقىدس 

 احملذوات اسب السيا    كل مهض  .
" أوىل لىىىىف " أيضىىىىا  مىىىىن التعبىىىى ات القدلىىىى  ا شىىىىههسة   كىىىىالم العىىىىرب،  -3

ا بنيىىىت عليىىى  مىىىن ويلقىىى  النحىىىاة عنىىىاء كبىىى ا  مىىىن مثىىىل مجىىىذه التعبىىى ات لقىىىدمها و ىىى
احلذات وا ختصاس، فتشتجر آساؤمجم   حتليل أجزا ها وبيان   لتهىا، لكىن مهاقى  
اوتعماها تكهن معلهم  للعام  وا اص  لكثىرة جراهنىا   كالمهىم. فمىن التعسى  
البىىالل أن يصىىرات مثىىل مجىىذا التعبىى  عىىن  ىىامجره إىل معىىىن مل تثبىىت   لتىى  عليىى ، مث 

 الباء !يزعم أبن الالم مبعىن 
  تفسىى  وىىهسة  -سمحىى  هللا-وملجلملىى  فىىإن القىىهل الىىذي اختىىاسه ابىىن كثىى   

  أصىل لى    كىالم  -ومجه أن "أوىل ل " مبعىىن "أوىل بى " -القتال، ووهسة القيام  
العىىرب، ومجىىه خمىىال  ألوىىلهب القىىرآن الىىذي التىىزم البىىاء   كىىل مهضىى  جىىاء فيىى  " 

خمىال  لنظىا ره   طاعة وقو  مورو  : أوىل " مبعىن " أاّق "، وتفس ه لقهل 
 -سمحهما هللا-  القرآن أيضا . فهه قهل إىل الضع  أقرب، فكان أوىل مل امجني 

أن   يركنىىىا إليىىىى ، بىىىىل يعتمىىىىدان علىىىى  مىىىىا قىىىال بىىىى  األكثىىىىرون مىىىىن علمىىىىاء التفسىىىى  
 والعربي .
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 فهرس المراجع

 
يم بكىىدبه أ ىىرات علىىي مج ترمجىى  الشىىي  أ ىىرات علىىي التهىىانهي، وىىل (1)

  هي،  ون اتسي  .
األضدا   بن األنباسي، حتقيىق حممىد أبىه الفضىل إبىرامجيم، الكهيىت،  (2)

 م .1960
 مجى.1412 اس الفكر، ب وت، البحر احمليط أليب ايان األندلسي،  (3)
 مجى.1307اتج العرو  للزبيدي، طبع  ا طبع  ا  ي  مبصر،  (4)
، 2صىىقر، ط  ويىىل مشىىكل القىىرآن  بىىن قتيبىى ، حتقيىىق السىىيد أمحىىد (5)

 مجى .1393 اس الااص، القامجرة 
التبيىىىان   إعىىىىراب القىىىرآن للعكىىىىربي، حتقيىىىىق علىىىي حممىىىىد البجىىىىاوي،  (6)

 م .1976عيس  البايب احلل ، القامجرة، 
 ترمج  عبد هللا يهو  علي  عاين القرآن الكرمي إىل اللغ  ااغليزي . (7)
 مجى .1413تفس  ابن كث ،  اس احلديث، القامجرة،  (8)
 ي، حتقيق حممه  حممد  اكر،  اس ا عاسات، القامجرة.تفس  الطرب  (9)
مجى ) ما عدا أجزاء الطبع  1408تفس  الطربي،  اس الفكر، ب وت  (10)

 احملقق  ( .
التفسىىىى  ا يّسىىىىر، جلماعىىىى  مىىىىن العلمىىىىاء، جممىىىى  ا لىىىىف فهىىىىد لطباعىىىى   (11)

 مجى .1418ا صح  الشري  مل دين  ا نهسة 
لسىىيد أمحىىد صىىقر، تصىىهير تفسىى  غريىىب القىىرآن  بىىن قتيبىى ، حتقيىىق ا (12)

 مجى .1398 اس الكتب العلمي ، ب وت 
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تفهىىيم القىىرآن أليب األعلىى  ا ىىه و ي، إ اسة ترمجىىان القىىرآن،  مجىىىهس،  (13)
 م .1994، 15ط

، حتقيىىىىق إبىىىىرامجيم األبيىىىىاسي،  اس 15،ىىىىذيب اللغىىىى  لةزمجىىىىري، اجلىىىىزء  (14)
 م .1967الكاتب العريب، القامجرة 

يالين ( إوىىىىالمف بىىىىريس، تيسىىىى  القىىىىرآن ) ترمجىىىى  عبىىىىد الىىىىرمحن الكىىىى (15)
  مجهس،  ون اتسي  .

اجلىىىىىام  ألاكىىىىىام القىىىىىرآن للقىىىىىرط ،  اس الكتىىىىىب العلميىىىىى ، بىىىىى وت،  (16)
 مجى .1408

سوىىىىىا ل الفرامجىىىىىي   علىىىىىهم القىىىىىرآن، لعبىىىىىد احلميىىىىىد الفرامجىىىىىي، الىىىىىدا رة    (17)
 مجى .1411اهند  -احلميدي ، وراي م ، أعظم كره 

 ىرات،  مجىهس،  ون الشاه سفي  الىدين، ترمجتى  األس يى ،  ىي  حممىد أ (18)
 اتسي  .

الشىىاه عبىىد القىىا س، ترمجتىى   عىىاين القىىرآن الكىىرمي، اتج كمبىىين،  مجىىهس  (19)
  ون اتسي  .

الشاه ويل هللا الىدمجلهي، ترمجتى  الفاسوىي   عىاين القىرآن،  اس الكتىاب  (20)
 والسن ، كراتشي،  ون اتسي  .

 مجى .1420فتا القدير للشهكاين، ا كتب  العصري ، ب وت،  (21)
لمرب ، حتقيق حممد أمحىد الىدايل، م وسى  الروىال ، بى وت، الكامل ل (22)

 مجى .1406
 كتاب ويبهي ، حتقيق عبد السالم مجاسون، مكتب  ا اغي، القامجرة. (23)
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كشىىىى  ا شىىىىكالت وإيضىىىىا  ا عضىىىىالت جلىىىىام  العلىىىىهم األصىىىىبهاين  (24)
البىىىىاقهيل، حتقيىىىىق حممىىىىد أمحىىىىد الىىىىدايل، جممىىىى  اللغىىىى  العربيىىىى  بدمشىىىىق 

 مجى .1415
القراءات السب  وعللها واججها،  كىي بىن أيب  الكش  عن وجهه (25)

طالىىىىىب القيسىىىىىي، حتقيىىىىىق الىىىىىدكتهس حميىىىىىي الىىىىىدين سمضىىىىىان، م وسىىىىى  
 مجى .1404الروال ، ب وت، 

جمىاز القىىرآن أليب عبيىىدة، حتقيىق حممىىد فىى ا  وىزكني، م وسىى  الروىىال   (26)
 مجى .1401ب وت 

  جمل  " حتقيق " األس ي  الصا سة من جامع  السند   ملكستان العد (27)
 م.1999-1998، ايدسآمل ، ملكستان 13-12ا ز وج 

جملىى  "جامعىى  " الصىىا سة مىىن اجلامعىى  ا ليىى  ااوىىالمي  بىىدهي، عىىد   (28)
 م .1975وبتمرب ون  

اجملمىىى  مج ترمجىىى  الشىىىي  حممىىىد اجلىىىهانكري، طبعىىى  جممىىى  ا لىىىف فهىىىد  (29)
 مجى .1417لطباع  ا صح  الشري  مل دين  ا نهسة، 

  حممىىه  احلسىىن ا لقىىب بشىىي  اهنىىد، حممىىه  احلسىىن مج ترمجىى  الشىىي (30)
طبعىى  جممىى  ا لىىف فهىىد لطباعىى  ا صىىح  الشىىري  مل دينىى  ا نىىهسة، 

 مجى .1409
مشىىىكل إعىىىراب القىىىرآن  كىىىي بىىىن أيب طالىىىب القيسىىىي، حتقيىىىق اىىىا   (31)

 مجى .1405صاحل الضامن، م وس  الروال ، ب وت، 
تصىهير معاين القرآن للفراء، حتقيق حممد علي النجاس وغايت و ىل ،  (32)

 مجى .1403عامل الكتب، ب وت 
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معىىاين القىىرآن وإعرابىى  للزجىىاج، حتقيىىق عبىىد اجلليىىل عبىىده  ىىل ، عىىامل  (33)
 مجى .1408الكتب، ب وت، 

 A Dictionary of Urdu , classicalمعجىم جىهن بالتىس  (34)

Hindi & English, by Gohn T. Platts , Oxford 

university press 1884 
غىىب األصىىفهاين، حتقيىىق صىىفهان  او ي، مفىىر ات ألفىىاق القىىرآن للرا (35)

 مجى . 1418 اس القلم بدمشق 
مفر ات القرآن، لعبىد احلميىد الفرامجىي، مطبعى  إصىال ، وىراي مى ،  (36)

 مجى .1358اهند  -أعظم كره 
 مفههم القرآن لغالم أمحد برويز، إ اسة طلهع إوالم،  مجهس. (37)
ان ا ىىىىىه و ي مج ترمجىىىىى  األوىىىىىتاذ أيب األعلىىىىى  ا ىىىىىه و ي، إ اسة ترمجىىىىى (38)

 مجى .1416القرآن،  مجهس، الطبع  السا و  عشرة، 
نىذير أمحىىد مج ترمجىى  الشىىي  نىذير أمحىىد الىىدمجلهي، نهلكشىىهس  بىىريس،  (39)

 مجى .1340لكهنه،
نزمجىى  األعىىني النىىها ر   علىىم الهجىىهه والنظىىا ر  بىىن اجلىىهزي، حتقيىىق  (40)

مجىى 1404حممد عبد الكرمي كا م الراضي، م وس  الروىال ، بى وت 
. 
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 وعاتفهرس الموض
 

 0 .......................................................................... مقدم 

 3 ....................................................................... مىدخىىىىىىىىىىىل

 9 .................................................... الفصل األول   ترمج  األلفاق

 9 ....................................................الشهم( 1)

 11 ................................................ مسّهمني( 2)

َرت  ( 3)  13 ................................................. ُوجِّّ

 14 ................................................... الظنّ ( 4)

 15 .................................................. أصبا( 5)

 18 ................................................... الرو ( 6)

 20 .................................................. التنازع( 7)

 21 .................................................. اجملا ل ( 8)

 23 ................................................. الشجرة( 9)

 25 ................................ الفصل الثاين   ترمج  الااكيب النحهي  واألواليب

 25 ........................................... قا ما  مللقسط( 1)

 25 .......................................... ولا هللا الباطل( 2)

 27 ............................................. انوفتنا  فته ( 3)

 28 ....................................... إن  ا  فف  من إنّ ( 4)

 30 ........................................... أولهب القصر( 5)

 32 ................................................ أوىل لف( 6)

 40 ................................................................. فهر  ا راج 

 44 ............................................................. فهر  ا هضهعات
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 نظرات لغوية في بعض الترجمات األردية لمعاني القرآن الكريم

يتكهن مجذا البحث من مدخل وفصلني.   ا دخل تناول البااث طرفىا  مىن 
اتسي  ارك  ترمج  معاين القرآن الكرمي إىل اللغ  األس ي     ب  القاسة اهندي ، ونهه 

ويل هللا الىىدمجلهي سمحىى  هللا بصىىهسة خاصىى ، إذ صىىدست  رهىىه  أوىىرة العالمىى  الشىىاه
منها وادمجا  الص ترمجات : ترمج  فاسوي  للشاه ويل هللا، وترمجتان أس يتان  بنيى  
الشىىىىاه سفيىىىى  الىىىىدين والشىىىىاه عبىىىىد القىىىىا س. وكانىىىىت مجىىىىذه الامجىىىىات سا ىىىىدة وسافىىىىدة 

منهىا فقىط   للامجات األس ي  الا  هرت بعدمجا متتابع ، اد بلل عد  الكاملى  
 ترمج  . 164خالل قرنني 

مث تطىىر  الىىذ كىىر إىل الامجىىات ا تداولىى  الىىا تصىىفحها البااىىث اعىىدا  مجىىذا 
البحىىىث، مشىىى ا  إىل أن أصىىىحاهبا كىىىانها مىىىن العلمىىىاء ، ومىىىن مث   غىىىد فيهىىىا مىىىن 
العثىىرات الىىا مر مجىىا خطىىأ   فهىىم اللغىى  إ   ىىيرا يسىى ا  أ م إليىى  وىىهه أو ومجىىم أو 

قد سصد البااث مثل مجىذه األخطىاء وستبهىا   فصىلني: الفصىل األول   تقليد. و 
األخطىىاء الىىا وقعىىت   ترمجىى  األلفىىاق، وتكلىىم علىى  تسىىع  ألفىىاق منهىىا: الشىىهم، 

 ووجرت، والظن، والرو ، والتنازع.
و  الفصىىل الثىىاين انقىىش عىىد ا  مىىن الااكيىىب النحهيىى  واألوىىاليب والتعبىى ات 

ني   ترمج  معنامجىا إىل اللغى  األس يى  ومنهىا: إن ا  ففى  الا مل يصب بعا ا امج
، وأوىلهب القصىر، وقىههم أوىل 24من إن، وإعراب ) لىا (   وىهسة الشىهسم : 

لف. والتزم البااث أن   يهس    مجىذا البحىث إ  مىا كىان خطىأ  ىامجرا  أو  ىبيها  
 ب  من النااي  اللغهي  .
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