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 م .2015 – 2014هـ / 1436 – 1435العام اجلامعي : 
 

 ةشـــــــــــاقـــــــــــنة املـنــــــــــــــجل

 
 (إلثـــــــــــنـنيمتت مناقشة هذا البحث يف يوم: )ا

 م 2018لــ  مايو /14ــ   املوافق: هـ 1439 شعبان املعظم /28التاريخ: 
 
 

 توقيعات أمساء أعضاء جلنة املناقشة
 الراسخ لوهاباعبد  حممداألستاذ الدكتور  :ليـداخــش الـــاملناقـ

  ةة العامليسالميإلجبامعة ا اعد يف قسم التفسري وعلوم القرآناألستاذ املس

 د احلميد عباسياألستاذ الدكتور عب   :(1) املناقـش اخلـارجي

  عالمة إقبال املفتوحةامعة جب األستاذ الربوفيسر

  اهر حمموداألستاذ الدكتور ط      :(2املناقش اخلارجي )
  إسالم آابد –كادمية الدعوة األستاذ املشارك أب

  لرشيدااألستاذ الدكتور هارون      :املشرف على البحث
  دابإسالم آ عامليةال امعة اإلسالميةعميد كلية أصول الدين جباألستاذ الربوفيسر و 
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 ـداءــــــــــإه
 

 

 إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى :  
  

 عنا وهم يسمعونمسالذين قالوا  -

 العلم من كتاب هللا الذين تلقوا -
  ومشكاة الرسول
   وقلوب الصحابة

 هم هللارحم وأفواه الرابنيني                    

 فقالوا أبلسنتهم ما هلم به علم
 

 
 

                  ـه   كـتب                                  
 د الكرميحممد عارف عب                                      
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 رــة شكــكلم
 

 

َعْمَت َعَليَّ َرب ِّ َأْوزِّْعِنِّ َأْن َأْشُكَر ﴿ ًا تـَْرَضاهُ لَِّديَّ َوَأنْ ى َواَوَعلَ  نِّْعَمَتَك الَِّتِّ أَنـْ ْلِنِّ بَِّرْْحَتَِّك يفِّ  َأْعَمَل َصاحلِّ  َوَأْدخِّ
  {19}النمل:  ﴾عَِّبادَِّك الصَّاحلِِّّنيَ 

 

ني بالذي حيول سان، د واإلحلتوحياحلمد هلل الذي نور قلوب العارفني بنور اإلميان وشرح صدور الصحابة الصادقني اب
 املرء وقلبه فيهدي من يشاء إىل صراط مستقيم ... مث أما بعد:

ي وحفظ هللا أم لعلماء،اخدمة و ئا سوى طلب العلم للدراسة فلم يطلب عين طوال عمره شي ينفرحم هللا أيب الذي وقف
از هذا البحث، يف إجن ون يلاليت القت يف روعي منذ أن كنت صغريا حب القرآن وجمالسة أهله وكان دعاؤها خري ع

 ورعى هللا أساتذيت الذين مل يدخروا عين شيئا مما علمهم هللا.
ة يف إلكمال الدراس ن الفرص أحسيلفإين أتوجه ابلشكر اجلزيل للجامعة اإلسالمية العاملية إبسالم آابد اليت أاتحت 

 رة الطيبة يلذه األسهعون  ال أنسىقسم التفسري وعلوم القرآن، ف -مرحلة الدكتوراه وابألخص كلية أصول الدين 
 واإلداريني. وكوكب األساتذة من الرائسةمعي تعاملها حسن و 

ول شارك بكلية أصستاذ املاألل حممد طنطاوي جربيوأخص ابلشكر اجلزيل، والتقدير الكبري فضيلة األستاذ الدكتور 
هارون لدكتور األستاذ لة الشريف، وفضيالدين قسم التفسري وعلوم القرآن، وعضو هيئة التدريس جبامعة األزهر ا

لبحث منذ لكرمية هلذا ايتهما اة لرعاابجلامعة اإلسالمية العاملي األستاذ املشارك ووكيل كلية أصول الدينالرشيد 
توجيهاهتما بوجهاين و رشاد إأن كان فكرة، ولتفضلهما بقبول اإلشراف عليه، فقد أرشداين يف كتابتها أحسن 

م أن أل هللا العظيّن، وأسوامل ت منها حقا، رغم مشاغلهما الكثرية، فلهما مين جزيل الشكرالقيمة اليت استفد
 أينما كاان.حيقق هلما كل اخلري ويطول يف عمرمها وينفع بعلمهما طالب العلم 

ن مالحظاهتما عستفادة و االين الكرميني اللذين سيتفضالن مبناقشة هذا البحث، أرجكما أشكر سابقا األستاذ
 .إن شاء هللا البحث قدرا وترفعها قيمة قيمة وتوجيهاهتما السديدة اليت تزيدال

ق ونعم نه ويل التوفيإبناءه، م وأأسأل هللا العظيم أن جيعل عملي هذا خالصا لوجهه الكرمي وينفع به أهل اإلسال
 املعني.

 مد عارف عبد الكرمي "عطائي"حم                                                                         
 م26/8/2014يف  -ابول ك                                                                                 
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 فهرس حمتوايت اجلزء األول

 

 ح )تعريف موجز ابلبحث(  املقـدمة
 ذ أسباب اختيار املوضوع

 ر مشكلة البحث
 ز الدراسات السابقة يف املوضوع

 س منهج الباحث
 ش                      خطة البحث                                                              

 يدـــــــــالتمه

 (نبذة عن جعفر السبحاين وتفسريه "مفاهيم القرآن")
 2 : )تعريف ابلسبحاين وتفسريه(املبحث األول

 2 وحياته العلمية املطلب األول: ترمجة السبحاين
 7 املطلب الثاين: تعريف موجز بتفسري "مفاهيم القرآن"

 19 املطلب الثالث: سبب أتليف السبحاين تفسري "مفاهيم القرآن"
 25 : )نبذة عن الشيعة وجهودهم التفسريية(املبحث الثاين
 27 نكات حول نشأة الشيعة، فرقهم، وأصوهلماملطلب األول: 

 43 ةاملطلب الثاين: نكتتان حول فرق الشيع
 49 املطلب الثالث: أصول مذهب الشيعة اإلمامية إبجياز

 52 املطلب الرابع: أصول التفسري ومصادره لدى الشيعة اإلمامية
 58 موجز عن سري التفسري وتدوينه لدى الشيعة اإلمامية   : املبحث الثالث
 59 ابع عشر()الر أهم مؤلفات الشيعة اإلمامية يف التفسري يف القرن األخري املطلب األول: 
 61 فاهتم فيهعناية الشيعة ابلتفسري املوضوعي يف القرن األخري وأشهر مؤلاملطلب الثاين: 
 70 ألوانه، نشأته و تعريف التفسري املوضوعياملطلب الثالث: 
 74 سببا لظهور التفسري املوضوعي تعداألسباب اليت املطلب الرابع: 

 76 التفسري املوضوعي ألواناملطلب اخلامس: 
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 78 منهج التفسري املوضوعي و قواعدهاملطلب السادس: 
 

 الفصل األول
 )منهج السبحاين يف تفسريه "مفاهيم القرآن"(

 

 

 82 )منهج السبحاين يف تفسريه "مفاهيم القرآن"(  املبحث األول
 82 تعريف املنهج وبيان أمهيته: املـدخـل

 84 كلمات عن املؤلف حول منهجه
 91 )ما التزم به املؤلف مما ذكر وما مل يلتزم(  الدراسة والتحليل
 120 من منهج املؤلف وضعه مقدمات بني يدي املوضوعاتاملطلب األول: 
 124 من منهج املؤلف وضع مبحث أو حىت فصل خاص حول الشبهاتاملطلب الثاين: 
 127 يناقشه ومن منهجه طرح األسئلة حول املوضوع الذياملطلب الثالث: 
 131 ومن منهجه اختيار األسلوب الفلسفي لعرض املوضوعاتاملطلب الرابع: 

 143 ومن منهجه اهلجوم واجلدال والنيل واإلساءةاملطلب اخلامس: 
 163 املطلب السادس: ومن منهجه اإلطالة والتكرار

 163 من منهجه التعسف يف التأويل يف تفسري اآلايتاملطلب السابع: و 
 164 ومن منهجه تفسري اآلايت ابلرأي املطلب الثامن: 
 168 ومن منهجه نسبة الكذب واالختالق إىل األحاديثاملطلب التاسع: 
 170 ومن منهجه االستدالل ابلشعر واألدب ليؤيد ما يريد املطلب العاشر: 

 176 خامتة املطاف
 186 )مراجع السبحاين ومصادره يف تفسريه "مفاهيم القرآن"  :املبحث الثاين

 186 مقصودان من املراجع واملصادر: املـدخـل
 188 مصادر املؤلف يف اجتاه التفسري املوضوعي ومنهجهاملطلب األول: 
 193 املصادر التفسريية للمؤلفاملطلب الثاين: 

 193 مصادر املؤلف من تفاسري الشيعة -
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 199 املؤلف من تفاسري املعتزلةمصادر  -
 201 مصادر املؤلف من تفاسري أهل السنة -

 218 املصادر احلديثية للمؤلفاملطلب الثالث: 
 232 مصادر املؤلف يف الكالمياتاملطلب الرابع: 

 237 مصادر املؤلف يف العقليات والفلسفةاملطلب اخلامس: 
 242 )مدى التزام املؤلف مبنهج التفسري املوضوعي(  املبحث الثالث

 243 عدم التزام املؤلف مبنهج التفسري املوضوعي -
 243 اخلروج عن اإلطار احملدد للتفسري املوضوعياملطلب األول: 
 245 اختيار موضوعات غري قرآنيةاملطلب الثاين: 
 247 اخلروج عن املوضوعاملطلب الثالث: 
 253 ادراج اخلياالت واآلراء الشخصيةاملطلب الرابع: 

 256 عدم اإللتزام ابملنهج الصحيح يف تفسري اآلايتاملطلب اخلامس: 
 فهرس حمتوايت اجلزء الثاين

 

 الفصل الثاين
 (رآن")أبرز املوضوعات اليت تناوهلا السبحاين يف تفسريه "مفاهيم الق

 

 

 2 )القضااي العقدية يف تفسري "مفاهيم القرآن"(  املبحث األول
 2 )اإلهليات ومناقشتها(املطلب األول  

 3 إنكار املؤلف تقسيمه إىل األلوهية والربوبية()التوحيد  
 9 (عند املؤلف )تعريف هذين االمسني ومفهومهمااإلله والرب  

 21 )رأي املؤلف حول معىن العبادة ومفهومها(العبــــادة  
 24 يها(فوعدم التوقيف وأتويالته  ابلعينية )قول املؤلف  والصفات األمساء

 37 على القائلني به( )رد املؤلفجهالة الكيف 
 42 (عند املؤلف )كونه حمداثرآن ــالق

 46 )مفهومه، ما يرتتب عليه وعده من أصول الدين( اإلهليالعدل 

261 
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 50 )كوهنما عقليني عند املؤلف(احلسن والقبح 
 55 نسبة خلق الشرور إىل هللا( )عدم جتويز املؤلفخلق الشرور 

 59 (عكن ابلتبنسبة املؤلف اخللق إىل العلل واألسباب ل)أتثري العلل واألسباب 
 65 (عند املؤلف )مفهومهما وأقسامهماالقضاء والقدر 

 69 عند املؤلف( )مفهومها ومصداقها التشبيه والتعطيلاجلرب و 
 82 )كوهنا معللة ابألغراض(أفعاله تعاىل 

 87 )تقسيم علمه بني هللا والعباد(الغيب 
 95 )النبوات ومناقشتها(املطلب الثاين  

 97 احنرافات ثالثة للمؤلف
 108 ترك املؤلف بعض احلقائق

 112 إنكار املؤلف بعض الثوابت
 117 التصرف املغرض

 119 ادعاءات على خالف الواقع
 121 الغدير تفخيم املؤلف واقعة

 122 الرتكيز على طلب النيب أجر الرسالة
 124 أصحاب النيب فیطعن املؤلف 

 125 إنكار املؤلف عدالة الصحابة
 130 القول إبميان عبد املطلب وأيب طالب وآمنة بنت وهب

 133 رأي املؤلف يف فدك.
 136 بعض األنبياء كانوا مفرتضي الطاعة وبعضهم مل يكونوا

 138 وعلم الغيباألنبياء 
 141 اإلمامة والعصمة والرجعة ومناقشتها()  املطلب الثالث

 142 مفهوم اإلمام ومنزلة اإلمامة
 143 وقفة أمام هذه النظرايت

 145      األدلة النقلية على تنصيص اإلمامة
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 146 وقفة أمام هذه األدلة
 150 االستدالالت العقلية على وجوب نصب اإلمام

 152 أدلته العقلية وقفة أمام
 156 ابلضبط أول األئمة بعد رسول هللا ودالئل تنصيبه

 157 وقفة أمام هذه االستدالالت
 166 قائمة األئمة املنصوص عليهم بعد علي بن أيب طالب

 167 عصمة األئمة، نشأهتا وأدلتها
 171 وقفة أمام نظرية العصمة

 179 األئمة وعلم الغيب
 181 النظريةوقفة أمام هذه 

 184 إدعاءات أخرى حول األئمة
 185 أتويل املؤلف اآلايت بشأن األئمة 

 187 عةــرجـــال
 188 وقفة أمام عقيدة الرجعة

 192 )الغيبيات ومناقشتها(  املطلب الرابع
 193 املراد ابلغيب وبعض مصاديقه

 194 املغيّبات عند املؤلف إثباات ونفيا
 194 آراء الفالسفة يف طرح املغيّباتإتكاء املؤلف على 

 196 املؤلف إىل رواايت األئمة  جلوء
 197 يسأل امليت يف القرب ويوم احلشر عم

 199 تفويض احلساب إىل األئمة
 200 األنبياء واألوصياء هم املوازين يوم القيامة

 201 النيب وأوصياؤه هم رجال األعراف
 203 أتويل من املؤلف حول الصراط

 205 الوالية رخصة لعبور الصراط



 ز 

 

 207 آراء املؤلف حول الشفاعة
 212 إنكار املؤلف احلدوث الزماين للعامل

  
 216 رآن"(هيم الق)املوضوعات األخالقية واالجتماعية يف تفسري "مفا  املبحث الثاين
 217 )توضيحات حممودة(  املطلب األول

 217  المح احلكومة اإلسالميةم
 218  احلكومة اإلسالميةطبيعة 

 218 وجوب تشكيل احلكومة على األمة وكوهنا ابالنتخاب
 221  مؤاخذات على الدميقراطية الغربية

 223 صفات احلاكم اإلسالمي
 226  أركان احلكومة اإلسالمية

 234 خصائص احلكومة اإلسالمية
 243 أهم برامج احلكومة اإلسالمية ووظائفها

 258 )عثرات مردودة(املطلب الثاين  
 258 أهل السنة مل يوفقوا على إراءة احلكومة الواقعية 

 259 حبث وتنقيب
 261 موقف أهل السنة ومروايهتم حول إطاعة السلطان مردودة

 263 حبث وتنقيب
 268 الصحابة مل يكونوا أهال للقيادة

 269 حبث وتنقيب
 270 الوصول إىل احلكم ابلبيعة تقليد جاهلي

 271 حبث وتنقيب
 272 الشورى ال يكون ذات صبغة دينية ملزمة

 273 حبث وتنقيب
 276 حديث هني الرسول أصحابه عن كتابة احلديث موضوع
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 277 حبث وتنقيب
 278 األمويون كانوا يلعنون علي بن أيب طالب على املنابر

 279 التناقض بني القول والعمل
 

  الفصل الثالث
 القرآن" يف امليزان()تفسري "مفاهيم 

 

 

 282 )أهم املزااي لتفسري "مفاهيم القرآن"(  املبحث األول:
 283 ترتيب الكتاب وفق املوضوعاتاملطلب األول: 
 283 اإلحاطة واالحتواءاملطلب الثاين: 
 288 هالرتجيح بني األقوال واختيار ما هو األصوب عنداملطلب الثالث: 
 290 سالماألفكار واآلراء املنحرفة حول اإل رده على بعضاملطلب الرابع: 

 291 رده على الشبهات املثارة حول اإلسالم وتعاليمهاملطلب اخلامس: 
 296 رده على بعض معتقدات الفرق املنحرفةاملطلب السادس: 
 299 إخراجه الدروس والعرب من حوادث السرية النبويةاملطلب السابع: 
 301 لسطنيشعب ف التوجيهات السياسية ومواقفه اإلنسانية معدرجه املطلب الثامن: 
 303 قسامل واألألمثااتوضيحاته اجلميلة حول اآلايت اليت اشتملت على املطلب التاسع: 
 307 إنكاره وقوع التحريف يف القرآن الكرمي املطلب العاشر: 

 310 )أهم املؤاخذات على تفسري "مفاهيم القرآن"(  :الثاين املبحث
 311 عدم املنهجيةاملطلب األول: 
 313 اخلوض يف األحباث الفلسفيةاملطلب الثاين: 
 318 التأويل والتكلفاملطلب الثالث: 
 322 التعصب واإلغماضاملطلب الرابع: 



 ش 

 

 

 

 330 عدم الرتجيح بني األقوالاملطلب اخلامس: 
 333 التكرار واالطناباملطلب السادس: 
 336 مراعات األمانة العلميةعدم املطلب السابع: 
 346 عدم اإلحالة والتثبتاملطلب الثامن: 
 349 نسبة الكذب واالختالق إىل األحاديثاملطلب التاسع: 
 351 ن غري مصادرهااديث منقل األحاملطلب العاشر: 

 352 التمسك ابلرواايت الضعيفةاملطلب احلادي عشر: 
 353 والباطناألخذ ابلظاهر املطلب الثاين عشر: 
 355 الدفاع عن مظاهر الشركاملطلب الثالث عشر: 
 357 ضعف االستداللاملطلب الرابع عشر: 

 359 املطلب اخلامس عشر: الوقوع يف التناقض
 362 يتهل البأيف  صحاب النيب والغلّو الشديداملطلب السادس عشر: البغض الشديد أل

 364 مفسري أهل السنةع إىل املطلب السابع عشر: نسبة التشي
 380 نتائج البحثأهم 

 382 قائمة املصادر واملراجع
 400 فهرس حمتوايت اجلزء الثاين
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 وبعد -وعلى آله وصحبه ومن وااله  احلمد هلل والصالة والسالم على حبيب هللا 
 تعريف موجز ابلبحث 

عاصر من متفسري  على هذا البحث كما يلوح من عنوانه حتقيق علمي أراد الباحث أن يلقي به الضوء
  يما يلي من األمور:تفاسري الشيعة اإلمامية ومؤلفه ف

ابلقبول واإلشادة عند الشيعة اإلمامية حبيث وّصفه مجع كثري من علماء الشيعة  إن هذا التفسري فاز أوال:
1)بكونه عمال مبتكرا وحتقيقا عظيما، فقال فيه الشيخ حممد الكرمي "هزتِن طرة عنوانه ألنه مبتكر يف : (

2) اببه" 3)وقال فيه الشيخ حسن طراد العاملي ( أي اهلديّة ويراد منها التفسري وقد قدمه املؤلف  –"فهي : (
تعرب من جهة فكرية عن فكر عميق ونظر دقيق وسعة اطالع وفصاحة بيان وسداد  -إليه هدية 

4)منطق" 5)وقال فيه الشيخ سلمان اخلاقاين ( "وقد تصفحته فأعجبت به وزاد إعجايب مبؤلفه وعرفت أنه : (
6) ذو مواهب عالية" 7)فيه الشيخ لطف هللا الصايف وقال ( يف غاية القوة -حت "هذه اجملموعة أوض:(

                                                

ولد يف النجف سنة ) ( (1 1حممد الكرمي بن الشيخ حممد طه من العلماء املعاصرين  ودرس هناك، مث انتقل منه إىل 340 مدينة قم اإليرانية ق( 
و و "طريق الوصول إىل كفاية األصول"  و "نتائج الفكر"  وحية"  وألف كتبا كـ "احلياة الر ودر س  ق( يف 1423"تفسري القرآن" تويف سنة ) فدرس 

 (www.khoudamolhosain.comمدينة األهواز. )عن موقع خدام احلسني: 
 الثالث.انظر تقريظه على الكتاب يف مقدمة اجمللد  ( (2
م ودرس عند شيوخ الشيعة يف عصره مث سافر إىل النجف يف عام 1931حسن طراد العاملي من علماء لبنان املعاصرين البارزين ولد عام  ( (3

سنة عاد إىل  27م ملتابعة دراساته فتتلمذ على حممد ابقر الصدر والسيد خوئي وحمسن احلكيم وغريهم بعد ما مكث يف النجف أكثر من 1954
عصومني وطنه فبدأ ابلنشاط العلمي الواسع، منه: التدريس وأتليف الكتب فمن كتبه: " من وحي اإلسالم" و "فلسفة الصيام يف اإلسالم" و"سرية امل

العدد الرابع:  14/07/2011 -نقال عن جملة إطاللة جبيلية _  wikipedia.orgاألربعة عشر" وغري ذلك.   )من ويكيبيداي املوسوعة احلرة 
 وغريها من املراجع( 2011متوز 

    انظر تقريظه علي الكتاب يف مقدمة اجمللد الثالث أيضا. ( (4

ق، مث 1332إحدى قرى سوق الشيوخ يف الناصرية ابلعراق عام سلمان اخلاقاين ابن الشيخ عبد احملسن من علماء الشيعة املعاصرين ولد يف  ((5 
آية هللا : أمثالك  علمائهافحضر دروس ق، 1346ق ومنها هاجر طلبا للعلم إىل النجف سنة 1338انتقل منها إىل مدينة خرمشهر اإليرانية سنة 

" اجلبهانرد ، وله عدة تصانيف كـ "هناك نشاطُه الديِنس عاد إىل خرمشهر، وقد مار  ،ق 1372سنة ، وغريمها ويف الشيخ جواد البالغي،و  اخلوئي
ق.      )عن موقع خدام احلسني: 1408رجب سنة  25ليلة االثنني "ديوان شعر ابلعريب" توفی  "رد اخلطوط العريضة" "رد احلفناوي"

www.khoudamolhosain.com) 
 انظر تقريظه علي الكتاب يف مقدمة اجمللد الرابع. ((6
هـ مبدينة كلبايكان يف إيران، درس أوىل دراساته يف 1337لطف هللا الصايف بن حممد جواد الصايف عامل ديِن ومرجع شيعي إيراين ولد يف العام  ((7

عد مرجع مسقط رأسه مث سافر منه إىل مدينة قم وبعد بضعة سنني قصد النجف طلبا للعلم مث رجع إىل مدينة قم واستقر هبا، ونظرا ملواهبه الكثرية 
ة الدستور = وصيانته، ومن مؤلفاته: تقليد للشيعة جمتهدا يف املذهب، وهو الذي قام بكتابة مسودة الدستور إليران وظل عضوا جمللس اخلرباء لكتاب
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كثريا من املفاهيم القرآنية اإلسالمية وسدت الطريق يف وجه املبتدعني   -واإلحاطة واإلتقان والتحقيق
1) واحملرفني واملؤو لني واملشككني" 2)ووصف أسلوب الكتاب الشيخ مكارم الشريازي  ( "أسلوب رائق أبنه  (

3) وطريقة جديدة يف نوعها" 4) حممد كمال آدموقال حول سلسلة "مفاهيم القرآن" ( من أثيوبيا ما نصه:  (
5) "حقا إن هذا الكتاب يسحر األلباب وجيذب األحباب، حيقق ويبني الثواب ويفهم املتقو ل الكذاب" ) 

6)وقال الشيخ حسن الصفار قطيف( مثنيا على هذه املوسوعة من علماء املنطقة الشرقية من اجلزيرة العربية ) (
"وجدت فيها الضالة املنشودة من حيث الفكر العميق والشمولية الدقيقة والطرح التفسريية للسبحاين: 
7)اهلادئ املوضوعي" 8)وقد خلص القول حول هذا اإلقبال املتضافر الشيخ جعفر اهلادي ( املساهم مع  (

شهدت " له عند مقدمة اجمللد الثاين من التفسري حيث قال:الشيخ السبحاين يف إخراج هذا التفسري يف كالم 
وهي من حماضرات اأُلستاذ العال مة الشيخ جعفر السُّبحاين  منذ « مفاهيم القرآن»املوسوعة القرآني ة 

م اأُلوىل من انتشار أو ل حلقة منها عام ) هـ( استقبااًل شديدًا من القر اء الكرام، وتشجيعًا 1393األاي 

                                                                                                                                            

عن موقع الشيخ "أمان األمة من الضالل واالختالف" "األحكام الشرعية اثبتة ال تتغري" "ضرورة وجود احلكومة" "صوت احلق" "منتخب األثر". )
 ( www.saafi.orgالصايف: 

 انظر تقريظه علي الكتاب يف مقدمة اجمللد اخلامس. ( (1

، إيرانيف جنوب  شرياز(، مبدينة 1924)املوافقة لسنة  هـ 1345انصربن حممد كرمي مكارم الشريازي مرجع شيعي إيراين معاصر ولد سنة  ( (2
ة يف شرياز  فاستمر حىت تعمق يف علوم كثرية مث هاجر إىل مدينة قم ومنها إىل العراق فالتحق حبوزة جنف، والتزمها حىت أكمل دراسته االبتدائية والثانوي

ق هـ وفيها عاد إىل إيران ونزل مبدينة قم فأصبح من البارزين يف التدريس والتأليف فمن آتليفه: "أمثال القرآن" "نفحات القرآن" "األخال1370سنة 
يداي "األمثل يف تفسري كالم هللا املنزل" "اخلطوط األساسية لالقتصاد اإلسالمية" وقد كان له دور فعال يف الثورة اإليرانية.    )من ويكيب يف القرآن"

 (أخرى_ نقال عن موقعه االلکرتونی وبعض مراجع  wikipedia.orgاملوسوعة احلرة 
 يضا.انظر تقريظه علي الكتاب يف مقدمة اجمللد اخلامس أ ( (3

س يف مل نعثر على ترمجة منه إال قدرا يسريا أشار إليه املؤلف أمام نشره هذه الرسالة عنه وهو أنه من علماء الشيعة املعاصرين وقد كان يدر  ( (4
 إحدى مدارس أهل البيت يف أثيوبيا )حبشة( يف هذه السنوات الِت كتب فيها املؤلف بعض اجمللدات من تفسريه.

 علي الكتاب يف مقدمة اجمللد السابع.انظر تقريظه  ( (5

م عامل شيعي وكاتب سعودي معاصر، تعلم الدروس اإلبتدائية ابلقطيف مث سافر إىل النجف 1958حسن بن موسى الصفار من مواليد سنة:  ( (6
م، له 1980 عاد إىل طهران سنة م ومنها هاجر إىل الكويت مث1973م مث انتقل إىل مدينة قم اإليرانية سنة 1971فالتحق ابحلوزة العلمية سنة 

 نشاطات ثقافية وبعض الكتب ومقاالت نشرت يف جملة )الكلمة( و )الواحة( و )البصائر( وغريها، وهو عضو يف اجلمعية العمومية للتقريب بني
 (دون مراجع 2013مارس  23ة يف _ وضعت املقالwikipedia.orgاملذاهب.)من ويكيبيداي املوسوعة احلرة 

 ر رسالته التقديرية يف مقدمة اجمللد السابع.انظ ( (7

مل أعثر على ترمجة منه سوى أنه رجل ابحث تلمذ على الشيخ السبحاين وكتب عن حماضراته ودروسه عدة كتب منها: اجمللد األول والثاين من  ( (8
كما كتب حتت إشرافه كتاب "هللا خالق الكون" و "دراسة حتليلية للنظرية املادية الدايلكتيكية" وله بعض    -سيأيت بيانه  –تفسري مفاهيم القرآن 

 احملاضرات يف مواقع إنرتنيتية شيعية، ويعمل حاليا يف مؤسسة اإلمام الصادق.

http://ar.wikipedia.org/wiki/1345_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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وا عن ذلك وترحيبًا   ، وكبار أعالم التفسري والعلم، الذين عرب  كبريين من أقطاب الفكر اإلسالمي 
، وحثُّوا على مواصلة هذا املشروع القرآين  املفيد 1)"برسائلهم وكتبهم القي مة، أو ابلتشجيع الشفهي  ).  

2)مرتضى العسكريوأمانته العلمية يف النقل واألخذ واإلحالة السيد  كما أوجز الكالم حول دقته يف مقدمة  (
وجدت فيه اختيارًا موفقًا للمواضيع اهلامة من حقول املعرفة القرآنية، وُأسلوب "اجمللد الرابع، فقال: 

البحث حول كل موضوع على حدة مثل: عاملية االِّسالم، وخامتية النيب االَكرم، وُأميته، مع ذكر 
من قبلكم أو بنقل كلمات املفسرين االِّسالميني  الشبهات املثارة حول تلك املواضيع ودفعها، سواء

3)."عجاب يف عصران احلاضرأبمانة تثري اإل ،حوهلا )  
عية فهذه والواق لصحةفهذا هو ثناء علماء الشيعة على التفسري ومؤلفه لكن إىل أي مدى حتالفه ا

 حده.اء و الدراسة تقوم على هذا الواجب ابلطريقة العلمية الدقيقة ال ابلكالم واالدع
داته إىل صلت جمليث و حبلقد سود املؤلف صفحات هذا الكتاب بكثري من املسائل واملوضوعات  اثنيا:

ة تفسريية ي موسوع؟ وهعشر جملدات ومن هنا وصفه نفسه وغريه ابملوسوعة، فعالم حتتوي هذه املوسوعة
  كتاب صحيح؟ أوتواه الا احمعلى ما يدعيه املؤلف، فهل كل ما أورده يعد تفسريا للقرآن الكرمي؟ وهل كل 

ذلك عن  ى إيضاحم علكل ما احتواه سقيم؟ أو فيه ما هو صحيح وما هو خالف ذلك، فهذه الدراسة تقو 
 طريق البحث والتحقيق اللذين التزم فيهما ابلنقد العلمي املطلوب.

وهذا أمل كل إن املؤلف يعد نفسه من دعاة التقريب بني املذاهب وله نشاطات يف هذا اجملال،  اثلثا:
من يرى واقع األمة ويلمس مشاكلها لكن للوصول إىل هذا اهلدف النبيل جيب على الفريقني السنة والشيعة 
قبل كل شيء القيام مبا يُهّيُء اجلّو املناسب له من تغيري املواقف حد اإلمكان وقد تقدمت علماء السنة 

ري الشيعة الرافضة وعدوهم إخواان مسلمني، لكن خطوة كبرية يف هذا اجملال حينما تراجعوا عن القول بتكف
وأهل بيته من أمهات املؤمنني وما إىل  بقي على الشيعة تغيري مواقفهم حول الطعن يف أصحاب النيب 

ذلك، إذا فهل هناك جديد يف هذا الكتاب الذي قام بتأليفه أحد دعاة التقريب أم األمر كما عليه سلفه؟ 

                                                

 .3صـ  2التفسري جـ انظر كلمته يف مقدمة اجمللد الثاين من  (1)
هـ مبدينة سامراء العراقية رجل شيعي معاصر استكمل دروس املقدمات يف مسقط 1332بن حممد إمساعيل العسكري من مواليد سنة مرتضى  ( (2

هـ الستكمال دراساته مث انتقل منها إىل مدينة الكاظمية فاستقر فيها وقام إبنشاء مشاريع دينية  1349رأسه سامراء مث سافر إىل مدينة قم يف إيران عام 
البناء على قبور األنبياء " "االحتفال بذكرى األنبياء وعباد هللا الصاحلني" "دراسة حول اجلرب والتفويض والقضاء والقدرة، وله أتليفات أيضا منها: "كثري 

يبيداي املوسوعة احلرة هـ بطهران ودفن يف مدينة قم.     )من ويك1428"  تويف يف الزواج املؤقت يف اإلسالم" "مخسون ومائة صحايب خمتلق" "واألولياء
wikipedia.org وليس هلا مراجع 2013مارس  20ة يف _ وضعت املقال) 

 انظر كلمته يف مقدمة اجمللد الرابع من التفسري. ( (3
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اجلهد يف هذا السبيل تضييعا للوقت والطاقة دون فائدة؟ فهذه الدراسة تكشف هذا وعلى الثاين أليس بذل 
 األمر اهلام إبذن هللا تعاىل.

ت برتتيب ر اآلاي يفسيدعي املؤلف أن تفسريه هذا تفسري موضوعي للقرآن الكرمي ولذلك مل رابعا:
اختار وعنون  ايت مااآل تار مناملصحف ومل ينحصر تفسريه يف بعض السور أيضا بل اختار جماال أوسع فاخ
عده لزم نفسه بقوا؟ وهل أضوعيملطالبها عناوين خمتلفة، لكن إىل أي مدى التزم املؤلف مبنهج التفسري املو 

 وأصوله؟ فهذه الدراسة والبحث تقوم على بيان منهج املؤلف وأسلوبه.
ظى مبكانة منها حي لبعضا ال شك أن التأليفات حول القرآن الكرمي ودراساته كثرية جدا لكن خامسا:

 كانة، فما هيبال واملاإلقو عالية جدا، والبعض اآلخر ينال مكانة متوسطة، وهناك ما مل يكتب له القبول 
ه جيد املعلومة لعل قدم هذهذه تمكانة تفسري "مفاهيم القرآن" خاصة مبنظار أهل السنة واجلماعة، فالدراسة ه

 .- بحانه وتعاىلس -من ينتفع به إبذن هللا 
الختالفية املسائل لق ابإن املؤلف جعل من مصادره كثريا من كتب أهل السنة خاصة فيما يتع سادسا:

 إىل أي حد هو الستنادذ واحينما يريد إثبات مذهبه ابالستناد إىل ما ورد يف كتب السنة، لكن هذا األخ
قيقة واقع وتبني احلهذا ال وضحتراسة مقنع؟ وهل املؤلف راعى األمانة العلمية يف نقله وأخذه أم ال؟ هذه الد

 اليت جيب إظهارها يف هذا اجملال، إبذن هللا امللك املنان.

 
 أسباب اختيار املوضوع 

معلوم أن موضوعا كهذا ال يقدم للبحث والتحقيق إال بعد حتقق أسباب تسبب القيام وتوجب 
1)العمل، وهي اليت تقنع اجملالس العلمية الثالثة  بعد رفع اخلطة إليهم حىت يوافقوا الباحث على عمله  (

 العلمي الذي سيقوم به، فمن هذه األسباب اليت أسهمت يف اختيار املوضوع ما يلي:

جال الدين كر من ر ل مفحصول املعرفة لدى الباحث أوال ولدى من يقرأ البحث اثنيا عن رج أوال:
ام رفة الوقوف أمذه املعالل هومدى صحتها وسقمها، ومن خعند الشيعة اإلمامية املعاصرة وأفكاره ونظرايته 

أم  نفسهم متعصبونل هم أبهب هاألهداف واملقاصد اليت حتملها رجال رفعوا علم التقريب والتوحيد بني املذا
 داعيات. نة والتأللساال؟ وابلتايل هل هناك أمل يف إجناح هذه الفكرة أم الواقع غري ما جتري به 
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فيها عليه يف بال مؤلثر إقاجتاه التفسري املوضوعي لدى الشيعة اإلمامية الذي ك الكشف عناثنيا: 
اصة علماء شيعة وخجت الأثراكبري على ما أنت "مفاهيم القرآن"هذا العصر وقد قيل: إنه كان لتفسري 
 مجهورية إيران اإلسالمية يف هذا اجملال.

اهب واآلراء ني املذبليل ن ابلنقد والتحاإلسهام يف توسيع وتنشيط منهج املقارنة املقرو  اثلثا:
اء دق أمام اآلر فكري األالت والنظرايت حول تفسري القرآن الكرمي وما تنتجه مثل هذه املقارانت من اجياد
يعيش الباحث  قة اليتملنطااملستوردة من هنا وهناك وذلك لكونه من متطلبات العصر بل ومن أهم متطلبات 

 فيها.  
 مشكلة البحث 

ضوعاته فيه ومو  ن األسلوب الذي اختاره املؤلفمكما هو واضح -تفسري "مفاهيم القرآن"  مبا أن
تهدف يف يعا ويس يكتب لباحثي الشيعة وقرائهم فقط بل هو تفسري ُكتب للشيعة ولغري الشيعة مجمل -

يف كالمه شيعة لماء الحد عالغالب الرد على أهل السنة، وهذا الذي أشار إليه الشيخ لطف هللا الصايف أ
كثريا من   – التحقيقو وة واإلحاطة واإلتقان يف غاية الق -"هذه اجملموعة أوضحت الذي نقلناه آنفا: 

من هنا و  واملشككني" ؤولنيوامل املفاهيم القرآنية اإلسالمية وسدت الطريق يف وجه املبتدعني واحملرفني
ب حول  الغاليفدار نرى أن املؤلف قد خصص جزءا كبريا من تفسريه للحديث حول املعتقدات أوال، و 

ا علمائهم، وهذ وأقوال لسنةااملسائل االختالفية اثنيا، وحاول يف الكل أن يثبت ما يديل به من كتب أهل 
 لسنة وقواعدهماول أهل أص يغمض فيه النقل الأبس به إذا مل يكن يرتك الراجح ويستدل ابملرجوح، ومل يكن

لك ل ذاك، وغري ذذا ويهمهأخذ يف تفسري القرآن الكرمي، ومل يكن يتصرف يف املروايت املوجودة يف كتبهم في
 من التالعبات وهي كثرية فيما حيتمل.

ي أحب بحث الذة اللقد كانت هذه املسائل تطرح نفسها عند الباحث كأسئلة تشكل جانبا من مشكل
صورته  ويعطيه هركتب فيه كما أشران إليه عند تعريف البحث، وهذا لكي يضع الكتاب حتت اجملأن ي

 الواقعية بعد ما جيد أجوبة دقيقة ملا يلي من األسئلة املطروحة: 
 "؟ما هو منهج املؤلف وما الذي حيتويه تفسريه الذي مساه "مفاهيم القرآن .أ

 ال؟ قل أملمية وأساليب البحث والنهل املؤلف التزم يف تفسريه هذا ابملناهج الع .ب
 د به الرد علىىل وأرا تعاهل يوافق احلق والصحة كل ما أودعه يف كتابه وادعاه تفسريا لكتاب هللا .ت

 خصومه أم أنه ال وزن له عندما يوزن مبعيار دقيق علمي؟
ا؟ هل ترتك هذ  كتابهلها يفكيف ميكن التعامل مع آراء املؤلف ونظرايته وأفكاره الشخصية اليت أدخ .ث

 سدى أم جيب الوقوف عندها؟ 
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كن هلا حل يية ومل لعلمافهذه املشكلة )األسئلة املطروحة( كانت مطروحة أمام الدارسني يف الساحة 
املؤلف تظهر لكتاب و آة لسوى دراسة هذا الكتاب دراسة وصفية حتليلية يرافقها النقد العلمي لتكون مر 

 نتهم أحدا قبل أن نتبني(.   احملاسن وتكشف اخلبااي )إن كانت، وال
 قبال عليه دونكتاب وإة للفموجز الكالم أن العقل برؤية الواقع كان حيتمل كثريا أن تكون هناك قراء

ري أمام ما تويه أو التحق ملا حيملطلاالتمييز بني الصحيح والسقيم، والضار والنافع، يصاحبها أو يرادفها القبول 
ىل حد كبري تقوم إ سالةكتاب من أهل السنة، لكن هذا البحث وهذه الر يدعيه على األقل خاصة لقراء ال

 إبذن هللا تعاىل على حل هذه املشكلة. 
وقف ممعرفة  إىل هذا من جانب، ومن جانب آخر لقد كان الباحث يرى نفسه وغريه يف حاجة ماسة

، وقد  نفتاح األكثرضوح وااللو ا اإلمامية املعاصرة حول كثري من املسائل اليت كانت حتتاج يف هذا العصر إىل
م صور وقفوا أماالل العخهنم كان يسيطر عليها نوع من الغموض واخلفاء، وكانت اإلمامية تتهم أهل السنة أ
ار ملا ة اليت هي إظه التقيم إىلإبداء رأيهم وحرايهتم ومنعوهم من طرح أفكارهم ونظرايهتم، وهذا الذي أجلأه

 هو خالف الباطن. 
خ السبحاين عد الشييت ين أن يكون موقف املعاصرين بعد جتمع قوهتم وقيام دولتهم الإذا فماذا ميك

ذي ( من كتابه الالثاين لدواحدا من املسامهني البارزين يف تشكيله وقيامه، وقد خصص جملدا أبكمله )اجمل
قفني ألوسع من املثااجلهد  تطلبأمامنا حول احلكومة اإلسالمية ومالحمها، فاملهم أن الواقع امليداين كان ي

ائفي ج املذهيب الطي والنهلعقداالباحثني يف استظهار املواقف وإبراز البواطن وبيان أن هذا املوقف الفكري 
جب قد األكثر فيو د والتعلتشداوما يرتتب عليه من العمل والتحركات يف الواقع امليداين إما أنه يسري حنو 

 مل. واأل ر واهلدوء األنفع فُيلهم السكوناالنتباه واحلذر، وإما أنه مييل إىل التيس
كان   ناك، بلا وهلكن هذا األمر مل يكن ميكن الوقوف عليه من خالل رسالة أو حُبيث يكتب هن

ري معاصر رحب فسري كبتاسة يتطلب الدراسة يف أحد الكتب اهلامة، فكان خري جمال للقيام هبذا الواجب در 
رد قون على ما و فتمكأن مجيعهم   -كما أشران إليه قبل قليل–عاصرين به وأثىن عليه مجع من علماء الشيعة امل

تقف داء املواقف و ا يف إبدورهبفيه من املطالب واملباحث، فهذا البحث وهذه الرسالة تقوم إبذن هللا تعاىل 
 حائال دون السري يف الغموض. 

 
 الدراسات السابقة يف املوضوع 

إنين مل أتعرف على دراسات سابقة ختص تفسري "مفاهيم القرآن" جلعفر السبحاين إال أنين بعد ما 
خطوت مشوارا طويال يف املوضوع عثرت على بعض الرسائل واملقاالت حول الرجل مثل ما كتبه عالء الدين 
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1)البصري حتت عنوان "جعفر السبحاين يف امليزان" وكذا "آية هللا جعفر السبحاين كذاب خمرب ال حمقق  (
 مقرب". 

املؤلف  " ومنهجقرآنلكن هذا الذي وجدته مل يكن يغنينا عن دراسة شاملة حول تفسري "مفاهيم ال
م البحث والدوا ار يفمر الستومافيه من احملتوايت مع التحليل والنقد العلمي املتواضع فلذلك عزمت على ا

 يدان.يه يف هذا املتاج إلنا حنكعليه لعل هللا سبحانه يوفقين ابجناز ما يكون اجنازه مطلواب وتقدمي دراسة  

 

 منهج الباحث 

معلوم أن طبيعة حبث كهذا البحث يتطلب من الباحث أن يسري يف دراسته مبنهج مزدوج بني االستقراء، 
ن هذه طريقة متبعة لنا يف هذا البحث إبذن هللا تعاىل، وإين بعد القراءة والوصف، والتحليل، والنقد، وستكو 

سواء كان مما يتعلق مبنهج املؤلف أو  –واالستقراء التام سأقوم بوصف ما هو مقصود بيانه وتوضيحه 
ل دراسيت مث أعيد عليه النظرة التقوميية اليت يعرب عنها ابلتحليل والنقد، والجيب أبدا أن حتم –حمتوايت كتابه 

هذا عَلم املخالفة والتعاكس وترفعه يف كل صغرية وكبرية ألين ال أريد هذا قطعا ولن أنسى احلكم القرآين 
ْلَعْدلِّ الذي يقول لنا بصريح نصه: ﴿ 2)...اآلية﴾ َوإَِّذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاسِّ َأْن حَتُْكُموا ابِّ بل قد أكون موافقا ( 

لرأي الشيخ إذا رأيته صوااب سواء أذكره أو ال أذكره لعدم الوقوع يف اإلطالة، وقد أكون خمالفا لرأيه إذا مل 
أجده كذلك فأان مع الصواب ومعيار الصواب عندي يف تفسري اآلايت هو أصول التفسري اليت وضعها 

د أن يفسر شيئا من الذكر احلكيم، وهي يف عامة األحباث العلماء منذ قرون وأوجبوا االلتزام هبا على من يري
 املعايري اليت جيب اتباعها لكل من يؤلف ويدعي التحقيق العلمي. 

وات التالية ضع اخلطم بو مث على ضوء هذا املنهج فإنين أرى أن من حق هذا البحث عليَّ أيضا أن أقو 
ل النقد ني مبجاملهتمواسع ال خيفى على ادون كسل وإمهال؛ وهذا ألن حبثا مثل هذا حيتاج إىل جهد 

 والتحليل.
 
دة على بط، وزايالضواو أن أراعي كل ما هو مشهور ومعلوم يف كتابة البحوث العلمية من الشروط  -

 ذلك:

 ات.جلزئيإنين سأختار من املوضوعات ما هو جدير ابملناقشة وال أدخل كثريا يف ا -

 عن إظهار املؤاخذات.لن أتّضيق عن إبراز احملسنات كما ال أتكاسل  -

 يعة(.والش إنين أجتهد أن أرجع املسائل إىل مصادرها لكل من الفريقني )أهل السنة -

 ليه.أنبه القارء علذكر فساد من ال أميل إىل األقوال الشاذة وال إىل النوادر من اآلراء، وإن كان الب -

                                                

  كاتب شهري معاصر من أهل العراق . ((1
 58النساء:  ( (2
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اآلخرون دون  ا كتبهمبخذ ألأحب أن أقيد نفسي ابالعتماد على القراءة واملراجعة دون أن أرحيها اب -
 فحص لصحة أقواهلم وعدمها.

ه وال يكون خلطأ فيكثر اأن ال أكتفي بقراءة مواضع حمددة وقليلة من التفسري ألن منهجا كهذا ي -
 حكمه ونقده سليما غالبا.

لوقوف عليه  بعد اقم إالأن ال أتعّجل يف إبراز احلكم على مسألة حكم فيها املؤلف ابلصحة والس -
 قدر املستطاع.حقا 

 .يف أحد الطعنو حرتز عن التجريح اء وأأن أحافظ على عفة الكالم واحرتام العلم والعلم -
 

 علي، وإن كنت  ومنهضل هللاوبعد هذه الوقاايت اليت ألتزم هبا فإن كنت قد أصبت فيما أتيت به فهذا من ف
 وبه أستعني. ه توكلتن عليالعزيز املناقد أخطأت فأحسبه من نفسي ومن الشيطان وال حول وال قوة إال ابهلل 

 
  :خطة البحث 

 آليت: انحو على ال واملطالب املباحثلى رتب البحث على متهيد وثالثة فصول وقسمت الفصول ع
 

 (اجلزء األول من الرسالة)
 )نبذة عن جعفر السبحاين وتفسريه "مفاهيم القرآن" وفيه مباحث( التمهيد:

 )تعريف ابلسبحاين وتفسريه وفيه مطالب( املبحث األول:
 وحياته العلمية املطلب األول: ترمجة السبحاين

 املطلب الثاين: تعريف موجز بتفسري "مفاهيم القرآن"
 املطلب الثالث: سبب أتليف السبحاين تفسري "مفاهيم القرآن"

 )نبذة عن الشيعة وأصوهلم يف التفسري وفيه مطالب( املبحث الثاين:
 ت حول نشأة الشيعةاملطلب األول: نكا

 املطلب الثاين: نكتتان حول فرق الشيعة
 املطلب الثالث: أصول مذهب الشيعة اإلمامية إبجياز

 املطلب الرابع: أصول التفسري ومصادره لدى الشيعة اإلمامية
    ب(وفيه مطال موجز عن سري التفسري وتدوينه لدى الشيعة اإلمامية)املبحث الثالث: 
 ع عشر(أهم مؤلفات الشيعة اإلمامية يف التفسري يف القرن األخري )الراباملطلب األول: 
 م فيهعناية الشيعة ابلتفسري املوضوعي يف القرن األخري وأشهر مؤلفاهتاملطلب الثاين: 
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 تعريف التفسري املوضوعي، نشأته وألوانهاملطلب الثالث: 
 سببا لظهور التفسري املوضوعي تعداألسباب اليت املطلب الرابع: 

 التفسري املوضوعي ألواناملطلب اخلامس: 
 منهج التفسري املوضوعي و قواعدهاملطلب السادس: 

 

 (وفيه مباحث )منهج السبحاين يف تفسريه "مفاهيم القرآن": الفصل األول

 (وفيه مطالب )منهج السبحاين يف تفسريه "مفاهيم القرآن"  :املبحث األول

 :املـدخـل
 تعريف املنهج وبيان أمهيته

 كلمات عن املؤلف حول منهجه
 )ما التزم به املؤلف مما ذكر وما مل يلتزم( :الدراسة والتحليل
 من منهج املؤلف وضعه مقدمات بني يدي املوضوعاتاملطلب األول: 
 من منهج املؤلف وضع مبحث أو حىت فصل خاص حول الشبهاتاملطلب الثاين: 
 ومن منهجه طرح األسئلة حول املوضوع الذي يناقشهاملطلب الثالث: 

 ومن منهجه اختيار األسلوب الفلسفي لعرض املوضوعاتالرابع:  املطلب
 ومن منهجه اهلجوم واجلدال والنيل واإلساءةاخلامس:  املطلب

 ومن منهجه اإلطالة والتكرارالسادس:  املطلب

 التعسف يف التأويل يف تفسري اآلايتومن منهجه السابع:  املطلب

 ومن منهجه تفسري اآلايت ابلرأي الثامن:  املطلب

 ومن منهجه نسبة الكذب واالختالق إىل األحاديثالتاسع:  املطلب

 ومن منهجه االستدالل ابلشعر واألدب ليؤيد ما يريد العاشر:  املطلب

 خامتة املطاف

 ب(وفيه مطال )مراجع السبحاين ومصادره يف تفسريه "مفاهيم القرآن" :املبحث الثاين

 :املـدخـل
 مقصودان من املراجع واملصادر

 مصادر املؤلف يف اجتاه التفسري املوضوعي ومنهجهاألول:  املطلب

 املصادر التفسريية للمؤلفالثاين:  املطلب
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 مصادر املؤلف من تفاسري الشيعة -

 تفاسري املعتزلةمصادر املؤلف من  -

 مصادر املؤلف من تفاسري أهل السنة -

 املصادر احلديثية للمؤلفالثالث:  املطلب

 مصادر املؤلف يف الكالمياتالرابع:  املطلب

 مصادر املؤلف يف العقليات والفلسفةاخلامس:  املطلب

 (وفيه مطالب )مدى التزام املؤلف مبنهج التفسري املوضوعي :املبحث الثالث

 :املـدخـل
 عدم التزام املؤلف مبنهج التفسري املوضوعي

 اخلروج عن اإلطار احملدد للتفسري املوضوعياملطلب األول: 

 اختيار موضوعات غري قرآنيةاملطلب الثاين: 

 اخلروج عن املوضوعاملطلب الثالث: 

 ادراج اخلياالت واآلراء الشخصيةاملطلب الرابع: 

 اإللتزام ابملنهج الصحيح يف تفسري اآلايتاملطلب اخلامس: عدم 
 (اجلزء الثاين من الرسالة)

 (يه مباحثوف آن"القر  )أبرز املوضوعات اليت تناوهلا السبحاين يف تفسريه "مفاهيم الفصل الثاين:
 (وفيه مطالب )القضااي العقدية يف تفسري "مفاهيم القرآن"  املبحث األول

 ومناقشتها()اإلهليات املطلب األول  
 )إنكار املؤلف تقسيمه إىل األلوهية والربوبية(التوحيد  

 )تعريف هذين االمسني ومفهومهما عند املؤلف(اإلله والرب  
 )رأي املؤلف حول معىن العبادة ومفهومها(العبــــادة  

 )قول املؤلف ابلعينية وعدم التوقيف وأتويالته فيها(  األمساء والصفات
 )رد املؤلف على القائلني به(جهالة الكيف 

 )كونه حمداث عند املؤلف(القــرآن 
 )مفهومه، ما يرتتب عليه وعده من أصول الدين( العدل اإلهلي

 )كوهنما عقليني عند املؤلف(احلسن والقبح 
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 )عدم جتويز املؤلف نسبة خلق الشرور إىل هللا(خلق الشرور 
 إىل العلل واألسباب لكن ابلتبع( )نسبة املؤلف اخللقأتثري العلل واألسباب 

 )مفهومهما وأقسامهما عند املؤلف(القضاء والقدر 
 )مفهومها ومصداقها عند املؤلف(اجلرب والتشبيه والتعطيل 

 )كوهنا معللة ابألغراض(أفعاله تعاىل 
 )تقسيم علمه بني هللا والعباد(الغيب 

 )النبوات ومناقشتها(املطلب الثاين  
 ثالثة للمؤلفاحنرافات 

 ترك املؤلف بعض احلقائق
 إنكار املؤلف بعض الثوابت

 التصرف املغرض
 ادعاءات على خالف الواقع
 تفخيم املؤلف واقعة الغدير

 الرتكيز على طلب النيب أجر الرسالة
 أصحاب النيب فیطعن املؤلف 

 إنكار املؤلف عدالة الصحابة
 وآمنة بنت وهبالقول إبميان عبد املطلب وأيب طالب 

 رأي املؤلف يف فدك.
 بعض األنبياء كانوا مفرتضي الطاعة وبعضهم مل يكونوا

 األنبياء وعلم الغيب
 )اإلمامة والعصمة والرجعة ومناقشتها(   املطلب الثالث

 مفهوم اإلمام ومنزلة اإلمامة
 وقفة أمام هذه النظرايت

      األدلة النقلية على تنصيص اإلمامة
 أمام هذه األدلة وقفة

 االستدالالت العقلية على وجوب نصب اإلمام
 وقفة أمام أدلته العقلية
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 أول األئمة بعد رسول هللا ودالئل تنصيبه ابلضبط
 وقفة أمام هذه االستدالالت

 قائمة األئمة املنصوص عليهم بعد علي بن أيب طالب
 عصمة األئمة، نشأهتا وأدلتها

 العصمةوقفة أمام نظرية 
 األئمة وعلم الغيب

 وقفة أمام هذه النظرية
 إدعاءات أخرى حول األئمة

 أتويل املؤلف اآلايت بشأن األئمة 
 الـــرجــعة

 وقفة أمام عقيدة الرجعة
 )الغيبيات ومناقشتها(   املطلب الرابع

 املراد ابلغيب وبعض مصاديقه
 املغّيبات عند املؤلف إثباات ونفيا

 املؤلف على آراء الفالسفة يف طرح املغّيباتإتكاء 
 جلوء املؤلف إىل رواايت األئمة 

 عم يسأل امليت يف القرب ويوم احلشر
 تفويض احلساب إىل األئمة

 األنبياء واألوصياء هم املوازين يوم القيامة
 النيب وأوصياؤه هم رجال األعراف
 أتويل من املؤلف حول الصراط

 لعبور الصراطالوالية رخصة 
 آراء املؤلف حول الشفاعة

 إنكار املؤلف احلدوث الزماين للعامل

 (لبانفيه مطو  )املوضوعات األخالقية واالجتماعية يف تفسري "مفاهيم القرآن"  املبحث الثاين
 )توضيحات حممودة(  املطلب األول

 مالمح احلكومة اإلسالمية 
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 طبيعة احلكومة اإلسالمية 
 احلكومة على األمة وكوهنا ابالنتخاب وجوب تشكيل

 مؤاخذات على الدميقراطية الغربية 
 صفات احلاكم اإلسالمي
 أركان احلكومة اإلسالمية 

 خصائص احلكومة اإلسالمية
 أهم برامج احلكومة اإلسالمية ووظائفها

 )عثرات مردودة(املطلب الثاين  
 عية أهل السنة مل يوفقوا على إراءة احلكومة الواق

 حبث وتنقيب
 موقف أهل السنة ومروايهتم حول إطاعة السلطان مردودة

 حبث وتنقيب
 الصحابة مل يكونوا أهال للقيادة

 حبث وتنقيب
 الوصول إىل احلكم ابلبيعة تقليد جاهلي

 حبث وتنقيب
 الشورى ال يكون ذات صبغة دينية ملزمة

 حبث وتنقيب
 احلديث موضوعحديث هني الرسول أصحابه عن كتابة 

 حبث وتنقيب
 األمويون كانوا يلعنون علي بن أيب طالب على املنابر

 التناقض بني القول والعمل

 
 (وفيه مبحثان )تفسري "مفاهيم القرآن" يف امليزان الفصل الثالث:

 (وفيه مطالب )أهم املزااي لتفسري "مفاهيم القرآن" ملبحث األول:ا
 وفق املوضوعاتترتيب الكتاب املطلب األول: 

 اإلحاطة واالحتواءالثاين:  املطلب
 الرتجيح بني األقوال واختيار ما هو األصوب عندهاملطلب الثالث: 

 رده على بعض األفكار واآلراء املنحرفة حول اإلسالمالرابع:  املطلب
 رده على الشبهات املثارة حول اإلسالم وتعاليمهاخلامس:  املطلب
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 على بعض معتقدات الفرق املنحرفةرده السادس:  املطلب
 إخراجه الدروس والعرب من حوادث السرية النبويةالسابع:  املطلب
 درجه التوجيهات السياسية ومواقفه اإلنسانية مع شعب فلسطنيالثامن:  املطلب
 قسامتوضيحاته اجلميلة حول اآلايت اليت اشتملت على األمثال واألالتاسع:  املطلب
 إنكاره وقوع التحريف يف القرآن الكرمي العاشر:  املطلب

 (وفيه مطالب )أهم املؤاخذات على تفسري "مفاهيم القرآن" املبحث الثاين:
 عدم املنهجيةاألول:  املطلب
 اخلوض يف األحباث الفلسفيةالثاين:  املطلب
 التأويل والتكلفالثالث:  املطلب
 التعصب واإلغماضالرابع:  املطلب
 عدم الرتجيح بني األقوالاخلامس:  املطلب
 التكرار واالطنابالسادس:  املطلب
 عدم مراعات األمانة العلميةالسابع:  املطلب
 عدم اإلحالة والتثبتالثامن:  املطلب
 نسبة الكذب واالختالق إىل األحاديثالتاسع:  املطلب
 نقل األحاديث من غري مصادرهاالعاشر:  املطلب
 التمسك ابلرواايت الضعيفةاحلادي عشر:  املطلب
 األخذ ابلظاهر والباطنالثاين عشر:  املطلب
 الدفاع عن مظاهر الشركالثالث عشر:  املطلب
 ضعف االستداللالرابع عشر:  املطلب
 الوقوع يف التناقضاخلامس عشر:  املطلب
 تأهل البي البغض الشديد ألصحاب النيب والغلّو الشديد يفالسادس عشر:  املطلب
 نسبة التشيع إىل مفسري أهل السنةالسابع عشر:  املطلب

 أهم نتائج البحث



 

 التمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيد

 
 احثنبذة عن جعفر السبحاين وتفسريه "مفاهيم القرآن" وفيه مب

 
          

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )تعريف ابلسبحاين وتفسريه وفيه مطالب( املبحث األول:
 املطلب األول: ترمجته وحياته العلمية
 "مفاهيم القرآن"املطلب الثاين: تعريف موجز بتفسري 

 املطلب الثالث: سبب أتليف السبحاين تفسري "مفاهيم القرآن"
 ()نبذة عن الشيعة وأصوهلم يف التفسري وفيه مطالب املبحث الثاين:

 املطلب األول: نكات حول نشأة الشيعة
 املطلب الثاين: نكتتان حول فرق الشيعة

 إبجيازاملطلب الثالث: أصول مذهب الشيعة اإلمامية 
 املطلب الرابع: أصول التفسري ومصادره لدى الشيعة اإلمامية

 ه مطالب(   مية وفيموجز عن سري التفسري وتدوينه لدى الشيعة اإلمااملبحث الثالث: )
 الرابع عشر()ألخري املطلب األول: أهم مؤلفات الشيعة اإلمامية يف التفسري يف القرن ا

 ؤلفاهتم فيهأشهر مو لتفسري املوضوعي يف القرن األخري املطلب الثاين: عناية الشيعة اب
 املطلب الثالث: تعريف التفسري املوضوعي، نشأته وألوانه

 سببا لظهور التفسري املوضوعي تعداألسباب اليت املطلب الرابع: 
 التفسري املوضوعي املطلب اخلامس: ألوان

 املطلب السادس: منهج التفسري املوضوعي و قواعده
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 املبحث األول 
 تعريف ابلسبحاين وتفسريه

  املطلب األول:

 وحياته العلمية ترمجة السبحاين 
 نسبه ودراسته ،والدته

1)هـ يف تربيز 1347( من شوال املكرم 28ولد الشيخ جعفر السبحاين يف الثامن والعشرين ) يف بيت  (
هـ( من العلماء  1392 -1299مشهور ابلعلم والثقافة، وكان أبوه احلاج حممد حسني السبحاين اخلياابين، )

 وله عدة تصانيف.
انت تسمى س االبتدائية ويف مدرسة دينية كض املدار حياته يف مسقط رأسه تربيز يف بعدرس مدة من 

2)دينة قمهـ رحل إىل م1366"املدرسة الطالبية" ويف حدود عام  حلوزة العلمية( والتحق مبدرستها الكربى )ا (
  ودرس على شيوخ أشهرهم من يلي:

 
 

                                                

كيلومرتا وعدد سكاهنا   237,45تربيز: بلدة كبرية تعد من أكرب املدن اإليرانية حاليا تقع يف املنطقة الشرقية إليران، تبلغ مساحتها  ((1 
، وهي بلدة عريقة اترخييا حىت أهنا كانت تعد أايم الصفوية بلغ حوايل مليون ومثامنائة ألف نسمةم 2013عام األخرية حصائيات اإلحسب 

ربع مدن الكبرية يف العامل، وثبت يف التاريخ هلا أمساء كـ: "َتورِّز" و "َتورِّژ" و "تِّربيز" و "توري" وهلا األالِت اختاروها عاصمة هلم واحدة من 
لعلماء والشعراء واألدابء فكانت ومازالت هلا مكانة ثقافية عالية، نها كثري من امميزة صناعية و جتارية وسياسية حىت اآلن، وقد خرج  

 برودة شديدة  يف الشتاء وحرارة شديدة يف الصيف.   توابلنسبة للموسم فهي ذا
 (رسية وإجنليزيةربية وفاثرية ع_ دانشنامه آزاد _ نقال عن مراجع كمن مقالة فارسية يف ويكيبيداي املوسوعة احلرة  تصرف)ب
حيدها من الشمال مدينة طهران، ومن  ،كم جنوب العاصمة طهران  157تقع على بعد  ،: هي إحدى املدن الشهرية يف إيرانقم ((2 

راك، ومن الشرق حمافظة مسنان، يرجع أتسيس مدينة قم إىل عصر الفيشداديني )قدماء ملوك أاجلنوب مدينة أصفهان ومن الغرب مدينة 
عهد أمري املؤمنني عمربن اخلطاب رضي هللا عنه وأقام فيها أبو موسى األشعري، فافتتحها عنوة.  هـ يف  21الفرس( وقد فتحت يف سنة 

كان معظم سكان قم وحىت القرن الثالث اهلجري يتحدثون اللغة العربية، وقد أكد املؤرخ العريب اليعقويب أن أغلب سكاهنا كانوا على 
حوله(  ، )لعل وجود مرقد السيدة  فاطمة  بنت اإلمام موسى الكاظم امللقبة ابملعصومة كان من أسباب اجتماع الشيعةاملذهب األشعري

مث اكتسبت هذه املدينة شهرة عظيمة بل وقداسة عند الشيعة، تعد من أسباب شهرهتا احلالية  تزخر هذه املدينة ابلعديد من املؤسسات 
ترأسها احلوزة العلمية الِت خترج عنها كثري من علماء الشيعة املعاصرين،  ،مؤسسة ومدرسة 60واملدارس العلمية الِت يزيد عددها على 

ك معاهد ومؤسسات ومنتدايت وجمامع علمية أخرى اتبعة للحوزة وهي متخصصة يف جماالت عديدة كالتبليغ والبحث والتحقيق وهنال
 والتأليف.   )بتصرف وإجياز من ويكيبيداي املوسوعة احلرة _ نقال عن صحيفة الوسط وغريها(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
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1).السيد حممد حسني الربوجردي .1 )  
2).السيد احلاج حممد احلجة الكوهكمري .2 )  

3)السيد روح هللا املوسوي اخلميين .3 ). 
  

ىت اشتهر حلعلمية اوزة ابحلوكان ابرزا يف دراسته ولذلك وكل إليه أمر التدريس من أوائل التحاقه 
 عة.ه اجلام هذيفمبحاضراته، وكثري من كتبه كتبت عن ما كان يلقيه يف الدروس وما زال يدّرس 

 
 

 جانب من نشاطاته العلمية والسياسية
ملؤسسـات مجـة وأتسـيس اليف والرت كان ومازال له نشاطات كثرية يف جمـال العلـم والثقافـة والتعلـيم والرتبيـة والتـأ

منهـا  نـبنشـري إىل جا ية فيهـا،ة، كما أن له حتركـات سياسـية خلدمـة النظـام اإليـراين بعـد الثـورة اإلسـالمالعلمي
 فيما يلي:

 ملشاركة يف أتسيس جملة مكتب اإلسالما -1

                                                
. إيرانيف  بروجردمبدينة  هـ1292 صفرلشيعة املعاصرين ولد يف هو السيد حسني بن السيد علي الطباطبائي الربوجردي، من مراجع ا ( (1

إلكمال دراسته احلوزوية،  هـ1320عام  النجفومنها إىل  أصفهانيف مسقط رأسه مث سافر إىل مدينة  ة(الکتب االبتدائي) درس املقد مات
للتدريس، وأخريا استقر بقم واستكمل حياته العلمية هبا فكان يدر س ويقوم  بروجردانل درجة االجتهاد، مث عاد إىل  هـ1328ويف عام 

أسانيد " "جامع أحاديث الشيعة" "حاشية على كفاية األصول" "حاشية على مبسوط الشيخ الطوسي: "أبمور املرجعية، وله كتب منها
، ودفن هـ1380شو ال ث عشر من تويف السيد الربوجردي يف الثال .وغريها "الطبقات" "بيوت الشيعة" "تقريرات ثالثة" "رجال الكشي

        ( 1983،  1403ط: دار التعارف _ بريوت  94 -92صـ  6)انظر كتاب: اعيان الشيعة جـ . قمابملسجد األعظم، يف 
ُولِّد يف شهر شعبان املعظم من . املشهور ابلسيد حممد حج ة الكوهكمري. هو السي د حمم د بن علي احلسيِن الكوهكمري التربيزي ( (2

درس املقد مات وعلوم األدب واللغة يف مدينة تربيز، مث سافر إىل مدينة النجف إلكمال دراسته ومنها . هـ مبدينة تربيز يف إيران1310عام 
حاشية " "كتاب مستدرك املستدرك: "وله كتب عدة منها .قادهتا الشهرية بل أصبح من أقام فيها وكان من مدرسي حوزهتافإىل مدينة قم 

تويف يف اليوم الثالث من شهر مجادى األُوىل من . وغريها" رسالة يف االستصحاب" "كتاب جامع األحاديث" "  على كتاب كفاية اأُلصول
 (www.alhadi.ws –عن موقع اإلمام اهلادي )   .يف مدينة قم( رسة احلج تيةاملد)ودفن مبدرسته  هـ1372عام 

مبدينة مخني يف إيران. تعل م القراءة والكتابة ه 1320هو روح هللا ابن السي د مصطفى املوسوي اخلميِن، ولد يف العشرين من مجادى الثانية  ( (3
إلكمال دراسته، مث  ذهب إىل مدينة أراك ومنها إىل مدينة قم وسكن يف املدرسة الفيضية، واألدب الفارسي يف مخني، مث  سافر إىل مدينة إصفهان 

 وواصل دراسته فيها، وبعد فرتة وجيزة أصبح من البارزين، ومن مدر سي احلوزة العلمية.

دًا راسية تتوس ع رُويالدلقته خذت حبدأ بتدريس الفلسفة وعمره سبعة وعشرين عامًا، وإىل جانب ذلك توىل  تدريس علم األخالق فأ
اشية على  حاعدة نفي الضرر، قلدرر يف ادائع برُويدًا، وله تصانيف شىت، منها: األربعون حديثًا، مصباح اهلداية إىل اخلالفة والوالية، 

ذيب اأُلصول،  هتر مة، ملكاسب احملالمية، ااإلس كتاب األسفار األربعة، رسالة يف التعادل والرتجيح، رسالة يف االجتهاد والتقليد، احلكومة
شو ال  لثامن والعشرين منيف ا وحهر قبض  كشف األسرار وغريذلك. وهو الذي قاد الثورة اإليرانية املعاصرة وكان يرأس هذه البالد حىت

 .ه 1409
  ( walayah110.wordprees.com  - 110)عن موقع والية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1
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%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%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%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/%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/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1380_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
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وهي جملة شهرية تستهدف الشباب وإشكاالهتم وتستخدم اجلانب األخالقي والديين وقد بدأ ظهورها 
در، يقوم السبحاين مبراجعة مواضيع اجمللة وتقييمها وتصحيحها، ومازال هو هـ وما زالت تص1378يف سنة 

 صاحب االمتياز هلذه اجمللة، ويعينه يف ذلك عدد آخر من علماء احلوزة العلمية يف قم. 
 ملسامهة يف تدوين الدستور جلمهورية إيران اإلسالميةا -2

اء ت "جملس اخلرب انتخااب ه يفر الثورة رشح نفسلقد كان السبحاين من رواد الثورة اإليرانية وبعد انتصا
كل فعال فقد شارك وبش املدخل هذا لتدوين الدستور" وقد أحرز املرتبة الثانية يف إيران كسبا آلراء كثرية وعن

 يف تدوين الدستور للبالد كما يعد هذا من ميزاته حىت اليوم .

 ترويج منهج التفسري املوضوعي يف إيران -3
 د ابدر بكتابةألقل لقلى ايعد السبحاين من املبتكرين ملنهج التفسري املوضوعي على مستوى املنطقة ع

 -ملنهج متاما اعد هذا م بقواوإن مل يلتز  -جمموعة من الكتب حاول فيها أن ينهج منهج التفسري املوضوعي 
وضوعات ميه عدة فار د اختمن أشهر هذه الكتب تفسري "مفاهيم القرآن" الذي هو موضوع حبثنا هذا وق
ويد" سري "منشور جاية، وتفلعربمن القرآن الكرمي حىت انتهى إىل عشرة جملدات، وهذا التفسري كتبه ابللغة ا

عة اإلسالمية  الشرييفصوم بنفس هذه الطريقة لكن ابللغة الفارسية ويف أربعة جملدات، وكذا: "أحكام ال
احلج يف ة الغراء" و "إلسالمييعة االغراء" و "نظام املضاربة يف الشر الغراء" و "اخلمس يف الشريعة اإلسالمية 

ب مثل هذه الكت ختار يفقد االشريعة اإلسالمية الغراء" و"أحكام البيع يف الشريعة اإلسالمية الغراء" ل
حاديث قرآنية مث األايت اله اآلباألسلوب املوضوعي يف تناول املطالب كما يظهر من عناوينها، بدءا مما تلهم 
 . لنهج واألسلوباو هذا حنيضا النبوية مث االجتهادات وغريها، فكان نشر هذه الكتب سببا إلقبال اآلخرين أ

1)القيام ابلتغيري يف املناهج الدراسية للحوزات الدينية  -4 )  
كتب عدة    زاة كمااحلو و لقد ساهم السبحاين بشكل فعال يف تغيري املنهج الدراسي للمدارس الدينية 
،  أربعة أجزاءيفهليات" اإل كتب لتكون ضمن املقررات اجلديدة يف املنهج اجلديد منها: كتاب "حماضرات يف
احلديث  لوكتاب "ُأصو  ال"،وكتاب "حبوث يف امللل والنحل" يف مثانية أجزاء، وكتاب "كليات يف علم الرج

: ذا العلم، مهاهدراسة  يف مبتدئنيوأحكامه" كما قام بتسهيل علم اأُلصول وتقدميه يف كتابني خمتصرين لل
 "املوجز يف ُأصول الفقه" و "الوسيط يف علم اأُلصول" يف جزأين.

                                                
على  تسمى املدارس الشرعية الِت تقدم للطالب الدراسات اإلسالمية على املنهج النظامي ابحلوزاة عند الشيعة وخاصة عند اإليرانيني، فيطلقون ( (1

 املدرسة الدينية )احلوزة الدينية أوالعلمية(.  
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 سيس مؤسسة اإلمام الصادق التعليمية والتحقيقية. أت -5
ه عرب شبكة يفية عنلتعر اوهذا من أبرز ما قام به السبحاين؛ ألن هذه املؤسسة كما جاء يف النشرات 

 جمال يف( مؤسسة إسالمية ثقافية تربوية يرتكز نشاطها www.amamsadeg.comاالنرتنت )
ن مرة وغري ذلك، ت املثاشبهاالتأليف والتحقيق، وتربية الكوادر املتخّصصة يف علم الكالم، والرد على ال

 لمي.وب عأجل نشر اإلسالم ومذهب التشيع والتصّدي لألفكار املنحرفة والشبهات، أبُسل
م اإلسالمي، ة الكالجمل امل إبجياز: أتسيس معهد الكالم اإلسالمي، وإصدارومن مجلة أنشطة هذا الع

 واالشرتاك يف املؤمترات العلمية، ابإلضافة إىل مهمات التدريس والتأليف.
 

 وآاثره:  مؤلفات السبحاين
ا يده ومنها مبا كتبه منها لقد ألف الشيخ السبحاين مؤلفات كثرية يعدها البعض أكثر من مائة أتليف م

 كتب عن حماضراته ودروسه فمنها ما يلي حسب حروف اهلجاء:
 أحكام البيع يف الشريعة اإلسالمية الغراء )يف جزأين(. .1
 أحكام الصوم يف الشريعة اإلسالمية الغراء. .2
 أجزاء(. 4إرشاد العقول إىل مباحث اأُلصول )يف  .3
 االعتصام ابلكتاب والسنة. .4
 أجزاء(. 3اإلنصاف يف مسائل دام فيها اخلالف )يف  .5
 حبوث يف امللل والنحل )يف مثانية أجزاء(. .6

 تذكرة األعيان )يف جزأين(. .7
 أجزاء(. 3هتذيب اأُلصول )يف  .8
 احلج يف الشريعة اإلسالمية الغراء )يف مخسة أجزاء(. .9

 اخلمس يف الشريعة اإلسالمية الغراء. .10
 أجزاء( . 6رسائل فقهية )يف  .11
 رسائل ومقاالت )يف ستة أجزاء(. .12
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 اإلهليات )يف أربعة أجزاء(.حماضرات يف  .13
 أجزاء(. 4احملصول يف علم اأُلصول )يف  .14
 مفاهيم القرآن )يف عشرة أجزاء(. .15

 جزءاً ابلفارسية(. 14منشور جاويد يف تفسري القرآن )يف  .16
 نظام اإلرث . .17
 نظام املضاربة يف الشريعة اإلسالمية الغراء. .18
 نظام النكاح. .19
 الوهابية يف امليزان. .20
 

لمؤسسة، قيقية لالتحعلى موسوعات ومعاجم عديدة من أتليف اللجان العلمية و  كما أشرف السبحاين
 منها:

 جزءاً(.   16. موسوعة طبقات الفقهاء، )يف 1
 . معجم طبقات املتكلمني، )يف مخسة أجزاء(.2
 . معجم الرتاث الكالمي، )يف مخسة أجزاء(.3
1). املوسوعة الرجالية امليّسرة. 4 )   
 

                                                
وقد أشار  www.amamsadeq.orgمام صادق" األلكرتوين الذي يشرف عليه الشيخ السبحاين، بـ عنوان: اإلابختصار عن موقع " ( (1

ال الفكر و "معجم رج 559املوقع إىل أن تفصيل ترمجته جيده القارئ يف مقدمة كتاب "خنبة األزهار يف أحكام اخليار" وكذا كتاب "نقباء البشر" صـ 
 )ومع األسف مل أعثر على هذه الكتب هنا يف عاصمة كابول( .177واألدب" صـ 

http://www.amamsadeq.org/
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 املطلب الثاين:
  بتفسري "مفاهيم القرآن" موجز تعريف 

 كتاب القرون واألجيال  القرآن
رآُن علـى ه الـذي نـزل القـحلمد ّلّل الذي نّزل القرآن تبياانً لكّل شيء، والصالة والسالم علـى عبـده ورسـولا    

 .وت اجلهلقلبه ليكون من املنِذرين، وعلى آله الطّيبني الطاهرين الذين هم عيش العلم وم
ّن القــرآن كتــاب أبــدّي خالــد ينطــوي علــى أبعــاد خمتلفــة وبطــون ال ميكــن للبشــر أن يكتشــف إأّمــا بعــد، فــ    

1)مجيعها مجلة واحدة، وإّّنا يكتشف يف كّل عصر بعداً من أبعاده، وحقيقة من حقائقه. )  
ذه هـول للكتـاب ويف األجلـزء هذه كلمات افتتح هبا املؤلف تفسريه وقد أودعها يف مقدمـة الطبعـة الثالثـة مـن ا

 ه نوجزهـا فيمـا وتعريفـاملقدمة ومقدماته األخرى لألجـزاء والطبعـات األخـرى نكـات مـن املؤلـف حـول التفسـري
 يلي:
، يد وغـريه مـثالة كالتوحهذا التفسري تفسري موضوعي للقرآن الكرمي حيث أختريت فيه املوضوعات احلياتي .1

نتيجة واحدة   وصل إىلتلكم املوضوعات، ففسرها املؤلف حىتمث مجعت اآلايت الواردة يف سور خمتلفة حول 
 يف كل موضوع )حسب ما ادعاه املؤلف(.

ن هذا ألن القرآو الدين،  تدور أحباث هذا التفسري وموضوعاته حول املسائل العقائدية اليت تعد من أصول .2
 الكرمي اهتم هبذا اجلانب أكثر من غريه.

دل وضـــوع العـــميـــد والشـــرك مبختلـــف مراتبهمـــا حـــيت وصـــل إىل تـــدرج املؤلـــف يف البحـــث بـــدءا مـــن التوح .3
 واإلمامة، وانتهت أجزاء هذه املوسوعة هبذا املوضوع إىل عشرة أجزاء.

لقد قام بتدوين اجلزئني األولني مـن التفسـري الشـيخ جعفـر اهلـادي صـديق املؤلـف وتلميـذه فأخرجهمـا عـن  .4
2)بها املؤلف بنفسه.حماضرات الشيخ السبحاين، وأما ابقي اجمللدات فقد كت )  

زئيــة عــن ا صــورة جهــذه كانــت نقــاط مــوجزة خلصــناها مــن عبــارات املؤلــف وكلماتــه حــول تفســريه وقــد أعطتنــ
 الكتاب والذي يكمل هذه الصورة قراءتنا فيه وما قال حوله اآلخرون، فنقول: 

 

                                                
 ( مقدمة املؤلف للطبعة الثالثة للكتاب.( 1
 هـ _ قم ، إيران.1430ط: مؤسسة اإلمام الصادق، الطبعة اخلامسة  11 – 8صـ  1( انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ ( 2
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أتليــف اجلــزء  املؤلــف مــنهـــ وفــر  1393ول منــه يف إن تفســري "مفــاهيم القــرآن" تفســري معاصــر أجنــز اجلــزء األ
1)هـ 1420العاشر منه سنة  وقد ألف على مذهب الشـيعة اإلماميـة االثـىن عشـرية ولـذلك اهـتم مبوضـوعات   (

كالعدل، واإلمامة، وإثبـات عصـمة األئمـة، وعلمهـم ابلغيـب، ومسـات أهـل البيـت وحقـوقهم، وكـون احلكومـة 
وعــدم عــدالتهم، والــرد علــى مــا يــرد علــى الشــيعة ابلتنصــيص، وواقعــة الغــدير، وقصــور الصــحابة  بعــد النــيب 

وغريها مما يعد من عقائد اإلمامية وأصول مذهبهم، وهذا التفسري خرج يف عشر جملدات كل جملد يف موضوع 
 خاص وما يدور حوله وهي كالتايل:  

 التوحيد والشرك وآاثرمها.  اجمللد األول:
 وخصائصها وبراجمها.  صيغة احلكومة اإلسالمية وأركاهنا اجمللد الثاين:

 ب. عاملية الرسالة احملمدية وخامتيتها، وأمية النيب وعلمه الغي اجمللد الثالث:
 أجر الرسالة ومعاجز النيب وشفاعته.  اجمللد الرابع:

ة ي اإلمــام وطاعــة ومفهــومإثبــات عصــمة األنبيــاء واألئمــة واآلايت املعرتضــة لســرية الصــحاب اجمللــد اخلــامس:
 السلطان اجلائر. 
 أمساء هللا احلسىن وصفاته سبحانه وبيان حدودها وأقسامها.  اجمللد السادس:
 شخصية النيب األكرم وسرية حياته الشريفة.  اجمللد السابع:
 الكرمي.  املعاد يف القرآن اجمللد الثامن:
 األمثال واألقسام القرآنية.  اجمللد التاسع:
 العدل واإلمامة وحقوق أهل البيت. اجمللد العاشر:

 

 سبب اختيار املؤلف هذا الرتتيب
أشار املؤلف إىل أن الباعث يف اختيار هذا الرتتيب هو أنـه بـدأ مبباحـث التوحيـد وأقسـامه أوال يف اجلـزء األول 

حــق الصــدارة يف العقائــدايت مث ملــا انتهــى إىل التوحيــد يف احلاكميــة اقتضــى األمــر أن مــن التفســري ملــا كــان هلــا 
ــاد وجــزء مــن عقيــدة التوحيــد عنــد  يــتكلم عــن احلكومــة اإلســالمية الــيت هــي يف األصــل حكومــة هللا علــى العب

األمســاء  املســلمني، مث كــان األنســب للبحــث يف اجلــزء الثالــث هــو دراســة أمســاء هللا وصــفاته ممــا يســمى توحيــد
والصفات لكنه أخر هذا املوضوع وقدم مباحث النبـوة يف ثالثـة أجـزاء )الثالـث، والرابـع، واخلـامس( ملـا كانـت 

                                                
 .449املؤلف يف آخر اجمللد العاشر صـ ( انظر الكلمة اخلتامية من ( 1
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احلاجة يف اجملتمع اإلسالمي ماسة للبحث عن النبوة اخلاصة، مث يف اجلزء السادس حان الوقت أن يتكلم عـن 
1)صـفاته ســبحانه  ومل يــذكر املؤلــف ســبب ختصيصـه اجلــزء الســابع مــن التفســري بسـرية النــيب األكــرم، لكــن مــا  (

يبدو هو أنه عد هذا املوضوع اسـتكماال ملباحـث النبـوة، ومعلـوم أنـه بعـد مـا تنـاول مـن األصـول املتفـق عليهـا 
اجمللـد الثـامن وملـا كانـت التوحيد والنبوة كان األوىل لـه أن يـردف بعـدمها األصـل الثالـث أي املعـاد، فأودعـه يف 

مسـألة العـدل واإلمامـة مـن أصـول املـذهب عنـد الشـيعة جـاء هبمـا يف اجمللـد العاشـر، ومل أدر مـا هـو الوجــه يف 
 اختيار موضوع األمثال واألقسام القرآنية يف اجمللد التاسع مع أن املؤلف أعلن التزامه ابملباحث العقدية مرارا.

 موضــوع يفزء منهــا فســري معاصــر كتبــه ابحــث شــيعي يف عشــرة أجــزاء كــل جــبعــد مــا عرفنــا أن هــذا التفســري ت
 خاص وما يدور حوله أنيت إىل جوانب أخرى يف تعريف التفسري يف نقاط مخسة:  

 

 ذا التفسري أول ابتكار يف التفسري املوضوعيه -1
اجلــزء الثــاين مــن  هــذا مــا ادعــاه املؤلــف وبعــض مــن أثــىن علــى كتابــه مــن الشــيعة، فقــد قــال املؤلــف يف مقدمــة

هو عرض ّنط جديد للتفسري مل يكن لـه  -طوال هذه السنني-وقد كان نتيجة ما حققناه الكتاب ما نصه: "
وهــو تفســـري القـــرآن حســب املوضـــوعات، مســـتعينني يف تفســـري  ،مثيــلف فيمـــا كتبـــه املفّســرون يف هـــذا املضـــمار

2)ا"اآلايت بنفس اآلايت، وكشف معضالهتا مبشاهباهت  )أي املؤلف( أمجع عزمه ال يف موضع آخر: "كما ق   (
علــى كتابـــة ّنـــاذج مـــن التفســـري املوضــوعي املقـــرتح، ليعّبـــد الطريـــق للمحققـــني الــذين حيلـــو هلـــم الســـري يف هـــذا 

3)"الســبيل 4)وجــاءت عبــارة حممــد ابقــر الصــدر ( أتييــدا هلــذا املــدعى يف تقــريظ لــه علــى الكتــاب نشــر يف أول   (
5)"كما ذكرمت حبّق منهجف جديدف يف تفسري القرآن الكرمي على الصعيد اإلسالميّ   وهواجمللد الثاين فقال: " وقد  (

رأينــا هــذا يف بعــض مقــاالت أخــرى فارســية كتبــت ونشــرت حــول جهــود الشــيخ الســبحاين التفســريية وتعريــف  
6)كتابه مفاهيم القرآن. )  

                                                
 . 17، وانظر أيضا: مقدمة الطبعة الثانية يف نفس اجلزء صـ 10انظر: مقدمة الطبعة الثالثة يف اجلزء الثالث صـ  ( (1
 10صـ  2مفاهيم القرآن جـ  ( (2
 37صـ  3مفاهيم القرآن جـ  ( (3
املوضوعي يف القرن األخري وأشهر مؤلفاهتم فيه" ألنه يعد من أوائل من ألف يف هذا اجملال فكان ستأيت ترمجته عند مبحث "عناية الشيعة ابلتفسري  ( (4

 األوىل وضع ترمجة له هناك.
 6صـ  2مفاهيم القرآن جـ  ( (5
مي" مفاهيم القرآن، خنستني تفسري موضوعی قرآن كر انظر على سبيل املثال مقالة نشرت على موقع الشهيد آويِن عنواهنا: " ((6 
(www.Aviny.com)  
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لقـرآن الكـرمي ال علـى مطلـق الدراسـات لعل هذا ينطبق على الدراسات القرآنية للشيعة اإلمامية حول تفسـري ا
وســيأيت بيــان  –املعاصـرة يف هــذا اجملـال، وهــذا بعــد التسـليم أبن تفســري مفــاهيم القـرآن تفســري موضــوعي حقـا 

وأمــا عـدم انطباقـه علــى التفسـري السـين فــألن  -عـدم منهجيـة املؤلــف وعـدم التزامـه بقواعــد التفسـري املوضـوعي
املؤلــــف يف جمــــال التفســــري املوضـــوعي ابملصــــطلح اجلديــــد، فهــــذا حممــــود  علمـــاء الســــنة املعاصــــرين قــــد ســـبقوا

1)شلتوت الذي ألف كتابني جليلـني يف التفسـري املوضـوعي ومهـا )املـرأة يف القـرآن( و )القتـال يف القـرآن( قـد   (
سـنة تويف قبل أن خيرج ويظهر أول جزء من تفسري مفاهيم القرآن بعشر سـنني؛ ألنـه ر ـه هللا كـان مـن مواليـد 

هـ لكن تفسري مفاهيم القرآن كما ذكران خرج أول جزء 1383هـ وقد أغمض عينيه عن الدنيا يف سنة 1310
 -هـــ ، فلــذلك عــد الشــيخ شــلتوت مــن أوائــل مــن كتــب يف التفســري املوضــوعي 1393منــه إىل الوجــود ســنة 

املصطلح الـذين جـاءوا بعـده،  من املعاصرين وقد أتثر به من أقبل إىل التفسري املوضوعي هبذا –مبعناه اخلاص 
 وهناك عدد من الباحثني غري الشيخ شلتوت قد سبقت أقالمهم املؤلف يف هذا احلقل.

فعلى كل حال قبل هذا الكتاب نشر املؤلف عدة مقاالت حول تفسري بعض السور القرآنية يف جملة )مكتب 
ة اليت قام بتفسريها وهي سور: التوبة، إسالم( مث مجعت على شكل أجزاء تفسريية مسيت أبمساء السور القرآني
2)والرعد، والفرقان، ولقمان، واحلجرات، واحلديد، والصف، واملنافقون لكن طابع التفسري الرتتييب )التحليلي(   (

كان أقرب إىل هذه األجزاء التفسريية من التفسري املوضوعي ومل تكن تشتمل على موضوعات عاجلها القـرآن 
سور خمتلفة؛ فلذلك ابدر إىل تـدوين تفسـري موضـوعي هبـذا املعـىن ملـا رأى اهتمامـا   الكرمي بشكل واسع خالل

 كبريا من العلماء يف العقود األخرية هبذا املنهج من التفسري.
 
 

                                                
هر يف سنة ز ن األمم مبحافظة البحرية مبصر، انل إجازة العاملية 1893هـ / 1310حممود شلتوت: فقيه مفسر مصري. ولد يف سنة:  ( (1
ة كبار العلماء، م( فعني مدرسًا ابملعاهد مث  ابلقسم العايل مث  مدرسًا أبقسام التخصص، مث  وكياًل لكلية الشريعة، مث  عضوًا يف مجاع1918)

مؤلفاً مطبوعًا، منها: "التفسري" أجزاء منه يف جملد، ومل يتم، و" القرآن واملرأة" و"القرآن  26م، إىل وفاته، له 1958سنة  لألزهرمث  شيخًا 
وكان له بعض اآلراء الِت خالفها مجهور أهل  ا هو اإلسالم" و"عنصر اخللود يف اإلسالم" وغري ذلك من الكتب والرسائل.والقتال" و"هذ

عشرية )مع الشكوك الِت أثريت حول صدور هذا الفتوى منه( تويف رْحه هللا يف  السنة منها فتواه جبواز التعبد على مذهب الشيعة اإلثىن
 (7/173للزركلي  "األعالم" كتاب  إبجياز عن)  م.1963هـ / 1383سنة: 

بعد أن أمضى مؤلف هذا الكتاب وقد أشار إىل كتابة هذه التفاسري املؤلف نفسه يف مقدمة الطبعة األوىل املنشورة يف أول اجلزء الثالث بقوله: " ( (2
ح" أمجع عزمه على كتابة مناذج من التفسري املوضوعي املقرت مخس عشرة سنة يف دراسة القرآن الكرمي دراسة مستوعبة وكتابة تفاسري لبعض السور، 

( وقد ذكر يف املوقع الرمسي االنرتنيِت للشيخ السبحاين، القسم اخلاص بسريته الذاتية أهنا طبعت الحقا بشكل منفرد. )مؤسسة 37صـ  3)انظر: جـ 
 اإلمام صادق ابلعنوان املذكور سابقا(.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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 دور مباحث هذا التفسري حول العقائدايت ت -2
أنواعــا كثــرية مـــن املوضــوعات الـــيت الظــاهر أن املؤلــف ملـــا أراد أن يكتــب تفســريا موضـــوعيا للقــرآن الكــرمي رأى أمامـــه 

عرضـــها القـــرآن الكــــرمي كالعقائـــدايت والفقهيــــات واالجتماعيـــات واألخالقيــــات والغيبيـــات والقصــــص والعلـــوم وغــــري 
ذلــك، وكــان إظهــار هــذه األمــور وطــرح مجيعهــا أمــرا صــعب املنــال وخارجــا عــن مقــدرة رجــل واحــد، خّصــص حبوثـــه 

ه غـري مــرة فقـد صــرح بثقـل الكتابــة يف موضـوعات القــرآن يف مقدمـة الطبعــة ابملوضـوعات العقديــة، وهـذا مــا أشـار إليــ
األوىل املنشــورة يف أول اجلــزء الثالــث مــن الكتــاب، بــل اقــرتح أن يقــوم هبــذا العمــل اجلبــار )التفســري املوضــوعي للقــرآن 

قـة املوضــوعية ل التفســري ال شــك أّن الطريالكـرمي( جلنــة علميــة كبـرية هلــا ثــروة رجاليـة كثــرية وميزانيــة ضـخمة، فقــال: "
اليت نتحدث عنهـا يف هـذا اجملـال طريقـة، مل ينهجهـا علمـاء التفسـري حـىت اآلن، كمـا قلنـاه وعليـه نعتقـد أّن فيهـا كثـرياً 
مـن الصـعوابت الــيت تعـرتض ســريها، فـإّن تنظــيم اآلايت وتقسـيمها حســب املوضـوعات أمــر ال يـتم بعمــل فـردي، بــل 

مــل، وجيــب أن يكــون أعضــاء اللجنــة اانســاً علمــاء هلــم اخلــربة الطويلــة، واالختصــاص يف البــد مــن جلنــة تتــوىّل هــذا الع
الفــــروع العلميــــة املختلفـــــة وممارســــة طويلــــة يف اآلايت القرآنيـــــة وفهــــم معانيهــــا واســـــتنباط مقاصــــدها ودرك مفاهيمهـــــا 

1)"العالية ). 
ومبــا أّن ة الثالثــة للكتــاب بقولــه: "والوجـه يف ترجيحــه العقــدايت عــن غريهــا هــو مــا أشــار إليــه يف مقدمــة الطبعــ

فقد آثران دراسة اجلانـب العقائـدي مـن هـذه  لذا ؛القرآن الكرمي حبث يف أُمور ومواضيع كثرية ال حييط هبا أحد
2)"املواضيع الكثرية جداً، ألمهيته يف ترسيم معامل اإلميـان وترسـيخه يف حيـاة اإلنسـان إذا كـان اختيـاره هلـا ألهنـا  (

ذات أمهية قصوى من غريها، مث إنه من بني العقائـدايت أيضـا اعتـىن ببعضـها وهـي الـيت كانـت تشـكل أصـول 
مذهب الشيعة اإلمامية، وأما ما بقي فإنه إما أمهلها متاما أو مر عليها مرور الكرام كاإلميان ابملالئكة والكتب 

 والقدر وغري ذلك من العقائدايت.
 

 لتفسري تفسري كالمي مسلكاهذا ا -3
إن املؤلف عاجل كثريا من  املوضـوعات الـيت طرحهـا يف كتابـه هـذا بطريقـة كالميـة حبتـة بـل وقـد خـاض يف كثـري 

الشهري من املسائل يف الفلسفة واملنطق خوض املتفلسف املتأله، وجعل رائده فيها مثال ما كتبه صدر املتأهلني 
3)مال صدرا بـ  كـ: "األسفار األربعة" و "املظاهر اإلهلية" و "احلكمة العرشـية"، ومـا كتبـه احلكـيم ابـن   يف كتبه (

                                                

 . 35انظر: اجلزء الثالث صـ  ((1 
 . 10انظر: اجمللد األول، مقدمة الطبعة الثالثة صـ  ((2 
 979ولد سنة الشهري بـ "مال صدرا" وامللقب بـ "صدر املتأهلني"  هو صدر الدين حممد بن إبراهيم بن حيىي القِّوامي الشريازي، ((3 

 = وأبدى نبوغه حني دراسته يف، وكان أبوه أحد وزراء العهد الصفوي ميالدية، يف شرياز عاصمة دولة فارس آنذاك 1571هجرية/ 
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1)سينا  2)يف كتبه كـ: "الشفاء" و "اإلشارات" و "الربهان" ، وما كتبـه املتألـه نصـري الـدين الطوسـي  ( يف كتبـه   (
3)يكـ: "جتريد االعتقاد" و "تلخيص احملصل"، وما كتبه اإلمـام فخرالـدين الـراز  يف كتبـه كــ: "التفسـري الكبـري"  (

                                                                                                                                            

الشيخ حممد ابقر املعروف ابملريداماد )ت: ( و  هـ1031 / هـ953هباء الدين العاملي )شرياز واصفهان وقد تتلمذ على علماء كـ: 
ان ميدح امليل إىل الوجوه اجلميلة أو اجلنس( وغريمها، وكان له آراء خاصة سببت خروج العلماء عليه )منها أنه كم(، 1631هـ/ 1402

 فطرد عن شرياز ملدة مث أعاده أحد احلكام مرة اثنية إىل مسقط رأسه وبىن له مدرسة ليشتغل فيها ابلتدريس، فلم ميكث كثريا إال وقد انل
ة املتعالية )األسفار األربعة(" ، "املبدأ شهرة كبرية يف علوم مجة خاصة يف علم الفلسفة واحلكمة وقد ألف جمموعة من الكتب منها: "احلكم

ن واملعاد" ، "احلكمة العرشية" ، "املشاعر" ، "التصور والتصديق" ، "أسرار اآلايت" وغري ذلك، وكان وفاته مبدينة بصرة يف طريق عودته م
 فدفن هناك.    م 1640هـ/ 1050سنة احلج 

عليق ادي السبزواري، تهكيم مال ي احلحواش لصدر املتأهلني، ناهج السلوكيةالشواهد الربوبية يف امل)انظر تفصيل ترمجته يف كتاب: 
ر، ركز اجلامعي للنششهد، املم يران،الطبعة الثانية_ إمؤسسة التاريخ العريب،  ط: وتصحيح وتقدمي السيد جالل الدين االشتياين،

ق . وكذا 1419إيران، قم   سة اإلمام صادق _ط: مؤس  291صـ  1وكتاب تذكرة األعيان للشيخ جعفر السبحاين، جـ  . م1981
 ، وويكيبداي املوسوعة احلرة(. 1173صـ  2معجم املطبوعات ليوسف اليان سركيس جـ 

احلسني بن عبد هللا بن سينا، أبو علي، الفيلسوف الرئيس، هو م(  1037 - 980ه =  428 - 370الرئيس ابن سينا ) ((1 
ونشأ وتعلم يف خبارى، وطاف  أصله من بلخ، ومولده يف إحدى قرى خبارى.ات، والطبيعيات واالهليصاحب التصانيف يف الطب واملنطق 

وعاد يف  صار إىل أصفهان، وصنف هبا أكثر كتبه.ف البالد، وانظر العلماء، واتسعت شهرته، وتقلد الوزارة يف مهذان، واثر عليه عسكرها
كان الطب معدوما فأوجده بقراط، وكان ميتا فأحياه جالينوس، وكان متفرقا "يقال:  ا.يف الطريق، ومات هب أواخر أايمه إىل مهذان، فمرض

ط: دار العلم للماليني _ بريوت، لبنان  241صـ  2".   )األعالم خلري الدين الزركلي، جـ فجمعه الرازي، وكان انقصا فأكمله ابن سينا
 م(2002الطبعة اخلامسة عشر 

م( حممد بن حممد بن احلسن، أبو جعفر، نصري الدين الطوسي: فيلسوف كان رأسا  1274 - 1201ه =  672 - 597النصري الطوسي ) ((2 
ة منها: يف العلوم العقلية، علت منزلته عند )هوالكو( فكان يطيعه فيما يشري به عليه وميده ابالموال. ولد بطوس )قرب نيسابور( وصنف كتبا كثري 

شارات د" يعرف بتجريد الكالم، و "تلخيص احملصل" خمتصر احملصل للفخر الرازي، و "حل مشكالت اإل"حترير أصول اقليدس" و "جتريد العقائ
ويف إغاثة اللهفان والتنبيهات البن سينا" و "التذكرة يف علم اهليئة" و "بقاء النفس بعد بوار البدن" وغري ذلك، وله شعر كثري ابلفارسية. تويف ببغداد. 

ترمجة للطوسي جاء فيها: )نصري الشرك والكفر، وزير املالحدة، النصري الطوسي، وزير هوالكو،  1358طبعة مصر سنة  267: 2البن قيم اجلوزية 
ملنجمني شفى نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه، فعرضهم على السيف... فقتل اخلليفة املستعصم والقضاة والفقهاء واحملدثني، واستبقى الفالسفة وا

 (31 – 30صـ  7...(  )األعالم للزركلي، جـ والطبائعيني والسحرة
الرازي املولد  ،فخر الدين أبو عبد هللا القرشي التيمي الطربستاين األصل ،حممد بن عمر بن احلسني اإلمام العالمة فريد دهرهالفخر الرازي هو  ((3 

قصد  الدين وكان من تالمذة حميي السنة أيب حممد البغوي.واشتغل على والده اإلمام ضياء  هـ(544: )ولد سنة ابن خطيب الري الشافعي األشعري.
فعاد إىل  وقصد ما وراء النهر فجرى له أيضًا ما جرى خبوارزم، خوارزم وقد متهر فجرى بينه وبني أهلها كالم فيما يرجع إىل العقيدة فأخرج من البلد،

وملا وصل  ومات الطبيب فاستوىل على مجيع نعمته ومن مث كانت له النعمة، الري وكان هبا طبيب حاذق له ثروة وله بنتان فزوجهما اببِن فخر الدين
ابلسلطان خوارزم شاه حممد  = وعاد إىل خراسان واتصل السلطان شهاب الدين الغوري صاحب غزنة ابلغ يف إكرامه وحصلت له أموال عظيمة منه،

املطالب العالية " و "هناية العقول يف أصول الدين" " وار التنزيل وأخبار التأويلأسر " الكبري" و التفسري. له أتليفات شىت منها: "بن تكش وحظي عنده
رسالة اجلوهر " و "الرسالة الكمالية يف احلقائق اإلهليةو "  "فضائل الصحابة" و"حتصيل احلق" و "اخللق والبعث" " واحملصلو " "يف األصول أيضاً 

الوايف ابلوفيات، هـ .  )606: تويف اإلمام فخر الدين هبراة يف دار السلطنة يوم عيد الفطر سنة " وغري ذلك.اآلايت البينات يف املنطقو " "الفرد
حتقيق: أْحد األرانؤوت وتزكي  2000هـ 1420ط: دار إحياء الرتاث العريب _ بريوت، لبنان الطبعة األوىل  175صـ  4للصالح الصفدي جـ 

 مصطفى( .
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و "هناية العقول" و "الرسالة الكماليـة يف احلقـائق اإلهليـة"، وغـريهم مـن الفالسـفة القـدامى وهـم كثـريون. ومـن 
1)املعاصرين ما كتبه وألقى عليه شيخه وأستاذه العالمة الطباطبـائي 2)ومـا كتبـه مرتضـى املطهـري ( وغريمهـا مـن  (

 قش هذا املوضوع ابلتفصيل عند بيان منهج املفسر عن قريب إن شاء هللا تعاىل.أبناء مذهبه كما سننا
ري ملؤلـف علـى منكـنهج رد اوال شك أن هلذا املـنهج العقـالين مـزاايه وعليـه م خـذه جنبـا إىل جنـب، فبهـذا املـ

د نـا لسـنا يف صــده، لكننـا البعـث والشـفاعة واخلامتيـة، واجتهـد يف إثبـات التوحيـد وإبطــال التثليـث وغـري ذلـك
هـذا  ذه الرسـالة عـنهـمقدمـة  ا أن نعـرف يفبيان املزااي هلذا املسلك أو اظهار املؤاخذات عليه، بل يكفينـا هنـ

ن يا كالميـا كشـأريا فلسفالتفسري أن املؤلف سلك فيه مسالك الفالسفة وسار ابملنهج الكالمي فهو يعد تفس
 غريه من التفاسري اليت هلا لون كالمي واضح. 

 

 فسري تفسري روائي أيضاهذا الت -4
وإىل جانب هذا التفلسف املشار إليه آنفا هناك لـون آخـر واضـح يف هـذا التفسـري يعـد مـن مساتـه وهـو التقيـد 
ابلروايــة وأقــوال األئمــة اإلثــىن عشــرية، وهــذا اللــون يقــع يف احلقيقــة علــى طــرف نقــيض لــذاك اللــون، فمــن يقــرأ 

النقــل، فيـؤّول النقــل حسـب العقليــات التفسـري مـن أولــه إىل آخـره جيــده يف خمتلـف املواضــع حيّكـم العقــل علـى 

                                                

ذي احلجة هـ  29يف  ، من علماء الشيعة املعاصرين، ولدالسيد حممد حسني ابن السيد الطباطبائي هو هـ( 1402 / 1321)الطباطبائي  ((1 
هاجر إىل النجف إلكمال دراسته احلوزوية يف عام ودرس املراحل األوىل من الدراسات يف نفس املدينة، مث م، يف مدينة تربيز، 1903هـ/  1321
والرايضيات، واحلساب، واجلرب، واهلندسة،  ، والفلسفة، والعرفان،واألصول ،الفقه ضر دروسم، وبقي هناك إحدى عشرة سنة حي1924/هـ 1343
 10إىل تربيز نتيجة الظروف االقتصادية الصعبة الِت طرأت على حياته، ومارس التدريس فيها حبدود  م، عاد1934هـ /1353يف عام و  وغريها.
حىت انل مكانة ، ابلتدريس بشكل أوسعإىل قم، وبدأ  سافراحلياة العلمية من جديد، ف استأنفبعد هذه الفرتة، مع حتسن وضعه االقتصادي،  سنوات.

 ق عنانه. عالية يف العلوم خاصة يف التفسري والفلسفة والعلوم العقلية، وكان معجبا ابلفلسفة عن غريها، وقد صدر حكم إيقافه عن تدريسها، مث أطل
تبه: كفمن   ىل الرايضيات.إيخ إضافة والتار  انوالعرف والعقائد كالتفسري والفلسفة،،  ، يف عدة جماالتوالرسائلجمموعة من الكتب قد م الطباطبائي 

درا" و صاب األسفار للمال ية على كتو "حاش و "الشيعة يف اإلسالم" "نظرية السياسة واحلكم يف اإلسالم" وأصول الفلسفة" تفسري "امليزان" و "
مبدينة قم. هـ، ودفن  1402حمرم احلرام  28تاريخ بتويف الطباطبائي وغريها. وكان له دور فعال يف جناح الثورة اإليرانية. "علي والفلسفة اإلهلية" 

 (457 -433صـ  1)بتصرف وإجياز من تذكرة األعيان، للسبحاين جـ 
ولد  .حممد حسني الطباطبائيعامل دين معاصر وفيلسوف شيعي أحد أبرز تالمذة  الفيلسوف السيد ( 1979 - 1920)الشيخ مرتضى مطه ري  ((2 

 مشهدسنة ذهب إىل مدينة  ، أكمل دراسته االبتدائية عند والده، وعندما بلغ عمره اثنِت عشرةاإليرانية خراسانيف حمافظة  فرميانمبدينة  م1920عام 
لغرض إكمال دراسته، فدرس عند آية هللا  قمم، مث  ذهب إىل مدينة 1936ية، وبقي مشغواًل بطلب العلوم احلوزوية إىل عام لتحصيل العلوم الدين

م عاد إىل مدينة قم 1946لغرض التحصيل أيضا، ويف عام  بروجردم ذهب إىل مدينة 1944ويف عام . ، وغريمهاحممد حسني الطباطبائي، و اخلميِن
ه هناك حنو التأليف والتدريس يف جامعةطهرانإىل السفر إىل  لكنه بسبب بعض املشاكل املعاشية اضطر العدل : "وله أتليفات مجة منها .طهران ، واجتَّ

و غري " طبائيمقدمة على أصول الفلسفة للعالمة الطبا"و " إحياء الفكر يف اإلسالم"و " اإلنسان الكامل"و " اإلنسان والقضاء والقدر"و " اإلهلي
نقال عن املوقع الرمسي _ احلرة ة املوسوعبتصرف وإجياز من ويكيبيداي .  )هـ ش بعد انتصار الثورة اإليرانية أبربعة أشهر1358ذلك، أغتيل عام 

 (للشيخ املطهري ابلفارسية ومراجع أخرى
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
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ومبقتضـى الفلسـفيات حـىت يالئـم العقـل، ويعـد مـن السـطحية وعـدم التعمـق يف الـدين التمسـك مبـا تـدل عليـه 
النصــوص بصــريح ألفاظهــا، ويــرد مــنهج أهــل احلــديث واحلنابلــة وكــل مــن ال جيــري خلــف التــأويالت الكثــرية، 

ـــد املتشـــاهبات ويفـــّوض احلقـــائ ـــد مباحـــث التوحيـــد فيتوقـــف مـــثال عن ـــم هللا ســـبحانه، كمـــا ســـنرى عن ق إىل عل
والصفات، وعلم الغيب واملعاد، والـوزن واحلسـاب، وغـري ذلـك، حـىت أنـه بتخصيصـه اخلامتيـة ابلنبـوة والرسـالة، 

 دون اتصال البشـر ابلسـماء أبنـواع أخـرى كاإلمامـة والواليـة يـرفض انقطـاع الـوحي املطلـق بعـد رحيـل النـيب 
1)ه املعصومني لكـن ابسـم املكاشـفة والتجلـي والفـيض الغيـيب وغريذلـك فيثبته ألئمت ويـؤول وفـق عرفانـه هـذه،  (

النصـوص الدالــة علـى انقطــاع الـوحي ابنقطاعــه املباشـر أو نــزول امللـك والكتــاب، كـل هــذا بـدليل أنــه ال جيــوز 
رف وحقـائق وبـدليل أن عقال حترمي اخللف من األمة عن االتصـال ابملـأل األعلـى واسـتطالع مـا هنـاك مـن معـا

فراغات ال يستطيع أن ميألها إال من له اتصال خاص ابلسماء، فلذلك نراه يؤكد   األمة ستواجه بعد النيب 
2)كثريا على دور األئمة يف استكمال الدين  ) . 

ئمتــه وهــي ن طريــق أويف املقابــل جنــده يف مواضــع آخــرى يهمــل العقــل ويستســلم أمــام مــروايت وصــلت إليــه عــ
ا سـبق ملـ، لكـن املؤلـف لـى األقـلع ختالف العقل والتاريخ املتواتر، وحتتاج إىل النقد أو التأويـل الصـحيح أحياان

ا مـم شـيئا بـل كـل ند أنفسهعنه هذا القرار أن األئمة هم املعصومون عن كل صغرية وكبرية وال يتكلمون من ع
سـندهم ال قبــل و لســماء، ي واالتصـال ابقـالوه كـان إبذن هللا ســبحانه وابملكاشـفة الــيت هـي نــوع آخـر مـن الــوح

ىن بـلعقـل فيهـا بـل ا لتـدخل ألحد عنه إذ إهنم يروون عن أجدادهم عن رسول هللا عن هللا، مل جيد عندها جماال
فسـريه ت ومـن هنـا أخـذ الختيـار،عليها األفكار واملعتقدات وفسر هبا اآلايت واملتشاهبات بطريق االلتـزام دون ا

 ي جبانب كونه تفسريا كالميا كما أشران إليه آنفا.هذا لون التفسري الروائ
أما نقطة التصادم بني النهجني فهي أن القارئ قـد يشـعر ابلتنـاقض حينمـا يـرى املؤلـف خيـوض أحيـاان بعقليتـه 
وفلســـفته أعماقـــا هـــي حمـــل لزلـــة األقـــدام حقـــا، والســـالمة فيهـــا رهـــن للتوقـــف أو متابعـــة املـــروايت الصـــحيحة  

ت ومــا يتعلـق أبمــر اآلخـرة كاحلســاب وامليـزان والصــراط وغـري ذلــك فـاملؤلف يتجــول كمباحـث الــذات والصـفا

                                                
ابب الفيض املعنوي ، من جانب اإلمام احلي )عليه السَّالم( بعد مفتوح مل "هب أن  النبو ة قد ُاوصد ابهبا، إال  أن  يقول املؤلف يف هذا الصدد:  ( (1

عامل  يوصد". ويقول: "وقد حقق يف أحباث الوالية االهلية أن  وجه األرض واجملتمع االنساين ال خيلو أبدًا من انسان كامل ذي يقني، مكشوف له
ويوصلهم إىل املطلوب أبمر من اّلل  سبحانه، كما هو شأن اإلمام يف كل عصر ودور".  امللكوت، وله والية على الناس يف أعماهلم، يهديهم إىل احلق

هم سبيل احلق ويقول: "فهذا الفيض االهلي والعرفان املعنوي، مل يزل جيري علي اجملتمع البشري أبمر منه سبحانه، وينزل عليهم من طريق اإلمام، ليهدي
 236 - 235صـ  3م وقابلياهتم". انظر: جـ ويرشدهم إىل مدارج الكمال، حسب استعداداهت

 وما بعدها. 221صـ  3انظر عنوان )دور أهل البيت يف إكمال الدين وختم الرسالة( يف جـ  ( (2
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1)فيها كيفما يريد أتويال وتوجيها وأتييدا وردا  لكنه ملا وصل إىل مواضـع أخـرى هـي حمـل للتفكـري واالسـتنارة  (
يف الصــدور، فعلــى  بنــور العقــل تــرك اجملــال ملــا وصــل إليــه مــن رواايت ال يعلــم مــدى صــحتها إال هللا العــامل مبــا

 سبيل املثال: 
العقل يـرفض أن تكـون تربيـة النـيب األعظـم غـري اتمـة حبيـث يقـوم طـوال حياتـه برتبيـة جمموعـة مـن النـاس وتزكيـة 
نفوسهم وهم قد آمنوا به وصدقوه وهـاجروا معـه وخاضـوا معـه املعـارك العنيفـة  ايـة لـه وبـذلوا أمـواهلم وكـل مـا  

صرته، لكن بعـد مجيـع هـذه الصـفات والسـمات واألعمـال نتفـّوه أبن هـذه الرتبيـة كانوا ميتلكونه ألجل دينه ون
ــة مل تفــتح مســريها إال علــى قلــوب عــدة قليلــة مــنهم كأمثــال علــي وحســن وحســني وابــن عبــاس وأيب ذر  النبوي

لـوا وسلمان ويف هؤالء أيضا من هم من األئمة الذين هلم صلة مسـتقيمة مـع هللا سـبحانه، فكـأهنم كـانوا ومـا زا
يف رعايته اخلاصة وتربيته الغيبية إذ بعد إخـراج هـذه الطائفـة وبعـد إخـراج مجهـور الصـحابة الـذين مل يقفـوا أمـام 

علـى زعـم املؤلـف  –الغاصبني حلقوق أهل البيت التاركني النص الصريح القرآين يف خالفة علي رضي هللا عنـه 
بل تراضوا هبذا الغصب وتسابقوا يف البيعة، ال يبقى هناك إال أقل القليل ممن تربوا برتبية النـيب اخلـامت  –وأمثاله 

2)الذي أرسل إىل الثقلني كافة إىل يوم الدين  وهم أيضا مل ميثلوا احلق كما جيب؛ ألهنم مل يشكلوا جبهة علنيا  (
بــّذل غايــة جهــده  طــل، فالنتيجــة هــي أن النـيب خـالف مــا حــدث بــل اختـاروا التقيــة وقعــدوا عــن حماربـة البا

خالل ثالث وعشرين سنة يف أمر الرتبية اليت هي أهم مقاصد النبوة ومن أوائـل البعثـة يـوم أن مجـع عشـريته يف 
3)بيت علي بن أيب طالـب إىل أواخرهـا يـوم أن نزلـت اآلايت يف غـدير خـم كـان يعلـن وصـاية علـي وخالفتـه ) ،

و يومني تركـت هـذه اجلهـود آاثرهـا فلـم يلـب هـذا النـداء امللكـويت أحـد حـق التلبيـة، بيوم أ لكن بعد رحلته 
وهذا ما ال يقبله العقل السـليم وإن كانـت هنـاك مـروايت تفسـر آيـة الغـدير مبـا يثبـت هـذه الفكـرة أو مـروايت 

منـوا ابلغيـاب وهذا غري ما حـدث مـن ارتـداد طائفـة آ –تدل على ارتداد األصحاب والعياذ ابهلل هبذه الصورة 
أو مروايت تدل على الرتاجع والتخلف عـن املواثيـق الـيت  –وارتدوا ابلغياب فجاهدهم الصديق رضي هللا عنه 

                                                

 ستأيت أتويالت املؤلف حول الصفات وفق ما هتدي إليه العقول، وعده كل من يثبت الصفات كما ورد ويقول جبهالة الكيف من املشبهة، مع أنه ((1 
 يعطل مبنهجه هذا الصفات وحيملها على معان أخرى، كما سيأيت أتويله العرش ابلعلم وصفة اجلود وامليزان ابألئمة واألوصياء، وغري ذلك.

هذه إن  إعداد مثل كالم املؤلف يف كثري من زوااي كتابه يدل على عدم جناح تربية النيب يف األصحاب، مثال يقول يف موضع من الكتاب ما نصه:  ( (2
 أعماق تلك اجلماعة ومثل هذه االُم ة ال ميكن يف العادة إال  بعد انقضاء جيل أو جيلني، وبعد مرور زمن طويل يكفي لتغلغل الرتبية اإلسالمي ة إىل

الوراء. وهذا مم ا مل يتيس ر ااُلم ة، حبيث ختلط مفاهيم الدين بدمها وعروقها، وتتمك ن منها العقيدة درجًة حيفظها من التذبذب، والتشرذم والرتاجع إىل 
يتعم ق يف نفوس  للمسلمني الذين توىل  النيب  األكرم صلَّى اّلل  عليه وآله وسلَّم تربيتهم وصياغتهم، فإن  األحداث الِت وقعت أثبتت أن  اإلسالم مل

ب تلوح منهم بني حني وآخر، وتظهر مظاهر التذبذب أكثرية املسلمني وعقوهلم، ومل جتتث  الرواسب اجلاهلية املتأص لة فيهم، فقد كانت هذه الرواس
 . 78 – 77صـ  2. جـ والرتد د، كلم ا أحكمت الصعوابت واحملن بقبضتها عليهم

 وما بعدها . 128صـ  7انظر: جـ  ( (3
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يف حياتــه الشــريفة، فالبــد مــن النظــر الثــاين يف مثــل هــذه املــروايت علــى أن يضــع العقــل  عقــدت مــع النــيب 
 أمامه يف مباحثه ويتهم غريه ابلسذاجة وعدم التعمق.  

ــافوه ــه يريــدو قني التفــكــذا العقــل يســتبعد أن يكــون النــيب إىل آخــر حياتــه غــري عــامل مبجموعــة مــن املن ن وا حول
م عنـده ويصـاهره ع درجـتهمالوصول إىل احلكم واجلاه عن طريق اإلسـالم والتظـاهر بـه، وهـو يف غفلـة اتمـة يرفـ

 وله، وهـو الـذي ورسـهللاتهم عنـد فيتزوج منهم ويزوجهم بناته ويكرمهم أبحاديث شريفة منـه يف فضـلهم ومكـان
 ال ينطق عن اهلوى ومل يرتكه ربه يف زلة قط إال نبهه عليها. 

يعـة أيب بكـر بت مجيعـا ومثل ذلك العقـل يسـتبعد جـدا أن يتقلـد علـي بـن أيب طالـب رضـي هللا عنـه وأهـل البيـ
يف  وا معهــمكيشــرت و ، مهشــوا يف مــوكبمي، و ممــركبه يســريوا يفو وعمــر وعثمــان رضــي هللا عــنهم فيقبلــوا حكمهــم 

، ملفهــخ وايصــلو راء، كــار واآلاألف مهبــ واابألنفـع واألصــلح ويتبــادل معلــيه واقضـااي الدولــة وأمــور النــاس، ويشــري 
ـــ ـــك يصـــاهروهم مأبحكـــامه وا، ويســـتدلمبقضـــاايه وا، ويقضـــمأبوامـــره واويعمل مـــنهم  يتزوجـــونف وفـــوق كـــل ذل
 ت مــا جيــري بــنيعــامالتن المــوجيــري بيــنهم م، وتــودداً إلــيه متيمنــا ابمسهــ مأبمســائه ءهمأبنــا ونويســمجــوهم ويزوّ 

هنم عــداوهتم ويعــدو بغضــهم و  مــع ذلــك كلــه متــأل صــدورهم وابطــنهم مــن األقــرابء املتحــابني واألحبــاء املتقــاربني،
مني بعـد رسـول مـة املسـلغاصبني منحرفني عما أوجـب علـيهم القـرآن الكـرمي بصـريح نصـه يف أمـر اخلالفـة وإما

 . هللا 

: العقـل يـرفض أن يكـون مقـام الواليـة أعلـى مـن مقـام النبـوة وابلتـايل أن تكـون أئمـة الشـيعة أعلـى ريا نقولأخ
درجــة مــن األنبيــاء الــذين مل يعطــوا اإلمامــة، كمــا صــرح املؤلــف هبــذا الفــرق مــرارا، ويف رواايتــه مــا يــدل علــى أن 

1)مـام مبـا ال يكلـف بـه النـيب اإلمام قد يقوم مبا ال يستطيع أن يقوم بـه النـيب، فلـذلك يكلـف اإل . وغـري ذلـك  (
2)أمـور كثـرية وعلــى رأسـها الرجعـة  مبعناهــا املشـهور عنــد الشـيعة وقـد ادعــوا تـواتر األحاديـث فيهــا ودافـع عــن  (

 هذه العقيدة املؤلف يف ثنااي كتابه، وكذالك حياة املهدي وغيبوبته يف اجلبال أو السرداب وما إىل ذلك.  

ــه إال اســتدالال  –أي تــرك هــذه احلقــائق وعــدم تــدخل العقــل فيهــا  –كــل ذلــك  مل يصــدر عــن املؤلــف وأمثال
واستسالما ملـا ورد يف رواايت القـوم خاصـة عـن األئمـة املعصـومني حسـب عقيـدهتم، فهـي تـدل علـى أن عليـا 

                                                
صـ  3كلفوا" . انظر: جـ نقل عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أنه قال:  "ختم حممد ألف نيب وإين ختمت ألف وصي وإين كلفت ما مل ي ( (1

151 . 
اعلم أن الذي قد ذهب الشيعة اإلمامية "يقول املرتضى: الرجعة من حيث األصل موقع اتفاق بني الشيعة وإن كانوا خمتلفني يف  معناها وكيفيتها،  ( (2

ه من شيعته، ليفوز بثواب نصرته ومعونته، ومشاهدة إليه أن هللا تعاىل يعيد عند ظهور إمام الزمان املهدي صلوات هللا عليه قومًا ممن كان تقدم موت
ويقول األحسائي يف بيان معىن الرجعة:  ."دولته، ويعيد أيضًا قومًا من أعدائه لينتقم منهم، فيلتذون مبا يشاهدون من ظهور احلق، وعلو كلمة أهله

 . 29". الرجعة، ألْحد األحسائي صـ الفريقني اإلميان أو الكفر حمضاً واملراد هبا رجوع األئمة عليهم السالم وشيعتهم وأعدائهم، ممن حم ض من "
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ئد حـني ذلـك وأهل البيت كانوا يتضايقون مما كان جيري من األحـداث حـوهلم وكـانوا يشـكون يف الوضـع السـا
يف أايمهم، وهي تدل على أن املـؤمنني احلقيقيـني برسـول اإلسـالم كـانوا عـدة قليلـة وهـم أهـل البيـت وأعـواهنم، 
وهــي تــدل علــى فضــل التقيــة وأن مــا صــدر عــن أهــل البيــت كانــت تقيــة، وهكــذا، فــاملؤلف حــني طرحــه هــذه 

عقلــي الفلســفي الــذي يســمى ابلتفســري املســائل وأشــباهها ودفاعــه عــن معتقــدات الشــيعة تــرك منهجــه األول ال
 ابلدراية، والتزم ابلنمط الروائي الذي اشتهر ابلتفسري ابلرواية.  

 

 سحة سياسيةهلذا التفسري م -5
مبــا أن جعفــر الســبحاين كــان مــن مؤسســي احلكومــة وقائــدي الثــورة اإليرانيــة ومســامهي احلكــم يف إيــران، فهــذه 

ازاته العلمية أيضا، فلذلك نراه قد أوقف جزءا كبريا من جهده ووقتـه التحركات السياسية له قد أثرت على إجن
يف بيان احلكومة اإلسالمية وإظهار حماسنها، فكتب يف هذا املوضوع اجلزء الثاين من أجزاء التفسري وهو جزء  
كبري ضخم جتاوزت صفحاته ستمائة صفحة وهذا بعد أن وجد جمرد ربط بني هذا املوضوع وموضوع التوحيد 

انتهــى البحــث يف اجلــزء األّول إىل  اوملــالشــرك الــذي بــدأ بــه تفســريه هــذا، كمــا تشــري إليــه هــذه العبــارات: "و 
ســـبحانه، وذكــران أّن اختصـــاص احلكومــة ابّلّل التعـــين  التوحيــد يف احلاكمّيـــة، وقلنــا: إن احلاكمّيـــة خمتّصــة ابهلل

رفـع السـتار عـن  )اجلـزء الثـاين( ا اجلـزءاختصاص اإلمـرة بـه سـبحانه، فألجـل ذلـك جعلنـا حمـور البحـث يف هـذ
صـيغة احلكومـة اإلسـالمّية نـزوال عنـد رغبـة أكثـر القـرّاء مـن الشـباب حيـث ازداد تعّطشـهم إىل معرفـة احلكومـة 

1)"اإلسالمّية، تلك الناحية احلّساسـة مـن النظـام اإلسـالمّي الـيت ُأمهلـت يف القـرون الغـابرة، بيـاانً، وأتليفـا ويف  (
 د أحبااث كثرية منها: هذا اجلزء أور 
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 صيغة احلكومة اإلسالمية )يف املاضي واحلاضر(. .2
 األدلة اإلسالمية حول انتخاب األمة. .3
 الفرق بني احلكومة اإلسالمية والدميقراطية. .4
 الشورى ومكانتها يف احلكومة اإلسالمية. .5
 صفات احلاكم اإلسالمي. .6
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ة اســالصــحة، السي قتصـادية،أهـم بــرامج احلكومـة اإلســالمية. )التعلـيم والرتبيــة، حفــظ احلقـوق، التنميــة اال .9
 اخلارجية، تشكيل االستخبارات واألمن، النظام العسكري(

 املنابع املالية للحكومة اإلسالمية. .10
مـن املسـائل االجتماعيـة والسياسـية، وجـدير ابلـذكر أن املؤلـف يف تفسـريه هـذا يثـين علـى احلكومـة وغري ذلك 

1)اإليرانيــة مــرارا ويعــدها حكومــة إســالمية ابملواصــفات الــيت جيــب توافرهــا يف احلكومــة اإلســالمية فكــل هــذه  (
 وأمثاهلا تعطي هذا التفسري لوان آخر وهو لون السياسة واحلكم.  

ــه بعــض مــا ر زاد يف مبو جتــدر اإلشــارة إىل أن املؤلــف تــرجم تفســريه هــذا إىل اللغــة الفارســية ويف األخــري  آه احث
ونشـره فيكفـي  التفسـري مرتبطا ابملوضوعات فخرج يف أربعـة عشـر جـزءاً ومسـاه "منشـور جاويـد" وأمـا عـن طبـع

درســـني" و معـــة املاأنـــه قـــد طبـــع مـــرارا عـــن طريـــق مؤسســـات وجهـــات خمتلفـــة كــــ: "دار القـــرآن الكـــرمي" و "ج
ســري "مفــاهيم عريــف بتف"مؤسســة اإلمــام الصــادق" و "دار األضــواء" و "التوحيــد" وغريهــا، فهــذا كــان مــوجز ت

ف هـــذا ليــف املؤلـــخمتصـــرا لســـبب أتيف املطلـــب الثالــث القــرآن" للشـــيخ جعفــر الســـبحاين، ســـنذكر بعــد هـــذا 
 التفسري يف كلمات موجزة إن شاء هللا تعاىل.

 

                                                
 . 70صـ  2انظر على سبيل املثال توصيفه احلكومة اإليرانية أبهنا أول حكومة إسالمية أقيمت من نوعها يف بلد إسالمي هو إيران: جـ  ( (1
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 الثالث:املطلب 
 

 "سبب أتليف السبحاين تفسري "مفاهيم القرآن 
ذا قيـام بكتابـة هـف إىل الهناك عدة أشياء إذا الحظناها نستطيع أن نستخرج منها األسباب اليت دفعـت املؤلـ
ب ومنهــا: أســلو  ملختلفــة،االتفســري منهــا: مــا أشــار إليــه يف كتاابتــه وخاصــة عنــد مقدماتــه لألجــزاء والطبعــات 

ــثــريا. ففيجيــري وراءهــا، ومنهــا املســائل الــيت ركــز عليهــا واهــتم هبــا كالكتــاب وأهدافــه الــيت  بعض مــا يلــي أنيت ب
 العبارات من بعض املقدمات حىت ميهد لنا الطريق حنو معرفة املطلوب:

واآلن بعـد أن بـدأت اأُلّمـة اإلسـالمية تتحـرَّر يف مطلـع : "يقـول املؤلـف يف مقدمـة اجلـزء الثـاين مـا نصـه -1
سـتكبار العـاملي عمار البغيض، وتتخّلص من قيـود االستاهلجرّي وراحت خترج من رِْبقة االر القرن اخلامس عش

1)" وهــي ظــاهرة ملموســة وحمسوســة يف أكثــر الــبالد اإلســالمّية« القــرآن»ازداد تعطّــش الشــباب خاّصــًة، إىل  ) 
موافقـًة لالحتياجـات احلاضـرة، إنّنا حبكم واجبنا الّدييّن الذي يقضي أبن تكون اجلهود العلميّـة : "ويقول أيضا

ــة والفكريّــة طــوال عشــرين عامــاً منصــرمات علــى دراســة القــرآن الكــرمي  رّكــزان قســماً كبــرياً مــن نشــاطاتنا العلمّي
2)" يف هــذا الســبيل جناحــاً كبــرياً واحلمــد ّللّ  واســتجالء حقائقــه واستقصــاء معارفــه ومســائله، وقــد حّققنــا ويف  (

ه اجلـزء الثـاين مـن هـذا التفسـري واختصـاص هـذا اجلـزء ببيـان احلكومـة موضع اثلث يقول عن سـبب أتليفـ
جعلنـا حمـور البحـث يف هـذا اجلـزء رفـع السـتار عـن صـيغة احلكومـة اإلسـالمّية " اإلسالمية ومالحمها ما نصـه:

 نــزواًل عنــد رغبــة أكثــر القــرّاء مــن الشــباب حيــث ازداد تعّطشــهم إىل معرفــة احلكومــة اإلســالمّية، تلــك الناحيــة
3) ."احلّساسة من النظام اإلسالمّي اليت ُأمهلت يف القرون الغابرة، بياانً، وأتليفاً  )  

ف اب حنــو املعــار عطــش الشــبفهــذا هــو الــدافع األول أي: املســامهة يف إيقــار األمــة مــن رقــدهتا العميقــة ورفــع ت
 القرآنية واالستجابة لرغاهتم.

ومـا زال الطلـب " زء الثالث مـن الكتـاب ورد مـا نصـه:ويف مقدمة للمؤلف زود هبا الطبعة الثالثة للج -2
يصــل إلينــا ويشـــجعنا علــى مداومـــة العمــل. واســـتيعاب املواضــيع الباقيـــة يف املعــارف الـــواردة يف القــرآن الكـــرمي 

                                                
 . 9صـ  2انظر: جـ  ( (1
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ونرجـو هللا تعــاىل أن يوفقنـا إلكمــال هـذه املوســوعة الــيت هتـدف إىل التعــّرف علـى اأُلصــول والعقائـد عــن طريــق 
1) ."لالوحي والتنزي ) 

العقائـد، و  -ن وأصـول املـذهب كمـا سـيأيتأي أصول الـدي-فهذا هو الدافع الثاين أي: التعرف على األصول 
 وقبول طلبات املشجعني.

إّن القــرآن جــاء : "ويف نفــس اجمللــد يف مقدمــة أخــرى حررهــا املؤلــف للطبعــة الثانيــة هلــذا اجلــزء قــال -3
ليـا مل يقـف عليهـا حـىت النوابـا مـن الفالسـفة، يف الشـرق والغـرب، أُبصول وأفكار يف جمال املعـارف العقليـة الع
يع إمهـال دراسـة هـذه املعـارف العليـا حبجـة أهّنـا ظإّن من الظلم الف إاّل عن طريق ذلك الكتاب اإلهلي وهدايته.

مالك  والعجب أنّه روي عن اإلمام مسائل غيبية جيب االعتقاد هبا إمجاال، وترك دراستها ومناقشتها وحتليلها.
فـأطرق مالـك برأسـه حـىت  أنّه جاء إليه رجل فقال: اي أاب عبد هللا )الر ن على العرش استوى( كيف اسـتوى؟

2)عــاله الرحضــاء االســتواء غــري جمهــول، والكيــف غــري معقــول، واإلميــان بــه واجــب والســؤال عنــه " . مث قــال:(
كان علـى اإلمـام أن جييـب علـى سـؤال السـائل   وحنن نعتقد أنّه. .فأمر به أن خيرج"بدعة، وما أراك إاّل مبتدعا

3)". ويهديه إىل مراده سبحانه من هذه اآلية بدل رميه ابالبتداع وإخراجه من اجمللس )  

مث بعد قليل يشري كالم املؤلف إىل أنه ملا كان يرى عمل رجـال كمالـك بـن أنـس رضـي هللا عنـه فـرارا مـن 
مـن : "عمـق يف القـرآن وإبـراز جانـب آخـر مـن إعجـازه، فقـالالتعمق يف القرآن اجمليد فهـو بنفسـه أراد الت

أجــل هــذا، ولكــي نســلم مــن التخــّبط والعشــوائية يف معرفــة هــذه املعــارف والقضــااي االعتقاديــة يتعــنّي علينــا أن 
ندرســها بعنايــة ابلغــة علــى ّنــط )التفســري املوضــوعي( مــن دون فــرق بــني موضــوع وآخــر، حــىت نقــف مــن هــذا 

4)". ن أهم جهات اإلعجاز القرآين، ونكون من املتعّمقني يف القرآن ومعارفهالسبيل على واحدة م )   
لتايل التعمق وحتليلها، واب تشاهبات(إذا فهذا هو الدافع الثالث أي: دراسة املعارف العقلية العليا )الغيبيات وامل

 يف القرآن الكرمي. 

املؤلــف الكــالم حــول اآلفــاق الالمتناهيــة للقــرآن الكــرمي ويف مقدمــة الطبعــة األوىل للجــزء الثالــث الــيت أطــال فيهــا  -4
ومناهج التفسري واجتاهات املفسرين، بني املؤلف املنهج الصـحيح يف التفسـري مث ادعـى أن التفاسـري الـيت سـبقت هـذه 

                                                
 . 10صـ  3انظر: جـ  ( (1
إذا أخذْته الرُّحَضاء ،رحضالرحض العرق، قال الزخمشري: " ( (2 َض الرجل ; ِّ "  )الفائق يف هى َعرَق احلم ى كأهَنا تَـْرَحُض اجلسَد ; أى تغِّسله وقد رُحِّ

 هـ (1414م 1993بريوت ط: دار الفكر _  48صـ  2غريب احلديث للزمشري جـ 
 . 15صـ  3انظر: جـ  ( (3
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ل: القرون األخرية اليت ظهر فيها التفسري املوضوعي للقـرآن الكـرمي يالحـظ عليهـا نـوع مـن الوقـوف وعـدم التطـور فقـا
إّن اســـتعراض كتـــب التفســـري ومالحظتهـــا بشـــيء مـــن اإلمعـــان، يوصـــلنا إىل حقيقـــة غـــري خافيـــة، وهـــي: أّن علمـــاء "

اإلسالم مع شّدة اهتمامهم ابلتفسري وفهم اآلايت والكشف عن معانيها، مل تتطور مؤّلفاهتم التفسـريية ابلقـدر الـذي 
النظر عـن طائفـة مـن التفاسـري املهمـة املعاصـرة، نـرى أّن فمع غض  جيب أن تتطور طيلة القرون األربع عشر املاضية.

". «امليـزان»إىل « التبيـان»وتفسـري « املنـار»إىل « الطـربي»التفسري مل يتم ومل يتكامل عند السّنة والشيعة منذ تفسـري 
(1 )  

ريا غـري لعل هذا االدعاء يقوم على أساس أنه يرى التفسري ابملأثور الذي كان عليه أكثر مفسري السـلف تفسـ
يف القـرن الثالـث اهلجـري حـدث يف علـم التفسـري تطـّور ملمـوس، فإنّـه متطور ألنه قال قبـل هـذا بصـفحات: "

قبل هذه الفرتة كان التفسري منحصراً بنقل أحاديث مروية عن النيب )صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم( أو آراء بعض 
نقوا اإلسالم، أّما يف هذا القـرن ومـا بعـده فقـد أدخـل  الصحابة والتابعني وأحياانً بعض أهل الكتاب الذين اعت

2)". كل ذي اختصاص املباحث العائدة إىل موضوع اختصاصه، يف التفسري )   
ــة: املرحلــة األوىل تبــدأ مــن بــدء النبــوة إىل القــر  رحلــة مل ، ففــي هــذه املن الثالــثفعنــده مراحــل ســري التفســري ثالث

تطور بشيء. لف من النيب ونقل عن أصحابه وهذا مل يعده املؤ حيصل التفسري على شيء سوى ما روي عن ال
لتفسري وفهـم هتم العلماء ابلة وإن ااملرحلة الثانية تبدأ من القرن الثالث إىل هذه القرون األخرية ففي هذه املرح

ة املتطــورة ثـة فهــي املرحلـلــة الثالاآلايت كثـريا لكــن مؤلفـاهتم التفســريية مل تتطـور حــق التطـور املطلــوب. أمـا املرح
 يه.    بتكرين فاملعاصرة اليت ظهر وّنا فيها املنهج اجلديد الذي أراد املؤلف أن يكون من امل

وهبذا الرتتيب للمؤلف كانت مالحظـات كثـرية علـى كتـب السـلف وتفاسـريهم، فمنهـا أنـه كـان يـرى أن مـنهج 
 ألهنــم كــانوا يرّكــزون علــى تفســري الســلف يف تفســري اآلايت كــان ســببا لظهــور العقائــد املختلفــة بــني املســلمني

بعض آايت خاصة ويهملـون اآلايت الـيت تكشـف هلـم آفاقـا أخـرى، وتوضـح هلـم النقـاط الـيت زلّـوا فيهـا، لكـن 
3)املنهج اجلديد الذي يالحظ اآلايت يف كل مسألة مبجموعها سليم عن هذه املشكلة.  )   

ومنها مـا ذكـره عنـد مقدمـة اجلـزء اخلـامس مـن أن علمـاء القـرون األوىل أحـدثوا ختبطـا كبـريا حيـث إهنـم أخـذوا 
التفســري عــن مســلمة أهــل الكتــاب أوال، ووقفــوا جامــدين عنــد ظــواهر بعــض اآلايت واألحايــث دون التعمــق 

الصـريح بعـد إمخـاد انر التجسـيم اثنيا، فبهذه األصول عد احلنابلة من اجملسـمة وابـن تيميـة حميـي هـذا التجسـم 

                                                
 . 33صـ  3انظر: جـ  ( (1
 . 24صـ  3انظر: جـ  ( (2
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قــروان حيــث إهنــم أثبتـــوا هلل تعــاىل الوجــه واليـــد والســمع والبصــر وغــري ذلـــك حســب مــا ورد يف اآلايت. وعـــد 
املالكيــة والســلفية واألشــاعرة بعــد رجــوع اإلمــام األشــعري عــن مــذهب االعتــزال مــن املعطلــة حيــث إهنــم قــالوا 

1)فهـم عطلـوا العقـول عـن التفكـر الـالزم. جبهالة الكيف وتنحوا عن التعمق يف القـرآن ويف آخـر هـذه املقدمـة  (
 قال ما يلي:

وهـــذه املنـــاهج املنحرفـــة ممّـــا ال يوافـــق عليهـــا العقـــل وال الكتـــاب العزيـــز وال الســـّنة النبويـــة وال أحاديـــث العـــرتة "
الظـواهر، والتأويـل بـال  الطاهرة، فال مناص من احلفار على املعارف الغيبية والتعّمق فيهـا، جمانبـاً اجلمـود علـى

دليل وحجة، وهذا هو اّلذي سلكناه يف فهم كتاب هللا واستخراج معارفه، أرجو منـه سـبحانه أن جيعلـه ضـياًء 
2)". ونوراً يسعى بني أيدينا يف يوم القيامة إنّه بذلك قدير وابإلجابة جدير )     

 بـه طيلـة قـرون لـذي أحـاطفهـذا هـو الـدافع الرابـع أي: االسـهام يف تطـور علـم التفسـري وإخراجـه عـن اخلمـود ا
ملؤلـف اب نظـرايت حسـ –وعرضه ابلنحو الذي يسد ابب اجملادالت واالختالفات والتشبيهات والتعطـيالت 

التفسـري مـن  أليف هـذالت فهذا وإن كان يبدي لنا منهج املؤلف من جانب فهو يدل على األسباب الباعثة –
 جانب آخر . 

هنــاك نكتــة أخــرى أشــار املؤلــف إىل أهنــا كانــت ســببا الختيــار املؤلــف موضــوع معجــزات النــيب وشــفاعته  -5
ليكون عنوان جزء من أجزاء هذا التفسري، وهي أتويـل طائفـة مـن املفسـرين بعـض مـا ورد يف القـرآن الكـرمي يف 

والكرامــات خاصــة، أتويــال مــاداي يقــوم علــى أســاس  –بــري املؤلــف حســب تع –جمــال الغيــب عامــة واملعــاجز 
احلس والتجربة، فهو بعـد مـا أورد ّنـاذج مـن أتويـالت الشـيخ حممـد عبـده، يف تفسـري املنـار وعـد كـال مـن سـر 

مـر هـو الـذي دفـع بنـا إّن هـذا األسيد أ د خان اهلندي وطنطاوي جوهري من أبناء مدرسته قـال مـا نصـه: "
كــرم يف القــرآن، وأْن نشـــبع البحــث يف هــذا الكتــاب حــول املعــاجز والكرامــات الــواردة للنــيب األإىل أن جنعــل 

الكــالم فيــه، وأْن نقــوم يف وجــه املعانــدين الــذين جعلــوا بعــض اآلايت القرآنيــة ذريعــة إىل نفــي أن يكــون لنــيب 
بــه اجليــل احلاضــر كمــا انتفــع  ااِلســالم )صــلَّى اّلّل عليــه و آلــه و ســلَّم( معــاجز غــري القــرآن، آملــني أن ينتفــع

ْلَغْيبِّ ﴿جزاء السابقة، ويقوى به إميانه ليكون ممن يشمله قوله: ابأل ُنوَن ابِّ 3)". واّلّل املستعان ﴾الَّذِّيَن يـُْؤمِّ )  
فــع ويــل البعيــد ودأو التأ نعــد هــذا دافعــا خامســا يف كتابــة هــذا التفســري أي: الوقــوف أمــام التفســري املنحــَرف

 كرامات.لاملعجزات وا ول بعض املعارف القرآنية وخاصة املسائل الغيبية اليت منها:الشبهات املثارة ح
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ئ إىل ته ترشد القار ن حمتوايمهذا ما استفدانه من كلمات املؤلف وعباراته، لكن قراءة الكتاب وأسلوبه وكثري 
وبـذل اجلهـد  لعمـلذا اهـأن هناك غري هذا الذي ذكرانه أمورا أخرى تعـد أيضـا مـن أسـباب قيـام املؤلـف علـى 
ول الشــيعة مــن اشــتهر حــ فيــه، فمنهــا الــدفاع عــن املــذهب والــرد علــى مــا يــرد علــى الشــيعة والقيــام بتعــديل مــا

 العقائد الفاسدة واخلرافات. 
العــدل  لـيت تشــملفممـا يــدل علـى األول )الــدفاع عـن املــذهب( ختصيصـه موضــوعات الكتـاب ابلعقائــدايت ا

وكذا  ه الشديد عنهارية ودفاعذلك مما عليها أتباع مذهب اإلمامية االثىن عشواإلمامة والعصمة والرجعة وغري 
الصحابة  الطعن يفكإدخاله موضوعات أخرى ال تعد ال من أصول الدين وال من أصول املذهب يف الكتاب  

 يـةلشـديد وجـود أاإنكـاره  وإنكار عدالتهم وغري ذلـك، وممـا يـدل علـى الثـاين )الـرد علـى مـا يـرد علـى الشـيعة(
مـن  رد علـى الشـيعةيـبطـال مـا إعالقة بني الشيعة قياما وأتثرا وبني عبـد هللا بـن سـبأ اليهـودي، وكـذا سـعيه يف 

االحنرافــات(  عــديل بعــضعبــادة غــري هللا ســبحانه ومواقفــه مــع الســلفية وغــري ذلــك، وممــا يــدل علــى الثالــث )ت
ي عة عنه، والسعائد الشيطريق نزاهة عق تعديله مسألة التحريف الوارد صراحة يف كتب الشيعة ومصادرهم عن

مباحــث هــذه  ل ذلــك يفوراء تعــديل كثــري مــن االعتزاليــات املوجــودة يف عقائــد القــوم، كمــا ســيأيت تفصــيل كــ
ه املؤلـف يف غـري مـا صـرح بـ ك أسـباابالرسالة إن شاء هللا تعاىل، إذا فبالقراءة وأدىن التأمل يتيقن القارئ أن هنا

ء إليها من ورا ف الوصولدافعة للمؤلف يف أتليف هذا التفسري، فكان املؤلف يستهداملقدمات كانت ابعثة و 
 أتليفه هذا.  

ى أهـل السـنة علـ لشـباب مـنهذا وإن املؤلف مبا أنه من دعاة التقريب بني املذاهب كـان مـن واجبـه أن يقنـع ا
 السـنة يف كثـري لمـاء أهـلعبـه أن الشيعة ليست كما يقال، إهنا علـى احلـق فيمـا تعتقـد وال تقـول إال مـا قالـت 
خذ ببواطن املعتزلة واأل لتأثر عنمن املسائل، مث إهنا فرقة مفرتى عليها يف كثري من األمور كالقول ابلتحريف وا

الســنة  كتــب أهــل  النصــوص والتمســك مبظــاهر الشــرك وغريهــا، فلــذلك اجتهــد كــل اجلهــد أن يثبــت آراءه عــن
 املتخصصـني( لنـاس )غـريامني أحدمها: إقنـاع بعـض القـراء مـن عامـة بنوع ما، وهبذا األسلوب انل أمرين عظي

مـن قبـل  الصراع اخلطـريلواردة و على ما أشران إليه، واثنيهما: توطني أبناء املذهب على األقل أمام التحدايت ا
 من يسميهم ابلوهابية.

إين اجمللـد السـابع قـال فيهـا: "هذا الذي ذكرانه نراه يف كالم أحد األثيوبيني يف رسالة طبعها املؤلف بني يـدي 
أحــد املتــولعني مبطالعــة مؤلفــاتكم الكثــرية املفيــدة والرائعــة الــِت قمــتم بتأليفهــا ملعاجلــة املســائل اإلســالمية 

..." مث معاجلة جديدة والدفاع عن حـوزة الـدين اإلسـالمي، يف مجيـع جهـات املعركـة الفكريـة مـع األعـداء
حقـــا إن هـــذا الكتـــاب يســـحر )معـــامل التوحيـــد يف القـــرآن الكـــرمي(: "يقـــول حـــول كتـــاب مـــن املؤلـــف عنوانـــه 
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األلباب وجيذب األحباب، حيقق ويبني الصواب، ويفحم املتقول الكذاب، حيث يقـوم بتوضـيح التوحيـد 
1)". اخلالص، ويفند مزاعم من يشوهون مفاهيم الدين اإلسالمي ويقومون بتكفري إخواهنم املسلمني )   

ليف( جنمعهــا ســبب التــأه حــىت اآلن يعــد مــن األســباب الباعثــة لتــأليف هــذا التفســري )مجيــع هــذا الــذي ذكــران
 أخريا يف النقاط التالية:

ـــة ااملســـامهة يف إيقـــار األمـــة مـــن رقـــدهتا العميقـــة ورفـــع تعطـــش الشـــباب حنـــو املعـــارف  .1 االســـتجابة و لقرآني
 لرغباهتم.

 .تعريف الناس أبصول الدين واملذهب وكل ما هو من العقائدايت .2

  ات( وحتليلها.املتشاهبو التعمق يف القرآن الكرمي عن طريق دراسة املعارف العقلية العليا )الغيبيات  .3
نحـو الــذي عرضــه ابلو اإلسـهام يف تطـور علــم التفسـري وإخراجــه عـن اخلمــود الـذي أحــاط بـه طيلــة القـرون  .4

 .–ف حسب نظرايت املؤل –يسد ابب اجملادالت واالختالفات والتشبيهات والتعطيالت 
 عـــارف القرآنيـــةبعـــض امل الوقـــوف أمـــام التفســـري املنحـــَرف أو التأويـــل البعيـــد ودفـــع الشـــبهات املثـــارة حـــول .5

 وخاصة املسائل الغيبية اليت منها: املعجزات والكرامات.
لعقائـــد اديل بعــض الــدفاع عــن مــذهب الشــيعة االثــىن عشـــرية والــرد علــى مــا يــرد علـــى هــذه الفرقــة، وتعــ .6

 املشوهة. 
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 الثايناملبحث 
 نبذة عن الشيعة وجهودهم التفسريية

 املـدخـل:
 تعريف موجز ابلشيعة 

 الشيعة لغة:
شتقاهتا هلا لكلمة مباوهذه  ، وجتمع على شيع وأشياععامشاو  وشيوعا شاع يشيع شيعااسم مشتق من  الشيعة

 يلي: اربة لغة نشري إليها فيمامعان متق
 

 س.وتفرق بني النا يقال: شاع اخلرب إذا انتشر وكثر التكلم به /تفرقالنشر وال .1

  نه.مو قريبا يقال: أقمت عنده شهرا أو َشيَع شهر أي حنوه يف املقدار أ /مقدار من العدد .2

 أي ظهر. شاع الشيب شيعا وشياعايقال:  /الظهور .3

 يقال: شايعه أي وااله وحتزب له.املواالة/  .4

 املتابعة.و ملطاوعة فالن أي أتباعه وأعوانه، من املشايعة وهي ا يقال: شيعة /األتباع واألنصار .5

نُوا كــاإِّنَّ الَّــذِّيَن فَـرَّقُـوا دِّيــنَـُهْم وَ قـال تعــاىل: ﴿ /ولـيس كلهــم متفقــني الــذين يتبـع بعضــهم بعضــاً النـاس   .6
ُهْم يفِّ َشْيء   نـْ يَـًعا َلْسَت مِّ 1)﴾شِّ  أي فرقا يتفقون فيما بينهم وخيتلون مع غريهم كاليهود والنصارى. (

ْشَياعِّهِّْم مِّْن قَـْبلُ قال تعاىل: ﴿ /األمثال واألشباه .7 2)﴾َكَما ُفعَِّل أبَِّ 3)أي أبمثاهلم من األمم املاضية. ( )  

 

                                                
 .159األنعام:  ( (1
 . 54سبأ:  ( (2
القاموس  -2م. 1990ط: دار العلم للماليني _ بريوت، الطبعة الرابعة  375صـ  4الصحاح للجوهري مادة )شيع( جـ  -1بتصرف عن :  ((3 

لسان العرب البن  -3هـ. 1301طبعة األمريية _ مصر الطبعة الثالثة املط:  46صـ  3احمليط للفريوز آابدي ابب العني فصل الشني مادة )شاع( جـ 
ط: دار املعارف _القاهرة ، حتقيق: عبد هللا علي الكبري/ حممد أْحد حسب هللا/ هاشم  2379 – 2377صـ  4منظور اإلفريقي مادة )شيع( جـ 

 حممد الشاذيل .
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ابـــن منظـــور ( يقـــول جيتمعـــون علـــى أمـــر مـــا نـــاسطائفـــة مـــن اللغـــة )يف ال شــهر يف كلمـــة الشـــيعة أهنـــا تعـــىنواأل
يعة الِفرقة من الناساإلفريقي: " 1)"وَأصُل الشِّ 2)ويقول الزبيدي: "كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة"  ( )  

 

 الشيعة اصطالحا:
مبا أن كلمة الشيعة منذ عصور طويلة أطلقت على تلك الطائفة اليت فضلت علي بن أيب طالب على 

فال حاجة إىل اجلري وراء تعريفات شىت هلذا اللفظ وما  الشيخني وقالت إبمامته وأوالده بعد رسول هللا 
3)يراد منه، يكفينا ما ذكره الشهرستاين  يف امللل والنحل حيث قال ما نصه:   (

إمـا جليــا  تهالشـيعة هـم الــذين شـايعوا عليـا رضــي هللا عنـه علــى اخلصـوص وقـالوا إبمامتــه وخالفتـه نصـا ووصــي"
ــا واعتقــدوا أن اإلمامــة ال ختــرج مــن أوالده وإن خرجــت فــبظلم يكــون مــن غــريه أو بتقيــة مــن عنــده  وإمــا خفي

بنصــبهم بــل هـي قضــية أصــولية  اإلمـام وقـالوا: ليســت اإلماميــة قضـية مصــلحية تنــاط ابختيـار العامــة وينتصــب
جيمعهـم  وهي ركن الدين ال جيوز للرسل عليهم الصالة والسالم إغفاله وإمهاله وال تفويضـه إىل العامـة وإرسـاله

القول بوجوب التعيني والتنصيص وثبـوت عصـمة األنبيـاء واألئمـة وجـواب عـن الكبـائر والصـغائر والقـول ابلتـويل 
ــة قــوال وفعــال وعقــدا إال يف يوالتــرب  وهلــم يف تعديــة اإلمــام كــالم  ،وخيــالفهم بعــض الزيديــة يف ذلــك حــال التقي

4)".وخبط ،ومذهب ،مقالة وخالف كثري وعند كل تعدية وتوقف ) 

 
 
 

                                                
 لسان العرب البن منظور اإلفريقي مادة )شيع( .  ( (1
 م،  حتقيق: عبد الكرمي العزابوي. 1983هـ 1403ط: دار اهلداية _ الكويت  302صـ  21اتج العروس من جواهر القاموس، للزَّبيدي، جـ  ( (2
هـ 479سنة:  يف شهرستان )بني نيسابور وخوارزم(ولد  سالمالفتح الشهرستاين: من فالسفة اإل حممد بن عبد الكرمي بن أْحد، أبوهو  ( (3

وعلوم  إماما يف علم الكالم وأداين االمم ومذاهب الفالسفة فاشتغل ابلعلم حىت أصبحه،  510وانتقل إىل بغداد سنة  م 1086املوافق 
قدام يف علم هناية اإل"ثالثة أجزاء، و "امللل والنحل" :من كتبه. م1153 املوافقه  548سنة:  وتويف هبا عاد إىل بلدهأخريا ، شىت

 (215صـ  6" وغري ذلك.   )انظر: األعالم للزركلي جـ رشاد إىل عقائد العباداإل"و "الكالم
م، حتقيق: أمري علي 1993 -هـ 1414ط: دار املعرفة_ بريوت، الطبعة الثالثة  169صـ  1امللل والنحل حملمد بن عبد الكرمي الشهرستاين، جـ  ((4 

 مهنا ، علي حسن فاعور.
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 املطلب األول:
 .نكات حول نشأة الشيعة، فرقهم، وأصوهلم 

الفرقــة مــن  راســة هــذهمبــا أن هــذه الرســالة ال ختــص موضــوع الشــيعة كفرقــة هلــا مالمــح خاصــة، وال تنحصــر بد
د يف تفسـري ول مـا ور حيث النشأة والتطور واألصول واملبادئ وغري ذلك، بل هي عبارة عـن مباحـث تـدور حـ

وعـدم اخلـوض  وضـوعيةملمن تفاسـري القـوم فلـذلك نكتفـي هنـا بنكـات مـوجزة حـول الشـيعة وفـرقهم لاللتـزام اب
  فيما ال خيص البحث، وقبل كل شيء أنيت بنكات ثالثة حول نشأة الشيعة فيما يلي:

عـت إىل نصـرته ىل هي أن الشيعة كفرقة وقفت إىل جنب علي بن أيب طالب رضي هللا عنـه ودالنكتة األو  -1
دق مام جعفر الصـادات اإلد اجتهاوبيعته ورأته األوىل إبدارة حكم املسلمني وشئوهنم )ال كمذهب فقهي يتقل

ث السياسـية ة األحـداوغريه( نشأت أول ما نشأت يف جو سياسي يتعلق ابحلكـم واإلمـرة، فإهنـا ظهـرت نتيجـ
الـب كـرم هللا طبـن أيب  اليت بدأت يف أواخر خالفة سيدان عثمان رضي هللا عنه، وقويت يف عصر سـيدان علـي

ن هــذا، مــية أقــدم ده، حــىت أن الــبعض يــرى جــذورها السياســوجهـه، وانتشــرت وامتــدت يف عصــر األمــويني بعــ
هنـا السياسـي حلركـة لو وعلى كل حال فاألسباب اليت سببت وجود حركة مـا، لــّما كانـت سياسـية تعطـي هـذه ا
عقائـد متهـد و ضـع آراء وجتعل مهها األول وضع خطـط وبـرامج ختـدم أهـدافها السياسـية، وقـد ينجـر هـذا إىل و 

 ك األهداف أيضا. الطريق للوصول إىل تل
1)يقول الشيخ حممـد أبـوزهرة  يف كتابـه اتريـخ املـذاهب اإلسـالمية مـا نصـه: "الشـيعة أقـدم املـذاهب السياسـية  (

اإلسالمية، وقد ذكران أهنم ظهروا مبذهبهم يف آخر عصر "عثمان" رضي هللا عنـه وّنـا وترعـرع يف عهـد "علـي" 
ــ ــه إذ كــان كلمــا اخــتلط ابلنــاس ازدادوا إعجــااب مبواهبــه، وقــوة دينــه وعلمــه فاســتغل ال دعاة ذلــك رضــي هللا عن

اإلعجاب، وأخذوا ينشرون آراءهم فيه، مـا بـني رأي فيـه مغـاالة، ورأي فيـه اعتـدال، وملـا اشـتدت املظـامل علـى 
ورأى الناس  أوالد علي يف عهد األمويني، وكثر نزول األذى هبم اثرت دفائن احملبة هلم وهم ذرية رسول هللا 

                                                
املوافق لـ  هـ 1315سنة  من ذي القعدة 6يف من علماء مصر صاحب املصنفات الكثرية ولد  املعروف أبيب زهرةحممد بن أْحد بن مصطفى هو  ( (1

مث التحق بدار العلوم وبعد التخرج منه اختري مدرسا بكلية أصول الدين وبكلية احلقوق حىت  مدرسة القضاء الشرعيدرس يف  1898من مارس  29
وبرع يف الفقه والتفسري والتاريخ  إحدى منارات العلم يف مصرالة فيها واستمر يف نشاطه العلمي حىت أصبح ترأس قسم الشريعة وشغل منصب الوك

، علم أصول الفقه، اإلسالمي اجلرمية يف الفقه، العقوبة يف الفقه اإلسالمي، املذاهب اإلسالمية اتريخمنها :  كتاابً   30ألف ما يزيد عن وغري ذلك كما 
.     ) عن  م1974املوافق لـ  هـ1394سنة  ابلعلم والدعوة واجلهادبعد حياة حافلة تويف الشيخ رْحه هللا  زهرة التفاسري،، النصرانيةحماضرات يف 
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به ذلك املذهب السياسي الذي أشار إليه أوال( وكثـر فيهم شهداء الظلم فاتسع نطاق املذهب الشيعي )يريد 
1)أنصاره". )   

2)ويقول إحسان إهلي ظهري يف كتابه الشيعة والتشيع ما نصه: "فلم يكـن اسـتعمال هـذه اللفظـة )الشـيعة( يف  (
العصر األول من اإلسالم إال يف معناه األصلي واحلقيقي هذا )كل من عاون إنسـاان وحتـزب لـه( كمـا مل يكـن 

3)ستعماهلا إال ألحزاب سياسية وفئات متعارضة يف بعض املسائل اليت تتعلق ابحلكم واحلكام".ا )  
ويقول عن شـيعة علـي ومعاويـة: "احنـاز كـل واحـدة منهمـا إىل جانـب وشـايعت وانصـرت مـن رأوا احلـق معـه، 

إال خالفا سياسيا  فسميت كل طائفة من هاتني الطائفتني شيعة علي وشيعة معاوية، ومل يكن اخلالف بينهما
4)حمضا". )   

هــذا مــا ذهــب إليــه مجــع غفــري مــن املــؤرخني والبــاحثني الكــاتبني حــول الفــرق واألداين، فقــد رأوا هــذه النشــأة 
السياسية للتشيع من احلقائق اليت المرية فيهـا، وقـالوا إن مـن الـدالئل الواضـحة الـيت تثبـت نشـأة التشـيع نشـأة 

ينيــة هــو مــا ثبــت ابلتــواتر عــن علــي بــن أيب طالــب وابــن عبــاس وســائر أهــل سياســية يف أول األمــر ال وجهــة د
البيــت رضــي هللا عــنهم مــن الرتاضــي حبكــم أيب بكــر وعمــر وعثمــان رضــي هللا عــنهم ومبــايعتهم هلــم وإطــاعتهم 
ومساعدهتم بكل مـا كـانوا ميلكونـه مـن القـوى واإلمكانيـات، فلـو كانـت القضـية قضـية دينيـة وكـانوا علـى علـم 

ونـــص عليـــه القـــرآن أو الســـنة،   تعـــاىل حكـــم وأوجـــب خالفـــة علـــي رضـــي هللا عنـــه بعـــد رســـول هللا أبن هللا
وكذلك لو كانوا على علم ويقني بنفاق الصحابة واحنرافهم وسائر األمور اليت تعتقد هبا الشيعة، لكـان قيـامهم 

ات علــيهم بــدال عــن وإنكــارهم وعــدم رضــاهم بــل وتــربؤهم مــن انقضــي حكــم هللا ورســوله مــن أوجــب الواجبــ
جمالستهم ووالئهم هلـم وتصـاهرهم معهـم وغـري ذلـك وهـم الـذين ال  خـذهم يف هللا لومـة الئـم يف الوقـوف أمـام 
املنكرات واالحنرافات، وال جيوز عقال  ل مجيـع هـذه املواقـف علـى التقيـة املزعومـة؛ ألن السـكوت أمـام احلـق 

                                                
 ار الفكر العريب _القاهرة. ط: د 30صـ  1اتريخ املذاهب اإلسالمية يف السياسة والعقائد، للشيخ حممد أبوزهرة، جـ  ( (1
حصل على الليسانس يف الشريعة  دينية مثأكمل دراسته االبتدائية يف املدارس الف ه(1363ولد يف "سيالكوت" عام ) إحسان إهلي عامل ابكستاين ((2

البنجاب، كلية احلقوق والعلوم السياسية، مث امعة جبوبعد ذلك رجع إىل الباكستان وانتظم م( 1961عام ) من اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة
وغري  وظل يدرس حىت حصل على ست شهادات ماجستري يف الشريعة، واللغة العربية، والفارسية، واألردية، والسياسة حصل على الليسانس أيضًا.

، الشيعة والسنة تهر مبصنفاته الكثرية الِت منها:ذلك حىت أصبح من الرجال الذين يشار إليهم ابلبنان يف العلم والتحقيق ومناظرة املنحرفني، واش
واستشهد بعد  ،الربيلوية عقائد واتريخ، القاداينية، البابية عرض ونقد، اإلمساعيلية اتريخ وعقائد، الشيعة والتشيع فرق واتريخ، الشيعة وأهل البيت

املعجم اجلامع يف تراجم العلماء و )     ، لياًل. -ه1407-7-23يف جهد وجهاد كبري مبدينة ال هور حينما كان يلقي حماضرة يف ندوة العلماء  
 من الكتب االلكرتونية الِت مت ادخاهلا إىل املوسوعة الشاملة، اعداد: خالد الكحل(  /طلبة العلم املعاصرين

 هـ .1404األوىلط: إدارة ترمجان السنة _ الهور، الطبعة  13الشيعة والتشيع فرق واتريخ، إلحسان إهلي ظهري، صـ  ( (3
 . 15نفس املرجع ، صـ  ( (4
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عـه عـن أي أحـد ال ميكـن وقوعـه مـن احليـدر الكـرار الـذي  والوقوف جبنب الباطل طـوال السـنني لـو أمكـن وقو 
كان علما يف الشجاعة والرجولة أكان هو أقل جرأة من ابنه احلسني ؟ أما كان إميانه إىل درجة اليقني أبن هللا 
سيعصمه كما عصم حممدا حينما قام أمام الدنيا وحارب اجلاهلية السـائدة علـى القلـوب والنفـوس ؟ كـال. إذا 

هـــي أن قضــية التشـــيع يف أول أمرهــا مل تكـــن هلـــا صــلة ابلـــدين أبــدا وإال فـــيحكم علــى علـــي بـــن أيب  فالنتيجــة
طالب، وأخيه عقيل بن أيب طالب، وعمه عباس بن عبد املطلـب، وابـن عمـه عبـد هللا بـن عبـاس وابنـه حسـن 

اشـدة أو أايمـا منهـا، بن علي وغريهم مـن أهـل البيـت رضـوان هللا تعـاىل علـيهم الـذين أدركـوا خالفـة اخللفـاء الر 
أهنم تداهنوا يف الـدين وتنـازلوا عـن األصـول بسـبب اخلـوف أو املصـلحة أو شـيء مثـل ذلـك وهـذا مـا ال يقبلـه 

 العقل السليم. 
ومـن الـدالئل أيضـا مـا ثبـت عـن ابـن عبـاس رضـي هللا تعـاىل عنهمـا أنـه سـأله معاويـة بـن أيب سـفيان رضـي هللا 

1)"  على ملة عثمـان ولكـين علـى ملـة النـيب صـلى هللا عليـه وسـلمأنت على ملة علي قال ال والعنه: " وهـذا  (
ــه مل يكــن يــرى ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا وهــو مــن شــيعة علــي ابــن أيب طالــب أن لعلــي ملــة  يــدل علــى أن

واخلـالف الـذي جـرى بينهمـا ال عالقـة لـه  ولعثمان ملة أخرى بـل ملـة اجلميـع واحـدة وهـي ملـة رسـول هللا 
عقيدة إنه خالف يتعلق ابحلكم وسياسة املسلمني، كأنـه أراد بقولـه هـذا أن يسـدد اللفـظ الـذي تكلـم ابمللة وال

         به معاوية رضي هللا عنه لئال يشم منه رائحة االختالف يف الدين والعقائد.
بـن  بـت لعلـيلـيت حتز االفرقة  وإذا ثبت هذه النشأة السياسية للشيعة األوائل فال يعىن إطالق الشيعة على تلك
ن نهمـا، وهـذا ألعضـي هللا أيب طالب رضي هللا عنه، إطالق السنة علـى الـذين اتبعـوا معاويـة بـن أيب سـفيان ر 

ن على أساس نه مل يكوقوف هؤالء إىل جنب علي رضي هللا عنه ووقوف هؤالء إىل جنب معاوية رضي هللا ع
 ة مـا كـان عليـهخـر، غايـينيـة خمتلفـة عـن اآلالعقيدة واملذهب اخلاص كما مل يكـن ألي منهمـا أصـول وقواعـد د

ذا هـو أن هـليـل علـى األمـر هـو االخـتالف يف مسـألة مـن هـو األحـق ابخلالفـة واإلمامـة حـني ذاك، وأوضـح د
كـان يف جانـب   جلليليـنياالسنة منذ قـرون حـىت اآلن يعتقـدون أن احلـق يف اخلـالف الـذي دار بـني الصـحابيني 

ــأعلــي رضــي هللا عنــه، وأن معاويــة اج لــوا خليفــة ر ممــن قتتهــد وكــان يــرى هــو ومــن معــه مــن واجــبهم أخــذ الث
 املسلمني أوال مث املبايعة اثنيا، لكنه مل يصل إىل الصواب يف املسألة. 

                                                

م حتقيق: الدكتور أْحد 1995هـ 1416ط: دار طيبة _ الرايض، الطبعة الرابعة  105صـ  1اعتقاد أهل السنة، للحافظ هبة هللا الاللكائي جـ  ((1 
أنت على ملة علي قلت: ال وال على ملة عثمان أان  ،عن ابن عباس قال: قال يل معاويةبن سعد الغامدي. ) ولفظ الرواية يف بعض الرواايت هكذا: "

 ( وقد ذكره ابن حجر يف "املطالب العالية"، ورواه ابن بطة يف "اإلابنة". على ملة رسول هللا 
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ركـات لـيت كانـت هلـا حتنية هي أنه ملا كانت الشيعة والتشـيع يطلـق يف أول العهـد علـى الطائفـة االنكتة الثا -2
يف  حلكــم واإلمــارةتــا حــول امــا وكــان يقــال للطــائفتني الكبريتــني اللتــني اختلف سياســية أتييــدا جلهــة أو شخصــية

يعة والعقيــدة ين والشــر عهــد علــي بــن أيب طالــب رضــي هللا عنــه شــيعة علــي وشــيعة معاويــة مــع احتادمهــا يف الــد
 م هللايعة علـي كـر حتولت شـ واألصول، يطرح هذا السؤال نفسه أنه ملا كان األمر على هذا املنوال فكيف ومىت

ياسية فأصبحت حركـة دينيـة هلـا أصـول مسريهتا الس -لب اسم الشيعة عليهم فيما بعد وهم الذين غ -وجهه 
 ؟.يف الدين وهلا فقه وأحكام ختصها ومعتقدات غري ما عليه عامة املسلمني

ن سبأ هللا ب ان لعبدأى أنه كويف اإلجابة عن هذا السؤال وحله اترخييا آراء ومذاهب شىت، فمن احملققني من ر 
ن ظــرون يومــا تكــو رصــاد ينتاليهــودي وأتباعــه أثــر كبــري يف هــذا التغيــري واالنقــالب حيــث كــان هــو وأعوانــه ابمل
ــان األمــة الواحــدة، فلمــا رأوا االخــتالف الو  فرصــة يا انتهــزوا الاقــع سياســالفــرص بصــاحلهم ليبثــوا الســموم يف كي

ي بــن أيب لنـاس بعلـاا األمــر أمـور منهـا: إعجــاب فجـروه إىل خـالف ديــين عقـدي خطـري، وقــد أعـانتهم يف هـذ
ه انـة أصـحابه معـاليـة كخيطالب وعلمه وشجاعته، ومنها املظامل اليت وقعت عليه وعلى أوالده يف حوادث متت

يد ألهل بيت ناس الشدمرارا، واستشهاده واستشهاد ولده البار حسني بن علي بن أيب طالب، ومنها حب ال
يف ذريته و ا يقولون فيه يئة بدأو ألسباب، فلما رأوا اجلو مناسبا واألسباب والظروف مهالنيب وعرتته وغريها من ا

الرجعـة وغـري ذلـك، ويف هـذا و  ما مل خيطر بباله أبدا من العصمة واإلمامة واألفضلية املطلقة بعد رسـول هللا 
ــاذ ابهلل مــ قــام  ا رضــي هللا عنــهأن عليــع األمــر قــد ابلغــوا إىل حــد كبــري حــىت أوصــلوهم إىل درجــة األلوهيــة والعي

كـن األمـر ل ما أمكنـه، لجالء وكبدوره يف رد هذه البدع وإمخاد هذه النار احملرقة ابلنصح واإلنكار والقتل واإل
ختيــارهم يف ســلمني واخــرج عــن حيطــة قدرتــه وتشــتت وتــرك لــه آاثرا ســّببت خــروج طائفــة كبــرية عــن مجاعــة امل

 قط. بعض األمور اختالفا جوهراي ال سياسيا فامل ل سبيال غري سبيلهم يفرتق عنه يف 
واحلق أن أصحاب هذا الرأي ال يقولون هذا من هواهم سواء تقبله الشيعة وترضى به أو ال؛ ألن وجـود رجـل 
هبذا االسم وهذه التداعيات ووجود أعوان له أشعلوا انر احلرب مرارا بعد ما كانت هتدأ قليال اثبت يف التاريخ 

1)ال ينكر  غاية ما ينكره البعض هو وجود عالقة بينه وبني نشأة الشيعة ابلعقائد املوجودة.    (

                                                
ان يقول وهو على يقول عنه النوخبِت: "إنه كان يهوداي فأسلم وواىل عليا وأظهر الطعن على أيب بكر وعمر وعثمان والصحابة وتربأ منهم وأنه ك ( (1

 .22يهوديته يف يوشع بن نون بعد موسى هبذه املقالة فقال يف إسالمه بعد وفاة النيب يف علي مبثل ذلك" فرق الشيعة للنوخبِت صـ 
ن وصي يقول وهو على يهوديته يف يوشع بن نو  : "إن عبد هللا بن سبأ كان6889ويقول العامل الرجايل الكشي كما نقل عنه اخلوئي يف معجم الرجال رقم 

وجوده واعتربه بأقر  21 – 10الت والفرق" صـ يف علي مثل ذلك".  وكذلك القمي يف كتابه "املقا موسى ابلغلو، فقال يف إسالمه بعد وفاة رسول هللا 
ة احللي من الشيعة سي والعالمه الطو أول من قال بفرض إمامة علي ورجعته وأظهر الطعن يف أيب بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة. . وهكذا ذكر 

 والشهرستاين واألشعري وغريمها من السنة.
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1)يقــول أ ــد الكاتــب  بعــد ذكــره قصــة إحــراق رجــال أبمــر مــن علــي بــن أيب طالــب رضــي هللا عنــه وردت يف  (
مــا نصــه:  ترمجــة قنــرب، وســرده عــدة رواايت شــيعية حــول االحنرافــات الــيت قــام هبــا عبــد هللا بــن ســبأ اليهــودي،

"وسواء أكانت هذه القصة مرتبطة بعبد هللا بن سبأ شخصيا، أم ال ؟ وسواء أحـرق اإلمـام ابـن سـبأ فعـال، أم 
ال ؟ فإن جمموع تلك الرواايت يؤكد ظهور شخص أو أشخاص )يسميهم النوخبيت ابلفرقة السـبئية( يغـالون يف 

لإلمـام علـي كمـا أوصـى النـيب  النـيب األكـرم اإلمام علي يف حياته، وقد تطور ذلك الغلو من القـول بوصـية 
ـــى رغـــم صـــغر االحنـــراف الســـبئي  ـــن نـــون، إىل القـــول أبلوهيتـــه فيمـــا بعـــد، وعل موســـى عليـــه الســـالم ليوشـــع اب
ـــه ابلنســـبة للحركـــة الشـــيعية العامـــة يف زمـــن اإلمـــام علـــي إال أنـــه شـــكل مقدمـــة لتطـــورات ســـلبية ال  وحمدوديت

2)حقة" )  . 
ذا حنـراف وقـال هبـىل هـذا االإىل أنه مل يكن عبد هللا بن سبأ هو الوحيـد الـذي تطلـع إوقبل هذا أشار الكاتب 

بـل عـدة مـن دأت مـن قبـالغلو بل هو الرجل الذي جنحت الفكرة علـى يديـه إىل حـد مـا، لكـن املـؤامرة أصـال 
ه حاملني ضي هللا عنلي ر لتشيع لعاأتباع الدايانت القدمية املختلفة الذين دخلوا ظاهراي يف اإلسالم ولبوا دعوة 

ذين  رة العربيـة الـوب اجلزيـمعهم كثريا من عقائدهم الباطلـة السـابقة، ونقـل أنـه كـان مـن هـؤالء بعـض قبائـل جنـ
ربون ذين كــانوا يعتــء هـم الــكـانوا علــى املســيحة املونوفسـتية الــيت اعتقــدت األلوهيــة يف املسـيح قبــل ذلــك وهــؤال

ع قـوده فـرد يتمتـي جمتمـع فـرد ال ميكـن إال عنـدما يكـون عضـوا يفملوكهم بشرا خارقا وكانوا يـرون أن خـالص ال
 بصفات شبه إهلية. 

مث إىل جانب هؤالء انضم إىل التشـيع يف الكوفـة املـوايل الـذين كـانوا مـن أصـول إيرانيـة وقـد ورثـوا مـن أسـالفهم 
ت كما كـانوا ينظـرون فكرة عبادة امللوك واتصافهم بصفات اإلله فأخذوا ينظرون إىل علي وأوالده من أهل البي

3)إىل ملـوكهم الســابقني. فهــؤالء وجــدوا مــدخلهم إىل إشــاعة ضــاللتهم الغلــو يف أئمــة أهــل البيــت ورأوا إقبــاال  (
عامــا وحبــا واحرتامــا مــن النــاس حنــو أهــل بيــت رســول هللا فأصــاب رمــيهم ووصــلوا إىل هــدفهم وأنتجــت هــذه 

                                                
الزهرة الري وكان من علماء الشيعة والدعاة إىل املذهب اإلمامية، مث أْحد كاتب  من العلماء املعاصرين كان يسمى أوال بـ عبد الرسول بن عبد  ( (1

م وقد درس يف احلوزات 1353رجع عن هذا املذهب وأثبت زيغ معتقدات الشيعة يف كتب ومقاالت ومناظرات كثرية، كان مولده بكربالء سنة 
عفر اهلادي، والسيد حممد تقي املدرسي وغريهم ، ومن كتبه : اإلمام العلمية وعند شيوخ كـ : سيد حممد الشريازي، وسيد كاظم القزويِن، والشيخ ج

والية  احلسني كفاح يف سبيل العدل واحلرية، احلرية يف اإلسالم، مشكلة النفاق يف العمل اإلسالمي، تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إىل
ذلك، وله نشاطات علمية مجة ومازال يف قيد احلياة عند كتابتنا هذه األسطر عنه، الفقيه، التشيع السياسي والتشيع الديِن الشيعة يف التاريخ وغري 

ة ابللغة الفارسية مودعة يف موقع عقيدة رسال 7 – 5دگی انمه استاد اْحد کاتب صـ طال هللا بقاءه وزقه وإايان السداد.  ) زن
www.aqeedeh.com  ) 

 م .2009ط: مؤسسة االنتشار العريب _ بريوت، الطبعة األوىل  67تب صـ التشيع السياسي والتشيع الديِن، ألْحد الكا ( (2
 . 64 – 63املرجع املذكور صـ  ( (3
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لشــيعة لباســات آخــر وانتقلــو هبــا مــن السياســة إىل التحركــات فيمــا بعــد وجــود فــرق غاليــة يف التشــيع كســت ا
1)اليت أظهرت فكرة النص والوصية يف ولد حممد بـن احلنفيـة، الكيسانيةالدين كـ:  وأنكـرت الشـورى، وقالـت  (

ابلبداء، وفسرت الدين ابإلمام، وزعمـت اطـالع األئمـة ابلغيـب حـىت وصـلت إىل ألوهيـة األئمـة ونبـوة قادهتـا، 
ت أبفضـلية علـي بـن أيب طالــب علـى األنبيـاء، وقالــت ابلتناسـخ كمـا قالــت بـه الفـرق الغاليــة الـيت قالــ واملغرييـة
الــيت زعمــت أن اإلمــام ابقــر أوصــى ابإلمامــة بعــده أليب منصــور العجلــي وافــرتت نبــوة علــي  واملنصــوريةقبلهـا، 

 ي كثرية جدا. واحلسن واحلسني وعلي بن احلسني وحممد بن علي، وغريها من الفرق الغالية املنحرفة وه
2)وأشار النوخبيت  يف كتابه فرق الشيعة أنه يف إطار هذه الفرق الغالية قام رجل من أهل املـدائن يقـال لـه عبـد  (

هللا بــن احلــارث فلعــب دورا كبــريا يف بــث األفكــار املنحرفــة يف صــفوف الشــيعة وعقائــدها يف عشــرينات القــرن 
فــأدخلهم يف  129معاويـة الــذي قــاد ثــورة ضــد األمــويني ســنة  الثـاين اهلجــري وبيــده احنــرف اتبعــو عبــد هللا بــن

3)غلو شـديد وخـدعهم حـىت ردهـم عـن مجيـع الفـرائض والشـرائع والسـنن. إذا فعنـد القـائلني هبـذا الـرأي )أتثـري  (
بدءا من عبد هللا بن سبأ أو ورود أتبـاع الـدايانت املختلفـة القدميـة  -السبئيني يف التشيع( هذه السلسلة كلها 

ســامهت تــدرجييا يف  –ائــدهم اهلدامــة يف اإلســالم ويف التشــيع إىل ظهــور سلســلة مــن الفــرق الغاليــة املضــلة بعق
تطــور الشــيعة مــن حركــات سياســية إىل فــرق دينيــة فهــذا الــرأي يــدعي التطــور التــدرجيي والتــ مر اخلــارجي كمــا 

 رأينا.
بق وذكــره دون لـرأي الســاافهـو وإن أشــار إىل وأمـا الشــيخ عبـد الرســول أ ـد الكاتــب الـذي كــان شــيعيا مث رجـع عنــه 

تطــور التشــيع   جــدا يفتفصــيل، لكنــه صــرح بكــل تفصــيل أنــه كانــت للخطــوات الــيت قــام هبــا اإلمــام البــاقر دور كبــري
ثريهـا ذه املـؤامرات أتكانـت هلـ  السياسي إىل التشيع الديين، فالقضية إذا قضـية داخليـة وليسـت مـؤامرة مـن اخلـارج وإن

لتشــيع ات مجــة يف حــوزة ومعتقــدا لــو واحلركــات الغاليــة، فهــو يــرى أن اإلمــام البــاقر قــام بوضــع أمــور كثــريةيف إجيــاد الغ
هـة كـريه اخلـاص ووجعـة مـن تفبقصد االصالح والوقوف أمام االحنراف األكثـر، وقـد كانـت كثـري مـن أقوالـه وآرائـه انب

 مها.لرأي أماانقاش فيها وإبراز نظره الشخصي لكن الشيعة فيما بعد عدهتا نصوصا شرعية ال جمال لل

                                                
  هو حممد بن احلنفية بن علي بن أيب طالب وهو املهدي املنتظر عند الكيسانية، هذه الفرقة أنكرت اإلمامة يف حسن وحسني وأوالده.  )انظر ( (1

 م(1992هـ 1412ط: دار الرشاد، الطبعة األوىل  33والقمي صـ كتاب: فرق الشيعة للنوخبِت 
املعتزلة  كانت تدعيه  م( احلسن بن موسى بن احلسن بن حممد النوخبِت، أبو حممد: فلكي عارف 922 - 000ه =  310 - 000النوخبِت ) ( (2

الرد على "كبري مل يتمه، و   "اآلراء والدايانت"و  "ط –فرق الشيعة "من كتبه . )نوخبت( بضم النون وفتحها نسبته إىل جده، وهو من أهل بغداد، والشيعة
" . )األعالم الرد على الغالة"و  "النكت على ابن الراوندي"و  "الرد على املنجمني"و  "خ –الفرق واملقاالت "و  "االنسان"و  "أصحاب التناسخ

  (224صـ  2للزركلي: جـ 
 ط: موسسه حتقيقات ونشر معارف أهل البيت.  35 – 34فرق الشيعة، حلسن بن موسى النوخبِت صـ  ( (3
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ي  شـكلة كبـرية وهـه واجـه مواحلق أنه أراد أن يفوز بزعامة الشيعة ابالطالق ومن خالهلا يوحـد الصـفوف، لكنـ
عـوا نديـة الـذين ادس كالراو كثرة القيادات واألتباع والتشكالت والتكـّوانت، بعضـهم يـدعي الزعامـة يف آل عبـا

هيم، مث إبنـه إبـرا  بـن عبـاسحممـد بـن احلنفيـة إىل حممـد بـن علـي بـن عبـد هللاالوصية من أيب هاشم عبد هللا بـن 
بــد هللا بــن عيضــا إىل أوبعضــهم يــدعي الزعامــة يف آل جعفــر كاجلنــاحيني الــذين ادعــوا الوصــية مــن أيب هاشــم 

ة امــا يـدعون الزعنهم كـانو معاويـة بـن عبـد هللا بـن جعفـر الطيـار، وبعضـهم يــدعي القيـادة يف آل عقيـل وكثـري مـ
ــادة ألنفســهم، ولعــل الســبب يف هــذا التشــعب كــان يرجــع إىل كــون القضــية قضــية س تنصيصــية  ياســية الوالقي

 اطمـة بنـت رسـولالب مـن فشرعية، فكان على اإلمام تضييق الدائرة حىت جيمع األمر يف أبناء علي بن أيب ط
 وقد كان هو منهم، فقام مبايلي: هللا 

 

1) للعــرتة مجيعــا ختصــيص الوصــاية ألهــل البيــت ال -1 ــه فاطمــة  وتفســري أهــل البيــت أبوالد النــيب  ( مــن بنت
2)رضي هللا عنها.  )   

ادعاء ورود النص عن رسول هللا على اإلمام علي بـن أيب طالـب ابخلالفـة هبـدف إثبـات حقـه يف اإلمامـة  -2
3)دون غريه من املتنافسني.  )  

4)...﴾َلُكْم دِّيَنُكْم َوَأمْتَْمـُت َعلَـْيُكْم نِّْعَمـِتِّ اْليَـْوَم َأْكَمْلُت أتويل آية اإلكمال ﴿ -3 ابلواليـة، وآيـة اإلبـال   (
5) ﴾...اَي أَيُـَّها الرَُّسوُل بـَل ِّْغ َما أُْنزَِّل إَِّلْيَك مِّْن رَب ِّكَ ﴿ 6)ابستخالف علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.  ( )   
ر العلـويني منهـا، بــدعوى اختصـاص علـم النــيب حصـر اإلمامـة يف الفــاطميني مث يف احلسـينيني وإخـراج ســائ -4

7)أبشخاص معينني من أبناء علي رضي هللا عنه.  )  

                                                
دعوى   وهذا ألن العرتة لغة تطلق على أقرابء الرجل من أبنائه وأبناء أعمامه، فكان آل جعفر وآل عقيل يستندون يف بناء شرعيتهم السياسية إىل ( (1

لى قول النيب: )إين خملف فيكم الثقلني: كتاب هللا وعرتيت( فهذا وإن مل يكن له عالقة ابإلمامة لكن على األقل  كوهنم من العرتة النبوية ويعتمدون ع
 كان فيه فضل جلميع العرتة ورفع ملكانتهم االجتماعية وابلتايل السياسية. لكن اإلمام ابقر فسر العرتة وخصصها أبهل البيت فقط.

 كتاب الروضة من الكايف.  5494وح رقم:   597رية عن اإلمام ابقر منها ح رقم: هذا التخصيص ورد يف أحاديث كث ( (2
عن اإلمام ابقر، ط: دار الكتب اإلسالمية  6انظر الكايف للكليِن، كتاب احلجة، ابب ما نص هللا ورسوله على األئمة واحدا بعد واحد، ح رقم  ( (3

 ه .1388_ طهران، 
 . 3املائدة :  ( (4
 . 67املائدة:  ( (5
 ( .6نفس املرجع واحلديث )ح رقم  ( (6
وقد  3و1. وابب أنه من ادعى اإلمامة وليس هلا أبهل، ح رقم 6الكايف للكليِن ابب ما نص هللا ورسوله على األئمة واحدا بعد واحد،ح رقم  ( (7

الذي قال له: "كيف صارت اإلمامة يف ولد احلسني دون أاثر حصر اإلمام الباقر لإلمامة يف ولد احلسني، ابن عمه عبد هللا بن احلسن بن احلسن 
ألفضل" احلسن ومها سيدا شباب أهل اجلنة؟ ومها يف الفضل سواء؟ أال إن للحسن على احلسني فضال ابلكرب، وكان الواجب أن تكون اإلمامة إذا يف ا
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ـهِّْم َوَأْزَواُجـُه ُأمََّهـاهُتُْم َوُأولُـو اأْلَْرَحـامِّ بـَْعُضــُهْم تفسـري آيـة أوىل األرحـام ﴿ -5 ـْن أَنـُْفسِّ نِّنَي مِّ ْلُمـْؤمِّ ُّ َأْوىَل ابِّ النَّـيبِّ
1)...﴾ اّللَِّّ َأْوىَل بِّبَـْعض  يفِّ كَِّتابِّ  2)ابإلمرة واألولوية ابحلكم وإدارة الشئون. ( )  

أوصــى لــه بكتــاب وســالح وأقــرأه الســالم، وهــذا عــن طريــق علــي بــن أيب طالــب مث  ادعــاء أن الرســول  -6
3)احلسن مث احلسني مث علي بن احلسني مث حممد الباقر.  )   

إثبـات لقلـوب حنـوه، و لنفـوس وافاخلالصة أن اإلمام الباقر طرح أمورا كثرية ومسائل شىت يف هذا اجملـال جللـب ا
مـات دعـاء صـدور كرااا أيضـا: األحقية وفوزه يف هذا الصراع املهم ومجعه األشتات، فمنها ما أشران إليه ومنه

ض  م ابلغيـب. عـر اء علمهن غريهم. ادع)مساها معجزات( من الفاطميني احلسينيني ممن تثبت إمامتهم دو 
 سـالح رسـول هللا متالكـهابكوهنم والة دم احلسني دون أوالد احلسن إذ هو صاحل معاوية. تعزيز شـرعيته 

. ب الشــيخ أ ــد إىل كتــا وغــري ذلــك ممــا ال جمــال لــذكرها مجيعــا ابلتفصــيل هنــا ومــن أراد التفصــيل فلريجــع
 نكتة.  هذه اليفين( الذي اختصران رأيه وحتقيقه إبجياز الكاتب )التشيع السياسي، والتشيع الدي

فاملهم أن اإلمام الباقر خطا أمثال هذه اخلطوات، وكتب الشيعة احلديثية والتارخيية تثبت بكل وضوح أنه كان 
يقصــد مــن ورائهــا الوصــول إىل زعامــة الشــيعة وقيادهتــا سياســيا وخــري مثــال هلــا مــا دار بينــه وبــني ابــن عمــه أيب 

عبــد هللا بــن حممــد بــن احلنفيــة مــن النقــاش حــول اإلمامــة مــرارا حــىت كــان األمــر يصــل أحيــاان إىل الشــتم  هاشــم
وسوء األدب من ابن عم اإلمام له لكنه كان جييبه حبكمة ويقول: "قل ما بدا لك فـأان ابـن فاطمـة وأنـت ابـن 

4)احلنفية"  )     
ذه االختالفات بني العـرتة النبويـة وأهـل بيتـه وخاصـة مـا والنكتة املهمة اليت يصل إليها الباحث خالل قراءته هل

يف أمـر اإلمامـة بعـد النـيب  قدمه اإلمـام البـاقر ر ـه هللا هـي أنـه مل يكـن نـص صـريح عـن هللا وال عـن رسـوله 
قط، والنزاع الذي كان جيري بني آل جعفر وعقيل مع أوالد علي ر هم هللا وبني آل علي أنفسهم كـان نزاعـا 

وكــان ســببه عــدم وجــود نــص شــرعي اثبــت يف هــذا املوضــوع كمــا أشــران، نعــم كــان الــرأي الســائد بــني سياســيا 
األمة على ضوء ما كان اثبتا لدى اجلميع من فضل أهل بيت النبوة وعرتته الطيبة أهنـم هـم أحـق النـاس إبمـارة 

                                                                                                                                            

﴾ فهل جعلها إال يف عقب احلسني؟.   )انظر: كفاية ا َكلَِّمًة اَبقَِّيًة يفِّ َعقِّبِّهِّ َوَجَعَلهَ فرد عليه الباقر قائال: "كذبوا وهللا أومل يسمعوا هللا تعاىل يقول: ﴿
 ( 246األثر يف النص على األئمة االثىن عشر، للخزاز صـ 

ام بتفسري اثن لآلية ، لكن بعد تفسري اآلية ابإلمرة أيضا كانت اآلية تشمل مجيع أرحام النيب من العباسيني والطالبيني، فلذلك قام اإلم6األحزاب:  ( (1
قال: ال  أعىن تفسريها ابلذرية وقال لعبد الرحيم بن روح القصري حينما سأله هل لولد جعفر أو العباس أو سائر بطون بِن عبد املطلب فيها نصيب ؟

 .2ثالث مرات، كما ورد يف الكايف ابب ما نص هللا ورسوله على األئمة واحدا بعد واحد، ح رقم 
 . 7ليِن ابب ما نص هللا ورسوله على األئمة واحدا بعد واحد،ح رقم الكايف للك ( (2
 . 5و1انظر الكايف ابب اإلشارة والنص على احلسن بن علي ح رقم  ( (3
قر، . نقال عن كتاب الفكر الشيعي املبكر، تعاليم اإلمام حممد البا62هذا ما ذكره أيضا أْحد الكاتب يف حواشي كتابه التشيع السياسي، صـ  ( (4

 الطبعة الثانية. 125 – 124صـ  1اللرزينة الالين. جـ 



 54                                                                                                                             يدـــالتمه 

 

العواطــف اليقظــة،  املسـلمني بعــد اخللفـاء الراشــدين مـن األمــويني، خاصــة بعـد حــدوث احلـوادث الــيت جرحـت
وكانـت األئمـة مــن أهـل البيــت يعرفـون هــذا اإلقبـال والتوجـه فــريى الـبعض كحســن بـن علــي رضـي هللا عنــه أن 
األمر مادام يدور حول مصاحل األمة فالصالح يكون يف التنازل حقنا للدماء من أن تراق وتسفك، بينما يرى 

ام وتلبية دعوة الناس أوىل، وعلى كل حال فاألمر اآلخرون كحسني بن علي وزيد بن علي بن احلسني أن القي
مل يكن خيرج عن تسليم حكم املسلمني ملن يكون األصلح له حسـب االجتهـاد وتفكـري العـام؛ ولـذلك كانـت 
حتركاهتم السياسية تؤيد من قبل املسلمني مجيعا )غري احلكام ومجاعاهتم( وقد ثبت أن اإلمام أابحنيفة ر ه هللا  

 زيدبن علي أخي حممد الباقر.كان يؤيد ثورة 
هذا ما كان عليه أمر شيعة األوائل، لكن ولألسف الشـديد مـا قـام بـه اإلمـام ابقـر ر ـه هللا واسـتمر عليـه مـن 
بعده ابنه الصادق عكس األمر وأعطى القضية لوان آخر بل وأفسد على األمة حبها للشيعة، وهذا ألنه سعى  

سياســي نوعــا مــن القداســة والشــرعية الــيت ال جمــال لالعــراض عنــه كــل الســعي أن يعطــي موقفــه االجتهــادي ال
وهذا من خالل تفسريه اخلاص لبعض اآلايت القرآنية وفهمه اخلاص عن بعض األحاديث النبويـة أو أتويلهـا، 
مع أن هذه املواقف والتداعيات إن كانت اثبتة حقا عنه كما يرويها الكليين وغريه عنه مل تكن إال وجهة نظـره 

لذلك كانت تواجه خمالفات شديدة ممن كانوا أقرب الناس إليه مـن األعمـام وأبنـاء العمومـة مـثال، لكنهـا هو و 
مل تبــق يف إطــار النظــر والــرأي واالجتهــاد بــل خــرج خمــرج الــنص واحلــديث والشــرع، وهبــذا الوصــف ســامهت يف 

ة يف الشـيعة وُشــكلت انتقـال الشـيعة مــن مرحلـة إىل مرحلــة أخـرى خاصــة بعـد مــا وجـدت فكــرة عصـمة األئمــ
طائفــة اإلماميــة االثــىن عشــرية الــيت أخــذت أغلــب آرائهــا ومعتقــداهتا عــن اإلمــامني البــاقر والصــادق كمــا نراهــا 

1)اليوم، وهللا أعلم.  ) 
ىل الــدين إلسياســية أخــريا نشــري إىل أن هنــاك مــن يــرى تطــورات شــىت يف التشــيع شــقت مســريها مرحليــا مــن ا

 ائـه لـون الـدينكمهـم وإعطحالتطـورات مـا قـام بـه الصـفويون أايم حكـومتهم تثبيتـا لقـوائم والعقيدة، أهـم هـذه 
ة  لتطــور مــن فكــر يُّع: االتشــواملــذهب، وهــذا مــا أشــار إليهــا الــدكتور مــازن موفــق هاشــم يف مقالــة لــه بعنــوان "

 وفيما يلي موجز هلذه النظرية: "ديني ة   سياسية  إىل فرقة  

                                                
عند الشيخني  –إذا صح عنه  –هذا ما نقلته عن أْحد الكاتب املوسوي، حاشا وكال أن أهتم اإلمام الباقر أان فإنه اإلمام املوثوق املقبول روايته  ( (1

الرجوع البخاري ومسلم، أما هذا الذي رأيناه فاحلق أن الكاتب ذكر لكل جزئية منها روااية عنه وهي موجودة يف كتب الشيعة متوفرة لكل من يريد 
إليه الكاتب أيضا، أو أهنا   إليها، وغالب الرأي فيها أهنا إما ال تصح عنه يف الواقع لكن الشيعة بنوا على ما اليصح أصوهلم وعقائدهم وهذا ما أشار

وعلى  كانت اجتهادات من اإلمام الباقر بقصد اخلري والصالح وتوحيد الشمل لكنه مل يصب فيها ألنه مل يكن معصوما فسببت اجتهاداته ما رأيناه،
 ه اجتهد فلم يصب.هذا فال نقول فيه إال ما نقول يف سيدان معاوية بن أيب سفيان أننا ال نشك يف إميانه وحسن نيته أبدا لكن
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 يني. فتطــّورتركــة اهلــامون الوصــول إىل الســلطة، ضــربوا بقيــة مــن كــان معهــم يف حعنــدما اســتطاع العّباســيأ. 
 ّي.م من ساللة علالذين ه الفكرة السياسية الشيعّية من أحقّية آل البيت اهلاميني إىل أحقّية آل البيت

إلمامــة ا تطّــور مفهــوم ومــع تقلّــب الزمــان وتــواري احلركــة الشــيعية وســرّيتها يف وجــه مالحقــة الســلطات،ب. 
إىل  وجه سياسيتمامي من وبدأت تدخل فيه عناصر من الثقافات غري اإلسالمية، فتحّول التوّجه الشيعي اإل

عرفــة كــل يــث وجــوب محجعــل اإلمامــة جــزءاً مــن عقيــدة املســلم مــن منهــا:  فرقــة هلــا أسســها الفكريــة اخلاصــة
 ر الوافـدةصـوكانـت العنا مكّلف إمام زمانه وطاعة ذلك اإلمام املنحدر من نسل علّي بن أيب طالب وفاطمة.

 .مهاخليطاً من اإلرث الثقايف الفارسي واليوانين وغري يف هذه املرحلة على التشّيع 
فـرقتهم هـي  تذا اعتـرب كانت ممكنـة االسـتخدام خلدمـة املـذهب وهبـ  اديث اليتاآلايت واألح ج. أولت الشيعة

. رسـول هلم كأقوال الربت أقوااملمثّلة لطهارة آل البيت النبوّي. وأسبا املذهب العصمة على األئمة حىت اعتُ 
 ومفـاهيم وارقيـةرخييـة خمث اختلطْت يف أقوال الشـيعة، املتـأخرين مـنهم خصوصـاً، شـطحاتف عجيبـة ورواايت ات

لكامل ملا ارارة والرفض ا على املحلولّية من األداين القدمية. ومتّلكتها عقدة انتظار املهدّي، وتبلورت شخصيته
شعبية مثقلـة  فة دينيةتشّكلت ثقافهو خارج الطائفة، ودخل بعض هذا الرتاث الشعيب أّمهات كتب الشيعة، 

 .م األمةابلرواايت اخلرافية وابتعدت الكتلة الشيعية عن جس
التصـــوف  وا مقـــوالتمـــّرت العصـــور حـــىت جـــاء الصـــفوّيون )وأصـــلهم أتـــراك شـــافعّيون مـــن أذربيجـــان( فتبنـــد. 

كمهم، صّوف لتثبيت حُ نيون التالفلسفي وتشّيعوا سياسًة وجعلوا من التشّيع قضّية فارسية. وكما وظَّف العثما
ي شــهد ( هــو الــذ1722-1501هــد الصــفوّي )زّوج الصــفويون التشــّيع بُبعــدي فارســّي ليثّبتــوا حكمهــم. والع

ادات عن عادات، مثل ويهيون ماخرتاع كثريي من العادات والشعائر الشيعية، وأضافوا إىل ما كان قد أدخله الب
. متامـــا مـــةاك عـــن األإحيــاء ذكـــرى املـــوتى مـــن آل البيـــت، كمـــا اســـتحكمت األســـاطري واخلرافـــات ومّت االنفكـــ

 مع الشخصية القومية الفارسية.  مزدوجاك العهد وأصبح التشّيع اإليرايّن من ذا

إىل فرقــة  ،التشــّيع تطــور مــن رؤيــةي سياســية حــول أفضــلية احلكــم إىل حركــةي رافضــةي للســلطة القائمــة :واخلالصــة
دينيــة تســـرّبت إليهـــا عناصــر غريبـــة جـــرى إلباســـها لبــاس اإلســـالم وشـــاراته يف ظــروف اترخييـــة متعـــددة. وعنـــد 

 بغي أن يكون واضحاً أّي تشّيع نـتكّلم عنـه، القـدمي أم مـا آل إليـه األمـر بعـد الصـفوينياحلديث عن التشّيع ين
؟ وهنـاك تشـيع معتـدل  وهل هو التشّيع الشعيب الرائج، أم هو التشّيع العلمائي التقليدي املوجود يف الكتب ؟

أئمـة جمـّددين دعـت إليـه أيضا كفرقة الزيديـة القريبـة أصـوهلا مبعتقـدات األمـة، وتشـيع اصـالحي جتديـدي أيضـا 
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فّكرين )مثل علي شـريعيت(، مّههـم حتويـل ّنطيّـة التشـّيع املعاصـر إىل مـا يرونـه أصـل املـذهب ولكـن عجـزت وامل
1)حىت اآلن. هذه احملاوالت أن تؤّسس نفسها تياراً عريضاً مقبواًل  )  

النكتة الثالثة هـي أن هنـاك رغـم مـا سـبق ادعـاء مـن الشـيعة أنفسـهم يؤكـد أن نشـأة التشـيع ترجـع إىل عصـر  -3
مأمورا ومكلفا أن يريب جيال يقتدي من بعده بعلـي بـن أيب طالـب رضـي  النبوة وأايم الرسالة حيث كان النيب 

حيـث النفـوس أبحاديـَث تـدعو  ان النـيب هللا عنه الذي هو وصي النيب ورائد املسلمني من بعـده، ومـن هنـا فكـ
 " وقولـهإن عليـا وشـيعته هلـم الفـائزون: "إىل مشايعة علي وفضل شيعته وقد ورد فيها لفظ الشيعة، كقولـه 

ـــرْيُ اْلرَبِّيَـّــةِّ ﴿عنـــد تفســـريه لقولـــه تعـــاىل:  َاتِّ ُأولَئِّـــَك ُهـــْم َخ ـــاحلِّ لُـــوا الصَّ ـــوا َوَعمِّ 2) ﴾إِّنَّ الَـّــذِّيَن آَمُن هـــم أنـــت " (
3)"اي علــي أنــت وأصــحابك يف اجلنــةوقولــه: "" شــيعتك وموعــدي وموعــدكم احلــوضو  وغــري ذلــك،  فلــذلك   (

كــان لعلــي بــن أيب طالــب رضــي هللا عنــه يف عهــد النــيب أصــحاب وخاصــة مشــهورون مبشــايعتهم لــه، قدعـــدهم 
4)البعض أبمسائهم، كما ظن البعض اآلخر أنه إن عدهم مجيعا يتجاوز عددهم املئات ، ومن الـذين يـدعون هـذه (

النشـأة هبـذا الرتتيـب والتبكـري هــو الشـيخ السـبحاين الـذي أرجـع دعــوة الرسـول إىل اتبـاع علـي وإطاعتــه إىل األايم 
األوىل من الدعوة، فكرر مرارا يف تفسريه هذا أن رسول هللا دعا وجوه بين هاشم يوم أن مجعهم إىل دعـوة خاصـة 

متابعة علي وإطاعته حيـث قـال: "إن هـذا أخـي، ووصـيي، وخليفـيت فـيكم، وطعام صنعه علي بن أيب طالب إىل 
5)فامسعوا له وأطيعوا"   ) 

يقــول حممــد حســني الغطــاء: "إن أول مــن وضــع بــذرة التشــيع يف حقــل اإلســالم هــو نفــس صــاحب الشــريعة، 
ــا إىل جنــب، وســواء بســواء، ومل يــزل غارســها  يتعاهــدها يعــين أن بــذرة التشــيع وضــعت مــع بــذرة اإلســالم جنب

6)ابلسقي والعناية حىت ّنت وازهرت يف حياته مث أمثرت بعد وفاته"  ) 
ويقـول: حممــد حســني الـزين: "إن التشــيع ظهــر يف أايم نــيب اإلسـالم األقــدس الــذي كـان يغــذي أبقوالــه عقيــدة 

1)التشيع لعلي عليه السالم وأهل بيته وميكنها يف أذهان املسلمني و مر هبا يف مـواطن كثـرية" فـإىل أي مـدى  (
 يصح هذا االدعاء وقد قيل: أهل مكة أدرى بشعاهبا؟

                                                
 www.mazenhashem.comإبجياز واختصار من مقالة الدكتور مازن موفق هاشم، املنشورة على موقعه االلكرتوين اخلاصة، بعنوان:  ( (1
 . 7البينة:  ( (2
ط: مؤسسة اإلمام علي _ قم، حتقيق عالء آل جعفر.     185 – 184انظر كتاب: أصل الشيعة وأصوهلا، حملمد حسني آل كاشف الغطاء، صـ  ( (3

 (www.najaf.org )يوجد هذا الكتاب يف مكتبة موقع جنف االلكرتونية بعنوان: 
على ابيل اين  مجعُت ما وجدتُه يف كتب تراجم الصحابة )كاإلصابة( و )ُأسد الغابة( و )االستيعاب( ونظائرها  ولكن خيطريقول آل كاشف الغطاء: " ( (4

يعثر على أكثر من الصحابة الَشيعة زهاء ثالمثائة رجل من عظماء أصحاب النيب صل ى هللا عليه وآله كل هم من شيعة علي عليه السَّالم ، ولعل املتتبع 
 145". أصل الشيعة وأصوهلا، صـ من ذلك

 . 110صـ  10انظر: جـ  ( (5
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ات هنـاك عـدة عقبــ ن مل يكـنإلعـل هـذه النظريـة املقدمـة مـن قبــل الشـيعة كانـت توافـق املقولـة الـيت أشــري إليهـا 
 أمامها، منها:

علـى سـبيل  إن األحاديث اليت متسـكوا هبـا تـرتاوح بـني ضـعيف ال يسـتدل بـه وموضـوع ال قيمـة لـه أبـدا، أوال:
مشـريا إىل  – والـذي نفسـي بيـده إن هـذا" وقـد روي بلفـظ "إن عليـا وشـيعته هلـم الفـائزوناملثال حـديث: "

" فهـذا احلـديث إن هـم متسـكوا بـه علـى أسـاس وروده وشيعته هَلُم الفائزون يوم القيامة -علي بن أيب طالب 
يف مصــادرهم فقــد ورد فيهــا مــا يفنــد أصــال كبــريا عنــد الشــيعة يف بعــض ألفــار هــذا احلــديث أعــين كــون علــي 

الروضة من الكايف عن حممد  فقد ذكر الكليين يف كتابوشيعته على احلق وكون عثمان وشيعته على الباطل، 
اخـتالف بـِن العبـاس " :مسعت أاب عبد هللا عليه السالم يقـول :علي احلليب قالعن حممد بن بسنده بن حيىي 

مــن احملتــوم والنــداء مــن احملتــوم وخــروج القــائم مــن احملتــوم، قلــت: وكيــف النــداء؟ قــال: ينــادي منــاد مــن 
ثمـان السماء أول النهار: أال إن علياً وشيعته هم الفائزون، وقال: وينادي مناد يف آخـر النهـار: أال إن ع

2)" وشيعته هم الفائزون معلوم أن شيعة عثمان هم معاوية رضي هللا عنه وأتباعه ألهنم مل حياربوا عليا كرم هللا  (
وجهه ألجل احلكم واإلمارة بل وقفوا هذا املوقـف دفاعـا عمـا حـل بعثمـان بـن عفـان رضـي هللا عنـه وهـو أمـري 

هذه األحاديث مستندين إىل مراجعهم فمن حيث  املؤمنني وصاحب أمرهم، فلو أن الشيعة يتمسكون أبمثال
 أن الكايف يعد من أهم املراجع احلديثية عندهم فاليقبلوا احلديث بتمامه دون تردد وأتويل.
صيحون يضهم حيث وإن هم يتمسكون هبا على أساس ورودها يف مراجع أهل السنة، كما يوجد يف كتب بع

 قـب للخـوارزمي،ي، املناالسـنة كــ: أنسـاب األشـراف للـبالذر  أبن هذا احلديث نقله عدد كبري من مراجـع أهـل
فــتح القــدير و لســيوطي، لاتريــخ مدينــة دمشــق البــن عســاكر، شــواهد التنزيــل للحــاكم احلســكاين، الــدر املنثــور 

ممـن ينقـل  خطـأ كبـري : إن هـذه الكتـب ليسـت مصـادر احلـديث عنـد السـنة، وهـذاأوالللشوكاين، فريد علـيهم 
: إن هـذا نيـاواثديثيـة، ينـة دمشـق مـثال مث يـدعي أنـه حـديث ورد يف مصـادر أهـل السـنة احلشيئا عن اتريخ مد

صـله، أوضـوع مـن احلديث بصرف النظر عن وروده يف أي كتاب ما فهو ليس بضعيف ضعفا جزئيا بل هو م
 فقد قال الشيخ األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة عن هذا احلديث ما نصه:

ان إبــراهيم بــن ( مــن طريــق إبــراهيم بــن أنــس األنصــاري: أخــرب 2 /157 /12اكر )أخرجــه ابــن عســ موضــوع"
لـي عفأقبل   لنيبنا عند اجعفر بن عبد هللا بن حممد بن مسلمة عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا قال:ك

 فذكره.ه مث قال ... مث التفت إىل الكعبة فضرهبا بيد. "قد أاتكم أخي" :بن أيب طالب، فقال النيب 
                                                                                                                                            

 هـ .1399ط: بريوت، الطبعة الثانية  29الشيعة يف التاريخ، حملمد حسني الزين صـ  ( (1
 ه .1388المية _ طهران، ط: دار الكتب اإلس 484ح رقم  310صـ  8الكايف للكليِن جـ  ( (2
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. دمها هـو اآلفـةرمجـة، فأحـومـن دونـه؛ مل أجـد هلمـا ت. قلت: وهذا إسناد مظلم؛ أبـو الـزبري مـدلس، وقـد عنعنـه
سـى بـن فرقـد عـن أيب عي ( من طريق ابن  يد قال: حدثنا171 /30وروى ابن جرير الطربي يف "التفسري" )

 شيعتك".و أنت اي علي ! :")أولئك هم خري الربية( فقال النيب  اجلارود عن حممد بن علي:
حممــد بــن علــي: هــو أبــو جعفــر البــاقر؛ الثقــة الفاضــل ، احملــتج بــه عنــد الشــيخني وســائر  ،قلــت: وهــذا مرســل

ـــإن أاب اجلـــارود ل األئمـــة. ـــك؛ ف ـــه هال ـــذر  -كـــن الســـند إلي ـــن املن ـــن معـــني، وأبـــو داود: -وامســـه زايد ب ـــال اب  ق
 "شـيخ" . وعيسـى بـن فرقـد؛ قـال فيـه أبـو حـامت: ."كـان رافضـياً يضـع احلـديث" "كـذاب". وقـال ابـن حبـان:

"علـي خـري الربيـة" وسـيأيت خترجيـه  وروي احلـديث خمتصـراً جـداً بلفـظ: وابن  يد: امسه حممد؛ حافظ ضعيف.
1)". وبيان وضعه )  

" لقـد بـني العلمـاء ضـعفه، وأشـار العالمـة هم أنـت وشـيعتك وموعـدي وموعـدكم احلـوضوهكذا حديث: "
ــوا ﴿األلوســي إىل دليــل معقــول يظهــر ضــعف احلــديث وهــو أنــه إن فســر قولــه تعــاىل:  ُل ــوا َوَعمِّ إِّنَّ الَّــذِّيَن آَمُن

َاتِّ ُأوَلئَِّك ُهْم َخرْيُ اْلرَبِّيَّةِّ  بـه علـى وجـه اخلصـوص يلـزم منـه أن يكـون علـي بـن أيب طالـب خـريا مـن ﴾ الصَّاحلِّ
، وهـذا مـا مل يقـل بـه أحـد وال حـىت الشـيعة الـذين يفضـلون عليـا علـى سـائر شـر حممـد بـن عبـد هللا سـيد الب

 .(2األنبياء فإهنم مل يفضلوه على النيب  )  
3)وحملمد رشيد  رضا ر ه هللا كالم طويل ودالئل مجة حول ضعف هذه الرواايت وما شاهبها، يف رد له على  (

طائفـة مـن هـذه الـرواايت يف كتـبهم، نشـره يف جملـة املنـار، كتـار مـن كالمـه مـا  من أراد الزام أهل السنة بوجود
 يلي:

تصح رواية لشيء منها ألبتـة، ولـذلك مل  إن هذه األحاديث اليت اعتمد عليها يف بيان أصل الشيعة ال :)أوال(
من أصحاب كتـب مالك والبخاري ومسلم وال من بعدمها وال أحد  خيرج شيًئا منها مصنفو الصحاح كاإلمام

                                                
ط: دار املعارف _  4925ح رقم:  599 - 598صـ  10سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، للشيخ حممد انصر الدين األلباين جـ  ( (1

 م .2002هـ / 1422الرايض، الطبعة األوىل 
 بريوت.ط: دار إحياء الرتاث العريب _  207صـ  30تفسري روح املعاين، لأللوسي جـ  ( (2
من ، احلسيِن النسب: صاحب جملة )املنار( وأحد رجال االصالح االسالمي صل،بن علي رضا البغدادي األ رضا حممد رشيدهو  ( (3

ونشأ  م1865هـ املوافق 1282سنة  ولد يف القلمون )من أعمال طرابلس الشام( دب والتاريخ والتفسري.العلماء ابحلديث واألو  الكتاب
 وكان قد اتصل به قبل ذلك يف بريوت. ه، فالزم الشيخ حممد عبده وتتلمذ له. 1315مث رحل إىل مصر سنة ، طرابلسوتعلم فيها ويف 

أصبح مرجع الفتيا، يف التأليف بني فاشتهر و  جملة )املنار( لبث آرائه يف االصالح الديِن واالجتماعي.وكان من أهم نشاطاته إصدار 
وكانت له اسفار إىل سوراي واهلند واحلجاز وأرواب، لكنه يف األخري  وأنشأ مدرسة )الدعوة واالرشاد( وضاع العصرية اجلديدة.ألالشريعة وا

 34أصدر منها  "املنار"أشهر آاثره جملة من  ودفن ابلقاهرة.م 1935املوافق  ه 1354فيها سنة إىل أن تويف  افاستقر هبعاد إىل مصر 
 (126صـ  6)األعالم للزركلي جـ      و"الوحي احملمدي" وغريها.  جملد، ومل يكمله، عشر اثِنيف  "تفسري القرآن الكرمي"جملدا، و
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ومسـند  املشـهورة، وال ممـا قبلهـا مـن املسـانيد كمسـند اإلمـام أ ـد ومسـند إسـحاق بـن راهويـه السنن كاألربعة
األحاديــث الضــعيفة، بــل مل خيرجهــا  ابــن أيب شــيبة ومســند الطيالســي، علــى مــا يف هــذه الســنن واملســانيد مــن

لـــى مـــا فيهـــا مـــن األحاديـــث املوضـــوعة وشـــدة وال مصـــنفه ع احلـــاكم يف مســـتدركه وال عبـــد الـــرزاق يف مســـنده
 وآل بيتــه علـيهم الســالم، وإّنــا خرَّجهـا بعــض الـذين عنــوا جبمــع كـل مــا روي مــن عنايتهمـا جبمــع مناقـب علــي

ـــاكري واملوضـــوعات أيًضـــا، وال ســـيما رواة التفســـري املـــأثور كالســـيوطي، والواحـــدي والبيضـــاوي   – الشـــواذ واملن
 . -والزخمشري كما أشار

ابــن كر وابـن عـدي و ابـن عسـا  : إن مـا نقلـه السـيوطي منهـا يف تفســريه )الـدر املنثـور( مـن الـرواايت عــن(اثنيًـا)
قـول يف نب التابـه )لبـاكنـزول آيـة البينـة، وهـو مل يـذكره يف   مردويه هو حديث واحد يف موضوعه ، وهو سـبب

 .من القشور الواهية ال من اللباب أسباب النزول( ألنه

طـاء تاذ كاشـف الغسـقـول األي له السيوطي يف هذه الكتب ال يقال: إنه هـو الـذي رواه كمـاإن ما ينق :)اثلثًا(
ي كتـاب ألفـه أقلونـه عـن غـريه مـن علمـائهم يف كـل مـا ين فيه ويف الزخمشري و ابـن حجـر اهليتمـي ويقـول مثلـه

روف عنـد مجيـع الناقـل معـالسـنة ليحتجـوا بـه علـى أهـل السـنة فـالفرق بـني الـراوي و  أحد املنسوبني إىل مذهب
 بـل مـنهم مـن نهاما الصحيح ومجيع أهل العلم، وأكثر الذين رووا األحاديث أبسانيدهم مل يلتزمو  أهل احلديث

م مـن سـانيدها، ومـنهأفـة رجـال بينهمـا مبعر  تعمد رواية كل ما مسعه حىت املوضوع املفـرتى اعتمـاًدا علـى التفرقـة
 ...اجتنب املوضوع دون الضعيف

كــر الــيت فيهــا ذ  الــرواايت يخ أ ــد بــن حجــر اهليتمــي نقـل يف كتابــه الصــواعق مــا رآه مــن هـذهن الشـإ :)رابًعــا(
واجلماعـة ال  ل السـنة: إن املـراد بشـيعته أهـ 94 صــبضعف بعضها وكذب بعض. و )قـال( يف  الشيعة وصرَّح

 ...ل بـه علـى ذلـكاسـتده مـا كرم هللا وجهـ  مبتدعة الروافض والشيعة فإهنم من أعدائه ال من شيعته وأورد عنه
ـــا يزعمـــون أهنـــ)كهـــذا احلـــديث( " يصـــغرون  كم حيبونـــاي أاب احلســـن أمـــا أنـــت وشـــيعتك ففـــي اجلنـــة، وإن قوًم

تلهم إهنــم ن أدركــتهم فقــافضــة ، فــإالرا اإلســالم مث يلفظونــه، ميرقــون منــه كمــا ميــرق الســهم مــن الرَِّميَّــة يقــال هلــم
شيعته فقال(: )لى السلف عم من ترك اجلمعة واجلماعة والطعن عالمته ويف رواية أم سلمة زايدة يف "مشركون
 .يقةه يف احلقالسنة؛ ألهنم هم الذين أحبوه كما أمر هللا ورسوله، وأما غريهم فأعداؤ  هم أهل

ســنن شــيء أو ال صــحاحفلــو كــان يف كتــب ال...  منهــا شــيء ألبتــة، ومجلــة القــول: أن هــذه الــرواايت ال يصــح
ري ل الكــالم يف غــل منهــا لطــاكــوبيَّنــا علــة   أوىل منهــا كلهــا. ولــو رجعنــا إىل أســانيدهامنهــا، ولــو واحــًدا لكــان 

ل هـا( رجالـه رجـاواحـد )من ونتحـدى غـريه أن  تـوان بسـند حـديث طائل، وإّنا البينة على املدعي وإان نتحـداه
 الصحيح.
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املـراد منـه يف اللغـة، وقولـه ننقـل الكـالم إىل  مث نقول إن فرضنا أنه صح حديث مرفوع يف ذكر شيعة علي فإننا
يَعتِّهِّ َوَهَذا مِّْن َعُدو ِّهِّ ﴿تعاىل يف موسى عليه السالم :  1) ﴾َهَذامِّن شِّ هـو  فنقول: إهنم هم الذين اعتقدوا أنه (

هــذا مــا يصــح بــه تفســري ... اخلــوارج الــذي كــان علــى احلــق فنصــروه علــى مــن عــادوه وتــربءوا منــه وحــاربوه مــن
مـن بعـده فيجـب إطالقـه علـى كـل مـن يقولـون: إنـه   إطالق هذا اللقب على أحـدشيعته يف عهده، فإن صح 
 خالفته كما كان على احلق يف مبايعة األئمة الثالثة مـن قبلـه، ومجيـع أهـل السـنة كان هو اإلمام احلق يف زمن

 صـحته مبـذهب ديـين وال يصح بوجه من الوجوه أن يفسر لفظ الشيعة يف احلديث على فرض... يقولون هبذا
 ، وهللا يقــول لرســولهواملقاصــد واألصــول القطعيــة فــإن أســاس الــدين اإلهلــي الوحــدة واالتفــاق يف مجيــع العقائــد

 : َُهْم يفِّ َشْيء   فَـرَُّقوا ﴿إِّنَّ الَّذِّين نـْ َيعاً لَّْسَت مِّ 2) ﴾...دِّينَـُهْم وََكانُوا شِّ َيع ( يف الدين ابطلـة، والرسـول  فالشِّ
 3) يكون هو الواضع ألصوهلا. بريء منها بنص القرآن فكيف ) 

ابلنسبة لكثرة عدد الشيعة )شيعة علي( من الصحابة كما ذكر، النقد الذي يواجهـه هـو أن هنـاك كثـريا  اثنيا:
إال عــدد قليـل  مــنهم،  مـن األحاديـث مرويــة يف كتـب القــوم حتكـم علــى ارتـداد األصـحاب بعــد رسـول هللا 

4)يعد ابألصابع  كسلمان وأيب ذر واملقداد وبضعة أخرى، وهذه الرواايت ال جتمع مع هذا االدعاء ألنه يلـزم   (
أن يكون كل هؤالء الـذين جتـاوز عـددهم ثالمثائـة رجـل مرتـدين مـع كـوهنم مـن شـيعة علـي بـن أيب طالـب وقـد 

                                                
 . 15القصص:  ( (1
 . 159األنعام:  ( (2
 . 441صـ  33جملة املنار، حملمد رشيد بن علي رضا )وغريه من الكتاب(  اجمللد  ( (3
 غري ن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول هللا إ" رضي هللا عنه برواية سلمان عنه قوله: فمن األقوال الِت نسب إىل علي بن أيب طالب ( (4

 ( .1/81واألنوار النعمانية للجزائري  92السقيفة لسليم بن قيس ص  :أنظر) أربعة"
وبرواية  ثالثة"، ة بعد النيب إالدناس أهل ر ان ال"ك :برواية حنان عن أبيه عنه قوله ومن األقوال الِت نسب إىل حممد بن علي الباقر رْحه هللا

وتفسري العياشي  115لكليِن ص لكايف روضة ال)انظر:  ": سلمان وأبوذر واملقداد"ارتد الناس إال ثالثة نفر أيب بكر احلضرمي قوله:
، 305-1/148الصايف له  ، وتفسري 744-743/  1لم اليقني للكاشاين ع، وانظر:  11-8-6واختيار معرفة الرجال ص 1/199

، والدرجات الرفيعة 2/837قلوب له ، وحياة ال6/749، وحبار األنوار للمجلسي 319 /1، والربهان للبحراين 426وقرة العيون له ص 
 =   ( .219-218 /1، وحق اليقني لعبدهللا شرب 223للشريازي ص 

عن احلارث قال: مسعت عبد امللك بن أعني يسأل أاب عبد هللا فلم يزل يسأله حىت قال: ومما ورد عن أيب عبد هللا الصادق هذه الرواية: 
إهنا فتحت على الضالل إي وهللا "قلت: أهل الشرق والغرب؟ قال:  "إي وهللا اي بن أعني هلك الناس أمجعون"فهلك الناس إذا ؟ فقال: 

". )انظر: هم عمار وأبو ساسان األنصاري وحذيفة وأبو عمرة فصاروا سبعةذر واملقداد وحلق هلكوا إال ثالثة نفر: سلمان الفارسي وأبو
( هذه رواايت معتربة عند الشيعة عدوها صحيحة وأمثاهلا كثرية الجمال لذكرها وقد مجعها مع اإلحالة املقدمة 5االختصاص للمفيد صفحة 

   www.alrad.net لرد، قسم حوار اإلثىن عشرية:  إىل املصادر األخ نور الدين اجلزائري املالكي يف صفحة خاصة على موقع ا

http://www.alrad.net/
http://www.alrad.net/
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1)قبــل بعــض هــؤالء إمــارة اخللفــاء الراشــدين، ل ومنــافقني مث وال يقبــل عقــل أن يعــدوهم غاصــبني متمــردين بــ (
 يوظفوا حتت إمرهتم أمراء على البالد فيحكموا حبكمهم وخيضعوا لقيادهتم. 

 فيهــا ومــا متعدة ومــا واألهــم مــن ذلــك بكثــري أن الرجــل املنصــف البصــري إذا وضــع مــا وقــع يف ســقيفة بــين ســا
نه لي رضي هللا ععة دد شيععبعدها من بيعة أيب بكر رضي هللا عنه يف ميزان العقل مراعيا هذا االدعاء حول 

 من الصحابة، سيواجه أمورا ثالثة مهمة تتطلب الوقوف، وهي:

ة  هــذه اجملموعــمل يكــن يفأهــي أنــه قــد اجتمــع يف الثقيفــة عــدد كبــري مــن املهــاجرين واألنصــار،  األمــر األول:
 ؟.واحد من شيعة علي لريفع صوته حبق من تشيع له وهم كثريون يتجاوز عددهم املئات

حينما تشاجر املهاجرون واألنصار فذّكر املهـاجرون األنصـار رفعـا هلـذه املشـاجرة حبـديث رسـول  ين:األمر الثا
2)" األئمة من قريش: "هللا  فخضعت أمام هذا احلـديث املبـارك األعنـاق وحلـت املشـكلة مبجـرد حـديث  (

جب خالفة علـي واحد روي عن رسول هللا، فكيف لو كانت هناك نصوص قرآنية وأحاديث نبوية مشهورة تو 
بن أيب طالب رضي هللا عنه على األمة بعد رسـول هللا بـال فصـل وهنـاك مجـع غفـري مـن بـني الصـحابة هـم مـن 
شيع علي بن أيب طالب مل ينحرفوا بعد، أمل يوجد فـيهم واحـد يقـوم إمـا يف الثقيفـة أو بعـده فيـذّكر النـاس هبـذه 

هم ؟ مــــا لألنصــــار يستســــلمون هلــــذا احلــــديث وال النصــــوص وينــــّبههم علــــى أن خيضــــعوا هلــــا ويرجعــــوا إىل ديــــن
يستسلمون ألحاديث الوصاية واإلمامة ؟ ومل يسـّلم احلكـم إلـيهم ليكونـوا طرفـا للقضـية، أي سـحر عظـيم كـان 

إن  هـذا أخـي " حىت أسكت اجلميع وأخضـعهم ومل يكـن مـع حـديث: "األئمة من قريشمقروان مع حديث "
إن  لكل  نيب  وصي اً وواراًث، وإن  علي اً وصـي ي " وال مع حـديث: "طيعواووصي ي وخليفِت فيكم؛ فامسعوا له وأ

، أنـت وصـي ي وخليفـِت وإمـام اُم ـِت بعـدي" وال مع حديث: "ووارثي وال مـع أحاديـث أخـرى هبـذا  "اي علـي 
الشأن كما يرويهـا الشـيعة، وهللا لوكانـت اثبتـة وكانـت أتويلهـا علـى مـا تعتقـد الشـيعة وتـدعي، لكانـت ختضـع 

 أمامها األنصار مائة مرة قبل أن ختضع أمام خالفة أيب بكر رضي هللا عنه ابالستناد على احلديث املذكور.

                                                
بة" كما قبل سلمان رضي هللا عنه إمارة املدائن من قبل عمربن اخلطاب رضي هللا عنه . )انظر من مراجع السنة كتاب "اإلصابة يف متييز الصحا ( (1

 2هـ  ومن مراجع الشيعة كتاب "حياة القلوب" للمجلسي جـ 1412اجليل _ بريوت، الطبعة األوىل ط: دار  141صـ  3البن حجر العسقالين جـ 
 ط: طهران _ إيران( 780صـ 

وحكم بصحته شعيب األرنؤوط(  19792أخرجه مجع عن علي بن أيب طالب وأنس رضي هللا عنهما، منهم: اإلمام أْحد يف مسنده، )ح رقم  ( (2
والكربى، ابب األئمة من قريش. والنسائي يف السنن الكربى، والطرباين يف املعجم الصغري واألوسط والكبري، واحلاكم يف  والبيهقي يف سننه الصغرى

وهو حديث متواتر، كما قال احلافظ ابن حجر: فيما نقله الشيخ املستدرك، )لكن الذهيب سكت عنه يف التلخيص( وقال األلباين حول هذا احلديث: 
 . 785ضمن ح رقم  202صـ  2. سلسلة األحاديث الضعيفة جـ شرح النخبة "علي القاري يف " 
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ملشـركني وة بـدر أمـام اوا يف غـز مثائة وثالثة عشر من أصحاب النيب وقفلقد أثبت التاريخ أن ثال األمر الثالث:
ك، يع قوات الشر ا أمام مجقاطبة وهزموهم إبذن هللا هزمية منكرة، وقبلهم عدد قليل وهم أصحاب الكهف وقفو 

لــيال جــدا ؤمنني قوبعــدهم جــيش ســعدبن أيب وقــاص يف معركــة القادســية، يف كــل هــذه املواقــف كــان عــدد املــ
ـــوة تـــوكلهم، وقـــد نصـــروا هبـــذابلنســـ عـــدد  ن، إذا فلوكـــانا اإلميـــابة لألعـــداء، لكـــنهم كـــانوا أقـــوايء يف إميـــاهنم وق

م مل شجعان فما ابهلمريهم الأصحاب علي بن أيب طالب وشيعته يتجاوز املئات وقد بقوا اثبيت اإلميان وفيهم أ
ن رضــي هللا ر وعثمــاأيب بكــر وعمــ يقفــوا أمــام هــذا االحنــراف العظــيم، بــل خضــعوا هــم وأمــريهم حلكــم كــل مــن

ة مــن قبــل قدمــوالتقيــة امل -تعــاىل عــنهم خضــوعا اتمــا، وهــذا مــا ال يتصــور إن كــان هــذا االدعــاء صــحيحا، 
له فلـم يكـن عـرتاف أبن هـذا االدعـاء ضـعيف مـن أصـفـاحلق هـو اال -الشيعة تكدر املوقف وال حتل املشـكلة 

ي بـن ة متشيعني لعلـ الصحابيه املدعي ومل يكن هناك فرقة بنينيب اإلسالم تكلم عن التشيع ابملعىن الذي يدع
 .               أيب طالب يف عصر النيب الكرمي 

 
 املطلب الثاين:
 نكتتان حول فرق الشيعة 

 ريا إذا كـان يفس بـه كثـأبمن سنن الكون تشعب األداين واملذاهب إىل فرق متعددة وأحزاب خمتلفة، وهـذا ال 
اعــــة مجفرقـــت عـــن الف يف الفـــروع أو السياســـات أو الســــالئق مـــثال، لكـــن الشــــيعة تحـــده املعقـــول كــــاالخت

فـات يف دة عـن االختاليضا، زائـأاملسلمني أوال ابختالفات أصولية كبرية، وفيما بينها اثنيا ابختالفات أصولية 
 الفروع كأحكام العبادات وغري ذلك.  

يالت، يطـول بنـا الكـالم إن خضـنا فيهـا، يكفينـا الكالم حول هذا املوضـوع ذا أطـراف ووجـوه، وحمـاور وتفصـ
أن ننظر يف قائمة عناوين الكتب املؤلفة حول فرق الشيعة فنجد مؤلفات عديدة من الشيعة والسـنة ألفـت يف 
هذا املوضوع إما بصورة ختص فرق الشيعة أو تعمها وغريها من الفرق لكـن تعطـي احلـظ األوفـر لفـرق الشـيعة 

(1  لكننا نريد أن نلفت نظر القارئ الكرمي إىل نكتتني مهمتني حول فرق الشيعة ومها: (

ق وفاتـه إىل فـر  أايمـه أو بعـد ما من أحد من أهل البيـت ادعـى اإلمامـة إال وقـد انقسـمت الشـيعة يف -1
 شىت بني مؤيد له وملن أوصى به ومنكر إايه ولوصيه فعلى سبيل املثال:

                                                
هـ، وكتاب: "فرق 301أقدم الكتب وأمجعها حول فرق الشيعة من علمائهم، كتاب: "املقاالت والفرق" لسعد بن عبد هللا القمي املتويف سنة  ( (1

 ق كثرية للشيعة. هـ، وفيهما ذكر فر 310الشيعة" حلسن بن موسى النوخبِت املتوىف سنة 
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املته ا معـه بعـد مسـثبتـو  قـةفر : مامة حسن بن علي رضي هللا عنهمـا إىل ثـالث فـرقأ. افرتقت الشيعة أايم إ
عنــه  علـي رضـي هللا هـم أوالدو معاويـة بـن أيب سـفيان، وابيعـوا معاويــة كمـا ابيعـه فأطـاعوا وأخلصـوا لــه الوفـاء، 
لكبـار ااهلـاميني  من ر وغريهموأهل بيته من احلسني وحممد بن احلنفية وعبد هللا بن العباس وأبناء عقيل وجعف

 .من أسرة النيب 

تــار ابــن أيب خمســبة إىل مالــت عــن احلســن واحلســني وقالــت إبمامــة حممــد بــن احلنفيــة، وهــم الكيســانية ن وفرقــة
يعا، بعد تطورا سر  ورت فيماعبيد الثقفي امللقب بـ كيسان، هذه الفرقة قويت بعد ما صاحل احلسن معاوية فتط

 .وتشعبت منها فرق شيعية كثرية

حتملــت أفكــار عبــد هللا بــن ســبأ اليهــودي حــول علــي وأهــل بيــت النــيب وهــي فرقــة الســبئية، وقــد ســعى  وفرقــة
حسن رضي هللا عنه أن يقف أمام أفكارهم فحارهبم كما كـان حيـارهبم أبـوه مـن قبـل لكنـه مل يسـتطع أن  اماإلم

1)يقضي عليهم.  )  

قالـت إبمامـة علـي ابـن احلسـني  فرقة فرق شىت: ب. افرتقت الشيعة أايم حسني بن علي وبعد شهادته إىل
قالت انقطعت اإلمامـة بعـد احلسـني إّنـا كـانوا ثالثـة أئمـة مسـمني أبمسـائهم  وفرقةالذي كان يكىن أبيب بكر. 

قالـت إن اإلمامـة صـارت  وفرقـةوأوصى إليهم، فهؤالء مل يثبتوا إمامة ألحد بعـدهم.  استخلفهم رسول هللا 
د احلسـن واحلسـني فهـي فـيهم خاصـة دون سـائر ولـد علـي بـن أيب طالـب، فمـن قـام بعد مضي احلسـني يف ولـ

2)منهم ودعا لنفسه فهو اإلمام املفروض الطاعة. )  
ة، وطائفــة مــن القرامطــ وهكــذا ظهــرت فــرق كثــرية أخــرى مــنهم مــن ادعــى النبــوة لألئمــة كالغرابيــة، وطائفــة مــن

الـيت  رقـة الكيسـانيةا كانـت فالكيسانية، ومنهم من قال ابإلهلية لغري هللا عز وجل، وعلى رأس هذه الفـرق كلهـ
تـل حسـني بـن بعـد مق ّنت وانتشـرت يرجع ظهورها إىل أايم حسن بن علي رضي هللا عنهما كما ذكران لكنها

عبيــد الثقفـــي  ر بــن أيبعلــي وادعــت القصــاص بدمـــه وتشــعبت إىل الكربيــة واملختاريـــة واهلاميــة، وأظهــر خمتـــا
لك حـــاول ســـني ولـــذماكـــان يضـــمره مـــن العقائـــد الســـبئية بـــل واحنرافـــات مل يســـبقه هبـــا أحـــد بعـــد شـــهادة احل

 االبتعــاد ضــطروا إىللســخافات لكــنهم فشــلوا يف ذلــك، فااملخلصــون مــن الشــيعة إقامــة الســد يف طريــق هــذه ا
 عنها وعن التشيع بعد ما قنطوا ويئسوا من رجوع القوم إىل احلق.    

                                                
ط:  32 – 31نقال عن فرق الشيعة للنوخبِت ورجال الكشي ) فرق الشيعة للنوخبِت صـ  174 – 172الشيعة والتشيع، إلحسان إهلي ظهري صـ  ( (1

 م (1992هـ 1412دار الرشاد، الطبعة األوىل 
 (. 38 – 37للنوخبِت صـ نقال عن: فرق الشيعة للنوخبِت. )فرق الشيعة  200 - 199نفس املرجع صـ  ( (2
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يقول الشيخ إحسان إهلي ظهري: "جل هـذه الفـرق حـدثت بعـد قتـل احلسـني رضـي هللا عنـه ويف أايم علـي بـن 
1)احلسني امللقب بزين العابدين".  )  

ــه إىل فــرق  ثــا ملــا حنــن فيــهج. نــذكر مثــاال اثل مــن تفــرق الشــيعة أايم قيــام كــل إمــام مــن أئمــتهم أو حــني وفات
وأحـزاب، وهـو مـا حـدث ابلشـيعة أايم إمامـة جعفـر الصـادق، فـإهنم قـد تفرقـوا إىل فـرق كثـرية جـدا كـل يهــوي 

ثبتـت رقـة فنظريته اخلاصة حول اإلمامة واملهديـة والعصـمة وغـري ذلـك مـن أصـول الشـيعة، فمـن هـذه الفـرق: 
ــه فــإهنم ملــا أشــار  وفرقــةعلــى إمامــة أيب عبــد هللا جعفــر بــن حممــد الصــادق بعــد أبيــه حممــد البــاقر.  رجعــت عن

الصادق إىل إمامة ابنه امساعيل بعد وفاته، مث مات إمساعيل يف حياة أبيه رجعوا عن إمامة جعفـر وقـالوا كـذبنا 
قلدت دعوة عبد هللا بن احلسن بن احلسن  وفرقةون. ومل يكن إماما ألن اإلمام ال يكذب وال يقول ما ال يك

بن علي بن أيب طالب يف ادعاء اإلمامة، ومن بعده ابنه حممد بن عبد هللا بن احلسن بـن احلسـن بـن علـي بـن 
2)أيب طالب امللقب ابلنفس الزكية.  )  

يــث تفرقــت الشــيعة ومــن قبلــه حممــد البــاقر ر همــا هللا ح -وهكــذا كــان التفــرق مســتمرا أايم جعفــر الصــادق 
أايمـه إىل الزيديــة القائلــة إبمامــة زيـد بــن علــي بــن احلسـني وهــو أخــو البــاقر، وهـذه فرقــة شــهرية حــىت اآلن وإىل 

حـىت أن النـوخبيت الشـيعي يكتـب أنـه بعـد وفـاة جعفـر  -أتباع حممد علي الباقر الذين مسوا فيمـا بعـد ابإلماميـة 
ده ســـت فـــرق فـــذكر مـــنهم: الناووســـية، والســـمطية أو الصـــادق حصـــل اخـــتالف عظـــيم وافرتقـــت الشـــيعة بعـــ

3)الشميطية، والفطحية، واإلمساعيلية بفرقها الكثرية  )  
ظهـر مـن فـروع الفـرق الشـيعية مـا "جـاء يف كتـاب دائـرة املعـارف أنـه فموجز الكالم حول فـرق الشـيعة هـو مـا 

4)" الفـرق الـثالث والسـبعني املشـهورة يزيـد كثـرياً عـن الرافضـي مـري ابقـر الـداماد أن مجيـع الفـرق  بـل جـاء عـن (
هـي فـرق الشـيعة وأن الناجيـة مـنهم فرقـة ( إىل ثـالث وسـبعني فرقـة ةحـديث افـرتاق األمـ) املـذكورة يف احلـديث
5). هذا هو حممد ابقر بن حممد األسد، من كبار شيوخ الشيعة اإلمامية. ومري ابقر )  

                                                
 204الشيعة والتشيع فرق واتريخ، إلحسان إهلي ظهري صـ  ( (1
وفيه ذكر حلوار طويل دار بني عبد هللا بن احلسن وجعفر الصادق حول اإلمامة  358صـ  1انظر: األصول من الكايف، للكليِن، كتاب احلجة جـ  ( (2
 . 
 . 88إىل  78انظر: فرق الشيعة، للنوخبِت صـ  ( (3
 . 67 /4دائرة املعارف،  ( (4
 .351/  2( فرقة . انظر: اخلطط للمقريزي  300وذكر املقريزي أن فرقهم بلغت )  ( (5
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ــق منهــا إالإن هــذه الفــرق اندرســت وتالشــت واحــدة تلــو األ -2 ثــىن عشــرية اإلماميــة اال خــرى فلــم يب
 دة، نشـــري إيلفـــرق عديـــ لكـــن هـــذه الفـــرق الثالثـــة تشـــعبت يف داخلهـــا وافرتقـــت إىل والزيديـــة واإلمساعيليـــة.

 تعريفها وأهم فرقها إبجياز فيما يلي:
يف داخلهـا  االثىن عشرية فرقة من فرق الشـيعة اإلماميـة الـيت انقسـمت يف األصـل إىل مخـس عشـرة فرقـة، وهـي

، يـرون كـل مــا مينعــون االجتهـاد، وينكـرون اإلمجـاع( وهـم الـذين يتمسـكون أبخبـارهم، و أخباريـةتفرعـت إىل: )
( أصـوليةو) صـحيحا – من الحيضـره الفقيـه ،االستبصار ،التهذيب ،الكايف –ورد يف كتب األخبارية األربعة 

وال حيكمـون بصـحة   ،مجاع ودليل العقلوالسنة واإلحكام هي الكتاب دلة األأن وأبوهم القائلون ابالجتهاد، 
تبـاع أوهـم ( الشـيخية أو اإلحسـائيةويعتمدون علـى مراجـع التقليـد، و ) ،ربعةاأل األخبارية كل ما يف الكتب

صـحاب كـاظم بـن قاسـم الرشـيت، ومسيـت ابلكشـفية أوهـم ( الكشفية أو الرشـتية، و ) د االحسائيأالشيخ 
براهيم خـان الكرمـاين، إتباع مرزا حممد كرمي بن ( وهم أالركنيةو ) ،هلاملكشف واإلىل زعيمها من اإملا ينسب 

ـــــركن الرابـــــع والشـــــيعي الكامـــــل واملتمثـــــل يف شـــــخص زعـــــيمهم -أي الركنيـــــة  -مسيـــــت بـــــذلك  و  ،لقوهلـــــا ابل
بــاع تأصـوفية متشــيعة مـن  ( وهــمالقزلباشــية، و )تبـاع حممــد الغجـري الكرمــاين كـرمي خـانأهــم ( و الكرميخانيـة)

خونــد تبـاع اآل( وهـم أالكوهريـة، و )مسهـا هنــد، لقبهـا قـرة العـنياة أصـحاب امـر ( وهـم أالقرتيـة، و )الصـفويني
تبـاع البـاب مـريزا ( وهـم أالبابيـة، و )ىل حممد نور خبـش القوهسـتاينإنسبة ( النور خبشية، و )مال حسن كوهر

1) "هبـاء هللا"تباع حسني علي النوري املازندراين امللقـب بــ أوهم ( البهائية، و)علي حممد الشريازي ولكـل مـن  (
هــذه الفــرق آراء ونظــرايت تتميــز هبــا عــن غريهــا تركنــا تفصــيلها؛ ألهنــا ليســت موضــوع حبثنــا ههنــا ومــن أراد 

 صيل فعليه بكتب امللل واملقاالت.التف
2)لقطعيـةويلقلب االثىن عشـرية أبلقـاب عديـدة منهـا: الشـيعة، اإلماميـة، ا  3)، أصـحاب االنتظـار، الرافضـة( ) ،

 اجلعفرية وغري ذلك.
فهـذه  بـن احلسـني بـن علـي بـن أيب طالـب رضـي هللا عـنهم،وأما الزيدية فهم الشيعة املنسوبون إىل زيدبن علي 

أو  السليمانيةزايد بن أيب الـزايد، و) أصحاب أيب اجلارود (اجلارودية): الفرقة قد تفرقت إىل فرق ثالثة، وهي
 ،أصــحاب احلســن بــن صــاحل بــن حــي( أو الصــاحلية البرتيــةو) أصــحاب ســليمان بــن جريــر الزيــدي (اجلريريــة

                                                
وقد عر ف بعض هذه الطوائف الشيخ إحسان  24 -23 /1وكذلك: أعيان الشيعة  406 – 405انظر: الفكر الشيعي، ملصطفى الشييب صـ  ( (1

 .   325 – 307إهلي يف كتابه "الشيعة والتشيع" بشيء من التفصيل، انظر: الشيعة والتشيع صـ 
 . وت موسى بن جعفر الصادقمبألهنم قطعوا وهذا  ( (2
بعد ما أظهر مقالته يف الشيخني  بن أيب طالب ملا خرج ابلكوفة أايم هشام بن عبد امللك رفضوا زيد بن علي بن احلسني بن عليوهذا ألهنم  ( (3

 وترضيه عنهما، وقيل ألهنم رفضوا خالفة أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما، ومؤدى القولني واحد.
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أصـحاب  (النعيميـةاألبرت، وقـد عـد الشهرسـتاين الزيديـة سـت فـرق، الـثالث السـابقة و) وأصحاب كثري النواء
يتولّــون أاب  هـم الـذينن الزيديـة مــ والفرقـة السادسـة وهـم أتبـاع حممـد بـن اليمــان (اليمانيــة)و، نعـيم بـن اليمـان

منهمـا، وينكـرون رجعـة األمـوات ويتـربّأون ممـن دان هبـا  ئممـن بـر  ءونواليتـربّ  رضي هللا تعـاىل عنهمـا بكر وعمر
1). أصحاب رجل يدعى يعقوب (اليعقوبية)وهم  )   

 يف مـع أنـه قـد تـويفمامتـه و إبوكذلك اإلمساعيلية وهم املنسوبون إىل إمساعيل بن جعفر الصادق؛ ألهنـم قـائلون 
حـق ول كـان هـو األهم مـن يقـحياة أبيه لكنهم ينكرون ذلك ويقولون إنه مل ميت وإنه هو املهـدي املنتظـر، ومـن

نــا لزمــان حــىت وقتدت عــرب اتشــعبت وامتــفرقــة ابإلمامــة فلمــا تــويف انتقلــت اإلمامــة منــه إىل ابنــه حممــد، هــذه ال
( الــدروز): رةاملشــهو ا فرقهــوافرتقــت إىل فــرق شــىت لكنهــا أبمجعهــا ختــالف العقائــد اإلســالمية، فمــن  احلاضــر

 (. النصريية أو العلويةو) (املكارمة)و (األغاخانية)و (البهرة)و و)احلشاشون(

يليـة، ا عـن اإلمساعجـل عقائـده الفـاطمي احلـاكم أبمـر هللا، أخـذتفرقـة ابطنيـة تؤلِّـه اخلليفـة : فهي أما الدروز
خلــيط  . عقائــدهانشـأت يف مصــر لكنهــا مل تلبــث أن هـاجرت إىل الشــام وهـي تنتســب إىل نشــتكني الــدرزي.

 إذا ا ألبنائهــا إالال تعلمهــمـن عــدة أداين وأفكــار، كمــا أهنــا تــؤمن بســرية أفكارهـا، فــال تنشــرها علــى النــاس، و 
 ألربعني.بلغوا سن ا

مامــة نـــزار بـــن إ تـــدعو إىللطائفــة إمساعيليـــة فاطميــة نزاريـــة مشــرقية، انشـــقت عـــن الفــاطميني فهـــم  وأمــا احلشاشـــون:
س مركــزًا لنشــر ت يف فــار املستنصــر ابهلل ومــن جــاء ِمــن نســله. أسســها احلســن بــن الصــباح الــذي اختــذ مــن قلعــة آملــو 

 دينية متعصبة.ف سياسية و ابحرتاف القتل واالغتيال ألهداوقد متيزت هذه الطائفة  دعوته وترسيخ أركان دولته.

ا يسـمون ولـذ ؛بنـه الطيـبمـر مث اهم إمساعيلية مستعلية، يعرتفون ابإلمام املستعلي ومـن بعـده اآلف وأما البهرة:
وس م اهلنـدنـد واخـتلط هبـا إىل اهلابلطيبية، وهم إمساعيلية اهلنـد والـيمن، تركـوا السياسـة وعملـوا ابلتجـارة فوصـلو 

 .الذين أسلموا وعرفوا ابلبهرة، والبهرة لفظ هندي قدمي مبعىن التاجر

إىل  موترجع عقيدهت مليالدي،ظهرت هذه الفرقة يف إيران يف الثلث األول من القرن التاسع عشر ا اآلغاخانية:
لقيــادة  جنليـزسـتعمله اإلحسـن علـي شــاه وهـو األغاخـان األول الـذي ا اإلمساعيليـة النزاريـة، ومـن شخصـياهتم:

لـع عليـه خ بومبـاي وقـد منها إىل ثورة تكون ذريعة لتدخلهم فدعا إىل اإلمساعيلية النزارية، ونفي إىل أفغانستان
 .م1881اإلجنليز لقب آغاخان،مات سنة

                                                
 طبعة الثالثة . ط: دار إحياء الرتاث العريب _ بريوت، ال 69 – 66مقاالت اإلسالميني، لإلمام األشعري صـ  ( (1
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حركــة ابطنيــة ظهــرت يف القــرن الثالــث للهجــرة، أصــحاهبا يعــد ون مــن غــالة فهــي  وأمــا النصــريية أو العلويــة:
وا وجــوداً إهلي ـا يف علـي وأهلــوه بـه، مقصـدهم هـدم اإلســالم ونقـض عـراه، وهــم مـع كـل غــاز الشـيعة الـذين زعمـ

ألرض املسلمني، ولقد أطلق عليهم االستعمار الفرنسي لسوراي اسم العلويني متويهاً وتغطية حلقيقتهم الرافضية 
زعــم أنـه البــاُب إىل ) ه270والباطنيـة. مؤسـس هــذه الفرقـة أبـو شــعيب حممـد بـن نصــري البصـري النمـريي )ت 

اإلمام احلسن العسكري، وأنه وارُث علمه، واحلجة واملرجع للشيعة من بعده، وأن صفة املرجعية والبابية بقيت 
وعلــى كــل حــال إن كــان بعــض هــذه الفــرق انتهــى أمــره وانعــدم لكــن غالبهــا  معــه بعــد غيبــة اإلمــام املهــدي.

1)ي. موجودة حىت اآلن منتشرة يف أرجاء العامل اإلسالم )  
ظهـر مـن فـروع الفـرق "أنـه  مـن يف كتـاب دائـرة املعـارفأخريا نشري إىل ما ورد حول فرق الشيعة وكثرة أحزاهبـا 

بل جـاء عـن الرافضـي مـري ابقـر الـداماد أن مجيـع  ."الشيعية ما يزيد كثرياً عن الفرق الثالث والسبعني املشهورة
ن الناجيـة مـنهم أهـي فـرق الشـيعة و  (إىل ثالث وسبعني فرقةحديث افرتاق األمة )الفرق املذكورة يف احلديث، 

2)فرقة. ثالمثائةن فرقهم بلغت أذكر املقريزي قد و  فرقة اإلمامية. )  

                                                
، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي"، أتليف: ملوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرةبتصرف واختصار من "ا ( (1

 . : دار الندوة العامليةطبع ونشر 91 – 89، صـ إشراف ومراجعة: د. مانع بن ْحاد اجلهِن
م )هذا الكتاب 2003ه 1424الطبعة األوىل  15صـ  1شنائع عقائد الشيعة" أتليف دكتور صاحل الرقب جـ نقال عن كتاب "الوشيعة يف كشف  ( (2

 من الكتب املوضوعة يف املكتبة الشاملة االصدار الثاين(
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 املطلب الثالث:

 أصول مذهب الشيعة اإلمامية إبجياز 
 وأما أصول مذهب الشيعة اإلمامية فتنقسم إىل قسمني: 

 املعاد. -3النبوة  -2التوحيد   -1األصول اليت اتفقت عليها األمة وهي:  األول:

 -2العــدل  -1هــي:  و األصــول الــيت أطلقــوا عليهــا أصــول املــذهب أو معتقــدات اخلاصــة ابإلماميــة  الثــاين:
 التقية وغري ذلك.  -6لرجعة ا -5ملهدية أو الغيبة ا -4لعصمة ا -3اإلمامة 

  القسم األول من األصول نشري إليها فيما يلي:لكن للقوم احنرافات كثرية يف
أول أقسام التوحيد، توحيد األلوهية واملقصود منه اختصاص العبـادة هلل تعـاىل دون مـا سـواه لكـن الشـيعة  -1

مل حتافظ على هذا األصل بل بدأت تعبد كل من سوى هللا من األئمة والقبـور وآاثر األوليـاء والصـاحلني وغـري 
1)خيفة كما سنبينها خالل دراستنا لتفسري مفاهيم القرآنذلك بتوجيهات س وهكذا زعمت الوسائط بني هللا  (

واخللق كأنه ال ميكن الوصول إىل احلق ألحد دون أن خيتار األئمة املعصومني املقربني إىل هللا واسطة بينه وبني 
 ربه فمن هنا بدءوا يدعوهنم رغبا ورهبا.
جل، عن هللا عز و  ملتكلموناة حق التشريع والتحليل والتحرمي، بزعم أهنم زائدا على ذلك اعطت الشيعة لألئم

 وغري ذلك من املشاكل اليت ختالف التوحيد يف األلوهية.
اثين أقســام التوحيــد، توحيــد الربوبيــة وهــو إفــراد هللا ســبحانه ابمللــك واخللــق والتــدبري مــن اإلحيــاء واإلماتــة  -2

عة إبسنادهم احلوادث الكونية إىل األئمة وتدبري أمور الدنيا واآلخـرة إلـيهم والنفع والضر واألمر كله، لكن الشي
(2  ونسبة خلق األفعال إىل العباد وغري ذلك، احنرفوا يف هذا األصل املتفق عليه عند قاطبة األمة . (

الشرع هلل  اثلث أقسام التوحيد، توحيد األمساء والصفات واملقصود منه إثبات األمساء والصفات الثابتة يف -3
1)شـام بـن احلكـموال تعطيل، لكـن عـدة مـن الشـيعة األوائـل كهتعاىل كما هي دون جتسيم وال تشبيه  وهشـام  (

                                                
كان حيا أو ميتا إال إذا قارن فمن التوجيهات الِت يرددها املؤلف كثريا هي أن العبادة ال تصدق على اخلضوع واالستغاثة والسجود لغري هللا سواء   ( (1

 االعتقاد أبلوهية هذا الغري واستقالله يف أمره، كما سيأيت. 
لفه أنه يف سيأيت عن صاحبنا أنه ابالستناد إىل قوله تعاىل: ﴿واملدبرات أمرا﴾ يرى كثريا من تدبريات العامل حمولة إىل األئمة ويذكر أحاديث عن س ( (2

يقف عن ميني الصراط وعلي رضي هللا عنه يقف عن يساره فينجيان  ني علي بن أيب طالب كل من خالفه يف النار فالنيب يوم القيامة يلقي أمري املؤمن
 ويلقيان من أرادا، فتدبري األمور يف الدنيا واآلخرة حمول إليهم. 
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2)بــن ســامل اجلــواليقي  3)ويــونس بــن عبــد الــر ن القمــي  ( 4)وأيب جعفــر األول  ( وغــريهم كــانوا مــن أوائــل مــن   (
5)أوجدوا ضاللة التجسيم  ). 

ل بــين علــى العقــعتزلــة املالتعطيــل، حيــث إن املتــأخرين مــنهم أتثــروا مبــذهب املمث جــاء بعــد هــذا التجســيم دور 
ور م، يقـول الـدكتوأفكـاره احملض فالتجئوا إىل تعطيل صفات هللا العليا وأتويلها حسب مـا دلـت عليـه عقـوهلم

 صه: " ما نةأصول مذهب الشيعة اإلمامية االثىن عشريانصربن عبد هللا القفاري يف كتابه "
ــة يف تعطيــل "بعــد هــ ذا الغلــو يف اإلثبــات بــدأ تغــري املــذهب يف أواخــر املائــة الثالثــة حيــث أتثــر مبــذهب املعتزل
ــه يف الكتــاب والســنة، وكثــر االجتــاه إىل التعطيــل عنــدهم يف املائــة الرابعــة ملــا صــفات  البــارئ ســبحانه الثابتــة ل

عفــر الطوسـي واعتمــدوا يف ذلــك علــى  صـنف هلــم املفيــد وأتباعـه كاملوســوي امللقــب ابلشـريف املرتضــى، وأيب ج
6)كتــب املعتزلـــة"  وقــد كانـــت هـــذه حتريفــات أخـــرى يف توحيــد األمســـاء والصـــفات كمــا ال خيفـــى علـــى ذوي  (

األلباب، وهناك حتريفات أخرى يف هذا األصل األصيل )التوحيد( كقوهلم خبلق القرآن وإنكارهم رؤية املؤمنني 
 رهبم تعاىل يف اآلخرة وغري ذلك.

                                                                                                                                            
وانقطع ، وسكن بغداد، ونشأ بواسط هـ190حنو سنة:  ابلكوفة،ولد ، هشام بن احلكم الشيباين، الكويف، أبو حممد، كان شيخ االمامية يف وقتههو  ( (1

وملا حدثت نكبة  غريها."االمامة" و "القدر" و "الشيخ والغالم" و  :وصنف كتبا، منها إىل حيىي ابن خالد الربمكي، فكان القيم مبجالس كالمه ونظره.
 (85صـ  8)األعالم للزركلي جـ   .ثرها ابلكوفةإوتويف على ، الربامكة استرت

جلواليق هو هشام بن سامل اجلواليقي، واجلواليقي نسبة إىل بيع اجلواليق، مجع جولق وهو وعاء معروف يُعمل من صوف حلمل األمتعة، والنسبة إىل ا ( (2
، 132ترمجة رقم  238ثل: الكشي يف رجاله صم علمائهمابعتبار بيعها أو صنعها، اتفقت الشيعة على مدحه وتوثيقه، وقد نص  على ذلك مجٌع من 

وإليه وغريهم ، 2243ترمجة رقم  315ص 2، األردبيلي يف جامع الرواة ج1676ترمجة رقم  100ابن داود احلل ي يف القسم األول من رجاله ص
جسيم والتشبيه، حيث وصف هللا تبارك وتعاىل تُنسب الفرقة اهلامشية ابالشرتاك مع هشام بن احلكم املتكلم الشيعي، وهو ممن نسج على منواله يف الت

        هـ. 199تويف عام  أبنه على صورة إنسان أعاله جمو ف وأسفله مصمت، وأنه ال يعلم ابألشياء إال بعد حدوثها أو ما يسم ى عند الرافضة ابلبداء.
، موسوعة الفرق 261، 88عجم الفرق االسالمية موكذا:  78)انظر كتاب: أخبار الشيعة وأحوال رواهتا لسيد حممود شكري األلوسي صـ 

 (169واجلماعات 
"الداللة  :له حنو ثالثني كتااب، منها، من أصحاب موسى بن جعفر يونس بن عبد الرْحن موىل علي بن يقطني، أبو حممد: فقيه إمامي عراقي،هو  ( (3

 (262صـ  8م.    )األعالم للزركلي جـ  823وافق هـ امل208وغريها، تويف سنة  على اخلري" و "الشرائع" و "جوامع اآلاثر"
أبو جعفر عبد  -أي أبو جعفر الثاين  – هو حممد بن علي بن احلسن العلوي والثاينلعله كما قال أبو الفرج ابن اجلوزي رْحه هللا: " ( (4

_  دار األرقم بن أيب األرقمالبن اجلوزي ط:  والسريتلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ )أنظر:   " وهللا أعلم.هللا بن املسور اهلامشي
 م(1997بريوت 

ونقل أقواهلم كل من اإلمام األشعري يف "مقاالت اإلسالميني" وعبد القاهر  97وهذا ما قرره الرازي يف "اعتقادات فرق املسلمني واملشركني" صـ  ( (5
واألهواء" فالشيعة كانت أول القائلني ابلتجسيم لكنها غريت عقيدهتا من التجسيم إىل  البغدادي يف "الفرق بني الفرق" وابن حزم يف "الفصل يف امللل

 التعطيل.
عود أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثىن عشرية عرض ونقد، لدكتور انصربن عبد هللا بن علي القفاري )رسالة دكتوراة، جامعة اإلمام حممد بن س ( (6

 . 535اإلسالمية(  صـ 
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األصــل الثــاين أي النبــوة فالظــاهر أن معتقــد الشــيعة فيــه كمعتقــد عامــة األمــة مــن اإلميــان جبميــع الرســل وأمــا 
واألنبياء واالعتقاد بعصمتهم وغري ذلك، لكن الباحث إذا نظر إىل هذا األصـل عنـدهم بنظـر أدق يـرى أنـه مل 

لـة كثـري مـن األنبيـاء بفلسـفة عجيبـة يسلم من الزيا واالحنـراف أيضـا، وهـذا ألهنـم أعطـوا أئمـتهم منزلـة فـوق منز 
عارية عن موازين العقل والنقل، فقد قالوا إن اإلمامة منزلة عالية مل حتظ هبا مجيع الرسـل بـل أكـرم هللا سـبحانه 

1) ﴾إِّين ِّ َجاعُِّلَك لِّلنَّاسِّ إَِّماًمـا﴿هبا البعض دون بعض وفسروا عليه قوله تعاىل:  فالنتيجـة أن كـل مـن أعطـي  (
ة ســواء أكــان نبيــا أم ال فهــو أفضــل بــال شــك عمــن مل ينــل هــذه الدرجــة وإن كــان نبيــا وابلتــايل مقــام اإلمامــ

فاألئمة االثىن عشرية املنصوصون ابإلمامة من قبل هللا ورسوله هم أوىل من األنبيـاء الـذين مل ينـالوا هـذا املقـام، 
ه العقـل السـليم اخلـايل عـن العصـبية وهذا تفسري مل يفسره النيب األعظم وال أحد من مفسري الصحابة وال يقبل

 العمياء.
ومن جانب آخر نرى الشيخ جعفر السبحاين هو وغريه قد أتوا بفلسفة غريبة حمـرية أخـرى حيـث عـدوا بعـض 
األنبياء مفرتضي الطاعة )على حد تعبريهم( وبعضهم غري مفرتضي الطاعة مبعـىن أن الـبعض مـن األنبيـاء كـانوا 

يعهم من األوامر والنواهي واجبة على األمة وهم الذين انلوا مقام اإلمامة للناس مشرعني وكان طاعتهم يف تشر 
وعليه فكل من هو إمام من قبل هللا عز وجل هو مفرتض الطاعة وله حق التشريع والتحليل والتحرمي، وهنـاك 

عنـه إال فيمـا   من األنبياء من مل يكن كذلك أي مل يكن مفرتض الطاعة يف األوامر والنواهي اليت كانـت تصـدر
2)كان يوحى إليه أو كان شريعة من قبله من الرسل،  وكل هذه احنرافات يف النبوة اليت هي األصل الثاين من  (

 أصول الدين عند عامة املسلمني.
بـني الشــيعة  كة بعضـهاوأمـا القسـم الثـاين مــن األصـول الـيت مسوهــا أصـول املـذهب ال أصــول الـدين فهـي مشــرت 

ر نـــه أشـــد اإلنكـــابـــل ينكرو  فكـــرة االعتـــزال وإن كـــانوا ال يقبلـــون هـــذاالـــبعض هـــم متـــأثرون بزلـــة ويف هـــذا واملعت
فرق واألداين تخصصي الموالبعض اآلخر كاإلمامة والعصمة والغيبة والرجعة وغري ذلك هناك كالم طويل من 

ن عـلبشـر أم وردت ايف بعـض  حوهلا هل هي تسربت عن الثقافة الفارسية القدمية املؤمنة بسراين الـروح اإلهلـي
ة فكـار اهلندوســيت عــن األطريـق السـبئيني الــذين كـانوا مــن اليهـود فــأظهروا اإلسـالم وحــب أهـل البيــت أم أتثـر 
احل بل وجدت لسلف الصالقائلة ابلتناسخ والرجوع، وعلى كل حال فهي أصول مبتدعة مل يقل هبا أحد من ا

لــيهم مـــن مـــا نســب إو نــه وغــريه مـــن أهــل البيــت بعــد اجليــل األول مبــا فـــيهم علــي بــن أيب طالـــب رضــي هللا ع
 الرواايت ال جمال لقبوله عند أهل العلم.

                                                
 . 124 البقرة: ( (1
 ستقرأ هذا ابلتفصيل يف املطلب الثاين من الفصل الثاين من هذه الرسالة إبذن هللا تعاىل. ( (2
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 املطلب الرابع:
 اإلمامية أصول التفسري ومصادره لدى الشيعة 

ــا  ال مث اســتخراجراهتم أو للوصــول إىل معرفــة أصــول التفســري ومصــادره لــدى الشــيعة اإلماميــة البــد مــن نقــل عب
زة للرســالة قــدمات مــوجمأن نعــدها أصــول التفســري لــديهم، ومبــا أننــا يف صــدد طائفــة مــن القواعــد الــيت ميكــن 

التنا فسـريه رسـتفنكتفي بذكر بعض الكلمات عن مفسـريهم وعـن الشـيخ السـبحاين الـذي نكتـب عنـه وحـول 
 هذه.

ن أشار السيد اخلوئي يف تفسريه )البيان يف تفسري القرآن( إىل أنـه مـن أصـول التفسـري عـدم األخـذ ابلظنـو  -1
التفسـري هــو إيضــاح مــراد هللا تعــاىل مـن كتابــه العزيــز، فــال جيــوز واالستحسـان والــرأي وأقــوال املفســرين فقــال: "

مل يثبــت أنــه حجــة مــن طريــق العقــل، أو مــن طريــق  يءاالعتمــاد فيــه علــى الظنــون واالستحســان، وال علــى شــ
ومــن هــذا يتضــح أنــه ال جيــوز اتبــاع  ...إىل هللا بغــري إذنــه يءالشـرع، للنهــي عــن اتبــاع الظــن، وحرمــة إســناد شــ

تبـاع الظـن، وهـو ال يغـين مـن انـه مـن أحـد املفسـرين يف تفسـريه، سـواء أكـان ممـن حسـن مذهبـه أم مل يكـن، أل
1) ."احلق شيئا )  

وال بـــد للمفســـر مـــن أن يتبـــع الظـــواهر الـــيت يفهمهـــا العـــريب مـــا نصـــه: " مـــدارك التفســـريعنـــوان:  حتـــتمث قـــال 
حجية الظواهر أو يتبع ما حكـم بـه العقـل الفطـري الصـحيح فإنـه حجـة مـن الـداخل كمـا الصحيح فقد بينا لك 

2)أن النــيب حجــة مــن اخلــارج، أو يتبــع مــا ثبــت عــن املعصــومني علــيهم الســالم ــذين  ( فــإهنم املراجــع يف الــدين، وال
فقــال: إين اترك فــيكم الثقلــني كتــاب هللا وعــرتيت أهـــل  أوصــى النــيب صــلى هللا عليــه وآلــه بوجــوب التمســـك هبــم

3)". ن متسكتم هبما لن تضلوا بعدي أبداإبييت، ما  )  
ويذكر القمي حديثا عن اإلمام جعفر الصادق يدل أن األصل األصيل يف تفسري القرآن هو األخذ بقول  -2

( غـريان بـه وحنـن، فلـيس يعلمـه للنـاس وخاطـب هللا نبيـه والقـرآن ضـرب فيـه األمثـالاألئمـة، وهـو قولـه: )
4)﴾ أبن املـراد مـن الليـل فـالن والليل إذا يغشـىوهبذا فسر قوله تعاىل: ﴿ غشـى أمـري املـؤمنني يف دولتـه الـيت  (

                                                
م 1975ط: دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع _ بريوت، الطبعة الرابعة  397صـ  1البيان يف تفسري القرآن، أليب القاسم املوسوي اخلوئي جـ  ( (1
. 
إذا ورد وأثبت شيئا عن املعصومني حجة يف تفسري القرآن )وفلسفته فيه  -الذي يفيد الظن عند مجيع العلماء  -لواحد أيضا وهو يرى أن خرب ا ( (2

األخذ  أنه أحد أمارات  العلم التعبدي يف حكم الشارع فيفيد اليقني كما يفيد العلم الوجداين( وهذا مع فلسفته هذه خيالف قوله السابق أي عدم
 من تفسريه هذا( 398انظر كالمه يف صـ ابلظنون.   )

 . 398 – 397املرجع السابق صـ  ( (3
 والواضح منه أبوبكر الصديق رضي هللا عنه. ( (4
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﴾ أبن املـراد هـو والنهـار إذا جتلـىجرت له عليه وأمري املؤمنني يصرب يف دولتهم حىت تنقضي، وقولـه تعـاىل: ﴿
1)القائم عليه السالم من أهل البيبت إذا قام غلب دولته الباطل .  )  

 "وَمـن :ما نصه فيض الكاشاين مال حمسن يف مقدمة تفسريه الشهري بـ )تفسري الصايف( يقولومثل ذلك  -3
 واملصــباح، ابملشـكاة ثّلــهم و بنـوره، صــدره اّللَّ  شـرح مـن إال والصــراح ابلرمـوز تفســريها وتيسـري اّللَّ  آايت لشـرح

وَمْن عسى يبلُا علمهم مبعامل التنزيل والتأويل ويف بيوهتم كـان ينـزل جربيـل وهـي البيـوت الـيت أذن هللا أن ترفـع، 
 وذلـك فعنهم يؤخذ، ومنهم يسمع، إذ أن أهل البيت مبا يف البيت أدرى، واملخاطبون مبا خوطبـوا بـه أوعـى ..

 وفــرائض وموصـواًل  ومقطوعــاً  ومبهمـاً  ومبّينــاً  وعامـاً  وخاصـاً  ومتشــاهباً  وحمكمـاً  ومنســوخاً  انسـخاً  القـرآن يف ألن
 إال كله  ذلك متييز يعلم وال ومطلعاً، وحداً  وابطناً  وظاهراً  ورخصة وعزمية وحراماً  وحالاًل  وآداابً  وسنناً  وأحكاماً 

2) ويل عليه(فكل ما ال خيرج من بيتهم فال تع بيته وأهل النيب هو وذلك بيته، يف نزل من )   
ــه التفســري ومــن ال يؤخــذ مــا  -4 ــائي يف تفســريه )امليــزان يف تفســري القــرآن( حــول مــن يؤخــذ عن يقــول الطباطب

ال حجـة  ضفيهـا مـن اخللـط والتنـاق والتابعني فإهنا على مـا وأما الرواايت الواردة عن مفسري الصحابةنصه: "
3)". فيها على مسلم )  

 بــل اوبطنــ ان ظهــر ة يف تفســري القــرآن ويــروون فيــه رواايت كثــرية هــو أن للقــرآالشــيعوممــا يؤكــد بــه مفســروا  -5
ديث جــابر حــصــر يــذكر وللــبطن بطــن وبطــن، فهــذا صــاحب امليــزان يف تفســري القــرآن الشــيخ الطباطبــائي املعا

 نقال عن تفسري العياشي هبذه العبارة التالية:
 جبــواب فأجــابين اثنيـة ســألته مث فأجـابين -القــرآن تفســري مـن ءشــي عـن ع جعفــر أاب ســألت: قـال جــابر "عـن
 بطنـا للقـرآن إن جـابر اي: فقـال! اليـوم قبل هذا غري جبواب املسألة يف أجبت كنت  فداك جعلت فقلت آخر،

 اآليـة إن القـرآن، تفسـري مـن الرجـال عقـول مـن أبعـد ءشـي وليس جابر اي ظهر، وللظهر وظهرا بطن، وللبطن
4)وجوه"  على ينصرف متصل كالم  وهو ءشي يف آخرها و ءشي يف أوسطها و ءشي يف أوهلا تكون )  

 وعـام وبطـن، ظهـر لـه القـرآن أن يف اببوهذا مؤلف تفسري )الربهان( قد وضـع يف كتابـه اباب عنوانـه: ) -6
 الســـالم علـــيهم بيتـــه وأهـــل وآلـــه عليـــه هللا صــلى والنـــيب ومنســـوخ، انســـخ و ومتشـــابه، وحمكـــم وخــاص،

                                                
 ،ط: مكتبة اهلدى.      )الكتاب موجود يف مكتبة أحلى الكتب االلكرتونية 425صـ  2تفسري القمي، أليب احلسن علي بن إبراهيم القمي جـ  ((1

 والرتقيم موافق للمطبوع( 
 .  1415ط: انتشارات الصدر _ هتران، الطبعة الثانية  8 – 7صـ  1تفسري الصايف، لفيض كاشاين مال حمسن جـ  ( (2
 ق .1417ط: حوزه علمية قم، الطبعة اخلامسة  14 – 13صـ  1امليزان يف تفسري القرآن، حملمد حسني الطباطبائي جـ  ( (3
 . 73صـ  3امليزان للطباطبائي جـ تفسري  ( (4
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هـذا الكـالم مجـع جمموعــة مـن الـرواايت عـن أئمتـه تــدل  حتـت( مث العلــم يف الراسـخون هـم و ذلـك، يعلمـون
على أن للقرآن بطنا غري ما هو ظاهره وال يعلم بطون القرآن إال هم، فمنها هذه الرواية املرويـة عـن أيب جعفـر 

 ر ه هللا:
 عـن أذينـة، ابـن عـن منصـور، عن إمساعيل، بن حممد عن اجلبار، عبد بن حممد عن: الصفار احلسن بن حممد

 و ظهــر هلــا و إال آيــة مــن مــا»: الروايــة هــذه عــن( الســالم عليــه) جعفــر أاب ســألت: قــال يســار، بــن الفضــيل
  القمـر، و الشـمس جتري كما  جيري جيئ، مل ما منه و مضى، قد ما منه أتويله هو بطن و "ظهر :فقال «بطن
 َومـا﴿: تعـاىل و تبـارك هللا قـال األحيـاء، علـى يكـون كمـا  األموات على يكون منه ءشي أتويل فيه جاء كلما
ُخونَ  وَ  اّللَُّ  إِّالَّ  أتَْوِّيَلهُ  يـَْعَلمُ  1)نعلمه". حنن ﴾اْلعِّْلمِّ  يفِّ  الرَّاسِّ )  
وملكارم الشريازي عبارة أوردها يف مقدمة تفسريه )ّنونه( توضح أن سـهم عامـة األمـة مـن القـرآن لـيس إال  -7

ظهره فقط وأما الوصول إىل بطن القرآن فال يتيسر إال لطائفة خاصة هم الذين يفسرون القرآن بباطنه، فيقول 
ميـع، نـور مبـني ورمـز هلدايـة اخللـق، ولـه ما ترمجته: "القرآن ليس له وجه واحد، بل له وجه عـام منكشـف للج

وجه بل وجوه يبديها فقط للمفكرين العطاش إىل احلق الباحثني له الطالبني للزايدة، يعطي لكل واحـد سـهما 
بقدر استعدادات وجوده وسعيه وجهده التوأمان ابإلخالص، هذه الوجوه الذي مساهـا احلـديث النبـوي بطـون 

2)صح ال تقدر مجيع األعني معاينتها". القرآن ال تتجلى لكل واحد وابأل )  
القـــرآن  ر هنــاك ملفســري الشــيعة أتويــالت كثـــرية جــدا وفقــا علــى مــا يســمونه اجلــري يفومــن جانــب آخــ -8

 (الكتــاب هــذا يف نســتعمله امــ وكثــريا) اجلــري أن الكـرمي، يقــول الشــيخ الطباطبــائي يف تفســريه )امليــزان( "واعلـم
  قولـــه تعـــاىل:يفالبيــت" ووفـــق هــذا األســـلوب فســر الصـــراط املســتقيم  أهـــل أئمــة قـــول مــن مـــأخوذ اصــطالح

 ها:﴾ بعلي بن أيب طالب واألئمة من بعده وذكر رواايات منإهدان الصراط املستقيم﴿
 يف وصـــراط الـــدنيا يف صـــراط صـــراطان ومهـــا هللا، معرفـــة إىل الطريـــق "هـــي: قـــال ع الصـــادق عـــن املعـــاين، ويف

 الصـراط علـى مر هبداه واقتدى الدنيا يف عرفه من الطاعة، املفرتض اإلمام فهو الدنيا يف الصراط فأما اآلخرة،
 .جهنم" انر يف فرتدى اآلخرة يف قدمه زلت الدنيا يف يعرفه مل ومن اآلخرة، يف جهنم جسر هو الذي

                                                
 ه .1416ط: بنياد بعثت _ هتران الطبعة األوىل  44صـ  1الربهان يف تفسري القرآن، لسيد هاشم حبراين جـ  ( (1
 چهره، اما! خلق هدايت رمز و است مبني نور و است، گشاده  مهه براى كه  دارد عمومى چهره يك ندارد، چهره يك تنها قرآن ( (2

 يك هبر و دهد،مى نشان بيشرت، خواهان و راهند پوينده و حقند تشنه كه  آهنا انديشمندان، به تنها را آن كه  دارد ديگر هاىچهره بلكه
 انميده قرآن «بطون» احاديث لسان در كه  هاچهره اين .خبشدمى سهمى اخالصش، اب آميخته تالش و كوشش  و وجود پيمانه اندازه به

 19صـ  1ندارند.  )تفسري منونه للشيخ انصر مكارم شريازي  جـ  را آن ديد قدرت چشمها مهه صحيحرت، اي و منيكند، جتلى كس  مهه بر شده،
 ش (1374ط: دار الكتب اإلسالمية _هتران الطبعة الثامن عشر  20-
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 حنـن سـرت، حجتـه دون هلل ال و حجـاب، حجتـه وبني هللا بني "ليس: قال ع السجاد عن أيضا املعاين، يف و
 ره". س موضع وحنن توحيده نأركا وحنن وحيه ترامجة وحنن علمه، عيبة وحنن املستقيم الصراط وحنن هللا أبواب

ـــرواايت ـــال: "وال ـــق يف مث ق ـــيهم القرآنيـــة اآلايت تطبي ـــى أو ع عل  يف كثـــرية  اجلـــري، رواايت :أعـــين أعـــدائهم عل
1)املئني"  تبلا ورمبا املختلفة، األبواب )   

فكـّل مـا ورد يف التفاسـري  والشيخ السبحاين يعد اجلري والتطبيق لبيـان أمثـل املصـاديق وأوسـطها يقـول: " -9
2)". الشيعية من هذا الباب أي اجلري والتطبيق، حىت يقف املسلمون على أمثـل املصـاديق وأوسـطها مث ميثـل  (

َويـَْقَطُعــوَن مـا أَمــَر اّلل  بِّــهِّ أن ﴿: تعـاىل هّن أئّمــة الشـيعة يفّســرون قولـلـه بعـدة أمثلــة علـى ســبيل املثـال يقـول: إ
 . تطبيقاً لآلية على احلّق املهضوم عرب األجيال، بقطع الصلة الواجبة يف حّق علي وعرتته الطاهرة ﴾يُوَصلَ 
ويف موضـعني آخــرين مـن تفســريه أشــار السـبحاين إىل أنــه علـى املفســر أن  خــذ ببالـه يف تفســري القــرآن   -10

املقيـاس الوحيـد لتمييــز فيقــول: " ن وخاصـة مـا كــان املتبـادر بـني العــرب يف عصـر الرسـول كـالم أهـل اللســا
الصـحيح عـن غـريه، إّّنـا هـو كـالم أهـل اللسـان واألسـاليب الدارجـة بيـنهم، ال القواعـد املدّونـة إذا مل ترجـع إىل 

3) مصدر وثيق. )  
اآلايت علـــى وفـــق مـــا يتبـــادر منهـــا يف عصـــر ّن اأُلســـلوب الصـــحيح يف تفســـري اآلايت هـــو تفســـري ويقـــول: "إ

قرانً فرمبا يكون املتبادر منه يف زماننا  14الرسول )صلى هللا عليه وآله وسلم( فاّن لغة العرب قد تطورت طيلة 
هـذا غــري مــا يتبــادر يف عصــر الرسـول، وإن كــان بينهمــا قــدر مشــرتك، فـال حمــيص للمفســر عــن تفســري اآلايت 

لهــا يف عصــر الرســـول، وهــذا أمــر لـــه ابلــا األمهيــة يف تفســـري القــرآن وإن كـــان حســب اســتعمال مفرداهتـــا ومج
حتصــيل اليقــني بــذلك أمــراً عســرياً، فــاّن الوقــوف علــى جــذور املعــاين واملصــطلحات القرآنيــة الــيت كانــت هــي 

4)" الرائجة يف عصر الرسول حباجة إىل عناية ودقة كافية )  

الشــيعة  مــن أصــول نكتفــي هبــذه النقــول العشــرة مــن قــدامى مفســري الشــيعة ومعاصــريهم، ونســتنتج منهــا أن
 اإلمامية يف تفسري القرآن الكرمي ما يلي: 

عصر  ن متبادرا يفالذي كا األخذ مبا يفهمه العريب األصيل من العبارات القرآنية وكلماته، وخاصة الفهم -1
 .النيب الكري 

                                                
 . 42 – 41صـ  1امليزان يف تفسري القرآن، لـ الطباطبائي جـ  ( (1
 . 438صـ  10مفاهيم القرآن جـ  ( (2
 . 313صـ  3مفاهيم القرآن، جـ  ( (3
 .  311صـ  8مفاهيم القرآن، جـ  ( (4
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 به العقل الفطري السليم.األخذ مبا حيكم  -2
 األخذ بكل ما ثبت عن األئمة املعصومني ولوكان الرواية عنهم خبرب اآلحاد. -3
 يف عصرهم. ملشهوريناعدم االعتماد على ما ثبت عن الصحابة والتابعني ولوكانوا من كبار املفسرين  -4
 تفسري القرآن ببواطن اآلايت واالعتماد على ما روي حوهلا خاصة عن األئمة. -5
 فسري القرآن وفقا ملا يسمى أسلوب اجلري والتطبيق.ت -6
 لفيهم. االعتماد على الفكرة القائلة أبن ثلث القرآن نزل يف وصف أهل البيت وذم خما -7

 اواملشكلة الكربى اليت يلمسـها كـل ذي لـب يف هـذه العبـارات واألصـول املسـتفادة منهـا هـي أن هنـاك تناقضـ
، وبــني  الصــحيح أو الفهــم املتبــادر بــني العــرب يف عصــر النــيب بــني أصــل األخــذ مبــا يفهمــه العــريب اواضــح

1)صل القائل بعدم االعتماد على أقوال الصحابة والتابعنياأل رضي هللا عنهم وأرضاهم، وهـذا ألن كـل عاقـل  (
يعلم أن الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم أمجعني كانوا من العرب العـرابء العـارفني النـاطقني ابلعربيـة الفصـحى 
األصيلة وخاصة من اشتهر منهم يف عصرهم بتفسري كتاب هللا وكان مرجعا يرجع إليه يف هـذا اجملـال كعبـد هللا 

2)بــن عبــاس  عبــد هللا مســعود وأيب بــن كعــب وزيــد بــن أســلم وغــريهم مــن األصــحاب ومــن تالمــذهتم مـــن و  (
 التابعني الذين فاقوا األقران يف فهم كتاب هللا وتفسريه رضي هللا عنهم أمجعني. 

ومن العجب أن الشيخ السبحاين يعد ابن فارس خري معـني للمفسـر يف الوصـول إىل املعـاين األصـيلة لكمـات 
ألنّـه بصـدد بيـان ُأصـول  ؛ولعّل كتاب املقاييس البـن فـارس يعـني املفسـر يف هـذا الطريـققول: "القرآن حيث ي

3)" املعــاين وجــذورها، ال املعــاين املتطــورة ولكنــه ال يعــد األصــحاب الــذين شــهدوا نــزول الــوحي وعاصــروا نــيب  (
اجلميع كانوا أصـح العـرب الوحي ووقفوا على كل صغرية وكبرية كانت حتدث حوهلم وتتنزل فيها اآلايت وفوق 

وأعرفهم ابلعربية، فاليعدهم السبحاين ومن هم على دربه ومذهبه مرجعا يرجع إليهم املفسر ويعني هبم و خـذ 
 عنهم ما قالوه يف معاين كلمات القرآن الكرمي، وهذا ال يدل إال على العصبية العمياء. 

ومل  ا تفسـري القـرآن عـن أصـحاب النـيب واألعجب من ذلك أنه يتحسـر علـى أهـل السـنة حيـث إهنـم أخـذو 
 يدقوا أبواب األئمة االثىن عشرية الذين أودع النيب علم القرآن لديهم فيقول يف هذا الباب ما نصه: 

                                                
وهذا ليس راي صاحب امليزان فقط كما نقلنا عنه بل هو رأي مجيع مفسري الشيعة حىت أن الشيخ السبحاين يف تفسريه "مفاهيم القرآن" خصص  ( (1

 عليهم وابطال عدالتهم كما سيأيت يف هذه الرسالة.  أحبااث يف الرد على الصحابة والطعن فيهم وعدم االعتماد
، وإن   جتدر اإلشارة إىل أن الشيعة حينما خيصون أخذ التفسري عن املعصومني خيرج عنهم عبد هللا بن عباس ألنه ليس من األئمة املعصومني لديهم ( (2

 ال فرق بينهم وبني سائر الصحابة رضي هللا عنهم. كانوا يعمون األمر يف أهل البيت مجيعا فال عصمة جلميعهم لديهم وابلتايل ف
 .  311صـ  8مفاهيم القرآن، جـ  ( (3
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نعم؛ قام الرسول مبهمته الكبرية مع ما لـه مـن الواجبـات الـوافرة جتـاه رسـالته، ووعتهـا عنـه أُُذن واعيـة، وبّلغهـا "
ّمة الرسول )صلَّى اّلّل عليه وآله وسلَّم( غري أّن أهل السـّنة ـ إذ مل يهتّمـوا ابألخـذ والنقـل إىل املستحفظني من أُ 

من تلكم اآلذان الواعية ـ قصرت أيـديهم عـن أحاديـث الرسـول األعظـم يف جمـال التفسـري. فلـو أهّنـم رجعـوا إىل 
 الــذكر احلكـيم لوقفــوا علــى كمّيــة ابب علـم النــيّب عليــه الصـالة والســالم وأهــل بيتـه املطّهــرين مــن الـرجس بــنصّ 

هائلــة مــن أحاديــث الرســول حــول القــرآن وتفســريه عــن طــرقهم، منتهيــة إىل صــاحب الرســالة، وإّن هــذا واّلّل 
خلسارة كبرية، وحرمان أصاب أهل السّنة واجلماعة، حيـث أخـذوا احلـديث مـن نظـراء كعـب األحبـار، ووهـب 

مة أهــل الكتــاب، أو أخـذوا مــن أانس كــانوا  خـذون قصــص األنبيــاء، بـن منبــه، ومتـيم الــدارّي، وأمثــاهلم وُمْسـلِ 
وبـدء اخلليقــة مــن أهــل الكتـاب، ومل يــدّقوا ابب أهــل بيتــه حـىت يســألوهم عّمــا ورثــوه عـن رســول هللا، وقــد قــال 

1)﴾ ...  مثَّ َأورَْثنا الكِّتاَب ال ذيَن اْصَطَفْينا مِّْن عِّبادِّان﴿سبحانه:  نيب إىل آخـر حياتـه كأنه مل يكن يف أمة ال  (
 أحد ذو أذن واعية سوى أهل البيت وقد أفىن حياته كلها يف تربيتهم وتعليمهم    
ا ملال خمصص  و أنههمجيعا،  ومما يتبني من األصل الثالث املتفق عليه عند عامة مفسري الشيعة املتمسكني به

األئمـة، فتأويـل لعصـمة مـن امـن كتبـت لـه ببيـان إال  خبـرب إمـام معصـوم وال تقييـد ملـا أطلـق الإن آعمـم يف القـر 
 حظ من القرآن ن سواهمملالقرآن حمصور فيهم ومراد القرآن خمصوص هبم وكامل التنزيل مكنون لديهم، وليس 

 الذي يسره هللا للذكر إال عن طريقهم.
أن  فيــه هــو عــل الســببوأمــا األصــل الرابــع الــذي نــراه عنــد القــوم )عــدم االعتمــاد علــى تفســري الصــحابة( فل

ول األمـر وهـذا أكـانوا يبطنـون النفـاق مـن   –ال مـن ر ـه هللا إ -الصحابة وخاصـة كبـارهم عنـد قاطبـة الشـيعة 
ب اجلــدال مـا مـن ابإاسـريهم نقـال عـن أحــد الصـحابة فهـو الـذنب، ومـن هنــا فـإذا رأيـت يف تف عـذر أقـبح مـن

 يهــا بــني الســنةازعــاً علم قضــية متنكــان القــول املنســوب إلــيهم خيــدوأخــذ اخلصــم مبــا هــو مســلم لديــه وهــذا إذا  
، أو لنـيب وأهـل بيـت ا فضـل علـيّ كالشيعة، أو قضية متفقاً عليهـا   رأي وقول الصحايب يؤيد، مثالوالشيعة 

 علمأيكون من ابب املداراة والتقية اليت هي من أصول مذهب الشيعة اإلمامية. وهللا 
 

                                                
 310صـ  10مفاهيم القرآن، جـ  ( (1
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 املبحث الثالث
 الشيعة اإلماميةموجز عن سري التفسري وتدوينه لدى 

فسـريه رآن الكـرمي وترية ابلقـإن الشيعة اإلمامية هي الطائفة الوحيـدة الـيت اهتمـت مـن بـني طوائـف الشـيعة الكثـ
هريين بتفسـري يهما الشـمنذ قرون، فقد ألف كل من علي بن إبراهيم القمي وحممد بـن مسـعود العياشـي تفسـري 

 اميــة حــىت ظهــرتيعة اإلماســتمرت حركــة التفســري يف الشــ القمــي والعياشــي يف القــرن الرابــع اهلجــري، وبعــدمها
" وتفســري الشــيخ طوســي املســمى بـــ "حقــائق التأويــل هـــ( 406 )املتــولّ تفاســري مجــة كتفســري الشــريف الرضــي 

بــ "جممـع  الشـهري هــ ( 548 املتـول) فضل بن احلسـن الطربسـياملسمى بـ "التبيان" وتفسري  هـ( 460)املتوّل 
قني يف تفســري القــرآن املبــني" املســمى بـــ "مــنهج الصــاد هـــ( 988فــتح اّلّل الكاشــاين )املتــوّل  البيــان" وتفســري

هاشـم بـن لصايف" وتفسـري االشهري بـ "تفسري  هـ( 1091الفيض الكاشاين، حممد بن مرتضى )املتوّل وتفسري 
ن بـعبـد اّلّل  القـرآن" وتفسـري املسـمى بــ "الربهـان يف تفسـري هـ( 1107)املتوّل سنة  سليمان احلسيين البحراين
 املسمى بـ "التفسري الوجيز". هـ( 1242املتول ) حممد رضا العلوي الشرّب 

لثالــث ي حــىت القــرن ابــع اهلجــر فهــذه اجملموعــة مــن التفاســري ألفتهــا علمــاء الشــيعة اإلماميــة بــدءا مــن القــرن الرا
 إنكـــار فيهـــا الالعقيـــدة و د معلنـــة ابملـــذهب عشـــر كمـــا رتبناهـــا ابلرتتيـــب الزمـــاين وهـــي مطبوعـــة يف متنـــاول اليـــ

 وحوهلا.
فهـو  دوينا وتطـويرالتفسـري تـاأما الشيء املنكر من كّتاب الشيعة ومؤلفيها الذين كتبـوا حـول جهـود الشـيعة يف 
زيـد و جبـري والسـدي  اهـد وابـنأوال أهنم يعدون رجاال من اجليل األول واتبعيهم كأمثال عبـد هللا بـن عبـاس وجم

مــثال، وهــذا  ذهم عليـهعـدوي وغــريهم مـن مفســري الشـيعة، بــدليل لقــائهم مـع أحــد األئمـة أو تتلمــبـن أســلم ال
ا عــني مل يكــن هلــومــذهب م خطــأ واضــح ألن الشــيعة مبــا يعــىن الفرقــة املوجــودة املعاصــرة الــيت هلــا عقائــد خاصــة
ئمـة اإلمـام مـن األ علـى تلمـذوجود هبذا املصـطلح أايم هـؤالء املـذكورين كمـا أسـلفنا ذكـره وتوضـيحه، مث إن الت
تتلمـذ  ألنـه كمـا ثبـت إلماميـة؛لوكان دليال على تشيع أحد فليكن اإلمام أبوحنيفة ر ه هللا مـن كبـار الشـيعة ا

 على اإلمام جعفر الصادق مدة. 
واثنيـا: أهنـم يعــدون كثـريا مــن مـؤلفي أهـل الســنة القـدامى مــن الشـيعة اإلماميـة بــدالئل ال تسـمن وال تغــين مـن جــوع  

مثال أهنم فسروا آايت يف وصـف أهـل البيـت وأظهـروا حـبهم ومـودهتم أو أن فـالان كالنجاشـي وغـريه حينمـا تـرجم هلـم 
طؤهـا مـن يرجـع إىل كتـب هـؤالء املنسـوبني إىل التشـيع عدهم من أصحاب اإلمام، وهذه الطريقة واالستدالل يعلم خ

وأتليفـــاهتم حقـــا ويقـــرأ فيهـــا إن كـــان الوصـــول إليهـــا ممكنـــا وقـــد وجـــد كاتـــب هـــذه الســـطور الباحـــث يف هـــذه الرســـالة 
حقيقة هذه اخليانة العلمية حينما كنت أكتب رسالة املاجسـتري بعنـوان "مـنهج الـواعظ الكاشـفي يف تفسـريه املواهـب 



 78                                                                                                                             يدـــالتمه 

 

1)فقــد عــده التســرتي  العليــة" مــن الشــيعة وهــو مــن هــذه النســبة بــريء كمــا  -كمــا تبعــه الشــيخ الســبحاين وغــريه   – (
أوضــحته يف مقدمــة هـــذه الرســالة، وســـيأيت عنــا كـــالم حــول هـــذا املوضــوع يف أواخـــر هــذه الرســـالة أيضــا إن شـــاء هللا 

 تعاىل. 

 
 املطلب األول:

  شر(عرابع )ال القرن األخريأهم مؤلفات الشيعة اإلمامية يف التفسري يف 
لقـرآن ا جمـال تفسـري ملاضية يفاوأما يف القرن الرابع عشر فقد كانت الشيعة أكثر نشاطا ابلنسبة جلميع القرون 

لعـل السـبب يف و غـري ذلـك و وتدوينه بكل أنواعه املختلفة من التفسري العلمي واملوضوعي والفلسـفي والفقهـي 
م سـالمي وحصـوهللعـامل اإلاين( احلكومات الداعمة ألنشـطتهم العلميـة يف هذا النشاط والتقدم هو إقامة )تكو 

بـــه الشـــيخ  مبـــا كتعلـــى تشـــّكالت وحـــرايت واســـعة هنـــا وهنـــاك، فللوقـــوف علـــى مـــدى دراســـاهتم القرآنيـــة أنيت
أعـــالم عنـــوان " تحتـــ -شـــيء مـــن التصـــرف لالختصـــار ب -الســـبحاين يف أواخـــر اجمللـــد العاشـــر مـــن تفســـريه 

 " قال: القرن الرابع عشرالتفسري يف 
اء قـرن، أنيت أبمســ هــذا اليفوإليقـاف القــارئ علـى نــزر يسـري مــن اجلهـود العلمّيــة الـيت هنــض هبـا علمــاء الشـيعة 

ملخطـوط الـبالد، ونـرتك اتشـرت يف أعـالم التفسـري فيـه وكـّص ابلـذكر املـؤّلفني ابللغـة العربيـة. و الّـيت طبعـت وان
 يق اجملال.واملؤّلف بغري اللغة العربية لض

كبـري، وتـويّف تفسـريه ال اختاره من« أسرار التنزيل»الشيخ حممد حسني بن الشيخ ابقر الربوجردي، له  .1
 يف نيف وثالمثائة بعد األلف.

 . ثالثة أجزاءيفطبع  «القرآن والعقل»هـ( له  1341السيد نور الدين العراقي )املتوّل عام  .2

خــرج منــه « ري القــرآنآالء الــر ن يف تفســ»هـــ( لــه  1352)املتــوّل عــام  الشــيخ حممــد جــواد البالغــي .3
 جزءان.

                                                

تولد سنة :  من أهل تسرتو حممد املرعشي، التسرتي )الشوشرتي( من علماء االمامية، بن  نور هللا بن عبد هللا بن نور هللاهو   ( (1
ربعة، فاستمر حكامه عن املذاهب األأاهلند، فواله السلطان اكرب شاه قضاء القضاة بالهور، واشرتط عليه اال خيرج يف  رحل إىلهـ و 956

جمالس املؤمنني يف مشاهري و  "احقاق احلق وازهاق الباطل"من تصانيفه  ابد.آظهر غري ذلك، فقتل حتت السياط يف مدينة أكرب أن أإىل 
دار إحياء الرتاث  ،بريوت _مكتبة املثىن نشر:  122صـ  13ـ .   )معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة جـ ه1019تويف سنة رجال الشيعة، 

 ( وقد اشتهر التسرتي حىت عند الشيعة بـ "شيعة تراش" أي صانع الشيعة. العريب
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مقتنيات »مؤلف  ،زيهـ( من تالميذ اجملّدد الشريا 1353ـ  1270السيد علي بن احلسني احلائري ) .4
 هـ. 1381ـ  1377طبع يف اثين عشر جمّلداً يف سنة « الدرر وملتقطات الثمر

ى غـرار تفسـري اجلاللـني، وهو عل« التفسري الوجيز»ه هـ(، ل 1363السيد حممد موالان، )املتوّل عام  .5
 طبع وانتشر يف تربيز.

صـدر يف سـبعة  «رآنالكاشـف يف تفسـري القـ»هــ( لـه  1400الشيخ حممد جـواد مغنيـه )املتـوّل حمـرم  .6
 أجزاء وطبع يف بريوت، وله تفسري آخر وجيز كتبه للشباب، وطبع يف بريوت

وهـــو يف «  القـــرآنامليـــزان يف تفســـري»هــــ( لـــه  1402 عـــام الســـيد حممـــد حســـني الطباطبـــائي )املتـــولّ  .7
 .عشرين جزءاً 

صـدر منـه « فسـري القـرآنالبيـان يف ت»هــ( لـه  1413السيد أبو القاسم اخلـوئي النجفـي )املتـوّل سـنة  .8
 جزء واحد. 

 ، مطبوع.ثة أجزاءالشيخ حممد ابقر الناصري، أحد علماء العراق له تلخيص جممع البيان يف ثال .9
نـه مخرجـت « آنالتحقيـق يف كلمـات القـر »خ حسـن املصـطفوي، أحـد البـاحثني املعاصـرين، لـه الشي .10

 تسعة أجزاء، وهو كتاب لطيف يهتم بتبيني لغات القرآن على وجه بديع.
 وت.شر يف بري الشيخ انصر مكارم الشريازي، له التفسري األمثل يف عشرين جزءاً، طبع وانت .11
 ء.صدرت منه سبعة أجزا« يد يف علوم القرآنالتمه»الشيخ حممد هادي معرفة، له  .12
ــه  .13 ــه عــخ« مواهــب الــر ن يف تفســري القــرآن»الســيد عبــد األعلــى الســبزواري النجفــي، ل ّدة رجــت من

 أجزاء.

ــه  .14 ــان، ل ن رج يف عشــريخــ« مــن وحــي القــرآن»الســيد حممــد حســني فضــل اّلّل، مــن أكــابر علمــاء لبن
 جزءاً.
 ء.ثالثة أجزا وقد صدر منه« إىل التفسري املوضوعياملدخل »السيد حممد ابقر األبطحي، له  .15
يف سـبعة أجـزاء. وهـو تفسـري، حـديث « اجلديد يف تفسـري القـرآن اجمليـد»الشيخ حممد السبزواري، له  .16

1)يف أُسلوبه، مجيل يف عباراته. )  
                                                

ينقل عنهم شيء يف هذا السياق حىت حنتاج إىل معرفة  الباحث مل يقم  برتمجة هؤالء املذكورين؛ ألن الكالم يدور حول املؤلفات ال حول الرجال ومل ( (1
 القائل، يكفينا هنا أن نعرف أن هناك جمموعة من التفاسري ألفت يف القرن احلاضر من قبل الشيعة اإلمامية.  
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منـه عشـرة أجـزاء وهـو تفسـري  ، خرجـت«مفـاهيم القـرآن»كاتب هذه السطور جعفـر السـبحاين، لـه  .17
1) موضوعي. )  

انـــة كغريهـــا أتخـــذ مك حقـــا هنـــاك طائفـــة مـــن التفاســـري ابللغـــات األخـــرى وخاصـــة ابللغـــة الفارســـية، لكنهـــا مل
هــم أة. فهـذه كانـت ة السـابقالختصاصـها ابلنـاطقني هبـذه اللغــة وهـي اليـوم لغـة حمــدودة مل يبـق هلـا تلـك املكانــ

سـري نـاك بعـض التفار ولعـل هقرن اخلـامس عشـمؤلفات التفسري للشيعة اإلمامية يف القرن الرابع عشر وأوائل ال
 خرجت إىل الوجود بعد ما كتب السبحاين هذه القائمة. 

 
 املطلب الثاين:
 م فيهفاهتعناية الشيعة ابلتفسري املوضوعي يف القرن األخري وأشهر مؤل 

 املوضـوعي تفسـريها مـن اليدعي الشيخ السبحاين أن لعلماء الشيعة طوال القرون جهودا وأتليفـات كثـرية يعـد
 وهي:
 التأليفات اليت كتبت حول حمكم القرآن ومتشاهبه. (1
 التأليفات اليت كتبت حول انسخ القرآن ومنسوخه. (2
 التأليفات اليت كتبت حول آايت األحكام. (3
 التأليفات اليت كتبت حول أمثال القرآن وأقسامه وقصصه. (4
 التأليفات اليت كتبت حول النيب وأهل بيته.  (5
 التأليفات اليت كتبت حول أسباب النزول.  (6

2)وقد ذكر قائمة من العلماء عدهم كلهم من الشيعة ألفوا كتبا يف املوضوعات املذكورة أعاله.  )   
مــع أن هنــاك مالحظـــات حــول مــا جـــاء بــه الســـبحاين حيــث إن عــد الكتـــب الــيت ألفــت فيمـــا مضــى حـــول 

ه املصطلح يف العصر احلاضـر غـري دقيـق أو قـل غـري صـحيح املوضوعات املذكورة، من التفسري املوضوعي مبعنا
عنــد كثــري مــن البــاحثني مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر القائمــة الــيت أدرج فيهــا الســبحاين جمموعــة كبــرية مــن 

                                                
 . 431 – 428صـ  10مفاهيم القرآن، جـ  ( (1
 . 379 – 360صـ  10انظر: مفاهيم القرآن جـ  ( (2
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السلف فزعمهم كلهم من علمـاء الشـيعة اإلماميـة مـورد نقـاش ونقـد لـيس حملـه اآلن، لكـن علـى كـل حـال مـا 
نا بعضه هو أن للشيعة جهودا تفسريية منذ زمـن طويـل ميكـن أن نعـدها بـداايت نستفيده من كالمه وإن سلم

 للتفسري املوضوعي لديهم حىت حلول القرن احلاضر.
واي ري املوضـوعي قـو التفسـوأما يف القرن الرابع عشر وأوائل القرن اخلـامس عشـر فقـد أصـبح التفـات الشـيعة حنـ

انيـة الوقـوف تفسـري إمكالشـيعة رأوا يف هـذا النـوع مـن الجدا والسبب فيـه كمـا يـذكره بعضـهم هـو أن مفسـري 
داايت القــرآن ســالم وهــأمـام التحــدايت الــواردة عــن الشــرق والغــرب وخاصــة املستشــرقني مــنهم علــى تعــاليم اإل

ان وحقـوق وق اإلنسـأكثر وأقوى حيث إن هذا النوع من التفسري يعطـي ملوضـوعات كثـر اجلـدال حوهلـا كحقـ
ــواردونظــام االقتصــاد وغريذلــك رؤيــة قرآنيــة كاملــة، ولعــل الشــبهاملــرأة ونــوع احلكومــات  ة علــى مــذهب ات ال

مـن و سـري املوضـوعي ريـق التفطالتشيع أمر آخر من هذا النوع الذي سعوا يف الرد عليهـا وإقنـاع القـراء هبـا عـن 
 ومسـات أهـل عصـمةمامـة والهنا جند أن أكثر التأليفات من هذا النوع لدى الشيعة اهـم كثـريا مبوضـوعات كاإل

وإن كـان  يعة اإلماميـة،عتقـد الشـالبيت والرجعة واملهدية وغريذلك، ليثبتوا أن نظرية القرآن فيهـا هـي مـا عليـه م
 اعده.ضوعي وقو أسلوهبم العقالين والروائي يف طرح هذه املوضوعات خارجا عن أصول التفسري املو 

ومن جانب آخر يعد من أسباب التوجه الشيعي حنو التفسري املوضوعي أو حنو التفسري بصورة عامة يف إيـران 
1)الــدعم احلكــومي الكبــري حلــوزاة الدينيــة ورجــال الــدين كمــا أشــران إليــه ســابقا  وهــذا ألن احلكومــة بعــد الثــورة  (

شـر املـذهب الشـيعي وإحيـاءه يف العـامل، وال اإليرانية ملا وقعت أبيـدي مشـائخ الشـيعة قـررت مـن أهـم براجمهـا ن
شك أن أكرب وسيلة هلذا اهلدف هي أتليف الكتـب الرائجـة للمـذهب وعلـى رأسـها تفسـري القـرآن واسـتخدام 
ــة أبيــدي  الكتــاب العزيــز يف هــذا اجملــال؛ ولــذلك نــرى أكثــر التفاســري املؤلفــة الــيت نشــري إليهــا فيمــا يلــي مكتوب

 يران.علماء املدارس الدينية يف إ

 فمن أهم كتب التفسري املوضوعي املعاصر عند الشيعة هي:  
 (.جملد. )ابللغة الفارسية 14تفسري "منشور جاويد" للشيخ السبحاين املعاصر يف  -1
 الفارسية(. جملد )ابللغة 17تفسري موضوعي قرآن كرمي، آلية هللا جوادي آملي املعاصر يف  -2
 ة الفارسية(.جملدات )ابللغ 3يزدي املعاصر يف  تفسري "معارف قرآن" للشيخ حممد تقي مصباح -3

                                                
فنحن جند يف هذا البلد هذا العنوان: " حتتوقد وضع السبحاين يف تفسريه عنواان جانبيا بعبارة: )النشاطات القرآنية يف اجلمهورية اإلسالمية( وقال  ( (1

" . مفاهيم القرآن ةيوجد هلا نظري يف سائر العواصم والبالد اإلسالمي نشاطات واسعة وجادة حول القرآن الكرمي بعد الثورة اإلسالمية قلم ا اإلسالمي
 479 - 478صـ  5جـ 
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 ابللغة الفارسية(.)جملدات  10للشيخ مكارم الشريازي وجمموعته املعاصرين يف پيام قرآن" تفسري " -4
 ه( )ابللغة الفارسية(.1427"علوم قرآين" للشيخ حممد هادي معرفت )م  -5
 م اإلســالمية،قــين حلــوزة العلمــاء املعاصــر "دائــرة املعــارف قــرآن كــرمي" ابألســلوب املوضــوعي، جملموعــة مــن  -6

 جملدات ومازال العمل فيه مستمرا )ابللغة الفارسية(. 7طبع منه حىت اآلن 
 ية(.جملد )ابللغة العرب 12تفسري "يف رحاب القرآن" حملمدمهدي آصفي، املعاصر يف  -7
جملــدات )ابللغــة  10تفســري "مفــاهيم القــرآن" الــذي خيــص رســالتنا هــذه، للشــيخ الســبحاين املعاصــر يف  -8

 العربية(
 (.العربية تفسري "أمثال القرآن" للشيخ مكارم الشريازي املعاصر )معرب من الفارسية إىل -9

 (.ه(  )ابللغة العربية1427"متشاهبات القرآن وحمكماته" حملمد هادي معرفت )م  -10
1)هـ( ابللغة الفارسية.1415"نكته هاي از قرآن جميد" حملمد هادي فخر شريازي )م  -11 )  

 -1وزاايدة علــى هــذا فهنــاك دراســات شــىت مــن الشــيعة املعاصــرة حــول التفســري املوضــوعي مــن أمههــا مــثال: 
"املدرســة القرآنيــة"  -2هـــ(. 1400"مقــدمات للتفســري املوضــوعي للقــرآن" )ابلعربيــة( حملمــد ابقــر الصــدر )م 

 -4رسـية( هلـدايت جليلـي. "روش شناسـي تفاسـري موضـوعي" )ابلفا -3)ابلعربية( حملمد ابقر الصـدر أيضـا. 
"مبـاين  -5"تفسري موضوعي قرآن" )ابلفارسـية( حلبيـب هللا زارعـي، رسـالة الدراسـات العليـا يف علـوم القـرآن. 

"زن در آيينــــه جــــالل ومجــــال"  -6 پــــور.وســـري اترخيــــي تفســــري موضــــوعي قــــرآن" )ابلفارســــية( لبهــــروز يــــدهللا 
: در آمـــدى بــر مبـــاين نظــري آايت األحكـــام" هـــی قرآنــیپژو "فقــه  -7)ابلفارســية( لعبـــد هللا جــوادي آملـــي. 

2))ابلفارسية( حلمد علي أايزي.  )  

ليلـة جـدا لكـن وضـوعي قهذه الدراسات والتأليفات وإن كانت ابلنسبة لدراسات أهل السنة حـول التفسـري امل
ــرانيني أســلفنا حنــو ا مــنهم كمــ علــى كــل حــال فهــي تثبــت إقبــاال واهتمامــا كثــريا مــن علمــاء الشــيعة خاصــة اإلي

 التفسري املوضوعي ومباحثه.
وبتبعـه جعفـر  -بقيـت ههنـا نكتتـان قابلتـان للنقـاش والبحـث يف هـذا املوضـع ومهـا: أوال أن الشـيخ السـبحاين 

أكد عدة مرات يف تفسريه "مفاهيم القرآن" أن أول  -اهلادي الذي كتب عنه اجمللد األول والثاين من التفسري 
                                                

 ( .www.maarefquran.orgابالستفادة عن موقع: دانشنامه موضوعي قرآن، ) ( (1
   -journal.com  www.quranوجملة القرآن، 

  (www. marifat.nashriyat.ir (ابالستفادة عن موقع: سامانه نشرايت،  ( (2

http://www.maarefquran.org/
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عي وطرق هذا الباب هـم لفيـف مـن علمـاء الشـيعة، وادعـى أيضـا أن الفضـل الكبـري من ابتكر التفسري املوضو 
يف هــذا اجملــال يرجــع إىل شــيخ الشــيعة العالمــة اجمللســي فهــو الــذي وضــع أســاس التفســري املوضــوعي مبفهومــه 

 املعاصر يف كتابه حبار األنوار، وللوقوف على ما ادعاه أنيت جبميع عبارته واستدالله فيما يلي:

ة املتعّلقــة م الشــرعيوأّول مــن طــرق هــذا البــاب لفيــف مــن علمــاء الشــيعة عنــد تفســريهم آايت األحكــا" :قــال
ايت عيد هـو مجـع اآلهذا الصـ ّن النمط السائد على آتليفهم يفإبعمل املكلف يف حياته الفردية واالجتماعية ف

،   ن يف ابب واحد القرآيفلطهارة املتفرقة الراجعة إىل موضوع واحد يف مبحث واحد، فيفسرون ما يرجع إىل ا
دايـة يف منهـاج اهل»كما يفسرون ما يرجع إىل الصالة يف مكان خـاص، وهكـذا سـائر اآلايت، وهـذا ككتـاب 

« آايت األحكــام»ـ( وهــ 820للشــيخ مجــال الــدين بــن املتــوج البحــراين )املتــوّل عــام « شــرح آايت األحكــام
غـري ذلـك ممـا أُلـف يف هـذا  ( إىل826)املتـوّل عـام  املقداد للشيخ السيوري األسدي احللي املعروف ابلفاضل

م فسروا آايت هنّ إه، فالصدد، وهذا على خالف ما كتبه أهل السنة يف تفسري آايت األحكام كاجلصاص وغري 
 .األحكام حسب السور

يتطــرق إىل  هيب عنــد مــايقــول الـذ« التفسـري واملفســرون»وقــد اعــرتف بـذلك الشــيخ الــذهيب يف كتابــه ويقـول: "
ى مـع القـرآن هـو ال يتمشـيتعرض هذا التفسري آلايت األحكام فقـط، و «: كنز العرفان يف فقه القرآن»تفسري 

ص وابـن ل اجلصـاعـفسورة سورة على حسب ترتيب املصحف ذاكراً ما يف كّل سـورة مـن آايت األحكـام كمـا 
ايت الــيت  ابب منهـا اآلدرج يف كـلّ نّـه يعقـد فيـه أبـواابً كـأبواب الفقـه، ويـأالعـريب مـثاًل، بـل طريقتـه يف تفسـريه: 

ت القرآنيــة، مــن اآلاي تــدخل حتــت موضــوع واحــد، فمــثاًل يقــول: ابب الطهــارة، مّث يــذكر مــا ورد يف الطهــارة
 ريةميـة االثنـا عشـيـه اإلمامن األحكام على حسب ما يـذهب إل شارحاً كّل آية منها على حدة، مبيناً ما فيها

 (". 465 /2)التفسري واملفسرون 
مّث إّن أّول من توسع يف التفسري املوضوعي هو شيخنا العاّلمة اجمللسي، فقد اتّبع هذا املنهج يف مجيـع ويقول: 

ــادرة  موضــوع يف أّول األبــواب وفســرها حيــث مجــع اآلايت املربوطــة بكــّل « حبــار األنــوار»أبــواب موســوعته الن
تفسرياً سريعاً، وهذه اخلطوة وإن كانت قصرية، لكّنها جليلة يف عامل التفسري، وقـد قـام بـذلك مـع عـدم وجـود 

1) ."املعاجم القرآنية الرائجة يف تلك األعصار )  

اب علـى مصـراعيه ومن اجلدير ابلذكر أّن العاّلمة اجمللسي هو أّول مـن فـتح هـذا البـ" ويف موضع آخر يقول:
ّن مـا وصــل إلينـا مــن القــدماء هـو ختصــيص موضــوع إفــ ،يف مجـع موضــوعات القـرآن والبحــث عنهــا حبثـاً قرآنيــاً 

هــ( اتّبـع هـذا 1111خاّص ابلتفسري وأّما غّواص حبار درر األحاديث الشيخ حممد ابقـر اجمللسـي )املتـوّل عـام 
                                                

 . 9 – 8صـ  1مفاهيم القرآن جـ  ( (1
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ع اآلايت املربوطـة بكـّل موضـوع يف أّول األبـواب وفّسـرها املنهج يف مجيع أبواب كتابه وموسوعته النادرة، فجم
تفسـرياً سـريعاً، وهـذه اخلطــوة وإن كانـت قصـرية لكّنهـا جليلــة يف عـامل التفسـري، وقـد قــام بـذلك مـع عـدم تــوّفر 

1)" املعاجم القرآنية الرائجة يف هذه األعصار )     

فــات الــيت عــدها الســبحاين بــداايت للتفســري : أن املؤلاألوىلإن هــذا الكــالم غــري ســديد مــن جهتــني: نقــول: 
املوضوعي كالكتب اليت ألفت حول حمكم القرآن ومتشـاهبه وانسـخ القـرآن ومنسـوخه وآايت األحكـام وأمثـال 

2)القرآن وغري ذلك مما ذكرانه عنه قبل قليل، فإن السنة أقدم فيها من الشيعة  : إن مقولتـه حـول كتـب الثاين (
الشيعة أوال آايت كل حكم أو موضوع يف مكان واحد أيضـا غـري دقيـق وهـذا ألن أحكام القرآن وادعاء مجع 
إىل هذه الطريقة وهي  "القرآنم أحكا"يف كتابه قد سبق غريه  هـ(321) املتول سنة اإلمام الطحاوي ر ه هللا

عام قد طبع  وغري ذلك، وهذا الكتاب والصيام مجع آايت األحكام يف أبواب ختصها كباب الطهارة والصالة
اســتدل بــه الــدكتور الــذهيب فلــذلك قــال مــا ت مل يكــن كتابــه مطبوعــا يف وقــه يف جملــدين برتكيــا، نعــم 1416

 السبحاين.
 ســنة ملتــولالقاضــي ا اإلمــام امساعيــل بـن إســحاقن الطحــاوي أيضــا مســبوق إىل هـذه الطريقــة فــإ بـل يقــال إن

زعومة أين هذه األسبقية املفا، الرب و ابن حزم و غريمهينقل منه ابن عبد  هـ( له كتاب يف أحكام القرآن285)
ق حــول نشــأة ال حتقيــجمــوإن قــال بــه الــذهيب ومل يقلــه ألنــه كــان بصــدد تعريــف لكتــاب "كنــز العرفــان" ال يف 

هيب( أيــن لشــيخ الــذالتفســري املوضــوعي وأول مــن طــرق هــذا البــاب، فــال جيــوز القــول: )وقــد اعــرتف بــذلك ا
 ة يف التفسري املوضوعي؟ اعرتافه أبسبقية الشيع

                                                
 . 380صـ  10مفاهيم القرآن جـ  ( (1
يف علم الوجوه  عن كتب األوائلميكن احلديث يف هذا السياق ، لتفسري املوضوعيا لبداايت لنشأة التارخييةا البحث عنردان أذا واحلق أننا إ ( (2

املقصود هنا البحث عن أوائل من سامهوا يف نشأة التفسري  –( هـ 150ت)زدي البلخي اخلراساين والنظائر مثل كتاب مقاتل بن سليمان األ
أْحد نقل منه  وقد كان له كتاب "مشكل القرآن" أيضا -املوضوعي وإال فقد تكلم يف مقاتل وثقته كثريا لكن هذا موضوع آخر غري ما حنن فيه اآلن 

 "حتصيل نظائر القرآن"للدامغاين و "نآمفردات القر "و "عني النواضر يف علم الوجوه والنظائرنزهة األ"كتاب ابن اجلوزي هكذا   و ، امللطي الشافعي
 ( .هـ320ت)للحكيم الرتمذي 

الذي يعده  هـ( 573سنة ) الراوندي املتوىف  هبة اّلل   قطب الدين سعيد بنهـ( قبل الشيخ 234ويف أسباب النزول كتب علي بن املديِن املتوىف سنة )
 ابقي يفي وفاهتما، وهكذا رى يف عامنة كما السبحاين من الشيعة السابقني يف كتابة ما يعد اخلطوات األوىل يف التفسري املوضوعي بسنوات كثري 

 املوضوعات.
ن من ي يف رجاله أنه كاره النجاشل من ذككطالب، أو يعدون شيعيا إماميا  لكن املشكلة هي أن الشيعة يرون مصدر مجيع هذه العلوم علي بن أيب 

 أصحاب اإلمام الفالن، وهبذا ال يبقى جمال للنقاش معهم .
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يعدون مرجع تقليـد الشـيعة يف وقتـه  أن كثريا من ابحثي الشيعةأما النكتة الثانية الِت أشران إليها سابقا فهي 
1)حممد ابقر الصـدر  مبـدعا لدراسـات التفسـري املوضـوعي ومنهجـه يف هـذا العصـر وقـد رأيـت مقالـة عنواهنـا:  (

وهــذه املقالــة عبــارة عــن جمموعــة مــن أقــوال شــيوخ  "التفســري املوضــوعيالشــهيد الصــدر؛ املبــدع يف نظريــة "
الشـــيعة وابحثـــيهم حـــول العنـــوان املـــذكور أعـــاله مـــن بـــني غـــال فيـــه ورافـــع لـــه إىل مســـاء العلـــوم كلهـــا والتفســـري 

 املوضوعي ابألخص، وبني متوسط ومنصف إىل حد ما، فمن هذه النظرايت مايلي:  
لشـكل الـذي ابن معروفـاً ومتيـز عصـران بـوالدة مـنهج جديـد مل يكـاللبنـاين: "الباحث  الشيخ ايسر قطيشيقول 

يف مقابــل  لتوحيــدي،طــرح يف عصــران علــى يــد الســيد حممــد ابقــر الصــدر)قده( أال وهــو التفســري املوضــوعي ا
 ة".درسة القرآنيلقيم "املاالتفسري التجزيئي. وهو تفسري له أسسه ومقوماته، عرضها السيد الصدر يف كتابه 

ی أبـدع فيــه ضـوعی الــذالدراسـات القرآنيــة التسـتغنی عـن التفســري املو ويقـول الشـيخ حممــد مهـدي اآلصــفي: "
ملتعلــق اســائل القرآنيــة ألن املفســر حينمــا يفســر القــرآن جتزيئيــا وتــدرجييا يفوتــه كثــري مــن امل )ره( الشـهيد الصــدر

ويسـلط عليهـا  كان واحـدموضوع واحد فی فی موقع البحث ولكن عندما جيمع اآلايت املتعلقة مب ابآلية اليت
 ."الضوء مجيعا يفهم من اآلية ما اليفهمه فی غري هذه احلالة

2)".الشهيد الصدر.. أول منظـر للتفسـري املوضـوعی للقـرآن الكـرميوقال آية هللا حمسن اآلراكي: " ومثـل هـذه  (
 املوضوع وهبذه التداعيات. املقالة كثرية من كتاب الشيعة على مواقع اإلنرتنيت والكتب بشأن هذا 

أقول: عبارات كاإلبداع واالبتكار تنبئ بوضوح على أن سـيد ابقـر الصـدر هـو املؤسـس املوجـد ملـنهج التفسـري 
ـــو مـــا ال خيفـــى، ومـــن األســـف أن الشـــيعة أصـــبح مـــن دأهبـــم  املوضـــوعي يف العصـــر األخـــري ويف هـــذا مـــن الغل

بيــت أو يف القبــور واألمــاكن أو يف الرجــال والشخصــيات التضــخيم والغلــو ســواء كــان يف األئمــة أو يف أهــل ال
حــىت أنــك تــرى األلقــاب عنــدهم مدهشــة كـــ آيــة هللا العظمــى، وحجــة هللا الكــربى وغــري ذلــك، وحنــن ال ننكــر 
مواهب السيد الصدر وأهليته اليت كان حمظوظا هبـا لكـن هـذا ال يعـين أن يعـد هـو لكونـه شـيعيا املبـدع املبتكـر 

                                                
هـ، يف مدينة الكاظمية، درس االبتدائية يف  1353القعدة سنة  من علماء الشيعة ومراجعهم يف العراق، ولد يف يف اخلامس والعشرين من ذي ( (1

القاسم اخلوئي  أبو هـ فدرس هناك عند آية هللا حممد رضا آل ايسني وآية هللا السيد1365رأسه مث سافر إلكمال دراسته إىل النجف يف سنة مسقط 
هللا  ديه طائفة من كبار الشيعة كـ : آيةعلى ي زمالئه، ولذلك أحيلت إليه وظيفة التدريس يف سن مبكر فتخرج على  وغريمها، وكان ذكيا فطنا فتفوق 

حبث  -2الفدك يف التاريخ  -1السيد كاظم احلائري، وآية هللا السيد حممود اهلامشي، وآية هللا السيد حممد ابقر احلكيم، وقد ألف عدة أتليفات منها: 
عة احملاضرات الِت املدرسة القرآنية: وهي جممو  -7املدرسة اإلسالمية  -6غاية الفكر يف علم األصول  -5قتصادان ا -4فلسفتنا  -3حول املهدي 

واملدارس الشيعية تطوير  تألقاها يف التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي. وكان له نشاطات علمية وسياسية واسعة، ومن أبرز خدماته العلمية للحوزا
نوا من السلطة البعثية م قتل الصدر أبيدي من يظن أهنم كا1980هـ املوافق 1400مناهجها على طريقة تالئم مقتضياة العصر احلاضر، ويف سنة 

 .m.com20www.alsadr  –)عن موقع: موسوعة اإلمام حممد ابقر الصدر  العراقية.
   )iqna.International Quran News Agency(هذه املقالة بكل تفاصيلها موضوعة يف موقع: وكالة األنباء القرآنية الدولية،  ( (2

http://www.alsadr.20m.com/
http://www.alsadr.20m.com/
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ها غريه من معاصريه وغريهم، واحلق أن هناك أقوال خمتلفة حول أول من أقـدم علـى الكتابـة يف أشياء سبقه في
يف جمال التفسري املوضوعي ووضع له منهجا وقدم حوله رؤية ونظريـة يف العصـر األخـري، وال أحـد يسـتطيع أن 

يل لـون تفسـريي يدعي اإلبـداع واالبتكـار فيـه ابلضـبط، ومعلـوم أن نفـس التفسـري املوضـوعي مـن حيـث التأصـ
وصل إىل ما وصل إليه يف العصر احلديث بطريقة تدرجيية فقد تطور مبرور الزمن وال جتد أحدا كتـب مـا ميكـن 
أن يطلق عليه أنه من هذا اللون من التفسري إال وهناك من سبقه فيه نـوع مـا، وهكـذا مـا كتـب حـول منهجـه 

 وقواعده وكيفيته وأحسن طرقه. 
األول  عّرفوا املنتجصاف كي يفهناك من الباحثني من حققوا يف املوضوع واجتهدوا إبن مع هذا الذي أشران إليه

حــث علــى نهجيــة للبنظريــة التفســري املوضــوعي مــن حيــث أتصــيلها وتقعيــدها ووضــع الضــوابط واملالــذي قــدم 
نـوع مـن ا الهذ لغاية منإلـى نتائج عملية تطبيقية حتقق اهلدف وا فيها للوصول أسس وقواعد سليمة صحيحة

 التفسري. 
مية جلامعـة اإلسـالاا جملـة يقول الباحث الفلسطيين املعاصر الدكتور عبـد السـالم  ـدان عـودة يف مقالـة نشـرهت

 م  ما نصه: 2004يف غزة سنة 
هــذا  ن اتريــخ كتابــةمــبــع قــرني ر أود القــول أبن العمــر الــزمين التقــرييب هلــذه النظريــة مــن التفســري املوضــوعي هــو "

ربعمائة وألـفي ث والعشرين وأام الثالننا اآلن يف العام الثاين بعد األلفني من امليالد مبا يوافق العاملبحث حيث إ
د يزيـد ربـع القـرن عامـاً أو هــ وقـ1398م املوافـق 1977مـن اهلجـرة النبويـة، فيوافـق مـيالد هـذا العلـم إذن عـام 

انـت  وتقعيـداً كسـري أتصـيالً لنـوع مـن التفوأمـا قبـل ذلـك فالكتابـة يف نظريـة هـذا ا عامني متثل مرحلة املخاض.
ذلـك  د، وسـوف أثبـتض واملـيالمتر مبرحلة التفكري والتحري والتنقيب فهي متثل فـرتة  ـل اجلنـني هتيئـًة للمخـا

  .من خالل ما هو مثبت ومدون
التفســري يقــول الــدكتور عبــد الســتار فــتح هللا ســعيد يف مقدمــة كتابــه: "مثَّ شــاء هللا تعــاىل أن تتجــدد قصــيت مــع 

كـان ذلـك جبامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود ) املوضوعي مرة أخرى حني أُسند إيلَّ تدريس عدة موضـوعات منـه
هـ تقريباً.( فطفقُت أحبث عن كتـاب يكـون كاملقدمـة أو املـدخل هلـذا 1400اإلسالمية يف مدينة الرايض عام 

أظفـر يومئـذ بشـيء وسـألت األسـتاذ الـذي  اللون ألجعله أتسيساً أو متهيـداً بـني يـدي دراسـة املوضـوعات فلـم 
كان يدرس املادة قبلي، ففاجأين أبنه يدرس املوضوعات بال مقدمات، وعجيـب مـن هـذا املسـلك، إذ كيـف 
يفهــم العلــم علــى هــذا الــنمط بــال حــدود وال معــامل ؟ وهــل خلــت املكتبــة اإلســالمية الزاخــرة مــن هــذه الدراســة 
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يومئــذ مقدمــة يســرية يف بيــان هــذا اللــون مــن التفســري أمليتهــا علــى  الضــرورية... واســتعنت هللا تعــاىل فكتبــت
1)الطالب، مث استفدت فوائد مجًة كنت أقيدها يف أوراق متناثرة حني زاولت تدريس املوضوعات. )  

وأقــول: كــان الــدكتور عبــد الســتار يف الــرايض ابلســعودية وال يعلــم عــن مــيالد هــذا العلــم يف مصــر بلــد األزهــر 
العلـم يف زمانــه، بـدليل أنــه ملـا عــاد إىل مصـر ليــدرس هـذه املــادة يف كليـة أصــول الـدين ابلقــاهرة  الشـريف منــارة

قال: "فرجعت إىل أوراقي املتناثرة حتثـين رغبـيت القدميـة، وشـرعت يف البحـث والتنقيـب، وتطلبـت مـا يكـون قـد 
الكــومي فأهــداين حبثــاً لــه جــدَّ مــن كتــب يف هــذا الشــأن، وقــد تفضــل أســتاذان وشــيخنا العالمــة الــدكتور أ ــد 

بعنــوان: "التفســري املوضــوعي يف القــرآن الكــرمي" صــدَّره مبقدمــة أفــاد فيهــا وأجــاد، وحــّدد هبــا املعــامل األوىل هلــذا 
بـل أظنـه اخلطـوة العلميـة األوىل يف هـذا البـاب، مث  -فيمـا أعلـم -الفن، وأبرز طريقتـه، وهـو حبـث مل يسـبق إليـه

حلي الفرماوي كتابه "البداية يف التفسري املوضوعي" الذي اتبع فيه طريقة شيخنا أهداين الصديق الدكتور عبد ا
2)"الكومي" وأضاف به العديد من احلقائق العلمية، ونبَه إىل كثري من املراجع املفيدة. )  
هــ أي قبـل مخـسي 1397وبعد رجوعي إىل كتـاب الـدكتور عبـد احلـي الفرمـاوي وجدتُـه قـد كتـب مقدمتـه عـام 

عاماً، وقد اتبع يف كتابه طريقة الدكتور الكومي الذي كان صاحب اخلطوة العلمية األوىل كمـا أشـار وعشرين 
لذلك الدكتور عبد الستار سابقاً، ولعل ذلك هو الـذي دفعنـا إىل أن نزيـد يف عمـر هـذا اللـون التفسـريي سـنًة 

ر الكـومي هـو حبـث ومـا كتبـه الـدكتور أو سنتني على ربع القرن، واعتربهتا فرتة خماض بدليل أن ما كتبـه الـدكتو 
وهبذا نستطيع القول الفصـل فـي وضـع ، الفرماوي هو كتاب كما أشار لذلك أيضاً الدكتور عبد الستار سابقاً 

حجر األساس هلذا العلم وكيـف تتـابع البنـاء وارتقـى وتـدرج حـىت أصـبح بنايـة  وي إليهـا النـاس لينعمـوا بظلهـا 
3)". ويسرتحيوا بني جدراهنا )  

أما الدكتور أ د السيد ويقول مصطفى حممد حممود أبوطالب األستاذ بكلية أصول الدين جبامعة أم القرى: "
4)" الكومي فيعد حبق أقدم من تكلم يف التفسري املوضوعي ولعله فتح الباب فيه ملن جاء بعده )  

وأّمـا صـنف يف التفسـري املوضـوعي": "وهكذا يقول أبو حممد املطريي يف مقالة له بعنوان: "التنازع يف أول مـن 
يف موضوع التفسـري املوضـوعي  املصنفات املتعلقة ببيان فّن التفسري املوضوعي فقد توالت الكتاابت يف عصران

                                                
دار التوزـيع والنشر  " ط:التفسري املوضوعـي إىلاملدخل نقل الباحث هذا الكالم عن  مقدمة  كتاب الدكتور عبد الستار فتح هللا سعيد " ( (1

 . 7 – 6ـ ص -م1991 هـ1411 الطبعة الثانية القاهرة، _اإلسالمية
 . 8-7عن املصدر السابق، صـ  ( (2
 -جملة اجلامعة اإلسالميةنظرية التفسري املوضوعي" لـ الدكتور عبد السالم ْحدان عودة اللوح نشرهتا )عن مقالة عنواهنا: "وقفات مع  ( (3

. / هذه املقالة نشرها أيضا عن املصدر املذكور موقع تفسري )مركز تفسري للدراسات اإلسالمية(  م2004( 1العدد ) -(12اجمللد ) (غزة
www.tafsir.net   :هكذا جتد املقالة يف املوقع الكرتوين جلامعة غزة اإلسالمية على الصفحة اخلاصة بـ الشيخ ْحدان عودة بعنوان(

www.iugaza.edu.ps/ahamdan. ) 
انظر: موقع جامعة أم القرى قسم  –أخذا عن مقالة له حول سريته الذاتية، يف كالمه عن شيوخه الذين أخذ عنهم علم التفسري وعلوم القرآن  ( (4

   www.uqu.edu.saأعضاء هيئة التدريس  

http://www.tafsir.net/
http://www.iugaza.edu.ps/ahamdan
http://www.uqu.edu.sa/
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الـدكتور أ ـد السـيد الكـومي مث الـدكتور حممـد أ ـد قاسـم  خويظهر أّن أول مـن ألـف فيـه كتـااب مسـتقاّل الشـي
1)" وعنهما أخذ من بعدمها )  

ا حــول نظريــة قــدم حبثــ الشــاهد مــن هــذه املقــاالت كلهــا هــو القــول املتفــق عليــه عنــد اجلميــع علــى أن أول مــن
بتكــر وه ابملبـدع اململ يلقبـ التفسـري املوضـوعي مـن املعاصـرين هــو األسـتاذ الـدكتور السـيد أ ـد الكــومي مـع هـذا

 فكيف جيوز نسبة االبتكار إىل ابقر الصدر.  
الذي قال حول مدى مسامهة  القرآنية (القطوف)رئيس حترير جريدة  الشيعي الشريفيمد رضا حم وقد أنصف

ن السيد الشهيد مل إوقد تسمعون مين هذا الكالم ألول مرة، فأان أقول ": الصدر يف نظرية التفسري املوضوعي
2)" ن جديديكن هو مبتدع التفسري املوضوعي مبعناه احلريف، وإّنا يصدق القول أبنه ابعث الروح فيه م )   

 

                                                
 www.ahlalhdeeth.comانظر: موقع ملتقى أهل احلديث، قسم منتدى القرآن الكرمي وعلومه :  ( (1
  )iqna.International Quran News Agencyنفس املقالة املشار إليها سابقا املنشرتة على موقع : وكالة األنباء القرآنية الدولية، )  ( (2
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 املطلب الثالث:
 تعريف التفسري املوضوعي، نشأته و ألوانه 

وهــو لغـــة:  تفعيــل ِمــْن الَفْســـِر، يقــال: فّســرت الشــيء أفســره تفســـريا، وَفســرتُه أفســره فســرا، صــيغة :التفســري
ََثل  قال تعاىل: ﴿ ،الكشف والبيان واإليضاح و إظهار املعىن املعقول حْلَـق ِّ َوَأْحَسـَن َواَل َيَُْتوَنَك مبِّ َناَك ابِّ ئـْ إِّالَّ جِّ

رياً  1) ﴾تـَْفسِّ مقلـوب "َسـَفَر" ومعنـاه أيضـا: الكشـف، ومنـه  فسـر وقيل: .أي: أحسن كشفا وبياان وتوضـيحا (
2) ﴾َوالصُّْبحِّ إَِّذا َأْسَفرَ قوله تعاىل: ﴿ 3) وانكشف.أي: أضاء وتبني   ( ) 

لسـفر اعقـول، وُجعِـل ملعـىن املاغري أن الفسر ُجِعل إلظهار الفسر والسفر يتقارابن معنامها كتقارب لفظيهما، ف
 .أسفر الصبح، و ارهاأي ألقت مخ وسفرت املرأة عن رأسه مامةإلبراز األعيان لألبصار، فقيل: سفر العِ 

نــه جامعـــا اشــتهر بكو و قــد أورد العلمــاء للتفســري تعـــاريف شــىت كتــار منهــا مــا هـــو خمتصــر  ويف االصــطالح:
 : ومانعا: وهو ماقيل

4) ". علم يبحث فيه عن القرآن الكرمي من حيث داللته على مراد هللا بقدر الطاقة البشرية" التفسري: ) 

هـو يف اللغـة:ِمن الَوضـع، وهـو جعـل الشـيء يف مكـان مـا، سـواء كـان ذلـك مبعـىن: احلَـط أو ف :املوضـوع وأما
ــةِّ اخلفــض، أو مبعــىن: اإللقــاء والتثبيــت يف املكــان، قــال تعــاىل: ﴿ ــْومِّ اْلقَِّياَم ــَوازِّيَن اْلقِّْســَط لِّيَـ 5) ﴾َوَنَضــُع اْلَم ) 

وهذا هو املعىن امللحور يف التفسـري املوضـوعي، ألن  يقال: انقة واضعة إذا رعت احلمض حول املاء ومل تربح.
 املفسر يرتبط مبعىن ُمَعني ال يتجاوزه إىل غـريه حىت يفر  من بيانه وتفسريه الذي التزم به.

هو االعتناء بدراسة املوضوعات القرآنّية على غري الّصورة الّتقليديّة يف الّتفسري، وإّّنـا ابلّنظـر  :الحويف االصط
6). إىل األبواب، كدراسة: اإلميان والكفر والّنفاق يف القرآن، األخالق يف القرآن، الّراب يف القرآن، وهكذا ) 

                                                
 .33الفرقان:  ( (1
 . 34املدثر:  ( (2
هـ.  وانظر: 1408ط: دار إحياء الرتاث العريب _ بريوت ، بتنسيق "علي شريي"   261 /10انظر: لسان العرب البن منظور، مادة )فسر(  (3) 

ط:  147 /2ط: الدار املصرية للتأليف والرتمجه )بال اتريخ(.  وانظر: الربهان للزركشى،  407 -406 /12هتذيب اللغة لألزهري، مادة )فسر( 
هـ 1363ط: رضى _ بيدار  192 /4هـ حتقيق حممد أبوالفضل إبراهيم.  وانظر: اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي، 1408_ بريوت  دار اجليل

 ط: دار الكتاب العريب _ مصر ، حتقيق أْحد عبد الغفور عطار. 781 /2حتقيق حممد أبوالفضل إبراهيم.  وانظر: الصحاح للجوهرى 

 .م حتقيق مكتبة البحوث والدراسات1996ط: دار الفكر _ بريوت  2/4للزرقاين مناهل العرفان  (4) 

 . 47األنبياء:  ( (5
هـ 1422ط: مركز البحوث اإلسالمية ليدز _ بريطانيا، الطبعة األويل  389، لعبد هللا بن يوسف العنزي صـ "املقدمات األساسية يف علوم القرآن" (6)

 م . 2001 -
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 نها:م، له الباحثني ت تعاريف: فقد تعدد)التفسري املوضوعي( بعد نقله إىل الَعَلِمـية الرتكييب تعريفهوأما 
 ها حسـب املقاصـدملتفرقة يف سور القـرآن املتعلقـة ابملوضـوع الواحـد لفظـا أو حكمـا وتفسـري امجع اآلايت  -1

 القرآنية.
وج خـر ويـة قرآنيـة لللق مبوضوع من موضوعات احلياة الفكريـة أو االجتماعيـة أو الكونيـة مـن زابيان ما يتع -2

 بنظرية قرآنية بصدده.
1) علم يتناول القضااي حسب املقاصد القرآنية ِمن خالل سورة أو أكثر. -3 ) 

 لميــا علــى أســاسعســر تفســريا هــو الــذي جُتمــع فيــه قضــااي القــرآن الكــرمي، وتـُفْ فاملقصــود مــن التفســري املوضــوعي: 
 تـااب جامعـا علـىو يكـون كأعناصـر املوضـوع،  املوضوع الواحد مقتصرا عليه، وُتدّوُن يف حبث مفرد مشـتمل علـى كـل

وع الــذي ىل املوضـّنـط موسـوعات التفسـري التحليلـي، ينحصـر كـل موضــوع يف حبـث مسـتقل، حبيـث يرجـع الباحـث إ
 .يريده، ليعلم موقف القرآن منه يف يسر وسهولة

 

 حول نشأة التفسري املوضوعي
رضــوان هللا حابه وأصــ يب ومــه قدميــة منــذ عهــد النــإن املوضــوعية فيمــا يتعلــق ابلقــرآن الكــرمي مــن تفســريه وعل

ــة فمــن ذلــك مجــع اآلايت الــيت تناولــت قضــية مــا وتفســري بعضــها بــبعض وفقــا تعــالی علــيهم املشــهورة  للمقول
عليــه  قوهــذا مــا أطلــ وكــان هــذا النــوع مــن التفســري معروفــا يف الصــدر األول،" القــرآن يفســر بعضــه بعضــا"

هـــة الواحـــدة ذات الوج مجـــع اآلايت القرآنيـــة أيضـــا ومـــن ذلـــك (ن ابلقـــرآنتفســـري القـــرآالعلمـــاء فيمـــا بعـــد )
لواحــد يف  املوضــوع وإفرادهــا بتــأليف خــاص خدمــة لألحكــام الشــرعية، كجمــع الفقهــاء اآلايت ذات الصــلة اب

ب لصـالة حتـت كتـااورد يف  كتبهم الفقهية، فمثال مجعوا ما يتعلق ابلوضـوء والتـيمم حتـت كتـاب الطهـارة، ومـا
عبـادات، وهـذا سـائر ال مصـارف املـال أبنواعـه حتـت كتـاب الزكـاة، وهكـذا يفالصالة، ومـا ورد يف الصـدقات و 

 لون من ألوان التفسري املوضوعي يف خطوته األوىل، لكنه ابملعىن العام. 
تبــني أن املوضــوعية يف القــرآن الكــرمي قدميــة، ومــن مثــة ظهــرت الصــبغة املوضــوعية يف املصــنفات الــيت فمــن هــذا 

أو مــا يتعلــق هبــا منــذ زمــن مبكــر وأخــذت اجتاهــات ِعــدَّة، ولكــل مفســر مســلك  تناولــت آايت القــرآن الكــرمي

                                                
/ هذه املقالة منشورة على املوقع االلكرتوين لــ )جامعة أم  منظور حممد حممد رمضانكتبها األستاذ مقالة  " إىل التفسري املوضوعياملدخل "انظر:  (1)

 .www.uqu.edu.sa القرى( قسم الدراسات اإلسالمية، بعنوان: 
 

http://www.uqu.edu.sa/
http://www.uqu.edu.sa/
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: ما سلكه اتاالجتاه همن هذ، فمثال من وطريقة معينة يلزم نفسه مبوضوع معني يف تفسريه لكتاب هللا تعاىل
ــــك  ــــى املعــــاين املختلفــــة وصــــنفوا يف ذل ــــاب هللا مــــن دالالت األلفــــار عل ــــون كت علمــــاء اللغــــة يف إخــــراج مكن

( ذكـــر فيـــه ه150ملصـــنفات، ككتـــاب: )األشـــباه والنظـــائر يف القـــرآن الكـــرمي( ملقاتـــل بـــن ســـليمان البلخـــي )ا
وككتــاب: )مفــردات ألفــار  الكلمــات الــيت احتــدت يف اللفــظ واختلفــت دالالهتــا حســب الســياق يف اآلايت.

دالالهتــا يف خمتلــف  ( حيـث تتبــع مــادة الكلمــة القرآنيـة وبــنيه 502ت القـرآن الكــرمي( للراغــب األصــفهاين )
 .اآلايت

ني اآلايت ل مجعـت بــبـأيضـا ظهــور دراسـات تفسـريية مل تقتصـر علـى اجلوانــب اللغويـة،  اتاالجتاهـ هومـن هـذ
اب: )الناسـخ هبا ككت اليت يربطها رابط واحد، أو ميكن أن تندرج حتت عنوان معني وهلا منهج وهدف خاص

 234ن املــديين )ت بــ)أســباب النــزول( لعلــي  وكتــاب (ه 224 واملنســوخ( أليب عبـــيد القاســم بــن ســاّلم )ت
لجصــاص احلنفــي )أحكــام القــرآن( لوكتــاب ( ه 276)أتويــل مشــكل القــرآن( البــن قتيبــة )ت كتــاب   و (ه

مجع أصحاهبا مـا  ( ومؤلفات أخرىه 543)أحكام القرآن( البن العريب املالكي )ت وكتاب  (ه 370)ت 
للعـز بـن عبـد السـالم  )جمـاز القـرآن(و ( ه 450رآن( للمـاوردي )ت يشمله عنوان الكتـاب مثـل: )أمثـال القـ

  (.ه 751)أقسام القرآن( البن القيم )ت  و (ه 660)ت 
ح هبـذا االصـطال كـن ظهـورهوالصحيح أن يقال: إن التفسري املوضوعي فن قدمي النشـأة وحماوالتـه متقدمــة، ول

ت ره األوىل كانـــســري وعناصـــنَــات هـــذا اللــون مـــن التفلَبِ  نعـــم إنمتــأخر فلـــم يظهــر إال يف القـــرن الرابــع عشـــر، 
مـن التفسـري، كلمـا بـدت  مـر الزمـان تطـور هـذا اللـون ، لكنه علـى موجودة منذ عصر التنزيل يف حياة النيب

ؤلفـات مالسـاحة  بـرزت يفحـىت  لسـد احلاجـة، خـري وسـيلة حاجة أو ظهـر سـبب كـان التفسـري املوضـوعي مثـة
لفـات مؤ  تيعيـة، فوجـديـة والطبتكاد تتناول شىت فـروع احليـاة االقتصـادية واالجتماعيـة، والكون اليت املعاصرين

قـرآن، ال يف لرسـول ان، سـرية حتت عناوين شىت، مثل: املرأة يف القرآن، األخالق يف القرآن، اليهود يف القرآ
قـرآن الـذي هـو س يف الالنـا الصرب يف القرآن، ومثل هذه املوضوعات ال تكاد تنتهي، بل هي شـاملة حلاجـات

 .هادي البشرية ودليلها إىل هللا بعد وفاة نبيهم حممد 
صـل إليـه ت لـه إىل مـا و عـد بـدااياحلقيقة أننا إذا أردان الوقوف على كيفية تطور التفسـري املوضـوعي بـدءا ممـا يو 

بكـل اإلجيـاز   وهـذا ان،اآلن، فلنتذكر مراحل تـدوين التفسـري وفصـل أنواعـه عنـه تلبيـة حلاجـات كـل عصـر وزمـ
 كمايلي: 

حبكم ما أكرمه هللا وشرفه به من النبوة والرسالة يعرف عن القرآن الكرمي وعـن علومـه  كان الرسول هللا   -1
ما مل يعرفه غريه، وضمن هللا لــه ابلـوحي مجـع القـرآن يف صـدره وقراءتـه وبيانـه، فقـرأه علـى النـاس وبينـه وشـرحه 
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ـــه وعملـــه وخبلقـــه حتقيقـــا  ـــز َِّل إِّلَـــْيهِّْم َوَلَعلَُّهـــْم لقولـــه تعـــاىل: ﴿بقول َ لِّلنَّـــاسِّ َمـــا نـُ ـــني ِّ ـــا إَِّلْيـــَك الـــذ ِّْكَر لِّتُـَب َوأَنَزْلَن
1) ﴾يـَتَـَفكَُّرونَ  )  

مــن بعــده فتوارثــوا عنــه هــذا العلــم وتنــاقلوا هــذا  النــيب  مث تفضــل هللا تعــاىل هبــذه الكرامــة علــى أصــحاب -2
صــحبة شـرف ، التنزيــل معاصـرهتم كـان مــن أسـباب هــذا الفهـم الــدقيق:وقــد   الفهـم كمــا فهمـه الرســول وعرفـه،

مــن بركــات النبــوة والرســالة، عظــم اهلمــم وســعة اإلدراك وقــوة العزميــة واإلرادة واجلــد  بــه علــيهممــا أفــيض و  النــيب
غريهم حبب صادق هلل ولرسوله وتضحية خالصة لدين على  تفوقهمواالجتهاد يف طلب العلم وحتصيل العلوم، 

مبزااي كثرية مـن قـوة احلافظـة وذكـاء خـارق حيفظـون كـل مـا يتلـى علـيهم  متيزهمهللا تعاىل وصالح النية والطوية، 
السـليمة وغـري  لبيان يفهمون به فصاحة القرآن وأسراره وبالغته وأوامره ونواهيه على سليقتهم وفطـرهتماوتذوق 

 رضـي هللا عنــه ، كمـا يقــول ابـن مســعودفــإن خفـي علــيهم شـيء رجعــوا فيـه إىل النــيب هــذه كلهـا ذلـك. مـع 
كان الرجل منا إذا تعلم عشر آايت، مل يتجاوزهن حىت يعرف معانيهن والعمل هبن، والذي ال إله غريه "قال: 

حـد أعلـم بكتـاب هللا مـين ما نزلت آيـة يف كتـاب هللا، إال وأان أعلـم فـيم نزلـت، وأيـن نزلـت، ولـو أعلـم مكـان أ
2)ه". تناله املطااي ألتيت )  

 ه عن النيب لو وا ما وعوه من تفسري كتاب هللا و بـَلَّغ ا الفهم واإلحاطة بلهبذ مل يكتف أصحاب النيب  -3
ة، عـدهم روايـإىل من جاء ب ونالتابع بـَلَّغههكذا من القرآن الكرمي وعلومه إىل َمْن بَعَدُهم من التابعني و األعظم 

وم جب تـدوين العلـأن استو  معتمدين على احلفظ والذاكرة ال على اخلط والكتابة، واستمر األمر على هذا إىل
 .وفصلها من بعضها

فــي أعقــاب الزمــان ملــا ضــعفت اهلمــم وتقــاعس النــاس عــن الطلــب وتراجعــت احلافظــة عــن االســتيعاب، ف -4
نـون والعلـوم، استشـعر علمـاء اإلسـالم مصـلحة ومالوا مقتصرين على دراسة موضوعات مستقلة يف خمتلف الف

لألمة وتلبية للحاجة و اية للعلم الضـرورة إىل ضـبط العلـوم وتـدوينها فجمعـت ودونـت وضـبطت، فكـان مـن 
الطبيعي أن تتجه اهلمم أوال إىل تدوين التفسري وما يندرج حتته من علوم القـرآن وعلـوم التفسـري إذ هـو األصـل 

رآنية، مث دعت الضرورة إىل فصـل بعـض العلـوم األخـرى ففصـل عـن علـم التفسـري نفسـه وابعتباره أم العلوم الق
أنواعه من: تفسري القرآن ابلقرآن، وتفسري القرآن ابلســنة، والتفسري ابملعقول، وتفسري آايت األحكام، وهكذا  

يـب القـرآن كلما ظهرت احلاجة ُفصل نوع من العلم.حـىت فصلت معظم العلـوم عـن مسـمى التفسـري مثـل: غر 

                                                
 . 44النحل :  ( (1
 (.4ص  1بسنده عن ابن مسعود )ج أيضا ذكره ابن كثري ، كما  (35 /1) عن ابن مسعود تفسريه أخرجه ابن جرير يف ( (2
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ــه إىل غــري ذلــك ممــا يتعلــق ابلقــرآن الكــرمي وبتفســريه، حــىت  ــه وأقســامه وانســخه ومنســوخه وأســباب نزول وأمثال
 أصبح كل نوع فنا مستقال بذاته.

ت علـى ملختصـرات، وَجـدّ اويف العصر احلاضر ملا ظهرت صبغة التخصصات واالستقاللية وطلـب النـاس  -5
 مي السليم أنهاملنهج العلو مقتضى الشرع وكان قبل وكثرت اآلراء حوهلا، املسلمني مسائل وقضااي مل تكن من 

استها دراسة ص، مث در من نصو ا ال جيوز إصدار حكم يف أي قضية من القضااي إال بعد مجع كل ما ورد حوهل
ي تفسـري املوضـوعء دور اللـك، فجـاذجيدة مبعرفة املـراد منهـا، مث اسـتنباط األحكـام منهـا وإصـدار احلكـم بعـد 

 قال ويلـبس ثـوابفنـا مسـت ليـربز يف الساحة ويليب حاجة الناس، وحان وقته لينفصل عن مسمى التفسري ويكون
و حت احلاجـة تـدعاطه وأصـبمميزا يعرف به، ففصل عن أنواع التفسري، فبدأ هذا النوع من التفسـري ممارسـة نشـ

 عليه. إليه، وكثر إقبال الناس 

 
 :املطلب الرابع

 ابختصار سببا لظهور التفسري املوضوعي تعداألسباب الِت 
 إىل اجملتمـــع ةصـــور األخـــري يف الع تســـرب احلضـــارة الغربيـــةالوقـــوف يف وجـــه األفكـــار املضـــللة الناجتـــة عـــن : أوال

ــان بعــض املســلمني بزخــارف احلضــارة الغربيــة ل للمشــاكملناســبة حللــول اوإجيــاد ا ،اإلســالمي، ممــا أدى إىل افتت
لعـــالج هـــذه  ري وســيلةخـــرج النـــاس مــن هـــذه املـــ زق، ويعتــرب التفســـري املوضــوعي حبيـــث ختــ املثــارة هنـــا وهنــاك

 املشاكل وأنفع سبب للخروج من هذه امل زق.

ألمـــر علـــى ا مثـــل هـــذا يفاألمـــة مـــن الـــدين والعلـــم، فالنـــاس  وموقـــف، النزعـــة التخصصـــية هلـــذا العصـــر: اثنيـــــا
ن الثقافـة زدايدا مـإ، ومـنهم مـن يريـد صصـهمـن خـالل خت درجات، فمنهم من يريد إما حال ملشكلة ظهرت لـه
 اإلسالمية، فأصبحت األمة تتعامل مبا يصلح معها.

نهم مـن ، فمـة والفكريـةم العلميـوتبـاين مـواهبه يف دراسـة كتـاب هللا واسـتخراج مكنوانتـه الباحثني : تسابقاثلثـا
ث لدراسـة والبحـابلالئقـة ااجلديـدة  يف إبـراز بعـض القضـااي مـن تفوقـوا برزت مواهبه يف فن مـن الفنـون، ومـنهم

 .أكثر من غريه، فقدموا حصيلة جيدة من البحوث املركزة اليت تعاجل قضااي األمة

هيــل الطلبـــة صصــية لتأحاجــة اجملــامع العلميـــة مثــل اجلامعــات واملعاهــد إىل موضـــوعات ذات صــبغة خت رابعــا:
 وتدريبهم على إصدار البحوث العلمية النافعة.
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ن هـذا الفـرا  مـ اسـدة وسـدلقضااي والنظـرايت الـيت تسـربت مـن أفكـار الغـربيني ونظـرايهتم الف: أتصيل اخامسا
ومــن واقــع  ب والسـنةالكتـاب والســنة، وإقامــة هـذه العلــوم والنظــرايت علـى أصــول راســخة مسـتمدة مــن الكتــا

صحيحة مقنعة  تم بصورةيالسلف، كعلم النفس وعلم االقتصاد وعلم االجتماع واإلعالم وغري ذلك، وهذا ال 
 إال عن طريق التفسري املوضوعي.

ة، ضااي اإلسالميبعض الق احلاجة إىل الرد على ما يكـتبه أعداء اإلسالم من مستشرقني وغريهم حول سادسا:
 .القضااي مثل تعدد الزوجات، وأحكام الرق يف اإلسالم، وحرية املرأة، واجلهاد وغريها من

ــهإبــراز جوانــب جديــدة مــن وجــوه إ ســابعا: التفســري  عــن طريــق عجــاز القــرآن الكــرمي الــذي ال تنقضــي عجائب
 املوضوعي.

راســـات يـــدان الدممـــن أســـباب ظهــــور التفســـري املوضـــوعي: دخـــول بعـــض عناصـــر املبشـــرين واملستشـــرقني يف و 
ا قـام هـؤالء هلـذ، ولقـد أةملقاصـدهم اخلطـرة االسـتعمارياإلسالمية، ليس حبا يف اإلسـالم وأهلـه، ولكـن خدمـة 

 اإلسـالم دراسـة دراسـةلـى عيقوم رجال هـذه املراكـز  مراكز علمية ضخمة، ينفقون عليها أمواال كثرية، الغرض
ن هللا قــيض أهلـه، ولكـيسـتطيعوا الكيـد ابإلسـالم و  كـل ذلـك لكـيدراسـة الكتـب اإلسـالمية ونشـرها،  و  دقيقـة

لـردود اء اإلسـالم ابمـام أعـدق أمثـل هـذه الدسـائس سـادين الطريـ قاموا يف مواجهـةهلذا األمر عباده املؤمنني، ف
اب: )مناهــل ذلـك، كتـ املفحمـة وألفـوا املؤلفـات الـيت فضـحتهم وبينـت فسـاد نـواايهم وهتكـت أسـتارهم، فمـن

ت( أليب يات واملوضـوعاإلسـرائيلالعرفان يف علوم القرآن( للزرقاين، وكتاب: )املـدخل لدراسـة القـرآن الكـرمي، وا
الــردود و وشــبههم  ال، واشــتملت هــذه املؤلفــات علــى ذكــر مكايــدهمشــهبة، وغريهــا مــن الكتــب يف هــذا اجملــ

 ن الناس.ملى كثري ا من األسرار والفوائد القرآنية اليت ختفى عري املقنعة عليها، مع ما تضمنت كث
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 املطلب اخلامس: 
 التفسري املوضوعي ألوان 

 نوعني: إىل التفسري املوضوعي ابعتبار ارتباطه ابلفنونيتنوع 

لــيس يف أصــل الغايــة و  وهــو الــذي بــني أطــراف موضــوعاته وحــدة يف ،التفســري املوضــوعي العــام األول:النــوع 
الغايـة  ال رابطـة وحـدةإط بينهـا املنهج واملعىن، حبيث يندرج حتت العنـوان الواحـد قضـااي متعـددة خمتلفـة، ال يـرب

رآنيـة، أمـا كـام القان األحفقط، وذلـك مثـل: كتـب تفاسـري آايت األحكـام، فغايـة هـذه الكتـب واحـد وهـو بيـ
لنـوع الـك، ومثـل هـذا ىل غـري ذاملنهج واملعىن فمختلف، ففيها: الصالة وهلا أحكامها، والزكاة وهلا أحكامهـا إ

أحكـام القـرآن لعـريب، و اقد وجد قدميا عند العلماء، ككتاب: أحكام القرآن للجصاص، وأحكام القرآن البن 
ه وضـوعي مبصـطلحتفسـري املفسـري كمـا أسـلفنا ال ينطبـق دقيقـا علـى الوغريهم، لكن هذا النوع من الت للقرطيب
 اجلديد. 

ج، الغايـة واملـنهاملوضـوع و  وهـذا النـوع يقـوم علـى أسـاس الوحـدة يف، التفسـري املوضـوعي اخلـاص :النـوع الثـاين
: كموضـوعملوضـوع،  ىل حجـم افتكون الرابطة بني مفردات املنهج وثيقة والصلة بني اآلايت قوية، دون النظر إ

ملنكــر يف اوف والنهــي عــن ر ابملعــر الــوالء والــرباء يف القــرآن الكــرمي، أو بــر الوالــدين يف القــرآن الكــرمي، أو األمــ
ا عناهـا وموضـوعهنهجها وممالقرآن الكرمي، فمثل هذه املوضوعات تندرج حتتها آايت كثرية، لكنها حمددة يف 

ن، وال قواعد هذا الفبلك خمال ذملنهج واملعىن، وإال اعترب وغايتها وال تقبل اخلروج عنها إىل موضوع آخر يف ا
ق عنــد لــذي يســتحينــدرج حتــت مســماه، وهــذا النــوع هــو أحــدث األنــواع، وهــو االصــطالح العلمــي اجلديــد ا

 )التفسري املوضوعي(  اإلطالق تسميته بـ
 وللتفسري املوضوعي اخلاص أقسام ثالثة كالتايل:

 

 التفسري املوضوعي الوجيز
و ألـة أو حماضـرة يا يف مقاالـذي خيتـار فيـه املفسـر عـدة آايت مـن القـرآن الكـرمي لتفسـريها تفسـريا موضـوعوهـو 

 تـداء ابملقدمـةفحات، ابصـخطبة وحنو ذلك، وبطبيعة احلال فإن املوضوع يف مثل هذه احلالة ال يتجـاوز عـدة 
ملوضوع ره حىت  يت ابط عناصوضوع، وضوانتهاء ابخلامتة، وينبغي االجتهاد يف اختيار اآلايت اجلامعة للب امل

 مطابقا للواقع، وال خيرج عن حدوده املرسومة.
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 التفسري املوضوعي الوسيط.
الل سـورة خـجلنـة مـن اوهو الذي خيتار فيه املفسر موضوعا يعرضه من خالل سورة واحدة، فمثال: )أوصاف 

( وهنـا يلتـزم ، والغاشـيةحممد، والـر نالل: )سورة: خالواقعة( أو من خالل جمموعة سور كأوصاف اجلنة من 
 ن حدوده.ملوضوع عااملفسر ابختيار جوامع اآلايت اليت متثل أطراف املوضوع وعناصره، حىت ال خيرج 

 

 التفسري املوضوعي املطول.
جيمـع املفسـر  ـه، حبيـثلـوهـو الـذي يقـوم علـى أسـاس االسـتقراء والتتبـع جلزئيـات املوضـوع واإلحصـاء الشـامل 

كمـا ،  روط خاصـةلى وجه الشـمول والتفصـيل ويفـرد يف كتـاب مسـتقل، وعلـى ّنـط خـاص مميـز وبشـاآلايت ع
 سنذكره عن قريب إن شاء هللا.

وهذا القسم فيه نـوع صـعوبة وذلـك مـن انحيـة الطـول، ويؤخـذ عليـه أبن فائدتـه املرجـوة تقتصـر علـى البـاحثني 
، فإهنــا وضـوابطها هااألنــواع الثالثـة شــروط فـإذا اســتكملت هـذه وعلــى كـل حــالاجلـامعيني دون عامــة النـاس، 

1) أتخذ اسم التفسري املوضوعي وتندرج حتت مسمى هذا الفن. )  

 

                                                
/ هذه املقالة منشورة على املوقع  منظور حممد حممد رمضان" كتبها األستاذ املدخل إىل التفسري املوضوعيابختصار وإجياز عن مقالة عنواهنا: " ( (1

وأيضا راجع "نظرات يف كتاب هللا" حلسن أْحد عبد  www.uqu.edu.sa الدراسات اإلسالمية، بعنوان: االلكرتوين لــ )جامعة أم القرى( قسم 
 م.2002ه 1423ط: دار التوزيع والنشر اإلسالمية_القاهرة  51الرْحن الساعايت صـ 

http://www.uqu.edu.sa/
http://www.uqu.edu.sa/
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 املطلب السادس: 
 منهج التفسري املوضوعي و قواعده 

املوضـوع  ن معرفة أبعـادأليف، مِ املقصود ابملنهج هي الضوابط أو اخلطوات اليت جيب اتباعها والتقيد هبا يف الت
ى هذا ن املنهج، وعلاخلروج عو وحتديد معامله ووضع اخلطة املناسبة اليت يسري املؤلف وفقها، سالمة من الزلل 

 يلي:ما األساس فإن منهج البحث يف التفسري املوضوعي يشمل 

ا جيــدا، حـــىت عرفــة معــىن التفســري املوضــوعي، مث فهــم اآلايت قبــل الشــروع يف تفســريهممــن الضــروري  -:أوال
ــتم ابتتضــح الرؤيــة وتتحــدد معــامل املوضــوع مبعرفــة أطرافــه مــن حيــث املفهــوم واملعــىن، وهــ ب لرجــوع إىل كتــذا ي

ن وال ُهَما يتعـاوانفَـ وضوعي، ة للتفسري املالتفاسري اليت تناسب املوضوع، وبذلك يكون التفسري التحليلي ضرور 
 يتعارضان، ويتكامالن خلدمة النص القرآين.

 يصـح صـريح، فمـثال الال ابلو كون املوضوع مذكورا ابمسه الصـريح يف القـرآن الكـرمي، أو مـؤ ال بد وأن ي -:اثنيا
 موضـــوع: يفيُبحـــث  نأأن يُبحـــث يف موضـــوع: )الشـــورى يف القـــرآن( ويـــراد بـــه الدميقراطيـــة مـــثال، وال يصـــح 

 مثال. )العدل يف القرآن( ويراد به االشرتاكية أو )الربح يف القرآن( ويراد به الراب

، مــــثال: ات العالقــــة ابملوضــــوع تصــــرحيا أو تلميحــــا مــــن لفــــظ املوضــــوع ومــــن نقيضــــهذمجــــع اآلايت  -:اثلثــــا
عالقـة جبمـع  لـيت هلـاتـب ا)التوحيد( وضده )الشـرك(، مسـتعينا علـى ذلـك إمـا ابحلفـظ أو ابملصـحف، أو ابلك

جـم ألفـار مع، "بـد البـاقيفـؤاد ع حملمد "املعجم املفهرس أللفار القرآن الكرمي" اآلايت القرآنية وترتيبها، مثل:
، اتمــد فــارس بركـــحمل "كلماتــهاملرشــد إىل آايت القــرآن الكــرمي و ، "إصــدار جممــع اللغــة العربيــة "القــرآن الكــرمي

 ين.للراغب األصفها "مفردات القرآن"

ن حسـب طبيعـة رتتـب علـى حسـب نزوهلـا مـا أمكـوالعد مجع اآلايت حتدد العالقة بني هـذه اآلايت ب -:رابعا
ملقيـد ال م، واملطلـق وااص والعـااملوضوع، املكي مث املدين، وأول وآخـر مـا نـزل، ومعرفـة الناسـخ واملنسـوخ، واخلـ

ف الشـريف، يف املصـح رتتـب حسـب ورودهـاالفسيما إذا كان ذلك يتصــل ابألحكام، فإن مل يتيسر لنا ذلـك 
 مع مراعاة طبيعة كل مرحلة.

يت ع: )اجلهاد( و ناصر والعناوين من اآلايت، وتقسيم املوضوع إىل أجزاء، مثال موضو استنباط الع -:خامسا
، اجلهــاد ابملــاللــنفس، و حتــت هــذا املوضــوع: حكــم اجلهــاد وفضــل اجلهــاد واجملاهــد، وأنــواع اجلهــاد: اجلهــاد اب

 .واجلهاد ابلبيان، وجهاد املنافقني، وجهاد الكفار وجهاد الشيطان، إىل غري ذلك



 98                                                                                                                             يدـــالتمه 

 

ــه، فيقســم امل يراعــى طبيعــة -:سادســا  وضــوع إىل أبــواباملوضــوع، اباللتــزام ابلبحــث العلمــي عنــد تنــاول أحباث
مـا أ أمهيتـه.ـوع و رض املوضـوفصول، ومباحث ومطالب مرتابطة ذات عالقة متصلة، ومُيَهـد لـه ببيـان املنهــج لعـ

ــه علــى شــكل  ــة علممإذا كــان املوضــوع خمتصــرا واضــح اجملــال قليــل العناصــر، فــال أبس بتناول ــدم هلــاقال ــة، يُق  ي
 مبقدمة، مث الدخول يف صلب املوضوع، مث خُيتم خبامتة موجزة.

ــ دراســة تفســري -:ســابعا يــان ، وبروابط بينهــاهــذه اآلايت دراســة وافيــة، وحتليــل ألفاظهــا، ومعرفــة دالالهتــا، وال
ع تـدعيم تناب النهـي، مـألمر واجاحلكمة يف إيرادها، والغرض من هذا التشريع اإلهلّي، والغاية من وراء تنفيذ ا

نبيـاء شـهاد بقصـص األ، واالستالتفسري ابلسنة النبوية الشريفة، وأقوال السلف، وإيراد أسباب النزول ما أمكـن
 أثنــاء عــرض ط التفســريلعــربة والعظــة، مــع مراعــاة شــرو واألمــم الســالفة وشــرحها إن وردت يف اآلايت ألخــذ ا

 املوضوع.

احلاشـية، مثـل  ى تسلسل األفكار، وذلـك جبعـل األمـور الـيت ختـرج عـن صـلب املوضـوع يفاحملافظة عل -:اثمنا
 مثال. شرح الغريب أو بيان نكتة بالغية أو تعليق أو ترمجة لشخصية معينة

 رضــي هللالصــحابة ا وبيــان املقصـود مــن اآلايت ابلســنة، وأبقــوال ورة االســتعانة يف توضــيح املعــىنضـر  -:اتســعا
 والتابعني ومن بعدهم. عنهم

عة لضـعيفة واملوضـو ملـنهج الصـحيح يف التفسـري وعـرض املوضـوع، وذلـك إببعـاد الـرواايت اااللتـزام اب -:عاشــرا
 .واإلسرائيليات والقصص املوضوعة املختلقة حىت يكسب املوضوع ثوب الثقة والقبول

لبشــر، وأنــه احــث أو املفســر أن يعلــم أن القــرآن الكــرمي كتــاب هدايــة ورشــد لجيــب علــى الب -:احلــادي عشــر
تعـذر فهـم معـىن  راء فيـه، فـإذاالت واآلمعجزة هللا اخلالدة، وأن هللا تعاىل أنزله للهداية والرتبية، فال جمـال للخيـا

 .تهوتفلسفا هاملعىن برأيه واجتهاداتآية فليكل علمها إىل هللا تعاىل وال حياول عبثا بيان 

أن يطوع حبثه واستنباطاته لعقيدة السلف الصاحل، ويبتعد عن شقشقات النحويني، وخيـاالت  -:الثاين عشر
1).املنحرفني املبتدعني وخرافات )  

 
 
 

                                                
 عن نفس املرجع واملقالة املذكورة آنفا. ( (1
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 يف صلب  وعونهذن هللاإبدخل وهبذه الوقفات املوجزة انتهينا واحلمد هلل عن متهيد الرسالة، وبعد هذا سن
 فسريه "مفاهيمتاين يف لسبحالرسالة أعين فصوهلا الثالثة، ونبدأ ابلفصل األول الذي خصصناه حول منهج ا

 لها.القرآن"؛ ألن الرسالة حتتوي على بيان املنهج يف جانب نقد املوضوعات وحتلي
 وهللا املوفق لالمتام وامليسر لالختتام وهو نعم املستعان.

 
 



 

 الفصل األول
 

 حثوفيه مبا منهج السبحاين يف تفسريه "مفاهيم القرآن"  
 

 

       

 (ه مطالب)منهج السبحاين يف تفسريه "مفاهيم القرآن" وفي : املبحث األول

 :املـدخــل
 تعريف املنهج وبيان أمهيته

 كلمات عن املؤلف حول منهجه
 (: )ما التزم به املؤلف مما ذكر وما مل يلتزمالدراسة والتحليل

 املطلب األول: من منهج املؤلف وضعه مقدمات بني يدي املوضوعات
 شبهاتمن منهج املؤلف وضع مبحث أو حىت فصل خاص حول الاملطلب الثاين: 

 املطلب الثالث: ومن منهجه طرح األسئلة حول املوضوع الذي يناقشه
 اتاملطلب الرابع: ومن منهجه اختيار األسلوب الفلسفي لعرض املوضوع

 املطلب اخلامس: ومن منهجه اهلجوم واجلدال والنيل واإلساءة

 منهجه اإلطالة والتكراراملطلب السادس: ومن 

 املطلب السابع: ومن منهجه التعسف يف التأويل يف تفسري اآلايت

 املطلب الثامن: ومن منهجه تفسري اآلايت ابلرأي 

 املطلب التاسع: ومن منهجه نسبة الكذب واالختالق إىل األحاديث

 يد املطلب العاشر: ومن منهجه االستدالل ابلشعر واألدب ليؤيد ما ير 

 خامتة املطاف
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 املبحث األول
 

 منهج السبحاين يف تفسريه "مفاهيم القرآن"
 

 لـاملـدخ
 تعريف املنهج وبيان أمهيته 

 احـث فجـدير بنـاات واملبمبا أن هذا الفصل يدور حـول مـنهج املؤلـف وطريقتـه الـيت سـلكها يف كتابـة املوضـوع
 توفيق:ابهلل الوالبحوث العلمية، فنقول و  أن نعرف ما هو املنهج وما هي أمهيته يف جمال الكتب

 

 املنهج يف اللغة -1
 الطريق الواضح املستقيم. :يف قواميس اللغة معىن النهج واملنهج

ْنهج: الطَّريق أيضـاً، واجلمـع  النهج: الطريق، وهنج يل األمر: أوضحه وهو مستقيم املنهاج" قال ابن فارس:
َ
وامل

1)".املناهج )  
أي اســـتبان  وأهنــج الطريــقُ  ،املــنهج واملنهـــاج لكالــنهج: الطريــق الواضـــح، وكــذ": الصـــحاحاجلــوهري يف وقــال 

وفـالن َيسـَتنِهُج سـبيَل فـالن، أي: يسـُلُك ... وهنجـت الطريـق إذا أبنتـه وأوضـحته ...وصار هنجا واضـحا بينـا
2)."َمسَلَكه )  

ف واِضـحف، وهـو الـنـَّْهجوقال ابن منظـور: " َهج الطريـِق: ... مـع هَنجـات وهُنُـج وهُنـوجواجل ...طريـقف هَنْـج: بَـنيِّ وَمـنـْ
َهاجــاً ﴿ويف التنزيــل:  كــاملنَهج.  وَضــُحه. واملِنهــاج: نـْ ــْرَعًة َومِّ ــْنُكْم شِّ 3)﴾لُِّكــل   َجَعْلَنــا مِّ وَأهنَــج الطريــُق: وَضــَح   (

َهج الطريُق: صار هَنْجا ...واْسَتباَن وصار هَنْجا واِضحاً بـَيِّناً  4)."واملِنهاج: الطريُق الواِضُح. واْستَـنـْ )  
 

 املنهج يف االصطالح -2
لــى النحــو صــطالحي عوردت عبــارات البــاحثني يف تعريفــه اال يف اللغــة معــاين املــنهجمــن خــالل مــا ســبق مــن 

  التايل:

                                                
 م. حتقيق: عبد السالم حممد هارون .1979 -هـ 1399ط: دار الفكر  361صـ  5مقاييس اللغة، ألْحد بن فارس بن زكراي، جـ معجم  ( (1
   . 693 صـ 1جـ مادة )هنج( الصحاح للجوهري، ( (2
 . 48املائدة:  ( (3
 . 383 ـص 2ـج اإلفريقي، مادة )هنج(. ابن منظورلسان العرب لـ  ( (4
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طائفـة مـن القواعـد العامـة الـيت نه يعين: "الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقـة يف العلـوم بواسـطة إ .أ
1)هتيمن على سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة". )  

جمموعة الركائز واألسس املهمة اليت توضح مسلك الفرد أو اجملتمع أو األمة لتحقيق اآلاثر اليت هو: " .ب
2)."يصبو إليها كل منهم )  

 

وقــد أوجــز  ة،احي العلميــقضــية مهمــة جــدا، ال ســيما يف النــو  ن قضــية املــنهجفلنعــرف أأمهيــة املــنهج وأمــا عــن 
 النقاط اآلتية:بعض الباحثني أمهية املنهج يف القضااي العلمية يف 

 لسري العلمي خبطوات سليمة متسمة ابلوضوح والبيان.ا - 1
 ختصار الطريق للوصول إىل الغاية املشودة واهلدف املرسوم.ا - 2
 د.لعقبات اليت حتول دون الوصول إىل املقصو من التعثر وا كونه ضماان  – 3
 قيق النفع املنشود واألثر املعقود.حت - 4
التزود أبهم رصيد يف حياة العلماء، وما هو أهم من جمرد املعلومات، أال وهو قضية املنهج القومي، لنسري  - 5

3)على مسارهم الصحيح. )  
 د.ت هاديـة للمـرا بـال خطـواريالسـ :منهـا مـثال، غـري سـليمهرتك املنهج وإمهاله ينتج عنـه آاثر سـلبية ومن هنا ف

نـد عمـوض والتنـاقض صـول الغحو  الوقوع يف التخبط والتعثر والعوائق املانعة من الوصول إىل اهلدف املنشـود.و 
مــي والفوضــى تخــبط العلالوهكــذا  طــول الطريــق واكتنافــه ابلعقبــات.و  عســر الفهــم.تث احلــرية و و حــدو املتلقــني 

األضـرار و يات املتعددة مة ابلسلبينبين عليها من نتائج ضارة وأفكار منحرفة تعود على اجملتمع واألالفكرية وما 
 .اخلطرية
م ضـــرورة االهتمـــايـــة هبـــا و أهـــم اآلاثر الســـلبية لتجاهـــل قضـــية املـــنهج وعـــدم التزامهـــا ممـــا يؤكـــد العنا هـــي هـــذه

 بتحقيقها.
نهج الســـقيم ايب، واملـــومهـــا: املـــنهج الصـــحيح اإلجيـــمث إن املـــنهج حســـب االســـتقراء العـــام ينقســـم إىل قســـمني 

 ت،ات واالحنرافـال التعصـبالصـحيح اإلجيـايب اخلـايل عـن كـ بقـدر االهتمـام ابملـنهج السليب؛ ولذلك أشـتهر أنـه
 .يهيئ هللا القبول للعامل واالستفادة منه
                                                

بريوت، الطبعة: األوىل،  _دار الكتب العلمية ط:  315صـ  1،  جـ منصور املاتريدي يبأل تفسري املاتريدي )أتويالت أهل السنة(مقدمة حمقق  ( (1
 . د. جمدي ابسلوم، حتقيق: م 2005 -هـ  1426

  303صـ  58الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد _ السعودية عدد  :جملة البحوث اإلسالمية، املنشورة من قبل ( (2
 ( .www.alifta.com )عن موقع الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء

 املرجع السابق . ( (3

http://www.alifta.com/
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 كلمات عن املؤلف حول منهجه 
لمسـه حنـن نؤلـف مبـا تفاصيل الكالم حـول مـنهج املإن منهجية البحث العلمي يتطلب منا قبل أن كوض يف 

فقــه يف و ي سيمضــي ونســتخرجه مــن كتابــه، أن نــرى أوال هــل املؤلــف قــرر لــه منهجــا وتكلــم عــن املــنهج الــذ
ر  ا يريـد أن يفسـفسـر حينمـتفسريه هذا أم ال ؟ بـل ويف أفـق أوسـع هـل تكلـم املؤلـف عمـا جيـب أن يلتـزم بـه امل

 ن هذا ميهد لنا طريق الوصول إىل نتائج شىت منها:كتاب هللا عز وجل أم ال ؟ فإ
 معرفة شيء عن منهجه دون تعب البحث وعناء التفحص. -1
 معرفة مدى التزامه ابملنهج الذي اختاره وقرره لنفسه. -2
 الوقوف أمام مسالك سلكها دون أن يذكرها منهجا له ألهداف خاصة. -3
كـل مـن   أو علـى وألزمـه علـى نفسـه معرفة كثري من أخطائه املنهجية، عند خروجه عمـا صـرح بـه -4

 يريد أن يفسر القرآن الكرمي. 
 

 مواضـع مفيدة إايها يفو ة إليها وابلقراءة واالستقراء وجدان املؤلف طارحا قضية املنهج بعبارات صرحية أو منبه
 عديدة من تفسريه، ننقل عنه عباراته أوال مث نستخلصها يف نكات ابإلجياز:

 

قبـل الـورود يف د األول من تفسريه حـني بيانـه بـراهني التوحيـد االسـتداليل مـا نصـه: "يقول املؤلف يف اجملل -1
ـ أّن الرباهني الواردة  توضيح اآلايت اليت وردت إلثبات وجوده سبحانه أنت بنكتة وهي: أنّه قد سبق منا آنفاً 
رحية يف تلـك الرباهـني يف القرآن حسب النوع تنـاهز عشـرة بـراهني أو أكثـر، ولسـنا مـّدعني أّن هـذه اآلايت صـ

أو منطبقة عليها انطباقاً اتماً حسـب العنـاوين الـيت أنيت هبـا يف أّول البحـث، وإّّنـا هـدفنا هـو طـرح األدلّـة الـيت 
تعـّرض هلــا القـرآن واســتدّل هبـا إلثبــات الصـانع، ســواء كانــت هـذه األدلّــة الـواردة يف القــرآن منطبقـة مــع األدلّــة 

1). الوالرباهني السالفة الذكر أم  )  
ّن مــا نبغيــه هنـا هــو التتلمــذ علــى القـرآن واخّتــاذه إمامــاً ومعلمــاً لنـا يف هــذا اجملــال ال مــا يقولــه أوصـفوة القــول: 

احلكماء والفالسفة والعلماء نعم لو طابق شيء من كالمهم مع مـا ذهـب إليـه القـرآن واسـتدل بـه أشـران إليـه، 
2)"أو اإلمكان أو ...ّن هذا االستدالل يشري إىل دليل النظم إوقلنا  )  

 

                                                
برهان  -1الرباهني الِت طرحها الفالسفة اإلسالميون إلثبات وجود هللا تعاىل وتوحيده سبحانه، وهي:  يشري املؤلف إىل ما قدمه قبل هذا، من ( (1

 برهان النظم، وبراهني أخرى. -4برهان احلركة  -3برهان اإلمكان  -2احلدوث 
 . 130 – 129صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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ا الكتـاب( مـا عنـوان: )منهجنـا يف هـذ حتـتيف اجمللد الثالث عند تقدميه مقدمات للكتاب ذكر املؤلـف و  -2
بة وكتابـة سـة مسـتوعبعد أن أمضـى مؤلـف هـذا الكتـاب مخـس عشـرة سـنة يف دراسـة القـرآن الكـرمي درانصه: "

 ق للمحققـنييـليعبّـد الطر  التفسـري املوضـوعي املقـرتح، تفاسـري لـبعض السـور، أمجـع عزمـه علـى كتابـة ّنـاذج مـن
ارج عــن نطــاق خــالكبــري  الــذين حيلــو هلــم الســري يف هــذا الســبيل ومــن الطبيعــي أّن مثــل هــذا العمــل اإلســالمي

كــان   ن زاويــة،مــشــخص واحــد، وحيتــاج إىل ذوي االختصــاص مــن العلمــاء كمــا ذكــر ســابقاً، ولكــن بــدأ بــه 
 راسة وهّيأ موادها من ذي قبل.املؤلف قد أشبعها حبثاً ود

جنـازه كمـا يتصـوره ويـود إنّه فّكر يف نفسه، رمّبا ال يتحقق هذا األمل اجلديد، أو ال يسعفه األجل يف أن يرى إ
وعنـد مـا يهيّـئ هللا تعـاىل مجاعـة « امليسـور ال يسـقط ابملعسـور»إجنازه، فعزم على أن خيطو خطوة حنـوه ورائـده 

شروع، ميكنهم اعتبار هذا الكتاب جزءاً من دائرة معارف القرآن بعد سـد مـا يـرون من حمققي اإلسالم هلذا امل
1)."فيه من النقص الذي هو من لوازم عمل الفرد )  

 

 فسـري آايت هللاليـل أشـار املؤلـف إىل مـا جيـب أن يقـوم بـه كـل مفسـر وجيعلـه لـه منهجـا يف توقبل هـذا بق -3
 ر احلقيقــي هــواملفّســه: ": )املــنهج الصــحيح يف التفســري( مــا نصــعنــوان عنونــه بقولــه حتــتتبــارك وتعــاىل فقــال 

آلايت االقرآنيـة ال  لـى اآلايتكامال ويعرض آراءه ع  الذي يتجّرد عن ميوله اخلاّصة، وعقائده الشخصية جتّرداً 
لـئ رراء تبحانه وقلبـه مماب هللا سـوالطريق املفيد لتفسري القرآن، أن ال يروم املفّسر، تفسري كت على ما يعتقده.

مراميـه، و يكتشـف مقاصـده م إليـه لوأفكار ختّصه، وال يتقدم إليه ابحثاً عّما قد يؤيد آراءه وأفكاره بل أن يتقد
فها صــد الــيت يســتهدىل املقاإفـإّن العقيــدة الــيت ميتلـئ هبــا الشــخص متلـك عليــه كــل تفكـريه، وال تــرتك لــه سـبيال 

 الكتاب.
ة اديـث اإلسـالميمـن األح عرض بعض اآلايت على بعضها واالستمداد إّن أحسن املناهج املّتبعة يف التفسري،

ـــا   ة املســـتقيمة يفع الطريقـــالصـــحيحة الســـتخراج املعـــاين واملفـــاهيم القرآنيـــة اســـتخراجاً صـــحيحاً. فيجـــب التّب
 التفسري مراعاة الشرطني التاليني:

 تفسري القرآن ابلقرآن.... .أ
2)على ضوء األحاديث اإلسالمية الصحيحة.... .ب )  

 

ن عنـد احلــديث يا  يـتكلم املؤلـف عــن األسـلوب الصـحيح يف تفسـري القــرآن يف اجمللـد الثـامويف نفـس السـ -4
 ول: نار( فيقعن مباحث املعاد يف القرآن الكرمي يف الفصل الرابع والعشرين )اخلالدون يف ال

                                                
 . 37صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 26 – 25صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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1)وقبل دراسة اآلايت الواردة حول هذه الطوائف الست عشرة"  مي إىل أمرين مهمني:نلفت نظر القارئ الكر  (
هــو  - لطوائــفارجــع إىل هــذه ال ســيما فيمــا ي - ّن اأُلســلوب الصــحيح يف تفســري اآلايتأ: األمــر األو ل    

غــة العــرب قــد لّن إم( فــتفســري اآلايت علــى وفــق مــا يتبــادر منهــا يف عصــر الرســول )صــلى هللا عليــه وآلــه وســل
ا همـوإن كـان بين  عصـر الرسـول،زماننا هذا غـري مـا يتبـادر يفقرانً فرمبا يكون املتبادر منه يف  14تطورت طيلة 

سول، وهذا عصر الر  قدر مشرتك، فال حميص للمفسر عن تفسري اآلايت حسب استعمال مفرداهتا ومجلها يف
ــه ابلــا األمهيــة يف تفســري القــرآن وإن كــان حتصــيل اليقــني بــذلك أمــراً عســرياً  ــأمــر ل ر لوقــوف علــى جــذو اّن إ، ف

ــة الــيت كانــت هــي الرائجــة يف عصــر الرســول حباجــة إىل املعــاين واملصــ   ة كافيــة، ولعــلّ نايــة ودقــعطلحات القرآني
عـاين جـذورها، ال اململعـاين و األنّـه بصـدد بيـان ُأصـول  ؛كتاب املقاييس البن فارس يعني املفسر يف هذا الطريق

 املتطورة.
األمــر تعــم مرتكــب الكبــرية  كانــت يف ابدئ  ّن بعضــها وإنإ: دراســة القــرائن احلافــة ابآلايت فــاألمــر الثــاين    

ويف ظـل رعايـة هـذين  وإن كان مؤمناً ولكن بعد الدقة فيها يعلم أّن املراد هو غـري املـؤمن فتنحصـر يف الكـافر.
2)األمرين، نطرح اآلايت الواردة حول هذه الطوائف احملكومة ابخللود. )  

األمــي( صــدد الــرد علــى تفســري بعــض النــاس ) كــذا يف موضــع آخــر مــن اجمللــد الثالــث حينمــا يكــون يفه -5
ــوارد يف القــرآن احلكــيم صــفة للنــيب األكــرم  ون املــراد منــه مــن مل يعــرف بكونــه منســواب إىل أم القــرى أو كــ ال

ب أن يراعيــه جيــيح الــذي املتــون الســامية، ويــرى ذلــك مــن اآلراء الشــاذة يف التفســري، يقــول عــن املــنهج الصــح
 املفسر، ويعد نفسه من املتمسكني هبذا املنهج ما نصه:  

لقرآن اجيال من نزول نة بعد أالقواعد العربية املدوّ ولسنا من الفئة اليت تعرض القرآن واحلديث الصحيح على "
لصــحيح عــرض إذ ا عــن.ونشـر احلــديث، بيــد علمــاء األدب، فـإّن تلــك الفئــة ضــاّلة مضــّلة مسـتحقة للــرد والط
هـل أّّنا هو كـالم إن غريه، القواعد على القرآن واحلديث دون العكس، فإّن املقياس الوحيد لتمييز الصحيح ع

 ثيق.و الدارجة بينهم، ال القواعد املدّونة إذا مل ترجع إىل مصدر  اللسان واألساليب
وعلى هذا فلو وجدان القاعدة األدبية املصطادة من تتبع بعض املوارد ومن كالم العـرب، خمالفـة للقـرآن الكـرمي 
أو احلــديث الثابــت عــنهم، أو الكــالم الصــادر عــن عــريب صــميم، وجــب علينــا هــدم القاعــدة، ورميهــا ابخلطــأ 

الغلط، ال أتويل الذكر احلكيم واحلديث الصحيح، والكالم املنقول عن أهل اللسان إذ القرآن سواء أقلنـا إنّـه  و 

                                                
واملتمردون على أي الطوائف احملكوم عليهم ابخللود يف النار وهم: املشركون، املنافقون، املرتدون، املكذبون آبايت هللا، أعداء هللا ورسوله، العصاة  ( (1

يف امليزان، اآلكلون للراب،  أمر هللا ورسوله، الظاملون، األشقياء، اجملرمون، املتوغلون يف اخلطااي، املرتكبون للقبائح، املعرضون عن القرآن، املطففون
 قاتلو املؤمنني. 

 . 312 – 311صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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كالم إهلي اُوحي إىل نبّينا األكرم أم قلنا إنّه من منش ته ومبدعاته )وأجل النيب عن هـذه الفريـة الشـائنة( كـالم 
ب وترعـرع بـني ااُلّمـة العربيـة وقضـى عمـره وحياتـه ّما عن اّلّل سبحانه أو عـن عـريب صـميم شـأصحيح، صادر 
وعلــى أي تقـدير فهــو احلجــة يف تـدوين القاعــدة وأتسيســها دون العكـس ومثلــه اآلاثر املنقولــة  بـني ظهــرانيهم.

1)".عنه )صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم( )  
أخواهتـا ونظائرهـا مـن  ويف سياق آخر يرد املؤلف على مـن يبـىن فكرتـه علـى آيـة واحـدة دون أن ينظـر إىل -6

ـــاج إىل مجـــع اآلايت يف صـــعيد واحـــد، حـــىت يفســـر اآلايت فيقـــول: "إ ّن االســـتنتاج الصـــحيح مـــن اآلايت حيت
خـــرى، إذ مـــن اخلطـــأ الواضـــح أن نقتصـــر يف تفســـري الشـــفاعة بعضـــها بـــبعض، ويكـــون الـــبعض قرينـــة علـــى األ

ســلوب أي أن تكــون قرينــة للمــراد، وهــذا األ وأخواهتــا ريــة واحــدة، ونغمــض العــني عــن أُختهــا الــيت رمّبــا ميكــن
حبـاث القرآنيـة، وأّدى البحث عن آية مبفردها مع الغـض عـن أُختهـا جـّر الويـل والـويالت علـى البـاحثني يف األ

إىل ظهور مـذاهب خمتلفـة يف املعـارف والعقائـد، حبيـث نـرى أّن صـاحب كـل عقيـدة يسـتدل علـى اجتاهـه ريـة 
نّــه أخطـأ يف االعتمـاد علــى آيـة قــد جـاء توضـيحها يف آايت أُخــرى، وهـذا النــيب قرآنيـة، أو بـنص نبــّوي، غـري أ

2)«إّن القرآن يصدق بعضه بعضاً »االَكرم صلَّى اّلّل عليه وآله وسلَّم يقول:  إّن القرآن مل ينزل »ويقول أيضاً:  (
3)«ليكذب بعضه بعضاً، ولكـن نـزل أن يصـدق بعضـه بعضـاً  ان قـبلكم هبـذا إّّنـا هلـك مـن كـ»وقـال أيضـاً :  (

ّّنا نزل كتاب اّلّل يصدق بعضه بعضاً، فال تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم إضربوا كتاب اّلّل بعضه ببعض، و 
4)«منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إىل عامله )".(5 )  

كه الــذي ات أيضــا يف مقدمــة اجلــزء اخلــامس مــن الكتــاب تبــني يف احلقيقــة منهجــه ومســلوللمؤلــف كلمــ -7
سـري يف جمـال التف ن األوىلتفسري كتاب هللا وهذا حينما يدعي أن هناك وقع ختبط يف بداايت القـرو  يرجحه يف

قـل واسـتخدام الع ا التعمقحينما أخذ املفسرون عن أمثال كعب األحبار ووهب بن منبه وغريمها، وحينما تركو 
 يف مفاهيم القرآن، فيقول ما نصه: 

                                                
 . 313صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
ُيَكذ ُِّب بـَْعُضُه بـَْعًضا َبْل  إِّنَّ اْلُقْرآَن ملَْ يـَْنزِّلْ صلى هللا عليه وسلم بلفظ: " رواه أْحد يف سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول هللا ( (2

: قال الشيخ شعيب األرانؤوط) . م1999هـ ، 1420الثانية ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة  6702برقم:  304صـ  11جـ  "ُيَصد ُِّق بـَْعُضُه بـَْعًضا
 (صحيح , وهذا إسناد حسن

 –ه 1420ط: دار الوطن للنشر _ الرايض، الطبعة األوىل  324صـ  6بزوائد املسانيد العشرة جـ  إحتاف اخلرية املهرةرواه البوصريي يف  ( (3
يح  مِّْن َطرِّيقِّ َأيبِّ ُمَعاوِّيَةَ )قال البوصريي:  م حتقيق: دار املشكاة للبحث العلمي . 1999  (قـُْلُت : َرَواُه اْبُن َماَجَة يفِّ ُسَننِّهِّ خُمَْتَصًرا إبِِّّْسَناد  َصحِّ

رواه الطرباين يف الكبري وفيه صاحل بن أيب )قال اهليثمي:  م .1995هـ 1415ط: دار احلرمني  227صـ  3رواه الطرباين يف املعجم األوسط جـ  ( (4
 (793برقم:  416صـ  1جممع الزوايد  – األخضر وهو ممن يكتب حديثه على ضعفه

 . 196صـ  4تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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1)التخــّبط أمــران وكــان الســبب هلــذا" ــان الــذين أو الً  :( : االغــرتار مبــا وضــعه أعــداء اإلســالم مــن األحبــار والرهب
تظــــاهروا ابإلميــــان وأضــــمروا الكفــــر تنفيــــذاً حلقــــدهم وعــــدائهم، ويقــــف القــــارئ علــــى ّنــــاذج كثــــرية مــــن هــــذه 

ن منبـــه، وعبـــد امللــك بـــن جـــريج، ومــن شـــاكلهم مـــن بــاإلســرائيليات فيمـــا روي عـــن كعــب األحبـــار، ووهـــب 
 املسلمني احلقيقّيني.املتأسلمني ال 

ــاً  : اجلمــود علــى ظــواهر بعــض اآلايت واألحاديــث مــن دون تعّمــق يف أغوارهــا، وال تفّحــص يف مفاهيمهــا اثني
وأعماقها، حـىّت عـاد التفّكـر يف مفـاد اآليـة واحلـديث أتويـاًل بغيضـاً، فعنـد ذاك هاجـت حبـار الفـ  وتالطمـت 

وعّد إقصـاء « زندقة»و « كفراً »رآن والتدبّر يف كلمات الرسول أمواجها ابلبدع املهلكة، فسّمي التفّكر يف الق
ففـي هـذه الظـروف واألحـوال قامـت  « !!!نزاهة»و « قداسة»العقل وعزله عن القضاء يف املعارف واأُلصول 

2)."قيامة أتسيس املناهج، وجنمت فرق كثرية، كلٌّ يّدعي االنتساب إىل الوحي والسّنة )   
ودا فكـراي يف ملؤلـف مـنهج السـلف )التوقيـف وعـدم أتويـل املتشـاهبات( مجـاما يعـد  ويف نفس املقدمة بعد -8

 ميـة وغـريهم مـنوابـن تي علم التفسري ويعد رجال هذا املنهج كإمام أهل السنة أ ـدبن حنبـل ومالـك بـن أنـس
هجـه وضـحا منيقـول م ادي، مثاملشبهة واملعطلة، ويصرف التأويل إىل التفسري اإلحلادي أو التفسـري العلمـي املـ

 عن كليهما، ما نصه:    –على ظنه  –الذي يبتعد 
 هــذا اخللــق مــن نفــي وجــودبإّن طريقنــا هــو إبطــال اخلرافــات واألســاطري كمــا صــنع القــرآن الكــرمي، ال التــبجح "

 األساس بالحجة وال دليل. 
ة النبويــة وال أحاديــث العــرتة وهــذه املنــاهج املنحرفــة ممّــا ال يوافــق عليهــا العقــل وال الكتــاب العزيــز وال الســنّ     

الطاهرة، فال مناص من احلفار على املعارف الغيبية والتعّمق فيهـا، جمانبـاً اجلمـود علـى الظـواهر، والتأويـل بـال 
دليل وحجة، وهذا هو اّلذي سلكناه يف فهم كتاب هللا واستخراج معارفه، أرجو منـه سـبحانه أن جيعلـه ضـياًء 

، قـــم املقّدســـة، جعفـــر الســـبحاين وم القيامــة إنّـــه بـــذلك قـــدير وابإلجابـــة جــدير.ونــوراً يســـعى بـــني أيـــدينا يف يـــ
3)".هـ 1407شوال املكرم 15 )  
ــو  جــدير ابلــذكر -9  اردة يف القــرآنأيضــا أن نــذكر كــالم املؤلــف حــول منهجــه يف تفســري أمســاء هللا احلســىن ال

 الكرمي، فهو يرى أن التفسري الصحيح هلا يعتمد على أمرين فيقول:
 لتفسري الصحيح يعتمد على أمرين:وا

 ديد معناه اللغوّي حتديداً معتمداً على املعاجم املوثوق هبا.ـ حت 1    
                                                

 لفظ يف النسخطة املطبوعة، والصحيح "وكان السبب هلذا التخبط أمرين" . هكذا ورد ال ( (1
 . 17تفسري "مفاهيم القرآن" مقدمة اجمللد اخلامس صـ  ( (2
 . 32تفسري "مفاهيم القرآن" مقدمة اجمللد اخلامس صـ  ( (3
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1)ا يف اآلايت.هلمعان يف القرائن الواردة حو مساء بعضها على بعض، و اإلـ عرض األ 2     )  
حــول أقســام  املفســرون مــن قبلـهخـريا أنيت بنكتــة عـن املؤلــف تــدل علـى أنــه يســلك مسـلكا مل يهــتم بـه أ -10

 القرآن حيث يقول:
كــرمي رّكــزوا يف القــرآن ال الـواردة شـارة وهــي أّن أكثــر املفســرين حينمـا تطّرقــوا إىل األقســامومثـة نكتــة جــديرة ابإل"

ـْمسِّ وال﴿جهودهم لبيان ما للمقسم بـه مـن أسـرار ورمـوز كالشـمس والقمـر يف قولـه سـبحانه:  ُضـحاها   وَ شَّ
تُـون﴿أو قوله:  ﴾ذا َتالهاَواْلَقمرِّ إِّ  بـه واملقسـم عليـه الحـظ  قـة بـني املقسـمالعالوا ولكـّنهم غفلـ ﴾َوالت ِّنيِّ َوالزَّيـْ

الليـل مقسـم و فالضـحى  ﴾لـىقَ َك َومـا َوالضُّـحى   َوالليـلِّ إِّذا َسـجى   مـا َودََّعـَك رَبُـّ﴿مثاًل قوله سـبحانه: 
هنـاك صـلة يف م عليـه، فالـذي نعـرّب عنـه ابملقسـ هـو جـواب القسـم ﴾مـا ودَّعـك ربـ ك ومـا قلـى﴿هبما وقوله: 

ّــه ملــاذا مل يقســم ابلشــمس وال ابلق ــه واملقســم عليــه، وهــو أن زيتــون بــل لتــني وال ابلمــر وال ابالواقــع بــني املقســم ب
 ﴾َقلى ما َودََّعَك رَبَُّك َوما﴿حلف ابلضحى والليل ألجل املقسم عليه أعين قوله: 

قسم ورد يف القرآن الكرمي أنّه  دير لتحقيق اخلرب، ولكن يقع الكالم يف كلّ ّن كّل قسم جأوصفوة القول:      
؟ فمثاًل: ملاذا حلف يف حتقيق قوله: )مـا  ملاذا اختار املقسم به اخلاص دون سائر اأُلمور الكثرية اليت يقسم هبا

ام القــرآن، ومل وّدعــك( بقولــه: )والضــحى والليــل( ومل يقســم ابلشــمس والقمــر؟ وهــذا هــو املهــم يف بيــان أقســ
2)".إاّل نزراً يسرياً.« التبيان يف أقسام القرآن»يتعّرض له أكثر املفسرين وال سيما ابن قيم اجلوزية يف كتابه  )  

 فبمـا أن هـذه  منهجـه،هذه هـي عشـرة أمثلـة نقلناهـا بتفاصـيلها عـن تفسـري السـبحاين ممـا يصـرح أو يـومئ إىل
نـا أن نـوجز بذلك جـدير موضـع واحـد وقـد يتـداخل بعضـها يف بعـض فلـالعبارات متناثرة مل جيمعها املؤلـف يف 

 مفادها يف النكات التالية:
ء يقولـه احلكمـا ال مـا ريهـذا التفسـيف  هإمامـاً ومعلمـاً لـ يتخـذهتلمـذ علـى القـرآن و يدعي املؤلف أنـه ت (1

 .والفالسفة والعلماء
شـبعها أقد اث تمل على أحبيرى املؤلف أن تفسريه هذا تفسري موضوعي وعلى منهجه وقواعده، يش (2

 حبثاً ودراسة وهّيأ موادها من ذي قبل.
 كـامال  جتـّرداً  الشخصـية يتجـّرد عـن ميولـه اخلاّصـة، وعقائـده يومئ كالم املؤلف أنه يفسر القـرآن وهـو (3

عض اآلايت بعرض يقة ، وقد اختار طر ويعرض آراءه على اآلايت القرآنية ال اآلايت على ما يعتقده
 منهجا له يف كتابه. تمداد من األحاديث اإلسالمية الصحيحةعلى بعضها واالس

                                                
 . 109صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  302صـ  9تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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نهـا يف ما يتبـادر مـهو تفسري اآلايت على وفـق يرى املؤلف أن األسلوب الصحيح يف تفسري اآلايت  (4
 فهو يطرح اآلايت يف ظل رعاية هذا األمر. عصر الرسول 

لعربيـة القواعـد احيح علـى القـرآن واحلـديث الصـ ونعرضـيبعد املؤلف نفسه من أن يكـون مـن الـذين ي (5
هـو  ح عـن غـريه يـز الصـحي، إذ املقيـاس الوحيـد لتمياملدّونة بعد أجيال من نزول القرآن ونشر احلديث

 ، ال القواعد املدونة.كالم أهل اللسان واألساليب الدارجة بينهم
ب مـن أصــحا يـدعي املؤلـف أن أخــذ التفسـري عــن مسـلمة أهــل الكتـاب ومــن كـان ينقــل عـنهم شــيئا (6

 خبط واضح واغرتار مبا وضعه أعداء اإلسالم يف تفسري القرآن. نيب ال
اهيمهــا فحص يف مفوالــت تعّمــق يف أغوارهــاالاآلايت مــن دون حيكــم املؤلــف أبن الوقــوف عنــد ظــواهر  (7

  عنـد األمسـاءاهبات والوأعماقها مجود فكري يف تفسري القرآن، فبالتايل هو ال يقف عند آايت املتشـ
 ا على ضوء ما يهتدي إليه عقله ويلهم إليه فكرته.والصفات بل يفسره

 دقيقـاحتديـداً  اللغـويّ  حتديـد معنـاهيعلن املؤلف أن التفسـري الصـحيح ألمسـاء هللا احلسـىن يعتمـد علـى  (8
 سلك.اثنيا، ويدعي أنه سلك هذا امل اهلمعان يف القرائن الواردة حو اإلأوال، مث 

 ، وعدقسم عليهسم به واملالعالقة بني املقعند تفسريه أقسام القرآن صرح املؤلف أنه ركز على إظهار  (9
 هذا من تفرداته املنهجية.  

 

ا اختـاره لــه لتزامـه مبـااآلن بعـد هـذا النقـل والتلخــيص حـان وقـت النظـر والرجــوع إىل الكتـاب لكـي نـرى مــدى 
سـلكها عمـال  هـم مسـالكأئـدا عليـه نكتشـف ابلدراسـة والتحليـل منهجا أو مدى تطبيقه األمور املذكورة، وزا

 رآن الكرمي.فسري القتيف تفسريه هذا دون أن يذكرها عند إشارته إىل منهجه أو إىل املنهج الصحيح يف 
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 الدراسة والتحليل
 ما التزم به املؤلف مما ذكر وما مل يلتزم 

 هملهـا  أحيـاانيمسـه وقـد ر ري أحيـاان وفـق منهجـه الـذي حينما نرجع إىل الكتاب ونقرؤ فيه نرى املؤلـف قـد يسـ
ال يسـري،  فق ما وعـد وقـدد يسري و وال يلتزم هبا، فهو يف تفسريه هذا ابلنسبة ملا ذكر يف حالة غري اثبتة ألنه ق

 وفيما يلي أمثلة توضح هذا املوقف املرتدد:
 

 عرض القرآن بعضه على بعض )تفسري القرآن ابلقرآن( -1
 لـى مجـع اآلايتعسـري يقـوم يعـد تفسـريه هـذا تفسـريا موضـوعيا وابلطبـع فـإن هـذا اللـون مـن التفمبا أن املؤلف 

لـى بعــض، عاآلايت  الـيت تعـاجل موضــوعا مـا مـن املوضــوعات القرآنيـة وهـذا قــد ينجـر بنفسـه إىل عــرض بعـض
أحيـاان أو  نـهد أعـرض عفلذلك اجتهد املؤلف وسعى أن يهتم هبذا األصل وفق ما قرر ووعد، لكنه مع هذا ق

اب واختـار رتك الصـو فـجاء به ظاهرا لكـن بصـورة ختـدم معتقداتـه فقـط وهنـاك مـا هـو األوضـح األرجـح منهـا، 
لــيت بعض األمثلــة ابــا، أنيت هنجــا خاطئــا ومســاه تفســري القــرآن ابلقــرآن، كأنــه جعــل القــرآن إمامــا وقــدوة لــه فيهــ

 تثبت كال املوقفني فيما يلي:
 

" وهـذا هللا وسـراين معرفتـه يف العـامل كلـهجمللد األول وضع املؤلف فصال بعنـوان "عند مباحث التوحيد يف ا أ.
الفصل يدور حول سـجود الكـون أبسـره هلل تعـاىل، وأول آيـة اختارهـا املؤلـف يف هـذا الفصـل هـو قولـه تعـاىل: 

ــمَواتِّ َواأْلَْرضِّ ﴿ 1)...﴾َوّللَِِّّّ َيْسـُجُد َمــْن يفِّ السَّ د يف هــذه اآليـة املباركــة هــو وقـد ذكــر أن املـراد مــن السـجو  (
الســجود التكــويين ال الســـجود التشــريعي وإن كانــت لفظـــة )مــن( تشــري إىل ذوي العقـــول وعليــه حيتمــل  ـــل 
الســجود علــى الســجود التشــريعي ابهليئــة املخصوصــة، لكــن املؤلــف يســتند يف تفســريه هــذا علــى عــدة أشــياء 

ن  ىب أن يسـجد لـه تعـاىل مـن الكفـرة الـدهريني مـثال، منها: أن مجيع العقالء ال يسجدون هلل تعـاىل فهنـاك مـ
2)ومنهـــا: أن آايت أخـــرى تـــتكلم عـــن ســـجود كـــل دابـــة ـــال وعـــن ســـجود  ( الشـــمس والقمـــر والكواكـــب واجلب

3)والشجر وغري ذلك، وهذه اآلايت تدل على أن مجيع املوجـودات عاقلهـا وغـري عاقلهـا يسـجدون هلل تعـاىل  (

                                                
 . 15الرعد:  ( (1
 . 49﴾ النحل : َوّلل ِّ َيْسُجُد َما يفِّ السَّمواتِّ َوَما يفِّ األْرضِّ مِّْن َدابَّةكقوله تعاىل: ﴿ ( (2
 . 18...﴾ احلج : َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجلَِّباُل َوالشََّجُر َوالدَوابُّ َأمَلْ تَـَر َأنَّ اّلل َ َيْسُجُد َلُه َمْن يفِّ السَّمَواتِّ َوَمْن يفِّ األْرضِّ كقوله تعاىل: ﴿ ( (3
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ود التكويين الذي هو اخلضوع وإظهار التذلل يف أي شكل من األشكال فالبد أن حيمل السجود على السج
1)أو اإلطاعة واخلضوع ملشية هللا تعاىل سواء كان طوعا أو كرها. )   

 

شـبهات الـيت صـال حـول اليف اجمللد الثالـث الـذي خيـص موضـوع خامتيـة الرسـالة احملمديـة وضـع املؤلـف ف -ب
من سورة يونس وهي  49ا رية أاثرها منكرو اخلامتية، فالشبهة الثالثة من هذه الشبهات تقوم على زعم قائليه

ُرونَ َتأْ لُِّكلِّ  اُم ة َأَجٌل إَِّذا َجاَء َأَجُلُهْم َفاَل َيسْ قوله تعـاىل: ﴿ أّن ن بـه علـى فيسـتدلو  ﴾ َيْسـتَـْقدُِّمون َساعٌة َوالَ خِّ
معه  مدة حمدودة، و و جل خاص، اّلّل حدد حياة ااُلمم حبد خاص، وااُلّمة اإلسالمية إحدى هذه ااُلمم، فلها أ

  كيف يدعي املسلمون دوام دينهم وبقاءه إىل يوم القيامة؟
فسـر يلكـرمي، وعليـه االقـرآن  مبعـاين كلمـة )األمـة( ومواردهـا يف ويف الرد على هذه الشبهة نرى املؤلـف يسـتعني

  صته:ول ما خالاآلية بطريقة ال تبقى للمشكك حجة يتمسك هبا يف االستدالل ابآلية الكرمية فيق
ان أو غري ذلك وعلى هـذا ورد اسـتعماهلا يف ّما دين، أو مكان، أو زمإ، كل مجاعة جيمعهم أمر ما: لغة ااُلّمة

ــــــُروَن لكــــــرمي، فاجلــــــامع الــــــديين كمــــــا يف قولـــــه تعــــــاىل: ﴿القـــــرآن ا ــــــة ُاْخرَِّجــــــْت لِّلنَّــــــاسِّ أتَُْم ــــــُتْم َخــــــرْيَ اُمَّ ُكنـْ
ملَْعُروف 2)...﴾ابِّ ُرونَ ﴿اجلامع الزماين كقوله سبحانه: و   ( َسـاَعًة  َولُِّكل ِّ اُمَّة َأَجٌل َفإِّذا َجـاَء َأَجُلُهـْم اَل َيْسـَتْأخِّ

3)﴾َواَل َيْســتَـْقدُِّمونَ  ــاَء ﴿اجلــامع املكــاين حنــو قولــه ســبحانه: و  -أي لكــل أهــل زمــان وعصــر  – ( ــا َوَرَد َم َوَلَم
4)...﴾َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيهِّ اُم ًة مَِّن النَّاسِّ َيْسُقون مث  – يسـقون مواشـيهم جمتمعة يف مكان واحـد مجاعةأي  - (

ــة القــرآن يتوّســع يف اســتعمال الكلمــة فيطلقهــا علــى الفــرد، إذا كــ يقــول: إن ان ذا شــأن وعظمــة تنــزياًل لــه منزل
يَم َكـاَن اُم ـًة قانِّتـاً ّلل ِّ حَنيِّفـاً ﴿اجلماعة كقولـه سـبحانه:  5)...﴾إنَّ إِّبْـرهِّ بـل يتوّسـع ويسـتعمله يف صـنوف مـن  (

ََناَحْيـهِّ ﴿كقولـه سـبحانه:   الدواب، إذا كانت جتمعهم جهة خاصـة ـن َدابـ ة يف األْرضِّ َواَل طَـائِّر َيطِّـرُي جبِّ َوَمـا مِّ
6)...﴾ إِّالَّ اَُمٌم َأْمثَاُلُكم فهـي بـني انسـجة كـالعنكبوت، أي صنوف جتمعها املشاكلة واملشاهبة يف اخللق،  – (

ومعتمـدة علـى قــوت وقتهـا كالعصـفور واحلمـام، إىل غـري ذلـك مـن الطبــائع  ،وابنيـة كالسـرفة، ومـدخرة كالنمـل
ِلُكلِّ اُّمة َأَجلف وعلى ما ذكر فيتعني  ل "األمة" يف اآلية اليت استدل هبا اخلصم ) – اليت خيصص هبا كل نوع

الــيت يــربطهم يف احليــاة أمــر مــا، واملــراد أّن كــل كتلــة مــن النــاس إذا طويــت صــحيفة حيــاهتم ...( علــى اجلماعــة 
                                                

 . 135 – 130صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 110آل عمران :  ( (2
 . 34األعراف :  ( (3
 . 23القصص:  ( (4
 . 120النحل :  ( (5
 . 38األنعام :  ( (6
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م ملـك املـوت الـذي وكـل وانتهت مدة عيشهم ال ميهلون بعد شيئاً، فال يسـتقدمون وال يسـتأخرون بـل يتوفّـاه
هبم، فال إمهال وال أتخري، فاآلية انظرة إىل بيان أمر تكويين جرت عليـه مشـيئته سـبحانه وهـو أّن حيـاة ااُلمـم 
يف أدمي األرض حمـــدود إىل أجـــل ال ميهلـــون بعـــده ولـــيس فيهـــا أي نظـــر إىل توقيـــت الشـــرائع وحتديـــدها وتتـــابع 

 . الرسل ونزول الكتب
إِّانَّ َوَجـْداَن آاَبَءان َعلَـى اُم ـة ﴿كقولـه سـبحانه:  الذكر احلكيم على معىن الطريقـة والـدين  نعم قد تطلق األمة يف

ـم ُمْهتَـُدون 1)﴾َوإِّانَّ َعلَـى آاَثرِّهِّ لكــن هـذا احلمـل حيتـاج إىل الــدليل والقرينـة، ملـا أن اسـتعماهلا يف املعــىن األول  (
املعــىن كر احلكــيم بصــور خمتلفــة كلهــا هتــدف إىل يف الــذ  قــد تكــرر مضــمون اآليــةهــو األكثــر األغلــب، مث إن 
ــن قَـْريَــة إِّالَّ َوهَلـَـا كِّتــاألول، وهــذا كقولــه تعــاىل: ﴿ ــة َأَجَلَهــا َوَمــا    ٌب َمْعُلــومٌ اَوَمــا َأْهَلْكَنــا مِّ ــْن اُم  َمــا َتْســبُِّق مِّ

ُرون ــَتأخِّ 2)﴾َيْس ــُرواًن آَخــرِّينَ ﴿وقولــه ســبحانه:  ( ــْن بـَْعــدِّهِّْم قـُ ــْن ُأمَّــة  َأَجَلَهــا َوَمــا مثَّ أَْنَشــْأاَن مِّ    َمــا َتْســبُِّق مِّ
ُرونَ  3)﴾َيْسَتْأخِّ رُْكْم إِّىَل َأَجـل ُمَسـم ًى إِّنَّ َأَجـَل اّلل ِّ إَِّذا َجـاَء اَل وقوله تعاىل: ﴿ ( ـن ُذنُـوبُِّكْم َويُـؤخ ِّ يـَْغفِّْر َلُكْم مِّ

ُر َلْو ُكنـُتْم تـَْعَلُمـون 4)﴾يـَُؤخَّ وبنـاء علـى هـذه كلهـا فـال داللـة لآليـة علـى أن األمـة اإلسـالمية بطابعهـا الـديين  (
5)ستأيت بعدها شريعة أخرى وتنتهي الرسالة احملمدية هبا. أجل خاص، ومدة حمدودةوشريعتها السماوية هلا  ) 

نهج املؤلـف فيـه مـى ثـال ختطـمبوأما مواضع اإلمهـال وعـدم االلتـزام هبـذا املـنهج فهـي أيضـا كثـرية أنيت منهـا  ج.
ت يعة من البدعام به الشتفسري القرآن ابلقرآن، فسلك مسلكا يرى بكل وضوح أنه أراد أن يدافع عن ما تقو 
ــا ومــاال ومجــع جمموعــ  ايت الــيت كانــتة مــن اآلالــيت ال جمــال هلــا يف الشــريعة اإلســالمية فبــذلك اضــطرب ميين

 :كالم فيما يليتوضيح الع مما مجع أو أول فيها، و بظاهرها تثبت رأيه وترك غريها مما هي أدل يف املوضو 
يف اجمللد األول عند مبحث التوحيد يف العبادة سود املؤلف صفحات عديدة حول مفهـوم العبـادة وحقيقتهـا، 
فهو بعد تعريف العبادة لغة والتوضيح على أن مطلق اخلضوع والتذلل ال ميكن أن يعد عبادة يف الشـرع وضـع 

هــذا  ( فتحـتادة هـي اخلضـوع عـن اعتقــاد إبلوهيـة املعبـود وربوبيتـه واسـتقالله يف فعلـهالعبـ)هـذا العنـوان: 
ــوثنيني كّلهــم : أن القــرآن الكــرمي صــرح يف غــري موضــع أأوالالعنــوان ذكــر أمــرين مهــا  ّن العــرب اجلــاهليني بــل ال

ة وفــوقهم اإللــه لوهيــة معبــوداهتم، ويتخــذوهنم آهلــة صــغري وعبــدة الشــمس والكواكــب واجلــن، كــانوا يعتقــدون أب

                                                
 . 22الزخرف :  ( (1
 .  5 – 4احلجر :  ( (2
 . 43 – 42املؤمنون :  ( (3
 .  4نوح :  ( (4
 . 189 – 184صـ  3انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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1)﴾الَّــذِّيَن جَيَْعُلــوَن َمــَع اّلل ِّ إِّهَلــاً آَخــَر َفَســْوَف يـَْعَلُمــونَ ﴿ :-ســبحانه وتعــاىل  -، وهــذا حيــث يقــول الكبــري ) 
ــاً آَخــرَ ﴿ ــَع اّلل ِّ إِّهَل ــْدُعوَن َم 2)﴾َوالَّــذِّيَن اَل َي ــز اً ﴿  ( ُــْم عِّ َــًة لَِّيُكونُــوا هَل ــْن ُدونِّ اّلل ِّ آهلِّ 3)﴾َواختََّــُذوا مِّ أَئِّــنَُّكْم ﴿ (

َــًة ُأْخــَرى ــَع اّلل ِّ آهلِّ 4)﴾َلَتْشــَهُدوَن َأنَّ َم َــةً ﴿ ( ــُذ َأْصــَناماً آهلِّ يُم ألبِّيــهِّ آَزَر أَتـَتَّخِّ ــَراهِّ 5)﴾َوإِّْذ َقــاَل إِّبـْ فــذكر بعــد  (
مبراجعة هذه اآلايت ونظائرها اليت تعرضت ملوضوع الشرك وابألخص ملوضوع شرك مجعه مجلة من اآلايت أنه 

6).لوهيتهاتتجلى هذه احلقيقة بوضوح اتم أّن عبادهتم كانت مصحوبة مع االعتقاد أبالوثنيني  )   
ّن العبادة عبارة عن اخلضوع احملكـي ابلقـول والعمـل الناشـئني مـن االعتقـاد أّن الظاهر من اآلايت هو : أواثنيا
ـْن إِّلـه غَـرْيَهُ  اَي قَــْومِّ اْعبُـُدوا، واستدل على هذه الدعوى رايت كقوله سبحانه: ﴿لوهيةابأل 7)﴾اّلل َ َمـاَلُكْم مِّ ) 

8)...﴾فَـَقاَل اَي قَـْومِّ اْعُبُدوا اّللََّ َما َلُكْم مِّْن إَِّله  َغرْيُهُ وقوله سبحانه: ﴿ ُ اَل إِّلَـَه وقوله سبحانه: ﴿ ( إِّنَِّنِّ َأاَن اّللَّ
9)﴾إِّالَّ َأاَن َفاْعُبْدينِّ َوَأقِّـمِّ الصَّـاَلَة لِّـذِّْكرِّي  بـرياتهـذه التعإىل هـذه اآلايت ومـا شـاهبها أن  فـذكر بعـد إشـارته (

ود مبعـىن أن مفهـوم األلوهيــة أو لوهيـة املعبـتفيـد أّن العبـادة هـي ذلـك اخلضـوع والتـذّلل النـابعني مـن االعتقـاد أب
1)االعتقاد هبا داخل يف مفهوم العبادة دخوال عقليا. 0 )   

نه صـبها يف قالـب يتقـارب ويتحـد مـع مـا ذكـره مث جاء املؤلف بعدة أخرى من تعاريف العبادة غري ما ذكر لك
ون وجــوده وحياتــه وآجلــه ئالعبــادة هــي اخلضــوع أمــام مــن يعتقــد أبن ــه ميلــك شــأانً مــن شــأن أوال فمنهــا: "

1)" وعاجله 1 ن  العبادة هـي اخلضـوع أمبعىن أن العابد يعتقد يف معبوده الربوبية أي اخللق والتدبري،  ومنها: " (
1)"مسـتقل يف وجـوده وفعلـه، أمـام مـن يكـون مسـتقالً ممن يرى نفسه غـري  2 ومـا يـدل علـى أن ملجـأ هـذه  (

                                                
 . 96احلجر :  ( (1
 . 68الفرقان :  ( (2
 . 81مرمي :  ( (3
 . 19األنعام :   ( (4
 . 74األنعام :  ((5 
 . 458صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
 . 59األعراف :  ( (7
 . 23املؤمنون :  ( (8
 . 14طه :  ( (9

1  .  459صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (0
1  . 462صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
1  . 466صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2



 95                                                                                                              الفصل األول

 

التعريفات واحد عند املؤلف هو تقييده إايها بلزوم اعتقـاد العابـد إمـا األلوهيـة أو الربوبيـة مبعـىن اخللـق والتـدبري 
 : أو االستقالل يف الفعل والتصرف الذي يعرب عنه ابلتفويض املطلق، ولذلك يقول أخريا

خالصة القول يف املقام أّن أيَّ عمل ينبع من هذا االعتقـاد )أي االعتقـاد أبنّـه إلـه العـامل، أو ربّـه، أو غـين يف "
نّه مصدر لألفعال اإلهلية( ويكون كاشفاً عن هذا النوع من التسليم املطلق يعـد عبـادة، ويعتـرب صـاحبه أفعله و 

1)."ول والفعل واخلضوع غري النابع من هذا االعتقادويقابل ذلك: الق مشركاً إذا فعل ذلك لغري اّللّ  )  
ـــى اإلمـــام  ـــه عـــن القـــرآن الكـــرمي رد عل ـــات رأي ـــادة وســـعيه إثب ـــف يف صـــدد تعريفـــه للعب ـــذكر أن املؤل وجـــدير ابل
املودودي ر ه هللا وغريه من أهل السنة الذين فسروا اإللـه ابملعبـود الـذي يسـتحق العبـادة واتفقـوا علـى أن كـل 

ا أو أحدا غري هللا سبحانه مستحقا للعبادة فيتذلل أمامه كتذّلّل أمام الرب، أو طلـب عنـه مـا هـو من يرى شيئ
، أو أطاعـه يف معصـية هللا ومـا حيلـل وحيـرم، -سبحانه وتعـاىل  -خارج عن حيطة قدرته مما هو من شئون هللا 

مسـتقال يف أفعالـه وتصـرفاته أم ظـن  فقد اختذه إهلا مع هللا سواء اعرتف واعتقد األلوهيـة فيـه أم ال وسـواء عـده
2)من عند نفسه ظنا فاسدا أنه يغيثه ويعينه إبذن هللا وتفويضه إايه فيما فوق األسباب. )   

لكن املؤلف يرد على هذه النظرية أوال: أبن اإلله ليس معناه املعبود الـذي يسـتحق العبـادة، واثنيـا: أن مفهـوم 
اخلضوع واإلطاعـة لغـري هللا ولـو وصـل إىل أعلـى درجـات الغلـّو مـا مل العبادة ال يصدق على أي نوع من أنواع 

يكـــن منشـــأها االعتقــــاد أبلوهيـــة املعبــــود واثلثـــا أن مجيـــع املشــــركني كـــانوا يعتقــــدون األلوهيـــة يف معبــــوداهتم أو 
3)االستقالل يف التدبري والتصرف والنفع والضر ليس فقط أهنم كانوا يعدوهنم وسطاء بني العبد والرب. )  

وكل هذا الذي رأيناه من املؤلف بدءا من تعريفه العبادة إىل استدالالته ورده علـى العلمـاء كـان بقصـد الـدفاع 
عن أعمال القبوريني وتصرفات الشيعة مما ال شك فيه أنه من الشرك العملي على األقـل؛ فلـذلك نـراه يف أول 

يات، والوفود إىل مقـابرهم لزايرهتـا والوقـوف ّن ذهاب الناس إىل زايرة من يعنيهم من الشخصاملبحث يقول: "إ
أمامهـا احرتامـاً، وإجـراء مراسـم وطقـوس خاصـة لـديها ال يعـد عبـادة ـ أبـدًا ـ وإن كانـت هـذه األفعـال تبلــا يف 

4)".بعض األحايني مـن حيـث شـّدة اخلضـوع إىل درجـة كبـرية فخضـوع وكـرر القـول يف آخـر املبحـث وقـال: " (
لوهيتــه ال يكــون شــركاً وال عبــادة هلــذا الغــاً يف ذلــك دون أن ينبــع مــن االعتقــاد إبأحــد أمــام موجــود وتكرميــه مب

5)".املوجود )  
 

                                                
 . 480صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 480 – 479صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 هذا البحث بتفصيله سيأيت يف الفصل الثاين الذي نناقش فيه املباحث اإلهلية يف تفسري "مفاهيم القرآن" إبذن هللا سبحانه. ( (3
 .  455صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  481صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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 معىن اإلله ومفهوم العبادة يف الذكر احلكيم
حلكــيم يطلــق  ان الــذكر أالقــرآن الكــرمي وجيعلــه إمامــا يف مباحثــه دون تعصــب و يــة يــرى بوضــوح  ؤإن مــن يقــر 

املدبر  ة ألنه اخلالقالعباد يستحق اكلمة اإلله ومشتقاهتا على املعبود، لكن آايت الذكر تذكر أن هناك معبود
يئا يف م ال ميلكـون شـادة ألهنـالعبـالعالم احمليي املميت وهو هللا الواحـد القهـار، وهنـاك معبـودات ال يسـتحقون 

ة. وهكـذا سـتحقون العبـادم أهنـم يالناس آهلة بعبادهتم إايهم وظنهم الباطل فيه اختذهم الدنيا وال يف اآلخرة بل
، شـرتطها املؤلـفاوط الـيت يرى بوضوح مصداقية العبادة يف القرآن الكرمي علـى أعمـال ومـوارد خاليـة عـن الشـر 

 :هذا وإليك قسطا من األدلة على
 

ََذ إِّهَلَُه َهَواهُ ﴿ :-سبحانه وتعاىل  -قال  -1 1)﴾َأرَأَْيَت َمنِّ اختَّ معلوم أن أحدا ال يعتقد يف هواه األلوهية  (
مره النفس يف معصية هللا، قال أتشيء ابالستقالل، بل هو جمرد إطاعة وخضوع للهوى يف كل ما  متليكوال 

يف دينه، يتبعه يف كل ما  يت ويذر، وال يتبصر دليال، وال  اهلوى من كان يف طاعة"الزخمشري يف تفسريه: 
2)"يصغي إىل برهان، فهو عابد هواه وجاعله إهله فقيد األلوهية وملك الضر والنفع ابالستقالل أو التفويض  (

املطلق ال جمال له هنا وال تدل عليه اآلية بل هي تعلن بكل وضوح أن من امتنع وأعرض عن عبادة هللا 
على  اأنه سبحانه هو وحده اإلله متبعا يف ذلك هواه، فقد جعل اخلضوع له مقدم د أن اعتقدوحده بع
هواه الذي قدم اخلضوع له وحلكمه عما حكم هللا به وقضاه،  هلل فيكون إذا إهله الذي يعبده هو خضوعه

قضى هواه  يصح احلكم فيمن نفسه إهلا أو يعتقد ذلك فيه، ومن هنا هوى فصار بذلك إهلا وإن مل يسم
، فتابع نفسه فيه فقد عبد هواه واملعبودات األصنام ا منالت والعزى أوغريمهلعليه السالم أو ا بعبادة املسيح

 قبل أن يعبد املسيح وغريه.
 

ـــيب -ســـبحانه وتعـــاىل  -قـــال  -2 3)﴾َوإِّْن َأَطْعُتُمـــوُهْم إِّنَُّكـــْم َلُمْشـــرُِّكونَ : ﴿ ألصـــحاب الن أيـــن اعتقـــاد  (
اخللق والتدبري والنفع والضر وغريذلك ههنا؟ قال العلماء يف تفسري اآلية: أي إن استسلمتم ملا  األلوهية وملك

 ألن هللا تعاىل حرم عليكم امليتـه نصـا، فـإن قبلـتم حتليلهـا مـن غـريه فقـد ؛مشركون يقولون ورأيتموه حجة فأنتم
 جعـل هلـذا الغـري شـريكا وإهلـا مـع هللا والتحرمي من غـري هللا أشركتم، وهذا صريح منه تعاىل يف أن قبول التحليل

 أي حيـث"قـال ابـن كثـري ر ـه هللا يف اآليـة:  ومل تتعرض اآلية لذكر االعتقاد يف األلوهية، مبجرد ذلك الفعل،

                                                
 . 43الفرقان :  ( (1
 م . 1998 -هـ 1418ط: مكتبة العبيكان _ الرايض ، الطبعة األوىل  352صـ  4الكشاف عن حقائق التنزيل، للزخمشري جـ  ( (2
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1)".عدلتم عن أمـر هللا لكـم وشـرعه إىل قـول غـريه، فقـدمتم عليـه غـريه، فهـذا هـو الشـرك كمـا صـرح كثـري مـن   (
﴾ أن التسوية مل تكن اعتقادية وإّنا تسوية عملية إِّْذ ُنَسو ِّيُكْم بَِّرب ِّ اْلَعاَلمِّنيَ تعاىل: ﴿ فسرين يف تفسري قولهامل

2)بفعلهم، أي جنعل أمركم مطاعا كما يطاع أمر رب العاملني. )  
 

ـْن ُدونِّ ﴿: ومثل مـا سـبق قولـه تعـاىل عـن النصـارى -3 َـُذوا َأْحبَـارَُهْم َورُْهبَـاهَنُْم َأْراَباًب مِّ ـيَح ابْـَن اختَّ اّللَِّّ َواْلَمسِّ
3)﴾َمــْرميََ  )أراباب مــن دون هللا( يعــين: ســادة هلــم مــن دون هللا يطيعــوهنم يف "جريــر ر ــه هللا:  قــال اإلمــام ابــن (

مماقـد أحلـه هللا هلـم، مث  فيحلـون مـا أحلـوه هلـم مماقـد حرمـه هللا علـيهم، وحيرمـون ماحيرمونـه علـيهم معاصي هللا،
4)"حـامت املشـهور... ساق بسنده حديث عدي بن  أن :بـل ورد عـن أيب البخـرتي أنـه قـال عـن أهـل الكتـاب (

 .أحبارهم ورهباهنم لو طلبوا منهم أن يعبدوهم، لقالوا ال نعبدهم
 اعلهـا لغـري هللافتصـدر مـن  ة قـديف ثبوت العبادة ملن ال يعتقد فيه األلوهية، بل يدل على أن العباد وهذا أبلا

لـه ابـن جريـر مثـل مـا قاو ، ظـاهرا عبـادة غـري هللا يف نفسـه عبـادة ولـو مل يقصـد بـهمبجرد صرف نـوع تعظـيم هـو 
 لى صحته.فيما اتفق ع قاله عامة املفسرين وسبب نزوهلا مروي عن ابن عباس رضي هللا عنهما

 

خمتصـة ابهلل بغـض النظـر عـن  ومـن األدلـة القرآنيـة الدالـة علـى أن اإللـه هـو مـن صـرفت لـه معاملـة تعظـيم -4
ـْيطَاَن اد القلب ملن صرفت له تلك املعاملة قولـه تعـاىل: ﴿اعتق َأمَلْ َأْعَهـْد إِّلَـْيُكْم اَي بَـِنِّ آَدَم َأْن اَل تـَْعبُـُدوا الشَّ

ــْم َعــُدوني ُمبِّــنٌي  ــَتقِّيمٌ   إِّنَّــُه َلُك ــَراٌط ُمْس ــَذا صِّ ــُدوينِّ َه 5)﴾َوَأنِّ اْعُب قــال ابــن اجلــوزي ر ــه هللا: "وتعبــدوا مبعــىن  (
6)والشــيطان هــو إبلــيس زيــن هلــم الشــرك فأطــاعوه". تطيعــوا، الــداعي لتعظــيم اإلنســان هــوى نفســه  نإفحيــث  (

مـن زيـن بعلــم فاسـد اعتقـاد إهليـة يف غــري هللا   وموجـب تقـدمي حكمـه علــى حكـم هللا هـو الشـيطان وهــو أيضـا
ا أوجنيـا إهلـا ابعتقـاد أو من اختذ إهله هـواه، أو اختـذ نبيـا أو وليـا أو ملكـ كنسبة الولد هلل تعاىل مثال، صح عد

 .ينطق به لسانه يف الشيطان ومل األلوهية اعتقاد، عابدا للشيطان على احلقيقة وإن مل يعتقد بغري
                                                

 .م 1999 -هـ 1420الثانية ط: دار طيبة للنشر والتوزيع _ الرايض ، الطبعة  329صـ  3تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري جـ  ( (1
 . 150صـ  6انظر: مثال تفسري ابن كثري جـ  ( (2
 . 31التوبة :  ( (3
 . م2000 -هـ 1420األوىل ط: مؤسسة الرسالة _  بريوت الطبعة  209صـ  14جامع البيان يف أتويل القرآن، البن جرير الطربي جـ  ((4 

، صليب من ذهب أتيت رسول اّلل  ويف عنقي: وروى الثعليب ابسناده عن عدي بن حامت قال) 624وقد أورد املؤلف هذا احلديث يف اجمللد األول صـ 
حىت فرغ  ﴾اهَنُْم َأْراَبابً اَرُهْم َورُْهبَ ُذوا َأْحبَ اختََّ ﴿ة: قال : فطرحته ، مث انتهيت إليه وهو يقرأ هذه اآلي« اي عدي اطرح هذا الربق من عنقك » فقال يل: 

فتلك »، قال: قال: فقلت: بلى«  ستحل ونه؟اّلل  فت أليس حير مون ما أحله اّلل  فتحرمونه، وحيل ون ما حر م» لسنا نعبدهم، فقال: منها، فقلت: إان  
 .  13906برقم  92صـ  17ـ واحلديث أخرجه الطربي كما أشران إليه يف املنت، وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ج(. «عبادة 

 .  61 – 60يس :  ( (5
 م . 1984هـ 1404ط: املكتب اإلسالمي _ بريوت، الطبعة الثالثة  30صـ  7زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي جـ  ( (6
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ن ال يكـون عابــدا اإلنســا نأولـو كـان قيــد اعتقـاد األلوهيـة شــرطا يف مفهـوم العبــادة وكـان شـرع هللا داال علــى 
  لـك حـق ومل يكـنهلـم يف ذ نعبـد الشـيطان وكـان أن يقولـوا مل لشيء حىت يعتقد فيـه األلوهيـة لصـح ألهـل النـار

خاضـعني  كـانوا   احلقيقـةيفالشـيطان وأهنـم  كذاب منهم، لكنهم حيث مـا علمـوا أن الـداعي لعبـادة غـري هللا هـو
 روا إىليـه األلوهيـة لتبـادفينكـروا، ولـو كانـت العبـادة ال تكـون إال يف حـق مـن اعتقـد  ألمـره وعابـدين لـه فلـم

 هللا معاملـة اإللـه سـواء غـري عاملـةفلما مل يفعلوا دل أن العبادة الـيت يعـذهبم هللا علـى صـرفها لغـريه هـي م إنكاره
 اعتقد أن ذلك إهلا أو مل يعتقد.

 

َـةٌ حكاية عن بين إسـرائيل: ﴿ تعاىل قال -5 1)﴾اْجَعْل َلَنا إِّهَلًا َكَمـا هَلُـْم آهلِّ معـىن اإللـه  ال يفهـم منهـا أبـدا أن (
 -سـبحانه وتعـاىل  -أنه هلل ـ  غري هللا يعتقدون فيه يءبش يت هلمطلبوا من موسى أن جيعله هلم هو أن  الذي 

فـأمر مثـل هـذا  -املؤلـفكمـا هـو تعريـف اإللـه عنـد - ـ ند يف أفعالـه أو صـفاته، ومـن مث يتقربـون إليـه ابلعبـادة
موجـود  يءاالعتقـاد هـذا يكـون لشـ ن أمـرإإذ  ،حـديسأله أ يصح أن وال ليس من شأن موسى وال يقدر عليه

يتقـدمون لـه ابلـذل واخلضـوع،  و  عاينونـهإيراده سؤاال ملوسى، هـو أن جيعـل هلـم شـيئا ي أصال وإّنا املتصور صحة
ومل يكـن ذلـك شـكا "اآليـة:  تفسـريه مبينـا مفهـوم هو حال أولئـك القـوم، ويشـهد لـذلك قـول البغـوي يف كما

وظنوا  إىل هللا تعاىل تعاىل، وإّنا معناه اجعل لنا شيئا نعظمه، ونتقرب بتعظيمهإسرائيل يف وحدانية هللا  من بين
2)"أن ذلك ال يضر الداينة وكان ذلك لشدة جهلهم )  

َـةٌ مقالـة بـين إسـرائيل ملوسـى: ﴿ والظـاهر مـن": بـن عطيـة قال القاضي أبو حممد ﴾ اْجَعـْل َلنَـا إِّهَلًـا َكَمـا هَلُـْم آهلِّ
مـن آهلـة أولئـك القـوم فـأرادوا أن يكـون ذلـك يف شـرع موسـى، ويف مجلـة مـا يتقـرب بـه  أهنم استحسنوا مـا رأوه

 فعـرفهم موسـى أن هـذا هللا، وإال فبعيـد أن يقولـوا ملوسـى: اجعـل لنـا صـنماً نفـرده ابلعبـادة ونكفـر بربـك، إىل
3)"  ...جهل منهم إذ سألوا أمراً حراماً فيه اإلشراك يف العباد )  

فَـَأْخَرَج هَلُـْم عِّْجـاًل َجَسـًدا لَـُه ُخـَواٌر فَـَقـاُلوا َهـَذا إِّهَلُُكـْم َوإِّلَـُه يف تفسـري قولـه تعـاىل: ﴿ولذلك قال أهل العلم 
يَ  4)﴾ُموَسى فَـَنسِّ الذي طلبتموه من موسى، وإال فبعيد جدا أن يكون  أن السامري أومههم أن هذا اإلله هو (

ـمَواتِّ قـال عنـه موسـى عليـه السـالم: ﴿إهلا مبعـىن أنـه هـو الـذي  بنو إسرائيل اختذوا هذا العجل قَـاَل َربُّ السَّ

                                                
 . 138األعراف :  ( (1
 . م 1997 -هـ  1417ط: دار طيبة للنشر والتوزيع _ الرايض، الطبعة الرابعة  274صـ  3معامل التنزيل لإلمام البغوي جـ  ( (2
هـ ـ 1413، الطبعة األوىل لبنان _دار الكتب العلمية ط:  515 – 514صـ  2جـ  بن عطية األندلسيال ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ( (3

 م1993
 . 88طه :  ( (4
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نَـُهَمــا 1)﴾َواأْلَْرضِّ َوَمــا بـَيـْ ــاَل رَبُُّكــْم َوَربُّ آاَبئُِّكــُم اأْلَوَّلِّــنيَ وقــال عنــه: ﴿ ( 2)﴾َق َربُّ اْلَمْشــرِّقِّ وقــال عنــه: ﴿ (
نَـُهَما 3)﴾َواْلَمْغرِّبِّ َوَما بـَيـْ  لى أساس أن هذا هو من ذكربعيد جدا أن يكون العجل الذي عبدوه، عبدوه ع (

ابلتعظـيم الـذي ال  هلم موسـى عليـه السـالم وآلل فرعـون صـفته، فكـل هـذا يـدل علـى أن جمـرد التوجـه لغـري هللا
ولـذلك قـال ؛ ماكـان احلامـل لـه علـى عبادتـه إهلـا أاي ماكـان اعتقـد فيـه وأاي شيءيليق إال ابهلل هو اختاذ هلذا ال
عـين أطلـب لكـم إهلـا، وال يصـح فهمهـا إال مبعـىن أطلـب مب﴾ اّللَِّّ أَْبغِّـيُكْم إِّهَلًـاَأغَـرْيَ هلم موسى عليه السـالم: ﴿

أن يكـون املطلـوب  معبودا تتوجهون إليه ابلتعظيم والعبادة فهذا هـو فقـط املتصـور طلبـه، أمـا هللا دون لكم من
جيعل مـن  فمثله غري متصور أن يسأل من هللا إذ معناه أن ابالستقالل هو متصرف يف الكون كتصرف هللا فيه

!! وبطـالن مثـل هـذا  يءمالك كـل شـ يءش ي!! ومن ليس مالكا أل يءخالق كل ش يءش يليس خالقا أل
 واضح أشد الوضوح.

 

ـَن اْلَمْسـجُ ملوسـى: ﴿ قـول فرعـون قال تعـاىل حاكيـا -6 َـْذَت إِّهَلًـا غَـرْيِّي أَلَْجَعَلنَّـَك مِّ 4)﴾ونِّنيَ لَـئِّنِّ اختَّ لـو أن  (
إال إذا كـان موجهـاً إىل  عتبار فعل عبـادةالعبادة وإطالق اإلله كانت حقا مقيدا ابعتقاد صفات هللا ومل يكن ا

إذ هـو غبـاء ال نظـري لـه  يف هـذا الطلـب مـن فرعـون لكـان ،من يعتقد فيه صفات معينة، هي صفات األلوهية
ال يعلم ما ختفي الصدور وكيف  مر أحدا أعلن خصومته وأظهـر اخلـالف معـه أبن يعتقـد فيـه صـفات هللا أو 
التدبري والتصرف ابالستقالل ؟ هذا شيء ال حيصل ابلطلـب وال ابإلجبـار بـل الواضـح مـن هـذه اآليـة وضـوح 

 يءجيعلـوا منـاط احلكـم علـى الشـ أن مل يكن هناك حقيقـة أصـال لعبـادة فرعـون يف اخلـارج، إالالشمس هو أنه 
 وغاية اخلضوع أمامه وإطاعة أمره يف كل شيء. أبنه عبادة هو التلفظ أبن املتقرب له إله

ســواء  عــاىلتلرجــل هلل ااملخضــوع لــه خضــوع  يطلــق يف القــرآن ويعــىن بــه املعبــود فكــل هــذا يــدل علــى أن اإللــه
 .إهلا يءذا الشهلجعل  يءلش اخلاصة هلل تعاىل لعبادة، وأن جمرد صرف ااخلاضع ألوهية معبوده أم ال اعتقد

  
ــَداًدا حيِّبُّــوهَنُْم َكُحــب ِّ قولــه تعــاىل: ﴿أخــريا نــذكر القــارئ الكــرمي ب -7 ــْن ُدونِّ اّللَِّّ أَْن ــُذ مِّ ــَن النَّــاسِّ َمــْن يـَتَّخِّ َومِّ

5)﴾اّللَِّّ  6)" هللاالرؤســاء املتبعــون يف معاصــي  املــراد ابألنــداد"قــال ابــن عبــاس والســدي:  ( إن تفســري األنــداد  (

                                                
 .  24الشعراء :  ( (1
 . 26الشعراء :  ( (2
 .  28الشعراء :  ( (3
 . 29الشعراء :  ( (4
 .  165البقرة :  ( (5
 م 2003هـ/  1423ط: دار عامل الكتب _ الرايض  203صـ  2جـ  عبد هللا القرطيب يب" ألاجلامع ألحكام القرآنانظر: تفسري " ( (6



 100                                                                                                              الفصل األول

 

مـن اعتقـد فيـه الربوبيـة ابلرؤساء املتبوعني كما رأيناه عن ابن عباس رضي هللا عنهما حيطم القول أبن اإللـه هـو 
فـيهم املشـركون  الرؤسـاء املتبـوعني مل يعتقـد هـؤالءألن  ؛صـار بـذك عابـدا لـه هبذه العقيـدة مث من تقرب له ومن

هـو أن  فالصـحيح ا،هلـم أنـداد همطـاعتهم هلـم عبـادة واختـاذ مـع هـذا عـدتوالنفـع الربوبيـة واالسـتقالل ابلضـر 
اجملـرد اختـذوهم آهلـة وأنـدادا كمـا هـو صـريح  هلل يكون مبعاملته كمعاملة هللا وأهنم بذلك الفعل اند يءاختاذ الش

كحـب هللا يعـين   حمبـة شـركية هـي احملبـة مـع هللا، فمـن أحـب شـيئا جدا يف هذه اآلية، فقد دلت اآلية أن هناك
 ا.والتعظيم واإلجالل كما هلل فقد اختذه مع هللا ند حبا يتضمن اخلضوع والذل

ر مــن اآلايت  قســم آخـفـاملؤلف أمهــل مجيـع هــذه اآلايت وأخـذ يعــرف العبـادة بنــوع مـن التأويــل والتفلسـف يف
قيقـة وب، ومل تكـن حاملطل لىعالقرآنية كما رأينا عنه، وهي ال تدل على مراده كما تدل هذه اآلايت وأمثاهلا 

ــة عــن املؤلــف لكنــه وىّل عنهــا وأعــرض بســبب واضــح وهــو أنــه لوكــان يعــرتف  يقــة لكــان ذه احلقهبــاألمــر خافي
    مضطرا إىل االعرتاف بشركيات كثرية تقوم هبا أبناء مذهبه من الشيعة اإلمامية.
آلايت الـيت ذكرانهـا ومصــاديقها والعجـب أنـه ملـا كـان بسـبب البحـث عـن مفــر لـه أمـام حتـدايت كثـرية كهـذه ا

الواضحة بدأ يعد إطالق اإلله يف هذه اآلايت مـن اجملـاز وكـذا وصـف القـرآن اإلطاعـة واخلضـوع أمـام غـري هللا 
مقابل حكـم هللا وشـرعه أو التـذلل الـذي ال يليـق إال ابهلل أمـام غـريه تعـاىل كـل هـذه يعـدها جمـازا وهبـذا خيلـص 

آن يســمي اهلــوى إهلــاً، ويــالزم ذلــك كــون اخلضــوع للهــوى: عبــادة لــه، لكــن فهــا هــو القــر نفســه فيقــول مــثال: "
ََذ إِّهلَُه َهَواُه َأَفأَْنَت َتُكوُن َعَلْيـهِّ وَكِّـيالً ﴿جمازاً، إذ يقول:  1)﴾َأرَأَْيَت َمنِّ اختَّ فكمـا أّن إطـالق اسـم اإللـه علـى  (

2)".أيضاً ضرب من اجملازاهلوى نوع من التجّوز، فكذا إطالق العبادة على متابعة اهلوى هو  )  
فذلك ضـرب مـن التشـبيه، واهلـدف « عبادة»وإذا ما رأينا القرآن الكرمي يسّمي طاعة الشيطان ويقول أيضا: "

أمَلْ َأْعَهـْد إِّلَـْيُكْم اَي بَـِنِّ آَدَم َأْن ال تـَْعبُـُدوا ﴿منه هو بيان قـوة النفـرة وشـّدة االسـتنكار هلـذا العمـل، إذ يقـول: 
ْيطَانَ  َراٌط ُمْسَتقِّيمٌ  الشَّ 3)﴾إِّنَُّه َلُكْم َعُدوني ُمبِّنٌي   َوَأْن اْعُبُدوينِّ َهَذا صِّ  ومثل هذه اآلية اآليتان التاليتان:  (

ـي اً . ﴿1 ْيطَاَن َكاَن لِّلـرَّْْحنِّ َعصِّ ْيطَاَن إِّنَّ الشَّ 4)﴾اَي أََبتِّ ال تـَْعُبدِّ الشَّ ْثلِّنَـا َوقَـْوُمُهَمـ.﴿2  ( ا أَنُـؤمُِّن لَِّبَشـَرْينِّ مِّ
5)﴾َلَنا َعابُِّدونَ  بلـا إىل حـد  اال شك يف أّن بين إسـرائيل مـا كانـت تعبـد فرعـون ومـأله، غـري أّن اسـتذالهلم ملـ (

1)".شديد صح أن يطلق عليه عنوان العبادة على حنو اجملاز )  

                                                
 . 43الفرقان :  ( (1
 . 449صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  61 – 60يس :  ( (3
 .  44مرمي :  ( (4
 .  47املؤمنون :  ( (5
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كما يكرر   ويف األخري جتدر اإلشارة إىل أن أحدا ال ينكر أن مطلق اخلضوع أو التذلل واالحرتام ال يعد عبادة
املؤلف هذا املوضوع ويلّقن قارئيه به، كأن الذين ال يقيدون العبادة ابعتقاد األلوهية يعدون مثل هذا اخلضـوع 

 التـذلل واخلضـوع الناشـن عـن عبـارة عـنعبادة، بل العبادة كمـا عرفهـا طائفـة مـن علمـاء أهـل السـنة هـي: "
لتصــرف فــوق األســباب، يقــدر هبــا علــى النفــع االعتقــاد والشــعور أبن للمعبــود ســلطة غيبيــة يف العلــم وا

2)"والضــر ســواء اعتقــد فــيمن يــدعوه  ينشــأ مــن هــذا االعتقــاد فهــو عبــادة وخضــوع فكــل دعــاء وثنــاء وتعظــيم (
ويطلب عنه االستقالل على هذه القدرة أو عدم االستقالل عندما مل تثبت شرعا هـذه السـلطة الغيبيـة، مث إن 

العتقادي والشـرك العملـي، فعلـى األقـل يـدخل مثـل هـذه األعمـال الـيت ال الشرك له أقسام مشهورة كالشرك ا
جمـــاز هلـــا شـــرعا يف الشـــرك العملـــي فـــال جيـــوز للعلمـــاء أن يـــدافعوا عنهـــا بـــل األوىل ألمثـــال املؤلـــف أن يقومـــوا 

 فيق. إبصالح جمتمعاهتم وتطهريها من كل مظاهر الشرك والعبادة لغري هللا، وهللا يهدي من يشاء وهو ويل التو 
   

 عرض القرآن ابحلديث الصحيح  -2
ال األئمـة االثـىن عشــرية بـل يعمـه وأقـو  املـراد مـن احلـديث عنـد املؤلـف لـيس فقـط مـا روي عـن النـيب الكـرمي 

 بب هـو أنـه صـرح والسـوهذا األخـري هـو األعـم األكثـر يف تفسـريه حبيـث تـراه قليـل البـاع يف حـديث رسـول هللا
روي عن طريق  سول هللار غري مرة على عدم عدالة الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم وال شك أن ما ثبت عن 

ألكـرم، لكـن النـيب ا ف فلما أنكر أحد عدالتهم فقد حـرم نفسـه عـن هـديأصحابه الذين جتاوز عددهم اآلال
 ول هللا وحكمـةهم عن رسالشيعة سهلوا هلم الطريق حيث زعموا أن كل ما روي عن األئمة فقد رووه عن آابئ

 النيب مكنونة عند األئمة فال حيتاج إىل السري وراء أحد سوى األئمة. 
تمسك هبذا املنهج الذي نقلنـاه عنـه لكـن ابملعـىن الـذي أشـران إليـه أي وعلى كل حال فاملؤلف إىل حد كبري م

ــه يســتند إىل أقــوال األئمــة كثــريا جــدا، ومــن هنــا نــرى بعــض البــاحثني مــن الشــيعة يعــدون تفســري "مفــاهيم  أن
ن القــرآن" تفســريا موضــوعيا روائيــا كالميــا أي أن لــوين التفســري ابلروايــة والدرايــة غالبــان علــى التفســري وواضــحا

فيه، فهو وإن كـان يسـتعمل العقـل يف التفسـري كثـريا لكنـه مـن جانـب آخـر ملتـزم إىل حـد كبـري مبـا ثبـت عنـده 
مـن أئمتـه وهــذا لـون اختــاره منهجـا يف تفســريه هـذا. ومبــا أنـه يعتقــد العصـمة لألئمــة ويـرى أقــواهلم خارجـة عــن 

ا وإن كانـت تعـارض عقلياتـه أحيـاان فلـذلك يستسـلم هلـ  إطار املناقشة كما هو الشـأن يف الثابـت عـن النـيب

                                                                                                                                            
 .  450 – 449صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
ط: دار الصميعي، الطبعة األوىل  318صـ  1جـ  عبد هللا مشس الدين األفغاين يبانظر: جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية، أل ( (2

 . م 1996 -هـ  1416
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وهذا قد يوقعه يف تناقضات شديدة، فـال جيـد لـه حـال إال وأن يقـول: هـذا مـا نعتقـد بـه تعبـدا ألنـه اثبـت عـن 
 املعصومني. 

فسـري ألصـل األول )تاه عنـد امع هذا الذي بيناه جند املؤلف مهمال منهجه هذا غري ملتزم بـه أحيـاان كمـا رأينـ
 ع اخلـروج عنهـاال يسـتطي ويرجع السبب يف هذا إما ألن مروايت األئمة قد تسبب له مشاكلالقرآن ابلقرآن( 

عـدم و ضـا عـن الـرتدد ملـنهج أياأو ألهنا تثبت ما ال يريد املؤلف إثباته أو غـري ذلـك، وعلـى هـذا فـال خيلـو هـذا 
 االستقرار والثبات الالزم.

 

 مؤلف: أنيت أوال ببعض األمثلة اليت تثبت النهج الروائي لل
اخلامتيـة يف الـذكر يف اجمللد الثالـث الـذي خصصـه املؤلـف ابلرسـالة احملمديـة وخامتيتهـا وضـع فصـال عنوانـه ) أ.

هذا الفصل استدل املؤلف حتـت عنـوان "النصـوص القرآنيـة الدالـة علـى خـتم النبـوة" رايت  حتت( ويف احلكيم
ـْن رَِّجـالُِّكْم َوَلكِّـْن َرُسـوَل تدل على أن نيب اإلسالم هو خامت األنبياء كقوله تعاىل: ﴿ َما َكاَن حُمَمٌَّد َأاَب َأَحـد  مِّ

ُ بُِّكــل ِّ َشــْيء  َعلِّيًمــا 1)﴾اّللَِّّ َوَخــامَتَ النَّبِّي ِّــنَي وََكــاَن اّللَّ ــاَرَك الــذِّي نـَــزََّل الُفْرقَــاَن َعَلــى َعْبــدِّهِّ ﴿وقولــه تعـاىل:  ( َب تـَ
2)﴾لَِّيُكوَن لِّْلعَلمِّنَي نَذِّيراً  وما أرسلناَك إال  كافَّـًة للنـاسِّ بشـرياً ونـذيراً ولكـنَّ أكثـَر النـاسِّ ال ﴿وقوله تعاىل:  (

3)﴾يعلمونَ  وغري ذلك من اآلايت والنصـوص القرآنيـة ، مث أردف هـذا البحـث ببحـث روائـي أتييـدا ملضـمون  (
البحـــث كثـــري مـــن  ( ويف هـــذااخلامتيـــة يف األحاديـــث اإلســـالميةاآلايت وتفســـريا هلـــا، عنـــوان هـــذا البحـــث: )

 األحاديث نشري فقط إىل العناوين اجلانبية اليت وضعها على النحو التايل: 
 تنصيص الرسول األكرم )صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم( على اخلامتية . 
 تنصيص اإلمام أمري املؤمنني ) عليه السَّالم ( على اخلامتية . 
 اخلامتّية تنصيص فاطمة الزهراء ـ عليها السالم ـ على . 
 تنصيص السبط اجملتىب على اخلامتّية . 
 اخلامتّية تنصيص اإلمام سّيد الشهداء عليه السالم على . 
  اخلامتّية العابدين عليه السالم علىتنصيص اإلمام زين . 
 اخلامتّية تنصيص اإلمام الباقر عليه السالم على . 
 اخلامتّية م علىتنصيص اإلمام الصادق عليه السال . 

                                                
 . 40األحزاب :  ( (1
 .  1الفرقان :  ( (2
 .  28سبأ :  ( (3
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 اخلامتّية تنصيص اإلمام موسى بن جعفر عليه السالم على . 
 ّيةاخلامت اإلمام الرضا عليه السالم على صتنصي . 
 اخلامتّية تنصيص اإلمام اجلواد عليه السالم على . 
 اخلامتّية تنصيص اإلمام اهلادي عليه السالم على . 
 اخلامتّية تنصيص اإلمام العسكري عليه السالم على . 
 الشريف ـ على اخلامتّية تنصيص اإلمام احلجة املنتظر ـ عّجل هللا فرجه . 
 1). رواايت اُخرى )  

ــة ال ن أمديــة، ومبــا رســالة احملفقــد مجــع جمموعــة كثــرية مــن األحاديــث وأقــوال األئمــة االثــىن عشــرية حــول خامتي
ت ف هبـذه الـرواايل املؤلـيح اسـتداآلايت القرآنية كان البعض منها صرحيا يف املوضوع والبعض اآلخـر غـري صـر 

 على صحة تفسريه وإصابة رأيه وهذا هو منهج تفسري القرآن ابحلديث.
 

هـا ن شـأهنا وحترميلتقليـل مـليرى املؤلف أن اآلايت القرآنية تدل علـى منـع إعطـاء احلكـم للمـرأة، وهـذا ال  ب.
ـــة يف املـــرأة عـــن حقوقهـــا بـــل  قتضـــي مثـــل هـــذا ّيـــة الـــيت تواخلصـــائص التكوينمراعـــاًة للظـــروف والنـــواحي الطبيعّي

ــا، ووفقــا لتقســيم الوظــائف حســب اإلمكانيــات الــذي يكــال كــّل يقتضــي إ التفــاوت يف موضــوع الرائســة العلي
 لّية ووظيفة إىل من ميكنه حبكم طبيعته القيام هبا، وأدائها.ئو مس

فها يف مهـام األمـور كقولـه تعـاىل: يستدل املؤلف على هذا احلكـم رايت تظهـر الطبيعـة العاطفيـة للمـرأة وضـع
ــُؤْا يفِّ احلِّْلَيــةِّ َوْهــُو يفِّ اخلَِّصــامِّ َغــرْيُ ُمبِّــنْي ﴿ 2)﴾َأَو َمــْن يُنشَّ إّن )املــرأة( حســب نظــر القــرآن الكــرمي فيقــول: "  (

إنسانة ظريفُة اإلحساس، لطيفُة املشاعر ولذلك فهي تتناسب حسب حكاية القـرآن عنهـا مـع الزينـة واحللـّي، 
 ؛النواحي اخلشنة من احلياة البشريّة، فليس للمرأة يف مقام اجلدل واملناقشة منطق قـوّي، وموقـف صـلب ال مع

3)".ألهّنا حبكم طبيعتها ومشاعرها العاطفّية الطاغية، مّيالة إىل الزينة ميالة إىل العيش فيها )  
 منها: وضوعمث بدأ املؤلف يؤيد تفسريه وفهمه هذا من كتاب هللا أبحاديث كثرية حول امل

4)(لن يفلح قوم ول وا أمرهم امرأة)أنه قال:  عن النيّب  -1 ) . 
 

                                                
 . 169 – 117صـ  3انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 18الزخرف:  ( (2
 ...﴾. الر َِّجاُل قَـوَّاُموَن َعَلى الن َِّساء. وقد أشار أيضا يف حواشي الكتاب إىل قوله تعاىل: ﴿ 251صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
د. حتقيق:  م2002هـ 1423 -بريوت  _دار ابن حزم نشر:  222صـ  1اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم حملمد بن فتوح احلميدي جـ  ( (4

  . علي حسني البواب
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إذا كان ُأمراؤُُكم شرارُكم، وأغنياؤكم خبالءكـم، واُمـوركم )أنّه قال:  عن أيب هريرة عن الرسول األكرم  -2
1)(إىل نسائكم، فبطن األرض خري لكم من ظهرها ). 

 

ملـرأُة وال متلـُك ا"ن: تبها له حباضريكقال اإلمام علّي )عليه السالم( يف وصية البنه احلسن )عليه السالم(   -3
 ".ما جاوز نفسها فإنَّ املرأة رحيانة وليست بقهرمانة

 

وال "إىل أن قــال: " لــيس علــى النســاء أذان وال إقامــة"اإلمــام البــاقر حمّمــد بــن علــّي )عليــه الســالم(: قــال  -4
2)". املرأة القضاء وال توىلَّ اإلمارةتوىلَّ  )  

ـــث والـــرواايت ـــد مفهـــوم اآلايت ابألحادي ـــف علـــى أتيي ـــه كمـــنهج لـــ  هكـــذا وهبـــذه الطريقـــة يقـــوم املؤل ه يف أحباث
 التفسريية.

الـبعض أن  ملـيس كمـا يـزع -ذكر املؤلف أن هناك مالكـني يعـرف هبمـا أن املعـاد جسـماين وروحـاين معـا  ج.
ومهـا أوال:  -عنـه  ئا زائـدامعاد اإلنسان يكون ابلروح احملض، أو ابجلسم فقط لكن الروح من لوازمه وليس شي

اجلسـم، فلمـا  جتمـع مـعزائـد ا أن اإلنسان عبارة عـن اجلسـم املـادي والـروح الـذي هـو وراء هـذا اجلسـم وشـيء
عـد ياإلنسـان وال  ال عنصـريثبت املعاد لإلنسـان فالبـد أن يكـون املعـاد جسـمانيا وروحانيـا وإال فـال جيتمـع كـ

 اإلنسان متكامال.
اّل ببدنه هلا اإلنسان إاب ال يناوهو اختالف الثواب والعقاب فاّن هناك صنفاً من الثواب والعقواملالك الثاين: 

كمـا أّن  نـة اخلالّبـة،نـاظر اجلمرافق للحس واحلركة، كاألكل والشرب مـن نعـيم اجلنـة وااللتـذاذ برؤيـة وهيكله امل
نيــل كان للبــدن ذلــك  دن ملــا كــهنــاك صــنفاً آخــر ال يناهلــا اإلنســان إاّل بعقلــه وروحــه، فلــو جتــّرد الــروح عــن البــ

  رضوان اّلّل واالبتعاد عن ر ته.
عــود البــدن ســمانيا وروحانيــا وفقــا للمــالك األول ابآلايت الــيت تــدل علــى واســتدل املؤلــف علــى كــون املعــاد ج

وهــو اإلنســان بكــل عناصــره اجلســمي والروحــي، كقولــه تعــاىل:  - ال الربزخــي -العنصــري يف اآلخــرة الــدنيوي 
ْنهــا خُنْــرُِّجُكْم اترًَة ُأخــرى﴿ ْنهــا َخَلْقنــاُكْم َوفِّيهــا نُعيــدُُكْم َومِّ 3)﴾مِّ ــ﴿وقولــه تعــاىل:  ( وَم خَنْــتُِّم َعلــى َأْفــواهِّهِّْم اْلَي

ُبونَ  ا كانُوا َيْكسِّ 4)﴾َوُتَكل ُِّمنا أَيدِّيهِّْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم مبِّ  وغري ذلك من اآلايت. (

                                                
،  م1975 -هـ  1395الثانية، ، الطبعة مصر_ مطبعة مصطفى البايب احلليب ط:  2266برقم :  529صـ  4أخرجه الرتمذي يف سننه جـ  ( (1

 حتقيق: أْحد شاكر وحممد فؤاد ، وقال األلباين : ضعيف . 
 . 254 – 252صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 . 55طه :  ( (3
 . 65يس :  ( (4
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مث استدل على كون املعاد جسمانيا وروحانيا وفقا للمالك الثاين رايت تصف نعيم اآلخرة أو عذاهبا مبـا ينـال 
ينــال ابلــروح والعقــل أحيــاان، واآلايت مــن القســم األول معلومــة وكثــرية كمــا ورد يف ابلبـدن واجلســم أحيــاان ومــا 

نــاتِّ سـوريت الـر ن والواقعـة مـثال، وأمـا اآلايت مـن القسـم الثـاين فكقولـه تعـاىل: ﴿ ُ اْلُمـْؤمِّننَي َواْلُمْؤمِّ َوَعـَد اّلل 
طَي َِّبًة يف َجن اتِّ َعْدن َورِّْضواٌن مَِّن اّلل ِّ َأْكرَبُ ذلَِّك ُهَو  َجن ات جَتْري مِّْن حَتْتَِّها اأَلهْناُر خالِّدِّيَن فِّيها َوَمساكِّنَ 

1)﴾اْلَفوُز اْلَعظِّيم َوأَنْـذِّْرُهْم ومعلـوم أن الرضـوان شـيء ينـال ابلـروح والعقـل ال ابلبـدن واملـادة، وقولـه تعـاىل: ﴿ (
َي اأَلْمُر َوُهْم يف َغْفَلة َوُهْم ال يـُْؤمِّ  2)﴾ُنونيـَْوَم احلَْْسَرة إِّْذ ُقضِّ فاحلسرة واحلزن الذي عده القـرآن الكـرمي مـن  (

العذاب الروحي للكفار واملنافقني أيضا يرجع إىل العقل والروح، هكذا ذكر املؤلف طائفة مـن اآلايت القرآنيـة 
 مما تدل على أن يف اآلخرة نَِعما يناهلا املؤمن بروحه وعقلـه وعـذااب ينالـه الظـامل بروحـه ونفسـيته، فاسـتنتج منهـا

 أن املعاد ال بد أن يكون روحانيا على حد تعبريه فضال عن كونه جسمانيا.
ريه دا لرأيـه وتفسـيهـا أتييـوقد تضمن تفسريه هلذه اآلايت واستدالله هبا علـى جمموعـة مـن األحاديـث اسـتند عل

 منها مايلي:
إذا "سـلم(: وآلـه و  عليـه هللاأخرج مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري، قال: قال رسول اّلّل )صـلى  -1

يشـرئبون أهـل النـار، ف ، وقيـل: ايأهل اجلنة فيشـرئبون وينظـرون دخل أهل اجلّنة اجلنة وأهل النار النار، قيل: اي
 ّل قد عرفه.وهذا وك وينظرون فيجاء ابملوت كأنّه كبش أملح، فيقال هلم تعرفون املوت، فيقولون: هذا

خلود فال موت، واي أهل النار خلود فال موت، قال: وذلك قوله: أهل اجلّنة  قال: فيقدم فيذبح، مّث يقال: اي
3)"اآلية ﴾َوأَْنذِّْرُهْم يـَْوَم احَلْسَرة﴿ ). 

اجلنّـة فرحـاً لـو كـان  ورواه أصحابنا عن أيب جعفر وأيب عبد اّلّل )عليهما السـالم( مّث جـاء يف آخـره فيفـرح أهـل
4).لو كان أحد ميتاً ملاتوا أحد يومئذ ميتاً ملاتوا فرحاً، ويشهق أهل النار شهقة )  

 

5)روي عن اإلمام سجاد -2 إذا صـار أهـل ﴾ أنه قـال: َورِّْضواٌن مَِّن اّلل ِّ َأْكرَبُ رواية يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ (
اجلّنة يف اجلنة ودخل ويّل اّلّل إىل جنانه ومسـاكنه واتكـأ كـّل مـؤمن مـنهم علـى أريكتـه حّفتـه خّدامـه. وهتـّدلت 
عليه الثمار، وتفّجرت حوله العيون، وجرت من حتته األهنار وبسـطت لـه الـزرايّب، وصـّففت لـه النمـارق، وأتتـه 

                                                
 . 72التوبة:  ( (1
 . 39مرمي :  ( (2
 .  2849برقم :  2188صـ  4أخرجه مسلم يف صحيحه جـ  ( (3
 . 88 – 87صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
هـ وكان كثري العبادة والصالة  40هو علي بن عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب، أبو حممد: جد اخللفاء العباسيني. من أعيان التابعني، تولد سنة  ( (5
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ك، قال: وخيرج عليهم احلور العني من اجلنان فيمكثون بـذلك اخلّدام مبا شاءت شهوته من قبل أن يسأهلم ذل
 ما شاء اّلّل.

مّث إّن اجلّبار يشرف عليهم فيقول هلم: أوليائي وأهـل طـاعيت وسـّكان جنـيت يف جـواري أال هـل أُنبّـئكم خبـري ممّـا 
عيننـا مـن الــّنعم يف أنـتم فيـه؟ فيقولـون: ربّنـا وأّي شـيء خـري ممّـا حنـن فيــه؟! حنـن فيمـا اشـتهت أنفسـنا، ولـّذت أ

جوار الكرمي، قال: فيعود عليهم ابلقـول، فيقولـون: ربّنـا نعـم فأتنـا خبـري ممّـا حنـن فيـه، فيقـول هلـم تبـارك وتعـاىل: 
رضاي عنكم وحمّبيت لكم خري وأعظم ممّا أنتم فيـه، قـال: فيقولـون: نعـم اي ربّنـا رضـاك عنّـا وحمّبتـك لنـا خـري لنـا 

نــاتِّ ﴿بــن احلســني )عليهمــا الســالم( هــذه اآليــة:  وأطيــب ألنفســنا. مّث قــرأ علــيّ  ُ اْلُمــْؤمِّننَي َواْلُمْؤمِّ ــَد اّلل  َوَع
َو جَتْري مِّْن حَتْتَِّها اأَلهْناُر خالِّديَن فِّيها َوَمساكَِّن طَي َِّبًة يف َجن اتِّ َعْدن َورِّْضواٌن مَِّن اّلل ِّ َأْكرَبُ ذلَِّك هُ  َجن ات  

1)﴾اْلَفوُز اْلَعظيم )  
  املنهج الذي رمسه لنفسهإمهال املؤلف 

الف املؤلــف فيهــا منهجــه فلــم يلجــأ إىل الســنة فيمــا كــان خــهنــاك مواضــع  -يــه آنفــاكمــا أشــران إل-وابلعكــس 
هلـذا مـا  يتـه وخـري مثـالوافق عقلاللجوء فيه واجبا عليه، بل وقد أنكر ما ثبتت روايته وأول فيه لكونه مل يكن ي

واايت  وردت يف الــر صـورة الـيتهللا تعـاىل امليثـاق مـن ذريـة آدم ابل صـنعه عنـد تفسـريه آيـة امليثـاق حيـث رد أخـذ
 وجاء بتوجيهات وأتويالت أخرى، وإليك صنيعه:

( ويف هـــذا لــذرعـــامل اهللا و يف اجمللــد األول عنــد عرضــه حجـــج التوحيــد الفطريــة وضـــع املؤلــف فصــال عنوانــه )
 يب التايل:الفصل تناول موضوع امليثاق الذي صرح به القرآن الكرمي ابلرتت

 استعراض اآلايت أوال
 الذر آراء العلماء حول امليثاق يف عامل

 األحاديث النظرية اأُلوىل املستندة إىل
 انتقادات على هذه النظرية

 النظرية الثانية
 الت هذه النظريةإشكا

 النظرية الثالثة
 أسئلة حول هذه النظرية

 النظرية الرابعة
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 اآلية حبث حول األحاديث الواردة يف تفسري
والــيت هلــا - وتقــول هــذه النظريــةمــا نصــه: ")النظريــة األوىل املســتندة إىل األحاديــث(  عنــوان حتــتفقــد ذكــر 

إّن اّلّل أحضــر أبنــاء آدم عنــد خلقــه، مــن صــلبه علــى هيئــة كائنــات ذريــة صــغرية احلجــم جــداً  -ســند حــديثي
ــالم (، « ألســت بــربكم؟ فقــالوا: بلــى » قــائاًل هلــم:  وأخــذ مــنهم امليثــاق مث أعــادهم إىل صــلب آدم ) عليــه السَّ

قـال اّلّل هلـا وأجابـت وقد كانت هذه الكائنات الدقيقة احلجم ذات شعور وعقل كافيني آنئذ، وقد مسعت ما 
1)".على سؤاله، وقد أخذ هذا اإلقرار من بين آدم ليغلق عليهم ابب االعتذار والتعّلل يوم القيامة )  

ـــت روايـــة ابنتقـــادات عـــدها مهمـــة جـــدا فأشـــار  ـــارة  حتـــتمث أردف هـــذا القـــول الثاب عنـــوان جـــانيب وضـــعه بعب
ّن أوضـح دليـل علـى قصـور هـذه النظريـة هـو . أ1إىل أربعـة إشـكاالت وهـي: ( انتقادات على هـذه النظريـة)

ألّن ظاهر اآلية يفيد أّن اّلّل أخذ من ظهور كـل أبنـاء آدم ذرّيـتهم، ال  ؛عدم موافقتها للمدلول الظاهري لآلية
مــن بــين آدم وهــم يف كامــل وعــيهم، فلمــاذا ال يتــذكره أحــد  إذا كــان قــد أخــذ هــذا امليثــاق. 2. مـن آدم وحــده

هو أن يعمـل األشـخاص  ّن اهلدف من أخذ امليثاقأ .3 –مث أشار إىل جواب هذا اإلشكال وضّعفه  - مّنا؟
مبوجــب ذلــك امليثــاق، والعمــل فــرع للتــذّكر، فــإذا مل يتــذّكر الشــخص أي شــيء مــن هــذا امليثــاق، فكيــف تــرى 

ّن هـذه النظريـة تـؤول إىل نـوع مـن القـول . أ4 عليـه، وكيـف ميكـن دفعـه إىل العمـل وفقـه؟يصح االحتجـاج بـه 
أّن اإلنســان أتــى إىل  - علــى أســاس هــذه النظريــة - ألنّــه يعــين ؛ابلتناســخ الــذي بطالنــه مــن ضــرورايت الــدين

رة اثنيــة .. وهــو الــدنيا مــ هــذه الــدنيا قبــل ذلــك، مث بعــد العــيش القصــري ارحتــل مث عــاد بصــورة تدرجييــة إىل هــذه
2).التناسخ الذي أبطله احملّققون والعلماء املسلمون )  

يبحـث عـن  وملا كانت الرواايت اليت تستند إليها هذه النظرية أكرب عائق أمام املؤلـف يف رده وإنكـاره هـذا بـدأ
ــارة يعــدها رواايت مبهمــة  3)احليــل الــيت خيــرج هبــا مــن املــأزق فت ا ختــالف واترة يشــكك يف صــحتها بــدليل أهنــ (

4)ظاهر القرآن ). 
ع نـاقض يف الواقـنـه ال تمع أن األمر ليس علـى مـا يزعمـه املؤلـف وهـذا الـذي متسـك بـه ال يعـد دلـيال حقـا؛ أل
ــة وطعــن يف نهج املعبــني النصــني أي القــرآن والســنة حــىت يــرتك أحــدمها ويعمــل ابآلخــر، بــل املؤلــف هنــج مــ تزل

رد  ملؤلــف مــنة، وللوقــوف علــى ضــعف مــا ذهــب إليــه ااحلــديث علــى أســاس قواعــد فلســفية ومقــدمات عقليــ
 :يلي نص كالمه وع وفيماالسنة وإنكار األحاديث أنيت بتحقيق العالمة اآللوسي يف تفسريه حول هذا املوض
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ال يلزمنـا أن اآلحـاد فـ ةإهنا من مجلـ واملعتزلة ينكرون أخذ امليثاق القايل املشار إليه يف األخبار ويقولون:قال: "
و دأهبــم يف هــعلــى مــا  ظــاهر الكتــاب وطعنــوا يف صــحتها مبقــدمات عقليــة مبنيــة علــى قواعــد فلســفية نـرتك هلــا

  .أمثال هذه املطالب
ثـاق إذ ال امل ذلـك امليهـذا العـ : إن أخذ امليثاق ال ميكن إال من العاقل فوجب أن يتذكر اإلنسـان يفقالوا أوال

وعهـا وبنحـو عـدم وق كـذلك دل علـى  يكليا فحيث نسـ  جيوز للعاقل أن ينسى مثل هذه الواقعة العظيمة نسيا
يـل كمـة علمهـا ودلخيلقـه حلأبن العلـم إّنـا هـو خبلـق هللا تعـاىل فجـاز أن ال وأجيـب .هذا الدليل بطـل التناسـخ

 فسـان كمـا بينـهنن للبـدن بطالن التناسخ ليس منحصرا مبا ذكر فقد إستدلوا أيضا علـى بطالنـه بلـزوم أن يكـو 
مـــة أتىب هـــذا وفـــات العاالشـــرقية وأن يكـــون عـــدد اهلـــالكني مســـاواي لعـــدد الكـــائنني والطاإلمـــام يف املباحـــث 

خــرى أ أبــدان ذا كنــا يفإالتســاوي علــى أنــه ميكــن أن جيــاب ابلفــرق بــني التناســخ وبــني مــا حنــن فيــه وذلــك إان 
بعـد ع زمـان فلـم يسـر أا حصـل يف متنـع يف جمـرى العـادة نسـيان أحواهلـا وأمـا أخـذ امليثـاق فإّنـاوبقينا فيها سنني 

 د أن يكـون لكــللسـالم البــإن تلـك الذريــة املـأخوذة مــن ظهـر آدم عليــه ا وقـالوا اثنيــا: .حصـول النسـيان فيــه
 متنـع حصـوله يفلـدنيا فياواحد منها قدر من البنيـة حـىت حيصـل فيـه العلـم والفهـم فمجموعهـا ال حتويـه عرصـة 

ــاةأبنــه مبــين علــى كــون احل وأجيــب .ظهــر آدم ليؤخــذ مث يــرد ــة املخص ي مــذهب  وصــة كمــا هــومشــروطة ابلبني
د وتلـك اة يف جـوهر فـر اىل احليـوالربهان قائم على بطالنه كما تقرر يف الكالم فيجوز أن خيلـق هللا تعـ ،اخلصوم

ن  مسـلم وإن كـالـدنيا غـريالذرية املخرجة كانت كالـذر وهـو قريـب مـن اجلـوهر وكـون اجملمـوع ال حتويـه عرصـة ا
أوسع  ملاء فالدائرةاعرش على هبوط آدم عليه السالم فالدائرة واسعة وإن كان إذ كان ال األخذ يف السماء قبل

ت عظيم وإن صـغر  إنه لفضاءجتماع الذر مرتاكما بينها وبني السماء و اوال مانع إذا كان يف األرض أن يكون 
ــنفس الناطقــة وأهنــا جــوهر غــري متحيــز و اقاعدتــه وإن   ه مل حيــتج إىلال فيــال حــعتــرب أن اإلنســان عبــارة عــن ال

  .الفضاء إال أن فيه ما فيه
م أدون العقـاب علـى أهنـو للثواب  ألهنم ال يصريون بسببه مستحقني ؛إنه ال فائدة يف أخذ امليثاق وقالوا اثلثا:

ألخــذ غــري فائــدة ا أبن وأجيــبحـاال مــن األطفــال والطفـل ال يتوجــه عليــه التكليــف فكيـف يتوجــه علــى الـذر 
إقامـة احلجـة و ملالئكـة ااق املذكور بل جيوز أن تكون إظهار كمال القدرة ملـن حضـر مـن ستحقمنحصرة يف اال

ا ال يـز الـبطالن كمـفـال يف حيوم القيامة كما يقتضيه قول البعض يف اآلية وكوهنم إذ ذاك أدون حـاال مـن األط
 .خيفى على من هو أدون حاال من األطفال
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ــني  ﴿قــال:  -ســبحانه وتعــاىل  -إنــه  وقــالوا رابعــا: ــْن طِّ ــْن ُســاَلَلة  مِّ ْنَســاَن مِّ ــا اإْلِّ ــْد َخَلْقَن 1)﴾َوَلَق وقــال جــل  (
ْنَساُن مِّمَّ ُخلَِّق ﴿وعال:  2)﴾ُخلَِّق مِّْن َماء  َدافِّق    فَـْليَـْنظُرِّ اإْلِّ وكون أولئك الـذر أانسـي ينـايف كـون اإلنسـان  (

أبن اإلنسان يف هـذه النشـأة خملـوق مـن ذلـك وال يلـزم منـه أن يكـون يف تلـك النشـأة   وأجيب. خملوقا مما ذكر
  .كذلك على أن هللا تعاىل ال يعجزه شيء

وابجلملة ينبغي للمؤمن أن يصدق بذلك األخذ فقد نطقت به األخبار الصـادرة مـن منبـع الرسـالة وال يلتفـت 
اآلحــاد فــإن ذلــك يــؤدي إىل ســد ابب كبــري مــن الفتوحــات إىل قــول مــن قــال: إهنــا مرتوكــة العمــل لكوهنــا مــن 

الغيبية وحيرم قائله من عظـيم املـنح اآلهليـة وقـد روى البيهقـي يف املـدخل عـن الشـافعي رضـي هللا تعـاىل عنـه أنـه 
قال: الذين لقيناهم كلهم يثبتون خرب واحد عن واحد عن النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم وجيعلونه سـنة  ـد 

ا وعيــب مـن خالفهـا وقــال: مـن خــالف هـذا املـذهب كــان عنـدان مفارقـا لســبيل أصـحاب رســول هللا مـن تبعهـ
ويف جـامع األصـول عـن رزيـن عـن أيب  .صلى هللا تعاىل عليه وسلم وأهـل العلـم بعـدهم وكـان مـن أهـل اجلهالـة

أمري أان أمرت به أو  ألعرفن الرجل منكم  تيه األمر من)رافع أن رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم قال: 
 ...عنـــدان كتـــاب هللا تعـــاىل ولـــيس هـــذا فيـــه ،هنيـــت عنـــه وهـــو متكـــيء يف أريكتـــه فيقـــول: مـــا نـــدري مـــا هـــذا

3)(احلــديث وال ينبغــي البحــث عــن كيفيــة ذلــك فإنــه مــن العلــوم املســكوت عنهــا احملتاجــة إىل كشــف الغطــاء   (
4)".وفيض العطاء )  

ؤلف ا كثري من امل، ومثل هذليس منه إال خروجا عن منهجه الذي قرره لهفرد املؤلف الرواايت يف هذا املوقف 
لشـرك احلارة حول ا  مباحثهولو ال يكن خوف اإلطالة لكنا أنيت أبمثلة كثرية يكفي للباحث أن ينظر مثال إىل
وال  ديث يراجـع احلــوح أنــه ملوالبدعـة وجدالـه مــع السـلفية واإلمـام املــودودي يف أواخـر اجمللــد األول فـريى بوضـ
 عمل النيب وهديه فيما كان اللجوء فيه إىل السنة واجبا عليه يف تفسري اآلايت.

 
 
 
 

 

                                                
 .  12املؤمنون :  ( (1
 .  6 – 5الطارق :  ( (2
ُقوُل َما َندْ أخرجه ابن حبان يف صحيحه عن أيب رافع بلفظ: " ( (3 رِّي َما َهَذا، اَل َأْعرَِّفنَّ الرَُّجَل َيَْتِّيهِّ اأْلَْمُر مِّْن َأْمرِّي، إِّمَّا َأَمْرُت بِّهِّ، َوإِّمَّا هَنَْيُت َعْنُه، فَـيـَ

ْنَداَن كَِّتاُب اّللَِّّ لَْيَس َهَذا فِّيهِّ  م حتقيق: شعيب 1993 – 1414الطبعة الثانية، ، بريوت _مؤسسة الرسالة ط:  13رقم :  190صـ  1" جـ عِّ
 األرنؤوط، وحكم األلباين واألرنؤوط فيه أنه صحيح على شرط مسلم. 

 بتصرف يسري، ط: دار إحياء الرتاث العريب _ بريوت. 108 – 107صـ  9تفسري "روح املعاين" للعالمة أيب الفضل اآللوسي جـ  ( (4
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 التزام املؤلف مبنهج التفسري املوضوعي -3
يعـد موســوعته  وعي الــذيهـذا مـا صــرح بـه املؤلـف غــري مـرة يف تفسـريه وأفــاد أنـه سـينهج مــنهج التفسـري املوضـ

ــا ســنناقش هــذا  ــه لكنن  رعايــة ن شــاء هللاإاملوضــوع يف مبحــث مســتقل يف هــذا الفصــل هــذه مــن املبتكــرات في
 ألمهيته.

 

  يف عصر الرسول  الفهم املتبادر تفسري اآلايت وفق -4
ر وفـق مـا يتبـاد ايت علـىّن اأُلسـلوب الصـحيح يف تفسـري اآلايت هـو تفسـري اآللقد نقلنـا عـن املؤلـف قولـه: إ

ــه وســلم( فــ  فرمبــا يكــون قــرانً  14 ّن لغــة العــرب قــد تطــورت طيلــةإمنهــا يف عصــر الرســول )صــلى هللا عليــه وآل
سـر مففـال حمـيص لل ر مشـرتك،املتبادر منه يف زماننا هذا غري ما يتبـادر يف عصـر الرسـول، وإن كـان بينهمـا قـد

يــة يف تفســري لــا األمهعــن تفســري اآلايت حســب اســتعمال مفرداهتــا ومجلهــا يف عصــر الرســول، وهــذا أمــر لــه اب
 .القرآن

قــد وضــع أمامــه حــائال كبــريا دون  أوال:رجعنــا إىل الكتــاب وتعمقنــا النظــر والدراســة فيــه جنـد املؤلــف لكننـا إذا 
الوصول إىل هذا اهلدف والعمل هبذا املنهج وهذا حينما حرم نفسـه مـن األخـذ مبـا ثبـت عـن أصـحاب رسـول 

ين يــراهم املؤلـــف يف تفســري القــرآن، فهــم عنــده منقســمون إىل جمموعــة مــن مســلمة أهــل الكتــاب الــذ هللا 
متأسلمني ال مسلمني ويرى األخذ عنهم خبطا وخطئـا فادحـا؛ ألهنـم كـانوا حاقـدين علـى اإلسـالم واملسـلمني 

1)وأعــداء حملمــد وكتابــه مل يعــرفهم فاعتمــد علــيهم وأقــرهم علــى أقــواهلم فيمــا ال خيــالف الشــرع  كــأن النــيب   – (
2)حيـث قـال: "حــدثوا عـن بـين إســرائيل وال حـرج" وجمموعـة مــن املنـافقني املختفـني الــذين أظهـرو اإلســالم   -(

3)وأبطنوا الكفر والنفاق فكانوا لإلسالم واملسلمني ابملرصاد ليبثوا فيه كل زيا وابطل مع أن العقل  ىب أن  – (
ال مييز مجع املسلمني املنافقني الذين كانوا يتعايشون معهم فيأخذون عنهم دينهم وتفسـري كتـاهبم غفلـة وجهـال 

ــوقـد قــال تعــاىل: ﴿ ُهْم يفِّ حَلْــنِّ اْلَقــْولِّ رَ فَـَلَع ــيَماُهْم َوَلتَـْعــرِّفَـنـَّ تَـُهْم بِّسِّ 4)...﴾فـْ وأغلبيــة غــري عادلــة وهــم مجيــع  -(
5)الصــحابة ســوى عــدد قليــل مــن أهــل البيــت وبعــض مــن تــربأ عمــن ســواهم فــريى املؤلــف أن أخــذ شــيء يف  (

ات يعد ظلما وجورا وحراما وهبـذا سـد املؤلـف مـن أول التفسري عن أمثال هؤالء الذين يقسمهم هبذه التقسيم

                                                
 . 17انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" مقدمة اجمللد اخلامس صـ  ( (1
 .  3461برقم :  170صـ  4أخرجه البخاري يف صحيحه عن عبد هللا بن عمرو جـ  ( (2
 . 448 – 447صـ  5انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  30حممد :  ( (4
 وقد أورد املؤلف هذا املضمون يف عدة مواضع من كتابه. 444  - 442صـ  5انظر: على سبيل املثال تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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األمر ابب تفسـري اآلايت وفقـا ملـا كـان متبـادرا مـن معانيهـا يف عصـر النبـوة؛ ألن الطريـق الوحيـد ملعرفـة ماكـان 
يف تفسـري كلمـات القـرآن  مرّوجا ومتبادرا يف تلك احلني هو اصغاء السمع إىل ما نقل عـن أصـحاب النـيب 

مــا أخــرجهم بتــاات عــن ميــدان العلــم والتفســري وعــدهم غــري موثــوقني هبــم فقــد أغلــق عليــه هــذا ومصــطلحاته، فل
فال حميص للمفسـر الباب، ومن هنا نرى املؤلف يعرتف بصعوبة مراعاة هذا األصل يف التفسري حيث يقول: "

ة يف تفســري عــن تفســري اآلايت حســب اســتعمال مفرداهتــا ومجلهــا يف عصــر الرســول، وهــذا أمــر لــه ابلــا األمهيــ
ّن الوقـوف علـى جـذور املعـاين واملصـطلحات القرآنيـة الـيت  إالقرآن وإن كان حتصيل اليقني بذلك أمراً عسرياً، ف

1)" كانت هي الرائجة يف عصر الرسول حباجة إىل عناية ودقة كافية )   . 
جنــد املؤلــف قــد خــالف املعــىن املتبــادر واملفهــوم املتعــارف مــن مفــردات اآلايت ومصــطلحاهتا يف العصــر  اثنيــا:

األول فجـاء مبفـاهيم أرشـده إليهــا مذهبـه يف إطـار خيــص عقيدتـه ونظريتـه الفلسـفية، علــى سـبيل املثـال تفســريه  
ـْن ُذر ِّيَـِّتِّ قَـاَل إِّين ِّ َجاعِّ كلمة اإلمام وعرضه مفهوم اإلمامة الواردة يف قوله تعـاىل: ﴿ ُلَك لِّلنَّـاسِّ إَِّماًمـا قَـاَل َومِّ

2)﴾اَل يـََناُل َعْهدِّي الظَّالِّمِّنيَ  فقد ثبـت عـن ابـن عبـاس وجماهـد وعكرمـة وأيب العاليـة وعطـاء والربيـع والكلـيب  (
خـري  وغريهم أن معىن املفهوم من اإلمامـة يف هـذه اآليـة هـو كـون إبـراهيم نبيـا يـؤمت ويقتـدى بـه ويكـون لـه ذكـر

ولســان صــدق فــيمن  يت مــن بعــده، وقــد فســروا )العهــد( ابلنبــوة أو الــدين والر ــة وكــذا )الظلــم( ابلشــرك أو 
3)عداوة هللا. )   

فهؤالء مل يفهموا من اآلية سوى هذا الذي ذكرانه عنهم ومل يكن شائعا يف عصرهم غري هـذه املفـاهيم فاإلمـام 
يكـون قـدوة علـم وعمـل وأسـوة خـري وأخـالق  مت بـه النــاس عنـدهم كمـا هـو ظـاهر مـن معنـاه اللغـوي هـو مـن 

واإلجابة عن كل األسئلة  والعلم جبميع األحكام الشرعيةويسريون على هديه، فمن أين جاء املؤلف ابلعصمة 
وتشـريع مـا مل يتشـرع بعـد  اإلشـارة إليـه وتفصيل اجململ وتفسري املعضل وإظهـار مـا مل يتسـن للنـيب  املطروحة

4) مفهوم اإلمام؟ وغري ذلك يف زائدا علـى هـذه كلهـا عـد منزلـة اإلمامـة أعلـى وأرفـع مـن منزلـة النبـوة، مل يقـل  (
هبــذه األشــياء أحــد مــن معاصــري الــوحي ومل يــدخلوها يف مفهــوم اإلمــام ومعــىن اإلمامــة ال دخــوال جــوهراي وال 

م عليــه الســالم فلــم يكــن علــى عرضــيا بــل ومل يعــدوها مــن لــوازم اإلمامــة ومقتضــياهتا، أمــا عصــمة ســيدان إبــراهي
 أساس نيله درجة اإلمامة بل األصل فيها هي النبوة وال غري. 

                                                
 .311 –صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 124البقرة:  ( (2
 تفسريهم هلذه اآلية الكرمية.  حتتانظر: تفسري الدر املنثور ، وابن أيب حامت ، وابن كثري ، والثوري وغريهم  ( (3
 . 346وصـ  340صـ  5انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
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ــه لكلمــة )أهــل البيــت( يف عصــر النبــوة ونــزول  ــادر املشــهور غــري املتنــازع في ومثــل هــذا خروجــه عــن املعــىن املتب
ائفة خاصـة مـن ويستخدمها على ط الوحي، حيث إنه يصرف الكلمة عن اطالقها أصال على أزواج النيب 

1)أوالده شامال ابن عمه علي بن أيب طالب  مع أن هذا الفهم واإلطالق من أهل البيت مل يكن متبادرا عند  (
 من نزل عليهم الوحي إىل يومنا هذا.

فســري أيضــا هــذا التو ﴾ ابلعصــمة ويطهــركم تطهــرياوهكــذا يفســر املؤلــف كلمــة )التطهــري( يف قولــه تعــاىل: ﴿
صـمة املعروفـة غـة يف العخلـص العـرب يف العصـر األول؛ ألنـه مل يثبـت عـنهم اسـتعمال اللخالف ملـا كـان عليـه 

 وال كذلك استنباط هذا املفهوم من اآلية الكرمية.
يف  بة هلل عز وجـلات الثاوغري ذلك كثري سيأيت يف موضعه ولعل األهم من اجلميع استعماله الصفات املتشاهب

 لــوحي، ال جمــالمعاصــري او ممــا مل يعــرف ثبوهتــا عنــد الســلف مــن األمــة  غــري معانيهــا وأتويالتــه البعيــدة فيهــا
لنســبة هلــذا ملؤلــف ابالتفصــيل كــل ذلــك يف هــذا املوضــع بــل يكفينــا هنــا أن نعــرف أن هنــاك أخطــاء كثــرية عــن 

 األصل املنهجي الذي قرره لنفسه.
اه رأيـه فمـثال نـر و  مذهبـه لصـاحلأن املؤلف يتمسك هبذا املنهج ويعمل مبقتضاه حينما كان التمسـك بـه  واثلثا:

قـول بعـد ي –صـة هبـم وهذا ما يعده الشيعة مسة خا –عند ذكره فضائل أهل البيت ووجوب حبهم وإطاعتهم 
 ما نصه:  -23الشورى:  – ﴾ْلُقْرَب دََّة يفِّ ا اْلَموَ ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيهِّ َأْجًرا إِّالَّ ﴿إيراده هذه اآلية الكرمية: 

ااَلّول: أنّــه ال جمــال للشــك يف أّن هــذه اآليــة كانــت واضــحة  نلفــت نظــر القــارى إىل أمــرين: قبــل كــل شــيء"
الثاين: أنّه ال شك يف أّن السلف هم أفضـل  املفهوم، بّينة املراد عند نزوهلا، ومل تكن تشري إاّل إىل معىن واحد.

2)".من ميكن الرجوع إليهم يف تفسري مفاد اآلية لقرب عهدهم بعصر الرسالة )   
 ويف موضع آخر بعد ما أكد أن املراد من )ذوي القرىب( هم أقرابء النيب يقول: 

قحـاح، الـذين يعرفـون معـىن اآليـة أبذواقهـم ّولون ال يرتضون لآلية غري هذا املعىن، وهم العـرب األوقد كان األ"
وأسـاطني التفسـري مل يكـن  سـالمومن راجع كتب التفسري واحلديث يرى أّن الرأي العام عنـد علمـاء اإل، العربية

3)".سوى هذا املعىن، ولذلك اختصروا يف تفسري اآلية ابملأثورات )   
وحسن بن علي وعلي بن احلسني وغريهم أهنم قالوا يف  بن شعيب سعيد بن جبري، وعمرو مث نقل ما ورد عن

.(1تفسري اآلية: "هـي قـريب رسـول هللا  يـدن املؤلـف يف  وهكـذا يف بعـض مواضـع أخـرى، لكـن هـذا لـيس د (
 كل املواضع كما رأينا. 

                                                
 و مابعدها. 154،  133،  129صـ  10انظر: على سبيل املثال تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 36صـ  4تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 . 81صـ  4تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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 لتعمق يف آايت القرآن وعدم الوقوف عند ظواهرهاا -5
اهر ال يقف عند ظـو فاملنهج  هذا هو األصل اآلخر عند املؤلف كما نقلنا عنه عباراته وقد نبه أنه سينهج هذا
ارة  اختيـار العبـدقيقـا يف مل يكـناآلايت بل يدخل يف أعماقها ويستخرج املكنون منها، لكـن املؤلـف يبـدو أنـه 

هـو  مـن القـرآن مـا ر أحـد أنوتعيني األصل؛ ألنه ملا عمم الكالم أوقع نفسه يف ضيق كبري؛ وهذا ألنـه ال ينكـ
يــل ه ال يعلـم أتو سـالم أنـمتشـابه ومنـه مـا هـو حمكـم كمــا صـرح بـه القـرآن الكـرمي، والقـول الــراجح عنـد أهـل اإل

زل قدمــه ا نــزل وإال ســيانزل كمــطالــب املــؤمن ابلتعمــق فيهــا بــل يكفيــه اإلميــان مبــاملتشــابه إال هللا ســبحانه وال ي
ا ال جمــال أ يــؤول مــوســيختار مــا لــيس مبقصــود مــن اآلايت، لكــن املؤلــف مــن جانــب اختــار هــذا التعمــيم فبــد
  اآليـة شـيئايتعمـق يف لتأويله فيه، ومن جانب آخر صدر عنه اخللف يف مواضع كثرية حيث كـان املطلـوب أن

 لكنه جتاوز منهجه فوقف عند ظاهر اآلية؛ ألن الظاهر كان يؤيد رأيه وفكرته.
ــة الــيت يكــون التعمــق في  ا بقــدر الطاقــةهــا مســموحفلــو أن املؤلــف كــان يقــول: إنــه ســيتعمق يف اآلايت القرآني
 بـبعض ال فنـأيتعلى كل حـو البشرية لكان أوىل له، وهبذا كان ينّحي نفسه من الوقوع يف مثل هذه املشاكل، 

وكــذا  قلــه فلـم يثمـر،عدخـل فيـه األمثلـة ممـا مل يكـن فيــه جمـال الـرأي كثـريا بــزعم التعمـق والتـدقيق لكــن املؤلـف أ
 ام.ببعض األمثلة مما كان األوىل له فيه التعمق والتفكري لكنه مر عليه مرور الكر 

كــر "العـرش" فإنــه بــدل أن : تفلســفاته حـول عــرش الـر ن وأتويلــه اآلايت الــيت ورد فيهـا ذ فمـن القســم األول
2)يكتفـــي ابلقـــدر الـــذي ورد يف نصـــوص القـــرآن مـــن أن هلل ســـبحانه عـــرش وصـــف ابلعظمـــة والكرامـــة واجملـــد ) 

3)وحبمل املالئكه إايه يوم القيامة 4)وكوهنم حافني حوله ( وغري ذلك من الصفات، ويكل علم حقيقته وكيفيته  (
5)ته أحياانعامل الوجود وصحيفموع الكون و إىل هللا العليم اخلبري، بدأ يعده عبارة عن جم  الغري املـادي املقامأو  (

ــة األوامــر واألحكــام الصــادرة 6)أحيــاان أخــرى الــذي يبتــدىء منــه وتنتهــي إليــه أزّم وكــذا ابلعلــم والقــدرة وغــري  (
 ذلك، كل ذلك ابدعاء التحقيق والتعمق يف آايت القرآن الكرمي.

                                                                                                                                            
 . 84 – 83صـ  4تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
ُ ال اِلهّ إاِلَّ ُهّو ّربُّ العّْرِش العِّظيمِ كما ورد يف قوله تعاىل: ﴿ ( (2  –﴾ ال اِّلَه اِّال  ُهَو َرُب الَعْرشِّ الَكرميِّ ويف قوله تعاىل: ﴿ – 26: النمل -  ﴾للَّاه

يدُ ُذو الَعْرشِّ ويف قوله تعاىل: ﴿ -116املؤمنون:   . -15الربوج:  –﴾ امَلجِّ
ُل َعْرَش رَب َِّك فَـْوقَـُهْم يـَْوَمئِّذ مَثانِّيةُ كما قال تعاىل: ﴿ ( (3  . -17احلاقة:  –﴾ َو حَيْمِّ
 . - 75: الزمر – ﴾َو تَـَرى امَلاَلئَِّكَة َحاف ِّنَي مِّْن َحْولِّ الَعْرشِّ كما قال سبحانه: ﴿ ( (4
 . 260صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
 . 262صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
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ــه بــدل أن يكتفــي ابلقــدر وكــذلك تومهاتــه حــول امليــزان وأتويلــه ا آلايت الــيت تثبــت هــذه احلقيقــة األخرويــة فإن
الثابت يف القرآن الكرمي من أن هناك موازين توزن هبا نتائج أعمال اإلنسـان ابلقسـط والعـدل وتوصـف ابلثقـل 

1)واخلفة ؤولـه وغري ذلك من الصـفات الثابتـة ويفـّوض حقيقـة امليـزان وكيفيتـه إىل عـامل الغيـب والشـهادة، بـدأ ي (
2)ابلعــدل اإلهلــي اترة ــاء واألوصــياء اترة أخــرى ( 3)وابألنبي فهــذا عنــد املؤلــف هــو التعمــق والتــدقيق مــع أنــه ال  (

 ضرورة له يف جمال الغيب اخلارج عن قدرتنا وحواسنا احملدودة ومل نكلف مبعرفة حقيقته وكنهه.
ــالني هــو تعمقــات املؤلــف عنــد صــفات هللا العليــا اخلارجــة عــن م اإلنســان حيطــة علــ واألوضــح مــن هــذين املث

قــد تصــرف فيهــا لصــفات، فاومعرفتــه كالوجــه الثابــت هلل تعــاىل بالكيــف واليــد والنــزول واالســتواء وغريهــا مــن 
ن هـذا أ معانيهـا مـع يفالتـدبر ت و املؤلف تصرفات كثرية فأّول وعّطل ومال ميينا وماال مـدعيا التعمـق يف اآلاي

ن مـر يف موضـعه إهـذا األ عمل ال يعد من التعمق يف شيء بل هـو جتـرؤ علـى هللا مبـا ال يليـق وسـيأيت مناقشـة
 شاء هللا تعاىل. 

: اســتدالل املؤلــف يف مســألة العــدل اإلهلــي الــذي هــو مــن أصــول الشــيعة اإلماميــة رايت  ومــن القســم الثــاين
ــُز َشــهِّ كقولــه تعــاىل: ﴿ ــَو اْلَعزي لقِّْســطِّ ال إلــَه إِّال ُه ــمِّ قائِّمــاً ابِّ ــوا العِّْل ــَو َواملالئَِّكــُة َوُأوُل ُ أن ــُه ال إلــَه إِّال ُه َد اّلل 

4)﴾احلَكِّيم َمْت أَْيدِّيُكْم َوَأنَّ اّلل َ لَـْيَس بِّظَـال م  لِّْلَعبِّيـدوقوله تعاىل: ﴿ ( َا َقدَّ 5)﴾ذلَِّك مبِّ إِّنَّ وقولـه سـبحانه: ﴿ (
ـْن َلُدنْـُه َأْجـراً َعظِّيمـاً اّلل َ ال يَ  ْثقاَل َذر ة  َوإِّْن َتُك َحسَنًة ُيضاعِّْفها َويـُْؤتِّ مِّ 6)﴾ْظلُِّم مِّ َوَمـا وقولـه سـبحانه: ﴿ (

7)﴾اّلل ُ يُريُدظُْلمًا لِّْلعِّباد 8)وغري ذلك من اآلايت اليت تنص على تنزيهه تعاىل عن الظلم للعباد. ( ) 
سواء كان من أهـل السـنة  –ليس على ما يفهمه ويعتقد به كل مؤمن وهذا ألن املراد من العدل اإلهلي عنده 

أي عدم صدور الظلم عن هللا تعاىل علـى أحـد مـن خلقـه كمـا هـو ظـاهر اآلايت، بـل املـراد منـه  –أو الشيعة 

                                                
ْومِّ اْلقَِّياَمةِّ كما قال تعاىل: ﴿ ( (1 َواْلَوْزُن يـَْوَمئِّذ  احْلَقُّ َفَمْن ثـَُقَلْت َمَوازِّيُنُه َفأُولَئَِّك ُهُم وقال تعاىل: ﴿ -47األنبياء:  –...﴾ َوَنَضُع اْلَمَوازِّيَن اْلقِّْسَط لِّيـَ

ُروا َأنـُْفَسُهمْ    اْلُمْفلُِّحونَ  اَيتَِّنا َيْظلُِّمونَ  َوَمْن َخفَّْت َمَوازِّيُنُه َفأُولَئَِّك الَّذِّيَن َخسِّ َا َكاُنوا آبِّ  . -9،  8األعراف:  –﴾ مبِّ
 .  253صـ  8انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
شيء يعلم به صاحل األعمال .  )نعم إن املؤلف أشار خالل كالمه عن امليزان إىل أنه ميكن أن يكون 257صـ  8انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3

 يرتكه طبعه . لكنه مل يكتف هبذا الكالم وملعن كثرهتا، والعقائد الصحيحة والباطلة، وإن مل يعلم لنا ما هي خصوصيات ذلك امليزان عن طاحلها، قل تها
 الفلسفي وفكرته التسربية على الوقوف عند هذا الكالم فلذلك أضاف عليه ما أشري إليه يف املنت.( 

 . 18آل عمران:  ( (4
 . 182آل عمران:  ( (5
 . 40النساء:  ( (6
 . 31املؤمن  ( (7
 . 13صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (8
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جواز صدور كل ما يعده العقل حسنا عن هللا عز وجل وعدم جواز صدور أي شيء يعـده العقـل قبيحـا عنـه 
عليه وجوب أشياء على هللا تعاىل كإاثبة املطيع واإلحسان إليـه ورعايـة مصـاحل العبـاد الـيت منهـا  تعاىل، ويرتتب

تعيـني اإلمـام بعـد النــيب، وكـذلك يرتتـب عليـه عــدم جـواز نسـبة خلـق الشــرور إىل هللا تعـاىل وغـري ذلـك، وهــذه 
ني وعقليـني، فاملقصـود أن املؤلـف املسألة فرع لألصل الثابت عند الشيعة واملعتزلة من كون احلسن والقـبح ذاتيـ

استدل على العدل اإلهلي هبذا املعىن الذي أشران إليه بظاهر اآلايت املذكورة مع أن هذه اآلايت تثبت العدل 
اإلهلي مبعناه العام أي عدم صدور الظلـم عنـه تعـاىل فـأين داللـة اآلايت علـى عـدم جـواز صـدور كـل مـا يعـده 

ين داللة اآلايت على إجياب أشـياء يراهـا العقـل مـن مقتضـى العـدل علـى هللا العقل قبيحا عن هللا عز وجل وأ
تعاىل ال أرى أحدا يقرأ هذه اآلايت فيستنج منها أن العقل معيار للحسن والقبح ومقياس هلمـا وابلتـايل فكـل 

ُ َخـالُِّق  ما يعده العقل ظلما أو شـرا جيـب أن ال ينسـب إىل هللا تعـاىل وهـو تعـاىل يقـول: ﴿ ُكـل ِّ َشـْيء  َوُهـَو اّللَّ
1)﴾َعَلى ُكل ِّ َشْيء  وَكِّيلٌ  إذا فاالستدالل بظاهر اآلايت بدليل أهنا تنفي صدور الظلم عنه تعاىل على العدل  (

الذي يقوم على فلسفة أخرى ويوجب أشياء ليس هلا سلطان إال العقل البشري الضعيف غري صحيح وخارج 
2)عن التعمق يف اآلايت  ) . 

هِّْم يـَْلَعُبونَ املؤلف بظاهر قوله تعاىل: ﴿وكذلك استدالل  ُ مثَّ َذْرُهْم يفِّ َخْوضِّ 3)﴾ُقلِّ اّللَّ علـى جـواز ذكـر هللا  (
تعـــاىل ابالســـم املفـــرد حيـــث ورد لفـــظ اجلاللـــة )هللا( يف اآليـــة مفـــردا دون أن ينضـــم إليـــه كلمـــة أخـــرى كقولنـــا: 

4)سـبحان هللا، احلمــد هلل أو هللا أكـرب وغــري ذلـك  اسـتدالل حمــض بظـاهر اآليــة دون االلتفــات إىل لكــن هــذا  (
5)املعىن والسياق كما الخيفى على من له املام ابلتفسري.  )  

َزَل وهكذا استدالل املؤلف بظاهر قوله تعاىل: ﴿ بِّهِّ اَل حَتْـَزْن إِّنَّ اّللََّ َمَعنَـا فَـأَنـْ إِّْذ مُهَا يفِّ اْلَغارِّ إِّْذ يـَُقوُل لَِّصاحِّ
ُ َسـكِّينَـَتُه َعلَ  ُنُـود  مَلْ تـََرْوَهـااّللَّ 6)...﴾ْيـهِّ َوأَيَـَّدُه جبِّ علـى أن أاببكـر رضـي هللا عنـه مل يكـن يسـتحق عنايـة الــرب  (

إبنـزال السـكينة عليـه دون أيب بكـر بـدليل ورود الضـمري )عليـه( مفـردا وهـي  تعـاىل وهـذا ألن هللا أكـرم نبيـه 
هبا النيب ومل يكـن صـاحبه أهـال هلـا وإال لكانـت  ، فهذه كرامة من هللا سبحانه ُخصّ راجعة إىل النيب الكرمي 

                                                
 . 62الزمر :  ( (1
هناك فرق كبري بني عدم نسبة الظلم املنصوص عليه يف هذه اآلايت وبني عدم جواز نسبة ما يراه العقل البشري ظلما فإن العقل قد يرى  يعِن  ( (2

 كثريا من األشياء ظلما مع أهنا ليست  يف  احلقيقة كذلك .
 . 91األنعام:  ( (3
 .  121صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 الَّذِّي َجاَء بِّهِّ َوَما َقَدرُوا اّللََّ َحقَّ َقْدرِّهِّ إِّْذ قَاُلوا َما أَنـَْزَل اّللَُّ َعَلى َبَشر  مِّْن َشْيء  ُقْل َمْن أَنـَْزَل اْلكَِّتابَ ية مرتبطة مبا قبلها أعِن قوله تعاىل: ﴿فإن اآل ( (5

 . موسىأنزل ذلك الكتاب على  قل اي حممد هللا﴾ والتقدير:  ُقلِّ اّللَُّ  ...ُموَسى
 . 40التوبة :  ( (6
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1)الضمائر أتيت بصيغة املثىن وهذا استدالل خال عن التعمق والتفكري كما سـيأيت يف مبحـث أهـم املؤاخـذات  (
على تفسري السبحاين بل هو أتويل ابطـل أراد بـه املؤلـف الطعـن علـى سـيدان أيب بكـر الصـديق رضـي هللا عنـه 

يـــة نفســـها تبـــني فضـــله وتقـــّدر مصـــاحبته مـــع احلبيـــب املصـــطفى وال إىل آايت أخـــرى يف فلـــم ينظـــر إىل أن اآل
 مناقب الصديق رضي هللا عنه وأرضاه.  

 

ـــه تعـــاىل:  ـــة ابألغـــراض كقول أخـــريا نشـــري إىل أن املؤلـــف اســـتدل بظـــاهر اآلايت علـــى كـــون أفعالـــه تعـــاىل معلل
ا َخَلْقناُكْم َعَبثاً َو ﴿ ُتْم َأمنَّ بـْ 2)﴾اَنَُّكْم اَِّلْينا التـُْرَجُعونَ اََفَحسِّ ْرَض َومـا َخَلْقنـا السَّـمواتِّ َو األوقوله تعاىل: ﴿ (

نَـُهمـا العِّبِّـنيَ  3)﴾َوما بـَيـْ ـماَء َو األَ َومـا َخَلْقنَـوقولـه سـبحانه: ﴿ ( نَـُهمـا ابطِّـا السَّ 4)...﴾الً ْرَض َو مـا بـَيـْ وغـري  (
5)ذلك من اآلايت اليت تنفي عن هللا سبحانه العبث واللغو وسفاسف األمور. )   

واعرتض يف هذا املوضـع علـى األشـاعرة وأهـل احلـديث عـدم التفـاهتم إىل ظـاهر اآلايت مـع أهنـم علـى حسـب 
بّـد بظـاهر ّن األشـاعرة وعاّمـة أهـل احلـديث الـذين يلتزمـون التعأوالعجـب قوله ال خيرجون عنها حيـث يقـول: "

بعـدم كـون أفعالـه معّللـة ابألغـراض فمـاذا  االنصوص تعبداً حرفياً قدخرجوا يف هذا املقام عن هذا األصل وقالو 
6)".وصفاً لفعله؟ الأدري و الاملنّجم يدري« ابحلق»جواهبم جتاه هذه اآلايت وتكّرر  ) 

ه عكس األمر عليال، ين ستدالل أملكن هذا الكالم واالعرتاض بصرف النظر عن كون املؤلف حمقا يف هذا اال
ــه إنــك اخــرتت لنفســك التعّمــق وعــدم الوقــوف عنــد الظــواهر منهجــا لــك يف تف فلمــاذا  ســريك هــذاإذ يقــال ل
مفتوحـا  ظـاهر كـانتراجعت عن منهجك يف كثري من املواضع فاخرتت الظـاهر مـع أن ابب التعمـق وصـرف ال

 عقيدتك. و الظاهر حيث كان بصاحل رأيك أمامك ولعله كان أوىل ابلنسبة للظاهر لكنك اخرتت 
 

 لتجرد عن امليول والعقائد الشخصيةا -6
رسة  فحص ابلا ومداتتاج إىل أما هذا األصل واملنهج الذي أشار إليه املؤلف كمنهج له يف تفسريه هذا فال حي
 ل: يل املثاكثرية؛ ألنه يف الغالب خالف هذا املنهج ومل يع  به إال ما شاء هللا. على سب

                                                
 . 228صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 115املؤمنون :  ( (2
 . 38الدخان :  ( (3
 .  27ص :  ( (4
 . 194صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
 .  195صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
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 يم الطقـوس لـديها دفاعه عن كل مظاهر الشرك املرّوجـة بـني الشـيعة مـن شـد الرحـال إىل القبـور وتنظـ
وانعقاد االحتفاالت عنـدها، والتعظـيم البـالا آلاثر األئمـة واألوليـاء والتـربك هبـا، واالسـتغاثة مبـا سـوى 
هللا من األحياء واألموات يف أمور ختّص رب العاملني واخلشوع أمـامهم وغـري ذلـك مـن اخلرافـات الـيت 

1)ال جمال هلا يف شرع اإلسالم. )   
 يف نقلــه واقعــات الســرية النبويــة وأصــحابه حيــث جيتهــد أن يقتطــف مــن خمتلــف  تصــرفاته غــري الالئقــة

الكتب كل ما فيه فضل ومدح ألهل البيت ويظهر كل ما فيه ذم ولـوم لبـاقي الصـحابة خاصـة مـنهم 
اخللفــاء الثالثــة وقــد وصــل منــه التعصــب األعمــى إىل حــد اإلصــرار إبميــان أيب طالــب مــع عــدم قبولــه 

2)وعثمان رضي هللا عنهم وتصرحيه بعدم عدالتهم.إميان أيب بكر وعمر  )  
  اهتامه حمدثي أهل السنة ومروايهتم ابلكذب واالختالق والوضع تعصـبا، وهـذا لـيس يف موضـع واحـد

بـل يف مواضــع عديــدة وكثـرية دون االســتناد إىل مــا ورد حـول احلــديث ورواتــه مـن جــرح أوتعــديل عــن 
لتعصــب أنــه ينكــر إنكــارا شــديدا علــى القــائلني بوجــود علمــاء الســنة أنفســهم، ويكفــي إلثبــات هــذا ا

عقيـــدة التحريـــف عنـــد الشــــيعة مســـتدلني أبحاديـــث وردت يف كتـــب الشــــيعة املعتمـــدة حـــول وقــــوع 
التحريــف يف القــرآن الكــرمي فيعــدهم املؤلــف مــن اجلهلــة الــذين مل مييــزوا صــحيح احلــديث عــن غــريه ومل 

3)يهتموا بنقد علماء الشيعة.  ) 
رّح وكّذب وضّعف أحاديث صحيحة وردت يف البخاري ومسلم والرتمذي والنسـائي وأيب داود لكنه بنفسه ج

4)وغــري ذلـــك مـــن مصــادر أهـــل الســـنة وأعالمهـــم دون أن مييــز بـــني الصـــحيح والضــعيف بســـبب أهنـــا كانـــت  (
 تناقض عقيدته وفكرته، وهذا دليل واضح على مدى تعصب املؤلف وعقدته النفسية.

                                                
هل األمر اإلهلي و ( 442)صـ  التكرمي؟ هل العبادة هي مطلق اخلضوع أو:  أواخر اجمللد األول وخاصة مباحثانظر: فصل التوحيد يف العبادة يف  ( (1

ية هل التوسل ابألسباب غري الطبيع( و  497صـ  ) موجب للشرك؟ هل االعتقاد ابلسلطة الغيبية غري املستقلةو ( 451)صـ  شرك؟ جيعل الشرك غري
ان حدًا للتوحيدو ( 515)صـ  شركاً؟ يعد )صـ  وأموااتً شرك؟ اثرهم أحياءً هل تعظيم أولياء هللا والتربك آبو ( 525)صـ  والشرك؟ هل احلياة واملوت تعد 

لالعتقاد ابلوهية  خلارقة للعادة شرك ومالزمهل طلب اأُلمور ا( و 541)صـ  والشرك؟ هل قدرة املستغاث وعجزه من حدود التوحيدو ( 535
 ( 550)صـ  الصاحلني ودعوهتم شركاً  هل يكون طلب اإلشفاء والشفاعة واإلعانة منو ( 546)صـ  املسؤول؟

وفيهما غلو بشأن علي بن أيب طالب رضي  350و  348انظر: اجمللد السابع الذي كتبه حول السرية النبوية وخاصة ما كتبه حول غزوة أحد صـ  ((2
دون أن يشري إىل وضع  403وفيها نقل أختري ليحط من كرامة عمر بن اخلطاب وشجاعته، وكذا ما كتبه حول صلح احلديبية صـ  351هللا عنه وصـ 

 إحدى يديه على أخرى بدال عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه وغري ذلك وهي كثرية.   النيب
 . 445 – 444صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
دودا وما بعدها حيث عد األحاديث الِت تدل على إطاعة احلاكم وعدم اخلروج عليه ولو كان جائرا مر  319صـ  2انظر: على سبيل املثال جـ  ((4

صـ  5سوى القرآن الكرمي وعدها من املوضوعات، وهكذا جـ  حيث أنكر أحاديث منع الكتابة عن رسول هللا  453صـ  2ومرفوعا، وكذا جـ 
 حيث عد حديث )أصحايب كالنجوم( من موضوعات متعصبة األموية، وغري ذلك من املواضع . 464
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ن  عـرت إىل دفاعـه ك إذا نظـبيل )التعصب الشديد( كثرية ال جمال لذكرها مجيعا يكفـي أنـفاألمثلة من هذا الق
نظـرت إىل ألئمة، و اكل ما هو يف مذهب الشيعة عقيدة وعمال صحيحا وسقيما، ونظرت إىل غلّوه يف شأن 

  يف ينطلـق لرجـل مليقن أن ادفاعه عن عقيدة الرجعة، ونظرت إىل نسبته التشيع إىل علماء السنة وغري ذلـك تتـ
 كثري من مباحثه إال عن عصبية شديدة غشيته من كل جانب فحوت أفكاره وآراءه. 

 

 اليب الدارجة بينهمكالم أهل اللسان واألساالعتماد على   -7
ــه ليســري عليــه يف الكتــاب بــل وعــّده  ــاره منهجــا ل ــه املؤلــف واخت لــو أردان مناقشــة هــذا األصــل الــذي أشــار إلي

ــز ــراه أقــل ممــا ســبق إمهــاال  املقيــاس الوحيــد لتميي ــا عنــه يف أول هــذا املبحــث، ال ن الصــحيح عــن غــريه كمــا نقلن
1)وتغافال، ولننظر على سبيل املثال إىل إنكاره رؤية املؤمنني رهبم تعـاىل يف اآلخـرة مـع أنـه لـو كـان يتعامـل مـع  (

ــه جمــاال ــادرة بــني العــرب مل يكــن جيــد ل  لإلنكــار حيــث إن القــرآن اآلايت القرآنيــة وفــق األســاليب الدارجــة املتب
بُوا بِّلِّقــاءِّ اّلل  الكــرمي يكــرر مــرارا كلمــة "لقــاء هللا" و "لقــاء الــرب" فيقــول ســبحانه: ﴿ ــَر الَّــذِّيَن َكــذَّ 2)﴾َقْدَخسِّ ) 

ُْم يف مِّريَة مِّْن لِّقاءِّ َرهب ِِّّمْ ﴿ ويقول: 3)﴾َأال إِّهنَّ ُ الَّذي رََفَع السَّماواتِّ بَِّغرْيِّ َعَمـد كما يقول: ﴿  ( ...  تـََرْوهَنـااّلل 
ُل اآلايتِّ َلَعلَُّكْم بِّلِّقاءِّ رَب ُِّكْم ُتوقُِّنون 4)﴾يـَُفص ِّ ) . 

وظــاهر أن اللقــاء أوال وحقيقــة يطلــق يف األســلوب الــدارج بــني أهــل اللســان علــى الرؤيــة ابلعــني حيــث يقــال: 
5)لقيت فالان والقيته وتالقينا والتقينا فيعىن به الرؤيـة ابلبصـر 6)فكيـف يؤولـه املؤلـف ابللقـاء القلـيب الشـهودي ( ) 

هـذا خـروج واضـح منـه مبقتضـى اعتزالياتـه عـن مــألوف أهـل اللسـان وأسـلوهبم. هـل ميكـن أن نفسـر مــا ورد يف 
﴾ وغــري ذلـك ابللقــاء القلـيب؟ إذا فقــد أثبتنــا لَِّقــاَء يـَــْومِّهِّْم َهـَذا﴾ و ﴿لَِّقــاَء يـَــْومُِّكْم َهـَذاالـذكر احلكــيم مـن: ﴿

القائلني ابملعاد الروحي فقط، بل الواضح أن اللقاء يفسر يف هذه اآلايت ابللقاء احلسي العيين والكيف مقولة 
 وموكول إليه، فكذلك القول يف لقاء هللا الثابت يف اآلايت السالفة.   -سبحانه وتعاىل  -معلوم لدى هللا 

 

                                                
سبحانه وتعاىل  -ومابعدها، وستأيت مناقشة املوضوع تفصيال يف مبحث خاص يف الفصل الثاين إبذنه  420صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ((1
-. 
 . 31األنعام:  ( (2
 .  54فصلت:  ( (3
 .  2الرعد:  ( (4
َيُه لِّقاءً يف القاموس احمليط:  قال الفريوز آابدي  ( (5  ل الالم، ابب الواو والالم ( .ولقاءًة ... رآه  ) انظر: مادة "لقي" يف فص َلقَِّيُه َكَرضِّ
 . 89صـ  8انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
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َرٌة ُوُجوٌه يَـ وبنفس املنهج واألسلوب تعامل املؤلف مع قوله تعاىل: ﴿ َا اَنظِّـَرةٌ   ْوَمئِّذ  اَنضِّ 1)﴾إِّىَل َرهب ِّ حيـث مل  (
يلتفت ال إىل صحيح اللغة وال إىل الفهم الدارج عند أهلها يف األساليب املروجة لديهم، بل فسر اآلية ابلنظر 

2)املعنوي وتوقع الر ة وانتظارها واجتهد كثريا أن يصرف النظر عن النظر احلقيقي إىل مجال الـرب تعـاىل كمـا  (
3)سيأيت يف موضعه إن شاء هللا ). 

 

ا أن انقشنا هذ ليه بعدنا عهذا ما قرره املؤلف لنفسه فاختاره منهجا له إما تصرحيا أو تلوحيا كما وقف
ملؤلف خر من منهج البعد اآلاىل إملقال، أنيت وأوضحنا قدر املستطاع ما هلا وما عليها بدراسة تليق املقام وا

ناوهلا أحباثه اليت تو راساته ديف  وهو ما وصلنا إليه خالل قراءتنا الكتاب فعرفنا أنه منهج هنجه الكاتب وسار
لؤم والنقد مهبط ال أبرزها صون الكتاب عن الوقوع يف ألسباب، لعل -وفقه دون أن يصرح به كمنهج له، 

تم إببراز ملؤلف وهنا هذا الفصل نريد إلقاء الضوء على مسالك ومبا أننا يف -تعرف وأخذ العام كما سن
حلقيقة لضرورة، ويف ا قدر اا إالمناهجه املعلنة وغري املعلنة فلذلك ال نرى أن نقف عند كل نكتة لنناقشه هب

 ه فيما يعد منتابولك ا لهإظهار هنج املؤلف وإثباته عن طريق إخراج النماذج قد يكون بنفسه نقدا واضح
 املساوئ.

 

ف يف  سلكها املؤلـسالك اليتوفيما يلي نكات عشرة اخرتانها بعد قراءة اتمة ومراجعة دقيقة وهي من أبرز امل
عــدادها يف صــحيحا و  تفســريه هــذا وتتصــف بســمة العموميــة وكثــرة األمثلــة ممــا جيعــل وضــعها يف ســلك املــنهج

 م.قائمة املسلك دقيقا، وهللا املوفق لالمتا
 

                                                
 . 23 – 22القيامة:  ( (1
 وما بعدها. 426صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 أي يف الفصل الثاين عند مبحث الرؤية. ( (3
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 املطلب األول:   
 من منهج املؤلف وضعه مقدمات بني يدي املوضوعات 

يـة وضـوعات اإلهل، ويف املكثريا ما يقدم املؤلف بني يدي املوضوعات نكاات توضح وختدم املبحـث الـذي يليهـا
يلـي وع الـذي سـب املوضـحتشكل هذه املقدمة يف الغالب قضااي كالمية فلسفية وقد تكـون لغويـة أو اترخييـة 

 املقدمة.
و  املختلفــة فلــ ملوضــوعاتوالســبب يف اعتنــاء املؤلــف هبــذه املقــدمات يرجــع إىل اختيــاره تفســري القــرآن حســب ا

 عات. م املوضو مثال مل يكن حيتاج إىل وضع نكات توضيحية أما كان ينهج منهج التفسري الرتتييب
 يرافقهــا مــا ملمومة إن هــداف املرســو مث إن هــذه املقــدمات مفيــدة يف الغالــب ختــدم املوضــوع وتتضــامن مــع األ

لـيت سـلك فيهـا ااملواضـع يسبب فيها الذم كاإلطالة والتفلسف والتعصـب وغـري ذلـك، وأمـا أمثلـة هـذا الـنهج و 
ر كــل جملــد رة يف آخــاملؤلــف هــذا األســلوب فكثــرية جــدا يكفــي للباحــث أن ينظــر إىل فهرســة اجمللــدات العشــ

 :قدمات شىتمهذا نشري فيما يلي إىل بعض األمثلة من ليطّلع على مدى اهتمام املؤلف به، مع 
 

 مثال من املقدمات الِت تتسم ابللون الفلسفي والكالمي 
بــدأ يملؤلــف قبــل أن ه، لكـن ابّينـا أن اجمللــد الســادس مـن التفســري قــد خّصصــه املؤلـف ألمســاء هللا تعــاىل وصــفات

ات احتـوت مـن لـد مقـدمدا وضـع يف أول اجملبعرض األمساء والصفات من القرآن الكرمي وتفسريها واحدا واحـ
العنـاوين  فيما يلي صورة صفحة، وللوقوف على أهنا تتسم ابللون الفلسفي والكالمي أنيت 100اجمللد حوايل 
 اجلانبية هلا:

 

 

 5 احلكيم املنطقي يف الذكرالتفّكر العقلي و االستدالل    
 6 الدايانت اإلختالف يف األمساء و الصفات سبب تعّدد   
 7  التشبيهاإلنسان  نس احملاكاة و    
 8 املشّبهة   
 9  املعطّلة   
 12 املعطّلة بثوهبا اجلديد   
 19  بني التشبيه و التعطيل   
 21 املنطقية ستدالل ابألقيسة العقليةاال   
 24  مطالعة الكون و آايت وجوده   
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 25 املعرفة عن طريق الوحي   
 25 املعرفة عن طريق الكشف و الشهود   
 31 سم و الصفةاال الفرق بني   
 33 صفاته بني أمسائه وما هو املختار يف الفرق    
 33 املعرفة األمساء و الصفات عند أهل   
 35 سم نفس املسّمى أو غريههل اال   
 39  بيان آخر لوحدة االسم و املسّمى   
 42 هل أمساؤه توقيفية أو ال؟   
 47  الرواايت و توقيفية األمساء   
 48 بساطة الذات وكثرة األمساء   
 52  الصفاتبيان آخر لوحدة    
 53 اجلاللية تقسيم صفاته إىل اجلمالية و   
 55  تقسيم صفاته إىل الذاتية و الفعلية   
 57 تعريف آخر للذاتية و الفعلية   
 57 تقسيم صفاته إىل نفسية و إضافية   
 58 تقسيم آخر منسوب إىل أهل املعرفة   
 59  إىل صفات اللطف و القهر تقسيم صفاته إىل الذاتية و اخلربية، تقسيمها   
 60 األمساء العاّمة و اخلاّصة   
 60 سم األعظم من قبيل األلفارهل اال   
 63 صفاته عني ذاته الزائدة عليه   
 66  أدلة القائلني بعينية صفاته مع ذاته   
 71 يف اإلرادة ، اإلرادة : الشوق النفساين اإلرادة صفة الذات أو صفة الفعل؟ رأي املعتزلة   
 72 اإلمكانية تالزم احلدوث اإلرادة : هي العزم و اجلزم، اإلرادة   
 72 ختياراإلرادة مالك اال   
 74 الفعل؟ هل اإلرادة صفة الذات أو صفة   
 75  اإلشكال األّول: اإلرادة أمر تدرجيي حادث   
 75 إرادته سبحانه علمه ابلذات   
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 77 إرادته سبحانه ابتهاجه بفعله   
 77 اإلرادة : إعمال القدرة   
 78 كونه خمتاراً ابلذاتإرادته ،     
 80 الفعل اإلشكال الثاين : الرواايت تعد اإلرادة من صفات   
 84  الكالمية السالم ( و املذاهبعصر اإلمام الكاظم ) عليه    
 85 اإلثبات اإلشكال الثالث : اإلرادة عليها النفي و   
 87  لزم قدم العامل نت اإلرادة صفة للذاتاإلشكال الرابع : لو كا   
 89 للعامل؟ ما هو املراد من احلدوث الزماين   
 95  تكّلمه و كالمه سبحانه   
 97 نظرية املعتزلة   
 98  نظرية احلكماء   
 99 نظرية األشاعرة   
 

ــاوين، اســتفاد املؤلــف فيهــا مــن آر  ــه العن  ســفة كالفــارايباء الفالجــل هــذه حبــوث كالميــة وفلســفية كمــا تلــوح ب
لـيت امن املقدمات  عددانها فلذلكوالرازي واألشعري وصدر املتأهلني واحلكيم السبزواري والطباطبائي وغريهم 

 هلا لون الكالم والفلسفة.
     

 مثال من املقدمات الِت تتسم ابللون االجتماعي والسياسي 
يـدخل  ا لكنـه قبـل أنومالحمهـ بيَّنا قبل ذلك أن املؤلف خّصص اجمللد الثاين من التفسـري ابحلكومـة اإلسـالمية

حيتــوي هــذا  (حلكومــةاحبــوث متهيديــة حــول كــامال بعنــوان )يف املوضــوع بطريقــة تفســريية قرآنيــة وضــع فصــال  
 الفصل على أكثر من ستني صفحة وأهم النكات اليت تدور الكالم حوهلا هي: 

 احلكومة حاجة طبيعية وضرورية 
 ملاذا يرفض البعض وجود احلكومات 
 أنواع احلكومات يف العامل 

أن كالمه هذا ُضّمن بعض اآلايت واألحاديث تكلم املؤلف حول هذه النكات الثالثة كالما طويال وال شك 
ــّد جــزءا مــن التفســري وال جــزءا مــن صــلب املوضــوع بــل هــي متّهــد الطريــق إىل مــا يريــد  لكــن ال علــى وجــه يُع

ومبـا أن  –أي احلكومـة مـن منظـار القـرآن الكـرمي حسـب اسـتنتاج املؤلـف  -البحـث عنـه يف الفصـول القادمـة 
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مــاعي أعــين ضــرورة البشــر إىل نظــم ونظــام يطلــق عليــه اســم احلكومــة هــذه املقــدمات تــدور حــول موضــوع اجت
 وأنواع هذه احلكومة فلذلك عددانه من املقدمات اليت هلا لون السياسة واالجتماع.

 

 املقدمات الِت تتسم ابللون األديب واللغوي 
دمات و األدب كاملقـأ م اللغـةأمامنا نوع اثلث من املقدمات وهي اليت تتناول أحبااث نستطيع أن نعّدها من عل
ــا اجمللــد ا ــال القــرآن الكــرمي وأقســامه، فلــو فتحن ــالــيت وضــعها املؤلــف متهيــدا ألمث لــف ذي خّصصــه املؤ لتاســع ال
ريها قـد األمثلـة وتفسـ تـوي علـىألمثال القرآن الكرمي وأقسامه جند املؤلـف قبـل أن يبـدأ مبناقشـة اآلايت الـيت حت

 أورد ما يلي:
 : املثل يف اللغةو لاأل

َثَل يف االصطالحالثاين
َ
 : امل

 مثال السائرة: فوائد األالثالث
 العربية مثالالكتب املؤّلفة يف األ

 مثال القرآنية: األالرابع
 : أقسام التمثيلاخلامس
 حاديثاأل : األمثال القرآنية يفالسادس
 القرآنية : الكتب املؤلفة يف األمثالالسابع
 الكامنو  : تقسيم األمثال القرآنية إىل الصريح الثامن
 املثل؟ : ما هو املراد من ضربالتاسع
 البيئة : األمثال القرآنية وانسجامها معالعاشر

 القرآنية : استنكار األمثالاحلادي عشر
 : التمثيالت القرآنيةالثاين عشر

 املثل ايت اليت جتري جمرى: اآلالثالث عشر
 : األمثال النبويةالرابع عشر

 العلوية: األمثال اخلامس عشر
 : أمثال لقمان احلكيمالسادس عشر
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بعـا لـذكر تفاصـيلها طصفحة ال جمـال  70كل هذه العناوين كالم من املؤلف يتجاوز جمموع صفحاهتا   حتتو 
عات بـل أطـال  املوضـو يفذا املـنهج فلـم يـدخل مباشـرة ههنا بل يكفي أن نعرف أن املؤلف هنج يف التفسـري هـ

ه، قـرآن وهديــه فيــف طــرح الالكـالم قبــل أن يبـدأ ابملوضــوع الــذي أراد تبيينـه مــن خــالل اآلايت القرآنيـة ليكشــ
نا مـــع ع ومتضـــاموهــذه املقـــدمات تكــون ذات ألـــوان شــىت حســـب مــا كـــان يــراه الكاتـــب متناســبا مـــع املوضــو 

 . تعاىلهللاإلطالة والتعصب العميق كما سيأيت يف موضعه إن شاء مقصوده، وقد يرافقها خلل ا
 

 املطلب الثاين:
 من منهج املؤلف وضع مبحث أو حىت فصل خاص حول الشبهات 

ــتم عــرض املوضــوع إال إذ لشــبهة اا رُفعــت قــد تــرد حــول موضــوع مــا شــبهة أو شــبهات مــن قبــل اخلصــم فــال ي
  علـى الشــبهاتوع أن يــردّ هبــذا األمـر كثـريا وجيتهــد يف كـل موضـوُحلّـت املشـكلة، ومــن هنـا نـرى املؤلــف يهـتم 

ته أو نقـول عصـبي ه اخلاصـةالواردة عليه، لكن املشكلة الـيت حيـس هبـا الباحـث هـي أن املؤلـف قـد حتملـه أفكـار 
ل ملســلمني مــن أهــمجهــور ا املذهبيــة علــى أن يــدافع عــن كــل صــغرية وكبــرية يعتقــد بــه أبنــاء مذهبــه فيعــّد دالئــل

يــأيت ابلــبعض ه شــبهة فن الشــبهات ويســعى يف ردهــا لكــن الــرّد  يت ضــعيفا؛ ألنــه ال يكمــل مــا يزعمــالســنة مــ
وضــوع ومعرفــة ملــام ابملالـذي ميلــك جوابــه إىل حــد مــا ويــرتك الــبعض؛ فلــذلك يبقـى يف ذهــن القــارئ الــذي لــه إ

حن على كل حال فنو هات. لشبابلدالئل كثري من األسئلة اليت مل جيب عنها املؤلف بل أمهلها ومل يعدها من ا
انــت والــرد كهات أاي  اآلن يف صــدد بيــان مــنهج املؤلــف وقــد عرفنــا خــالل تعايشــنا مــع الكتــاب أن طــرح الشــب

ذا ، وال شـك أن هلـ تفسريهعليها قدر املستطاع يكون من دأب املؤلف يف كتابه هذا كأنه اختاره منهجا له يف
ذا هــ، وأمــا أمثلــة يهــا آنفــالنظــر عــن املشــاكل الــيت أشــران إلاملــنهج والطريقــة فوائــدها وحمامــدها أيضــا بصــرف ا

 كثريا:  املّدعى فكثرية نذكر فيما يلي بعض املواضع اليت جيد الباحث فيها عرض الشبهات
صـــال كـــامال حـــول لثالـــث الـــذي كتبـــه املؤلـــف حـــول عامليـــة الرســـالة احملمديـــة وخامتيتهـــا وضـــع فيف اجمللــد ا -1

  ن الشـبهات وهـيرف عنـاوية مـن قبـل املنكـرين وفيـه تفصـيل طويـل يكفينـا أن نعـالشبهات الواردة علـى اخلامتيـ
 كالتايل: 

 

 169 اخلامتي ة الفصل الثالث: شبهات حول
 171 لنفي اخلامتية ...﴾م ا َيتينكم رسلإايبِن آدم ﴿ : االستدالل ابآليةالشبهة اأُلوىل

 171 اجلواب عن الشبهة
 176 دحض الشبهة بوجه آخر
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 181 لنفي اخلامتية ﴾رفيع الدرجات﴿ :: االستدالل ابآليةالشبهة الثانية
 181 اجلواب

 184  لنفي اخلامتيةا﴾ قل ال أملك لنفسي ضر ﴿ و﴾ ولكّل اُّمة رسول﴿ ابآليتاناالستدالل  :الشبهة الثالثة
 184 اجلواب

 186 لقرآن يتوسع يف استعمال اأُلمةا
 187 اأُلمة: الطريقة والدين

 189 القرآن نظرة يف موارد استعمال األجل يف
 193 لنفي اخلامتية ...﴾يومئذ  يوف يهم هللا﴿ :: االستدالل ابآليةالشبهة الرابعة

 193 اجلواب
 194 لنفي اخلامتية ...﴾دب ر األمر من السماءيُ ﴿ :: االستدالل ابآليةالشبهة اخلامسة

 195 اجلواب
 197 حصيلة البحث

 200 استمرار مجيع الشرائع السماوية واحتفاظها بشرعيتها : استدالهلم أبّن القرآن أقرّ لشبهة السادسةا
 203 احلديث يبنّي هدف اآلية

 204 جواب آخر
 204 فكرة الشعب املختار ـ 1
 205 ـ األمساء ال تنقذ إنساانً  2
 206 واملسيحية ـ ليست اهلداية يف اعتناق اليهودية 3

 214 خامتة املطاف
 

ثـامن ف يف اجمللـد الخر نستطيع أن نعده من أوضح األمثلة يف هذا اجملال وهـو مـا أورده املؤلـهناك مثال آ -2
 وتفاصيلها حو التايلعلى النمن شبهات نقلها عن منكري البعث فأجاب عنها واحدا واحدا تكون عناوينها 

 يف الكتاب:
 

 48 املعاد الفصل الرابع: نقد الشبهات الواردة حول
 48 .القدرة نطاق : املعاد فوقالشبهة اأُلوىل

 49 يف األجوبة عن الشبهة
 49 سعة قدرته سبحانه. 1
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 50 واألرض واتالبعث وخلق السم. 2
 50 قياس املعاد ابملبدأ. 3

 51 البالية : املعاد والعظامالشبهة الثانية
 52 والنبات جتّلي القيامة يف خلق اإلنسان

 54 اإلهلي : املعاد و العلمالشبهة الثالثة
 55 الدنيوية واأُلخروية :: الصلة بني احلياتنيالشبهة الرابعة

 57 التغيري الربهان األّول: ثبات الشخصية يف دّوامة
 58 عن بدنه الربهان الثاين: علم اإلنسان بنفسه مع الغفلة

 59 الشخصية الربهان الثالث : عدم االنقسام يف
 60 القرآن وخلود النفس

 

لـواردة علـى  لشـبهات ااول نوع آخر من الشبهات وهـي مث بعد اهنائه هذه الشبهات بقليل أورد فصال آخر ح
 لتايل:النحو ا كون املعاد جسمانيا فضال عن كونه روحانيا، فرئوس أقالم هذه الشبهات يكون على

 

 107 املطروحة الفصل التاسع: املعاد اجلسماين والشبهات
 108 للمعدوم : املعاد إعادةالشبهة اأُلوىل
 110 واملأكول : شبهة اآلكلالشبهة الثانية

 111 إجابة املتكّلمني عن الشبهة
 112 إجابة صدر املتأهّلني عن الشبهة

 116 اإلهلي بهة اآلكل واملأكول من منظار العدلش
 117 ؟ : ما هو اهلدف من اجلزاءالشبهة الثالثة
 120 الدنيا العنصري عود إىل: املعاد الشبهة الرابعة

 121 : لزوم التناسخالشبهة اخلامسة
 125 اآلايت : املعاد العنصري وظواهرالشبهة السادسة
 126 الدنيا : املعاد العنصري عود إىلالشبهة السابعة
 127 بذاهتا : النفس يوم القيامة قائمةالشبهة الثامنة

 128 املثالية : استغراب احلياةالشبهة التاسعة
 130 رهن مرّجح : تعّلق النفس ابلبدن العنصريالشبهة العاشرة

 131 القوة : رجوع الفعلية إىلالشبهة احلادية عشرة
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 املطلب الثالث:
 ومن منهجه طرح األسئلة حول املوضوع الذي يناقشه 

ألســـئلة األة طــرح هــذه املســألة كمســـألة عــرض الشـــبهات وقــد اهـــتم املؤلــف هبــا كمـــا اهــتم مباســـبق وهــي مســـ
ــة هلــا، واألســئلة هــ  ن تكــون لتوضــيحذه إمــا أاملختلفــة حــول املوضــوع املقــدم للمناقشــة مث تقــدمي حلــول وأجوب

 لسؤال واجلواب قالب ااملطالب وإما أن تكون فرضية يعرضها املؤلف حسب ما كان جيري يف ابله فيضعها يف
تلـو  ة الـيت يوردهـا األجوبـوالـتخلص منهـا يف أو يف احلقيقة اعرتاضات تـرد علـى معتقداتـه وآرائـه فيحـاول ردهـا

 األسئلة املطروحة كما هو الشأن يف مسألة الشبهات.
نظـر الباحـث يه هـو أن بـهذا املوضوع أيضا لـه أمثلـة كثـرية وأسـهل طريقـة للوقـوف علـى مـدى اهتمـام املؤلـف 

فيمـا يلـي بعـض ( و هـابتأسئلة وأجو عديد من املباحث عنوان: ) ة يف فهارس اجمللدات فسريى حتتنظرة سريع
 األمثلة:

فعـــّدها واجبـــة علـــى املـــؤمنني  يف اجمللــد الرابـــع حينمـــا أورد املؤلـــف موضـــوع "املـــودة لــذوي قـــرىب النـــيب"  -1
قُـْل اَل َأْسـأَُلُكْم َعَلْيـهِّ َأْجـًرا إِّالَّ واألجر الوحيد الذي تقاضاه النيب الكرمي مقابل دعوته، مبوجب قوله تعـاىل: ﴿

1)﴾يفِّ اْلُقـْرَب اْلَمـَودََّة  وقـد فسـر اآليـة مبحبـة أهـل البيـت وخصَّصـها يف علـي وفاطمـة واحلسـن واحلسـني، وملـا   (
 كان يرد على تفسريه هذا أسئلة كثرية بدأ يطرح بعضها ابلرتتيب التايل:

 أسئلة وأجوبتها
 القرىب لقال: إاّل موّدة أقرابئه، أو املوّدة للقرىب؟ : لو أراد هللا من اآلية موّدةالسئوال األو ل
 البيت غفلة ألّن اآلية وردت يف سورة مكية ... ؟ ية مبوّدة أهلّن تفسري اآلأ: السؤال الثاين

 اختيارية؟ ّن احملبة حالة قلبية غريأ: السؤال الثالث
 أقرابئه مع أاّن جند يف صفوفهم من عادى هللا ورسوله؟ : كيف  مر الرسول مبوّدةالسؤال الرابع

هـل أّدة اثبتـة يف إال املـو أبن )يف( ليست بصلة للمودة إّنا هـي متعلقـة مبحـذوف تقـديره: ) فأجاب عن األول
ان للمـودة جعـل مكـافشـرى القرىب( ولفظ القرىب أيضـا لـيس مجعـا للقريـب أو األقـرب بـل هـو مصـدر كزلفـى وب
 الكشاف( ومقرا هلا ليفيد معىن الظرفية كقولك: املال يف الكيس. )وقد نقل هذا عن تفسري

أبن مالحظـة مفـاد اآلايت تقـودان إىل معرفـة كوهنـا مكيـة أو مدنيـة وعلـى هـذا فمفـاد هـذه  وأجاب عن الثاين
عن العلماء واملفسـرين تـدل علـى أن هـذه اآليـة اآلية يشري إىل كوهنا مدنية ال مكية، وكذلك النصوص الواردة 

                                                
 . 23الشورى:  ( (1
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مدنيـة، أو هــي مكيـة لكــن فرضـت حمبــة علـي وفاطمــة واحلسـن واحلســني يف مكـة ومهــا مل يلـدا بعــد كرامـة هلمــا 
 .وإخبارا عن منزلتها عند النيب 

 نـيب ا يـدفع الر؟ وملـاذأبن األمر لوكان كـذلك فلمـاذا هنـي هللا سـبحان عـن مـودة الكفـا وأجاب عن الثالث
ني يني وغــري خاضــعري اختيــار أّن الــبغض واحلــب ليســا كمــا يتــوهم أمــرين غــاملــؤمنني إىل التــوادد؟ ومــن هنــا يعلــم 

 .ما مقدماهتيفنسانية، بل مها حالتان اختياريتان تتحققان ابلتدبر واعمال النظر رادة اإللإل
 لقرىب إذا كان موصـوفاً اباِلميـان والتقـىأبّن الرسول إّّنا طلب مواالة من يرتبط به بوشيجة ا وأجاب عن الرابع

ختصص اآليـة ابملـؤمنني وتصـرح  -حسب ادعاء املؤلف  –وهذا ختصيص يقتضيه العقل، بل وهناك أحاديث 
1)أبمساء طائفة منهم. )    

ري مـن ى يف الذهن كثوارد يبقهكذا سعى املؤلف يف طرح األسئلة والقيام ابإلجابة عنها مع أن يف مثل هذه امل
علــى هــذا  –هر كــم الظــااألســئلة األخــرى مل يطرحهــا املؤلــف، علــى ســبيل املثــال يبقــى يف الــذهن أن اآليــة حب

نـاك وميـة فاليبقـى هؤلـف قـائال هبـذه العمعم مجيع أهـل البيـت املـؤمنني مبحمـد ورسـالته، فلوكـان املت -التفسري 
مـا تفيـده اآليـة هـي  ، غاية استناد للشيعة فيها ليستدلوا به على إمامة أهل البيت وخالفتهم بعد رسول هللا

هـل السـنة، بـل عـده مـن ألـزوم حـب النـيب وعرتتـه وهـذا أمـر مسـلم طبيعـي قـد أشـار إليـه الشـافعي ومـن قبلـه وب
 ئلة أخرى منها:على املؤلف أن جييب عن أس

 عبـاس رضـي هللان  ـزة و ملاذا خصصت اآلية يف علي وفاطمة واحلسن واحلسني مـع أن العقـل والنقـل يثبتـان أ
نهم؟ وبعبــارة ي هللا عــعنهمـا مل يكــوان أقـل إميــاان وال تقـوى وال جهــدا وجهــادا عـن فاطمــة وحسـن وحســني رضـ

 ل؟ لقرابة واإلميان والعمأخرى ما وجه ختصيص اآلية ببعض دون بعض وكلهم سواء يف ا
العمـل، و ذوات اإلميان العلم و  ملاذا ال يدخل يف حكم اآلية زينب ورقية وأم كلثوم وهن بنات النيب ابمجاع أهل

 وإن كن داخالت فيها فلماذا أمهلهن املؤلف؟
يراعيهمــا  فلمــاذا ال عمــال النظــر يف مقــدماهتماإتحققــان ابلتــدبر و إن كانــت املــودة واحلــب أمــرين اختيــاريني ي

املؤلف وال غريه من مفسري الشيعة الذين يصرون على تفسري هذه اآلية هبذا املعىن واملفهوم يف شأن أيب بكر 
2)بن علي بن أيب طالب، عمربن علي بن أيب طالب وعثمان بن علي أيب طالب  ؛ ألن -فال يسـموهنم أبـدا  (

وهـم كـانوا  -دل علـى حبـه ملـن سـلفه مـن اخللفـاء اختيار هذه األمساء هلم من قبل أبيهم علي بن أيب طالب يـ
من أهل بيت رسول هللا أبناء علي رضي هللا عنه وإخوًة حلسن وحسني؟ فكأن املؤلف يطرح مـا جيـد لـه جـوااب 

 ويهمل غريه.   
                                                

 .  64إىل  42من صـ  4انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 (.2/66لعلي األربلي ) ،كشف الغمة يف معرفة األئمةانظر: كتاب   ( (2
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 دهـا يفيـة الـيت ظـن ورو لثامن بعـد مـا رّد املؤلـف علـى فكـرة التناسـخ وعقيدتـه أورد األسـئلة اآلتاويف اجمللد  -2
 عنوان )أسئلة وأجوبة(:  حتتهذا املقام 

 هل املسخ يف اأُلمم السابقة من قسم التناسخ ؟ -1
  التناسخ ؟هل الرجعة من أقسام  -2

فبعد أن أجاب عن السؤال األول دافع عند جوابه عن السؤال الثاين عـن فكـرة الرجعـة الـيت تعتقـد هبـا الشـيعة 
فأاثر دفاعه هذا أسـئلة كثـرية أخـرى، وال أدري مـاذا يقـول املؤلـف إن وضـع أمامـه اآلايت واألحاديـث الكثـرية 

واب أو وزر سـينقطع متامـا مبـوت اإلنسـان لكـن الشـيعة مبـا املتواترة الدالة على أن العمل وما يرتتب عليه من ثـ
عبارة عن حشر قوم عند قيام القائم ممن تقدم موهتم مـن أوليائـه وشـيعته، ليفـوزوا فيهم املؤلف يرون أن الرجعة 

بــل يقولــون أبن مــن طلــب الشــهادة بصــدق ومل ينلهــا ســريجع إىل الــدنيا لينــال شــرف بثــواب نصــرته ومعونتــه، 
1)املهدي املنتظر  الشهادة مع َحىتَّ إَِّذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمـْوُت قَـاَل َرب ِّ فماذا يكون جوابه عن قوله تعاىل: ﴿ (

ُعـــونِّ  ــــْومِّ   اْرجِّ ــــْم بـَـــْرزٌَخ إِّىَل يـَ ـــْن َورَائِّهِّ َـــا َكلَِّمــــٌة ُهـــَو َقائُِّلَهــــا َومِّ ًا فِّيَمــــا تـَرَْكـــُت َكــــالَّ إِّهنَّ َلَعل ِّـــي َأْعَمــــُل َصـــاحلِّ
َعُثونَ  2)﴾يـُبـْ ). 

نعـم هنـا سـؤال حنيـل حىت إن املؤلف بنفسه طرح سـؤاال آخـر فلـم جيـب عنـه وأحـال جوابـه إىل جمهـول فقـال: "
ــة عنــه إىل جمــال آخــر، وهــو  ّن الرجــوع إىل النشــأة الدنيويــة ألجــل االســتكمال فمــا هــو الوجــه لرجــوع أاإلجاب
تعداداهتا إىل الفعليـة وقـد درجـوا عامـة املنـازل ّن الطائفة اأُلوىل انقلبت اســإالصاحلني أو الفاسقني إىل الدنيا، ف

ومــع غيــاب هــذه  ،واملــدارج فلــم يبــق كمــالف إاّل وجلــوه، كمــا أّن الطائفــة الثانيــة ال يرجــى هلــم أن يكتســبوا خــرياً 
3).؟ "الغاية فكيف يرجعون إىل الدنيا )  

 

صـرّح وأّكــد أن  تشـكيل احلكومــةيف اجمللـد الثـاين عنــد توضـيح املؤلــف مسـألة احلكــم يف اإلسـالم وكيفيــة و  -3
سـئلة مثريا بعـض األ المه هذارأي األمة وانتخاهبا يعدان خري وسيلة يف انتخاب احلاكم والسلطان، وملا كان ك

 خرى.أ مسألة تقدم يف طرحها، لكن طرح األسئلة هذه واألجوبة أوقع املؤلف حقا يف حرج كبري يف
يق لـك احلـرج والضـري إىل ذوجانبـا مـن اجلـواب فيمـا يلـي مث نشـ ننقل على سبيل املثال سؤاال من هذه األسـئلة

 الذي أشران إليه آنفا: 

                                                
 م . 2003ط: املركز اإلسالمي للدراسات، الطبعة األوىل  34انظر: كتاب "خمتصر مفيد" لسيد جعفر مرتضى العاملي، صـ  ( (1
 . 100 – 99املؤمنون:  ( (2
 .155صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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إذا كـان انتخـاب احلـاكم األعلـى غـري خمـتص بفريـق معـنّي مـن أفـراد ااُلّمـة، فلمـاذا يقـول اإلمـام السؤال الثاين:
اجتمعــوا علــى رجــل ومسّــوه وإّّنــا الشــورى للمهــاجرين واألنصــار فــإن »علــّي )عليــه الســالم( يف بعــض رســائله: 

1)«.إماماً كان ذلك ّلّل رضىً  )  
 

 واب:ـجلا
ظر عـن ر ـ بغضِّ النواألنصا إّن السبب يف حصر اإلمام علّي )عليه السالم( حّق انتخاب اإلمام يف املهاجرين
 كـــانمل، وعـــدم إماّم الشـــااملالحظـــات اجلـــديرة ابالهتمـــام يف هـــذه الرســـالة ـ هـــو تعـــّذر إجـــراء االســـتفتاء العـــ
ّمـة. ميـع أفـراد االُ التصـال جباستعالم آراء املسلمني كّلهـم يف ذلـك العهـد، الـذي كـان يفقـد الوسـائل الكافيـة ل

 اً، كــان ينطــويمني مجيعــوحيــث إن أتخــري االنتخــاب للحــاكم األعلــى ريثمــا يــتّم الوقــوف علــى كــّل آراء املســل
ة من يف تلك احلقب األوضاع ى على كّل من يعرفعلى تعريض ااُلّمة اإلسالمّية ألخطار جديّة حقيقّية ال ختف

مامـة ي لـئن كانـت اإلولعمـر : »اتريخ اإلسالم، جند اإلمام عليه السالم خيتار هذا ااُلسلوب ويعّلل ذلك بقوله
ب عنهـا، مّث لـى مـن غـاعال تنعقد حىّت حتضرها عاّمـة النـاس فمـا إىل ذلـك مـن سـبيل، ولكـّن أهلهـا حيكمـون 

 «وال للغائب أن خيتارليس للشاهد أن يرجع 
 حبكم سـبقهم إىل اإلميـان ابإلسـالم مبنزلـة - يف ذلك العهد - لقد كان املهاجرون واألنصار: مث يقول املؤلف

وكالء ااُلّمة اإلسالمّية، فكان ما خيتارونه يقـرّه اآلخـرون. وألجـل ذلـك، اعتـرب اإلمـام علـّي )عليـه السـالم( مـا 
2)ومن يّتفقون عليه للحكم، حّجًة انفذًة على اآلخرين.خيتاره شورى املهاجرين واألنصار  )  

اء فـة وحكـم اخللفـمـر اخلالأال أدري ما الذي يبقى للمؤلف بعد طرحه هذا السؤال وإجابته لـه هبـذا النحـو يف 
سـقيفة  وا متوافـدين كلهـم يفوإن مل يكون -، أمل يرض حبكمهم املهاجرون واألنصار؟ الثالثة بعد رسول هللا 

 شك أن الب وصداقة؟ حأمل يطيعوهم مجيعا إطاعة تنشأ عن  –اعدة ابلسبب الذي أشار إليه املؤلف بين س
 لى مرأى ومسـمعخللفاء عقائل القول )علي بن أيب طالب رضي هللا عنه( قد أول برأيه فرضي وأطاع وأحب ا
 ن الشــيعة بعــدهنصــار لكــالعــامل؛ ألنــه كــان أعــرف بــروح اإلســالم ومنزلــة الشــورى ومكانــة رأي املهــاجرين واأل

 تضايقوا عما حدث فتناكروا كل احلقائق.
هذا قول ثبت عن علي بن أيب طالب مرارا وهو موجود يف كتب القوم حىت أنه رضي هللا عنه كان حيـتج علـى 
معاويـة وأعوانــه رضــي هللا عــنهم ببيعــة أهــل املدينــة مــن املهــاجرين واألنصــار لــه وقــد أورد هــذا االحتجــاج أيضــا 

                                                
 . 6نقال عن هنج البالغة: الرسالة رقم  ( (1
 . 217 – 216صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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لكــن املؤلـف مل يقتنــع هبــذا وراح يــؤول احتجــاج  –كمــا ســيأيت يف حملــه   –لـف يف تفســريه الــذي بــني أيـدينا املؤ 
 علي كرم هللا وجهه أبنه من ابب اجملادلة ابليت هي أحسن. 

ة مناسـبة عـن أجوبـ وعلى كل حال فها هو منهج املؤلف وقد وضح لنا أن من منهجـه طـرح األسـئلة والبحـث
 هلا.
 

 ع:املطلب الراب
 1)ومن منهجه اختيار األسلوب الفلسفي  لعرض املوضوعات (

العقديــة  ملوضــوعاتتـرى املؤلــف أشــد متســكا هبـذا الــنهج واألســلوب يف عــرض املوضـوعات مجيعــا خاصــة يف ا
 ى هذا النهج. أيضا عل والغيبيات واألمساء والصفات فرتاه يعاجلها بطريقة فلسفية عقلية ويفسر اآلايت

الربهنـة والفحـص حينمـا نـراه يقـول بصـراحة يف بعـض أحباثـه حـول توحيـد هللا سـبحانه مـا نصـه: وال حنتـاج إىل 
قــد يتصــور اإلنســـان يف النظــرة البدائيــة أنّـــه ال توجــد يف القــرآن أيـــة آيــة أو آايت انظــرة إىل هـــذا القســم مـــن "

ولكننــا عنــدما نعيــد التوحيــد )أي بســاطة الــذات( وكــأّن القــرآن أوكــل أمثــال هــذه البحــوث إىل عقــل البشــر، 
النظــر يف القــرآن بعــد االطــالع علــى التحقيقــات الفلســفية الــِت مــن شــأهنا إعطــاء اإلنســان نظــرة أعمــق 
وأوســع جنــد أن  القــرآن يصــف اّلل  ســبحانه بطائفــة مــن الصــفات الــِت ال تنســجم مــع أي نــوع مــن أنــواع 

2)".البساطة لذاته تعاىل ، وهو يدل ضمنياً على نفي الرتكيب وإثباتالرتكيب يف الذات أبداً  )  
سـر نظـرة أعمـق أو املف ال مناقشة لنا مع املؤلف حول مدى صحة ادعائه مـنح التحقيقـات الفلسـفية اإلنسـان

يف   ميكـن التعمـقرى أنـه اليـيف جمال التفسري وفهم القـرآن الكـرمي، بـل نريـد أن نوقـف القـارئ علـى أن املؤلـف 
املســـائل  رض املؤلـــفوتكهنـــات الفالســـفة، إذا فـــال يبعـــد أن يكـــون عـــالـــذكر احلكـــيم إال عـــن طريـــق الفلســـفة 

سفة ة وكالم الفالن الفلسفواملوضوعات يف تفسريه هذا عرضا فلسفيا وهنجه هنجا كالميا، بل ال يبعد أن تكو 
 قدوته األوىل يف تناول املوضوعات وعرضها كما يلهم كالمه هذا.

ن املعلـوم الواضـح أن تفسـري القـرآن الكـرمي ال حيتـاج إىل شـيء مـن واملؤسف املؤمل هو هذه النكتة األخـرية إذ مـ
ـــال تعـــاىل: ﴿ ـــد ق ـــدَّكِّر  التفلســـف وق ـــْن ُم ـــْل مِّ ـــْرآَن لِّلـــذ ِّْكرِّ فَـَه ـــْراَن اْلُق ـــْد َيسَّ 3)﴾َوَلَق وخاصـــة مـــنهج التفســـري  (

 أوال وأخريا. املوضوعي فهو ال خيضع لشيء آخر سوى عرض اآلايت القرآنية واالستنارة هبا واالستدراة حوهلا

                                                
 احث( أقصد من األسلوب الفلسفي األسلوب الذي يبىن على مقدمات عقلية كالمية ويكون املفسر فيه متأثرا مبناهج الفالسفة وأهل الكالم. )الب ( (1
 . 313صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 . 40 -32 -22 -17سورة القمر اآلايت:  ( (3
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صـفات وعطّـل أّول ال ومن هنا نرى املؤلف قد خبط خبطا شديدا حينما تفلسـف يف اآلايت املتشـاهبات فقـد
ـــى هللا ســـبحانه أشـــياًء وأشـــرك معـــه غـــريه يف تـــدبري  أويـــل عـــدم ألمـــور بتاالـــذات وأوجـــب مبقتضـــى فلســـفته عل

يء بياهنــا يف ممــا ســيج بحانه وغــري ذلــكاالســتقالل وأنكــر نســبة مــا يوصــف ابلشــر أو يــراه العقــل شــرا إليــه ســ
ــا فســنأيت ه، وأمــا فصــل اإلهليــات وكــذا عنــد مبحــث أهــم املؤاخــذات مــن الفصــل األخــري إن شــاء هللا تعــاىل ن

 ببعض األمثلة مما يثبت لنا منهجه هذا دون أن نطيل الكالم ابملناقشة والنقد.
 

 إثبات وجود هللا سبحانه ابألسلوب الفلسفي 
وإبــراز هــذه احلقيقــة الســامية أمــر مرغــوب وحممــود لكــن حبكــم كوهنــا  -ســبحانه وتعــاىل  - إثبــات وجــود هللا

إىل كثـري مـن احلجـج والرباهـني  -أي نفـس الوجـود  –مسلمة عنـد أغلبيـة البشـر ماضـيا حـاال ومـ ال ال حيتـاج 
ى مـن أن حتتـاج يف القاطعة الدامغة، والقرآن الكرمي مبا أن هذه احلقيقة أظهر من الشمس يف ضوء النهار وأمس

إثباهتا إىل االستدالل واالسـتقناع مل يكلّـف فيـه ومل يعّقـده كمـا مل يعّقـد أي شـيء آخـر، ولـذلك يـرى كثـري مـن 
العلماء أن القرآن الكـرمي مل يسـتدل علـى أصـل وجـوده سـبحانه لبداهتـه وفطريّتـه، أمـا املؤلـف فقـد قلّـب األمـر 

ة يف طرح هذه املسألة و له اآلايت اليت ال عالقة هلا ظاهرا هبذه وجعله أشّد تعقيدا ابختياره أسلوب الفالسف
التفلسـفات عليهـا، فعلــى سـبيل املثــال نـذكر موضـعا واحــدا فيمـا يلــي لنـرى كيـف قّلــد املؤلـف ابــن سـينا واملــاّل 

1)صدرا  (.ومعرفتهالطريقة السينائية والصدرائية يف إثبات وجود هللا يف تفسري القرآن ومّسى مقالتهما بـ ) (
" وجـودريق معرفة ال عن طمعرفة هللامّسى املؤلف إحدى براهني وجود هللا تعاىل بربهان الصديقني وعنون له "

ان اء بـنفس الربهـ( أيضـا جـنقال عن الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا وأشار إىل أن صـدر املتـأهلني )مـال صـدرا
ــ الطوســي يف   ري الــدينن ســينا وأورده احملقــق نصــلكــن بنحــو آخــر، ونــص الربهــان علــى النحــو الــذي ابتكــره اب

حالة الـــدور مه الســـتالوجـــود، إن كـــان واجبـــا فهـــو املطلـــوب، وإال اســـتلز كتـــاب )جتريـــد االعتقـــاد( هـــو: "
 صها:قاطع بن" وأما شرح الربهان وتفصيله فللمؤلف كالم طويل حوله ننقل عنه بعض املوالتسلسل

لني بيان هذا موك ...سبه وتوضيحه على الطريقة السينائية فحوسنكتفي هنا بعرض ذلك الربهان وبيانقال: 
 الربهان حسب الطريقة الصدرائية إىل موضع ووقت آخرين.

ّن املوجود ينقسم حبسب املفهوم إىل واجب وممكن، أ: -على ما خلصه صدر املتأهّلني-حاصل الربهان وقال: 
ه حـرّجح مـن خـارج، وإاّل تـرجح بذاتـه، فكـان ترجواملمكن لذاته ال يرتّجح وجوده على عدمه، فالبد له من م

                                                
 سبقت ترمجتهما يف مقدمة هذا البحث .  ( (1
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واجباً بذاته، فكان واجب الوجود بذاته وقد فرض ممكناً، وكذا يف جانب العدم فكان ممتنعاً وقـد فـرض ممكنـاً 
 وهذا خلف، فواجب الوجود البد من وجوده.

يــه قـع االنتهــاء إلوإاّل و ، ّن املوجــودات حاصـلة فــإن كــان شـيء منهــا واجبـاً فقــد وقــع االعـرتاف ابلواجــبأومبـا 
مه ابطـل السـتلزا لـدور وهـوللبطالن ذهاب السلسلة إىل غري هناية، وبطالن عودها إىل بـدئها لكونـه مسـتلزماً 

ملطلـوب، وهـذا اذاتـه وهـو وذلك ضروري البطالن فلـم يبـق إاّل االنتهـاء إىل الواجـب ل تقدم الشيء على نفسه
      .، وليس بذلك كما زعماملسلك أقرب املسالك إىل منهج الصدِّيقني

 :وإليك صورة الربهان
 -نناارج أذهاخ-لو أمكن أن يشك أحد مّنا يف شيء، فإنّه ال ميكنه أن يشك أبداً يف أّن هناك 

 واقعاً موجوداً وعاملاً كائناً قائماً.
كـون وجودهـا يّمـا أن إآخـر موجـود،  مث إنّه ال ريب أّن هذه املوجودات من مسـاء وأرض وإنسـان أو أي شـيء

ولـة ه ال تكـون معلعـىن أنّـمن لدن نفسها حبيث ال حتتاج يف حتققها على صعيد الوجـود اخلـارجي إىل غريهـا، مب
 لشيء، بل يكون وجودها انبعاً من ذاهتا، أو تكون على خالف هذا الفرض.

تــه غــري آت مــن ذاعــاً مــن يكــون وجــوده انب "موجــود واجــب"أّمــا يف الصــورة اأُلوىل فنكــون قــد اعرتفنــا بوجــود 
 كتسـباً مـن شـيءوجـوده م غريه... موجود يكون علة دون أن يكون معلواًل لشيء، وغنياً غري فقري، ال يكـون

 أو أحد سواه.
ل هـ "الغـري"ذلـك  نسـأل عـن وأّما يف الصورة الثانية الـيت يكـون وجـود األشـياء مفاضـاً عليهـا مـن غريهـا فـنحن

د اعرتفنا بوجو  ة نكون قدفإن كان كذلك ففي هذه احلال جب الوجود؟وجوده انبع من ذاته ونفسه، أي أنّه وا
 اّلّل. ـ:موجود واجب يسّمى يف منطق اإلهليني ب

و مكتسـب اته، وإّّنا هـبع من ذانوأّما إذا كان هذا املوجود الثاين على ّنط املوجود األّول يف كون وجوده غري 
 اين، وهكذا.ه على الثالثالث ونطرح عليه ما طرحنامن غريه ففي هذه الصورة ننقل السؤال إىل املوجود 

جـوده انبعـاً و ل ويكـون وهذه السلسلة إّما أن تتوقف عنـد نقطـة معينـة، أي عنـد موجـود يكـون علـة غـري معلـو 
 من ذاته ال من غريه فهو املطلوب.

 غـري ا أن متضـي إىلّمـإ نـة فــ:وإّما إذا مل تتوقف هذه السلسلة مـن العلـل واملعاليـل عنـد حـد معـني يف نقطـة معي
كـون العـامل لـزم أن يهناية حبيث يكون كـل واحـد مـن هـذه املمكنـات قـد اكتسـب الوجـود مـن سـابقه فحينئـذ ي

اجـب الوجــود، و  موجـود سلسـلة غـري متناهيـة مــن العلـل واملعاليـل، وجمموعــة مـن املمكنـات دون أن تنتهــي إىل
 والرباهني احملكمة.الذي سنثبت بطالنه ابألدلة القاطعة  "التسلسل"وهذا هو 
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الـذي  "الـدور" وهـتـأخرة، وذلـك رتبـة املوأّما أن يعود أبن يكون الواقع يف املرتبة املتقدمة متأثراً من الواقـع يف امل
 ثبت بطالنه أيضاً.

د اكتســبت ة تكــون قــوّنثــل للصــورة األخــرية مبــا إذا مضــت السلســلة إىل عشــر حلقــات ولكــن احللقــة العاشــر 
 ."الدور"فهذا هو وجودها من سابقتها، 

ن ذاهتـا غـري مـلعينيـة انبعـة اكون تلك واحلاصل أان إذا نظران إىل العينية اخلارجية املتيقنة لكل إنسان، فإّما أن ت
واجــب "ن مــا نقصــده مفاضــة مــن غريهــا، فقــد اعرتفنــا بوجــود واجــب قــائم بنفســه غــري متعلــق بغــريه، وهــذا مــ

 ."الوجود
أن يكـون  لثاين إّماا فهذا الوجود العينية اخلارجية مفاضة من غريها وقائمة بغريها،وإّما أن يكون ما نتيقنه من 

ه، وإّمــا أن لــى بطالنــمفاضــاً مــن اثلــث، فرابــع، فخــامس إىل غــري هنايــة، فهــذا هــو التسلســل الــذي ســنربهن ع
 يتوقف فعندئذ:

 ن وجــوده معلــوالً أن يكــو  إّمــاإّمــا أن يكــون وجــود املتوقــف عليــه انبعــاً مــن ذاتــه، فهــذا هــو الواجــب ســبحانه و 
 ."الدور"لسابقه فهذا هو 

 احلاصل أّن صور املسألة ال خترج من أربع: وبتعبري اثلث نقول:
ــا أن تكــون العينيــة اخلارجيــة هــي الوجــود األزيل النــابع مــن ذاتــه غــري القــاإ. 1 ندئــذ ع فقــد اعرتفنــا ئم بغــريه،ّم

 بواجب الوجود.
عرتفنــا بواجــب افســه، فقــد ، وقائمــاً بــذلك الغــري لكــن ذلــك الغــري قــائم بنّمــا أن يكــون مفاضــاً مــن غــريهإو . 2

 الوجود، ولكن يف الرتبة الثانية.
 الباطل. "سلسلالت"ا هو ّما أن يكون الثاين قائماً ابلثالث فالرابع فاخلامس إىل غري هناية، فهذإو . 3
 حالته.ت بطالنه واستالثاب "ورالد"هذا هو ّما أن يكون األّول قائماً ابلثاين والثاين قائماً ابألّول و إو . 4

ــّن الوجــود اخلــارجي ـ مــع حــذف الصــور املســتلزمة للــدور والأصــفوة القــول: مث قــال:  ا أن يكــون تسلســل ـ إّم
ان وجــوده إن كــ "جــبالوجــود الوا"إن كــان وجــوده لذاتــه، أو يكــون مســتلزماً ملثــل ذلــك  "الواجــب الوجــود"

 مكتسباً من غريه.
د أبنّـه بتكاره، ويعتقـيفتخر ابو لربهان املعروف بربهان الصّديقني والذي راح ابن سينا يعتز به هذا هو توضيح ا

 ."واجب اّللّ "أفضل برهان على وجود 
قــودان إىل ته هــي الــيت فمطالعــة الوجــود وحــد مل يــدرس إاّل الوجــود نفســه. -كمــا الحظنــا-ففــي هــذا الربهــان 

 واجب الوجود.
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الصديقني لالستدالل فيـه ابّلّل علـى نفسـه، ال ابلغـري عليـه تعـاىل، وهـذا هـو غايـة ويسمى هذا الربهان بربهان 
1) إذ يف هذا الربهان مل يتخذ النظام الكوين أو وجود املصنوعات طريقاً إلثبات اخلالق. التصديق. ) 

قولـه تعــاىل: مث إن املؤلـف ابتباعـه هـؤالء الفالســفة ذكـر عـدة مــن اآلايت وادعـى أهنـا انظـرة إىل هــذا الربهـان ك
2)...﴾ّللَُّ نُوُر السََّمَواتِّ َواأْلَْرضِّ َمَثُل نُورِّهِّ َكمِّْشَكاة  فِّيَها مِّْصَباحٌ ا﴿ َأَومَلْ َيْكـفِّ بَِّرب ِـَّك أَنَـُّه وقولـه تعـاىل: ﴿ (

3)﴾َعَلـــى ُكـــل ِّ َشـــْيء َشـــهِّيدٌ  ُ أَنَّـــُه ال إِّلَـــَه إِّالَّ ُهـــَو َواْلَمالئَِّكـــُة وَ وقولــه تعـــاىل: ﴿ ( ُأْولُـــوْا اْلعِّْلـــمِّ َقائِّمـــاً َشـــهَِّد اّلل 
ْلقِّْسطِّ ال إَِّلَه إِّالَّ ُهَو اْلَعزِّيُز احْلَكِّيمُ  4)﴾ابِّ )  

هكذا وبكل هذا التضخيم يتجول املؤلف يف تفسـري القـرآن بـني كـالم الفالسـفة ومقـاالهتم وجيعلهـا منهجـا لـه 
ن الكـرمي مل يتعـرض مطلقـا إلثبـات إلثبات وجود هللا مع أنه نقل عن استاذه الطباطبائي أنه كـان يـرى أن القـرآ

أصل وجود هللا، ومل يقـم عليـه أي دليـل أبـدا، وذلـك إمـا لبداهـة وجـود هللا وفطريتـه أو ألن ذات هللا أمسـى مـن 
5)أن حيتاج إثباهتا إىل دليل. )  

فقال معتذرا والعجب أن املؤلف يف األخري انتبه إىل أن هذه التكلفات الفلسفية ال عالقة هلا ابآلايت القرآنية 
وعلى كل حال، سواء أكان تطبيق مفاد اآلايت املذكورة على هذا الربهان صحيحاً وصائباً أم كان ما نصه: "

وعلـى الطريقـة  -اتـهيف حـد ذ-من قبيل التأويل واكتشاف بعد جديد من أبعاد اآلايت فإّن برهـان الصـّديقني 
6)."ابالهتمامالسينائية برهان واضح، وقابل لالعتماد عليه بل وجدير  )  

 
 عرض األمساء والصفات وتفسريها ابألسلوب الفلسفي 

ــه لكــن  ــه فــرع العلــم ب ّــه تعــاىلعمعلــوم أن القــول يف الشــيء وإبــراز النظــر حول وأمسائــه وصــفاته  لــم اإلنســان برب
، كما عـّد العلمـاء هـذا الـذي مسـوه ابلتوقيـف السـبب ممن يعرفه أو نقول: حمصور يف وصفه السماعحمصور يف 

الوحيــد املفيــد للعلــم يف املغيبــات ومــا يتعلــق ابهلل العظــيم؛ ألنــه ال جمــال للحــواس والعقــل اللــذين مهــا أيضــا مــن 
أســباب العلــم يف هــذا اجملــال، فلمــا احنصــر العلــم ابهلل وصــفاته العليــا يف الســماع ووصــفه ممــن يعرفــه ســبحانه 

، إذا فــالطريق األوىل يف مســألة إلــيهم وعلمهــملــيس أحــد أعلــم ابهلل مــن هللا مث رســله الــذين أوحــى فلنعـرف أنــه 

                                                
 . 199 – 193صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 35النور:  ( (2
 . 53فصلت:  ( (3
 . 18آل عمران:  ( (4
 . 128صـ  1القرآن" جـ تفسري "مفاهيم  ( (5
 . 204صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
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األمساء والصفات اتباع الوحي والسنة الصحيحة وتفسري أمساء هللا سبحانه وصفاته الثابتة شرعا أبصح مناهج 
التفسري أعين التفسري ابلرواية ال ابملنهج الفلسفي والكالمي، لكن املؤلف اتبع هذا املنهج بكل املعـىن وخضـع 

مــا حبجــة التفكــر والتعّمــق يف القــرآن الكــرمي، فمــن يتصــفح مــثال اجمللــد الســادس مــن تفســريه أمامــه خضــوعا ات
الذي ألفه حول أمساء هللا وصفاته فبمجرد تصفح الصفحات والنظر يف العنـاوين يظهـر لـه مـنهج املؤلـف هـذا 

مسـاه تفسـريا وبـني  بكل وضوح، أما الذي يقرأ الكتاب ويقف عند مناقشاته فال يكاد جيد فرقا بني هذا الذي
ــــد يســــتدلون ابآلايت  ــــب أيضــــا ق ــــم الفلســــفة والكــــالم ألن مصــــنفي هــــذه الكت الكتــــب املؤلفــــة حمضــــا يف عل
واألحاديث يف أحباثهم الفلسفية كما هو الشـأن يف تفسـري "مفـاهيم القـرآن" ولكـي نعضـد كالمنـا هـذا بـبعض 

 الرأي حول أمساء هللا وصفاته:األمثلة أنيت إىل عدة من التفلسفات وما بىن عليها املؤلف من 
  

أ. عند بيان املؤلف صفة الكالم الثابتة هلل سبحانه يشري أوال إىل أن املعتزلة قالـت: أبن كالمـه تعـاىل 
أصوات وحروف ليست قائمة بذاته تعاىل بل خيلقها يف غريه كاللوح أو جربيل أو النيب، لكـن املؤلـف قـال إن 

خالف يف كونه تعاىل متكلمـا هبـذا املعـىن لكـن اخلـالف أصـال يف صـفة الكـالم هذا نوع من أنواع الكالم وال 
علـــى وجـــه اإلطـــالق، مث أشـــار إىل أن الكـــالم مبـــا أنـــه يف أنظـــار عامـــة النـــاس عبـــارة عـــن احلـــروف واألصـــوات 

م عنه، الصادرة من املتكلم القائمة به، وهو حيصل من متّوج اهلواء واهتزازه حبيث إذا زالت األمواج غاب الكال
وهذا ال شك يف عدم جواز نسبته إىل هللا سبحانه، فلـذلك يـرى مـن األوىل أن يتوسـع يف مفهـوم هـذه الصـفة 
فيحمل الكالم املطلق على اآلاثر املرتتبة على فعله تعاىل، وعلى هذه الفلسفة فكل ما يف صحيفة الكون من 

من كمال ومجـال وعلـم وقـدرة، وبـذلك يكـون العـامل املوجودات اإلمكانية كالمه تعاىل ألهنا خترب عما يف املبدأ 
1)مبوجوداته الكتاب التكويين. )  

والذي يرتتب على هذه الفلسفة والتأويل أعظم منه نفسه وهو أن الكالم عند املؤلف يصبح من صفات فعله 
فثبـت  سبحانه ال من صفات الذات فبما أن فعله تعاىل غريه وكل ما هو غريه فهـو خملـوق وحـادث غـري قـدمي

2)أن القرآن خملوق أو حمدث على تعبري املؤلف. )  
ب. مـع أن املؤلـف صـرح علـى أن تفسـري إحـدى الصـفات ابألخـرى يف احلقيقـة إنكـار هلـذه الصـفة، 
حينمـا رد علــى القــائلني أبن إرادة هللا سـبحانه عبــارة عــن علمـه ابلنظــام علــى الوجـه األمت، فقــال: "الشــك أنــه 

 ابلنظــام األكمـــل واألمت واألصــلح، ولكــن تفســـري اإلرادة ابلعلــم، يرجــع إىل إنكـــار ســبحانه عــامل بذاتـــه، وعــامل
حقيقة اإلرادة فيه سبحانه، فإنكارها يف مرتبة الذات، مساوق إلنكار كمال فيه، إذ ال ريب أن الفاعل املريـد 

                                                
 . 99 – 987صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 102صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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1)أكمل من الفاعل غري املريد" األخـرى أو أول لكنه مع هذا التصريح واالعرتاف  ّـل بعـض الصـفات علـى  (
 فيها أتويال عّطل به الصفة عن حقيقتها وواقعّيتها.

ــْن َحْبــلِّ اْلَورِّيــدِّ علــى ســبيل املثــال صــفة "األقــرب" الثابــت يف قولــه تعــاىل: ﴿ ــَرُب إَِّلْيــهِّ مِّ ــُن َأقـْ 2)﴾َوحَنْ فســرها  (
3)عيـة الـرب ابلعبـاد ابإلحاطة مث أرجع اإلحاطة إىل اإلحاطة القيومية مث  ّـل عليهـا اآلايت الـيت تـدل علـى م ) 

ــه تعــاىل يف الســموات ويف األرض 4)وكون وغــري ذلــك، ودليلــه أوال هــو أن األقربيــة مبــا أهنــا ال ميكــن أن تفســر  (
ابألقربية املكانية لظهور بطالنه فيجب أن يبحث هلا عن معىن آخر وهذا املعـىن ال يقـف عليـه إال املـراتض يف 

ـــه املعـــارف اإلهليـــة، أال وهـــي اإلحاطـــة القيوميـــة الـــيت هـــي غـــري احللـــول اجلســـمي أو اإلحاطـــة املكانيـــة، وبره ان
 الفلسفي اثنيا هو مايلي:

ىن احلــريف عـفكمــا أّن امل االمسـي، إّن نسـبة الوجـود اإلمكــاين إىل الواجـب جــّل امسـه كنســبة املعـىن احلـريف إىل املعــىن
اين الصــادر الوجــود اإلمكــ اً فهكــذاالّ لصــار ابطــالً معــدومإقـائم ابلثــاين، ومتقــّوم بــه، واليتصــّور لــه االنعــزال عنــه و 

بطــل  زلــة عنــه وإالّ اجــب والعملمكن بذاتــه قــائم ابلغــري، متــدل بــه، اليتصــّور لــه البينونــة عــن الو عنــه ســبحانه، فــا
 وجوده. 

ا يقــع للوجـود فعنــدم يقع وصــفاً مكــان قــديقع وصـفاً للماهّيــة، وقـدّن اإلأ :هـذا هــو املـّدعى وأّمــا الـدليل عليــه فهـو
صـف تـه، و إن اتّ وجـود علّ  فلـو وجـد فمـن جانـب وصفاً للماهّية يكون معناه مساواة نسبة الوجود والعـدم إليهـا،

، دم إىل الوجـودجـود والعـابلعدم فمـن جانـب عـدم عّلتـه وعنـدما يقـع وصـفاً للوجـود، فلـيس هـو مبعـىن مسـاواة الو 
ود ن اّتصــاف الوجــمــل املــراد المعــىن ملســاواة الوجــود والعــدم إليــه، بــفضــرورة إنّــه إذا كــان املوضــوع هــو الوجــود، 

قيقــة لــه إالّ جــوده حبيـث الح حقيقــة و يفتدلّيـه هبــا تعلقــاً وتـدلّيا وقيامــاً داخـالً و قـه بعّلتــه وقيامــه ابإلمكـان هــو تعلّ 
 هذا.

ّمـا أن يكـون مسـتقال يف ذاتـه أو يكـون متعّلقـا ابلغـري كـذلك، السـبيل إىل إوبعبارة اُخرى إّن الوجود اإلمكاين 
ألّن االســتقالل منــاط الغــىن عــن العّلــة ومثلــه ميتنــع أن يكــون معلــواًل بــل وميتنــع أن يّتصــف ابإلمكــان،  ؛األّول

ّن املفـروض أل ؛فتعنّي الثاين أي ما يكون متعّلقا ابلغري بذاته، و ما هو كذلك ميتنـع عليـه العزلـة عّمـا يتعلّـق بـه
عّية املتديّل ابملتدىّل بـه، ومعيّـة املعـىن احلـريف مـع املعـىن نّه الحقيقة له إاّل التعّلق ابلغري فيجب أن يكون معه، مأ

مكانّية بعاّمة مراتبها من جربوهتا إىل ملكوهتا إىل ملكها حاضرة عنده سـبحانه، غـري غائبـة االمسي، فالعوامل اإل

                                                
 . 76صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  16ق :  ( (2
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 عنه، الكحضور املبصـرات اخلارجيـة لـدى اإلنسـان، بـل كحضـور الصـور الذهنيـة لـدى الـنفس املبدعـة اخلالقـة
1)هلا، بل أشّد من ذلك. )  

وعلــى هـــذه الفلســفة فمـــ ل كــالم املؤلـــف يف األقربيــة والنـــزول واملعيّــة كلهـــا يرجــع إىل احللـــول لكــن بنـــوع مـــن 
هذا الربهان الذي أمجلنا الكالم يف بيانه يكشف السرت عن حقيقة املعّية التفلسف، ولذلك نراه يقول أخريا: "

ــة املمكــن مــع الواجــب، و يفســر ّــه لــيس املــراد حلــول الواجــب يف جــوف اإل أي معّي ّــة لــه، و إن حاطــة الوجودي
قيومّيته املطلقة قيام العوامل املمكنـة  ىاملمكن ونفوذه يف ذرّاته، كنفوذ املاء بني ذرّات الطني، بل املراد أّن مقتض

2)".به وحضورها لديه )  
3)ويف ذلك ينقل عن ابن عريب  قوله:  (

ن وإ فإن قلت ابلتنزيه كنت مقّيداً 
فإاّيك  مسدداً  قلت ابألمرين كنت

 والتشبيه إن كنت اثبتاً 
 

 وإن قلت ابلتشبيه كنت حمّدداً 
 سّيداً  وكنت إماماً يف املعارف

4)وإاّيك والتنزيه إن كنت مفرداً  )  
 

ج. وهكذا اختار األسلوب الفلسفي عند بيانه صفة السمع والبصر فأّوهلما اترة حبضور املسموعات 
5)عنده تعاىل واترة ابلعلم ابجلزئيـاتواملبصرات  وعنـد تعرضـه ملسـألة االسـتواء تـراه ذا فلسـفة معّقـدة وتعصـب  (

شديد؛ ألنه أوال: يهاجم أهل احلـديث وخاصـة اإلمـام أ ـد بـن حنبـل ر ـه هللا ويـدخل فـيهم األشـاعرة أيضـا 
والسـنة حيـث إهنـم أجـروا االسـتواء  فيتهمهم ابملتقشفة املغرتين ابلظواهر والصور بعيـدين عـن التعّمـق يف القـرآن

ستأيت مناقشة هذه االهتامـات ونقـدها يف موضـعها إن شـاء هللا  –على ما هو وفوضوا كيفيته إىل هللا سبحانه 
واثنيا: يؤول االستواء ابالستيالء والعرش بصحيفة الكون مبقدمات عقلية فلسفية يظن أن ما يرتتب عليهـا  –

6)يه شائبة التجسيم والتحديد.توجب تنزيه الرب تعاىل عّما ف )  

                                                
 . 147 – 146صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 147صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
سكن الروم مدة، وكان هـ،  560، كان مولده يف نزيل دمشق الشهري بـ ابن عريبحممد بن علي بن حممد الطائي احلامتي، حمي الدين أبو بكر، هو  ( (3

وقد عمل اخللوات، وعلق شيئًا كثريًا يف تصوف أهل الوحدة، ومن أفحشها " الفصوص "، واختار لنفسه التزهد والتعبد والتجرد، ف ،ذكيًا كثري العلم
 (76)انظر كتاب: طبقات األولياء البن امللقن صـ    مات سنة مثان وثالثني وستمائة.، حط عليه ابن عبد السالم

براهيم بن عمر ( إلتنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب، وحتذير العباد من أهل العناد ببدعة االحتاد)مصرع التصوف جتد هذه األشعار يف كتاب:  ( (4
 .  عبدالرْحن الوكيل :، حتقيقمكة املكرمة _عباس أْحد الباز نشر:  44صـ  البقاعي

 . 163 – 157صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
 . 146 – 140صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
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قد و  هذا الزمان يفالعليا  ال أدري ما فائدة اختيار هذا األسلوب يف تفسري أمساء هللا احلسىن وصفاته
ـــري مـــن اجل  -واحلمـــد هلل  -انـــدثرت  ـــة واملر كث ـــين هبـــذه البحـــوث كاملعتزل ـــيت كانـــت تعت ـــة واخلـــوارج ماعـــات ال جئ

مة، رى انقسام األأإنين ال  يف قدمي الزمان حىت تفيده يف هذا العصر؟وغريهم، مالذي أفادته هذه التفلسفات 
طــــرق الفالســــفة بوصــــفاته  تفرقهــــا متزقهــــا وابلتــــايل اهنزامهــــا وفشــــلها إال بســــبب اخلــــوض يف أمســــاء هللا تعــــاىل
 يـة عمـن خلفهـم،قـال ودراعومناهجها، هذا الـذي مل يعـ  بـه الصـدر األول مـن األمـة مـع أهنـم مل يكونـوا أقـل 

ل وقوتـه مـرة حيـاء االعتـزاإفكأنه يريد  -خاصة هبذا التعصب العظيم  –فالذي حييي هذه التكهنات كاملؤلف 
ملؤلــف ان أســلوب أخــرى لكنــه ال جيــين منهــا مثــرة كمــا مل يقتطــف مــن ســبقه. وعلــى كــل حــال فهــذا جانــب مــ

 الفلسفي الكالمي يف تفسري أمساء هللا وصفاته جل وعال.
 

ه إايهـا أن ات وتفسـري ا مبنهج املؤلف الفلسفي خاصة عند عرضه األمساء والصـفد. أخريا يكفينا علم
 : شة وهي كالتايلثا ومناقنقف عند صفة العلم وّنر على األقل بعناوين املسائل الكالمية اليت تناوهلا حب

  
 229 العليم
 299  العلم

 301 ما هي حقيقة العلم
 303  ن العلم احلضوريّناذج م

 306 مفهوم اإلنسان الكّلي
 307  مفهوم اجلنس و النوع
 311 تعريف العلم بوجه آخر

 312  علمه سبحانه بذاته
 314 املعلوم العلم ابلذات يستلزم التغاير بني العلم و

 316  علمه سبحانه ابألشياء قبل اإلجياد
 321 كّل األشياء  بسيط احلقيقة

 326  األشياء به يستلزم علمه هبا علمه سبحانه ابألشياء بعد اإلجياد ، قيام
 328 ابألشياء مهسعة وجوده دليل على عل
 330  إتقان املصنوع دليل علمه

 335 مراتب علمه سبحانه
 338  القضاء من مراتب علمه
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 339 مول علمه تعاىل للجزئيات
 341  ابجلزئياتإثبات علمه سبحانه 

 341 حني حضور املمكن لدى الواجب يف كل
 346 علمه التعبري القرآين الرفيع عن سعة
 347 ابجلزئيات دالئل النافني لعلمه سبحانه

 347 علمه العلم ابجلزئيات يالزم التغرّي يف
 351 الذات العلم ابجلزئيات يستلزم الكثرة يف

 351 انقالب املمكن واجباً 
 

 و يف داخـل هـذهوأمـا مـاه اسـم "العلـيم" حتـتفهذه كماترى هـي عنـاوين املسـائل املرتبطـة بصـفة العلـم أوردهـا 
فحتني يكفـي فحة أو صـالعناوين من املباحث الكالمية اليت جتاوزت مخسني صـفحة فـال ميكـن إجيازهـا يف صـ

 ب.ن مذاهأن الصورة الكلية تظهر املنهج بكل وضوح، وقدميا قيل: وللناس فيما يعشقو 
    

 إجياب تنصيب اإلمام على هللا ابألسلوب الفلسفي 
صـيص اإلهلـي اجتهـد كثـريا أن ابلتن يف اجمللد الثاين حينما كان املؤلف بصدد إثبات كـون اإلمامـة بعـد النـيب 

أو نقول:  اجتهاداتو  خذ بكل غصن ميكن بظنه أن يتمسك به، فأهم ما متسك به يف هذا اجملال عقليات 
 بىن عليها فكرته منها العناوين التالية: فلسفات

 
 املصاحل العامة يف الصدر األول وشكل احلكومة .أ

اهتــم و ل فيــه مــا قــال ادة، فقــاهــذا العنــوان أشــار أوال إىل عــدم بلــو  األمــة اإلســالمية الــذروة يف أمــر القيــ حتــت
 دين وغري ذلك.جع عن الالصحابة كلهم )إال علي بن أيب طالب وعدة أخرى( بعدم الكفاءة والتخاذل والرتا

الـروم و اطوريـة إيـران طـر إمرب خالمية، من مث أشار اثنيا إىل األخطار والتحدايت اليت كانت تواجهها األمة اإلس
 واملنافقني من الداخل، فسماها اخلطر الثالثي. 

مـع  أن النـيب األعظـمكـ  –كلها مث تكلم عن العشائرايت والنظام القبلي اليت كان اجملتمع العـريب يعـاين مـن مشـا 
ليـة مـن نفـوس ات اجلاهنزول الوحي عليه مـن السـماء يف مجيـع مـدة رسـالته مل يوفـق يف إخـراج شـيء مـن خرافـ

يفـة بعـد وفـاة ى قائـد وخلفقـال: إن هـذه املشـاكل كانـت تصـّد األمـة عـن الوصـول إىل االّتفـاق علـ –املؤمنني 
 .الرسول 
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 وفاة النيب والفراغات اهلائلة بعده .ب
يب لكـي صـفات النـهذا العنوان أشار إىل أمـور عـدها فراغـات عظيمـة كانـت توجـب قيـام مـن يوصـف ب تحتو 

 ميلؤها بعده فمنها:
 الفرا  يف بيان احللول التشريعية للمشكالت اجلديدة.. 1    
 رآن الكرمي وشرح مقاصده.ـ الفرا  يف تفسري الق 2    
 اً ونفسياً.ّمة روحيـ الفرا  يف مواصلة تكميل االُ  3    
  على األسئلة والشبهات.ـ الفرا  يف جمال الردّ  4    
    ن من حماوالت التحريف.ـ الفرا  يف صيانة الدي 5    

فتكلم عن هذه األمور بطريقة وأسلوب جعل عقله رائدا له فيهـا، مقـدما هلـا بـبعض األمثلـة دون أن ينظـر إىل 
أببعاد الشريعة  ن ال بد من إمام معصوم لديه علم شاملمدى صحتها وضعفها، حىت وصل إىل القول أبنه كا

1)ميألها حبزمه وعلمه، وقيادته وهدايته. هذه الفراغات كما كان النيب  وجزئياهتا ميلؤ )  
وملـا كانـت معرفـة  فقـال مـا نصـه: " –وهذا هو موضع االسـتدالل  –فبعد هذه مجيعا وصل إىل هذه النتيجة 

علـى اّلّل سـبحانه العـارف بعبـاده،  -أي جيـب  – مثـل هـذا اإلمـام الالئـق املعصـوم متعـذرًة علـى ااُلّمـة، يتعـني
احمليط هبم، أن يعّرف ااُلّمة ابإلمـام وينصـبه هلـم وال يـرتك األمـر إىل نظـر ااُلّمـة ورأيهـا لتختـار حسـب مـا تـرى، 

2)".وتشاء )  
كلماتـه   ( أشـار يف بعـضابـن سـينامّث إّن الشـيخ الـرئيس )لفيلسوف أتييدا ملقاله فقال: "مث أتى بقول ابن سينا ا

 : إىل فوائد تنصيب اإلمام، اليت ترجع إىل بعض ما ذكران، وإليك بعض نصوص كلماته
وقـت  ود مثلـه يف كـلّ ا يتكـرر وجـ)مّث إّن هذا الشخص الذي هو النيّب صلَّى اّلّل عليه وآلـه وسـلَّم، لـيس ممّـ    

بقـاء مــا نـيّب قــددبّر ليكــون ال فـإّن املـادة الــيت تقبـل كمــال مثلـه يقــع يف قليـل مــن األمزجـة، فيجــب ال حمالـة، أن
 يسّنه ويشّرعه يف اُمور املصاحل اإلنسانية تدبرياً عظيماً(.

كـون أن ال يمـن خيلفـه، و  يف الفصل اخلامس: مّث جيب أن يفـرض السـاّن )أّي الشـارع( طاعـة :إىل أن قال    
حون، ن يصـحّ قة علـى مـاالستخالف إاّل من جهتـه )أّي مـن جهـة السـانِّ الشـارع( أو إبمجـاع مـن أهـل السـاب
 فة مـن الشـجاعةق الشـريعالنيًة، عند اجلمهور أنّـه مسـتقل ابلسياسـة وأنّـه أصـيل العقـل حاصـل عنـده األخـال

 .والعفة وحسن التدبري، وأنّه عارف ابلشريعة حىّت ال أعرف منه تصحيحاً 

                                                
 الثاين.من اجمللد  153إىل  76صفحة من الكتاب أي: من صـ  78هذه البحوث احتوت حوايل  ( (1
 . 153صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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ا الفضل فيه لى غري من وجدو ىل أن قال: ويسّن عليهم أهّنم إذا افرتقوا وتنازعوا للهوى وامليل، أو أمجعوا عإ    
 واالستحقاق فقد كفروا ابّلّل.

1)"(واالستخالف ابلنّص أصوب، فإّن ذلك ال يؤدي إىل التشّعب والتشاغب واالختالف     ).(2 )  
 

  العامل ابألسلوب الفلسفيإنكار احلدوث الزماين جملموع 
في  وهـذا كمـا به الفلسـويف بيان توضيحي آخر أنيت مبثال لعله يكون أكثر وضوحا حول منهج املؤلف وأسـلو 

 :ظريته كما يلينيث أبدى أشران إليه يف العنوان هو سريه الواضح وراء الفالسفة يف مسألة حدوث العامل ح
عي مـثال كمـا أّن عدم زماين واقسبوقاً بذايت حدواثً زمانياً مبعىن كونه مإّن املتشّرعة تثبت للعامل وراء احلدوث ال"

 عـامل مل يكــن يفهكـذا ال، فتحـوادث اليـوم مسـبوقة ابلعـدم الزمـاين حيـث إهنـا مل تكـن قبـل ذلـك اليـوم مث حـدث
عنـــد الفرائـــد  نصــاري يفّن الشـــيخ األعظـــم األأوقــت مث حـــدث وهــذه املســـألة ممّـــا تصــّر عليهـــا املتشـــّرعة حــىت 

ّن العـامل ألـى سـماويّة عأمجعـت الشـرايع ال)البحث عن حّجية القطع احلاصـل مـن غـري الكتـاب والسـّنة يقـول: 
 .(حادث زماانً 

ّدقه يـه أمــر ســهل يصــتقــّدم علولكـن تصــوير احلــدوث الزمـاين لكــّل جــزء مـن أجــزاء العــامل ابلنسـبة إىل الزمــان امل
 .ليوم، مسبوق بعدم زماين يوم أمساملتوّلد يف هذا ا« زيد » ـ الربهان واحلّس ف

ثبــات إ واحــداً، فــإنّ  حظ شــيئاً إّّنــا الكــالم يف اثبــات احلــدوث الزمــاين جملمــوع العــامل إذا أخــذ صــفقة واحــدة ولــو 
 احلدوث الزماين أمر الخيلو من خفاء و ذلك ببيانني:

 

احــد  العـامل زمــان و هلــا، و لــيس يفداراً ّن الزمـان مقــدار احلركــة، و كـّل حركــه تعــانق زمـاان مــا يعــّد مقـأ  -1    
حّقـق  داراً هلـا كمـالزمان مقـيتوّلد من حركة الفلك أو الشمس و القمر بل كّل حركة مولد زماانً فيكون ذلك ا

ان وقــت كـن نقـول أبنّــه  ف ميكــن أيف حملّـه، فــإذا كـان الزمــان وليـد احلركــة ونتيجـة ســيالن املـاّدة إىل الغايــة فكيـ
بعـد،  اليت مل ختلـق ركة املادةّن هذا الوقت نتيجة حأمّث حدث و وجد؟ ألّن املفروض  يكن العامل فيه حقيقي مل

 فاليتصّور شيء مبعىن الوقت و الزمان قبل إجياد العامل حىّت يتضّمن عدمه.
 

                                                
طبعة إيران )وقد وجد يف كثري من الكتب املطبوعة يف إيران إضافات نسبت إىل  564و  558صـ  2نقل املؤلف هذا القول عن كتاب الشفاء  ( (1

 املؤلفني دون أن تكون يف أصل الكتب املخطوطة( . 
 . 153ـ ص 2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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فعلـــى األّول جيـــب  نّـــه ينقـــل الكـــالم إىل نفـــس الزمـــان فهـــل هـــو حـــادث ذايت و قـــدمي زمـــاانً أو ال؟أ -2
دث ذااتً وقدمي زماانً، فلو كان القـول ابلقـدم الزمـاين مقبـواًل فيـه فلـيكن مقبـواًل يف جممـوع االعرتاف مبمكن حا

العــامل إذا لــوحظ شــيئاً واحــداً أو يف اجلــزء األّول منــه. وعلــى الثــاين يلــزم أن يكــون للزمــان زمــان حــىّت يتضــّمن 
الزمــان فيلــزم كــون الزمــان الثــاين قــدمياً الزمــان الثــاين عــدم الزمــان األّول يف حاّقــه، وعندئــذ إّمــا يتوّقــف تسلســل 

فألجــل هــذين الــوجهني يعســر التصــديق ابحلــدوث الزمــاين جملمــوع العــامل ، زمانّيــاً وإن مل يتّوقــف يلــزم التسلســل
1)."ويكتفى ابحلدوث الذايت )  

 
 املطلب اخلامس: 

 ومن منهجه اهلجوم واجلدال والنيل واإلساءة 
ائـد لطائفيـة والعقالتعصبات أن املفسر احلقيقي هو الذي يبتعد عن كل ا لقد أشران فيما سبق أن املؤلف أعلن

ؤلـف سـار أثبتنـا أن امل ة، لكننـاالشخصية؛ ألنه يفسر كالم هللا سبحانه وال يناسب هذا املقام العصـبية واألاننيـ
هجـا آخـر ج منهنـ خمتـار بنفسه خالف هذا املنهج، وابلقراءة والعكـوف علـى الكتـاب يظهـر أنـه خمتـارا أو غـري

 فيه التعصب واإلغفال واإلصرار على موقفه وغري ذلك.
 هم بل اإلساءةتشّدد معلكننا هنا نرى أن املؤلف خطا خطوات أخطر مما سبق وهي اهلجوم على اآلخرين وال

علمــائهم و ل الســنة إلــيهم، وهــذا أســلوب عــام يشــمل أصــحاب النــيب ومــن أتــى بعــدهم مــن التــابعني وأئمــة أهــ
ج ملتـأثرين مبـنهلسـلفيني ااأهل السنة أ ـد بـن حنبـل وابـن تيميـة ومـن يسـميهم ابلوهابيـة )أي وخاصة مع إمام 

 اإلمام حممد بن عبد الوهاب( وغريهم من علماء السلف والكتاب املعاصرين. 
م ه لينـاهللـملسمى عنواان اأخذ هذا ويف احلقيقة إنه يريد حبمالته املكررة على الوهابية اهلجوم على أهل السنة في

: نة مجيعـا مـثالأهـل السـ عن طريقه، بدليل أن املـوارد الـيت يسـيء فيهـا إلـيهم هـي موضـوعات يقـول هبـا علمـاء
ور للمخلـوق، دمي النـذعد االستغااثت من سوى هللا، وطلب العون فيمافوق األسباب من غـريه سـبحانه، وتقـ

ألمسـاء ة فلسفية يف ال بطريقكذا التأوّ وتنظيم احلفالت وأداء الطقوس اخلاصة عند املقابر نوعا من الشرك، وه
عصـمة ض، وادعـاء اللـرأي احملـوالصفات، والتفسري بباطن القرآن الذي ال يالئـم ظـاهره، والقـول يف املغيبـات اب

ث العــامل ق القــرآن وحــدو لقــول خبلــملـن دون النــيب وعلــم الغيــب يف غــري املــوارد الثابتــة شـرعا لألنبيــاء ولغــريهم، وا
الوهابيـة، و يـة وابـن كثـري ابـن تيم  وممنوعا وغري ذلك، فهـذه وأمثاهلـا ال ختـص اإلمـام أ ـد والاحنرافا يف التفسري

 بل هي من صلب عقائد أهل السنة قاطبة.  
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 وأما أمثلة هذا املنهج فكثرية جدا نشري فيما يلي إىل بعضها ابختصار:
 حكمه القاسي الغري األخالقي على أصحاب رسول هللا  (1

 

 ر، ضر والسفد رسول هللا وأفضل الصحابة ابلتحقيق، صاحب رسول هللا يف احلأول اخللفاء بع 
جاهـل  غاصـب، ظـامل، جـربي،أمري املؤمنني أبوبكر الصديق رضـي هللا عنـه وأرضـاه، حكـم عليـه املؤلـف أنـه )

ــروة مــن  ى هــذه األحكــامهلل( تــر . والعيــاذ ابابلكتــاب والســنة وقــد كــان يبتغــي لنفســه احلكــم واإلمــارة والث
ل واإلســاءة، ائــه النيــملؤلــف علــى الصــحايب اجلليــل بشــىت األلــوان بــني تصــريح وإشــارة ونقــل يســتهدف مــن ور ا

 وفيما يلي أمثلة منها: 
والــرد علــى  وســكناته أ. يف اجمللــد العاشــر حينمــا كــان يف صــدد بيــان حريــة اإلنســان يف مجيــع حركاتــه

  يقول: الضاّلني، مثاملشركني اجلرب كانت من مزاعم نظرية اجلرب، نراه ينقل بعض اآلايت اليت تبنّي أن نظرية
مل جُتْتّث بل بقيت عالقـة يف أذهـان عـّدة مـن الصـحابة حـىت بعـد  )اجلرب( والعجب أّن تلك العقيدة السخيفة"

ّــه جــاء رجــل إىل أيب بكــر، فقــال: أرأيــت الــزان أروى الســيوطي عــن عبــد اّلّل بــن عمــر:  بــزو  جنــم اإلســالم. ن
نعم. قال: فإّن اّلّل قّدره علّي مّث يعذِّبين؟! قال: نعم ايبن اللخناء، أما واّلّل لو كان عندي إنسان قال:  بقدر؟

1)"أمرته أن جيأ أنفك ).(2 )   
 الــيت كانــت مــن الســخيفة فهــو ملــا مل يعّلــق علــى هــذه الروايــة بشــيء بــل أعلــن مــن أول األمــر أن هــذه العقيــدة

، وايـة املـذكورةنقـل الر  وراسخة يف قلوب عدة من الصـحابة مث اختـار عقائد أهل الشرك والكفر بقيت متأصلة
ىل هـذا إة بـه ومل يلـق ل الروايـفمعناه أنه اجرتأ على أن ينسب أاببكر رضي هللا عنه إىل اجلرب بكل صراحة وأتو 

 االهتام والتأويل ابال. 
 لنـيب ة بنـت اطمـب. عند ذكره قصة فدك يشـري إىل أن أاببكـر رضـي هللا عنـه هـو أول مـن منـع فا

داف ملال وأهـاالوصول إىل  يف حياته ومل يكن هذا املنع إال لغرضني مها: حقها من فدك الذي وهبها النيب 
 سياسية، فيقول:

"لقــد بــدأ منــع بــين الزهــراء مــن فــدك يف عهــد اخلليفــة األول، وكــان احلــال علــى ذلــك حــىت تســّنم معاويــة ســّدة 
اإلسالم حيتاجون إىل عائـدات فـدك املاليـة مضـافا إىل أهنـم انتزعوهـا مـن  احلكم... فلقد كان اخللفاء يف صدر

                                                
أخرج الاللكائي يف السنة عن ابن عمر قال: جاء أحال املؤلف إىل كتاب: اتريخ اخللفاء للسيوطي وقد وجدت الرواية فيه هبذا اللفظ والسند: " ( (1

قدره علي مث يعذبِن قال: نعم اي ابن اللخناء أما وهللا لو كان عندي إنسان أمرت  رجل إىل أيب بكر فقال : أرأيت الزان بقدر؟ قال: نعم قال: فإن هللا
حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد.  )وجتد الرواية  م1952 -هـ 1371، ط: مطبعة السعادة _ مصر، الطبعة األوىل 87صـ  1" جـ  أن جيأ أنفك

 ( . حتقيق: د. أْحد سعد ْحدانهـ 1402الرايض ،  _دار طيبة ط:  663صـ  4جـ  –ي كما أحال إليه السيوط  – اعتقاد أهل السنة لاللكائي يف
 . 40 – 39صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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يد اإلمام علي )عليه السالم( لغرض سياسي، ولكن يف العصور املتأخرة عن ذلك كثرت ثروة اخللفـاء وزادت 
1)زايدة هائلة حبيث مل يكونوا حباجة إىل عائدات فدك". )  

ل النـــاس ومجـــع هنـــب أمـــواو اببكـــر الصـــديق رضـــي هللا عنـــه ابلظلـــم ال معـــىن هلـــذا الكـــالم إال أن املؤلـــف يـــتهم أ
 نه.عضي هللا الثروات وخمالفة السنة قصدا لتوجيه ضرابت سياسية إىل خصمه علي بن أيب طالب ر 

يف مســألة اخلمــس أنــه ارتكــب ظلمــا  ج. وبــنفس الصــيغة والكــالم اهتــم املؤلــف خليفــة رســول هللا 
اإلســالم حينمــا منــع بــين هاشــم مــن اخلمــس الــذي خّصــهم بــه النــيب  آخــر يف حــق أهــل البيــت وأقــارب رســول

صــلَّى اّلّل  وقـد أمجــع أهـل القبلـة كافــة علـى أّن رسـول اّللّ األكـرم ومل يسـمح ألحــد أن يغـريه، فقـال مــا نصـه: "
عليـه وآلـه وسـلَّم كــان خيـتص بسـهم مــن اخلمـس وخيـص أقاربـه بســهم آخـر منـه، وأنّــه مل يعهـد بتغيـري ذلــك إىل 

فلّمـا وىل أبـوبكر أتّول اآليـة فأسـقط سـهم النـيب وسـهم ، حىت دعاه اّلّل إليه، واختار اّلّل له الرفيق األعلى أحد
2)".صلَّى اّلّل عليه وآله وسلَّم، ومنع بين هاشم من اخلمس ذي القرىب مبوت النيب )    

األســئلة عليــه د. يــذكر املؤلــف قصصــا عــن قصــور علــم أيب بكــر رضــي هللا عنــه واندهاشــه عنــد طــرح  
 وفيها لون الوضع والكذب ظاهر، فمنها:

 جاء بعض أحبار اليهود إىل أيب بكر فقال: أنت خليفة نيّب هذه ااُلّمة ؟    
 قال: نعم.    
السـماء أم يف  اىل، أيـن هـو أيفممهـم، فـأخربين عـن اّلّل تعـألتوراة أّن خلفاء األنبياء أعلم فقال: إاّن جند يف ا    

 األرض ؟
 لعرش.فقال أبو بكر: هو يف السماء على ا    
 قال اليهودّي: فأرى األرض خاليًة منه وأراه على هذا القول يف مكان دون مكان.ف    
 فقال أبو بكر: هذا كالم الزاندقة.    
 قــد اي يهــوديّ "ابإلســالم فاســتقبله أمــري املــؤمنني علــّي )عليــه الســالم( فقــال:  ئفــوىّل احلــرب متعّجبــاً يســتهز     

جبت به، وإاّن نقول: إّن اّلّل عّز وجّل أين األيـن فـال أيـن لـه، وجـّل أن حيويـه مكـان أعرفت ماسألت عنه وما 
وهو يف كلِّ مكان بغري مماسة وال جماورة حييط علماً مبا فيها وال خيلو شيء منها من تدبريه وإيّن خمربك مبا جاء 

3)".يف كتاب من كتبكم يصدِّق ما ذكرته لك )  

                                                
 . 316 – 315صـ  7تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
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ع مائــة مــن ىل املدينــة مــعــن ســلمان الفارســّي يف حــديث طويــل ذكــر فيــه قــدوم كبــري النصــارى )اجلــاثليق( إ    
 النصارى بعد وفاة النيّب صلَّى اّلّل عليه وآله وسلَّم :

رشد إىل أمري املؤمنني علّي بن أيب طالب )عليه السالم( فسأله أوسأل أاب بكر عن مسائل مل جيبه عنها مّث     
1).عن مسائل بعد ما سأل أاب بكر فلم جيبه وسأله رأس اجلالوت )اليهودي(... عنها )  

ه. وأمــا عــن طريقــة غصــب أبــوبكر رضــي هللا عنــه اخلالفــة عــن علــي رضــي هللا عنــه ابخلدعــة والتــ مر  
د ب النقـل عـن أحـصـة أبسـلو والتهديد وغري ذلك، فكلِّـم وال حـرج؛ ألنـه أورد كثـريا مثـل هـذه االفـرتاءات وخا

 ما، دون اإلملام بصحته وسقمه، يقول مثال:
 املمتنعـني عـن الالئذين بـه وها هو أبو بكر يبعث عمر بن اخلطاب إىل بيت اإلمام علّي وفاطمة، ويتهّدد    

 مبايعته ويقول له: إن أبوا فقاتلهم.
هـراء بنـت ول فاطمـة الز تقـيأيت عمر إىل بيت فاطمة ويقول: واّلّل لتحرقّن عليكم أو لتخرجّن إىل البيعـة، فف    

طـاب وابـن عـدك مـن ابـن اخلبذا لقينا ايأبت اي رسول اّلّل ما»النيّب صلَّى اّلّل عليه وآله وسلَّم وتصيح وتنادي: 
  .«أيب قحافة

)عليه السـالم( يقـاد إىل البيعـة كمـا يقـاد البعـري املخشـوش ويسـاق سـوقاً عنيفـاً ويقـال  وها هو اإلمام عليّ     
» فيقــال: إذن واّلّل الــذي ال إلــه إاّل هــو نضــرب عنقــك، فيقــول: «  ؟ إن أان مل أفعــل فمــه»: لــه: ابيــع فيقــول

2).«إذن تقتلون عبد اّلّل وأخا رسوله )  
 

 ،ظــم أمــري عالفــاروق األ اثين اخللفــاء بعــد رســول هللا، أعــدل الصــحابة ابلتحقيــق، الرجــل امللهــم الشــجاع
جــربي   ، جاهــل،غاصــب، جبــانوأرضــاه، حكــم عليــه املؤلــف أنــه: )املــؤمنني عمــربن اخلطــاب رضــي هللا عنــه 

يعــا لــف وآابؤه مجســلم املؤ ( وهــذا احلكــم مـن املؤلــف علــى هـذا الصــحايب اجلليــل الـذي أكـان... والعيــاذ ابه
لفـة ق وأسـاليب خمتيـدة وبطـر بربكة جهده وجهاده وقوة تدبريه وحكمته، جتده مبعثرا أثناء كتابـه يف مواضـع عد

 لوحيا، مباشرة ونقال وغري ذلك، كتار بعض األمثلة فيما يلي:تصرحيا وت
ن اخلطــاب عــّد عمـربيأ. ففـي صـدد اهتامــه مجعـا غفــريا مـن األصــحاب ابجلـرب وخرافـات اجلاهليــة نـراه 

 اثين هذه اجملموعة بعد أيب بكر رضي هللا عنهما فيقول:

                                                
 . 143 – 142صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جت  ( (1
. )نقال بتصرف وزايدة عن من مجع الصحيح والسقيم يف اترخيه أي الطربي، لكن املؤلف يعتمد عليه فيما  165صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2

عقيدته بل يرده وإن كان للرواية حظ من الصحة، وهذا هو دأبه يفيده دون االعتناء إىل مدى صحة الرواية وعدمها، وال يعتمد على ما خيالف رأيه و 
 مع غالب املراجع واملصادر كما سنناقشه إن شاء هللا(
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لالختيـار، بـل كـان غـريه علـى هـذه الفكـرة. روى وليس اخلليفـة األّول وحـده ممـن كـان حيـتج ابلقـدر السـالب "
1)الواقــدي عـــن أُم احلـــارث األنصـــارية وهـــي حتــّدث عـــن فـــرار املســـلمني يـــوم حنــني، قالـــت: مـــّر يب عمـــر بـــن  (

اخلطاب منهزماً، فقلـت: مـا هـذا ؟ فقـال عمـر: أمـر اّلّل. نـرى أّن عمـر يلجـأ إىل أمـر اّلّل وقضـائه، وأّن اهلزميـة  
ألنّـه سـبحانه شـاءها وأرادهـا، دون أن ينظـر إىل سـائر األسـباب الـيت حـدت هبـم إىل تلـك  ؛كانت أمـراً قطعيـاً 

2)".اهلزمية )  
مــن   عنــه وفــرارهق رضــي هللاوهــذا مــا كــرره املؤلــف مــرارا يف تفســريه، اترة اســتنتج منــه جــ  ســيدان عمــر الفــارو 

 نا.ا نراه ههاملعركة، واترة أخرى استظهر وتزّعم منه كونه جربي العقيدة والفكر كم
فمن املواضع اليت استدل هبا على فرار سيدان عمر بن اخلطاب واهنزامه جبنا وخوفا هبذه الروايـة أيضـا مـا تفـوه 

هذا اإلمام الواقدي يرسم لنا تويّل الصحابة منهـزمني ويقـول: فقالـت أُم به يف اجمللد اخلامس هبذه الكلمات: "
3)".«أمر هللا»ل عمر: احلارث: اي عمر ما هذا؟ فقااحلارث فمر يب عمر بن اخلطاب، فقالت أُم  )  

مع أننـا ال نريـد مناقشـة املؤلـف ونقـده يف هـذا الفصـل الـذي خصصـناه ببيـان منهجـه وأسـلوبه يف تفسـريه هـذا 
لكننا نريد اإلشارة فقط إىل أن مثل هذا الكالم الصادر عن عمربن اخلطاب رضي هللا عنه )أمر هللا( لـو صـّح 

فعالـه، فلنقـل إن القـرآن الكـرمي يـدعو إىل أن يعد جربا مبعىن سلب االختيار عن البشـر وكونـه جمبـورا حمضـا يف أ
قُــْل ﴿هـذا اجلــرب قبــل كــل شــيء حينمــا ينســب األمــور كلهــا إىل هللا عــز وجــل يف كثــري مــن آايتــه فيقــول مــثال: 

َــ ُ مبِّ َــْل َكــاَن اّللَّ ــا ب ًئا إِّْن َأرَاَد بُِّكــْم َضــَرا َأْو َأرَاَد بُِّكــْم نـَْفًع ــَن اّللَِّّ َشــيـْ ــوَن َخبِّــريًاَفَمــْن مَيْلِّــُك َلُكــْم مِّ 4)﴾ا تـَْعَمُل ) 
َرْي  فَـُهَو َعلَـى ُكـل ِّ َشـْيء  قَـدِّيرٌ ويقول: ﴿ َف َلُه إِّالَّ ُهَو َوإِّْن مَيَْسْسَك خبِّ 5)﴾َوإِّْن مَيَْسْسَك اّللَُّ بُِّضر   َفاَل َكاشِّ ) 

َـًة إِّْن يُـرِّْدنِّ الـرَّْْحَُن بُِّضـر   اَل تـُْغـنِّ ويقول أيضا: ﴿ ـْن ُدونِـّهِّ آهلِّ ًئا َواَل يـُْنقِّـُذونِّ أََأختَُِّّذ مِّ 6)﴾َعـِن ِّ َشـَفاَعتُـُهْم َشـيـْ ) 
وغري ذلك من اآلايت اليت تتجاوز املئات، فهل تكلم عمر رضي هللا عنه كالما فوق ما تصدره هذه اآلايت؟ 
أو قال بشيء فوق ما  مـر القـرآن نـيب اإلسـالم أن يعلـن معتقـدا بكـل جـزم أنـه لـن يصـيبه إال مـا كتـب هللا لـه 

                                                
 .روى عنها عمارة بن غزية وهي جدته، شهدت حنيناً مع رسول هللا  أم احلارث األنصارية ( (1
 م2002هـ 1423األردن، الطبعة األوىل  ط: دار األعالم _ 3509رقم الرتمجة:  950صـ   1)االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب جـ  

 تصحيح: عادل مرشد(
 . 40صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 . 453صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 . 11الفتح :  ( (4
 . 17:  األنعام ( (5
 . 23يس :  ( (6
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ُ َلنَـازميـة أو نفـع أو ضـر؟ فيقـول: ﴿مـن نصـر أو ه ـيبَـَنا إِّالَّ َمـا َكتَـَب اّللَّ 1)...﴾قُـْل لَــْن ُيصِّ ال وهللا إنـه مل يــزد  (
شيئا عن هدي القرآن وتعليمه فإن كان هو جرباي فكتاب هللا قد دعاه إىل هذا فليتهم القرآن من يتهم عمربن 

 اخلطاب.
قــدوة لعمــر يف مثــل هــذا الكــالم حيــث يقــول   كالمــه جنــده وإذا رجعنــا إىل مــن نــزل عليــه القــرآن فنظــران يف

واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعـوك بشـيء النيب األعظم صلوات هللا وسالمه عليه بكل صراحة: )
علـى أن يضـروك بشـيء مل يضـروك إال بشـيء قـد كتبـه  مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك ولـو اجتمعـوا

2)(األقالم وجفت الصحفهللا عليك رفعت  فهل تكلم عمر رضي هللا عنـه أكثـر مـن هـذا ؟ إن أقصـى مـا  (
أبداه يف هذه اللحظة هو إظهار هذه احلقيقـة الـيت ال نقـاش فيهـا وهـي أن العِـدة والُعـدة ال تنفعـان شـيئا إذا مل 

نْي  إِّْذ َأْعَجبَــْتُكْم َكثْــَرُتُكْم َويـَـْوَم ُحنَـ﴿يشأ من بيده األمور، وقد نـزل الـوحي مؤيـدا هلـذه احلقيقـة فقـال تعـاىل: 
ًئا 3)...﴾فَـَلْم تـُْغنِّ َعْنُكْم َشيـْ إذا فمن يريد أن يتهم الفاروق بكالمه هذا فليتهم قبلـه إمامـه وقائـده حممـد بـن  (

 الذي تواتر عنه هذا املضمون قوال وعمال. عبد هللا 
بصــرف النظــر عــن مالحظــات  –ومــن انحيــة أخــرى إذا نظــران إىل كــالم علــي بــن أيب طالــب يف هنــج البالغــة 

نـراه رضــي هللا عنـه ينسـب يف كثـري مــن املواضـع مجيـع األمـور مبــا  -السـنة علـى الكتـاب، لكـن فيمــا نتفـق عليـه
سبيل املثال نقرأ يف خطبته الشهرية  فيها النفع والضر والنصر واهلزمية إىل هللا سبحانه وال يهتم ابألسباب، على

4)"مـور عـن مشـيئتهفكيف وإمنـا صـدرت األ"بـ "األشباح" قوله:  أي مل يصـدر أمـر مـن أمـور الـدنيا إال كـان  (
 ويكون مبشيئة هللا سبحانه وأمره. فماذا يرى املؤلف يف هذا القول وقائله؟.  

ينا، الـذي بـني أيـد ا الكتابعفر الصادق يف نفس هذانظر أيها القارئ الكرمي إىل ما نقله املؤلف عن إمامه ج
ســـب حكـــم لعقيـــدة حمث قــارن بينـــه وبـــني مانقلــه عـــن أيب بكـــر وعمـــر رضــي هللا عنهمـــا لتعـــرف أيهـــم جــربي ا

 املؤلف: 
(: شاء  عليه الّسالم )د اّلّل أبو بصري عن اإلمام الصادق ) عليه الّسالم ( ، قال: قلت أليب عبوهذا نقله: "
 « .ال » قلت: فأحّب ذلك ورضيه ؟ فقال: . «نعم » وأراده ؟ فقال: هلم الكفر 

5)".«هكذا خرج إلينا » قلت: شاء وأراد، ما مل حيّب ومامل يرض، قال:  )  

                                                
 . 51التوبة:  ( (1
 ورواه أْحد يف مسنده وابن حبان يف صحيحه وغريهم. 2516برقم:  667صـ  4أخرجه الرتمذي يف سننه عن ابن عباس رضي هللا عنهما جـ  ( (2
 . 25التوبة:  ( (3
  العربية عيسى البايب احلليب وشركاه.ط: دار إحياء الكتب  416صـ  6هنج البالغة، شرح ابن أيب احلديد جـ  ( (4
 .  57صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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ــه: "نعــم" يف جــوابإىل اجلــرب ب -بــال فصــل  -النــدري ملــاذا نســب املؤلــف خليفــة رســول هللا  مــن ســأله:  قول
راد هلـم الكفـر وأ أله: شـاءسصادق ر ه هللا بقوله: "نعم" يف جواب من أرأيت الزان بقدر؟ ومل ينسب جعفر ال

إن  –صـــارية ارث األن؟ إىل اجلـــرب؟ وملـــاذا حكـــم علـــى عمـــر بـــن اخلطـــاب رضـــي هللا عنـــه ابجلـــرب بقولـــه ألم حـــ
لــيت الكونيــة ا –دة أم اإلرا مامــه ابجلــرب، ومفــاد القــولني واحــد.إ" ومل حيكــم علــى أمــر اّللّ  : "-صــحت الروايــة 

 عند املؤلف غري القدر ومل يقل به أحد.  –أشري إليه يف قول الصادق 
 هذا هو الراجح. على أن يكيل مبكيالني، و  بل األوىل أن نقول إنه حيمله بغضه مع أصحاب النيب 

  عنه عن ضي هللار اخلطاب  وزايدة على هذه كلها فإن املؤلف نقل احلادثة اليت بىن عليها حكمه على عمر بن
بـات العقائـد، ن مثـل هـذا الكتـاب ال يعـد مرجعـا إلثأفليته يدري  -كما نقلنا عنه   –كتاب املغازي للواقدي 

صد من كالمـه يق (يدةالكايف كتاب حديث ال كتاب عقوالعجب أن للمؤلف مبحثا يف تفسريه هذا عنوانه )
الـرواايت علـى و ألحاديـث ومـا فيـه مـن ا أنه ليس ألحد أن يستدل بكتاب الكايف للكليـين هذا كما يذكر حتته

ي للواقـدي ب املغـاز إثبات عقيدة للشـيعة؛ ألنـه كتـاب حـديث فقـط، فـال أدري وهللا كيـف يثبـت هـو مـن كتـا
 دة. عقيدة لواحد من أعظم رجال التاريخ إمياان ابهلل وفهما للدين ورسوخا يف العقي

( كمـا جــاء هبــا منهزمــان الروايــة ليسـت فيهــا كلمــة )واألعجـب مــن هـذا أن املؤلــف مل يــراع األمانـة العلميــة؛ أل
املؤلـف يف اجمللــد العاشـر، وعليــه فالتــدل الروايـة علــى فــرار عمـربن اخلطــاب، لكــن املؤلـف زاد هــذه الكلمــة يف 

النسـخة  –نقله هذا مع أن هذا العمل خيانة علمية واضحة، لننظر إىل لفـظ الروايـة كمـا وجـدانه يف الكتـاب 
بن اخلطاب رضي هللا عنـه، فقالـت أم احلـارث: اي  فقالت أم احلارث: فمر يب عمر": –احث املتوفرة لدى الب

1)" عمـر، مــا هـذا؟ فقــال عمــر: أمـر هللا كمــا نـراه يف النقــل اآلخــر   –نعــم قبـل هــذا وردت كلمــة )منهـزمنّي(   (
لكنهـــا راجعـــة إىل أانس أشــري إلـــيهم قبـــل هـــذا وهــم طائفـــة مل يثبـــت هلـــم ثبــات، أمـــا عمـــر بـــن  -عنــد املؤلـــف 

اخلطاب رضي هللا عنه فالرواية الـيت تقـدم هـذه الروايـة صـرحية علـى ثباتـه هـو وأبـو بكـر رضـي هللا عنهمـا ومجـع 
 ذي ورد يف رواية أم احلارث على الفرار، تقول هذه الرواية: آخر بلا عددهم مائة رجل، فاليدل املرور ال

ــه؛ العبــاس، وعلــ رســول هللا  يوبقــ" ، الفضــل بــن عبــاس، وأبــو ييف نفــري مــن املهــاجرين واألنصــار وأهــل بيت
بـن زيـد، وأبـو بكـر، وعمـر علـيهم اسفيان بن احلارث، وربيعة بن احلارث، وأمين بن عبـدي اخلزرجـي، وأسـامة 

2)".السالم )  
 ويف فضل هؤالء الفئة الصابرة نقل الواقدي أيضا ما يلي: 

                                                
قام بتصويرها موقع املصطفى االلكرتوين   – pdf –عنوان "غزوة حنني". )عن نسخة مصورة  حتت 470صـ  1انظر: كتاب املغازي للواقدي جـ  ( (1

www.al-mostafa.com) 
 . 468نفس املرجع صـ  ( (2
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ملــا انكشــف النــاس، قــال حلارثــة بــن النعمــان: اي حارثــة، كــم تــرى الــذين ثبتــوا؟ قــال: فلمــا  إن رســول هللا "
التفـت ورائـي حترجـا، فنظـرت عـن مييــين ومـايل فحـزرهتم مائـة، فقلـت: اي رســول هللا، هـم مائـة! حـىت كـان يــوم 

، وهو يناجي جربيل عليه السالم عند ابب املسجد، فقال جربيل عليه السالم: من هـذا النيب  مررت على
: حارثــة بــن النعمــان. فقــال جربيــل عليــه الســالم: هــذا أحــد املائــة الصــابرة يــوم اي حممــد؟ فقــال رســول هللا 

... لكلـيب واقـف معـكفقـال: مـا كنـت أظنـه إال دحيـة ا حنني، لو سلم لرددت عليه السالم. فـأخربه النـيب 
ويقــال إن املائـــة الصــابرة يومئـــذ ثالثــة وثالثـــون مـــن املهــاجرين، وســـبعة وســتون مـــن األنصــار، والعبـــاس، وأبـــو 
سـفيان؛ العبـاس آخــذ بلجـام بغلتــه، وأبـو ســفيان عـن ميينـه، وحــف بـه املهــاجرون واألنصـار. وكــان ابـن عبــاس 

واقـف، فقـال: مـن هـذا أحـد الثمـانني الصـابرة، وقـد  حيدث قال: مر جربيل، وحارثة بن النعمـان مـع النـيب 
تكفل هللا هلم أبرزاقهم وأرزاق عياهلم يف اجلنة. وكان ابن عباس يقول: وكان أبو سفيان بـن احلـارث مـن الـذين 

1)."تكفل هللا أبرزاقهم وأرزاق عياهلم يف اجلنة )  
ذا مث تاب املغـازي هـكواية عن  ر علمية واضحة أبعد هذا جيوز ألمثال املؤلف أن ينقلوا بزايدة ال تعد إال خيانة 

يــدة ونــه جـربي العقابتـة أوكيسـتدلوا هبـا علــى فـرار عمــربن اخلطـاب الـذي هــو مـن أكــرب هـؤالء الفئـة الصــابرة الث
 والفكر؟ ال يفعل هذا من كان عنده شيء من اإلنصاف والعلم واألمانة.

 

فقـد سـلك املؤلـف املسـلك الـذي أشـران ب. وأما عن نسبته اجلهل وعـدم العلـم إىل عمـربن اخلطـاب  
ملــؤمنني" و ااء أمــري إليــه قبــل هــذا وهــو مجــع الغــث والســمني مــن كتــب كـــ "تــذكرة اخلــواص" و"الغــدير" و"قضــ

 "العرائس يف قصص األنبياء" و "زين الفىت" وغريها ما يلي:
لـّي ه إىل اإلمـام عاخلليفـة لـع سؤال الغالم اليهودّي عمر بن اخلطاب يف اليوم األّول من خالفته وإرجا . 1    

 )عليه السالم(.
 ـ بعد أن ارتـد احلـارث بـن سـنان األسـدي الـذي كـان أحـد الصـحابة، والتحـق ابلـروم، حـث الـروم علـى 2    

 ئلة.طرح بعض األسئلة على املسلمني، فتوّجه ممثل الروم إىل املدينة وطرح بعض األس
 .بن اخلطاب ـ سؤال القائد الرومّي عمر 3    
 ة اليت طرحها علماء اليهود على عمر حول أصحاب الكهف.ـ األسئل 4    

 .بن اخلطاب ـ سؤال كعب األحبار عمر 5    
 على عمر وطرح بعض األسئلة عليه. ـ وفود أسقف جنران 6    
 .ود مجاعة من اليهود على عمر وطرح بعض الشبهات واملواضيع عليهـ وف 7    

                                                
 . 469 – 468املرجع السابق، صـ  ( (1
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 األسئلة عليه. اليهود على عمر أيضاً وطرح بعضـ وفود مجاعة من  8    
1)ـ سؤال كعب األحبار عمر، وإحالة عمر له على اإلمام أيضاً. 9     )  

ىل علـي ألسـئلة إاويف كل ذلك ادعى املؤلف أن عمـر بـن اخلطـاب مل يكـن لـه جـواب علـى شـيء فكـان حييـل 
ة مجيعـا إال والصحاب ثبات جهل اخللفاءبن أيب طالب. وهذا هو أصل املدعى للمؤلف يف هذه البحوث أي إ
 علي بن أيب طالب ومبوجبه وجوب تنصيبه من قبل هللا على األمة.

 ل فمـثال: نقلـهذه النقـو هـيكفي يف الرد على هذه املـزاعم وتفنيـد هـذه النقـول أن نلقـي الضـوء علـى واحـد مـن 
ياء فسـكت اب عـن أشـعمـربن اخلطـتذكرة اخلواص" الذي يشري نقله منه أن قائدا من الروم سـأل من كتاب "

 ومل يستطع أن جييبه.
 يفري اتمـة فقـال غفه نسبة : إن املؤلف ارتكب ما ال يناسب الناقل األمني حينما نسب الكتاب إىل مؤلفأوال

بط ابن اجلوزي مع أنه مشـهور " ومل يذكر لسهـ( 656تذكرة اخلواص البن اجلوزي  املتويف  عام )احلواشي: "
لط علـى لـي، وهـذا ليخـتري احلنبابن بنت اإلمام مجال الدين أبو الفرج ابن اجلوزي العامل الشـه بـ )سبط( لكونه

في ألن خ وفاته فاليككره اتريذ القارئ األمر فيحصل عنده ارتباك فيظنه ابن اجلوزي اإلمام العدول، وأما جمرد 
 ه.ويف سبطومىت ت غالب القراء ال علم هلم بوفيات العلماء فال يعرفون مىت تويف أبو الفرج

ن  رة اخلـواص" وإابـه "تـذكإن سبط ابن اجلوزي ليس مبوثوق عند العلمـاء وال يطمـأن بـه خاصـة علـى كت واثنيا:
 المهما:كإليك نص  كنت يف مرية من هذا فاستمع إىل ما اشتهر عن اإلمام الذهيب وابن تيمية حوله و 

رخ مس الدين أبو املظفر غلي الواعظ املؤ  ن قزيوسف ب(: "471 /4يقول الذهيب يف كتابه ميزان االعتدال )
مـا أظنـه نـاكري احلكـاايت و وطائفة وألف كتاب مرآة الزمان، فرتاه  يت فيـه مب سبط ابن اجلوزي، روى عن جده

 ".افيةينقله بل جينف وجيازف، مث إنه ترفض وله مؤلف يف ذلك نسأل هللا الع بثقة فيما
ن أراد العـــامل املشـــهور صـــاحب إوقولـــه إن ابـــن اجلـــوزي رواه إبســـناده " (:4/86يف املنهـــاج )وقـــال ابـــن تيميـــة 

 لــى صــاحب التــاريخ املســمىغو اإن أراد ســبطه يوســف بــن قــز و املصــنفات الكثــرية أاب الفــرج فهــو كــذب عليــه 
مبـــرآة الزمـــان وصـــاحب الكتـــاب املصـــنف يف االثـــىن عشـــر الـــذي مســـاه إعـــالم اخلـــواص فهـــذا الرجـــل يـــذكر يف 

من الغث والسمني وحيتج يف أغراضه أبحاديث كثرية ضـعيفة وموضـوعة وكـان يصـنف حبسـب  مصنفاته أنواعا
مقاصد الناس يصنف للشيعة ما يناسبهم ليعوضوه بذلك ويصنف على مذهب أيب حنيفة لبعض امللوك لينال 

يف أي مدينـة وهلـذا يوجـد يف بعـض كتبـه ثلـب  :أغراضه فكانت طريقته الواعظ الذي قيـل لـه مـا مـذهبك قـال

                                                
 .144صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
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هللا عليهم ألجل مداهنة من قصد بذلك من الشيعة ويوجد يف اخللفاء الراشدين وغريهم من الصحابة رضوان 
 ". بعضها تعظيم اخللفاء الراشدين وغريهم

هو  له، لكنه كما كان خريافلوكان املؤلف يكتفي يف نقله على كتب الشيعة مقنعا طائفته على ما كان يزعم ل
و ن مــا ندعيــه هــقــد بــه؛ ألدأبــه ال يكتفــي هبــذا بــل يريــد أن يظهــر للســنة أيضــا أن األمــر كمــا نقولــه حنــن ونعت

كــل بحــىت جيــد بغيتــه يف مكــان مــا فينقلــه  –يكــون كحاطــب ليــل و  -موجــود يف كتــبكم فــيفحص يف الكتــب 
نه فيما سلف عا رأينا د يزيد وينقص كمتضخيم وتبجيل دون النظر إىل مدى صحة القول ومكانة القائل، وق

 ليلتئم مدعاه، نسأل هللا العفو والعافية.
 

  اثلث اخللفاء بعد رسـول هللا إحـدامها تلـو  -، أحلـم الصـحابة ابلتحقيـق، صـهر رسـول اإلسـالم ببنتيـه
ن رضـي صاحب الكـرم والعطـاء والبـذل العظـيم  ايـة لإلسـالم ونبيـه أمـري املـؤمنني عثمـان بـن عفـا –األخرى 

غاصب، فاسق، حمر ف لكتاب هللا عزوجل، خائن يف احلكم وبيت املـال، هللا عنه حكم عليه املؤلف أنه: )
( ال يبعـد عمـن يسـمح سـّب أصـحاب النـيب وهو الذي سب ب تفر ق املسلمني وشت مشلهم حىت يومنا هذا

إلســالم جــزءا مــن جســده وأحبابـه بــل ولعــنهم وتكفــريهم أن يصــدر عنــه مثــل هــذا احلكــم علــى مــن عــّده نــيب ا
1)املبارك فسوى بني يده املباركة ويده، وبشره ابجلنة يف حياته، وقال فيه: "ما ضر عثمان ما فعـل بعـد اليـوم" ) 

فــاملؤلف جــزء مــن هــؤالء الــذين ال يبــالون هبــذه األشــياء، لننظــر علــى ســبيل املثــال مــا ذا قــال ونقــل وتصــرف 
وحكم املؤلف حول حتريف عثمان بـن عفـان رضـي هللا عنـه القـرآن الكـرمي أو قصـده إىل هـذا التحريـف وإن مل 

 يستطع:
ألئمـة مــن التحريـف ينقــل عـن تفســري الــدر يف اجمللـد الثــاين عنـد بيانــه مسـألة صــيانة الـدين اإلســالمي بفضــل ا

2)عـن علبـاء بـن أ ـراملنثـور روايـة  ّن عثمـان بـن عفـان ملـا أراد أن يكتـب املصـاحف أرادوا أن يلقـوا )الــواو( أ: (
وَن َأْمَواَل النَّاسِّ اَي أيُّهاالَّذِّيَن آَمُنوا إِّن  َكثِّرياً مَِّن اأَلْحَبارِّ َوالرُّْهَبانِّ َلَيْأُكلُ ﴿اليت يف سورة براءة يف قوله تعاىل: 

                                                
فجعل رسول هللا يقلبها  جاء عثمان رضي هللا عنه بداننري فألقاها يف حجر النيب رواه مجع منهم الطرباين يف املعجم األوسط عن أنس بلفظ: " ( (1

( كما رواه الرتمذي يف سننه واحلاكم يف مستدركه وغريمها 291صـ  2)املعجم األوسط للطرباين جـ "    ما على عثمان ما فعل بعد هذا اليوم" :ويقول
 وحسنه األلباين.

علباء بن أْحر اليشكري سكن مرو أصله من البصرة يروى عن أب زيد األنصاري وهو جده واسم أب زيد عمرو بن أخطب روى عنه داود بن أب  ( (2
حتقيق: م 1975 - هـ1395الطبعة األوىل ، _ بريوت،  دار الفكرط:  280صـ  5.        )الثقات حملمد بن حبان جـ الفرات وحسني بن واقد
 (السيد شرف الدين أْحد

ء ل أبو زرعة عن علباسئ... بتاثعزرة بن علباء بن اْحر اليشكرى روى عن عمرو بن اخطب وعكرمة روى عنه داود بن اب الفرات و الرازي: وقال 
ىل لطبعة األو اانية حبيدر آبد الدكن _ اهلند، ط: مطبعة جملس دائرة املعارف العثم 28صـ  3.         )اجلرح والتعديل للرازي جـ ل بصرى ثقةفقا

 م/ وقد أعاد نفس الطبع دار الكتب العلمية _ بريوت( 1952هـ 1371
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َــا يفِّ َســبيلِّ اّلل ِّ  َهَب َواْلفِّضَّــَة َواَل يُنفُِّقوهَن ــْن َســبيلِّ اّلل ِّ والَّــذِّيَن َيْكنِّــُزوَن الــذَّ ــلِّ َوَيُصــدُّوَن َع ْلَباطِّ ــْرُهْم ابِّ  فَـَبش ِّ
 . يّب: )لتلحقّنها أو ألضعّن سيفي على عاتقي( فأحلقوهاأقال ﴾ بَِّعذاب أَليم
ن عثمان يريد أن يقرأ قوله تعاىل: ) والَِّذيَن َيْكِنُزوَن ( بدون واو العطف لتكون هذه اجلملة فقد كامث يقول: "

إىل كونــه خـالف التنزيـل وتغيـرياً فيمـا نــزل بـه الـوحي كمـا تـاله الرســول  إضـافةوصـفاً لألحبـار اليهـود .. وهـذا 
نـز ال تـرتبط ابملسـلمني، بـل هـي صـفة وقرأه على مسامع القوم، فإّن حذف الواو كان يعين، أّن آية حرمـة الك

لألحبار والرهبان وكان يقصد من هذا إضفاء طـابع الشـرعّية علـى اكتنـاز األمـوال الطائلـة الـذي كـان يقـوم بـه 
ولكـن عثمـان مل يسـتطع حتقيـق هـذا املطلـب فقـد عارضـه  مجاعة من بطانة اخلليفة كما يشهد بـذلك التـأريخ.

1)غيري الطفيفةأيّب بن كعب، واعرتض عليه هذا الت 2)."اللفظي يف الظاهر ( )  
فاألمر على ما عليه زعم املؤلف واضـح ال خفـاء عليـه وهـو كـون عثمـان بـن عفـان رضـي هللا عنـه مـن احملـرفني 
لكتاب هللا عز وجل إبرادته وقصده تعمدا، وهبدف سيئ جدا أعين اكتناز األمـوال الطائلـة لـيس بنفسـه فقـط 

نفــاق يف ســبيل هللا وإال مل تكــن اآليــة تضــرهم إن كــانوا مــؤدين حــق املــال بــل هــو وبطانتــه، وكــذلك عــدم اإل
لعلـه وفـق هـذا املعيـار  –وواجبه فلئال تشملهم اآلية وتصدق عليه وعليهم أراد هذا التحريف فلم يستطع هنـا 

عد نقل هذا ما يدل عليه شرحه وتوجيهه وصريح ألفاظه ب –والعياذ ابهلل  -جنح يف كثري من غري هذا املوضع 
( مث أورد 1الرواية، ومن هنا نراه قام بتصرف آخر وهو أنه وضع عند كلمة "أرادوا" الـواردة يف الروايـة عالمـة )

3)"إاّل أن يــراد الكّتــاب -أي عثمــان  – هكــذا يف األصــل، والصـحيح: أراديف احلاشـية مــا نصــه: " واحتمــال  (
 غريه ضعيف عند املؤلف كما بدا لنا من شرحه وتوضيحه.

عليـق وشـرح؛ ييد هلـا وال ته دون أتهذه وهللا جرأة عظيمة ال يؤاخذ هبا كثريا من قام بنقل الرواية وذكره يف كتاب
صـحة والسـقم كـم عليهـا ابلكان من دأهبم مجـع الـرواايت وتـرك احل  –منهم السيوطي  –ألن كثريا من املؤلفني 

أنـه  وغـري ذلـك، مـع خـذ والـردوالتعـديل وأحكـام األملن له نظر يف علم الرجال ومعرفة ابإلسناد وقوانني اجلـرح 
مـن   املؤاخـذة للكـن يؤاخـذ كـ ال حُيمد أحدف ابلنقل اجملرد أيضا وقد أُخذ بـه رجـال كـابن جريـر الطـربي وغـريه،

وا لصـحابة واعتمـده مجيـع اكان يعرف متاما أنه ال يعتمد على روايـة اآلحـاد وال يعتـد هبـا جرحـا علـى مـن وثقـ
عليـه  خيـرق مـا اتفـق لمـه هبـذاعه ورأوه أمينا، أهال، وجديرا على هذا العمل العظـيم، مث مـع عوتواطؤوا على مج

 ال. ا يف هذا اجمل وزن هلالاألمة يف تلك العصر والعصور التالية هلا فيتهم جامع القرآن ابلتحريف برواية 

                                                
 هذا التغيري الطفيف" . هكذا ورد اللفظ يف النسخة املطبوعة املوجودة لدينا، والصحيح " ( (1
 . 148 – 147صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 . 147صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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يف تفسريه "امليزان" مـا روي  الشيخ طباطبائي يذكر –كما اعرتف به وكرره مرارا   –هذا أستاذ املؤلف وشيخه 
ــه: " ــه عليــه رضــي هللا عنهمــا، وهــو قول ال تقولــوا يف مــن اعتمــاد علــي بــن أيب طالــب علــى مجــع عثمــان وثنائ

" وكـذلك مـا روي مـن أمانـة عثمـان عثمان إال خريا فوهللا ما فعل الذي فعل يف املصاحف إال عن مإل منـا
ْنُكْم ﴿قلت لعثمـان بن الزبري أنه قال: "بن عفان واحتياطه يف مجع القرآن حيث ثبت عن ا َوالَّذِّيَن يـُتَـَوفـَّْوَن مِّ

قــد نســختها اآليــة األخـرى فلــم تكتبهــا أو تـدعها؟ قــال: ايبــن أخــي ال أغـري شــيئا منــه مــن  ﴾َويَـَذُروَن َأْزَواًجــا
1)."مكانه )  

مـا نصـه:  -النكـارطبعا لعدم وجـود أسـباب ا –وأيضا يقول حول عدم انكار أحد على مجعه رضي هللا عنه 
على أن من كان له مصحف غري ما مجعه زيد أوال أبمـر مـن أيب بكـر واثنيـا أبمـر مـن عثمـان كعلـي وأيب بـن  "

2)ر".كعب وعبد هللا بن مسعود مل ينكر شيئا مما حواه املصحف الدائ لكن املؤلف له منهج آخر كما نـراه،   (
ل ابن الزبري وال على غريمها مما يثبت موافقة األمة على فهو مل يعتمد على قول علي رضي هللا عنه وال على قو 

 مجع عثمان رضي هللا عنه واعتمادهم عليه.
والذي يلفت النظر ويثري الشبهات حول كل ما قام به املؤلف يف هذا التفسري خطوة خطوة هو أن املؤلـف مل 

يثبـت عـدم تطـرق التحريـف إىل  يقدم موضـوعا إال وقـد بـث فيـه السـم مـا أمكنـه، فههنـا مـثال يريـد املؤلـف أن
القـرآن الكــرمي فيـأيت هبــذه الروايــة ويـنهج هــذا املــنهج العـدواين الغاشــم ليشـفي صــدره وينــال مـن هــذا الصــحايب 
اجلليل املبارك، فلنسأل املؤلف أمل يكن هناك رواايت أخرى تثبت عـدم تطـرق التحريـف إىل كتـاب هللا؟ كيـف 

إِّانَّ حَنْـُن نـَزَّْلنَـا الـذ ِّْكَر َوإِّانَّ لَـُه يف املرحلة االبتدائية ليـأيت بقولـه تعـاىل: ﴿ لو ألقينا هذا املوضوع أمام طالب علم
3)﴾حَلَـافُِّظونَ  مث  وليــأيت بعشـرات الــرواايت حـول تعّلــم الصـحابة القــرآن الكـرمي حرفــا حرفـا عــن رســول هللا  (

لــف اختــار مــن بــني اجلميــع هــذا اخلــرب حفظهـم وكتــابتهم ونقلهــم إايه ابلتــواتر إىل مــن جــاءوا بعــدهم، لكــن املؤ 
دق صـالضعيف الضئيل الواحد وجعله له أصال. هذا الذي أشـران يف املقدمـة أننـا نريـد أن نتعـرف علـى مـدى 

املؤلــف يف أمــر التقريــب وحقيقــة املؤلــف فيمــا نســب إليــه مــن قــوة التحقيــق، أعــاذان هللا ســبحانه مــن التعصــب 
 والتطرف.

لو كان املؤلف يقف عند هذا اخلرب قليال ويفكر فيه حلظة لكان يعرف بنفسه أن ترك االسـتدالل بـه للهـدف 
الذي يريده خري له ولدينه وعقيدته؛ وهذا ألن الرواية ال ختلو مـن أن تكـون الكلمـة فيهـا "أرادوا" كمـا هـو يف 

احلالتني يتوجه الـنقص والشـك إىل كتـاب أصل الرواية أو "أراد" كما رّجحه املؤلف وصّححه، لكن على كلتا 
                                                

 . 124 – 123صـ  12امليزان يف تفسري القرآن، لطباطبائي جـ  ( (1
 . 125صـ  12نفس املرجع جـ  ( (2
 . 9احلجر :  ( (3
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املــؤمنني بــدل أن يثبــت عــدم التحريــف؛ ألن الضــمري يف الصــورة األوىل يرجــع إىل الكتّــاب الناســخني للقــرآن 
الكرمي فيوصفون ابلتحريف واخليانة، وال اعتماد على كتاب كان كّتابـه علـى هـذا املنـوال، والضـمري يف الصـورة 

ــة،  الثانيــة يرجــع إىل قائــد هــذه اجملموعــة ورئــيس هــذه اللجنــة واملشــرف عليهــا، فيوصــف هــو ابلتحريــف واخليان
وعليه أيضا لن تبقى الثقة واالعتمـاد علـى الكتـاب الـذي مُجـع ودّون حتـت إشـراف مثـل هـذا املشـرف، وعلـى  
كــل حــال يقــدم اإلصــراُر علــى مثــل هــذه اخلــزعبالت واهلتافــات خدمــة جــادة للمستشــرقني ولــذلك جنــد أن 

 سامهت يف مجع املواد للمستشرقني أكثر مما مجعوا. الشيعة
 

  وأما عن طعنه وإساءته وسبه سائر الصحابة فيكفي أن نشري فقط إىل ما نسبه إلـيهم مـن الـتهم ابإلحالـة
إىل املوضع دون نقل مجيع العبارات لئال يطول بنا الكالم ومن أراد أن يطلع على عني العبارة فالكتاب متوفر 

1)لــف االلكــرتوينعلــى موقــع املؤ  ــا إىل هــذا املبحــث يف  ( مث إننــا ســناقش املؤلــف يف جوانــب أخــرى عنــد عودتن
 : الفصل الثاين إبذن هللا سبحانه، وفيما يلي ذكر ملا نسبه املؤلف إىل عدة أخرى من أصحاب نبينا حممد 

 ( 209وصـ  163صـ  5أبوهريرة رضي هللا عنه، كذاب خمتلق احلديث. )جـ  -1
صــ 10وجــ  474ـ صـ 3معاوية رضي هللا عنه، طاغية خارج عـن الـدين رأس الفئـة الباغيـة. )جــ  -2

231  ) 
ـ صـــ 10جــــ مســـرة بـــن جنـــدب رضـــي هللا عنـــه، حمـــرف احلـــديث ابيـــع دينـــه بعـــرض مـــن الـــدنيا. )  -3

231 ) 
صــــ  3. )جـــ كعــب بــن أشــرف رضــي هللا عنــه، يهــودي تظــاهر ابإلســالم ليبــث فيــه إســرائيلياته -4

 ( 206صـ  5 وجـ 192
ين هاشـم. بـضـي علـى أبوسفيان بن حرب رضي هللا عنـه، مل يـدخل اإلميـان قلبـه ومل يـؤمن إال ليق -5

   (457صـ  5)جـ 
 

وأما غالب الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم، فهم منافقون مقصرون يف حق الوالية غـري متـأهلني للقيـادة )جــ 
رفو السـنة والتـاركون هلـا بسـبب عـداوهتم مـع علـي (. وكذلك هم حم95صـ  10جـ  200صـ  3جـ  77صـ  2

إبــداء (. اجتهــادهم مل يكــن إال  79 – 78صـــ  2(. أغلــبهم مل يكونــوا راســخي اإلميــان )جـــ 453صـــ  2)جـــ 
يســتوعبوا (. إهنــم مل 117صـــ  2)جـــ  وبــني اّللّ  مالــرأي مــن عنــد الشــخص بــال دليــل وحّجــة قاطعــة فيمــا بيــنه

                                                
1) ) www.imamsadeq.com  

http://www.imamsadeq.com/
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(. عصــر الصــحابة كــان عهــد 105صـــ  2عــن رســول هللا )جـــ  والتعبئــة الفكريّــة الالزمــةالرتبيــة العلمّيــة الكافيــة 
 (.200صـ  3اجلور والعدوان والت مر والطمع يف احلكم واخلالفة )جـ 

 
 حكمه وإساءاته إىل سائر األمة من التابعني ومن بعدهم (2

ال   ب رســول هللامــن أصــحابعــد مــا يــرى القــارئ مــنهج املؤلــف يف احلكــم علــى اخللفــاء الراشــدين وغــريهم 
ء اإلســالم، ين وعلمــايســتبعد أن يكــون ذا مــنهج أشــد قســاوة علــى مــن جــاءوا بعــدهم مــن التــابعني وأئمــة الــد

 جياز:مكن من إأوهذا الذي رأيناه ابلفعل عند املؤلف، وسنشري إليه يف األسطر التالية بكل ما 
 

 حكمه على جمموعة من التابعني
ــاال، طم اعــا، ر ــه هللا، لقــد حكــم عليــه املؤلــف بكونــه: ). عكرمــة مــوىل ابــن عبــاس 1 كــذااب، دج 

وأّما حتليل شخصيته وموقفه من األمانة والواثقة، واحنرافه عن علي واحنيازه إىل ( فيقول: "إابضيا رأس اخلوارج
1)"اخلــوارج وطمعــه الشــديد مبــا يف أيــدي اأُلمــراء فحــدث عنــه وال حــرج ن مث اقتطــف بعــض مــا كــان يهمــه مــ  (

واألســف أّن املفسـرين نقلـوا أقوالـه وأرســلوها ومل األقـوال حـول عكرمـة عـن )ســري أعـالم النـبالء( فقـال أخـريا: "
يلتفتوا إىل أّن الرجل كّذاب على مواله وعلى املسلمني، فواجب على عشاق الكتاب العزيز وطالب التفسري، 

2)".هتذيب الكتب عن أقوال وآراء ذلك الدجال ومن حيذو حذوه )  
أقــواال حــول عكرمــة مــن كتــايب "تــذكرة احلفــار" و "ســري أعــالم النــبالء" للــذهيب  -كمــا أشــران -نقــل املؤلــف 

وأظهر للقارئ أن اإلمام الذهيب هو الذي حيكم عليه مبا حكم به املؤلف، ومل ينقل حول عكرمة سوى ما فيـه 
3) جـرح وذم لـه عكرمـة مثـل حكـم املؤلـف وإبــداء ؛ مـع أن كـال األمـرين )أي اسـتظهار كـون حكـم الـذهيب يف (

احنصار كل ما نقله الذهيب حول عكرمة يف الذم ورفع الثقة( بعيـدان عـن احلقيقـة واألمانـة العلميـة، وهـذا ألن 
عكرمة احلرب العامل أبو عبـد هللا الذهيب ر ه هللا يبدأ يف كتابه "تذكرة احلفار" برتمجة عكرمة هبذه الكمات: "

ىل إقــال عكرمــة إين ألخــرج ..." مث عنـد نقلــه قــول أيـوب فيــه: "عبــاس ي مــوىل ابــنالرببـري مث املــدين اهلــامش
قلـت: ال ريـب إن  " قـال الـذهيب: "السوق فأمسع الرجل يـتكلم ابلكلمـة فيفـتح يل مخسـون اباب مـن العلـم

4)".هذا اإلمام من حبور العلم )  
                                                

 . 157صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 160صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
مث اقتطف مواضع  «بالء سري أعالم الن» و « تذكرة احلفاظ » أنيت ببعض ما ذكره اإلمام مشس الدين الذهيب نق اد الفن يف كتابيه: ألنه قال: " ( (3

 اجلرح وترك كل ما فيه مدح له وثناء عليه.
 حتقيق: زكراي عمريات. م1998 -ـ ه1419الطبعة األوىل ، بريوت_ دار الكتب العلمية ط:  74صـ  1تذكرة احلفاظ لإلمام الذهيب جـ  ((4 
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العالمـة، احلـافظ، املفسـر، سـلف فيقـول: "كما يبدأ يف كتابه "سري أعالم النبالء" برتمجته بكلمات أروع مما 
1)"صلأبو عبد هللا القرشي، موالهم، املدين، الرببري األ فماذا بعد هذه الكلمات؟ وكيف ميكن أن يكون  (

هناك تقارب بني حكم الذهيب على عكرمة وحكم املؤلف مع أن املؤلف يتفوه بعـد نقلـه هـذا الـذي روي عـن 
مــا " فيقــول: "ع الرجــل يــتكلم ابلكلمــة فيفــتح يل مخســون اباب مــن العلــمىل الســوق فــأمسإإين ألخــرج عكرمــة: "

2)"معـىن هــذه الكلمــة ؟ وهـل يقوهلــا إنســان ميلـك شــيئاً مــن العقـل والوقــار؟! ال لكــن الـذهيب قــال كمــا رأينــا " (
 " أرى هناك بوان شاسعا بني احلكمني. ريب إن هذا اإلمام من حبور العلم
ه ؤلف واستدل بمجعه امل كرمة وتوثيقه جبانب نقله بعض املؤاخذات عليه مماوأما عن نقل الذهيب يف وصف ع

 ى اجلميـع غايـةد قيـل رضـفمن الواضح على من يفتح الكتاب ويقرأ فيه أهنا أكثـر بكثـري مـن تلـك النقـول، وقـ
 ر": ال تدرك، نشري فيما يلي إىل بعض ما جاء به الذهيب توثيقا له يف "تذكرة احلفا

 ".اسعلم النأ هذا عكرمة موىل بن عباس، هذا"نار مسعت أاب الشعثاء يقول: قال عمرو بن دي .أ
  ".نعم عكرمة"وروى مغرية عن سعيد بن جبري وقيل له: تعلم أحدا أعلم منك قال:  .ب
  ".أحد أعلم بكتاب هللا من عكرمة يما بق"وعن الشعيب قال:  .ت
التفسـري والفتيـا مـا دام عكرمـة مسـك عـن أكـان احلسـن إذا قـدم عكرمـة البصـرة "قال قرة بـن خالـد:  .ث

3)".ابلبصرة )  
 علــى ســبيل شــرين قــوالوأمــا يف "ســري أعــالم النــبالء" فقــد احتــوت هــذه النقــول صــفحات كثــرية كتــار منهــا ع

 املثال:
ع شـهر بـن ل: كنا مقال أبومتيلة، عن ضماد بن عامر القسملي، عن الفرزدق بن جواس احلماين، قا .1

حـرب،  ة إال كـان هلـا تكـن أمـمة، فقلنا لشهر: أال أنتيه ؟ قال: ائتوه، فإنـه ملحوشب جبرجان، فقدم علينا عكر 
 مة.وإن موىل ابن عباس حرب هذه األ

ال: كرمـة، فقـعابن فضيل، عن عثمان بن حكيم قال: كنت جالسا مع أيب أمامة بن سهل إذ جاء  .2
علـي،  بفإنـه مل يكـذ صـدقوه،اي أاب أمامة أذكرك هللا: هل مسعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عـين عكرمـة ف

  فقال أبو أمامة: نعم.
هـذا  عـل يقـول:قال أيوب، عن عمرو بن دينـار: دفـع إيل جـابر بـن زيـد مسـائل، أسـأل عكرمـة، وج .3

 عكرمة موىل ابن عباس، هذا البحر فسلوه.
                                                

 حتقيق: شعيب األرنؤوط. م1981-هـ 1401، بريوت الطبعة األوىل _ مؤسسة الرسالةط:  12صـ  5سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب جـ  ( (1
 . 157صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 . 74صـ  1تذكرة احلفاظ للذهيب جـ  ( (3
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لتفســـري أعلمهـــم ابو وقـــال قتـــادة: أعلـــم النـــاس ابحلـــالل واحلـــرام احلســـن، وأعلمهـــم ابملناســـك عطـــاء،  .4
 .مةعكر 
زئني، ن املســتهمــقــال أبــو بكــر اهلــذيل: قلــت للزهــري: إن عكرمــة وســعيد بــن جبــري اختلفــا يف رجــل  .5

دعى تــانــت أمــه كفقــال ســعيد: احلــارث بــن غيطلــة، وقــال عكرمــة: احلــارث بــن قــيس، فقــال: صــدقا مجيعــا،  
 غيطلة، وكان أبوه يدعى قيسا.

 الضحاك.جماهد، وعكرمة، و قال الثوري: خذوا التفسري عن أربعة: عن سعيد بن جبري، و  .6
ام، ، فلمــا قــاالعمـش، عــن حبيــب بــن أيب اثبــت قــال: مــر عكرمـة بعطــاء، وســعيد بــن جبــري حيــدثهم .7

 قلت هلم: ما تنكران مما حدث شيئا ؟ قاال: ال.
  حاديــث لــوشــيبان، عــن أيب إســحاق: مسعــت ســعيد بــن جبــري يقــول: إنكــم لتحــدثون عــن عكرمــة أب .8

كلـم ت، فمـا تحاديـث كلهـا، والقـوم سـكو ء عكرمـة، فحـدث بتلـك األكنت عنده ما حدث هبـا، قـال: فجـا
 احلديث. ال: أصابسعيد، مث قام عكرمة فقالوا: اي أاب عبد هللا ما شأنك ؟ قال: فعقد ثالثني، وق

  وجهي؟يفقال أيوب: قال عكرمة: أرأيت هؤالء الذين يكذبوين من خلفي، أفال يكذبوين  .9
 حيتج حبديث عكرمة ؟ قال: نعم حيتج به. د: قال أبو بكر املروذي، قلت أل .10
ــ .11 ال:  قــدهللا ؟ وقــال عثمــان بــن ســعيد: قلــت البــن معــني: فعكرمــة أحــب إليــك يف ابــن عبــاس أو عبي

 كالمها، ومل خيرت، قلت: فعكرمة، أو سعيد بن جبري ؟ فقال: ثقة وثقة.
كرمة، ويف عع يف يق وروى جعفر بن أيب عثمان الطيالسي، عن حيىي بن معني قال: إذا رأيت إنساان .12

 سالم. اد بن سلمة، فاهتمه على اإل
 كرمة.عوقال يعقوب بن شيبة: مسعت عليا يقول: مل يكن يف موايل ابن عباس أغزر من  .13
 يهم.ين من رأيع. وقال أ د العجلي: مكي اتبعي ثقة برئ مما يرميه به الناس من احلرورية .14
 بعكرمة.وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إال وهو حيتج  .15
 وقال النسائي: ثقة. .16
ـــه فقـــال: ثقـــة، قلـــت: حيـــتج حبديثـــه ؟ قـــال: نعـــ .17 ـــه م إذا رو وقـــال ابـــن أيب حـــامت: ســـألت أيب عن ى عن

 الثقات، والذي أنكر عليه حيىي بن سعيد ومالك، فلسبب رأيه.
ذا رووا لثقــات إان قــال احلــافظ ابــن عــدي يف " كاملــه " وعكرمــة مل أخــرج هنــا مــن حديثــه شــيئا، أل .18
ه، ومل ميتنـع  مـن قبلـالفهو مستقيم احلديث إال أن يروي عنه ضعيف، فيكون قد أيت من قبل الضعيف،  عنه،
 .احهمئمة من الرواية عنه، وأصحاب الصحاح أدخلوا أحاديثه إذا روى عنه ثقة يف صحاأل
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ه مـن حيــز رج حديثـين أخـر ئمـة القـدماء، لكـن بعــض املتـأخوقـال أبـو أ ـد احلـاكم: احــتج حبديثـه األ .19
 .الصحاح
ـــال ابـــن أيب حـــامت  .20 1)ق ـــم ابلتفســـري ؟ فقـــال: : ( ـــري، أيهمـــا أعل ســـئل أيب عـــن عكرمـــة وســـعيد بـــن جب

2).أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة )  
علـى  رات ضـمن نقولـهفله إشـا "وقد نقموا على هذا العامل أخالقا وآراءقوله: " حتتوأما ما جاء به الذهيب 

فلريجــع إىل  لــع عليهــاضــعفها، وقــد بينهــا شــعيب األرنــؤوط يف تعليقاتــه عليهــا بنحــو أحســن فمــن يريــد أن يط
: ع إىل رجــال كـــا أن ترجــالنســخة الــيت قــام الشــيخ بتحقيقهــا، وخالصــة الكــالم أن كثــريا مــن هــذه املــروايت إمــ

حظـــات مالو هنـــاك أوســـامل أبـــو عتـــاب وغــريهم وهـــم ضـــعفاء، يزيــد بـــن أيب زايد، ومســـلم بـــن خالــد الزجنـــي، 
 ة.   ة إذا أتمل فيها الرجل ومل يكن يتعصب ال جيد فيها جرحا خيرجه عن العدالحقيقي

رمـة ر ـه ب إىل عكويف كتاب "هدي الساري" للحافظ ابن حجر العسقالين رد مجيـل ودفـاع اتم عـن مـا نسـ
ســد علــى الــيت تف ى مــا الصــق بــه، أنخــذ منهــا بعــض املقــاطعهللا بــني بوضــوح عــدم صــحة مــا نســب إليــه ونفــ

العلمـاء وهـي   حلكم علـىالسبحاين ومهه ويظهر خطأه املنهجي يف االستدالل بكتب السنة ويف االستعجال اب
 كالتايل:  

ان كـن وجـه قـاطع أنـه   يثبت عنـه مـر ه هللا: "مل قالما عن نسبته إىل احلرورية )طائفة من اخلوارج( فقد أ -1
والعجلــي مــن  رأه أ ــدبــوقــد ، ، وإّنــا كــان يوافــق يف بعــض املســائل، فنســبوه إلــيهم(جنــدة احلــروري) رى ذلــكيــ

ا يرميــه قــة بــريء ممــثبــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا مكــي اتبعــي اعكرمــة مــوىل  :ذلــك فقــال يف كتــاب الثقــات لــه
 .الناس به من احلرورية

ــة، ثبــت عليــه مــا ادعــن املــذاهب الولــو كــان كــل مــن ادعــي عليــه مــذهب مــ"ابــن جريــر: قــال  -2 ي بــه رديئ
 د نسبه قوم إىلإال وق نه ما منهمأل ؛مصاروسقطت عدالته، وبطلت شهادته بذلك، للزم ترك أكثر حمدثي األ

  ."ما يرغب به عنه
ومل يكن أحد يدفع عكرمـة عـن التقـدم يف العلـم ابلفقـه والقـرآن وأتويلـه وكثـرة الروايـة لـآلاثر وقال أيضا: " -3
بــن عبــاس إايه ووصــفهم لــه ابلتقــدم يف العلــم وأمــرهم النــاس انــه كــان عاملــا مبــواله ويف تقــريظ جلــة أصــحاب وأ

ابألخذ عنه ما بشهادة بعضهم تثبت عدالة اإلنسـان ويسـتحق جـواز الشـهادة ومـن ثبتـت عدالتـه مل يقبـل فيـه 

                                                
كل هؤالء من علماء السلف ومن أصحاب اجلرح والتعديل، وال نرى ترمجة كل واحد منهم ضروراي؛ ألن الكالم ال يدور حوهلم بل الكالم يف   ( (1

 عكرمة رْحه هللا.  
 . 32 – 15صـ  5سري أعالم النبالء للذهيب جـ  ( (2
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ــه وجــوه  اجلــرح ومــا تســقط العدالــة ابلظــن وبقــول فــالن ملــواله ال تكــذب علــي ومــا أشــبهه مــن القــول الــذي ل
1)".وتصاريف ومعان غري الذي وجهه إليه أهل الغباوة ومن ال علم له بتصاريف كالم العرب )  

 

منحرفــا، كامتــا للحــق، . عـروة بــن الــزبري ر ـه هللا التــابعي اجلليــل لقـد حكــم عليــه املؤلـف بكونــه: )2 
احلديد على هنج البالغة أقواال يف جرحه، ويف هذه  ( فنقل عن شرح ابن أيب طالبا للدنيا، ساعيا إىل احلكماء

2)كفاية. )    
 

ـــه: )3 ـــل بـــن ســـليمان ر ـــه هللا، لقـــد حكـــم عليـــه املؤلـــف بكون كـــذااب، . ومـــن اتبعـــي التـــابعني مقات
3)(جسورا، من املشـبهة حنـن ال ننكـر مـا قيـل ويقـال حـول مقاتـل لكـن االنصـاف هـو أن جيمـع الناقـل بـني   (
إن وجـدا يف رجـل مث لـه أن يـرجح بـدالئل معقولـة إحـدى الكفتـني علـى األخـرى، ال كمـا املدح والـذم كليهمـا 

ُ لِّيُـْذهَِّب كان يفسر قوله تعاىل: ﴿  –ومن قبله ممن ذكرانهم  -يفعله املؤلف تعصبا، ألن مقاتال  َـا يُرِّيـُد اّللَّ إِّمنَّ
ــريًا ــرَُكْم َتْطهِّ 4)﴾َعــْنُكُم الــر ِّْجَس َأْهــَل اْلبَـْيــتِّ َويَُطه ِّ خــالف رغبــة املؤلــف يف كــون املــراد منهــا  أبزواج النــيب  (

 عليف وأهل بيته، فيأيت مبا نقل حول الرجل من الذم ويعرض عن غريه صفحا، فهذا منهج عدواين خاطئ.
تـــل بـــن يعــد مقا ومــا يلفـــت النظــر ويعجـــب الرجـــل هــو أن أحـــد املعاصــرين للســـبحاين )حممـــد هــادي معرفـــة(

لـي لشيخ القمي )عاروي عنهم شيعيا، موثوقا به، فأشار أوال إىل أنه كان ممن يسليمان صدوقا، أمينا، عدال، 
 .ال عن مشاخيه الثقاتإن ال يـروي أ هتعهد يف مقدمة تفسري  بن إبراهيم( مع أنه

تعجل أن املؤلف مسـ ي للقارئواثنيا تكلم حول عدالته وإثباهتا كالما طويال كتار منها بعض الفقرات، لينجل
 اءته على الناس ومنهجه أيضا غري صحيح:يف حكمه وإس

لـى مقاتـل بـن علهـم عيـال كمـام الشـافعي: النـاس  قـال اإل ءجـالاأل ءكـان مـن العلما:  قال حممد هادي معرفة
هـو  ءشـياه أبنوا يتهمونـهنـم كـاأغـري  ،ول يومـهأمـن  ءعجـاب العلمـاإكان تفسريه موضع . و سليمان يف التفسري

  ء.منها برا
ل: حسـدا مـنهم ؟ قـا قاتـل: مـا ابل النـاس يطعنـون علـى مبـراهيم احلـريبد الصفار: قلت إل أقال القاسم بن 

   له.
   .كان يستدل به ويستعني به  ،كان عند سفيان بن عيينة كتاب مقاتل

                                                
 . 429 – 842انظر: "هدي الساري" مقدمة فتح الباري البن حجر العسقالين صـ  ( (1
 .161 – 160صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 . 162 – 161صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .33األحزاب :  ( (4
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لنـاس الـم مقاتـل يف علـم ع: مـا وجـدت - م مقاتـل بـن سـليمانأعلـم أنـت أملا سئل  -قـال مـقاتل بن حيان و 
  .خضر )احمليط( يف سائر البحورال كـالبحر األإ

 الخبري.إط ذكره قفما مسعته  ،ل عن مقاتلأمسع شعبة وهو يسأقال: كنت كثريا  ،وعن بقية بن الوليد
ه و فــوق ذلـــك   عقيدتــيف صــلبا ،شــديدا يف دينــه ،بعيــد النظــر ،واســع العلــم ،نعـم كــان الرجــل صــرحيا يف هلجتــه

ــ ،شــياخه مــن قبــلأنتهجــه الــذي ذلــك املــنهج ا ،هــل البيــتأكــان مييــل مــع مــذهب  ـــن ثرين مبدرســأمــن املت ة اب
 ه من نظري.وكم ل ،القاصرين ءمر الذي جعل من نفسه مرمى سهام الضعفااأل ،عـبـاس رضوان اّلّل عليه

1)كمــا يــدل علــى واثقتــه  ،ســتقامة الرجــل يف املــذهبإيـــدلك علــى  مــا رواه  ،يضــاأصــحاب عليــه واعتمــاد األ (
عـن مقاتـل بــن  -مجـاع صـحاب اإلأمـن  وهـو –ىل احلسـن بـن حمبــوب إبــوجعفر الصـدوق ابسـناده الصـحيح أ

ّنـا تـدل علـى كـون إن دلـت فإهــذه الروايـة ...  ىل رسـول اّللّ إيرفعه  .يب عبد اّلّل الصادقأمام سليمان عن اإل
ولـه . الباقر و الصادق صحابأمن  الطوسي بوجعفرأمام وقد عده الشيخ خص اخلواص لدى اإلأالرجل من 

2).ىل ابن حمبوب عنه عن الصادقإرواها الكليين ابسناده الصحيح  ،خرىأرواية  )     
إصــراره  لمؤلــف يفإذا فمقاتـل مــن شـيوخ القمــي، ومـن أصــحاب البــاقر، ومـن خــواص الصـادق، فمــاذا يبقـى ل

طهـري نـزول آيـة الت سـلمني مـنعلى كون الرجل من الكذابني املتهمني؛ ألجل تفسريه موافقا ملـا عليـه مجهـور امل
 .يف أزواج النيب 

3)غرابإذا كان الغراب دليل قوم  ***  فال فلحوا وال فلح ال )  
 

وأما من جاء بعد هؤالء من األئمة والعلماء فللمؤلف إساءات هبم وتشدد عليهم إىل حد كبري،  -4 
خاصة مع إمام أهـل السـنة أ ـد بـن حنبـل ومالـك بـن أنـس وسـائر األئمـة ر هـم هللا، ومـن بعـدهم حممـد بـن 

ني( وبعض علماء األزهر الشريف وغريهم عبدالوهاب وابن تيمية وابن كثري وعلماء شبه قارة اهلندية )الديوبندي
(4 )  

    
                                                

 أي كونه ثقة . )الباحث( ( (1
ومواقع أخرى   www.alseraj.netالتفسري واملفسرون يف ثوبه القشيب، حملمد هادي معرفة )الكتاب موضوع على موقع السراج.نت  ( (2

 هـ .1418، الطبعة األوىل اجلامعة الرضوية للعلوم االسالميةانرتنيتية لكن غري مرقم( مكتوب عليه، طبع: 
ذا كان )إ -2( سيهديهم إىل أرض اجلياف    إذا كان الغراب دليل قوم) -1اشتهر هذا املقطع الشعري بني الناس وروي أبلفاظ خمتلفة منها:  ( (3

إذا كان الغراب دليل قوم     ) -4( فناووس اجملوس هلم مصري   إذا كان الغراب دليل قوم ) -3( الغراب دليل قوم    سيهديهم سبيل اهلالكينا
َيف الكالب ( وقد نسب البيتني هبذا اللفظ األخري ايسر احلمداين إىل َواَل فَـَلَح الُغَرابُ  َفاَل فَـَلُحواْ   إَِّذا َكاَن الُغَراُب َدلِّيَل قَـْوم   ) -5( يدهلُُّم على جِّ

َنا َهذِّي الكِّاَلُب   َلَعْمُر هللاِّ َقْد َجلَّ امُلَصابُ هاشم الرفاعي يف أشعار له أوهلا:  نـَ َبُح بـَيـْ )انظر: موسوعة الرقائق واألدب لياسر أْحد احلمداين صـ  . َأتَـنـْ
 املة(حسب ترقيم الش 1030

 وغري ذلك.  21وصـ  13صـ  5انظر: على سبيل املثال جـ  ( (4

http://www.alseraj.net/
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وللمؤلـف أســلوب آخـر يف النيــل مــن الشخصـيات وهــو أنـه يلــف إســاءته يف قالـب يظهــر أنـه لــيس إال حتقيقــا 
علميا أو نقال اترخييا، وخري مثال هلذا تكراره مقولة: "لوال علي هللك عمر" فقد جاء هبا املؤلف مـرارا وتكـرارا 

1)يف مناســـبات شـــىت 2)، ومل يكتـــف هبـــذه العبـــارة بـــل زاد كـــذلك: "لـــوال علـــي هللـــك عثمـــان"( وكـــل مـــن يقـــرأ  (
الكتاب يعرف أن املؤلف يف إصراره وتكراره هذا اليريد إال النيل منهم وإظهار عدم كفاءة اخللفاء سوى علـي 
ن بــن أيب طالــب رضــي هللا عــنهم، وهنــاك قصــص أخــرى تعمــد املؤلــف ذكرهــا ليشــفي هبــا صــدره ويســيء عــ

 .طريقها إىل أصحاب النيب 
 

فهذا ديدن املؤلف ومنهجه الدال على حقـده الشـديد علـى كـل مـن سـلف وخلـف، فـال تقـرأ حبثـا مـن حبـوث  
ـــه  لـــة علـــى هـــذا وهجومـــا علـــى ذاك وإســـاءة إىل آخـــر، وال عجـــب عمـــن يعتقـــد بعـــض  كتابـــه إال وجتـــد في

.(3اإلشكاالت يف تربية النيب ألصحابه أن يصدر عنه مثل ما أشران إليه يف حق من هم دونه  )  
 املطلب السادس: 

 ومن منهجه اإلطالة والتكرار 
ــر مــمــإنــه جيــر الكــالم جــرا وينتقــل مــن مــورد إىل مــورد أبدىن مناســبة، وقــد يكــرر موضــوعا  ن مــرة بــنفس ا أكث

 حتـتملؤاخـذات، ابحـث أهـم مالعناوين والدالئل، وأمثلة ذلك كثرية أيضا حنيل ذكرها إىل الفصل الثالث عند 
 ".واالطنابالتكرار عنوان: "

 

 املطلب السابع:
 ومن منهجه التعسف يف التأويل يف تفسري اآلايت 

اختــار املؤلــف مــنهج التأويــل يف تفســري اآلايت خاصــة اآلايت املتشــاهبات بــل لــه تفــردات تفســريية وأتويــالت 
ف السقم إليها أقرب من الصحة، وقد سـبق عنـا ذكـر بعـض هـذه التـأويالت عنـد اإلشـارة إىل تفلسـفات املؤلـ

4)وفيما يلي نشري إىل طائفة أخرى اتركني التفصيل واملناقشة إىل موضعه ): 
5)أتويله كثريا من اآلايت بشأن أهل البيت. .1 ) 

                                                
   .233و صـ  170صـ  5انظر مثال: جـ  ( (1
 .120صـ  8انظر مثال: جـ  ( (2
أبصحابه وتربيتهم ابلنحو  ومابعدها صرح املؤلف أن هناك كانت تعويقات كثرية يف مكة واملدينة زاْحت اهتمام النيب  107يف اجمللد الثاين صـ  ( (3

 التام .
 هذا البحث أيضا َييت يف الفصل الثالث. ( (4
 لد العاشر.اجملانظر: مباحث مسات أهل البيت يف القرآن الكرمي يف النصف األخري من  ( (5
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ــاُهْم أتويلــه امللــك العظــيم الــوارد يف قولــه تعــاىل: ﴿ .2 َن ــَة َوآتـَيـْ ــاَب َواحلِّْكَم يَم اْلكَِّت ــَراهِّ ــا آَل إِّبـْ َن ــْد آتـَيـْ فَـَق
1)﴾ُمْلًكـا َعظِّيًمـا 2)ابفـرتاض الطاعــة ( ) (3 أي كـون الـبعض مـن آل إبــراهيم مفرتضـي الطاعـة علــى  – (

4).-حد تعبريه دون مجيع األنبياء ) 
ُ َأْن تـُْرَفعَ أتويله لفظ البيوت الوارد يف قوله تعاىل: ﴿ .3 5)...﴾يفِّ بـُُيوت  َأذَِّن اّللَّ 6)ابألئمة. ( )  
7)أتويله عرش الر ن ابلعلم والقدرة. .4 )  

 
8)عرش الر ن بصفحة الوجود.أتويله أيضا  .5 )  
9)أتويله امليزان أو املوازين ابألنبياء واألوصياء. .6 )  
1)أتويله الصراط ابلطريق الذي خيتاره املؤمن والكافر يف هذه الدنيا. .7 0 )  
1)أتويله أصحاب األعراف ابلنيب وأوصيائه. .8 1 )  

مسـاء ت ترجـع إىل األلتـأويالالب هـذه اوما له لون التأويل ال ينحصر يف هذا الذي أشران إليه بل هي كثرية وغ
 والصفات كما ال خيفى على من يقرأ اجمللد السادس من التفسري.

 
 املطلب الثامن:
  ومن منهجه تفسري اآلايت ابلرأي 

                                                
 . 54النساء:  ( (1
 386 – 382صـ  5انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
، فـ "امللك العظيم" معناه الراجح الظاهر غري ما ذهب صرف الل فظ عن املعىن الر اجح إىل املعىن املرجوحمعلوم أن التأويل يف عرف املتأخرين هو:  ( (3

 إليه املؤلف من كذا وكذا.
 صاحب التشريع أي األمر والنهي.وهذا ألن النيب الذي مل ينل مقام اإلمامة له حيثية املفِت عند املؤلف فليس بواجب اإلطاعة وال  ( (4
 . 36النور:  ( (5
 . 326صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
 . 263صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (7
 . 143صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (8
 . 259صـ  8انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (9

1  . 281صـ  8"مفاهيم القرآن" جـ انظر: تفسري  ( (0
1  . 291صـ  8انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
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أما طريقـة االسـتنباط الـيت سـار عليهـا املؤلـف يف التفسـري ابلـرأي فليسـت أقـل حظـا مـن سـابقها )التأويـل( بـل 
ألن التأويــل يف اآلايت ال يكـون إال تفســريا ابلـرأي، والثـاين أعــم منـه، ألنــه يشـمل التأويــل  األول يـالزم الثـاين؛

وغـريه مــن التوجيهــات والتفلســفات الــيت  يت هبــا املفسـر يف تفســري اآلايت فيحمــل اآلايت عليهــا، وعلــى كــل 
مـا جـاء بـه املؤلــف يف فـاملؤلف هنـج بكـل وضـوح مـنهج التفسـري ابلـرأي يف كتابــه هـذا، وال يبعـد أن نعـد أكثـر 

تفسري اآلايت القرآنية من هذا القبيل، نعم إنه بذل جهدا واسعا أن يعضد تفسريه بـبعض املـروايت لكـن هـذا 
ــة هــو الــذي يقــف املفســر عنــد الــرواايت فــال  لــيس علــى حنــو التفســري ابلروايــة ألننــا نعــرف أن التفســري ابلرواي

ت مــن عنـده فيتجــول فيهـا حســب مـا يهــوي إليـه نفســه مث يتجاوزهـا، ال كمـا يفعــل املؤلـف حيــث يفسـر اآلاي
يسعى أن جيد لتفسريه ما يوافقه من الرواايت إن وجد إىل ذلك سبيال، فلذلك نراه يقول يف بعض املوارد بعـد 

وبضم هذه األحاديـث إىل مـا تفسريه اآلايت وفق رأيه أوال مث ضمه بعض الرواايت عن أئمته اثنيا، ما نصه: "
1)".ن التدبّر يف اآلايت يّتضح احلق إبذنه سبحانهوصلنا إليه م )  

 وفيما يلي بعض األمثلة من التفسري ابلرأي:
ُ لِّيُـــْذهَِّب َعـــْنُكُم الـــر ِّْجَس َأْهـــَل اْلبَـْيـــتِّ فســر املؤلـــف اإلرادة الـــواردة يف قولــه تعـــاىل: ﴿ (1 َـــا يُرِّيـــُد اّللَّ  إِّمنَّ

2)﴾َويَُطه ِّرَُكْم َتْطهِّريًا ابإلرادة التكوينية اليت ال تتخلف عن املراد أبدا، خبالف اإلرادة الواردة يف قوله  (
ـرَُكْم َولِّيُـتِّمَّ نِّْعَمتَـُه َعلَـْيُكمْ تعاىل: ﴿ ...﴾ ألهنـا عنـد املؤلـف إرادة تشـريعية وهـي الـيت َوَلكِّْن يُرِّيُد لُِّيَطه ِّ

جـب وتطهـري غـريهم لـه حكـم آخـر ميكن انفكاك الغاية عنها، ومن هنـا فتطهـري أهـل البيـت حـتم ووا
3)مبقتضى اإلرادة التشريعية، وهذا تفسري ابلرأي ظاهر، وملا مل يكن للمؤلف دليل من النقل صـحيح  (

على هذا التفسري بدأ جبمع القرائن وعد منها اختصاص اآلية األوىل أبهـل البيـت ونسـي أنـه لـو كـان 
أيضـا هلـا نـوع مـن االختصـاص؛ ألهنــا وردت االختصـاص دلـيال علـى مـا ذهـب إليـه فـإن اآليـة الثانيـة 

بشأن املـؤمنني خاصـة ال مجيـع البشـر. وكـذلك عـد منهـا كـون اآليـة يف مقـام املـدح ونسـي أن اإلرادة 
لوكانت تكوينية مبعىن الذي يدعيه املؤلف فال مـدح فيهـا ألهـل البيـت وال ثنـاء؛ ألهنـم مل يفـوزوا علـى 

4)فيه بل هو أمر تكويين كإطاعة احليوان واجلماد هذا التطهري بعمل منهم وجهد وال دخل هلم ). 
                                                

 . 386صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 33األحزاب:  ( (2
 . 203صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
هللا حاول املؤلف أن جييب عن هذا اإلشكال بطريقة فلسفية هي: أن القدرة على فعل املعصية اثبتة للمعصوم والعصمة مانع شرعي، وعليه فإرادة  ( (4

ا اجلواب ال ذالتكوينية تعلقت بطهارة املعصومني ملا علم سبحانه أهنم مع قدرهتم على املعصية ال خيتارون إال الطاعة وما شر ع هلم من أحكام، لكن ه
نية أم يرفع اإلشكال؛ وهذا ألن لقائل أن يقول إن اختيار املعصوم اإلطاعة وتركه املعصية مع قدرته عليها أيضا كانت إبرادة هللا فهل هي تكوي

 تشريعية؟ والثاين بعيد االحتمال ألنه حيتمل التخلف، فيبقى األول ومعه يزول املدح والثناء.     
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ــه بكــون املنفــي مطلــق  (2 فســر املؤلــف الطهــارة وإذهــاب الــرجس يف نفــس اآليــة ابلعصــمة واســتدل علي
ــريًاالـرجس وابلتأكيــد وإتيــان املصـدر يف ﴿ ــرَُكْم َتْطهِّ ﴾ وهــذا أيضــا تفسـري ابلــرأي ال يعضــده نقــل يَُطه ِّ

لك جلــأ املؤلــف إىل دالئــل عقليــة إلثبــات رأيــه وتفســريه هــذا ، فلــذصــحيح اثبــت عــن رســول هللا 
فطــرح أوال: كــون املنفـــي يف اآليــة جـــنس الــرجس ال نوعـــه وصــنفه، واثنيـــا: التأكيــد الـــذي يلــى نفـــي 
ــا: وقــوع املصــدر )تطهــريا( نكــرة وغــري ذلــك، مــع أن  ــل الــرجس علــى مطلــق  الــرجس عــنهم، واثلث

ى الطهارة عن الصغائر والكبائر كـل ذلـك مبـين علـى الـرأي اجلنس و ل التطهري مبقتضى التأكيد عل
1)والنظر فيجوز ألحد آخر أن يرى غري ذلك وخاصة أن السياق يعينه وال يعـني املؤلـف ، فاخلالصـة (

أن تفســـري املؤلـــف هـــذا تفســـري ابلـــرأي وعـــدم إصـــابته واضـــح جـــدا؛ ألن الـــرجس حبكـــم قولـــه تعـــاىل: 
نُـونَ َكَذلَِّك جَيَْعُل اّللَُّ الر ِّجْ ﴿ 2)﴾َس َعَلى الَّذِّيَن اَل يـُْؤمِّ مرفـوع عـن املـؤمنني مجيعـا وعـن أزواج النـيب  (

 وأهل بيته وأهل التقوى بطريقة أوىل، وهذا الرفع ال يدل على العصمة أبدا.
قيـد املؤلــف مـن عنــد نفسـه اآلايت الــيت أبــدى هللا فيهـا رضــاه عـن الصــحابة بسـالمة العاقبــة وفســرها  (3

ــوُهْم ه تعــاىل: ﴿وفــق هــذا القيــد، فقولــ رِّيَن َواأْلَْنَصــارِّ َوالَّــذِّيَن اتَـّبَـُع ــَن اْلُمَهــاجِّ ــوَن مِّ ــابُِّقوَن اأْلَوَُّل َوالسَّ
ُهْم َوَرُضــوا َعْنــهُ  ُ َعــنـْ ــَي اّللَّ 3)...﴾إبِِّّْحَســان  َرضِّ نِّنَي إِّْذ وقولــه تعــاىل: ﴿ ( ُ َعــنِّ اْلُمــْؤمِّ ــَي اّللَّ َلَقــْد َرضِّ

4)..﴾.يـَُبايُِّعوَنَك حَتَْت الشََّجَرةِّ  َفَق مِّْن قَـْبلِّ اْلَفـْتحِّ َوَقاتَـَل وقوله تعاىل: ﴿  ( ْنُكْم َمْن أَنـْ اَل َيْسَتوِّي مِّ
َفُقوا مِّْن بـَْعُد َوَقاتـَُلوا 5)...﴾ُأوَلئَِّك َأْعَظُم َدرََجًة مَِّن الَّذِّيَن أَنـْ وغري ذلك من اآلايت اليت أظهر هللا  (

ســبحانه فيهــا فضــل أصــحاب نبّيــه وأعلــن رضــاه عــن مجيــع مــن آمــن بــه ونصــره وجاهــد ألجــل دينــه 
وإعالء كلمته يف تلك الظروف الصـعبة احلرجـة، كلهـا عنـد املؤلـف مشـروطة بسـالمة العاقبـة، ومعنـاه 

وا علـى الشـرط وسـاروا وفقـه، وهـم عـدة أنه مل حيصل الرضى ومل يقع إال لطائفة خاصة وعدد قليل بقـ
 رجال من أهل البيت وبعض من انصرهم وفق معتقد الشيعة. 

                                                
 .هذا اجلزء من اآلية وما بعده صريح يف أزواج النيب  وهذا ألن ما قبل ( (1
 . 125األنعام :  ( (2
 . 100التوبة :  ( (3
 . 18الفتح :  ( (4
 . 10احلديد:  ( (5
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الذي ميكن أن نعـّده تفسـريا أوأتكيـدا هلـذه  وعلى هذا التفسري شّكك املؤلف يف صحة حديث رسول هللا 
ـاآلايت: ) ُتْم فَـَقـْد َغَفـْرُت َلُكـمْ َلَعلَّ اّللََّ اطََّلَع َعَلى َأْهلِّ بَْدر  فَـَقاَل اْعَملُـوا َمـا شِّ 1)(ئـْ وقـال: "إن كـان اخلـرب  (

2)صحيحا فكله مشروط بسالمة العاقبة". وهذا عذر أقبح مـن الـذنب حيـث يقيّـد اآلايت ويفسـرها برأيـه مث  (
 وفق هذا الرأي الذي ال يغين من جوع.  يشكك يف حديث صحيح اثبت عن رسول هللا 

حبكم أن العقل ال جيّوز أن خيرب  -أو قيده  –أن املؤلف ضّعف احلديث ومما يلفت النظر يف هذا املوضع هو 
3)احلكيم مكلفا غري معصوم أبنه ال عقاب فيـه فليفعـل مـا شـاء، فـإن كانـت هـذه العقليـة مـدارا للقبـول والـرد  (

 فلينبـذ كــل الــرواايت الــيت تــدل علـى الرجعــة عنــد الشــيعة وعلــى حيـاة املهــدي املنتظــر وعلــى عصــمة أانس بعــد
 رسول هللا وعلى وجود علم الغيب عند األئمة وغري ذلك من اخلرافات اليت ال يقبلها العقل السليم.     

وابالمجال نشري أخريا إىل عدة آايت أخرى تعسف املؤلـف يف تفسـرها حيـث فسـرها برأيـه أو طّبقهـا  (4
َعْلنَـاُكْم ُأمَّـًة َوَسـطًا لَِّتُكونُـوا وََكـَذلَِّك جَ على فكرة أراد إثباهتا من القرآن الكرمي، فمنها قولـه تعـاىل: ﴿

يًدا 4)﴾ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِّ َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشهِّ بعلمه الغيـيب علـى مـا  فسر شهادة النيب  (
تفعلــه األمــة واطالعــه علــى حقــائق األعمــال واملعــاين القلبيــة مــن الكفــر واإلميــان واالخــالص والــرايء 

5)وغريها. يُح ومنها قوله تعاىل: ﴿ ( ْنُه امْسُُه اْلَمسِّ ُركِّ بَِّكلَِّمة  مِّ إِّْذ َقاَلتِّ اْلَماَلئَِّكُة اَي َمْرمَيُ إِّنَّ اّللََّ يـَُبش ِّ
ــَن اْلُمَقـرَّبِّنيَ  ـَرةِّ َومِّ َيا َواآْلخِّ نـْ يًهــا يفِّ الـدُّ ــ   عِّيَسـى ابْـُن َمـْرمَيَ َوجِّ َن َويَُكل ِّـُم النَّــاَس يفِّ اْلَمْهـدِّ وََكْهـاًل َومِّ

ــاحلِِّّنيَ  6)﴾الصَّ 7)علــى األمــور الغيبيــة. -عليهــا الســالم  -فســرها ابطــالع مــرمي  ( ومنهــا قولــه تعــاىل:  (
ــْن َورَاءِّ إِّْســَحاَق يـَْعُقــوبَ ﴿ ــْراَنَها إبِِّّْســَحاَق َومِّ َكْت فَـَبشَّ ــٌة َفَضــحِّ ُــُه َقائَِّم 8)﴾َواْمَرأَت فســرها ابمــتالك  (

                                                
يكون أخرجه البخاري يف صحيحه عن عبيد هللا بن أيب رافع ابب اجلاسوس )وكذا ابب فضل من شهد بدرا وابب غزوة الفتح( بلفظ: "لعل هللا أن  ( (1

 ( وغريمها.من فضائل أهل بدر رضي هللا عنهم وقصة حاطب بن أيب بلتعة. وكذا أخرجه مسلم )ابب  3007برقم:  59صـ  4قد اطلع" جـ 
 . 465 – 464صـ  5انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 . 465صـ  5انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 . 143البقرة :  ( (4
 . 425صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ انظر:  ( (5
 . 46 – 45آل عمران :  ( (6
 . 423صـ  3انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (7
 . 71هود :  ( (8
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1)امــرأة إبــراهيم علــم الغيــب. ــتِّ اىل: ﴿ومنهــا قولــه تعــ ( ْف ــإَِّذا خِّ ــعِّيهِّ َف ــا إِّىَل ُأم ِّ ُموَســى َأْن َأْرضِّ َن َوَأْوَحيـْ
2)...﴾َعَلْيهِّ َفأَْلقِّيهِّ يفِّ اْلَيم ِّ َواَل خَتَايفِّ َواَل حَتَْزينِّ  3)فسرها مبعرفة أم موسى علم الغيب. ( )  

شـيء بملالئكـة إايهـم إخبـار ا مـنومعلوم أن هذه اآلايت وأمثاهلا ختـرب عـن كرامـات خاصـة أكـرم هللا هبـا هـؤالء العبـاد 
دى هـــؤالء لــم الغيــب خــاص أو بشــارة مــن هللا ســبحانه هلـــم عــن طريــق اإلهلــام، لكـــن أيــن هــذا مــن الداللــة علـــى علــ

م غـري لعلـم ابلغيـب وهـاهم هللا املذكورين يف اآلايت؟ إن املؤلف يريد أن يثبـت أن هنـاك طائفـة يف القـرآن الكـرمي مـنح
م لغيـــب يف حيـــاهتوي علـــم ابذت مث اســـتنتج منهـــا أنـــه ال يبعـــد أن يكـــون األئمـــة واألوليـــاء األنبيـــاء فجـــاء هبـــذه اآلاي

الـة بحانه بكوهنـا دابهلل سـ ومطّلعني على أعمال النـاس بعـد وفـاهتم، وعليـه فـأّول اآلايت الـيت تثبـت أن الغيـب خـاص
و منحصـرة فيمـا علـم الـذايت أأو بكوهنـا دالـة علـى ال –أي العلم االستقاليل ابلغيب ال التفويضـي  –على االستقالل 

 ي وأتويــالت فــوقري ابلــرأاســتأثر هللا بــه عنــده مــن وقــت الســاعة وانتهــاء اآلجــال وغريمهــا، وكــل هــذه كمــا تــرى تفاســ
خيفى على كل  وهذا ال أتويالت، فاحلق أن املؤلف تكلف تكلفا بعيدا حيث استدل بتلك اآلايت على هذا املدعى

 هذه املباحث من تفسري السبحاين.من يقرأ 

                                                
 . 424 –  423صـ  3انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 7القصص :  ( (2
 . 424صـ  3انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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 املطلب التاسع:
 ومن منهجه نسبة الكذب واالختالق إىل األحاديث 

ل املؤلــف حيكــم عليهــا بكـــ ختــالف عقائــد -خاصــة مــا روي مــن طــرق أهـــل الســنة  –إذا كانــت األحاديــث 
ــراوي كــذاب خمتلــق احلــديث كائنــا مــن كــان، وكثــريا مــا حيّكــ   احلــديث فــريدّ يفم عقلــه بســاطة أهنــا ابطلــة أو ال

الئـم عقلـه يبـل ألنـه ال  - ألنه ال جيدمها أبـدا –حديث البخاري مثال ال ألنه وجد مشكلة يف سنده أو متنه 
 يلي: وهذا منهج سار عليه يف كثري من مباحث الكتاب، نشري فقط إىل بعض األمثلة فيما

حـّث اإلسـالم علـى طلـب العلـم  . يف اجمللد الثاين بعد ما ذكر املؤلف عدة من الدالئل الدالة على1
ــارة يف نشــر العلــم واالحتفــار بســنة النــيب  عــن طريــق  وحمــو األميــة، وادعــى بــذل ســلف الشــيعة جهــودا جب

وبعد ذلك كلـه ال اعتبـار مبـا نسـبوه إىل رسـول اّلّل صـلَّى اّلّل عليـه وآلـه وسـلَّم مـن أنّـه التدوين قا ل ما نصه: "
1)(القرآن فمن كتب عيّن غري القـرآن فليمحـهال تكتبوا عيّن شيئاً سوى )قال:  أو أنّـه مل  ذن بكتابـة احلـديث  (

2)(.استأذان النيّب يف الكتابة فلم  ذن لنا)على ما رواه الرتمذّي عن أيب سعد قال:  )  
3)وأغرب منه مـا رواه احلـاكم مجـع أيب احلـديث عـن رسـول اّلّل فكانـت مخسـمائة "بسـنده عـن عائشـة قالـت:  (

فّلمـا أصـبح قـال: أي بنيّـة  ،ت يتقّلب، قالـت فغّمـين كثـرياً، فقلـت يتقلّـب لشـكوى أو لشـيء بلغـهحديث فبا
هلّمي األحاديث اليت عندك! فجئته هبا فأحرقها، وقال خشيت أن أُموت وهـي عنـدك فيكـون فيهـا أحاديـث 

4)"عن رجل ائتمنته ووثقت به ومل يكن كما حّدثين فأكون قد تقّلدت ذلك ). 
مــا اُلصــق برســول اّلّل مــن خمتلقــات احلــديث وضــعها القائــل أو القــائلون ألغــراض وغــاايت سياســّية وأظــّن أّن 

5)وأظّن أّن الذي دفع الوّضاعني إىل إعزاء  :مهاما اختلقوه إىل رسول اّلّل أحد أمرين أو كال (
لصـحابة م( دون سـائر اّما ألّن املعتمد يف كتابة أحاديث الرسول آنذاك كان هو اإلمام علّي )عليـه السـالإ    

ل ا لكي يصبح عمـا اختلقو مؤوه طمسها فاختلقوا و ، وكان ذلك يعّد فضيلة رابية لإلمام، فحاول أعداؤه ومنا
 اإلمام يف استقالله ابلتدوين ، أو تربّزه يف هذا الباب عماًل غري مشروع.

                                                
ط: دار  437برقم:  127صـ  1احلاكم يف املستدرك على الصحيحني وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه" جـ رواه  ( (1

 املعرفة _ بريوت. قال الذهيب: "على شرطهما".
 . 2665برقم:  38صـ  5أخرجه الرتمذي يف سننه عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه جـ  ( (2
 يريد به احلاكم أبو عبد هللا النيسابوري صاحب املستدرك على الصحيحني. ( (3
دي جـ أحال املؤلف يف نقله هذا احلديث إىل مجع اجلوامع للسيوطي. وأنت تستطيع أن جتده يف كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال للمتقي اهلن ( (4

 .صفوة السقا -بكري حياين ، حتقيق: م1981هـ/1401 عة اخلامسةالطب_ بريوت،  مؤسسة الرسالةط:  29460برقم:  285صـ  10
 أي : عزو . )الباحث( ( (5
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وآلـه وسـلَّم يف فضـل علـّي )عليـه السـالم(  وإّما ألّن تلك األحاديـث فيهـا الكثـري ممّـا قالـه النـيّب صـلَّى اّلّل عليـه
وعظم شأنه، فلو سّوغت كتابة األحاديث وأحاط هبا الناس علماً وتناقلها املسلمون يف شـىّت األقطـار، ألّدت 
إىل ظهور اإلمام )عليه السالم( على سائر الصحابة، وكونه األحّق يف تسّنم منصب اخلالفـة بعـد الرسـول ويف 

1)."على من تسّنموا عرشها بغري حّق وبغري دليلذلك ما فيه من اخلطر  )    
. يف اجمللــد اخلــامس عنــد مبحــث اإلمامــة أشــار املؤلــف إىل مســألة إطاعــة الســلطان واعــرتض علــى 2

أهل السنة يف عدم إجياهبم اخلروج علـى السـلطان اجلـائر، فلـم يكتـف هبـذا االعـرتاض بـل بـدأ بتجـريح مـا روي 
وعلـى هــذا األسـاس اشـتهر بــني أهـل السـّنة: أهّنــم ال يـرون اخلــروج فقــال: "مـن األحاديـث حــول هـذه القضـية 

على األئّمة وقتاهلم ابلسـيف وإن كـان مـنهم ظلـم ويتمّسـكون يف ذلـك أبحاديـث منسـوبة إىل النـيب )صـلى هللا 
2)". عليه وآله وسلم( )  

دا علـى أحاديـث . ويف نفس اجمللد يف موضع آخر حني نقد مسألة إطاعة السـلطان اجلـائر يقـول ر 3
أخرجهــا مســلم وغــريه حــول إطاعــة الســلطان مــا مل  مــر مبعصــية هللا ســبحانه وعــدم اخلــروج عليــه مــادام يقــيم 

وقد أُيّدت تلك العقائـد بـرواايت رمّبـا يتصـّور القـارئ أّن هلـا مسـحة مـن احلـق أو َلْمسـة مـن الصالة ما نصه: "
هللا )صلى هللا عليـه وآلـه وسـلم( قـد أفرغهـا يف قالـب  الصدق، لكن احلق أّن أكثرها مفتعلة على لسان رسول

3)".احلديث مَجعف من وّعار السالطني ومرتزقتهم حتفظاً على عروشهم وحفظاً ملناصبهم مث يـذكر جمموعـة مـن  (
 هذه األحاديث منها ما أخرجه مسلم ومنها ما أخرجه البخاري وغريمها.

الصحابة يشـري املؤلـف إىل أحاديـث وردت بشـأن  . ويف اجمللد اخلامس يف مباحث الرد على عدالة4
 :حـديثالصحابة من حيث اجملموع فريّد عليها وينسبها إىل الوضع والكذب، فعلى سـبيل املثـال يقـول حـول 

مــــن موضـــوعات متعصـــبة اأُلمويــــة، فـــإّن هلــــم مـــن ينصــــرهم بلســـانه وبوضــــعه أنـــه (  ...أصـــحايب كــــالنجوم) 
َخـرْيُ ُأمَّـِتِّ قَــْرينِّ مثَّ الَّـذِّيَن كذا يقـول حـول حـديث آخـر أعـين: )و  األحاديث، إذا عجز عن نصرهم ابلسيف،

4) (يـَُلوهَنُْم مثَّ الَّذِّيَن يـَُلوهَنُمْ  ّن القـرن الّـذي جـاء بعـده أممّا يدل على بطالنـه أنه حديث موضوعي، ويرى أن (  

                                                
 . 454 – 453صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 342صـ  5انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
. )هذا الرد واإلنكار ونسبة الوضع والكذب كرره املؤلف يف عدة مواضع منها: يف اجمللد  429 – 428صـ  5انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3

 كما أشران إليه، ومنها: يف هذا املوضع(   342ومنها: يف اجمللد اخلامس صـ  321 – 319الثاين صـ 
 .3650برقم:  2صـ  5أخرجه البخاري يف صحيحه عن عمران بن حصني جـ  ( (4
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ذلك القرن هو القـرن الّـذي قتـل خبمسني سنة، شر قرون الدنيا، وهو أحد القرون اّليت ذكرها يف النص، وكان 
1)".فيه احلسني ) 

ل  موضـعه )الفصـيفب إليهـا ومثل هذه األمثلة كثرية نؤّجل مناقشتها ونقد ما تفـوه بـه املؤلـف مـن نسـبة الكـذ
ديــث أهــل ريح أحاالثالــث مبحــث أهــم املؤاخــذات( فــاملهم ههنــا أن نعــرف أن مــن ديــدن املؤلــف ومســلكه جتــ

علمـي طـرق النقـد ال ذا وراءهالق إليهـا بكـل بسـاطة حينمـا مل تكـن توافـق رأيـه، انبـالسنة ونسبته الوضع واالخت
 الذي وضعه علماء اجلرح والتعديل ونقاد احلديث. 

 
 املطلب العاشر:
  ومن منهجه االستدالل ابلشعر واألدب ليؤيد ما يريد 

املواضــع أتييــدا لرأيــه ومــدعاه أو هــذا آخــر مــا أردان اإلشــارة إليــه وهــو اســتدالل املؤلــف ابلشــعر يف كثــري مــن 
اسـتنادا هبـا علـى تفسـري اآلايت، وكثـريا مـا يلجـأ إىل الشـعر فيمـا يعتقـد بـه حـول األئمـة مـن تنصـيص إمــامتهم 
وعصمتهم وعلمهم ابلغيب وشفاعتهم ووجوب والئهم والتربؤ من غريهم وغري ذلك، بل هو يرى الشـعر خـري 

علـــى أّن الشـــعر الـــذي يـــدور حـــول ديـــث، ويف هـــذا الصـــدد يقـــول: "مـــرآة يف تعيـــني املـــراد مـــن اآلايت واألحا
املعــارف املوجــودة يف الكتــاب والســّنة خــري مــرآة للمــراد مــن اآلايت وااَلحاديــث الــواردة يف هــذا املضــمار، فــإّن 
العرب كانوا بفطرهتم السليمة يفهمون ما هو املقصود من اآلية واحلديث، مث يصوغونه يف شعرهم من دون أن 

2)".روا يف فهمه ابآلراء املسبقة أو ااَلفكار املفروضة عليهميتأث )   
 أنيت فيما يلي ببعض األمثلة من هذا النهج املشار إليه:

 

 االستشهاد ابلشعر إلثبات إميان أيب طالب
 ،صـّدقا نبـّوة حممـد أاب طالـب كـان مؤمنـا موحـدا طـول حياتـه بـل كـان م ادعى املؤلف أن عم رسول هللا 

 منها: ذا املدعى أبشعار نقل أهنا من  إنشادات أيب طالب،هواستدل على  -جده عبد املطلب وكذا  -
  مثال اليتامى عصمة لألرامل يلوذ  وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

                                                
 . 464صـ  5سري "مفاهيم القرآن" جت أنظر: تف ( (1
 . 302 – 301صـ  4تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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وميزان  هاشم به اهلاّلك من آل
 عدل ال خييس شعرية

  وفواضل فهم عنده يف نعمة
1)ووزان صدق وزنه غري هائل )  

 ومنها:
 ابن آمنة النيب حممداً ّن إ
  ر ته ملا تعلق ابلزمام 

  فارفّض من عيين دمع ذارف
 

والعيس  عندي يفوق منازل األوالد
  ابألزواد قد قّلصن

  مثل اجلمان مفرق األفراد
 إىل أن قال: 

اً حرب  حىت إذا ما القوم بصرى عاينوا
 صادقاً  فأخربهم حديثاً 

 فما رجعوا حىت رأوا من حممد 
  مدينة أحبار كل وحىت رأوا

 

  القوا على شرك من املرصاد
 احلّساد عنه ورّد معاشر

سجوداً  أحاديث جتلو غّم كل فؤاد 
2)وفراد له من عصبة )  

 

ر ريـخ ابـن عسـاكن سـعد واتوغري ذلك من األشعار اليت نقلها عن سرية ابن هشام والسرية احللبية وطبقات ابـ
يسـوا قـائلني ألشـعار لاومستدرك احلاكم وغـريهم، لكـن مـا يلفـت النظـر هـو أن الـذين نقـل عـنهم املؤلـف هـذه 

 ؤلــف مــا ملفكيــف فهــم امل لــرواايت،إبميــان أيب طالــب، لــدالئل كثــرية أخــرى مــن النقــول التارخييــة واألشــعار وا
إايه وميلـه  ة بـل حبـهيفهموا، نعم حسن  ايـة أيب طالـب ابـن أخيـه علـى مـا كانـت عليـه عـادة العـرب مشـهور 

هـو خوفـه مـن و  –آخـر  إليه أيضا اثبت وهذه األشعار ّنوذج منـه، لكـن الـذي منعـه مـن اإلميـان بـه هـو شـيء
ا عنــه مل كمــا ثبتـت هــذه األشــعار، فلــو مل يكـن هــذا اثبتــ  رح بـه أبــو طالــب نفســه فثبـت عنــهصــ -طعـن قــريش 

ابًء وأجـدادا آعصـومني يكـن يبخـل علـى القـول إبميانـه أحـد، لكـن املؤلـف رغبـة منـه يف إثبـات طهـارة نسـب امل
 يقبل هذه األشعار وال يقبل غريها.

 

                                                
خليلي ما مطلعها:  17371) جتد القصيدة بتمامها يف دواوين الشعر العريب على مر العصور برقم :  270صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1

 /1حسب ترقيم الشاملة، ويف السرية احللبية:  60صـ 1حسب ترقيم الشاملة / وانظر أيضا ديوان أيب طالب جـ  49صـ  15جـ  أذين ألول عاذل
116. ) 

إنَّ األمنَي مطلعها:  17345)جتد القصيدة بتمامها يف دواوين الشعر العريب على مر العصور برقم :  272صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
السرية النبوية البن حسب ترقيم الشاملة. / و  26صـ  1حسب ترقيم الشاملة. / وانظر أيضا ديوان أيب طالب، جـ  40صـ  15جـ   َقومهِّ حممدا يف
 (1/182هشام: 
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 االستشهاد ابلشعر إلثبات الشفاعة لألنبياء واألئمة
إثبـات الشـفاعة ابلشـعر وقـال يف أولـه بعـد اإلشـارة إىل أمهيـة شـعر السـلف يف أفرد املؤلف فصال خاصـا حـول 

بيـات الـواردة حـول جل ذلك أفردان فصاًل لـذكر األوألجمال فهم معىن املراد من اآلايت واألحاديث ما نصه: "
وهام املتأخرين هبامات اليت نسجتها أالشفاعة اليت نظمت يف العهود السابقة، وابلتدبّر فيها يرتفع كثري من اإل

حوهلا، ويُعلم أّن الشفاعة كانت أمراً مسلماً عند السلف الصاحل، وكان طلبها من أصحاهبا أمراً جائزاً رائجـاً، 
1)".شباع وبسط الكالم ال تتحملهما هذه الرسـالةوال أنيت يف هذا الفصل إاّل بقليل من كثري، فإّن اإل مث بـدأ  (

 ا يلي:بنقل هذه األبيات والقصائد وفيها م
 

  هـ. 173قال أبو هاشم إمساعيل بن حممد احلمريي امللقب ابلسيد املتوّل عام 

   رييٌّ حني تنسبين ؤإيّن امر 
   النجاة به مث الوالء الذي أرجو

  جدي رعني وأخوايل ذوو يزن
 يوم القيامة للهادي أيب حسن

 

  قال أبو حممد سفيان بن مصعب العبدي الكويف:

 علي اي ساديت اي بين
 اي آل طه وآل صادِ   أنتم جنوم اهلدى اللوايت

 يهدي هبا اّلّل كّل هادِ 
 إىل أن قال:

  وما تزوَّدُت غري حيّب 
  إاّيكم وهو خري زادِ    وذاك ذخري الذي عليه

  يف عرصة احلشر اعتمادي
 

 :وقال أبو جعفر دعبل بن علي بن رزين اخلزاعي
 فيا وارثي علم النيب وآله

  عليكم سالمف دائم النفحات   حياهتا نفسي بكم يفلقد آمنت  
 ممايت من بعدرجو األوأيّن أل

 

  قال أبو احلسن علي بن عباس بن جريح البغدادي الشهري اببن الرومي يف عينيته:

  عن وطيء املضاجع   تتجال جنوهبم
 

                                                
 . 302صـ  4تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
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 إىل أن قال: 
 أعف عنا ذنوبنا
أنت  أعف عنا ذنوبنا

  مل تكن لنا إن
 

 اخلواشعللوجوه 
شافع  للعيون الدوامع

 شافع غري
 

  قال أبو القاسم علي بن إسحاق البغدادي الشهري ابلزاهي:

  أاب حسن جعلتك يل مالذاً 
  ألوذ به ويشملين الزَّماما   حشري فكن يل شافعاً يف يوم

  وجتعل دار قدسك يل مقاماً 
 

  هـ: 391م البغدادي املتوّل عاوقال أبو عبد اّلّل احلسني بن أ د الشهري اببن احلجاج 

 من زار قربك واستشفى لديك ُشفي  اي صاحب القبة البيضاء يف النجف
 إىل أن قال: 

  يّن أتيتك اي موالي من بلديإ
   يل راج أبّنك اي موالي تشفع

  مستمسكاً من حبال احلق ابلطرف
1)  اللهف وتسقين من رحيق شايف )  

 
 االستشهاد ابلشعر إلثبات معىن املراد من أهل البيت يف آية التطهري 

ُ لِّيُـْذهَِّب َعـْنُكُم سعى املؤلف كل سعيه على أن يثبت أن املراد من أهل البيـت يف قولـه تعـاىل: ﴿ َـا يُرِّيـُد اّللَّ إِّمنَّ
ــتِّ  ــَل اْلبَـْي 2)...﴾الــر ِّْجَس َأْه وممــا اســتند إليــه يف هــذا األمــر  هــم علــي وفاطمــة وأوالدمهــا، ال أزواج النــيب  (

عنـوان خـاص هـو: )أهـل البيـت يف األدب العـريب( وقـال يف أول كالمـه مـا  حتتجمموعة من األشعار وضعها 
مـا حقَّقنــاه حـول اآليـة كــان أمـراً واضــحاً ال لـبس فيـه عنــد املسـلمني يف الصـدر األّول فقــد فهمـوا عــن نصـه: "

ل البيت من دون ترّدد أو ترّيث، وصاغوا ما فهموه يف قوالـب شـعرية اآلية الكرمية وبفضل الرواايت من هم أه
3)".رائعة، فنقتطف منها هذه الشذرات )   

                                                
قصود إثبات منهج املؤلف يف االستشهاد ابلشعر فقط، .  )مبا أن امل 313إىل  303من صـ  4هذا ما نقلناه كنماذج وهي كثرية، انظر: جـ  ( (1

يف ابب االحتجاج  يف املسائل العقدية، فال أرى توثيقها والبحث عن مصادرها وترمجة قائليها  -كاآلايت واألحاديث–وليست األشعار ذا أمهية 
 الباحث(  -واجبا ضروراي، 

 . 33األحزاب:  ( (2
 . 177 صـ 10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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صـيص أهـل صـلة بتخ مث أتى مبجموعة من األشعار أنشدت يف فضل أهل البيـت وحـبهم وال يـرى لكثـري منهـا
 البيت يف اآلية الكرمية على من ذكر، فمنها ما يلي:

 

 األسدي يف قصيدة له: قال الكميت بن زيد
  أمل ترين من حب آل حممد

 سواهم فإن هي مل تصلح حلي
  يقولون مل يورث ولوال تراثه

 
  أروح وأغدو خائفاً أترقب

 وأوجب فإّن ذوي القرىب أحق
1)لقد شركت فيها بكيل وأرحب  )  

 

 هـ (:  120قال العبدي الكويف ) املتوّل 
 وملا رأيت الناس قد ذهبت هبم

 سفن النجا على اسم اّلّل يفركبت  
  همؤ وأمسكت حبل اّلّل وهو وال

 
  مذاهبهم يف أحبر الغي واجلهل

 خامت الرسل وهم أهل بيت املصطفى
  كما قد أمران ابلتمّسك ابحلبل

 

 وقال اإلمام الشافعي: 
 اي أهل بيت رسول اّلّل حبكم
  فرض من اّلّل يف القرآن أنزله    كفاكم من عظيم القدر أّنكم

2)من مل يصل عليكم ال صالة له )  
 

 هـ (:  1162وقال العجلوين ) املتوّل 
 لقد حاز آل املصطفى أشرف الفخر

 مؤمن فحبهم فرض على كل
  ومن يدعي من غريهم نسبة له 

 األشرف وقد خص منهم نسل زهراء
  ويُغنيهُم عن لبس ما خصَّهم به

  غريهم لبس أخضر ومل ميتنع من

 

 بنسبتهم للطاهر الطيَّب الذكر
 حمكم الذكر أشار إليه اّلّل يف

  فذلك ملعون أتى أقبح الوزر 
 السندس اخلضر أبطراف تيجان من

 على وجوهف هلم أهبى من الشمس والبدر
 يعزى ال سيوط ذي اخلرب رأي من

                                                
ط: دار املعارف _ القاهرة، حتقيق: أْحد حممد  582صـ  1جـ  بن قتيبة الدينوريجتد بعض هذه األبيات من الكميت يف كتاب الشعر والشعراء ال ((1

 شاكر. 
 حسب ترقيم الشاملة. 92 /1ديوان اإلمام الشافعي رْحه هللا  ( (2
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1) رآه مباحاً فاعلم احلكم ابلسرب  غريه حرمة الذيوقد صححوا عن  )  
 

قـدات وإثبـات املعت تـاب هللاكاالستدالل واالستناد ابلشعر وكالم الشعراء يف تفسري   فهذا هو منهج املؤلف يف
 مهـات املـؤمننيأأزواجـه  والغالب كما رأينا أبيات ال حتقق أهداف املؤلف ألن حـب أهـل بيـت النـيب بـدءا مـن
خـر فـاألول آنهم شـيء رضي هللا عنهن وسائر أقرابءه شيء وطهارة األئمة أي عصـمتهم وجـواز االستشـفاع مـ
نة كاإلمـــام لمـــاء الســـعمـــا ال ينكـــره أحـــد مـــن األمـــة،وما ينقلـــه املؤلـــف مـــن األبيـــات الـــيت تعـــد مـــن إنشـــادات 

الثـاين هـو ال من بعيـد، و ن قريب و الشافعي وغريه فهي من هذا القبيل وال عالقة هلا مبا يريد املؤلف إثباته ال م
 لبيت.ما ال يقبله إال من شذ عن اجلماعة وغال يف حب أهل ا

ظهـار سـتؤنس بـه يف إال إذا أوجدير ابلذكر أنه ال يكون الشعر حجـة يف جمـال التفسـري وال جيـوز االسـتناد بـه إ
س لسلف كابن عبارى عند انمعاين احلروف الغريبة واملفردات اليت يصعب فهم معانيها على عامة الناس، وال 

معتقـدات خاصـة مسـائل و  د ال  ـل اآلايت علـىوغريه رضوان هللا تعاىل علـيهم إال هـذا النـوع مـن االستشـها
 استنادا ببيت شعر أو قصيدة شاعر.

ا موهنا وحمتواهــفــة عــن مضــأمــا املؤلــف فلــيس يفســر اآلايت ابلشــعر فقــط بــل قــد ينقــل أشــياًء بعيــدة تلــوح اخلرا
 استدالال ابلشعر، فمن أمثلته مثال ما ذكره فيما يلي:    

2)روى احلافظ الكنجي الشافعي" ّن العلـي األعلـى أهلمـين إ: أّن أحـد الزّهـاد والعبّـاد قـال أليب طالـب: اي هـذا (
إهلاماً، قال أبو طالب: وما هو؟ قال: ولد يولد من ظهرك وهو ويل اّلّل عّز وجّل ، فلّما كانت الليلة اليت ولد 

 الكعبـة ويل اّلّل، فيها علّي )عليـه السـالم( أشـرقت األرض، فخـرج أبـو طالـب وهـو يقـول: أّيهـا النـاس ولـد يف
 فلّما أصبح دخل الكعبة وهو يقول: 

 اي رب هذا الغسق الدجيّ 
 والقمر املنبلج املضي  اخلفيّ  بنّي لنا من أمرك

 الصيب ماذا ترى يف اسم ذا

                                                
للعجلوين  لباسكشف اخلفاء ومزيل اإل. )وهذه األشعار األخرية جتدها يف كتاب:  184و  178صفحات:  10انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1

 ط: مكتبة العلم احلديث، حتقيق: الشيخ يوسف بن حممود احلاج أْحد( 33 - 32صـ  1جـ 
، نزل بدمشق من الشافعية نسبته إىل )كنجة( بني اصبهان وخوزستان. نجى: حمدثحممد بن يوسف بن حممد، أبو عبد هللا ابن الفخر الكهو  ( (2

صـ  7جـ  ".  )األعالم للزركليالبيان يف أخبار صاحب الزمان"و  "كفاية الطالب يف مناقب أمري املؤمنني على بن أب طالب"ومال إىل التشيع، وصنف 
وقال ...  قال ابن املديِن ليس بشن وقال البخاري منكر احلديث يكتب حديثه وال حيتج بهه... أبو خالد الزجني املكي الفقي( / ويف التهذيب: 150

 . ابن سعد وتويف يف خالفة هارون سنة مثانني ومائة مبكة وكان كثري الغلط يف حديثه
 الزيبق وعادل مرشد( راهيمابعتناء: إب -دون اتريخ  –ط: مؤسسة الرسالة  68صـ  4)هتذيب التهذيب البن حجر العسقالين جـ 
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 قال: فسمع صوت هاتف يقول: 
 اي أهل بيت املصطفى النيب

علّي اشتق  خصصتم ابلولد الزكي  العلي ّن امسه من شامخإ 
1)العليمن  ) 

 
 خامتة املطاف

لبحـث انفر  من هـذا  ف قبل أنويف خامتة املطاف نوّد أن نذّكر القارئ الكرمي بثالث نقاط تتعلق مبنهج املؤل
 الذي خصصناه هبذا املوضوع وهي كالتايل: 

 

 ثريا ما يعد املؤلف نفسه صاحب الفكرة ألول مرة: ك  -1
وقـد وقفـت  قـول مـثال:يعـد نفسـه كأنـه صـاحب الفكـرة بكـرا فييرى الباحث أن املؤلف يف كثـري مـن املباحـث 

ا قبـل كتابتــه يعـرف هـذ بعـد مـا كتبـت هـذا علــى كـذا وكـذا فيـأيت بعـني مــا كتبـه عمـن سـلفه مظهـرا أنــه مل يكـن
ا عليـه ه مل يكـن مطلعـملؤلـف أنـعنه، أو  يت بعني ما كتبه عمن يعاصره لكنه أقدم منه أتليفـا وتدريسـا فيظهـر ا

يلـي  ه وارد، وفيمـالسـرقة فيـاا ما رأيناه عنه مرارا، وال شك أنه منهج خاطـئ وإحتمـال التعّمـد بـل بشيء، وهذ
 بعض من األمثلة:

وضـع املؤلــف يف اجمللـد الثالــث فصــال مسـتقال حــول الشــبهات املثـارة حــول خــتم النبـوة، ففــي مقدمــة  .أ
ب النبــّوة والرســالة مــع أّن كيــف يــّدعي املســلمون انغــالق ابهــذه الشــبهات أورد عــن املنكــرين قــوهلم:  

ــا َيتيــنَُّكْم ﴿ صــريح كتــاهبم قــاض ابنفتــاح اببــه إىل يــوم القيامــة، وذلــك قولــه ســبحانه: اي بَــِنِّ آَدَم إِّمَّ
نُكْم يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم آاييت َفَمن اتَّقى َو َأْصَلَح َفال َخْوٌف َعَلْيهِّْم َو ال ُهْم حَيَْزنُونَ  2)﴾ُرُسٌل مِّ )  

ه: ) يـدل بظـاهر قولـسـالم، و اخلطـاب الـوارد يف القـرآن الكـرمي، ينبـئ عـن جمـيء الرسـل بعـد نـيب اإل : فهذاواقال
 .عدب تيّنكم ( الذي هو صيغة املضارع، على أّن ابب النبّوة مل يوصد وأنّه مفتوح 

أبهنـا ن إذا الحظـت سـياقها تـذع: داللـة سـياق اآليـة فقـال: "أوهلامث بدأ يف الرد على هذه الشبهة بعدة طرق 
3)"ليست إنشاء خطاب يف ظرف نزول القرآن بل حكاية خلطاب خاطب به سبحانه بين آدم يف بدء اخللقة ) 

مؤيدا هذا الرأي بورود مضمون هذه اآلية يف سور أخـرى حيـث يـدل اجلميـع علـى أهنـا مـن اخلطـاابت الـواردة 
ــة علــى الزمــان : ورود الشــرط واجلــزاء يف اآليــة ومهــا حبكــم  واثنيهمــايف بــدء اخللقــة.  كوهنمــا جمــردان عــن الدالل

                                                
 . 271صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 35األعراف:  ( (2
 . 171صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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 امقيّـدحمتواهـا  دون أن يكـونلبيان أصل املالزمة بني الشرط واجلزاء، )احلال واالستقبال( يقتضيان سوق اآلية 
ّن مـن  أبزمان دون زمان، مبعىن أّن سّنة اّلّل جـرت علـى انقـاذ مـن أطـاع رسـله، واتقـى حمارمـه، وأصـلح حالـه، و 

 .وف عليه وال حزن، وهذه عادة اّلّل يف ااُلمم السالفة واحلاضرة واملستقبلةكان حاله كذا، فال خ
مث إيّن وقفت بعد فرتة من الزمان على سؤال وّجهه بعض األجّلة بعد هذه األجوبة جاء املؤلف هبذا الكالم: "
1)إىل العلمـــني الشـــيخ حممـــد جـــواد البالغـــي ـــدين الشهرســـتاين ( 2)والســـيد هبـــة ال الشـــبهة  يســـأهلما عـــن تلـــك (

الضئيلة، وقد وافاه اجلواب منهما، وبعث السـائل السـؤال واجلـواب إىل جملـة العرفـان فنشـرمها مـدير اجمللـة علـى 
3)"صفحاهتا فراقنا نقل اجلوابني على وجه االمجال، لكون مضموهنما قريباً مما ذكرانه )  

 –ذين العلمــني هــتــأثر مــن يأنــه مل " مشــريا إىل مث إين وقفــت بعــد فــرتة مــن الزمــانامللفــت للنظــر هــو قولــه: "
 ملضمون كما صـرحه مع أهنما توفيا قبله كما ذكر يف احلواشي وهناك تقارب يف ايف ما جاء ب -حسب تعبريه 

ص هـذه الشـبهة ه يف خصـو به يف امل ، وهذا ما يـرّجح األخـذ واالسـتفادة ويبعـد وقـوف املؤلـف علـى مـا ذكـرا
 بعد كتابته عنها بفرتة من الزمان.

 

ت هلمــا ويف ة تعريفــاعنــد بيــان املؤلــف معــىن الرســول والنــيب وتوضــيح الفــرق بينهمــا أورد املؤلــف عــد .ب
: مـا ينبـئ والأل والنـيب ( أن مـدار الفـرق بـني الرسـو مـا هـو املختـار عنـدانعنـوان: ) حتتاألخري ذكر 

مـا وعلـي هـذا فب ،ل القـرآين: كيفيـة ورودمهـا يف االسـتعماواثنياإليه اللفظان من حيث املعىن اللغوي، 
هـو االرتفـاع، لـواوي( و اأن لفظ النيب مأخوذة من "النبأ" وهو اخلـرب، أو مـأخوذة مـن "نبـو" )النـاقص 

أبنــه:  ن يعـّرف النـيباألوىل أومل يسـتعمل يف القـرآن اجمليـد إال يف اإلنســان )ال يف امللـك وغـريه مـثال( فــ
اإلرسـال وهـو  ل تـدل علـىأن لفـظ الرسـو . ومبـا هو اإلنسان املوحى إليه من جانـب هللا املنبـن عنـه

إلنسـان يـد علـى ااالنبعاث ويقتضي  ل الشيء مـن جانـب إىل جانـب، وقـد اسـتعمل يف القـرآن اجمل
جانـب شـخص  لسـفارة مـنهو اإلنسان )أو األعم( القائم ابوغريه فاألوىل أن يعّرف الرسول أبنـه: 

  .  سواء أكان هو هللا أو غريه إببالغ قول أو تنفيذ عمل
 مث أشار املؤلف إىل عدة ملحوظات يف معىن الرسول والنيب منها: 

 كلمة.للغوي للأن النبوة منصب معنوي وارتقاء للنفس اإلنسانيةكما كان يشري إليه املعىن ا (1

                                                
 كان علمًا من أعالم االُم ة وفطاحلها، قد أفىن عمره يف الذب عن حرمي التوحيد والرسالة، تويف  عامترمجه املؤلف يف حواشي الكتاب بقوله: " ( (1

1352". 
 " .1386من شهر شوال عام  25اندرة الزمان وانبغة العراق، تويف  يف ترمجه املؤلف يف احلواشي بقوله: " ( (2
 . 178صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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 الوحي(.)ملألوفة أن النبوة ابعتبار اخلرب عن هللا تستدعي االطالع على الغيب إبحدى الطرق ا (2
تدعي القيـــام الطـــالع تســتبــار االنبعـــاث ال ختلــو عـــن حتمــل التبليـــا أي زائــدا علـــى نفــس اأن الرســالة ابع( 3

 ابلتبليا أيضا.
ذار قـوم أبمـر اإلنـيوالعبـاد  إذا كان املرسل )ابلكسر( هو هللا سبحانه يقتضي كـون الرسـول وسـيطا بـني هللا( 4

 والتبشري.
ن وجـــه واألخـــص مـــ )ابعتبـــار( أو األعـــم النســـبة بـــني الرســـول والنـــيب تكـــون هـــي األعـــم واألخـــص مطلقـــا( 5

 .)ابعتبار آخر( وقد جيتمعان يف فرد واحد كما يف نبينا 
مـن أّن الرسـول هـو مـن نـزل عليـه كتـاب أو أتـى بشـريعة أن الفروق اليت ذكرها العلمـاء بـني الرسـول والنـيب ( 6
ّن أرسـل السـماء واملالئكـة، و  ديدة، أو خصوص من كان مأموراً ابلتبليا من اّلّل، أو من يتلقى الوحي عـن؛ج

النيب على خالفه، فال يشـرتط فيـه نـزول الكتـاب أو جميئـه بشـريعة جديـدة، أو كونـه مـأموراً ابلتبليـا مـن اّلّل أو 
1)ال تدخل يف صلب معنامها بل هي يف مرتبة متأخرة عن حقيقة الرسالة والنبوة. غري ذلك )  

تصـرح بـبعض  ى كلمـاتإين  وقفت بعد مـا حـر رت ذلـك علـ مثفلما انتهى املؤلف من هذه البياانت قـال: "
 فذكر ما يلي: :ما ذكرانه

2)والرسالة معناها حتمل التبليا. .النبوة حتّمل النبأ من جانب اّللّ . 1 )  
3)للرسول شرف الوساطة بني اّلّل تعاىل وعباده، وللنيب شرف العلم ابّلّل ومبا عنده.. 2 )  
ــأ الغيــب الــذي هــو الــدين  الرســول هــو الــذي حيمــل رســالة. 3 مــن اّلّل إىل النــاس، والنــيب هــو الــذي حيمــل نب

4)وحقائقه. )  
نّه ال فرق بينهما من حيث إّن كاًل منهما ينبئه اّلّل مبا يريد، فإذا أنبأه وأمره ابلتبليا أُطلقـت عليـه  أااَلقرب . 4

5)لتبليا.ه تعاىل أمره ابنّن اّلّل تعاىل أنبأه، وكلمة الرسول ألكلمة النيب، أل )  
الرسول والنيب واحد، واالختالف إّنا هو ابلنظر واالعتبار من حيث إنّه حيمل رسالة اّلّل، يقال له رسول، . 5

6)ومن حيث إنّه ينىَب هبا الذين أُرسل إليهم يقال نيب. ) (7 )  
                                                

 وما بعدها. 368صـ  4انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 284 /1نقل هذا عن تفسري "امليزان" للطباطبائي  ( (2
 . 145 /2نقل هذا أيضا عن نفس املصدر  ( (3
 . 345 /16عن "امليزان" أيضا  ( (4
 . 340 /5نقال عن تفسري "الكاشف" حملمد جواد مغنيه  ( (5
 .91 /7عن نفس املصدر  ( (6
 . 378 – 377صـ  4انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (7



 179                                                                                                              الفصل األول

 

ــه: " عــن شــيخه  الكلمــات ..." مــع أنــه نقــل هــذهمث إين  وقفــت بعــد مــا حــر رت ذلــكامللفــت للنظــر هــو قول
رمهــا عــن يوقــد ســبق حتر  -كمــا أشــران يف احلواشــي   –وأســتاذه الســيد الطباطبــائي والشــيخ حممــد جــواد مغنيــه 

قـارب بـني اك تشـابه وتوهنـ –بصرف النظر عـن مـدى إصـابته  –الرسول والنيب على حنو ما أشار إليه املؤلف 
ت ذلــك علــى  د مــا حــّرر مث إيّن وقفــت بعــل يصــح إذا أن يقــول الرجــل: مــا قــااله وبــني مــا يقولــه املؤلــف، فهــ

 عد كتابته.باذه إال ؟ كأنه صاحب التحليل بكرا ومل يطّلع على آراء أست كلمات تصرح ببعض ما ذكرانه
 

َوَما َأْرَسـْلَنا وبنفس الطريقة واملنهج قال املؤلف يف بيان له حول أمنية الرسول الواردة يف قوله تعاىل:﴿ .ت
ـْيطَاُن يفِّ ُأْمنِّيَّتِّـهِّ  1)﴾مِّْن قَـْبلَِّك مِّْن َرُسـول  َواَل نَـيبِّ   إِّالَّ إَِّذا مَتَـىنَّ أَْلَقـى الشَّ أن املـراد مـن هـذه األمنيـة  (

2)هو نشر اهلداية اإلهلية بـني النـاس وإرشـادهم إىل طريـق اخلـري والسـعادة، واملـراد مـن إلقـاء الشـيطان  (
3)لفــة األنبيــاء،هــو إغــراء النــاس ودعــوهتم إىل خما وقــد وقفــت بعــد مــا مث قــال بعــد قليــل مــا نصــه: " (

حررت هذا على كالم لفقيد العلم والتفسري الشيخ حممد جواد البالغي ـ قدس اّلّل سـره ـ وهـو قريـب 
ممـا ذكـرانه: قــال: املـراد مــن اأُلمنيـة هـو الشــيء املتمـىّن كمــا هـو االسـتعمال الشــائع يف الشـعر والنثــر،  

ر مــن التمــيّن املنســوب إىل الرســول والنــيب ويشــهد بــه ســوق اآلايت، هــو أن يكــون مــا كمــا أّن الظــاه
يناسب وظيفتهمـا، وهـو متـيّن ظهـور اهلـدى يف النـاس وانطمـاس الغوايـة واهلـوى، وأتييـد شـريعة احلـق، 

الصاحل مـا يشوشـه، ويكـون فتنـة للـذين  وحنو ذلك، فيلقي الشيطان بغوايته بني الناس يف هذا املتّمىن
4)". قلوهبم مرضيف ) 

 

بــاحثني مـا أيقـن أن الرية وحينلعلنـا هبـذه األمثلـة أوضـحنا للقـارئ الكـرمي أن املؤلـف ينسـب إىل نفسـه أشـياًء كثـ
دون اإلحالـة  اآلخـرين سيقفون على من سبق املؤلف بعني الكالم والطرح واحلل، يدفع عنه شبهة األخـذ عـن

 وكذا.بقوله: وقد وقفت بعد ما حررت هذا على كذا 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . 52احلج:  ( (1
 . 107صـ  5القرآن" جـ انظر: تفسري "مفاهيم  ( (2
 . 109صـ  5انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 . 113صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
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 ظهر املؤلف أنه حقق جناحا وحتقيقا كبريا والواقع ليس كذلكي -2
ذا هــملؤلــف يف آخــر ن مــنهج اهــذه هــي النكتــة الثانيــة الــيت أحببنــا أن ننبــه بــه القــراء لنوضــح هلــم جانبــا آخــر مــ
اهر كذلك والظليس   احلقيقة املبحث وهي: أن املؤلف قد يظهر أنه حقق جناحا كبريا وحتقيقا دقيقا مع أنه يف

 هلذا: أنه يعرف هذا لكنه يتجاهله ألغراض نفسية أوعصبية طائفية، وفيما يلي خري مثال
وي حـول الكتـاب الـذي كتـب أورد املؤلـف قصـة احلديبيـة ومـا ر  يف اجمللد الثالث عند كالمه عن أمية النيب 

مبحـو  لنـيب ا فـأمر رسـول هللابني النيب وأهل مكة، وفيه أن أهل مكة منعوا مـن أن يكتـب يف الكتـاب لفـظ 
 .اللفظ فامتنع علي رضي هللا عنه من أن ميحو الكلمة فمحاه النيب األعظم

اثبتـا بـال شـك  يث يف أصـله صـحيحامع كون احلد -وقد ورد لفظ الرواايت عن الرواة يف هذا املوضع خمتلفة 
هللا  فأخـذ رسـولففي بعضها: )فأخذ رسـول هللا الكتـاب ولـيس حيسـن يكتـب، فكتـب...( ويف بعضـها: ) –

: : فأرنيـه؟ قـالبـدا، قـالأالكتاب فكتب...( ويف بعضها: )فقال لعلي: أمح رسول هللا، فقال علي: ال أحمـاه 
حــاه ان ابلــذي أحمــاه، فمأا بيــده( ويف بعضــها: )فقــال لعلــي: أحمــه، فقــال علــي: مــ فــأراه إايه، فمحــاه النــيب 

 رسول هللا بيده(.
ن كتــب نــد غــريه مــعكمــا هــي   –هــذه األلفــار املختلفــة وردت يف األحاديــث الــيت أخرجهــا اإلمــام البخــاري 

لـــى شـــرط علكـــن لـــيس عـــن طريـــق واحـــد كمـــا ســـنبينه، فلمـــا صـــحت الطـــرق وكانـــت  –الصـــحاح واملســـانيد 
لبسـيط فنسـب األمـر ا ر مـن عنـده، لكـن املؤلـف ضـّخم هـذاالبخاري نقلها اإلمام دون أن يتصرف يف األلفـا

 صـحيح يفملختلفـة االبخاري إىل التنـاقض واالضـطراب واحلـذف واإلضـافة، بسـبب ورود بعـض هـذه األلفـار 
 البخاري فجعلها دليال وحجة يف قالب التحقيق العلمي الدقيق. 

 قال ما نصه:
لـي ابمــالء مــن عاب كتبــه ديث والتفســري علـى أّن الكتــفبعـد هــذا االتفــاق واالصـفاق مــن أعــالم التـاريخ واحلــ"

د واعتمـد ه البخـاري وأ ـا تفـرد بـمـالنيب )صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم( من أّوله إىل آخره فهل يصـح الركـون إىل 
لح علـى مـا  كتـاب الصـيف« عمـرة القضـاء»عليهما اجلزري يف كامله، مع أّن البخـاري نقـض مـا نقلـه يف ابب 

 عّرفناك.
ب ليه، فقد اضطر إالركون  لى أّن التضارب الصريح الذي نشاهده يف نقل البخاري يف املقام مينع النفس عنع

 نقله وكالمه من وجوه:
ما قاضى  ، فكتب هذاأخذ رسول اّلّل الكتاب وليس حيسن يكتب»تراه أنّه نقل القصة يف موضع هكذا . 1

كنــه حــذف لســابق، ولآخـر مــن كتابــه بــنفس اللفـظ ا ويف الوقـت نفســه ســاقها يف موضــع« حممـد بــن عبــد اّللّ 
 «.وليس حيسن يكتب»قوله: 
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ـالم( حيـث يقـو  تراه أنّه يصـرح أبّن النـيب أحمـا لقبـه إبراءة علـي )عليـه. 2 ل علـي لـي: احمـه، فقـال: فقـال لعالسَّ
 بيده. )عليه السَّالم( ال أحماه أبداً، قال: فأرينه؟ قال: فأراه إاّيه فمحاه النيب

ل لعلــي: امــح فقــا»ال: قــكــان إبراءة مــن علــي حيــث   إىل أنــه تــراه ينقــل احمــاء النــيب، دون أن يشــري ومــع ذلــك
 «.رسول اّلّل، فقال: ما أان ابلذي احماه، فمحاه رسول اّلّل بيده

فقال النيب )صلَّى »يظهر منه يف موضع أّن علياً هو الذي كتب اسم النيب بعد احمائه ما احماه حيث قال: . 3
1)".يه وآله وسلَّم(: واّلّل إيّن لرسول اّلّل وإن كّذبتموين، اكتب حممد بن عبد اّللّ هللا عل )     

حســب  -ضــطراب لنسـأل املؤلــف هــل هــذا الــذي أظهــره حتقيقــا وحجــة علــى ادعائــه يــدل علــى التنــاقض واال
 ا ؟مانة البخاري ر ه هللا يف إخراج الرواايت كماهي مبضموهنا وألفاظهأأم يدل على  -زعمه 

فالروايــة الــيت رويــت يف موضــع بلفــظ: )ولــيس حيســن يكتــب( ويف موضــع آخــر بــدون هــذا اللفــظ  رويــت عــن 
2)،رضــي هللا عنـه بـن عـازب عبيـد هللا بـن موسـى عــن إسـرائيل عـن أيب إسـحاق عــن الـرباء مـرة إبضـافة مفيــدة  (

مــا هــو الشــأن يف قــول بيــده الشــريفة بــل أبمــره ك وهــي )لــيس حيســن يكتــب( إشــارة إىل عــدم كتابــة النــيب 
يف خامتــه، أي أمــر بنقشــه، وقــوهلم: فضــربه األمــري أي أمــر بضــربه، أو إشــارة إىل  الصــحايب: ونقــش النــيب 

ألنـه كـان طـوال حياتـه أميـا غـري كاتـب وال قـارئ لكـن يف هـذه املـرة  صدوره بطريقة غـري معهـودة عـن النـيب 
 فقط كتب امسه املبارك واسم أبيه معجزة أو رمسا للنقوش دون أن يعرف الكتابة.  

ا نسـبة جمازيـة أو ثبتـت الكتابـة ملـا ثبتـت أهنـ ومرة أخـرى ابالقتصـار الغـري املضـر ألن نسـبة الكتابـة إىل النـيب 
 ألوف، فاألصـلوج عـن املـدة، فال يضر حذف تلك اجلملة اليت تؤكـد اجملـاز أو تفيـد اخلـر مرة على خالف العا
 وهو الثابت يف كلتا احلالتني. هو عدم كتابة النيب 

ولو فرضنا االختصار من فعل البخاري ر ه هللا فـال يبقـى للمؤلـف فيـه حجـة أيضـا علـى زعمـه واهتاماتـه ألنـه 
وحيتمــل أنّــه تركــه لالختصــار، اعتمــاداً علــى مــا نقلــه يف كتــاب مــا نصــه: " بنفســه قــال قبــل هــذا االهتــام بقليــل

هكـذا ... فقـالوا: لـو علمنـا أنّـك رسـول « الـرباء»وقد نقل القصة فيـه عـن « اجلزية واملوادعة مع أهل احلرب»
علـي: امـح بـن عبـد اّلّل ـ إىل أن قـال: فقـال لااّلّل مل ّننعك ولبايعناك ولكن اكتب: هذا مـا قاضـى عليـه حممـد 

رسول اّلّل، فقال علي: ال أحماه أبداً، قال: فأرنيه؟ قال: فـأراه إاّيه، فمحـاه النـيب )صـلَّى هللا عليـه وآلـه وسـلَّم( 
3)".بيده  ويف هذا الذي ذكره املؤلف كفاية لالستشهاد عليه. (

                                                
 . 340 – 339صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 4251رقم احلديث:  141صـ  5صحيح البخاري عن الرباء رضي هللا عنه، ابب عمرة القضاء جـ  ( (2
 . 337صـ  3"مفاهيم القرآن" جـ  تفسري ( (3
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أ ـد أما الرواية اليت رويت يف موضع بلفظ: )فأرنيـه؟( ويف موضـع آخـر بـدون هـذا اللفـظ فـاألوىل رويـت عـن 
عـن أيب إسـحاق  هأبيـ عـنإبـراهيم بـن يوسـف بـن أيب إسـحاق  عنشريح بن مسلمة  عنبن عثمان بن حكيم 

1)،الرباء رضي هللا عنه عن  الـرباء عـنن أيب إسـحاق شعبة ع عنغندر  عنحممد بن بشار والثانية رويت عن  (
2)رضي هللا عنه،   ا خمتلفة بني حدثين وحدثنا ومسعت.وصيغة التحّمل فيهم (

اب أبـــدا عـــن قض واضــطر إذا فــاالختالف البســـيط يف اللفــظ زايدة واقتصـــارا ورد عــن الـــرواة، ولـــيس هنــاك تنـــا
عضــها اإلشــكال بيت يزيــل البخــاري ر ــه هللا بــل خالفــا علــى زعــم املؤلــف يثبــت مجــع اإلمــام هــذه الــرواايت الــ
لكــن املؤلــف  لتخــريج،قــل واالــذي قــد يتومهــه الــبعض عــن بعضــها اآلخــر، مــدى دقــة البخــاري ر ــه هللا يف الن
 لواقع. اقيقة يف يتغافل عن مجيع هذا ويعد نفسه حمققا كبريا فيتهم من ال يتهم بتهمة ليس هلا ح

 

 إن املؤلف يف مجعه ونقله كحاطب ليل -3
ــة األخــرية الــيت أردان أن ال كــرج عــن البحــث إال بعــد اإلشــ ؛ ألن مــا -ا إبجيــاز ارة إليهــهــذه هــي النقطــة الثالث

نقــل واجلمــع لــف يف الوهــي أن املؤ  - يف الفصــول واملطالــب القادمــة ســيثبت هــذا األمــر بكــل تفاصــيله ســيأيت
وال حـىت بـني  وح غالبـاوالعـرض واالسـتدالل ذو مـنهج ضـعيف جـدا؛ ألنـه ال يتحـرى الدقـة بـني الـراجح واملرجـ
ذه ومــا هــو وكيـف أخــ الصـحيح والســقيم أحيــاان فيجمـع كــل مــا يظـن أنــه يثبــت نظرايتــه وال يبـايل عمــن أخــذه

 مدى صحته وضعفه. 
فقـد يضــع كمـا أســلفنا قــول الفالسـفة أمامــه ليمشــي علـى ضــوئها يف تفسـري القــرآن، وقــد  خـذ احلــديث عــن  
كتب كـ "سرية ابن هشام" و "فتوح البلدان للبالذري" و"اتريخ الطربي" و "الواثئق السياسية حملمد  يد هللا" 

ياء أليب نعيم األصبهاين" و "تفسري الكشاف" و "ذخائر حمب الدين الطربي" و"اتريخ يعقويب" و "حلية األول
3)وغري ذلك.  كأهنا هي املصادر األوىل يف احلديث النبوي الشريف.   (

 
 

                                                
 .  3184رقم احلديث:  103صـ  4صحيح البخاري، ابب املصاحلة على ثالثة أايم جـ  ( (1
 .2698رقم احلديث:  184صـ  3صحيح البخاري، ابب كيف يكتب هذا ما صاحل فالن بن فالن جـ  ( (2
 عنوان: نقل األحاديث عن غري مصادرها. حتتسيأيت هذا مع اإلحالة إىل املواضع يف مبحث )أهم املؤاخذات( من الفصل الثالث  ( (3
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1)أبحاديث ضعيفة أو موضوعة فيستدل هبا على مدعاه، املؤلف وقد  يت وقد يثبت العقائد من كتب السري  (
2)ثال،ملغازي للواقدي موالتاريخ كا وقد جيمع أشعارا إلثبات أصل مهـم أو مسـألة مـن الغيبيـات الـيت ال تثبـت  (

3)إال ابلنص الصحيح الثابت. )  
لقـدير ايوطي" و "فـتح نثـور للسـوأما عن تفاسري أهل السنة ابملأثور كتفسري "جامع البيان للطـربي" و "الـدر امل

ــان للثعلــيب" وغــريهم، وكــذا عــن التفســري الكبــري للــرازي  –للزخمشــري  والكشــاف للشــوكاين" و "الكشــف والبي
ف ال فينقـل املؤلـأو ابلتفلسـف واالعتـز  غريهم ممـن هـم مشـهورون ابجلمـع دون النقـد واالختيـار،و  -ر هم هللا 

وا أن هـؤالء مجعـ ارس يعـرفعن مثل هذه التفاسري كل ما يثقل كفة امليزان لصاحل رأيه وعقيدتـه، مـع أن كـل د
 عـد تــرجيحهم أوهم إال بمـا مجعـوا لكــنهم مل يصـححوا كــل مـا مجعـوا فــال جيـوز االســتدالل بكـل مـا ورد يف كتــب

 حلديث العارفني ابألسناد والرجال. تصحيح من جاء بعدهم من نقاد ا
ل جـدا علـم ابلسـند سـهة بعـد الإهنم اكتفوا بذكر السند وهذا ما كانوا يرونه من واجبهم ألن احلكم علـى الروايـ

 راع هـذا األصـلؤلـف مل يـعلى من  يت من بعد من أتعب نفسه يف حفـظ السـند وإثباتـه بدقـة وأمانـة، لكـن امل
 اعة. سنة واجلمالكتب ونقله مومها أنه أثبت فكرته عن كتب أهل الففرح بكل ما وجد يف مثل هذه 

 ياســة، والشــعر،دة، والسوأمـا كتــاب الغـدير لألميــين فهـو مصــدره يف كـل شــيء: يف احلـديث، والتــاريخ، والعقيـ
 كأهنمـا مـن غث ومسني واألدب وغري ذلك، وكذلك شرح ابن أيب احلديد على هنج البالغة، فينقل عنهما كل

 لسماوية اجلامعة املنزلة من فوق سبع السموات على البشر أمجعني.الكتب ا
4)وأما سائر كتب الشيعة اإلمامية وخاصة تفاسريهم فلن ترى عن املؤلف تلميحا حول املشاكل اليت حتتويها. )  
ب فاإلسرائيليات واملسيحيات واالضطراابت والتناقضات والتفسري ابلرأي الباطل بزعم املؤلـف منحصـرة يف كتـ

5)أهل السنة، لكن كتب الشيعة خالية عنها وبعيدة عن ساحتها، والشك أن من ينظر هبذه النظرة إىل كتب  (

                                                
الضعيفة على إثبات إرادة التحريف يف القرآن الكرمي من عثمان بن عفان رضي هللا عنه،  علباء بن أْحرذكران فيما سبق استدالل املؤلف برواية  ( (1

 عنوان: التمسك ابلرواايت الضعيفة.  حتتإىل هذا املوضوع يف الفصل الثالث وسنأيت 
( إثباته عقيدة اجلرب لبعض األصحاب ابالستدالل على ما نقله الواقدي يف ذكران فيما سبق يف مبحث )حكمه القصي على أصحاب رسول هللا  ( (2

 مغازيه . 
 عنوان: )ومن منهجه االستدالل ابلشعر واألدب( ومثل ما مضى أمثلة كثرية أخرى. حتتسبقت اإلشارة إىل هذا أيضا  ( (3
إننا جند علماء السنة جياهرون ابحلق ويقولون إنه مبقتضى عدم العصمة ألحد سوى األنبياء ميكن صدور أخطاء عن املؤلفني القدامى منهم  ( (4

ملأثور، لكننا مل جند من املؤلف سوى الدفاع عن كل صغرية وكبرية إال يف موضع أشار إىل أن  واملعاصرين كما أشران إليه يف املنت حول كتب التفسري اب
 كتاب الكايف كتاب حديث ال كتاب عقيدة أو بعض املناقشات منه مع بعض املعاصرين كالطباطبائي وغريه وهي اندرة.

 . 352صـ  10عامة يف: جـانظر على سبيل املثال نسبته هذه األشياء إىل كتب أهل السنة بصورة  ( (5
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قومه فهو ينقل عنهم كل ما أوردوه يف كتبهم دون متحيص وغربلة واألخذ والـرد، ومـن يكـن دأبـه هـذا يصـدق 
 عليه أنه حاطب ليل.

 
 

ناه مبصادر لذي خصصاثاين إبذن هللا تعاىل ابملبحث الهذا آخر املبحث األول من الفصل األول، وسنبدأ 
 داملؤلف ومراجعه، ومن هللا سبحانه التوفيق والسدا
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 اينـــحث الثـــاملب
 

 لبمراجع السبحاين ومصادره يف تفسريه "مفاهيم القرآن" وفيه مطا
 

 

 :املـدخـل
 مقصودان من املراجع واملصادر        

 هجهاملؤلف يف اجتاه التفسري املوضوعي ومناملطلب األول: مصادر 

 املطلب الثاين: املصادر التفسريية للمؤلف

 مصادر املؤلف من تفاسري الشيعة -

 مصادر املؤلف من تفاسري املعتزلة -

 مصادر املؤلف من تفاسري أهل السنة -

 : املصادر احلديثية للمؤلفاملطلب الثالث

 الكالميات: مصادر املؤلف يف املطلب الرابع

 : مصادر املؤلف يف العقليات والفلسفةاملطلب اخلامس

 
 

 
 

 املبحث الثاين
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 مراجع السبحاين ومصادره يف تفسريه "مفاهيم القرآن"
 

 املـدخـل
 :مقصودان من املراجع واملصادر 

ل كـملوضـوع أو هـي  تصـلة ابخالفا ملا يراه بعض الباحثني أن املقصود من املراجـع واملصـادر هـي كـل الكتـب امل
 صـل، وتنقسـم إىلفآخر كل  الكتب اليت اقتبس منها الباحث كثريا أو قليال فذكر قائمتها يف آخر الكتاب أو

نويـة اثأو معلومـات  ـ "املصـادر"،ما حيتوي علـى معلومـات أوليـه أصـوليه ككتـب األمهـات وهـي الـيت تسـمى بـ
   ملراجع".استسقت مادهتا من الغري ككتب الشروح وأتليفات املتأخرين وهي اليت تسمى بـ "ا

ـــراه طائفـــة أخـــرى مـــن البـــاحثني املعـــىن األد املراجـــع  ق لكلمـــيتفإننـــا نقصـــد هبمـــا مـــا هـــو أخـــص مـــن هـــذا، ت
ا بـه يـث كـان متـأثر كثـريا حب  يته واستفاد منه الباحـثواملصادر، أعين كل ما أسهم فعال يف تكوين الكتاب وتغذ

شـرت ألحبـاث الـيت نقـاالت وايف أحباثه ومطالبـه سـواء كـان مـن الكتـب املؤلفـة قـدميا أم حـديثا، أو كـان مـن امل
. وهـذا ألن ئه وهنجـهلتعاجل موضوعا خاصا يرتبط مبوضوع الباحث فأاثر إعجابه واقتدى بـه ومشـى علـى ضـو 

وال م  الكتاب قـ يث نقل يفقائمة املراجع واملصادر كتبا ال تعد له مصدرا وال مرجعا حالباحث قد يذكر يف 
يـذكر  الرد، مث تـراهو ل للنقد بأو قولني من كتاب ما بطريقة ضمنية أو نقل منه قوال ال لالستشهاد واالستفادة 

ه ضـوع الـذي يعاجلـذا املو هذا الكتاب يف قائمة املراجع واملصـادر، وهكـذا قـد ينقـل شـيئا مـن كتـاب ال يعـد هلـ
يف قائمــة  يـة يــذكرهالباحـث مرجعــا ألنـه يف موضــوع آخـر لكنــه مـع أخــذه مــن هـذا الكتــاب بطريقـة غــري منهج

تب واملصدر يف ك ص املرجعمراجعه ومصادره، فاملفهوم األصح األوىل ملا حنن فيه يف هذا املبحث هو أن كص
ى مـنهم وسـار علـ واسـتفاد حد كبـري حبيـث اقتـبس مـن كالمهـم ورجال تلّمذ عليهم املؤلف وكان متأثرا هبم إىل

 درهبم وهنجهم إال يف بعض األحيان.  
ولقد أشار بعض املعاصرين إىل أن هذا املفهوم هو األوىل ابلنسبة للتعميم الذي يراه البعض يف مفهوم املراجع 

ن مصـادر الرسـالة ل مـا نصـه: "إيقول يف هـذا اجملـا "كيف تكتب حبثا أو رسالةواملصادر، فهذا مؤلف كتاب "
1)".هي الكتب واألحباث اليت أسهمت فعال يف تكوينها )  

وكذلك يقـول ابحـث آخـر: "املصـدر كتـاب أساسـي أو معلومـات تعتـرب مبثابـة األسـاس للـدارس وميثـل املرتكـز 
2)الذي يبىن عليه دراسته". )  

                                                
 . 163 /1( للدكتور أْحد شليب دراسة منهجية لكتابة البحوث وإعداد رسائل املاجستري والدكتوراة) كيف تكتب حبثا أو رسالة ( (1
 www.landcivi.comعن حبث عنوانه: املصادر واملراجع، كتبه الدكتور حممد هشام النعسان، نشره موقع: أرض احلضارات  ( (2



 187                                                                                                              الفصل األول

 

صرة أو قدمية واملعاعتبار األنعم إبمكاننا أن نقسم مصادر املؤلف ابعتبارات شىت إىل مصادر ومراجع، مثال اب
أي   –ن أقدم اب أّلف يف زمال كل كتابعتبار األولية والثانوية أو ابعتبار املوضوعية وعدم املوضوعية، فنُعدَّ مث

 –رين ن مـن املتـأخوإن كـا –ل مـن طـرح املوضـوع أو كل كتاب ُعد مؤلفه من أوائـ –كان مؤلفه من السلف 
ّد  ه كثـريا، و نُعـفادته منـأو كل كتاب خيص املوضـوع الـذي يناقشـه املؤلـف مـن مصـادره حينمـا رأينـا نقلـه واسـت

نريـد  بحث كثـريا بـل هذا املكل ما يقابل هذا الذي ذكرانه من مراجع املؤلف، لكننا ال يهمنا هذا التقسيم يف
بـه وة له فيما كتمنهجه قد استقى منه املؤلف واعتمد عليه وكان معجبا به فجعل أقواله أوأن نتعرف على من 

 يف هذا التفسري سواء أصرح به أم مل يصرح.   
ــه تفســري موضــوعي مبعــىن أنــه كتــب يف موضــوعا ــاه إىل أن التفســري مبــا أن ب اختيــار ت شــىت حســوجيــب االنتب

 بـل سـلك مسـلك -ه يف املبحـث السـابق كمـا رأينـا عنـ-واحـدا  املؤلف وانتخابه، ومل يـنهج املؤلـف فيـه هنجـا
 تأويـــل والتعصـــبلســفة والالتفســري ابملـــأثور أحيــاان ومســـلك التفســـري ابلــرأي أحيـــاان أخـــرى كمــا قـــد اختـــار الف

  أي حســبوالتطويــل وغريهــا أيضــا، فلــذلك ميكــن أن نقــف مبقتضــى كــل ذلــك علــى مراجــع ومصــادر شــىت
لـــى عـــرض هـــذا توفيقــه عران إليهـــا، وعلـــى كــل حـــال فهـــا حنــن نبـــدأ بعـــون هللا و املوضــوعات واملنـــاهج الـــيت أشــ

واإلطنــاب  اإلطالـة املوضـوع بشــيء مـن النقــد والدراسـة إن تطّلــب ذلـك، لكــن طبيعـة هــذا البحـث ال تقتضــي
مة طلق عليهما كلللَذين نالعلنا ننتهي منه يف صفحات قليلة نتعرف خالهلا على بعض أهم املراجع واملصادر 

 ملصادر تغليبا ابلرتتيب التايل:ا
 

 

 مصادر املؤلف يف اجتاه التفسري املوضوعي ومنهجه .1
 املصادر التفسريية للمؤلف .2
 املصادر احلديثية للمؤلف .3
 مصادر املؤلف يف الكالميات .4
 مصادر املؤلف يف العقليات والفلسفة .5

 
 

 املطلب األول: 
  مصادر املؤلف يف اجتاه التفسري املوضوعي ومنهجه 

قـد بينــا فيمـا ســبق أن هنــاك إشـارات مــن بعــض البـاحثني مــن الشــيعة الـذين كتبــوا شــيئا عـن الشــيخ الســبحاين 
ـــدعني هلـــذا االجتـــاه  وتفســـريه "مفـــاهيم القـــرآن" تشـــري إىل أنـــه مـــن املبتكـــرين يف مـــنهج التفســـري املوضـــوعي املب
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لكـالم، لكــن السـؤال الــذي التفسـريي يف القـرن احلاضــر، وقـد ســلف عنـا ضــعف هـذا القـول وعــدم دقـة هــذا ا
يطرح ههنا هو هل أتثر املؤلف يف اختياره هذا االجتاه لتفسريه مبن كتبـوا قبلـه يف التفسـري املوضـوعي وحولـه أو 

 مبن سامهوا يف وضع األساسات له أم ال ؟
1)ويف قراءتنــا حبثــا عــن اجلــواب يف الكتــاب وجــدان املؤلــف يشــري أكثــر مــن مــرة أنــه معجــب بـــ الشــيخ اجمللســي ) 

صـاحب كتـاب "حبـار األنــوار" يف اختيـار هـذا املــنهج، بـل إنـه  مــل لـو أن املفسـرين بعــد اجمللسـي مجيعـا كــانوا 
 ميشون على النهج الذي أبدعه ووضع أساسه، فكأّن املؤلف هو أول من اقتدى به وسار على دربه وبنائه.

 ههنـا إلفادتـه ذا النقـلهـلكننـا نعيـد  وقد مضى عنا نقل كالمه حول هذا االعجـاب يف أواخـر متهيـد الرسـالة،
 ما حنن اآلن بصدد بيانه:

مّث إّن أّول مـن توسـع يف التفسـري املوضـوعي هـو شـيخنا العاّلمـة يقول املؤلف يف أول أجزاء تفسريه مـا نصـه: "
ة حيــث مجــع اآلايت املربوطــ« حبــار األنــوار»اجمللســي، فقــد اتّبــع هــذا املــنهج يف مجيــع أبــواب موســوعته النــادرة 

بكّل موضـوع يف أّول األبـواب وفسـرها تفسـرياً سـريعاً، وهـذه اخلطـوة وإن كانـت قصـرية، لكّنهـا جليلـة يف عـامل 
2)". التفسري، وقد قام بذلك مع عدم وجود املعاجم القرآنية الرائجة يف تلك األعصار )  

التفسـري  اال هذه الطريقة )أجل ميكن القول أبّن العاّلمة اجمللسي هو أّول من استعمل إمجويقول يف موضع: "
مجـــع اآلايت املربوطـــة بكـــل موضـــوع يف أّول األبـــواب، « حبـــار األنـــوار » حســـب املوضـــوع (، فإنّـــه يف كتابـــه 

وفّسرها تفسـرياً سـريعاً بـال اسـتنتاج منـه. وهـذه اخلطـوة القصـرية خطـوة جليلـة يف عـامل التفسـري أنسـف علـى أّن 
وال ميكن تفسري القرآن ابلقرآن، واالستفادة الكاملة منه وتلّقي مفاهيمه املفسرين بعده مل يسريوا على ضوئها، 
3)".العالية الصحيحة إاّل ابملنهج املذكور )  

ومــن اجلـدير ابلــذكر أّن العاّلمــة اجمللســي هــو أّول مــن فــتح هــذا كـذلك يقــول يف آخــر أجــزاء التفســري أيضــا: "
ّن ما وصل إلينـا مـن القـدماء هـو إنها حبثاً قرآنياً. فالباب على مصراعيه يف مجع موضوعات القرآن والبحث ع

ختصيص موضوع خاّص ابلتفسري، وأّما غـّواص حبـار درر األحاديـث الشـيخ حممـد ابقـر اجمللسـي، )املتـوّل عـام 
هـ(، اتّبع هذا املنهج يف مجيع أبواب كتابه وموسوعته النادرة، فجمع اآلايت املربوطة بكّل موضوع يف  1111
واب وفّسـرها تفسـرياً سـريعاً، وهـذه اخلطـوة وإن كانـت قصـرية لكّنهـا جليلـة يف عـامل التفسـري، وقـد قــام أّول األبـ

                                                
 سالم يف أصفهان.ويل مشيخة اإل( ه 1111 ت هـ1037م ) حممد ابقر بن حممد تقي بن مقصود علي االصفهاين عالمة إمامياجمللسي هو  ( (1

و"كتاب التوحيد" و"مرآة العقول" وغري ذلك.  جزءا يف مباحث خمتلفة، 25 "نوارحبار األ"له ، حاديثاأل وترجم إىل الفارسية جمموعة كبرية من
 (48صـ  6للزركلي جـ )األعالم 

 . 9صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 . 35صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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1)".بذلك مع عدم توّفر املعاجم القرآنية الرائجة يف هـذه األعصـار وهـذا الكـالم املكـرر منـه يشـري إىل تتلمـذه  (
 واختيار االجتاه اثنيا.  على كتاب "حبار األنوار" يف إجياد الفكرة أوال مث يف وضع اخلطة 

ن ران إىل عنـــاويا إذا نظـــولـــيس فقـــط هـــذا الكـــالم والتصـــريح داال علـــى أتثّـــر املؤلـــف ابلشـــيخ اجمللســـي، بـــل إننـــ
حاين ي جـاء بـه السـبهـذا الـذ اجمللدات وأبواهبا واآلايت اليت اختريت لكل موضوع جند هناك تشاهبا كبريا بـني

ختـار ر األنـوار" فاتاب "حباكن عناوين كتابه، كأن املؤلف وضع أمامه  وبني ما وضعه اجمللسي واختاره لكثري م
واإلخـراج يف  يـد الطبـعمن أبواب تلك الكتاب الضخم الكبري ما كـان يـرى فيـه ضـرورة البسـط والتفصـيل وجتد

 هذا العصر لكن بصورة تفسري موضوعي للقرآن الكرمي، فعلى سبيل املثال:
 ر األنـور" جنـدتـاب "حبـا" علـى أول جملـدات تفسـريه، ولـو رجعنـا إىل كالتوحيـد والشـركوضع املؤلف عنـوان "

حلديثة يكون اب الطبعة وهو اآلن حس -اجمللسي اختار هذا املوضوع لثاين جملدات كتابه حسب جتزئته هو، 
   لية مثال: ويف هذا اجمللد جند عند اجمللسي األبواب التا –موضوع اجمللد الثالث والرابع 

ايت فاته، واآلوسائر ص اثبات الصانع واالستدالل بعجائب صنعه على وجوده وعلمه وقدرته :الباب الثالث
 . )ويف هذا الباب أيضا عنوان جانيب حول "معىن اإلله"(فيه

 .ايت فيهجوامع التوحيد، واآل :الباب الرابع
حـول "بـراهني  جـانيبوان )ويف هـذا البـاب أيضـا عنـ .ايت فيـهواآل ...التوحيد ونفى الشـريك :الباب السادس

 التوحيد"(
 كـون علـى وجــودها يف المبـوهـذه هـي الـيت جنــدها عنـد املؤلـف أيضـا، بــدءا مـن التوحيـد وبراهينـه، واالســتدالل 

  سبحانه، ومعىن اإلله وغري ذلك.
 ا اللـونسـريعة جنـد هـذ ران نظـرةوابلنسبة لباقي جملدات التفسري والعناوين املوضـوعة عليهـا ومـا يتحويهـا إذا نظـ

مس ع اجمللـد اخلـاتـار موضـو من االستفادة واالقتباس واضحا أيضا، فعلى سبيل املثال: نرى الشيخ اجمللسـي اخ
مــن  جمللــد اخلــامس" وجنــد الشــيخ الســبحاين هكــذا وضــع علــى االنبــوة": –حســب جتزئتــه أيضــا  –مــن كتابــه 

 ء . األنبياوة و " فيدور نصف أحباث اجمللد حول النبعصمة األنبياء واألئمةتفسريه عنوان: "
د " وجنــيــه وآلـههللا عل اتريـخ نبينــا صـلىكمـانرى الشـيخ اجمللســي اختـار موضـوع اجمللــد السـادس مـن كتابــه: "

ســرية حياتــه ألكــرم و اأبعــاد شخصــية النــيب الشـيخ الســبحاين وضــع علــى اجمللــد الســابع مــن تفســريه عنــوان: "
 ". الشريفة

                                                
 . 380صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
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ى سـبحاين وضـع علـلشـيخ الا" فنجد املعادالثالث من كتابه: " وهكذا نرى الشيخ اجمللسي اختار عنوان اجمللد
  ."املعاداجمللد الثامن من كتابه عنوان: "

" فنجد الشيخ السبحاين أيضا اإلمامةكما نرى أيضا الشيخ اجمللسي اختار موضوع اجمللد السابع من كتابه: "
". ويف مجيع هذه املوضوعات ل البيتالعدل واإلمامة وحقوق أهوضع على اجمللد العاشر من كتابه عنوان: "

جند املؤلف مشى على وترية اجمللسي يف اختيار اآلايت وعرض املفاهيم لكن بشيء مـن التفصـيل واإلضـافات 
1)ومــا إىل ذلــك. ــه الشــيخ الســبحاين يف اختيــاره اجتــاه التفســري  ( وكــل ذلــك يــدل علــى أن أول مــن اســتقى من

 التفسري كان هو عالمة الشيعة الشيخ اجمللسي.املوضوعي وكذا اختياره املوضوعات هلذا 
وجبانب هذا التأثر واالعتماد املشار إليه، فإن هناك رجال آخر ميكن أن نعّده أيضا ملهم تلك الفكرة وابعث 
هـذا االجتــاه يف الشـيخ الســبحاين، وهـو مفكــر الشـيعة املعاصــرة وزعـيمهم يف جمــايل السياسـة والعلــم حممـد ابقــر 

2)الصدر وكتـاب "املدرسـة القرآنيـة"، وقـد سـبق عنـا  "مقدمات للتفسـري املوضـوعي للقـرآن"لف كتاب الذي أ (
مبـدعا لدراسـات التفسـري املوضـوعي ومنهجـه يف هـذا العصـر  أيضا أن كثريا من ابحثي الشـيعة يعـدون الصـدر 

يكـن معروفــاً ومتيـز عصـران بـوالدة مـنهج جديـد مل الباحـث اللبنــاين قولـه: " الشـيخ ايسـر قطـيشكمـا نقلنـا عـن 
ابلشكل الذي طرح يف عصران على يد السيد حممد ابقر الصدر)قده( أال وهو التفسـري املوضـوعي التوحيـدي، 
يف مقابل التفسـري التجزيئـي. وهـو تفسـري لـه أسسـه ومقوماتـه، عرضـها السـيد الصـدر يف كتابـه القـيم "املدرسـة 

3)القرآنيــة". ويرونــه الرجــل املعاصــر األول الــذي أحيــا التفســري  وكــذا أقــوال غــريه ممــن يصــرون علــى هــذا الــرأي (
 املوضوعي بشكله احلديث ومبنهجه اجلديد.

ة ى كتّـاب الشـيعحبوثـه علـوقد انقشنا هذا الكالم وبينا ضعف هذا االدعاء لكن ال نبعد مـدى أتثـري الصـدر و 
ان بـــني كـــكمـــا    اء،الـــذين جـــائوا بعـــده أو عاصـــروه وكـــان بيـــنهم لقـــاءات ومراســـالت مصـــحوبة ابألخـــذ والعطـــ

ـــى هـــذا األخـــذ والعطـــاء هـــو تقـــريظ الصـــدر علـــى تفســـري ا ذه هبـــلســـبحاين الســـبحاين والصـــدر، ومـــا يـــدل عل
 الكلمات التالية:

فقــد تســّلمت ابألمــس بواســطة الســّيد الفاضــل أ ــد العلــوي البحــريين قَـَبســكم اهلــادي املشــّع مبفــاهيم القــرآن "
تفســري القــرآن الكــرمي علــى الصــعيد اإلســالمّي، ويف حــدود مــا الكــرمي، وهــو كمــا ذكــرمت حبــّق مــنهجف جديــدف يف 

                                                
صبهاين، وقد جتد قائمة عناوين اجمللدات واألبواب لكتاب البحار يف كتاب: "هداية األخيار إىل فهرس حبار األنوار" للسيد هداية هللا املسرتْحي األ ( (1

_ حياء الرتاث العريب إة، حسب جتزئة الطبعة احلديثة، أعِن طبعة دار ائة، والعاشر بعد املائ، والتاسع واملائةخرج يف ثالثة أجزاء هي: الثامن وامل
 م .1983 -. ه 1403الطبعة الثالثة املصححة  ،بريوت

 مضت ترمجته يف التمهيد. ( (2
 (www.iqna.ir(عن مقالة عنواهنا: الشهيد الصدر املبدع يف نظرية التفسري املوضوعي، نشرها موقع وكالة األنباء القرآنية الدولية  ( (3
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اّتسعت له النظـرة اأُلوىل خـالل هـذا اليـوم وجـدت علمـاً غزيـراً واّطالعـاً واسـعاً وعمقـاً يف البحـث واالسـتنتاج، 
وعشت فرتًة سعيدًة مع الكتاب اجلليل ذّكرتين ابللقاء السابق مع مساحتكم وما خّلفه ذلـك اللقـاء مـن أعمـق 

النطباعات وأرسخ املشاعر، ولئن كنت أشعر ابستمرار ابعتزاز كبري بشخصـّيتكم العلميّـة اجملاهـدة، فـإنَّ هـذه ا
النفحــة القرآنيــة اجلديــدة، أّكــدت هــذا االعتــزاز وجّســدت بعــض اآلمــال املعقــودة علــيكم، وســوف أُحــاول يف 

ســــّجل لكــــم مــــا قــــد حيصــــل مــــن فرصــــة أوســــع أن أســــتوعب قــــدراً معتــــّداً بــــه مــــن حبــــوث الكتــــاب اجلليلــــة وأُ 
1)".انطباعات )  

ءات شــّجع ذه اللقــاهــهــذا التقــريظ يــدلنا علــى أنــه كــان هنــاك لقــاءات بــني املؤلــف والصــدر ولعلــه يف بعــض 
ض جملـــدات ملؤلـــف بعـــااملؤلـــف علـــى كتابـــة شـــيء يف التفســـري ابألســـلوب املوضـــوعي، وبنـــاًء عليـــه أرســـل إليـــه 

 عليه الصدر وأيّده. التفسري بعد ما فر  من كتابتها فأثىن 
والغالب املعمول به عند الناس هو أن يكتب تقريظ الكتاب من هو يف درجة أعلـى مـن الكاتـب ليعطـي هـذا 
التقــريظ نوعــا مــن التأييــد واملكانــة للكاتــب وكتابــه؛ فلــذلك نــرى املؤلــف يفتخــر هبــذا التقــريظ ويقّدمــه للقــراء 

ــة املقــّرر الرفيعــة عنــده فيقــ ــر  تقيــيٌم وتقــديرول مــا نصــه: "بكلمــات تــدل علــى منزل مــن فقيــد اإلســالم املفك 
2)".الص درـ قـد س سـر ه الكبري آية هللا العظمى الشهيد السيد حمم د ابقر وال مينـع هـذا التتلمـذ والتـأثر قـول  (

" وهو كما ذكـرمت حبـّق مـنهجف جديـدف يف تفسـري القـرآن الكـرمي علـى الصـعيد اإلسـالميّ الصدر يف أثناء كالمه: "
ألن كالمنـا يف مصــادر املؤلــف يف هــذا املــنهج اجلديــد أو نقـول االجتــاه اجلديــد، ومل يقــل الصــدر إنــك أبــدعت 
هــذا املــنهج اجلديــد فهنــاك فــرق كبــري بــني مــن أوجــد منهجــا جديــدا وبــني مــن أّلــف وكتــب مبــنهج جديــد ومــا 

 يستفاد من هذه الكلمات هو الثاين ال األول.   
اه تار املؤلف اجتـألمر، اخاملصدر الثاين للشيخ السبحاين يف غالب الظن وظاهر ا إذا فمحمد ابقر الصدر هو

 التفسري املوضوعي وسلك منهجه متأثرا به مستفيدا منه.
إن مل تكــن يف ســتفادة و وهنــاك مصــدر اثلــث اســتفاد منــه املؤلــف أيضــا يف اختيــار املــنهج واألســلوب، هــذه اال

وع خـاص صصـه مبوضـبة لواحد من جملدات هذا التفسـري الـذي خمجيع الكتاب لكن على األقل كانت ابلنس
 أعين: األمثال واألقسام يف القرآن الكرمي. 

 

                                                
 . 6هيم القرآن" صـ مقدمة اجمللد الثاين من "مفا ( (1
 نفس اجمللد والصفحة املذكورة أعاله. ( (2
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لقــد كتــب املؤلــف اجمللــد التاســع مــن تفســريه حــول األمثــال واألقســام يف القــرآن الكــرمي ويف أوائــل هــذا اجمللــد 
1)وجــدان كالمــا مــن املؤلــف يظهــر أنــه متــأثر بـــ الــدكتور حممــد حســني الصــغري يف أســلوب دراســة اآلايت الــيت  (

اشـتملت علـى األمثــال واألقسـام يف القـرآن الكــرمي وكيفيـة مجعهـا وترتيبهــا، ومـن هنـا رتــب كتابـه جبمــع اآلايت 
 حسب ترتيب السور كما رتبها الدكتور، وفيما يلي نص كالمه: 

 

كتـاب، نـذكر التمثـيالت القرآنيـة الكرمي على اآلايت اليت سـنتناوهلا ابلبحـث يف هـذا ال ئجل إيقاف القار وأل"
» الصـغري يف كتابـه  يمجعها الدكتور حممد حسني عل ءحسب ترتيب السور اليت وردت فيها، وقد حتّمل عب

2)".على الرغم من ذلك فقد فاته بعض اآلايت كما عّد منها ما ليس منها« الصورة الفنية يف املثل القرآين  )  
  معــىن لــه إالكــالم، وال بعــض احلــذف واإلضــافات كمــا خيــرب بــه هــذا الإذا فالرتتيــب واملــنهج نفــس الشــيء إال

 متابعة الثاين عن األول.
 
 
 
 
 

                                                
 ابحلوزة العلميةم. التحق  1940عام  النجف. ولد يف مدينة العراقومن املعاصرين، أحد الشعراء املشهورين يف  العراقمن أهل  شيعيعامل دين  ( (1

. 1952عام  أبو القاسم اخلوئي، وأكمل دراسته يف احلوزة )مرحلة الدراسات العليا( تلمذ على املرجع الشيعي 1952عام  النجف)مدرسة دينية( يف 
 وجامعة بغداد جامعة القاهرة. أكمل دراسته العليا يف 1969عام  جامعة القاهرةحصل على جائزة الرئيس مجال عبد الناصر للدراسات العليا يف 

، أصدر أكثر من 1988كما حصل على درجة األستاذية )الربوفيسور( عام .  1979الربيطانية. حصل على الدكتوراه يف اآلداب عام  وجامعة درم
 )من ويكيبيداي ، املوسوعة احلرة( اصرة يف القرآن الكرمي وغريها.. نظرات مع3  . إنسانية الدعوة اإلسالمية2  انفجار احلقيقة. 1ثالثني مؤلفًا، فمنها: 

 . 44صـ  9تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/1940
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/1988
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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 املطلب الثاين:
 املصادر التفسريية للمؤلف 

ا ويعتمـد أكثـر مـن غريهـ ند إليهـااملقصود بـ املصادر التفسريية هي التفاسـري الـيت ينقـل عنهـا املؤلـف كثـريا ويسـت
كن لدى املؤلف مي لتفسرييةاعليها يف تفسري اآلايت وطرح املسائل ونقل األحاديث والرواايت، وهذه املصادر 

ه در : مصــاالثــاين  الشــيعة،: مصــادره مــن تفاسـريولاألتقسـيمها ابلنســبة إىل عقيـدة مؤلفيهــا إىل ثالثــة أقسـام، 
 بعض األمثلة: ألقسام معا: مصادره من تفاسري السنة وفيما يلي موجز عن هذه الثالثمن تفاسري املعتزلة، 

 

 مصادر املؤلف من تفاسري الشيعة  . 1
ائـــف الشـــيعية طو مـــن ال الشـــيعة اإلماميـــة هـــي الطائفـــة الوحيـــدة الـــيت اهتمـــت بتفســـري القـــرآن أكثـــر مـــن غريهـــا
ه تم املؤلـف هبـذوض أن يهـاألخرى، فلها آتليف شـىت يف تفسـري القـرآن قـدميا وحـديثا، ومـن هنـا كـان مـن املفـر 
ر ختـار موقفـا آخـاالتوقـع  التفاسري كثريا حبيث جيعلهـا مـن مصـادره املهمـة يف هـذا التفسـري، لكنـه خـالف هـذا

ائمـة ن نـدرجها يف قأذلك يبعـد عنهـا واالسـتناد إليهـا، فلـوهو قلـة الرجـوع إليهـا وعـدم االهتمـام البـالا ابلنقـل 
يف  بـال نـزاع وهـو ر املؤلـفمصادر املؤلف ابملعىن املراد عندان، نعم هناك تفسري وحيد يصح أن يعد مـن مصـاد
ق عتبـار الـذي سـبصـدر ابالاحلقيقة مرجع للمؤلف؛ ألنه أتليف من معاصري املؤلف لكننا نطلق عليه كلمة امل

ة، الصـطالحي للكمـاملعـىن ا أتثر املؤلف عنه واعجابه به ونقله الكثري عن حمتواه بصـرف النظـر عـنذكره أعين 
 كبري:  ه إىل حدبوفيما يلي ذكر هلذا التفسري مع أمثلة توضح جلوء الشيخ السبحاين إليه وأتثره 

 

 امليزان يف تفسري القرآن للسيد حممد حسني الطباطبائي
1)التفاســري املعاصــرة للشــيعة وأبرزهــا، ألفــه الســيد حممــد حســنيهــذا التفســري يعــّد مــن أهــم  الشــهري بـــ العالمــة  (
هـ يف عشرين جملدا ابللغة العربية وخرج ترمجته ابللغة الفارسية يف أربعني جملدا، 1417الطباطبائي طبع يف عام 

يتميز هذا التفسري بلونه الفلسفي والكالمي، والشيخ السبحاين كما عرفنا مييل إىل هذا اللـون كثـريا فلـذلك ال 
ه، هذا وهناك شيء آخر يقّوي هذا التـأثر ويقتضـي وجـوده يف املؤلـف وهـو: يبعد أن يكون متأثرا به يف تفسري 

التتلمذ على يديه كما صرح به املؤلف غري مـرة، لنقـف عنـد عبـارات ونُقـول مـن املؤلـف تـدل علـى هـذا التـأثر 
 العميق:    

                                                
 التمهيد عند بياننا اللون الكالمي لتفسري "مفاهيم القرآن" .سبق ترمجته يف  ( (1
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املؤلــف عــن  ســالة( كتــبمبحــثي عنوانــه: )دور أهــل البيــت يف إكمــال الــدين وخــتم الر  حتــتيف اجمللــد الثالــث 
ايـة النـاس، لى القيام هبدعة غيبية العالقة املعنوية اليت ترتبط األئمة ابلسماء وتعطيهم مبوجب هذا االرتباط قدر 

 مث نقل أتييدا ملا قال هذا القول من امليزان:
 : إنّــه ســبحانه كّلمــا تعــرض ملعــىن اإلمامــة تعــرض معهــا للهدايــة، تعــرض-قــّدس ســرّه  -قــال ســيدان ااُلســتاذ "

َنا َلُه إِّْسحَق َو يـَْعُقوَب اَنفَِّلًة َو ُكال ً  َجَعْلَنا َصاحلِِّّنَي   َوَجَعْلَناُهْم إبراهيم: ﴿ التفسري قال تعاىل يف قصة َوَوَهبـْ
ْمـــرِّانَ  ــًة يـَْهـــُدوَن أبَِّ 1)﴾أَئِّمَّ ـــا َصـــرَبُوا وََكـــوقـــال ســـبحانه: ﴿ ( ْمـــرِّاَن َلمَّ ـــًة يـَْهـــُدوَن أبَِّ ُهْم أَئِّمَّ ـــنـْ اَيتَِّنـــا َوَجَعْلَنـــا مِّ انُوا آبِّ

2)﴾يُوقُِّنــونَ  فوصــفهم ابهلدايــة وصــف تعريــف، مّث قيــد هــذا الوصــف ابألمــر فبــنّي أّن اإلمامــة ليســت مطلــق . (
اهلداية بل هي اهلداية اليت تقع أبمر اّلّل، فاإلمام هـاد يهـدي أبمـر ملكـويت يصـاحبه، فاإلمامـة حبسـب البـاطن 

راءة الطريـق الـذي هـو شـأن إاهلم إىل الكمـال أبمـر اّلّل دون جمـرد حنـو واليـة للنـاس يف أعمـاهلم وهـدايتهم، إيصـ
3)ة".النيب والرسول وكل مؤمن يهدي إىل اّلّل سبحانه ابلنصح واملوعظة احلسن ) 

لى وثناء مجيل ع ط بل وصففهنا ليس األمر نقل قول يف تفسري اآلايت وأخذ أتييد منه على رأيه ومقالته فق
 ومثله ما يلي: "-ّدس سرهق -دان األستاذ الطباطبائي بقوله: "قال سي

نه مبا أخربه بـه عن هللا سبحا و املخربيف اجمللد الرابع عند بيانه الفرق بني الرسول والنيب أّكد املؤلف أن النيب ه
إىل  س فيها جر هبماهل الناهللا سبحانه دون أن يكون له مسئولية التنفيذ وإقامة احلكم ووجوب إطاعة إن تس

 عبارة: ه عنه هبذه الائي فنقللقطعي كما هو الشأن يف الرسول، مث أيد هذه النظرية بكالم من الطباطباهلالك ا
ّن النـيب بعـث أإّن النيب والرسول كالمها مرسالن إىل الناس، غـري »ستاذ بقوله: ولعل إىل ذلك يشري سيدان األ"

الناس مبا عنـده مـن نبـأ الغيـب لكونـه خبـرياً مبـا عنـد اّلّل، والرسـول هـو املرسـل برسـالة خاصـة زائـدة علـى  ئلينب
ـــنَـُهْم ﴿أصــل نبــأ النبـــوة، كمــا يشـــعر بــه أمثـــال قولــه تعـــاىل:  ـــَي بـَيـْ ـــة  َرُســـوٌل فَــإِّذا جـــاَء َرُســوهُلُْم ُقضِّ َولُِّكــل ِّ ُأمَّ

ْلقِّْسطِّ  4)﴾ابِّ َعَث َرُسوالً َوما ُكن ا ُمعَ وقوله تعاىل: ﴿ ( 5)﴾ذ ِّبنَي َحىت  نـَبـْ وعلى هذا فالنيب هو الـذي يبـنّي للنـاس  (
صالح معاشهم ومعادهم من ُأصول الدين وفروعه علـى مـا اقتضـته عنايـة اّلّل مـن هدايـة النـاس إىل سـعادهتم، 

و ذلـك قـال والرسول هو احلامل لرسالة خاصة مشتملة على إمتام حجة يستتبع خمالفته هالكـاً أو عـذاابً أو حنـ

                                                
 .  73 – 72األنبياء :  ( (1
 .  24السجدة :  ( (2
 . 236صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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ٌة بـَْعَد الرُُّسلتعاىل: ﴿ 1)﴾لَِّئال  َيُكوَن لِّلن اسِّ َعَلى اّلل ِّ ُحجَّ وال يظهر من كالمه تعـاىل يف الفـرق بينهمـا أزيـد  (
مما يفيده لفظهما حبسب املفهـوم، والزمـه هـو الـذي أشـران إليـه مـن أّن للرسـول شـرف الوسـاطة بـني اّلّل تعـاىل 

2)".«ّلّل عليه وآله وسلَّم( شرف العلم ابّلّل ومبا عندهوبني عباده، وللنيب )صلَّى ا )  
قلـــه عـــن نذا الـــذي هــفههنــا أيضـــا لّقـــب صــاحب امليـــزان بقولـــه: "ســيدان األســـتاذ" ومـــا يلفــت النظـــر هـــو أن 
واضـحة علـى   ذا داللـةهـالطباطبائي حول النيب والرسول هو الرأي الذي رجحه املؤلف يف هـذا البحـث، ففـي 

 ه مصدرين مهمني للمؤلف يف أحباثه التفسريية.كون الشيخ وتفسري 
ويف بعض املواضع من الكتاب صرح املؤلف علـى أن الشـيخ الطباطبـائي كـان حيـل هلـم كثـريا مـن املشـاكل الـيت  
كانت تتوجه حنو عقائد الشيعة مث جاء بتلكم احللـول، فمـن هـذه املشـاكل مـثال مشـكلة التعـارض بـني القـول 

بياء واألئمة وبـني مـواجهتهم أبنـواع مـن املصـائب والنـوازل يف حيـاهتم كمـا صـرح بـه  بوجود علم الغيب عند األن
ـوءُ كالم هللا سبحانه: ﴿ َ السُّ ـَن اخْلَـرْيِّ َوَمـا َمسَّـِنِّ 3)...﴾َوَلْو ُكْنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب اَلْسَتْكثـَْرُت مِّ فـذكر املؤلـف  (

ميكن أن يكون مثل هذه املوارد اليت يواجـه فيهـا يف جواب هذا السؤال وحل هذه املشكلة جوابني أوهلما: أنه 
النيب أو الوصي أحياان مشكلة ما من علم الغيب املكنون عند هللا سـبحانه أو كـان مـن املـوارد الـيت حتقـق فيهـا 

علــى حســب مشــيئتهم حبيــث لــو شــاؤوا علمــوا، ولــو مل يشــاؤوا مل البــداء، واثنيهمــا: أن علمهــم ابلغيــب يكــون 
أن يكــون عــدم اســتكثار اخلــري ومــس الســوء أحيــاان مــن القســم الثــاين، وملــا مل يكــن هــذان  ، إذا فــيمكنيعلمــوا

 اجلواابن مقنعا جاء جبواب آخر عن أستاذه الطباطبائي هبذه العبارات:
سـؤال، ا عليه هـذا الندما عرضنعما تفضل به سيدان العاّلمة الطباطبائي ) رضوان اّلّل عليه (  اجلواب الثالث"

ف منـه مـايلي حنـن نقتطـو ابه رسالة موجزة يف مثان صفحات علـى القطـع الصـغري ابسـتدعاء منّـا، فأّلف يف جو 
 بتصّرف يسري:

ـالم ( هــذا ابحلـوادث علمــاً هبـا مبـا أهّنــا واجبـة التحقـق، ضــرورية الوقـوع، ال تقبــل  ملـا كـان علمهــم ) علـيهم السَّ
4)".نسانعلم الذي هذا شأنه يف فعل اإلبداء، وال حتتمل ختلفاً، كما يف األخبار، فال أتثري هلذا ال )  

ول السـؤال حـما حـّرره بقلمـه و  -حسب قوله  –مث شرح هذا اجلواب الذي زاد الطني بلة مبا مسع منه شفاها 
لى ضـوء فلسـفة فحات كثرية عصفاستمر فيه  –كما رأينا عنه يف عبارته اليت نقلناها آنفا   – يف رسالة فارسية

 الطباطبائي ورؤيته اليت يُرى املؤلف معجبا هبا جّدا. 
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كــان يعــرض   علــى أنــه زايدة علــى مــا ســبق فــإن للمؤلــف كــالم يف مقدمــة اجلــزء الثالــث مــن التفســري صــرح فيــه
 ص كالمه:نوهذا  هامعلوماته حني كان يكتب هذا التفسري على الشيخ الطباطبائي، ليصححها ويرشده في

وملا خرج هذا اجلزء إىل البياض، عرضته على اأُلستاذ العاّلمة، املفكـر اإلسـالمي الكبـري السـيد حممـد حسـني "
ـــاب القـــّيم  وغـــريه مـــن اآلاثر اخلالـــدة، فقـــّدره واستحســـنه « امليـــزان يف تفســـري القـــرآن»الطباطبـــائي مؤلـــف الكت

يف صــدر الكتــاب لتبقــى ذكــرى خالــدة مــن عواطفــه  وشــجعين علــى مواصــلة العمــل، وتفضــل بكلمــة ســجلتها
1)".ميّن حتية عبقة ومتنيات خالصة -روحي فداه  -الكرمية املبذولة ألحد تالمذة مدرسته ولأُلستاذ  )  

ي شــيخ الطباطبــائمؤلفــه الو فقــد ثبــت لنــا بوضــوح رجــوع الســبحاين يف كتابــة هــذا التفســري إىل تفســري "امليــزان" 
ثلـة كفايـة كرانه مـن األمى فيما ذ ملذكور من أهم مصادر املؤلف ابملعىن الذي قررانه، ونر وابلتايل كون التفسري ا

املؤلـف علـى  تمـد فيهـايف إيضاح املطلوب، ومع هذا نشري إمجاال فيما يلي إىل بعض مطالب أخـرى مهمـة اع
 ه:نلكثري ماتفسري امليزان ففسر اآلايت وفق ما ورد هناك مما يدل على أتثره العميق وأخذه 

ــوا أ. ممــا اســتنبط منــه املؤلــف العصــمة لألئمــة قولــه تعــاىل: ﴿ اَي أَيُـَّهــا الَّــذِّيَن آَمُنــوا َأطِّيُعــوا اّللََّ َوَأطِّيُع
ــْنُكمْ  ــرِّ مِّ 2)﴾الرَُّســوَل َوُأويلِّ اأْلَْم لكنــه اعتمــد يف هــذا االســتنباط علــى مــا جــاء بــه الطباطبــائي فأيّــد بكالمــه  (

يد الطباطبــائي داللــة اآليــة علــى عصــمة أُويل األمــر ببيــان رائــق وإليــك وقــد أوضــح الســتفســريه؛ حيــث قــال: "
نّصــه، قــال: اآليــة تــدل علـــى افــرتاض طاعــة أُويل األمــر هـــؤالء، ومل تقيّــده بقيــد وال شــرط، ولـــيس يف اآلايت 

إىل مثـل قولنـا: « ُكمْ َوأَطيُعـوا الرَُّسـول َوأُويل اأَلْمـر ِمـنْ »القرآنية ما يقيّـد اآليـة يف مـدلوهلا حـىت يعـود معـىن قولـه: 
وأطيعـوا أُويل األمــر مــنكم فيمــا مل  مـروا مبعصــية أو مل تعلمــوا خبطــئهم، فــإن أمـروكم مبعصــية فــال طاعــة علــيكم، 

ــــرّد إىل الكتــــاب والســــّنة ولــــيس هــــذا معــــىن قولــــه:  َوأَطيُعــــوا الرَُّســــول َوأُويل »وإن علمــــتم خطــــأهم فقوِّمــــوهم ابل
سبحانه أابن ما هو أوضح من هذا القيـد فيمـا هـو دون هـذه الطاعـة املفرتضـة، كقولـه  مع أّن اّللّ  «اأَلْمرِِمْنُكمْ 

ــمف َفــال ُتِطْعُهمــا» يف الوالــدين: ــَك بِــِه ِعْل ــْيَس َل ــِه ُحســناً َوِإْن جاَهــداَك لتشــرَِك يب مــا َل َنا اإِلْنســان ِبواِلَدي ــيـْ  «َوَوصَّ
يف آية تشتمل علـى ُأس أسـاس الـدين، وإليهـا تنتهـي فما ابله مل يُظهر شيئاً من هذه القيود  {8}العنكبوت: 

علــى أّن اآليــة مجــع فيهــا بــني الرســول و أُويل األمــر، وذكــر هلمــا معــاً طاعــة  عامــة اعــراق الســعادة اإلنســانية.
مبعصـــية أو يغلـــط يف  وال جيـــوز علـــى الرســـول أن  مـــر« وأطيعـــوا الرســـول وأُويل األمـــر مـــنكم»واحـــدة، فقـــال: 

من ذلك على أُويل األمر، مل يسع إال أن يذكر القيد الوارد عليهم فـال منـاص مـن أخـذ حكم، فلو جاز شيء 
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اآلية مطلقة من غري أن تقّيد، والزمه اعتبار العصمة يف جانب أُويل األمر، كمـا اعتـرب يف جانـب رسـول اّلّل ) 
1)."صلَّى اّلّل عليه وآله وسلَّم ( من غري فرق )   

ب. ويف جمال الفسـلفة جنـد املؤلـف متـأثرا بفلسـفة شـيخه إىل حـد كبـري حـىت أنـه قـد يوصـف الربهـان 
الفلســفي الــذي قــرره الطباطبــائي بكونــه أفضــل ممــا قــرره صــدر املتــأهلني وغــريه، فمــن أمثلتــه مــا كتبــه عنــد بيــان 

فاقيـة واألنفسـية(، ففيـه أورد عـن عنوان: )الربهان العاشر اآلايت اآل حتتالتوحيد االستداليل من اجمللد األول 
ــهِّْم َحــىتَّ يـَتَـَبــنيََّ هَلـُـْم أَنَّــُه احْلَــقُّ َأَومَلْ ابــن ســينا كالمــه حــول قولــه تعــاىل: ﴿ َســُنرِّيهِّْم آاَيتَِّنــا يفِّ اآْلَفــاقِّ َويفِّ أَنـُْفسِّ

2)﴾َيْكــفِّ بَِّرب ِّــَك أَنَّــُه َعَلــى ُكــل ِّ َشــْيء  َشــهِّيدٌ   قولــه: "أنــه احلــق" يشــري إىل وهــو أن اجلــزء األول مــن اآليــة إىل (
الربهان اإلين وهو االستدالل بوجود املعلول على وجود العلة كما نستدل بنزول املطر علـى وجـود السـحاب، 
واجلزء الثاين من اآلية يشري إىل برهان الصّديقني وهو االستدالل عن طريق معرفة الوجود، أي االستدالل منـه 

ــه ســبحانه إليــه وإىل صــفاته فشــهود هللا  يف هــذه اآليــة طريــق إىل معرفــة صــفاته، ومعرفــة صــفاته طريــق إىل أن ل
 خلقا وخملوقات.

رحــه طا الربهــان قــد ىل أن هــذإفبعــد اإلشــارة إىل هــذا الربهــان الــذي عــرب عنــه ابلطريقــة الســينائية يشــري املؤلــف 
ــه أعــرض   -عــرب عنــه املؤلــف ابلطريقــة الصــدرائية  –صــدر املتــأهلني بطريقــة أخــرى  قتضــائه ن ذكــره؛ العــلكن

  فقال ما نصه: ملتأهلنيمقدمات خارجة عن اهلدف، ورّجح ما قرره الشيخ الطباطبائي على ما جاء به صدر ا
قد قرر هذا الربهان بوجه رائع،  - دام ظله - مث إّن احلكيم اإلسالمي الكبري السيد حممد حسني الطباطبائي"

« األسـفار»فمن أراد أن يقف على تقريـره، فلرياجـع تعاليقـه علـى ، «صدر املتأهّلني»رمبا يكون أفضل مما قرره 
3)".«ُأصول الفلسفة»وكتابه القيم:  )  

بـه يف كتبــه س ومــا كتفكـل ذلـك يــدل علـى أن مـا ألقــاه الشـيخ الطباطبــائي علـى مسـع املؤلــف يف حلقـات الـدر 
ــة هــذا الكتــاب إســهاما اتمــا، إذا فمــن أهــم مصــادر املؤلــ الشــيعة هــو  تفاســري ف مــنورســاالته أســهم يف تغذي

 تفسري "امليزان" للشيخ الطباطبائي.
 يهـتنب

: أن هذا األخذ واالستفادة اليت أثبتناه أو هلمامن حق املقال أن ننبه القارئ إىل أمرين مهمني يف هذا املوضع، 
آنفا قـد يصـاحبه شـيء مـن النقـد واملناقشـة أحيـاان مبعـىن أن أخـذه لـيس أخـذ مطلـق وقبـول اتم يف كـل شـيء، 
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والســبب فيــه قــوة لــون التفلســف وســيطرة العقليــات والتــأويالت علــى كليهمــا وهــذا جمــال ال بــد فيــه مــن وقــوع 
العجاب، وفيما يلي إحاالت فقط على مواضع وقع فيهـا التنـاقش والنقـد؛ االختالف مهما قوي التأثر وزاد ا

 لئال يطول بنا الكالم ومن أراد التفصيل فلريجع إىل الكتاب:
نقد املؤلف رأي الشيخ الطباطبائي وفلسفته حول امليثـاق املـأخوذ عـن ذريـة آدم الـوارد  102يف اجمللد األول صـ  -1

ـهِّمْ َوإِّْذ َأَخَذ يف قوله عزوجل: ﴿ ْم ُذر ِّيَـّـتَـُهْم َوَأْشـَهَدُهْم َعلَـى َأنـُْفسِّ ـْن ُظُهـورِّهِّ ـْن بَـِنِّ آَدَم مِّ 1)...﴾رَبَُّك مِّ ونسـبه إىل  (
 البعد والتأويل يف اآلايت.  

إِّانَّ َعَرْضــَنا ّز وجــل: ﴿عــنقــد املؤلــف إنكــار الطباطبــائي تفســري األمانــة الــواردة يف قولـه  196لثــاين صـــ يف اجمللـد ا -2
َها َوَْحََلَهاْلنَـَها َوَأشْ حَيْمِّ  اأْلََماَنَة َعَلى السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َواجلَِّبالِّ فََأَبنْيَ َأنْ  نـْ ْنَسانُ  َفْقَن مِّ  ...﴾ ابلدين اإلهلي.اإْلِّ

 نقد املؤلف رأي الطباطبائي حول عمومية رسالة نوح عليه السالم. 73لثالث صـ يف اجمللد ا -3
ُل ْيَأَس الرُُّسـَحـىتَّ إَِّذا اْسـتَـ لطباطبـائي حـول تفسـري قولـه تعـاىل: ﴿نقد املؤلـف كـالم ا 100مس صـ يف اجمللد اخلا -4

بُوا ُْم َقْد ُكذِّ ظـن اأُلمـم أّن الرسـل  ي ألنـاس أو األمـم ا" إىل ا...﴾ ألنه رأى تفسريه ابرجاع الضـمري يف "ظنـو َوَظنُّوا َأهنَّ
 .وإهالك أعدائهمكذبوا فيما أخربوا به من نصر اّلّل إاّيهم 

ذا هدر املؤلف؛ ألن لنا: إن تفسري "امليزان" كان مصدرا مهما من مصاال يناقض قو  -أحياان–لكن هذا النقد القليل 
ملقارنــة بــني تبــاس، فاالنقــد يرجــع إىل بعــض اجلزئيــات مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر قليــل جــدا ابلنســبة لألخــذ واالق

، كمـــا أوضـــحناه الكتـــابنيب والتـــأثر هـــي العالقـــة العامـــة بـــني الـــرجلني و الكتـــابني تـــدل علـــى أن االســـتفادة واالعجـــا
 فيماسبق. 

ملؤلـف عـين عـدم رجـوع ايعة ال ي: أن إدراجنا تفسري "امليزان" وحده يف قائمة مصـادر املؤلـف مـن تفاسـري الشـواثنيهما
ن ر حممـد بـن احلسـىب جعفـأل "التبيانأصال إىل تفاسري أخرى شيعية بل هو ينقل ابلطبع عن عدة تفاسري كـ تفسري "

حلســن الفضــل بــن ا يّ علــ ألىب "جممــع البيــان. وتفســري "هـــ )ســتني وأربعمائــة مــن اهلجــرة( 460الطوســى املتــول ســنة 
ن إمساعيل اشم بن سليمان بهل "الربهان. وتفسري "هـ )مثان وثالثني ومخسمائة من اهلجرة( 538الطربسى املتول سنة 

 مـن التفاسـري، لكـن هـذا . وغـري ذلـكهــ )سـبع ومائـة بعـد األلـف مـن اهلجـرة( 1107احلسـيىن البحـراىن، املتـول سـنة 
 النقل واالقتباس قليل ابلنسبة ملا نقل عن تفسري "امليزان".
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 . مصادر املؤلف من تفاسري املعتزلة 2
كشـاف" د اجلبـار و"اللقاضـي عبـتقدمها تفسـريا "تنزيـه القـرآن عـن املطـاعن" لوأما املعتزلة فلهم أيضا تفاسري ي

ذه فسـريه هـذا وهلـلـه يف ت للزخمشري، واملؤلف جعل الثاين الذي هو أشهر كتب القوم يف جمال التفسري مصـدرا
 املصدرية سبب واضح نشري إليه فيمايلي:   

 

 اخلوارزمي لزخمشرياحملمود بن عمر  أويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه الت
لتفسري، ان منهجه يف اه عند بيإن الشيخ السبحاين له ميول اعتزالية يف كثري من أفكاره وعقائده كما عرفنا عن
ملتوقـع فة، فكـان مـن اذه الطائوالزخمشري هو إمام من أئمة املعتزلة وقد أخذ تفسريه منزلة الصدارة بني كتب ه

ميـة، عتقاديـة والكالحباثـه االأإىل هذا التفسـري كثـريا ويسـتفيد منـه وجيعلـه مصـدرا مهمـا لـه يف أن يرجع املؤلف 
 ويستشــهد بــه يف ينقــل عنــهوقــد جــاء الواقــع مطابقــا ملــا كــان يتوقــع فمــن هنــا نــرى املؤلــف يعتمــد عليــه كثــريا و 

 مواضع شىت، وفيما يلي بعض األمثلة:
نـراه يـؤول قولـه تعـاىل:  -سـبحانه وتعـاىل  -رؤيـة هللا أ. يف اجمللد السـادس ضـمن كـالم للمؤلـف عـن 

َا اَنظَِّرة﴿ 1)﴾ُوُجوٌه يـَْوَمئِّذ اَنظَِّرة ٌ   إِّىَل َرهب ِّ بتأويالت شىت منها: أن النظر هنا كناية عن انتظار الر ة، ومن  (
االختصـاص  يـدل علـى معـىن «انظـرة»على العامـل وهـو « إىل رهّبا»املفعول وهو دالئل هذا التأويل أن تقدمي 

فلو أخذان النظر مبعىن الرؤية ال يتأتى االحنصار؛ ألن الناس يـوم القيامـة ينظـرون إىل غـري هللا سـبحانه، مث جـاء 
املؤلف أتييدا على هذا الدليل بقول من تفسـري الزخمشـري وهـو عـني كـالم املؤلـف الـذي يـدل علـى أخـذه منـه 

 فقال:
يـه حمشـر جيتمـع ف العـدد يف اء الحييط هبا احلصـر، والتـدخل حتـتمعلوم أهّنم ينظرون إىل أشي»قال الزخمشري: 

اختصاصه هم حيزنون، فليهم و العاخلالئق كّلهم، فإّن املؤمنني نظّارة ذلك اليوم ألهّنم اآلمنون الذين الخوف 
ّح معـه أن ، والـذي يصـحمالف فوجب  له علـى معـىن يصـّح معـه االختصـاص -لو كان منظوراً  -بنظرهم إليه 

 ول القائل: قء و منه ن من قول الناس: أان إىل فالن انظر، ما يصنع يب تريد معىن التوّقع والرجايكو 
2) و البحر دونك زدتين نعما  و إذا نظرت إليك من ملك )  

ائلني جبــواز دالل القــوبعــد صــفحات قليلــة يســتند املؤلــف مــرة أخــرى علــى مقولــة الزخمشــري يف الــرد علــى اســت
 قول: ا هو حمال، فيميسألون  الرؤية على سؤال موسى إايها، الثابت يف القرآن الكرمي ومعلوم أن األنبياء ال
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لكّشــاف، واجلــواب عــن االســتدالل صــاحب ا« الشــيخ حممــود الزخمشــري»وهنــاك كــالم ذكــره عاّلمــة املعتزلــة "
مــا كــان طلــب الرؤيــة إاّل لتكبيــت هــؤالء الــذين دعــاهم ســفهاء » ابآليــة مبــين علــى وحــدة الســؤال هــذا نّصــه:

اخلطـأ و  هّنـم حينمـا طلبـوا الرؤيـة أنكـر علـيهم، و أعلمهـمأوضاّلاًل وتربّء من فعلهم وليلقمهم احلجـر، و ذلـك 
فــأراد أن «. البــد ولــن نــؤمن لــك حــىت نــرى اّلّل جهــرة» جلــاجهم وقــالوا: نــّبههم علــى احلــق، فلّجــوا ومتــادوا يف

ليتيّقنوا وينزاح عنهم ما دخلهم من الشـبهة، « لن تراين»يسمعوا النص من عند اّلّل ابستحالة ذلك وهو قوله: 
1)".«﴾نظر إليكأرب أرين ﴿فلذلك قال: )   

 

أن يف هــذه  املباهلــة ضــمن كالمــه عــن واقعــةب. يف اجمللــد الســابع وكــذا اجمللــد العاشــر يشــري املؤلــف 
ــه لعلــي وفاطمــة وحســن وحســني مث ينقــل عــن تفســري الزخمشــر  ــالقصــة فضــل عظــيم ال نظــري ل د هــذا ي مــا يؤي

 الكالم فيقول:
فـإن قلــت: مـا كـان دعـاؤه إىل املباهلـة إاّل لتبـنّي الكـاذب منـه ومــن : وهنـاك كلمـة قّيمـة للزخمشـري يقـول فيهـا"

قلـت: ذلـك آكـد يف الداللـة علـى  ّص به ومبن يكاذبه فما معىن ضم األبناء و النساء ؟خصمه وذلك أمر خيت
إىل أن قال  – ثقته حباله واستيقانه بصدقه حيث جترّأ على تعريض أعزّته وأفالذ كبده وأحّب الناس إليه لذلك

ــزلت - ــه علــى لطــف مكــاهنم، و قــرب من ــة ( لينّب هم و ليــؤذن أبهّنــم و قــّدمهم يف الــذكر علــى األنفــس ) يف اآلي
ــه دليــل الشــيء أقــوى منــه علــى فضــل أصــحاب الكســاء ) علــيهم  مقــّدمون علــى األنفــس مفــدون هبــا، و في

2)".السالم ( )  
 

ت. وقــد جيعــل املؤلــف تفســري "الكشــاف" مصــدره يف نقــل احلــديث مــع أنــه ال يعــد يف هــذا اجملــال  
 ذا النقل ما يلي:مصدرا العتزاله وابتعاده عن قائمة احملدثني، فمن أمثلة ه
" ما من حقوق أهل البيت وجوب مودهتم وحبهميقول املؤلف يف اجمللد العاشر يف آخر مبحث له عنوانه: )

ــه وســلَّم( نقلــهنصــه: " ــه وآل ــه هــذا البحــث حــديث مــروي عــن النــيب )صــلَّى اّلّل علي صــاحب  وخــري مــا كــتم ب
مــن مــات علــى حــّب آل حمّمــد مــات »وســلَّم(: قــال رســول اّلّل )صــلَّى اّلّل عليــه وآلــه  :الكشــاف حيــث قــال

آل حمّمـد مـات اتئبـاً،  شهيداً، أال ومن مات على حّب آل حمّمد مات مغفـوراً لـه، أال ومـن مـات علـى حـبّ 
أال ومن مات علـى حـّب آل حمّمـد مـات مؤمنـاً مسـتكمل اإلميـان، أال ومـن مـات علـى حـّب آل حمّمـد بشـرَّه 
ملك املوت ابجلنة مّث منكر ونكري، أال ومـن مـات علـى حـّب آل حممـد يُـزف  إىل اجلنـة كمـا تـزف  العـروس إىل 
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اّلّل له يف قربه اببني إىل اجلّنة، أال ومن مات علـى حـّب بيت زوجها، أال ومن مات على حّب آل حمّمد فتح 
آل حمّمد جعل اّلّل قربه مزار مالئكة الر ة، أال ومـن مـات علـى حـّب آل حمّمـد مـات علـى السـّنة واجلماعـة، 
أال ومن مات على بغض آل حمّمد جاء يوم القيامة مكتوابً بني عينيه آيساً من ر ة اّلّل، أال ومن مـات علـى 

1)"«آل حمّمد مات كافراً، أال ومن مات على بغض آل حمّمد مل يشم رائحة اجلنة بغض ).(2 )    
3)وكذلك قد جيعل الكشاف مصدرا له يف استخراج سبب نزول اآلايت وبيانه مـع أن اجلميـع يعـرف أن هلـذا  (

  ل عن كل كتاب ولو كان يعد تفسريا.األمر كتب ختصه وال يؤخذ سبب النزو 
قي مصدرا له يسـت اختياره اعتماد املؤلف واعجابه وأتثره بتفسري الكشاف ومؤلفه وابلتايل كل هذه تدل على

 منه ويسري على ضوئه وجيعله مسندا له يف تفسريه اآلايت القرآنية.
 
 

 . مصادر املؤلف من تفاسري أهل السنة3
إننا جند رجوع املؤلف إىل تفاسـري السـنة أكثـر ابلنسـبة لرجوعـه إىل تفاسـري سـائر الفـرق، ولعـل السـبب هـو مـا 
أحملنــا إليــه يف أول هــذه الرســالة أن املؤلــف يهــتم ابقنــاع الُقــرّاء مــن أهــل الســنة أكثــر ممــا يهــتم بقارئيــه مــن أبنــاء 

ن أول األمـر أن القـارئ ال يقبـل منـه إذا أحالـه إىل الشيعة، خاصة يف املسائل املختلف فيها، كأنه كان يرى مـ
تفاسري اشتهر عن مؤلفيها أهنم قائلون ابلنقص والزايدة بل التحريف يف القـرآن اجمليـد أو هـم مشـهورون ابلغلـّو 
والطائفية والتعّصب والتأويل وغري ذلك؛ فلذلك توىّل عنهم ووّجه عنان النقل واالقتباس إىل تفاسري السنة حد 

كان، فبهذا أراد أن يفوز بنجاحني أوهلما: التخلي عن ما هو غري معتمد عند القـارئ )السـيّن( واثنيهمـا: اإلم

                                                
دار ابن : دار النشر 238صـ  3" جـ قلت رواه الثعليب: "ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف تفسري الكشافيف  يوسف الزيلعيعبد هللا بن قال  ( (1

دار ط:  314صـ  8. / واحلق أن الثعليب رواه يف تفسريه "الكشف والبيان" جـ  عبد هللا بن عبد الرْحن السعد، حتقيق:  هـ1414الرايض _ خزمية 
 ، لكن احلديث موضوع منكر، وهذا حكم العلماء فيه:  م2002 -هـ  1422 ، الطبعة األوىلبريوت _ث العريب إحياء الرتا

لصواعق ". )اجر الئحة عليهحافظ ابن أي احل أخرجه مبسوطا الثعليب يف تفسريه قال احلافظ السخاوي وآاثر الوضع كما قال شيخنا: "قال اهليتمي
 ( . 1997 ،الطبعة األوىل  بريوت –الرسالة مؤسسة ط:   664صـ  2احملرقة جـ 

 (رايضال _مكتبة املعارف ط:  4920رقم:  424صـ  10: "ابطل موضوع"   )السلسلة الضعيفة جـ قال األلباين
ية قوله ابلرواند أهل العلم يمة هلا علِت ال قموضوع. ومن خمادعة عبد احلسني واستعمال ألفاظ التدليس ا" :عبد الرْحن حممد سعيد دمشقيةقال 

زعم أن و «  من ختلف عن جيش أسامةلعن هللا»(. وقد لعب هذه احليلة كما يف رواية 30)املراجعات ص« أرسلها الزخمشري إرسال املسلمات»
 فإنه يستعمل -ني ثدال أقول احمل -ؤلفني أحد امل وهذه طريقته املعهودة وهي أنه إذا مل جيد للرواية سندا عند الشهرستاين أرسلها إرسال املسلمات.

 وغريه. وليس من إرساهلم كالشعيبِن ممن يؤ ا استثمهذه العبارة املطاطة ليوهم الناس أنه ال حيتاج إىل سند. واألصل يف املرسل أنه ال قيمة له إال 
 حسب ترقيم الشاملة( .  492صـ  1لشيعة جـ هبا ا )أحاديث حيتج  ."الشهرستاين وال الزخمشري من املعروفني ابحلديث حىت يقال أبهنما أرسال الرواية

 . 274 – 273صـ  10انظر على سبيل املثال: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 من "مفاهيم القرآن" . 146صـ  4انظر على سبيل املثال: جـ  ( (3
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البحث عن البديل أو نقول: التحلي مبا يعتمد عليه القارئ ويتم به احلّجة يف ظاهر األمـر، لكـن هـذا اإلقبـال 
 اه يف آخــر هــذا املبحــث إن شــاء هللا،إىل مصــادر الســنة التفســريية يصــاحبه نــوع مــن الغــش واخلدعــة كمــا ســنر 

 يظهر املؤلف األخذ عنها هي التفاسري اآلتية:فمن أهم هذه التفاسري اليت 
 

1)رْحه هللا  فخر الدين حممد بن عمر الرازي الشافعيمفاتيح الغيب لإلمام  -1 )   
لـم يكـن فىل املعتزلـة، ف مييـل إلقد كان اإلمـام فخـر الـدين الـرازي أشـعري العقيـدة يف املسـائل الكالميـة، واملؤلـ

ــة إال أن جمــال الفلســفة والكــالم جمــال األخــذ و   لــيس للفالســفة الــرد؛ إذهنــاك تقــارب بينهمــا مــن هــذه الناحي
ك ضـع اثلـث؛ فلـذلمـا يف مو واد وقـد جتمعه أصول اثبتة سوى العقليات اليت قد جتـّر واحـدا إىل واد وآخـر إىل

مـا ككتبـه األخـرى    ري أو مننرى املؤلف  خذ كثريا من التوضيحات الفلسفية عن الرازي، إما من تفسريه الكب
لغيـب" افسـري "مفـاتيح تأن نعـد  أشران إليه يف التمهيد وقد يناقشه فيمـا خيالفـه، لكـن النكتـة الـيت أدت بنـا إىل

يــه مــع خروجــه عل -فية أن املؤلــف زايدة علــى تتلمــذه علــى الــرازي يف املســائل الفلســمــن مصــادر املؤلــف هــي 
ر عليهــا يف ه مرجعــا مهمـا لــه يف مســائل أخــرى كحــب أهـل البيــت وفضــلهم ورواايت عثــإال أنــه جعلــ -أحيـاان

ما  وسوعة هذه امليفاملؤلف  هذا التفسري الذي اشتهر عنه أنه فيه كل شيء إال التفسري فلم يكن يبعد أن جيد
ن مـبعـض األمثلـة  فيمـا يلـيو يشد أزره ويعينه فيما تظاهر به من اعرتاف مفسري السنة مبـا تعتقـد بـه الشـيعة، 

 هذه االقتباسات:      
أ. يف اجمللـــد الثـــاين وردت عـــن املؤلـــف إشـــارة حـــول حكـــم الـــرِجلني يف الوضـــوء هـــل الوجـــوب فيهمـــا  

وممّـن أقـّر ابحلقيقـة يف مـ  الكتـاب أورد يف احلواشـي مـا نصـه: "الغسل أم املسح، لكنـه ملـا مل ينـاقش املوضـوع 
ــة الوضــوء  – وأّن مــدلوهلا ــه آي ــة،  -يريــد ب ــى، والفخــر ايوافــق مــذهب اإلمامّي ــه احملّل بــن حــزم الظــاهرّي يف كتاب

2)".الرازّي يف تفسريه )    
ُقْل وارد يف قوله تعاىل: ﴿ب. يف اجمللد الرابع حني استدالالت املؤلف على كون املراد من "القرىب" ال 

3)...﴾اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيهِّ َأْجًرا إِّالَّ اْلَمَودََّة يفِّ اْلُقـْرَب  املتمثـل يف فاطمـة وعلـي وحسـن  هـم أهـل بيـت النـيب  (
 وحسني، ينقل عن الرازي أتييدا لتفسريه الفقرات اآلتية:

1)(ذيهــاؤ ذيِن مــا يؤ فاطمــة بضــعة مــِن يــ): كــان حيــب فاطمـة، قــال   وقـال الــرازي: ال شــك أّن النـيب " ) 
أنّـه كـان حيـب عليـاً واحلسـن واحلسـني، وإذا ثبـت ذلـك وجـب علـى كـل   وثبت ابلنقـل املتـواتر، عـن حممـد 

                                                
 " .مضت ترمجته يف التمهيد عند مبحث "هذا التفسري تفسري كالمي مسلكا ( (1
 . 129صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .   23الشورى :  ( (3
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ــُدونَ ﴿ّمــة مثلــه لقولــه تعــاىل: األ ــرِّهِّ ﴿ ولقولــه تعــاىل: ﴾واتَّبُِّعــوُه َلَعلَُّكــْم هَتَْت  ﴾فَـْلَيْحــَذْر الَّــذِّيَن خُيــالُِّفوَن َعــْن َأْم
ــُتْم حتِّبُــوَن اّلل َ َفــاتَّبُِّعوين حُيْبِّــْبُكُم اّلل ُ )ولقولــه:  َلَقــْد َكــاَن َلُكــْم يفِّ َرُســولِّ اّلل ِّ ُأْســَوًة ﴿ولقولــه ســبحانه:  (إْن ُكنـْ

 . ﴾َحَسَنةً 
مث قال: إّن الدعاء لآلل منصب عظيم، ولـذلك جعـل هـذا الـدعاء خامتـة التشـهد يف الصـالة، وهـو قولـه:     
صــّل علــى حممــد وعلــى آل حممــد، وارحــم حممــداً وآل حممــد، وهــذا التعظــيم مل يوجــد يف حــق غــري اآلل،  اللهــمّ 

2)".فكّل ذلك يدّل على أّن حّب آل حممد واجب )   
ـــف أن   ـــذكر املؤل ـــد تفســـريه صـــفيت الظـــاهر والبـــاطن هلل تعـــاىل ي املـــراد مـــن ت. يف اجمللـــد الســـادس عن
ات خمتلفــة يف توجيهــات ؤه، مث يشــري إىل أن ألهــل اإلشـار وره وخفـاابلظــاهر والبـاطن هــو ظهــ ســبحانه توصـيفه

ين ىل أربعـة وعشـر إا الـرازي جوه أهناهو وألرابب اإلشارات يف تفسري هذين االمسني "ظهور هللا وخفائه فيقول: 
  وجها و سنذكر األقّل منها:

ن عـاخللق مجيعاً  ّجته الذي عجزلظاهر رايته اليت أظهرها من شواهد قدرته وآاثر حكمته وبّينات حاـ  1    
دركه األوهام والت التكتنههحقيقته، ف نشاء أيسرها وأحقرها عندهم، والباطن كنهه، و اخلفيإإبداع أصغرها، و 

 األبصار، فهو ابطن كّل ابطن وحمتجب كّل حمتجب.
 طن.ـ العامل مبا ظهر و العامل مبا ب 2    
فـال أحـد أعلـم  ء، فكـّل شـيء دونـه، والبـاطن: العـامل بكـّل شـيءشـي ـ الظاهر: الغالب العايل على كـلّ  3    
 منه.
حاطتــه بكــّل شــيء فإنّــه تعــاىل ملــا كــان قــديراً علــى كــّل شــيء إون ئن اّتصــافه هبــذين الوصــفني مــن شــإـ  4    

مفــروض، كــان حميطــاً بقدرتــه علــى كــّل شــيء مــن كــّل جهــة فكــّل مــا فــرض أّوال فهــو قبلــه، وكــّل شــيء فــرض 
أظهـر منـه إلحاطـة قدرتـه بـه، فهـو الظـاهر دون املفـروض ظـاهراً و كـّل شـيء فـرض أنّـه ابطـن فهـو  ظاهراً فهو

3)".تعاىل أبطن منه إلحاطته به من ورائه فهو الباطن دون املفروض ابطناً  )  
ث. يف اجمللـــد الســـابع حينمـــا كـــان املؤلـــف بصـــدد بيـــان العراقيـــل واملوانـــع جتـــاه دعـــوة رســـول هللا مـــن  

االهتامـات واألذى، وضــع يف هــذه القائمـة قــول العــاص بــن وائـل الســهمي الــذي كـان يقــول يف رســول هللا أنــه 
واملراد ابلكوثر هي العظمة  رجل أبرت ال عقب له، مث أشار إىل أن سورة الكوثر نزلت يف الرد على هذه الفرية،

فـانظر كـم قتـل مـن أهـل »وذريتـه، وأتييـدا هلـذا التفسـري نقـل عـن الـرازي قولـه:  والكثرة أي كثرة نسـل النـيب 
                                                                                                                                            

 .  2449برقم:  1903صـ  4أخرجه مسلم يف صحيحه جـ  ( (1
 . 84صـ  4تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 . 154 – 153صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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ــه، مّث انظــر كــم فــيهم مــن األكــابر مــن  البيــت مّث العــامل ممتلــئ مــنهم ومل يبــق مــن بــين ــأ ب ــدنيا أحــد يعب ــة يف ال اُمّي
1).«كاظم والرضا والنفس الزكية وأمثاهلمالعلماء كالباقر والصادق وال )   

ج. هكذا يف نفس اجمللـد جنـد املؤلـف ينقـل عـن الـرازي شـيئا مـن غرائبـه الـذي نقلـه الـرازي عـن رجـل  
وهنــاك معاصـر لــه مــن الشــيعة فيتمسـك بــه يف إعطــاء علــي رضـي هللا عنــه درجــة فــوق درجـة األنبيــاء فيقــول: "

صــريه مــن الشــيعة ومل ينــاقش يف كالمــه مــع غرامــه بــنقض احملكمــات نكتــة اُخــرى نقلهــا الــرازي عــن بعــض معا
ان معلّـم كـكان يف الري رجـل يقـال لـه حممـود بـن احلسـن احلمصـي و   وهيامه يف التشكيكات والشبهات، قال:

اإلثىن عشرية وكـان يـزعم أّن عليّـاً )رضـي هللا عنـه( أفضـل مـن مجيـع األنبيـاء سـوى حممـد )صـلى هللا عليـه وآلـه 
ُفَسُكم﴿استدّل على ذلك بقوله تعاىل: وسلم( و  ُفَسَنا َوأَنـْ ُفَسـَناإذ ليس املراد بقولـه )  ﴾َوأَنـْ ( نفـس حممـد  َوأَنـْ

)صلى هللا عليه وآله وسلم( ألّن اإلنسان اليدعو نفسه بل املراد غريها، وأمجعوا على أّن ذلك الغري كان علـي 
ّن هــذه الــنفس هــي أ، والميكــن أن يكــون املــراد هــي حممــد« نفــس علــي»بــن أيب طالــب فــدّلت اآليــة علــى أّن 

ّن هذه النفس مثل تلك النفس، وذلك يقتضـي املسـاواة يف مجيـع الوجـوه، تـرك العمـل هبـذا أعني تلك، فاملراد 
العموم يف حـق النبـّوة ويف حـق الفضـل لقيـام الـدالئل علـى أّن حممـداً عليـه الصـالة والسـالم كـان نبيّـاً ومـا كـان 

فيما وراءه  ياد اإلمجاع على أّن حممداً )صلى هللا عليه وآله وسلم( كان أفضل من علي فبقعلي كذلك وإلنعق
به مّث اإلمجاع دّل علـى أّن حممـداً )صـلى هللا عليـه وآلـه وسـلم( كـان أفضـل مـن سـائر األنبيـاء )علـيهم  ،معموالً 

2)".السالم( فيلزم أن يكون علي أفضل من سائر األنبياء )
      

كـــن أن ميغيـــب" ممـــا الطريقـــة يســـتفيد املؤلـــف مـــن كـــل رأي ونكتـــة وردت يف تفســـري "مفـــاتيح الهكـــذا وهبـــذه 
سـرين  كسـائر املفر ـه هللا يستخدمه املؤلف ويسوقه يف قالب دليل لـه علـى مـا يرتئيـه، خاصـة مـا أورده الـرازي

 ة أو الفلسـفيةارياإلشـ حول فضائل أهل البيت ومكانتهم وحبهم ومساهتم وكذا بعـض مـا جـاء بـه مـن التفاسـري
لـى ع مثـال لنقـده ا يلـي خـريوغري ذلك، مـع أنـه مـن أكـرب الناقـدين للشـيعة الـرادين علـيهم وعلـى املعتزلـة وفيمـ

 مزاعم القوم:
ـدِّيَن َعلَـى اْلَقاعِّـدِّيَن َأْجـًرا َعظِّيًمـاعند تفسريه لقوله تعاىل: ﴿ ُ اْلُمَجاهِّ 3)﴾َوَفضََّل اّللَّ املسـألة الثالثـة يقـول: " (

الشيعة دّلت هـذه اآليـة علـى أن علـي بـن أيب طالـب عليـه السـالم أفضـل مـن أيب بكـر وذلـك ألن عليـا  قالت 
كان أكثر جهاداً فالقدر الذي فيـه حصـل التفـاوت كـان أبـو بكـر مـن القاعـدين فيـه وعلـي مـن القـائمني وإذا  

ُ اْلُمَجا) :كــان كــذلك وجــب أن يكــون علــّي أفضــل منـــه لقولــه تعــاىل ِهــِديَن َعلَــى اْلَقاِعــِديَن َأْجـــراً َوَفضَّــَل اّللَّ
                                                

 . 172صـ  7تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 284 – 283صـ  7تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 . 95النساء :  ( (3
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فيقال هلم إن مباشرة علي عليه السالم لقتـل الكفـار كانـت أكثـر مـن مباشـرة الرسـول لـذلك فليـزمكم  (َعِظيماً 
فــإن قلـتم إن جماهـدة الرسـول مــع  ،وهـذا ال يقولـه عاقـل حبكـم هـذه اآليـة أن يكــون علـّي أفضـل مـن حممــد 

كان جياهد الكفار بتقرير الـدالئل والبينـات وإزالـة   معهم ألن الرسول  الكفار كانت أعظم من جماهدة علي
وذلـك  ؛فـاقبلوا منـا مثلـه يف حـق أيب بكـر :الشبهات والضالالت وهذا اجلهاد أكمـل مـن ذلـك اجلهـاد فنقـول

أن أاب بكر رضي هللا عنه ملا أسلم يف أول األمر سـعى يف إسـالم سـائر النـاس حـىت أسـلم علـى يـده عثمـان بـن 
عفــان وطلحــة والــزبري وســعد بــن أيب وقــاص وعثمــان بــن مظعــون وكــان يبــالا يف ترغيــب النــاس يف اإلميــان ويف 

ان أحـد يسـلم بقولـه ومـا كـان قـادراً وعلي يف ذلـك الوقـت كـان صـبياً مـا كـ ،بنفسه ومباله الذب عن حممد 
على الذب عن حممد عليه الصالة والسالم فكان جهاد أيب بكر أفضـل مـن جهـاد علـي فإّنـا ظهـر يف املدينـة 

  .يف الغزوات وكان اإلسالم يف ذلك الوقت قوايً 
وهـذا النـوع مـن والثاين أن جهاد أيب بكر كـان ابلـدعوة إىل الـدين وأكثـر أفاضـل العشـرة إّنـا أسـلموا علـى يـده 

1)".اجلهاد هو حرفة النيب عليه الصالة والسالم وأمـا جهـاد علـي فإّنـا كـان ابلقتـل وال شـك أن األول أفضـل ) 
فهذا يدل على أنه بعقليته القوية كان يرد على معتقدات الشيعة بكل قواه ومل يكـن لـه أي انعطـاف إلـيهم إال 

 خيـص الشـيعة بـل هلـم عنـد كـل مـؤمن مكـانتهم كمـا أن أن ذكر فضـائل أهـل البيـت وإظهـار وّدهـم وحمبـتهم ال
 ألصحاب النيب فضلهم ومكانتهم. 

 

2)حممد بن جرير الطربيأليب جعفر  جامع البيان يف أتويل القرآن -2  رْحه هللا  (
يعد تفسري الطربي من أقدم التفاسري تدوينا وله فضل على الذين جـاءوا بعـده وألفـوا يف تفسـري القـرآن خاصـة 

مـنهج التفسـري ابلروايــة لكـن املالحظـة الوحيـدة علــى تفسـريه واترخيـه هــو أنـه مجـع كـل مــا وصـل إليـه مــن علـى 
بعد ثنـاء   -الرواايت وفيها ما هو صحيح وما ليس هبذه الدرجة، يقول الدكتور حممد حسني الذهيب ر ه هللا 

وإن نقلـــوا تفاســـريهم  -اكلته وُيالَحـــظ أن ابـــن جريـــر وَمـــْن علـــى شـــ: "-كبـــري علـــى اإلمـــام الطـــربي وتفســـريه 
ــعوا ل النقــل وأكثــروا منــه، حــىت اســتفاض ومــل مــا لــيس موثوقــاً بــه -ابإلســناد  3)".توسَّ واألصــل أن الطــربي  (

ر ـه هللا اكتفـى بـذكر السـند ألنـه كـان يـراه كـاف لتمييـز الصـحيح عـن السـقيم، ولـه نقـد وتـرجيح بـني األقـوال 

                                                
 .م 200 -هـ 1421 ، الطبعة األوىلبريوت _دار الكتب العلمية ط:  9صـ  11تفسري "مفاتيح الغيب" لإلمام فخر الدين الرازي، جـ  ( (1
هـ، 310عام  واستوطن بغداد وتويف هبا هـ224عام  يف آمل طربستانولد  مام.حممد بن جرير بن يزيد الطربي، أبو جعفر املؤرخ املفسر اإلهو  ( (2

يعرف بتفسري الطربي، يف  "جامع البيان يف تفسري القرآن"جزءا، و 11يعرف بتاريخ الطربي يف  "أخبار الرسل وامللوك"له . وعرض عليه القضاء فامتنع
وكان جمتهدا يف أحكام الدين ال يقلد أحدا، بل قلده بعض  علم غزير وحتقيق.ويف تفسريه ما يدل على  وغري ذلك. ء"اختالف الفقها" جزء، و 30

 (69صـ  6)األعالم للزركلي جـ        الناس وعملوا أبقواله وآرائه.
 ط: مكتبة وهبة _ القاهرة . 113صـ  1التفسري واملفسرون للدكتور حممد حسني الذهيب جـ  ( (3
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ايــة، فعلـى كـل حــال جيـب علـى مـن  خــذ الـرواايت عـن الطــربي أيضـا لكـن لـيس يف كــل موضـع وعنـد كـل رو 
ويفسر وفقها اآلايت أن ال يتغافـل عـن هـذه املسـألة الـيت هـي مهمـة يف ابب األخـذ والنقـل عـن الطـربي ر ـه 

1)هللا ). 
ت حـث وراء رواايى يف البأما الشيخ السبحاين مع علمه هبذا األصل فقد استفاد مـن هـذه الناحيـة كثـريا وسـع

يأيت سـ واترخيـه كمـا -عن مدى قوة الروايـة وضـعفها، فهـو جعـل تفسـري الطـربي  اصاحله ضاراب صفحلتصب 
ــه هــو تفســريم - ــه ابلنحــو املــذكور، أو نقــول أظهــر للقــارئ أن مصــدره يف كثــري مــن مباحث  مهــم مــن صــدرا ل

لـة مـن بعـض األمث ثـالملسـبيل ا تفاسري السنة فلذلك يلّقبه بـ "الَعَلم" ويعده من "فطاحل" التفسري. نقدم على
 لعاشر مثال:ا اجمللد يفن تفسري اإلمام الطربي ر ه هللا، وكتار ما ورد منقول السبحاين واقتباساته 

 

ـرَُكْم . يدعي املؤلف ختصيص آية التطهري ﴿أ ُ لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الر ِّْجَس َأْهـَل اْلبَـْيـتِّ َويَُطه ِّ َا يُرِّيُد اّللَّ إِّمنَّ
2)﴾َتْطهِّريًا علـي بـن أيب طالـب رضـي هللا عنـه وفاطمـة وحسـن وحسـني رضـي هللا و  شأن مخسة هم النـيب ب (

  بطرق ثالثة: إن تفسري هذه اآلية هبؤالء املذكورين ورد عن رسول هللا  :عنهم ويقول
  أبمساء من نزلت اآلية يف حقهم. : تصرحيه األول
  معهم.ت الكساء ومنعه دخول غريهم إايهم حت : إدخاله الثاين

. ويف كـل وة اآليـة علـيهمببيـت فاطمـة عـدة شـهور وقولـه هلـم: "الصـالة أهـل البيـت" مث تـال : مـروره الثالث
 ذلك استند املؤلف على ما ورد يف تفسري الطربي من الرواايت ابلرتتيب التايل:

 

 الطـربي مـا ن عـاملؤلـف  حول الطريق األول: )تصريح الرواايت أبمساء من نزلت اآلية فيهم( نقل
 يلي:

                                                
ما أشران إليه ألنه عند نقده قصة الغرانيق الواردة روايتها يف تفسري الطربي بني  أنه ال يؤخذ بكل رواية وردت  ومل يكن الشيخ السبحاين غافال عن ( (1

 (192صـ  7يف الكتاب بل ال بد من االلتفات إىل السند وعلى ضوء صحته وسالمة املنت يؤخذ ابلرواية . )انظر تفسري مفاهيم القرآن جـ 
 . 33األحزاب :  ( (2
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نزلـــت هــذه اآليــة يف مخســـة: يّف، ويف ":  قــال رســول اّللّ روى الطــربي: عــن أيب ســعيد اخلـــدري قــال:  -1
ُ لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الر ِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيتِّ َويَُطه ِّرَُكْم َتْطهِّريًا﴿ علّي، وحسن، وحسني، وفاطمة َا يُرِّيُد اّللَّ 1)﴾"إِّمنَّ ). 

 

ُ لِّيُـْذهَِّب َعــْنُكُم ﴿ ّن هـذه اآليـة نزلـت يف بيتهـاأأُم ســلمة  أيب سـعيد أيضـا عـن عـن -2 َــا يُرِّيـُد اّللَّ إِّمنَّ
ــريًا ــرَُكْم َتْطهِّ ــَل اْلبَـْيــتِّ َويَُطه ِّ قالــت: وأان جالســة علــى ابب البيــت، فقلــت: أان اي  ﴾الــر ِّْجَس َأْه
قالت: ويف البيـت  "من أزواج النيبإّنك إىل خري، أنت "رسول اّلّل ألست من أهل البيت؟ قال: 

2)وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني  رسول اّللّ  ).(3 )  
 

 

  إدخاله( :حول الطريق الثاين نقـل املؤلـف عـن مجيع من نزلت اآلية يف حقهم حتت الكسـ )اء
 الطربي ما يلي:

ذات غــداة وعليــه ِمــرط مرجــل مــن شــعر أســود فجــاء  قالــت عائشــة: خــرج النــيب أخــرج الطــربي قــال:  -1
ُ لِّيُـْذهَِّب َعـْنُكُم الـر ِّْجَس َأْهـَل اْلبَـْيـتِّ ﴿احلسن فأدخله معه، مث جاء علي فأدخله معه، مث قال:  َا يُرِّيـُد اّللَّ إِّمنَّ

4)﴾َويَُطه ِّرَُكْم َتْطهِّريًا )  . 
5) ن واحلســني فجعلـــت هلــم خزيـــرةعنــدي وعلـــي وفاطمــة واحلســـ كــان النـــيب "عــن أُّم ســلمة قالـــت:  -2 ) 

الّلهـّم هــؤالء أهــل بيــيت أذهــب عــنهم الــرجس وطهــرهم "فـأكلوا وانمــوا وغطّــى علــيهم عبــاءة أو قطيفــة مث قــال: 
1)"تطهرياً  ). 

                                                
، حتقيق: أْحد حممد شاكر. / م2000 -هـ 1420األوىل ط: مؤسسة الرسالة _  بريوت، الطبعة  263صـ  20رجه الطربي يف تفسريه جـ أخ ( (1

". )ذخرية احلفاظ حملمد بن وكثري ضعيف .رواه كثري بن النواء: عن عطية، عن أيب سعيد اخلدريواحلديث ضعيف: قال املقدسي يف ذخرية احلفاظ: "
 (م1996-هـ  1416الناشر: دار السلف _ الرايض  5742حديث رقم:  5سي جـ طاهر املقد

صـ  9ر اهليثمي جـ ئد لعلي بن أيب بكنبع الفواائد وم" . )جممع الزو رواه البزار وفيه بكر بن حيىي بن زابن وهو ضعيفوقال اهليثمي يف جممع الزوائد: "
 م(1994 هـ 1414 بريوت _ دار الفكرط:  14976حديث رقم:  264

وقال: هذا حديث  3871برقم:  699صـ  5. / واحلديث صحيح أخرجه الرتمذي يف سننه جـ  265صـ  20أخرجه الطربي يف تفسريه جـ  ( (2
 حسن صحيح. 

 . 142صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
واألفراد: "تفرد به مصعب بن شيبة عن صفية عنها، وتفرد به . / قال املقدسي يف أطراف الغرائب  263صـ  20أخرجه الطربي يف تفسريه جـ  ( (4

.     )أطراف  عنه زكراي بن أيب زائدة، وأخرجه مسلم عن أْحد بن حنبل وشريح عن حيىي عن أبيه هكذا وعن إبراهيم بن موسى عن حيىي خمتصرا"
 ط: دار الكتب العلمية( 547صـ  5الغرائب واألفراد حملمد بن طاهر املقدسي جـ 

 . يقطع قطعا صغارا مث يطبخ مباء كثري وملح فإذا اكتمل نضجه ذر عليه الدقيق وعصد به مث أدم إبدام ما حلماخلزيرة  ( (5
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عن أيب عمار قال: إيّن جلالس عند واثلة بن األسقع إذ ذكروا علّياً فشتموه، فلّما قاموا قال: اجلس حىت  -3
إذ جــاءه علــي وفاطمــة وحســن وحســني فــألقى علــيهم   يّن عنــد رســول اّلّل إأخــربك عــن هــذا الــذي شــتموا، 

2) تطهرياً كساء له مث قال : الّلهم هؤالء أهل بييت، اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم  ). 
عن أيب عمار قال: مسعت واثلة بن األسقع حيدث قال: سألت عن علي بن أيب طالب يف منزله، فقالت  -4

علــى  ودخلــت، فجلــس رســول اّلّل  إذ جــاء، فــدخل رســول اّلّل  فاطمــة: قــد ذهــب  يت برســول اّلّل 
َـا ﴿" يديه، فلفـع علـيهم بثوبـه، وقـال:الفراش وأجلس فاطمة عن ميينه وعلّياً عن يساره وحسناً وحسيناً بني  إِّمنَّ

ُ لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الر ِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيتِّ َويَُطه ِّرَُكْم َتْطهِّريًا 3)"الّلهم هؤالء أهلي الّلهم أهلي ﴾يُرِّيُد اّللَّ ).(4 )  
 

 ما يلي: ن الطربيحول الطريق الثالث: )تعيينهم بتالوة اآلية على ابهبم( نقل املؤلف ع 
كان مير ببيت فاطمة ستة أشهر كّل مـا خـرج إىل الصـالة، فيقـول:   ّن النيب أأخرج الطربي: عن أنس،  -1
ُ لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الر ِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيتِّ َويَُطه ِّرَُكْم َتْطهِّريًا": ﴿الصالة أهل البيت" َا يُرِّيُد اّللَّ 5)﴾إِّمنَّ ). 
 احلمـراء، قـال: رابطـت املدينـة سـبعة أشـهر علـى عهـد النـيب أخرج الطربي: أخـربين أبـو داود، عـن أيب  -2

ُ ﴿: "الصــالة الصــالة"إذا طلــع الفجــر جــاء إىل ابب علــي وفاطمــة فقــال:  قــال: رأيــت النــيب  ــُد اّللَّ َــا يُرِّي إِّمنَّ
6)﴾لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الر ِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيتِّ َويَُطه ِّرَُكْم َتْطهِّريًا ).(7 )  

 

                                                                                                                                            

ار النشر: دار الدعوة، حتقيق: جممع اللغة د 231صـ  1جـ  حممد النجارو أْحد الزايت ـ حامد عبد القادر ـ  .براهيم مصطفى) املعجم الوسيط إل
 العربية ( 

 . 263صـ  20أخرجه الطربي يف تفسريه جـ  ( (1
؟ قال:  : اي رسول هللا، وأان)واثلة بن األسقع( قلت. وللحديث بقية القاها الشيخ السبحاين، وهي: " 264صـ  20أخرجه الطربي يف تفسريه جـ  ( (2

 . وعليه فالتدل هذه األحاديث على اختصاص اآلية ابخلمسة املذكورة. "َوَأْنَت". قال: فوهللا إهنا ألوثق عملي عندي
يحه. / قال بن امللقن: " 264صـ  20أخرجه الطربي يف تفسريه جـ  ( (3 َهقِّي  َأْيضا.، أخرجه اْبن حَبان يفِّ َصحِّ يـْ َقاَل احْلَاكِّم: َعَلى  َوأخرجه احْلَاكِّم َواْلبـَ

: إِّ  َشرط ُمسلم. َهقِّي  يـْ يحَوَقاَل اْلبـَ ط: املكتب اإلسالمي _  69صـ  1لسراج الدين بن امللقن جـ  تذكرة احملتاج إىل أحاديث املنهاج".  )ْسَناده َصحِّ
 م حتقيق: ْحيدي عبد اجمليد السلفي( .1994بريوت، الطبعة األوىل 

 .  145 – 143صـ  10مفاهيم القرآن" جـ أنظر تفسري " ( (4
".   إسناده ضعيف": بقوله حسني سليم أسد . / ورواه أبو يعلى املوصلي يف مسنده، وقد حكم عليه 263صـ  20أخرجه الطربي يف تفسريه جـ  ( (5

 حتقيق: حسني سليم أسد( 1984 – 1404الطبعة األوىل ، ، دمشق –دار املأمون للرتاث الناشر:  3979برقم:  60صـ  7)مسند أيب يعلى جـ 
رواه نفيع بن احلارث عن أيب احلمراء قال: رابطت ابملدينة سبعة أشهر على عهد . / قال املقدسي: " 264صـ  20أخرجه الطربي يف تفسريه جـ  ( (6

 ( 2967حديث رقم:  3". )ذخرية احلفاظ حملمد بن طاهر املقدسي جـ ونفيع هذا مرتوك احلديث، وكان من الغالة :رسول هللا قال
 . 148صـ  10"مفاهيم القرآن" جـ تفسري  ( (7
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ات ُأولئِّـَك ُهـْم َخرْيُاْلرَبِّيَـّةأن قوله سبحانه: ﴿. يرى املؤلف ب 1)﴾إِّنَّ ال ذِّيَن آَمُنوا َوَعمِّلُـوا الص ـاحلِّ ) 
ورد بشأن أهل البيت وكل من واالهم وشايعهم، ويف ذلك التفسري أيضا يعتمد على ما ورد يف تفسري الطربي 

 فيقول:  
ات ُأولئَِّك ُهْم َخرْيُاْلرَبِّيَّةإِّنَّ ال ذِّيَن آمَ ﴿ أخرج الطربي يف تفسري قوله سبحانه:" ابسناده  ﴾ُنوا َوَعمُِّلوا الص احلِّ

2)"«أنت اي علي وشيعتك: » النيب  عن أيب اجلارود، عن حممد بن علي، قال: قال ).(3 )  
كـون جمللـدات، قـد يايف ابقـي هذا، وهناك أمثلة كثرية من هذه النقول واالستنادات يف نفس اجمللـد )العاشـر( و 

ت يف ملؤلـف املـرواياقـات ينقـل املسائل املتفق عليها عند السنة والشيعة وقد ال يكون، وفيما لـيس مـن املتفيف 
ثبتـه الطـربي أابـت وقـد غالف خاص يظهر أن ما يدعيه املؤلف هو الرأي الصحيح الذي يسـتند إىل النقـل الث

خــالف مــا  مــر علــىفســه جيــد األأيضـا مبجموعــة مــن الــرواايت، مــع أن الباحــث لــو رجــع إىل تفســري الطــربي ن
 أظهره املؤلف.

فههنا مثال ما أبداه املؤلف أوال: هو أن هذا اجلزء من آية التطهري نزل بشأن رجال خمصوصني مـن أهـل بيـت 
النبــوة دون أن يشــمل األزواج املطهــرات وال ســائر أهــل البيــت، واثنيــا: أن املــراد مــن إذهــاب الــرجس والتطهــري 

يــاء مث نقـل أتييـدا علــى رأيـه هـذا طائفــة مـن الـرواايت الــواردة يف تفسـري الطـربي كمــا هـو العصـمة كعصـمة األنب
رأينــا، كــأن الطــربي ر ــه هللا يــرى نفــس مــا يــراه املؤلــف، مــع أن القــارئ لــو رجــع إىل تفســري الطــربي يــرى واقــع 

 فيـه أن املـراد مـن األمر غري مـا يبديـه املؤلـف؛ ألن اإلمـام الطـربي فسـر هـذا اجلـزء مـن اآليـة بنحـو واضـح يبـني
يعـين  –الرجس هو الشرك والفحشاء، وعليه فاملراد من التطهري هو التنزيه عن دنس األخالق وسوء األعمال 

 مث ملا كانت اآلية هبذا املعىن والتفسري قابلة على أن يراد منهـا أزواج النـيب –هو ال يرى يف اآلية معىن العصمة 
 ا غريهن من أهـل البيـت نقـل يف ذلـك قـولني مـن السـلف كـل بسـنده حبكم كون السياق فيهن أو يراد منه

ومل يرّجح أحدمها على اآلخر مشريا إىل صحة كل منهما وعدم ترتب مشـكلة علـى إدخـال فاطمـة بنـت النـيب 
  وزوجهــا وابنيهــا رضــي هللا عــنهم يف هــذا احلكــم )إرادة هللا إذهــاب الــرجس عــن األزواج املطهــرات( خاصــة

إىل ادخــاهلم يف  مــول عطــف هللا ور تــه هــؤالء األربعــة أيضــا وانعطافــه  ثبــت رغبــة النــيب وأن الــرواايت ت
حكم اآلية، إذا فال عالقة لكالم الطربي يف تفسري اآلية وال لنقله املروايت على ما يبديه املؤلـف؛ ألنـه يفسـر 

يـت إبضـافة علـي بـن أيب طالـب اآلية ابلعصمة وال يفسره الطربي، وهو يرى اآلية خاصة يف ثالثة من أهل الب

                                                
 . 7البينة :  ( (1
 .  542صـ  24أخرجه الطربي يف تفسريه جـ  ( (2
 .  238 – 237صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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رضي هللا عنه وال يراه الطربي بل نقله قوال من األقوال فقط، فال حقيقة ملا أظهـره املؤلـف يف نقلـه عـن تفسـري 
 الطربي بل هي خالفه بكل وضوح. 

يـة آلذا اجلزء من اه تفسري يفوإلثبات ما أشران إليه آنفا أنيت بكالم ابن جرير الطربي من تفسريه حيث يقول 
ــْذهَِّب َعــْنُكُم الــر ِّْجَس أْهــلَ الكرميــة: "﴿ ُ لُِّي ــُد اّللَّ َــا يُرِّي ــ إمنَّ ســوء ّنــا يريــد هللا ليــذهب عــنكم اليقــول: إ ﴾تِّ اْلبَـْي

نحو الذي قلنا وب هريا.والفحشاء اي أهل بيت حممد، ويطهركم من الدنس الذي يكون يف أهل معاصي هللا تط
 يف ذلك قال أهل التأويل.

 ذلك:ذكر من قال 
ُ لِّيُـْذهَِّب َعــْنُكُم الــر ِّْجَس أْهــَل : ﴿حـدثنا بشــر، قـال: ثنــا يزيـد، قــال: ثنـا ســعيد، عـن قتــادة قولـه َــا يُرِّيــُد اّللَّ إمنَّ

حـدثين يـونس، قـال: أخـربان ابـن وهـب، . فهم أهل بيت طهـرهم هللا مـن السـوء، وخصـهم بر ـة منـه ﴾اْلبَـْيتِّ 
َــا يُرِّيــ: ﴿قــال: قــال ابــن زيــد يف قولــه ُ لِّيُـــْذهَِّب َعــْنُكُم الــر ِّْجَس أْهــَل اْلبَـْيــتِّ إمنَّ قــال: الــرجس ههنـــا:  ﴾ُد اّللَّ

1)".الشيطان، وسوى ذلك من الرجس: الشرك )  
 

2)الدر املنثور يف التفسري ابملأثور جلالل الدين السيوطي -3  رْحه هللا  (
 الــدر املنثـــور"تفســـري " اثين تفســري ســين اختـــاره املؤلــف مصـــدرا لــه يف نقــل املـــروايت بعــد تفســـري الطــربي هــو

ام يـــة دون االهتمـــســـري كــل آللعالمــة الســـيوطي ر ــه هللا؛ وهـــذا ألنـــه مجــع كثـــريا مـــن الــرواايت واألقـــوال يف تف
ولـه فنقلــه قه ويعضــد مـا يشـد أزر ابلتصـحيح أو التضـعيف، وال شــك أن املؤلـف قـد كــان جيـد يف هـذه األقــوال 

 أتييدا لرأيه واحتجاجا على من خيالف نظرايته من أهل السنة. 
يقول الدكتور حممد علي احلسن يف كتاب "املنار يف علـوم القـرآن" حـول تفسـري الـدر املنثـور ومؤلفـه مـا نصـه:  

ال يضـّعف وال يصـّحح، فهـو  وكل ما فيه هو سرد الرواايت عـن السـلف دون تعّقـب، فـال يعـّدل وال جيـرّح، و "
والسـيوطي رجـل مغـرم ابجلمـع وكثـرة الروايـة، وهـو مـع ... كتاب جامع فقط ملا يـروى عـن السـلف يف التفسـري

                                                
 . 263 – 262صـ  20جامع البيان يف أتويل القرآن، البن جرير الطربي جـ  ( (1
نشأ يف هـ و  849، ولد عام إمام حافظ مؤرخ أديب :سابق الدين اخلضريي السيوطي، جالل الدينعبد الرْحن بن أيب بكر بن حممد بن هو  ( (2

بنفسه يف روضة املقياس، على النيل، منزواي عن أصحابه مجيعا، كأنه ال يعرف أحدا منهم، ألف   وملا بلغ أربعني سنة اعتزل الناس، وخال ،القاهرة يتيما
. موال واهلدااي فريدهامراء يزورونه ويعرضون عليه األغنياء واألوكان األمصنف، منها: الكتاب الكبري ومنها: الرسالة الصغرية.  600كتبا كثرية تتجاوز 

الدر املنثور يف " و "لتنزيلاالكليل يف استنباط او " "إمتام الدراية لقراء النقاية"و  "االتقان يف علوم القرآن" :من كتبه ،وبقي على ذلك إىل أن تويف
 هـ .  911" وغري ذلك. تويف رْحه هللا يف عام التفسري ابملأثور

 (301صـ 3)األعالم للزركلي جـ 
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جاللـــة قـــدره، ومعرفتـــه ابحلـــديث وعللـــه، مل يتحـــّر الصـــحة فيمـــا مجـــع يف هـــذا التفســـري، وإّنـــا خلـــط فيـــه بـــني 
1)".الصحيح والعليل )  

وبعـد، فلمـا ألفـت  خرّج األحاديث وذكر مصدرها كما قـال يف مقدمـة تفسـريه: "ولعل عذر السيوطي هو أنه 
ومت حبمد هللا يف جملدات، فكان ما أوردته فيه  -وهو التفسري املسند عن رسول هللا  -كتاب ترمجان القرآن

القتصـار من اآلاثر أبسانيد الكتب املخرجة منها واردات، رأيت قصور أكثر اهلمـم عـن حتصـيله، ورغبـتهم يف ا
على متون األحاديث دون اإلسناد وتطويله، فلخصت منه هذا املختصر، مقتصرا فيه على م  األثر، مصدرا 

2)".ابلعزو والتخريج إىل كل كتاب معترب، ومسيته ابلدر املنثور يف التفسري املأثور )    
ب جتنــااب اإلطنــاااشــر فقـط العوفيمـا يلــي ّنـاذج مــن نقـول الشــيخ السـبحاين مــن "الــدر املنثـور" ابختيــار اجلـزء 

 واإلطالة: 
ـْن رَب ِـَّك َوإِّْن مَلْ تـَْفَعـْل َفَمـا أ. يعتقد املؤلـف أن قولـه تعـاىل: ﴿  اَي أَيُـَّهـا الرَُّسـوُل بـَل ِّـْغ َمـا أُنْـزَِّل إَِّلْيـَك مِّ

3)﴾بـَلَّْغــَت رَِّســاَلَتهُ  اآليــة يــوم ( وقــد نزلــت هــذه نــزل بشــأن علــي بــن أيب طالــب )تعيينــه خليفــة بعــد النــيب  (
أي يــوم غــدير خــم، وممــا جعلــه الثــامن عشــر مــن ذي احلجــة ســنة حجــة الــوداع يف العــام العاشــر مــن اهلجــرة 

املؤلـف مصــدرا لـه يف إثبــات هـذا الــرأي والتفسـري وإقنــاع القــراء بنـزول اآليــة يف اليـوم املــذكور هـو تفســري "الــدر 
مــن علمـاء الســنة الشــيعة يف هــذا األمــر، لكنــه  املنثـور" للســيوطي ر ــه هللا، بــل هــو يـدعي موافقــة مجــع لفيــف

 بنفسه ركز على ما رواه السيوطي ر ه هللا فقال ما نصه: 
وقــد اّتفقـــت الشـــيعة اإلماميــة علـــى نـــزول اآليــة يف يـــوم غـــدير خــم، وافقهـــم علـــى ذلــك لفيـــف مـــن احملـــّدثني "

الـدر املنثـور عـن مجاعـة مـن احلفـار، واملؤّرِخني، فقد ذكر الواقعـة الطـربي يف تفسـريه، كمـا رواهـا السـيوطي يف 
4)هـــ( 327احلـــافظ ابـــن أيب حــامت أبـــو حممـــد احلنظلــي الـــرازي )املتـــوّل . 1 مــنهم: احلـــافظ أبـــو عبـــد اّلّل . 2  (

                                                
، ط: مؤسسة الرسالة_ بريوت، 284 – 283صـ  1، للدكتور حممد علي احلسن جـ املنار يف علوم القرآن مع مدخل يف أصول التفسري ومصادره ( (1

 . م 2000 -هـ  1421 الطبعة األوىل
هـ 1424ط: هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية _ القاهرة، الطبعة األوىل  4 – 3صـ  1مقدمة تفسري "الدر املنثور" للسيوطي جـ  ( (2

 م .2003
 . 67املائدة :  ( (3
إدريس بن املنذر التميمي احلنظلي الرازي، أبو  م( عبد الرْحن بن حممد أيب حامت ابن 938 - 854ه =  327 - 240)ابن أيب حامت( ) ( (4

" وغري ذلك.       )األعالم الرد على اجلهمية"عدة جملدات، و  "التفسري"و  "اجلرح والتعديل"له تصانيف، منها  حممد: حافظ للحديث، من كبارهم.
 (324صـ  3للزركلي جـ 
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1)هـــ( 330احملــاملي )املتــوّل  2)هـــ( 407احلــافظ أبــو بكــر الفارســي الشــريازي )املتــولّّ . 3 ( احلــافظ ابــن . 4 (
3)هـ( 716مردويه )املتوّل  4)".وغريهم من أعالم احلديث والتاريخ ( )  

قعـة )غـدير ة يف هـذه الوازول اآليـوقبل أن أنيت إىل املثال الثاين جتدر اإلشارة إىل أن ذكر الواقعة شـيء وذكـر نـ
( ر الـدر املنثـو لسـيوطي يففقـد ذكـر الواقعـة الطـربي يف تفسـريه، كمـا رواهـا اخم( شيء آخر، واملؤلف يقـول: )

ير  طالـب يـوم غـدلي بن أيبعل ذكر الواقعة يساوي التوافق مع الشيعة يف نزول اآلية بشأن والية فال ندري ه
 خم ؟

 (اَي أَيـ َها الرَُّسوُل بـَلِّـْا َمـا أُنْـزَِل إِلَْيـكَ كما جتدر اإلشارة أيضا إىل أن السيوطي ر ه هللا عند تفسريه هلذه اآلية )
يت ذكرها املؤلف إال عـن ابـن أيب حـامت وابـن مردويـه، لكنـه جبانـب هـذا مل ينقل نزوهلا يوم غدير عن اجملموعة ال

جاء بعشر أمثاهلـا مـن الـرواايت الـيت تثبـت نـزول هـذه اآليـة الـيت فيهـا أمـر ابلتبليـا واخبـار عـن العصـمة اإلهليـة 
5)قبل هذه الواقعة بكثري على النيب  )     . 

 

ده يف ختصيصـها بـبعض أهـل البيـت علـى رواايت ب. قد ذكران رأي املؤلف حول آية التطهري واسـتنا 
أيضا يف   الدر املنثور ىل تفسريإأوردها اإلمام الطربي يف تفسريه، فاملؤلف كما يستند إىل تفسري الطربي يستند 

 عن السيوطي: ما نقله كل ما سبق )الطرق الثالثة اليت تفيد هذا التخصيص من املروايت( وفيما يلي بعض
 

 :ن السـيوطي عـاملؤلـف  )تصريح الرواايت أبمساء من نزلت اآليـة فـيهم( نقـل حول الطريق األول
 ما يلي: 

ُ لُِّيــْذهَِّب ﴿روى السـيوطي عــن ابــن مردويــه، عــن أُم سـلمة قالــت: نزلــت هــذه اآليــة يف بيـيت  -1 َــا يُرِّيــُد اّللَّ إِّمنَّ
ـريًا ـالم، وعلـي،  ﴾َعْنُكُم الر ِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيتِّ َويَُطه ِّرَُكْم َتْطهِّ ويف البيـت سـبعة: جربيـل، وميكائيـل عليمهـا السَّ

                                                
من  إمساعيل بن حممد بن إمساعيل احملاملي الضيب، أبو عبد هللا البغدادي: قاض،م( احلسني بن 941 - 849ه =  330 - 235احملاملي ) ( (1

له )االجزاء احملامليات( يف  مث استعفى فأعفي. وكان ورعا حممود السرية يف القضاء. ويل قضاء الكوفة وفارس ستني سنة. الفقهاء املكثرين من احلديث.
 (234صـ  2".      )األعالم للزركلي جـ ليأمايل احملام"احلديث، ستة عشر جزءا ويقال هلا 

موسى، أبو بكر الفارسي الشريازي: حافظ، من أهل  م( أْحد بن عبد الرْحن بن أْحد بن 1017 - 000ه =  407 - 000الشريازي ) ( (2
   قطعة خمطوطة منه وخمتارات حملمد ابن طاهر املقدسي. "ألقاب الرجال"قام برحلة واسعة، وصنف كتاب . شرياز

 (146صـ  1)األعالم للزركلي جـ 
أبو بكر، ويقال له ابن مردوية الكبري: حافظ مؤرخ  صبهاينم( أْحد بن موسى بن مردوية األ 1019 - 935ه =  410 - 323ابن مردوية ) ( (3

 (261صـ  1.    )األعالم للزركلي جـ  صبهان، له كتاب )التاريخ( وكتاب يف )تفسري القرآن(أمفسر، من أهل 
 .  117صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 تفسري هذه اآلية الكرمية( . حتت) 389 – 383صـ  5انظر تفسري "الدر املنثور" جـ  ( (5
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وفاطمــة، واحلســـن، واحلســني رضـــي اّلّل عــنهم؛ وأان علـــى ابب البيــت، قلـــت: اي رســول اّلّل ألســـت مــن أهـــل 
1)«إّنك إىل خري، إّنك من أزواج النيب )صلَّى اّلّل عليه وآله وسلَّم(»البيت؟ قال:  ).(2 )  

 

 

 ( :إدخاله حول الطريق الثاين نقـل املؤلـف عـن مجيع من نزلت اآلية يف حقهم حتت الكسـ )اء
 السيوطي ما يلي:

روى السيوطي: وأخرج ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين وابن مردويه عن أُم سـلمة رضـي اّلّل  -1
كان ببيتها على منامة له عليه كساء خيربي، فجاءت فاطمة رضي اّلّل   أّن رسول اّلّل  عنهما زوج النيب 

، فــدعتهم، فبينمــا هــم «ادعــي زوجــك وابنيــك حســناً وحســيناً : »عنهــا بربمــة فيهــا خزيــرة، فقــال رســول اّلّل 
ُ لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الر ِّْجَس َأْهَل اْل﴿:   كلون إذ نزلت على رسـول اّللّ  َا يُرِّيُد اّللَّ ـريًاإِّمنَّ ـرَُكْم َتْطهِّ  ﴾بَـْيتِّ َويَُطه ِّ

الّلهــم »زاره فغشــاهم إايهــا، مث أخــرج يــده مــن الكســاء وأومــأ هبــا إىل الســماء مث قــال: إبفضــلة  فأخـذ النــيب 
، قاهلا ثالث مرات، قالت أُم سـلمة )رضـي « هؤالء أهل بييت وخاصيت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً 

3)مرّتني« إّنك إىل خري»السرت، فقلت: اي رسول اّلّل وأان معكم؟ فقال: اّلّل عنها( : فأدخلت رأسي يف  ). 

رضــي  -قـال لفاطمـة  ّن رســول اّلّل أروى السـيوطي: وأخـرج الطـرباين عــن أُم سـلمة )رضـي اّلّل عنهـا(  -2
علــيهم كســاًء فــدكياً مث وضــع يــده  ، فجــاءت هبــم، فــألقى رســول اّلّل «إئتــين بزوجــك وابنيــه»: -اّلّل عنهــا

الّلهــم إّن هــؤالء أهــل حممــد ويف لفــظ: آل حممــد فاجعــل صــلواتك وبركاتــك علــى آل حممــد  »علــيهم، مث قــال: 
: فرفعـت الكسـاء ألدخـل -رضي اّلّل عنها-قالت أُم سلمة « . كما جعلتها على آل إبراهيم إّنك  يد جميد

4)«إّنك على خري»معهم فجذبه من يدي وقال:  ).(5 )  
لسيوطي اها املؤلف عن اايت نقللئال يطول بنا الكالم نكتفي بذكر هاتني الروايتني، وهي كثرية حوايل مثاين رو 

 لكنها نفس ما أخرجه ابن جرير ر ه هللا ينقل السيوطي ر ه هللا عنه.
 
   

 ما يلي:ي ن السيوطحول الطريق الثالث: )تعيينهم بتالوة اآلية على ابهبم( نقل املؤلف ع 

                                                
 . 38صـ  12رواه السيوطي يف تفسريه )الدر املنثور( جـ  ( (1
 . 142صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  37صـ  12رواه السيوطي يف تفسريه )الدر املنثور( جـ  ( (3
 . 38صـ  12رواه السيوطي يف تفسريه )الدر املنثور( جـ  ( (4
 . 146 – 145صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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روى السيوطي: أخرج ابن أيب شيبة وأ د والرتمذي وحّسنه، وابن جرير، وابن املنذر، والطرباين، واحلاكم  -1
كـان ميـّر ببـاب فاطمـة )رضـي اّلّل عنهـا(   وصّححه، وابن مردويه، عن أنس )رضـي اّلّل عنـه( أّن رسـول اّلّل 

ــر ِّْجَس َأْهــَل ﴿: الصــالة اي أهــل البيــت»إذا خــرج إىل صــالة الفجــر ويقــول:  ــْنُكُم ال ُ لِّيُــْذهَِّب َع ــُد اّللَّ َــا يُرِّي إِّمنَّ
1)«﴾اْلبَـْيتِّ َويَُطه ِّرَُكْم َتْطهِّريًا ). 

روى السيوطي: أخرج ابن مردويه، عن أيب سعيد اخلدري )رضي اّلّل عنه( قال: ملـا دخـل علـي رضـي اّلّل  -2
السـالم علـيكم أهـل البيـت ور ـة »أربعـني صـباحاً إىل ابهبـا يقـول:  عنه بفاطمة رضي اّلّل عنهـا جـاء النـيب 

ــريًا﴿اّلّل وبركاتـه، الصــالة ر كــم اّلّل  ــرَُكْم َتْطهِّ ُ لِّيُــْذهَِّب َعــْنُكُم الــر ِّْجَس َأْهــَل اْلبَـْيــتِّ َويَُطه ِّ َــا يُرِّيــُد اّللَّ أان  ﴾إِّمنَّ
2)«حرب ملن حاربتم، أان سلم ملن ساملتم ).(3 )  

رأيـه  املؤلف إثبات يقة أراداملؤلف عدة رواايت عن السيوطي الضرورة لذكرها ههنا، فبهذه الطر  هنا أيضا نقل
ـــد رد ع ـــة بشـــأن هـــؤالء األربعـــة عـــن تفاســـري أهـــل الســـنة ومـــروايهتم، وق ـــى مـــا رو يف ختصـــيص اآلي اه الطـــربي ل
 ة بشـأن أزواجلكرميـيـة اوالسيوطي عن ابن عباس وعكرمة وعـروة بـن الـزبري ومقاتـل بـن سـليمان حـول نـزول اآل

 ضعفاء كذابني غري موثوق هبم. –غري ابن عباس  –، فعد هؤالء مجيعا النيب 

ايت الــيت فه ورده املــرو يف تضــعي مبــا أننــا اآلن يف بيــان مصــادر املؤلــف التفســريية فــال نــرى جمــاال ملناقشــة املؤلــف
اس رضــي هللا ل ابــن عبــتضـعيفه قــو تثبـت نــزول اآليــة بشــأن األزواج املطهـرات ههنــا، يكفــي أن نعــرف أوال أن 

مي ور النـيب الكـر ا حـول مـر عنهما جاء بصورة غري مقنعة متاما ألنه رأى ما روي عن ابـن عبـاس رضـي هللا عنهمـ
 ضـاد وال خـالف؛س هنـاك تعلى ابب علي وفاطمة وتالوته اآلية عليهما خمالفا لقوله هذا، ومعلوم أنه لي 

 نــد ابهبــا ورودعة اآليــة ضــي هللا عنهــا مـن أهــل البيــت وال يضــر تـالو ألنـه ال شــك يف كــون فاطمــة بنـت النــيب ر 
وجبهــا علــى مبت نفســها اآليــة بشــأن األزواج إن مل يكــن هنــاك فلســفة العصــمة الــيت جــاءت هبــا الشــيعة فــأجرب 

 ختصيص اآلية مبن هم معصومون لديها فقط.

ـــ ـــث كـــان علي ـــا يف تضـــعيفه هـــؤالء الرجـــال حي ـــف خطـــأ علمي ـــب اجلـــرح اثنيـــا: ارتكـــب املؤل ه أن يرجـــع إىل كت
والتعديل عند أهل السـنة يف تضـعيف رواايت نقلهـا مـن كتـبهم لكنـه ضـعفهم )مـثال عـروة بـن الـزبري( مـن كتبـه  

 كشرح ابن أيب احلديد على هنج البالغة. 
                                                

 .  42صـ  12رواه السيوطي يف تفسريه )الدر املنثور( جـ  ( (1
 .  43صـ  12رواه السيوطي يف تفسريه )الدر املنثور( جـ  ( (2
 . 149 – 148صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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واثلثـا: هنـاك روايــة أخـرى رواهـا الســيوطي أيضـا يف نفــس املوضـع عـن غــري هـؤالء الـذين ضــعفهم املؤلـف فيهــا 
رضـي هللا عــنهم  آل علـي وآل عقيـل وآل جعفـر وآل عبـاسبشـمول أهـل البيـت كـال مـن نســاء النـيب و  تصـريح

فــأىن للمؤلــف أن خيــص أهــل البيــت الــوارد يف اآليــة الكرميــة أبربعــة فقــط، ومل يبخــل جبعــل إرادة هللا ســبحانه يف 
وأخـرج مســلم عـن زيـد بــن أرقـم رضــي هللا يـروي السـيوطي ويقــول: مجيـع آل حممـد الطهــارة وإذهـاب الــرجس؟ 

فقيـل: لزيـد رضـي هللا عنـه: ومـن أهـل بيتـه ألـيس نسـاؤه  "أذكـركم هللا يف أهـل بيـيت"قـال  عنه أن رسـول هللا 
آل علي وآل عقيل وآل جعفر  :من أهل بيته قال: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده

1).وآل عباس )      

ــه تعــاىل: . يــرى املت  ــُه فِّيهــا ﴿ؤلــف يف قول ــا امْسُــُه ُيَســب ُِّح َل ُــْذَكَر فِّيَه ــَع َوي ُ َأْن تـُْرَف يفِّ بـُُيــوت  َأذَِّن اّلل 
لغُـُدو ِّ َواآلصــالِّ  2)﴾ابِّ أن املــراد مـن البيــوت هــي بيـوت النبــوة والــوحي أي بيـوت األئمــة، واملــراد مـن الرفــع هــو  (

التعظيم والتبجيل، وعليه فيجب تطهري أهـل بيـت النبـوة عـن مـا ال يليـق هبـم، وممـا اسـتند إليـه يف هـذا التفسـري 
 لآلية الكرمية ما رواه السيوطي ر ه هللا عن أنس بن مالك رضي هللا عنه، فقال:

ُ َأْن ﴿قـرأ قولـه تعـاىل:  ّن رسـول اّلّل أى احلافظ السيوطي عن أنس بن مالك وبريـدة، رو  يف بـُيُـوت  َأذَِّن اّلل 
فقام إليه أبو بكر وقال:  : بيوت األنبياء.فقام إليه رجل وقال: أّي بيوت هذه اي رسول اّلّل؟ فقال  ﴾ترَفع

ــالم. اي رســول اّلّل، وهــذا البيــت منهــا ؟ وأشــار إىل بيــت علــي : نعــم مــن فقــال النــيب  و فاطمــة عليهمــا السَّ
3)أفاضلها ).(4 )  

 

. ويف مبحث مسات أهل البيت وحقوقهم يف القرآن الكرمي ملا كان املؤلـف يـؤول كثـريا مـن اآلايت ث 
يف  ن كـل مـا يدرجـهأق مبعـىن القرآنية بشأن أهل البيت، فلئال يؤخذ بتأويالتـه هـذه طـرح مسـألة اجلـري والتطبيـ

و تفســري أتويــل أ هنــاكمعــىن اآلايت وتفســريها يكــون مــن قبيــل بيــان مــن تصــدق عليــه اآليــة دون أن يكــون 
ــ التفســري ابلــرأي بــال دليــل، وإلظهــار صــحة القــول ابجلــري والتطبيــق، وبيــان الفــرق بينــه وبــني ف استشــهد املؤل

 مباورد يف تفسري الدر املنثور حول علي بن أيب طالب فقال:    

                                                
 .  42صـ  12تفسري "الدر املنثور" جـ  ( (1
 .  36النور :  ( (2
". احلديث موضوع عند أهل املعرفة ابحلديثهذا . / قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: " 74صـ  11رواه السيوطي يف تفسريه )الدر املنثور( جـ  ( (3

 م حتقيق: الدكتور حممد رشاد سامل(1976هـ 1406ط: مؤسسة القرطبة، الطبعة األوىل  91صـ  7)منهاج السنة النبويه لشيخ اإلسالم بن تيمية جـ 
  296صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
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ام سـّنة حـول اإلمـب أهـل الوألجل إيقاف القارئ على الفرق بني التفسري والتطبيق أنيت ببعض مـا ورد يف كتـ"
 أمري املؤمنني ) عليه الّسالم (.

ا أَْنَت ُمْنـذٌِّر َولُِّكـل ِّ قَـوم  هـاد  ﴿قال سبحانه:  1)﴾إِّمنَّ قـال جـالل الـدين السـيوطي يف الـدر املنثـور: أخـرج ابـن  (
ـا أَ ﴿جرير وابن مردويه وأبو نعيم يف املعرفـة والـديلمي وابـن عسـاكر وابـن النّجـار، قـال: ملـا نزلـت  نْـَت ُمْنـذٌِّر إِّمنَّ

يده على صدره فقال: أان املنذر وأومأ بيده إىل منكـب علـّي رضـي اّلّل  وضع رسول اّلّل  ﴾َولُِّكل ِّ َقوم  هاد  
2)«أنت اهلادي اي علي، بك يهتدي املهتدون من بعدي»عنه فقال:  ) . 

ـا أَنْـَت ُمْنـذِّرٌ ﴿وقال: وأخرج ابن مردويه عن أيب برزة األسلمي )رضي اّلّل عنه( مسعت رسول اّلّل يقـول:   ﴾إِّمنَّ
3)﴾".َولُِّكل ِّ َقوم  هاد  ﴿ووضع يده على صدر نفسه، مّث وضعها على صدر علي ويقول:  )  

رد مــن الـــرواايت يف كتـــب نكتفــي بـــذكر هــذه النمـــاذج ونقـــول أخــريا: إن املؤلـــف اعـــرتف بنفســه أن كـــل مـــا و 
اليتصــف ابلصــحة ولــيس جمــرد النقــل دلــيال علــى  -ســواء كانــت مــن الشــيعة أم مــن الســنة  -التفســري الروائــي 

واّن مــن نســب صــحة القــول، فقــال عنــد إنكــاره وجــود نظريــة التحريــف وعقيدتــه يف كتــب الشــيعة مانصــه: "
ريهم الروائية مشعرة ابلتحريف أو داّلة عليها، ولكـّن التحريف إىل الشيعة إّّنا استند إىل وجود رواايت يف تفاس
4)".الرواية غري العقيدة، وليس نقل الرواية دلياًل على صّحتها )  

ه مـا كـان لصـاحل ملؤلـف كـلوخبصوص تفسري الدر املنثور الذي هـو أيضـا مـن التفاسـري الروائيـة وقـد أخـذ عنـه ا
 ما يلي بعض تصرحياته:صرح املؤلف أن فيه مروايت ال يصح التمسك هبا، وفي

 نقل السيوطي ومن قبله الطربي ر هما هللا قصـة الغرانيـق الـيت ورد فيهـا أن الشـيطان القـى علـى النـيب  -1
. فـرد املؤلـف علـى هـذه الروايـة الغرانقة العلى، وإن شفاعتهن لرتجتىأثناء قراءته سورة النجم كلمتني مها: تلك 

5)وعدها ساقطة عن صحة االستناد هبا. )     
  

                                                
 . 7الرعد :  ( (1
ن إ ...مل يقم دليل على صحته فال جيوز االحتجاج به. / قال شيخ اإلسالم بن تيمية: " 375صـ  8رواه السيوطي يف تفسريه )الدر املنثور( جـ  ( (2

يهتدي  أن قوله بك ...هنم بك يهتدون دوينأن قوله أان املنذر وبك اي علي يهتدى املهتدون ظاهره إ ...هذا كذب موضوع ابتفاق أهل العلم ابحلديث
خلق كثري و اهتدوا به ودخلوا اجلنة ومل يسمعوا  نه قد آمن ابلنيب إهذا كذب بني فو حممد فبه اهتدى  املهتدون ظاهره أن كل من اهتدى من أمة

 ( 140 – 139صـ  7".    )منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم بن تيمية جـ من علي كلمة واحدة
 . 437صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 . 439صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 . 192صـ  7وجـ  115صـ  5انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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ّن سليمان )عليه السالم( استعرض خياًل له ابلعشـي، نقل الطربي والسيوطي أيضا قصة اخليل اليت فيها أ -2
جــزاء مــا  ففاتتــه صــالة كــان يصــليها قبــل الغــروب، فقــال: رّدوهــا علــّي، فرّدوهــا عليــه، فجعــل يضــرب أعناقهــا

1)األساطري اليت ال حيتج أبمثاهلا.. فرد املؤلف على هذه الرواية وعدها من شغلته عن ذكر ربّه )  
همـا والسـيوطي ر  ن الطـربيمومعىن هذا الرد واإلنكار أن املؤلف يوجب التثبت يف الرواايت اليت أوردها كل 

ا تــب الشــيعة، إذكـون مــن كيهللا وال جيـوز األخــذ مبجــرد الوقـوف علــى الروايــة، وهــذا التثبـت مل يكــن يعقــل أن 
نيــة ابجلــرح لســنة املعامــن تفســري الطــربي والســيوطي أن يوثــق الــرواايت مــن كتــب فكــان علــى املؤلــف يف نقلــه 

لـه وإن  مسـنده يف أقوامصدره و  والتعديل، وهذا أمر مل يقم به املؤلف فال يعتمد على نقله وجعله هذه التفاسري
 كان  يت هبا على سبيل املخاصمة واجملادلة.

 

                                                
 . 208صـ  5انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1



 218                                                                                                              الفصل األول

 

 املطلب الثالث:
 املصادر احلديثية للمؤلف 

ية يف اث عقليـة فلسـفوض أحبـابينا فيما سـبق أن املؤلـف مجـع بـني منهجـي التفسـري ابلدرايـة والروايـة، وقـد خيـ قد
مث يف  نقل والروايـة،ة له ابلتفسري القرآن الكرمي إىل حد يظن القارئ أن هذا كتاب من كتب الفلسفة وال عالق

ان ركن إليهـا ركـو قفـة مـن يـرواايت والنقول و موضع آخر يُرى عكس األمر متاما؛ حيث يراه القارئ يقف عند ال
 ال التفات عنها إىل غريها.

هـا ا ويسـتفيد منليهـا كثـري إذا البد أن يكون للمؤلف مصـادر يف احلـديث زائـدة علـى مصـادره التفسـريية يرجـع إ
ح يمـا يلـي توضـيريف ؟ وفيف حبوثـه الروائيـة، فمـا هـي هـذه املصـادر ؟ ومـا هـي مكانتهـا يف جمـال احلـديث الشـ

 موجز هلذه اجلزئية.
 

 1) أمثلة من حبوثه الروائية ): 
ىن العقـل معـا مبعـو ابلنقل  هناك مطالب وحبوث عديدة عاجلها املؤلف عن طريق الرواية والنقل فقط أو عاجلها
 هـذه العنـاوين ننظـر إىللأنه وضع النقل جنبا إىل جنب مع العقل ليستعني بكليهما يف حل املوضوع وطرحـه، 

 اليت تدلنا على التوجه اخلاص للمؤلف وإملامه ابلتفسري ابلرواية:التالية 
 30)حبـث روائـي حـول فطريـة اإلميـان يف اإلنسـان، الدالـة عليهـا آيـة  الفطرة يف األحاديـث 

َها﴿من سورة الروم  2)(.﴾فِّْطَرَت اّللَِّّ الَِّتِّ َفَطَر النَّاَس َعَليـْ ) 
 روائي حول امليثاق يف عامل الذر، الدالة عليه )حبث  النظرية األوىل املستندة إىل األحاديث

3)(.﴾َوإِّْذ َأَخَذ رَبَُّك مِّْن َبِنِّ آَدَم مِّْن ظُُهورِّهِّْم ُذر ِّيَـّتَـُهمْ ﴿من سورة األعراف  172آية  )  
 حبــث روائــي حــول بســـاطة  اســتعراض مــا ورد عــن األئمــة حــول بســاطة الــذات اإلهليــة(

قُـْل ُهـَو مـن سـورة اإلخـالص ﴿ 1الذات اإلهلية وعينية الصـفات للـذات، الدالـة عليهـا آيـة 
4)﴾(.اّللَُّ َأَحدٌ  ) 

                                                
هذه العناوين يقف القارئ أن املقصود من  حتت كثريا ما يضع املؤلف عنواان بقوله: "حبث روائي حول كذا" وابلقراءة واملطالعة فيما حيتويه الكتاب  ( (1

 البحوث الروائية هو معاجلة املوضوع على ضوء الرواايت أو األحاديث، وهذا ما يعرف عند املفسرين ابلتفسري ابلرواية.
 . 67صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  انظر: ( (2
 . 81صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  328صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
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 40)حبــث روائـي حــول خامتيــة الرســالة احملمديــة الدالــة عليهــا آيــة  اخلامتيــة يف األحاديــث اإلســالمية 
ـــٌد َأابَ مـــن ســـورة األحـــزاب ﴿ ـــْن رَِّجـــالُِّكْم َوَلكِّـــْن َرُســـوَل اّللَِّّ َوَخـــامَتَ  َمـــا َكـــاَن حُمَمَّ َأَحـــد  مِّ

1)﴾(.النَّبِّي ِّنيَ  )  
 حبــث روائــي حــول معــىن املــراد مــن كلمــة  املقــام الســادس يف ســرد األحاديــث الــواردة حــول اآليــة(

َمـَودََّة يفِّ ُقْل اَل َأْسـأَُلُكْم َعَلْيـهِّ َأْجـًرا إِّالَّ اْلمن سورة الشورى: ﴿ 23"القرىب" الواردة يف آية 
2)﴾.اْلُقْرَب  )  

  3))حبث روائي حول آايت الشفاعة ومفهومها(.الشفاعة يف األحاديث اإلسالمية )  
  حبـث روائـي حـول مفهـوم اإلمـام ومـالك إمامـة خليـل هللا إبــراهيم اإلمامـة يف األحاديـث اإلسـالمية(

تَـلَـمـن ســورة البقـرة ﴿ 124عليـه السـالم، الدالـة عليهــا آيـة  يَم رَبُـُّه بَِّكلَِّمــات  َوإِّذِّ ابـْ ــَراهِّ ى إِّبـْ
4)﴾.َفَأمتَُّهنَّ َقاَل إِّين ِّ َجاعُِّلَك لِّلنَّاسِّ إَِّماًما )  

  حبث روائي حول احلث على التـدبر يف أمثـال القـرآن الكـرمي الـوادة  األمثال القرآنية يف األحاديث(
5)يف كثري من اآلايت(. )  

شــيعة أو عــن ن طــرق العــجمموعــة مــن املــروايت ســواء  حتتهـا ن العنــاوين الــيت ســرد املؤلــفهـذه كانــت ّنــاذج مــ
رأي ع التفسـري ابلـىل جنـب مـطرق أهل السنة، وهذا يدل على استعانة املؤلـف ابلتفسـري النقلـي الروائـي جنبـا إ

 وامليل إىل الفلسفة والكالم كما أسلفنا.
لثمانيـة" اامـع احلديثيـة ا "اجلو ق عليهفلنعرف أن أهم املصادر احلديثية عند الشيعة اإلمامية هي مثانية كتب تطل

عـة حلـديث فهـي أرببهم يف اقسموها إىل مصادر قدمية ومصادر حديثة، أما املصادر القدمية اليت تعـد عمـدة كتـ
 لثالثة من احملدثني األوائل، ابلرتتيب التايل: 

 هـ(329. )ت: الكليينيف األصول والفروع حملمد بن يعقوب  "الكايف" /1
 هـ(.360حممد بن احلسن الطوسي )ت: لشيخ الطائفة  "هتذيب األحكام" /2
 للطوسي أيضا. "االستبصار" /3

                                                
 . 140صـ  3انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .   81صـ  4انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  315صـ  4تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  انظر: ( (3
 .  400صـ  5انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  21صـ  9انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 ـ(.ه381حملمد بن اببويه القمي الشهري ابلصدوق )ت:  "من ال حيضره الفقيه" /4
 ها فيما يلي:يضا نذكر أأما مصادرهم احلديثة فهي اليت دونت يف القرن احلادي عشر ومابعده، وهي أربعة 

 ـ(.ه1091الفيض الكاشاين )ت: ، ملال حمسن "الوايف" /1
 هـ(.1104)ت:  ، حملمد بن احلسن احلر العاملي"وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة" /2
 هـ(.1111سي )ت: ، حملمد ابقر اجملل"حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار" /3
 ـ(.ه1320، حلسني النوري الطربسي، )ت: "مستدرك الوسائل" /4
 

أمــا املؤلــف فــأكثر مــا نقــل واعتمــد عليــه يف احلــديث وذكــر أقــوال األئمــة مــن هــذه اجلوامــع الثمانيــة مهــا كتــااب: 
1)"الكايف" للكليين، و "حبار األنوار" للمجلسي حيث رجع إليهما ونقل عن كـل منهمـا أكثـر مـن مائـة مـرة  ) 

ل الشـيعة" للحـر العـاملي، فقـد يليهمـا كتـاب "وسـائ –حسب اإلحصاء الذي قام به كاتب هذه األسـطر  –
2)رجــع إليــه أيضــا حــوايل تســعني مــرة  ، بــني نقــل الروايــة أو املقولــة أو شــرح احلــديث أو ذكــر األشــعار أو غــري (

 ذلك. 
أما ابقي املصادر فلم يرجع إليها املؤلف كثريا وال نرى أنه نقل الرواايت منها يف التفسري إال اندرا، فعلى سبيل 

رواايت، ومــن   10روايـة، ومــن كتـاب "مســتدرك الوسـائل"  21ب "مــن ال حيضـره الفقيــه" املثـال نقـل مــن كتـا
3) رواايت، ومن كتاب "هتـذيب األحكـام" روايـة واحـدة 8كتاب "الوايف"  ومل ينقـل مـن كتـاب "االستبصـار"  (

 شيئا بعد.
ويكفي  رتبة األوىل،" يف املومن بني الكتب الثالثة اليت اختارها مصدرا له يف ابب احلديث يقع كتاب "الكايف

ليـه فنسـتطيع كثـري، وعبللباحث أن ينظر إىل حواشي الكتاب فيجد اإلحالة إىل هـذا الكتـاب أكثـر مـن غـريه 
 ئمة. أقوال األيف احلديث و  أن نقول إن كتاب "الكايف" للشيخ الكليين هو املصدر األول للمؤلف

                                                
،  159صـ  3/ وجـ  426،  314،  35،  21صـ  2/ وجـ  509،  70،  6صـ  1انظر على سبيل املثال رجوع املؤلف إىل "الكايف": جـ  ( (1

 و... 76،  40،  20صـ  6/ وجـ  371،  293،  55صـ  5/ وجـ  394،  385،  333صـ  4/ وجـ  344،  264،  222
 3/ جـ  439،  335،  262،  241ـ ص 2/ جـ  420،  337،  225،  71صـ  1وانظر على سبيل املثال رجوع املؤلف إىل "حبار األنوار": جـ 

 وهكذا يف سائر اجمللدات. 162،  94،  56صـ 
صـ  8/ جـ  496صـ  7/ جـ  235 صـ 6/ جـ  400صـ  5/ جـ  145صـ  3/ جـ  25صـ  2/ جـ  612صـ  1انظر على سبيل املثال جـ  ( (2

 .  328صـ  10/ جـ  174
: إذا أردت زايرة قرب أمري املؤمنني فتوض أ واغتسل وامش على هيئتك -عليه السَّالم -)عن جعفر بن حممد الصادق فقد نقل عنه هذه الراية:  ( (3

صـ  3أمره ومعدن الوحي والتنزيل اخلامت ملا سبق والفاتح ملا استقبل( جـ  وقل ... السالم من اّللَّ والتسليم على حممد أمني اّللَّ على رسالته وعزائم
156 . 
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طـأ كبـريا حــول ارتكــب خ وبعـد أن عرفنـا أن هـذه الكتــب الثالثـة هـي املصــادر األهـم عنـد املؤلــف فلنعـرف أنـه
مـال يف إال قولـه جم –ي  احلواشـيفالنقل منهـا واألخـذ عنهـا، وهـذا ألنـه مل يقـم بتوثيـق الـرواايت ال يف املـ  وال 

ــه بنفســه اعــرتف أن مصــادر ال -ســند صــحيحأخــرج أو روى فــالن ب: بعــض املواضــع يث شــيعة يف احلــدمــع أن
 :كالمه  ؛ ألهنا حتتوي على الصحيح والضعيف وهذا نص(البخاري ومسلم)ليست كمصادر السنة 

إّن كـل مـا يف البخـاري : نظر أهـل السـّنة الـذين يقولـون ّن كتاب الكايف يف نظر اإلمامية ليس كالصحاح يفإ"
1)".فيه الصحيح والضعيف واملرسل، وما يوافق الكتاب وما خيالفـه :صحيح، وإّّنا هو كتاب إذا فكـان عليـه  (

أو أن يصرح عند بيـان منهجـه أنـه ال  يت بروايـة عـن الكـايف مـثال إال " الكايف"أن يوثق كل رواية  يت هبا عن 
 . بعد ثبوت صحتها عنده

ملؤلـف فـإن اار إليـه قيقـة أكثـر ممـا أشـومن جانـب آخـر فلـو أردان أن نرتقـي سـلما آخـر ونكشـف عـن وجـه احل
 : وأبوابه، وهذا نص كالم بعضهم" الكايف"الشيعة اعرتفوا ابلدس والزايدة يف كتب 
وهو أحد كتـب الكـايف  -" روضة الكايف"واختلفوا أيًضا يف كتاب : "يقول الشيخ الطوسي أحد كبار الطائفة

هل هو من أتليف الكليـين أو  -بريًا من األحاديث اليت تضم جمموعة من األبواب، وكل ابب يتضمن عدًدا ك
2)".زِيَد فيما بعد على كتابه الكايف ) 

 ملمبعـىن أهنـم   كتـااب،واألخطر من ذلك أن هناك من يعد كتب الكـايف مخسـني كتـااب وهنـاك مـن يعـدها ثالثـني
ــه، بــل وصــل الكــالم إىل الف يف  حــد اخلــخيتلفــوا فقــط يف كتــاب واحــد هــل هــو مــن الكليــين أم منســوب إلي

 :     عشرين كتااب من كتب الكايف، لننظر إىل بعض األقوال فيمايلي
إنَّ كتـاب الكـايف مخسـون كتـااًب ابألسـانيد الـيت فيـه (: "هــ1076: ت)بن حيدر الكركـي العـاملي حسني قال 

3)."لكـل حــديث ُمتَّصـل ابألئمــة " الكليــين والكــايف"الرســول الغفــاري يف كتابـه  عبـد عّقــب علـى هــذا الكــالم (
أنَّ عـدَّة كتـب الكـايف مخسـون   ال أدري هل هناك َسْهوف وقـع مـن قلـم الن سـاخ فيمـا أفـاده العالَّمـة، مـن: "فقال

4)."ذكر أن ِعدَّة كتب الكايف ثالثون كتاابً " الفهرست"كتااًب أو هناك حقيقة أخرى؟ فإنَّ الطوسي يف  )   
فمنهم الطوسي الـذي  -على خالف ما قاله الكركي العاملي  –أما القائلون بكون كتب الكايف ثالثني كتااب 

5)."كــايف مشـتمل علــى ثالثــني كتــااًب، أخـربان جبميــع رواايتــه الشــيخكتــاب ال: "سـبق نقــل كالمــه حيـث يقــول ) 
                                                

 .  509صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
  هـ .1370ط:  املطبعة احليدرية،  176صـ  6روضات اجلنات حملمد ابقر اخلوانساري، حتقيق: أسد هللا إمساعيليان، جـ  ( (2
 . 114صـ  6نفس املرجع جـ  ( (3
 . 114صـ  6املرجع السابق جـ  ( (4
 هـ. 1417ط: مؤسسة نشر الفقاهة _ قم،  161الفهرست أليب جعفر حممد بن أْحد الطوسي، حتقيق: الشيخ جواد القيومي، صـ  ( (5
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1)،وقال مثله ابن شهر آشـوب 2)،ومصـطفى بـن احلسـني التفرشـي ( 3)،والسـيد علـي الربوجـردي ( نقـل وهكـذا  (
أنَّ الكليـين صـنَّف كتابـه ": وصـول األخيـار"املريزا النوري عـن الشـيخ حسـني البهـائي العـاملي صـاحب كتـاب 

4).، وأنَّه يشتمل على ثالثني كتاابً "الكايف" ) 
ومل يتفــق أصــحاب هــذه النظريــة أيضــا فيمــا بيــنهم حيــث ( ثالثــني ومخســني)وهنـاك نظريــة اثلثــة بــني هــذا وذاك 

5)اثنني وثالثني كتااب " الكايف"رأي البعض كتب  6)ورأى البعض اآلخر إايها مخسا وثالثني كتااب  ( )   
لة فأشـار إىل ذه املشـكجهده وسعى ليجد حال معقوال أو توجيها مناسبا هلـنعم هناك من املعاصرين من بذل 

جــال ر معجــم "يف  الــذي عــد الكتــب ثالثــني، وكــالم اخلــوئي" الفهرســت"أن اخلــالف بــني كــالم الطوســي يف 
منهمـا  عده اثننيو الذي عد الكتب مخسا وثالثني، يرجع إىل دمج الطوسي بعض الكتب يف بعض " احلديث

كتـاب   وهكـذا" لـذابئحالصـيد وا"وكتـاب " الطهـارة واحلـيض"وكتاب " العقل وفضل العلم"كتاب :  واحدا مثال
   .كل واحد من هذا عده الطوسي كتااب واحدا واخلوئي عده اثنني"  األطعمة واألشربة"

لكن من سعى يف حل هذه املشكلة استطاع أن جيـد مفـرا لـه يف مسـألة اخلـالف بـني الثالثـني ومخـس وثالثـني 
ما نسخة اخلمسني اباب فال أ: "يستطع التلفيق وحل األزمة بني اخلمسني والثالثني فأنكر القول برأسه وقالومل 

7)".نه اشتباه من القائلأال إظن أوال  ...علم لنا هبا )  
ارهم كحسـني لقـوم وكبـامع أن قول اخلمسني ليس قول من الصغار اجملهولني حىت ينكر رأسا فهو قـول ثقـات 

  لغفـاري عالمـة الشـيعةالذي ذكران رأيه آنفـا وهـو شـيخ ثقـة عـده ا( هـ1076: ت)ركي العاملي بن حيدر الك
 .كما رأينا

هبـذا يصـبح  و ج واحـدا ومن جانب آخر إن الطوسي مل يـذكر كتـاب العشـرة أيضـا ابإلفـراد بـل عـده وكتـاب احلـ
 .     عنياملداف الءكتب الكايف عند الطوسي ستا وثالثني كتااب ال مخسا وثالثني كتااب حسب ظن هؤ 

ــه يثبــت أصــل النــزاع بــني علمــاء الشــيعة  ــبعض وإنكــار اآلخــرين ل وعلــى كــل حــال فطــرح املوضــوع مــن قبــل ال
أنفسهم حول هذا الكتاب وما حيتويـه، وهـذا موضـوع ال جيـوز أن يسـتهان بـه خاصـة وأن هـذه النزاعـات متتـد 

                                                
 .1380ط: املطبعة احليدرية _ النجف،  134انظر كتاب معامل العلماء حملمد بن علي بن شهر آشوب، صـ  ( (1
 هـ.1418ط: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث _ قم،  353صـ  4انظر كتاب نقد الرجال ملصطفى بن احلسني التفرشي، جـ  ( (2
 هـ.1410ط: مكتبة املرعشي النجفي _ قم،  523صـ  2انظر كتاب طرائف املقال لعلي الربوجردي، حتقيق: مهدي الرجائي جـ  ( (3
 هـ.1417ط: جممع الذخائر اإلسالمية _ قم،  85األخبار حلسني بن عبد الصمد العاملي، صـ انظر كتاب وصول األخيار إىل أصول  ( (4
 ط: مكتبة العلمني النجف، بدون اتريخ. 332صـ  3انظر كتاب الفوائد الرجالية للسيد حممد مهدي حبر العلوم، جـ  ( (5
 .  251 /2انظر كتاب معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي  ( (6
 (www.alsoal.com) -دون ذكر السم الكاتب  –لة عنواهنا: "عدد كتب الكايف ليس مخسني" نشرها موقع السؤال عن مقا ( (7
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ــة والعقــل واإلمامــة وغريهــا مــن للكــالم عــ ص، الــذي خّصــ"الروضــة"ألخطـر كتــب الكــايف وهــو كتــاب  ن احلجَّ
  .ونسبوه إىل آخرين أبنه ليس من تصنيف الكليين أصالً وقد صرحوا ، الشيعة أصول دين

ن مـقـدمني، فمـنهم لمـاء املتعند العُ " الروضة"َكثـَُر احلديُث حول كتاب : "عبد الرسول الغفاري ما نصه يقول
دد يف ، وقسم اثلث تـر "الكايف" ومنهم من جعله مصنًفا مستقال  عنشرة وكتاب الطَّهارة، َجَعله بني كتاب العِ 

 ".السرائر" ريس صاحبنسبته للمصنف؛ بل يف كلمات بعض املتأخرين نفاه عن الكليين، ونسبه إىل ابن إد
الروضة لـيس مـن أتليـف الكليـين، بـل هـو مـن أتليـف ابـن إدريـس، وإن سـاعده يف : "قال املوىل خليل القزويين

ا ينسب هذا القول األخري إىل الشَّهيد الثاين، ولكن مل يثبتاألخري  1)."بعُض األصحاب، وُرمبَّ )  
 

" الكـايف"وهناك نكتة أخرى أيضا قابلـة للتأمـل حـول مـا جعلـه املؤلـف مصـدرا لـه يف احلـديث، خاصـة كتـاب 
أو يف غــريه مــن " الكــايف"وهــو أنــه بنفســه أشــار إىل عــدم صــحة إثبــات العقائــد بكــل مــا ورد مــن الــرواايت يف 

ـــاء ب ـــق واالعتن ـــاج إىل التوثي ـــل حيت ـــد الشـــيعة ب ـــة عن ـــة اجلوامـــع احلديثي ـــيت ذكرهـــا علمـــاء الدراي شـــرائط الصـــّحة ال
 واحلديث

(2 لكنه بنفسه استدل أبحاديث الكايف وغريه مـن اجلوامـع يف ابب إثبـات العقائـد دون االعتنـاء مبـا  (
 .  أشار إليه من التوثيقات

 

  اصرين ما نصه:يعة املع" الذي هو املصدر الثاين للمؤلف فيكفي ما قاله أحد كتاب الشوأما حول "البحار
بل  ،الشيخ اجمللسي فيه رواية خصوص احلديث الصحيح -هو كتاب جامع لألحاديث, ومل يقتصر صاحبه "

بل هـو مل يـذكر يف مجلـة مـن األحاديـث أسـانيداً كـي  ،تراه يروي كل حديث أعّم من كونه صحيحاً أو ضعيفاً 
ختـرج مـن اإلرسـال إىل اإلســناد كمـا هـو الشــأن مـع الكتـب األربعـة وتصــريح أصـحاهبا بـذلك يف أول كتــبهم.. 

ــه عــن أهــل البيــت )علــيهم أفأنــت تالحــظ  ن غايــة صــاحب البحــار كانــت هــي مجــع هــذا الــرتاث الواصــل إلي
وقـد مجعـه مـن مئـات املصـادر املعتـربة وغـري  ،هنمئو م وأحاديثهم ومـا يتعلـق بشـالسالم( الشامل لسريهتم وأحواهل

ومل يكــن لــه )قــدس ســره( مــن هــدف ســوى حفــظ هــذا الــرتاث وتــرك مهمــة تنقيحــه واســتخراج اللؤلــؤ  ،املعتــربة
ديـث هنـا أحاأوقـد كانـت تسـميتها ابلبحـار هلـذه النكتـة أي  ،واملرجان من هذه البحار للباحثني واحملققني غريه

3)".شأن البحار اليت تضم الشيء الثمني وغريه أشاملة للصحيح والضعيف شاهن )     

                                                
 هـ.1416ط: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم،  408انظر كتاب الكليِن والكايف لعبد الرسول الغفاري صـ  ( (1
 .  510 – 509صـ  5انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
( www.aqaed.comعن مبحث عنوانه: السؤال: إشكاالت خمتلفة حول كتب احلديث الشيعية. نشره موقع مركز األحباث العقائدية ) ((3

 .فقرة، ومل يذكر اسم اجمليبوفيه شبهة قوية عن ابحث سِن حول املصادر احلديثية للشيعة ويف اجلواب على هذه الشبهة وردت هذه ال
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ن يف حبـار العالمـة اجمللسـي أهـل العلـم املتوسـطون ألـيعلم " :مـا نصـه صـف حمسـينآيـة هللا حممـد وكذا ما قاله آ
 ،مــن االجتنــاب عنهمــانـوار جــراثيم مضــرة لشــارهبا ومــواد غـري صــحية البــد رضـوان هللا عليــه مــع كوهنــا حبــار األ

1)".شياء مشكوكة ومشتبهة وجب التوقف فيهاأو  )  
ــ ــر إذا فكــل مــا مضــى كــان يلــزم املؤلــف الزامــا شــديدا علــى أن يعتــين بتوثيــق مــا  يت ب واايت مــن هــذه ه مــن ال

 ا. ندا ومتنساملصادر أو من غريها لُيَطْمئن القارئ لصحتها وإال فله احلق يف أن يشك فيها 
مـا  واحد وهـو عابختيار موض اذج توضح لنا كيفية نقل املؤلف األحاديث دون التوثيق والتثبيت،ولننظر إىل ّن

يها ألقدام وضلت فت فيها اأورده من املروايت عند مسألة الصفات اليت تعد من أهم مسائل العقيدة واليت زل
 األفكار، ننقل كالمه بطوله فيمايلي، وفيه ّناذج شىت: 

يتعنّي علينا اآلن أن نستعرض ما ورد عـن أئّمـة أهـل  )وحدة الذات والصفات( ملبحثولتكميل هذا ايقول: "
واجلـدير ابلـذكر أّن األحاديـث واألخبـار الـواردة يف هـذا الشـأن أكثـر  ،البيت عليهم السالم حول هذا املطلـب

ا، فقـد قـال اإلمـام من أن حتصى، ومن أن ميكن اإلتيان هبا يف هذا املوضع، إاّل أنّنا سنكتفي بذكر ّناذج منهـ
هـو . 1 وأّما الوجهان الّلذان يثبتان فيه ]أي يف اّلّل من التوحيد[ فقول القائـل:» أمري املؤمنني )عليه السَّالم(:

أنّه عّز وجّل أحدي املعىن، يعين به أنّه ال ينقسم يف وجود ]خارجي [ وال . 2 واحد ليس له يف األشياء شبه.
2)«عقل وال وهم ) 

 رجي والـذهين يفكيب اخلااألخرية تثبت بوضوح بساطة الذات اإلهلية ونفي أّي شكل من أشكال الرت والعبارة 
 شأهنا.

ــالم( ابلبســاطة، ضــمن كــالم طويــل، إذ قــال: شــياء غــري صــانع األو »  كمــا وصــفه اإلمــام الصــادق )عليــه السَّ
 . «موصوف حبد مسّمى 

نـه هـو ميكـون املـراد  ميكـن أن اهيـة عـن اّلّل تعـاىل، كمـاوهذا احلديث ميكـن أن يكـون انظـراً إىل نفـي احلـد وامل
 نفي احملدودية عنه تعاىل، أو يكون مسوقاً لبيان كليهما.

ـالم ( يف هـذا الصـدد:  الواهر عـرف أّن جهـريه اجلـبت»  ويقول اإلمام الثامن علي بن موسى الرضـا ) عليـه السَّ
 . «جوهر له 

 تني املذكورتني بوضوح، وأعين هبما:من هذه األحاديث ميكن استنباط كال املسأل
 نفي األجزاء اخلارجية )الرتكيب اخلارجي(. .1
 نفي األجزاء العقلية )والرتكيب العقلي(. .2

                                                
 .11 ـص1صف حمسِن جآية هللا حممد آلنوار مشرعة حبار األ ( (1
 ( وكذا ابقي املروايت.84 – 83يف احلواشي أحال املؤلف إىل املرجع هكذا: )توحيد الصدوق : صـ  ( (2
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 ا فيما  يت:ظرة إليهأّما املسألة الثالثة، وهي عينية الصفات للذات، فنشري إىل بعض األحاديث النا
له، نفـي الصـفات ]الزائـدة[ عنـه لشـهادة كـلِّ صـفة أهّنـا  وكمال اإلخالص» قال أمري املؤمنني )عليه السَّالم(:

فمن وصف اّلّل ]أي وصـف زائـد علـى ذاتـه[ فقـد قرنـه  غري املوصوف، وشهادة كلِّ موصوف أنّه غري الصفة.
1)«]أي قرن ذاته بشيء غري الذات[ ومن قرنه فقد ثّناه، ومن ثّناه فقد جزّأه، ومن جزّأه فقد جهله )  

 ىل برهـان آخــر،إشــارة إ علــوي تصـريح بعينيــة الصـفات للــذات املقدسـة، بـل يف هــذا الكـالمويف هـذا الكـالم ال
تقـار عـن الحتياج واالف، ونفي اوهو أّن القول ابحّتاد صفاته مع ذاته يوجب تنزيهه تعاىل عن الرتكيب والتجزئة

 ... ساحته.
ــه األشــا -هــذا مضــافاً إىل أّن االعتقــاد بــزايدة الصــفات  ون هنــاك لزم أن يكــيســت -عرة حســب مــا ذهــب إلي

يل تنفي هذه ة القدمي األز لى وحدانيما عدا اّلّل القدمي، يف حني أّن اآلايت القرآنية اليت تدل ع« قدماء مثانية»
 النظرية أيضاً، وقد أشران إليه سابقاً.

 قال اإلمام الصادق )عليه السَّالم( أليب بصري يف هذا الصدد:
القـدرة ه وال مبصـر، و البصـر ذاتـو والعلـم ذاتـه وال معلـوم، والسـمع ذاتـه وال مسـموع، ّلّل جل وعّز ربنا ا  يزلمل»

 . «ذاته وال مقدور
واإلمام يشري إىل قسم خاص من علمه سبحانه وهو وجود العلم بـال وجـود معلـوم، ووجـود السـمع بـال وجـود 

ــة والفلســفية. وللفيلســوف اجلليــل صــدر  مســموع، وشــرح هــذا القســم مــن العلــم يطلــب مــن الكتــب الكالمي
2)".املتأهّلني يف هذا املقام بيان ال يسع هذا اجملال إليراده )  

 

كمـا )( مـري املـؤمننيإلمـام أاقال هكذا يكون نقل املؤلف، فهو كما رأينا ينقل القول عن أئمته مباشرة مثال: )
يب بصـري( فهـل صـادق ألال ( )قـال اإلمـامويقول اإلمام الثـامن علـي بـن موسـى الرضـا( )وصفه اإلمام الصادق

 الضعف؟ و ة الصحة هبذه الطريقة يؤتى ابحلديث دون اإلشارة إىل رواة السند ودرجة احلديث من انحي

                                                
 أحال املؤلف إىل هنج البالغة، اخلطبة األوىل . ( (1
 .  130 – 128صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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مع أن ابن اببويه الذي أحال املؤلف إىل كتابه التوحيد ليس من املوثوقني هبم عند الشيعة أنفسهم، وهذا نص  
غــري مــوثّقني  -مــع احرتامنــا لعلمهمــا  -والشــيخ املفيــد  كــالم بعضــهم فيــه حيــث يقــول: "فــابن اببويــه القمــي

1)عندان، وهذا ال يعين أن نرفض كل ما أورداه بل جيب التحقق من احلديث وفق النهج العلوي". ) 
هجيـة املؤلـف ى عـدم منمث إن كتابه التوحيد كتاب ألـف يف العقيـدة أصـال ال يف احلـديث، فكـل هـذه تـدل علـ

 ئمة.  يف نقل األحاديث وآاثر األ
؟  -اديثهم شـيعة يف أحـكمـا هـو زعـم ال  –أخريا هل هذا هـو كـالم األئمـة عـن رسـول هللا عـن جربيـل عـن هللا 

شــار إليــه أفات كمــا مــع أن الفالســفة املتكلمــني قــد أتــوا بكلمــات واســتدالالت أروع مــن هــذا يف ابب الصــ
 ".جملال إليرادهاسع هذا يم بيان ال وللفيلسوف اجلليل صدر املتأهّلني يف هذا املقااملؤلف أيضا بقوله: "

 

ضــوعات لــف يف مو وأمـا مــن كتــب الســنة فقــد اختــار املؤلــف كــل مـا حيتــوي علــى الصــحيح والضــعيف أو مــا أ
يف  جعله مصدرا لهفث أصال، أخرى كالسري واملغازي واملناقب والتاريخ وغري ذلك مما ال يعد مصدرا يف احلدي

 نقل األحاديث، فعلى سبيل املثال:
 الذخائر حملب الدين الطربي.  -1
 الصواعق البن حجر العسقالين. -2
 جممع الزوائد للهيثمي. -3
 الفصول املهمة البن الصبا  املالكي. -4
 الكفاية للحافظ الكنجي. -5
 شرح املواهب للزرقاين. -6
 الدر املنثور للسيوطي. -7
2)مفاتيح الغيب للرازي. -8 )  
 السرية النبوية البن هشام. -9

 فتوح البلدان للبالذري. -10
 ريخ األمم وامللوك للطربي.ات -11

                                                

عن  قاله الشيخ حممد املظلوم الشيعي يف جواب له على بعض األسئلة حول ما ورد من األحاديث املتناقضة عن األئمة يف تفسري "الربهان" رواية ((1 
( بكتابة كلمات من هذه الفقرة على alawiyoun.net.wwwاملفيد وابن اببويه. نشر السؤال واجلواب موقع : املكتبة اإلسالمية العلوية )

 انفذة البحث يف غوغل تعثر عليه.
 .  85 - 82صـ  4انظر على سبيل املثال نقله الرواايت عن هذه الكتب الثمانية جـ  ( (2
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 اتريخ يعقويب )أل د بن أيب يعقوب( -12
 حلية األولياء أليب نعيم األصبهاين. -13
 الذخائر حملب الدين الطربي. -14
 الكشاف للزخمشري. -15
1)تفسري الطربي. -16 )  

جــة عنهـا ذكــر و أقـل در ومـن الكتـب التســعة اختـار السـنن واملســانيد وبعـض املســتدركات، فـأكثر منهـا وممــا هـ
ضـعف مـع أن لصـحة والايث، والعجب أنه يف مجيع هذا كمـا هـو دأبـه مل يكلـف نفسـه ابلتوثيـق وبيـان األحاد

ة يف ابب ديث خاصــعلمــاء الســنة أنفســهم ال خيرجــون احلــديث مــن هــذه الكتــب إال ابإلشــارة إىل درجــة احلــ
 العقائد واملغيبات.

ي أبـه غـري العلمـدقـد رأينـا يف احلـديث، و وهبذا التوضيح املوجز قد وصلنا إىل آخر كالمنـا عـن مصـادر املؤلـف 
ثة  إىل نكات ثالى أن نشرييف نقل احلديث والرواايت، لكننا قبل أن كرج عن املوضوع وكتم هذا املبحث نر 

 جديرة ابلذكر حول هذه املسألة، وهي كالتايل:
 

 النقطة األوىل:  /1
إال قلــيال بــل غالــب مــا جــاء بــه اليكــون إال أقــواال عــن أئمتــه، فهــو   إن املؤلــف مل ينقــل حــديث رســول هللا 

كســائر الشــيعة يطلــق عليهــا كلمــة احلــديث بــال قيــد بــل هــو يــرى كــل قــول ثبــت عــن أئمتــه خارجــا عــن إطــار 
البحث واملناقشة؛ ألن أقواهلم ليست من عند أنفسهم وال يعد من اجتهاداهتم بل كل ما قـالوه فهـو مـن العلـم 

2)إليهم ديهم املوروث عن رسول هللا املكنون ل وال يروون شيئا إال عن أجدادهم عن رسول هللا عن جربيـل  (
3)عن هللا عز وجل ). 

 

 النقطة الثانية:    /2
يلهـا ن يبـدأ يف أتو و إمـا أ إذا كانت األحاديث ال توافق آراءه فهو إما أن يبحث عن خمـرج لردهـا أو تضـعيفها

 على سبيل املثال:وتوجيها بنحو يالئم مذهبه، 

                                                
 4جـ  /469صـ  3/ جـ  578صـ  2/ جـ  464صـ  2/ جـ  351صـ  2انظر على سبيل املثال نقله الرواايت عن هذه الكتب السبعة جـ جـ  ( (1

 وغري هذه املواضع وهي كثرية. 274صـ  10/ جـ  212صـ  5/ جـ  83 – 82صـ 
 .629صــ  1انظر : تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 . 352 – 351صـ  10هيم القرآن" جـ انظر : تفسري "مفا ( (3
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هنــاك جمموعــة مــن املــروايت تصــرح علــى أن علــم األمــور اخلمســة )الســاعة، نــزول الغيــث، مــا يف  -أ
ْنـَدُه عِّْلـُم األرحام، كسب الغد، مكان املوت( خمتص ابهلل تعاىل على ما يدل عليه قولـه سـبحانه: ﴿ إِّنَّ اّللََّ عِّ

ي ِّ َأْرض   السَّاَعةِّ َويـُنَـز ُِّل اْلَغْيَث َويـَْعَلُم َما ُب غَـًدا َوَمـا تَـْدرِّي نـَْفـٌس أبَِّ يفِّ اأْلَْرَحامِّ َوَما َتْدرِّي نـَْفٌس َماَذا َتْكسِّ
1)﴾مَتُوُت إِّنَّ اّللََّ َعلِّيٌم َخبِّريٌ  لكن املؤلف ملا كان يرى هذا خالف ما هـو عليـه مـن علـم األئمـة ابلغيـب ومبـا  (

بــدأ بتأويــل اآليــة أوال مث بتضــعيف األحاديــث   ســيحل هبــم وعلمهــم بوقــت مــوهتم ومكــان املــوت وغــري ذلــك،
إاّل علـى مـا  هـذه األحاديـث ال يصـح االعتمـاد عليهـاوتوجيهها اثنيا، فقال بعد سرد األحاديث ما نصه: "

نقله الرضي يف هنج البالغة عن اإلمام )عليه السَّالم( من أّن علم الغيب علـم السـاعة، ومـا ذكـره اّلّل سـبحانه 
 .اّلّل عنده علم الساعة ...( فهذا علم الغيب الذي ال يعلمه أحد إاّل اّللّ ّن إبقوله: )

هتم خلصــني بزمــان مــو هـو ممــا جيــب أتويلـه وتوجيهــه علــى وجـه ال ينــايف مــا تــواتر مـن الــرواايت مــن تنبـؤ املو     
واصـــب ه النهـــذا جتـــا ومكانـــه، ومـــا يلـــم هبـــم مـــن خـــري وشـــر خصوصـــاً إذا وقفنـــا علـــى أّن اإلمـــام ألقـــى كالمـــه

لغيـب، ابه أبنّـه تنبـؤ ضـوا عليـواملخالفني الـذين مسعـوا مـن اإلمـام يف البصـرة مـن األسـرار مـا ال يتحملـون، فاعرت 
 اعة، ومـا عـددهب هـو السـفأجاهبم وصد اعرتاضهم أبنّـه لـيس بعلـم الغيـب، بـل تعلـم مـن ذي علـم، وإّّنـا الغيـ

رهــا العالمــة جــوه الــيت ذكحــد الو ميكــن أتويلــه أبســكات اخلصــم إومبــا أّن الكــالم ورد يف مقــام  «.ســبحانه ... 
 اجمللسي يف حباره.

وأوضحها: أن يكون العلم احلتمـي هبـا خمتصـاً بـه تعـاىل وكـل مـا أخـرب اّلّل بـه مـن ذلـك كـان حمـتماًل للبـداء     
 والغرض من ختصيص هذه املوارد ابلذكر مع أّن اجلميع كذلك ألجل احلـث علـى جهـل البشـر مبـا يهّمـه، واّللّ 

2)".سبحانه هو العامل حبقائق كتابه )  
 

ب. إن املؤلـف جعــل شــرح ابـن أيب احلديــد علــى هنـج البالغــة أيضــا معتمـده وعمدتــه يف عــدة أشــياء 
منهـا احلــديث والسـري والتــاريخ وتــراجم الرجـال وتفســري اآلايت وغـري ذلــك، لكنــه حينمـا واجــه فيـه خــالف مــا 

متاما، وهذا حينما فسر أبو احلديد "احلق" الوارد يف كالم علي بن  يعتقده أنكر على املؤلف بتاات وضّعف رأيه
إّن اّلّل ملا قبض نبّيه استأثر علينـا قـريش ابألمـر، ودفعتنـا عـن حـّق حنـن أحـّق بـه مـن أيب طالب رضي هللا عنه )

3)...(الّنــاس كافــةً  ، فقــال  ابحلــق الطبيعــي مبقتضــى كــون علــي رضــي هللا عنــه أعلــم النــاس وأقــرهبم إىل النــيب (
 املؤلف ما نصه:

                                                
 . 34لقمان :  ( (1
 .  495صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  30 /8نقله  املؤلف عن شرح هنج البالغة البن أيب احلديد  ( (3
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ه. إذ ا خيالف ظاهر مبع عديدة والعجيب، أّن ابن أيب احلديد فّسر هذا )احلّق( الذي صرّح به اإلمام يف مواض"
 قال ما توضيحه :

ان لـه بــذلك كـعلمهـم وأعـدهلم  ّن اإلمـام ملـا كـان أقـرب النـاس إىل النـيّب صـلَّى اّلّل عليـه وآلـه وسـلَّم وكـان أإ    
مع ماله من  - ـ أّن ااُلّمةمرة، غريّي( أبن يكون هو اخلليفة، وأن يقع اختيار ااُلّمة عليه للقيادة واإل)حّق طبيع

إىل الــتظّلم  مـد اإلمـامعـدلت عنــه، وقـّدمت املفضـول علــى الفاضـل ملصـلحة كانـت تراهــا، فع -احلـّق املـذكور 
 والشكوى واللوم على الناخب واملنتخب.

ّقــاً حزالتــه عنــه لــيس احلّق الــذي يّدعيــه اإلمــام )عليــه الســالم( يف هــذه العبــارات، والــذي حرمتــه قــريش وأفـ    
إلنسـان ابـاً يوجـب علـى يّـاً واجشرعّياً، وليس انتخاب غريه عدواًل عن أمر الشرع، بل كـان حقـاً طبيعيّـاً، وعقل

ئـق، إىل غـري الال ود الالئـقإىل املفضول، ومـع وجـن ال يعدل مع وجود األعلم إىل العامل، ومع وجود األفضل أ
 سمّياً.بل البّد أن يعطى زمام األمر إىل العامل املستجمع لشرائط القيادة روحّياً وج

ختذه صاحبه، ودرس )احلّق( مستنداً على ذلك الـرأي ابيد أّن هذا التوجيه والتفسري، ينبع عن رأي مسبق     
فإنّه إذ ذهب إىل تصحيح خالفة اخللفاء الذين تسّلموا قيادة املسـلمني بعـد ، واملوقف املسّبق وهو غري مقبول

1)".الرسول، صار إىل أتويل هذه العبارات وتفسري احلّق على النحو املخالف لظواهرها الواضحة )  
 

 النقطة الثالثة:   /3
ع التبكيـت يف موضـن إن املؤلف قد يتظـاهر أبنـه ينقـل عـن الصـحيحني البخـاري ومسـلم، لكـن هـذا النقـل كـا

 ن القـارئ يعـرفمادا له عليهما ومل ينجح املؤلف فيما قصد ألومل يكن اعت -بزعمه  –وإلزام اخلصم وإفحامه 
اح فهـو حاب الصـحبكل بساطة أنه متأول غري أمني يف نقلـه حيـث يسـوق األحاديـث يف غـري مـا سـاقها أصـ

 يلي مثال هلذا:يف واد آخر بعيد عما سلكه البخاري ومسلم وغريمها، وفيما 
عظــيم القبــور لة مثــل تأ. إن املؤلـف كثــريا مــا يــدافع عــن أعمــال واعتقــادات فيهـا مظنــة الشــرك والضــال

زي علــى اليــدهم والتعـاتفـال مبو وتكـرمي املــوتى والتـربك راثر الصــاحلني وطلـب العــون واالسـتغاثة أبرواحهــم واالح
ث البخـاري ل أبحاديـمثـل هـذه احملرمـات اسـتد وفياهتم وغري ذلك، وحينما كان بصدد دفع شـبهة الشـرك عـن

 علــى –ا لقبولــه اليــد شــرطالــيت ســيقت يف ابب اإلميــان وأنــه يتحقــق ابلشــهادتني دون أن يكــون تــرك أنــواع التق
 فقال: -حد تعبري املؤلف 

م( ـ وحسبك أيها القارئ الكرمي ما أخرجه البخاري عن ابن عباس عن رسـول اّلّل )صـلَّى هللا عليـه وآلـه وسـلَّ "
إنـ ك سـتأيت قومـاً أهـل  ) ّن رسول اّلّل )صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم( ـ قال ملعاذ بـن جبـل حـني بعثـه إىل الـيمن:أ

                                                
 .  178 – 176صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
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، فـإن هـم أطـاعوا لـك  كتاب فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إلـه إال  اّلل  وأن  حممـداً رسـول اّلل 
يف كـل يــوم وليلـة، فــإن هـم أطــاعوا لـك بــذلك  بـذلك، فـأخربهم أن  اّلل  قــد فـرض علــيهم مخـس صــلوات

فــأخربهم أن  اّلل  قــد فــرض علــيهم صــدقة تؤخــذ مــن أغنيــائهم وتــرد علــى فقــرائهم، فــإن هــم أطــاعوا لــك 
ك وكرائم أمواهلم 1)(بذلك فإاي  ). 

ـالم( أنّـه قـال رسـول اّلّل )صـلَّى هللا عليـه وآلـه  وسـلَّم( وأخرج البخاري ومسلم يف ابب فضائل علـي )عليـه السَّ
قــاتلهم حــىت يشــهدوا أن ال إلــه إال  اّلل  وأن  حممــداً ) –أورد املؤلــف قصــة تعيينـه أمــريا للجــيش  - يـوم خيــرب:

، فإذا فعلوا ذلك، فقد منعوا منك دماءهم وأمواهلم إال  حبقها وحساهبم على اّلل   2)(رسول اّلل  ). 
مـر قـال: قـال رسـول اّلّل )صـلَّى هللا عليـه وآلـه وأخرج البخاري ومسـلم والرتمـذي والنسـائي عـن عبـد اّلّل بـن ع

وإيتـاء ، وإقـام الصـالة، وأن  حممداً رسول اّلل  ، شهادة أن ال إله إال  اّلل   بِن اإلسالم على مخس:) وسلَّم(:
3)(وصوم رمضان واحلج، الزكاة ). 

أمـرت أن أُقاتـل ) قـال:  (وسلَّمّن رسول اّلّل )صلَّى هللا عليه وآله أعن ابن عمر   - أيضاً  –ري وأخرج البخا
، ويقيمـوا الصـالة، ويؤتـوا الزكـاة، فـإذا فعلـوا  الناس حىت يشـهدوا أن ال إلـه إال  اّلل  وأن  حممـداً رسـول اّلل 

4)(ذلك عصموا مِن دمـاءهم وأمـواهلم إال  حبـق اإلسـالم وحسـاهبم علـى اّلل   إىل غـري ذلـك مـن األحاديـث  (
5)".ان يف كتب الصحاح والسننالنبوية املبثوثة يف كتاب اإلمي )  

لكن املسكني مل يفهم أن ذكر اإلميان كذكر الصالة والصوم واحلج ورد يف هذه األحاديث ابإلمجـال فكمـا أن 
للصالة مثال شروط وواجبات وآداب ال تصح بدوهنا، كذالك لإلميان شروط وضوابط ال يقبل دوهنا وهـي إن 

نصوص كثرية أخرى، كيف واحلديث الشريف يعـد التشـبه ابملشـركني مل ترد يف هذه األحاديث فقد فصلت يف 
ُهمْ شركا ويقول: ) نـْ 6)(َمْن َتَشبََّه بَِّقْوم  فَـُهَو مِّ لكن املؤلف يفرتي على نيب اإلسالم ويقول إنـه مل يكـن يشـرتط  (

 يف قبوله اإلميان من الناس والقبائل. –أاي كان نوعها  –على أحد ترك التقاليد اجلاهلية 

                                                
 .  1496برقم :  129 - 128صـ  2أخرجه البخاري يف صحيحه جـ  ( (1
 . 222صـ  3جـ  مد بن فتوح احلميدياجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم حمل ( (2
 .  193صـ  2جـ  مد بن فتوح احلميدياجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم حمل ( (3
 .  25برقم:  14صـ  1أخرجه البخاري يف صحيحه جـ  ( (4
 . 539 – 537صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
ط: دار الكتب العرية _ بريوت، وقال  4033برقم :  78صـ  4أخرجه أبوداود يف سننه عن ابن عمر رضي هللا عنه )ابب يف لبس الشهرة( جـ  ( (6

 األلباين: حسن صحيح.



 231                                                                                                              الفصل األول

 

ي  البخـــار ويف مثـــال آخـــر نـــرى املؤلـــف علـــى غـــرار مـــا ســـبق يســـتدل أبحاديـــث وردت يف كتـــايب ب.
العلــم ابلغيــب و ى إثبــات اإلمامــة والعصــمة يف األمــة علــ -ابلفــتح والتشــديد  –ومســلم حــول الرجــال احملــدَّثني 

الم كـ، فيقـول بعـد  ربنـوع آخـ واملكاشفات واإلهلام لألئمة مما يضعهم يف مقـام النبـوة ويثبـت هلـم نـزول  الـوحي
ني رجـااًل خملصـ - مم الغـابرةكـاألُ   -كما تضـافرت الـرواايت علـى أّن يف اأُلّمـة اإلسـالمية منه حول ما سبق: "

ذلـك فـارجع   شـّك مـنيفحمدَّثني تفاض عليهم حقائق مـن عـامل الغيـب مـن دون أن يكونـوا أنبيـاء، وإن كنـت 
 إىل ما رواه أهل السّنة يف هذا املوضوع:

ــِن إســرائيل يُكل مــون مــن غــري أن )رج البخــاري يف صــحيحه: أخــ      ــبلكم مــن ب لقــد كــان يف مــن كــان ق
1)(يكونوا أنبياء، فإن يكن مـن ُأم ـِت مـنهم أحـد فعمـر وأخـرج البخـاري يف صـحيحه أيضـاً بعـد حـديث  ...(

يف ُأم ــِت هــذه أن ــه قــد كــان فيمــا مضــى قــبلكم مــن اأُلمــم حمــدَّثون، إن كــان )الغــار: عــن أيب هريــرة مرفوعــاً: 
2)(.منهم، فإن ه عمر بن اخلطاب )  

قـد  )وأخرج مسلم يف صحيحه يف ابب فضائل عمر عن عائشة عن النـيب )صـلَّى اّلّل عليـه وآلـه وسـلَّم(:      
3)("كان يف اأُلمم قبلكم حمدَّثون، فإن يكن يف ُأم ِت منهم أحد فإن  عمر بن اخلطاب منهم ).(4 ) 

جيـه الكـالم مبـا ال يرضـى بـه قائلـه" وهـذا ألن البخـاري ومسـلم والشـارحني مجيعـا مل يفهمـوا يقال ملثل هذا الصنيع "تو 
، فلـذلك مل يـرى أحـد مـنهم من احلديث سوى مـا تـدل عليـه األلفـار ومـا فهـم منـه اجليـل األول مـن تالمـذة النـيب 
رد يف فضله ومناقبه، والعجب العصمة واالتصال املباشر ابلسماء يف عمربن اخلطاب رضي هللا عنه مع أن احلديث و 

جيـري الصـواب علـى ألسـنتهم، وفيـه إثبـات  أن املؤلف أورد بنفسه بيان البخاري ملعىن هذا احلديث حيث نقل عنه: "
5)".كرامـــات األوليـــاء ال نـــدري مـــاهي العالقـــة بـــني احلـــديث وشـــرح البخـــاري لـــه وبـــني مـــا يريـــد املؤلـــف إثباتـــه هبـــذه  (

األحاديث لألئمة ؟ إذ ليس من الواجب أن يكون كل من أعطاه هللا سبحانه الكرامة وأجرى على لسانه احلق إماما 
ومل يثبـت عنـد أهـل  – األئمـة كمـا يظنـه املؤلـف يف-معصوما يعتقد يف كالمه أنه عن رسول هللا عن جربيـل عـن هللا 

السنة إمامة عمـربن اخلطـاب رضـي هللا عنـه هبـذا احلـديث كمـا هـو واضـح، كـل ذلـك يعرفـه املؤلـف لكنـه يظهـر نفسـه  
كأنه فتح خيرب من جديد وأبكت السنة واستدل أبصح كتبهم عليهم، أو يظهر نفسـه رجـال منفتحـا غـري متعصـب، 

 ة كما  خذ عن مصادر الشيعة، والواقع أن هذا من كيد الثعالب.  حمققا حرا  خذ احلديث عن مصادر السن
  

                                                
 .  3689برقم :  12صـ  5أخرجه البخاري يف صحيحه جـ  ( (1
 .  3469برقم :  174صـ  4أخرجه البخاري يف صحيحه جـ  ( (2
 .  2398برقم :  1864صـ  4أخرجه مسلم يف صحيحه جـ  ( (3
 .  86 – 85صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  86صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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 املطلب الرابع:
 مصادر املؤلف يف الكالميات 

املقصــود مــن هــذه الدراســة هــو الوقــوف علــى مــدى أتثــر املؤلــف يف املســائل الكالميــة عمــن ســبقه مــن الفــرق 
الرسـالة أن الشـيعة مل تكـن يف أصـل نشـأهتا إال الشـهرية الكالميـة، وهـذا ألننـا بينـا يف البحـوث التمهيديـة هلـذه 

ــــدين  فرقــــة سياســــية فحســــب، مث تطــــورت إىل فرقــــة مذهبيــــة واختــــارت لنفســــها عقائــــد وآراء أعطتهــــا لــــون ال
والقداسة، وابلطبع أهنا أتثرت يف املراحل التطورية ابلفرق املوجودة يف الساحة اإلسالمية يف كثري من اآلراء إن 

نــاك مــن ال يبعــد أتثــر الشــيعة ابملعتقــدات الوثنيــة والعقائــد العريقــة الدخيلــة عــن طريــق مل يكــن يف مجيعــا بــل ه
1) رجال من فارس والرومان وال شك أن املؤلف حيذو حذو من سبقه من أبنـاء مذهبـه، فالبـد أن يكـون هـو  (

الء وأي فرقـة متأثرا مبن كانت الشيعة األوائل متأثرين هبـم وآخـذا عمـن كانـت األوائـل آخـذين عـنهم، فمـن هـؤ 
هم؟ هذا ما نقصد معرفته يف هذا املبحث ونكتفي ابملسائل الكالمية ألهنا العمدة يف ابب العقائد وهبا تتميـز 

 الفرق واجلهات.
 

 رجال َيخذ عنهم املؤلف كثريا وهم من املعتزلة: 
2)يف كثـري مــن املسـائل يعتمــد املؤلـف علــى ابـن أيب احلديــد و خــذ أقوالـه ونظرايتــه حـىت فيمــا يعـد مــن أصــول  (

3)الشيعة كالعصمة والطهارة وغري ذلك وهو مشهور ابعتزالياته، وقد اعرتف املؤلف به أيضا وقال حـني نقلـه  (
 عنه ما نصه:

 اي علـّي ابـرز املعتزيّل أنَّه خرج رجل من أهل الشام يف وقعة صفني فنادى بني الصـّفني: احلديد أيب ابنوروى "
فقــال: إّن لــك اي علــّي لقــدماً يف اإلســالم واهلجــرة، فهــل لــك يف أمــر  -عليــه الســالم -يّل، فخــرج إليــه علــيّ إ

: -عليـه السـالم -فقـال أعرضه عليك يكون فيه حقن دمـاء املسـلمني وأتّخـر هـذه احلـروب حـىّت تـرى رأيـك؟
 ، شامنا فتخّلي بيننا وبني الشامقال: ترجع إىل عراقك فنخّلي بينك وبني العراق، ونرجع حنن إىل« وما هو؟»

قد عرفت ما عرضت إّن هذه لنصيحة وشفقة، ولقد أمهَّين هذا األمـر وأسـهرين »: -عليه السالم -فقال عليّ 
                                                

 لقد سبق تفصيل هذا املوضوع يف مبحث: )نكات حول نشأة الشيعة(  يف التمهيد.  ( (1
احلسني بن أيب احلديد، أبو حامد، عز الدين:  م( عبد احلميد بن هبة هللا بن حممد بن 1258 – 1190ه =  656 - 586) )ابن أيب احلديد( ( (2

السلطانية، وبرع يف  ولد يف املدائن، وانتقل إىل بغداد، وخدم يف الدواوين على التاريخ.دب، من أعيان املعتزلة، له شعر جيد واطالع واسع عامل ابأل
غريه من الكتب.                                        له )شرح هنج البالغة( و )الفلك الدائر على املثل السائر( و  االنشاء، وكان حظيا عند الوزير ابن العلقمي.

 (289صـ  3)األعالم للزركلي جـ 
وغري  269صـ  10/ جـ  423صـ  7جـ  /466صـ  5جـ  /46صـ  5جـ  /479صـ  3جـ  /208 – 207صـ  2انظر على سبيل املثال: جـ  ((3 

 ذلك من املواضع وهي كثرية.
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إّن اّللَّ  صـلَّى اّللَّ عليـه وآلـه وسـلَّم. وضربت أنفه وعينه، فلم أجد إالَّ القتال أو الكفـر مبـا أنـزل اّللَّ علـى حمّمـد
مل يرض من أوليائه أن يعصى يف األرض وهم سكوت مذعنون، ال  مرون مبعروف وال ينهـون عـن تعاىل ذكره 

1)"«منكر فوجدت القتال أهون عليَّ من معاجلة يف األغالل يف جهنَّم ).(2 )  
وقبل هذا رأينا اعتماده ونقله وأتثره جبـار هللا الزخمشـري صـاحب تفسـري الكشـاف الـذي اشـتهر ابعتزالياتـه بـل 

3)ن كبار القوم وأئمتهم.وعد م والبحـث حـول رجـال املؤلـف يف الكالميـات يقتضـي التفصـيل أكتفينـا هبـذين  (
 النموذجني يف هذه العجالة. 

 

 دفاع املؤلف عن املعتزلة:
 يـدل علـى أتثـر ى شـيء فهـونرى املؤلف يدافع عن املعتزلة كما يدافع عن نفسه وشيعته، وهذا إن دل علـ إننا

ذ علـى الكالميـة، أنخـلعقليـة و أفكاره هبم، بل وكـون الشـيعة واملعتزلـة ثـوابن جلسـم واحـد يف كثـري مـن املسـائل ا
هـذا  ن املعتزلـة يفدافـع عـ حانه وفقـدسبيل املثال ما جاء به املؤلف عند تفسـريه لصـفيت السـمع والبصـر هلل سـب

 املوقف مقابل األشعرية، وفيما يلي موجز عن كالمه: 
 هذين الصـفتني يه فريجعإن املؤلف يعد السمع والبصر من شعب علمه تعاىل )ابلكليات واجلزئيات معا( وعل

ات لديـــه بصـــر لكـــن بنـــوع مـــن التأويـــل وهـــو حضـــور املســـموعات وامل –ليـــه املعتزلـــة كمـــا ع  -إىل صـــفة العلـــم 
ة دراجهمـا يف صـفالبصـر وإو سبحانه، وملا كان يرد على نظرية املعتزلة شبهة التعطيل أي تعطيل صفيت السـمع 

 العلم، بدأ املؤلف ابلدفاع وقال:
وقال يف موضع  «ونثبت ّلّل السمع والبصر والننفي ذلك كما نفته املعتزلة واجلهمّية واخلوارج»قال األشعري: "

ريٌ ﴿ملعتزلة أّن قول اّلّل عّز وجّل وزعمت ا»آخر:  4)﴾َوَانَّ اّلل َ مسِّيٌع َبصِّ معناه عليم. مث أجاب أبنّه إذا قال  (
5)﴾اِّنَّىنِّ َمَعُكما َامْسَُع َو َارى﴿عّز وجّل:  ها﴿وقال:  ( ُ ُقوَل الَّىتِّ جُتادُِّلَك ىفِّ َزْوجِّ َع اّلل  6)﴾َقْد مسِّ فهل معىن  (

عم، قيل هلم: فقد وجب عليكم أن تقولوا معىن قوله أمسع و أرى : أعلم فإن قالوا ن« ميعل»ذلك عندكم 

                                                
 العربية عيسى البايب احلليب وشركاهدار احياء الكتب ط:  208 – 207صـ  2( جـ بن أيب احلديد)عبد احلميد بن هبة هللا شرح هنج البالغة ل ( (1

 .  حممد أبو الفضل ابراهيم)دون السنة( حتقيق: 
 . 283صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 انظر مبحث: )مصادر املؤلف من تفاسري املعتزلة( من هذا الفصل. ( (3
 .  61احلج :  ( (4
 .  46طه :  ( (5
 .  1اجملادلة :  ( (6
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وأعلم إذ كان معىن ذلك العلم. مث قال: إذا كان معىن مسيع وبصري هو أنّه عامل فيلزم أن يكون معىن قادر هو 
 عامل ـ إىل آخر ما ذكره ـ

 

مـن شــعب علمــه ابلكّليّـات فالشــك أنّــه  «بصــرياً » و « مسيعـاً » نّــه لـو قيــل أبّن كونــه أ أو ال: :الحـظ عليــهي
يف رأيــه ألّن الســمع و البصــر مــن أدوات املعرفــة اجلزئيّــة والســميع والبصــري مــن يعــرف املســـموعات و  ئخــاط

املبصرات عرفاانً شخصياً جزئياً، و أّما لو قيل أبنّه من شعب علمه ابجلزئيات الذي يعرّب عنه ابلعرفان واملعرفة 
الشـيخ أبواحلسـن مـن إنكـار كونـه مسيعـاً وبصـرياً ومـا نسـب إىل املعتزلـة مـن أهّنـم ينفـون أن فاليرد عليه ما ذكره 

1)م يثبتانإهنيكون ّلّل السمع والبصر غري صحيح ف ّلّل سبحانه هذين األمرين لكن ابلتطـور الـذي قـد عرفتـه،  (
ملسموعات واملبصرات مشهودة واقعا وا« بصري » ابحلقيقة « مسيع » وسيجيء نظريه يف احلياة، فاّلّل سبحانه 

2)".له لكن بالحاجة إىل احلّس وإعماله )  
    مبا رأينا. اعه عنهموحنن لسنا هنا يف مقام نقد النظرية لكن املهم هو وحدة رأي املؤلف مع املعتزلة ودف

 

 مسائل يشارك فيها املؤلف املعتزلة:
ا الل الشــيعة هبــظهــر اســتقهنــاك جمموعــة مــن األصــول واملعتقــدات تــرى املؤلــف يتفــق فيهــا ورأي املعتزلــة وإن أ

 اوين بعض هذه املوارد فيما يلي:نشري إىل عن ،-كما سيأيت   –واستباقهم إليها 
3)العدل والتوحيد. .1 )  
4)القول بعينية الصفات للذات. .2 )  
5)عدم توقيفية األمساء والصفات. .3 )  
6)القول ابحلسن والقبح العقليني. .4 )   
7)إنكار الرؤية. .5 )  

                                                
 الكتاب، لعل الصحيح: "يثبتون" .هكذا عبارة  ( (1
 .  162صـ  6مفاهيم القرآن جـ  ( (2
يع وغري العدل اإلهلي عند الشيعة واملعتزلة يعىن به وجوب أشياء على هللا سبحانه، وهي كل ما يستحسنه العقل كرعاية مصاحل العباد وإاثبة املط ( (3

ه يف الفصل الثاين إن شاء هللا. انظر ما كتبه املؤلف حول العدل اإلهلي النصف األول من ذلك، فللعدل مفهوم غري ما عليه اجلمهور كما سيأيت تفصيل
 اجلزء العاشر.

 .  52صـ  6وجـ  /327صـ  1انظر كالم املؤلف حول عينية الصفات للذات جـ  ( (4
 .  42صـ  6انظر جـ  ( (5
 .  15 - 14ص  10انظر جـ  ( (6
 .  420صـ  6انظر جـ  ( (7
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1)إنكار الكالم النفسي. .6 )  
2)عدم جواز نسبة خلق القبيح إىل هللا. .7 )  
3)كون أفعاله تعاىل معللة ابألغراض. .8 )  
4)خلق القرآن وحدوثه. .9 )  

 ز هبــا عــن الســنةتتميــلــيت وغــري ذلــك مــن املــوارد الــيت تعــد مــن أهــم مــا عنــد الشــيعة مــن املعتقــدات واألصــول وا
 واجلماعة.

 

 النتيجة:
 فكـــار، وعلـــيهمعـــة مــن األنســتنتج ممـــا ســبق أن هنـــاك أتثـــرا كبــريا للمؤلـــف وشــيعته ابملعتزلـــة فعـــنهم أخــذ جممو 

لــى قفــاهم قــد صــار عاعتمــد، وألجــل الــدفاع عــنهم ختاصــم، فهــم يعــدون مــن مصــادره يف املســائل الكالميــة و 
 واتبع خطواهتم. 

 الواقع:ادعاء خيالف 
أنكر املؤلف بتمـام املعـىن أن يكـون هنـاك أخـذ وعطـاء بـني معتقـدات الشـيعة ونظـرايت املعتزلـة، وقـال يف الـرد 

يريـد بـه أ ـد أمـني صـاحب كتـاب  – مـا ذكـره الكاتـب املصـريعلى بعض من طرح هذا املوضوع ما نصه: "
م أخـذوا ُأصـوهلم مـن حممـد بـن احلنفيـة اجتهاد يف مقابل تنصيص أئّمة املعتزلـة أنفسـهم أبهّنـ -ضحى اإلسالم 

5)...".وابنه أيب هاشم ومها أخذا عن علي بن أيب طالب والدمها العظيم )    
ّن أصـحاب االعتـزال قــد أخـذوا األصــلني الرئيسـيني )التوحيـد والعــدل( عـن خطــب ويف موضـع آخـر يقــول: "إ

م البتعــادهم عــن ســائر أئّمــة أهــل البيــت مل أمــري املــؤمنني عــن طريــق حممــد بــن احلنفيــة وابنــه أيب هاشــم غــري أهّنــ
يوفقوا إىل تفسري هذين األصلني على النحو الالئق هبما إىل أن وجد فيهم أقوام هلجوا أبّن اّلّل غري قـادر علـى 

6)".أفعال اإلنسان إجياداً واعداماً وهؤالء هم القدرية احلقيقية )  

                                                
 .  102 – 100صـ  6انظر جـ  ( (1
 .364صـ  1انظر جـ  ( (2
 .  194صـ  6انظر جـ  ( (3
  . 102صـ  6انظر جـ  ( (4
 .  41صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
 .  337صـ  1حواشي تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
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احب  صــ بــن موســى علــي بــن احلسـنيسـيد املرتضــى كمـا ينقــل يف موضــع اثلــث عنـد الــدفاع عــن اعتزاليــات ال
 كتاب "الدرر والغرر" ويقول ما نصه: 

إّن مــن اجلنايــة علــى العلــم وأهلــه رمــي الســيد املرتضــى أبنّــه يســعى يف كتابــه هــذا للتوفيــق بــني آرائــه االعتزاليــة "
ن مل يفرق بـني مبـادئ وآايت القرآن اليت تتصادم معها. وهذا ما يقوله الذهيب ، وهو شنشنة أعرفها من كّل م

التشّيع واالعتزال، فزعم أّن اشرتاكهما يف بعض املبـادئ كامتنـاع رؤيـة اّلّل سـبحانه، وحريّـة اإلنسـان يف حياتـه، 
أّن املعتزلـــة يف بعـــض آرائهــــم  وســـعادته وشـــقائه، مبعـــىن احتادمهـــا يف مجيـــع اأُلصـــول واملبـــادئ، ومل يقـــف علـــى

1)".ملؤمنني وكلماتهوعقائدهم عيال على خطب اإلمام أمري ا )  
اتق اإلمــام عـيعة علــى لكنـه بتلـك الكلمــات ألقـى نفســه يف مشـكلة أكــرب وهـي أنـه ألقــى مجيـع اعتزاليــات الشـ

 علي بن أيب طالب رضي هللا عنه. 
وهذا كذب حمض؛ ألنه مل يثبت عن النيب وال عن أحد من أصحابه مبـافيهم اإلمـام علـي بـن أيب طالـب رضـي 

ـــة هللا عنـــه القـــول  خبلـــق القـــرآن، وال القـــول بعينيـــة الصـــفات مـــع الـــذات، وال القـــول بكـــون أفعالـــه تعـــاىل معلل
ابألغــراض، وال القــول بعــدم نســبة خلــق الشــرور إىل هللا ســبحانه بــل هــذه وأمثاهلــا شــقت طريقهــا حنــو احملــيط 

املسـيحي، فكمـا   اإلسالمي فأوجدت الفلسفة اإلسالمية الكالمية عـن طريـق فلسـفة اليـوانن والعقـل الالهـويت
كانوا يعتقدون بوجـود آهلـة شـىت مـع احتـاد طبيعـتهم دون متييـز أو تفريـق فيمـا بيـنهم، كـذلك اعتقـدت فالسـفة 
املعتزلـة وتبعــا هلــم عقــالء الشــيعة بوجــود صــفات شــىت هلل ســبحانه مغــايرة ابعتبــار االســم متحــدة ابعتبــار العــني 

2)والذات دون متييز أو تفريق. )  
سبة هذه التفلسفات اليت مل تستقر العقول عنـدها وزلـت األقـدام أمامهـا والـيت ال تتوافـق مـع وال يصح إثبات ن

الــروح القــرآين الســهل املبــارك البعيــد عــن كــل التعقيــدات واخلــزعبالت إىل علــي بــن أيب طالــب كــرم هللا وجهــه 
ة هـذه األمـور الدخيلـة مبجرد القـول سـواء كـان مـن املعتزلـة أم كـان مـن الشـيعة والشـيخ السـبحاين، بـل يف نسـب

وأصــحابه الكــرام رضــي هللا  الــيت تعــد مــن زالت املعتزلــة الــيت ال جــدوى منهــا ســوى القيــل والقــال إيل النــيب 
3)(.قيل وقال وكثرة السؤالعنهم، إساءة يف حقهم، وقد ثبت عن النيب األعظم أنه هنى عن ) )  

                                                
 . 399 – 398صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
إثبات وجه الشبة بني عقائد الشيعة واملعتزلة وأتثرمها بفلسفة اليوانن والفكر الالهويت املسيحي بشيء من التفصيل يف الفصل  لعل لنا عودة يف ( (2

 الثاين عند مبحث اإلهليات )مسألة اعتقاد املؤلف بعينية الصفات مع الذات(.
 .  6473حديث رقم  100صـ  8وقال جـ أخرجه البخاري عن مغرية بن شعبة كتاب الرقاق، ابب ما يكره من قيل  ( (3
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 ف علـي ابـن أيبل املؤلـيف مواقـف شـىت فقـد  ّـ يسلكه املؤلـف مـرارا يوعلى أساس هذا الرجوع واإلحالة الذ
م علـى احلـاكم وب القيـاطالب رضي هللا عنه ليس فقط اعتزاليات الشيعة بل كل ما أخذوه من اخلوارج )كوجـ

بــني لواســطة بينــه و اوإجيــاد  املســلم حبكــم اجلــور والفســق( ومــا أخــذوه مــن الوثنيــة العريقــة )كالتمســك بغــري هللا
  مــا شـــاركوا فيـــهألســـباب( و الفالســـفة املالحــدة )كنســـبة اخللـــق واإلجيــاد إىل العلـــل واالعبــاد( ومـــا أخــذوه مـــن 

حايب اجلليـل هـذا الصـ التصوف املنحرف )كالقول بوجود األقطاب واملتصرفني يف الكون( وغري ذلـك، مـع أن
 بريء عن مثل هذه األشياء.

يف مجيـع املعتقـدات وأن األوىل قـد أخـذت ولنعرف أخريا أنه ليس معىن ما سـبق أن الشـيعة واملعتزلـة تتسـاواين 
مجيع أصوهلا عن الثانية، بل هناك أمور كثرية اليرى البعض فيها رأي اآلخر وقد أشار املؤلـف إىل طائفـة منهـا 

1)وأظهر اخلالف معهم، فمن هـذه املسـائل مـثال: نسـبة خلـق األفعـال إىل العبـاد، وعـدم اختصـاص الشـفاعة  (
2)للمطيعني،  وغري ذلك، واحلق أن هذه املسائل وأمثاهلا هي اليت تشكل الفوارق بني الشيعة واملعتزلة.  (

 
 املطلب اخلامس: 

 مصادر املؤلف يف العقليات والفلسفة 
قد أشران فيما سبق أن املؤلف عاجل كثريا من  املوضوعات اليت طرحهـا يف كتابـه هـذا بطريقـة عقالنيـة حبتـة بـل 

املسائل اإلهلية يف الفلسـفة واملنطـق خـوض املتفلسـف املتألـه، وجعـل رائـده فيهـا كمـا وقد خاض عند كثري من 
ـــه صـــدر املتـــأهلني مـــال صـــدرا  3)ذكـــران ســـابقا مـــا كتب ـــة" و  ( يف كتبـــه كــــ: "األســـفار األربعـــة" و "املظـــاهر اإلهلي

4)"احلكمة العرشية"، وما كتبه احلكيم ابن سينا  و "الربهان" ، وما كتبـه  يف كتبه كـ: "الشفاء" و "اإلشارات" (
5)املتأله نصري الدين الطوسي  يف كتبه كـ: "جتريد االعتقاد" و "تلخـيص احملصـل"، ومـا كتبـه اإلمـام فخرالـدين  (

6)الرازي يف كتبه كـ: "التفسري الكبري" و "هناية العقول" و "الرسالة الكماليـة يف احلقـائق اإلهليـة"، وغـريهم مـن  (
ـــه شـــيخه وأســـتاذه الفيلســـوف حممـــد حســـني الفالســـفة القـــدامى. ومـــن ا ملعاصـــرين اهـــتم مبـــا كتبـــه وألقـــى علي

 الطباطبائي وغريه من العقالنيني.
                                                

 .450صـ  3و جـ  335صـ  1انظر خمالفته للمعتزلة يف هذه املسألة: جـ  ( (1
 وما بعدها. 177انظر كالم املؤلف حول الشفاعة يف اجمللد الرابع صـ  ( (2
 مفاهيم القرآن". سبقت ترمجته يف التمهيد عند التعريف بتفسري " ((3 
 سبقت ترمجته أيضا عند املبحث املذكور. ((4 
 ترمجته.سبقت  ((5 
 سبقت ترمجته أيضا. ((6 
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ىل ملثال رجوعـه إى سبيل الننظر أخذه واستدالالته أبقوال هؤالء حىت نقف على مدى أتثره عنهم، ولنأخذ عل
 بعض األمثلة:حممد بن إبراهيم الشريازي الشهري بـ صدر املتأهلني وفيما يلي 

ـــف  -1 ـــرى املؤل ـــة ابلســـماء عـــن طريـــق أي ـــاد تقتضـــي وجـــود رجـــال ذوي صـــلة حقيقي ن مصـــاحل العب
ــ املكاشــفات الغيبيــة والفتوحــات الباطنيــة صــر، وهــذا أمــر عق يف كــل ليقومــوا علــى إرشــاد النــاس وإضــاءة الطري

 يستدعيه النقل والعقل، ففي هذا اجملال نقل عن صدر املتأهلني ما يلي:
ريــد بـه تعلــيم اّللَّ عبــاده، فهــو ال ينقطــع أاعلــم أّن الــوحي إذا » صــدر املتــأهلني يف الفاحتــة احلاديـة عشــرة:قـال "

1)".«ذنه وقلبهأأبداً، وإّّنا انقطع الوحي اخلاّص ابلرسول والنيب من نزول امللك على  )  
واملسـمى واحـد، يرى املؤلف أن اطالق الصفات على هللا سبحانه يكون من ابب تعدد األمساء  -2 

هلني عــن صــدر املتــأ ال ينقــلمبعــىن أن علمــه تعــاىل وإرادتــه ومشــيئته مــثال يكــون عــني ذاتــه تعــاىل، ويف هــذا اجملــ
 لتأييد نظريته ما يلي:

واجب الوجود وإن وصف ابلعلم و القدرة واإلرادة لكن ليس وجود هذه الصفات فيـه »قال صدر املتأهلني: "
قـال الشـيخ يف « إن تغايرت مفهوماهتا لكّنها يف حّقه تعاىل موجودة بوجود واحـدإاّل وجود ذاته بذاته، فهي و 

ــر صــفاتهأاألّول: »التعليقــات:  ّــه تعــاىل اليتكثــر ألجــل تكّث ألّن كــّل واحــدة مــن صــفاته إذا حّققــت تكــون  ؛ن
هــو  ابلقيــاس إليــه، فيكــون قدرتــه حياتــه، وحياتــه قدرتــه، و تكــوانن واحــدة، فهــو حــّي مــن حيــث صــفة أخــرى

2)".«قادر، وقادر من حيث هو حّي، و كذا يف سائر صفاته )  
ويف ابب الشفاعة وعـدم خلـود أهـل الكبـائر يف النـار يـرى املؤلـف أن العقـل يقتضـي خـالف مـا  -3 

 :د قوله ما يليني لتأييعليه اخلوارج من كون الشفاعة لرفع درجات احملسنني فقط، فينقل عن صدر املتأهل
ني: إّن األشـياء كّلهـا طالبـة لـذاهتا للحـق، مشـتاقة إىل لقائـه ابلـذات، واّن العـداوة والكراهـة يقول صدر املتأهل"

طارئة ابلعرض، فمن أحب لقاء اّللَّ ابلذات أحب اّللَّ لقاَءه ابلذات، ومن كره لقاء اّللَّ ابلعرض ألجل مـرض 
فطرته اأُلوىل أو يعتاد هبذه  رضه ويعود إىلنفسه، كره اّللَّ لقاءه ابلعرض، فيعذبه مدة حىت يربأ من م طاري على

الكيفية املرضية زال أمله وعذابه حلصول اليأس، وحيصل له فطـرة أُخـرى اثنيـة، وهـي فطـرة الكفـار اآليسـني مـن 
3).".ر ة اّللَّ اخلاصة بعباده. )  

ردانه مــن النقــول هــذه بعــض األمثلــة فلــو أردان ســرد اجلميــع لوجــدان أضــعافها ولطــال الكــالم بنــا. ومثــل مــا أو 
واإلحاالت عن صدر املتأهلني جتده عـن ابـن سـينا بـل قـد جتـد كـالم املؤلـف كشـرح وتوضـيح علـى بـراهني ابـن 

                                                
 . 240صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 52صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 . 326صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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1)سينا يف كتابه "اإلشارات" وغريه. حىت أننا جند املؤلف يعضد معتقده حول وجـوب نصـب اإلمـام علـى هللا  (
 سبحانه بعقليات ابن سينا فيقول:

ا رجــع إىل بعــض مــتم، الــيت س )ابــن ســينا( أشــار يف بعــض كلماتــه إىل فوائــد تنصــيب اإلمــامّث إّن الشــيخ الــرئي"
، لـيس و آلـه وسـلَّم  عليـهذكران، وإليك بعض نصوص كلماته: )مّث إّن هذا الشخص الذي هو النيّب صـلَّى اّللَّ 

حمالـة؛  مزجة، فيجـب الاأليل من ممّا يتكرر وجود مثله يف كّل وقت فإّن املادة اليت تقبل كمال مثله يقع يف قل
 ماً(.برياً عظيمور املصاحل اإلنسانية تدأأن يكون النيّب قددبّر لبقاء ما يسّنه ويشّرعه يف 

يفــرض السـاّن )أّي الشــارع( طاعــة مــن خيلفــه، وأن ال يكــون  : مّث جيــب أن-امسيف الفصــل اخلــ -إىل أن قـال
يصــححون  قة علــى مــنأو إبمجــاع مــن أهــل الســاباالسـتخالف إاّل مــن جهتــه )أّي مــن جهــة الســانِّ الشــارع( 

 فة مـن الشـجاعةق الشـريعالنيًة، عند اجلمهور أنّـه مسـتقل ابلسياسـة وأنّـه أصـيل العقـل حاصـل عنـده األخـال
 والعفة وحسن التدبري، وأنّه عارف ابلشريعة حىّت ال أعرف منه تصحيحاً.

ى وامليـل، أو أمجعـوا علـى غـري مـن وجـدوا الفضـل فيــه إىل أن قـال: ويسـّن علـيهم أهّنـم إذا افرتقـوا وتنـازعوا للهـو 
. ــنّص أصــوب؛ فــإّن ذلــك ال يــؤدي إىل التشــّعب والتشــاغب . واالســتحقاق فقــد كفــروا ابّللَّ واالســتخالف ابل

2)".واالختالف( )   
والعجب أننا قد جند حبواث يف هذا التفسري ابتدأ فيها املؤلف بكالم الفالسفة فشـرح وعلـق وحقـق حـىت انتهـى 

3)مـــن الفصـــل ـــري  ( ـــى قـــوة أتث ـــك يـــدل عل ـــف، فكـــل ذل مـــع أن التفســـري تفســـري موضـــوعي حســـب ادعـــاء املؤل
 الفالسفة على املؤلف ويصدق القول أبن الفالسفة من أهم مصادر املؤلف يف هذا التفسري.  

ي ع الذذا املوضو ايت، وهلهذه كانت موجزة عن مصادر املؤلف مما اعتمد عليهم يف تفسري القرآن وأتويل اآل
أهــم نــوان "ان لــه عخصصــنا لــه هــذا الفصــل متطلبــات أخــرى لعلنــا نرجــع إليهــا يف الفصــل الثالــث الــذي اخــرت 

ملخــل ببا لإلطنــاب ا نكــون ســ" أمــا هنــا فنكتفــي هبــذا القــدر لــئالاملــزااي واملؤاخــذات لتفســري مفــاهيم القــرآن
 واإلسهاب اململ.

 
 
 

                                                
 . 255صـ  3/ جـ  136صـ  2جـ  / 196وصـ  191و صـ  122صـ  1انظر على سبيل املثال جـ  ( (1
املقالة العاشرة الفصل الثالث  -)الفن الثالث عشر يف اإلهلي اتنقال عن كتاب الشفاء البن سينا  153صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2

 . 564و  558 /2 يف املبدأ واملعاد( -واخلامس
 وما بعدها. 142انظر اجمللد الثامن من التفسري صـ  ( (3
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اص الرتباطه اخل هم منه؛ء املاملبحث الثالث الذي يشكل اجلز هذا آخر املبحث الثاين من الفصل األول يليه 

 مبنهج املؤلف وتوضيح مدى التزامه مبنهج التفسري املوضوعي. 
 وهللا املوفق لإلمتام ومنه العون وعليه التكالن.
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 املبـحث الثـالث
  

 طالبمدى التزام املؤلف مبنهج التفسري املوضوعي وفيه م    
 
 
 املـدخـل: 

 عدم التزام املؤلف مبنهج التفسري املوضوعي
 ضوعي: اخلروج عن اإلطار احملدد للتفسري املو املطلب األول

 : اختيار موضوعات غري قرآنيةاملطلب الثاين

 : اخلروج عن املوضوعاملطلب الثالث

 : ادراج اخلياالت واآلراء الشخصيةاملطلب الرابع

 ت اآلايالصحيح يف تفسري عدم اإللتزام ابملنهجاملطلب اخلامس: 
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 املبحث الثالث
 مدى التزام املؤلف مبنهج التفسري املوضوعي

 

 املـدخـل:
هـذا  واعـده ومبـا أنمنهجـه وقو قد عرفنا فيما سبق معىن املقصود من التفسري املوضوعي، ودرسنا نشأته وألوانه 

ا سـبق حـول رانهـا فيمـالنكـات الـيت ذكاملبحث يدور حول منهج هذا النوع من التفسري نرجح أن نعيـد بعـض 
 منهج التفسري املوضوعي وقواعده ابالجياز:

يف القــرآن  مســه الصــريحابالبــد أن يكــون املوضــوع مــذكورا اختيــار املوضــوع مــن املوضــوعات القرآنيــة، و  -1
 .ال ابلصريحو الكرمي، أو مؤ 

د خراج معىن املـراقادرا على تفسريها وإهم اآلايت اليت يريد الباحث دراستها فهما دقيقا حبيث يكون ف -2
 منها.
وحيد والشرك كالت  ومن نقيضه مجع اآلايت ذات العالقة ابملوضوع تصرحيا أو تلميحا من لفظ املوضوع -3
 مثال.
الناســـخ  مـــع مراعـــاةاملكـــي مث املـــدين، وأول وآخــــر مـــا نـــزل، رتيـــب اآلايت حســـب نزوهلـــا مـــا أمكـــن، ت -4

 .صحف الشريفدها يف املرتتب حسب ورو فالفإن مل يتيسر ذلك ، واملطلق واملقيدواملنسوخ، واخلاص والعام، 
بـواب وفصـول أباحـث، أو إىل وم استنباط العناصـر والعنـاوين مـن اآلايت، وتقسـيم املوضـوع إىل أجـزاء -5

 حسب طبيعة املوضوع.
ع ول مــا أمكــن، مــاب النــز الهتــا، والــروابط بينهــا، وإيــراد أســبدال بيــانوحتليــل ألفاظهــا، و تفســري اآلايت  -6

 مراعاة شروط التفسري أثناء عرض املوضوع.
األمـور الـيت  ، وجعـلنـا ومـاالوعـدم اخلـروج عـن املوضـوع وااللتفـات ميي احملافظة علـى تسلسـل األفكـار -7

 .خترج عن صلب املوضوع يف احلاشية
ي رضـوال الصـحابة ، وأبقـلشـريفةا النبويـة االستعانة يف توضيح املعىن وبيان املقصود من اآلايت ابلسـنة -8

 .من السلف الصاحل والتابعني هللا عنهم
واملوضـــوعة  رواايت الضـــعيفةااللتـــزام ابملـــنهج الصـــحيح يف التفســـري وعـــرض املوضـــوع، وذلـــك إببعـــاد الـــ -9

 يكسب املوضوع ثوب الثقة والقبول. لكي ؛واإلسرائيليات والقصص املختلقة
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عـاين ا يف إبـراز املراء الشخصية يف تفسـري اآلايت وعـدم احملاولـة عبثـض عن إدراج اخلياالت واآلاإلعرا -10
بحانه ســ - ، وأن هللاعامــة البشــرن القــرآن الكــرمي كتــاب هدايــة ورشــد لابالجتهــادات والتفلســفات؛ وذلــك أل

 ة. التفلسفات املعقدو واالصالح، ال للتسابق يف العقليات  أنزله للهداية والرتبية -وتعاىل 
النتــائج عــن جمموعــة اآلايت بطريقــة واضــحة يف آخــر البحــث حبيــث يوقــف القــارئ علـــى  اســتخراج -11

1)الرؤية القرآنية للموضوع ويطلع على اهلدي القرآين فيه. )  
 

رف مــن اين لنتعــففــي ضــوء هــذه النكــات اإلحــدى عشــر نبــدأ بدراســة املــنهج املوضــوعي لــدى الشــيخ الســبح
ر كر أننــا ســنختاجــدير ابلـذ الـذي اختــاره لنفســه وعنـون بــه تفسـريه، و خالهلـا علــى مـدى التــزام املؤلـف ابملــنهج 

 االجياز يف هذا املبحث ألن املوضوع قد وضح إىل حد ما يف البحوث السالفة.
همـا: وضـوعي، واثنيتفسـري املوكان من األوىل أن نقسم املبحث إىل شقني أوهلما: مدى التـزام املؤلـف مبـنهج ال

مبحــث  نـا الثــاين إىلكننــا تركحقيـق العلمــي بصـورة عامــة لوجـود الــتالزم بينهمـا؛ لمـدى التــزام املؤلـف مبــنهج الت
 أهم املؤاخذات على التفسري لئال يطول بنا الكالم إىل حد ال يقتضيه املقام.

 
 عدم التزام املؤلف مبنهج التفسري املوضوعي

ك بوضـوح أن ريعة يـدر سـنظـرة من أول مـا يبـدأ الباحـث بقـراءة هـذا التفسـري أو يتصـفح صـفحاته وينظـر إليهـا 
وطريقـة  باحثـه ومطالبـهه يـرى ملاملؤلف مل يراع منهج التفسري املوضـوعي يف أتليفـه هـذا وال قواعـده وأصـوله؛ ألنـ

ب ويقرأ املطالـ ى الكتابعرضها مظهرا خارجا عن اإلطار العام للتفسري املوضوعي، مث ملا يعكف الباحث عل
ذه هــى أن يقــف عنــد لكــرمي علــا بــدى لــه مــن أول األمــر. ولــو أراد القــارئ اقـراءة الئقــة يتــيقن أنــه ال مريــة فيمــ

 :يف املطالب اليت تلي احلقيقة فليشارك معنا يف قراءة هذه النكات التالية
    

 املطلب األول:
 اخلروج عن اإلطار احملدد للتفسري املوضوعي 

أن جيمـع الباحـث مجيـع اآلايت الـيت تـرتبط  أوقفتنا النقاط السالفة أن اخلطوة األوىل يف التفسري املوضوعي هي
ابملوضــوع يف موضــع واحــد مث يرفــع اخلطــوات التاليــة فيبــدأ بتفســريها مراعيــا مــا أشــري إليــه آنفــا حــىت يصــل إىل 
النهاية ويستخرج النتيجة، لكن املؤلف مل يراع هذا األمر يف أكثر املباحث. يكفيك أن تنظر مـثال إىل الفصـل 

" لقد بدأ املؤلف أوال بتلخيص ما سـبق صيغة احلكومة اإلسالمية كيفثاين الذي عنوانه: "الثاين من اجمللد ال
                                                

 انظر الصفحات األخرية من متهيد هذه الرسالة. ( (1
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عنه يف الفصل األول الذي عده متهيدا للموضوع، مث تكلم عـن قلـة التـ ليف حـول شـكل احلكومـة وصـيغتها، 
 مث تكلم عن أمور أخرى أنيت بعناوينها فقط فيما يلي:

  ،صيغة احلكومة بعد النيب. 
 العامة يف الصدر األول كانت تقتضي التنصيص.املصاحل  
 .عدم بلو  األصحاب الذروة يف أمر القيادة 
 .التحدايت أو األخطار الثالثة 

 . خطر إمرباطورية إيران.1
 . خطر الروم.2
 . خطر املنافقني.3

 .العشائرايت كانت متنع من االتفاق على قائد 
 .ماذا يراد من اخلالفة عن رسول هللا 
  اهلائلة بوفاة النيب كانت تقتضي التنصيص.الفراغات 

 الفرا  يف بيان احللول التشريعية للمشكالت اجلديدة. .1      
 القرآن الكرمي وشرح مقاصده. ـ الفرا  يف تفسري 2    
 واصلة تكميل ااُلّمة روحياً ونفسياً.ـ الفرا  يف م 3    
 لرّد على األسئلة والشبهات.اـ الفرا  يف جمال  4    
     لدين من حماوالت التحريف.اـ الفرا  يف صيانة  5    

 .اخلالفة عند النيب والصحابة واألمم السابقة 
 .نظرية تفويض األمر إىل األمة بعد النيب 
 .حتليل خلالفة أيب بكر 
 .حتليل خلالفة اإلمام علي 

حبيـث تتجــاوز صـفحاهتا مائــة هـذه العنــاوين الـيت حيتويهــا الفصـل الثــاين تشـكل مطالبهــا جـزءا كبــريا مـن اجمللــد 
صفحة، لكنك ال جتد فيها املنهج املطلوب يف التفسري املوضـوعي، فـال هنالـك مجـع لـآلايت وال تفسـري علـى 
ضوئها إال بعض اآلايت واألحاديث املتفرقة اليت وردت طردا للباب، حىت أنك جتد املؤلف أخريا جـاء بعنـوان 

( أورد فيه بعض الـرواايت، ومـا نقـل مـن الوقـائع يـوم الـدار  وصايةاخلالفة ابلجانيب كنتيجة لكل الفصل وهو )
كبار قومه ورتب هلم ضيافة مبعاونة علي بن أيب طالب( وكذلك ما ثبت عنده من كالم   )يوم أن مجع النيب 

علي رضي هللا عنه حول اخلالفة وشكواه عن قريش، وكل ذلك يدل على أن البحث من أولـه إىل آخـره حـىت 
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ليت رتبت عليه، حبث عقلي فلسفي اترخيي استفاد الباحث فيه من بعض اآلايت واألحاديث ضمنا، النتيجة ا
وليس البحث حبثا قرآنيا على مـنهج التفسـري املوضـوعي أبـدا. وهبـذا الـنمط أورد املؤلـف أكثـر املطالـب يكفينـا 

 هذا النموذج الواضح.
   

 املطلب الثاين:
  اختيار موضوعات غري قرآنية 
ــار ملوضــوعي أاإلشــارة أيضــا أنــه جيــب علــى الباحــث الــذي يــرجح الكتابــة علــى مــنهج التفســري اســبقت  ن خيت

عا من ال خيتار موضو و ا منها، موضوعا من املوضوعات القرآنية اليت وردت يف القرآن الكرمي إما صراحة أو قريب
واالشـرتاكية  طيـة والربملـانلدميقراا كاعند نفسه وهواه فريبطه ابلقرآن اجمليد ابلتأويالت البعيدة، أو موضوعا عام

ال شــك أن رآنيــا. و قواإلعــالم وغــري ذلــك فيحمــل عليــه آايت الشــورى أو آايت العــدل مــثال ويعــده موضــوعا 
موهنا تعـاليم ف حـول مضـلإلسالم يف مثل هذه املوضوعات هدي ويف اآلايت واألحاديث النبوية وأقوال السل

صاديق هلا مفاهيم ومصاحلهم و القرآنية؛ فإهنا عناوين وضعها الغربيون ملوإرشاد، لكنها ال تعد من املوضوعات 
 العيش. ال تالئم كتاب هللا ومل يطرحها القرآن الكرمي كنظام مساوي لصالح البشر وفالح

يـة، وفيمـا عات قرآنلكن املؤلـف مل يـراع هـذا اجلانـب أيضـا فاختـار موضـوعات هـي أبعـد مـن أن تكـون موضـو 
 يلي ّناذج منها:

 

 عدالة الصحابة بني العاطفة والربهان. أ 
هــذا موضــوع أورده املؤلــف يف اجمللــد اخلــامس مــن التفســري يريــد بــه إثبــات عــدم عدالــة الصــحابة مــن القــرآن 
الكـرمي، متسـك خاللــه بكـل آيـة وردت بشــأن املنـافقني أو أبـدت األخطــاء الـيت صـدرت عــن اجليـل األول مــن 

هذا اجليل املبارك تربية قرآنية رفيعة، لكن املؤلـف يسـتدل هبـذا ويزيـد عليهـا  املسلمني فنزلت فيها اآلايت لرتيب 
كل واردة وشاردة وردت يف التاريخ والسري ويستنج من اجلميع عدم عدالـة الصـحابة كموضـوع يطرحـه القـرآن 

1)الكرمي ويصرح به. )   
رى القــرآن الكــرمي يثــين علــى هــذا مــا فعلــه املؤلــف وأتعــب نفســه فيــه مــع أن كــل قــارئ آلايت الــذكر احلكــيم يــ

ــــه نظــــريا ال يف األانجيــــل حلــــواري عيســــى وال يف التــــوراة  أصــــحاب نــــيب اإلســــالم وأنصــــار دينــــه ثنــــاء ال جتــــد ل
للمخلصــني مــن أصــحاب موســى عليهمــا الســالم، فيقــرأ آايت كلهــا صــرحية يف التعــديل اإلهلــي هلــم وإظهــار 

إىل هـذا املوضـوع يف الفصـل الثـاين إن شـاء هللا، لكـن  الرضى عنهم، ال جمال جلمعها وسردها ههنا ولنـا عـودة

                                                
 . 466 – 438صـ  5انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
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املؤلف أّول كل هذا وخصصه حبسن العاقبة الذي مل يتحقق بعد عنده، ومتسك بغريها من اآلايت اليت يعرف  
 كل منصف أهنا ال حتقق اهلدف الذي جيري وراءه املؤلف ومن قبله من أبناء مذهبه وأبناء عقيدته.

ون علـيهم إال ئهم ويطعنـأحـدا مـن أتبـاع اليهـود والنصـارى يقـدحون يف أصـحاب أنبيـاومن العجب أننـا مل جنـد 
بـه صـدره، ويطـرح  ويشـفي أننا نرى يف اإلسالم من يتعب نفسـه ويسـهر الليـايل لينـال مـن أصـحاب حممـد 

م ابؤه أبيـديهملؤلـف وآاهذا املوضوع كموضوع قرآين اهتم به وحـي السـماء ونـزل ليثبـت عـدم عدالـة مـن أسـلم 
 املباركة.

   عصمة األئمة. ب
1)هــذا موضــوع آخــر اختــاره املؤلــف عنــد مباحــث مســات أهــل البيــت يف اجمللــد العاشــر وعــده موضــوعا قرآنيــا  (

ــة التطهــري  ــه تعــاىل: ﴿ –وظــن أن آي ــرَُكْم وهــي قول ــتِّ َويَُطه ِّ ــَل اْلبَـْي ــر ِّْجَس َأْه ــْنُكُم ال ــْذهَِّب َع ُ لُِّي ــُد اّللَّ َــا يُرِّي إِّمنَّ
2)﴾َتْطهِّريًا تدل عليه بدالئل  يت تفصيلها ومناقشتها يف مبحث اإلمامة والعصمة من الفصل الثاين إن شـاء  (

ــاء هــل هــي مســألة  ــوارد حــول عصــمة األنبي ــا هــو أن املؤلــف بنفســه انقــش اخلــالف ال ــا هن هللا، لكــن مــا يهمن
وذكـر أن القـرآن الكـرمي مل يصـرح إال طرحهـا القـرآن الكـرمي أم هـي مـن إجنـازات علـم الكـالم وعقـول املتكلمـة، 

بعصــمة املالئكــة وعصــمة القــرآن، أمــا عصــمة األنبيــاء فهنــاك آايت تســتفاد منهــا عصــمتهم ابلقــرائن اخلارجيــة 
3)وهي تدل على هذه املسألة داللة غري صرحية. )    

بـنص  -ألخيـار اصـطفون فالسؤال الذي يطرح يف هذا املوضع هو أنه ملا كان موضوع عصـمة األنبيـاء وهـم امل
فكيــف  بــه املؤلــف موضــع شــك مــن حيــث كونــه موضــوعا قرآنيــا أو غــري قــرآين، كمــا اعــرتف –القــرآن الكــرمي 

 وضوعا قرآنيا ؟.م -هم دوهنم بالشك ومرية و  -ميكن أن تكون عصمة األئمة 
يـة موضـوع اآل ئمـةعصـمة األ نعم إننا نعـرف أن املؤلـف يـربر صـنيعه بتفسـريه اخلـاص لآليـة الكرميـة وعليـه فيعـد

 وابلتايل موضوعا من موضوعات القرآن الكرمي.
لكن كان من الواجب على املؤلف أن ال يغفل عن نكات ثالثة على األقل وهي اليت ال ختفى عمن له شيء 

: أن كثــريا مــن الســلف مبــا فــيهم عبــد هللا بــن عبــاس رضــي هللا أوهلــامــن اإلملــام بعلــم التفســري وأقــوال املفســرين، 
ــة لآليــة علــى العصــمة وال علــى نوا يــرون املــراد مــن أهــل البيــت هــم أزواج النــيب عنهمــا كــا ــه فــال دالل ، وعلي
: أن أكثــر الســلف كــانوا يفســرون التطهــري ابلطهــارة عمــا أفــاده أول اآليــة الكرميــة أي: األقــذار اثنيهــااألئمــة. 

                                                
 .  199انظر اجمللد العاشر من تفسري "مفاهيم القرآن" صـ  ( (1
 . 33األحزاب :  ( (2
 . 40 – 36صـ  5انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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هـل البيـت يف اآليـة رجـاال خمصوصــني اجلاهليـة الـيت تشـمل الشـرك والتـربج وغريمهـا، حـىت الــذين رأوا املـراد مـن أ
: هـب اثلثهـاأعين عليا وفاطمة وابنيهما مل يفسروا الطهارة مبا فسرته عدة قليلة من األمـة وهـم علمـاء الشـيعة. 

أنه أريد من اآلية عدة خمصوصة من أهل البيت ومل يشـمل األزواج املطهـرات، وأريـد مـن الطهـارة العصـمة مـن  
، فأين داللة اآلية علـى سـائر األئمـة االثـىن عشـرة ؟. فإمهـال املؤلـف مجيـع هـذا كل الذنوب صغائرها وكبائرها

 وعد املوضوع موضوعا قرآنيا خالف ملا عليه منهج التفسري املوضوعي.
العقـــل الكـــالم و وهكـــذا هنـــاك كثـــري مـــن املوضـــوعات جتـــدها يف تفســـري الســـبحاين هـــي مـــن نســـيج الفلســـفة و 

 كتاب. واملذاهب ال من وحي القرآن وعلم ال
 

 املطلب الثالث:
 اخلروج عن املوضوع 

ج عن الفة هو اخلرو نكات الساثلث ما جنده عند املؤلف مما خيالف منهج التفسري املوضوعي كما أحملت إليه ال
شـرة وال اجمللـدات الع لكبـري مـناملوضوع والوقوع يف الفروع والتوافـه بـل اإلطالـة فيهـا، وهـي الـيت تشـكل اجلـزء ا

ا املؤلـف الم يـدرجههجمات على اآلخرين أو دفـاع عـن املـذهب أو خيـاالت مـن الفلسـفة والكـختلو إما عن 
 مور الدخيلة:ن هذه األمضمن املوضوعات اليت أظهر أنه يعاجلها معاجلة قرآنية، وفيما يلي بعض األمثلة 

 

 اخلوض يف آراء احلكماء عند بيان املعاد يف القرآن الكرمي  .أ
رآن املعــاد يف القــ"لعبـارة: اق غـالف اجمللــد الثـامن مــن التفسـري جيــد العنـوان هبــذه حينمـا ننظـر إىل مــا رسـم فــو 

 فق موضـوعاهتا"اآلايت و  ه: "تفسري موضوعي فريد من نوعه مبتكر يف اببه يتناول دراسةحتت" مكتوب الكرمي
ا مداخل الكتاب  يفل يواجه لكن ليت املؤلف كان وفيا هبذا العنوان وهذه العبارات ومل يكن؛ وهذا ألن الرج

   ايل:ابلعنوان الت ن الكتابال ربط له بقوله: "املعاد يف القرآن الكرمي" وخري مثال هلذا، الفصل العاشر م
 الفصل العاشر: 

 املعاد الروحاين من منظار احلكماء
 رأي احلكيم السبزواري. 

 رأي صدر املتأهلني.
 رأي الفاضل املقداد.
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يثبت املعاد ابلروح واجلسم معا وذكر جمموعة من اآلايت اليت تدل على ذلك، قبل هذا بني املؤلف أن القرآن 
1)مث ذكر رأي جمموعة من احلكماء كالفارايب وغريه بشيء من النقد مث يف هـذا الفصـل أيـد مـا وصـل إليـه مـن  (

 النتائج برأي هؤالء الثالثة وخالصة رأي األول:
اللذائـذ املاديــة وتــتلخص السـعادة عنــدها فيهــا، فلـيس هلــا معــاد فئــة مـن النــاس ال هــمَّ هلـا ســوى نيــل أن هنـاك 

ــة فــوق ســوى اجلســماين ال تتجــاوز عنــه ــة أخــرى هلــا رؤي فلهــا معــاد  اللذائــذ احلســية واملبتهجــات الصــورية. وفئ
2)روحاين وحياة معنوية منتهية إىل املشاهدات القلبية، وهذا رأي احلكيم السبزواري. )   

القـوة العقليـة للذة اليت يناهلا اإلنسان ابلقوة العقلية هي أقوى مـن مجيـع اللـذات؛ ألن وخالصة رأي الثاين أن ا
، وعليه فمن ينال يف اآلخرة الكماالت املعنوية ولـذات العقـل فقـد انل أقوى من القوة احلسية ومدركاهتا أقوى

3)احلظ األوفر، وهذا هو املعاد الروحاين الذي يتفوق املعاد اجلسمي احملض. )  
أّن النفس بعد انفكاكها عن البدن ( الطائر الصيتخالصة رأي الثالث )رأي الفاضل املقداد الذي وصفه بـ و 

احلقـائق  تتقوى يف عامل الربزخ يف الفرتة بني املـوت واحلشـر، فبعـد التعلّـق ابلبـدن يكـون اسـتعدادها أقـوى لتقبـل
4)فبذلك ميكن أن يكون هناك معادان. العلوية )  

ــه بــر ملؤلــف مل يكــن حيتــاج يف مــنهج التفســري املوضــوعي أن يؤيــد القــرآن و واحلقيقــة أن ا مــاء أي هــؤالء احلكآايت
عــد تفســريا يلفالســفة وأمثـاهلم، بصــرف النظــر عــن صـحة هــذه اآلراء وســقمها، وال يظــن أحـد أن رأي هــؤالء ا

ايت بعـــد ســـرده اآل هـــاصــل إليللقــرآن الكـــرمي؛ ألن مـــا ذكــره املؤلـــف عـــنهم كمـــا رأينــا مل يـــزد يف النتيجـــة الـــيت و 
 ءه. ا ال طائل وراولوع فيموتفسريه هلا إال غموضا يف املطلوب وبعدا عن احلقيقة، وهذا خروج عن املوضوع و 

 
 
 

                                                
م( حممد بن حممد بن طرخان بن أوزلغ، أبو نصر الفارايب، ويعرف ابملعلم الثاين: أكرب فالسفة  950 - 874= ه  339 - 260)الفارايب:  ( (1

 ولد يف فاراب )على هنر جيحون( وانتقل إىل بغداد فنشأ فيها، وألف هبا أكثر كتبه، ورحل إىل مصر والشام. صل، مستعرب.تركي األ املسلمني.
 كان حيسن اليواننية وأكثر اللغات الشرقية املعروفة يف عصره.  وتويف بدمشق.، واتصل بسيف الدولة ابن ْحدان

، لشرحه مؤلفات عرف ابملعلم الثاينو  س إليه.ها النااملعروفة ابلقانون، من وضعه، ولعله أخذها عن الفرس فوسعها وزادها إتقاان فنسب ويقال: إن اآللة
ل إىل صناعة املدخ"و  "الفاضلة ل املدينةآراء أه"و  ا"إحصاء العلوم والتعريف أبغراضه" و "لفصوصا" :ول( له حنو مئة كتاب، منهارسطو )املعلم األأ

 (20صـ  7" وغري ذلك.  )األعالم للزركلي جـ املوسيقى الكبري"و  "املوسيقى
 . 138صـ  8انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 . 139صـ  8انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 . 141صـ  8انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
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 اخلوض يف املخاصمات والذب عن املذهب  .ب
ا بعيـدا عـن لباحـث حـر األصل يف منهج التفسـري املوضـوعي هـو إثبـات مـذهب القـرآن يف املسـائل وأن يكـون ا

ألسف ما نراه مع ا ين، وهذاقيد املذاهب وضيق املسالك، ال تبادل االهتامات وانتصار املذهب وازدراء اآلخر 
العلميـة  دود واملوازيناوز احلنراه يتج الشديد عند الشيخ السبحاين يف تفسريه املوضوعي للقرآن الكرمي، بل قد

 ويقلب احلقائق ألجل املواقف، نشري فيمايلي إىل بعض هذه امليول: 
1)"الوهابيـة: للمؤلـف خصـومات كثـرية مـع مـن يســميهم "املثـال األول فنـراه يـدخل يف الـرد علـيهم واإلســاءة  (

ــا ال نســتطيع أن أنيت بتفاصــيل هــذ ــارات مــن  هبــم يف مــوارد كثــرية جــدا، مبــا أنن ه اجملــادالت نقتطــف بعــض العب
 كالمه وقد أبدى فيها اخلصومة وصرح عندها هبذه التسمية:

 

2).على مرحلتني منها ونسوا أو تناسوا املرحلتني اأُلخريني الوهابيونمراحل أربع وإن اقتصر  للتوحيد -1 )  
 الوهـابيونوهكذا أيضاً ميكن الوقوف على حقيقـة احلـال يف غـري موضـوع الـزايرة مـن اأُلمـور الـيت يعـدها  -2

، وطلــب احلاجـة مــنهم، يف حـني خيــالفهم املســلمون يف ذلـك، فيجــّوزون هــذه  مـن العبــادة كالتوّسـل أبوليــاء اّللَّ
3)يف الشرع الشريف.التوّسالت، ويعتربوهنا نوعاً من األخذ والتمسك ابألسباب، الذي ورد  )  

رمبــا يتصــور مــن أّن ســجود املالئكــة ملــا كــان أبمــره ســبحانه صــح ســجودهم لــه، إّّنــا الكــالم يف اخلضــوع  -3
4)يف املقام. الوهابينيالذي مل يرد به أمر، فسيوافيك اجلواب عن هذا االحتمال الذي يرّدده كثري من  )  

 وختليد ذكرايهتم، وإحياء مناسبات مواليدهم أو وفياهتم، من تعظيم أولياء اّللَّ  -بشدة -الوهابيونينزعج  -4
ويعتربون اجتماع الناس يف اجملالس املعقـودة هلـذا الشـأن شـركاً وضـالاًل، ففـي هـذا الصـدد يكتـب حممـد حامـد 

الـذكرايت الـيت مـألت الـبالد » الفقي، رئيس مجاعة أنصار السّنة احملمديـة يف هوامشـه علـى كتـاب فـتح اجمليـد:
5).«األولياء هي نوع من العبادة هلم وتعظيمهم ابسم )  

ـــاًل ممزوجـــاً ابلشـــرك ويقـــول املـــودودي الوهـــابينيّن إ -5 ـــوا التوســـل بغـــري الطبيعيـــة مـــن العلـــل توّس 6)جعل يف  (
« الـدعاء»فدعا خادمه وأمره إبحضار املاء ال يطلق عليـه حكـم  -مثاًل  -فاملرء إذا كان أصابه العطش»ذلك:

                                                
 املعىن يف بطن الشاعر ولكن الظاهر أنه يريد هبم السلفيني والديوبنديني وكل من يرد على البدعات الِت ترتكبها الشيعة وتعتقد هبا.  ( (1
 .  440صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  441صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  445صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  531صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
لقارة هذا يؤكد ما أشرانه آنفا من أن املؤلف يعد كل موحد خيالف شركيات الشيعة "وهابيا" وإال فاملودودي هو مؤسس اجلماعة اإلسالمية بشبه ا ( (6

 اهلندية، وهذه اجلماعة مبنهجها ونشاطاهتا تفارق السلفية الِت أشهرهتا خصومها بـ "الوهابية". 
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ذ اخلــادم إهلــاً، وذلــك إّن كــل مــا فعلــه الرجــل جــار علــى قــانون العلــل واألســباب، ولكــن إذا وال أّن الرجــل اختــ
ذه إهلاً.أاستغاث بويل يف هذا احلال فال شك  1)نّه دعاه لتفريج الكربة واختَّ )  

أُمــراءهم ابالحـرتام الــذي يفـوق مــا يفعلــه غـريهم جتــاه أوليـاء اّللَّ فــال يكــون  الوهــابيونعجبـاً كيــف يعظـم  -6
2).ء يسري من ذلك يف حقهم عد شركاً؟!ذلك شركاً، وأّما إذا أتى أحد بشي )  

يعتربون مطلق طلب الشفاعة شركاً وعبادة، ويظنون أّن القرآن  إن  الوهابي ني: وطلب الشفاعة الوهابيون -7
3).ني ابلشرك إاّل لطلبهم الشفاعة من أصنامهممل يصف الوثني )  

لرأيت أّن الذي أوقعهم يف اخلطأ وااللتباس هو مشاهبة عمـل املوحـدين يف  الوهابينيوإذا الحظت كتب  -8
عمـل املشـركني عنـد أصـنامهم، ومعـىن ذلـك أهّنـم اعتمـدوا بطلب الشفاعة واالسـتغاثة ابألمـوات والتوّسـل هبـم، 

4)هر وغفلوا عن النّيات والضمائر.على األشكال والظوا )  
 عبـــادة للمـــدعو. -بعـــد وفـــاهتم -كـــون دعـــوة األوليـــاء والصـــاحلني  الوهـــابيونومـــن هـــذه اآلايت يســـتنتج  -9

5).وملخص كالمهم: أّن من قال متوّساًل: اي حممد، فنداؤه ودعوته بنفسها عبادة للمدعو )  
مـع مالـه مـن االطّـالع الوسـيع علـى املعـارف اإلسـالمية وابألخـص  -والعجب أّن اأُلسـتاذ حممـد عبـده -10

انّــه كّلمــا مــر علــى أُمــور تــرتبط أبوليــاء اّللَّ مثــل الشــفاعة واالستشــفاع مــنهم  -فيمــا يرجــع إىل تفســري القــرآن
كمــا هــو دأبــه يف ســائر املســائل   -والتوســل والــزايرة يضــطرب بيانــه، وال يعمــد إىل كشــف احلقيقــة حبريــة كاملــة

ء عـن أكثـر ، وأغلـب الظـن أّن اأُلسـتاذ بـريالوهـابينيونرى اأُلستاذ يف هذه املسائل يبدو كأنّه قـد أتثـر مبقالـة 
ما نسب إليه ابلصراحة يف هذه املباحث يف التفسري فأيّن أُجّله عن النزعة الوهابية، ولعل تلميـذه السـيد حممـد 

6).الوهابيةات اأُلستاذ يف قوالب خاصة تتناسب مع نزعاته رشيد رضا قد أودع كلم )  
مينعون طلب الشفاعة ممن أُعطي الشفاعة، والناظر يف أحباثهم وكلماهتم وحتليالهتم يقـف  إن  الوهابيني -11

على أهّنم أعداء اإلنسان الكامل، وألجل ذلك يصرفون مهمهم للحط من شخصيته، ومكانته، ويتصورون أّن 
7).نازهلم املعنويةالتوحيد ال يتم إاّل بتنقيصهم، وكأّن التوحيد ال يتم إاّل حبط مكانتهم أو شخصيتهم وم )  
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ـــة  ـــف مـــع الوهابي ـــريه  –هـــذا فـــيض مـــن غـــيض أخـــذانه عـــن جمـــادالت املؤل بنقـــل هـــذه  اكتفينـــا –حســـب تعب
عـرف مـدى نقصـود أن الكلمات فقط ألن ذكر ما يف داخل هذه املباحث خـارج عـن إطـار هـذه الرسـالة، وامل

عنـد هــذه  ه املؤلــفخـروج املؤلـف عــن مـنهج التفسـري املوضــوعي، ومـن رجـع إىل الكتــاب يتضـح لـه مــا جـاء بـ
ع كتابـه هـذا تـار موضـو صـوص، فلـو كـان خياملخاصمات من العقليـات واآلراء الشـاذة واالجتهـادات مقابـل الن

  يفنــه نكــت كــل مــا جيــة، ولك"ردود اإلماميـة علــى إيــرادات الوهابيــة" لكــان خـريا لــه وملــا أخــذ عليــه عـدم املنه
 ة.املوضوعيكنانته يف تفسري مساه تفسريا موضوعيا للقرآن الكرمي، وهذا خروج عن املوضوع و 

واحدا من جدليات املؤلف وإال فهناك مثل ما سـبق معـارك مـن  : إن هذا الذي ذكرانه كان مثاالأمثلة أخرى
املؤلف مع احلنابلة وابلضبط اإلمام ابن تيمية، ومع الشيخ الندوي وغريه مـن علمـاء الديوبنـد، ومـن املتكلمـني 
األشاعرة وإمامهم أبو احلسن األشعري وغريهم. يكفي أنه كتب أكثر من مخسني صفحة يف الـرد علـى رسـالة 

ـــائج جهـــود الرســـول ر ـــه هللا عنواهنـــا: " املعاصـــر الشـــيخ أبـــو احلســـن النـــدويالعـــامل  صـــوراتن متضـــاداتن لنت
" وهـي رســالة وجهـا الشــيخ إىل الشـيعة وخاصــة الشـعب اإليـراين، فوجــد املؤلـف املكــان املناسـب للــرد األعظـم

1)عليه تفسريه هذا،  ولذلك يعده موسوعة علمية.  (
 

2)ت. إندالعات   أخرى (
إىل  و يف اإلشاراتأملقدمات عدوال للمؤلف عن املوضوع واملوضوعية، أيضا إطاالته يف الكالم ويف ا ومما يعد

 :التالية فضائل أهل البيت يف كل موضع أمكنه مبناسبات ضئيلة جدا، نشري إليها يف النكات
اآلايت اجمللـــد الســـادس مـــن التفســـري خصصـــه املؤلـــف مبوضـــوع أمســـاء هللا ســـبحانه وصـــفاته علـــى ضـــوء  -1

القرآنيـــة، لكنـــه بعـــد املقدمـــة وقبـــل أن يبـــدأ بتفســـري األمســـاء والصـــفات كتـــب حـــوايل مائـــة صـــفحة عـــن 
املوضوعات اليت ذكران قائمتها عند بيان منهج املؤلف، وهي موضوعات كالمية فلسفية كان مـن األوىل 

هـذه املوضـوعات ( فمـن األمساء والصفات على ضوء الفسـلفة والكـالمإيداعها يف كتاب معنون له: )
تقســيم صــفاته إىل اجلماليــة ، بســاطة الــذات وكثــرة األمســاء؟،  هــل األســم نفــس املســمى أو غــريهمــثال: 

مـا هـو املـراد مـن احلـدوث ، صفاته عني ذاته ال زائدة عنهـا، تقسيم صفاته إىل الذاتية والفعلية، واجلاللية

                                                
ئر( وقد انظر اجمللد اخلامس الذي عنوانه: )إثبات عصمة األنبياء واألئمة واآلايت املعرتضة لسرية الصحابة ومفهومي اإلمام وطاعة السلطان اجلا ( (1

 .  520إىل صـ  469وضع فيه فصال كامال للرد على الرسالة املذكورة من صـ 
هِّ: اْنَسلَّ كاْنَدَلَق. واْنَدَلَع الل َِّساُن: َخَرَج،اْنَدَلَع َبْطُن املَْرَأةِّ، اْنَدَلق:  ( (2 َرةِّ  إِّذا َعُظَم واْسرَتَْخى. ومَن امَلَجازِّ: اْنَدَلَع السَّْيُف من َغْمدِّ واْسرَتَْخى مِّْن َكثـْ

، كما َيْدَلُع الَكْلبُ   ( 563صـ  20.    ) اتج العروس للزبيدي جـ َكْرب  َأو َعَطش 
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ـــة، نظريـــة ا تكلمـــه وكالمـــه؟،  الزمـــاين للعـــامل ـــة املعتزل ـــك مـــن )نظري ـــة األشـــاعرة( وغـــري ذل حلكمـــاء، نظري
 املوضوعات اليت هي خارجة عن موضوع "األمساء والصفات على ضوء آايت القرآن الكرمي" .

 

يف اجمللــد الســابع الــذي ُخصــص مبوضــوع شخصــية الرســول األكــرم وســريته الشــريفة علــى ضــوء اآلايت  -2
 طالــب وأهــل البيــت جنــد عنــد مباحــث القرآنيــة أدرج املؤلــف كــل قصــة وســرية تتعلــق حبيــاة علــي بــن أيب

1)(النبــوة واإلمامــة توأمــانالســرية موضــوعات كـــ ) أبدىن مناســبة أو بــال مناســبة  )ســيأيت تفصــيله يف   (
 مبحث التعصب والغموض عند مباحث أهم املؤاخذات إن أتيحت الفرصة(.

 

كــذلك جنــد يف اجمللــد العاشــر الــذي أختــري لــه عنــوان: العــدل واإلمامــة وحقــوق أهــل البيــت ورســم فــوق  -3
غالفه عبارة: )تفسـري موضـوعي جلميـع مـا ورد يف القـرآن الكـرمي حـول موضـوع العـدل واإلمامـة وحقـوق 

هـــل الشـــورى أســـاس احلكـــم ،  أهـــل الســـنَّة ومعـــامل احلكومـــة اإلســـالميةأهـــل البيـــت( موضـــوعات كــــ : 
نقـد فكــرة أن ؟  هـل البيعـة أسـاس احلكـم اإلسـالمي،  شـواهد علـى خـالف تلـك الفكـرة؟ ،  اإلسـالمي

 ،البيعة أساس احلكم
 

تـوى ابعتبـار احمل وأمـا ضوعويف كل ذلك كمارأيت خروج واضح عن أصل املوضوع القرآين ابعتبار العنوان واملو 
 ن الكرمي.ا للقرآفسيأيت عنا أن مثل هذه املوضوعات ال حتتوي إال على خياالت للمؤلف يظنها تفسري 

 
 
 
 
 
 

                                                
 .  523صـ  7انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1

file:///E:/Noor/Desktop/مفاهیم%2010/10.html%2343
file:///E:/Noor/Desktop/مفاهیم%2010/10.html%2343


 253                                                                                                              الفصل األول

 

 املطلب الرابع:
 ادراج اخلياالت واآلراء الشخصية 

ميــداان تفســري جيعــل ال هــذا رابــع دليــل علــى خــروج املؤلــف عــن املنهجيــة )مــنهج التفســري املوضــوعي( وهــو أنــه
عـض بوص، وفيمـايلي ليه النصـآلرائه الشخصية وأفكاره وخياالته بدل أن يقيد نفسه مبا تقيده اآلايت وتلهم إ

 األمثلة:
ابهلل  علــم الغيــب يف اجمللــد الثالــث بعــد مــا أهنــى املؤلــف الفصــل الســابع الــذي خصصــه ابختصــاص -1

ــه الفصــل، وإال فــإن مضــمون الفصــل يــدور –ســبحانه  ــاء واألوصــحــول مشــاركة األنب حســب مــا عنــون ل ياء ي
حول  ف عدة تساؤالتورد املؤلأ –واألولياء مع هللا يف علم الغيب مشاركة جُمازا ومسموحا هلا من قبله تعاىل 

 دات علـى نظريـةسـة إيـرا( وهـي عبـارة عـن مختساؤالت حول علـم النـيب ابلغيـبما أثبته يف الفصل بعنـوان: )
 لغيب ابلرتتيب التايل:الشيعة حول علم النيب واألئمة اب

: كيــف تــؤّول اآلايت الــيت ختصــص العلــم ابلغيــب ابهلل ســبحانه علــى العلــم املســـتقل الســؤال األول .أ
1)الذايت املرسل عن كل شيء  ؟  (

 ؟. عاملاً ابلغيب ملا مّسه السوء لو كان النيّب : السؤال الثاين .ب
  ؟.هم مع هللا: القول ابلعلم ابلغيب لألئمة وغريهم تساوي القول مبشاركتالسؤال الثالث .ت
مـة هـذا تـون لألئ: هب أن بعـض الرسـل ثبـت اطالعهـم علـى علـم الغيـب فمـن أيـن تثبالسؤال الرابع .ث

 العلم ؟.
 لغيب إليهم؟.هللا نسبة العلم ابواألئمة ر هم  : ملاذا حتاشى النيب السؤال اخلامس .ج

ت هواء وتفلسفال حسب األففي اجلواب على هذه األسئلة وحل هذه اإليرادات أورد املؤلف أقواال كلها أتوي
 حسب اآلراء الشخصية أنيت خبالصتها يف النكات التالية:

ي وعليـه العرضـ يف عصـر الرسـالة وبعـده كـان هـو العلـم الـذايت ال« العلـم ابلغيـب»ّن املتبادر من ( إ1
فعلم هللا ابلغيب يف اآلايت كان يفسر ابلعلم األزيل غري املكتسب وأما علم سائر املخلوق ابلغيـب كـان يـؤول 

2)ابلعلم احملدث املكتسب عن هللا سبحانه. )  
 األئمــة أنّ ( علـم األنبيــاء واألئمــة ابلغيــب علــم حمـدود بشــيء مــن التحديــد وإن وردت يف الــرواايت 2

. أو هـم يعرفـون احلـوادث القادمـة )عليهم السَّالم( يعلمون علم ما كـان ومـا يكـون وأنّـه ال خيفـى علـيهم شـيء

                                                
 وهذا ما يفعله املؤلف ويقول به حيث يعد علم هللا ابلغيب ابالستقالل والذات وعلم األنبياء واألئمة ابلغيب ابإلفاضة واالكتساب. ( (1
 . 441صـ  3انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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حبيـث على الوجه الكلي ال على وجـه التفاصـيل واجلزئيـات. أو علمهـم ابلغيـب يكـون علـى حسـب مشـيئتهم 
ث القادمة كمثل الذي اُلقي عليه سـؤال مثلهم ابلنسبة إىل احلواد وإن مل يعلموا ؤوالو شاؤوا علموا، ولو مل يشا

1)، ومن هنا فقد كان ميسهم السوء.وبيده كتاب، فيه جوابه لو رجع إليه علم، وإذا مل يرجع إليه مل يعلم )    
علمـاً هبـا مبـا أهّنـا واجبـة التحقـق،  الضـارة هبـم  علمهم )عليهم السَّالم( ابحلوادث ( ميكن أن يكون3 

ويف مثــل هــذا يســلب عــنهم االختيــار ويســريون حنــو املقــدور   داء، وال حتتمــل ختلفــاً ضــرورية الوقــوع، ال تقبــل بــ
2)كاجلاهل ابحلادثة. )  

( مشـكلة االشـرتاك حتــل ابلقـول بكـون أحــد العلمـني ذاتيــا واآلخـر عرضـيا وأحــدمها أصـيال واآلخــر 4 
3)ابالظهار واالطالع. )  

يــرد إشــكال ثبــوت علــم النــيب ابلغيــب وعــدم  ( علــم األئمــة ابلغيــب اثبــت ابلــرواايت املتضــافرة، فــال5 
 ثبوت علمهم.

( وأما سبب حتاشي األئمة عن نسبة علـم الغيـب إلـيهم فريجـع إىل كـون املتبـادر مـن ذلـك يف تلـك 6 
4)العصور هو العلم االستقاليل الذايت الذي خيتص ابهلل سبحانه. )   

حة نــرى املؤلــف يتجــول بــني آراء هكــذا يف هــذه الصــفحات الــيت وصــلت مــن الكتــاب أكثــر مــن عشــرين صــف
شخصية وأوهام طائفية ال ندري أي حبث قرآين علـى مـنهج التفسـري املوضـوعي أوصـل املؤلـف إليهـا، والقـرآن 

َتظِّـرِّينَ الكرمي ينادي يف كل جزء وسورة منه ويقول: ﴿ ـَن اْلُمنـْ َتظُِّروا إِّين ِّ َمَعُكـْم مِّ َـا اْلَغْيـُب ّللَِِّّّ فَـانـْ 5)﴾فَـُقْل إِّمنَّ ) 
ــــمَواتِّ َواأْلَْرضِّ اْلَغْيــــَب إِّالَّ اّللَُّ ﴿ ــــُم َمــــْن يفِّ السَّ 6)﴾قُــــْل اَل يـَْعَل ــــبِّ اَل يـَْعَلُمَهــــا إِّالَّ ﴿ ( ــــَدُه َمَفــــاتُِّح اْلَغْي ْن َوعِّ
7)﴾ُهوَ   وغري ذلك من صريح اآلايت اليت ال حتتاج إىل أتويالت املؤلف وتكلفاته. (

لغيــب ابهلل ســبحانه" عنــواان للفصــل وظــاهره يــدل أنــه والعجـب أن املؤلــف اختــار موضــوع "اختصــاص العلــم اب
يريــد إثبــات اختصــاص العلــم ابلغيــب مبــا هــو مفهــوم عنــد مجهــور املســلمني ومطــروح يف األوســاط اإلســالمية 
ومعـروف لـدى اجلميـع ابهلل تعـاىل، لكـن النتيجـة جــاءت علـى خـالف املتوقـع فقسـمت العلـم ابلغيـب بــني هللا 

                                                
 . 445 - 444صـ  3انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  449 – 446صـ  3انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 . 458 – 457صـ  3انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  460صـ  3انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  20يونس :  ( (5
 .  65النمل :  ( (6
 .  59األنعام :  ( (7
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ــاد لكــن بفلســفة االســتق الل وعــدم االســتقالل أو الــذات والعــرض أو األصــالة واملكتســب، وقــد أعطــي والعب
 لآلراء والنظرايت الشخصية سهم األسد من الفريسة  يف استكمال املوضوع كما رأينا.

عنــد دفاعــه  االت شخصــيةكـذلك جنــد للمؤلــف أهـواًء وآراء كثــرية تعــد يف ابب تفسـري القــرآن الكــرمي خيـ  -2
ـــيت متارســـها وتعتقـــد هبـــا الشـــيعة وفيهـــعـــن الطقـــوس والشـــعائر وال ـــد والعـــادات ال لشـــرك العقـــدي اا شـــائبة تقالي

حـث التوحيـد عنـد مبا والعملي، فهو عند  ايته ساحة املعتقدات الشيعية و صرفها عـن الشـكوك والشـبهات
 جاء ابلعناوين التالية:   

 شركًا؟ هل التوسل ابألسباب غري الطبيعية يعد 
 والشرك؟ هل احلياة واملوت تعد ان حداً للتوحيد 
  وأموااتً شرك؟ هللا والتربك آباثرهم أحياءً هل تعظيم أولياء 
 والشرك؟ هل قدرة املستغاث وعجزه من حدود التوحيد 
  ول؟ئلوهية املسلالعتقاد أب للعادة شرك ومالزمهل طلب اأُلمور اخلارقة 
 ؟الصاحلني ودعوهتم شركاً  هل يكون طلب اإلشفاء والشفاعة واإلعانة من 

اإلمـــدادات الغيبيـــة وخالصــة مـــا أورده يف هـــذه املباحـــث هـــو أن التوســـل والـــدعاء واالســـتغاثة وطلـــب العـــون و 
والشفاعة فيما يدخل حتت األسباب وفوق األسباب، من األحياء الغري احلاضرين أو األمـوات ممـن يظـن أهنـم  
كانوا أولياء هللا وأحباؤه، وكذا متارس احلفالت والطقوس عند مقابرهم أو التربك راثرهـم كـل ذلـك صـحيح ال 

ـــه وال خبفيـــه، إذا مل ي ـــه ابلشـــرك ال جبلي كـــن يعتقـــد الرجـــل ألوهيـــة الطـــرف ومشـــاركته مـــع هللا ســـبحانه عالقـــة ل
1)ابالستقالل واالختيار. )  

وال شك أن هذه النتيجة اليت أشران إليها وقد خرج هبا املؤلف خالل تلك البحـوث الـيت ذكـران عناوينهـا كـالم 
ــه تعــاىل: ﴿ ــال أمــام آايت بينــات كقول ــاَل ال يوصــف إال ابلضــعف والســقم بــل ابلــوهم واخلي تَــْدُعوا َمــَع اّللَِّّ  َف

2)﴾َأَحًدا يُب لَـُه إِّىَل يَـومِّ اْلقَِّياَمـةِّ َوُهـْم َعـن وقوله تعاىل: ﴿ ( َوَمْن َأَضلُّ ممَِّّن يَْدُعو مِّن ُدونِّ اّللَِّّ َمن ال َيْسـَتجِّ
3)﴾ُدَعائِّهِّْم َغافُِّلونَ  ـَتُكْم إِّْن َأاَتُكـْم َعـَذاُب اّللَِّّ َأْو أَ وقوله تعاىل: ﴿ ( ـاَعُة َأغَـرْيَ اّللَِّّ تَـْدُعوَن ُقْل َأرَأَيـْ ـْتُكُم السَّ تـَ

ـــُتْم َصـــادِّقِّنيَ  4)﴾إِّْن ُكنـْ َبـــاٌد َأْمثَـــاُلُكمْ وقولـــه تعـــاىل: ﴿ ( ـــْن ُدونِّ اّللَِّّ عِّ 5)﴾إِّنَّ الَّـــذِّيَن تَـــْدُعوَن مِّ وقولـــه تعـــاىل:  (
                                                

 .  550 – 515صـ  1هذا الذي أشران إليه هي خالصة تلك األحباث ولالطالع على مضامينها انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  18اجلن :  ( (2
 .  5األحقاف :  ( (3
 .  40األنعام :  ( (4
 .  194األعراف :  ( (5
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ــَدهُ ﴿ ُ بَِّكــاف  َعْب ــْيَس اّللَّ 1)﴾أََل ــه تعــاىل: ﴿ ( ُ بُِّضــوقول ــُه إِّالَّ ُهــوَ َوإِّْن مَيَْسْســَك اّللَّ ــَف َل ــاَل َكاشِّ 2)﴾ر   َف ــه  ( وقول
ُْســمِّع  َمــْن يفِّ اْلُقُبــورِّ تعــاىل: ﴿ 3)﴾َوَمــا أَنْــَت مبِّ وَُكنــُت وقولــه تعــاىل نقــال عــن ســيدان عيســى عليــه الســالم: ﴿ (

ــْيهِّمْ  ــَب َعَل ــَت الرَّقِّي ــَت أَن َتِنِّ ُكن ــَوفـَّيـْ ــا تـَ ــيهِّْم فَـَلمَّ ــُت فِّ ــا ُدْم يًدا مَّ ــهِّ ــْيهِّْم َش 4)﴾َعَل وغــري ذلــك مــن النصــوص  (
 الصرحية اليت ال حتتاج إىل التخيالت والتأويالت. 

راء شخصـية آالت هـي مث إن هـذه اخلالصـة الـيت أشـران إليهـا مـن كـالم املؤلـف ترتتـب علـى مقـدمات واسـتدال
ن عخر من اخلروج آذا مثال وحجج ومهية بطريقة أوىل؛ ألنه "يكفيك مما ال ترى ما قد ترى". فباالجياز أن ه
 ملباركة.املنهجية وإدخال اآلراء الشخصية يف التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي وآايته ا

 
 املطلب اخلامس:

 عدم اإللتزام ابملنهج الصحيح يف تفسري اآلايت 
 م مـنهج التفسـريوضـوعي أهذا أمر جيب مراعاته لكل مـن يفسـر القـرآن الكـرمي سـواء أاختـار مـنهج التفسـري امل

فسـري ألن إطـار الت شـد وأوىل؛غريمها، لكن وجوب مراعاتـه ملـن خيتـار الكتابـة علـى املـنهج األول أالتحليلي أو 
نــه سيســلك تصــرحيه أبالتحليلــي مــثال أوســع بكثــري عــن إطــار التفســري املوضــوعي، لكــن املؤلــف مــع إظهــاره و 

ل نـا سـنرتك تفصـيحـث أنملبامسلك التفسري املوضوعي لكنه مل يراع هذا الشرط األهم، وقد أشران يف أول هذا 
كـات ههنـا بعـض الن هـذا احملـور إىل مبحـث أهـم املؤاخـذات علـى التفسـري فلـذلك نـرى أن نكتفـي فقـط بـذكر

 قبل أن ننتهي عن هذا املبحث:
5)التأويل يف آايت القرآن ابسم التفسري، كتأويله عرش الر ن بصفحة الوجود .أ وأتويله امليـزان أو املـوازين  (

6)ءابألنبياء واألوصيا 7)وأتويله كثريا من اآلايت بشأن أهل البيت ومساهتم (  وغري ذلك كما سيأيت. (
ــه  .ب ــة العلميــة يف نقــل األقــوال، وهــذا كنقلــه عــن مراجــع الســنة نقــال مســموما، أو تالعب عــدم مراعــاة األمان

ادره  ابألقوال واملروايت لصاحل رأيه، أو نقله ما هو مرجوح وتركه الـراجح، أو نقلـه احلـديث عـن غـري مصـ
                                                

 .  36الزمر :  ( (1
 .  17األنعام :  ( (2
 .  22فاطر :  ( (3
 .  117املائدة :  ( (4
 .143صـ  6انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
 . 259صـ  8انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
 انظر الثلث األخري من اجمللد العاشر .  ( (7
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ككتب التاريخ والسري أو كتب الفضائل واملناقب، وغري ذلك مما يعد انتهاكات علمية كمـا سنوضـحها 
 إبذن هللا سبحانه.

االستدالل ابألحاديث الضعيفة واملروايت الشاذة، خاصـة فيمـا يتعلـق بفضـائل أهـل البيـت ومنـاقبهم ممـا  .ت
1)يعــد غلــوا واضــحا فــيهم كـــ )ايعلــي أخصــمك ابلنبــوة( 2)(-آدم –وال حممــد ملــا خلقتــك و )لــ ( وغــري  (

 ذلك.
ــ .ث   آخــر املبحــثة نــراه يفاخلــروج عــن املوضــوع دون عــرض النتــائج، وهــذا مــا يــرى عنــه كثــريا إال مــوارد قليل

وقـد جتـد  الكمال، عنوان: )خامتة املطاف( وأما أغلب املوضوعات فلم حتظ هبذا حتتيلخص املوضوع 
لـى هـذه عللوقـوف و املؤلف يطيل الكالم واجلزئيات إىل حـد يغيـب عـن القـارئ اهلـدف وتضـل النتيجـة، 

ريى كيـف خيـرج لبعضها  اجلزئية يكفي للقارئ الكرمي أن ينظر إىل فهارس اجمللدات العشر أو أن يتصفح
ئج لــد نتــاف عــن مطلــب ويــدخل يف آخــر دون أن يضــع للمجلـد أوللموضــوع الــذي خصــص لــه اجملاملؤلـ

ة ابرزة. كـات مـوجز نعنوان خاص حـىت  خـذ عنـه القـارئ الرؤيـة القرآنيـة حـول املسـألة يف  حتتواضحة 
ل وضوعي واإلغفـاسري املوقد عرفنا أن عرض النتيجة وإبرازها يف آخر املوضوع يعد من قواعد منهج التف

 عنه خروج عن املنهج. 
مجعه الغث والثمني يف تفسري القرآن، فهو كحاطب ليل جيمع كل ما عثر عليه يف تفسريه غافال أن هذا   .ج

كتاب يريد فيه تفسري كـالم هللا وال يقصـد منـه مجـع املعلومـات العامـة واآلراء الكثـرية املرتاميـة، ولتوضـيح 
3)يت أوردها نقال عن املسعوديهذه النكتة يكفي أن أنيت بقائمته الكبرية ال ادعـاء منـه أهنـم كـانوا مجيعـا  (

 ورث بعضهم النبوة عن بعض، وهي كالتايل: أنبياء هللا يف األرض وقد 
                                                

 وقد كرره يف مواضع عديدة. 143صـ  3انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
ى وابن قال ابن عد، براهيمبشر بن إ تهم بههذا حديث موضوع واملرْحه هللا يف كتابه "املوضوعات" وقال: "واحلديث موضوع نبه إليه ابن اجلوزي 

م 1966هـ 1386ة السعودية، الطبعة األوىل ط: اململكة العربي 343صـ  1" .    )املوضوعات البن اجلوزي جـ حبان: كان يضع احلديث على الثقاة
 حتقيق: عبد الرْحن حممد عثمان(

 .  164صـ  3انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
نده عمر وابن ويف سضوعة" وقال: "اديث املو  األحيفواحلديث موضوع أيضا كما نبه إليه الشيخ عبد احلي الكنوي رْحه هللا يف كتابه "اآلاثر املرفوعة 

 العلمية _ دون اتريخ(  ط: دار الكتب 44صـ  1" .   )اآلاثر املرفوعة يف األخبار املوضوعة للكنوي جـ من هو ىأوس ال يدر 
م( علي بن احلسني بن علي، أبو احلسن املسعودي، من ذرية عبد هللا بن مسعود: مؤرخ،  957 - 000ه =  346 - 000املسعودي ) ( (3

مروج الذهب" رحالة، حباثة، من أهل بغداد. أقام مبصر وتويف فيها. قال الذهيب: " عداده يف أهل بغداد، نزل مصر مدة، وكان معتزليا " من تصانيفه: "
و "أخبار الزمان ومن أابده احلداثن" اتريخ يف حنو ثالثني ( -الباحث  –" العواصم"د الكتب الِت حذر منها ابن تيمية والقاضي ابن العريب يف وهو أح)

ألعالم للزركلي جـ جملدا، بقي منه اجلزء األول خمطوطا، و "أخبار اخلوارج" و "البيان" يف أمساء األئمة، و "االستبصار" يف اإلمامة، و غري ذلك.      )ا
 (277صـ  4
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 إمساعيل بن إبراهيم. -1
 إسحاق بن إبراهيم. -2
 يوسف بن يعقوب. -3
 بن يعقوب. بربز بن الوي -4
 أحرب بن بربز. -5
 ميتاح بن أحرب. -6
 يتاح.عاق بن م -7
 خيام بن عاق. -8
 مادوم بن خيام. -9

 شعيب بن مادوم. -10
 موسى بن عمران. -11
 يوشع بن نون. -12
 فيخاس بن يوشع. -13
 بشري بن يوشع. -14
 جربئيل بن بشري. -15
 أبلث بن جربئيل. -16
 أ ر بن أبلث. -17
 حمتان بن أ ر. -18
 عوق بن حمتان. -19
 طالوت بن عوق. -20
 داود. -21
 سليمان بن داود. -22
 آصف بن برخيا. -23
 صفورا بن برخيا. -24
 منبه بن صفورا. -25
 هندوا بن منبه. -26
 أسفر بن هندوا. -27
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 رامي بن أسفر. -28
 إسحاق بن رامي. -29
 أمي بن إسحاق. -30
1) زكراي بن أمي. -31 )  

الرتتيـب  فـيهم هبـذا  سـول هللاأو صح عن ر  فهل هذه األمساء وكوهنم أنبياء هللا ورسله اثبتة عن القرآن اجمليد
 يت هبـا ابلثقـة يكـن  ملحديث صحيح ؟ أو يكفي فيه قول املسعودي وإيراده ؟ فعند املؤلـف يكفـي هـذا وإال 

 الكاملة، لكن هذا منهج الوعار والنقال ال منهج التفسري املوضوعي .
تفســــريه حــــني تقدميــــه بــــراهني التوحيــــد وال ننســـى أخــــريا أن للمؤلــــف كالمــــا صــــرحيا يف اجمللــــد األول مــــن  .ح

االستداليل أنه قدم أوال عدة من بـراهني الفالسـفة الـيت طرحوهـا إلثبـات وجـود هللا وتوحيـده، مث رجـع إىل 
2)الرباهـني القرآنيــة الــيت قــد تطــابق ماســبق مــن الرباهـني وقــد ال تطــابق وقــد ذكــران عبارتــه يف أول املبحــث  (

يدل على أنه جيعل كالم البشر يف مقدم تفسريه املوضـوعي الـذي ال الذي خصصناه لبيان منهجه. وهذا 
 جمال فيه هلذا ألنه حمدود ابلطرح القرآين كما بينا.

ـــق علـــى تفســـري "مفـــاهي ـــا نســـتطيع أن نطب ـــاه مـــن أول املبحـــث إىل ههن ـــى ضـــوء مـــا رأين " جلعفـــر م القـــرآنفعل
ن أ، ونزيـد عليـه التفسـري ه فيـه كـل شـيء إالالسبحاين مـا اشـتهر علـى األلسـن حـول التفسـري الكبـري للـرازي أنـ

 منهجه يشبه كل منهج إال منهج التفسري املوضوعي.
 
 
 

 
لب باطه اخلاص بصا؛ الرتمنه هذا آخر الفصل األول من الرسالة يليه الفصل الثاين الذي يشكل اجلزء املهم

 السبحاين يف ناوهلالِت تااملوضوعات أبرز املوضوعات اليت حيتوي عليها التفسري وقد اخرتان له عنوان: 
 . تفسريه "مفاهيم القرآن"

 تعاىل توفيقه ابتداًء وانتهاًء.سبحانه و نسأل هللا 
                                                

، نقال عن كتاب إثبات الوصية للمسعودي كما ذكره املؤلف يف منت الكتاب دون اإلحالة  172 – 170صـ  2انظر تفسري "مفاهيم القرآن جـ  ( (1
 إىل الصفحة واجمللد والطبع .

 . 129صـ  1انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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 الفصل الثاين 
 

 رآن"يم القأبرز املوضوعات الِت تناوهلا السبحاين يف تفسريه "مفاه   
 :وفيه مباحث

 

            

          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الب()القضااي العقدية يف تفسري "مفاهيم القرآن" وفيه مط  املبحث األول
 )اإلهليات ومناقشتها(املطلب األول  

 )إنكار املؤلف تقسيمه إىل األلوهية والربوبية(التوحيد  
 )تعريف هذين االمسني ومفهومهما عند املؤلف(اإلله والرب  

 العبادة ومفهومها()رأي املؤلف حول معىن العبــــادة  
 ها()قول املؤلف ابلعينية وعدم التوقيف وأتويالته في  األمساء والصفات

 )رد املؤلف على القائلني به(جهالة الكيف 
 )كونه حمداث عند املؤلف(القــرآن 

 )مفهومه، ما يرتتب عليه وعده من أصول الدين( العدل اإلهلي
 ف()كوهنما عقليني عند املؤلاحلسن والقبح 
 )عدم جتويز املؤلف نسبة خلق الشرور إىل هللا(خلق الشرور 

 لتبع(اب)نسبة املؤلف اخللق إىل العلل واألسباب لكن أتثري العلل واألسباب 
 )مفهومهما وأقسامهما عند املؤلف(القضاء والقدر 

 )مفهومها ومصداقها عند املؤلف(اجلرب والتشبيه والتعطيل 
 معللة ابألغراض()كوهنا أفعاله تعاىل 

 )تقسيم علمه بني هللا والعباد(الغيب 
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 املبحث األول: 
 القضااي العقدية يف تفسري "مفاهيم القرآن"

 
خ  أوردهـا الشــيقديـة الــيتهـذا الفصـل ســيحتوي إبذن هللا سـبحانه علــى مبحثـني أوهلمــا دراسـة أهـم املســائل الع

اعيـة القيـة واالجتمعات األخالتفسري وهي جديرة ابلدراسة والنقاش، واثنيهما دراسة أهم املوضـو  السبحاين يف
ـــب أوهلـــا يـــدور حـــ ـــه عـــدة مطال ـــة يفول املســـاالـــيت تناوهلـــا التفســـري، وأمـــا املبحـــث األول فســـندرج في  ئل اإلهلي

 لي:يتفسري"مفاهيم القرآن"، فسنبدأ به وسنتعرف على املقصود منه بعونه تعاىل فيما 
  

 املطلب األول: 
 اإلهليات ومناقشتها 

 

 تعلــق بـــ اإللــهتيــة الــيت املقصــود مــن اإلهليــات الــيت هــي موضــوع البحــث يف هــذا املطلــب هــي املســائل االعتقاد
ا ذكــر  القـة قريبـة مبـيت هلــا عتبـارك وتعـاىل مـن حيـث ذاتــه وصـفاته وأمسائـه وأفعالـه وغــري ذلـك، وكـذا املسـائل الـ

 ضـوعات العقديـةكـرب املو رؤية والبـداء ومـا إىل ذلـك، وال شـك أن هـذا املوضـوع هـو مـن أكالقضاء والقدر وال
 اخلوض يف مجيـعلكالم، و اوأوسعها حبثا ودراسة وهو الذي يشكل اجلزء األكرب األهم من كتب العقيدة وعلم 
ا ويالئـم حجمهـ لةذه الرسـامباحثه يطول بنا الكالم، فلذلك نرى أن كتـار منهـا مـا هـو جـدير ابملناقشـة يف هـ

 وروحها، وقد وقع االختيار على ما يلي:
 

 )إنكار املؤلف تقسيمه إىل األلوهية والربوبية(.التوحيد  -1
 )تعريف هذين االمسني ومفهومهما(.اإلله والرب  -2
 )رأي املؤلف حول معىن العبادة ومفهومها(.العبادة  -3
 .)قول املؤلف ابلعينية وعدم التوقيف وأتويالته فيها( األمساء والصفات -4
 )رد املؤلف على القائلني به(.جهالة الكيف  -5
 )كونه حمداث عند املؤلف(.القرآن  -6
 )مفهومه، ما يرتتب عليه وعده من أصول الدين(. العدل اإلهلي -7
 )كوهنما عقليني عند املؤلف(.احلسن والقبح  -8
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 خلق الشرور إىل هللا(. )عدم جتويز املؤلف نسبةخلق الشرور  -9
 . ابلتبع( )نسبة املؤلف اخللق إىل العلل واألسباب لكنأتثري العلل واألسباب  -10
 . )مفهومهما وأقسامهما عند املؤلف(القضاء والقدر  -11
 )مفهومها ومصداقها عند املؤلف(.اجلرب والتشبيه والتعطيل  -12
 )كوهنا معللة ابألغراض(.أفعاله تعاىل  -13
  هللا والعباد(.)تقسيم علمه بنيالغيب  -14

 
 )إنكار املؤلف تقسيمه إىل األلوهية والربوبية(التوحيد  -1

 

مـا "، لقـد خصـص هلم القـرآنمسألة التوحيد والشرك مها أول موضوع اختاره املؤلف لتأليفه الذي مساه "مفاهي
ل رءوس مباحـث صـفحة وهـو اجمللـد األول مـن جملـدات الكتـاب، تشـك 660جملدا واحـدا تتجـاوز صـفحاته 

 هذا املوضوع مايلي:
 أ. متهيد موجز حول مراتب التوحيد )أي التوحيد يف الذات والصفات واألفعال والعبادة(. 
ب. تفصيل هذه املراتـب يف اثـىن عشـر فصـال حبيـث خصـص أربعـة فصـول لـدالئل وجـود هللا تعـاىل،  

 عـة فصـول أخــرية، وأرببريوأربعـة فصـول لتوحيـد الــذات والصـفات )عينيـة الصــفات مـع الـذات( واخلالقيـة والتــد
 لتوحيد العبادة اليت تعم الوالية والتقنني واإلطاعة واحلكم.

يـث ليفـه أيضـا، حادس مـن أتومل يكتف املؤلف يف املسائل اإلهلية هبذا اجمللد فقط، بـل خصـص هلـا اجمللـد السـ
ؤلـف ملوهكذا كتب ا ها.فاهيمأورد فيه موضوع أمساء هللا احلسىن وصفاته العليا وبيان حدودها أي معانيها وم

لـيت تسـمى عنـد لعقديـة االقسم األول من اجمللـد العاشـر حـول موضـوع العـدل اإلهلـي، وكـل هـذا مـن املسـائل ا
 أهل الكالم والفلسفة بـ "اإلهليات". 

أدرج املؤلف ضمن هذه اجمللدات وفصوهلا كثريا من املسـائل العقديـة غالبهـا ال أبس بـه بـل منهـا مـا حيمـد هـو 
شـكر جهـوده يف بيانـه وتوضـيحه؛ ألهنـا إمـا مايـدل عليـه صـريح القـرآن أو مـا أشـار إليـه الـذكر احلكـيم  عليه وي

كــدالئل وجــود هللا تعــاىل يف الفطــرة الســليمة وعــامل الــذر ويف القــرآن الكــرمي والعــامل الفســيح، وحجــج توحيــده 
ال إلعادهتـا وتفصـيل الكـالم حوهلـا وال  وأمسائه وصفاته وعدله مبعناه املتفق عليه عند األمة قاطبة، فال أرى جمـا
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كذلك ضرورة لتحليلها ودراستها؛ ألهنا من املسلمات وقدميا قيل: علـى قضـب الزبرجـد شـاهدات   أبن هللا 
1)ليس له شريك. )  

 ــل الم احلكمــاء و فلســفة وكـنعـم األســلوب الـذي اختــاره املؤلـف يف بيــان هــذه املسـائل ورجوعــه املتـواتر إىل ال
ه عند بياننـا لقد أشران إليالنقد، و و نات عليها والتخبط ميينا وماال هذا أمر يليق ابلدراسة والتحليل اآلايت البي

 ات علــى التفســرياملؤاخــذ مــنهج املؤلــف ومصــادره وال نــرى العــودة إليــه ههنــا ولعلنــا نشــري إليــه يف مبحــث أهــم
 ومؤلفه إن شاء هللا العظيم.    

ى ليه ويالحـظ علـعما ينكر  أوردها املؤلف ومل يكن على شيء فيها بل منهاهناك طائفة من املسائل اإلهلية و 
نــه مطان أو هجمـات ا مـن ســلهبــآرائـه ونظرايتـه فيهــا متامـا؛ ألهنــا إمـا أتويــالت منـه أو تفلسـفات مــا أنـزل هللا 

بـل ليـه قا أشـران إهـا وفـق مـعلى اآلخرين أو تصـرفات منـه وفـق معتقداتـه املذهبيـة وغـري ذلـك، فنـأيت بطائفـة من
 قليل دون مراعاة ترتيب اجمللدات:

 

 إنكار املؤلف تقسيم التوحيد إىل األلوهية والربوبية.
يــد إىل تقســيم التوح -ب ويف مواضــع عديــدة مــن الكتــا –أنكــر املؤلــف عنــد بيانــه مســألة التوحيــد يف العبــادة 

ــائي ورأى أن هــذا مــن أخطــا ــة، فــرد هــذا التقســيم الثن ــة والربوبي ن قــال يف موضــع مــفهابيــة، ء الو توحيــد األلوهي
 الكتاب:

قــائلني: إّن  لوهيــة.توحيــد يف األ. ال2 التوحيــد يف الربوبيــة.. 1 إّن الشــائع بــني الوهــابيني تقســيم التوحيــد إىل:"
وأّمـا  .ي عهـد الرسـالةيع مشـركمجالتوحيد يف الربوبّية مبعىن االعتقاد خبالق واحد هلذا الكون كان موضع اتفاق 

، و لوهية فهو التوحيد يف العبـادة الـذي يعـين منـه أن ال يعبـد سـوى األالتوحيد يف ا لرسـول قـد انصـب جهـد اّللَّ
 الكرمي على هذا األمر.

واحلــق أّن اتفــاق مجيــع مشـــركي عهــد الرســالة يف مســـألة التوحيــد اخلــالقي لــيس موضـــع شــك، ولكــن تســـمية 
لـيس هـو اخلالقيـة كمـا تـوهم هـذا « الربوبيـة»ىن وذلـك ألّن معـ التوحيد اخلالقي ابلتوحيد الربويب خطأ واشتباه.

موضع اتفاق بني مجيع  -كما بيّـّنا  -نه ومل يكن هذائو ما يفيد التدبري وإدارة العامل، وتصريف ش الفريق، بل هو
2)".املشركني والوثنيني يف عهد الرسالة كما اّدعى هذا الفريق )  

                                                
 ط: دار مكتبة احلياة _ بريوت، دون اتريخ. 568صـ  4القمي، ذكره الراغب األصبهاين يف كتاب "حماضرات األدابء" جـ من إنشادات ابن حمارب  ( (1
 .  389صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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د خـالق الكــون و: أن نفــر واملقصـود هبــذا التوحيـد هـعنـوان )التوحيــد يف العبـادة(: " حتـتوقـال يف موضـع آخــر 
عـين أن لعبـادة الـذي يالشـرك يف اابلعبادة، وجنتنب عن عبادة غريه ممّـا يكـون خملوقـاً لـه تعـاىل، وهـذا يف مقابـل 

 سباب.األب من يعبد اإلنسان رغم اعتقاده بوحدانية خالق هذا الكون خملوقاً، أو خملوقات، لسب
لوهيـــة كمـــا تســـّمي التوحيـــد الـــذايت ابلتوحيـــد يف الربوبيـــة، وكـــال وهـــذا هـــو مـــا تســـّميه الوهابيـــة ابلتوحيـــد يف األ
( االصــطالحني خطــأ ملــا عرفــت مــن معــىن األ ــة، بــل )اإللــه، واّللَّ ــا: أبّن معناهــا لــيس املعبودي لوهيــة حيــث قلن

وأّمــا  ّلــي، والثــاين علــم لواحـد مــن مصــاديق ذاك الكّلــي.متسـاواين مــن حيــث املبــدأ واملفهـوم، غــري أّن األّول ك
ن كـان التـدبري مـن حيـث األدلـة الفلسـفية ال إو « اخلالقيـة»الربوبية فهي مبعـىن التـدبري والتصـّرف يف الكـون، ال 

1)".ينفك عن اخلالقية )  
لوهابّيــة مليئــة ّن كتــب اأوههنــا نكتــة نشــري إليهــا وهــو ويف موضــع اثلــث مــن الكتــاب يقــول املؤلــف مــا نصــه: "

بتقسيم التوحيـد إىل قسـمني: توحيـد يف الربوبيّـة، وتوحيـد يف األلوهيـة، ويريـدون مـن األّول التوحيـد يف اخلالقيّـة 
ومـن الثــاين التوحيـد يف العبــادة وكــال التفسـريين غــري صــحيح أّمـا الربوبّيــة فليسـت مرادفــة للخالقّيــة بـل هــو أمــر 

دارة العــامل، وأّمــا األلوهيــة فقــد عرفــت أّن إه فليفّســر ابلتوحيــد يف التــدبري و آخــر وراء اخللقــة ولــو أردان أن نفّســر 
هلــا، فلــو أردان أن نعــرّب عــن إاإللـه واأللوهيــة لــيس مبعــىن العبــادة وإّّنــا العبــادة مــن لـوازم االعتقــاد بكــون املوجــود 

2)". التوحيد يف ذلك اجملال فيجب أن نقول التوحيد يف العبادة )  
ذا التقســيم تــب علــى هــرات املؤلــف هــو أن اهلــدف مــن هــذا املوقــف، الــرد واإلنكــار ملــا يرت والواضــح مــن عبــا

مـع اإللـه  حيـد؛ ملشـاركتهلفـا للتو والتعبري من عد اخلضـوع الغـري املسـموح بـه أمـام غـري هللا نوعـا مـن العبـادة وخما
 الذي هو املعبود، وابلتايل دخوله يف إطار الشرك يف األلوهية.

 

 النظرية ومناقشتهانقد هذه 
 مها:ناقشة و هناك نقطتان مهمتان يف كالم املؤلف وموقفه تلفتان النظر وجديراتن ابلنقد وامل

 نسبة التقسيم املذكور إىل الوهابية وكتبهم. -أ
 دليل املؤلف على إنكار هذا التقسيم. -ب

إىل الوهــابيني كمــا رأينــاه آنفــا  نقــول أوال وبكــل إجيــاز إن نســبة تقســيم التوحيــد إىل التوحيــد يف الربوبيــة واإلهليــة
نســبة خاطئــة وغــري دقيقــة؛ ألن هــذا التقســيم الثنــائي بــل الثالثــي إبضــافة توحيــد األمســاء والصــفات اســتنبطه 
العلماء من آايت الذكر احلكيم وأحاديث نـيب اإلسـالم قبـل اإلمـام ابـن تيميـة وحممـد بـن عبـد الوهـاب اللـذين 
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سي الفكرة الوهابية بكثري جدا، وقد أخرج أصول هذا التقسيم من كـالم يعدمها الشيخ السبحاين وأمثاله مؤس
القـول السـديد يف الـرد السلف وعلماء اإلسالم األولني الشيخ عبـد الـرزاق ابـن عبـد احملسـن البـدر يف كتابـه )

( الذي ألفه يف الـرد علـى هتافـات حسـن بـن علـي السـقاف وهـو الـذي ادعـى على من أنكر تقسيم التوحيد
( فقـال الشـيخ يف التنديـد مبـن عـدد التوحيـدالتقسيم بدعة جاء هبـا ابـن تيميـة يف رسـالة لـه عنواهنـا: ) أن هذا

 أول كالم له حول أصول هذا التقسيم: 
وأما قول الكاتب إنَّ هذا التقسيم اخرتعه ابن تيميـة، ومل يقـل بـه أحـد مـن السـلف الصـاحل، ومل يوجـد إال يف "

ل علــى قصـور علمــه وقلــة خربتـه ومعرفتــه بكتــب السـلف الصــاحل إذ هــي مليئــة القـرن الثــامن اهلجــري فهـذا دليــ
ابلتصريح اترة واإلشارة اترة إىل هذه األقسام، ولو ذهبت أنقل كل ما أعلمه من أقواهلم يف ذلك لطال املقام، 

ــة لكــن حســيب أن أورد هنــا بعــض النقــول ونــزراً يســرياً مــن النصــوص املشــتملة علــى ذكــر أقســام التوحيــد ال ثالث
1)".لبعض األئمة الذين كانوا قبل شيخ اإلسالم ابن تيمية ليظهر كذب الكاتب وليبني جهله )  
، ننقـل بعضــها التقسـيم مث بـدأ املؤلـف بـذكر نصــوص مـن كـالم السـلف مــن العلمـاء تثبـت اعتنـاءهم التــام هبـذا

 فيما يلي:
اإلابنـة )يف كتابه  هـ.387تول سنة عبد هللا عبيد هللا بن حممد بن بطة العكربي املقال اإلمام أبو  -1

وذلــك أنَّ أصــل اإلميــان ابهلل الــذي جيــب علــى " مــا نصــه: (عــن شــريعة الفرقــة الناجيــة وجمانبــة الفــرق املذمومــة
: أن يعتقـد العبـد رابنيتـه ليكـون بـذلك مباينـاً ملـذهب أحـدها اخللق اعتقـاده يف إثبـات اإلميـان بـه ثالثـة أشـياء:

: أن يعتقــد وحدانيتـه ليكــون مباينـاً بــذلك مـذاهب أهــل الشــرك والثــاين يثبتــون صـانعاً.أهـل التعطيــل الـذين ال 
: أن يعتقده موصـوفاً ابلصـفات الـيت ال جيـوز إال أن والثالث الذين أقروا ابلصانع وأشركوا معه يف العبادة غريه.

وألانَّ جنـد هللا تعـاىل قـد  ..يكون موصوفاً هبا مـن العلـم والقـدرة واحلكمـة وسـائر مـا وصـف بـه نفسـه يف كتابـه.
2)".خاطب عباده بدعائهم إىل اعتقاد كل واحدة من هذه الثالث واإلميان هبا )  

ــأورد  -2  يف كتابــه  هـــ.395املتــول ســنة  هعبــد هللا حممــد بــن إســحاق بــن حيــىي بــن منــد واحلــافظ أب
ايهتـا ناوينهـا وحمتو اب تدل عأبو االتفاق والتفرد" عدة  "كتاب التوحيد ومعرفة أمساء هللا عز وجل وصفاته على

 ملثال:الى سبيل على انقسام التوحيد إىل الربوبية واأللوهية واألمساء والصفات داللة واضحة فع
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 من األبواب الِت عقدها وهي متعلقة بتوحيد الربوبية:
 ذكر ما يدل على أنَّ هللا قدر مقادير كل شيء قبل خلق اخللق.أ. 

ــه أولــو ب.  عبــاده مــن ل دلــياًل لاأللبــاب مــن اآلايت الواضــحة الــيت جعلهــا هللا عــز وجــذكــر مــا يســتدل ب
 .األرضخلقه على معرفته ووحدانيته من انتظام صنعته وبدائع حكمته يف خلق السموات و 

يت ذكرهـا يف  لسـموات الـاذكر اآلايت املتفقة املنتظمة الدالة علـى توحيـد هللا عـز وجـل يف صـفة خلـق ج. 
 .تنبيهاً خللقه ان رسوله كتابه وبينها على لس

 

 ومن األبواب الِت عقدها وهي متعلقة بتوحيد األلوهية:
ذه . )وهاء والذكرفة والدعذكر معرفة أمساء هللا عز وجل احلسنة اليت تسمى هبا وأظهرها لعباده للمعر  .أ

 أنواع العبادة(
 .أشرك" "من كان حالفاً فليحلف ابهلل عز وجل ومن حلف بغري هللا فقد قول النيب  .ب
 )أي ال تذكروا معه سواه(. : "اذكروا هللا على مجيع األمور"قول النيب  .ت

 

 ومن األبواب الِت عقدها وهي متعلقة بتوحيد األمساء والصفات:
علـى  وأخـرب هبـا الرسـول ذكر معرفة صفات هللا عز وجل اليت وصف هبا نفسه وأنـزل هبـا كتابـه أ. 

1).سبيل الوصف لربه عز وجل مبيناً ذلك ألمته )  
مه التوحيــد لنــا تقســي هــذه العنــاوين يوضــح حتــتكــل ذالــك ومــا اســتدل بــه مــن اآلايت والــدالئل الــيت أوردهــا 

 ودالئله إىل أقسام ثالثة هي: الربوبية واأللوهية واألمساء والصفات.
إلمام القاضي أيب يوسف يعقوب بـن إبـراهيم بـن كتابه التوحيد عن اويثبت ما نقله ابن منده يف   -3 

لتوحيد إىل هـذه ( أنه كان قائال بتقسيم اهـ182)ملتول سنة ا -ر ه هللا  - حبيب الكويف صاحب أيب حنيفة
 األقسام الثالثة، كتار من كالمه بعض العبارات اليت تفيد هذا املوضوع:

بـن  لبلخي ثنـا بشـرن سلمة اأخربان حممد بن أيب جعفر السرخسي ثنا حممد ب يف كتابه التوحيد: هقال ابن مند
 الوليد القاضي عن أيب يوسف القاضي أنَّه قال: 

"لـيس التوحيــد ابلقيــاس أمل تســمع إىل قــول هللا عـز وجــل يف اآلايت الــيت يصــف هبــا نفسـه أنَّــه عــامل قــادر قــوي 
سبب كذا أعلم، وهبذا املعىن أملك، فلذلك ال جيوز القياس يف مالك ومل يقل: إين عامل قادر لعلِة كذا أقدر، ب

وإّنـا دل هللا عـز وجـل خلقـه مث قـال أبـو يوسـف:  ...التوحيد، وال يعـرف إال أبمسائـه، وال يوصـف إال بصـفاته
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أان ه، ليعلمــوا أنـه مكـوهنم، ال هــم كـانوا، مث تسـمى فقــال: نـه ويوحدو نـه ويطيعو نــخبلقـه ليعرفـوا أنَّ هلـم رابً يعبدو 
الر ن وأان الرحيم وأان اخلالق وأان القادر وأان املالـك، أي: هـذا الـذي كـونكم يسـمى املالـك القـادر هللا الـر ن 

 . الرحيم هبا يوصف
مث قال أبو يوسف: يُعرف هللا رايته وخبلقه ويوصف بصـفاته ويسـمَّى أبمسائـه كمـا وصـف يف كتابـه، ومبـا أدَّى 

لتوحيــد ابلقيــاس؛ ألنَّ القيــاس يكــون يف شــيء لــه شــبه اهللا أن نوحــده، ولــيس  فقــد أمــران... إىل اخللــق رســوله
فقــد أمــرك هللا عــز وجــل أبن  ...ومثــل، فــاهلل تعــاىل وتقــدس ال شــبه لــه وال مثــل لــه تبــارك هللا أحســن اخلــالقني

ه وهـواه إذاً لضـلوا، تكون اتبعاً سامعاً مطيعاً ولو يوّسع على األمة التماس التوحيـد وابتغـاء اإلميـان برأيـه وقياسـ
ــَمَواُت َواأَلْرُض َوَمــْن فِّــيهِّنَّ تســمع إىل قــول هللا عــز وجــلَّ: ﴿ أمل ــَع احْلَــقُّ َأْهــَوآَءُهْم َلَفَســَدتِّ السَّ َب ﴾، َوَلــوِّ اتَـّ

1).فافهم ما فسر به ذلك" )  
يصـف لـه: "الربوبيـة( بقو ) اخللـق فاإلمام ر ه هللا أنكر أوال أن يكون التوحيد ابلقياس مث أشـار إىل التوحيـد يف

د يف ، وإىل التوحيــلربوبيــةا" وهــذه صــفات ليعلمــوا أنــه مكــوهنم" وبقولــه: "هبــا نفســه أنَّــه عــامل قــادر قــوي مالــك
"، هنـه ويوحدو نـه ويطيعو نـعبدو يم رابً وإّنا دل هللا عز وجل خلقه خبلقه ليعرفـوا أنَّ هلـالعبادة )األلوهية( بقوله: "
ــه: ء والصــفات بقو  األمســايفلطاعــة، وهــذا هــو التوحيــد يف األلوهيــة، وإىل التوحيــد أي يوحدونــه يف العبــادة وا ل

مَّى صــف بصـفاته ويســلقـه ويو يُعـرف هللا رايتــه وخب" وبقولــه: "وال يعـرف إال أبمسائـه، وال يوصــف إال بصـفاته"
 " وهذا هو عني التوحيد يف األمساء والصفات. أبمسائه كما وصف يف كتابه

م يف كالمـه هـذا رايت تركناهـا خوفـا لالطنـاب تـدل علـى التقسـيمات الثالثة،كقولـه تعـاىل: وقد استدل اإلما
2)﴾اَيأَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الذِّي َخَلَقُكْم َوالذِّيَن مِّن قَـْبلُِّكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ ﴿ اَل إِّلَـَه إِّالَّ وقوله تعـاىل: ﴿ (

ُنوا ــُدونَ  ُهــَو حُيْيِّــي َوميِّيــُت َفــ مِّ هِّ وََكلَِّماتِّــهِّ َواتَّبُِّعــوُه َلَعلَُّكــْم هَتَْت ــي ِّ الــذِّي يـُــْؤمُِّن ابِّ 3)﴾ابهِّ َوَرُســولِّهِّ النَّــيبِّ ِّ اأُلم ِّ ) 
ُدوَن يفِّ َأمْسَائِّهِّ ﴿وقوله تعاىل:  َا َوَذُروا الذِّيَن يـُْلحِّ 4)﴾َوّللَِِّّّ اأَلمْسَ ُء احلُْسىَن َفاْدُعوُه هبِّ فاآلية األوىل صرحية يف  (

التوحيد يف الربوبية، واآلية الثانية تفيد التوحيد يف العبادة واالتباع )األلوهيـة(، واآليـة الثالثـة توجـب التوحيـد يف 
 األمساء والصفات.

مقدمـة متنـه يف العقيـدة املشـهور  مـنهــ( 321جعفر الطحـاوي )ت اإلمام أيبأخريا أنيت بكالم  -4 
نقـول يف توحيـد " يدل بكل وضوح على تقسيمه التوحيد إىل األقسام املذكورة حيث يقـول:، وهو ابلطحاوية

                                                
 .  306 – 304 /3نقال عن كتاب التوحيد البن منده  39 – 37القول السديد صـ  ( (1
 .  21البقرة :  ( (2
 .  158األعراف :  ( (3
 .  24احلشر :  ( (4
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هللا معتقـــدين بتوفيـــق هللا: إن هللا واحـــد ال شـــريك لـــه، وال شـــيء مثلـــه، وال شـــيء يعجـــزه، وال إلـــه غـــريه 
…".(1 )   

ى ســـبيل علــ وحيـــدلتاقولـــه: "إن هللا واحــد ال شــريك لـــه" شــامل ألقســام وقــد شــرحت الشـــراح متنــه هــذا أبن 
 إشـارة إىلجـزه" وال شـيء يعوقولـه: " توحيـد األمسـاء والصـفات. إشـارة إىلقوله: "وال شي مثله" اإلمجال، أما 
 توحيد األلوهية. إشارة إىلوقوله: "وال إله غريه"  توحيد الربوبية.

 

عـد ة، وقـد ظهـروا بالوهابي إذا فهذه النصوص عن هذه األئمة تثبت وهن نسبة التقسيمات الثالثة للتوحيد إىل
فــل عـن أصــالة  يكـن يغهـؤالء األئمـة بقــرون، وهـذا خطــأ كـان مـن األوىل أن جيتنــب عنـه الشــيخ السـبحاين ومل

 التقسيم املذكور للتوحيد وجذوره يف القرآن الكرمي.
 

اص يـه اخلـالـرب ورأاإللـه و  وأما دليل املؤلف على هذا االنكار وحجتـه علـى هـذا الـرد فريجـع إىل تفسـريه كلمـة
إليـه  دات، وقـد أشـارن املعتقمحول مفهوم العبادة ومعناها، وهذا هو العمدة يف كالم املؤلف وعليه بىن كثريا 
يف األسـطر  إللـه والعبـادةللـرب وا مرارا كما رأيناه فيما نقلنا عنه آنفا، فسنرجع إىل دراسـة نظريتـه ونقـد تفسـريه

 التالية بتوفيق هللا امللك الداين.
  
 

 لف(. )تعريف هذين االمسني ومفهومهما عند املؤ إلله والرب ا -2
ـــ صـــح أن يفســـر ذات فاليإن لفـــظ اإللـــه عنـــد املؤلـــف لـــيس إال مرادفـــا للفـــظ اجلاللـــة )هللا( الـــذي هـــو اســـم ال
ول فــيمن اختــذ طـأ مــن يقـابملعبـود، وقــد اجتهـد يف إثبــات هـذا املــدعى مــرارا، لعلـه يقصــد مـن خاللــه إثبــات خ

وخيضــع  عنــه امللمــات كشــف  يف حاجتــه، ويرغــب إليــه يفأحــدا أو شــيئا ســوى هللا تعــاىل يعبــده أي يفــزع إليــه 
عليـه اسـم  ألنـه ال يصـدق نة؛ وهـذاأمامه رغبة ورهبة أنه اختذه إهلا لنفسه، كما نبه إليه أئمة العلم وعلماء الس

 اإلله؛ فإن اإلله ال يت مبعىن املعبود.   
ن ينفكـان عـان ال ف وإن كـاوكذلك الرب عند املؤلف اليصح أن يفسر مبعىن اخلالق ألن معناه التـدبري والتصـر 
ــا جيــاد لكونــه مخللــق واإلاخلالقيــة، لعلــه يقصــد وراء هــذا إثبــات خطــأ املنكــرين أتثــري العلــل واألســباب يف ا نافي

 لتوحيد الربوبية.
 ننقل فيما يلي بعض عبارات املؤلف لنثبت نظريته حول لفظ اإلله عن كالمه:

                                                
 انظر مقدمة كتاب العقيدة الطحاوية. ( (1
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1)ة عنـوان: )مـاهو معـىن اإللوهيـ حتـتأ. يف اجمللد األول قال املؤلـف   ال ومـاهو مالكهـا( مـا نصـه: " (
مــن ابب « اّلّل » و « إلــه » إىل التعريــف ، فــإّن لفظــي « إلــه » نظــن أّن القــارئ الكــرمي حيتــاج يف فهــم معــىن 

، وإن كــاان خيتلفــان يف املفهــوم (أي إلــه)هــو املتفــاهم مــن األّول  (أي اّللّ )واحــد، فمــا هــو املتفــاهم مــن الثــاين 
فهــو « إلــه » ـ ري أّن لفــظ اجلاللـة علــم لفـرد مــن ذاك الكلــي وملصـداق منــه، دون الـغــ، اخـتالف الكلــي والفـرد

ــه ــه وإن مل يوجــد عنــد املوّحــدين مصــداق آخــر لــه، بــل احنصــر في فكمــا أنّــه ال حيتــاج أحــد يف  ،ابق علــى كّليت
اللفظتـني إاّل مثله أيضـاً، إذ لـيس مثـة مـن فـارق بـني « إله»الوقوف على معىن لفظ اجلاللة إىل التعريف فلفظة 

2)".فارق اجلزئية والكلية )   
 ؛أو مـن ألـه مبعـىن حتـرّي  ،رمبا يقال من أّن لفظ اجلاللة من ألـه مبعـىن عبـدب. وقال يف موضع آخر: " 

لــه أأو مــن  ،ألّن اخللــق يفزعــون إليــه يف حــوائجهم ؛أو مــن ألــه مبعــىن فــزع ،ألجــل أّن العبــد إذا تفكــر فيــه حتــرّي 
ألنّــه تعــاىل احملتجــب عــن  ؛ألّن اخللــق يســكنون إىل ذكــره. أو أنّــه متخــذ مــن اله مبعــىن احتجــب ؛مبعــىن ســكن

األوهام، أو غري ذلك مما ذكروه، ولكن ذلك جمرد احتماالت غري مدعمـة ابلـدليل، وعلـى فـرض صـحتها، أو 
و لفـظ اإللـه صحة بعضها فال تـدل علـى أكثـر مـن مالحظـة تلـك املناسـبات يـوم وضـع وأُطلـق لفـظ اجلاللـة أ

ّن اســتعمال القــرآن هلمـا كــان برعايــة هــذه أعليـه ســبحانه، وأّمــا بقـاء تلــك املناســبات إىل زمــان نـزول القــرآن، و 
3)".املناسبات فأمر ال دليل عليه مطلقاً  )    

( مــا مـا هـو املـراد مــن "اإللـه" يف الـذكر احلكـيمعنــوان: ) حتـتج. ويف موضـع اثلـث يقـول املؤلـف  
للعــامل،  ءن إاّل اخلــالق البـار آكـاان اليفهــم منهمـا يف عصـر نــزول القـر « اإللــه » جلاللــة و لفـظ ّن لفـظ انصـه: "إ

علـى فـرض الصـّحة  -له والوجوه املختلفة الشتقاق لفظ اجلاللة منه، فكّلها يرجـع وأّما ما ذكر من املعاين لإل
التحرّي، والعلو، والسكون، والفزع، العبادة، و « إله»ل القرآن، فلعّله كان يفهم من لفظ و إىل ماقبل عصر نز  -

حدى هذه املعاين، وأّما يف عصر نزول القـرآن فلـم تكـن هـذه أو كان يفهم من لفظ اجلاللة الذات الواجدة إل
وإّّنـا املفهـوم منهمـا مـا هتـدي إليــه « اإللـه » املعـاين مطروحـة ألهـل الّلغـة أبـداً ال يف لفـظ اجلاللـة وال يف لفـظ 

اخلالق املـدبّر للعـامل الـذي بيـده انصـية كـّل شـيء أو انصـية اإلنسـان علـى  ءوهلم من البار فطرهتم وتدل عليه عق
 سواء كان إهلا واقعّياً أو إهلاً خمتلقاً الميلك من االُلوهيـة سـوى االسـم كاألصـنام املعبـودة للعـرب وغـريهم، األقل

دل علــى فــرد خــاص واآلخــر كّلـــي لفظــان مّتحــدان معــىن غــري أّن أحــدمها علــم يــ« اّلّل و إلــه » فالكلمتــان: 

                                                
 هذه الكلمة يف مجيع مواضع الكتاب بكسر اهلمزة )اإللوهية( مع أن املشهور عند الكتاب هو )األلوهية( ابلضم.يكتب املؤلف  ( (1
 .  488 – 487صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  492 – 491صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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يشــمل ذلــك الفــرد وغــريه، ومبــا أّن اللغــة العربّيــة تتمتــع ابلســعة والعمــوم وضــعوا لفظــني يشــريون بواحــد منــه إىل 
1)."الفرد وابآلخر إىل الكّلي اجلامع له ولغريه، فاالسم العام هو اإلله واالسم اخلاص هو اّللّ  )     

 

 نقد هذه النظرية ومناقشتها
 ايل:شيء نشري إىل جانب من استدالل املؤلف يف هذا املدعى، وهي إبجياز كالت قبل كل

استدل املؤلف مبجموعة من اآلايت القرآنية الـيت ظـن أن الــ "إلـه" مل  ت فيهـا مبعـىن املعبـود بـل يتعـني أن  -1
ُ َلَفَسَداتَلْو كاَن فِّيهِّما يراد منه معىن املدبر اخلالق املتصرف يف الكون، وهي كقوله تعاىل: ﴿ ٌَة اِّال  اّلل  2)﴾آهلِّ ) 

ه املتصّرف املدبّر أو ما يقرب من مبعىن يف اآلية« لهاإل»الربهان على نفي تعدد اآلهلة اليتم إاّل إذا جعلنا يقول 
ولو جعلنا اإلله مبعىن املعبود النتقض الربهان، لبداهة تعدد املعبودين يف هذا العامل، مع عدم الفساد يف النظام 

 .ينالكو 
تَـغَـوا اِّىل ذِّى الَعـْرشِّ َسـبِّيالً وكقوله تعاىل: ﴿ ٌَة َكمـا يـَُقولُـوَن اِّذاً الَبـْ 3)﴾ُقْل َلو كاَن َمَعُه آهلِّ ّن ابتغـاء يقـول: إ (

، وأّمـا تعـدد املعبـود فـال يـالزم ذلـك يف الكـون السبيل إىل ذي العرش من لوازم تعّدد اخلالق أو املدبّر املتصّرف
 .إاّل ابلتكليف

ـرِّ اْلُمْخبِّتِّـنيَ قوله تعاىل: ﴿وهكذا  ٌد فَـلَـُه َاْسـلُِّموا َو َبش ِّ 4)﴾َفاِّهلُُكْم اِّلٌه واحِّ لـو فسـر اإللـه يف حيـث يـرى أنـه  (
5).اآلية ابملعبود لزم الكذب، إذ املفروض تعّدد املعبود يف اجملتمع البشري )  

ى أّن اإللـه لـيس مبعـىن علـ -بوضوح  -والذي يدل استدل املؤلف أيضا بكلمة اإلخالص حيث يقول: " -2
لكانت هذه اجلملـة  « املعبود » إذ لو كان املقصود من اإلله « ال إله إاّل اّلّل » املعبود هو: كلمة اإلخالص: 

كذابً صراحاً، ألّن من البديهي وجود آالف املعبودات يف هذه الدنيا، غري اّلّل، ومع ذلك فكيـف ميكـن نفـي 
6)".أي معبود سوى اّلّل؟ )  

ا يعد من استدالالت املؤلف أيضا هو أنه يرى تقييد املعبود يف معىن اإلله بــ "احلـق" أي املعبـود ابحلـق ومم -3
وألجـل ذلـك اضـطر أو املعبود حقا كما عليه اجلمهور تقيدا ابطال وهذا؛ ألنه خالف للظاهر حيـث يقـول: "

                                                
 .  114 – 113صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  22اء : األنبي ( (2
 .  42اإلسراء :  ( (3
 .  34احلج :  ( (4
 . 116 – 114صـ  6/ وجـ  496 – 494صـ  1انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
 .  493صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
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ال إلـه ]حبـق [ إاّل اّلّل » ن اجلملـة هكـذا: بعـد إلـه لتكـو « حبـق » القائل أبّن اإلله مبعىن املعبود أن يقدر كلمة 
 . هنا خالف الظاهر« حبق » ليتخّلص من هذا اإلشكال، ولكن ال خيفى أّن تقدير كلمة « 
 

. قبل كل شيء جتدر اإلشارة إىل ضعف استدالل املؤلف من اآلايت؛ وهذا ألنه يرى تفسري اإلله 1
إضـافيا يف تفسـري الكلمـة ابملعبـود أعـين قيـد )ابحلـق( لكنـه غفـل يف اآلية ابملـدبر املتصـرف جتنبـا عمـا يـراه قيـدا 

عــن أنــه ال حمالــة ســيقع فيمــا حيــذر منــه ألن املــدبرين املتصــرفني يف الكــون حبســب الظــاهر كثــريون وقــد كــرره 
إّن القــرآن الكــرمي خيــرب عــن جمموعــة مــن املؤلــف يف عــدة مواضــع مــن كتابــه حيــث قــال يف موضــع مــا نصــه: "

1)﴾َفاْلُمَدب َِّراتِّ َأْمراً ﴿ جانب اّللَّ حيث يقول:املدبرات إىل  فمن ترى تكـون تلـك املـدبّرات؟ املـراد مـن تلـك  (
2)".ّما العلل الطبيعية أو املالئكة اليت تدبّر الكونإاملدبّرات  )  

راد هـو ؟ أهـي خمتصـة ابملـدبرات الطبيعيـة املاديـة، أو املـ«املـدبرات أمـراً »فما املـراد مـن ويف موضع آخر يقول: "
األعم منها؟ فقد روي عن أمري املؤمنني تفسريها ابملالئكة األقوايء، الذين عهد اّللَّ إليهم تدبري الكـون واحليـاة 

3)".إبذنه سبحانه )  
يـــتم و ســـتقيم املعـــىن ياات حـــىت إذا البـــد أن يقيـــد املـــدبر املتصـــرف يف معـــىن اإللـــه ابملـــدبر اســـتقالال واملتصـــرف ذ

ذا يأيت يف أواخـر هـكمـا سـ  –ق حبكـم كونـه مـن القـائلني بتـأثري العلـل واألسـباب يف اخللـالربهان، مث إن املؤلف 
ن الق جيــب عليــه أا بوجــود خــالقني كثــريين يف العــامل، فلــو فســر اإللــه يف اآلايت ابخلــمــقائــل بنــوع   -املبحــث 

قيـد  الكلمـة عـن ال لـو معـىنيقيد اخلالق أيضا ابخلالق احلقيقي أو اخلـالق بالحاجـة مـثال، فعلـى كـل حـال ال خي
 كما زعم املؤلف.  

   

. إن املؤلــف هــو أول مــن يقيــد كــل شــيء ابلقيــود اإلضــافية حــىت يســقيم املعــىن وحيصــل املطلــوب  2
كمـايرى ويريــد، فعلـى ســبيل املثـال هــو الـذي يقيــد العبــادة الـيت أتيت مبعــىن اخلضـوع والتــذلل بقيـد إضــايف وهــو 

4)اعتقاد العابد أبلوهية املعبود، 5)و الذي يقيد التفويض ابلتصرف يف الكون لكن بقيـد عـدم االسـتقالل،وه ( ) 
6)وهـو الـذي يقيـد الغيـب يف اآلايت الـيت حتصـر علـم الغيـب يف هللا سـبحانه ابلعلـم الـذايت األزيل، وهـو الــذي  (

                                                
 .  5النازعات :  ( (1
 .  336صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  235صـ  4تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  455صـ  1انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  480صـ  1انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
 . 441صـ  3انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
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1)يقيد أتثري العلل واألسباب يف الكون ابلتبـع واإليـداع، وهـو الـذي يقيـد الشـفاعة يف اآلايت الـيت ختصـها هلل  (
2)تعـــاىل، ابألصـــالة واالســـتقالل، هلل فقـــط أيضـــا  النفـــع والضـــر يف اآلايت الـــيت تثبتـــهوهـــو الـــذي يقيـــد ملـــك  (

3)ابالستقالل وحنوه، وغري ذلك كثري عند املؤلف، وكل ذلك خالف الظاهر إال أن املؤلـف يـرى التقييـد فيهـا  (
إّّنـا املـراد أّن العبـادة ب ما يقتضيه العقل والفطـرة، فيقـول حـول تقييـده العبـادة مـا نصـه: "ضرورة خارجية حس

ليست مطلق اخلضوع والتذّلل، بل أضيق وأخص منهما وهذا أمر يعرفه كل إنسان بوجدانه وفطرتـه، غـري أنّنـا 
4)"«ية أو الربوبيةانشئ عن االعتقاد ابأللوه»نشري إىل هذه اخلصوصية وّنيز هذا الضيق أبنّه خضوع  فلماذا  (

 ال يقبل هذا التقييد حسب هذه الضرورات يف معىن اإلله وتفسريه؟.
 

. القرآن الكرمي ال يدل علـى مـا يقولـه املؤلـف مـن كـون املفهـوم مـن اإللـه عنـد أهـل اللغـة يف عصـر 3
الـذي يصـرح مـرارا أهنـم كـانوا نزول القرآن هو البارئ اخلـالق املـدبر للعـامل، إنـه بقولـه هـذا ينـاقض القـرآن الكـرمي 

ــئِّْن قــال تعــاىل: ﴿ -بــل كــانوا يعتقــدون مبعبــودين كثــريين فقــط  -يعتقــدون خبــالق واحــد ال خــالقني كثــريين  َوَل
َر الشَّْمَس َواْلَقَمَر َليَـُقوُلنَّ اّللَُّ  5)﴾َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السَّمَواتِّ َواأْلَْرَض َوَسخَّ ْلتَـُهْم َوَلئِّْن َسأَ وقال تعاىل: ﴿ (

َا َليَـُقوُلنَّ اّللَُّ  6)﴾َمْن نـَزََّل مَِّن السََّماءِّ َماًء َفَأْحَيا بِّهِّ اأْلَْرَض مِّْن بـَْعدِّ َمْوهتِّ َوَلئِّْن َسـأَْلتَـُهْم َمـْن وقال تعاىل: ﴿  (
7)﴾َخَلَقُهْم َليَـُقوُلنَّ اّللَُّ  ) . 

ـَـًة قــال تعـاىل: ﴿ مـع تصــريح القـرآن الكــرمي علـى قــوهلم واعتقــادهم رهلـة كثــريين، كمـا ــْن ُدونِّ اّللَِّّ آهلِّ َــُذوا مِّ َواختَّ
8)﴾لَِّيُكونُـوا هَلُـْم عِّـَزا َـًة َلَعلَُّهـْم يـُْنَصــُرونَ وقــال تعـاىل: ﴿ ( ــْن ُدونِّ اّللَِّّ آهلِّ َـُذوا مِّ 9)﴾َواختَّ فَـَلــْواَل وقـال تعـاىل: ﴿ (

َةً  َُذوا مِّْن ُدونِّ اّللَِّّ قـُْراَباًن آهلِّ 1)﴾َنَصَرُهُم الَّذِّيَن اختَّ 0 وكل ذلك يـدل علـى أن املشـركني يف عصـر نـزول القـرآن  (
الكرمي كانوا يعتقدون برب وخالق ومدبر واحد وهو هللا، مع ذلك كل جمموعة كان هلـا إلـه يعبـده ويتقـرب إليـه 

                                                
 . 50صـ  10/ وجـ  211 – 210صـ  6/ وجـ  345صـ  1انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  214صـ  4انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  513صـ  1انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  460صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  61العنكبوت :  ( (5
 .  63العنكبوت :  ( (6
 .  87الزخرف :  ( (7
 .  81مرمي :  ( (8
 .  74يس :  ( (9

1  .  28األحقاف :  ( (0
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أو عدد من اآلهلة، فإذا فسر اإلله واآلهلة اليت صرح القرآن ابعتقادهم هلا، مبعىن اخلـالق املـدبر املتصـرف الـذي 
يرادف "هللا" يلزم اخللف والتناقض يف صريح القرآن حيث يثبت من جانب اعتقادهم برب وخالق واحد فقط 
ومن جانب آخر اعتقادهم مبجموعة من األرابب اخلالقني إايهم والكون، فالبد أن يكون مفهوم اإلله واآلهلة 

 غري مفهو اخلالق املرادف للفظ اجلاللة )هللا( حىت يرتفع اإلشكال.  
 

. إذا كان الـ "إله" مرادفا للفظ اجلاللـة )هللا( وكـان مبعـىن اخلـالق البـارئ املـدبر يف العـامل ابالسـتقالل 4
فمــا معــىن طلــب بــين إســرائيل مــن موســى عليــه الســالم أن جيعــل هلــم "إلــه" كمــا حيكــي القــرآن الكــرمي فيقــول: 

َـةٌ ﴿ 1)﴾َقاُلوا اَي ُموَسى اْجَعْل َلَنا إِّهَلًا َكَمـا هَلُـْم آهلِّ هـل معنـاه أهنـم طلبـوا منـه أن جيعـل هلـم راب خالقـا مـدبرا أم  (
 معناه أهنم طلبوا منه أن جيعل هلم معبودا يتقربون إليه وخيضعون أمامه كما كان يفعله املشركون؟ 

علـى تــرادف لفــظ الـــ "إلــه" مــع لفــظ اجلاللــة  -كمــا مــر آنفــا-. اسـتدل املؤلــف بكلمــة اإلخــالص 5
خللف لوجود معبودين كثريين يف العامل وقـد أنكـر تفسـري معـىن الــ اإللـه ابملعبـود ابحلـق بـزعم )هللا( حىت ال يلزم ا

أن هذا القيد قيد على خالف الظاهر، فالذي يرد عليه هـو أن معـىن الكلمـة إذا حسـب قـول املؤلـف يكـون: 
ة وحياربوهنا ومن جاء هبا ؟ ومل ال هللا إال هللا، أو ال خالق إال اخلالق، فلماذا مل يكن يقبل املشركون هذه الكلم

فهـم وإن  تكن هلم مشكلة يف توحيد اخلالقية مـع أحـد كمـا اعـرتف بـه املؤلـف وقـال يف موضـع مـن الكتـاب: "
ــة، وكــان شــعارهم هــو أّن اّلّل هــو اخلــالق للســموات واألرض، ولكــّنهم كــانوا  كــانوا موّحــدين يف مســألة اخلالقّي

2)"مشركني يف املراحل ااُلخرى للتوحيد فلما كان الـ "إله" مبعىن اخلالق املرادف لـ "هللا" وهم موحدون يف هـذه  (
فمــا هــو ســبب اإلنكــار وعــدم  –وإال يلــزم الكــذب حســب زعــم الشــيخ  –املســألة والكلمــة ال تفيــد إال هــذا 

 القبول؟ 
وهـي مراحـل حيـد خـرى للتو إنه البد أن يكون السبب هو ما اعرتف به املؤلف يف كالمه هـذا، أي املراحـل األ
ادة الص هو ترك عبلمة اإلخالعبادة واخلضوع واالستعانة واالستغاثة وغريذلك، والبد أن يكون املقصود من ك

الكـذب  ولرفـع مشـكلة -ه مـا يرادفـال ابخلـالق و -غري هللا وتوحيد العبادة هلل، وعليـه فليفسـر الــ "إلـه" ابملعبـود 
ف" أيضـا ال ر" أو "املتصـر ـ "املـدباحلـق"؛ ألن مـن أراد أن يفسـره بـاملشار إليها ال مانع من أن يقيـد املعبـود بــ "

 ذب.       لزوم الكميكنه إال وأن يقيده بـ "االستقالل" أو "احلقيقي" أو حنوه، لوجود املدبرين و 
 

                                                
 .  138األعراف :  ( (1
 .  27صـ  7تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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. لو أن الـ "إلـه" ال  يت مبعـىن املعبـود ولـيس املقصـود مـن كلمـة اإلخـالص بيـان التوحيـد يف العبـادة 6
يـدعي املؤلـف أن كلمـة التوحيـد حيـرر اإلنسـان مـن أيـة عبوديـة وخضـوع ألحـد إال هللا، وهـو القائـل يف فكيف 

ــه الــدين إاّل اجمللــد الثــاين مــن كتابــه مــا نصــه: " بــل ولــيس اإلميــان ابّلّل ورفــض الشــركاء واألنــداد الــذي دعــا إلي
فجملـة ال إلـه  ن املتـوّفرة يف العبوديّـة ّلّل وحـده.اخلروج من عبوديّة العباد إىل جّو احلريّة الكرميـة الالئقـة ابإلنسـا

إاّل اّلّل من أعظم الشعارات الـيت اندى هبـا اإلسـالم لتحريـر اإلنسـان وإخراجـه مـن أيّـة عبوديّـة وخضـوع ألحـد 
1)"،إاّل ّلّل سبحانه فكـان مـن األوىل أن يقـول املؤلـف أن مجلـة ال إلـه إال هللا مـن أعظـم الشـعارات الـيت اندى  (

   اإلسالم لتحرير اإلنسان عن االعتقاد خبالق وهللا آخر سوى هللا سبحانه.  هبا 
 

ــه وأصــله تقــارب اإلمجــا 7 نــك ال تفــتح ألع؛ وهــذا . وأمــا أئمــة اللغــة وأعالمهــا فــأقواهلم يف معــىن اإلل
عىن مبه ملشتقة من أللكلمات امعجما من املعاجم إال وترى فيه أن القول األقرب يف كلمة اإلله هو كوهنا من ا

 عبد وخضع:   
بلـا ابـن فـارس الغايـة يف لنبدأ مبعجم "مقاييس اللغة" البن فـارس واملؤلـف معجـب بـه كثـريا وهـو القائـل فيـه: "

احلذق ابللغة، وكنه أسرارها وفهم ُاصوهلا، وقد حاول يف أتليف هذا املعجم أن يوّحد املعاين املتعـددة املفهومـة 
نفـرد مـن بـني اصـل واحـد تفّرعـت عنـه تلـك املعـاين يف االسـتعمال ـ وقـد رجاعهـا إىل أمن لفظ واحد وذلك إب

2)"اللغويني هبذا التأليف ومل يسبقه إىل مثله أحد، ومل خيلفه غريه وهذا كالم كرره املؤلف عدة مرات بل وأكد  (
ا يقـول يف أن ابن فارس هو فارس امليدان يف إرجاع الكلمات إىل أصوهلا يف االشتقاق واملعىن، فابن فارس هذ

 معىن الـ "إله" ما نصه:
)أله( اهلمزة والالم واهلاء أصل واحد، وهو التعب د. فاإلله هللا تعاىل، ومّسَي بذلك ألنّه معبود. ويقال أتّله "

فباَدْران اإلالَهة  قال الشاعر: ،واإلالهة: الشَّْمس، مسّيت بذلك ألّن قوما كانوا يعبدوهنا...  الرُجل، إذا تعّبد
3).ؤوابأْن ت )  

                                                
 .  403صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  304صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 . )حتقيق: عبد السالم حممد هارون( . م1979ط: دار الفكر  127صـ  1معجم مقاييس اللغة أليب احلسني أْحد بن فارس ابن زكراي جـ  ( (3
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أ ل ه: أََلَه  له ابلفتح فيهما إالَهًة أي عبد ومنـه قـرأ يقول اجلوهري يف الصحاح والرازي يف خمتار الصحاح: "
﴾ بكســر اهلمــزة أي وعبادتــك وكــان يقــول إن فرعــون كــان الَهتَــكَ وإِّ  كَ رَ ذَ يَــوَ بــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا ﴿ا

1)".ومنه قولنا هللا وأصله إالهف على فعال مبعىن مفعول ألنه مألوه أي معبود كقولنا إمام مبعىن مؤمت به ،يُعبد )  
) أله ( اإللُه هللا عز وجل وكل ما اختذ من دونه معبوداً إلهف عند ويقول ابن منظور اإلفريقي يف لسان العرب: "

وقـد مسـت العـرب الشـمس  ...لك العتقادهم أَن العبـادة حَتُـق  هلـاواآلهِلَُة اأَلصنام مسوا بذ ،متخذه واجلمع آهِلَةف 
 ...ملا عبدوها إالَهًة واأُلهَلُة الشمُس احلـارَُّة حكـي عـن ثعلـب واألَلِيَهـُة واأَلالَهـُة واإلالَهـُة وأالَهـُة كل ـه الشـمسُ 

2)".ابن سيده واإلالَهُة واألُُلوهة واألُُلوِهيَُّة العبادة )  
أَِلَه ) َ َْلُه ( من ابب تعب إالهة مبعىن عبد عبـادة و ) أَتَلَّـَه ( يف املصباح املنري: " مد الفيوميأ د بن حموقال 

مث اسـتعاره املشـركون ملــا عبـدوه مـن دون هللا تعـاىل واجلمــع )  -ســبحانه وتعـاىل  -تعبـد واإللـه املعبـود وهـو هللا 
 مكتـوب وبسـاط مبعـىن مبسـوط وأمـا ) هللاُ ( فقيـل غـري مبعـىن آهلة ( ) فاإِلَلُه ( فعـال مبعـىن مفعـول مثـل كتـاب

3)".مشتق من شيء بل هو علم لزمته األلف والالم وقال سيبويه مشتق وأصله ) ِإالهف ( )  
 

 القائمـة طويلـةفملفسـرين ا. وأما اجملموعـة الـيت ذهبـت إىل هـذا االشـتقاق واملعـىن يف كلمـة اإللـه مـن 8
ذا  رخيـه كثـريا إفسـريه واتوهـو ابـن جريـر الطـربي الـذي ينقـل املؤلـف مـن ت يكفي أن ننقـل قـول إمـام مـن أئمـتهم

 كان لصاحل رأيه، وفيما يلي نص كالمه:
 فعل يفعل"." له أصال يف بود، وأنّ : وما دّل على أن األلوهية هي العبادة، وأّن اإلله هو املعلنا قائل فإن قال"

ه جـل ذكـره: "أتلَّـ صف رجال بعبـادة، وبطلـب ممـا عنـد هللاي -قيل: ال متانع بني العرب يف احلكم لقول القائل 
  ذلك قول رؤبة بن العجاج: ومن ،ابلصحة وال خالف -فالن" 

ِه  دَّ
ُ
 يَسبَّْحَن واْسرَتَْجْعَن ِمن أَتَهل ِ  ***هلِل َدر  الغانِيات امل

إذا نُطـق  - له"، وأن معىن "أله"  وال شك أّن "التأل ه"، التفع ل من: "أَله يعين: من تعبدي وطليب هللَا بعملي.
وذلـك مـا  غـري زايدة.ب"فعل يفعـل"  ـَعَبَد هللَا. وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه ب -به:

 حدثنا به سفيان بن وكيع، قال حدثنا أيب، عن انفع بـن ُعمـر، عـن َعمـرو بـن دينـار، عـن ابـن عبـاس: أنـه قـرأ
[ قال: عبادَتك، ويقال: إنه كان يُعَبد وال يَعُبد. وكذلك كان عبـُد 127رة األعراف: )َويََذَرَك وإالَهَتَك( ]سو 

                                                
م )حتقيق: 1995 – هـ1415ط: مكتبة لبنان _ بريوت الطبعة اجلديدة  20صـ  1جـ  القادر الرازي مد بن أيب بكر بن عبدخمتار الصحاح حمل ( (1

 حممود خاطر( .
 . 115 – 114صـ  1لسان العرب البن منظور إفريقي جـ  ( (2
 ط: املكتبة العلمية _ بريوت . 20صـ  1جـ  ْحد بن حممد بن علي الفيومياملصباح املنري أل ( (3
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مصدرف من قول القائـل: ألَـه  -على ما فسره ابن عباس وجماهد  -وال شك أن اإلالهة  ..هللا يقرؤها وجماهد.
فقد بني قول ابن عباس وجماهـد هـذا: أّن هللَا فالنف إالهًة، كما يقال: َعَبد هللا فالنف عبادًة، وَعرَبَ الرؤاي عبارًة. 

1)"."أله" َعبد، وأن "اإلالهة" مصدرُه )  
عـىن ملَـَه وإفادتـه ه" مـن أَ بعد هذه مجيعا كيف يعقل أن يدعي املؤلف عدم وجود أي دليل على اشتقاق الـ "إلـ

ذه هـقـرآن فلـم تكـن نـزول ال وأّمـا يف عصـرعبد وتفسريه بـ "املعبود" يف آايت القـرآن؟ وكيـف جيـوز أن يقـول: "
س رضي وي عن ابن عبار هرة ما "؟ مع شاملعاين مطروحة ألهل الّلغة أبداً ال يف لفظ اجلاللة وال يف لفظ اإلله

لكلمـــة، لكـــن ااشـــتقاق  هللا عنهمــا مـــن قراءتـــه وتفســـريه لإللـــه، وحنـــن ال ننكـــر وجـــود أقـــوال وآراء حـــول عـــدم
ابملعــىن  أهــل اللغـة هلـاو القـرآن  شـتقاقها البتـة وإنكــار اسـتعمالاالذعـان برتادفهـا مــع لفـظ اجلاللـة )هللا( وعــدم ا

 املذكور أبدا، كما رأيناه عن املؤلف آنفا، هذا حمل كالم وموضع شك وترديد. 
 

ســمية قســم مــن تفســريه ت. أنيت إىل تفســري املؤلــف لكلمــة "الــرب" يف القــرآن الكــرمي وإنكــاره تبعــا ل9
 الملؤلـــف مـــن أنـــه رتف بـــه ا: مـــا اعـــأوالخللـــق واإلجيـــاد، ويف هـــذا يكفـــي التوحيـــد ابلتوحيـــد يف الربوبوبيـــة أي ا

عــن  لسـفية ال ينفــكدلــة الفن كـان التــدبري مـن حيــث األإو انفكـاك بــني التـدبري واخللــق، وقــد رأينـا عنــه قولــه: "
لق فيطشيئا، فيئا شريه وينشئه هو الذي يريب غو مصدر من معىن الرتبية، : لنعرف أن الرب لغة واثنيا" اخلالقية

ه، يء املدبر إايالق للشومن أعلى مصاديقه اخل من أنشأ الشيء حاال فحاال إيل حد التمام، الرب أصال على
 وهذا ما رآه ابن فارس األصل األول يف معىن الرب حيث قال ما نصه: 

. فــــاألول إصــــالح الشــــيِء والقيــــاُم عليــــه" : امل ،)رب( الــــراء والبــــاء يــــدل  علــــى ُأصــــولي الــــُك، واخلــــالُق، فــــالّرب 
ْصــِلح للّشــيء

ُ
: امل ــاحب. والــّرب  ــزوم الشــيِء واإلقامــُة عليــه، وهــو مناســبف لألصــل  ...والصَّ واألصــل اآلخــُر ُل

ــيء، وهــو أيضــاً  ...األّول. يقــال أربَـّـت الّســحابُة هبــذه البلــدِة، إذا داَمــتْ  واألصــل الثالــث: ضــم  الشــيء للشَّ
2)". جُيعل فيها الِقَداُح راببَةف  يقال للِخْرقة اليت، مناسبف ملا قبله )  

 -يقــول  -إن مل تكــن هنــاك قرينــة تصــرفه عنــه إىل غــريه  -لكــن الــرب إذا أطلــق ال يقــال إال هلل اخلــالق املــدبر 
ــتَـَوى َعلــى الَعــ﴿: -ســبحانه وتعــاىل  م  مثَّ اْس ــتَّةِّ َأايَّ ــمَواتِّ َواأَلْرَض يفِّ سِّ ــُم هللاُ الــذِّي َخلــَق السَّ ْرشِّ إِّنَّ رَبَُّك

َهاَر َيْطُلُبُه َحثِّيثاً  ي اللْيل النـَّ ْمرِّهِّ َأال لُه اخلَلُق َواأَلْمُر تـَبَـاَرَك هللاُ  يـُْغشِّ َوالشَّْمَس َوالَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخََّرات  أبَِّ
3)﴾َربُّ الَعــاملِّنيَ  هــو يبــني حقيقــة الربوبيــة ومعناهــا و عــن موســى عليــه الســالم  حكايــة ورد يف قولـه تعــاىلوقــد  (

                                                
 . 124 – 123صـ  1جامع البيان يف أتويل القرآن حملمد بن جرير الطربي جـ  ( (1
 .  382صـ  2معجم مقاييس اللغة أليب احلسني أْحد بن فارس ابن زكراي جـ  ( (2
 .  54األعراف :  ( (3
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1)﴾َقال رَبُـَّنا الذِّي َأْعَطى ُكـل َشـْيء  َخلَقـُه مثَّ َهـَدى  َقال َفَمْن رَبُُّكَما اَي ُموَسى ﴿لفرعون ملا سأله عنهـا:  ) 
عنيــني جــامعني ، مب صــرحية علــى أن موســى عليــه الســالم ملــا ســئل عــن الربوبيــة أجــاب فرعــون ةداللــ فــي اآليــةف

إفــراد هللا بتخليــق األشــياء وتكوينهــا وإنشــائها مــن العــدم حيــث أعطــى كــل شــيء خلقــه ووجــوده،  هــو :األول
  .هنم وتصريف أحواهلم والعناية هبمئو هو إفراد هللا بتدبري األمر يف خلقه وهدايتهم إيل قيام ش :والثاين

 

إال  غـويني لـيس هلـاعند الل . ومن اجلدير أن نشري إىل أن املؤلف يؤكد أن األلفار املختلفة املعاين10
ن ىن الواحـد، فمـذا املعـمعىن واحد حقيقة، وأما ابقي معاين هذه األلفار فهـي ليسـت إال مصـاديق متعـددة هلـ

ــه عــدة معــان فحملــوه عليهــا مــ  أصــيلة ســت معــاينع أهنــا ليهــذا القبيــل لفظــة "الــرب" وقــد ظــن الــبعض أن ل
 ما نصه:  عنوان: )هل للرب معان خمتلفة( حتتللكلمة، فيقول يف اجمللد األول من التفسري 

إّن وظيفة كتب اللغة والقواميس هي ضبط موارد استعمال اللفظة، سواء أكان املستعمل فيه هو الذي وضع "
وهـذا هـو  عـن اجملـازات فخـارج عمـا ترتئيـه كتـب اللغـة.عليه اللفظة أم ال، وأّما تعيني األوضـاع ومتييـز احلقـائق 

نقــص ملحــور ومشــهود بوضــوح يف كتــب اللغــة ومعامجهــا، إذ مــا أكثــر مــا جيــد اإلنســان عــدة معــاين متباينــة 
أّن الواضـع العــريب جعـل هــذه اللفظـة علــى عشــرة  -يف أّول وهلــة  - ومتمـايزة للفظــة واحـدة حــىت أنّـه ليتصــور

كـن بعـد التحقيـق والدراسـة يتبـنّي أنّـه لـيس هلـذه اللفظـة سـوى معـىن واحـد ال غـري، معان يف عشرة أوضـاع، ول
ومن املصادفات أّن لفظة رب تعـاين مـن هـذا املصـري  وأّما بقية املعاين املذكورة فهي من شعب املعىن األصلي.

ــاً كــاملودودي تصــور أّن هلــذه اللفظــة مخســة معــان  مــن املعــاين  وذكــر لكــل معــىن -يف األصــل  -حــىت أّن كاتب
2)".اخلمسة شواهد من القرآن الكرمي )  

ون، ملتصرف يف الكااملدبر  مث بدأ املؤلف جبمع طائفة من تلك اآلايت اليت تعد شواهد على جميء الرب مبعىن
ن بذل مقصده النهائي لقرآن" و اوقد أوردها اإلمام املودودي ر ه هللا أيضا يف كتابه "املصطلحات األربعة يف 

 اد.  لق واإلجيهود أيضا هو إنكار صحة إطالق التوحيد يف الربوبية على التوحيد يف اخلهذه اجل
لكن ما يرد على هذا الكالم الطويل هو فقدان املعيارية عند املؤلف؛ وهذا ألنه لوكان متخـذا إمامـه يف تعيـني 

لرب يف الرتبية والتـدبري فقـط فالقرآن مل حيصر معىن ا –كما استدل بطائفة منها   –معىن الرب اآلايت القرآنية 
بل هناك طائفة أخرى من اآلايت الكرمية ال يستقيم تفسري الرب فيها إال إذا فسر بـ املالك اخلالق، أو اجلامع 

ـــك مـــثال قولـــه تعـــاىل: ﴿ ـــك: فمـــن ذل ـــا احلاشـــد، أو الســـيد املطـــاع، وغـــري ذل ـــْرشِّ َعمَّ ـــْبَحاَن اّللَِّّ َرب ِّ اْلَع َفُس

                                                
   .  50 – 49طه :  ( (1
 .  386صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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ُفونَ  1)﴾َيصِّ ْبعِّ َوَربُّ اْلَعْرشِّ اْلَعظِّـيمِّ عاىل: ﴿وقوله ت ( 2)﴾ُقْل َمْن َربُّ السَّمَواتِّ السَّ فهـل يسـتقيم أن يفسـر  (
ـُتْم الرب فيهما بــ املـريب أو ابملالـك اخلـالق؟  ومـن ذلـك قولـه تعـاىل: ﴿ َـا ُكنـْ ُعُكْم فَـيُـنَـب ِّـُئُكْم مبِّ مثَّ إِّىَل رَب ُِّكـْم َمـْرجِّ

3)﴾فِّيهِّ خَتَْتلُِّفونَ  حْلَـق ِّ وقوله تعاىل: ﴿ ( نَـنَـا ابِّ نَـنَـا رَبُـّنَـا مثَّ يـَْفـَتُح بـَيـْ 4)﴾ُقْل جَيَْمـُع بـَيـْ مثَّ إِّىَل َرهب ِِّـّْم وقولـه تعـاىل: ﴿ (
5)﴾حُيَْشُرونَ   فهل يستقيم أن يفسر الرب فيها بـ املريب املدبر أو ابجلامع احلاشد؟ (

ـْيطَاُن ذِّْكـَر رَب ِـّهِّ  َوَقاَل لِّلَّذِّي َظنَّ أَنَّهُ ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿ ْنـَد رَب ِـَّك َفأَْنَسـاُه الشَّ ُهَما اذُْكْرينِّ عِّ نـْ 6)﴾اَنج  مِّ ) 
َــُذوا َأْحبَـارَُهْم َورُْهَبــاهَنُْم فهـل يسـتقيم أن يفسـر الــرب فيـه بــ املــدبر املـريب أو ابلسـيد املطــاع؟ وقولـه تعـاىل: ﴿ اختَّ

ـــ ـــَن َم ـــيَح اْب ـــْن ُدونِّ اّللَِّّ َواْلَمسِّ 7)﴾ْرميََ َأْراَباًب مِّ ـــه بــــ املـــريب املـــدبر أو ابلســـيد  ( ـــرب في فهـــل يســـتقيم أن يفســـر ال
املتشـرع؟ وهكـذا هنـاك كثـري مـن اآلايت القرآنيـة تغافــل عنهـا املؤلـف وأعـرض فـأورد فقـط اآلايت الـيت يســتقيم 

 فيها تفسري الرب ابملدبر املتصرف، مع أنه مل ينكرها ال املودودي وال غريه.
إمامه وواضعا أمامه أقوال أئمة اللغة واستعماالت أهلها فها هو ابن فارس فسر الرب ولو كان املؤلف متخذا 
وقـد وضــع هـذا املعــىن يف األصـل األول للكلمــة، وهـاهم أهــل  -وقــد نقلنـا كالمــه  –ابخلـالق كمـا فســره بغـريه 

ودونـك أمثلــة ه: "كالمـ  حتــتاللغـة قـد اسـتعملوا الكلمــة يف هـذه املعـاين وقـد مجعهــا السـيد املـودودي ر ـه هللا 
8)".الستعمال الكلمة يف لغة العرب بتلك املعاين املختلفة لكن املؤلف مبا أنه إختذ موقف اإلنكار على أهـل  (

السنة ومن يسميهم ابلوهابية يف مسـألة تقسـيم التوحيـد ومـا يبـىن عليـه، أغمـض عـن مجيـع هـذا وأخـذ يسـتدل 
 ببعض اآلايت ويرتك غريها، ويستند إىل بعض األقوال ويتغافل عن غريها.   

ناها األول هو التـدبري والتصـرف لكـن املعـاين األخـرى مث إن املؤلف صرح بنفسه أن لفظة "الرب" وإن كان مع
ال " وقال: "وأّما بقية املعاين املذكورة فهي من شعب املعىن األصليهلا تعد من شعب هذا املعىن حيث قال: "

" ريـب أّن هــذه اللفظـة قــد اسـتعملت يف هــذه املـوارد ومــا يشـاهبها ولكــن مجيعهـا يرجــع إىل معـىن واحــد أصــيل
مصـاديق وصـور ملعـىن واحـد  ذا يكون املريب واملصلح والرئيس واملالك والصـاحب ومـا يشـاهبهافعلى هوقال: "

                                                
 .  22األنبياء :  ( (1
 .  86املؤمنون :  ( (2
 .  164األنعام :   ( (3
 .  26سبأ :  ( (4
 .  38األنعام :  ( (5
 .  38يوسف :  ( (6
 .  31التوبة :  ( (7
 . 23انظر املصطلحات األربعة للقرآن أليب األعلى املودودي صـ  ( (8
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1)"أصــيل يوجــد يف كــل هــذه املعــاين املــذكورة، وينبغــي أن ال نعتربهــا معــاين متمــايزة وخمتلفــة للفظــة الــرب فلــَم  (
ومعناهـا األصـلي ص كالمـه: "ينكر على املـودودي ر ـه هللا مـع أنـه مل يـزد علـى مـا قالـه املؤلـف شـيئا؟ وهـذا نـ

األساسـي: الرتبيــة، مث تتشــعب عنــه معــاين التصــرف والتعهــد واالستصــالح واإلمتــام والتكميــل، ومــن ذلــك كلــه 
2)"تنشأ يف الكلمة معاين العلو والرائسة والتملك والسيادة إذا فاخللق وامللك والسيادة من شـعب معـىن الـرب  (

مـاذا هـذا التضـايق والتحـارج مـع مـن يفسـر الربوبيـة ابخللـق يف التوحيـد وقـد ورد يف اسـتعمال القـرآن الكـرمي، فل
 كان موضع اتفاق مشركي عهد الرسالة؟   -االعتقاد خبالق واحد  –الربوبية ويقول إن هذا النوع من التوحيد 

 

تنصـيب علـي وابملناسبة إن املؤلف مل يراع هذه القاعدة )االعتنـاء أبصـل املعـىن وبنـاء املفـاهيم عليـه( يف مسـألة 
ُ َوَرُسوُلُه َوالَّـذِّيَن آَمنُـوا الَّـذِّيَن يُقِّيُمـوَن بن أيب طالب رضي هللا عنه واالستدالل بقوله تعاىل: ﴿ َا َولِّيُُّكُم اّللَّ إِّمنَّ

3)﴾الصَّــاَلَة َويـُْؤتُــوَن الزََّكــاَة َوُهــْم رَاكُِّعــونَ  حيــث إنــه يــرى معــىن الــويل يف هــذه اآليــة األوىل ابألمــر وصــاحب  (
4)ســلطة والتصــرفال 5)مـــع أن األصــل يف معنـــاه القــرب والنصـــر ( وكــذلك عنـــد تفســريه كلمـــة األهــل يف قولـــه  (

َا يُرِّيُد اّللَُّ لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الر ِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيتِّ تعاىل: ﴿ 6)﴾إِّمنَّ حيـث إن املعـىن األصـلي للفظـة "األهـل" هـي  (
ـل التّــَزّوجقال اخلليل: أهل الزوجة كما قال ابن فارس: " 7)"الرجل َزْوُجـه. والتأه  لكـن املؤلـف صـرفه عـن هـذا  (
8)املعىن وفسره أبوالد النيب وأقاربه فهذا خلـف وتنـاقض جنـده عنـد املؤلـف، وأمـا التوجيهـات الـيت يتمسـك هبـا  (

هنـم املؤلف يف صرف هذه املوارد عن املعىن األصيل جند أضعافها عند غريه ممن  خـذ علـيهم املؤلـف ويظـنهم أ
 مل يعرفوا معىن اإلله والرب والعبادة وغريها.

 

                                                
 .  188و  187و  186صـ  1انظر هذه األقوال الثالثة يف جـ  ( (1
 .  23املصطلحات األربعة أليب األعلى املودودي صـ  ( (2
 . 55املائدة:  ( (3
 .  250و  112انظر اجمللد العاشر من التفسري صـ  ( (4
، إال إذا وردت الكلمة 141صـ  6" جـ الواو والالم والياء: أصٌل صحيح يدلُّ على قرب. من ذلك الَويْلُ  يقول ابن فارس يف مقاييس اللغة: " ( (5

 بلفظ أوىل فيكون معناه حني ذاك األحرى وأجدر.
 . 33األحزاب :  ( (6
 .  150صـ  1معجم مقاييس اللغة البن فارس جـ  ( (7
  تفصيله إن شاء هللا.وسيايت 133انظر اجمللد العاشر من التفسري صـ  ( (8
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 )رأي املؤلف حول معىن العبادة ومفهومها(العبــــادة  -3 
وبيتــه، ة املعبـود وربد أبلوهيـيـرى املؤلـف أن أي نــوع مـن اخلشـوع لغــري هللا ال يعـد عبـادة مــا مل يصـدر عـن اعتقــا

ريني عـن  تـق رقبـة القبـو يـه فقـد أعالعابـد ألوهيـة املعبـود وعلوقد اجتهد كثريا أن يدخل يف مفهوم العبادة اعتقـاد 
 كل ما فيه ومسة الشرك وخوف العبادة لغري هللا.

ما ( العبادة هي اخلضوع عن اعتقاد إبلوهية املعبود وربوبيته واستقالله يف فعله: )عنوان حتتيقول املؤلف 
1)"املخضوع له« إلوهية »  ـاالعتقاد بالعبادة: هي اخلضوع اللفظي أو العملي الناشئ عن نصه: " ) . 

هي اخلضوع النابع عن االعتقاد إبلوهية املعبود، وإىل ذلك يشري آية اّلّل احلجـة املرحـوم ويقول أيضا: "العبادة 
يف معـرض تفسـريه وحتليلـه حلقيقـة العبـادة: « آالء الـر ن »  بــالشيخ حممد جواد البالغي، يف تفسريه املسّمى 

ــــه مــــن حــــق االمتيــــاز  العبــــادة مــــا يرونــــه مشــــعراً ابخلضــــوع ملــــن يتخــــذه اخلاضــــع إهلــــاً ليوفيــــه بــــذلك مــــا يــــراه ل
2)"ابأللوهية ). 

إّن مـن أقسـام الشـرك هـو أن نطلـب فعـل اّلّل مـن غـريه، واملعلـوم أّن فعـل اّلّل لـيس هـو مطلـق وكذلك يقول: "
ه سـبحانه نسـبها إىل غـريه يف القـرآن، بـل هـو ألنّـ ؛اخللق والتدبري والرزق سواء أكان عن اسـتقالل أم إبذن اّللّ 

القيـام ابلفعـل مسـتقاًل مـن دون اسـتعانة بغـريه فلـو خضـع أحـد أمـام آخـر مبـا أنّـه مسـتقل يف فعلـه سـواء أكـان 
ـالم،  الفعل فعاًل عادايً كاملشي والتكلم، أم غري عـادي كـاملعجزات الـيت كـان يقـوم هبـا سـيدان املسـيح عليـه السَّ

3)"ضوع عبادة للمخضوع لهمثاًل، يعد اخل ). 
وأما أدلة املؤلف فقد أشران إليها عند بيان منهج املؤلف وأشران أيضا أنه أخذ بعض اآلايت اليت كان يرى أهنا 
تدل على تقييد العبادة هبذا القيد الـذي يـراه هـو وبعـض اآلخـرين )االعتقـاد أبلوهيـة املعبـود(، وأمهـل كثـريا مـن 

4)دم تقييـد العبـادة بشــيء مـن األلوهيـة أوضـحاآلايت الـيت داللتهـا علـى عـ واإلطالـة ال نــرى  ولتجنـب التكـرار (
 إعادة ما ذكرانه هناك، لكننا نشري إىل بعض النقاط اليت تعد ممدا ملا أسلفناه وهي ابالجياز ما يلي:

 

حاكيـا  -. لو أن املؤلف راجع نفسـه خـايل الـذهن عـن العقبـات والتعصـبات فتـدبر يف قولـه تعـاىل 1
َذُ : ﴿-قول املشركني واعتقادهم يف معبوداهتم  ـْن ُدونِـّهِّ َأْولِّيَـاَء َماَأاَل ّللَِِّّّ الد ِّيُن اخْلَالُِّص َوالَّذِّيَن اختَّ نـَْعبُـُدُهْم وا مِّ

                                                
 .  456صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  462صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  467صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 عنوان املبحث األول من الفصل األول )منهج املؤلف يف تفسريه(.  حتتانظر رقم )ج( من موضوع: "عرض القرآن بعضه على بعض"  ( (4
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1)﴾إِّالَّ لِّيُـَقر ِّبُواَن إِّىَل اّللَِّّ زُْلَفـى مـع رمبـا يـدرك بسـهولة أن املشـركني مل يكونـوا يعتقـدون يف معبـوداهتم إشـرتاكهم  (
هللا سـبحانه يف شـيء مــن األلوهيـة، ومــا كـانوا يــرون هلـم شـيئا مــن االسـتقاللية، بــل كـانوا يــروهنم وسـطاء بيــنهم 

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك وبني هللا فقط، ومن الدالئل الواضحة على هذا قوهلم حني أداء املناسك: "
2)"هو لك، متلكه وما ملك الك، إال شريك )  

 

انيق اليت اشتهر فيها اجلملة الشـهرية: تلـك الغرانيـق العلـى   وإن شـفاعتهن لرتجتـى، . إن قصة الغر 2
3)وإن كانـــت غـــري صـــحيحة يف نفســـها كمـــا أثبتـــه املؤلـــف أيضـــا لكنهـــا توضـــح أن املشـــركني كـــانوا يعتقـــدون   (

 ا. الوساطة والشفاعة يف أصنامهم وال أكثر فلما مل تكن هلم حجة من هللا عده اإلسالم عبادة وشرك
 

ـــذين اختـــذو األحبـــار 3 ـــرواايت يف ذم اليهـــود والنصـــارى ال ـــه مـــن ال . نلفـــت نظـــر املؤلـــف إىل مـــا نقل
أخـرج بلفـظ: " والرهبان أراباب هلم من دون هللا، أعىن الروايتني التـني أوردمهـا عـن اإلمـام الصـادق ورسـول هللا

ـُذوا َأْحبَـارَُهْم َورُْهبَـاهَنُْم َأْراَبابً ﴿الكليين، عن اإلمام الصادق ) عليه السَّالم ( يف تفسري قـول اّلّل جـل وعـّز  اختَّ
4)﴾مِّْن ُدونِّ اّلل ِّ  واّلّل ما صاموا هلم، وال صّلوا هلم، ولكـن أحلّـوا هلـم حرامـاً وحّرمـوا علـيهم حـالاًل فـاتّبعوهم » (

ابسناده عن عدي بن حـامت قـال: أتيـت رسـول اّلّل ويف عنقـي صـليب مـن ذهـب، فقـال يل:  وروى الثعليب «.
َـُذوا َأْحبَـاَرُهْم « اي عدي اطرح هذا الربق مـن عنقـك» قـال: فطرحتـه، مث انتهيـت إليـه وهـو يقـرأ هـذه اآليـة: )اختَّ

ــاهَنُْم أَْراَبابً( حــىت فــر  منهــا، فقلــت: إاّن لســنا نعبــدهم، فقــال:  ألــيس حيّرمــون مــا أحلــه اّلّل فتحرمونــه، » َورُْهَب
 «. فتلك عبادة » قال: فقلت: بلى، قال : « وحيّلون ما حّرم اّلّل فتستحّلونه؟ 

 ويف حديث آخر:
ــوا هلــم حرامــاً وحّرمــوا علــيهم »  ــو دعــوهم مــا أجــابوهم، ولكــن أحّل أّمــا واّلّل مــا دعــوهم إىل عبــادة أنفســهم، ول

5)"«ن حالاًل فعبدوهم من حيث ال يشعرو  )  
 –فكــل مــن يــرى أن إعطــاء شــيء مــن شــؤون هللا مــن التحليــل والتحــرمي والعلــم ابلغيــب وجلــب النفــع والضــر 

والوساطة والشفاعة وغري ذلك للمخلوقني، مث التذلل واخلشوع أمامهم أحياءا وأمواات هبـذه  –خارج األسباب 

                                                
 .  3الزمر :  ( (1
ي جـ رواه مجع كثري من املفسرين واحملدثني عن ابن عباس رضي هللا عنهما كما نقله أصحاب السري والتاريخ، انظر على سبيل املثال تفسري الطرب  ( (2

 .   1185برقم:  843صـ  2من كتب احلديث صحيح مسلم جـ و  236صـ  19/ جـ  289صـ  16/ جـ  512صـ  13
 .200 – 190صـ  7انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  31التوبة :  ( (4
 . 624 – 623صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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و ظن من عند نفسه دون دليـل اثبـت صـحيح النظرية، هي عبادة هلم سواء اعتقد فيهم األلوهية واالستقالل أ
أن هللا سبحانه منحهم هذه الشؤون، كل من يرى هذا مل خيرج عن مضمون هذه الرواايت اليت أوردها املؤلـف 
ــادة علــى  واعــرتف بثبوهتــا؛ وهــذا ألنــه يــرى عــني مــا رآه النــيب األعظــم صــلى هللا  عليــه وســلم الــذي أطلــق العب

مل يقيدها ال ابأللوهية وال ابالستقالل يف شيء، ومعلوم أن اليهود والنصـارى مـا  إعطاء حق التشريع لغري هللا و 
كـــانوا يظنـــون أحبـــارهم ورهبـــاهنم شـــركاء هلل مســـتقلني يف األمـــر والتـــدبري والتشـــريع بـــل كـــانوا يـــروهنم أوليـــاء هللا 

تبعهم من هـذه األمـة وأحباءه ويزعمون أن هللا سبحانه فوض إليهم أمر التشريع يف الدين وهذا هو ديدن من ي
 من القبوريني وغريهم، وال يليق ابلعلماء الرابنيني أن يدافعوا عنهم.  

     

. يستدل املؤلف على سجود والدي يوسـف وإخوتـه لـه وسـجود املالئكـة آلدم وغـري ذلـك ممـا ورد 4
يقـول: إن مـا ثبـت يف يف القرآن احلكيم على أن السجود ملا سوى هللا ال يعد عبادة وال شـركا، ويـرد علـى مـن 

ــه: "إن  ــه إذن الشــرع أنــه شــرك، بقول القــرآن الكــرمي ممــا أشــرت إليــه كــان إبذن هللا وحنــن نقــول فيمــا مل يثبــت في
السـجود لغـري هللا لوكــان شـركا يف حقيقتــه فـإذن الــرب تعـاىل ال يبـدل حقيقتهــا وهـذا الكــالم يوجـب أن يكــون 

1)أذون به".هناك شرك مأذون به من قبل الشارع، وشرك غري م )       
 موضـع مـن يفيـث يقـول لكن هذا الكالم التايل من املؤلف خيالف استدالله هـذا وينـاقض كالمـه بكالمـه؛ ح

 الكتاب: 
 ن جانبني:ن تطالع مأّن هذه األفعال ميكن إأّما األفعال القبيحة فإّن هلا جانبني: وبتعبري آخر: "

 اجلانب الوجودي، اإلثبايت.. 1
 مي، السليب.اجلانب العد. 2

الوجــودي ويكـون قبيحــاً إذا طالعنــاه مــن  فالفعـل علــى وجــه اإلطـالق ال يكــون قبيحــاً إذا طالعنــاه مـن اجلانــب
املـرأة بصـورة غـري و خذ مثاًل: اللقاء اجلنسي الذي يتم بـني الرجـل ، اجلانب الثاين )أي اجلانب العدمي السليب(

لف عن اللقاء املشروع يف اجلوانب الوجودية، فكالمها سـواء مشروعة، فإّن مثل هذا اللقاء غري املشروع ال خيت
ّن التفـاوت بــني هـذين اللقـاءين هـو أّن العمــل األّول أغايتـه « الفعاليــة اجلنسـية»مـن حيـث إّن العملـني نتيجـة 

لـرأي غري مأذون به من قبل اّلّل أو السلطة التشريعية يف حني أّن العمل الثاين مأذون به من قبل اّلّل أو موافق 
الــيت هــي أمــر عــدمي « الالمشــروعية»هــو صــفة « الــزان»وعلــى هــذا فــإّن عامــل القــبح يف ، الســلطة التشــريعية
2)". وسليب مائة ابملائة ) 

                                                
 .  454 – 451صـ  1انظر ما تفلسف به املؤلف يف حماولة الرد على اإليراد املذكور تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  367صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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بح فــإذن الــرب قتهــا القــفــالكالم إذا  يت علــى حقيقــة اللقــاء اجلنســي هــل هــي قبيحــة أو ال ؟ فــإن كانــت حقي
ن قبـل ويوجـب أن يكـون هنـاك قـبح مـأذون بـه مـ –سب كـالم السـابق للمؤلـف ح -تعاىل ال يبدل حقيقتها 

سـن ال قباحـة حها عمـل الشارع، وإن كانت حقيقتها احلسن فاللقاء اجلنسي سواء كان مع الزوجة أم مع غري 
      فيه. 
 

1) )قول املؤلف ابلعينية األمساء والصفات -4   وعدم التوقيف وأتويالته فيها(. (
 ملـنهج القـرآينيـدة عـن اجتد املؤلف مـن أول حبـوث اجمللـد السـادس يف موضـوع األمسـاء والصـفات ذا فلسـفة بع

يـل يبـة إىل التعطذهب، قر لتعصـب والتمـذهب ابملـالسمح املبارك السهل اخلايل عـن التكلـف والتعقيـد، مليئـة اب
ه مســـالكهم يف لــة وســلوكوالتأويــل، خليطــة ابلتنـــاقض والتخــالف. وأصــل الـــداء يف ذلــك كلــه جريـــه وراء املعتز 

 من األمثلة: يلي بعض مسألة الصفات مث حماولته إعطاء الصبغة الال اعتزالية ألفكاره وعقائده، وفيما
ويـرى هـذه  –ملعتزلـة ابأتثـرا منـه  –إن املؤلف يدافع بكل ما ميلـك مـن الوسـع عـن عينيـة الصـفات مـع الـذات 

 ه:العقيدة أصح ما ميكن أن يدين به املسلم يف مسألة الصفات، وهذا بعض نصوص كالم
الرتكيـب أنـواع  ّوها عن أي نـوع مـنوخل« بساطة الذات اإلهلية»لقد قادتنا الرباهني السابقة إىل " -أ

يســتلزم  ات؟ ألــيسالعقلــي واخلــارجي، وهنــا ينطــرح ســؤال هــو: كيــف يتناســب تعــّدد الصــفات مــع بســاطة الــذ
 تعدد الصفات ترّكب الذات اإلهلية من صفات متعّددة، وهذا ما خيالف بساطتها؟ 

ينـاً مـن ذاتـه إّن السؤال إّّنا يتوجـه إذا كـان كـل واحـد مـن هـذه الصـفات يكـّون جـزءاً خاصـاً وحيتـل موضـعاً مع
ولكــن إذا قلنـا أبّن كــل واحـد مــن هــذه ، سـبحانه، فحينئــذ ميكـن القــول أبنّــه يسـتلزم الرتكيــب يف ذاتـه ســبحانه

الصفات يكّون متام الذات، بّرمتها وأبسرها فال يبقى حينئذ أي جمال لتصّور الرتكيب يف شأنه تعاىل، إذ مـاذا 
مينع من أن يكون شيء على درجة من الكمال حبيث يكـون ذاتـه علمـاً كلهـا، وقـدرة كلهـا وحيـاة كلهـا، دون 

عم لو كانت هناك كثرة فإّّنا هي يف عامل االعتبـار والـذهن دون الواقـع اخلـارجي إذ أن تظهر أية كثرة يف ذاته، ن

                                                
ن األمساء هي عني الذات وأهنا إاملقصود بـ "العينية" هي عينية أمساء هللا سبحانه وصفاته مع الذات، وهذا مصطلح أوجدته املعتزلة أوال حيث قالوا  ( (1

عليم بذاته مسيع بذاته بصري بذاته، ال بعلم وال قدرة وال حياة وال صفات  فاهجمردة من الصفات، فال يقوم هبا علم وال مسع وال بصر وال وصف، 
باهتا حقيقة يف الذات ومتميزة عنها، وذلك أهنم هو نفي إث دهم )املعتزلة(واملقصود بنفي الصفات عن. يقول ابن خليفة: "أزلية وال معان قائمة بذاته

".     وهذه اآلراء للمعتزلة ْحلها عنهم الزيدية والرافضة اإلمامية واإلابضية...  جيعلوهنا عني الذات فاه عامل بذاته بدون علم أو عامل بعلم وعلمه ذاته
 (م1997 هـ1418 الطبعة األوىل، الرايض _ أضواء السلفط:  41 – 40صـ  1)مقالة التعطيل واجلعد بن درهم حملمد بن خليفة التميمي جـ 
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يكـون يف هــذه الصــورة مصــداق العلـم يف اّلّل نفــس مصــداق القــدرة ويكــون كالمهـا نفــس مصــداق الــذات بــال 
1)".مغايرة وال تعّدد )  

صــفة الغــىن  »ق إثباهتــا هــو فطريــ«  عينيــة الصــفات اإلهليــة للــذات »وأّمــا املســألة الثالثــة وهــي " -ب 
كمــا أّن وصـــف اّلّل يف ســورة اإلخـــالص ،  الــيت أثبتهـــا القــرآن الكـــرمي ّلّل ســبحانه يف مواضــع عديـــدة«  املطلــق

فـإذا   «املقصـود لكـل حمتـاج » ابلصمد يثبت هذه العينية واالحتاد أيضـاً بنـاء علـى أّن أحـد معـاين الصـمد هـو 
وإاّل « الصفات عني الـذات » ي  مقصود سواه، استلزم ذلك أن تكون كان اّلّل مقصود كلِّ حمتاج ومل يكن أ

الحتاج يف العلم ابألشياء، أو إجياد شيء، إىل علم خارج، وقدرة خارجة عن ذاته، ويف هذه الصورة ال يكون 
حـىت بل يكون هناك مقصود آخـر، يتوّجـه إليـه  اّلّل متصفاً ابلغىن املطلق ولن يكون حينئذ مقصود كلِّ حمتاج.

2)".اّلّل سبحانه )   
جراء صفاته سبحانه على ذاته أوجد هّوة سحيقة بني متكّلمي املعتزلة و األشاعرة، إإّن كيفية " -ت 

اخلـالق عـن التشـبيه، ذهبـوا إىل أّن مـالك  هفمشايخ االعتزال ألجل حفظ التوحيد، ورفض تعدد القدمي، و تنزيـ
3)".اقعّية للصفات غري ذاتهجراء هذه الصفات هو الذات، وليست هنا أية و إ ) 

  "القائلون بوحدة صفاته مع ذاته يستدّلون بدليلني واضحني: –ث  
حــد ب إىل كـّل واجـة املرّكـ: إّن القـول ابلـزايدة يسـتلزم تركيـب الـذات مـع الصـفات، و الرتكيـب آيـة حاأحـدمها

  مكان، واملمكن اليكون واجباً.من اجلزئني، واحلاجة حليف اإل
: إّن القول ابلزايدة يستلزم تعّدد القدماء، ألّن املغايرة حقيقية واقعّية المفهوميّـة، وأدلّـة وحـدة الواجـب اثنيهما

و كمــال »  مرياملــؤمنني ) عليــه الســالم (:أتضــادها، فالحمــيص مــن القــول ابلتوحيــد، و يف ذلــك يقــول اإلمــام 
نّـه غـري الصـفة أ، و شهادة كّل موصـوف هّنا غري املوصوفأاالخالص له نفي الصفات عنه لشهادة كّل صفة 

( و مـن قرنـه فقـد ثنّـاه، بوصـف زائـد علـى ذاتـه ( فقـد قرنـه )أي قـرن ذاتـه بشـيء غريهـافمن وصف اّلّل ) أي 
4)".ومن ثّناه فقد جزّأه ومن جزّأه فقد جهله )    

مهها على هذه الفكرة فهذه هي عبارات املؤلف وكلماته حول صفات هللا وعينيتها، وملا كان أول اإليرادات وأ
االعتزالية هي شبهة التعطيل أي تعطيل الصفات ونفيها تسارع املؤلف إىل دفع هذه الشبهة عن طريق تقسيم 
القائلني ابلعينية إىل قسمني: قسم ال يرون للصفات حقيقة سوى الذات فـالعلم واحليـاة والقـدرة عنـدهم نفـس 

                                                
 . 322 – 321صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
   . 327صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  63صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .67 – 66صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
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م وقــدرة وحيــاة، وهــم الــذين مســاهم املؤلــف أبصــحاب فكــرة الــذات وهللا عــامل قــادر حــي عنــدهم بنفســه ال بعلــ
فـاهلل تعـاىل قـادر  ذاتالـيف مقـام التحقـق والعينيّـة نفـس  عندهم لكّنهاالنيابة. وقسم يثبتون للصفات حقائقها 

، فاإليراد املـذكور يتجـه حنـو لكنها تّتحد مع الذات يف مقام الوجود والعينّيةحي عندهم بقدرة وحياة هي هي 
 ية األوىل عند املؤلف ال الثانية وهي اليت عليها اإلمامية. النظر 

ذات، الـوبذلك يعلم أّن ما رّد به أبواحلسـن األشـعري نظريـة وحـدة الصـفات مـع وهبذا الصدد يقول املؤلف: "
ــا ينســجم مــع نظريــة النيابــة ال مــع نظريــة أيب اهلــذيل:  قــادر قــال إّن الزاندقــة قــالوا: إّن اّلّل لــيس بعــامل وال» إّّن

والحي والمسيع والبصري، وقول من قال من املعتزلـه: إنّـه العلـم ّلّل والقـدرة لـه، معنـاه: إنّـه لـيس بعـامل والقـادر 
1)".فإّّنا يتوّجه إىل النظرية ااُلوىل ال الثانية -لو سلم  -وهذا النقد  «والتفاوت يف الصراحة والكناية )           
يف علم الكـالم واتريـخ العقائـد هـم األشـاعرة ومـن لـّف لّفهـم يف « الصفاتّية » إّن كما قال يف موضع آخر: "

القــول اباُلوصــاف الزائــدة، كمــا أّن املعطّلــة هــم نفــاة الصــفات وهــم املعتزلــة ) حســب زعــم األشــاعرة ( حيــث 
ة وقـــد عرفـــت أنّـــه لـــيس يف القـــول بوحـــد عطّلــوا الـــذات عـــن التوصـــيف ابألوصـــاف الكماليـــة، وقـــالوا ابلنيابــة.

2)".أّي تعطيل لتوصيف الذات ابلصفات الكمالية« ال القول ابلنيابة » الصفات مع الذات  )  
 

 نقد هذه النظرية ومناقشتها
مبا أن القيل والقال مل جيلب نفعا منذ أن وجد االعتزال ونشأت االعتزاليات إىل يومنا هذا، بـل زاد الطـني بلـًة 

3)وذاق األمة فرقًة وأكثر يف األمر نغبة كلما ازداد القيل والقال؛ فلذلك ال نرى إطالـة الكـالم بصـاحل البحـث   (
لكننا نلفت نظر القارئ الكرمي وكل من يسوقه ميله إىل أتييد الشيخ السبحاين يف هذه املسألة إىل عدة نقـاط 

 مهمة وهي ما يلي:
 

ىل حـد قـد إفلسـفاته ت. إن الباحث الذي يقرأ تفسري الشيخ السبحاين بدقة يرى الشيخ حـائرا بـني 1
ســم قــول بوحـدة االه أوال ييصـدر عنـه التناقضــات وهـو ال ينتبــه إليهـا، ففـي مســألة األمسـاء والصــفات مـثال يـرا

 والصفة يف احلقيقة ويعتمد على شيخه الطباطبائي يف هذا حيث يقول: 
عاّلمة الطباطبائى: ال فـرق بـني الصـفة واالسـم، غـري أّن الصـفة تـدّل علـى معـىن مـن املعـاين تتلـّبس بـه يقول ال"

الذات، أعم من العينّية والغرييّة واالسم هو الدال على الذات مأخوذة بوصف، فاحلياة والعلم صـفتان، واحلـي 
                                                

 .66 – 65صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  70صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 ( 291صـ  4الَنغبة ابلفتح اقفار احلي والنغبة ابلضم الفعلة القبيحة . )اتج العروس للزبيدي جـ  ( (3
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ّن أمسـاءه سـبحانه مـن قبيــل أالعزيـز مـن هـذا كلّـه علـى مـا هـو املشـهور و يوافقـه ظـاهر الكتـاب  والعـامل امسـان.
األلفار واملعاين فيكون لفظ اجلاللة وسائر األمساء كالر ن والرحيم، والعامل والقادر أمساء هللا احلسىن احلقيقية، 

1)".وهلا معان ومفاهيم فينتقل إليها الذهن عند السماع )  
عنـه  الم طويل ننقـلكملسمى يف  ااحتاد االمساء مع مث يراه اثنيا بعد إثباته وحدة االسم والصفة يدافع عن عدم 

 بعضه فيمايلي:
رَب ِّــَك  َســب ِّحِّ اْســمَ ﴿مــر بتســبيح امســه وقــال : أ: إّن اّلّل تعــاىل قــالوا -1 إّن القــائلني ابالحتــاد اســتدّلوا بوجــوه:"

 ّلّل تعـاىل هـواسـم ا نّ أذا يقتضـي ودّل العقل على أّن املسّبح هو اّلّل تعاىل الغريه و هـ( 1على/األ) ﴾ْعلىاألَ 
 هو الغريه.

ـْن دُ مـا تـَْعبِّـُدو ﴿ّن املشـركني عبـدوا األمسـاء وقـال: أوقالو: إنّه سـبحانه أخـرب  -2 ُتُموهـا أَ ونِـّهِّ إِّال  َن مِّ مْسـاًء مَسَّيـْ
ُتْم َو آابؤُُكمْ   ى. دل على أّن االسم هو املسمّ يوالقوم ما عبدوا إاّل تلك الذوات فهذا  ( 40) يوسف/ ﴾اَنـْ

ألزل شـيء مـن  تعـاىل يف اّللّ ن اليكـون أ: اسم الشيء لو كان عبـارة عـن اللفـظ الـدال عليـه لوجـب قالوا -3
 .الفظ وذلك ابطل األمساء إذ مل يكن هناك لفظ وال

لرســالة غــري املوصــوف اب : إذا قــال القائــل: حممــد رســول اّلّل فلــو كــان اســم حممــد غــري حممــد لكــانقــالوا - 4
 حممد.

 :و يريد نفس السالم حيث قال« اسم السالم » يد يقول: : إّن لبقالوا -5
2)ومن يبِك عاماً كاماًل فقد اعتذر***   إىل احلول مث اسم السالم عليكما )  

، فهــو  يف االسـم صـطالح خـاصان أّن للمسـتدل كالشـيخ األشـعري عـوهـذه احلجـج الـيت نقلهـا الـرازي تعـرب 
 الدال. كّلما يطلق االسم إّّنا يريد املدلول ال اللفظ

 وعلى ضوء ذلك فنقول:
سـّمى علـى تنزيـه املالسـه وتنزيهـه سـم وتقدي: فألّن الظاهر أّن اآلية حتّث علـى تسـبيح االأم ا الدليل األو ل    

ن ن ذلــك هنيــاً عــه، فيكــو وذلـك ألنّــه كمــا جيــب تنزيــه املــدلول جيــب تنزيــه الـدال، و ذلــك أبن اليســّمى بــه غــري 
واثهنــم انوا يســّمون ألــالت و كــابأمســاء اّلّل فــإّن املشــركني كــانوا يســّمون الصــنم دعــاء غــرياّلّل تعــاىل ابســم مــن 

 ..آهلة.

                                                
 .33صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 1" جـ متىن ابنتاي أن يعيش أبومها. ) جتده يف ديوان لبيد بن ربيعة العامري يف قصيدة أوهلا: "22 -21ـ صلوامع البينات للرازي نقله املؤلف عن  ( (2

 حسب ترقيم الشاملة( . 42صـ 
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ـ﴿: فألّن املراد مـن قولـه سـبحانه: أم ا الدليل الثاين     ُتُموهـا اِّال  أمْسـْن ُدونِـّهِّ مـا تـَْعبُـُدوَن مِّ س إنّـه لـي ﴾اء مَسَّيـْ
ه ليس نّ أسم السلطان نفسه اب ذا كما يقال ملن مّسىهلا من األلوهية إاّل التسمية و هي أمساء بالمسميات، وه

ُتُموَها ونِّهِّ اِّال  دُ َن مِّْن ما تـَْعُبُدو ﴿ له من السلطنة إاّل االسم وكذا هنا وعلى ذلك فاملراد من قوله:  ﴾َأمْساء مَسَّيـْ
 ي إاّل أشخاصاً أنتم مسّيتموها آهلة و ليسوا رهلة.أ

يــالزم ذه األمسـاء ال فقـدان هـاليكـون لـه اسـم ملفـور يف األزل غـري أنّ : فالحمـذور أن وأم ـا الـدليل الثالـث    
لـى كـن هنـاك اسـم عيإن مل  و، دلوالهتافقدان املدلوالت، فاّلّل سبحانه كان جامعاً لكماالت هذه األمساء وم

 النحو اللفظي.
مـن حلكـم علـى ا املـدلول، و ىلريقـاً إط: فساقط جداً ألّن املبتدأ أعين قولنا: حممـد ميثّـل وأم ا الدليل الرابع    

 حرفاً. الطريق العلى نفس الطريق، و هذا حكم كّل لفظ موضوع امسا كان أو فعاًل أو سلك
ّن اقحــام أ: فهــو متّســك بشــعر شــاعر علــم بطالنــه ببديهــة العقــل ومــن احملتمــل جــدا وأم ــا الــدليل اخلــامس    

إىل اســــم الســـــالم « الســــالم عليكمــــا »  لفظــــة اســــم يف البيــــت ألجـــــل الضــــرورة وإاّل فالوجــــه للعــــدول مـــــن
1)".عليكما )  

واّلّل يســمى : مــا رواه الكليـين عــن أيب عبــد هللا قولــه: )منهــاكمـا ينقــل طائفــة مــن أحاديثـه حــول نفــي االحتــاد 
2)(.أبمسائه وهو غري أمسائه واألمساء غريه )  

إّن ّلّل تسـعة وتسـعني ، فممـا أجابـه: )عبـداّلّل عـن أمسـاء اّللّ  نّه سأل أابأروي عن هشام بن احلكم : ما ومنها
امساً فلو كان االسم هو املسّمى، لكان كّل اسم منها إهلاً، ولكن اّلّل معىن يَُدل  عليه هبذه األمساء وكّلهـا غـريه 

اي هشام، اخلبز اسم للمأكول، و املاء اسم للمشروب، و الثوب اسم للملبوس، و النار اسم  -إىل أن قال  -
3)(.ت اي هشام فهماً تدفع به وتناضل به أعداءان واملتخذين مع اّلّل جّل وعّز غريه؟للمحرق، أفهم )  

عـن عبـدالر ن بـن أيب جنـران، قـال: كتبـت إىل أيب جعفـر أو قلـت لـه: جعلـين اّلّل فـداك نعبـد : ما روي ومنها
ألمســاء أشــرك وكفــر إّن مــن عبــد االســم دون املســّمى اب)الــر ن الــرحيم الواحــد األحــد الصــمد؟ قــال: فقــال: 

إن  األمســاء وجحـد، ومل يعبـد شـيئاً بـل اعبـدوا اّلّل الواحـد األحـد الصـمد املسـّمى هبـذه األمسـاء، دون األمسـاء، 
4)(.صفاته وصف هبا نفسه )  

                                                
 .  38 – 36صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 40صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 . 41صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 . 41صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
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بحـث، فـإن كـان ل هـذا البعد هذه مجيعا يراه الباحث يـدعي عينيـة الصـفات مـع الـذات كمـا رأينـاه عنـه يف أو 
  –نفســه  فاته وصــف هبــاصــوأمســاء هللا ســبحانه  –إال ابعتبــار يســري  –فرتقــان عــن اآلخــر االســم والصــفة ال ي

وملاذا هذا  معىن العينية؟آلهلة، فماوهي غري الذات متاما وإال لزم الشرك وتعدد ا –كما رأينا يف الرواية األخرية 
 املتشاهبات. قله أمامالتفلسف الذي ينقض آخره أوله؟ هذا إن دل على شيء فهو يدل على حتري املؤلف وع
ه أن يرجع ل ن املمكنمفلو كان املؤلف ممن ال يرون للصفات حقيقة سوى الذات لكان األمر أسهل إذ كان 

لتحقـق يـة إىل مقـام اه ابلعينعدم احتاد االسم والصـفة مـع الـذات أو املسـمى إىل اللفـظ املـتكلم بـه، ويرجـع قولـ
ـــني األلفـــار واملعـــىن امل ـــه يـــرى ب ا آخـــر وهـــي: قصـــود شـــيئوالوجـــود أو نقـــول املعـــىن املقصـــود مـــن االســـم، لكن

 –سـيأيت أيضـا و شارة إليه وقد سبقت اإل –نكار "احلقيقة"؛ ألنه يثبت للصفات حقائقها هراب من النفي واإل
 فـإن قـال: اللـذات أو اوهبذا يعّقد األمر أكثر؛ إذ احلكـم يقـف عنـد هـذه احلقيقـة للصـفة هـل هـي تتحـد مـع 

 لعينية.  اية ونقض نعم، أثبت آهلة كثرية حسب قوله األول ورواايته، وإن قال: ال، فقد أثبت الغري 
 

بنـاء مذهبـه عـن الشـبهة الـيت تـرد علـى القـول بعينيـة الصـفات مـع الـذات . لقـد بـرأ املؤلـف نفسـه وأ2 
ائفــة مــن طا عليــه وهــي: شــبهة التعطيــل، أي: تعطيــل الصــفات ونفيهــا، إبثبــات احلقــائق للصــفات خالفــا ملــ

جـود،  م التحقـق والو ه يف مقـااملعتزلة، ومعناه إثبـات الصـفات يف أول األمـر مث إرجاعهـا إىل الـذات وعـدها عينـ
 يدل عليه كالمه التايل:كما 

عرة، فمشـــايخ لــة واألشـــاجـــراء صــفاته ســـبحانه علــى ذاتـــه أوجـــد هــّوة ســـحيقة بــني متكّلمـــي املعتز إإّن كيفيــة "
اء أّن مـالك اجـر  هبـوا إىلذاالعتزال ألجل حفـظ التوحيـد، و رفـض تعـدد القـدمي، و تنزيـة اخلـالق عـن التشـبيه، 

 اجملــال تقــّرر م يف ذلــكن عقيــدهتأإاّل  ،ة للصــفات غــري ذاتــههـذه الصــفات هــو الــذات، وليســت هنــا أيــة واقعّيــ
 بوجهني:

 

علــم و قــدرة و نفســه، الببّن اّلّل عــامل، قــادر، حــي أخصــمهم أبواحلســن األشــعري مــن  م: مــا نســبه إلــيهاألو ل
تبـة علـى مـن الصـفات مرت  املرتقّبـة نّه ليس هناك حقيقة العلم والقدرة واحليـاة، غـري أّن اآلاثرأومعىن هذا ، حياة

قـد اشــتهر لعلـم فيــه و تقــان الفعـل وهــي ترتتـب علــى نفـس ذاتــه بالوجـود وصــف اإمـثاًل خاصــية العلـم ، الـذات
، و هــؤالء هــم م اجلبــائيني، وهــذا النظــر ينســب إىل أيب علــي وأيب هاشــ« ءخــذ الغــاايت واتــرك املبــاد» بيــنهم: 

 ...املعروفون بنفاة الصفات
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ـــاين ـــه اإل: مـــا نقـــل عـــن أيب اهلـــذيل الالث ماميّـــة تبعـــاً إلمـــامهم عـــاّلف املعتـــزيل، فقـــد ذهـــب إىل مـــا ذهبـــت إلي
ّن ّلّل علمـاً وقـدرة وحيـاة حقيقيـة ولكّنهـا يف مقـام أسيداملوّحدين علي بـن أيب طالـب ) عليـه السـالم ( فأثبـت 

1)".التحقق والعينّية نفس ذاته )  
مـن اإلماميـة  أي الثـاينال علـى أصـحاب الـر مث أظهر أن شبهة النفي والتعطيل ترد على أصحاب القـول األول 

 وطائفة أخرى من املعتزلة كما نقلنا عنه عباراته قبل هذا.
ة مع أن املشـكل برأ قومهلكن السؤال الذي يطرح ههنا هو: كيف يظن املؤلف أنه هبذا التوجيه ختلص نفسه و 

حلقــائق أعــين ي هــذه املــدار هــمل حتــل بعــد؛ إذ مــدار الكــالم لــيس علــى ألفــار الصــفات وظــواهر كلماهتــا بــل ا
ثبتــت ف العــني حقيقــة الصــفات، فهــل هــي تســاوي العــني وليســت بشــيء ســواه ؟ فلــزم التعطيــل، أو هــي غــري

 يها. ج له توجالغريية، فكالم املؤلف يوجب التعطيل يف امل ل وإن حاول أن جيد له خمرجا وخير 
 

2)أيب اهلـذيل العـالف املعتـزيل. جتد املؤلف يفتخر ابنسجام مقالته يف الصـفات مـع مقالـة 3  ، حيـث (
ماميّـة تبعـاً إلمـامهم : ما نقل عن أيب اهلذيل العـاّلف املعتـزيل، فقـد ذهـب إىل مـا ذهبـت إليـه اإلالثاينيقول: "

سيداملوّحدين علي بـن أيب طالـب ) عليـه السـالم ( فأثبـت إّن ّلّل علمـاً وقـدرة وحيـاة حقيقيـة ولكّنهـا يف مقـام 
هـو عـامل بعلـم هـو هـو، هـو قـادر بقـدرة هـي هـو، هـو حـي »  نفس ذاته، وإليك نص عبارته:التحقق والعينّية 

3).« حبياة هي هو )  
لكــن هــذا الوفــاق يقتضــي الويــل واألســف ال املباهــاة والفخــر؛ ألن الرجــل )أبواهلــذيل( أخــذ رأيــه عــن فالســفة 

ــــو اهلــــذيل عــــن أخــــذه أذا وهــــاليــــوانن ال عــــن أهــــل اإلميــــان، ويف هــــذا يقــــول اإلمــــام األشــــعري مــــا نصــــه: " ب
ن البــارىء علــم كلــه قــدرة كلـه حيــاة كلــه مســع كلــه إرســطاطاليس قــال يف بعــض كتبـه أن أرسـطاطاليس وذلــك أ

4)".ن اللفظ عند نفسه وقال علمه هو هو وقدرته هى هوسبصر كله فح ) 

                                                
 .  64 – 63صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
م( حممد بن حممد بن اهلذيل بن عبد هللا بن مكحول العبدى، موىل عبد القيس، من  850 - 753ه =  235 - 135أبو اهلذيل العالف ) ( (2

له مقاالت يف االعتزال  انم.املأمون: أطل أبو اهلذيل على الكالم كإطالل الغمام على األ قال ولد يف البصرة واشتهر بعلم الكالم.. أئمة املعتزلة
له كتب كثرية، منها كتاب مساه )ميالس(  وكان حسن اجلدل قوي احلجة، سريع اخلاطر.كف بصره يف آخر عمره، وتويف بسامرا. وجمالس ومناظرات.

 (131صـ  7جـ  الم للزركلي)األع             على اسم جموسي أسلم على يده.
 .  65 – 64صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
م، حتقيق حممد حمي الدين عبد 1990، بريوت _ ط: املكتبة العصرية 178صـ  2مقاالت اإلسالميني أليب احلسن علي بن إمساعيل األشعري جـ  ( (4

 احلميد .
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1)هنرو عبد الصبور طنطاويويقول  ذلك مـذهباً خاصـاً وقد ذهب أبو اهلذيل العاّلف يف الباحث املعاصر: " (
ومعـىن ذلــك أن  "،إن هللا عـامل بعلــم وعلمـه ذاتـه، قـادر بقــدرة وقدرتـه ذاتـه، حـّي حبيــاة وحياتـه ذاتـه" بـه فقـال:

علم هللا هو هللا وقدرته هي هو. وهذا القول يقرتب من قول النصارى يف األقانيم الثالثة، كما يقرتب من رأي 
كلــه، حيــاة كلــه". ويقــول األشــعري إن أاب اهلــذيل قــرأ أرســطو ببغــداد "إن هللا علــم كلــه، قــدرة   أرســطو القائــل:

2)".وأخذ عنه هذا الرأي )  
ــة والشــيعة يف صــفات هللا هــي عقائــد فلســفية الهوتيــة مث يقــول: " وكلــص ممــا تقــدم أن عقائــد كــل مــن املعتزل

أخـذها الشـيعة  مسـيحية يواننيـة مـأخوذة عـن أرسـطو. وسـوف نعـرض اآلن طبيعـة ومـربرات هـذه العقيـدة كمـا
عـن املعتزلـة مـع مقارنتهـا بعقيـدة النصـارى األرثـوذكس الـيت تقـول ابحتـاد طبيعتـني يف طبيعـة واحـدة يف شــخص 

3)."املسيح احتاد دون اختالط أو امتزاج أو تغيري )  
ع مـعينيـة الصـفات القول ب يرى أن املؤلف كان يعرف أن أرسطو وأرسطاطاليس هم أئمة أيب اهلذيل وأمثاله يف

حيطــة  لكــالم عــنالــذات؛ فلــذلك أدرج اســم علــي بــن أيب طالــب يف املوضــوع حــىت يصــرف األنظــار فيخــرج ا
 الفالسفة وينسبه إىل أصحاب النيب وأهل بيته.

واحلق أن هذه النزعات عند الشـيخ السـبحاين فتحـت البـاب أمـام رجـال كــ هنـرو عبـد الصـبور طنطـاوي الـذي 
أخـذت تعاليمهـا عـن  –أو اإلسـالم بصـورة عامـة  -ى القـول أبن الشـيعة نقلنا عنه كالمه آنفـا أن يتجرئـوا علـ

النصــرانية وفالســفتها، وهــذا الرجــل فعــال قــد أبــدى أوجهــا يف تثبيــت العالقــة بــني فكــرة الشــيعة واالعتــزال يف 
جمل ولة، وخلطورة املوضوع وأمهية املقال أنيت مبهمسألة الصفات مع الفلسفة األرثوذكسية ال ميكن إمهاهلا بس

4)ألنبــا غريغوريــوسمــا وصــل إليــه الرجــل بعــد ذكــره أمثلــة مــن كــالم الشــيخ الســبحاين وا أوجــه عنــوان ) حتــت، (
 ( وهي هذه النقاط التالية:الشبه والتطابق بني عقيدة الشيعة واملعتزلة وبني عقيدة األرثوذكس

                                                
كاتب وابحث يف الفكر اإلسالمي مدرس ابألظهر مصر _ أسيوط / هذا ما تراه مكتواب على صفحته الرئيسية اإللكرتونية ومل يزد عليه. لكن  ( (1

يف احلوار   وقع الفرعيامل http://www.ahewar.orgالرجل كما يلوح من مقاالته علماين كبري، وله مقاالت شىت على هذا املوقع: 
 . املتمدن

" على صفحته احلوار املتمدن( لـ هنرو عبد الصبور طنطاوي، نشره موقع "العقيدة األرثوذكسية ملذهب الشيعة واملعتزلةعن مقال عنوانه : ) ( (2
 (www.ahewar.org. ) 27/  11/  2006 - 1747العدد: االلكرتونية وجملته العلمية، 

 نفس املقالة واملرجع املذكوراتن .  ( (3
م درس املراحل العلمية جبامعة القاهرة وانل على شهادة 1919من اكتوبر ) تشرين أول(  13األنبا غريغوريوس مفكر مسيحي مصري ولد يف  ( (4

مدرس العلوم الالهوتية والفلسفة  مريف أول األ فكان :دكتوراه يف الفلسفة واآلداب والدراسات القبطية من جامعة مانشسرت، شغل مناصبا عديدة
رئيس قسم الالهوت مبعهد الدراسات القبطية  ، مث أصبحم1951م، مث أصبح وكيل الكلية اإلكلرييكية 1944القاهرة  –ابلكلية اإلكلرييكية 

http://www.ahewar.org/
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د بينمــا يعتقــ زاج.اخــتالط أو امتــ دون احتــاد أو ،الشــيعة واملعتزلــة يعتقــدون أبن صــفات هللا هــي عــني ذاتــه -1
عينهــا   اإلهليــة هــيطبيعــة هللااملســيحيون األرثــوذكس أن طبيعــة املســيح البشــرية هــي عينهــا طبيعــة هللا اإلهليــة و 

 طبيعة املسيح البشرية، دون اختالط أو امتزاج أو تغيري.
تقــد بينمـا يع لواحـد.دا معـا فكـوان ذات هللا اعتقـد الشـيعة واملعتزلـة أبن ذات هللا وصـفاته شـيء واحـد احتـي -2

بيعـة واحـدة فكـوان ط املسيحيون األرثوذكس أبن شخص املسيح طبيعـة واحـدة احتـد فيهـا الالهـوت ابلناسـوت
 هي شخص املسيح.

ييـز بـني علمـه متة واملعتزلـة أبن هللا عـامل مـن حيـث كونـه حـي وحـي مـن حيـث كونـه عـامل دون يعتقد الشيع -3
 إىل م إىل ابنــني والمل ينقســ، بينمــا يعتقــد األرثــوذكس أن املســيح هــو ابــن هللا وهــو ابــن مــرمي ريــق.وحياتــه أو تف

 شخصني وال إىل طبيعتني بل طبيعة واحدة.
فاهلل  ،حلياة يف ذات هللاة واملعتزلة أنه ال تغيري وال فرق بني حقيقة صفة القدرة وحقيقة صفة ايعتقد الشيع -4

حتـاد الالهـوت ارثـوذكس أن بينمـا يعتقـد األ أو ذات واحدة دون تغيري ودون متييـز.وحياته وقدرته شيء واحد 
 ابلناسوت هو احتاد حقيقي وكامل وجوهري دون تغيري أو امتزاج أو اختالط.

ـــــة يعتقـــــدون أبن صـــــفات هللا الثمانيـــــة جمتمعـــــة تكـــــون ذات هللا الواحـــــدة.الشـــــيعة وامل -5 بينمـــــا يعتقـــــد  عتزل
 والناسوت جمتمعني يكوانن طبيعة املسيح الواحدة.األرثوذكس أن الالهوت 

 ت هللا.ء خمتلفة هي ذاعتزلة يعتقدون أبن ذات هللا وصفاته جمتمعني ميثلون حقيقة واحدة أبمساالشيعة وامل -6
تلفـة هـي )ابـن مسـاء خمأببينما يعتقد األرثوذكس أن الالهـوت والناسـوت متحـدين ميـثالن طبيعـة واحـدة ولكـن 

 رمي( هي طبيعة املسيح الواحدة.هللا( و)ابن م
 ويف األخري يقول:

                                                                                                                                            

كان يعرف اللغة القبطية والعربية م.  1967أسقف الدراسات العليا الالهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمى ىف عام  انل منزلةم، حىت 1955
ألنبا غريغوريوس" واليواننية واإلجنليزية والالتينية إىل جانب متكنه من اللغة العربية. قام بتأليف عدة كتب مجع بعضها يف موسوعة اشتهرت بـ "موسوعة ا

 -ف البحث العلمي )بتصرف عن موقع: مجعية االنبا غريغوريوس أثق             م.2001من اكتوبر  22توىف يف 
http://anbagregorios.com/-  :نيافة األنبا غريغوريوس يف سطورعن مقال عنوانه) 
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ية حـىت يف وذكسية املسيحدة األرثفليالحظ القارئ مدى التطابق بني العقيدتني العقيدة الشيعية املعتزلية والعقي
( حـول كيفيـة السـبحاين ضرب األمثلة على عقلنة عقائدهم، فإليـك مثـالني األول: مثـال أورده الشـيخ )جعفـر

يغوريــوس( حــول  نبــا )غر ت هللا هــي عــني ذاتــه دون اخــتالط أو امتــزاج. والثــاين مثــال أورده األأن تكــون صــفا
 .متزاج أو تغيريالط أو اكيفية احتاد الطبيعة اإلهلية ابلطبيعة البشرية يف شخص املسيح الواحد دون اخت

ص النــور لكـــن مــن خـــوا فــإن اإلضـــاءة واحلــرارة ،ال حـــظ النــور" :املثــال األول: للشــيخ )جعفـــر الســبحاين(
مـــه دون اصـــية متاليســـت الكاشـــفية واإلضـــاءة مرتبطـــة بناحيـــة خاصـــة مـــن وجـــوده بـــل اإلضـــاءة والكاشـــفية خ

 ".حقيقتهالنور و  كما أن احلرارة هي أيضا خاصية متامه دون أن يستلزم ذلك أي تعدد يف ذات  ،تبعض
 ابالحتـاد يصـريان ابلنـار املتـوهج الفحم أو...ابلنار احملمي احلديد لككذ: "املثال الثاين: لألنبا )غريغوريوس(

 املتوهج الفحم أو...املتوهج الساخن احلديد فقضيب ...الطبيعتني خصائص هلا واحدة طبيعة، الطبيعتني بني
 كتلة هو حيث من املادة خصائص أيضا وله...النار طبيعة من هيو  واإلحراق اإلضاءة خصائص له...ابلنار
1)".وشكل ووزن حجم هلا )  
 

.  ومما يراه الباحث عند املؤلف يف مسألة الصـفات هـو التعبـري عـن التوحيـد يف الصـفات مبـا يالئـم 4 
ــال يــردد املؤلــف أن معــىن التوحيــد يف عقيدتــه خــالف مــا عليــه التفســري الصــحيح للموضــوع، علــى ســبيل  املث

التوحيـد يف الصـفات مبعـىن أنـ ه صـفاته عـني ذاتـه ال زائـدة الصفات هو عـد الصـفات عـني الـذات فيقـول: "
2)"عليه صف هللا تأن لكن هذا بيان للمفاهيم بنوع آخر بل هو قلب للحقائق ألن التوحيد يف الصفات هو  (

وال ثبـت هلل مـا أثبتـه لنفسـه مـن غـري تكييـف وال متثيـل تف، له: نفيا وإثبااتمبا وصف به نفسه ومبا وصفته به رس
مــن غــري إحلــاد وال تعطيــل، وهــذا الــذي يقــول بــه املؤلــف هــو  نفــي عنــه مــا نفــاه عــن نفســهكــذلك تحتريــف و 

التعطيل يف الصفات ال التوحيد فيهـا، لكنـه ملـا كـان معجبـا مبقالتـه عـده صـنيعا حسـنا فعـرب عنـه بــ التوحيـد يف 
 الصفات.

 

كثريا ما  خذ املؤلف األشاعرة وينسب إليهم أهنم قالوا يف الصفات أهنا غري الذات وهذا يوجب .  5 
دد القدماء، واحلق أن احملققني من األشاعرة مبا فيهم اإلمـام أبـو احلسـن األشـعري ر ـه هللا مل يقولـوا ابلغرييـة تع

                                                
 ( يف املوقع الذي ذكرانه آنفا.العقيدة األرثوذكسية ملذهب الشيعة واملعتزلةانظر مقال هنرو عبد الصبور طنطاوي: ) ( (1
 .  476صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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بل قالوا: ال ابلعينية وال ابلغريية، فنسبة التغاير إليهم مطلقا غري صحيح. وفيما يلي نصوص من املؤلف حـول 
 هذه النسبة:
إّن القــول بــزايدة الصــفات علــى ( "عرة يف الصــفاتنظريــة األشــاعنــوان: ) حتــتيقــول املؤلــف  -1

1)".الذات ال خيلو من مفاسد عقلية أظهرها أنّه يستلزم وجـود قـدماء مثانيـة حسـب تعـدد صـفاته تعـاىل يعـين  (
  أن األشاعرة قالوا بزايدة الصفات وهذا يستلزم وجود قدماء مثانية.

 مــع صــفاته وعينيــة أحــدمها لآلخــر يوجــب ّن القــول ابحتــاد ذاتــه ســبحانهوبعــده بقليــل يقــول: "إ -2
ســبحانه يف العلــم، مبــا وراء ذاتــه، عــن غــريه، فــيعلم بذاتــه كــل األشــياء دون حاجــة إىل الغــري، وهــذا « غنــاءه»

ــه األشــاعرة  -خبــالف القــول ابلــزايدة ّــه يســتلزم ذلــك افتقــاره ســبحانه يف علمــه ابألشــياء وخلقــه  -كمــا علي فإن
2)".اتهإايها، إىل أُمور خارجة عن ذ )  

حســب مــا ذهــب إليــه  -هــذا مضــافاً إىل أّن االعتقــاد بــزايدة الصــفاتويف موضــع آخــر يقــول: " -3
3)".ما عدا اّللَّ القدمي« قدماء مثانية»يستلزم أن يكون هناك  -األشاعرة )  

ـــد هـــم األشـــاعرة ومـــن لـــّف لّفهـــم يف القـــول« الصـــفاتّية»إّن وكـــذلك يقـــول: " ـــم الكـــالم واتريـــخ العقائ  يف عل
4)".وصاف الزائدةابأل )  

دة بــري عنــه ابلــزايكــون التعوهــا حنــن نراجــع الكتــب لنــرى هــل األشــاعرة قائلــة ابلــزايدة مطلقــا أو هلــم رأي ال ي
 والغريية دقيقا:

ن علـم هللا اليقــال هـو هللا وال يقــال قـال اإلمـام أبــو احلسـن األشــعري يف مقـاالت اإلســالميني: "إ -أ 
5)"غريه )  

6)التفتــازاين ب. قــال ســعد الــدين يف شــرحه علــى العقائــد  –وهــو مــن أئمــة األشــاعرة واملاتريديــة  – (
صفات هللا تعاىل ليست عني الذات وال غري الذات، فال يلزم قدم  أن ( يعينوهي ال هو وال غريه)النسفية: "

                                                
 .  320صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  321صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  330صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  70صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  178صـ  2مقاالت اإلسالميني أليب احلسن علي بن إمساعيل األشعري جـ  ( (5
( من اهلجرة النبويه،  722ولد يف صفر سنة اثنني وعشرين وسبعمائة )  مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاين، العالمة الكبري.هو سعد الدين  ( (6

رحل يف طلب العلم إىل كثري من  (، وكان مولده يف قرية "تفتازان" الِت كانت مدينة من مدن خراسان .712وقيل إنه ولد سنة اثنىت عشرة وسبعمائة )
مقاصد الطالبني يف علم أصول  -1: د وتعلم على أيدي أفاضل العلماء، بدأ ابلتأليف حينما كان عمره ست عشرة سنة فألف كتبا كثرية، منهاالبال
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نفـــي الصـــفات، ولصـــعوبة هـــذا املقـــام ذهبـــت املعتزلـــة والفالســـفة إىل " إىل أن قـــال: "الغـــري وال تكثـــر القـــدماء
1)."والكرامية إىل نفي قدمها واألشاعرة إىل نفي غرييتها وعينيتها )  

واعلـم أن يف كتـاب املواقـف: " -وهو من كبار أئمة األشاعرة  –ج. قال اإلمام عضد الدين اإلجيي  
هـور جـدا قوهلم أي قول مشاخينا يف الصفة مع املوصوف ويف اجلزء مع الكل ال هو وال غـريه ممـا اسـتبعده اجلم

واحلق أنه حبث معنوي وأن مرادهم مبـا ذكـروه أنـه ال  -إىل أن قال  – فإنه إثبات للواسطة بني النفي واإلثبات
2)".هو حبسب املفهوم وال غريه حبسب اهلوية ومعناه أهنما متغايران مفهوما متحدان هوية )   

ســـم أي مدلولـــه عـــني اال قــال الشـــيخ أبـــو احلســن األشـــعري قـــد يكــونث. وقــال يف موضـــع آخـــر: " 
وقـد يكـون غـريه حنـو  ،فإنه اسم علم للذات من غري اعتبار معـىن فيـه ،املسمى أي ذاته من حيث هي حنو هللا

وقـد يكـون ال هـو وال غـريه   ،وال شـك أهنـا أي تلـك النسـبة غـريه ،اخلالق والرازق مما يدل على نسـبته إىل غـريه
ومن مذهبه أهنا أي الصفة احلقيقية القائمة بذاته ال  ،ة بذاتهمما يدل على صفة حقيقية قائم ،كالعليم والقدير

3)".هو وال غريه )  
ني هـذا يضا، والفـرق بـتريدية أإذا فمذهب األشاعرة يف الصفات أهنا ال عني الذات وال غريه وهذا ما عليه املا

ل بــ علــى األول، ( القــدماءوالقــول ابلغرييــة مطلقــا واضــح إذ ميكــن أن تــرد علــى الثــاين شــبهة التعــدد )تعــدد ال
فات ول بـزايدة الصـؤلـف القـاألول حبكم عدم التصريح ابلعينية يرفع شبهة التعطيل أيضا، وعلى هـذا فنسـبة امل

مـدا حـىت يوسـع عاألمانـة إىل األشاعرة غري صحيح، واملؤلف يف بطشه وأخذه على اآلخـرين ال يراعـي الدقـة و 
 جمال النقد وجيد منفذا لألخذ.

 

وىل أوال وقبل كل شيء للمؤلف أن خيتار مذهب السلف يف مسألة الصـفات، وهـو كان من األ  -6 
 اإلميان جبميع ما جاء من عند هللا تعاىل وصح عـن رسـول هللا يف حـق صـفات هللا تعـاىل وإمـراره علـى مـا جـاء

ال إحلـاد والفلسفة واملرور عليه كما ورد بـال حتريـف و  وعدم اخلوض فيه بشيء من الكالم وجعل قراءته تفسريه
وال تدخل للعقل. مث إن كان البد له من اخلوض يف الصفات بعقله حبكم كونه مـن التـدبر يف القـرآن والتعمـق 
                                                                                                                                            

 تويف يف مسرقند سنة إحدى وتسعني، وغري ذلك. املطول يف علم البالغة -4. التلويح يف أصول فقه احلنفية -3 شرح العقائد النسفية . -2 الدين .
 ( ودفن يف سرخس. 792(، وقيل إنه تويف سنة اثنتني وتسعني وسبعمائة )791وسبعمائة )

  (146 /1يضا . وإنباء الغمر البن حجر أ139 /2. والدرر الكامنة البن حجر العسقالين 219 /7األعالم للزركلي )
 احلقانية _ بشاور.ط: مكتبة  41صـ  1شرح العقائد النسفية للعالمة سعد الدين التفتازاين جـ  ( (1
حتقيق :  1997ط: دار اجليل _ بريوت، الطبعة األوىل ،  400صـ  1كتاب املواقف لعضد الدين عبد الرْحن اإلجيي جـ  ( (2

  د.عبدالرْحن عمرية .
 .  302صـ  3نفس املرجع جـ  ( (3
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فكان من األليق له عقال أن خيتار الالعينية والالغريية ويفسره مبـا فسـره بـه  –كما هو رأي املؤلف   –يف آايته 
عضـد الـدين اإلجيـي؛ ألن هــذا الكـالم يـرى أعلــى مـا وصـلت إليــه العقـول وفيـه صــيانة العقيـدة عـن الشــبهات 

 أكثر مما عليه املؤلف من عينية الصفات مع الذات، وهللا أعلم.
 

الصفات ويرى الباحـث فيـه أتثـر املؤلـف ابملعتزلـة هـو ميـل املؤلـف إىل . ومما يتعلق مبسائل األمساء و 7 
اّتصـف بـه مـن  ألفعـال أوامبـا صـدر منـه مـن  تعـاىل توصـيفهعدم توقيفية األمساء، فهـو يـرى التسـمية مـن قبيـل 

 ، وهذا عنده جائز وإن مل يثبت شرعا، وفيما يلي جانب من كالمه:الصفات
بـه،  يهـام ملـا اليصـّح وصـفه بـه جـائز المـانع منـه، و أّمـا توصـيفهإليس فيـه  والذي أظن أّن تسميته مبايقول: "

حىت قال  – اّلّل تعاىل به كالماً صادقاً  فالوجه ملنعه ألّن مدلول اللفظ ملا كان اثبتاً يف حّقه تعاىل كان وصف
بـدي زيل أو األو بذلك يظهر أنّه المانع من توصيفه سبحانه ابلواجب أو واجب الوجود أو الصـانع أو األ -
1)".(88مل/الن) ﴾ء  يُصْنَع اّلل ِّ الَّذِّى اَتْـَقَن ُكلَّ شَ ﴿ن مل ترد فيها النصوص مع أنّه سبحانه يقول: إو  )   

ِإنَّ ّللَِّ ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي امْسًـا ِمائَـًة ِإالَّ ) كما شدد املؤلف نكريه على احلديث الصحيح الثابت عن رسول هللا 
2)(َأْحَصــاَها َدَخــَل اجْلَنَّــةَ َواِحــًدا َمــْن  وأضــعف مــن القــول ابلتوقيــف، القــول أبّن الــذي ورد بــه فتفــوه قــائال: " (

إّن ّلّل تبــارك وتعــاىل »وا عــن رســول اّلّل )صــّلى اّلّل عليــه وآلــه وســّلم( و التوقيــف تســعة وتســعون امســاً، حيــث ر 
والطـرباين  هن املنـذر وابـن حبّـان وابـن منـدوقد أخرج الرتمذي واب« تسعة وتسعني امساً من أحصاها دخل اجلنة

نّه ورد يف الكتاب والسـّنة أسـامي أمع  ،سنادهم عن أيب هريرةواحلاكم واملردويه والبيهقي فهرس هذه األمساء إب
3)".خارجة عن التسعة و التسعني )  

ّللَِّّ َما مَلْ يـُنَـز ِّ يكفي للمؤلف أن يستمع إىل قوله تعاىل: ﴿ ْل بِّهِّ ُسْلطَااًن َوَأْن تـَُقوُلوا َعلَـى اّللَِّّ َمـا َوَأْن ُتْشرُِّكوا ابِّ
4)﴾اَل تـَْعَلُمونَ  ـْمَع َواْلَبَصـَر َواْلُفـَؤاَد ُكـلُّ ُأوَلئِّـَك َكـاَن وقوله تعـاىل: ﴿ ( َواَل تـَْقُف َما َلْيَس َلَك بِّهِّ عِّْلٌم إِّنَّ السَّ

5)﴾َعْنُه َمْسُئواًل  لـه ثالثـة طـرق: وتسـميته وصـفه الرجـل مـن ن كّ تميـ حبيـثأن العلم ابلشـيء فإن العقل يقرر  (
ــا وأمسائــه وصــفاته حمصــور يف الطريــق ال شــك أن إمــا رؤيتــه، أو رؤيــة مثيلــه، أو وصــفه ممــن يعرفــه. و  علمنــا بربن

                                                
 .  46و  44صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 3جـ  ابب ما جيوز من االشرتاط والثنيا يف اإلقرارحديث متفق عليه )أخرجه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه، كتاب الشهادات،  ( (2

 (2677برقم:  2063صـ  4، ومسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه جـ 2736برقم:  198صـ 
 .  46صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  33األعراف :  ( (4
 .  36االسراء :  ( (5
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الثالث وهو وصفه ممن يعرفـه ولـيس أحـد أعلـم ابهلل مـن هللا مث رسـله الـذين أوحـى إلـيهم وعلمهـم فوجـب لـزوم 
 .وصفاته إذ مل نر ربنا يف الدنيا فنصفه وليس له مثيل من خلقه فيوصف بوصفه طريق الوحي يف أمساء هللا

 

وتسـميته  -سـبحانه وتعـاىل  -مث إننا ال ندري هل املؤلف وأمثاله من احلكماء واملتكلمـني أدرى بتوصـيف هللا 
1)(ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهو القائل صدقا: )أو نيب اإلسالم حممد  لكن  (

 ال مانع فيه.  ه إيهام ملا ال يصح وصفه به جائزاملؤلف يرى أن توصيفه تعاىل مبا ليس في
وبـني مـن يـروي ويعتمـد علـى الفالسـفة واملتكلمـني  واحلق أن هناك فرقا كبريا بني مـن يـروي عـن رسـول هللا 

ء، واملوجـود، والـذات، يواملتكّلم، والشوقد شاع يف عبارات العلماء املريد، وعقله، فهذا الشيخ يقول أخريا: "
2)"واألزيل، والصــــانع، والواجــــب وحنــــن نعــــرف أن املقصــــود مــــن "العلمــــاء" يف عبــــارة املؤلــــف هــــم الفالســــفة  (

واملتكلمون؛ ألن هؤالء هم الذين يرددون هذه األمسـاء، فـال يبعـد عمـن يعتمـد علـيهم وعلـى عقلـه القاصـر أن 
 أو يرتدد فيه. ينكر حديث النيب الصادق املصدوق 

 

 )رد املؤلف على القائلني به(.جهالة الكيف  -5 
، فلـذلك نــراه ي والعقــلإن املؤلـف ســلك مسـلك التأويــل يف معـاين األمســاء والصـفات ورجــح فيهـا القــول ابلـرأ

ملثــال صــفة ى ســبيل اينكــر أشــد إنكــار علــى مــن قــال يف الصــفات جبهالــة الكيــف وأقرهــا كمــا ورد، لنأخــذ علــ
ن معطلــة يعــدهم مــ فقــد وصــل تعصــبه علــى مــن يقــول جبهالــة الكيــف مــع إثبــات االســتواء إىل حــد االســتواء،

 :لة الكيفالعقول عن التفكر، وفيما يلي أمثلة تثبت مدى إنكار املؤلف على القائلني جبها
فعقيـدة هـؤالء يف الصـفات اخلربيـة أّن هلل ( ما نصه: "معطلة السلفيةعنوان ) حتتيقول املؤلف  -1

بن أنس، وقد سئل عـن انه يداً وعيناً واستواًء على العرش، لكن ال نعلم كنهها، ويف مقدم هؤالء مالك سبحا
أنّـه كيـف اسـتوى؟ فقـال يف جـواب السـائل: مـا أظنّـك  ﴾الرَّْْحَُن َعَلى اْلَعـْرشِّ اْسـتَـَوى﴿معىن قوله سـبحانه: 

 ويف روايـة: والكيـف غـري معقـول.. واجـبإاّل صاحب بدعة، فاالستواء مذكور، والكيف جمهول، واإلميـان بـه 
فلو صحت نسبة هذا الكالم إىل إمـام املالكيـة، فهـو بـال شـك مـن املعطّلـة، خصوصـاً إذا كانـت الروايـة علـى 

3)".«الكيف جمهول » قوله:  )  

                                                
 .  486برقم:  352صـ  1أخرجه مسلم يف صحيحه عن عائشة رضي هللا عنها جـ  ( (1
 .  47صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  22صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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فغاية مـا عنـد اإلمـام األشـعري وأتباعـه أنَّ هلل سـبحانه صـفات خربيـة مثـل اليـدين،  ويقول يف نفس السياق: "
ـــل  ـــة تفســـري هـــذه اآلايت وأتويلهـــا، ب ـــه، ولســـنا مكّلفـــني مبعرف والوجـــه، ولكـــن ال نعـــرف كنـــه اللفـــظ الـــوارد في

وهــذه الطائفــة قــد  التكليــف قــد ورد ابالعتقــاد أبنّــه ال شــريك لــه ولــيس كمثلــه شــيء، وذلــك قــد أثبتنــاه يقينــاً.
التعطيـل وحبائلـه، فعطّلـوا العقـول عـن التفّكـر خرجت من مغبة التشبيه والتجسيم، غري أهّنـم توّرطـوا يف أشـراك 

1)".يف املعارف واأُلصول كما عطّلوها عن التدبّر يف اآلايت واألحاديث )  
واآلايت  ر جند هذا اهلجوم من املؤلف علـى القـائلني جبهالـة الكيـف يف الصـفاتويف موضع آخ -2

ة ا مســائل غيبيــحبجــة أهّنــ املعــارف العليــايــع إمهــال دراســة هــذه ظإّن مــن الظلــم الفاملتشــاهبات، حيــث يقــول: "
اء إليـه م مالك أنّه جعن اإلما والعجب أنّه روي جيب االعتقاد هبا إمجاال، وترك دراستها ومناقشتها وحتليلها.

ىت عــاله حــرق مالــك برأسـه فـأط توى؟كيـف اســ  ﴾الــرَّْْحَُن َعلَـى اْلَعــْرشِّ اْســتَـَوى﴿رجـل فقــال: اي أاب عبـد هللا 
نـه بدعـة، ومـا السـؤال عو  ،االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، واإلميان بـه واجـب» ال:الرحضاء. مث ق

 فأمر به أن خيرج.«.أراك إاّل مبتدعاً 
وحنن نعتقد أنّه كان على اإلمام أن جييـب علـى سـؤال السـائل ويهديـه إىل مـراده سـبحانه مـن هـذه اآليـة بـدل 

2)."رميه ابالبتداع وإخراجه من اجمللس )  
 

 نقد هذه النظرية ومناقشتها
، نـد املتشـاهباتالتوقـف عهذا ما قدمناه كنماذج من كالم املؤلف ممايوضح موقفه مـن القـول جبهالـة الكيـف و 

ألعظــم عقــال علمــا وا وقــد أظهــر هــذا الكــالم مــرارا وأبــدى اخلصــومة تكــرارا، كأنــه األعمــق مــن مجيــع الســلف
ــة أو عجــزوا عــن الو  ــه هــذه املعــارف اإلهلي ــة، فهــم مل يفهمــوا كن ــه قــد حظــي هــو يهــا، لكصــول إلواألكــرب دراي ن

 وأمثاله بفهمها وإخراج أسرارها وحقائقها. 
وط، وأن صوب األحلنرى ابختصار شديد أن لسان احلال للمؤلف يناقض مقاله، وأن مسلك السلف هو األ

خلـوض ملؤمن مكلفا اب وليس ااخلوض يف املغيبات ال جيلب إال اخلبط، وأن من القرآن ما نزل لإلميان به جممال
 فيه بعقله القاصر، وهذه يف النقاط التالية:

 

. أن هذا الذي فعله اإلمام مالك ر ه هللا وغريه من أئمة السلف هو عني ما فعله أئمة الشيعة يف 1 
مواقف مشاهبة وقد شهد به املؤلف يف نفس هذا الكتاب الذي أمامنا، فلماذا ال ينكر عليهم وال يطعنهم مبا 

                                                
 .  23صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  15صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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لفكر وتعطيل العقل؟ انظر إىل ما يلي مـن الـرواايت الـيت أوردهـا املؤلـف عـن أئمتـه طعن به السلف من مجود ا
 حول االبتعاد عن اخلوض يف القرآن الذي هو كالم هللا وصفة من صفاته:

نّــه أنّــه ســأل موســى بــن جعفــر ) عليــه الســالم ( عــن القــرآن و أنقــل ســليمان بــن جعفــر اجلعفــري أ. "
1)".« الأقول يف ذلك ما يقولون، ولكيّن أقول: إنّه كالم اّلّل إينّ » خملوق أو غري خملوق؟ فقال:  )  

ملاذا مل جيبه موسى بـن جعفـر وهـو اإلمـام املعصـوم علـى مـا عليـه الشـيعة؟ وقـد كـان عليـه حسـب زعـم املؤلـف 
وكالمـه الــذي نقلنــاه آنفــا أن جييــب الســائل ويهديــه إىل رشـده لكــي ال خيــرج مــن عنــده وهــو جاهــل ال يعــرف 

يف خلق القرآن أم عدم خلقه، بل أرشـده إىل مـا يكفيـه اإلميـان بـه ويصـح االعتقـاد عليـه وهـو االذعـان احلكم 
2)ملا ثبت نصا  واليقني أبن القرآن كالم هللا دون اخلوض فيماوراء ذلك من الكيف وغريه.     (

ضـا روى حممد بن عيسى بن عبيد اليقطيين، قال: كتب علي بـن حممـد بـن علـي بـن موسـى الر ب. "
بســم اّلّل الــر ن الــرحيم، عصــمنا اّلّل و إاّيك مــن الفتنــة، فــإن »  ) علــيهم الســالم ( إىل بعــض شــيعته ببغــداد:

يفعل فقد أعظم هبا نعمة، و إن اليفعل فهي اهللكة، حنن نرى أّن اجلدال يف القرآن بدعة اشرتك فيها السائل 
لــيس عليــه، و لــيس اخلــالق إاّل اّلّل عــّز وجــّل ومــا  واجمليــب، فيتعــاطى الســائل مــا لــيس لــه، ويتكّلــف اجمليــب مــا

سواه خملوق، والقرآن كالم اّلّل، الجتعل لـه امسـاً مـن عنـدك فتكـون مـن الضـاّلني، جعلنـا اّلّل و إاّيك مـن الـذين 
3)".«خيشون رهّبم ابلغيب وهم من الساعة مشفقون  )  

اإلمـام مالـك  قتفـى أثـري بـن موسـى الرضـا اابهلل عليك أيها الشيخ ألست ترى معنا أن علي بـن حممـد بـن علـ
يب من البدعة واجمل ل من أهلر ه هللا حرفا حرفا يف هذا املوقف وقد جاء بعده فتكلم بعني كالمه فعد السائ

صـــوص هـــذا خلســـلف يف املتكلفـــني يف كتـــاب هللا وصـــفاته وأمـــر األمـــر ابلقـــدر الثابـــت؟ واحلـــق أنـــه مقتـــف اب
 احلديث شئت أم أبيت.

 

ــا الحنــيط ول املؤلــف عنــد تفســريه صــفة العلــم وبيانــه علــم هللا بذاتــه مــا نصــه: ".  يقــ2  وحنــن وإن كّن
حضــور ذاتــه لديــه و »  ـاّن نشــري إىل هــذا العلــم بــأبكيفّيــة علمــه وخصوصــّية حضــور ذاتــه لديــه ســبحانه، غــري 

4)".«علمه هبا من دون وساطة شيء يف البني أبداً  )  

                                                
 .  102صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
ْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اّللَِّّ كقوله تعاىل: ﴿ ( (2  .  6﴾ التوبة : َوإِّْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشرِّكِّنَي اْسَتَجاَرَك َفَأجِّ
 .  103صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  312صـ  6مفاهيم القرآن" جـ تفسري " ( (4
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غـري أّن كـل ذكره آراء ومذاهب خمتلفة حول مراتب علمـه تعـاىل مـا نصـه: "وكذلك يقول يف موضع آخر بعد 
ميان هبا والميكن التعّرف هذه املذاهب واألقوال ممّا اليصّح الركون إليه فاملسألة من املعارف العليا اليت جيب اإل

1)".عليها )  
جيــب  -أن صــفات هللا منهــا  وال شــك –ويف اجمللــد الثــامن جنــد مــن املؤلــف اعرتافــا صــرحيا علــى أن املغيبــات 

أّما ما هو حقيقة هذا النفخ والصور ؟ فهمـا مـن اإلميان هبا كما ورد دون البحث عن الكيف، حيث يقول: "
2)".املسائل الغيبية اليت جيب اإلميان هبا، وإن مل نقف على حقيقتها وواقعها ) 

ــار مــن اأُلمــور الغيبيــة الــيت وال حمــيص عــن القــول أبّن مكــان اكمــا يقــول حــول مكــان اجلنــة والنــار: " جلنــة والن
3)".نفّوض علم مكاهنما إىل اّلّل سبحانه ) 

عــدم صوصــيات و ألــيس كــل هــذه اعرتافــات مــن املؤلــف أبن التفــويض واإلحالــة والســكوت عــن الكيــف واخل
 ؟  قول فيهااخلوض يف الغيبيات هو األصوب ابملسلم يف املتشاهبات اليت ال جمال لتالعب الع

 ن اإلنسـان الأبويعـرتف  ملؤلـف ضـمن أتويالتـه يف الصـفات وانغماسـاته فيهـا قـد يرجـع إىل الصـوابإننا نـرى ا
ه أن يـنغمس طلـواب منـميستطيع أن يدرك كنه صفات هللا سـبحانه كمـا ال يسـتطيع أن يـدرك كنـه ذاتـه، ولـيس 

، وينحـين أمامـه الـرب ظمةعيف الذات والصفات، بل األوىل له أن يفكر يف آالء هللا وبدائع صنعه حىت يدرك 
ــا علــى اعرتافا ــه الــيت نقلهــا يف هــذا الكتــاب واطلعن ــا أقــوال أئمت ــه الــيت إذا بعــد مــا رأين  هــذا اء هبــا أيضــا يفجــت

هـل لـف مـع قاطبـة أنهـا املؤ التفسري، فإنكاره علـى األئمـة ال معـىن لـه إال أنـه جمـرد تعصـب حمـض أو عـداوة يبط
 السنة.

 

الك ر ه هللا وقوله "والكيف غري معقول" نرى املؤلف يقول: "فكأن . ويف مقام الرد على اإلمام م3 
4)القرآن ألغاز نزلـت إىل البشـر، ولـيس كتـااب للتعلـيم واإلرشـاد". إذا ليوضـح املؤلـف معـاين حـروف املقطعـات  (

ْنـُه آاَيٌت حمُْ وليخرج لنا وقت السـاعة وخـروج الدابـة وغـري ذلـك، ملـاذا يتناسـى املؤلـف قولـه تعـاىل: ﴿ َكَمـاٌت مِّ
َاتٌ  5)﴾ُهـنَّ ُأمُّ اْلكَِّتــابِّ َوُأَخـُر ُمَتَشــاهبِّ 6)إن املؤلــف أّول عـرش الــر ن ابلعلـم والقــدرة وصـفحة الوجــود ( وأّول  (

                                                
 .  338صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 212صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 . 302صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  23صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  7آل عمران :  ( (5
 .  263صـ  6/ و  143صـ  6انظر جـ  ( (6
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1)االستواء ابالستيالء وغري ذلك وهي كثرية، لكن ال ندري ما الذي انله من هذه التفسـريات والتـأويالت ومل  (
ينله غريه وهو يعيب اآلخـرين بعـدم أتويلهـم ؟ بـل أي فـتح عظـيم أدركـه املؤلـف وقـد ُحـرم عنـه غـريه ممـن وقفـوا 

 عن التأويل وأوكلوا التأويل إىل هللا سبحانه ؟ 
الســـتواء، وجـــود. وايكـــن مـــراد هللا ســـبحانه مـــن العـــرش، صـــفحة ال نقـــول للمؤلـــف مـــاذا تصـــنع اي شـــيخ لـــو مل

ـــذات. ؟ هـــل تقـــول إين اج ـــد، القـــدرة. والوجـــه، ال ـــزول، القـــرب. والي خـــراج معـــىن إتهـــدت يف االســـتيالء. والن
أسـطورة عنـوان ) حتـتاملقصود فإن أصبت فلي أجران وإن أخطأت فلـي أجـر االجتهـاد ؟ وأنـت الـذي تقـول 

 (: االجتهاد
ابالجتهـاد، وأهّنـم كـانوا جمتهـدين يف  - يريد به أصحاب النيب  – فه قول من يريد تربير عمل هؤالءوما أت"

أعماهلم وأفعاهلم، أهل يصّح تربير عمل القتل والفتك واخلروج على اإلمـام املفرتضـة طاعتـه، ابالجتهـاد؟! ولـو 
الباطــل مـن اليهــود والنصــارى صـّح هــذا االجتهـاد )ولــن يصــّح أبـداً( لصــح مــن كـل مــن خــالف احلـق وحــالف 

2)".وغـــريهم مـــن الطغـــام اللئـــام ـــات  ( نقـــول: هـــل يصـــح االجتهـــاد يف أمســـاء هللا احلســـىن وصـــفاته العليـــا واملغيب
ــَدُه ِمــَن النَّــارِ يقــول: ) واملتشــاهبات ؟ مــن يــربر عملــك والرســول  ــوَّْأ َمْقَع ِــِه فَـْليَـتَـبَـ ــْرآِن ِبرَأْي 3)(َوَمــْن َقــاَل يف الُق ) 

4)﴾أَتـَُقولُـوَن َعلَـى اّللَِّّ َمــا اَل تـَْعَلُمـونَ والقـرآن الكـرمي ينــادي: ﴿ ولــو كنـت تريـد الشــهرة والسـمعة ابلتفــّوق يف  (
العقــل والتعّمــق يف الفكــر، ففعلــت مــا فعلــت وأدخلــت عقلياتــك يف القــرآن، فكــان أقــل شــيء عليــك أن ال 

 يف صفات هللا برأيه.  تطعن فيمن اختار جانب االحتياط ومل يتجرأ على أن يقول 
  

 
 

                                                
 .  20صـ  5انظر جـ  ( (1
 .  460صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
، وقد أورده املؤلف أيضا بل عده حديثا متفقا بني  2951برقم  49صـ  5أخرجه الرتمذي يف سننه ابب "ماجاء يف الذي يفسر القرآن برأيه" جـ  ( (3

 .  27صـ  3الفريقني، انظر جـ 
 .  28األعراف :  ( (4
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 (كونه حمداث عند املؤلفالقـرآن ) -6
دمي ه خملـوق غـري قـا هـو غـري مـيعد املؤلف كالم هللا من صفاته الفعلية ويقول معلوم أن الفعل غري الذات وكـل 
 عـنلـوق اجتنـااب كـان املخمفبالتايل فالقرآن خملـوق غـري قـدمي، لكنـه يـرجح أن يوصـف القـرآن الكـرمي ابحملـدث 

 وقوع الشبهة بكونه خمتلقا مصنوع البشر، ويف ذلك يقول:
بقــي البحـث عـن حدوثـه وقدمـه فـنحن يف غـىن عــن   -أي كـالم هللا تعـاىل  – هـذا كلّـه حـول حقيقـة كالمـه"

هذا البحث بعد ثبوت كونه من صفاته الفعلية ومن املعلوم أّن فعله سبحانه غريه، و كّل ما هـو غـريه خملـوق، 
» نعـم جيـب علينـا أن جنتنـب عـن توصـيف القـرآن بكونـه خملوقـاً ونقـول مكـان كونـه خملوقـاً  ،حـادث غـري قـدمي

1)".ومصنوعاً للبشر« خمتلقاً » وذلك لئاّل يفّسر بكونه « حمداثً  )  
 

 نقد هذه النظرية ومناقشتها
الفعــل هلل  مــن صـفات إن األصـل الـذي بــىن عليـه املؤلــف حكمـه هــذا يف القـرآن اجمليـد هــو عـده صــفة الكـالم
عنــوان  تحتــث يقــول ســبحانه، فلننظــر إىل دليلــه يف عــد الكــالم مــن الصــفات الفعليــة، وهــذا نــص كالمــه حيــ

 (:نظرية احلكماء)
نظار عاّمة الناس هو احلروف واألصوات الصادرة من املتكّلم القائمـة بـه، وهـو حيصـل أّن الكالم يف أالشك "

ــزازه حبيــث إذا زالــت األمــواج غــاب الكــالم عنــه، ولكــن اإلنســان االجتمــاعي يتوّســع يف  مــن متــّوج اهلــواء واهت
ى اّلّل عليه وآله طالقه فيطلقه على اخلطبة املنقولة أو الشعر املروي عن شخص، و يقول هذا كالم النيب )صلّ إ

القـــيس مـــع أّن كالمهمـــا قـــد زاال بـــزوال املوجـــات واالهتـــزازات، ومـــا هـــذا إاّل مـــن ابب  إمـــرؤوســـّلم( أو شـــعر 
ثـر علـى املـروّي واملنقـول وعلـى هـذا يتوّسـع أبزيـد مـن هـذا، فكـّل فعـل طالق ومشاهدة ترّتب األالتوّسع يف اإل

براز ما يضمره املتكّلم يف إاللفظي يسّميه كالماً الشرتاكهما يف  من املتكّلم أفاد نفس األثر الذي يفيده كالمه
ّن البناء الشامخ كـالم يعـرب أقرارة ذهنه من املعاين واحلقائق، وبذلك تكون اللوحة الفنّية كالماً لرّسامها حىت 

مـة اّلّل ألقاهـا بن مرمي أبنّـه كلانّه سبحانه يصف عيسى أعن نبو  البّناء واملعمار واملهندس، فألجل ذلك نرى 
ــيُح ﴿إىل مــرمي العــذراء فيقــول:  ــا اْلَمسِّ اي َاْهــَل اْلكِّتــابِّ التـَْغُلــوا ىفِّ دِّيــنُِّكْم َو التـَُقولُــوا َعلــى اّلل ِّ اِّال  احْلَــقَّ اِّمنَّ

ْنهُ  َو لَـْو ﴿ل سـبحانه: و يقـو  (171)النساء/ ﴾عِّيسى اْبُن َمْرمَيَ َرُسوُل اّلل ِّ َو َكلَِّمُتُه اَْلقاها اِّىل َمْرمَيَ َو َرْوٌح مِّ
ــا ىفِّ االَ  َعُة َاحْبُــر  َامنَّ ــْن بـَْعــدِّهِّ َســبـْ ُه مِّ ــْن َشــَجَرة َأْقــالٌم َو اْلَبْحــُر مَيُــدُّ مــا نَفِّــَدْت َكلِّمــاُت اّلل ِّ اِّنَّ اّلل َ َعزِّيــٌز  ْرضِّ مِّ

                                                
 .  102صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
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ت و على هذين املعنيني فالتكّلم من صفات فعله سبحانه ال من صفا -حىت قال  – (27)لقمان/ ﴾َحكِّيمٌ 
1) ".الذات )   

 

 ليــة حقيقيــة هللو صــفة أز هــإن املؤلــف أخــذ مــا يطلــق عليــه الكــالم ابلتوســع واجملــاز فطّبــق عليــه الكــالم الــذي 
ن الكــالم ف ذلــك ألســبحانه حــىت أتــى هبــذه النتيجــة أعــين كــون الكــالم صــفة فعــل هلل تعــاىل، واألصــل خــال

 وسـع كـالم هللاطريقـة التاملؤلف وإن كان أطلـق عليـه بالذي يعد صفة من صفات هللا هو غري هذا الذي ذكره 
 أو كلمات هللا يف بعض اآلايت.

فـاألّول  لكاف والـالم واملـيم أصـالِن: أحـدمها يـدل  علـى نطـقي ُمفِهـم، واآلَخـر علـى جـراح.يقول ابن فارس: "ا
يتَِّسـعون فيسـم ون اللفظـَة الواحـدة  الَكالم. تقول: كّلمته أُكّلمه تكليماً؛ وهـو َكليِمـي إذا كّلمـك أو كلَّمتَـه. مثَّ 

فِهَمَة كلمة، والِقصََّة كلمة، والقصيدَة بطوهلا كلمة. وجيمعون الكلمَة كلماتي وَكِلماً 
ُ
2)"امل )  

ــه لتوســع كمــاإذا فــإطالق الكلمــة والكــالم علــى القصــيدة أو اللوحــة الفنيــة وغــري ذلــك يكــون علــى  ا أشــار إلي
الم طلـق عليهـا الكـأاء الـذي اجملاز يكون غري الكالم احلقيقـي، فكـون األشـياملؤلف أيضا وعليه فهذا التوسع و 

 انه.هبذه الطريقة من صفات الفعل ال يثبت كون الكالم مطلقا من صفات الفعل هلل سبح
ولذلك نرى العلمـاء يعـدون الكـالم مـن صـفات الـذات ابعتبـار ومـن صـفات الفعـل ابعتبـار آخـر أي ابعتبـار 

3)الذات وابعتبـار األفـراد واالطالقـات هـي صـفة فعـل، األصل والنوع هي صفة لكـن عـد الكـالم مطلقـا مـن  (
 صفات الفعل تغافل حمض. 

وممـا يـدل علـى أن األصـل يف كلمـات هللا لــيس مـن قبيـل مـا أشـار إليـه املؤلــف مـن الصـنع واخللـق قولـه تعــاىل: 
4)﴾فَـتَـَلقَّى آَدُم مِّْن رَب ِّهِّ َكلَِّمات  فَـَتاَب َعَلْيـهِّ ﴿ ن الكلمـات مبعـىن الـذوات وعجائـب الصـنع ال يتلقـى مـن فـإ (

 أحد؛ ألن تلقي الكلمات هو تعلمها وفهمها كما ال خيفى.
َعُة َأحْبُــر  َمــا نَفِّــَدْت وكـذلك قولــه تعــاىل: ﴿ ــْن بـَْعــدِّهِّ َســبـْ ُه مِّ ــْن َشــَجَرة  َأْقــاَلٌم َواْلَبْحــُر مَيُـدُّ َــا يفِّ اأْلَْرضِّ مِّ َولَـْو َأمنَّ

5)﴾ إِّنَّ اّللََّ َعزِّيــٌز َحكِّــيمٌ َكلَِّمـاُت اّللَِّّ  فــإن املـراد لــو كــان بـه أي شــيء مــن املخلـوق ســوى كــالم هللا احلقيقــي  (

                                                
 .  98صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  131صـ  5معجم مقاييس اللغة البن فارس جـ  ( (2
انظر مثال الدرس السادس من دروس الشيخ أْحد النقيب على مقدمة القريواين، وقد مجعت كرسالة وضعها خدام املكتبة الشاملة يف هذه  ( (3

 وعة العلمية املباركة، واملكتبة متوفرة على املواقع االلكرتونية واألقراص الصلبة.املوس
 .  37البقرة :  ( (4
 .  27لقمان :  ( (5
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وهـذه اآليـة تقتضـي أّن  تفسـريه هلـذه اآليـة مـا نصـه: " حتـتاألزيل فاملخلوق ينتهي، يقـول أبـو إسـحاق الثعلـيب 
1)"فهو غري خملوقكالمه غري خملوق؛ ألنّه ال هناية له وملا يتعّلق به من معناه  )  

وهــذا مــن ابب تقريــب املعــىن إىل تفســريه هلــذه اآليــة: " حتــتويقــول الشــيخ عبــد الــر ن بــن انصــر بــن ســعدي 
األذهان، ألن هذه األشياء خملوقة، ومجيع املخلوقات، منقضية منتهية، وأما كالم هللا، فإنـه مـن مجلـة صـفاته، 

2)".وصفاته غري خملوقة، وال هلا حد وال منتهى )  
حيفة الكـون صـل مـا يف فاملؤلف جاء هبذه اآليـة لكنـه فسـرها علـى خـالف مـا تقتضـيه اآليـة؛ ألنـه فسـرها بكـ

ون لـه هنايــة ا يف الكـمـمـن املوجـودات اإلمكانيـة الـيت هـي مـن صـنع هللا، قصـدا إلثبـات احلـدوث وال شـك أن 
 يوما ما.   

ايـة هلــا أبــدا، هنفــال  –يضــا أكمــا فسـرت اآليــة بـه   –وأمـا كلمــات هللا مبعـىن كالمــه القــدمي أو علمـه ومعلوماتــه 
 دليل مقنع.  و ه معقول وهذا الكالم هو الذي مسته األشاعرة ابلكالم النفسي وإن خالفهم املؤلف بال وج

َومتََـّْت نعم هناك جمموعة مـن اآلايت يفسـر لفـظ الكلمـة أو الكلمـات فيهـا مبـا يناسـب املقـام كقولـه تعـاىل: ﴿
3)﴾أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم مَِّن اجلِّنَّةِّ َوالنَّاسِّ َأمْجَعِّنيَ َكلَِّمُة رَب َِّك  ّللَِّّ َوَرُسـولِّهِّ أي وعد ربك، وقولـه تعـاىل: ﴿ ( ُنوا ابِّ فَـ مِّ

ّللَِّّ وََكلَِّماتِّــــهِّ  ــــْؤمُِّن ابِّ ــــي ِّ الَّــــذِّي يـُ 4)﴾النَّــــيبِّ ِّ اأْلُم ِّ ــــه تعــــاىل: ﴿ ( َــــأي كتبــــه، وقول ــــقُّ احْل ــــَل َوحيِّ ُ اْلَباطِّ قَّ َومَيْــــُح اّللَّ
5)﴾بَِّكلَِّماتِّــهِّ  أي حبججــه وبراهينــه، لكــن األصــل يف اجلميــع هــو القــول والكــالم فــإن الوعــد والوعيــد يكــون  (

ابلقول، والكتب فيها كالم هللا وأقواله، واحلجج والرباهني حتتوي على القول والكالم، حىت أن إطالق الكلمة 
ْنـهُ إِّْذ قَ على املسيح يف القرآن الكرمي ويف قولـه تعـاىل: ﴿ ـُركِّ بَِّكلَِّمـة  مِّ 6)﴾الَـتِّ اْلَماَلئَِّكـُة اَي َمـْرمَيُ إِّنَّ اّللََّ يـَُبش ِّ ) 

يُح عِّيَسى اْبُن َمْرمَيَ َرُسـوُل اّللَِّّ وََكلَِّمتُـُه أَْلَقاَهـا إِّىَل َمـْرميََ وقوله تعاىل: ﴿ َا اْلَمسِّ 7)﴾إِّمنَّ مل يكـن إال ألن وجـوده   (
 كان بقوله "كن" لكن على خالف السنة العامة يف الكون. 

                                                
هـ  1422ط: دار إحياء الرتاث العريب _ بريوت، الطبعة األوىل  322صـ  7الكشف والبيان أليب إسحاق أْحد بن حممد الثعليب النيسابوري جـ  ( (1
 ، حتقيق: ابن عاشور.م 2002 -
-هـ 1420ط: مؤسسه الرسالة، الطبعة األوىل  488صـ  1تيسري الكرمي الرْحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرْحن بن انصر بن سعدي جـ  ((2 

 ، حتقيق: عبد الرْحن بن معال اللوحيق. م 2000
 .  119هود :  ( (3
 .  158األعراف :  ( (4
 .  24الشورى :  ( (5
 .  45آل عمران :  ( (6
 .  171النساء :  ( (7
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فبما أن األصل يف الكالم هو القول وعليه عامة املفسرين نرى الشيخ ابن عاشور يقول يف تفسري "الكلمات" 
ـــد َِّل لَِّكلَِّماتِّـــيف قولـــه تعـــاىل: ﴿ ـــْدًقا َوَعـــْداًل اَل ُمَب يُع اْلَعلِّـــيمُ َومتَّـــْت َكلَِّمـــُت رَب ِّـــَك صِّ ـــمِّ 1)﴾هِّ َوُهـــَو السَّ قـــرأه " (

ابإلفـــراد فقيـــل: املـــراد  اجلمهــور بصـــيغة اجلمـــع وقـــرأه عاصـــم، و ـــزة، والكســـائي، ويعقـــوب، وخلـــف: َكلمـــة
ونقل عن قتادة، وهو األظهر، املناسب جلْعل اجلملة  ابلكلمات أو الكلمة القرآن، وهو قول مجهور املفّسرين،

نَـاُهُم اْلكِّتَـابَ َوالَّـ﴿ معطوفة علـى مجلـة فأّمـا علـى قـراءة اإلفـراد فـإطالق الكلمـة ( 114﴾ )األنعـام : ذِّيَن آتـَيـْ
ّــه كتــاب مــن ــار أن ــه علــى القــرآن ابعتب وأّمــا علــى قــراءة الكلمــات ابجلمــع  ...عنــد هللا، فهــو مــن كالمــه وقول

ع أغراضـه مـن أمـر، وهنـي، أو ابعتبـار أنـوا  ،اجلمـل واآلايت فإطالقها على القرآن ابعتبـار مـا يشـتمل عليـه مـن
2)".وتبشري، وإنذار، ومواعظ، وإخبار، واحتجاج، وإرشاد، وغري ذلك )   

وعلــى ضــوء مــا ســبق فــإن مــا يدعيــه بعــض النــاس مــن أن حقيقــة الكلمــات هــي األشــياء اخلارجيــة الــيت تكــون 
هبــا  الــيت تلفظنــا فهنــاك يف عــامل اخلــارج اببف هــو مصــداق للكلمــة "البــاب" مــا نقــول مــثال فعنــدمصــداقا هلــا، 

، وكــذلك كلمــة " و "الــرب" و "الســماء" و "األرض" وغــري البحــر" والكلمــة مُتثِّــل ذلــك البــاب العيــينِّ اخلــارجيِّ
 علـى األلفـار، وإن أطلقـت عليهـا فهـو هـاال ميكـن إطالقذلك، فتلك املوجود اخلارجي يعد حقيقة للكلمة و 

3).ليس إطالقا حقيقيا بل هو على حنو اجملاز )   
 يســمى ابلكــالم تكلم )مــاهــذا الكــالم غــري دقيــق؛ فــإن الكلمــة والكــالم يرتادفــان وللكــالم حقيقــة تقــوم ابملــف

 أو الكلمـة غـري ة الكـالمالنفسي( ومصداق يف اخلارج )أي مايدل عليه الكالم أاي كان( ولفـظ تفيـده، فحقيقـ
ــ ــا  م الــبض،ا كمــا زعــمــا يــدل عليــه مــن الشــيء اخلــارجي، ومل يطلقــه أحــد علــى اللفــظ إطالقــا حقيقي ومــن هن

ــتلفظ هبــا القــارئ حــني قراءتــه و  ا وش الــيت يرمسهــعلــى النقــنســتطيع أن نطلــق علــى ألفــار القــرآن الكــرمي الــيت ي
 .  هللاالكاتب حني كتابته أهنا خملوقة، ال على حقيقة هذه الكلمات والنقوش وهو كالم 

فات فعلـه السـبحاين مـن صـ يهـا الشـيخ هبذه السهولة الِت مشـى عللعل القارئ الكرمي عرف إىل هنا أنه ال يصح أن يعد كالم هللا
ــه فلمــا كــان القــرآن الكــرمي   ــه وأصــله، وعلي نة نص الكتــاب والســبــالم هللا كــســبحانه، بــل هــو صــفة ذات لــه تعــاىل ابعتبــار حقيقت

عــم الكــالم نبلـه املعتزلــة، مــن قؤلــف و وإمجـاع األمــة فــال جيـوز أن ينســب إليــه ال اخللــق وال احلـدوث )وكالمهــا واحــد( كمـا فعلــه امل
ــمــن الصــفا ابعتبــار التوســعات واملصــاديق والــدالالت ميكــن أن يكــون صــفة فعــل وهــذا عــام يف الكــالم وغــريه ار ت كــالعلم ابعتب

ني ث املتكلمــني حــســت مــدار حبــاملعلومــات واخللــق ابعتبــار املخلوقــات والســمع ابعتبــار املســموعات، لكــن هــذه االعتبــارات لي
 فات هللا الذاتية. الكالم عن ص

                                                
 .  115األنعام :  ( (1
 .  م 1997تونس  _دار سحنون للنشر والتوزيع ط:  18صـ  8التحرير والتنوير للشيخ حممد طاهر بن عاشور جـ  ( (2
 )وهو موقعه الشخصي( ابلعنوان التايل:انظر مقاال عنوانه "كلمات هللا" كتبه الشيخ إبراهيم األنصاري البحراين نشره موقع: الكوثر  ( (3
 (www.al-kawthar.com) 
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 )مفهومه، ما يرتتب عليه وعده من أصول الدين(. العدل اإلهلي -7 
 

لـدين عنـد ن أصـول امـلقد خصص املؤلف اجمللد العاشر من كتابـه للعـدل واإلمامـة وحقـوق أهـل البيـت وهـي 
 الشيعة والذي يهمنا يف هذا املبحث مسألة العدل ومفهومه عند املؤلف: 

نــا هئلني بــه، ومــن ه مــن القــااحلقيقــة فــرع مســألة احلســن والقــبح العقليــني، فــاملؤلف كمــا ســنبينهــذه املســألة يف 
أي  واز صــدورجــفمفهــوم العــدل عنــده أي جــواز صــدور كــل مــا يعــده العقــل حســنا عــن هللا عــز وجــل وعــدم 

تكــرمي   مــنة علــى هللاشــيء يعــده العقــل قبيحــا عنــه تعــاىل ويرتتــب علــى هــذا وجــوب أفعــال يراهــا العقــل واجبــ
لعـدل ول أصـل ااحملسن إبحسانه وخلق ما هـو خـري دون الشـر وغـري ذلـك، وفيمـا يلـي بعـض مـن نصوصـه حـ

 عند الشيعة:
ــة أصــفقت علــى أّن العــدل لــه يقــول املؤلــف يف أول مبحــث العــدل مــا نصــه: " -1 اإلماميــة واملعتزل

بــذنب اجملــرم ظلــم يتنــزّه عنـــه اّلّل  مــثاًل: أخــذ الـــربيء مفهــوم واحــد، ومعــىن فــارد، اّتفــق عليـــه قاطبــة العقــالء.
وعلـى ذلـك فـاحلكم ابلعـدل ، نّه ظلم، فاّلّل سـبحانه منـزَّه عنـهأسبحانه، و هكذا، فكّل ما حكم العقل بفعل 

ّن الشـــيعة إوبعبـــارة أُخـــرى: .. ّن هـــذا عـــدل وذاك ظلـــم كّلهـــا ترجـــع إىل العقـــل.أومتييـــز مصـــاديقه وجزئياتـــه، و 
لظلم مالكـاً عنـد العقـل ،وبـه يتميـز أحـدمها عـن اآلخـر، ويوصـف الفعـل ابلعـدل أو واملعتزلة يرون أّن للعدل وا

ولـذلك   ّن أفعالـه سـبحانه فـوق مـا يدركـه العقـل القاصـر.أالظلم، ولكن األشاعرة ينكرون ذلك املالك، ويرون 
ــْم ُيْســأَ ﴿كــّل مــا يصــدر منــه فهــو عــدل، حمتّجــني بقولــه ســبحانه:  ــُل َوُه ــا يـَْفَع ــاء : ُلونَ ال ُيْســَئُل َعم  ﴾)األنبي

23.)(1 )  
ـــة كمـــا يقـــول أيضـــا: "  -2 ـــنيتإّن العدلي ـــه ب  العقـــالء، صـــف اّلّل ســـبحانه ابلعـــدل ابملعـــىن املتفـــق علي

نّـه أا  سـبحانه مبـلظلـم، واّللّ ّن العقل قادر على متييز احلسن عن القبـيح، والعـدل عـن اأوبرهاهنا على ذلك هو 
 حكيم ال جيور أبداً، فهاهنا دعواين:

نوطـــة ن اأُلمـــور املمـــالتقبـــيح و ّن التحســـني أّن العقــل لـــه القابليـــة علـــى متييـــز احلســـن عــن القـــبح، و أ: اأُلوىل    
 بقضاء العقل.

2)".: إذا تبنيَّ أنَّ العدل حسن والظ لم قبيح فاّلّل سبحانه موصوف ابلعدل، نزيه عن فعل الظلمالثانية     )  
ّن العـدل ول: "إلنسبة إىل هللا سبحانه إىل ثالثة أحناء فيقـيف موضع آخر يقسم املؤلف العدل ابو  -3

 ابلنسبة إىل اّلّل تعاىل على أحناء ثالثة:
                                                

 . 9 – 8صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  14صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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يهمـل قابليـة،  بـه مـن الوجـود فـال ه تعـاىل كـّل موجـود مـا يسـتحقه ويليـقؤ : وهو إعطاالعدل التكويِن. 1    
 وال يعطل استعداداً يف جمال اإلفاضة واإلجياد.

اديـة قـوام حياتـه امل نسان وسعادته، وبـهنّه تعاىل ال يهمل تكليفاً فيه كمال اإلأ: وهو يعيالعدل التشر . 2    
 واملعنوية الدنيوية، واأُلخروية، كما أنّه ال يكّلف نفساً فوق طاقتها.

نّـــه تعـــاىل ال يســـاوي بـــني املصـــلح واملفســـد، واملـــؤمن واملشـــرك، يف مقـــام اجلـــزاء أ. العـــدل اجلزائـــي: وهـــو 3    
وبـة، بـل جُيـزي كـّل إنسـان مبـا كسـب، فُيجـزي احملسـن ابإلحسـان والثـواب، واملسـيء ابإلسـاءة والعقــاب،  والعق

1)."كما أنّه تعاىل ال يعاقب عبداً على خمالفة التكاليف إال بعد البيان واإلبال  )  
الظلم ابلعباد، كقوله وأما اآلايت اليت استدل هبا املؤلف على العدل اإلهلي فهي كل ما ينفي عن هللا سبحانه 

ْثقـــاَل َذر ة  تعـــاىل: ﴿ ـــُك َحســـَنًة ُيضـــاعِّْفها إِّنَّ اّلل َ ال َيْظلِّـــُم مِّ 2)﴾َوإِّْن َت ـــُدظُْلماً وقولـــه تعـــاىل: ﴿ ( ُ يُري ـــا اّلل  َوَم
3)﴾لِّْلعِّباد ُ أن ُه ال إلَه إِّال ُهَو َواملالئَِّكُة َوُأولُ والعمدة عند املؤلف منها قوله تعاىل: ﴿ ( وا العِّْلـمِّ قائِّمـاً َشهَِّد اّلل 

لقِّْســطِّ ال إلــَه إِّال ُهــَو اْلَعزيــُز احلَكِّــيم 4)﴾ابِّ ألن شــهادة هللا ســبحانه علــى قيــام نفســه تعــاىل ابلقســط يوجــب  (
5)مراعاة العدل يف كل شيء. )  

 
 نقد هذه النظرية ومناقشتها

حـــد مـــن أل ظاملـــا تعـــاىلال شـــك أن العـــدل صـــفة مـــن صـــفات هللا العـــال وأن العـــدل اإلهلـــي مبعـــىن عـــدم كونـــه 
ــة ويعتقدونــههم املعتاملخلــوقني موضــع اتفــاق لقاطبــة األمــة اإلســالمية، لكــن مــا ترتضــيه الشــيعة ومــن قــبل يف  زل

 العدل اإلهلي يتميز عن معتقد سائر األمة يف عدة أشياء منها:
يف هللا بح علهم احلسن والقبح عقليني، يرون رعاية العدل الذي هو ُحسن وضده قُـإهنم حبكم ج -1

 سبحانه واجبا عليه عقال.
ا ترك أشياء يراهـعلى هللا سبحانه حبكم هذا العدل إتيان أشياء يراها العقل حسنا و  إهنم يوجبون -2

 خلــق مـا هــو خــريو ع حتمـا، العقـل قبيحــا، فممـا يــراه العقـل حســنا رعايـة مــا هــو األصـلح للعبــاد، وإاثبـة املطيــ
 حمضا أو نسبيا.  

                                                
 .  19صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  40النساء :  ( (2
 .  31املؤمن :  ( (3
 .  18آل عمران :  ( (4
 .  17و  13صـ  10انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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 .ىل هللا سبحانه؛ لكونه من القبيح وخمالفا للعدلإخلق الشرور  إهنم ينكرون نسبة -3
للجـرب  العقـاب، ونفيـا لعباد خالقني ألعماهلم إثباات حلريتهم اليت تبىن عليها الثـواب أوإهنم يرون ا -4

 الذي خيالف العدل.
ح ه، وإن مل يصـر يشران إلأواحلق أن املؤلف حينما يعد العدل من أصول مذهبه يستهدف منه هذا املعىن الذي 

ثبـت ا العدل ممـا يه على هذجبميع هذا. ولكي نعرف أن العدل عنده يكون ابملعىن املذكور، أنيت ببعض ما بنا
يت لكـل تفصـيله  و المجـال؛ أن نظريته تقارب نظرية املعتزلة حول العـدل اإلهلـي، فنختـار مـا يلـي علـى سـبيل ا

 يف موضعه: 
ــة اإلنســان ونفــي أ. نســبة خلــق األشــياء إىل العلــل واأل ــاد، إثبــاات حلري ســباب، وخلــق األفعــال إىل العب

1)اجلرب مبقتضى العدل اإلهلي. )    
ب. أتويلـه يف القضـاء والقـدر لكـي يالئـم العـدل اإلهلـي مبعـىن وجـوب مراعـاة مـا هـو األصـلح للعبـاد 

2)على هللا.  )  
م نسـبة الشـرور إىل هللا وال يتنـاقض ج.  تفسريه املصائب والبالاي بنحو يرفع عنها مسة الشر لئال يتوه 

3)العدل اإلهلي ابملعىن املذكور. )  
د. توجيهه اجلزاء األخروي بنحو جيعله من لوازم الوجود األخروي اليت ال ميكن انفكاكها عنـه، هتيئـة  

4)إلجياب إاثبة املطيع. )  
 

كل ذلك يدل على أن املؤلف يقصد من أصل العدل مـا تقصـده املعتزلـة ويـرى مـا يـرون، سـواء صـرح املؤلـف 
جبميــع جزئيــات هــذا األصــل وفروعــه أم مل يصــرح، واألصــل أن هــذه املســألة هــي فــرع احلســن والقــبح العقليــني 

 يف العـــدل اإلهلـــي والوعـــد واملؤلـــف وشـــيعته معتقـــدون بـــه، وهـــذا االعتقـــاد جيـــرهم إىل القـــول مبقـــال العقالنيـــني
: أوهلماوالوعيد والشفاعة وغري ذلك، لكن الشيعة حتاول أن تظهر نفسها بعيدة عن االعتزال لسببني رئيسني 

: اعتماد الشـيعة اثنيهماإبعاد نفسها من أن تصبا بصبغة االعتزال الذي عرف يف األمة ابلضالل واالحنراف، 
الف العقليات متاما، ومن هنا نراهم ينزعجون كثريا من أن يتكلم أحـد على الرواية يف ابب العقائد وهي قد خت

                                                
 . 50 – 47انظر اجمللد العاشر صـ  ( (1
 .  65 – 57انظر اجمللد العاشر صـ  ( (2
 . 72 – 66انظر اجمللد العاشر صـ  ( (3
 .  75 – 73انظر اجمللد العاشر صـ  ( (4
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ــة، وجيتهــدون أن ينســبوا عقليــاهتم إىل علــي بــن أيب طالــب وابــن عبــاس  عــن وجــوه العالقــة بــني الشــيعة واملعتزل
 وغريمها من سلف األمة وأئمتهم.      

االنتساب إىل الغالني يف العقليات واخلضوع  لكن هذا األمر )التمايل العقالين من جانب وحماولة االبتعاد عن
احملض أمام الرواية من جانب آخر( أو قع رجال الشيعة يف التناقض أحيـاان، ولـذلك نـرى الشـيخ السـبحاين مل 
يقدم صورة واضحة عن الفرق بني معتقده حول العدل اإلهلي ومعتقد املعتزلة يف إجيـاب تنفيـذ الوعـد والوعيـد 

ــه  علــى هللا تعــاىل، ألن دافعهــم يف هــذا اإلجيــاب كــان تنزيــه هللا تعــاىل عــن نســبة الظلــم أو اخللــف وأمثاهلمــا إلي
أنـه ال يصـدر عـن هللا تعـاىل إال احلسـن ومل   -كـاملؤلف   –تعاىل وهـذا هـو كمـال العـدل عنـدهم، فمـن اعتقـد 

عقـل يلزمـه القـول جيوز صدور ما يعده العقل قبيحا عن هللا تعاىل، مث أعطـى مـدار تشـخيص احلسـن والقـبح لل
مبقال املعتزلة من وجوب انفاذ الوعد والوعيد، ومن أوجب على هللا تعاىل هذا املقال البد وأن يؤول الشـفاعة  
كما أولتها املعتزلة، لكن املؤلف مل يؤول الشفاعة ابختصاصها للمطيعني وطلـب زايدة الثـواب بـل اعتقـد كمـا 

إذا فهنـاك يوجـد نـوع  -وهـذا مـا  ّلتـه الـرواايت عليـه  –األمـة يعتقد اجلمهور أن الشفاعة ألهل الكبائر من 
من اخللـف بـني العـدل اإلهلـي ابملعـىن املـذكور وعقيـدة الشـفاعة، وإن حـاول املؤلـف أن يعـد منطلـق املعتزلـة يف 
اختـاذ رأيهــم اخلــاص حــول الشــفاعة مـوقفهم الــذي اختــاروه يف حــق العصــاة مـن قــوهلم خبلــود أهــل العصــيان يف 

1)ال إجياب أمور يعدها العقل واجبا على هللا من إاثبة الصاحل ومعاقبة الطاحل حتما.النار  )   
وعـد ســبحانه املطيـَع ابلثــواب وقـد أشـار املؤلــف إىل أن العـدل يوجــب انفـاذ الوعــد ال خلـف الوعيـد، فقــال: "

النظـر عـن الوعـد والعاصَي ابلعقاب، فله أن يغضَّ النظر عن عقاب العاصي ألنّه حقه، ولكن لـيس لـه غـض 
ــه ويعــد  ُخْلفــه قبيحــاً، خبــالف الوعيــد فــال يعــد  ُخلفــه ، للفــرق بــني الوعــد والوعيــد ــا األّول فيجــب العمــل ب أّم

2)".إخالاًل ابلعدل )    
لكنه إذا أعطى عنـان احلكـم للعقـل يـرد عليـه أنـه هـل يعـم خلـف الوعيـد مجيـع العصـاة أو يشـمل الـبعض دون 

ن والثاين ترجيح بال مرجح فيمن كان عصياهنم على السوية، فلماذا يغفر هذا وال البعض فاألول معلوم البطال
َفاَعُة إِّالَّ يغفر ذاك؟ وإن قلت أن العفو خيص من رضي عنه الر ن حسب قوله تعاىل: ﴿ َفُع الشَّ يـَْوَمئِّذ  اَل تـَنـْ

ـَي لَـُه قَــْواًل  3)﴾َمْن َأذَِّن َلُه الرَّْْحَُن َوَرضِّ فـال تـرجيح، يقـال ملـاذا يرضـى الـرب تعـاىل هـذه الشـفاعة يف الـبعض  (
ـا يـَْفَعــُل دون غـريهم؟ فـال حمــيص مـن القـول أبنــه تعـاىل يفعـل مــا يشـاء ويصـنع مــا يريـد، ألنـه: ﴿ اَل ُيْســَأُل َعمَّ
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1)﴾َوُهْم ُيْسأَُلونَ  تعـاىل سـواء فله تعذيب من يشاء وتنعيم من يشاء وال يفعل شيئا إال حبكمـة معلومـة عنـده  (
 وصلت إليها العقول أم مل تصل، وهذا هو عني عقيدة أهل السنة من األشاعرة وغريهم.

 لـه لـيسولـه آنفـا: "قد رأينـا فخالصة الكالم أن املؤلف يوجب على هللا هبذا األصل )العدل اإلهلي( أشياًء وقـ
" ُخْلفــه قبيحــاً  العمــل بــه ويعــد   أّمــا األّول فيجــب، غــض النظــر عــن الوعــد للفــرق بــني الوعــد والوعيــد -هلل  –

 اب شــيء علــى هللاليــه، وإجيـعوعليـه فــال جنـد فرقــا بــني معتقـد الشــيعة واملعتزلــة يف مسـألة العــدل وكــل مـا يبــىن 
 حبكم العقل قبح بنفسه بل افرتاء على هللا بغري علم.  

 
 )كوهنما عقليني عند املؤلف( احلسن والقبح  - 8 

ن يظهرمهـا والقـبح ذاتيـا أن احلسـن املؤلف خالفا ملا عليـه اجلمهـور يـرى كمـا تـراه املعتزلـةلقد أشران آنفا إىل أن 
ان عقليــان ال نــده ذاتيــالعقــل، وهــو املــدار يف احلكــم علــى الشــيء بكونــه حســنا أو قبيحــا، فاحلســن والقــبح ع

ه، الشـرع وتصـديق ييـدىل أتإشرعيان مبعىن أن العقل هو الذي مييز احلسن عن القبـيح اسـتقالال دون أن حيتـاج 
 لنرى كيف يطرح هذه املسألة ويستدل عليها:

املراد من احلسن والقـبح العقليّـني الـذاتّيني، يقول املؤلف يف صدد تعريفه احلسن والقبح العقليني: "أ.  
ل ثبوهتمـا لألفعــال مبـا هــي مـن غــري حاجـة إىل ضــّم حيثيّـة تعليليــة أو تقّيديـة بــل وزان احلسـن والقــبح يف األفعــا

وزان الزوجّية ابلنسبة إىل األربعة، فكما أنّه الحيتاج الزوجية يف ثبوهتا له إىل شيء وراء فرض كون الشيء أربعة 
ــه إفهكــذا احلســن والقــبح اليفتقــر توصــيف األفعــال أبحــدمها ســوى فــرض وجودهــا. هــذا هــو الــذي ذهــب  لي

2)".القبيح قبيح على كل حالاحملّققون وهو املختار عندان وعلى هذا فاحلسن حسن على كل حال، و  )  
نّه يلزم على اّلّل سبحانه أن يتعامل مع عباده ابلعدل، أالقول ابلعدل و ب. ويقول يف موضع آخر: " 

قابليـة إدراك الفعـل احلسـن  من فروع القول ابلتحسني والتقبيح العقليـني. وقـد ذهبـت العدليـة إىل أّن العقـل لـه
ّن أوبــذلك يظهــر ، نّــه ينقســم إىل حسـن وقبــيحأو فعــل الفاعــل املختـار و أو القبـيح واقعــاً، فاملوضــوع حلكمـه هــ

حكمه على املوضوع أبحد الوصفني حكم عام يعّم فعل الواجب واملمكن دون مدخلية لوجود الفاعل وجوابً 
أو إمكـاانً، فالفعـل مبـا هـو صـادر عـن فاعـل عـامل خمتــار إّمـا حسـن جيـب العمـل بـه، وإّمـا قبـيح جيـب االحــرتاز 

3)".عنه ) 
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كمـــا أّن مســـائل ج. وكــذلك يقـــول املؤلــف يف موضـــع الربهنــة علـــى كـــون احلســن والقـــبح عقليــني: " 
ع وا مســألة امتنـــا عــدّ  لـــذلكاحلكمــة النظريــة تنقســم إىل نظريـــة وبديهيــة، ويســتنبط حكـــم اأُلوىل مــن الثانيــة، و 

 حلكمــة العمليــةاألمــر يف اذا فهكــ، اجتمــاع النقيضــني أو ارتفاعهمــا مــن املســائل البديهيــة يف احلكمــة النظريــة
سـائل التقبـيح مـن املتحسـني و وال ،فمسائلها تنقسم إىل بديهية وغري بديهية، ويسـتنبط حكـم الثانيـة مـن اأُلوىل

مــة ئر مســائل احلكتنباط ســاالبديهيــة يف احلكمــة العمليــة، وقــد حــازات علــى اهتمــام واســع نظــراً لــدورمها يف اســ
 العملية.

: إّن حتسني بعض األفعال وتقبيحها من اأُلمور البديهية للعقل، ويـدّلك علـى ذلـك وألجل إيضاح املراد نقول
نظـري:  اّتفاق عامـة العقـالء مـع اخـتالف ثقافـاهتم وبيئـاهتم علـى وصـف أفعـال ابحلسـن، وأفعـال أُخـرى ابلقـبح

إال ملا اتفـق وهذا يدل على أّن تلك األفعال موصوفة ابحلسن والقبح ابلبداهة، و .. حسن العدل وقبح الظلم.
1)".ولذلك قلنا: إّن التحسني والتقبيح أمران عقليان ؛عليه العقالء كافة )  

  
 نقد هذه النظرية ودراستها

ع ن صـغر أو اقتنـما تعّلم مقد يعد اإلنسان نفسه فيلسوفا كبريا ذا تفكري عقالين رفيع، لكنه يقع حتت ضغط 
 ومـا القـبح العقليـنين احلسـن و عـوالغربلة، وال نـرى دفـاع املؤلـف به مسبقا دون أن يراجع اقتناعاته بنظر النقد 

جيــة بــديهيات كالزو أظهـر ال يرتتـب عليهمــا إال مـن هــذا القبيــل، إنـه كمــا رأينــاه يـرى احلســن والقـبح ذاتيــني مــن
رك ق هبــم لكــان يــدثر العميــلألربعـة والبيــاض للصــدف مــع أنــه لــو كــان خيــرج نفسـه عــن اعتزاليــات املعتزلــة والتــأ

 لي:يقاط كما هولة أن األمر ليس كما ادعوا ويدعيه. ويف ذلك نلفت نظر القارئ إىل بعض النبس
. إن احلســن عنـــد النـــاس مـــؤمنهم وكــافرهم ســـلفهم وخلفهـــم هـــو مــا يوافـــق أغراضـــهم، والقبـــيح مـــا 1 

 :دهاأح –  ه هللار ه الغزايل كما أشار إلي  – ن الفعل يف حق الفاعل ينقسم إىل ثالثة أقسامخيالفها؛ وهذا أل
ق فالـذي يوافـ، رضغـ يف تركه أن ال يكون له يف فعله وال :والثالثأن ينافر غرضه،  :والثاينأن تالئم غرضه، 

 بيحـاً وال معـىنقضـه يسـمى الفاعل يسمى حسناً يف حقه وال معىن حلسنه إال موافقته لغرضه، والـذي ينـايف غر 
 .فق يسمى عبثاً والذي ال ينايف وال يوا، لقبحه إال منافاته لغرضه

وكان موافقاً لغرضـه مسـي حسـناً يف حـق مـن وافقـه وإن كـان ابلنسبة للفاعل وإن ارتبط األمر بغري الفاعل هذا 
،  منافياً مسي قبيحاً، وإن كان موافقاً لشخص دون شخص مسي يف حق أحدمها حسـناً ويف حـق اآلخـر قبيحـاً 

املوافقـة واملخالفـة،  يكـون رهـناسـم القبـيح واحلسـن ن، فكالزان مثال يستحسنه من ال داينة له ويستقبحه املؤم
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، ومــن هنــا تــرى إذا قتــل احلــاكم أحــدا يستحســن فعــل القاتــل أعــداء املقتــول ويســتقبحه ومهــا أمــران إضــافيان
أولياؤه، ومامن شيء إال وتشاهد فيه هذا االختالف فهناك من يستحسن لوان ويستقبحه اآلخر، وهنـاك مـن 

والزواج ابجلنس والشرك ابهلل ومن يستقبحها، وهناك اليوم من يستحسن حىت الكذب يستحسن عقله اللواط 
 ويعده من الفطانة والسياسة ومن يستقبحهه ويعده من الشيطنة والفساد.  

ن اخللـق كلهـم عــ داراتن عنـعلـى القطـع عبـإذا فـأمر احلسـن والقـبح ال يكـون ذاتيـا وال يتعلـق ابلـذوات بـل مهـا 
ز أن يكـون جـاف هنـا ومـنفـان ابإلضـافات عـن صـفات الـذوات الـيت ال ختتلـف ابإلضـافة. أمرين إضافيني خيتل

حـق  أبـيض يف حـدأوال جيـوز أن يكـون الشـيء أسـود يف حـق  آخـرقبيحـاً يف حـق  أحـدالشيء حسناً يف حـق 
 .ملا مل تكن األلوان من األوصاف اإلضافية آخر

بــيح مطلقــا  درة أنــه قاألحــوال إال يف حــاالت اننعــم قــد حيكــم اإلنســان علــى شــيء خيــالف األغــراض يف مجيــع 
فـس اإلنسـان نحـوال يف كالكذب مثال ولكن هذا اليعين قبحه الذايت؛ ألن هذا احلكم يتبع رسـوخ غالـب األ
ذه احلـاالت هـقعـت بعـض ذاهال احلاالت النادرة وارتباط مصاحل كثرية ابلكذب يف بعض األحوال، حـىت لـو و 

 ل الصبا.ونفرته عنه من أو  ن الكذب لكثرة إلفه ابستقباحهرمبا نفر طبعه عن استحساأيضا 
وأما ما يستدل به على كون احلسـن والقـبح ذاتيـني وعقليـني مبـا ال يـرى فيـه ظـاهرا توافـق لألغـراض ال الدنيويـة 
منها وال األخروية كتحسـني مـن ال يعتقـد ابلشـرع عـون امللهـوف سـواء كـان إنسـاان أو حيـواان وسـواء كـان يـراه 

ني عونه أو ال، وتقبيح نقض العهد ولوكـان ال يرجـع إليـه ضـرر يف نقضـه، أو كـان الضـرر ظـاهرا يرجـع أحد ح
إىل الوفاء، فهذا وأمثاله مدفوع أبن لإلنسان طبعا مييل إىل الرقة والوفاء ابلعهد والشـجاعة وهـو طبـع أو نقـول 

امللهوف أو ينقض العهـد ولـدفع فطرة يستحيل االنفكاك عنه سواء كان من كان، فيحس ابألذى حينما يرى 
هذا األذي يستحسن اإلغاثة حىت يطمئن روعه، وكثريا ما حيمل هـذا الطبـع اإلنسـاين واملـيالن النفسـي الرجـل 
على استحسان أشياء وحبها إما لدفع األذي الداخلي أو احلصول على السكون النفسي مع أنه يـدرك أن ال 

القبوريون تقبيل قرب اإلمام أو الويل، أما ترى إىل الذين يلقـون غرض له يرجع إىل ظاهر الشيء كما يستحسن 
أنفسهم عن الصخرة الرفيعة يف مسابقات كسر الريكورد وهم يعلمون عقال أن هذا العمل قبيح بظاهره يوازي 
 املوت، لكن ميالهنم النفسي إىل الشهرة والثناء ولو بعد املوت حيملهم إىل حتسـني هـذا العمـل، إذا فـاألغراض
ال تنتهــي عنــد الظــواهر واحملسوســات بــل للطبــع أغــراض وللــنفس أغــراض وللــروح أغــراض وال يكــون التحســني 

1)والتقبيح خاليا عن التوافق مع األغراض وعدمه وعليه فاليكون احلسن يف األشياء ذاتيا كما يظن املؤلف. )  

                                                
ط: دارقتيبه _ بريوت، الطبعة األوىل  123 – 120انظر تفصيل ما حررانه يف كتاب "االقتصاد يف االعتقاد" لإلمام أيب حامد الغزايل، صـ  ( (1

 ضان.م حتقيق : الدكتوره إنصاف رم2003هـ 1423
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قــال ابألول فقــط خــرق . نقــول للمؤلــف هــل عــون الظــامل الغاصــب حســن يف ذاتــه أم قبــيح ؟ فــإن 2 
إمجاع العقالء، وإن قال ابلثـاين الـذي ال اختيـار لـه سـواه، فنقـول لـه: لقـد ارتكـب علـي ابـن أيب طالـب رضـي 

طوال حكمهـم وهـم حسـب  -رضي هللا عنهم  -هللا عنه القبيح حينما عاون كال من أيب بكر وعمر وعثمان 
والقبـــيح قبـــيح علـــى كـــل حـــال غـــري أّن ولـــه: "زعمكـــم غاصـــبون للحكـــم وظـــاملون ألهـــل البيـــت، فـــإن أعـــاد بق

االنســان رمّبــا يضــطر إىل ارتكــاب القبــيح لــرتك األقــبح فيكــون الفعــل موصــوفاً ابلقــبح لكــن رّخــص ألجــل دفــع 
1)"احملذور األهم كمـا عليـه معتقـد القـوم -قلنا هل نسبة القبح وارتكاب القبيح إىل أول املعصومني وأفضلهم  (

إليــك أو القــول بكــون احلســن والقــبح أمــرين إضــافيني ميكــن أن يوصــف فعــل  مبوجــب االعتزاليــات أفضــل -
ــار آخــر؟ خاصــة وأنــت الــذي تــرى أن األمــر اإلهلــي أيضــا ال يســتطيع أن يغــري  ــار وابحلســن ابعتب ابلقــبح ابعتب

2)حقيقة األشـياء فكيـف ميكـن أن يغـري القبـيح عمـل اإلمـام، وعليـه فلكـل أحـد أن يـتهم علـي بـن أيب طالـب  (
 اب القبيح، وال يقبل عنك توجيهك ابلتقية أو قولك إن فعله هذا كان لرتك األقبح. ابرتك

ومثـل هـذا بـل األخطـر منـه مـا يـرد علـى مـا فعلـه سـيدان إبـراهيم عليـه السـالم، وقـد ورد يف نـص القـرآن الكـرمي 
3)﴾ َسـقِّيمٌ فَـَقـاَل إِّين ِّ   فَـَنظَـَر َنظْـَرًة يفِّ النُُّجـومِّ : ﴿-سـبحانه وتعـاىل  -فعله فقال عنـه  بَـْل وكـذلك قـال: ﴿ (

ــَذا ــُه َكبِّــريُُهْم َه 4)﴾فَـَعَل والظــاهر أن الســقيم ال يســتطيع أن يكســر األصــنام احلجريــة، وأيضــا هــو الــذي فعــل  (
ابألصنام ما فعل ال كبري األصنام، إذا قبل أن يكون هناك دليل للمخطئة على عدم عصمة األنبياء وارتكـاب 

املؤلـف أن يعرتفـوا علـى أنـه ملـا كـان للخليـل هـدف أمسـى وهـو كسـر بنيـة األصـنام  اخلليل القبح، فالبد ألمثـال
الباطلة يف األوىل وكسر فكـرة التقـديس هلـا يف الثانيـة، وكـان هـذان القـوالن وهبـذه الطريقـة مالئمـا هلـذا الغـرض 

و هنـاك كـذب أ النبيل فاستحسنهما اخلليل وهي حقيقة احلسن وعليه فـال قـبح يف هـذا العمـل وال كـذب أبـدا
 .    ليس بقبيح

ولتعلم أن األشاعرة وأهل السنة واجلماعة مجيعا مبا أهنـم كـانوا يـرون األغـراض األخرويـة هـي األغـراض احلقيقيـة 
وهـو الـذي حسـنه الشـرع  ةمبـا يوافـق الغـرض يف اآلخـر اليت تستحق تسميتها أغراضا، فلذلك خصصوا احلسـن 

، فقالوا ابحلسن والقبح الشرعيني أما العقل فله فهم الشـرع والوقـوف عليـه. أي حث عليه ووعد ابلثواب عليه
وهـذا املـنهج هــو أصـوب املنــاهج يف هـذه املســألة؛ ألن األمـر لـوترك للعقــل حمضـا سيســلك ابالنسـان مســالك 

                                                
 .  179صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
عنوان: هل األمر اإلهلي جيعل  حتتانظر كالم املؤلف حول عدم أتثري األمر اإلهلي أو هنيه يف أمر السجود لغري هللا إذا عد السجود بذاته شركا،  ( (2

 .   451صـ  1الشرك غري شرك ؟" جـ 
 .  89 – 88الصافات :  ( (3
 . 63األنبياء :  ( (4



 316                                                                                             الفصل الثانی

 

 شـىت، وقــد وصـلت الفالســفة امللحـدون بعقــوهلم إىل القــول بعـدم إحاطــة علـم هللا جبميــع اجلزئيـات وعــدوا هــذا
 القول حسنا.

 

اّتفـاق العقـالء علـى وصـف أفعـال ابحلسـن، وأفعـال أُخـرى . إن املؤلف كمـا نقلنـا عنـه كالمـه يعـد 3 
دليال على كون احلسن والقبح عقليني، وقد بينا يف النقطة األوىل من هذه النقاط الثالثة أن هذا الذي  ابلقبح

ل يكون من احلكم العام الذي يتبع غالب األحـوال نراه عند عامة الناس وقد يعد من املتفقات، هذا يف األص
مبجــرد حــىت هــذا امليــل وأمثالــه يرجــع إىل طاعــة الــنفس حبكــم الفطــرة يف نفــس اإلنســان ويعــد مــن ميــل الطبــع و 

وفقـا للعــادات، لكننـا نزيــد أيضـا أن هــذا خلقـت قــوى الـنفس مطيعــة لألوهـام والتخــيالت وقــد  الـوهم واخليـال
ــه يرجــع إىل موافقــة االتفــاق الظــاهري عنــد الع ــافع وقــبح الكــذب الضــار مــثال كمــا أن قــالء حبســن الصــدق الن

األغراض وعدمه كذلك يرجع إىل الفطرة النقية اليت فطر اإلنسان عليهـا، وهـذه الفطـرة مل تـدل علـى شـيء إال 
هــا وقــال: إبهلـام مــن الشــرع وإذن مــن الــرب تعـاىل، وقــد علــم هللا آدم اخلــري والشــر واحلسـن والقــبح واألمســاء كل

1)﴾َوَعلَّــــَم آَدَم اأْلَمْسَــــاَء ُكلََّهــــا﴿ فِّْطــــَرَت اّللَِّّ الَّــــِتِّ َفطَــــَر النَّــــاَس مث فطــــره علــــى الفطــــرة الســــليمة وقــــال: ﴿ (
َها 2)﴾َعَليـْ إذا قد يكون هذا الذي نراه من حتسني ما هو حسن وتقبيح ما هو قبيح من هذه الفطرة والتعلـيم  (

والتقبــيح إىل الشــرع والشــارع، لكننـــا مل نقــل ابحلســن والقــبح العقليـــني أو  اإلهلــي فريجــع مــرة أخــرى التحســـني
الفطريني مطلقا؛ ألن اإلنسان ال يبقى على فطرتـه السـليمة دائمـا بـل ختدشـها الشـهوات وتفسـدها الوسـاوس 

القـرآن وامليول وإال ما وقع اإلنسان يف الكفر والشرك، فال ميكن الركون إىل العقـل والفطـرة مطلقـا، وقـد صـرح 
َوَعَسـى َأْن َتْكَرُهـوا الكرمي على أن اإلنسـان ال يسـتطيع أن مييـز خـريه عـن شـره يف كـل شـيء بعقلـه القاصـر ﴿

ُتْم اَل تـَْعَلُمونَ  ُ يـَْعَلُم َوأَنـْ ًئا َوُهَو َشرني َلُكْم َواّللَّ ًئا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن حتِّبُّوا َشيـْ 3)﴾َشيـْ وعلـى كـل حـال  (
 يعود إىل الشرع والشارع، فهو الذي أوقف اإلنسان على احلسن والقبح أوال وحيدده له اثنيا وأخريا. فاألمر 

 نسبة خلق الشرور إىل هللا( )عدم جتويز املؤلفخلق الشرور  -9
ملا رأى املؤلف احلسن والقـبح عقليـني وجعـل العـدل اإلهلـي مبعنـاه اخلـاص أصـال مـن أصـول الـدين يف املـذهب 
وأوجب على هللا وفق هذه الرؤية وهذا األصل أشياًء منها: وجوب تنفيذ الوعد، وخلـق مـا هـو األصـلح وغـري 

ما عليه املعتزلـة، فجـاءت عبـارات ذلك، كان من الواضح أن ينتج هذا وذاك إنكار نسبة خلق الشر إىل هللا ك
املؤلف موضحة هذا املوقـف، لكـن بتوجيهـات فلسـفية معّقـدة، وملـا مل يكـن يريـد التصـريح بسـلب نسـبة خلـق 

                                                
 .  31البقرة :  ( (1
 .  30الروم :  ( (2
 .  216البقرة :  ( (3
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بعض األشياء عن اخلالق املتعال غرّي أسلوب الكالم ومهر يف العرض فبدأ إبنكـار كـون الشـرور أمـورا وجوديـة 
 ال:أصال، لننظر إىل بعض كالمه يف هذا اجمل

ر عــن يف موضـع مـن الكتـاب بعـد طرحــه سـؤاال حـول األعمـال القبيحـة الـيت تصـد يقـول املؤلـف -1
 اإلنسان، هل هي خملوقة هلل أو ال؟ يقول: 

 بني:تطالع من جان ال ميكن أنّن هذه األفعإأّما األفعال القبيحة فإّن هلا جانبني: وبتعبري آخر: : اجلواب"
 اجلانب الوجودي ، اإلثبايت. .1
 اجلانب العدمي ، السليب. .2

الوجــودي ويكـون قبيحــاً إذا طالعنــاه مــن  فالفعـل علــى وجــه اإلطـالق ال يكــون قبيحــاً إذا طالعنــاه مـن اجلانــب
ــا هــو اجلانــب الوجــودي للشــيء ولــيس اجلانــب العــدمي الســليب ... اجلانــب الثــاين ــه القــدرة إّّن ــق ب والــذي تتعّل

انب السلبية أقل من أن تتعّلق هبا القدرة اإلهلية بل يسـتحيل تعلّـق عمليـة ألّن اأُلمور العدمية واجلو  ؛متعّلقاً هبا
1)".اخللق هبا )  

 

لـك تتبـنّي لنـا أّن لو تناولنا ابلتحقيق كل ما يسـّمى شـراً، ليقول عن البالاي واآلفات والشرور: "و  -2
غـري مطلـوب، و كـون شـراً يإّّنا  -على سبيل املثال  -الصفة انشئة من كون الشيء مصحوابً ابلعدم، فاملرض 

ع سـمفحيث إّن ال واألصم، ألّن املريض حال مرضه يكون فاقداً للصحة والعافية، وهكذا ابلنسبة إىل األعمى
وأمـــراً غـــري «  شـــراً » ا والبصـــر مـــن لـــوازم احليـــاة عنـــد البشـــر لكوهنمـــا مـــوجبني لكمالـــه، لـــذلك يكـــون فقـــداهنم

قــدان وصــفي ا هــو ف وجــودايً يف اإلنســان األعمــى واألصــم، إّّنــمطلــوب، ولكــن العمــى أو الصــمم لــيس شــيئاً 
 ؟ان والعدميةسوى حالة الفقد يف الواقع فما العمى أو الصمم، السمع والبصر وعدمهما ليس غري

مـن مالحظـة هـذه النقطـة ومقارنـة كـل اأُلمـور واملـوارد املعـدودة مـن الشـرور مـع املثـال املـذكور، يتبـني أّن الشــر 
ن العــدم الــذي ال حيتــاج إىل موجــد وفاعــل، بــل هــو عــني ذلــك الفقــدان، فكــل الــبالاي والشــرور مــالزم لنــوع مــ

لنـوع مـن الوجـود أو مسـتلزمة ومصـحوبة « فاقـدة » والقبائح إّّنا تكون إذن شـروراً وأُمـوراً غـري مطلوبـة لكوهنـا 
2)".بنوع من العدم )  

 

انت املفرتســة والضــارة واآلفــات يف قائمــة ويف مقــام اثلــث بعــد ذكــره أمثلــة أخــرى وإضــافته احليــوا -3 
إنّـــه لـــيس يف هـــذا الوجـــود إاّل نـــوع واحـــد مـــن  يت خبالصـــة الكـــالم ويقـــول: " –حســـب توجيهاتـــه  –العـــدم 

                                                
 .  367 – 366صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  368صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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أّما الشرور فهي من نوع العدم، و العدم ليس خملوقاً، بل هو  املوجودات، وهو ما يكون خرياً ومجياًل وحسناً.
وهلـذا )أي الوجـود اخلـري فقـط( ال ميكـن أن يقـال  «.خلق العدم » من ابب وليس « عدم اخللق » من ابب 

أّن للعــامل خــالقني: أحــدمها خــالق اخلــري، واآلخــر خــالق الشــر، إّن مثــل الوجــود والعــدم مثــل الشــمس والظــل، 
فعنــدما نقــيم يف الشــمس شاخصــاً حيــدث علــى األرض ظــل بســبب ذلــك الشــاخص الــذي منــع مــن وصــول 

1)".النور« عدم » ألّن الظل هو الظلمة، والظلمة ليست إاّل  ؛يف احلقيقة إاّل عدم النوروما الظل ، النور )  
 

مـن حيـث كوهنـا مصـداقا  -وهناك توجيـه آخـر عـن املؤلـف حـول الشـرور إلخـراج نسـبة خلقهـا  -4
، أي بذات واقعيـة خارجيـةعن دائرة اخللق اإلهلي، وهو أن الشرور من الصفات النسبية وهي ليست  -للشر 

سم ، مثال ليست جزءاً من ذوات األشياء املوصوفة ابلشر بل هي وليدة الذهن، ونتيجة أفكاران لدى املقايسة
احلية والعقرب وغزارة املطر ال تكون شراً إذا ما قيست بنفس األشياء، إّّنا هي شر إذا ما قيست إىل اإلنسان 

مجيــع ؛ ولــذلك قالــت الفالســفة: "اخلــالق واملوجــد تكــون حمتاجــة إىل ، فهــي هبــذه النســبة الوتضــرر البشــر هبــا
املوجودات من حيث كوهنا تتحّلى ابلوجود فهي خملوقة ّلّل ابلذات، وأّما من حيـث اتصـافها ابلشـرّية فليسـت 

2)".موضع إرادته سبحانه بل هي ذات نسبة عرضية وجمازية إذا قيست إىل مبدأ اخللق )  
 

 نقد هذه النظرية ودراستها
وقد أوضحنا أتثره العميـق عنـه فيمـا  –لسبحاين متأثر يف هذه األحباث أبستاذه الشيخ الطباطبائي إن الشيخ ا

الـذي ُعـد مـن البـارزين يف إحيـاء فلسـفة اإلدراكـات االعتباريـة، وقـد رّجـع العـدميات الـيت منهـا القـبح  –سبق 
بيل املثـال يقـول يف موضـع مـن والشرور إىل االعتبارايت، وله يف هذا املوضوع مقاالت وكالم طويـل، فعلـى سـ

فـــإن جهـــات القـــبح و املعصـــية يف األفعـــال حيثيـــات عدميـــة إذ الطاعـــة واملعصـــية  تفســريه "امليـــزان" مـــا نصـــه: "
كالنكاح والزان وأكل املال من حله وابلباطل وأمثال ذلك مشرتكة يف أصل الفعل وإّنا ختتلف طاعـة ومعصـية 

دميـة، وإذا كـان كـذلك فاسـتناد الفعـل إىل اخللقـة مـن جهـة الوجـود ال مبوافقة األمر وخمالفته واملخالفة جهـة ع
يســتلزم اســتناد القبــيح أو املعصـــية إليهــا فــإن ذلـــك مــن جهاتــه العدميـــة فلــيس الفعــل جبهتـــه العدميــة ممــا بـــني 

األرض حــــىت تشـــمله اآليــــة، وال جبهتـــه الوجوديــــة مـــن الباطــــل حـــىت يكــــون خلقـــه خلقــــا للباطــــل وات و الســـم
3)".ابحلق )   

                                                
 .  369صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  374 – 370عنوان: )الشر أمر نسيب( يف اجمللد األول من التفسري صـ  حتتانظر تفصيل كالم املؤلف  ( (2
 .  189صـ  12امليزان يف تفسري القرآن حملمد حسني الطباطبائي جـ  ( (3
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لكنـه مل يعـزل العـدميات عـن الوجـود بـل أذعـن يف وجودهـا وحقيقتهـا، يقـول يف كتابـه هنايـة احلكمـة مـا نصــه: 
وجود كل شيء هو نفس ذلك الشيء ذهنيا كان أو خارجيا فحضور أي أمـر عـدمي عنـد املـدرك هـو نفـس "

ظـرف اإلدراك مصـداق لـألمل وهـو  ذلك األمر العدمي الحتاد الوجـود واملاهيـة والعلـم واملعلـوم فـاألمل املوجـود يف
1)"بعينـــه األمل العـــدمي الـــذي هـــو شـــر ابلـــذات إذا وقعـــت يف حيطـــة  -ومنهـــا الشـــرور عنـــده  –فالعـــدميات  (

 اإلدراك البد وأن يكون هلا وجود وإال فكيف يدرك ما ال وجود له.
و هـو الكاشـف أعا هلا مث هناك نقطة مهمة أخرى وهي: هل العقل أو الذهن يكون خالقا لالعتبارايت وخمرت 

و أنه ها فعله الذهن مد، غاية ملفاهيمها فقط وعلى الثاين فيخرج االعتبارايت عن االعتبارية ويعطى هلا الوجو 
 اكتشفها ال أنه اخرتعها حىت تكون أمورا ذهنية فقط. 

بح مـــن ر أو القـــملؤلف مل يعـــط املســـألة حقهـــا، فهـــو بكـــل ســـهولة عـــد كـــل مـــا يطلـــق عليـــه الشـــوعلـــى كـــل فـــا
ذ إمـر لـيس كـذلك؛ ع أن األمـالعدميات أو األمور النسبية الذهنيـة الـيت ال وجـود هلـا وذهـب إىل الالموجوديـة 

ا نســـبية، يقـــال أهنـــ الظـــواهر الـــيت يعـــرب عنهـــا ابلشـــر واملصـــيبة هـــي موجـــودة بـــال شـــك لكـــن شـــريتها ميكـــن أن
ئب وضـــروب واملصـــا ةالســـرطاني الفقـــر واألمل واألمـــراضفالشـــيطان موجـــود، والـــنفس األمـــارة موجـــودة، وكـــذا 

ل شيء ملا وازنوا ك الفالسفة أما القول بعدميتها فليس إال نوع حيلة قدمتها ،كلها موجودةالكوارث والفواجع  
لـيس  هم يعرفون أنـهو ، ة الشربوا إىل القول بعدميمبيزان العقل فواجهوا به مشكلة خلق الشرور وإنشائها، فذه

 لعـدم املضـافامللكـة أو اعـدم أي ابلعدم العدم املطلق يف مقابل الوجـود املطلـق. بـل هـو عـدم بوجـه  داملقصو 
اد العارضـة واع الفسـهو فقدان أمر ما شيئا مـن كمـال وجـوده الـذي مـن شـأنه أن يوجـد لـه ويتصـف بـه، كـأنو 

جـه عـن مـر إذا مل كر لكـن األ، يوب والعاهات واألمراض واألسقام واآلالم الطارئة عليهالألشياء والنواقص والع
قدا ذا املوجود فاي أوجد هميزان العقل احملض مازال موضع نقاش ألن الكالم يرجع إىل هذا الفقدان، من الذ

ــة واجــه شــر  ــه وكــان نســبا ابلبعــض كماالتــه وذاك اآلخــر مســتجمعا هلــا؟ وهــذا الــذي ُحــّرم عــن صــفة كمالي ة ل
ميــع علــى عطــاء اجلوجــوده يقتضــي الكمــال، أمل يكــن هــو هللا الــذي أعطــى هــذا ومنــع هــذا مــع قدرتــه علــى إ

ليهـا كـن أن يتوصـل إاليت مي السوية ؟ بلى إنه هو هللا، غاية ما جيدر للعقل والعاقل هو أن يبحث عن احلكمة
 .سبة خلق شيء عن هللابقدر الطاقة البشرية وليس له أن ينكر وجود الشر أو ينكر ن

ولســنا نــدافع عــن نســبة الشــر مبــا هــو شــر إىل هللا؛ ألننــا ملــا أنكــران كــون احلســن والقــبح عقليــني أنكــران مبوجبــه 
إعطاء وصف الشر احملض مبقتضى العقـل لشـيء مـا، فـال يـدرك حقيقـة احلسـن والقـبح أو اخلـري والشـر إال هللا 

ملا حّدد له، لكننا نرى أنه ال شيء يف صحيفة الكـون خارجـا عـن  وعلى اإلنسان متابعة ما ُشرّع له واإلذعان

                                                
 (alhawzaonline.com)الكتاب جتده يف موقع : احلوزة العلمية الزينبية  125هناية احلكمة للشيخ الطباطبائي صـ  ( (1
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ُ َخـالُِّق ُكـل ِّ َشـْيء  َوُهـَو َعلَـى خلق هللا وإرادته سـواء اعتـدان التعبـري عنهـا أبهنـا شـر وقـبح أو خـري وحسـن ﴿ اّللَّ
1)﴾ُكل ِّ َشْيء  وَكِّيلٌ  َأْحَسـَن ُكـلَّ َشـْيء   الَّـذِّيمع ذلك نؤمن أنه تعاىل مل خيلق شيئا إال وقد أحسـن خلقـه ﴿ (

2)﴾َخَلَقهُ  فكـالم املؤلـف حـول نسـبية  -أما الشرية فأمر نسيب ذهين، ال وجود ملا يوصف ابلشـر عنـد النـاس  (
 وهللا أعلم. –الشرور أدق من كالمه حول عدمية الشر 

مـن الكتـاب وملا كان هذا الذي بيناه هو األصل حبكم التوحيـد يف اخلالقيـة، نـرى املؤلـف يصـرح بـه يف موضـع 
وكــل مــا حيــدث يف هـذا العــامل مــن انتصــارات أو حينمـا كــان ذهنــه خاليـا مــن الفلســفة واالعتزاليــات، فيقـول: "

تكـون مـن اّلّل، ولـيس مـن الصـحيح  -مـن حيـث وجودهـا يف اخلـارج  -هزائم وانكسارات ونزول نعم أو نقـم 
ُقْل ﴿يب أو غريه، وألجل هذا يقول القرآن أبداً أن نعترب بعضها من جانب اّلّل، والبعض اآلخر من جانب الن

3)﴾".ُكلني مِّْن عِّْندِّ اّلل ِّ  )  
وعلى اجلملة: اهلدف من انتساب احلسنة والسيئة كليهما إىل اّلّل سبحانه، ليس كما يقول يف موضع آخر: "

انــت هنــاك إىل اّلّل، فــإّن الشــيء إّّنــا يّتصــف بكونــه ســيئاً إذا ك -بوصــف كوهنــا ســيئة  -هــو انتســاب الســيئة 
فــال يتصــف مــن حيــث وجــوده بكونــه شــرّاً وســيئاً، فــالعقرب شــّر إذا قــيس  مقايســة ابلنســبة إىل اإلنســان، وإالّ 

ابلنسبة إىل اإلنسان، والسيل اجلارف شر إذا قيس إىل الدور اليت هدمها، ومع عـدم هـذه املقايسـة ال يتصـف 
4)".شيء بكونه سيئاً  )  

5)خللق وقدرة اخلـالق هـو مـا قالـه الشـاعر الشـهري سـعدي الشـريازيوخري ما كتم به كالمنا حول صفة ا ر ـه  (
 هللا، حيث يقول )ابلفارسية(: 

 ه اميأی برتر از خيال وقياس وگمان و وهم     وز هر چه گفته اند وشنيدمي وخواند

                                                
 .  62الزمر :  ( (1
 .  7السجدة :  ( (2
 .  418صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  422صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
السعدي  املعروف ابلشيخ مشرف بن مصلحعبد هللا بن  مصلح الدين، أبو حممد( م 1294 - 1209هـ /  694 - 606) سعدي الشريازي ( (5

شاعر وانثر فارسي كبري، ولد يف شرياز وتلقى علومه األولية فيها، مث اتبع دراسته يف املدرسة النظامية ببغداد، وكان من  الفارسي.الشريازي أو سعدي 
يعترب من  مريدي اإلمام الصويف عبد القادر اجليالين، والتقى علماء بغداد وحصل علوم العربية وآداهبا والقرآن واحلديث وبلغ يف ذلك شأوًا، حيث 
فردوسي كبار شعراء القرن السابع اهلجري وأفصحهم وأعذهبم نطقًا، وقد عده بعض أساتذة الشعر أحد األركان األربعة للشعر الفارسي إضافة إىل ال

 ، وله شعر مجيل ابلعربية."الديوان"، و"لستانگ"، و"بوستان"له:  واألنوري والنظامي.
مجعه من  مت، الشعرية تراجم شعراء املوسوعة / يبدار إحياء الرتاث العر  ،بريوت _مكتبة املثىن : نشر 151صـ  6)معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة جـ 

 (http://www.cultural.org.aeاملصدر:  1388صـ  1جـ  املوسوعة الشعرية
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1)جملس متام گشت وبه آخر رسيد عمر     ما مهچنان در اول وصف تو مانده امي ) 
نتهـت ت احملافـل واان، لقـد متـ، ويفـوق كـل مـا قـالوا عنـه ومسعنـا وقـرأاخليال والقيـاس والظـن والـوهماي من يفوق 

 األعمار، لكننا مازلنا يف أول وصف من صفاتك.
 

 لتبع( اب)نسبة املؤلف اخللق إىل العلل واألسباب لكن لل واألسباب أتثري الع -10
 

تلــك  والشــك أن مــن -، يــرى املؤلــف أن للعلــل واألســبات أتثــريا يف إجيــاد املعلــوالت واملســببات أي خلقهــا
يـدعي أن هـذا و  -الستقاللاالعلل واألسباب اإلنسان نفسه فله أتثري على خلق أفعاله وإن كان ابلتبع وعدم 

 لتـدخل والتـأثرياىل عـدم شـاعرة إما يدل عليه القرآن الكرمي ويدركه العقـل بكـل بسـاطة، ومـن هنـا فـذهاب األ
 ابطل )بل هو عنده قول ابجلرب كما يلي(. 

لق هللا هــو اخلــا لــق؛ ألنيــرى املؤلــف أن مــا يعتقــده حــول أتثــري األســباب يف اخللــق ال خيــالف التوحيــد يف اخل
وفيما يلي  اد هلا،يها وأر ف تعاىل ابلذات واالستقالل، والعلل الكونية واألسباب هلا خلق ابلتبع أي مبا أودع هللا

 بعض كلماته يف هذا املوضوع:
بعد سرد املؤلف جمموعة من اآلايت اليت تدل على أن هللا هو خالق كـل شـيء، وبعـض اآلايت  -1 

مّث إّن األشـاعرة والعدليـة اختلفـوا يف تفسـري هـاتني اليت تنسب اخللق إىل غريه تعـاىل يف الظـاهر، قـال املؤلـف: "
ــة فيــه ســبحانه وأنكــروا الســببية لألســباب الطبيعيــة كمــا ايت فاالطــائفتني مــن اآل لطائفــة األوىل حصــروا اخلالقي

نكروا أتثري اإلنسان يف أفعاله، وقالوا: إنّه سبحانه خيلق اجلـواهر واألعـراض وأفعـال اإلنسـان واحليـوان والنبـات أ
ب له من دون أن يكون لإلنسان بنفسه مباشرة، فإذا أراد اإلنسان فعاًل يسبقه سبحانه إىل إجياد الفعل املطلو 

حراق فعـل وإرادته واختياره فيه أتثري حىت أهّنم أنكروا أتثري العلل الطبيعية على وجه االطالق وذهبوا إىل أّن اإل
اّلّل عند تكّون النار والصلة له هبـا، كمـا أّن التربيـد يوجـد بـه سـبحانه مباشـرة عنـد حتّقـق املـاء مـن دون ارتبـاط 

ذلك الكائنات اجلوية والظواهر األرضية فأنكروا النظم الطبيعية كّل ذلك حرصاً على حفظ بينهما وقس على 
2)".ايتظواهر اآل )  
 ّن التوحيد يف اخلالقية يُفسر أبحد تفسريين:يقول املؤلف يف مقام آخر: "إ -2 
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 مباشـــرة، وبـــال  ســبحانهأن َّ كــل مـــا يف الكــون مـــن الظــواهر الطبيعيـــة والفلكيـــة وغريمهــا خملـــوق ّللّ أ. 
ب مناب العلل ال، وتنو تسبيب سبب وهتيئة مقدمة وليس يف صحيفة الكون إال علة واحدة تقوم جبميع األفع

 الطبيعية يف كافة املوارد.
ء مـــن لـــق األشــياخنّــه ســبحانه أإنَّ صــحيفة الكــون قائمـــة بوجــوده ســبحانه ومنتهيـــة إليــه، غـــري ب. 

ّقـق املسـبب حتدور يف  ملعلـوالت، علـى وجـه يكـون للسـبب والعلـةخالل نظام األسباب واملسـببات، والعلـل وا
 واملعلول وإن كان ذلك إبذنه سبحانه.

ر ها وبـني الظـواهعلى ضوء ذلك فللعامل خالق واحد أصيل، وعّلة واحدة قائمة بنفسها، لكن تتوسط بينو     
اّلّل  ننســواجلميـع مـن  ة أبمـره،مــَوثر الطبيعيـة والفلكيـة علـل وأسـباب مــَوثرة يف معاليلهـا، قائمـة بذاتـه سـبحانه، 

 تبارك وتعاىل.
أّمـــا التفســـري األّول: فهـــو خـــرية األشـــاعرة الـــذين ينكـــرون العلـــل واألســـباب الطبيعيَّـــة وال يعرتفـــون إال بعلـــة     

وإن كـان ألجـل الغلـو  - واحدة، وهي قائمة مقام عامة العلل املتصورة للطوائف اأُلخرى، ولكن هذا التفسري
1)".ّن الوحي اإلهلي يذعن بعلل طبيعية مَوثرة يف معاليلهاإخيالف نصوص القرآن الكرمي، ف - حيديف التو  )  

فمقتضـــى اجلمـــع بــــني وإذا أردان أن أنيت مبثـــال اثلـــث اســـتكماال لألمثلـــة فلنقــــرأ هـــذه العبـــارة: " -3 
بعضـها يف  بتـأثري العلـل تعـرتف يتاآلايت الـيت حتصـر اخلالقيـة يف اّلّل سـبحانه وال تـرى خالقـاً غـريه، واآلايت الـ

قيـة ّلّل هـو اخلالاالقيـة يف يضاً، هـو القـول أبّن املقصـود مـن حصـر اخلأبعض، وتنسب اخللقة إىل غريه سبحانه 
 النابعة من ذات اخلالق غري املعتمد على شيء.

ها وأّمــا اخلالقيــة التبعيــة والظليــة والتــأثري احلــريف فهــي قائمــة ابلعلــل واألســباب الــيت أو      جــدها ســبحانه و صــريَّ
ــه عــن الغــري، وإثباتــه لآلخــرين ألّن  ؛علــى نظــام العلــل واملعاليــل واملســببات، وال منافــاة بــني ذلــك احلصــر ونفي

ــام ابلتــأثري  ــة الــيت يســتقل الفاعــل يف خلقــه عــن غــريه، واملثبــت لغــريه هــو القي احملصــور فيــه ســبحانه هــو اخلالقي
2)". قيام اجلميع من العلل واملعاليل به سبحانهواخلالقية اليت أذن به سبحانه حيث إنَّ  )  

 

 نقد هذه النظرية ومناقشتها
. قبل كل شيء علينا أن ال ننسى نقطة مهمة يف هذا املوضوع لعلنا نستطيع أن نصل هبا إىل حل 1

معقــول للجــدل الــذي أاثره املؤلــف ومــن قبلــه مــع األشــاعرة يف مســألة العلــل واألســباب، وهــي أن األشــاعرة مل 
ايت اليت تكشف قـوانني الكـون ينكروا العلل أساسا وال عن ترّتب املعلوالت عليها، كما أهنم مل يغفلوا عن اآل
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ــه يســتطيع أن خيلــق األشــياء بالســبب وعلــة كمــا خلــق  وســنة هللا فيهــا، وهــي الــيت تبــني أن هللا ســبحانه مــع أن
املسيح عليه السالم بال أب وخلق آدم عليه السالم بال أب وأم، لكنه وضع السنة العامة يف الكون هي إجياد 

لعلــل واألسـباب، فجعــل اإلحـراق يف النــار وكـل مــا يولـد احلــرارة، األشـياء عــن طـرق خاصــة، أعـين عــن طريـق ا
واإلنبـات يف األرض عـن طريـق املـاء والشـمس، والسـمع يف اإلنسـان عـن طريـق األذن، وغـري ذلـك، فلـم تنكـر 

 األشاعرة أبدا هذا املظهر واملبدأ يف العامل.
ا املعىن إىل العلل واألسباب، فقالوا لكن ما أنكرته األشاعرة هي نسبة اخللق واإلجياد وحىت التأثري هبذ

ابلعــادة واإللــف أي جــرت العــادة يف الكــون أن خُيلــق األشــياء عــن طريــق أســباب خلقهــا هللا وخلــق مســبباهتا 
إثرهــا، ووقــع إلــف البشــر علــى أنــه يــرى حــدوث املعلــوالت عــن طريــق العلــل، وهلــم يف هــذا القــول زائــدا علــى 

ُ خلالقية نصوص كثرية من الكتاب والسنة، فتمسكوا مثال بقوله تعـاىل: ﴿دالئلهم العقلية الثابتة يف توحيد ا اّللَّ
1)﴾اَل إِّلَــَه إِّالَّ ُهــَو احْلَــيُّ اْلَقيُّــومُ  2)﴾إِّنَّ َريب ِّ َعَلــى ُكــل ِّ َشــْيء  َحفِّــيظٌ وقولــه تعــاىل: ﴿ ( إِّنَّ اّللََّ وقولــه تعــاىل: ﴿ (

ــُزواَل  ــمَواتِّ َواأْلَْرَض َأْن تـَ ــُك السَّ 3)﴾مُيْسِّ وغــري ذلــك مــن اآلايت الــيت تصــرح أبنــه تعــاىل هــو القيــوم املــدبر  (
احلفيظ الرقيب لكل شيء آان ف ان، فهو املوجد اخلالق احملدث لألشياء ال العباد وال العلل واألسباب والطبيعة 

َياًء َواْلَقَمَر نُورًاوالدهر ﴿ 4)﴾ُهَو الَّذِّي َجَعَل الشَّْمَس ضِّ )  
 ما قاله املؤلف حينما كان يريد أن مييز نفسه وفكرته عن مقال املعتزلة حول خلق نرتك الكالم ههنا وأنيت إىل

العبـاد أفعـاهلم، وأن يبــني أن هـذا الــذي يقولـه ال يعـىن كــون العلـل واألســباب أو العبـاد خالقـة لشــيء مـا، فقــد 
ــاء( )كنســبة البنــ وأّمــا نســبة العلــل الطبيعيــة إىل اّلّل ســبحانه فلــيس مــن تلــك املقولــةقــال: " فإهّنــا يف  اء إىل البّن

حدوثها وبقائها، ذاهتا وفعلها حمتاجة إليه سـبحانه قائمـة بـه والوجـود ذااتً وفعـاًل، يفـيض مـن املبـدئ دومـاً آانً 
ــة ملــا كــان منهــا عــني والأثــر، فالتــرى الشــمس  ــو انقطعــت الصــلة بــني رب العــزّة والعلــل الطبيعي فــ انً، حبيــث ل

5)"يف مثل ذلك اليتصّور استقالل املمكن يف ذاته وفعالهوالضياءه والالقمر والنوره، و  )   
ومبا أّن هذا العامل هـو عـامل األسـباب واملسـببات، وأّن كـل ظـاهرة البـّد أن تصـدر وتتحّقـق مث قال مرة أخرى: "

نــع مـن جمراهـا اخلــاص هبـا املقـرر هلــا يف عـامل الوجـود، ينســب القـرآن هـذه اآلاثر إىل أســباهبا الطبيعيـة دون أن مت
ــنفس  خالقيــة اّلّل مــن ذلــك، وألجــل ذلــك يكــون مــا تقــوم بــه هــذه املوجــودات فعــاًل ّلّل يف حــني كوهنــا فعــاًل ل
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« املباشري » مور إىل املوجود الطبيعي نفسه إشارة إىل اجلانب ّن نسبة هذه األأاملوجودات، غاية ما يف األمر 
1)".«التسبييب » إشارة إىل اجلانب « اّلّل » فيما يكون نسبتها إىل  )  

ني بـعرة، فـاخلالف ول األشـاقـفعلى هذا التعبري الـذي رأينـاه هنـا عنـد املؤلـف، وذلـك التفسـري الـذي فّسـران بـه 
يئا لـق األسـباب شـو قائـل خبهـاملؤلف واألشاعرة يبقى لفظيا، فـال هـم ينكـرون العلـل واألسـباب واملباشـرة، وال 

نفــة يف العبـارة اآل –ملباشـرة هـو القـول ابلتـأثري وقــد عـرب عنـه ابمـن املسـببات، غالـب مـا يـؤول إليــه كالمـه هـذا 
 عليه العادة ومل ينكره األشعريون، وال مشاحة يف االصطالحات. وهذا ما جرت -الذكر 

 

 قلناهـا يف أولنخـرى الـيت كما يلهم إليـه بعـض عباراتـه األ  –. نعم إن أراد املؤلف من التأثري اخللق 2
، لعبـــاد األفعـــالئلـــة خبلـــق افحينئـــذ ال فـــرق بـــني كالمـــه وكـــالم املعتزلـــة القا –الكـــالم ويـــرى أنـــه الـــراجح عنـــده 

 كـالم يـدور حـول؛ ألن الويستشكل اجلمع بني حاصل كالمه وما قالته األشاعرة، واليتصور قول بني القـولني
مـا عليـه كتزلـة، أو ال،  ليـه املعقسمة ثنائيـة فيـه، فإمـا أن يكـون للعـل واألسـباب اتثـري يف اخللـق كمـا عاخللق وال

لقولني؛ ألن عد قوال بني اهذا ال ياألشاعرة، وأما القول أبن هلا اتثريا يف اخللق لكن ابلتبع وعدم االستقالل، ف
نـه تعـاىل أبت الـيت تصـرح نهم اآلاي، ومل ينكر أحد مـاملعتزلة أيضا ال يرون يف العامل خالقا ابالستقالل سوى هللا

ــ ــه مل يــذهب إىل القــول ابألصــالة واالســتقالل إال الثنوي ، ة بوجــود إهلــنية القائلــخــالق كــل شــيء، والصــحيح أن
 املنكرة اآلايت وهدي القرآن.

تنسب اخللق إىل العلل فإن أراد املؤلف من التأثري هذا املعىن الذي يساوي قول املعتزلة يف امل ل، نقول له هل 
واألسـباب حقيقـة أو جمـازا ؟ فـإن قلـت ابألول فقـد أوجبـت التنـاقض يف القـرآن الكـرمي؛ وهـذا ألن القــرآن اترة 

ُ َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلونَ حيصر اخللق يف هللا تعاىل واترة ينسبه إىل اخللق ظاهرا، فيقول مثال: ﴿ 2)﴾َواّللَّ ويقول:  (
ُ رَ ﴿ 3)﴾بُُّكْم َخالُِّق ُكل ِّ َشْيء  َذلُِّكُم اّللَّ ُفُخ كما يقول أيضا: ﴿  ( ئَـةِّ الطَـّرْيِّ إبِِّّْذينِّ فَـتَــنـْ ـَن الط ِّـنيِّ َكَهيـْ َوإِّْذ خَتْلُـُق مِّ

4)﴾فِّيَها فَـَتُكوُن َطرْيًا إبِِّّْذينِّ  ُفُخ فِّيهِّ فَـَيُكوُن َطريًْ ويقول: ﴿ ( َئةِّ الطَّرْيِّ َفأَنـْ ا إبِِّّْذنِّ َأين ِّ َأْخُلُق َلُكْم مَِّن الط ِّنيِّ َكَهيـْ
5)﴾اّللَِّّ  فكيف ميكن أن تكون نسبة اخللق إىل كال اجلانبني حقيقة وهذا خلف، مع أنه يوجب وقوع مقـدور  (

 بني قادرين مستقلني يف آن واحد، وليس خبفي بطالنه. 
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 وإن قلت ابلثاين )أي اجملاز أبي عالقة أخذت( ففيه ما يلي:
ــاك فــرق كبــري بــني احلقيقــة واجملــاز؛ إذ ال يُعــىن قولــك: قطفــت الأوال -1 أنــك  -ال مــث –غيــث : هن

ليـه فـال ّوه، وعقطفت الغيث ابلفعـل بـل تعـين بـه أنـك قطفـت الثمـر الـذي كـان الغيـث سـببا لنمـ
ألســباب لعلــل وااجيــوز أن يثبــت أي أتثــري يف اخللــق عــن طريــق مــا نســب يف القــرآن الكــرمي إىل 

 أو الكناية. بطريق اجملاز 
 ســبة الفعــل إىلنذ لوكــان : إن هــذا قــد يلــزم القــول ابجلــرب الــذي تفــر منــه يف أفعــال العبــاد؛ إاثنيــا -2

ريقهـا أفعـال طصدر عن تالعبد جمازا ففاعل كل فعل حقيقة هو هللا والعبد ال يكون إال جمرد آلة 
 الرب، وهذا قول ابجلرب.

ويل املربر فهذا هو أحـد أقـوال اإلمـام األشـعري ر ـه : إن قلت ابجملاز بنوع من التوجيه والتأاثلثا -3
1)هللا يف املسألة  فلماذا هذا التعنت ؟  (

ة وال جيــاد ال حقيقــخللــق واإلافلمــا مل يصــح أن نعــد نســبة األشــياء إىل العلــل واألســباب نســبة مبعــىن التــأثري يف 
ألســباب تكــون لعلــل وااء إىل اجمــازا، فالبــد مــن القــول أبن مــا يــرى يف الــذكر احلكــيم مــن نســبة بعــض األشــي
مبعـىن  الكونيـة يكـون ىل العلـلإابعتبار آخر وهو اعتبار الكسب واملباشـرة واالختيـار والوسـيلة، فنسـبة األشـياء 

 اء إىلونسـبة األشـي -هللا  فالشمس وسيلة للضوء وأتثريه من –جعل هللا سبحانه إايها وسيلة خللق املسببات 
ادتــه درة العبــد وإر شــك أن قــ جلــن( يكــون مبعــىن الكســب واملباشــرة واالختيــار والاملكلفـني )املالئكــة واإلنــس وا

 ل الكونية. لعبد  أو العل جانب اواختياره وفعله حقيقة، لكن هذا وذاك ال يعين اخللق وال التأثري يف اإلجياد يف
ر الكسـب والوسـيلة( يُرفـع وهبذا الذي أشران إليه )نسبة بعض األشياء إىل العلل إما جمازا فيما أمكن أو ابعتبـا

اإلشــكال الــذي أعجــب بــه املؤلــف كثــريا، وهــو: أن القــرآن الكــرمي ينســب أشــياء إىل هللا ســبحانه ويف نفـــس 
َك َنْسـَتعِّنيُ الوقت ينسبها إىل علل أخرى، كاالستعانة مـثال نسـبت إىل هللا: ﴿ 2)﴾َواِّاي  كمـا نسـبت إىل الصـرب   (

لصَّـرْبِّ والصالة: ﴿ 3)﴾َو الصَّـالةِّ  َواْسَتعِّيُنوا ابِّ قُـْل ّلل ِّ والشـفاعة اعتـربت حقـا خمتصـا ابهلل سـبحانه وتعـاىل: ﴿ (
يعـــاً  ـــفاَعُة مجِّ 4)﴾الشَّ ـــمواتِّ التـُْغـــىنِّ كمـــا أخـــربان عـــن وجـــود شـــفعاء غـــري هللا: ﴿  ( ـــك ىفِّ السَّ ـــْن َمَل َو َكـــْم مِّ

                                                
". انظر شفاء العليل وقالت فرقة بل أفعال العباد فعل ه على احلقيقة وفعل العبد على اجملاز وهذا أحد قويل األشعرييقول ابن قيم رْحه هللا : " ( (1

، 1991 – 1412ط: مكتبة السوادي للتوزيع _ جدة، الطبعة األوىل  149صـ  1يف مسائل القضاء والقدر، حملمد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية جـ 
 التخريخ والتعليق: مصطفى أبو النصر الشليب. 

 .  5الفاحتة :  ( (2
 .  45البقرة :  ( (3
 .  44الزمر :  ( (4
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1)﴾َشفاَعتُـُهْم َشْيئاً اِّال  مِّْن بـَْعدِّ َاْن َيََْذَن اّلل ُ  وهكذا الشفاء نسب إىل هللا وإىل القرآن، وتدبري األمور نسب  (
إىل هللا وإىل املالئكة، والتويف نسب إىل هللا وإىل رسل هللا، كل هذا يكون مـن قبيـل الوسـائل الـيت ال دخـل هلـا 

 . يف التأثري واإلجياد أبدا، فال خلق للعلل واألسباب وال للعباد ومن قال به فقد جترأ القول على هللا
ولـنعم مـا قالـه ابـن قـيم اجلوزيـة ر ـه هللا مـربزا عقيـدة أهـل السـنة واجلماعـة حـول هـذا املوضـوع: "وهـم متفقــون 
على أن الفعل غري املفعول كما حكاه عنهم البغوي وغريه فحركاهتم واعتقاداهتم أفعال هلم حقيقة وهي مفعولة 

ه وقدرتـه ومشـيئته وتكوينــه والـذي قـام هبـم هــو هلل سـبحانه خملوقـة لـه حقيقـة والــذي قـام ابلـرب عـز وجــل علمـ
فعلهم وكسبهم وحركاهتم وسكناهتم فهم املسلمون املصلون القائمون القاعدون حقيقة وهو سبحانه هو املقدر 
هلـم علــى ذلـك القــادر عليـه الــذي شـاءه مــنهم وخلقـه هلــم ومشـيئتهم وفعلهــم بعـد مشــيئته فمـا يشــاؤون إال أن 

2) أن يشاء هللا".يشاء هللا وما يفعلون إال )   
ـَن وسبحان القائل: ﴿ ـْمَع َواأْلَْبَصـاَر َوَمـْن خُيْـرُِّج احْلَـيَّ مِّ ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم مَِّن السََّماءِّ َواأْلَْرضِّ َأمَّْن مَيْلُِّك السَّ

3)﴾ فَـُقْل َأَفاَل تـَتـَُّقونَ اْلَمي ِّتِّ َوخُيْرُِّج اْلَمي َِّت مَِّن احْلَي ِّ َوَمْن يَُدب ُِّر اأْلَْمَر َفَسيَـُقوُلوَن اّللَُّ   صدق هللا العظيم. (
 
 

 مهما وأقسامهما عند املؤلف( )مفهو القضاء والقدر  -11
 

مـن فقلي الفلسفي، نهجه العكثريا ما جند املؤلف يفسر املفاهيم بتفسريات خاصة، ويعرب عنها بكالم يالئم م
جــود علتــه و لشــيء بعــد الــيس إال حتميــة وجــود هــذه املــوارد القضــاء والقــدر؛ وهــذا ألن القضــاء عنــد املؤلــف 

لـئال و ند الفالسـفة، عملاهية التامة، وأما القدر فهو احلد املعني لكل موجود إمكاين، وهو احلد الذي يسمى اب
ر ة(، وقضـاء وقـدسـنن كونيـ)يتخذ القضاء والقدر ذريعة للقول ابجلرب يقسمهما املؤلف إىل قضاء وقدر كونية 

يــة ويوجــد بعــد علــل الكونمبعــىن مشــيئة إهليــة. فالقضــاء عنــد املؤلــف هــو مــايتفرع عــن التكــويين، وقضــاء وقــدر 
 :الصطالحنياحتققها وهي اليت تسمى بسنن هللا يف األرض، وفيما يلي بعض نصوص منه حول هذين 

 ء والقدر رهن توضيح أمرين:إّن البحث يف القضايقول املؤلف: " -1
 : ما معىن القدر ؟األو ل    
 : ما معىن القضاء ؟ثاينال    

                                                
 .  26نجم : ال ( (1
 .  152شفاء العليل البن قيم اجلوزية صـ  ( (2
 .  31يونس :  ( (3



 327                                                                                             الفصل الثانی

 

أّما القـدر مبعـىن التقـدير والتحديـد، فكـل ظـاهرة طبيعيـة بـل كـل  موجـود إمكـاين خلـق علـى تقـدير وحتديـد     
 ُكــلَّ َشـــيء  انَّ إ﴿خــاص، وال يوجــد يف عــامل الكــون شـــيء غــري مقــّدر وال حمــّدد، وإليــه يشـــري ســبحانه بقولــه: 

ــــَدر 1)﴾َخَلْقنــــاُه بَِّق ــــَدر مَ ﴿وقولــــه ســــبحانه:   ( ــــُه إِّال بَِّق ــــُه َومانـُنَـز ُِّل ــــدان َخزائُِّن ْن ــــْن َشــــيء  إِّال عِّ 2)﴾ُلوم  عْ َوإِّْن مِّ ) 
 فاملوجودات من النبات إىل اإلنسان حمّددة ابحلّد الذي نعرب عنه ابملاهية، وهكذا احلال يف اجلمادات.

ســببه التــام الــذي يــالزم وأّمــا القضــاء وهــو حتميــة وجــود الشــيء بعــد تقــديره وحتديــده، وذلــك رهــن وجــود     
ه ســبحانه عبـارة عـن إضـفاء احلتميــة علـى وجـود الشـيء عنــد ؤ وجـود املسـبب علـى وجــه القطـع والبـت، فقضـا

ات  يفِّ يَـوَمنْيِّ َوَأوحـى يفِّ ُكـل  مَسـاء  فَـَقضاُهنَّ َسْبَع مَسـوَ ﴿وجود علته التامة، قال سبحانه يف مورد السـموات: 
3)﴾َأْمَرها )." (4 )  

فــاعلم أنّـه رمبـا يتخــذ القضـاء والقــدر الـذي نعــرب تقســيماته الثالثـة للقضــاء والقـدر: " ويقـول عـن -2 
د كـّل شـيء ) حانه قـّدر وجـو ّلّلَ سـبّن اأعنهمـا ابملصـري ذريعـة للقـول ابجلـرب، وابلتـايل أمـراً خمالفـاً للعـدل حبّجـة 

ــاً،    يفوجــد يف الكــون يكــّل مــا   وكتــبالقــدر ( أّواًل، وحكــم علــى وجــوده وحتّققــه حكمــاً اباتً ) القضــاء ( اثني
 كتاب قبل وجودها اثلثاً.

تـــوب يف علـــى ذلـــك فـــال حمـــيص مـــن الفعـــل والعمـــل، وإال يلـــزم خـــالف تقـــديره وقضـــائه أو خـــالف املكو     
 لشـبهة مـن خـاللاندفع هـذه تأقول: إّن هذه الشبهة مل تزل عالقة ابألذهان منذ قرون، ولكن  الكتاب املبني.

 قدر من املعاين، فنقول:بيان ما للقضاء وال
 ثة:إّن التقدير والقضاء على أصناف ثال    
 أ : القضاء و القدر: السنن الكونية.    
 ب : القضاء والقدر: التكوينّيان.     
5)".ج : القضاء والقدر: علمه السابق ومشيئته النافذة     )  

ــة هــو: أن  -3  القضــاء والقــدر يف الســنن وخالصــة توضــيحه لكــل صــنف مــن هــذه األصــناف الثالث
حـراق النـار وتربيـد املـاء إىل غـري إفاّلّل سبحانه قـّدر وحـتم ، الكونيَّة عبارة عن النظام السائد يف العامل واإلنسان

                                                
 .  49القمر :  ( (1
 .  21احلجر :  ( (2
 .  12فصلت :  ( (3
 .  58 – 57صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 . 60 – 59صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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أو مل يكشــفها، ومــن هــذه الســنن ترتــب الرفــاه والعــدل والقســط علــى  ذلــك مــن الســنن الــيت كشــفها اإلنســان
 تب الظلم وإحاطة الفساد على ترك اإلميان والعمل ابألهواء، وغري ذلك. التمسك بشرع هللا وإقامة دينه، وتر 

ــارة عــن كــون   ــان فعب ، مّث وصــول وىلدرجــة األابل كــّل شــيء رهــن تقــديره وحتديــدهوأمــا القضــاء والقــدر التكويني
ــه إىل حــد يكــون وجــوده ضــرورايً وعدمــه ممتنعــاً حبيــث  ــه ذا نســب إإالشــيء حســب اجتمــاع أجــزاء علت ىل علت

 . ف أبنّه ضروري الوجوديوص
تعلـق علمـه ســبحانه أبفعـال اإلنسـان ووقوعهــا يف وأمـا القضـاء والقــدر مبعـىن العلـم واملشــيئة فلـيس شـيئا ســوى 

1)ه.إطار مشيئت )  
 

 نقد هذه النظرية ودراستها
 يقـف عنـد هـذا ان األمـرإننا أشران فيما سبق أنه ال مشـاحة يف االصـطالحات، ومل نكـن ننـاقش املؤلـف لـو كـ
 القـدر هـو أنــه و القضــاء  احلـد فقـط، لكـن الظــاهر أن األمـر لـيس مـن هــذا القبيـل، فمـا يوقفنــا عنـد تعريفـه عـن
ق الســـماوات لســـابق خلـــعلقهمـــا ابلعلـــل واألســـباب احلادثـــة املتجـــددة وأخرجهمـــا عـــن إطارمهـــا األزيل، أي: ا

سـاس للعـامل علـى أ ا ُحـّددر مها مواألرض، مع أن علماء اإلسالم قدميا وحديثا متفقون على أن القضاء والقد
  هذا. يفعلم هللا األزيل، مث ُحكم خبروج ما ُحّدد له إىل الوجود، كما سنذكر أقواهلم 

ن أهـذا ألنـه يـرى القـدر، و و وليس ببعيد أن يكون لعقيدة البداء دخل يف اختيار املؤلف تعريفا خاصـا للقضـاء 
فلــو   –كمــا ســيأيت   –كمــه وفقــا لســنن وضــعها يف الكــون ح -ىل ســبحانه وتعــا -البــداء عبــارة عــن تغيــري هللا 

أننـا لـو  ؛ إذ ال خيفـىا املعـىنء حـىت هبـذكان املؤلف يعّرف القضاء والقدر مبا عّرفه غـريه كـان يتصـادم مـع البـدا
ألن احلكـــم  يــد للحكــمتصــوران كــل شــيء حمــددا بتحديــد أزيل وفــق العلــم األزيل ال يبقــى هنــاك بــداء أي جتد

بـداء،  يسـمى نسـخا ال وهذا مـا األول واحلكم الثاين معينان وحمددان عند هللا سبحانه  يت كل يف وقته احملدد
ن علــل بســنن الكــو فّســر ال ء أبنــه حتميــة وجــود الشــيء بعــد وجــود علتــه التامــة، مثنعــم ملــا عــّرف املؤلــف القضــا

ن هـذه العلـل  منها ولكل مادهتم أايميكنه أن يقول: إن هللا تعاىل خلق علال خمتلفة مث ترك العباد أن خيتاروا إبر 
وا علــة اتمــة ار مــا اختــحكـم خــاص يرتتــب عليــه إذا اســتجمعت شــروطه، فــاهلل ســبحانه ينتظــر اختيــار العبــاد كل
بــع األســباب لقضــاء يتايقضــي فــيهم مبــا يرتتــب علــى هــذه العلــة، ويف مثــل هــذا ال حيتــاج إىل قضــاء ســابق بــل 

 ويتغري بتغريها.       
ء وعبــاراهتم ض العلمــاوللوقـوف علــى تعريـف القضــاء والقــدر ومفهومهمـا ابلــذي عليــه اجلمهـور ننقــل كــالم بعـ

 فيما يلي:
                                                

 .  65 60صـ  10انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
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ابب ذكـر البيـان أن هللا جـل ثنـاؤه قـدر املقـادير كلهـا قبــل أن يف كتابـه "القضـاء والقـدر"قـال البيهقـي ر ـه هللا 
1)﴾إِّانَّ ُكلَّ َشْيء  َخَلْقنَـاُه بَِّقـَدر  ﴿خيلق السموات واألرض قال هللا عز وجـل:  فـأخرب أن كـل شـيء خلقـه إّنـا  (

2)".ى ما علمهو حبسب ما قدره قبل أن خيلقه، فجرى اخللق على ما قدر، وجرى القدر عل )  
القضـاء لغـة: ورد يف كتاب "أصول اإلميان يف ضوء الكتـاب والسـنة" الـذي ألفـه كبـة مـن العلمـاء، مـا نصـه: "

 يف خلقــه مــن إجيــاد أو إعــدام أو تغيــري. -ســبحانه وتعــاىل  -وشــرعا: هــو مــا قضــى بــه هللا ، احلكــم والفصــل
در يف الشـرع: هـو مـا قـدره هللا تعـاىل يف األزل، والقـ، والقدر: مصدر قدرت الشيء أقـدره إذا أحطـت مبقـداره

3)".أن يكون يف خلقه بناء على علمه السابق بذلك )  
4)قـال مجــال الــدين الغزنـوي اعلــم أبن القــدر سـر والقضــاء ظهــور السـر علــى اللــوح يف كتــاب أصــول الـدين: " (

والقـدر  ،والقـدر يقتضـي التفـويض ،والقضـاء يقتضـي الرضـا ،واحلكم نزوله على العبد فـاحلكم يقتضـي التسـليم
يف علم هللا عز وجل ال يف وجه اللوح والقلم االطـالع وإذا اطلـع اللـوح عليـه مسـي قضـاء وإذا وصـل إىل العبـد 

 ،والقــدر صــفته واملقــدور ملكــه ،ن شــاءإوالقــدر مقــدر يف علمــه الــذي علــم وصــوله إىل العبــد  ،مســي حكمــا
حمــدود ومعــدود كــذلك القضـاء واملقضــي واحلكــم واحملكــوم والقــدر  واملقـدور ،والقـدر لــيس مبحــدود وال معــدود

صــفة ربوبيتــه مــن غــري ابتــداء تصــويبا مــن هللا عــز وجــل والقضــاء إلــزام مــا صــوبه واحلكــم تعليــق مــا الزمــه علــى 
5)".العبد )  

6)قــال إبــن الــوزير ــه إيثــار احلــق علــى اخللــق: " ( ــار وأقــوال الســلف تــدل علــواعلــم أن أكثــر األيف كتاب ى أن خب
َفَأمَّـا ﴿القضاء يرجع إىل كتابة ما سبق يف علـم هللا تعـاىل وتيسـري كـل ملـا خلـق لـه علـى مـا جـاء يف قولـه تعـاىل 

                                                
 .  49القمر :  ( (1
 وقد أدرج يف املكتبة الشاملة( www.alsunnah.com)الكتاب مرقم آليا جتده على موقع :  2القضاء والقدر للحافظ البيهقي، صـ  ( (2
هـ 1421ط: وزارة الشئون اإلسالمية _ السعودية، الطبعة األوىل  332صـ  1أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة، أتليف: خنبة من العلماء جـ  ( (3

  . 
من كتبه )الروضه  م( أْحد بن حممد )حممود( بن سعيد الغزنوي: أصويل فقيه، مات يف حلب. 1197 - 000ه =  593 - 000الغزنوي ) ( (4

.                           اختالف العلماء( و )املقدمة املختصرة( يف الزيتونة ويسمى )املقدمة الغزنوية( يف الفقه، و )روضة املتكلمني يف أصول الدينيف 
 ( 217صـ  1)األعالم للزركلي جـ 

عمر وفيق م حتقيق: 1998، الطبعة األوىل بريوت -دار البشائر اإلسالمية  ط:  184أصول الدين جلمال الدين أْحد بن حممد الغزنوي صـ  ( (5
 . الداعوق

م( حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى بن املفضل احلسِن القامسي، أبو عبد هللا، عز  1436 - 1373ه =  840 - 775) ابن الوزير ( (6
وأقبل يف ، أحد جبال اليمن( وتعلم بصنعاء وصعدة ومكةولد يف هجرة الظهران )من شطب:  الدين، من آل الوزير: جمتهد ابحث، من أعيان اليمن.

له كتب نفائس، منها "إيثار احلق على اخللق" و "تنقيح  .قال الشوكاين: "متشخ وتوحش يف الفلوات وانقطع عن الناس" أواخر أايمه على العبادة.
 ذلك.      " وغريو "العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم "االنطار يف علوم اآلاثر

http://www.alsunnah.com/
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حْلُْسىَن   َمْن َأْعَطى َواتَـَّقى  َق ابِّ ُرُه لِّْلُيْسـَرى   َوَصدَّ حْلُْسـىَن   َوَأمَّـا َمـْن خبِّـَل َواْسـتَـْغىَن   َفَسنُـَيس ِّ   وََكـذََّب ابِّ
ُرُه لِّْلُعْسَرى 1)﴾َفَسنُـَيس ِّ )"(2 . وهناك مئات األقوال يف تعريف القضاء والقدر تفيد ما ذكرانه، وال ضرورة لنقل (

 اجلميع.
فاملهم أن التعريف الفلسفي الذي يربط القضـاء ابلعلـل واألسـباب ويقيـده ابسـتكمال العلـة ومتامهـا، وإن كـان 

إليـه املؤلـف، لكنـه تعريـف ضـيق؛ وهـذا ألن قضـاء هللا سـبحانه  فيه ظاهرا التخلص عن شبهة اجلـرب كمـا أشـار
أي حكمــه األزيل يف كــل شــيء وفقــا لعلمــه القــدمي قــد ســبق العلــل واألســباب، بــل قــد ســبق خلــق الســموات 

ــُحفُ واألرض، ) ــْت الص  ــاَلُم َوَجفَّ 3)(رُِفَعــِت اأَلْق كمــا أن تقــديره األشــياء كــان قبــل وجودهــا مبــدة ال يعلمــه إال   (
، نعم حدوث األشياء ووجودهـا وفقـا لقضـاء الـرب وتقـديره  يت يف حينـه املقـرر عنـدما توجـد العلـة التامـة، هللا

لكــن هــذا لــيس هــو القضــاء مبفهومــه الــدقيق، وأمــا شــبهة اجلــرب فــيمكن دفعهــا ابلقــول ابلكســب واالختيـــار 
ب مـن أنكـر أتثـري العلـل؛ إذ ال لـزوم فلم ينكر االختيـار والكسـ -فالحيتاج إىل القول ابخللق والتاثري–واملشيئة 

بينهما، فاإلنسان إبرادته خيتار كسب عمل ما مث يبدأ مبباشرة العمل، لكنه ال خيلقه وال يوجـده وال ينشـئه أي 
ال أتثري له يف اخللق، بل اخللق  يت وفق إرادته وبعد مباشرته فيحاسب على ما أراد وابشر، وهبذا يتم التوحيد 

 مشكلة اجلرب ويعقل أمر احلساب واجلزاء.  يف اخلالقية وحتل
 

ــة الــيت ذكرهــا املؤلــف فمنتهــى القــول فيهــا أنــه ميكــن أن ت اديق القضــاء عــد مــن مصــوأمــا عــن األصــناف الثالث
 لي:يوالقدر مع أن األصل يف مراتب القضاء والقدر تصنيفهما إىل أربع مراتب حسب ما 

 .الرب سبحانه ابألشياء قبل كوهنا معل: املرتبة األىل .أ
  : كتابته هلا قبل كوهنا. املرتبة الثانية  .ب
 : مشيئته سبحانه هلا.املرتبة الثالثة .ت
4): خلقه هلا.املرتبة الرابعة .ث )    

ســـنن إطـــار ال ، يفوصـــول الشـــيء حســـب اجتمـــاع أجـــزاء علتـــه إىل حـــد يكـــون وجـــوده ضـــرورايً فـــالتكوين أي 
ا يـدخل د املؤلـف( فهـذنيان، عنـلقدر مبعىن السنن الكونية، والقضاء والقدر التكويالكونية )املقصود القضاء وا

 يف املرتبة الرابعة أعين مرتبة اخللق واإلجياد. وهللا أعلم 
                                                                                                                                            

 (300صـ  5)األعالم للزركلي جـ 
 . 10 – 5الليل :  ( (1
 م .1987الطبعة الثانية ، ، بريوت _دار الكتب العلمية ط:  279)إبن الوزير( صـ  مد بن إبراهيم القامسيإيثار احلق على اخللق حمل ( (2
 قال األلباين: صحيح. 2516برقم  667 /4حيفظك" الرتمذي عن ابن عباس رضي هللا عنهما، جزء من حديث "إحفظ هللا  ( (3
 . 29صـ  1انظر: شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر، حملمد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية جـ  ( (4
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 )مفهومها ومصداقها عند املؤلف(. رب والتشبيه والتعطيل اجل -12
 

به وخصـوماته علـى تعصـ ومن املفاهيم أو املصطلحات الـيت فسـرها املؤلـف تفسـريا خاطئـا حسـب أهوائـه وبنـاء
 ّبقهــا علــى غــريلمــاء، وطهــي: اجلــرب، والتشــبيه، والتعطيــل، فقــد حــّرف املؤلــف مفهومهــا عمــا عليــه مجهــور الع

ح صــو التحريــف إن ألتأويــل هــذا ا أفرادهـا، ونســب أانســا إىل اجلــرب والتشــبيه والتعطيــل وهــم منهــا بــرءاء، لنــرى
 التعبري.  

  نـوع مـن التحيّـللف يرى أتثري العلل واألسباب قطعي الثبوت ويعطي هلا مقـام اخللـق بمبا أن املؤ  -1
رق املتكلمـني عمه من فـز كما أسلفنا ذكره، فلذلك ينسب من ينكر هذا التأثري إىل القول ابجلرب وهم حسب 

يـتهم  هبـذا احلـد بـل ي املؤلـفبلة وإمامهم أ د بـن حنبـل ر ـه هللا، وال يكتفـاألشاعرة ومن أهل احلديث احلنا
 أسـباهبا بـل نسـبوا أشـياًء إىليأيب بكر وعمر رضي هللا عنهمـا ابجلـرب أيضـا بزعمـه أهنـم مل  خليفيت رسول هللا 
 عض أقواله:وفيما يلي ب ،-بحانه وتعاىل س -نسبوها إىل هللا 

يف  ا املباشــرة وأتثريهــدور العلــل الطبيعيــ شــري إىلالــيت تة مــن اآلايت يقــول املؤلــف بعــد ذكــره جمموعــ
 ا نصه: مبحانه   سحوادث الكون ورده على من ال يرضى بنسبة اخللق والتأثري إال إىل هللا الواحد 

 واه اســتقالالً ســي موجــود أفعــايل هبــذا املعــىن أي ســلب العليــة والتــأثري عــن وال خيفــى أّن التوحيــد األ"
لوا يف هل السّنة فـدخلرأي من أوابملعىن االمسي واملعىن احلريف جر الويل بل الويالت على أصحاب هذا اوتبعاً 

رب  ينــتج غــري اجلــالزائــف ال ّن هــذا الــرأيأغــري  ن كــانوا ال يقبلــون إبطــالق هــذا االســم علــيهم.إعــداد اجلربيــة و 
، «لهــاالشـر أان أفع إّن أفعــال»ب عـن قـول: واإلجلـاء يف أفعـال اإلنســان، ولـذا رأينـا أّن اإلمــام األشـعري قــد ات

 . - حسب رأيه -وذلك حينما دخل يف عقيدة السّنة 
ة إّن سيئات يث والسنّ ما معىن هذه اجلملة اليت ذكرها اإلمام األشعري يف مجلة عقائد أصحاب احلد

ــاد ال يقــدرون أن خيلقــوا منهــا شــيئاً  ــاد خيلقهــا اّلّل عــّز وجــّل، وإّن العب ــة بعــث ذا موجبــاً للغهــ و لــيسأ، العب وي
 األنبياء والرسل، ولغوية احلث على العمل الصاحل والزجر عن غري الصاحل.

واحلتم حيـث  وي اجلربونرى إمام احلنابلة ميشي على هذا الضوء فيفسر القضاء والقدر على حنو يسا
ز عـمشـيئة اّلّل  مـنهم احـدقـدره ال يعـدو و  ايقـول: القـدر خـريه وشـره، حسـنه وسـيئه مـن اّلّل قضـاء قضـاه وقـدر 

ء بنـا وجـل والـزاننـه عـّز ر موجل والعباد صائرون إىل ما خلقهـم لـه واقعـون فيمـا قـدر علـيهم ألفعالـه وهـو عـدل 
 بقضاء وقدر. اصي كلهاوالسرقة وشرب اخلمر وقتل النفس وأكل املرء املال احلرام والشرك ابّلّل واملع
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الفكـرة اخلاطئـة مـن إنكـار العليـة واملعلوليـة يف عــامل  إّن تفسـري القضـاء والقـدر هبـذا املعـىن تشـعب عـن
ـــة أو أالطبيعـــة مطلقـــاً و  ـــة ال مصـــدر وال منشـــأ هلـــا إاّل إرادتـــه ســـبحانه مـــن دون وســـاطة عل ّن الظـــواهر الطبيعي

1)".مشاركة سبب، وهو ما عرفت بطالنه يف الصفحات السابقة )        
 

وأمــا عــن مفهــوم التشــبيه ومصــداقه فــاملؤلف يــرى أن كــل مــن يثبــت هلل تعــاىل صــفات كــالنزول  -2 
ات نده القول بصفعالتشبيه والصعود وغريمها وال يصرف معانيها عن ظواهرها فرارا من التأويل فهو مشبهة، ف

عموا أن هلل هة هم الذين ز املشب، و يشّبه هللا تعاىل ابملخلوق ويرتتب عليها ظاهرا ثبوت اجلسم واملكان هلل تعاىل
إلمـام أ ـد بـن وعلى رأسهم ا احلنابلةتعاىل علّوا مكانيا مثال ومل يوجهوا علّوه تعاىل ابلعلّو املعنوي، ومن هنا ف

 اس.ملؤلف ويدعي أنه  قد ألف كتابه "السنة" على هذا األسمشبهة عند ا –رضي هللا عنه  -حنبل 
وهـــم املغـــرتون بكـــل حـــديث وقعـــت أعيـــنهم عليـــه، ( "لســـلفمبتدعـــة اعنـــوان ) حتـــتيقـــول املؤلـــف 

فجمعـوا يف حقـائبهم كـل رطـب وايبـس، وأخـذوا ابلظــواهر وتركـوا االسـتعانة ابلقـرائن، ومسّـوا كـل حبـث مــن أّي 
وكبحـوا العقـل بتهمـة الزندقـة، واسـرتاحوا ملـا « خروجاً عن الدين » و « أتوياًل » أصل من اأُلصول واملعارف 

املطلــق والكمــال الالمتنــاهي ابحملــل واجلســم، والنــزول  م مــن ذم علــم الكــالم، فوصــفوا اجلمــالرووا عــن أئمــته
حملمــد بـــن « التوحيــد»وعلــى هــذا األســـاس أُلّــف كتــاب ... والصــعود، وخرقــوا لــه كثــرياً مـــن األشــباه والنظــائر

2)إســـحاق بـــن خزميـــة ـــوّل عـــام  ( ـــاب  321) املت ـــاب لعبـــد هللا بـــن أ ـــد بـــ« الســـّنة»هــــ ( ، وكت ن حنبـــل، وكت
3)لعثمـان بـن سـعيد الـدارمي« النقض» السـجزي اجملّسـم فإنّـه أول مـن اجـرتأ مـن اجملّسـمة ابلقـول: أبنَّ هللا لـو  (

4)شاء الستقّر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته، فكيف على عرش بعيد )."(1 )  

                                                
 .  344 – 343صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
كان فقيها جمتهدا،   السلمي، أبو بكر: إمام نيسابور يف عصره.م( حممد بن إسحاق بن خزمية  924 - 838ه =  311 - 223ابن خزمية ) ( (2

 :منها كتاب 140تزيد مصنفاته على . رحل إىل العراق والشام واجلزيرة ومصر، ولقبه السبكي إبمام االئمة مولده ووفاته بنيسابور. عاملا ابحلديث.
 " وغري ذلك.  ةصحيح ابن خزمي"املسمى  "خمتصر املختصر"و  "التوحيد وإثبات صفة الرب"

 (29صـ  6)األعالم للزركلي جـ 
له تصانيف يف الرد  م( عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاين، أبو سعيد: حمدث هراة. 894 - 815=  هـ 280 - 200الدارمي ) ( (3

تويف يف  بشر املريسي العنيد " ! وله " مسند " مي عثمان بن سعيد، علير مام الداعلى اجلهمية، منها "النقض على بشر املريسي" مساه انشره "رد اإل
 (205صـ  4هراة.       )األعالم للزركلي جـ 

أنكر صريح اآلايت الدالة على عرش الرْحن ووجود ْحلة له  بشر املريسي  العنيد الذيهذا قول قاله الدارمي رْحه هللا تبهيتا للخصم وردا على  ( (4
إن ظننا أن ه عرش حقيقي فإما أن يكون هللا أكرب من العرش أو أصغر منه أو مثله فاألول يوجب أن يكون فيه  ، وهو: أننابقياس فاسد من املالئكة

رب منه تعاىل فضال وزايدة عن العرش، والثاين يوجب أن يصري العرش أعظم منه، والثالث يوجب أنه إذا ضم إىل العرش السموات واألرض أن يكوان أك
أعظم من كل ِّ شيء وأكرب من كل ِّ خلق، سبحانه إنَّ هللا ْحه هللا إىل أن هذا الكرب والصغر أو املماثلة أمور ال جيوز طرحها ههنا فتعاىل، فأشار الدارمي ر 

وال وإرادته ولوال ذلك ما استقل به العرش  ْحلوه بقوهتم وال استقلوا بعرشه ولكنهم ْحلوه بقدرته ومل حيمله العرش عظمًا وال قوة، وال ْحلة العرش



 333                                                                                             الفصل الثانی

 

ن حملـدثني إىل أالبسـطاء ا وهؤالء سلف املشبهة وأئّمة اجملّسـمة، وقـد اغـرت بقـوهلم مجاعـة مـنويقول: "
 يعة مـنهج أ ـدصـار مـن شـو مـن االعتـزال  طلع إمام األشاعرة فاّدعى يف الفرتات األخـرية مـن حياتـه أنّـه اتب

ناقض عقول يال عّما خبن حنبل، وأّن مذهبه ال يفرتق عنه قيد شعرة، فقام بتعديله وإصالحه بشكل خاص 
حلـديث، كمـا ابلـة وأهـل ري إاّل صورة معدلة من مـذهب احلناوليس مذهب األشع، الناس، إاّل فيما شذ وندر

  سيوافيك، فصار القول ابلتشبيه والتجسيم الصريح مرتوكاً بعده إىل قرون.
بـن عبـد اولكن العجب أّن هذه البدع بعد إمخادها، أخذت تنتعش يف أوائـل القـرن الثـامن بيـد أ ـد 

(، فجّدد ما اندرس من آاثر تلك الطائفة املشـبهة، وقـد وصـفه  هـ 728احلليم بن تيمية احلرّاين ) املتوّل عام 
، ولكنـه يقـول أبنكـر مـن «أبنّه رجل جسور يقول بقيـام احلـوادث بـذات الـرب»السبكي يف السيف الصقيل: 

ــه  ــاد»ذلــك، وقــد أتــى بــنفس مــا ذكــره الــدارمي اجملّســم يف كتاب هـــ يف  1351املطبــوع مبصــر عــام « غــوث العب
لـى ذلـك فـابن تيميـة إذن إمـام املـدافعني عـن بيضـة أهـل التشـبيه، وشـيخ أهـل التجسـيم ممـن وع مطبعة احلليب.

2)".سبقه من الكرامية وجهلة احملّدثني )  
ويقــول يف موضــع اثلــث مــن الكتــاب: "نعــم أهــل احلــديث واحلنابلــة والســلفية يصــفونه ســبحانه هبمــا 

نفس املعىن املوجود يف اإلنسـان واحليـوان، وآخـر )السمع والبصر( على وجه يوهم كونه سبحانه مسيعا وبصريا ب
3)ما يوجد عند املتظاهرين ابلتنزيه منهم أهنم يقولون: إنه مسيع وبصري بالكيف". ) 

   

كـل مـن   لتعطيل ومصداقه عند املؤلف فقد جاء أبعجب مما سلف؛ إذ أنـه يـرى أناوأما مفهوم  -3
ىل بـل ا يليق به تعاوجهها مبد دون أن يدخل عقله فيها وييثبت هلل تعاىل صفات كالوجه واليد وغريمها كما ور 

ر بتعطيل التفك ا الصحيحيلجأ إىل جهالة الكيف فهو من املعطلة الذين عطلوا صفات هللا احلسىن عن حممله
ن هـذه الفكـرة نطالقـا مـفيها، فالتعطيل عنـده تعطيـل العقـول عـن البحـث والتـدقيق حـول صـفات هللا تعـاىل، ا

علــوم والكيــف ماالســتواء "بــن أنــس رضــي هللا عنــه عنــد املؤلــف يف مقــدم املعطلــة ألنــه القائــل: الســيئة فمالــك 
 جمهول".  

                                                                                                                                            

ولو قد شاء الستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته، فكيف على  :-حىت قال  - احلملة وال السموات واألرض وال من فيهنَّ،
أبن هللا  فالدارمي مل يقل أبن هللا سبحانه مستقر على ظهر بعوضة والعياذ ابه، بل قال: جيب أن تعتقد -؟.  عرش عظيم أكرب من السماوات واألرض

وص تعاىل قادر على كل شيء واالستواء على العرش ليس خبارج عن حيطة القدرة وال هو أمر غري ممكن فال تنكره بعقلك الباطل وقد أثبتته النص
 (90 صـ 1جـ  عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر، لالقول السديد يف الرد على من أنكر تقسيم التوحيد)انظر كتاب:  -القطعية . الباحث 

 . 18 – 17صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  21 – 20صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  161صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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ه ا ذهبت إليممّ نت بريئة وهذه الزمرة من السلفية وإن كا( "معطلة السلفيةعنوان ) حتتيقول املؤلف 
وضــون يف خياّل أهّنــم ال لنظــر، إئ ااجملّسـمة فهــم ال يقتفــون أثــر الظــواهر، بــل يصــرفوهنا عّمــا يتبــادر منهــا يف ابد

وعينـاً   سـبحانه يـداً ربيـة أّن هللفعقيـدة هـؤالء يف الصـفات اخل «وصـمة التأويـل » املراد منها حذراً ممّا يسمى بــ 
 قولـــه ل عـــن معـــىنواســـتواًء علـــى العـــرش، لكـــن ال نعلـــم كنههـــا، ويف مقـــدم هـــؤالء مالـــك بـــن أنـــس، وقـــد ســـئ

اّل صـاحب إئل: ما أظنّـك جواب السا أنّه كيف استوى؟ فقال يف ﴾اْلَعْرشِّ اْستَـَوىالرَّْْحَُن َعَلى ﴿سبحانه: 
ل. فلــو الكيــف غــري معقــو و   -ويف روايــة  -بدعــة، فاالســتواء مــذكور، والكيــف جمهــول، واإلميــان بــه واجــب 

: ى قولـهروايـة علـكانـت ال  صحت نسبة هذا الكالم إىل إمام املالكية، فهو بال شك من املعطّلة، خصوصاً إذا
ب اًل دركه، فيجنهه أو حما، فهو يعتقد أّن هلل سبحانه جلوساً على العرش، لكن جمهواًل ك«الكيف جمهول » 

 : -حىت يقول  – اإلميان به ال السؤال عن حقيقته
فغاية ما عنـد اإلمـام األشـعري وأتباعـه أنَّ هلل سـبحانه صـفات خربيـة مثـل اليـدين، والوجـه، ولكـن ال 

ظ الوارد فيه، ولسنا مكّلفني مبعرفة تفسري هذه اآلايت وأتويلها، بل التكليف قد ورد ابالعتقاد نعرف كنه اللف
أبنّــه ال شــريك لــه ولــيس كمثلــه شــيء، وذلــك قــد أثبتنــاه يقينــاً. وهــذه الطائفــة قــد خرجــت مــن مغبــة التشــبيه 

التفّكـر يف املعـارف واأُلصـول كمـا والتجسيم، غري أهّنم توّرطوا يف أشراك التعطيل وحبائله، فعطّلـوا العقـول عـن 
مث إّن تعطيل العقول عن البحث واملعرفة أخذ يف هذه األعصار  ...عطّلوها عن التدبّر يف اآلايت واألحاديث

صبغة علمية مادية حبتة حبجة أّن مبادئها ومقدماهتا ليست يف متناول البـاحثني، ألهّنـا موضـوعات وراء احلـس 
س اإلنســان، فهــذا هــو الســيد النــدوي يتمّســك هبــذا الوجــه ويعــّد تــرك البحــث والطبيعــة وال تعمــل فيهــا حــوا

1)".فضيلة )  
 

 النقد والدراسة 
اء بـه املؤلـف جـح أن مـا كل مـن لـه معرفـة ابالصـطالحات الثالثـة وأسـباب نشـأهتا يف األوسـاط العلميـة يـدرك بوضـو 
ومل توضـــع هـــذه  ه املؤلـــفلـــيس إال طمـــس احلقيقـــة وحتريـــف املفـــاهيم، فلـــيس مفهـــوم اجلـــرب والتشـــبيه والتعطيـــل مـــا ظنـــ

سـري السـبحاين نقد من تفكتارها للدراسة والاملصطلحات عند ما وضعت على ما زعمه الشيخ، واحلق أن كل نقطة 
جلميـــع هـــذه  ال تتســـع يتطلـــب منـــا تفصـــيال كبـــريا لكـــن هـــذه الرســـالة الـــيت حـــّددان خطوطهـــا وعّينـــا حـــدودها ســـابقا

  وهذا املنهج.  ه الرؤيةالتفصيالت، وعلى كل فنحن نشري إىل عدة نقاط، ننّبه هبا القراء الكرام على خطأ هذ
 

 واجلربية عند العلماءتعريف اجلرب  .1
                                                

 .  24 – 21صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
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 ،: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إىل الرب تعاىلاجلربيقول الشهرستاين يف امللل والنحل ما نصه: "
ـــى الفعـــل أصـــال ـــد فعـــال وال قـــدرة عل ـــت للعب ـــيت ال تثب ـــة اخلالصـــة: هـــي ال ـــة أصـــناف: فاجلربي واجلربيـــة  ،واجلربي

فأمـا مـن أثبـت للقـدرة احلادثـة أثـرا مـا يف الفعـل ومسـي  ،ؤثرة أصـالاملتوسطة: هي الـيت تثبـت للعبـد قـدرة غـري مـ
1)واملصــنفون يف املقــاالت عــدوا النجاريــة: -ويقــول  –. ذلــك كســبا فلــيس جبــربي 2)والضــرارية (  ،مــن اجلربيــة (

3)".وكذلك مجاعة الكالبية من الصفاتية )   
 

4)ويقول عبد الر ن بن انصر الـرباك وافقهـم،  اجلـرب هـو مـذهب اجلهميـة، ومـنيف شـرح العقيـدة الطحاويـة: " (
قدرة؛ كحركة الريش يف  وحقيقته: أن العبد عندهم  جمبور على أفعاله، وأنه يتصرف بغري مشيئة وال اختيار وال

ربيــة فاجل...  واجلربيــة يســلبون العبــد فاعليتــه وقدرتــه ومشــيئته ،مهــب الــريح، وحركــة املــرتعش، وحركــة األشــجار
يف إثبــات القــدر وإثبــات فاعليــة هللا، وقصــروا يف إثبــات فعــل العبــد وفاعليتــه واختيــاره حيــث ســلبوا العبــد  اغلــو 

5)".قدرته ومشيئته واختياره وفاعليته )  
6)ويقول العامل الشيعي الشيخ املفيـد اجلـرب هـو احلمـل علـى الفعـل، واالضـطرار يف تصـحيح اعتقـاد اإلماميـة: " (

والغلبـة، وحقيقـة ذلـك إجيـاد الفعـل يف اخللـق مـن غـري أن يكـون لـه قـدرة علـى دفعـه واالمتنـاع مـن إليه ابلقسر 
جلـاء أنـه كـراه لـه علـى التخويـف واإلنسـان ابلقـدرة الـيت معـه علـى وجـه اإل وجوده فيه، وقد يعـرب عمـا يفعلـه اإل

حتقق القول يف اجلرب على ما جرب، واألصل فيه ما فعل من غري قدرة على امتناعه منه حسب ما قدمناه، وإذا 

                                                
وهم وإن اختلفوا أصنافا إال أهنم مل خيتلفوا يف املسائل ، على مذهبه أصحاب احلسني بن حممد النجار وأكثر معتزلة الري وما حواليهاالنجارية:  ( (1

.     ووافقوا الصفاتية يف خلق األعمال، ووافقوا املعتزلة يف نفي الصفات من العلم والقدرة واإلرادة واحلياة والسمع والبصر، الِت عددانها أصوال
 (100صـ  1الشهرستاين جـ مد بن عبد الكرميامللل والنحل حمل)
واتفقا يف التعطيل وعلى أهنما قاال الباري تعاىل عامل قادر على معىن أنه ليس جباهل وال عاجز  ،أصحاب ضرار بن عمرو وحفص الفردالضرارية:  ( (2

وأثبتا حاسة سادسة لإلنسان يرى هبا الباري تعاىل يوم الثواب يف اجلنة وقاال: أفعال العباد خملوقة للباري  ،وأثبتا ه سبحانه ماهية ال يعلمها إال هو
 (102صـ  1. )امللل والنحل حملمد بن عبد الكرمي الشهرستاين جـ  تعاىل حقيقة والعبد مكتسبها حقيقة وجوزوا حصول فعل بني فاعلني

 . 97صـ  1الشهرستاين جـ  رميمد بن عبد الكامللل والنحل حمل ( (3
 –نه من العلماء املعاصرين املشهورين ومن شيوخ اجلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، صاحب أتليفات عديدة. )مل أعثر على ترمجة مفصلة م ( (4

 الباحث(
 .  م 2008 -هـ  1429الثانية  الطبعةط: دار التدمرية _ الرايض،  415 – 414صـ  1شرح العقيدة الطحاوية للرباك جـ  ( (5
م( حممد بن حممد بن النعمان بن عبد السالم العكربي، أبو عبد هللا، املفيد، ويعرف اببن  1022 - 947ه =  413 - 336لشيخ املفيد )ا ( (6

عكربا )على عشرة فراسخ من بغداد( ونشأ ولد يف  صول والكالم والفقه.املعلم: حمقق إمامي، انتهت إليه رائسة الشيعة يف وقته، كثري التصانيف يف األ
قال ، وغري ذلك. اجملالس مرتب على "مايلاألو " "رشاداإل"و  "مامية عليه من االحكاماالعالم فيما اتفقت اإلله كتب عديدة منها: " وتويف ببغداد.

 (21صـ  7لي جـ .   )األعالم للزركالذهيب: أكثر من الطعن على السلف، وكانت له صولة، يف دولة عضد الدولة
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وصفناه كان مذهب اجلرب هو قول من يزعم أن هللا تعاىل خلق يف العبد الطاعة من غري أن يكـون للعبـد قـدرة 
1)".على ضدها واالمتناع منها، وخلق فيهم املعصية كذلك، فهم اجملربة حقا، واجلرب مذهبهم على التحقيق )  

 

ــ ــه بــه مــن نقــول: ابهلل عليــك اي شــيخ هــل يصــدق م ا رأيتــه مــن الســنة والشــيعة يف تعريــف اجلــرب علــى مــن رميت
أن العبد عندهم  احلنابلة وغريهم ؟ ال ندري كيف يطّبق املؤلف ما ورد يف شرح العقيدة الطحاوية أعين قوله: "

 " علـى أهـل السـنةقـدرة؛ كحركـة الـريش يف مهـب الـريح يتصرف بغري مشيئة وال اختيـار وال جمبور على أفعاله،
فأمــا "، ننبهـك مـرة أخــرى إىل قـول الشهرسـتاين: أهنـم مجيعـا قــائلون ابالختيـار والكسـب واملشــيئة واملباشـرةمـع 

"، ما هو معىن االختيار عندك؟ ألـيس من أثبت للقدرة احلادثة أثرا ما يف الفعل ومسي ذلك كسبا فليس جبربي
ــْن َشــاهــو تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ ــْؤمِّْن َوَم ــْن َشــاَء فَـْليُـ ــرْ َفَم 2)﴾َء فَـْلَيْكُف أمل يكــن يعــرف املؤلــف أنــه ال جيتمــع  (

االختيــار مــع االضــطرار الــذي يعــده شــيخه املفيــد مــدار اجلــرب وأساســه ؟ حنــن نــرى أن الشــيخ الســبحاين كــان 
 يعرف مجيع هذا لكن عناده مع السنة وخاصة مع احلنابلة  له على نسبة اجلرب إليهم زورا وهبتاان.

ينظر إىل كالمه الذي ننقله عنه آنفا أكثر من مرة مث حيكم حكما عدال هل قال اإلمـام  أخريا على املؤلف أن
أ د ر ه هللا الذي نقل عنه كالمه حول القدر فطعن فيه أن هذا الكالم يفضي إىل اجلرب ال حمالة، فهل قال 

مبشـيئة اّلّل تعـاىل وإذنـه، نّـه ال يوجـد شـيء يف هـذا الكـون إاّل هو وغريه أكثر من مقال املؤلـف؟؛ إذ يقـول: "إ
ّن إنسـان واختيـاره، فمـثاًل: نسان االختيارية تعّلقـت هبـا املشـيئة علـى أن تصـدر إبرادة نفـس اإلوحىت أفعال اإل

نسان خمصوص ولكنّـه تعـاىل أراد يف نفـس الوقـت صـدور هـذا الفعـل املعـنّي إاّلّل أراد أن يصدر فعل معني من 
ومــن البـديهي أّن هــذا الفعـل املعــنّي مـع وصــفه اخلــاص نســان وإرادة، إلنســان املخصـوص ابختيــار مـن امـن اإل

َوَمـا ﴿نسان ألنّه لـو مل يكـن اختيـارايً لتخلفـت إرادتـه تعـاىل عـن مرادهـا: ، رغم أنّه اختياري لإلضروري الوقوع
ُ َربُّ اْلَعاَلمِّنيَ   -كما نعلـم مجيعـاً -ّن اّلّل تعاىل ومع غض النظر عّما تقدم اآلن فإ﴾ َتَشاُءوَن إِّالَّ َأْن َيَشاَء اّللَّ

3)".خلق لوحاً حمفوظاً أثبت فيه مجيع احلوادث املاضية والقادمة للعامل وال جمال للتغيري فيه أبدا )  
 

    تعريف التشبيه واملشبهة عند العلماء. 2 
 

                                                

)جتد الكتاب يف موقع شبكة الشيعة العاملية  47 – 46تصحيح اعتقاد اإلمامية للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعمان صـ  ((1 
shiaweb.org. ) 

 .  29الكهف :  ( (2
 .  450صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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َهاً التشبه مصدر من َشبََّه ُيَشبُِّه  ـَبه آخـر، قـال ابـن سـيده: " لشـيء مُمـاثالأن جُيَْعـل شـيء وهـو  َتْشِبيـْ ـْبُه والشَّ الشِّ
1)".وَشبـََّهه إايه، وَشبـََّهه به: مثله... ماثله  :وأشبه الشيء الشيء، والشَِّبيه: املثل، واجلمع أْشباهف  )   

املفكــرين مـــن و لمـــاء علموقــف اوهبــذا املعــىن ورد تعريـــف التشــبيه يف الكتـــب واملقــاالت، فقـــد جــاء يف كتـــاب )
  نقال عن عدة مراجع ما يلي: (عشريةالشيعة اإلثين 

واملشبهة هم قوم شـبهوا هللا تعـاىل ابملخلوقـات  ،التشبيه هو تصور اآلهلة يف ذاهتا وصفاهتا على غرار اإلنسان"
2)يقول الدكتور حممد يوسف موسى، ومثلوه ابحملداثت فكرة التشبيه معناها الذهاب إىل أن بـني هللا تعـاىل : »(

3)وذكـر الــدكتور حممـد البهـي « الـذات أو يف الصـفات أو يف كليهمــا معـاواإلنسـان وجـوه شــبه يف أن التشــبيه  (
معناه: "تقريب املعبود من اإلنسان وتوثيق أواصـر الشـبه بينهمـا، فمـا يتصـوره اإلنسـان يف دائرتـه حيملـه كـذلك 

ـــه وهكـــذا فـــإ، علـــى معبـــوده، ومـــا يشـــرح لإلنســـان يف البيئـــة اإلنســـانية يعطـــى علـــى حنـــوه لإللـــه" ن تشـــبيه اإلل
ابملخلوق جيعله مضاهياً له يف هيئته وتكوينه، وطبعاً املخلوق جسـم فيكـون اإللـه جسـماً ويوصـف ابجلسـمية، 

جيسـمون هللا بشــكل معــني وجيعلـون لــه مكــاان حمــدداً.  -أي املشــبهة -وألن املخلـوق لــه حيــز جلسـمانيته فهــم 
4)".واحد ويؤداين معىن مشرتكاً فالتجسيم إذن انتج عن التشبيه وقد يستعمالن يف صعيد  )  

5)يقول حممـد بـن خليفـة ( مـا نصـه: ملطلـب الثـاين: مـن نسـب إىل التشـبيهعنـوان )ا حتـتيف مواقـف الطوائـف  (
وهـــم يف ابب  هــــ(.255هـــم أتبـــاع حممـــد بـــن كــرام بـــن عـــراق بـــن حزبـــة السجســتاين املتـــول ســـنة )و الكراميــة "

: أهنـم يبـالغون يف اإلثبـات وخيوضـون املسـألة األوىل يف مسـألتني:الصفات يثبتوهنا ولكنهم خالفوا أهـل السـنة 
يف شأن الكيفية، ودخل عليهم ذلك، من جهة إطالقهم أللفار مبتدعة كلفظ )اجلسم(، و )املماسـة(. ومـن 

ومن بدعهم قوهلم: إن األزيل اخلالق جسم مل يزل  ،بدع الكرامية أهنم يقولون يف املعبود إنه جسم ال كاألجسام

                                                

عبد احلميد م حتقيق: 2000ط: دار الكتب العلمية _ بريوت،  193صـ  4جـ  احلسن علي بن إمساعيل بن سيده يب احملكم واحمليط األعظم أل ((1 
 .  هنداوي

 ، له أتليفات وحتقيقات عديدة.األستاذ الدكتور حممد يوسف موسى، األستاذ بكلية احلقوق جبامعة القاهرة، ورئيس جامعة األزهر للنشر والتأليف ( (2
له  سابقا:  املدير العام للثقافة اإلسالمية يف اجلامع األزهرو  مبصر الدكتور حممد البهي، عضو جممع البحوث ووزير األوقافاملفكر الكبري املعاصر  ( (3

العلمانية و " "الفكر اإلسالمي واجملتمع اإلسالمى" و"نظام التأمني يف هدى أحكام اإلسالم وضرورات اجملتمع املعاصر" كتب ومقاالت عديدة منها:
 ".واإلسالم بني الفكر والتطبيق

اجلانب اإلهلي من  نقال عن "املعجم الفلسفي" و "القرآن والفلسفة" و " 156صـ  1جـ  موقف العلماء واملفكرين من الشيعة اإلثِن عشرية ( (4
 " )جتد الكتاب على موقع املكتبة الشاملة( . التفكري اإلسالمي

، صاحب رساالت ملدينة املنورةاباألستاذ املشارك يف كلية الدعوة وأصول الدين ابجلامعة اإلسالمية الدكتور حممد بن خليفة بن علي التميمي  ( (5
" و الفرقمقدمات يف علم مقاالت  " و "لربه رؤية النيب " و "الصفات اإلهلية تعريفها، أقسامها" و "اآلاثر املروية يف صفة املعية عديدة منها: "

 " وغري ذلك. الباحثمواقف الطوائف من توحيد األمساء والصفات"
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ويقـول ابـن كـرام: إن ...  لعـاملا ويقولون: إن هللا جسم قدمي أزيل، وإنه مل يـزل سـاكنا مث حتـرك ملـا خلـق، كناسا 
 ،ويقول كذلك: له حد من اجلانـب الـذي ينتهـي إىل العـرش وال هنايـة لـه، هللا مماس للعرش من الصفحة العليا

 على بعض أجزاء العـرش. وادعـى بعضـهم أن وقد غاىل أتباع ابن كرام يف شأن الكيفية فزعم بعضهم أنه تعاىل
1)رش".العرش امتأل به حبيث ال يزيد على عرشه من جهة املماسة، وال يفضل منه شيء على الع )  

هو أن يقول يد كيدي ووجه كوجهي فأما إثبات " :سئل عن التشبيهنقل عن اإلمام أ د ر ه هللا أنه قال ملا 
فهـو كإثبـات ذات ليسـت كالـذوات وحيـاة ليسـت كغريهـا مـن احليـاة يد ليست كاأليدي ووجه ليس كـالوجوه 

2)".ومسع وبصر ليسا كاألمساع واألبصار )  
هـو  مريـة فيـه الفاحلق الـذي  ال نريد أن نطيل الكالم يف تعريف التشبيه ومفهومه عند احملققني أكثر من هذا،

لنــا وأيــدينا وأرج ، كأوجهنــانــزول أو قعــودأن التشــبيه قــول القائــل: هلل وجــه أو يــد أو رجــل أو مســع أو بصــر أو 
ت ند إثبات الذانه ال يقف عيعىن أ –والعياذ ابهلل  –وأمساعنا وأبصاران وجلوسنا أو أي واحد آخر من اخللق 

 ي: ينحـت للـذاتأو ميثّـل والصفات الثابتة هلل سـبحانه فقـط بـل يّشـبه أي: يقـّدم للـذات أو الصـفة شـبيها، أ
 خلالق. أو الصفة مثيال، سواء يف ذلك أن يشّبه اخلالق ابملخلوق أو أحدا من املخلوق اب

لسـنة اعه وسائر أهل من أتبا مام أ د ر ه هللا ومن بعدهوعلى هذا البد أن  يت املؤلف بكالم اثبت عن اإل
لنصـوص شـري إليـه يف اد الـذي أيثبت أهنم شّبهوا أو مثّلوا الذات أو الصفات بصفات اخللق وقّيدوها هبذا القي
  ثبــت لــه رســوله أصــفات أو اآلنفــة، وإن مل يســتطع بــل اهتمهــم مبجــرد إثبــاهتم مــا أثبتــه هللا تعــاىل لــه مــن ال

ا ألن  هم غـريهم؛ وهـذبـل أن يـتجه واليد والنزول واالستواء وغري ذلك، فعليه أن يتهم شـيوخه بـل وأئــمته قكالو 
 ن كثري:كبار الشيعة وأئمتهم خاضوا هذا امليدان أكثر من غريهم، وفيما يلي قليل جدا م

اب عبـد أال مسعـت قـعـن عبـد هللا بـن سـنان أ. الزيد النرسي صاحب اإلمام الصادق يروي ما نصه: "
 :القـلـت ومـا خياصـر قكره ذنوبـه ن هللا ليخاصر العبد املؤمن يوم القيمة واملؤمن خياصر ربـه يـذ إيقول  (ع)هللا 

 . مر يسره إليهخاه يف األأفوضع يده على خاصريت فقال هكذا كما يناجى الرجل منا 
هللا ينــزل يف يــوم  نإيقــول  (ع)اب عبــد هللا أزيــد عــن عبــد هللا بــن ســنان قــال مسعــت  ب. ويف روايــة:

هـل عرفـات ميينـا ومـاال وال يـزال كـذلك حـىت أيـه ذفرق يصـال بفخأرض على مجل ول الزوال إىل األأعرفة يف 

                                                
ط: أضواء السلف _ الرايض ، الطبعة األوىل،  132مواقف الطوائف من توحيد األمساء والصفات حملمد بن خليفة بن علي التميمي صـ  ( (1

 .  م2002هـ/1422
السالم بن  حتقيق: عبد 1992 الطبعة األوىل، الرايض_  دار العاصمةط:  26صـ مد بن انصر بن عثمان حلالتحفة املدنية يف العقيدة السلفية  ( (2

   . برجس بن انصر
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م إذا كان عند املغرب ونفر النـاس وكـل هللا ملكـني جببـال املـازمني ينـاداين عنـد املضـيق الـذى رأيـت اي رب سـلّ 
1)".مني اي رب العاملنيآمني آم والرب يصعد إىل السماء ويقول جل جالله سلّ  )      

عـن جـابر بـن يزيـد عـن أيب جعفـر عليـه السـالم يف ج. الشيخ املفيد يف كتاب )االختصاص( يـروي: 
َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما حَمُْموًدا: ﴿قول هللا تبارك وتعاىل 2)﴾َعَسى َأْن يـَبـْ 3)".قال:جيلسه على العرش معه ( )  

 

عن جابر، قال: قال أبو جعفـر )عليـه السـالم(، د. سيد هاشم البحراين يف تفسري )الربهان( ينقل:   
َي اأْلَْمـرُ ﴿يف قوله تعاىل:  ُ يفِّ ظَُلل  مَِّن اْلَغمامِّ َو اْلَمالئَِّكُة َو ُقضِّ 4)﴾َيَْتِّيَـُهُم اّللَّ ينـزل يف سـبع قبـاب »قـال:  (

عــن أيب  ـزة، عــن أيب جعفــر  «.ظهــر الكوفــة، فهـذا حــني ينـزلمـن نــور، ال يعلـم يف أيهــا هـو، حــني ينـزل يف 
اي أاب  ـزة، كــأين بقــائم أهـل بيــيت قــد عــال جنفكـم، فــإذا عــال فـوق جنفكــم، نشــر رايــة »)عليـه الســالم(، قــال: 

و قـال أبـو جعفـر )عليـه السـالم(: «. رسول هللا )صلى هللا عليه وآله(، فإذا نشرها احنطـت عليـه مالئكـة بـدر
5)".يف قباب من نور، حني ينزل بظهر الكوفة على الفاروق، فهذا حني ينزل إنه انزل» )  

أيب وأخـي ومجاعـة مشـاخيي عـن حممـد بـن هـ. ابن قولويه القمـي يف )كامـل الـزايرات( يـروي: حـدثين  
 ـدان بـن سـليمان عـن عبـد هللا بـن حممـد اليمـاين عـن منيـع بـن احلجـاج عـن  حيىي وأ د بـن إدريـس معـا عـن

وتزوره  :قلت ،هل لك يف قرب احلسني :قال يل أبو عبد هللا )ع( ملا أتى احلرية :اجلمال قال عن صفوانيونس 
إليــه واألنبيــاء واألوصــياء  جعلــت فــداك قــال وكيــف ال أزوره وهللا يــزوره يف كــل ليلــة مجعــة يهــبط مــع املالئكــة

وره يف كـل مجعـة حـىت نـدرك زايرة جعلـت فـداك فنـز : وحممد أفضل األنبياء وحنن أفضل األوصياء فقال صفوان
6)وذلك تفضيل". زايرة قرب احلسني وذلك تفضيل الرب قال نعم اي صفوان الزم تكتب لك )   

                                                

ط: املطبعة املهدية _ قم،  دار الشبسرتى للمطبوعاتنشر:  54األصول الستة عشر )أتليف جمموعة من احملدثني الثقات عند الشيعة( صـ   ((1 
 ه . ورد هذا اخلرب يف أصل زيد النرسي من هذا الكتاب وهو ثقة من أصحاب الصادق والكاظم عند القوم . 1405الطبعة الثانية 

 .  79اإلسراء :  ( (2
م حتقيق: علي 1993 -هـ 1414انية ط: دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع _ بريوت، الطبعة الث 18كتاب االختصاص للشيخ املفيد صـ  ((3 

 أكرب الغفاري ، السيد حممود الزرندي. 
 .  220البقرة :  ( (4
قسم الدراسات االسالمية موسسة ه حتيق: 1416ط: طهران، الطبعة األوىل  449صـ  1الربهان يف تفسري القرآن لسيد هاشم البحراين  جـ  ( (5

 م . ق - البعثة
ه، حتقيق: الشيخ جواد 1417ط: مؤسسة النشر اإلسالمي، الطبعة األوىل  223 – 222كامل الزايرات جلعفر بن حممد بن قولويه القمي صـ  ( (6

صانيف  القيومي ، جلنة التحقيق. )واملؤلف من ثقات الشيعة، قال النجاشي: من ثقات أصحابنا وأجالئهم يف احلديث والفق. وقال الطوسي: ثقة له ت
دمة ة. وقال الشيخ املفيد: وشيخنا الثقة الفقيه... قال بن طاووس: إن الشيخ الصدوق املتفق على أمانته جعفربن حممد بن قولويه... انظر مقكثري 

 الكتاب(
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  كتـب التفسـرييفالشـيعة  هذا الذي ذكرانه هلو فيض من غيض ومثل هذه الرواايت واألقوال كثرية عند علماء
خـذ ابملثــل ىت ال تؤ حــبة اآلخـرين إىل التشـبيه، واحلـديث وغريمهـا، نقــول للمؤلـف: هـال كففــت نفسـك عـن نســ

هالـة لشـرع وقـالوا جبأثبتـه ا وأبعظم منه؛ وهذا ألن أهل السنة اكتفوا إبثبات هذه الصفات هلل سبحانه قدر مـا
لكـن كثـريا مـن  –نه عنـادا موأنت تنزعج  –الكيف وهذا هو تنزيه الرب تعاىل عن التشبيه والتمثيل والتجسيم 

 ق.وق ابخلالهذا اخلط األ ر فاكرطوا يف تشبيه اخلالق ابملخلوق أو املخلالشيعة جتاوزوا 
هـؤالء هـم الـذين غلـوا يف لتنظر إىل ما قاله الشهرستاين الرجل اخلبري ابلفـرق ومقـاالهتم، حـول غـالة الشـيعة: "

األئمــة  حــق أئمــتهم حــىت أخرجــوهم مــن حــدود اخللقيــة وحكمــوا فــيهم أبحكــام اإلهليــة فرمبــا شــبهوا واحــدا مــن
وإّنــا نشــأت شــبهاهتم مــن مــذاهب احللوليــة  ،ابإللــه ورمبــا شــبهوا اإللــه ابخللــق وهــم علــى طــريف الغلــو والتقصــري

ومــذاهب التناســـخية ومــذاهب اليهـــود والنصــارى إذ اليهـــود شــبهت اخلـــالق ابخللــق والنصـــارى شــبهت اخللـــق 
ام اإلهليــة يف حــق بعــض األئمــة ابخلــالق فســرت هــذه الشــبهات يف أذهــان الشــيعة الغــالة حــىت حكمــت أبحكــ

وكان التشبيه ابألصل والوضع يف الشيعة وإّنا عادت إىل بعض أهل السنة بعد ذلك ومتكن االعتـزال فـيهم ملـا 
1)".رأوا أن ذلك أقرب إىل املعقول وأبعد من التشبيه واحللول )   

ــة اإلقــدام يف علــم الكــالم: " تشــبيه  :نــوعي تشــبيه أحــدمها وســارت الغالبــة مــن الشــيعة إىلكمــا يقــول يف هناي
اخلالق ابخللق فقالت املغريية والبيانية واهلامية ومن اتبعهم إنه اإلله ذو صورة مثـل صـور اإلنسـان ونسـج علـى 

ويف روايـة علــى  (خلـق هللا آدم علــى صـورة الــر ن) :منـواهلم مجاعـة مــن مشـبهة الصــفاتية متمسـكني بقولــه 
ة ومجاعـــة أخـــرى أن شخصـــاً مـــن يـــفقالـــت هـــؤالء مـــن الغال، وق ابخلـــالقتشـــبيه املخلـــ :والنـــوع الثـــاين .صـــورته

عــن قـوهلم متشـخص بــه نسـجاً علـى منــوال  -سـبحانه وتعـاىل  -األشـخاص إلـه أو فيـه جــزء مـن اإللـه واإللــه 
وأطبقـوا علـى أنـه جبهـة فـوق وأنـه  النصارى واحللولية يف كل أمـة ومـن الكراميـة مـن صـار إىل أنـه جـوهر وجسـم

2)".ثحمل احلواد )  
حقـائبهم   جمعـوا يففوهـم املغـرتون بكـل حـديث وقعـت أعيـنهم عليـه، ال ندري من يقصـدهم املؤلـف بقولـه: "

حنــن ال  ذا مجيعــا" ؟ إذ إن هــذا الكــالم يصــدق علــى أبنــاء جلدتــه أكثــر مــن غــريهم، مــع هــكـل رطــب وايبــس
ؤون مــن ذا كــانوا يتــرب إملشــبهة بيه وانرغــب وال نرّحــب بنســبة الشــيعة اإلماميــة االثــىن عشــرية املعاصــرين إىل التشــ

ــوا يثــريون مــا ال يفيــد ســري ه، وذلــك يف تفهم إاثرتــمقــاالت الغــالة ومعتقــداهتم، اي ليــت أمثــال املؤلــف مل يكون
 القرآن الكرمي.      

                                                
 .  172صـ  1الشهرستاين جـ  مد بن عبد الكرميامللل والنحل حمل ( (1
 . 32الشهرستاين صـ  مد بن عبد الكرميهناية اإلقدام يف علم الكالم حمل ( (2

  وكذلك يف املكتبة الشاملة( . www.alwarraq.com)جتد الكتاب على موقع الوراق 

http://www.alwarraq.com/
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أعجبين جدا ما رأيته بعد ما كتبت هـذا يف كتـاب )العواصـم والقواصـم يف الـذب عـن سـنة أيب القاسـم( حيـث 
نَّ احلامل ِلَمْن روى التشبيه عن أ د وغرْيه ِمْن أئمة  السنة هو ما يوجد يف عبـاراهِتِْم ف ما نصه: "إيقول املؤل

، وقد مرَّ أنَّ ذلك ال يستلزم اعتقادهم التَّشبيه، ولـذلك يُوَجـُد  ِمْن تقريِر اآلايت واآلاثر وإمرارها ِمْن غرِي أتويلي
ـــة الزيديـــة، واملعت م بـــذلك، وال ينِســـُبوهَنم إىل صـــريح التَّشـــبيه، وال ذلــك يف عبـــارات بعـــض أئمَّ ـــُروهنَّ زلــة، وال يُكفِّ

يُعاِرُضــون َمــْن َروى ذلــك عــنهم بنقــل صــحيح، ويف "علــوم آل حممــد " املعــروف عنــد الزَّيديّــة أبمــايل أ ــد بــن 
نــزول الــرَّبِّ ينتقــل َعــْن مكانِــه يف أتويــل  -ســبحانه وتعــاىل  -بــن منصــور: أنَّ هللا  عيســى، وهــو أتليــُف حممــد

نيا يــوَم عرفــة وهبــذا تـَْعــِرُف أنَّ األوائِــَل ِمــْن ُكــلِّ فرقــةي كــانوا علــى  ...يف كتــاب " احلــج " ،ســبحانه إىل مســاِء الــد 
ــنة أقبَحــه، وهبــذا تعـــرُف  مــذهب أئمــة األثَــِر، ولكــن املتعصــبني يتــأوَّلون ألئِمـــتهم أحســن التَّأويــل، وألئِمــة الس 

1)".تأمَُّله جتده كثرياً، فاهلل املستعانُ َعَصِبية َمن فعل ذلك، ف )  
ن ئق ابهلل بدو لوجه الالاعلى  صفات هللا تعاىل إثباتوخالصة الكالم هو أن عقيدة أهل السنة واجلماعة هي 

علمية ال ه ابلطريقة الا فليثبت، فمن يرى يف ذلك قدحا أو طعنتشبيه وال متثيل وال تكييف وال تعطيل وال أتويل
 وإلزام ما ال يلزمهم.ابألهواء 

 

 تعريف التعطيل واملعطلة عند العلماء. 3 
لـت الـداُر، "قال ابن فارس:  )عطل( العني والطاء والالم أصل صحيح واحد يدل على خلوّي وفرا . تقـول عطِّ

لـت. وكـذلك البئـر إذا مل تُـوَرْد ومل ُيسـتق منهـا. قـال هللا تبـارك  ودار معطلة. ومىت تركت اإلبـل بـال راع فقـد عطِّ
ـــر ُمَعطَّلـــةوتعـــاىل: ﴿ 2)﴾َوبِّْئ ـــتْ وقـــال تعـــاىل: ﴿ ( 3)﴾َوإَِّذْا العَِّشـــاُر ُعط َِّل وكـــل شـــيءي خـــال مـــن حـــافظي فقـــد  (

4)".ُعطِّل )   
5)."التعطيل: التَّفريا، وعّطل الدار: أخالها. وكل ما ترك ضياعاً ُمَعطَّلف وُمْعَطل"وقال ابن سيده:  )  

 . اءواإللغ أن مدار كلمة التعطيل يف اللغة على اخللو والفرا  والرتك مما سبقيتضح 
: نفي الـذات أو نفـي األمسـاء والصـفات، فـاألول هـو التعطيـل احملـض أو الكلـي وأما التعطيل اصطالحا فهو

وهــو إنكــار خــالق العــامل وصــانعه، والثــاين هــو التعطيــل اجلزئــي وهــو نفــي الصــفات اإلهليــة كلهــا أو بعضــها أو 
                                                

الرسالة مؤسسة ط:  329و  327صـ  3القامسي جـ  بن الوزير، حممد بن إبراهيم بن عليالعواصم والقواسم يف الذب عن سنة أيب القاسم ال ( (1
 ، حتقيق: شعيب األرنؤوط.م1994 -هـ  1415لطبعة الثالثة، ، اللطباعة والنشر والتوزيع، بريوت

 .  45احلج :  ( (2
 .  4التكوير :  ( (3
 .  352 – 351صـ  4معجم مقاييس اللغة البن فارس جـ  ( (4
 .  542صـ  1احملكم واحمليط األعظم البن سيده املرسي جـ  ( (5
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، ويصــح أن فلـه نصــيب مـن التعطيـل فكـل مـن نفــى مـا وصـف هللا بــه نفسـه أو وصـفه بــه رسـوله حتريفهـا، 
بـل هـذا هـو األصـل يف  ن التعطيل: إبطال ما دلـت عليـه النصـوص، أو إلغـاء مـا دلـت عليـه النصـوصيقال: إ

1)تعطيل الصفات. )  
 وجـوه شـىت فمنهـا تعطيـل الصـنع عــن ن التعطيـل ينصـرف إىلإ :وقـد قيـلويف ذلـك يقـول الشهرسـتاين أيضـا: "

الصــانع ومنهــا تعطيــل الصــانع عــن الصــنع ومنهــا تعطيــل البــاري ســبحانه عــن الصــفات األزليــة الذاتيــة القائمــة 
بذاته ومنها تعطيل الباري سبحانه عن الصفات واألمساء أزاًل ومنها تعطيل ظواهر الكتاب والسنة عـن املعـاين 

2)ح كل وجه من هذه األوجه."، مث بدأ بتشرياليت دلت عليها ) 
ويقول حممد بن خليفة يف )معتقد أهـل السـنة( حـول التعطيـل ومـن يصـدق علـيهم هـذا االصـطالح مـا نصـه: 

أو نقول: ، فاملراد ابلتعطيل يف ابب األمساء والصفات هو: نفي األمساء والصفات أو بعضها وسلبها عن هللا"
وقـد وقـع يف التحريـف والتعطيـل طوائـف، جيمعهـم ، هللا تعـاىل هو نفي الصفات اإلهليـة، وإنكـار قيامهـا بـذات

وهــم ، القســم األول: الفالســفة وينقســم املعطلــة إىل قســمني رئيســيني مهــا: أهــل العلــم حتــت مســمى"املعطلة"
ـــة، وهـــي نوعـــان:، الصـــنف األول: أهـــل الفلســـفة البحتـــة صـــنفان:  -أ الصـــنف الثـــاين: أهـــل الفلســـفة الباطني

 -2 اجلهميــة. -ا وهــم مخســة أصــناف:، والقســم الثــاين مــن املعطلــة هــم: أهــل الكــالم صــوفية. -رافضــية. ب
3)".املاتريدية -5 األشاعرة. -4 الكالبية. -3 املعتزلة. )  

 

ــا عنــه حيرفــه عــ ــاه ومفهومــهن أصــله و فهــذا هــو التعطيــل عنــد العلمــاء قــدميا وحــديثا لكــن املؤلــف كمــا رأين  معن
و كيـف جمهـول، وهـعـاىل: الته هللا مـن املعطلـة؛ ألنـه قـال يف صـفات هللا ومصداقه، فهو يعد اإلمام مالك ر 

عطلـة؛ ألنــه هـواه مـن امل -ىل سـبحانه وتعـا -يعـد كـل مـن ال يـؤول الصـفات بعقلـه وال يـدّخل يف صـفات هللا 
 عقله .   –بزعمه  –عطل 

املــؤولني يف األمســـاء  أرى املؤلــف قــد متســك مبــا يقولــه العـــوام: خــذه قبــل أن  خــذك، فهــو ملـــا كــان مــن كبــار
والصفات وقد كان يصدق عليه وعلى أمثاله التعطيل بتمام املعىن بدأ يصرف عن نفسه هذه الشـناعة مبـا هـو 
أشنع منها؛ إذ اهتم من حيتاط من القول يف صفات هللا سبحانه بظنه وزعمه فيثبتها كما هو، ويفّوض الكيف 

عطيل، وال يعرف الشـيخ أن هـذا ال يعـد عنـد العلمـاء تعطـيال بـل إىل هللا كمالك بن أنس وغريه ر هم هللا ابلت
                                                

 هـ1418 الطبعة األوىل، الرايض _ أضواء السلفط:  18 – 16صـ  مد بن خليفة بن التميميحمل مقالة التعطيل واجلعد بن درهمانظر:  ( (1
 .  م1997

 .  42 – 41الشهرستاين صـ  مد بن عبد الكرميهناية اإلقدام يف علم الكالم حمل ( (2
أضواء السلف، الرايض، الطبعة األوىل ط:  64صـ  مد بن خليفة بن علي التميميحمل والصفاتمعتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء  ( (3

  . م1999هـ/1419
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التعطيل نفي الصفات ونفي ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأما أتويلها فهو أشد أنواع التعطيل، وفيـه 
 الويالت على املؤوِّل. 

ــّيم اجلوزيــه ر ــه هللا، وهــو يقــول: التأويــل شــر مــن " ليقــف القــارئ املنصــف معــي ننظــر إىل كــالم قــّيم البــن ق
فـإن املعطـل واملـؤول قـد اشـرتكا  ،التعطيل فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتالعب ابلنصوص وإساءة الظن هبـا

وامتاز املؤول بتالعبه ابلنصـوص وانتهاكـه حلرمتهـا وإسـاءة الظـن هبـا ونسـبة  ،يف نفي حقائق األمساء والصفات
اعتقادهم أن ظاهر كالم هللا ورسـوله  :ل فجمعوا بني أربعة حماذيرقائلها إىل التكلم مبا ظاهره الضالل واإلضال

وهــو التعطيـل فعطلـوا حقائقهــا بنـاء مــنهم  :احملـذور الثـاين ففهمــوا التشـبيه أوال مث انتقلـوا عنــه إىل ،ابطـلو ال حمـ
ــه نســبة املــتكلم الكامــل العلــم  :احملــذور الثالــث ،علــى ذلــك الفهــم الــذي يليــق هبــم وال يليــق ابلــرب جــل جالل
ــام النصــح إىل ضــد البيــان واهلــدى واإلرشــاد و  ــان الت ــاان أالكامــل البي ة يف هــذا ر ملتحــريين املتهــوكني أجــادوا العب

البـاب وعــربوا بعبـارة ال تــوهم مـن الباطــل مـا أومهتــه عبـارة املــتكلم بتلـك النصــوص وال ريـب عنــد كـل عاقــل أن 
تالعــبهم ابلنصــوص وانتهــاك  :احملــذور الرابــع ،أو أفصــح أو أنصــح للنــاسذلــك يتضــمن أهنــم كــانوا أعلــم منــه 

1)...".حرماهتا )   
 

 عللة ابألغراض()كوهنا مأفعاله تعاىل  -13
 

نـه تعـاىل ال أض مبعـىن من مقتضـيات العـدل اإلهلـي عنـد املؤلـف أن تكـون أفعالـه تعـاىل معللـة ابألغـرا
ه إىل  ســـبحاناملؤلــف حســـب فلســفته الغـــرض يف أفعــال هللايفعــل شـــيئا إال حبســب مقتضـــى احلكمــة، ويرجـــع 

ن أقواله يما يلي بعض مغراض، وفالفعل ال إىل الفاعل لئال يرد عليه لزوم النقص يف الذات املـُجرَب حبصول األ
 وجانب من دالئله:

إّن الـذكر احلكـيم يصـف  ( مـا نصـه: "أفعالـه تعـاىل معللـة ابألغـراضعنـوان ) حتـتيقول املؤلف  -1
و بــذلك يشــري إىل أّن أفعالــه أفعــال حكيمــة مصــونة عــن العبــث « ابحلــق » كثــرياً مــن أفعالــه ســبحانه بقولــه: 

اهلادي يف جمال  شاعرة، فإذا كانغراض خالفاً لألفعاله معّللة ابألأوألجل ذلك ذهبت العدلية إىل أّن  ؛واللغو
ــاً َو اَنَُّكــْم اََفحَ ﴿ العقائــد هــو الكتــاب ف ايتــه صــرحية يف ذلــك، يقــول ســبحانه: ــا َخَلْقنــاُكْم َعَبث ُتْم َأمنَّ ــبـْ َلْينــا إِّ سِّ

ــــمواتِّ َو األَ ﴿وقـــال عــــّز مـــن قائــــل:  (.115)املؤمنــــون/ ﴾التـُْرَجُعـــونَ  نَـُهمــــا َومــــا َخَلْقنـــا السَّ ْرَض َو مــــا بـَيـْ
ـماَء َو األَ ﴿ويقـول ســبحانه:  (.38)الــدخان/ ﴾العِّبِّـنيَ  نَـُهمــاَومـا َخَلْقنــا السَّ ابطـاًل ذلِّــَك ظَــنُّ  ْرَض َو مــا بـَيـْ

                                                
الطبعة ط: دار العاصمة _ الرايض،  297- 296صـ  1بـ ابن قيم اجلوزية جـ  الشهري مد بن أيب بكرحمل على اجلهمية واملعطلة رسلةالصواعق امل ( (1

 . )جتد الكتاب على موقع اإلمام ابن القيم ومكتبة الشاملة( حتقيق: د. علي بن حممد الدخيل هللا 1998 – 1418الثالثة 
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ـَن الن ـار نْـَس اِّال  َو مـا َخَلْقـُت اجلِْـّنَّ َو اإلِّ ﴿وقـال سـبحانه:  (.27)ص/ ﴾الَّذِّيَن َكَفُروا فَـَوْيٌل لِّلَّذِّيَن َكَفُروا مِّ
املراد يف املقام هو إجياده حبسب مقتضى احلكمة وابلتايل نزاهة فعلـه مـن العبـث  (.56)الذارايت/ ﴾لِّيَـْعُبُدون
بكثري من « ابحلق » ّن فعله سبحانه كّله حّق كما يعلم سّر اقرتان لفظة إوبذلك يعلم معىن ما يقال: واللغو، 

1)".أفعاله اليت جاءت يف الذكر احلكيم )  

ــد بظــاهر النصــوص أوالعجــب مث يقــول: " -2  ّن األشــاعرة وعاّمــة أهــل احلــديث الــذين يلتزمــون التعّب
بعـدم كـون أفعالـه معّللـة ابألغـراض فمـاذا جــواهبم  اعـن هـذا األصــل وقـالو تعبـداً حرفيـاً قـدخرجوا يف هـذا املقـام 

2)".وصفاً لفعله؟ الأدري و الاملنّجم يدري« ابحلق » جتاه هذه اآلايت و تكّرر  )  

وبعد عرض املؤلف شيئا من دالئل األشاعرة حول عدم جـواز كـون أفعالـه تعـاىل معللـة ابلغـرض  -3 
نّه الخيلـق إاّل األصـلح ويـرتك اللغـو والعبـث، و أم املراد من انتخاب األصلح و وبذلك يعلوجوابه عنها يقول: "

ليس املراد من ذلك حتديد قدرته ومشيئته من جانب العبد بل العبد يستكشـف مـن خـالل صـفاته وكماالتـه، 
لـو طرحـت يف إنّه الخيتار إاّل األصلح واألوىل مع عموم قدرته علـى كـال الطـرفني، وأظـّن أّن املسـائل الكالميـة 

3)".ختالف يف كثري من املسائلفرمّبا ينتظم الكّل يف أكثر املسائل يف صف واحد ويذوب اال جو هادئ )  

 نقد هذه النظرية ودراستها 
احلق أننا ما رأينا من املؤلف منذ أن عشنا مع كتابه ومقاالتـه موقفـا واحـدا ومنهجـا واضـحا؛ إذ إنـه قـد يتخـذ 

فيما فيه جمال للعقل وما ليس كذلك، وقد ينصرف إىل الـوراء ويغـرّي املسـلك فيقـف العقل والعقليات قائدا له 
عند بعض الظواهر وال يتجاوزها شيئا، فمن هذه املواقف ما حنن فيه اآلن حيـث رأينـاه متسـك بظـاهر اآلايت 

ايت هـو أن هللا غايـة مـا تـدل عليـه تلـك اآل -وما يريده مينعه العقل كليـا كمـا يلـي -مع أهنا ال تفيد ما يريد، 
سبحانه مل خيلق شيئا عبثا وال لعبا وال ابطال، وال ينكر هذا أحد من أهل اإلميان والتوحيد، لكن املؤلـف يريـد 
 -أن يثبت هبذه اآلايت شيئا آخر وهو إجياب خلق األصلح علـى هللا عـن طريـق وضـع األغـراض يف فعـل هللا 

 شـيء، ومراعـاة مـا يـراه العقـل أوىل وأصـلح للعبـاد علـى هللا ، فعدم العبث يف خلق هللا تعاىل-سبحانه وتعاىل 
شيء آخر؛ واألصل أن املؤلف ملا كان سبق عنده االعتقاد أبصـل احلسـن والقـبح العقليـني مث االعتقـاد أبصـل 
العدل اإلهلي ابملعىن الذي سبق ذكره كان من الواضح أن يرتتب عليهما اإلميـان أبن أفعـال هللا سـبحانه ال بـد 

                                                
 .  194صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  195صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  197 – 196صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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تكون معللة ابألغراض، فحمل اآلايت على هذه اخللفية اليت كانت موجودة عند املؤلف مسبقا، ورأى أن أن 
من ال يقول مبقاله فقد خالف ما صرّح به الذكر احلكيم، مع أن القرآن ال يوجب علـى هللا شـيئا وال يثبـت هلل 

يظـن، توضـح مـا ذكـرانه النقـاط التاليـة وال ألفعاله أغراضا، وال تؤدي اآلايت املطلب الذي ساقه املؤلـف كمـا 
 ابجياز:

. أمـا الـدالئل العقليــة فيكفينـا مـا عرضــه الفخـر الــرازي ر ـه هللا يف هـذه املســألة حيـث أورد حــوايل 1 
بعضــها فيمــا  ته، نــذكرعشــر دالئــل كلهــا تــدل علــى عــدم جــواز التعليــل يف أفعــال هللا ســبحانه عقــال واســتحال

 يلي:
ويلـــزم  بعلـــة أخـــرى لكانـــت عليـــة تلـــك العلـــة معللـــة )أو بغـــرض( شـــيء معلـــاًل بعلـــةلـــو كـــان كـــل : أنـــه األول

 ء بــذلك ذات هللا األشــيانتهــاء إىل مــا يكــون غنيــاً عــن العلــة وأوىلالتسلســل فــال بــد يف قطــع التسلســل مــن اال
بـــدع ىل املالفتقـــار إأة عـــن افتقـــار إىل املـــؤثر والعلـــة، وصـــفاته مـــرب تعـــاىل وصـــفاته، وكمـــا أن ذاتـــه منزهـــة عـــن اال

 ستناد إىل املوجب واملؤثر. واملخصص فكذا فاعليته جيب أن تكون مقدسة عن اال
لزم  إن كانت واجبةفو ممكنة أ: أن فاعليته لو كانت معللة بعلة لكانت تلك العلة، إما أن تكون واجبة الثاين

 نــت ممكنــة كانــت، وإن كامــن وجوهبــا وجــوب كونــه فــاعاًل، وحينئــذ يكــون موجبــاً ابلــذات ال فــاعاًل ابالختيــار
 سل وهو حمال. زم التسلتلك العلة فعاًل هلل تعاىل أيضاً فتفتقر فاعليته لتلك العلة إىل علة أخرى ول

م العـامل وإن  دميـة فيلـزم قـدقللعـامل  : أن علة فاعلية هللا تعاىل للعامل إن كانت قدمية لـزم أن تكـون فاعليتـهالثالث
 لزم التسلسل.كانت حمدثة افتقر إىل علة أخرى و 

اسـطة أو ال تلـك الو  : أن من فعـل فعـاًل لغـرض، فإمـا أن يكـون متمكنـاً مـن حتصـل ذلـك الغـرض بـدونالرابع
جزاً اً منـه كـان عـاكـن متمكنـفإن كان متمكناً منه كـان توسـط تلـك الواسـطة عبثـاً وإن مل ي ،يكون متمكناً منه

لـك يف ذألغـراض، وكـل معللة اب نع فلذلك كانت أفعالناوالعجز على هللا تعاىل حمال، أما العجز علينا فغري ممت
 حق هللا تعاىل حمال. 

عبــاد اىل أو إىل الهللا تعــ : أنــه لـو كــان فعلـه معلــاًل بغـرض لكــان ذلـك الغــرض إمـا أن يكــون عائـداً إىلاخلـامس
اد، إىل العبـائـداً ن يكـون عواألول حمال ألنه منزه عـن النفـع والضـر، وإذا بطـل ذلـك تعـني أن الغـرض ال بـد وأ

داء مــن غــري يلها ابتــوال غــرض للعبــاد إال حصــول اللــذات وعــدم حصــول اآلالم، وهللا تعــاىل قــادر علــى حتصــ
 وإذا كان كذلك استحال أن يفعل شيئاً ألجل شيء.  ،شيء من الوسائط

ء أو : أنه لو فعل فعاًل لغرض لكان وجود ذلك الغرض وعدمه ابلنسبة إليه إما أن يكون علـى السـواالسادس
ال يكــون، فــإن كــان علــى الســواء اســتحال أن يكــون غرضــاً، وإن مل يكــن علــى الســواء لــزم كونــه تعــاىل انقصــاً 
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أمـا  ،بذاته كاماًل بغريه وذلك حمال، فإن قلـت وجـود ذلـك الغـرض وعدمـه وإن كـان ابلنسـبة إليـه علـى السـواء
ولويـة للعبـد وعـدم حتصـيلها لـه إمـا أن يكـون ابلنسبة إىل العباد فالوجود أوىل من العدم، قلنا: حتصيل تلـك األ
1)ابلنسبة إليه على السوية أو ال على السوية، ويعود التقسيم األول. )   

ا يعـين ي واملصـاحل إّّنـت والدواعاتبعة لألغراض والغااي تعاىل القائل بكون أفعالهوينقض ما قاله املؤلف من أن 
رضـا؛ ألن غكـون للفعـل إىل الفاعل، ينقضـه عـدم صـحة أن يغرض الراجع دون ال الغرض الراجع إىل الفعلبه 

ن الغــرض  أن يكــو الفعــل مبــا أنــه فعــل ال يصــور أن يكــون لــه غــرض وال أن يرجــع إىل نفــس الفعــل غــرض إال
 للفاعل يف الفعل.

 

. وأما الدالئل النقلية فهناك كثري من اآلايت القرآنية تدل على خالف ما ذهبت إليه املعتزلة ومـن 2 
 من كون أفعاله تعاىل معللة ابلعلل واألغراض، فمنها ما يلي: تبعهم

ُ َعَلى ُكل ِّ َشْيء  َقدِّيرٌ وقوله تعاىل: ﴿ 2)﴾فَـيَـْغفُِّر لَِّمْن َيَشاُء َويـَُعذ ُِّب َمْن َيَشاُء َواّللَّ ) 
ُ يـُزَك ِّي َمْن َيَشاُء َواَل يُْظَلُموَن َفتِّياًل وقوله تعاىل: ﴿ 3)﴾َبلِّ اّللَّ )  

4)﴾إِّنَّ اّللََّ حَيُْكُم َما يُرِّيدُ : ﴿وقوله تعاىل )  
ْبُكْم َوَيْسَتْخلِّْف مِّْن بـَْعدُِّكْم َما َيَشاءُ وقوله تعاىل: ﴿ 5)﴾إِّْن َيَشْأ يُْذهِّ )  
َراط  ُمْسَتقِّيم  قوله تعاىل: ﴿ ُ ُيْضلِّْلُه َوَمْن َيَشْأ جَيَْعْلُه َعَلى صِّ 6)﴾َمْن َيَشإِّ اّللَّ )   
لُّ َمْن َيَشاُء َويـَْهدِّي إَِّلْيهِّ َمْن َأاَنبَ ُقْل إِّنَّ وقوله تعال: ﴿ 7)﴾اّللََّ ُيضِّ )  
ُ َمْن َيَشاُء َويـَْهدِّي َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِّيُز احْلَكِّيمُ وقوله تعاىل: ﴿ لُّ اّللَّ 8)﴾فَـُيضِّ )  
ُ َما َيَشاءُ وقوله تعاىل: ﴿ 9)﴾َويـَْفَعُل اّللَّ )  
ُ وقوله تعاىل: ﴿ لُّ َمْن َيَشاُء َويـَْهدِّي َمْن َيَشاءُ َوَلْو َشاَء اّللَّ َدًة َوَلكِّْن ُيضِّ 1)﴾جَلََعَلُكْم ُأمًَّة َواحِّ ) 

                                                
 . 134صـ  22لإلمام فخر الدين الرازي جـ انظر: تفسري "مفاتيح الغيب"  ( (1
 .  284البقرة:  ( (2
 .  49النساء :  ( (3
 .  1املائدة :  ( (4
 . 133األنعام :  ( (5
 .  39األنعام :  ( (6
 .  27الرعد :  ( (7
 .  4إبراهيم :  ( (8
 .  27إبراهيم :  ( (9
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ُ يـَْبُسُط الر ِّْزَق لَِّمْن َيَشاُء مِّْن عَِّبادِّهِّ َويـَْقدُِّر َلهُ وقوله تعاىل: ﴿ 2)﴾اّللَّ )  
ُ َفَما َلُه مِّْن َهاد  وقوله تعاىل: ﴿ 3)﴾َوَمْن ُيْضلِّلِّ اّللَّ )   

4)﴾َأْو يـَُزو ُِّجُهْم ذُْكَرااًن َوإِّاَناًث َوجَيَْعُل َمْن َيَشاُء َعقِّيًما إِّنَُّه َعلِّيٌم َقدِّيرٌ : ﴿وقوله تعاىل )  
 

فماذا جواب الشيخ جتاه هذه اآلايت البينـات وتكـرر امليشـئة الرابنيـة يف املغفـرة والتعـذيب، والتزكيـة والتضـليل، 
والتضـــييق، والتمكــني علـــى اإلجنــاب والتعقـــيم، واالســتئثار ابحلكـــم واإلابدة واالســتخالف، والبســـط يف الــرزق 

5)والفعل وغري ذلك، ال أدري وال املنّجم يدري. )     
 

تقتضـيها احلكمـة اإلهليـة، سـواء عرفناهـا أو مل  مسـتتبعة لغـاايت جليلـةنعم ميكن القـول أبن أفعـال هللا سـبحانه 
وحصـول وجـود املمكنـات منـه تعـاىل علـى غايـة مـا نصـه: "نعرف، ويف ذلك يقـول العالمـة اآللوسـي ر ـه هللا 

مــن اإلتقــان وهنايــة مــن اإلحكــام لــيس إال ألن ذاتــه تعــاىل ذات ال حتصــل منــه األشــياء إال علــى أمت مــا ينبغــي 
حصـول  ،وأبلا ما ميكن من املصاحل فالواجـب سـبحانه يلـزم مـن تعلقـه لذاتـه الـذي هـو مبـدأ كـل خـري وكمـال

 ،واللوازم غاايت عريضـة إن أريـد ابلغايـة مـا يقتضـي فاعليـة الفاعـل ،األمت والنظام األقوماملمكنات على الوجه 
6)".وذاتية إن أريد هبا ما يرتتب على الفعل ترتبا ذاتيا ال عرضـيا لكـن هـذا ال يعـين القـول بكـون أفعالـه تعـاىل  (

نــرى أن حتديـــد اخللــق أفعـــال هللا اتبعــة لألغــراض ومعللـــة ابلــدواعي واملصــاحل كمـــا عليــه املعتزلــة واملؤلـــف، بــل 
 سبحانه ابألغراض والغاايت مبقتضى عقوهلم جترؤ كبري على هللا لو أهنم كانوا يعرفون.   

 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
 .  93النحل :  ( (1
 .  62العنكبوت :  ( (2
 .  23الزمر :  ( (3
 .  50الشورى :  ( (4
فماذا جواهبم استعمل املؤلف هذه العبارة بعد أن أورد بعض اآلايت الِت كان يرى أهنا تدل على كون أفعاله تعاىل معللة ابألغراض، فقال: " ( (5

" فلم يعرف أن القائلني بعدم العلية هم أشد منه يدريوصفاً لفعله؟ الأدري و الاملنج م « ابحلق » جتاه هذه اآلايت و تكر ر )األشاعرة وأهل احلديث( 
 متسكا ابآلايت، فعومل ابملثل. 

 .  30صـ  17تفسري "روح املعاين" للعالمة اآللوسي جـ  ( (6
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 )تقسيم علمه بني هللا والعباد(.الغيب  -14 
ل علــى احنصــار الــيت تـد قسـم املؤلــف علـم الغيــب بــني هللا واملالئكـة والعبــاد ومــن هنـا يــرى أن اآلايت

ء صـياء واألوليـامـنهم األو هلل تعاىل هي من العـام الـذي خصـص بكثـريين، مـنهم الرسـل ومـنهم األنبيـاء و الغيب 
كمــا يُلهمــه  القيــاس )وغــريهم، وهــذا التخصــيص اثبــت يف الــبعض ابلــنص القــرآين ويف الــبعض اآلخــر ابلعقــل و 

 كالمه(.
اد دة جـدا فـال تكـفـاق بعيـآوزهـا إىل هذا التقسيم الثنائي والثالثي ال يتوقف عند مسـألة الغيـب فقـط بـل يتجا

 لمــة االســتقاللكجنــة لـه   تـرى مــن أمـور الكــون شــيئا إال وقـد قســمه املؤلــف بـني هللا والعبــاد غالــب مـا يتخــذه
اب يمـا فـوق األسـبفاإلعانـة وعدم االسـتقالل، فـاخللق واإلجيـاد منقسـم بـني هللا والعلـل كمـا مضـى، واإلغاثـة و 

ـــاد، والت ـــني هللا والعب ـــاد، والســـلطةمنقســـمة ب ـــني هللا والعب ـــة صـــرف يف الكـــون منقســـم ب  منقســـمة بـــني هللا الغيبي
 ســبحانه عنــد تص ابهللخمــوالعبــاد، والشــفاعة منقســمة بــني هللا وعبــاده مــن املالئكــة والبشــر، فلــم يبــق شــيء 
 الشيخ، مع هذا ينفي عن نفسه وشيعته عقيدة التفويض وينكرها إنكارا شديدا. 

من كالمه مـا  ن تفسريهذهبا له حول الغيب وتقسيمه كالم طويل يف مواضع عديدة موللمؤلف فيما اختاره م
دفاع عـن ئولية الـهو صحيح وحق ومنه ما ليس كـذلك، وكـان مبـدأ هـذا اخللـط هـو أنـه أخـذ علـى عاتقـه مسـ

ذي الـالمـه الطويـل كانبـا مـن  عقيدة علم األئمة ابلغيب اليت اعتنقتها الشيعة وغالت فيها، يكفينا أن نـوجز ج
 ات:ىل الصفحإأورده يف اجمللد الثالث من التفسري حول هذه املسألة يف نقاط عدة مع اإلحالة 

 

يــرى املؤلــف أن هللا ســـبحانه يعلــم الغيـــب ابإلصــالة وغــريه بـــتعّلم منــه، ويســـتدل يف ذلــك بقـــول  -1 
الغيـب نـياًل مـا، يف حالـة  نسانية أن تنـال مـنالتجربة والقياس متطابقان على أّن للنفس اإلالرئيس ابن سينا: "

املنام، فال مانع من أن يقع مثل ذلك النيل يف حال اليقظة إاّل ما كان إىل زواله سبيل، والرتفاعه إمكان، أّمـا 
التجربة فالتسامح والتعارف يشهدان به، وليس أحد مـن النـاس إاّل وقـد جـرب ذلـك يف نفسـه، جتـارب أهلمتـه 

1)".هم فاســد املــزاج، انئـم قــوي التخيــل والتـذكرالتصـديق الّلهــّم إاّل أن يكــون أحـد كمــا يســتدل ابآلايت الــيت   (
ـُر يظهر غيبه على بعض من ارتضى من رسله: ﴿ -سبحانه وتعاىل  -تدل على أن هللا  ُ الَغْيـبِّ فَـاَل يُْظهِّ َعاملِّ

2)﴾َعلى َغْيبِّهِّ َأَحدًا   إال  َمنِّ اْرَتَضى مِّْن َرُسول )   
 

                                                
 . 405 – 404صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  27 – 26اجلن :  ( (2
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قُـْل اَل يـَْعلَـُم اليت تفيد احنصار علـم الغيـب ابهلل سـبحانه كقولـه تعـاىل: ﴿ يرى املؤلف أن اآلايت -2
1)﴾َمْن يفِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ اْلَغْيَب إِّالَّ اّللَُّ  تعد من العام الذي خصص ابلرسل واألنبيـاء واألوصـياء، أمـا  (

وأما ختصيصها ابألوصياء  –كما يظهر من آية سورة اجلن   –ختصيصها ابلرسل واألنبياء فقد دل عليه القرآن 
ــة منــهفلمــا أهنــم  ، وزائــدا عليــه كــوهنم جعلــوا مصــدر علمهــم ابلغيــب، الــتعّلم مــن ذي علــم وهــو الرســول والوراث
2)حمَدثني. )   

 

بيائـه يرى املؤلف أن القرآن احلكيم خيربان جبملة من العلوم الغيبية اليت أودعها هللا سـبحانه عنـد أن -3 
 ا يلي:ورسله وخيار عباده، فأطلعهم هللا تعاىل على مكنون علمه وخمزون غيبه، فمنها م

ـالم علـى مجلـة مـن احلقـائق كـان يغيـب علمهـا عـن املالئكـةأ. أ ، نّه سـبحانه أطلـع نبيـه آدم عليـه السَّ
3)...﴾َو َعلََّم آَدَم األمْسَاَء ُكلََّها مثَّ َعَرَضُهْم َعَلى املالَئَِّكةِّ ﴿ )  

َبــاَدَك َواَل ب. لقـد كــان قــول نــوح عليــه الســالم يف دعائــه ربــه ســبحانه: ﴿ ــلُّوا عِّ إِّنَّــَك إِّن تَــَذْرُهْم ُيضِّ
راً َكفَّاراً  4)﴾يَلُِّدوا إِّالَّ َفاجِّ 5)تنبؤ واضح عن م ل قومه ومن يرثهم، وهذا إخبار عن الغيب وعلم به. ( )  

يَم َمَلُكـوَت واألرض، ﴿ ج. لقد شاهد إبـراهيم عليـه السـالم ملكـوت السـموات ـَراهِّ وََكـَذلَِّك نُـرِّي إِّبـْ
6)﴾السَّمَواتِّ َو األْرضِّ َولَِّيْكوَن مَِّن املُوقِّنِّنيَ  7)وهذا من علم الغيب اخلارج عن إطار احلس. ( )   
كـان مــن علــم الغيــب،   علــى مســري قومــه وهالكهـم يف وقــت الصــبحد. أن اطـالع لــوط عليــه السـالم 

8)﴾الصُّْبُح أََلْيَس الصُّْبُح بَِّقرِّيبإِّنَّ َمْوعَِّدُهُم ﴿ ).(9 )   
قَـاَل اَي بُـَِنَّ ال تـَْقُصـْص ه. أن تفسري يعقوب عليه السالم رؤاي ولده يوسـف عليـه السـالم بقولـه: ﴿

ــْيطَاَن لِّإلْنَســانِّ َعــُدٌو ُمبِّــنٌي   َو َكــَذلَِّك جيَْ  َتبِّيــَك رَبُـّـَك َو ُرْؤاَيَك َعلَــى إِّْخَوتِـّـَك فَـَيكِّيــُدوا لَــَك َكْيــداً إِّنَّ الشَّ

                                                
 .  65النمل :  ( (1
 .  406صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  31البقرة :  ( (3
 .  27نوح :  ( (4
 . 416صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
 .  75األنعام :  ( (6
 .  417صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (7
 .  81هود :  ( (8
 .  417صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (9
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ــُه َعَلْيــَك َو َعلــى آلِّ يـَْعُقــوَب َكَمــا َأمتََّهــا َعَلــى أَبـََوْيــكَ  ــْن أتَْوِّيــلِّ اأَلَحادِّيــثِّ َو يُــتِّمُّ نِّْعَمَت ــْن قَـْبــُل يـَُعل ُِّمــَك مِّ  مِّ
يَم َو إِّْسحَق إِّنَّ رَبََّك َعلِّيٌم َحكِّيمٌ  َراهِّ 1)﴾إِّبـْ  كان لوان من االّطالع على الغيب.  (

 سف.سورة يو  بريات يوسف عليه السالم للرؤى كانت أمورا غيبية، وهي مفصلة يف آايتو. تع
ز. وهكــذا إخبــار نــيب هللا صــاحل عليــه الســـالم مبســري قومــه، ومعرفــة داود وســليمان عليهمــا الســـالم 

هنـا منطق الطري، وتنبؤات عيسى عليه السالم عن ماكان  كل قومـه ويدخرونـه، وإدراك مـرمي عليهـا السـالم أب
سـرتزق ولــدا، و ومعرفـة زوجــة إبـراهيم أبن هللا ســبحانه سـريزقها ولــدا عنـد كــرب سـنها، ووقــوف أم موسـى علــى 
مستقبل ولدها، وتصرفات صاحب موسى الذي خرق السفينة وقتل الغالم وأقام اجلدار، وثبوت شهادة النيب 

2)ابلغيب.، كل ذلك الذي ورد يف القرآن الكرمي من العلم على األمة وتنبؤاته  )   

يف عصـر الرســالة وبعــده كـان هــو العلــم الــذايت ال « العلــم ابلغيــب » ّن املتبــادر مـن . يـرى املؤلــف أ4
العرضــي وألجــل ذلــك كــان األئمــة مــن أهــل البيــت مــع مــا اُخــربوا مــن املغيبــات مــا ال حيصــى يتحاشــون عــن 

به من مالحم وأحـداث وفـ ، إىل الـتعّلم توصيفهم أبهّنم عاملون ابلغيب انسبني علومهم ومعارفهم وما خيربون 
3). من ذي علم والوراثة من الرسول )  

 

وا علمـــوا، ولـــو مل ءحســـب مشـــيئتهم حبيـــث لـــو شـــاميكـــن أن يكـــون علـــم النـــيب واألئمـــة ابلغيـــب  -5 
كـل مـا أصـاهبم شـر ، فال يرد السؤال أهنم لو كانوا يعلمون الغيـب مل يكـن يصـيبهم مكـروه؛ إذ  وا مل يعلمواءيشا
4).وا أن يعلموهءأن يكون ممّا مل يشا صح  ما فاهتم خري ي أو )  

 

احلــوادث علمــاً هبــا مبــا أهّنــا واجبــة التحقــق، ضــرورية بعض بــ األئمــة علــمأيضــا ميكــن أن يكــون  -6 
إذا ؛ إذ العلـم نسـانالوقوع، ال تقبـل بـداء، وال حتتمـل ختلفـاً، فـال أتثـري هلـذا العلـم الـذي هـذا شـأنه يف فعـل اإل

ق ابلضرر مثاًل من جهة كونه ضروري الوقوع واجب التحقق، كما إذا علم أنّه يف مكان كذا، سـاعة كـذا، تعلّ 
من يوم كذا، مقتول ال حمالة حبيث ال ينفع يف دفع القتل عنه عمل، وال حتول دونـه حيلـة، فهـذا االنسـان مـع 

يتنـاقض أيضـا علمهـم ابلغيـب مـع  وعليـه فـال علمـه ابلضـرر املسـتقبل، جيـري يف العمـل جمـرى اجلاهـل ابلضـرر.
5)وقوع الكواره عليهم ومس السوء هبم. )   

 

                                                
 .  6 – 5يوسف :  ( (1
 .  426إىل  421صـ  3انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  441صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  445صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  447صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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 نقد هذه الفكرة ودراستها 
يف  لـذي يضـع الشـيخا احملـض لقد قلنا مرارا إن القارئ الباحث جيد تناقضا شديدا بني تفكري املؤلف العقـالين

ريا، فهــو يــرى لعقــل كثــاتتوافــق مــع  سـلك الفالســفة اإلهليــني، وبــني خضــوعه أمــام مــروايت الشــيعة ورواايت ال
مـثال  ألخبار، فههنااليهم من نفسه جمربا على أن يدافع عن تلكم العقائد اليت اعتنقتها الشيعة وفق ما وصل إ

 اجهـوا أكثـر مـنو حيـاهتم  ال يعقل أبدا أن يكون عند اإلمام علم ما كان وما يكون من الغيـب مـع أهنـم طـوال
ذا هــــ وهكـــذا علمهـــم ومل يســـتطيعوا يومـــا أن يــــدفعوا عـــنهم بعـــض املكــــاره، غـــريهم املشـــاكل وأصـــاهبم الســــوء

لقــول ان يفضــي إىل احلمايــة كــابحلــوادث اآلتيــة مــع إقبــاهلم حنوهــا دون أن ميلكــوا ألنفســهم شــيئا مــن الوقايــة وا
 تنـاقض عقـالن يوسـائل كـاابجلرب ال حمالة، ومثل ذلك كل ما صدر عنهم من األخذ ابألسباب واللجـوء إىل ال

لألئمـــة  ايت تثبـــتاألمـــور ونتائجهـــا، مـــع كـــل ذلـــك وجـــد املؤلـــف نفســـه أمـــام مـــرو  مـــن علمهـــم التـــام بعاقبـــة
مــا رّي العقــول كحيــجــاء مبــا فوخملصــيهم علمــا غفــريا مــن الغيــب ابلغــابر واآليت، فلــم جيــد أمامــه بــدا مــن الــدفاع 

 رأيناه، وكل ذلك تعقيد بعد تعقيد وغموض فوق غموض.
ه األمـور إىل عـن توافـ صـور مـن رجـل لـه آتليـف عديـدة ونشـاطات علميـة واسـعة أن يـدافعاحلق أنين مل أكـن أت

د مــثال مث خيــوض معركــة مــا كــان ينتظــره وأصــحابه يــوم أحــ هـذا احلــد؛ إذ كيــف ميكــن أن يعلــم النــيب الكــرمي 
عنـه  ي هللاملطلـب رضـأوجعت قلبه الشريف وأحلقـت بـه أكـرب حـزن يف حياتـه حينمـا رآى عمـه  ـزة بـن عبـد ا
 نــك وقــرأانه يفما مسعنــا مقتــوال قــد مثّــل بــه أبفجــع طريقــة وأقصــاها؟ أقــول: ال يتصــّور هــذا مهمــا تفلســفت مبــ

ــه تعــاىلتفســريك؛ إذ النــيب ال يكــون هللا حــىت ال يســأل عمــا يفعــل فلــيس لــك أن تقــول: كمــا أ  يعلــم أزال مــا ن
فعـل، إلمـام يعلـم ويلنـيب أو امثـواه، كـذلك ايصيب العبد يف حادثة كذا مع هذا يهيّـؤ الوسـائل وجيـر العبـد إىل 

حد يف أا تيّقن بقتل فاته فإذهذا قياس مع الفارق ايشيخ، العبد مهما كان قدره ورفعة منزلته فهو مسئول بتصر 
بـني و فـرق بـني هـذا  م؟ إذ الشيء مث جره إليه يعقل أن يسأله املقتول يوم القيامة مل فعلـت هـذا وقـد كنـت تعلـ

بحـث وراء تيـف وأنـت الوصي أحدا جرعة من السّم القاتـل وهـو يعـرف أنـه سـيموت بـه، ك أن يسقي النيب أو
 سأل اإلمام عنحد أن يالعلل واألغراض يف أفعال هللا سبحانه وله أن يتصرف يف ملكه كيف يشاء، أليس أل

 التصرفات اليت تفضي إىل قتل الناس وهو على علم به؟.   
 

 ه املسـألة ويفت حـول هـذليـاء والصـاحلني ابلغيـب ليسـت جبديـدة وقـد كتبـولنعرف أن مسألة علم األئمة واألو 
ــإال أننــ إثبــات ضــعف هــذه العقيــدة عشــراة الكتــب واملقــاالت، فــال حيتــاج أن نطيــل فيــه الكــالم ه ا نريــد أن ننب

 يلي:  القراء إىل عدة نقاط ختص ما أورده املؤلف يف تفسريه حول هذا املوضوع، وهي ما
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والصـاحلني  ب لألئمـةلباحـث يف مجيـع مـا جـاء بـه املؤلـف حـول إثبـات العلـم ابلغيـ. أّول مـا يبـدو ل1
وظـن أنـه  ب األدلـةهو ضعف االستدالل عند املؤلف؛ إذ إنه مجـع كـل مـا أمكنـه فصـب كـل مـا مجعـه يف غالـ

 خليلـه مـه، وإراءة هللاح علـى قو سيقنع به القراء وينال به الفوز العظيم، فعلى سبيل املثـال أي عالقـة لـدعاء نـو 
اهيم رمي وزوجـة إبـر مملالئكة دالئل توحيده، وتعبري يوسف للرؤى، ومعرفة داود وسليمان منطق الطري، وبشارة ا

لتكلّـف يف ذا هلـو غايـة اهـتـرى إن  ابلولـد، وأمثاهلـا بعلـم الغيـب وإثباتـه لألنبيـاء وبتـبعهم لألئمـة والصـاحلني؟ اي
 التمسك ابلقرآن الكرمي على املدعى.    

كتــف املؤلـــف ابلتمســـك مبـــا ســـبق يف إثبــات علـــم الغيـــب لألئمـــة فقـــط بــل جتـــاوز هـــذه احلـــدود واســـتدل ومل ي
مبعجزات األنبياء وكرامات ثبتت يف القرآن اجمليد على إمكان صدور مثـل هـذه التصـرفات عـن غـريهم وابلتـايل 

لطة الغيبية وجبـواز صـدور مـا صحة االعتقاد يف األئمة وابقي العباد ممن يظن أهنم مكرمون عند هللا بنيلهم الس
يشــبه تلــك الكرامــات عــنهم يف حيــاهتم أو حــىت بعــد ممــاهتم، فــرتاه مــثال يســتدل إبرســال يوســف عليــه الســالم 
قميصــه إىل أبيــه ورجــوع البصــر إىل يعقــوب بعــد وصــول القمــيص إليــه، وبضــرب موســى عليــه الســالم بعصــاه 

يمان عليـه الســالم عـرش ملكــة سـبأ بطريقــة غــري البحـر وانفــالق البحـر إثــره، وإحضـار رجــل مـن أصــحاب ســل
عاديــة، وبســلطة ســليمان عليــه الســالم علــى اجلــن واإلنــس والطــري، وبتخليــق املســيح عليــه الســالم هيئــة الطــري 
ونفخـــه فيـــه ليكـــون طــــريا إبذن هللا وغـــري ذلـــك ممــــا ثبـــت يف القـــرآن الكـــرمي مــــن معجـــزات األنبيـــاء وكرامــــات 

لألئمــة  ابلســلطة الغيبيــة اخلارجــة عــن إطــار الســنن الطبيعيــةصــحة االعتقــاد  الصــاحلني، تــراه يســتدل هبــا علــى
1)واألوصياء واألولياء والصاحلني إذا كانـت أبقـدار  هإّن السلطة على الكـون جبميعـه فضـاًل عـن بعضـفيقول: " (

فهي بنفسها ال تالزم األلوهية، فكما أّن اّلّل أعطى آلحاد الناس قدرة حمدودة يف أُمورهم  هاّلّل تعاىل وإبذن من
العاديـة، وفضـل بعضـهم علــى بعـض يف تلـك القـدرة، فكــذلك ال مـانع مـن أن يعطـي لفــرد أو أفـراد مـن خيــار 

2)".عباده قدرة اتّمة على مجيع الكون، عادية أو غري عادية )    
علم ابلغيب؛ إذ هو علم وتصرف مبقتضاه، لكننا ال نـدري كيـف يثبـت أبمثلتـه هـذه مثـل إذا فهذا أمر يفوق ال

تلك التصرفات لغري من أثبت له هللا تعاىل ابجتهاده وخاصة ملن هو ميت أو غائب، ولوفرضنا قبول أحد منه 
ن، لكنه مل يستطع متسكه مبعجزات األنبياء على ما يدعيه يف غري األنبياء من العلم ابلغيب والتصرف يف الكو 

أن  يت حىت مبَثل واحد يثبت تصـرفا أو عـوان ممـن ارحتـل عـن الـدنيا ملـن هـم أحيـاء يرزقـون فيهـا، فكيـف ميكـن 
أن يقبــل منــه مــا مجعــه مــن اآلايت الــيت هلــا شــأن آخــر، كــدليل قــرآين علــى مــدعاه إمــا يف إثبــات علــم الغيــب 

                                                
 .  509إىل  500انظر اجمللد األول من التفسري من صـ  ( (1
 .  500صـ  1" جـ تفسري "مفاهيم القرآن ( (2
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يع أن خيـدع هبـذا إال طائفـة مـن العـوام الـذين ال مييـزون لألئمة أو إثبـات التصـرف هلـم يف الكـون؟ إنـه ال يسـتط
 السواد عن البياض.

نعـم يكــرر املؤلــف كثــريا كلمـة االســتقالل وعــدم االســتقالل أي العلـم ابلغيــب، واخللــق واإلجيــاد، والتصــرف يف 
وعــدم  الكــون، والســلطة الغيبيــة وغــري ذلــك، يكــون عنــد هللا ســبحانه ابالســتقالل والــذات، وعنــد غــريه ابلتبــع

االســـتقالل، لكـــن مـــا يشـــغل ابل القـــارئ يف مثـــل هـــذه املواقـــف هـــو أنـــه مـــا الفـــرق بـــني توجيـــه املؤلـــف بعـــدم 
االستقاللية اليت يتمسك به دائما وتوجيه غريه ممن ينكر عليهم كثريا جبهالـة الكيـف يف الصـفات، إنـه يعـرتض 

أهنم أثبتوا هلل ما أثبتـه هـو تعـاىل لـه بصـريح   عليهم أهنم أثبتوا هلل ما للمخلوق ولكن بتوجيه جهالة الكيف، مع
كالمه، لكن املؤلف أثبت للمخلوق من األحياء واألموات ما هو هلل بصريح القرآن بتوجيه عدم االستقاللية، 
ـــوا يعتقـــدون فـــيهم  ـــذين كـــانوا يـــدعون مـــع هللا آهلـــة أخـــرى ليقربـــوهم إىل هللا زلفـــى مل يكون ـــديهي أن ال ومـــن الب

ا يرون أن هللا عزوجل مـنحهم هـذه التصـرفات، وخـري دليـل علـى هـذا مـا ذكـرانه سـابقا مـع االستقالل بل كانو 
ــة إىل املصــادر مــن قــوهلم: " هــو لــك، متلكــه ومــا  البيــك اللهــم لبيــك، لبيــك ال شــريك لــك، إال شــريكاإلحال

1)"ملك )  
مس السوء  . هب أننا قبلنا من املؤلف كل التفلسفات حول علم األئمة ابلغيب وعدم تناقضه مع2 

إايهم إما ألن علمهم ابلغيب يكون على حنو إذا شاءوا علموا وإذا مل يشاءوا مل يعلموا، أو أن علمهـم ابلغيـب 
فعلـيهم أن يسـريوا ويـذهبوا وفقـا ملـا قـُـّرر علـيهم مـع علماً هبا مبا أهّنا واجبة التحقق، ضـرورية الوقـوع، قد يكون 

ا هو أنه ملـاذا كـانوا يشـكون النـاس عنـدما كـانوا يواجهـون بعـض علمهم مبا سيحدث، لكن اإليراد األكرب ههن
 –املكاره ؟ أمل يكونوا يعرفون أن مـا سـيحل هبـم هـو واجـب التحقـق، ضـروري الوقـوع ال يقبـل ختلفـا وال بـداء 

أم هـم كـانوا يشـكون القضـاء والقـدر ؟ وإلثبـات هـذه الشـكاوى يكفيـك أن تنظـر إىل  –حسب قـول املؤلـف 
رتى كم نقل عن علي بن أيب طالب رضـي هللا عنـه مـن الشـكوى عـن مـا كـان حيـدث حولـه قبـل هنج البالغة ل

2)اخلالفة وبعدها. )  
، لكنـه صـفة كصـفة -سـبحانه وتعـاىل  -. أخريا: لقد أشار املؤلف إىل أن العلـم ابلغيـب صـفة هلل 3 

يوصـــف بـــه غـــري هللا مـــن احليـــاة والقـــدرة والســـمع والبصـــر وغـــري ذلـــك ممـــا ميكـــن أن يوصـــف بـــه هللا ســـبحانه و 
3)املخلــوقني ، نعــم وصــف هللا تعــاىل بــه وصــف ابلكمــال أي لــه احليــاة الكاملــة وكــذا القــدرة والســمع والبصــر (

                                                
 انظر مبحث العبادة ومفهومه يف هذا الفصل الذي ما زلنا فيه. ( (1
به انظر على سبيل املثال إىل اخلطبة الثانية من خطب هنج البالغة للشريف الرضي، وهذه اخلطبة تسمى ابلشقشقية جتد فيها شكاوى كثرية منسو  ( (2

 إىل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه. 
 . 404صـ  3انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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واإلرادة املستقلة وغري ذلك، وعليه فال يستلزم مشـاركة الواجـب واملمكـن يف هـذا الوصـف إذا وصـفنا بـه غـريه 
الكــالم مطلــق العلــم فهــو صــحيح إىل حــد؛ إذ العلــم وصــف تعــاىل، لكــن مــا يــرد عليــه هــو أنــك لــو تريــد هبــذا 

ــــاه  ــــب مبعن ــــه العلــــم ابلغي ــــو أردت ب ــــاد وكــــل مبــــا يناســــبه، ولكــــن ل ــــه العب ــــه هللا ســــبحانه ويوصــــف ب يوصــــف ب
االصــطالحي عنــد أهــل العلــم فقيــاس هــذه الصــفة مــع هــذا القيــد مبطلــق احليــاة والســمع والبصــر قيــاس ابطــل؛ 

وهـو مـن الصـفات  -قـرآن الكـرمي علـى هللا مـرارا وحصـره عليـه سـبحانه تكـرارا وهذا ألن العلم ابلغيب قصره ال
ــة الــيت ال يشــارك مــع هللا فيهــا أحــد  ومل حيصــر الســمع والبصــر واإلرادة واملشــية مثــل العلــم ابلغيــب،  -األلوهي

 فليس لك ولنا أن نصف به كل من نريد، كما نصف ابحلياة كل موجود حّي يف العامل.      
 

ه عنوان: خرتان لالذي ل الثاين( اصل إىل آخر املطلب األول من املبحث األول )من الفصوهبذا ن
لبداء، ملؤلف اباقول ك" وقد بقيت هناك مسائل أخرى ترتبط هبذا املطلب أيضا  اإلهليات ومناقشتها"

ليها الكالم ومر عا مجل فيهأؤلف وإنكاره الرؤية )رؤية املؤمنني رهبم يف اآلخرة( وغري ذلك، لكن مبا أن امل
ل اليت الم يف املسائأن الك ليناسريعا، فلم يفّصلها كما فّصل سائر ما انقشناه؛ فلذلك تركناها، وال خيفى ع

 نا به فذلك منا تكّلمفيم تتعلق بذات هللا سبحانه وصفاته العلى يكون يف غاية من اخلطورة، فإن أصبنا
 ن يعرتف بضعفهلعفو عمر ابتعاىل أن يعفو عّنا وهو جدي عون هللا ومّنه علينا، وإن أخطأان فنرجو هللا

 وتقصريه وال حول وال قوة إال ابهلل.
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 املطـلب الثــاين
 

 

 النبـوات ومناقشــتها
  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 احنرافات ثالثة للمؤلف
 ترك املؤلف بعض احلقائق

 إنكار املؤلف بعض الثوابت
 التصرف املغرض

 ادعاءات على خالف الواقع
 املؤلف واقعة الغديرتفخيم 

 الرتكيز على طلب النيب أجر الرسالة
 أصحاب النيب فیطعن املؤلف 

 إنكار املؤلف عدالة الصحابة
 القول إبميان عبد املطلب وأيب طالب وآمنة بنت وهب

 رأي املؤلف يف فدك.
 بعض األنبياء كانوا مفرتضي الطاعة وبعضهم مل يكونوا

 األنبياء وعلم الغيب
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 املطلب الثاين
 تهاــومناقش واتــالنب

 
 املـدخـل

بـــوة عامـــة أي: ســـم إىل نتشـــكل النبـــوات واالعتقـــاد هبـــا األصـــل الثـــاين لتحقـــق اإلميـــان عنـــد املســـلم، وهـــي تنق
ــاء، ونبــوة خاصــة أي: التســليم بنبــوة ســيدان حممــد  ــ التصــديق بنبــوة مجيــع األنبي ــاء وأفضــلهم وأن ه آخــر األنبي

 صلوات هللا عليهم أمجعني.
ــراه قــد اهــتم هبــذا  انطالقــا مــن هــذا األصــل الــذي أشــار إليــه املؤلــف يف مقدمــة اجمللــد الثالــث مــن التفســري، ن
املوضوع اهتماما ابلغا فكتب اجمللد الثالـث حـول عامليـة الرسـالة احملمديـة وخامتيتهـا وأميـة النـيب وعلمـه الغيـب، 

1)لــد الرابــع حــول أجــر الرســالة ومعــاجز النــيبواجمل ــاء واألئمــة،  ( وشــفاعته، واجمللــد اخلــامس حــول عصــمة األنبي
 .واجمللد السابع حول اآلايت القرآنية اليت رمست أبعاد شخصية النيب األكرم

ــمــاختــار املؤلــف هــذه املوضــوعات بــدل أن يكتــب عــن دالئــل النبــوة أو عــن قصــص النبيــني  ن ه أراد أثال؛ ألن
ـــتم هبـــا حـــق االهتمـــام ومل تبحـــث حـــىت اآلن  ورة مشـــبعة بصـــ –حســـب قولـــه  –يكتـــب يف موضـــوعات مل يُه

 ومنقحة.
وال شك أن أمرا آخر غري ما أشار إليه املؤلف أيضا كان سببا الختيـاره هـذه املوضـوعات وهـو القيـام بواجـب 

ة علـى معتقـدات التشـيع حـول النبـوة املذهب والعقيدة أمام التحدايت الكثرية الـواردة مـن قبـل الكثـريين خاصـ
واإلمامة والعصمة والصحابة وغري ذلك مما يعد بعد التوحيد مـن أصـول الـدين عنـدهم فلـذلك تـراه خيـوض يف 
هــذه املباحــث يف نفــس هــذه اجمللــدات أكثــر مــن خوضــه مباحــث النبــوة فقــط، كيــف وهــو يعتقــد أن اهلــدف 

2)لي رضي هللا عنـهاألمسى من الرسالة احملمدية كان إبال  والية ع وكـذلك يعتقـد أن اإلمامـة منزلـة أعلـى مـن  (
 منزلة النبوة والرسالة كما سيأيت يف مبحث اإلمامة والعصمة.

ومن هنا تراه يقرن مبباحث النبوات غريها فيكتب عن عصمة األئمة، وعدم عدالة الصحابة، ومفهوم اإلمـام، 
األنبيـاء علـيهم السـالم، ويكتـب حـوايل نصـف جملـد  وطاعة السلطان اجلائر، يف اجمللد الـذي خصصـه بعصـمة

                                                
 . كلمة يستخدمها املؤلف كثريا يقصد هبا معجزات النيب   ( (1
 .  653صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2



 357                                                                                             الفصل الثانی

 

عن ذوي القرىب، ويقصـد هبـم علـى وجـه اخلصـوص عليـا وفاطمـة وأوالدمهـا وهـم الـذين اسـتمرت فـيهم اإلمامـة 
 عنده، وهذا يف جملد خصصه أبجر الرسالة ومعاجز النيب وشفاعته، وهكذا يف موارد أخرى.

رد وال و إعادهتـا كمـا  الرسـالة ه املؤلـف يف تفسـريه وال نريـد يف هـذهوال خيفى أننا لسـنا بصـدد بيـان كـل مـا أورد
صـفحات هـذا  ا سـود بـهتلخيصها وشرحها فالكتاب مطبوع متـوفر ملـن يريـد القـراءة، وال ننكـر صـحة كثـري ممـ

د والتحليــل، وجب النقــالكتــاب، بــل مــا يهمنــا يف هــذا املبحــث مناقشــة مــا يســتحق املناقشــة، وحتليــل مــا يســت
ــــدخل يف ــــذي ســــلكه املؤلــــف يف عــــرض مــــا يتع وي ــــيت تتعلــــق ابملــــنهج ال وات، لــــق ابلنبــــهــــذا، املالحظــــات ال

إذ هـو  لنيب وسـريهتم؛ال أصحاب واملالحظات اليت تتعلق رراء املؤلف وأقواله حول النبّوة العامة واخلاصة وحو 
 ة. أدخل كثريا من املسائل اليت تتعلق بسرية الصحابة وشخصياهتم يف موضوعات النبو 

 لي:هي ما يو ، فلنأت أوال بعناوين أهم النقاط اليت سنتكلم عنها يف هذا املطلب إن شاء هللا
 

 احنرافات ثالثة للمؤلف. -1
 ترك املؤلف بعض احلقائق. -2
 إنكار املؤلف بعض الثوابت. -3
 التصرف املغرض. -4
 ادعاءات على خالف الواقع. -5
 تفخيم املؤلف واقعة الغدير. -6
 الرسالة.الرتكيز على طلب النيب أجر  -7
 طعن املؤلف يف أصحاب النيب. -8
 إنكار املؤلف عدالة الصحابة. -9

 القول إبميان عبد املطلب وأيب طالب وآمنة بنت وهب. -10
 رأي املؤلف يف فدك. -11
 بعض األنبياء كانوا مفرتضي الطاعة وبعضهم مل يكونوا. -12
 األنبياء وعلم الغيب. -13

 



 358                                                                                             الفصل الثانی

 

 احنرافات ثالثة للمؤلف -1
 الكـرمي وبينــت اة النــيبخصـص املؤلـف كمــا أشـران قبــل قليـل اجمللــد السـابع مــن تفسـريه لــآلايت الـيت رمســت حيـ
 :أوالهـاّدايتـه ؤلـف وتعسريته املباركة، لكنه خطا خـالل هـذه الدراسـات ثـالث خطـوات تعـّد مـن احنرافـات امل

ال إ: ال تعـد لثتهـاواثريخ، تمـان للتـا: إغمـاض عـن احلـق وكواثنيتهـاخروج عن املـنهج املقـرر واملوضـوع احملـدد، 
 إبداء العداوة وارتكاب اخليانة يف حق اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم.

وبـني كـل  قـط لكنـه أوردلنبوية ف: فاملؤلف أعلن أنه سيدور حول ما أثبتته اآلايت من وقائع السرية اأما األوىل
ن الســرية نــه جــزء مــأمــر كــان يــرى فيــه فضــال ألهــل البيــت صــغريا كــان أو كبــريا صــحيحا أو ســقيما وعــده كأ

 النبوية، بل ربط بينه وبني اآلايت. 
 

حادثـة كـان فيهـا فضـل ومناقـب لبـاقي الصـحابة وخاصـة اخللفـاء : فهـي أنـه أغمـض عينيـه عـن كـل أما الثانيـة
الراشدين، فكتمها وإن كانت احلادثة هلـا ربـط ابآلايت الـيت تـتكلم عـن حيـاة الرسـول ومـا جـرى عليـه وحولـه، 

1)ففـي مجيـع مباحـث هــذا اجمللـد مل نعثـر إال علـى موضــع واحـد راعـى فيـه جانــب اإلنصـاف شـيئا مـا لكنــه ال  (
 ان أمر لعله أراد إبالغه ضمنا. خيلو عن استبط

 

فائـه وخل ب النـيب من أصـحا : فهي زايدة على اخلطوة الثانية أنه إن سنحت له الفرصة أن ينالوأما الثالثة
مثلـة ما يلـي بعـض األيهم، وفيمن بعده أبي وسيلة ممكنة فهو مل يرتكها، بل اغتنمها واستفاد منها يف الطعن ف

 مما أشران إليه.  

                                                
. وأما  41صـ  7فنزلت فيه اآلايت، جـ حيث أشار فيه إىل استجابة هللا سبحانه دعاء عمربن اخلطاب القائل: اللهم بني  لنا يف اخلمر بياان شافيا،  ( (1

 منهم متعو دين ما أشران إليه من احتمال سوء النية هو أنه كما سيأيت يريد أن يظهر أن الطائفة الِت مجعت حول النيب صلى هللا  عليه وسلم  كان الكثري
َما إِّمْثٌ َكبِّريٌ ية األوىل الِت تعد شرب اخلمر إمثا ﴿على ارتكاب اجلرائم قبل جميء الرسول إليهم وبعده؛ إذ هو يؤكد أن القوم مع نزول اآل ﴾ ونزول ُقْل فِّيهِّ

ْغَي بَِّغرْيِّ احْلَق ِّ آية سابقة عنها الِت حرمت اإلمث ﴿ مثَْ َواْلبـَ َها َوَما َبَطَن َواإْلِّ نـْ َش َما َظَهَر مِّ َ اْلَفَواحِّ َا َحرََّم َريب ِّ ﴾ مع هذا مل يتنزهوا من هذا العمل ُقْل إِّمنَّ
وأي بيان أوضح لتحرمي اخلمر إذا قرنت اآليتان: الواحدة إىل اأُلخرى؟ فاآلية اأُلوىل حتّقق الصغرى وهو أّن اخلمر إمث، " الشنيع، وهذا نص كالمه:

ع أَنَّ اآلية الثانية اليت والعجب إّن القوم )م واآلية الثانية تصرّح ابلكربى، وهي أّن اّلّل سبحانه حّرم اإلمث، فيستنتج منهما أنّه سبحانه حرم اخلمر.
مل يتنّزهوا من هذا العمل املزيل للعقل، واملضاد للكرامة اإلنسانية، فكانوا يشربون اخلمر يف نواديهم  حتّرم اإلمث على وجه احلتم والبت نزلت مبّكة(

ائح أصبح جبل ة هلم، فال يبعد على مثل هؤالء أن كأنه يريد أن يثبت أن إتيان القب  "حىّت وافاهم الوحي اإلهلي بتحرمي الصالة وهم يف حال السكر
تب ينحرفوا عن احلق بعد رحلة النيب وليس سلب عدالتهم ظلما يف حقهم، كما سيأيت كل ذلك عن املؤلف، وعلى كل حال فنحن نعد جمرد نقله من ك

بحانه أن يبني هلم يف اخلمر بياان شافيا، من اإلنصاف السنن واملسانيد أن احلكم النهائي يف اخلمر نزل بعد ما تضرع عمر بن اخلطاب إىل هللا س
 للمؤلف.  
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عنوان  حتت)اخلطوة األوىل أي: اخلروج عن املنهج واملوضوع( ما ذكره املؤلف  مثلة األوىلفمن أ. 1
" فهـو خـالل ذكـره صـلح احلديبيـة يف ضـوء اآلايت الـيت نزلـت حولـه التـاريخ يعيـد نفسـهجانيب هبذه العبارة: "

عنـوان أنـه ملـا كـان هـذا ال حتـتالتفت إىل ما جرى بني علي ومعاويـة رضـي هللا عنهمـا يف واقعـة صـفني فكتـب 
يكتب بني الفريقني معاهدة صلح ُكتب "هذا مـا اصـطلح عليـه أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب ومعاويـة بـن 
أيب سفيان" فقال عمرو بن العاص: لـو علمنـا أنـك أمـري املـؤمنني مـا حاربنـاك، ولكـن اكتـب هـذا مـا اصـطلح 

ري املؤمنني قول رسول هللا يف صـلح احلديبيـة لـه بعـد عليه علي بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان، فتذكر أم
ما كتب الكتاب وكان  ىب أن ميحو النبوة عن اسم رسول هللا: "اي علي إنك أبيت أن متحو النبوة مـن امسـي، 
فــو الــذي بعثــين ابحلــق نبيــا، لتجيــ  أبنــاءهم إىل مثلهــا، وأنــت مضــيض مضــطهد" فبعــد مــا تــذكر هــذا، قــال: 

1)أخربين رسول هللا بذلك، مث كتب الكتاب.صدق هللا ورسوله،  )  
يـة القصـة والروا حول هـذه جدير أن يقال للمؤلف ماهي عالقة هذا الذي ذكرته حبياة رسول هللا وأين اآلايت

وذاك أيضـا  لشـريفة ؟ا؟ هل أنت تكتب عـن تنبـؤات النـيب ومعجزاتـه ومناقـب ابـن عمـه أو عـن سـريته وحياتـه 
موضـوعي  تفسـريرة )التواريخ واألخبار، كيف تكتب على عنوان الكتـاب عبـا على ضوء الوحي ال على ضوء

( ريفةة حياتـه الشـذكـرت سـري يتناول دراسة اآلايت القرآنية الِت رمسـت لنـا أبعـاد شخصـية النـيب األكـرم و 
رى لــيس إال اقعــات أخــو وتــدعي أنــك ستســري وفــق مــا أثبتتــه اآلايت مــن واقعــات الســرية النبويــة مث تــدخل يف 

جـرى بـني علـي  ألثـري مـاات ترى فيها فضال ملن حتبه وأخذا على من تبغضه، فتنقل مـثال عـن القمـي وابـن وأن
ملوضوعية روج عن اخومعاوية رضي هللا عنهما يوم صفني ؟ أليس هذا بصرف النظر عن صحة القول وسقمه 

 بل عن املنهجية ؟ بلى إنه خروج حقا عند من يعرف املنهجية.
 

 )اخلطوة الثانية أي: اإلغماض عن احلق( ذكره قصة هجرة الرسول األعظم  انيةومن أمثلة الث. 2
إىل املدينة وبقاءه بغار ثور ثالاث مث خروجه منه إىل قباء دون أن يشري إىل دور أيب بكر الصديق رضي هللا عنـه 

تـة علـي رضـي هللا عنـه وابنته ذات النطاقني وأسرته مجيعا يف هذا السفر العظيم، مـع أنـه ذكـر بكـل التبجيـل إاب
ويف مواضع عديدة من الكتاب عـد هـذا أكـرب تضـحية قـدمها أحـد رجـال التـاريخ للـدفاع  على فراش النيب 

عن احلق حبيث افتخر هللا به عند مالئكته )سيأيت عند مبحـث الغلـو يف األئمـة( أمـا ذكـره عـن صـاحب النـيب 
 نفسه ومالـه فعـرب هبـذه األلفـار: "فخـرج رسـول هللا يف الغار ويف هذه اللحظات اخلطرية وإيثاره وتضحيته ب

                                                
 .  405صـ  7انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
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1)مع دليله عبد هللا بن أريقط ومعهمـا أبـوبكر" ومل يشـف هبـذا اإلغمـاض صـدرا بـل بـدأ يرمـي صـاحب الغـار  (
 بعدم الكفاءة على أن حُيظى ابلسكون اإلهلي كما سيأيت يف أمثلة اخلطوة الثالثة.

امهـا وأشـار إىل املواقـف الـيت اختـذوها بشـأن األسـرى، لكنـه ومن أمثلتها أيضـا أنـه أورد غـزوة بـدر بتم
أمهـل وتغافـل ذكــر موقـف ســيدان عمـر بــن اخلطـاب رضـي هللا عنــه يف األسـرى الــذي نزلـت يف أتييــده اآلايت: 

َيا َواّللَُّ ﴿ نـْ َن يفِّ اأْلَْرضِّ تُرِّيُدوَن َعَرَض الدُّ ُ َعزِّيـٌز َما َكاَن لَِّنيبِّ   َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحىتَّ يـُْثخِّ َرَة َواّللَّ  يُرِّيُد اآْلخِّ
َفُكُلوا ممَِّّا َغنِّْمُتْم َحاَلاًل طَي ًِّبا َواتَـُّقوا   َلْواَل كَِّتاٌب مَِّن اّللَِّّ َسَبَق َلَمسَُّكْم فِّيَما َأَخْذمتُْ َعَذاٌب َعظِّيٌم   َحكِّيٌم 

يمٌ  2)﴾اّللََّ إِّنَّ اّللََّ َغُفوٌر رَحِّ )  
فقـــال ملـــا استشـــار أصـــحابه يف أمـــر األســـرى  فقـــد جتنـــب املؤلـــف بيـــان أصـــل الواقعـــة كليـــا، وهـــو أن النـــيب 

: "اي رسول هللا، هؤالء بنو العم والعشرية واإلخوان، رضي هللا عنه املستشار األول لرسول هللا أبو بكر الصديق
فــار، وعسـى أن يهـديهم هللا فيكونـوا لنــا وإين أرى أن أتخـذ مـنهم الفديـة، فيكـون مــا أخـذانه قـوة لنـا علـى الك

نــين مــن ": رضــي هللا عنــه عمــر بــن اخلطــاب ". وقــالعضــًدا وهللا مــا أرى مــا رأى أبــو بكــر، ولكــن أرى أن متكِّ
فيضـرب عنقـه، ومتكـن  -أخيـه-فأضـرب عنقـه، ومتكـن علي ـا مـن عقيـل بـن أيب طالـب  -وذكر قريًبا له-فالن 

 يعلـم هللا أنـه ليسـت يف قلوبنـا هـوادة للمشـركني، وهـؤالء صـناديدهم  زة مـن فـالن أخيـه فيضـرب عنقـه، حـىت
3)".وأئمــتهم وقــادهتم ، جــاء فبعــد مــا مّت األمــر علــى مــا كــان يــراه أبــوبكر الصــديق ومــال إليــه النــيب األكــرم  (

  العتاب على هذا املوقف فنزلت اآلايت وبّينت أنكم اخرتمت خالف األوىل يف أخذكم الفدية عن األسرى.
لكــن املؤلــف نبــذ هــذا وراء ظهــره وأعــرض عنــه وجــاء بقــول ضــعيف جــدا، وهــو أن األنصــار خــافوا أن يقتــل 

4)رسول هللا األسرى وكـانوا يرغبـون أن يؤخـذ عـنهم الفديـة فـأنزل هللا هـذه اآلايت واألصـل يف هـذا اإلغمـاض  (
 عنــه، ومل يكــن املؤلــف هــو أن يف ذكــر اخلــرب كمــا ثبــت كــان فضــال كبــريا يرجــع إىل عمــربن اخلطــاب رضــي هللا

 يرغب إليه.
 

                                                
 .  227صـ   7تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  69 – 67األنفال :  ( (2
ط:  208حديث رقم:  335صـ  1القصة مشهورة جتده يف كتب التاريخ والسري والتفسري واحلديث، انظر مثال: مسند اإلمام أْحد بن حنبل جـ  ( (3

ومن كتب السري انظر كتاب الرحيق  ، حتقيق: شعب األرنؤوط )وقد صحح احلديث(.م1999هـ ، 1420الثانية مؤسسة الرسالة _ بريوت، الطبعة 
 ط: دار ابن خلدون )دون اتريخ( .  180صفي الرْحن املباركفوري صـ املختوم ل

 . 338صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
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ّم إمهال جـزء مهـ رضوان معومن أمثلة اإلغماض وترك ما فيه فضل للصحابة أيضا، ما كتبه املؤلف عن بيعة ال
ولنـرى   ملباركـة مكـان يـده،عـن عثمـان بـن عفـان رضـي هللا عنـه يف البيعـة ووضـع يـده ا منها أي: نيابة النـيب 

 كيف جتاوز عن هذا األمر الشهري بكل بساطة ننقل عنه نص كالمه فيما يلي:
إىل البيعة فكانت  ال نربح حىت نناجز القوم، فدعا رسول هللا  "ملا بلغه خرب قتل عثمان، قال رسول هللا 

علـى املـوت، وآخـر: علـى أن  بيعة الرضوان حتت الشجرة، ولقد اختلفوا فمن قائل: أبهنم ابيعوا رسـول هللا 
1)ال يفروا". )   

 الرسـول  مـا عملـه أليس يعد هذا إغماضا واضحا عن احلق ؟، على األقل كان من الواجب عليه أن يذكر
ــه علــى   ، مثريته األخــرى مكــان عثمــان وقــد كــان هــذا جــزءا مــن ســبنفســه النفــيس مــن وضــع إحــدى يدي

نـه إذ كـان عضـي هللا ر يبحث لنفسه خمرجا أو أتويال يسلب به الفضل الـذي كـان يرجـع إىل عثمـان بـن عفـان 
 .يبغضه املؤلف، كما فعل عند اآلايت اليت تظهر رضى هللا عن أصحاب حممد 

ا كان من فضل لعثمان بن عفان رضي هللا عنه بل كـتم مـا ومل يكتف املؤلف هبذا الكتمان واإلغماض لذكر م
تواتر من إنفاقه العظيم  اية لإلسالم ونصرة للحق جليش العسرة فذكر انفاق بقية الصحابة وعبـد الـر ن بـن 

2)عوف ومل يلتفت إىل أكرب عون قدمه عثمان بن عفان رضي هللا عنه. )  
 

تواتر من تصديق أيب بكر رضي هللا عنه النيب الكرمي يف حديثه عن  ومن أمثلتها أيضا تركه وعدم التفاته إىل ما
3)إسرائه ومعراجه حينما كذبه اآلخرون. )   

 

اشـدين ق اخللفـاء الر حـيانـة يف )اخلطـوة الثالثـة وهـي إبـداء العـداوة وارتكـاب اخل . وأما أمثلـة الثالثـة3
 يل إبجياز: رضي هللا عنهم( فهي كثرية جدا نشري إىل بعضها على النحو التا

َ أ. عنــد اســتدالل املؤلــف بقولــه تعــاىل: ﴿ ُ إِّْذ َأْخَرَجــُه الَّــذِّيَن َكَفــُروا اَثينِّ إِّالَّ تـَْنُصــُروُه فَـَقــْد َنَصــَرُه اّللَّ
 ُ َزَل اّللَّ بِّهِّ اَل حَتْـــَزْن إِّنَّ اّللََّ َمَعنَــا فَــأَنـْ نَــنْيِّ إِّْذ مُهَــا يفِّ اْلغَـــارِّ إِّْذ يـَُقــوُل لَِّصــاحِّ ُنُـــود  مَلْ اثـْ َســـكِّينَـَتُه َعَلْيــهِّ َوأَيَـّـَدُه جبِّ

4)﴾تـََرْوَهـا ، يشــري املؤلـف إىل أن اإلفـراد يف الضـمري )عليـه وأيـده( إشــارة إىل علـى واقعـة ثـور وهجـرة النـيب  (

                                                
 .  403صـ  7تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  457صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 إشارة إىل هذا األمر.دون أي  204صـ  7انظر ذكر املؤلف واقعة املعراج جـ  ( (3
 .  40التوبه :  ( (4
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عدم إنزال السكينة على أيب بكر وعدم أتييد هللا له ابلنصر، ومعىن هذا أنه مل يكـن يليـق هبـذا الفضـل مـن هللا 
1)انه.سبح )   

ثالثـة  ق رضـي هللا مـناه الصـديويظهر هذا اخلطـأ الـذي ارتكبـه املؤلـف يف تفسـري اآليـة واخليانـة الـيت أبـداها جتـ
 أوجه:
احب الغــار، صــطعنــه يف و : أنــه كــان بصــدد بيــان ســرية النــيب ووقــائع اهلجــرة النبويــة، فخروجــه عــن هــذا األول

 أصحاب النيب  النيل منيفى بغضه الشديد وانتهاز الفرص ( يدل عل إفراد الضمري وذاك أيضا بشبهة واهية )
. 

كر بية تعطي أليب اف، فاآل: أن املؤلف لوكان يبحث عن رموز هذه اآلية املباركة حقا بشيء من اإلنصالثاين
ادث حياتــه الشـــريفة، يف حادثــة عظيمــة مـــن حــو  رضــي هللا عنــه مقــام املصـــاحبة والرفقــة مــع النـــيب األكــرم 

يـه أنـه كـان الرجـال فلشيعة ترى أهم توثيق يف شأن رجل ما، ثبـوت قـول عـن أصـحاب الـرتاجم و والعجب أن ا
يف  لعظـيم املتعـالاول هللا من أصحاب الصادق أو الباقر أو الكاظم أو غريهم من األئمة، وال يطمئن بثبوت ق

    .    سفرأيب بكر رضي هللا عنه أنه كان صاحب النيب ورفيقه اخلاص املأمون يف احلضر وال
: أيضا إذا كان املؤلف يتكئ على مثل هذه اإلشارات فليعلم أن القرآن الكرمي يف نفس اآلية يشري إىل الثالث

وصول أيب بكر رضي هللا عنه الكمال املعنوي الذي جيلب املعية اإلهلية اخلاصة ابلنصر والعون، وال ينال هـذه 
ــه: ﴿املعيــة إال أنبيــاء هللا املصــطفني وعبــاده  ﴾ كمــا يقــول إِّنَّ اّللََّ َمَعَنــااملخلصــني، وهــذه اإلشــارة كامنــة يف قول

ــابِّرِّينَ ســبحانه: ﴿ 2)﴾إِّنَّ اّللََّ َمــَع الصَّ ــنيَ ويقــول: ﴿ ( 3)﴾َواْعَلُمــوا َأنَّ اّللََّ َمــَع اْلُمتَّقِّ إِّنَّ اّللََّ ويقــول تعــاىل: ﴿ (
ــُنونَ  ــْوا َوالَّــذِّيَن ُهــْم حُمْسِّ 4)﴾َمــَع الَّــذِّيَن اتَـَّق ــه  ( وملــا مل يكــن بنــو إســرائيل الــذين خرجــوا مــع نــيب هللا موســى علي

َكـالَّ إِّنَّ َمعِّـَي َريب ِّ السالم مستحقني هبذه الدرجة املعنوية قال موسى عليـه السـالم كمـا حيكيـه القـرآن عنـه: ﴿
5)﴾َسيَـْهدِّينِّ   ومل يقل: )إن معنا ربنا( ويف هذا لكفاية ملن كان له أدىن دراية. (

 

امهوا مجيعـا يف بنـاء سـوأصـحابه  ا أورد املؤلـف قصـة بنـاء املسـجد بقبـاء ذكـر أن رسـول هللا ب. عند م
 هذا املسجد إال وأن انسا كانوا يستنكفون العمل فارجتز علي بن أيب طالب فقال:

                                                
 .  228صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  153البقرة :  ( (2
 .  36التوبة :  ( (3
 .  128النحل :  ( (4
 .  62الشعراء :  ( (5
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 ئدار حاال يستوي من يعمر املساجدا   يدأب فيه قائما وقاعدا   ومن يرى من الغبا
هللا عنــه كــان يريــد بــه عثمــان بــن عفــان أو عثمــان بــن مظعــون؛ إذ مهــا كــاان يتحايــدان مث أشــار إىل أنــه رضــي 
1)الرتاب وجيتنبان الغبار. )   

ثمـان يف حـق علـي وع ارتكبهـا هنا أيضا يظهر من وجوه شىت شدة العداوة اليت أبداها املؤلف بل واخليانة الـيت
 رضي هللا عنهما وهي: 

 

لواقعـة شـعرا يف فضـل اأنشـد يف هـذه  وقد ثبـت أنـه  سرية املصطفى : أن املؤلف كان بصدد بيان األول
ن مل تـه الشـريفة، إة يف حياالصحابة من األنصار واملهاجرين رضـي هللا عـنهم أمجعـني يعـد مـن إنشـاداته الوحيـد

 يكن من إنشائه وهو قوله: 
2) فارحم األنصار واملهاجرة  اللهّم إّن العيش عيش اآلخرة  )  

3)"تكلــم ببيـــت شــعر غــري هــذا ومل يبلغنــا أن رســول هللا "قــال ابــن شــهاب:  مل يكــن يهـــتم  وهــذا ألنــه  (
ابلشـعر كمــا هـو معلــوم، لكـن املؤلــف مل يشـر إىل هــذا أبــدا؛ ألنـه كــان يعـرف أن يف مفهــوم هـذا البيــت فضــل 
يرجع إىل الصحابة، فرتكه هذا وإقباله حنو ما هو خـارج عـن املوضـوع يتعلـق علـى فـرض صـحته مبـا جـرى بـني 

دليـل واضـح علـى أنـه كـان يريـد   -انـه كمـا يلـي بي  –األصحاب من املباسطات، وهو بنفسه أمر جزئي جدا 
 أن يشفي بذكره صدره العليل.

: أن كثــريا ممــن نقلــوا هــذا الشــعر صــرحوا أبنــه كــان مــن علــي بــن أيب طالــب رضــي هللا عنــه مباســطة مــع الثــاين
وكـان عثمان بن مظعون ال طعنا يف أحد، فـانظر علـى سـبيل املثـال إىل السـرية احللبيـة وقـد ورد فيـه مـا نصـه: "

ان بن مظعون رضـى هللا تعـاىل عنـه رجـال متنظفـا أى مرتفهـا فكـان إذا  ـل اللبنـة جيـال هبـا عـن ثوبـه لـئال عثم
مــن الــرتاب نفضـه فنظــر إليـه علــى بــن أىب طالـب رضــى هللا تعـاىل عنــه وأنشــد  يءيصـيبه الــرتاب فـإن أصــابه شـ

ــا فيــه يــدأب فيهــا قائمــا   جدا ال يســتوى مــن يعمــر املســا :يقــول أى مباســطة مــع عثمــان بــن مظعــون الطعن

                                                
 .  234صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
صـ  3هـ . وانظر: السرية النبوية البن هشام جـ 1400ط: دار املعرفة _ بريوت  255صـ  2برهان الدين احلليب جـ انظر: السرية احللبية لعلي بن  ( (2

والقصة بشمول البيتني عن  245صـ  1هـ حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد. وانظر: عيون األثر البن سيد الناس جـ 1411ط: دار اجليل _ بريوت  25
 اري ومسلم ومجيع كتب احلديث.النيب الكرمي موجودة يف البخ

بشعر رجل من املسلمني مل يسم يف احلديث، ومل يبلغِن يف احلديث أن رسول  قال ابن شهاب: فتمثل رسول هللا ففي دالئل النبوة للبيهقي: " ( (3
 جوم العوايل، للعصامي. وكذا يف مسط الن 790حديث رقم:  408صـ  2". دالئل النبوة جـ متثل ببيت شعر قط غري هذه األبيات هللا 
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أى وكــان عثمــان هــذا مــن مجلــة مــن حــرم اخلمــر علــى نفســه ل  .ومــن يــرى عــن الــرتاب حائــدا    وقاعــدا 
1)".اجلاهلية وقال ال أشرب شرااب يذهب عقلى ويضحك ىب من هو أدىن مىن )   

وهذا ما أشار إليه كثـري : أن ارجتاز علي بن أيب طالب رضي هللا عنه هبذا الشعر قول مل يثبت ابلقطع، الثالث
سألت غري واحد من أهل العلم ابلشعر عن هذا الرجز فقـالوا بلغنـا من أهل السري والتاريخ، قال ابن هشام: "

2)"أن علي بن أيب طالب ارجتز بـه فـال يـدري أهـو قائلـه أم غـريه يعـين هـذا جمـرد خـرب أن عليـا رضـي هللا تعـاىل  (
رض ثبوته فالذي ميكن الركون إليه هو أن الشعر كما أشران إليه آنفا تكلم هبذا الشعر دون أي ثبوت، وعلى ف

3)ورد مباسـطة وبشــأن عثمــان بــن مظعــون رضــي هللا عنــه، وأمــا وروده بشــأن عثمــان بــن عفــان رضــي هللا عنــه  (
فقول شاذ مرجوح ال يعتد به، لكن من كان دأبه اإلسـاءة والنيـل والطعـن ال ينظـر إىل مجيـع هـذا، فيـأيت بكـل 

 دة كأنه من علم اليقني، وليس هذا دأب األمناء يف النقل والرواية.شار 
 

ن يهــوِّل  عنــه كــاج. عنــد ذكــره غــزوة بــدر ومشــاورة النــيب أصــحابه ذكــر أن عمــر بــن اخلطــاب  رضــي هللا
 ة: لطريقة التالينقله اب خطورة املوقف فنقل بعض الكلمات عنه ابإلحالة إىل كتاب املغازي للواقدي، وجاء

: إهّنا واّلّل قريش و عّزهـا، واّلّل مـا ذلّـت منـذ عـّزت،  -مهّواًِل خطورة املوقف  -فقال عمر بن اخلطاب "
4)"وهللا ما آمنت منذ كفرت، وهللا ال تسلم عّزها أبداً، ولتقاتلّنك، فاهّتب لذلك اُهبته، وأعد لذلك عدّته مث  (

ّول غزوة قام هبا املسـلمون، ومل يكـن هلـم تـدريب يف إن غزوة بدر، كانت أ بعده بقليل ذكر املؤلف ما نصه: "
حلَـق ِّ َو ﴿احلرب، وألجل ذلك كره فريق من املؤمنني احلـرب، قـال سـبحانه:  ـن بـَْيتِّـَك ابِّْ َكَمـا َأْخَرَجـَك رَبُـَّك مِّ

 َ َبـــنيَّ َ َلَكـــارُِّهوَن   جُيَـــادِّ ُلونَـــَك ىفِّ َاحلَـــق ِّ بـَْعـــَد َمـــا تـَ ـــَن املـُــؤمِّننيِّ ـــْم   إِّنَّ َفريِّقـــاً م ِّ َـــا ُيَســـاُقوَن إِّىَل ْاملَـــْوتِّ َو ُه َكَأمنَّ
واآلية ظاهرة يف كراهة لفيف من املـؤمنني للخـروج مـن املدينـة عنـد مغادرهتـا، و  (.6ـ  5) األنفال/ ﴾يـَْنظُُرونَ 

                                                
 .  262صـ  2السرية احللبية لعلي بن برهان الدين احلليب جـ  ( (1
 .  337صـ  2. وانظر: الروض األنف يف شرح السنة النبوية لعبد الرْحن السهيلي جـ  25صـ  3السرية النبوية البن هشام جـ  ( (2
م 1997هـ 1418ط: مصر  487صـ  3جـ  مد بن يوسف الصاحلي الشاميحملسبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد انظر على سبيل املثال:  ((3 

 . 157صـ  1جـ  لعصامي، لمسط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل حتقيق األستاذ عبد العزيز عبد احلق حلمي. وانظر أيضا:
مث قام عمر فقال فأحسن،  نقال عن كتاب املغازي للواقدي.  )ويف املغازي للواقدي جتد العبارة هكذا: " 931صـ  7تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4

 mostafa.com-www.alاحملمولة على موقع املصطفى:  PDFعن نسخة   23صـ  1... جـ مث قال: اي رسول هللا، إهنا وهللا قريش وعزها
 ) 

http://www.al-mostafa.com/
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1)«ذفـران»حيتمل أن تكـون إشـارة إىل كراهـة بعضـهم للخـروج يف جملـس املشـورة يف منطقـة  وقـد تعّرفـت علـى  (
2)".كارهنيبعض نصوص ال )  

علـى  ويلهـا و لهـاآلايت وأتاانظر أيها القارئ الكرمي كيف يلعب الناس ابلتاريخ ونقل األقـوال وحـىت بتفسـري 
مهـّوال خطـورة )ه قولـه: مـن يريـدون، فـاملؤلف أوال زاد مـن عنـد نفسـه يف كـالم عمـر بـن اخلطـاب رضـي هللا عنـ

تّـب لعبـارة أوال لري الم، وهبـذا هتيّـأ جـّو الكـالم وسـياق ايهـا للكـأتويال وتوج -  -املوقف( ووضعه بني اخلطني 
هـي أنـه   طـاب، والنتيجـةر بـن اخلعليه مايلي، مث ّ ل اآلية املباركة عليه ليظهر أن مراد اآلية ومصداقه هو عم
َـ: ﴿كان يكره لقاء العدّو وأعظم منه أنه كان جيادل يف احلّق، وهـذا املثـل القـرآين ىَل ْاملَـْوتِّ َو وَن إِّ ا ُيَسـاقُ َكَأمنَّ

 ﴾ ورد فيه ويف أمثاله.ُهْم يـَْنظُُرونَ 
 

و لـخيفهـو مل يكـن  وكالمـه، : إن املؤلف ملا ّ ل اآلية الكرميـة علـى قـول عمـر بـن اخلطـاب رضـي هللا عنـهأقول
الكـرمي  حيكيـه القـرآن منـه مبـا عن أمرين، فإما أن يكون عارفا مبا ثبت عن املفسرين األوائل الـذين كـانوا أعـرف

ل ارفا، فهـذا جهـعمل يكن  عن ما وقع يف عصر النبوة من احلوادث اليت سببت نزول اآلايت فيها، أو ال، فإن
ن  اآلية ويف ميفل السلف منه وليس للجاهل أن يفسر القرآن ويطّبقه على من يريد، وإن كان على علم أبقوا

ــادا علــى غــري حمملــه ال يعــّد إال  إىل  هللا. ولننظــر ســري كتــابحتريفــا يف تفتعنــيهم، فإمهــال ذلــك و ــل اآليــة عن
 ني:بعض أقوال املفسرين األوائل يف تفسري اآلية الكرمية، وبيان املراد من الكاره

 قــال لنــا رســول هللا"يقــول:  رضــي هللا عنــه نصــارييــوب األأ أيبروى ابــن أيب حــامت بســنده عــن  - 
تـرون فيهـا؟ لعـل هللا يغنمناهـا ويسـلمنا، فخرجنـا  قبلـت فقـال: مـاأن عري أيب سـفيان قـد أوحنن ابملدينة، وبلغه 

ّنـا خرجنـا للعـري، إفسران يوما أو يومني، فقال: ما ترون فيهم؟ فقلنـا: اي رسـول هللا، مـا لنـا طاقـة بقتـال القـوم، 
فــأنزل هللا  ،ان ههنــا قاعــدونإنــت وربــك فقــاتال أذهــب ا قــال املقــداد: ال تقولــوا كمــا قــال قــوم موســى ملوســى:

َ َلَكارُِّهونَ كَ ﴿ :تعاىل حلَق ِّ َو إِّنَّ َفريِّقاً م َِّن املُؤمِّننيِّ 3).﴾"َما َأْخَرَجَك رَبَُّك مِّن بـَْيتَِّك ابِّْ )  
أاب أيوب األنصاري  تمسع قال:أسلم أيب عمران بسند آخر عن  احلافظ أبو بكر بن َمْرُدويهورواه  - 

سـفيان أهنـا مقبلـة فهـل لكـم أن كـرج قبـل إين أخـربت عـن عـري أيب "وحنـن ابملدينـة:  يقول: قال رسـول هللا 
                                                

ر ذفران بفتح أوله وكسر اثنيه مث راء مهملة وآخره نون واد قرب وادي الصفراء قال ابن إسحاق يف مسري النيب صلى هللا عليه و سلم إىل بد ( (1
 . استقبل الصفراء وهي قرية بني جبلني ترك الصفراء يسارا وسلك ذات اليمني على واد يقال له ذفران

 م(1977هـ 1397ط: دار صادر _ بريوت  6صـ  3جـ )معجم البلدان لياقوت احلموي 
 .  320صـ  7تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 ،_ الرايض ط: مكتبة نزار مصطفى الباز 1659صـ  5جـ  أيب حامت الرازي حممد ابن إلمام احلافظ أبو حممد عبد الرْحن بنتفسري ابن أيب حامت ل ( (3

 م، حتقيق: أسعد حممد الطيب.1997ه 1417الطبعة األوىل 
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هـذه العـري لعـل هللا يـُْغنمناَهـا؟ " فقلنـا: نعـم، فخـرج وخرجنــا، فلمـا ِسـْران يومـا أو يـومني قـال لنـا: "مـا تــرون يف 
قتال القوم؛ فإهنم قد أخربوا مبخرجكم؟ " فقلنا: ال وهللا ما لنا طاقة بقتـال العـدو، ولكنـا أردان العـري، مث قـال: 

فقلنا مثل ذلك فقال املقداد بن عمرو: إًذا ال نقول لك اي رسول هللا كمـا قـال قـوم  ون يف قتال القوم؟""ما تر 
ــُدونَ موســى ملوســى: ﴿ معشـــر -قــال: فتمنينــا ( 24املائــدة: )﴾ َفاْذَهــْب أَنْــَت َورَبُـّـَك فَـَقــاتِّال إِّانَّ َهاُهنَــا َقاعِّ

: ن يكون لنا مال عظيم، قال: فأنزل هللا على رسـوله أن لو قلنا كما قال املقداد أحب إلينا من أ-األنصار
نِّنَي َلَكارُِّهونَ ﴿ حْلَق ِّ َوإِّنَّ َفرِّيًقا مَِّن اْلُمْؤمِّ 1).﴾َكَما َأْخَرَجَك رَبَُّك مِّْن بـَْيتَِّك ابِّ )   

وخـرج رسـول عنهمـا وفيهـا: " تعـاىل بل هناك رواية نقلهـا مجـع غفـري عـن عبـد هللا عبـاس رضـي هللا - 
ــه "َذفــرَان"، فخــرج منــه حــىت إذا كــان ببعضــه نــزل، وأاته اخلــرب عــن  هللا  يف أصــحابه حــىت بلــا واداي يقــال ل

فقـام أبـو بكـر، رضـي هللا عنـه، الناس، وأخربهم عـن قـريش،  ُقريش مبسريهم ليمنعوا عريهم فاستشار النيب 
مـرو فقـال: اي رسـول هللا، ، مث قـام املقـداد بـن عفقال فأحسن، مث قـام عمـر، رضـي هللا عنـه، فقـال فأحسـن

َفاْذَهـْب أَنْـَت َورَبُـَّك امض ملا أمرك هللا به، فنحن معك، وهللا ال نقول لك كما قالت بنو إسـرائيل ملوسـى: ﴿
ـــــُدونَ  ـــــا َقاعِّ ... ولكـــــن اذهـــــب أنـــــت وربـــــك فقـــــاتال إان معكمـــــا مقـــــاتلون( 24املائـــــدة:)﴾ فَـَقـــــاتِّال إِّانَّ َهاُهَن

2)احلديث". )  
م رضـي هللا عـنه داد وسـعدر أن هذه املواقـف النبيلـة مل يتخـذها كـل مـن أيب بكـر وعمـر ومقـنعم الرواايت تظه

 ُعـدة حلــرب قـريش، وقــد  يف طلــب العـري ومل يكــن هلـم ِعــدة وال إال بعـد إبــداء الـبعض ممــن خرجـوا مــع النـيب 
د، سابق واستعدا رون إخبادكانوا معذورين يف هذا؛ إذ كان من الطبيعي أن خيافوا على أنفسهم من املواجهة 

اي رسول هللا، ما لنا طاقـة بقتـال : "عن رأيهم، قالوا مع هذا مل يزيدوا شيئا إال أهنم قالوا بعد ما سأهلم النيب 
اخلطـاب  هـة إىل عمـر بـنسـبة الكران" وإىل هذا تشري اآلية كما رأينا يف الرواايت، وأمـا ّنا خرجنا للعريإالقوم، 

لتـاريخ وسـرية ان قـرؤوا اع الذي يعرتف بشـجاعته حـىت أشـد أعـداء اإلسـالم ممـرضي هللا عنه وهو الرجل الشج
ــاريخ  لصــحابة رواايت او عظمــاء اإلســالم، فهــذا شــيء عجيــب جــدا، والثابــت يف تفســري اآليــة علــى ضــوء الت

 والتابعني ما رأيناه.  
3)قال القاضي البيضاوي َ َلكَ ﴿يف تفسريه: " ( ﴾ يف موقع احلال أي أخرجـك يف ارُِّهونَ َو إِّنَّ َفريِّقاً م َِّن املُؤمِّننيِّ

 -حـىت قـال  – حال كراهتهم وذلك أن عري قريش أقبلـت مـن الشـام وفيهـا جتـارة عظيمـة ومعهـا أربعـون راكبـا
                                                

 .  15صـ  4انظر: تفسري القرآن العظيم أليب الفداء ابن كثري الدمشقي جـ  ( (1
 .  17صـ  4تفسري القرآن العظيم، للحافظ ابن كثري جـ  ( (2
الشريازي، أبو سعيد، أو أبو اخلري، انصر الدين م( عبد هللا بن عمر بن حممد بن علي  1286 - 000ه =  685 - 000البيضاوي ) ( (3

 وصرف عن القضاء، فرحل إىل تربيز فتويف فيها. قرب شرياز( وويل قضاء شرياز مدة. ولد يف املدينة البيضاء )بفارس البيضاوي: قاض، مفسر، عالمة.
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وكان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بوادي ذفران فنـزل عليـه جربيـل عليـه السـالم ابلوعـد إبحـدى الطـائفتني 
فيـه أصـحابه فقـال بعضـهم: هـال ذكـرت لنـا القتـال حـىت نتأهـب لـه إّنـا خرجنـا ستشـار اإما العري وإما قـريش ف

للعري فردد عليهم وقال إن العـري قـد مضـت علـى سـاحل البحـر وهـذا أبـو جهـل قـد أقبـل فقـالوا: اي رسـول هللا 
 مث فقام أبو بكر وعمر رضي هللا تعاىل عنهما وقاال فأحسنا فغضب رسول هللا  ،عليك ابلعري ودع العدو

بــن عبــادة فقــال: انظــر أمــرك فــامض فيــه فــوهللا لــو ســرت إىل عــدن أبــني مــا ختلــف عنــك رجــل مــن اقــام ســعد 
1)فذكر الرواية بطوهلا. –" األنصار )  

لـذين ااجليـل األول  ا ثبت عـنوإذا نظرت إىل التفاسري ابلنقل )الرواية( وهي اليت فسر أصحاهبا اآلايت وفق م
ل هـا وروي أن أو ا ذكـر فيا نزول اآلايت فيها، فتجد أكثر مـن سـبعني موضـعرأوا احلوادث أبم أعينهم وشاهدو 

 تعـاىل بـوبكر وعمـر رضـي هللاابملضـي إىل العـدّو وأظهـروا مـوافقتهم علـى القتـال مهـا أ من أشاروا علـى النـيب 
 –يـدل اقـدي، فـال ف عـن الو عنهما، وأما كالم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنـه الـذي نقلـه املؤلـ

 ن يلقي علـى ابلليه املؤلف أبدا، بل كل كلمة منه تدل على أنه كان يريد أإعلى ما مال  -على فرض ثبوته 
بـه  ا كـان هـو أعـرفدوا قاسيعالسامعني وجوب التأه ب التام واألخذ ابجلّد وارتفاع اهلمم؛ إذ هم سيواجهون 

 من األنصار. وهذا هو دأب القواد على مر التاريخ.  
يـة حىت يفسر اآل التفسري الواقدي الذي نقل عنه قول عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ال يعد مصدرا يف مث إن

ــه املغــازي، كــل ذلــك زالت عــن الشــيخ ال تفســري هلــا إال  غضــاء وارتكــاب بــداء البإوفقــا ملــا ذكــره هــو يف كتاب
 اخليانة. 

ملشــركني أيضــا نــرى املؤلــف كتــب أن وا د. حــني ذكــر املؤلــف قصــة احلديبيــة وانعقــاد الصــلح بــني النــيب 
دعا أوال عمربن اخلطاب ليبعثه إىل قريش حىت يبلا عنـه أشـرافها مـا جـاء لـه، فـامتنع مـن قبولـه خوفـا  النيب 

إّن النيب دعا عمر بن اخلطاب ليبعثه إىل قريش حىّت يبّلا عنه أشرافها ما جاء على نفسه، وهذا نص كالمه: "
( عثمـــان بـــن هللا )صـــلى هللا عليـــه وآلـــه وســـلم علـــى نفســـه، واقـــرتح علـــى رســـوللـــه، فـــامتنع مـــن قبولـــه خوفـــاً 

2)".عفان )    
 

                                                                                                                                            

" وغري ذلك.      صولنوار" يف التوحيد، و "منهاج الوصول إىل علم األمن تصانيفه "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" يعرف بتفسري البيضاوي، و "طوالع األ
 ( 110صـ  4)األعالم للزركلي جـ 

هـ 1422ط: دار الكتب العلمية _ بريوت، الطبعة األوىل   91صـ  1تفسري اإلمام البيضاوي لناصر الدين عبد هللا بن عمر البيضاوي جـ  ((1 
 م .2001

 .  402صـ  7" جـ تفسري "مفاهيم القرآن ( (2
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 مضـت مـدة لسـباب، مثيقال إن أحدا من الناس كان غضبان على رجل فكتب إليه رسالة شتمه فيها أبقبح ا
 نكـر وأصـّر أنـهأ، لكّنه من الزمن فجمعهما جملس واحد مصادفة، فذّكر الرجل صاحب الرسالة وعابه مبا فعل

  حينهــا، وكنــتيفّد عليــك مل أر مل يشــتمه أبــدا، فــأخرج الرجــل الرســالة مــن جيبــه وقــال لــه إقرأهــا بنفســك فــإين 
 أنتظر هذه اللحظة فكفاك خجال قراءة الكلمات اليت كتبتها على هذه الورقة. 
خوفـاً علـى  قبولـه فـامتنع مـنفمثال املؤلف مثال صاحب الرسالة، كـم نرغـب أن نضـع أمامـه هـذه اجلملـة: "

د يف الكتـب ه كمـا ور عنـه بكاملـ" ليقرأها عـدة مـرات، مث نضـع أمامـه كـالم عمـر بـن اخلطـاب رضـي هللا نفسه
اع عمـر ال يفيـد امتنـ ن الكـالماليت استفاد منها املؤلف، ليقف بنفسه أنه ّ ل كالمه على أقـبح احملامـل، مـع أ

م ورد سبب االعتذار من جانب، ومن جانب آخر ففي نفس الكال رضي هللا عنه عن االمتثال ألمر النيب 
، لنـيب حجـة عنـد املـؤمننيبـن اخلطـاب رضـي هللا عنـه عليـه، وإقـرار ا عمـر وهـو أمـر عظـيم أقـر النـيب األكـرم 

 وأما كالم الفاروق حسب ما ورد يف الكتب اليت نقلته عنه فتمامه ما يلي: 
اي رسـول هللا إين أخـاف  :فقـال ،ىل مكة فيبلا عنه أشراف قريش ما جاء لـهإمث دعا عمر بن اخلطاب ليبعثه "

دي بن كعب أحد مينعين وقد عرفـت قـريش عـداويت إايهـا وغلظـيت عليهـا قريشا على نفسي وليس مبكة من ع
1)".دلـك علــى رجـل أعـز هبــا مـين عثمــان بـن عفـانأولكـين  نعــم إن العـامل كلــه عـرف شـدة عمــر بـن اخلطــاب  (

على الكفر والشرك وأهلهما، لكن أمثال املؤلف ال يعرفون، أن هذا كالم املستشار الذي يطلب اخلـري لنفسـه 
 ويطرح رأيه يف قالب االعتذار، وليس كالم اخلائف الذي ميتنع عن الطاعة كما تصّوره الشيخ. وألمريه،

  
. كتب املؤلف واحدا من الدروس والعرب اليت تسـتفاد ممـا حـدث يف احلديبيـة يف هـذه النقطـة وهبـذه ـه

مـنهم كـانوا يتوانـون عـن العبارة: "كشف خمالفة بعض الصحابة أمر الرسول يف احللق والتقصري، عـن أن أانسـا 
2)امتثال أمر النيب ويقدمون آراءهم على التشريع اإلهلي الذي كان ينطق به النيب األكرم". )  

وأصـحابه يعـرف بوضـوح أن  األمر ليس يف حاجة إىل مزيد من النقد واملناقشة؛ ألن كل من قرأ سرية النيب 
ــة، فكــانوا عــدة مــن األصــحاب مــن قــوة إميــاهنم كــانوا ال يســتطيعون أن  يتحّملــوا بعــض مــا واجهــوه يف احلديبي

اخليمـة  قصري حـىت دخـل النـيب ـلق والتــ؛ وهلـذا أتخـروا أّوال عـن احلـ-ككثـري مـن املواقـف   -ينتظرون الـوحي 
وشــاور بعــض أزواجــه )أم ســلمة رضــي هللا عنهــا( فأشــارت إليــه أن خيــرج إلــيهم فــال يكلمهــم حــىت حيلــق رأســه 

                                                
ط:  118صـ  2البن سيد الناس جـ  ثر يف فنون املغازي والشمائل والسريعيون األ، وانظر: 282صـ  4انظر: السرية النبوية البن هشام جـ  ( (1

االكتفاء مبا ، وانظر: 45صـ  4مكتبة دار الرتاث _ املدينة املنورة، ومكتبة دار ابن كثري _ بريوت، وانظر: الروض األنف لعبد الرْحن السهيلي جـ 
حتقيق:  ه1417 ، الطبعة األوىلبريوت _تب عامل الكط:  148صـ  2لسليمان بن موسى الكالعي جـ  تضمنه من مغازي رسول هللا والثالثة اخللفاء

 د. حممد كمال الدين عز الدين علي ، وغري ذلك من كتب السري والتاريخ. 
 .  409صـ  7تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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ذلــك بــدأ اجلميــع  ميــع أنـه قــد حســم املوقــف وانتهــى األمــر، فلمـا فعــل النــيب وينحـر هديــه لكــي يطمــئن اجل
ابحللق والتقصري، فهذا االنتظار والتأخري رجاء احلصول على تغيري القائد موقفه جتاه األمر ال يعد خمالفة، فلو 

ألنـه قـال للنـيب  هـو علـي بـن أيب طالـب رضـي هللا عنـه أنه كان يعد خمالفة لكان أول املخـالفني لرسـول هللا 
  حني أمره مبحوه لقب النبوة عن الكتاب: "ال أحمـاه أبـدا" لكننـا حنمـل هـذا علـى فـرط إميانـه كمـا حنمـل مـا

1)قاله عمر بن اخلطاب  وبعض الصحابة أيضا على فرط إمياهنم فمن يعد هذا عصياان فليعد ذلك مثله، مـع  (
 العصمة يف علي وغريه من األئمة.أننا مل نقل بعصمة أحد سوى األنبياء وغريان يعتقد 

 

بعــد الفــتح يــذكر حــوارا دار بــني هنــد بنــت عتبــة  و. هكــذا عنــد ذكــر املؤلــف مبايعــة النســاء النــيب 
قـال: "وال تــزنني" فقالــت هنــد: أو تــزين  زوجـة أيب ســفيان مــع النــيب الكــرمي حـول بنــود البيعــة وفيــه أن النــيب 

2)ملا جرى بينه وبينها يف اجلاهلية. –وكان حاضرا يف اجمللس –احلرة ؟ فتبسم عمر  )  
رجـــل ن بغـــض الإال جيـــد الباحـــث املنصـــف قـــوال يقـــول بـــه عـــن مجيـــع هـــذا الـــذي مضـــى ذكـــره إال أن يقـــول: 

 ب ويشتم ويلعنيع أن يسأصحاب رسول هللا وصل منتهاه وهو حقود لغاية ال يعلمها إال هللا فلم يكن يستط
 يبحث كثريا وراء مفرتايت ليجد بغيته ويبث مسومه وأحقاده.   وينال علنا فبدأ

 
  ف بعض احلقائقترك املؤل -2

كلمــة أو   – ول املؤلــفقـحســب  –إن املؤلـف أنكــر علـى ابــن جريــر الطـربي وابــن كثـري ر همــا هللا أهنمــا تركـا 
 ويــؤازرين علــى هــذا يبحينمــا مجــع قريشــا وأعلــن دعوتــه، فقــال: "أيكــم يــؤمن  مجلـة حــدث بــه النــيب الكــرمي 

ب وهـو أنـذاك أيب طالـ األمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفيت فيكم" فلم جيبه أحد كما قـال إال علـي بـن
 ه: يد ما نصيف الثالثة أو اخلامسة عشرة من عمره، فقال املؤلف وهو بصدد هذا اإلنكار الشد

ــبهم:وهنــاك مــن حــرّ " مــنهم حممــد بــن جريــر الطــربي )  ف الكلــم عــن مواضــعه، أو حّرفهــا املستنســخون يف كت
 هـ ( حيث ذكر يف اترخيه حديث بدء الدعوة كما نقلناه غري أنّه حرف الكلـم يف موضـعني: 310املتوّل عام 

وضـع يف مكانــه  «علـى أن يكـون أخــي ووصـيي وخليفــيت»: قـول النــيب )صـلَّى اّلّل عليــه وآلـه وســلَّم(: أحـدمها
إّن هـذا أخـي ووصـيي »: قـول النـيب )صـلَّى اّلّل عليـه وآلـه وسـلَّم(: اثنيهمـا«. على أن يكون كذا وكذا»قوله: 

ــه: إّن هــذا أخــي وكــذا وكــذا.« وخليفــيت هـــ( فقــد  774مــنهم ابــن كثــري )املتــوّل عــام و  ..حيــث حّرفــه إىل قول

                                                
 ؟" فقال نعم... احلديث.أمل تعدان أان أتيت البيت ونطوف بهإشارة إىل قوله رضي هللا عنه: " ( (1
 . 444صـ  7"مفاهيم القرآن" جـ تفسري  ( (2
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ابلتحريـــف يف مكـــان واحـــد. وال نســـتبعد أن يكـــون  حـــرف الكلـــم عـــن مواضـــعه يف تفســـريه واترخيـــه ومل يقتنـــع
1)التحريف مستنداً إىل نفس املؤلف ألنَّ له مواقف معادية من أهل بيت النبوة )عليهم الّسالم(. )  

 

إّن هـذا  /يفـيتي وخلصـيّ علـى أن يكـون أخـي وو أقول أوال إن ضعف هذه الرواية هبذه الصورة وهـذه األلفـار )
هولة جلمع كبري كـان خالفة جم في على أحد؛ إذ كيف ميكن أن يعلن النيب ( ليس خبي وخليفيتأخي ووصيّ 

ؤمن لنـيب: "أيكـم يـاإذا قـال فـمن املمكن أن يستجيبه عدد غري قليل منهم أو على األقل اثنني أو ثالاث منهم، 
 الشيوخ ن هؤالءن يعرف أيب ويؤازرين على هذا األمر على أن يكون أخي ووصّيي وخليفيت فيكم" فهو إما كا
ع وقوإما كان يت بث مطلق،الكبار ال يستجيبون إال شااب صغريا منهم، فهذا اخلطاب العام والطلب الشامل ع

ده ؟ سبب الفتنة بعكن هذا يياالستجابة والقبول منهم، فماذا كان يصنع لوكان عدد منهم يلبون النداء ؟ أمل 
ة دور هـذه اجلملـما كان صشمله وغريه، ومن هنا فلإذ كل منهم كان يدعي اخلالفة والوصاية واجلملة كانت ت

بـن كثـري ركـه الطـربي واغري معقول، وكذا ثبوت الرواية هبـذه األلفـار يف معـرض الشـك ت عن لسان الرسول 
 وغريمها.   

نهـا وهـي مـن مو جوانـب أواثنيا فلننظـر مـا أخفـاه هـو مـع هـذا اإلنكـار الشـديد، لكثـري مـن احلـوادث أبسـرها 
ج أن يتــا لــه مــن زجــا ن بــىن بملــالســرية النبويــة الكرميــة، تركهــا ألهنــا مل يكــن ذكرهــا يف مصــلحة معتقداتــه، فلــيس 

 يضرب بيوت اآلخرين ابحلجارة، وفيما يلي ّناذج من هذا الرتك: 
 

ــزول اآلايت فيهــا -1 ، لقــد ذكــر املؤلــف غــزوة بــين املصــطلق تــرك املؤلــف ذكــر حادثــة اإلفــك ون
ابختصار شديد أشار إىل القتال الذي دار بني معسكر اإلسـالم وحمـاريب بـين املصـطلق فكتـب هللا فيهـا هزميـة 

ــة أثــريت بــني املهــاجرين واألنصــار فــاغتنم عبــد هللا بــن أيب بــن ســلول الفرصــة فأســاء  األعــداء، مث أشــار إىل فتن
ابجليش يف ساعة غري مرتقبة إىل أن وصل املدينة، وهبذا اختـتم  القول يف املهاجرين فسبب هذا رحيل النيب 

والــذي  هــذه قصــة غــزوة بــين املصــطلق، وقــد رواهــا أهــل الســري واملغــازي واملفّســرونالكــالم وقــال يف األخــري: "
عظـات الـيت ميكننـا أن نستخلصـها، ونسـتفيد منهـا مـن خـالل يهّمنا من إستعراض تلك الغزوة هو الـدروس وال
2)".سرية النيب األكرم )صلى هللا عليه وآله وسلم( ) 

نقول ليس هذه قصة بين املصطلق كما رواها أهل السري واملغـازي واملفسـرون، فـإن كنـت تعـد تـرك غـريك مجلـة 
مواضعها؛ إذ أنت تركت واقعة نزلت أو كلمة حتريفا للكلم عن مواضعه، فقد حرفت أنت الكلمات كلها عن 

                                                
 .  111صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  393صـ  7تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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فيها إحدى عشرة آية تتلى يف كتاب هللا، أشرت إىل ما قاله عبـد هللا بـن أيب بشـأن املهـاجرين ومل تشـر إىل مـا 
افرتاه به أحـب أزواج النـيب وأقـرهبن إليـه ؟ كيـف تـدعي أن هـذا التصـوير املنحـرف الـذي نقلتـه عـن هـذه الغـزوة 

ا نقله أهل السري واملغازي والتفسري والتاريخ عنها، مع أنك ال تفتح كتااب من هذه العظيمة وواقعاهتا هو كل م
الكتب الذي أشرت إليها إال وجتد فيه ذكر واقعة اإلفـك علـى رأس حـوادث هـذه الغـزوة وأعظمهـا مـن حيـث 

عمـي  ترتب اآلاثر حىت نزول الوحي وإعـالن السـماء بـراءة الصـديقة عمـا اهتمـت بـه، حقـا إن أكـرب عمـي هـو
 القلوب.  

 

والقصــة معروفــة وهــي أن أزواج  تــرك املؤلــف ذكــر إيثــار العائشــة الصــديقة اآلخــرة علــى الــدنيا -2
فكـره ذلــك مـنهن وعـزم بعـزهلن شـهرا، فلمــا  -ومل يكــن عنـده مـا طلبنـه  –طلـ  منـه زايدة يف النفقـة  النـيب 

انتهى الشهر دخل على عائشة الصديقة وأخربها أنه تعاىل خرّيهن بني أمرين: إما إيثار الدنيا على اآلخرة مع 
مفارقة النيب، أو إيثار اآلخرة على الدنيا مع البقاء يف عصمة النيب الكرمي، فكانت هي أول من اختـارت النـيب 

 ذاكــر لــك أمــرا فــال عليــك أن ال تعجلــي فيــه اي عائشــة إينقــائال: " واآلخــرة ابلفــور حــني خاطبهــا النــيب 
ــة التخيــري فقالــت: "حــىت تســتأمري أبويــك أيف هــذا أســتأمر أبــوي فــإين أريــد هللا ورســوله " مث تلــى عليهــا آي

" مث اتبعهـا والدار اآلخـرة ويف روايـة أفيـك اي رسـول هللا استشـري أبـوي بـل أريـد هللا ورسـوله والـدار اآلخـرة
َيا َوزِّينَـتَـَهـا زل قوله تعـاىل: ﴿سائر األزواج، ويف ذلك ن نـْ ـَك إِّْن ُكْنـنُتَّ تُـرِّْدَن احْلَيَـاَة الـدُّ َْزَواجِّ ُّ ُقْل ألِّ اَي أَيُـَّها النَّيبِّ

ــياًل  ــَرَة فَــإِّ   فَـتَـَعــاَلنْيَ ُأَمــت ِّْعُكنَّ َوُأَســر ِّْحُكنَّ َســَراًحا مجِّ اَر اآْلخِّ نَّ اّللََّ َأَعـــدَّ َوإِّْن ُكْنـــنُتَّ تُــرِّْدَن اّللََّ َوَرُســوَلُه َوالــدَّ
ــْنُكنَّ َأْجــًرا َعظِّيًمـا ـَناتِّ مِّ 1)﴾لِّْلُمْحسِّ ولكــل مــن أيب بكـر وعمــر رضـي هللا تعــاىل عنهمـا مواقــف حممــودة أزاء  (

أوىل هبمــا مــن أنفســهما وأوال  هــذه احلادثــة حيــث أهنمــا غضــبا علــى بناهتمــا غضــبا شــديدا وأثبتــا أن النــيب 
ة النـيب ويُعـّد مــن احلـوادث املهمـة يف حياتـه الشـريفة وفيهــا دروس  دمهـا، وهـذا احلـدث الـذي هـو جــزء مـن سـري 

كثرية وفضل للعائشة ولسائر أمهات املؤمنني وأليب بكر وعمر رضي هللا عنهم امجعني، ذكـره أصـحاب السـري 
2)واملناقب والتفسري واحلديث  لكن املؤلف مل يشر إليه أبدا.  (

 

ــنّي النــيب ومعراجــه حينمــا كذبــه اآلخــرون تركــه تصــديق أبــوبكر رضــي هللا عنــه إســراء -3 ، لقــد ب
املؤلف واقعة اإلسراء واملعراج وعدمها من معاجز النيب وكراماتـه وأشـار إىل أن هـذا األمـر وقـع يف املكـة املكرمـة 

                                                
 .  29 – 28األحزاب :  ( (1
/  232صـ  4جـ  لصاليبل السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث/ و  374صـ  3انظر على سبيل املثال من كتب السرية: السرية احللبية جـ  ( (2

غاية السول يف / و  61صـ  9حملمد بن يوسف الصاحلي جـ  سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد/ و  323صـ  1ودالئل النبوة للبيهقي جـ 
  وغري ذلك من الكتب وهي كثرية جدا. 14صـ  1البن امللقن جـ  خصائص الرسول
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1)قبــل اهلجــرة وذكــر حولــه كثــريا مــن املســائل لكنــه مل ينصــف يف حــق ســيدان أيب بكــر الصــديق رضــي هللا عنــه  (
ــه النــيب األعظــم  ــه اآلخــرون  الــذي ملــا رآى من صــالبة إميانــه وقــّوة تصــديقه لّقبــه ابلصــديق وهــذا حينمــا كّذب

واستهزؤوا به وجعلوا من قصة اإلسراء واملعراج أضحوكة، فصّدقه الصديق وأعلن إميانه به ومبا يقول، ويف ذلك 
 ابن هشام عن احلسن ما نصه: يروي

فقــال أكثــر النــاس هــذا وهللا اإلمــر البــني وهللا إن العــري لتطــرد شــهرا مــن مكــة إىل الشــام مــدبرة وشــهرا مقبلــة "
أفيــذهب ذلــك حممــد يف ليلــة واحــدة ويرجــع إىل مكــة قــال فارتــد كثــري ممــن كــان أســلم، وذهــب النــاس إىل أيب 

حبك، يزعم أنـه قـد جـاء هـذه الليلـة بيـت املقـدس وصـلى فيـه ورجـع بكر، فقالوا له هل لك اي أاب بكر يف صا
قــال فقــال هلــم أبــو بكــر إنكــم تكــذبون عليــه فقــالوا بلــى، هــا هــو ذاك يف املســجد حيــدث بــه النــاس  ،إىل مكــة

فقال أبو بكر: وهللا لئن كان قاله لقد صـدق فمـا يعجـبكم مـن ذلـك فـوهللا إنـه ليخـربين أن اخلـرب ليأتيـه ) مـن 
مــن الســماء إىل األرض يف ســاعة مــن ليــل أو هنــار فأصــدقه فهــذا أبعــد ممــا تعجبــون منــه. مث أقبــل حــىت هللا ( 

فقال اي نيب هللا أحدثت هؤالء القوم أنك جئـت بيـت املقـدس هـذه الليلـة ؟ قـال نعـم  انتهى إىل رسول هللا 
فجعـل  -يل حـىت نظـرت إليـه  فرفع قال احلسن فقال رسول هللا  -قال اي نيب هللا فصفه يل، فإين قد جئته 

يصفه أليب بكر ويقول أبو بكر صدقت أشـهد أنـك رسـول هللا كلمـا وصـف لـه منـه شـيئا، قـال  رسول هللا 
 .أليب بكــر وأنـت اي أاب بكــر الصــديق صـدقت أشــهد أنـك رســول هللا حـىت ) إذا ( انتهــى، قــال رسـول هللا 

2)".فيومئذ مساه الصديق ) 
هلم ى اآلخـرين إمهـايعيـب علـ إلسـراء واملعـراج وإمهالـه مجيـع هـذا نقـل مـع التحريـف ؟ وهـوإذا أليس نقل املؤلف قصـة ا

ومل يكــن  ن حــوادث الســريةلكرميــة مــمجلــة ال قطــع يف ثبوهتــا، ولوكــان املؤلــف يلتــزم يف مجيــع املــوارد مبــا أثبتتــه اآلايت ا
ابقا؛ سما أشران إليه كزم هبذا  لكنه مل يلتيتجاوزها، لكان له عذر ما يف إمهال هذه اجلوانب من حوادث السرية مثال، 

 عنـه، هللاالـب رضـي طإذ أنه أدخل يف مباحث السرية كل مـا ذكـره النـاس عـن أهـل البيـت وخاصـة عـن علـي بـن أيب 
قط ننسى أنه ليس فهلا، والفذكره ذاك وتركه هذا يدل على عدم مراعاته األمانة يف نقل حوادث السرية وما حال حو 

ح املؤلــف أي  ه بــل ليفــتلــمبــا نقلنــا عنــه عــن موقــف ســيدان أيب بكــر الصــديق رضــي هللا عنــه وانقــال ابــن هشــام مــذعنا 
يـه، انهيـك عـن  روايت فكتاب من كتب السرية شاء حىت يطّلع على مدى صحة هـذا املوقـف النبيـل وكثـرة النقـل واملـ

  كتب التفسري واحلديث واملنقاقب والفضائل.

                                                
 عنوان: إسراءه ومعراجه .  حتت 120انظر اجمللد السابع من التفسري صـ  ( (1
 .  400 – 399صـ  1السرية النبوية البن هشام جـ  ( (2
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 إنكار املؤلف بعض الثوابت -3 
سرية النبويـة الشـريفة عدها أصحاب السري واحلديث جزءا من ال هناك أمور وحوادث وقعت يف حياة النيب 

ال هـو أنكرهـا أصـ ا مضـى بـلوهي من الثوابت متاما، لكن املؤلف ليس فقط أمهلها ومل يذكرها كمـا رأينـاه فيمـ
 وشّدد النكري عليها بدالئل ال تليق أن تعد دليال، فمن ذلك ما  يت:

  
ا اليصــّح ظــاهره والميكــن أتويلــه إاّل )ممــ وكــذلكأنكــر املؤلــف حادثــة شــق الصــدر وقــال فيهــا: " -1

ــه وآلــه وســلم كــان  (ابلتعّســف البعيــد، فــاألوىل أن النقبلــه مــا روي أنّــه شــّق بطنــه وغســله، ألنّــه صــلى هللا علي
1)"ملــاءيـف يطهــر القلـب ومــا فيـه مــن االعتقـاد ابكطـاهراً مطّهــراً مـن كــل سـوء وعيــب، و  مـع أن احلادثــة اثبتــة  (
2)﴾َأمَلْ َنْشـَرْح لَــَك َصـْدَركَ ذكرهـا املفسـرون عنــد قولـه تعــاىل: ﴿ املقصـود ذكــر كثـري مــن املفسـرين للحادثــة  –( 

ــة بقطــع النظــر عــن االخــتالف يف كــون املــراد مــن اآليــة هــو تلــك احلادثــة أم كونــه مــن اجملــاز   -عنــد هــذه اآلي
فيها مروايت كثرية، ونقلها أهـل السـري والشـمائل حسـب مـا ثبـت وقوعهـا يف أكثـر  واعتىن هبا احملدثون ملا ورد

ن شـق الصـدر كـان مـرات أحيتمـل " فيمـا نقـل عنـه السـيوطي: لبيهقـيمن مرة يف حياته الشريفة، فلذلك قال ا
الرضـاع  قلـت قـد تقـدم يف" وزاد السـيوطي قـائال: "مرة عند مرضعته حليمة ومرة عند املبعـث ومـرة ليلـة املعـراج

شق صدره من عدة طرق وسيأيت يف أحادث املبعـث وأحاديـث اإلسـراء ذلـك أيضـا والتحقيـق يف اجلمـع بينهـا 
ممـن صـرح بوقوعـه مـرتني السـهيلي وابـن دحيـة وابـن املنـري وممـن  ،احلمل على التعـدد ووقـوع ذلـك ثـالث مـرات

ا  والتطهــري ابلتثليــث كمــا هــو يف صــرح ابلــثالث ابــن حجــر وأبــدى لــذلك معــىن لطيفــا وهــو املبالغــة يف اإلســب
حوال من العصـمة واختصت األوقات الثالث بذلك لينشأ من الطفولية على أكمل األ ،يف الطهارة شرعه 

3)".سراء للمناجاةليه بقلب قوي وليتأهب عند اإلإمن الشيطان وليتلقى عند البعث ما يوحى  )  
4)الســرية إال وجتـد ذكرهــا فيــه ابلتأكيـد والتوثيــقيكفيـك ثبــوات للواقعــة أنـك ال تفــتح كتــااب مـن كتــب  ومــن هنــا  (

فــالرأي الــذي نرتضــيه هــو أن حــادث شــق الصــدر قــد وقــع بطريقــة نــرى الشــيخ حممــد طيــب النجــار يقــول: "
وتسلط األضواء عليه قبل النبـوة، إذ لـيس هنـاك مـا  --حسية، وأنه من اإلرهاصات اليت تبشر بنبوة حممد 

                                                
 .  217صـ  7تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  1سورة الشرح :  ( (2
 م.1985 -هـ 1405بريوت  _دار الكتب العلمية ط:  113اخلصائص الكربى لإلمام السيوطي صـ  ( (3
/ والرحيق  39/ واإلسراء واملعراج للسيوطي صـ  291صـ  1املثال كتاب: الروض األنف يف شرح السنة النبوية للسهيلي جـ انظر على سبيل  ( (4

مد بن عبد حمل عيون االثر يف فنون املغازي والشمائل والسري / و 163صـ  1/ والسرية احللبية لربهان الدين احلليب جـ  37املختوم للمباركفوري صـ 
الطبعة األوىل،  بريوت_ دار املعرفة ط:  10صـ  1جـ  مد بن عفيفي اخلضريحمل نور اليقني يف سرية سيد املرسلني/ و  47صـ  1جـ  يد الناسهللا ابن س
 وغري ذلك من الكتب . م2004هـ/ 1425
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وحادثـة " –حـىت قـال  – نـؤمن ابلعنايـة اإلهليـة الـيت تصـاحب األنبيـاء منـذ فجـر حيـاهتممينع من ذلك ما دمنا 
1)"شق الصدر ال يراتب فيها من شم رائحة العلم قال احلافظ أبو كما نرى حممد بن يوسف الشامي يقول: "  (

إلسـراء ابـن حـزم الفضل العراقي ر ه هللا تعاىل: يف أول شرحه لتقريبه: قد أنكر صحة وقوع شق الصدر ليلة ا
وقــال ، ولــيس كــذلك فقـد ثبــت يف الصـحيحني مــن غــري طريـق شــريك، وعيـاض وادعيــا أنـه ختلــيط مــن شـريك

. اإلمـام أبــو العبــاس القــرطيب يف املفهـم: ال يلتفــت إلنكــار شــق الصــدر ليلـة اإلســراء ألن رواتــه ثقــات مشــاهري
قـال  يف ذلـك، فقـد تـواترت بـه الـرواايت. وقال احلافظ: قـد أنكـر شـق الصـدر ليلـة اإلسـراء بعضـهم وال إنكـار

القرطيب يف املفهـم والتوربشـيت يف شـرح املصـابيح والطيـيب يف شـرح املشـكاة واحلـافظ والشـيخ وغـريهم ر هـم هللا 
أن مجيع مـا ورد يف شـق الصـدر واسـتخراج القلـب وغـري ذلـك ممـا جيـب التسـليم لـه دون تعـرض لصـرفه  :تعاىل

ويؤيــده احلــديث الصــحيح أهنــم كــانوا يــرون أثــر  ال يســتحيل شــئ مــن ذلــك.عــن حقيقتــه لصــالحية القــدرة فــ
قــال الشــيخ ر ــه هللا تعـاىل: ومــا وقــع مــن بعــض جهلـة العصــر مــن إنكــار ذلــك و لــه  .املخـيط يف صــدره 

على األمر املعنوي وإلزام قائله القول بقلب احلقائق، فهو جهل صريح وخطأ قبيح نشأ مـن خـذالن هللا تعـاىل 
2)."عافاان هللا تعاىل من ذلك، وعكوفهم على العلوم الفلسفية وبعدهم عن دقائق السنةهلم  فال نـدري كيـف  (

 أنكرها املؤلف بدليل أهنا ال توافق عقله.
 

ه السـالم مـن قـول جربيـل عليـ نكر املؤلف ما ثبت ونُقل حول كيفية بـدء الـوحي علـى النـيب أ -2
ر ه  - رواه البخاري قال فيماأي عصره وغّمه يف هذه املرات الثالث و  للنيب "إقرأ" ثالث مرات، وتغطّيه إايه

ذه الروايـة هـو يف ئشـة الصـديقة رضـي هللا عنهـا بشـأن مـا حـدث يف غـار حـراء مـا نصـه: "وغريه عن عا -هللا 
 :أتّمالت واضحة

يفعـل  إنّـه املـوت؟ ظـنّد أنّـه يحـما هو املربّر جلربئيل أن يرّوع النيب األعظم، وأن يؤذيه ابلعصـر إىل أ. 
 به ذلك و هو يراه عاجزاً عن القيام مبا  مره به، والير ه واليلني معه.

 ملاذا يفعل ذلك ثالث مرات الأكثر والأقل؟ب. 
 لنيب اليكذب؟علم أّن املاذا صّدقه يف الثالثة، ال يف املرّة ااُلوىل وال الثانية مع أنّه يج. 
3)؟بل لإلحتجاج مع أّن فيه الزهري وعروةهل السند الذي روى به البخاري قاد.  )   

                                                
 ، )دون اتريخ(. لبنان_ دار الندوة اجلديدة بريوت ط:  95صـ  1القول املبني يف سرية سيد املرسلني حملمد طيب النجار جـ  ( (1
 .  65صـ  2سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد حملمد بن يوسف الصاحلي الشامي جـ  ( (2
 .  103صـ  7تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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علــى  دلــيال ألوالده ومعّلمــاً  امللــك كاتبــاً هلشــام بــن عبــدمث بــدأ جبــرح الزهــري وعــروة بــن الــزبري فعــد كــون األول  
 ضعف عدالته، كما نسب عروة الزبري إىل وضع أخبار يف علي رضي هللا عنه.

يء سـوى مـا ذا علـى شـهـهذا الذي جاء به املؤلف هلو أوهن من بيت العنكبوت، إذ هـو مل يتكـئ يف إنكـاره 
ف يئا مـا، فليعـر شـد العقـل استبعده عقله وال يستبعده عقول من هم أعقل منه، ولو كان مدار اإلنكار استبعا

كمــا -ن حيلــم  أره قبـل حســب زعمــه علـي بــن أيب طالــب رضـي هللا عنــه يف صــغ املؤلـف أن تنصــيب النـيب 
ا ل الرجعة اليت يعتقد هبأمر يستبعده العقل، وكذلك يستبعد العق –( 7من هذا اجمللد ) 129صرح به يف صـ 

مــع علمهــم  يــه حـتفهمفاملؤلـف، وغيبوبــة اإلمـام يف ســرداب، ووجـوب شــيء علــى هللا، وذهـاب األئمــة إىل مـا 
ه يـة ومـا اسـتبعددات حقيقأن هـذه االسـتبعادات، اسـتبعا بعاقبة األمر، وغري ذلـك وهـي كثـرية عنـد القـوم، مـع

ه أبمر هللا بظنه ملا قام  ملربر يفعقل املؤلف من ما فعله جربيل عليه السالم يف املرحلة األوىل من الوحي لعدم ا
تـار ا أن كـل مـن خيقع حياتنـسبحانه، وتكراره هذا العمل ثالث مرات، استبعاد غري حقيقي؛ إذ أننا نرى يف وا

ولية، وخطــورة املســؤ  يــة األمــرحــدا حلمــل رســالته وأمانتــه خيتــربه أّوال أبي طريقــة شــاء وأمكــن، ليوقفــه علــى أمهأ
نه من حّقه سـبحا اء، أليسفكيف لو تعلق األمر أبعظم مسؤولية يف احلياة البشرية أي حتّمل الوحي من السم

ة أمور مساها يه السالم بعدبراهيم علهللا سبحانه إوتعاىل أن ينّبه الرسول على خطورة ما يلقيه إليه؟ ملاذا ابتلى 
 غيابــة ه وســرّي بــه إىلوســف وأبيــالكمــات؟ ملــاذا ابتلــى هللا يــونس ابلقــاءه يف بطــن احلــوت؟ ملــاذا فــّرق هللا بــني ي

ربيـل عليـه السـالم جوتغطيتـه بوسـيلة  اجلب والسجن؟ ومثل ذلك مئات من األمثلة، فلـيكن تعصـري حممـد 
 ال إشكال فيه.من هذا القبيل و 

ىل  إننــا لــو رجعنــا أبقه؛ إذ أمــا جتــريح املؤلــف لكــل مــن الزهــري وعــروة بــن الــزبري ر همــا هللا فهــو أوهــن مــن ســا
  ر ــه هللا يفول الــذهيبكتــب اجلــرح والتعــديل نــرى خــري توثيــق مــن العلمــاء يف حقهمــا، فعلــى ســبيل املثــال يقــ

 ترمجة الزهري ما نصه: 
  رث بـن زهـرة بـنبـن احلـا كـر حممـد بـن مسـلم بـن عبيـد هللا بـن شـهاب بـن عبـد هللاالزهري أعلم احلفار أبو ب"

ن مالك بعد وأنس كالب القرشي الزهري املدين اإلمام: ولد سنة مخسني، وحدث عن بن عمر وسهل بن س
وعنـه  ،لتـابعنياة وكبـار وحممود بن الربيع وسعيد بن املسيب وأيب أمامة بن سهل وطبقـتهم مـن صـغار الصـحاب

 وأمم سواهم. ...قيل ويونس والزبيدي وصاحل بن كيسانع
وروى أبــو  ،قــال أبــو الــزاند: كنــا نطــوف مــع الزهــري علــى العلمــاء ومعــه األلــواح والصــحف يكتــب كلمــا مســع

حيـدث يف الرتغيـب فتقـول ال حيسـن إال هـذا وإن  ،صاحل عن الليث قال مـا رأيـت عاملـا قـط أمجـع مـن الزهـري
لـت ال حيسـن إال هـذا وإن حـدث عـن القـرآن والسـنة فكـذلك. روى إسـحاق حدث عن العرب واألنسـاب ق

وال  ،املسييب عن انفع أنه عرض القرآن على الزهري. قال الليث قال الزهري: ما صرب أحـد علـى العلـم صـربي
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نشره أحد نشري، قال عمر بن عبد العزيز: مل يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهـري وروى الليـث عنـه قـال: 
ستودعت قليب علما فنسيته قال مالك: بقي ابن شهاب وماله يف الدنيا نظري وقـال أيـوب السـختياين: مـا ما ا

رأيت أعلم منه وقال عمرو بن دينـار: مـا رأيـت الـدينار والـدرهم عنـد أحـد أهـون منـه عنـد الزهـري كأهنـا مبنزلـة 
 جليال وكان خيضب حبناء وكتم.البعر. قال الليث: كان من أسخى الناس. وقال غريه: كان الزهري جنداي 

السـه. قلـت: ولـده وجي قال سعيد بن عبد العزيز: أدى هشام عن الزهري سبعة آالف دينـار دينـا وكـان يـؤدب
ن عمـار أان بـال هشام قوفد يف حدود سنة مثانني على اخلليفة عبد امللك فأعجب بعلمه ووصله وقضى دينه 

أملي عليـه فـده شـيئا لـك سـأل الزهـري أن ميلـي علـى بعـض ولـالوليد بن مسلم عن سعيد أن هشام بن عبـد امل
 لقـي هشـاما ربعمائـة مثالزهري فقال: أين أنتم اي أصحاب احلديث فحدثهم بتلك األ أربعمائة حديث. وخرج

لكتاب األول اب قابل مث ،فدعا بكاتب فأمالها عليه ،بعد شهر أو حنوه فقال للزهري: أن ذلك الكتاب ضاع
 حدا.فما غادر حرفا وا

ومن حفظ الزهري أنه حفـظ القـرآن يف مثـانني ليلـة. روى ذلـك عنـه ابـن أخيـه حممـد بـن عبـد هللا وعـن الزهـري 
قال: ما استعدت علما قط. قال بقية حدث شعيب بن أيب  زة قال قيل ملكحول من أعلم من لقيت قال: 

قات علي الزهري وعمرو بن دينار قال ابن املديين: دار علم الث.. ابن شهاب, مث قال من؟ قال: ابن شهاب.
ابحلجـــاز وقتـــادة وحيــــىي بـــن أيب كثـــري ابلبصــــرة وأيب إســـحاق واألعمـــش ابلكوفــــة يعـــين أن غالـــب األحاديــــث 

مناقب الزهري وأخباره وحتتمل أربعني ورقـة طـول : -وأخريا قال الذهيب  – الصحاح ال خترج عن هؤالء الستة
ليــه حنــو ســبعني حــديثا. تــويف يف رمضــان ســنة أربــع وعشــرين وقــد وقــع يل مــن عوا ،ذلــك احلــافظ ابــن عســاكر

1)".ومائة ) 
بـن اعـن ويقول ابن حجر العسقالين ر ه هللا عند ذكره لرواة حديث بدء الـوحي يف ترمجـة الزهـري مـا نصـه: "

شهاب وهـو أبـو بكـر حممـد بـن مسـلم بـن عبيـد هللا بـن عبـد هللا بـن شـهاب بـن عبـد هللا بـن احلـارث بـن زهـرة 
الزهــري نسـب إىل جــده األعلــى زهـرة بــن كـالب وهــو مـن رهــط آمنــة أم  ،الفقيـه نســب إىل جـد جــده لشـهرته

2)".اتفقوا على إتقانه وإمامته النيب  )  
 

وأمـــا عـــن عـــروة بـــن الـــزبري ر ـــه هللا فيكفـــي مـــا قالـــه ابـــن خلكـــان ونقلـــه يف ترمجتـــه ومناقبـــه يف كتابـــه "وفيـــات 
عبد هللا عروة بن الزبري بن العوام القرشي األسدي، هو أحد الفقهاء السبعة أبو األعيان" وهذا بعض كالمه: "

                                                
 .  85 – 83صـ  1تذكرة احلفاظ لإلمام الذهيب جـ  ( (1
اإلخراج والتصحيح: حمب الدين  1379بريوت  _دار املعرفة ط:  23صـ  1فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين جـ  ( (2

 اخلطيب.
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. وأم ابملدينـة وأبــوه الــزبري بــن العـوام أحــد الصــحابة العشــرة املشـهود هلــم ابجلنــة وهــو ابـن صــفية عمــة النــيب، 
نــة، وقــد عــروة املــذكور أمســاء بنــت أيب بكــر الصــديق، رضــي هللا عنــه، هــي ذات النطــاقني وإحــدى عجــائز اجل

وردت عنه الرواية يف حروف القرآن، ومسع خالتـه عائشـة أم املـؤمنني، رضـي هللا عنهـا، وروي عنـه ابـن شـهاب 
وهــو ابلشــام عنــد جملــس الوليــد بــن عبــد امللــك،  هوأصــابته األكلــة يف رجلــ، الزهــري وغــريه. وكــان عاملــاً صــاحلاً 

، فلـم يتحـرك ومل يشـعر الوليـد أهنـا قطعـت حـىت  جملس الوليد، والوليد مشغول عنه مبن حيدثه فقطعت رجله يف
وحكـى سـعيد بـن أسـد قـال: حـدثنا "... كويت فوجد رائحة الكي، هكذا قال ابن قتيبـة يف كتـاب "املعـارف

1)ضـمرة عـن ابـن شـوذب قـال: كـان عـروة بـن الـزبري إذا كـان أايم الرطـب ثلـم حائطـه فيـدخل النـاس فيــأكلون  (
َة إِّالَّ يــة فيــه: ﴿اآل وحيتملــون، وكــان إذا دخلــه ردد هــذه ُ اَل قـُــوَّ ــاَء اّللَّ ــا َش ــَك قـُْلــَت َم َت ــَت َجنـَّ َولَــْواَل إِّْذ َدَخْل

ّللَِّّ  وقـال ة، ربع القرآن كل يوم نظراً يف املصحف ويقوم بـه الليلـ ( حىت خيرج منه. وكان يقرأ39﴾ )الكهف: ابِّ
قـال لـه: نسـقيك اخلمـر حـىت ال جتـد هلـا أملـاً، فقـال: ال أســتعني  رجلـه ابـن قتيبـة وغـريه: ملـا دعـي اجلـزار ليقطـع

حبرام هللا على ما أرجو من عافية، قالوا: فنسقيك املرقد، قال:ما أحـب أن أسـلب عضـواً مـن أعضـائي وأان ال 
أجد أمل ذلك فأحتسبه، قال: ودخل عليه قوم أنكرهم، فقال: ما هؤالء قـالوا: ميسـكونك فـإن األمل رمبـا عـزب 

ه الصرب، قال: أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسي، فقطعت كعبه ابلسكني حىت إذا بلا العظم وضـع عليهـا مع
املنشار فقطعت وهو يهلهل ويكرب، مث أنه أغلي له الزيت يف مغارف احلديـد فحسـم بـه، فغشـي عليـه، فأفـاق 

ال: أمـا والـذي  لـين عليـك وهو ميسح العرق عن وجهه، وملا رأى القدم أبيديهم دعا هبـا فقلبهـا يف يـده مث قـ
وعـروة هـذا هـو الـذي احتفـر بئـر عـروة الـيت ابملدينـة ... إنه ليعلم إين ما مشيت بك إىل حرام، أو قـال معصـية
وذكر العتـيب أن املسـجد احلـرام مجـع بـني : -حىت قال  – وهي منسوبة إليه وليس ابملدينة بئر أعزب من مائها

بري وأخويـــه مصــعب وعــروة املــذكور أايم أتلفهــم بعهــد معاويــة بـــن أيب عبــد امللــك بــن مــروان وعبــد هللا بــن الــز 
ســفيان، فقــال بعضــهم: هلــم فلنتمنــه، فقــال عبــد هللا بــن الــزبري: منيــيت أن أملــك احلــرمني وأانل اخلالفــة، وقــال 
مصعب: منييت أن أملـك العـراقني وأمجـع بـني عقيلـيت قـريش سـكينة بنـت احلسـني وعائشـة بنـت طلحـة، وقـال 

لك بن مروان: منييت أن أملك األرض كلها وأخلف معاوية، وقال عـروة: لسـت يف شـيء ممـا أنـتم فيـه، عبد امل
منيـيت الزهـد يف الـدنيا والفــوز ابجلنـة يف اآلخـرة وأن أكـون ممــن يـروى عنـه هـذا العلــم، قـال: فصـرف الـدهر مــن 

ه أن ينظر إىل رجل من أهل ر سصرف إال أن بلا كل واحد منهم إىل أمله. وكان عبد امللك لذلك يقول: من 
2)".اجلنة فلينظر إىل عروة بن الزبري )  

                                                
صـ   1". )املعجم الوسيط، ابب الثاء جـ اجلدار وغريه ثلما أحدث فيه شقا واإلانء كسر حرفه ثلمثـََلَم أي كسر وشق، ورد يف املعجم الوسيط: " ( (1

99  . ) 
 ط: دار صادر _ بريوت، حتقيق: دكتور إحسان عباس. 258 - 255صـ  3خلكان جـ وفيات األعيان ألْحد بن حممد بن  ( (2
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وهم وذكـرهم معاصـر  الـرتاجم إذا فالجيوز ألمثال املؤلف أن جيرحوا رجـاال أثـىن علـيهم التـاريخ ووثقهـم أصـحاب
ضـعيفة   متسـك أبشـياءهمـا هللابكل خري، وملا مل جيد املؤلـف شـيئا آخـر لينـال بـه عدالـة الزهـري وابـن الـزبري ر 

رتدد بـل وأخـذ ن هـذا الـجـدا كـالرتدد إىل بعـض األمـراء فعـده دلـيال علـى عـدم االحتجـاج حبـديث الـراوي مـع أ
 يهم به؟ اهلدااي اثبت يف حق أئمته املعصومني كحسني بن علي وغريه، فهل جيوز أن يقدح ف

 

 يهــا الكــالم بــلن نفصــل فوهنــاك إنكــارات أخــرى للمؤلــف ملــا هــو اثبــت يف الســرية النبويــة وحوهلــا ال جمــال أل
 يكفي أن نشري إليها بذكر عناوينها كما يلي: 

 

1)انكار املؤلف انقطاع الوحي مدة من الزمن. (1 )   
2)إنكاره كون سيدان عمر بن اخلطاب أول من أرَّخ التاريخ اهلجري. (2 )  
3)إنكاره الشديد موافقة نزول القرآن الكرمي رأي سيدان عمر يف حادثة أسرى بدر. (3 ) 

 
 التصرف املغرض -4

اكانـت ادث علـى غـري مصور احلو يف كثري من املوارد يتصرف املؤلف يف ذكر الوقائع إما ابلزايدة أو النقصان في
 عليه حقيقة، نشري إىل بعض منها فيما يلي: 

ــز النــيب معلــوم ومشــهور أن غــزوة ذات السالســل هــي الــيت  -1 ــادة عمــرو بــن  هلــا جّه جيشــاً بقي
 مثفتقدم عمرو على رأس ثلثمائة من املهاجرين واألنصار،  سل، قريباً من داير قضاعة،العاص إىل ذات السال

مبـائتني مـن املهـاجرين واألنصـار فـيهم أبــو بكـر وعمـر وعلـيهم أبـو عبيـدة بـن اجلـراح، وتوغــل  أمـده الرسـول 
4)اجليش يف داير قضاعة الـيت هربـت وتفرقـت صـور الغـزوة علـى  -نقـال عـن مراجـع الشـيعة  -لكـن املؤلـف  ،(

أرســل أوال أاببكـر رضـي هللا عنــه فهـزم هــو وجيشـه مث أرســل  غـري وجههـا املشــهور متامـا وفيــه أن رسـول هللا 
عمر رضي هللا عنه فهزم أيضا مث أرسل عمرو بن العاص فهزم ففي املرة الرابعة أرسل عليا فدعا له وّشيعه حىت 

5)... اآلايت(فَـاْلُموراَِيِت قَـْدًحا *َواْلَعـاِداَيِت َضـْبًحا حزاب فنصر نصرا عزيزا وفيه نزل قوله تعاىل )مسجد األ ) 

                                                
 .  116صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  229صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  340صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 770صـ  1/ ومغازي الواقدي جـ  623صـ  2/ وسرية ابن هشام جـ  198صـ  3ة احللبية جـ / والسري  405صـ  4انظر: الروض األنف جـ  ( (4

 وغريها من الكتب ،كلهم نقلوا الغزوة حنو ما أشران إليه . 
 .  421صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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فقد خلصنا عنه ما كتبه وال نرى للقصة أصال هبذه الصورة الـيت صـورها املؤلـف، والعجـب أنـه مـن ابب: خـذه 
ـــى أهـــل الســـنة أهنـــم مل يتع ـــذكروا دور ابملـــوت حـــىت يرضـــى ابحلمـــى، يعـــرتض عل ـــاات ومل ي رضـــوا لـــذكر القصـــة بت

 شخصية علي بن أيب طالب وال نزول اآلايت بشأنه. 
مــي وكتــاب فســري القجــدير ابلــذكر أن املؤلــف أحــال يف نقلــه هــذه القصــة إىل مراجــع مثــل: تفســري فــرات وت

ذه هالتاريخ غري و  ر السريةاالرشاد للشيخ املفيد مع أن الباحث لو نظر إىل كتابه وتفحص جيد مراجعه يف ذك
لسـرية در التـاريخ واد مـن مصـااليت أشران إليها فهذا بوضوح خطأ منهجي أن ختتار يف ذكر التـاريخ كتـااب ال يعـ

 حىت عندك. 
 

علـي بـن أيب طالـب بعـد أيب بكـر إلعـالن الـرباءة  ومن ذلك تصرفاته يف قصة إرسال النـيب الكـرمي  -2
بـــه جربيــل فـــأمر رســـول هللا أن يرســـل علــي بـــن أيب طالـــب أمـــريا  واســتنتاجه منـــه، حيـــث يعـــده أمــرا إهليـــا جـــاء

للحجاج، فرجع أبوبكر وكان خياف من نزول اآلايت فيه ويسـتنتج منـه أنـه رسـالة واضـحة مـن السـماء مث مـن 
1)النيب على خالفة علي عن رسول هللا ليس غريه. )  

 لعــرب املشــركنين عـادات امــيتعلــق بعـادة مـع أن الواقــع مل يكـن كمــا يصـّوره املؤلــف ويسـتنتجه؛ إذ األمــر كـان 
عـي القـوانني النافـذة مـا أن يرا وهو أن يتوىل نبذ العهد صاحب العقد أو رجل من أسرته، وكان علـى النـيب 

ون هنــاك عــزل ون أن يكــمل تكـن ختــالف الشــرع، فلـذلك أرســل عليــا رضــي هللا عنـه للقيــام هبــذه املهمــة فقـط د
 دة منه وخوف من نزول اآلايت فيه.     أليب بكر عن إمارة احلجاج أو عو 

عليـا، وأمـره أن يتـوىل  أاب بكر أمريا، مث بعث بعـده : بعث النيب وغريه من أصحاب السرية قال ابن إسحاق
نبذ العهود، أبن يقرأ على النـاس صـدر سـورة بـراءة، لـئال يبقـى للمشـركني عـذر، إذ كـان مـن عـادهتم أال يتـوىل 

قـال ابـن إسـحاق: فلمـا أدرك علـي و  عقدها، وهو صـاحبها، أو رجـل مـن أهـل بيتـه.نبذ  العقود إال من توىل 
) مـىن (: أن  ـ؟، مث مضيا، فكـان علـي ينـادي  بـ أم مأمور ؟ فقال: بل مأمور أاب بكر، قال له أبو بكر: أأمري

يُحوا يفِّ اأْلَْرضِّ ﴿من كان له أجل فله أربعة أشهر، مث ال عهد له أي: لقوله تعاىل:  2)﴾َأْربـََعَة َأْشُهر  َفسِّ ).(3 )    
 ، وعلــى رأســهاة ونقصــاانوغــري هــذا وذاك فــإن هنــاك كثــريا مــن التصــرفات للمؤلــف يف بيــان وقــائع الســرية زايد

 تصرفاته الكثرية حول واقعة الغدير كما سيأيت.
                                                

 وما بعدها. 472صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  2التوبة :  ( (2
مد بن حمل حدائق األنوار ومطالع األسرار يف سرية النيب املختارو  /318صـ  4والروض األنف جـ  /232صـ  5انظر: السرية النبوية البن هشام جـ  ( (3

ط: دار القلم _  419/ وفقه السرية حملمد الغزايل صـ  حممد غسان نصوحم حتقيق: 1998ط: بريوت  379صـ  عمر حبرق احلضرمي الشافعي
 م حتقيق انصر الدين األلباين.1998دمشق، الطبعة السابعة 
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يف ألفـار  ومن هذا القبيل تكريره مقولة "لوال علي هللك عمر" عنذ ذكره حوادث خمتلفـة فهـو وإن مل يتصـرف
املقولــة لكنــه أدرجهــا يف كــل موضــع أمكنــه ومل يــذكرها مــرارا إال ألغــراض نفســية عدائيــة خاصــة يعرفــه مــن يقــرأ  
كتابه كأن هذا الكالم كان ورد عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه عند احلوادث والطوارئ فكـان هـو خيطـئ 

1)فيها وعلي رضي هللا عنه يلهمه الصواب. ) 
وإظهـار أهنـم   العاليـة كانـت ألغـراض خاصـة كـالغلّو يف شـأن أهـل البيـت وإراءة مكـانتهم  وكل هـذه التصـرفات

 هم  والطعن في كانوا أحق الناس ابإلمامة، أو النيل من غريهم من أصحاب رسول هللا 
 

 ات على خالف الواقع ادعاء -5
املؤلف يف  ننا نرىة لكواقعيمعلوم أن من يدعي التحقيق البد أن تكون أقواله خالية من ادعاءات غري 

 مباحث النبوة ادعى أمورا ونفس األمر يثبت خالفه، فمن ذلك ما يلي:
 كويقول يف ذل أن ما ذكره حول حياة النيب كان مدعما ابألحاديث الصحيحة، يدعي املؤلف -1
كر احلكيم لذ ًا من اقتبسما قدمناه إليك يف الفصول السابقة حول حياة النيب وشخصيته كان مما نصه: "

 رتك ما بقى منفاضة وناإل ومدعمًا ابلتاريخ واألحاديث الصحيحة، وكان اجلدير بنا أن جنعجع ابلقلم عن
 خصوصيات حياته وشخصيته إىل كتب السرية ملن أراد التوّسع.

ل، اّن حنــب أن نرّكــز يف اخلامتــة علــى أســاليب دعوتــه يف عصــر الرســالة ليكــون قــدوة لنــا يف هــذا الســبيأغــري     
2)".ونكتفي من الكثري ابلقليل )   

لـزم يمؤلـف( أنـه مل ثالثـة لل عنـوان: )احنرافـات حتـتلكن الواقع خالف ذلك؛ إذ إننا بّينا يف أول هذا املبحث 
ة لـدائرة احملــدداعـن هـذه  نفسـه مبـا ثبـت مـن وقـائع السـرية يف الـذكر احلكـيم بــل هـو يف كثـري مـن املواضـع خـرج

يـث الصـحيحة" واألحاد ر عليـه مـن أي كتـاب كـان، وأمـا قولـه: "مـدعما ابلتـاريخوأدرج يف مباحثه كـل مـا عثـ
ـــف يف الســـرية ال ـــاك أحاديـــث حـــول تصـــرفات املؤل ـــه مل يكـــن هن ـــزالق آخـــر؛ إذ إن ـــة مـــنفهـــذا ان ـــزايدات  نبوي ال
التهم كمــا نكــاره عــدوالتنقيصــات واالســتنتاجات اخلاصــة بــه كمــا ســبق، وال حــول طعنــه يف أصــحاب النــيب وإ

 فضال من أن تكون صحيحة.  سيأيت
 

ـْن رَب ِـَّك َوإِّْن مَلْ تـَْفَعـْل َفَمـا َيَ يدعي املؤلف أن آية العصمة ﴿ -2 يُـَّها الرَُّسـوُل بـَل ِّـْغ َمـا أُنْـزَِّل إَِّلْيـَك مِّ
ـَن النَّـاسِّ إِّنَّ اّللََّ اَل يـَْهـدِّي اْلَقـْوَم اْلَكـافِّرِّينَ  ـُمَك مِّ 1)﴾بـَلَّْغَت رَِّسـاَلَتُه َواّللَُّ يـَْعصِّ ابتفـاق صـحاح أهـل السـنة  (

                                                
 أورد املقولة بعبارة "لوال علي هللك عثمان".  120صـ  8ويف جـ   233و صـ  170صـ  5انظر على سبيل املثال: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  530صـ  7تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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أصفقت صحاح السّنة، وأحاديـث الشـيعة املتـواترة علـى أّن اآليـة نزلت يوم الغدير، ويقول يف ذلك ما نصه: "
2)".الغدير، حينما أمره سبحانه أن ينصب علياً )عليه السَّالم( إماماً للناس نزلت يوم )  

فيهــا  ل ال ثبــوتبــنــزول اآليــة يــوم الغــدير لكــن الواقــع خــالف ذلــك؛ إذ ال إصــفاق مــن صــحاح الســنة حــول 
 عنــه علــى منصــب علــي بــن أيب طالــب رضــي هللا حــول نــزول اآليــة فيمــا يدعيــه املؤلــف مــن تنصــيب النــيب 

 اخلالفة بعده.
ويــروي يف ذلــك حــديث  فالبخــاري ر ــه هللا يــرى أن اآليــة نزلــت بشــأن وجــوب إبــال  الــوحي علــى النــيب 

َثَك أَنَّ النَّــيبَّ : "عائشــة الصــديقة رضــي هللا عنهــا ــاىَل   َمــْن َحــدَّ ــاَل ُتَصــدِّْقُه ِإنَّ اّللََّ تـََع ــَوْحِي َف ــْن اْل ًئا ِم ــَتَم َشــيـْ َك
3)﴾".يُـَّها الرَُّسوُل بـَل ِّْغ َما أُْنزَِّل إَِّلْيَك مِّْن رَب ِّكَ َيَ ﴿ :يـَُقولُ   فال عالقة عنده بني الغدير ونزول اآلية. (

ـــة نزلـــت بشـــأن إبـــال  النـــيب ومســـلم ر ـــه هللا أيضـــا يـــرى أن ا ـــروي يف ذلـــك حـــديث  آلي القـــرآن الكـــرمي وي
ًئا ِمْن ِكَتاِب هللِا، فَـَقْد أَْعَظَم َعَلى هللِا اْلِفْريََة، َوهللاُ يـَُقـوُل:  َوَمْن َزَعَم أَنَّ َرُسوَل هللِا الصديقة بلفظ: "  َكَتَم َشيـْ

ــزَِّل إَِّلْيــكَ َيَ ﴿ ــْن رَب ِّــَك َوإِّْن مَلْ تـَْفَعــْل َفَمــا بـَلَّْغــَت رَِّســاَلَتهُ  يُـَّهــا الرَُّســوُل بـَل ِّــْغ َمــا أُْن 4)".﴾مِّ 5)وهكــذا الرتمــذي ( ) 
6)والنسائي وغري ذلك من كتـب الصـحاح فـال هـم يـرون نـزول اآليـة يـوم الغـدير وال بشـأن نصـب علـي رضـي  (

7)هللا عنــه إمامـــا للنـــاس كمــا يدعيـــه املؤلـــف، ولتلـــك االدعــاءات أمثلـــة كثـــرية أخـــرى مبـــا ذكـــران، وفيـــه  نكتفــي (
 الكفاية.  

 يم املؤلف واقعة الغديرتفخ -6
ال شك أن يف حياة النيب الكرمي وسريته املباركة واقعات ومواقف كلها عظيمة وفيهـا دروس وعـرب، لكـن بعـض 
الناس مبا أهنم تعّودوا على الغلّو يف كل شـيء يفّخمـون بعـض احلـوادث أكثـر ممـا جيـب، وهـذا مـا فعلـه املؤلـف 

وأعظـم موقـف يف السـرية النبويـة الشـريفة ومن قبله من الشيعة يف واقعة الغدير، حيـث إهنـم عـّدوه أكـرب حادثـة 
وعندها كملت الدعوة والدين و...، فاملؤلف بعد ما ذكر قصة الغدير على  –عندهم  –ففيها نزلت اآلايت 

                                                                                                                                            
 .  67املائدة:  ( (1
 .  362صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 طبع طوق النجاة. 7531حديث رقم  155صـ  4صحيح البخاري جـ  ( (3
 طبع دار إحياء الرتاث العريب _ بريوت.  177حديث رقم  159صـ  1صحيح مسلم جـ  ( (4
 طبع مصر.  3068حديث رقم  262صـ  5مذي جـ انظر: سنن الرت  ( (5
 وفق ترقيم شعيب األرانؤوط . 11468حديث رقم  ( (6
ذوو ﴾ هم ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيهِّ َأْجًرا إِّالَّ اْلَمَودََّة يفِّ اْلُقْرَب فعلى سبيل املثال يدعي املؤلف أيضا أن مجهور املفسرين قالوا أبن املراد من قوله تعاىل: ﴿ ( (7

( لكن الواقع ليس كذلك، إذ إنه مع كونه قوال من األقوال وتفسريا من التفاسري لكنه ليس قول 72و  38صـ  4قرب النيب أي أهل بيته )انظر: جـ 
 مجهور العلماء واملفسرين كما يدعيه املؤلف، بل هناك تفاسري أخرى حول اآلية ومعناها.
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النحو الذي يعتقد هـو يـدعي أن هـذه الواقعـة تناوهلـا ابلـذكر أئمـة التـاريخ )فيـأيت بقائمـة جمموعـة كبـرية( وأئمـة 
1)موعة كذلك( وكبار املفسرين )فيأيت بقائمة أمسائهم( وطائفة مجة من املتكلمني.احلديث )فيأيت بقائمة جم )   

" وفيـه هـذه اجلمـل: "وحصـيلة "واقعـة الغـدير ورمـز اخللـودمث  يت املؤلف بعنوان حول الواقعة هبـذه األلفـار: 
واألمة اإلسالمية خاصة  الكالم قلما جند حادثة اترخيية حظيت يف العامل البشري عامة، ويف التاريخ اإلسالمي

مبثل ما حظيت به حادثة الغدير، وقلما استقطبت اهتمام الفئات املختلفة من احملدثني واملفسرين والكالميـني 
والفالســـفة واألدابء والكتـــاب واخلطبـــاء وأرابب الســـري واملـــؤرخني كمـــا اســـتقطبت هـــذه احلادثـــة، وقلمـــا اعتنـــوا 

2)بشيء مثل ما اعتنوا به". )  
 خلدعـة الـيت النـوع مـن ابؤلف هبذه الدرجة يعظم أمر احلادثـة ألـيس هـذا تفخـيم كبـري خـارج عـن حـده فرتى امل

ــاولوا الواقعــ ، كمــا ذكرهــا هــو  ة ذكروهــاتناســب العلمــاء ؟ والعجــب أنــه يــوهم القــاري أن مجيــع هــؤالء الــذين تن
بـني  ان بعيـداو بـمـع أن هنـاك  ك،وابلتايل فيجب اإلميان مبا ترشد إليه الواقعة حسب اعتقاد املؤلف ويراه بالشـ

ــه  اج لواقعــة واســتخر ان تصــوير مــتنــاول هــؤالء املــؤرخني واحملــدثني واملفســرين للواقعــة ابلــذكر، وبــني مــا هــو علي
 . هللاالنتائج ونزول اآلايت فيها، كما سيأيت توضيحه يف مبحث أهم املؤاخذات إن شاء 

صـحاب التــاريخ أد ذكرهـا مـن السـرية النبويـة إال وقــ مث إنـك ال جتـد أيـة حادثــة وإن كانـت صـغرية بسـيطة جــدا
مــن أعظــم  حــد نعــده والســري والشــمائل واحلــديث والتفســري، فهــل جمــرد الــذكر دليــل علــى عظمــة احلــادث إىل

لذكر دا ويعد هذا ااألمر ج احلوادث يف العامل البشري عامة ويف التاريخ اإلسالمي خاصة ؟ لكن املؤلف يعظم
ال علـى تفخيمـه دلـي –ؤلـف كروا الواقعة بصورهتا احلقيقيـة وهـي علـى خـالف مـا عليـه املمع أهنم ذ  –والتناول 
 وتبجيله.

 
 
 لرتكيز على طلب النيب أجر الرسالةا -7

ومـن املباحـث الــيت تتعلـق ابلنبــوة عنـد املؤلــف هـو أجـر الرســالة احملمديـة، ويف ذلــك ركـز املؤلــف وأكـد مــرارا يف 
مواضع من تفسريه وخاصة يف اجمللد الرابع الذي خصص حوايل مائة صفحة منه ألجر الرسالة وكـذا يف اجمللـد 

ى أجـر واحـد وهـو مـودة ذوي القـرىب وهـم مل يكن طالبا على نبوتـه وإبالغـه أجـرا سـو  العاشر على أن النيب 

                                                
 .  527 – 526ـ ص 7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1

 .  529صـ  7تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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1)﴾ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيهِّ َأْجًرا إِّالَّ اْلَمَودََّة يفِّ اْلُقْرَب ، وبه فسر قوله تعاىل: ﴿أهل بيته  ويدعي أن األوائـل  (
اء قــد مـن األمــة مفســريهم وحمــدثيهم مل يفهمـوا مــن اآليــة إال وجــوب مــودة العـرتة الطــاهرة وحــىت األدابء والشــعر 

 أسهموا يف إبال  هذه الرسالة اهلامة بشعرهم وقصائدهم. 
ــواردة علــى هــذا التفســري لآليــة  بعــد هــذا وذاك يبــدأ املؤلــف يف طــرح األســئلة وأجوبتهــا أو قــل اإلشــكاالت ال
ورّدها، فيجيب عن مـا يـرد علـى هـذا التفسـري ويسـعى يف دفـع إشـكال التعـارض بـني هـذه اآليـة واآلايت الـيت 

ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيـهِّ َأْجـًرا إِّْن ُهـَو ض األنبياء طلب األجر عن أممهم مقابل دعوهتم كقوله تعاىل: ﴿تصرح برف
2)﴾إِّالَّ ذِّْكَرى لِّْلَعاَلمِّنيَ   وغري ذلك من اآلايت.  (

ريا مث  يت إىل بيان توجيه آخر وهو رجوع نفع هـذا األجـر وهـذه املـودة إىل النـاس ال إىل صـاحب الرسـالة وأخـ
قُـْل َمـا َأْسـأَُلُكْم َعَلْيـهِّ جيتهد يف إثبات أن هـذه املـودة هـي نفـس اختـاذ السـبيل إىل هللا الـوارد يف قولـه تعـاىل: ﴿

َذ إِّىَل رَب ِّهِّ َسبِّياًل  3)﴾مِّْن َأْجر  إِّالَّ َمْن َشاَء َأْن يـَتَّخِّ ).(4 )   
بحاين مـن الشـيخ السـ نا نتعجبالكرمية، لكنمع أننا ال ننكر كون هذا التفسري قوال من األقوال يف معىن اآلية 

جعـت إىل ر لكثـرية، وإذا ّلفاتـه اوإصراره على أن هذا هو املعىن الوحيد والتفسري الدقيق لآلية مع توجيهاته وتك
 يفهمـوا ملائل من األمة أن األو  التفاسري وأقوال العلماء قدميا وحديثا يف اآلية جتد خالف ما يدعيه املؤلف من

 وى هذا املعىن فقط. من اآلية س
لقد ثبت عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه خالف مرة تفسري سعيد بن جبري رضي هللا عنه اآلية بقرىب آل 

 -! فقال سعيد بن جبري: ﴾إِّالَّ اْلَمَودََّة يفِّ اْلُقْرَب حممد، وهذا حينما سئل ابن عباس عن قوله تعاىل: ﴿
مل يكن بطن من  ن النيب إلت جِ عَ  -رضي هللا عنهما  -عباس: قرىب آل حممد فقال ابن  -رضي هللا عنه 

5).ال أن تصلوا ما بيين وبينكم من القرابةإقريش إال كان له فيهم قرابة فقال:  )   
وبــني رسـول هللا وبيــنهم قرابـة، فلمــا   عـن ابــن عبـاس، قــال: مل يكـن بطــن مـن بطــون قـريش إالّ  ويف روايـة أخــرى

يعين أن حتفظوين  ﴾ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيهِّ َأْجًرا إِّالَّ اْلَمَودََّة يفِّ اْلُقْرَب : ﴿أنزل هللا تعاىلكّذبوه وأبوا أن يبايعوه، 
وتوّدوين وتصلوا ر ي، فقال رسول هللا: إذا أبيتم أن تبايعوين، فاحفظوا قرابيت فـيكم وال تـؤذوين، فـإّنكم قـومي 

                                                
 .  23الشورى :  ( (1
 .  90األنعام :  ( (2
 .  57الفرقان :  ( (3
وما  261عنوان "وجوب حمبة أهل البيت" صـ  حتت. وانظر أيضا: اجمللد العاشر  85من أول اجمللد إىل صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4

 بعدها.
 .  145صـ  13انظر: تفسري الدر املنثور لإلمام السيوطي جـ  ( (5
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ذهـب أبـو مالـك   هـذا التفسـريوإىل ر ه هللا يف تفسريه وقـال: ، هذا ما رواه الثعليبوأحق من أطاعين وأجابين
1).وعكرمة وجماهد والسدي والضحاك وابن زيد وقتادة )  

إاّل ﴾ بـــ إِّالَّ اْلَمــَودََّة يفِّ اْلُقــْرَب وهنــاك قــول آخــر ثبــت عــن احلســن البصــري ر ــه هللا وهــو أنــه فســر قولــه: ﴿
)ال  عـــن النـــيب ، وعــن جماهـــد عــن ابـــن عبــاس عــة والعمـــل الصـــاحلالتقــرب إىل هللا تعـــاىل والتــوّدد إليـــه ابلطا

2)(.أسألكم على ما أتيتكم من البينات واهلدى أجراً إاّل أن توّدوا هللا تعاىل، وتقرّبوا إليه بطاعته )  
وهناك أقوال أخرى يف معىن اآلية وتفسريها، وما أصر عليه املؤلف عـّده ابـن أيب حـامت روايـة ضـعيفة وردت يف 

قُـْل : ﴿بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبري عـن ابـن عبـاس قـال: ملـا نزلـت هـذه اآليـةتفسري اآلية فقال: "
رسـول هللا مـن قرابتـك هـؤالء الـذين وجبـت مـودهتم ؟  قـالوا: اي ﴾اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيهِّ َأْجـًرا إِّالَّ اْلَمـَودََّة يفِّ اْلُقـْرَب 

3)".قال: علي وفاطمة وولداها )   
ؤكد ضعف هـذا القـول )جعـل مـودة ذوي قـرىب النـيب أجـرا علـى رسـالته وتفسـري "القـرىب" برجـال خاصـني ومما ي

مـن أهــل البيــت( هــو أن شــيخ الشــيعة الشــيخ املفيــد وغــريه يــرون االســتثناء يف اآليــة منقطعــا وابلتــايل فــال تفيــد 
خاصـا علـى دعوتـه أعـين املـودة  اآلية عندهم ما بىن عليه املؤلف مجيع أحباثه حول طلـب النـيب عـن األمـة أجـرا

يف القرىب، يقول املفيد: "ال يصح القول أبن هللا تعـاىل جعـل أجـر نبيـه مـوّدة أهـل بيتـه وال أنـه جعـل ذلـك مـن 
ــدائم  ــه وســلم يف التقــرب إىل هللا تعــاىل هــو الثــواب ال  -حــىت قــال  –أجــره ألن أجــر النــيب صــلى هللا عليــه وآل

مـن اجلملـة لكنـه اسـتثناء منقطـع، ومعنـاه: قـل ال أسـألكم عليـه أجـراً لكـين  واالستثناء يف هذا املكان ليس هـو
كالماً اتماً قد اسـتول معنـاه، ويكـون   ألزمكم املودة يف القرىب، وأسألكموها، فيكون قوله ال أسألكم عليه أجراً 

ن عـرف طرفـا مـن اللسـان، ... وهذا بني ال خيفى الكالم فيه على أحد ممقوله إاّل املوّدة يف القرىب كالماً مبتدأً 
4)واألمر فيه عند أهل اللغة أشهر من أن حيتاج معه إىل استشهاد". )  

زايدة على ما مضى نقول: إن القـرآن يفسـر بعضـه بعضـا وقـد وضـح القـرآن الكـرمي أن املـراد مـن األجـر الـذي 
ينمـا نقـل عـن نـوح عليـه نفى األنبياء طلبه عن الناس هو كل ما يتعلق ابلدنيا من مـال أو مـا يشـبهه، وهـذا ح

5)﴾َواَي قَـْومِّ اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيهِّ َمـااًل إِّْن َأْجـرَِّي إِّالَّ َعلَـى اّللَِّّ السالم قوله: ﴿ فـإذا عـني املـراد مـن األجـر أنـه مـا  (

                                                
 . 310صـ  8الكشف والبيان أليب إسحاق الثعليب جـ  ( (1
 املرجع السابق. ( (2
 ط: املكتبة العصرية _ صيدا، حتقيق: أسعد حممد الطيب. 3276صـ  10تفسري ابن أيب )تفسري القرآن العظيم( حامت للحافظ أيب حامت الرازي جـ  ( (3
نشر: دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع _ بريوت، الطبعة  142 – 141شرح عقائد الصدوق )تصحيح إعتقادات اإلمامية( للشيخ املفيد صـ  ((4 

 (60صـ  4أيضا مث ضع فه ورد عليه يف جـ  وقد نقل هذا الكالم املؤلفدرگاهی. )م حتقيق: حسني 1993هـ 1414الثانية 
 .  29هود :  ( (5
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يتعلق ابلدنيا فاالستثناء يف اآلية اليت يتمسك هبا املؤلف البد أن يكون منقطعا ألنه ال عالقة بـني مـودة ذوي 
 لقرىب واألجر ابملعىن املذكور.ا
 

 ماذا الذى يهدف إليه املؤلف من وراء هذا اإلصرار ؟
ت وكمـا عيـد أبهـل البيـريـب أو بقإن املؤلف كما يلهـم إليـه روح مبالغاتـه الكثـرية يف املسـائل الـيت هلـا تعلـق مـن 

لقـارئ أن مـا سـيأيت اوطعنه فـيهم يسـتهدف وراء هـذه البحـوث أن يقنـع  يبدى من اهتاماته أصحاب النيب 
وأهـل  ىب النـيبعنه حول قصور الصـحابة وخطـأ مـن يعـدهم عـدوال حـق صـحيح، كيـف وهـم مل يعطـوا ذوي قـر 

 ق التـوقري والوقروهم حـبيته حقوقهم بدءا مـن تسـليم احلكـم إلـيهم إىل سـلب فـدك عـنهم إىل غـري ذلـك، فلـم يـ
 الديين حنوهم.  أدوا واجبهم 

 
  عن املؤلف يف أصحاب النيب ط -8

رى للمؤلـف اهتمامـا ابلغـا ، ومن هنـا نـال ختلو حبوث النبوة اخلاصة عن املسائل اليت تتعلق أبصحاب النيب 
ارئ ور األمة، فاليفتح الق، لكن برؤية أخرى ونظرة غري ما عليها مجهابملوضوعات املتعلقة أبصحاب النيب 

هـذا  قـد أوردشـكال، فلدات كتابه العشرة إال ويرى فيه تناولـه موضـوع األصـحاب بشـكل مـن األجملدا من جم
جـرح وتنقـيص وإسـاءة وغـري ( يف مواضـع عديـدة بـني طعـن واهتـام و 10ـ ــ 7ــ  5ــ  3ــ 2املوضوع يف جملدات )

هلجــوم هجــه امن ومــنعنــوان: ) حتــتذلــك، وقــد ذكــران جانبــا منهــا بــبعض التفصــيل عنــد بيــان مــنهج املؤلــف 
 واريي رسـول هللاحـخـرى يف أ( وهنـا نشـري إىل بعـض العنـاوين فقـط لنثبـت رؤيتـه مـرة واجلدال والنيل واإلساءة

 : وأصحابه 
إال عددا قليال منهم وجتاوزه احلد يف نسبة التقصري إليهم ونسبتهم إىل  اهتاماته أصحاب النيب  -1

1)العمل ابألهواء يف مباحث الصيغة اإلسالمية للحكومة. )  
2)طعنه يف األصحاب والتلميح إىل نفاق أكثرهم. -2 )  
بعــدم صــالحيتهم للقيــادة بعــد النــيب، وتطبيقــه اآلايت الــيت نزلــت  اهتامــه أصــحاب رســول هللا  -3

3)املنافقني واملرتدين عليهم.بشأن  )  

                                                
 وما بعدها .  115وما بعدها، وكذا صـ  77انظر: اجمللد الثاين من التفسري صـ  ( (1
 200انظر: اجمللد الثالث من التفسري صـ  ( (2
 .  95انظر اجمللد العاشر من التفسري صـ  ( (3
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قــد وصــل بغــض املؤلــف ألصــحاب النــيب رضــي هللا عــنهم أمجعــني إىل حــد مينعــه أن يــذكر أبن بــالده اعتنقــت 
1)اإلسالم يف عهد سيدان عمر بن اخلطاب بل يلف الكالم لفا ومير عليه مرور املتجاهل. )   

 
 نكار املؤلف عدالة الصحابة إ -9

الطعون واالهتامات أدرج املؤلف موضوعا آخر أيضا خيص األصحاب ويتعلق هبم، وذلك امتدادا ملا سبق من 
2)(عدالة الصحابة بني العاطفة والربهانيف مبحث عنونه بـ: ) سـعى املؤلـف يف هـذا املبحـث غايـة سـعيه أن  (

ومتـول يظهر أن فكرة عدالـة الصـحابة خاطئـة مـن أصـلها ألن الثابـت فـيهم أهنـم بـني فاسـق وغاصـب ومنـافق 
 عن احلرب وغري ذلك، فكيف ميكن أن تعتقد عدالة هذه الطائفة، وفيما يلي بعض عباراته: 

. 3. املنـــافقون املختفـــون، 2. املنـــافقون املعروفـــون، 1يـــذكر املؤلـــف أصـــناف الصـــحابة هكـــذا: ) -أ
. الفاسـق، 7. املشرفون على االرتداد، 6. خالطو العمل الصاحل ابلسّيئ، 5. السماعون، 4مرضى القلوب، 

 –. املوّلون أمام الكفار( ويطبق عليهم آايت القرآن الكرمي 10. املؤلفة قلوهبم، 9. املسلمون غري املؤمنني، 8
هذه هي األصناف العشرة من صـحابة النـيب مث يقول مانصه: " –دون أن مييز فيمن وردت هذه اآلايت حقا 

يف هـذه العجالــة مضـافاً إىل األصـناف املضــادة هلـا، ولكــن ممّـن ال ميكـن توصــيفهم ابلعدالـة والتقـوى، أتينــا هبـا 
وغريهـا مـن اآلايت القرآنيـة،  نلفت نظر القـارئ الكـرمي إىل اآلايت الـواردة يف أوائـل سـورة البقـرة وسـورة النسـاء

3)".فرتى فيها أّن اإلميان بعدالة الصحابة مطلقاً خطأ يف القول، وزلة يف الرأي، يضاد نصوص الذكر احلكيم ) 
4)(إن ـــك ال تـــدري مـــا أحـــدثوا بعـــدكيـــذكر املؤلـــف حـــديث ) -ب كمـــا يـــذكر بعـــض مـــا دار بـــني   (

وهذا أبو سفيان يضرب برجله الصحابة من املشاجرات أو احلروب ويزيد فيها ما ال ثبوت له أيضا مث يقول: "
وهـذا أبـو سـفيان  ،يانناقرب  زة ) عليه السالم ( ويقول: إّن امللك اّلذي كنّـا نتنـازع عليـه أصـبح اليـوم بيـد صـب

عندما بويع عثمان، دخل إليه بنو أبيه حـىّت امـتألت هبـم الـدار مث أغلقوهـا علـيهم، فقـال أبـو سـفيان: أعنـدكم 
أحــد مــن غــريكم؟ قــالوا: ال، قــال: اي بــين أُميــة تلّقفوهــا تلّقــف الكــرة، فــو اّلــذي حيلــف بــه أبــو ســفيان مــا مــن 

                                                
كان يضرب املثل منذ زمن بعيد، ابحتاد شعبها وتضامن « إيران » فها هي ذي بالدان حيث يقول: " 170صـ  انظر: اجمللد الثالث من التفسري ( (1

" أي هبذا اإلهبام دون ذكر اخلليفة الذي أانر هذه البالد بنور أبنائها وقد اعتنق اإلسالم كثري منهم يف عهد اخلالفة، وتفيأوا يف ظالله قروانً متطاولة
 ظلمات اجلهل والشرك. اإلسالم، أنقذها من

 .  438انظر: اجمللد اخلامس من التفسري صـ  ( (2
 . 454صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
د. حتقيق:  م2002هـ 1423 -بريوت  _دار ابن حزم نشر:  124صـ  1جـ  مد بن فتوح احلميديحمل اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم ( (4

 .  علي حسني البواب
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أفهــل بعــد كلمــات الــردة اخلبيثــة هــذه يصــح ملســلم أن يعــد هــؤالء ، عـذاب وال جنــة والانر وال بعــث وال قيامــة
ــــاب والســــّنة وتضــــعيفاً لشــــهود  ــــاهلم مــــن صــــنف العــــدول وطبقــــة الصــــاحلني ويعــــد جــــرحهم إبطــــااًل للكت وأمث

1)".املسلمني؟! )  
ومل يكتــف املؤلــف بطــرح هــذه املســألة يف موضــع واحــد بــل انعطــف إليــه يف كــل موضــع رأى الفرصــة مناســبة 

2)له. )   
"إذا رأيـت وأما حول ما سبق ورأينا عن املؤلف فيكفي نقل ما اشتهر عـن أيب زرعـة الـرازي ر ـه هللا أنـه قـال: 

حـق،  فـاعلم أنـه زنـديق: وذلـك أن القـرآن حـق، والرسـول  الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول هللا 
ا أراد إبطال الكتـاب والسـنة، فيكـون وما جاء به حق، وما أدى إلينا ذلك كله إال الصحابة. فمن جرحهم إّن

3)اجلرح به أليق، واحلكم عليه ابلزندقة والضالل أقـوم وأحـق" وهـذا قـول حـق ال مريـة فيـه، يعـرف كـل مـن قـرأ  (
واطلــع علــى كيفيــة مجــع القــرآن الكــرمي يف خالفــة أيب بكــر وعثمــان رضــي هللا تعــاىل عنهمــا أهنــم كيــف كـــانوا 
جيمعون القرآن الكرمي آية آية عـن أي واحـد كـان حيـتفظ هبـا إمـا حفظـا أو كتابـة أو غـري ذلـك، فـإن مل يكونـوا 

ع والرتتيــب واألداء كلــه مشــكوك فيــه، فليــأت الشــيخ الســبحاين وأمثالــه بقــرآن غــري عــدوال موثــوقني هبــم فــاجلم
هذا، ولعل هذا هو األصل يف القول بتحريف القرآن عند الشيعة إذ هم يشـكون علـى جـامعي القـرآن وانقلـي 

 الكتاب إىل األمة اإلسالمية.
 را يف األصــحابين متــوفمل يكـن الثــا واألصـل أن الشــيخ الســبحاين مل يعـرف الفــرق بــني العـدل والعصــمة، فلمــا

خطـاء  بـين آدم سلب عنهم األول، مع أن كل ذي عقل يعـرف أنـه ال جيـب أن يكـون العـدل معصـوما، فكـل
 وخري اخلطائني التّوابون.   

حيث يدعي أن منهم )كعمربن اخلطـاب( مـن كـان خيـرج  -وأما حول طعنه يف األصحاب ابلقصور يف العلم 
فيـنقض كالمـه هـذا مـا  -ل عنـد أحـد علـم ورّثـه عـن رسـول هللا يف مسـألة كـذا وكـذا ؟ إىل األسواق فيسـأل هـ

 متمكنـاً مـن دوام احلضـور عنـده  نّه مل يكن كل واحد مـن أصـحاب النـيب نقله هو عن املقريزي قوله: "إ
ألخــذ األحكــام عنــه، بــل كــان يف مــدة حياتــه حيضــره بعضــهم دون بعــض ويف وقــت دون وقــت، وكــان يســمع 

4)"عن كل مسألة يسأل عنها بعض األصحاب ويفوت عن اآلخرين ب النيب جوا ).(1 )  

                                                
 .  457صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 362صـ  7انظر على سبيل املثال نظري ما سبق من إنكار عدالة الصحابة يف جـ  ( (2
إبراهيم ْحدي ، حتقيق: أبو عبدهللا السورقي، املدينة املنورة _الناشر: املكتبة العلمية  49صـ  1جـ  لخطيب البغداديل الكفاية يف علم الرواية ((3 

 .  املدين
 ط: دار صادر _ بريوت .  333صـ  2اخلطط املقريزية لتقي الدين املقريزي جـ  ( (4
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سـألة مل ميف  ول إذا فأي ذنب على الذي يبحث عن سنة النـيب املنتشـرة بـني األصـحاب ليجـد هـدي الرسـ
 صـايف العلـم ونق ك تقصـريايسمع هو بنفسه فيها حكم النيب الكرمي ؟ كيف يعد املؤلف مثل هذا البحـث املبـار 

ي رضـي هللا اه يف علـيف الشخصية وهو يعرف أنه مل يكن أحـد مـن الصـحابة يعـرف السـنة أبكملهـا، وإن ادعـ
ت حياته حىت حيفظ عنـه يف كل حلظا عنه فهو مردود عقال واترخيا؛ إذ هو أيضا مل يكن حاضرا عند النيب 

 أحكامه وسننه أبسرها.
دم أهليــتهم وضــعف تــربيتهم نقــل املؤلــف نفســه وكــذلك أيضــا يــنقض كــالم املؤلــف حــول قصــور الصــحابة وعــ

حديث أيب عبد الر ن السلمي الدال على تربية الصحابة تربية قرآنية رفيعة علمـا وعمـال، وهـذا نـص كالمـه: 
قال أبو عبـد الـر ن السـلمّي: حـّدثنا  كان الرسول يفّسر اآلايت واحدة بعد أُخرى أو جمموعة بعد جمموعة."

قــرآن كعثمــان بــن عّفــان، وعبــد اّلّل بــن مســعود، وغريمهــا أهّنــم كــانوا إذا تعّلمــوا مــن النــيّب الــذين كــانوا يقــرأون ال
ـــالوا : فتعّلمنـــا القـــرآن والعلـــم والعمـــل  عشـــر آايت، مل يتجاوزوهـــا حـــىّت يعلمـــوا مـــا فيهـــا مـــن العلـــم والعمـــل. ق

2) "مجيعًاوهلذا كانوا يبقون مّدة يف حفظ السورة ).(3 ) 
 ية. بوية والقيادزمة الرت فكيف ينقل املؤلف هذا احلديث، مث يتهم األصحاب أبهنم مل ينالوا الكماالت الال

هناك تصرحيات من املؤلف على أن األمة اإلسالمية قد بلغت بعد نبيهـا يف الرشـد إىل حـد مل تكـن حتتـاج إىل 
4)إىل األمــة،نــيب آخــر يــويل أمــر الــدعوة واالرشــاد وقــد وكلــت مجيــع أمــور الرســالة  أليســت هــذه التصــرحيات  (

 ختالف ما اهتم به املؤلف أصحاب النيب ابلقصور والزيف والت مر وغري ذلك ؟.  
بل هـذا نقـيض ملـا ذكـره املؤلـف يف ابب مغيبـات القـرآن مـن أن هللا تعـاىل أجنـز وعـده بعـد نبيـه إبعطـاء احلكـم 

5)لعباده الصاحلني،  ينجز هللا وعده ومل حتدث هذه املعجزة القرآنية.فلوكانت الصحابة كما ادعى هو مل  (
ا ن األنبيــاء دقيقــظــ( صــرح املؤلــف أبنــه جيــب مبقتضــى العصــمة املطلقــة أن يكــون 99يف اجمللــد اخلــامس )ص

صــحابة رتف إبميـان المـا أن يعـوختـّيلهم وفقـا للواقـع، وعلـى هـذا الـرأي ال يكـون أمــام املؤلـف إال أحـد أمـرين: إ
ق املطلقـة يف حـ دم العصـمةالراشدين إمياان صحيحا دون شبهة النفاق، وإما أن يقول بعوعلى رأسهم اخللفاء 

 ي هللا إبمــارةاببكــر رضــنــيب اإلســالم ألنــه إىل آخــر حلظــات حياتــه كــان يظــن أبيب بكــر وعمــر خــريا وتقدميــه أ
 احلجاج وإمامة املسلمني خري مثال هلذا.

                                                                                                                                            
 .  278صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 ط: مطبعة حجازي _ القاهرة )دون اتريخ(.  176صـ  2االتقان يف علوم القرآن لإلمام السيوطي جـ  ( (2
 .  309صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  219انظر: اجمللد الثالث من التفسري صـ  ( (4
 .  373انظر: اجمللد الثالث أيضا صـ  ( (5
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هذا مع أن املؤلف ينفي السـهو عـن النـيب 
(1 إليـه حيكـم  مـع أن قولـه حـول نفـاق أقـرب أصـحاب النـيب  (

 عليه  ابجلهل والسذاجة .
ـــوابملــ 2)عة ابــن اببويــه القمــيـناسبة لقــد قــال شــيخ الشي "إن الغــالة واملفوضــة لعــنهم هللا ينكــرون ســهو النــيب : (
".(3 )  

وزهم وتشــرفهم برضــى بنــيلهم وفــ وملــامل يكــن ميكــن للمؤلــف أن يتجاهــل اآلايت الــيت تبشــر أصــحاب النــيب 
الـرب تعــاىل بــدأ خيصصــها بوقــت دون وقــت، ويقيســهم بقيــاس ابطــل فاســد علــى بلعــم البــاعور الــذي آاته هللا 

4)العلم والكتاب لكنه اتبع هواه وكفر. )   
لكن املسكني مل يعرف أن هذا الذي يقوله يوجب اجلهل على هللا سبحانه بعاقبـة األمـور؛ إذ هـو أعلـن رضـاه 

رِّيَن َواأْلَْنَصـــارِّ َوالَّـــذِّيَن اتَـّبَـُعـــوُهْم الق دون أي قيـــد وقـــال: ﴿عـــنهم ابإلطـــ ـــَن اْلُمَهـــاجِّ ـــابُِّقوَن اأْلَوَّلُـــوَن مِّ َوالسَّ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ هَلُـْم َجنَّـات  جَتْـرِّي حَتْتَـَهـا اأْلَهْنَـاُر َخالِّـدِّيَن فِّيَهـ َي اّللَُّ َعنـْ اْلَفـْوُز ا أَبَـًدا َذلِّـَك إبِِّّْحَسان  َرضِّ

5)﴾اْلَعظِّيمُ  َزَل لكما قـال: ﴿  ( نِّنَي إِّْذ يـَُبايُِّعوَنَك حَتَْت الشََّجَرةِّ فَـَعلَِّم َما يفِّ قـُُلوهبِِّّْم َفأَنـْ ُ َعنِّ اْلُمْؤمِّ َي اّللَّ َقْد َرضِّ
ـكِّيَنَة َعلَـْيهِّْم َوَأاَثهَبُـْم فَـْتًحـا َقرِّيًبــا 6)﴾السَّ م حـني أنـزل يف كتابــه فكأنـه والعيـاذ ابهلل مل يكـن يعــرف عاقبـة حـاهل (

آايت هبذا اإلطالق والشمول، وقياسهم على بلعم الباعور خطأ واضح جدا ألنه تعاىل مل يعلن رضاه عنه، بل 
َهــا مل خيـرب عــن نيلــه اهلدايــة الرابنيـة؛ ألنــه تعــاىل قــال فيــه: ﴿ نـْ َنــاُه آاَيتَِّنــا َفاْنَســَلَخ مِّ َواْتــُل َعَلــْيهِّْم نـََبــَأ الَّــذِّي آتـَيـْ

ـَن اْلغَــاوِّينَ َفأَتْـبَـَعـ ـْيطَاُن َفَكـاَن مِّ 7)﴾ُه الشَّ ال عـن نيـل الرضــى وإيتـاء اآلايت ال يـدل علـى اهلدايــة اخلاصـة فضـ (
  والتبشري ابجلنة.

 

زائدا على مجيع ذلك فإن القول بعدم حسـن العاقبـة يف أصـحاب رسـول هللا وخاصـة مـنهم السـابقون األولـون  
 يقبـل عــن املؤلــف إال أبنــاء مذهبــه ومعتقــدي عقيدتــه، ومــا كـأيب بكــر وعمــر وعثمــان رضــي هللا عــنهم قــول ال

صدر عن بعض األصحاب من األخطاء، نقول مـن الـذي أوقـف املؤلـف أهنـم مـاتوا عنهـا دون توبـة ؟ والتوبـة 

                                                
 .  331انظر: اجمللد اخلامس من التفسري صـ  ( (1
 يف عصره. ماميني بقماحلسن، القمي: شيخ اإل، أبو هم( علي بن احلسني بن موسى بن اببوي 941 - 000ه =  329 - 000ابن اببويه ) ( (2

 (277صـ 4.  )األعالم للزكلي جـ مامة" و "التفسري" ورسالة يف "الشرائع" وغري ذلكله كتب يف "التوحيد" و "اإل مولده ووفاته فيها.
 .  234صـ  1من ال حيضره الفقيه البن اببويه القمي جـ  ( (3
 .  142صـ انظر: اجمللد التاسع من التفسري  ( (4
 .  100التوبة :  ( (5
 .  18الفتح :  ( (6
 .  175األعراف :  ( (7
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تنقي الرجل من الكفر والشرك فضال عن األخطاء والزالت، والتائب من الذنب كمـن ال ذنـب لـه، فمـن قـال 
 ا عاقبتهم أبدا ؟للمؤلف أهنم مل حيسنو 

 

دون وينقلبـون نهم سـريتوعلى كل حال فاهلل سبحانه إما كـان يعـرف أن كثـريا مـن هـؤالء الـذين يظهـر رضـاه عـ
ون التقييــد دالتصــريح و علــى أعقــاهبم، أو مل يكــن يعــرف، فــإن كــان يعــرف فهــذا اإلعــالن واإلخبــار والتبشــري 

 تعـاىل إذ كيـف يعلـن هللا خـالف للعقـل؛ -املؤلـف حسـب مـا يقيـده  –حبسن العاقبة أو الثبات علـى اإلميـان 
جلهـل علـى ان إجيـاب مـرضاه عن من يعرف أنه سـيكفر وينـافق ؟ وإن مل يكـن يعـرف فهـذا هـو مـا أشـران إليـه 

 هللا سبحانه وتعاىل .  
 
 
 
 
 
 
 

 لقول إبميان عبد املطلب وأيب طالب وآمنة بنت وهبا -10
وعدم إمياهنما تعد من مسائل النبوة، وقد اختلف الناس حول هذا املوضوع، لكـن  مسألة إميان أبوي النيب 

الـراجح هــو التوقــف؛ إذ ال مريـة يف وفاهتمــا قبــل وصــول الـدعوة إليهمــا يف زمــن عـم الشــرك اجلزيــرة العربيــة، وال 
ميان بعد املـوت بعد املمات، بل اآلايت صرحية يف عدم قبول اإل ثبوت قطعا يف إحيائهما وإمياهنما مبحمد 

ـي َِّئاتِّ َحـىتَّ إَِّذا َحَضـَر َأَحـَدُهُم اْلَمـْوُت قَـاَل إِّين ِّ تـُْبـُت اآْل قال تعاىل: ﴿ ْوبَُة لِّلَّذِّيَن يـَْعَمُلوَن السَّ َن َوَلْيَستِّ التـَّ
1)﴾َواَل الَّذِّيَن مَيُوُتوَن َوُهْم ُكفَّارٌ  الفـرتة ومـا كـان  : إمكانيـة موهتمهـا علـىأوهلمـافهناك أمران يتطلبان التوقف  (

أنـه ميـوت انجيـاً هـو مل تبلغـه الـدعوة متبقى من تعاليم إبراهيم اخلليل، وحكم من ميوت وهو علـى هـذه احلالـة و 
: إمكانية أتثرمها ابلعقيدة السائدة بني قومهما إذ مل يثبت أهنما كـاان علـى خـالف مـا كـان اثنيهما، وال يعذب

أخــرب عــن والــدي  عليــه النــاس يف تلــك األايم، ويؤيــد هــذا األمــر بعــض الــرواايت الــيت تظهــر أن رســول هللا 
 بعض من سأله أهنما يف النار فلما حزن الرجل أخرب أن هذا احلكم يعم والدي السـائل ووالـدي رسـول هللا 

مــر إىل هللا سـبحانه، ويف ذلـك يقــول مجيعـا، فلـيس أمـام الرجــل نظـرا إىل هـذين األمــرين إال التوقـف وتوكيـل األ
                                                

 .  18النساء :  ( (1
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فيجـب ( بعد سرد دالئل الطرفني مـا نصـه: "األحاديث املشكلةيف كتابه ) أ د بن عبد العزيز الُقَصريِّ  دكتور
1)"التوقف فيهما، وعدم القطع هلما جبنة أو انر ). 

سـتدل بــبعض مــا رآه ( علــى أهنمـا كــاان مــؤمنني واإميــان والـدي النــيب األكــرمعنــوان ) حتــتلكـن املؤلــف أصـر 
مل أزل أُنقــل مــن أصــالب الطــاهرين إىل أرحــام دلــيال علــى ذلــك، مثــل مــا روي عــن النــيب األكــرم أنــه قــال: )

2)(الطاهرات وكذلك ما روي من أشعار عـن عبـد هللا بـن عبـد املطلـب وآمنـة بنـت وهـب، وقـد نقـل املؤلـف  (
3)إمجاع اإلمامية على هذا القول عن الشيخ املفيـد وكـل ذلـك ظنيـات ال قطعيـات كمـا اعـرتف بـه املؤلـف يف  (

4)"وفيما ضبط إيعاز لو مل نقل داللة على إمياهنما وكوهنما على الصراط املستقيمأول املبحث وقال: " )  
ن حــديث النقــل مــن األصــالب وهــذا مــا ورد يف فتــاوى دار اإلفتــاء املصــرية حيــث ذكــر املفتــون مــا نصــه: "إ

لطاهرة أوَّاًل مل يصل إىل الدرجـة الـىت يعتمـد عليهـا ل العقائـد، واثنيـا فسـرت الطهـارة فيـه الطاهرة إىل األرحام ا
بعــدم الســفاح كمــا رواه أبــو نعــيم عــن ابــن عبــاس مرفوعــا "مل يلتــق أبــواى قــط علــى ســفاح، مل يــزل ينقلــىن مــن 

مرفوعـا "خرجـت مـن نكـاح األصالب الطيبة إىل األرحام الطاهرة ُمَصّفى مهذاب" وكما رواه الطرباىن عن علـى 
هـذا وال يضـري ، ءيومل أخرج من سـفاح مـن لـدن آدم إىل أن ولـدىن أىب وأمـى مل يصـبىن مـن نكـاح اجلاهليـة شـ

5)مبا كسب رهني". ئأن يكون ل أنساب األنبياء كافرون، فكل امر  )  
 يب ان والــدي النــميــافني إلوعلــى كــل فهــذه املســألة تعــد ممــا كثــر فيهــا القيــل والقــال، ولكــل مــن املثبتــني والنــ

ــة الثبــوت أو أتويــالت يف اآلاي رأي، لكــن ت حســب الــدالئلــه بصــرف النظــر عــن قوهتــا وضــعفها وأغلبهــا ظني
دم إميانـه إىل آخـر عـالـذي ثبـت  املؤلف قطع وتقـدم ل مكـان آخـر فقـال إبميـان أيب طالـب عـم رسـول هللا 

تــه عــن إلميــان، ومــع  ايابديــن اإلســالم ويتشــرف  عليــه واعتنائــه الكبــري أبن يعتنــق حياتــه مــع إصــرار النــيب 
 رسول هللا ودعوته طوال حياته مبقتضى قوانني األسرة والعشرية.

اعتنــق املؤلــف هــذه العقيــدة يف أيب طالــب اعتمــادا لــه علــى أشــعار نقــل أنــه أنشــدها يف ابــن أخيــه، ويف ذلــك 
ىل دينـه احلنيـف منـذ بـزو  مـس الرسـالة  يزل سيدان أبو طالب يكـأل ابـن أخيـه ويـذب عنـه ويـدعو إيقول: "مل

                                                

 الناشر: دار ابن اجلوزي للنشر، 335صـ  د. أْحد بن عبد العزيز بن ُمْقرِّن الُقَصري ِّ  لـ األحادْيُث املُْشكَِّلُة الواردُة يف تفسري القرآنِّ الكرمي ((1 
 .  هـ 1430الطبعة: األوىل، ، السعودية _والتوزيع، 

وقد ورد هذا احلديث يف بعض التفاسري كتفسري الرازي وغريه وال أصل له هبذا اللفظ يف الصحاح  70صـ  1السرية احللبية لربهان الدين احلليب جـ  ( (2
. 
 .  281إىل  275انظر اجمللد اخلامس من التفسري من صـ  ( (3
 .  275صـ  5رآن" جـ تفسري "مفاهيم الق ( (4
 ( council.com-http://www.islamicانظر: فتاوى دار اإلفتاء املصرية، موقع وزارة األوقاف املصرية )  ( (5
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إىل أن لقي ربّه، وكفاان من إفاضة القول يف ذلك، الكتب املؤلفة حول تضحيته ألجل احلق ودفاعه عنه شعراً 
1)"ونثراً   فاستشهد بعدة من األشعار املنسوبة إليه كقوله:  (

 وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
 هاشم يلوذ به اهلاّلك من آل

  ال خييس شعريةوميزان عدل 
 

فهم  مثال اليتامى عصمة لألرامل
ووزان  وفواضل عنده يف نعمة

2)صدق وزنه غري هائل )   
 وكقوله يف أمر الصحيفة اليت كتبها قريش:

 أمل تعلموا أان وجدان حممداً 
 نبّياً كموسى خط يف أّول الكتب   كتابكم وأّن الذي ألصقتُم من 

3)السقب لكم كائن حنساً كراغية  )  
لســرية دين احللــيب واربهــان الــاعتمــد املؤلــف يف نقــل هــذه األشــعار واالســتدالل هبــا علــى كتــايب الســرية احللبيــة ل
ن مــا لــف وال يعتقـداراه املؤ النبويـة البـن هشــام، لكنـه تغافـل عــن أمـر عظـيم وهــو أهنمـا بنفسـهما ال يــراين مـا يـ

 ىل أن مثــل هــذهإوأشــارا  د نقــاله ابلتفصــيليعتقــده؛ إذ قــد ثبــت عنــدمها عــدم إميــان أيب طالــب ثبــوات اتمــا وقــ
رب وإال ضـى قـوانني العـتـه، مبقتاملواقف واألشعار حممولة على الغرية و اية األسرة وخاصة من فـُّوض إليه كفال

ول حـقله يف سريته ذكره ون فكلماته صرحية يف عدم تركه دين قريش وشيوخها، ننقل فيما يلي كالم احلليب وما
 لب من دين وملة: ما مات عليه أبوطا

أخيـه عـن  ن مينـع ابـنأي حني طلبت قـريش مـن أيب طالـب أ – قال أبو طالب لرسول هللا عليه وسلم قال: "
حلـاء والطــاء ابهللا ايبـن أخـى مــا رأيتـك سـألتهم شـحطا أى و -أن ينـال مـن آهلـتهم فـأنكر علــيهم النـيب وحـزن 

ت فقلهــا أســتحل هبــا يــه فجعــل يقــول أى عــم فأنــف املهملتــني أمــرا بعيــدا فلمــا قــال ذلــك طمــع رســول هللا 
 ى حــرص رســول هللافلمـا رأ الشـفاعة يــوم القيامـة أى لــو ارتكبــت ذنبـا بعــد قوهلـا وإال فاالســالم جيــب مـا قبلــه

دى وأن تظــن يــك مــن بعــوعلــى بــىن أب عليــه وســلم قــال لــه وهللا ايبــن أخــى لــوال خمافــة الســبة أى العــار عليــك
راء أى ء املعجمـة والـقيـل ابخلـاأى ابجليم والزاى خوفا من املوت وهذا هو املشـهور و قريش أىن إّنا قلتها جزعا 

اخ عبــد لــة األشــيملقلتهــا ول روايــة ألقــررت هبــا عينــك ملــا أرى مــن شــدة وجــدك لكــىن أمــوت علــى  ،ضــعفا
  .آليةا ﴾ْبتَ إِّنََّك اَل هَتْدِّي َمْن َأْحبَـ ﴿ :املطلب وهاشم وعبد مناف فأنزل هللا تعاىل

                                                
 .  273صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  108صـ  2/ وقد أورد ابن هشام القصيدة كلها يف سريته جـ  119صـ  1السرية احللبية للحليب جـ  ( (2
 .  197صـ  2السرية النبوية البن هشام جـ  ( (3
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 رشـدوا فقـال لـهفلحـوا وتتن مقاتل أن أاب طالب قال عند موته اي معشر بىن هاشم أطيعوا حممـدا وصـدقوه وع 
قـول ال إلـه تال أريـد أن ايعم أتمرهم ابلنصيحة ألنفسهم وتدعها لنفسك قـال فمـا تريـد ايبـن أخـى قـ النىب 

 ،ال احلــديثره أن يقـلكـىن أكـإال هللا أشـهد لـك هبـا عنـد هللا تعـاىل فقــال ايبـن أخـي قـد علمـت أنــك صـادق 
لـيت تبـدو ملـن ملصـاحل ااقال ل اهلدى وكان من حكمة أحكم احلاكمني بقاؤه علـى ديـن قومـه ملـا ل ذلـك مـن 

ميـان نـو عمـه إىل اإلوابدر ب أتملها أى وكذا أقرابؤه وبنو عمه أتخر إسالم من أسلم منهم ولو أسلم أبو طالـب
م حـىت بـه مـن كـان مـنهلوا علـى حوتعصبوا له فلما ابدر إليه األابعد وقـاتبه لقيل قوم أرادوا الفخر برجل منهم 

 .تإن الشخص منهم يقتل أابه وأخاه علم أن ذلك إّنا هو عن بصرية صادقة ويقني اثب
خـى ايبـن أ     قـالفأبذنـه  صغى إليـهأوذكر أنه ملا تقارب من أىب طالب املوت نظر العباس إليه حيرك شفتيه ف

لعبـاس ان أنـه مل يثبـت أع وفيـه خـى الكلمـة الـىت أمرتـه بقوهلـا فقـال رسـول هللا عليـه وسـلم مل أمسـوهللا لقد قـال أ
  .ذلك ذكر ذلك بعد اإلسالم وأيضا نزول اآلية حيث ثبت أن نزوهلا ل حق أىب طالب يرد

 طالـب كـانن أاب إول هللا ويرده أيضا ما ل الصحيحني عن العباس رضـى هللا تعـاىل عنـه أنـه قـال قلـت اي رسـ 
مـة فوجدتـه وم القيايـحييطك وينصرك فهل ينفعه ذلك قال نعم وجدته أى كشف ىل عن حاله ومـا يصـري إليـه 
حضـاح مـن امـة ل ضل غمرات من النار فأخرجته إىل ضحضاح أى ول لفظ آخر قال نعم هـو أى يـوم القي

لسـؤال مـا سـأل هـذا ا العبـاس كورة عنـدالنار لوال أان لكان ل الدرك األسفل من النار ولو كانت الشهادة املـذ 
  .وألداها بعد اإلسالم إذ لو أداها لقبلت

ملا كرر على أىب طالب أن يقـول كلمـة الشـهادة وهـو  ىب إىل أن قـال هـو  ويرده أيضا ما جاء ل رواية أنه 
نزل هللا عـز أما وهللا ألستغفرن لك مامل أنه عن ذلك أى عن االستغفار لك فأ على دين عبد املطلب قال 

ُـْم َما َكاَن لِّلنَّيبِّ ِّ َوالَّذِّيَن آَمُنوا َأْن َيْستَـْغفُِّروا لِّْلُمْشرِّكِّنَي َوَلْو َكانُوا ُأويلِّ قـُْرَب مِّْن بـَْعدِّ َما تَـ : ﴿وجل َبنيََّ هَلُـْم َأهنَّ
يمِّ  1)﴾َأْصَحاُب اجلَْحِّ واستدل لـه أبخبـار وزعم بعض غالة الرافضة أن أاب طالب أسلم  -حىت قال احلليب  – (

أى وقـد قـال وقفـت علـى جـزء مجعـه بعـض أهـل الـرفض أكثـر مـن  ،واهية ردها احلافظ ابن حجـر ل اإلصـابة
2)".األحاديث الواهية الدالة على إسالم أىب طالب ومل يثبت من ذلك شيء )  

جـب مـن الشـيخ أخريا حنن لن نبخل من أن يكون أبوطالب من أهل اجلنة، واجلنـة متوسـعة للجميـع لكننـا نتع
الـذين خـدموا الـدين والنـيب أكثـر مـن أن نتصـور مث يؤكـد علـى إميـان  السبحاين الذي يكّفـر أصـحاب النـيب 

                                                
 .  113التوبة :  ( (1
 .  48 – 45صـ  2السرية احللبية لربهان الدين احلليب جـ  ( (2



 394                                                                                             الفصل الثانی

 

عبد املطلب وأبوطالب حبّجة أهنما خدما النيب و يـاه، وكمـا يصـر علـى إميـان آمنـة أم النـيب ويتغافـل عـن ذكـر 
 إليه، فهذا هو الكيل مبكيالني خمتلفني. لنيب فضل من فضائل عائشة الصديقة أم املؤمنني وأحب أزواج ا

 
 كرأي املؤلف يف فد -11

هذا رأي عام عند الشيعة أهنم يرون األنبياء كعامة البشر يرثون ويورِّثون األموال بل يرون أن نيب هللا زكراي عليه 
ـْن وَ السالم كان عنده أموال ومل يكن له ولد يرثه فـدعا ربـه كمـا ورد يف القـرآن الكـرمي: ﴿ َ مِّ ْفـُت اْلَمـَوايلِّ إِّين ِّ خِّ

ـَيا  ا َورَائِّي وََكاَنتِّ اْمَرَأيتِّ َعاقًِّرا فَـَهْب يلِّ مِّْن َلُدْنَك َولِّيً  ـْن آلِّ يـَْعُقـوَب َواْجَعْلـُه َرب ِّ َرضِّ 1)﴾يَرُِّثِنِّ َويَرُِّث مِّ ) 
( مـع أنـه 240وقد اعتنق املؤلف هذه العقيدة كغريه من أبناء مذهبـه كمـا أشـار إليهـا يف اجمللـد السـادس )ص 

2)(َما تـَرَْكَناُه َصَدَقةٌ  ،اَل نُوَرثُ أنه قال عن نفسه الشريفة وعن مجيع األنبياء: ) ثبت عن رسول هللا  واآلية  (
ـْن آلِّ يـَْعُقـوبَ وَ ال داللة هلا علـى مـرياث األمـوال بـدليل قولـه: ﴿ ﴾ كمـا ال خيفـى علـى املتأمـل، وعلـى  يَـرُِّث مِّ

فدك عن أبيهـا لكنهـا حرمـت  كل حال فالشيعة بناء على هذا املعتقد قالت بوراثة فاطمة بنت رسول هللا 
 حقها. 

وأمـا املؤلــف فـادعى أن رســول اإلســالم وهبـه لفاطمــة الزهـراء لكــن أاببكــر وبعـده عمــر منعاهـا منــه، ويف ذلــك 
كانت فدك منطقة خصبة كثـرية اخلـري قـرب خيـرب و هـي تبعـد عـن   ( ما نصه: "قصة فدكعنوان ) حتتل يقو 

املدينة مايقارب من مخس كيلومرتات، فقد شاء اّلّل تبارك وتعاىل أن تكون ملكاً مطلقاً للرسول األكرم يصرفه 
البنتـه الطـاهرة وذلـك بعـد مـا نـزل يف مصاحل اإلسالم واملسلمني حسبما يشاء، ومن مّث وهب رسول اّلّل فدكاً 

ــه ســبحانه: ْبــذِّيراً ﴿ قول ــذ ِّْر تـَ ــبِّيلِّ َوالَتـَُب 3)﴾َوآتِّ َذا اْلُقــْرَب َحقَّــُه َواملِّْســكِّنَي َوابْــَن السَّ وأّكــد املفّســرون مــن  (
كانـت أقـوى بنته الزهراء ) عليها السـالم ( فإهّنـا  االشيعة والسّنة على أهّنا نزلت يف أقرابء رسول اّلّل وابألخص 

لقد بدأ منع بين الزهراء من فدك يف عهد اخلليفة األّول، وكان احلال على ذلك ...  «ذى القرىب » مصاديق 
 – عثمـان و ابنـه يزيـد حىّت تسّنم معاويـة سـّدة احلكـم، فـّوزع فـدكاً بـني ثالثـة هـم مـروان بـن احلكـم وعمـرو بـن

عباســيني يف أغــراض سياّســية حبتــة قبــل أن تســتغل يف ولقــد اُســتغّلت فــدك يف عهــد اأُلمــويني وال: -حــىت قــال 
 قتصاديّة.اأغراض 

                                                
 . 6 – 5مرمي :  ( (1
حديث رقم  1377صـ  3وأخرجه مسلم يف صحيحه جـ  3092حديث رقم  79صـ  4يف صحيحه يف عدة مواضع منها: جـ أخرجه البخاري  ( (2

 كما أخرجه الرتمذي والنسائي ورواه ابن حبان والبيهقي ومجع كثري من احملدثني وأصحاب السري.  1757
 . 26اإلسراء :  ( (3
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نتزعوهـا مـن يـد اإلمـام افلقد كان اخللفاء يف صدر اإلسالم حيتاجون إىل عائدات فـدك املاليـة مضـافاً إىل أهّنـم 
دة علي ) عليه السـالم ( لغـرض سياسـي، ولكـن يف العصـور املتـأّخرة عـن ذلـك كثـرت ثـروة اخللفـاء وزادت زاي

هائلة حبيث مل يكونوا حباجـة إىل عائـدات فـدك، وهلـذا فـإّن عمـر بـن عبـد العزيـز ملّـا أعـاد فـدكاً إىل بـين فاطمـة 
هجنــت فعـل الشـيخني، وإن أبيـت إاّل هــذا فامسـك األصـل واقســم » حـتّج عليـه بنـو اُمّيــة واعرتضـوا قـائلني: ا

1)".«الغّلة )  
صـف، لكـن ب ومل ين يعجـز عنهـا كـل مـن مسـك القلـم وكتـأقول مثل هذه االدعاءات بل االفرتاءات سهل ال

عـا بنيا هلمـا القصـور وال مجخري دليل على رد هذا القول فهما مل ي ليس كل ادعاء حقا وسرية خليفيت النيب 
ن اخلطـاب رضـي بأن عمر  هلما األموال حىت يزعم أحد أهنما منعا عليا وفاطمة فدك ألغراض مالية، واألصل

لنـيب اما كان يصرفه صوله فيحمم فدك إىل علي وابن عباس رضي هللا عنهما ليشرفا عليه ويصرفا هللا عنه قد سلّ 
القصـة مشـهورة و ول فدك، حاألكرم، لكنهما اختلفا يف اإلشراف، فحصل ما أورده النسائي وغريه ر هم هللا 

 عند احملدثني واملفسرين وأهل السري، ففي حديث النسائي ورد ما يلي:
2)أرسل إيل عمـر حـني تعـاىل النهـار :اثن قالدَ عن مالك بن أوس بن احلَ روى بسنده  فجئتـه فوجدتـه جالسـا  (
3)مفضيا على سرير 4)إىل رماله ( 5)حني دخلت عليه اي مالك إنه قد دق أهل أبيات :فقال ( وقد أمرت فيهم  (

6)برضخ 7)فخذه واقسم بينهم قلت لو أمرت به غريي قال خذه فجاء يرفـأ ( قـال اي أمـري املـؤمنني هـل لـك يف  (
عثمان وعبد الر ن بن عوف والزبري بن العوام وسعد بن أيب وقـاص قـال نعـم فـأذن هلـم فـدخلوا مث جـاء فقـال 
اي أمري املؤمنني هل لك يف العباس وعلي قال نعم فـأذن هلمـا فـدخال فقـال العبـاس اي أمـري املـؤمنني اقـض بيـين 

كم مث دُ فقـال عمـر أنُشــ ،رحهمـاأضـهم أجـل اي أمــري املـؤمنني فـأقض بينهمـا و فقـال بع -يعـين عليـا -وبـني هـذا 
 أنشدكم ابهلل الـذي إبذنـه تقـوم السـماء واألرض هـل تعلمـون أن رسـول هللا  :أقبل على أولئك الرهط فقال

دكما ابهلل الـذي إبذنـه تقـوم أقبل على علـي والعبـاس فقـال أنُشـ ،قالوا نعم مث "ما تركنا صدقة ،ورثال نُ " :قال
فإن هللا خص  :قال ،قاال نعم "ما تركنا صدقة ،ال نورث" :قال السماء واألرض هل تعلمون أن رسول هللا 

                                                
 .  317 – 314صـ  7تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  )تعاىل النهار( أي ارتفع ( (2
 .  يعِن ليس بينه وبني رماله شيء وإمنا قال هذا ألن العادة أن يكون فوق الرمال فراش أو غريه ( (3
 .  بضم الراء وكسرها وهو ما ينسج من سعف النخل وحنوه ليضطجع عليه ( (4
 .  وقيل السري اليسريالدف املشي بسرعة كأهنم جاءوا مسرعني للضر الذي نزل هبم  ( (5
 .  )برضخ( العطية القليلة ( (6
 وهو حاجب عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه .  ( (7
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ـْن ﴿ :هبا أحدا من الناس فقال صَّ خباصة مل خي نبيه  ُهْم َفَمـا َأْوَجْفـُتْم َعَلْيـهِّ مِّ ـنـْ ُ َعلَـى َرُسـولِّهِّ مِّ َوَمـا َأفَـاَء اّللَّ
ُ َعلَـى ُكـل ِّ َشـْيء  قَـدِّيرٌ  َخْيل   1)﴾َواَل رَِّكاب  َوَلكِّنَّ اّللََّ ُيَسل ُِّط ُرُسَلُه َعَلى َمْن َيَشـاُء َواّللَّ فكـان هللا أفـاء علـى  (

 خـذ منهـا نفقـة  فكـان رسـول هللا  ،وال أخـذها دونكـم ،بين النضري فـوهللا مـا اسـتأثر هبـا علـيكم رسوله 
ــه تقــوم الســماء  ،ســنة وجيعــل مــا بقــي أســوة املــال مث أقبــل علــى أولئــك الــرهط فقــال أنشــدكم ابهلل الــذي إبذن

وأقبل على علـي والعبـاس فقـال أنشـدكما ابهلل الـذي إبذنـه تقـوم السـماء  ،واألرض هل تعلمون ذلك قالوا نعم
أنـت  فجئتَ  ،رسول هللا  قال أبو بكر أان ويل   فلما تويف رسول هللا  ،واألرض هل تعلمان ذلك قاال نعم

فقـال أبـو  ،بن أخيك ويطلب هذا مرياث امرأته مـن أبيهـاافجئت أنت تطلب مرياثك من  ،وهذا إىل أيب بكر
 رســول هللا  فلمـا تـويف قلـت أان ويلّ  ،هـا أبـو بكـرفوليَ  "مـا تركنـا صــدقة ،ال نـورث" :بكـر قـال رسـول هللا 

وأنتما مجيعا وأمركما واحـد فسـألتمانيها فقلـت مث جئت أنت وهذا  ،أيب بكر فوليتها ما شاء هللا أن أليها وويلّ 
ـ يليهـا بـه فأخـذمتاها مـين  ا ابلـذي كـان رسـول هللا إن شئتما أدفعها إليكما على أن عليكما عهـد هللا لتلياهنِّ

وهللا ال أقضـي بينكمـا بغـري ذلـك حـىت تقـوم السـاعة فـإن  ؟ مث جئتماين ألقضي بينكما بغـري ذلـك ،على ذلك
2)".ها إيلَّ داعجزمتا عنها فرُ  )  

 

ر ــه هللا  الرتمــذي وإن شــئت أن تقــف علــى قــول أهــل الســري والشــمائل فيــه فــانظر إىل مــا أخرجــه أبــو عيســى
رج ( فـــأخل هللا ابب مـــا جـــاء يف مـــرياث رســـو عنـــوان: ) حتـــتديـــة م( يف الشـــمائل احمل279)املتـــول ســـنة 

تـــه وأرضــا جعلهـــا  ســالحه وبغلإال مـــا تــرك رســـول هللا  :عــن عمـــرو بــن احلـــارث أخــي جويريـــة قــالبســنده 
 .صدقة

ثـك فقـال أهلـي لـت مـن ير جاءت فاطمة إىل أيب بكر رضـي هللا عنهمـا فقا :عن أيب هريرة رضي هللا عنه قالو 
لكــين أعـول مــن كــان يقــول ال نـورث و  وولـدي فقالــت مـا يل ال أرث أيب فقــال أبـو بكــر مسعــت رسـول هللا 

 . ينفق عليه سول هللا يعوله وأنفق على من كان ر  رسول هللا 
 

ت كـذا أنـت  صـاحبه أنـعن أيب البخـرتي أن العبـاس وعليـا جـاءا إىل عمـر خيتصـمان يقـول كـل واحـد منهمـا لو 
  أمسعـتم رسـولدكم ابهللكذا فقال عمر لطلحة والزبري وعبدالر ن بن عوف وسـعد رضـي هللا تعـاىل عـنهم أنشـ

 .  ويف احلديث قصة ،ال نورثكل مال نيب صدقة إال ما أطعمه إان :  يقول هللا 

                                                
 .  6احلشر :  ( (1
)وفقا لرتقيم شعيب األرانؤوط( ط: مؤسسة الرسالة _ بريوت الطبعة  6276رقم احلديث  89صـ  6سنن النسائي الكربى لإلمام النسائي جـ  ( (2

 م . 2001 -هـ 1421األوىل 
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ا تركــت بعــد نفقــة نســائي مــقــال ال يقســم ورثــيت دينــارا وال درمهــا  عــن أيب هريــرة رضــي هللا عنــه عــن النــيب و 
 . ومؤنة عاملي فهو صدقة

 

عبدالر ن بن عوف وطلحة وسعد وجاء  دخلت على عمر فدخل عليه عن مالك بن أوس بن احلداثن قالو 
 علي والعباس خيتصمان فقال هلم عمر أنشدكم ابلـذي إبذنـه تقـوم السـماء واألرض أتعلمـون أن رسـول هللا 

1). ويف احلديث قصة طويلة ،فقالوا اللهم نعم "ما تركناه صدقة ،ال نورث" :قال )   
 

2)بعض األنبياء كانوا مفرتضي الطاعة -12  وبعضهم مل يكونوا (
أيضا مما تفوه به املؤلف يف مباحث النبوات هذا املعتقـد، وقـد اختـاره عنـد فلسـفته الـيت تبتـين علـى أن اإلمامـة 
درجــة غــري النبــوة والرســالة والــذي يــتلخص يف أن جمــرد النبــوة أو الرســالة ال تــالزم افــرتاض الطاعــة وال الســيادة 

رسـالة ابإلمامـة، وهـذا ألن النـيب هـو اإلنسـان الـذي لـه اتصـال ابملـأل األعلـى والقيادة إال وأن تقـرتن النبـوة أو ال
بتلقي الوحي واالطالع عنه، والرسول هو هـذا اإلنسـان إبضـافة التكليـف إببـال  مـا أمـر بـه فـال أمـر وال هنـي 

ا نـيب أو رســول وال تشـريع وال تقنـني وال وجـوب طاعـة للنـيب والرسـول مبجـرد النبــوة والرسـالة هبـذا املعـىن نعـم أميـ
حظي مبقام اإلمامة كإبراهيم عليه السالم وبعض األنبياء من ذريته يصبح هبذا ذات السلطة احلاكمية ووجوب 
الطاعة يف احلقول السياسية واالجتماعية والقضائية والعسكرية وغري ذلك، فبعض األنبياء وهم من انلوا درجة 

ادة والقيادة وكانت إطاعة أمرهم واجبة على األمة، وبعضهم اإلمامة كانوا مفرتضي الطاعة أي كانت هلم السي
3)مل يكونوا كذلك وهم من انلوا درجة النبوة أو الرسالة فقط دون اإلمامة.  )   

ـْن َرُسـول  إِّالَّ لُِّيطَـاَع إبِِّّْذنِّ اّللَِّّ وملـا كـان املؤلـف أمـام صـريح اآليـة الـيت تنـادي: ﴿ 4)﴾َوَمــا َأْرَسـْلَنا مِّ بـدأ يتأولــه  (
ن الطاعة يف مثل هذا الرسول الذي مل حيظ اإلمامة راجعة حقيقة إىل هللا سبحانه وكوهنا منسوبة إىل الرسول أب

ففــي هــذا اجملــال تتجلّــى وظيفــة الرســالة يف بيــان  حــىت يقــول: " –أي اجملــاز  –لــيس إال بضــرب مــن العنايــة 
فلــو صــّح يف تبيــني احلقيقــة التمثيــل بشــيء احلــالل واحلــرام واملشــروع واملمنــوع وإراءة طــرق الصــالح والفــالح، 

ــه الرســالية أشــبه مبســتنبط األحكــام مــن الكتــاب والســّنة  أدون مــن املمثّــل فنقــول: إّن مثــل الرســول يف توجيهات
وإبالغهـا للنــاس، فـإذا امتثــل النـاس مبــا يقــول فقـد امتثلــوا إىل املشـرّع األعظــم وأطـاعوه، وإن مل يقومــوا أبداء مــا 

                                                
 1993 - 1413األوىل ط: املكتبة التجارية _ مكة املكرمة، الطبعة  341، أليب عيسى الرتمذي صـ الشمائل احملمدية واخلصائل املصطفوية ( (1

 .  سيد عباس اجلليميحتقيق: 
 كلمة يستخدمها املؤلف هبذا اللفظ يقصد هبا: كانت طاعتهم فرضا.  ( (2
 وما بعدها .  375انظر: اجمللد اخلامس من التفسري صـ  ( (3
 .  64النساء :  ( (4
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الشارع وعصوه، وعلى هذا الضوء فالناس يف صالهتم وصومهم وحجهم وزكاهتم مطيعون هلل  يقول فقد خالفوا
1)".سبحانه فقط وليس للرسول أّي طاعة إاّل بضرب من العناية، كما أّن للمفيت واجملتهد طاعة مثله )  
كمـا   –اإلمامـة  أقول إن أوجـز الكـالم يف هـذا املقـام هـو أن يقـال: هـل الرسـول أو النـيب املفـرتض طاعتـه بنيـل

 مر وينهى ويزيد وينقص من عند نفسه أو ال ؟ واألول غري متصـّور بـل مرفـوض بـنص كتـاب  -يزعم املؤلف 
2)﴾إِّْن ُهـَو إِّالَّ َوْحـٌي يُـوَحى  َوَما يـَْنطُِّق َعنِّ اهْلََوى هللا سبحانه؛ إذ يقول تعاىل يف إمام األئمة واملرسلني: ﴿ ) 

وفيــه مجيــع األنبيــاء واملرســلني ســواء، إذ إهنــم ال يقولــون شــيئا إال مــا يــؤمرون بــه فــإذا رفــض األول يبقــى الثــاين، 
سواء كان أمرا مبعروف أو هنيا عن منكر أو نصبا لشيء أو عزال له أو غـري ذلـك، وطـاعتهم واجبـة وتشـريعهم 

ولـيس للرسـول : "دين، وعلى هذا فال معىن لتقسيم املؤلف األنبياء إىل مفرتضي الطاعة وغريه، وال معىن لقوله
ــة "، فهــل انل هــارون عليــه الســالم درجــة اخلليــل إبــراهيم والنــيب حممــد عليهمــا أّي طاعــة إاّل بضــرب مــن العناي

3)﴾َوإِّنَّ رَبَُّكــُم الــرَّْْحَُن فَـاتَّبُِّعوينِّ َوَأطِّيُعــوا َأْمـرِّيالسـالم ؟ مـع أن القــرآن الكـرمي حيكــي عنـه قولـه: ﴿ فيوجــب  (
نهاه، واملشكلة أن املؤلف يريد أن يثبت أن اإلمامة أمر يفوق الرسالة والنبـوة، فلـذلك إطاعة أمره فيما  مره وي

 يتمسك بكل ما يعقل وما ال يعقل، ويعد من الثاين هذه الفلسفة اليت مسعناها أول مرة منه.       
 
 

 م الغيباألنبياء وعل -13
ــاء كــانوا ميتلكــون العلــم ابلغيــب أو ال ؟ هــي مســألة تعــد بالشــك مــن مســائل النبــّوة، ومعتقــد أهــل  هــل األنبي
اإلسالم بصورة عامة يف هذه املسألة واضح يف ضوء اآلايت القرآنية وهو أن األنبياء مع تقّرهبم اخلاص إىل هللا 

عـا وال ضـرا، واألصـل أهنـم ال يعلمـون شـيئا مـن سبحانه ومنزلتهم الرفيعة عنده تعاىل لكنهم الميلكـون ألحـد نف
الغيب؛ إذ الغيب بنص الكتـاب والسـنة خيـتص ابهلل سـبحانه، ومـا اطلعـوا عليـه مـن بعـض املغيبـات عـن طريـق 
الوحي هي أمور حمدودة جدا، وملا كان عن طريق الوحي وإعطاء املعجـزة ال جيـوز أن ننسـب الغيـب إلـيهم وال 

لغيب حىت ال نشرك يف الوصف الذي خصصه هللا لـه غـريه، ومـا اطلعـوا عليـه مـن أن نصفهم بكوهنم عاملني اب
َتِنِّ ُكْنـَت بعض املغيبات كان حمددا حبياهتم ومل ميتد هـذا االطـالع والوقـوف ملـا بعـد ممـاهتم أبـدا، ﴿ ـا تـَـَوفـَّيـْ فَـَلمَّ

4)﴾أَْنَت الرَّقِّيَب َعَلْيهِّمْ  )  
                                                

 .  376صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  4 – 3النجم :  ( (2
 .  90طه :  ( (3
 .  117املائدة :  ( (4
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مــن معجزاتــه إحيــاء املـوتى وإبــراء األكمــه واألبــرص وإخبــار  فهـذا هــو قــول ســيدان عيسـى ابــن مــرمي الــذي كـان
الناس مبا كانوا  كلون ويدخرون يف بيوهتم، حكى عنه القرآن الكرمي، فكمـا أننـا ال نسـطيع أن نقـول: إن مـن 
صــفات األنبيــاء اإلحيــاء واإلماتــة، مســتدلني مبعجــزات عيســى عليــه الســالم كــذلك ال نســتطيع أن نقــول: إن 

ـُر َعلَـى نوا ميتلكون الغيب مستدلني ببعض تنبوءاهتم الغيبية أو بقولـه تعـاىل: ﴿األنبياء كا ُ اْلَغْيـبِّ فَـاَل يُْظهِّ َعـاملِّ
1)﴾َفإِّنَُّه َيْسُلُك مِّْن َبنْيِّ يََدْيهِّ َومِّْن َخْلفِّهِّ َرَصًدا إِّالَّ َمنِّ اْرَتَضى مِّْن َرُسول    َغْيبِّهِّ َأَحًدا  )    . 

 

لكن املؤلف خالف ما عليه مجهور املسلمني يصر على أن األنبياء كانوا ذوي علم ابلغيوب وهم يوصـفون بـه 
يف حياهتم وحىت بعد مماهتم، ويستند يف ذلك إىل ما ثبت يف القرآن الكرمي مـن معجـزات وأخبـار يراهـا تنبـؤات 

ــاء علــيهم الســالم، وأمارســول هللا  ــه حــظ وافــر مــن الغيــب عنــد فقــد   غيبيــة صــادرة عــن بعــض األنبي كــان ل
املؤلــف وهــو شــهيد علــى أمتــه، ومعــىن كونــه شــهيدا أنــه يعلــم زائــدا علــى مــا يصــدر عــن العبــد مــن األعمــال 
الظاهرية ما يكمنه العبد من كفر وإميان ونفاق وغري ذلك، ويدعي املؤلف أن هذا ال ينايف اآلايت اليت ختـص 

ؤلـف هـو أن هللا ميلـك الغيـب ويعلمـه ابالسـتقالل ودونـه تعـاىل ابلتبـع علم الغيب ابهلل تعاىل ألن أتويله عند امل
2)والفيض الرابين. )   

 

3)هـذا هــو خالصــة كالمــه ومبــا أنــه طويــل وقــد أشـران إليــه فمــا ســلف ال نــرى أن نكــرر عباراتــه هنــا، ويالحــظ  (
ذا الـذي نـراه مـن املؤلـف على هذه النظرية أوال أنه لوكان هناك تناقض يف الكالم والعقيـدة فمصـداقه األول هـ

هنا وما يعتقده من إخفاء الصحابة وخاصة اخللفاء الثالثة حب اجلاه والرائسة واإلمارة يف نفوسـهم لينـالوا هبـا 
كيف ومل يعرف النـيب األعظـم الـذي لـه احلـظ األوفـر مـن علـم الغيـب هـذا عـنهم، فاختـذهم   بعد رحيل النيب 

؟ واألمر ال حيتاج إىل كثري من االستدالل؛ إذ صريح اآلايت خيالف  أخالءه إىل آخر حلظة من حياته الشريفة
4)﴾َوعِّْنَدُه َمَفاتُِّح اْلَغْيبِّ اَل يـَْعَلُمَها إِّالَّ ُهوَ ذلك، ويكفي يف ذلك قوله تعاىل: ﴿ ) . 

هـم كمـا يالحـظ عليـه اثنيـا أن املؤلـف اسـتدل أبشـياء ال دخـل هلـا ابلـذي يريـد إثباتـه يف األنبيـاء واألئمـة )علم
ابلغيب(، إذ هي من معجزات األنبيـاء أو هـي مـوارد خاصـة ال دليـل يف تعميمهـا يف اآلخـرين مثـل: إراءة آدم 

ـلُّوا عِّبَـاَدَك َواَل عليه السالم األمساء للمالئكـة، ومناجـاة نـوح عليـه السـالم  ربـه بقولـه: ﴿ إِّنَـَّك إِّْن تَـَذْرُهْم ُيضِّ

                                                
 .  27 – 26اجلن :  ( (1
 ومابعدها. 414انظر: الفصل السابع )اختصاص العلم ابلغيب ابه سبحانه( من اجمللد الثالث من التفسري، وابلضبط صـ  ( (2
     .386ا( من هذا املبحث الذي حنن فيه ص: انظر عنوان: الغيب )تقسيم علمه بني هللا والعباد( يف املطلب األول )اإلهليات ومناقشته ( (3
 .  59األنعام :  ( (4
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ــارًا ًرا َكفَّ 1)﴾يَلِّــُدوا إِّالَّ فَــاجِّ وََكــَذلَِّك جَيَْتبِّيــَك رَبُـّـَك تعبــري يعقــوب عليــه الســالم رؤاي ابنــه يوســف بقولــه: ﴿و  (
2)﴾َويـَُعل ُِّمَك مِّْن أتَْوِّيـلِّ اأْلََحادِّيـثِّ  وتعبـريات يوسـف عليـه السـالم للـرؤاي، وإخبـار صـاحل عليـه السـالم قومـه  (

ــاد بنــزول العــذاب بعــد ثالثــة أايم، وغــري ذلــك، فــال نــدري أي مناســبة بــني مــا أثب ــه القــرآن الكــرمي لــبعض العب ت
خاصة ويف موارد خاصة وغالبها معجزات لألنبياء، وبني ما مل يثبت بـل هـو منفـي عـن غـري هللا سـبحانه، ولـو  
كـان األمــر هبـذا املقيــاس فلقائـل أن يقــول إن كـل األنبيــاء علـيهم الســالم كـانوا يفهمــون لسـان الطــري والــوحش 

سليمان عليه السالم كان يعرف هذا، مع أن هذا القول قـول خـاطئ؛ ومجيع احليواانت، إذ ثبت أن بعضهم ك
ألن اخلــوارق ومنهــا العلــم ابلغيــب تثبــت فيمــا ثبتــت شــرعا، ولــيس ألحــد أن يعمهــا فيمــا مل يثبــت قياســا علــى 

 ماثبت.
 

 طلب( ويليه املآنم القر فاهيالقضااي العقدية يف تفسري "ممت بعون هللا تعاىل املطلب الثاين من مبحث )
 الثالث، وهو اإلمامة والعصمة والرجعة ومناقشتها.

 
 
 

                                                
 .  27نوح :  ( (1
 .  6يوسف :  ( (2
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 املطـلب الثـالث
 

 

 اإلمامة والعصمة والرجعة ومناقشتها
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      األدلة النقلية على تنصيص اإلمامة
 وقفة أمام هذه األدلة

 اإلماماالستدالالت العقلية على وجوب نصب 
 وقفة أمام أدلته العقلية

 أول األئمة بعد رسول هللا ودالئل تنصيبه ابلضبط
 وقفة أمام هذه االستدالالت

 قائمة األئمة املنصوص عليهم بعد علي بن أيب طالب
 عصمة األئمة، نشأهتا وأدلتها

 وقفة أمام نظرية العصمة
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 إدعاءات أخرى حول األئمة
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 املطلب الثالث
 اإلمامة والعصمة والرجعة ومناقشتها

 
 املـدخـل

هـم املوضـوعات عـاىل أحـد أمن هـذا الفصـل سـنتاول فيـه إبذن هللا تمن املبحث الثاين هذا هو املطلب الثالث 
قيـق د كـل ذلـك التحك، وقـد عـاليت مأل املؤلف هبا كتابه بني تفسري وأتويل وإشارة واستنباط وتوجيه وغري ذل

رأينـاه  ته عند املؤلفسبب أمهيبالعلمي والتفسري اخلايل من امليول الطائفية واألهواء الشخصية، وهذا املوضوع 
نـد عن أصـول الـدين العصـمة مـغرو فـإن اإلمامـة و  خالل قراءتنا هلذا الكتاب أكثر تكرارا وأعظم اهتماما، وال

ن عـيت تتميـز هبـا خلاصـة الـاالشيعة كما صرح به املؤلـف، وهـذه هـي ذروة مـا اختارتـه الشـيعة لنفسـها والعقيـدة 
 لية: التا وينهذا املوضوع العنا غريها، وعلى كل حال فنحن كتار من بني ما كتبه املؤلف حول

 
 مفهوم اإلمام ومنزلة اإلمامة .1
      األدلة النقلية على تنصيص اإلمامة .2
 االستدالالت العقلية على وجوب نصب اإلمام .3
 أول األئمة بعد رسول هللا ودالئل تنصيبه ابلضبط .4
 قائمة األئمة املنصوص عليهم بعد علي بن أيب طالب .5
 عصمة األئمة، نشأهتا وأدلتها .6
 األئمة وعلم الغيب .7
 إدعاءات أخرى حول األئمة .8
 آلايت بشأن األئمة أتويل املؤلف ا .9

 الرجعة .10
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 مفهوم اإلمام ومنزلة اإلمامة -1
 وم بـه النـيب ا كـان يقـيرى املؤلف أن اإلمامة منصـب إهلـي السـتمرار شـئون الرسـالة تعطـى ملـن يقـوم بكـل مـ
ن ظهــار مــامل يتســملعضــل وإســوى كونــه متلقيــا للــوحي، وشــأن اإلمــام التبليــا والبيــان وتفصــيل اجملمــل وتفســري ا

ظائفـه كوظـائف ن العلـل، فو مـاإلشارة إليه إما لتـأخر ظرفـه، أو لعـدم هتيـؤ النفـوس لـه، أو لغـري ذلـك  للنيب 
نـيب ت علـى عـاتق الملسـئولياالنيب حذو القذة ابلقذة وهو ببيانه يكمل الشريعة وعلى اجلملـة كـل مـا كـان مـن ا

 فهو على عاتق اإلمام، ويف ذلك يقول املؤلف ما يلي: 
 هللاه النـيب )صـلى بـان يقـوم ّن اإلمام يقوم بكل مـا كـأن ووظائف الرسالة، و ئو ة استمرار لشّن منصب اإلمام"إ

م خلليفـة واإلمـااي، وشـأن عليه وآله وسلم( سوى كونه متلقياً للوحي، فالرسـول، خـص ابلتشـريع والـوحي اإلهلـ
إلشـارة وآلـه وسـلم( ا  عليـههللاالتبليا والبيان وتفصيل اجململ وتفسري املعضل وإظهـار مـا مل يتسـن للنـيب )صـلى 

م مل تبلا ول فهناك أحكامات الرس ولعدم هتّيؤ النفوس له، أو لغري ذلك من العلل، وإذاأإليه إّما لتأّخر ظرفه، 
   وإن كانت مشّرعة وأُخرى مل أتت ظروفها فاإلمام مبّلغها ومبّينها.
أُخـرى، كوظـائف النـيب )صـلى هللا عليـه وآلـه وال تتم وظيفة اإلمـام يف هـذا اجملـال فحسـب، بـل هنـاك وظـائف 

وسلم( حذو القذة ابلقذة; فاإلمام ببيانه يكمل الشريعة، ويزيح شبه امللحدين، ويدرأ عن الدين عادية أعدائه 
بقوته وسلطانه، ويقيم األمت والعوج بيده ولسانه، وعلى اجلملة كل مـا كـان مـن الوظـائف واملسـئوليات علـى 

1)". عليه وآله وسلم(، فهو على عاتق اإلمام إاّل التشريع وحتّمل الوحي اإلهليعاتق النيب )صلى هللا )  
هذا هو مفهوم اإلمام عند املؤلف ومن هنا يعرتض على أهل السنة أهنم حينما عدوا اإلمامة منصبا اجتماعيا 

ق شــىت مل تكـــن فقــط أوقعــوا أنفســـهم يف مشــاكل كثــرية منهـــا أهنــم أعطــوا األمـــة حــق االختيــار والتعيـــني وبطــر 
انجحة، ومنها أهنم مل يوجبوا العدالة يف اإلمام فجوزوا أن يصبح الفاسق إماما بل حرموا على أساس أحاديث 

اخلــروج عليــه، ومنهــا أهنــم مل يشــرتطوا النبــو  العلمــي فيــه فــأمكنوا مــن يكــون علمــه وعلــم  منســوبة إىل النــيب 
2)ظيم.الرعية سواي يف الشريعة أن يقدم هلذا املنصب الع )    

وأما عن مكانة اإلمامة ومنزلتها فيكفي أنه يعد اإلمامة كالنبوة كما أشـران إليـه، بـل اإلمامـة عنـد املؤلـف منزلـة 
أعلى من مقام النبوة والرسالة ؛ألنه يعدمها جمرد إراءة الطريق فقط، وأما اإلمام فهو املشرِّع اآلمر الناهي الذي 

ياة وهو الذي جيب على الناس طاعته وامتثال أوامره دون من هـو نـيب أو له سيطرة كاملة على مجيع شئون احل
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1)رسـول فقـط. 2)ومــن هنـا يشــري املؤلـف إىل أن اإلمـام قــد يقـوم مبــا مل يسـتطع النـيب أن يقــوم بـه. ( ويف موضــع  (
خـتم حممـد ألـف نـيب وإين ختمـت جاء املؤلف مبقولة منسوبة إىل علي بن أيب طالب رضي هللا عنـه لفظهـا: )

3)(ألف وصي وإين كلفت ما مل يكلفوا واإلمام الذي يسمع الكالم وال يرى ويف موضع آخر قال املؤلف:  " (
4)".الشخص خلق من خلق اّلّل عّز وجـّل أعظـم مـن جربئيـل وميكائيـل كـان مـع كما قال أيضا: "الروح هو    (

5)".رسول اّلّل خيربه ويسدده وهو مع األئّمة من بعده )   
 

 النظرايت وقفة أمام هذه
فلنعرف أوال أن املؤلف عـد اإلمامـة أصـال مـن أصـول الـدين يف مـذهب اإلماميـة مبعـىن أنـه ال يـتم اإلميـان دون 

6)االعتقـاد بــه عنـد معتنقــي هـذا املــذهب ومقتضــى هـذا أنــه جيـب علــى كــل شـيعي أن يــؤمن مبـا ذكــره املؤلــف  (
حول مفهوم اإلمام ومنزلة اإلمامة من كوهنا استمرارا ألمر الرسالة ومنزلة فوق منزلـة النبـوة وكـون اإلمـام موظفـا 

 ابلتشريع ووضع األحكام بعد النيب مرتبطا ابلسماء ويسمع الكالم دون أن يرى املتلكم وغري ذلك.
معلوم لدى عامة الناس فضال عن خاصتهم أن عد شيء من أصول الـدين فـرع لثبوتـه ثبـوات قطعيـا مـن نقول: 

الكتـاب والســنة حبيـث ال أتويــل فيــه انهيـك عــن الشـبهة والغمــوض كمــا هـو الشــأن يف التوحيـد والنبــوة واملعــاد 
مــن أصــول الــدين وهــو  عنـد مجيــع املســلمني، لكــن املؤلـف عــّده أمــرا مشــكوكا فيــه ال حـّظ لــه مــن القطــع أبنـه

بنفسه متحرّي يف إثباته، ومن أدلـة حتـرّيه تكلفاتـه الكثـرية وأتويالتـه يف اآلايت كمـا سـيأيت، لننظـر مـثال يف قولـه 
7)﴾إِّين ِّ َجاعِّلُــــَك لِّلنَّـــاسِّ إَِّماًمــــاتعـــاىل إلبــــراهيم اخلليــــل: ﴿ ــــَؤدُّوا أو يف قولــــه تعــــاىل: ﴿ ( إِّنَّ اّللََّ َيَُْمــــرُُكْم َأْن تـُ

8)﴾ااَنتِّ إِّىَل َأْهلَِّهااأْلَمَ  ـْنُكمْ أَِطيُعـوا أو يف قوله تعاىل: ﴿ ( 9)﴾اّللََّ َوَأطِّيُعـوا الرَُّسـوَل َوُأويلِّ اأْلَْمـرِّ مِّ وهـي الـيت  (
اسـتدل املؤلـف هبـا علـى اإلمامـة، فـأي آيـة مـن هـذه اآلايت صـرحية يف الـذي يّدعيـه املؤلـف أصـال مـن أصـول 
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حيمـل األمانـة يف شـيء، وهلـا مصـاديق كثـرية، وأن حيمـل أويل األمـر علـى الدين )اإلمامة( ؟ إذ لكل واحـد أن 
جمموعة، وله أيضا مصاديق شىت، وأن يفسر "اإلمامة" مبا يرادف النبوة ويعضده قوله تعاىل بشأن األنبيـاء ويف 

َنا إَِّلْيهِّْم فِّْعَل اخلَْ وصفهم: ﴿ ْمرِّاَن َوَأْوَحيـْ ًة يـَْهُدوَن أبَِّ رْيَاتِّ َوإَِّقاَم الصَّاَلةِّ َوإِّيَتاَء الزََّكاةِّ وََكانُوا َلَنا َوَجَعْلَناُهْم أَئِّمَّ
1)﴾َعابِّدِّينَ  فال يبقى للمؤلف متمسك يف هذه اآلايت فضال عن القطـع واليقـني، وعليـه فعـّد اإلمامـة أصـال  (

مــن أصــول الــدين ابالســتدالل علــى هــذه اآلايت وأمثاهلــا خطــأ واضــح وعمــل غــري علمــي، وأمــا االســتدالل 
حلديث وإثبات أصل من أصول الدين هبا فيه إشكاالت أكثـر خاصـة وأن هنـاك اختالفـات كثـرية ومشـاكل اب

واضحة حول األحاديث املروية يف كتب الشيعة، وخري دليل على ذلك وجود فرق كثرية من الشيعة كل يعتقد 
 حمل تردد. يف اإلمامة ما ال يعتقده  غريه، فهذا كله يفسد أصل اإلمامة وجيعله مورد شك و 

لعظـيم بــل التقصـري ابمث إن املؤلـف بوضـعه هـذا األصــل رمـى قبـل كـل أحــد علـي بـن أيب طالـب رضــي هللا عنـه 
ــ ــه تكاســل عــن القيــام أبصــل مــن أصــول الــدين وهــو أول مــن ُكّل لــس عنــه ف بــه، فجالــذنب الكبــري وهــذا ألن

ذلـك حـىت  كـان علـىو ا ال تعـد سنوات عديـدة وبـدأ يعـاون الـذين أمهلـوا هـذا األصـل ووضـعوا مـن األحكـام مـ
 قطعا.  مالتكاسل فيما يعد من األصول حراعّينه الناس أمريا هلم بعد ست وثالثني سنة، و 

  ئر الصـحابة إنلفـاء وسـافاملسائل اليت وضعت يف أايم أيب بكـر وعمـر وعثمـان رضـي هللا عـنهم مـن فتـاوى اخل
انوا حيكمــون عــاؤه يف أن األصــحاب كــ، فقــول املؤلــف وادكانــت هــي عــني مــا حكــم بــه رســول اإلســالم 

لي بـن أيب فسكوت ع وجيتهدون عن هواهم دون أن يكون هلم عن هللا فيها شيء، ابطل، وإن مل يكن كذلك
، ألان أن يستهان بـه ال ميكن طالب رضي هللا عنه وهو املشرّع اآلمر الناهي املتعني من قبل الرب تعاىل، ذنب

إنكــم لثالثــة فقــال :خللفــاء ا عنــه يومــا مــن األايم أتـى علــى ابب أحــد مــن امل نسـمع ومل نقــرأ أن عليــا رضــي هللا
 حيكـم بشـيء يف ألحـد أن نزعتم عين اخلالفة واإلمارة فتساحمت عنه ملصلحة اإلسالم واملسـلمني، ولكـن لـيس

 إليــه وتكميــل الشــريعة اإلشــارة وجــودي ومل أســامح يف هــذا أبــدا؛ ألنــين مكّلــف إبظهــار مــا مل يتســن للنــيب 
 .بتشريع ما مل أتت ظروفه يف أايم النيب، مع أنه معصوم عند املؤلف وأهل املذهب

ومن جانب آخر إنه خيالف هبذه النظرايت صريح كتاب هللا الذي صـرح إبكمـال الـدين ومتـام الشـريعة، فقـال 
ــتعــاىل: ﴿ ــْيُكْم نِّْعَمــِتِّ َوَرضِّ ــُت َعَل ــُت َلُكــْم دِّيــَنُكْم َوَأمْتَْم ــْوَم َأْكَمْل ــااْليَـ ْســاَلَم دِّيًن 2)﴾يُت َلُكــُم اإْلِّ وقــول نــيب  (
ـَع َلبِّ إ: )اإلسالم  تًـا َفَأْحَسـَنُه َوَأمْجَلَـُه إِّالَّ َمْوضِّ ـْن نَّ َمثَلِّي َوَمَثَل اأْلَْنبَِّياءِّ مِّْن قَـْبلِّـي َكَمثَـلِّ رَُجـل  بَـىَن بـَيـْ نَـة  مِّ
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ـَعْت َهـذِّهِّ اللَّبِّنَـُة قَـاَل فَـَأاَن اللَّبِّنَـُة َوَأاَن َخـامتُِّ زَاوِّيَة  َفَجَعَل النَّـاُس َيُطوفُـوَن بِـّهِّ َويـَْعَجبُـوَن لَـُه وَ  يـَُقولُـوَن َهـالَّ ُوضِّ
1)(النَّبِّي ِّنيَ  )  

 
 ألدلة النقلية على تنصيص اإلمامة ا -2

ــــى اإلمامــــة يف فصــــل الت ــــه موضــــوع التنصــــيص عل ــــد األول مــــن كتاب ــــد يف أدرج املؤلــــف يف اجملل ــــة اوحي حلاكمي
عقليــة اقتنعــت نقليــة و  ( ابجيــاز لكنــه فّصــل الكــالم حــول هــذا املوضــوع يف اجمللــد الثــاين بعــرض أدلــة653)ص

تنـا وحنيـل الطويـل بعبار  ز كالمـهوجنفسه هبا نتناول جانبا مما كتبه يف األسطر التالية، لكننا لنتجنب اإلطناب نـ
 ي: إىل املواضع، إال إذا اضطرران إبتيان عبارته فننقل نصه، فمما استدل به ما يل

إِّنِّ احْلُْكـُم إِّالَّ ّللَِِّّّ يـَُقـصُّ أ. يستدل املؤلف ابآلايت اليت حتصر احلكم يف هللا سبحانه كقوله تعـاىل: ﴿
ــلِّنيَ  2)﴾احْلَــقَّ َوُهــَو َخــرْيُ اْلَفاصِّ وغــري ذلــك مـن اآلايت فيقــول إن احلكــم التكــويين والتشــريعي ملــا كــان خاصــا  (

ابهلل تعاىل بنص اآلايت القرآنية فمن لوازم هذا االختصاص هو أن خيتـار هللا تعـاىل احلـاكم األعلـى للمسـلمني 
فمن هذا  إما بتنصيص امسه كما هو الشأن يف النيب الكرمي أو بتعيني الصفات والشروط إذا اقتضت املصلحة،

املنطلق ذهبت الشيعة إىل أنه تعاىل عني على لسان نبيه مجلة من الذين يقودون األمـة وحيكموهنـا ونـص علـى 
3)أمسائهم. )  

ــه تعــاىل: ﴿ ــرِّ ب. يســتدل املؤلــف بقول ــوَل َوُأويلِّ اأْلَْم ــوا الرَُّس ــوا اّللََّ َوَأطِّيُع ــوا َأطِّيُع ــا الَّــذِّيَن آَمُن ََيَيُـَّه
ْنُكمْ  4)﴾مِّ ويرى أن إطاعة أوىل األمر يف اآلية الكرمية وردت مطلقة فالجيوز تقييدها مبـا إذا مل  مـروا ابملعصـية  (

أو غري ذلك ومن لوازم هذه اإلطاعة املطلقة أن يكونوا معصومني، إذا فاآلية تدل على إطاعة طائفة هم أولو 
هم ابلضـبط هـؤالء الطائفـة املعصـومة الـيت  أمر املسلمني وهم معصومون مث ملا كانت اآلية مبهمة يف تعيني من

بيـدهم إمــرة املســلمني جـاءت الســنة فبينــت أهنـم األئمــة اإلثــىن عشـرة أبمســائهم، ومــن هنـا فــال جيــوز أن يتصــور 
5)غريهم كما عليه احلال عند أهل السنة. )   

                                                
 . 3535حديث رقم:  186صـ  4صحيح البخاري جـ  ( (1
 .  57األنعام :  ( (2
 .112صـ  10وقد كما كرر املؤلف هذا املوضوع يف جـ  75و  73صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  59النساء :  ( (4
 .  259وانظر رواية الصدوق يف تعيني أمساء من هم أولو األمر نفس اجمللد صـ  255صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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1)﴾َمااَنتِّ إِّىَل َأْهلَِّهـاإِّنَّ اّللََّ َيَُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأْلَ ج. يستدل املؤلف أيضا بقوله تعاىل: ﴿ ويـرى أن  (
املــراد مــن األمانــة يف هــذه اآليــة الكرميــة هــي اإلمامــة أو احلكــم واحلكومــة فأمــا علــى األول: ففيهــا أمــر مــن هللا 
تعاىل لكل إمام أن يؤدي اإلمامة إىل من بعده، وأما على الثاين: ففيهـا أمـر منـه تعـاىل لألمـة علـى أن يسـلموا 

وعلـى كـل حـال فالتفسـري األول  –طبعـا يف حـال عـدم وجـود األئمـة املنصـوص علـيهم  –هلهـا احلكومـة إىل أ
2)يدل على التنصيص وهو كون اإلمام التايل معّينا ومعلوما لإلمام األول حبكم مساوي ال اجتهاد فيه. )  

يـهِّ َهــاُروَن اْخُلْفـِنِّ يفِّ ه. وكـذلك يسـتدل املؤلــف بقولـه تعــاىل: ﴿ َخِّ  قَـــْومِّي َوَأْصــلِّْح َوقَـاَل ُموَســى ألِّ
دِّينَ  3)﴾َواَل تـَتَّبِّْع َسبِّيَل اْلُمْفسِّ وأتويله عند املؤلف أن تعيني اإلمام على الناس كان مـن سـنة األنبيـاء مجيعـا،  (

4)إذا فاإلمامة ابلنص ال ابلرأي واالتفاق. ومن طالع الكتاب والسّنة بتتبّـع وتوّسـع، ال جيـد ويقول يف ذلك: " (
ى مــا خيـــالف هــذه الطريقــة وال أّي صـــارف عــن األخـــذ هبــا، بــل جيـــد يف ذينــك املصـــدرين أّي دليــل يــدّل علـــ

مـم السـابقة جيـري علـى هـذه ااُلّمـة إاّل مـا اسـتثين، العظيمني املقدسـني مـا يـدّل علـى أّن كـّل مـا جـرى علـى األ
وآلــه وســلَّم أنّــه  ويــدل علــى ذلــك بصــراحة ال تقبــل جــداًل مــا روي عــن رســول اّلّل صــلَّى اّلّل عليــه وهــو مبــنّي.

كانــت بنــو إســرائيل تسوســهم األنبيــاء كل مــا هلــك نــيب  خلفــه نــيب  ، وإن ــه ال نــيب  بعــدي وســيكون »قــال: 
5)«خلفاء ) ."(6 )  

 

  وقفة أمام هذه األدلة
 نقــاط يفص، وذلـك لنـدرس هـذه االسـتدالالت ونـرى بكـل إجيـاز مـا يــرد علـى اسـتنباطات املؤلـف مـن النصـو 

 موجزة كمايلي:
. ال شــك أن احلكــم والتشــريع خــاص هلل تبــارك وتعــاىل ويف ذلــك أنــزل كتابــه الــذي ال  تيــه الباطــل 1 

من بني يديه وال من خلفه ليكون مصدر حكم وتشريع ملن يؤمن ابهلل وبكتابـه إىل يـوم القيامـة وقـد فسـر نبيـه 
 ( لِلنَّـاِس َمـا نـُـّزَِل إِلَـْيِهمْ َوأَنْـزَْلَنا إِلَيْ أحسن تفسري؛ إذ كانت وظيفته تفسري الكتاب وتبيينه َ 7)(َك الذِّْكَر لِتُـبَـنيِّ ) 

                                                
 .  58النساء :  ( (1
 .  208صـ   2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  142األعراف :  ( (3
 .  172صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 . واحلديث متفق عليه.  3455برقم:  169صـ  4أخرجه البخاري يف صحيحه جـ  ( (5
 .  173صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
 .  44النحل :  ( (7
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لكن أي تصريح يف اآلية الكرمية على أنه تعاىل يعنّي احلكام أيضا إىل يوم القيامـة ؟ وإذا كـان احلـاكم ابلتعيـني 
 تعـاىل. مث فلماذا ال يكون القاضي وقائد احلرب وغريهم ابلتعيني ؟ وكـل لـه دوره األساسـي يف تنفيـذ حكـم هللا

أي توجيــه لوقــف هــذا التنصــيص والتعيــني بعــد مــدة حمــدودة )بعــد غيــاب اإلمــام الثــاين عشــر( ؟ والضــرورة قــد 
ال عالقـة  –ختصـيص احلكـم  –زادت وقويت بعد هذه املدة ومل تنقص، فاخلالصـة هـي أن آايت التخصـيص 

 هلا بتعيني احلاكم إال بنوع من التأويل والتفلسف وذلك أيضا أسلوب ليس انجحا ومقنعا. 
 

. لئن كان املراد من أويل األمر األئمة وهم يف درجة األنبياء كما يدعيه املؤلـف، فكـان املقتضـى يف 2
1)﴾َوالرَُّسـولِّ  َفإِّْن تـَنَـازَْعُتْم يفِّ َشـْيء  فَــُردُّوُه إِّىَل اّللَِّّ ﴿قوله تعاىل:  أن يقـول: )فـردوه إىل هللا والرسـول و أويل  (

األمر منكم( فلم يكن يعقل أن يهمل القرآن الكرمي وهو اآلمر إبطاعة أوىل األمر، وجوب إرجـاع اخلصـومات 
ــة  ــاء، وال يصــح أن ختــص اآلي إىل مــن هــم حكمــاء هللا علــى األرض وهلــم رابطــة ابلســماء ومنــزلتهم منزلــة األنبي

الرسالة؛ إذ االعتبار يكون بعموم اللفظ، والقـرآن الكـرمي يرشـد أهـل اإلسـالم إىل مـا جيـب علـيهم يف كـل أبايم 
عصر وزمان، فاالقتصار على الرسول دون ذكر األئمة من بعده ولو إشارة، دليل على أنه ليس املراد من أوىل 

 األمر ما يدعيه املؤلف وال إطاعتهم تكون مبثابة إطاعة هللا ورسوله.
لرســول دون اوبة إىل . إن املؤلــف تغافــل  نكتــة مهمــة وهــي تكــرار لفــظ "أطيعــوا" يف اإلطاعــة املنســ3

مقيــدة   األمــر إطاعــةطاعــة أويلاإلطاعــة املنســوبة إىل أويل األمــر )أي مل يقــل وأطيعــوا أويل األمــر( وهــذا ألن إ
 وليست مطلقة، وليست كإطاعة الرسول كما يدعيه املؤلف.  

 

أيضـا أن السـنة الــيت تـدعي أهنـا عينـت أويل األمـر ونصــت أبمسـائهم، هـي الـيت قّيــدت  . كمـا تغافـل4
2)(ال طاعـة ملخلـوق يف معصـية هللااإلطاعة يف أوىل األمر مبا إذا مل يكن األمر مبـا فيـه معصـية هللا ) ـْمُع ) ( السَّ

ـَية  َوالطَّاَعـُة َعلَـى اْلَمــْرءِّ اْلُمْسـلِّمِّ فِّيَمـا َأَحــبَّ وََكـرَِّه َمـا مَلْ  َْعصِّ 3)(يـُــْؤَمْر مبِّ فهـل الســنة تسـتطيع رفـع اإلهبــام وال  (
َوإِّْن َجاَهَداَك لُِّتْشـرَِّك يبِّ َمـا لَـْيَس لَـَك ﴿تستطيع تقيد املطلق ؟، بل التقييد ورد يف القرآن نفسه حيث قال: 

4)﴾بِّهِّ عِّْلٌم َفاَل ُتطِّْعُهَما  ومعلوم أن الوالدين من مصاديق أويل األمر.   (
 

                                                
 .  59النساء :  ( (1
 . )ويف رواايت: ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق(132برقم:  79صـ  1اجلمع بني الصحيحني حملمدبن فتوح احلميدي جـ  ( (2
 .  7144برقم  63صـ  9أخرجه البخاري يف صحيحه جـ  ( (3
 .  8العنكبوت :  ( (4
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. إن هارون عليه السالم كان نبيا قبل هذا التعيني الذي يتمسك بـه املؤلـف، وهـذا حينمـا قبـل هللا 5
َقْد ُأوتِّيَت ُسْؤَلَك ﴿تعاىل دعاء موسى عليه السالم عند ما بعثه نبيا أن يرزق هارون النبوة مثله فبشره بقوله: 

1)﴾اَي ُموَسى قـوم هبدايـة القـوم حـني غيابـه، فـأي ربـط هلـذا فبالطبع كان يطلب منه موسى عليـه السـالم أن ي (
 الذي ثبت يف القرآن نبوته مع ما يريد أن يثبت املؤلف إمامته وعصمته وليس هناك صريح نص فيه.

 

ُـْم ﴿. يعـرف اجلميـع أن النبـوة تكـون ابلتنصـيص، ويف وضـوح هـذا األمـر يكفـي قولـه سـبحانه: 6 َوإِّهنَّ
2)﴾اأْلَْخَيارِّ عِّْنَداَن َلمَِّن اْلُمْصَطَفنْيَ  ( أتييـدا علـى هـذا كل ما هلك نيب  خلفه نيب  وقد ورد احلديث الشريف ) (

األصل، لكن اإلمامة ال ختلو عن إحدى ثالثة احتماالت: فهي إما تساوي النبـوة أو تكـون درجـة أرفـع منهـا 
تنصــيص إمامــة أو أدىن، فعلــى األول ال يبقــى هنــاك أي متســك للمؤلــف ابحلــديث الشــريف أو اآلايت علــى 

األئمـة اإلثــىن عشـرية؛ إذ هــو معـرتف خبــتم النبـوة وإمتــام الرسـالة، وعلــى الثـاين والثالــث فاإلمامـة ملــا كانـت غــري 
النبوة فما يثبت يف إحدامها )النبـوة( ال يثبـت التنصـيص يف األخـرى، وعليـه فـال يبقـى أيضـا للمؤلـف متمسـك 

 مبثل هذه اآلايت واألحاديث على مدعاه.
 

ناك للمؤلف نقوال وتصرحيات تناقض قوله ابلتنصيص؛ ألنه من جانب يدعي أن التنصـيص . أن ه7
وإمنـــا الشـــورى اثبـــت مـــن القـــرآن والســـنة، ومـــن جانـــب آخـــر ينقـــل عـــن علـــي رضـــي هللا عنـــه هـــذه املقولـــة: "

3)".للمهـاجرين واألنصـار فـإن اجتمعـوا علـى رجـل ومسـوه إمامـا كـان ذلـك ه رضـى وكـذلك يصـرح علــى  (
قتال احلـاكم الظـامل وعـدم جـواز إمرتـه بـل يعـد أحاديـث السـمع والطاعـة عنـد أهـل السـنة خمتلقـة لكنـه وجوب 

إنــه ال بـــد للنـــاس مــن أمـــري بـــر أو فــاجر، يعمـــل يف إمرتـــه املـــؤمن، يــذكر عـــن علــي رضـــي هللا عنــه قولـــه: "
ن به السـبل ويؤخـذ بـه ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ هللا فيها األجل، وجيمع الفيء ويقاتل به العدو، وأتم

4)".للضعيف من القوي ) 
. أن مـا نقلــه املؤلــف أيضــا مــن الـرواايت عــن علــي رضــي هللا عنــه وعـن غــريه مــن أئمتــه تــدل داللــة 8

صرحية على أن أمر احلكومة والقيادة موكول يف اإلسالم إىل األمة وإن حاول املؤلف أن خيصص هذا يف حال 
ذكر يف أقــوال األئمـة ال صــراحة وال تلميحــا، مـثال ينقــل عــن علــي عـدم التنصــيص، لكــن هـذا التخصــيص مل يــ

                                                
 .  36طه :  ( (1
 .  47ص :  ( (2
 .  216صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  652صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  (( 4
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أيهــا النــاس إن أمــركم هــذا لــيس ألحــد فيــه حــق إال مــن أمــرمت، وإنــه لــيس يل دونكــم إال رضــي هللا عنــه: "
1)".مفاتيح مالكم معي )   

ين املسـلمون األوينقل عن حسن بن علي أنه كتب إىل معاوية: " مـر مـن بعـده إن عليا ملا مضى لسبيله وال 
2)"... فأدخل فيما دخل فيه الناس  وهناك أقوال أخرى مروية عن األئمة كلها على هذا النمط. (

. ثبــت أن علــي بــن أيب طالــب كــان يســتدل علــى خصــومه مــن الــذين وقفــوا يف الصــف املقابــل لــه 9
القرآين فلمـاذا مل يسـتدل ببيعة أهل املدينة على أحقيته ابإلمامة وإمارة املسلمني وهذا خيالف عقيدة التنصيب 

ابلقرآن الذي هو أعلى حجة من غريه؟ فاملؤلف وإن حاول أن جييـب عنهـا ابإلشـارة إىل أهنـا كانـت مـن ابب 
3)اجملادلة لكن هذه احملاولة فاشلة؛ ألن عليا رضي هللا عنه مل يقل إنين اإلمام املختار املنصوص عليـه مـن قبـل  (

ا فبها ونعمت، وإال فقد ابيعين املهـاجرون واألنصـار وهـذا مـا تـراه وتعلـم هللا ورسوله فإن كنت تؤمن وتعلم هذ
 به.

مث إن املؤلف نقل يف موضع آخر أن عليا رضي هللا عنه كان يذكر الناس ببيعتهم معـه وانتخـاهبم إايه وهـو بـني 
والنصــيحة يف وأمــا حقــي علــيكم فالوفــاء ابلبيعــة شــيعته لــيس هنــاك أحــد  تيــه مــن ابب اجملادلــة، فيقــول: "

4)".املشهد واملغيب واإلجابة حني أدعوكم والطاعة حني آمركم )  
 

. يؤخــذ علــى مــا قالــه املؤلــف عنــد الــرد علــى شــبه البهائيــة مــن أنــه جيــب يف مهــام األمــور كعــدم 10
5)انسداد ابب النبوة مثال أن  يت القرآن بكلمات القطع واجلزم، مـة أليس هذا يشمل الواليـة والوصـاية واإلما (

 والعصمة اليت  يقول هبا وليس فيها أي تصريح فضال عن القطع واجلزم ؟. 
 
 

                                                
 .  207صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  209صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  231وصـ   166صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  318صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  177صـ  3انظر : تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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 االستدالالت العقلية على وجوب نصب اإلمام  -3
ابلتنصــيص اســتدالالت عقليــة  إن غالــب مــا ســرده املؤلــف دلــيال علــى كــون اإلمامــة أو اخلالفــة بعــد النــيب 

1)فحسـب، وهـذا ألنـه يــرى العقـل أحـد األدلــة الشـرعية، فلنـأت علــى خالصـة عباراتـه الــيت تـدور حـول أدلتــه  (
العقلية، والبد من البـدء ابلطـرق الثالثـة الـيت يـرى املؤلـف أنـه تتجلـى هبـا حقيقـة صـدق املـدعى بكـون اإلمامـة 

 تنصيصية حيث يقول: 
نـت ن، كاة مـن الـزمّدة خاّصـوإىل مـل إّن طائفًة كبريًة من املسلمني ذهبـت إىل أّن صـيغة احلكومـة بعـد الرسـو "

خيلفـوا  اء مـن جيـب أنّص علـى أمسـالنيّب األكرم نفسه، فاّلّل تعاىل ن حكومًة تنصيصيًة إهلّيًة على غرار حكومة
عى، ابلطـرق ق هـذا املـدّ وميكـن اسـتجالء احلقيقـة، وصـد، علـى لسـانه، وأوجـب طـاعتهم وحـّرم خمـالفتهم النيبّ 
 ة: التالي ةالثالث
ــة، ومــا كانــت تقتضــيه يف تلــك الفــرتة، مناقشــة .1 ــة تفنــرى مــاذا كانــت  املصــاحل العاّم قتضــي مصــاحل ااُلّم

نصــيص علــى كومــة التاحلكومــة كانــت تتطلّـب، هــل كانــت تقتضــي احل اإلسـالمّية آنــذاك، وأّي لــون مــن ألــوان
فــرتة ال يف تلــك املصــاحل وبتعبــري آخــر: هــل كانــت والشــخص؟ أو التنصــيص علــى الصــفات والشــروط ؟ االسـم

 ّررة شرعاً؟وابط املقانتخاب ااُلّمة حسب الض تقتضي التنصيص على أشخاص معّينني ؟ أو ترك األمر إىل
بعـده، فكـان البـد مـن  حيـدث فراغـاً  الشك أّن وفاة الرسول األكرم وغيابه عن الساحة كـان مـن شـأنه أن .2

 اُلّمة،سّد هذا الفرا  ابنتخاب ا فهل كان ميكن وسياسًة وخلقاً وقيادًة، سد هذا الفرا  مبن يكون كالنيّب علماً 
 .أو ال ميكن إاّل ابلتنصيص على فرد معنّي ؟

صـلَّى اّلّل عليـه وآلـه وسـلَّم وبعـده، فحينئـذ  ملا كانت مسألة القيادة موضع اهتمام املسـلمني يف حيـاة النـيبّ . 3
ــّد أن يكــون للنــيبّ  ــواردة حــول هــذهوأصــحابه يف ذلــك اجملــال رأي ونظــر، فمــاذا يســت ال ب  فاد مــن النصــوص ال

2)"ولنبدأ بعون اّلّل بذكر هذه الطرق على وجه التفصيل .املسألة ؟ كل عنـوان ممـا أشـار   حتتمث يذكر املؤلف  (
 إليه ما خالصته:

 

ـــد األول كانـــت تقتضـــي احلكومـــة التنصيصـــية علـــى االســـم أ.  املصـــاحل العامـــة عنـــد رحيـــل القائ
هـذا العنـوان أن األمـة اإلسـالمية مل تكـن قـد بلغـت يف أمـر القيـادة والتـدبري منزلـة  حتـتوقد كتـب  والشخص.

تقــدر علــى إدارة شــئوهنا بــدليل توغلهــا يف العــادات الوحشــية والعالقــات اجلاهليــة الــيت مل تــزل مســيطرة عليهــا 

                                                
 .  203صـ  2انظر تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  75صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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كعمـر بـن اخلطـاب   – وبدليل تراجع كثري من أبنائها عن العقيدة والدين بعد رحيل نبيها، وبدليل تـويل كثـريين
 .عن الزحف أايم وجود النيب  -وغريه 

طــوريتني الــذي كــان يهــدد األمــة اإلســالمية وهــو خطــر امربا –ســب تعبــريه ح -مث كتــب عــن اخلطــر الثالثــي 
مـا ذين كـانوا دائلـداخل الـاعظيمتني من جهيت الشمال والغرب أي الروم وإيران، واثلثهمـا خطـر املنـافقني مـن 

 مني.وقد أاتح هلم رحيل النيب خري فرصة للقضاء على اإلسالم واملسل يغتنمون الفرصة
وأخريا كتب عـن دور النظـام القبلـي والعشـائري آنـذاك مبعـىن أن العشـائرايت مازالـت سـائدة علـى روح اجملتمـع 

 وقد كانت حتتل مكانة كربى واستدل على ذلك مبا كان حيدث أحيـاان بـني األوس واخلـزرج أايم وفاة النيب 
ومبـا دار بــني القبائـل يف ســقيفة بــين سـاعدة ألجــل الوصـول إىل احلكــم، فكـل هــذه الــدالئل  يف حيـاة النــيب 

1)التارخيية توجب عقال أن اليرتك النيب الكرمي أمته دون تعيني من يسوسهم ويتوىل أمرهم بعد رحلته. )  
 ن الثـاين الـذيو العنـواهـ . هـذاالفراغات اهلائلة بعد وفاة النيب كانت تفرض تعيني من يسدهاب. 

 فيمايلي: ر نوجزهاه إىل أمو حتتجاء به املؤلف ليستدل عقال على وجوب التنصيص والتعيني، وقد أشار 
الفرا  الذي واجهته األمة يف ساحة بيان األمـور التشـريعية للمسـائل واملشـاكل املسـتحدثة. وقـد فصـل املؤلـف 

يف الــدور  يف الــدور املكـي ابصــالح العقائــد واشــتغاله  حـول هــذا الفــرا  الكــالم فـذكر أن اشــتغال النــيب 
بطرح مجيع األحكام التشريعية الالزمـة أو قـل مل املدين بدفع املزا ات الكثرية مل تتح الفرصة املناسبة له ولألمة 

يـتمكن الرســول مــن أداء مهمتــه التشـريعية إىل حــد واســع، مث إن اإلســالم كـان ينتشــر وتتوســع رقعتــه يوميــا إىل 
أقصى مناطق جديدة وكان ابلطبع هذا التوسع يرافق األمـور املسـتحدثة، فكـان هـذا وذاك وغريهـا مـن األمـور 

لنيب كل ما حتتاج إليه األمة لدى طائفة خاصة تسد هذا اخللل، وهذه الطائفـة مل تكـن يوجب عقال أن يودع ا
الصحابة العرتافهم ابلقصور بل كانت أوصياءه وخلفاءه أعين األئمة وهذا معـىن إكمـال الـدين الـوارد يف قولـه 

2)﴾اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دِّيَنُكمْ ﴿تعاىل:   ده. أي ابلنيب ومبن عينه لكم من بع (
 وهكذا:       

 الفرا  يف تفسري القرآن الكرمي وشرح مقاصده.
 الفرا  يف مواصلة تكميل األمة روحيا ونفسيا.
 الفرا  يف جمال الرد على األسئلة والشبهات.

 الفرا  يف صيانة الدين من حماوالت التحريف. 

                                                
 وما بعدها. 76صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  3املائدة :  ( (2
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الغيبية على حل املشـاكل وتكـون هلـم ففي كل هذا  كانت األمة اإلسالمية حباجة إىل رجال ميلكون القدرات 
عالقــة روحيــة ابلســماء وإن كــان دون الــوحي، وملــا كانــت معرفــة هــذه الطائفــة متعــذرة علــى األمــة وال ميســورة 

1)بتعيينهم أنعم هللا على العباد ابختيارها وتعيينها. )  
 

. ن ابلتنصـيصعمل النيب والصحابة واألمم السابقة يـدل علـى أن األوىل يف اخلالفـة أن تكـو ج.  
أشـار يف  هذا هو الطريق الثالث عند املؤلف إلثبات كون اخلالفة تنصيصيا، وقد ذكر فيه أن نـيب اإلسـالم 

2)بعض املوارد إىل أن أمر احلكومة إىل هللا يضعه حيث يشاء رضـي هللا عنـه  –كما أشار أيضا إىل أن أاببكر   (
أفـراد ليختـاروا أمـريا للمـؤمنني مـن  بعةعنّي سـ - عنه رضي هللا –استخلف عمر وأوصى له ابإلمارة، وعمُر  -

بيـنهم، ومعــىن هــذا أهنمـا كــاان يــرون اخلالفــة ابلتعيـني واالســتخالف، وهكــذا ادعـى أن هــذا االســتخالف كــان 
وتـربيتهم  نبياء السابقني هو تسليم أمر من قاموا هبـدايتهملقد كان املّتبع بني األرائجا يف األمم املاضية فقال: "

مم واألقوام ليتسىّن لتلك األ صاحلني الئقني مم وسهروا يف صياغتهم، واجتهدوا يف تعليمهم، إىل خلفاءاألمن 
يف طريـق التكامــل  ظـلِّ الرعايــة والرتبيـة الصـحيحة الـيت يوليهــا اخللفـاء واألوصـياء ـ أن تسـتمر واجلماعـات يف

3)د".والرش )      
 

 وقفة أمام أدلته العقلية
سف الشـديد، لف مع األشهورة أن من كثر كالمه كثر سقطه وهذا ما نراه عند املؤ . من األمثلة امل1

ة ماسـة يوي كانت حباجين والدنإنه كما رأيناه  يت بتفلسفات من هنا وهناك ليثبت أن األمة يف مسريتيها الدي
فسـه يف ظـام، لكنـه بنعألمـور الإىل أئمة تقودها وحتل مشاكلها؛ ألهنـا مل تكـن قـادرة بنفسـها إىل القيـام حبمـل ا
عى يف سـاملشيد الذي  ا البناءموضع آخر حينما أراد أن يرّد على األسئلة الواردة حول خامتية الرسالة هدم هذ

 تــاج إىل مرشــدحتمل تكــن  بنائــه كثــريا فصــرح علــى أن األمــة اإلســالمية قــد بلغــت بعــد نبيهــا يف الرشــد إىل حــد
 ي:ال ما يليع أمور الرسالة إىل األمة. فمما قخاص يويل أمر الدعوة واالرشاد وقد وكلت مج

                                                
 .  153إىل صـ  102هذه هي خالصة ملا ذكره املؤلف وقد احتوى من الكتاب أكثر من مخسني صفحة أي من صـ  ( (1
أرأيت إن حنن ابيعناك على استدل املؤلف يف هذا بقول النيب صلى هللا عليه وسلم لبِن عامر حينما عرض نفسه ودعوته عليهم فقال كبريهم: " ( (2

ء(. انظر األمر إىل اّلل  يضعه حيث يشا)فقال النيب  صلَّى اّلل  عليه و آله و سلَّم : " خالفك ، أيكون لنا األمر من بعدك ؟أمرك مث  أظهرك اّلل  على من 
 .  155صـ  2عن هذا االستدالل وما يشاهبه: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ 

 .  169صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ ( (3
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حيتفظ معه برتاثه الديين الواصل إليه،  ورّب جمتمع بلا من القيم الفكريّة واألخالقّية واالجتماعّية، شأواً بعيدا"
عند ذاك غين عن كل مروج يروج دينه، أو مبلا يذكر منسيه أو مرب يرشده  بل يستثمره استثمارًا جيداً فهو

، ئونإىل غري ذلك من الش القيم األخالقية، أو معلم يعلمه معامل دينه ويوضح له ما أشكل من كتابه، إىل
يف العقلية االجتماعية فما كانوا يعرفون قيمة الرتاث املعنوي  فأفراد االُّمة السالفة كانوا كالقصر، غري ابلغني

يتوافق مع أهوائهم  فهم له وأتويله مباإليهم، بل كانوا يلعبون به لعب الصيب بكتابه بتحري الذي وصل
القرون واألجيال ويستويل عليها الصدأ بعد حقبة من  ومشارهبم، ولذا كان حيل ابلشريعة، إندراس بعد مضي

بدينهم الذي  ولذلك كان على املوىل سبحانه أن يبعث فيهم نبياً، جياًل بعد جيل، ليذكرهم هلذا .الزمان
ويزيل ما علق هبا من شوائب بسبب أهواء الناس  عة من قبله ويروج قوله وفعلهإرتضاه اّلّل هلم، وجيدد شري

األعلى، فقد بلا  البشري بعد بعثة الرسول )صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم( وحلوقه ابلرفيق وحتريفاهتم. وأّما اجملتمع
تراث نبيه وصيانة كتابه شأوًا يتمكن معه من حفظ  من املعرفة واإلدراك والتفتح العقلي والرشد االجتماعي

حىت بلغت عنايته بكتابه الديين إىل تصنيف أنواع الت ليف يف أحكامه  عن طوارق التحريف والضياع،
فألجل ذلك  ن،والفنو  وبالغته ومفرداته وإعرابه وقرائته فإزدهرت حتت راية القرآن ضروب من العلوم وتفسريه

لتبليا واإلنذار، على كاهل نفس االُّمة حىت تبوأت وظيفة ا الرشد الفكري يف اجملتمع البشري، جعلت وظيفة
قدرت  فإذا ،والتبليا، واستغنت عن بعث نيب جمدد على طول الزمان يبلا رسالة من قبله الرسل من الرتبية

وحمو كل مطمع فيه وهدم كل خرافة  ااُلّمة على حفظ ما ورثته عن نبيها، ونشره بني الناس يف اآلفاق،
1)".سوى نفسها هبذا األمر حريف، استغنت طبعاً عن قائمحتدثها يد الت )  

،كمـا أهنـا فهذه التصـرحيات الواضـحة علـى قابليـة األمـة وكماهلـا الـديين والسياسـي بعـد رحيـل النـيب األكـرم 
قابلة للمدح والثناء للمؤلف لكنها ختالف فكرة الوصـاية واإلمامـة الـيت أردفهـا يف الكتـاب وهـذا؛ ألن الوصـاية 

2)ابملعىن املوجود عند الشيعة ال تكون إال نوعا من النبوة بل هو أعلى منها كما ذكران وألنه ال يـدل إال علـى  (
ضعف األمة وعدم كماهلا واحتياجها إىل من يرشدها يف مجيع أمورها، مث هو بنفسه ملا رأي أن مقالـه السـابق 

صـورهم، وبعـدهم عـن الوصـول إىل ذروة يناقض مقاالته األخـرى حـول عـدم كفـاءة األصـحاب، وضـعفهم، وق
القيادة وغري ذلك، بدأ يلف الكالم لفا وذلك بوضع مقال عنوانـه: )دور أهـل البيـت يف إكمـال الـدين وخـتم 

3)الرسالة( ه مل يزد الطني إال بلة؛ ألنه مرة أخرى عاد خيالف ما أثبته يف اجلـواب عـن الشـبهات حتت، وما كتب (

                                                
 .  220 – 219صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  236صـ  3انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 وسيأيت بيانه.  221انظر: اجمللد الثالث من التفسري صـ  ( (3
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مــة واحتياجهــا إىل واليــة تتجــامع مــع النبــوة اترة وتفارقهــا أخــرى، وهكــذا جتــد حــول اخلامتيــة فيثبــت ضــعف األ
 مقاالت املؤلف متناقضة بعضها مع بعض. 

 

. نقول: إذا كان اخلطر هبذه املثابة والتحدايت إىل هذه الدرجـة حـىت ضـاع بعـد رحلـة الرسـول كـل 2
فة علي واخللفاء من بعده؟ أمل يكن هللا تعاىل شيء وأمهل كتاب هللا وسنة نبيه فورا فلماذا مل يصرح القرآن خبال

عاملا أبن جهد نبيه سيضاع بعد رحيله مباشرة والعدل ورعاية املصاحل واجب على هللا سبحانه حسـب عقيـدة 
ـْن رَب ِـّكَ الشيخ، وعليه فإن نـزول آيـة كقولـه تعـاىل: ﴿ 1)﴾بـَل ِّـْغ َمـا أُنْـزَِّل إَِّلْيـَك مِّ الـيت واضـح معناهـا يف إجيابـه  (

ال خصـوص أمـر حمـدد، مل يكـن يكفـي يف هـذا اجملـال  حانه وتعاىل تبليا كل أمر أنزله على عبده، عليـه سب
الذي هو قوام الدين ودوام اإلسالم كما يشري إليه كالم الشيخ، فإما أن خيّفف املؤلف من شدة كالمه والغلّو 

ر القرآن حيث مل يصـرح وال مـرة فيمـا ، أو يعرتف بقصو الكبري يف تصوير واقع اجملتمع اإلسالمي بعد حممد 
ال يكون أقل أمهية عن نبوة حممـد، أعـين اإلمامـة الـيت عـّدده الشـيخ أعظـم درجـة عـن مقـام النبـوة املطلقـة عـدة 
مرات، وأما السنة فهي غري رافعة للخالف وإال مل يكن أمثال املؤلف ينكرون ويرتددون يف املئـات بـل اآلالف 

ريــق أهــل الســنة، فــالقول الفصــل كــان هــو التصــريح القــرآين، وملــا مل يــرد فيــه أي مــن األحاديــث املرويــة عــن ط
تصـريح يعـرف منـه أن مــا ذكـره املؤلـف مــن األدلـة العقليـة الـيت ظــن أهنـا كانـت توجــب التنصـيص وعـدم إمهــال 

جـة الشارع مسألة اخلالفة، هي أمور نّفخ فيها املؤلف، فلم تكن هنـاك خطـرات هتـدد كيـان األمـة وتكـون خار 
عن اإلدارة والتمّكن إال برجل خاص يتلقي اهلداية من السماء، كما مل تكن هناك فراغـات هائلـة خارجـة عـن 
إطار األمة قاطبة على أن متألها إال عن طريق إمام معصوم انئب عن هللا سبحانه، وخري شاهد على هذا هو 

متمثلــة يف األصــحاب واخللفــاء الــذين  تقــدم اإلســالم واملســلمني يف كــل جمــاالت احليــاة بقيــادة األمــة نفســها
 . انتخبوا بعد رحيل النيب

 

. لقـد رأينـا أن املؤلــف يعـد وجـود اإلمرباطــوريتني الـروم وفـارس مــن أكـرب حتـدايت األمــة الـيت كانــت 3
تشغل ابل النيب دائما فيبالا يف وصف قدراهتم النظامية وكذا وكذا، لكنه يف موضـع آخـر حينمـا يواجـه سـؤاال 

وهــو أنـه كيــف تــتهم اخللفـاء الثالثــة بــل الصـحابة مجيعــا ابلقصــور وعـدم الكفــاءة مــع أهنـم كســروا أعظــم مهمـا 
االمرباطورايت يف زمن حمدود؟ يدعي أن االمرباطوريتني كانتا يف أنفاسهما األخرية فلم يكن بقـي منهمـا شـيء 

وكانتـا  كانتا تلفظا أنفاسهما األخرية،  إّن التأريخ يشهد، أبّن االمرباطوريتنيإال الصورة واالسم، حيث يقول: "
ـــى ســـقوطها ـــريًة مـــن الضـــعف، فســـاعد اإلســـالم عل ـــا درجـــًة كب ـــدحارها قـــد بلغت ـــك، أّن  .وان ـــى ذل ويشـــهد عل

                                                
 .  67املائدة :  ( (1



 416                                                                                             الفصل الثانی

 

ـــت تســـارع ـــيت كانـــت تعـــيش حتـــت حكميهمـــا كان إىل اســـتقبال الفـــتح اإلســـالمي وترّحـــب حبكـــم  الشـــعوب ال
ســالم وتبــدي رغبتهــا الشــديدة يف العــيش حتــت لــواء املــدن لعســاكر اإل املســلمني ونظــامهم ، فتفــتح أبــواب

1)"اإلسالمية احلكومة فأين هذا االدعاء مع ذلك التحدي العجيب الذي أراه املؤلف وأوجب مبقتضاه تعيني  (
 هللا سبحانه خليفة لنبيه يقف هو أمام هذه التحدايت، أليس يف كالم الشيخ تناقض شديد ؟. 

 لعصـور احلاضـرةمية يف اما كتبـه املؤلـف يف صـيغة احلكومـة اإلسـال . أخريا ليعرف القارئ الكرمي أن4
د عــد األئمـة، فقــبويض ملـا تثبـت بنفســه نظريـة تفــويض أمـر احلكومــة والقيـادة إىل األمــة وعـدم حتديــد هـذا التفــ

ام علـى أداء كفـي للقيـصرح املؤلف أبن وضع القوانني وتعيني شروط احلكم وصفات احلكام من قبـل الشـرع ي
 اخلالفة اإلهلية والوصول إىل احلكومة اإلسالمية.أمانة 

 وسيقف القارىء الكرمي على أّن صيغة احلكومة يف العصور احلاضرة هو التنصيصيقول املؤلف يف ذلك: "
أخرى: إّن صيغة احلكومة يف هذه  وبعبارة ت،أيضاً لكن ال على العني والشخص بل على الوصف واملواصفا

الضوابط املنصوص عليها يف الكتاب والسّنة أو كون احلاكم  للحاكم حسب العصور هي انتخاب االُّمة
وهذا هو الذي يتجلى لك ابلتفصيل ، ااُلّمة بعد أن يكون مّتصفًا ابلضوابط الشرعّية األعلى مرضّيًا عند

2)".والربهان يف الصفحات القادمة )  
يفة اجب تعيني اخللقيام بو مة العلى أن على األ مث  يت املؤلف ضمن هذه الصفحات املشار إليها أبمور كثرية تدل

، وللمقام لمسلمنيلعلى املناسب هلا، يف ضوء ما بينه الشرع من صفات وخصوصيات جيب توفرها يف احلاكم األ
عاىل، لكن ما بارك وت تتفصيل سنذكره يف مبحث )املوضوعات األخالقية واالجتماعية( من هذا الفصل إبذن هللا

ىل األمة يف ضوء إ نيب عد الأشران إليه من أن هذه كلها تثبت نظرية تفويض تعيني اخلليفة ب يهمنا هنا هو ما
اإلحالة إىل و  ضوإىل التفوي الكتاب والسنة وال يعقل أن يقسم هذا األمر إىل التنصيص وعدم التفويض إىل مدة،

   . الوقتنيمدة أخرى، مع أن احلاجات اليت عرضها املؤلف كأدلة عقلية مساوية يف كال 

                                                
 . 84صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  186صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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  أول األئمة بعد رسول هللا ودالئل تنصيبه ابلضبط -4
 طالـب رضـي هللا ي بـن أيبيذكر املؤلـف يف مواضـع كثـرية مـن تفسـريه أن القـرآن الكـرمي وإن مل يصـرح ابسـم علـ

صــل هــو مــن بعــده بالف ســول هللار عنـه لكنــه أتــى مبــا ال خفــاء يف املعــىن املــراد منــه أن ويل أمــر املــؤمنني وخليفــة 
 علي بن أيب طالب، فمن أهم هذه األدلة عند املؤلف ما يلي: 

ُ َوَرُسـوُلُه َوالَّـذِّيَن آَمنُـوا الَّـذِّيَن يُقِّيُمـوَن الصَّـاَلَة َويـُْؤتُـوَن الزََّكـاَة َوُهـْم ﴿قوله تعاىل: أ.  َا َولِّيُُّكُم اّللَّ إِّمنَّ
1)﴾رَاكُِّعونَ  وهذا؛ ألن اآليـة نزلـت بشـأن علـي حينمـا تصـدق خبامتـه وهـو راكـع والـويل يف اآليـة الكرميـة لـيس  (

2)لودود بل مبعىن أويل األمر وصاحب السلطة والتصرف.مبعىن احملب الناصر ا )   
 

ــْن رَب ِّــَك َوإِّْن مَلْ ﴿ب. ومــن أدلتــه القرآنيــة أيضــا قولــه تعــاىل:  ــزَِّل إَِّلْيــَك مِّ ــا الرَُّســوُل بـَل ِّــْغ َمــا أُْن اَي أَيُـَّه
ُمَك مَِّن النَّاسِّ إِّنَّ اّللََّ  ُ يـَْعصِّ 3)﴾ اَل يـَْهدِّي اْلَقـْوَم اْلَكـافِّرِّينَ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت رَِّساَلَتُه َواّللَّ حيـث نزلـت اآليـة  (

ملا بلا النيب غدير خـم بعـد حجـة الـوداع، كمـا يقولـه املؤلـف ويـدعي أنـه قـد اتفقـت الشـيعة يف هـذا، ووافقهـم 
عليه لفيف من املفسرين واحملدثني كالطربي والسيوطي وابن أيب حامت وغريهم، ومضمون اآلية كمـا هـو واضـح 

ظه هو إعالن أمر مهم للمسلمني وهذا األمـر كـان خالفـة علـي ووصـايته وفقـا ملـا صـرح بـه النـيب الكـرمي من لف
4)يوم الغدير. ) 

 

من كنت مواله : )ج. وأما من حيث الرواية فأهم ما يستدل به املؤلف من األحاديث قوله 
5)(فعلي مواله ومما يدعيه املؤلف حول هذا احلديث الشريف هو أن األمة مل تعرف يف ذلك اليوم الذي  (

فلذلك قام الناس يهنئون عليا ويف مقدمتهم الشيخان  أعلن النيب هذا سوى تعيينه خليفة وإماما من بعده 
القوم أمجعون، حىت رؤي بياض آابطهما، وعرفه  مّث أخذ بيد علي فرفعها،أبوبكر وعمر، ويف ذلك يقول: "

 إّن اّلّل موالي،»قال: ، أعلم قالوا : اّلّل ورسوله ؟« ابملؤمنني من أنفسهم أّيها الناس من أوىل الناس»فقال: 
مّث قال: . يقوهلا ثالث مرات ـ« فمن كنت مواله، فعلّي مواله، وأان موىل املؤمنني، وأان أوىل هبم من أنفسهم

من  عاداه، وأحّب من أحّبه، وابغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذلوااله، وعاد من  الّلهّم وال من»

                                                
 .  55املائدة :  ( (1
 .  250وصـ  112صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  67املائدة :  ( (3
 .  116صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 "صحيح"." كما قال األلباين رْحه هللا أيضا: هذا حديث حسن صحيحوقال: " 3713برقم :  633صـ  5أخرجه الرتمذي يف سننه جـ  ( (5
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ه: أمني وحي اّلّل بقول يتفرقوا حىت نزل مل مثّ  «خذله، وأدر احلّق معه حيث دار، أال فليبلا الشاهد الغائب
اّلّل ( صلَّى اّلّل عليه وآله وسلَّم) ﴾ فقال رسول اّللّ ةاآلي نِّْعَمِت أْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دينُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكمْ ﴿

 مّث أخذ الناس يهنِّئون، لعلّي من بعدي أكرب على إكمال الدين، وإمتام النعمة ورضى الرّب برساليت، والوالية
اي ابن أيب طالب  يقول: بخ بخ، لك علياً، وممن هّنأه يف مقدم الصحابة الشيخان أبو بكر وعمر، كلّ 

1)ة.مؤمن ومؤمنأصبحت موالي و موىل كّل  )  
وللمؤلف كالم طويل حول معىن الويل، وهو ينكر أن  يت أصال مبعىن احملب أو الودود أو املعِتق واملعَتق 

2)وغريذلك. )  
 

يـوم أن مجـع قريشـا لينـذر عشـريته األقـربني أبمـر  –حسـب قولـه  – د. ومن أدلته أيضا قول النـيب 
3)(.أخي ووصيي وخليفِت فيكم فامسعوا له وأطيعواإن هذا من هللا تعاىل لعلي رضي هللا عنه ) ) 

 

ه. ومن أدلته النقلية حول تنصيص اإلمامة على علـي بـن أيب طالـب مـا روي عـن طريـق الشـيعة أنـه 
 ( :أان خامت النبيني وعلي خامت الوصينيقال.)(4 أان خـامت األنبيـاء وأنـت اي علـي خـامت وكذلك حديث ) (

5)(األولياء )  
 

 االستدالالت وقفة أمام هذه
لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه  لنعرف قبل كل شيء أن أول من قال بوصاية النيب  -1 

ابلنص هو عبد هللا بن سبأ اليهودي، وهذا ما قاله علماء الشيعة فضال عن  وخالفته بعد رسول هللا 
طهار" لسيد حسني غريهم وعددهم ال حيصى، لننظر مثال إىل كتاب "كشف األسرار وتربأة األئمة األ

 تةفهذه سوقد أورد جمموعة من الرواايت عن طريق الشيعة حول عبد هللا بن سبأ مث قال: " املوسوي النجفي
نصوص من مصادر معتربة ومتنوعة، بعضها يف الرجال وبعضها يف الفقه والفرق، وتركنا النقل عن مصادر  

 بن سبأ، فال ميكننا بعد نفي وجودها خصوصاً كثرية لئال نطيل، كلها تثبت وجود شخصية امسها عبد هللا

                                                
 وما بعدها. 118صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  467صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 وما بعدها .  128صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  145صـ  3انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  147صـ  3انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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وأن أمري املؤمنني رضي هللا عنه قد أنزل اببن سبأ عقااًب على قوله فيه، أبنه إله، وهذا يعىن أن أمري املؤمنني 
  رضي هللا عنه قد التقى عبد هللا بن سبأ، وكفى أبمري املؤمنني حجة، فال ميكن بعد ذلك إنكار وجوده.

 : نصوص املتقدمة ما َييتنستفيد من ال
 بئية.ف ابلسه الفرقة تعر إثبات وجود شخصية ابن سبأ، ووجود فرقة تناصره وتنادى بقوله، وهذ -1
نه بقى على قيقة أم إال أن احلأن ابن سبأ هذا كان يهوداًي فأظهر اإلسالم، وهو وإن أظهر اإلسال -2

  .يهوديته وأخذ يبث مسومه من خالل ذلك
و أول من لك، وهول من قال بذأأظهر الطعن يف أىب بكر وعمر وعثمان والصحابة، وكان  أنه هو الذي -3

ليه مد صلى هللا علنيب حمصى او قال إبمامة أمري املؤمنني رضي هللا عنه، وهو الذي قال أبنه رضي هللا عنه 
ؤ من اليتهم، والترب لو  دعوةو بيت وأنه ما قال هذا إال حمبة ألهل ال ،وآله، وأنه نقل هذا القول عن اليهودية

 أعدائهم ـ وهم الصحابة ومن واالهم بزعمه.
إذن شخصية عبد هللا بن سبأ حقيقة ال ميكن جتاهلها أو إنكارها، وهلذا ورد التنصيص عليها وعلى وجودها 

مث ذكر أكثر من عشرين مصدرا من مصادر الشيعة وردت فيها قصة عبد هللا بن  – يف كتبنا ومصادران املعتربة
1).-سبأ  )   

 ر هـذه العقيـدةبعد ظهو  وهذا يدل على أن  ل اآلايت القرآنية على هذه النظرية )تنصيص إمامة علي( وقع
نـه وهـو مــن  عضـي هللا ر عـن طريـق عبـد هللا بـن ســبأ، ويؤيـد هـذا بقـوة أنــه مل يثبـت ثبـوات صـحيحا متسـك علــي 

إمامتـه  اين وغـريه علـىيخ السـبحلـيت اسـتدل هبـا الشـكبار املفسرين العـاملني برمـوز القـرآن الكـرمي هبـذه اآلايت ا
 هللا عنه.   أمام من أسندوا على منصب اخلالفة يف حياته رضي ووجوب إطاعته بعد رسول هللا 

ــه تعــاىل: 2  ُ َوَرُســوُلهُ ﴿. يبتــين اســتدالل املؤلــف بقول َــا َولِّــيُُّكُم اّللَّ علــى نكــات ثالثــة:  ﴾... اآليــةإِّمنَّ
األوىل )يدعيـه املؤلـف يـة هـو ما: القطـع يف أن معـىن الوالالثانيـة: نزول اآلية بشأن علي رضي هللا عنـه، األوىل

إثبـات   :الرابعـةبقها، ال عـن سـا( وقعت حـاَوُهْم رَاِكُعونَ : التيقن أبن مجلة )الثالثةابألمر وصاحب السلطة(، 
  غريه. كون املراد من الركوع هو الركوع االصطالحي أي ركوع الصالة ال

ذا البحـث ن إطـار هـعـويف كل ذلك كالم وعليه مالحظات نوجز جانبا منها فيما يلـي؛ ألن تفصـيلها خـارج 
 والرسالة:

                                                
املوضوعة يف موقع اإلمام اآلجري،  PDF)عن النسخة املصورة  13 – 12كشف األسرار وتربأة األئمة األطهار، للسيد حسني املوسوي صـ   ( (1

 دون اتريخ(  http://www.ajurry.comبعنوان: 

http://www.ajurry.com/
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أما نزول اآلية يف علي بن أيب طالب رضي هللا عنه فقد روي عن عتبة بن أيب حكيم وجماهد وابن عباس يف 
لرواايت ابن جرير الطربي وغريه، لكن الرواايت يف هذا رواايت خمتلفة أن اآلية نزلت فيه رضي هللا عنه، ذكر ا

الشأن ضعيفة بنّي ضعفها احلافظ ابن كثري ر ه هللا وغريه من نقاد احلديث؛ ففي سند إحدى هذه الرواايت 
غالب ، ويف سند الرواية الثانية )رواية جماهد( ضعفه أ د وابن معني وغريمهاوقد  أيوب بن سويد)رواية عتبة( 

، ويف سند الرواية الثالثة )رواية ابن عباس( عبد الوهاب بن جماهد وهو د هللا وهو منكر احلديث مرتوكبن عبي
ال حيتج به، ويف سند رواية أخرى عن ابن عباس الضحاك وهو مل يلق ابن عباس، ويف سند رواية اثلثة عن 

مث رواه ابن مردويه، ه الرواايت: "، قال ابن كثري بعد نقده هلذحممد بن السائب الكليب وهو مرتوكابن عباس 
من حديث علي بن أيب طالب، رضي هللا عنه، نفسه، وعمار بن ايسر، وأيب رافع. وليس يصح شيء منها 

1)".ابلكلية، لضعف أسانيدها وجهالة رجاهلا )    
والقريب، وقد أتيت  الناصر واخلليلوأما عن معىن الويل والوالية فموجز الكالم فيه أن الكلمة أتيت أصال مبعىن 

، لكن برعاية املعىن األول واستعماله يف الود والقرب والنصرة أكثر لألمور واملستحق للتصرف فيها املتويلمبعىن 
)ويل( الواو والالم والياء: أصلف صحيح يدل  على قرب. من ذلك الَويْلُ: القْرب. وأشيع، قال ابن فارس: "

. وَجَلَس ممّا يَِليين، أي يُقارُِبين. والَويل : املَطر جييُء بعد الَومْسّي، مسِّي بذلكيقال: تَباَعَد بعد َويْل، أي قـُرْ   ؛بي
ْوىَل: املْعِتُق واملْعَتق، والصَّاحب، واحلليف، وابن الَعّم، والنَّاصر، واجلار؛ كل   ألنَّه يلي الومِسّي.

َ
ومن الباب امل

2)".يلَ أمَر آخَر فهو ولي ههؤالِء من الَويلِْ وهو الُقْرب. وكل  َمن و  )  
) ويل ( يف َأمساء هللا تعاىل: الَويل  هو الناِصُر وقيل: املتَـَويلِّ ألُمور العامل واخلالئق القائُم هبا وقال ابن منظور: "

3)".ومن َأمسائه عز وجل: الوايل وهو ماِلُك اأَلشياء مجيعها املَتَصّرُِف فيها )  
 ماهلا يف معىنرى استعينظور ماألصل يف الكلمة استعماهلا يف معىن القرب، وابن فابن فارس كما رأينا يرى 

"، ومها  ألمور العاملاملتويل وقيلاملتويل واملتصرف أضعف من استعماهلا يف معىن الناصر كما يدل عليه قوله: "
 انيها.معأصل  إىل من أعالم اللغة بل املؤلف يعد قول ابن فارس القول الفصل يف إرجاع الكلمات

وإذا رجعنا إىل نصوص الكتاب والسنة نرى ورود الكلمة مبعىن النصري واخلليل أكثر من ورودها ابملعىن الثـاين، 
ــُدْنَك َولًِّيــا﴿فعلــى ســبيل املثــال قولــه تعــاىل حكايــة عــن نبيــه زكــراي عليــه الســالم:  ــْن َل 1)﴾فَـَهــْب يلِّ مِّ ومعنــاه  (

                                                
تفسري هذه اآلية. وانظر: كتاب مع الشيعة االثىن عشرية يف األصول والفروع  حتت 139صـ  3انظر: تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري جـ  ( (1

 -هـ 1424الناشر: دار الفضيلة ابلرايض، ودار الثقافة بقطر، ومكتبة دار القرآن مبصر، الطبعة السابعة  54صـ  1لعلي أْحد السالوس، جـ 
 م .  2003

 مادة )ويل( . 141صـ  6معجم مقاييس اللغة البن فارس جـ  ( (2
 مادة )ويل( .  405صـ  15لسان العرب البن منظور اإلفريقي جـ  ( (3
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انصرا ينصرين يف أمر الدعوة والنبوة، وال يتصور تفسريه ابحلاكم املتصـرف املتـويل لألمـور. وكـذلك قولـه تعـاىل: 
ُّ اْلُمـْؤمِّنِّنيَ ﴿ ُ َويلِّ 2)﴾َواّللَّ ومعنـاه حمـبهم وانصـرهم؛ وال يسـتقيم معـىن احلـاكم املتصـرف يف اآليـة؛ إذ هـو تعـاىل  (

ُروا ﴿وهكذا قوله تعاىل: متصرف يف شئون كل العباد مؤمنهم وكافرهم.  ُهْم َأْولِّيَـاَء َحـىتَّ يـَُهـاجِّ نـْ ُذوا مِّ َفاَل تـَتَّخِّ
3)﴾يفِّ َسـبِّيلِّ اّللَِّّ  ـْن ُدونِّ اْلُمــْؤمِّنِّنيَ ﴿وقولــه تعـاىل:  ( ـُذوَن اْلَكــافِّرِّيَن َأْولَِّيــاَء مِّ 4)﴾الَّــذِّيَن يـَتَّخِّ وغـري ذلــك مــن  (

 اآلايت.
أَنْـَت َأُخـواَن " " وقـال لزيـدَأْشـبَـْهَت َخْلِقـي َوُخُلِقـي" " وقـال جلعفـرَوأاََن ِمْنـكَ أَنْـَت ِمـينِّ " قال لعلي: إن النيب 
5)".َوَمْواَلانَ   فهل ميكن تفسري املوىل هنا بويل األمر ؟. (

قالوا اي  ؟ أال جتيبوا له قال النيب حينما ارجتز أبوسفيان يف األحد وقال: إن لنا العّزى وال عّزى لكم، 
6)".قولوا هللا موالان وال موىل لكم" :قال ؟ نقول رسول هللا ما معلوم أنه ما من عبد إال وهللا سبحانه  (

متصرف فيه وويل ألمره، فال معىن لتخصيصه يف بعض دون بعض إال وأن يفسر الكلمة ابلقريب النصري، 
وكل ذلك يدل أن الشائع يف معىن كلمة الويل هو اخلليل والنصري واستعماهلا يف ويل األمر مبعىن احلاكم 

 املتصرف قليل حيتاج إىل قرينة.
ُ َوَرُســوُلهُ ا يـرّجح هــذا املعـىن يف اآليـة الكرميــة )وممـ َـا َولِـي ُكُم اّللَّ ...اآلية( هـو سـياق اآليــة؛ إذ اآليـة وقعـت بــني ِإّنَّ

ــوا اَل ﴿هنيــني عــن مــواالة الكفــار وأهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى أوهلمــا قولــه تعــاىل:  ــا الَّــذِّيَن آَمُن اَي أَيُـَّه
ُذوا اْليَـُهوَد َوا 7)﴾لنََّصاَرى َأْولَِّياَء بـَْعُضـُهْم َأْولِّيَـاُء بـَْعـض  تـَتَّخِّ اَي أَيُـَّهـا الَّـذِّيَن آَمنُـوا ﴿واثنيهمـا قولـه سـبحانه:  (

ـْن قَـــْبلُِّكْم َواْلُكفَّـ ـَن الَّــذِّيَن ُأوتُـوا اْلكَِّتــاَب مِّ َـُذوا دِّيــَنُكْم ُهـُزًوا َوَلعًِّبــا مِّ ـُذوا الَّــذِّيَن اختَّ 8)﴾اَر َأْولَِّيــاءَ اَل تـَتَّخِّ وال  (
عــن املــاالة يف الــدين  يبعــدها هنــالنهــي الثــاين الــذي ورد جــاء قبــل اآليــة الكرميــة و  لنهــي األول الــذيشــك أن ا

                                                                                                                                            
 .  5مرمي :  ( (1
 .  68آل عمران :  ( (2
 .  89النساء :  ( (3
 .  139النساء :  ( (4
ط: دار الوطن للنشر _ الرايض،  371صـ  5احتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة للحافظ شهاب الدين أْحد بن أيب بكر البوصريي جـ  ( (5

 م حتقيق: دار املشكاة للبحث العلمي . )واحلديث أخرجه البخاري يف ابب مناقب جعفر بن أيب طالب( .1999 –ه 1420الطبعة األوىل 
 .  3040برقم  66صـ  4البخاري يف صحيحه جـ  أخرجه ( (6
 .  51املائدة :  ( (7
 .  57املائدة :  ( (8
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بـل هـو يبـني مـن جتــب نهيـني فإنـه قطعـاً ال خيـرج عـن هـذا املعـىن ال هـذين واحملبـة، فـإذا جـاء األمـر ابملـواالة بـني
 مواالهتم. 

هـو كراهيـة العمـل يف  {َويـُْؤتُـوَن الزََّكـاةَ }ف القول بوقوعها حاال من فمما يضعّ  {َوُهْم رَاِكُعونَ }وأما عن مجلة 
الصالة واالعتناء بغريها فإن هذا عالمة عدم اخلشوع، كيف وقل نقل أن علي بن أيب طالب كان أشد الناس 

بعضـهم أن هـذه وأما قوله }َوُهْم رَاِكُعوَن{ فقد تـوهم خشوعا يف صالته، ويف ذلك يقول ابن كثري ر ه هللا: "
اجلملة يف موضع احلال من قوله: }َويـُْؤُتوَن الزََّكـاَة{ أي: يف حـال ركـوعهم، ولـو كـان هـذا كـذلك، لكـان دفـع 
الزكاة يف حال الركوع أفضل من غريه؛ ألنه ممدوح، وليس األمـر كـذلك عنـد أحـد مـن العلمـاء ممـن نعلمـه مـن 

1)".أئمة الفتوى )  
 ذلك وقد يفقوال العلماء ر إىل ألننظملعىن املراد من الركوع يف اآلية الكرمية فأخريا: إذا أردان أن نقف على ا

 نقل الدكتور على أ د السالوس يف كتابه مع الشيعة االثىن عشرية ما يلي:
حنناء، : الركوع االألصبهاىنااغب قال ثعلب: الركوع اخلضوع، ركع يركع، ركعاً وركوعاً: طأطأ رأسه. وقال الر "

يف  دة، وإمااإما يف العب ذلل:عمل يف اهليئة املخصوصة يف الصالة كما هي واترة يف التواضع والتفتارة يست
ل ىل هللا، قاإ عويقولون: رك غريها. وكانت العرب يف اجلاهلية تسمى احلنيف راكعًا إذا مل يعبد األواثن،

 الزخمشري : أي اطمأن، قال النابغة الذيباىن:
 إىل ربه رب الربية راكع   امرئ سيبلا عذراً أو جناحاً من 

 وتقول: ركع فالن لكذا وكذا إذا خضع له، ومنه قول الشاعر:
 من اهلزال أبوها بعد ما ركعا    بيعت بكسر لئيم واستغاث هبا

 يعىن بعد ما خضع من شدة اجلهد واحلاجة.
هبذا املعىن يف القرآن الكرمي وقد استعمل ، ومنه كذلك: ال هتني الفقري علك أن تركع يومًا والدهر قد رفعه

2)﴾َوارَْكعِّي َمَع الرَّاكِّعِّنيَ أيضًا كما قيل يف قوله سبحانه: ﴿ إذ ليس يف صالة من قبلنا من أهل الشرائع  (
3)﴾َوَخرَّ رَاكًِّعا﴿ :ركوع هو أحد األركان ابإلمجاع. وكذا يف قوله تعاىل  .إىل غري هذا (

ئهم تذللون يف أدااضعون مره، متو به وهم خاضعون لرهبم منقادون ألميعىن  ﴾َوُهْم رَاكُِّعونَ ﴿: فقوله تعاىل
 .ضوعللصالة وإيتائهم للزكاة، فهو مبعىن الركوع الذي هو يف أصل اللغة مبعىن اخل

                                                
 .  138صـ  3تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري جـ  ( (1
 .  43آل عمران :  ( (2
 .  24ص :  ( (3
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إىل حادثة  كرمية ال تشريآلية الاأن  اآلية الكرمية ابلفعل املضارع، فهو يدل على يءهلذا املعىن جم اوأرى أتييد
والزكاة وهم  الصالة عتهمحدثت وانتهت، وإّنا تدل على االستمرار والدوام، أي أن صفات املؤمنني وطبي

 الصالة. فاهتم إخراج الزكاة أثناءصأن يكون من  -بغري تكلف  -راكعون، وال يستقيم املعىن 
ذكر الشيعة أن التصدق أثناء الركوع مل يقتصر على أمري املؤمنني ولكن اقتدى به ابقي أئمتهم مجيعًا ! وهنا 
يرد تساؤل: إذا كان هذا العمل من الفضائل اليت امتدح هبا أبو األئمة وتبعه مجيعهم فكيف مل حيرص على 

1).سائر األمة ؟ هذه الفضيلة سيد اخللق أمجعني صلوات هللا وسالمه عليه ؟وكذلك )  
 

2)﴾اَي أَيُـَّها الرَُّسوُل بـَل ِّْغ َما أُْنزَِّل إَِّلْيَك مِّْن رَب ِّكَ ﴿. وأما استدالل املؤلف بقوله تعاىل: 3  فهذا  (
أضعف من سابقه؛ إذ أننا بينا أن ختصيص ما أنزل على الرسول إببال  والية علي بن أيب طالب رضي هللا 

ت املؤلف، خاصة وأن ربط اآلية بواقعة الغدير ونزوهلا فيها أمر ال قطع فيه عنه فيه غموض ال يرفع بتوجيها
وادعاء املؤلف موافقة الطربي والسيوطي وغريمها ممن ذكرهم، الشيعة يف هذا األمر ادعاء غري صحيح؛ ألن 

فذكر أحد هؤالء مل يوافقوا الشيعة يف شيء من هذا، وإن هم ذكروا بعض املروايت يف نزول اآلية يف الغدير 
بعض الرواايت حول شيء ال يدل على موافقته عليه؛ إذ أننا نعرف أن أهل التفسري ابلرواية جيمعون كل ما 
وصل إليهم حول اآلايت من األقوال املختلفة، وليس كل ما نقلوه يعكس رأيهم بل هم إما يرجحون بني 

 يت بعدهم فيميز الصحيح عن السقيم مث حيكم  األقوال أخريا فيربزون رأيهم يف املسألة أو يرتكون القضاوة ملن
 يف املوضوع.

م ما  نعرف مدى سقسريه حىتن تفولنرى على سبيل املثال رأي اإلمام الطربي ر ه هللا حول اآلية املباركة ع
 ادعاه املؤلف من موافقة الطربي الشيعة يف آية البال :

الرَُّسوُل بـَل ِّْغ َما أُنزَل إَِّلْيَك مِّْن رَب َِّك َوإِّْن ملَْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت  اَي أَيُـَّهاالقول يف أتويل قوله: ﴿" قال ر ه هللا:
ُمَك مَِّن النَّاسِّ إِّنَّ اّللََّ ال يـَْهدِّي اْلَقْوَم اْلَكافِّرِّينَ  قال أبو جعفر: وهذا أمر من هللا تعاىل  ﴾رَِّساَلَتُه َواّللَُّ يـَْعصِّ

ء اليهود والنصارى من أهل الكتابني الذين قصَّ تعاىل ذكره َقَصصهم يف ، إببال  هؤالذكره نبيَّه حممًدا 
هذه السورة، وذكر فيها معايبهم وُخْبَث أدايهنم، واجرتاَءهم على رهبم، وتوث بهم على أنبيائهم، وتبديَلهم كتابه، 

يهم من معايبهم، واإلزراء وحتريَفهم إايه، ورداءَة مطاِعمهم وم كلهم وسائِر املشركني غريِهم، ما أنزل عليه ف
عليهم، والتقصري هبم، والتهجني هلم، وما أمرهم به وهناهم عنه، وأن ال ُيْشعر نفَسه حذرًا منهم أن ُيصيبوه يف 
نفسه مبكروهي ما قام فيهم أبمر هللا، وال َجزًعا من كثرة عددهم وقّلة عدد من معه، وأن ال يّتقى أحًدا يف ذات 

                                                
 . 45صـ  1مع الشيعة االثىن عشرية يف األصول والفروع للدكتور علي أْحد السالوس جـ  ( (1
 .  67املائدة :  ( (2
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ذكره كافيه كلَّ أحد من خلقه، ودافعف عنه مكروَه كل من يبغي مكروهه. وأعلمه تعاىل هللا، فإن هللا تعاىل 
 - وإن قّل ما مل يبّلا منه - ذكره أنه إن قصَّر عن إبال  شيء مما أنزل إليه إليهم، فهو يف تركه تبليا ذلك
ا قلنا يف ذلك قال أهل ومب فهو يف عظيم ما ركب بذلك من الذَّنب مبنزلته لو مل يبلِّا من تنزيله شيًئا.

1)".التأويل مث ذكر يف ذلك كثريا من املروايت، فأي ربط بني هذا الذي ذكره الطربي يف تفسريه الذي هو  (
األصل يف إبداء رأيه حول اآلية وبني الغدير وخالفة علي رضي هللا عنه ؟ حىت يكون الطربي موافقا ألحد يف 

 قيها حمققا فماذا نتوقع عن غريهم ؟.شيء ما، فإذا كذب من يعد نفسه عاملا، ف
ولنعم ما أشار إليه ابن عاشور ر ه هللا من أن اآلية التالية آلية البال  تبني أن املراد منها هو إبال  مجيع 
منحرفات اليهود وزيغهم دون إحساس اخلوف عن كيدهم وعداوهتم؛ وذلك؛ ألنه سبحانه يقول يف اآلية 

جْنِّيَل َوَما أُْنزَِّل إَِّلْيُكْم مِّْن رَب ُِّكْم ُقْل اَي َأْهَل ا﴿التالية:  ْورَاَة َواإْلِّ ْلكَِّتابِّ َلْسُتْم َعَلى َشْيء  َحىتَّ تُقِّيُموا التـَّ
ُهْم َما أُْنزَِّل إَِّلْيَك مِّْن رَب َِّك طُْغَيااًن وَُكْفًرا َفاَل أتََْس َعَلى اْلَقْومِّ اْلَكافِّ  نـْ 2)﴾رِّينَ َوَلَيزِّيَدنَّ َكثِّريًا مِّ ).(3 )  

 

. وأما عن استدالل املؤلف ابألحاديث اليت يتمسك هبـا فقـد أشـران إىل ضـعف النظريـة القائلـة أبن 4 
( هـو صـاحب األمـر علـي مـوالهفمـن كنـت مـواله : )املراد من املوىل والويل إما يف اآلية الكرمية أو يف قوله 

ما و فعلي خليله،  نت خليلهواملتصرف يف األمور، بل املراد منه ما هو الشائع من استعمال الكلمة أي: من ك
عـد بيفـة للمسـلمني  عنـه خلقاله املؤلف من أن األمة مل تعرف هلذا احلديث املبارك سوى تعيني علـي رضـي هللا

يف  لنــيب قــام بــه ا هــو أن هــذا العمــل املتفــاجئ الــذيرســول هللا فهــو ضــعيف جــدا؛ إذ الثابــت عنــد األمــة 
 ع، كـان لـه سـببجـة الـودا الصحراء بعد ما تفرق الناس عن أعظم اجتماع اجتمعـوا فيـه مـع النـيب الكـرمي يف ح

افع عـن ابـن لنـار ويـداخاص هو رمي بعض الناس علي بن أيب طالب ببعض االهتامات، فأراد النيب أن يطفئ 
 ة والتـاريخ حـىتتب السـري ن يؤذيه فقد أذاه، لريجع يف ذلك من له أدىن انصاف إىل كعمه وصهره ويعلن أن م
 تتجلى له احلقيقة.    
ن صـح يـدل علـى أنـه ال جيـوز أن يكـون غـري ( فهو إأان خامت النبيني وعلي خامت الوصينيوأما عن حديث: )

4)علي وصيا وهذا يناقض االعتقاد بوصاية األئمة االثىن عشرة. )   

                                                
 .  467صـ  10تفسري جامع البيان البن جرير الطربي جـ  ( (1
 .  67املائدة :  ( (2
 . 257صـ  6انظر: تفسري التحرير والتنوير للشيخ حممد طاهر بن عاشور جـ  ( (3
لكنه جواب تكلف فيه املؤلف تكلفا واضحا؛ إذ أنه رأى أن الوصاية قد ختمت بعلي، لكن  160صـ  3وللمؤلف جواب يف جـ  ( (4

  =األئمة من بعد علي هم أوصياء الوصي ال أوصياء النيب، وبتوجيه آخر قال إن الوصاية شاملة لعلي وأوالده، فكون علي خامت األوصياء
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يوم أن مجـع  –حسب ما يراه اثبتا  – إن مما يستدل به املؤلف من الرواايت أيضا قول النيب  -5
إن هـذا أخـي ووصـيي وخليفـِت فـيكم قريشا لينذر عشـريته األقـربني أبمـر مـن هللا تعـاىل لعلـي رضـي هللا عنـه )

1)(فامسعوا له وأطيعوا )  
انئـف  قـول علـي بـنيضعيف جـدا كمـا حققـه ابـن كثـري وغـريه، ويف ذلـك هذا احلديث يالحظ عليه أوال: أن 

 الشحود ما يلي: 
ن اســحاق وعبــد ة، حممــد بـأمـا مــن انحيــة السـند: فمــدار رواايتــه علـى ثالثــ، هـذا احلــديث ابطـل متنــاً وســنداً "

 الغفار بن القاسم وعبد هللا بن عبد القدوس.
وأمـا عبـد الغفـار بـن القاسـم: قـال عنـه ، صـحتهأما حممد بن اسحاق: راوي احلديث فهو خمتلف يف 

أبو مرمي األنصاري رافضي، ليس بثقة، قال علـي بـن املـديين: كـان يضـع احلـديث، ويقـال: كـان مـن ) :الذهيب
رؤوس الشــيعة، وروى عبــاس بــن حيــىي: لــيس بشــيء، وقــال البخــاري: لــيس ابلقــوي عنــدهم، وقــال أ ــد بــن 

أيب مرمي يضج الناس يقولون: ال نريده، وقال أ د: كان أبو مرمي حيّدث حنبل: كان أبو عبيدة إذا حّدثنا عن 
كــان ممــن يــروي املثالــب يف عثمــان بــن عفــان وشــرب اخلمــر حــىت : )، وقــال عنــه ابــن حّبــان(بــبالاي يف عثمــان

، وقـــال (ســكر، ومـــع ذلــك يقّلـــب األخبـــار، وال جيــوز االحتجـــاج بـــه، تركــه أ ـــد بــن حنبـــل وحيـــىي بــن معـــني
)مــرتوك كــّذاب شـيعي اهتمــه علـي بــن املـديين وغــريه بوضــع  :)مــرتوك احلـديث(، وقــال عنـه ابــن كثـري :النسـائي

)كــويف رافضــي نــزل  :، وأمــا عبــد هللا بــن عبــد القــدوس: قــال عنــه الــذهيب(احلــديث وضــّعفه األئمــة ر هــم هللا
الري، روى عن األعمش وغريه، قال بن عدي: عامة ما يرويه يف فضائل أهل البيت، قال حيـىي: لـيس بشـيء 

" مث بـني بطـالن هـذه الروايـة مـن رافضي خبيـث، وقـال النسـائي وغـريه: لـيس بثقـة، وقـال الـدارقطين: ضـعيف(
2)انحية امل  ابلتفصيل. )  

                                                                                                                                            

، مث إنه حينما كان يرتب مقدمات من التكلفات قة به وأبوالده قد ختم هبا ابب الوصاية، وال خيفى ما فيهكناية عن كون الوصاية املتعل
هذا اجلواب أظنه نسي حديثهم اآلخر وهو حديث الصدوق الذي ينص فيه الرسول على خالفة مجيع األئمة للنيب ويقول: )هم خلفائي 

  . أيب طالب، مث احلسن مث احلسني مث...(اي جابر وأئمة املسلمني من بعدي أوهلم علي بن 
أخرجه ابن إسحاق يف املغازي، والبيهقي يف "الدالئل" من طريقه من رواية ابن عباس. وأخرجه البزار وأبو نعيم يف الدالئل من طريق  ( (1

 عباد بن عبد هللا األسدي عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.
هتمه اذاب شيعي، كقد قال: تفرد هبذا السياق عبد الغفار بن القاسم أيب مرمي، وهو مرتوك  ف 352-315/  3انظر: تفسري ابن كثري: 

 علي بن املديِن وغريه بوضع احلديث، وضعفه األئمة رْحهم هللا.
يف موقع  )جمموعة رساالت نشرت 292صـ  13املفصل يف الرد على شبهات أعداء اإلسالم، مجع وإعداد علي بن انئف الشحود جـ  انظر: ( (2

 املكتبة الشاملة ضمن كتبها( .
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ل ن أيب طالــب تــدهــا علـي بــث الضـيافة هــذا، أن هــذه الضـيافة الــيت قــام برتتيبإن املؤلــف يــرى يف حــدي واثنيـا:
. أيـرى يثار كبري منـهه وهذا اعلى كفاءته وأهليته منذ صغره؛ ألنه حينذاك مل يكن يتجاوز الثالثة عشر من عمر 

 يفاألمـوال نـه مـن ي هللا عاملؤلف هذا البذل يف سبيل اإلسالم والدعوة عن علي وال يـرى مـا بذلـه أبـوبكر رضـ
 و الوصي واخلليفـة مـن بعـدههأعلن من هنا ويف هذا اجمللس أن عليا  سبيل اإلسالم ؟ مث إنه يؤكد أن النيب 

، نظـام العشـائريه كـان الويصر يف موضع آخـر أن النظـام السـائد علـى جزيـرة العـرب يف حيـاة النـيب وبعـد وفاتـ
عـن األطفـال  يـادة فضـاليُعطـى للشـباب دور يف القفهنا يطـرح هـذا السـؤال وهـو أن يف مثـل هـذه األنظمـة ال 

وهـذا مـا  ائـل والعشـائر،نون القبفمن جعل انئبه وخليفته طفال مل يبلا احللم بعد يُعد حقيقـة مـن اجملـانني يف قـا
ال ا كـان عليـه احلـمـهيـك عـن اننراه بعني البصر يف نظامنا العشائري يف أفغانستان حاليا بعد أربعة عشـر قـران 

 زمن.يف ذلك ال
 

 اهخأه سيصبح من يقبل نصرت أنأشار إىل دعا قومه لنصرته و  كما يظهر من هذا احلديث  ن النيب إ واثلثا:
 وملا مل جيد -واية  الر كما يف  – بذلك بل وأعرض عنه ثالث مرات اووصيه وخليفته من بعده ومل خيص عليّ 

 ن النيب أًء، و ابتدا بملنصيستحق هذا ا مل يكنانصرًا غري علّي قال له ما قال، وهذا يدل على أن عليًا 
 ؤلفا يدعيه املمافق مع ا يتو أن جيعل هذا األمر يف علّي، فهل هذ بعد ما مل جيبه أحد من كبار قومهاضطر 

 .من أّن علياً منصوص عليه من قبل السماء؟!
ل جمرد هف ء بهبه مبا جا يعين يؤمن هذا املنصب من نصيب من يؤازره على هذا األمر جعل النيب  مث إن

يع من مجأن  قتضييوهذا  وزيره وخليفته من بعده ؟يستحق أن يصبح مؤازرته النيب جيعله إسالم الشخص و 
ني أو أن اثن لو فرضنا أننا واألهم من ذلكعلى هذا األمر يستحق أن يصبح خليفة له،  أسلم وآزر النيب 

ن بعده يعا خلفاؤه مكونوا مجأن ي كان من املمكن  ، فهلما أعلنه جلميعهم إىل النيب كانوا جييبوه أكثر من قوم
 هذه يفكما ورد   – السحر ونسبوه إىل لقومي رفضوا مؤازرته وحاربوه يقول النيب بالفصل؟ وال يعقل أن 

 سلالنيب املر  يطيعوا هم مل ؛ إذ؟يكم فامسعوا له وأطيعوا"فهذا أخي ووصيي وخليفِت " :-الرواية أيضا 
ه يدل على لك وغري ل ذك  فهل سيطيعون صبيًا صغرياً؟! الذي كانوا معرتفني بصدقه وأمانته وقوة حجته

 ضعف الرواية وغباءة واضعيها. 
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 قائمة األئمة املنصوص عليهم بعد علي بن أيب طالب -5
 اؤهم:مسأوهم من يلي  هلم ابإلمامة،عد املؤلف كما ورد يف رواية الصدوق قائمة األئمة املنصوصني 

 علي بن أيب طالب (1
 احلسن  (2
 احلسني (3
 علي بن احلسني (4
 حممد بن علي الباقر (5
 جعفر بن حممد الصادق (6
 موسى بن جعفر (7
 علي بن موسى (8
 حمّمد بن علي  (9

 علي بن حمّمد (10
 احلسن بن علي (11
 حمّمد بن احلسن (12

 ملا أنزل اّلّل عّز وجلّ ولفظه: "وأصله يف هذا كما أشران حديث رواه الصدوق إبسناده عن جابر بن عبد هللا، 
اّلل  وَأطيُعوا الرسول وُأويل اأَلْمر  اي أي ها ال ذين آمنوا َأطيعوا﴿( على نبّيه حممد )صلَّى اّلّل عليه وآله وسلَّم

طاعتهم بطاعتك ؟ فقال  قلت: اي رسول اّلّل، عرفنا اّلّل ورسوله، فمن أولو األمر الذين قرن اّللّ  ﴾منكم
علي بن أيب طالب، مّث  هم خلفائي اي جابر وأئمة املسلمني من بعدي، أّوهلم")صلَّى اّلّل عليه وآله وسلَّم(: 

املعروف يف التوراة ابلباقر ستدركه اي جابر، فإذا  احلسن، مّث احلسني، مّث علي بن احلسني، مّث حممد بن علي
لصادق جعفر بن حممد، مّث موسى بن جعفر، مّث علي بن موسى، مّث حمّمد بن ا لقيته فاقرأه مين السالم، مثّ 

 مّث علي بن حمّمد، مّث احلسن بن علي، مّث مسَِيِّ حمّمد وكنييت، حجة اّلّل يف أرضه وبقيته يف عباده ابن علي،
ب عن شيعته الذي يغي احلسن بن علي، ذاك الذي يفتح اّلّل تعاىل على يديه مشارق األرض ومغارهبا، ذاك

 قال جابر: فقلت له: اي رسول ."اّلّل قلبه لإلميان وأوليائه غيبة ال يثبت فيه على القول إبمامته إال من امتحن
إهّنم  ي والذي بعثين ابلنبوة"إاّلّل فهل يقع لشيعته االنتفاع به يف غيبته ؟ فقال )صلَّى اّلّل عليه وآله وسلَّم(: 
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اي جابر هذا من ، جتالها سحاب يته يف غيبته كانتفاع الناس ابلشمس وإنيستضيئون بنوره، وينتفعون بوال
1)" اّلّل وخمزون علم اّلّل، فاكتمه إال عن أهله مكنون سر ).(2 )   

 

لكــن   ويف مواضـع عديــدة مـن التفســري ادعــى املؤلـف أن الشــيعة عــن بكـرة أبــيهم اعتقــدت بتنصـيص اإلمامــة،
3)السؤال املهم هو أنه ملا ثبت عن النيب وبرواية من تعدوه صدوقا عدد األئمة وقد صرح أبمسائهم فلماذا هذا  (

هـم الصـدوق وآابءه الـذين روي  اخلالف العظيم بني الشيعة أنفسهم ؟ فهم إما مل ميتثلوا أمر رسول هللا مع عد
 . احلديث مدسوسة خمتلقة على النيب  دواـعنهم احلديث صادقني، أو كذبوا الصدوق وآابءه وع

 

عى اثبتا كما اد كالم حقاوبعبارة أخرى إن التنصيص ال يكون من قبل أحد سوى هللا ورسوله، فلوكان هذا ال
خــل د رســول هللا دلفــاء بعــاملؤلــف هبــذا احلــديث وأبدلتــه األخــرى ومل يكــن لالجتهــاد ورأي األمــة يف تعيــني اخل

ئمـة إذ  نفسـهم حـول األ اء الشـيعةبني الزيدية واجلعفرية واإلمساعيلية وغـريهم مـن أبنـفلماذا هذا اخلالف الواقع 
 ق مــــع هــــذالتنصــــيص واالتفــــاكــــل مــــنهم ســــلك مســــلكا يف عــــدد األئمــــة وشخصــــياهتم فــــال جيتمــــع ادعــــاء ا

  االختالف.
إلمامـة هم ابن نـص علـينعم نعرف أن أمثال املؤلف سيقولون االتفاق وقع يف نفس التنصيص واالخـتالف فـيم

ـــاه تعيـــني الفـــرد ابمســـه ووصـــفه الـــذ ـــول؛ ألن التنصـــيص معن ـــه لـــيس مبقب ـــلكـــن هـــذا التوجي ال جمـــال ي خيصـــه ف
   لالختالف فيه.

 
 صمة األئمة، نشأهتا وأدلتها ع -6

 ينكــر نســبته إىلو يب طالــب يرجـع املؤلــف مبــدأ ظهـور مســألة العصــمة إىل القــرآن الكـرمي وإىل النــيب وعلــي بـن أ
  بن سبأ أو إىل املعتزلة، ويف ذلك يقول:اليهود وعبد هللا

نـــة يف األنبيـــاء يف اإلســـالم مديّ  ّن فكـــرة عصـــمةأ« عقيـــدة الشـــيعة»يف كتابـــه « املستشـــرق روانلدســـن»يـــذكر "
علــم الكــالم عنــد الشــيعة وأهّنــم أّول مــن تطــرق إىل حبــث هــذه  أصــلها وأمهيتهــا الــيت بلغتهــا بعدئــذ، إىل تطــور

يــرد ذكــر  أئمــتهم، وحيتمــل أن تكــون هــذه الفكـرة قــد ظهــرت يف عصــر الصــادق، بينمــا ملهبــا  العقيـدة ووصــف
الكـايف يف ُأصـول » الكليين قد صـّنف كتابـه  العصمة عند أهل السنة إاّل يف القرن الثالث للهجرة بعد أن كان

جتــاه اخللفــاء  أبّن الشــيعة لكـي يثبتــوا دعــوى األئّمـة« روانلدسـن»ويعّلــل  .وأســهب يف موضـوع العصــمة الـدين
                                                

 . )وإىل هذا املصدر أحال املؤلف(1375ط: قم  381صـ  1رواه السيد هاشم البحراين الشيعي يف تفسري "الربهان" جـ  ( (1
 .  259صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 ـ .ه381شيعة له كتاب: من ال حيضره الفقيه" وغريه تويف سنةهو حممد بن اببويه القمي الشهري ابلصدوق من أئمة احلديث عند ال ( (3
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ّن هذا التحليل ال يبتىن على أساس رصني وإّّنا ، إالسنّيني أظهروا عقيدة عصمة الرسل بوصفهم أئّمة أو هداة
ــتهم  الــيت اخرتعتهــا نفســية الرجــل وعــداؤه لإلســالم واملســلمني أّواًل، والشــيعة هــو مــن األوهــام واألســاطري وأئّم

1)".ةاثنياً، وسيوافيك بيان منشأ ظهور تلك الفكر  )  
منهجها  ّن بعض املصريني كأ د أمني ومن حذا حذوه يصّرون على أّن الشيعة أخذتويقول أيضا: "إ

قالوا: إّن الشيعة يقولون يف كثري من  الفكري يف العدل والعصمة وغريمها من األفكار، من املعتزلة حيث
2)". مسائل ُأصول الدين بقول املعتزلة )  

( أن القــرآن الكــرمي هــو الــذي طــرح موضــوع القــرآن يطــرح مســألة العصــمة) عنــوان: حتــتمث يــذكر املؤلــف 
ــداٌد ال يـَْعُصــوَن اّلل َ مــا ﴿ العصــمة مبعناهــا الوســيع، ويســتدل رايت كقولــه تعــاىل: ــٌة غِّــالٌظ شِّ َعَلْيهــا َمالئَِّك

ــْؤَمُرونَ  ــوَن مــا يـُ 3)﴾َأَمــَرُهْم َويـَْفَعُل ــْن ﴿وقولــه تعــاىل:  ( ــُل مِّ ــْن ال َيَْتِّيــهِّ اْلباطِّ ــٌل مِّ ــهِّ تـَْنزِّي ــْن َخْلفِّ ــهِّ َوال مِّ َــنْيِّ يََدْي ب
4)﴾َحكِّيم ْحِّيد ُر اْلُمْؤمِّنني﴿وقوله تعاىل:  ( َوُم َويـَُبش ِّ 5)﴾إِّنَّ هَذا اْلُقرآَن يـَْهدِّي لِّلَِّتِّ هَِّي َأقـْ فيقول أن هـذه  (

6)مة.اآلايت وأمثاهلا تنص على مصونية املالئكة والكتاب، وهذا هو الطرح األول ملسألة العص )    
وحول ارجاع جذور عقيدة العصمة إىل علـي بـن أيب طالـب رضـي هللا عنـه ينقـل مـا روي عنـه يف وصـف النـيب 

ولقد قرن اّلّل به من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من مالئكته يسلك به طريـق املكـارم، الكرمي أعين قوله: "
7)"وحماسن أخالق العامل ليله وهناره ويسـتدل  ؤلف واضـحة الداللـة علـى عصـمة النـيب فهذه العبارة عند امل (

 به على أن مسألة العصمة أمر يرجع إىل عصر النيب فال يصح نسبتها إىل الشيعة أو املعتزلة كما يدعى.
 وجوب العصمة يف اإلمام

بعد مـا يـدافع املؤلـف عـن فكـرة العصـمة ويراهـا أصـال قرآنيـا ال بدعـة شـيعية، يتقـدم خطـوة أخـرى حنـو األمـام 
ويدعي أن عصمة من ينال منصب اإلمامة سواء كان نبيا أو ال أمر واجب ال ميكن أن يتصور اإلمامة دونـه؛ 

إِّين ِّ َجاعِّلُــَك لِّلنَّــاسِّ إَِّماًمــا ﴿الكـرمي:  وهـذا؛ ألنــه سـبحانه قــال خلليلـه إبــراهيم عليــه السـالم كمــا حيكيـه القــرآن

                                                
 .  38 – 37صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  40صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  6التحرمي :  ( (3
 . 42فصلت :  ( (4
 .  9اإلسراء :  ( (5
 .  38صـ  5انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
 طبعة عبده . 187هنج البالغة اخلطبة  ( (7
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1)﴾َقاَل َومِّْن ُذر ِّيَِّتِّ َقاَل اَل يـََناُل َعْهدِّي الظَّالِّمِّنيَ  فهو سبحانه نفى اإلمامة عن من يكون متصـفا ابلظلـم،  (
صـمة واملعاصي بشىت أنواعها من الصغائر والكبائر تعد من الظلم، فالبد أن يكون اإلمـام معصـوما، وهـذه الع

البد أن يتحلى هبا اإلمـام يف مجيـع مراحـل حياتـه منـذ نعومـة أظفـاره إىل يـوم وفاتـه بـدليل االسـتغراق الـوارد يف 
 اآلية، وفيما يلي نص كالمه:

"واملستفاد من اآلية أن الظلم بشىت ألوانه مانع من النيل ملقام اإلمامة؛ ألن كلمة "الظاملني" حبكم كوهنا حمالة 
تغراق يف األفراد، فإذا كان الظاملون بعامة أفرادهم ممنوعني من االرتقـاء إىل هـذا املقـام، يكـون ابلالم تفيد االس

الظلـم بكــل ألوانــه وصــوره مانعــا عــن الرقــي والنيـل هلــذا املنصــب اإلهلــي، فاالســتغراق يف جانــب األفــراد يســتلزم 
ن االرتقــاء إىل منصــب اإلمامــة. االســتغراق يف جانــب الظلــم وأقســامه، وتكــون النتيجــة مانعيــة كــل فــرد منــه عــ

وابجلملة فاآلية تستغرق مجيع الظاملني، وتسلب الصالحية عن كـل فـرد مـنهم، وابلنتيجـة تفيـد أبن الظلـم أبي 
شــكل كــان مانعــا عــن االرتقــاء إىل اإلمامــة، فاالســتغراق يف انحيــة األفــراد يــالزم االســتغراق يف أقســام الظلــم، 

2)أنه ظامل ولو يف فرتة من عمره يكون ممنوعا من نيل هذا املقام الرفيع". فتكون النتيجة: أن من صدق عليه  )  
 

 حتقق العصمة يف األئمة
العصـمة يف األئمـة  يت إىل إثبـات هـذه  –حسـب تفسـريه اخلـاص لآليـة السـالفة  -مث بعد مـا أوجـب املؤلـف 

َـا يُرِّيـُد ﴿العصمة يف األئمة االثىن عشرية فيدعي حتققها فيهم مجيعا ابلفعل، ويستدل يف هـذا بقولـه تعـاىل:  إِّمنَّ
ــــريًا ـــرَُكْم َتْطهِّ ُ لِّيُـــْذهَِّب َعــــْنُكُم الـــر ِّْجَس َأْهــــَل اْلبَـْيــــتِّ َويَُطه ِّ 3)﴾اّللَّ هــــارة علـــى أن العصــــمة قـــد وقعــــت والط (

قدحققت ألفراد خاصة من أهل البيت املذكورين يف هذه اآلية، وله حول هذه اآليـة املباركـة كـالم طويـل أنيت 
 ببعض ما جيب الوقوف عنده فيمايلي:

4)أنكر املؤلف على من رأى أن "األهل" تطلق أصال على الزوجة ويستعمل يف األوالد جتوزا. -1 )   
املفسرين واحملدثني هو أن املعىن املراد من أهل البيت أهل بيـت فاطمـة يعتقد املؤلف أن املعروف بني  -2

ــد الم اجلــنس  ــة، منهــا: الم العهــد يف )البيــت(؛ ألنــه اليعقــل أن يُع وهــم علــي وفاطمــة واحلســن واحلســني أبدل
5)واالستغراق فتعني الثالث، ومنها: تذكري الضمائر، ومن هنا ينفي أن يكون املراد منه أزواج النيب. ) 

                                                
 .  124البقرة :  ( (1
 .  411 – 410صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  33األحزاب :  ( (3
 .  133صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 وما بعدها .  129صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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1)يدعي املؤلف تواتر األحاديث يف نزول آية التطهري بشأن أوالد النيب. -3 ) 
ـريًا﴿يعتقد أن قوله تعاىل:  -4 ـرَُكْم َتْطهِّ ُ لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الر ِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيتِّ َويَُطه ِّ َا يُرِّيُد اّللَّ كانـت   ﴾إِّمنَّ

2)من األحزاب. 33آية  آية مستقلة لعّل الذين مجعوا القرآن بعد النيب وضعوها ضمن )  
يــرى املؤلــف أن املــراد مــن التطهــري يف اآليــة املباركــة هــي العصــمة؛ ألن املنفــي مطلــق الــرجس واإلرادة  -5

3)إرادة تكوينية وهي اليت ال تتخلف عن املراد. )   
( الــذي يكـون اخلطــاب فيــه إىل أزواج النــيب ...َوقَـــْرَن يف بـُيُــوِتُكنَّ ويف إثبـات املناســبة بــني أول اآليـة: ) -6
 :لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الر ِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيتِّ ﴿، ومجلة ُ َا يُرِّيُد اّللَّ علـى غـري األزواج يقـول  شـيخال ملهااليت حي ﴾إِّمنَّ

 إن هذا نوع من التفنن البالغي املمـدوح أن يكـون صـدر الكـالم يف أمـر وأوسـطه يف أمـر آخـر وآخـره :املؤلف
4)عودة إىل البدء )  

كما يقول أيضا إن نزول هذا اجلزء مـن اآليـة مسـتقال كمـا اطبقـت عليـه الـرواايت خـري دليـل علـى عـدم ربطـه 
5)بسابقه والحقه )  

وعلى هذا نرى املؤلـف قـد أنكـر علـى سـيد قطـب ر ـه هللا مـا بينـه يف وجـه املناسـبة الدقيقـة بـني هـذه اآلايت 
نـزول القـرآن  مبين على )سيد قطب( وحاصل ما ذكرهاملطهرات، يقول املؤلف: اليت تدور كلها حول األزواج 

هــذه التكـاليف إذهــاب الــرجس عــنهّن،  نّــه سـبحانه عّلــل خطاابتــه هلــّن أبنّـه يريــد مــنأيف مـورد نســاء النــيب، و 
إلذهـاب الثواب والعقاب لـيس النتفـاع اّلّل سـبحانه بـه، بـل  ّن التشديد يف التكاليف وتضعيفإويكون املعىن 

هّنـم تصـّوروا نـزول أمـا ذهـب، ألجـل  وإّّنا ذهب بعض اجلمهور إىل: -حىت قال  – الرجس عنكّن وتطهريكنّ 
 عليه وآلـه وسـلَّم(، فاحتـالوا لتفسـري اإلرادة مبـا ذكـره سـيد قطـب ونظـراؤه، اآلية يف حق نساء النيب )صلَّى اّللّ 

آيـة التطهـري آيـة  ،ّن اآليـةأمـن اآلايت، مـع أنّـه سـيوافيك مبـا قبلهـا  ّّنـا ذهبـوا إىل ذلـك بـزعمهم اتصـال اآليـةإو 
 .هلا مبا قبلها وال ما بعدها ال صلة مستقلة

(6 )   

                                                
 .  154صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  171 – 170صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 وما بعدها. 199صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  165صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  416 – 163صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
 .  215صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
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ــه إايهــم ومدحــه هلــم  -7 ــة عصــمة آل النــيب أيضــا عنــد املؤلــف توصــيف علــي رضــي هللا عن ومــن أدل
عقلـوا الـدين ...  مهم عيش العلم، وموت اجلهـل، خيـربهم حلمهـم عـن علمهـم، وظـاهرهم عـن ابطـنهبقوله: "

1)".عقل وعاية ورعاية، ال عقل مساع ودعاية )  
عباد اّلّل إليه  واإلمام ال يكتفي ببيان عصمة آل رسول اّلّل هبذين الكالمني، بل يصف أحبيقول املؤلف: "

اخلوف، أعانه اّلّل على نفسه، فاستشعر احلزن، وجتلبب : )بعبارات ومجل تساوق العصمة، وتعادهلا، إذ يقول
البعيد، وهّون الشديد، نظر  مصباح اهلدى يف قلبه، وأعّد القرى ليومه النازل به، فقّرب على نفسه فزهر

قال ابن أيب احلديد: إّن هذا الكالم  ( مث يقول املؤلف: -إىل آخر هذه اخلطبة  -  فأبصر، وذكر فاستكثر
ف ومكانته من اّلّل، والعرفان درجة حال رفيعة وهو تصريح حبال العار  منه أخذ أصحابه علم الطريقة واحلقيقة

وقال أيضاً: إّن هذه الصفات . جدًا مناسبة للنبوة وخيتص اّلّل تعاىل هبا من يقربه إليه من خلقه شريفة
حال العارف إّّنا يعين هبا نفسه، وهو من الكالم الذي له ظاهر  والشروط والنعوت اليت ذكرها يف شرح

عليه حال العارف املطلق، وابطنه أن يشرح حال العارف املعني وهو نفسه يشرح  فظاهره أن وابطن،
2)السالم". )  

 
 

 وقفة أمام نظرية العصمة
بـل عـن قب االنفكـاك بـني القـول بعصـمة األنبيـاء والقـول بعصـمة األئمـة، فلـو جيـقبل كل شـيء  -1

ميمهـا  يقبل عنه تعمجعني، الأعليهم املؤلف إصالة مسألة العصمة بشأن األنبياء واملرسلني صلواة هللا وسالمه 
لقــولني وال فــك بــني افــيهم ويف غــريهم، وإال فكــل يــدعي العصــمة يف حــق مــن يريــد، وكــان علــى املؤلــف أن ين
ون األنبيــاء د مـن هــم يفخيـتلط يف األمــر فــإن مـن ينســب القــول ابلعصـمة إىل الشــيعة يريــد بـه عقيــدة العصــمة 

ها، إال ها وال متأخري متقدميإن أحدا من األمة اإلسالمية مل يقل به الوغري املالئكة، وهذه النسبة صحيحة؛ ف
ؤلـف يتكلـف يف  إن املمثالشيعة، فهذه بدعة يف العقيدة جاءت هبا الشيعة وجعلتها أصال مـن أصـول الـدين، 

جمليـد؛ ألنـه مل يثبـت فيـه نـص صـريح، فمـا عـن القـرآن ا -لـق بالشـك وهـم صـفوة اخل -إثبـات عصـمة األنبيـاء 
 نك بعصمة األئمة؟ أميكن أن يثبتها دون تكلف ؟ظ

إن مـا ورد يف القــرآن الكــرمي خيـالف بظــاهره العصــمة املطلقــة حـىت يف حــق األنبيــاء حبكـم كــوهنم مــن البشــر وذا 
طبيعـة بشــرية انهيـك عــن مــن هـم دوهنــم، فقـد ورد يف الــذكر احلكــيم يف حـق آدم عليــه السـالم قولــه ســبحانه: 

                                                
 .  45 – 44صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  46 – 45صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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ـن َوَرقِّ اجْلَنَّـةِّ َواَندَ َفَدالَّمُهَا بُِّغرُ ﴿ َمـا مِّ ـَفانِّ َعَلْيهِّ امُهَـا ور  فَـَلمَّا َذاَقا الشََّجَرَة بََدْت هَلَُمـا َسـْوَءاهُتَُما َوَطفَِّقـا خَيْصِّ
ْيطَ َن َلُكَما َعُدوني مُّبِّنٌي َقااَل  َُما َأملَْ َأهْنَُكَما َعن تِّْلُكَما الشََّجَرةِّ َوَأُقل لَُّكَما إِّنَّ الشَّ رَبَـّنَـا ظََلْمنَـا أَنُفَسـَنا َوإِّن َرهبُّ

رِّينَ  1)﴾ملَّْ تـَْغفِّْر َلَنا َوتـَْرَْحَْنا َلَنُكوَننَّ مَِّن اخْلَاسِّ مثَّ اْجتَـبَـاُه   َوَعَصى آَدُم رَبَُّه فَـغَـَوى ﴿وكذلك قوله سبحانه:  (
2)﴾رَبُُّه فَـَتاَب َعَلْيهِّ َوَهَدى ـيَعتِّهِّ َعلَـى ﴿ويف حق موسى عليه السـالم قولـه سـبحان:  ( ـن شِّ َفاْسـتَـَغاثَُه الَّـذِّي مِّ

ـلني مُّبِّـ ْيطَانِّ إِّنَـُّه َعـُدوني مُّضِّ قَـاَل َرب ِّ   نٌي الَّذِّي مِّْن َعُدو ِّهِّ فَـوََكَزُه ُموَسى فَـَقَضى َعَلْيهِّ َقاَل َهَذا مِّْن َعَملِّ الشَّ
ي َفاْغفِّْر يلِّ فَـَغَفَر َلُه إِّنَُّه ُهَو اْلغَ  يمُ إِّين ِّ ظََلْمُت نـَْفسِّ 3)﴾ُفـوُر الـرَّحِّ ويف حـق داود عليـه السـالم قولـه سـبحانه:  (

َـا فَـتَـنَّـاُه َفاْسـتَـْغَفَر رَبَـُّه َوَخـرَّ رَاكًِّعــا َوَأاَنبَ ﴿ ْنـَداَن َلُزْلَفـى َوُحْســَن    َوظَـنَّ َداُووُد َأمنَّ فَـَغَفـْراَن لَـُه َذلِّـَك َوإِّنَّ لَـُه عِّ
4)﴾َم ب   ن هنا نـرى مسـألة عصـمة األنبيـاء عـن كـل الصـغائر والكبـائر وهكذا يف حق غريهم من األنبياء، وم( 

قبـل النبـوة وبعــدها خمتلفـا فيهــا، وقـد رأينــا املؤلـف حتّمـل جهــدا كبـريا حينمــا أراد أن حيـل هــذه املشـكلة ويفســر 
5)اآلايت بطريقة ال تتصادم عصمة األنبياء مع أن ما فعله املؤلف وأتعب فيه نفسه يعد مـن السـعي املشـكور  (

من جانب آخر يضّعف النظرية القائلة أبن مسألة عصمة األنبياء واألئمة ترجع إىل القرآن الكـرمي أصـوال  لكنه
 وجذورا، وأخص ابلذكر عصمة من هم دون األنبياء واملرسلني.

 

اَل يـََنــاُل ﴿وأمــا ماســتدل بــه املؤلــف حــول وجــوب العصــمة يف األئمــة نقــال أعــين قولــه ســبحانه:  -2 
و ضوح الشمس وهها واضح و فضعف االستدالل به واضح جدا؛ ألن معىن اآلية ومفهوم ﴾الظَّالِّمِّنيَ َعْهدِّي 

صـف ابلظلـم مامة مـن هـو متادة واإلأنه تعاىل يعلن أن ال ينال عهده سواء كان املراد به النبوة أو الكرامة ابلقي
غــة الضــاد وال ينطــق ل رفــه كــل مــنالــذي مــن أعلــى مصــاديقه الشــرك والكفــر مث الكبــائر والقبــائح، وهــذا مــا يع

ل، ا يضـحك العقـو اآليـة مبـ حيتاج إىل بذل اجلهد و ل املشّقة، لكـن املؤلـف ومـن قبلـه مـن أسـاتذته جـاؤوا يف
يف  لرفيعــة مــن ظلــمملنزلــة ااوهـو أن املــراد مــن العهــد هــي اإلمامـة، وهــي درجــة فــوق درجــة النبــوة وال ينـال هــذه 

د فاإلمـام البـ  عليـه،عصية أخرى وإن اتب وآمـن وعمـل صـاحلا وأاتب هللاحياته مرة ابرتكاب الشرك أو أي م
نصـرة قـوة التأويـل و ية إال بأن يكون معصوما من كل األخطاء قبل اإلمامة وبعدها، وهذا أمر ال تدل عليه اآل

 التفلسف. 
                                                

 .  22األعراف :  ( (1
 .  122 – 121طه :  ( (2
 .  15القصص :  ( (3
 .   25 – 24ص :  ( (4
 انظر: اجمللد اخلامس الذي كتبه املؤلف حول عصمة األنبياء واألئمة .  ( (5
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ذ أنـه تعـاىل قـال لـه إن هذه الفلسفة تقتضي أن يكون أاب البشر وأول األنبياء آدم عليه السالم مـن الظـاملني، إ
ــَجَرَة ﴿ولزوجتــه حــّواء:  ُتَما َواَل تـَْقــَراَب َهــذِّهِّ الشَّ ــئـْ ــْن َحْيــُث شِّ َواَي آَدُم اْســُكْن أَنْــَت َوَزْوُجــَك اجْلَنَّــَة َفُكــاَل مِّ

ــَن الظَّــالِّمِّنيَ  1)﴾فَـَتُكــواَن مِّ ــا َســْوآهُتَُما وَ ﴿وهــو تعــاىل يقــول فيهمــا:  ( َهــا فَـَبــَدْت هَلَُم نـْ ــَفانِّ َفــَأَكاَل مِّ َطفَِّقــا خَيْصِّ
ــْن َوَرقِّ اجْلَنَّــةِّ  َمـا مِّ 2)﴾َعَلْيهِّ وعليـه فلــم يكـن آدم عليــه السـالم يســتحق اإلمامـة؛ ألنــه فعـل عمــال بـنّي لــه ربــه  (

تعاىل أن لو فعلته ستكون من الظاملني، لكن اجلمهور ال يقولون ما يقوله املؤلف وشيعته بل يقولون إنه تعـاىل 
فَـتَـَلقَّى آَدُم مِّْن رَب ِّهِّ َكلَِّمات  فَـَتاَب َعَلْيهِّ إِّنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب ﴿فر له كما قال سبحانه: ملا أعلن أنه اتب عليه وغ

يمُ  3)﴾الرَّحِّ 4)﴾مثَّ اْجتَـبَـاُه رَبُـُّه فَـتَـاَب َعَلْيـهِّ َوَهـَدى﴿وقال أيضـا:  ( فلـم يبـق آدم عليـه السـالم متصـفا بشـيء  (
وأمر التبليا أبدا وكان بالشك يليق اإلمامة والنبوة، وهـذا  ةل الرسالمن الظلم، وال خيدش هذا عصمته يف حتمّ 
 ال خيتص به بل يعمه وغريه من عباد هللا. 

أيضــا هــذه الفلســفة وهــذا التأويــل مــن املؤلــف وغــريه يوجــب أن يكــون معــاد كــل مــن انفــق ولــو مــرة يف حياتــه 
ـريًا إِّنَّ اْلُمنَـافِّقِّنيَ ﴿الدرك األسفل من النـار لقولـه تعـاىل:  ـَن النَّـارِّ َولَـْن جتِّـَد هَلُـْم َنصِّ 5)﴾يفِّ الـدَّْركِّ اأْلَْسـَفلِّ مِّ ) 

6)ألن االستغراق يف جانب األفراد يستلزم االستغراق يف جانب النفاق حسب رؤية املؤلف  –فتكون النتيجة  (
 أن من صدق عليه أنه منافق ولو يف فرتة من عمره يكون مقعده الدرك األسفل من النار.  –

ومن كفر أو ظلم مث اتب وأصـلح ال يصـح أن يطلـق ولنعم ما أشار إليه اإلمام اآللوسي ر ه هللا حيث قال: "
عليـه أنـه كـافر، أو ظـامل يف لغـة وعــرف وشـرع، إذ قـد تقـرر يف األصـول أن املشــتق فيمـا قـام بـه املبـدأ يف احلــال 

لشــيخ وانئـــم  ون متعارفــاً وإال جلــاز صــيبحقيقــة ول غــريه جمــاز، وال يكــون اجملــاز أيضــاً مطــرداً بــل حيــث يكــ
ف ال يسـلم علـى  لمليت وابلعكس، وأيضاً لو اطرد ذلك يلزم من ح يملستيقظ وغىن لفقري وجائع لشبعان وح

7)".كافر فسلم على إنسان مؤمن يف احلال إال أنه كان كافراً قبل سنني متطاولة أن حينث، وال قائل به )  

                                                
 .  19األعراف :  ( (1
 .  121طه :  ( (2
 .  37البقرة :  ( (3
 .  122طه :  ( (4
 .  145النساء :  ( (5
ؤلف أن من إشارة إىل ما ذكره املؤلف من أن االستغراق يف انحية األفراد يالزم االستغراق يف األقسام والنتائج، وبناء على هذا االستدالل زعم امل ( (6

 .  410صـ  5صدق عليه أنه ظامل ولو يف فرتة من عمره يكون ممنوعا من نيل مقام اإلمامة. انظر: جـ 
  ﴾... ﴿ َوإِّذِّ ابـْتـََلى إِّبـَْراهِّيَم رَبُُّه بَِّكلَِّمات  َفَأمتَُّهنَّ تفسري قوله تعاىل:  حتت) 377صـ  1ام اآللوسي جـ تفسري روح املعاين لإلم ( (7
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كـي يثبـت أن غـري املعصـوم ال ميكـن أن ينـال اإلمامـة لكنـه بنفسـه   لقد أتعب املؤلف نفسـه كثـريا -3
والواجـــب يف حكـــم هللا يف كتابـــه هـــذا ينقـــل عـــن علـــي بـــن أيب طالـــب أنـــه يعـــد الظـــامل إمامـــا حيـــث يقـــول: "

واإلســالم علــى املســلمني بعــد مــا ميــوت إمــامهم أو يقتــل، ضــاال كــان أو مهتــداي، مظلومــا كــان أو ظاملــا، 
الدم أن ال يعملوا عمال وال حيدثوا حداث، وال يقدموا يدا وال رجال وال يبـدأوا بشـيء  حالل الدم أو حرام

قبل أن خيتاروا ألنفسهم إماما جيمع أمرهم، عفيفا عاملا، ورعا عارفا ابلقضاء والسنة، جيمع أمرهم وحيكم 
1)".صـدقاهتمبينهم وَيخذ للمظلوم من الظامل، حيفـظ أطـرافهم، وجيـيب فيـئهم، ويقـيم حجـتهم، وجيـيب  ال  (

نــدري كيــف يعــد علــي بــن أيب طالــب رضــي هللا عنــه مــن هــو غــري معصــوم إمامــا للمســلمني وينكــر املؤلــف أن 
 يوصف ابإلمامة ويناهلا من صدر عنه ظلما ما يف وقت من األوقات . 

 

يَن مثَّ ﴿إن املؤلــف يفســر الظلــم يف املواقــع احلساســة ابلكفــر واإلنكــار ويقــول يف قولــه تعــاىل:  -4 قِّيــَل لِّلَّــذِّ
ــُبون ــُتْم َتْكسِّ ــا ُكنـْ 2)﴾ظََلُمــوا ُذوقُــوا َعــذاَب اخْلُْلــدِّ َهــل جُتْــَزوَن إِّال  مبِّ إن املــراد لــيس مطلــق مــن ظلــم، بــل الظــاملون  (

3)املنكرون ليوم الوعد.  ؟  ستقيم املعىن دون أي تكلف وتفلسففلماذا ال يفسر الظلم يف آية اإلمامة مبثله حىت ي (
َــا﴿اســتدالل املؤلــف بقولــه تعــاىل: وأمــا عــن  -5 ــْذهَِّب  إِّمنَّ ُ لُِّي ــُد اّللَّ ــيُرِّي ــَل اْلبَـْيــتِّ ْنُكُم الــر ِّ َع ْجَس َأْه

ــريًا ــرَُكْم َتْطهِّ أن املؤلــف  باركــة، فلنعــرفآليــة املاعلــى حتقــق العصــمة فعــال وكالمــه الطويــل حــول هــذه  ﴾َويَُطه ِّ
ا  كـل شـيء أطلقـو   وال وقبـلأبنفسه نقل عن أئمة اللغة كـابن منظـور وابـن فـارس والراغـب والفـريوز آابدي أهنـم 

الكـرمي يفسـر  ن القـرآنأكلمة األهل على الزوجـة مث علـى األوالد ومـن هـم أقـرب النـاس إىل الرجـل، وال شـك 
ور وغــري ول اجلمهــعلــى ضــوء اللغــة العربيــة واســتعماالت أهلهــا، لكنــه خــالف ذلــك، كمــا خــالف الســياق وقــ

 ذلك.
سـكانه، وأهـل الرجـل أخـص النـاس بـه، وأهـل  أهـل البيـتفحاصل ما نقله املؤلف عن ابـن منظـور أنـه قـال: "

أهـل الرجـل: ": هـو أهنمـا قـاال اخلليـل عـن ابـن فـارس ". وحاصل ما نقله عـنبيت النيب: أزواجه وبناته وصهره
". به، وأهل البيت: سّكانه، وأهل اإلسالم: مـن يـدين بـه زوجه، والتأّهل، التزّوج، وأهل الرجل: أخص الناس

". وحاصـل أهل الرجل يف األصل من جيمعه وإاّيهم مسكن واحـد" هو أنه قال:الراغب وحاصل ما نقله عن 

                                                
 .  210صـ  2وجـ  656 – 655صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  52يونس :  ( (2
 .  314صـ  8انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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األمر: والته، وللبيت سّكانه، وللمذهب من يدين به، وللرجـل  أهل" :نه قالهو أ الفريوز آابديما نقله عن 
1)".عنه ـ أو نساؤه والرجال الذين هم آله وللنيب أزواجه وبناته وصهره علي ـ رضي اّلّل تعاىل زوجته كأهله، )  

 لبيــت مــن بناتــهاائر أهــل لكـن املؤلــف عّكــس األمــر وأخــرج عـن اآليــة الكرميــة أزواج النــيب رضــي هللا عـنهن وســ
ـــه  ـــة  وعرتت ـــيب وعلـــي وفاطمـــة وابنيهـــا، مـــع أنـــه ال اآلي ـــى ذلـــك تـــوخصـــص األهـــل خبمســـة هـــم: الن دل عل

 كة.املبار ة التخصيص وال اللغة والعرف والسياق، فهذا كان أول نقض عنه حول تفسري هذه اآلي
اخلطاب موجه و  النيب  زواجوأهل البيت: أيقول الشيخ ابن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير ما نصه: "

التابعون إال و  النيب  صحابإليهن وكذلك ما قبله وما بعده ال خيالط أحداً شك يف ذلك، ومل يفهم منها أ
 .النزول يف شأهننّ  أن أزواج النيب عليه الصالة والسالم هن املراد بذلك وأن

َا يُ : ﴿لى النيبعزلت نوأما ما رواه الرتمذي عن عطاء بن أيب رابح عن ُعمر بن أيب سلمة قال: ملا  ُ إِّمنَّ رِّيُد اّللَّ
 َجلَّلهمدعا فاطمَة وحسناً وحسيناً ف  بيت أم سلمةيف﴾ اهِّريً لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الر ِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيتِّ َويَُطه ِّرَُكْم َتطْ 

ال: ( وقتطهرياً  طه ِّرهمو رجس اللهم هؤالء أهل بيِت فأذهِّب عنهم البكساء وعليٌّ خْلف ظهره مث قال : )
مسه سن، وو ال حُ و هو حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أيب سلمة ومل َيِسْمه الرتمذي بصحة 

ن فأدخله، مث اء احلسجل فابلغرابَة. ويف صحيح مسلم عن عائشة: خرج رسول هللا غداًة وعليه مرط مرحَّ 
 لُِّيْذهَِّب رِّيُد اّللَُّ ا يُ إِّمنََّ جاء احلسني فأدخله، مث جاءت فاطمة فأدخلها، مث جاء علي فأدخله، مث قال: ﴿

 ديث الرتمذي.حصرح من أذا ﴾ وهَعْنُكُم الر ِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيتِّ َويُطَه ِّرَُكْم َتْطهِّريًا
أحلق أهل الكساء حبكم هذه اآلية وجعلهم أهَل بيته كما أحلق املدينَة مبكة يف حكم  فَمحمله أن النيب 
( وأَتو ل البيت على معنييه احلقيقي واجملازي  إن إبراهيم حر م مكة وإين أحر م ما بنَي البتيهااحلََرمية بقوله: ) 

القرآن على مجيع حمامله غري  يصدق ببيت النسب كما يقولون: فيهم البيُت والَعدد، ويكون هذا من َ ل
جتليلهم معه ابلكساء تقويُة استعارة البيت ابلنسبة إليهم تقريبًا لصورة البيت بقدر  املتعارضة. وكأنَّ حكمة

معهم يف الكساء كما هو يف حديث  اإلمكان يف ذلك الوقت ليكون الكساء مبنزلة البيت ووجود النيب 
هن آل بيته بصريح اآلية، وأن  إليه، وهبذا يتضح أن أزواج النيب  مسلم حتقيق لكون ذلك الكساء منسوابً 

فاطمة وابنْيها وزوجها جمعولون أهل بيته بدعائه أو بتأويل اآلية على حماملها. ولذلك ُهْم أهل بيته بدليل 
لنبوي، السنة، وكل أولئك قد أذهب هللا عنهم الرجس وطّهرهم تطهرياً، بعضه ابجلعل اإلهلي، وبعضه ابجلعل ا

وقد تلّقف الشيعة حديث الكساء فغصبوا : -حىت قال  –( َسْلمان من ا أهَل البيت) ومثله قول النيب 
لسن من   وصف أهل البيت وقصروه على فاطمة وزوجها وابنيهما عليهم الرضوان، وزعموا أن أزواج النيب
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به أزواج النيب. وليس يف لفظ أهل البيت. وهذه مصادمة للقرآن جبعل هذه اآلية حشوًا بني ما خوطب 
( صيغة هؤالء أهل بيِتحديث الكساء ما يقتضي قصر هذا الوصف على أهل الكساء إذ ليس يف قوله: )

ليس معناه ليس يل ضيف غريهم، وهو يقتضي أن تكون هذه  ﴾إِّنَّ َهُؤاَلءِّ َضْيفِّي﴿ قصر وهو كقوله تعاىل:
هذا التوهم من زمن عصر التابعني، وأن منشأه قراءة هذه اآلية اآلية مبتورة عما قبلها وما بعدها. ويظهر أن 

1)".على األلسن دون اتصال بينها وبني ما قبلها وما بعدها )  
 

ألم سلمة حينما سألته أن يدخلها أيضا يف الكساء:  إن املؤلف استدل بقول النيب األكرم  -6 
نه إلكرمية قائال ااآلية  ج من)إنك على خري( ويف رواية: )إنك من أزواج النيب( على التخصيص وخروج األوزا 

  هم هللا ذين عصمهم الو مل يشأ أن يدخلها يف الكساء ليثبت أن هذا احلكم خاص يف بعض أهل البيت
ينية كما ة التكو إلرادااستدالل مبين على عدة تكلفات، منها:  ل اإلرادة على من الذنوب، لكن هذا 

لك. ذملطلقة، وغري لعصمة ا ابسيأيت، ومنها: تعميم الرجس على كل الصغائر والكبائر، ومنها: أتويل التطهري
نيب اإلسالم  ذا؛ ألنهيع مجبعد هذه كلها لعل املستدل جيد له متمسكا فيما يريد، وإال فاألمر أسهل من 

 خوهلن ألزواج وكان دامية يف الكر  ملا أراد أن يدخل صهره وبنته وابنتيها يف حكم اآلية بعد ما نزلت اآلية
أزواج  هلا: )إنك من ل ويقولجلميايف حكم اآلية مما ال مرية فيه، كان من الواضح أن يرد على أهله هبذا الرد 

للحديث  –ح ل الصحيحملمة إلدخالك مرة أخرى، فهذا هو االنيب( أي أنت داخلة يف حكم اآلية وال ضرور 
 ات.الذي ال يقتضي شيئا من تلك التكلف -

ة مة: أن أم سلمأيب سل ر بنوأما ما وقع من قول ُعمويف ذلك يقول ابن عاشور ر ه هللا أيضا، ما نصه: "
م فيه الشيعة فقد وه (ريأنت على مكانك وأنتِّ على خقالت: وأان معهم اي رسول هللا ؟ . . . فقال: )

اد أن ما سألته من احلاصل، ألن إّنا أر  فظنوا أنه منعها من أن تكون من أهل بيته، وهذه جهالة ألن النيب 
رجس هللا عنها ال ن يذهبا أباآلية نزلت فيها ويف ضرائرها، فليست هي حباجة إىل إحلاقها هبم، فالدعاء هل

فرق بني  يف اللقرايفارداب الدعاء كما حرره شهاب الدين ويطهرها دعاء بتحصيل أمر حصل وهو مناف 
ال ق. وقد وقع يف بعض الرواايت أنه تعليماً هلا الدعاء املأذون فيه والدعاء املمنوع منه، فكان جواب النيب 

 ري(.خألم سلمة: )إنكِك من أزواج النيب(. وهذا أوضح يف املراد بقوله: )إنك على 
يطلق أهل البيت على فاطمة وعلي وابنيهما، فقد  استجاب هللا دعاءه كان النيب وملا : -مث زاد قائال  -

كان مير بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إىل صالة   روى الرتمذي عن أنس بن مالك أن رسول هللا 
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َا يُرِّيُد اّللَُّ لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الر ِّْجَس َأْهلَ ﴿ الفجر يقول: )الصالة اي أهل البيت( ﴾  اْلبَـْيتِّ َويُطَه ِّرَُكْم َتْطهِّريًاإِّمنَّ
1)."قال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه )  

 

إن املؤلف كما أشران إليه فيما سبق ادعى أن املعروف املشهور بني املفسرين واحملدثني هو أن  -7 
 ّن املعروف بني املفسرينكالمه: "إاملراد من أهل البيت يف اآلية املباركة هم عرتة النيب أي أوالده، وهذا نص  

الذين عّرفهم الرسول )صلَّى اّلّل عليه  ّن املراد من أهل البيت يف اآلية املباركة، العرتة الطاهرةأواحملّدثني، هو 
2)".اّلّل ، وعرتيت وآله وسلَّم( يف حديث الثقلني، وقال: إيّن اترك فيكم الثقلني: كتاب )  

ر إىل أن مجهور املفسرين ذهبوا إىل القول أبن اآلية نزلت بشأن أزواج النيب لكنه بنفسه أشار يف موضع آخ
" :3)"إىل كون اإلرادة تشريعية احتالوا يف توجيهها ذهبوا امّث إّن اجلمهور مل، فقال ومعىن هذا أن مجهور  (

 اآلية املباركة، أليس ، وبينوا معىن اإلرادة ومفهومها يفاملفسرين رأوا املراد من أهل البيت هم أزواج النيب 
هذا يف تناقض صريح مع ما سبق عن املؤلف من أن املعروف بني املفسرين واحملدثني كذا وكذا ؟ بل هذا هو 
الغلّو الذي جنده كثريا عند املؤلف ويف عباراته، فلو كان يقول: إن املعروف بني الشيعة أو عند مفسري 

هرة، لكان حمقا يف قوله إىل حد ما، لكنه جاء بتعميم كبري ونسي الشيعة أن املراد من أهل البيت العرتة الطا
 أنه سينقض تعميمه هذا ال حقا.  

 

هـو تفسـريه اإلرادة الـواردة فيهـا  -حسـب تعبـريه  –ومما استحدثه املؤلف يف تفسري آيـة التطهـري  -8 
َوَلكِّْن يُرِّيُد ﴿لواردة يف قوله تعاىل: ابإلرادة التكوينية اليت ال تتخلف عن املراد أبدا، وعده هذا خالفا لإلرادة ا

4)﴾لُِّيَطه ِّرَُكْم َولُِّيتِّمَّ نِّْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  ألهنـا عنـد املؤلـف إرادة تشـريعية وهـي الـيت ميكـن انفكـاك  (
الغايــة عنهــا، وعليــه فتطهــري أهــل البيــت عنــد املؤلــف أمــر حــتم ووعــد واجــب، وتطهــري غــريهم لــه حكــم آخــر 

5)مبقتضى اإلرادة التشريعية، لكن هـذا كمـا أسـلف عنـا عنـد الكـالم عـن مـنهج املؤلـف تفسـري ابلـرأي ظـاهر،  (
ن النقــل علــى هــذا التفســري، ولــذلك نــرى املؤلــف يتمســك أبشــياء ال تغــين عــن جــوع، ولـيس للمؤلــف دليــل مــ

فعلى سبيل املثال جيعل من أدلته يف عد اإلرادة تكوينيـة هنـا يف هـذه اآليـة اختصـاص اآليـة برجـال خـاص مـن 

                                                
 .  17صـ  22تفسري "التحرير والتنوير" للشيخ حممد بن عاشور جـ  ( (1
 .  129صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  214 صـ 10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  6املائدة :  ( (4
 . 203صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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 ـل أهل البيت، مع أن هذا االختصـاص مـردود عنـد املفسـرين أوال، واثنيـا: لـو كـان االختصـاص دلـيال علـى 
اإلرادة على ما يدعيه الشيخ ف ية املائدة أيضا هلا نـوع مـن االختصـاص ألهنـا وردت بشـأن املـؤمنني خاصـة ال 

 غريهم، فلماذا هناك تكون اإلرادة تشريعية وههنا تكوينية ؟
وكــذلك يــدعي أن اآليــة تكــون يف مقــام املــدح، وهــذا يقتضــي أن تكــون اإلرادة تكوينيــة لتتحقــق هبــا العصــمة  

حق املمدوحني للمدح والثناء، لكنه هبذا أوقع نفسه يف مشكلة أخرى وهي: أن اإلرادة لوكانـت تكوينيـة ويست
مبعىن الذي يدعيه املؤلف فال مدح فيهـا ألهـل البيـت وال ثنـاء؛ ألهنـم مل يفـوزوا علـى هـذا التطهـري بعمـل مـنهم 

معصـوم ومطيـع ابلقضـاء التكـويين  وبذل جهـد وال دخـل هلـم فيـه بـل هـو أمـر تكـويين فكمـا أن الشـجر واملـدر 
ــه مل يوفــق علــى حــل املشــكلة حــال  كــذلك أهــل البيــت واألئمــة، واملؤلــف وإن حــاول اإلجابــة علــى ذلــك لكن

1)معقوال. )  
 

 حوظة:ــمل
املؤلـف أورد  وهـي: أن أخريا: ال ننسى أن هناك مالحظـة هامـة تتوجـه علـى نظريـة عصـمة األئمـة عنـد املؤلـف

إمـا و  نهج النـيب مـوهنم علـى فاء الثالثـة وكــدالة اخللــهذا تثبت أحد األمرين: إما عـثالث أحاديث يف كتابه 
 عدم عصمة علي بن أيب طالب وهي:

من ُسّود امسُه يف ديوان اجلّبارين ... حشرُه اّلّلُ يـوم أ. عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق أنه قال: )
2)(.القيامة حرياانً  )   
ــه الســالم( أنّــهب.  ــه )علي ــُه وهــو يع)قــال:  وعن ُم أنّــُه ظــامل فقــد خــرج عــن لــمــن مشــى إىل ظــامل لُيعين

3)(.اإلسالم )  
مـا أحـب  أيّن عقـدت هلـم عقـدًة أو وكيـت هلـم وكـاء وأّن يل مـا بـني  : )أنّه قال أيضاوعن اإلمام الصادق ج. 

4)ال وال مّدة بقلم، إّن أعوان الظلمة يوم القيامة يف سرادق من انر حىّت يفر  اّلّل من احلساب ،البتيها )).(5 )  
إذا فإن كانت اخللفاء الثالثة قبل علي رضي هللا عنه وعنهم مجيعا من الظلمة الغاصبني للحكم الغري الالئقني 

وقــد اعــرتف بــه املؤلــف يف   - عنــه معهــم ابإلمامــة واخلالفــة حســب مــا يعتقــده املؤلــف فتعــاون علــي رضــي هللا

                                                
 .  209صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 هـ . 1403طبع: دار إحياء الرتاث العريب _ بريوت  6رقم:  حديث 134 صـ 12 للحر العاملي جـ وسائل الشيعة ( (2
 .15رقم:  حديث 131 /12وسائل الشيعة  ( (3

 . 6رقم:  حديث 129 /12وسائل الشيعة  ( (4

 .  322صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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كان منه ارتكاب احلرام، وإن مل يكونوا كذلك فتهامجات املؤلف عليهم وعلى خالفتهم وإمـامتهم    -كتابه هذا
 كلها ابطلة.

 
 األئمة وعلم الغيب -7

( الغيباألنبياء وعلم عنوان: ) حتتلقد سبق عنا يف مبحث الثالث عشر من املطلب الثاين من هذا الفصل 
أن املؤلـف يبـذل كـل اجلهــد أن يثبـت لألنبيـاء واملرسـلني وقــد عـد كـل معجـزة أو كرامــة ثبتـت يف القـرآن الكــرمي 
مــن العلــم ابلغيــب، مث عّمــم هــذا العلــم فــيمن ثبتــت هلــم املعجــزات أو الكرامــات ويف غــريهم مــن أبنــاء البشــر، 

غيـب يف هللا سـبحانه؛ إذ أنـه تعـاىل عـامل للغيـوب وادعى أن هذا ال خيالف أبدا مع اآلايت الـيت ختـص العلـم ابل
ابلذات واالستقالل وغريه سبحانه ابلتبع والعطاء أي ابلفيض اإلهلي والعطاء الرابين، وقد سبقت عنا اإلشارة 
إىل ضــعف هــذا القــول ووهنــه؛ إذ املؤلــف يتمســك مبــا ال متســك لــه فيــه، وجيمــع أشــياء هــي يف مقابــل اآلايت 

واضــحة الــيت ختــالف قولـــه كغثــاء الســيل والزبــد الــرايب، ونزيـــد علــى مــا ســبق أن مــن يقســـم الصــرحية واألدلــة ال
الصفات األلوهية كالتصرف يف الكون ابلقدرة التكوينية والعلم ابلغيب وغري ذلك بني هللا والعباد وإن زعم أنه 

وهللا تعــاىل يقــول: تعـاىل مــنح ذلـك الغــري شـيئا مــن تلـك الصــفات فقـد أشــرك ابهلل غـريه يف حكمــه وسـلطانه، 
ْع َما هَلُْم مِّْن ُدونِّهِّ مِّْن َويلِّ   َواَل ُيْشرُِّك يفِّ ُحْكمِّ ﴿ ْر بِّهِّ َوَأمسِّ 1)﴾هِّ َأَحًداَلُه َغْيُب السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ أَْبصِّ )  . 

م هــلة الغيـب؛ إذ ء يف مسـأوأمـا خبصـوص األئمـة واألوليـاء فـأمرهم عنـد املؤلـف ال يكـون أقـل شـأان عـن األنبيـا
، ويف و حيـدث ويتحقـقث وغـرب أورثة األنبياء وخزنة علمهم، وهم احملَدثون الذين يطّلعهم هللا سبحانه مبـا حـد

 هذا املورد يقول املؤلف يف موضع من التفسري: 
ملا جعلوا مصدر علمهم ابلغيب، ( ومن هنا يظهر احلال يف علم خلفاء الرسول ابلغيب فإهّنم )عليهم السَّالم"

يريـد بـه قولـه تعـاىل:  – ال يلـزم عندئـذ ختصـيص آخـر علـى اآليـة ن ذي علم وهـو الرسـول والوراثـة منـهالتعّلم م
ـــْن َرُســـول  ﴿ 2)﴾إِّالَّ َمـــنِّ اْرَتَضـــى مِّ ال خيلـــو مـــن غمـــوض ملـــا  غـــري أّن كـــون مصـــدر علمهـــم منحصـــراً فيهـــا - (

3)."ـ فانتظر ـ ابلفتح سيوافيك من كوهنم )عليهم السَّالم( حمدثني )   

                                                
 .  26الكهف :  ( (1
 .  27اجلن :  ( (2
 .  406صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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يف هذا  ( حظًا وافراً لسَّالمايهم ّن هناك رواايت متضافرة تدّل على أّن ألئّمة أهل البيت )علإويقول أيضا: "
  هذهة وسيوافيك بعضها يفاألخبار الغيبية اليت وردت يف هنج البالغ :أو الً : اجملال ، ويدل على ذلك

 .الغيب على الصحائف وهي تدل بوضوح على معرفة علي )عليه السَّالم( واطالعه

نا األبرار فهذا هو الشيخ احلّر مألت كتب علمائ : األخبار الغيبية الواردة عن أئّمة أهل البيت اليتاثنياً 
األئّمة  نعيبية املروية بار الغألخكثريًا من ا  (إثبات اهلداة ابلنصوص واملعجزات) العاملي أتى يف كتابه القيم
ألئّمة حىت ينتهي إىل اإلمام وغريه من ا عن احلسن السبط اجملتىبحصاء ما نقله إ)عليهم السَّالم(، ودونك 

اإلمام  ة أحاديث ومثله عناجملتىب )عليه السَّالم( أزيد من عشر  الثاين عشر فقد نقل عن احلسن بن علي
مام الباقر )عليه اإل وعن احلسني )عليه السَّالم(، ونقل عن اإلمام سيد الساجدين عشرين حديثاً  السبط
 م )عليهديثاً، وعن اإلمام الكاظعليه السَّالم( مائة ومخسني ح) الم( مخسني حديثاً، وعن اإلمام الصادالسَّ 

عن اإلمام اجلواد )عليه حديثاً، و  مثانني حديثاً، وعن اإلمام الرضا )عليه السَّالم( مائة وثالثني (السَّالم
ة مخسني حديثاً ، وعن اإلمام احلسن قراب م(لّسالا وعن اإلمام اهلادي ) عليه السَّالم( أزيد من ثالثني حديثاً،

 .يثمائة حد السَّالم( أزيد من مثانني حديثاً، وعن اإلمام القائم )عليه العسكري )عليه السَّالم( أزيد من

رات الغيبية اإلخبا رية مننعم لقد تكرر مضمون بعض الرواايت ومع ذلك فإّن الباقي يشكل جمموعة كب    
 الكفاية ملن أتّملاليت فيها 

 )صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم( النيب ثوا علمإّن الرواايت تضافرت عنهم )عليهم السَّالم( أبّن األئّمة ور  :اثلثاً     
قف تخمتلف أبواهبا  ايف يفوأنت إذا الحظت كتاب احلجة من الك سبقوهم ومجيع األنبياء واألوصياء الذين
  :الحظ األبواب التاليةفغيبية مل يعرفها غريهم  م( وقفوا على علومعلى أّن األئّمة )عليهم السَّال

 .ّن األئّمة شهداء اّلّل على خلقهإـ  1    
 .ّن األئّمة قد اُوتوا العلم واُثبت يف صدورهمإـ  2    
 .ّن األئّمة اصطفاهم اّلّل من عباده وأورثهم كتابهإـ  3    
 .لنبّوةّن األئّمة معدن العلم وشجرة اإـ  4    
 .ّن األئّمة ورثة العلم يرث بعضهم بعضاً العلمإـ  5    
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إىل غري ذلك من األبواب اليت  ّن األئّمة ورثوا علم النيب ومجيع األنبياء واألوصياء الذين من قبلهمإـ  6    
1)".فعلى القارئ الكرمي أن يرجع إىل هذه األبواب .وردت فيها كيفية علومهم وكميتها )  

 

 أمام هذه النظريةوقفة 
فسـه ما اسـتأثره لنع هللا فيم: أن هذا تشريك الغري منهاال شك أنه يرد على هذه النظرية إيرادات مهمة جدا، 

ريه غــملسـتقل، وعلـم الـذايت ا : أن توجيـه العلــم الغيـيب الـذي خيـتص ابهلل سـبحانه ابلعلــمومنهـاه. بـيف صـريح كتا
كـــانوا و أن األئمــة ل :ومنهـــاابلعلــم العرضــي املســتفاض أتويـــل يف اآلايت والصــفات وقــول ال ثبـــوت لــه شــرعا. 
مـا  : أنومنهـاية. سـم السيايعلمون الغيب مل يكن ميسهم السـوء واملكـاره، أو علـى األقـل االحنزامـات يف حيـاهت
 ثبت من األئمة من إنكارهم الشديد عن نسبة علم الغيب إليهم خيالف ذلك. 

فســه وجييــب طرحهــا بنواملؤلــف مل يكــن يغفــل عــن هــذه اإليــرادات، فلــذلك حــاول أن يــريح ابلــه منهــا فبــدأ ي
 ضعفها:عليها، حنب أن أنيت خبالصة كالمه حىت نوقف القارئ على مدى قوة هذه األجوبة و 

ّن اّلّل سـبحانه عـامل ابلغيـب بذاتـه، وغـريه مطلـع عليـه جييب املؤلف عن السؤال األول ما خالصـته: إ
2)ومبا أنه ال جتانس بني الذايت والعرضي فال شرك وال مشاركة يف هذا االعتقاد. ابظهار منه )  

الة وبعـده كـان يف عصـر الرسـ« العلـم ابلغيـب » ّن املتبـادر مـن وجييب عن السؤال الثاين ما موجزه: إ
، وعليه فحمل اآلايت على ذلك العلم ال يعد أتويال يف الكتاب وال تفسـريا مبـا ال هو العلم الذايت ال العرضي

3)يتبادر. )  
ء أبشـياء مل فيـه وجـا وأما املشكلة الثالثة فقد كانت أصعب عليه مـن سـوابقها؛ فلـذلك أطـال الكـالم

 النكتتني التاليتني:تزد يف الطني إال بلة وخالصتها ترجع إىل 
ميكــن أن يكــون علــم األئمــة ابلغيــب حســب مشــيئتهم حبيــث لــو شــاؤوا علمــوا، ولــو مل يشــاؤوا مل أ. 
، وهـذا كمـن يوجـه إليـه سـؤال خري يصـح  أن يكـون ممّـا مل يشـاؤوهمن أو فاهتم  من سوءأصاهبم  مايعلموا، فكلّ 

اجلواب وإن مل يرجع أو مل يشأ أن يرجع معلوم أنـه ويكون عنده كتاب فيه اجلواب فإن رجع إىل الكتاب وجد 
4).ال جيد اجلواب ) 

 

                                                
 .  459 – 458صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  457صـ  3انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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ميكـــن أن يكـــون علـــم األئمـــة بـــبعض احلـــوادث علمـــاً هبـــا مبـــا أهّنـــا واجبـــة التحقـــق، ضـــرورية  ب. كمــا
الوقوع، ال تقبـل بـداء، وال حتتمـل ختلفـاً، فـال أتثـري هلـذا العلـم الـذي هـذا شـأنه يف فعـل اإلنسـان؛ إذ العلـم إذا 

عّلق ابلضرر من جهة كونه ضروري الوقوع واجب التحقق، فهذا االنسان مع علمـه ابلضـرر املسـتقبل، جيـري ت
1)يف العمل جمرى اجلاهل ابلضرر. ) 

ّن املتبـادر مـن العلـم ابلغيـب يف تلـك وأما السؤال الرابع فأجاب عنه املؤلف مبا أجاب بـه السـؤال األول وهـو أ
 لصـــيانة شـــيعتهم عـــن الغلـــو األئمـــةالـــذي خيـــتص ابّلّل ســـبحانه، ف الـــذايت العصـــور كـــان هـــو العلـــم االســـتقاليل

 لـيس سـوىمـا خيـربون عنـه و  ه لـيس عنـدهم شـيء مـن العلـم ابلغيـبوالشـرك، أو لـدفع أعـدائهم، صـّرحوا أبنّـ
2)فقط. أحداث )  

ع ســاملا هكــذا أجــاب املؤلــف عــن هــذه اإليــرادات املهمــة مبــا أقنــع بــه نفســه وظــن أنــه جنــح جناحــا كبــريا، ورجــ
وغاّنا، وال أظن أحـدا يقـرأ هـذه العبـارات وال جيـد يف نفسـه ضـعفها مقابـل تلـك اإلشـكاالت؛ إذ املستشـكل 
عنـده يف كـل جزئيــة عرضـها صـريح آايت مــن القـرآن الكـرمي فعنــده مـثال يف طـرح اإلشــكال األول قولـه تعــاىل: 

ـ﴿ ـْر بِـّهِّ َوَأمسِّ ـهِّ َأَحـًداَلُه َغْيُب السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ أَْبصِّ ـْن َويلِّ   َواَل ُيْشـرُِّك يفِّ ُحْكمِّ ـْن ُدونِـّهِّ مِّ 3)﴾ْع َمـا هَلُـْم مِّ ) 
ُ لِّــُيْطلَِّعُكْم َعَلــى اْلَغْيــبِّ ﴿وقولــه تعــاىل:  4)﴾َوَمــا َكــاَن اّللَّ َتظُِّروا إِّين ِّ ﴿وقولــه تعــاىل:  ( َــا اْلَغْيــُب ّللَِِّّّ َفــانـْ فَـُقــْل إِّمنَّ

َتظِّرِّينَ  5)﴾َمَعُكْم مَِّن اْلُمنـْ 6)﴾َواَل تـَْقُف َما َلْيَس َلَك بِّهِّ عِّْلم﴿وقوله تعاىل:  ( وكـل ذلـك وغريهـا مـن اآلايت  (
الــيت ال ميكــن حصــر مجيعهــا ههنــا يــدل علــى أن العلــم ابلغيــب مــن الصــفات األلوهيــة الــيت مل يشــارك هللا فيهــا 

دون قيـد الـذايت والعرضـي  أحدا من العباد، وقد أمر نبيه وكل من آمن به وبكتابه أن يقروا هبذا األصل مطلقـا
واألصل والتبع، فكل من يقسمه بني هللا والعباد ويـدعي لنفسـه أو لغـريه فيضـه ووراثتـه فقـد أشـرك غـري هللا مـع 

 هللا فيما خيص هللا وقال على هللا ما ليس له به علم.
اىل معلمـا نبيـه وهكذا عنده يف كل جزئية وإشكال أدلة ال يعـرض عنهـا إال الغافـل، أمـا يكفـي صـريح قولـه تعـ

ـ﴿الكرمي:  ُ َوَلْو ُكْنُت َأْعلَـُم اْلَغْيـَب اَلْسـَتْكثـَْرُت مِّ ي نـَْفًعا َواَل َضَرا إِّالَّ َما َشاَء اّللَّ َن اخْلَـرْيِّ ُقْل اَل َأْملُِّك لِّنَـْفسِّ
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ــونَ  ُن ــرٌي لَِّقــْوم  يـُْؤمِّ ــوُء إِّْن َأاَن إِّالَّ نَــذِّيٌر َوَبشِّ َ السُّ ــِنِّ 1)﴾َوَمــا َمسَّ ة تفلســفات املؤلــف أمــام هــذا الــنص فمــا فائــد (
 القرآين ؟ إن ما فعله املؤلف نوع من اخلبط يف الظالم. 

وأما عن ما ثبـت مـن األئمـة حـول إنكـارهم نسـبة العلـم ابلغيـب إلـيهم، بـل مـا ثبـت عـن إمـام األئمـة مـن هـذا 
قُـْل اَل َأقُــوُل َلُكــْم ﴿ه: النفـي واإلنكـار كمــا رأينـا آنفــا، وكمـا ورد يف عديــد مـن اآلايت القرآنيــة كقولـه ســبحان

ــكٌ  ــْم إِّين ِّ َمَل ــوُل َلُك ــَب َواَل َأُق ــُم اْلَغْي ــَزائُِّن اّللَِّّ َواَل َأْعَل ــدِّي َخ 2)﴾عِّْن فــإن مــن يقــوم بتأويــل أقــواهلم وختصــيص   (
 كالمهم فهذا نراه من توجيه الكالم مبا ال يرضى به قائله.   

هـا، ذكورة وأجوبتألسئلة املامجيع اإليرادات مبا ذكره من مث إن املؤلف ظن أنه حل مجيع اإلشكاالت ورد على 
منهـا  قيـدة،كـرة والعمع أن األمـر ال يقـف عنـد هـذا احلـد، بـل هنـاك إشـكاالت مجـة أخـرى تـرد علـى هـذه الف

ىل ض بعض أمـوره إبحانه فو س: أن املشركني يف الغابر واحلاضر يدعون نفس ما تدعيه الشيعة من أن هللا مثال
ال   ابب العقائـد: أن يفاومنهـطائفة مـن خـواص عبـاده وخملوقـه، فاختيـاراهتم تكـون اختيـارات تبعيـة ال ذاتيـه. 

 م مـن املـروايتبـت عنـدهعقيـدة ومـا ثجيوز التمسك مبا ال قطع فيه وليس عند الشيعة دليل قاطع على هـذه ال
: أن الشــيعة هـاومنريها. ختـالف صـريح اآلايت مـن كتـاب هللا كمـا رأينـا ولـذلك يؤولـون يف معـىن اآلايت وتفسـ

مـره فهـل السابعة من ع عد أي يفتعتقد إبمامة حممد اجلواد )اإلمام التاسع( بعد وفات أبيه وهو مل يلا احللم ب
 لغيب ؟ م يف هذا السن من عمره علم ما كان وما سيكون من ايعقل أن يكون عند هذا اإلما

لقد كان ألمثال املؤلف أن يقفوا عند احلدود املعني شرعا؛ فإن ثبوت موارد خاصة من التنبؤات الغيبية معجزة 
ـُر َعلَـى َغْيبِّـهِّ َأَحـدً ﴿أوغـريه مـن األنبيـاء وفـق مـا خيـرب عنـه قولـه سـبحانه:  للنيب الكرمي  إِّالَّ َمـنِّ   ا فَـاَل يُْظهِّ

ــْن َرُســول   3)﴾اْرَتَضــى مِّ ال يــدل علــى إثبــات العلـــم ابلغيــب يف مجيــع األئمــة واألوليــاء واملقــربني والصـــاحلني،  (
وتعميم هذا العلم يف غابر األمور وقادمها، كمـا نـراه عنـد الشـيعة، فلـو ثبـت شـيء مـن العلـم ألحـد أو شـوهد 

عامل للعلوم ومتقن للفنون كلها ؟ أو ميكـن أن يقـال لكـل جانب من الفن، فهل ميكن وصف هذا الرجل أبنه 
؟ فلوكــان هــذا هــو ا يعرفــه األول ويتصــف مبــا يتصــف بــهمـن يشــبهه يف أمــر مــن األمــور أنــه أيضــا يعــرف كــل مـ

املعيار فالشك يف ثبوت جوانب كثرية من اجلهل عند أمثال املؤلـف فهـل لنـا أن نصـفه وأمثالـه ابجلهـل املطلـق 
 ؟ ال هذا جيوز وال ذاك، بل جيب وضع كل شيء يف حمله أي مراعات االعتدال وعدم الغلّو يف شيء ما. 

يف كثــري مــن مباحثــه فالعقــل حيكــم خبــالف مــا عليــه  إننــا لــو حكمنــا ابملعيــار العقلــي الــذي مشــى عليــه املؤلــف
املؤلف فيمـا يتعلـق بعلـم األئمـة االثـىن عشـرية؛ وهـذا ألننـا لـو تكلمنـا عـن العلـم املكتسـب فاألئمـة غالبـا كـانوا 
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مشغولني أبمور شغلتهم عن التفر  للعلم، من النزاعات الدائمة مع احلكام وطرد احلكام إايهـم وكـوهنم غـائبني 
ر وغري ذلك، ولو تكلمنا عن العلم الفيضي كعلم النيب الغري املكتسب فالعقل حيكم بوجوب ترتب عن األنظا

ــه تعلــق خــاص ابلســماء ومعرفــة  آاثر كبــرية وجنــاح ملمــوس علــى عمــل مــن عنــده علــم فــوق علــوم البشــر أي ل
ّعــدهم، وجنــح ابلغيبيــات، كمــا كــان يف عمــل األنبيــاء علــيهم الســالم، فقــد جنــح نــوح وغــرق قومــه كمــا كــان يو 

إبــراهيم وانكســر ّنــروذ، وجنــح موســى وغــرق فرعــون، وجنــح حممــد عليــه وعلــيهم الســالم وهزمــت القــريش وغــري 
ذلك من األمثلة الكثرية، لكننا ال نرى يف حياة األئمة جناحا ملموسا؛ فلذلك نرى الشيعة معلقة آماهلـا أخـريا 

 مل عدال بعد ما ملئت ظلما وجورا.العباد فيمأل العايف اإلمام الغائب يف السرداب حىت خيرج وحيكم البالد و 
يف أهــل بيــت  تصــور هــذاولــيس معــىن هــذا الــذي قلنــاه عــدم األئمــة علــى احلــق مطلقــا، والعيــاذ ابهلل مــن أن ن
 عاة واملصـلحنيبـاقي الـدكالرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، بل املقصـود كمـا هـو واضـح هـو أهنـم كـانوا  

مــا كهم مل يكونــوا  هــود، لكــنمــر اإلصــالح والتغيــري املثبــت وهلــم أجــرهم فيمــا بــذلوه مــن اجلالــذين جيتهــدون يف أ
 تصّورهم الشيعة ويزعم فيهم، فإن هذا خالف ملا ثبت اترخيا وعقال.       

 
 

 خرى حول األئمةأإدعاءات  -8
خـرى ذكرهـا أات ك ادعـزائدا على ما سبق من القول إبمامة أهل البيت وعصمتهم وعلمهم ابلغيب، فإن هنـا

 ات:ن العبار ماملؤلف حول األئمة تشبه ما سبق من حيث الغلّو واملبالغة، نوجز بعضها فيمايل 
  

إن األئمـة علــى مــا أول عليــه املؤلــف اآلايت واجبــة االتبـاع، وهــم أولــواألمر الــذين أوجــب الــذكر  -1
1)احلكيم إطاعتهم. )   

 

أوجب النيب الكرمي أبمر من هللا سبحانه حمبة أهل بيتـه وخاصـة مـنهم حمبـة علـي وفاطمـة واألئمـة  -2
مــن ذريتهمــا، وهــذا هــو األجــر الوحيــد الــذي ســأله النــيب مــن األمــة، كمــا ورد يف قولــه ســبحانه: 

2)﴾قُـْل اَل َأْسـأَُلُكْم َعَلْيــهِّ َأْجـًرا إِّالَّ اْلَمــَودََّة يفِّ اْلُقـْرَب ﴿ ).(3 يعـرف مجهــور العلمـاء والفقهــاء  ومل (
4)واملفسرين لآلية الكرمية معىن سوى هذا املعىن والتفسري. )  
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 446                                                                                             الفصل الثانی

 

يرى املؤلف علـى مـا نقلـه عـن أيب جعفـر البـاقر أن كـل مـا رواه أهـل البيـت فهـو عـن أابئهـم عـن  -3
1)رسول هللا عن جربيل عن هللا. )  

 

يعتقد املؤلف أن ألهـل البيـت دورا كبـريا يف إكمـال الـدين وخـتم الرسـالة، لـوال هـم مل يكـن يعقـل  -4
وصدوا مجيـع  أن تنتهي الرسالة وختتم النبوة؛ وهذا ألهنم ملئوا مجيع الفراغات بعد رحيل النيب 

2)املنافذ. )   
 

 ويل املؤلف اآلايت بشأن األئمة أت -9
 ريا مــن اآلايتيطّبــق كثــ آنفـا مــن غرائــب املعتقــدات حــول األئمـة هــو أن املؤلــفاألصـل فيمــا ســبق ومــا رأينــاه 

لـى أتويــالت اصـة أو عالقرآنيـة علـى أئمتـه مـن أهـل البيـت، ومـدار هــذا التطبيـق يكـون إمـا علـى توجيهـات خ
 ع:بعيدة، جدير بنا أن نشري إىل طائفة منها قبل أن ننهي الكالم وكرج عن املوضو 

 

إِّنَّ الَّــذِّيَن ﴿ع حمبــة أهــل البيــت يف قلــوب املــؤمنني حبكــم قولــه ســبحانه وتعــاىل: إن هللا تعــاىل أود  -1
َاتِّ َسَيْجَعُل هَلُُم الرَّْْحَُن ُوَدا 3)﴾آَمُنوا َوَعمُِّلوا الصَّاحلِّ ).(4 )  

من مسات أهل البيـت أهنـم يسـتجاب دعـاؤهم عنـدما دعـوا أو أّمنـوا علـى دعـاء أحـد، كمـا يـدل  -2
ــَن ﴿عليــه قصــة املباهلــة الــيت وردت يف قولــه ســبحانه:  ــْن بـَْعــدِّ َمــا َجــاَءَك مِّ ــَك فِّيــهِّ مِّ َفَمــْن َحاجَّ

َنـــاءَُكْم َونَِّســـاَءاَن َونِّ  َنـــاَءاَن َوأَبـْ َعـــاَلْوا نَـــْدُع أَبـْ ـــْل اْلعِّْلــمِّ فَـُقـــْل تـَ َتهِّ ُفَســـُكْم مثَّ نـَبـْ ُفَســـَنا َوأَنـْ َســـاءَُكْم َوأَنـْ
5)﴾فَـَنْجَعْل َلْعَنَت اّللَِّّ َعَلى اْلَكاذِّبِّنيَ  ).(6 ) 

ومن مسات أهل البيت أهنم كـانوا دائمـا يبتغـون مرضـات هللا سـبحانه، وقـد نـزل يف علـي واألئمـة  -3
ْلعَِّبادِّ َومَِّن النَّاسِّ َمْن َيْشرِّي نـَْفَسُه اْبتِّغَ ﴿قوله تعاىل:  7)﴾اَء َمْرَضاتِّ اّللَِّّ َواّللَُّ رَُءوٌف ابِّ ).(8 )   

                                                
 . 351صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  221صـ  3انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  96مرمي :  ( (3
 .  219صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  61آل عمران :  ( (5
 .  223صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
 .  207البقرة :  ( (7
 .  228صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (8
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ومن مسات أهل البيـت اإليثـار الكامـل، أي أهنـم كـانوا يـؤثرون غـريهم علـى أنفسـهم، وفـيهم نـزل  -4
لنَّْذرِّ َوخَياُفوَن َيوماً كاَن َشرُُّه ُمْسَتطرياً   َويطعُِّموَن الطَّعام َعلـى حُ ﴿قوله سبحانه:  ب ِّـهِّ يُوُفوَن ابِّ

ـْنُكْم جـزاًء َوال شـكوراً   إِّانَّ خَنـاف  ـا نُْطعُِّمُكـْم لَِّوْجـهِّ اّلل  ال نُريـُد مِّ مِّْسكِّينًا َويَتِّيمًا َوَأسـريًا   إِّمنَّ
1)﴾مِّْن رَب ِّنا َيوماً َعُبوساً َقْمَطريراً  ).(2 )  

آَمنُــوا َوَعمِّلُــوا إِّنَّ ال ــذِّيَن ﴿هــم خــري الربيــة وقــد ورد فــيهم قولــه تعــاىل:  إن أهــل بيــت النــيب  -5
ات ُأولئَِّك ُهْم َخرْيُاْلرَبِّيَّة 3)﴾الص احلِّ ).(4 )  

ومن مسات أهل البيت أهنـم ورثـة الكتـاب ومراجـع األمـة، وهـم الـذين عنـاهم هللا بقولـه سـبحانه:  -6
ــْن عِّبَـادِّانَ ﴿ َنا مِّ نَـا اْلكِّتَـاَب الَّــذِّيَن اْصـَطَفيـْ 5)﴾مثَّ َأْورَثـْ يف نفــس  وهــم املعنيـون مـن قولــه سـبحانه (

خْلَـــرْيَاتِّ إبِِّّْذنِّ اّللَِّّ ﴿اآليـــة:  ُهْم َســـابٌِّق ابِّ ـــنـْ ـــة  ﴾َومِّ أمـــا الظـــامل واملقتصـــد الـــذان ورد ذكرمهـــا يف اآلي
6)املباركة فاألول من مل يعرف اإلمام، والثاين هو العارف ابإلمام. )   

 حوظة:ـمل
ل يسـتطيع أن ع جـدا، وكـوالتطبيـق واسـال نرى أن نقف أمام كل جزئية من هذه االدعاءات فإن ابب التأويل 

 ـه م أيب حنيفـة ر لـى إمـامهحيمل اآلايت على من حيبه وحيرتمه فاحلنفية يستطيعون أن يطبقوا مجيع ما سبق ع
ــه ية نظــري مــا فععــض الصــوفبهللا وكــذا الشــافعية واملالكيــة واحلنابلــة وغــريهم مــن املــذاهب والفــرق، كمــا فعــل  لت

بقــوا علــيهم يوخهم وطشــكــون والعلــم ابلغيــب واالهلــام والســماع وغــري ذلــك يف الشــيعة فزعمــوا التصــرف يف ال
بيــق فقــال مــا ري والتطاآلايت واألحاديــث. وقــد صــرح املؤلــف أيضــا أبن مــا فعتلــه الشــيعة يكــون مــن ابب اجلــ

 نصه:
، فحمــل طبيــقتفســري والتق بــني الإّن اهّتـام تفاســري الشــيعة بكوهنــا تفاســري طائفيــة يعــرب عـن أّن القائــل مل يفــرّ "

دة يف ذلــك لـرواايت الـوار لـى أّن االـرواايت الـواردة يف حـّق اإلمـام أمـري املـؤمنني كّلهـا علـى التفسـري، ومل يقـف ع
 اجملال على قسمني:

 

                                                
 .  10 – 7اإلنسان :  ( (1
 .  233صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  7البينة :  ( (3
 .  237صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  32فاطر :  ( (5
 .  241صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
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اّص كمـا هـو ّق شخص خـ. ما يتضّمن أسباب النزول و يبنّي أّن اآلية حسب النصوص الروائية نزلت يف ح1
إىل  «آيـة الواليـة» و« التبليـا آيـة»و « آية اإلكمال» ـواردة يف حّق اإلمام كاحلال يف غري واحد من اآلايت ال

ون دعم ذلــك ال يكــنقـل مــا يــفغـري ذلــك مــن اآلايت الــيت اعــرتف احملـّدثون واملفّســرون بنزوهلــا يف حــّق اإلمــام، 
 ّق. دلياًل على الطائفية لو مل يكن دلياًل على البخوع ابحلقيقة وخضوعاً أمام احل

 

يتضّمن اجلري والتطبيق ال مبعىن أّن اآلية وردت يف حّق فرد خاّص، بل اآلية على معناها العاّم، ولكـن . ما 2
ــة تشــري إىل مصــداقها املثــايل الــذي هــو أكمــل املصــاديق  ِصــراَط الّــذيَن »قــال ســبحانه:  -حــىت قــال  –الرواي

مام أمري املـؤمنني وال شـّك أّن كـّل ذلـك تطبيـق فقد فّسر بصراط األنبياء كما فّسرت ابإل...« أَنْـَعْمَت َعَلْيِهْم 
على املصداق األجلى، وعلى ضوء ذلك يقدر القارئ الكرمي امللـّم ابلتفاسـري الشـيعّية، علـى متييـز التفسـري عـن 

1)".اجلري والتطبيق وعلى هذا فقد أراح املؤلف نفسه وخرج بظنه عن حيطة اإليـرادات، لكنـه مل يشـر ال هنـا  (
آخر إىل أنه هل هناك معايري تقوم عليها هذا اجلري والتطبيق أو ال ؟، فهل جيوز أن يـدعي   وال يف أي موضع

كل واحد أن آية كذا نزلت بشأن الفالن ألنه الفرد األمثل لآلية ؟ مع أننا أنخذ الطوائف الضـالة كالقاداينيـة 
القــرآن الكـرمي عنــد املؤلــف  وغريهـا علــى هـذه التطبيقــات الـال معياريــة، واحلـق أن حبــوث مسـات أهــل البيـت يف

تثبت نظرية الشيعة القائلة أبن ثلث القرآن أو أكثر منه نزل بشأن أهل البيت، وهذا ادعاء مـردود عنـد قاطبـة 
 األمة اإلسالمية.

 
 الــرجــــــعة -10

ـْن ُكــل ِّ ُأمَّــة  فَـْوًجــا ممَِّّــْن يَُكــذ ُِّب ﴿قـال هللا ســبحانه وتعــاىل:  ــْوَم حَنُْشــُر مِّ اَيتَِّنــا فَـُهــْم يُوزَُعــونَ َويـَ 2)﴾آبِّ متســكت  (
الشيعة هبذه اآلية على أن هللا تعاىل سيبعث طائفة مـن األمـة مـن قبـورهم بعـد قيـام املهـدي وقبـل قيـام السـاعة 
ليظهر املؤمن من املنافق مث يقضى للمنافقني ابجلـزاء الـذي يليـق هبـم يف هـذه النشـأة وميهـل جـزاءهم األول إىل 

أس هــذه الطائفــة ســيكون أهــل البيــت ومــن خاصــمهم أو ضــيعوا حقــوقهم بــدءا مــن أيب بكــر اآلخــرة، وعلــى ر 
وعمر إىل من سلكوا مسلكهم من بعدهم، واملؤلف يف مقام الرد على أتويل الشيخ حممد عبده املـوت واحليـاة 

فِّيَهـا اْلَمـْوَت إِّالَّ اَل يَـُذوُقوَن ﴿مبوت اخلزي والعجز وحياة العلم واالسـتقالل، واسـتدالل الشـيخ بقولـه تعـاىل: 
3)﴾اْلَمْوَتَة اأْلُوىَل  بني أن مشيئة الـرب تعـاىل هـو أن ال يـذوق اإلنسـان إال موتـة واحـدة، إال إذا كانـت هنـاك  (

                                                
 .  238و  436صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  83النمل :  ( (2
 .  56الدخان :  ( (3
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اَيتَِّنا فَـُهـْم يُوزَُعـو ﴿مصاحل توجب تعدد املوت كقوله تعـاىل:   ﴾نَ َويـَْوَم حَنُْشُر مِّْن ُكل ِّ ُأمَّة  فَـْوًجا ممَِّّْن يَُكذ ُِّب آبِّ
1)فإهنا ليست راجعة إىل يوم البعث فإنه حيشر فيه مجيع الناس ال فوج من كل أمة. )   

وهذه إشارة واضحة منه إىل عقيدة الرجعة املذكورة أعـاله، ومل يكتـف املؤلـف هبـذه اإلشـارة بـل صـرح ابلكـالم 
ناسـخا ألن التناسـخ يقتضــي حـول الرجعـة يف اجمللـد الثـامن وبـدأ يـدافع عـن هــذه الفكـرة الباطلـة أبهنـا ال تعـد ت

2)تعدد األبدان وتراجع النفس عن كماهلا إىل النقص وال يوجد هذان األمران يف الرجعة. )   
 

 

 وقفة أمام عقيدة الرجعة
ــا نعــرف مجيعــا أن األمــة يف اســتعمال القــرآن إذا نســبت إىل البشــر تطلــق إمــا علــى جمموعــة مــن آمــن بنــيب  إنن

سـواء آمنـوا بـه أو ال، وهـي أمـة  وهـي أمـة االسـتجابة، أو علـى جمموعـة مـن أرسـل إلـيهم النـيب  اإلسالم 
الدعوة، أو على اجملموعات واألمم اليت أسلفت هذه األمة من أتباع األنبياء املاضيني، وعليه فاآلية حبكم قوله 

يوم القيامة فيحاسبون وجيزون حىت مييز  تستدعي أن يبعث من مجيع األمم أفواجا قبل ﴾مِّْن ُكل ِّ ُأمَّة  ﴿تعاىل: 
الصاحل عن الطاحل، وهذا ظاهر البطالن خيالف العقل والنقل واحلكمة، وقد عرفنا أن من حكم البعث والنشر 
هو أن يطلع هللا اخلالئق وخاصة املعاصرين لألفراد على خبث املنافقني أو يريهم جزاء الظاملني كما يدل عليـه 

ـَن الطَّي ِّـبِّ   ذِّيَن َكَفـُروا إِّىَل َجَهـنََّم حُيَْشـُروَن َوالَّ ﴿قوله سبحانه:  ُ اخْلَبِّيـَث مِّ يـَز اّللَّ 3)﴾لَِّيمِّ فمـاذا يرتتـب علـى  (
هـــذا احلشـــر الـــذي ال يـــراه إال أقـــل القليـــل مـــن النـــاس وهـــم الـــذين سيعيشـــون تلـــك الـــزمن أو بعضـــهم ؟ ملـــاذا 
يستعجل هللا سبحانه يف حشر هؤالء واحلشر العظيم مع اجلزاء األول قادم ؟ أين تلك املصاحل اليت يشري إليها 

ن مل يبق بينهم وبني القيامـة إال زمـن يسـري أو ترجـع إىل هللا املؤلف وهل هي ترجع إىل الناس وهم يف آخر الزما
والعياذ ابهلل ؟ فالظاهر أن مسألة الرجعة خرافة نسـبت إىل األئمـة و ّلـت عليهـا تلـك اآليـة الكرميـة مـع أنـه ال 

م الـرب داللة هلا عليها، إذ اآلية الكرمية تبني أن الناس سيحشرون يوم القيامـة أفواجـا ويـؤتى بكـل جمموعـة أمـا
4)﴾اْحُشـــُروا الَّـــذِّيَن ظََلُمـــوا َوَأْزَواَجُهـــمْ ﴿تعـــاىل للمحاســـبة متفـــرقني كمـــا قـــال تعـــاىل:  َوإَِّذا ﴿وقـــال تعـــاىل:  (

5)﴾النـُُّفوُس ُزو َِّجتْ  6)﴾َواْمَتاُزوا اْليَـْوَم أَيُـَّهـا اْلُمْجرُِّمـونَ ﴿وقال تعاىل:  ( يـَـْوَم حَنُْشـُر اْلُمتَّقِّـنَي ﴿وقـال تعـاىل:  (
                                                

 . 23صـ  4انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .155 – 154صـ  8انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  37 – 36األنفال :  (( 3
 .  22الصافات :  ( (4
 .  7التكوير :  ( (5
 .  59يس :  ( (6
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ــ ــًدا إِّىَل ال ــنََّم وِّْرًدا  رَّْْحَنِّ َوْف 1)﴾َوَنُســوُق اْلُمْجــرِّمِّنَي إِّىَل َجَه فــال شــك أن هنــاك أمــم خمتلفــة وكــل أمــة فيهــا  (
الصاحلون وفيها الطاحلون، فيها املؤمنون وفيها املنافقون، وكل جيمع وحيشر مع زمالئله ويف زمرهتم، وقد أثبت 

2)(مــع َمــن أحببــتَ أنــَت هـذا املضــمون احلــديث النبـوي الشــريف: ) أي ستحشــر مـع اجملموعــة الــيت أحببتهــا،  (
ال يدل علـى حشـر بعـض النـاس دون بعـض بـل صـريح يف  ﴾َويـَْوَم حَنُْشُر مِّْن ُكل ِّ ُأمَّة  فَـْوًجا﴿فقوله سبحانه: 

حشر كل فوج )جمموعـة( علـى حـدة متفرقـة عـن غريهـا، ويـدل عليـه اجلـزء الثـاين مـن اآليـة املباركـة أعـين قولـه: 
اَيتِّنَـا فَـُهـْم يُوزَُعـونَ ﴿ أي أن هـؤالء املكـذبني مـن األمـم هـم فـوج وهلـم مكـان خـاص حيشـرون  ﴾ممَِّّْن يَُكذ ُِّب آبِّ

 )جيمعون( فيه. وهللا أعلم.
 

واحلق أن هذه املسألة هي املسألة األوحد اليت ترى املؤلف فيهـا قليـل البـاع ضـعيف االسـتدالل جـدا، يالحـظ 
بوان شاسعا بل تناقضا يف املنهج واضحا؛ إذ هو قد خيـوض يف املسـائل بقـوة عقلـه بينها وبني عقليات املؤلف 

إىل حــد يقلّــب احلقــائق وخيلــط احلــق ابلباطــل، و يت أبشــياء عجيبــة، جبعلــه العقــل فيهــا قائــده ومعيــاره، ويف 
عض النــاس، املقابــل تــراه يف هــذه املســألة نبــذ العقــل وراء ظهــره حــىت اعتقــد احلشــر حشــرين، واملــوت مــوتني لــب

3)﴾اَل يَُذوُقوَن فِّيَها اْلَمْوَت إِّالَّ اْلَمْوَتَة اأْلُوىَل ﴿وخصص قوله تعاىل:   ببعض البشر دون بعض.  (
 

ولعل السبب يف عدم خوض املؤلف يف مسألة الرجعة تفصيال ومروره عليها مرور الكرام هو أنه مل يكن ميتلك 
العقلــي، ولــذلك تــراه يطــرح بنفســه أســئلة حــول الرجعــة مث مــا يقنــع بــه القــارئ مــن األدلــة خاصــة مــن اجلانــب 

نعم هنا سؤال حنيل اإلجابة عنه إىل جمال آخر، وهو يؤجل اإلجابة عنها إىل حني وجمال آخر، فيقول مثال: "
ّن إّن الرجوع إىل النشأة الدنيوية ألجل االستكمال فما هو الوجه لرجوع الصاحلني أو الفاسقني إىل الـدنيا، فـأ

فة اأُلوىل انقلبت استعداداهتا إىل الفعلية وقد درجوا عامة املنـازل واملـدارج فلـم يبـق كمـالف إاّل وجلـوه، كمـا الطائ
وعلــى  ؟  أّن الطائفـة الثانيـة ال يرجـى هلـم أن يكتسـبوا خـرياً; ومــع غيـاب هـذه الغايـة فكيـف يرجعـون إىل الـدنيا

4)".كّل حال فهذا سؤال حنيل اإلجابة عنه إىل جمال آخر )   
 

 

                                                
 .  86 – 85مرمي :  ( (1
، الطبعة دار البيانو  املالحو مكتبة احللواين ط:  4785حديث رقم:  555صـ  6جامع األصول يف أحاديث الرسول البن األثري اجلزري جـ  ( (2

 ، حتقيق: عبد القادر األرنؤوط . م1971هـ  1391األوىل 
 .  56الدخان :  ( (3
 .  155صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
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اه بـ ابع الذي خصصنطلب الر امل وهبذا قد وصلنا إىل آخر املطلب الثالث من الفصل الثاين، يليه بعونه تعاىل
هو على  نعم الوكيل، و و لتوفيق يل ا" نسأل هللا تعاىل أن يهدينا إىل سواء الصراط، إنه و الغيبيات ومناقشتها"

 كل شيء قدير.
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 املطلب الرابع
 
 

 تهاـومناقش بياتـالغي
 

 
 

 املراد ابلغيب وبعض مصاديقه
 املغّيبات عند املؤلف إثباات ونفيا

 إتكاء املؤلف على آراء الفالسفة يف طرح املغّيبات
 جلوء املؤلف إىل رواايت األئمة 

 عم يسأل امليت يف القرب ويوم احلشر
 تفويض احلساب إىل األئمة

 األنبياء واألوصياء هم املوازين يوم القيامة
 النيب وأوصياؤه هم رجال األعراف
 أتويل من املؤلف حول الصراط

 الوالية رخصة لعبور الصراط
 آراء املؤلف حول الشفاعة

 إنكار املؤلف احلدوث الزماين للعامل
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 املطلب الرابع:
 تهاـومناقش ياتـالغيب

 املـدخـل:
حيث إن املغيبـات هـي جـزء ال يتجـزأ مـن  مبا أن املؤلف صرح أبن تفسريه هذا يستوعب املسائل العقدية ومن

العقائد؛ هلذا اهتم املؤلف هبا أيضا إىل حد كبري، لكن برؤيـة فلسـفية ورراء غريبـة حـول بعـض املسـائل الغيبيـة  
كما سيأيت، والباحث قد يرى من املؤلف يف ابب الغيبيات ما تقر به عينه من دالئل قوية مثال يف إثباهتـا، أو 

1)حيرفهـا ردود مجيلة علـى مـن أو ردود كـذلك علـى شـبهات أثـريت حوهلـا، أو بيـاانت تثبـت زَيـف معتقـدات  (
معتنقي األداين الوضعي البشري كالقائلني ابلتناسخ وأشباههم، لكنه جبانب هذا يرى أشياء أخرى يتمـىن ليتـه 

الشـيخ جمموعـة  مل يكن  ت هبا، ليته كان يريح نفسه وقارئيه عن إذاعتها، وعلـى كـل فـنحن كتـار مـن تفسـري
 من املطالب اليت ستناوهلا ابلبحث والدراسة حول املغيبات على النحو التايل:

 

 املراد ابلغيب وبعض مصاديقه .1
 املغي بات عند املؤلف إثباات ونفيا .2
 اتكاء املؤلف على آراء الفالسفة يف طرح املغي بات .3
 جلوء املؤلف إىل رواايت األئمة  .4
 احلشر؟عم يسأل امليت يف القرب ويوم  .5
 تفويض احلساب إىل األئمة .6
 األنبياء واألوصياء هم املوازين يوم القيامة .7
 النيب وأوصياؤه هم رجال األعراف .8
 أتويل من املؤلف حول الصراط .9

 الوالية رخصة لعبور الصراط .10
 آراء املؤلف حول الشفاعة .11
 إنكار املؤلف احلدوث الزماين للعامل .12

                                                
انظر روده حول التأويالت الِت قام هبا كل من حممد عبده وسرسيد اْحد خان وطنطاوي جوهري حول املعجزات والواقعات الِت عدها املؤلف  ( (1

 وما بعدها. 14صـ  4من الغيب. جـ 
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 املراد ابلغيب وبعض مصاديقه -1
 ين اإلهلــي علــىتــدين ابلــدابلغيــب عنصــر أساســي يف مجيــع الشــرائع الســماوية، والشــرط الرئيســي يف ال"اإلميــان 

دســــاتري يشــــبه ال اإلطــــالق، حبيــــث لــــو انتــــزع هــــذا العنصــــر مــــن بــــرامج الــــدين ألصــــبح الــــدين دســــتورا عــــاداي
 واآليديولوجيات املادية البشرية، ونظاما ال ميت إىل الدين اإلهلي بصلة".

 

بدأ هبـا املؤلـف مقدمـة اجمللـد الرابـع مـن تفسـريه مث بعـدها بقليـل شـرع يف تعريـف الغيـب واإلشـارة هذه كلمات 
إىل بعض مصاديقه فقال: "واملراد مـن الغيـب هـو مـا يقابـل الشـهادة، ومـن أجـل مصـاديقه: الـروح واملالئكـة، 

1)عاىل من ذاته وصفاته".واجلن، واملعاجز، والكرامات، والوحي، والربزخ، والقيامة وما يرجع إىل هللا ت )  
مـــور الغيبيـــة عـــد مـــن األوهبـــذا التعريـــف والنمـــاذج الـــيت قـــدمها املؤلـــف نســـتطيع أن نقـــف علـــى املباحـــث الـــيت ت
 فيهـا، وسـننهج وعقيدتـه وسيكون موضع حبثنا يف هذا املطلب إن شاء هللا، لنرى موقـف املؤلـف مـن الغيبيـات

ا ات الــيت أثبتهــن الغيبيــجيــاز واختصــار؛ وهــذا ألننــا نعتقــد أمــنهج البيــان والتوضــيح فقــط بكــل مــا أمكــن مــن إ
 ا. يل والقال فيهكثرة القالشرع جيب اإلميان هبا حسب ما ورد، فالتكون حمال إلبراز الرأي وتدخل العقل و 

وهـذا هـو الـذي يؤخـذ بــه املؤلـف؛ إذ هـو ملـا صــرح بلفظـه أن الغيـب مـا غـاب عــن الرجـل، وبـنّي أن مـا يتعلــق  
وصفاته يعد من الغيب وكذا معجزات األنبياء وكرامات األولياء، ومعلوم أنـه ال سـبيل إىل مـا غـاب  بذات هللا

عن أحد إال بوحي صـّدقه وآمـن بـه، فمـا ابلـه يـدخل عقلـه يف إثبـات الكرامـات وعلـم الغيـب لكـل مـن يريـد،  
قـون رهبـم يف القـرآن وأيدتـه كما سلف ؟ ومـا ابلـه ينكـر جـواز رؤيـة املـؤمنني رهبـم يف اآلخـرة وقـد ثبـت أهنـم يال

السنة ؟ وما ابله يؤول امليزان وجتسم األعمال وغريها كما سيأيت كل ذلك عن قريب إن شـاء هللا؟ وكـذلك مـا 
ابل إنكاره على أهل السنة قوهلم جبهالة الكيف يف الصفات وأتويله ألفاظها اليت ورد الـوحي هبـا عـن معانيهـا 

ية هذه األمور ومل يتجول فيها بعقله وتفلسـفاته، وقـد أنصـف حينمـا قـال الظاهرة ؟ ليته كان يتحفظ على غيب
حول النفخ يف الصور: "ويف الواقع أن النفخ يف الصور بتفاصيله مازال جمهوال لنا، وهو من األمور الغيبية الـيت 

2)جيب اإلميان هبا، وقد عرب عنها القرآن أبمر حمسوس من ابب تشبيه املعقول ابحملسوس". )  
 إبـــراز يفاملؤلــف  ى كــل حــال فــنحن نريــد أن نتعــرف يف هــذا املطلــب ومباحثــه علــى املــنهج الــذي هنجــهوعلــ

ي يليــق هبمــا، ريه ابلــذاملوضــوعات الــيت توصــف ابملغّيبــات، وبــه يســتطيع القــارئ أن حيكــم علــى املؤلــف وتفســ
 ويعلم هل التزم ابلذي التزم به غريه من املفسرين يف ابب الغيبيات أم ال ؟  

                                                
 .  13صـ  4تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1

 .  707صـ  7تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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 املغيبات عند املؤلف إثباات ونفيا -2
ا مــا ق ثالثـة: فمنهـجلهـا بطـر ابلبحـث واملراجعـة فيمـا كتبـه املؤلـف حـول األمـور الغيبيـة جيــد الباحـث أنـه قـد عا

ــه بــال أتويــل وتصــرف كمــا أثبتهــا مجهــور املســلمني، ومنهــا مــا أثبتــه بنــوع مــن ا و أالتصــرف زايدة لتأويــل و أثبت
 ه. نقصاان، ومنها ما أنكر وقوع

 

 فمما أثبته بالأتويل ما يلي:
خلـــق اجلنـــة  -4ســـمانيا وروحانيـــا. كـــون املعـــاد ج-3. يـــوم امليثـــاق -2زخيـــة تعـــذيبا وتنعيمـــا. احليـــاة الرب  -1

 لشفاعة وجواز كوهنا ألهل الكبائر. ا -6سم األعمال. جت -5والنار. 
 

 ومما أثبته ابلتأويل والتصرف ما يلي:
يثبتــه املؤلــف لألئمــة علــم الغيــب ) -2)هــو مــن املــؤولني فيهــا كمــا ســلف(.  وصــفاته أمســاء هللا احلســىن -1

امليـزان  -4لقرب )عنده سيكون عن اإلمامة والواليـة كمـا سـيأيت(. السؤال يف ا -3ولغريهم كما سلف أيضا(. 
 وفض احلسـاب إىل األئمـةاحملاسـب )سـي -6ولـه ابلنـوع التكـويين( احلسـاب. )يؤ  -5)يؤوله املؤلـف ابألئمـة(. 

الطريــق الــذي  الصــراط )إنــه -8يســأل عنهــا )واليــة علــي وأهــل بيــت النــيب(.  األمــور الــيت -7عنــد املؤلــف(. 
 اف )النيب واألئمة من بعده(.أصحاب األعر  -9خيتاره العبد يف الدنيا من اإلميان والكفر(. 

 

 ومما أنكره بتاات: رؤية املؤمنني رهبم يف اآلخرة.
يت متســك هبــا دالئل الـليــه وسـيأيت بيــان املتبقـى منــه مـع ذكــر جانــب مـن الــوقـد ســبق بعـض هــذا الـذي أشــران إ

 املؤلف، يف هذا املطلب إن شاء هللا ابلرتتيب املذكور.
 

 تكاء املؤلف على آراء الفالسفة يف طرح املغي باتا -3
حينما كنت أقرأ عن تفسري الشيخ جعفر السبحاين قبل أن أملك الكتاب وأرى ما فيه بعني البصر رأيت غـري 
مرة وعن غري واحد ممـن كتبـوا حـول التفسـري أنـه تفسـري فلسـفي روائـي ولكـن تصـوري عـن هـذا احلكـم عليـه مل 

كنظـــائر -اإلســـالميني يكـــن أكثـــر مـــن أن املؤلـــف لعلـــه قـــد  يت يف آخـــر مباحثـــه بكلمـــات عـــن الفالســـفة 
؛ وهــذا ألن مــنهج التفسـري املوضــوعي يقتضــي أن -وأتكيـدات علــى مـا وصــل إليــه نتيجـة تفســرياته املوضـوعية

ميشـي املفسـر علــى ضـوء اآلايت الــيت تعـاجل موضــوعا مـا مث يسـتفيد يف تفســريها ابلسـنة الصــحيحة الثابتـة عــن 
مث بعد هذا وذاك إن كـان يريـد البسـط يف املوضـوع ال أبس رسول هللا فيستخرج منها النتيجة املطلوبة القرآنية، 

أن  يت بكــالم العلمــاء وآرائهــم أتييــدا ملــا أنتجــه مــن جممــوع اآلايت، لكــين ملــا قــرأت التفســري بنفســي وجــدت 
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الواقــع خــالف تصــوري وهــذا ألن املؤلــف مل  ت بكــالم الفالســفة فقــط بــل يتكــئ عليهــا فأحيــاان تــراه يفتــتح 
لفالسفة مث يبدأ بعرض اآلايت حول املوضوع، وأحياان يطرح موضوعا بطريقـة فلسـفية مـن أولـه املبحث رراء ا

 إىل هنايته دون أن يستند فيه آلية ما.
" بــ العلـة املاديـة، والعلـة الصـورية، والعلـة املعـاد رمـز اخللقـةانظر على سبيل املثـال كيـف بـدأ املؤلـف مبحـث "

1)بقليـل قــال: "وتـدل علــى تلـك الغايـة طائفتــان مـن اآلايت"الفاعليـة، والعلـة الغائيــة، مث بعـده  كــأن اآلايت    (
 تعرض كتأييد للتقسيمات األربعة. 

" بقولـــه: "قالـــت املعـــاد هنايـــة الســـري التكـــاملي لإلنســـانوانظـــر أيضـــا كيـــف افتـــتح املؤلـــف مبحثـــا عنوانـــه: "
العلـة الفاعليـة  -2احلركـة كـالكيف. املقولـة، أي مـا يقـع فيـه  -1احلكماء: إن احلركة تتوقف على أمور ستة: 

 -6البــدء.  -5الزمــان أي مقــدار احلركــة.  -4العلــة املاديــة الــيت تقبــل احلركــة.  -3الــيت يعــرب عنهــا ابحملــرك. 
املنتهى". مث بعد أسطر قال: "وهذا الربهان الفلسفي يثبت وجود النشـأة األخـرى الـيت تعـد غايـة وهـدفا حلركـة 

2)ال، وميكـن اســتظهار ذلـك الربهـان مــن طوائـف مـن اآلايت".اإلنسـان مـن الــنقص إىل الكمـ كــأن مـا أثبتتــه   (
املعــاد الفلســفة هــو األصــل وأتيت اآلايت لتعطيهــا صــبغة التأييــد الســماوي. هكــذا تــراه وضــع فصــال بعنــوان "

3)" فأكمله دون أن يذكر فيه آية واحدة.اجلسماين والتناسخ  وهناك أمثلة أوضح مما أشران إليه. (
ك أن هذا اخلوض يف املسائل الفلسفية كثريا ما يوقع املؤلف يف اخلبط الشديد والتنـاقض كمـا نـراه مـثال وال ش

4)يثبت فلسفيا يف موضع أن اجلانب الروحي والنفسي لإلنسان اثبت غري خاضع للتغري، وقبلـه بقليـل أثبـت   (
فلسفيا أن لإلنسان سريا تكامليا دائما حنو الكمـال، ومعلـوم أن اإلنسـان مركـب مـن اجلسـم والـروح بـل السـري 
حنــو الكمــال يصــدق علــى اجلانــب الروحــي أكثــر ألن اجلســم يبــدأ ابلنــزول بعــد قــوة الشــباب، فكيــف جيمــع 

 الثبات مع السري التكاملي ؟.
    

 

                                                
 . 20صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 34صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  242صـ  8انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 . 58صـ  8انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
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 رواايت األئمة جلوء املؤلف إىل -4
عصـومني، عـن أئمتـه امل املرويـة ومن جانب آخر كما أشران إليـه غـري مـرة يقيّـد املؤلـف نفسـه اباللتـزام ابلـرواايت
عمـت، ناسـبا فبهـا ونمأتويـال  فهي إما تؤيد تصرفاته العقليـة فيتمسـك هبـا، أو ختالفهـا، فـإن اسـتطاع أن يؤوهلـا

 العقل.  توافق معلتأويل يستسلم أمامها وإن كانت ال توإن مل يستطع أن يؤوهلا أو مل يكن يريد ا
وغالب الرواايت اليت اختارها املؤلف يف املباحث العقلية الفلسـفية تكـون مـن القسـم األول، أي تكـون مؤيـدة 
لعقليات املؤلف تشبه كالم املعتزلة وكالم من ينظر مبنظار العقل ويعطيه زمام األمور، ومن هنا ترى املؤلف يف 

ب العـدل علـى هللا، وعـدم رؤيتـه تعـاىل وأتويالتــه يف الصـفات، وكـذا يف مناظراتـه الكالميـة كـاجلرب والقــدر إجيـا
والتفويض وأفعال العباد وكيفية تعلق إرادة هللا تعاىل هبا واملشيئة وغري ذلك،  يت برواايت عن األئمة فيتمسك 

1)هبا على مراده. )  
 اعتزاليات املؤلف واملروايت اليت جيمعها ليست مصادفة، بل قد صرح واحلق أن هذه املناسبة اليت نلمسها بني

املؤلف غري مرة )كما ذكران بعض عباراته يف مبحث مصادر املؤلف من الفصل األول( أن املعتزلـة عيـال علـى 
2)علــي بــن أيب طالــب، وهــم الــذين تعّلمــوا علــومهم عــن اإلمــام وتتلمــذوا عليــه  ، فاليبعــد أن يــرى هــذا التشــابه(

ـــه  ـــه أو غـــريه مـــن األئمـــة وبـــني عقليات والقرابـــة بـــني مـــا  يت بـــه املؤلـــف عـــن علـــي بـــن أيب طالـــب رضـــي هللا عن
 وتفلسفاته اليت هلا لون االعتزال إذ مها وجهان لعملة واحدة حسب ما يشري إليه كالم املؤلف .  

هلم تكـون مــن يـدور حــو  ومــاوغالـب الـرواايت الــيت اختارهـا املؤلــف يف مسـات أهــل البيـت وفضــائلهم ومنـاقبهم 
لتوافـق  ل فتتصـرف فيهـازان العقـالقسم الثاين، أي تكون يف جهة النقيض لتلك الرواايت اليت توزن املغّيبات مبي

صـار، ل وأعمـوا األبوا العقـو العقول وإن أدى إىل التعطيل أو التأويل، فهي تشبه كـالم أشـد الغـالة الـذين عطلـ
ع ري هـذه املواضـراه يف غاقض ومنهجه العقلي الفلسفي التأويلي الذي تلكن املؤلف خيضع أمامها خضوعا يتن

 أمام نصوص الكتاب والسنة.  
ومن أمثلة هذا النوع من الرواايت اليت متسك هبا املؤلف يف إثبات طائفة من الغيبيات وهي من الغرائـب حقـا 

3)املـؤمنني يف القـرب عـن واليـة األئمـة،لكنه مل يلق هلـا ابال مـا جـاء بـه مـن الـرواايت الكثـرية حـول سـؤال  وكـذا  (

                                                
ِت انظر عن أتويالته حول صفات هللا والرواايت الِت وردت حوهلا مباحث اجمللد السادس، وانظر عن إجياب العدل على هللا تعاىل والراوات ال ( (1

صـ  10جـ وعن املشيئة ، 55صـ  10وعن اإلرادة وكيفية تعلقها ابألفعال جـ  ،44صـ  10وعن اجلرب والتفويض جـ  ،رويت حوله أوائل اجمللد العاشر
 وطويلة ال نستطيع أن أنيت هبا ههنا.وغري ذلك وهي كثرية  36صـ  8وعن السري التكاملي لإلنسان جـ  ،57

 398صـ  10" ج ن  املعتزلة يف بعض آرائهم وعقائدهم عيال على خطب اإلمام أمري املؤمنني وكلماتهإ انظر على سبيل املثال إىل قول املؤلف: " ( (2
 مفاهيم القرآن" . من تفسري " 399 –
 .184صـ  8انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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1)الســؤال يف يــوم احلســاب، 2)وتفــويض حســاب العبــاد إىل األئمــة، ( 3)وكــون األئمــة هــم املــوازين، ( وعــد أهــل  (
4)البيـت وحـبهم رخصـة العبـور عـن الصـراط، وكـون األئمــة هـم أصـحاب األعـراف الـذين يعرفـون مـواليهم عــن  (

5)مبغضيهم،  ثرية  سنذكر بعضها يف املباحث التالية إن شاء هللا.وغري ذلك، وهي ك (
والصـــفات  األمســـاء فــاملؤلف علـــى جـــانيب نقــيض بـــني العقالنيـــة احملضـــة الــيت تعطـــي لنفســـها حــق التصـــرف يف

ـــل ال ـــني اخلضـــوع املطلـــق وتعطي ـــه وغـــري ذلـــك، وب أمـــور تعـــد مـــن  عقـــل أمـــامواآلايت القرآنيـــة ابلتأويـــل والتوجي
ت كمـا أشـران  الـرواايلتشيع، ومن أسباب هذا الوقـوع يف هـذا، خلفيـة اللجـوء إىلخصائص املذهب وأمارات ا

 إليه.
وقليال ما جند املؤلف يعلن عن عدم اعتماده علـى الـرواايت حينمـا  ال توافـق املعقـول كمـا فعـل عنـد املـروايت 

أن املســـئول  الــيت تــدل علــى تعـــذيب اجلســم يف القــرب فقـــال مــا نصــه: "نعـــم رمبــا يســتفاد مـــن بعــض الــرواايت
واملعــــذَّب واملــــنعم هــــو هــــذا البــــدن العنصــــري، يف ذلــــك املكــــان الضــــيق إال أن أتويلهــــا أفضــــل مــــن االعتمــــاد 

6)عليها". )  
 

 م يسأل امليت يف القرب ويوم احلشر ؟ع -5
ال ينكر املؤلـف السـؤال يف القـرب عـن الـرب وعـن الـدين والنـيب كمـا عليـه اجلمهـور لكنـه جبانـب هـذا يعتقـد أن 
امليت سيسأل عن اإلمامة والوالية أي إمامة علي بعد رسول هللا واألئمة من بعده وحب أهل البيت وتوليهم، 
وقـد ذكـر هـذا يف مواضــع مـن كتابـه، ففــي موضـع ينقـل عــن املفيـد قولـه: "جــاءت اآلاثر الصـحيحة عـن النــيب 

م، وألفــار األخبــار بــذلك متقاربــة صــلى هللا عليــه وســلم أن املالئكــة تنــزل علــى املقبــورين فتســأهلم علــى أدايهنــ
7)فمنها أن ملكني هلل تعاىل، يقال هلما انكر ونكري ينزالن على امليت فيسأالنه عن ربه ونبيه ودينه وإمامه". )  

( يقول املؤلـف: "لقـد تكفلـت األخبـار بتحديـد األمـور األمور الِت يسأل عنهاعنوان ) حتتويف موضع آخر 
بــن حبــيش األســدي الكــويف )وهــو مــن أصــحاب اإلمــام أمــري املــؤمنني( قــال:  الــيت يســأل عنهــا. فقــد روى زر

                                                
  . 225صـ  8انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  221صـ  8انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  257صـ  8انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  282صـ  8انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4

 .189و  184صـ  8انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
 .  184صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
 .  182صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (7
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مسعت عليا يقول: إن العبد إذا أدخل حفرته أاته ملكـان امسهمـا منكـر ونكـري، فـأول مـا يسـأالنه عـن ربـه، مث 
عـن نبيــه، مث عــن وليــه، فـإن أجــاب جنــا، وإن عجــز عــذابه. فقـال لــه رجــل: مــا ملـن عــرف ربــه ونبيــه ومل يعــرف 

1)يه؟ فقال: مذبذب ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء ومن يضلل فلن جتد له سبيال ذلك ال سبيل له".ول )   
ويف موضع اثلث  يت هبذه الرواية: روي الصدوق يف عيون أخبار الرضا، عن الرضا أنـه قـال: "قـال رسـول هللا 

أن ال إلــه إال هللا، وأن حممــدا صــلى هللا عليــه وســلم: ايعلــي! إن أول مــا يســأل عنــه العبــد بعــد موتــه شــهادة 
رسول هللا، وأنك ويل املؤمنني مبا جعله هللا وجعلته لك، فمن أقر بذلك وكان يعتقده صار إىل النعيم الذي ال 

2)زوال له". )  
جه بـه ؤال الـذي سـيواا هـو السـمث إن املؤلف تبعا ملروايته ال يرى هذا السؤال منحصرا يف القرب بل يـرى أن هـذ

 احلساب يوم احلشر، فيذكر فيه عدة رواايت منها مايلي:الرجل عند 
روى الصدوق يف اخلصال واألمايل بسنده عن موسـى بـن جعفـر عـن آابئـه قـال: قـال رسـول هللا  -1

صلى هللا عليه وسلم: "ال تزول قدم عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنـاه، 
3)ه وفيم أنفقه، وعن حبنا أهل البيت".وشبابه فيما أباله، وعن ماله من أين كسب )   

روى الصـفار يف بصــائر الـدرجات، عــن أيب شـعيب احلــداد عـن أيب عبــد هللا، قـال: "قــال رســول  -2
: أان أول قادم على هللا، مث يقدم عليَّ كتاب هللا، مث يقدم عليَّ أهل -صلى هللا عليه وسلم -هللا

4)كتايب وأهل بيت نبيكم".بييت، مث يقدم عليَّ أميت فيقفون فيسأهلم يف   ) 
لَُتْسـأَُلنَّ يـَْوَمئِـذي َعـِن ﴿روي القمي يف تفسريه، عن مجيل، عن أيب عبد هللا، قـال: قلـت قـول هللا:  -3

5)قال: "تسأل هذه األمة عما أنعم هللا عليهم برسول هللا مث أبهل بيته". ﴾النَِّعيمِ  )  
واألهـم مــن هــذه مجيعـا أنــه عنــد ذكــره مواقـف يــوم القيامــة يــذكر أن هنـاك عقبــات يوقــف الرجــل  -4

عند كـل واحـدة منهـا وهـي علـى الصـراط، فمـن هـذه العقبـات عقبـة امسهـا الواليـة، يوقـف مجيـع 
اخلالئق عندها فيسألون عن والية أمري املؤمنني واألئمة من بعده فمن أتـى هبـا جنـا وجـاوز، ومـن 

ُْم َمْسُئوُلونَ ﴿هبا بقي فهوى، وذلك قوله تعاىل: مل  ت  6)﴾َوِقُفوُهْم ِإهنَّ ).(1 )    
                                                

 .  184صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  225صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  224صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  225صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  225صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
 .  24الصافات:  ( (6
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هذا هو رأي املؤلف وهذه هي رواايته حول سؤال امليت يف القرب وسؤال الناس يوم احلساب واحلشر، وامللفت 
اه مجـع مـن للنظر هو أن حديث )ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسـأل عـن أربـع...( حـديث مشـهور رو 

َعـْن احملدثني، والفار اجلميع متقاربة يف أن األشياء األربعة املسـئول عنهـا هـي: العمـر واجلسـد واملـال والعلـم: )
َفَقُه، َوعَ  َناُه، َوَعْن َمالِّهِّ مِّْن أَْيَن اْكَتَسَبُه َوفِّيَما أَنـْ َف َعمَِّل ْن عِّْلمِّهِّ َكيْ َجَسدِّهِّ فِّيَما أَْباَلُه، َوَعْن ُعُمرِّهِّ فِّيَما َأفـْ

2)(فِّيــهِّ  لكــن يف الروايــة املنســوبة إىل موســى بــن جعفــر ورد لفــظ: )وعــن حبنــا أهــل البيــت( خالفــا للجميــع،  (
والســـياق ال يتوافـــق معـــه إذ الكـــالم يف احلـــديث يـــدور حـــول الـــنعم املتعلقـــة بـــنفس املســـئول عنـــه أي اجلســـد، 

ذف العلـم ووضـع )حبنـا أهـل البيـت( مكانـه والعمر، واملال، والعلم، وحىت الشباب يف بعض الرواايت، أما حـ
 ال يتناسب السياق، وهكذا حال ابقي الرواايت؛ إذ الغلّو واإلفراط ظاهرة ال ميكن اخفاؤها يف اجلميع. 

ن حـب رقيـة وال يسـأهلم عـ-ه وسلم صلى هللا علي-وال يعقل أن يسأل هللا الناس عن حب فاطمة بنت حممد 
حدامها ضي هللا عنه إن عفان ر بوأم كلثوم ابنيت النيب صلى هللا عليه وسلم أيضا، ألهنما دخلتا يف عقد عثمان 

ل  يعقـل أن يســأال، وكـذا ال مريـة فيـه تلـو األخـرى، وألن الشـيعة تنكـر وجودمهــا أصـال وهـو مـن املتـواتر الــذي
ق الشـيعة د هبـا سـائر فـر لـيت يعتقـامليت عن األئمة اليت يعتقد هبا اإلمامية االثىن عشرية وال يسـأل عـن األئمـة ا

 وهم خمتلفون حول األئمة. 
 

 حلساب إىل األئمةتفويض ا -6
ن ئمــة فهــم الـــذيإىل األ امـــة ســيوكلوممــا يعتقــد بــه املؤلـــف مــن األمــور الغيبيــة أيضـــا هــو أن احلســاب يــوم القي

 حياسبون الناس كما ورد يف الرواايت التالية:
ــه قــال: "إذا كــان يــوم القيامــة وكلنــا هللا حبســاب  -1 روى عبــد هللا بــن ســنان عــن اإلمــام الصــادق أن

3)شيعتنا". )  
َنا ِحَساهَبُمْ ﴿وقد ورد يف تفسري قوله سبحانه:  -2 4)﴾مثَّ ِإنَّ َعَليـْ أن اإلمام الصـادق قـال: "إذا كـان  (

1)يوم القيامة جعل هللا حساب شيعتنا إلينا". )  
                                                                                                                                            

 .  246صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
ط: دار السلفية اهلندية . )وقد روى احلديث كل من:  35839برقم :  346صـ  13مصنف ابن أيب شيبة لعبد هللا بن أيب شيبة العبسي جـ  ( (2

يف معرفة الطرباين يف األوسط والكبري، وابن األثري اجلزري يف جامع األصول، واملتقي اهلندي يف كنز العمال، والبزاز يف مسنده، وابن أيب نعيم 
 الصحابة، وغريهم من احملدثني. 

 . 221صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  26الغاشية :  ( (4
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ـــايف حصـــر احلســـاب يف هللا  ـــرواايت فـــال تن ـــو صـــحت تلـــك ال ـــرواايت: "ول ـــه هـــذه ال ـــف يف توجي مث يقـــول املؤل
ـــو قامـــت ـــوهبم أبمـــر مـــن هللا ســـبحانه، فكمـــا أن املالئكـــة ل  ســـبحانه، ألن حماســـبتهم حلســـنات شـــيعتهم أو ذن
حبساب األعمال أبمر من هللا سبحانه مل يكن خمالفا حلصر احلسنات فيه سبحانه، وكذا غـريهم ممـن هلـم مقـام 

2)شامخ يوم القيامة ولنبينا مقام حممود آاته هللا له فهو يشفع إبذن هللا سبحانه ملن ارتضاه". )  
م إنه أشار بقوله: "ولو صحت تلـك إذا فاملؤلف بتوجيهه هذا أثبت مضمون الرواايت ومل ينكر منها شيئا، نع

الـرواايت" إىل ضـعفها واحتمـال عـدم صـحتها، لكنـه مل ميكــث يف وضـع عالمـة الصـحة عليهـا بتوجيهـه الــذي 
مسعناه عنه مـرارا أي مسـألة االسـتقالل والتفـويض، وقيـاس مـا هـو غـري اثبـت مبـا هـو اثبـت أعـين قيـاس األئمـة 

ّيبات ال جيوز القول ابلقياس واالحتماالت، وزايدة عليه أنـه مل يثبـت ابملالئكة، مع أن اجلميع يعرف أن يف املغ
أن هللا ســـبحانه ســـيوكل حســـاب العبـــاد إىل املالئكـــة بـــل مـــا ثبـــت يف الكتـــاب والســـنة هـــو أن املالئكـــة تقـــوم 
إبجراءات هي مقدمات للحساب إبذن هللا تعـاىل أو أبعمـال ترتتـب علـى احلسـاب، واحلسـاب علـى هللا كمـا 

3)﴾ِإْن ِحَساهُبُْم ِإالَّ َعَلى َريبِّ َلْو َتْشُعُرونَ ﴿ىل: قال تعا ) 

 

 ألنبياء واألوصياء هم املوازين يوم القيامةا -7
للمؤلــف كــالم طويــل حــول امليــزان أو املــوازين الــيت وردت يف الــذكر احلكــيم، فهــو أوال ينكــر أن يوضــع ميــزان 
حقيقي كموازين الدنيا لوزن األعمال ويعد هذا نظريـة بعيـدة عـن الصـواب، مث يوضـح علـى ضـوء اسـتعماالت  

احلاضرة أن لكل شيء ميـزاان حـىت حلـرارة كلمة امليزان يف القرآن الكرمي وما اكتشفته الثورة الصناعية يف القرون 
اهلواء وضغط اجلو والدم الذي جيري يف العروق ميـزان، فيسـتنتج منهـا أن حقيقـة امليـزان ابلنسـبة لألعمـال هـي 
شــيء يعلــم بــه صــاحلها مــن طاحلهــا وابلنســبة للعقائــد شــيء يعــرف بــه صــحيحها مــن ابطلهــا، بعــد هــذا  يت 

4)﴾َواْلــَوْزُن يـَْوَمئِـذي احْلَــق  ﴿ق الــذي أسـند إليــه الـوزن يف قولــه تعـاىل: املؤلـف إىل املعــىن املـراد مــن احلـ ويــرجح أن  (
يكــون احلــق مبنزلــة الثقــل يف املــوازين العرفيــة، ويكــون لــه جتســم واقعــي يــوم القيامــة، فبمطابقتــه وعــدمها يعــرف 

 صالح األعمال من غريها، مث يقول ما نصه: 
َوَنَضـُع اْلَمـَوازِيَن ﴿ن بعـض الـرواايت، قـال اإلمـام الصـادق يف تفسـري قولـه: "وهذا املعىن الثالث هو املستفاد م

هم األنبياء واألوصياء... ويؤيد ذلك ما نقرؤه يف زايرة اإلمـام أمـري املـؤمنني عليـه السـالم حيـث ورد  ﴾اْلِقْسطَ 
                                                                                                                                            

 .  222صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
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فمـن شـاهبه فهـو ممـن  فيه، السالم على يعسوب اإلميان وميزان األعمال، كأن اإلمام أمـري املـؤمنني حـق جمسـم
1)ثقلت موازينه ومن مل يشاهبه فهو ممن خفت موازينه". )   

ن ال أبحانه وتعـاىل و هللا سفهذا هو أتويل املؤلف يف اآلايت وترجيحه حول امليزان، والقول الفصل الذي نرج
 يكن حيتاج هلل سبحانه ملافري علم، يؤاخذان به هو أن نقول: إن أتويل امليزان ابألنبياء واألئمة قول على هللا بغ

ريه، غـفصـيح فضـال عـن لعـريب الأن يعرب عن األنبياء واألوصياء بشيء بعيد عن األفهـام )امليـزان( ال يسـتنبطه ا
از، وأمـا رفها إىل اجملـائن يف صـوكلمات القرآن حتمل على معانيها احلقيقية إال إذا تعذر وامتنع وكانت هناك قر 

 هللا.  فسري كتابتطالب يف ادعاء فالن وعالن فأمر ال يعبأ به يف إطالق امليزان على علي بن أيب 
 لنيب وأوصياؤه هم رجال األعرافا -8

راف ملـراد مـن األعـااملعىن  عقد املؤلف الفصل الثاين والعشرين يف مسألة أصحاب األعراف وسيماهم فبنّي فيه
فيـع و مكـان شـامخ ر ه مقام أل األعراف أنوالرجال الذين ورد يف القرآن الكرمي أهنم عليه، وخالصة كالمه حو 

األعـراف  ول أصـحابمشرف على اجلنة والنار عليه رجال مشرفون عليهما وأهلهما، وأمـا خالصـة كالمـه حـ
ــا فهــو أهنــم هــم الرجــال املثــاليون الــذين بلغــوا يف العلــم والعمــل درجــة ممتــازة، وهــم ي األئمــة ء واألوليــاء أاألنبي

 املعصومون.
ــــه نقــــل ث ــــالقول األو وهــــذا ألن ــــنهم، ف ــــان رجــــال األعــــراف وتعيي ــــوال وردت يف بي ــــة أق م األئمــــة ل: هــــو أهنــــالث

هتم مـع ن تتسـاوى سـيئاهنـم الـذياملعصومون، والقول الثاين: هو أهنم هم املؤمنون العصاة، والقول الثالث: هـو أ
تناد ول األول ابالسالقرّجح فحسناهتم، لكنه ضعف القولني الثاين والثالث ورآمها غري مالئمني لظاهر اآلايت 

 إىل الرواايت اليت وردت يف املوضوع وما صرح به الصدوق واملفيد.
َوَعلَـى اأْلَْعـرَاِف رَِجـالف يـَْعرِفُـوَن ﴿قال املؤلف: يقول الصدوق: "اعتقادان يف األعراف أنه سور بني اجلنة والنـار 

2)﴾ُكال  ِبِسيَماُهمْ  نة إال من عرفهم وعرفـوه، وال يـدخل النـار إال مـن والرجال هم النيب وأوصياؤه ال يدخل اجل (
أنكرهم وأنكـروه وعنـد األعـراف، املرجـون ألمـر هللا إمـا يعـذهبم وإمـا يتـوب علـيهم". وقـال املفيـد: "قـد قيـل أن 
األعراف جبل بني اجلنة والنار، وقيل أيضا أنه سور بني اجلنة والنار، ومجلة األمر يف ذلك أنه مكان لـيس مـن 

 من النار، وقد جاء اخلرب مبا ذكرانه وأنه إذا كان يوم القيامة كان به رسـول هللا وأمـري املـؤمنني واألئمـة اجلنة وال

                                                
    .  257صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
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َوَعلَــى اأْلَْعـــرَاِف رَِجــالف يـَْعرِفُـــوَن ُكـــال  ﴿مــن ذريتـــه صــلى هللا عليـــه وســلم وهـــم الــذين عـــىن هللا ســبحانه بقولـــه: 
1)"﴾أَْن َساَلمف َعَلْيُكْم ملَْ يَْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعونَ  ِبِسيَماُهْم َواَنَدْوا َأْصَحاَب اجْلَنَّةِ  ).(2 )  

ّن مث يف األخــري أعلــن املؤلــف موقفــه وترجيحــه حــول مــن يكــون علــى األعــراف فقــال مــا نصــه: "عرفــت مــن أ
أصـحاب األعـراف هــم الـذين يهّنئــون أصـحاب اجلنــة ويبـاركون هلـم دخوهلــا، كمـا ينــددون أبصـحاب النــار وال 

فمـــا ذكـــره الشـــيخ  ر مثـــل هـــذا الكلمـــات إاّل ممّـــن حـــاز  منزلـــة كبـــرية ال ممّـــن تســـاوت حســـناته وســـيئاته.تصـــد
الصدوق هو األقوى حيث قال: )والرجال هم النيب وأوصياؤه ال يدخل اجلنة إال من عرفهم وعرفوه وال يدخل 

3)النار إال من أنكرهم وأنكروه(". )  
 

ــار وكــذا إ ــالطائفــة بــراز التهــايّن للطائفــة األوىل والتنديــد ابإن معرفــة أصــحاب اجلنــة والن اج إىل مــن لثانيــة ال حيت
تكـون  ن تلك املعرفةة تبني أيكون عنده استعداد خاص وقد حاز منزلة كبرية عند هللا، خاصة وأن اآلية الكرمي

والنـار نـة صـحاب اجلأعلـى أسـاس عالمـات خاصـة عـرّب عنهـا القـرآن الكـرمي بــ "سـيماهم" فـإذا كـان لكـل مـن 
حد ال شـك نة يف أعالمات ابرزة فمعرفتهم أمر سهل وحكم عادي جدا، مث إذا رأى أحد سيما أصحاب اجل

قــول يــه فــال معــىن لبــه، وعل أنــه يهّنئــه ويبــارك لــه، وكــذا إذا رأى ســيما أصــحاب النــار يف أحــد معلــوم أنــه ينــدد
 ".اته وسيئاتهساوت حسنة ال مّمن توال تصدر مثل هذا الكلمات إاّل مّمن حاز على منزلة كبري املؤلف: "

  
مث إن املؤلـف فـرح  أبنـه اكتشــف منزلـة أخـرى لألئمـة وال يــدري أن اآلايت ليسـت معـه يف هـذا األمــر، أي أن 
اآلايت ال تبــدى فضــال وال مزيـــة يف كــون أحـــد مــن أصـــحاب األعــراف بـــل العكــس صـــحيح وهــو أن ظـــاهر 

أن يدخلوا اجلنة لكـنهم مل يـدخلوها إال بعـد حـني، وهـذا اآلايت يدل على أن أصحاب األعراف يطمعون يف 
4)﴾َواَنَدْوا َأْصَحاَب اجْلَنَِّة أَْن َساَلمف َعَلْيُكْم ملَْ يَْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعونَ ﴿قوله سبحانه:  وأمـا دخـوهلم بعـد حـني  (

ــُؤاَلِء الَّــِذيَن ﴿ومــدة معلومــة هلل تعــاىل، فهــذا مــا فســر بــه قولــه ســبحانه:  ُ ِبَرْ َــةي اْدُخُلــوا أََه أَْقَســْمُتْم اَل يـََنــاهُلُُم اّللَّ
5)﴾اجْلَنََّة اَل َخْوفف َعَلْيُكْم َواَل أَنْـُتْم حَتْزَنُونَ  ) . 
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ضـح يف تكلـف وا وعلى كل حال فحمل اآلايت اليت تتكلم عن أصـحاب األعـراف علـى األئمـة وأهـل البيـت
 الرمي ابلغيب.التفسري وال يعد فضيلة هلم، بل هذا نوع من 

  
 ويل من املؤلف حول الصراطأت -9

ا علــى مــ  را ممــدودكــالم املؤلــف حــول الصــراط مــرتدد بــني إثبــات ظــاهر مــا ورد يف الــرواايت مــن كونــه جســ
عـد أن بالـدنيا، فهـو  لكـافر يفااجلحيم يرده الناس مجيعـا، وبـني كونـه كنايـة عـن الطريـق الـذي خيتـاره املـؤمن أو 

ذكر  اايت اليت وردايت والرو الذي هو الطريق املستسهل كما ذكره أهل اللغة، بدأ بذكر اآلذكر معناه اللغوي 
 األقوال يقول:رواايت و الصراط فيها، حىت إذا وصل إىل القول التايل الذي يعد نتيجة جلمعه اآلايت وال

ن واملشـركون علـى حـد "وخالصة القول: أن الصراط عبارة عن الطريق املمدود على م  اجلحـيم جيتـازه املؤمنـو 
سـواء، غـري أن الفئـة األوىل جتتــازه إبذنـه سـبحانه، والفئــة الثانيـة تسـقط يف هاويــة جهـنم". مث ال ميكـث املؤلــف 
ــراه أقــل صــحة مــن القــول األول فيقــول: "إال أن مثــة احتمــاال آخــر وهــو أن  شــيئا إال ويبــدأ بتأويلــه الــذي ال ي

ن املــؤمن والكــافر يف هــذه الــدنيا، فــالطريق الــذي اختــاره املــؤمن الصــراط كنايــة عــن الطريــق الــذي خيتــاره كــل مــ
1)يوصله إىل اجلنة، والطريق الذي اختاره الكافر ينتهي به إىل انر جهنم". )   

ومما يستدل به املؤلف أتييدا لصحة القول الثاين رواية منقولة عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه تـدل علـى 
"ويؤيــد االحتمــال الثــاين مـا روي عــن علــي )عليــه الســالم(  أنــه قــال: )أال وإن  هـذا املضــمون، يقــول املؤلــف:

اخلطااي خيل مس  ل عليها أهلها وخلعت لُـُجُمها فتقحَّمت هبم يف النار، أال وإن التقوى مطااي ُذُلل  ـل 
ّن الطريـق الـذي أاين وهـو وهذا التعبري من اإلمام يؤيد االحتمال الثعليها أهلها وأُعطوا أزمتها فأوردهتم اجلنة( 

يسلكه كلٌّ من املؤمن والفاجر هـو صـراطهما يف النشـأة اأُلخـرى، فيوصـل أحـدمها إىل الغايـة املنشـودة واآلخـر 
إىل النــار. فكــّل مــن اختــار طريــق الطاعــة فهــو يوصــله إىل اجلنــة، ومــن اختــار طريــق العصــيان فهــو يوصــله إىل 

يسـلكه يف نشـأة الـدنيا، مّث يتجســد يف اآلخـرة فيجتـازه إّمــا إىل  فصـراط كـّل إنســان هـو الطريـق الــذي اجلحـيم.
2)".اجلنة أو إىل النار )  

وجدير ابلذكر أن املؤلف يف أتويله هذا متأثر بشيخه املفيد الذي سبقه هبذا الرأي وقـد دافـع عنـه املؤلـف بعـد 
اعرتاض اجمللسي عليه بقوله الذي نقله عنه املؤلف: "ال ضرورة تلجئنا إىل أتويـل الظـواهر الشـرعية الدالـة علـى 
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وأحــد مـــن الســيف مــامل تكــن هنــاك ضـــرورة يف  أن للصــراط واقعيــة يــوم القيامــة وأهنـــا حقيقــة أدق مــن الشــعر
 التأويل".

فقال املؤلف: "وحنن نوافق اجمللسي يف أنه ليس لنا أتويل الظواهر مامل يكن هناك قرينة على التأويـل ولكـن مـا 
ذكـره املفيــد لــيس أتويــال بالقرينــة، والشــاهد عليــه أن هـذه اجلملــة: )أدق مــن الشــعرة وأحــد مــن الســيف( مثــل 

املستصعبة، كما أنه ورد يف الرواايت أن الصراط على املؤمنني عريض وعلى املـذنبني دقيـق وأنـه  يضرب لألمور
سبحانه جيعله كذا وكذا، مع أن ظاهر الرواايت األخرى أن الصراط واحد وأن اجلميـع يـؤمرون ابالجتيـاز دون 

1)اختالف يف العرض والطول". عنـد املؤلـف علـى مـا قـال فمن هذا الدفاع يعرف أن هذا القـول هـو الـراجح  (
 به اجلمهور.

وابملناسبة لنعرف أن هناك أتويال آخر للمؤلف حول كيفية احلساب واجلنة والنار فهو مع اعرتافه بوجود اجلنـة 
ــة والنــار أو النعــيم والعــذاب هــي مــا جتســمت بــه أعمــال  والنــار وكوهنمــا خملــوقتني لكنــه ال يبعــد أن تكــون اجلن

2)ضــوئه فاحلســاب أيضــا ال يكــون مــن نــوع احلكمــي الفرضــي اإلنســان يــوم القيامــة وعلــى ــه  ( الــذي صــار علي
تعامل احملاكم يف الدنيا بل هو يكون مـن النـوع التكـويين الـذي ال خلـف فيـه، فكـل إنسـان جيـد عملـه جمسـما 
ه إما بصورة نعمة ترحيه أو بصورة نقمة تزعجه فاألول جنة له والثاين جحـيم لـه، فلمـا وجـد عملـه جمسـما أمامـ

3)فهذا هو حسابه الذي يالقيه. )  
هذا هو تردد احلكماء العقالنيني الذين ال يرحيهم مـا ال يالئـم عقـوهلم القاصـرة وإن كـان ظـواهر النصـوص مـن 
الكتــاب والســنة، ليــت املؤلــف يقــف عنــد احلقيقــة ابلقــدر الــذي ثبــت يف الكتــاب والســنة ومل يكــن جيــري وراء 

دلّـت اآلايت والـرواايت علـى أّن الصـراط معـرب ولغـريه لـو يكتفـي بقولـه: " االحتماالت، إذا كان أكثر راحة له
فرق بني املتقني والفجار، قال سبحانه: ﴿َوِإْن ِمْنُكْم ِإاّل وارُِدها كاَن على رَبَِّك  عام جتتازه اخلالئق برمتها دون

ــي الَّـــِذيَن اتَـَّقــْوا َونَــَذُر الظـــاِلمنيَ  4) فيهــا ِجِثيّــًا﴾َحْتمــاً َمْقِضــّياً * مثَّ نـَُنجِّ )."(5 وبقولـــه: "إن الصــراط عبــارة عـــن  (
الطريق املمدود على مـ  اجلحـيم جيتـازه املؤمنـون واملشـركون علـى حـد سـواء، غـري أن الفئـة األوىل جتتـازه إبذنـه 
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1)سـبحانه، والفئــة الثانيـة تســقط يف هاويـة جهــنم". ومل يكـن يزيــد بعـده: "إال أن مثــة احتمـاال آخــر..." وهــذا  (
 ن االحتماالت يف ابب املغيبات ال جتدي نفعا وال تغين عن جوع.أل

وقد صرح املؤلف أن هذا الرأي الثاين الذي يذكره يف تفسري اآلية يعين به أن الصراط يف النصوص  كنايـة عـن  
ؤمن ّن الصـراط كنايـة عـن الطريـق الـذي خيتـاره كـّل مـن املـأإاّل أّن مثـة احتمـااًل آخـر وهـو كذا وكذا، إذ قـال: "
2)".والكــافر يف هــذه الــدنيا وال خيفــي أننــا لــو فتحنــا ابب الكنــاايت يف املغّيبــات فــال جنــة تبقــى وال انر وال  (

حشر ومعاد؛ إذ لكل واحد أن يدعي أن اجلنة كناية عن كذا والنـار كنايـة عـن كـذا وهلـم جـرا، وقـد كـان هـذا 
 هو السبب يف ضاللة احملرفني لشرع اإلسالم ومن قبلهم.
مـن الكنايـة فيـدعي مـثال  من الشعرة وأحد مـن السـيفنعم للرجل أن يعد ما ورد يف وصف الصراط أبنه أدق 

أن هذا التوصيف كناية عن هبوط الظاملني وعدم إمكانية جتاوزهم عن الصراط، لكن ليس له أن يعد الصـراط 
َوِإْن ِمــْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَهــا َكــاَن ﴿: مــن أصــله كنايــة عــن الطريــق الــذي يســلكه العبــد يف الــدنيا وهللا ســبحانه يقــول

ي الَِّذيَن اتَـَّقْوا َونََذُر الظَّاِلِمنَي ِفيَها ِجِثي ا *َحْتًما َمْقِضي ا  َعَلى رَبِّكَ  3)﴾مثَّ نـَُنجِّ )   
 

 لوالية رخصة لعبور الصراطا -10
هذه هي مشكلة أخرى للمؤلف يف ابب الغيبيات، لقد عنون هلذا املوضوع هبذه العبارة عنواان جانبيا واستدل 
فيــه بعــدة رواايت علــى أن حــب أهــل البيــت يكــون ســببا لثبــوت األقــدام علــى الصــراط وال يســتطيع أحــد أن 

وبراءة من عاداهم. وقبله بقليل أورد جياوز الصراط إال وأن يكون من أهل الوالية والرباءة أي والية أهل البيت 
: أنه من عرف اإلمام يف الـدنيا واقتـدى هبـداه مـر علـى الصـراط إحدامهاهاتني الروايتني عن املصادر الشيعية، 

الــذي هــو جســر جهــنم يف اآلخــرة، ومــن مل يعرفــه يف الــدنيا زلــت قدمــه عــن الصــراط يف اآلخــرة فــرتدى يف انر 
4)جهنم. )   
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يف اآلخرة ، فأّما الصراط الذي يف الدنيا فهو اإلمام املفروض الطاعة ، من  الطريق إىل معرفة اّلّل عّزوجّل ومها صراطان : صراط يف الدنيا وصراط
ة فرتّدى عرفه يف الدنيا واقتدى هبداه ، مّر على الصراط الذي هو جسر جهنم يف اآلخرة ، ومن مل يعرفه يف الدنيا زّلت قدمه عن الصراط يف اآلخر 
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يق يوم القيامة إىل اجلنة كاجلسر ميـر بـه النـاس وهـو الصـراط الـذي يقـف عـن ميينـه رسـول هللا : أن الطر اثنيتهما
أَْلِقيَـا يف َجَهـنََّم ُكـلَّ َكفَّـاري ﴿صلى هللا عليه وسلم وعـن مالـه أمـري املـؤمنني و تيهمـا النـداء مـن قبـل هللا تعـاىل: 

1) –24ق :  - ﴾َعِنيدي  ).(2 )  
 

هــذا العنــوان الــذي أشــران إليــه أورد ثــالث رواايت عــن الصــدوق يــروي يف إحــداها عـــن  حتــتوأمــا هنــا ففــي 
الصـادق عـن آابئـه عــن رسـول هللا صـلى هللا عليــه وسـلم قـال: "أثبــتكم قـدما علـى الصــراط أشـدكم حبـا ألهــل 

لقيامـة أقعـد بييت" ويف الثانية عن أيب جعفر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم: "ايعلـي! إذا كـان يـوم ا
3)أان وأنت وجربيل على الصراط فلم جيز أحد إال من كان معه كتاب فيه براءة". )  

 

ينمــا يقـرأ مــا الرجـل ح ال نـدري مـاذا نقــول أمـام معتقــدات ورواايت كهـذه ؟ ولكــن أقـل مـا ميكــن قولـه هــو أن
ا يـراه مه الواضح بني التشاب نيعتقد به الشيعة يف أئمتها وما يرويه حول فضائلهم ومناقبهم، جيد هناك نوعا م

ن كــل شــيء يف رى حيصــرو عنــد القــوم ومــا يــراه عنــد النصــارى مــن اإلفــراط والغلــّو الشــديدين، فكمــا أن النصــا
 حب عيسى ابن مرمي عليه السالم.

ا نـراه فيمــا ممــّو أعظـم كـذلك الشــيعة حتصـر النجــاة والفـوز يف الــدارين يف حـب أهــل البيـت ومــودهتم، فـأي غلــ
ة بتــدعتها الشــيعاقــة الـيت ؤلـف يف هــذا املبحـث الــذي يفيـد أخــريا أن كــل مـن وىل أهــل البيـت ابلطريجـاء بــه امل

ينجــو عــن ســيتجاوز الصــراط و  –هــم عنــد الشــيعة اخللفــاء الراشــدون وابقــي الصــحابة و  -وبــرئ مــن أعــدائهم 
 ورســوله ابحلــد حــب هللا العــذاب ومــن مل يكــن كــذلك فــال جنــاة لــه، وال نــرى عنــد املؤلــف اهتمامــا وأتكيــدا يف

 الذي نرى عنايته يف حب أهل البيت ومودهتم.   
     
 
 
 
 

                                                
وقد جاء اخلرب أبّن الطريق يوم القيامة إىل اجلنة كاجلسر مير  به الناس وهو الصراط الذي يقف عن ميينه رسول اّلّل وهذا ما رواه املؤلف بلفظ:  ( (1

  ن قبل اّلّل تعاىل : ﴿أَلقيا يف َجَهنََّم ُكلَّ َكّفار َعِنيد﴾) صلى هللا عليه وآله وسلم ( وعن ماله أمري املؤمنني ) عليه السالم ( و تيهما النداء م
 ، ط. تربيز. 50تصحيح االعتقاد : 

 .  278و  277صـ  8انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  282صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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 اء املؤلف حول الشفاعةآر  -11
صـلها والسنة علـى أ  القرآنال شك أن الشفاعة هي إحدى املسائل الغيبية اليت اعتقدت األمة وفقا ملا ورد يف

ألة ؤلـف هـذه املسـأورد امل رب تعـاىل، وقـدأي جواز وقوعها يوم القيامة ابستشفاع بعض العباد للـبعض أمـام الـ
ذا رة يف تبيـني هـهـود مشـكو جيف اجمللد الرابع من كتابـه ابلتفصـيل والكـالم معـه يف أصـله وجـواز وقوعـه بـل لـه 

 رى أن اإلشـارةملوضـوع نـااملعتقد ورد الشبهات املثارة حوهلا، لكن هناك بعض جزئيات أدخلها املؤلف ضـمن 
 ث، وهي كالتايل:إليها من لوازم هذا املبح

 

 أ. تقسيماته الشفاعة وأتويالته اآلايت 
يقســــم املؤلــــف الشــــفاعة الــــواردة يف القــــرآن الكــــرمي إىل الشــــفاعة التكوينيــــة، والشــــفاعة القياديــــة، والشــــفاعة 

: فــاملراد منــه أتثــري جمموعــة العلــل الكونيــة علــى معلوالهتــا إبرادة هللا تعــاىل وإذنــه، أمــاالنوع األولاملصــطلحة، 
مي مثَّ اْسـتَـَوى ويؤول عليه املؤلف آايت كقوله تعـاىل:  ـَمَواِت َواأْلَْرَض يف ِسـتَِّة أايَّ ُ الَّـِذي َخلَـَق السَّ ﴿ِإنَّ رَبَُّكـُم اّللَّ

ُ رَب ُكـْم َفاْعبُـُدوُه أَفَـاَل تَـذَكَُّرونَ  َعَلى اْلَعْرِش يَُدبُِّر اأْلَْمَر َما 1)﴾ِمْن َشـِفيعي ِإالَّ ِمـْن بـَْعـِد ِإْذنِـِه َذِلُكـُم اّللَّ أي مـا مـن  (
علة طبيعية وال ظاهرة مادية تؤثر بعضها يف بعـض إال مـن بعـد إذنـه، فـاملراد مـن الشـفيع هـو األسـباب والعلـل 

 ابلشفاعة التكوينية.املادية الكونية ومن هنا مسيت الشفاعة 
وهــذا ألن  –حســب قولــه  –دليـل املؤلــف يف هــذا االختيــار والتأويــل إّنــا هــو القـرائن املوجــودة يف نفــس اآليــة 

اآليــة تبحــث صــدرها عــن خلــق الســموات واألرض، مث تــنص علــى ســعة قــدرة هللا علــى مجيــع مــا خلــق خــالل 
لتحديـد مكانـة سـائر املـدبرات واملـؤثرات الـيت يلمسـها ذكرها استواءه تعاىل على عرش القدرة وتدبري العامل، مث 

( يعىن أن هذه املدبرات ليست مؤثرات حقيقية بـل َما ِمْن َشِفيعي ِإالَّ ِمْن بـَْعِد ِإْذنِهِ البشر يف حياته تصرح أبنه )
لـــل املــدبر علــى كـــل حــال هــو هللا اخلـــالق ولــوال إذنــه ومشـــيئته ملاقامــت تلــك األســـباب ابلســببية وال تلــك الع

ابلعلية، ويف األخري تبنّي اآلية أبنه تعاىل إذا كان املدبر احلقيقي وإذاكان أتثري كل مـا سـواه إبذنـه فليعبـد ذلـك 
2)الرب سبحانه دون غريه. )    

: )الشفاعة القيادية( فاملراد منه قيام قيادة األنبياء واألولياء واألئمـة والعلمـاء والكتـب السـماوية أماالنوع الثاين
لشفيع يف هذه الدنيا يف ختليص البشر مـن املؤاخـذة بسـوء األعمـال وآاثر السـيئات يـوم القيامـة، ويـؤول مقام ا

﴿َوأَْنِذْر ِبِه الَِّذيَن خَيَاُفوَن أَْن حُيَْشُروا ِإىَل َرهبِِّْم لَْيَس هَلُْم ِمْن ُدونِِه َويلٌّ َواَل َشِفيعف عليه املؤلف آايت كقوله تعاىل: 

                                                
 .  3يونس :  ( (1
 .  224 – 222صـ  4انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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1)﴾تـَُّقونَ َلَعلَُّهْم يَـ  أي ليس هلؤالء الذين خيافون احلشر وسوء احلساب من دون القرآن ويل وال شفيع، فالقرآن  (
ــــاس بقيادتــــه ويرشــــدهم بزعامتــــه إىل ســــعادهتم األبديــــة ولــــذلك ورد يف احلــــديث  شــــفيع أي كتــــاب يهــــدي الن

شــافع مشــفَّع وماحــل فــإذا التبســت علــيكم الفــنت كقطــع الليــل املظلــم فعلــيكم ابلقــرآن فإنــه الشــريف: )
2)(مصــدَّق، ومــن جعلــه أمامــه قــاده إىل اجلنــة، ومــن جعلــه خلفــه ســاقه إىل النــار وهكــذا األنبيــاء واألئمــة  (

والصــاحلون كلهــم شــفعاء اإلنســان يســتطيع الفــرد أن ينــال بتوســطهم مــا ينــال بــه يــوم القيامــة توســط الشــفاعة 
3)املصــطلحة رف هــذه الشــفاعة وحمــل وقوعهــا إّنــا هــي احليــاة وهــو الــتخلص مــن العــذاب، غايــة األمــر أن ظــ (

الـــدنيا ونتائجهـــا حتصـــد يف اآلخـــرة خبـــالف الشـــفاعة املصـــطلحة فإهنـــا تتحقـــق يف اآلخـــرة نفســـها ومـــا يرتتـــب 
4)عليها. )  

)الشفاعة املصطلحة( فهـي الشـفاعة املشـهورة عنـد قاطبـة العلمـاء وحقيقتهـا هـي أن تصـل  وأماالنوع الثالث:
فرتـه إىل بعـض العبـاد عـن طريـق أوليائـه وصـفوة عبـاده، وليسـت هـي إال سلسـلة أخـرى مـن ر ته سبحانه ومغ

سنن العلل واألسباب اليت جرت إرادته احلكيمة أن يتحقق كل شيء عن طريقها فكما أن ر ته اليت وسـعت  
علـى كل شيء تصل إىل عباده يف احلياة الدنيوية، عن طرق خاصة وعلـل طبيعيـة يلمسـها كـل مـن فـتح عينـه 

الكـون، فكـذلك ر تـه املعنويـة ومغفرتـه الوسـيعة تصـل يف احليـاة األخرويـة إىل عبـاده عـن طريـق علـل وأسـباب 
خاصـة ومـن تلـك األسـباب أوليـاؤه وصـفوة خلقـه، ودعـاؤهم وطلبـاهتم، وال تنحصـر العلـة يف العلـل الواقعـة يف 

ـــيت ال تقـــع حتـــت احلـــس واللمـــ ـــري مـــن املـــؤثرات ال ـــاك كث ـــل هن ـــدعاء وخاصـــة دعـــاء إطـــار احلـــس ب س ومنهـــا ال
5)الصاحلني. )  

دعاء  ، مبعىن أتثريلتكوينيةوهبذا التوجيه الذي مر عن املؤلف يظهر أن الشفاعة املصطلحة قسم من الشفاعة ا
 الصاحلني ومسألتهم يف جلب الغفران بتوسيط صفات هللا العليا يف هذا األمر.  

 

 ب. جواز االستشفاع  ابألموات
يــرى املؤلــف أن حقيقــة االستشــفاع هــي طلــب الــدعاء وهبــذا املعــىن ورد لفــظ االستشــفاع يف كثــري مــن أقــوال 
العلماء واملفسرين وعليه فال وجه ملنع طلبه من أحد الصاحلني، ويستدل على جـواز هـذا الطلـب مـن األحيـاء 

                                                
 .  51األنعام :  ( (1
 (238 /2. )واملؤلف نقله عن كتاب الكايف  4028برقم:  289صـ  2رواه املتقي اهلندي يف كنز العمال جـ  ( (2
 يريد هبا املؤلف الشفاعة املشهورة بني أهل الشرع . ( (3
 .  228 – 226صـ  4انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  233صـ  4فاهيم القرآن" جـ انظر: تفسري "م ( (5
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يشــفع هلــم فلــم ميــنعهم مــن ذلــك،  مبــاورد يف الــرواايت أن أانســا طلبــوا منــه صــلى هللا عليــه وســلم يف حياتــه أن
ــه: ســألت النــيب صــلى هللا عليــه وســلم أن يشــفع يل يــوم  ــه قول فمنهــا مــا رواه الرتمــذي عــن أنــس رضــي هللا عن
ـــك؟ فقـــال: "اطلبـــين أول مـــا تطلبـــين علـــى  القيامـــة، فقـــال: "أان فاعـــل" قـــال: قلـــت: ايرســـول هللا فـــأين أطلب

1)الصراط" ) . 
لطلــب فيجــوزه مــن امليــت أيضــا ويســتدل علــى جــوازه مــن الــرواايت مبــا رواه مث يتوســع املؤلــف يف جــواز هــذا ا

شيخه املفيد عن ابن عباس أن علي بن أيب طالب ملا غّسل النيب وكّفنه، كشف عن وجهـه وقـال: "أبيب أنـت 
2)وأمـي طبـت حيـا وطبـت ميتـا.... اذكـران عنـد ربـك" ومبـا روي أنـه ملـا تـويف النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم أقبــل  (

أبوبكر فكشف عن وجهه، مث أكّب عليه فقّبله وقال: "أبيب أنت وأمي طبت حيا وميتا، اذكران اي حممد عنـد 
3)ربك ولنكن من ابلك" ).(4 )   

ويقــول أيضـــا: "روى اجلمهـــور يف أدب الزائـــر أنـــه إذا جـــاء لــزايرة النـــيب صـــلى هللا عليـــه وســـلم يقـــول: جئنـــاك  
5) رسول هللا شفيع غريك، فاستغفر لنا واشفع لنا".لقضاء حقك، واالستشفاع بك، فليس لنا اي )     

ول عـدم جـواز لعلمـاء حـوجاءت استدالالته العقلية ضمن أجوبة منـه علـى دالئـل مـن القـرآن والسـنة قـدمها ا
 طلب الشفاعة من أحد خاصة  ممن فارق الدنيا وليس حبي، فمنها مايلي:

  ــا عــن اعتقــاد أبلوهيــة مطلــق الــدعاء واخلضــوع أو مطلــق االستشــفاع ال يعــد ــادة مــا مل يكــن منبعث عب
6)املسئول واستقالله يف األفعال، فال يتوهم أن االستشفاع نوع من العبادة لغري هللا. )  

  االعتقاد أبن هللا أعطى بعض عبـاده الشـفاعة مث منـع طلبهـا عـنهم يكـون مبنزلـة مـن ملّـك أحـدا شـيئا
7)طلبه منه.ليستفيد منه اآلخرون ولكن منع اآلخرين عن  )  

                                                
 . 2433برقم:  621صـ  4رواه الرتمذي يف سننه جـ  ( (1
 ، اجمللس الثاين عشر .  103جمالس املفيد  ( (2
هِّ اَل يُذِّيُقَك يبِّ َأْنَت َوُأم ِّي طِّْبَت َحَيا َوَمي ًِّتا أبَ  مل أجد حديثا هبذا اللفظ يف كتب الصحاح واملسانيد، واللفظ عند البخاري وغريه: " ( (3 ي بَِّيدِّ َوالَّذِّي نـَْفسِّ

)لكن املؤلف ترك مجيع الصحاح واملسانيد واعتمد يف نقل هذا  – 3667رقم احلديث  6صـ  5انظر: صحيح البخاري جـ  –" اّللَُّ اْلَمْوتَـَتنْيِّ أََبًدا
 الصة الكالم"، ومل يرجع املؤلف إىل األصل( .  اللفظ على كتاب "كشف االرتياب" للسيد حمسن األمني احلسيِن الذي أحال إىل كتاب "خ

 .  283صـ  4انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  284صـ  4تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
 .  286صـ  4تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
 .  288صـ  4تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (7
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  كمـا أن هللا تعــاىل أعطــى العلـل واألســباب الشــفاعة التكوينيـة، وهــذا ال يتنــاقض مـع كونــه تعــاىل هــو
ــار فكــذلك أعطــى مــن أراد مــن عبــاده الشــفاعة املصــطلحة وهــذا ال يتنــاقض مــع كونــه  الفاعــل املخت

يًعـا﴿تعـاىل مالـك الشـفاعة وحـده كمـا قـال:  ـَفاَعُة مجَِ 1)﴾قُـْل ّللَِّ الشَّ إذا فكمـا جيـوز أن يسـتفاد مــن  (
تلك الوسيلة )األسباب التكوينية( فكذلك جيوز أن يستفاد مـن هـذه الوسـيلة )الشـفاعة( ومـن طـرق 

2)االستفادة الطلب. )  
  ــنفس اإلنســانية وبقاءهــا بعــد مفارقــة الــروح البــدن، فاليصــح إن الرباهــني الفلســفية قــد أثبتــت جتــرد ال

3)وز عنه الطلب ألنه ميت ال يسمع وال يعقل.القول أبن من فارق الدنيا ال جي )  
  كيف يكون النيب صلى هللا عليه وسلم شهيدا علـى األمـة إن كـان ال يطلـع علـى مـا جتـري بيـنهم مـن

األمـور، فلمــا كانــت شــهادته اثبتــة بــنص القــرآن الكــرمي كــان البــد مــن القــول بكونــه مطلعــا وملــا ثبــت 
4)وأمثاهلا.اطالعه جيوز أن يطلب منه شيء كالشفاعة  )   

  إن اآلايت اليت تنفي السماع عن األموات راجعة إىل األبدان املدفونـة يف القبـور الـيت أصـبحت مجـادا
5)ال إىل األرواح املفارقة عن هذه األبدان العائشة يف الربزخ عند رهبم. )  

 

هذه هي تقسيمات املؤلف للشفاعة، ومـوجز  كالمـه حـول جـواز طلـب الشـفاعة مـن األمـوات، وجانـب مـن 
ــاه،  ــة والعقليــة يف مــدعاه، لكــن هنــاك مالحظــات كثــرية علــى كــل مــا خلصــناه ورأين : أتويــل أوهلــادالئلــه النقلي

نبيـاء واألوليـاء واألئمـة وغـريهم، الشفاعة بتـأثري جمموعـة العلـل الكونيـة علـى معلوالهتـا، وكـذا أتويلهـا بقيـادة األ
أمر استحدثه املؤلف فـال اآلايت الـيت اسـتدل هبـا تـدل علـى هـذا املطلـوب، وال األحاديـث واآلاثر تثبـت هـذا 
املضمون أي كون العلل واألسباب شفعاء للمعلوالت أو  ل الشـفاعة علـى القيـادة الدينيـة، كيـف وقـد أّكـد 

6)ع هي طلب الدعاءاملؤلف أن حقيقة الشفاعة واالستشفا   فأي دعاء هناك بني العلة واملعلول ؟  (
: ضــعف االسـتدالل وتــرك األصــح املختــار، علــى ســبيل املثــال اســتدالل املؤلــف مبــارواه املفيــد عــن علــي اثنيهــا

رضي هللا عنه قوله: "اذكران عند ربك" أو ما روي جمهوال عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنه قوله: "اذكران اي 

                                                
 .  44الزمر :  ( (1
 .  292 – 291صـ  4مفاهيم القرآن" جـ انظر: تفسري " ( (2
 .  293صـ  4انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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إمهـــال املصـــادر األصـــيلة  عنـــد ربـــك ولـــنكن مـــن ابلـــك" إن هـــذا االســـتدالل اليعتـــد بـــه وذلـــك بســـببحممـــد 
واالعتماد على ما ال يعد مصدرا يف الباب، وهذه عادة كثريا ما نراها عنـد املؤلـف؛ فـإن مـا يهمـه هـو أن جيـد 

ا رأينا اسـتدل املؤلـف مبـا ملدعاه دليال يستدل به دون أن ينظر إىل أنه من أين  خذ أو كيف  خذ، فههنا كم
نسـب إىل أيب بكــر الصــديق رضـي هللا عنــه أنــه استشــفع برسـول هللا صــلى هللا عليــه وسـلم بعــد وفاتــه وقــال: " 
أبيب أنت وأمي طبت حيا وميتا، اذكران اي حممد عند ربك ولنكن من ابلك" واعتمد يف نقله هذا الكالم هبذا 

سن األمني احلسيين نقال عن كتـاب "خالصـة الكـالم يف بيـان اللفظ على كتاب "كشف االرتياب" للسيد حم
أمــراء البلــد احلــرام" لــزيين دحــالن مــع أن هــذا القــول بلفظــه الصــحيح موجــود يف كتــب الصــحاح واملســانيد، و 
يب ليست فيها مجلة: "اذكران اي حممد عند ربك ولنكن من ابلك" بل اللفظ كما هو عنـد البخـاري وغـريه: "أبَ 

ُ اْلَمْوتـََتنْيِ أَبًَداأَْنَت َوأُ  1)"مِّي ِطْبَت َحي ا َوَميًِّتا َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه اَل يُِذيُقَك اّللَّ ). 
 نكار.وية الشك واإلف إىل هافرتك مجيع املصادر املعتمدة والرجوع إىل ما ال يعد مصدرا يدفع استدالل املؤل

 

وتصـور  )عـن األمـوات( أي حديث منع طلب الشـفاعة عـنهمنّه يف أي آية و : أننا نرى املؤلف يقول: "إاثلثها
ــة عنهــا، و أ ّن العبــادة عبــارة عــن الطلــب اللفظــي أو اخلضــوع العملــي عمــن أّن طلبهــا عبــادة قــد عرفــت ااِلجاب

حناء إبلوهيته وربوبيته، وذلك االعتقاد ال ينفك عن االعتقاد يف استقالل املطلوب منه ذااتً يعتقد بنحو من األ
2)"هلية تصرفاً بال منازعمور اإلوكونه متصرفاً يف األوفعاًل،  فهل اإلتيـان ابلـدليل يكـون مـن واجـب املـدعي أو  (

املنكــر ؟ واملعــروف أن البّينــة علــى املــدعي كمــا ثبــت شــرعا، واملؤلــف يــدعي مســاع املــوتى وجــواز االستشــفاع 
عة مـن األمـوات، هـذا أوال. واثنيـا: منهم، فهو املدعي وعليه البّينة فليأت رايت وأحاديـث تبـيح طلـب الشـفا

( أن تقييد املؤلف مفهوم معىن اإلله ومفهوم العبادة يف الذكر احلكيمعنوان: ) حتتقد بّينا يف الفصل األول 
العبــادة بقيــود كاعتقــاد األلوهيــة واالســتقالل يف التصــرف وغــري ذلــك تقييــد غــري صــحيح، فــال املشــركون كــانوا 

ــادة هــي اخلضــوع يعتقــدون يف معبــوداهتم األلو  هيــة واالســتقالل وال النصــوص تــدل علــى هــذه القيــود، بــل العب
والتذلل والطلب واالستعانة من غري هللا فيما يفـوق األسـباب، أو بعبـارة أخـرى العبـادة هـي إعطـاء غـري هللا مـا 
 هــو خمــتص ابهلل وال شــك أن االستشــفاع ابألمــوات خــارج عــن األســباب كمــا أنــه إعطــاء للغــري مــا لــيس مــن

 صالحيته. 
 

                                                
 .  3667رقم احلديث  6صـ  5صحيح البخاري جـ  ( (1
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نَـا ِمـْن ﴿: ومما استدل به املؤلف على جواز االستعانة واالستشفاع ابألموات قوله تعاىل: رابعها َفَكْيـَف ِإَذا ِجئـْ
نَـا بِـَك َعلَـى َهـُؤاَلِء َشـِهيًدا 1)﴾ُكلِّ أُمَّـةي ِبَشـِهيدي َوِجئـْ مـم ّن القـرآن يعـد النـيب شـهيداً علـى األفقـال مـا نصـه: "إ (

 مجعاء، ويقول سبحانه: )َفَكْيَف ِإذا ِجْئنا ِمْن ُكلِّ أُمَّةي ِبَشهيدي َوِجْئنا ِبَك َعلى هَوالِء َشِهيداً( فاآلية تصرّح أبنّ 
النيب )صلَّى اّلّل عليه وآله وسلَّم( شاهد على الشهود الـذين يشـهدون علـى أممهـم، فـإذا كـان النـيب )صـلَّى اّلّل 

ــه وســلَّم( شــاه ــه وآل ــاة، أو بــدون  مــم مجعــاء أو علــى شــهودهم فهــل تعقــل الشــهادة بــدونداً علــى األعلي احلي
2)"مور من الكفر وااِلميان والطاعة والعصيان؟!االّطالع على ما جتري بينهم من األ )  

 

: ذ املؤلــف يقــولإن يولــد؛ أوهــذا التفســري هبــذا التعبــري يقتضــي أن يكــون النــيب صــلى هللا عليــه وســلم حيــا قبــل 
فلـيكن  ( وعليـهحلياةادة بدون فهل تعقل الشها( مث يقول: )مم مجعاءالقرآن يعد النيب شهيداً على األن  إ)

لتـه لعـا علـى مـا فعهدا ومطّ حيا قبل أن يولـد رالف السـنني ومئاهتـا حـىت يكـون شـا صلى هللا عليه وسلم النيب
 األمم السالفة.  

 

ــه تعــاىل:  ــة هــو أن معــىن قول ــُؤاَلِء َشــِهيًدا﴿مــع أن التفســري الصــحيح لآلي ــى َه ــَك َعَل ــا ِب َن ــا بــك  ﴾َوِجئـْ أي جئن
شــهيدا علــى الــذين عاصــروك مــن أمتــك ورأيــت مــن أجــاب دعوتــك مــنهم ومــن مل جيــب، كمــا قــال ســبحانه 

َتيِن ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب ُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما دُ و ﴿وتعاىل حاكيا عن نبيه عيسى ابن مرمي:  ا تـََوفـَّيـْ ْمُت ِفيِهْم فَـَلمَّ
3)﴾َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيءي َشِهيدف  ) . 

 
  نكار املؤلف احلدوث الزماين للعاملإ -12

ذه هله منه، فمن  ال خمرج كما قلنا غري مرة إن املؤلف  خيبط خبط عشواء يف تفلسفاته فيوقع نفسه يف مأزق
نصـوص ه، وقد دلـت اللق ونشأتاملواضع إنكار املؤلف احلدوث الزماين للعامل وهي مسألة غيبية تتعلق ببدء اخل

يلــي مــن  ع إىل مــاالشــرعية واعــرتف مجيــع أهــل الشــرع علــى حــدوث العــامل مطلقــا، وســبب هــذا اإلنكــار يرجــ
 املقدمات:

مقدارا هلا، وليس يف العامل زمان واحـد يتولـد مـن أن الزمان مقدار احلركة، وكل حركة تعانق زماان ما يعد  أوال:
حركة الفلك أو الشمس والقمر بل كل حركة مولد زماان فيكون ذلك الزمان مقدارا هلا، فإذا كان الزمـان وليـد 
احلركــة ونتيجــة ســيالن املــادة إىل الغايــة فكيــف ميكــن أن نقــول أبنــه كــان وقــت حقيقــي مل يكــن العــامل فيــه مث 
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املفــروض أن هــذا الوقــت نتيجــة حركــة املــادة الــيت مل ختلــق بعــد، فــال يتصــور شــيء مبعــىن حــدث و وجــد؟ ألن 
 الوقت والزمان قبل إجياد العامل حىت يتضمن عدمه.

 ال؟ قدمي زماان أوث ذايت و أنه لو فرض هذا الوقت والزمان ينقل الكالم إىل نفس الزمان فهل هو حاد اثنيا:
كن قبـوال فيـه فلـيلزمـاين ماث ذاات وقـدمي زمـاان، فلوكـان القـول ابلقـدم فعلى األول جيب االعرتاف مبمكـن حـاد

زمـان  ن يكـون للزمـانأين يلـزم مقبوال يف جمموع العامل إذا لوحظ شىء واحد أو يف اجلزء األول منه، وعلـى الثـا
 لزمــانلـزم كـون الزمـان فيحـىت يتضـمن الزمـان الثـاين عـدم الزمـان األول يف حقـه، وعندئـذ إمـا يتوقـف تسلسـل ا

 الثاين قدميا زمانيا وإن مل يتوقف يلزم التسلسل.
فيستنتج املؤلف أنه من أجل هذين الوجهني يعسر التصديق ابحلدوث الزماين جملموع العامل ويكتفي ابحلـدوث 

فألجــل هــذين الــوجهني يعســر التصــديق ابحلــدوث الزمــاين جملمــوع العــامل ويكتفــى ابحلــدوث الــذايت، فيقــول: "
1)".الذايت ) 

عي إىل امث إّن الـــد " ، فيقـــول:مث يبــدأ املؤلـــف يف الـــرد واإلجابــة علـــى دالئـــل القــائلني ابحلـــدوث الزمـــاين للعــامل
 مران:أذهاهبم إىل احلدوث الزماين للعامل كّله 
مسـبوق بعــدم  ادث زمـاينّن كـّل مـا يف الكـون فهــو حـأنّـه القــدمي سـواه و أأ: الرتكيـز علـى التوحيـد، و 

وث الكتفــاء ابحلــدمــاانً والقــدمي يف اّلّل ســبحانه يصــّدهم عــن االعــرتاف بقــدم العــامل ز زمــاين حقيقــي، فحصــر ا
كفـي للعامل، بـل ي وث الزماينثبات احلدإّن تنزيه احلق عن الشرك و الّند اليتوقف على أيالحظ عليه:  الذايت.

 .ال أو ماينز ّن غريه حادث كذلك سواء أكان له حدوث أهنا القول أبنّه سبحانه قدمي ابلذات و 
 يكـــن معــه شــيء مســـتظهراً أبّن املــراد مــن الكينونـــة ّلّل ملب: مــا ورد يف الــرواايت مـــن أنّــه كــان اّلّل و 

2)".فيه سبحانه، وعدم غريه، هو كونه يف وقت مقروانً بعدم كون شيء )  
نة الكينو  لوا هذهأهنم أو  ويف اجلواب على هذه الرواايت جاء املؤلف ببعض رواايت أخرى عن أئمة أهل البيت

يـزل واحـداً   فلـمخـرى: )أ( ويف روايـة مل يـزل، بالزمـان والمكـان وهـو اآلن كمـا كـانو كان بنوع آخر أي: )
 ( مث قال ما نصه: عراض، وال يزال كذلكأ كائناً الشيء معه، بالحدود، وال

الخيــتص « شــيءكــان اّلّل ومل يكــن معــه »فهــذه األحاديــث تعــرب مــن أّن توصــيفه ســبحانه ابجلملــة التاليــة: "
وهــذا  -حــىت قــال  – ابآلزال قبــل خلــق العــامل بــل هــذا الوصــف مســتمر لــه إىل اآلن حــىت بعــد مــا خلــق العــامل

ّن املــراد مــن أنّــه ســبحانه قــد كــان ومل يكــن معــه شــيء مســتمراً إىل زماننــا هــذا، هــو كونــه ســبحانه يف أيعــرب: 

                                                
 .  90صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  91 – 90صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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كّل ظرف وزمان، كائنف، ولـيس معـه يف هـذه الرتبـة درجة رفيعة من الوجود و رتبة متقّدمة على معلوله فهو يف  
1)".شيء من املمكنات من غري فرق بني مرحلة خلق العامل وقبله )  

فهذه فلسفة أخرى للمؤلف خالف هبا مجهور أهل الشرع وحـىت الفالسـفة اإلسـالميني، مـع أنـه صـرح يف أول 
إّن مة بـل قاطبـة أهـل الشـرائع حيـث قـال: "املبحث أن القول حبدوث العامل حدواث زمانيا قول اتفقت عليه األ

املتشــّرعة تثبــت للعــامل وراء احلــدوث الــذايت حــدواثً زمانيــاً مبعــىن كونــه مســبوقاً بعــدم زمــاين واقعــي مــثال كمــا أّن 
حـوادث اليــوم مســبوقة ابلعــدم الزمــاين حيــث إهنــا مل تكــن قبــل ذلــك اليــوم مث حــدث، فهكــذا العــامل مل يكــن يف 

ّن الشــيخ األعظــم األنصــاري يف الفرائــد عنــد أاملســألة ممّــا تصــّر عليهــا املتشــّرعة حــىت  وقــت مث حــدث. و هــذه
ّن العـامل أأمجعـت الشـرايع السـماويّة علـى »البحث عن حّجية القطع احلاصل من غـري الكتـاب والسـّنة يقـول: 

2)".«حادث زماانً  ) 
ب اعتنقته الفالسفة اإلسالميون أيضـا كما صرح يف آخر املبحث  أن القول حبدوث العامل حدواث زمانيا مذه

نعــم، إّن صــدر املتــأهّلني وتالمــذة منهجــه حــاولوا يف املقــام أن يثبتــوا للعــامل حــدواثً زمانّيــاً وراء احلــدوث فقــال: "
3)".الذايت، فمن أراد التبّسط فعليه املراجعة إىل كالمهم إذا فما ابل املؤلف خيـالف اجلمهـور، وال نـدري مـاذا  (

 االبتداع وإيثار الف  يف أمور ال جيدي اخلوض فيها نفعا وال خريا. وهللا من وراء القصد.يستفيد من 
 

فنـا أن لقـرآن" وقـد عر مفـاهيم ا"نكتفي هبذا القدر من دراسة الغيبيات اليت تناوهلا الشيخ السبحاين يف تفسـريه 
 األمة. ب ختالف مجهوريت بغرائوقد  له منهجا فلسفيا أتويليا خاصا يف تفسري اآلايت اليت تتعلق ابملغّيبات، 

 

لفصل وقد ن هذا اين مهذا هو املطلب األخري من املبحث األول من الفصل الثاين، يليه املبحث الثا
 خصصناه للموضوعات األخالقية واالجتماعية. 

 وهللا هو اهلادي ونعم املعني والحول والقوة إال ابهلل العلي العظيم.

                                                
 .  92صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  89صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  93صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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 املبـحث الثــاين

 
 

 املوضوعات األخالقية واالجتماعية يف تفسري "مفاهيم القرآن"
 لبان:وفيه مط

 

 
 )توضيحات حممودة(  املطلب األول

 مالمح احلكومة اإلسالمية 
 طبيعة احلكومة اإلسالمية 

 وجوب تشكيل احلكومة على األمة وكوهنا ابالنتخاب

 مؤاخذات على الدميقراطية الغربية 
 اإلسالميصفات احلاكم 

 أركان احلكومة اإلسالمية 
 خصائص احلكومة اإلسالمية

 أهم برامج احلكومة اإلسالمية ووظائفها
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 املبحث الثاين
 

 ن"قرآاملوضوعات األخالقية واالجتماعية يف تفسري "مفاهيم ال
 

 املـدخـل:
مـل املوضـوعات لـف مل يهلكـن املؤ مع أن املوضوعات العقدية تشكل اجلزء األكرب من تفسري مفاهيم القـرآن، 

ة سياســة واحلكومــتعلــق ابلاالجتماعيــة متامــا بــل نبــه إليهــا حينــا بعــد حــني وخصــص جانبــا مــن حبوثــه هلــا وملــا ي
عة ها دون املراجملؤلف فيااإلسالميتني، ومن هنا كان من واجب البحث العلمي وأمانته أن ال ّنر على جهود 

 حث.والتلخيص، فلذلك خصصنا له هذا املب
رها خالقيــة هلــا قــدعيــة واألوقبــل كــل شــيء ال بــد مــن التصــريح أبن كثــريا ممــا بينــه املؤلــف مــن املســائل االجتما

هنـاك طائفـة  رين، لكنوقيمتها يف جماهلا اخلاص، وقد بذل املؤلف يف عرضها وتوضيحها جهدا وسعيا مشكو 
وآراء  مســتقيمة عــد إال هجمــاتال ت ؤلــف ضــمن املوضــوعات االجتماعيــة هــيأخــرى مــن املســائل ذكرهــا امل

باحــث  مــن املشخصــية عرضــت ألغــراض طائفيــة أو تعصــبات مذهبيــة، وحنــن ال نغمــض العــني عــن الطــائفتني
زومـا، مث جزئيـة منهـا ل إتيـان كـلفنأيت بنمـاذج مـن كلتيهمـا، نشـري أوال إىل الطائفـة األوىل وإن مل نـر للتفصـيل و 

ة فيمـا يلـي إشـار و سـتقلني، ما بشـيء مـن التحليـل وهـذا يف مطلبـني نردفها ابلطائفة الثانية اليت سـنتوقف عنـده
 : من كل مطلب إىل العناوين اجلانبية

 

 (توضيحات حممودة) :املطلب األول
 مالمح احلكومة اإلسالمية .1
 طبيعة احلكومة اإلسالمية  .2
 وجوب تشكيل احلكومة على األمة وكوهنا ابالنتخاب .3
 مؤاخذات على الدميقراطية الغربية .4
 احلاكم اإلسالمي صفات .5
 أركان احلكومة اإلسالمية  .6
 خصائص احلكومة اإلسالمية  .7
 أهم برامج احلكومة اإلسالمية ووظائفها  .8
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 (عثرات مردودة) املطلب الثاين:
 أهل السنة مل يوفقوا على إراءة احلكومة الواقعية.  .1
 موقف أهل السنة ومروايهتم حول إطاعة السلطان مردودة. .2
 أهال للقيادة.الصحابة مل يكونوا  .3
 الوصول إىل احلكم ابلبيعة تقليد جاهلي. .4
 الشورى ال يكون ذات صبغة دينية ملزمة. .5
 حديث هني الرسول أصحابه عن كتابة احلديث موضوع. .6
 األمويون كانوا يلعنون علي بن أيب طالب على املنابر. .7
 التناقض بني القول والعمل. .8

 
 :املطلب األول

 توضيحات حممودة 
 احلكومة اإلسالميةمالمح  -1

ذكر املؤلف تنبيهات مجيلـة يف ضـوء النصـوص الشـرعية حـول مالمـح احلكومـة اإلسـالمية ووظائفهـا ومسـئولية 
نَّـاُهْم يفِّ اأْلَْرضِّ َأقَـاُموا الصَّـاَلَة َوآتـَـُوا الزََّكـاَة ﴿احلكام فيها، فمنها ما استفاده من قوله تعاىل:  الَّذِّيَن إِّْن َمكَّ

ْل ــُروا ابِّ ــُة اأْلُُمــورِّ َوَأَم َــْوا َعــنِّ اْلُمْنَكــرِّ َوّللَِِّّّ َعاقَِّب ــُروفِّ َوهَن 1)﴾َمْع فاآليــة تلقــي علــى عــاتق احلكومــات مســئولية  (
توثيق عرى اجملتمع اإلسالمي بربه تعاىل وتنظيم اقتصاده ومعاشه وإشاعة اخلري والصـالح يف اجملتمـع ومكافحـة  
كــل ألــوان الفســاد واالحنــراف والظلــم والــزور. ومنهــا مــا اســتفاده مــن جمموعــة أخــرى مــن اآلايت واألحاديــث 

 تتلخص أهم نقاطها فيايلي:
 

 نعم الشيء احلكومة إذا أخذت حبقها. .1
 لناس.من أهم مالمح احلكومة اإلسالمية العدل والقسط يف كل األحوال أزاء مجيع ا .2
 خر. على اآل يقام صرح احلكومة على رعاية احلقوق من اجلانبني حكاما ورعية فإن لكل حقا .3
 ة.إلسالمياقوانني إن قانون التسوية بني مجيع أفراد األمة حكاما وحمكومني من أنصع ال .4
 لباطل.ق ودفع ااهلدف األمسى من احلكم اإلسالمي كما قاله علي بن أيب طالب هو: إقامة احل .5

                                                
 . 41احلج :  ( (1
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 نني.ل املواطكليست احلكومة يف ظل اإلسالم إال للر ة واحملبة واللطف الذي جيب أن يعم   .6
ة التناصــر حكم قــو ســتعلــى احلكومــة اإلســالمية توثيــق عــرى األخــوة اإلســالمية بــني املســلمني وهبــذا ت .7

 والتناصح ويعم التفادي.
 

ومن هذه املالمح ما استفاده املؤلف من امليثاق الـذي كتبـه النـيب صـلى هللا عليـه بينـه وبـني مـن كـان يعـيش يف 
املدينــة املنــورة ونواحيهــا وقــد أوضـــحت هــذه املعاهــدة التارخييــة أن املــواطن غـــري املســلم جيــد يف ظــل احلكومـــة 

العــيش وشــرف احليــاة مــاال جيــد نظــريه يف ظــل الــدول املتدينــة بدينــه، مث أثبــت اتريــخ اإلســالم اإلســالمية كرامــة 
1)هذا املضمون بكل وضوح. )   

 
 حلكومة اإلسالميةطبيعة ا -2

يكتــب املؤلــف أن هنــاك فرقــا كبــريا بــني طبيعــة احلكومــة اإلســالمية احلقيقيــة واحلكومــات الســائدة علــى نظــام 
رب خطوطــه؛ وهــذا ألن الــنمط الغــريب أعطــى كــل شــيء أبيــدي جمموعــة تعــد هــي االنتخــاب وفــق مــا قــرر الغــ

األكثرية ومل يوجب توفر صفات ومؤهالت يف احلاكم األعلى جتعله يف مقام يرجى فيـه صـالح العبـاد والـبالد، 
وهلـذه األكثريــة ولوتفوقــت بــرأي واحــد اختيــار التقنــني والتشـريع كيــف شــاءت ولــو تضــيعت بــه كرامــة اآلخــرين 

حقـوقهم، ولكــن احلكومــة اإلسـالمية ال تعطــي زمــام األمــور إال ملـن يكــون أهــال هلــا، وأمـا قــوانني احلكــم فيهــا و 
فهي مقررة اثبتة من قبل احلكيم املتعال ال يستطيع أحد أن يبدهلا أو يعدهلا لصاحل جمموعـة مـا، ومـن هنـا فـال 

ي حكومة هللا على الشعب بقوانينه ميكن أن نصف هذه احلكومة أبهنا: حكومة الشعب على الشعب، بل ه
وضوابطه أو احلكومـة الـيت تسـري وفـق القـانون اإلهلـي، نعـم هـذه احلكومـة مـن انحيـة االنتخـاب ميكـن أن تقـام 

2)عن طريق االنتخاب الشعيب كمايلي لكن هذا اليعدم الفروق اجلوهرية بني احلكومتني. )   
 

 ابالنتخابجوب تشكيل احلكومة على األمة وكوهنا و  -3
م اختيـار احلـاك لألمـة حـقو يؤكد املؤلف أن هناك دالئل كثرية تدل على أن إقامة احلكومة مـن واجبـات األمـة 
علــى  ملقــام أن ّنــرابة، يليــق هلــا ابلطريقــة املناســبة، وقــد فصــل الكــالم يف هــذا املوضــوع وعاجلــه مــن نــواح خمتلفــ

 استدالالته سريعا وهي كالتايل: 
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 سان يقتضي إجياد احلكومةاستخالف هللا لإلن 
أن يقـوم اإلنسـان بتعمـري البقـاع  أوهلمـا:صرح هبذا االستخالف القرآن الكـرمي وهـذا يقتضـي أمـرين أساسـيني: 

أن يقـوم اإلنسـان بتـدبري أمـر نفسـه وجمتمعـه اإلنسـاين  واثنيهمـا:والعناية ابلكـون ومـا فيـه مـن البهـائم وغريهـا، 
ألحرى به وخبالفته وهو الذي نسميه ابحلاكمية والقيادة نيابة عن هللا عـز وصالحه وتنميته بل هذا الثاين هو ا

وجــل وال ميكــن القيــام بــه إال عــن طريــق إجيــاد الــنظم واالتفــاق علــى مســؤول ميــارس األمــور يف إطــار الضــوابط 
1)والسنن اليت جاء هبا الدين. )   

 

 أداء األمانة ال ميكن إال ابحلكومة 
ـَماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َواجلِّبَـالِّ ﴿حسب رأي املؤلف املراد من األمانة يف قولـه تعـاىل:  إِّانَّ َعَرْضـَنا اأْلََمانَـَة َعلَـى السَّ

ْنَساُن إِّنَـُّه َكـاَن ظَُلوًمـا َجُهـواًل  َها َوَْحََلَها اإْلِّ نـْ ْلنَـَها َوَأْشَفْقَن مِّ 2)﴾َفأََبنْيَ َأْن حَيْمِّ نه علـى هـو مـا أنـزل هللا سـبحا (
اإلنسان عن طريق سفرائه من األحكام والفـرائض واحلـدود وغريهـا، وال شـك أّن حتّمـل األمانـة؛ ألجـل أدائهـا 
وتنفيــذها. ومــن املعلــوم أن تنفيــذ األحكــام والفــرائض واحلــدود يف احليــاة البشــرية ال ميكــن إال يف ظــل حكومــة 

ع يف ظلهــا القيــام بطاعــة هللا ســبحانه واإلتيــان انبعــة مــن نفــس الــدين اإلهلــي تقيمهــا األمــة املســلمة، لتســتطي
 أبوامره واالجتناب عن نواهيه وإقامة دينه. 

ُ ﴿وممــا يــرّجح املعــىن املــذكور ويعــّد قرينــة عليــه هــو أن اآليــة التاليــة هلــذه اآليــة، أي قولــه ســبحانه:  لِّيُـَعــذ َِّب اّللَّ
ــافِّقِّنَي َواْلُمَنافَِّقــاتِّ َواْلُمْشــرِّكِّنَي َواْلمُ  ــورًا اْلُمَن ُ َغُف ــاَن اّللَّ ــاتِّ وََك َن نِّنَي َواْلُمْؤمِّ ــْؤمِّ ــى اْلُم ُ َعَل ــوَب اّللَّ ْشــرَِّكاتِّ َويـَُت

يًما 3)﴾رَحِّ توضح حقيقة األمانة؛ ألهنا تفيد أن  لة األمانة ينقسمون إىل مؤمن ومنـافق ومشـرك، وال يكـون  (
يكـون املـؤمن هــو مـن يقـوم ابلــدين هـذا التقسـيم صــحيحا إال ابلقيـاس علـى االعتقــاد ابحلـق والعمـل ابلــدين. ف

وينفذ أحكامه يف حياته الشخصية واالجتماعيـة، واملشـرك مـن يشـرك يف ذلـك فيأخـذ ابلـدين وبغـريه. واملنـافق 
 من يتظاهر ابألخذ ابلدين فقط.

وبعبارة أخرى: إن األمانة هي الدين احلق وأداؤها هو األخذ به والعمـل مبقتضـاه، وال شـك أن األخـذ ابلـدين 
وي على مسئولية كربى جتاه هللا سبحانه ونبيه وأمته. وهـذه املسـئولية إذا فسـرت، كـان مـن أجزائهـا: تـدبري ينط
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اجملتمــع، وتنظــيم شــئونه وأمــوره، وإجــراء السياســات واحلــدود يف ذلــك اجملتمــع، والميكــن الوصــول إىل هــذا إال 
1)بتشكيل احلكومة والسلطة االجتماعية من قبل األمة وابختيارها.  )  

 

 الوظائف االجتماعية تستوجب تشكيل الدولة 
 يقـــة قائمــة علـــىجــودا وحقلقــد ذكــر املؤلـــف أوال نظريــة علمـــاء االجتمــاع واحلقـــوقيني القائلــة أبن للمجتمـــع و 

قـد رجـح القـول و الفـرد،  الصعيد اخلارجي، خالفا ملا ذهب إليه الفالسفة مـن القـول بعـدم وجـود شـيء مـاوراء
القـرآين  أتـى ابلتأييـد لفـرد، مثللبشري يتمتع بواقعية عرفية له حقوق وواجبات غـري مـا األول وقال: إن اجملتمع ا

قـرا إىل  وتقـدما وتقهال وكتـاابهلذه النظرية وأن القـرآن الكـرمي يعتـرب للمجمتـع وجـودا وعـدما وحيـاة ونشـورا وأجـ
املســئوليات، و لواجبــات اغــري ذلــك مــن اآلاثر الــيت تكــون للفــرد احلــي ومــن هنــا يقــرر للمجتمــع مــا يناســبه مــن 

 راد.ملكون من األفجملتمع الكن أبسلوب فذ بديع وهو االهتمام برتبية الفرد أوال مث توجيه التكاليف حنو ا
ومن زمرة هذه التكاليف القيام بفريضة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، اجلهاد يف سـبيل هللا، تنفيـذ احلـدود 

وحيــث إن هــذه التكــاليف والواجبـــات املتوجهــة شــرعا إىل اجملتمــع ممـــا  الشــرعية، وبصــورة عامــة إقامــة الـــدين،
الميكــن القيــام هبــا وأدائهــا دون مجاعــة متفرغــة لــذلك ودون جهــاز حكــم يتــوىل تنفيــذها، فإهنــا توجــب علــى 
اجملتمع اإلسالمي أن يقوم بتشكيل دولـة يعهـد إليهـا مسـئولية القيـام هبـذه التكـاليف، فيختـار مـن يعتمـد عليـه 

2)اه أهال حلمل هذه األمانة.وير  )   
 

 العقل يدل على وجوب تشكيل الدولة 
يرى املؤلف أن العقل أحد األدلة الشرعية اليت يسـتند إليهـا الفقهـاء يف اسـتنباط األحكـام جنبـا إىل جنـب مـن 
القرآن والسنة واالمجاع. فيقـول: لقـد دل العقـل علـى وجـوب تشـكيل الدولـة مـن جانـب األمـة، وذلـك ملـا يف 
إقامة الدولة من حفظ النظام اإلنساين الذي ميكن أن حيصل اإلنسان يف ظله على سعادته وسالمته ويضـمن 
مصاحله ومستقبله، ومن املعلوم أن حفظ هذا النظام اإلنسـاين مـن الواجبـات العقليـة الـيت حيتِّمهـا العقـل علـى 

رغـم أن بعضـها ال يتـدين بــدين وال  البشـر؛ وألجـل هـذا جنـد الشـعوب تقـرر أنظمـة وقــوانني حلفـظ هـذا النظـام
3)يتمسك بشريعة إهلية بعد. )  
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 سرية املسلمني بعد النيب تثبت وجوب تشكيل احلكومة 
يثبــت وجــوب القيــام بتشــكيل احلكومــة  يعتقــد املؤلــف أن أول إقــدام أقــدمت بــه الصــحابة بعــد رحلــة النــيب 
لكـنهم أحّســوا  -علـى حســب زعمـه  – وذلـك أهنـم وإن تناسـوا وجــود إمـام منصـوص عليـه مــن قبـل النـيب 

بضرورة إقامـة دولـة وتشـكيل جهـاز حكـومي خيلـف القيـادة النبويـة، ليلّمـوا بـه شـعثهم وحيفظـوا بـه اجتمـاعهم، 
1)ألمة وقيادة البالد.فقاموا على انتخاب رئيس من بينهم لزعامة ا )  

 

   حرية اإلنسان تستدعي احلكومة املنتخبة 
ا كـان النـاس الـه( فـإذيكتب املؤلف أن من أبرز مسلمات الفقه اإلسالمي هو قاعـدة )سـلطة اإلنسـان علـى م
وىل مسـلطون طريـق األبمسلطني على أمـواهلم حبيـث ال جيـوز ألحـد أن يتصـرف فيهـا إال إبذن أصـحاهبا؛ فهـم 

شـئوهنم دون و قـدراهتم فسهم، فال جيـوز ألحـد أن حيـدد حـرايهتم، وحيمـل نفسـه علـيهم أو يتصـرف يف معلى أن
 إذهنم.

مث يزيــد أبنــه ميكــن أن نوضــح هــذا الــدليل هبــذه العبــارة: إن ســيادة أي نظــام علــى النــاس ال خيلــوا مــن الســلطة 
رائب، وتنظيم الصـادرات وحتديـدها، على أمواهلم وأرواحهم والتصرف فيها ابلضرورة؛ ألن من النظام أخذ الض

ــــك بوضــــع القيــــود الالزمــــة عليهــــا، وتنظــــيم احلــــرايت والعالقــــات وإرســــال اجليــــوش إىل ميــــادين القتــــال،  وذل
واستحضـار األفـراد للخدمـة العسـكرية، ومـا شـابه ذلـك ممــا يكـون بـه حفـظ النظـام وصـيانته وإقـراره، وملـا كــان 

ن مما ال يتحقق إال إبقامة دولة قوية ذات سلطة واقتدار، يـرتاءى حفظ النظام واجبا مفروضا عقال وشرعا وكا
أنه يصطدم مع ما أقره اإلسالم لإلنسان مـن سـلطة وسـلطان علـى أموالـه ونفسـه... فكـان  –ابدئ النظر  –

2)احلل هو أن تكون الدولة املتصرفة واقعة موقع رضاهم، حىت يكون التصرف إبذهنم ورضاهم. ) 
 

 غربيةالدميقراطية المؤاخذات على  -4
ى تغليـــب يعتمـــد علـــأوضـــح املؤلـــف أن الدميقراطيـــة الغربيـــة الـــيت يعـــىن منهـــا حكومـــة الشـــعب علـــى الشـــعب و 

 األكثرية عن طريق االنتخاب ينطوي على ثالثة عيوب رئيسية:
س أن احلــاكم فيهــا يكــون اتبعــا للنــاس ال للمصــاحل واحلقـــائق وســيحاول دائمــا أن يفعــل مــا يرضــي النـــا أوال:

وحيقـق مـا يشـاءون حقـا كـان أو ابطـال، فهـو قــد يريـد أن يرشـدهم إىل مـا فيـه مصـاحلهم احلقيقـة، لكـن النــاس 
حيولون دون الوصول إليها، فما أكثر الناس الذين جتاهلوا نداءات الضمري إرضـاء للنـاس وإبقـاء علـى أتييـدهم 
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ملشكلة األساسـية أنـه لـيس هنـاك أصـول اثبتـة وكسبا آلرائهم وأصواهتم يف املراحل التالية والدورات األخرى، فا
 وقوانني تراعي مصاحل مجيع املواطنني بل هذه الفئة الغالبة تقنن وتنتخب املصاحل كيفما يريد.

ري مـع أن ي والرشـد الفكـة والوعأن األكثرية الساحقة اليت هي املالك يف النظام الدميقراطي تفقد البصري  اثنيا:
دعــة عنــد اطــف واخلة االنتخــاب الشــعيب حــىت ال يقــع النــاخبون فريســة العو هــذا يعــد الشــرط األساســي لصــح

 ن مجهـرة النــاسخاصـة دو  اختيـار النـواب أو احلكـام، ومعلـوم لـدى اجلميـع أن التفكـري والـوعي خيتصـان بطبقـة
لـف ا الالعبـون خ يقـوم هبـوسوادهم فاألكثريـة هـذه تتبـع يف فعلهـا وتركهـا األهـواء الشخصـية والتوجيهـات الـيت
ب و الرائسـة لكســلنيابــة أالسـتار مـن السياســيني وحمـرتيف السياسـة. وال خيفــى علـى أحـد مــا يعملـه املرشـحون ل

ائز جـدام كـل مـا هـو يـة واسـتخهذه األكثرية من التوسل جبميع الوسـائل اإلغرائيـة واألجهـزة الدعائيـة واإلعالم
ف وذون علـى عواطـطـرق يسـتحبـة وهبـذه الوغري جائز حىت الفتيات والراقصات واألفالم اخلليعة والوعـود اخلال

ـــة وهـــذه األكثريـــة مال  النتخـــاب اكـــا لصـــحة اجلمـــاهري البســـطاء، إذا فكيـــف ميكـــن أن تكـــون هـــذه الدميقراطي
 ومشروعيته؟

قا ال حرته األكثرية ما اختا أن تغليب األكثرية ولو بصوت واحد ال يكون عدال مضافا إىل أنه ال جيعل اثلثا:
ثرات عيــد عــن املــؤ ولــو فرضــنا أهنــا حصــلت أبســلوب صــحيح ب –تغليــب هــذه األكثريــة نقــاش فيــه. وهــذا ألن 

الغرب  جحاف أدركهجتاهل حلق ما يقارب نصف اجملتمع ومصاحله واجحاف حبقهم... وهو ا –واإلغراءات 
ديال بـ ال يعـرف هنجـا نـه؛ ألنـهنفسه وتفطن له كبار مفكريه واحلقوقيني واالجتماعيني فيه، لكنه مل جيـد مفـرا م

 عنه، وألجل ذلك ال يكون حقا أيضا. 
ال صفات جتعله رجـوطا ومواوأما النظام اإلسالمي فهو عار عن تلك املعايب؛ ألنه يشرتط أوال يف املرشح شر 
خصـية، لـى منافعـه الشاألمـة ع مثاليا يف األخالق ّنوذجيا يف اإلدارة بعيدا عـن اخليانـة واخلدعـة مرجحـا منـافع

 . م املثايلن ال خيتار إال من تتوفر فيه الشرائط املعتربة يف احلاكويشرتط على املنتخب أ
ــة اإلســالمية تــدل علــى أنــه جيــب علــى الفقيــه العــادل بــل علــى كــل األمــة رفــض احلكــم  مث فــوق هــذا إن األدل
وسلب شرعية احلاكم إذا رأو فيه بدعة شائعة وأعماال منكرة كما يقول اإلمام احلسني: "أيها الناس إن رسول 

قال: )من رأى سلطاان جائرا مسـتحال حلـرم هللا انكثـا لعهـد هللا خمالفـا لسـنة رسـول هللا يعمـل يف  –  - هللا
عباد هللا ابإلمث والعدوان فلم يغرّي عليه بفعل وال قول كان حقا على هللا أن يدخله مدخله( أال وإن هـؤالء قـد 

وعطلــوا احلــدود واســتأثروا ابلفــيء وأحلــوا حــرام هللا لزمــوا طاعــة الشــيطان وتركــوا طاعــة الــر ن وأظهــروا الفســاد 
1)وحرموا حالله وأان أحق من غرّي". )  
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 إلسالمياصفات احلاكم  -5
ابط يف الشروط والضو  كثري من  أشار املؤلف أوال إىل أن للقيادة يف حياة األمة خطورة ابلغة وهذا يقتضي توفر

 طـن االسـالم إىلفصـري ولقـد احلـق، وانتهـت ابألمـة إىل أسـوأ ماحلـاكم الـيت لوالهـا الحنرفـت القيـادة عـن طريـق 
ــرئيس مث فــرض علــ راعــاة هــذه مى األمــة أمهيــة ذلــك األمــر اخلطــري فاشــرتط وجــود صــفات معينــة يف احلــاكم وال

 األوصاف عند انتخاب احلاكم، وهي ابالجياز كالتايل:
 

 اإلميان 
يدة ونظاما وخلقـا ويعتقـد أن الـدين اإلسـالمي أفضـل واملقصود به أن يكون احلاكم ذا يقني قليب ابإلسالم عق

ـــة فالحيـــق للكـــافر هبـــا أن يســـود  ـــه األولي ـــاهج وأن العقيـــدة ابهلل تعـــاىل، وبشـــرائعه مـــن مبادئ ـــادئ وخـــري املن املب
1)املؤمنني؛ ألن ذلك يكون من قبيل تسويد من ال كفاءة له على صاحب الكفاءة التامة. )  

 

 حسن الوالية 
درة الكاملة على القيام بلوازم الوالية وأعبائهـا والكفـاءة اإلداريـة وواجباهتـا، وهـذا مـن أهـم مـا واملقصود منه الق

يشرتط يف احلاكم يف نظر اإلسالم، إذ بذلك ميكن للحـاكم والـرئيس أن يلـمَّ شـعث املسـلمني، وجيمـع ملهـم، 
، ويف القمـة مـن احلضـارة املدنيـة ويدفعهم إىل مدارج الكمال والتقدم، وجيعلهم يف املقدمة من الشعوب واألمم

2)واالزدهار، وحسن الوالية، وهذا هو ما يسميه ويقصده السياسّيون اليوم ابلنضج والرشد السياسي. )   
 

 التفوق يف الدراية السياسية 
املقصــود منــه أن يكـــون احلــاكم أوســـع مــن غــريه يف االطّـــالع علــى مصـــاحل األمــة، وأعــرف مـــن غــريه أبمورهـــا 

ملما ابألوضاع السياسية وعارفا مبا جيري على الساحة الدولية من تطورات سياسية، وهذا لكي ال وحاجاهتا، 
يغلب يف رأيه، وال خيدع يف إدارته وحيفظ أمته من كـل مـا ميكـن أن يتوجـه إليهـا مـن أخطـار، وقـد قـال اإلمـام 

ــائر علــى غــري الّطريــق، ال تزيــده ســرعة الســري مــن الطريــق إال  جعفــر الصــادق: "العامــل علــى غــري بصــرية كالسَّ
3)بعدا". )  
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 العدالة  
املقصود منها أن يكون احلاكم اإلسالمي متحليا حبالة نفسية متنعه من ارتكـاب الـذنوب، وتردعـه عـن اقـرتاف 
املعاصي، الـيت منهـا اخليانـة، والكـذب، والتضـليل والغلـول. وممـا يـدل علـى لـزوم وجـود هـذه الصـفة يف احلـاكم 

ــــاَء مثَّ اَل ﴿قولــــه تعــــاىل:  ــــْن َأْولَِّي ــــْن ُدونِّ اّللَِّّ مِّ ــــا َلُكــــْم مِّ ــــُكُم النَّــــاُر َوَم ــــوا إِّىَل الَّــــذِّيَن ظََلُمــــوا فَـَتَمسَّ َواَل تـَرَْكُن
1)﴾تـُْنَصُرونَ  2)﴾َواَل ُتطِّْع َمْن َأْغَفْلَنا قَـْلَبُه َعـْن ذِّْكـرِّاَن َواتَـّبَـَع َهـَواُه وََكـاَن َأْمـُرُه فـُُرطًـا﴿وكذلك قوله تعاىل:  ( ) 

وهكــذا اســتدل املؤلــف مبجموعــة مــن األحاديــث وأقــوال األئمــة حــول لــزوم العدالــة ابملعــىن املــذكور يف احلــاكم 
3)الذي هو صاحب أمر املسلمني. )  

  
 الرجولة  

ر مــن نة عاطفيـة أكثــرأة إنســامعنـاه أنــه البــد أن يكـون احلــاكم األعلــى للمسـلمني رجــال ال امــرأة، وهـذا ألن املــ
يـة الـيت صـائص التكوينملـرأة واخلواإلسـالم إّنـا يقـوم هبـذا العمـل مراعـاة للظـروف والنـواحي الطبيعيـة يف االرجل، 

ليات عفى عن املسـئو تمرأة أن تقتضي مثل هذا التفاوت يف موضوع الرائسة العليا، ومن هنا فاألوىل ابلنسبة لل
إىل  وطـأة، فأوكلــت ة وأشــدهايات االجتماعيـالشـاقة والواجبـات الثقيلــة، والرائسـة العليـا هــي مـن أثقــل املسـئول

مـر ال ألثقيلة، وهـذا ااملهمات و الرجل ابعتباره قادرا حبكم خلقته وصالبة تكوينه على القيام ابألعمال اخلشنة 
 ين.ثل هذه امليادة خلوض محيتاج إىل كثري من االستدالالت ألن التجارب البشرية أثبتت عدم استعداد املرأ

مية تقتضـي أبن املـرأة ال جيـوز هلـا أن تتصـدى القضـاء وهـو شـعبة صـغرية مـن شـعب اإلمـارة، إن األدلـة اإلسـال
ــرئيس واحلــاكم مبوجبهــا مقــادير األمــة ابلطريــق  ــا للــبالد والــيت  خــذ ال فكــان عــدم جــواز تصــديها الرائســة العلي

4)(َأةً َلْن يـُْفلَِّح قَـْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهْم اْمرَ : )األوىل، فمن تلك األدلة قوله  ). 
طيلة حياته إعطاء امرأة منصب القضاء أو نصب قاضـية يف  كذلك سريته العملية، ألنه مل يعهد من النيب و 

مكــان مــا لفصــل اخلصــومات، ومل يفعــل ذلــك الــذين جــاؤوا بعــده وولــوا أمــر املســلمني، وقــد ثبــت هــذا احلكــم 
لــى شــرف املــرأة وكرامتهــا ومكانتهــا احلقيقيــة ابالمجــاع ويقتضــيه روح الشــريعة اإلســالمية املتمثلــة يف احلفــار ع
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الطبيعية، مضافا إىل سعي الشريعة اإلسالمية للحفـار علـى األخـالق االجتماعيـة وسـالمة أمـر األمـة إبشـاعة 
1)جو التقوى مما يستلزم أن تصان املرأة من الظهور على املسرح السياسي يف أعلى مستوايته. )  

 

  تقليداالعلم ابلقانون اجتهادا أو 
يقصـــد بـــه أن يكـــون احلـــاكم ذا علـــم ودرايـــة ومعرفـــة واســـعة ابألحكـــام والقـــوانني اإلهليـــة، وهـــذا ألن احلكومـــة 
اإلسالمية هي حكومة القانون اإلهلي على الناس، فإن مل يكن احلاكم عاملا يف جماالت احلكم عادت احلكومة 

هـو أن  –علـى رأي املؤلـف  –واألصـل يف هـذا  حكومة استبدادية ينبع القـانون فيهـا مـن إرادة احلـاكم وهـواه.
يتصــدى احلكــم الفقيــه بنفســه )لعلــه يريــد واليــة الفقيــه( لكنــه ميكــن أن يوكــل شخصــا آخــر ممــن ترتضــيه األمــة 

2)وختتاره ويكون عارفا ابلقانون سواء كان جمتهدا أم ال. )  
 

 احلرية 
وهـذا ألن اسـرتقاق العبـد مل يكـن إال لسـوء املقصود منها أن ال يتصدى احلكم اإلسالمي العبد الذي اسرتق، 

ماضيه وإرادته العدوانية على املسلمني وحرايهتم وأمواهلم وأعراضهم، فإن اإلسالم ال يعرتف بتعبيـد سـوى هـذا 
النوع، بيد أن األنظمة البشرية تسمح استعباد اإلنسان ألخيه اإلنسان حبجج واهيـة سـخيفة ككـون أحـد أقـل 

لبالد املتأخرة، أو لكونه جيري فيه دم وضيع، أو عـدم انتمائـه إىل حـزب أو غـري ذلـك، ثقافة، وكونه من أهل ا
لكن اإلسالم حيارب مجيع هذه اخلرافات بل حيارب االستعباد من أصله إال يف حالة واحدة اضـطرارية ملعاجلـة 

تلـك احلالـة كـان مشكلة كبرية وهي حالة مهامجة األعداء الذين يريدون تعريض حياة املسـلمني للخطـر، ففـي 
جــزاؤهم القتــل أو األســر حينمــا وضــعت احلــرب أوزارهــا، فمــن اســرتق جــزاء لعملــه العــدواين وليعطــى لــه درســا 
عمليـــا ال جيــــوز أن يعطـــى إليــــه زمـــام قيــــادة املســـلمني إذ اليــــؤمن علـــى أمــــوال املســـلمني وحــــرايهتم ونفوســــهم 

3)وأعراضهم وهو الذي سبق له االعتداء عليها. )    
 

 ملولدطهارة ا 
املقصود من هذا الشرط هو أن يكون احلاكم ذا والدة طيبـة فالحيـق لغـريه أن يتصـدى لقيـادة األمـة اإلسـالمية 
أو يُرشح هلا من قبل اآلخرين. يشري املؤلف إىل أن للدين يف هذا الشرط عدة أهـداف؛ منهـا: أن يسـد سـبيل 

ده، وأفـالذ أكبـاده، فلعلـه يرتـدع عـن هـذه املعصـية الزان، أبن يعرف الزاين أبنه سيتحمل ضياعا أبداي يورثه أوال
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الكبرية، ومنها: انسداد حيطة الزعامة عن الوقوع يف االهنيار اخللقي وهذا ألن وليد الزان تنعقد نطفته يف حالة 
عاصفة مـن الشـهوات الرخيصـة، فتـنعكس آاثرهـا السـّيئة وفقـا لسـنة التـأثري، فيتولّـد ابـن الـزان بنفسـية ميالـة إىل 

شــهوات صــارخة األهــواء، وحالــة مــن االنفــالت اخللقــي الــيت تنمــو معــه ّنــوا خطــريا فيصــبح ملتــاث الضــمري، ال
 حمجوب العقل ال يوقفه دون شهوته ضمري أو عقل أو دين. 

والتـأثري الـوراثي أمـر أثبتتــه الـرواايت والتحقيقـات االجتماعيــة والوقـائع العلميـة، وهلـذا قــال اإلمـام الصـادق عــن 
: "إنـه حيـن إىل احلـرام واالسـتخفاف ابلـدين وسـوء احملضـر" فكيـف ميكـن اعطـاء زمـام احلكـم والقيـادة ولد الـزان

1)وهو أعظم مقام وأخطر منصب يف حياة األمة اإلسالمية بيده وهو ال يؤمن عليه من االحنراف والشذوذ. )  
صـوص اإلسـالمية تـدل علـى هذه كانت أهم صفات احلاكم اإلسالمي عند املؤلف، ويف األخري نبه إىل أن الن

تـوفر صــفات أخـرى أيضــا ككــون احلـاكم متحليــا ابألخـالق احلســنة العاليــة، ومتخليـا عــن احلـرص علــى امللــك 
والـتعطش إىل الرائسـة؛ ألن ذلـك يـدل يف األغلـب علــى رغبـة يف االسـتئثار والتسـلط الـذي يسـوّ  للحــاكم أن 

إان وهللا ال نـويل علـى هـذا العمـل أحـدا : )ل هللا يفعل كل شيء لتثبيت سلطته وتربير استئثاره، قـال رسـو 
2)(سأله، أو أحدا حرص عليه ).(3 )  

 
 حلكومة اإلسالميةأركان ا -6

ىل اكتشـــاف إد توصـــلت يف هـــذا املبحـــث بـــني املؤلـــف أنـــه لوكانـــت احلكومـــات العامليـــة تفتخـــر اليـــوم أبهنـــا قـــ
كومة السياسة واحل ن انعقاداللحظات األوىل م سلطات ثالثة كما يلي فإن اإلسالم قد سبقها إىل إقرارها منذ

 انألعظـم، فلقـد كـالنيب ا اإلسالمية، وهذه حقيقة تؤكدها مراجعة القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة وسرية
ة واألعمـــال اإلداريـــ يــؤدي وظـــائف احلكومــة اإلســـالمية طيلـــة حياتــه السياســـية عــن طريـــق تقســـيم املســئوليات

ة كمــا كــان ورة بســيطلــدوائر وبواســطة األجهــزة والتشــكيالت والســلطات ولكــن بصــاحلكوميــة علــى األفــراد وا
 يقتضيه الوقت.

 ن: فالسلطات اليت تعتمدها احلكومة اإلسالمية واليت تعد أركاهنا الثالثة عبارة ع
 السلطة التشريعية. -1
 السلطة التنفيذية. -2

                                                
 .  262 – 261صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (1
 .  1733برقم:  1456صـ  3أخرجه مسلم يف صحيحه ابب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها جـ  ( (2
 .   263صـ  2"مفاهيم القرآن" جـ انظر: تفسري  ( (3
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 السلطة القضائية. -3
 السلطات الثالثة:وفيما يلي موجز عما كتبه املؤلف حول هذه 

 

 السلطة التشريعية .1
 لـس النيــايب،ملـان واجمليقصـد هبـذه السـلطة فريــق الشـورى الـذي تنتخـب األمــة أعضـائه وهـذا الـذي يســمى ابلرب 

ها دراسـتها لتقـدميو أي فيهـا وتقع عليهم مهمة التصديق على لوائح احلكومة ومقرتحات الوزراء، بعد تبـادل الـر 
 والتطبيق. بعد ذلك إىل احلكومة للتنفيذ

 لتقنـني حمـض حـقها ألن اوليس على عاتق هذه الفرقة يف احلكومـة اإلسـالمية التقنـني والتشـريع مـن عنـد نفسـ
ر ام بـه ضـمن إطـاجيـب القيـهلل سبحانه فـال شـارع وال مقـنن سـواه، بـل مهمتهـا التخطـيط واملدارسـة وإقـرتاح ما

يع )وهـــي هلل مرحلــة التشـــر  -1ن ثــالث مراحـــل: القــوانني اإلســـالمية يف مجيــع اجملـــاالت، فــإن للحكـــم والقـــانو 
يط )وهــي للمجلــس النيــايب( إذا فالجمــال مرحلــة التخطــ -3يص )وهــي للفقهــاء( مرحلــة التشــخ -2خاصــة( 

 للسلطة املذكورة إال العمل يف هذه املرحلة األخرية.
هـو التشـاور  يـقا الفر يرى املؤلف أن أفضل تسمية هلذا اجمللس هـو )جملـس الشـورى اإلسـالمي( ألن عمـل هـذ

ة و انتخـاب األمـهـاجمللس  حول القوانني اإلسالمي وكيفية تطبيقها، وأصح الطرق يف كيفية تعيني أعضاء هذا
رة ادة األمــة بصــو قــة عــن إر وفقـا لقاعــدة )ســلطة النــاس علــى أمــواهلم وأنفســهم( ولتكــون الســلطة التشــريعية منبث

سالمية املواصفات اإلعايري و هلية والصالحية ومالحظة املحقيقية، والبد أن يكون املعيار يف االنتخاب هو األ
هرا، عارفـــا نزهـــا، طـــامالـــيت جيـــب توفرهـــا يف االنتخـــاب والناخـــب، ويشـــرتط أن يكـــون النائـــب ابلغـــا، صـــاحلا، 

 أبوضاع البالد ومطلعا على حاجات األمة.
و أنه البد وأن يكـون أعضـاء ومما يليق ابلذكر من كالم املؤلف حول السلطة التشريعية للحكومة اإلسالمية ه

هذا اجمللس عارفني ابلفقه اإلسالمي معرفة كاملة وهذا ألن مصوابت هذا الفريق جيب أن تنطبـق مـع القـوانني 
 –مـثال  –اإلسالمية كما سـلف، وإذا مل يكونـوا مـن أهـل الفقـه بـل كـانوا متخصصـني يف اإلقتصـاد والسياسـة 

هـذا، مجاعـة مـن الفقهـاء ليقّيمـوا مصـّوابت اجمللـس ويوازنـوا  وجب حينئذ أن يكون إىل جانـب جملـس الشـورى
بينهـا وبـني معـايري الشـريعة اإلسـالمية وضـوابطها... وجيـب أن يتخـذ لـذلك قـرار خـاص يف الدسـتور حبيــث ال 

1)تتصف مصوابت اجمللس النيايب ابلصفة القانونية إال بعد توقيعها من تلك اجلماعة من الفقهاء. )   
 
 

                                                
 .  280 – 270صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (1
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 التنفيذيةالسلطة  .2
ذ مـا يقـرره ن مهمتهـا تنفيـالد وتكـو املراد هبا هيئـة الـوزراء ومـا يتبعهـا مـن دوائـر ومـديرايت منتشـرة يف أحنـاء الـب 

والسياسـية  قتصـاديةجملس الشورى مـن تصـميمات وقـرارات وخمّططـات يف شـىت حقـول احليـاة االجتماعيـة واال
 سـلطة موضـع رضـان هـذه الباشرة ومن هنـا جيـب أن تكـو وابلتايل يقع على عاتقها مهمة إدارة البالد بصورة م

ول التصـرف يـؤ و  وهـذا التسـلط األمة؛ ألهنا تتسلم زمام السلطة املباشرة على نفـوس النـاس وأمـواهلم وأرواحهـم،
األعلــى  ختيــار احلـاكمال إمـا ابإىل االسـتبداد إذا مل يكـن منوطــا برضـا النــاس ومـوافقتهم، ولعــل هـذه املوافقـة تنــ

 لبالد هذه اهليئة أو ابنتخاب جملس الشورى.املنتخب ل
ات ضـرورة هـذه إثبـ ال:أو يقول املؤلف إن احلديث عن السلطة التنفيذية يستدعي البحث يف ثالثة أمور هـي: 

ــ اثلثــا:اســتعراض مــا كانــت عليــه هــذه الســلطة يف العهــد النبــوي.  اثنيــا:الســلطة.   ة الــيت جيــب أنان الكيفيــبي
 يل كالمه فيما يلي: تكون عليه اآلن، نوجز تفص

  
  ضرورة السلطة التنفيذية 

تهــدون منهـــا قهــاء واجمليكتــب املؤلــف حــول هــذا األمــر أنــه ال شـــك أن القــوانني اإلســالمية ومــا يســتنبطه الف
كــام نــزل حكــم مــن أحق، فلــم يأوتقــرره الســلطة التشــريعية ال تكــون إال إلدارة اجملتمــع وألجــل التنفيــذ والتطبيــ

طلبـه العقـل اء. وهـذا مـا يمل واإلجر اجلزاء إال لصالح اجملتمع وإنقاذه وال يتأتى هذا إال ابلعاحلدود وال قوانني 
 الشــرع ا كـان قـواننيفلمــ –مث ذكـر عــدة مـن املـروايت حـول وجــوب تطبيـق األحكـام وأمهيتـه  –ويوجبـه النقـل 

ن ذه كلهـا الميكـجـراء هـإ واستنباطات الفقهاء وتصويبات اجمللس الشورى وفقا هلـا واجـب التطبيـق ومعلـوم أن
ذه يتــوىل هــ أن يفــوض إىل عامــة النــاس فإنــه ســيحدث فوضــى واالضــطراب فالبــد مــن جهــاز تنفيــذي خــاص

 املهمة االجتماعية احلساسة.
إلجــراء تتكفــل ا إىل جانــب هــذا هنــاك دليــل آخــر يوجــب أن تكــون للمجتــع اإلســالمي هيئــة خاصــة تنفيذيــة

م بتكرهـا اإلســالاالوجيبـة  األمـر ابملعـروف والنهـي عـن املنكـر. وهـذهوالتطبيـق وهـذا هـو وجـوب القيـام بوظيفـة 
نشـروا اإلسـالم أن ي لـى أتبـاعوهي مما مل يعهد هلا نظري يف األنظمة الوضعية البشرية، فبموجب هذه الفريضـة ع
اجملتمـع  اه مـا جيـري يفكتني اجتـاخلري واملعروف بني الناس ويزجروا عن الشر واملنكر وال يكونـوا متفـرجني أو سـا 

لســلطة ون إال امــن منكــرات، وهــذه الفريضــة هبــذه الصــفة تطلــب أن تكــون هنــاك هيئــة ختصــها وهــي ال تكــ
 التنفيذية. 

نعــم وظيفــة األمــر ابملعــروف والنهـــي عــن املنكــر تنقســم إىل فرديــة واجتمعاعيـــة، فالفرديــة: مــا يتعلــق ابللســـان 
أما االجتماعية: فهي ما جيعل األمر ابملعروف والنهـي والقلب والوجه وال يتجاوز النصح واالرشاد واملوعظة، و 
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عن املنكر دعامة إلقامة الفـرائض وسـبيال إىل أمـن الطـرق واملسـالك، وردا املظـامل، وردع الظـامل، وهـذا اليتيسـر 
إال جبهاز تنفيذّي قوّي، وسلطة إدرائية قادرة متتلك األجهزة والتشكيالت فاليستغين أحد األقسام عن اآلخر 

 كن أداء املسئولية بتوجيه النصح واملوعظة فقط.والمي
وف والنهـي ر ابملعـر والذي يؤيد بكل وضوح هذا املضمون أي شدة حاجة القسم االجتماعي مـن وظيفـة األمـ

رية الوظـائف الكثـ اجبـات هـيعن املنكر إىل سلطة وقـوة تنفيذيـة وال ميكـن أن يـؤدى مبجـرد بيـان احملرمـات والو 
 اذج منها:ّن، وإليك محتسب واحلسبة، فهي تشمل كافة مناحي احلياة االجتماعيةاليت ذكرها العلماء لل

اإلشــراف علــى  -3احلســبة علــى أهــل الذمــة ومراقبــة أحــواهلم.  -2احلســبة علــى اآلالت احملرمــة واخلمــر.  -1
 احلســبة علــى -6مراقبــة شــئون النقــد.  -5اإلشــراف علــى العالقــات االجتماعيــة.  -4املعــامالت التجاريــة. 
مراقبــة  -9مراقبــة جتــار الغــالت.  -8ضــبط املكاييــل واملقــاييس واألوزان املســتعملة.  -7منكــرات األســواق. 

مراقبــة كــل املشــاغل  -12مراقبــة البــزازين وبّيــاع األلبســة.  -11مراقبــة القصــابني واللّحــامني.  -10اخلبــازين. 
احلســبة علــى معلمــي الصــبيان.  -15مراقبــة املســاجد واملــؤذنني والوّعــار.  -13واملهــن وأصــحاب احلــرف. 

القيـــام  -18احلســـبة علـــى شـــئون العمـــل والعمـــال.   -17احلســـبة علـــى أصـــحاب الســـفن واملراكـــب.  -16
ببعض التعزيزات والتأديبات. كـل هـذا دون الوصـول إليهـا خـرط القتـاد إال عـن طريـق السـلطة التنفيذيـة والقـوة 

1)اجملرية. )  
 

  السلطة التنفيذية على عهد النيب 
مهامــه الرســالية  يتــوىل إىل جانــب كــان أول حــاكم أعلــى للمســلمني ومــن هنــا كــان   ال شــك أن النــيب 

م عـة اإلسـالم أاييـث أن رقحالقسم األكرب من إدارة شئون املسـلمني السياسـية واالجتماعيـة واالقتصـادية ومـن 
 العهـد ذلك مل يكـن يفشـار حبيـث تطلـب إنشـاء تشـكيالت كبـرية، لـمل تبلا من السعة واالنت حكومة النيب 

ن هنـاك تقسـيم مـا بـل كـاالنبوي سـلطة ابسـم الـوزارة ومل يكـن كـذلك مـديرايت، لكـن هـذا اجلانـب مل يهمـل متا
 واملهم لنا قيام هبا،لوالصاحلني ل بعض املسئوليات اإلدارية واملهام السياسية على األفراد القادرين على حتملها،

 معرفة هذا الذي يبني لنا كيفية إدارة اجملتمع حني ذاك.
ى ل توزيع املسـئوليات علـكان يهتم بتشكيل إدارة أمور حكومته عن خال  إن مراجعة التاريخ توضح لنا أنه 

لـوزارات يف تعـادل ا أفراد صاحلني ولـن ينكـر أحـد أن هـذه التشـكيالت كانـت بسـيطة لكنهـا ببسـاطتها كانـت
م عــــة اإلســــالمــــا كانــــت تشــــكل املنطلقــــات الــــيت توســــعت فيمــــا بعــــد وتشــــعبت ابتســــاع رقعصـــران احلاضــــر ك

 االجتماعية.
                                                

 .  306 – 281صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (1
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فمــن ذلــك تعيــني أمــراء اجلــيش، تعيــني والت الــبالد، تعيــني القضــاة، تعيــني عمــال الصــدقات، توظيــف رجــال 
حلكـــم للكتابـــة، ختليـــف رجـــال عنـــه عنـــد غيابـــه، فقـــد بعـــث معـــاذ بـــن جبـــل إىل الـــيمن ورســـم لـــه منهجـــه يف ا

والسياسة، وأرسل عمرو بن حزم إىل بين احلارث وعينه واليا عليهم وكتب له كتاب عهد وإرشـاد، ومـن الـذين 
عمـال للربيـد علمهـم تعليمـات  خلفهم عنـه عبـد هللا بـن أم مكتـوم وعلـي بـن أيب طالـب وغريمهـا، وكـان لـه 

ض أصــحابه إىل ســوق مكــة للمراقبــة، خاصــة، ورمبــا اختــذ بعــض احلــراس الليليــني لتتبــع أهــل الريــب، وأرســل بعــ
وخصــص الــبعض ليكتبــوا عنــه رســائله إىل امللــوك، وقــد كــان لــه بعــض املعــاونني إلدارة مــا ميكــن هلــم إدارتــه مــن 
األعمال واملهام، ومل يعط أحدا مهمة إال مشفوعا ابعطاء الربامج والتوجيهـات الالزمـة، فكـل هـذا يـدل علـى 

1)تماعي.بتشكيل النظم االج اهتمام النيب  )  
 

 كيفية السلطة التنفيذية اآلن 
إن اإلسالم مبا أنه منهج للبشرية إىل يوم القيامة أتى مبا هـو األصـل واجلـوهر يف العالقـات اإلجتماعيـة وتنظـيم 
احلياة مث ترك التفاصيل والشكليات لألمة؛ ألهنا تتطور ضمن تطور البشـر واحليـاة، فلوكـان اإلسـالم يـذكر كـل 

منه براء. وخري مثـال هلـذا آيـة املداينـة وهـي  جزئية وشكل ويوجب املشي وفقه فقط لكان ينتج هذا مجودا هو
أطول آية يف القرآن الكرمي لقـد طرحـت اآليـة موضـوع تسـجيل املعـامالت املاليـة الـيت فيهـا أجـل لكـن دون أن 

ُتْم بِـَّدْين  إِّىَل َأَجـل  ُمَسـَمى فَـاكْ ﴿حيدد نوع التنفيذ فقال تعاىل:  تُـُبوُه َوْلَيْكتُـْب اَي أَيُـَّهـا الَّـذِّيَن آَمنُـوا إَِّذا تَـَدايـَنـْ
ْلَعْدلِّ  َنُكْم َكاتٌِّب ابِّ 2)﴾...بـَيـْ فهي ترسم أهـم األسـس الـيت جيـب أن يبـىن عليهـا التعامـل التجـارّي، ويكتفـي    (

فيهــا اإلســـالم بـــذكر اجلـــوهر اتركــا اختيـــار الرتتيبـــات الفنّيـــة، والتشـــكيالت اإلداريــة الـــيت تقـــوم هبـــذه األمـــر إىل 
3)األوضاع البشرية املتجددة. )  

 

 السلطة القضائية .3
تمـع، م يف سـالمة اجملدور املهـاملراد منها الفئة اليت تقوم بفصل اخلصومات بني النـاس، وتكـون هلـذه السـلطة الـ

ء صـالح افبصـالح القضـ فبه يستتب األمن، ويستقر العدل، ويصون احلقوق واحلرايت، والتوازن االجتمـاعي،
 اد الدولة والناس.اجملتمع من الدولة والناس مجيعا وبفساده فس
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بعد أن أشار املؤلف إىل إمهية دور السلطة القضائية بـدأ بـذكر جوانـب مـن عوامـل التنـازع وأسـبابه فعـد منهـا: 
احلرص الشديد على جلب األموال واملنافع، واالختالف يف تشخيص احلق، ونبه أن اإلسالم حـث املتنـازعني 

القضــاء حلــل االختالفــات وســد املشــاكل، ومــن هنــا كــان علــى الرجــوع إىل أهــل الصــالح والتحــاكم إىل عــدل 
1)للقضاء مكانة مرقومه يف اإلسالم وقد سن له أصوال وقواعد وأسسا وبرامج فريدة يف نوعها. )  

 

 القضاء واحلكومة ه خاصة 
هـذا العنـوان اجلـانيب أن القضـاء حقيقـة خمـتص ابهلل سـبحانه وهـذا  حتـتكتب املؤلف حـول السـلطة القضـائية 

ن القضاء تصرف يف أموال النـاس وأنفسـهم وأعراضـهم، فيحتـاج إىل واليـة حقيقيـة وال واليـة حقيقـة إال هلل، أل
2)﴾إِّنِّ احْلُْكـُم إِّالَّ ّللَِِّّّ ﴿وهذا ما دل عليه آايت كثرية كقوله تعاىل:  نعـم قـد عهـد هللا تعـاىل ممارسـة هـذا احلـق  (

فهـــم يقومـــون بفصــل القضـــاء نيابـــة عــن هللا ســـواء كانـــت نيـــابتهم  -علـــى حــد تعبـــريه  –إىل أنبيائــه وأوصـــيائه 
ـــق مـــنهج هللا  ـــيس ألحـــد يف اإلســـالم أن يقضـــي يف شـــيء إال وف ابإلســـم والشـــخص أو ابلرســـم والوصـــف، فل

َزْلنَـا َمَعُهـُم ﴿وتعاليمه وأحكامه، قال تعاىل:  ْلبَـي ِّنَـاتِّ َوأَنـْ يـَزاَن لِّيَـُقـوَم النَّـاُس َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ابِّ اْلكِّتَـاَب َواْلمِّ
ْلقِّْسطِّ  3)﴾...ابِّ حْلَـق ِّ ﴿وقـال:  ( 4)﴾...اَي َداُووُد إِّانَّ َجَعْلنَـاَك َخلِّيَفـًة يفِّ اأْلَْرضِّ فَـاْحُكْم بَـنْيَ النَّـاسِّ ابِّ وهنـاك  (

5)آايت كثرية يف املوضوع. )  
 

 كيف حيقق القضاء أهدافه 
إشــاعة  قضــائية هــيخالصــته: أن الغــرض األساســي كمــا مــر يف الســلطة الهنــا أيضــا كــالم مجيــل مــن املؤلــف 

 مور هي:العدل وإقامة القسط وهذه السلطة ال تسطيع أن حتقق أهدافها إال بتحقق أربعة أ
ن أ -4ب القضــاء. رعايتــه آلدا -3ايّل والسياسـي. اسـتقالله املــ -2ضــي وأهليتـه للقضــاء. صـالحية القا -1

 سالمي. وجزائية عادلة للقضاء. وكل هذه متوفرة يف النظام اإل تكون لديه برامج حقوقية

                                                
 .  326 – 323صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (1
 .  57األنعام :  ( (2
 .  25احلديد :  ( (3
 .  26ص :  ( (4
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ريـخ القضـاء ثيـل يف اتمأما عـن صـالحية القاضـي فيكفـي أن اإلسـالم اشـرتط فيـه شـروطا وأوصـافامل يسـبق هلـا 
ا سـليم بطـوأن يكـون ظا الـذكورة،و وهي: البلو ، والعقل، واإلميان، والعدالـة، وطهـارة املولـد، والعلـم ابلقـانون، 

 الذاكرة، وغريها. 
: لقد شدد اإلسالم على خطورة منصب القضاء، وجسامة مسئولية القاضـي ومقامـه فقـد ورد عـن الرسـول

َنــانِّ ىفِّ النَّــارِّ َفَأمَّــا الَّــذِّى ىفِّ اجْلَنَّــةِّ فَـَرُجــٌل َعــَرَف احْلَــقَّ ) ــٌد ىفِّ اجْلَنَّــةِّ َواثـْ َــٌة َواحِّ فَـَقَضــى بِّــهِّ َورَُجــٌل اْلُقَضــاُة َثالَث
1)(َرَف احْلَقَّ َفَجاَر ىفِّ احْلُْكمِّ فَـُهَو ىفِّ النَّارِّ َورَُجٌل َقَضـى لِّلنَّـاسِّ َعلَـى َجْهـل  فَـُهـَو ىفِّ النَّـارِّ عَ  وهلـذه اخلطـورة  (

أيضـا أكـد علـي بـن أيب طالـب رضـي هللا عنـه علــى األشـرت واليـه علـى مصـر، يف عهـده املعـروف أن خيتـار مــن 
قــا بقولــه: "مث اخــرت للحكــم بــني النــاس أفضــل رعيتــك يف نفســك ممــن ال يريــدهم ملنصــب القضــاء، اختيــارا دقي

تضيق به األمور، وال متحكه اخلصوم وال يتمادى يف الزلة وال حيصر من الفيء إىل احلـق إذا عرفـه، وال تشـرف 
نفسه علـى طمـع، وال يكتفـي أبدىن فهـم دون أقصـاه، وأوقفهـم يف الشـبهات، وآخـذهم ابحلجـج وأقلهـم ترب مـا 

راجعـــة اخلصـــم وأصـــربهم علـــى تكشـــف األمـــور، وأصـــرمهم عنـــد اّتضـــاح احلكـــم، ممـــن ال يزدهيـــه إطـــراء، وال مب
 يستميله إغراء، وأولئك قليل..."

 

يغــدق علــى  المية أنوأمــا عــن اســتقالل القاضــي املــايّل والسياســي فقــد أوجــب اإلســالم علــى احلكومــة اإلســ
ك إبعطائــه أيضــا وذلـ وهتيـأ أســباب إسـتقالله السياسـيالقاضـي إغـداقا يقطــع طمعـه عمـا يف أيــدي اآلخـرين، 

ــه مكانــة ــأثر أبحــد، فــال أحــد يســتطيع أن يتــدخل يف حكمــه وقضــائه، بــل ل ا حــىت خيضــع هلــ موضــعا غــري مت
ان كدرع مع يهودي  قضية ال احلكام عند احملاكمة كما أثبته علي بن أيب طالب عمال حني إمارته للمؤمنني يف

ــة فلــم تكــن عنــده مــن رعــاايه، فلمــا أقــبال إىل ــا عــن البين ــه ق القاضــي وطلــب القاضــي علي خلــى بــني و ضــى علي
ل القاضـي يف يـة اسـتقالاليهودي والدرع الـذي كـان يف األصـل ملكـا ألمـري املـؤمنني، ألـيس هـذا يـدل علـى غا

 حكم اإلسالم؟.
 

فقهـــاء علـــى وجبهـــا الوأمــا عـــن لـــزوم رعايـــة القاضـــي آداب القضـــاء، ذكـــر املؤلـــف جمموعـــة مـــن اآلداب الـــيت أ
يـف، ويكـون لظلـم واحلاالقاضي وقال إن اإلسالم أّكد على القاضي األخذ هبا يف قضـائه ليسـلم مـن شـوائب 

 أقرب إىل اإلنصاف واحلق والعدل، فمما ذكره من اآلداب مايلي: 
ضـر القاضـي معـه مـن أهــل العلـم مـن يشـهد حكمـه فــإن أخطـأ نبهـوه علـى خطائـه ويتبــادل يسـتحب أن حي -1

يسـتحب لـه التسـوية  -3يستحب أن جيلس القاضـي يف موضـع ابرز ليسـهل الوصـول إليـه.  -2معهم الرأي. 
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ال جيــوز أن  -5ال يقضـي وهــو غضــبان.  -4بـني اخلصــمني يف الســالم واجللـوس والنظــر والكــالم واالنصــات. 
يكره أن يضيف القاضي أحد اخلصـمني دون صـاحبه، ألن  -6ن أحد اخلصمني ما فيه ضرر على خصمه. يلق

إذا افتقر القاضي إىل مرتجم مل يقبل إال شاهدان عدالن وال  -7ذلك يكسب اخلصم الضيف شيئا من القوة. 
صريا ليؤمن اخنداعه، وإن  إذا اختذ القاضي كاتبا وجب أن يكون ابلغا عاقال مسلما عدال ب -8يقتنع ابلواحد. 

إذا كــان احلكــم واضــحا لزمــه القضــاء، وإن أشــكل أخــر احلكــم ليتوضــح األمــر،  -9كــان فقيهــا كــان أحســن. 
إذا ورد اخلصوم يف احملكمـة مرتتبـني بـدأ ابألول فـاألول وإن وردوا مجيعـا  -10ويستحب ترغيبهما يف الصلح. 

املدعي بدعوى، مل تسمع حىت جييب عن الـدعوى وينهـي إذا قطع املدعى عليه دعوى  -11قيل يقرع بينهم. 
 حكم األول مث يستأنف هو.

 وكل هذه اآلداب دلت عليها نصوص صرحية ال جمال لذكرها.
 

، ربامج وأعـــدهلاع أدق الـــوعــن وجـــود الـــربامج احلقوقيــة واجلزائيـــة للقضـــاء يكتــب املؤلـــف أن اإلســـالم إّنــا وضـــ
هـو و ائل اطمئنـاان أكثر الوسـو املبطل فقد اعتمد اإلسالم على أوثق السبل ولتمييز احلق عن الباطل واحملق عن 

مبـا  لـزور واإلدالءشـهادة ا االستشهاد ابلبينات واألميان، مث شـرط يف الشـهود شـروطا مـن شـأهنا أن متـنعهم مـن
 نفسه.يه نفع لهو ابطل، كالبلو ، وكمال العقل، واإلميان، والعدالة، وأن ال يرجع بشهادته إل

ا يف كلمـات مـوجزة أبـدى املؤلـف رأيـه حـول حمكمـة االسـتئناف والتمييـز وقـال إنـه ال يـرى أي ضـرورة إىل أخري 
االســتئناف والتمييــز وال إىل حمــاكم عســكرية أو خاصــة أبصــحاب الرتــب العاليــة واملناســب الرفيعــة، وهــذا ألن 

 القضـاة شـرائط معينـة ال تتـوفر إال مجيع أفراد البشر أمـام قـانون اإلسـالم سـواء وألن اإلسـالم يشـرتط يف تعيـني
يف الصـاحلني العـدول األتقيـاء مـن الرجــال، فعلـى القاضـي الصـاحل أن ال حيكــم إال بعـد أن حيصـل علـى األدلــة 
وإلثبااتت الكافية للحكم فيندر لذلك وقوع اخلطأ، بل قد ينعدم أصال، ومل يكـن املـربر لوجـود االسـتئناف يف 

وع اخلطــأ يف أحكامهــا خللوهــا عــن الشــرائط الدقيقــة الــيت اعتربهــا اإلســالم، نعــم إذا احملــاكم الراهنــة إال كثــرة وقــ
1)تبني لقاض آخر خطأ القاضي يف حكمه جاز له نقضه واحلكم مبا يقتضيه احلق. )  
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  حلكومة اإلسالميةخصائص ا -7
حلكومــة وضـوع )اهـذا حبـث اجتمـاعي آخـر ذكـره املؤلــف بشـيء مـن التفصـيل علـى حنــو مـا سـبق ويف نفـس امل

 اإلسالمية( ويف كالمه تذكرات جيدة يليق أن نقطتف منه ابجياز بعض املواضع.
 

 احلكومة اإلسالمية حكومة عاملية 
يــة احلــرب العامل قفــني بعــدتكلـم املؤلــف مقدمــة عــن فكــرة الــنظم العــاملي الواحــد الـذي اقــرتح مــن قبــل بعــض املث

د قرتح أكثر بعجة إىل املاألمم" مث تطورت الفكرة وأحست احلااألوىل، فسبب ظهور هيئة دولية ابسم "عصبة 
ويف هـذا  الهتا احلـايل،دة بتشـكياحلرب العاملية الثانية، فأنتجـت التحركـات يف هـذه املـرة إىل ظهـور األمـم املتحـ

ياسـية واحـدة، شـكيالت ستاإلطار تكلم جمموعة من الناس عن حكومة عاملية واحدة يكون العامل مبوجبها ذا 
ة واحـدة، لكـن طة قضـائين يكون للمجتمع الدويل برمته: سلطة تشريعية واحدة، سلطة تنفيذية واحدة وسلأب

بــذل يف ســبيل  عــد مــع مــاهــذا األمــل مبــا كــان يســتهدفه مــن حتقيــق الســالم واألمــن العــاملي مل حيــظ ابلنجــاح ب
ال منهـا: اال ومـ فشـل حـالوصول إليها من جهود جبارة وبذل أموال ضخمة، وهذا ألسباب عديدة توجـب ال
ود أي تضـمني : عـدم وجـفقدان أصحاب هذه األطروحة حلسن النـوااي والفضـائل األخالقيـة اإلنسـانية، ومنهـا

ســتعمارية معهم االعلــى اســتقالل مثــل هــذه املنظمــات لــئال تتحــول إىل غطــاء ألهــداف الــدول العظمــى ومطــا
 وق اإلنسان.فاع عن حقالفعلية املنادية ابلدلتضليل الدول الصغار وخداعها، كما هو شأن كل املنظمات 

لكن اإلسالم مبا أنـه ديـن متكامـل وشـريعة خالـدة نظامـا اجتماعيّـا وسياسـيا شـامال يكفـل كافـة االحتياجـات 
البشرية جاء قبل أربعة عشر قرن هبذه الفكرة وضماانهتا اليت توجب جناحها لو طبق كما هـو. فاإلسـالم وجـه 

ــريًا َونَــذِّيًرا﴿ة البشــرية أوال فقـال تعــاىل: نـداءه امللكــويت إىل كافــ 1)﴾َوَمــا َأْرَســْلَناَك إِّالَّ َكافَّــًة لِّلنَّــاسِّ َبشِّ وقــال:  (
يًعا﴿ 2)﴾ُقْل اَي أَيُـَّها النَّاُس إِّين ِّ َرُسوُل اّللَِّّ إَِّلْيُكْم مجِّ كما أثبتت هـذه العامليـة سـرية النـيب الكـرمي مبراسـلة ملـوك   (

 عصره ورؤسائه. 
ثَـى ﴿قد أعلن عن مبدأ املساوات بني مجيع أبناء البشر وقال: واثنيا ل اَي أَيُـَّها النَّاُس إِّانَّ َخَلْقَناُكْم مِّْن ذََكر  َوأُنـْ

ْنــَد اّللَِّّ أَتْـَقــاُكْم إِّنَّ اّللََّ َعلِّــيٌم َخبِّــريٌ  3)﴾َوَجَعْلَنــاُكْم ُشــُعواًب َوقَـَبائِّــَل لِّتَـَعــارَُفوا إِّنَّ َأْكــَرَمُكْم عِّ وابلتأســي ابلقــرآن  (
الكـرمي شـجب الرســول األكـرم يف خطابــه التـارخيي يف حجــة الـوداع كــل ألـوان التمييــز والتفرقـة بــني أبنـاء البشــر 

                                                
 .  28السبأ :  ( (1
 .  158األعراف :  ( (2
 .  13احلجرات :  ( (3
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، َواَل ِلَعَجِميّي َعَلى َعَريبّي وقال: ) 1)(ِإالَّ اِبلتـَّْقَوى َأاَل اَل َفْضَل ِلَعَريبّي َعَلى َعَجِميّي فقـد أهنـى اإلسـالم كـل ألـوان  (
تمييز العنصري، والقومي وكل دواعيه اخليالية، فهو ال يقر احلدود واألجناس والقوميات والعنصرايت كعوامل ال

وأمور تسوّ  التفريق بني أبناء البشر، وترفع مجاعة وتضع أخرى، وقد طبق فعـال هـذه املسـاوات يف اجملتمعـات 
 اليت نفذت قوانني اإلسالم فيها وهلا أمثلة كثرية.

ا املوقــف اإلنســاين الصـحيح مــن البشــرية ميكــن أن يكــون قاعـدة فكريــة أساســية لتشــكيل حكومــة إذا مثـل هــذ
عاملية موحدة تقضي على كل ألوان الصراع والتشاحن، وتزيل أسباب احلروب الداميـة، ويـنعم يف ظالهلـا مجيـع 

ية واملواهب الطبيعية على قدم البشرية ابلسعادة والعزة واالستقرار والثبات، ويستفيد فيها اجلميع من النعم اإلهل
2)املساواة، دوّنا تفضيل أو متييز، ودوّنا إجحاف أو ظلم. )  

 

 اإلميان مالك تكو ن األمة اإلسالمية 
 :ألمور التاليةاحدى هذه إإن مكّوانت اجلماعة أو األمة اليت متيز هبا مجاعة عن أخرى عند احلقوقيني هي 

 املصلحة املشرتكة. -5لتاريخ. ا -4 اللغة. -3ر. الدم والعنص -2ألرض. ا -1
لكــن هــذه العناصــر، وإن كــان هلــا بعــض التــأثري يف متييــز مجاعــة بشــريّة عــن أخــرى إال أهنــا ال ميكــن أن تكــون 
صانعة ملفهوم األمة، وواقعها اخلارجي؛ ألهنا عناصـر خارجـة عـن إرادة اإلنسـان وحـدود اختيـاره. ومـن املعلـوم 

ال تشــكل اجتماعــا حقيقيــا يســتحق أن االجتمــاع احلاصــل عــن مالكــات خارجــة عــن إطــار االختيــار واإلرادة 
صفة األمة، بل األمة هي اجلماعة اليت يلتقي أفرادها على رابطة جامعة حقيقية وهـي ال تكـون إال مـا يشـرتك 
فيه األفراد اشرتاكا اختياراي إراداي، أال وهو احتاد الفكر واإلميان، ومن هنا فاإلسالم جيعل العامل املكون لألمة 

َــا ﴿عامـل والتعــايش اخلـاص الوحــدة يف اإلميـان، وإىل هــذا يشـري القــرآن الكـرمي بقولــه: والـذي يرتتـب عليــه الت إِّمنَّ
ــَوةٌ  ــوَن إِّْخ ُن 3)﴾اْلُمْؤمِّ ــه:  ( ــْم َفاْعبُــُدونِّ ﴿وقول ــَدًة َوَأاَن رَبُُّك ــًة َواحِّ ــُتُكْم ُأمَّ 4)﴾إِّنَّ َهــذِّهِّ ُأمَّ ــه:  ( ــإِّْن اَتبُــوا ﴿وقول َف

5)﴾َكاَة َفإِّْخَوانُُكْم يفِّ الـد ِّينِّ َوَأَقاُموا الصَّاَلَة َوآتـَُوا الزَّ  وقـد صـرح بـه النـيب الكـرمي يف أكثـر مـن موضـع فقـال:  (

                                                
 مبىن .  ابب خطبة النيب  226صـ  3جـ  إحتاف اخلرية املهرةيف  البوصرييرواه احلافظ شهاب الدين  ( (1
 .  352 – 344صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (2
 .  10احلجرات :  ( (3
 .  92األنبياء :  ( (4
 .  11التوبة :  ( (5
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ـــويل واعقلـــوه تعلمـــن أن كـــل مســـلم أخ للمســـلم، وأن املســـلمني إخـــوة) ـــوا ق 1)(امسع ـــال  ( ذمـــة : )وق
2)(املســلمني واحــدة، يســعى هبــا أدانهــم ــوادهم وتــراْحهم وتعــاطفهم: )وقــال  ( ــل  مثــل املــؤمنني يف ت مث

3)(اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سـائر اجلسـد ابلسـهر واحلم ـى ومل يقتصـر اإلسـالم علـى  (
هــذا االعتبــار فقــط بــل نفــى عمــال كــل مــا ســوى ذلــك مــن العناصــر الــيت رمبــا يتمســك هبــا النــاس للتفريــق بــني 

بيـد ابنتـه الـذلفاء جـويربا أبمـر مـن مجاعة وأخرى كاللون أو اللغة أو ما شابه ذلك، لينظـر كيـف زوج زايد بـن ل
مع أن زايدا كان من أشراف األنصار وجويربا مل يكن ال من أهـل احلسـب وال مـن أهـل النسـب  رسول هللا 

 وال املال واجلمال ولكنه كان مؤمنا، وأمثال هذه القصة كثرية ال تعد. 
أثبتـت أن رابطــة اإلميــان أقـدر مــن غريهــا  أخـريا كتــب املؤلـف أن التجــارب التارخييــة املسـلمة والوقــائع احملسوســة

على جتميع األفراد وتكوين األمـة الواحـدة مـنهم، وتـوجيههم وجهـة واحـدة ودفعهـم إىل  ايـة أنفسـهم وكيـاهنم 
وبث روح التعاطف والرتاحم والتواصل بيـنهم وإخـراجهم أمـة واحـدة متماسـكة بينمـا أثبتـت التجـارب والوقـائع 

 ذكرهــا احلقوقيــون، لتكــوين مفهــوم األمــة فضــال عــن حتقيــق حقيقتهــا ووجودهــا فشــل املالكــات والعناصــر الــيت
على الصعيد اخلارجّي؛ ألهنا عجـزت عـن إجيـاد أيـة وحـدة حقيقيـة وأي تعـاطف حقيقـي وأي تالحـم وتـراحم، 

4)وتعاون وتعايش ووائم وانسجام بني األفراد. )   
 

 املساواة أمام القانون 
ا يف تطبيــق ت رايتهــحتــريهــا مــن احلكومــات أبهنــا ال تفــرق بــني مــن يعيشــون تتميــز احلكومــة اإلســالمية عــن غ

ة، واحلضــرّي الراعـي والرعيــالفقــري و القـوانني علــيهم ومـوهلم ابألحكــام احلقوقيــة واجلزائيـة، فــال تفــرق بـني الغــيّن و 
يـز س من التميأسا  ها علىوالقروّي، بل والرّب والفاجر، على العكس من احلكومات األخرى اليت تعامل رعااي
سا، اإلسالمي أسا عة الدينوالتفريق الشديد أو اخلفيف، وتعود هذه اخلصيصة يف احلكومة اإلسالمية إىل طبي

جتماعيــــة ضـــاعهم االفـــإن اإلســـالم يركـــز علـــى التســــوية بـــني مجيـــع أفـــراد البشـــر مهمــــا اختلفـــت طبقـــاهتم وأو 
 مرين أساسيني:السياسية، وإنتماءاهتم العشائرية وترجع هذه التسوية إىل أ

                                                
 2442برقم:  128صـ  3... احلديث ( جـ اْلُمْسلُِّم َأُخو اْلُمْسلِّمِّ اَل َيْظلُِّمُه َواَل ُيْسلُِّمهُ أخرج ما يشبه هذا احلديث البخاري يف صحيحه بلفظ: ) ( (1

 . لكن املؤلف أحال احلديث ابللفظ الذي جاء به إىل كتاب األموال للحافظ أبوعبيد ومل أجده فيه . 
 .  7300برقم :  97صـ  9أخرجه البخاري يف صحيحه جـ  ( (2
 .  2586برقم :  1999صـ  4أخرجه مسلم يف صحيحه جـ  ( (3
 .  366 – 353صـ  2ملؤلف يف جـ خالصة ما أورده ا ( (4
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كلهـم ن آدم وحـواء و مـا مجيعـا اعتقاد اإلسالم بوحدة بين اإلنسان مجيعا، يف املنشأ والعنصـر، فقـد خلقـو  أوال:
 عباد هللا على السواء.

 لقـانون، وأخــرىالنـاس فــوق ألن التمييـز يف األخــذ ابلقـانون وتطبيقـه واخلضــوع لـه، وجعـل طائفــة مـن اواثنيـا: 
 القانون، ويقلل من مهابته. حمكومة به مما يوهن موضع

وجبنب هذا وذاك عدم مساحة اإلسالم ألحد يف أن خيضـع للقـانون مـا دام حيقـق مصـاحله فـإذا وجـده خـالف 
ُهْم ُمْعرُِّضـوَن ﴿ذلك أعرض عنه. قال تعاىل:  ـنـْ ـنَـُهْم إَِّذا َفرِّيـٌق مِّ َوإِّْن   َوإَِّذا ُدُعوا إِّىَل اّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ لِّـَيْحُكَم بـَيـْ

1)﴾َيُكْن هَلُُم احْلَقُّ َيَُْتوا إَِّلْيهِّ ُمْذعِّنِّنيَ  ). 
وهذه أمور وضحها النيب الكرمي بقوله وعمله فقصة شفاعة أسامة بـن زيـد يف حـد مـن احلـدود ومنـع النـيب إايه 
 بشدة معروف يف السرية، وقد وقف النيب أمـام النـاس أايم مرضـه وطلـب مـنهم أن يطـالبوه بكـل حـق هلـم عليـه

النــاس فمعنــاه أنــه يضــع نفســه أمــام احملكمــة وهــو احلــاكم األعلــى لألمــة اإلســالمية، وقــال يف كالمــه املبــارك: )
2)(سواسية كأسنان املشط ) . 

ــه  يشــري املؤلــف إىل أن هــذه املســاوات هــي مــن مثــار العــدل يف اإلســالم، والعــدل هــو أســاس اإلســالم وقاعدت
الكــربى حبيــث تشــمل مجيــع األفــراد مــن دون النظــر إىل اختالفــاهتم العنصــرية واالقليميــة واملذهبيــة، وقــد رفــض 

اَل جَيْـرَِّمنَُّكْم َشـَن ُن قَــْوم  َعلَـى وَ ﴿اإلسالم أن يكون أي شيء مانعا من تطبيقه وإجرائه حىت معـادات العـدو: 
ْقــَوى ــَرُب لِّلتـَّ 3)﴾...َأالَّ تـَْعــدُِّلوا اْعــدُِّلوا ُهــَو َأقـْ وألجــل هــذه األمهيــة البالغــة واالهتمــام ابلعــدل جنــد اإلســالم  (

الذي يدعوا إىل السلم والصلح والتعايش السلمي جيّوز احلرب والقتال دفعا للظلم وردعا للمظـامل، قـال تعـاىل: 
ُــْم ظُلُِّمــوا َوإِّنَّ اّللََّ َعَلــى َنْصــرِّهِّْم َلَقــدِّيرٌ ﴿ هنَّ 4)﴾ُأذَِّن لِّلَّــذِّيَن يـَُقــاتـَُلوَن أبَِّ وللعــدل يف اإلســالم أبعــاد وجمــاالت   (

كثرية منها: العدل يف جمال احلكم، العدل يف جمال األخذ ابلقانون، العدل يف جمال اإلقتصاد، العدل يف جمال 
5)العالقات االجتماعية وكل هذه تعلن أبن املساوات أمام القانون من أهم أركان اإلسالم ومميزاته. )  

 
 
 
 

                                                
 .  49 – 48النور :  ( (1
 .  24822برقم:  38صـ  9( جـ الناس سواء كأسنان املشطرواه املتقي اهلندي يف كنز العمال بلفظ: ) ( (2
 .  8املائدة :  ( (3
 .  39احلج :  ( (4
 .  379 – 367صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (5
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 نويةاإلسالم بني املادية واملع 
ة ل األبعاد خاصكاهتا يف  الوسطية من مميزات اإلسالم وابلتايل من خصائص احلكومة اإلسالمية وهي من جتلي
ــة معــا.ملاديــة و يف بعــدي املــادة والــروح، فقــد رىب اإلســالم األمــة اإلســالمية أمــة حــازت اجلوانــب ا فهــي  املعنوي

لذائــذ برد االســتمتاع ية يف جمــانية واحليــاة البشــر ليســت كــاألمم املاديــة الــيت تعتقــد إبصــالة اللــذة فــتلخص اإلنســ
 اإلنســـانية يف ت احليـــاةالــدنيا ونعمهـــا ومواهبهــا، كماليســـت كــاألمم ذات االجّتـــاه الروحـــي البحــت الـــيت خلصــ

ن الكامـل تـه، بـل اإلنسـاومتطلبا االنسياق وراء اجلوانب الروحية احملضة انسية ورائها الـدنيا ومـا فيهـا، واجلسـد
ىل زاده ويتجــه إ ن الــدنيامــاإلســالمي هــو الــذي يتمتــع بكــال اجلــانبني املــادي واملعنــوي، فيأخــذ  يف ظــل النظــام

 ل.اآلخرة هدفا ومقصدا وال يرتك أحد اجلانبني يتغلب على اآلخر فيسبب فيه املشاك
عــض بــل تســتهدف اقض مــع بوالنــاظر إىل القــرآن الكــرمي جيــد موقفــه حــول الــدنيا ذا أبعــاد ثالثــة، وهــي ال تتنــ

 التوازن املطلوب يف اإلنسان، وهي كالتايل:
 طائفة من اآلايت مادحة للدنيا. (1
 طائفة من اآلايت ذامة هلا. (2
 طائفة حاثة على األخذ ابلدنيا واآلخرة معا. (3

ـَي لِّلَّـذِّيَن ُقْل َمْن َحرََّم زِّيَنَة اّللَِّّ الَِّتِّ َأْخَرَج لِّعَِّبادِّهِّ َوالطَّي َِّباتِّ مَِّن ﴿أما األوىل فمنها قوله تعـاىل:  الر ِّْزقِّ قُـْل هِّ
ــْوَم اْلقَِّياَمــةِّ  َيا َخالَِّصــًة يـَ نـْ ــاةِّ الــدُّ 1)﴾آَمُنــوا يفِّ احْلََي ــا يفِّ اأْلَْرضِّ ﴿ومنهــا قولــه تعــاىل:  ( ــَو الَّــذِّي َخَلــَق َلُكــْم َم ُه

يًعا 2)﴾مجِّ تَـُغوا مِّْن َفْضلِّ اّللَِّّ ﴿ومنها قوله تعاىل:  ( ُروا يفِّ اأْلَْرضِّ َوابـْ 3)﴾َفانـَْتشِّ  وغريها من اآلايت. (
َيا إِّالَّ َمَتاُع اْلغُـُرورِّ ﴿أما الطائفة الثانية فمنها قوله تعاىل:  نـْ 4)﴾َوَما احْلََياُة الدُّ َوَمـْن َكـاَن ﴿ومنهـا قولـه تعـاىل:  (

يب   َرةِّ مِّْن َنصِّ َها َوَما َلُه يفِّ اآْلخِّ نـْ َيا نـُْؤتِّهِّ مِّ نـْ 5)﴾يُرِّيُد َحْرَث الدُّ  ت وهي كثرية.إىل غري ذلك من اآلاي (
َيا﴿وأما الطائفة الثالثة فمنها قوله تعاىل:  نـْ يَبَك مَِّن الـدُّ َرَة َواَل تـَْنَس َنصِّ اَر اآْلخِّ ُ الدَّ َتغِّ فِّيَما آاَتَك اّللَّ 6)﴾َوابـْ ) 

َرةِّ إِّالَّ َقلِّيلٌ ﴿ومنها قوله تعاىل:  َيا يفِّ اآْلخِّ نـْ 7)﴾َفَما َمَتاُع احْلََياةِّ الدُّ  وغريمها من اآلايت.  (
                                                

 .  32األعراف :  ( (1
 .  29البقرة :  ( (2
 .  10اجلمعة :  ( (3
 .  185آل عمران :  ( (4
 .  20الشورى :  ( (5
 .  77القصص :  ( (6
 .  38التوبة :  ( (7
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يهـا فبوبـة ومرغـوب حمالـدنيا  واجلمع بني هـذه الطوائـف الثالثـة مـن اآلايت هـو أن الطائفـة األوىل تشـري إىل أن
توضــحه  ص وهــو مــالكــن ال علــى احلــد الــذي تشــري إليــه الطائفــة الثانيــة مــن اآلايت، بــل علــى مســتوى خــا

لبهـا أن الـدنيا وط تيجة هية، فالنالطائفة الثالثة من اآلايت أي بشرط أن ال يكون موجبا لالعراض عن اآلخر 
نسـان ت هـدف اإلشيء حمبوب إذا كانت وسيلة لكسب اآلخرة وغري حاجزة عنها، وهي مذمومة إذا أصـبح

 آلخرة.اوغاية لذاهتا، وخري األمور هو أن يتخذ اإلنسان نصيبه منها وال يشتغل هبا عن 
تركيبهـا، ومنهاجهـا متصـفة هبـذا اللـون ومتسـمة وألجل هذا الذي ذكر جيب أن تكون احلكومة اإلسـالمية يف 

هبـذه الكيفيــة، فــال ينصــرف مّههــا إىل تــوفري الظــروف املاديــة وتتجاهــل اجلوانــب الروحيــة واملعنويــة بــل عليهــا أن 
تسعى إىل إقامة ذلك التوازن بني اجلانبني، يف حياة األمة اإلسالمية فال تدع جانبـا يطغـى علـى جانـب آخـر، 

1)يت على حساب شيء آخر.وال تدع شيئا   )  
 

 الشورى 
ـــدا عـــن  ـــى مبـــدأ الشـــورى يف إدارة الـــبالد، ومعاجلـــة مشـــكالهتا بعي ـــاز احلكومـــة اإلســـالمية أبهنـــا تعتمـــد عل متت
ــرأي، وقــد كــان اإلســالم أول مــن أتــى مببــدأ الشــورى يف جمــال احلكــم يف  الديكتاتوريّــة، واالســتبداد، والتفــّرد ابل

كومـات الديكتاتوريـة وامللكيّـات املسـتبدة، وقـد مسيـت سـورة كاملـة يف القــرآن عصـر كـان العـامل خيضـع فيـه للح
ابســم الشــورى تعظيمــا هلــذا املبــدأ، وإيــذاان أبمهيتــه االجتماعيــة. وفيهــا قولــه تعــاىل يف وصــف املــؤمنني واجملتمــع 

َش َوإَِّذا َما ﴿اإلسالمي:  مثِّ َواْلَفَواحِّ ُبوا ُهْم يـَْغفُِّروَن َوالَّذِّيَن جَيَْتنُِّبوَن َكَبائَِّر اإْلِّ َوالَّـذِّيَن اْسـَتَجابُوا لِّـَرهب ِِّّْم   َغضِّ
َناُهْم يـُْنفُِّقونَ  نَـُهْم َوممَِّّا َرزَقـْ 2)﴾َوَأَقاُموا الصَّاَلَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ ) . 

كيفية ب ك فيما يتعّلقلرأي وذلإن على اجملتمع اإلسالمي طبقا هلذه اآلية أن يعاجل مشاكله، ابلشورى وتبادل ا
وسيع نطاق والتعليم، وت الثقافة العيش وطريقة احلياة.. وخيطط ابلتشاور ملا حيتاج إليه من برامج لرتفيع مستوى
من  ع وما سوى ذلكون الدفا العمران واالنتاج االقتصادّي وكيفية التوزيع وأتسيس اجليش واحلرس، وتنظيم شئ

صـل ئج طيبـة ال حتى مـن نتـاتماعيـة، وذلـك ملـا يف الشـور برامج ملختلـف اجملـاالت السياسـية واالقتصـادية واالج
 إال هبا.

وقــد أمــر هللا نبيــه املعصــوم أن يتشــاور مــع أصــحابه ويتخــذ الطريــق الصــحيح والــرأي األصــوب حيــث يقــول: 
3)﴾اْلُمتَـوَك ِّلِّنيَ َوَشاوِّْرُهْم يفِّ اأْلَْمرِّ َفإَِّذا َعَزْمَت فَـتَـوَكَّْل َعَلى اّللَِّّ إِّنَّ اّللََّ حيِّبُّ ﴿ وقـد ورد عـن النـيب صـلى هللا  (

                                                
 .  188 – 180صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (1
 .  38 – 37الشورى :  ( (2
 .  159آل عمران :  ( (3
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إذا كانت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم مسحاؤكم وأموركم شـورى بيـنكم فظهـر األرض خـري عليه سلم قوله: )
1)(من بطنها 2)(ما ندم من استشاروقوله: ) ( 3)(ما يستغِن رجل عن مشورةوقوله ) ( مـن أراد أمـرا وقوله: ) (

4)(ألرشد األمورفشاور فيه وقضى هدي   وغريها من األحاديث الشريفة. (
وافقني ميما إذا كاان فه يعاجل مث إنه إذا اختلف أصحاب الشورى يف الرأي فبماذا يعاجل األمر؟ فاملعروف هو أن

ــتم إذا مل يكــن هنــاك فــذ منتخــب مــن رئــيس ان لإلســالم بتقــدمي األكثريــة علــى األقليــة، ولكــن ذلــك الرتجــيح ي
 كثرية على رأيب رأي األالطريق عند عدم وجود مثل هذا الرئيس، ينحصر ال حمالة يف تغليجانب األمة، إذ 

 األقلية.
أما إذا اختارت األمة رئيسا انفذا كامل الصالحيات فله أن يتدّخل يف األمر و خذ مبا هـو مطـابق لإلسـالم، 

و أصـلح حلـال األمـة، وأنفـع هلـا سـواء وإذا كان كالمها مطابقني مع املوازين اإلسالمية فللـرئيس أن خيتـار مـا هـ
( أي أن صــاحب القـــرار األخــري هـــو فــإذا عزمـــتأيّدتــه األكثريــة أو األقليـــة. وإىل ذلــك يشـــري قولــه تعـــاىل: )

الرئيس فهو الذي يعزم ويقصد يف جمال األخذ ابآلراء املتضاربة، وقد أثبتت السرية هذا الذي أشران إليـه؛ ألنـه 
   كــان يتشــاور أصــحابه يف األمــور لكنــه أخــريا كــان خيتــار مــا يــراه أصــوب ســواء وافــق رأي األكثريــة كمــا يف

5)غزوة أحد أو خالفه كما يف صلح احلديبية أو مل يظهر األكثرية عن األقلية كما يف غزوة بدر. )  
 

 ضمان احلرايت املعقولة 
 وهي: تنقسم احلرية إىل أقسام كثرية أشار املؤلف إىل أمهها

 احلرية املدنية. -4حلرية السياسية. ا -3رية والعقيدة. احلرية الفك -2صية. احلرية الشخ -1
ــة الشخصــية  ــه، ففــي بعــد احلري وقــد ضــمن اإلســالم مجيــع هــذه احلــرايت وهــذا مــن خصــائص اإلســالم ومميزات

حيــدثنا كيــف اعــرتض  اعــرتف هبــا اإلســالم لكــل إنســان ودعــى إىل احرتامهــا و ايتهــا، فهــا هــو القــرآن الكــرمي
موسى عليه السالم على فرعون استعباده لبين إسرائيل ملا مّن فرعون على موسى بعنايته لـه حينمـا كـان صـغريا 

                                                
 .  2266برقم :  529صـ  4أخرجه الرتمذي يف سننه جـ  ( (1
ط: املكتـب اإلسـالمي _ بـريوت،  980بـرقم:  175صـ  2رواه الطرباين يف املعجم الصغري بلفظ )ما خاب من استخار وما ندم من استشار( جـ  ( (2

 م،  حتقيق: حممد شكور حممود . 1985هـ 1405ودار عمان _ األردن، الطبعة األوىل 
 1423األوىل، ، الطبعـة الـرايض_  مكتبة الرشـد للنشـر والتوزيـعالناشر:  8636برقم :  346صـ  11رواه أبوبكر البيهقي يف شعب اإلميان جـ  ( (3

 .  الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامدم ، حتقيق: 2003 -هـ 
 .  7132برقم  39صـ  10رواه أبوبكر البيهقي يف شعب اإلميان جـ  ( (4
 .  399 – 389صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (5
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1)﴾َأملَْ نـَُرب َِّك فِّيَنا َولِّيًدا﴿وقال:  َها َعَليَّ َأْن َعبَّْدَت َبِنِّ إِّْسـَرائِّيلَ ﴿فقال موسى:  ( 2)﴾َوتِّْلَك نِّْعَمٌة مَتُنـُّ وهـذا  (
يعـىن أن الـنعم مهمـا كانـت كبـرية وعظيمـة ال تسـاوي شـيئا إذا سـلب اإلنسـان حريتـه، وقـد دعـا اإلسـالم أهــل 
الكتـاب إىل نبــذ األرابب واألسـياد البشــرية وحتريـر اإلنســان مــن كـل القيــود سـوى عبــادة الـرب ســبحانه فقــال: 

ـَذ ُقْل اَي َأْهَل اْلكَِّتابِّ تـََعاَلْوا إِّىَل َكلَِّمة  َسـَواء  ﴿ ًئا َواَل يـَتَّخِّ ـَنُكْم َأالَّ نـَْعبُـَد إِّالَّ اّللََّ َواَل ُنْشـرَِّك بِـّهِّ َشـيـْ نَـنَـا َوبـَيـْ  بـَيـْ
3)﴾بـَْعُضَنا بـَْعًضا َأْراَباًب مِّْن ُدونِّ اّللَِّّ  ومن أعظم الشعارات اليت اندى هبـا اإلسـالم لتحريـر اإلنسـان وإخراجـه  (

 مجلة "ال إله إال هللا".من أية عبودية وخضوع ألحد إال هلل سبحانه، 
 

اَل إِّْكـَراَه يفِّ الـد ِّينِّ قَـْد تـَبَـنيََّ الرُّْشـُد ﴿وأما يف بعد احلرية الفكرية والعقيدة فيكفي أن القرآن الكرمي يعلن أنـه: 
4)﴾مَِّن اْلَغي ِّ  َـا أَ ﴿ويوصف مهمة نيب اإلسالم أبهنا مهمة التذكري واالرشاد ال القهـر واالجبـار:  ( نْـَت فَـذَك ِّْر إِّمنَّ

5)﴾َلْســَت َعَلــْيهِّْم مبَُِّصــْيطِّر     ُمــذَك ِّرٌ  فألجــل هــذه احلريــة ال جيــوز أن جيــرب كــافر )كتــايب أو غــري كتــايب( علــى  (
اعتناق اإلسالم، غاية ما يفعلـه اإلسـالم هـو إزالـة كـل املوانـع أمـام الرشـد الفكـري السـليم الـيت توجـب احنـراف 

 العقيدة وتقييد الفكر البشري عن النمو واالنطالق ابحلرية وهذه املوانع هي:
 عمى.االبقاء يف اجلهل وال .1
 التفتيش عن العقائد. .2
 نشر اخلرافات وتعميمها. .3
 اهلاب الغرائز اجلنسية واألهواء الفاسدة. .4

فلما زالت هذه املوانع ال يبعد أن تعتنق الشعوب دين الفطرة الذي هو اإلسالم، وقـد عـرف االسـتعمار أمهيـة 
لشـــعوب املغلوبـــة، ومـــن قبـــل مثـــل هـــذه املوانـــع فلـــذلك مينـــع املســـتعمرون دائمـــا عـــن بـــث الثقافـــة والعلـــم بـــني ا

االستعمار فقد مارست الكنيسة التفتـيش عـن العقائـد منعـا عـن حريـة الـرأي والعقيـدة، وقصـتها وقتلهـا الكثـري 
الكثـري معروفـة يف اتريـخ البشـرية، وأمـا اخلرافـات والغرائـز فهـي الـيت تسـعى السـلطات غـري الشـرعية يف األنظمـة 

لنـاس عـن التفكـري اجلـدي، لكـن اإلسـالم حيـارب اخلرافـات حماربـة ال الوضعية على شـيوعها وإهلاهبـا، لصـرف ا

                                                
 .  18الشعراء :  ( (1
 .  22الشعراء :  ( (2
 .  64آل عمران :  ( (3
 .  256البقرة :  ( (4
 .  22 – 21الغاشية :  ( (5
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ــاة اإلنســان ومل يكــن ميكــن  هــوادة فيهــا، وأمــا الغرائــز اجلنســية فمــن حيــث أهنــا تعتــرب مــن األمــور الضــرورية حلي
 إلغائها ابملرة قام اإلسالم بتعديلها ووضعها يف املوضع الصحصيح.

 

بينما كان مالك احلكم والسياسة عند النظم يف الشـعوب واألمـم السـالفة وأما عن احلرية السياسية فلنعرف أنه 
هو التفوق الطبقي أو التفوق املايل، فكانوا ال يرون أحدا أهال للحكم والسياسة إال إذا كان من الطبقة العليا 

ي مثــل هــذا أو مــن األغنيــاء، وقــد كــان هــذا الوضــع ســائدا قبــل اإلســالم يف اليــوانن وإيــران واهلنــد وغريهــا، ففــ
الوضـع اجلـائر جـاء اإلسـالم واعتـرب الكفـاءة واللياقــة هـو املـالك األساسـي للسياسـة واإلدارة ال شـيئا آخـر وقــد 

َمِن اْستَـْعَمَل َعاِماًل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َوُهَو يـَْعَلُم أَنَّ ِفيِهْم َأْوىَل بِـَذِلَك ِمْنـُه َوأَْعلَـُم هذا األمر بقوله: ) أعلن النيب 
يَع اْلُمْسِلِمنيَ ِبكِ  1)(َتاِب اّللَِّ َوُسنَِّة نَِبيِِّه فَـَقْد َخاَن اّللََّ َوَرُسوَلُه َومجَِ ر املسـلمني شـيئا و من ويل من أمـوبقوله: )  (

2)(فأمر عليهم أحدا حماابة فعليه لعنة هللا ال يقبل هللا منه صرفا وال عدال حىت يدخله جهنم )  
 لتعبـري وإبـداءاب، وحريـة النقـد يف إطـاره الشـرعي، وحـق التصـويت واالنتخـامث إن احلرية السياسية تشمل حق 

 الرأي وغري ذلك.
 

أخــريا كتــب املؤلــف عــن احلريــة املدنيــة الــيت يعــىن هبــا حــق اختيــار املســكن والبلــد والعمــل ومــا يرجــع إىل طريقــة 
احليــاة كيــف يشــاء املــرء وأيــن يشــاء، أنــه تعــاىل أعلــن أن األراضــي هلل ســبحانه فللعبــاد أن خيتــاروا منهــا املوضــع 

ُروا فِّيَهـاَأمَلْ َتُكـْن َأْرُض اّللَِّّ وَ ﴿الذي فيه خـريهم وصـالحهم:  ـَعًة فَـتُـَهـاجِّ 3)﴾اسِّ وكـذا اإلنسـان املسـلم حـر يف  (
 اختيار العمل والكسب ما مل يكن خالف القوانني الشرعية إلضرارها على الفرد واالجتماع.

فهـــي ليســـت خاصـــة يف  –علـــى الوجـــه الشـــرعي  –وأمــا حريـــة التمّلـــك واالنتفـــاع مبواهـــب الطبيعيـــة وحيازهتــا 
الّيني الكبار وأصحاب االمتيازات والثروات كما هو احلال يف النظام الرأمسايّل الغريب اإلسالم جبماعة من الرأمس

الظــامل، وليســت خاصــة ابحلــزب وأعضــائه وأقطابــه كمــا يف النظــام الشــرقّي، بــل هــي عامــة للجميــع علــى قــدم 
4)املساوات. )  

 
 هم برامج احلكومة اإلسالمية ووظائفهاأ -8

                                                
 .  20861برقم:  118صـ  10رواه البيهقي يف السنن الكربى جـ  ( (1
 .  14167برقم:  665صـ  5( جـ فأمر عليهم أحدا حماابة له بغري حقرواه املتقي اهلندي يف كنز العمال بلفظ: ) ( (2
 .  97النساء :  ( (3
 .  415 – 400صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (4
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يـل وفيـه كـالم طو  ووظائفهـا الثـاين كتبـه املؤلـف حـول أهـم بـرامج احلكومـة اإلسـالميةالفصل السابع مـن اجمللـد 
ملواضـع بكـل اصـفحة، نكتفـي منـه بـذكر بعـض  150منه حـول هـذا املوضـوع احتـوى مـن الكتـاب أكثـر مـن 

 اإلجياز فيمايلي:
 

 احلكومة اإلسالمية ومسئولية الرتبية والتعليم .1
رساالت السماء وخاصة عن مكانتها يف الدين اإلسالمي الذي يعـدها  يكتب املؤلف عن أمهية الرتبية يف كل

ُلو َعلَـْيهِّْم ﴿من أمسى وظائف النيب الكرمي:  هِّْم يـَتـْ نِّنَي إِّْذ بـََعَث فِّيهِّْم َرُسواًل مِّْن أَنـُْفسِّ ُ َعَلى اْلُمْؤمِّ َلَقْد َمنَّ اّللَّ
1)﴾ْكَمَة َوإِّْن َكانُوا مِّْن قَـْبُل َلفِّي َضاَلل  ُمبِّني  آاَيتِّهِّ َويـُزَك ِّيهِّْم َويـَُعل ُِّمُهُم اْلكَِّتاَب َواحلِّ  مث يقـول: يعتقـد النظـام  (

اإلسالمي أبن اإلنسان مفطور على السجااي األخالقية النبيلـة، وأن أصـول الرتبيـة موجـودة يف فطرتـه خبلـق هللا 
سبحانه، وإّنا يكون دور املـربيني واألسـاتذة هـو اسـتخراج هـذه السـجااي املكنونـة يف الـنفس اإلنسـانية وإاثرهتـا 

َفَأهْلََمَهـا ُفُجورََهـا   َونـَْفس  َوَما َسوَّاَها ﴿من اآلايت القرآنية، كما قال تعاىل: وتنميتها، وهذا أمر أكدته كثري 
2)﴾َوتـَْقَواَها 3): )ما من مولود إال يولد على الفطرة، مث أبواه يهودانه أو ميجسانه(وقال النيب  ( ) 

 والنعرف أن عوامل تكوين الشخصية تتخلص يف ثالث أمور أساسية هي:
 الوراثة. -1
 لتعليما -2
 البيئة -3

لقد اهتم اإلسالم بكل هذه األسس الثالثة وجيـب علـى احلكومـة اإلسـالمية متابعتهـا، أمـا عـن الوراثـة فيعتقـد 
اإلسالم أن العناية أبمر الطفل جيب أن تبدأ منذ اللقاء األول بني والديه، ومنذ انعقاد نطفته بـل وقبـل ذلـك، 

إىل أبنـائهم، وإىل هـذا  -ابلوراثـة–مـن أخـالق وصـفات تنتقـل  ألن اإلسالم يرى أكثر ما ينطوي عليه األبـوان
َواْلبَـَلُد الطَّي ُِّب خَيُْرُج نـََباتُُه إبِِّّْذنِّ رَب ِـّهِّ َوالَّـذِّي َخبُـَث اَل خَيْـُرُج إِّالَّ َنكِّـًدا َكـَذلَِّك ُنَصـر ُِّف ﴿أشار القرآن الكرمي: 

4)﴾اآْلاَيتِّ لَِّقْوم  َيْشُكُرونَ   ومن هنا هنى اإلسالم عن تزويج الزانية والزاين. (

                                                
 .  164آل عمران :  ( (1
 .  8 – 7الشمس :  ( (2
 ـ  54 – 53صـ  3مع بني الصحيحني البخاري ومسلم" عن أيب هريرة مرفوعا جـ يف "اجل حممد بن فتوح احلميديرواه  ( (3
 .  58األعراف :  ( (4
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 -ابلـذات– فـي هـذه الفـرتةوراثـة، فوأما التعليم فهو ميثل املدرسـة الرتبويـة الثانيـة بعـد مدرسـة األبـوين وعامـل ال
 للغايـة، وعلـى ا وصـاحلاتتخذ الشخصية شكلها الكامل تقريبا فيجب أن يكون جّو التعلـيم جـّوا سـليما طـاهر 

 هتمام به.احلكومة اال
ع وســعى يف ة اجملتمــمث البيئــة تشــكل املــؤثر األخــري يف تكــوين الشخصــية، ولــذلك حــرص اإلســالم علــى طهــار 
ن األثـر علـى مـملـا لـه  تطهريه من كل فسـاد، فأكـد مـثال علـى اختيـار الصـديق الصـاحل كمـا ورد يف األحاديـث

 شخصية صديقه وخلقه وسلوكه.
لم ويؤكد أن اإلسالم دعا األمـة دعـوة أكيـدة وشـديدة إىل حتصـيل العلـم يرجع املؤلف مرة أخرى إىل مسألة الع

واكتسابه بكل وسيلة ممكنة مهما كلف ذلك من الثمن، وتطلب من اجلهد، وهذا األمر ال خيفي على من له 
: ( مـرة، وقـال تعـاىل779إملام ابلقرآن والسنة املطهرة، فقد وردت مادة "العلم" يف الكتاب العزيز مـا يقـارب )

ُر ُأولُـو اأْلَْلبَـابِّ ﴿ َا يـََتذَكَّ 1)﴾ُقْل َهْل َيْسَتوِّي الَّذِّيَن يـَْعَلُموَن َوالَّذِّيَن اَل يـَْعَلُموَن إِّمنَّ وجعـل النـيب الكـرمي فـداء  (
 أسرى بدر الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة، تعليم أوالد املسلمني: القراءة والكتابة.

لعلمـّي ظـني ابملقـام اللـوايت حأن التاريخ اإلسـالمي ملـيء ابلنسـاء العاملـات ا وحول تعليم النساء يكتب املؤلف
ت داثت الـراوايمـنهن احملـ السامي بفضل ما أاتح هلن اإلسالم من فرصة التعليم واكتساب املعرفـة، وحـىت كـان

 .-مث ذكر عدة منهن وأعرض من ذكر العائشة الصديقة رضي هللا تعاىل عنها –
وق السياسـية اد واحلقـعلمـت أن حتصـيل العلـم يف الفنـون املختلفـة مـن الطـب واالقتصـ هذا ولعلك تعجب إذا

رتفــع حاجــة تئي، لكــي والصــنائع املتنوعــة فريضــة إســالمية جيــب علــى اجلميــع تعلمــه علــى حنــو الواجــب الكفــا
 تحصـيل يفلـك أن الاملسلمني إىل غريهم و منـوا بـذلك مـن تـدخل األجانـب يف شـئوهنم، بـل األعجـب مـن ذ
عــامالت كمــا ادات واملبعـض الشــئون واجـب عيــين وذلــك فيمـا يتعلــق مبعرفـة األحكــام الدينيــة مـن أحكــام العبـ

لتأسـيس  يزانيتهـاحقق يف موضعه، وألجل ذلك وجب على احلكومة اإلسالمية أن ختصـص قسـما كبـريا مـن م
أي جمـال  يل املعرفـة يفألمـة حتصـاجلامعات الدينية، والعلمية وهتيئـة ظـروف التعلـيم والـتعلم حـىت يتسـىن ألبنـاء ا

 مفيد وضروري حلياة األمة.
اب دون آخـر، علـم وببـ أخريا يكتب املؤلف أنه مل يكن أتكيد اإلسالم علـى حتصـيل العلـم ليخـتص بعلـم دون

لسنن ا الطبيعة من يفا جيري وإن كان التأكيد على اكتساب الفقه والعلم أبحكام الدين أشّد وأكثر، فالعلم مب
م مـن ا إليـه اإلسـالة ممـا دعـني وكشف غوامض احلياة ومعضالهتا واخرتاع ما يكون مفيـدا للحيـاة البشـريوالقوان

 غري فرق بني علم وعلم.

                                                
 .  9الزمر :  ( (1
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ــه  وتقســيم العلــوم إىل دينيــة وغــري دينيــة جمــرد اصــطالح وإال فكــل علــم انفــع انجــع قــد دعــا إليــه الــدين وأمــر ب
مبختلــف العلــوم  -منــذ بـزو  اإلســالم–سـلمني اهتمــوا الكتـاب، وأخــذ بــه املسـلمون. وألجــل ذلــك نــرى أن امل

1)واملعارف، وبرعوا فيها، وكانوا لكثري منها مكتشفني، وكان منهم املخرتعون، واملبدعون. )  
 

 احلكومة اإلسالمية واحلقوق الفردية واالجتماعية .2
 ىل تقسـيم علمـاءإأوال ار هذا أمـر آخـر ممـا يعـد مـن بـرامج احلكومـة اإلسـالمية علـى مـا كتبـه املؤلـف، فقـد أشـ

 احلقوق القوانني واحلقوق إىل:
ختـتص ابلعالقـات  وهـي خارجيـة؛ -2وهي ختتص ابلعالقات املتقابلة بني أفراد األمـة الواحـدة.  داخلية؛ -1

نون األساســي، شــمل القــاتاملتقابلــة بــني األمــم والــدول املختلفــة. وتقســيم كــل منهمــا إىل خاصــة وعامــة حبيــث 
ية( وغـري األحـوال الشخصـملدنيـة )اة ابلدوائر احلكومية، واحلقوق والقوانني اجلزائيـة، واحلقـوق والقوانني املختص

 ذلك.
 دة مبغزاهــا يفقــوق موجــو بعــد ذلــك يشــري إىل أن أمهــات هــذه التقســيمات احلديثــة الثمانيــة مــن القــوانني واحل

ليـة القـوانني الك ساسـي هـيون األالتشريع اإلسالمي، وإن مل تكـن حتـت العنـاوين والتقسـيمات احلديثـة، فالقـان
مـا ي والرعيـة، وأول الراعـحـاملوجودة يف الكتـاب والسـنة، والنظـام اإلداري هـو مـا فصـل يف السـرية واألحاديـث 

اص، وكـــذلك ود والقصـــاحلقـــوق والقـــوانني احلزائيـــة فقـــد ألـــف فيهـــا علمـــاء اإلســـالم املطـــوالت يف كتـــب احلـــد
هكذا و وال الشخصية" ان "األحة فقد بسط فيها الفقهاء القول حتت عنو القوانني الراجعة إىل العالقات العائلي

 واعهما.ء بكل أنما يرجع إىل العالقات التجارية فهناك كتب وأبواب كثرية جدا حول البيع والشرا
وقـد أجـاد املؤلـف الكـالم حــول موليـة احلقـوق يف اإلسـالم حيـث كتــب أن احلقـوق الـيت جـاء هبـا اإلســالم ال 

ــة بــني األفــراد واألفــراد، بــل وبــني اإلنســان واحليــوان، تقتصــر علــى  ــه آنفــا بــل هنــاك حقــوق أخالقي مــا أشــري إلي
واإلنسـان واألشـياء األخــرى يف عـامل الطبيعــة، وهـي تعكــس دقـة اإلسـالم وعمــق نظـره، وســعة أفقـه التشــريعي، 

2)ج يف الغرب.ومولية بعده الفقهي وتفوقه على ما يسمى اآلن مبيثاق حقوق اإلنسان وغريه الرائ )  
 األقليات الدينية يف احلكومة اإلسالمية 

وملا كان لألقليات حقوقهم اخلاصة كتب املؤلـف صـفحات عديـدة حـول هـذا وفيهـا اإلشـارة أوال إىل إعـرتاف 
اإلســـالم حبقـــوقهم بـــل وإحـــرتام كـــل الشـــعوب غـــري املســـلمة ومراعـــاة العـــدل معهـــم إذا مل يقومـــوا ابلقتـــال ضـــد 

ـْن دِّاَيرُِّكـْم َأْن تَـرَبُّوهُ ﴿ىل: املسلمني قال تعا ُ َعنِّ الَّـذِّيَن مَلْ يـَُقـاتُِّلوُكْم يفِّ الـد ِّينِّ َومَلْ خُيْرُِّجـوُكْم مِّ َهاُكُم اّللَّ ْم اَل يـَنـْ
                                                

 .  446 – 418صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (1
 .  462 – 456صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (2
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طِّنيَ  ُطوا إَِّلْيهِّْم إِّنَّ اّللََّ حيِّبُّ اْلُمْقسِّ 1)﴾َوتـُْقسِّ ومن هذا الباب حسن املعاشرة مع األقليات وإحـرتام عقائـدهم  (
ـَي َأْحَسـُن إِّالَّ ﴿قائهم على دينهم إذا هم اختاروا ذلك، قال تعـاىل: وإب لَّـِتِّ هِّ َواَل جُتَـادُِّلوا َأْهـَل اْلكِّتَـابِّ إِّالَّ ابِّ

نَـا َوأُنْـزَِّل إِّلَـْيُكمْ  لَّذِّي أُْنزَِّل إَِّليـْ ُهْم َوُقوُلوا آَمنَّا ابِّ نـْ 2)﴾الَّذِّيَن ظََلُموا مِّ وهنـاك جمموعـة مـن األحاديـث واملواثيـق  (
مـن ظلـم معاهـدا أو كلفـه فـوق طاقتـه فـأان حجيجـه يـوم : )اليت كتبها النـيب الكـرمي للنصـارى كقـول النـيب 

3)(القيامة  مع أسقف جنران وميثاقه له إىل كافة النصارى يعرف منها بوضوح: وكعهده  (
 ألقليات الدينية.مدى احلرية العقائدية املعطاة من جانب اإلسالم ل -1
 سعة احلماية اليت تقوم هبا احلكومة اإلسالمية هلذه األقليات. -2
 سعة الر ة اليت يشمل هبا الدين اإلسالمي األقليات. -3

وهلـذا الســبب كـان أهــل الكتـاب يف الــبالد غــري اإلسـالمية يســتقبلون املسـلمني الفــاحتني لتلـك الــبالد ابشــتياق  
م وحصــوهنم، فعنــدما وصــل اجلــيش اإلســالمي بقيــادة أيب عبيــدة بــن كبــري ويفتحــون يف وجــوههم أبــواب مــدهن

اجلراح إىل أرض األردن، كتب إليه مسيحيوا األردن كتااب قالوا فيه: )أنتم أيها املسلمون أحب إلينـا مـن الـروم، 
وإن كـــانوا معنـــا علـــى ديـــن واحـــد لكـــنكم أول لنـــا، وأرأف وأعـــدل، وأبـــر، إهنـــم حكمـــوان، وســـلبوا منـــا بيوتنـــا 

4)وأموالنا(. )  
وحــول ضــريبة اجلزيــة يكتــب املؤلــف أنــه لــيس لبلــع ثــروات النــاس بــل هــو أمــر علــى مســتوى طاقــة أهــل الذمــة 

5)هبدف احلماية عن حياهتم وشرفهم وعرضهم. ).(6 )  

                                                
 .  8املمتحنة :  ( (1
 .  46العنكبوت :  ( (2
ًئا بِّغرْيِّ يف شرح السنة بلفظ: ) حميي السنة، احلسني بن مسعود البغويرواه  ( (3 ْنُه شيـْ ًدا، َأو انْتقصُه، أْو كل فُه فْوق طاقتِّهِّ، أْو َأخذ مِّ َأال مْن ظلم ُمعاهِّ

يُجهُ يْوم القِّيامةِّ  ، َفَأان حجِّ الطبعة الثانية، ، بريوت_ املكتب اإلسالمي ابب سقوط الذمة عن الذمي إذا أسلم. ط:  180صـ  11( جـ طِّيبِّ نْفس 
 حتقيق: شعيب األرنؤوط و حممد زهري الشاويش .  م1983 -هـ 1403

م حتقيق: عمر بن 1996هـ 1417ط: دار الفكر _ بريوت، الطبعة األوىل  130صـ  41اتريخ دمشق البن عساكر علي بن احلسن الشافعي جـ  ((4
 غرامة العمروي .   

 .  469 – 463صـ  2أورده املؤلف يف جـ خالصة ما  ( (5
صـــ  2قبـل هـذا أيضـا أكــد املؤلـف أن احلكومـة ومناهجهـا ال بــد أن تكـون ابملسـامهة بـني أفــراد اجلامعـة فـال ختصـص لطائفــة دون أخـرى )انظـر: جــ  ((6

يوجهه هو وأصدقائه ممن سامهوا يف قيام احلكومة ( وهنا نرى منه هذا الكالم احللو حول حقوق األقليات يف الدولة اإلسالمية، لكن النقد الذي 410
إيـران، اإليرانية هو أن املاليني من أهل السنة كلهم حمرومون عن احلرية وحقوقهم السياسية وال يسمح هلم ابلوصول إىل أي منصب حكـومي بسـيط يف 

أن حتصـده األقليـات األخـرى. وكـان مـن قـدمي الزمـان اعـرتاض فلما كان هذا حال أقليـة إسـالمية يف هـذا البلـد الـذي يرأسـه أمثـال املؤلـف فمـاذا ميكـن 
 ان اليوم.الشيعة على غريهم أهنم حرموهم احلرية املطلوبة لكن الشيعة كلما وصلت إىل احلكم سلبت عن غريها كل احلرايت كما هو واقع احلال يف إير 
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 احلكومة اإلسالمية والدعوة إىل التنمية واالقتصاد .3
سـالم  ، كـان البـد لإلدا معنـوايبعـدين: بعـدا مـاداي، وبعـملا كان اإلنسـان مركبـا مـن املـادة والـروح وكـان لوجـوده 

ما هو  أحد اجلانبني ن جتاهلألكنظام لإلنسان ومنهج للحياة أن يعتين هبذا البعد )املادي( كما يعتين ابلروح 
ا لبشــرية مادّيهــتمعــات اإال جتاهـل لنصــف اإلنســان، فلمــا كـان اإلســالم منهجــا كــامال وكـافال الحتياجــات اجمل

ـــومعنوّيهـــ ـــع، ويكـــون ق ـــه اجلمي ـــه مـــنهج اقتصـــادي واحـــد خيضـــع ل ـــك أن يكـــون ل ـــىا، اقتضـــى ذل رفـــع  ادرا عل
تـاج وازن بـني اإلنقامة التـإاالحتياجات، ومتمشيا مع احلاجات املتجددة، واالكتشافات احلديثة، ومتمكنا من 

توخـاه يإن هـذا هـو مـا و  لرفـاه،والتوزيـع، ومـوفرا لكـل أعضـاء اجملتمـع البشـري جـّوا مناسـبا ومطلـواب مـن اخلـري وا
 النظام اإلسالمي ويسعى إليه يف منهجه االقتصادي.

نعم ال بد أن نعرف أن االقتصاد الذي يرجع إىل اجلانب املادي لإلنسـان أصـل هـام لكنـه لـيس مبحـور، وهـذا 
1)هو الفرق بني النظام اإلسالمي والنظامني الرأمسايل واإلشرتاكي. )  

 

 موضع الزهد يف اإلسالم 
ناسبة يوضح املؤلف أنه ليس املراد من الزهد املمدوح له يف اإلسالم ترك الـدنيا والكسـب واالشـتغال فيـه، وابمل

وإّنا املراد من الزهد عدم التعلق ابلدنيا وانعقاد القلب به، وكذلك التوكل ال يعين ترك العمل وبذل اجلهـد بـل 
ــة، فــال مفهومــه اســتمداد العــون واملــدد مــن هللا تعــاىل يف قضــاء احلا جــات بعــد األخــذ بكــل األســباب الظاهري

2)منافات بني هذين والدعوة إىل العمل ونبذ الكسل. )  
 

 اإلسالم يقر مبدأ التنافس 
ت حتـرك للقابليـالمواهـب و مل يكتف اإلسالم ابحلث على العمل فقط، بل أقر التنافس السـليم ألن فيـه تفـتح ل

كــان   كائنــا مــن  اإلســالم كــل ملكيــة حاصــلة عــن ســبب مشــروعالــذي ينــتج التقــدم االقتصــادي، ولــذلك يقــر 
 صاحبها.

نعــه مــن  أن هــذا مل مياملني إالنعــم إن اإلســالم وإن أقــر مببــدأ التنــافس وتــرك اجملــال مفتوحــا أمــام الســاعني والعــ
 ة:حتديد امللكية حىت ال تطغى، فقد منع من ظهور امللكيات الطائلة ابلطرق التالي

                                                                                                                                            

غتها.      انظر: جـ ومة اإلسالمية وصيبا يف احلكواصفات الِت يرى توفرها واجوابملناسبة إن املؤلف يرى الثورة اإليرانية وحكومتها حكومة إسالمية ابمل
 . 70صـ  2
 .  480 – 476صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (1
 .  487 – 484صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (2
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 أبن تصبح ملكا لألفراد فإهنا ملك للدولة.منع املصادر الطبيعية  -1
 دودة.ري احملمنع األفراد من توظيف رؤوس األموال يف الصناعات الكربى ذات العائدات غ -2

 لذلك. فرض الضرائب التصاعدية الدائمة، واالستثنائية يف بعض األحيان املقتضية -3
هلـم، والسـماح ابمـتالك وسـائل هتيئة فرص العمـل والتقـدم جلميـع األفـراد ابعطـاء املعـوانت املاليـة  -4

1)اإلنتاج بصورة مستقلة أو على حنو الشركة. )  
 

 مؤاخذات على نظام االقتصادي الرأمسايل واالشرتاكي 
ع عديـدة نشـري يف مواض وللمؤلف عدة مؤاخذات على منهج االقتصاد يف نظامي الرأمسايل واالشرتاكي ذكرها

 إىل بعضها فيمايلي:
ان املزيـد تاج، فهمـا يطلبـ واالشرتاكي( ال يعرتفان مبانع وال حاجز يف طريق االنأمسايلإن كال املنهجني )الر  -1

نـع، ويضـع بعـض عـض املوامنه ابلعمل والسعي ويرفضان كل قيد وشرط يف هذا السبيل، بينمـا يقـيم اإلسـالم ب
عـدم فاد اإلسـالمي، صـ االقتيفالقيود يف هذا السبيل وهذا تنفيذا للعدالة االجتماعية اليت هـي اهلـدف األمسـى 

 .رين عبيدا هلاعل اآلخجتوضع احلواجز يسبب متركز الثروة عند طبقة خاصة فإذا استولت على منابع الثروة 
اكي( إال إذا أمسـايل واالشـرت فاهيم األخالقية ال معىن هلا وال مربّر يف النظامني االقتصاديني )الر إن مجيع امل -2 

رب الشــرتاكّي يعتــالفكــر ا سـاعدت علــى زايدة االنتــاج وزايدة االســتهالك وإجنــاح األهـداف االقتصــادية، بــل إن
 هلذه اإلسالم يعترب ية، ولكنصالتها يف احلياة البشر األخالق وليدة الظروف االقتصادية، وبذلك تعتقد بعدم إ

 . ا أحيااناملفاهيم أصالة وواقعية بصرف النظر عن القضااي االقتصادية وإن كانت ترتبط هب
 :هجني الرأمسايل واالشرتاكي جيتهدان لتحقيق أهداف ثالثة ال شيء وراءهاإن كال املن -3

 التخطيط ملا جيب انتاجه من البضائع. .1
 ري يف الكيفية اليت جيب االنتاج هبا )الوسائل والقوى العاملة(.التفك .2
 التفكري يف كيفية التوزيع، والتخطيط لذلك. .3

وأما ما هو اهلدف األصلي من حتقيق هذه األهداف الثالثة ؟ فلم يفكر فيه النظامان املـذكوران، فمـن هنـا ال 
األكل، واألكل ألجل البقاء، والبقاء ألجل العمـل( بد أن نعترب هذه األهداف الثالثة املعربة بـ )العمل ألجل 

                                                
 .  488 – 487صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (1
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مثلث الضياع والعبث واحلرية، لكن اإلسالم يعاجل هذه املسألة معاجلة منطقية واقعيـة فهـو يعتـرب الـدنيا مقدمـة 
 لآلخرة ومزرعة هلا، فالتكون الدنيا واألكل والشرب فيها هناية املطاف وإال فقد خسر البشرية خسراان مبينا.

كــال مــن نظــامي الرأمســايل واالشــرتاكي جعــال مــن اإلنســان جمــرد عبــد يف خدمــة االقتصــاد، كأنــه خلــق إن   -4
ألجـل االنتـاج واالسـتهالك وال يكـون إال مسـمارا يف معمـل أو حيـواان مسـتهلكا يف زريبـة، ولكـن لإلنسـان يف 

مل خيلــق هــو ألجلهـــا االقتصــاد اإلســالمي مقــام رفيــع وشـــأن كبــري، إنــه كـــائن مكــرم خلقــت األشــياء ألجلــه و 
ـَن الطَّي ِّبَـاتِّ َوَفضَّـْلَناُهْم ﴿ نَـاُهْم مِّ َعلَـى َكثِّـري  ممَِّـّْن َخَلْقنَـا َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَـِنِّ آَدَم َوَْحَْلنَـاُهْم يفِّ اْلـرَب ِّ َواْلَبْحـرِّ َوَرزَقـْ

ياًل  1)﴾تـَْفضِّ ).(2 )  
 

 احلكومة اإلسالمية والصحة .4
 الم يـرى الصـحةأن اإلسـ املؤلف من وظائف احلكومة أيضـا يكتـب أوال ويف ابب الصحة والعافية الذي يرامها

اء ح وتقويتها سو ة األروا من نعم هللا الكربى وحرص اإلسالم على سالمة األبدان وتقويتها كحرصه على سالم
املــريض  لصــيام عــنابســواء، ومــن هــذا املنطلــق يرفــع الــدين أي تكليــف شــاق مضــر ابلبــدن عــن النــاس كرفعــه 

 .واملسافر
 

 تعاليم القرآن الصحية 
 ا ما يلي:راض، منهوضع القرآن الكرمي عدة من التعاليم الصحية من شأهنا أن تصون األبدان من األم

 حرم امليتة من احليوان ألن املوت إن كان عن مرض أضر ابإلنسان. .1
 .حرم الدم؛ ألنه أفضل مرتع للجراثيم وامليكروابت املسببة لألمراض اخلطرية .2
أمراضــا   تحــدث لديــهاخلنزيــر ملــا حيملــه مــن دودة خاصــة تنتقــل ابألكــل إىل بــدن اإلنســان فحــرم حلــم  .3

 كثرية.
با يـوان مرتعـا خصـبـدن احل حرم املنخنقة واملوقـوذة واملرتديـة والنطيحـة ألن املـوت هبـذه األسـباب جيعـل .4

 لنمو اجلراثيم، ومعرضا لسرعة التعفن والفساد.

                                                
 .  70اإلسراء :  ( (1
 .  495 – 489صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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اإلسـراف، وفـرض الصـوم، ورغـب يف أكـل العسـل، وحـث  وهكذا حرم اخلمـر، وكـل اخلبائـث، ومنـع .5
ــة النســاء وهــن حــّيض، كــل هــذه وأشــباهها ألجــل  علــى النظافــة، وأوجــب الوضــوء، وهنــى عــن مقارب

1)االهتمام بصحة األبدان. )  
 

 الصحة يف السنة املطهرة 
أو النظافة، أو العالج  لقد حفلت السنة املطهرة بطائفة كبرية جدا من التعاليم الصحية سواء يف جمال الوقاية،

وسواء يف جمال الصحة الفردية أو العامة، وقد دّونت هذه التعاليم ومجعـت هـذه األحاديـث القيمـة يف الكتـب 
واملؤلفــات ألفهــا علمــاء اإلســالم حــول الطــّب، وقــوانني الصــّحة فجــاؤوا يف هــذا املضــمار مبــا يكشــف عــن أن 

لصـحة ال يعـرف لـه مثيـل. )هنـا ذكـر املؤلـف جمموعـة مـن اإلسالم سبق علم احلديث يف وضـع بـرانمج كامـل ل
2)الكتب يف طب النيب وجمموعة من األحاديث يف جمال الطب(. )  

 

  العناية ابلصحة وظيفة احلكومة اإلسالمية 
ــة والعامــة ال ميكــن أن يتــوفر إال أبمــرين:  ــه والتثقيــف الصــحي  أحــدمها:إن احلفــار علــى الصــحة الفردي التوجي

هتيئة األجواء الصحية يف الوسط االجتماعي من قبيل إقامة املستشـفيات، وإجـراء التلقـيح  هما:واثنياملستمر. 
ــة إذا داهــم البلــد مــرض معــد، وإقامــة املختــربات واملؤسســات للتحقيــق يف شــئون الطــب وغــري  الصــحي للوقاي

ة املــزودة ابلتخطــيط ذلــك، ومــن املعلــوم أن كــل هــذه الوظــائف الثقيلــة ال ميكــن القيــام هبــا إال بواســطة األجهــز 
واملال، وال متتلكها إال احلكومة فاملسئولية تقع يف الدرجة األوىل علـى عـاتق احلكومـة اإلسـالمية، بـل هـي مـن 
أهـم واجباهتــا إذ احلصــول علــى أمــة قويــة متحركــة متقدمـة منتجــة مدافعــة عــن نفســها ال يتيســر إال بوجــود أمــة 

3)ساملة تتمتع ابلصحة والعافية الكاملة. ) 

 . احلكومة اإلسالمية والسياسة اخلارجية5
ألمـة بيـد أن ااجـب علـى و ومن واجبات احلكومة اإلسـالمية تنظـيم السياسـة اخلارجيـة هلـا وهـذا أمـر إسـالمي  

بعـض  ؤلف يشـري إىلبيـة، فـاملبعض الغربيني ظنوا أن أول من ابتكر نظاما للعالقات اخلارجية هي احلضارة الغر 
 التايل:اخلطوط الكلية يف السياسة اخلارجية للحكومة اإلسالمية على النحو 

 

                                                
 .  502 – 496صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (1
 .  515 – 502صـ  2انظر التفصيل يف جـ  ( (2
 .  518 – 515صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (3
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  احرتام العهود واملواثيق الدولية 
ْلَعْهــدِّ إِّنَّ اْلَعْهــَد َكــاَن ﴿وهــذا مــا دل عليــه كثــري مــن اآلايت القرآنيــة وأحاديــث النــيب، قــال تعــاىل:  َوَأْوفُــوا ابِّ

1)﴾َمْســُئواًل  ــ﴿وقــال:  ( ُقُضــوا اأْلَمْيَــاَن بـَْع 2)﴾َد تـَوْكِّيــدَِّهاَوَأْوفُــوا بَِّعْهــدِّ اّللَِّّ إَِّذا َعاَهــْدمتُْ َواَل تـَنـْ وقــد تضــافرت  (
3)(ال ديـن ملــن ال عهـد لــه: )األحاديـث يف هـذا البــاب، قـال رســول هللا  وغريهـا كثـرية. ومــن ّنـاذج التــزام  (

 مبواثيقه وتعهداته رد أيب بصري إىل مكة بعد توقيع ميثاق احلديبية. النيب 
 

 السعي يف حتقيق السالم العاملي 
اَي أَيُـَّهـا الَّـذِّيَن آَمنُـوا اْدُخلُـوا ﴿يكفي داللة على عناية اإلسالم ابلسالم اشتقاق امسه من السلم، قال تعاىل: 

ــْلمِّ َكافَّــةً  4)﴾يفِّ الس ِّ َوإِّْن َجَنُحـــوا ﴿ودعوتـــه إىل الصــلح واملســاملة إذا جـــنح اآلخــرون لــذلك، قـــال ســبحانه:  (
ــْلمِّ فَــاْجَنْح هَلـَــا 5)﴾لِّلسَّ ـــْلُح ﴿وشــعاره الــذي يعــد مـــن أمســى الشــعارات أعــىن النـــداء القــرآين الفطــري:  ( َوالصُّ

6)﴾َخرْيٌ   -وهو الواجب علـيهم–و مل الدين اإلسالمي يف أن حتصل املودة ليس فقط بني املؤمنني أنفسهم  (
ُ ﴿بل وحىت بني املؤمنني ومن يعادوهنم وخيالفوهنم يف العقيدة، قال سبحانه:  ـَنُكْم َوبَـنْيَ َعَسـى اّللَّ َأْن جَيَْعـَل بـَيـْ

يمٌ  ُ َغُفوٌر رَحِّ ُ َقدِّيٌر َواّللَّ ُهْم َمَودًَّة َواّللَّ نـْ ُتْم مِّ 7)﴾الَّذِّيَن َعاَديـْ وقد سار النيب الكرمي على هذا الـنهج اإلنسـاين،  (
ن حبذف لقبـه الشـريف توخيـا للسـالم وطلبـا للصـلح يف احلديبيـة، وفعـل عنـد فـتح مكـة مـا يكـو  فقد رضي 

أســوة حســنة بعــده للحكومــات اإلســالمية واألمــر لــيس خبفــي علــى أحــد بعــد، ومــن هنــا فــاجلري وراء الســلم 
8)العاملي يعد من وظائف احلكومة اإلسالمية. )  

 

 حسن التعامل مع األسرى 

                                                
 .  34اإلسراء :  ( (1
 .  91النحل :  ( (2
 .  4354برقم  78صـ  4رواه البيهقي يف شعب اإلميان جـ  ( (3
 .  208البقرة :  ( (4
 .  61األنفال :  ( (5
 .  128النساء :  ( (6
 .  7املمتحنة :  ( (7
 .  526 – 519صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (8
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 نظـام اإلسـالميرى يف الهذه وظيفة أخرى من وظائف احلكومـة اإلسـالمية أتسـيا مبـاورد يف الشـرع، ألن لألسـ
 وشرعه مكانة خاصة، وقوانني تضمن حقوقهم وكرامتهم، وتكفل احرتامهم وسالمتهم.

َن يفِّ اأْلَْرضِّ ﴿اإلثخان الوارد يف قوله تعـاىل:  1)﴾َمـا َكـاَن لِّنَـيبِّ   َأْن َيُكـوَن لَـُه َأْسـَرى َحـىتَّ يـُـْثخِّ يكـون خمتصـا  (
كـــان يف اســـتبقاء األســـارى قبـــل فيمـــا إذا كانـــت احلـــرب قائمـــة، بـــل يكـــون خمتصـــا بوضـــع خـــاص وهـــو مـــا إذا  

ـــك العصـــر  ـــإن معيشـــتهم يف ذل اإلثخـــان حمـــذور كمـــا هـــو احلـــال يف الصـــدر األول مـــن التـــاريخ اإلســـالمي، ف
وإمكانياهتم كانت حمدودة فلم يكن ميكن هلم حفظ األسارى ورمبا كان يف استبقائهم مظنـة وقـوع الفتنـة وكـان 

حلــاالت كـان ويكــون اإلثخـان مطلــواب، لكـن يف غريهــا فقــد موجبـا لبقــاء قـوة العــدو وشـوكته، ففــي مثـل هــذه ا
استوصوا : )أكد اإلسالم على احرتام األسرى والعطف عليهم والر ة هبم وحسن املعاملة معهم قال النيب 

2)(ابألسارى خريا ).(3 )  
 

 احلصار االقتصادي ضد املعتدين فقط 
 لكن هذا األمرالدفاع و جيوز للحكومة اإلسالمية أن تتوصل ابحلصار االقتصادي كوسيلة من وسائل احلرب و 

ر األهــداف و يف إطـااتبـع هلـدف عسـكري فقـط مبعــىن أنـه جيـوز فقـط ألجـل حتديــد الفعاليـات العسـكرية للعـد
 االسرتاتيجية. 

4)وال يسوّ  استخدامه ضد األبرايء.إن اإلسالم يسمح هذا األمر ضد املعتدين واملهامجني فحسب،  )  
 
 
 

 احلد من التسلح 
إىل تغيـري هـدف  -بدل الدعوة إىل نزع السالح أو مـا شـاهبه–وأما حول احلد من التسلح فإن اإلسالم يعمد 

التســلح ووجهــة الكفــال والنضــال فهــو حيــث البشــرية علــى أن جتعــل نضــاهلا مــن أجــل العقيــدة اإلهليــة وبســط 

                                                
 .  67األنفال :  ( (1
م 1998هــ 1419، ط: دار الوطن للنشـر _ الـرايض، الطبعـة األوىل 3343برقم:  2967صـ  5رواه أبونعيم األصفهاين يف معرفة الصحابة جـ  ( 2

 حتقيق: عادل بن يوسف العزازي . 
 .  532 – 528صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (3
 .  532صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (4
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االجتماعية، وعندئذ يتغري اسـتعمال األسـلحة بتغـري األهـداف واملقاصـد وال يضـري التسـلح وال يشـكل العدالة 
1)خطرا على أحد، ولتجعل احلكومة اإلسالمية هذا األمر نصب عينها وهي من مسئولياهتا. )  

 

 احلصانة الدبلوماسية 
للدبلوماسيني والسفراء عند اإلسالم أيضا من مسئوليات احلكومة اإلسالمية حفظ احلصانة الدبلوماسية، فإن 

احرتاما كبريا وحصانة خاصة، وللدبلوماسّي أن يظهر عقيدته املخالفة للدولة اإلسالمية دون أن يصـيبه أذى، 
وقرأهـا قـال هلمـا: فمـاتقوالن أنتمـا، قـاال نقـول كمـا  فلما قدم رسول مسيلمة الكذاب برسالة منه إىل النيب 

2)(وهللا لوال أن الرسل ال تقتل لضربت أعناقكماأما : )قال، فقال النيب   فلم يعاقبهما على إحلادمها. (
 

 احلكومة اإلسالمية والبالد املفتوحة 
اء مـــن القتـــل يـــه مـــا تشـــلقـــد كـــان املتعـــارف يف العصـــور املاضـــية أنـــه إذا اســـتولت دولـــة علـــى بلـــد، أن تفعـــل ف

 ر املقـدوين مـنيش اسكندجلواضحة ما كان يفعله والتشريد واالسرتقاق والنهب وما شابه ذلك، ومن أمثلته ا
 جمــال الاجلـرائم الـيت و الـدمار  اهلـدم والقتـل واإلحـراق والتخريـب واإلابدة، ومــا ارتكبـه جـيش املغـول والتتـار مــن
 .الفتح للفاحتنيلتسخري و الذكرها، ومل يكونوا يفعلون كل ذلك إال استنادا إىل ما كانوا يعتقدونه من حق 

سلوك وروية أخرى، فقد فتح اإلسالم بالدا ومدان وسيطر على االمرباطوريتني الكبريتني )فارس لكن لإلسالم 
والـروم( ولكـن مل يفعـل مـا يفعلـه الفــاحتون، ومل  خـذ مـن املغلـوب علـيهم ســوى اجلزيـة الـيت تعـد أسـهل األمــور 

3)ي من وظائفها اهلامة.ابلنسبة لغريها، وعلى هذا املنهج متشي احلكومة اإلسالمية يف كل وقت وعصر وه )  
 

    احلكومة اإلسالمية واالستخبارات واألمن .6
4)﴾َواَل جَتَسَُّسـوا﴿إن اإلسالم هنى عن تفتيش عقائد األفراد وحماولة التعارف على أسرارهم كما قال تعـاىل:  ) 

ْغتَــْب َواَل يَـ ﴿وكــذلك هنــى عــن إفشــاء ســر مــن أســرار اخلاصــة ألحــد فيمــا لــو اطلــع عليــه أحــد قــال تعــاىل: 
5)﴾بـَْعُضُكْم بـَْعًضا ). 

                                                
 .  533صـ  2صة ما أورده املؤلف يف جـ خال ( (1
 .  600صـ  2السرية النبوية البن هشام جـ  ( (2
 .  539 – 538صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (3
 .  12احلجرات :  ( (4
 .  12احلجرات :  ( (5
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ولكــن هــذا النهــي والتحــرمي خيتصــان ابألســرار الفرديــة الــيت ال متــّت إىل اجملتمــع بصــلة، وال تــرتبط مبصــاحل األمــة 
بوشيجة، فعندما يتعّلق األمر ابملصاحل العامة ال ميكن التغاضي عـن أسـرار الفـرد، وقضـاايه إذ مـن البـديهي يف 

ـــرتجح امل ـــى املصـــاحل اخلاصـــة، وإال تعّرضـــت األمـــة ألخطـــار هتـــّدد كياهنـــا، تلـــك الصـــورة أن ت صـــاحل العامـــة عل
فالتشريع اإلسالمي إذا ال مينع التعّرف على األمور اليت ترتبط مبصلحة اجلماعة، بـل يسـمح للدولـة اإلسـالمية 

1)جبمع املعلومات الصحيحة املفيدة لوضعها حتت تصرف احلاكم اإلسالمي حىت يتحرك على ضوئها. )  
 

 أهداف االستخبارات يف احلكومة اإلسالمية 
 ة:وابإلجياز تتلخص أهداف االستخبارات يف احلكومة اإلسالمية يف ثالث نكات أساسي

 مراقبة نشاط املوظفني ليقومو مبسئولياهتم اإلدارية أبمانة وانضباط. .1
 مراقبة التحركات العسكرية لألعداء هبدف إفشال أي عدوان حمتمل. .2
 بالد.نشاطات األجانب للحيلولة دون قيامهم أبية مؤامرة تسيء إىل أمن المراقبة  .3

 

 مناذج من التجسس العسكري  يف عصر النيب 
الـيت كانـت  البالا ابملعلومات وانتصاراته العسكرية والسياسية ترجع إىل اهتمامه إن كثريا من جناحات النيب 

جســس علــى غبـاء للتتـرد إليــه مـن األعــداء عـن طريــق عيونـه، فقــد أرسـل بســبس بـن عمــرو، وعـدي بــن أيب الز 
 وظيفتـه وأيف يقـوم بقريش يف غزوة البدر. وبعث عبد هللا بن جحش األسدي للرتصد على قريش وعّلمه كي
ابتكر أمـرا ألحـزاب فـامكان خيتار. وهكذا وظف نعيم بن مسعود يف غزوة األحزاب بعمل جتّسسي يفـرتق بـه 

يال، لـا فعلـه القـوم النـيب مـ يعد فريدا يف نوعه وقصته مشـهورة. ويف نفـس الواقعـة اختـار حذيفـة بـن ميـان ليخـرب
 وهلذا األمر يف السرية النبوية ّناذج كثرية جدا.

أن من وظائف احلكومة اإلسالمية تشكيل جهاز قوّي جمّهز بكـّل الوسـائل القويـة للتجسـس ومجلة القول هو 
2)يف اإلطارات الثالثة املذكورة أعاله. )  

 
 
 

 احلكومة اإلسالمية والنظام العسكري .7

                                                
 . 442 – 440صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (1
 .  558 – 442صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (2
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 الـــدول اجليوش يفقبـــل كـــل شـــيء ال بـــد مـــن معرفـــة هـــذه احلقيقـــة أن اجلـــيش يف احلكومـــة اإلســـالمية لـــيس كـــ
على أمـوال  قوق واإلغارةز على احلالشرقية والغربية ال يكون اهلدف منها إال توسعة النفوذ، والتجاو  االمربايلية

رة حلفار على سيطانها إال ماآلخرين وثرواهتم، كما أنه ليس كاجليوش يف العامل الثالث حيث ال يكون اهلدف 
لمحافظــة علــى ّنــا هــو لاإلســالمية إالســلطات الديكتاتوريــة العميلــة وســلب احلــرايت، بــل اجلــيش يف احلكومــة 

تدي املهاجم املع لشعب، الاثغور البالد اإلسالمية، واستقالل البالد، فهو احلافظ الصائن الصديق يف جانب 
 العدو ألبناء شعبه.

حيثـــان املســلمني حثـــا أكيـــدا علــى القيـــام ابلتـــدريبات  مث إن تعــاليم القـــرآن الكــرمي وأحاديـــث النـــيب األعظــم 
وقـد أفـاض اإلسـالم علــى اخلدمـة العسـكرية قدسـية خيلـو منهــا مجيـع األنظمـة البشـرية حيـث اعتــرب العسـكرية، 

االنضواء إىل اجليش اإلسالمي والقتال يف صفوفه جهادا يف سـبيل هللا، وهـذا اللفـظ ينطـوي علـى بعـد معنـوي 
ُ اْلُمَجاهِّدِّيَن َعَلى اْلَقاعِّدِّيَن أَ ﴿قوي جدا، قال تعاىل:  1)﴾ْجًرا َعظِّيًماَوَفضََّل اّللَّ ). 

من هنا يكفي للحكومة اإلسالمية أن تعلن عن حاجتها إىل اجلنود واملقاتلني لتنهال عليها طلبـات االلتحـاق 
إىل صفوف اجليش من كل جانب هبدف أن ينالوا شرف اجلهاد حتت لـواء اإلسـالم، لكـن هـذا األمـر ال مينـع 

أبحـدث األسـلحة والتكتيكـات بــل هـو مـن مســئولياهتا  مـن أن يتخـذ احلكومـة اإلســالمية جيشـا منظمـا جمهــزا
ـــهِّ َعــــُدوَّ اّللَِّّ ﴿عمــــال بقولــــه تعــــاىل:  بُــــوَن بِـّ ــــْن رِّاَبطِّ اخْلَْيــــلِّ تـُْرهِّ ة  َومِّ ــــوَّ ــــْن قـُ ــــدُّوا هَلُــــْم َمــــا اْســــَتَطْعُتْم مِّ َوَأعِّ

2)﴾َوَعُدوَُّكمْ  ).(3 )  
 

 تعاليم إنسانية يف احلرب 
وجنـد لإلســالم تعليمــات إنســانية عظيمـة للجنــود واملقــاتلني تكشــف عـن أهــداف احلــروب اإلســالمية وغاايهتــا 

كلمـا أراد أن يبعـث جيشـا إىل موضـع مـن املواضـع وّصـاه بوصـااي تفـوح منهـا رائحـة   السامية، فهـاهو النـيب 
ة رسول هللا ال تغلـوا وال متث لـوا وال سريوا بسم هللا ويف سبيل هللا وعلى ملالر ة واإلنسانية، فمن وصاايه: )

تغدروا وال تقتلوا شيخا فانيا، وال صبيا، وال امرأة وال تقطعوا شـجرا إال أن تضـطروا إليهـا وأميـا رجـل مـن 

                                                
 .  95النساء :  ( (1
 .  60األنفال :  ( (2
 .  563 – 559صـ  2خالصة ما أورده املؤلف يف جـ  ( (3
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أدىن املسلمني أو أفضلهم نظر إىل أحد من املشركني فهو جار حىت يسمع كالم هللا فـإن تـبعكم فـأخوكم 
1)(منه واستعينوا ابهيف الدين، وإن أب فأبلغوه مأ ) . 

وعـن علــي بــن أيب طالـب إىل أن قــال: "إن مثــل  مث ذكـر املؤلــف جمموعـة مــن هــذه الوصـااي عــن رســول هللا 
هذا النظام ومثل هذه التعاليم حول العسكر يقتضي وجود جهاز خاص مستقل يقوم بشـئون اجلنـد، ويتكفـل 

2)إىل اجليوش املنظمة القوية وتزداد متطلبات اجلنود". إدارة أمورهم، وخاصة أن احلاجة تزداد يوما بعد يوم )  
 

داد عها يف صنيفنكتفي هبذا القدر من ذكر املوضوعات األخالقية واالجتماعية اليت ميكن ت
لثاين الذي املطلب اليه يالتوضيحات احملمودة للمؤلف، وبه ننهي املطلب األول من املبحث الثاين، 

من   ل يؤخذ، وكسنتعرف فيه على طائفة من عثرات املؤلف يف عرض األخالقيات واالجتماعيات
 .مه ويرتك إال املعصوم كال

 

                                                
اكر ما يقاربـه ومل أجده هبذا اللفظ يف كتب السنة، نعم هناك يف اتريخ دمشق البن عس 43 – 42 /11أحال املؤلف إىل كتاب "وسائل الشيعة"  ( (1
 .  194صـ  32( جـ ال تغلوا وال متثلوا وال تغدروا هذا عهد هللا وسنة نبيكم فيكم ،قاتلوا من كفر ابه ،اغزوا يف سبيل هللا)
 .  566صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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 املطـلب الثـاين
 
 

 عثــرات مــردودة
 
 

 أهل السنة مل يوفقوا على إراءة احلكومة الواقعية 
 حبث وتنقيب

 موقف أهل السنة ومروايهتم حول إطاعة السلطان مردودة
 حبث وتنقيب

 الصحابة مل يكونوا أهال للقيادة
 حبث وتنقيب

 ابلبيعة تقليد جاهليالوصول إىل احلكم 
 حبث وتنقيب

 الشورى ال يكون ذات صبغة دينية ملزمة
 حبث وتنقيب

 حديث هني الرسول أصحابه عن كتابة احلديث موضوع
 حبث وتنقيب

 األمويون كانوا يلعنون علي بن أيب طالب على املنابر
 التناقض بني القول والعمل
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 املطلب الثاين
 ردودةـرات مـعث

 

 املـدخـل:
املسـائل ذات  أخرى مـن جنبا إىل جنب ما ذكرانه وخلصناه يف املطلب األول من هذا املبحث، هناك جمموعة

ه؛ ألهنـا ه ال مـن حمامـدمـن زالتـ عالقة ابملوضوعات االجتماعية لكنها ابلطريقة اليت تناوهلا املؤلف ابلـذكر تعـد
ســـبة الكـــذب إىل األحاديـــث ن أو -2مـــا هجمــات علـــى اآلخـــرين. إ -1ال ختلــو عـــن إحـــدى هـــذه األمـــور: 

وابـت اجتماعيـة صـحيحة ال ختـالف الشــرع. أو أو إنكـار لث -4صـحاب النـيب. أو طعـن يف أ -3الصـحيحة. 
قصـده املؤلـف ومـا ي راز كـالمغري ذلك، وهـا حنـن نقـدم جانبـا منهـا ابإلجيـاز فيمـا يلـي مبـنهج نرّكـز فيـه علـى إبـ

 أكثر من النقد والرد: 
    

 لى إراءة احلكومة الواقعيةفقوا عأهل السنة مل يو  -1
ية كومــة اإلســالمن وجــه احليــرى املؤلــف أن أهــل الســنة مل يســتطيعوا أن يتحــدثوا أو يؤلفــوا مــا يرفــع النقــاب عــ
ضــع احلكومــات و م شــرحوا الواقعيــة كمــا حتــدث عنهــا القــرآن والســنة غايــة ماقــام بــه علمــاء أهــل الســنة هــو أهنــ

 السائدة يف اجملتمعات اإلسالمية.
يرّجع املؤلف السبب يف ذلك إىل ماختذه أهل السنة مالكا للحكومة اإلسالمية وحسبوه املعيار الصحيح مع و 

فيقول: "فبما أن األسلوب الذي متت به خالفة اخللفاء يف العصر األول قد  -كما يدعيه   –أنه ليس كذلك 
الصــحيح وألجـل ذلــك صــار هــذا صـار مالكــا للحكومــة اإلسـالمية عنــدهم )أهــل الســنة( وحسـبوا أنــه املعيــار 

مانعــا عــن حتقيــق املوضــوع حســب مــا يليــق بــه، وقــد صــار ذلــك مــؤثرا يف تعطيــل القــوى املفكــرة للبحــث عــن 
1)أسلوب آخر من أساليب احلكم اليت رمبا يرشدان إليه الكتاب والسنة عند التدبّر". )  

مل يسلك الطريـق األول ومل ينصـب  ويف موضع آخر يقول: "بيد أن التصور السائد عند أهل السنة هو أنه 
لعـل الصـحيح –خليفة بعده، بل ترك األمر إىل األمـة، ومـع ذلـك ال يوجـد يف جممـوع مـا أبيـدينا مـن الكتـاب 

والــــرواايت املرويــــة يف الصــــحاح واملســــانيد شــــيء يرســــم اخلطــــوط العريضــــة لنــــوع احلكومــــة وأركاهنــــا  -الكتــــب

                                                
 .  184و  68، وانظر أيضا: نفس اجمللد صـ 183 – 182صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
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تكلم يف أبسـط األمـور فضـال عـن أخطرهـا، كمـا هـو واضـح ملـن وخصائصها وصفات احلاكم وبراجمه، مع أنه 
 طالع الصحاح واملسانيد خصوصا فيما يرجع إىل حياة اإلنسان.

وملـا وجـد علمــاء أهـل السـنة أنفســهم أمـام تلــك املعضـلة حـاولوا حــل عقـدهتا برتسـيم خطــوط عريضـة حلكومــة 
ل والعقـد، واثلثـة ابختـاذ حكومـة اخللفـاء إسالمية من عند أنفسهم اترة ابسـم الشـورى، وأخـرى ابسـم أهـل احلـ

األربعــة ومــا يليهــا أســوة وبيــاان لنــوع احلكومــة اإلســالمية وخصوصــياهتا... مــع أهنــم مل يعتمــدوا يف إقامــة دعــائم 
1)احلكومة على دليل قرآين أو سـنة نبويـة، وإّنـا وضـعوا حلـوال استحسـانية والـيت ال تكـون حّجـة إال علـيهم". ) 

ي املؤلــف يف مواضـــع شــىت أن أهـــل الســنة واجلماعـــة متحــريون يف وضـــع معــامل احلكومـــة زائــدا علـــى هــذا يـــدع
 اإلسالمية؛ ألهنم مل يعرفوا املأخذ الصحيح هلا وهم األئمة االثىن عشرية.

 

 حبث وتنقيب 
ــاء األمــة، ومــن املــدافعني عــن  إن مــا يؤســف الرجــل جــدا هــو أن يقــوم أحــد ممــن يعــد نفســه مــن أبن

فـيغمض عينيـة عـن مـا هـو أظهـر مـن الشـمس يف رابعـة النهـار وينكـر مـا اعـرتف بـه حــىت  اإلسـالم واملسـلمني،
أشد أعداء اإلسالم فضـال عـن املسـلمني أنفسـهم أعـين كـون حكومـة اخللفـاء الراشـدين وعلـى رأسـها حكومـة 
 أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما خري ّنوذج يف احلكم، ويكفي يف ذلـك أنـه ضـربت األمثـال يف عـدل عمـر بـن
اخلطاب، وكل ما جاء به املؤلف مما ذكرانه فيما مضى قبل قليل حـول تـرجيح غـري املسـلمني املعايشـة يف ظـل 
حكم أهل اإلسالم كان يف هذه العصور الذهبية، فقول املؤلف: "وقد صار ذلك )عد حكومة الراشدين هـي 

أسـاليب احلكـم الـيت رمبـا يرشـدان املعيار واملالك( مؤثرا يف تعطيل القوى املفكـرة للبحـث عـن أسـلوب آخـر مـن 
إليه الكتاب والسنة عنـد التـدبّر" انصـراف للمؤلـف إىل الـوراء وحتطـيم منـه للبنـاء الـذي شـيده قبـل هـذا، مث إنـه 
لوكانت حكومة علـي بـن أيب طالـب وهـي احلكومـة املثاليـة الـيت جيـب أن تعـد مالكـا للحكـم يف اإلسـالم عنـد 

ة عنها، متفوقة عن اليت سـلفتها لكـان لكـالم املؤلـف حممـل ظـاهرا، مـع أن املؤلف وهو ال خيرج يف ذكر األمثل
الواقع خالف ذلك شـاء املؤلـف أم أىب، وحنـن ال نـتهم سـيدان علـي بـن أيب طالـب رضـي هللا عنـه ابلتقصـري أو 
ضعف العدالة؛ إذ هو مل يدخر جهدا، بل نقول ما هو حق اثبـت مسـلم متـواتر وهـو: أن أحـدا بعـد أيب بكـر 

ر رضي هللا عنهما مل يستطع أن يقيم دولة مثل ما أقاماها ومل ترى األمة ّنوذجا يف احلكم اإلسالمي خـريا وعم
من حكمهما مطلقا، وعلى كل حال فلوكان علـي بـن أيب طالـب أو أحـد آخـر مـن أئمـة الشـيخ  تـون حبكـم 

كـا هلـا، لكنـه ملـا مل يقـع لكانت األمة متخذة إايها مال  أروع وحكومة أمجل من حكومة صاحيب رسول هللا 
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هذا فما هو ذنـب مـن يـرى املـالك الصـحيح للحكـم واحلكومـة خالفـة أبـوبكر مث عمـر مث عثمـان مث علـي هبـذا 
 الرتتيب دون أن يعكس األمر بال ترجيح ودليل مقنع اترخيا وعقال ؟ 

التقصـري فيـه  نة إىللسـاوأما حول االدعـاء اآلخـر الـذي هـو أصـل الكـالم عنـد املؤلـف وقـد رمـى قاطبـة علمـاء 
ى  صــحيحة وال علــ ية إراءةدون أن يصــيب، وهــو قولــه فــيهم أهنــم مل يوفقــوا علــى إراءة معــامل احلكومــة اإلســالم

ملؤلـف مطّلعـا مـا كـان اإكتابة شيء مهم يف موضوع احلكم وأمـور احلكومـة، فهـذا ال خيلـو عـن أحـد األمـرين: 
 أو مل يكـن –ظن ا أغلب الوعلى هذ –يلتفت إليها عنادا  على جهود علماء السنة يف هذا اجملال فأمهلها ومل

 يه:  نبهوا إليله علم هبا، فنشري فيما يلي إىل بعض املؤلفات حىت ننبه أمثال املؤلف مبا مل 
ه( رسالة الصحابة، أورد فيها توجيهات حول طاعة ويل 143أ. كتب ابن املقفع )املتول سنة  

س ن آخـــران يف نفـــلـــه كتـــاابانني املطبقـــة يف مجيـــع األمصـــار اإلســـالمية. و األمـــر، وحـــول اإلدارة، وتوحيـــد القـــو 
ة ريين منــه ترمجــبني األخــاملوضــوع مهــا: )األدب الصــغري( و )األدب الكبــري( فهــذا الرجــل وإن عــد هــذين الكتــا

تقـدمني ملعده، فهو مـن ايت من بلكتاب أوستا الزردشتية لكنه بتأليفه األول وترمجاته يعد ممن فتح الباب ملن  
 املبدعني يف الكتابة حول احلكم السياسي.   

ب. بعد ما كتبه ابن املقفع ألف جمموعة من الكتاب واألدابء متأثرين مبنهجه كتبـا يف املوضـوع  
بــار يف كتــاب يــون األخمــنهم: اجلــاحظ فيمــا نســب إليــه مــن كتــاب التــاج مــن أخــالق امللــوك، وابــن قتيبــة يف ع

إىل وعـظ  كتبه املوجهـة  اوردي يفيف اللؤلؤة السلطان من كتابه العقد الفريد، وامل السلطان، وابن ربة األندلسي
 امللوك ورجال احلكم، وأبوبكر الطرطوشي يف كتابه السراج امللوك، وغريهم.

ة مـن حيـث اب والسـنج. وأما الكتب اليت متثل إصالة الفقه السياسي اإلسـالمي الـيت مصـدرها الكتـ
تقدمـة: كتــاب لكتــب املارية جـدا عنــد أهـل السـنة واجلماعــة قـدميا وحــديثا، فمـن املـنهج فهـي تشــكل قائمـة كبــ

لطانية للمـــاوردي . وكتـــاب األحكـــام الســـ(ه224ت األمـــوال لإلمـــام احلـــافظ أيب عبيـــد القاســـم بـــن ســـالم )
ألمــم إلمــام اه(. وكتــاب غيــاث 458ه(. واألحكــام الســلطانية للقاضــي أيب يعلــى )ت 450الشــافعي )ت
لشــرعية يف إصــالح ه(. وكتــاب السياســة ا505ه(. وكتــاب )الــوجيز( لإلمــام الغــزايل )ت 478احلــرمني )ت 

حلكميــة يف سياســة اه(. وكتــاب طــرق 661_728الراعــي والرعيــة، وكتــاب احلســبة يف اإلســالم إلبــن تيميــة )
ام عــ وة القرشــي املتــويفه(. وكتــاب معــامل القربــة يف أحكــام احلســبة البــن األخــ758الشــرعية إلبــن القــيم )ت 

ده. وحتريـر م خبشي داه(. وكتاب إكليل الكرامة لصديق حسن خان. ورسالة السياسة الشرعية إلبراهي760)
مس الــدين مللــوك لشــاألحكــام يف تــدبري أهــل إســالم لبــدر الــدين بــن مجاعــة. وحســن الســلوك احلــافظ دولــة ا

 املوصلي، وغريها من الكتب.
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جلــا موضـــوعات بـــه قــد عار قتيبــة و)العقـــد الفريــد( البــن عبــد  جتــدر اإلشــارة أن كتــايب )عيـــون األخبــار( البــن
 وغـري ذلـك ممـا م العـادلمتعـددة تتصـل بتعيـني السـلطان ووالتـه وحسـن السياسـة وإقامـة اململكـة، وصـفة اإلمـا

 يعد من املبادئ السياسية واالجتماعية.
ــة اإلســالمية كتــاب أيب يوســف ي بــراهيم  إوب بــن عقــد. ومــن أقــدم املؤلفــات الــيت افــردت لــنظم الدول

 لكتــاب كمــا هــوا(. وقــد عــرض اخلــراجه( وهوصــاحب اإلمــام أيب حنيفــة وعنــوان كتابــه )192)املتــويف ســنة
م عـــن ا تكلـــجبانـــب هـــذواضـــح مـــن عنوانـــه املوضـــوع األساســـي يف احلكومـــة اإلســـالمية أعـــين النظـــام املـــايل، و 

 لبغـي وغـري ذلـكاك وأهـل تـال أهـل الشـر حكـم املرتـد، وأرزاق القضـاة والعمـال، وقاجلناايت والعقاب عليهـا، و 
 من األمور.

 544ـ صــ 2 جـــ يفوالعجــب أن املؤلــف ينقــل عــن كتــاب اخلــراج أليب يوســف أحكامــا حــول الســلطة وعيوهنــا 
لعصور األوىل اراجمه منذ أال يعلم من هذه مجيعا أن أهل السنة كان واضحا لديهم مناهج احلكم وب 556وصـ 

 ؟
هذا املوضوع من أهل السنة فيكفي أن املؤلـف يعـرتف بنفسـه بـوفرة التأليفـات فيـه  وأما عن كتب املتأخرين يف

رونحيـث يقـول: " فقـد أكثـروا يف الكتابـة عـن املوضـوع يف عصـران هـذا، غـري أّن )مـن أهـل السـنة(  وأّمـا املتـأخِّ
لفـاء ومـن بعـدهم مل يتجاوزوا عن تصوير احلكومة اإلسالمّية اليت قامت يف عهد اخل -كما أشران إليه-اجلميع 

1)".من األموينّي والعباسينّي  فاملؤلف وإن بـث مسّـه هنـا أيضـا لكنـه اعـرتف بكثـرة التأليفـات يف هـذا اجملـال ومل  (
 يستطع أن ينكر اجلهود املبذولة يف هذا املوضوع من قبل مؤلفي أهل السنة.

 
 وقف أهل السنة ومروايهتم حول إطاعة السلطان مردودة م -2
إطاعتـــه الســـلطان و  ســـائل الـــيت تـــدور حـــولاملأهـــل الســـنة يف  مواضـــع عديـــدة مـــن كتابـــه هـــاجم يفإن املؤلـــف 

  ي: ت فيمايلواملروايت اليت وردت يف كتب أهل السنة حول هذا املوضوع، نشري إىل بعض اهلجما
 . )وهــذا خيــالف التوحيــد يف التقنــنيأهــل الســنة يــرون أن الصــحابة واألمــراء هلــم حــق التشــريع والتقنــنيأ. 

الذي هو خمتص هلل( فهو بعد أن نقل عدة أقوال حول مكانة سنة اخللفـاء الراشـدين عـن بعـض كتـب السـنة، 
قال ما نصه: "وهذه الرواايت تدل على أن للصحابة سنة كسنة النيب وآرائهم وفتاواهم حجة كحديث رسـول 

ي يف "اتريـخ اخللفـاء" قـال: قـال هللا، فعندهم سنة أيب بكر، وسنة عمر، وسنة علي. وما أتفـه مـا رواه السـيوط
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حاجب بن خليفة شهدت عمربن عبد العزيز خيطـب وهـو خليفـة فقـال يف خطبتـه: أال إن مـا سـّن رسـول هللا 
1)وصاحباه، فهو دين أنخذ به وننتهي إليه وما سن سوامها فإاّن نرجئه". )  

بعد ذلك جاء ببعض اآلايت مما تدل على أن احلل واحلرمة بيد هللا سبحانه وابلتايل فله حق التشريع مث قـال: 
"غري أن بعض أهل السنة قد جانب احلق وأثبته لألمراء وراء الصحابة يسّمونه: )صوايف األمراء( فعن املسيب 

 السنة مّسي )صوايف األمراء( فجمع له أهل بن رافع قال: إذا كان الشيء من القضاء وليس يف الكتاب وال يف
العلم فما اجتمع عليه رأيهم فهو احلق. وعن هشام بن عروة قال: رمبـا سـئل أيب عـن الشـيء فيقـول: هـذا مـن 
خــالص الســلطان. هــذا وذاك بــل وغــريه مــن الكلمــات تفيــد بصــراحة أن الصــحابة واألمــراء هلــم حــق التشــريع 

ــة  والتقنــني، وأن آراءهــم ونظــرايهتم وعلــى ذلــك فرعــوا حجيــة  -حســب منطــق أهــل الســنة–تعــد أحكامــا إهلي
2)القياس والرأي للعلماء قائلني أبان أمران بطاعة أويل األمر". )  

 

. ينقل املؤلف حول هـذا املوضـوع أهل السنة أوجبوا إطاعة السلطان مطلقا سواء كان عادال أو جائراب. 
 عنـه هبـذا الـنص: السـمع والطاعـة لألئمـة، وأمـري املـؤمنني، الـرب قوال ينسبه إىل اإلمام أ د بـن حنبـل رضـي هللا

والفاجر، ومن ويل اخلالفة فأمجع الناس ورضوا به ومن غلبهم ابلسيف، ومّسي أمري املـؤمنني، والغـزو مـاض مـع 
هم، ودفع األمراء إىل يوم القيامة، الرب والفاجر، وإقامة احلدود إىل األئمة، وليس ألحد أن يطعن عليهم وينازع

الصدقات إليهم جائز من دفعها إليهم أجزأت عنهم، برا كان أو فاسقا، وصالة اجلمعة خلفه وخلف كل من 
3)ويل، جائزة إقامتها، ومن أعادها فهو مبتدع اترك لآلاثر خمالف للسنة. ) 

قـد  املسـلمني و ئمـة مـام مـن أمث يزيد املؤلـف يف النقـل )دون اإلحالـة يف هـذه املـرة( ويقـول: إن مـن خـرج علـى إ
ق اخلارج لغلبة، فقد شضاء أو ابكان الناس قد اجتمعوا عليه وأقّروا له ابخلالفة أبي وجه من الوجوه، كان ابلر 

 ية.عصا املسلمني وخالف اآلاثر عن رسول هللا فإن مات اخلارج عليه، مات ميتة جاهل
احلنابلـة تعـرب عـن وجـوب إطاعـة اجلـائر  فبعد هذا وذاك حيكـم املؤلـف قـائال: "والعبـارة الـيت نقلناهـا عـن إمـام

4)ولـو أمــر مبعصــية اخلــالق". وعلــى كــل حــال فــاملؤلف وإن أظهــر أن األمــر األخــري )وجــوب اإلطاعــة حــىت يف  (
لكنه أصر إىل أن عقيدة عدم اخلروج على السلطان اجلائر  -مع أنه بريء منه–املعصية( هو رأي اإلمام فقط 

                                                
 . 630صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  632- 631صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
" 322 /2.  )أشـار املؤلـف إىل املصـدر الـذي أخـذ عنـه هـذا القـول هكـذا: "اتريـخ املـذاهب اإلسـالمية  423صــ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3

 ط: دار املعرفــة _ 242صـــ  1جـــ  بــن أيب يعلــىيعــِن مبهمــا ودون املراجعــة إىل كتــب احلنابلــة، وقــد وقفنــا علــى املقالــة يف كتــاب "طبقــات احلنابلــة" ال
 بريوت، حتقيق: حممد حامد الفقي( .

 .  424صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ   ( (4
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فاجلميع اقتفوا أثر أ د بن حنبل  -بزعمه  –يشبه بعضها ببعض يف البطالن  اليت تعتقد هبا أهل السنة مجيعا
 وأتثروا به وزعموا أهنا سنة الصحابة والتابعني، وفيمايلي نص كالمه: 

"وعلى كل تقدير فقد اقتفى أثر أ دبن حنبل مجاعة من متكلمي األشاعرة واّدعـوا أبّن هـذه عقيـدة إسـالمية  
دينون هبا، وأنّه جيب الصرب على الطغاة الظلمة إذا تصّدروا منّصة احلكم، نعـم غايـة كان الصحابة والتابعون ي

ما يقولون: إنه ال جيب إطاعتهم إذا أمروا ابحلرام والفساد، جاعلني قوهلم هذا منعطفهم الوحيـد عـن قـول ابـن 
1)حنبل وبقية أهل احلديث" مث نقل عدة من أقوال العلماء حول املوضوع. ) 

 

 يكتــف املؤلــف مبــا .ملأهــل الســنة حــول عــدم اخلــروج علــى الســلطان اجلــائر موضــوعة مفتعلــة . مــروايتج
سبق ومل يشف صدره حىت بدأ ينسب األحاديث الصحيحة املروية عن طرق أهل السنة ممـا يـدل علـى إطاعـة 
أوىل أمر املسلمني ما مل  مـروا مبعصـية وعـدم اخلـروج علـيهم وإن جـاروا علـى أنفسـهم وارتكبـوا شخصـيا بعـض 

قــد أيــدت تلــك العقائــد بــرواايت رمبــا يتصــّور املعاصــي، إىل الكــذب والوضــع واالخــتالق، فقــال مــا نصــه: "و 
قـد  القارئ أّن هلا مسحة من احلق أو ملسة مـن الصـدق، لكـن احلـق أكثرهـا مفتعلـة علـى لسـان رسـول هللا 
2)أفرغها يف غالب احلديث مجع من وّعار السالطني ومرتزقتهم حتفظا على عروشهم وحفظا ملناصبهم". )  

الواردة يف البخاري ومسلم وأيب داود والسنن الكـربى وغريهـا مـن الكتـب، مث جاء املؤلف بعدة من األحاديث 
3)وأنكر اجلميع ال ابلطرق املقررة عند علماء اجلرح والتعديل بل بعقله وهواه. )    

 
 حبث وتنقيب

. قبل كل شيء لنعرف أن هذه اإلطاعة وعدم اخلروج أمر فعله علي بن أيب طالب رضي هللا عنه؛ 1
ه الشيعة فإن اخللفاء الثالثة الذين تقدموا علي بن أيب طالب كانوا جائرين، وأول جـورهم هـو إذ على ما تدعي

منع أهل البيت عن حقهم الثابت هلم نصا، وخاصة منهم عثمان بـن عفـان رضـي هللا عنـه؛ إذ أننـا نـرى كتـب 
بيــت مـــال املســـلمني الشــيعة مليئـــة أبنــه هـــو الـــذي وزّع حكــم الـــبالد علـــى أقــرابءه، وأهـــدر أمــواال طائلـــة مـــن 

بتقسيمه على كل من أحب، وغري ذلك من امل خذات اليت يهتفون هبا كثريا، لكن علي بـن أيب طالـب رضـي 
هللا عنـه قــد أطـاع هــؤالء اخللفـاء ومل خيــرج علـيهم ومل يشــتت مــل املسـلمني مــع أنـه كانــت لـه شــيعة ومجاعــة ال 

ل أبمر الرسول يف هذه اإلطاعة والعون يف املعروف، فهو إما عم –هذا أيضا كما يدعيه القوم  –يستهان هبا 

                                                
 .  426صـ  5انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  429صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  453و صـ  320 – 319صـ  2وانظر أيضا: جـ  430 – 429صـ  5انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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وعلى كال التقـديرين ففـي مـا تـواتر عـن علـي  –كما هو احلق   –أو مل يصدر عن اخللفاء الثالثة أي جور قط 
بن أيب طالب عمال وهو أول األئمة املعصومني حجة على املؤلف إما على ادعاءاته السابقة أو على هتامجاته 

ألمر ال خيتص بعلي رضـي هللا عنـه بـل يعمـه وابقـي األئمـة وخاصـة مـنهم حسـن بـن علـي؛ إذ الالحقة. وهذا ا
قليال منهم كحسني بن علي وحممد بن عبد هللا بن احلسن الشهري ابلنفس الزكية وبعـض اآلخـر أعلنـوا اخلـروج 

ا كمـا عـاش غـريهم على السالطني والباقي وإن مل يكونوا راضيني عن احلكام لكنهم مل خيرجوا علـيهم بـل عاشـو 
 وقد كان لبعضهم تعامل حسن مع احلكام والسالطني.  

    

. إن املؤلف يف هذا املبحث اختار طريقة من ادعى أن هللا سبحانه حـرم علـى العبـاد أداء الصـالة، 2
ــه تعــاىل: )اي أيهــا الــذين آمنــوا ال تقربــوا الصــالة( وهــذه طريقــة ــه: ومــا دليلــك يف هــذا ؟ قــال: قول  فلمــا قيــل ل
املتجــادلني الــذين  خــذون مــن الكــالم أو القــول والنظريــة جــزءا ضــئيال ويرتكــون ابقيــه مث حيتجــون هبــذه اجلزئيــة 
علــى اخلصــم، فــإذا نظــران إىل مــا فيــه اآلن نلمــس عــني القضــية، وهــذا؛ ألن اإلمــام أ ــدبن حنبــل ومجيــع أهــل 

للكـالم مـؤخر وللنظريـة جـزء آخـر وهـو السنة قالوا إبطاعة السلطان وإن صدر عنه بعض الظلم واجلـور، لكـن 
أنه ال طاعة للسلطان وال ألحد آخر يف معصية هللا وال جيوز الرضى والقبول مبا يفعله السلطان مما يعد جورا، 

ال طاعـة ملخلـوق  يف معصـية بل جيب النصح يف موارد والعزل يف مـوارد أخـرى، قـال عليـه الصـالة والسـالم: )
1)(هللا ـَية ، فَـإِّْن ) وقال عليه السالم: ( َْعصِّ السَّْمُع َوالطَّاَعـُة َعلَـى املَـْرءِّ املُْسـلِّمِّ فِّيَمـا َأَحـبَّ وََكـرَِّه َمـا مَلْ يـُـْؤَمْر مبِّ

َية  َفاَل مَسَْع َعَلْيهِّ َواَل طَاَعةَ  َْعصِّ َر مبِّ 2)(ُأمِّ  ،ولكتابـه ،قـال ه -قلنا ملـن  -الدين النصيحة كما قال أيضا: )  (
3)(ني وعامتهموالئمة املسلم ،ولرسوله فلم يقل أحد إبطاعة السلطان يف معصية هللا وال ابلرضـى عنـه وعـن  (

ما يرى فيه، وال هناك حديث واحد يفيد هـذا املعـىن، وعليـه فحكـم املؤلـف وقولـه: "والعبـارة الـيت نقلناهـا عـن 
لتعصـــب إمــام احلنابلـــة تعــرب عـــن وجــوب إطاعـــة اجلــائر ولـــو أمــر مبعصـــية اخلــالق" حكـــم عجــول يلـــوح منــه ا

 والعدوان.      
 

للحـاكم  أعطـواأهنـم  يـروي عـن أئمتـه ومـا بعـدها(24ص) مـن التفسـري يف اجمللـد الثـاين . إن املؤلف3
 ، فمنها مثال مايلي: االتباع ةواجب غريبة اختيارات

ّلّل ما صنع رسـول اّذي يرى كوما أخذ ابلّسيف فذلك إىل اإلمام يقبله ابل»يقول اإلمام الصادق يف األنفال: 
 « صلَّى اّلّل عليه و آله و سلَّم خبيرب

                                                
 .  132برقم:  79صـ  1اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم جـ  ( (1
 وقال عنه: وهذا حديث حسن صحيح، وقال األلباين: صحيح .  1707برقم:  209صـ  4أخرجه الرتمذي يف سننه جـ  ( (2
 .  4794برقم:  563صـ  6جامع األصول يف أحاديث الرسول البن األثري اجلزري جـ  ( (3
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مـا »ّصـدقات( قـال: جيـيب ال )أي الـذي سئل اإلمام الصادق )عليه السالم( عّما يعطـى املّصـّدق اويف الزكاة مل
  «ر له شيءيرى اإلمام وال يقدّ 

ــاً: املنحــرفنيقــال اإلمــام الصــادق )عليــه الســالم( أيضــاً يف مســئوليات احلكــام اجّتــاه الفّســاق و  لواجــب ا» خلقّي
نّـه أمـني أل ؛نـة مـع نظـرهج إىل بيّ على اإلمام إذا نظر إىل رجل يزين أو يشرب اخلمر أن يقيم عليه احلـّد وال حيتـا 

 «.اّلّل يف خلقه وإذا نظر إىل رجل يسرق أن يزبره وينهاه، وميضي ويدعه 
إذا اجتمعـت العـّدة علـى قتـل رجــل واحـد حكـم الـوايل أن يقتـل أي هــم »قـال اإلمـام الصـادق )عليـه الســالم( : 

1)«شاؤوا )  
العــادي؛ إذ املؤلــف يــرد هــذا وال يظــن أن هــذه الــرواايت توضــح وظيفــة اإلمــام املعصــوم ال الســلطان واحلــاكم 

هذا وامللحور، أّن بعض الرواايت وإن كـان ظـاهراً يف اإلمـام املعصـوم إاّل أّن كثـرياً مـن الظن ويقول ما نصه: "
عمال املذكورة سواء أكان معصوماً أم غري معصوم، وهو يعـين مطلـق هذه الرواايت ظاهر يف مطلق القائم ابأل

حيــث يســّمي فيهمــا اإلمــام الصــادق )عليــه الســالم( أمــري  9و  8لــك روايــة ويــدل  علــى ذ احلــاكم اإلســالمّي.
احلــاّج والــوايل ابإلمــام ممّــا يــدّل علــى أّن لفــظ اإلمــام املوجــود يف هــذه الروايــة وأشــباهها يــراد بــه مطلــق احلــاكم 

اه مــا قالــه ويؤيّــد هــذا االجّتــ اإلســالمّي وويّل أمــر املســلمني ولــيس اإلمــام املعصــوم املصــطلح يف علــم الكــالم.
صـاحب وســائل الشـيعة يف تعليقــه علـى إحــدى الـرواايت املشــتملة علـى لفــظ اإلمـام كــالرواايت املـذكورة هنــا: 

2)".«اإلمــام العــدل أعــم  مــن املعصــوم» إذا فمــا ابل املؤلــف يــتهم غــريه أبهنــم يعطــون للصــحابة واألمــراء حــق  (
ى مــن التشــريع والتقنــني كمــا الت واحلكــام حقوقــا أعلــالتشـريع والتقنــني وهــو يعطــي تبعــا ملايرويــه عــن أئمتــه للــو 

 ؟. رأينا
فريـــق االفتــــاء اختيــــارات حتــــرمي شــــيء يف زمـــن وحتليلــــه يف زمــــن آخــــر ابعتبــــار  وابملناســـبة لقــــد أعطــــى املؤلــــف

وهذا يستلزم أن يكون فريق اإلفتـاء يف مواجهـة دائمـة مـع الوقـائع ، فمن أقواله يف ذلك ما نصه: "املستجدات
واملســائل املســتحدثة الــيت تتطّلــب اإلجابــة واحلكــم املناســب هلــا وفــق الشــريعة املقّدســة. والشــّك أّن  املســتجّدة

فربَّ موضوع كان  -حىت قال  – إعطاء هذا اجلواب واحلكم يتطّلب الوقوف واملعرفة ابملوضوعات املستحدثة
3)".املباحات عنوانه فصار منيوضع يف صنف احملّرمات، ولكّن مرور الزمن استوجب ظهور حقيقته، وتبّدل  ) 

فهل أهل السنة أعطوا األمراء حقا مثل هـذا أم هـم أوجبـوا إطـاعتهم مـاداموا حيكمـون بشـرع هللا وإال ال طاعـة 
 ، كما رأينا نصوص السنة يف ذلك ؟. ملخلوق يف معصية اخلالق

                                                
 .  28 – 24صـ  2انظر هذه الرواايت وغريها يف جـ  ( (1
 .  29صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  277صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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ال عــن نقطتــني . يعــرتض املؤلــف أن أهــل الســنة هلــم ســنة أيب بكــر وعمــر وعلــي رضــي هللا عنــه غــاف4
: أن أهــل الســنة ملــا مل يــروا العصــمة يف الصــحابة بشــمول علــي بــن أيب طالــب أوىل مهــامهمتــني يف املوضــوع، 

، وعليــه فقــول املؤلــف: "وهــذه رضـي هللا عنــه معنــاه أنــه يؤخــذ مــن كالمهــم ويــرد فلـيس ســنتهم كســنة النــيب 
اهم حجـة كحـديث رسـول هللا" قـول ابطـل؛ إذ الرواايت تدل على أن للصحابة سنة كسنة النيب وآرائهـم وفتـاو 
: أنـه لــو كـان هــذا االعـرتاض واردا علــى اثنيهمــافـرق كبـري علــى هـذا األســاس بـني ســنة النـيب وســنة الصـحابة. 

أحد لكان خري من يرد عليه هو املؤلف وأهل مذهبه الذين يعدون كـالم األئمـة مـن الـوحي واالهلـام القطعـي، 
قـد رفـع حـواري علـي فـوق املالئكـة يب سوى نزول امللك، حـىت أننـا نـرى املؤلـف ويعطون هلم كل ما يعطونه للن
1)،وصرح أن عندهم علوم الغيب فاألصل إذا يف هذه احلملة هو دفع مايرد على الشيعة من إعطائهم أئمتهم  (

 حق التشريع من التحليل والتحرمي الذي خيالف التوحيد يف التشريع والتقنني.
ؤلـف حــول إعطــاء السـنة للحكــام والســالطني حـق التشــريع والتقنــني كــالم . وممـا يــدحض شــبهة امل5

فقـد مـنح مثـل هـذا احلـاكم بـنص الشـريعة منه يف اجمللد الثالث حول حقـوق احلـاكم اإلسـالمي حيـث يقـول: "
ل ألنّه يتمتع مبثـ ؛اإلسالمية كافة الصالحيات املؤدية إىل حق التصرف املطلق يف كل ما يراه ذا مصلحة لاُلّمة

2)"ما يتمتع به النيب واإلمام من النفوذ املطلق، إاّل ما يعد من خصائصـهما فهـذا الكـالم منـه يتنـاقض مـع مـا  (
 يتهمه به أهل السنة متاما. 

ل له هل عندك مية نقو وإلن قال املؤلف إننا نعطي احلاكم هذه الصالحيات يف إطار القوانني اإلسال
الشـرع ؟ أي  عـن إطـار نص من السنة يدل على أن )صوايف األمراء( الذي وجدته يف رواية ما، يكـون خارجـا

ــ ــه: " ن رافــع قال تبــىن علــى الكتــاب والســنة وال يبحــث هلــا أصــل فيهمــا ؟ كيــف وقــد نقلــت عــن مســيب ب ول
فتـوى نزلـة فريـق المبل العلـم فجمع )األمري( له أهل العلم فما اجتمع عليـه رأيهـم فهـو احلـق" أال يعـد عنـدك أهـ

 الذي منحتهم حق التحليل والتحرمي ؟. 
 

. وممــا يلفــت النظــر يف هــذه املباحــث هــو أن عــدم جــواز إطاعــة الســلطان اجلــائر الــذي يرّكــز عليــه 6
ض متاما مع مـا هـو املعتقـد عنـد الشـيعة مـن األخـذ ابلتقيـة وأجرهـا؛ إذ التقيـة التكـون خاليـة املؤلف كثريا يتناق

عــن اإلطاعــة والســكوت وإظهــار الرضــى وغــري ذلــك، وســبب جــوازه هــو خــوف الفتنــة واملمانعــة عــن تشــتيت 

                                                
 .  628صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  289 – 288صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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يــز مــاذا جيالشــمل وحفــظ الــنفس وهــذه هــي األســباب الــيت تقــوم عليهــا إطاعــة الســلطان وإن كــان جــائرا، فل
 ؟   املؤلف هذا وحيّرم ذاك

 

. يلفت النظر أيضا أن املؤلـف نقـل يف مواضـع عديـدة مـن كتابـه هـذا حـديث علـي بـن أيب طالـب 7
إنّه البد للناس من أمري، بر أو فاجر، يعمـل يف إمرتـه املـؤمن، ويسـتمتع فيهـا الكـافر، ويبلـا اّلّل الذي يقول: )

1)(، وأتمـن بـه السـبل، ويؤخـذ بـه للضـعيف مـن القــويفيهـا األجـل، وجيمـع الفـيء ويقاتـل بـه العـدو ال أدري   (
كيف ميكن قتال العدو وأتمني السبل واألخذ للضعيف من القوي دون اإلطاعة ؟ بل كيف ميكن أن يصدق 
اإلمـارة علـى أحـد دون أن يكــون لـه إمـرة وإطاعـة بــني النـاس ؟ مـع أن علـي بــن أيب طالـب عـم هـذه مجيعــا يف 

 الرب والفاجر. 
 

 ــحوظة:مل
ينــادى املؤلــف شــباب الســنة بــرتك الصــراع بــني العقيــدة الــيت تــدعوا بزعمــه تــرك قتــال حكــام اجلــور، والوجــدان 
الذي خيالف ذلك )دون أن يفكك بني األحاديث اليت تراعي الظروف ومصلحة األمة واألحاديث اليت تشري 

2)إىل العزمية(. )  
ب شــيوع الــذي ســب أحــوج بكثـري إىل تــرك هــذا الصـراع ومـا يالحــظ عليــه هـو أن شــباب الشــيعة بـل وشــيوخها

ــة املعتزلــة مــ  لعــدل علــى هللان وجــوب االشــيوعية وتــرك التــدين عنــدهم؛ ألن عقيــدة التشــيع تتحــري بــني عقالني
ة وعلمهــم مة األئمــوانكــار الصــفات وخلــق األفعــال وأتثــري األســباب وغــري ذلــك، وبــني تعطــل العقــل يف عصــ

 جعة وأداء اخلمس وغريها.ابلغيب وغيبوبة اإلمام والر 
حرفــا حبــرف،  ا املؤلــفولنعــرف أخــريا أن وجــوب اخلــروج علــى اإلمــام اجلــائر كانــت فكــرة اخلــوارج وقــد عانقهــ

بها ة الصـحيحة ونسـث الشـريفوعلى أساس هذه الفكرة اخلارجية والنظرية العقلية احملضة أنكر املؤلف األحاديـ
 زورا وهبتاان إىل الوضع واالفرتاء.

 
 
 
 

                                                
 .  652صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  435صـ  5انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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 الصحابة مل يكونوا أهال للقيادة: -3
لذي ال ادعاء اخلاطئ و هذا االومن مزالق املؤلف الواضحة فيما يرجع إىل اتريخ األمة وجيلها األول املبارك ه

هم أصـحاب ملؤلـف يـتميكن صدوره إال عمن أحاطته العصبية العمياء من كل جانب، ففي عدة مواضع نرى ا
صــوهلا ذروة و وعــدّوا علــى  لــيت اعرتفــت العــامل أبســرها ســلفا وخلفــا صــديقاهــذه القيــادة الطيبــة ا رســول هللا 

عامتها، اإلسالمية وز  دة األمةالتأهل والصالحية بفضل تربية معلم البشرية ومنجيها، يتهمهم بعدم أهليتهم قيا
 وفيما يلي بعض من نصوص كالمه:

ريخ، املستوى الفكري الذي يؤهلها إىل تدبري ( كما يشهد عليه التا"مل تبلا األمة اإلسالمية )أي بعد النيب 
أمورها وإدارة شئوهنا وقيادة سفينتها إىل ساحل األمان دون حاجة إىل نصب قائد من هللا سبحانه، وقـد كـان 
عدم بلو  األّمة هذا املستوى أمرا طبيعيا، ألن إعداد أمة كاملة حباجة إىل مزيد من الوقت وال يتيسر ذلك يف 

1)سنة وهي حافلة أبحداث مريرة ومشحونة حبروب طاحنة". 23ا فرتة وجيزة تبل )   
لــور التعــاليم حــىت تتب مث يشــرح هــذا االســتدالل الــواهي أبن اإلعــداد املطلــوب يطلــب انقضــاء جيــل أو جيلــني
 ع إىل الــوراء،والرتاجــ وترتســخ يف أعمــاق النفــوس، وتــتمكن العقيــدة يف قلــوهبم إىل حــد حيفظهــم مــن التذبــذب

صـــل أتكشـــفت عـــن   احلـــد مل يكـــن حاصـــال يف فـــرتة قصـــرية، كمـــا تشـــهد عليـــه األحـــداث والوقـــائع الـــيتوهـــذا 
 األخالق اجلاهلية يف نفوس األصحاب.

ـْن ﴿هذا دليله من العقل، وأما مـا زعمـه دلـيال مـن النقـل فهـو قولـه تعـاىل:  ـٌد إِّالَّ َرُسـوٌل قَـْد َخلَـْت مِّ َوَمـا حُمَمَّ
ــإِّنْ  ــُل َأَف ًئا  قَـْبلِّــهِّ الرُُّس ــيـْ ــْن َيُضــرَّ اّللََّ َش ــهِّ فَـَل ــى َعقِّبَـْي َقلِّــْب َعَل ــْن يـَنـْ ــابُِّكْم َوَم ــى َأْعَق ــُتْم َعَل َقَلبـْ ــاَت َأْو قُتِّــَل انـْ َم

2)﴾َوَسَيْجزِّي اّللَُّ الشَّاكِّرِّينَ  ) . 
فهو يرى أن هـذه اآليـة تشـري إىل عـدم رسـوخ اإلميـان يف قلـوب الصـحابة حـىت ميكـن تـراجعهم عـن الـدين كـل 

َويـَْوَم ُحَننْي  إِّْذ َأْعَجبَـْتُكْم ﴿حلظة، وهكذا ما ورد بشأن حنني وتقاعد األصحاب عن القتال وهو قوله تعاىل: 
ًئا َوَضاَقْت عَ  ُتْم ُمْدبِّرِّينَ َكثْـَرُتُكْم فَـَلْم تـُْغنِّ َعْنُكْم َشيـْ َا رَُحَبْت مثَّ َولَّيـْ 3)﴾َلْيُكُم اأْلَْرُض مبِّ ). 

 
 
 
 

                                                
 .  95صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  144آل عمران :  ( (2
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 حبث وتنقيب 
( وبّينــا مــا ينقضــها ويناقضــها، وزايدة علــى مــا النبــوات ومناقشــتهالقــد وقفنــا عنــد هــذه النظريــة يف مبحــث: )

)العهد النبوّي( سلطة ابسـم مل يكن يف سبق ننقل من املؤلف كالما آخر يتناقض مع هذا املدعى وهو قوله: "
وال مديراّيت مركزيّة وحملّية على غرار مـا يوجـد اآلن، بـل كـان هنـاك  ،وال وزارات ،السلطة التنفيذيّة، وال وزارة

تقسيم بعض املسئوليات اإلداريّة واملهاّم السياسّية على األفراد د. فيما وقفنا عليه من خالل مطالعة ذلك العه
1)".، والصاحلني للقيام هباالقادرين على حتّملها )  

وإكمـال  إن املؤلف ينقض ما يدعيه بنفسه؛ إذ كالمه هذا صريح يف قدرة الصـحابة حـىت قبـل رحيـل النـيب 
الدين على حتّمل املهام السياسية واإلداريـة، كمـا هـو صـريح يف صـالحهم وداينـتهم، ومعلـوم أن هـذه املهـام مل 
يقســم يف حيـــاة النـــيب علـــى أهــل البيـــت فقـــط، بـــل كتــب الســـرية والتـــاريخ تشـــهد علــى توكيـــل النـــيب كثـــريا مـــن 

ر وعثمـان وعلـي وخالـدبن وليـد وأبـو عبيـدة املسئوليات املهمة إىل كثري من أصحابه وعلى رأسهم أبوبكر وعم
ومعاويــة بــن أبــن أيب ســفيان ومصــعب بــن عمــري وســعد بــن معــاذ وســعيد بــن جبــري وزيــدبن اثبــت وغــريهم مــن 
الصحابة رضوان هللا تعاىل علـيهم، وقـد وضـح بتوكيلـه قيـادة جـيش الشـام إىل شـاب صـغري مـن أصـحابه أعـين 

ه لـــواء املهــاجرين يف أهــم الغــزواة أعــين غــزوة الفــتح )فــتح مكـــة( أســامة بــن زيــد رضــي هللا عنــه، وكــذا إبعطائــ
رضـي هللا عنـه،  بكر الصـديق يف آخر الغزواة أعين غزوة تبوك لشيخ الصحابة أعين أاب لواءه األعظم وإبعطاءه

أن هذا اجليل الذي رابه هـو بنفسـه النفـيس جيـل يصـلح للقيـادة كبـريهم وصـغريهم، أشـّبهم وأسـّنهم، ويف هـذا  
2)ية ملن كانت له دراية.كفا )  

 

ومن تناقضات املؤلف مع هذا الدعوى أيضا تصرحياته على أن األمة اإلسالمية قد بلغت بعد نبيها يف الرشـد 
3)إىل حـد مل تكــن حتتــاج إىل نـيب آخــر يــويل أمــر الـدعوة واالرشــاد، وقــد وكلــت مجيـع أمــور الرســالة إىل األمــة، ) 

اهتامـــه هنـــا األصـــحاب بعـــدم التأهــل واالســـتعداد كمـــا ختـــالف فكـــرة فهــذه التصـــرحيات ختـــالف قـــول املؤلــف و 
 وجوب التنصيص ابإلمامة وقد أشران إليه فما سبق. 

 

                                                
 .  307صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
اللـواء تعيني الرسول أسامة بن زيد لقيادة جيش املسلمني يف مرضه األخري، وكـذا تسـلميه رايـة املهـاجرين يف فـتح مكـة إىل أيب بكـر وأيضـا إعطـاءه  ( (2

 7صــ  1جــ  األعظم يف غزوة تبوك وهي آخر غزواة النيب، يكون من األمور املشهورة يف كتب التاريخ والسري. انظر على سبيل املثال: مغازي الواقدي
 .    183صـ  1ونور اليقني يف سرية سيد املرسلني للخضري جـ 

 .  219صـ  3انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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وقد أشران فيما سبق أن املؤلف اليعد كبـار الصـحابة الـذين كـانوا مشـهورين ابلتفـوق واالسـتعداد وزكـاء العقـل 
موا الفـرس والـروم وامرباطـورايهتم اليعـدهم مـأهلني للقيـادة قبل اإلسالم، وفيه، وأثبتوا للعامل أتهلهم القيادي فهز 

ويعد أطفاال صغارا مل يتجاوزوا الست والسبع من عمرهم أهال لقيادة العامل دينهم ودنياهم، فقد كان حممد بن 
علي اجلواد الذي آمنت اإلمامية بتنصـيبه بعـد أبيـه يف السـابعة مـن عمـره حـني تـويف أبـوه وكـان علـي بـن حممـد 

واد يف ست من عمره حني تويف اجلواد هذا وقد كان هذا األمر سببا لتفرق الشيعة وعدم قبول طائفة هـذه اجل
1)اإلمامة والقيادة. ) 

 
 لوصول إىل احلكم ابلبيعة تقليد جاهليا -4

ومما يعد من عثرات املؤلف وزالته الواضحة يف طرح املسائل االجتماعيـة هـو أن املؤلـف يـرى البيعـة الـيت سـّنها 
النــيب الكــرمي يف اإلســالم وأجراهــا مجيــع خلفــاءه مبــا فــيهم علــي بــن أيب طالــب مــن بعــده،  تقليــدا ملاكــان عليــه 

ـــة فيقـــول يف هـــذا الصـــدد: "إن البيعـــة يف العهـــو  ـــاة النـــيب النـــاس يف اجلاهلي ـــيت أعقبـــت وف كانـــت طريقـــا   د ال
لتنصيب احلاكم وذلك تقليدا للجاهلية، حيث كان الرائج فيها أنه إذا مات أمري أو رئيس عمدوا إىل شخص 
فأقاموه مقام الراحل من خالل البيعـة، والظـاهر أن تعيـني بعـض اخللفـاء مـن خـالل البيعـة كـان تقليـدا ملـا كـان 

2)وال يكون هذا دليال اترخييا أو شرعيا على أن البيعة طريق لتعيني اخلليفة"رائجا بينهم قبل اإلسالم،  )  
خمفيا عليه خصصها فيما دون احلكم وأنكر بتاات أن تكون البيعـة املشـروعة  وملا مل يكن كثرة مبايعات النيب 

"إن البيعـة نـوع مــن  يف اإلسـالم موردهـا احلكـم واحلكومـة أو القيـادة واخلالفـة، ويف هـذا الصـدد يقـول املؤلـف:
مل يكــن لتعيينــه للحكــم والرائســة، بــل كــان العطائــه  العهـد واملعاهــدة، واهلــدف مــن إمضــائها يف زمــن النــيب 

، يف أول بيعـة، إّنـا ابيعـوه علـى أن امليثاق على الوفاء، والسري حسب أوامره، فاملسلمون الذين ابيعوا النـيب 
علــــى أن ينصــــروه،  وال يســــرقوا، ويف البيعــــة الثانيــــة عاهــــدوا النــــيب ال يشــــركوا ابهلل، وأن جيتنبــــوا الفــــواحش، 

ويدافعوا عنه كما قلنا، ويف كلتا الصورتني كانت زعامة النيب ورائسـته حمّققـة مـن قبـل، فهـم كـانوا بعـد أن آمنـوا 
ينصـروه، ولكـّنهم بنبّوته، وقيادته اقتضى إمياهنم أن يسمعوا له ويطيعوا أمره )فـال يشـركوا وال يزنـوا..( وحيفظـوه و 

3)أظهروا هذا السمع والطاعة وأكدومها عن طريق املبايعة معه". )  
هكــذا يــردد املؤلــف علــى أن البيعــة يف زمــن النــيب مل تعــىن االعــرتاف بزعامــة الرســول ورائســته فضــال عــن نصــبه 

إلميـان املسـبق بـه، وتعيينه، بل كان ألجـل التـدليل علـى ذلـك االعـرتاف والتأكيـد العملـي علـى االلتـزام بلـوازم ا
                                                

 نقال عن مراجعهم. 37 – 36انظر كتاب مع الشيعة االثىن عشرية يف األصول والفروع للدكتور علي أْحد السالوس صـ  ( (1
 .  105صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  238صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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ْلُعُقـودِّ ﴿فالبيعة عهد كباقي العهود وتندرج حتـت قولـه تعـاىل:  1)﴾َأْوفُـوا ابِّ ْلَعْهـدِّ إِّنَّ ﴿وقولـه تعـاىل:  ( َوَأْوفُـوا ابِّ
2)﴾اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل  ). 

وال شـرعي ويف كالم آخر ملا أراد املؤلف أن يعلن حاصل كالمه قال: "واحلاصل؛ أنه ليس هناك دليل أترخيـي 
يـدل علـى كــون جمـرد البيعـة إحــدى الطـرق لتعيــني اخلليفـة ونصـبه، بغــض النظـر عـن أيــة مواصـفات أو ضــوابط 

3)أخرى". )  
لعل املؤلف عرف أن كالمه هذا غري مقنع فلذلك تراجع عن موقفه هذا قليال وقال يف األخـري: "لـو غضضـنا 

رق لتعيــني احلــاكم والــرئيس، ولــيس الطريــق الطــرف عــن كــل هــذا لوجــب أن نقــول: إن البيعــة هــي إحــدى الطــ
الوحيد... ولو كانت البيعة الطريق الوحيد النتخاب احلاكم وتعيني القائد لوجب أن يرد هلا ذكـر يف أحاديـث 

4)وأهل بيته الطاهرين".  الرسول  ) 

 
 حبث وتنقيب 

يل إىل ما ا ما نراه ميل كثري ، ب. إننا ال جند عند املؤلف أصوال اثبتة يقوم عليها يف مناظراته وجدلياته1
راه ه فيمـا مضـى ونـقفنـا عليـو جيرّه إليه طبعه ويرشده إليـه عقلـه، فلـذلك تـرى عنـد املؤلـف تناقضـات كثـرية كمـا 

لتنصـيص يف اد موضـوع ههنا، فإن ماجرت عليـه العـادة وأثبتـه اإلسـالم فهـو عنـد املؤلـف حجـة أصـر عليـه عنـ
ان سـالم منـذ سـيدة قبـل اإلو توريث النبـوة واحلكـم كانـت عـادة جاريـاحلكم وقد قال هناك مرارا أن التنصيص أ

 عمـر فـة لعمـر وعـنّي كر ابخلالموسى وأنبياء بين إسرائيل، فأقره اإلسالم وعمل به النيب وخلفاؤه وقد نـص أبـوب
ه، لكنـه هنـا العمـل بـ عددا خاصا حىت خيتاروا اخلليفة من بينهم وكل ذلك يدل على أصـل التنصـيص وشـرعية

ة لنـيب يف العقبــاامـه عمـل كالمـه فـأنكر البيعـة حبكـم كوهنــا مـن عـادات النـاس قبـل اإلســالم، وملـا رأى أم  نقـض
مبـــاح  أصـــل شــرعيكاألوىل والثانيــة ومواضـــع كثــرية أخـــرى، وكــذا نصـــوص الكتــاب الـــيت تثبــت هـــذا األصــل،  

جـوه احليـل ؤلـف بو ملمعمول به بدأ يـؤول كـل ذلـك وخيصصـه فيمـا دون احلكـم، وهـذا نقـض ظـاهر وإن حتيّـل ا
 حىت ميّيز هذا عن نظائره. 

 

                                                
 .  1املائدة :  ( (1
 .  34اإلسراء :  ( (2
 .  240صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  241 – 240صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
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 ى خصـومه ببيعـة أهـلذكر املؤلف أن عليا رضي هللا عنه كان حيـتج علـ 231. يف اجمللد الثاين ص 2
ــه، ويقــول: "إنــه ابيعــين القــوم الــذين ابيعــوا أاببكــر وعمــر وعثمــان علــى  ــه، فلــم يا ابيعــوهمــاملدينــة ل كــن م علي

مامـا  ى رجـل ومسـوه إتمعـوا علـأن يرد وإّنا الشورى للمهاجرين واألنصار فإن اج للشاهد أن خيتار، وال للغائب
بــن أيب  ح نــص علــيكــان ذلــك هلل رضــى" وهــذا يهــدم فكــرة عــدم مشــروعية الوصــول إىل احلكــم ابلبيعــة بصــري

 طالب رضي هللا عنه. 
 ن ابب اجملادلـةكونـه مـي  واملؤلف وإن سعى يف توجيه قول سيدان علي رضي هللا عنـه و لـه علـى غـري حمملـه أ

نـه: عليـك ي هللا عمع اخلصم لكن هذا غري مقبول عنـه؛ ألن طريقـة اجلـدال كانـت توجـب أن يقـول علـي رضـ
وم... نه ابيعـين القـل هذا فإابخلضوع أمام تنصيص الكتاب والسنة خبالفيت عن رسول هللا أوال فإن مل تكن تقب

 الوصـول اك فـرق بـنيمث هـل هنـ لك عن هذا علـى األقـل.وهذه طريقة اخلالفة لديك ولدى أمثالك، فال مفر 
راز وضح األدق وإبتخاب األإىل احلكم والسلطة عن طريق االنتخاب وصناديق الرأي وبني البيعة اليت هي االن

 ملؤلف .ناقضات االرأي املستقيم ؟ وملاذا يقر املؤلف األول وينكر الثاين ؟ فهذا نوع آخر من ت
 

 لشورى ال يكون ذات صبغة دينية ملزمة ا -5

 يفف لكنـه انزلــق ا املؤلــومـن املسـائل االجتماعيــة الـيت تعــد مـن أهــم مسـات اجملتمـع اإلســالمي، وقـد اعــرتف هبـ
 لية:كات التابعض جوانبها، مسألة الشورى، وهذا؛ ألن نظريته حول الشورى حيمل بني يديها الن

 ميال يعد الشورى أساس احلكم اإلسال -1
ملــدعى ال بـه علـى هـذا ممـا اسـتدوقـد ذكـر هـذا املوضـوع يف اجمللـد الثـاين مـن كتابـه مث كـرره يف اجمللـد العاشـر، و 

 مايلي:
  :ــه تعــاىل ــرِّ ﴿إن قول ــاوِّْرُهْم يفِّ اأْلَْم 1)﴾َوَش ــه قبــل هــذا  مبــا أنــه خطــاب للنــيب  ( وقــد ثبتــت حكومت

اخلطــاب، فــال يــدل أكثــر مــن أن علــى احلــاكم الــذي اســتقرت حكومتــه بوجــه مــن الوجــوه أن يشــاور 
 أفراد األمة وال يكون مستبدا يف الرأي، فال داللة لآلية على ثبوت احلكم واإلمامة ابلشورى.

  :نَـُهمْ ﴿إن قوله تعاىل 2)﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ تعيـني اإلمـام ألن اآليـة حتـث ابملشـورة يف ال يـدخل فيـه  (
ـــه أمـــر خمـــتص  ـــني اإلمـــام خـــارج عـــن حـــوزة أمـــورهم وشـــئوهنم؛ ألن األمـــور املضـــافة إىل املـــؤمنني، وتعي

 ابلسماء.
                                                

 .  159آل عمران :  ( (1
 .  38الشورى :  ( (2
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 اهتا ا وخصوصـيلوكـان أسـاس احلكـم ومنشـأه هـو الشـورى لوجـب علـى الرسـول األكـرم بيـان تفاصـيله
 وأسلوهبا، أو خطوطها العريضة على األقل.

 ن الذين يعربون عن أعضاء الشورى أبهل العقد واحلّل، مل يستطيعوا أن يرفعـوا إمجالـه، أبن يوضـحوا إ
1)من هم املقصود منهم وما هي صفاهتم. ) 

 

 :  الشورى ليس مبلزم وال موجب لالتباع -2
ابخـتالف واستدل املؤلف على هذا املدعى بعدم وجود أي نص من الشارع املقـدس يـدل علـى اإللـزام، وكـذا 

2)الواقع يف مسألة الشورى بني األمة هل هو ملزم أو مرشح فقط. ) 

 

 :الشورى مل يدخل حيز التنفيذ طيلة التاريخ اإلسالمي -3
قــد انعقــدت خبمســة، وهــم: عمــربن اخلطــاب،  -رضــي هللا عنــه–ويف هــذا اســتدل املؤلــف أبن بيعــة أيب بكــر 

لم مـوىل أيب حذيفـة، وأمـا خالفـة عمـر فقـد عقـدت لـه أبوعبيدة اجلراح، أسيدبن حضـري، بشـر بـن سـعد، وأسـ
اخلالفــة بتعيــني اخلليفــة األول، وأمــا خالفــة عثمــان فقــد حصــر عمــر الشــورى يف ســتة أشــخاص انتخــبهم هــو 

3)بنفسه ليعقدوا احلكم ألحدهم، وكل ذلك يدل على أن الشورى مل يدخل حيز التنفيذ والعمل واإلجراء. )  
 

 حبث وتنقيب 
بتـت ثوقـد  ب للنـيب مـن أنـه خطـا ﴾َوَشـاوِّْرُهْم يفِّ اأْلَْمـرِّ ﴿ن ما قاله املؤلـف يف قولـه تعـاىل: إ -1

لوجـوه أن وجـه مـن احكومته قبل هذا اخلطاب، فال يدل أكثر مـن أن علـى احلـاكم الـذي اسـتقرت حكومتـه ب
نواجه سـهذا املعيـار  و قبلناا ليشاور أفراد األمة وال يكون مستبدا يف الرأي، قول ضعيف ورأي مرجوح؛ إذ أنن

 أمورا كثرية البد أن كصصها يف جانب دون جانب، فعلى سبيل املثال: 
ــعِّ اْلَكــافِّرِّيَن َواْلُمَنــافِّقِّنيَ ﴿ويقــول:  أ. خياطــب هللا نبيــه  4)﴾َواَل ُتطِّ ومعلــوم أن عــدم إطاعــة النــيب  (

 صـص هـذا النهـي يف جانـب األمـة يف أمـر عن الكفار واملنافقني أمر ثبـت مـن أول يـوم بعـث نبيـا، فهـل ك
 دون أمر ؟ أو يف زمن دون زمن ؟ مع أن احلكم عام يف مجيع األمور واألوقات ؟.

                                                
 .  234 – 229صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  228صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .101- 100صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  1األحزاب :  ( (4
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ـيماً ﴿ويقـول:  ب. خياطـب هللا نبيـه    1)﴾َوال َتُكـْن لِّْلَخـائِّنِّنَي َخصِّ ال خياصــم  ومعلـوم أن النـيب  (
للخائن أبدا، فهل كصص هذا النهـي يف جانـب األمـة بشـيء دون شـيء ؟ ومـن هـذا القبيـل النهـي الـوارد يف 

ـَن اْلُمْمـرَتِّينَ ﴿قوله تعاىل:  2)﴾فَـاَل َتُكـْن مِّ ـْن لَِّقائِـّهِّ ﴿والنهـي الـوارد يف قولـه تعـاىل:  ( ْريَـة مِّ 3)﴾فَـاَل َتُكـْن يفِّ مِّ ) 
 ويف كل ذلك النهي مطلق، خاصـة يف جانـب األمـة وإن كـان اخلطـاب للنـيب، ونظائرها كثرية يف القرآن الكرمي

 فال ختصيص فيها حبكم ثبوت عدم توصيف النيب بتلك األوصاف مسبقا.
ُ َواْسـتَـْغفِّْر لِّـَذْنبِّكَ ﴿ويقـول:  ج. خياطب هللا نبيـه   4)﴾فَـاْعَلْم أَنَـُّه اَل إِّلَـَه إِّالَّ اّللَّ ومعلـوم أن النـيب  (

  غــري هللا ســبحانه ال قبــل البعثــة وال بعــده، وكــان علمــه بتوحيــد هللا اثبتــا ابلقطــع، إذا فهــل كصــص مل يعبــد
وجـوب العلــم ابلتوحيــد يف جانـب األمــة بــبعض التخصـيص ؟ وكــذا االســتغفار بـذنوب دون ذنــوب ؟. ونظــريه 

5)﴾عِّْلمِّ إِّنََّك إًِّذا َلمَِّن الظَّالِّمِّنيَ َوَلئِّنِّ اتَـّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم مِّْن بـَْعدِّ َما َجاَءَك مَِّن اْل﴿قوله تعاىل:  )    
ــَن اْلَقــْولِّ ﴿ويقــول:  د. خياطـب هللا نبيــه   يَفــًة َوُدوَن اجْلَْهــرِّ مِّ ــَك َتَضــرًُّعا َوخِّ َواذُْكــْر رَبَّــَك يفِّ نـَْفسِّ

ْلُغُدو ِّ َواآْلَصالِّ َواَل َتُكْن مَِّن اْلَغافِّلِّنيَ  6)﴾ابِّ وعدم كونه مـن الغـافلني اثبـت ال مريـة فيـه، فهـل  فذكر النيب  (
كصـص هـذا األمـر يف جانـب األمـة مبـن هـم مــن الغـافلني أو غـري ملتـزمني ؟ مـع أن وجـوب ذكـر هللا ابلصــالة 

 والصوم وسائر العبادات عام يف مجيع األمة ومجيع األوقات ؟ 
مبـادون  ﴾ْمـرِّ ْم يفِّ اأْلَ َشـاوِّْرهُ وَ ﴿ولـه تعـاىل: فجميع هذه املـوارد تـدل علـى أن تقييـد املؤلـف "األمـر" الـوارد يف ق

 ذ اخلطـاب أصـالإ صـحيح؛ احلكم يف جانب األمة بدليل ثبوته يف املخاطب أي النيب حبكم النبـوة، تقييـد غـري
 نبوته. موجه لألمة عن طريق النيب وال نبوة ألحد سوى النيب حىت يثبت له احلكم تبعا ل

ــا نبيــه الكــرمي يقــو  -ســبحانه وتعــاىل  -كيــف وهللا  ــةِّ ﴿: ل خماطب ــةِّ َواْلَمْوعَِّظ حلِّْكَم ادُْع إِّىَل َســبِّيلِّ رَب ِّــَك ابِّ
ـــَي َأْحَســـنُ  لَّــِتِّ هِّ 7)﴾احلََْســَنةِّ َوَجـــادِّهْلُْم ابِّ فمراعــات احلكمـــة يف جانــب األنبيـــاء وعــدم اختيـــارهم مــا خيـــالف  (

مــر لألمــة عــن طريقــه فــال ختصــيص وال احلكمــة يف أمــور الــدين والــدعوة أمــر اثبــت عقــال، فــأمر هللا تعــاىل لــه أ
 تقيد.

 

                                                
 .  105النساء :  ( (1
 .  60آل عمران :  ( (2
 .  23السجدة :  ( (3
 .  19حممد :  ( (4
 .  145البقرة :  ( (5
 .  205األعراف :  ( (6
 .  125النحل :  ( (7
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والعجب أن من مؤاخذات املؤلف على كون الشورى ذا قدرة يف تعيـني احلـاكم ادعـاؤه يف اجمللـد  -2
1)الثاين من التفسـري أنـه مل يـرد يف السـنة أي تفاصـيل حـول الشـورى، لكنـه يف نفـس اجمللـد ويف مواضـع أخـرى  (

يذكر أحاديث تـرّد عليـه هـذا االدعـاء، لننظـر إىل مـا يلـي مـن كـالم املؤلـف ومـن نقلـه بعـض األحاديـث حـول 
 الشورى حيث يقول:

إّن أحاديث الشورى املنقولة سابقًا ويف الفصول القادمة خري دليل على صّحة وأفضلّية هذا النمط، مضافاً "
عن سنن أيب داود أنّه قال الراوي: قلت: ايرسول اّلّل ينزل بنا أمر، ومل ينزل فيه قرآن، ومل متض  إىل أنّه نقل

امجُعوا العاملني من املؤمنني فاجعلوُه شورى، وال تقضوا فيه برأي »صلَّى اّلّل عليه وآله وسلَّم :  ؟ فقال سّنتك
2)«أحد )أي واحد( ًأ، وأقرب إىل إصابة الواقع، وأكثر قدرًة على إّن العمل االجتهادّي اجلماعّي أقّل خط (

جتاوز املشكالت وهو ما يسعى إىل حتقيقه مبدأ الشورى الذي ابتكره اإلسالم وحّض عليه أشّد احلّض، 
3)".وأكّد عليه أشّد التأكيد )  

ل الفصـو بقاً ويف نقولـة سـاإّن أحاديـث الشـورى امللنتساءل املؤلف أليس هذا احلديث وما أشرت إليه بقولـك "
نـيب تفاصـيل ل ذكـر ال" من مظاهر التفصيل ؟ مث هل وردت يف الكتاب والسنة تفاصيل كل شيء ؟ هالقادمة

و جــواب مــن هــن جوابــك اإلمامــة املذعومــة، فلــو ذكــر فلمــاذا اخلــالف بــني فــرق الشــيعة، ولــومل يــذكر فمــايكو 
 يتمسك مبشروعية الشورى يف تعيني اخلليفة واحلاكم سابقا والحقا.

 

لــه تعـــاىل: ني ومـــن هنــا فقو وأمــا ادعــاء املؤلــف يف أن تعيـــني اإلمــام أمــر خـــارج عــن حــوزة املــؤمن -3
نَـُهمْ ﴿ ملضـافة إىل املـؤمنني، ة يف األمور اابملشور  ال يدخل فيه تعيني اإلمام ألن اآلية حتث ﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

أو مـن نسـميه  كم األعلـىاملبحـث هـو احلـا فهذا القول أوهـن مـن أن نقـف عنـده؛ إذ املـراد مـن اإلمـام يف هـذا 
ينـه عيتفـإن مل يكـن  ملـؤمنني،اخلليفة واألمـري، وهـو الـذي يُعطـى لـه حـق السـلطة علـى أهـم األمـور الـيت تتعلـق اب
 ون هـــذا التعيـــنيبـــد أن يكـــموكـــوال إلـــيهم فـــال خيلـــو عـــن أمـــرين: إمـــا أن يعّينـــه هللا هلـــم ابالســـم والشـــخص، فال

طويلـة   مـام وقائـد مـدةاده دون إالقيامة من غـري االنقطـاع، وال يعقـل أن يـرتك هللا عبـواالختيار متصال إىل يوم 
ذه  مـىت تسـتمر هـيـدرى إىل كما هو احلال طيلة القرون اليت غاب فيها اإلمام الغائـب وفـق معتقـد الشـيعة وال
آلراء، لتشـاور ومجـع االيـه دون احلالة. أو يعينه هلم ابلوصف والعالمة، فهـم ال يسـتطيعون أن جيـدوه أو يهـدوا إ

 وهذا هو التوكيل وإعطاء االختيار لألمة واإلضافة اليت أنكرها املؤلف. 

                                                
 .  233صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  4188برقم:  340صـ  2رواه املتقي اهلندي يف كنز العمال جـ  ( (2
 .  279صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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خــرى، وهــذا؛ أصــف ملــدة ولــيس للمؤلــف أن خيتــار شــقا اثلثــا أعــين التعيــني ابالســم ملــدة والتعيــني ابلو 
ا ابتعـدوا عـن كلمـلنـاس  ألن األول إن كان على حسب الضرورة، فالضرورة مل تنقطـع وال تنقطـع، خاصـة وأن ا

ارة ل األمـة يف إدل أي أتهـزمن الوحي قّل التدّين وكثرت اخلرافات، والثاين إن كان على حسب النضج والتأهـ
ة أعلــى وّنــّو صــور ذهبيــعشــئوهنا بنفســها، فالبــد أن يكــون لإلســالم واملســلمني بعــد قطــع اإلمامــة التنصيصــية 

ه يثبـت عكــس ل مــا نلمسـنــرى هـذا يف واقـع األمــر بـل كـوتقـدم أوىل عّمـا قبـل النضــج الـديين والسياسـي، وال 
ــار هــذا الشــق الثالــث جبنبيــه غــري معقــول أيضــا، وال يبقــى أمامنــ  ل واحــد وهــو أنا إال قــو هــذه القضــية، فاختي
 شـور واملشـورة،يـه هـو التعيني اإلمام من شئون املـؤمنني بـال شـك ومضـاف إلـيهم بـال ريـب وطريقـة الوصـول إل

م يف احلاضــر بــه األمــ كمــا جــرت عليــه العــادة يف الســابق أو ابالنتخــاب كمــا تعــودت  وهــو حيصــل إمــا ابلبيعــة
نَـُهمْ  َوَأْمُرُهمْ ﴿: -بحانه وتعاىل س -واألصل فيهما قوله   وصدق هللا العظيم.  ﴾ُشوَرى بـَيـْ

 
 ديث هني الرسول أصحابه عن كتابة احلديث موضوعح -6

مل يكـن  املوضـوع الـذي إىل هـذا عند بيان املؤلف أمهية العلم والقـراءة والكتابـة يف اإلسـالم حـّول عنـان الكـالم
، اســبة تيســرت لــهأبقــل من يتوقــع عنــه عــدم العلــم بصــحته وال حبكمتــه وعلتــه، كأنــه مل يــرد إال خمالفــة الصــحاح

 ( ما نصه:حول احلديث املوضوعهذا العنوان: ) حتتفكتب 
ال تكتبـوا عـِن شـيئا سـوى القـرآن فمـن  من أنه قـال: ) لك كله ال اعتبار مبانسبوه إىل رسول هللا "وبعد ذ

1)(كتب عِن غري القرآن فليمحه أو أنه مل  ذن بكتابـة احلـديث علـى مـا رواه الرتمـذي عـن أيب سـعد قـال:  (
 استأذان النيّب يف الكتابة فلم  ذن لنا. 
عـــن عائشــة قالــت: مجـــع أيب احلــديث عــن رســـول هللا فكانــت مخســـمائة وأغــرب منــه مـــا رواه احلــاكم بســنده 

حديث فبات يتقّلب، قالـت فغّمـين كثـريا، فقلـت يتقلـب لشـكوى أو لشـيء بلغـه، فلّمـا أصـبح قـال: أي بنيّـة 
هلّمي األحاديث اليت عندك! فجئته هبا فأحرقها، وقال خشيت أن أموت وهـي عنـدك فيكـون فيهـا أحاديـث 

2)وثقت به ومل يكن كما حّدثين فأكون قد تقّلدت ذلك"عن رجل ائتمنته و  ).(3 )   
عد املؤلف مثل هذه األحاديث واألقوال كلها موضـوعا ملصـقا برسـول هللا، وأرجـع السـبب يف ذلـك إىل أحـد 
األمرين: إمـا ألجـل النيـل عـن مقـام علـي وفضـيلته؛ ألنـه كـان يسـتقل ابلتـدوين دون سـائر الصـحابة، فـأظهروا 

                                                
، َوَمْن َكَتَب َعِن ِّ َغرْيَ اْلُقْرآنِّ فَـْلَيْمُحهُ اَل أخرجه مسلم يف صحيحه بلفظ: ) ( (1  .  3004برقم:  2298صـ  4( جـ َتْكتُـُبوا َعِن ِّ
 فلم أعثر عليه ال يف مجع اجلوامع وال يف املستدرك للحاكم.  147 /2أحال املؤلف نقل احلديث إىل كتاب مجع اجلوامع للسيوطي  ( (2
 .  453صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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يف فضـل علـي فلـو سـّوغت   الكتابة عمال غري مشروع، وإما ألن تلك األحاديث فيها الكثري مما قاله النيب 
كتابة األحاديث وأحاط هبـا النـاس علمـا ألّدت إىل ظهـور اإلمـام علـى سـائر الصـحابة وكونـه األحـق مبنصـب 

ـــى مـــن تســـّنموا عرشـــها بغـــري حـــق وبغـــري دل ـــه مـــن اخلطـــر عل ـــك مـــا في ـــل اخلالفـــة، وذل ـــى زعـــم الباطـــل  –ي عل
1).للمؤلف )  

 

 حبث وتنقيب  
ئلها ابــة ووســاأســهل طريقــة علــى أن يعــرف املؤلــف حكمــة هــذا النهــي هــو أن ننــزع عنــه آالت الكت

واألكتـــاف  ن الرقـــاعمـــاجلديـــدة ونضـــع أمامـــه تلـــك الوســـائل البســـيطة املتـــوفرة لـــدى الصـــحابة يف عصـــر النـــيب 
ســاعدة مجــع طاع هـو مبوالعسـف مث نطالبــه علــى أن يكتـب لنــا كــل القـرآن الكــرمي ومجيــع األحاديـث، فــإن اســت

ا سـول هللا مجيعـر آن وحـديث : أن مـا يزعمـه يف علـي مـن كتابـة القـر أوالمعه فبها ونعـم، وإن مل يسـتطع فلـيعلم 
قـوى أى ذاكـرهتم الـيت هـي كـان يريـد مـن اجليـل األول علـى األقـل أن يعتمـدوا علـ  ابطل، واثنيا: ليعـرف أنـه 

 مكانيات. من كامبيوترات اليوم بكثري حىت تستقر األمور وتتهيأ اإل
2)وقد اعرتف يف مواضع من كتابه أن عدد الكتـاب يف مكـة ويثـرب كـان قلـيال جـدا، ومـع ذلـك ادعـى كتابـة  (

فنسي قلـة وسـائل الكتابـة حـني ذاك، وأنـه كمـا يقـال مل يكـن ميتلـك علـي  علي كل صغرية وكبرية عن النيب 
ذلك ملــا تصــدق يف ثالثــة أايم برغيفــه بــن أيب طالــب رضــي هللا عنــه أكثــر مــن رغيــف  كلــه هــو وأهــل بيتــه فلــ

ـريًا﴿الواحد نزلت فيه آية:  3)﴾َويُْطعُِّموَن الطََّعاَم َعَلى ُحب ِّهِّ مِّْسكِّيًنا َويَتِّيًمـا َوَأسِّ وأنـه لوكـان يكتـب مجيـع مـا  (
 مـع أنـه أراد حبكمتـه الـرابين أن ال تتكـل يدعى يف تلك الوسائل املتاحـة مل يكـن يتوسـع بيتـه هلـا، وأن النـيب 

أمته وخاصة منهم األوائل علـى الكتابـة فقـط، لكنـه مسـح ابلكتابـة أيضـا ملـا رأى الظـروف أهيـأ ومل يـدخر نقلـه 
4)حمــدثوا الســنة كمــا مل يكتمــوا احلــديث األول، بــال ســبب نقــل حــديث منــع  ومل يهمهــم أن هنــاك مــن يزعجــه (

 . الكتابة عن رسول هللا 
                                                

 .  454 – 453صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  311و 308وصـ  15صـ  3وجـ  434صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  8اإلنسان :  ( (3
واختلفـوا يف املـراد هبـذا احلـديث الـوارد يف النهـي فقيـل هـو يف يقول حممد فؤاد عبد الباقي يف تعليقه املوجز له على حديث منع الكتابة ما نصـه: " ( (4

وحتمل األحاديث الواردة ابإلابحة على من ال يوثق حبفظه كحديث اكتبوا أليب شـاه وحـديث  ،حق من يوثق حبفظه وخياف اتكاله على الكتابة إذا كتب
صحيفة علي رضي هللا عنه وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والدايت وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذي بعث به أبو 

بحــرين وحــديث أيب هريــرة أن ابــن عمــرو بــن العــاص كــان يكتــب وال أكتــب وغــري ذلــك مــن بكــر رضــي هللا عنــه أنســا رضــي هللا عنــه حــني وجهــه إىل ال
وقيل إن حديث النهي منسوخ هبذه األحاديث وكان النهي حني خيف اختالطه ابلقـرآن فلمـا أمـن ذلـك أذن يف الكتابـة وقيـل إمنـا هنـي عـن   ،األحاديث

 ( .  2298صـ  4". )حاشية صحيح مسلم جـ ه على القارئكتابة احلديث مع القرآن يف صحيفة واحدة لئال خيتلط فيشتب



 539                                                                                             الفصل الثانی

 

  
 طالب على املنابراألمويون كانوا يلعنون علي بن أيب  -7 

ة خللفــاء األربعــاتقــد أبن لقــد مسعنــا منــذ نعومــة أظفــاران أن األمــة اإلســالمية ســوى الشــيعة كانــت ومازالــت تع
طاب يهم عمر بن اخلديق واثنابلرتتيب هم أفضل البشر بعد األنبياء عليهم السالم، فأوهلم فضال أبو بكر الص

الف بني علـي رى من اخللب رضي هللا عنهم أمجعني، وما جواثلثهم عثمان بن عفان ورابعهم علي بن أيب طا
ا حـدث كـان مـيـة، ألن ومعاوية رضي هللا عنهما مل ينحط مكانة علي عند سواد األمة وال أوجـب بغـض معاو 

ـــني صـــحابيني جليلـــني، ويف كـــال اجلـــانبني كانـــت جمموعـــة مـــن الصـــحابة، وكـــان أساســـه ط لكـــن  لـــب اخلـــريب
املؤسـف أننـا  ، لكـن مـنوكول إىل هللا سبحانه وقد مضى وكل حيشر حسب نيتهابجتهادين خمتلفني، فاألمر م

لعنـون يأبهنم كانوا  فال منهمنرى املؤلف يرغب يف نقل ما خيالف هذا االمجاع فيتهم األمويني قاطبة حىت األط
 علي بن أيب طالب جهرا وعلى رؤوس األشهاد، ففي هذا الصدد ينقل القصة التالية:

 

ع ا وأان ألعـب مـّريب يومـد العزيز: كنت غالما أقرأ القـرآن علـى بعـض ولـد عتبـة بـن مسـعود فمـقال عمر بن عب
وردي، فلّمـا  درس عليـهالصبيان وحنن نلعن علّيا، فكره ذلـك ودخـل املسـجد، فرتكـت الصـبيان وجئـت إليـه أل
الته كلـح يف صـ فتـل مـنرآين قام فصلى وأطال يف الصالة شبه املعرض عيّن حىّت أحسسـت منـه ذلـك فلّمـا ان

  سـخط علـى أهـلت أن هللاوجهي، فقال يل: ايبيّن أنت الالعن علّيا منذ اليوم ؟ قلت نعم، قـال: فمـىت علمـ
در  بــهــل كانــت بـدر بعــد أن رضــي عــنهم ؟ فقلــت: اي أبـت وهــل كــان علــي مــن أهــل بـدر ؟ فقــال: وحيــك! و 

 دها.فلم العنه بعكّلها إاّل له ؟ فقلت ال أعود، فقال: أهلل إنك ال تعود. قلت نعم 
 

ّر يف خطبتــه ميـمسـع أيب مث كنـت أحضـر حتـت منـرب املدينـة وأيب خيطـب يـوم اجلمعـة، وهـو حينئـذ أمـري، فكنـت أ
ه، فكنـــت بــ عــامل هتــدر شقاشــقه حــىّت  يت إىل لعــن علــي فــيجمجم ويعــرض لـــه مــن الفهاهــة واحلصــر مــا هللا

 أعجب من ذلك. 
 

فقلت له يوما: اي أبت أنت أفصح الناس وأخطبهم فما ابيل أراك أفصح خطيـب يـوم حفلـك حـىت إذا مـررت 
بلعن هذا الرجل صرت ألكن عيّيا ؟ فقـال: اي بـين إن مـن تـرى حتـت منـربان مـن أهـل الشـام وغـريهم لـو علمـوا 

ما كـان قالـه يل معلمـي أايم  فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك مل يّتبعنا منهم أحد. فوقرت كلمته يف صدري مع
صغري فأعطيت هللا عهدا لئن كان يل يف هذا األمـر نصـيب ألغرينـه... فلمـا مـن هللا علـي ابخلالفـة أسـقطت 
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َهـى َعـنِّ اْلَفْحَشـاءِّ َواْلُمْنَكـرِّ إ﴿ذلك وجعلت مكانه:  ْحَسـانِّ َوإِّيتَـاءِّ ذِّي اْلُقـْرَب َويـَنـْ ْلَعـْدلِّ َواإْلِّ نَّ اّللََّ َيَُْمُر ابِّ
1)فكتبت إىل اآلفاق فصار سنة".  ﴾َواْلبَـْغيِّ يَعُِّظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ  )  

 

د علـم صـحيح يـرتدل سـليم و هذا ما نقله املؤلف عن شرح هنج البالغة البن أيب احلديد، وال نرى أحـدا ذا عقـ
ل اب هللا عـز وجـ كتـعـن يفيف وضعه واختالقه، إن اللعن عند أهل السنة ال جيـوز إال يف حـق مـن اسـتحقوا الل

ملكانـة هـل السـنة هـي اقاطبـة أ وسنة نبيه كالشيطان والكفار واحملرفني آلايت هللا وكتابـه، وإن مكانـة علـي عنـد
بهم بيان عنـد مالعـحـىت الصـ الرفيعة اليت أشران إليها آنفـا، فكيـف يتصـور أن  يت عصـر يلعـن فيـه مجيـع النـاس

ر خـالل خطبـات لـى املنـاببن أيب طالب رضي هللا عنه جهـرا حـىت عصهر النيب وابن عمه اخلليفة الثالث علي 
قــد دّون يف  الصـحابة اجلمعـة واألعيـاد، إن مـا كتـب وألـف ووصـل إلينـا يف فضـائل علـي بـن أيب طالـب وسـائر

رح ملؤلـف عـن الشـاي نقلـه اعصر األمويني والعباسـيني وإبشـراف احلكـام ونفقـاهتم، فـال يتصـور هـذا الغلـّو الـذ
 هو من هو. احلديدي و 

 

 قض بني القول والعملالتنا -8
أخريا من ابب اجلهر ابحلق واحلقيقة نشري إىل أمر آخر يكـدر وجـه مـا كتبـه املؤلـف حـول احلكومـة اإلسـالمية 
وينعـدم أتثـريه يف النفـوس والقلـوب، وهــو أنـه يؤكـد كثـريا أن احلكومـة ومناصــبها ال بـد أن تكـون ابملسـامهه بــني 

2)فـــال ختصـــص لطائفـــة دون أخـــرى،مجيـــع أفـــراد اجلامعـــة  ـــات الدينيـــة واملذهبيـــة يف احلكومـــة  ( ويـــردد أن لألقلي
اإلسالمية حريتها وكرامتها بكل املعىن، وهكذا يتكلم عن العدل واإلنصاف ومراعات احلقوق وغري ذلك كما 

ين سـامهوا يف رأينا عنه، لكـن مـا يـرى عنـه عمـال خـالف ملـا قالـه وكتبـه؛ إذ يـرد عليـه وعلـى أصـدقاءه وهـم الـذ
تشكيل احلكومـة اإليرانيـة الـيت يراهـا املؤلـف حكومـة إسـالمية ابملواصـفات الـيت يـرى توفرهـا واجبـا يف احلكومـة 

3)اإلسالمية بل املؤلف من كبار الرؤساء واملقننني فيها وقد وضع دستورها كما أشران إليه يف أول الرسالة عند  (
يني مـن أهـل السـنة وهـم مـن أهـل الـبالد وسـكاهنا، كلهـم حمرمـون عـن ترمجة املؤلف، فريد عليه وعليهم أن املال

حريــة الــرأي والعقيــدة انهيــك عــن الوصــول إىل أي منصــب حكــومي، بــل هــم حمرومــون عــن حقــوقهم الدينيــة 
واملذهبيــة، فتــارة هتــدم مســاجدهم وأخــرى تقتــل أبنــائهم وأنشــط علمــائهم بفريــة الوهابيــة وأمثاهلــا، فــأي وزن ملــا  

                                                
 .  427 – 426صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  410صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  70صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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َ ﴿ القــول والعمـل ؟ نيا كــان عملــه يكذبــه، ألـيس هنــاك تنــاقض واضــح بــكتبـه حــني مــ اَي أَيُـَّهــا الَّــذِّيَن آَمُنــوا ملِّ
1)﴾َكرُبَ َمْقًتا عِّْنَد اّللَِّّ َأْن تـَُقوُلوا َما اَل تـَْفَعُلونَ    تـَُقوُلوَن َما اَل تـَْفَعُلوَن   صدق هللا العظيم. (

 
ة ائل االجتماعيرض املسعيف  ا كبريا من منهج املؤلف وجهودههذا آخر الفصل الثاين الذي أبرزان فيه جانب

 خصصناه ببيان ري الذياألخو واألخالقية، كما أشران أيضا إىل جانب من مزالقه فيها، يليه الفصل الثالث 
 ضيني. الفصلني املا عنا يف سبق أبرز املزااي واملؤاخذات لتفسري السبحاين وإظهار قيمته العلمية كنيجة ملا

 

به، وأن دان فيما سنكتهمنا رشن يلنسأل هللا العلي الكبري أن جيعل ما كتبناه حىت اآلن يف ميزان حسناتنا، وأ
    يهدينا إىل سواء الصراط.

 
 
 

                                                
 .  3 – 2الصف :  ( (1



 

 الفصل الثالث      

 

 :نتفسري "مفاهيم القرآن" يف امليزان وفيه مبحثا 

     
 الب()أهم املزااي لتفسري "مفاهيم القرآن" وفيه مط املبحث األول:

 املطلب األول: ترتيب الكتاب وفق املوضوعات
 املطلب الثاين: اإلحاطة واالحتواء

 دهالثالث: الرتجيح بني األقوال واختيار ما هو األصوب عناملطلب 
 مسالاملطلب الرابع: رده على بعض األفكار واآلراء املنحرفة حول اإل
 هاملطلب اخلامس: رده على الشبهات املثارة حول اإلسالم وتعاليم

 املطلب السادس: رده على بعض معتقدات الفرق املنحرفة
 ةدروس والعرب من حوادث السرية النبوياملطلب السابع: إخراجه ال

 نيب فلسطع شعاملطلب الثامن: درجه التوجيهات السياسية ومواقفه اإلنسانية م
 األقساممثال و األ املطلب التاسع: توضيحاته اجلميلة حول اآلايت اليت اشتملت على

 املطلب العاشر: إنكاره وقوع التحريف يف القرآن الكرمي 
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 األولاملبحث 

 "مفاهيم القرآن"تفسري لزااي أهم امل
 

 املـدخـل:
 طتني أساسيتنيحول نق فيه  يت هذا الفصل كنتيجية هنائية ملا سبق من الفصول واملباحث، ويدور الكالم

أكثر  انت املؤاخذاتكما وإن  لتيهمها: أبرز املزااي وأبرز امل خذ، وال شك أن الكتاب ومؤلفه ال خيلوان عن ك
 املزااي. بكثري من

طالب التوسع يف املطالة و د اإلوقبل أن نبدأ بكتابة ما سيحتويه هذا الفصل، يليق بنا أن نوضح أننا ال نري
قد  -منه  الثاين طلبخاصة يف امل -اليت سنتكلم عنها وهذا؛ ألن أكثر ما سنشري إليه يف هذا الفصل 

و أهذه الرسالة  وضعه منىل مإالقارئ الكرمي  مضت تفاصيله فيما سبق وانتهى نقده وحتليله يكفينا أن حنيل
 من أصل الكتاب وله املراجعة والتأكد إن أحب.

 عدة قرآن" أوال ويفاهيم ال"مف ومبا أن تقدمي األشرف أفضل يف مجيع األمور فلنبدأ ابلكالم عن مزااي تفسري
 نقاط موجزة حسب ما يلي عناوينها:

 

 ترتيب الكتاب وفق املوضوعات .1

 واالحتواءاإلحاطة  .2
 الرتجيح بني األقوال واختيار ما هو األصوب عنده .3
 رده على بعض األفكار واآلراء املنحرفة حول اإلسالم .4
 رده على الشبهات املثارة حول اإلسالم وتعاليمه .5
 رده على بعض معتقدات الفرق املنحرفة .6
 إخراجه الدروس والعرب من حوادث السرية النبوية .7
 ومواقفه اإلنسانية مع شعب فلسطنيدرجه التوجيهات السياسية  .8
 توضيحاته اجلميلة حول اآلايت الِت اشتملت على األمثال واألقسام .9

  إنكاره وقوع التحريف يف القرآن الكرمي .10
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 املطلب األول:
 

 ترتيب الكتاب وفق املوضوعات 

عات اب وفق املوضـو يفه الكتأول ما حنب أن نشري إليه يف ابب حماسن التفسري ومزاايه هو ترتيب املؤلف وأتل
يل كبـري للباحـث والقـارئ ألنـه يقـف ويف هـذا تسـه -إن مل ينهج منهج التفسري املوضـوعي ابملعـىن الـدقيق و  -

 يل: ي كالتارها املؤلف هبسهولة على املوضوع الذي يريد القراءة فيه، واملوضوعات اليت اختا
 

الة عاملية الرس -3ة اإلسالمية وأركاهنا وخصائصها وبراجمها. صيغة احلكوم -2شرك وآاثرمها. التوحيد وال -1
إثبــات عصــمة  -5ومعـاجز النــيب وشـفاعته.  أجـر الرســالة -4احملمديـة وخامتيتهــا، وأميـة النــيب وعلمـه الغيــب. 

ــاء واألئمــة واآلايت املعرتضــة ل أمســاء هللا  -6ئر. طان اجلــاســرية الصــحابة ومفهــومي اإلمــام وطاعــة الســلاألنبي
املعـاد  8األكرم وسرية حياتـه الشـريفة.  شخصية النيب -7احلسىن وصفاته سبحانه وبيان حدودها وأقسامها. 

 لعدل واإلمامة وحقوق أهل البيت.ا -10قسام القرآنية. األمثال واأل-9يف القرآن الكرمي. 
 

وخّصـص  - خـرج عـن أصـل املوضـوع وقـد أطـال حـىت -وع ما يناسبه من املطالـب واملباحـث ذّيل لكل موض
عات علـى ش املوضـو لكل موضـوع مـن املوضـوعات املـذكورة جملـدا مـن تفسـريه، ويف كـل ذلـك اجتهـد أن ينـاق

 ديدع األسف الش، فخرج مضوء القرآن الكرمي، وإن أدخل فيها العقل والفلسفة واعتمد عليهما وعلى غريمها
بــة ابلرتتيــب إن الكتافــعــن املنهجيــة الــيت كــان االلتــزام هبــا مــن واجبــات املؤلــف، لكــن مــع كــل هــذا القصــور 
 سريه.مزااي تفاملوضوعي وهذا يسهل املراجعة والتصفح على القارئ وهذا يعد من حماسن املؤلف و 

 
 املطلب الثاين:

 اإلحاطة واالحتواء 
لــة يف بعــض ا يعــد إطااملوضــوعات واحتوائــه عليهــا، وإن كــان هــذومــن حماســن هــذا التفســري اإلحاطــة جبوانــب 

ملختلفـة وبـذل اجلوانـب اباملواضع ومل يكـن مطلـواب ممـدوحا، لكنـه يف بعـض املوضـوعات الـيت تقتضـي االحتـواء 
مل  احلــق فيهــا أو واء أدركاجلهــد األكثــر لرفــع الســتار وإبــراز اخلفــااي حيمــد املؤلــف علــى عــدم ادخــاره ســعيا ســ

 يدرك.
نـد ( عة التثليـثخرافـاه )من أمثلة هذا االحتواء ما فصله املؤلف حول عقيدة التثليت عند النصارى وقد مسف

 ن:عنوا حتتانبية جعناوين  مباحث التوحيد يف الذات من اجمللد األول، فقد أورد مجلة من املسائل ووضع هلا
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 )كيف تسربت عقيدة التثليث إىل النصرانية(
فقــا و سـيح وأتباعــه المــذة املوأول مـا بــدأ املؤلـف بــه الكـالم هــو أن عقيـدة التوحيــد كانـت املعتقــد األول عنـد ت

 املضـلني،  اهبم حتت أتثـريو مدة غيلتعاليمه، لكن التاريخ أثبت أن كثريا من أتباع األنبياء حرفوا دينهم بعدهم أ
صــدق علــى  يا بعينـه عليــه السـالم مــدة، وهــذ كمـا عبــد بنـو إســرائيل العجــل عنـد مــا غـاب عــنهم النــيب موسـى

 اوين: كيفية تسرب التثليث يف النصرانية. مث جاء املؤلف مبا يلي من املوضوعات والعن
 

 رأي القرآن يف التثليث 
هــذا العنـوان أن القــرآن  حتـتومـن هنـا يبــدأ التفصـيل املطلــوب يف إبطـال هـذه العقيــدة الباطلـة فيــذكر املؤلـف  

الكرمي يعلن أن املسيح ما كان يـدعو إال إىل إلـه واحـد لكـن النصـارى أتثـروا خبرافـات األداين السـابقة فأخـذوا 
ُئوَن قَــْوَل الَّـذِّيَن ﴿عنهم الشرك بلون آخر  ـَواهِّهِّْم ُيَضـاهِّ فـْ ـيُح ابْـُن اّللَِّّ َذلِّـَك قَــْوهُلُْم أبَِّ َوَقالَـتِّ النََّصـاَرى اْلَمسِّ

1)﴾َكَفُروا مِّْن قَـْبلُ  وقد أثبتت حتقيقات املتأخرين أن الدين الربامهاين أقبل حنو الشرك يف القرن السادس قبل  (
املــيالد فظهــرت الداينــة اهلندوســية القائلــة ابآلهلــة الثالثــة )برمهــا، فيشــنو، ســيفا( ومــن هــؤالء أخــذت النصــارى 

2)عقيدة التثليث. )  
 

 ليث أو اختاذ الولدبراهني القرآن على إبطال التث 
ولـد، أو اختـاذه ال لـث ثالثـةيوضح املؤلف أن القرآن الكـرمي يقـدم عـدة بـراهني علـى إبطـال كـون هللا سـبحانه اث

 فمن الرباهني حول إبطال التثليث مايلي:
ًئا إِّْن َأرَاَد َأْن ﴿قدرة هللا تعاىل على إهالك املسيح.  -1 يَح اْبَن َمْرمَيَ ُقْل َفَمْن مَيْلُِّك مَِّن اّللَِّّ َشيـْ يـُْهلَِّك اْلَمسِّ

يًعا 3)﴾َوُأمَُّه َوَمْن يفِّ اأْلَْرضِّ مجِّ ) . 
ـد ِّيَقٌة َكـااَن ﴿آاثر البشرية يف املسيح.  -2 يُح اْبُن َمْرمَيَ إِّالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت مِّْن قَـْبلِّهِّ الرُُّسُل َوُأمُُّه صِّ َما اْلَمسِّ

4)﴾َيَُْكاَلنِّ الطََّعامَ  ). 
 ني حول إبطال اختاذ الولد ما يلي:ومن الرباه

 لقد فند القرآن الكرمي هذا االعتبار اخلاطئ وأبطله بطريقني، ومها: 
                                                

 .  30التوبة :  ( (1
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 عن طريق الرباهني العلمية الدالة على استحالة أن يكون هلل ولد مطلقا.  أوال:
 ولدا هلل. ه طالن كونبعن طريق بيان تولد املسيح من أمه واستعراض حياته البشرية الدال على  واثنيا:

 يتلخص براهني الطريق األول الدالة على استحالة أن يكون هلل ولد يف سبع نقاط:
ـــد منهـــا،  -1 ـــه ول ـــة زوجـــة حـــىت يكـــون ل ـــه ســـبحانه أي ـــُه ﴿ليســـت ل ـــْن َل ـــٌد َومَلْ َتُك ـــُه َوَل ـــوُن َل َأىنَّ َيُك

َبةٌ  1)﴾َصاحِّ ). 
أنــه تعــاىل خــالق كــل شــيء واختــاذ الولــد لــيس خلقــا بــل هــو انفصــال جــزء مــن الوالــد فهــو ينــايف  -2

رَُه ﴿خالقيته لكل شيء،  ـْذ َولَـًدا َومَلْ َيُكـْن لَـُه َشـرِّيٌك يفِّ اْلُمْلـكِّ َوَخلَـَق ُكـلَّ َشـْيء  فَـَقـدَّ َومَلْ يـَتَّخِّ
2)﴾تـَْقدِّيًرا ) . 

ُ َولَـًدا ُسـْبَحانَُه بَـْل ﴿كونـه مملوكـا، أنه مالك كل شيء واختاذ الولد يسـتلزم عـدم   -3 َـَذ اّللَّ َوقَـاُلوا اختَّ
3)﴾َلُه َما يفِّ السََّمَواتِّ َواأْلَْرضِّ ُكلني َلُه َقانُِّتونَ  ). 

أنـه ســبحانه منــزه عــن أحكــام اجلســم، واختــاذ الولـد يســتلزم كــون هللا جســما ألن معــىن الولــد هــو  -4
ُفونَ ﴿انفصال جزء من الوالد وهو يالزم اجلسمية،  4)﴾ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل َعمَّا َيصِّ ). 

أن مجيــــع األشــــياء قائمــــة ابهلل فــــال اســــتقالل لســــواه يف حــــني يســــتلزم افــــرتاض ولــــد هلل ســــبحانه  -5
ـــــُه ﴿اســــتقالله كاســـــتقالل الوالـــــد حـــــىت يكـــــون نظـــــريه،  ـــــَمَواتِّ َواأْلَْرضِّ ُكـــــلني َل ـــــُه َمـــــا يفِّ السَّ َل

5)﴾َقانُِّتونَ  6)﴾لسََّمَواتِّ َواأْلَْرضِّ إِّالَّ آيتِّ الرَّْْحَنِّ َعْبًداإِّْن ُكلُّ َمْن يفِّ ا﴿. ( ). 
ــا يفِّ ﴿إن هللا تعــاىل غــين فــال حاجــة لــه إىل ولــد،  -6 ــُه َم ُّ َل ــًدا ُســْبَحانَُه ُهــَو اْلَغــِنِّ ُ َوَل َــَذ اّللَّ َقــاُلوا اختَّ

7)﴾السََّمَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْرضِّ  ) . 
إِّنَّ َمثَـَل ﴿أن كون املسيح دون والد ليس أبعجـب مـن آدم الـذي وجـد مـن دون أبـوين مطلقـا،  -7

8)﴾عِّيَسى عِّْنَد اّللَِّّ َكَمَثلِّ آَدَم َخَلَقُه مِّْن تـَُراب  مثَّ َقاَل َلُه ُكْن فَـَيُكونُ  ). 
                                                

 .  101األنعام :  ( (1
 .  2الفرقان :  ( (2
 .  116البقرة :  ( (3
 .  100األنعام :  ( (4
 .  116البقرة :  ( (5
 .  93مرمي :  ( (6
 .  68يونس :  ( (7
 .  59آل عمران :  ( (8



 286                                                                                                                        الفصل الثالث

 

آن الكـرمي يف سـور خمتلفـة وأما الطريق الثاين أعين بيـان تولـد املسـيح واسـتعراض حياتـه البشـرية فقـد أوضـح القـر 
وخاصــة يف ســـورة "مـــرمي" والدتـــه وحياتـــه وصـــفاته البشـــرية حبيـــث ال يبقـــى أي شـــك ملنصـــف يف بشـــريته عليـــه 

1)السالم. )  
 

 التثليث يف نظر العقل 
انـت التثليـث بـل ك لـى معتقـدبني املؤلف حتت هذا العنوان أوال أن املسيحيني ملا مل يكن عندهم دليل عقلي ع

قياسـات لتثليـث فـوق الن حقيقـة االعقلية تبطـل مسـألة التثليـث رأسـا، جلـؤوا إىل التعبـد احملـض وقـالوا إالرباهني 
 لالحمدود.ن يدرك االعقلية فال تدخل يف نطاق التحليل، وهذا ألن احملدود أي اإلنسان ال يستطيع أ

ملألوفـة لكنـه لـيس مبعـىن أن ذلــك مث أثبـت أن عـامل مـاوراء الطبيعـة وإن كـان ال ميكـن أن يقـاس ابألمـور املاديـة ا
العامل فوضى وخلو من املعايري كلها، بل لكل مقياسه اخلاص بدليل أن هناك سلسلة من القضااي العقليـة الـيت 
ال تقبل النقاش واجلدل حتكم يف عامل املادة وعامل ماوراء املادة  كامتناع اجتماع النقيضني مثال، مث إن القاعـدة 

ال خيالف ما هو مسلم عقال فلما أبطـل العقـل التثليـث قطعـا البـد أن تلقـى النصـوص املسلمة هي أن الوحي 
اليت نقلتها األانجيل األربعة الفعلية اليت مل تبق معتربة إطالقـا؛ إذ ثبـت أهنـا مـن بقـااي أدب القـرن األول والثـاين 

2)امليالديني وال تعلق هلا بفجر املسيحية حقيقة. )  
 

  آن واحد ؟  هل ميكن واحد وثالثة يف 
ال يف صـــورتني  إ يتصـــور الهنــا يقـــدم املؤلـــف الـــدليل العقلــي املفنـــد للتثليـــث فيقـــول مــا خالصـــته: إن التثليـــث 

اآلخــر يف  مســتقل عــن أن يكــون لكــل واحــد مــن هــذه األقــانيم الثالثــة وجــود األوىل:كلتامهــا ابطلــة عقــال، 
ثليث جه خمرتعو التك ملا واية والنقلية، ولذلتشخص خيصه، وهذا هو الشرك الذي أبطلته دالئل التوحيد العقل

يس هــذا احــدا ثالثــة ولــو يف كونــه دالئــل التوحيــد مل جيــدوا مفــرا إال أن قــالوا أبن اإللــه يف كونــه ثالثــة، واحــد، و 
 التأويل إال تناقض حمض منهم.

ذا وال معـىن هلـ د،لـه الواحـ: أن ال يكون لكل من األقـانيم الثالثـة وجـود مسـتقل بـل تشـكل مبجوعهـا اإلالثاين
 ويف هللا يتحقـق وجـود جتتمـع مل القول إال كون هللا مركبا حمتاجا يف حتققه وتشخصه إىل أجزاء ذاته حبيث مـا مل

 هذه الصورة سيواجه أرابب الكنيسة إشكاالت أكرب منها:
 الكل. أن يكون إله الكون حمتاجا يف حتقق وجوده إىل الغري ابعتبار أن اجلزء غري -أ
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وهـو الكـل( )الواجـب  هـذه األجـزاء ممكنـة الوجـود أو واجبـة، فعلـى األول يلـزم احتيـاج إمـا أن تكـون -ب
 إىل األجزاء املمكنة، وعلى الثاين يلزم تعدد واجب الوجود وهو الشرك.

وهيـة لك متام األلميحد منها إن القائلني بكون األقانيم الثالثة مبجموعها إهلا واحدا يزعمون أن كل وا -ت
 ناقض صريح.ألمرين تاقالل يف الطبيعة األلوهية مع أهنم ينفون التجزئة فبني وهذا يستلزم االست

ــه إهلــا آخــر مســاواي لــه يف  -ث إذا كانــت طبيعــة االبــن إهلــا فلمــاذا كــان يعبــد أابه وهــل يعقــل أن يعبــد إل
1)األلوهية ؟. )     

مث نقـد  اينـة املسـيحية،يف الدا هكذا أحاط املؤلف اجلوانب املختلفة لعقيدة التثليث بدءا من بيان كيفية تسرهب
طريق  كرمي وعقال عنلقرآن الامصادرها من األانجيل املنحرفة، مث إبطال العقيدة نقال ابلتفصيل الذي ورد يف 
 . جرى القلم فيهال وقد أإالرباهني املنطقية، وهبذا قد احتوى على جوانب املوضوع ومل يرتك جماال للبحث 

 

أيضا كالمـه حـول تسـبيح الكائنـات حيـث أورد فيـه النظـرايت املختلفـة مث رجـح ومن أمثلة اإلحاطة واالحتواء 
2)بينها بدالئل خمتلفة نقلية وعقلية، فجاء بكالم جامع حول املوضوع. )   

 

هكذا للمؤلف كالم جامع حول كيفية تعلق إرادته سبحانه أبفعال العباد ضـمن مبحـث التوحيـد يف اخلالقيـة، 
3)إلحاطة واالحتواء ودراسة املوضوع من جوانب خمتلفة، ال جمال لذكرها ههنا.وهذا املبحث أيضا يتصف اب )  

 

وهناك ّنوذج آخر أوضح مما سبق يف موضوع اإلحاطة واالحتواء وهو ما كتبه املؤلف حـول احتكاكـات النـيب 
  ى مـن الكتـاب مع اليهود يف املدينة املنورة، ومناظراته معهـم، وإرشـادات القـرآن اجمليـد يف ذلـك، وقـد احتـو

صفحات عديدة، لكن القارئ ال ميل من قراءهتا، بل قـد يفـرح حينمـا يقـف عنـد كثـري مـن احلكـم النبويـة الـيت 
4)دّوهنا املؤلف بصورة جامعة. ) 

 

                                                
 .  308 – 305صـ  1إبجياز وتصرف: جـ  ( (1
 .  264وقد أطال الكالم حىت صـ   243صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  373وقد أطال الكالم حىت صـ  362صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 وما بعدها. 255صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
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 املطلب الثالث:
 الرتجيح بني األقوال واختيار ما هو األصوب عنده 

دة لـه أمثلـة متعـدملؤلـف، و ومن حماسن هذا التفسري الرتجيح غالبا بني األقوال واختيار األصوب حسـب رؤيـة ا
 نشري إىل بعض املواضع فيما يلي: 

ــو ﴿عنــد مبحــث التوحيــد يف الــذات ويف تفســري اآليــة الكرميــة:  ــَو َواْلَماَلئَِّكــُة َوُأوُل ــَه إِّالَّ ُه ُ أَنَّــُه اَل إَِّل ــهَِّد اّللَّ َش
ْلقِّْسطِّ اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهَو اْلَعزِّيـُز احْلَكِّـيمُ اْل 1)﴾عِّْلمِّ َقائًِّما ابِّ  يت املؤلـف بعـدة توضـيحات حـول كيفيـة شـهادة هللا  (

 تعاىل على وحدانيته ابلرتتيب التايل:
 : "ال إلـه إاله بقولنـاميكن أن حتمل هذه الشهادة على الشهادة القولية كما نشهد حنن على وحدانيت .1

لوحدانيـــة اضـــت لبيـــان وشـــهادة هللا القوليـــة هـــو القـــرآن والـــوحي اللفظـــي ضـــمن اآلايت الـــيت تعر هللا، 
 وإثباهتا.

م واحــد ســوده نظــايميكــن أن تكــون هــذه الشــهادة شــهادة عمليــة ألن هللا تعــاىل خبلقــه الكــون الــذي  .2
 لعامل.حلاكمة  هلذا ااملنظمة اوترابط  أثبت عمليا وحدانية الذات املدبرة هلذا الكون ووحدانية اإلرادة 

ـــرأي األول أفضـــل وأقـــوم،  ـــده مـــن القـــولني ويقـــول: "واحلـــق أن ال بعـــد هـــذا وذاك  يت إىل مـــا هـــو الـــراجح عن
النسجام هذا الرأي مع شهادة الفريقني اآلخـرين، أعـين: شـهادة املالئكـة وأويل العلـم، الـيت يناسـب أن تكـون 

احـد" مث أيـد املؤلـف هـذا الـرأي شهادهتما قولية وحفظ سياق اآليـة يقتضـي تفسـري الشـهادات الـثالث مبعـىن و 
ُ ل﴿ببعض آايت أخرى وردت فيها شهادة هللا تعاىل وقد  لـت علـى الشـهادة اللفظيـة كقولـه تعـاىل:  كِّـنِّ اّللَّ

يًدا ّللَِّّ َشهِّ َزَلُه بِّعِّْلمِّهِّ َواْلَماَلئَِّكُة َيْشَهُدوَن وََكَفى ابِّ َزَل إَِّلْيَك أَنـْ َا أَنـْ 2)﴾َيْشَهُد مبِّ ) .(3 )   
بني الرسول  د بيانه الفرقملؤلف عنمثلة الواضحة يف الرتجيح وإبداء الرأي ل األقوال املختلفة ما فعله اومن األ

 تربــو علــى ســتة النظــرايتوالنــيب يف مبحــث طويــل لــه يــذكر فيــه آراء ونظــرايت متعــددة بتفاصــيلها ودالئلهــا، و 
 أقوال يف املسألة وتتلخص فيما يلي:

 يؤمر. يا أو مللتبليا والنيب من أوحي إليه سواء أمر ابلتبلالرسول من أوحي إليه وأمر اب .1
 ب.معه كتا الرسول هو الذي أنزل معه كتاب، والنيب  هو الذي ينبئ عن هللا وإن مل يكن .2
 الرسول من جاء بشرع جديد، والنيب أعم منه ومن جاء لتقرير شرع سابق. .3

                                                
 .  18آل عمران :  ( (1
 .  166النساء :  ( (2
 274 – 271صـ  1بتلخيص وإجياز جـ  ( (3
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 هـــذا لـــوحي بغـــرياالنـــيب مــن يتلقـــى الرســول مـــن يعـــاين امللـــك ويكلمــه مشـــافهة أو يلقـــى يف روعـــه، و  .4
 الطريق.

 النيب من يوحى إليه يف املنام، والرسول من يشاهد امللك ويكلمه رسول ربه. .5
 بأ النبوة.لى أصل نالنيب والرسول مبعواثن إىل الناس والرسول هو املرسل برسالة خاصة زائدة ع .6

كتــف هبــذا بــل كنــه مل يلمعلــوم أن لكــل رأي مــن هــذه اآلراء دالئلــه وقــد ذكرهــا املؤلــف مــع النقــد والتحليــل 
ــارات:  حتــتأوضــح أخــريا رأيــه الــراجح  عــد أن نقــل بوفيــه  ؟""مــا هــو املختــار عنــدانعنــوان جــانيب هبــذه العب

 نــه هــو اإلنســانلنــيب أبارَّف نصــوص أئمــة اللغــة حــول معــىن النــيب والرســول رجــح يف بيــان الفــرق بينهمــا أن يعــ
كـة واجلـن ريه مـن املالئان )أو غـاملوحى إليه من هللا تعـاىل إبحـدى الطـرق املعروفـة، ويعـرَّف الرسـول أبنـه اإلنسـ

ة أن تكون النسبو و غريه، أمثال( القائم إببال  قول أو تنفيذ عمل من جانب أحد سواء كان هو هللا سبحانه 
 طلق أو من وجه ابالعتبارين التاليني:بينهما هي العموم واخلصوص امل

ــا أبن كــل نــيب مبعــوث إىل تنفيــذ رســالة مــا( ولــيس كــل رســ .1 لتوســع لول نبيــا كــل نــيب رســول )إذا قلن
 املوجود يف معىن الرسول ومفهومه.

بعـض الرســل و لرسـالة( بعـض النبيـني لـيس برســول )إذا قلنـا أبن بعـض النبيــني غـري مبعـوث إىل تنفيــذ ا .2
مــا يف كول نبيــا  وث مــن جانــب غــريه ســبحانه( لكــن قــد يكــون النــيب رســوال والرســلــيس بنــيب )كــاملبع

 وغريه من أويل العزم وغريهم.  سيدان حممد 
فالنســبة يف األول العمــوم واخلصــوص املطلــق والنســبة يف الثــاين العمــوم واخلصــوص مــن وجــه، وللمؤلــف عــدة 

ج وهـذه اخلصوصـية فـنحن نكتفـي هبـذا القـدر وال دالئل علـى رأيـه هـذا، مبـا أن املقصـود كـان معرفـة هـذا املـنه
1)نريد أن نناقش مدى إصابة املؤلف يف ترجيحاته أو عدمها. ) 

 

                                                
 . 375وقد امتد كالم املؤلف حىت صـ   343صـ  4انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
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 املطلب الرابع:
 رده على بعض األفكار واآلراء املنحرفة حول اإلسالم 

م اإلسالمن أهل  ن الزاعمقد جتد املؤلف يرد بقوة مزاعم بعض من يدعي حول اإلسالم ما ال يناسبه سواء كا
ــة أخــرى للمؤلــف وكتابــه، عــددانه مــن مــز  ف النظــر عــن اايه بصــر أو مــن غــريهم، وهــذا الــرد واإلنكــار يعــد مزي

ســعى يف حينمــا نــراه ي ثــين عليــهاحنرافاتــه هــو عقيــدة وفكــرا، واحلــق أننــا كمــا ننتقــد إحنرافــات املؤلــف علينــا أن ن
 تقومي اعوجاجات اآلخرين واحنرافاهتم.

سـالم، ففـي يـة يف اإلار مقاالتـه وردوده علـى مـن يـدعي عـدم وجـود السياسـات اخلارجفمـن أمثلـة ذلـك اإلنكـ
مية احلكومة اإلسال)اخلامس  اجمللد الثاين عند مباحث برامج احلكومة اإلسالمية ووظائفها، يف مقدمة املطلب

 والسياسة اخلارجية( يكتب املؤلف ما خالصته:
ما من ابتكر نظا ب هو أولم من دراساهتم ومؤلفاهتم أن الغر يظن بعض الكتاب الغربيني ومن استقى معلوماهت

لعــامل قبــل مل يكــن لو للعالقــات الدوليــة، وأول مــن أســس مــا يســمى ابلسياســة اخلارجيــة، للحكومــات والــدول 
 ميالد احلضارة الغربية أي نظام للسياسة اخلارجية.

ت الشعوب عالقا كان بني  خ البشري، فقدبيد أن هذا ادعاء يعرف ضعفه وخطأه كل من له أدىن إملام ابلتاري
ـــاهتم  ـــوانني ورســـوم وضـــوابط وحقـــوق تـــنظم عالق ـــنهم ق ـــك فلقـــد كـــان بي ضـــيه ســـبما تقتحوروابـــط، وألجـــل ذل

 الظروف، مث اختذت هذه السياسة آخر وأفضل أشكاهلا مبجيء اإلسالم.
ــة الــيت ســنها اإلســالم  تســتدعي دراســة موســعة مث أشــار املؤلــف إىل أن اســتعراض جوانــب السياســات اخلارجي

لكنه  يت أبصول هذه السياسات وخطوطها العريضة ليعرف أن احلكومة اإلسـالمية رغـم أنـف هـؤالء احملـرفني 
املفـــرتين قـــدجاءت يـــوم أن قامـــت بكـــل الـــربامج واملنـــاهج الـــيت حتتـــاج إليهـــا احلكومـــات واألمـــم يف عالقاهتـــا 

ألخالقيــــات واالجتماعيــــات يف تفســــري مفــــاهيم اخلارجيــــة، فــــذكر مــــن ذلــــك مــــا أوردان مــــوجزه يف مبحــــث "ا
1)القرآن". )  

 

ومـن ذلـك أيضـا أخــذه علـى الدميقراطيـة الغربيــة ورده علـى مـن يظـن أن اإلســالم ال يعتـين ابلشـعوب وحــرايهتم 
2)وحقوقهم وقد سبق عند مبحث املوضوعات األخالقية واالجتماعية بتفاصليه. )  

 

                                                
 وما بعدها .  519صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 عنوان: مؤاخذات على الدميقراطية( حتت) 212صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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 :املطلب اخلامس
  املثارة حول اإلسالم وتعاليمهرده على الشبهات 

ــ يهــا املشــككون فيت تكلــم هــذا األمــر حقــا يعــد مــن مــزااي تفســري الســبحاين وحماســنه ألنــه يف أغلــب املواضــع ال
مــا قــام واملقــال كليــق ابملوتالعبــت فيهــا أيــدي احملــرفني وقــف عنــدها موقــف احملــامي القــوي ورد الشــبهات ردا ي

 سنرى ّناذجها فيمايلي:
ن كــل عــ حيــث مجــع إحــدى عشــرة شــبهة وقــد أجــاب الشــبهات املثــارة حــول املعــاد اجلســمايننبــدأ بــرده  -1

ثـاين اآلخـرين، وال نقـال عـن واحدة ابلتفصيل، مع أنه أطال الكالم لكنـه أحسـن يف الـرد واألجوبـة، إمـا منـه أو
ب الفلسـفية أجـاة ابلطريقـ هو األكثر لكن بتعبري منه وتوضيح وزايدات مفيدة، وملا كانت الشبهات املطروحة

 عنها على نفس املنهج، فنحن نسعى يف إجيازها حد اإلمكان ابلرتتيب التايل:
 

 املعاد إعادة للمعدوم وهو أمر حمال. الشبهة األوىل:
عـني  لـى الثـاين أنـهعو يطلـق املعاد ليس من قبيل إعادة املعدوم بل هو إجياد للمعدوم اثنيـا، علـى حنـ اجلواب:

لو فقدوا التماسك فاء أيضا له عقال، فالروح حمفوظة فقدت اتصاهلا عن البدن، واألجز األول عرفا وإن كان مث
 أسـا، وقـد أثبـتلمعـدوم ر أعيد االجتماع واالنضمام يكون املعاد نفس اإلنسان السـابق ولـيس هنالـك إعـادة ل

ــة والفيزايئيــ تحــول مــن تغايــة األمــر  م،ة ال تعــدالعــامل الفرنســي الفوازيــه أخــريا أن املــادة يف التفــاعالت الكيماوي
 شكل إىل شكل آخر.

 

ثـاين، األول عـدم ال غـذاء إىلأن إنساان لـو أكـل آخـر أو اغتـذى أبجزائـه فـإن أعيـدت أجـزاء ال الشبهة الثانية:
 وإن أعيدت إىل الثاين عدم األول.

و أبــدان  حـول ذهــذا الت أثبــت العلـم احلــديث أن بـدن اإلنســان يف حتـّول وتغــرّي مسـتمر، فهــو يف ظـل اجلـواب:
ل كـة األجـزاء مـن  ليس عامـ كثرية، فلو افرتضنا أن البدن األخري صادف املانع وأصبح جزءا إلنسان آخر فإنه

إن كـان بــدان ء هللا و بـدن مـأكوال لفـرد آخــر، وإّنـا يتحـّول جــزء مـن كـل بـدن، فعنــد ذلـك حيشـر أبي بــدن شـا
ــه يكفــي يف املعــاد أن البــدن األخــروي نفــس البــدن الــدن عينيــة مــن حيــث ل علــى اليوي ومل يــدل دليــحنــيال، ألن

 السمن والضعف.
ولو افرتضنا أن تتحول أغلب األجزاء من كل بدن إىل بدن آخر حبيث ال يكون الباقي كافيا يف تشـكيل بـدن 
اآلكــل، فعندئــذ ال مــانع مــن إكمــال البــدن ابالســتعانة أبجــزاء ترابيــة وهوائيــة أخــرى، وال يعــد ذلــك نقضــا يف 

َأَولَـْيَس الَّـذِّي َخلَـَق ﴿من أن املالك هو صدق العينية عرفا ال عقال، ولذلك يقول سـبحانه: احلشر ملا عرفت 
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ُق اْلَعلِّـيمُ  ـثْـَلُهْم بـَلَـى َوُهـَو اخْلَـالَّ 1)﴾السََّماَواتِّ َواأْلَْرَض بَِّقادِّر  َعَلى َأْن خَيْلُـَق مِّ َأَومَلْ يـَـَرْوا َأنَّ ﴿وقـال أيضـا:  (
ثْـَلُهمْ اّللََّ الَّذِّي َخَلَق  2)﴾السََّماَواتِّ َواأْلَْرَض َقادٌِّر َعَلى َأْن خَيُْلَق مِّ ) 

 

و اهلــدف وراء ر، فمـا هــإذا كـان اهلــدف مــن إعـادة اإلنســان ليجـزى مبــا عمـل مــن خـري أو شــ الشـبهة الثالثــة:
، ينة وعظـة لآلخـر عـذيب عـرب تعذيب اجملرم؟ هل هو التشّفي وتسكني اآلالم ؟ أم أتديب اجملـرم ؟ أو يكـون الت

 وهذه الفروض إّنا تصّح يف التعذيب الدنيوي.
ن عـن الصـواب أل هذا بعيد: إن املستشكل زعم أن املعاد أمر ممكن فسأل عن غايته وأغراضه و اجلواب: أوال

ــه ســبحانه وجملــى قســطه ووعــده ووعيــده ــة، وهــو مظهــر عدل ز تركــه فــال جيــو  املعــاد أمــر ضــروري حســب األدل
 وإمهاله.
طـار وكـان جـا عـن هـذا اإلزاء خار ه من اإلشكال إّنا يتم يف اجلزاء اجلعلي، وأما إذا كان اجلأن ما ذكرو  واثنيا:

زم ألهنـا مـن لـوا مـن أصـله من لوازم وجود امللكات اليت اكتسبها اإلنسان طيلة حياتـه، فالسـؤال عندئـذ سـاقط
 الوجود والالزم ال يعلل، كما أن الزوجية من لوازم األربعة. 

ن لـة حياتـه، وكـأإلنسـان طيوهو: أن اجلزاء صور برزخية لألعمال الدنيوية الـيت يكتسـبها اوهناك جواب اثلث 
س بــل إعـادة لــنف ا خملوقـالكـل عمـل وجــودين، وجـودا دنيــواي ووجـودا أخــرواي، إذا فلـيس اجلـزاء خــريه وشـره أمــر 

 األعمال لكن بوجودها الربزخي.
 

د وصف القرآن الكرمي املعاد ابلنشأة األخـرى، قـال تعـاىل: املعاد العنصري عود إىل الدنيا، وق الشبهة الرابعة:
ـَرةَ ﴿ ـُن النَّْشــَأَة اآْلخِّ ُ يـُْنشِّ 3)﴾مثَّ اّللَّ 4)﴾َوَأنَّ َعَلْيـهِّ النَّْشــَأَة اأْلُْخـَرى﴿وقـال ســبحانه:  ( وهكــذا وصـفه ابلــدار  (

 العقىب، مع أنه إذا كان املعاد عوَد اإلنسان ابلبدن العنصري يكون عودا إىل النشأة األوىل ال النشأة األخرى.
إنـــه يكفـــي يف تســـمية إحـــدى احليـــاتني ابألوىل والثانيـــة ابألخـــرى، أن األوىل دار العمـــل والســـعي،  اجلـــواب:

طالــب: )وإن اليــوم عمــل وال حســاب وغــدا حســاب وال عمــل(  والثانيــة دار احلصــاد، كمــا قــال علــي بــن أيب
وميكن أن يقال إن تسمية إحدامها ابألوىل والثانية ابألخرى ألجل أن اإلنسان يف الدار اآلخرة أكمل مما عليه 
يف الدار الدنيا حيث إن تعلق النفس ابلبدن يف النشـأة األوىل تعلـق تـدبريي يفسـد البـدن حينمـا ينعـدم التعلـق 
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ــة نيــل الثــواب والعقــاب واال ، -فــال ينعــدم االرتبــاط  -رتبــاط، خبــالف النشــأة اآلخــرة فــإن تعلقهــا ابلبــدن بغي
 ولذلك ختتلف احلياة يف النشأة األخرى عن احلياة يف النشأة الدنيا من حيث الكمال. 

 

اجلسـماين،  عـاده يف املأن مـن أقسـام التناسـخ تعلـق نفسـني ببـدن واحـد، وهـذا يصـدق بعينـ الشبهة اخلامسـة:
ادة لنفس، فحـني إعـارق عنها ألن أعضاء اإلنسان تفقد قابليتها حني املوت لتعلق النفس هبا وإال مل تكن تفا

اد آخــر ألن د ابســتعداإلنســان بعينــه ومجــع أشــالئه وأعضــائه وصــريورته إنســاان ســواي مــن حيــث الظــاهر اســتع
ب أو العقـاب، يـل الثـواسه املستنسخة ألجـل نيفاض عليه من هللا سبحانه نفس مستأنفة، فلما تعلقت به نف

 يلزم منه تعلق نفسني ببدن واحد.
يجــة ن الــروح هــي نتقلنــا أب أن هــذه الشــبهة إّنــا تــتم بنــاء علــى خلــق األرواح قبــل األبــدان، لكننــا لــو اجلــواب:

حـول إىل  رد )فيتأمـر جمـ تبـدل إىلاحلركة اجلوهرية للمادة، وأن اجلنني يف مدارج تكامله وحركته يصل إىل مرتبـة ي
سـان يا وعـود اإلنمرا تـدرجيكائن ذي روح( فالشبهة ال تصمد أمام النقاش، إذ على هذا الفرض لوكان املعاد أ

ة الثانيــة حلركــة اجلوهريــاا نتيجـة إىل عـامل احليــاة نظــري نشـأته األوىل لكــان يلــزم التناســخ وتعلـق النفســني، إحــدامه
ن املعـاد ىل للمـادة، لكـريـة األو ه املستنسخة املتكونة من احلركـة اجلوهوالتكامل التدرجيي للمادة، واألخرى نفس

خة، فهنــاك املستنسـ أمـر دفعـي كمـا هــو الظـاهر مـن اآلايت الكرميـة فلــيس هنـاك إال نفـس واحـدة وهــي نفسـه
 .إنشاء اثىن للبدن حبيث يصلح لتعلق النفس به وليس هناك أي حركة وتدريج وتكامل

ـــُلونَ ﴿ميـــة: انظـــر إىل هـــذه اآلايت الكر  ــْم يـَْنسِّ ـــَن اأْلَْجــــَداثِّ إِّىَل َرهب ِِّـّ 1)﴾فَــــإَِّذا ُهـــْم مِّ ــــَن ﴿ ( ــــْوَم خَيُْرُجـــوَن مِّ يـَ
ُْم إِّىَل ُنُصــب  يُوفُِّضــونَ  ــَراًعا َكــَأهنَّ 2)﴾اأْلَْجــَداثِّ سِّ 3)﴾مثَّ نُفِّــَخ فِّيــهِّ ُأْخــَرى فَــإَِّذا ُهــْم قَِّيــاٌم يـَْنظُــُرونَ ﴿ ( َهــْل ﴿ (

4)﴾َأْن أتَْتِّيَـُهْم بـَْغَتًة َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ  يـَْنظُُروَن إِّالَّ السَّاَعةَ  ). 
 

أن ظواهر بعـض اآلايت ال تنسـجم مـع كـون املعـاد هـو البـدن العنصـري السـابق وذلـك أن  الشبهة السادسة:
القرآن الكـرمي اسـتخدم لفظـة، "أنشـأ" و "مثـل" ومـن الواضـح أن اإلنشـاء عبـارة عـن اإلجيـاد بـال مثـال سـابق،  

َنُكمُ حَنْنُ ﴿كما أن لفظة "مثل" حتكي عن كون املعاد ليس نفس املنشأ أوال بل مثله، قال سبحانه:  ْراَن بـَيـْ   َقدَّ
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ــُبوقِّنَي  ــُن مبَِّْس ــا حَنْ ــونَ   اْلَمــْوَت َوَم ــا اَل تـَْعَلُم ــَئُكْم يفِّ َم ــاَلُكْم َونـُْنشِّ ــد َِّل َأْمَث ــى َأْن نـَُب 1)﴾َعَل وقــال عــز وجــل:  (
ْلَنا َأْمثَاهَلُْم تـَْبدِّياًل ﴿ َنا بَدَّ ئـْ 2)﴾حَنُْن َخَلْقَناُهْم َوَشَدْداَن َأْسَرُهْم َوإَِّذا شِّ ). 

أن مــادة اإلنشــاء كمــا تســتعمل يف اإلجيــاد بــال مثــال تســتعمل يف مطلــق اإلجيــاد أيضــا، وإن كــان لــه  اجلــواب:
ـَحاَب الث َِّقـالَ ﴿مثال سابق، قال سبحانه:  ُن السَّ 3)﴾ُهَو الَّذِّي يُرِّيُكُم اْلرَبَْق َخْوًفا َوَطَمًعا َويـُْنشِّ فـإن إنشـاء  (

السحاب مبعـىن إجيـاد فهـو ابلنسـبة إىل شخصـها إجيـاد، وابلنسـبة إىل نظائرهـا إجيـاد مـع سـبق مثـال لـه، وعلـى 
ذلك فإطالق اإلنشاء على إعادة اإلنسان مبالك اإلجياد وإنه خلق اثن وإجيـاد بعـد اإلجيـاد. وأمـا لفـظ "مثـل" 

 ت االثنينية.فاليدل إال على وجود التغاير بني املثلني، وإال انتف
 

دا إىل فهذا يكون عـو  الدنيوي إذا كان املعاد عنصراي، وعاد اإلنسان إىل احلشر بنفس البدن الشبهة السابعة:
 الدنيا بعد خروجه عنها، فكيف يعد ذلك املعاد غاية للخلقة ورجوعا إىل هللا؟ 

 ومها:  ياة األخروية،يف احل حققنيكون احلياة األخروية غاية ورجوعا إىل الدنيا يتبلور يف أمرين مت  اجلواب:
 جتسم أعمال اإلنسان وتبلور أفعاله وما تواجه من جزاء اخلري والشر. -أ
 ن.انتهاء القوى واالستعدادات إىل الكمال، ووقوف احلركة االستكمالية لإلنسا -ب

لبـــدن حشـــر ا ســـجمان مـــعوهـــذان األمـــران غـــري متحققـــني يف الـــدنيا وإّنـــا يتحققـــان يف اآلخـــرة، كمـــا أهنمـــا ين
 العنصري.

 

تغنيا عنـه دن الطبيعـي مسـهـذا البـ إّنا مسي يوم اآلخرة بيوم القيامة، ألن الروح فيه ينسلخ عن الشبهة الثامنة:
نــا دن الطبيعــي ههئمــة ابلبــيف وجــوده قائمــا بذاتــه، والبــدن األخــروي قــائم ابلــروح يف تلــك النشــأة، والــروح قا

ا عرفـت أن دنيوي ملـيكـون البـدن األخـروي مثـل البـدن الـ لضعف وجودها الدنيوي، وعلى ذلك فـال ميكـن أن
هنــا لقـــوة خـــروي فإالــروح ألجــل ضـــعف وجودهــا الــدنيوي قائمـــة ابلبــدن الطبيعــي خبـــالف الــروح بوجودهــا األ

 وجودها قائمة بنفسها، والبدن قائم ابلروح.
الف مـا يف الـدنيا، أمـر مل : أن ما ذكروه من أن النفس يف يـوم القيامـة قائمـة بـذاهتا ال ابلبـدن علـى خـاجلواب

يقـم عليــه برهــان، وإّنــا اختـذه املســتدل أصــال موضــوعيا وبـىن عليــه الــدليل، مــن خـالل إطــالق لفظــة "القيامــة" 
والـيت تـوحي إىل قيـام الـنفس بـذاهتا، مــع أنـه ال دليـل عليـه بـل إطـالق القيامــة علـى ذلـك اليـوم لقيـام احلســاب 
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1)﴾يـَـْوَم يـَُقـوُم احلَِّسـابُ ﴿والروح والناس كمـا ورد يف هـذه اآلايت:  2)﴾يـَـْوَم يـَُقـوُم اأْلَْشـَهادُ ﴿ ( يـَـْوَم يـَُقـوُم ﴿ (
3)﴾الرُّوُح َواْلَماَلئَِّكـُة َصـَفا 4)﴾يـَـْوَم يـَُقـوُم النَّـاُس لِّـَرب ِّ اْلَعـاَلمِّنيَ ﴿  ( فهـذه اآلايت تفسـر وجـه تسـمية ذلـك  (

 اليوم، بيوم القيامة وأن التسمية جاءت ألجل قيام احلساب وغريه.
 

ب املهــني بــدي أو العــذالنعــيم األأن املعــاد مبــا ورد مــن األوصـاف حوهلــا مــن احليــاة املثاليـة وا الشـبهة التاســعة:
 الوحي.  اخلالد، أمر صعب اإلدراك، قد استغربته األفهام حىت يف زمن نزول

إن إحياء األموات ليس أمرا سهال حىت يصدقه كل من خوطب به، بل هو أمر يصـعب فهمـه علـى  اجلواب:
ُتْم ُكـلَّ مُمَـزَّق  ﴿السذج من العقول يقول سبحانه:  َوَقاَل الَّذِّيَن َكَفُروا َهْل نَُدلُُّكْم َعَلى رَُجل  يـُنَـب ِّـُئُكْم إَِّذا ُمـز ِّقـْ

ـــي َخْلـــق   ـــد  إِّنَُّكـــْم َلفِّ ـــَذابِّ   َجدِّي ـــَرةِّ يفِّ اْلَع آْلخِّ ـــوَن ابِّ ُن نَّـــٌة بَـــلِّ الَّـــذِّيَن اَل يـُْؤمِّ ـــى اّللَِّّ َكـــذِّاًب َأْم بِّـــهِّ جِّ َأْفـــرَتَى َعَل
5)﴾َوالضَّاَللِّ اْلَبعِّيدِّ  لكن هللا تبارك وتعاىل ألجل رفع تعجب هؤالء املستغربني وتقريب املطلب إىل أفهـامهم  (

كــر يف موضـعه. مث إن إنكــار كثــري مــن املشـركني مل يكــن ألجــل مغــايرة يضـرب بكــل مثــل يف هـذا البــاب كمــا ذ 
 املعاد هلذه الدنيا، بل كان إنكارهم ألجل خوفهم من سوء احلساب ونصب املوازين ابلقسط.

 

تصل من فركة اجلوهرية ت ظل احلإن النفس اإلنسانية تتكامل شيئا فشيئا يف احلياة الدنيا حت الشبهة العاشرة:
لـزم رجـوع يد إىل الـدنيا ، فلـو أعيـاألعلى حىت تتبدل قواهـا إىل الفعليـة وطاقاهتـا إىل الوجـود الـواقعياألدىن إىل 

 الفعلية إىل القوة وهو أمر على خالف احلكمة.
يها أية قوة فض، ليس حمأن اإلشكال مبين على أن الروح خبروجها عن البدن موجود متكامل وجمرد  اجلواب:

، فهي مبا زوج مع القوةا جمرد مملقها ابلبدن، وأما إذا قلنا أبن النفس يف هذه الدنيوطاقة فلذلك تفقد مالك تع
وجـود مثـايل، ورة الذهنيـة مادة كالصـمـأهنا تتأثر ابللذائذ واآلالم املادية موجود طبيعي، ومبا أهنا ختلق صورا بال 

عــوامل ا أصـول يف الهلــالـنفس  ك فــإنومبـا أهنــا تـدرك املفــاهيم الكليـة واحلقــائق املرسـلة موجــود عقـالين، فعلــى ذلـ
نفس عـن ال إن خـروج الـكـن أن يقـالثالثة، فال مـانع مـن أن تتعلـق ابلبـدن املـادي واهلويـة الطبيعيـة. مث إنـه المي

 لطبيعي.الخرتامي ال ااو املوت البدن آية تكاملها ونفاد قواها واستعدادها مع أن أكثر أنواع املوت انتشارا ه

                                                
 .  41إبراهيم :  ( (1
 .  51غافر :  ( (2
 .  38النبأ :  ( (3
 .  6املطففني :  ( (4
 .  8 – 7سبأ :  ( (5
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مجـــع املؤلـــف الشـــبهات املطروحـــة قـــدميا وحـــديثا حـــول املعـــاد وأوضـــح األجوبـــة عنهـــا، هكـــذا وهبـــذه الطريقـــة أ
1)صفحة. 30خلصناها عنه وهي احتوت من الكتاب حوايل  ) 

ومن ذلك أيضا رده االشكاالت املثارة حول الشفاعة، أوردها يف اجمللد الرابع، وهي من املسائل  -2  
2)تشكيكات املشككني ردا مجيال. اليت وافق فيها أهل السنة واجلماعة ورد على ومـا  251صـ  4انظر: جـ   (

 بعدها.
، وإثبـات وهـن قـوهلم يف ذلـك، وقـد احتــوى  وكـذا رده علـى إنكـار القساوسـة معجـزات النــيب  -3

يطول علينا الكالم، نكتفـي هبـذه  –ولو إبجياز  -الكتاب على هذه الردود ل صفحات عديدة، وألن نقلها 
3)اإلشارة. ) 

 
 املطلب السادس:

 رده على بعض معتقدات الفرق املنحرفة  
لضـالة ارد علـى الفـرق لتـزم ابلـيهذا املوضوع وإن مل يعد من حماسن التفسري ومزاايه بصورة عامـة ألن املؤلـف مل 

رية املشاكل الفك خيلو عن يف مجيع مباحث تفسريه هذا، بل قد دافع عن كثري من االحنرافات، لكنه بنفسه ال
أشـباهها، و مـع املعتزلـة   اآلراءه تشـاهبات كثـرية يفوالعقديـة كمـا أشـران إليـه آنفـا ورأينـا يف مبحـث اإلهليـات، ولـ

 ســنات املؤلــف،يلــة مــن حملكـن مــن ابب  األمانــة العلميــة واالعــرتاف ابحلــق نعــد مواقفـه احلســنة وإن كانــت قل
 ونشري فيما يلي إىل طائفة من ردوده على الفرق الضالة وآرائهم الباطلة: 

أن الرســالة مل تنتــه بنـيب اإلســالم واســتدلوا علــى هــذا  فمـن ذلــك رده علــى ضــالالت البهائيـة حيــث زعمــوا -1
ــْنُكْم يـَُقصُّـوَن َعلَـْيُكْم آاَييتِّ َفَمـنِّ اتَـَّقــى َوَأْصـَلَح فَـاَل َخــْوٌف ﴿الـزعم بقولـه تعـاىل:  اَي بَــِنِّ آَدَم إِّمَّـا َيَْتِّيَــنَُّكْم ُرُسـٌل مِّ

ْم َواَل ُهــْم حَيَْزنُــونَ  4)﴾َعَلــْيهِّ بــدليل   قــرآن الكــرمي تنبــئ عــن جمــيء الرســل بعــد حممــدقــالوا إن هــذه اآليــة يف ال (
{ الـذي هــو صـيغة املضـارع، فبــاب النبـوة مل يوصــد َ ْتِيَــنَُّكمْ اخلطـاب املوجـه إىل بــين آدم عامـة وبـدليل قولــه: }

 بعد.

                                                
 .136 -107صـ  8انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 وما بعدها. 251صـ  4انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .121وصـ  92صـ  4انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  35األعراف :  ( (4
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ــة بغــضفــاملؤلف يف الــرد علــى هــذه الفرقــة واجلــواب عــن هــذه الشــبهة يوضــح أوال أن تفســري ا النظــر  عــن  آلي
آن بـل زول القـر نـسياقها خطأ تفسريي واضـح إذ مالحظـة السـياق تعلـن أهنـا ليسـت إنشـاء خطـاب يف ظـرف 

أخـرى  حكايـة كـلكهي حكاية خلطـاب خاطـب بـه سـبحانه بـين آدم يف بـدء اخللقـة، ولقـد حكـاه يف القـرآن  
 واليت أتيت أبساليب خمتلفة. 

َوَلَقـْد َخَلْقنَـاُكْم مثَّ َصـوَّْراَنُكْم مثَّ قـُْلنَـا ﴿فالذي يالحظ سياق اآلايت يرى أنه سبحانه ابتدأ بقصة خلـق آدم: 
َدمَ  1)﴾لِّْلَماَلئَِّكةِّ اْسُجُدوا آلِّ آَدُم اْسـُكْن  َوايَ ﴿مث أردفـه حبكايـة دخولـه اجلنـة وخدعـة الشـيطان لـه ولزوجـه:   (

ــْيطَانُ  * ...أَنْـَت َوَزْوُجـَك اجْلَنَّــةَ  2)﴾فَـَوْسـَوَس هَلَُمـا الشَّ فبعـد هـذه القصـة خاطــب أبنـاء آدم خبطـاابت أربعــة  (
 هادفة إىل لزوم طاعة هللا والتجايف عما  مر به الشيطان ابختاذ العربة عن قصة أبيهم وأمهم وهي كالتايل:

3)﴾َأنـَْزْلَنا َعَلْيُكْم لَِّباًسا يـَُوارِّي َسْوآتُِّكْم َورِّيًشا َولَِّباُس التَـّْقَوى َذلَِّك َخرْيٌ اَي َبِنِّ آَدَم َقْد ﴿ -1 )    
4)﴾اَي َبِنِّ آَدَم اَل يـَْفتِّنَـنَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخَرَج َأبـََوْيُكْم مَِّن اجْلَنَّةِّ ﴿ -2 ) 
ْنَد ُكل ِّ ﴿ -3 د  وَُكُلوا َواْشَربُوا َواَل ُتْسرُِّفوا اَي َبِنِّ آَدَم ُخُذوا زِّينَـَتُكْم عِّ 5)﴾َمْسجِّ ) 
ـْنُكْم يـَُقصُّــوَن َعلَـْيُكْم آاَييتِّ َفَمـنِّ اتَـَّقــى َوَأْصـَلَح فَـاَل َخــْوٌف عَ ﴿ -4 ْم َواَل ُهــْم اَي بَـِنِّ آَدَم إِّمَّـا َيَْتِّيَـــنَُّكْم ُرُسـٌل مِّ لَـْيهِّ

6)﴾حَيَْزنُونَ  ) 
بعد هذا نقل املؤلف أنه جلس مع البهائية يف بعض األايم فلما سألوه عن داللة هذه اآلية علـى جمـيء الرسـل 
أجاهبم أن لفظة "إما" مركبة من "إن" الشرطية و"مـا" وعلـى هـذا يكـون فعـل الشـرط " تيـنكم" ويكـون اجلـزاء 

ستقبال( فاآليـة سـيقت لبيـان أصـل املالزمـة قوله: "فمن اتقى، ومها جمردان عن الداللة على الزمان )احلال واال
بني الشرط واجلزاء، غري مقيد بزمان دون زمان ومعناه أن سنة هللا جرت على إنقـاذ مـن أطـاع رسـل هللا واتقـى 
وأصلح، وعلى أن ال يكون خـوف وال حـزن علـى مـن يكـون حالـه كـذلك. وبعبـارة أخـرى إن أدل دليـل علـى 

يء رســل آخـرين غــري رســول هللا هــو اســتعمال كلمــة "إن" الدالــة علــى أن اآليـة ليســت بصــدد اإلخبــار عــن جمــ
ــئهم  الشــك والرتديــد يف وقــوع اتليهــا، دون "إذا" الدالــة علــى القطــع واليقــني، فلوكــان اهلــدف اإلخبــار عــن جمي
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لكان له اإلخبار عن ذلك بكلمة تدل على القطع واجلزم، ألن الرسل وجميئهم من مهمات األمور وعظائمهـا 
1)ح اإلخبار عنه هبذه اجلملة الدالة على الشك والرتديد.فاليص )  

نصوصــها  فــه مــع عامــة األمــة اإلســالمية ورده موقــف املعتزلــة حــول الشــفاعة مــن ختصــيصومــن ذلــك وقو  -2
حث ند تناوله مباعد عليهم ر أبهل الطاعة دون العصاة وحتديد أثرها يف زايدة الثواب ال إسقاط العقاب، لقد 

ت إىل ختصـيص آاي و أكثـرهمذا من تفردات املعتزلـة وقـال: إن الـدافع الوحيـد للمعتزلـة كلهـم أالشفاعة وعد ه
لود خب فإهنم قالوا الذنوب، الشفاعة أبهل الطاعة دون العصاة هو املوقف الذي اختذوه يف حق العصاة ومقرتيف

لشـفاعة إىل امـم آايت يعأهل العصيان يف النار، ومن الواضـح أن مـن يتخـذ مثـل هـذا املوقـف ال يصـح لـه أن 
ن مــملعتزلــة )إال إمجــاع ا مث نقــل العصــاة، وذلــك ألن التخليــد يف النــار ال جيتمــع مــع الــتخلص عنهــا ابلشــفاعة.

ــار عــام يف الكفــار وفســاق املســلمني، مث  الفهم أئمــة خــال: وقــد قــشــذ مــنهم( علــى أن الوعيــد ابخللــود يف الن
 از العفو عن العصاة عقال ومسعا.املسلمني وعلماؤهم يف هذا املوقف وقالوا جبو 

أمـا العقــل، فــألن العقـاب حــق هللا تعــاىل فيجـوز تركــه. وأمــا مسعــا، فلـآلايت الدالــة علــى العفـو فيمــا دون الشــرك قــال 
َ اَل يـَْغفُِّر َأْن ُيْشَرَك بِّهِّ َويـَْغفُِّر َما ُدوَن َذلَِّك لَِّمْن َيَشاءُ ﴿سبحانه:  2)﴾إِّنَّ اّللَّ واآلية واردة يف حق غري التائب، ألن  (

مْ ﴿الشرك مغفور ابلتوبة أيضا، وقال سبحانه:  3)﴾َوإِّنَّ رَبََّك َلُذو َمْغفَِّرة  لِّلنَّاسِّ َعَلى ظُْلمِّهِّ أي تشملهم املغفرة مع   (
ْم اَل تـَقْ ﴿كوهنم ظاملني، وقال سبحانه:  ـهِّ يَن َأْسـَرُفوا َعلَـى َأنـُْفسِّ بَـادَِّي الَـّذِّ َ يـَْغفِّـُر ُقْل اَي عِّ ـْن َرْْحَـةِّ اّللَِّّ إِّنَّ اّللَّ َنطُـوا مِّ

يمُ  يًعـا إِّنَـُّه ُهـَو اْلَغُفـوُر الـرَّحِّ نُوَب مجِّ 4)﴾الذُّ إىل غـري ذلـك مـن النصـوص املتضـافرة علـى العفـو يف حـق العصـاة. ومـع  (
ُهـَو الَـّذِّي يـَْقبَـُل وَ ﴿ذلك ال مانع من مـول أدلـة الشـفاعة هلـم، وأوضـح دليـل علـى العفـو دون التوبـة قولـه سـبحانه: 

هِّ َويـَْعُفـو َعـنِّ السَّـي َِّئاتِّ  َبادِّ 5)﴾التَـّْوَبَة َعْن عِّ { يـَْقبَـُل التَـّْوبَـةَ { علـى قولـه: }َويـَْعُفـو َعـِن السَّـيَِّئاتِ فـإن عطـف قولـه: } (
6)لفاء.بواو العطف، يدل على التغاير بني اجلملتني، وأن هذا العفو ال يرتبط ابلتوبة وإال كان الالزم عطفه اب )  

 

7)ومن أمثلته أيضا إثبات ضالالت النصارى يف عقيدة التثليث وقد سبق ذكره آنفا. ) 

 املطلب السابع:
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 إخراجه الدروس والعرب من حوادث السرية النبوية 
آلايت لــى ضــوء اعإن املؤلــف كمــا ذكــران ســابقا خصــص جملــدا واحــدا مــن جملــدات تفســريه حلــوادث الســرية 

اد منهـا، ميكـن أن يسـتف عـرب الـيتغالبا عن بيان احلوادث الكبـرية أردفهـا بـذكر الـدروس وال القرآنية، فلما انتهى
 وهذا ما ال يفعله كثري من املفسرين، وفيما يلي ّناذج منها:

ة لي" مث يذكر عـديوة أحد ومجعه اآلايت الواردة حوهلا يقول: "ويستفاد من هذه اآلايت ما بعد ذكره غز  -1
 ح والبيان تتلخص يف سبع نقاط:أمور بشيء من التوضي

 االنتصار واالنكسار من سنن هللا. -أ
 التمحيص ابحملنة والبالء. -ب
 خلص الغزاة شهداء على األعمال. -ت
 اجلنة رهن اجلهاد والصمود. -ث
 استنهاض اهلمم والعزائم. -ج
 االعتبار ابألمم املاضية. -ح
1)إمخاد اثئرة الفتنة. -خ )  

 

ب وضـيحه يف املطلـؤلف غزوة بين املصطلق )مع أنه نقل هذه الغزوة نقال انقصـا كمـا سـيأيت تبعد ذكر امل -2
روس والعظـات ة هـو الـدالثاين من هذا الفصل( قال املؤلف ما نصه: "والذي يهمنـا مـن اسـتعراض تلـك الغـزو 

رض تلك النتـائج" فـذكر وإليك ع، اليت ميكننا أن نستخلصها، ونستفيد منها من خالل سرية النيب األكرم 
 مايلي:
 فقني علـى النـيبيس املنـاالتخطيط لإلجالء واملقاطعة االقتصادية )كما كان خيطط عبد هللا بـن أيب رئـ -أ

 واملهاجرين(.
 ى(.لى األخر عتشتيت الشمل وبث التفرقة بني املسلمني )إباثرة ضغائن طائفة من املسلمني  -ب
2)حنكة -ت 3)يف اجتياز النيب  (  .األمة (

                                                
 .  369 – 365صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
َّ َوَحَنَكهمعىن احلنك يف األصل: املضغ يقال:  ( (2 حة ] ويف حديث طلأي مضغ له الطعام وَييت مبعىن التهذيب والقيادة قال ابن األثري: " َحنَّك الصَّيبِّ

بْتك . يقـال ابلتخفيـف والتَّشـديد وأْصـُله مـن َحَنـك الَفـرَس حَيُْنُكـه: إذا جعـل يف َحَنكـه األْسـَفل َحـْبال  قال لُِّعمر: قد َحنََّكْتك األمور [ أي رَاَضْتَك وَهذَّ
 ".   )النهاية يف غريب األثر البن األثري ابب احلاء مع النون مادة "حنك"( . يـَُقوده به

 " . انظر: خمتار الصحاح ابب اجليم مادة )جوز( .اْجَتاَز سلك و َجاوَز الشيء إىل غريهمعىن اجتاز أي سلك وجاوز قال الرازي " ( (3
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 وتريّثه وتلّبثه. سعة صدر النيب  -ث
 مقابلة اإلساءة ابالحسان. -ج
1)العزة هلل ولرسوله. -ح )  

 

العنــوان  ىل عرضــه الــدروس املســتفادة مــن صــلح احلديبيــة حيــث وضــع بعــد ذكــر القصــة هــذاإأخــريا نشــري  -3
 ( فأمجع حتته النقاط اليت نوجزها فيما يلى:دروس وعرباجلانيب )
تـأجج انرا ضـد لعـام املياسية هادفة تطمح ابلدرجة األوىل إىل قلـب الـرأي اكانت سفرة النيب سفرة س (1

وضـعه  تار الـذيالنيب وأتباعه يف نفوس مشـركي قـريش، ومـن انحيـة أخـرى كانـت هتـدف إلزاحـة السـ
 رؤوس املشركني على بصائر الناس.

 لفذة.أن النيب أثبت يف عقد الصلح مع قريش براعته السياسية، وحنكته القيادية ا (2
 س اجلرب.على أسا إعطاء صورة بديعة رائعة ملبدأ احلرية يف اإلسالم للربهنة على أنه مل يقم (3
ة د من فر مـن مكـر لى لزوم عأن املستقبل أثبت أن املرونة اليت أظهرها يف القبول أبحد البنود الناصة  (4

 إىل املدينة ولو اعتنق اإلسالم كانت صائبة.
توانـون عـن كـانوا ي  يف احللق والتقصري، عـن أن أانسـا مـنهم كشف خمالفة بعض الصحابة أمر الرسول (5

 امتثال أمر النيب ويقدمون آراءهم على التشريع اإلهلي.
 ربية.زيرة العأن عقد الصلح بني النيب وقريش، أاتح هلم فرصة مثينة لنشر اإلسالم يف اجل (6
ن مــن التفــر  للجبهــة ملــا عقــد الرســول الصــلح، اطمــأن مــن جانــب املشــركني يف اجلهــة اجلنوبيــة فــتمك (7

2)الشمالية )خيرب ونواحيها(. ) 
راه خاطئــا  كمــا نــ تج تعصـبافهـذا العمــل يعــد مــن مـزااي تفســري الســبحاين، وإن أتثــر أحيـاان مبذهبــه الشــيعي وأنــ

ا  اســتهم كــانو  م وعظمــةأمامنـا يف الــرقم اخلــامس مــن هـذه الــدروس؛ إذ هــو مل يعــرف أن الصــحابة بقـوة إميــاهن
ثـال، فلـو رعوا يف االمتالنـيب سـا موقف النيب إبرشاد السماء، فلما عرفوا أنه املوقـف األخـري حبلـقينتظرون تغيري 

أىب أن ميحـو  عنـه حـني صدق التواين على مـا فعلـه أحـد يف احلديبيـة صـدق أوال علـى مـا فعلـه علـي رضـي هللا
ة بــه وبســائر الصــحاب ظــنمــع أن النــيب أمــره بــه، لكــن علــى املســلم أن حيســن ال صــفة النبــوة عــن اســم النــيب 

 رضوان هللا تعاىل عليهم أمجعني.
 املطلب الثامن:

                                                
 .  397 – 393صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  410 – 407صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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 درجه التوجيهات السياسية ومواقفه اإلنسانية مع شعب فلسطني 
يـف  احلكومـات، كحيـاان إىلأومن حمامد املؤلف وحماسن أتليفه توجيهاته السياسـية واالجتماعيـة الـيت يوجههـا 

فيما يلـي بعـض و املظلوم  وهكذا مواقفه اإلنسانية مع الشعب الفلسطيينجيب أن تكون ومباذا جيب أن تقوم، 
 األمثلة من األمرين:

ــعنــد بيانــه م -1 ، ني اثبــت ومتغــريباحــث التوحيــد يف التقنــني والتشــريع يــذكر أن القــوانني اإلســالمية تكــون ب
ــأتى يف جــوهر القــانون وصــلبه، وإّنــا هــو يف شــكله وصــورته مث يقــول: مــة بط احلكو االنســبة لــرو فب والتغيــري ال يت

عـض الظـروف اذ نظـر واحـد غـري متغـري، فقـد توجـب بال ميكـن اختـ -مثال–اإلسالمية وعالقتها مع األجانب 
وجبـت أمعهـا، ورمبـا  التجاريـةأن تتعامل احلكومة اإلسالمية مع األجانب وتوسـع الـروابط السياسـية والثقافيـة و 

 للتغيـري والتبـداأن هـذا  ظروف أخرى أن تقطع هذه العالقات أو حترمها إىل أمد أو حتددها على األقـل، غـري
قيقتـه، صـل القـانون وحال يف أ إّنا هو يف شكل هذا القانون احلاكم على العالقات ويف كيفية التطبيق والتنفيذ

 يسـمح ألن تقـع ليـة، والألن على احلاكم اإلسالمي أن يصـون مصـاحل األمـة اإلسـالمية، وحيفـظ مكانتهـا العا
 قرآن، إذيقول: حتت سيطرة الكفار واملستعمرين، وهذا القانون هو ما يصرح به ال

نِّنَي َسبِّياًل ﴿ ُ لِّْلَكافِّرِّيَن َعَلى اْلُمْؤمِّ 1)﴾َوَلْن جَيَْعَل اّللَّ وتدل اآلايت واألحاديث األخرى على أن هذا القانون  (
ال يقبــل التغــرّي والتبــّدل أبــدا، غايــة مــا يف األمــر أن صــيانة الكيــان اإلســالمي قــد تكــون يف قطــع الــروابط وقــد 

اآلخرين. وأنت إذا ال حظت اآليتـني التـاليتني تقـف علـى أن أسـاس السياسـة اإلسـالمية تكون يف إقامتها مع 
 مع الدول األخرى مذكور فيهما بوضوح قال سبحانه:

ـْن دِّاَيرُِّكـْم َأْن تَـرَبُّوهُ ﴿ َهاُكُم اّللَُّ َعـنِّ الَّـذِّيَن مَلْ يـَُقـاتُِّلوُكْم يفِّ الـد ِّينِّ َومَلْ خُيْرُِّجـوُكْم مِّ ـُطوا إِّلَـْيهِّْم إِّنَّ ْم َوتُـ اَل يـَنـْ ْقسِّ
طِّنَي  ـْن دِّاَيرُِّكـْم َوظَـاَهُروا َعلَـى   اّللََّ حيِّبُّ اْلُمْقسِّ ُ َعنِّ الَّذِّيَن َقاتـَُلوُكْم يفِّ الـد ِّينِّ َوَأْخَرُجـوُكْم مِّ َهاُكُم اّللَّ َا يـَنـْ إِّمنَّ

ُْم َفُأوَلئَِّك ُهُم الظَّ  ُكْم َأْن تـََولَّْوُهْم َوَمْن يـَتَـَوهلَّ 2)﴾الُِّمونَ إِّْخَراجِّ ). 
سـلمني ة لإلسـالم واملاحملاربـ وحاصل اآليتني: أن هللا سبحانه ينهي عـن إجيـاد العالقـات الدبلوماسـية مـع األمـم
يف  المية فـال ضـريومـة اإلسـالذين أخرجوهم عن أوطاهنم وظـاهروا علـى عـدواهنم، وأمـا األمـم املسـاملة مـع احلك

 إقامة العالقات معها وبذل الرب والقسط إليهم.
قــل يل بربــك، هــل ميكــن أن نعتــرب عمــل حكومــة مصــر )لعلــه يريــد حكومــة حســين مبــارك املعزولــة( ال شــعبها 
عمال إسالميا منطبقا مع املوازين اإلسالمية اليت جاء هبا القرآن ؟ أوما أخرجت إسـرائيل األمـة اإلسـالمية مـن 

                                                
 .  141النساء :  ( (1
 .  9 – 8متحنة : امل ( (2
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هم املشـــروعة وشــردهتم شـــّر وطنهــا الســليب فلســـطني ؟ أومــا ظـــاهرت علــى إخـــراجهم، وانتزعــت مـــنهم حقــوق
1)تشريد، وفرقتهم شر تفريق ؟. )  

مث  يت مبثــال آخــر قابــل للتغيــري والتطــور وهــي مســألة تقويــة بنيــة الــدفاع اإلســالمي املبنيــة علــى األصــل القــرآين 
ة  ﴿الثابت:  2)﴾َوَأعِّدُّوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم مِّْن قـُوَّ طريقـة تطبيقـه  وقد دل على ضرورة التفوق العسكري، لكـن (

3)تقبل التغيري حسب األدوار املختلفة. ) 
 

 بـد هللا بـن أيبلدروس والعرب من غزوة بين املصـطلق ومـا ارتكـب عنـدها املنـافقون وخاصـة عاعند إخراجه  -2
ؤلـف ألذل، ذكـر املاعـز منهـا من التخطيط واملؤامرات ضد املسلمني، وقوله لئن رجعنـا إىل املدينـة ليخـرجن األ

 مايلي:
ني ر بقـاع املسـلمدس، وسـائفلو شاهدان ما يفعل بنا حنن معاشر املسلمني على أيدي املستعمرين يف بيت املقـ

ــا هــذه، فلــيس هنــاك حمــل لالســتغراب والدهشــة والتعجــب، ولكــن هللا   - ىلســبحانه وتعــا -األخــرى يف أايمن
 أدحض آتمرهم وأبطل أحدوثتهم ورد كيدهم إىل حنورهم فانقلبوا خاسئني.

ــَمَواتِّ َواأْلَْرضِّ ﴿ســبحانه:  قـال 4)﴾َوّللَِِّّّ َخـَزائُِّن السَّ 5)﴾َوّللَِِّّّ اْلعِّــزَُّة َولَِّرُســولِّهِّ َولِّْلُمــْؤمِّنِّنيَ ﴿ وقــال سـبحانه: ( ) 
ـــاد املطلـــق ألوامـــره  ولكـــن ذلـــك مشـــروط ابلتمســـك بعـــرى اإلميـــان، واالنقطـــاع الكامـــل هلل عـــز وجـــل، واالنقي

ُتُم اأْلَ ﴿ونواهيه، قال سبحانه:  ُتْم ُمْؤمِّنِّنيَ َوأَنـْ 6)﴾ْعَلْوَن إِّْن ُكنـْ ُ مثَّ ﴿وقـال عـز امسـه:  ( إِّنَّ الَّـذِّيَن قَـاُلوا رَبُـّنَـا اّللَّ
تُ  جْلَنَّةِّ الَِّتِّ ُكنـْ ُروا ابِّ 7)﴾ْم ُتوَعُدونَ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيهُِّم اْلَماَلئَِّكُة َأالَّ خَتَاُفوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَْبشِّ ).(8 )  

 
 املطلب التاسع:

 متوضيحاته اجلميلة حول اآلايت الِت اشتملت على األمثال واألقسا 
                                                

 .  622صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  60األنفال :  ( (2
 .  622صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  7املنافقون :  ( (4
 .  8املنافقون :  ( (5
 .  139آل عمران :  ( (6
 .  30فصلت :  ( (7
 .  394 -393صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (8
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 قســام القرآنيــةثــال واألومــن مــزااي هــذا التفســري جهــوده الواســعة حــول إيضــاح اآلايت الــيت اشــتلمت علــى األم
 :لقسـم األولا: يف قسـمني وبيان مفادها، وهذا الذي مجعه املؤلف يف جملد كامل )اجمللد التاسـع( وقـد جعلـه

يهــا ومقاصــدها ضــحا معاناألمثــال يف القــرآن، وفيــه أوضــح ســبعا ومخســني متثــيال مــن التمثــيالت القرآنيــة، مو 
 السـور يفأودع مـا ورد  رآن، وفيـهاألقسـام يف القـ والقسم الثـاين:وفوائدها وجميبا عن األسئلة املطروحة حوهلا، 

ــة، أو الــرب، أو النــيب، أالقرآنيــة مــن القســم املفــرد بكــل أنواعــه أي بلفــظ اجل عصــر أو الكــرمي أو ال و القــرآنالل
ح والليـــل أو مـــر والصـــبغريهـــا، والقســـم املتعـــدد أعـــين صـــفات املالئكـــة أو الظـــواهر الكونيـــة مـــن الشـــمس والق
 واملقســم عليــه ملقســم بــهصــفات يــوم القيامــة أوغــري ذلــك مــن املخلــوقني والصــفات العاليــة اإلنســانية موضــحا ا

طريقـة ن األقسـام ابلمـال ومثـال والتأكيد املطلوب وما إىل ذلك، وفيما يلي أنيت مبثال من األمثوالصلة بينهما 
 اليت وضح هبا املؤلف:

 

ـي بِـّهِّ يفِّ النَّـاسِّ َكَمـْن ﴿فمن األمثال القرآنية قوله تعـاىل:  -1 نَـاُه َوَجَعْلنَـا لَـُه نُـورًا مَيْشِّ تًـا َفَأْحيَـيـْ َأَوَمـْن َكـاَن َميـْ
َها َكَذلَِّك زُي َِّن لِّْلَكافِّرِّيَن َما َكانُوا يـَْعَملُـونَ َمثـَُلُه يفِّ  نـْ َارِّج  مِّ 1)﴾الظُُّلَماتِّ َلْيَس خبِّ فقـد ذكـر املؤلـف عنـد هـذا  (

 املثال القرآين ما يلي:
 تفسري اآلية 

أخرب بـذلك فـسـول هللا ر ّن أاب جهـل آذى أنزلت اآلية يف  زة بن عبد املطلب وأيب جهل بن هشـام، و ذلـك 
ن ابـن عـاملـروي  وهو على دين قومه، فغضب وجاء ومعـه قـوس فضـرب هبـا رأس أيب جهـل وآمـن، وهـو  زة،
 عباس.

هّنــا ألظــاهر ار، ولكـن وقيـل: إهّنــا نزلـت يف عمــار بـن ايســر حـني آمــن وأيب جهــل، و هـو املــروي عـن أىب جعفــ
ــــــــــــع هــــــــــــذا نزوهلــــــــــــا يف شخصــــــــــــني خاصــــــــــــني.  عامــــــــــــة يف كــــــــــــّل مــــــــــــومن وكــــــــــــافر، ومــــــــــــع ذلــــــــــــك ال مين

 :ه اآلية متثيالت وتشبيهات جعلتها من قبيل التشبيه املركب نذكرها تباعاً ففي هذ
خمفف املّيت  الذي هو "امليت"لكافر بـ ﴾ وقد شّبه اَأَو َمْن كاَن َمْيتاً َفَأْحيَـْيناهُ يقول سبحانه: ﴿. 1

 من ابحلي.ؤ وامل
، والكافر ابمليت، قـال سـبحانه: من يف غري واحد من اآلايت ابحليؤ وليست اآلية نسيجاً وحدها فقد شّبه امل

2)﴾َفإِّنَّـــَك ال ُتْســـمُِّع اْلَمـــوَتى﴿ 1)﴾لِّيُـْنـــذَِّر َمـــْن كـــاَن َحي ـــاً ﴿وقـــال:   ( ْحيـــاُء َواَل َومـــا َيْســـَتوِّي األَ ﴿ قـــال:و   (
2)﴾ْمواتُ األَ  ). 

                                                
 .  122األنعام :  ( (1
 .  52الروم :  ( (2
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من ؤ إّن املـفقـد شـّبه القـرآن ابلنـور، حيـث  ﴾َوَجَعْلنا َلُه نُوراً مَيْشي بِّهِّ يفِّ الن اسِّ يقول سبحانه: ﴿. 2
َزْلنــا  يُـَّهـا الن ـاُس قَـدَيَ ﴿  علـى ضـوء القـرآن يشـق طريـق الســعادة، قـال سـبحانه: ـْن رَب ُكـْم َوأَنـْ جــاءَُكم بُرهـاٌن مِّ

ــاً  ُــوراً ُمبين ــْيُكْم ن 3)﴾إَِّل ــاُب واَل اإلِّ وقــال ســبحانه: ﴿ ( ــا الكِّت ــدري َم ــَت َت ــا ُكْن ــاُه نُــوراً َم ــن َجَعْلن 4)﴾ميَــاُن ولكِّ ) 
 .منؤ لدرب للمفالقرآن ينّور ا
ْنهـا﴿ :يقول سـبحانه. 3 ـارج  مِّ فـاملراد مـن الظلمـة إّمـا الكفـر أو  ﴾كَمن َمثله يفِّ الظُلمـات لَـْيس خبِّ
ُّ ال ذِّيَن آَمُنوا خُيْرُِّجُهْم مَِّن الظُُّلماتِّ إِّىَل النُّورّول قوله سبحانه: ﴿يد األؤ اجلهل، وي 5)﴾هللاُ َويلِّ ) . 

 ْن َمثَلـُه يفِّ َكَمـلـه: ﴿ميكـث يف الظلمـات ال يهتـدى إىل شـيء بقو مّث إنّه سبحانه شبه الكـافر ابلـذي 
 نّــه بلــا يفأيــني وجــه هــو تبومل يقــل: كمــن هــو يف الظلمــات، بــل توســط لفــظ املثــل فيــه، ولعــل ال ﴾اتِّ َمــالظُّلُ 

 الكفر واحلرية غاية يضرب به املثل.
بطــل، ني احملــق وامليــز بــه بــ الــذي ميّن مثــل مــن هــداه هللا بعــد الضــاللة ومنحــه التوفيــق لليقــنيأ وحاصــل اآليــة:

يميـز ستضـيئاً بـه، ف النـاس ميفمن كان ميتـاً فأحيـاه هللا و جعـل لـه نـوراً ميشـي بـه  -مثله -واملهتدي والضال، 
 بعضه من بعض.

 الظلمــات نــه، اخلــابط يفمن ابلبــاقي علــى كفــره غــري اخلــارج عؤ من، وال يصــح قيــاس املــؤ هــذا هــو مثــل املــ     
 ال يهتدي سبيل الرشاد.املتحري الذي 

 ني:ويف احلقيقة اآلية تشتمل على تشبيه    
 من ابملّيت احمليا الذي معه نور.ؤ تشبيه امل و ل:األ    
ّول، من مـن قبيـل التشـبيه األؤ ّن املـأتشبيه الكافر ابملّيت الفاقد للنور الباقي يف الظلمات، والغـرض  الثاين:    

6)دون الثاين. ) 
 

وقـد  ﴾َوىمِّ إَِّذا َهـَوالـنَّجْ ﴿أول سـورة الـنجم، أي قولـه تعـاىل:  لقرآنية القسم الـذي ورد يفومن األقسام ا -2
 أورد املؤلف يف بيان هذا القسم القرآين واملقسم عليه وتوضيح اآلايت مايلي:

                                                                                                                                            
 .  7يس :  ( (1
 .  22فاطر :  ( (2
 .  174النساء :  ( (3
 .  52الشورى :  ( (4
 .  257البقرة:  ( (5
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، 6، الــر ن: 1، الــنجم: 16)وهــي: النحــل:  وردت كلمــة الــنجم يف القــرآن الكــرمي أربــع مــرّات يف أربــع ســور
ُبُكْم َوما َغوى   َوما يـَْنطُِّق وحلف به مرة واحدة، وقـال: ﴿ (-3الطارق:  َوالنَّجمِّ إِّذا َهوى   ما َضلَّ صاحِّ

1)﴾َعنِّ اهْلوى   إِّْن ُهَو إِّال  َوْحٌي يُوحى  هي من السور املكية. (
 تفسري اآلايت    

ع ة مصـدر كــالطلو وب، ومــرّ الـنجم يف اللغـة: الكوكــب الطـالع، ومجعـه جنــوم، فـالنجوم مـرّة اســم كـالقلوب واجليـ
 والغروب.

سـقوط مـن علـو خـرى علـى الفيطلـق اترة علـى ميـل الـنفس إىل الشـهوة، وأُ  {ِإذا َهوى}يف قوله:  "هوى"وأّما 
 إىل سفل.

جم جـه احللـف ابلـنو سـيوافيك كن تفسريه بسقوط النجم وغروبه، ال يساعده اللفظ، وإّّنا املـراد هـو ميلـه، و ول
 إذا هوى أي إذا ماَل.

 مّث إّن املراد من النجم أحد األمرين:
عجـز أسـرار ورمـوز ي ّلّل سـبحانه وهلـاّما مطلق النجم، فيشمل كافة النجوم اليت هي من آايت عظمـة اإأ:      
 حاطة هبا.هن البشري عن اإلالذ
عرىأوَ ب : املراد هو جنم الشعرى الذي جاء يف نفس السورة، قال سبحانه: ﴿     2)﴾نَُّه ُهَو َربُّ الش ِّ ). 

بـه ، و خافـت النـور حة وواحـدونظريه القول أبّن املراد هو الثراي، وهي جمموعـة مـن سـبعة جنـوم، سـتة منهـا واضـ
ة سـن 23لم طيلـة يـه وآلـه وسـابلقـرآن الـذي نـزل علـى قلـب رسـول اّلّل صـلى هللا علورمبا فسـر  خيترب قوة البصر

 لكن لفظ اآلية ال يساعد على هذا املعىن.، لنزوله جنوماً 
سـم أنّـه قيـد الق علـى ذلـك فاّلّل سبحانه إّما أن حيلف بعامة النجوم أو بنجم خاص يهتـدي بـه السـائر، ويـدل

هتـــدي بـــه يألرض ال م إذا كـــان يف وســط الســـماء يكــون بعيـــداً عــن ابوقــت هويـــه، ولعــل الوجـــه هــو أّن الـــنج
غـرب مـن جانب امل هتبنّي بزوال الساري، ألنّه ال يعلم به املشرق من املغرب وال اجلنوب من الشمال، فإذا زال،

بُ وأّما املقسم عليه: فهو قوله سبحانه: ﴿، املشرق اهلَـوى   إِّْن  نِّ َعـ قُ نطِّـيَ  ى   ومـاو ُكْم َومـا غَـما َضلَّ صـاحِّ
 .﴾ُهَو إِّال َوحٌي يُوحى

مجع سبحانه هناك بني الضالل والغي فنفامها عن النيب صـلى هللا عليـه وآلـه وسـلم، والقـرآن يسـتعمل الضـاللة 
ُفَســــُكْم ال َيُضــــرُُّكْم َمــــْن َضـــــلَّ إِّذا َيَ يف مقابــــل اهلــــدى، يقــــول ســــبحانه: ﴿ يُـَّهــــا الَّــــذيَن آَمنُـــــوا َعلَــــْيُكْم أَنـْ

                                                
 .  4 – 1النجم :  ( (1
 .  49النجم :  ( (2
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ُتمْ اْهَتدَ  1)﴾يـْ َوإِّْن يـََروا َسبيَل الرُّْشدِّال يـَتَّخذوُه َسبِّياًل كما يستعمل الغي يف مقابل الرشد، يقول سبحانه: ﴿  (
ُذوُه َسبيالً  2)﴾َوإِّْن يـََروا َسبيَل الَغىِّ  يـَتَّخِّ ) 

 

 واملهم بيان الفرق بني الضاللة والغواية، فنقول:
قيم ن لـه طريــق مســتن ال يكــو قصـده طريقــاً أصـاًل، والغوايــة أذكـر الــرازي أّن الضـالل أن ال جيــد الســالك إىل م

شــيد، وال فيه غــري ر ســنّــه أن الــذي لــيس علــى طريــق الســداد، ؤمنّــك تقــول للمــأإىل املقصـد، يــدّلك علــى هــذا 
هل مـن اعتقـاد ب: الغّي جوإىل ذلك يرجع ما يقول الراغ والضال كالكافر والغاوي كالفاسقتقول إنّه ضال. 
 ، وقـد يكـون مـنال فاسـداً و نسان غري معتقـد اعتقـاداً ال صـاحلاً أّن اجلهل قد يكون من كون اإلفاسد، وذلك 

 اعتقاد شيء، وهذا النحو الثاين، يقال له: غّي. 
 

نـواع كـّل نـوع مـن أ  سـلم وردّ وعلى هذا فاآلية بصدد بيان نفي الضـاللة والغـي عـن النـيب صـلى هللا عليـه وآلـه و 
 دائه.واخلطأ عنه لريّد به التهم املوجهة إليه من جانب أعاالحنراف واجلهل والضالل 

 

وأّمـا بيــان الصــلة بــني املقسـم بــه واملقســم عليــه فواضــح ، ملـا ذكــران مــن أّن الــنجم عنـد اهلــوي وامليــل يهتــدي بــه 
ــه النــاس ــه وفعلــه وتقريــرهالســاري كمــا أّن النــيب يهتــدي ب ــا، ، أي بقول ــنجم ألهّن ــة ال  فكمــا أنّــه ال خطــأ يف هداي

3).﴾إِّْن ُهَو إِّال  َوْحٌي يُوحى﴿: هداية تكوينية، وهكذا ال خطأ يف هداية الوحي املوحى إليه، ولذلك قال )                         
 
 
 
 

 املطلب العاشر:
 إنكاره وقوع التحريف يف القرآن الكرمي 

 ذكــره هــذا يفالشــيعة  لقــد تنــاول املؤلــف هــذا األمــر ابلــذكر أكثــر مــن مــرة، فهــو وإن كــان بصــدد الــدفاع عــن
لــذين زلــت لفه مــن ااملوضــوع لكــن هــذا يظهــر أن لــه موقفــا ســديدا يف هــذه املســألة، خــالف مــا كــان عليــه ســ

 أقدامهم وأقالمهم فيها. 

                                                
 .  105املائدة :  ( (1
 .  146األعراف :  ( (2
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ب التحريف إىل الشيعة إّّنا استند إىل وجود رواايت ّن من نسيقول املؤلف يف موضع من التفسري ما نصه: "إ
يف تفاسريهم الروائية مشعرة ابلتحريف أو داّلة عليها، ولكّن الرواية غري العقيدة، وليس نقل الرواية دلـياًل علـى 

1)".صّحتها )  
ترجع أسـانيده )أي رواايت التحريف( إّن القسم الوافر من الرواايت ": قوله العاّلمة البالغيوينقل املؤلف عن 

2)إىل بضعة أنفار  ، وقد وصف علماء الرجال كاًل منهم أبنّه:(
 

 إّما ضعيف احلديث، فاسد املذهب، جمفّو الرواية. .1
 اء.وإّما أنّه مضطرب احلديث واملذهب يعرف حديثه وينكر، ويروي عن الضعف .2
ف ه معـروف ابلوقـ ، وأنّ حديثاً واحداً  وإّما أبنّه كّذاب مّتهم ال أستحّل أن أروي من تفسريه .3

 وأشّد الناس عداوة للرضا ) عليه الّسالم (.
 وإّما أبنّه كان غالياً كّذاابً. .4
 وإّما أبنّه ضعيف ال يلتفت إليه، وال يعول عليه ومن الكّذابني. .5
يئاً، ومــن الواضــح أّن أمثــال هــؤالء ال جتــدي كثــرهتم شــ .. وإّمــا أبنّــه فاســد الروايــة يرمــى ابلغلــوّ 6

3)هذه حال املسانيد، وأّما أكثر املراسيل فمأخوذة من تلك املسانيد. )  
 

وحنن نرى أّن يف اإلصرار على نسبة التحريف إىل أيّة طائفة من الطوائف اإلسالمية أخريا يقول املؤلف: "
4)".ضرراً واسعاً على اإلسالم واملسلمني وال يستفيد منه إال املستعمرون وأذانهبم )  

 
 

عض ن تكون هناك بستبعد أال نو نكتفي هبذه النقاط العشرة اليت تعد من أبرز مزااي تفسري "مفاهيم القرآن" 
صلنا إىل و ه، وهبذا قد ليإأشران  مما مزااي أخرى هلذا التفسري غري ما ذكرانها، لعّلنا تركناها لكوهنا أقل درجة

لفصل وسندرس ن هذا اهم مالذي هو اجلزء األ الثاين ول من الفصل الثالث، يليه املبحثاأل آخر املبحث
 فيه أهم املؤاخذات على التفسري، وهللا ويل التوفيق.

                                                
 .  439صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 ( 625 /1مجع نفر، وهو الناس كلهم أو مادون العشرة من الرجال، وال واحد له . )انظر: القاموس احمليط للفريوز آابدي  ( (2
 .  445صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 . 448صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
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 املبـحث الثـاين
 

 

 :وفيه مطالب أهم امل خذ على تفسري "مفاهيم القرآن"
 

 املطلب األول: عدم املنهجية
 املطلب الثاين: اخلوض يف األحباث الفلسفية

 والتكلف املطلب الثالث: التأويل
 املطلب الرابع: التعصب واإلغماض

 املطلب اخلامس: عدم الرتجيح بني األقوال
 املطلب السادس: التكرار واالطناب

 املطلب السابع: عدم مراعات األمانة العلمية
 املطلب الثامن: عدم اإلحالة والتثبت

 املطلب التاسع: نسبة الكذب واالختالق إىل األحاديث
 العاشر: نقل األحاديث من غري مصادرهااملطلب 

 املطلب احلادي عشر: التمسك ابلرواايت الضعيفة
 املطلب الثاين عشر: األخذ ابلظاهر والباطن

 املطلب الثالث عشر: الدفاع عن مظاهر الشرك
 املطلب الرابع عشر: ضعف االستدالل

 املطلب اخلامس عشر: الوقوع يف التناقض
 لبيتا أهل د يفالبغض الشديد ألصحاب النيب والغلّو الشدي املطلب السادس عشر:

 املطلب السابع عشر: نسبة التشيع إىل مفسري أهل السنة
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 املبحث الثاين
 أهم امل خذ على تفسري "مفاهيم القرآن"

 
 املـدخـل:

هيم القـرآن مـع مفـافسـري تويف هذا املبحث سندرس إبذن هللا تعاىل جوانب مـن املؤاخـذات الـيت حيتـوي عليهـا 
ني علـــيهم املعصــوم علمنــا أن أي عمــل إنســاين لـــيس خبــال عــن العيـــوب واملشــاكل إال مــا صــدر عـــن األنبيــاء

علـى  الواضـحة للـرد العبـاراتو السالم، لكن غالب ما سنناقشه يف هذا املبحث هو  ابلقرائن واملناقشة املقنعة 
ب ابلنصـــوص والتالعـــ واهلـــوى والتعصـــب واإلطنـــاب مــا تعمـــده املؤلـــف كالتفلســـف والتأويـــل والتفســـري ابلــرأي

 وإنكار األحاديث الصحيحة وسب األصحاب والتناقض يف القول وغري ذلك.
ال ابلعــــداوة لقســـاوة و مث إن طبيعـــة حبثنـــا هـــذا يقتضـــي الوقـــوف أمـــام مثـــل هـــذه األمـــور، فـــال يتهمنـــا أحـــد اب

ك خـذ  ويف كـل ذلــذكـر امل  ال مينعنـا شـيء عـنوالعصـبية، فـنحن كمـا مل مينعنـا شـيء عـن ذكـر احملاسـن واملـزااي 
 السداد.    لتوفيق و انبتغي مرضاة هللا سبحانه ونعتربها جزءا من إحقاق احلق وإبطال الباطل وابهلل 
فكـل  راسـة والنقـاش،سـتحق الدوأما امل خذ يف هذا التفسري بصورة عامة فهي كثرية، لكننا أنيت ابألهم الذي ي

ــه أو نســتزيد شــيئا للتوضــيح األكثــر، وكــل مــا مل ننامــا انقشــناه فيمــا ســلف نكت عنــده قــدر  قشــه ســنقففــي ب
 اإلمكان مراعيا فيه اإلجياز واالختصار، وفيما يلي قائمة العناوين:

 

 عدم املنهجية .1
 اخلوض يف األحباث الفلسفية .2
 التأويل والتكلف .3
 التعصب واإلغماض .4
 عدم الرتجيح بني األقوال .5
 التكرار واإلطناب .6
 األمانة العلميةعدم مراعاة  .7
 عدم اإلحالة والتثبت .8
 نسبة الكذب واالختالق إىل األحاديث .9
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 نقل األحاديث من غري مصادرها .10
 التمسك ابلرواايت الضعيفة .11
 األخذ ابلظاهر والباطن .12
 الدفاع عن مظاهر الشرك .13
 ضعف االستدالل .14
 الوقوع يف التناقض .15
 البغض الشديد ألصحاب النيب والغلّو الشديد يف أهل البيت .16
 ة التشيع إىل مفسري أهل السنةنسب .17

  
 املطلب األول:

 جيةـدم املنهـع 
آن الكـرمي هـو وعي للقـر إن من أوضح امل خذ على تفسري "مفاهيم القرآن" الذي كتبه السـبحاين كتفسـري موضـ

 ا يلي:ألكثر أنيت مباللتوضيح عدم مراعاته املنهج الذي قرره لنفسه، كما وّضحناه عند بياننا منهج املؤلف، و 
 

إن املؤلف ادعى أن رائده يف املباحث اليت يتناوهلا هو القرآن الكرمي وهـو يتناوهلـا مـن ذلـك اجلانـب فقـال  -1
مـن زوااي  )حرية اإلنسان، القضاء والقدر وغري ذلك( وقد تناول احلكماء واملتكّلمون هذه األحباثما نصه: "

وث هــو القـــرآن الكــرمي فــنحن نتناوهلــا مــن ذلـــك خمتلفــة واحتــدم النقــاش حوهلــا، ومبـــا أّن رائــدان يف هــذه البحــ
1)"اجلانــب ونــرتك جوانبهــا اأُلخــرى إىل الكتــب املعــّدة يف هــذا اجملــال لكنــه مل يلتــزم هبــذا الــذي وضــعه منهجــا  (

لنفسـه، وخـري مثــال لعـدم التزامــه أنـه قــد ينتهـي مـن فصــل بكاملـه دون أن  يت فيــه ريـة مــا إال حبـوث فلســفية 
" حيـث املعاد اجلسماين والتناسخحبتة، انظر مثال إىل الفصل احلادي عشر من اجمللد الثامن والذي عنوانه: "

 عريف التناسخ وأنواع انتقاالت النفس هبذا الكالم:تكلم فيه بعد مقدمة حول ت
اسـخ كر أقسـام التن بـدأ بـذ "وعلى أية حال فلنتاول املوضوع ابلبحـث مـن منظـار القواعـد الفلسـفية العقليـة" مث

 وهي: 
 التناسخ املطلق أو الالحمدود .أ

                                                
 .  38صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
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 التناسخ النزويل احملدود .ب
 التناسخ الصعودي .ت

اجلسماين وكالم الفالسفة خاصة صدر املتأهلني حول املوضـوع إىل  مث أتى بتفاصيل كل ذلك وعالقته ابحلشر
ــه ريــة واحــدة مــن القــرآن الكــرمي  ــة وانتهــى هبــذا عــن الفصــل دون أن  يت خالل أن وصــل إىل األســئلة واألجوب

1)جيعلها رائدا له،  وهكذا فعل ل الفصل العاشر الذي سبق هذا الفصل.   (
 

تناوله بعض املوضوعات بصورة خاصة مث ال يلتزم مبا قرره فيمـا لـيس ل  قد يقرر املؤلف لنفسه منهجا يف -2
صــاحل رأيــه ويلتــزم يف غــريه، فمــن هــذه املواضــع مافعلــه عنــد دراســته أمســاء هللا احلســىن حيــث صــرح علـــى أن 

2)التفسري الصحيح ألمساء هللا احلسىن يكون بتحديد معناهـا مـن املعـاجم املعتمـدة لـه لكنـه يف تفسـري لفـظ اإل (
الذي هو أول اسم بدأ به الكالم مل يعتمد على املعاجم بل غالبا مااعتمـد علـى مـا سـاقه إليـه اجتهـاده، ولعـل 
الوجه هو أنه من بدء أتليفه هذا جيتهـد أن يثبـت أن اإللـه ال  يت مبعـىن املعبـود وقـد أخطـأ مـن فسـره بـه وظـن 

اجم تفسـر اإللـه مبعـىن املعبـود مل يرجـع إليهـا بعـد، أن كل من عبد شيئا فقـد اختـذه إهلـا لـه، لكـن ملـا كانـت املعـ
 نعم فيما بعده من األمساء والصفات غالبا مل يهمل املراجعة إىل املعاجم.  

َر الَّـذِّيَن ﴿ومن هذه األمثلة أيضا ذكره اآلايت اليت تصرح بلقاء املؤمنني رهبم يوم القيامة كقوله تعاىل:  َقْدَخسِّ
بُوا بِّلِّقاءِّ اّلل   3)﴾َكذَّ ـْن لِّقـاءِّ َرهب ِِّـّمْ قـول سـبحانه: ﴿و  ( ُـْم يف مِّريَـة مِّ 4)﴾َأال إِّهنَّ َلَعلَُّكـْم بِّلَِّقـاءِّ رَب ُِّكـْم ﴿وقولـه:    (

5)﴾ُتوقُِّنونَ  وغري ذلك من اآلايت، فاملؤلف مع أنه عّد األخذ مبا تدل عليه اللغة وما كان عليه أسلوب أهل  (
6)يف تفسري اآلايتاللغة واستعماهلم يف عصر نزول القرآن من منهجه  ومع أن اللغة تدل على أن اللقـاء هـي  (

7)مقابلة الشيء ورؤيته ابلبصر وعليه كان اسـتعمال أهـل اللغـة ومـا زال، وقـد جـاءت األحاديـث مؤيـدة هلـذه  (
 الداللة، لكن املؤلف مع مجيع هذا ال يعتقد الرؤية بل ينكرها أشد اإلنكار جاعال العقل رائده يف املغّيبات.

                                                
 وما بعدها. 142صـ  8مفاهيم القرآن" جـ انظر: تفسري " ( (1
مسـاء ـ عـرض األ 2ـ حتديـد معنـاه اللغـوي  حتديـدًا معتمـدًا علـى املعـاجم املوثـوق هبـا. 1 التفسـري الصـحيح يعتمـد علـى أمـرين:وهـذا نـص كالمـه: "و  ( (2

 .  109صـ  6جـ ". تفسري "مفاهيم القرآن" ا يف اآلايتهلمعان يف القرائن الواردة حو بعضها على بعض، و اإل
 .  31األنعام :  ( (3
 .  54فصلت :  ( (4
 .  2الرعد :  ( (5
 .  88صـ  8انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
حتقيق: د. حممد رضوان  1410الطبعة األوىل ، بريوت _دار الفكر ط:  624صـ  1للمناوي جـ  التوقيف على مهمات التعاريفانظر: كتاب  ( (7

  . الداية
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مـا أنـه ال ري املوضـوعي كهج التفسـاألمر أمثلة كثرية ال نريد اإلطالة وقد وضح لنا أن املؤلف ال يراعي من وهلذا
 يلتزم ابملنهج الذي يقرره لنفسه.

 
 املطلب الثاين:

 اخلوض يف األحباث الفلسفية 
 ينيـة أو غريهـا،دء كانـت معلوم أن أي أحد مـن أهـل العلـم ال خيـالف اسـتخدام العقـل والنظـر يف املسـائل سـوا

 اخلـــوض يف الم هـــو يفوال تـــرد الفلســـفة بتـــاات وال حســـن اســـتخدامها إال طائفـــة قليلـــة مـــن النـــاس، لكـــن الكـــ
يـه لـف أنـه يـنهج فعلـن املؤ األحباث الفلسفية والـتحكم هبـا وذلـك يف تفسـري القـرآن الكـرمي وخاصـة يف تفسـري أ

ل هــذا ســف يف مثــفســري املوضــوعي، فمــن تفلمنهجــا خاصــا معروفــا أصــوله وقواعــده منــذ وقــت طويــل أي الت
 التفسـري لكنـه ليفـه اسـمالتفسري فقد خرج عن منهجه بال مريـة، وهـذا مـا فعلـه املؤلـف فهـو وإن وضـع علـى أت
كيـد يمـا سـبق وللتأف إليهـا أقرب منه بكتب الفلسفة وعلم الكالم واملنطق وأمثلة هذا اخلوض كثرية جدا أشـران

 اثنيا أنيت مبا يلي:
 

د عرض املؤلف براهني وجود هللا تعاىل يف القرآن الكـرمي والـيت تربـو علـى أحـد عشـر برهـاان يـرى النـاظر عن -1
فيها خوضا كبريا منه يف غالب هـذه املباحـث يف األدلـة الفلسـفية ومسـالكها، فهـو وإن حـاول معاجلـة مـا يـرد 

ّن ما نبغيه هنا هو التتلمذ على القرآن أوصفوة القول: عليه قبل اإليراد وقال يف أثناء هذه املباحث ما نصه: "
واخّتــاذه إمامــاً ومعلمــاً لنــا يف هــذا اجملــال ال مــا يقولــه احلكمــاء والفالســفة والعلمــاء نعــم لــو طــابق شــيء مــن  

ّن هــذا االســتدالل يشــري إىل دليــل الــنظم أو إكالمهـم مــع مــا ذهــب إليــه القــرآن واســتدل بــه أشــران إليــه، وقلنــا 
1)"اإلمكان أو ... كن املتصفح لكتابه هذا املتعمق فيه يرى عكس القضية اثبتا وهو جعل كـالم الفالسـفة ل (

أصال مث تطبيق اآلايت عليه، وهذا ما يعرب عنه بعرض كتاب هللا على كـالم الفالسـفة، وقـد مضـى ذكـر أمثلـة 
إثبـــات  واضــحة عنـــد بيــان مـــنهج املؤلـــف يف الفصــل األول، وســـنأيت مبثــالني أخـــريني لـــئال نقضــي بشـــيء دون

 ودليل: 
هنـاك أفعـااًل يقـوم العقـل بـدرك حسـنها أو قبحهـا  يستدل املؤلـف علـى كـون احلسـن والقـبح عقليـني أبن  -1

دون وببنفسها من أّي فاعل صدر، و يف أّي مورد وقع، بالمالحظة جهة خارجية وحيثّية تعليلية أو تقييديّة  
وجيعــل أصــله يف هــذا تقســيم  ئمــاً للطبــع و غــريه.مالحظــة نّيــة الفاعــل و قصــده فضــاًل عــن مالحظــة كونــه مال

                                                
 .  130صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1



 314                                                                                                                        الفصل الثالث

 

ممّــا ينبغــي أن يعلــم فيســّمى العقــل إىل نظــري وعملــي بتعريفــه الفلســفي اخلــاص هلمــا وهــو: أن املــدرك إن كــان 
 املدرك عقاًل نظرايً، و إن كان املدرك ممّا ينبغي أن يفعل أو اليفعل فاملدرك هو العقل العملي.

 يقول: لنظرية فاربهنة يف احلكمة العملية كما هي مربهنة يف احلكمة مث  يت إىل كون القضااي م
ــة الربهنــة واالســتدالل فكمــا أّن يف احلكمــة النظريــة " ــة تتمّشــى مــع احلكمــة النظريّــة يف كيفّي إّن احلكمــة العملي

واضحة تنتهي إليهـا قضااي بديهية أبصوهلا الستة تنتهي إليها القضااي النظريّة فهكذا يف احلكمة العملية قضااي 
ّــة وبديهيّــة وإن كــان دارجــاً يف احلكمــة النظريّــة دون  القضــااي غــري الواضــحة. نعــم إّن تقســيم القضــااي إىل نظري

العمليــة، غــري أّن احلــّق عــدم اختصــاص التقســيم هبــا بــل قضــااي احلكمتــني تنقســم إىل قســمني: واضــحة و غــري 
حلكمتـــني، والعقــل كمـــا يــدرك القضـــااي البديهيــة يف احلكمـــة واضــحة، و تنتهـــي الثانيــة إىل الواضـــحة يف كلتــا ا

النظريّة من صميم ذاته أو من تصّور الطرفني مع النسبة فهكذا يدرك القضااي الواضحة يف احلكمة العمليـة إذا 
هـذا هـو املهـم يف ابب احلكـم ابحلسـن والقـبح العقليـني، و ابلوقـوف علـى هـذه احلقيقـة تعلـم ، لوحظت بـذاهتا

واضـح الحاجـة فيـه إىل البيـان، « النظـري  الفعـل» ومبـا أّن احلكـم يف املقـيس عليـه  ،ر األقـوال فيهمـاقيمة سائ
فلنرجع إىل بيانه يف الفعل العملي فنقول: إّن القضـااي عنـد العقـل العملـي لـيس علـى وزان واحـد بـل هـو علـى 

و منهـا مـا « جيـاب و النفـي اإل» قسمني: منها ما هي مغمورة جمهولة الحيكم العقل فيها بواحد من الطرفني 
مبّينة واضحة لدى العقل مع غّض النظر عن كل شيء و االقتصـار علـى حلـار نفـس القضـية فيجـب أن  ىه

حلّل القضااي ااُلوىل وأبهّنا ترجع إليها، ومن تلك القضااي البديهية مسألة التحسني  تكون تلك القضااي مقّدمة
حسـان ابإلسـاءة حسـان حسـن، و جـزاء اإلحسـان ابإلعهـا مـثاًل جـزاء اإلوالتقبيح يف مجلة من األفعـال أو مجي

قبيح، أو العمل ابمليثاق حسن، ونقضه قبيح، أو العدل حسن، والظلم قبيح، فهذه القضااي قضااي بديهيـة يف 
احلكمــة العمليــة والعقــل يــدركها مــن صــميم ذاتــه ويقــف عليهــا مــن مالحظــة القضــية مــع نســبتها، وعلــى هــذه 

1)"البديهية يبتين كل ما يَرُد على العقل يف جمال األخالق وتدبري املنزل وسياسة املدنالقضااي  )  
فللمؤلف كالم طويـل وردود علـى متكلمـي الشـيعة واألصـوليني مـنهم الـذين جعلـوا مـالك احلسـن والقـبح كـون 

فّسروا حكم خيالفه، أو الشيء مالئما للطبع أو منافرا له، أو جعلوا مالك احلسن والقبح ما يوافق الغرض وما 
حسـب  – مـن طـرح هـذا البحـث وغـري ذلـك، وهـذا؛ ألن اهلـدف العقل مبا يرتّتب عليه مـن املصـاحل واملفاسـد

، وزائـدا عليـه فـإن إّّنا هو التوّصل إىل معرفة أفعال اّلّل واكتشاف ما هو احلسن و القبيح عنـده -قول املؤلف 
2)نكار احلسن والقبح العقليني كما عليه األشاعرة وأهل احلديث.تعليل احلسن والقبح هبذه العلل جيّر إىل إ )  
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ملوضــوعي لتفســري ااوكــل ذلــك يوّضــح لنــا مــدى خــوض املؤلــف يف األحبــاث الفلســفية، وذلــك يف تفســري مســاه 
 للقرآن الكرمي.

 

ت حـىت العقليـا لوب الفلسفي يقتضي خضوع الرجل أمام ما يهديه إليه عقله واالعتمـاد علـىمبا أن األس -2
ة  فمن هنـا لضالة املنحرفالفرق ا ولو اجنرت ابلرجل إىل اهلاوية كما فعلت ابملعتزلة حىت عّدوا ابتفاق األمة من

لـذي ثـق عـن العقـل اهنـا تنبنرى املؤلف أيضا مبقتضى هذا النهج واألسلوب ينحـرف كثـريا ويفتخـر ابحنرافاتـه أل
فــات أتويالتــه االحنرا ا أشــران إليــه آنفــا، فمــن هــذههــو مــدار للحســن والقــبح ومظهــر للحــق والباطــل عنــده كمــ

 يفأشـــران إليهـــا  ويـــل، وقـــدالكثـــرية حـــول صـــفات هللا العليـــا مبـــا يوجـــب التعطيـــل يف احلقيقـــة أو التحريـــف والتأ
 صـفة العلـم هلل نـد بيانـهمبحث األمساء والصفات مـن الفصـل الثـاين، ونسـتزيد هنـا مـا أورده مـن الكالميـات ع

 النقاط التالية: تعاىل، خمتصرا يف
 

 أ. ما هي حقيقة العلم ؟
صورة حاصلة من الشيء على صفحة هذا العنوان تعريف احلكماء للعلم أبنه  حتتنقل املؤلف  
، مث بدأ بنقد هذا التعريف انعكاس اخلارج إىل الذهن، عند اتصال اإلنسان ابخلارج، أو هو عبارة عن الذهن

1) عن طريق تقسيم العلم كما يلي: )  
 

 ب. أقسام العلم
الشيء حاضرًا عند العامل بصورته يقسم املؤلف العلم إىل حصويل وحضوري فاألول هو أن يكون  

العامل بواقعّيته اخلارجّية من دون توسيط  املعلوم حاضراً لدى، والثاين هو أن يكون وماهّيته ال بوجوده اخلارجي
2).صورة بني الواقعّية والعامل )  

 "ديكارت"ج. الرد على 
بعد تقسيم العلم وذكره ّناذج من العلم احلصويل واحلضوري يرد على الفيلسوف الفرنسي "ديكارت"  
ى دالل علد االستحيث أرا« ديكارت»و هبذا تقف على ضعف ما نقل عن الفيلسوف الفرنسي ما نصه: 

لى وجود علتفّكر ود اوجحيث استدّل ب« أان اُفكر فإذن أان موجود»وجود نفسه بكونه مفكرًا إذ قال: 
 ستدالل خال عن اإلتقان لوجهني:فإّن هذا اال املفّكر وهو نفسه.

                                                
 .  301صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  301صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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تدالل بشيء، ه واالسة عليّن علم اإلنسان بوجود نفسه علم حضوري وضروري الحيتاج إىل الربهنأ: أو الً 
 فليس علم اإلنسان بتفّكره أقوى وأوضح عنده من علمه بذاته ونفسه.

اعرتف ابلنتيجة اليت سعى إليها يف مقدمة كالمه ومجلته، إذ قال: أان اُفكر فإذن أان « ديكارت»ّن أ: واثنياً 
أمرًا مفروضًا واقعًا مسّلمًا بينما هو يريد االستدالل  («أان» ـفقد أخذ وجود نفسه )اليت عرب عنها ب موجود.

1).و هذا من ابب قبول النتيجة قبل االستدالل عليها« األان»على وجود تلك  )  
 . تضعيف تعريف احلكماءـه

لعدم موله للعلم احلضوري كعلم اإلنسان بنفسه وعلم العلة تعريف احلکماء للعلم ضّعف املؤلف  
كّل مفهوم الجند له فردًا خارجيا وهي   عدم موله للمعقوالت الثانية املنطقية)وهو الفاعل اإلهلي( مبعلوهلا، ول

نّية وذلك مثل املفهوم الكّلي والنوع واجلنس واملعّرف واحلّجة، وغري غري أنّه يقع يف اُفق النفس بتعامالت ذه
2).ذلك من املفاهيم اليت تعد موضوعات للمسائل املنطقية )  

 و. التعريف اجلامع للعلم
اليت  –كمفهوم اإلنسان الكّلي ومفهوم اجلنس والنوع -بعد ذكر املؤلف أمثلة من املعقوالت الثانية  

وهذا كماء،  يت إىل التعريف اجلامع لديه، وهو: "حضور املعلوم لدى العامل" ويقول: "ال يشملها تعريف احل
غري أّن احلاضر يف األّول هو الصورة، ونفس املعلوم  التعريف يشمل العلم بقسميه احلصويل واحلضوري.
من دون  ()اخلارجية أو الذهنيةويف الثاين نفس الواقعّية  ابلذات دون املعلوم ابلعرض، أي الواقعّية اخلارجّية.

وهذا يشمل علم  شكاالت اّليت وردت على التعريف األّول.توّسط صورة بني العامل واملعلوم، فال ترد اإل
3)".اإلنسان بذاته، فإّن ذات كّل إنسان حاضرة لديه، غري غائبة عنه كما هو مقّرر يف أدّلة جتّرد النفس )   

 و. علمه سبحانه
ت  يت املؤلف إىل أصل املوضوع أعين علمه سبحانه فيتكلم فيه عن عدة أشياء بعد هذه املقدما 
، علمه سبحانه ابألشياء قبل اإلجياد -2، وهو: حضور ذاته لدى ذاته علمه سبحانه بذاته -1منها: 

عنه وأهم ما أتثر به املؤلف يف إثبات هذا العلم هو ما تفّطن إليه الفيلسوف صدر الدين الشريازي وقد عرّب 
( وخالصته: أنه يالحظ يف عامة بسيط احلقيقة كّل األشياء على النحو األمت األكمل األبسطاملؤلف بقوله: )

اليكون املتحّقق منها إاّل ذلك احلد، و ذات الوجود، وحّده، واملاهية املنتزعة من املوجودات أشياء ثالثة هي: 

                                                
 .  304صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  305صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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هّية أمر عدمي ولكّنه صار موجوداً ابلوجود، و لواله ملا  احلّد راجع إىل الفقدان، كما أّن املا؛ إذ نفس الوجود
فهو مرّكب  كّل موجود كان مرّكبًا من هذه ااُلمور الثالثة أي من )وجود و عدم و عدمي(، و كان هلا وجود

 مكان.أنواع الرتكيب الذي الينفك عنها اإل أأبسو 
مقام ذاته كّل وجود، حبيث اليشّذ عن وجوده فاّلّل سبحانه مبا أنّه الكثرة يف ذاته أبداً، جيب أن جيمع يف 

وجود، إذ لو صدق أنّه شيء، وذلك الوجود شيء آخر مسلوب عنه سبحانه لصار حمدوداً، و احملدود يالزم 
فعلى ذلك فوجوده  اإلمكان، وكّل حمدود مرّكب، و كّل مرّكب ممكن، فينتج أنّه الشيء من الواجب ممكناً.

ته وبساطته جامعاً لكّل وجود يتصّور، حبيث الميكن سلب وجود عن مرتبة سبحانه جيب أن يكون مع صراف
. ذاته، وإاّل يلزم تركيبه من: أمر وجودي )وهو ذاته(، و أمر عدمي )وهو سلب ذلك الوجود عن ساحة ذاته(

1)ب.وهذا ما تكلم فيه املؤلف كثريا بطرق فلسفية شىت حىت يثبت علم هللا تعاىل ابألشياء دون لزوم الرتكي )     
 ن يكون مفهوما أظن أاليث حبهكذا استمر املؤلف يف إثبات صفة العلم هلل تعاىل ابملنهج الفلسفي البحت، 

كانت حبسن   ؤلف وإنامل إال للمتخصصني يف علم الفلسفة والكالم، وال شك أن هذه الطريقة اليت سلكها
ات الفالسفة ن تعقيدعيه فناس نية منه لكنه خال عن املنفعة بعيد عن االستفادة، خاصة يف عصر توىّل ال

  ونبذوا التكّلفات وراء ظهورهم.   
 

اث الفلســفية يف األحبــ أخــريا قبــل أن كــرج مــن هــذا املوضــوع نــرى أن نشــري إىل أن املؤلــف كمــا أكثــر اخلــوض
نــد أجوبتــه عــن ا قــرره عمــالكالميــة كــذلك أكثــر الــورود فيمــا يعــرف بـــ "العرفــان والســلوك" ومــن أوضــح أمثلتــه 

، مـن خللف من األمـمذا حرم ائلة املطروحة حول اخلامتية، فقد كتب يف الرد على السؤال الذي مفاده "ملااألس
حي ه إن توقـف الـو ئق" ؟ أنـاملكاشفة الغيبية، واالتصال ابملأل األعلى، واستطالع ما هنالك من معارف وحقا

اء ينقــل عــن العرفــذلــك، ف يب ومــا إىلوانقطــع االتصــال املباشــر لكــن مل ينقطــع املكاشــفة والتجلــي والفــيض الغيــ
    ويؤكد أن هناك أسفارا معنوية وفتوحات ابطنية هي ميسرة للسالك وهي كالتايل:  

 السفر من اخللق إىل احلق. .1
 السفر من احلق إىل احلق ابحلق. .2
 السفر من احلق إىل اخللق ابحلق. .3
2)السفر من اخللق إىل اخللق ابحلق. .4 )   
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 لســماء( الفــيضاباالتصــال ر وكيفيــة قطــع منازهلــا ومراتبهــا، ويعــد مــن هــذا البــاب )مث يبــدأ بشــرح هــذه األســفا
 االته. ابن عريب ومق د يف كتباملعنوي من جانب اإلمام احلي، فالقارئ هلذه املعلومات ال جيد فيها إال ما جي

 
 املطلب الثالث:

 ل ف ـأويل والتكـالت 
تواترت األحاديث علـى هنيـه، يف كلمـات وجههـا إىل مـن يطبّـق اعرتف املؤلف وصرح  أبن التفسري ابلرأي قد 

ــا املســلمني القــرآن الكــرمي علــى الشــئون املاديــة حيــث قــال: " ــه بعــض كّتابن كمــا أّن مــن الظلــم أيضــاً مــا يرتكب
ــة اإلهليــة ابأُلمــور احملسوســة وحيــاول تطبيقهــا علــى الشــ ون ئاملعاصــرين، حيــث أخــذ يفّســر هــذه املعــارف العقلي

الشــريفة مــن  فصــار فعلــه بــذلك مــن أوضــح مصــاديق )تفســري القــرآن ابلــرأي( الــذي تــواترت األحاديــثاملاديـة 
1)."الرسول األعظم صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم على هنيه ) 

عيـدة، التكّلفـات البأويالت و لكنه بنفسه ليس فقـط مولعـا ابلتفسـري ابلـرأي بـل كثـريا مـا مـأل كتابـه هـذا مـن التـ
 لم.    مة الليل املظسهم يف ظلببعض األمثلة لئال نّتهم ابلتساهل أو نعد من الذين يلقون الوسنأيت هنا أيضا 

 

ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيـهِّ َأْجـًرا إِّالَّ ﴿يف مواضع عديدة من كتابه كرر املؤلف وأكد على أن معىن قوله تعاىل:  -1
2)﴾اْلَمَودََّة يفِّ اْلُقْرَب  واملـراد مـنهم أهـل بيتـه وخاصـة األئمـة املعصـومون  هم أقرابء النـيب  -23الشورى: - (

الذين هم أوصياء النـيب وخلفـاؤه مـن بعـده، لكنـه ملـا واجـه تصـادم هـذا املعـىن والتفسـري مـع آايت أخـرى كثـرية 
3)﴾لَـى اّللَِّّ إِّْن َأْجـرَِّي إِّالَّ عَ ﴿صرحية يف عدم طلب األنبياء أجرا مقابل الـدعوة كقولـه تعـاىل:  َوَمـا ﴿ وقولـه:  (

ــْن َأْجــر  إِّْن َأْجــرَِّي إِّالَّ َعَلــى َرب ِّ  4)﴾اْلَعــاَلمِّنيَ  َأْســأَُلُكْم َعَلْيــهِّ مِّ وغــري ذلــك مــن اآلايت، بــدأ يرفــع اإلشــكال  (
مبـا ّن املطلـوب يف اآليـة لـيس نفـس املـودة والـوالء اَلقرابئـه أغـري بنوع من التأويل يف معىن اآلية الكرمية فقـال: "

نبيــاء مــة مصــادماً لــآلايت احلاكيــة عــن رفــض األهـي هــي حــىت يعــود أجــراً دنيــوايً مطلــوابً ويصــري طلبهــا مــن األ
ّمـة بعـرتة النـيب، ويكـون نفـس ذلـك االتصـال ذريعـة لتكامـل جر بتااتً بل املـودَّة يف القـرىب وسـيلة التصـال األلأل
سالمية هبا قبل أن تنتفع بـه العـرتة، فحينئـذ ال تكـون ّمة اإلّمة يف املراحل الفكرية والعملية، فعندئذ تنتفع األاأل
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1)".ن أُخرجت بصورة ااَلجـرإاملوّدة يف القرىب أجراً حقيقياً و  فـاملؤلف يـؤول يف معـىن األجـر وجيـرده عـن معنـاه  (
 إىل ما يعود نفعه إىل الناس. 

 

ــار اتصــاله ابملــأل دعــى املؤلــف أن اإلمامــة غــري النبــوة والرســالة؛ ألن اإلنســان ا -2 قيــا ألعلــى وكونــه متلاابعتب
ذا إ لكـن اإلنسـان هـو رسـول،للوحي ومنبئا عنه يسمى نبيا، وإذا كلف إببال  ما أمر به وجتسيد ما أخرب به ف

ال سـواء كـان رسـو  بح إمامـاعني من قبل هللا تعاىل حاكما سائدا علـى اجملتمـع رائـدا لألمـة واجـب اإلطاعـة يصـ
 :يف إثبات ادعائه هذا أتول يف كثري من اآلايت منها ما يلينبيا أو غريمها، مث 

ــْن َرُســول  إِّالَّ لُِّيطَــاَع إبِِّّْذنِّ اّللَِّّ ﴿قولــه تعــاىل:  .أ 2)﴾َوَمــا َأْرَســْلَنا مِّ فهــذه اإلطاعــة ليســت عنــد املؤلــف  (
علـــى معناهـــا احلقيقـــي يف الرســـول الـــذي مل حيـــظ مبقـــام اإلمامـــة، بـــل هـــي كإطاعـــة النـــاس مـــن املفـــيت 

3)تهد؛ ألن الرسول بكونه رسوال ليس يف مقام التنفيذ أي ذا أمر وهني واجب.واجمل ) 
َناُهْم ُمْلًكا َعظِّيًما﴿قوله تعاىل:  .ب يَم اْلكَِّتاَب َواحلِّْكَمَة َوآتـَيـْ َراهِّ َنا آَل إِّبـْ 4)﴾فَـَقْد آتـَيـْ املراد من امللك  (

ــه غــري النبــوة بــدليل ا ــة هــو افــرتاض الطاعــة ألن لعطــف الــذي يوجــب التغــاير، إذا العظــيم يف هــذه اآلي
فالبعض من ذرية إبراهيم كانوا مفرتضـي الطاعـة وهـم األئمـة إمـا مـن النبيـني كيوسـف وداود وسـليمان 

5)والنيب األعظم أو من غريهم كطالوت. ) 
ــْيهِّْم فِّْعــَل اخْلَــريَْ ﴿قولــه تعــاىل:  .ت َنــا إَِّل ــرِّاَن َوَأْوَحيـْ ْم ــًة يـَْهــُدوَن أبَِّ ــاُهْم أَئِّمَّ ــاَء َوَجَعْلَن ــاَلةِّ َوإِّيَت ــاَم الصَّ اتِّ َوإَِّق

6)﴾الزََّكــاةِّ وََكــانُوا َلَنــا َعابِّــدِّينَ  ملـا كانــت هــذه اآليــة املباركــة علــى  النقـيض ملــا قــرره املؤلــف مــن كــون  (
بعض األنبياء مفرتضي الطاعة وكون هـذا الـبعض أئمـة دون غـريهم، ألهنـا تشـري إىل مجـع مـن األنبيـاء 

ويعقـوب وهـم مل يكونـوا سـوى مرسـلني ال أئمـة ابملعـىن الـذي يريـده  سبق ذكرهم وفيهم لوط واسحاق
املؤلـف، لكـن اآليــة وصـفتهم ابإلمامــة، أّول املؤلـف معـىن اإلمامــة هنـا عــن معنـاه يف اآلايت األخــرى 
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1)فــادعى أن مــالك إمامــة هــؤالء كــان نبــوهتم ال غــريه إذا فهــذه اإلمامــة غــري اإلمامــة يف قولــه تعــاىل:  (
2)﴾َجاعُِّلَك لِّلنَّاسِّ إَِّماًماَقاَل إِّين ِّ ﴿ ) 

 

هذه كلها ليست إال أتويالت بل تكّلفات من املؤلـف، وهـذا ألن اإلطاعـة  جلميـع األنبيـاء علـى أممهـم واجبـة 
أي: فرضـت  ﴾َوَما َأْرَسْلَنا مِّْن َرُسـول  إِّال لُِّيطَـاعَ ﴿بصفة كوهنم نبيني، قال ابن كثري ر ه هللا يف تفسري اآلية: 

3)من أرسله إليهمطاعته على  . وهذا قول قاطبة املفسرين وظـاهر اآليـة الكرميـة، فلـيس هنـاك فـرق بـني إطاعـة (
الرســول واإلمــام، لتكــون إحــدى اإلطــاعتني كإطاعــة اجملتهــد الــذي تكــون وظيفتــه اإلراءة واإلرشــاد، واألخــرى 

 إطاعة واجبة مفرتضة على األمة.
ظ من إعطاء هللا تعاىل بعضا من آل إبراهيم كـداوود وسـليمان وهكذا امللك العظيم ليس إال ما يدل عليه اللف

امللك واحلكم كما أعطي البعض النبوة والكتـاب، فـاملراد مـن امللـك العظـيم إمـا النبـوة أو ملـك سـليمان، وهـذا 
4)ما قاله حرب األمة ابن عباس وغريه من املفسرين. )    

جـب ر والنهـي الوافيـذ واألمـوصـول إنسـان مـا يف مقـام التنومثله اإلمامة ال وجه لعّد مالكها يف بعض اآلايت 
 لــبعض اآلخــر عــدّ ء، ويف ااالمتثــال الــذي يســتلزم تفضــيل طــالوت واألئمــة االثــىن عشــرية علــى كثــري مــن األنبيــا

 مالكها النبوة فقط ال أكثر منها.
اهية ذكـر هللا تعـاىل ابالسـم أيضا من التأويالت اليت جاء هبا السبحاين وقد أراد هبا الرد على القائلني بكر  -3

ـهِّْم يـَْلَعبُـونَ ﴿املفرد )هللا( هو أتويله يف قـول هللا تعـاىل:  ُ مثَّ َذْرُهـْم يفِّ َخْوضِّ 5)﴾قُـلِّ اّللَّ أنيت بـنص كالمـه أوال  (
 مث نوضح أتويله ابختصار:

ذكر اّلّل تعاىل ومما يقضي منه العجب أن جّل من ينسبون أنفسهم إىل مذهب السلفّية ينكرون قال املؤلف: "
ـــذكر اّلّل ابمســـه املفـــرد وحـــده إىل  ـــة ذات معـــىن اتّم، و ينســـبون مـــن ي ابالســـم املفـــرد ) اّلّل ( دون ذكـــره يف مجل
الضالل و يستدّلون على ذلـك أبّن مجيـع مـا ورد مـن صـيا األذكـار يف القـرآن و السـّنة مجـل أو كلمـات ذات 

و ليس فيها لفظ اجلاللة املفـرد، فـذكر  ،إال اّلّل، استغفر اّللّ  داللة على معىن يتضّمن حكماً كاماًل مثل ال إله
اّلّل هبـذا اللفـظ املفــرد ابطـل، ويضــيف ابـن تيميّـة أبّن االســتمرار علـى ذكــر اّلّل هبـذا اللفـظ املفــرد مـن شــأنه أن 
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ت األدلّـة كـاف طالقاإلقد عزب عنه مضافاً إىل أّن  .يزّج الذاكر شيئاً فشيئاً يف أوهام احللول و وحدة الوجود
ـــــه أن يـــــذكر اّلّل ابمســـــه املفـــــرد و يقـــــول: ﴿ ـــــهِّْم يف ذلـــــك أنّـــــه ســـــبحانه  مـــــر نبّي ُ مثَّ َذْرُهـــــْم ىفِّ َخْوضِّ قُـــــلِّ اّلل 

1)".﴾يـَْلَعُبونَ  )  
كـالم ك تقـدير يف الليـه فهنـاال أدري كيف غفل عن املؤلف أن هـذا اجلـزء مـن اآليـة الكرميـة مـرتبط مبـا قبلـه وع

ُ َعَلى  َقاُلوا مَ رِّهِّ إِّذْ َوَما َقَدُروا اّللََّ َحقَّ َقدْ ﴿نسجم، واآلية أبكملها: يتم به املعىن وي َزَل اّللَّ َشر  مِّْن َشْيء  بَ ا أَنـْ
ــَزَل اْلكَِّتــاَب الَّــذِّي َجــاَء بِّــهِّ ُموَســى نُــورًا َوُهــدً  ــَراطِّيَس تـُْبــُدو اسِّ جَتَْعلُ ى لِّلنَّــقُــْل َمــْن أَنـْ ا هَنَا َوخُتُْفــوَن َكثِّــريً ونَــُه قَـ

ُتْم َواَل آاَبؤُُكْم ُقلِّ اّللَُّ  هِّْم يـَْلَعبُـونَ يفِّ  َذْرُهْم  مثَّ َوُعل ِّْمُتْم َما ملَْ تـَْعَلُموا أَنـْ والتقـدير الـذي قـدره املفسـرون  ﴾ َخْوضِّ
 هو ما يلي: 

 

2)".. أو قل هللا علمكم الكتابأنزل ذلك الكتاب على موسى وهذا الكتاب عليّ  قل اي حممد هللا" ) 
 

علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس: أي: قل: هللا أنزله. وهذا الذي قاله ابن عباس هو املتعني يف تفسري قال "
هذه الكلمة، ال ما قاله بعض املتأخرين، من أن معىن }ُقِل اّللَُّ{ أي: ال يكون خطاب هلم إال هذه الكلمـة،  

3).كلمة: "هللا" )  
وقـد يكـون قولـه ، زله اّلّل عليكم. وإن شئت قلت: قـل )هـو( اّللّ أي : أن {ُقِل اّللَُّ } :أن يقول أمر حممد "
َزَل اْلكِّتاَب الَّذِّي جاَء بِّهِّ ُموسى﴿جوااب لقوله:  {ُقِل اّللَُّ } ُ أنزله﴾َمْن أَنـْ 4)."، ُقِل اّللَّ )  

ويكفــي املؤلــف أن مفســري الشــيعة أيضــا يفســرون اآليــة علــى حنــو مــا ســبق، فهــذا شــيخه الطباطبــائي يكتــب 
ملا كان اجلواب واضحا بينا ال يداخله ريب، و اجلواب الذي هذا شأنه يسو  للمستدل " اآلية ما نصه: حتت

قُـِل }أن يتصدى هو للجواب فقال:  (ص)السائل أن يتكلفه و ال ينتظر املسئول احملتج عليه، أمر تعاىل نبيه 
5).تعلموا أنتم و ال آابؤكم هو هللا أي الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى و الذي علمكم ما مل {اّللَُّ  ) 

 حجة. له فيها فهذه كلها تدل على أن املؤلف أول تفسري اآلية مما عليه اجلمهور إىل معىن ليس
 
 

                                                
 .  121صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  38صـ  7انظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب جـ  ( (2
 .  301صـ  3تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري جـ  ( (3
 .  16 /2معاين القرآن  للفراء  ( (4
 من سورة األنعام .  91تفسريه آلية  حتتتفسري امليزان للشيخ الطباطبائي  ( (5
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 تةـــــكــن
والعجـب أن املؤلـف يعــد أاببكـر الصـديق رضــي هللا عنـه مـن املــأّولني لكتـاب هللا وال يعـد مــا فعلـه هـو أتويــال، 

صلَّى اّلّل عليـه وآلـه وسـلَّم كـان خيـتص بسـهم مـن  أمجع أهل القبلة كافة على أّن رسول اّللّ وقد قال املؤلف: "
اخلمـس وخيـص أقاربـه بسـهم آخـر منـه، وأنّـه مل يعهـد بتغيـري ذلـك إىل أحـد حـىت دعـاه اّلّل إليـه، واختـار اّلّل لـه 

صـلَّى اّلّل عليــه  القـرىب مبـوت النــيبفلّمــا وىل أبـوبكر أتّول اآليـة فأســقط سـهم النـيب وســهم ذي ، الرفيـق األعلـى
ــاء الســبيل  ــامى املســلمني ومســاكينهم وأبن وآلــه وســلَّم، ومنــع بــين هاشــم مــن اخلمــس، وجعلهــم كغــريهم مــن يت

1)"منهم  وقد سلف ذكر هذه املقولة عند بيان هتجمات املؤلف على أصحاب النيب يف الفصل األول. (
 

 املطلب الرابع:
  التعصب واإلغماض 

ومن املؤاخذات على الشيخ السبحاين وتفسريه هو تعصبه القصي للمذهب لدرجة أن القارئ قد يظن أنه قد 
أخذ على عاتقه االنتصار ملـذهب أو رأيـه اخلـاص ولوكـان بـدالئل سـخيفة ال خيفـى عليـه ضـعفها أو أتويـالت 

مع الذين يسميهم ابلوهابية غريبة ال يبعد عنه سقمها، وهذا التصعب منه يكون مع عامة أهل السنة وخاصة 
وإثبــات  )أي السـلفيون أو أهــل احلــديث( مـع أن املؤلــف عنــد مــا بـدأ مبباحــث اإلمامــة واخلالفـة بعــد النــيب 

عنـــوان صـــيغة احلكومـــة  حتـــتوجـــوب كوهنمـــا تنصيصـــية مـــن قبـــل هللا تعـــاىل ال بـــرأي األمـــة والشـــورى والبيعـــة 
قيقة يف هذا اجملال؛ حيتاج إىل جترد عن األهواء وامليول "ورفع النقاب عن وجه احلاإلسالمية قال ما نصه: 

2)الطائفية" لكن القيود العصبية وامليول الطائفية اليت سيطرت على املؤلـف ملكـت قـواه وحالـت دون وصـوله  (
إىل الصــواب يف كثــري مــن املســائل، فهــذه العبــارات الــذي تكلــم هبــا املؤلــف كــان هلــا وزن إذا كنــا نــراه حــىت يف 

احد يـرد علـى خرافـات أبنـاء جلدتـه وأهـل مذهبـه وعقيدتـه كيـف وهـو يـدافع عـن كـل مظـاهر الشـرك موضع و 
ويطعن فيمن وصل إليه اإلسالم بفضل جهودهم وجهادهم ويعتقد ابلرجعة اليت تضـحك العقـول ويرفـع أئمتـه 

صــر يف كتابـه هـذا فــال فـوق األنبيـاء مث يـدعي التجــرد عـن األهـواء وامليــول الطائفيـة، هـذه أمــور رأيناهـا بعـني الب
نتهمه وال نظلمه إذا قلنا فيه إنه مل يتجرد للحـق ومل خيـل عـن ميولـه الطائفيـة الـيت أحاطـت بـه، وقـد بينـا أمثلتـه 

 فيما سبق وفيمايلي بعض األمثلة األخرى: 
 

                                                
 .  285صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  74صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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يم ديها وهكـذا تعظـحل إىل املقابر وانعقاد االحتفاالت عنـدها بـل وتعظيمهـا وحـىت السـجود لـملا كان الرت  -1
ن األعمــال تعــد مــتقــادات و آاثر األئمــة واألوليــاء والتــربك هبــا مــن دأب طائفــة املؤلــف، ومعلــوم أن هــذه االع

جملتمـع ايقـوم إبصـالح  فسـرا أنملـا داعيـا ممصاديق الشرك والعبادة لغري هللا، كان املتوقع مـن املؤلـف بصـفته عا
ة ملـذاهب األربعـسـنة مـن اوحمو اخلرافات عنهـا عـن طريـق بيـان حرمتهـا وإثبـات ضـاللتها، كمـا يفلعـه علمـاء ال

وحـــد، لكـــن ســـلم املفينكــرون أشـــد االنكـــار علـــى مـــن يرتكـــب مثـــل هـــذه البـــدع والتصـــرفات الغـــري مالئمـــة ابمل
ني يـوم مـام رب العـاملا جييـب ألف وهـذا املطلـوب املتوقـع منـه، وال أدري مبـاذالعصبية والطائفية حالت دون املؤ 

 فسـده النـاس بـلالح مـا أال يفيد اإلنسان عنصره وال مذهبـه وقومـه، فهـو لـيس فقـط مل يقـم إببـداء احلـق وإصـ
وانـب جإىل فيمـا يلـي  ته، نشريقام يدافع عنها بكل ما وهبه هللا تعاىل من القوة ليشكره هبا ويصرفها يف مرضا

 من دفاعه واستدالالته على ما أشران إليه:  
بذل املؤلف جهدا واسعا يف إثبات أن العبادة ال تطلق على اخلضـوع لغـري هللا والتـذلل أمامـه إال بنيـة  .أ

ألوهيتـه فقـط، بـدليل مـا جيــوز مـن تعظـيم االبـن ألبيـه والتلميــذ ألسـتاذه وبـدليل سـجود املالئكــة آلدم 
ه، وعلى هذا فلوكان التعظيم واخلضوع أمام أي شيء حي أو ميـت إنسـان أو وإخوة يوسف وأبويه ل

ـــة أيـــة نيـــة أخـــرى ســـواء كانـــت رجـــاء املـــدد  حجـــر أو مـــدر وكانـــت النيـــة فيـــه ســـوى اعتقـــاد األلوهي
ال تعـد مـن العبـادة  -ممـا مل يثبـت شـرعا-أواالستغاثة أو دفع الضر وجلب النفع وكـل مـا يشـبه ذلـك 

1)الشرك على الفعل وال املشرك على الفاعل العامل.بشيء، وال جيوز إطالق  )  
أقــول :لــو أننــا طلبنــا رجــال مــن عامــة النــاس مل يــدرس ومل يتفقــه ومل ميلــك مــن العلــم شــيئا ســوى عقلــه وفطرتــه، 
فسألناه هل يتساوي تعظيم األب واألستاذ احلي املوجود أمامك وتعظيم القرب وامليت املدفون فيـه منـذ قـرون ؟ 

قع أن يكون جوابه ؟ ليت علمي ملاذا ال يفرق املؤلف بني هذا وذاك، مث لو سـألنا تلميـذا يف املراحـل فماذا يتو 
األوىل مـن طلـب العلـم هـل يتســاوي سـجود املالئكـة آلدم الـذين أمـرهم هللا بــه وسـجود أحـد لروضـة علـي بــن 

جوابـه ؟ نعـم أنـت ال تعتقـد موسى الرضا الذي مل يؤمر به بل هني عنه هنيا شديدا ؟ قل وربـك مـا ذا سـيكون 
ألوهيته بل تتوقع منه جلب النفع وكشف الضر وإال ملا كان لسجودك معىن بل هو يشـبه عمـل اجملـانني، مث ال 

ــْن ُدونِّــهِّ َفــاَل مَيْلُِّكــوَن ﴿متلــك حجــة مــن هللا تفيــد أنــه ميلــك هــذا إال قولــه تعــاىل:  قُــلِّ اْدُعــوا الَّــذِّيَن زََعْمــُتْم مِّ
2)﴾ْنُكْم َواَل حَتْوِّياًل َكْشَف الضُّر ِّ عَ  إن مل يكن هـذا شـركا فمـاهو الشـرك ؟وال أرى اهلنـود يعتقـدون يف آهلـتهم  (

                                                
 .  448 – 442صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  56اإلسراء :  ( (2
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أكثـر ممـا يعتقـده أمثـال هـؤالء يف أئمـتهم ألهنـم أيضـا يعرفـون هللا اخلـالق ويـدعون أنـه أعطـى اآلهلـة هـذه القـدرة 
 بغري األسباب واملسببات.

 

مـا يف آايت قرآنيــة تطلـق العبـادة علــى اخلضـوع لغـري هللا وإطاعتــه ادعـى املؤلـف اجملــاز والتشـبيه وأمثاهل .ب
ــْيطَاَن إِّنَّــُه َلُكــْم َعــُدوني ﴿فيمــا مل يثبــت، كقولــه تعــاىل:  ــْيُكْم اَي بَــِنِّ آَدَم َأْن اَل تـَْعُبــُدوا الشَّ َأمَلْ َأْعَهــْد إَِّل

1)﴾ُمبِّــنيٌ  َــَذ إِّهَلـَــُه َهــَواهُ ﴿وقولــه تعــاىل:  ( ُ َعلَــى عِّْلــم   َأفَـَرأَيْــَت َمــنِّ اختَّ 2)﴾َوَأَضــلَُّه اّللَّ وقولــه تعـــاىل:  (
َُذوا َأْحَبارَُهْم َورُْهَباهَنُْم َأْراَباًب مِّْن ُدونِّ اّللَِّّ ﴿ 3)﴾اختَّ ).(4 )   

هـذا مــع أنــه ذكـر قبــل ذلــك بقليـل أن العبــادة لغــة أتيت مبعـىن الطاعــة واللــني والتـذلل، ومعلــوم أن األلفــار 
وال جيوز القول ابجملاز إال أن يكون هنـاك مـانع حقـا، فلمـاذا مل حيمـل املؤلـف حتمل على معانيها احلقيقية 

العبــادة علــى حقيقتهــا لكــن ابلتوجيــه الــذي وجــه بــه النــيب األعظــم حينمــا ســئل عــن اآليــة األخــرية فقــال: 
5)(لون هلم ما حرم هللا فيستحلونه وحيرمون عليهم ما أحل هللا فيحرمونه فتلك عبادهتم هلـمحي) فمـن  (

أطاع الشيطان أو أطاع نفسه وهواه أو أطاع وتذلل أمام أي خملوق آخر فيما هو حرام فهـو عابـد لـه وال 
 ضرورة للقول ابجملاز.

 

وملا كان  املؤلف يواجه يف قياسه اخلضـوع للقبـور علـى خضـوع املالئكـة آلدم هـذه املشـكلة وهـي أن  .ت
الثاين كان إبذن من هللا سبحانه بل أبمر صريح منه تعاىل فلذلك مل يعد عبادة، ولكن األول مشتمل 

ذن ال اعتقـاد على هنيه وحرمته وعـدم إذنـه تعـاىل فلـذلك يعـد عبـادة، فاملـدار إذا هـو اإلذن وعـدم اإل
األلوهيـة وعدمـه ألنـه سـواء يف كليهمــا. حـّل املؤلـف هـذه املشـكلة بنــوع آخـر مـن التفلسـف وهــو أن 
األمــر اإلهلـــي ال جيعـــل الشـــرك غـــري شـــرك مبعـــىن أن الســـجود للغـــري لوكـــان شـــركا فهـــو شـــرك يف مجيـــع 

الشــتم يعــدان إهانــة األحــوال ســواء تعلــق بــه األمــر أومل يتعلــق ومثــل لــه بعــدة أمثلــة منهــا: أن الســب و 
طبعـا فلـو فرضـنا أنـه تعـاىل أوجـب سـب أحــد وشـتمه فـإن أمـر هللا ال يغـري ماهيـة السـب والشـتم أبــدا 

                                                
 .  60يس :  ( (1
 .  23اجلاثية :  ( (2
 .  31التوبة :  ( (3
 .  451 – 448صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جــ  ( (4
 .  20847برقم :  116صـ  10رواه البيهقي يف السنن الكربى جـ  ( (5
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فهو كما هو، وعكسه يف الضـيافة فإهنـا بطبيعتهـا تكـرمي وإعـزاز فلـو فرضـنا أنـه تعـاىل حـرم الضـيافة مل 
1)تتبدل ماهية العمل. ) 

ه حلــل مشــكلة يعــّد نفســتصــرف يف الشــرع وآايت الــذكر احلكــيم، فلأقــول لوكانــت عقليــة املؤلــف هــذه مــدارا لل
ــه نــوع مــن الســب وقــد لعــن هللا ه الشــيطان  ســبحانأخــرى وهــي أن اللعــن بطبيعتــه وحقيقتــه مكــروه وقبــيح فإن

الء، فهل منني يف حق هؤ اده املؤ واليهود والكافرين والظاملني واملفسدين يف األرض وأثبته قوال عن مالئكته وعب
 نه تعاىل وخاصة عباده القبح ؟. يصدر ع

لسـفر إىل ملزعومـة فـإن احلقـائق اواألوضح من هذا مثاال هو أن أمر هللا تعاىل لومل يكـن هـو املـدار احلقيقـي ال ا
حللـوة ضـرة البـاردة ابقـاع اخلبالد هضـبة جافـة شـديدة احلـرارة مـع بـذل األمـوال و ـل املشـاكل الكثـرية، وتـرك ال

ــه فلــيكن أداءواحلــدائق الرائعــة اجلمي  هللالســفر إىل بيــت احلــج وا لــة ابلطبــع والعقــل مســتكره غــري معقــول، وعلي
خبافيـة علـى  صـيف ليسـتاحلرام هبذه الصفة، ألن متاعب هذا السفر وحـرارة جـو اجلزيـرة وخاصـة يف موسـم ال

 أحد، لكنه مقبول وممدوح لتعلق األمر به. 
ل شـيء مـن أمـور هللا تعـاىل فـإن كـان يـرى أنـه مسـتقل  مث إن املؤلف يذكر أن من اعتقد يف خملوق ما تصرف

ــه فهــو قــائم بــه إبذن هللا  ــه فقــد أشــرك ابهلل تعــاىل، وإن كــان يــرى أن هللا تعــاىل أذن ل يف هــذا األمــر مفــوض إلي
2)وأمره فال شرك فيه أبدا فهـل اعتقـاد التصـرف مـن أحـد مباهيتـه وحقيقتـه شـرك أم ال ؟ فـإن كـان األول فبمـا  (

أمــره تعــاىل ال يغــرّي احلقــائق علــى زعــم املؤلــف فهــو شــرك إبرادة هللا وإذنــه، وإن كــان الثــاين فــال يضــر أن إذنــه و 
القائل ابالستقالل والتفويض ألن اعتقاد التصـرف لـيس جبـوهره وحقيقتـه شـركا، فـال أدري كيـف يـؤول املؤلـف 

 هذا الذي تفوه به.
 

 مث إن للمؤلف كالم صريح يناقض استدالله هذا حيث يقول: 
 من جانبني: ّن هذه األفعال ميكن أن تطالعإإّن هلا جانبني: وبتعبري آخر: فأّما األفعال القبيحة  

 اجلانب الوجودي، اإلثبايت. .1
 اجلانب العدمي، السليب. .2

 ذا طالعنــاه مــنإقبيحــاً  لوجــودي ويكـونفالفعـل علــى وجــه اإلطـالق ال يكــون قبيحــاً إذا طالعنــاه مـن اجلانــب ا
 اجلانب الثاين )أي اجلانب العدمي السليب(.
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ــتم بــني الرجــل خــذ مــثاًل: اللقــاء اجلنســي الــ      ل هــذا اللقــاء غــرياملــرأة بصــورة غــري مشــروعة، فــإّن مثــو ذي ي
 »ملــني نتيجــة لعيــث إّن ااملشـروع ال خيتلــف عــن اللقــاء املشــروع يف اجلوانــب الوجوديـة، فكالمهــا ســواء مــن ح

 أو بـه مـن قبـل اّللّ  ل غـري مـأذونّن التفـاوت بـني هـذين اللقـاءين هـو أّن العمـل األوّ أغايتـه « الفعالية اجلنسية 
 طة التشريعية.رأي السلالسلطة التشريعية يف حني أّن العمل الثاين مأذون به من قبل اّلّل أو موافق ل

الــيت هــي أمــر عــدمي وســليب مائــة « الالمشــروعية » صــفة  هــو« الــزان » وعلــى هــذا فــإّن عامــل القــبح يف     
ابملائة، والذي تتعّلق بـه القـدرة إّّنـا هـو اجلانـب الوجـودي، للشـيء ولـيس اجلانـب العـدمي السـليب متعّلقـاً هبـا، 
ــة اخللــق  ــق عملي ــة بــل يســتحيل تعّل ــق هبــا القــدرة اإلهلي ألّن اأُلمــور العدميــة واجلوانــب الســلبية أقــل مــن أن تتعّل

1)ا.هب )  
كـان لالنفسـي وإال  ي وعنـادهبعد هـذا كلـه نتـيقن أنـه مل حيمـل املؤلـف علـى اإلتيـان مبـا سـبق إال تعصـبه الطـائف

 من األسهل عليه ترك هذه التكّلفات وعدم الدفاع عن البدع.
 

فــل عــن غريهــا ؤلــف غــزوة بــدر ومــا جــرى فيهــا وحوهلــا تــراه بــذكاء وخدعــة يــذكر أشــياء ويتغاعنــد ذكــر امل -2
يف  ا أمعنـت النظـرليـه، وإذعمدح من يريد وجيرح من يريد لكن أثناء النقل ودون تصريح لـئال يثـري العواطـف في

اء هـذا القصـد  يكـن ور ملتصرفاته هذه تعـرف أن هنـاك أمـرا يقصـده املؤلـف يف هـذه العمليـة وتعـرف أيضـا أنـه 
فصـيل ر وفيمـا يلـي تذا األمـسبق إىل ه إال ميول طائفية سيطرت على عقلية املؤلف وتفكريه، لعلنا أشران فيما

 أكثر :
صـحاب و مـن سـرية األ ال ختلـيف اجمللد السابع الذي كتبه حـول السـرية النبويـة عنـد تناولـه حـوادث السـرية الـيت

ئفـة خاصـة وهـم ثنـاء لطاو غالبا اجتهد املؤلف أن يبحث يف كتب السرية والتاريخ وينقـل كـل مـا فيـه مـن مـدح 
ائر الصـحابة رى وهم سـعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه، وذم وانتقاص   طائفة أخ أهل البيت وعلى رأسهم

ا مـل املثـال يانظر على سـب وعلى رأسهم اخللفاء الثالثة رضي هللا عنهم، سواء كان املروي صحيحا أو سقيما،
 نقله حول غزوة أحد هبذه النصوص:

قـال علــي هـؤالء، ف قـريش يــوم ذلـك أبيـدي وكانـت رايـة ؟ بــين عبـد الـدارلوصـاح طلحـة بـن أيب طلحـة: مـن "
لــه هللا عليــه وآ ّلّل )صــلى؟ قــال طلحــة: نعــم، فــربزا بــني الصــفني، ورســول ا )عليــه الســالم(: هــل لــك يف الــرباز

فمضـى السـيف  لـى رأسـه،عوسلم( جالس حتت الراية عليه درعان ومغفر وبيضة، فالتقيا، فبدره علّي، فضربه 
 إىل حليته، فوقع طلحة، و انصرف علي.حىّت فلق هامته حىّت انتهى 
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مّث أخــذ الرايــة أبــو ســعيد بــن أيب طلحــة، فقتلــه علــي و ســقطت الرايــة، فأخــذها مســافع بــن أيب طلحــة، فقتلــه 
لـواؤهم إىل عبـد هلـم أسـود يقـال لـه صـوأب، فـانتهى  علي. حىّت قتل تسعة نفر من بين عبـد الـدار، حـىّت صـار

اللــواء ابليســرى، فضــرب يســراه فقطعهــا، فاعتنقهــا ابليــدين املقطــوعتني،  إليــه علــي، فقطــع يــده اليمــىن، فأخــذ
وقـد كــان لعلـّي )عليــه ، فضـربه علـى رأســه فقتلـه، فســقط اللـواء، فأخذتــه عمـرة بنـت علقمــة الكنانيـة، فرفعتهــا

 ولفيـف مـن غـريهم ،السالم( مواقف مشهودة كما كـان أليب دجانـة، والـزّبري بـن العـّوام، ويف ظـل بطولـة هـؤالء
1)".هنزمت قريش هزمية نكراء اليلوونا ) 

يف ســاحة املعركــة إاّل  -أي النـيب  - فلــم يصـمد معــهمث اسـتمر وذكــر مـن مواقــف علـي عنــد هزميــة املسـلمني: "
شرذمة قليلة، وعلى رأسهم ابن عّمـه علـي بـن أيب طالـب، وأبـو دجانـة مسّـاك بـن خرشـة، وكلّمـا  لـت طائفـة 

عليه السالم(، فدفعهم عنـه حـىّت تقطّـع سـيفه، فـدفع إليـه رسـول اّلّل سـيفه ذا ستقبلهم علي )اعلى رسول اّلّل 
الفقــار، واحنــاز رســول اّلّل إىل انحيــة جبــل أحــد، فصــار القتــال مــن وجــه واحــد، فلــم يــزل علــي يقــاتلهم حــىّت 

إىل جانـب كان علي يدافع عن ساحة الّنيب، والّنيب يريـد اللجـوء   ،أصابه يف رأسه ووجهه ويديه سبعون جراحاً 
2)"اجلبل )  

ا يؤسف الرجل م عنه هللافلم ميكث املؤلف بعد هذين النقلني قليال إال وقد جاء بشأن عمربن اخلطاب رضي 
 ألنه احنصر جهده وجهاده بل إميانه وإيثاره يف ما يلي: 

اّلّل، يف رجـــال مـــن  نتهــى أنـــس بـــن النضــر، عـــم أنـــس بــن مالـــك، إىل عمـــر بــن اخلطـــاب وطلحـــة بــن عبيـــد"ا
ــه  مــا املهــاجرين واألنصــار، وقــد ألقــوا أبيــديهم، فقــال: ماجيلســكم؟ قــالوا: قتــل رســول اّلّل )صــلى هللا عليــه وآل

ــاة بعــده ؟ قومــوا فموتــوا علــى مامــات عليــه رســول اّلّل، مث اســتقبل القــوم،  وســلم(. قــال: فمــاذا تصــنعون ابحلي
3)".فقاتل حىّت قتل، وبه مّسي أنس بن مالك )  

ة ودافــع عــن ان املعركــواملقايســة صــرحية والنتيجــة هــي أن علــي بــن أيب طالــب صــمد يف ميــدإذا فــاألمر واضــح 
ن بـين عـيده ألنـه قتـل بركة كان ساحة النيب واإلسالم وقاتل قتاال ال نظري له وجل من قتل من املشركني يف املع

يف املقابــل و ال( ر رجــعبـد الــدار فقــط تســعة نفــر )ومل يقتــل حســب مــا ذكــر املؤلــف مــن املشــركني إال ســتة عشــ
 يب ومل يفعـل يفنعـي النـ عمربن اخلطـاب كـان مـن الفـارين عـن الزحـف املـرتددين يف االسـتقامة علـى الـدين بعـد

 املعركة شيء يذكر. 
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ميـــة واحلـــوادث انـــة العلفهــل هـــذا هـــو النقـــل اجملــرد عـــن األهـــواء وامليـــول الطائفيــة ؟ وهـــل هـــذا هـــو حفــظ األم
نقــل لســبحاين يف الالشــيخ ا والكتــاب اإلســالميني إن كــانوا يتصــرفون كتصــرف التارخييــة، إنــين أرى أن املــؤلفني

ــا اليــ ليهــود ااال ممــا عليــه حــوم أســوأ والروايــة لضــاع  عنــا الكثــري والكثــري وتبــدلت املفــاهيم واتريــخ الرجــال ولكن
املؤلــف  الشــيخ ، فهــا هــووالنصــارى، ولكــنهم واحلمــد هلل حفظــوا لألجيــال كــل شــيء ابألمانــة ومل يكتمــوا شــيئا

ناقــب أهــل م و... مينقــل عــن حمــدثي أهــل الســنة ومــؤرخيهم الــذين يــتهمهم ابلتقصــري يف أهــل البيــت وظلمهــ
يبــني عمــق  هشــام مــا البيـت وفضــائلهم، فلــو ظــن أحــد أن املؤلــف مل يفعـل شــيئا ســوى أنــه نقــل مــن سـرية ابــن

مه قها املؤلف سهعن طري ليت رمىالصدمة اليت أصابت املسلمني ويثبت صعوبة املوقف، قلنا هذه هي الرمية ا
هشــام  علــى ســرية ابــن بيــان ّنــرألنــه مل يكــن يريــد التصــريح مبــا أشــران إليــه فلّفهــا يف هــذا القالــب، وللوضــوح وال

ت عمـر بـن مـن بطـوال الذي جعله املؤلف أصـال لـه يف نقلـه وأخـذه لننظـر مـاذا كتـب حـول مـا سـجله التـاريخ
 سابق:اذا تركها املؤلف ونقل عنه فقط النقل الاخلطاب رضي هللا عنه يف غزوة أحد ومل

علــت عاليــة مــن  ابلشــعب معــه أولئــك النفــر مــن أصــحابه إذ فبينــا رســول هللا  :قــال ابــن إســحاق .أ
رسـول  فقـال :حاققال ابـن إسـ، كان على تلك اخليل خالد بن الوليد  :قال ابن هشام، قريش اجلبل

جرين حــىت عــه مــن املهــااخلطــاب ورهــط م نفقاتــل عمــر بــ ،اللهـم إنــه ال ينبغــي هلــم أن يعلــوان :هللا 
 .أهبطوهم من اجلبل

 

معـه أبـو  ،لشـعباهنضوا بـه وهنـض معهـم حنـو  فلما عرف املسلمون رسول هللا  :قال ابن إسحاق .ب
وام رضـوان  بـن العـبـن عبيـد هللا والـزبريا بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعلى بـن أيب طالـب وطلحـة

 .ن الصمة ورهط من املسلمنيهللا عليهم واحلارث ب
 

 :مث إن أاب ســفيان بــن حـــرب حــني أراد االنصــراف أشـــرف علــى اجلبــل مث صـــرخ أبعلــى صــوته فقـــال .ت
وإن احلــرب ســجال يــوم بيــوم أعــل هبــل أي )أي أنعمــت األزالم فاصــرف عــن لومهــا(  عــالِ ت فَ َمــعَ أنْـ 

ال ســواء قــتالان يف اجلنــة علــى وأجــل أقــم اي عمــر فأجبــه فقــل هللا  :فقــال رســول هللا  ،أظهــر دينــك
فقـال رسـول هللا  ! هلـم إيل اي عمـر :فلما أجاب عمر أابسفيان قال له أبو سـفيان ،وقتالكم يف النار

 أنشدك هللا اي عمر أقتلنا حممدا فقال عمر :نه فجاء فقال له أبو سفيانأائته فانظر ما ش :لعمر: 
1).اللهم ال وإنه ليسمع كالمك اآلن قال أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر القول ) 

                                                
  انظر غزوة أحد يف السرية النبوية البن هشام من أي طبعة متوفرة لديك . ( (1



 329                                                                                                                        الفصل الثالث

 

 لرجـال الشـجعانان هـؤالء ملاذا ترك املؤلف كل هـذا وأمثالـه ونقـل مـا نقـل ؟ أليسـت هـذه الـرواايت تصـرح  أب
عـه أبـوبكر هللا رأوه وم أوا رسولر هازمو جمموعة خالد بن الوليد ؟ أليست الرواية الثانية تدل على أن الناس ملا 
الروايـة  ون عنـه، مث إنم ويـدافعوعمر وعلي ؟ مبعىن أن هؤالء هم الـذين مل يفـروا عـن املعركـة وكـانوا حيمـون نبـيه

ر بـن اخلطـاب بصـدق عمـ األخرية اليت ختـرب عـن اللحظـات األخـرية مـن املعركـة توضـح اعـرتاف العـدو احملـارب
ايـة التعصـب ال علـى هنهـذا وأخـذ مـا يـدل علـى خالفـه ال يـدل إ وبره فضـال عـن الصـديق املسـامل، فـرتك مجيـع

 واحلقد الذي قد حيمل اإلنسان على كتمان احلق.
 

يـده اليمـىن املباركـة علـى يـده اليسـرى بـدال  ومن هذا القبيل وعلى نفـس األسـلوب تركـه وضـع النـيب الكـرمي 
1)عـن عثمـان بـن عفـان رضـي هللا عنــه، عنـد ذكـره صـلح احلديبيـة، كـأن ذكــر هـذه األمـور يـزعج املؤلـف كثــريا   (

فيمر عليها مرور املتجاهل الغافل، فلو مل يكـن يـذكر عـن بعـض األصـحاب الـذين يعطـيهم منزلـة فـوق مـا هـم 
عليها، لكنا نعذره ونقول إنه جرى على ما يقتضيه عنوان الكتاب فلم يتطرق إال إىل سرية سيد املرسـلني وفـق 

 بل حبوث الكتاب يف حقيقة األمر تستهدف األمور األربعة التالية: املقرر لكن الواقع ليس كذلك
 .ذكر السرية النبوية مع التصرف 
 .ذكر سرية علي بن أيب طالب وأهل البيت مع الغلو 
 .جتنب ذكر ما فيه مسعة حسنة للخلفاء الثالثة أو عائشة الصديقة 
 اهلم.الطعن ل الصحابة بذكر ما يوهم الناس أوالقارئ ابلنقص يف أفع   

 

ومــن املواضــع الــيت يظهــر فيهاتعصــب الرجــل بكــل وضــوح مــا أتــى بــه يف اجمللــد الرابــع حــول أجــر الرســالة  -3
2)﴾ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيهِّ َأْجًرا إِّالَّ اْلَمَودََّة يفِّ اْلُقْرَب ﴿احملمدية حينما أصّر على أن آية:  املراد هبا أهـل بيـت   (

، وحنن ال ننكر عليه نفس هذا التفسري ألنه أحد األقوال عند املفسرين مع بعـض اإلشـكاالت، رسول هللا 
لكـن مـا يظهـر تعصـب الرجـل هـو تبجيلـه لـبعض أهــل البيـت وتركـه الـبعض، فعلـى سـبيل املثـال مل ينـل ابلــذكر 

، وكـذلك مل يـذكر ، وال عقيـل بـن أيب طالـب أخـو علـي بـن أيب طالـبواالحرتام رقّية وأم كلثوم بنـات النـيب 
ولــو مــرة مــن أبنــاء علــي رضــي هللا عنــه مــن مسّــوا أبيب بكــر وعمــر ؛ألن هــذا كــان يثبــت حــب علــي ملــن ســبقه 

 وتيمنه ابمسهم وتربكه هبم.
 ار . ني األحر وهلذا التعّصب أمثلة كثرية نكتفي هبذا القدر ونسأل هللا أن جيعلنا من املنصف
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 املطلب اخلامس:
 األقوالدم الرتجيح بني ـع 

راءتنـا قة وجدان خالل ذه املزيقد ذكران أن ترجيحات املؤلف بني األقوال املختلفة من مزاايه، لكن يف مقابل ه
ون أي تـرجيح ألقـوال داالكتاب أن عكس القضية أيضا صادق، فقد خيرج املؤلف عن املسألة اليت ذكـر فيهـا 

 لــذي يعــد نقيصــةلرتجــيح اهــذا هــو اإلمهــال وعــدم اوبيــان ملــا هــو الــراجح عنــد العلمــاء أو عنــده علــى األقــل، ف
 للكتاب وملؤلفه، وأنيت ببعض األمثلة إلثبات القول:

 

ـهِّْم ﴿عند تفسريه قوله تعـاىل:  -1 ـْن ظُُهـورِّهِّْم ُذر ِّيَـّـتَـُهْم َوَأْشـَهَدُهْم َعلَـى أَنـُْفسِّ ـْن بَـِنِّ آَدَم مِّ َوإِّْذ َأَخَذ رَبُـَّك مِّ
1)﴾َلى َشهِّْداَن َأْن تـَُقولُـوا يـَـْوَم اْلقَِّياَمـةِّ إِّانَّ ُكنَّـا َعـْن َهـَذا غَـافِّلِّنيَ أََلْسُت بَِّرب ُِّكْم َقاُلوا بَـ  ذكـر املؤلـف عـدة آراء  (

حــول امليثــاق املشـــار إليــه يف هـــذه اآليــة بـــدالئلها وتفصــيالهتا ومـــا يــرد عليهـــا مــن االنتقـــادات وهــي ابإلجيـــاز  
 كالتايل:

لبه علـــى هيئـــة  صـــلقـــه، مـــن خّن اّلّل أحضـــر أبنـــاء آدم عنـــد أ النظريـــة األوىل املســـتندة إىل األحاديـــث هـــى:
ىل إمث أعـادهم «  قـالوا: بلـى؟ ف ألست بربكم»قائاًل هلم: ق كائنات ذرية صغرية احلجم جداً وأخذ منهم امليثا

  ني آنئذ.عقل كافيو صلب آدم ) عليه السَّالم ( ، وقد كانت هذه الكائنات الدقيقة احلجم ذات شعور 
رحـم  صـلب أبيـه إىل زولـه مـننعنـد  أن اإلنسـان ثانية نظرية الرماين وأب مسلم وفريـق آخـر وهـي:النظرية ال

 قابليـات جـديرةو تعدادات أُّمه، وعند انعقاد نطفته ال يكون أكثر من ذرة، ولكـن هـذه الـذرة تنطـوي علـى اسـ
ة جنبـاً كامـل هـذه الـذر تامـل مـع كابالهتمام .. ومن مجلة تلكم االسـتعدادات قابليتـه ملعرفـة اّلّل الـيت تنمـو وتت

 "الفعليــة"رحلـة إىل م "ةالقــو "إىل جنـب مـع تكامــل سـائر اســتعداداته اأُلخـرى حــىت تنتقـل يف املـ ل مــن مرحلـة 
خـرى إخـراج أيقـة، وبعبـارة يف احلق فإعطاء هللا سبحانه اإلنسان غريزة امليل إىل معرفـة هللا هـو امليثـاق والكمال.

م يـث يعرفـون رهبـنحو خاص حببقد جعل تكوينهم حبالة ر آابئهم إىل بطون أُمهاهتم أبناء اإلنسان من ظهو  هللا
 ، هو امليثاق.دائماً، وحيّسون ابحتياجهم إليه تعاىل

اّلّل فيهــا  ة سـابقة فـّرقة إنســانيتشـري إىل نشـأأن هـذه اآليــة  النظريـة الثالثـة نظريــة العالمـة الطباطبــائي وهـي:
هــذا ابعتبــار و ، ى شــهدان؟ قــالوا: بلــ هم وأشــهدهم علــى أنفســهم: ألســت بــربكمبيــن بـني أفــراد هــذا النــوع ومّيــز

ت قالـب العبـارا فهـوم يفحضور كل شيء عند هللا تعاىل الذي يتفوق نطاق الزمان واملكان، وقد ساق هذا امل
 التالية:
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ــا يلحقــه األقــدار إ" ــه، وإّّن ــدنيا مــثالً نأ ذإّن لكــل شــيء عنــد اّلّل وجــوداً وســيعاً غــري مقــّدر يف خزائن ــه إىل ال : زل
َـا َأْمـُرُه وأثبت بقوله: ﴿ النشأة. فللعامل اإلنساين على سعته سابق وجود عنده تعاىل يف خزائنه أنزله إىل هذه إِّمنَّ

ــُه ُكــْن فَـَيُكــوُن   َفُســْبَحاَن الَّــذِّي بَِّيــدِّهِّ َمَلُكــوُت ُكــل ِّ َشــْيء   1)﴾إَِّذا َأرَاَد َشــْيئاً َأْن يـَُقــوَل َل يشــاهبها مــن ومــا  (
اآلايت، أّن هـذا الوجـود التـدرجيي  لألشــياء ومنهـا اإلنسـان هــو أمـر مـن اّلّل يفيضـه علــى الشـيء، ويلقيـه إليــه 

وجــه إىل الــدنيا، وحكمــه أن  إفاضــة دفعيــة وإلقــاء غــري تــدرجيي فلوجــود هــذه األشــياء وجهــان:« كــن»بكلمـة 
 الوجود شيئاً فشيئاً ويظهر انقصاً مث ال يزال يتكامل حيصل ابخلروج من القوة إىل الفعل تدرجيياً ومن العدم إىل

ووجه إىل اّلّل سبحانه وهي حبسـب هـذا الوجـه أُمـور غـري تدرجييـة، وكـل مـا هلـا فهـو ، حىت يفىن ويرجع إىل ربّه
  .هلا يف أّول وجودها من غري أن حتتمل قوة تسوقها إىل الفعل

اّلّل تعاىل إّّنا عىن مجاعة مـن ذريـة بـين آدم خلقهـم وبّلغهـم  نّ أ النظرية الرابعة نظرية الشريف املرتضى وهي:
ـــذلك،  ـــأقّروا ب ـــه، ف ـــه ومـــا جيـــب مـــن طاعت ـــالم( مبعرفت ـــيهم السَّ ـــّررهم علـــى ألســـن رســـله )عل وأكمـــل عقـــوهلم وق

 ئهــم.﴾ أو يعتــذروا بشــرك آابإِّانَّ ُكنَّــا َعــْن َهــَذا َغــافِّلِّنيَ وأشــهدهم علــى أنفســهم بــه لــئاّل يقولــوا يــوم القيامــة: ﴿
وحاصــل هــذا الكــالم وتوضــيحه أّن اّلّل تعــاىل أخــذ االعــرتاف مــن مجاعــة خاصــة، مــن البشــر، وهــم العقــالء 

2)الكاملون، ال من مجيع البشر. )  
ظريـة وابلطبـع ننقـد كـل  فاملؤلف أثنـاء ذكـره هـذه النظـرايت بـني مـا يـرد علـى كـل نظريـة مـن اإلشـكاالت كأنـه

نـه م أخـريا بـرأي ، أو  يتإمـا أن يـرجح إحـدى هـذه اآلراء بقـوة دالئلـه هذا النقد والدراسـة كانـت تتطلـب منـه
ن عــت الــيت رويــت و املــروايغريهــا، لكنــه مل يفعــل ال هــذا وال ذاك، زايدة علــى هــذا أن املؤلــف وجــه حتليلــه حنــ

ال علــى كــون اآلخــر د أئمتــه حــول املســألة فعــد الــبعض غــري قابــل لالســتدالل بــه علــى الــرأي األول، والــبعض
ادام مـظـاهر فيـه أنـه لكـان ال يثاق يف عامل األرواح، كما عد طائفة منها غري صحيحة أصال، فلومل يفعل هـذاامل

غيبـات ن أهنـم يف املاملفسـري الرأي األول يستند إىل األحاديث كما صرح به املؤلف فهو الراجح كما عليه عـادة
ن يــرتك أللمؤلــف  ؤلــف هــذا فلــم يكــنيفضــلون الــرأي الــذي يوافــق احلــديث، لكــن القضــية اختلفــت بفعــل امل

 القارئ دون أن يعرف موقفه النهائي يف املوضوع.
عند ذكر مباحث عصمة األنبياء عليهم السالم أشار املؤلف إىل تفسري اآلايت األوىل من سورة "عـبس"   -2

ا تـدل يف مبحث عنوانه )عصمة النيب األكرم ومـا متسـكت بـه املخطئـة( فـذكر فيـه عـدة آايت ظـن الـبعض أهنـ
َوَما  *أَْن َجاَءُه اأْلَْعَمى  *َوتـََوىلَّ ﴿َعَبَس النيب األكرم فمنها هذه اآلايت:  على صدور ما خيالف العصمة عن
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َفَعُه الـذِّْكَرى  *يُْدرِيَك َلَعلَُّه يـَزَّكَّى  ُر فَـتَـنـْ ـى  *َفأَنْـَت لَـُه َتَصـدَّى  *أَمَّـا َمـِن اْسـتَـْغىَن  *َأْو يَذَّكَّ  *َوَمـا َعَلْيـَك َأالَّ يـَزَّكَّ
ــْن َجــاَءَك َيْســَعى  ــا َم ــَو خَيَْشــى  *َوأَمَّ ــى﴾ *َوُه ــُه تـََلهَّ ــَت َعْن 1)َفأَْن يقــول املؤلــف اســتدل املخــالف هبــذه اآلايت  (

روى املفسـرون أّن عبـد اّلّل بـن أُّم متكئا على ما روي بشـأن نزوهلـا علـى صـدور اخلطـأ عـن األنبيـاء وهـذا ألنـه 
م األعمـى أتـى رسـول اّلّل وهـو ينـاجي عتبـة بــن ربيعـة، وأاب جهـل بـن هشـام، والعبـاس بـن عبـد املطلــب، مكتـو 

فقال عبد اّلّل: اقرئين وعّلمين ممّا عّلمك اّلّل، فجعل  ،وأُبّياً وأُمية ابين خلف، يدعوهم إىل اّلّل ويرجو إسالمهم
حــىت ظهــرت الكراهــة يف وجــه رســول اّلّل لقطعــه  ينــادي ويكــّرر النــداء وال يــدري أنّــه مشــتغل مقبــل علــى غــريه 

كالمه، وقال يف نفسه: يقول هؤالء الصناديد إّّنا أتباعه العميان والسفلة والعبيد، فعبس )صلى هللا عليه وآله 
 .وسلم( وأعرض عنه، وأقبل على القوم الذين يكّلمهم، فنزلت اآلايت

رجـل مـن بـين  ة نزلـت يفأّن اآليأهل البيت وحاصله مث نقل وجها آخر يف شأن النزول وهو ما روي عن أئمة 
فسـه وعـبس نر منـه، ومجـع رآه تقـذّ  أُمّية كان عند النيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( فجاء ابن أُّم مكتوم، فلّمـا

 وأعرض بوجهه عنه، فحكى اّلّل سبحانه ذلك وأنكره عليه.
للنظر وهو أنه ضعف الرواية األوىل بدليل أنه خيـالف مـا  إىل هنا كان منه النقل والرواية لكن ما فعل بعد هذا ملفت

ثبــت يف القــرآن الكــرمي حــول أخــالق النــيب وبــدالئل أخــرى، وقــال حــول الروايــة الثانيــة أهنــا ال تنطبــق وظــاهر اآلايت 
﴿َفَأنْــَت لَـــُه  يـَزَّكَّــى﴾َوَمــا يُــْدرِيَك َلَعلَـّـُه ﴿نفســها ؛ألن الظــاهر أن العــابس واملتــويّل، هــو املخاطــب ابخلطـــاابت الســتة 

مـع أن الروايـة ال تـدل علـى ذلـك، بـل داللتهـا علـى ذلـك بعيـدة، فـرد هـذين الـروايتني كـان يتطلـب منـه أن  َتَصـدَّى﴾
 يت ابلتفسري الصحيح لآلية ألنه أوقع القارئ يف الشك والرتدد، لكنه أمهل هذا، وقال يف األخري: على فرض صحة 

يقـــال كـــذا وكـــذا، وهـــذا يـــدل أن الروايـــة ليســـت صـــحيحة يف نفـــس األمـــر لكـــن لـــو فرضـــناها الروايـــة األوىل ال بـــد أن 
2)صحيحة فاآلية حتمل على كذا، فلم يزد املوضوع إال غموضا. ) 

 
 
 
 
 
 

                                                
 .  10 – 1عبس :  ( (1
   .262- 257صـ  5انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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 املطلب السادس:
 كرار واإلطنابـالت 

الســبحاين  فســريتن مــزااي هنــاك فــرق بــني اإلحاطــة واالحتــواء الــذي أشــران إليــه يف املطلــب الســابق وعــددانه مــ
سـيطه يف سـع املؤلـف وتب؛ ألن تو وحماسنه، وبني التكرار واإلطناب واإلطالة اليت قـد تنـتج اخللـل واملاللـة. وهـذا

ث لفـة كثـرية حبيـحبـاث خمتالكالم أنتج يف بعض املواضع هذا الذي أشران إليه فقـد  يت حـول موضـوع واحـد أب
الئل موضوع دقد يذكر و ت والتمهيدات واملالزمات، يغيب عن ذهن القارئ أصل املوضوع فيتحري يف املقدما

مــا ثــر عليهــا، وفيناســبة يعممــا يف موضــع، مث يكــرر املوضــوع والــدالئل يف موضــع آخــر بتغيــري العنــوان أو أبدىن 
 يلي بعض األمثلة اليت تثبت املوضوع:

 

وضـوعات مـا مـن امل فة العلم هلل سـبحانه مجـع املؤلـف حـول مـادة العلـم مفهومـا، وحقيقـة صعند تفسريه  -1
 ( عنواان، وهي كالتايل:37يتجاوز عناوينها  سبعة وثالثني )

 ما هو حقيقة العلم؟ .1
 التعريف املعروف للعلم. .2
 نقد هذا التعريف من وجوه: .3
 أّواًل: عدم موله لبعض أنواع العلم. .4
 تقسيم العلم إىل احلضوري و احلصويل. .5
 ّناذج من العلم احلضوري. .6

 ة.أ ـ نفس الصورة العلمي
 ب ـ علم اإلنسان بذاته.

 ج ـ علم اإلنسان ابملشاعر النفسية.
 د ـ علم العّلة مبعلوهلا.

 اثنياً: عدم موله للمعقوالت املنطقية. .7
 ّناذج من املعقوالت املنطقية. .8

 أ ـ مفهوم اإلنسان الكّلي.
 ب ـ مفهوم اجلنس و الفصل.

 اثلثاً: عدم موله للمحاالت و املعدومات. .9
 موله لألرقام الرايضية.رابعاً: عدم  .10
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 نكتة هامة ليس كّل انعكاس علماً. .11
 جابة عن سؤال.إ .12
 تعريف العلم بوجه آخر ) التعريف املختار (. .13
 علمه سبحانه بذاته. .14
 الدليل األّول: معطي الكمال ليس فاقداً له. .15
 الدليل الثاين: عوامل الغيبة منتفية عن ساحته سبحانه. .16
 دليل النافني لعلمه سبحانه. .17
 ه سبحانه ابألشياء قبل إجيادها.علم .18
 أدّلة ذلك العلم. .19
 الدليل األّول : العلم ابحليثّية املوجبة للمعلول علم به. .20
 الدليل الثاين: بسيط احلقيقة كّل األشياء. .21
 جيادها.إعلمه سبحانه ابألشياء بعد  .22
 شياء بذاته ال ينفك عن علمه هبا.الدليل األّول: قيام األ .23
 ده دليل على علمه ابألشياء.الدليل الثاين: سعة وجو  .24
 تقان املصنوع آية على علم الصانع.إالدليل الثالث:  .25
 مراتب علمه سبحانه. .26
 مول علمه سبحانه للجزئيات. .27
 أهم األقوال يف هذا اجملال. .28
 القول املختار ودالئله. .29
 التعبري القرآين الرفيع عن سعة علمه سبحانه. .30
1)ونقدها.دالئل النافني لعلمه سبحانه ابجلزئيات  .31 )   

 

 كثــريا مــن هــذه  ا، مث إنفالنــاظر يف هــذه العنــاوين ومــا حيتويهــا يالحــظ اإلطنــاب الشــديد  أول مــا يقــف عنــده
هـم ني، فـال يـرى فاملتخصصـ البحوث ميكن االستغناء عنها يف فهم اآلايت ؛ألهنا مسائل فلسفية هتـم البـارعني

ل إىل عدم حتصي ب املفضيةولعل هذا كان أحد األسبااآلايت موقوفا عليها، وال تزيدها إال غموضا وصعوبة، 
 مامية.لشيعة اإللتفسري مفاهيم القرآن الشهرة والتداول اليت حازها غريه من التفاسري املعاصرة 

                                                
 .  300 – 299صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1



 335                                                                                                                        الفصل الثالث

 

و قــد وقفــت علــى واملؤلــف بنفســه الحــظ هــذا الــذي ال حظنــاه، ومــن هنــا قــدم عــذره مــن أول األمــر وقــال: "
مبــا أّن العلــم و القــدرة مــن أبــرز الصــفات الثبوتّيــة وجــب علينــا البحــث عــن معــىن العلــم يف البحــث الســابق، و 

1)"اُمور يرجع إىل علمه سبحانه أو إىل قدرتـه، فألجـل ذلـك قدأسـهبنا البحـث يف هـذين الوصـفني كأنـه رأى   (
 نفسه جمربا علي هذا اإلسهاب ومل يكن كذلك.

عنــد تناولـه الشــبهات املثـارة حــول املعــاد ورده وهـذا اعــرتاف منـه جنــده يف مواضـع عديــدة مـن الكتــاب، فمـثال 
عليها تراه بعد ما نقل إجابة املتكلمني عن شبهة اآلكل واملأكول وزاد عليها إجابة صدر املتأهلني واستزاد من 

وأان بـدوري  ولعل هذا البحث املبسوط، فيه الكفاية لذوي األلباب.عنده أيضا ما استطاع، قال يف األخري: "
2)".ء الكرام من إطالة الكالم يف هذا املقامأعتذر للقرّا )   

 

 ون اإلمامــة بعــدكــالــيت أطــال الكــالم فيهــا و كررهــا مــرارا مســألة التنصــيص يف اإلمامــة، أي   ومــن املســائل -2
اح علــى أن ح غايــة اإلحلــبــنص الكتــاب والســنة ال ابلــرأي والشــورى، فــاملؤلف يصــر إصــرارا كثــريا ويلــ النــيب 

ظهرهـا  ا ونبذتـه وراءهلـي عمـداإلمامة واخلالفة كانتا بتعيني هللا ورسوله، لكن األمة خالفـت هـذا التنصـيص اإل
ذه النابـذين. وهـ شـيء أمـامبيقومـوا بعد رحيل النـيب األعظـم إال عـدد قليـل عرفـوا احلـق لكـنهم مل يسـتطيعوا أن 

بكل ما  إلثباهتا متسكو ثباهتا، املسألة  هلا أمهية كبرية لدى الشيعة لذلك ترى املؤلف قد مر عن ساعديه يف إ
 ظنه دليال له ومفيدا ملوقفه.  

3)فهو يف اجمللد األول عند فصـل "التوحيـد يف احلاكميـة" تنـاول ذكـر هـذه املسـألة مـرة ابختصـار، يف اجمللـد مث  (
الثاين فصـل فيهـا الكـالم تفصـيال حبيـث أعلـن يف أول الكـالم أبنـه سـيطول البحـث حـول هـذه املسـألة فقـال: 

4)"ولنبدأ بعون هللا بذكر هذه الطرق على وجه التفصيل" واملراد من الطرق هي طرق ثالثة اعتقـد املؤلـف أهنـا   (
لف فيهـا الكـالم حبيـث جتـاوزت الكتابـة حوهلـا  وقد أسهب املؤ  كانت توجب التنصيص ابخلالفة بعد النيب 

5)مائة صفحة. ) 

                                                
 .  298صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  117صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  653صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  75صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  180 – 76صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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ـــد العاشـــر  ـــف املوضـــوع واســـتدالالته يف اجملل ـــنهج واألســـلوب كـــرر املؤل ـــوان  تحتـــوعلـــى نفـــس ال ـــة "عن اإلمام
سـني صـفحة، حـوايل مخ " وقد وضع فيه ثالثـة فصـول واحتـوت الفصـول الثالثـة مـن هـذا اجمللـد أيضـاواخلالفة

 الباحث إال اإلطالة والتكرار الذي يتعب القارئ حقا.    ويف كل هذا ال يرى
 

د املؤلـــف ىل املكـــررات فقـــط بصـــرف النظـــر عـــن اإلطالـــة وعـــدمها فهـــي كثـــرية جـــدا، قـــد يعيـــإوإذا نظـــران  -3
 موضوعا بنفس العنوان واألدلة مرتني أو ثالاث، فعلى سبيل املثال: 

لثـاين اجمللـد ذكرهـا يف ا  -علـى رأي املؤلـف  –مسألة الشورى وعدم كوهنـا أسـاس احلكـم اإلسـالمي  .أ
 وما بعدها. 99ص  10مث كررها بنفس العنوان واألدلة يف جـ  226بدءا من ص 

 اجمللـد يفاملؤلـف  مسـألة إطاعـة السـلطان وعـدم جـواز اخلـروج علـى السـلطان وإن كـان جـائرا. ذكرهـا .ب
 . 423 ويف نفس اجمللد أيضا ص 342ويف اجمللد اخلامس ص  319الثاين ص 

 – 285ول ص جمللــد األامســألة التثليــث يف العقيــدة النصــرانية مبــا هلــا ومــا عليهــا ذكرهــا املؤلــف يف  .ت
يكفينـــا هـــذا  وللمكـــررات أمثلـــة كثـــرية 254 – 239مث كـــرر املوضـــوع يف اجمللـــد اخلـــامس ص  308

 القدر.  
 

 املطلب السابع:
 عدم مراعاة األمانة العلمية 

 م أبمانـة قليـليـؤدي العلـو يف عاملنـا هـذا كثـريون، لكـن مـن يعطـي الكتابـة حقهـا ال شك أن الكتاب واملؤلفني 
اع عـن حـوزة يـة وللـدفجدا؛ فلذلك ترى غالبية البحوث وخاصة البحوث اليت كتبت حول االختالفـات املذهب

 اإلغفال.و خاصة، تراها حتمل بني جنبيها زلة اخليانة إما عمدا أو ما يشاهبه من اإلمهال 
لميــة، ابخليانـة الع ن تسـميتهف فقـد ذكـران يف مبحـث النبـوات أنـه قــد ارتكـب يف نقلـه وحتريـره مـا ميكـوأمـا املؤلـ

مــة يف هــذا ه صــفة عاوكــان مــا أشــران إليــه ســابقا خيــص تعاملــه حــول ســرية النــيب وأصــحابه الكــرام، لكــن هــذ
ة والــال ســميها التعمديــكلتــا قب التفســري، فمــن يقــرأ فيــه جيــد املؤلــف ودراســاته ال خيلــوان عــن الزلــة املشــار إليهــا

عيف وبغـض حيح والضتعمدية، فقد ينقل عن مرجع ما شيئا بغض النظر عن الراجح واملرجوح وحىت عن الص
 نة ابالستداللأهل الس النظر عن جوانب املوضوع وأسبابه، وابألخص حينما يريد أن يثبت نظرايته عن كتب

اق ال يهـتم ابلسـيو ف  خـذ، غـرض فاليبـايل مـن أيـن  خـذ وكيـعلى املروايت أو األقوال يلتقط منها التقـاط امل
 ق الشيخ:حبإجحافا  والقرائن، مع علمه جبميع هذا، نذكر فيمايلي بعض األمثلة لئال يعد كالمنا هذا
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ينقل املؤلف كثريا عن مراجـع أهـل السـنة حـديث الغـدير الـذي تكلـم بـه النـيب األعظـم يف غـدير خـم عنـد  -1
1)(مـن كنـت مـواله فعلـي مـوالهداع، قـائال بشـأن علـي بـن أيب طالـب رضـي هللا عنـه: )مرجعه من حجـة الـو  ) 

 -أي الواقعة  – فقد تناوهلاوحييل عند ذكره احلديث إىل مصادر أهل السنة كثريا حىت نراه يف موضع يقول: "
ابلـــذكر أئّمـــة املـــؤّرخني أمثـــال: الـــبالذري، وابـــن قتيبـــة، والطـــربي، واخلطيـــب البغـــدادي، وابـــن عبـــد الـــرب، وابـــن 
عساكر، وايقوت احلموي، وابن األثري، وابن أيب احلديـد، وابـن خلكـان، واليـافعي، وابـن كثـري، وابـن خلـدون، 

الـدين احللـيب  وجـالل الـدين السـيوطي، ونـوروالذهيب، وابن حجر العسقالين، وابن صبا  املالكي، واملقريـزي، 
 ىل غري ذلك من املؤرخني الذين جادت هبم القرون واألجيال.إ

 ذي، والنسـائي،ة، والرتمـيضـاً أئمـة احلـديث أمثـال: اإلمـام الشـافعي، وأ ـد بـن حنبـل، وابـن ماجـأكمـا ذكـره 
خلـــــوارزمي، ااخلطيــــب غــــازيل، و وأبــــو يعلــــى املوصــــلي، والبغــــوي، والطحــــاوي، واحلــــاكم النيســــابوري، وابــــن امل

ين نــدي، واتج الــدتقـي اهلوالكنجـي، وحمــب الـدين الطــربي، واحلمـويين، واهليثمــي، واجلـزري، والقســطالين، وامل
قـال عـن لـذين يقصـر املحملـدثني اىل غري ذلـك مـن أعـالم اإاملناوي، وأبو عبد هللا الزرقاين، وابن  زة الدمشقي 

  عّدهم وحصرهم.
ر املفســرين، فقــد ذكــره: الطــربي، والثعلــيب، والواحــدي يف أســباب النــزول، والقــرطيب، وأبــو كمــا تعــرض لــه كبــا

2)والبغدادي. ،السعود، والفخر الرازي، وابن كثري الشامي، والنيسابوري، وجالل الدين السيوطي، واآللوسي ) 
ّن ذا مسكة ومن أن وال أظويف موضع آخر يعرب عن تضافر طرق هذا احلديث يف الصحاح واملسانيد بقوله: "

لـه إملـام بعلـم احلـديث وقـراءة الصـحاح واملسـانيد ينكـر صـحة حـديث الغـدير أو تضـافره بـل تـواتره، ولـو أنكــره 
3)"فإّّنا أنكره بلسانه ال جبنانه وقلبه الّلهّم إال إذا كان غري ملم بعلم احلديث )   

 ملؤلـف يريـد أنهـي أن ا ا، لكـن املشـكلةوال طعن يف هذا النقل واإلحالة ظاهرا ألن حديث الغدير اثبـت حقـ
و، وأن ها ما يريـده هـشارة إلييثبت هبذه اإلحالة اليت أغمضها وجتنب عن بيان الكيفية اليت كان من واجبه اإل

 يقولـه ويثبتـه فـوا مبـايلهم للقارئ الذي مل حيظ على معلومـات واسـعة أن مجيـع هـذه الكتـب والشخصـيات اعرت 
 ؤمن بــه ونثبتــهنــذا الــذي هــافهم هــذا ومــن يتــبعهم مــن أبنــاء مــذهبهم إن مل يقبلــوا حــول الغــدير، وهــم بعــد اعــرت 

الل خلف إثباته من ريد املؤ يمنهم فقد عاندوا عنادا شديدا وأعرضوا عن قبول احلق بعد ما عقلوه، وأما الذي 
 .بال فصل  هللاعد رسول احلديث وذكر الواقعة فهو إثبات خالفة علي رضي هللا عنه ووال يته التنصيصية ب

                                                
 " كما قال األلباين رْحه هللا أيضا: "صحيح".هذا حديث حسن صحيحوقال: " 3713برقم :  633صـ  5أخرجه الرتمذي يف سننه جـ  ( (1
 .  527 – 526صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  120صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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 ، وحـول احلـديثا املؤلـفومعلوم أن للواقعة وورود احلديث صورة أخرى وشأن آخر يف الكتب اليت حييـل إليهـ
إىل  ة للواقعــة والة األصــيلوداللتــه ومفهومــه أقــوال مــن هــؤالء األعــالم، لكــن املؤلــف ال يشــري أبــدا إىل الصــور 

 نتعــرف علــى نبقــي علينـا أ خــداعا لقرائــه ونصـرة ملذهبــه،اسـتنباط العلمــاء منهــا، بـل يتغافــل عنهــا ويتجاهلهـا 
 الصورة احلقيقية للواقعة نقال عن بعض هذه املصادر:

 

 تعرض ابن كثري للواقعة
لكـالم حـول ، وقـد بـدأ ار ـه هللا فنبدأ مـن التـواريخ الـيت أشـار إليهـا املؤلـف بكتـاب البدايـة والنهايـة البـن كثـري

 فيه مبا يلي: واقعة الغدير وخطبة النيب 
ن حجـة الـوداع مرجعـه مـ فصل يف إيراد احلديث الدال على أنه عليه السالم خطب مبكـان بـني مكـة واملدينـة"

كلم فيه بعض ا كان تممقريب من اجلحفة يقال له غدير خم فبني فيها فضل علي بن أيب طالب وبراءة عرضه 
ضـييقا وخبـال م جـورا وتعدلـة الـيت ظنهـا بعضـهلـيهم مـن املإمن كان معه أبرض اليمن بسبب ما كان صدر منه 

ثنـاء بـني ذلـك يف أ املدينـة ىلإوالصواب كان معه يف ذلك وهلذا ملا تفر  عليه السالم من بيـان املناسـك ورجـع 
خـم حتـت  حـد بغـديرالطريق فخطب خطبة عظيمة يف اليوم الثـامن عشـر مـن ذي احلجـة عامئـذ وكـان يـوم األ

ري ان يف نفـوس كثـبـه مـا كـ ليه مـا أزاحإذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه شجرة هناك فبني فيها أشياء و 
ه ول هللا وقوتـوضعيف حبـ من الناس منه وحنن نورد عيون األحاديث الواردة يف ذلك ونبني ما فيها من صحيح

يــه خ فجمـع فوالتـاري وعونـه وقـد اعتـىن أبمـر هـذا احلــديث أبـو جعفـر حممـد بـن جريـر الطــربي صـاحب التفسـري
دة كثـري مـن رت بـه عـاجملدين أورد فيهما طرقه وألفاظه وسـاق الغـث والسـمني والصـحيح والسـقيم علـى مـا جـ
ظ الكبــري أبــو لك احلـافاحملـدثني يــوردون مـا وقــع هلــم يف ذلـك البــاب مــن غـري متييــز بــني صـحيحه وضــعيفه وكــذ

منــا أنــه عالإلــك مــع ذروى يف بــن عســاكر أورد أحاديــث كثــرية يف هــذه اخلطبــة وحنــن نــورد عيــون مــا االقاســم 
 " الحظ للشيعة فيه وال متمسك هلم وال دليل ملا سنبينه وننبه عليه

ذه هـقـاط تصـرح هبـا نشـري إىل نمث أورد كثريا من الرواايت حول الواقعة يطول بنـا الكـالم إن نقلناهـا هنـا لكـن 
 الرواايت، ومن أراد التفصيل فلريجع إىل الكتاب:

ىل رسول البعض من علي رضي هللا عنه أنه ملا أقبل جبيشه من اليمن تعجل إلقد كان سبب شكوى  .أ
كل رجل من القـوم حلـة   ساواستخلف على جنده رجال من أصحابه فعمد ذلك الرجل فك مبكة هللا

1)من البز ويلك ما  :قال ،ذا عليهم احلللإليلقاهم ف علي فلما دان جيشه خرج ،الذي كان مع علي (

                                                
ْرفَـُتُه : البِّزاَزةُ  ( (1 : الثياُب أو َمتاُع البيتِّ من الثيابِّ وحنوِّها وابئُعُه : البـَزَّاُز وحِّ ط: دار الكتـب  14صــ  9. )احملكم واحمليط األعظم البن سـيدة جــ البـَزُّ

 م حتقيق: عبد احلميد هنداوي(2000العلمية _ بريوت 
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ــه يانــزع قبــل أن  قــال ويلــك ،ذا قــدموا يف النــاسإقــوم ليتجملــوا بــه كســوت ال:قــال  ؟هــذا ىل إنتهــي ب
فوقـع يف نفــوس الــبعض شـيئا مــن صــنيعه فرفعــوا  فــانتزع احللــل مـن النــاس فردهــا يف البــز رسـول هللا 
  شكواهم.

 

يت صبحت وأمسهنيئا لك أ:فقال  لقي عليا عمر بن اخلطابضعيف ما زيد يف بعض الرواايت أن  .ب
 .كل مؤمن ومؤمنةموىل  

 

من كنـت مـواله فعلـي مـواله فـأنزل  :علي قالبيد  ما روي عن أيب هريرة أنه قال: أخذ رسول هللا  .ت
ْســاَلَم ِديًنــاهللا عـز و جــل ﴿ ــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديــَنُكْم َوأمَْتَْمـُت َعَلــْيُكْم نِْعَمــيِت َوَرِضــيُت َلُكــُم اإْلِ 1)﴾اْليَـ ) 

 .-ابلدالئل اليت ذكرها  – بنه حديث منكر جدا بل كذإف
 

أيهـا النـاس :املدينـة مـن حجـة الـوداع صـعد املنـرب فحمـد هللا واثـىن عليـه مث قـال  ملا قدم رسول هللا  .ث
يب بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي وطلحـة أأيها الناس إين عـن  ،إن أاب بكر مل يسؤين قط فاعرفوا ذلك له

أيهــا النــاس احفظــوين يف  ،راض فــاعرفوا ذلــك هلــموالــزبري وعبــد الــر ن بــن عــوف واملهــاجرين األولــني 
ـــايب ال يطلـــبكم هللا مبظلمـــة أحـــد مـــنهم ـــاس ارفعـــوا ألســـنتكم عـــن أ ،أصـــحايب وأصـــهاري وأحب يهـــا الن

2).ذا مات أحد منهم فقولوا فيه خرياإاملسلمني و  )                 
 

ت حد يريـد إثبـاألف جيوز لمات، فكينعم هكذا ذكر ابن كثري الواقعة هبذا السياق واألسلوب والعبارات والك
لواقعــة الــيت اروا هــذه إمامــة علــي ووصــايته مــن الغــدير أن يصــيح أبعلــى صــوته أن ابــن كثــري وفــالن وعــالن ذكــ

 ع أن ابـن كثـريت فيهـا مـسنوردها ههنا، مث يـذكر الواقعـة علـى خـالف مـا ذكـروه ويـدعي أن آيـة كـذا وكـذا نزلـ
ل واألكاذيـب حـو  رائيلياتا النقـل واإلحالـة يشـبه عمـل مـن يـذكر اإلسـأنكر نزوهلا يف الغدير أشد إنكـار، هـذ

و و سع بـني ذكـره هـفرق الشاقصة يوسف وداود مثال مث يدعي أن القرآن الكرمي أتى هبذه القصة وال يعتين ابل
 تناول القرآن أصل القصة.

 

 تعرض األلوسي للواقعة
وأما التفاسري اليت أشار إليهـا املؤلـف وأظهـر للقـارئ أن مـا يقولـه هـو حـول الغـدير اثبـت فيهـا، فـال يتضـح لنـا 
خدعة اإلحالة إال إذا رجعنـا إليهـا وقـرأان فيهـا، فنختـار منهـا تفسـري روح املعـاين للعالمـة األلوسـي وقـد تعـرض 

                                                
 .  3ملائدة : ا ( (1
 .  214 -209صـ  5انظر مجيع هذا ابلتفصيل يف "البداية والنهاية" البن كثري، جـ  ( (2
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لذي ذكره املؤلف، وفيما يلي مقتطفـات مـن  للواقعة بكل تفصيل ونقد مجيل، فذكرها لكن ليس على النحو ا
 كالمه:  
ــتهميوخــرب الغــد ــه إمتامــا لغر زادوا ف علــى خالفــة األمــري كــرم هللا تعــاىل وجهــه وقــد )الشــيعة( ر عمــدة أدل ضــهم ي

ــه كلمــات مــزورة ونظمــوا ل ذلــك األشــعار وطعنــوا علــى رضــى هللا  الصــحابة زايدات منكــرة ووضــعوا ل خالل
ر الـىت ن أخبـار الغـديتعلـم أ وأنـت ...م خالفوا نص النىب املختار صلى هللا عليه و سلمتعاىل عنهم بزعمهم أهن

ك أمت تبيـني اوقع هنـامـفيها األمر ابالستخالف غـري صـحيحة عنـد أهـل السـنة والمسـلمة لـديهم أصـال ولنبـني 
اد وعليـــه االســـتمد ولنوضـــح الغـــث مـــن الســـمني مث نعـــود علـــى اســـتدالل الشـــيعة ابإلبطـــال ومـــن هللا ســـبحانه

  :االتكال
الـوداع قريـب  ه مـن حجـةفنقول: إن النىب صلى هللا عليه و سلم خطب ل مكان بني مكة واملدينة عند مرجع

ان تكلـم فيـه كـرضـه ممـا  عفبـني فيهـا فضـل علـى كـرم هللا تعـاىل وجهـه وبـراءة  ،من اجلحفة يقـال لـه: غـدير خـم
خبال واحلق تضييقا و و دلة الىت ظنها بعضهم جورا بعض من كان معه أبرض اليمن بسبب ماكان صدر من املع

 . جرة هناكمع على كرم هللا تعاىل وجهه ل ذلك وكانت يوم األحد اثمن عشر ذى احلجة حتت ش
عـاىل وجهـه مـن ترم هللا فروى حممد بن إسحق عن حيىي بن عبد هللا عـن يزيـد بـن طلحـة قـال: ملـا أقبـل علـى كـ

معه رجال من أصـحابه  واستخلف على جنده الذين ل إىل رسول هللا مبكة تعج اليمن ليلقى رسول هللا 
جيشه خرج  ه فلما دانكرم هللا تعاىل وجه  يكان مع علي  كل رجل حلة من البز الذا  رجل فكسلفعمد ذلك ا
قــال:  ، النــاسلا قــدموا ل: كســوت القــوم ليتجملــوا بــه إذاقــ ؟ ذا علــيهم احللــل قــال: ويلــك ماهــذاإليلقــاهم فــ

  البـز وأظهـر اجلـيش شـكواهلقال: فانتزع احللل من الناس فردهـا  ويلك انتزع قبل أن ننتهى إىل رسول هللا 
 .ملا صنع هبم

كـرم هللا   نـاس عليـاعـن أىب سـعيد قـال: اشـتكى ال يوأخرج عن زينب بنت كعب وكانت عند أىب سـعيد اخلـدر 
ن ل يـا فـو هللا إنـه ألخشــقـول: أيهـا النـاس التشـكوا علفينـا خطيبـا فسـمعته ي تعـاىل وجهـه فقـام رسـول هللا 

مـا عـن  تعـاىل عنههللاباس رضى ذات هللا تعاىل أو ل سبيل هللا تعاىل ورواه اإلمام أ د وروى أيضا عن ابن ع
ت عليا كـرم ذكر   اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول هللا يبريدة األسلمى قال: غزوت مع عل

 ؟ أنفســهم مــن ملــؤمننياببريــدة: ألســت أوىل  : ايفقــال ،قــد تغــري هــه فرأيــت وجــه رســول هللا هللا تعــاىل وج
 ...قال: من كنت مواله فعلى مواله ،قلت: بلى ايرسول هللا

ووجـــه وهكــذا ذكـــر اآللوســي جمموعـــة مـــن الــرواايت حـــول الواقعــة وبـــني صـــحيحها عــن ســـقيمها حــىت قـــال: 
لــى مـــواله أن املــوىل مبعـــىن األوىل ابلتصــرف وأولويـــة التصــرف عـــني  مـــن كنــت مـــواله فعرباســتدالل الشـــيعة خبــ

ل هــذا االســتدالل جعلهــم املــوىل مبعــىن األوىل وقــد أنكــر ذلــك أهــل العربيــة  غلــطمامــة والخيفــى أن أول الاإل
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 مفعل مبعىن أفعل أصال ومل جيوز ذلك إال أبو زيد اللغوى متمسكا بقول أىب عبيدة ل ئقاطبة بل قالوا : مل جي
أوىل بكـم ورد أبنــه يلــزم عليـه صــحة فـالن مــوىل مــن فـالن كمــا يصــح  يأ {مــوالكم يهــ}تفسـري قولــه تعـاىل: 

فالن أوىل من فالن والالزم ابطل إمجاعا فامللزوم مثله وتفسـري أىب عبيـدة بيـان حلاصـل املعـىن يعـىن النـار مقـركم 
عىن األوىل والثاىن أان لو سلمنا أن املوىل مبعىن ومصريكم واملوضع الالئق بكم وليس نصا ل أن لفظ املوىل مثة مب

بـل حيتمـل أن يكـون املـراد أوىل ابحملبـة وأوىل ابلتعظـيم وحنـو ذلـك وكـم  ،يلزم أن يكون صلته ابلتصرفاألوىل ال
اتَـّبَـُعـوُه َوَهــَذا ِإنَّ َأْوىَل النَّـاِس إبِِبْـــرَاِهيَم َللَّـِذيَن ﴿ جـاء األوىل ل كـالم اليصـح معــه تقـدير التصـرف كقولــه تعـاىل:

1)﴾النَّيب  َوالَِّذيَن آَمُنوا املـراد مـن الواليـة مـن لفـظ املـوىل أو األوىل: احملبـة إحـدامها  أنعلـى أن لنـا قـرينتني علـى  (
 :واثنيهمـا ...ماروينا عن حممد بن إسحق ل شكوى الـذين كـانوا مـع األمـري كـرم هللا تعـاىل وجهـه ل الـيمن :

نـه لوكـان املـراد إالسالم على مـال بعـض الـرواايت: اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه فقوله عليه الصالة و 
من املوىل املتصرف ل األمور أو األوىل ابلتصرف لقال عليه الصالة و السـالم: اللهـم وال مـن كـان ل تصـرفه 

حمبتـه كـرم هللا تعـاىل جيـاب إاحملبـة والعـداوة فقـد نبـه علـى أن املقصـود  وعاد من مل يكن كذلك فحيث ذكـر 
  .هبا وجهه والتحذير عن عداوته وبغضه ال التصرف وعدمه ولو كان املراد اخلالفة لصرح 

ا م سـألوه عـن هـذنهمـا أهنـعهللا تعـاىل  يويدل لذلك مارواه أبو نعيم عن احلسن املثىن بن احلسن السـبط رضـ 
راد خالفتــه لقــال: أيهــا أ فقــال: لوكــان النــىب ؟اخلـرب هــل هــو نــص علــى خالفــة األمــري كــرم هللا تعــاىل وجهــه 

تعـاىل  بحانه أن هللاابهلل سـ مث قـال احلسـن: أقسـم ،فـامسعوا وأطيعـوا يوالقـائم علـيكم بعـد يأمر  الناس هذا ويل
  ...لناس خطأاه لكان أعظم كرم هللا تعاىل وجهه علي  يعل لو آثرا عليا ألجل هذا األمر ومل يقدم ورسوله 

ومتسك الشيعة ل إثبات أن املراد ابملوىل األوىل ابلتصرف ابللفظ الواقع ل صـدر اخلـرب علـى إحـدى الـرواايت 
: ألسـت أوىل ابملـؤمنني مـن أنفسـهم وحنـن نقـول: املـراد مـن هـذا أيضـا األوىل ابحملبـة يعـىن ألسـت وهو قولـه 

تق من الوالية مبعىن احملبة واملعـىن ألسـت أحـب أوىل: ابلؤمنني من أنفسهم ابحملبة بل قد يقال: األوىل ههنا مش
إىل املـؤمنني مـن أنفسـهم ليحصـل تــالؤم أجـزاء الكـالم وحيسـن االنتظـام ويكــون حاصـل املعـىن هكـذا ايمعشــر 
املؤمنني إنكم حتبوىن أكثر من أنفسكم فمن حيبىن حيب عليا اللهم أحب من أحبه وعاد من عاداه ويرشـد إىل 

النَّيب  َأْوىَل اِبْلُمـْؤِمِننَي ِمـْن ﴿ ل تلك اجلملة األوىل ابلتصرف أهنا مأخوذة من قوله تعاىل: أنه ليس املراد ابألوىل
ـــاِب اّللَِّ  2)﴾أَنْـُفِســـِهْم َوأَْزَواُجـــُه أُمََّهـــاهُتُْم َوأُولُـــو اأْلَْرَحـــاِم بـَْعُضـــُهْم َأْوىَل بِـــبَـْعضي يف ِكَت نســـب  يوهـــو مســـوق لنفـــ (

إىل مجيـع   ألن نسبة النـيب بيانه أن زيد بن حارثة الينبغى أن يقال: إنه ابن حممد األدعياء ممن يتبنوهنم و 
  ...املؤمنني كاألب الشفيق بل أزيد وأزواجه عليه السالم أمهاهتم واألقرابء ل النسب أحق وأوىل من غريهم 

                                                
 .  68آل عمران :  ( (1
 .  6األحزاب :  ( (2
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احملبـة وهـو أن حمبـة األمـري كـرم هللا تعـاىل وجهـه أمـر اثبـت ل ضـمن آيـة  يومن الشيعة من أورد دليال على نفى
1)﴾َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعضي ﴿ فلـو أفـاد هـذا احلـديث ذلـك املعـىن كـان لغـوا والخيفـى فسـاده ومنشـؤه  (

ء آخـر والفـرق يشـء وإجيـاب حمبتـه ابخلصـوص يوم شـمـأن املستدل مل يفهم أن إجياب حمبة أحد ل ضـمن الع
  ...بينهما مثل الشمس ظاهر 

علـى   تعـاىل وجهـهكـرم هللا  يلـن األخبار الواردة من طريق أهل السنة الدالة على أن هـذه اآليـة نزلـت ل عإمث 
 ويل اىل وجهـه وأنـههللا تعـ تقدير صحتها وكوهنا مبرتبة يسـتدل هبـا لـيس فيهـا أكثـر مـن الداللـة علـى فضـله كـرم

  ...قررانه وحنن الننكر ذلك وملعون من ينكره ي الذاملؤمنني ابملعىن
ومما يبعد دعوى الشـيعة مـن أن اآليـة نزلـت ل خصـوص خالفـة علـى كـرم هللا تعـاىل وجهـه وأن املوصـول فيهـا 

ُ يـَْعِصــُمَك ِمــَن النَّــاسِ قولــه تعــاىل: ﴿ ،خــاص 2)﴾َواّللَّ ن النــاس فيــه وإن كــان عامــا إال أن املــراد هبــم الكفــار إفــ (
نه ل موضـع التعليـل لعصـمته عليـه الصـالة والسـالم وفيـه إ﴾ فِإنَّ اّللََّ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ ليه ﴿إويهديك 

لكفـار بعـد إرادة ألن هللا تعاىل اليهديهم إىل أمنيتهم فيك ومىت كان املـراد هبـم ا يإقامة الظاهر مقام املضمر أ
3)...اخلالفة )  

؟ ذي يدعيـه هـولنحو الدير وحديثه ابأبعد هذه مجيعا للمؤلف أن يتمسك بكتب السنة على إثبات واقعة الغ
خــروج عــن  ف ونقلهــمأم إغماضــه عــن مجيــع ذلــك وإحالتــه إىل هــذه الكتــب مــع الفــرق الكبــري بــني نقــل املؤلــ

  خيفى. األمانة العلمية الواجب اتباعه يف النقل واإلحالة ؟ والثاين هو األرجح كما ال
 

أن تعطــى  عمثلــة أيضــا مــا نقلــه املؤلــف مــن صــحيح البخــاري أن أاببكــر رضــي هللا عنــه منــومــن تلــك األ -2
 ملنــع الــوارد يفبب ذلــك افاطمـة بنــت رســول هللا رضـي هللا عنهــا مرياثهــا مــن فـدك وغــريه، دون أن يشــري إىل سـ

رة املؤلــف أن فيــده عبــاالبخــاري أيضــا، فمــن مل يكــن مطلعــا علــى مــا ورد يف البخــاري حــول املنــع يظــن أن مات
 يف البخاري:  ث بسياقهلف مث انظر احلديأاببكر ظلم أهل بيت النيب ومنعهم حقهم، انظر إىل عبارة املؤ 

وروي البخاري يف صحيحه عن عائشة أنَّ فاطمة )عليها الّسالم( أرسـلت إىل أيب بكـر، تسـأله قال املؤلف: "
مرياثها من رسول اّلّل صلَّى اّلّل عليه وآله وسلَّم ممّا أفاء اّلّل عليه ابملدينة وفدك وما بقي من مخس خيرب، فأىب 

ــه فلــم تكّلمــه حــىت  أبــو بكــر أن يــدفع إىل فاطمــة منهــا شــيئاً، فوجــدت فاطمــة علــى أيب بكــر يف ذلــك فهجرت

                                                
 .  71التوبة :  ( (1
 .  67املائدة :  ( (2
 .  196 – 193صـ  6انظر: تفسري األلوسي جـ  ( (3
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توفيت، وعاشت بعد النيب صلَّى اّلّل عليه وآله وسلَّم ستة أشهر فلّما توفيت دفنها زوجها علي لـياًل ومل يـؤذن 
1)هبا أاب بكر وصّلى عليها. )    

 

ثـََنا إِبْـرَاِهيُم هكذا: وأما احلديث كما ورد يف البخاري فقد ورد  ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد اّللَِّ َحدَّ َسْعدي َعْن  ْبنُ اَحدَّ
َهـا َصـاِلحي َعـْن ابْـِن ِشـَهابي قَـاَل َأْخـرَبين ُعـْرَوُة بْـنُ  ُ َعنـْ َأْخرَبَتْـُه أَنَّ َفاِطَمـَة  الـز َبرْيِ أَنَّ َعاِئَشـَة أُمَّ اْلُمـْؤِمِننَي َرِضـَي اّللَّ

َها السَّاَلم ابْـَنَة َرُسوِل اّللَِّ  دِّيَق بـَْعَد َوَفاةِ  َعَليـْ ِمريَاثـََها ممَّا تـََرَك  أَْن يـَْقِسَم هَلَا َرُسوِل اّللَِّ  َسأََلْت أاََب َبْكري الصِّ
ُ َعَلْيـهِ  َرُسوُل اّللَِّ  قَـاَل اَل نُـوَرُث َمـا تـَرَْكنَـا َصـَدَقةف فَـَغِضـَبْت  و َبْكـري ِإنَّ َرُسـوَل اّللَِّ فَـَقـاَل هَلَـا أَبُـ، ممَـّا أَفَـاَء اّللَّ

ِسـتََّة   فَـَلْم تـَـَزْل ُمَهاِجرَتَـُه َحـىتَّ تـُُوفِّيَـْت َوَعاَشـْت بـَْعـَد َرُسـوِل اّللَِّ  فَـَهَجَرْت أاََب َبْكري  بِْنُت َرُسوِل اّللَِّ  َفاِطَمةُ 
ِمـْن َخْيـرَبَ َوفَـَدكي َوَصـَدقَـَتُه اِبْلَمِدينَـِة  َتْسـَأُل أاََب َبْكـري َنِصـيبَـَها ممَـّا تـَـَرَك َرُسـوُل اّللَِّ  انَـْت َفاِطَمـةُ َأْشُهري َقالَـْت وَكَ 

ًئا َكـاَن َرُسـولُ  َفَأىَب  َها َذِلَك َوَقاَل َلْسُت اَترًِكـا َشـيـْ فَـِإيّنِ َأْخَشـى ِإْن  بِـهِ يـَْعَمـُل بِـِه ِإالَّ َعِمْلـُت  اّللَِّ  أَبُو َبْكري َعَليـْ
ًئا ِمْن أَْمرِِه أَْن أَزِياَ  2).تـَرَْكُت َشيـْ )   

از ؟ إلشـارة واإلجيـابقاط ولـو ملاذا ال يوقف املؤلف قارئه على الدليل الـذي اسـتدل بـه الصـديق يف املنـع واإلسـ
يريـد هـو إقناعـه و  -ي وهو يف نفس احلديث والرواية، لعـل السـبب أنـه كـان يعـرف أن مـن يعتمـد علـى البخـار 

ذا التصـرف لى ما ورد فيـه حـول سـبب املنـع، فلـذلك تـرك هـذا ونقـل ذاك، مـع أن هـعيعتمد طبعا  -مبعتقده 
 الذي يعد نوعا من اخلدعة ال جيوز عند العلماء. 

 

وهناك مثال اثلث يثبت ما ذكرانه بوضوح أكثر وهو أن املؤلـف ذكـر وفـق معتقـده أن رسـول اإلسـالم ملـا   -3
ــه األخــرية يف العــام العاشــر مــن اهلجــرة وقــد وصــل غــدير خــم أاته جربيــل فقــال: إن هللا  كــان يرجــع مــن حجت

ُ يـ َهـا الرَُّسـوُل بـَلِّـْا َمـا أُنْـزَِل إِلَ  َ ﴿يقرئك السالم ويقول لك:  ْيـَك ِمـْن رَبِّـَك َوِإْن ملَْ تـَْفَعـْل َفَمـا بـَلَّْغـَت رَِسـالََتُه َواّللَّ
3)يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اّللََّ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن﴾ فكان نزول هذه اآلية الكرميـة أمـرا هنائيـا مـن هللا عـز  (

ألشـهاد أن علـي بـن أيب طالـب هـو الوصـي اإلمـام أن يعلن يف املأل وعلـى رءوس ا وجل يوجب على النيب 
اخلليفة بعد رسول هللا، وقد كان هـذا هـو السـبب يف إلقائـه خطبـة الغـدير وقولـه يف علـي احلـديث الـذي سـبق 
ذكــره، ومــن هنــا فيــدعي املؤلــف أن اآليــة نزلــت يف الغــدير ويف هــذا الصــدد، ولــيس لإلبــال  الــوارد فيهــا معــىن 

 امته.سوى إبال  خالفة علي وزع
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ــا كــان و ءات التاليــة، ت االدعــاوملــا كــان مــدار هــذا القــول هــو نــزول اآليــة يف الغــدير ألن إثباتــه كــان يقــّوي إثب
سـنة مراجـع أهـل ال ثبيتـه عـناملؤلف حيتاج إلقناع قارئيه خاصة من هم من أهل السنة مـثال إىل تعضـيد قولـه وت

الســنة   كتــب أهـليفجمـرد ورود هــذا القـول لـذلك حبــث املؤلـف ومــن قبلـه األميــين صـاحب كتــاب الغـدير عــن 
 . دون االهتمام بشيء آخر، بل بنوع من التزوير الذي ال جيوز للعلماء أن يتعاطوه

وقد اّتفقـت الشـيعة اإلماميـة علـى نـزول اآليـة يف يـوم غـدير خـم، وافقهـم علـى ذلـك لفيـف مـن قال املؤلف: "
الواقعـة الطـربي يف تفسـريه، كمـا رواهـا السـيوطي يف الـدر فقـد ذكـر  -أي من أهـل السـنة  -احملّدثني واملؤّرِخني

1)".املنثور عن مجاعة من احلفار )  
 

لقـول "ا مه ر ه هللا:ا نص كاللننظر أوال ما ذا ذكر الطربي عند تفسريه هلذه اآلية حىت يوضح لنا األمر، وهذ
ُ يـَْعِصـُمَك ِمـَن َعْل َفَمـا بـَلَّْغـَت رَِسـالَ ْن ملَْ تـَفْ َك َوإِ  رَبِّ يـ َها الرَُّسوُل بـَلِّْا َما أُنزَل إِلَْيَك ِمنْ  َ يف أتويل قوله: ﴿ َتُه َواّللَّ

، إببـال  كره نبيَّه حممـًدا ذ ن هللا تعاىل هذا أمر مو قال أبو جعفر:  النَّاِس ِإنَّ اّللََّ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن﴾
، وذكـــر فيهـــا ه الســـورة تعـــاىل ذكـــره َقَصصـــهم يف هـــذهــؤالء اليهـــود والنصـــارى مـــن أهـــل الكتـــابني الـــذين قـــصَّ 

هم إايه، ورداءَة تابـه، وحتـريفَ ديَلهم كمعايبهم وُخْبَث أدايهنم، واجـرتاَءهم علـى رهبـم، وتـوث بهم علـى أنبيـائهم، وتبـ
م،  هبـلـيهم، والتقصـريإلزراء عمطاِعمهم وم كلهم وسائِر املشركني غـريِهم، مـا أنـزل عليـه فـيهم مـن معـايبهم، وا
 مـا قـام  نفسـه مبكـروهي صـيبوه يفيُ والتهجني هلم، وما أمرهم به وهنـاهم عنـه، وأن ال ُيْشـعر نفَسـه حـذرًا مـنهم أن 
 تعـاىل هللاات هللا، فـإن ذحـًدا يف فيهم أبمر هللا، وال َجزًعا من كثرة عددهم وقّلة عـدد مـن معـه، وأن ال يّتقـى أ

ر عـن ه أنـه إن قصَّـعاىل ذكر توَه كل من يبغي مكروهه. وأعلمه ذكره كافيه كلَّ أحد من خلقه، ودافعف عنه مكر 
كــب يف عظــيم مـا ر  فهـو -منـه وإن قــّل مـا مل يبّلــا-إبـال  شـيء ممــا أنـزل إليـه إلــيهم، فهـو يف تركــه تبليـا ذلـك 

 ."بذلك من الذَّنب مبنزلته لو مل يبلِّا من تنزيله شيًئا
فـروى عـن طائفـة كبـرية مـن الصـحابة والتـابعني تفسـريهم لآليـة "  ومبا قلنـا يف ذلـك قـال أهـل التأويـلمث قال: "

نزلت بسب أعرايّب كان هـمَّ بقتـل رسـول أهنا  الكرمية حنو ما فسره، مث نقل حول سبب النزول قولني: أحدمها:
2).كان خياف قريًشا، فأومن من ذلك   ألنه. والثاين: أهنا نزلت ، فكفاه هللا إايههللا  )  

 

بني ما  ني واملؤرخني(ن احملدثمكرمي أين املوافقة اليت ادعاها املؤلف )وافقهم على ذلك لفيف ليحكم القارئ ال
 ول اآليـة وسـببماميـة حـذكره الطـربي يف تفسـري اآليـة موضـحا شـأن نزوهلـا، وبـني مـا اتفقـت عليـه الشـيعة اإل

 نزوهلا ؟ 
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اسـبة بــني ذكــر د أي منســريه" هـل جيــوليقـف القــارئ أيضـا عنــد قـول املؤلــف: "لقـد ذكــر الواقعــة الطـربي يف تف
أهنا نـزول اآليـة بشـو دير شـيء الواقعة والقول بنـزول اآليـة يف يـوم الغـدير وبشـأن علـي ؟ أرى أن ذكـر واقعـة الغـ

ليـل لكـنهم مل ها قبـل قشيء آخر، فهناك حقيقة لفيف مـن العلمـاء ذكـروا الواقعـة ابلصـورة الـيت مضـى توضـيح
فقــة عــة ونقلهــا مواذكر الواقبــأبــدا. لكــن املؤلــف يريــد أن يثبــت هبــذا ذاك أي يقولــوا بنــزول آيــة اإلبــال  حوهلــا 

حفــظ  ن الثــراي وأيـنالثــرى مـ متنـاويل القصــة الشـيعة يف القــول بنـزول اآليــة يف الغـدير وبشــأن واليـة علــي، فـأين
 األمانة العلمية ؟.

رسـول هللا  ىعلـ نزلـت يـةاآل ههذأنه كان يرى أن عن أيب سعيد اخلدري وأما السيوطي يف تفسريه إن هو روى 
 بـال  مـا إلـت بشـأن ، فقـد روى قبلـه عـن احلسـن وعـن جماهـد أهنـا نز يوم غدير خم يف علي بن أيب طالـب

ين ا أكثر مـن عشـر ر مثل هذأنزل على الرسول من الدين والشريعة إىل الناس وإن عاندوه واجتمعوا عليه، وذك
 ، وفيها ما يلي:رواية وعن جمموعة كثرية من الصحابة والتابعني

 و ســلم أي آيــة  عليــهأخــرج ابــن مردويــه والضــياء يف املختــارة عــن ابــن عبــاس قــال: ســئل رســول هللا صــلى هللا"
س يف املوسـم نـاء النـافأكنـت مبـىن أايم موسـم واجتمـع مشـركو العـرب و   :؟ فقـال أنزلت من السماء أشـد عليـك

ُ   تـَْفَعــْل َفَمـا بـَلَّْغــتَ ملَْ بِّــَك َوِإْن ِمـْن رَ  ﴿اَي أَيـ َهــا الرَُّسـوُل بـَلِّــْا َمــا أُنـزَل إِلَْيــكَ  :فنـزل علــي جربيـل فقــال رَِســالََتُه َواّللَّ
ــْوَم اْلَكــاِفرِينَ  يهــا النــاس مــن  ة فناديــت: قمــت عنــد العقبــ﴾ قــال: فيـَْعِصــُمَك ِمــَن النَّــاِس ِإنَّ اّللََّ ال يـَْهــِدي اْلَق

ــةأينصــرين علــى  ــوا ال إلــه إال هللا ،ن أبلــا رســالة ريب ولكــم اجلن ــيكم و إل هللا وأان رســو  أيهــا النــاس قول تنجحــوا ل
قون يف وجهــي ارة ويبصــولكــم اجلنــة قــال: فمــا بقــي رجــل وال امــرأة وال صــيب إال يرمــون علــي ابلــرتاب واحلجــ

لـيهم  ن تـدعو عك أن كنـت رسـول هللا فقـد آن لـإفعـرض علـي عـارض فقـال: ايحممـد  ئويقولون: كذاب صاب
  .كما دعا نوح على قومه ابهلالك

ن جييبــوين إىل طاعتــك أهنم اليعلمــون وانصــرين علــيهم إفقــال النــيب صــلى هللا عليــه و ســلم: اللهــم اهــد قــومي فــ
العبـاس ويقولـون: فـيهم نزلـت  فبـذلك تفتخـر بنـو :األعمـشل فجاء العباس عمه فأنقذه منهم وطردهم عنه قـا

1)﴾ي َمـْن َأْحبَـْبــَت َوَلِكـنَّ اّللََّ يـَْهــِدي َمـْن َيَشــاءُ إِنَـَّك اَل هَتْــدِ ﴿ أاب طالـب وشــاء هللا عبـاس بــن  هـوى النــيب  (
2).عبد املطلب" )   

إذا فكيــف جيـــوز للؤلــف أن يعـــد أمثـــال هــؤالء مـــن الـــذين وافقــوا الشـــيعة يف مــا بنـــوا علـــى هــذه اآليـــة الكرميـــة 
أمر إببال  أمر مهم خاص يعد خالصة رسالته وكان خياف من الرجـال امللتفـني  فلسفتهم العظيمة من أنه 

حوله كأمثال أيب بكر وعمر وغريهم من أن يسببوا له والبن عمه مشكلة إن هو عينـه أمـريا علـيهم بعـد رحلتـه 
                                                

 .  56القصص :  ( (1
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 346                                                                                                                        الفصل الثالث

 

مــا أعلــن  بتحقــق الــبال  يف الغــدير وأعلــن مــن الــدنيا، فلمــا هــدأ ابلــه أبنــه تعــاىل سيعصــمه متامــا قــام النــيب 
وتعاهد معه مجيع من شهدوا املوقف مث مل ميض شـيء مـن الـزمن إال وأن األصـحاب نكثـوا كـل املواثيـق ونبـذوا 

 إطاعة الرسول وراء ظهورهم
 

 املطلب الثامن:
 دم اإلحالة والتثبت ـع 

 يف وإن كانـتوهي  وحديثا، معلوم أن البحوث العلمية هلا قواعد وأصول اتفق عليها الباحثون والكتاب قدميا
ليف والرتمجـة ال التـأجمـالسابق بصورة بسيطة لكنها تطورت وتشعبت يف العصور األخرية وأخذت مكانتها يف 
دة اإلحالـة واعـد قاعـوالبحث والتحقيق حبيث جيب رعايتها على كل من يدخل هـذه اجملـاالت، فمـن هـذه الق

ل موضـوع مــن ل وأخـذ كـال إىل مصـادرها بـالدقيقـة واإلرجـاع مـن عـزو اآلايت وختـريج األحاديـث وعــزو األقـو 
 مظانه احلقيقي أي الكتب اليت تعد مصدرا فيه، وغري ذلك من الواجبات.

ضــع ة لكنــه يف مواة اإلحالــأمـا املؤلــف وإن راعــى هــذا األمــر يف أغلبيـة الكتــاب ألنــه مل يكــن خيفــي عليـه ضــرور 
 ذ أشـياء مـن غـري، كما أخـال إىل مراجعهاعديدة أيضا ترك رعاية هذا الواجب بقسميه أي: أمهل إرجاع األقو 
 مصادرها اليت جيب األخذ عنها، وفيما يلي بعض من هذه األمثلة:

 

ــا يف التوحيــد األفعــايل يــذكر  -1 ــة الــذي يعــد يف احلقيقــة حبث يف اجمللــد األول عنــد مباحــث التوحيــد يف اخلالقي
و مـدى احتياجهـا يف التـأثري إليـه سـبحانه، املؤلف عدة مـن اآلراء حـول أتثـري العلـل واألسـباب وعـدم أتثريهـا أ

حيتاج يف ذاته إليه سبحانه ال يف فعله، فوجـوده فقـط و  ،إىل أّن كل ممكن مؤثر واذهب فيذكر نظرية املعتزلة أبهنم
إّن هناك مذهباً آخر يعد مقابالً للمذهب املاضي ، مث يذكر نظرية األشعرية فيقول: قائم به تعاىل، دون إجياده

وب إىل اإلمــام األشـعري، فهـو ال يعــرتف إاّل مبـؤثر واحــد وهـو اّلّل سـبحانه وينكــر عّليـة أي موجــود وهـو املنسـ
ــار وخلــق النــور بعــد الشــمس وهــذا هــو مــا أمســوه  ســواه، بــل يقــول جــرت إرادة اّلّل علــى خلــق احلــرارة بعــد الن

1).ابلعادة اإلهلية )  
ـــل إىل أي مرجـــع يرجـــع  ـــع هـــذا دون أن حيي ـــرايـــذكر املؤلـــف مجي ـــه القـــارئ إن أراد ق ـــدالئلهاءة هـــذه اآلإلي  راء ب

 وتفاصيلها.
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ـــد  -2 ـــب دون ختـــاويف اجملل ـــن أيب طال ـــة بشـــأن علـــي ب ـــة الغراب ـــف حـــديثا يف غاي ـــذكر املؤل ريج وذكـــر لعاشـــر ي
 املصدر، هبذه العبارة:  

ي بـــن أيب طالـــب )عليـــه أراد اهلجـــرة خلّــف علـــ اروى احملــّدثون أّن رســـول اّلّل )صـــلَّى اّلّل عليـــه وآلــه وســـلَّم( ملـــ
الّسالم( مبكة لقضاء ديونه ورّد الودائع اليت كانت عنده، وأمره ليلة خرج إىل الغار وقد أحاط املشركون ابلدار 
أن ينام على فراشه فقال )صلَّى اّلّل عليه وآله وسلَّم( له: اي علي اتَّشح بربدي احلضرمي األخضـر، مّث   علـى 

منهم مكروه، إن شاء اّلّل عّزوجّل، ففعل ذلك )عليه الّسالم( فأوحى اّلّل عّزوجّل نّه ال خيلص إليك إفراشي، ف
إىل جربئيل وميكائيل عليهما السَّالم إيّن قد آخيت بينكما وجعلت عمـر أحـدكما أطـول مـن اآلخـر، فأّيكمـا 

مثـل علـي بـن أيب طالـب، يؤثر صاحبه ابحلياة ؟، فاختار كالمها احلياة، فأوحى اّلّل عّزوجـّل إليهمـا: أال كنتمـا 
آخيـت بينـه وبـني حمّمـد )صـلَّى اّلّل عليـه وآلـه وسـلَّم( فنـام علـى فراشـه يفديـه بنفسـه ويـؤثره ابحليـاة، اهبطـا إىل 

فقـال جربئيـل: بَـخي بَـخ َمـن  األرض فاحفظاه من عدّوه، فنزال فكان جربئيل عند رأسه وميكائيـل عنـد رجليـه. 
بــك املالئكــة، فــأنزل اّلّل تعــاىل علــى رســوله )صــلَّى اّلّل عليــه وآلــه وســلَّم(  ؟ يبــاهي اّللّ  مثلــك ايبــن أيب طالــب

ــه إىل املدينــة يف شــأن علــي بــن أيب طالــب )عليــه الّســالم(: َوِمــَن النَّــاِس َمــْن َيْشــرِي نـَْفَســُه ابِْتَغــاَء ﴿ وهــو متوجِّ
1)﴾َمْرَضاِت اّللَِّ  ).(2 ) 

كـن الـزايدات الـيت ل لنـيب فاجلزء األول من الرواية معلوم وصحيح أي إابتة علـي كـرم هللا وجهـه علـى فـراش ا
ــة فالغرابــة وبعــد الصــحة واضــحة فيهــا، تلــوح مــن القصــة واأللفــا  يــرى ثبــوث الر وأيضــا وردت يف هــذه الرواي

علـي يف خصـوص هـذه  بشـأن ﴾اّللَِّ  ْرَضـاتِ ِتغَـاَء مَ َوِمـَن النَّـاِس َمـْن َيْشـرِي نـَْفَسـُه ابْ ﴿وقطع بنزول قولـه تعـاىل: 
 ري واحــد نــزولوقــد نقـل غــالواقعـة وإن اجتهــد املؤلـف أن يبحــث هلـذا األخــري مسـتندا فقــال بعبـارة جمهولــة: "

 .ه وكالمه". لكن املؤلف على كل حال مل خيرج حديثه ومل بنّي مصادر قولاآلية يف حق علي
بـن حنبـل ل السـنة أ ـد اؤلف أمساء هللا احلسىن وصفاته العليا يتهم إمام أهلسادس عند بيان امليف اجمللد ا -3

ن جهـات ثـالث، مـتشـاهبات ر ه هللا على أنه قد التبس عليه األمر حني اختذ موقـف التفـويض يف اآلايت امل
 فقال ما يلي: 

ات الســابق مــن جهــ كالمــه  يف يــة، التــبس األمــر عليــهختــاذ رأي مســبق يف معــىن اآلامّث إّن إمــام احلنابلــة ألجــل 
 ثالث:
رها ميّـة مـع أّن حصـويلهـا ابإلحاطـة العلايت يف إحاطة وجوده سبحانه ابلعـامل، عمـد إىل أتملا رأى ظهور اآلـ  1    

 فيها خالف ظاهرها، ألهّنا ظاهرة يف اإلحاطة الوجوديّة املستلزمة لإلحاطة العلمية.
                                                

 .  207البقرة :  ( (1
 .  230 -229صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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ا كــان إذ»لــيهم أبنّــه عحاطــة الوجوديّــة مبعــىن الســرير، فــرّد ابإل يــة عنــد القــائلنيـ زعــم أّن العــرش يف اآل 2    
إلحاطـة  القـائلني ابف على أنّ  يقملو « ه ابلعرشءايت استيالمستولياً على العامل كّله، فلماذا خّص يف هذه اآل

ى الء امللـوك علــود كاسـتيالوجوديّـة يـرون االســتيالء علـى العـرش أبمجعــه كنايـة عـن اســتيالئه علـى صـفحة الوجــ
 ه سرير.لدون أن يكون  لعامل منابلداهنم، غري أهّنم يدبّرون البلد ابجللوس على سررهم، و اّلّل سبحانه يدبّر 

أبّن املسـلمني يعرفـون »حاطـه احللوليّـة املكانيّـة فـأورد حاطة الوجوديّـة يفّسـرونه ابإلـ زعم أّن القائلني ابإل 3    
1).حاطة هنا إحاطة قيومّية ال إحاطة مكانّيةأّن اإلو غفل « أمكنة ليس فيها من ِعظم الرّب شيء ) 

ذي ل آخـر لكـن الـحمـناقشـتها حنن ال نناقش املؤلف على اهتامه اإلمام ألن مثل هذه االهتامات كثرية جـدا ومل
عـرش ة، وتفسـريه الة العلميـيلفت النظر ههنا هو أنه نسب كل هذه األقوال الثالثة أي أتويل اآلايت ابإلحاطـ

 لكالمـه، فـأين كـر املرجـعذ ، دون أبّن املسلمني يعرفون أمكنة لـيس فيهـا مـن ِعظـم الـرّب شـيءوقوله ابلسرير، 
 . ويف أي كتاب جند هذا التأويل منه ؟ هذا كان واجبا عليه لكنه أمهله وأعرض عنه

ون أن واقـع ومن هذه األمثلة أيضا أننا نراه يف موضوع مشابه ملا ذكرانه اهتم املؤلف أهل احلديث أبهنم ير  -4
ــة  ــنفس دون اإلحال ــة أخــرى ابســم الــروح وال ــه وراء ذلــك واقعي ــه لــيس ل اإلنســان لــيس إال اهليكــل الظــاهري وأن

اختلفت األنظار يف واقع اإلنسان وحقيقته، فأهل احلـديث يـرون أّن واقـع اإلنسـان هـو قال املؤلف:  والتثبت.
لـيس لــه وراء ذلـك واقعيـة أُخــرى ابسـم الـروح والــنفس، نّـه أاهليكـل الظـاهري مبـا أّن لــه حسـاً وحركـة وإدراكــاً، و 

ــة الرفيعــة لإلنســان وجعلــوه يف عــداد احليــواانت، غــري أّن لــه صــفات خاصــة يف جمــال  فهــؤالء حط ــوا مــن املكان
2) احلس واإلدراك. )  

ــاه  ذا ؟ حنــنهــال أظــن أحــدا يقــرأ هــذا الكــالم فيقبلــه مــن املؤلــف دون أن خيطــر ببالــه مــن أيــن لــك  فيمــا عرفن
لعمـل اقهـه والتزمـوا حلـديث وفاوقرأانه حىت اآلن رأينا املؤلفني يطلقون أهـل احلـديث علـى الـذين برعـوا يف علـم 

شـيخ ول مرة نسمع مـن المهم، لكننا ألمبا فيهم كبار احملدثني وأعال مبا صح عندهم من حديث رسول هللا 
ثـل اهليكـل، نعـم مو ء اجلسـم السبحاين أن أهل احلديث ال يعتقدون ابلروح وال يعدوهنا جزءا آخر لإلنسـان ورا

مـا أسحة من الصدق سة أو مملهذا القول لو قيل يف حق املاديني الذين ال يؤمنون وراء املادة بشيء لكان له 
ض أعـاذان لكـذب احملـاذكـر أي مرجـع معتمـد يثبـت هـذا عـنهم فـال يـرى فيـه إال  نسبته إىل أهـل احلـديث دون

 هللا منه. 
 

                                                
 .  146صـ  6تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  78صـ  8تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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 املطلب التاسع:
  نسبة الكذب واالختالق إىل األحاديث 

)أي خمتلقـة( إىل النـيب ومـروايت الشـيعة صـحيحة اثبتـة  كثريا ما يعد املؤلف أحاديث أهل السنة منسوبة كذاب
وعلـى هــذا األسـاس اشـتهر بــني أهـل السـّنة: أهّنــم ال يـرون اخلــروج ال يقــول: "عـن رسـول هللا، فعلــى سـبيل املثـ

على األئّمة وقتاهلم ابلسيف وإن كان منهم ظلم ويتمّسـكون يف ذلـك أبحاديـث منسـوبة إىل النـيب ) صـلى هللا 
1)"عليه وآله وسلم ( مبعىن أن كل حديث ورد يف كتب السنة حول إطاعة السلطان منسوبة موضـوعة، وهـذا  (

 حكم بال دليل وتعميم بال حجة، ومثل هذا كثري يف تفسري السبحاين نشري إىل بعض املواضع فيما يلي: 
 

هـو أصـح الكتـب عنـد أهـل السـنة بعـد    -إن املؤلف يسعى كثريا أن يظهر كون كتاب صحيح البخاري  -1
ـــث   -تـــاب هللا ك كالبحـــار أو الكـــايف عنـــد الشـــيعة، مبعـــىن أنـــه يوجـــد فيـــه املوضـــوعات والتناقضـــات واألحادي

الضعيفة وغري ذلك مما هم يعرتفون هبا يف أصح الكتـب عنـدهم، فقـد يـتهم البخـاري أبن نقلـه متنـاقض حيـث 
...( ويف موضـع  كتبأخذ رسول هللا الكتاب وليس حيسن يكتب فيثبت يف موضع الكتابة للنيب فيقول: )

فقال لعلي احمه، فقال علي ال أحماه أبـدا قـال فأرينـه آخر يظهر أنه كان إبراءة علي بن أيب طالب فيقول: )
كتابـة النـيب   –( إذا فال يصح الركون إىل أحاديـث البخـاري يف هـذا البـاب ؟ قال فأراه إايه فمحاه النيب بيده

- .(2 )  
3)بيان منهج املؤلف من هذه الرسالة، وال ضرورة لإلعادة.وقد أوضحنا وهن هذا االهتام عند  )   

 

)إطاعـة الســلطان  وقـد أُيّـدت تلـك العقائـدوأمـا حـول أحاديـث صـحيح مسـلم فيقـول املؤلـف مــا نصـه: " -2
برواايت رمّبا يتصّور القارئ أّن هلا مسحة من احلق أو َلْمسة من الصدق، لكن احلق أّن أكثرها مفتعلة  اجلائر(
أفرغهــا يف قالــب احلــديث مَجــعف مــن وّعــار الســالطني  ســان رســول هللا )صــلى هللا عليــه وآلــه وســلم( قــدعلــى ل

ــــك بعــــض تلــــك الــــرواايت الّــــيت رواهــــا مســــلم يف  ــــزقتهم حتفظــــاً علــــى عروشــــهم وحفظــــاً ملناصــــبهم، وإلي ومرت
4)".صحيحه )  

 

                                                
 .  342صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  209صـ  5وكذا  جـ   339صـ  3انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  209ه الرسالة صـ انظر: مبحث )قد يظهر املؤلف أنه حقق جناحا وحتقيقا كبريا والواقع ليس كذلك( يف أواخر مباحث منهج املؤلف من هذ ( (3
 .430 – 429صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
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قـع ىل مل نكـن نتو شـيعي غـا مث  يت مبجموعة من األحاديث يعـدها كلهـا كـذاب علـى رسـول هللا، والرجـل مبـا أنـه
ل اجلــرح راعــي أصـو منـه أن يعتمــد علـى كتــاب مسـلم وال علــى غـريه مــن صـحاح الســنة، ولكـن كــان عليـه أن ي

ن نقــد الســند مــدثني د احملــوالتعــديل يف هــذا اإلنكــار والتكــذيب ومل يفعــل، فلــم يرجــع إىل مــا هــو معــروف عنــ
 لـيت تشـابه عمـلحساسـات اوالرجال وامل  وغري ذلك، غالب ما يرى عنده هو أنه ردها وأنكرها بنوع من اإل

 اخلوارج ومن لف لّفهم.  
 

ديـــث كتـــب األخـــرى مـــن الصـــحاح واملســـانيد وإنكـــار مـــا حتتويـــه هـــذه الكتـــب مـــن األحاوأمـــا حـــول ال -3
 السبحاين فيها من هذه العبارات التالية: الصحيحة فيظهر لنا موقف الشيخ

يئاً سـوى القـرآن  تكتبوا عيّن شـال» ال : ال اعتبار مبا نسبوه إىل رسول اّلّل صلَّى اّلّل عليه وآله وسلَّم من أنّه ق
ال د قـيعـن أيب سـع ه الرتمـذيّ أو أنّه مل  ذن بكتابة احلديث على ما روا« فمن كتب عيّن غري القرآن فليمحه 

  .تأذان النيّب يف الكتابة فلم  ذن لنا: اس
 

ســـمائة مخ فكانــت وأغــرب منــه مــا رواه احلــاكم بســنده عــن عائشـــة قالــت: مجــع أيب احلــديث عــن رســول اّللّ 
ال: أي بنيّـة قـمـا أصـبح حديث فبات يتقّلب، قالـت فغّمـين كثـرياً، فقلـت يتقلّـب لشـكوى أو لشـيء بلغـه، فلّ 

يها أحاديـث فيكون ف هبا فأحرقها، وقال خشيت أن أُموت وهي عندك هلّمي األحاديث اليت عندك ! فجئته
  .عن رجل ائتمنته ووثقت به ومل يكن كما حّدثين فأكون قد تقّلدت ذلك

 

 غــاايت سياســّيةو ألغــراض  وأظــّن أّن مــا اُلصــق برســول اّلّل مــن خمتلقــات احلــديث وضــعها القائــل أو القــائلون
ــــــــع الوّضــــــــاعني إىل إ ــــــــذي دف  همــــــــا: ن أو كليعــــــــزاء مــــــــا اختلقــــــــوه إىل رســــــــول اّلّل أحــــــــد أمــــــــريوأظــــــــّن أّن ال

بة، ون سـائر الصــحالســالم( دإّمـا ألّن املعتمـد يف كتابــة أحاديـث الرســول آنـذاك كــان هـو اإلمـام علــّي )عليـه ا
 يفح عمـل اإلمـام لكي يصـب وكان ذلك يعّد فضيلة رابية لإلمام، فحاول أعداؤه  طمسها فاختلقوا ما اختلقوا

 ابلتدوين، أو تربّزه يف هذا الباب عماًل غري مشروع.  استقالله
 

وإّما ألّن تلك األحاديـث فيهـا الكثـري ممّـا قالـه النـيّب صـلَّى اّلّل عليـه وآلـه وسـلَّم يف فضـل علـّي )عليـه السـالم( 
ّدت وعظم شأنه، فلو سّوغت كتابة األحاديث وأحاط هبا الناس علماً وتناقلها املسلمون يف شـىّت األقطـار، أل

إىل ظهور اإلمام )عليه السالم( على سائر الصحابة، وكونه األحّق يف تسّنم منصب اخلالفـة بعـد الرسـول ويف 
1)ذلك ما فيه من اخلطر على من تسّنموا عرشها بغري حّق وبغري دليل. )   

                                                
 .  454 – 453صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
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ونقـول إن مـا ر ذا القـدولذلك اإلنكار والتكـذيب ونسـبة الوضـع والـدس إىل األحاديـث أمثلـة كثـرية نكتفـي هبـ
ء السـنة وال ينـه علمـاورد من األحاديث يف غري البخاري مـن كتـب احلـديث فمـا كـان ضـعيفا منهـا حقـا فقـد ب
و أقـل منزلـة هـيبـه؛ إذ حاجة ألمثـال الشـيخ أن يقومـوا بتضـعيفها، ومـا هـو صـحيح منهـا ال يليـق ابلشـيخ تكذ

 من أن يرّد صحيح احلديث بعقليته وفلسفته الرديئة.
 

 لعاشراملطلب ا
 نقل األحاديث من غري مصادرها 

كثريا ما  خذ املؤلف األحاديث من كتب ليسـت هـي مصـادر احلـديث مـثال سـرية ابـن هشـام، حتـف العقـول 
1)للحراين 2)وفتوح البلدان للبالذري  ( 3)واتريخ الطربي، والواثئـق السياسـية حملمـد  يـد هللا ( 4)واتريـخ يعقـويب ( ) 

5)وتفسري الكشاف 6)وذخائر حمب الدين الطربي، وصواعق ابن حجـر ( 7)وروح املعـاين  ( وأضـواء علـى السـنة  (
8)أليب رية وغري ذلك من الكتب والرساالت، ومعلوم أن نقل احلديث من هذه الكتب وأشباهها ال جيوز إال  (

 بعد الرجوع إىل مصادر احلديث، لكن املؤلف أمهل هذا األمر وتركه. 
 
 
 

                                                
 .  351صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  364صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  578انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  469صـ  3انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  274صـ  10/ جـ  82صـ  4انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ   ( (5
 .  83 – 82صـ  4انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
 .  212صـ  5انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (7
 .  454صـ  2انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (8
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 شراملطلب احلادي ع
 التمسك ابلرواايت الضعيفة 

اهرة عامـة ، وهذه ظـوهناك مشكلة أخرى للمؤلف تعد من امل خذ عليه وهي احتجاجه ابألحاديث الضعيفة 
 لـه فيـه حجـة وجـد قـوال عند املؤلف؛ إذ هـو ال يعتـين بقـوة احلـديث وضـعفه وصـحة الروايـة وسـقمها بـل أينمـا

 على غريه متسك به، وفيما يلي بعض األمثلة:
 

1)(ك ابلنبوة وال نبوة بعدىماي على أخص. حديث )1 قال ابن اجلوزي ر ه هللا يف كتابه املوضوعات:  (
قال ابن عدى وابن حبان: كان يضع احلديث على ، هذا حديث موضوع واملتهم به بشر بن إبراهيم"

2)".الثقاة )   
3)(-آدم –لـــوال حممـــد ملـــا خلقتـــك . حـــديث )2 اآلاثر املرفوعـــة يف قـــال عبـــد احلـــي اللكنـــوي ر ـــه هللا يف  (

4)".من هو ىبن أوس ال يدر و ويف سنده عمر : "األخبار املوضوعة )  
 

ولقـد مسعـت رنـة الشـيطان حـني نـزل الـوحي عليـه )صـلَّى هللا . حديث علي بن أيب طالـب رضـي هللا عنـه: "3
هذا الشـيطان آيـس مـن عبادتـه إنـ ك تسـمع )؟! فقـال:  ةعليه وآله وسلَّم( فقلت: اي رسول اّلّل ما هذه الرنّ 

5)(ولكن ـك وزيـر ما أمسع وترى ما أرى إال  أنـ ك لسـت بنـيب   فضـعف هـذا احلـديث الـذي يثبـت النبـّوة لعلـي  (
 بن أيب طالب رضي هللا عنه حقيقة إال أنه ينفيها عنه صورا واطالقا، ظاهر الريب فيه.

 

تـويف النـيب )صـلَّى ، بلفظ: "ملا . ذكر الرواية اليت تشري إىل ما قاله أبوبكر رضي هللا عنه حينما تويف النيب 4
اّلّل عليه وآله وسلَّم ( أقبل أبـو بكـر فكشـف عـن وجهـه، مث أكـّب عليـه فقّبلـه، وقـال: أبيب أنـت وأُمـي طبـت 

6)"حياً وميتاً، اذكران اي حممد عند ربك ولنكن من ابلك )  

                                                
 . 235صـ  3جـ  164صـ  3جـ  143صـ  3وقد متسك هبذا احلديث مرارا، انظر على سبيل املثال: جـ  ( ( 1
 م حتقيق: عبد الرْحن حممد عثمان.1966هـ 1386ط: اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل  343صـ  1املوضوعات البن اجلوزي جـ  ( (2
 .  164صـ  3انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 ط: دار الكتب العلمية _ دون اتريخ.  44صـ  1اآلاثر املرفوعة يف األخبار املوضوعة للكنوي جـ  ( (4
 .  481صـ  3انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
 .  283صـ  4انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
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أبيب أنت وأمـي طبـت حيـاً وميتـاً وهللا الـذي نفسـي بيـده ال يـذيقك هللا املـوتتني فإن أول احلديث أعين قوله: "
" اذكـــران اي حممــد عنــد ربـــك ولــنكن مــن ابلـــك" صــحيح اثبـــت يف البخــاري وغــريه، وآخـــره أعــين قولــه: "أبــداً 

1)ضعيف جدا كما صرح به غري واحد من العلماء. )   
ات علـــى ن املؤاخـــذمــالـــرواايت الضــعيفة كثـــرية يف التفســـري، وال شــك أن هـــذا العمــل يعـــد وهكــذا مثـــل هــذه 

 السبحاين فكان الرتك وعدم االتيان هبا أوىل له من االستدالل واالحتجاج هبا.
 

 املطلب الثاين عشر
 األخذ ابلظاهر والباطن 

واألصل فيه أنه يتمسك ابلظـاهر بباطنها، و   -هو األكثر و  -للمؤلف منهج يدور بني األخذ بظاهر اآلايت 
 يف مواضع توافق مذهبه، ويرتك الظاهر يف مواضع أخرى.

ثـري أتآن الكـرمي علـى ألخذ ابلظاهر هو ما فعله املؤلـف يف اجمللـد األول حـني االسـتدالل ابلقـر فمن أمثلة ا -1
 العلل واألسباب يف املعلوالت واملسببات، فقد جاء املؤلف مبا يلي:

  ت يصرح القرآن بوضوح كامل بعلية وأتثري العلل الطبيعية نفسها.ففي هذه اآلاي"
َوا َوانف َوَغــرْيُ ِصـــنـْ ن وإليــك هــذه اآلايت: ﴿َويف األْرِض ِقطَـــعف ُمَتَجــاِورَاتف َوَجنَّــاتف ِمـــْن أَْعنَــاب َوَزرْعف َوكَِيــلف ِصـــنـْ

ُل بـَْعَضَها َعَلى بـَْعض يف األُكِل  2)ِإنَّ يف َذِلَك آلايت ِلَقْوم يـَْعِقُلوَن﴾ُيْسَقى مبَاء َواِحد َونـَُفضِّ ومجلة ) ُيْسَقى   (
مبَاء َواِحد ( كاشفة عن دور املاء وأثره يف إنبات النبااتت وّنو األشجار، ومع ذلك يفضل بعـض الثمـار علـى 

 بعض.
ـَماِء َمـاًء  فَـَأْخرََج بِـِه ِمـَن الثََّمـرَاِت رِْزقـاً وأوضح دليل على ذلك قوله تعاىل يف اآليتني التاليتني: ﴿َوأَنْــَزَل ِمـَن السَّ

3)َلُكــْم﴾ ــاُمُهْم َوأَ  ( ــُه أَنْـَع ــاَء ِإىَل األْرِض اجْلُــُرِز فَـُنْخــرُِج بِــِه َزْرعــاً أَتُْكــُل ِمْن ــَرْوا أانَّ َنُســوُق اْلَم نْـُفُســُهْم أَفَــاَل ﴿َأَو ملَْ يـَ

                                                
مـن  نكلـنبقـي قولـه رضـي هللا عنـه اذكـران اي حممـد عنـد ربـك، و  يف كتابـه: )صـيانة اإلنسـان( مـا نصـه: " حممد بشري السَّهسواين اهلندي شيخقال ال ( (1

رواه ابلك، وظاهره مشكل، فإن فيه نـداء مـع الطلـب مـن امليـت هـو غـري جـائز عنـدان، واجلـواب هـو الكـالم يف ثبـوت هـذا اللفـظ، فـإين ال أعلـم أحـدًا 
ومل يتعرض شارحه العالمة حممد بن عبد البـاقي الزرقـاين أيضـاً لسـنده "... ا ذكره صاحب املواهب بغري سندبسند صحيح أو حسن خال عن العلة، إمن

دعـاء الرسـول بل هناك قرينة تدل على أنه ليس من كالم الصديق رضي هللا عنه وهي أن هللا تعاىل حرم على األمة نـداءه ابمسـه، قـال تعـاىل: )ال جتعلـوا 
)صـيانة اإلنسـان عـن وسوسـة الشـيخ دحـالن  فكيف يقول أفضـل األمـة بعـد الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم "اي حممـد"؟ ...بينكم كدعاء بعضكم بعضاً 

 حسب ترقيم الشاملة( 393صـ  1جـ  حممد بشري السَّهسواين اهلنديللشيخ 
 .  4الرعد :  ( (2
 .  22البقرة :  ( (3



 354                                                                                                                        الفصل الثالث

 

1)يـُْبِصُروَن﴾ تفيـد « البـاء » ّن إبتـأثري املـاء يف الـزرع، إذ  - جبـالء –ففي هاتني اآليتني يصرح الكتاب العزيز  (
 .السببية كما نعلم

َنُه مثَّ جَيَْعُلُه رَُكاماً َفرَتَى اْلَوْدَق خَيْرُُج ِمنْ  ِخالَِلِه َويـُنَـّزُِل ِمَن السََّماِء ِمـن  ﴿أملَْ تـََر أَنَّ اّلّلَ يـُْزِجي َسَحاابً مثَّ يـَُؤلُِّف بـَيـْ
2) بـََرد فَـُيِصيُب ِبِه ِمْن َيَشاُء َوَيْصرُِفُه َعْن َمْن َيَشاُء َيَكاُد َسنا بـَْرِقِه يَْذَهُب اِبألْبَصاِر﴾ِجَبال ِفيَها ِمنْ  )". (3 )  

بيعيـة ثـري العلـل الطى علـى أتهكذا يستدل املؤلف بظاهر هذه اآلية املباركة واآلايت الـيت سـبقتها، وآايت أخـر 
 رية.متسكات ابلظاهر كما هو دأب الفرقة الظاه يف املعلوالت أتثريا مستقيما، وكلها

َواْلبَـلَـُد الطَّيِّـُب خَيْـرُُج نـََباتُـُه إبِِْذِن رَبِّـِه َوالَّـِذي ﴿وأما من أمثلة األخذ ابلباطن فهو ما فعله عنـد قولـه تعـاىل:  -2
4)﴾َخُبَث اَل خَيْرُُج ِإالَّ َنِكًدا نـاء صـفات اآلابء واألمهـات، وال حيث فسر اآلية بقانون الوراثة، أي: وراثـة األب (

إّن اّلّل سبحانه مل يكن يريد أن يقّرر للنـاس مؤاخذة عليه يف ادعائه أتثر األبناء بصفات الوالدين ولكنه قال: "
مــاهم عارفونــه، ومطّلعــون عليــه مــن ظــواهر الطبيعــة مــن أّن األرض الطيبــة يكــون نباهتــا طيبــاً، واخلبيثــة ال خُيــرج 

ـــوين يف منهـــا إاّل النكـــد، بـــ ـــدور احلّســـاس الـــذي يلعبـــه عامـــل الوراثـــة وأخـــالق األب ل كـــان يريـــد اإلشـــارة إىل ال
5)".املولود  وهذا تفسري ابلباطن مع تقليل شأن الظاهر. (

وال ننسى أن املؤلف يعتقـد أنـه لـيس فقـط للقـرآن ظهـر وبطـن بـل للحـديث وأقـوال األئمـة أيضـا ظهـر وبطـن، 
قوله حول حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه الذي بنّي فيه صـفات فينقل يف ذلك عن ابن أيب احلديد 

إّن هــذه الصــفات والشــروط والنعــوت الــيت ذكرهــا يف شــرح حــال العــارف إّّنــا يعــين هبــا العرفــاء، هبــذه العبــارة: "
نفسه، وهو من الكالم الذي له ظاهر وابطن، فظاهره أن يشرح حال العارف املطلق، وابطنه أن يشرح حـال 

6)"عارف املعني وهو نفسه ) عليه السالم (ال )  
يـت وص يف أهـل البليه النصـفاملؤلف معتقد ابلظهر والبطن الذي يؤول عليه الشيعة كثريا من اآلايت ويطبق ع

 واألئمة من بعدهم.
 

                                                
 .  27السجدة :  ( (1
 .  43النور :  ( (2
 .  40صـ  1تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  58األعراف :  ( (4
 .  422صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
 .  47 – 46صـ  5تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
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 املطلب الثالث عشر:
 الدفاع عن مظاهر الشرك 

ومثلـه يف  ميتلكه من حدة ذكاء وقوة حيلةلقد بينا فيما سبق أن املؤلف يدافع عن كل مظاهر الشرك بكل ما 
1)﴾َواَل َتُكونُوا َكالَّيِت نـََقَضـْت َغْزهَلَـا ِمـْن بـَْعـِد قـُـوَّةي أَْنَكـااثً ﴿ ذلك كمثل من قال سبحانه فيه: ؛ ألنـه تكلـم عـن (

 األخري نقض كل ذلك وحاول أن يدافع عـن الشـرك ونشـر البـدعات التوحيد كثريا وقّدم فيه حججا، لكنه يف
 بكل ما أمكن.

تفلسـفات  هـذا علـى واألصل يف ذلـك هـو فهمـه اخلـاص عـن الشـرك كمـا أشـران إليـه غـري مـرة، وقـد بـىن فهمـه
ة ئن مـا األلوهيـأحـد لكـا عقلية أتّول هبا النصوص الشرعية، وجل كالمـه فيهـا أن حقيقـة الشـرك هـو أن يعتقـد

صـرف وإن كـان درة أو تقـأيـة أو يعتقد فيه أيـة سـلطة يف الكـون ابالسـتقالل، أمـا إذا اعتقـد يف حـي أو ميـت 
 فوق األسباب لكن دون االستقالل فال شرك وال عبادة. 

لشــيعة حــول رد علــى ايــوقــد أطــال املؤلــف يف هــذا املوضــوع الكــالم وأكثــر فيــه القيــل والقــال دفاعــا عــن مــا 
 لتوحيـد يفالـه ) لـذي عنـوناالفصـل  حتتمعتقداهتم وأعماهلم املخالفة للتوحيد، ففي اجمللد األول من تفسريه 

 ( جتد هذه العناوين املفصلة التالية: العبادة
هل االعتقاد ابلسلطة الغيبية غري املستقلة موجب للشرك ؟ هـل التوسـل ابألسـباب غـري الطبيعيـة يعـد شـركا ؟ 
هل احلياة واملوت تعدان حدا للتوحيد والشرك ؟ هل تعظيم أولياء هللا والتربك راثرهم أحياء وأموااتشرك ؟ هـل 

رة املستغاث وعجزه من حـدود التوحيـد والشـرك ؟ هـل طلـب األمـور اخلارقـة للعـادة شـرك ومـالزم لالعتقـاد قد
2)أبلوهية املسئول ؟ هل يكون طلب اإلشفاء والشفاعة واإلعانة من الصاحلني ودعوهتم شركا ؟ )  

اجللـي واخلفـي بـدالئل ويف ضمن هذه العناوين اليت تتجاوز صفحاهتا املائة جتده يدافع عن كل مظاهر الشرك 
عن اآلايت القرآنية، والعجب  -حسب فهمه  -غالبها عقليات يلقيها من عنده أو وعي خاص ومستندات 

أنه جيعل معتقدات الشيعة وما يصدر عنهم يف منزلة بني تطرف الصوفية وتشدد السلفية مبعىن أن الشيعة هي 
3)ن الفرقتان ومن سلك مسلكهماالفرقة الوحيدة اليت عرفت حقيقة الشرك بينما ضلت هاات ) . 

هــا هبــا أو يرتكب ن يعتقــدوفيمــا يلــي نشــري إىل بعــض مــن املســائل الــيت صــرح فيهــا علــى أهنــا ال تــالزم الشــرك ممــ
 فعال:

                                                
 . 92النحل :  ( (1
 .  550 – 451صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  515صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
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1)التوسل فيما فوق األسباب من الويل ال يعد شركا وال عبادة. -1 )   
2)ال فرق بني االستغاثة ابألحياء واالستغاثة عن األموات. -2 ) 
3)ز أن يطلب أحد من املسيح بعد رفعه إىل السماء أن حييي املوتى ويربئ املرضى.جيو  -3 ) 
4)االستشفاء جيوز حىت من امليت. -4 ) 
5)طلب الشفاعة نوع من الدعاء وهو جيوز من كل أحد. -5 ) 
إقامــة االحتفــاالت التكرمييــة أو جمــالس العزائيــة أو حمافــل املــيالد وغــري ذلــك ملــن فــارق الــدنيا مــن  -6

6)ال يعد شركا وال حىت بدعة.الصاحلني  ) 
7)التربك راثر األولياء الأبس به، كيف وقد تربك يعقوب النيب بقميص يوسف فارتد بصريا. -7 ) 
إشـفاء املــريض وقضـاء الــدين ورد الغائـب وأمثاهلــا ليسـت مــن فعـل هللا مطلقــا بـل القســم اخلــاص  -8

8)ى وجه االستقالل.وهو قضاء حاجة املستنجد عل -سبحانه وتعاىل  -منها يعد فعال له   ) 
9)إن أحدا إذا فعل بدعة فأسندها إىل نفسه ومل يسندها إىل الدين ال هو بدعة وال هو شرك. -9 )  

يـب سـه يطرحهـا وجيبدأ بنف وحينما كان يواجه املؤلف بعقيدته حول االستشفاء واالستشفاع كثريا من األسئلة
 عليها، أنيت مبثال واحد من ذلك. 

صنام يف طلبهم الشفاعة من آهلتهم الكاذبة الباطلـة وقـد حكـى القـرآن عمل عبدة األ ّن طلب الشفاعة يشبهإ
َفُعُهْم َويـَُقولُـوَن َهـُؤاَلِء ُشـَفَعاُؤاَن ذلك العمل منهم، قال سبحانه: ﴿ َويـَْعبُـُدوَن ِمـْن ُدوِن اّللَِّ َمـا اَل َيُضـر ُهْم َواَل يـَـنـْ

1)﴾ ِعْنَد اّللَِّ  0  غريه سبحانه عبادة هلذا الغري. وعلى ذلك فاالستشفاع من  (

                                                
 .  521صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
.  )يــزعم املؤلــف أنــه ميكــن أن يكــون للــويل بعــد موتــه علــم أبحــوال النــاس فهــو يســمع دعــاءهم  527صـــ  1انظــر: تفســري "مفــاهيم القــرآن" جـــ  ( (2

من اجمللد الثاين حديث: )إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك ...( فلما مل يكن النيب يعرف بعـد موتـه مـا أحدثتـه  80واستغاثتهم مع أن املؤلف أورد يف صـ 
 األمة فكيف يعرف الويل واإلمام حال الناس حىت يغيث هلم ؟ 

 .  547صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  280صـ  4انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  285صـ  4انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
 .  532صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
 .  535صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (7
 .  544صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (8
 . 533و صـ  528صـ  1انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (9

1  .  18يونس :  ( (0
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ركهم كـان شـاللـة علـى أّن ا أيّة دّنك إذا أمعنت النظر يف مفاد اآلية ال جتد فيهإواجلواب عن هذا بنّي أيضاً، ف
وضــيح ذلــك ت، وإليـك صـنام وكــان هـذا هــو احملقــق لشـركهم وجعلهــم يف عـداد املشــركنيجـل االستشــفاع ابألأل

 فنقول:
( ويدل عليه ) ويعبدون ... ( و ) طلب الشفاعة ( ويـدل عليـه  العبادة يقومون بعملني: )إّن املشركني كانوا 

صـنام عبـادة هلـا ّول ال الثـاين، ولـو كـان االستشـفاع ابأل: ) ويقولون ... ( وكان علة اتصـافهم ابلشـرك هـو األ
ــه : ) ؤ شــفعا الءؤ تيــان جبملــة أُخــرى، أعــين قولــه: ) ويقولــون هــابحلقيقــة، ملــا كــان هنــاك مــربر لإل ان ( بعــد قول

وىل خـالف الظـاهر، فـإّن عطـف ّن اجلملة الثانيـة توضـيح لـألأويعبدون ... ( إذ ال فائدة هلذا التكرار، وتوهم 
صـنام كـان عبـادة وىل يدل على املغايرة بينهما إذ ال داللة لآلية علـى أّن االستشـفاع ابألاجلملة الثانية على األ

1)ولياء املقربني عبادة هلم.فضاًل عن كون االستشفاع ابأل )  
 وإىل أي حد ميكن أن يقبل من املؤلف هذا التفلسف نرتكه للقارئ الكرمي .

 
 املطلب الرابع عشر:

 داللـعف االستـض 
دالل عنـد عف االسـتضـويف جنب ما سبق هناك أمر آخر يعد من املؤاخذات الواردة علـى املؤلـف أيضـا وهـو 

 أمثلته إبجياز فيما يلي:بعض املسائل، نشري إىل بعض 
 لقرآنيـة فقـال يفأن تكون الشورى هى أساس احلكـم اإلسـالمي وأّول وفقـا لعقيدتـه اآلايت ا أنكر املؤلف -1

 ذلك ما نصه:
: قولـــه ســـبحانه: اأُلوىل هنـــاك مـــن اختـــذ الشـــورى أساســـاً للحكـــم اإلســـالمي، واســـتدل وا علـــى ذلـــك ريتـــني:"
ْل َعَلى اّللَِّ َوَشاِوْرُهْم يف اأْلَْمِر فَ ﴿ 2)﴾ِإَذا َعَزْمَت فَـتَـوَكَّ قائلني أبنّه سبحانه أمر نبيَّه ابملشاورة تعليماً لأُلمَّة، أبن  (

ّن اخلطـاب موّجـه إىل احلـاكم الـذي ثبـت كونــه أخــذ عليـه: ؤ والـذي ي. ا يف مهـام اأُلمـور ومنهـا اخلالفـةيتشـاورو 
هذا األمر. أبن يشـاور أفـراد اأُلّمـة فيمـا يرجـع إىل غـري أصـل حاكماً بوجه من الوجوه مّث أمره ابملشاورة يف غري 

احلكومة، غاية األمر يتعّدى عنـه إىل غـري النـيّب )صـلَّى اّلّل عليـه وآلـه وسـلَّم( مـن أفـراد اأُلّمـة، لكـن مـع حفـظ 
 اإلمـام املوضوع، وهو إذا متت حكومـة فـرد وثبتـت مشـروعيته، فعليـه أن يشـاور اأُلّمـة، وأّمـا املشـاورة يف تعيـني

 واخلليفة عن طريق الشورى فال تعم ه اآلية.
                                                

 .  288صـ  4تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .   159آل عمران :  ( (2
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ـنَـُهْم﴾الثانية 1): قولـه سـبحانه ﴿َوأْمـرُُهْم ُشـورى بـَيـْ اسـتدل وا ابآليـة علـى أّن نـوع احلكومـة يـتلخص يف الشـورى  (
ؤمنون فإّن إضافة املصدر ) أمر ( إىل الغري ) هم ( يفيد العموم والشمول لكل أمر، ومنه اخلالفة واإلمامـة فـامل

 حبسب هذه اآلية يتشاورون يف مجيع أُمورهم حىت اخلالفة. 
يالحظ عليه: أّن اآليـة أتمـر ابملشـورة يف اأُلمـور املوضـوعة علـى عـاتق املـؤمنني فالبـّد أن حيـرز أّن هـذا األمـر ) 

ّن النـزاع إخـرى وبعبارة أُ  تعيني اإلمام ( أمر مربوط هبم فما مل حيرز ذلك مل جيز التمسك بعموم اآلية يف مورده.
يف أّن اخلالفة هل هي مفّوضة إىل اأُلمَّة، أو هي أمر خمتص ابلسماء ؟ و مادام مل حيرز كون هذا املوضوع من 

2)".مصاديق اآلية ال حيتج هبا على أّن صيغة احلكومة اإلسالمية هي الشورى )   
ــــه تعــــاىل:  ــــه املؤلــــف فلنقــــل يف قول ــــِة ادُْع ِإىَل ﴿إذا كــــان األمــــر علــــى مــــا يقول ِّــــَك اِبحلِْْكَمــــِة َواْلَمْوِعَظ  َســــِبيِل رَب

3)﴾احلََْسَنةِ  أن هذا أمر موجه إىل نيب ثبتت نبوتـه بوجـه مـن الوجـوه وال يلـزم غـريه مراعـاة احلكمـة إال إذا متـت  (
 له النبوة وثبتت له املشروعية، وهذا أمر ال يقبله عقل سليم.

 

ومن أمثلة هذا الضعف يف االحتجاج واالستدالل ما متسك به املؤلف إلثبات مدعاه يف كون األئمة هم  -2
َنا ِمْن ِعَباِدانَ ﴿ورثة الكتاب، بقوله تعاىل:  4)﴾مثَّ َأْورَثْـَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيـْ إذ يـدعي أن اآليـة تعـين األئمـة  (

5)فهم ورثة الكتاب حقا وعنهم ال بد أن يؤخذ القرآن واألوصياء بعد النيب  يعرف ضعف هذا القول من و  (
تفسري املؤلف للجزء الثـاين مـن اآليـة الكرميـة إذ املؤلـف مل يسـتطع أن يـربط بـني اجلـزئني أعـىن مـا مضـى وقولـه: 

ُهْم َسـاِبقف اِبخْلَـريَْ ﴿ ُهْم ُمْقَتِصـدف َوِمـنـْ ُهْم ظَاملف لِنَـْفِسـِه َوِمـنـْ فهـو مـن جانـب يعـد )مـن( يف قولـه:  ﴾اِت إبِِْذِن اّللَِّ َفِمنـْ
ُهمْ ﴿تبعيضــية حــىت ال يــراد منــه مجيــع األمــة اإلســالمية، ومــن جانــب آخــر يفســر قولــه:  ﴾ِمــْن ِعَبــاِدانَ ﴿  ﴾َفِمــنـْ

 الذي هو راجع إىل قوله )من عبادان( ابألمة اإلسالمية حيث يقول ما نصه: 
ــا أبّن " ــللتبيــني في« مــن » فلــو قلن ــا: إّن كــون الــوارث هــو اأُلمــة اإلســالمية مجيعــاً، ول ض للتبعــي« ِمــن  »و قلن

ــذيَن لــى ِعبــاِده اَســالمف عَ وَ : )والظــاهر هــو التبيــني كمــا يف قولنــا، فيكــون الــوارث مجاعــة خاصــة ورثــوا الكتــاب ّل
 :ولكن اأُلمة اإلسالمية صاروا على أقسام ثالثة (اْصَطفى

، ظلمــوا أنفســهم يف احلقيقــةيف وظيفــتهم يف حفــظ الكتــاب والعمــل أبحكامــه، و ظـامل لنفســه: الَّــذين قصَّــروا أ. 
  .فلذلك صاروا ظاملني ألنفسهم

                                                
 .  38الشورى :  ( (1
 .  100 – 99صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .  125النحل :  ( (3
 .  32فاطر :  ( (4
 .  140 139صـ  10انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
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  .هماشيئاً في بل قصَّروا مقتصد: الذين أد وا وظيفتهم يف احلفظ والعمل لكن ال بنحو كاملب. 
عمــل علــى النحــو األمت، فلــذلك ســابق ابخلــريات إبذن اّلّل: هــم اجلماعــة املثلــى أّدوا وظــائفهم ابحلفــظ والج. 

1)".سبقوا إىل اخلريات )  
َنا ِمــِذيَن االَّــ﴿وهــذا التفســري ال يســتقيم إال أن يكــون )مــن( تبيينيــة ويكــون املــراد مــن قولــه:  ــاِدانَ ْصــَطَفيـْ  ﴾ْن ِعَب

رك لشـهلل وجتنـب اإلميـان ابااألمة اإلسالمية اليت حظيت بتوريث الكتاب املبـني، ويكـون االصـطفاء راجعـا إىل 
 لي: ما يوإن صدر عن البعض شىء من الذنوب واخلطااي، ويف ذلك يقول الفخر الرازي ر ه هللا

اتفق أكثر املفسرين على أن املراد من الكتاب القـرآن وعلـى هـذا فالـذين اصـطفيناهم الـذين أخـذوا ابلكتـاب "
﴿َجنَّــاُت َعـْدني يَـْدُخُلوهَنَا﴾ أخـرب  وهم املؤمنون والظامل واملقتصـد والسـابق كلهـم مـنهم ويـدل عليـه قولـه تعـاىل:

بدخوهلم اجلنة وكلمة ﴿مثَّ َأْورَثْـَنا﴾ أيضاً تدل عليه ألن اإليراث إذا كان بعد اإلحياء وال كتاب بعد القرآن فهو 
معنـاه آتينـا القـرآن ملـن آمـن مبحمـد ...  املوروث واإليراث املراد منه اإلعطاء بعد ذهاب من كان بيـده املعطـى

ُهم م ْقَتِصــدف﴾ وهــو الــذي خلــط عمــاًل صــاحلاً وآخــر وأخــذ ُهْم ظَــاملف﴾ وهــو املســيء ﴿َوِمــنـْ وه منــه وافرتقــوا ﴿َفِمــنـْ
ُهْم َساِبقف  اِبخلَْرْيَاِت﴾ وهو الذي أخلص العمل هلل وجرده عـن السـيئات، فـإن قـال قائـل كيـف قـال  سيئاً ﴿َوِمنـْ

مع أن الظامل يطلب علـى الكـافر يف كثـري مـن  ظامل ؟يف حق من ذكر يف حقه أنه من عباده وأنه مصطفى إنه 
املواضع ، فنقول املؤمن عند املعصية يضع نفسه يف غري موضعها فهو ظامل لنفسه حـال املعصـية وإليـه اإلشـارة 

: "ظاملنا  : "ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن" ويصحح هذا قول عمر رضي هللا عنه عن النيب  بقوله 
2)".مغفور له" وقال آدم عليه السالم مع كونه مصطفى: ﴿رَبَـَّنا ظََلْمَن  أَنُفَسَنا﴾ )  

 
 املطلب اخلامس عشر

 ناقضـوقوع يف التـال 
ه، وقـد أشـران جـه وسـلوكهذا ما يالحظه كل من يقرأ شيئا من تفسري "مفاهيم القـرآن" فيجـده واضـحا يف منه
وينصـر كـل مـا  ل ويـدافعبـفيما سبق أيضا أن أول ما جنده من التناقضات عند املؤلف هو أنه يستسلم ويقبـل 

ر دنيا قبــل احلشــإىل الــ املــوتى ثبــت مــن طــرق الشــيعة وإن كــان اليوافــق العقــل كحيــاة املهــدي وغيبوبتــه ورجعــة
هـل أممـا ثبـت عنـد  كـر كثـرياوعلم األئمة ابلغيب وإغاثة األموات لألحياء وغري ذلـك، ولكنـه يسـتبعد ويـرد وين

 السنة بدليل عدم تواطئه مع عقله وفكرته. 

                                                
 .  241 – 240صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  241صـ  26التفسري الكبري لإلمام الفخر الرازي جـ  ( (2
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ا فعلى سبيل املثال ينكر املؤلف حديث بـدء الـوحي الـذي أخرجـه البخـاري وغـريه مـن الصـحاح بـدليل مـ -1
1)ورد فيه من غط ملك الوحي النيب وعصره إايه ثالث مرات، وهذا ما يستبعده عقـل املؤلـف. وهكـذا ينكـر  (

ـــع كتابـــة احلـــديث عـــن رســـول هللا أوال، 2)األحاديـــث الـــيت ورد فيهـــا من ـــة علـــى لـــزوم إطاعـــة  ( واألحاديـــث الدال
3)السلطان اجلائر يف غري معصية هللا وعدم تشتت مل األمة، من األحاديث والرواايت اليت يراهـا وغري ذلك  (

غري موافقة للعقل والطبع، مع أنه يقبل عن مراجعه ومصادره ما اليوافق العقل السـليم مائـة مـرة بـل وأضـعافها 
4)(ولكن ـك وزيــر إن ــك تسـمع مــا أمسـع وتــرى مـا أرى إال  أن ــك لسـت بنــيب  بكثـري، وقـد ســبق آنفـا حـديث ) ) 
 مثاله كثرية ال حد وال حصر هلا. الذي يؤيده املؤلف ويعتقد به، وأ

 

ن ايت ويعـد هـذا مـه أننـا نـراه يـرد علـى احلنابلـة وأهـل احلـديث واألشـاعرة أخـذهم بظـاهر اآلومن تناقضات -2
ه، فعلـى سـبيل اهر يفيـدعدم التعّمق يف النصوص والتدبر فيها لكنه بنفسـه يسـلك نفـس املسـلك إذا كـان الظـ

آلايت ماميــة بظــاهر اتــبعهم اإلتعــاىل معللــة ابألغــراض كمــا عليــه املعتزلــة وباملثـال يســتدل املؤلــف بكــون أفعالــه 
 التالية:

ـــونَ ﴿ ـــا اَل تـُْرَجُع َن ـــا َوأَنَُّكـــْم إِلَيـْ ـــاُكْم َعبَـًث َـــا َخَلْقَن ُتْم أّنَّ 5)﴾أََفَحِســـبـْ ـــا ﴿ ( نَـُهَم ـــا بـَيـْ ـــَمَواِت َواأْلَْرَض َوَم ـــا السَّ ـــا َخَلْقَن َوَم
6)﴾اَلِعِبــنيَ  نَـُهَمــا اَبِطــاًل َذلِــَك ظَــن  الَّــِذيَن َكَفــُروا فَـَويْــلف لِلَّــِذيَن َكَفــُروا ِمــَن َوَمــا َخَلْقَنــ﴿ ( ــَماَء َواأْلَْرَض َوَمــا بـَيـْ ا السَّ
7)﴾النَّارِ  ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ ﴿ ( 8)﴾َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ ).(9 )  

ة ابحلق وعدم العبثية والبطالن، لكـن مـن ينكـر وحمل استدالله فيها هو أهنا صرحية يف كون أفعاله تعاىل متصف
نسبة الغرض أو األغراض إىل فعله تعاىل من األشاعرة وعامة أهل احلديث ال يستنكر هذا أبدا، بـل يقـول إن 
وصف األفعال مبا وصف ال يقتضي الغرضية فإن ربط األفعال ابألغراض إن كانت راجعة إىل الفاعـل يسـتلزم 

ان فعله تعاىل اتبعاً لغرض لكان انقصـاً لذاتـه مسـتكماًل بتحصـيل ذلـك الغـرض ألنّـه لو كالنقص فيه، وعليه ف

                                                
 .  103صـ  7انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 . 454 – 453صـ  2انظر على سبيل املثال: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
 .430 – 429و صـ  342صـ  5انظر على سبيل املثال: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 وقد اعتمد يف نقل هذا احلديث وصحته على كتاب هنج البالغة وشروحه.  481صـ  3تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  115املؤمنون :  ( (5
 .   38الدخان :  ( (6
 .  27ص :  ( (7
 .  56الذارايت :  ( (8
 .  194صـ  6انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (9
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ل، وإن فــرض رجوعهــا إىل الفعــل اليصــلح غرضــاً للفاعــل إاّل مــا هــو أصــلح لــه مــن عدمــه و هــو معــىن الكمــا
نفسه فهذا فرض ابطل ألن الفعل مبا أنه عرض ال يتصور له غرض. لكن املؤلف مل يتعّمق يف هذا بـل متسـك 

   . -سبحانه وتعاىل  -بظاهر النصوص ومل يرتدد يف نسبة األغراض إىل فعله 
 

ل القائل بنوع ما يعضـد آراءه وهـذا ومن تناقضات املؤلف أنه يستفيد من مراجع أهل السنة فيما كان قو  -3
قد ال يكـون علـى سـبيل اجلـدال واجملـاراة )اجلـري مـع اخلصـم( بـل علـى سـبيل االستشـهاد واالسـتدالل، مث يـرد 
على نفس تلك املراجع كل الرد إذا كان القول عليه، وقد يلتقط منها موضعا ويرتك ما يتعلـق بـنفس املوضـوع 

1)يه.لكنه يضره ويضّعف ما بىن عليه رأ  ) 
 

وقد أوضحنا عند بيان مصادر املؤلف ومراجعه أن املؤلف جعل تفسري الرازي والطربي والسيوطي وغريهـا مـن 
مصــادره يف هــذا الكتــاب، ونشــري هنــا أنــه زائــدا علــى مــا ســبق يســتفيد مــن كتــب احلــديث والســري واملناقــب 

ــارا واضــحا ــه معي ــاريخ وغــري ذلــك، لكــن القــارئ يف كــل ذلــك ال جيــد ل ومنهجــا ســليما إذ هــو قــد يظهــر  والت
االعتماد عليها فينقل عنها ويستشهد هبا ويستفيد منها، مث يـراه كـاليت نقضـت غزهلـا مـن بعـد قـوة أنكـااث فـريد 
عليها وينبذها وراء ظهره كأهنـا ال قيمـة هلـا أصـال، أو قـد يلـتقط منهـا جزئيـة فيسـوقها فيمـا اليرضـى بـه القائـل 

2)واملؤلف ). 
 
 

                                                
التوضـيح عـن توحيـد اخلـالق، )ولنعم مـا قالـه عبـد الـرْحن بـن مهـدي: "أهـل السـنة يكتبـون مـا هلـم ومـا علـيهم وأهـل اهلـوى ال يكتبـون إال مـا هلـم"  ( (1

   (لسليمان بن عبدهللا
الستفادة من كتب السنة وهي كثرية ال ينحصـر فيمـا أشـران إليـه، وأمـا أمثلـة االلتقـاط والنقـل قد مضت عنا عند بيان مصادر املؤلف أمثلة النقل وا ( (2

 التحريفي فهي ال تقل عن األوىل وفيما يلي غيض من فيض: 
)شـرح  يف كتـاب فبـه احملق ـق السـيد الشـريوشـارح كتا القاضي عضد الدين عبد الرْحن بن أْحد اإلجيي انظر على سبيل املثال متسك املؤلف مبا أورده 

عنيـان مـن العـدل العصـمة الـِت تعتقـد هبـا ، مـع أهنمـا ال ي343املواقف( حـول لـزوم كـون اإلمـام عـدال، اجمللـد اخلـامس مـن تفسـري "مفـاهيم القـرآن" صــ 
 الشيعة .

بة عـدم عدالـة الصـحا ىتدال بـه علـوانظر أيضا متسك املؤلف مبا ورد يف  تفسري القرطيب ومغازي الواحدي حول فرار النـاس يـوم أحـد مسـ
 قلـت: فالصـحابة كلهـم عـدول، أوليـاء هللا ". مـع أن القـرطيب رْحـه هللا يقـول: 453رضوان هللا عليهم، اجمللد اخلامس من تفسري "مفـاهيم القـرآن" صــ 

ال مبـاالة  ة. وقـد ذهبـت شـرذمةمـة هـذه األتعاىل وأصفياؤه، وخريته من خلقه بعد أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل السنة، والذي عليه اجلماعـة مـن أئمـ
 (.299صـ  16 ..." )اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب جـ هبم إىل أن حال الصحابة كحال غريهم، فيلزم البحث عن عدالتهم

يضـا، أدم عدالـة الصـحابة  بـه علـى عـوانظر هكذا متسك املؤلف مبا ورد يف اتريخ الطربي حـول شـهادة سـيدان عثمـان بـن عفـان رضـي هللا عنـه مسـتدال
فـال  افة،رف حديث الوصاية لعلـي يـوم الضـي. مع أن املؤلف عد الطربي من احملرفني واهتمه أبنه ح466اجمللد اخلامس من تفسري "مفاهيم القرآن" صـ 

 ه عمن يتهمه.  خذ هو بنفسندري أنقبل عنه متسكاته مباورد يف اتريخ الطربي وتفسريه أو نقبل عنه اهتاماته إايه، وال جيوز أن َي
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 عشر املطلب السادس
 البغض الشديد ألصحاب النيب والغلو  الشديد يف أهل البيت 

وإساءته إليهم فالحتتاج هذه األضحوكة  قد سبقت اإلشارة عدة مرات إىل طعن املؤلف يف أصحاب النيب 
1)إىل اإلعادة والتكرار وأما غلّو املؤلـف يف أهـل البيـت فريجـع سـببه غالبـا إىل الـرواايت الـيت رويـت عـن طريـق  (

القوم حتتوي على مبالغات كثرية، وقد جاء هبا املؤلـف مـرارا واسـتند إليهـا تكـرارا وفيهـا علـى سـبيل املثـال هـذه 
 الرواايت التالية:

2)روى احملّدثون أ. وسلَّم( ملا أراد اهلجرة خلّـف علـي بـن أيب طالـب )عليـه  أّن رسول اّلّل )صلَّى اّلّل عليه وآله (
الّسالم( مبكة لقضاء ديونه ورّد الودائع اليت كانت عنده، وأمره ليلة خرج إىل الغار وقد أحاط املشركون ابلدار 

 علـى أن ينام على فراشه فقال )صلَّى اّلّل عليه وآله وسلَّم( له: اي علي اتَّشح بربدي احلضرمي األخضـر، مّث  
نّه ال خيلص إليك منهم مكروه، إن شاء اّلّل عّزوجّل، ففعل ذلك )عليه الّسالم( فأوحى اّلّل عّزوجّل إفراشي، ف

إىل جربئيل وميكائيل عليهما السَّالم إيّن قد آخيت بينكما وجعلت عمـر أحـدكما أطـول مـن اآلخـر، فأّيكمـا 
اّلّل عّزوجـّل إليهمـا: أال كنتمـا مثـل علـي بـن أيب طالـب، يؤثر صاحبه ابحلياة ؟، فاختار كالمها احلياة، فأوحى 

آخيـت بينـه وبـني حمّمـد )صـلَّى اّلّل عليـه وآلـه وسـلَّم( فنـام علـى فراشـه يفديـه بنفسـه ويـؤثره ابحليـاة، اهبطـا إىل 
 فقــال جربئيـل: بَــخّي بَـخّي َمــن األرض فاحفظـاه مـن عــدّوه، فنـزال فكــان جربئيـل عنــد رأسـه وميكائيـل عنــد رجليـه

مثلــك ايبــن أيب طالــب ؟ يبــاهي اّلّل بــك املالئكــة، فــأنزل اّلّل تعــاىل علــى رســوله )صــلَّى اّلّل عليــه وآلــه وســلَّم( 
ــه الّســالم ــه إىل املدينــة يف شــأن علــي بــن أيب طالــب )علي ــْن َيْشــري نـَْفَســُه ابِْتغــاَء ( وهــو متوجِّ ــاِس َم ﴿َوِمــَن الّن

3)َمْرضاِت اّلّل﴾ )   
 

جــابر قــال: كّنــا عنــد النــيب )صــلَّى اّلّل عليــه وآلــه وســلَّم( فأقبــل علــي بــن أيب طالــب،  وى اخلــوارزمي عــنب. ر 
والذي نفسـي بيـده إّن هـذا "مّث التفت إىل الكعبة فضرهبا بيده، مّث قال: « قد أاتكم أخي » فقال رسول اّلّل: 

4)ة".وشيعته هم الفائزون يوم القيام )  
 

                                                
 انظر على سبيل املثال الفصل األول من هذه الرسالة مبحث ) ومن منهجه اهلجوم واجلدال والنيل واإلساءة ( . ( (1
 مل يذكر املؤلف من هؤالء احملدثني، لعله مل يرد أن يظهر املصدر وفيه ما فيه . ( (2
 .  230 – 229صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  238صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
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مــن مــات علــى حــّب آل حمّمــد مــات شــهيداً، أال ومــن " وآلــه وســلَّم (: قــال رســول اّلّل ) صــلَّى اّلّل عليــهج. 
آل حمّمد مات اتئباً، أال ومن مات على  مات على حّب آل حمّمد مات مغفوراً له، أال ومن مات على حبّ 

حّب آل حمّمد مات مؤمناً مستكمل اإلميان، أال ومن مات على حـّب آل حمّمـد بشـرَّه ملـك املـوت ابجلنـة مّث 
أال ومـن  ونكري، أال ومن مات على حّب آل حممد يُزف  إىل اجلنة كمـا تـزف  العـروس إىل بيـت زوجهـا، منكر

مات علـى حـّب آل حمّمـد فـتح اّلّل لـه يف قـربه اببـني إىل اجلنّـة، أال ومـن مـات علـى حـّب آل حمّمـد جعـل اّلّل 
سـّنة واجلماعـة، أال ومـن مـات علـى قربه مزار مالئكة الر ة، أال ومن مات على حّب آل حمّمد مـات علـى ال

بغـض آل حمّمــد جـاء يــوم القيامــة مكتـوابً بــني عينيــه آيسـاً مــن ر ـة اّلّل، أال ومــن مــات علـى بغــض آل حمّمــد 
1)اجلنة".مات كافراً، أال ومن مات على بغض آل حمّمد مل يشم رائحة  )  

 

وكـان أمـري  م احلـّد ..كـّل واحـد مـنهأحضر عمر بـن اخلطـاب مخسـة نفـر أخـذوا يف زان فـأمر أن يقـام علـى  د. 
احــداً و حلكـم، فقــّدم اقــال عمـر: أقــم أنـت علــيهم « ايعمــر، لـيس هــذا حكمهـم » املـؤمنني حاضــراً .. فقـال: 

حلـّد، ع فضـربه نصـف ام الرابـوقّدم الثالث فضربه احلّد، وقدّ  ،منهم فضرب عنقه، وقدم الثاين فرمجه حىّت مات
يهم احدة، أقمت عل قّصة و اس وتّعجب عمر فقال: اي أاب احلسن مخسة نفر يفوقّدم اخلامس فعّزره، فتحري الن

خـرج و  فكـان ذميّـاً  نعـم ... أمـا األّول :: مخس حكومـات )أي أحكـام( لـيس فيهـا حكـم يشـبه اآلخـر ؟ قـال
 .عن ذّمته فكان احلكم فيه السيف

 .وأّماالثاين: فرجل حمصن قد زان فرمجناه
 .فضربناه احلدّ  وأّما الثالث: فغري حمصن زان

 .وأّما الرابع: فرجل عبد زان فضربناه نصف احلدّ 
 .وأّما اخلامس: فمجنون مغلوب على عقله عّزرانه

2)(.فقال عمر: )ال عشت يف اُّمة لست فيها اي أاب احلسن )  
لغلـّو ا هـي الـيت سـببتو القـرآن  فمثل هذه الرواايت العجيبـة واحلكـاايت الغريبـة الغاليـة كثـرية يف تفسـري مفـاهيم

ك أن شـالعريقـة وال  الوثنيـة عند املؤلف، نرى هناك نوعا مـن التشـابه الوثيـق بـني الشـيعة والصـوفية ومـن قـبلهم
 بعضهم متأثر من البعض. 

 
 

                                                
 .  274 – 273صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
 .  121صـ  2تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (2
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 املطلب السابع عشر:
 نسبة التشيع إىل مفسري أهل السنة 

احلب هلـم واالعتنـاء حبـرمتهم  هناك فرق كبري بني الشيعة مبعناها املصطلح وبني من يتشيع ألهل البيت إبظهار
1)وفضائلهم، لكن كثريا من مؤلفي الشيعة بدًءا من الكشي 2)يف رجاله، والنجاشي ( 3)يف رجاله إىل التسرتي ( ) 

يف جمالسه ومن بينهم وبعدهم خّلطوا بني األمرين قصدا، فعدوا كل من أظهر حبه ألهل البيت أو أنشد شعرا 
الشيعة أي من اتبعي املذهب املعروف والفرقة املشهورة املخالفة ملا عليـه  وقصيدة فيهم أو أبدى مظاملهم، من

 مجهور األمة حاال.    
ـــف فقـــد ســـعى كثـــريا كمـــن ســـبقه يف أن يكثـــر العـــدد ويزيـــد علمـــاء الشـــيعة ويطـــّول قائمـــة الكتـــب   أمـــا املؤل

بعني واتبعـيهم إىل عصـره والتأليفات خاصة يف ابب التفسـري، فبـدأ مـن ابـن عبـاس رضـي هللا عنهمـا مث مـن التـا
4)فجمع قائمة كبرية من األمساء وعّد الكل من الشيعة. )   

 سـريهم مـنهم مـنكبـار مفو الم الشـيعة فعلى سبيل املثال نذكر عدة مـن املتقـدمني الـذين عـّدهم املؤلـف مـن أعـ
 يلي:

التفسـري هــ( صـاحب 68، املتـول عـام: )عبد هللا بـن عبـاس بـن عبـد املطلـب، ابـن عـم رسـول هللا  (1
5)املعروف بتفسري ابن عباس. )  

هــ(، قـال املؤلـف فيـه: "وقـد استشـهد 95سعيد بن جبري بـن مطعـم، الصـحايب اجلليـل املتـول عـام: ) (2
6)الرجل لوالئه وتشّيعه وقصته معروفة". )   

                                                
صاحب التصانيف العديدة منها: كتاب الرجال واالختيارات، سنة مولده جمهولة وتويف سنة  حممد بن عمر بن عبد العزيز الكشيهو أبو عمرو  ( (1

 (بريوت دار إحياء الرتاث العريب _مكتبة املثىن نشر:  85صـ  11هـ على قولني .    )معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة جـ 340هـ  أو 296
 450سنة  وىلوتويف مبطري آابد يف مجادى األ 372سنة  ولد يف صفر مؤرخ ْحد بن العباس النجاشي ويعرف اببن الكويف.أْحد بن علي بن هو أ ( (2

 (317صـ  1من تصانيفه كتاب الرجال وكتاب اجلمعة وغريمها.     )معجم املؤلفني لعمر  رضا كحالة جـ 
 مضت ترمجته يف القمدمة. ( (3
 انظر هذه العناوين التالية من تفسري "مفاهيم القرآن" جتد فيها أمساء العشرات من علماء السلف عد وا من الشيعة : ( (4
 . 353صـ  10تفسري غريب القرآن، جـ و الشيعة  -1
 .  360صـ  10لشيعة والتفسري املوضوعي أبقسامه، جـ ا -2
 .  383صـ  10سرين ابلرواية واألثر من الشيعة، )بدًء من القرن األول إىل القرن الرابع عشر( جـ مشاهري املف -3
 .  383صـ  10وقد عده املؤلف على رأس قائمة املفسرين من الشيعة، انظر: تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
 .  384صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
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هـــ(، 127امساعيـل بــن عبــد الـر ن القرشــي التــابعي الكـويف املعــروف ابلســدي الكبـري املتــول عــام:  ) (3
1)املؤلف فيه: "من أصحاب األئمة: علي بن احلسني وحممد بن علي الباقر وجعفر الصادق". قال )  

2)هـ(، قال املؤلف فيـه: "عـده الشـيخ136زيد بن أسلم العدوي أبو أسامة املتول عام: ) (4 يف رجالـه   (
3)من أصحاب اإلمام السّجاد واإلمام الصادق". )  

مـن أصـحاب اإلمـامني (، قـال املؤلـف فيـه: "هــ146عام: ) الكليب املتولّ  بن بشر حمّمد بن السائب (5
4)".الباقر والصادق عليهما السَّالم )  

هـــ(، قــال املؤلــف فيــه: "مــن 158 ــزة بــن حبيــب الــزايت الكــويف أحــد القــراء الســبعة املتــول عــام: ) (6
5)أصحاب اإلمام الصادق". )  

6)هـ(.207النحاة( املتول عام: )حيىي بن زايد بن عبد هللا الديلمي الشهري ابلفرّاء )شيخ  (7 )    
 

ــه  نكتفــي هبــؤالء الســبعة والقائمــة كبــرية يــرى الباحــث فيهــا العجــب العجــاب والكــذب الواضــح، ولــنعم مــا قال
ومـن مكائـدهم أهنـم ينظـرون يف العالمة شاه عبد العزيز الدهلوي ر ه هللا حول تصـرفات الشـيعة وصـنيعهم: "

السنة، فمن وجدوه موافقا ألحد منهم يف االسم واللقب أسندوا رواية حديث  أمساء الرجال املعتربين عند أهل
ذلـك الشـيعي إليـه، فمــن ال وقـوف لـه مـن أهــل السـنة يعتقـد أنــه إمـام مـن أئمـتهم فيعتــرب بقولـه ويعتـد بروايتــه،  

أينـا الـذي عـده املؤلـف مـن أئمـة الشـيعة يف التفسـري كمـا ر  – كالسدي فإهنمـا رجـالن أحـدمها السـدي الكبـري
والثاين السدي الصغري، فالكبري من ثقات أهل السـنة، والصـغري مـن الوضـاعني الكـذابني وهـو رافضـي  -آنفا 
7)".غال )  

 

ابـن و ائشـة الصـديقة لميـذا لعلو كان يعرف املؤلف أن زيد بن أسلم العدوي أبو أسامة بـن زيـد ر ـه هللا كـان ت
جــر حرة. يقــول ابــن الء الـرب نفــوس القـوم شــيء ابلنســبة هلــؤ  عمـر وأيب هريــرة ملــا عــّده مـن أئمــة الشــيعة؛ ألن يف
 العسقالين ر ه هللا يف ترمجة زيد بن أسلم ما يلي: 

                                                
 .  385صـ  10"مفاهيم القرآن" جـ  تفسري ( (1
 لعل املقصود: الشيخ الطوسي؛ ألن املؤلف أحال إىل كتابه يف احلواشي. ( (2
 .  385صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (3
 .  386صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (4
 .  361صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (5
 .  358صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (6
هـ، 1373ط: املطبعة السلفية _ القاهرة  32صـ  1خمتصر التحفة االثىن عشرية لشاه عبد العزيز الدهلوي )اختصره حممود شكري األلوسي( جـ  ( (7

 حتقيق: حمب الدين اخلطيب.
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روى عـن أبيـه وابـن عمـر وأيب  زيد بن أسـلم العـدوى أبـو أسـامة ويقـال أبـو عبـد هللا املـدين الفقيـه مـوىل عمـر."
اري يف اترخيه قـال زكـراي بـن عـدي ثنـا هشـيم عـن قال البخو....  هريرة وعائشة وجابر وربيعة بن عباد الديلي

الر ن القرشي قال كان علي بن احلسـني جيلـس إىل زيـد بـن أسـلم ويتخطـى جمـالس قومـه فقـال  حممد بن عبد
إّنـا جيلـس الرجـل  :فقـال علـي ؟بـن اخلطـاباد عمـر بـله انفع بن جبري بن مطعم تتخطى جمـالس قومـك إىل ع

1)".إىل من ينفعه يف دينه )   
 

أما حممد بن السائب الكليب فإن كان إماما للشيخ السبحاين يف التفسري فهنيئا له؛ ألنه أضعف من يروى و 
ان عمر بن شبة  ،نا عبد الر نعنه القول يف تفسري القرآن، قال الرازي يف كتابه اجلرح والتعديل: "حدث

حدمها أال كان ابلكوفة كذاابن بيه قأان معتمر عن  ،حدثىن أبو بكر بن خالد ،النمريي البصري بسامراء
سفيان  ان عبد الر ن ان عمر بن شبة ان أبو عاصم يعىن الضحاك بن خملد النبيل قال زعم يل ... الكليب

ان عبد الر ن ، ىب صاحل عن ابن عباس فهو كذب فال تروهأعن  الثوري قال قال لنا الكلىب ما حدثت عين
صمعي ان قرة بن خالد قال كانوا يرون معبد املروزى قاال حدثنا األىب ان نصر بن على وسليمان بن أحدثىن 

ىب احلوارى قال قال ىل مروان بن حممد أ د بن أىب ان أان عبد الر ن ان ...  ن الكلىب يزرف يعىن يكذبأ
 نه قال الكلىبأتفسري الكلىب ابطل، ان عبد الر ن قال قرئ على العباس بن حممد الدوري عن حيىي بن معني 

2)ىء".ليس بش )  
 

وأما الفراء فهو الرجل الذي عاش عمره يف جنب اخلليفة املأمون، وبرعاية منه وصل إىل ما وصل وكان معّلما 
بديل  أيبخاصا ألوالده يلقن بنيه علم النحو واألدب، روى اخلطيب البغدادي ر ه هللا بسنده عن 

مر أو  ،ؤلف ما جيمع به أصول النحو وما مسع من العربن يأأمر أمري املؤمنني املأمون الفراء  :قال يالوضاح
ن يفرد يف حجرة من حجر الدار ووكل هبا جوارى وخدما يقمن مبا حيتاج إليه حىت ال يتعلق قلبه وال أ

لزمه األمناء واملنفقني أوقات الصالة وصري له الوراقني و هنم كانوا يؤذنونه أبأحىت  تتشرف نفسه إىل شيء
 – وكان املأمون قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو...  والوراقني يكتبون حىت صنف احلدود يف سننيفكان ميلى 

3). -إىل آخر ما قال  )  
 

                                                
 هـ .1404ر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل ط: دار الفك 342صـ  3هتذيب التهذيب البن حجر العسقالين جـ  ( (1
 م .1952هـ 1372ط: دار الكتب العلمية _ بريوت، الطبعة األوىل  271 – 270صـ  3اجلرح والتعديل البن أيب حامت الرازي جـ  ( (2
 ط: دار الكتب العلمية _ بريوت .  150 -149صـ  14اتريخ بغداد للخطيب البغدادي جـ  ( (3
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بكر حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن شهاب بن عبد هللا بن  ابأ -هذا مع أن املؤلف يعيب وجيرح الزهري 
ألنه كان يدخل على هشام بن عبد امللك  –ليل الثقة التابعي اجل احلارث بن زهرة بن كالب القرشي الزهري

1)ويعّلم أوالده فماابله هنا جيعل الفراء النحوي الذي كان أشد موقفا من احلكام عن الزهري علما من أعالم  (
 الشيعة يف التفسري ؟ تدبر واقض ما شئت.

 

ة أعالم عنهم يف قائم ضي هللاة ر ئممث إننا نتعجب ملاذا مل يدخل املؤلف اإلمام أيب حنيفة النعمان وسائر األ
ن اإلمام كان يهم؛ ألق علالشيعة مع أن املعيار الذي اختاره له أصال يف نسبة التشّيع إىل الناس يصد
 اإلمام:   ترمجةيف هللايصاحب أاب جعفر الباقر ر ه هللا ويروي عنه، قال ابن حجر العسقالين ر ه 

بناء فارس رأى أنسا أوقيل إنه من  لكويف موىل بين تيم هللا بن ثعلبة.النعمان بن اثبت التيمي أبو حنيفة ا"
وروى عن عطاء بن أيب رابح وعاصم بن أيب النجود وعلقمة بن مرثد و اد بن أيب سليمان واحلكم بن عتيبة 

بن عالقة وسعيد بن مسروق الثوري  قمر وزايدوسلمة بن كهيل وأيب جعفر حممد بن علي وعلي بن األ
مية وحيىي بن أنصاري وعطية بن سعيد العويف وأيب سفيان السعدي وعبد الكرمي أيب ن اثبت األوعدي ب
2)."نصاري وهشام بن عروة يف آخرينسعيد األ )  

ل من الشيعة، ب ل البيتع أهمإذا البد أن يكون أبوحنيفة وغريه من األئمة الذين كانوا ذوى عالقة وصحبة 
بوهنم، لة النيب وحيمون سالا حيرت السلف وخاصة منهم أهل العلم والتقوى كانو ما عرفناه وثبت تواترا هو أن كل 

ملذهيب اخلاص اِفَرقي ه الوهذا أمر جار حىت يومنا هذا، فهل للمؤلف أن يعد كل هؤالء من الشيعة مبعنا
 املفارق للجماعة املتخذ هلا أصوال وعقائد خاصة ؟  

 
لشيعة وهو مل امفسري  ف منوأما من املتأخرين فيكفي أن كتار على سبيل النموذج رجال واحدا عده املؤل

 من الشيعة التفسري عالميكن شيعيا قط، أعين حسني بن علي الواعظ، وقد وضعه املؤلف على رأس قائمة أ
   صه:عنوان: )أعالم التفسري يف القرن العاشر( ما ن حتتيف القرن العاشر وقال 

                                                
أم ا الزهري فهو الذي عرف بعمالته للحكام، وإرتزاقه قال فيه املؤلف عند انكاره حديث بدء الوحي الذي روته عائشة الصديقة رضي هللا عنها: " ( (1

 .  103صـ  7". )تفسري "مفاهيم القرآن" جـ من موائدهم، و كان كاتباً هلشام بن عبدامللك ومعل ماً ألوالده
 .  401صـ  10حجر العسقالين جـ هتذيب التهذيب البن  ( (2
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أّلفه ابسم الوزير األمري نظام الدين « جواهر التفسري لتحفة األمري»حسني بن علي الواعظ الكاشفي مؤّلف "
علي شري، قّدم فيه أربعة ُأصول فيها اثنان وعشرون عنوااًن من الفنون املتعّلقة بتفسري القرآن وفضله وأنواعه، 

1)(". هـ 910، وقد تويّف عام )«واهب العلّيةامل»أمساه بـ  مّث شرع التفسري من سورة الفاحتة، وله تفسري آخر )  
فسري من تويه هذا التحيعرف ما ان يإن املؤلف أشار إىل تفسري: "املواهب العلية" وأظنه مل يقرأ فيه؛ ألنه لوك

ذلك أن  علی ، زايدةادعى يدعي يف مؤلفه مااملطالب ويطّلع على هنجه ومسلكه ومصادره ومذاهبه مل يكن 
ن إذ هو بعيد ع ع إليه؛تشيّ من له معرفة ما حبياة هذا الرجل وعالقاته االجتماعية اليتصور عنه نسبة ال
، توايت التفسريأي: حم الثةنشاطاته االجتماعية وعالقاته املختلفة، وفيما يلي موجز عن هذه األمور الث

 منهج املؤلف وحياته العلمية واالجتماعية ولنبدأ ابألخري:
ر  مدينة سبزوا، ولد يفروين على امللقب بكمال الدين الشهري ابلواعظ الكاشفي البيهقي مث اهلهو حسني ب

عشر  ه هللا يف سنةويف ر تأن  مث سافر منها إىل نيسابور مث إىل مشهد مث إىل هراة واختارها مسكنا له إىل
 ( من اهلجرة. 910وتسعمائة )

2)نور الدين عبد الر ن اجلامي اهلرويلشاعر واألديب املتصوف كان الكاشفي مالزما ل بعد ما تعـّرف عليـه  (
3)يف هراة فقد كان شيخه ومرشده خاصة يف الطريقة النقشبندية وقد تزوج أبختـه وكـان أبنـه فخرالـدين صـفي  (

4)ســلطان حســني ابيقــراءمثــرة هــذا الــزواج املبــارك، كمــا انل عنــد ســالطني الســنة يف هــراة ك الســلطان الشــهري  (
احملســن مــريزا ابــن الســلطان  صــبح حمــل عنايــة ورعايــة مــن قبــل كــل مــن أىبمنزلــة رفيعــة وأ العلــم والعلمــاء يراعــ

                                                
 .  416صـ  10تفسري "مفاهيم القرآن" جـ  ( (1
ي، مـن هو نور الدين أو عماد الدين أبو الربكات عبـد الـرْحن بـن نظـام الـدين حممـد اجلـامي، مـن كبـار العلمـاء واملتصـوفني يف القـرن التاسـع اهلجـر  ( (2

هــ يف خرجـرد  817وفوائد الضيائية شرح كافية ابن حاجب، ولد يف ثالث وعشـرين مـن شـعبان سـنة ته: أشعة اللمعات يف شرح ملعات العراقي، امؤلف
انظـر ترمجـة اجلـامي يف: اتريـخ )  هــ يف هـراة ودفـن هنـاك. 898من قصبات جام يف خرا سان، وتويف رْحه هللا تعاىل يف مثانية عشر من حمـرم احلـرام سـنة 

 (ط: دار الكتاب العريب _ بريوت. 159يف علماء الدولة العثمانية لطاشكربى زاده  صـ  النعمانيةوالشقائق . 337 /4حبيب السري )فارسي( 
ة يف هي أهم الفرق الصوفية وأشهرها يف بالد خراسان وما وراء النهر واشتهروا بتمس كهم ملذهب التسن ن وتعصبهم به وهلم أفكار وعقائد معتدل ( (3

هذه الطائفة مثل مؤلف نفحات األنس )اجلامى( هذه الطريقة هي طريقة الصحابة الكرام، يراع فيها أن ال يزيد وال  الطريقة وبناًء على ما كتبه أصحاب
واألساس فيها دوام العبودية ه عزوجل ظاهرًا وابطنًا مع التزام الكامل ابلسن ة والعمل  –رضوان هللا تعاىل عليهم  –ينقص شين عن منهج الصحابة 

ط: انتشارات  394 -389، عند ترمجة الشيخ هباء الدين نقشبند، صـ للجامي : نفحات األنسكتاب  انظر. )ب البدع والرخصابلعزمية واجتنا
 (هـ1370 الطبعة األوىل اطالعات _ هتران

م ثـورة حـىت تصـرف نسـا أقـا 861هــ يف هـراة، ويف سـنة  842هو سلطان حسني مريزا ابيقراء بن غياث الدين منصور بن مريزا ابيقراء، تولد سنة  ( (4
وجعل اسرتآابد عاصمة حلكومته وكان يتبع يف ذاك الوقت إمارة سلطان أبو سعيد وحينما قتل السلطان املذكور يف سـنة  862وابورد وجرجان يف سنة 

امـاً وكـان حمبـاً للعلـم ع 37فحكـم علـى الـبالد  875فهـاجم خراسـان وفـتح هـراة يف سـنة   مـن يـد أوزون حسـن رأى حسـني مـريزا امليـدان خاليـاً  873
 هـ. 911والعلماء فلذلك تعترب سنوات حكمه فرتة خصبة الزدهار العلم واألدب يف خراسان وفارس وماوراء النهر، تويف يف سنة 
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1)نوائي املذكور والوزير املعروف واألديب املشهور أمري على شري الذى كان يشّجع الكاشفي يف أمـر التـأليف  (
2).والتصنيف )  

 ة أتليفات منها ما يلي:وأما عن منهج الكاشفي يف كتبه فلنعرف أوال أن له عد
زء ات، فأكمـل اجلـ أربـع جملـديفجواهر التفسري لتحفة األمري )فارسي( كتبه ألمري عليشـري وأراد أن جيعلـه  -1

خم، وهوخمطوطف ويقع يف ضمن سورة النساء يف جملد  84هـ من أول سورة الفاحتة إىل آية  890األول منه يف
 قى اجمللدات.صفحات، ومل يوفق الكاشفي لتكميل اب 1222

 امع الستني )عريب( يف تفسري سورة يوسف، يف ستني فصال.ج -2
 تصر اجلواهر )فارسي( وهو خالصة جلواهر التفسري.خم -3
 هـ ألفـه 899وال فر  منه يف ش فسري مواهب علية )املواهب العلية( )فارسي( املشهور بتفسري احلسيين،ت -4

 .مطبوع عدة مراتابسم عليشري نوائي وهو 
 رسي(.زواهر األنوار يف شرح املثنوى )فا -5
 نوى( يف انتخاب املثنوى.لباب معنوى )اللباب املع -6
 هـ . 875ملثنوى وهو انتخاب آخر من املثنوى، فر  منه يف الب لباب  -7

                                                
القرن التاسع،  مري نظام الدين عليشري بن مري غياث الدين گجکنه املعروف ابألمري على شري نوائي وزير سلطان حسني ابيقراء من اشهر رجال هو ( (1

كبـريا يف   خـرين علـى العلـم فكـان جلهـوده أثـراهـ يف هراة، وكان عاملا أديبا شاعرا ينشد الشعر ابللغتني الفارسية والرتكية وكـان يشـجع اآل 844ولد سنة 
ودفــن هــ  906اآلخـرة ســنة  يحــدى عشـر مـن مجــادإيف هـراة يــوم األحـد  –رْحــه هللا  –ازدهـار العلـم واألدب يف عصــر سـلطان حســني ابيقـراء، تـويف 

كتابفروشـى ، ط:  ومابعـدها 253 /4لغياث الدين بـن مهـام الـدين احلسـيىن الشـهري خبوانـد أمـري  ترمجته يف: اتريخ حبيب السري )فارسي( انظر)هناك.  
فروغــــى _ طهــــران ط: كتاخبانــــه  291 -289لســــعيد نفيســــي صـــــ  واتريــــخ نظــــم ونثــــر در ايــــران ودر زابن فارســــي  .هـــــ ش 1353خيــــام _ إيــــران 

 .(ه1344
 هذا كان موجزا عن حياة الكاشفي ومن أراد التفصيل فلريجع إىل الكتب التالية وقد استفدان منها: ( (2

_ إيران  گلشنط:   268و 93ـ صارسي( جمالس النفائس، ألمري نظام الدين عليشري نوائى، ترمجة فخرى اهلروى وحكيم شاه حممد القزويىن )ف
منت و  74-70و 67-66 /1ملصحح هـ الطبعة األوىل،  ورشحات عني احليات ) فارسي( لفخر الدين على بن حسني الكاشفى، مقدمة ا 1363
ط:  1/361دنروى شاهنشاهى، وطبقات املفسرين، لأل 2536نتشارات بنياد نيكو كارى نورايىن _ طهران إط:  279و 254-252 /1الكتاب 

، وهدية 1916و 1896و 1648و 1638 /2و 926و 613و 446و 368و 37 /1واحلكم املدينة املنورة، وكشف الظنون مكتبة العلوم 
 674و 416 /2و 76 /1م،  وإيضاح املكنون، له أيضاً 1951املعارف _ استانبول  ط: وكالة 317-316 /1العارفني إلمساعيل ابشا البغدادى 
هـ، واتريخ إدبيات  1377شق ط: مطبعة الشرقي _ دم 34 /4عجم الؤلفني لعمر رضا كحالة م، وم1945ط: وكالة املعارف _ استانبول 

 13-7 صـ املواهب العلية )فارسي( مقدمة سيد حممد رضا جالىل انئيِن ،  وتفسري229-225صـ  گرانأفغانستان )فارسي( ألْحد علي كهزاد ودي
-115وى صـ وسعيد اهلر والان عبيد هللا بن أبمزارات هرات )فارسي( احلصة الثانية، مل هـ،  ورسالة 1317إقبال _ طهران چاخبانه ط: كتابفروشى و 

 .  م1967ط: كابول  48، وكذا تعليقات هذه الرسالة لفكرى السلجوقى صـ 116
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 900  منه يف خالق احملسنني املعروف أبخالق حمسىن )فارسي( وهو من كتبه املشهورة يف األخالق فر أ -8
 م أيب احملسن مريزا.هـ ابس

د سـهيلى الـذى  نوار سهيلى )األنوار السهيلية( )فارسي( هوخمتصر من كليلة ودمنة ألفـه ابسـم شـيخ أ ـأ -9
 كان من أدابء حكومة سلطان حسني ابيقراء. 

 ئل. الكتب والرسا وغري ذلك من ة العلية )الرسالة العلية( يف أحاديث النبوية، فيه أربعني حديث.رسال -10
  يصـح أن يقــالالج منهجـا ولنعـرف اثنيـا أن الكاشـفي يف تفاسـريه وكتبـه الـيت كتبهـا يف احلـديث واألخـالق هنـ

 األخرى: فيه أنه كان شيعيا أبدا؛ إذ هو اختار لنفسه املسالك اآلتية يف تفسرييه وكتبه
 

ة على طريف م والشيعسلك الكاشفي يف ابب العقائد ومسائل الكالم مسلك األشعرية واملاتريدية وه .1
 النقيض متاما.

 درا.اختار الكاشفي يف ابب األحكام الفقهية مسلك احلنفية ومل خيرج عنه إال ان .2
ملـنهج ومتـأثر ز هبـذا اهنج الكاشفي يف األخالق ومسائل العرفان منهج الصـوفية النقشـبندية فهـو معتـ .3

 مبشائخ الطريقة وأقواهلم وأفعاهلم.
لـم ينقـل فراجعهم، تفسري كتـب أهـل السـنة ال كتـب الشـيعة ومـأاثر الكاشفي أن تكون مصادره يف ال .4

  واالحرتام. ل التوقريإال عن تفاسري أهل السنة والصحاح واملسانيد والكتب األخرى، وجاء نقله بك
ألصــحاب وحرمــة ا رّجــح الكاشــفي أن خيتــار طريقــة الســنة يف بيــان أســباب النــزول ومصــاديق اآلايت .5

 األئمة األربعة وغريهم من السلف الصاحل. وتعظيم أمهات املؤمنني وتبجيل
لعليــة" ااملواهــب "هـذه كانــت إشـارات ســريعة حـول مــنهج املؤلـف وهــي واضــحة كـل الوضــوح ملـن يقــرأ تفسـري 

 للكاشفي وكتبه األخرى.
 
 

 :يب التايلوأما عن ما حتتوي عليه مؤلفاته فنشري إىل عدة مطالب عن بعض كتبه أوال ابلرتت
 

استدل حبديث يدل على كرامة مجيع  -رضوان هللا تعاىل عليهم-بيان فضل الصحابة ن الكاشفي عندإ -1
1)(أصحايب كالنجوم أبيهم اقتديتم اهتديتم) :الصحابة وفضلهم وهو حديث هذا احلديث بَغّض النظر عن  (

                                                
گاه ترمجه ونشر کتاب _ ط: بن 34-29انظر: الرسالة العلية يف األحاديث النبوية للكاشفي، بتصحيح وتعليق الدكتور جالل الدين حمدث صـ  ( (1

 هـ.1344هتران 
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1)درجته ه كثري من اخلطباء يف خطبة اجلمعة، قال عبد الر ن ؤ مشهور بني أهل السنة حىت أنه منذ قرون يقر  (
أصحايب كالنجوم أبيهم  :ومما يدل على أن مجيع األصحاب مبنزلة األبواب قوله " املباركفوري ما نصه:

2)".اقتديتم اهتديتم  )   
 

غسل  وغسل اليد يف الوضوء إشارة إىل"يف مبحث طهارة الظاهر والباطن ما ترمجته: إن الكاشفي قال  -2
وعدم توجه  -جل وعلى شأنه-القلب من دنس الدنيا، وغسل الوجه عبارة عن التوجه إىل حضرت املوال 

عن إطاعة هوى النفسانية وانقياد على منهاج أمر الر ن، ومسح الرِجل  ءةالقلب إىل الغري، ومسح الرأس إاب
3).")أوغسله( سري إىل سبيل اجملاهدة وابتعاد عن متابعة الشيطان )  

ح نقل يف احلواشي عن النسخة املخطوطة الىت جعل  بجي ىءهنا شف أن يقف الباحث عنده وهو أن املصحِّ
)س( أن الكلمة هي )شس  اپی( أي غسل الرِجل، ونقل عن  بـ ةها )كح( وكذلك عن النسخة املرموز رمز 

ح صرَّح يف )ب( و)م( أن الكلمة هي )مسح اپی( أي مسح الرِجل، لكن اـ النسختني املرموزتني ب ملصحِّ
نسخة )س( أقدم بكثري عن  ةاملقدمة أن نسخة )كح( هي أقوى وأدق نسخة، أيضًا صرح أبن اتريخ كتاب

هـ لكن نسخة 955اتريخ كتابة نسخة )ب( و)م( ألن نسخة )س( كتب كما جاء يف املخطوطة يف سنة 
4)املخطوطتني.هـ كماذكر يف 1255هـ وكذلك كتب نسخة )ب( يف سنة 1249)م( كتب يف سنة  ) 

 
 ات شعر أردفهاهو أبي اماً فالنتيجة أن كلمة غسل الرِجل هي األدق األصح واألقدم، والذي يزيل الشك مت

 لي:هي ما يو ضوء الكاشفي بعد العبارات السابقة عن الطهارة وقد صرح فيها بغسل الرجل يف الو 
 موعظتی ميکند ازپرده چست  گاه وضوشس  دست ازكست

 دست زآاليش ابطل بشوی  که بدرگـاه روی  کاوری آندم
 کـن  مردصفت پشت براغيار  روی چو شس  به سوی ايرکن
 کاب زسر بگـذردت ازتری  مسح بدان گونه مکش سرسری

                                                
هـ وكذلك عده 1410ط: مكتبة الرشد _ الرايض   431 /2عد هذا احلديث عمر بن علي امللقن يف كتاب "خالصة البدر املنري" ضعيفًا،  ( (1

قول يف "التمهيد" هو على ما فسره هـ  لكن ابن عبد الرب ي1384ط: املدينة املنورة   191 /4أْحدبن علي العسقالين يف تلخيص احلبري ضعيفًا 
ل املزين وغريه من أهل النظر أن ذلك يف النقل ألن مجيعهم ثقات مأمونون عدل رضى، فواجب قبول ما نقل كل واحد منهم وشهد به على نبيه  ص

 هـ.1387غرب ط: وزارت عموم األوقاف والشئون اإلسالمية _ امل 263 /4هللا عليه وسلم    انظر: التمهيد البن عبد الرب 
 ط: دار الكتب _ بريوت. 155 /10حتفة األحوذي ملباركفوري  ( (2
 .53صـ للكاشفي  الرسالة العلية  ( (3
 .22-20انظر مقدمة كتاب "الرسالة العلية" صـ  ( (4
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1)دامـنت بود تري أزاد کز          قدم روشـنت اپک چنان شـو ) 
نظيفاً، حىت  ع غسالً لالمستدالل يكون هكذا: )وكذا أغسل القدم اترمجة البيت األخري الذي هو حمل اال

جل يف سل الرِ عتقد غيعن البلل( إذًا بعد هذا التصريح ال يبقى ريب أبن الكاشفي  نقيا حجركيكون 
 الوضوء كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة.

 
 

احلديث عنها، فقال يف  ةيأبن الصحيحني مها من الكتب املعتربة الىت يصح روا إن الكاشفي صرح -3
ُروَي عن سيِّد العاملني أدعية مأثورة لكل وقت من األوقات وأكثرها قد "مبحث الدعوات املأثورة ما ترمجته: 
قد مجعها من الصحيحني وغريمها من الكتب  - أشاربه إىل نفسه - ثبت أبسانيد صحيحة وهذا الفقري

صل هللا  هنا يُذكر دعاء ورد يف الصحيحني وكان النيب":  قالحىت "املعتربة يف رسالة مسيتها خبالصة األوراد
عليه وسلم يداوم عليه يف أكثر األوقات وكان جاراًي بلسانه املبارك، الّلهم اصلح يل ديين الذي هو عصمة 

2)".أمري...احلديث ) 
 

 وأما عن ما حيتويه تفسريه "املواهب العلية" ابلضبط فنشري إىل ما يلي:
3) يكن جيّوز التقّيةملعلينا أن نعرف أن الكاشفي  ىءقبل كل ش مبعناها املعروف عند الشيعة بل كان خيالف  (

 تـَتـَُّقوا أَنْ  ِإالَّ  َشْيءي  يف  اّللَِّ  ِمنْ  فـََلْيسَ  َذِلكَ  يـَْفَعلْ  َوَمنْ هذا العمل وقد صرح به يف تفسريه عند قوله تعاىل ﴿
ُهمْ  4)...﴾تـَُقاةً  ِمنـْ يف ابتداء اإلسالم وقبل استحكام  -أي جوازها -لقد كان حكم التقّية"قال ما ترمجته: ف (

5)".أمور الدين لكن اليوم رخصة التقّية ال يكون إال يف دار احلرب عرتاف منه فليس إذاًبعد هذا التصريح واال (
ن ما جاء به الكاشفي يف تفسريه هذا هو خالف ما يعتقده، بل هو إأن يقول أحد  ل شىءمن اإلنصاف 

 زعم البعض.يمعتقده وال تقّية فيه كما 
 
 

 فضائل الشيخني عند الكاشفي: -1
                                                

 .  53الرسالة العلية صـ  ( (1
كتاب الذكر والدعاء والتوبة   –رضي هللا عنه -)وهذا احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة .  127 – 126الرسالة العلية صـ  ( (2

 (2720: رقمبواإلستغفار، اَبُب التـََّعوُّذِّ مِّْن َشر ِّ َما ُعمَِّل َومِّْن َشر ِّ َما مَلْ يـُْعَمْل، 

 (.858 /15اللسان ألجل الصالح، )لغت انمه دهخدا جتناب عن إظهار العقيدة واملذهب وإجراء خالف ما هو يف القلب على اال ( (3
 .  28آل عمران :  ( (4
 . من سورة آل عمران 28آية  حتتانظر: تفسري"املواهب العلية"  ( (5

تجـاوز بيـاانت  تليـة" تفسـري مـوجز الملواهـب الع)أشران هنا ونشري فيما بعد إىل اآلية الـِت أورد الكاشـفي ذيلهـا شـيئا ونكتفـي هبـذا القـدر؛ ألن كتـاب "ا
 لتحريف(. صلت إىل طبعه يد ان مل يكن و إاملؤلف لآلايت فيه عن عدة أسطر، وطبعات الكتاب قدمية، فلريجع القارئ إىل أي طبع يكون متوفرا لديه، 
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قوله تعاىل  تفسري يف هذا التفسري أن الكاشفي يعظم الشيخني تعظيمًا يليق هبما فهو عند نرىكثريًا ما 
َخْوفف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم ﴿الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم اِبللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِسر ا َوَعاَلنَِيًة فَـَلُهْم َأْجرُُهْم ِعْنَد َرهبِِّْم َواَل 

1)حَيْزَنُوَن﴾ –ني علي أهنا نزلت بشأن أمري املؤمن عن كتاب أسباب النزول سبب نزول هذه اآليةيف يذكر  (
حيث  -رضي هللا عنه–الصديق  املؤمنني أيب بكر وعن تفسري الكشاف أهنا نزلت بشأن أمري -رضي هللا عنه

وقد أنفق من ماله أربعني ألف دينار، عشرة آالف سرًا ومثلها عالنية وكذلك ليالً  من األغنياءنه كان إ
2)وهناراً. ) 

 

3)َغاِر ِإْذ يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل حَتَْزْن ِإنَّ اّللََّ َمَعَنا...﴾قوله تعاىل ﴿ِإْذ مُهَا يف الْ  تفسري وكذلك عند يذكر قصة  (
حيت يصل  إىل الغار جلوئهماو  -رضي هللا عنه–الصديق  هجرة النيب صل هللا عليه وسلم مع صاحبه أيب بكر

4)(ثنني هللا اثلثهماابماظنك ) :لصاحبه  إىل قوله الدالئل والرباهني الىت تدل مث يقول ما ترمجته: )ومن  (
5)هذا احلديث وهذه الصحبة والرفقة( -رضي هللا عنه–على أفضلية الصديق  ) 

َناُه ِمنَّا رِْزًقا َحَسًنا  :قوله تعاىل تفسري أيضًا عند ﴿َضَرَب اّللَُّ َمَثاًل َعْبًدا مَمُْلوًكا اَل يـَْقِدُر َعَلى َشْيءي َوَمْن َرَزقـْ
6)ِسر ا َوَجْهرًا...﴾فَـُهَو يُنِفُق ِمْنُه  كافر املخذول واملراد من الوقيل هذا مثل املؤمن املوفق و "يقول ماترمجته:  (

7)"ومن الكافر أبوجهل اللعني -رضي هللا تعاىل عنه–الصديق  املؤمن هو أبوبكر ) 

 

فهو يراه من أولياء الر ن وقد أنزل هللا الكتاب وفقاً  رضي هللا عنه وأما عن أمري املؤمنني عمربن اخلطاب
َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَنَصاُب  :قوله تعاىل تفسري للمؤمنني فعند  ملهعلى ما كان  ﴿َ َيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإّنَّ

8)ْفِلُحوَن﴾َواأْلَْزاَلُم رِْجسف ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُـ  يذكر مراحل نزول حكم اخلمر مث يقول بعد  (
الل هم بني لنا وقال: ) سبحانه بيان قصة ضيافة عتبان بن مالك أن عمر الفاروق ملا مسع هذه الواقعة دعا هللا

9)(يف اخلمر بياانً شافياً  1)فنزلت هذه اآلية. ( ) 
                                                

 .  274البقرة :  ( (1
 من سورة البقرة. 274آية  حتتانظر: تفسري"املواهب العلية"  ( (2
 .  40التوبة :  ( (3
 .4663برقم:  66صـ  6البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك جـ  أخرجه ( (4
 من سورة التوبة. 40آية  حتتانظر: تفسري "املواهب العلية"  ( (5
 .  75النحل :  ( (6
 من سورة النحل. 75آية  حتتانظر: تفسري "املواهب العلية"  ( (7
 .  90املائدة :  ( (8
 /2"املســتدرك علــى الصــحيحني" عــن ايب مســرية، وقــال: "هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخني ومل خيرجــاه"   أخرجــه احلــاكم النيســابوري يف  ((9

 .  وقال الذهيب: "على شرط البخاري ومسلم" 3101برقم:  305
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صل هللا عليه وسلم وجيعل طاعتهما واجباً  واألوضح من ذلك كله أنه يعد الشيخني وزيري صدق لرسول هللا
﴿اَيَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اّللََّ َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل  :قوله تعاىل تفسري نزلة الثالثة وهذا عنداملبعد هللا ورسوله يف 
2)َوأُْويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم﴾ األمر الذين كاان وزيرى صدق  ووقال الثعليب أبوبكر وعمر مها أل"لقد قال ماترمجته:  (

3)(ذين من بعديلقتدوا ابلا) وقد أشري هبما يف قوله  ).(4 ) 
 

 ليفة الثالث عند الكاشفي:مناقب اخل -2
﴿َوَضَرَب  :قوله تعاىل تفسري عند خبري ما يذكر، -رضي هللا عنه–ونراه يذكر أمري املؤمنني عثمان بن عفان 

ه  اَل    َِْت خِبَرْيي َهْل َيْسَتِوي اّللَُّ َمَثاًل َرُجَلنْيِ َأَحُدمُهَا أَْبَكُم اَل يـَْقِدُر َعَلى َشْيءي َوُهَو َكلٌّ َعَلى َمْواَلُه أَيْـَنَما يـَُوجِّ
5)ُهَو َوَمْن  َُْمُر اِبْلَعْدِل َوُهَو َعَلى ِصرَاطي ُمْسَتِقيمي﴾ وقيل إن هذا أيضاً مثل املؤمن والكافر "يقول ما ترمجته: ف (

النورين ومن  املراد من املؤمن عثمان ذو واملراد من املؤمن  زة بن عبد املطلب ومن الكافر أيب بن خلف، أو
كان مينعه عن   النورين فكان عثمان يدعوه إىل اإلسالم وهوي الكافر أسيد بن أىب العيص وقد كان موىًل لذ

6)فاق يف سبيل هللا(.اإلن ) 

 

 اإلمام أيب حنيفة عند الكاشفي: حرمة -3
إنه وصف اإلمام مبايصفه أتباعه يف املذهب أعين )اإلمام األعظم( وذكر جانبًا من حسن خلقه مع الناس 

7)﴿َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعْن النَّاِس﴾ :قوله تعاىل تفسري عند لطم اإلمام أحد من إنه يومًا من األايم  (
ستطيع أن أشكو منك عند اخلليفة لكين ال أفعل، أأفعل، و  الناس فقال اإلمام: أان قادر أن أضربك لكين ال

وسهل يل أن أدعو عليك لكين ال أفعل، ومّيسر يل أن أخاصمك لكين ال أفعل هذا أيضاً، ولئن كنت من 
8)اجلنة دونك.الفائزين يوم القيامة وأُذن يل ابلشفاعة لن أدخل  ) 

 

                                                                                                                                            
 من سورة املائدة. 90آية  حتتانظر: تفسري "املواهب العلية"  ( (1
 .  59النساء :  ( (2
)السنة لعبد هللا بن  . ، وقال عنه عبد هللا بن أْحد بن حنبل الشيباين: إسناده صحيح3816برقم  140 /4املعجم األوسط" أخرجه الطرباين "يف  ((3

 (هـ1406( ط: دار ابن القيم _ الدمام 1366، برقم  )579 /2أْحد 
 من سورة النساء. 59آية  حتتانظر: تفسري "املواهب العلية"  ( (4

 .  76النحل :  ( (5
 من سورة النحل. 76آية  حتتانظر: تفسري "املواهب العلية"  ( (6
 .  134آل عمران :  ( (7
 من سورة آل عمران. 134آية  حتتانظر: تفسري "املواهب العلية"  ( (8
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 حكمه مبذهب اإلمام أيب حنيفة يف املسائل الفقهية: -4
آخر  وى قوله قوالً يذكر سالبًا والكاشفي يف هذا التفسري ال خيرج عن رأي اإلمام يف املسائل الفقهية، فغال

 ىءبشلى ذلك ع يزيد ة والويف بعض األحيان يذكر معه رأي اإلمام الشافعي أويذكر أقوال األئمة األربع
  الجمال جلمعها ههنا. وأمثلة هذا كثرية

 

 مجهور أهل السنة واجلماعة: مايراهعتماده على ا -5
ويف مبحث تفضيل امللك على البشر وابلعكس يقول ماترمجته: )وللعلماء يف تفضيل امللك والبشر مباحث 

املالئكة ورسل املالئكة  طويلة لكن ما عليه مجهور أهل السنة واجلماعة هو أن رسل بين آدم أفضل من رسل
لياء بين آدم أشرف من أولياء املالئكة والصاحلني من املؤمنني أفضل من عوام و أفضل من أولياء بين آدم وأ

1)امللك وعوام امللك أفضل من فساق املؤمنني(. ) 
 تفسري ن طريقة أهل السنة واجلماعة وعقائدهم هي اهلدي والرشاد وهذا عندبل األوضح من هذا أنه صرح أب

2)﴿َوِإيّنِ َلَغفَّارف ِلَمْن اَتَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا مثَّ اْهَتَدى﴾ :قوله تعاىل ر كلمة "اهتدى" مبا ترمجته: سّ ف فقد (
فاختار الطريق املستقيم، أي واظب علي السنة النبوية، أواستقام على اهلداية، أومتسك بطريقة أهل السنة "

3)."واجلماعة ) 

 

 على كتب أهل السنة واجلماعة:عتماده ا -6
أهل السنة واجلماعة من مصادر  عن ةصفحة منه خاليه ال تكون أن تفسري الكاشفيال خيفى على من قرأ 

على سبيل  املشهورة فقط نذكر من التفاسري ،وغريها واألخالق التفاسري وكتب احلديث والفقه والتصوف
املدارك وغريها، ومن كتب احلديث و زاد املسري، و التبيان، و القرطيب، ، و الكبري، والتفسري تفسري الطربي املثال:

يكفي أن نشري إىل الصحيحني وأن الكاشفي  يفسر القرآن تفسريًا ابملأثور مباجاء من األحاديث يف هذين 
4)ًيا َوبُْكًما َوُصم ا...﴾﴿َوحَنُْشرُُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َوُجوِهِهْم ُعمْ  :قوله تعاىل تفسري كما فعل عند  كتابنيال ) 

لنا النيب صل هللا عليه أس -رضي هللا عنه  - وقدجاء يف الصحيحني برواية أنس بن مالك"فقال ماترمجته: 

                                                
 من سورة اإلسراء. 70آية  حتتانظر: تفسري "املواهب العلية"  ( (1
 .  82طه :  ( (2
 من سورة طه. 82آية  حتتانظر: تفسري "املواهب العلية"  ( (3
 .  97اإلسراء :  ( (4
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أليس الذي أمشاه على الرِّجلني يف الدنيا قادر على أن )وسلم كيف حيشرون على وجوههم فقال النيب: 
1)"(ميشيه على وجهه يوم القيامة ؟ ).(2 ) 

 

 رده على الروافض: -7
على لكاشفي هو رد ا، و ةصانعو الشيعهنا  يت ما يزعج من يزعم الكاشفي شيعّيًا ويظهر ما مل يتوقعه 

 جياز.ها إبالروافض رداً صرحياً بل طعنه يف هذه العقيدة وإنكاره إايها، نشري إىل بعض
ُتْم  :قوله تعاىل تفسري عند .أ ﴿َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرمتُْ بـَْعَد ِإميَاِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب مبَا ُكنـْ

3)َتْكُفُروَن﴾  الكفار...أو أو إما يراد به أهل الكتاب..." ما ترمجته: الكاشفي يقول (
)قبل اخلروج والرفض(  تمسك ابلسنةاملرتدين...واألصح )يف معىن املراد( أن اخلوارج والروافض بعد ال

4)"وقعوا يف مهلكة البدعة  أي: فهم املراد من اآلية الكرمية. (
5)﴿ُقْل َهْل نـُنَـبُِّئُكْم اِبأْلَْخَسرِيَن أَْعَمااًل﴾ :قوله تعاىل تفسري وعند .ب ن املراد إوقيل "قال ما ترمجته:  (

6)". أصحاب البدعة من هذه الطائفة هم الروافض أو اخلوارج أو ) 
 

 إنكاره عقائد الشيعة: -8
ما يعتقده  ةسنأهل ال مع تشيعونفيها امل اختلفايت اليت تفسرياآلالجتد الكاشفي يعتقد يف تفسريه هذا عند 

7)﴿َقاَل اَل يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنَي﴾ :قوله تعاىل تفسري مثاًل عند ،الشيعة 8)فسر الظاملني ابلكافرين ( كما   ال (
ابلعصيان واخلطأ وسواء صدر  الشيعة من أن املراد من الظاملني الفاسقني سواء كان الفسق ابلكفر أوعقتده ت

اختاره الكاشفي تفسري الذي المن مل يكن معصوماً ال يستحق اإلمامة، أما ، فهذا الفسق قبل اإلميان أوبعده
اليوافق هذه العقيدة ألن ما يفهم منه هو أن الكافر ال يستحق اإلمامة فإذا أريد من اإلمامة النبوة فهو 

                                                
. وأخرجه املسلم يف صحيحه كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، 4760: برقم كيف احلشر،أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب تفسري القرآن، ابب   ( (1

 .2806: ابب حيشر الكافر على وجهه، برقم
 ء.امن سورة اإلسر  97آية  حتتانظر: تفسري "املواهب العلية"  ( (2
 .  106آل عمران :  ( (3
 من سورة آل عمران. 106آية  حتتانظر: تفسري "املواهب العلية"  ( (4
 .  103الكهف :  ( (5
 من سورة الكهف. 103آية  حتتانظر: تفسري "املواهب العلية"  ( (6
 .  124البقرة :  ( (7
 من سورة البقرة. 124آية  حتتانظر: تفسري "املواهب العلية"  ( (8
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الكافر اليستحق قيادة فأيضًا  ،القيادة واخلالفة منهاواضح ألن النيب ال يكون إال معصوماً، وإن أريد  فاألمر
 عىن الثاين.ملامة اباملسلمني، لكن اليلهم تفسريه هذا عدم صالحية غري املعصوم اإلم

 

1)﴿َواْمَسُحوا ِبرُُءوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ﴾ :قوله تعاىل تفسري عندكذلك و  أواًل فسر اآلية على حنو ما  (
ابجلر فهو  ئإن ُقر  أشار إىل أنهمث  (وجوهكم)على ( أرجلكم)و فسره مجهور أهل السنة واجلماعة من عطف 

2)﴿َعَذابف ِمْن رِْجزي أَلِيمف﴾ :مثل قوله تعاىلعلى طريقة جر اجلوار  3)ليس معطوفاً على اجلار.ف إذا قرء ابجلر ( ) 
 

َا يُرِيُد اّللَُّ لُِيْذِهَب َعْنُكْم الّرِْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت َويُطَهِّرَُكْم َتْطِهريًا﴾ :قوله تعاىل تفسري عند هكذاو  4)﴿ِإّنَّ فسر  (
عند التفصيل وبيان اآلراء  األول والراجح، نعموهذا هو تفسريه  - هللا عنهنرضي  -أهل البيت أبزواج النيب 

عاين أن نقل عن عني امل  نقل عن تفسري الكشاف والوسيط أن املراد من أهل البيت هم أزواج النيبفكما 
  .املراد منهم أوالد النيب

 

، وهبذا نفهم أن األول ال نقوله عن اآلخرين وإال فقد نقل هذا وذاك ما يهمنا هو تفسريهفوعلى كل حال 
5).تفسري اآلية وفق ما تفسره قاطبة األمة ال كما تفسره طائفة الشيعة الراجح عنده ) 

 

هذا غيض من فيض وليس جمال التفصيل وإتيـان كـل مـا جـاء بـه الكاشـفي يف تفسـريه وكتبـه األخـرى يف هـذه 
ــا بالصــفيحات أن مجيــع هــذه القــرائن تــدل علــى كــون الكاشــفي ر ــه هللا مــن أهــل الســنة وضــوح ، وقــد عرفن

واجلماعة لكن املؤلف وأمثاله عدوه من الشـيعة ومـن أعـالم تفسـريهم، ومل يهـدهم حلمهـم إىل أنـه كيـف ميكـن 
6)أن يكون هناك صلة وثيقة بني موالان عبد الر ن اجلامي اهلروي أهانه والذي  ،أوذي من قبل الشيعة يالذ (

7)التسرتي نور هللا أشـد تـوهني وعـده متعصـباً شـديداً مـبغض يف كتابـه هـذا "جمـالس املـؤمنني"  صاحب كتـاب (
                                                

 .  6املائدة :  ( (1
 .  5سبأ :  ( (2
 من سورة املائدة. 6آية  حتتانظر: تفسري "املواهب العلية"  ( (3
 .  33األحزاب :  ( (4
 من سورة األحزاب. 33آية  حتتانظر: تفسري "املواهب العلية"  ( (5
 سبقت ترمجته قبل قليل. ( (6
هـ 956نورهللا بن شريف الدين املرعشي الُتْسرَتي )أوالشوشرتي كما يتلفظ ابلفارسي ة( من علماء الشيعة، كان والدته سنة الدين  هو قاضي نور ( (7

سلطان جالل  حو ل إليههـ واملشهور من قصة حياته أنه ذهب إىل اهلند لتبليغ دعوة الشيعة وتظاهر ابإلنتساب إىل أهل السنة ف1019وتويف سنة 
ري ابن أكرب امللك إكتشف مذهب القاضي فسأله عن مذهبه، فكتم أخذًا مببدأ التقية گب القضاء مبدينة الهور، وعند ما توىل جهانالدين أكرب منص

، فقال امللك جهان  ري: إذا كان القاضي كذااًب فماجزائه ؟ قال التسرتي: جيب عزله وتعزيره، فأمر امللك جبلده أخذًا بفتواه، وقيل تويفگوقال إنه سِن ِّ
أيضًا، الذريعة إىل تصانيف .  هـ 1391ط: مكتبة إمساعيليان _ قم  731-730صـ  للخوانساري انظر: روضات اجلنات.      )متأثرًا هبذا الضرب

 (ط: ايران 370 /19الشيعة 
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1)أهـــل البيـــت والعيـــاذ ابهلل الثابـــت وإن كـــان التســـرتي يـــرى  هـــو مثـــل هـــذا الرجـــل كيـــف يـــزوج أختـــه )كمـــاف (
 عن عقيدته ؟الكاشفي عدياًل للجامي( بشيعّي إمامّي من أهل سبزوار دون أن يطمئن 

ن بتشـّيع مــن م حيكمــو لعجـب أن بعــض مـن ينســب العلمـاء إىل التشــّيع كالتسـرتي املــذكور وغـريه يــدعون أهنـوا
  .ظاهرهم يوافق أهل السنة واجلماعةبناًء على ابطن حاهلم وإن كان  مضى

 

 ذ يف هراة مـعميء والتالياليت علمي كيف تعايش رجال مثل اجلامي وأمري عليشري نوائي وعشرات من العلماف
 ،ن الكاشـفياً عـن ابطـدون أن يكتشـف أحـد مـنهم شـيئ وتعاطفوا بـل وتصـاهروا تحابوا فيما بينهمفالكاشفي 

 صدور ؟ت ختفيه الطن وأظهر ما كانالعظيم فاكتشف البوا ختص هبذا الفضلا من جاء بعدهم بقرونلكن 
  

 : أخريا نقول
ــقائمــة مفســري الشــيعة وعلمــائهم لــيس الكاشــفي هــو الوحيــد الــذي أدرجــه الســبحاين يف  ــب ري مــن ل هنــاك كث

ثــرة ل، وال تنفـع كيل املثـاالعلمـاء واملفسـرين أدخلهـم املؤلـف ضــمن هـذه القائمـة، اخـرتان واحـدا مــنهم علـى سـب
 .الرجال وطول القائمة املزورة إن مل يكن ميلك الرجل صحة العقيدة وقّوة املذهب

 

تفسـري ونـدرة عة يف الؤلـف؛ إذ هـو ملـا رآى قلـة مؤلفـات الشـيوعلى كل حال فهذه هي مؤاخذة أخرى على امل
ــا  ة خــاهلم يف قائمــهنــاك وإدو الرجــال املــاهرين يف علــوم القــرآن طــوال القــرون عنــدهم بــدأ جبمــع األمســاء مــن هن

 وير هـذا العلـمفسـري وتطـمفسري الشـيعة ومـؤلفيهم حـىت يظهـر للنـاس املسـامهة الكـربى مـن الشـيعة يف ابب الت
 بارك.   العظيم امل

 

تفسـري وعنـد  هـذا النكتفي هبذا القدر مـن ذكـر امل خـذ، معرضـني عـن ذكـر جزئيـات كثـرية أخـرى وجـدانها يف
 وم وعملـه، والول املعصـمؤلفه، وال شك أن كل عمل بشري مقرون ابلنقص وال يكون خاليا عن املزالـق إال قـ

 حلاكمني.لقصد وهو أحكم ايعاب الرجل إال إذا تعّمد اخلطأ وأصّر عليه، وهللا من وراء ا
 

 
 
 
 

                                                
 هـ .1375چاخبانه اسالميه _ طهران ط:  232-231 /2للتسرتي  جمالس املؤمننيكتاب:   انظر ( (1



 379                                                                                                                        الفصل الثالث

 

 
داء أبالبحث وقمنا  ينا حقد أدّ الثاين من الفصل الثالث، نرجو أن نكون ق وهبذا نكون قد انتهينا من املبحث

إن كنا و ضله وإحسانه، لينا وف عاملسئولية بكل أمانة، فإن كّنا قد وصلنا إىل هذا املطلوب فهو ِمن َمّن هللا
الدنيا يف الدين و ئمة اة الداعافمقصرين فيه فنحسبه من أنفسنا ومن الشيطان، ونسأل هللا العفو والعافية وامل

 واآلخرة إنه قريب جميب الدعاء.
 
 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العلمين
 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 حممد عارف "عطائي" عبد الكرمي
 افغانستان –كابول 

 هـ1435عشية آخر شو ال من سنة 
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 أهم نتائج البحث
 

 ما  يت: حول السبحاين وتفسريهنتائج المما توصل إليه الباحث من 
عصبه تد جيره صب ق( إن الشيخ جعفر السبحاين رجل عامل مفكر لكنه على شفا جرف هار من التع1

 إىل إنكار الثوابت وقلب احلقائق والتالعب ابألصول والضوابط.
 لعدواين الذيجومي اه اهل( إن الشيخ السبحاين يعد نفسه من دعاة التقريب بني املذاهب لكنه مبنهج2

 هذا بعيد جدا عن هذه الداعية. اختار لنفسه يف تفسريه
  فسريه هذا عنتقله يف ما ن( إن الشيخ السبحاين مل يراع أصول النقل وضوابطه )األمانة العلمية( في3

 كتب أهل السنة ومراجعهم مع علمه هبا ووقوفه عليها.  
ة هم عيال أن املعتزلعي بل ويد تزلة( إن الشيخ السبحاين يف املسائل العقلية الفلسفية مييل كثريا إىل املع4

 على علي بن أبيطالب رضي هللا عنه وتالمذة له يف ابب العقائد واألفكار.
 فلسفي العقليسلوب ال: األأسلوبني يتناقض أحدمها مع اآلخر ومها لسبحاين يف هذا التفسرياختار ا( 5

فقد تراه  ،ب آخرانجمن  االعتزايل من جانب واألسلوب النقلي الروائي احملض )دون النقد والتمحيص(
 حيح.الص يدخل بعقله فيما الجمال له مث تراه خيضع عند رواايت ختالف العقل والنقل

قا ثناء وحتقيقا دقي  رائقاسلواب( إن ثناء علماء الشيعة على تفسري مفاهيم القرآن بكونه عمال مبتكرا وأ6
 ال خيلو عن الغلو والزايدة إذا وزان التفسري مبعيار علمي دقيق.

نهج التفسري لتزم مبمل ي يعد تفسري مفاهيم القرآن تفسريا موضوعيا للقرآن الكرمي ألن املؤلفال( 7
 املوضوعي.

 والبطالن.  ابخلطأ يوصف يف هذا التفسري يوجد ما العالقة له بتفسري القرآن بل يوجد ما يصح أن( 8
ومل  ط الناسوساأيف  ( لون التطويل والتفلسف غالب على مباحث هذا التفسري ولذلك مل يشتهر9

 يكتب له القبول واإلشادة وإقبال العام. 
 لتفسري مزااي: "إن لل حقايم القرآن طويال فأقو إنين عشت مع هذا الكتاب الذي مساه مؤلفه "مفاه( 10

 وعليه مؤاخذ لكن مؤاخذ التفسري أكثر من مزاايه". 
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قرآن ا مبفاهيم اله كثري ة لل وال عالقإن هذا التأليف أقرب إىل كتب املناظرة واجلد" بعبارة أخرى:
  ".وتفسري كتاب هللا عز وجل

 
 وصلى هللا على سيدان حممد اهلادي األمني وعلى آله وصحبه أمجعني
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 قائمة املصادر واملراجع
 . القرآن الكرمي1

 )حرف األلف(
  .إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة. 2

، الطبعة الرايض نشر _ط: دار الوطن لل ،أ د بن أيب بكر بن إمساعيل البوصرييحافظ شهاب الدين 
 م حتقيق: دار املشكاة للبحث العلمي. 1999 –ه 1420األوىل 

  .يف علوم القرآن تقاناإل. 3
 خ(. ط: مطبعة حجازي _ القاهرة )دون اتري ،السيوطياحلافظ جالل الدين اإلمام 

  .اآلاثر املرفوعة يف األخبار املوضوعة. 4
 ط: دار الكتب العلمية، )دون اتريخ(. ،الكنويعبد احلي 

 .األحاديث املشكلة الواردة يف تفسري القرآن الكرمي. 5
، الناشر: دار ابن اجلالدكتور أ د بن عبد  عودية، لتوزيع _ السلنشر والوزي العزيز بن ُمْقرِن الُقَصريِّ

 هـ.  1430الطبعة: األوىل، 
  .ختصاصاال. 6

م 1993 -هـ 1414ية لثاناط: دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع _ بريوت، الطبعة  ،الشيخ املفيد
 حتقيق: علي أكرب الغفاري، السيد حممود الزرندي. 

 .ستيعاب يف معرفة األصحاباال. 7
 صحيح: عادل مرشد.م ت2002هـ 1423ابن عبد الرب، ط: دار األعالم _ األردن، الطبعة األوىل  

  .وأصوهلاأصل الشيعة . 8
 فر.حممد حسني آل كاشف الغطاء، ط: مؤسسة اإلمام علي _ قم، حتقيق عالء آل جع

  .أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة. 9
 هـ . 1421وىل األ ط: وزارة الشئون اإلسالمية _ السعودية، الطبعة ،أتليف: كبة من العلماء

  .أصول الدين. 10
م 1998 األوىل عةبريوت، الطب -ط: دار البشائر اإلسالمية   ،مجال الدين أ د بن حممد الغزنوي

 حتقيق: عمر وفيق الداعوق.
  .األصول الستة عشر. 11

 عة املهدية _: املطبطعات نشر: دار الشبسرتى للمطبو  ،أتليف جمموعة من احملدثني الثقات عند الشيعة
 ه. 1405قم، الطبعة الثانية 
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  .ثىن عشرية عرض ونقدأصول مذهب الشيعة اإلمامية اال. 12
 إلسالمية(.  ان سعود بمد )رسالة دكتوراة، جامعة اإلمام حم ،دكتور انصربن عبد هللا بن علي القفاري

  .أطراف الغرائب واألفراد. 13
 حممد بن طاهر املقدسي ط: دار الكتب العلمية.

  .اعتقاد أهل السنة. 14
م حتقيق: الدكتور 1995هـ 1416ط: دار طيبة _ الرايض، الطبعة الرابعة  ،احلافظ هبة هللا الاللكائي
 أ د بن سعد الغامدي. 

  .األعالم. 15
 م.2002شر سة عخري الدين الزركلي، ط: دار العلم للماليني _ بريوت، لبنان الطبعة اخلام

  .االقتصاد يف االعتقاد. 16
م حتقيق: الدكتوره 2003هـ 1423الطبعة األوىل  ط: دارقتيبه _ بريوت، ،اإلمام أيب حامد الغزايل

 إنصاف رمضان.
  .االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول هللا والثالثة اخللفاء. 17

قيق: د. حممد كمال ه حت1417ط: عامل الكتب _ بريوت، الطبعة األوىل  ،سليمان بن موسى الكالعي
 الدين عز الدين علي. 

  .إيثار احلق على اخللق. 18
 م.1987ية ، ة الثانلطبعاط: دار الكتب العلمية _ بريوت،  ،د بن إبراهيم القامسي )إبن الوزير(حمم
 .إيضاح املكنون -19

  .م1945ول ط: وكالة املعارف _ استانب ،إمساعيل ابشا البغدادي
 

 )حرف التاء(
  .اتج العروس من جواهر القاموس -20

حتقيق: عبد   م1983هـ 1403ر اهلداية _ الكويت ط: داالزَّبيدي،  حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق
 الكرمي العزابوي. 

 .اتريخ اخللفاء -21
م 1952 -هـ 1371، ط: مطبعة السعادة _ مصر، الطبعة األوىل ،عبد الر ن بن أيب بكر السيوطي 

 احلميد. حتقيق: حممد حمي الدين عبد 
  .اتريخ املذاهب اإلسالمية يف السياسة والعقائد -22

 الشيخ حممد أبوزهرة، ط: دار الفكر العريب _القاهرة. 
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  .اتريخ بغداد -23
 ط: دار الكتب العلمية _ بريوت.  ،اخلطيب البغدادي

  .اتريخ حبيب السري )فارسي( -24
 هـ ش.  1353إيران  ام _غياث الدين بن مهام الدين احلسيىن الشهري خبواند أمري، ط: كتابفروشى خي

  .اتريخ دمشق -25
م 1996هـ 1417ط: دار الفكر _ بريوت، الطبعة األوىل  ،ابن عساكر علي بن احلسن الشافعي

 حتقيق: عمر بن غرامة العمروي.   
  .اتريخ نظم ونثر در ايران ودر زابن فارسي -26

 ه.1344ط: كتاخبانه فروغى _ طهران  ،سعيد نفيسي
  .حتفة األحوذي -27

 ط: دار الكتب _ بريوت. ،باركفوريامل حممد عبد الر ن
  .التحفة املدنية يف العقيدة السلفية -28

قيق: عبد السالم بن حت 1992ط: دار العاصمة _ الرايض، الطبعة األوىل  ، د بن انصر بن عثمان
 .  برجس بن انصر

  .تذكرة األعيان -29
 ق.1419جعفر السبحاين، ط: مؤسسة اإلمام صادق _  إيران، قم الشيخ 

  .تذكرة احلفاظ -30
 -ـ ه1419 ألوىلط: دار الكتب العلمية _ بريوت، الطبعة ا ،حممد بن أ د بن عثمان الذهىب

 م حتقيق: زكراي عمريات. 1998
  .تذكرة احملتاج إىل أحاديث املنهاج -31

م حتقيق:  يدي عبد 1994ط: املكتب اإلسالمي _ بريوت، الطبعة األوىل  ،سراج الدين بن امللقن
 اجمليد السلفي.

  .التشيع السياسي والتشيع الديِن -32
 م .2009ط: مؤسسة االنتشار العريب _ بريوت، الطبعة األوىل  ،أ د الكاتب

  .تفسري "مفاهيم القرآن" -33
 قم ، إيران. هـ _1430ق، الطبعة اخلامسة ط: مؤسسة اإلمام الصاد ،الشيخ جعفر السبحاين
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  .تفسري ابن أيب حامت )تفسري القرآن العظيم( -34
فى الباز _ زار مصطنبة ط: مكت ،اإلمام احلافظ أبو حممد عبد الر ن بن حممد ابن أيب حامت الرازي

 م، حتقيق: أسعد حممد الطيب.1997ه 1417الرايض، الطبعة األوىل 
  (.)أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاويتفسري اإلمام  -35

هـ 1422 ة األوىللطبعط: دار الكتب العلمية _ بريوت، ا ،انصر الدين عبد هللا بن عمر البيضاوي
 م.2001

  ".الربهان يف تفسري القرآن"تفسري  -36
سات سم الدراقه حتيق: 1416ط: بنياد بعثت _ طهران، الطبعة األوىل  ،سيد هاشم البحراين

 .  االسالمية موسسة البعثة _ قم
  ".البيان يف تفسري القرآن"تفسري  -37

 .م1975ة الرابعة ، الطبعوتري بط: دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع _  ،أيب القاسم املوسوي اخلوئي
  ".التحرير والتنوير"تفسري  -38

 م.1997 حنون للنشر والتوزيع _ تونسط: دار س ،الشيخ حممد طاهر بن عاشور
  ".اجلامع ألحكام القرآن"تفسري  -39

 م.2003هـ/  1423ط: دار عامل الكتب _ الرايض  ،أبو عبد هللا القرطيب
  ".الدر املنثور"تفسري  -40
الطبعة  لقاهرة،اة _ ط: هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمي ،السيوطي جالل الدين اإلمام
 م. 2003هـ 1424األوىل 

  ".الصايف"تفسري  -41
 . 1415ط: انتشارات الصدر _ هتران، الطبعة الثانية  ،مال حمسن فيض الكاشاين

  ".القرآن العظيم"تفسري  -42
ـ ه1420لثانية لطبعة ااض ، ط: دار طيبة للنشر والتوزيع _ الراي، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري

 م.1999 -
  ".القمي"تفسري  -43

 ط: مكتبة اهلدى. ،إبراهيم القميأيب احلسن علي بن 
  ".الكشاف عن حقائق التنزيل"تفسري  -44

 م.1998 - هـ1418ط: مكتبة العبيكان _ الرايض ، الطبعة األوىل  ،الزخمشريجار هللا 
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  ".الكشف والبيان"تفسري  -45
 لطبعة األوىل، اريوتب _ ط: دار إحياء الرتاث العريب ،أبو إسحاق أ د بن حممد الثعليب النيسابوري

 .ابن عاشور، حتقيق: م2002 -هـ  1422
  .تفسري املاتريدي )أتويالت أهل السنة( -46
م،  2005 -هـ  1426ط: دار الكتب العلمية _ بريوت، الطبعة: األوىل، منصور املاتريدي،  أبو

 حتقيق: د. جمدي ابسلوم.
  ".احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز"تفسري  -47
 م.1993ـ ـ ه1413ط: دار الكتب العلمية _ لبنان، الطبعة األوىل  ،عطية األندلسيابن 
  .)فارسي( "املواهب العلية"تفسري  -48

ران ال _ طهإقب وشى وچاخبانهط: كتابفر  ،مقدمة سيد حممد رضا جالىل انئيينالواعظ الكاشفي 
 هـ. 1317

  ".امليزان يف تفسري القرآن"تفسري  -49
 ق.1417ط: حوزه علمية قم، الطبعة اخلامسة  ،الطباطبائيحممد حسني 

  ".روح املعاين"تفسري  -50
 ط: دار إحياء الرتاث العريب _ بريوت. ،العالمة أيب الفضل اآللوسي

  ".زاد املسري يف علم التفسري"تفسري  -51
لثالثة لطبعة ااوت، ط: املكتب اإلسالمي _ بري  ،عبد الر ن بن علي بن حممد اجلوزي ابن اجلوزي

 م.1984هـ 1404
  ".مفاتيح الغيب"تفسري  -52

 م.200 -هـ 1421 ط: دار الكتب العلمية _ بريوت، الطبعة األوىل ،اإلمام فخر الدين الرازي
  " )فارسي(.منونه"تفسري  -53

 ش.1374شر ن عطبعة الثامط: دار الكتب اإلسالمية _هتران ال ،الشيخ انصر مكارم الشريازي
  .التفسري واملفسرون -54

 ط: مكتبة وهبة _ القاهرة. ،الدكتور حممد حسني الذهيب
  .التفسري واملفسرون يف ثوبه القشيب -55

 هـ.1418حممد هادي معرفة، ط: اجلامعة الرضوية للعلوم االسالمية، الطبعة األوىل 
 .الكبريالتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي  -56

 هـ.1384رة  نو : املدينة املط ،أبو الفضل أ د بن علي بن حممد بن أ د بن حجر العسقالين
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  .ادة االحتل العناد ببدعتنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب وحتذير العباد من أه -57 
 . كيلر ن الو ال دعبنشر: عباس أ د الباز _ مكة املكرمة، حتقيق:  ،إبراهيم بن عمر البقاعي

  .هتذيب التهذيب -58 
 .عادل مرشدلزيبق و ااهيم تناء: إبر ابع _ بريوت، )دون اتريخ(الرسالة  ط: مؤسسة ،ابن حجر العسقالين

  .التوقيف على مهمات التعاريف -59
حممد رضوان  قيق: د.حت 1410ت، الطبعة األوىلط: دار الفكر _ بريو  ،ملناويالعالمة عبد الرؤوف ا

 الداية. 
  .تيسري الكرمي الرْحن يف تفسري كالم املنان -60

ق: عبد م، حتقي 2000-هـ 1420ط: مؤسسه الرسالة، الطبعة األوىل  ،عبد الر ن بن انصر بن سعدي
 الر ن بن معال اللوحيق. 

 

 )حرف الثاء(
  .الثقات -61

: السيد شرف م حتقيق1975 -هـ 1395ط: دار الفكر _ بريوت، الطبعة األوىل ،  ،حممد بن حبان
 الدين أ د. 

 

 )حرف اجليم(
  .جامع األصول يف أحاديث الرسول -62

م، حتقيق: عبد 1971هـ  1391ىل ابن األثري اجلزري ط: مكتبة احللواين واملالح ودار البيان، الطبعة األو 
 القادر األرنؤوط. 

  .البيان يف أتويل القرآنجامع  -63
ق: أ د م، حتقي2000 -هـ 1420ط: مؤسسة الرسالة _  بريوت، الطبعة األوىل  ،ابن جرير الطربي

 حممد شاكر. 
  .اجلرح والتعديل -64

 م .1952 هـ1372 ألوىلبن أيب حامت الرازي ط: دار الكتب العلمية _ بريوت، الطبعة اعبد الر ن 
  .البخاري ومسلماجلمع بني الصحيحني  -65

م حتقيق: د. علي حسني 2002هـ 1423 -حممد بن فتوح احلميدي نشر: دار ابن حزم _ بريوت 
 . البواب
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  .جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية -66
 م. 1996 -ـ ه 1416األوىل  عبد هللا مس الدين األفغاين ط: دار الصميعي، الطبعة وأب
 

 )حرف احلاء(
  .حدائق األنوار ومطالع األسرار يف سرية النيب املختار -67

 وح. م حتقيق: حممد غسان نص1998ط: بريوت  ،حممد بن عمر حبرق احلضرمي الشافعي
 )حرف اخلاء(

  .اخلصائص الكربى -68
 م.1985 -هـ 1405ط: دار الكتب العلمية _ بريوت  ،اإلمام السيوطي

  .اخلطط املقريزية -69
 ط: دار صادر _ بريوت.  ،ريزيتقي الدين املق

  .خالصة البدر املنري -70
 هـ.1410ط: مكتبة الرشد _ الرايض   ،عمر بن علي امللقن

 

 )حرف الذال(
  .ذخرية احلفاظ -71

 م.1996-هـ  1416الناشر: دار السلف _ الرايض  ،حممد بن طاهر املقدسي
 

 )حرف الراء(
  .الرحيق املختوم -72

 ط: دار ابن خلدون )دون اتريخ(.  ،املباركفوريصفي الر ن 
 

 )فارسي(. الرسالة العلية يف األحاديث النبوية -73
ران تاب _ هتکنشر  واعظ الكاشفي، بتصحيح وتعليق الدكتور جالل الدين حمدث ط: بنگاه ترمجه و 

 هـ.1344
  .رسالة مزارات هرات )فارسي( -74

 م. 1967ط: كابول  ،موالان عبيد هللا بن أبوسعيد اهلروى
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  .رشحات عني احليات ) فارسي( -75
 2536ان طهر  فخر الدين على بن حسني الكاشفى، ط: إنتشارات بنياد نيكو كارى نورايىن _

 شاهنشاهى. 
  .روضات اجلنات -76

 مساعيليان. إهـ، حتقيق: أسد هللا 1370حممد ابقر اخلوانساري، ط: املطبعة احليدرية،  
 

 )حرف السني(
  .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة -77

 م.2002هـ / 1422ىل ط: دار املعارف _ الرايض، الطبعة األو  ،الشيخ حممد انصر الدين األلباين
  .السنة -78

 هـ.1406ط: دار ابن القيم _ الدمام  ،عبد هللا بن أ د
  .سنن أيب داود -79

 ط: دار الكتب العرية _ بريوت. ،سليمان بن األشعث أبوداود
  .سنن الرتمذي -80

 م،1975 -هـ  1395، لطبعة الثانيةط: مطبعة مصطفى البايب احلليب _ مصر، ا ،أبو عيسى الرتمذي
 حتقيق: أ د شاكر وحممد فؤاد. 

  .سنن النسائي الكربى -81
 م. 2001 -ـ ه1421ط: مؤسسة الرسالة _ بريوت الطبعة األوىل  ،النسائي أبو عبد الر ن

  .سري أعالم النبالء -82
-هـ 1401وىل، ة األط: مؤسسة الرسالة _ بريوت الطبع ،الذهيب اإلمام مس الدين حممد بن أ د

 م حتقيق: شعيب األرنؤوط.1981
  .السرية احللبية -83

 هـ . 1400ة _ بريوت ط: دار املعرف ،علي بن برهان الدين احلليب
  .السرية النبوية -84

 عد. سهـ حتقيق: طه عبد الرؤوف 1411ط: دار اجليل _ بريوت  ،بن هشامعبد امللك 
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 )حرف الشني(
  .شرح السنة -85

 -هـ 1403 لثانية،عة اط: املكتب اإلسالمي _ بريوت، الطب ،حميي السنة، احلسني بن مسعود البغوي
 م حتقيق: شعيب األرنؤوط و حممد زهري الشاويش. 1983

  .شرح العقائد النسفية -86
 ط: مكتبة احلقانية _ بشاور. ،العالمة سعد الدين التفتازاين

  .شرح العقيدة الطحاوية -87
 م . 2008 -هـ  1429ط: دار التدمرية _ الرايض، الطبعة الثانية  ،عبد الر ن بن انصر الرباك

  .شرح عقائد الصدوق )تصحيح إعتقادات اإلمامية( -88
م 1993هـ 1414ثانية ة النشر: دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع _ بريوت، الطبع ،الشيخ املفيد

 حتقيق: حسني درگاهی. 
  .شرح هنج البالغة -89

)دون  حلليب وشركاهلبايب اا يسىط: دار احياء الكتب العربية ع ،بن هبة هللا )بن أيب احلديد(عبد احلميد 
 ( حتقيق: حممد أبو الفضل ابراهيم. اتريخ
  .شرح هنج البالغة -90

 ركاه.  وشط: دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب ،عز الدين بن أيب احلديد
  .شعب اإلميان -91

م 2003 -ـ ه 1423، ألوىلاالناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع _ الرايض، الطبعة  ،البيهقيأبوبكر 
 ، حتقيق: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد. 

  .شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر -92
، 1991 – 1412وىل ة األالسوادي للتوزيع _ جدة، الطبع حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية ط: مكتبة

 التخريخ والتعليق: مصطفى أبو النصر الشليب.   
  .يف علماء الدولة العثمانية الشقائق النعمانية -93

 ط: دار الكتاب العريب _ بريوت. ،طاشكربى زاده
  .الشمائل احملمدية واخلصائل املصطفوية -94

سيد  حتقيق: 1993 - 1413ط: املكتبة التجارية _ مكة املكرمة، الطبعة األوىل  ،أبو عيسى الرتمذي
 عباس اجلليمي. 
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  .الشواهد الربوبية يف املناهج السلوكية -95
لدين جالل ا لسيداصدر املتأهلني، حواشي احلكيم مال هادي السبزواري، تعليق وتصحيح وتقدمي 

  .م 1981لنشر، لجلامعي اركز االشتياين، ط: مؤسسة التاريخ العريب، الطبعة الثانية_ إيران، مشهد، امل
  .الشيعة يف التاريخ -96

 هـ.1399ط: بريوت، الطبعة الثانية  ،حممد حسني الزين
  .الشيعة والتشيع فرق واتريخ -97

 هـ.1404ط: إدارة ترمجان السنة _ الهور، الطبعة األوىل ،األساذ إحسان إهلي ظهري
 

 )حرف الصاد(
  .الصحاح -98

 م.1990ط: دار العلم للماليني _ بريوت، الطبعة الرابعة  ،اجلوهري
  .صحيح ابن حبان -99

م حتقيق: شعيب 1993 – 1414ط: مؤسسة الرسالة _ بريوت، الطبعة الثانية،  ،بن حبانحممد 
 األرنؤوط.

  .صحيح مسلم -100
 ط: دار إحياء الرتاث العريب _ بريوت.  ،بن احلجاج النيسابوريمسلم 
  .الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة -101

 – 1418ثة ة الثاللطبعاط: دار العاصمة _ الرايض،  ،حممد بن أيب بكر الشهري بـ ابن قيم اجلوزية
 حتقيق: د. علي بن حممد الدخيل هللا. 1998

 )حرف الطاء(
  .طبقات احلنابلة -102

 ط: دار املعرفة _ بريوت، حتقيق: حممد حامد الفقي. ،ابن أيب يعلى
  .طبقات املفسرين -103

 ط: مكتبة العلوم واحلكم املدينة املنورة.  ،أ د بن حممد األدنروي
  .طرائف املقال -104

 ائي.هـ حتقيق: مهدي الرج1410علي الربوجردي، ط: مكتبة املرعشي النجفي _ قم، 
 
 
 



  392                                                                                                           واملراجع دراملصا

 

 )حرف العني(
  .العواصم والقواسم يف الذب عن سنة أيب القاسم -105

 ط: مؤسسة الرسالة.  ،ابن الوزير، حممد بن إبراهيم بن علي القامسي
  .عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري -106

 بريوت. _ثري كابن سيد الناس ط: مكتبة دار الرتاث _ املدينة املنورة، ومكتبة دار ابن  
 

 )حرف الفاء(
  .الفائق يف غريب احلديث -107

 هـ.1414م 1993ط: دار الفكر _ بريوت  ،شريالزخم حممود بن عمر
  .فرق الشيعة -108

 ط: مؤسسه حتقيقات ونشر معارف أهل البيت.  ،حسن بن موسى النوخبيت
  .فقه السرية -109

 دين األلباين.م حتقيق انصر ال1998حممد الغزايل ط: دار القلم _ دمشق، الطبعة السابعة 
  .الفهرست -110

قم،  فقاهة _ال ؤسسة نشرأيب جعفر حممد بن أ د الطوسي، حتقيق: الشيخ جواد القيومي، ط: م
 هـ. 1417
  .الفوائد الرجالية -111

 السيد حممد مهدي حبر العلوم، ط: مكتبة العلمني _ النجف )دون اتريخ(.
 

 )حرف القاف(
  .القاموس احمليط -112

 هـ. 1301طبعة األمريية _ مصر الطبعة الثالثة املط:  ،الفريوز آابدي
 .أنكر تقسيم التوحيدالقول السديد يف الرد على من  -113

 م .2001ثالثة، ة الط: دار ابن عفان، القاهرة _ مصر الطبع ،عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر
  .القول املبني يف سرية سيد املرسلني -114

 ط: دار الندوة اجلديدة بريوت _ لبنان، )دون اتريخ(. ،حممد طيب النجار
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 )حرف الكاف(
  .الكايف -115
 ه.1388ط: دار الكتب اإلسالمية _ طهران،  ،الكليينالشيخ 

 
  .كامل الزايرات  -116

ه، حتقيق: الشيخ 1417 ط: مؤسسة النشر اإلسالمي، الطبعة األوىل ،جعفر بن حممد بن قولويه القمي
  .جواد القيومي

  .كشف األسرار وتربأة األئمة األطهار  -117
املوضوعة يف موقع اإلمام اآلجري، بعنوان:  PDF)عن النسخة املصورة  ،السيد حسني املوسوي

http://www.ajurry.com  )دون اتريخ 
  .الكفاية يف علم الرواية -118

هيم  دي لسورقي، إبراابدهللا بو عالناشر: املكتبة العلمية _ املدينة املنورة، حتقيق: أ ،خلطيب البغداديا
 املدين. 
  .الكليِن والكايف -119

 هـ.1416 قم، _ط: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني  ،عبد الرسول الغفاري
  .كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال  -120

، حتقيق: بكري حياين م1981هـ/1401ط: مؤسسة الرسالة _ بريوت، الطبعة اخلامسة  ،املتقي اهلندي
 السقا.صفوة  -
 

 الالم()حرف 
  .لسان العرب -121

 علي الكبري/ بد هللاعيق: ط: دار املعارف _القاهرة ، حتق ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري
 حممد أ د حسب هللا/ هاشم حممد الشاذيل.

 

 )حرف امليم(
  .جمالس املؤمنني -122

 هـ.1375ط: چاخبانه اسالميه _ طهران  ،التسرتيعبد هللا 
 
 

http://www.ajurry.com/
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  )فارسي(. جمالس النفائس -123
ران يط: گلشن _ إ ،يىنأمري نظام الدين عليشري نوائى، ترمجة فخرى اهلروى وحكيم شاه حممد القزو 

 هـ الطبعة األوىل.   1363
  .جممع الزوائد ومنبع الفوائد -124

 م.1994هـ  1414ط: دار الفكر _ بريوت  ،علي بن أيب بكر اهليثمي
  .حماضرات األدابء -125

 ط: دار مكتبة احلياة _ بريوت، )دون اتريخ(.  ،الراغب األصبهاين
  .احملكم واحمليط األعظم -126

م حتقيق: عبد احلميد 2000ط: دار الكتب العلمية _ بريوت،  ،احلسن علي بن إمساعيل بن سيده وأب
 هنداوي. 

  .خمتار الصحاح -127
 –هـ 1415ديدة اجل ط: مكتبة لبنان _ بريوت، الطبعة ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي

 م حتقيق: حممود خاطر.1995
  .خمتصر التحفة االثىن عشرية -128

هـ، 1373ة القاهر  ية _ط: املطبعة السلف ،شاه عبد العزيز الدهلوي )اختصره حممود شكري األلوسي(
 حتقيق: حمب الدين اخلطيب.

  .خمتصر مفيد -129
 م. 2003عاملي، ط: املركز اإلسالمي للدراسات، الطبعة األوىل سيد جعفر مرتضى ال

  .املدخل إىل التفسري املوضوعـي -130
هـ 1411بعة الثانية رة، الطلقاهاالدكتور عبد الستار فتح هللا سعيد، ط: دار التوزيـع والنشر اإلسالمية_ 

 م.1991
  .مسند أيب يعلى -131

حتقيق:  1984 – 1404دمشق، الطبعة األوىل ،  –ون للرتاث الناشر: دار املأم ،ملوصلياأبو يعلى 
 حسني سليم أسد.

  .مسند أْحد -132
م، حتقيق: 1999،  هـ1420ط: مؤسسة الرسالة _ بريوت، الطبعة الثانية  ،اإلمام أ د بن حنبل

 شعب األرنؤوط.
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  .املصباح املنري -133
 ط: املكتبة العلمية _ بريوت. ،أ د بن حممد بن علي الفيومي

  .مصنف ابن أيب شيبة -134
 ط: دار السلفية اهلندية.  ،عبد هللا بن أيب شيبة العبسي

  .مع الشيعة االثىن عشرية يف األصول والفروع -135
ار القرآن مكتبة دو قطر، بعلي أ د السالوس، الناشر: دار الفضيلة ابلرايض، ودار الثقافة الدكتور 

   .م2003 -هـ 1424طبعة السابعة ، المبصر
  .معامل التنزيل -136

 .م1997 -هـ  1417، الطبعة الرابعة ط: دار طيبة للنشر والتوزيع _ الرايض ،اإلمام البغوي
  .معامل العلماء -137

 .1380حممد بن علي بن شهر آشوب، ط: املطبعة احليدرية _ النجف، 
  .تاألمساء والصفامعتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد  -138

 .م1999هـ/1419ايض، الطبعة األوىل ط: أضواء السلف، الر  ،حممد بن خليفة بن علي التميمي
  .املعجم األوسط -139

 م.1995هـ 1415ط: دار احلرمني  ،أبو القاسم سليمان بن أ د الطرباين
  .معجم البلدان -140

 م.1977هـ 1397ط: دار صادر _ بريوت  ،ايقوت احلموي
  .املعجم الصغري -141

ردن، الطبعة ن _ األعما ط: املكتب اإلسالمي _ بريوت، ودار ،أبو القاسم سليمان بن أ د الطرباين
 م،  حتقيق: حممد شكور حممود. 1985هـ 1405األوىل 
  .معجم املؤلفني -142

 نشر: مكتبة املثىن _ بريوت، دار إحياء الرتاث العريب.عمر رضا كحالة 
  .املعجم الوسيط -143

 حتقيق: جممع دار الدعوة، وحممد النجار، دار النشر: حامد عبد القادر ،أ د الزايت ،إبراهيم مصطفى
 اللغة العربية. 

  .معجم مقاييس اللغة -144
مد حمعبد السالم  م، حتقيق:1979هـ 1399ط: دار الفكر  ،احلسني أ د بن فارس ابن زكراي بوأ

 هارون. 
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  .الصحابةمعرفة  -145
م حتقيق: عادل 1998ـ ه1419ط: دار الوطن للنشر _ الرايض، الطبعة األوىل  ،أبو نعيم األصفهاين
 بن يوسف العزازي. 

  .املغازي -146
www.al- قام بتصويرها موقع املصطفى االلكرتوين – pdf –صورة املنسخة ال)عن  ،الواقدي

tafa.commos) 
  .مقاالت اإلسالميني -147

ي الدين حمحتقيق حممد  م،1990ط: املكتبة العصرية _ بريوت،  ،احلسن علي بن إمساعيل األشعري وأب
 عبد احلميد.

  .مقالة التعطيل واجلعد بن درهم -148
 م.1997 هـ1418ط: أضواء السلف _ الرايض، الطبعة األوىل  ،حممد بن خليفة التميمي

  .امللل والنحل -149
ق: م، حتقي1993 -هـ 1414 حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين، ط: دار املعرفة_ بريوت، الطبعة الثالثة

 أمري علي مهنا، علي حسن فاعور.
  .املنار يف علوم القرآن -150

 م. 2000 -ـ ه 1421ط: مؤسسة الرسالة_ بريوت، الطبعة األوىل  ،الدكتور حممد علي احلسن
  .منهاج السنة النبوية -151 

قيق: الدكتور حممد م حت1976هـ 1406ط: مؤسسة القرطبة، الطبعة األوىل  ،شيخ اإلسالم بن تيمية
 رشاد سامل.

  .مواقف الطوائف من توحيد األمساء والصفات -152
 م. 2002هـ/1422، ط: أضواء السلف _ الرايض، الطبعة األوىل ،حممد بن خليفة بن علي التميمي

  .املواقف -153
حتقيق: د.عبد الر ن  1997ط: دار اجليل _ بريوت، الطبعة األوىل،  ،عضد الدين عبد الر ن اإلجيي

 عمرية. 
  .املوضوعات -154

قيق: عبد الر ن حممد حتم 1966هـ 1386ط: اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل  ،ابن اجلوزي
 عثمان.
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 )حرف النون(
  .نفحات األنس -155

 ـ.ه1370 ألوىلاموالان عبد الر ن اجلامي اهلروي، ط: انتشارات اطالعات _ هتران الطبعة 
  .نقد الرجال -156

 ـ.ه1418مصطفى بن احلسني التفرشي، ط: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث _ قم، 
  .النهاية يف غريب األثر -157

م حتقيق: طاهر أ د 1979 -هـ 1399ط: دار إحياء الرتاث العريب _ بريوت،  ،ابن األثري اجلزري
 حممود حممد الطناحي. -الزاوى
  .نور اليقني يف سرية سيد املرسلني -158

 م.2004هـ 1425ط: دار املعرفة _ بريوت الطبعة األوىل،  ،حممد بن عفيفي اخلضري
 

 )حرف اهلاء(
  .هدية العارفني -159

   .م1951وكالة املعارف _ استانبول  ط: ،البغدادى إمساعيل ابشا
 )حرف الواو(

  .الوايف ابلوفيات -160
م حتقيق: 2000ـ ،ه 1420الطبعة األوىل  _ بريوت،ط: دار إحياء الرتاث العريب  ،صالح الصفدي

 أ د األرانؤوت وتزكي مصطفى.
  .وسائل الشيعة -161

 هـ . 1403ط: دار إحياء الرتاث العريب _ بريوت  ،احلر العاملي
  .الوشيعة يف كشف شنائع عقائد الشيعة -162

 م.2003ه 1424الطبعة األوىل  ،الدكتور صاحل الرقب
  .وصول األخيار إىل أصول األخبار -163

 هـ.1417حسني بن عبد الصمد العاملي، ط: جممع الذخائر اإلسالمية _ قم، 
  .وفيات األعيان -164

 أ د بن حممد بن خلكان ط: دار صادر _ بريوت، حتقيق: دكتور إحسان عباس. 
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