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تفسري القرآن :عنوان ترجمة وتفسري القرآن الكريم باللغة األملان ّية للمؤلِّف عادل
تيودور خوري الذي ح ّدد هدفه من العمل بتجسري اله ّوة بني اإلسالم واملسيح ّية
رصح بهدفه
من خالل تضمني أوجه التشابه بني القرآن واإلنجيل والتوراة ،وقد ّ
قائل« :وقفت  40عا ًما من عمري يف سبيل ترجمة القرآن إىل اللغة األملان ّية؛ ألّفت
ً
خ ًيا للحقيقة والدقّة يف عميل يك أم ّهد
ً
وأعددت خاللها  80كتابًا و 250
مقال تو ّ
األرض ّية لتقديم الصورة الحقيق ّية عن اإلسالم لغري املسلمني» .وغلب عىل كتابه
االستناد لتفاسري أهل الس ّنة الذين يشكّلون األكرثيّة يف العامل اإلسالمي باملقارنة
مع الشيعة؛ إذ يبدأ الجزء األ ّول من الكتاب ذي االثني عرش جز ًءا باستعراض تاريخ
*-نقل عن فصل ّية «قرآن پژوهی خاورشناسان [دراسات المستشرقين القرآنية]” ،السنة  ،8العدد  ،15خريف وربيع .2014
ً
** -عضو الهيئة العلميّة بجامعة المصطفى (المح ّرر).
*** -طالب دكتوراه في التفسير التطبيقي.
ـ تعريب :علي فخر اإلسالم.
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اإلسالم وسرية الرسول األكرم ،ليكمل بعرض معلومات عا ّمة عن القرآن ،ومن ث ّم
تفسري سوره بشكل ترتيبي حتّى نهاية الكتاب.
ويعترب مستوى ترجمة الكتاب جيّ ًدا ،والكتاب ،بشكل عام ،مناسب للمهت ّمني
باالطّالع عىل أوجه التشابه بني القرآن ،والتوراة[[[ واإلنجيل .وجدير بالذكر أ ّن الكتاب
حاز قبل ع ّدة سنوات جائزة أفضل كتاب يف إيران.

املح ِّرر

املقدمة
ّ
وفسه باللغة
يف كتابه (تفسري القرآن) ،ترجم عادل تيودور خوري القرآن الكريم ّ
األملانيّة ،يتميّز الكتاب باستعراض أوجه التشابه بني القرآن والتوراة واإلنجيل ،بذكر
ما يشابه ما ورد يف القرآن من قصص أو آيات يف التوراة واإلنجيل إن وجدت.
ومل ّا كانت لغة الكاتب األ ّم العرب ّية فقد تقارصت عدد من الكلامت األملان ّية التي
استعملها للرتجمة عن أداء معاين املفردات القرآن ّية مبا يتناسب وعمقها يف كثري من
املواضع.
ومل يلتفت الكاتب إىل قضيّة اختالف اآلراء التفسرييّة بني الشيعة والس ّنة ،فمن
ولعل ذلك يعود لدافعه يف السعي إليجاد
ّ
الواضح أنّه قد تب ّنى التفاسري السن ّية،
التقارب بني املسيح ّية واإلسالم ،فانحاز لألغل ّبية العدديّة من املسلمني املتمثّلة
جهه ،وهو ما بيّنه يف محارضته التي ألقاها سنة 1387ش
بالس ّنة يك يستقطبهم لتو ّ
رصح:
يف إيران ،حيث ّ
لكل من اإلسالم واملسيح ّية تكشف تشابهات الفتة تكفي
«إ ّن املقاربة الدين ّية ّ
ييس علينا أمر تظهريها إلزالة ما تراكم من خالفات بيننا».
لتقريب قلوبنا ،ما ّ
وقد سعى املؤلف لتحايش التكرار بإرجاع كثري من املواضيع ألجزاء الكتاب
األخرى ،ما ساهم يف إيجاز الكتاب ،غري أ ّن هذا األسلوب ولّد مشكلة جديدة جعلت
[[[ -سيالحظ القارئ غياب التوراة في المقالة واالقتصار على اإلنجيل ،دون ذكر الكاتبين للسبب [المترجم].
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القارئ يتيه أحيانًا الضطراره الستنفار أجزاء الكتاب كافّة يك يرجع إليها عند اللزوم
لدى مطالعة جزء منه ،ناهيك عن االكتفاء بذكر أرقام آيات اإلنجيل عند مقارنتها مع
آيات القرآن ،األمر الذي يضطر القارئ للعودة إىل اإلنجيل نفسه يف هذه املوارد.
وقد رت ّب الكتاب عىل  12جز ًءا؛ يبدأ الجزء األ ّول باستعراض تاريخ اإلسالم
وسرية الرسول ،ليكمل بعرض معلومات عا ّمة عن القرآن من قبيل ترتيب نزول
خصصها
السور وأسامئها .أ ّما باقي الجزء األ ّول وسائر أجزاء الكتاب األخرى ،فقد ّ
لتفسري القرآن ترتيبيًّا ،من سورة الفاتحة إىل سورة الناس؛ إذ يأيت برتجمة عدد من آيات
كل
نصها وتفسريها ،وقد تع ّددت الفهارس واألدلّة يف نهاية ّ
ّ
كل سورة يف البداية ث ّم ّ
جزء ما س ّهل أمر البحث املوضوعي واللفظي عىل الباحث.

سرية عادل تيودور خوري
ُولد يف  26آذار سنة  1930يف لبنان؛ حيث بدأ دراسة الفلسفة والالهوت .وهو
شقيق األرشمندريت بول خوري من فالسفة الالهوت يف الكنيسة الكاثوليك ّية.
الفرنيس العايل
سي َم كاه ًنا عام  ،1953تابع الدراسات الجامع ّية ال ُعليا يف املعهد
ّ
للدراسات يف بريوت (وهو ملتحق بجامعة ليون-فرنسا) .حاز عىل ليسانس يف
الفلسفة سنة  .1959ث ّم درس العلوم الرشق ّية يف معهد العلوم الرشق ّية بجامعة الق ّديس
يوسف اليسوع ّية ،وحاز عىل ليسانس يف العلوم الرشق ّية سنة .1960
سنة  1966حاز عىل دكتوراه دولة من جامعة ليون-فرنسا ،بإرشاف الربوفيسور
روجر أرنلدس ( .)ROGERARNALDESوكان موضوع أطروحته مالحظات ودراسة
نقديّة للمساجلة التي حدثت بني اإلمرباطور البيزنطي مانويل الثاين باليولوغس وأحد
علامء الدين املسلمني ،والتي اعتمدت خارج سياقها يف املحارضة التي ألقاها البابا
بنديكتس السادس عرش يف مدينة ريغسنبورج األملان ّية عام 2006م ،وأثارت موجة
استنكار واسعة بني املسلمني ،وال ّ
شك بأ ّن هذا االقتباس يف غري محلّه جاء عىل
عكس ما كان يتوخّاه عادل خوري يف تجسري اله ّوة بني اإلسالم واملسيح ّية.
سنة ُ 1966ع ّي مد ّر ًسا لعلوم األديان يف كل ّية الالهوت الكاثوليك ّية بجامعة
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عي بروفسو ًرا لعلوم األديان ومدي ًرا ملعهد علوم األديان
مونسرت-أملانيا ،وسنة ّ 1970

العلمي والتدريس والنرش وإلقاء املحارضات
يف الكليّة عينها ،حيث مارس البحث
ّ

حتّى آخر أيلول  ،1993ليدخل يف طور التقاعد يف ترشين األول سنة .1993

حقول أبحاثه العلم ّية :تحليل الظاهرة الدين ّية ،تاريخ األديان (الهندوس ّية  -البوذيّة

 -اإلسالم) ،اإلسالم ّيات ،العالقات بني املسيح ّية واإلسالم يف املايض والحارض،

أسس مرك ًزا للحوار
اإلسالمي عىل الصعيد
املسيحي
الحوار
يل؛ حيث ّ
الوطني والدو ّ
ّ
ّ
ّ
يف حريصا-لبنان.

صدرت له املئات من الكتب مبختلف اللغات؛ منها :ترجمة القرآن وترجمته

باألملان ّية ( ،)Koran derالحديث ( ،)der hadithمح ّمد،)mohammed( 
معجم املصطلحات الدينيّة ( ،)lexicon religioserbegriffeحكمة اإلسالم (die

فضل عن
ً
 ،)weisheit des islamموسوعة اإلسالم (،)lexicon des islamvon A-Z

مقاالت متن ّوعة تتناول القيم والقواعد املشرتكة بني اإلسالم واملسيح ّية ،ومفاهيم
رش يف اإلسالم.
الخري وال ّ

ألقى العديد من املحارضات املفيدة والقيّمة يف مختلف املحافل واملؤمترات

والجامعات ،منها :محارضة يف مؤمتر الدين والسعادة يف أملانيا سنة 2008م،
وأخرى عن الحوار اإلسالمي املسيحي سنة 2007م.

قال يف محارضة له يف إيران« :وقفت  40عا ًما من عمري يف سبيل ترجمة القرآن

خيًا للحقيقة
ً
إىل اللغة األملانيّة؛ ألّفت وأعددت خاللها  80كتابًا و250
مقال تو ّ

والدقّة يف عميل؛ يك أم ّهد األرضيّة لتقديم الصورة الحقيقيّة عن اإلسالم لغري
املسلمني».

رصح بأ ّن من أبرز أهدافه محاولة خلق حالة تواصل أفضل بني اإلسالم
كام ّ
واملسيح ّية.
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ّأو ًل :الكتاب من حيث الشكل
كل سورة بإيضاح موجز.
 تقديم ّ ذكر سبب النزول وتفسري عا ّم.كل آية باللغة األملان ّية.
 -ترجمة آيات السور إىل اللغة األملان ّية ،ليصار إىل تفسري ّ

فضل عن اإلتيان مبا يشابه بعض اآليات يف اإلنجيل ،لكون الكاتب مسيحيًّا.
ً

 اقرتاح عناوين عدد الكتب األملان ّية والعرب ّية يف مق ّدمة الكتاب للرجوع إليهاملزيد من املعلومات.
كل سورة وآية وأرقام الصفحات التي
كل جزء يتض ّمن رقم ّ
 إعداد دليل يف نهاية ّفضل عن ذكر آيات اإلنجيل املشابهة التي أشري إليها يف الكتاب .وهناك
ً
وردت فيها،
دليل باألعالم أيضً ا.
 عدم تحديد املرجع التفسريي بدقّة يف عدد من مواضع الكتاب. التفاسري املعتمدة يف الكتاب :البيضاوي (أنوار التنزيل وأرسار التأويل) ،املنار(تفسري القرآن الكريم وتفسري املنار) ،مفاتح الغيب (فخر الدين الرازي) ،جامع البيان
قل ما استند للتفسري األخري.
يف تفسري القرآن (الطربي)  ،امليزان (الطباطبايئ) ،ولكن ّ
 لألسف ،اكتفى باإلشارة لتفسري شيعي مل ّرة واحدة فقط يف الكتاب .ناهيك عنريا دقيقًا آلية
مروره الخاطف باملواضيع ذات الصلة بالوالية؛ إذ مل يق ّدم ً
مثل تفس ً
«إمنا وليّكم الله ورسوله.»...

ثانيا :الكتاب من حيث املحتوى
ً
 استعراض نبذة عن تاريخ اإلسالم يف بداية الجزء األ ّول؛ وسلّط فيها الكاتبالضوء عىل حوارات الرسول مع املرشكني ،اليهود ،والنصارى .ثم تناول ظروف
ذلك العرص االجتامع ّية ،الدين ّية ،والسياس ّية .لينتقل إىل ذكر سرية الرسول ،ليكمل
بعدها برشح خصائص القرآن العا ّمة من قبيل :أسامء القرآن الكريم ،مصحف عثامن،
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القراءات ،أسامء السور ،الحروف املقطّعة وتفسريها ،تاريخ نزول القرآن الكريم
الخصيصة األخرية لدى املسلمني،
وترتيب النزول؛ إذ اكتفى بذكر رأي واحد حول
ّ
مع أنّه أىت بثالثة آراء مختلفة من غريهم؛ نقل اثنني منها من كتايب نولدكه ()nodelke
وشوايل ( ،)schwallyأ ّما الثالث من كتاب بيل ( .)bellبينام مل يرش من قريب أو بعيد
ملصحف اإلمام عيل يف هذه الحالة.
عزا حفظ القرآن الكريم الستظهاره من قبل حفّاظه بعد وفاة الرسول.
 االقتصار عىل مقاربة عا ّمة حول أسامء القرآن الكريم وسوره ،وذلك بذكرمختلف األسامء.
 استعراض آراء املسلمني والغرب ّيني حول تفسري الحروف املقطّعة يف القرآن. اإلتيان مبا يشابه اآليات القرآن ّية يف اإلنجيل أو التوراة لدى تفسريها. استعراض الكاتب االحتامالت كافّة حول كون إبليس ملكًا من عدمه ،متج ّنبًاحا أو نق ًدا.
مزيد الخوض فيها إيضا ً
 استعراض الكاتب مختلف آراء الس ّنة والشيعة لدى تفسري اآلية  172من سورةالبقرة يف الجزء الثاين من الكتاب ،غري أنّه توقّف عند الرأي الشيعي فقط يك ير ّده
مستدل بآية
ًّ
منتق ًدا؛ ليتب ّنى الرأي القائل بحلية لحم الخنزير وامليتة من أهل الكتاب،
أخرى حول حلية طعام أهل الكتاب.
كل من الطربي ،الشوكاين والرازي حول الصالة الوسطى ،وذلك
 استعراض آراء ّيف الجزء الثالث من الكتاب.
 لدى تناول غزوة أحد يف معرض تفسري اآلية  149من سورة آل عمران ،اكتفىالكاتب بذكر عدد م ّمن تخلّفوا عن الرسول كأيب سفيان ،عبدالله بن أيب ،أو بعض
اليهود.
استعراض آراء الشيعة والس ّنة م ًعا حول زواج املتعة لدى تفسري اآلية  24منأي تعليق عىل رأي الس ّنة القائل
سورة النساء يف الجزء الخامس من الكتاب ،دون ّ
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بنسخ الحكم يف سورة املؤمن ،رغم أ ّن السورة األخرية م ّك ّية بينام النساء مدن ّية،
فكيف يستقيم نزول الناسخ قبل املنسوخ؟!.
ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ
ِين كف ُروا مِن
 االكتفاء بتفسري عابر لآلية  3من سورة املائدة الوم يئِس الُ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ
كمْ
دِين ِكم فل تشوهم واخشو ِن الوم أكملت لكم دِينكم وأتممت علي
ُ َ ُ
ْ
ك ُم ْال ْس َل َم د ً
ِينا وذلك يف الجزء السادس من الكتاب؛ فاعترب
ضيت ل
ن ِع َم ِت َو َر ِ
ِ
جة الوداع،
وفس (اليوم) يف اآلية بح ّ
مرشيك مكّة املعنيني بقوله تعاىل «الذين كفروا» ّ
دون إِشارة لواقعة الغدير من قريب أو بعيد.
يل» بالصاحب لدى تفسري اآلية  55من سورة املائدة .واستند
 ترجمة مفردة «و ّاملفسين -بزعمه -يك يع ّمم مفهوم «املؤمنني» عىل املسلمني كافّة،
آلراء أغلب
ّ
غري أنّه استطرد ليجعل أبا بكر مصداقًا لوصف «املؤمنني» وذلك بنا ًء عىل رأي أحد
املفسين .وقد علّق عىل رأي ابن عباس بأ ّن اإلمام عليًّا مصداق تلك الكلمة بالقول:
ّ
إل أنّه أشار يف الهامش لر ّد
يتمسك به الشيعة العتبار عيل إمامهم األ ّولّ ،
وهو ما
ّ
الرازي تفني ًدا لرأي الشيعة.
َ
 استعراض مختلف اآلراء حول سبب نزول اآلية  67من سورة املائدة يَا أ ُّي َهاَّ ّ َ
َّ ُ ُ َ ّ ْ َ ُ َ َ ْ َ
نزل إِلك مِن رب ِك ،ليستق ّر عىل تب ّني القول باختصاصها باملناظرات
الرسول بل ِغ ما أ ِ
مع اليهود لوقوعها يف سياق آيات تتمحور حول األمر ،دون ذكر لحادثة الغدير.
 يف الجزء السابع من الكتاب يقول الكاتب يف ذيل تفسري اآليتني  2و  5من سورةالتوبة :إ ّن األشهر الحرم غري مح ّددة ،واختلفت حولها اآلراء.
 يف الجزء الثامن من الكتاب مل يوفّق الكاتب يف ترجمة مفردة (الغيب) لدىتفسري اآلية  20من سورة يونس؛ فاستخدم الكلمة األملانيّة ( )unichtbarمبعنى غري
يئ ،مع أنّه كان يستحسن به استخدام كلمة()verbororgenالتي تحمل معنى
املر ّ
الخفاء.
 مل يكن اختياره صائبًا باختيار كلمة ( )erschreckenلرتجمة «مشفقون» يفاآلية  57من سورة «املؤمنون» يف الجزء التاسع من الكتاب ،بل ميكن القول بأ ّن
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ترجمته خاطئة؛ إذ تحمل تلك الكلمة معنى املصادفة .وكان األجدر به استخدام
كلمة ( )schreckenأو(. )angst
 تسوية الكاتب عقوبة الزنا لدى أهل الكتاب جمي ًعا لدى تفسري اآلية  4من سورةالنور يف الجزء العارش من الكتاب.
علم
 ترجمة كلمة (أولياء) مبعنى (األصحاب) يف اآلية  18من سورة الفرقانً .أنّها ترجمة خاطئة من شأنها إضعاف معنى مفردة (أولياء).
َ َ ٌ ََ
ع إ ْل يَاس َ
ِني بعبارة (friedesei
 ترجمة اآلية  130من سورة الصافات سلم ٰ ِعلم أن ّكلمة
 )auf eliasيف الجزء الحادي عرش من الكتاب ،دون التع ّرض لتفسريهاً .
النبي ،ما يجعل الرتجمة خاطئة كل ًّيا.
( )eliasتطلق عىل إلياس ّ
 يف الجزء الثاين عرش من الكتاب ،مل يرش الكاتب للسيدة فاطمة الزهراء عندتفسري سورة الكوثر ،بل إنّه مل يأت بتفسري أهل الس ّنة املشهور يف هذا الخصوص،
ليكتفي مبج ّرد ذكر وفاة عبد الله بن مح ّمد وخديجة دون أي إيضاح حول املقصود
باألبرت يف السورة.

النتيجة
يع ّد الكتاب مناس ًبا للمهت ّمني بالبحث يف أوجه التشابه بني اإلسالم واملسيح ّية؛
فضل عن ذكر ما يشابهها
ً
نظ ًرا لرتجمة اآليات القرآن ّية واستعراض معانيها وتفسريها،
يف اإلنجيل يف حال وجودها ،مع اإلشارة لرقم اآليات واملواضيع املشابهة ،ما
يس ّهل عمل الباحثني يف هذا الحقل.
إ ّن لغة الكاتب األ ّم العرب ّية ،جعل عمله عرض ًة النتقادات حول استخدام كلامت
أملان ّية بعينها دون غريها يف الرتجمة ،غري أنّها ال تقلّل من أهم ّية الكتاب.
غلب عىل الكتاب االعتامد عىل تفاسري أهل الس ّنة ،وميكن تربير ذلك بأ ّن العمل
أنجز عام 1990م؛ حيث كانت الكتب الشيعيّة باألملانيّة نادرة التداول آنذاك ،نتيجة
تشكيل الس ّنة أغلب ّية املسلمني يف أملانيا .أ ّما الحضور الشيعي فقد كان متواض ًعا يف
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ذلك الوقت ،ناهيك عن تص ّور الكثري من األملان بأ ّن املسلمني كتلة دين ّية واحدة،
وال فرق بني الس ّنة والشيعة فيها.
أي دور مه ّم يف اعتناق املسيحيّني لإلسالم ،وإلّ ملا بقي مؤلفه
ال يلعب الكتاب ّ
رصح يف محارضاته وكلامته-
عىل دينه؛ إذقصارى ما يتوخّاه الكاتب من عمله -كام ّ
تعريف املسيح ّيني باإلسالم؛ يك يدركوا أ ّن الدينني سامويان ،ومن األديان اإلله ّية
التي تجمعها قواسم مشرتكة.
إذا ً ،بشكل عا ّم ،ميكن القول بأ ّن الكتاب رغم أهميّته عىل مستوى استعراض
إل أنّه غري مناسب لحديثي العهد
أوجه التشابه بني القرآن الكريم واإلنجيل والتوراةّ ،
باإلسالم لكثافة استعراض أوجه التشابه بينها ،واألمر كذلك للمهت ّمني بفهم عميق
مرجعي لهم؛ نتيجة االعتامد عىل تفاسري أهل الس ّنة عىل حساب
للتفسري؛ فهو غري
ّ
تفاسري الشيعة العقديّة يف كثري من الحاالت.
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