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 جلعفر السبحاين ومزاایه يف رؤية عابرة‘ مفاىيم القرآن’تفسري 
A Short Review of Tafs┘r Maf┐h┘m al-Qur'┐n by  

Sheikh Ja'far al-Sub╒┐ni 
 الدكتور دمحم عارؼ "عطائي" عبد الكرَل 

Abstract 
This article is a short review and critical assessment of the Arabic voluminous tafs┘r 
Maf┐h┘m al-Qur’┐n written by a reputable contemporary Iranian Sh┘’┘ scholar, Ja’far 
al-Sub╒┐ni (born 1347 AH-…). The author is one of those senior leaders who led the 
Iranian revolution. The style of the work, according to author, is thematic (dir┐sah 
maw╔┴’iyyah), which analyzing various subjects in separate volumes. The present 
article provides a short biographical sketch of the author along with special focus on 
critical evaluation of the main points mentioned in the tafs┘r from a Sunni perspective. 
The article also discusses methodology adopted in the work.  

Keywords: Life and Works of Sheikh Ja'far al-Sub╒┐ni, Introduction to 
Tafs┘r Maf┐h┘m al-Qur'┐n, Critical evaluation of Tafs┘r Maf┐h┘m al-Qur'┐n. 

اغبمد  الذي أنعم علينا بنعمة الدين واإليباف وجعلنا من زمرة من اىتدى هبدي القرآف ورزقنا حب النيب وصحابتو 
 الكراـ وصلى هللا عليو وعلى آلو العظاـ.  مث أما بعد !

عاصر خرج إىل الوجود يف ىذه األواف األخّبة ظباه مؤلفو "مفاىيم ملعل القارئ الكرَل مطلع على أف ىناؾ تفسّب 
سب قوؿ اؼبؤلف، ىذا التفسّب الفو الشيخ جعفر السبحاٍل أحد القرآف" وىو تفسّب موضوعي للقرآف الكرَل ح

ج هنجو مسانبي الثورة اإليرانية ومن كبار شيوخ الشيعة اإلمامية اعبعفرية، فعلى ماذا وبتوي ىذا التفسّب وأي منه
 ؟مؤلفو وىل كل ماجاء بو صحيح أـ فيو ما ال يوصف ابلصحة وال يعد تفسّبا لآلايت وما ىو أىم مزاايه ومؤاخذه

 وابلَبتيب التايل: ذبده يف ىذه اؼبقالة العلمية إبهباز دراسة ونقدا ذلككل 
 القسم األول:1.

 ترصبة الشيخ السبحاٍل.
 لدى الشيعة اإلمامية.موجز عن تفسّب "مفاىيم القرآف" ومكانتو 

 بعض ؿبتوايت ىذا التفسّب.
 كلمات عن منهج اؼبفسر.

 أىم مزااي تفسّب "مفاىيم القرآف".
 القسم الثاين:2.

 أىم اؼبآخذ على تفسّب "مفاىيم القرآف".
 الشيخ السبحاٍل يف أسطر:

عاـ قبل  88ىػ  ) 1347ْب ( من شواؿ اؼبكـر سنة ألف وثبلشبائة وسبع وأربع28ولد الشيخ يف الثامن والعشرين )
                                                 


 .كابوؿ-جبامعة التعليم والَببية  اؼبساعد األستاذ 
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(  يف مدينة يف تربيز  2ىػ رحل إىل مدينة قم1366درس مدة من حياتو يف مسقط رأسو، ويف حدود عاـ  1اليـو
اغباج دمحم حسْب السبحاٍل أوال مث على شيوخ كػ: السيد  على أبيو والتحق دبدرستها الكربى )اغبوزة العلمية( وقد تلّمذ

 5وكاف من أساتذتو السيد روح هللا اؼبوسوي اػبميِب 4والسيد اغباج دمحم اغبجة الكوىكمري 3دمحم حسْب الربوجردي

 قائد الثورة اإليرانية وغّبىم من شيوخ مدرسة قم الشهّبة. 
ساىم الشيخ يف تدعيم الثورة وتدوين الدستور عبمهورية إيراف وبعد فوز االنقبلب جنح إىل النشاط العلمي فكاف من 

 يلي: اقبازاتو ما
 .أتسيس ؾبلة مكتب اإلسبلـ 
 .ترويج منهج التفسّب اؼبوضوعي يف إيراف 
 .تطوير اؼبناىج الدراسية للحوزات الدينية 
  أتسيس مؤسسة اإلماـ الصادؽ التعليمية والتحقيقية الٍب يرأسها حٌب اآلف ابإلضافة إىل مهمة التدريس

 جبامعة قم والتأليف يف موضوعات شٌب.
 مة كبّبة يتجاوز عددىا العشرات منها: لو مؤلفات تشكل قائ

 أجزاء(. 4إرشاد العقوؿ إىل مباحث اأُلصوؿ )يف  .1
 حبوث يف اؼبلل والنحل )يف شبانية أجزاء(.  .2
 أجزاء(. 6رسائل فقهية )يف  .3
 "مفاىيم القرآف" الكتاب الذي قمنا بدراستو )يف عشرة أجزاء( وغّب ذلك من الكتب. .4

كثّب من اؼبؤسبرات والتحركات العلمية والدعوية سنواي، ويعد نفسو من دعاة التقريب الرجل ما زاؿ يف قيد اغبياة ولو  
 6بْب اؼبذاىب اإلسبلمية، ولو موقع خاص على شبكة االنَبنت.

 موجز عن تفسري "مفاىيم القرآن":
ىػ وفرغ 1393ؽبجري ىذا التفسّب تفسّب معاصر كما عرفنا ُأقبز اعبزء األوؿ منو يف عاـ ألف وثبلشبائة وثبلث وتسعْب ا

ىػ وقد أُلف على مذىب الشيعة 1420اؼبؤلف عن أتليف اعبزء العاشر منو سنة ألف وأربع مائة وعشرين اؽبجرية 
اإلمامية االثُب عشرية ولذلك اىتم كثّبا دبوضوعات كالعدؿ، واإلمامة، وإثبات عصمة األئمة، وعلمهم ابلغيب، وظبات 

ابلتنصيص، وواقعة الغدير، وقصور الصحابة وعدـ عدالتهم، وغّبىا ملسو هيلع هللا ىلص بعد النيب أىل البيت وحقوقهم، وكوف اغبكومة 
فبا يعد من عقائد اإلمامية وأصوؿ مذىبهم، كما اعتُب ابلرد على ما يرد على الشيعة نصرة للمذىب والدفاع عن كل 

 ب التايل:نواقصها بكل ما أمكن، وىذا التفسّب خرج يف عشر ؾبلدات كل ؾبلد يف موضوع خاص ابلَبتي
اجمللد األوؿ: التوحيد والشرؾ وآاثرنبا. اجمللد الثاٍل: صيغة اغبكومة اإلسبلمية وأركاهنا وخصائصها وبراؾبها. اجمللد 
الثالث: عاؼبية الرسالة امدية وخاسبيتها، وأمية النيب وعلمو الغيب. اجمللد الرابع: أجر الرسالة ومعاجز النيب وشفاعتو. 

إثبات عصمة األنبياء واألئمة واآلايت اؼبعَبضة لسّبة الصحابة ومفهومي اإلماـ وطاعة السلطاف اجمللد اػبامس: 
اعبائر. اجمللد السادس: أظباء هللا اغبسُب وصفاتو سبحانو وبياف حدودىا وأقسامها. اجمللد السابع: شخصية النيب 

رَل. اجمللد التاسع: األمثاؿ واألقساـ القرآنية. اجمللد األكـر وسّبة حياتو الشريفة. اجمللد الثامن: اؼبعاد يف القرآف الك
 العاشر: العدؿ واإلمامة وحقوؽ أىل البيت.
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 :مكانة ىذا التفسّب لدى الشيعة اإلمامية
وأما حوؿ مكانة ىذا التفسّب اؼبعاصر فيكفي أف نعرؼ أنو فاز ابلقبوؿ واإلشادة عند الشيعة اإلمامية حبيث جاء 

أبنو: )مبتكر يف اببو(، )طريقة جديدة يف نوعها(، )ربقيق علمي سد الطريق يف وجو اؼببتدعْب  عبارات القـو يف وصفو
وارفْب واؼبؤّولْب واؼبشككْب( وغّب ذلك من العبارات الٍب وردت يف التقاريظ اؼبرقومة يف أوؿ اجمللدات العشر من 

 التفسّب.
 بعض حمتوایت ىذا التفسري:

يف أتليفو ىذا كثّبا من اؼبطالب واؼبوضوعات منها ما ىو مفيد يعم نفعو، ومنها ما  الشك أف الشيخ السبحاٍل صبع
ليس كذلك؛ ألف لوف التأويل والتفلسف أو الضعف والتعصب ظاىر فيو، نشّب فيما يلي إىل بعض اؼبطالب اؼبثّبة 

 للجدؿ يف ابب اإلؽبيات والنبوات واؼبغّيبات فقط دوف أف ندخل يف تفاصيلها:  
 من اؼبطالب يف ابب اإلؽبيات: طائفة

   7إنكار تقسيم التوحيد إىل األلوىية والربوبية. .3

  8إنكار إتياف اإللو دبعُب اؼبعبود والرب دبعُب اػبالق. .2

إنكار إطبلؽ العبادة على اػبضوع الغّب اؼبألوؼ والتضرع إىل ما سوى هللا يف كشف اؼبلمات وقضاء اغباجات  .1
9فيما فوؽ األسباب.

 

  10 األظباء والصفات وإنكار كوهنا توقيفية.التأويل يف .4

  11الرد الشديد على القائلْب جبهالة الكيف.  .1

  12التصريح بكوف القرآف )كبلـ هللا( ؿبداث. .6

  13إهباب العدؿ على هللا سبحانو وتعاىل. .7

14القوؿ بكوف اغبسن والقبح عقليْب ال شرعيْب.  .8
 

  15إنكار نسبة خلق الشرور إىل هللا تعاىل.  .9

  16اؼبعلوالت إىل العلل واألسباب. نسبة خلق .31

ال أزلية للقضاء والقدر بل القضاء عبارة عن حتمية وجود الشيء بعد وجود علتو التامة والقدر عبارة عن ما  .33
  17يسمى ابؼباىية عند الفبلسفة.

ر اعبرب إنكار نسبة األشياء إىل العلل واألسباب، واعبربية ىم األشاعرة وأىل اغبديث وعلى رأسهم أبوبك .32
  18وعمر.

  19التشبيو ىو إثبات الصفات  تعاىل كالنزوؿ والصعود، واؼبشبهة ىم اغبنابلة وعلى رأسهم أضبد بن حنبل. .31

التعطيل ىو تعطيل العقوؿ عن التأويل يف الصفات )كاليد والوجو مثبل( واؼبعطلة ىم الذين أثبتوا الصفات كما  .34
  20أنس.ورد وقالوا جبهالة الكيف وعلى رأسهم مالك بن 

  21كوف أفعاؿ هللا تعاىل معللة ابألغراض. .31

22تقسيم علم الغيب بْب هللا والعباد )بفلسفة االستقبلؿ والتبع(. .36
 وغّب ذلک. 
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ويف كل ذلك جعل اؼبؤلف الفلسفة والفبلسفة من اؼبعتزلة ومن بعدىم كابن سينا وصدر اؼبتأؽبْب )مبل صدرا( والشيخ 
    23و أنكر اغبدوث الزماٍل للعامل تبعا ؽبؤالء.الطوسي وغّبىم قائده وإمامو، حٌب أن

 طائفة من اؼبطالب يف أبواب النبوات واإلمامة والعصمة واؼبعاد: 
  24اإلمامة منزلة فوؽ منزلة النبوة. .3

  25عصمة األئمة منذ نعومة أظفارىم إىل يـو وفاهتم واجب تكويِب ال يبکن خلفو أبدا. .2
َا يُرِيُد اّللمُ  .3 لُِيْذِىَب َعْنُكُم الّرِْجَس َأْىَل اْلبَػْيِت﴾ كانت آية مستقلة لعّل الذين صبعوا القرآف بعد  آية التطهّب ﴿ِإمبم

  26من األحزاب. 33النيب وضعوىا ضمن آية 
بعض األنبياء كانوا مفَبضي الطاعة وبعضهم مل يكونوا. )أي أف طاعة البعض كانت فرضا واجبا على األمم  .4

  27 كاؼبفٍب أو العامل الداعي اؼبصلح مثبل( والبعض اآلخر منهم مل يكونوا إال
  28الطعن يف أصحاب النيب وإاثرة الشبهات حوؽبم. .5
 29األنبياء واألئمة كانوا ذوي العلم ابلغيوب اؼباضية واآلتية. .6
  30القوؿ برجعة طائفة من الناس إىل الدنيا قبل القيامة واغبشر.  .7
  31تفويض اغبساب يـو القيامة إىل األئمة. .8
  32التأويل يف اؼبيزاف بعد األنبياء واألوصياء )األئمة( اؼبوازين يف يـو القيامة.  .9

 33عد النيب واألئمة من بعده رجاؿ األعراؼ. .10
 وغّب ذلك. 34االدعاء أبف والية علي رخصة لعبور الصراط. .11

الذين يرووف حسب  وأما يف ىذه العجائب فقد جعل رائده فيها جبنب التأويل والتفلسف رواايت منسوبة إىل األئمة
  ما يدعيو عن آابئهم عن رسوؿ هللا عن هللا عز وجل، وقد وصلتو عن طريق اؼبصادر الشيعية.

 موجز عن منهج املؤلف وأسلوبو: 
اغبق أف اؼبؤلف سلك مسلك من سبقو من أبناء مذىبو غالبا إال أنو جاء أبمرين يبكن أف نعدنبا جديدا يف النهج 

 واألسلوب ونبا: 
نو اجتهد كثّبا أف يُثبت آراءه عن مراجع أىل السنة وكتبهم حٌب يقنع القارئ السِب دبا يقوؿ ويعتقد، ويف ذلك أوال: أ

 اختار الغث والسمْب والصحيح والسقيم والراجح واؼبرجوح حٌب وصل األمر إىل أنو خاف العلم والنقل الصحيح. 
: األسلوب الفلسفي العقلي االعتزايل من جانب واألسلوب واثنيا: أنو اختار أسلوبْب يتناقض أحدنبا مع اآلخر ونبا

مثبل يف موضوع األظباء والصفات والعرش )النقلي الروائي من جانب آخر فقد تراه يدُخل بعقلو فيما الؾباؿ لو 
ضع عند واؼبيثاؽ واؼبيزاف ووزف األعماؿ والصراط والقضاء والقدر وأتثّب العلل واألسباب يف اػبلق وغّبذلك( مث تراه ىب

رواايت زبالف العقل والنقل الصحيح )مثبل يف أمر الَبداء والرجعة وعلم األئمة ابلغيب واالستغاثة ابألموات وحياة 
اؼبهدي وغّب ذلك( كما تراه ينكر أشد االنكار على من يتمسك بظاىر نصوص الكتاب والسنة الثبات أمر ما ويرى 

وقلة التحقيق، لكنو من جانب آخر يتمسك بنفسو بظاىر ىذا التمسك نوعا من ضعف العلم وقصور العقل 
النصوص والرواايت الصحيحة والسقيمة إلثبات معتقداتو وآرائو. فهو على طريف النقيض بْب اإلفراط والتفريط 
والعقبلنية اضة والنقبلنية اؼبفرطة والتعصب للمذىب والتخلص عن مشاكلو. وجدير ابلذكر أف السبحاٍل ادعى 
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 دبنهج التفسّب اؼبوضوعي لكنو أفسد اؼبنهج ومل يلتـز بقواعده وأصولو كما ال ىبفى على من يقرأ تفسّبه. الكتابة
 وبصورة عامة نستطيع أف نلخص ما وصلنا إليو حوؿ التفسّب ومنهج مؤلفو يف طبس نقات كما يلي:

 تدور مباحث ىذا التفسّب غالبا حوؿ العقائدايت. (1
 ىذا التفسّب تفسّب فلسفي كبلمي مسلكا.  (2
 جبنب الفلسفة والعقل اىتم اؼبؤلف ابلرواية والنقل. (3
 ؽبذا التفسّب مسحة سياسية واجتماعية. (4
 يعتِب التفسّب حبماية اؼبذىب وااليراد على اآلخرين. (5

واؼبؤاخذ عليو. واؼبعيار الذي بعد ىذه اؼبقدمة أنيت إىل ما ىو األىم يف ىذه اؼبقالة وىو بياف مزااي ىذا التفسّب 
سنمشي عليو يف طرح ما سيأيت من اؼبباحث ىي األصوؿ الثابتة الٍب وضعها علماء التفسّب منذ قروف وأوجبوا االلتزاـ 
هبا على من يريد أف يفسر شيئا من الذكر اغبكيم، وما عليو قاطبة األمة اإلسبلمية من االعتقادات اغبقة اؼبنزىة عن 

فريط، وكذا ما يرشدان إليو العقل السليم والفطرة النقية اػبالية عن التعصب والعناد، فالنبدأ مراعاة للعدؿ االفراط والت
 خذ على التفسّب ومفسره.آواالنصاؼ أبىم مزااي ىذا التفسّب وؿباسنو أوال مث أنيت إىل أىم اؼب

 :زاای تفسري "مفاىيم القرآن"مأىم 
 فسّب "مفاىيم القرآف" يكفينا أف نشّب إىل ما يلي من اؼبطالب والعناوين:  ففي ذكر ااسن وبياف اؼبميزات لت

 .ترتيب الکتاب وفق اؼبوضوعات 
 .اإلحاطة واالحتواء 
 .الَبجيح بْب األقواؿ واختيار ما ىو األصوب عند اؼبؤلف 
 .رده على بعض األفكار اؼبنحرفة والشبهات اؼبثارة حوؿ اإلسبلـ وتعاليمو 
 ات الفرؽ اؼبنحرفة.رده على بعض معتقد 
 .إخراجو الدروس والعرب من حوادث السّبة واآلايت اؼبتعلقة هبا 
 .درجو التوجيهات السياسية ومواقفو اإلنسانية مع شعب فلسطْب 
 .توضيحاتو اعبميلة حوؿ اآلايت الٍب اشتملت على األمثاؿ واألقساـ 
  من سلفو()خبلفا علی ما عليو کثّبإنكاره وقوع التحريف يف القرآف الكرَل  

 :ترتيب الكتاب وفق املوضوعات -1 
للباحث والقارئ كثّبا ألنو يقف بسهولة على اؼبوضوع الذي يريد  أف التأليف ابلطريق اؼبوضوعي يسهل األمرالشک 

القراءة فيو، واؼبؤلف وإف مل ينهج منهج التفسّب اؼبوضوعي دبعناه الدقيق لكنو سعى يف ىذا اجملاؿ سعيا مشكورا وقد 
احث وخّصص لكل ألف كتابو وفق اؼبوضوعات الٍب أشران إليها آنفا وذّيل كل موضوع دبا يناسبو من اؼبطالب واؼبب

موضوع من اؼبوضوعات اؼبذكورة ؾبلدا من تفسّبه، ويف كل ذلك اجتهد أف يناقش اؼبوضوعات على ضوء القرآف 
الكرَل، وإف أدخل فيها العقل والفلسفة واعتمد عليهما وعلى غّبنبا، فخرج مع األسف الشديد عن اؼبنهجية الٍب  

ىذا القصور فإف الكتابة ابلَبتيب اؼبوضوعي يعد من ؿباسن اؼبؤلف  كاف االلتزاـ هبا من واجبات اؼبؤلف، لكن مع كل
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 ومزااي تفسّبه.
 :اإلحاطة واالحتواء -2

ومن ؿباسن ىذا التفسّب اإلحاطة جبوانب اؼبوضوعات واحتوائو عليها، ىذا وإف كاف يعد إطالة يف بعض اؼبواضع ومل 
الحتواء ابعبوانب اؼبختلفة وبذؿ اعبهد األكثر لرفع يكن مطلواب فبدوحا، لكنو يف بعض اؼبوضوعات الٍب تقتضي ا

الستار وإبراز اػبفااي فبدوح وبمد اؼبؤلف عليو؛ لعدـ ادخاره سعيا يف توضيح اؼبطلب وتشروبو، سواء أدرؾ اغبق فيها 
 أو مل يدرؾ.

ثليث( عند مباحث فمن أمثلة ىذا االحتواء ما فصلو اؼبؤلف حوؿ عقيدة التثليت عند النصارى وقد ظباه )خرافة الت
 التوحيد يف الذات من اجمللد األوؿ، فقد أورد صبلة من اؼبسائل اؼبهمة اؼبفيدة يف اؼبوضوع ذيل العناوين التالية: 

 كيف تسربت عقيدة التثليث إىل النصرانية 
 رأي القرآف يف التثليث 
 براىْب القرآف على إبطاؿ التثليث أو ازباذ الولد 
 التثليث يف نظر العقل 
 كن واحد وثبلثة يف آف واحد ؟ىل يب 
 .35أقانيم ثبلثة أـ شركة مسانبة 

ومن أمثلة اإلحاطة واالحتواء أيضا كبلمو حوؿ تسبيح الكائنات حيث أورد فيو النظرايت اؼبختلفة مث رجح بينها 
   36بدالئل ـبتلفة نقلية وعقلية، فجاء بكبلـ جامع حوؿ اؼبوضوع.

ق إرادتو سبحانو أبفعاؿ العباد ضمن مبحث التوحيد يف اػبالقية، وىذا ىكذا للمؤلف كبلـ جامع حوؿ كيفية تعل
  37اؼببحث أيضا يتصف ابإلحاطة واالحتواء ودراسة اؼبوضوع من جوانب ـبتلفة، ال ؾباؿ لذكرىا ىهنا.

 :الرتجيح بني األقوال واختيار ما ىو األصوب عند املؤلف -3
ومن ؿباسن ىذا التفسّب الَبجيح غالبا بْب األقواؿ واختيار األصوب حسب رؤية اؼبؤلف، ولو أمثلة متعددة نشّب إىل 

 مثاؿ واحد فيما يلي: 
ْلِم قَاِئًما َشِهَد اّللمُ أَنمُو اَل إَِلَو ِإالم ُىَو َواْلَمبَلِئَكُة َوأُوُلو اْلعِ ’’عند مبحث التوحيد يف الذات ويف تفسّب اآلية الكريبة: 

أييت اؼبؤلف بعدة توضيحات حوؿ كيفية شهادة هللا تعاىل على وحدانيتو  38‘‘اِبْلِقْسِط اَل ِإَلَو ِإالم ُىَو اْلَعزِيُز اغبَِْكيمُ 
 ابلَبتيب التايل:

هادة يبكن أف ربمل ىذه الشهادة على الشهادة القولية كما نشهد كبن على وحدانيتو بقولنا: "ال إلو إال هللا، وش .1
 هللا القولية ىو القرآف والوحي اللفظي ضمن اآلايت الٍب تعرضت لبياف الوحدانية وإثباهتا.

يبكن أف تكوف ىذه الشهادة شهادة عملية ألف هللا تعاىل خبلقو الكوف الذي يسوده نظاـ واحد وترابط أثبت  .2
 اغباكمة ؽبذا العامل.عمليا وحدانية الذات اؼبدبرة ؽبذا الكوف ووحدانية اإلرادة اؼبنظمة 

، النسجاـ  بعد ىذا وذاؾ أييت إىل ما ىو الراجح عنده من القولْب ويقوؿ: "واغبق أف الرأي األوؿ أفضل وأقـو
ىذا الرأي مع شهادة الفريقْب اآلخرين، أعِب: شهادة اؼببلئكة وأويل العلم، الٍب يناسب أف تكوف شهادهتما قولية 
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شهادات الثبلث دبعُب واحد" مث أيد اؼبؤلف ىذا الرأي ببعض آايت أخرى وحفظ سياؽ اآلية يقتضي تفسّب ال
لِكِن اّللمُ َيْشَهُد دبَا أَنْػَزَؿ إِلَْيَك أَنْػَزَلُو ’’وردت فيها شهادة هللا تعاىل وقد ضبلت على الشهادة اللفظية كقولو تعاىل: 

 39.40‘‘يًدابِِعْلِمِو َواْلَمبَلِئَكُة َيْشَهُدوَف وََكَفى اِبّللمِ َشهِ 
 :رده على بعض األفكار املنحرفة والشبهات املثارة حول اإلسالم وتعاليمو -4

قد ذبد اؼبؤلف يرد بقوة مػزاعم بعػض مػن يػدعي حػوؿ اإلسػبلـ مػا ال يناسػبو سػواء كػاف الػزاعم مػن أىػل اإلسػبلـ أو مػن 
بصػرؼ النظػػر عػػن اكبرافاتػػو ىػػو عقيػػدة غػّبىم، وىػػذا الػػرد واإلنكػػار يعػػد مزيػػة أخػرى للمؤلػػف وكتابػػو، عػػددانه مػػن مػػزاايه 

 وفكرا.
فمن أمثلة ذلك اإلنكار مقاالتو وردوده على من يدعي عػدـ وجػود السياسػات اػبارجيػة يف اإلسػبلـ، ففػي اجمللػد الثػاٍل 
عند مباحث برامج اغبكومة اإلسبلمية ووظائفهػا، يف مقدمػة اؼبطلػب اػبػامس )اغبكومػة اإلسػبلمية والسياسػة اػبارجيػة( 

 اؼبؤلف ما خبلصتو:يكتب 
يظن بعض الكتاب الغربيْب ومن استقى معلوماتو من دراساهتم ومؤلفاهتم أف الغرب ىو أوؿ من ابتكػر نظامػا للعبلقػات 
الدوليػػة، وأوؿ مػػن أسػػس مػػا يسػػمى ابلسياسػػة اػبارجيػػة، للحكومػػات والػػدوؿ ومل يكػػن للعػػامل قبػػل مػػيبلد اغبضػػارة الغربيػػة 

 أي نظاـ للسياسة اػبارجية.
د أف ىذا ادعاء يعرؼ ضعفو وخطأه كل من لو أدٌل إؼباـ ابلتاريخ البشري، فقد كػاف بػْب الشػعوب عبلقػات وروابػط، بي

وألجل ذلك فلقد كاف بينهم قػوانْب ورسػـو وضػوابط وحقػوؽ تػنظم عبلقػاهتم حسػبما تقتضػيو الظػروؼ، مث ازبػذت ىػذه 
 السياسة آخر وأفضل أشكاؽبا دبجيء اإلسبلـ.

إىل أف اسػػتعراض جوانػػب السياسػػات اػبارجيػػة الػػٍب سػػنها اإلسػػبلـ تسػػتدعي دراسػػة موسػػعة لكنػػو أييت  مث أشػػار اؼبؤلػػف
أبصػػوؿ ىػػذه السياسػػات وخطوطهػػا العريضػػة ليعػػرؼ أف اغبكومػػة اإلسػػبلمية رغػػم أنػػف ىػػؤالء اػػرفْب اؼبفػػَبين قػػدجاءت 

عبلقاهتػا اػبارجيػة، مث ذكػر اؼبؤلػف مػن ذلػك  يـو أف قامت بكل الػربامج واؼبنػاىج الػٍب ربتػاج إليهػا اغبكومػات واألمػم يف
   41 أمثلة كثّبة.

ومػػن ذلػػك أيضػػا أخػػذه علػػى الديبقراطيػػة الغربيػػة ورده علػػى مػػن يظػػن أف اإلسػػبلـ ال يعتػػِب ابلشػػعوب وحػػرايهتم وحقػػوقهم 
   42وقد سبق عند مبحث اؼبوضوعات األخبلقية واالجتماعية بتفاصليو.

عػػرؼ أف اؼبؤلػػف يف أغلػػب اؼبواضػػع الػػٍب تكلػػم فيهػػا اؼبشػػككوف وتبلعبػػت فيهػػا وأمػػا حػػوؿ الشػػبهات اؼبثػػارة فيكفػػي أف ن
 أيدي ارفْب وقف عندىا موقف اامي القوي ورد الشبهات ردا يليق ابؼبقاـ واؼبقاؿ كما سنرى مبوذجا منها فيمايلي:

، مع أنو أطػاؿ الكػبلـ لقد صبع اؼبؤلف إحدى عشرة شبهة حوؿ اؼبعاد اعبسماٍل وأجاب عن كل واحدة ابلتفصيل -1
لكنػػو أحسػػن يف الػػرد واإلجابػػة، إمػػا منػػو أو نقػػبل عػػن اآلخػػرين، والثػػاٍل ىػػو األكثػػر لكػػن بتعبػػّب منػػو وتوضػػيح وزايدات 

 مفيدة، وؼبا كانت الشبهات اؼبطروحة ابلطريقة الفلسفية أجاب عنها بنفس اؼبنهج، فمن ىذه الشبهات:
 اؼبعاد إعادة للمعدـو وىو أمر ؿباؿ.  .1
أكل إنساف إنساان آخر أو اغتذى أبجزائو فإف أعيدت أجزاء الغذاء إىل األوؿ عدـ الثاٍل، وإف أعيدت إىل لو  .2

 الثاٍل عدـ األوؿ. 
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؟ ىل ىو  .3 إذا كاف اؽبدؼ من إعادة اإلنساف ليجزى دبا عمل من خّب أو شر، فما ىو اؽبدؼ وراء تعذيب اجملـر
التشّفي وتسكْب اآلالـ ؟ أـ أتديب اجملـر ؟ أو يكوف التعذيب عربة وعظة لآلخرين، وىذه الفروض إمبا تصّح يف 

 التعذيب الدنيوي. 
مُثم اّللمُ يُػْنِشُئ ’’القرآف الكرَل اؼبعاد ابلنشأة األخرى، قاؿ تعاىل: اؼبعاد العنصري عود إىل الدنيا، وقد وصف  .4

وىكذا وصفو ابلدار العقىب، مع أنو إذا كاف 44‘‘َوَأفم َعَلْيِو النمْشَأَة اأْلُْخَرى’’وقاؿ سبحانو: 43‘‘النمْشَأَة اآْلِخَرةَ 
 ىل ال النشأة األخرى. اؼبعاد عوَد اإلنساف ابلبدف العنصري يكوف عودا إىل النشأة األو 

أف من أقساـ التناسخ تعلق نفسْب ببدف واحد، وىذا يصدؽ بعينو يف اؼبعاد اعبسماٍل؛ ألف أعضاء اإلنساف تفقد  .5
قابليتها حْب اؼبوت لتعلق النفس هبا وإال مل تكن تفارؽ عنها النفس، فحْب إعادة اإلنساف بعينو وصبع أشبلئو 

عداد آخر ألف يفاض عليو من هللا سبحانو نفس وأعضائو وصّبورتو إنساان سواي من حيث الظاىر استعد ابست
 مستأنفة، فلما تعلقت بو نفسو اؼبستنسخة ألجل نيل الثواب أو العقاب، يلـز منو تعلق نفسْب ببدف واحد. 

إذا كاف اؼبعاد عنصراي، وعاد اإلنساف إىل اغبشر بنفس البدف الدنيوي فهذا يكوف عودا إىل الدنيا بعد خروجو  .6
 لك اؼبعاد غاية للخلقة ورجوعا إىل هللا؟. عنها، فكيف يعد ذ

وغّب ذلك من الشػبهات اؼبطروحػة قػديبا وحػديثا حػوؿ اؼبعػاد وقػد أجػاب عنهػا اؼبؤلػف بتفصػيل مقنػع وىػي احتػوت مػن 
 45صفحة. 30الكتاب حوايل 

 :رده على بعض معتقدات الفرق املنحرفة  -5
عامة؛ ألف اؼبؤلف مل يلتـز ابلرد على الفرؽ الضالة يف صبيع  ىذا اؼبوضوع وإف مل يعد من ؿباسن التفسّب ومزاايه بصورة

مباحث تفسّبه ىذا، بل قد دافع عن كثّب من االكبرافات، ولو تشاهبات كثّبة يف اآلراء مع اؼبعتزلة وأشباىها، لكن 
شّب فيما يلي إىل من ابب األمانة العلمية واالعَباؼ ابغبق نعد مواقفو اغبسنة وإف كانت قليلة من ؿبسنات اؼبؤلف، ون

 بعض األمثلة من ردوده على الفرؽ الضالة وآرائهم الباطلة: 
اَي ’’رده على ضبلالت البهائية حيث زعموا أف الرسالة مل تنتو بنيب اإلسبلـ واستدلوا على ىذا الزعم بقولو تعاىل:  .1

ـَ ِإمما أَيْتِيَػنمُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَػُقصُّوَف َعَلْيُكْم آايَ   46‘‘يت َفَمِن اتػمَقى َوَأْصَلَح َفبَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواَل ُىْم وَبَْزنُوفَ َبِِب آَد

بدليل اػبطاب اؼبوجو إىل بِب آدـ عامة ملسو هيلع هللا ىلص قالوا إف ىذه اآلية يف القرآف الكرَل تنبئ عن ؾبيء الرسل بعد دمحم 
 يوصد بعد.وبدليل قولو: }أَيْتِيَػنمُكْم{ الذي ىو صيغة اؼبضارع، فباب النبوة مل 

فاؼبؤلف يف الرد على ىذه الفرقة واعبواب عن ىذه الشبهة يوضح أوال أف تفسّب اآلية بغض النظر  عن سياقها خطأ 
تفسّبي واضح؛ إذ مبلحظة السياؽ تعلن أهنا ليست إنشاء خطاب يف ظرؼ نزوؿ القرآف بل ىي حكاية ػبطاب 

القرآف ككل حكاية أخرى والٍب أتيت أبساليب ـبتلفة. مث  خاطب بو سبحانو بِب آدـ يف بدء اػبلقة، ولقد حكاه يف
  47.ذا اػبطاب خطااب حكائيا مرتبطا بزمن قبل عصر النبوة امديةأثبت اؼبؤلف کوف ى

ومن ذلك وقوفو مع عامة األمة اإلسبلمية ورده موقف اؼبعتزلة حوؿ الشفاعة من زبصيص نصوصها أبىل الطاعة  .2
زايدة الثواب ال إسقاط العقاب، لقد رد عليهم عند تناولو مباحث الشفاعة وعد دوف العصاة وربديد أثرىا يف 

  48ىذا من تفردات اؼبعتزلة.
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 :إخراجو الدروس والعرب من حوادث السّبة النبوية -6
إف اؼبؤلف كما ذكران سابقا خصص ؾبلػدا واحػدا مػن ؾبلػدات تفسػّبه غبػوادث السػّبة علػى ضػوء اآلايت القرآنيػة، فلمػا 

غالبػا عػن بيػاف اغبػوادث الكبػّبة أردفهػا بػذكر الػدروس والعػرب الػٍب يبكػن أف يسػتفاد منهػا، وىػذا مػا ال يفعلػو كثػّب انتهى 
 من اؼبفسرين، وفيما يلي مبوذج منو:

بعد ذكره غزوة أحد وصبعو اآلايت الواردة حوؽبا يقوؿ: "ويستفاد من ىذه اآلايت ما يلي" مث يذكر عدة أمور  -1
 والبياف تتلخص يف سبع نقاط:بشيء من التوضيح 

 االنتصار واالنكسار من سنن هللا. - أ
 التمحيص ابنة والببلء. - ب
 خلص الغزاة شهداء على األعماؿ. - ت
 اعبنة رىن اعبهاد والصمود. - ث
 استنهاض اؽبمم والعزائم. - ج
 االعتبار ابألمم اؼباضية. - ح
   49إطباد اثئرة الفتنة. - خ

 :مع شعب فلسطنيدرجو التوجيهات السياسية ومواقفو اإلنسانية  -7
ومن ؿبامد اؼبؤلف وؿباسن أتليفو توجيهاتو السياسية واالجتماعية الٍب يوجهها أحياان إىل اغبكومات، كيف هبب أف 

، وىكذا مواقفو اإلنسانية مع الشعب الفلسطيِب اؼبظلـو وفيما يلي بعض األمثلة من األمرين:  تكوف ودباذا هبب أف تقـو
التقنْب والتشريع يذكر أف القوانْب اإلسبلمية تكوف بْب اثبت ومتغّب، والتغيّب ال عند بيانو مباحث التوحيد يف  .1

يتأتى يف جوىر القانوف وصلبو، وإمبا ىو يف شكلو وصورتو مث يقوؿ: فبالنسبة لروابط اغبكومة اإلسبلمية وعبلقتها 
ف تتعامل اغبكومة ال يبكن ازباذ نظر واحد غّب متغّب، فقد توجب بعض الظروؼ أ -مثبل–مع األجانب 

اإلسبلمية مع األجانب وتوسع الروابط السياسية والثقافية والتجارية معها، وردبا أوجبت ظروؼ أخرى أف تقطع 
ىذه العبلقات أو ربرمها إىل أمد أو ربددىا على األقل، غّب أف ىذا التغيّب والتبدؿ إمبا ىو يف شكل ىذا 

طبيق والتنفيذ ال يف أصل القانوف وحقيقتو، ألف على اغباكم القانوف اغباكم على العبلقات ويف كيفية الت
اإلسبلمي أف يصوف مصاحل األمة اإلسبلمية، ووبفظ مكانتها العالية، وال يسمح ألف تقع ربت سيطرة الكفار 

 50‘‘اْلُمْؤِمِنَْب َسِبيبًل َوَلْن هَبَْعَل اّللمُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى ’’واؼبستعمرين، وىذا القانوف ىو ما يصرح بو القرآف، إذيقوؿ: 
وتدؿ اآلايت واألحاديث األخرى على أف ىذا القانوف ال يقبل التغّّب والتبّدؿ أبدا، غاية ما يف األمر أف صيانة 

  51الكياف اإلسبلمي قد تكوف يف قطع الروابط وقد تكوف يف إقامتها مع اآلخرين.
تكب عندىا اؼبنافقوف وخاصة عبد هللا بن أيب من عند إخراجو الدروس والعرب من غزوة بِب اؼبصطلق وما ار  .2

 التخطيط واؼبؤامرات ضد اؼبسلمْب، وقولو لئن رجعنا إىل اؼبدينة ليخرجن األعز منها األذؿ، ذكر اؼبؤلف مايلي:
فلو شاىدان ما يفعل بنا كبن معاشر اؼبسلمْب على أيدي اؼبستعمرين يف بيت اؼبقدس، وسائر بقاع اؼبسلمْب األخرى 

أدحض آتمرىم وأبطل  -سبحانو وتعاىل  -ايمنا ىذه، فليس ىناؾ ؿبل لبلستغراب والدىشة والتعجب، ولكن هللا يف أ
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  52أحدوثتهم ورد كيدىم إىل كبورىم فانقلبوا خاسئْب.
 :توضيحاتو اجلميلة حول اآلایت اليت اشتملت على األمثال واألقسام -8

ومن مزااي ىذا التفسّب جهوده الواسعة حوؿ إيضاح اآلايت الٍب اشتلمت على األمثاؿ واألقساـ القرآنية وبياف 
مفادىا، وىذا الذي صبعو اؼبؤلف يف ؾبلد كامل )اجمللد التاسع( وقد جعلو يف قسمْب: القسم األوؿ: األمثاؿ يف 

رآنية، موضحا معانيها ومقاصدىا وفوائدىا وؾبيبا عن القرآف، وفيو أوضح سبعا وطبسْب سبثيبل من التمثيبلت الق
األسئلة اؼبطروحة حوؽبا، والقسم الثاٍل: األقساـ يف القرآف، وفيو أودع ما ورد يف السور القرآنية من القسم اؼبفرد بكل 

أعِب صفات اؼببلئكة أنواعو أي بلفظ اعببللة، أو الرب، أو النيب، أو القرآف الكرَل أو العصر أو غّبىا، والقسم اؼبتعدد 
أو الظواىر الكونية من الشمس والقمر والصبح والليل أو صفات يـو القيامة أوغّب ذلك من اؼبخلوقْب والصفات 

ذلك اختار العالية اإلنسانية موضحا اؼبقسم بو واؼبقسم عليو والصلة بينهما والتأكيد اؼبطلوب وما إىل ذلك، وفی کل 
 منهج البحث والتحقيق.

 :ه وقوع التحريف يف القرآن الكرميإنكار  -9
لقد تناوؿ اؼبؤلف ىذا األمر ابلذكر أكثر من مرة، فهو وإف كاف بصدد الدفاع عن الشيعة يف ذكره ىذا اؼبوضوع لكن 

 ىذا يظهر أف لو موقفا سديدا يف ىذه اؼبسألة، خبلؼ ما كاف عليو سلفو من الذين زلت أقدامهم وأقبلمهم فيها. 
وضع من التفسّب ما نصو: "إّف من نسب التحريف إىل الشيعة إمّبا استند إىل وجود رواايت يف يقوؿ اؼبؤلف يف م

  53تفاسّبىم الروائية مشعرة ابلتحريف أو داّلة عليها، ولكّن الرواية غّب العقيدة، وليس نقل الرواية دليبًل على صّحتها".
من الرواايت )أي رواايت التحريف( ترجع أسانيده إىل  وينقل اؼبؤلف عن العبّلمة الببلغي قولو: "إّف القسم الوافر

 ، وقد وصف علماء الرجاؿ كبلً منهم أبنّو:54بضعة أنفار
 إّما ضعيف اغبديث، فاسد اؼبذىب، ؾبفّو الرواية. .1
 وإّما أنّو مضطرب اغبديث واؼبذىب يعرؼ حديثو وينكر، ويروي عن الضعفاء. .2
مػػن تفسػػّبه حػػديثاً واحػػداً ، وأنّػػو معػػروؼ ابلوقػػف وأشػػّد النػػاس عػػداوة  وإّمػػا أبنّػػو كػػّذاب مػػّتهم ال أسػػتحّل أف أروي .3

 للرضا ) عليو الّسبلـ (.
 وإّما أبنّو كاف غالياً كّذاابً. .4
 وإّما أبنّو ضعيف ال يلتفت إليو، وال يعوؿ عليو ومن الكّذابْب. .5
ي كثػرهتم شػيئاً، ىػذه حػاؿ اؼبسػانيد، وأّمػا . وإّما أبنّو فاسػد الروايػة يرمػى ابلغلػّو. ومػن الواضػح أّف أمثػاؿ ىػؤالء ال ذبػد6

   55أكثر اؼبراسيل فمأخوذة من تلك اؼبسانيد.
أخّبا يقوؿ اؼبؤلف: "وكبن نرى أّف يف اإلصرار على نسبة التحريف إىل أيّة طائفة من الطوائف اإلسبلمية ضررًا واسعاً 

  56على اإلسبلـ واؼبسلمْب وال يستفيد منو إال اؼبستعمروف وأذانهبم".
نكتفي هبذه النقاط من أبرز مزااي تفسّب "مفاىيم القرآف" وال نستبعد أف تكوف ىناؾ بعض مزااي أخرى ؽبذا التفسّب 

 .غّب ما ذكرانىا، لعّلنا تركناىا لكوهنا أقل درجة فبا أشران إليو
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 :ملآخذ على تفسري "مفاىيم القرآن"أىم ا
ب واؼبشاكل إال ما صدر عن األنبياء اؼبعصومْب عليهم إف أي عمل إنساٍل يقـو بو الرجل ليس خباؿ عن العيو 

وغالب ما سنناقشو يف ىذه  لكن ما يؤاخذ بو الرجل ىو ما يتعمده قصدا خذة يف األخطاء أاي كانتآالسبلـ، وال م
 ابلتفلسف والتأويل والتفسّب ابلرأي واؽبوى والتعصب واإلطناب والتبلعب اؼبقالة ىو من ىذا القبيل وال يتصف إال

ابلنصوص وإنكار األحاديث الصحيحة وسب األصحاب والتناقض يف القوؿ وغّب ذلك، وفيما يلي قائمة عناوين 
 لبعض ىذه اؼبشاكل:

 عدـ اؼبنهجية .3
 التأويل والتكلف .4
 التعصب واإلغماض .5
 عدـ الَبجيح بْب األقواؿ .6
 التكرار واإلطناب .7
 عدـ مراعاة األمانة العلمية .8
 عدـ اإلحالة والتثبت .9

 الكذب واالختبلؽ إىل األحاديثنسبة  .10
 نقل األحاديث من غّب مصادرىا .11
 التمسك ابلرواايت الضعيفة .12
 الدفاع عن مظاىر الشرؾ .13
 ضعف االستدالؿ .14
 الوقوع يف التناقض .15
 البغض الشديد ألصحاب النيب والغلّو الشديد يف أىل البيت .16
 نسبة التشيع إىل مفسري أىل السنة .17

 :عدم املنهجية -1
من أوضح اؼبآخذ على تفسّب "مفاىيم القرآف" الذي كتبو السبحاٍل كتفسّب موضوعي للقرآف الكرَل، فلم  ذا يعدوى

يراع فيو اؼبنهج الذي قرره لنفسو، وقد تراه يدعي أف رائده يف اؼبباحث الٍب يتناوؽبا ىو القرآف الكرَل وىو ال ينظر إليها 
وؿ اغبكماء واؼبتكّلموف ىذه األحباث )حرية اإلنساف، القضاء إال من ىذا اؼبنظار فقط حيث يقوؿ مثبل: "وقد تنا

والقدر وغّب ذلك( من زوااي ـبتلفة واحتدـ النقاش حوؽبا، ودبا أّف رائدان يف ىذه البحوث ىو القرآف الكرَل فنحن 
ىبالف ما يرظبو لكنو كثّبا ما  57نتناوؽبا من ذلك اعبانب ونَبؾ جوانبها اأُلخرى إىل الكتب اؼبعّدة يف ىذا اجملاؿ"

لنفسو ويَبؾ االلتزاـ بو وخّب مثاؿ لو أنو قد ينتهي من فصل بكاملو دوف أف أييت فيو آبية ما إال حبوث فلسفية حبتة. 
" حيث تكلم فيو بعد املعاد اجلسماين والتناسخانظر مثبل إىل الفصل اغبادي عشر من اجمللد الثامن والذي عنوانو: "

أنواع انتقاالت النفس هبذا الكبلـ: "وعلى أية حاؿ فلنتاوؿ اؼبوضوع ابلبحث من منظار مقدمة حوؿ تعريف التناسخ و 
القواعد الفلسفية العقلية" مث بدأ بذكر أقساـ التناسخ بتفصيل اتـ مع ذكر آراء الفبلسفة وخاصة منهم صدر اؼبتأؽبْب 

ف أف أييت خبللو آبية واحدة من القرآف حوؿ اؼبوضوع إىل أف وصل إىل األسئلة واألجوبة وانتهى هبذا عن الفصل دو 
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 وىكذا فعل ىف الفصل العاشر الذي سبق ىذا الفصل.   58الكرَل هبعلها رائدا لو،
 :التأويل والتكّلف -2

اعَبؼ اؼبؤلف وصرح أبف التفسّب ابلرأي قد تواترت األحاديث على هنيو، يف كلمات وجهها إىل من يطّبق القرآف 
ة حيث قاؿ: "كما أّف من الظلم أيضًا ما يرتكبو بعض كّتابنا اؼبسلمْب اؼبعاصرين، حيث الكرَل على الشؤوف اؼبادي

أخذ يفّسر ىذه اؼبعارؼ العقلية اإلؽبية ابألُمور اسوسة ووباوؿ تطبيقها على الشئوف اؼبادية فصار فعلو بذلك من 
لرسوؿ األعظم صلمى هللا عليو وآلو وسلمم أوضح مصاديق )تفسّب القرآف ابلرأي( الذي تواترت األحاديث الشريفة من ا

 59على هنيو".
لكنو بنفسو ليس فقط مولعا ابلتفسّب ابلرأي بل كثّبا ما مؤل كتابو ىذا من التأويبلت والتكّلفات البعيدة، فعلى سبيل 

حاكما سائدا على اؼبثاؿ نرى اؼبؤلف يدعي أف اإلمامة غّب النبوة والرسالة؛ ألف اإلنساف إذا عْب من قبل هللا تعاىل 
اجملتمع رائدا لؤلمة واجب اإلطاعة يصبح إماما سواء كاف رسوال نبيا أو غّبنبا، وإلثبات ىذه الدعاية أتوؿ يف كثّب من 

 اآلايت منها ما يلي:
على معناىا  ىذه اإلطاعة ليست عند اؼبؤلف 60‘‘َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإالم لُِيطَاَع إبِِْذِف اّللمِ ’’قولو تعاىل:  . أ

اغبقيقي يف الرسوؿ الذي مل وبظ دبقاـ اإلمامة، بل ىي كإطاعة الناس من اؼبفٍب واجملتهد؛ ألف الرسوؿ 
 61بكونو رسوال ليس يف مقاـ التنفيذ أي ذا أمر وهني واجب.

َناُىْم ُمْلًكا ’’قولو تعاىل:  . ب َنا آَؿ ِإبْػرَاِىيَم اْلِكَتاَب َواغبِْْكَمَة َوآتَػيػْ اؼبراد من اؼبلك العظيم يف  62‘‘َعِظيًمافَػَقْد آتَػيػْ
ىذه اآلية ىو افَباض الطاعة ألنو غّب النبوة وعليو فالبعض من ذرية إبراىيم كانوا مفَبضي الطاعة وىم 
األئمة إما من النبيْب كيوسف وداود وسليماف والنيب األعظم أو من غّبىم كطالوت. والبعض اآلخر مل 

  63يكونوا كذلك.
ؼبا كانت ىذه اآلية اؼبباركة على طرؼ النقيض ؼبا قرره  64‘‘َجَعْلَناُىْم أَِئممًة يَػْهُدوَف أِبَْمرانَ وَ ’’قولو تعاىل:  . ت

الشيخ من كوف بعض األنبياء مفَبضي الطاعة وكوف ىذا البعض أئمة دوف غّبىم، أّوؿ معُب اإلمامة ىهنا 
  65م ال غّبه.عن معناه يف اآلايت األخرى وادعى أف مبلؾ إمامة ىؤالء كاف نبوهت

أيضا من التأويبلت الٍب جاء هبا السبحاٍل وقد أراد هبا الرد على القائلْب بكراىية ذكر هللا تعاىل ابالسم اؼبفرد  -2
حيث يقوؿ: "وفبا يقضي منو العجب  66‘‘ُقِل اّللمُ مُثم َذْرُىْم يف َخْوِضِهْم يَػْلَعُبوفَ ’’)هللا( ىو أتويلو يف قوؿ هللا تعاىل: 

ّل من ينسبوف أنفسهم إىل مذىب السلفّية ينكروف ذكر اّلّل تعاىل ابالسم اؼبفرد ) اّلّل ( دوف ذكره يف صبلة ذات أف ج
معُب اتـّ... لقد عزب عنهم مضافًا إىل أّف إطبلقات األدّلة كاؼ يف ذلك أنّو سبحانو أيمر نبّيو أف يذكر اّلّل ابظبو 

فهذه وأمثاؽبا ليست إال أتويبلت بل تكّلفات من اؼبؤلف  67".‘‘َذْرُىْم ىِف َخْوِضِهْم يَػْلَعُبوفَ ُقِل اّلّلُ مُثم ’’اؼبفرد و يقوؿ: 
 يف تفسّب اآلايت، وقد انقشناىا يف الرسالة ابلتفصيل.

 :التعصب واإلغماض  -3
سخيفة ال ومن اؼبؤاخذات على الشيخ السبحاٍل وتفسّبه ىو تعصبو الشديد للمذىب واالنتصار لو ولوكاف بدالئل 

ىبفى عليو ضعفها أو أتويبلت غريبة ال يبعد عنو سقمها، وىذا التصعب منو يكوف مع عامة أىل السنة وخاصة مع 
الذين يسميهم ابلوىابية )أي السلفيوف أو أىل اغبديث( مع أف اؼبؤلف عند ما بدأ دبباحث اإلمامة واػببلفة بعد النيب 

 تعاىل ال برأي األمة والشورى والبيعة ذيل عنواف صيغة اغبكومة وإثبات وجوب كوهنما تنصيصية من قبل هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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 68اإلسبلمية قاؿ ما نصو: "ورفع النقاب عن وجو اغبقيقة يف ىذا اجملاؿ؛ وبتاج إىل ذبرد عن األىواء واؼبيوؿ الطائفية"
إىل الصواب يف كثّب لكن القيود العصبية واؼبيوؿ الطائفية الٍب سيطرت على اؼبؤلف ملكت قواه وحالت دوف وصولو 

من اؼبسائل، فهذه العبارات الذي تكلم هبا اؼبؤلف كاف ؽبا وزف إذا كنا نراه حٌب يف موضع واحد يرد على خرافات 
أبناء جلدتو وأىل مذىبو وعقيدتو كيف وىو يدافع عن كل مظاىر الشرؾ ويطعن فيمن وصل إليو اإلسبلـ بفضل 

حك العقوؿ ويرفع أئمتو فوؽ األنبياء مث يدعي التجرد عن األىواء واؼبيوؿ جهودىم وجهادىم ويعتقد ابلرجعة الٍب تض
الطائفية، وىذه أمور نراىا بعْب البصر يف تفسّبه ىذا فبل نتهمو وال نظلمو إذا قلنا فيو إنو مل يتجرد للحق ومل ىبل عن 

 بذكر العناوين فقط: ذا التعصب اؼبفرط ميولو الطائفية الٍب أحاطت بو، وفيما يلي إشارات ؼبا يثبت ى
الدفاع عن بدعة الَبحل إىل اؼبقابر وانعقاد االحتفاالت عندىا وتعظيمها والسجود لديها وتعظيم آاثر األئمة واألولياء  .18

 69اغبنيف.دت عليو الشيعة دوف حجة من الشرعوالتربؾ هبا واالستغاثة من غّب هللا أحياءا وأمواات وغّب ذلك فبا تعو 
كل ما فيو مدح وثناء لطائفة خاصة من السلف وىم أىل البيت عند نقل السّب والوقائع التارىبية االصرار على صبع   -2

والتغافل عن ذكر کل ما فيو منقبة وفضيلة لطائفة أخرى وىم سائر الصحابة وعلى رأسهم اػبلفاء الثبلثة مهنع هللا يضر، فلو امعنا 
 ألمر تستهدؼ األمور األربعة التالية:النظر يف كثّب من حبوث الكتاب قبد أهنا يف حقيقة ا

 .ذكر السّبة النبوية مع التصرؼ 
 .ذكر سّبة علي بن أيب طالب وأىل البيت مع الغلو 
 .ذبنب ذكر ما فيو ظبعة حسنة للخلفاء الثبلثة أو عائشة الصديقة 
   .الطعن ىف الصحابة بذكر ما يوىم الناس أوالقارئ ابلنقص يف أفعاؽبم 

 :األقوال عدم الرتجيح بني -4
قد ىبرج اؼبؤلف عن اؼبسألة الٍب ذكر فيها األقواؿ دوف أي ترجيح وبياف ؼبا ىو الراجح عند العلماء أو عنده على 
األقل، فهذا ىو اإلنباؿ وعدـ الَبجيح الذي يعد نقيصة للكتاب وؼبؤلفو، فعلى سبيل اؼبثاؿ عند تفسّبه قولو تعاىل: 

ـَ ِمْن ظُُهورِِىْم ُذّرِيػمتَػُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى أَنْػُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا بَػَلى... َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِِب ’’ ذكر اؼبؤلف  70‘‘آَد
. 1عدة آراء حوؿ اؼبيثاؽ اؼبشار إليو يف ىذه اآلية بدالئلها وتفصيبلهتا وما يرد عليها من االنتقادات وىي عبارة عن: 

. النظرية الثالثة نظرية 3. النظرية الثانية نظرية الرماٍل وأىب مسلم وفريق آخر 2ندة إىل األحاديث النظرية األوىل اؼبست
فاؼبؤلف أثناء ذكره ىذه النظرايت بْب ما يرد على   71. النظرية الرابعة نظرية الشريف اؼبرتضى.4العبلمة الطباطبائي  

النقد والدراسة كانت تتطلب منو إما أف يرجح إحدى كل نظرية من اإلشكاالت كأنو نقد كل نظرية وابلطبع ىذا 
 ىذه اآلراء بقوة دالئلو، أو أييت أخّبا برأي منو غّبىا، لكنو مل يفعل ال ىذا وال ذاؾ.

 :التكرار واإلطناب -5
ىناؾ فرؽ بْب اإلحاطة واالحتواء الذي أشران إليو يف اؼبطلب السابق وعددانه من مزااي تفسّب السبحاٍل وؿباسنو، 
وبْب التكرار واإلطناب واإلطالة الٍب قد تنتج اػبلل واؼببللة. وىذا؛ ألف توسع اؼبؤلف وتبسيطو يف الكبلـ أنتج يف 
بعض اؼبواضع ىذا الذي أشران إليو فقد أييت حوؿ موضوع واحد أبحباث ـبتلفة كثّبة حبيث يغيب عن ذىن القارئ 

زمات، وقد يذكر دالئل موضوع ما يف موضع، مث يكرر اؼبوضوع أصل اؼبوضوع فيتحّب يف اؼبقدمات والتمهيدات واؼببل
 والدالئل يف موضع آخر بتغيّب العنواف أو أبدٌل مناسبة يعثر عليها، وفيما يلي بعض من األمثلة الٍب تثبت اؼبوضوع:
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أي بنص الكتاب والسنة ال ابلر  ملسو هيلع هللا ىلصيصر اؼبؤلف على مسألة التنصيص يف اإلمامة، أي كوف اإلمامة بعد النيب  -1
والشورى، إصرارا كثّبا ويلح غاية اإلغباح على أف اإلمامة واػببلفة كانتا بتعيْب هللا ورسولو، لكن األمة خالفت 
ىذا التنصيص اإلؽبي عمدا ونبذتو وراء ظهرىا بعد رحيل النيب األعظم إال عدد قليل عرفوا اغبق لكنهم مل 

ة ؽبا أنبية كبّبة لدى الشيعة لذلك ترى اؼبؤلف قد مشر عن يستطيعوا أف يقوموا بشيء أماـ النابذين. وىذه اؼبسأل
ساعديو يف إثباهتا، وإلثباهتا سبسك بكل ما ظنو دليبل لو ومفيدا ؼبوقفو. فهو يف اجمللد األوؿ عند فصل "التوحيد 

ث أعلن مث يف اجمللد الثاٍل فصل فيها الكبلـ تفصيبل حبي 72يف اغباكمية" تناوؿ ذكر ىذه اؼبسألة مرة ابختصار،
يف أوؿ الكبلـ أبنو سيطوؿ البحث حوؿ ىذه اؼبسألة فقاؿ: "ولنبدأ بعوف هللا بذكر ىذه الطرؽ على وجو 

وعلى نفس النهج واألسلوب كرر اؼبؤلف اؼبوضوع واستدالالتو يف اجمللد العاشر ذيل عنواف "اإلمامة  73التفصيل"
من ىذا اجمللد أيضا حوايل طبسْب صفحة، ويف كل  واػببلفة" وقد وضع فيو ثبلثة فصوؿ واحتوت الفصوؿ الثبلثة

 ىذا ال يرى الباحث إال اإلطالة والتكرار الذي يتعب القارئ حقا.
وإذا نظران إىل اؼبكررات فقط بصرؼ النظر عن اإلطالة وعدمها فهي كثّبة جدا، قد يعيد اؼبؤلف موضوعا بنفس  -2

على  –مسألة الشورى وعدـ كوهنا أساس اغبكم اإلسبلمي  .أالعنواف واألدلة مرتْب أو ثبلاث، فعلى سبيل اؼبثاؿ: 
وما  99ص  10مث كررىا بنفس العنواف واألدلة يف جػ  226ذكرىا يف اجمللد الثاٍل بدءا من ص   -رأي اؼبؤلف 

مسألة إطاعة السلطاف وعدـ جواز اػبروج على السلطاف وإف كاف جائرا. ذكرىا اؼبؤلف يف اجمللد  ب.بعدىا 
مسألة التثليث يف العقيدة  ج. 423ويف نفس اجمللد أيضا ص  342ويف اجمللد اػبامس ص  319الثاٍل ص 

مث كرر اؼبوضوع يف اجمللد اػبامس  308 – 285النصرانية دبا ؽبا وما عليها ذكرىا اؼبؤلف يف اجمللد األوؿ ص 
 وللمكررات أمثلة كثّبة يكفينا ىذا القدر.   254 – 239ص 

 :نة العلميةعدم مراعاة األما -6
ال شك أف الكتاب واؼبؤلفْب يف عاؼبنا ىذا كثّبوف، لكن من يعطي الكتابة حقها ويؤدي العلم أبمانة قليل جدا؛ 
فلذلك ترى غالبية البحوث وخاصة البحوث الٍب كتبت حوؿ االختبلفات اؼبذىبية وللدفاع عن حوزة خاصة، تراىا 

 يشاهبو من اإلنباؿ واإلغفاؿ.ربمل بْب جنبيها زلة اػبيانة إما عمدا أو ما 
وأما اؼبؤلف فقد ذكران يف مبحث النبوات من الرسالة أنو قد ارتكب يف نقلو وربريره ما يبكن تسميتو ابػبيانة العلمية، 
وكاف ما أشران إليو سابقا ىبص تعاملو حوؿ سّبة النيب وأصحابو الكراـ، لكن ىذه صفة عامة يف ىذا التفسّب، فمن 

اؼبؤلف ودراساتو ال ىبلواف عن الزلة اؼبشار إليها بكلتا قسميها التعمدية والبل تعمدية، فقد ينقل عن يقرأ فيو هبد 
مرجع ما شيئا بغض النظر عن الراجح واؼبرجوح وحٌب عن الصحيح والضعيف وبغض النظر عن جوانب اؼبوضوع 

دالؿ على اؼبروايت أو األقواؿ يلتقط وأسبابو، وابألخص حينما يريد أف يثبت نظرايتو عن كتب أىل السنة ابالست
منها التقاط اؼبغرض فبليبايل من أين أيخذ وكيف أيخذ، وال يهتم ابلسياؽ والقرائن، مع علمو جبميع ىذا، نذكر يف 

 ىذه اؼبقالة أيضا مثاال من ىذه األمثلة لئبل يعد كبلمنا ىذا إجحافا حبق الشيخ:
حديث الغدير الذي تكلم بو النيب األعظم يف غدير خم عند مرجعو من ينقل اؼبؤلف كثّبا عن مراجع أىل السنة  -1

ووبيل عند ذكره اغبديث إىل  74(من كنت مواله فعلي موالهحجة الوداع، قائبل بشأف علي بن أيب طالب هنع هللا يضر: )
ؤّرخْب أمثاؿ: ابلذكر أئّمة اؼب -أي الواقعة  –مصادر أىل السنة كثّبا حٌب نراه يف موضع يقوؿ: "فقد تناوؽبا 

الببلذري، وابن قتيبة، والطربي، واػبطيب البغدادي، وابن عبد الرب، وابن عساكر، وايقوت اغبموي، وابن األثّب، وابن 
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أيب اغبديد، وابن خلكاف، واليافعي، وابن كثّب، وابن خلدوف، والذىيب، وابن حجر العسقبلٍل، وابن صباغ اؼبالكي، 
 وطي، ونور الدين اغبليب إىل غّب ذلك من اؼبؤرخْب الذين جادت هبم القروف واألجياؿ.واؼبقريزي، وجبلؿ الدين السي

كما ذكره أيضًا أئمة اغبديث أمثاؿ: اإلماـ الشافعي، وأضبد بن حنبل، وابن ماجة، والَبمذي، والنسائي، وأبو يعلى 
اػبوارزمي، والكنجي، وؿبب الدين اؼبوصلي، والبغوي، والطحاوي، واغباكم النيسابوري، وابن اؼبغازيل، واػبطيب 

الطربي، واغبمويِب، واؽبيثمي، واعبزري، والقسطبلٍل، واؼبتقي اؽبندي، واتج الدين اؼبناوي، وأبو عبد هللا الزرقاٍل، وابن 
 ضبزة الدمشقي إىل غّب ذلك من أعبلـ ادثْب الذين يقصر اؼبقاؿ عن عّدىم وحصرىم. 

ذكره: الطربي، والثعليب، والواحدي يف أسباب النزوؿ، والقرطيب، وأبو السعود، كما تعرض لو كبار اؼبفسرين، فقد 
 75والفخر الرازي، وابن كثّب الشامي، والنيسابوري، وجبلؿ الدين السيوطي، واآللوسي، والبغدادي.

يثبت  وال طعن يف ىذا النقل واإلحالة ظاىرا ألف حديث الغدير اثبت حقا، لكن اؼبشكلة ىي أف اؼبؤلف يريد أف
هبذه اإلحالة الٍب أغمضها وذبنب عن بياف الكيفية الٍب كاف من واجبو اإلشارة إليها ما يريده ىو، وأف يلهم للقارئ 
الذي مل وبظ على معلومات واسعة أف صبيع ىذه الكتب والشخصيات اعَبفوا دبا يقولو ويثبتو حوؿ الغدير، وىم بعد 

إف مل يقبلوا ىذا الذي نؤمن بو ونثبتو منهم فقد عاندوا عنادا شديدا  اعَبافهم ىذا ومن يتبعهم من أبناء مذىبهم
وأعرضوا عن قبوؿ اغبق بعد ما عقلوه، وأما الذي يريد اؼبؤلف إثباتو من خبلؿ اغبديث وذكر الواقعة فهو إثبات 

 ببل فصل. ملسو هيلع هللا ىلصخبلفة علي هنع هللا يضر ووال يتو التنصيصية بعد رسوؿ هللا 
ود اغبديث صورة أخرى وشأف آخر يف الكتب الٍب وبيل إليها اؼبؤلف، وحوؿ اغبديث وداللتو ومعلـو أف للواقعة وور 

ومفهومو أقواؿ من ىؤالء األعبلـ، لكن اؼبؤلف ال يشّب أبدا إىل الصورة األصيلة للواقعة وال إىل استنباط العلماء منها، 
الٍب ال ربط ؽبا  -ة کما ظبتها الشيع  –ية الببلغ فيتغافل عنها ويتجاىلها خداعا لقرائو ونصرة ؼبذىبو، بل يربطها آب

هبذا اغبديث عند من يذكرىم اؼبؤلف يف قائمتو، وؽبذا النوع من التصرؼ أمثلة كثّبة جدا وابؼبراجعة إىل الكتب 
 اؼبذكورة يعرؼ حقيقة األمر فبلؾباؿ لنقل األقواؿ يف ىذه العجالة. 

 :عدم اإلحالة والتثبت -7
لعلمية ؽبا قواعد وأصوؿ هبب رعايتها على كل من يدخل ىذه اجملاالت، فمن ىذه القواعد قاعدة معلـو أف البحوث ا

اإلحالة الدقيقة وأخذ كل موضوع من مظانو اغبقيقي أي الكتب الٍب تعد مصدرا فيو، واؼبؤلف وإف راعى ىذا األمر 
عديدة أيضا ترؾ رعاية ىذا الواجب بقسميو يف أغلبية الكتاب ألنو مل يكن ىبفي عليو ضرورة اإلحالة لكنو يف مواضع 

ى ىذه أي: أنبل إرجاع األقواؿ إىل مراجعها، كما أخذ أشياء من غّب مصادرىا الٍب هبب األخذ عنها، وفيما يلي نر 
 اؼبشكلة بوضوح:

 هبذه العبارة:  يف اجمللد العاشر يذكر اؼبؤلف حديثا يف غاية الغرابة بشأف علي بن أيب طالب دوف زبريج وذكر اؼبصدر،  -1
روى اّدثوف أّف رسوؿ اّلّل )صلمى اّلّل عليو وآلو وسلمم( ؼبا أراد اؽبجرة خّلف علي بن أيب طالب )عليو الّسبلـ( دبكة 
لقضاء ديونو ورّد الودائع الٍب كانت عنده، وأمره ليلة خرج إىل الغار وقد أحاط اؼبشركوف ابلدار أف يناـ على فراشو 

لمم( لو: اي علي اتمشح بربدي اغبضرمي األخضر، مّث ًل على فراشي، فإنّو ال ىبلص إليك فقاؿ )صلمى اّلّل عليو وآلو وس
منهم مكروه، إف شاء اّلّل عّزوجّل، ففعل ذلك )عليو الّسبلـ( فأوحى اّلّل عّزوجّل إىل جربئيل وميكائيل عليهما السمبلـ 

يؤثر صاحبو ابغبياة ؟، فاختار كبلنبا اغبياة،  إٍّل قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطوؿ من اآلخر، فأّيكما
فأوحى اّلّل عّزوجّل إليهما: أال كنتما مثل علي بن أيب طالب، آخيت بينو وبْب ؿبّمد )صلمى اّلّل عليو وآلو وسلمم( فناـ 
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أسو وميكائيل على فراشو يفديو بنفسو ويؤثره ابغبياة، اىبطا إىل األرض فاحفظاه من عدّوه، فنزال فكاف جربئيل عند ر 
فقاؿ جربئيل: َبٍخ َبخ َمن مثلك ايبن أيب طالب ؟ يباىي اّلّل بك اؼببلئكة، فأنزؿ اّلّل تعاىل على رسولو  عند رجليو. 

و إىل اؼبدينة يف شأف علي بن أيب طالب )عليو الّسبلـ(:  َوِمَن النماِس َمْن ’’)صلمى اّلّل عليو وآلو وسلمم( وىو متوجِّ
 76.77‘‘ُو اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اّللمِ َيْشرِي نَػْفسَ 

لكن الزايدات الٍب وردت يف  ملسو هيلع هللا ىلصفاعبزء األوؿ من الرواية معلـو وصحيح أي إابتة علي كـر هللا وجهو على فراش النيب 
ىذه الرواية فالغرابة وبعد الصحة واضحة فيها، تلوح من القصة واأللفاظ وأيضا ال يرى ثبوث وقطع بنزوؿ قولو تعاىل: 

بشأف علي يف خصوص ىذه الواقعة وإف اجتهد اؼبؤلف أف يبحث  ‘‘َن النماِس َمْن َيْشرِي نَػْفَسُو اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اّللمِ َومِ ’’
". لكن اؼبؤلف على كل حاؿ وقد نقل غري واحد نزول اآلية يف حق عليؽبذا األخّب مستندا فقاؿ بعبارة ؾبهولة: "

 وكبلمو. مل ىبرج حديثو ومل يبّْب مصادر قولو
وفی موضع آخر اهتم اؼبؤلف أىل اغبديث أبهنم يروف أف واقع اإلنساف ليس إال اؽبيكل الظاىري وأنو ليس لو وراء  -2

 ذلك واقعية أخرى ابسم الروح والنفس دوف اإلحالة والتثبت.
ىو اؽبيكل الظاىري دبا قاؿ اؼبؤلف: اختلفت األنظار يف واقع اإلنساف وحقيقتو، فأىل اغبديث يروف أّف واقع اإلنساف 

أّف لو حسًا وحركة وإدراكاً، وأنّو ليس لو وراء ذلك واقعية ُأخرى ابسم الروح والنفس، فهؤالء حطُّوا من اؼبكانة الرفيعة 
  78لئلنساف وجعلوه يف عداد اغبيواانت، غّب أّف لو صفات خاصة يف ؾباؿ اغبس واإلدراؾ. 

اؼبؤلف دوف أف ىبطر ببالو من أين لك ىذا ؟ كبن فيما عرفناه وقرأانه حٌب ال أظن أحدا يقرأ ىذا الكبلـ فيقبلو من 
اآلف رأينا اؼبؤلفْب يطلقوف أىل اغبديث على الذين برعوا يف علم اغبديث وفقهو والتزموا العمل دبا صح عندىم من 

بحاٍل أف أىل اغبديث دبا فيهم كبار ادثْب وأعبلمهم، لكننا ألوؿ مرة نسمع من الشيخ الس ملسو هيلع هللا ىلصحديث رسوؿ هللا 
ال يعتقدوف ابلروح وال يعدوهنا جزءا آخر لئلنساف وراء اعبسم واؽبيكل، نعم مثل ىذا القوؿ لو قيل يف حق اؼباديْب 
الذين ال يؤمنوف بشيء وراء اؼبادة لكاف لو ؼبسة أو مسحة من الصدؽ أما نسبتو إىل أىل اغبديث دوف ذكر أي 

 رى فيو إال الكذب اض أعاذان هللا منو. فبل يمرجع معتمد يثبت ىذا عنهم 
 :بة الكذب واالختالق إىل األحاديثنس -8

أحاديث أىل السنة إىل الكذب ذبد اؼبؤلف يف كثّب من اؼبواضع الٍب ال يتبلءـ الرواايت مع تفكّبه اػباص ينسب 
"وعلى ىذا األساس اشتهر بْب أىل ، فعلى سبيل اؼبثاؿ يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصواالختبلؽ وإف كانت صحيحة اثبتة عن رسوؿ هللا 

السّنة: أهّنم ال يروف اػبروج على األئّمة وقتاؽبم ابلسيف وإف كاف منهم ظلم ويتمّسكوف يف ذلك أبحاديث منسوبة إىل النيب 
، وىذا ملسو هيلع هللا ىلصدبعُب أف كل حديث ورد يف كتب السنة حوؿ إطاعة السلطاف فهو منسوب وموضوع على لساف النيب  79" ملسو هيلع هللا ىلص

 وتعميم ببل حجة، ومثل ىذا كثّب يف تفسّب السبحاٍل نشّب إىل مثاؿ أوضح فبا سبق: حكم ببل دليل 
ال تكتبوا عِّب شيئًا سوى »يقوؿ اؼبؤلف: "ال اعتبار دبا نسبوه إىل رسوؿ اّلّل صلمى اّلّل عليو وآلو وسلمم من أنّو قاؿ: 

اغبديث على ما رواه الَبمذّي عن أيب سعيد قاؿ: أو أنّو مل أيذف بكتابة « القرآف فمن كتب عِّب غّب القرآف فليمحو
استأذان النيّب يف الكتابة فلم أيذف لنا. وأغرب منو ما رواه اغباكم بسنده عن عائشة قالت: صبع أيب اغبديث عن رسوؿ 
اّلّل فكانت طبسمائة حديث فبات يتقّلب، قالت فغّمِب كثّباً، فقلت يتقّلب لشكوى أو لشيء بلغو، فّلما أصبح 

اؿ: أي بنّية ىلّمي األحاديث الٍب عندؾ ! فجئتو هبا فأحرقها، وقاؿ خشيت أف أُموت وىي عندؾ فيكوف فيها ق
 أحاديث عن رجل ائتمنتو ووثقت بو ومل يكن كما حّدثِب فأكوف قد تقّلدت ذلك. 
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ت سياسّية وأظّن أّف وأظّن أّف ما اُلصق برسوؿ اّلّل من ـبتلقات اغبديث وضعها القائل أو القائلوف ألغراض وغااي
 الذي دفع الوّضاعْب إىل إعزاء ما اختلقوه إىل رسوؿ اّلّل أحد أمرين أو كليهما: 

إّما ألّف اؼبعتمد يف كتابة أحاديث الرسوؿ آنذاؾ كاف ىو اإلماـ علّي )عليو السبلـ( دوف سائر الصحابة، وكاف ذلك 
ما اختلقوا لكي يصبح عمل اإلماـ يف استقبللو ابلتدوين، أو  يعّد فضيلة رابية لئلماـ، فحاوؿ أعداؤه طمسها فاختلقوا

 تربّزه يف ىذا الباب عمبًل غّب مشروع. 
وإّما ألّف تلك األحاديث فيها الكثّب فبّا قالو النيّب صلمى اّلّل عليو وآلو وسلمم يف فضل علّي )عليو السبلـ( وعظم 

لماً وتناقلها اؼبسلموف يف شٌّب األقطار، ألّدت إىل ظهور اإلماـ شأنو، فلو سّوغت كتابة األحاديث وأحاط هبا الناس ع
)عليو السبلـ( على سائر الصحابة، وكونو األحّق يف تسّنم منصب اػببلفة بعد الرسوؿ ويف ذلك ما فيو من اػبطر 

   80على من تسّنموا عرشها بغّب حّق وبغّب دليل".
أنو شيعي غاىل مل نكن نتوقع منو أف يعتمد على كتب أىل السنة  إف الشيخ السبحاٍل دبانكتفي هبذا اؼبثاؿ ونقوؿ: 

ومروايهتم، ولكن كاف عليو أف يراعي أصوؿ اعبرح والتعديل يف ىذا اإلنكار والتكذيب ومل يفعل، فلم يرجع إىل ما ىو 
رىا بنوع من غالب ما يرى عنده ىو أنو ردىا وأنكمعروؼ عند ادثْب من نقد السند والرجاؿ واؼبًب وغّب ذلك، 

اإلحساسات الٍب تشابو عمل اػبوارج ومن لف لّفهم. ونقوؿ أيضا: إف ما ورد من األحاديث يف كتب أىل السنة فما  
كاف ضعيفا منها حقا فقد بينو علماؤان الكراـ والحاجة ألمثاؿ الشيخ أف يقوموا بتضعيفها، وما ىو صحيح منها ال 

 أف يرّد صحيح اغبديث بعقليتو وفلسفتو الرديئة. يليق ابلشيخ تكذيبو؛ إذ ىو أقل منزلة من
 :نقل األحاديث من غري مصادرىا -9

فتوح البلداف  81كثّبا ما أيخذ اؼبؤلف األحاديث من كتب ليست ىي مصادر اغبديث مثبل: سّبة ابن ىشاـ
ذخائر ؿبب الدين  85تفسّب الكشاؼ 84اتريخ يعقويب 83اتريخ الطربي، والواثئق السياسية مد ضبيد هللا 82للببلذري

وغّب ذلك من الكتب  88أضواء على السنة أليب رية 87روح اؼبعاٍل لؤللوسي 86الطربي، وصواعق ابن حجر
والرساالت، ومعلـو أف نقل اغبديث من ىذه الكتب وأشباىها ال هبوز إال بعد الرجوع إىل مصادر اغبديث، لكن 

 اؼبؤلف أنبل ىذا األمر وتركو. 
 :الضعيفةالتمسك ابلرواایت  -11

وىناؾ مشكلة أخرى للمؤلف تعد من اؼبآخذ عليو وىي احتجاجو ابألحاديث الضعيفة، وىذه ظاىرة عامة عند  
اؼبؤلف؛ إذ ىو ال يعتِب بقوة اغبديث وضعفو وصحة الرواية وسقمها بل أينما وجد قوال لو فيو حجة على غّبه سبسك 

 بو، وفيما يلي بعض األمثلة:
قاؿ ابن اعبوزي رضبو هللا يف كتابو اؼبوضوعات: "ىذا  89(ابلنبوة وال نبوة بعدى ای على أخصمك. حديث )1

   90حديث موضوع واؼبتهم بو بشر بن إبراىيم، قاؿ ابن عدى وابن حباف: كاف يضع اغبديث على الثقاة".
األخبار اؼبوضوعة: قاؿ عبد اغبي اللكنوي رضبو هللا يف اآلاثر اؼبرفوعة يف  91(آدم–لوال دمحم ملا خلقتك . حديث )2

  92"ويف سنده عمرو بن أوس ال يدرى من ىو".
. حديث علي بن أيب طالب هنع هللا يضر: "ولقد ظبعت رنة الشيطاف حْب نزؿ الوحي عليو )صلمى هللا عليو وآلو وسلمم( 3

وترى ما أرى إاّل ىذا الشيطان آيس من عبادتو إّنك تسمع ما أمسع فقلت: اي رسوؿ اّلّل ما ىذه الرنّة ؟! فقاؿ: )
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فضعف ىذا اغبديث الذي يثبت النبّوة لعلي بن أيب طالب هنع هللا يضر حقيقة إال أنو  93(أّنك لست بنيّب ولكّنك وزير
 ينفيها عنو صورا واطبلقا، ظاىر الريب فيو.

لسبحاٍل فكاف وىكذا مثل ىذه الرواايت الضعيفة كثّبة يف التفسّب، وال شك أف ىذا العمل يعد من اؼبؤاخذات على ا
 الَبؾ وعدـ االتياف هبا أوىل لو من االستدالؿ واالحتجاج هبا.

 :الدفاع عن مظاىر الشرك -11
ف اؼبؤلف يدافع عن كل مظاىر الشرؾ بكل ما يبتلكو من حدة ذكاء وقوة حيلة ومثلو يف ذلك كمثل من قاؿ إ

؛ ألنو تكلم عن التوحيد كثّبا وقّدـ فيو حججا، 94‘‘بَػْعِد قُػومٍة أَْنَكااثً  َواَل َتُكونُوا َكالمٍِب نَػَقَضْت َغْزؽَبَا ِمنْ ’’ سبحانو فيو:
 لكنو يف األخّب نقض كل ذلك وحاوؿ أف يدافع عن الشرؾ ونشر البدعات بكل ما أمكن.

واألصل يف ذلك ىو فهمو اػباص عن الشرؾ وقد بُب فهمو ىذا على تفلسفات عقلية أتّوؿ هبا النصوص الشرعية، 
مو فيها أف حقيقة الشرؾ ىو أف يعتقد أحد لكائن ما األلوىية أو يعتقد فيو أية سلطة يف الكوف ابالستقبلؿ وجل كبل

والذات، أما إذا اعتقد يف حي أو ميت أية قدرة أو تصرؼ فی الکوف وإف كاف فوؽ األسباب لكن دوف االستقبلؿ 
 فبل شرؾ وال عبادة. 

وأكثر فيو القيل والقاؿ دفاعا عن ما يرد على الشيعة حوؿ معتقداهتم وقد أطاؿ اؼبؤلف يف ىذا اؼبوضوع الكبلـ 
( ذبد ىذه التوحيد يف العبادةوأعماؽبم اؼبخالفة للتوحيد، ففي اجمللد األوؿ من تفسّبه ذيل الفصل الذي عنوف لو )

 العناوين اؼبفصلة التالية: 
توسل ابألسباب غّب الطبيعية يعد شركا؟ ىل اغبياة ىل االعتقاد ابلسلطة الغيبية غّب اؼبستقلة موجب للشرؾ ؟ ىل ال

واؼبوت تعداف حدا للتوحيد والشرؾ ؟ ىل تعظيم أولياء هللا والتربؾ آباثرىم أحياء وأموااتشرؾ ؟ ىل قدرة اؼبستغاث 
وعجزه من حدود التوحيد والشرؾ ؟ ىل طلب األمور اػبارقة للعادة شرؾ ومبلـز لبلعتقاد أبلوىية اؼبسئوؿ ؟ ىل 

  95كوف طلب اإلشفاء والشفاعة واإلعانة من الصاغبْب ودعوهتم شركا ؟ي
ويف ضمن ىذه العناوين الٍب تتجاوز صفحاهتا اؼبائة ذبده يدافع عن كل مظاىر الشرؾ اعبلي واػبفي بدالئل غالبها 

ل عن اآلايت القرآنية، والعجب أنو هبع -حسب فهمو  -عقليات يلقيها من عنده أو وعي خاص ومستندات 
معتقدات الشيعة وما يصدر عنهم يف منزلة بْب تطرؼ الصوفية وتشدد السلفية دبعُب أف الشيعة ىي الفرقة الوحيدة 

 . 96الٍب عرفت حقيقة الشرؾ بينما ضلت ىااتف الفرقتاف ومن سلك مسلكهما
 أو يرتكبها فعبل: وفيما يلي نشّب إىل بعض من اؼبسائل الٍب صرح فيها على أهنا ال تبلـز الشرؾ فبن يعتقد هبا

  97التوسل فيما فوؽ األسباب من الويل ال يعد شركا وال عبادة. .19
 98ال فرؽ بْب االستغاثة ابألحياء واالستغاثة عن األموات. .20
 99هبوز أف يطلب أحد من اؼبسيح بعد رفعو إىل السماء أف وبيي اؼبوتى ويربئ اؼبرضى. .21
 (100االستشفاء هبوز حٌب من اؼبيت.) .22
 101من الدعاء وىو هبوز من كل أحد.طلب الشفاعة نوع  .23
إقامة االحتفاالت التكريبية أو ؾبالس العزائية أو ؿبافل اؼبيبلد وغّب ذلك ؼبن فارؽ الدنيا من الصاغبْب ال  .24

 102يعد شركا وال حٌب بدعة.
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إشفاء اؼبريض وقضاء الدين ورد الغائب وأمثاؽبا ليست من فعل هللا مطلقا بل القسم اػباص منها يعد فعبل  .25
 103وىو قضاء حاجة اؼبستنجد على وجو االستقبلؿ. -سبحانو وتعاىل  - لو

 104إف أحدا إذا فعل بدعة فأسندىا إىل نفسو ومل يسندىا إىل الدين ال ىو بدعة وال ىو شرؾ. .26
 :ضعف االستدالل -12

عض ويف جنب ما سبق ىناؾ أمر آخر يعد من اؼبؤاخذات الواردة على اؼبؤلف أيضا وىو ضعف االستدالؿ عند ب
 فيما يلي: مثاؿ واحداؼبسائل، نشّب إىل 

أنكر اؼبؤلف أف تكوف الشورى ىى أساس اغبكم اإلسبلمي وأّوؿ وفقا لعقيدتو اآلايت القرآنية فقاؿ يف ذلك ما  -1
 نصو: "ىناؾ من ازبذ الشورى أساساً للحكم اإلسبلمي، واستدلُّوا على ذلك آبيتْب: 

قائلْب أبنّو سبحانو أمر نبيمو ابؼبشاورة  105‘‘يف اأْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَػتَػوَكمْل َعَلى اّللمِ َوَشاِوْرُىْم ’’: قولو سبحانو: اأُلوىل
 تعليماً لؤلُممة، أبف يتشاوروا يف مهاـ األُمور ومنها اػببلفة. 

ؼبشاورة يف غّب والذي يؤخذ عليو: أّف اػبطاب موّجو إىل اغباكم الذي ثبت كونو حاكمًا بوجو من الوجوه مّث أمره اب
ىذا األمر. أبف يشاور أفراد األُّمة فيما يرجع إىل غّب أصل اغبكومة، غاية األمر يتعّدى عنو إىل غّب النيّب )صلمى اّلّل 
عليو وآلو وسلمم( من أفراد األُّمة، لكن مع حفظ اؼبوضوع، وىو إذا سبت حكومة فرد وثبتت مشروعيتو، فعليو أف 

 ؼبشاورة يف تعيْب اإلماـ واػبليفة عن طريق الشورى فبل تعمُّو اآلية.يشاور األُّمة، وأّما ا
نَػُهمْ ’’: قولو سبحانو الثانية استدلُّوا ابآلية على أّف نوع اغبكومة يتلخص يف الشورى فإّف  106‘‘َوأْمُرُىْم ُشورى بَػيػْ

فة واإلمامة فاؼبؤمنوف حبسب ىذه إضافة اؼبصدر ) أمر ( إىل الغّب ) ىم ( يفيد العمـو والشموؿ لكل أمر، ومنو اػببل
 اآلية يتشاوروف يف صبيع أُمورىم حٌب اػببلفة. 

يبلحظ عليو: أّف اآلية أتمر ابؼبشورة يف األُمور اؼبوضوعة على عاتق اؼبؤمنْب فبلبّد أف وبرز أّف ىذا األمر ) تعيْب 
ورده. وبعبارة ُأخرى إّف النزاع يف أّف اػببلفة اإلماـ ( أمر مربوط هبم فما مل وبرز ذلك مل هبز التمسك بعمـو اآلية يف م

ىل ىي مفّوضة إىل األُممة، أو ىي أمر ـبتص ابلسماء ؟ و ماداـ مل وبرز كوف ىذا اؼبوضوع من مصاديق اآلية ال وبتج 
   107هبا على أّف صيغة اغبكومة اإلسبلمية ىي الشورى".

أف  108‘‘ادُْع ِإىَل َسِبيِل َربَِّك اِبغبِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اغبََْسَنةِ ’’: إذا كاف األمر على ما يقولو اؼبؤلف فلنقل يف قولو تعاىل
ىذا أمر موجو إىل نيب ثبتت نبوتو بوجو من الوجوه وال هبب علی أحد مراعاة اغبكمة إال إذا سبت لو النبوة وثبتت لو 

 اؼبشروعية، وىذا أمر ال يقبلو عقل سليم.
 :الوقوع يف التناقض -13

ا يبلحظو كل من يقرأ شيئا من تفسّب "مفاىيم القرآف" فيجده واضحا يف منهجو وسلوكو، وقد أشران فيما سبق أيضا ىذا م
أف أوؿ ما قبده من التناقضات عند اؼبؤلف ىو أنو يستسلم ويقبل بل ويدافع وينصر كل ما ثبت من طرؽ الشيعة وإف كاف 

تى إىل الدنيا قبل اغبشر وعلم األئمة ابلغيب وإغاثة األموات لؤلحياء وغّب اليوافق العقل كحياة اؼبهدي وغيبوبتو ورجعة اؼبو 
 ذلك، ولكنو يستبعد ويرد وينكر كثّبا فبا ثبت عند أىل السنة بدليل عدـ تواطئو مع عقلو وفكرتو. 

فيو من غط  فعلى سبيل اؼبثاؿ ينكر اؼبؤلف حديث بدء الوحي الذي أخرجو البخاري وغّبه من الصحاح بدليل ما ورد -1
وىكذا ينكر األحاديث الٍب ورد فيها منع   109ملك الوحي النيب وعصره إايه ثبلث مرات، وىذا ما يستبعده عقل اؼبؤلف.
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واألحاديث الدالة على لزـو إطاعة السلطاف اعبائر يف غّب معصية هللا وعدـ تشتت  110كتابة اغبديث عن رسوؿ هللا أوال،
والرواايت الٍب يراىا غّب موافقة للعقل والطبع، مع أنو يقبل عن مراجعو ومصادره  وغّب ذلك من األحاديث 111مشل األمة،

ما اليوافق العقل السليم مائة مرة بل وأضعافها بكثّب، وقد سبق آنفا حديث )إّنك تسمع ما أظبع وترى ما أرى إاّل أّنك 
  حد وال حصر ؽبا. الذي يؤيده اؼبؤلف ويعتقد بو، وأمثالو كثّبة ال 112لست بنيّب ولكّنك وزير(

ومن تناقضاتو أننا نراه يرد على اغبنابلة وأىل اغبديث واألشاعرة أخذىم بظاىر اآلايت ويعد ىذا من عدـ  -2
التعّمق يف النصوص والتدبر فيها لكنو بنفسو يسلك نفس اؼبسلك إذا كاف الظاىر يفيده، فعلى سبيل اؼبثاؿ يستدؿ 

 غراض كما عليو اؼبعتزلة وبتبعهم اإلمامية بظاىر اآلايت التالية:اؼبؤلف بكوف أفعالو تعاىل معللة ابأل
َنا اَل تُػْرَجُعوفَ ’’ َا َخَلْقَناُكْم َعبَػثًا َوأَنمُكْم إِلَيػْ ُتْم أمبم نَػُهَما اَلِعِبْبَ ’’ 113‘‘أََفَحِسبػْ َمَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَػيػْ  114‘‘َوَما َخَلْقَنا السم
نَػُهَما اَبِطبًل َذِلَك َظنُّ المِذيَن َكَفُروا فَػَوْيٌل لِلمِذيَن َكَفُروا ِمَن النمارِ َوَما َخَلْقَنا السمَماَء ’’ َوَما َخَلْقُت ’’ 115‘‘َواأْلَْرَض َوَما بَػيػْ

ْنَس ِإالم لِيَػْعُبُدوفِ    116.117‘‘اعبِْنم َواإْلِ
العبثية والبطبلف، لكن من ينكر نسبة وؿبل استداللو فيها ىو أهنا صروبة يف كوف أفعالو تعاىل متصفة ابغبق وعدـ 

الغرض أو األغراض إىل فعلو تعاىل من األشاعرة وعامة أىل اغبديث ال يستنكر ىذا أبدا، بل يقوؿ إف وصف األفعاؿ 
دبا وصف ال يقتضي الغرضية فإف ربط األفعاؿ ابألغراض إف كانت راجعة إىل الفاعل يستلـز النقص فيو، وعليو فلو  

اتبعاً لغرض لكاف انقصاً لذاتو مستكمبًل بتحصيل ذلك الغرض ألنّو اليصلح غرضاً للفاعل إاّل ما ىو  كاف فعلو تعاىل
أصلح لو من عدمو و ىو معُب الكماؿ، وإف فرض رجوعها إىل الفعل نفسو فهذا فرض ابطل ألف الفعل دبا أنو عرض 

 -راض إىل فعلو صوص ومل يَبدد يف نسبة األغال يتصور لو غرض. لكن اؼبؤلف مل يتعّمق يف ىذا بل سبسك بظاىر الن
 سبحانو وتعاىل.

 :البغض الشديد ألصحاب النيب والغلّو الشديد يف أىل البيت -14
كأف البغض واإلساءة والنيل والطعن يف أصحاب النيب الذين اختارىم هللا سبحانو لصحبة حبيبو وشرفهم بشرؼ 

وحيو اعبلي واػبفي، كاف من ديدف اؼبؤلف وطبيعتو؛ إذ ىو يف كل الَبضي عنهم وبشرىم ابعبنة والفوز العظيم يف 
موضع أاتحت لو الفرصة مل يقتصر يف ىذا األمر شيئا ومل يدخر فيو وسعا، وخبلصة ما أورده يف أصحاب النيب صلى 

 هللا عليو وسلم إما تصروبا أو تلووبا ىو ما يلي:
 صاحب رسوؿ هللا يف اغبضر والسفر واؼبضجع، أوؿ اػبلفاء بعد رسوؿ هللا وأفضل الصحابة ابلتحقيق ،

أمّب اؼبؤمنْب أيب بكر الصديق هنع هللا يضر وأرضاه، حكم عليو اؼبؤلف أنو: )جربي، غاصب، ظامل، جاىل 
   118والعياذ اب. (ابلكتاب والسنة وقد كاف يبتغي لنفسو اغبكم واإلمارة والثروة

 لتحقيق، الرجل اؼبلهم الشجاع، الفاروؽ األعظم أمّب اؼبؤمنْب اثٍل اػبلفاء بعد رسوؿ هللا، أعدؿ الصحابة اب
عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر وأرضاه، حكم عليو اؼبؤلف أنو: )غاصب، جباف، جاىل، جربي ...( والعياذ 

  119اب.
  إحدانبا تلو  -، أحلم الصحابة ابلتحقيق، صهر رسوؿ اإلسبلـ ببنتيو ملسو هيلع هللا ىلصاثلث اػبلفاء بعد رسوؿ هللا

صاحب الكـر والعطاء والبذؿ العظيم ضباية لئلسبلـ ونبيو أمّب اؼبؤمنْب عثماف بن عفاف هنع هللا يضر  –رى األخ
وأرضاه، حكم عليو اؼبؤلف أنو: )غاصب، فاسق، ؿبّرؼ لكتاب هللا عزوجل، خائن يف اغبكم وبيت اؼباؿ، 
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  120.وىو الذي سّبب تفّرؽ اؼبسلمْب وشت مشلهم حٌب يومنا ىذا( والعياذ اب
  وأما عن طعنو وإساءتو وسبو سائر الصحابة فيكفي أف نشّب فقط إىل ما نسبو إليهم من التهم ابإلحالة إىل

اؼبوضع دوف نقل صبيع العبارات لئبل يطوؿ بنا الكبلـ ومن أراد أف يطلع على عْب العبارة فالكتاب متوفر 
 121على موقع اؼبؤلف االلكَبوٍل:

 ( 209وصػ  163صػ  5ـبتلق اغبديث. )جػ  أبوىريرة هنع هللا يضر، كذاب .27
 (  231صػ 10وجػ  474صػ  3معاوية هنع هللا يضر، طاغية خارج عن الدين رأس الفئة الباغية. )جػ  .28
 ( 231صػ  10ظبرة بن جندب هنع هللا يضر، ؿبرؼ اغبديث ابيع دينو بعرض من الدنيا. )جػ   .29
 ( 206صػ  5وجػ  192صػ  3ليبث فيو إسرائيلياتو. )جػ ، يهودي تظاىر ابإلسبلـ كعب بن أشرؼ هنع هللا يضر .30
   (457صػ  5، مل يدخل اإليباف قلبو ومل يؤمن إال ليقضي على بِب ىاشم. )جػ أبوسفياف بن حرب هنع هللا يضر .31

صػ  2وأما غالب الصحابة رضواف هللا تعاىل عليهم، فهم منافقوف مقصروف يف حق الوالية غّب متأىلْب للقيادة )جػ 
صػ  2(. وكذلك ىم ؿبرفو السنة والتاركوف ؽبا بسبب عداوهتم مع علي )جػ 95صػ  10جػ  200صػ  3جػ  77

(. اجتهادىم مل يكن إال إبداء الرأي من عند  79 – 78صػ  2(. أغلبهم مل يكونوا راسخي اإليباف )جػ 453
مل يستوعبوا الَببية العلمّية الكافية (. إهنم 117صػ  2الشخص ببل دليل وحّجة قاطعة فيما بينهم وبْب اّلّل )جػ 

(. عصر الصحابة كاف عهد اعبور والعدواف والتآمر والطمع يف 105صػ  2والتعبئة الفكريّة البلزمة عن رسوؿ هللا )جػ 
 (.200صػ  3اغبكم واػببلفة )جػ 

ـ ربتوي على مبالغات كثّبة، وأما غلّو اؼبؤلف يف أىل البيت فّبجع سببو غالبا إىل الرواايت الٍب رويت عن طريق القو 
 وقد جاء هبا اؼبؤلف مرارا واستند إليها تكرارا وفيها على سبيل اؼبثاؿ ىذه الرواايت التالية:

أّف رسوؿ اّلّل )صلمى اّلّل عليو وآلو وسلمم( ؼبا أراد اؽبجرة خّلف علي بن أيب طالب )عليو الّسبلـ(  122روى اّدثوف أ.
ودائع الٍب كانت عنده، وأمره ليلة خرج إىل الغار وقد أحاط اؼبشركوف ابلدار أف يناـ على دبكة لقضاء ديونو ورّد ال

فراشو فقاؿ )صلمى اّلّل عليو وآلو وسلمم( لو: اي علي اتمشح بربدي اغبضرمي األخضر، مّث ًل على فراشي، فإنّو ال ىبلص 
بلـ( فأوحى اّلّل عّزوجّل إىل جربئيل وميكائيل عليهما إليك منهم مكروه، إف شاء اّلّل عّزوجّل، ففعل ذلك )عليو السّ 

السمبلـ إٍّل قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطوؿ من اآلخر، فأّيكما يؤثر صاحبو ابغبياة ؟، فاختار كبلنبا 
 عليو وآلو اغبياة، فأوحى اّلّل عّزوجّل إليهما: أال كنتما مثل علي بن أيب طالب، آخيت بينو وبْب ؿبّمد )صلمى اّللّ 

وسلمم( فناـ على فراشو يفديو بنفسو ويؤثره ابغبياة، اىبطا إىل األرض فاحفظاه من عدّوه، فنزال فكاف جربئيل عند 
رأسو وميكائيل عند رجليو فقاؿ جربئيل: َبخٍّ َبخٍّ َمن مثلك ايبن أيب طالب ؟ يباىي اّلّل بك اؼببلئكة، فأنزؿ اّلّل تعاىل 

و إىل اؼبدينة يف شأف علي بن أيب طالب )عليو الّسبلـ( على رسولو )صلمى اّللّ  َوِمَن ’’ عليو وآلو وسلمم( وىو متوجِّ
   123.‘‘الّناِس َمْن َيْشري نَػْفَسُو اْبِتغاَء َمْرضاِت اّللّ 

رسوؿ ب. روى اػبوارزمي عن جابر قاؿ: كّنا عند النيب )صلمى اّلّل عليو وآلو وسلمم( فأقبل علي بن أيب طالب، فقاؿ 
مّث التفت إىل الكعبة فضرهبا بيده، مّث قاؿ: "والذي نفسي بيده إّف ىذا وشيعتو ىم الفائزوف « قد أاتكم أخي » اّلّل: 

  124يـو القيامة".
ج. قاؿ رسوؿ اّلّل ) صلمى اّلّل عليو وآلو وسلمم (: "من مات على حّب آؿ ؿبّمد مات شهيداً، أال ومن مات على حّب 

فوراً لو، أال ومن مات على حّب آؿ ؿبّمد مات اتئباً، أال ومن مات على حّب آؿ ؿبّمد مات مؤمناً آؿ ؿبّمد مات مغ
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مستكمل اإليباف، أال ومن مات على حّب آؿ ؿبّمد بشرمه ملك اؼبوت ابعبنة مّث منكر ونكّب، أال ومن مات على حّب 
ومن مات على حّب آؿ ؿبّمد فتح اّلّل لو يف قربه اببْب إىل  آؿ دمحم يُزؼُّ إىل اعبنة كما تزؼُّ العروس إىل بيت زوجها، أال

اعبّنة، أال ومن مات على حّب آؿ ؿبّمد جعل اّلّل قربه مزار مبلئكة الرضبة، أال ومن مات على حّب آؿ ؿبّمد مات 
ضبة اّلّل، أال ومن على السّنة واعبماعة، أال ومن مات على بغض آؿ ؿبّمد جاء يـو القيامة مكتوابً بْب عينيو آيساً من ر 

  125مات على بغض آؿ ؿبّمد مات كافراً، أال ومن مات على بغض آؿ ؿبّمد مل يشم رائحة اعبنة".
د. أحضر عمر بن اػبطاب طبسة نفر أخذوا يف زان فأمر أف يقاـ على كّل واحد منهم اغبّد .. وكاف أمّب اؼبؤمنْب 

أقم أنت عليهم اغبكم، فقّدـ واحداً منهم فضرب عنقو،  قاؿ عمر:« ايعمر، ليس ىذا حكمهم » حاضراً .. فقاؿ: 
وقدـ الثاٍل فرصبو حٌّب مات، وقّدـ الثالث فضربو اغبّد، وقّدـ الرابع فضربو نصف اغبّد، وقّدـ اػبامس فعّزره، فتحّب 

يس الناس وتّعجب عمر فقاؿ: اي أاب اغبسن طبسة نفر يف قّصة واحدة، أقمت عليهم طبس حكومات )أي أحكاـ( ل
 .فيها حكم يشبو اآلخر ؟ قاؿ: نعم ... أما األّوؿ : فكاف ذمّياً وخرج عن ذّمتو فكاف اغبكم فيو السيف

 .وأّماالثاٍل: فرجل ؿبصن قد زان فرصبناه
 .وأّما الثالث: فغّب ؿبصن زان فضربناه اغبدّ 

 .وأّما الرابع: فرجل عبد زان فضربناه نصف اغبدّ 
 على عقلو عّزرانه.وأّما اػبامس: فمجنوف مغلوب 

  126فقاؿ عمر: )ال عشت يف اُّمة لست فيها اي أاب اغبسن(.
فمثل ىذه الرواايت العجيبة واغبكاايت الغريبة الغالية كثّبة يف تفسّب مفاىيم القرآف وىي الٍب سببت الغلّو عند اؼبؤلف  

 كما رأينا. 
اػبوض يف األحباث الفلسفية الغّب النافعة، منها:  ىناؾ طائفة أخرى من اؼبؤاخذات على تفسّب "مفاىيم القرآف" منها:

األخذ بباطن اآلايت أحياان ومنها: نسبة التشيع إىل كثّب من السلف من أىل السنة واعبماعة وغّب ذلك، نكتفي دبا 
ؼبوضوع أشران إليو لئبل لبرج عن حيطة اؼبقالة وتفصيل كل ذلك مع النقد والتوضيح ذبدىا يف الرسالة الٍب كتبناىا يف ا

 لعل هللا يوفقنا بطبعو ونشره عن قريب إف شاء هللا تعاىل إنو نعم اؼبعْب .
 سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف وسبلـ على اؼبرسلْب واغبمد  رب العاؼبْب

 :اهلوامش واملصادر
 

كيلومَبا وعدد سكاهنا   32,,54تربيز: بلدة كبّبة تعد من أكرب اؼبدف اإليرانية حاليا تقع يف اؼبنطقة الشرقية إليراف، تبلغ مساحتها  1
ـ بلغ حوايل مليوف وشبامبائة ألف نسمة، وىي بلدة عريقة اترىبيا حٌب أهنا كانت تعد أايـ 5104حسب اإلحصائيات األخّبة عاـ 

  روىا عاصمة ؽبم واحدة من األربع مدف الكبّبة يف العامل . الصفوية الٍب اختا
 دانشنامو آزاد _ نقبل عن مراجع كثّبة عربية وفارسية وإقبليزية( پيداي)بتصرؼ من مقالة فارسية يف ويكيبيداي اؼبوسوعة اغبرة _ ويكي 

طهراف، وبدىا من الشماؿ مدينة طهراف، ومن كم جنوب العاصمة   ,02قم: ىي إحدى اؼبدف الشهّبة يف إيراف، تقع على بعد  2
اعبنوب مدينة أصفهاف ومن الغرب مدينة أراؾ، ومن الشرؽ ؿبافظة ظبناف، يرجع أتسيس مدينة قم إىل عصر الفيشداديْب )قدماء 

شعري، فافتتحها عنوة.   ىػ يف عهد أمّب اؼبؤمنْب عمربن اػبطاب هنع هللا يضر وأقاـ فيها أبو موسى األ 50ملوؾ الفرس( وقد فتحت يف سنة 
 )بتصرؼ وإهباز من ويكيبيداي اؼبوسوعة اغبرة _ نقبل عن صحيفة الوسط وغّبىا(
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. إيرافيف  بروجرددبدينة  ىػ0525 رصفىو السيد حسْب بن السيد علي الطباطبائي الربوجردي، من مراجع الشيعة اؼبعاصرين ولد يف   3
إلكماؿ دراستو اغبوزوية، ويف عاـ  ىػ0451عاـ  النجفومنها إىل  أصفهافدرس اؼبقّدمات يف مسقط رأسو مث سافر إىل مدينة 

للتدريس، وأخّبا استقر بقم واستكمل حياتو العلمية هبا. تويف السيد الربوجردي يف  بروجردانؿ درجة االجتهاد، مث عاد إىل  ىػ0451
 .        قم، ودفن ابؼبسجد األعظم، يف ىػ0411الثالث عشر من شّواؿ 

 وغّبىا من اؼبراجع( 25/ 6نقبل عن أعياف الشيعة  wikipedia.org)من ويكيبيداي اؼبوسوعة اغبرة  
لسّيد ؿبّمد بن علي اغبسيِب الكوىكمري التربيزي. اؼبشهور ابلسيد دمحم حّجة الكوىكمري. ُوِلد يف شهر شعباف اؼبعظم من ىو ا  4

ىػ دبدينة تربيز يف إيراف. درس اؼبقدمات يف مدينة تربيز، مث سافر إىل مدينة النجف إلكماؿ دراستو ومنها إىل مدينة قم 0401عاـ 
ىػ 04,5حوزهتا الشهّبة بل أصبح من قادهتا. تويف يف اليـو الثالث من شهر صبادى اأُلوىل من عاـ  فأقاـ فيها وكاف من مدرسي

 (www.alhadi.ws –ودفن دبدرستو )اؼبدرسة اغبّجتية( يف مدينة قم.   )عن موقع اإلماـ اؽبادي 
دبدينة طبْب يف إيراف. تعّلم القراءة ى 0451ة ىو روح هللا ابن السّيد مصطفى اؼبوسوي اػبميِب، ولد يف العشرين من صبادى الثاني 5

والكتابة واألدب الفارسي يف طبْب، مّث سافر إىل مدينة إصفهاف إلكماؿ دراستو، مّث ذىب إىل مدينة أراؾ ومنها إىل مدينة قم 
العلمية. مث أقبل إىل وسكن يف اؼبدرسة الفيضية، وواصل دراستو فيها، وبعد فَبة وجيزة أصبح من البارزين، ومن مدّرسي اغبوزة 
 ى .0312السياسة حٌب قاد الثورة اإليرانية اؼبعاصرة وكاف يرأس ىذه الببلد حٌب قبض روحو يف الثامن والعشرين من شّواؿ 

  ( walayah110.wordprees.com  - 001)عن موقع والية 
6

ذبد ترصبة الشيخ وؾبموعة أتليفاتو ونشاطاتو العلمية يف موقع "إماـ صادؽ" األلكَبوٍل الذي يشرؼ عليو الشيخ نفسو، بػ عنواف:   
www.amamsadeq.org  وقد أشار اؼبوقع إىل أف تفصيل ترصبتو هبده القارئ يف مقدمة كتاب "لببة األزىار يف أحكاـ

 .,,0و "معجم رجاؿ الفكر واألدب" صػ  222 اػبيار" وكذا كتاب "نقباء البشر" صػ
7

 ىػ _ قم ، إيراف.0341ط: مؤسسة اإلماـ الصادؽ، الطبعة اػبامسة  412صػ  0انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   
 . 003 – 004صػ  6وكذا جػ  325 – 320صػ  0انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   8

 ( .اؼبعبود وربوبيتو واستقبللو يف فعلو العبادة ىي اػبضوع عن اعتقاد إبلوىيةذيل عنواف:) 326صػ  0ػ انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" ج9  
 . 02صػ  4انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   10
 . 54صػ  2انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   11
 . 015صػ  6ر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ انظ  12
 . 56 – 52صػ  1انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   13
 . 02 – 03صػ  01انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   14
انظر تفصيل كبلـ اؼبؤلف حوؿ الشرور وإنكار نسبة خلقها إىل هللا سبحانو اجمللد األوؿ من التفسّب ذيل عنواف: )الشر أمر نسيب(   15

 . 4,3 – 461يف صػ 
 . 21وصػ  ,3 – 36صػ  01انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   16
 . 62 – ,2صػ  01انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   17
 433 – 434صػ  0سّب "مفاىيم القرآف" جػ انظر: تف  18
 . 01 – ,0صػ  2انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   19
20

 . 55صػ  2انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   
 . 022 – 023صػ  6انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   21
 316 – 313صػ  4انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   22
 . 20 – 21صػ  6انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   23
 . ,54 – 546صػ  4انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   24
 . 300 – 301صػ  2انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   25

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1292_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/1320_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1328_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1380_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
file:///C:/Users/Noor/Desktop/مفاهیم%201/index.html
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 . 0,0 – 0,1صػ  01انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   26
 وما بعدىا 4,2انظر: اجمللد اػبامس من التفسّب صػ   27
 . 511وما بعدىا، واجمللد الثالث من التفسّب صػ  002وما بعدىا، وكذا صػ  ,,نظر: اجمللد الثاٍل من تفسّب "مفاىيم القرآف" صػ ا  28
 . 321وصػ  316صػ  4انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   29
 . 54صػ  3انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   30
 . 555 – 550صػ  1انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   31
32

 . ,52صػ  1انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   
 . 520صػ  1انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   33
 . 515 - ,,5صػ  1انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   34
 .  411 – 512صػ 0انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   35
 .  563وقد أطاؿ الكبلـ حٌب صػ   534صػ  0"مفاىيم القرآف" جػ انظر: تفسّب   36
 .  4,4وقد أطاؿ الكبلـ حٌب صػ  465صػ  0انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   37
 .  01آؿ عمراف :   38
 .  066النساء :   39
 5,3 – 5,0صػ  0بتلخيص وإهباز جػ   40
 ىا . وما بعد 202صػ  5انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   41
 )ذيل عنواف: مؤاخذات على الديبقراطية( 505صػ  5انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   42
 .  51العنكبوت :   43
 .  ,3النجم :   44
 .046 -,01صػ  1انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   45
 .  42األعراؼ :   46
 ,,0 – 0,0صػ  4انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   47
 .  521 – 531صػ  3بتلخيص وإهباز جػ   48
 .  462 – 462صػ  ,انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   49
 .  030النساء :   50
 .  655صػ  0تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   51
 .  423 -424صػ  ,انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   52
 .  342صػ  01تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   53
 ( 652/ 0لناس كلهم أو مادوف العشرة من الرجاؿ، وال واحد لو . )انظر: القاموس ايط للفّبوز آابدي صبع نفر، وىو ا  54
 .  332صػ  01تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   55
 . 331صػ  01تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   56
 .  38صػ  10تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   57
 وما بعدىا. 142صػ  8انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   58
 .  15صػ  3تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   59
 .  64النساء :   60
 .  376صػ  5انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   61
 .  54النساء :   62
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 .  386 – 382صػ  5انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   63 
 .  73األنبياء :   64
 .  388صػ  5انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   65
 .  91األنعاـ :   66
 .  121صػ  6تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   67
 .  74صػ  2تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   68
 .  532وما بعدىا وصػ  442صػ  1انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػػ   69
 .  172األعراؼ :   70
 .  110إىل  81ىذه خبلصة ما أورده اؼبؤلف يف اجمللد األوؿ من صػ   71
 .  653صػ  1فسّب "مفاىيم القرآف" جػ انظر: ت  72
وقد أسهب اؼبؤلف فيها الكبلـ  ملسو هيلع هللا ىلصاؼبراد من الطرؽ ىي طرؽ ثبلثة اعتقد اؼبؤلف أهنا كانت توجب التنصيص ابػببلفة بعد النيب   73

 . 180 – 75صػ  2حبيث ذباوزت الكتابة حوؽبا مائة صفحة. انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ 
 وقاؿ: "ىذا حديث حسن صحيح" كما قاؿ األلباٍل رضبو هللا أيضا: "صحيح". 3713برقم :  633صػ  5سننو جػ  أخرجو الَبمذي يف  74
 .  527 – 526صػ  7انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   75
 .  207البقرة :   76
 .  230 -229صػ  10انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   77
 .  78صػ  8تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   78
 .  342صػ  5تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   79
 .  454 – 453صػ  2تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   80
 .  351صػ  2انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   81
 .  364صػ  2انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   82
 .  578انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   83
 .  469صػ  3انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   84
 .  274صػ  10/ جػ  82صػ  4انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ    85
 .  83 – 82صػ  4انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   86
 .  212صػ  5انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   87
 .  454صػ  2انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   88
 . 235صػ  3جػ  164صػ  3جػ  143صػ  3سبسك هبذا اغبديث مرارا، انظر على سبيل اؼبثاؿ: جػ وقد   89
 ـ ربقيق: عبد الرضبن دمحم عثماف.1966ىػ 1386ط: اؼبملكة العربية السعودية، الطبعة األوىل  343صػ  1اؼبوضوعات البن اعبوزي جػ   90
 .  164صػ  3انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   91
 ط: دار الكتب العلمية _ دوف اتريخ.  44صػ  1اآلاثر اؼبرفوعة يف األخبار اؼبوضوعة للكنوي جػ   92
 .  481صػ  3انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   93
 . 92النحل :   94
 .  550 – 451صػ  1انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   95
 .  515صػ  1انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   96
 .  521صػ  1انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   97
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.  )يزعم اؼبؤلف أنو يبكن أف يكوف للويل بعد موتو علم أبحواؿ الناس فهو يسمع  527صػ  1انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   98
...( فلما مل يكن النيب  من اجمللد الثاٍل حديث: )إنك ال تدري ما أحدثوا بعدؾ 80دعاءىم واستغاثتهم مع أف اؼبؤلف أورد يف صػ 

 يعرؼ بعد موتو ما أحدثتو األمة فكيف يعرؼ الويل واإلماـ حاؿ الناس حٌب يغيث ؽبم ؟ 
 .  547صػ  1انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   99

 .  280صػ  4انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   100
 .  285صػ  4انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   101
 .  532صػ  1"مفاىيم القرآف" جػ  انظر: تفسّب  102
 .  544صػ  1انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   103
 . 533و صػ  528صػ  1انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   104
 .   159آؿ عمراف :   105
 .  38الشورى :   106
 .  100 – 99صػ  10تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   107
 .  125النحل :   108
 .  103صػ  7انظر: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   109
 . 454 – 453صػ  2انظر على سبيل اؼبثاؿ: تفسّب "مفاىيم القرآف" جػ   110
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