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ABSTRACT  

The research discusses a portion of Fatima Translation of the meanings of Sūrat 

al-Baqarah and its interpretation into Chinese language. This translation has 

impressed many Muslims in China who do not communicate in Arabic. The 

research aims at introducing Ismail Zhang Qing Qian, the translator of Fatima 

Translation, and to study his most important notations. The research has been 

devoted to discuss five verses: 24, 31.35, 63.71 of Sūrat al-Baqarah, adopting the 

descriptive analytical approach. The discussions has achieved the conclusion that 

Ismail Zhang Qing Qian’s interpretation is considered as a misrepresentation and 

distortion of the meanings of the Qur’an. His interpretation contains a lot of  

Qadiani convictions. He ignores the Hudud, (bounds set by Allah to regulate 

human behavior), such as punishment for adultery, and denies the obligatory of 

wearing ḥijāb (veil), as well as rejecting other Islamic provisions. This has 

appeared in his remarks on the book of Fatema, and his reliance on what is stated 

in the Old and New Testaments. He also has not addressed any of the approved 

Muslim scholars of interpretation. He has bucked the Sunnah, and precluded all 

the ahaadeeth of the Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him). 

Ismail has manipulated the meanings of the Holy Quran and invented lies. 

 Due to this tendentious and non-credible interpretation which is filled with 

untruths, the researcher recommends rejection of Fatima Translation of the 

meaning of the Qur'an, and not to adopt the translation nor the commentary.  

Key words: translation, the meanings of the Qur'an, the Chinese language, Ismail 

Zhang Qing Qian. 
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 الملخص

يناقش البحث جانبا من ترمجة فاطمة ملعاين سورة البقرة وتفسريها إىل اللغة الصينية. تلك الرتمجة اليت أثارت إعجاب  
تشانغ تشينغ تشيان  إمساعيلكثريين من مسلمي الصني الذين جيهلون اللغة العربية. ويهدف البحث إىل التعريف ب

لبقرة، اكرس التحليل واملناقشة خلمس أيات من سورة   يف مؤلفه. ادوهندراسة أهم املالحظات اليت صاحب الرتمجة، و 
 وقد خلصت املناقشات ، حيث اعتمد املنهج الوصفي التحليلي.71، 63، 35، 31، 24هي اآليات الكرميات: 

مألها باألفكار  دة،مبعان باطلة فاس قد فّسر كتاب اهلل تعاىلتشينغ تشيان إىل نتيجة مؤداها: أن إمساعيل تشانغ 
وظهر  .كاممن األحغريها منها حد الزنا، وجحد فرضية احلجاب، و  :، وألغى كثريا من حدود اهلل تعاىلالقاديانية

ات اعتماده ما جاء يف العهدين القدمي واجلديد، وإنه مل يتطرق إىل أي من تفسري ذلك يف تعليقاته على الكتاب، و 
قد ل .العلماء املسلمني املعتمدة ولو مرة واحدة. وإنه خالف السنة املطهرة، وأنكر مجيع األحاديث الصحيحة

 ء باألكاذيب واخلرافاتاململو  غر هذا التفسري الباطين امل وافرتى الكذب، يف مبعاين القرآن الكرمي إمساعيلتالعب 
 ، وعدم اعتماده ترمجة وتعليقا.القرآناخلايل من أية مصداقية. توصي الباحثة نبذ ترمجة فاطمة ملعاين 

 .تشانغ تشينغ تشيان الكلمات املفتاحية: ترمجة، معاين القرآن، اللغة الصينية، إمساعيل
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 المقدمة:
 والسالم على رسول اهلل وعلى آله وأصحابه إىل يوم الدين، وبعد.. احلمد هلل رب العاملني والصالة

الذي  .ل تشانغ تشينغ تشيانإمساعياليت قام هبا  ،إىل اللغة الصينية اوتفسريه سورة البقرةفهذه دراسة حتليلة لرتمجة معاين 
شيئا عن  وال حيسنها، إذ ال يعرفأنه مل يدرس اللغة العربية  رغم ،فهم مقاصد القرآن الكرمي الذي نفسه الوحيديعد 

 ؛الرتمجةأو القراءات أو  التفسري ومعلأي من  وأأصول الدين، بالعلوم املتعلقة إضافة إىل أنه مل يدرس  حنوها وصرفها وبياهنا.
د القاديانية، و أح من أخطر دجايل وهوعلى ترمجة حممد علي الالهوري القادياين  ،إمنا اعتمد إمساعيل تشانغ يف ترمجته

اشتغل يف التنقيب يف عمارة اإلسالم مع  ، الذي1األركان األربعة اليت قامت على أكتافهم ضاللة غالم أمحد القادياين
لغة ترمجة مشهورة للقرآن الكرمي بال هو صاحبو  ،جسس االستعمار على املسلمنيتاملتنيب الكذاب، كما استعد ل

   .2حذَّر منها علماء أهل السنة اليتاإلجنليزية، 
، بسرورا الرتمجَة و قد تلقف -العربية ون اللغةيعرف ال الذينخصوصًا  -الصني  يمسلمهنا تكمن املشكلة أنَّ كثريا من 

عامتهم  هلجلنظراً  ،تلك األفكارلع ضحية و قالو  إىل كثري من الطبقة املثقفةب أدىما ؛ رجل مسلم هنا ترمجة  اً منهم إظن
األمة اإلسالمية  واتفقت عدم علمهم بأنل ونالت اعجاهبم، منهم اآلالف تستهو فا ،رتمجتهال تلك حمتوياتحبقيقة 

  برأيه كما صرح يف خامتةإمساعيل تشانغ  أخذ . يف حني3 عن دائرة اإلسالم اوخروجه معتقد القاديانية على كفراتفقت 

 فسري. دسائس يف الرتمجة والت ما فيها من وهناك كثري من مسلمي الصني يقرؤون هذه الرتمجة وال يعلمون .4كتابه

 
 
 

                                                           

 .428ص املودودي، الندوي، ظهري، أبو األعلى، أبو احلسن، إحسان إهلي، القادياين والقاديانية، -1 
 املصدر نفسه. -2 
. مكتبة دار العلم. 1. تعريب: حممد بشري.طالقاديانية فئة كافرةه. 1408م/1987 احملكمة الشرعية الفدرالية جبمهورية باكستان اإلسالمية. -3 

 .103صباكستان. 

م. اخلامتة. وترمجتها 2005. 1الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. ط .ترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.  -4 
 .1إىل اللغة العربية. ص
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 المبحث األول:
 كتابهإمساعيل تشانغ تشينغ تشيان و ب التعريف

 يف شبابه، ةبلدالدرس سنة واحدة يف أحد مساجد  .5دينة تياجننيمبمسلمة مثقفة  عائلةم يف 1939عام  إمساعيل ولد
 عرف سببسنوات عدة، وال يلحكم عليه بالسجن . مث املسجد يف تدريسالسلوب أل هر انكبسبب إترك الدراسة مث 

رير أصبح أحد أعضاء جلنة حت . لكنه بعد أن أطلق سراحه من السجن،وماذا حصل له أثناء حبسه يف السجن ذلك،

 .  6ملراسل صحفي قالهما  ، وهذاالتابعة للمشاريع العلمية احلكومية ،املوسوعة الصينية

ادعى  بل مدرسة أو جامعة إسالمية، ةأي يفن إمساعيل تشانغ مل يدرس اللغة العربية وال علوم الدين اإلسالمي هكذا فإو 
أن يكون  آنذك استطاعف .مطالعة الكتب املرتمجة وسعة معلوماته من خاللدرس القرآن والعلوم اإلسالمية بنفسه،  أنه

ني أوساط إمساعيل تشانغ ب . عرفالشخصيواجتهاده بفهمه  ويفسر معاين القرآن الكرمي ،فهمًا متكاماًل لإلسالم
 .م1992أصدر كتابه "دعوة اإلسالم" عام  عندماالقرن العشرين،  أوائل تسعيناتيف  ،ألول مرة املسلمني يف الصني

بعض  ، وقاملصنيا مسلمي يف أوساطأثار ضجة كبرية مما أبرز فيه أفكاره املتطرفة يف شرح العقائد اإلسالمية، الذي 
 رغم .املسلمني إىل حرق كتابه، ومنعه من االنتشار ادعو و  ،املسلمني بالرد عليه، وشن بعض أئمة املساجد محلة عليه

ة ترمج 2005 عام يف وبعد سنوات طويلة أصدر .ومنهجه املشينة قفهواذلك أصر إمساعيل تشانغ تشينغ  تشيان على م
 . 7ضجة أكرب من األوىل مثرياً   ملعاين القرآن الكرمي إىل اللغة الصينية فاطمة

ر يف تاريخ وهى الرتمجة اخلامسة عش .أعمال إمساعيل تشانغ أهم من لقرآن الكرمي إىل اللغة الصينيةا ةترمجإّن كتابه  
مل يتورع فيها  ،وجهة خطرية ،تفسريه للقرآنو  ترمجته ج يفهتنقد او  .سلسلة ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الصينية

 نصوص التوراةب استعان يف تفسريه ذإ .أمجع عليه املسلمونما و ، وخمالفة أهل العلم واللغة ،عن الكذب والتعسف
 كما سنرى يف املباحث القادمة.  مبعان باطلة فاسدة، وفسَّر ،اإلجنيل

                                                           
. تغطي ومركز جتارى يف مشال الصني ،وقاعدة صناعية ،كليلو مرتاً جنوب شرق بكني على حبر بوهاي. وهي مدينة تارخيية  120تقع تياجنني على ب عد   -5

 ماليني منهم يف املناطق احلضرية. 5ماليني نسمة، يعيش أكثر من  10ويبلغ عدد سكاهنا  ،كيلومرتا مربع  11,305تياجنني مساحة 

 ( http://www.2muslim.com.) وترمجة معانيه إىل اللغة العربية واختصاره .تشانغ تشينغ تشيان أربعون سؤال إلمساعيل -6 

 . 343صنوح ما يو لونغ، ترمجات معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الصينية،  -7 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 30 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

يت ال ،ينغ يوانوالدته فاطمة يل ج )فاطمة( ختليدًا السم ترمجته هذه باسم ،لقد مسى إمساعيل تشانغ تشينغ  تشيان
يف خامتة ترمجته  رمث ذك .ها، مع أنه هو املرتجم احلقيقياإحياء ذكر  أراد وبني أنه من صدور الكتاب. قبل سنني تتوفي

أثناء الثورة  قت  ر  ح  أ لكنهاإجنازها، جتيد اللغة اإلجنليزية، وشاركت والده يف مشروع الرتمجة، وأوشكا  كانت  أن والدته
صرح أن والدته كانت تعتمد يف الرتمجة أيضاً على ترمجة كما   .بق هلا أثريمل و  (1966/9/9-1966/5/16) الثقافية الكربى

 .8حممد علي الالهوري الذي اشتهر مبعتقد القاديانية

ضع اسم علته يج ونفور البعض منه، حساسية امسهجند أّن  ،تسمية ترمجته باسم والدته فاطمة وعندما نتأمل أبعاد 
، دى املسلمنيتكون مقبولة لكي ل . وذللكنه هو صاحب الرتمجة احلقيقيإمع  ،عنوان الرتمجة بدال من امسه يفوالدته 

مساعيل تشانغ إ صاحب الرتمجة احلقيقي هو، ولعدم علمهم بأن من هي فاطمة يوألن عامة املسلمني يف الصني ال تدر 
 .فاطمة تسمية كسب عطف مسلمي الصني يف  . هكذا عمد إىلتشينغ  تشيان

كانت غة الصينية،  لقرآن الكرمي إىل الللترمجته أّن القاديانية، و  الدعوة إىلن إمساعيل تشانغ كان يقوم بنشاط كبري يف إ
 لدى فمبادئ الدين احلني حلرف ،ما أو مجاعة خيدم جهةمرسوم  ختطيطحسب  مت كل ذلك  تصّب يف ذلك االجتاه.

ويبث يف  ،مأخالقهم وعقائده -ومنهم الطبقة املثقفة خصوصا -مسلمي الصني، وليفسد على ناشئة مسلمي الصني 
  .نفوسهم معتقدات القاديانية الكافرة، وإبعادهم عن اإلسالم وتعاليمه

 المبحث الثاني:
 نقد لمالحظات إسماعيل في خاتمة كتابه

ن الكرمي باللغة ترمجة معاين القرآ كانيف ترمجته   هالنص األصلي الذي اعتمدأّن   ،تشانغ تشينغ تشيان إمساعيل ذكر
 وأنه سلك  .مث صححه استناداً لنص القرآن األصلي باللغة العربية وعبد اهلل يوسف علي. مد علي الالهوريحمل اإلجنليزية

 

 

                                                           

م. اخلامتة. وترمجتها 2005. 1العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طالدار  .ترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.  -8 
 .1إىل اللغة العربية. ص
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عتمادا على ترمجة ا ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الصينية على نيل جينغ يوا والدته فاطمةتشانغ و  هوالدمسلك 
 ة الكربىيثورة الثقافاليف  هاقاحر ا بسببمل تطبع لكنها يف اخلمسينات،  ذلك وأجنزا ،مد علي الالهوريحم

د اهلل يوسف ترمجة عبإىل جانب ، اإلجنليزية ترمجة الالهوري اعتمادا على من جديد إمساعيل هاادوأما يف هذه املرة، أع
عبد اهلل يوسف  رتمجةل اعتماده سببوبني مصدرا ترمجة فاطمة.  يشكال، لةالثاني ةاللتني طبعتا قبل احلرب العاملي ،علي

  .9، فأراد أن يعطي كتابه مصداقية أكثرأسلم وأصح الرتمجات املتفقة عليها يف العصر احلديث لكوهنا

 قواعد الترجمة التي اعتمد عليها في ترجمته حيث بينه إسماعيل10:
ك َمت  َآيَات ه  مث َّ ف صَِّلت  ﴿تفسري اآلية باآلية، كما قال اهلل تعاىل .أ  .(1هود: )سورة ﴾ك َتاٌب أ ح 

نه يف الكلمة مبعىن حديث، لكة )مسلموا الصني( ترمج راه اليومن"احلديث" الذي  ألن .احلديث"" عدم اعتماد .ب
 -ليه وسلمصلى اهلل ع –لنيب لديث احلجزم أن يكون  يوجد وال. مالاألساطري، والك احلقيقة ما هو إال مبعىن

وأما  .فاتهاحلديث ذكره أصحابه بعد و ف .إال حفظ القرآن .ألن النيب مل يأذن للناس تسجيل كالمه يف حياته
فيه  م( مل يرو  810-870) مجعه شخص خباري أوزبيكي فقد ،أصح األحاديث عينالذي ي صحيح البخاري

حديثاً، وهكذا معاصره اإلمام الكبري أبو حنيفة، ومل يكن عصرهم بعيداً عن عهد النيب إال مائيت ( 2762)إال 

 .، ويصعب التفريق بني الصحيح وبني املوضوع11فهذا يدل على أن احلديث تتطاير يف السماء لكثرته .عام
ال ميكن  هأن كل حرف وتشكيل فيو  بت. فالقرآن نص ثاتفسري القرآن "باحلديث" لذلك زعم بعدم جواز

يرويه عادة ودائماً، فال جنزم أن كل ما مجعه البخاري و  ،تغيريه، أما "احلديث" فهو منبع االختالف بني املذاهب
 عام، مل يتمكن من  1200الذي جيمعه مل يكن موضوعا قطعاً، وألن البخاري عاش قبل أن  وأ .هو صحيح

 
 

                                                           

م. اخلامتة. 2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.  -9 
 .1. صترمجتها إىل اللغة العربيةإختصارها و و 
م. اخلامتة. 2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.  -10 
 .3-1ترمجتها إىل اللغة العربية. صاختصارها و و 

م. اخلامتة. 2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طاللغة الصينيةترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل تشانغ تشيغ تشيان.  -11 
 3ص واختصارها وترمجتها إىل اللغة العربية.
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قراءة  أفحسب املر  .وألجل ذلك ال ميكن فهم القرآن اعتماداً على احلديث .رة يف عهدناأساليب التحقيق احلديثة املعاص
 .12سوف يفهم مقصودهفالقرآن مراراً 

 المبحث الثالث:
مجة املتعلقة بقوله تعاىل:  الرتَّ

َعل وا فَات َّق وا النَّاَر الَّيت  َوق ود َها النَّاس   َعل وا َوَلن  تَ ف   ﴾(24) َكاف ر ينَ َواحل  َجارَة  أ ع دَّت  ل ل  ﴿فَإ ن  ملَ  تَ ف 
 [33]阿文中“黑扎来”是一个复数词，中文意思是“石头”，这里解释为“偶像”。石头因其质地坚硬，

古代阿拉伯人习惯把它当做崇拜的偶像，甚至有些未经雕琢的石块也能成为他们崇拜的偶像。《雷因辞

典》中“黑扎来”义为“石头”，“黑扎来”义为“极智慧、极狡猾”。也可参见第八十九章第5节。它相

对于“纳斯”——普通人。火狱里，既有否认真主的普通人，也有那些极智慧、极狡猾的人。这里说的

。13也是影射那些坏头头们的”石头“ 

مجة باللغة العربيَّة:  الرتَّ

جارة يف اللغة العربيَّة اسم مجع، ويف اللغة الصينية مبعىن احلصى، وتفسريها هنا باألصنام، ونسيج احل [33]
جاءت   .حجارة مل تنحت وتتجمل وتتزين اعتاد العرب أن يعبدوها كاألصنام، حىت عبدو وااحلجارة متني قوي صلب، 

مبعىن "احلصى"، ومفرده حجر مبعىن حكيم عظيم، وماكر بارع، وملن االستزاد الرجوع  )قاموس لني( كلمة احلجارة يف
يف  ان آخرنسإإىل اآلية اخلامسة من سورة الفجر، ويف مقابلها "الناس"، ففي نار جهنم كافر باهلل وهو إنسان عادي، و 

 ماكر بارغ ذكي، واحلجارة هنا تشري إىل الرؤساء  العصاة.آخر غاية احلكمة، و 
تعليقه على  ، وأصر يفعذاباً  اليت هي أشد األحجار ،الكربيتمعدن معىن احلجارة أن يكون أنكر إمساعيل يف ترمجته 

فاملراد  َجارَة ﴾﴿فَات َّق وا النَّاَر الَّيت  َوق ود َها النَّاس  َواحل   : قوله تعاىل يفوأما كلمة الناس  ون.ماكر  ماءحكو  اءذكيأ أناسأهنا 
كياء املاكرين اآلية باألذ الناس يف  ر، بل فسّ أصحاب النار هنا أن إمساعيل مل يفرق بنيونالحظ  .عاديالنسان اإلهبا 

ول على ما ذهب القهذا التسمية، ورجح يف عوام البشر، وليس بينهم فرق إال جنباً إىل جنب مع  يدخلون جهنمالذين 
 إليه العلماء.

                                                           

 م. الكلمة األخرية،2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.  -12 
 .3وترمجتها إىل اللغة العربية، ص

إىل  اهرمجتوت م.2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.  -13 
 .33. رقم التفسري17.صاللغة العربية
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يع وخصت بذلك ألهنا تزيد على مج -عن ابن مسعود والفراء-ود واحلجارة هي حجارة الكربيت األسقال القرطيب: 
األحجار خبمسة أنواع من العذاب: سرعة االتقاد، ننت الرائحة، كثرة الدخان، شدة االلتصاق باألبدان، قوة حرها إذا 

 14.محيت. وقيل: املراد باحلجارة األصنام

هو ما يلقى يف النار إلضرامها   ﴾الَّيت  َوق ود َها النَّاس  َواحل  جارَة  أ ع دَّت  ل ل كاف ر ينَ فَات َّق وا النَّاَر ﴿: وقوله تعاىل ابن كثري: وقال
ذا إ جارة الكربيت العظيمة السوداء الصلبة املنتنة، وهي أشد األحجار حراً حواملراد باحلجارة هاهنا  .كاحلطب وحنوه

ن سابط عن عمرو بن ميمون عن عبد اهلل بن مسعود يف يسرة الزراد عن عبد الرمحن بم نبمحيت. وقال عبد امللك 
ماء قال: هي حجارة من كربيت، خلقها اهلل يوم خلق السموات واألر  يف الس ﴾َوق ود َها النَّاس  َواحل  جارَة  ﴿: قوله تعاىل
 .15ها للكافرينالدنيا يعدّ 

واع من تزيد على مجيع األحجار خبمسة أن هنا حجارة الكربيت وخصت بذلك ألهناإ ؛وروي عن ابن مسعود يف احل  جارَة
 .16العذاب: سرعة االتقاد، وننت الرائحة، وكثرة الدخان، وشدة االلتصاق باألبدان، وقوة حرها إذا محيت

  المبحث الرابع

مجة املتعلقة بقوله تعاىل:  الرتَّ

َاَء ك لََّها مث َّ َعَرَضه م  َعَلى  َمس  َاء  َهؤ اَلء  إ ن  ك ن ت  ﴿َوَعلََّم َآَدَم األ   ﴾(31) م  َصاد ق نيَ ال َماَلئ َكة  فَ َقاَل أَن ب ئ وين  ب َأمس 

 [46] “阿丹”（亚当）这个名字一般是指第一个人。但是在古兰启示里并没有这样的论断，也没有提到在

他之前没有创造。另一方面，大多数穆斯林教义学家，也主张有许多个阿丹。这个名字源出于希伯莱文，

据《雷因辞典》解释，它既是一个人的专用名词，也是人类的代词（《鲁候勒买尔尼 》艾布菲德尔·萨哈

布·丁·赛义德·穆罕默德·艾鲁希也作同样的解释）。这节启示前面提到“破坏和流血的人”，显然不是指一

个人，而是指全人类而言。真主把一切名称都教给了阿丹，也不会是教给一个人，如果那样，意义就不大

了17。 

                                                           
 .235. ص 1. جاجلامع ألحكام القرآنم. 1964ه /1384نصاري. القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن فرح األ -14

  15- ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر الدمشقي. 1420ه /1999م. تفسري القرآن العظيم. ج1. ص 201.
 .107. ص1. جاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزابن عطية.  -16
وترمجتها إىل  م.2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طالقرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةترمجة فاطمة ملعاين تشانغ تشيغ تشيان.  -17 

 .46. رقم الرتمجة 21. صاللغة العربية
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مجة باللغة الع  ربيَّة:الرتَّ

 ق قبلهخلوجود املقصود بآدم أوَّل البشر عادة، لكن مل يرد هذا احلكم يف القرآن، وكذلك مل يذكر هنا عدم  [46]  
  يف أصل مٌ لَ كلمة آدم عَ فكثريون،   (آدم)إىل أن هناك  ا ذهبو نين معظم املفسرين املسلمفإمن جانب آخر،  .)أي آدم(

ليس هو فة أما آدم يف هذه اآلي .، وضمري يفيد البشرفالنآدم علم ل أن شرح القاموس العريب أفادنااللغة العربيَّة، و 
َماَء﴾، : املقصود يف اآلية السابقة ف ك  الدِّ د  ف يَها َوَيس  ، وإمنا املراد به اً واحد اً شخص سإذ لي﴿قَال وا َأجَت َعل  ف يَها َمن  ي  ف س 

ء مجيع األشياء بأمسا )أى مجيع البشر( ، وإمنا علم أوادم كثريينواحداً  علم آدماً البشر أمجعني، )فاحلاصل( أن اهلل مل ي
 .من اآلية األمساء، ال يبقى هناك فائدة تذكر واحداً  م تعاىل إنساناً فإذا علَّ  .واألفعال

ة مبهمة، كما ترمجها اآلي، وجعل ﴿مث َّ َعَرَضه م  َعَلى ال َماَلئ َكة ﴾يالحظ هنا أن إمساعيل أسقط الضمري من قوله تعاىل: 
، مما ينشئ ومهاً يف الفهم بني أن اهلل عر  املسميات على املالئكة أو عر  آدم أو غريه "على املالئكة مث عر " مبعىن

ال  هم بشرٌ م سبحانه وتعاىل أوادم و م آدم عليه السالم وحده، وإمنا علّ أن اهلل مل يعلّ  إمساعيل زعم على املالئكة. كذلك
ثريون، بينما مل ك  (آدم)إىل أن هناك  ان معظم املفسرين املسلمني ذهبو إ ل على العلماء الكرام حيث قال:وتقوَّ  صون.حي  

 يف هذا األمر ومل يقل واحد منهم مبا قاله إمساعيل.خيتلف السلف واخللف 

إذ  لول عليها ضمناً للمسميات املدالضمري فيه  ﴾مث َّ َعَرَضه م  َعَلى ال َمالئ َكة  ﴿: ر ابن كثري اآلية حيث قالوقد فسَّ 
تَ َعَل الرَّأ س  ﴿ :كقوله تعاىل التقدير أمساء املسميات، فحذف املضاف إليه لداللة املضاف عليه وعو  عنه الالم. َواش 

فال يكون املعرو  نفس األشياء سيما إن أريد به األلفاظ، واملراد  ،ألن العر  للسؤال عن أمساء املعروضات ﴾َشي باً 
 18وات األشياء، أو مدلوالت األلفاظ، وتذكريه ليغلب ما اشتمل عليه من العقالء.به ذ

وكذلك مل يرد عن العلماء املفسريين  .19الصحيح أنه مشتق من أدمي األر . "قال القرطيب:أما بالنسبة ملصدر آدم ف
أهنهم زعموا أن اهلل تعاىل مل يعّلم آدم املذكور يف النص القرآين وحده، وإمنا عّلم البشر األمساء مجيعا. فال حاجة 

 لاللتفات إىل كذب إمساعيل وطعنه اخلبيث. 

                                                           

 .89. ص1. جتفسري القرآن العظيمم. 1999ه /1420ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر الدمشقي.  18 
 .279. ص1. جاجلامع ألحكام القرآنم. 1964ه /1384أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن فرح األنصاري.  19 
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، وإمنا املراد اً واحد اً شخص ليسسالم لذلك يتبني بوضوح  خترصات وجهل إمساعيل يف نقطتني، األوىل: أن آدم عليه ال
. وهكذا فاته األشياء بأمساء مجيع ، وإمنا علم كثريينواحداً  مل يعلم آدماً  أما الثانية فهي، أن اهلل تعاىل .به البشر أمجعني

 )سورة ص(.  ﴾(71)إ ذ  قَاَل َربَُّك ل ل َمالئ َكة  إ ينِّ َخال ٌق َبَشرًا م ن ط نٍي ﴿أن يفسر القرآن بالقرآن، ونسي قو اهلل تعاىل: 

مرة. يف حني جاءت "ابين آدم" مرة واحدة، و"بين آدم" سبع مرات. وهذا يعين  11فقد ذكر اسم "آدم" بصيغة املفرد 
 أن إمساعيل مل مييز بني هذه التعابري.

 المبحث الخامس
 املتعلقة بقوله تعاىل:مجة رت ال

َربَا َهذ ه  الشَّ ﴿ ئ ت َما َواَل تَ ق  َها َرَغًدا َحي ث  ش  ن   َنََّة وَك اَل م  َن الظَّال م نَي َجرَ َوق  ل َنا يَا َآَدم  اس ك ن  أَن َت َوَزو ج َك اجل  َة فَ َتك ونَا م 
35﴾  

[50] “占奈提”在过去的译文中多译为“天园”、“乐园”，由此引发了它是在天上还是在地上的争论。

笔者在注[34]里提到，这个词就是“花园”，与“布斯他尼”3为同义语，就是有棕榈树和其他树木的花

园。所谓“天园”和“乐园”，其中的“天”和“乐”是人间的美誉之词，在《古兰》原文中并没有这个

字。《古兰》在第6章第2 节明示：真主用泥土创造了人。在第7章第12节里又重复这段历史，并指出伊布

利斯不向阿丹致敬的理由是自大狂妄。启示透露，真主用泥土创造人，而伊布利斯是被造于火。由此可以

想见，由泥土创造的阿丹，不可能是居于天上的无形存在，而是居于深林覆盖的地上，这也是“占奈提”

这个字的本意。在“占奈提”前面加上冠词“艾勒”，即“赏赐的住宅”。“占奈图·尔德ni”即“乐

园”，在《圣经》里称为“伊甸园”20。 

مجة باللغة العربيَّة:   الرتَّ
 حول مكانختالف اال وقعوفردوس فرحي، وقد  مبعىن فردوس مساوي،، كلمة "اجلنة" يف الرتمجات القدمية  ت  رمجت   [50]

اجلنة مرادف لكلمة بستان، أي  كلمة  (: أن34) رقم وبني الكاتب يف التعليقجلنة، أهي يف السماء أم يف األر ؟ ا
مدح بشري،  نعبارة عهي فوفردوس فرحي"  ل والشَّجر. أما ما قيل "مبعىن فردوس مساوي،خاجلنة هي احلديقة ذات الن

سورة  لك يفوكرر ذ ،يف أصل النصوص الق رآنية. وقد أخربنا اهلل أن اإلنسان خلق من طنيهذه املدائح ومل تذكر 
 أن آدم الذي خلق من طني لن يقدر أن يسكن  مجيعاً  األعراف، وأشار إىل أن إبليس خلق من النار، فيستفاد منها

                                                           

وترمجتها إىل اللغة  م.2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.   20 
   .50التفسري . رقم 22. صالعربية
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بات، وهي ايقية )يريد به أن اجلنة غري مادية حمسوسة(، وإمنا كان يسكن األر  ذات الغقبال صورة ح فيما كان كائناً 
  يفكذلك التعريف و  التعريف يف كلمة اجلنة مبعىن: املنزل املسكون املرزوق. ةاديوز  ،منهااحلقيقة واملراد  اجلنةد من قصو امل

 .اجلنة عىنوجاء يف الكتاب املقدس مب ( (Garden of Edenيفرحالفردوس ال تفيد معىنكلمة اجلنة 
 جند هنا، أن إمساعيل ذهب إىل حتريف أمرين خطريين، وازدراءه باجلنة وآدم أيب البشر.  

أوهلما: إنه أنكر وجود اجلنة يف السماء، وزعم أهنا بساتني الدنيا، ونعيمها يكون بناء على عدد عمل العبد من احلسنات. 
ليس يع أن يسكن يف اجلنة املزعومة يف السماء و زعمه أن آدم عليه السالم ما دام خ لق من طني، فلن يستطوثانيهما: 

مبقدوره ذلك )ألهنا غري مادية حمسوسة، وأنه عليه السالم من طني(، كذلك مل حيدث له من قبل أن سكنها. فما له 
 إال احلياة يف األر  ذات الغابات اليت هي جنته احلقيقية.

َربَا َهذ ه  الشَّ ويف تفسريه لآلية الكرمية:  َن الظَّال م نَي) ﴿َواَل تَ ق   زعم مايأيت: ﴾(35َجرََة فَ َتك ونَا م 
 

 [51] “树”在古兰启示里有其一定的含义，在第14章24节和26节里分别提到：“好话犹如好树，恶

言犹如怀树”。郁素福·阿里的译文是：“（无论什么地方，什么时候）你向往，但不要接触这棵树，

以免你不义被害”。笔者个人理解，树在这里代表生殖的概念，因为植物除去繁殖以外，没有其它的

目的。阿丹夫妇共同生活在丰盛的园林里，他们要吃那里的东西，不可能不接触花草树木。但启示叙

述当时不允许他们接近这棵树，是不要过早接近生殖的概念，就像我们我们今天希望幸福得有如生活

在乐园的青少年不要听、不要看一些黄色东西差不多。这种认识并非想当然，而是根据《古兰》第14

章里把树当做好话和坏话的比喻中受到启发21。 

مجة باللغة العربيَّة:   الرتَّ

َأمل  تَ َر َكي َف ﴿ :يف الق رآن الكرميفقد ورد ذكرها مبعىن خاص،  ىوحيف الق رآن امل متتاز كلمة "الشَّجرة" [51]
 َوَمَثل  َكل َمٍة َخب يثٍَة َكَشَجرٍَة ﴿. وقال تعاىل: 22 ﴾َوفَ ر ع َها يف  السََّماء  َضَرَب اللَّه  َمَثاًل َكل َمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍَة طَيَِّبٍة َأص ل َها ثَاب ٌت 

                                                           

وترمجتها إىل  م.2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.  -21 
 .51. رقم التفسري22. صاللغة العربية

 .24إبراهيم القرآن.  22 
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َر    َما هَلَا م ن  قَ رَارٍ  ت ثَّت  م ن  فَ و ق  األ  يف ترمجة عبد اهلل يوسف علي: )أينما كنت، وحيثما كنت( جاء  .23 ﴾َخب يثٍَة اج 
معىن  بينما فهمت أنا املرتجم أن كلمة الشَّجرة هنا يف اآلية متثل .ملاً اتكون ظفتتمىن، ولكن ال تقرب هذه الشَّجرة، 

دا ار أتناسل. وكان آدم وزوجته يعيشان يف البستان الرغد، وإذا الالوجود إال يف التناسل، ألن النبات ليس له أي هدف 
 املراد ف .ذه الشَّجرةن هماألكل منه فال بد أن ميسا األشجار والزهور واألعشاب، ولكن الوحي منعهما من التقرب 

وال  اأال يسمعو  دنياال نةجلشبان الذين يعيشون يف لومثله كمثلنا اليوم، نتمىن  !باملنع هو أال ميارسا اجلنس واجلماع
: راهيم، وإمنا باألدلة من سورة إب، وفهمي هذا ليس خياالً مبكراً  األقوال واألشياء الرديئة ومنها ممارسة اجلنس ايشاهدو 

َوَمَثل  َكل َمٍة َخب يثٍَة  ﴿، 24﴾تَ َر َكي َف َضَرَب اللَّه  َمَثاًل َكل َمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍَة طَيَِّبٍة َأص ل َها ثَاب ٌت َوفَ ر ع َها يف  السََّماء  َأمل  ﴿ 
َر    َما هَلَا م ن  قَ رَارٍ  ت ثَّت  م ن  فَ و ق  األ   .25﴾َكَشَجرٍَة َخب يثٍَة اج 

 وتعليقاته على اآلية الكرمية إىل ثالث توجهات خمالفة لعقيدة الدين اإلسالمي:ذهب إمساعيل يف ترمجته 

زعم أن اجلنة املذكورة يف اآلية ليست كما تفهمها األمة املسلمة، دار اخللود والثَّواب واجلزاء، وإمنا هي بساتني  -1
ن يف جنة مل يك آدم أن يف ،املعتزلة والقدريَّة الدنيا ذات األشجار والزهور واجلداول. فسلك إمساعيل مسلك

 .لد وإمنا كان يف جنة بأر  عدناخل

زعم أن آدم عليه السالم مل يدخل اجلنة ومل يسكن فيها فرتة من الزمان، ألنه خ لق من الطني، ولن يقدر أن  -2
يسكن اجلنة؛ فاجلنة شيء غري مرئي وغري مادي. وزعم أن علماء املسلمني اختلفوا يف مكان اجلنة، أهي يف 

 سماء أم يف األر .ال

زعم أن الشَّجرة املذكورة يف اآلية، اليت أكل منها آدم وحواء ليست بشجرة، وإمنا هي رمز وعالمة التوالد  -3
وممارسة اجلنس. يف حني أن علماء اجلينات يدركون أثر النباتات يف غريزة اإلنسان اجلنسية. فهناك نبات تؤثر 

 بدايةفتقلل تلك الغريزة. والراجح من املعىن املباشر لآلية أن آدم وحواء  أخرىيف زيادة الغريزة اجلنسية، ونباتات 

                                                           

 .26إبراهيم. : القرآن.  23 
 .24إبراهيم. : الق رآن.  24 
 .26إبراهيم. : الق رآن.  25 
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خلقهما كانا بدون غريزة جنسية، وكانت الغريزة كامنة لديهما؛ والذي حفز تلك الغريزة هي املادة املوجودة يف 
ي آدم من االقرتاب منها، أي اكل مثرها أو أوراقها، واهلل أعلم.   تلكم الشجرة اليت هن 

لَّذ ي َخَلَقك م  ه َو ا﴿ :قد أخربنا أن اإلنسان خلق من طنيأما مسألة خلق آدم عليه السالم، فاحلقيقة أن اهلل تعاىل 
 قَاَل َما َمنَ َعَك َأالَّ َتس ج َد ﴿ ذلك، بقوله تعاىل: وأكد ،26﴾م ن  ط نٍي مث َّ َقَضى َأَجاًل َوَأَجٌل م َسمًّى ع ن َده  مث َّ أَن  ت م  مَت تَ ر ونَ 

َته  م ن  ط نيٍ  َتين  م ن  نَاٍر َوَخَلق  ن ه  َخَلق  ٌر م  إن يف اجلنة مائة درجة،  :صلى اهلل عليه وسلم قال. 27﴾إ ذ  أََمر ت َك قَاَل أَنَا َخي  
أعدها اهلل للمجاهدين يف سبيله، كل درجتني ما بينهما كما بني السماء واألر ، فإذا سألتم اهلل فسلوه الفردوس، فإنه 

ل أنس بن مالك رضي اهلل عنه عن أسحني و  .28تفّجر أهنار اجلنةتأوسط اجلنة، وأعلى اجلنة، وفوقه عرش الرمحن، ومنه 
فوق السماوات  "قال: "فأين هي؟ "فقيل: "وأي أر  ومساء تسع اجلنة؟" :قال "أم يف األر ؟ أيف السماء هي "نة:اجل

 . 29ت العرشحتنة فوق السماوات السبع كانوا يرون أن اجل." و السبع حتت العرش

أر  عدن. من أنه مل يكن يف جنة اخللد وإمنا كان يف جنة ب ،وقال القرطيب: وال التفات ملا ذهبت إليه املعتزلة والقدريَّة
قال ابن عطية: وليس يف شي من هذا التعيني . و 30إبليس اواستدلوا على بدعتهم بأهنا لو كانت جنة اخللد ملا وصل إليه

. 31كل منهاألدم عن شجرة فخالف هو إليها وعصى يف اآالصواب أن يعتقد أن اهلل تعاىل هنى  امنإما ي  َعضِّده خرب، و 
 كانت شجرة احملنة.  اعلم على اجلملة أهنفما علينا إال ن

 

 

                                                           

 .2:6األنعام القرآن.  26 
  .12:7األعراف القرآن.  27 
اء { ]هود: بصحيح. أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أيب هريرة. كتاب التوحيد.  28 

َ
{ 7اب  }وََكاَن َعر ش ه  َعَلى امل [، }َوه َو َربُّ الَعر ش  الَعظ يم 

. رقم احلديث 125. ص9ج اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه صحيح البخاري .[129]التوبة: 
 .)دار طوق النجاة(7423

 .507. ص1ج ه.1420معامل التنزيل يف تفسري القرآنحمىي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء الشافعي.  البغوي. 29

 .302. ص 1. جاجلامع ألحكام القرآنم. 1964ه /1384القرطيب، أبو عبد اهلل حممَّد بن أمحد بن فرح األنصاري.  30 
: . حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممَّد. بريوتاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزم. 1993ه /1413ابن عطية، أبو حممد عبد احلق بن غالب.  31 

 .111. ص 1. ج1ط دار الكتب العلمية.



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 39 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 المبحث السادس

َناك م  ب ق وَّ  يثَاَقك م  َوَرفَ ع َنا فَ و َقك م  الطُّوَر خ ذ وا َما َآتَ ي   نَا م  مجة املتعلقة بقوله تعاىل:﴿َوإ ذ  َأَخذ  ٍة َواذ ك ر وا َما ف يه  َلَعلَّك م  تَ ت َّق وَن الرتَّ
(63﴾) 

63. 当时我与你们立约并树山于你们之上[83]要坚定地把握住我曾赐给你们的并牢记其中的内容，以便你们

敬慎32。 

 حفظوا حمتوياته بقوة، لعلكم توقرونا، و متسكوا مبا آتيتكم سابقاً  .كمفوق اجلبلَ  ت  هدنا، ورفعا. حينئذ، أنا وأنتم تع63
. هوحتذروناهلل   

 [83]“ 树山于你们之上”,可给人一种伟岸庄严的感觉。并非把山悬在他们的头上，若真有这种事，谁还敢

不信穆萨？在《圣经·旧约》出埃及记第19:17中为这节启示做了解释：“摩西率领百姓出营迎接神，都站

在山下”。这是当年穆萨和他的民众在西奈山接受“十诫”的场面33。 

مجة باللغة العربيَّة:  الرتَّ

رؤوسهم  فوقرفع اجلبل  ابالتعظم والتوقري، وليس املراد هب اً لقارئ شعور اعطي ت ﴿َوَرفَ ع َنا فَ و َقك م  الطُّوَر﴾آية  [83]
من ال يؤمن مبوسى؟ ولقد شرحها سفر اخلروج من مصر هل هناك ، فوهو ما حدث هو الواقع كان ذاك  إذاف .حقيقة

فهذا هو مظهر  34وأخرج موسى الشَّعب من احمللة ملالقاة اهلل، فوقفوا يف أسفل اجلبل( :الكتاب املقدس العهد القدمي يف
 تقبل موسى وقومه الوصايا العشر حينئذ. 

 ومن خالل ترمجة إمساعيل لآلية الكرمية وتعليقه عليها، نستخلص مخس نقاط تتناىف كلياً مع ما تعنيه اآلية الكرمية: 

 .بذلك التعظيم والتوقري املراد، و ال حقيقة جمازعلى قوم موسى رفع اجلبل  زعم أن -1
َناك م  ب ق وٍَّة﴾ هو الوصايا العشر، وليس التوراة: مناملراد ذهب إىل أن  -2  .﴿خ ذ وا َما آتَ ي  

 
                                                           

وترمجتها إىل اللغة  م.2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.  32 
 .63. رقم الرتمجة 34. صالعربية

وترمجتها إىل اللغة  م.2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طإىل اللغة الصينيةترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه تشانغ تشيغ تشيان.  33 
 .83. رقم التفسري34. صالعربية

 .17م. سفر اخلروج. اإلصحاح التاسع عشر. النص 1993. الكتاب املقدس. العهد القدمي 34 
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ج موسى وأخر  :قالحيث استعان يف شرح اآلية املذكورة بسفر اخلروج من العهد القدمي بكل ثقة،  -3

صايا العشرة فهذا هو مظهر تقبل موسى وقومه الو . الشَّعب من احمللة ملالقاة اهلل، فوقفوا يف أسفل اجلبل
 حينئذ.

 ظهر القلب. نأنه حفظها عب﴿َواذ ك ر وا َما ف يه ﴾  :املقصود بقوله تعاىلفسر  -4
 .هوحتذروناهلل  لعلكم توقرونمبعىن  ﴿َلَعلَّك م  تَ ت َّق وَن﴾ترجم قوله تعاىل:  -5

أهنم ملا امتنعوا  ،اسويف حديث الفتون عن ابن عب يقول:يف تفسري ابن كثري لآلية ردٌّ على هذه املزاعم باجلملة، حيث 
عن الطاعة رفع عليهم اجلبل ليسمعوا. وقال السدي: فلما أبوا أن يسجدوا، أمر اهلل اجلبل أن يقع عليهم، فنظروا 

 ، فسجدوا على شق ونظروا بالّشق اآلخر، فرمحهم اهلل فكشفه عنهم، فقالوا: إليه، وقد غشيهم، فسقطوا سجداً 

َوَرفَ ع نا ﴿: قول اهلل تعاىل يفو  .كشف هبا العذاب عنهم فهم يسجدون كذلكواهلل ما سجدة أحب إىل اهلل من سجدة  
وقال الشَّوكاين عارضًا األقوال يف  .35يعين التوراة ﴾خ ذ وا َما آتَ ي ناك م  ب ق وَّةٍ ﴿: قال احلسن يف قوله ؛﴾فَ و َقك م  الطُّورَ 

أي وقلنا  ﴾ذ واخ  ﴿: وقوله تعاىل إسرائيل آمنوا مكرهني:مسألة اإلكراه على اإلميان وانتصاره ملذهب من قال، أن بين 
عندهم  يكون حمفوظاً  أن ﴿َواذ ك ر وا َما ف يه ﴾                     والقوة: اجل  دُّ واالجتهاد. واملراد: ب ﴾خ ذ وا َما آتَ ي ناك م  ب ق وَّةٍ ﴿ لكم:

 .36ليعملوا به

يثَاَقك م   ﴿واذكروا وقال السعدي:  نَا م  وقيل  ،وهو العهد الثقيل املؤكد بالتخويف هلم، برفع الطور فوقهم﴾ إ ذ  َأَخذ 
َناك م  ﴿ هلم: أي: ما  ﴾وا َما ف يه  َواذ ك ر  ﴿ أي: جبد واجتهاد، وصرب على أوامر اهلل، ﴾ب ق وَّةٍ ﴿ من التوراة ﴾خ ذ وا َما آتَ ي  

 .37عذاب اهلل وسخطه، أو لتكونوا من أهل التقوى ﴾تَ ت َّق ونَ  َلَعلَّك م  ﴿يف كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه، 

مجة املتعلقة بقوله تعاىل :الرتَّ  

َيَة ف يَها  ر َث م َسلََّمٌة اَل ش  ق ي احلَ  َر َ  َواَل َتس  قِّ قَ ﴿قَاَل إ نَّه  يَ ق ول  إ ن ََّها بَ َقرٌَة اَل َذل وٌل ت ث ري  األ  ئ َت ب احلَ  ََن ج  َفَذحَب وَها ال وا اآل 
َعل وَن )  (﴾71َوَما َكاد وا يَ ف 

 

                                                           

 .288-287. ص 1ج .تفسري القرآن العظيمم. 1999ه /1420ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر الدمشقي.  35 
 .64. ص 1. جاجلامع بني فين الرواية والدارية من علم التفسري فتح القديرم. 2007ه /1428حممَّد بن علي بن حممَّد.  .الشَّوكاين 36 
  .54ص. 1. جم(2000-ه1420السعدي، عبد الرمحان بن ناصر، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ) 37 
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[88] 从这几节的叙述可以看出，迷信崇拜，自古至今都是基于同一种心理状态。在我国春秋时期，中国的

教育学家孔子就提出不语怪力乱神，孔子是知天命并信天命的人…所以孔子认为，与其用对上天的崇拜约

束人的欲望，不如提倡教育，用理性、道德使人们懂得做人的道理，使社会合理健康地发展，才有资格谈

。38信仰 

[88] 
وهو  ،التعّبد باخلرافات قضية قدمية، وخمرجها خمرج واحديظهر من البيان الذي قدمته اآليات العديدة السابقة أن  

لتكلم عن الغرائب والقوة الصيين، إىل عدم ا فرتة الربيع واخلريفيف  كونفوشيوس  املريب الكبري قد دعاو  نفسية.الفعال األ
لق كان يعلم األمر السماوي ويؤمن به، فذهب إىل تفضيل الرتبيَّة والعقل واخل  كونفوشيوساملسلح واآلهلة. وأن   والتمرد

احلسن على الشريعة اإلهلية، إذا كانت عاجزة يف تقييد شهوات البشر، وألن هذه املميزات الثالثة قادرة على تربيتهم 
تمع بصورة سانية، ولتطوير اجملعلى الفضائل واحملاسن، وليفهموا رسالتهم اإلنسانية، وحتد من مجوح شهواهتم اإلن

 صحيحة، ومن مث ميكن له أن يبحث يف العقيدة.
حول  39يوسكونفوشمن خالل تعليقه على اآلية الكرمية آلراء   ، يروجإمساعيل تشانغ تشينغ تشيانونرى هنا أن  

املعتقدات والفضائل. وال شّك أن كونفوشيوس كان عظيماً من عظماء التاريخ، أحدث ثورة أخالقية يف الصني القدمية، 
 –لكنه فضَّل الرتبيَّة والعقل واخللق احلسن على األوامر اإلهلية اليت كانت منتشرة يف وقته، اليت مل ير فيها كونفوشيوس 

ا م جيب االبتعاد عنها. لكنه مل يعلن حرباً علنية ضد املعتقدات املنتشرة يف زمانه ملسوى خرافات وأوها -على ما يبدو 
لذلك من تبعات خطرية على نفسه، وعلى الفضائل اليت كان يسعى لغرسها يف اجملتمع؛ فدعا إىل اتباع العقل والفضائل، 

فوشيوس عتقد السليم. ومهما كانت نوايا كونومىت ما اكتملت لدى الفرد األخالق واألفكار العقالنية استطاع اختيار امل
حسنة ومناسبة لزمانه؛ إال أهنا غري مناسبة للمسلمني، والرتويج هلا يزرع الشكوك عند املؤمنني، فاإلسالم دين مساوي 

 ن اخامت مكتمل وجب على مجيع العقالء اتباعه وااللتزام بوصاياه األخالقية وفضائله االجتماعية، وال يكتمل عقل اإلنس
 

                                                           

. رقم 36ص. .وترمجتها إىل اللغة العربية م.2005. 1. الدار العاملية للصينيني. هونغ كونغ. طترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينيةتشانغ تشيغ تشيان.  38 
 88التفسري

ئمة على القيم ففلسفته قا ،واألخالقي السلوك االجتماعي صيين يفلح يف إقامة مذهب يتضمن كل التقاليد الصينية عن فيلسوف كونفوشيوس هو أوَّل  39
 . الصني ثل أخالقي أعلى، ويلقب بنيبتطبيقاً مل الشَّعب ختدم حكومة األخالقية الشَّخصية، وعلى أن تكون هناك
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وال تكتمل فضائله وأخالقه إال باتباع تعاليم هذا الدين احلنيف وااللتزام بالقرآن الكرمي والسّنة النبوية املطهرة، إذ ليس 

 لفكر كونفوشيوس أية ضرورة أو معىن للمسلمني اليوم.

 الخاتمة

مد وعلى األنبياء سيدنا حماحلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا، والصالة والسالم على أشرف 
 آله وصحبه، ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد...

  قضى على الضاللة.ي   بهالقرآن الكرمي هو الدستور الذي وضعه اهلل لعباده، ودعامة الدين، ومنه ينبثق اهلدى والرشاد، و ف
بث مسومه و  لكفر،تبطن ا وقدبرتمجة فاطمة احتياال منه،  جاء تشانغ تشينغ تشيان إمساعيل ترمجة وتفسري نوجند أ

مهم تساعد يف تنمية  اليت هي كادر ،كان من أتباعه الطبقة املثقفة املسلمةف .وأفكاره اخلطرية بني املسلمني يف الصني
حى هي و يوسية شكتب الدين البوذية والطاوية والكونفو   أنّ  بشرحه إثبات وأراد. اإذا أحسن استغالهل ،اجملتمع وتقدمه

، وفسر كثريا ا. وفضل العقل على الوحيواإلجنيل قبل إلغائهم . بل هى أفضل من التوراةمن اهلل تعاىل إىل أهل الصني
ألدلة الشرعية اوأمثاله من الوثنيني وامللحدين. وأمهل  كونفوشيوسيمن اآلي القرآنية بنصوص الكتاب املقدس، وأقوال  

 والسنة. والرباهني القاطعة من الكتاب
، ودية واملسيحية وغريهامثل اليه ،اهلل تعاىل اتنابدي مصطنعة ومهيةعالقة  يف ووضعها ،اصةاخل إمساعيل معتقداته ابتدع

 . ومل يلتفت إىليف الصني زعزعة عقيدة اإلسالمل وتهبدع قامو  وزعم أن معمودية النصارى هي نفس معمودية اهلل تعاىل.
يؤمن بالقرآن ال يعبد اهلل عز وجل، و  أن اهلل تعاىل ألغى وأبطل صالحية ومفعول التوراة واإلجنيل بالقرآن، وأن كل من ال

 . كافرفهو   وال يعمل بأحكامه الشرعية 
بعد وجحد نار جهنم يف اآلخرة  .اآلخرة رمحة اهلل يفو  ،العبد املؤمن ءجزا هيجاء يف تفسريه أنكار وجود اجلنة، اليت 

ة، من أصول االعتقاد يف اإلسالم، املعلومة من الدين بالضرور  وأنه هي مصري الكفرة باهلل عز وجل.و  ،البعث احلتمي
ناسخ جلميع ، و الدياناتواليت أمجع عليها املسلمون: أنه ال يوجد على وجه األر  دين حق سوى اإلسالم، وأنه خامتة 

﴿يَا : قال اهلل تعاىل .يبق على وجه األر  دين ي تعبد اهلل به سوى اإلسالم وامللل والشرائع، فلمالديانات ما قبله من 
ف ر وا فَإ نَّ ل لَّ  رًا َلك م  َوإ ن  َتك  ن وا َخي   قِّ م ن  َربِّك م  َفَآم  َر    وََكاَن اللَّه  أَي َُّها النَّاس  َقد  َجاءَك م  الرَّس ول  ب احلَ   ه  َما يف  السََّمَوات  َواأل 
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اَلَم د   ، وقال تعاىل:40ًما َحك يًما﴾َعل ي يت  َلك م  اإل  س  ت  َعَلي ك م  ن ع َميت  َوَرض  َم  َمل ت  َلك م  د يَنك م  َوأمت   ،41يًنا﴾﴿ال يَ و َم َأك 
َاس  : وقال تعاىل َن اخل  رَة  م  َخ  ن ه  َوه َو يف  اآل  َبَل م  اَلم  د يًنا فَ َلن  ي  ق  َر اإل  س  النيب واإلسالم بعد بعثة  .42يَن﴾ر  ﴿َوَمن  يَ ب َتغ  َغي  

و آخر )القرآن الكرمي( ه ن كتاب اهلل تعاىلإ. و الدياناتهو ما جاء به دون ما سواه من  ،حممد صلى اهلل عليه وسلم
  .من عليهامن التوراة والزبور واإلجنيل وغريها، ومهي هنه ناسخ لكل كتاب أنزل قبلإالكتب نزوال وعهدا برب العاملني، و 

َ يََدي ه   ﴿َوأَن  زَل َنا إ لَي َك ال ك َتابَ : قال اهلل تعاىل .م يبق كتاب منزل يتعبد اهلل به سوى القرآن الكرميفل قًا ل َما بَ ني  قِّ م َصدِّ ب احلَ 
َواَءه م   َا أَن  َزَل اللَّه  َواَل تَ تَّب ع  أَه  نَ ه م  مب  ك م  بَ ي   ًنا َعَلي ه  فَاح  قِّ﴾عَ  م َن ال ك َتاب  َوم َهي م  َن احلَ   . 43مَّا َجاَءَك م 

أي أثر  ، حيث زعم أن الرسول الكرمي مل يرتك للبشرحق قدرها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمساعيل مكانة قدري مل
رسول اهلل الكرمي،  نةس حاول بكتابه أن ميحو. فم الناسيئ أن   فه يف الدنيا هواإماما يف املسجد، وكان أكرب وظ بكونه إال

  دعوته، وشخصيته، وأخالقه وكل ما مدحه القرآن الكرمي من املكارم.و 
لقد فسر إمساعيل القرآن الكرمي بنصوص الكتاب املقدس. وإذا كان العلماء وال سيما املفسرون قد اختلفوا من 

 بن عباس، د اهللعب . ملا رواه عن44اإلسرائيليات، فإنه حيرم على املسلمني سؤال أهل الكتاب عن شئ من أمور الدين
ى اهلل عليه صل متابكم الذي أنزل اهلل على نبيككقال: يا معشر املسلمني، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، و 

وا، فكتبوا ري اهلل: أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب اهلل وغ مثكوقد حدّ  .أحدث األخبار باهلل، حمضا مل ي َشب   ،وسّلم
 اللتهم؟ فم من العلم عن مسأكينهاكم ما جاء  اهلل ليشرتوا بذلك مثنا قليال، أوالبأيديه م الكتب، قالوا: هو من عند 

 .45رأينا رجال منهم يسألكم عن الذي أ نزل عليكم اواهلل، م
 

 

                                                           

 .170:4القرآن. النساء 40 
  41 القرآن. املائدة.3:5.

  42 القرآن. آل عمران.85:3.
  43- القرآن. املائدة.48:3. اجلواب يف السؤال عن حكم الدعوة إىل وحدة األديان بالرقم 10213. 

 44  العثيمني. حممد بن صالح. أصول يف التفسري. ص54.
اجلامع  ،[29باب قول اهلل تعاىل: }ك لَّ يَ و ٍم ه َو يف  َشأ ٍن{ ]الرمحن: . كتاب التوحيد. عبد اهلل عباسبخاري يف صحيحه من حديث صحيح. أخرجه ال 45

  .)دار طوق النجاة(2357. رقم احلديث 153ص. 9ج املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه صحيح البخاري
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القرآن ر وزوّ  فالذي حرّ  تشانغ تشينغ تشيان أمهية إبطال وتكذيب ادعاءات إمساعيلتتجلى ة، ناقشوبعد هذه امل
ثل أحدث د كتب التفسري املعتمدة. فرتمجة فاطمة متاعتما بسبب األخطاء العقدية والفقهية فيها وصلت إىل الكرمي،

 قد ل .م2006/9م، وعام 2005/8الطبع لرتمجة معاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينية اليت طبعت مرتني عام

وألغى كثريا من حدود  .هذا التفسري الباطين اململوء بالتحريف، واألكاذيب، واخلرافات يفتالعب مبعاين القرآن الكرمي 
سول اهلل ر ترمجته إساءته يف حق  يفظهر تو . من األحكامغريها منها حد الزنا، وجحد فرضية احلجاب، و  ؛اهلل تعاىل

ئمة احلديث أ وجتاوزه علىم، لصحابة رضى اهلل عنهواالستخفاف با ،واألحاديث املطهرة صلى اهلل عليه وسلم،
  .واالستهزاء هبم

 .ديد، وزعم أن ترمجته من أنصف وأحسن التفسريات يف العهد اجلترمجة حممد علي الالهوري القادياين هقد اعتمد فيو  
 وخا  فيه  دين،وأمثاله من الوثنيني وامللح كونفوشيوسيوفسر كثريا من اآلي القرآنية بنصوص الكتاب املقدس، وأقوال  

ال ملا أمجل القرآنية، ومبينا ملعاين القرآن، ومفص يبرأيه وما ذكره الكتاب املقدس فقط، وجعله قوال ورواية يف مراد اآل
 الصني وكان أكرب ميزاهتا أهنا تنشر جمانا ال تباع، ولقد تناولت حب املسلمني يف فيه، وأثبته جبوار كتاب اهلل تعاىل،

 .والطبقة املثقفة خاصة
إن ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الصينية مل يوف حقه، وأن أكوام الرتاب املكدسة مل تزح بعد إال قليال. وأن  

قضية املسلمني يف بالد الصني حتتاج إىل جهود تفوق طاقة طائفة قليلة. وإن العامل اإلسالمي جيهل أوضاع تعليم 
نسبة بينت مدى حتريف ترمجة فاطمة وخطورهتا بالفهذه املقالة  املسلمني يف الصني، وأن ما خفي أضعاف ما ظهر.

 .خلمس سكان العامل، وثالث أكرب دولة وهي بالد الصني
لقرآن اة تفسري بكتاب ،إىل مجاعة من علماء األكفاء املسلمني يف الصني واعلماء األمة املسلمة أن يعهد توصي الباحثة

اليت تنطق  لدولا م نشره يف مجيعيعمتو  .ائيليات واخلرافات واملوضوعاتالكرمي خال من نصوص الكتاب املقدس، اإلسر 
ب التفسري علماء وطلبة أكفاء بدراسة كتلد هوأن يع دين اهلل احلق.أهل الصني على معرفة  ةساعدملباللغة الصينية، 

 ي الباحثةوصت كما  كشف عن كل دخيل على القرآن العظيم، وجيمعه يف كتاب مستقل يعمم نشره.للدراسة وافية، 
  ترمجة فاطمة وتفسريه وعدم نشرها. ماجاء يف محيع بعدم اعتماد
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وبعد هذا أرجو أن قد أديت بإذن اهلل تعاىل نتائج مهمة وعمال مفيدا، واهلل أرجو أن يوفقين ومجيع الطلبة للخري، ويهدينا 
َتطَع ت  وَ ﴿ إ ن  إىل سواء السبيل، وال أقول إال كما قال شعيب عليه السالم لقومه َما تَ و ف يق ي إ الَّ أ ر يد  إ الَّ اإل  ص اَلَح َما اس 

﴾  .46ب اللَّه  َعَلي ه  تَ وَكَّل ت  َوإ لَي ه  أ ن يب 

 وآخر دعوانا احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.

 المصادر والمراجع:

 القرآن الكرمي -1
يني، تشيان، ترمجة فاطمة ملعاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل اللغة الصينية، الدار العاملية للصينتشانغ تشيغ  -2

 م2005هونغ كونغ، الطبعة األوىل، 
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل  (،ه261ت) مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي ،النيسابوري -3

، دار إحياء الرتاث العريب ،حممد فؤاد عبد الباقي :قيقحت ،عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 . بريوت

ق: يقحت ،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدارية من علم التفسري ،حممد بن علي بن حممد، الشوكاين -4
 .م2007ه /1428، بريوت، الطبعة الرابعة، دار املعرفة ،يوسف الغوش

عبد الرمحان ابن  :قيقحتالسعدي، عبد الرمحان بن ناصر، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان،  -5
 .م2000/ه1420، الطبعة األىل، مؤسسة الرسالة ،الوحيق معال

حياء الرتاث علّي شريي، دار إ ق:يقحت البداية والنهاية، ،ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر الدمشقي -6
 .م1988ه /1408العريب، الطبعة األوىل، بريوت، 

احملكمة الشرعية الفيدرالية جبمهورية باكستان اإلسالمية، القاديانية فئة كافرة، تعريب حممد بشري، مكتبة  -1
 .م1987/ه1408، الطبعة األوىل، باكستان، دار العلم

 ) .وترمجة معانيه إىل اللغة العربية واختصاره .شيانتشانغ تشينغ ت أربعون سؤال إلمساعيل  -7
http://www.2muslim.com)  

                                                           

  46- القرآن. هود88:11.

http://www.2muslim.com/


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) VOL: 2, NO 4, 2016           

 
 46 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
، بريوت، ثري، دار ابن كدراسة وحتليل ، إحسان إهلي، القادياين والقاديانيةعلي احلسين أبو احلسن ،الندوي -8

 .م2000/ه1421الطبعة األوىل، 
أبو حممد عبد احلق بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب. احملرر الوجيز يف تفسري  ،ابن عطية -9

عة األىل، ، الطببريوت، دار الكتب العلمية، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد ،الكتاب العزيز
 م.1993ه/1413

يف تفسري  ه(، معامل التنزيل510الشافعي)تالبغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء  -10
 .م1997ه /1417، الطبعة الرابعة، السعودية، ق: حممد عبد اهلل النمر، دار الطيبة للنشريقحت القرآن،

د الربدوين ق: أمحيق، حتاجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن فرح األنصاري -11
 م.1964ه /1384، القاهرة، الطبعة الثانية، صريةدار الكتب امل ،وإبراهيم إطفيش

العلوم  كلية دراسات القرآن والسنة جبامعة  ،نوح ما يو لونغ، ترمجات معاين القرآن الكرمي باللغة الصينية -12
 م.2013، ةاليزياملاإلسالمية 

 م.1993، بريوت، مجعية الكتاب املقدس ،الكتاب املقدس -13
 

 

 

 


