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رمحه هللا


خصائص ترمجة القرءان (البيان) للعالمة سيد أمحد سعيد كاظمي

الدكتور زلمد سرفراز خالد

The article introduces a Muslim scholar Sayyed Ahmad Saeed Kazmi and
his Urdu translation of the Holy Qur'an "al Bayan". He was born at
Amroha district Muradabad (India) in 1913. After completion of his
higher education he settled in Multan. He was so competent in speech
and writing that he becomes famous and popular all over the country.
He established a "Madrasa Anwar al-Ulum" in Multan which becomes a
renowned religious institution very soon. Some of his disciples are
working as teachers in different Universities. His students are also
serving humanity in other spheres of life all over the world. He served
as Chairman, Department of Hadith, Islamia University Bahawalpur
from 1963 to 1974. He wrote a number of treatises on different topics.
The translation of Holy Qur’an "al Bayan" is his unique achievement. Its
language is very lucid and understandable for the common people. It is
interlinear idomatic translation of Holy Qur’an. He has retained word
"Allah" as such instead of "Khuda" because there is no equivalent for
"Allah" in Urdu language. Some Urdu translators have attempted for
literal translation of the Holy Qur’an but Allama Kazmi rendered the
Divine Book into Urdu by adding some word in brackets so that the
reader can make sense of sentences. Similarly, he had great concern
while rendering the words relating to Almighty Allah and Prophet
Muhammad (peace be upon him). The article enumerates characteristics
of "al Bayan" without any comparison with other Urdu translations of
the Holy Qur’an. Allama Kazmi's translation of some verses has been
substantiated by other Qur’anic verses, Hadith, exegetical literature
and lexicons to prove its uniqueness.

حولوا رلاري التاريخ بعزائمهم الراسخة ومههم
َّ ومن أبرز الشخصيات الذين
العالية يف سلتلف رلاالت احلياة و ّأدوا دورا ىاما لتحقيق أغراضهم وأىدافهم إلعالء
 ولتحلية اجليل اجلديد باآلداب, كلمة هللا ونشر العلوـ اإلسالمية يف بقاع العامل
 وبذلوا قصارى رلهوداهتم لنهضة األمة وتزيْب قلوهبم, الدينية واألخالؽ الفاضلة
 وتثقيف أذىاهنم بالثقافة اإلسالمية, مبعارؼ القرآف الكرمي والسنة النبوية الشريفة
 واألمة اإلسالمية ال تزاؿ, الرائعة وما زالوا رلتهدين منذ العصور اىل عصرنا احلاضر
 ومن ىؤالء العباقرة اإلماـ الشيخ أزتد سعيد الكاظمي, تستفيد من ذترات رلهوداهتم
 مثال يف نشر,  الذي قاـ بتأدية اخلدمات اجلليلة يف رلاالت سلتلفة, رزتو هللا تعاىل
العلوـ اإلسالمية وتبليغ رسالة اإلسالـ ويف اجملاؿ السياسي واإلجتماعي حيث برز يف
. الىور,  قسم اللغة العربية والعلوـ اإلسالمية يف اجلامعة جي سي,  األستاذ ادلشارؾ
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أفق شبو القارة اذلندية عادلا كبّبا وضلن نذكر نبذة من خدماتو اجلليلة يف رلاؿ تررتة
القرآف الكرمي يف السطور اآلتية:
ولد غزايل الزماف  ,إماـ أىل السنة حضرة العالمة السيد أزتد سعيد الكاظمي
بن السيد سلتار أزتد الكاظمي يف الرابع من ربيع الثاين سنة  1331ىػ  .ادلوافقة
( .)1قضى فَبة
لسنة  1913ـ يف قضاء أمروىو من زلافظة مراد آباد يف اذلند
الطفولة والشباب حتت ظل رعاية والده فيما أخذ أخوه األكرب حضرة العالمة السيد
زلمد خليل أزتد الكاظمي على عاتقو ذمة تعليمو وتربيتو فتلقى اإلماـ تعليمو من
البداية حٌب النهاية على أخيو األكرب  ,وعند بلوغو سن  16أي يف سنة  1348ىػ
 ,ادلوافقة لسنة  1929ـ حصل على سند التخرج من ادلدرسة احملمدية ػ إمروىو(.)2
بعد خترجو توجو حضرة العالمة الكاظمي إىل الىور لزيارة بعض األحباب
ض عليو التدريس يف اجلامعة النعمانية يف الىور فقبل ذلك بعد أف
واألصدقاء .فػَُعرِ َ
تلقى اإلذف من أخيو األكرب .مكث فَبة من الزماف يف ىذه اجلامعة مث رجع إىل
إمروىو ,وكاف السيد نفّب عامل يقيم كل عاـ إحتفاال مبناسبة مولد حضرة اخلواجة
معْب الدين اجلشٍب يف مدينة ملتاف فوجو الدعوة للسيد أزتد سعيد الكاظمي
للمشاركة يف ذلك اإلحتفاؿ ,كاف وقع اخلطاب الذي ألقاه السيد الكاظمي يف ذلك
احملفل عظيما سلب فيو قلوب السامعْب ومن رتلتهم السيد نفّب عامل فتوجو إىل
السيد الكاظمي بطلب البقاء يف ملتاف لكي يستفيد من علمو وفضلو أىاليها فقبل
السيد الكاظمي الدعوة برحابة صدر.
بعد قدومو إىل ملتاف شرع بتدريس القرءاف من حيث يسكن فتهافت إليو
طالب العلم وعطشى ادلعرفة من كل حدب وصوب لينهلوا من معينو الذي ال
ينضب ما يروي غليلهم  ,مث إنتقل بعد أف ضاؽ البيت بطالب العلم يف شهر نوفمرب
من سنة 1935ـ إىل مسجد (حافظ فتح شّب) الواقع خارج لوىاري دروازه (بوابة
لوىاري) فتوافد عليو طالب العلم من كل مناطق شبو القارة اذلندية ػ الباكستانية وقد
إستمر حضرة العالمة السيد الكاظمي دلدة  18عاـ بتدريس القرءاف يف ذلك
ادلسجد بصورة مستمرة من غّب انقطاع ويف نفس الفَبة شرع رزتو هللا بتدريس
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احلديث النبوي الشريف بعد صالة العشاء يف مسجد (حضرة جب شاه صاحب)
فبدأ أوال بتدريس ادلشكاة مث َأ كمل بعدىا تدريس البخاري(.)3
وبتعاوف بعض أىل اخلّب من أبناء مدينة ملتاف اشَبى السيد أزتد سعيد
الكاظمي قطعة أرض يف وسط مدينة ملتاف حيث أقاـ عليها مدرسة (أنوار العلوـ)
والٍب ال تزاؿ إىل يومنا احلاضر ترفد أمة زلمد صلى هللا عليو وسلم بالعلماء واخلطباء
والوعاظ الذين رفعوا عاليا راية (ال إلو ّإال هللا زلمد رسوؿ هللا) حيث جتاوز من خترج
من ىذه ادلدرسة وشلن تتلمذ على السيد أزتد سعيد الكاظمي اآلالؼ.
قدـ السيد الكاظمي رزتو هللا خدمات جليلة وجهودا جبارة يشهد ذلا العدو
قبل الصديق يف الدعوة إىل إقامة بلد مسلم يف شبو القارة اذلندية حيث رعى العديد
من اللقاءات وادلؤدترات حلزب الرابطة اإلسالمية ( مسلم ليك) كما إشَبؾ بنفسو يف
ادلؤدتر الذي أُ قيم يف بنارس (اذلند) عاـ 1946ـ والذي مت فيو التأكيد على ضرورة
إقامة باكستاف كبلد للمسلمْب حر منفصل عن اذلند(.)4
كما ساىم رزتو هللا مسامهة فعالة طواؿ عمره يف الرد على الفتنة القاديانية
حيث قدـ إماـ أىل السنة  ,غزايل الزماف قرارا بشأف الفتنة القاديانية يف  11يوليو
(حزيراف) من سنة  1952ـ وذلك إىل ادلؤدتر اإلقليمي حلزب الرابطة اإلسالمية
(مسلم ليك) حيث وقع عليو كل من اخلواجة عبداحلكيم الصديقي رئيس حزب
الرابطة اإلسالمية ( مسلم ليك) فرع ملتاف والصويف عبدالغفور لدىانوي سكرتّب
حزب الرابطة اإلسالمية ( مسلم ليك) فرع ملتاف(.)5
أنضم السيد أزتد سعيد الكاظمي إىل حزب الرابطة اإلسالمية ( مسلم ليك)
يف سنة  1935ـ ولكنو انفصل عنو بعد إستقالؿ باكستاف وذلك الضلراؼ احلزب
عن األىداؼ الٍب أقيم من أجلها(.)6
ال خيفى على أحد ما كاف للعالمة أزتد سعيد الكاظمي من جهود جبارة فيما
يتعلق باجلهاد يف كشمّب  ,وسن الدستور  ,وحتريك النظاـ ادلصطفوي يف باكستاف ,
وتبليغ الدين  ,وإشاعة اإلسالـ وإمداد وإعانة ادلنكوبْب بالفيضانات  ,كما كاف لو
دور مشرؼ أثناء وبعد حرب 1965ـ حيث ساىم مع أساتذة وطالب مدرسة
(أنوار العلوـ) يف رتع التربعات من الناس وإيصاذلا بأمانة إىل اجلهات احلكومية حيث
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كاف عضوا يف رللسي (الزكاة والتنظّب اإلسالمي) ادلركزيْب كما عرض عليو رزتو هللا
منصب القضاء من قبل احلكومة ادلركزية لكنو مل يقبل ذلك ولكنو أشار إىل تلميذه
(العالمة مفٍب شجاعت علي القادري) بأداء ىذه الوظيفة فقبلها بناءا على توصية
أستاذه (.)7
توجهت نية وزارة األوقاؼ إىل بناء جامعة للعلوـ اإلسالمية يف مدينة هباولبور
وقد سعى القيموف على ىذه اجلامعة إىل أف جيدوا زلققا ماىرا وعادلا متبحرا يف الرواية
والدراية لكي يسندوا إليو رئاسة قسم احلديث يف تلك اجلامعة فلم يلفت إنتباىهم إال
ىذا اإلماـ رزتو هللا فأسندوا إليو منصب شيخ احلديث يف اجلامعة اإلسالمية يف
هباولبور فقبلو سنة 1963ـ حٌب 1974ـ (.)8
"كاف غزايل الزماف ,شيخ احلديث والتفسّب  ,قطب األقطاب السيد أزتد سعيد
الكاظمي رزتو هللا ولياً كامال ومنفردا يف عصره  ,ملما بعلم احلديث والتفسّب ,
األدب والفقو  ,الفلسفة وادلنطق  ,ادلعقوؿ وادلنقوؿ  ,التاريخ والتحقيق  ,األقواؿ
والقواعد  ,الكالـ وادلعاين ال ثاين لو يف كل ىذه العلوـ كما أنو كاف خطيبا مفوىا ال
يشق لو غبار  .ال يوجد مثيلو يف مقعد التدريس أو يف ميداف اخلطابة  ,يف رللس
الرشد واذلداية أو يف وادي التحقيق والتدوين  .إذا شرع باخلطابة يف أي موضوع شاء
جتده كالبحر ادلتالطم األمواج الذي ال يعرؼ ساحلو فتجده يأيت بدرر ادلعاين وبنوادر
الكالـ وعيونو كما أنو يف نفس الوقت يسلب عقوؿ وألباب السامعْب مبا يأيت بو من
حجج قاىرة ودالئل نّبة ال تدع رلاال للشكوؾ والشبهات (.)9
أفل ىذا النجم الساطع وتوارى عن ىذه الدار الفانية يوـ األربعاء يف اخلامس
والعشرين من رمضاف ادلبارؾ سنة 1406ىػ ادلوافق للسادس من جوف (يونيو) سنة
1986ـ حيث لىب نداء ربو (يا أيتها النفس ادلطمئنة ارجعي إىل ربك راضية
مرضية )...وال يزاؿ مرقده ادلبارؾ يف مصلى العيد ادلركزي يف مدينة ملتاف مرجعا
للخالئق صباحا ومساءا.
شرع العالمة أزتد سعيد الكاظمي عليو الرزتة يف تررتة القرءاف الكرمي ( البياف)
يف بداية  1981ـ وقد انشغل بذلك طواؿ وقتو فأكملو يف أقل من عاـ مث شرع بعد
ذلك بكتابة احلواشي على ذلك الشرح حيث توجهت مهتو إىل إظهاره إىل الوجود مع
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احلواشي دفعة واحدة ونظرا لتطلب كتابة احلواشي لوقت طويل لذا شرع العالمة رزتو
هللا بكتابة مًب القرءاف مع الَبرتة واحلواشي دفعة واحدة وعندما كاف يف الركوعات
األوىل من سورة البقرة تويف صهره احلاج عبدالسالـ القريشي فجأ ًة فأصابتو تلك
الفاجعة يف القلب فابتاله هللا بادلرض كما أف كاتبو اخلاص احلافظ زلمد سراج وابنو
ووالده قد أصاهبم ادلرض حٌب تويف والده شلا عرض العمل إىل مزيد من التأخّب مث بعد
ذلك قرر السيد الكاظمي رزتو هللا بَبؾ كل ما يشغلو والتوجو التاـ إلضلاز الَبرتة
فقط وبذلك فقد ضاعت كل اجلهود الٍب بذلت يف كتابة الَبرتة مع احلواشي وذىبت
ُسداً فبدأ بكتابة الَبرتة (البياف) من جديد(.)10
وبادلساعي اجلليلة لنجلو األكرب السيد مظهر سعيد الكاظمي فقد ظهرت تررتة
(البياف) إىل األسواؽ يف جوالي (يوليو) من سنة 1987ـ "بالرغم من أف فن كتابة
مًب القرءاف يف الطبعة األوىل قد كاف كاف منفردا ورتيال جدا ولكنو مل يكن مأنوسا
للقراء العاديْب لذا كانوا جيدوف صعوبة يف تالوتو .....يف الطبعة التالية مًب القرءاف
كاف يف منتهى احلسن والروعة واجلماؿ شلا سهل على القراء تالوتو وبسهولة" (.)11
رأت الطبعة الثانية أيضا النور ٔبهود السيد مظهر سعيد الكاظمي وذلك يف
شهر نوفمرب من سنة 1998ـ وذلك من مطبعة (كاظمي ببليكشنز ػ ملتاف) .وقد
قدـ للَبرتة السيد العالمة أزتد سعيد الكاظمي حيث بْب أمهية وضرورة ىذه الَبرتة
وذلك بدالئل وبراىْب باىرة للعقوؿ ولكنها مل تكتمل بسبب وفاتو.
سنلقي الضوء يف ىذه العجالة على ىذه الَبرتة وضلاوؿ إيراد بعض ادلالحظات
وأف نبْب خصائصها وشليزاهتا قدر اإلمكاف ولن ضلاوؿ أف نوجو النقد إىل أي من
الَباجم الٍب سبقتها وكذلك ادلتداولة حاليا بل نشّب إىل ذلك بالقوؿ "بعض ادلَبرتْب"
أو " أكثر ادلَبرتْب" لكي نثبت علو مقاـ تررتة السيد الكاظمي حيث أشار يف
تررتتو إىل الكثّب من التفاسّب ادلعتربة:
يف أكثر الَباجم ادلتداولة للقرءاف الكرمي ىناؾ تقدمي وتأخّب وتفاوت
.1
بْب ادلًب والَبرتة شلا يسبب إهباما والتباسا للقراء  ,أما يف "البياف" فقد أوىل العالمة
رزتو هللا عناية خاصة بذلك حيث تكوف الَبرتة حتت ادلًب مباشرة كما أنو وضع يف
هناية الَبرتة رقم اآلية شلا يسهل على القراء ادلتابعة والفهم.
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اللغة ادلستعملة يف أكثر الَباجم الرائجة يف شبو القارة اذلندية
.2
الباكستانية ىي اللغة األردوية القددية وقد تركت أغلب تلك ادلفردات واأللفاظ
وأصبحت غّب مستعملة وغّب مأنوسة شلا يسبب مشاكل لفهم القرءاف ذلذا كانت
ىناؾ ضرورة ملحة ودلدة غّب قصّبة بَبرتة القرءاف بلغة حديثة سهلة الفهم وقد وفػَّت
تررتة البياف بذلك على أحسن وجو حيث جاءت بلغة سلسة وسهلة الفهم ويف
بعض ادلواضع وإلزالة الشبهات والشكوؾ وضع ادلَبجم رزتو هللا بعض الكلمات بْب
قوسْب(.)13
ترجم بعض ادلَبرتْب كلمة "هللا" بػ "خدا" وبالرغم بأف العلماء الكراـ
.3
مل يقولوا بأف ىذه الَبرتة غّب صحيحة ولكن معلوـ للجميع أف ىذه الَبرتة ال تعطي
حق ادلعُب ادلراد بكلمة " هللا" وقد قاؿ أىل العلم بأف على ادلَبجم أف ينتخب
الكلمات واأللفاظ الٍب تظهر ادلعُب الذي أراده الكاتب بصورة جليّة ال لبس فيها.
من ادلتفق عليو أف لفظ"خدا" ليس نعم البدؿ لكلمة "هللا" وذلذا مل يستخدـ العالمة
السيد أزتد سعيد الكاظمي عليو الرزتة ىذه الَبرتة مطلقا حيث مل يكن يرى أف
كلمة "خدا" ديكن ذلا أف تؤدي ادلعُب ادلراد بكلمة "هللا" ذلذا فقد أورد كلمة "هللا"
كما ىي كما أنو أشار إىل أف ترديد القارئ لكلمة "هللا" موجب للثواب والسعادة يف
()14
الدنيا واآلخرة فيما ال ديكن احلصوؿ على ذلك الثواب من ترديد كلمة "خدا".
 63من سورة
كتب السيد الكاظمي عليو الرزتة يف تررتة اآلية
.4
األنفاؿ (يا أيها النيب )....بعد أف وضع بْب قوسْب فقاؿ أف لفظ "نيب" يعِب (إنساف
عايل ادلقاـ ُمطػَهػٌَّر من األصلاس واألرجاس مبعوث من هللا وخيرب بأنباء الغيب) "نيب" ,
وبعد ذلك أين ما ورد لفظ "نيب" تررتو بلفظ "نيب" لكي يعلم القارئ حيثما ورد ىذا
اللفظ أف ادلراد بو ذلك ادلعُب الذي أوضحو يف سورة األنفاؿ ( )15كما أنو رزتو هللا
ألَّف رسالة مستقلّة يف حتقيق لفظ "نيب" والٍب أشار فيها إىل الكثّب شلا قالو احملدثوف
وادلفسروف واحملققوف وأئمة اللغة بشأف ىذه ادلفردة كما أزاؿ ما ديكن أف يعرض من
شبهات وشكوؾ وذلك يف اجلزء الثالث من مقالتو تلك(.)16
قاؿ العالمة السيد الكاظمي رزتو هللا بشأف (هلل ما يف السماوات
.5
واألرض) وما شاهبها من اآليات بأف لفظ (األرض) قد تررتو من سبقو من العلماء
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بػ ( زمْب أي مفرد األرض) فيما كاف رأي العالمة السيد الكاظمي رزتو هللا بأف
ادلقصود بو ( زمينوف أي جنس األرض ورتعها وليس أرضنا الٍب نعيش عليها فقط)
ويقوي رأي العالمة رزتو هللا ىذا ما ورد يف القاموس احمليط حيث (األرض مؤنثة اسم
جنس او رتع بال واحد ومل يسمع أرضة) (.)17
ورد يف القرءاف الكرمي وبكثرة بشأف األنبياء الكراـ عليهم وعلى نبينا
.6
أفضل الصالة والسالـ لفظ (أخ) أضيف إىل القبائل ادلشركة مثالً ( إىل عاد أخاىم
ىودا) ( )18فقاؿ بعض ادلَبرتْب (أخاىم) وىو غلط لغوي فيما قاؿ ىذا اإلماـ رزتو
هللا (ادلشفق عليهم من أبناء قبيلتهم )وذلك ألف األنبياء الكراـ صلوات هللا عليهم
بَ على وجوىهم يف النار أبناء قبائلهم
أرتعْب لكماؿ شفقتهم ال يرضيهم أف يُكػَ ّ
وبصورة دائمية  ,وقد يوضح ذلك ما قالو العالمة الراغب األصفهاين رزتو هللا حيث
قاؿ (وقولو أخا عاد  :مساه "أخا" تنبيها على إشفاقو عليهم شفقة األخ على
اخيو )19( )...وكذلك إعطائو صفة األخ قد يورد إشتباه إذا كاف النيب أخا ألبناء
قومو ادلشركْب فلم ال يكوف ادلسلم أخا للهندوسي وبذلك جترح عزة ادلسلم.
قاؿ هللا سبحانو وتعاىل بشأف بِب إسرائيل (وأين فضلتكم على
.7
العادلْب) ( )20وقد ترجم ىذه االية أكثر ادلَبرتْب مبا نصو (وأنا جعلتكم أفضل من
كل اخلالئق) وىذا يوىم بأف بِب إسرائيل أفضل من أمة زلمد صلى هللا عليو وسلم
ولكن احلقيقة عكس ذلك وذلذا فقد ترجم ىذا اإلماـ رزتو هللا ىذه اآلية فقاؿ (وأنا
فضلتكم على رتيع من عاصركم من األمم) وىذا عْب ما قاؿ بو ادلتقدمْب من
ادلفسرين فمثال ورد يف تفسّب اجلاللْب يف تفسّب كلمة " العادلْب" (أي عادلي زماهنم)
وديكن احلصوؿ على ادلزيد من التوضيح من حاشية تفسّب اجلاللْب حيث كتب (ليس
ادلراد بالعامل رتيع ما سوى هللا ليلزـ تفضيلهم على ىذه األمة أمة زلمد صلى هللا
عليو وآلو وسلم بل ادلراد بالعامل كل موجود سواه يف ذلك الوقت) (.)21
عندما إمتثل موسى عليو وعلى نبينا أفضل الصالة والسالـ ألمر هللا
.8
فمكث يف جبل الطور أربعْب ليلة وقد استغل السامري عدـ وجوده فصنع صنما من
اجلواىر واحللي ودعى قوـ موسى لعبادتو  ,أورد هللا ىذه الواقعة فقاؿ سبحانو وتعاىل
(مث اختذمت العجل من بعده وأنتم ظادلوف) ( )22فقد أورد أكثر ادلَبرتْب لفظ "أمسكتم
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أو صنعتم" تررتة للفظ " إختذمت" وىذا ال يعطي ادلفهوـ حقو لذا قاؿ ىذا اإلماـ ( مث
أنتم بعد ذلك صنعتم إذلاً من حليكم وقد كنتم ظادلْب) كما ديكن إيضاح ىذا
ادلفهوـ من آية أخرى وىي (فقالوا ىذا إذلكم وإلو موسى) ( )23فأقواؿ ادلفسرين
تلتقي مع ما قالو العالمة السيد أزتد سعيد الكاظمي رزتو هللا صراحة فالحظ مثال
ما قالو البيضاوي يف تفسّبه (مث اختذمت العجل إذلا ومعبودا) (.)24
()25
(إمنا حرـ عليكم ادليتتة والدـ وحلم اخلنزير وما أىل بو لغّب هللا)
.9
مل يتطرؽ أكثر ادلَبرتْب اىل ما كاف سائدا يف ذلك الوقت من أف كفار مكة كانوا
يذكروف آذلتهم ( الالت والعزى) عند ذبح ذبائحهم فيما نرى أف اإلماـ ادلَبجم لو
رزتو هللا ذكر ذلك صراحة فقاؿ (عند وقت الذبح) فقد أزاؿ العالمة رزتو هللا اإلهباـ
واإلشكاؿ وىذا عْب ما ورد يف تفسّب البيضاوي حيث قاؿ (أي رفع بو الصوت عند
ذبح للصنم) (.)26
قد ذُكر يف القرءاف الكرمي بشأف يوـ القيامة فقاؿ سبحانو وتعاىل
.10
()27
فقاؿ العالمة السيد الكاظمي رزتو هللا
(يوـ ال بيع فيو وال خلة وال شفاعة)
(ذلك اليوـ الذي ليس فيو بيع وال شراء وكذلك ليس فيو (للكافرين) صديق وال
شفيع  .فقد وضع العالمة رزتو هللا كلمة الكافرين بْب قوسْب لكي يوضح أف ىناؾ
للمؤمنْب شفاعة نيب الرزتة وىي زلل القبوؿ اإلذلي وكذلك شفاعة األنبياء والعلماء
والشهداء كما ورد يف احلديث النبوي الشريف (قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم :
يشفع يوـ القيامة ثالثة  :األنبياء مث العلماء مث الشهداء) ( )28فأغلب ادلَبرتْب مل
خيصص الصداقة والشفاعة بالكافرين فقط بل تركوىا عامة شلا قد يسبب إشكاال
وشبهة.
 .11ترجم أكثر ادلَبرتْب ما ورد يف القرءاف الكرمي بشأف هللا سبحانو وتعاىل
من األوصاؼ الٍب ال تليق ٔبنابو األقدس كادلكر واخلداع تررتة حرفية كقولو ( ومكروا
ومكر هللا ) ( )29فيما نرى أف العالمة السيد أزتد سعيد الكاظمي رزتو هللا قد راعى
األدب وما يناسب الذات ادلقدسة من الصفات فقاؿ يف تررتة اآلية أعاله (وقد مكر
الكافروف فقابل هللا مكرىم بالتدبّب اإلذلي اخلفي وهللا خّب من يدبر خفية) وبنفس
األسلوب قاؿ هللا سبحانو ( إف ادلنافقْب خيادعوف هللا وىو خادعهم) ( )30فقد ترجم
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بعض ادلَبرتْب ذلك بأف ادلنافقْب حياولوف سلادعة هللا ولكن هللا ىو خادعهم وذلك
ال يليق ٔبنابو ادلقدس فيما نرى أف العالمة رزتو هللا قاؿ (من غّب شك أف ادلنافق (يف
ظػَنِّ ِو) أنو خيادع هللا ولكن يف حقيقة األمر أف هللا سيجازيو مبحاولتو ىذه فيخدع
نفسو).
 .12نظرا لسلوؾ أكثر ادلَبرتْب أسلوب الَبرتة احلرفية فقد أوردوا بعض
اإلشكاالت بشأف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم من دوف أف يشعروا فمثال ( فال
تكونن من ادلمَبين) ( )31فقد تررتها بعضهم (فال تكن انت من أصحاب الشك) شلا
يوقع الشك بأف ادلخاطب هبذه االية رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم فيما نرى أف
العالمة السيد أزتد سعيد الكاظمي رزتو هللا كتب بْب قوسْب (أنت يا أيها
ادلخاطب) وىو عْب ما قالو صاحب التفسّب الكبّب (فال تكونن خطابا لكل واحد
وادلعُب أنو دلا ظهرت الدالئل فال ينبغي أف ديَبي فيو أحد  ,قيل ىذا اخلطاب وإف
كاف يف الظاىر للرسوؿ إال أف ادلراد منو أمتو) (.)32
 .13ما ورد يف سورة يوسف عندما قاؿ إخوة يوسف أف ألبانا أشد حبا
ليوسف وأخيو بنيامْب منا وضلن عصبة وأصحاب قوة وبعد ذلك وصفوا أباىم فقالوأ
(إف أبانا لفي ضالؿ مبْب) ( )33فقد ترجم أكثر ادلَبرتْب ىذه االية (من غّب شك
أف أبانا ليس من الراشدين أو ليس من العارفْب وما شابو ذلك من األلفاظ الٍب ال
تليق بكرامة األنبياء عليهم الصالة والسالـ أرتعْب فيما نرى أف العالمة السيد
الكاظمي رزتو هللا قد ترجم ذلك ٕبيطة شديدة حيث قاؿ (من غّب شك أف ابانا
بسبب فرط زلبتو ال يستطيع أف يفرؽ بْب األمور).
 .14عندما أرجع يوسف غلة إخوتو قاؿ ذلم (إجلبوا معكم أخوكم
ألبيكم) وقاؿ بعد ذلك (أال تروف أين أويف الكيل وأنا خّب ادلنزلْب) ( )34فقاؿ بعض
ادلَبرتْب يف تررتة كلمة (منزلْب) من ينزؿ الشئ من األعلى وىذا كما ال خيفى على
صاحب بصر اليليق بادلقاـ فيما نرى أف العالمة السيد أزتد سعيد كاظمي رزتو هللا
ترجم ذلك فقاؿ ( أمل تروا أين أويف احلساب بصورة صحيحة وعادلة وأنا من خّب
ادلضيفْب) ويؤيد ذلك ما ورد يف التفسّب الكبّب حيث قاؿ (وأنا خّب ادلنزلْب أي
ادلضيفْب ألنو حْب أنزذلم أحسن ضيافتهم) (.)35
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( .15يا حيٓب خد الكتاب بقوة وآتيناه احلكم صبيا) ( )36ترجم العالمة
السيد الكاظمي رزتو هللا (احلكم) بالنبوة فيما كاف أكثر ادلَبرتْب يَبجم (احلكم)
بتوليتو احلكم أو تفهيمو األمور أو إعطائو الفهم والفراسة وغّب ذلك وما يؤيد تررتة
العالمة رزتو هللا ما ورد يف التفسّب الكبّب (أف احلكم ىو ما يصلح لن حيكم بو على
غّبه ولغّبه على اإلطالؽ وذلك ال يكوف إال بالنبوة) (.)37
( .16وال تكرىوا فتياتكم على البغاء إف أردف حتصنا) ( )38تررتها بعضهم
فقاؿ (وال جتربوا فتياتكم على شلارسة الرذيلة إف قبلن بالبقاء يف السجن) وىذا غّب
مناسب وغّب واضح فيما قاؿ العالمة الكاظمي رزتو هللا (وال جتربوا خادماتكم اللٍب
يردف العيش الشريف على شلارسة الرذيلة) حيث فتيات رتع فتاة .
( .17النيب أوىل بادلؤمنْب من أنفسهم) ( )39تررتها بعضهم فكتب (يا أىل
اإلدياف عليكم مبحبة النيب أكثر شلا حتبوف أنفسكم) بينما نرى أف رأي رتهور
ادلفسرين ىو أف النيب صلى هللا عليو وسلم مشفق وصاحب قلب رحيم ونافع
للمؤمنْب أكثر من ادلؤمن لنفسو واستنادا إىل ذلك فقد ترجم العالمة الكاظمي رزتو
هللا ىذه اآلية فكتب (ىذا النيب صلى هللا عليو وسلم أقرب وارحم بادلؤمنْب من
أنفسهم ) وما يعضد ذلك ىو ما ورد يف تفسّب روح ادلعاين (النيب أوىل بادلؤمنْب ...
أي أحق وأقرب إليهم من أنفسهم أو أشد والية ونصرة ذلم) ( )40وكذلك ىو يعينهم
ويرشدىم ويسهل عليهم كما قاؿ هللا سبحانو وتعاىل يف حق رسولو الكرمي ( حريص
عليكم بادلؤمنْب رؤوؼ رحيم) (. )41
 .18بعد أف توجو حضرت نيب هللا إبراىيم عليو وعلى نبينا أفضل الصالة
والسالـ إىل األصناـ بالسؤاؿ واجلواب قاؿ هللا سبحانو وتعاىل ( فراغ عليهم ضربا
باليمْب) ( )42ترجم العالمة السيد الكاظمي رزتو هللا ىذه اآلية فكتب (فذىب إليهم
خفية وحطم األصناـ بيده اليمُب) والٍب توضح احلقيقة كاملة ,فيما قاؿ بعض
ادلَبرتْب أنو ألقى باألصناـ على األرض وما شابو ذلك  ,تررتة العالمة رزتو هللا تثبت
فوقية إبراىيم عليو السالـ وىوعْب ما ورد يف كثّب من التفاسّب ادلعتربة كالتفسّب الكبّب
وتفسّب ادلدارؾ (فأقبل عليهم مستخفيا كأنو قاؿ فضرهبم ضربا ألف راغ عليهم مبعُب
ضرهبم) (.)43
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 .19ما ورد بشأف احلكم اإلذلي إلبراىيم عليو وعلى نبينا أفضل الصالة
والسالـ بشأف ذبح إبنو إمساعيل وامتثاؿ إمساعيل لذلك األمر والتسليم التاـ لو مث قاؿ
جل وعال (فلما أسلما وتلو للجبْب) ( )44ترجم بعضهم ( وتلو للجبْب) بأف إبراىيم
كب إمساعيل على وجهو على األرض والٍب
عليو وعلى نبينا أفضل السالة والسالـ َّ
توحي أف إمساعيل مل يكن مطاوعا لألمر بينما كلمة (أسلما) تشّب صراحة إىل أف
كالً من األب واإلبن كانا من ادلنقادين دتاما لألمر اإلذلي ومن غّب إعَباض ,تنبو
السيد أزتد سعيد كاظمي رزتو هللا لذلك فكتب يف تررتة ذلك (وعندما إمتثل
كالمها للحكم اإلذلي وضجع إبراىيم ابنو ووضع السكْب على رقبتو).
 .20بعد أف لفظ احلوت نيب هللا يونس عليو وعلى نبينا أفضل الصالة
والسالـ مرة أخرى على سطح األرض كاف ضعيف اجلسم وذلك بسبب بقاء نيب هللا
يونس عليو وعلى نبينا أفضل الصالة والسالـ يف بطن احلوت فَبة من الزمن  ,قاؿ
ادلفسروف أف هللا أنبت لو يقطينا وىذا يعِب أف اليقطْب مل يكن موجود قبل ذلك يف
ادلوضع الذي لفظو احلوت فيو (وأنبتنا عليو شجرة من يقطْب) ( )45فَبجم بعضهم
ذلك فكتب فأنبت هللا عليو من النباتات ادلتسلقة ومل يذكروا اليقطْب باالسم  ,تنبو
العالمة السيد الكاظمي رزتو هللا لذلك فوضع كلمة اليقطْب بْب قوسْب لكي يتضح
األمر أكثر فقاؿ (وأنبتنا لو شجرة ذات أوراؽ كبّبة (يقطْب) ) ويؤيد ذلك ما ورد يف
احلديث الشريف (قيل لرسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم إنك لتحب القرع  ,قاؿ :
أجل ىي شجرة أخي يونس) (.)46
( .21وما للظادلْب من أنصار) ( )47ترجم بعضهم كلمة "الظادلْب"
بأصحاب اخلطايا وقد كاف اإلماـ الرازي من منكري الشفاعة ألصحاب اخلطايا
ولكنو كتب يف تفسّب ىذه اآلية (إف ادلراد من الظادلْب ىهنا الكفار والدليل عليو أف
ىذه االية وردت يف زجر الكفار) ( )48وكذلك ترجم العالمة الكاظمي رزتو هللا ىذه
االية فكتب (وال يقبل للظادلْب أي شفاعة أو وساطة صديق).
( .22والنجم إذا ىوى) ( )49أكثر ادلَبرتْب كتب بشأف االية ( قسم
بغروب النجم أو أُفولو) فيما كتب العالمة الكاظمي رزتو هللا (أقسم بالنجم ادلنّب
(الوجود احملمدي) عندما (إضلدر باجتاه األرض بعد أف عرج إىل السماء يف ليلة
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اإلسراء وادلعراج) وىذا يلتقي مع ما يف رتلة من التفاسّب ادلعتربة فقد قاؿ القرطيب
رزتو هللا يف "اجلامع ألحكاـ القرءاف" ما نصو (والنجم يعِب زلمدا صلى هللا عليو
وسلم  ,إذا ىوى إذا نزؿ من السماء ليلة ادلعراج) ( )50وكذلك ورد يف البحر احمليط (
وقاؿ ابن جبّب :قاؿ الصادؽ رضي هللا عنو أف النجم ىو النيب صلى هللا عليو وسلم,
َوىػَْويُوُ :نزولو ليلة ادلعراج) ( )51كما يقوي تررتة العالمة الكاظمي رزتو هللا ما ورد يف
تفسّب روح ادلعاين (وقاؿ جعفر الصادؽ رضي هللا عنو ىو النيب صلى هللا عليو وسلم
وىويو نزولو من السماء ليلة ادلعراج (.)52
( .23فبأي آالء ربك تتمارى) ( )53مل يوضح الكثّب من ادلَبرتْب من
ادلخاطب هبذه اآلية شلا قد يسبب أشتباىا بأف ادلخاطب هبا ىو رسوؿ هللا صلى هللا
عليو وسلم بينما نرى أف العالمة السيد أزتد سعيد الكاظمي رزتو هللا قد وضع بْب
قوسْب (أنت ػ أي انت أيها السامع ػ بأي نعم ربك تشك؟) ويؤيد ىذا ادلفهوـ ما
جاء يف تفسّب ادلدارؾ وتفسّب اجلاللْب والتفسّب الكبّب وغّبىا من التفاسّب ادلعتربة ,
نص ما جاء يف تفسّب روح ادلعاين ( وقيل اإلنساف على اإلطالؽ وىو أظهر) (.)54
( .24فأتاىم هللا من حيث ال حيتسبوف ) ( )55ترجم بعضهم (فاتاىم هللا)
فكتب (وصلهم هللا) أو (جاءىم ) أو (لقيهم هللا) وغّبىا ولكن من ادلسلمات يف
اإلسالـ أف هللا منزه من اجمليئ والذىاب  ,تنبو العالمة السيد الكاظمي رزتو هللا ذلذه
النكتة تكتب ( فجاءىم حكم هللا من حيث ال يتوقعوف) ويؤيد ذلك ما جاء يف
التفاسّب ادلعتربة  ,فقد جاء يف تفسّب اجلاللْب ( فأتاىم هللا  :أمره وعذابو) (.)56
( .25أف ربك لبادلرصاد) ( )57تررتها بعضهم وكأف هللا يف حالة ترصد
ومراقبة ذلم وىذا ال يليق ٔبنابو األقدس بينما تررتها السيد الكاظمي رزتو هللا مبنتهى
العناية واإلحتياط فكتب (من غّب شك بأف ربك (يا زلمد صلى هللا عليو وسلم) ال
خيفى عليو العصاة وأحواذلم ) وىو عْب ما يف التفاسّب ادلعتربة فقد جاء يف تفسّب
روح ادلعاين ما نصو (ويف الكالـ إستعارة دتثيلية شبو كونو تعاىل حافظا ألعماؿ
العصاة) (.)58
( .26ال أقسم هبذا البلد وأنت حل هبذا البلد) ( )59ترجم بعضهم ىذه
اآلية فكتب (ال تبقى مقيدا ٕبرمة القتاؿ  /سيكوف القتاؿ حالال يف ىذا البلد).
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وىذا غّب مناسب  ,العالمة رزتو هللا رعى عظمة مكانة صاحب الرسالة صلى هللا
عليو وسلم فكتب ( أنا اقسم هبذه ادلدينة الٍب أنت فيها ( أيها احملبوب ) بأف أمرؾ
سيظهر يف ىذه ادلدينة) وديكن مالحظة ىذا ادلفهوـ بصورة جلية يف التفسّب الكبّب
حيث كتب ( وأنت مقيم هبذا البلد ناوؿ فيو حاؿ بو  ,كأنو تعاىل عظم مكة من
جهة أنو عليو الصالة والسالـ مقيم فيها ) ( )60وىناؾ مقولة متداولة على األلسن أال
وىي (شرؼ ادلكاف بادلكْب).
( .27ووجدؾ ضاال فهدى) ( )61مل يرعى الكثّب من ادلَبرتْب ومن غّب
قصد كرامة صاحب الرسالة صلى هللا عليو وسلم عندما تررتوا ىذه اآلية وقد
إستخدـ بعضهم ألفاظا غّب مناسبة يف حقو صلى هللا عليو وسلم مثال (وقد كنت
على ضاللة فهديناؾ السبيل /وكنت ال تعلم شيئا فهديناؾ)  ,والعالمة السيد أزتد
سعيد كاظمي رزتو هللا تررتها مبا يتوافق مع ما جاء يف التفاسّب ادلعتربة واضعا نصب
عينيو عظمة رسوؿ هللا وشأنو ادلبارؾ فكتب (ووجدؾ (ىائما يف زلبتو) فأرشدؾ إىل
طريقها القومي) وىذا عْب ما جاء يف التفاسّب فقد جاء يف تفسّب روح ادلعاين ورواية
عن اإلماـ جعفر الصادؽ رضي هللا عنو ما نصو (كنت ضاال عن زلبٍب لك يف األزؿ
فمننت عليك مبعرفٍب وىو قريب من سابقو) ( , )62وكذلك جاء مثل ىذا التوضيح
يف التفسّب الكبّب (ومعناه أنك زلب فهديتك إىل الشرائع الٍب تتقرب إىل خدمة
زلبوبك ) (.)63
( .28قل يا أيها الكافروف) ( )64تررتها بعضهم فكتب ( قل أنت) وما
شابو ذلك وىذا ال يليق بشأف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم  ,راعى العالمة السيد
الكاظمي رزتو هللا األدب واإلحَباـ لرسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم حْب ترجم ذلك
فكتب ( يا أيها احلبيب قل أنت يا أيها الكافروف) فبالرغم من أف ىذا اخلطاب من
اخلالق للمخلوؽ ولكن رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم ىو زلبوب رب العزة وأعلى
ادلخلوقات رتبة ومنزلة ومكانة وحاشى هلل أف يهْب عبده ذلذا فػ (أنت) ال تليق ٔبنابو
الكرمي صلى هللا عليو وسلم .يقوؿ الشاعر:
يا صاحب اجلماؿ ويا سيد البشر من وجهك ادلػنيػر لػقػد نػور الػقػمػر
"بعد أز خدا بزرؾ توئي قصو سلتصر"
ال ديكن الثناء كمػا كػػاف ح ػقػػو
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(بعد هللا أنت الكبّب ,ىذا ىو سلتصر القصة).
سلتصر ىذه ادلقالة أنو ال ديكن اإلحاطة التامة بػمحاسن وشليزات (البياف) تررتة
القرءاف للعالمة السيد أزتد سعيد كاظمي رزتو هللا وإف ذلك يتطلب مؤلفا خاصا هبا
وأنا على قدر استطاعٍب  ,مع اعَبايف بالتقصّب ػ حاولت توضيح القليل من الكثّب
من زلاسن تلك الَبرتة وخوفا من اإلطالة أقوؿ بأف تررتة العالمة السيد أزتد سعيد
كاظمي رزتو هللا تعد فتحا موفقا وسعيا مشكورا يف ىذا العصر نسأؿ هللا سبحانو
وتعاىل أف يثقل هبا ميزاف حسنات صاحبها ويرفع درجاتو يف احلنة وحيشرنا رتيعا وإياه
يف زمرة الصاحلْب وآخر دعوانا أف احلمد هلل رب العادلْب والصالة والسالـ على سيد
األنبياء وادلرسلْب أيب القاسم زلمد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحساف إىل يوـ
الدين ....آمْب.
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