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 جلعفر السبحاين ومزاایه يف رؤية عابرة‘ مفاهيم القرآن’تفسري 
A Short Review of Tafsir Mafah┘m al-Qur'an by  

Sheikh Ja'far al-Sub╒ani 
 حممد عارف "عطائي" عبد الكرمي .د 

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

Keywords: Life and Works of Sheikh Ja'far al-Sub╒ani, Introduction to 
Tafsir Mafahim al-Qur'an, Critical evaluation of Tafsir Mafahim al-Qur'an. 

احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة الدين واإلميان وجعلنا من زمرة من اهتدى هبدي القرآن ورزقنا حب النيب وصحابته 
 الكرام وصلى هللا عليه وعلى آله العظام.  مث أما بعد !

لوجود يف هذه األوان األخرية مساه مؤلفه "مفاهيم معاصر خرج إىل العل القارئ الكرمي مطلع على أن هناك تفسري 
سب قول املؤلف، هذا التفسري الفه الشيخ جعفر السبحاين أحد القرآن" وهو تفسري موضوعي للقرآن الكرمي ح

مسامهي الثورة اإليرانية ومن كبار شيوخ الشيعة اإلمامية اجلعفرية، فعلى ماذا حيتوي هذا التفسري وأي منهج هنجه 
  ؟هل كل ماجاء به صحيح أم فيه ما ال يوصف ابلصحة وال يعد تفسريا لآلايت وما هو أهم مزاايه ومؤاخذهمؤلفه و 

 وابلرتتيب التايل: جتده يف هذه املقالة العلمية إبجياز دراسة ونقدا ذلككل 
 القسم األول:1.

 ترمجة الشيخ السبحاين.
 اإلمامية.موجز عن تفسري "مفاهيم القرآن" ومكانته لدى الشيعة 

 بعض حمتوايت هذا التفسري.
 كلمات عن منهج املفسر.

 أهم مزااي تفسري "مفاهيم القرآن".
 القسم الثاين:2.

 أهم املآخذ على تفسري "مفاهيم القرآن".
 الشيخ السبحاين يف أسطر:

عام قبل  88) هـ  1347( من شوال املكرم سنة ألف وثالمثائة وسبع وأربعني 28ولد الشيخ يف الثامن والعشرين )
                                                 

 كابول-جبامعة التعليم والرتبية  املساعد األستاذ. 
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 2هـ رحل إىل مدينة قم1366درس مدة من حياته يف مسقط رأسه، ويف حدود عام  1اليوم(  يف مدينة يف تربيز
احلاج حممد حسني السبحاين أوال مث على شيوخ كـ:  على أبيه والتحق مبدرستها الكربى )احلوزة العلمية( وقد تلّمذ

وكان من أساتذته السيد روح هللا املوسوي  4مد احلجة الكوهكمريوالسيد احلاج حم 3السيد حممد حسني الربوجردي
 قائد الثورة اإليرانية وغريهم من شيوخ مدرسة قم الشهرية.  5اخلميين

ساهم الشيخ يف تدعيم الثورة وتدوين الدستور جلمهورية إيران وبعد فوز االنقالب جنح إىل النشاط العلمي فكان من 
 اجنازاته ما يلي:

 مكتب اإلسالم. أتسيس جملة 
 .ترويج منهج التفسري املوضوعي يف إيران 
 .تطوير املناهج الدراسية للحوزات الدينية 
  أتسيس مؤسسة اإلمام الصادق التعليمية والتحقيقية اليت يرأسها حىت اآلن ابإلضافة إىل مهمة التدريس

 جبامعة قم والتأليف يف موضوعات شىت.
 عددها العشرات منها: له مؤلفات تشكل قائمة كبرية يتجاوز 

 أجزاء(. 4إرشاد العقول إىل مباحث اأُلصول )يف  .1
 حبوث يف امللل والنحل )يف مثانية أجزاء(.  .2
 أجزاء(. 6رسائل فقهية )يف  .3
 "مفاهيم القرآن" الكتاب الذي قمنا بدراسته )يف عشرة أجزاء( وغري ذلك من الكتب. .4

ت والتحركات العلمية والدعوية سنواي، ويعد نفسه من دعاة التقريب الرجل ما زال يف قيد احلياة وله كثري من املؤمترا
 6بني املذاهب اإلسالمية، وله موقع خاص على شبكة االنرتنت.

 موجز عن تفسري "مفاهيم القرآن":
غ هـ وفر 1393هذا التفسري تفسري معاصر كما عرفنا ُأجنز اجلزء األول منه يف عام ألف وثالمثائة وثالث وتسعني اهلجري 

هـ وقد أُلف على مذهب الشيعة 1420املؤلف عن أتليف اجلزء العاشر منه سنة ألف وأربع مائة وعشرين اهلجرية 
اإلمامية االثىن عشرية ولذلك اهتم كثريا مبوضوعات كالعدل، واإلمامة، وإثبات عصمة األئمة، وعلمهم ابلغيب، ومسات 

نصيص، وواقعة الغدير، وقصور الصحابة وعدم عدالتهم، وغريها ابلتملسو هيلع هللا ىلص أهل البيت وحقوقهم، وكون احلكومة بعد النيب 
مما يعد من عقائد اإلمامية وأصول مذهبهم، كما اعتىن ابلرد على ما يرد على الشيعة نصرة للمذهب والدفاع عن كل 

 نواقصها بكل ما أمكن، وهذا التفسري خرج يف عشر جملدات كل جملد يف موضوع خاص ابلرتتيب التايل:
األول: التوحيد والشرك وآاثرمها. اجمللد الثاين: صيغة احلكومة اإلسالمية وأركاهنا وخصائصها وبراجمها. اجمللد  اجمللد

الثالث: عاملية الرسالة احملمدية وخامتيتها، وأمية النيب وعلمه الغيب. اجمللد الرابع: أجر الرسالة ومعاجز النيب وشفاعته. 
ء واألئمة واآلايت املعرتضة لسرية الصحابة ومفهومي اإلمام وطاعة السلطان اجمللد اخلامس: إثبات عصمة األنبيا

اجلائر. اجمللد السادس: أمساء هللا احلسىن وصفاته سبحانه وبيان حدودها وأقسامها. اجمللد السابع: شخصية النيب 
: األمثال واألقسام القرآنية. اجمللد األكرم وسرية حياته الشريفة. اجمللد الثامن: املعاد يف القرآن الكرمي. اجمللد التاسع

 العاشر: العدل واإلمامة وحقوق أهل البيت.
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 :مكانة هذا التفسري لدى الشيعة اإلمامية
وأما حول مكانة هذا التفسري املعاصر فيكفي أن نعرف أنه فاز ابلقبول واإلشادة عند الشيعة اإلمامية حبيث جاء 

اببه(، )طريقة جديدة يف نوعها(، )حتقيق علمي سد الطريق يف وجه املبتدعني عبارات القوم يف وصفه أبنه: )مبتكر يف 
واحملرفني واملؤّولني واملشككني( وغري ذلك من العبارات اليت وردت يف التقاريظ املرقومة يف أول اجمللدات العشر من 

 التفسري.
 بعض حمتوایت هذا التفسري:

ريا من املطالب واملوضوعات منها ما هو مفيد يعم نفعه، ومنها ما الشك أن الشيخ السبحاين مجع يف أتليفه هذا كث
ليس كذلك؛ ألن لون التأويل والتفلسف أو الضعف والتعصب ظاهر فيه، نشري فيما يلي إىل بعض املطالب املثرية 

 للجدل يف ابب اإلهليات والنبوات واملغّيبات فقط دون أن ندخل يف تفاصيلها:  
 ب اإلهليات:طائفة من املطالب يف اب

   7إنكار تقسيم التوحيد إىل األلوهية والربوبية. .1

  8إنكار إتيان اإلله مبعىن املعبود والرب مبعىن اخلالق. .2

إنكار إطالق العبادة على اخلضوع الغري املألوف والتضرع إىل ما سوى هللا يف كشف امللمات وقضاء احلاجات  .3
 9فيما فوق األسباب.

  10وإنكار كوهنا توقيفية. التأويل يف األمساء والصفات .4

  11الرد الشديد على القائلني جبهالة الكيف.  .5

  12التصريح بكون القرآن )كالم هللا( حمداث. .6

  13إجياب العدل على هللا سبحانه وتعاىل. .7

 14القول بكون احلسن والقبح عقليني ال شرعيني.  .8

  15إنكار نسبة خلق الشرور إىل هللا تعاىل.  .9

  16علل واألسباب.نسبة خلق املعلوالت إىل ال .10

ال أزلية للقضاء والقدر بل القضاء عبارة عن حتمية وجود الشيء بعد وجود علته التامة والقدر عبارة عن ما  .11
  17يسمى ابملاهية عند الفالسفة.

اجلرب إنكار نسبة األشياء إىل العلل واألسباب، واجلربية هم األشاعرة وأهل احلديث وعلى رأسهم أبوبكر  .12
  18وعمر.

  19هو إثبات الصفات هلل تعاىل كالنزول والصعود، واملشبهة هم احلنابلة وعلى رأسهم أمحد بن حنبل. التشبيه .13

التعطيل هو تعطيل العقول عن التأويل يف الصفات )كاليد والوجه مثال( واملعطلة هم الذين أثبتوا الصفات كما  .14
  20ورد وقالوا جبهالة الكيف وعلى رأسهم مالك بن أنس.

  21 تعاىل معللة ابألغراض.كون أفعال هللا .15

 وغري ذلک. 22تقسيم علم الغيب بني هللا والعباد )بفلسفة االستقالل والتبع(. .16
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ويف كل ذلك جعل املؤلف الفلسفة والفالسفة من املعتزلة ومن بعدهم كابن سينا وصدر املتأهلني )مال صدرا( والشيخ 
    23 للعامل تبعا هلؤالء.الطوسي وغريهم قائده وإمامه، حىت أنه أنكر احلدوث الزماين

 طائفة من املطالب يف أبواب النبوات واإلمامة والعصمة واملعاد: 
  24اإلمامة منزلة فوق منزلة النبوة. .1

  25عصمة األئمة منذ نعومة أظفارهم إىل يوم وفاهتم واجب تكويين ال ميکن خلفه أبدا. .2
ُ لُِيْذِهَب َعْنُكمُ  .3 َا يُرِيُد اَّللم الّرِْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت﴾ كانت آية مستقلة لعّل الذين مجعوا القرآن بعد  آية التطهري ﴿ِإَّنم

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

  27الداعي املصلح مثال( والبعض اآلخر منهم مل يكونوا إال كاملفيت أو العامل 
  28الطعن يف أصحاب النيب وإاثرة الشبهات حوهلم. .5
 29األنبياء واألئمة كانوا ذوي العلم ابلغيوب املاضية واآلتية. .6
  30القول برجعة طائفة من الناس إىل الدنيا قبل القيامة واحلشر.  .7
  31تفويض احلساب يوم القيامة إىل األئمة. .8
  32التأويل يف امليزان بعد األنبياء واألوصياء )األئمة( املوازين يف يوم القيامة.  .9

 33عد النيب واألئمة من بعده رجال األعراف. .10
 وغري ذلك. 34االدعاء أبن والية علي رخصة لعبور الصراط. .11

الذين يروون حسب  وأما يف هذه العجائب فقد جعل رائده فيها جبنب التأويل والتفلسف رواايت منسوبة إىل األئمة
  ما يدعيه عن آابئهم عن رسول هللا عن هللا عز وجل، وقد وصلته عن طريق املصادر الشيعية.

 موجز عن منهج املؤلف وأسلوبه: 
احلق أن املؤلف سلك مسلك من سبقه من أبناء مذهبه غالبا إال أنه جاء أبمرين ميكن أن نعدمها جديدا يف النهج 

 واألسلوب ومها: 
نه اجتهد كثريا أن يُثبت آراءه عن مراجع أهل السنة وكتبهم حىت يقنع القارئ السين مبا يقول ويعتقد، ويف ذلك أوال: أ

 اختار الغث والسمني والصحيح والسقيم والراجح واملرجوح حىت وصل األمر إىل أنه خان العلم والنقل الصحيح. 
: األسلوب الفلسفي العقلي االعتزايل من جانب واألسلوب واثنيا: أنه اختار أسلوبني يتناقض أحدمها مع اآلخر ومها

مثال يف موضوع األمساء والصفات والعرش )النقلي الروائي من جانب آخر فقد تراه يدُخل بعقله فيما الجمال له 
ضع عند وامليثاق وامليزان ووزن األعمال والصراط والقضاء والقدر وأتثري العلل واألسباب يف اخللق وغريذلك( مث تراه خي

رواايت ختالف العقل والنقل الصحيح )مثال يف أمر الَبداء والرجعة وعلم األئمة ابلغيب واالستغاثة ابألموات وحياة 
املهدي وغري ذلك( كما تراه ينكر أشد االنكار على من يتمسك بظاهر نصوص الكتاب والسنة الثبات أمر ما ويرى 

وقلة التحقيق، لكنه من جانب آخر يتمسك بنفسه بظاهر هذا التمسك نوعا من ضعف العلم وقصور العقل 
النصوص والرواايت الصحيحة والسقيمة إلثبات معتقداته وآرائه. فهو على طريف النقيض بني اإلفراط والتفريط 
والعقالنية احملضة والنقالنية املفرطة والتعصب للمذهب والتخلص عن مشاكله. وجدير ابلذكر أن السبحاين ادعى 
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 مبنهج التفسري املوضوعي لكنه أفسد املنهج ومل يلتزم بقواعده وأصوله كما ال خيفى على من يقرأ تفسريه. الكتابة
 وبصورة عامة نستطيع أن نلخص ما وصلنا إليه حول التفسري ومنهج مؤلفه يف مخس نقات كما يلي:

 تدور مباحث هذا التفسري غالبا حول العقائدايت. (1
 هذا التفسري تفسري فلسفي كالمي مسلكا.  (2
 جبنب الفلسفة والعقل اهتم املؤلف ابلرواية والنقل. (3
 هلذا التفسري مسحة سياسية واجتماعية. (4
 يعتين التفسري حبماية املذهب وااليراد على اآلخرين. (5

واملؤاخذ عليه. واملعيار الذي بعد هذه املقدمة أنيت إىل ما هو األهم يف هذه املقالة وهو بيان مزااي هذا التفسري 
سنمشي عليه يف طرح ما سيأيت من املباحث هي األصول الثابتة اليت وضعها علماء التفسري منذ قرون وأوجبوا االلتزام 
هبا على من يريد أن يفسر شيئا من الذكر احلكيم، وما عليه قاطبة األمة اإلسالمية من االعتقادات احلقة املنزهة عن 

فريط، وكذا ما يرشدان إليه العقل السليم والفطرة النقية اخلالية عن التعصب والعناد، فالنبدأ مراعاة للعدل االفراط والت
 خذ على التفسري ومفسره.آواالنصاف أبهم مزااي هذا التفسري وحماسنه أوال مث أنيت إىل أهم امل

 :زاای تفسري "مفاهيم القرآن"مأهم 
 فسري "مفاهيم القرآن" يكفينا أن نشري إىل ما يلي من املطالب والعناوين:  ففي ذكر احملاسن وبيان املميزات لت

 .ترتيب الکتاب وفق املوضوعات 
 .اإلحاطة واالحتواء 
 .الرتجيح بني األقوال واختيار ما هو األصوب عند املؤلف 
 .رده على بعض األفكار املنحرفة والشبهات املثارة حول اإلسالم وتعاليمه 
 ات الفرق املنحرفة.رده على بعض معتقد 
 .إخراجه الدروس والعرب من حوادث السرية واآلايت املتعلقة هبا 
 .درجه التوجيهات السياسية ومواقفه اإلنسانية مع شعب فلسطني 
 .توضيحاته اجلميلة حول اآلايت اليت اشتملت على األمثال واألقسام 
  من سلفه()خالفا علی ما عليه کثريإنكاره وقوع التحريف يف القرآن الكرمي  

 :ترتيب الكتاب وفق املوضوعات -1 
للباحث والقارئ كثريا ألنه يقف بسهولة على املوضوع الذي يريد  أن التأليف ابلطريق املوضوعي يسهل األمرالشک 

القراءة فيه، واملؤلف وإن مل ينهج منهج التفسري املوضوعي مبعناه الدقيق لكنه سعى يف هذا اجملال سعيا مشكورا وقد 
احث وخّصص لكل ألف كتابه وفق املوضوعات اليت أشران إليها آنفا وذّيل كل موضوع مبا يناسبه من املطالب واملب

موضوع من املوضوعات املذكورة جملدا من تفسريه، ويف كل ذلك اجتهد أن يناقش املوضوعات على ضوء القرآن 
الكرمي، وإن أدخل فيها العقل والفلسفة واعتمد عليهما وعلى غريمها، فخرج مع األسف الشديد عن املنهجية اليت  

هذا القصور فإن الكتابة ابلرتتيب املوضوعي يعد من حماسن املؤلف  كان االلتزام هبا من واجبات املؤلف، لكن مع كل



  2016ديسمرب_يوليو رؤية عابرةجلعفر السبحاين ومزاایه يف ‘ مفاهيم القرآن’تفسري  2،العدد7پشاوراسالميكس: اجمللد

 

148 

 

 ومزااي تفسريه.
 :اإلحاطة واالحتواء -2

ومن حماسن هذا التفسري اإلحاطة جبوانب املوضوعات واحتوائه عليها، هذا وإن كان يعد إطالة يف بعض املواضع ومل 
الحتواء ابجلوانب املختلفة وبذل اجلهد األكثر لرفع يكن مطلواب ممدوحا، لكنه يف بعض املوضوعات اليت تقتضي ا

الستار وإبراز اخلفااي ممدوح حيمد املؤلف عليه؛ لعدم ادخاره سعيا يف توضيح املطلب وتشرحيه، سواء أدرك احلق فيها 
 أو مل يدرك.

ثليث( عند مباحث فمن أمثلة هذا االحتواء ما فصله املؤلف حول عقيدة التثليت عند النصارى وقد مساه )خرافة الت
 التوحيد يف الذات من اجمللد األول، فقد أورد مجلة من املسائل املهمة املفيدة يف املوضوع ذيل العناوين التالية: 

 كيف تسربت عقيدة التثليث إىل النصرانية 
 رأي القرآن يف التثليث 
 براهني القرآن على إبطال التثليث أو اختاذ الولد 
 التثليث يف نظر العقل 
 كن واحد وثالثة يف آن واحد ؟هل مي 
 .35أقانيم ثالثة أم شركة مسامهة 

ومن أمثلة اإلحاطة واالحتواء أيضا كالمه حول تسبيح الكائنات حيث أورد فيه النظرايت املختلفة مث رجح بينها 
   36بدالئل خمتلفة نقلية وعقلية، فجاء بكالم جامع حول املوضوع.

ق إرادته سبحانه أبفعال العباد ضمن مبحث التوحيد يف اخلالقية، وهذا هكذا للمؤلف كالم جامع حول كيفية تعل
  37املبحث أيضا يتصف ابإلحاطة واالحتواء ودراسة املوضوع من جوانب خمتلفة، ال جمال لذكرها ههنا.

 :الرتجيح بني األقوال واختيار ما هو األصوب عند املؤلف -3
ومن حماسن هذا التفسري الرتجيح غالبا بني األقوال واختيار األصوب حسب رؤية املؤلف، وله أمثلة متعددة نشري إىل 

 مثال واحد فيما يلي: 
ْلِم قَاِئًما َشِهَد اَّللمُ أَنمُه اَل إَِلَه ِإالم ُهَو َواْلَماَلِئَكُة َوأُوُلو اْلعِ ’’عند مبحث التوحيد يف الذات ويف تفسري اآلية الكرمية: 

أييت املؤلف بعدة توضيحات حول كيفية شهادة هللا تعاىل على وحدانيته  38‘‘اِبْلِقْسِط اَل ِإَلَه ِإالم ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 
 ابلرتتيب التايل:

هادة ميكن أن حتمل هذه الشهادة على الشهادة القولية كما نشهد حنن على وحدانيته بقولنا: "ال إله إال هللا، وش .1
 هللا القولية هو القرآن والوحي اللفظي ضمن اآلايت اليت تعرضت لبيان الوحدانية وإثباهتا.

ميكن أن تكون هذه الشهادة شهادة عملية ألن هللا تعاىل خبلقه الكون الذي يسوده نظام واحد وترابط أثبت  .2
 احلاكمة هلذا العامل.عمليا وحدانية الذات املدبرة هلذا الكون ووحدانية اإلرادة املنظمة 

بعد هذا وذاك أييت إىل ما هو الراجح عنده من القولني ويقول: "واحلق أن الرأي األول أفضل وأقوم، النسجام 
هذا الرأي مع شهادة الفريقني اآلخرين، أعين: شهادة املالئكة وأويل العلم، اليت يناسب أن تكون شهادهتما قولية 
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شهادات الثالث مبعىن واحد" مث أيد املؤلف هذا الرأي ببعض آايت أخرى وحفظ سياق اآلية يقتضي تفسري ال
لِكِن اَّللمُ َيْشَهُد مبَا أَنـَْزَل إِلَْيَك أَنـَْزَلُه ’’وردت فيها شهادة هللا تعاىل وقد محلت على الشهادة اللفظية كقوله تعاىل: 

 39.40‘‘يًدابِِعْلِمِه َواْلَماَلِئَكُة َيْشَهُدوَن وََكَفى اِبَّللمِ َشهِ 
 :رده على بعض األفكار املنحرفة والشبهات املثارة حول اإلسالم وتعاليمه -4

قد جتد املؤلف يرد بقوة مـزاعم بعـض مـن يـدعي حـول اإلسـالم مـا ال يناسـبه سـواء كـان الـزاعم مـن أهـل اإلسـالم أو مـن 
بصـرف النظــر عــن احنرافاتــه هــو عقيــدة غـريهم، وهــذا الــرد واإلنكــار يعــد مزيــة أخـرى للمؤلــف وكتابــه، عــددانه مــن مــزاايه 

 وفكرا.
فمن أمثلة ذلك اإلنكار مقاالته وردوده على من يدعي عـدم وجـود السياسـات اخلارجيـة يف اإلسـالم، ففـي اجمللـد الثـاين 
عند مباحث برامج احلكومة اإلسالمية ووظائفهـا، يف مقدمـة املطلـب اخلـامس )احلكومـة اإلسـالمية والسياسـة اخلارجيـة( 

 املؤلف ما خالصته:يكتب 
يظن بعض الكتاب الغربيني ومن استقى معلوماته من دراساهتم ومؤلفاهتم أن الغرب هو أول من ابتكـر نظامـا للعالقـات 
الدوليــة، وأول مــن أســس مــا يســمى ابلسياســة اخلارجيــة، للحكومــات والــدول ومل يكــن للعــامل قبــل مــيالد احلضــارة الغربيــة 

 أي نظام للسياسة اخلارجية.
د أن هذا ادعاء يعرف ضعفه وخطأه كل من له أدىن إملام ابلتاريخ البشري، فقد كـان بـني الشـعوب عالقـات وروابـط، بي

وألجل ذلك فلقد كان بينهم قـوانني ورسـوم وضـوابط وحقـوق تـنظم عالقـاهتم حسـبما تقتضـيه الظـروف، مث اختـذت هـذه 
 السياسة آخر وأفضل أشكاهلا مبجيء اإلسالم.

إىل أن اســتعراض جوانــب السياســات اخلارجيــة الــيت ســنها اإلســالم تســتدعي دراســة موســعة لكنــه أييت  مث أشــار املؤلــف
أبصــول هــذه السياســات وخطوطهــا العريضــة ليعــرف أن احلكومــة اإلســالمية رغــم أنــف هــؤالء احملــرفني املفــرتين قــدجاءت 

عالقاهتـا اخلارجيـة، مث ذكـر املؤلـف مـن ذلـك  يوم أن قامت بكل الـربامج واملنـاهج الـيت حتتـاج إليهـا احلكومـات واألمـم يف
  41 أمثلة كثرية.

ومــن ذلــك أيضــا أخــذه علــى الدميقراطيــة الغربيــة ورده علــى مــن يظــن أن اإلســالم ال يعتــين ابلشــعوب وحــرايهتم وحقــوقهم 
  42وقد سبق عند مبحث املوضوعات األخالقية واالجتماعية بتفاصليه.

عــرف أن املؤلــف يف أغلــب املواضــع الــيت تكلــم فيهــا املشــككون وتالعبــت فيهــا وأمــا حــول الشــبهات املثــارة فيكفــي أن ن
 أيدي احملرفني وقف عندها موقف احملامي القوي ورد الشبهات ردا يليق ابملقام واملقال كما سنرى َّنوذجا منها فيمايلي:

، مع أنه أطـال الكـالم لقد مجع املؤلف إحدى عشرة شبهة حول املعاد اجلسماين وأجاب عن كل واحدة ابلتفصيل -1
لكنــه أحســن يف الــرد واإلجابــة، إمــا منــه أو نقــال عــن اآلخــرين، والثــاين هــو األكثــر لكــن بتعبــري منــه وتوضــيح وزايدات 

 مفيدة، وملا كانت الشبهات املطروحة ابلطريقة الفلسفية أجاب عنها بنفس املنهج، فمن هذه الشبهات:
 املعاد إعادة للمعدوم وهو أمر حمال.  .1
أكل إنسان إنساان آخر أو اغتذى أبجزائه فإن أعيدت أجزاء الغذاء إىل األول عدم الثاين، وإن أعيدت إىل لو  .2

 الثاين عدم األول. 
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إذا كان اهلدف من إعادة اإلنسان ليجزى مبا عمل من خري أو شر، فما هو اهلدف وراء تعذيب اجملرم؟ هل هو  .3
التشّفي وتسكني اآلالم ؟ أم أتديب اجملرم ؟ أو يكون التعذيب عربة وعظة لآلخرين، وهذه الفروض إَّنا تصّح يف 

 التعذيب الدنيوي. 
مُثم اَّللمُ يـُْنِشُئ ’’القرآن الكرمي املعاد ابلنشأة األخرى، قال تعاىل: املعاد العنصري عود إىل الدنيا، وقد وصف  .4

وهكذا وصفه ابلدار العقىب، مع أنه إذا كان 44‘‘َوَأنم َعَلْيِه النمْشَأَة اأْلُْخَرى’’وقال سبحانه: 43‘‘النمْشَأَة اآْلِخَرةَ 
 ىل ال النشأة األخرى. املعاد عوَد اإلنسان ابلبدن العنصري يكون عودا إىل النشأة األو 

أن من أقسام التناسخ تعلق نفسني ببدن واحد، وهذا يصدق بعينه يف املعاد اجلسماين؛ ألن أعضاء اإلنسان تفقد  .5
قابليتها حني املوت لتعلق النفس هبا وإال مل تكن تفارق عنها النفس، فحني إعادة اإلنسان بعينه ومجع أشالئه 

عداد آخر ألن يفاض عليه من هللا سبحانه نفس وأعضائه وصريورته إنساان سواي من حيث الظاهر استعد ابست
 مستأنفة، فلما تعلقت به نفسه املستنسخة ألجل نيل الثواب أو العقاب، يلزم منه تعلق نفسني ببدن واحد. 

إذا كان املعاد عنصراي، وعاد اإلنسان إىل احلشر بنفس البدن الدنيوي فهذا يكون عودا إىل الدنيا بعد خروجه  .6
 لك املعاد غاية للخلقة ورجوعا إىل هللا؟. عنها، فكيف يعد ذ

وغري ذلك من الشـبهات املطروحـة قـدميا وحـديثا حـول املعـاد وقـد أجـاب عنهـا املؤلـف بتفصـيل مقنـع وهـي احتـوت مـن 
 45صفحة. 30الكتاب حوايل 

 :رده على بعض معتقدات الفرق املنحرفة  -5
عامة؛ ألن املؤلف مل يلتزم ابلرد على الفرق الضالة يف مجيع  هذا املوضوع وإن مل يعد من حماسن التفسري ومزاايه بصورة

مباحث تفسريه هذا، بل قد دافع عن كثري من االحنرافات، وله تشاهبات كثرية يف اآلراء مع املعتزلة وأشباهها، لكن 
شري فيما يلي إىل من ابب األمانة العلمية واالعرتاف ابحلق نعد مواقفه احلسنة وإن كانت قليلة من حمسنات املؤلف، ون

 بعض األمثلة من ردوده على الفرق الضالة وآرائهم الباطلة: 
اَي ’’رده على ضالالت البهائية حيث زعموا أن الرسالة مل تنته بنيب اإلسالم واستدلوا على هذا الزعم بقوله تعاىل:  .1

 46‘‘يت َفَمِن اتـمَقى َوَأْصَلَح َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ َبيِن آَدَم ِإمما أَيْتِيَـنمُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم آايَ 

بدليل اخلطاب املوجه إىل بين آدم عامة ملسو هيلع هللا ىلص قالوا إن هذه اآلية يف القرآن الكرمي تنبئ عن جميء الرسل بعد حممد 
 يوصد بعد.وبدليل قوله: }أَيْتِيَـنمُكْم{ الذي هو صيغة املضارع، فباب النبوة مل 

فاملؤلف يف الرد على هذه الفرقة واجلواب عن هذه الشبهة يوضح أوال أن تفسري اآلية بغض النظر  عن سياقها خطأ 
تفسريي واضح؛ إذ مالحظة السياق تعلن أهنا ليست إنشاء خطاب يف ظرف نزول القرآن بل هي حكاية خلطاب 

القرآن ككل حكاية أخرى واليت أتيت أبساليب خمتلفة. مث  خاطب به سبحانه بين آدم يف بدء اخللقة، ولقد حكاه يف
  47.ذا اخلطاب خطااب حكائيا مرتبطا بزمن قبل عصر النبوة احملمديةأثبت املؤلف کون ه

ومن ذلك وقوفه مع عامة األمة اإلسالمية ورده موقف املعتزلة حول الشفاعة من ختصيص نصوصها أبهل الطاعة  .2
زايدة الثواب ال إسقاط العقاب، لقد رد عليهم عند تناوله مباحث الشفاعة وعد دون العصاة وحتديد أثرها يف 

  48هذا من تفردات املعتزلة.
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 :إخراجه الدروس والعرب من حوادث السرية النبوية -6
إن املؤلف كما ذكران سابقا خصص جملـدا واحـدا مـن جملـدات تفسـريه حلـوادث السـرية علـى ضـوء اآلايت القرآنيـة، فلمـا 

غالبـا عـن بيـان احلـوادث الكبـرية أردفهـا بـذكر الـدروس والعـرب الـيت ميكـن أن يسـتفاد منهـا، وهـذا مـا ال يفعلـه كثـري انتهى 
 من املفسرين، وفيما يلي َّنوذج منه:

بعد ذكره غزوة أحد ومجعه اآلايت الواردة حوهلا يقول: "ويستفاد من هذه اآلايت ما يلي" مث يذكر عدة أمور  -1
 والبيان تتلخص يف سبع نقاط:بشيء من التوضيح 

 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
  49إمخاد اثئرة الفتنة. -خ

 :مع شعب فلسطنيدرجه التوجيهات السياسية ومواقفه اإلنسانية  -7
ومن حمامد املؤلف وحماسن أتليفه توجيهاته السياسية واالجتماعية اليت يوجهها أحياان إىل احلكومات، كيف جيب أن 

 تكون ومباذا جيب أن تقوم، وهكذا مواقفه اإلنسانية مع الشعب الفلسطيين املظلوم وفيما يلي بعض األمثلة من األمرين:
التقنني والتشريع يذكر أن القوانني اإلسالمية تكون بني اثبت ومتغري، والتغيري ال عند بيانه مباحث التوحيد يف  .1

يتأتى يف جوهر القانون وصلبه، وإَّنا هو يف شكله وصورته مث يقول: فبالنسبة لروابط احلكومة اإلسالمية وعالقتها 
ن تتعامل احلكومة ال ميكن اختاذ نظر واحد غري متغري، فقد توجب بعض الظروف أ -مثال–مع األجانب 

اإلسالمية مع األجانب وتوسع الروابط السياسية والثقافية والتجارية معها، ورمبا أوجبت ظروف أخرى أن تقطع 
هذه العالقات أو حترمها إىل أمد أو حتددها على األقل، غري أن هذا التغيري والتبدل إَّنا هو يف شكل هذا 

طبيق والتنفيذ ال يف أصل القانون وحقيقته، ألن على احلاكم القانون احلاكم على العالقات ويف كيفية الت
اإلسالمي أن يصون مصاحل األمة اإلسالمية، وحيفظ مكانتها العالية، وال يسمح ألن تقع حتت سيطرة الكفار 

 50‘‘اْلُمْؤِمِننَي َسِبياًل َوَلْن جَيَْعَل اَّللمُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى ’’واملستعمرين، وهذا القانون هو ما يصرح به القرآن، إذيقول: 
وتدل اآلايت واألحاديث األخرى على أن هذا القانون ال يقبل التغرّي والتبّدل أبدا، غاية ما يف األمر أن صيانة 

  51الكيان اإلسالمي قد تكون يف قطع الروابط وقد تكون يف إقامتها مع اآلخرين.
تكب عندها املنافقون وخاصة عبد هللا بن أيب من عند إخراجه الدروس والعرب من غزوة بين املصطلق وما ار  .2

 التخطيط واملؤامرات ضد املسلمني، وقوله لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل، ذكر املؤلف مايلي:
فلو شاهدان ما يفعل بنا حنن معاشر املسلمني على أيدي املستعمرين يف بيت املقدس، وسائر بقاع املسلمني األخرى 

أدحض آتمرهم وأبطل  -سبحانه وتعاىل  -ايمنا هذه، فليس هناك حمل لالستغراب والدهشة والتعجب، ولكن هللا يف أ
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  52أحدوثتهم ورد كيدهم إىل حنورهم فانقلبوا خاسئني.
 :توضيحاته اجلميلة حول اآلایت اليت اشتملت على األمثال واألقسام -8

ومن مزااي هذا التفسري جهوده الواسعة حول إيضاح اآلايت اليت اشتلمت على األمثال واألقسام القرآنية وبيان 
مفادها، وهذا الذي مجعه املؤلف يف جملد كامل )اجمللد التاسع( وقد جعله يف قسمني: القسم األول: األمثال يف 

رآنية، موضحا معانيها ومقاصدها وفوائدها وجميبا عن القرآن، وفيه أوضح سبعا ومخسني متثيال من التمثيالت الق
األسئلة املطروحة حوهلا، والقسم الثاين: األقسام يف القرآن، وفيه أودع ما ورد يف السور القرآنية من القسم املفرد بكل 

أعين صفات املالئكة أنواعه أي بلفظ اجلاللة، أو الرب، أو النيب، أو القرآن الكرمي أو العصر أو غريها، والقسم املتعدد 
أو الظواهر الكونية من الشمس والقمر والصبح والليل أو صفات يوم القيامة أوغري ذلك من املخلوقني والصفات 

ذلك اختار العالية اإلنسانية موضحا املقسم به واملقسم عليه والصلة بينهما والتأكيد املطلوب وما إىل ذلك، وفی کل 
 منهج البحث والتحقيق.

 :ه وقوع التحريف يف القرآن الكرميإنكار  -9
لقد تناول املؤلف هذا األمر ابلذكر أكثر من مرة، فهو وإن كان بصدد الدفاع عن الشيعة يف ذكره هذا املوضوع لكن 

 هذا يظهر أن له موقفا سديدا يف هذه املسألة، خالف ما كان عليه سلفه من الذين زلت أقدامهم وأقالمهم فيها. 
وضع من التفسري ما نصه: "إّن من نسب التحريف إىل الشيعة إَّّنا استند إىل وجود رواايت يف يقول املؤلف يف م

  53تفاسريهم الروائية مشعرة ابلتحريف أو داّلة عليها، ولكّن الرواية غري العقيدة، وليس نقل الرواية دلياًل على صّحتها".
من الرواايت )أي رواايت التحريف( ترجع أسانيده إىل  وينقل املؤلف عن العاّلمة البالغي قوله: "إّن القسم الوافر

 ، وقد وصف علماء الرجال كالً منهم أبنّه:54بضعة أنفار
 إّما ضعيف احلديث، فاسد املذهب، جمفّو الرواية. .1
 وإّما أنّه مضطرب احلديث واملذهب يعرف حديثه وينكر، ويروي عن الضعفاء. .2
مــن تفســريه حــديثاً واحــداً ، وأنّــه معــروف ابلوقــف وأشــّد النــاس عــداوة  وإّمــا أبنّــه كــّذاب مــّتهم ال أســتحّل أن أروي .3

 للرضا ) عليه الّسالم (.
 وإّما أبنّه كان غالياً كّذاابً. .4
 وإّما أبنّه ضعيف ال يلتفت إليه، وال يعول عليه ومن الكّذابني. .5
ي كثـرهتم شـيئاً، هـذه حـال املسـانيد، وأّمـا . وإّما أبنّه فاسـد الروايـة يرمـى ابلغلـّو. ومـن الواضـح أّن أمثـال هـؤالء ال جتـد6

  55أكثر املراسيل فمأخوذة من تلك املسانيد.
أخريا يقول املؤلف: "وحنن نرى أّن يف اإلصرار على نسبة التحريف إىل أيّة طائفة من الطوائف اإلسالمية ضررًا واسعاً 

  56على اإلسالم واملسلمني وال يستفيد منه إال املستعمرون وأذانهبم".
نكتفي هبذه النقاط من أبرز مزااي تفسري "مفاهيم القرآن" وال نستبعد أن تكون هناك بعض مزااي أخرى هلذا التفسري 

 .غري ما ذكرانها، لعّلنا تركناها لكوهنا أقل درجة مما أشران إليه
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 :ملآخذ على تفسري "مفاهيم القرآن"أهم ا
ب واملشاكل إال ما صدر عن األنبياء املعصومني عليهم إن أي عمل إنساين يقوم به الرجل ليس خبال عن العيو 

وغالب ما سنناقشه يف هذه  لكن ما يؤاخذ به الرجل هو ما يتعمده قصدا خذة يف األخطاء أاي كانتآالسالم، وال م
 ابلتفلسف والتأويل والتفسري ابلرأي واهلوى والتعصب واإلطناب والتالعب املقالة هو من هذا القبيل وال يتصف إال

ابلنصوص وإنكار األحاديث الصحيحة وسب األصحاب والتناقض يف القول وغري ذلك، وفيما يلي قائمة عناوين 
 لبعض هذه املشاكل:

 عدم املنهجية .3
 التأويل والتكلف .4
 التعصب واإلغماض .5
 عدم الرتجيح بني األقوال .6
 التكرار واإلطناب .7
 عدم مراعاة األمانة العلمية .8
 عدم اإلحالة والتثبت .9

 الكذب واالختالق إىل األحاديثنسبة  .10
 نقل األحاديث من غري مصادرها .11
 التمسك ابلرواايت الضعيفة .12
 الدفاع عن مظاهر الشرك .13
 ضعف االستدالل .14
 الوقوع يف التناقض .15
 البغض الشديد ألصحاب النيب والغلّو الشديد يف أهل البيت .16
 نسبة التشيع إىل مفسري أهل السنة .17

 :عدم املنهجية -1
من أوضح املآخذ على تفسري "مفاهيم القرآن" الذي كتبه السبحاين كتفسري موضوعي للقرآن الكرمي، فلم  ذا يعدوه

يراع فيه املنهج الذي قرره لنفسه، وقد تراه يدعي أن رائده يف املباحث اليت يتناوهلا هو القرآن الكرمي وهو ال ينظر إليها 
ول احلكماء واملتكّلمون هذه األحباث )حرية اإلنسان، القضاء إال من هذا املنظار فقط حيث يقول مثال: "وقد تنا

والقدر وغري ذلك( من زوااي خمتلفة واحتدم النقاش حوهلا، ومبا أّن رائدان يف هذه البحوث هو القرآن الكرمي فنحن 
خيالف ما يرمسه لكنه كثريا ما  57نتناوهلا من ذلك اجلانب ونرتك جوانبها اأُلخرى إىل الكتب املعّدة يف هذا اجملال"

لنفسه ويرتك االلتزام به وخري مثال له أنه قد ينتهي من فصل بكامله دون أن أييت فيه آبية ما إال حبوث فلسفية حبتة. 
" حيث تكلم فيه بعد املعاد اجلسماين والتناسخانظر مثال إىل الفصل احلادي عشر من اجمللد الثامن والذي عنوانه: "

أنواع انتقاالت النفس هبذا الكالم: "وعلى أية حال فلنتاول املوضوع ابلبحث من منظار مقدمة حول تعريف التناسخ و 
القواعد الفلسفية العقلية" مث بدأ بذكر أقسام التناسخ بتفصيل اتم مع ذكر آراء الفالسفة وخاصة منهم صدر املتأهلني 

ن أن أييت خالله آبية واحدة من القرآن حول املوضوع إىل أن وصل إىل األسئلة واألجوبة وانتهى هبذا عن الفصل دو 
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 وهكذا فعل ىف الفصل العاشر الذي سبق هذا الفصل.   58الكرمي جيعلها رائدا له،
 :التأويل والتكّلف -2

اعرتف املؤلف وصرح أبن التفسري ابلرأي قد تواترت األحاديث على هنيه، يف كلمات وجهها إىل من يطّبق القرآن 
ة حيث قال: "كما أّن من الظلم أيضًا ما يرتكبه بعض كّتابنا املسلمني املعاصرين، حيث الكرمي على الشؤون املادي

أخذ يفّسر هذه املعارف العقلية اإلهلية ابألُمور احملسوسة وحياول تطبيقها على الشئون املادية فصار فعله بذلك من 
لرسول األعظم صلمى هللا عليه وآله وسلمم أوضح مصاديق )تفسري القرآن ابلرأي( الذي تواترت األحاديث الشريفة من ا

 59على هنيه".
لكنه بنفسه ليس فقط مولعا ابلتفسري ابلرأي بل كثريا ما مأل كتابه هذا من التأويالت والتكّلفات البعيدة، فعلى سبيل 

حاكما سائدا على املثال نرى املؤلف يدعي أن اإلمامة غري النبوة والرسالة؛ ألن اإلنسان إذا عني من قبل هللا تعاىل 
اجملتمع رائدا لألمة واجب اإلطاعة يصبح إماما سواء كان رسوال نبيا أو غريمها، وإلثبات هذه الدعاية أتول يف كثري من 

 اآلايت منها ما يلي:
على معناها  هذه اإلطاعة ليست عند املؤلف 60‘‘َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالم لُِيطَاَع إبِِْذِن اَّللمِ ’’قوله تعاىل:  .أ

احلقيقي يف الرسول الذي مل حيظ مبقام اإلمامة، بل هي كإطاعة الناس من املفيت واجملتهد؛ ألن الرسول 
 61بكونه رسوال ليس يف مقام التنفيذ أي ذا أمر وهني واجب.

َناُهْم ُمْلًكا ’’قوله تعاىل:  .ب َنا آَل ِإبـْرَاِهيَم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوآتـَيـْ املراد من امللك العظيم يف  62‘‘َعِظيًمافـََقْد آتـَيـْ
هذه اآلية هو افرتاض الطاعة ألنه غري النبوة وعليه فالبعض من ذرية إبراهيم كانوا مفرتضي الطاعة وهم 
األئمة إما من النبيني كيوسف وداود وسليمان والنيب األعظم أو من غريهم كطالوت. والبعض اآلخر مل 

  63يكونوا كذلك.
ملا كانت هذه اآلية املباركة على طرف النقيض ملا قرره  64‘‘َجَعْلَناُهْم أَِئممًة يـَْهُدوَن أِبَْمرانَ وَ ’’قوله تعاىل:  .ت

الشيخ من كون بعض األنبياء مفرتضي الطاعة وكون هذا البعض أئمة دون غريهم، أّول معىن اإلمامة ههنا 
  65م ال غريه.عن معناه يف اآلايت األخرى وادعى أن مالك إمامة هؤالء كان نبوهت

أيضا من التأويالت اليت جاء هبا السبحاين وقد أراد هبا الرد على القائلني بكراهية ذكر هللا تعاىل ابالسم املفرد  -2
حيث يقول: "ومما يقضي منه العجب  66‘‘ُقِل اَّللمُ مُثم َذْرُهْم يف َخْوِضِهْم يـَْلَعُبونَ ’’)هللا( هو أتويله يف قول هللا تعاىل: 

ّل من ينسبون أنفسهم إىل مذهب السلفّية ينكرون ذكر اَّلّل تعاىل ابالسم املفرد ) اَّلّل ( دون ذكره يف مجلة ذات أن ج
معىن اتّم... لقد عزب عنهم مضافًا إىل أّن إطالقات األدّلة كاف يف ذلك أنّه سبحانه أيمر نبّيه أن يذكر اَّلّل ابمسه 

فهذه وأمثاهلا ليست إال أتويالت بل تكّلفات من املؤلف  67".‘‘َذْرُهْم ىِف َخْوِضِهْم يـَْلَعُبونَ ُقِل اَّلّلُ مُثم ’’املفرد و يقول: 
 يف تفسري اآلايت، وقد انقشناها يف الرسالة ابلتفصيل.

 :التعصب واإلغماض  -3
سخيفة ال ومن املؤاخذات على الشيخ السبحاين وتفسريه هو تعصبه الشديد للمذهب واالنتصار له ولوكان بدالئل 

خيفى عليه ضعفها أو أتويالت غريبة ال يبعد عنه سقمها، وهذا التصعب منه يكون مع عامة أهل السنة وخاصة مع 
الذين يسميهم ابلوهابية )أي السلفيون أو أهل احلديث( مع أن املؤلف عند ما بدأ مبباحث اإلمامة واخلالفة بعد النيب 

 تعاىل ال برأي األمة والشورى والبيعة ذيل عنوان صيغة احلكومة وإثبات وجوب كوهنما تنصيصية من قبل هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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 68اإلسالمية قال ما نصه: "ورفع النقاب عن وجه احلقيقة يف هذا اجملال؛ حيتاج إىل جترد عن األهواء وامليول الطائفية"
إىل الصواب يف كثري لكن القيود العصبية وامليول الطائفية اليت سيطرت على املؤلف ملكت قواه وحالت دون وصوله 

من املسائل، فهذه العبارات الذي تكلم هبا املؤلف كان هلا وزن إذا كنا نراه حىت يف موضع واحد يرد على خرافات 
أبناء جلدته وأهل مذهبه وعقيدته كيف وهو يدافع عن كل مظاهر الشرك ويطعن فيمن وصل إليه اإلسالم بفضل 

حك العقول ويرفع أئمته فوق األنبياء مث يدعي التجرد عن األهواء وامليول جهودهم وجهادهم ويعتقد ابلرجعة اليت تض
الطائفية، وهذه أمور نراها بعني البصر يف تفسريه هذا فال نتهمه وال نظلمه إذا قلنا فيه إنه مل يتجرد للحق ومل خيل عن 

 بذكر العناوين فقط: ذا التعصب املفرط ميوله الطائفية اليت أحاطت به، وفيما يلي إشارات ملا يثبت ه
الدفاع عن بدعة الرتحل إىل املقابر وانعقاد االحتفاالت عندها وتعظيمها والسجود لديها وتعظيم آاثر األئمة واألولياء  .18

 69احلنيف.دت عليه الشيعة دون حجة من الشرعوالتربك هبا واالستغاثة من غري هللا أحياءا وأمواات وغري ذلك مما تعو 
كل ما فيه مدح وثناء لطائفة خاصة من السلف وهم أهل البيت عند نقل السري والوقائع التارخيية االصرار على مجع   -2

والتغافل عن ذكر کل ما فيه منقبة وفضيلة لطائفة أخرى وهم سائر الصحابة وعلى رأسهم اخللفاء الثالثة رضي هللا عنهم، 
 ألمر تستهدف األمور األربعة التالية:فلو امعنا النظر يف كثري من حبوث الكتاب جند أهنا يف حقيقة ا

 .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 
   .الطعن ىف الصحابة بذكر ما يوهم الناس أوالقارئ ابلنقص يف أفعاهلم 

 :األقوال عدم الرتجيح بني -4
قد خيرج املؤلف عن املسألة اليت ذكر فيها األقوال دون أي ترجيح وبيان ملا هو الراجح عند العلماء أو عنده على 
األقل، فهذا هو اإلمهال وعدم الرتجيح الذي يعد نقيصة للكتاب وملؤلفه، فعلى سبيل املثال عند تفسريه قوله تعاىل: 

ذكر املؤلف  70‘‘آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذّرِيـمتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنـُْفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا بـََلى... َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبيِن ’’
. 1عدة آراء حول امليثاق املشار إليه يف هذه اآلية بدالئلها وتفصيالهتا وما يرد عليها من االنتقادات وهي عبارة عن: 

. النظرية الثالثة نظرية 3. النظرية الثانية نظرية الرماين وأىب مسلم وفريق آخر 2ندة إىل األحاديث النظرية األوىل املست
فاملؤلف أثناء ذكره هذه النظرايت بني ما يرد على   71. النظرية الرابعة نظرية الشريف املرتضى.4العالمة الطباطبائي  

النقد والدراسة كانت تتطلب منه إما أن يرجح إحدى كل نظرية من اإلشكاالت كأنه نقد كل نظرية وابلطبع هذا 
 هذه اآلراء بقوة دالئله، أو أييت أخريا برأي منه غريها، لكنه مل يفعل ال هذا وال ذاك.

 :التكرار واإلطناب -5
هناك فرق بني اإلحاطة واالحتواء الذي أشران إليه يف املطلب السابق وعددانه من مزااي تفسري السبحاين وحماسنه، 
وبني التكرار واإلطناب واإلطالة اليت قد تنتج اخللل واملاللة. وهذا؛ ألن توسع املؤلف وتبسيطه يف الكالم أنتج يف 
بعض املواضع هذا الذي أشران إليه فقد أييت حول موضوع واحد أبحباث خمتلفة كثرية حبيث يغيب عن ذهن القارئ 

زمات، وقد يذكر دالئل موضوع ما يف موضع، مث يكرر املوضوع أصل املوضوع فيتحري يف املقدمات والتمهيدات واملال
 والدالئل يف موضع آخر بتغيري العنوان أو أبدىن مناسبة يعثر عليها، وفيما يلي بعض من األمثلة اليت تثبت املوضوع:
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أي بنص الكتاب والسنة ال ابلر  ملسو هيلع هللا ىلصيصر املؤلف على مسألة التنصيص يف اإلمامة، أي كون اإلمامة بعد النيب  -1
والشورى، إصرارا كثريا ويلح غاية اإلحلاح على أن اإلمامة واخلالفة كانتا بتعيني هللا ورسوله، لكن األمة خالفت 
هذا التنصيص اإلهلي عمدا ونبذته وراء ظهرها بعد رحيل النيب األعظم إال عدد قليل عرفوا احلق لكنهم مل 

ة هلا أمهية كبرية لدى الشيعة لذلك ترى املؤلف قد مشر عن يستطيعوا أن يقوموا بشيء أمام النابذين. وهذه املسأل
ساعديه يف إثباهتا، وإلثباهتا متسك بكل ما ظنه دليال له ومفيدا ملوقفه. فهو يف اجمللد األول عند فصل "التوحيد 

ث أعلن مث يف اجمللد الثاين فصل فيها الكالم تفصيال حبي 72يف احلاكمية" تناول ذكر هذه املسألة مرة ابختصار،
يف أول الكالم أبنه سيطول البحث حول هذه املسألة فقال: "ولنبدأ بعون هللا بذكر هذه الطرق على وجه 

وعلى نفس النهج واألسلوب كرر املؤلف املوضوع واستدالالته يف اجمللد العاشر ذيل عنوان "اإلمامة  73التفصيل"
من هذا اجمللد أيضا حوايل مخسني صفحة، ويف كل  واخلالفة" وقد وضع فيه ثالثة فصول واحتوت الفصول الثالثة

 هذا ال يرى الباحث إال اإلطالة والتكرار الذي يتعب القارئ حقا.
وإذا نظران إىل املكررات فقط بصرف النظر عن اإلطالة وعدمها فهي كثرية جدا، قد يعيد املؤلف موضوعا بنفس  -2

على  –مسألة الشورى وعدم كوهنا أساس احلكم اإلسالمي  .أالعنوان واألدلة مرتني أو ثالاث، فعلى سبيل املثال: 
وما  99ص  10مث كررها بنفس العنوان واألدلة يف جـ  226ذكرها يف اجمللد الثاين بدءا من ص   -رأي املؤلف 

مسألة إطاعة السلطان وعدم جواز اخلروج على السلطان وإن كان جائرا. ذكرها املؤلف يف اجمللد  ب.بعدها 
مسألة التثليث يف العقيدة  ج. 423ويف نفس اجمللد أيضا ص  342ويف اجمللد اخلامس ص  319الثاين ص 

مث كرر املوضوع يف اجمللد اخلامس  308 – 285النصرانية مبا هلا وما عليها ذكرها املؤلف يف اجمللد األول ص 
 وللمكررات أمثلة كثرية يكفينا هذا القدر.   254 – 239ص 

 :نة العلميةعدم مراعاة األما -6
ال شك أن الكتاب واملؤلفني يف عاملنا هذا كثريون، لكن من يعطي الكتابة حقها ويؤدي العلم أبمانة قليل جدا؛ 
فلذلك ترى غالبية البحوث وخاصة البحوث اليت كتبت حول االختالفات املذهبية وللدفاع عن حوزة خاصة، تراها 

 يشاهبه من اإلمهال واإلغفال.حتمل بني جنبيها زلة اخليانة إما عمدا أو ما 
وأما املؤلف فقد ذكران يف مبحث النبوات من الرسالة أنه قد ارتكب يف نقله وحتريره ما ميكن تسميته ابخليانة العلمية، 
وكان ما أشران إليه سابقا خيص تعامله حول سرية النيب وأصحابه الكرام، لكن هذه صفة عامة يف هذا التفسري، فمن 

املؤلف ودراساته ال خيلوان عن الزلة املشار إليها بكلتا قسميها التعمدية والال تعمدية، فقد ينقل عن يقرأ فيه جيد 
مرجع ما شيئا بغض النظر عن الراجح واملرجوح وحىت عن الصحيح والضعيف وبغض النظر عن جوانب املوضوع 

دالل على املروايت أو األقوال يلتقط وأسبابه، وابألخص حينما يريد أن يثبت نظرايته عن كتب أهل السنة ابالست
منها التقاط املغرض فاليبايل من أين أيخذ وكيف أيخذ، وال يهتم ابلسياق والقرائن، مع علمه جبميع هذا، نذكر يف 

 هذه املقالة أيضا مثاال من هذه األمثلة لئال يعد كالمنا هذا إجحافا حبق الشيخ:
حديث الغدير الذي تكلم به النيب األعظم يف غدير خم عند مرجعه من ينقل املؤلف كثريا عن مراجع أهل السنة  -1

وحييل عند ذكره  74(من كنت مواله فعلي موالهحجة الوداع، قائال بشأن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: )
ؤّرخني ابلذكر أئّمة امل -أي الواقعة  –احلديث إىل مصادر أهل السنة كثريا حىت نراه يف موضع يقول: "فقد تناوهلا 

أمثال: البالذري، وابن قتيبة، والطربي، واخلطيب البغدادي، وابن عبد الرب، وابن عساكر، وايقوت احلموي، وابن 
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األثري، وابن أيب احلديد، وابن خلكان، واليافعي، وابن كثري، وابن خلدون، والذهيب، وابن حجر العسقالين، وابن 
وطي، ونور الدين احلليب إىل غري ذلك من املؤرخني الذين جادت هبم صباغ املالكي، واملقريزي، وجالل الدين السي

 القرون واألجيال.
كما ذكره أيضًا أئمة احلديث أمثال: اإلمام الشافعي، وأمحد بن حنبل، وابن ماجة، والرتمذي، والنسائي، وأبو يعلى 

اخلوارزمي، والكنجي، وحمب الدين املوصلي، والبغوي، والطحاوي، واحلاكم النيسابوري، وابن املغازيل، واخلطيب 
الطربي، واحلمويين، واهليثمي، واجلزري، والقسطالين، واملتقي اهلندي، واتج الدين املناوي، وأبو عبد هللا الزرقاين، وابن 

 محزة الدمشقي إىل غري ذلك من أعالم احملدثني الذين يقصر املقال عن عّدهم وحصرهم. 
ذكره: الطربي، والثعليب، والواحدي يف أسباب النزول، والقرطيب، وأبو السعود، كما تعرض له كبار املفسرين، فقد 

 75والفخر الرازي، وابن كثري الشامي، والنيسابوري، وجالل الدين السيوطي، واآللوسي، والبغدادي.
يثبت  وال طعن يف هذا النقل واإلحالة ظاهرا ألن حديث الغدير اثبت حقا، لكن املشكلة هي أن املؤلف يريد أن

هبذه اإلحالة اليت أغمضها وجتنب عن بيان الكيفية اليت كان من واجبه اإلشارة إليها ما يريده هو، وأن يلهم للقارئ 
الذي مل حيظ على معلومات واسعة أن مجيع هذه الكتب والشخصيات اعرتفوا مبا يقوله ويثبته حول الغدير، وهم بعد 

إن مل يقبلوا هذا الذي نؤمن به ونثبته منهم فقد عاندوا عنادا شديدا  اعرتافهم هذا ومن يتبعهم من أبناء مذهبهم
وأعرضوا عن قبول احلق بعد ما عقلوه، وأما الذي يريد املؤلف إثباته من خالل احلديث وذكر الواقعة فهو إثبات 

 بال فصل. ملسو هيلع هللا ىلصخالفة علي رضي هللا عنه ووال يته التنصيصية بعد رسول هللا 
ود احلديث صورة أخرى وشأن آخر يف الكتب اليت حييل إليها املؤلف، وحول احلديث وداللته ومعلوم أن للواقعة وور 

ومفهومه أقوال من هؤالء األعالم، لكن املؤلف ال يشري أبدا إىل الصورة األصيلة للواقعة وال إىل استنباط العلماء منها، 
اليت ال ربط هلا  -ة کما مستها الشيع  –ية البالغ فيتغافل عنها ويتجاهلها خداعا لقرائه ونصرة ملذهبه، بل يربطها آب

هبذا احلديث عند من يذكرهم املؤلف يف قائمته، وهلذا النوع من التصرف أمثلة كثرية جدا وابملراجعة إىل الكتب 
 املذكورة يعرف حقيقة األمر فالجمال لنقل األقوال يف هذه العجالة. 

 :عدم اإلحالة والتثبت -7
لعلمية هلا قواعد وأصول جيب رعايتها على كل من يدخل هذه اجملاالت، فمن هذه القواعد قاعدة معلوم أن البحوث ا

اإلحالة الدقيقة وأخذ كل موضوع من مظانه احلقيقي أي الكتب اليت تعد مصدرا فيه، واملؤلف وإن راعى هذا األمر 
عديدة أيضا ترك رعاية هذا الواجب بقسميه يف أغلبية الكتاب ألنه مل يكن خيفي عليه ضرورة اإلحالة لكنه يف مواضع 

ى هذه أي: أمهل إرجاع األقوال إىل مراجعها، كما أخذ أشياء من غري مصادرها اليت جيب األخذ عنها، وفيما يلي نر 
 املشكلة بوضوح:

 هبذه العبارة:  يف اجمللد العاشر يذكر املؤلف حديثا يف غاية الغرابة بشأن علي بن أيب طالب دون ختريج وذكر املصدر،  -1
روى احملّدثون أّن رسول اَّلّل )صلمى اَّلّل عليه وآله وسلمم( ملا أراد اهلجرة خّلف علي بن أيب طالب )عليه الّسالم( مبكة 
لقضاء ديونه ورّد الودائع اليت كانت عنده، وأمره ليلة خرج إىل الغار وقد أحاط املشركون ابلدار أن ينام على فراشه 

لمم( له: اي علي اتمشح بربدي احلضرمي األخضر، مّث من على فراشي، فإنّه ال خيلص إليك فقال )صلمى اَّلّل عليه وآله وس
منهم مكروه، إن شاء اَّلّل عّزوجّل، ففعل ذلك )عليه الّسالم( فأوحى اَّلّل عّزوجّل إىل جربئيل وميكائيل عليهما السمالم 

يؤثر صاحبه ابحلياة ؟، فاختار كالمها احلياة،  إيّن قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من اآلخر، فأّيكما
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فأوحى اَّلّل عّزوجّل إليهما: أال كنتما مثل علي بن أيب طالب، آخيت بينه وبني حمّمد )صلمى اَّلّل عليه وآله وسلمم( فنام 
أسه وميكائيل على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره ابحلياة، اهبطا إىل األرض فاحفظاه من عدّوه، فنزال فكان جربئيل عند ر 

فقال جربئيل: َبٍخ َبخ َمن مثلك ايبن أيب طالب ؟ يباهي اَّلّل بك املالئكة، فأنزل اَّلّل تعاىل على رسوله  عند رجليه. 
ه إىل املدينة يف شأن علي بن أيب طالب )عليه الّسالم(:  َوِمَن النماِس َمْن ’’)صلمى اَّلّل عليه وآله وسلمم( وهو متوجِّ

 76.77‘‘ُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اَّللمِ َيْشرِي نـَْفسَ 
لكن الزايدات اليت وردت يف  ملسو هيلع هللا ىلصفاجلزء األول من الرواية معلوم وصحيح أي إابتة علي كرم هللا وجهه على فراش النيب 

هذه الرواية فالغرابة وبعد الصحة واضحة فيها، تلوح من القصة واأللفاظ وأيضا ال يرى ثبوث وقطع بنزول قوله تعاىل: 
بشأن علي يف خصوص هذه الواقعة وإن اجتهد املؤلف أن يبحث  ‘‘َن النماِس َمْن َيْشرِي نـَْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اَّللمِ َومِ ’’

". لكن املؤلف على كل حال وقد نقل غري واحد نزول اآلية يف حق عليهلذا األخري مستندا فقال بعبارة جمهولة: "
 وكالمه. مل خيرج حديثه ومل يبنّي مصادر قوله

وفی موضع آخر اهتم املؤلف أهل احلديث أبهنم يرون أن واقع اإلنسان ليس إال اهليكل الظاهري وأنه ليس له وراء  -2
 ذلك واقعية أخرى ابسم الروح والنفس دون اإلحالة والتثبت.

هو اهليكل الظاهري مبا قال املؤلف: اختلفت األنظار يف واقع اإلنسان وحقيقته، فأهل احلديث يرون أّن واقع اإلنسان 
أّن له حسًا وحركة وإدراكاً، وأنّه ليس له وراء ذلك واقعية ُأخرى ابسم الروح والنفس، فهؤالء حطُّوا من املكانة الرفيعة 

  78لإلنسان وجعلوه يف عداد احليواانت، غري أّن له صفات خاصة يف جمال احلس واإلدراك. 
املؤلف دون أن خيطر بباله من أين لك هذا ؟ حنن فيما عرفناه وقرأانه حىت ال أظن أحدا يقرأ هذا الكالم فيقبله من 

اآلن رأينا املؤلفني يطلقون أهل احلديث على الذين برعوا يف علم احلديث وفقهه والتزموا العمل مبا صح عندهم من 
بحاين أن أهل احلديث مبا فيهم كبار احملدثني وأعالمهم، لكننا ألول مرة نسمع من الشيخ الس ملسو هيلع هللا ىلصحديث رسول هللا 

ال يعتقدون ابلروح وال يعدوهنا جزءا آخر لإلنسان وراء اجلسم واهليكل، نعم مثل هذا القول لو قيل يف حق املاديني 
الذين ال يؤمنون بشيء وراء املادة لكان له ملسة أو مسحة من الصدق أما نسبته إىل أهل احلديث دون ذكر أي 

 رى فيه إال الكذب احملض أعاذان هللا منه. فال يمرجع معتمد يثبت هذا عنهم 
 :بة الكذب واالختالق إىل األحاديثنس -8

أحاديث أهل السنة إىل الكذب جتد املؤلف يف كثري من املواضع اليت ال يتالءم الرواايت مع تفكريه اخلاص ينسب 
"وعلى هذا األساس اشتهر بني أهل ، فعلى سبيل املثال يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصواالختالق وإن كانت صحيحة اثبتة عن رسول هللا 

السّنة: أهّنم ال يرون اخلروج على األئّمة وقتاهلم ابلسيف وإن كان منهم ظلم ويتمّسكون يف ذلك أبحاديث منسوبة إىل النيب 
، وهذا ملسو هيلع هللا ىلصمبعىن أن كل حديث ورد يف كتب السنة حول إطاعة السلطان فهو منسوب وموضوع على لسان النيب  79" ملسو هيلع هللا ىلص

 وتعميم بال حجة، ومثل هذا كثري يف تفسري السبحاين نشري إىل مثال أوضح مما سبق: حكم بال دليل 
ال تكتبوا عيّن شيئًا سوى »يقول املؤلف: "ال اعتبار مبا نسبوه إىل رسول اَّلّل صلمى اَّلّل عليه وآله وسلمم من أنّه قال: 

احلديث على ما رواه الرتمذّي عن أيب سعيد قال: أو أنّه مل أيذن بكتابة « القرآن فمن كتب عيّن غري القرآن فليمحه
استأذان النيّب يف الكتابة فلم أيذن لنا. وأغرب منه ما رواه احلاكم بسنده عن عائشة قالت: مجع أيب احلديث عن رسول 
اَّلّل فكانت مخسمائة حديث فبات يتقّلب، قالت فغّمين كثرياً، فقلت يتقّلب لشكوى أو لشيء بلغه، فّلما أصبح 

ال: أي بنّية هلّمي األحاديث اليت عندك ! فجئته هبا فأحرقها، وقال خشيت أن أُموت وهي عندك فيكون فيها ق
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 أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ومل يكن كما حّدثين فأكون قد تقّلدت ذلك. 
ت سياسّية وأظّن أّن وأظّن أّن ما اُلصق برسول اَّلّل من خمتلقات احلديث وضعها القائل أو القائلون ألغراض وغااي

 الذي دفع الوّضاعني إىل إعزاء ما اختلقوه إىل رسول اَّلّل أحد أمرين أو كليهما: 
إّما ألّن املعتمد يف كتابة أحاديث الرسول آنذاك كان هو اإلمام علّي )عليه السالم( دون سائر الصحابة، وكان ذلك 

ما اختلقوا لكي يصبح عمل اإلمام يف استقالله ابلتدوين، أو  يعّد فضيلة رابية لإلمام، فحاول أعداؤه طمسها فاختلقوا
 تربّزه يف هذا الباب عماًل غري مشروع. 

وإّما ألّن تلك األحاديث فيها الكثري ممّا قاله النيّب صلمى اَّلّل عليه وآله وسلمم يف فضل علّي )عليه السالم( وعظم 
لماً وتناقلها املسلمون يف شىّت األقطار، ألّدت إىل ظهور اإلمام شأنه، فلو سّوغت كتابة األحاديث وأحاط هبا الناس ع

)عليه السالم( على سائر الصحابة، وكونه األحّق يف تسّنم منصب اخلالفة بعد الرسول ويف ذلك ما فيه من اخلطر 
   80على من تسّنموا عرشها بغري حّق وبغري دليل".

أنه شيعي غاىل مل نكن نتوقع منه أن يعتمد على كتب أهل السنة  إن الشيخ السبحاين مبانكتفي هبذا املثال ونقول: 
ومروايهتم، ولكن كان عليه أن يراعي أصول اجلرح والتعديل يف هذا اإلنكار والتكذيب ومل يفعل، فلم يرجع إىل ما هو 

رها بنوع من غالب ما يرى عنده هو أنه ردها وأنكمعروف عند احملدثني من نقد السند والرجال واملنت وغري ذلك، 
اإلحساسات اليت تشابه عمل اخلوارج ومن لف لّفهم. ونقول أيضا: إن ما ورد من األحاديث يف كتب أهل السنة فما  
كان ضعيفا منها حقا فقد بينه علماؤان الكرام والحاجة ألمثال الشيخ أن يقوموا بتضعيفها، وما هو صحيح منها ال 

 أن يرّد صحيح احلديث بعقليته وفلسفته الرديئة. يليق ابلشيخ تكذيبه؛ إذ هو أقل منزلة من
 :نقل األحاديث من غري مصادرها -9

فتوح البلدان  81كثريا ما أيخذ املؤلف األحاديث من كتب ليست هي مصادر احلديث مثال: سرية ابن هشام
ذخائر حمب الدين  85تفسري الكشاف 84اتريخ يعقويب 83اتريخ الطربي، والواثئق السياسية حملمد محيد هللا 82للبالذري

وغري ذلك من الكتب  88أضواء على السنة أليب رية 87روح املعاين لأللوسي 86الطربي، وصواعق ابن حجر
والرساالت، ومعلوم أن نقل احلديث من هذه الكتب وأشباهها ال جيوز إال بعد الرجوع إىل مصادر احلديث، لكن 

 املؤلف أمهل هذا األمر وتركه. 
 :الضعيفةالتمسك ابلرواایت  -10

وهناك مشكلة أخرى للمؤلف تعد من املآخذ عليه وهي احتجاجه ابألحاديث الضعيفة، وهذه ظاهرة عامة عند  
املؤلف؛ إذ هو ال يعتين بقوة احلديث وضعفه وصحة الرواية وسقمها بل أينما وجد قوال له فيه حجة على غريه متسك 

 به، وفيما يلي بعض األمثلة:
قال ابن اجلوزي رمحه هللا يف كتابه املوضوعات: "هذا  89(ابلنبوة وال نبوة بعدى ای على أخصمك. حديث )1

   90حديث موضوع واملتهم به بشر بن إبراهيم، قال ابن عدى وابن حبان: كان يضع احلديث على الثقاة".
األخبار قال عبد احلي اللكنوي رمحه هللا يف اآلاثر املرفوعة يف  91(آدم–لوال حممد ملا خلقتك . حديث )2

  92املوضوعة: "ويف سنده عمرو بن أوس ال يدرى من هو".
. حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: "ولقد مسعت رنة الشيطان حني نزل الوحي عليه )صلمى هللا عليه وآله 3
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وترى ما هذا الشيطان آيس من عبادته إّنك تسمع ما أمسع وسلمم( فقلت: اي رسول اَّلّل ما هذه الرنّة ؟! فقال: )
فضعف هذا احلديث الذي يثبت النبّوة لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه  93(أرى إاّل أّنك لست بنيّب ولكّنك وزير

 حقيقة إال أنه ينفيها عنه صورا واطالقا، ظاهر الريب فيه.
لسبحاين فكان وهكذا مثل هذه الرواايت الضعيفة كثرية يف التفسري، وال شك أن هذا العمل يعد من املؤاخذات على ا

 الرتك وعدم االتيان هبا أوىل له من االستدالل واالحتجاج هبا.
 :الدفاع عن مظاهر الشرك -11

ن املؤلف يدافع عن كل مظاهر الشرك بكل ما ميتلكه من حدة ذكاء وقوة حيلة ومثله يف ذلك كمثل من قال إ
؛ ألنه تكلم عن التوحيد كثريا وقّدم فيه حججا، 94‘‘ بـَْعِد قـُومٍة أَْنَكااثً َواَل َتُكونُوا َكالميِت نـََقَضْت َغْزهَلَا ِمنْ ’’ سبحانه فيه:

 لكنه يف األخري نقض كل ذلك وحاول أن يدافع عن الشرك ونشر البدعات بكل ما أمكن.
واألصل يف ذلك هو فهمه اخلاص عن الشرك وقد بىن فهمه هذا على تفلسفات عقلية أتّول هبا النصوص الشرعية، 

مه فيها أن حقيقة الشرك هو أن يعتقد أحد لكائن ما األلوهية أو يعتقد فيه أية سلطة يف الكون ابالستقالل وجل كال
والذات، أما إذا اعتقد يف حي أو ميت أية قدرة أو تصرف فی الکون وإن كان فوق األسباب لكن دون االستقالل 

 فال شرك وال عبادة. 
وأكثر فيه القيل والقال دفاعا عن ما يرد على الشيعة حول معتقداهتم وقد أطال املؤلف يف هذا املوضوع الكالم 

( جتد هذه التوحيد يف العبادةوأعماهلم املخالفة للتوحيد، ففي اجمللد األول من تفسريه ذيل الفصل الذي عنون له )
 العناوين املفصلة التالية: 

توسل ابألسباب غري الطبيعية يعد شركا؟ هل احلياة هل االعتقاد ابلسلطة الغيبية غري املستقلة موجب للشرك ؟ هل ال
واملوت تعدان حدا للتوحيد والشرك ؟ هل تعظيم أولياء هللا والتربك آباثرهم أحياء وأموااتشرك ؟ هل قدرة املستغاث 
وعجزه من حدود التوحيد والشرك ؟ هل طلب األمور اخلارقة للعادة شرك ومالزم لالعتقاد أبلوهية املسئول ؟ هل 

  95كون طلب اإلشفاء والشفاعة واإلعانة من الصاحلني ودعوهتم شركا ؟ي
ويف ضمن هذه العناوين اليت تتجاوز صفحاهتا املائة جتده يدافع عن كل مظاهر الشرك اجللي واخلفي بدالئل غالبها 

ل عن اآلايت القرآنية، والعجب أنه جيع -حسب فهمه  -عقليات يلقيها من عنده أو وعي خاص ومستندات 
معتقدات الشيعة وما يصدر عنهم يف منزلة بني تطرف الصوفية وتشدد السلفية مبعىن أن الشيعة هي الفرقة الوحيدة 

 . 96اليت عرفت حقيقة الشرك بينما ضلت هااتن الفرقتان ومن سلك مسلكهما
 أو يرتكبها فعال: وفيما يلي نشري إىل بعض من املسائل اليت صرح فيها على أهنا ال تالزم الشرك ممن يعتقد هبا

  97التوسل فيما فوق األسباب من الويل ال يعد شركا وال عبادة. .19
 98ال فرق بني االستغاثة ابألحياء واالستغاثة عن األموات. .20
 99جيوز أن يطلب أحد من املسيح بعد رفعه إىل السماء أن حييي املوتى ويربئ املرضى. .21
 (100االستشفاء جيوز حىت من امليت.) .22
 101من الدعاء وهو جيوز من كل أحد.طلب الشفاعة نوع  .23
إقامة االحتفاالت التكرميية أو جمالس العزائية أو حمافل امليالد وغري ذلك ملن فارق الدنيا من الصاحلني ال  .24
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 102يعد شركا وال حىت بدعة.
إشفاء املريض وقضاء الدين ورد الغائب وأمثاهلا ليست من فعل هللا مطلقا بل القسم اخلاص منها يعد فعال  .25

 103وهو قضاء حاجة املستنجد على وجه االستقالل. -سبحانه وتعاىل  - له
 104إن أحدا إذا فعل بدعة فأسندها إىل نفسه ومل يسندها إىل الدين ال هو بدعة وال هو شرك. .26
 :ضعف االستدالل -12

عض ويف جنب ما سبق هناك أمر آخر يعد من املؤاخذات الواردة على املؤلف أيضا وهو ضعف االستدالل عند ب
 فيما يلي: مثال واحداملسائل، نشري إىل 

أنكر املؤلف أن تكون الشورى هى أساس احلكم اإلسالمي وأّول وفقا لعقيدته اآلايت القرآنية فقال يف ذلك ما  -1
 نصه: "هناك من اختذ الشورى أساساً للحكم اإلسالمي، واستدلُّوا على ذلك آبيتني: 

قائلني أبنّه سبحانه أمر نبيمه ابملشاورة  105‘‘يف اأْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكمْل َعَلى اَّللمِ َوَشاِوْرُهْم ’’: قوله سبحانه: اأُلوىل
 تعليماً لألُممة، أبن يتشاوروا يف مهام األُمور ومنها اخلالفة. 

ملشاورة يف غري والذي يؤخذ عليه: أّن اخلطاب موّجه إىل احلاكم الذي ثبت كونه حاكمًا بوجه من الوجوه مّث أمره اب
هذا األمر. أبن يشاور أفراد األُّمة فيما يرجع إىل غري أصل احلكومة، غاية األمر يتعّدى عنه إىل غري النيّب )صلمى اَّلّل 
عليه وآله وسلمم( من أفراد األُّمة، لكن مع حفظ املوضوع، وهو إذا متت حكومة فرد وثبتت مشروعيته، فعليه أن 

 ملشاورة يف تعيني اإلمام واخلليفة عن طريق الشورى فال تعمُّه اآلية.يشاور األُّمة، وأّما ا
نَـُهمْ ’’: قوله سبحانه الثانية استدلُّوا ابآلية على أّن نوع احلكومة يتلخص يف الشورى فإّن إضافة  106‘‘َوأْمُرُهْم ُشورى بـَيـْ

فة واإلمامة فاملؤمنون حبسب هذه اآلية املصدر ) أمر ( إىل الغري ) هم ( يفيد العموم والشمول لكل أمر، ومنه اخلال
 يتشاورون يف مجيع أُمورهم حىت اخلالفة. 

يالحظ عليه: أّن اآلية أتمر ابملشورة يف األُمور املوضوعة على عاتق املؤمنني فالبّد أن حيرز أّن هذا األمر ) تعيني 
ورده. وبعبارة ُأخرى إّن النزاع يف أّن اخلالفة اإلمام ( أمر مربوط هبم فما مل حيرز ذلك مل جيز التمسك بعموم اآلية يف م

هل هي مفّوضة إىل األُممة، أو هي أمر خمتص ابلسماء ؟ و مادام مل حيرز كون هذا املوضوع من مصاديق اآلية ال حيتج 
   107هبا على أّن صيغة احلكومة اإلسالمية هي الشورى".

أن  108‘‘ادُْع ِإىَل َسِبيِل َربَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنةِ ’’: إذا كان األمر على ما يقوله املؤلف فلنقل يف قوله تعاىل
هذا أمر موجه إىل نيب ثبتت نبوته بوجه من الوجوه وال جيب علی أحد مراعاة احلكمة إال إذا متت له النبوة وثبتت له 

 املشروعية، وهذا أمر ال يقبله عقل سليم.
 :الوقوع يف التناقض -13

ا يالحظه كل من يقرأ شيئا من تفسري "مفاهيم القرآن" فيجده واضحا يف منهجه وسلوكه، وقد أشران فيما سبق أيضا هذا م
أن أول ما جنده من التناقضات عند املؤلف هو أنه يستسلم ويقبل بل ويدافع وينصر كل ما ثبت من طرق الشيعة وإن كان 

تى إىل الدنيا قبل احلشر وعلم األئمة ابلغيب وإغاثة األموات لألحياء وغري اليوافق العقل كحياة املهدي وغيبوبته ورجعة املو 
 ذلك، ولكنه يستبعد ويرد وينكر كثريا مما ثبت عند أهل السنة بدليل عدم تواطئه مع عقله وفكرته. 

فيه من غط  فعلى سبيل املثال ينكر املؤلف حديث بدء الوحي الذي أخرجه البخاري وغريه من الصحاح بدليل ما ورد -1
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وهكذا ينكر األحاديث اليت ورد فيها منع   109ملك الوحي النيب وعصره إايه ثالث مرات، وهذا ما يستبعده عقل املؤلف.
واألحاديث الدالة على لزوم إطاعة السلطان اجلائر يف غري معصية هللا وعدم تشتت  110كتابة احلديث عن رسول هللا أوال،

والرواايت اليت يراها غري موافقة للعقل والطبع، مع أنه يقبل عن مراجعه ومصادره  وغري ذلك من األحاديث 111مشل األمة،
ما اليوافق العقل السليم مائة مرة بل وأضعافها بكثري، وقد سبق آنفا حديث )إّنك تسمع ما أمسع وترى ما أرى إاّل أّنك 

  حد وال حصر هلا. الذي يؤيده املؤلف ويعتقد به، وأمثاله كثرية ال 112لست بنيّب ولكّنك وزير(
ومن تناقضاته أننا نراه يرد على احلنابلة وأهل احلديث واألشاعرة أخذهم بظاهر اآلايت ويعد هذا من عدم  -2

التعّمق يف النصوص والتدبر فيها لكنه بنفسه يسلك نفس املسلك إذا كان الظاهر يفيده، فعلى سبيل املثال يستدل 
 غراض كما عليه املعتزلة وبتبعهم اإلمامية بظاهر اآلايت التالية:املؤلف بكون أفعاله تعاىل معللة ابأل

َنا اَل تـُْرَجُعونَ ’’ َا َخَلْقَناُكْم َعبَـثًا َوأَنمُكْم إِلَيـْ ُتْم أَّنم نَـُهَما اَلِعِبنيَ ’’ 113‘‘أََفَحِسبـْ َمَواِت َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْ  114‘‘َوَما َخَلْقَنا السم
نَـُهَما اَبِطاًل َذِلَك َظنُّ المِذيَن َكَفُروا فـََوْيٌل لِلمِذيَن َكَفُروا ِمَن النمارِ َوَما َخَلْقَنا السمَماَء ’’ َوَما َخَلْقُت ’’ 115‘‘َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْ

ْنَس ِإالم لِيَـْعُبُدونِ    116.117‘‘اجلِْنم َواإْلِ
العبثية والبطالن، لكن من ينكر نسبة وحمل استدالله فيها هو أهنا صرحية يف كون أفعاله تعاىل متصفة ابحلق وعدم 

الغرض أو األغراض إىل فعله تعاىل من األشاعرة وعامة أهل احلديث ال يستنكر هذا أبدا، بل يقول إن وصف األفعال 
مبا وصف ال يقتضي الغرضية فإن ربط األفعال ابألغراض إن كانت راجعة إىل الفاعل يستلزم النقص فيه، وعليه فلو  

اتبعاً لغرض لكان انقصاً لذاته مستكماًل بتحصيل ذلك الغرض ألنّه اليصلح غرضاً للفاعل إاّل ما هو  كان فعله تعاىل
أصلح له من عدمه و هو معىن الكمال، وإن فرض رجوعها إىل الفعل نفسه فهذا فرض ابطل ألن الفعل مبا أنه عرض 

 -راض إىل فعله صوص ومل يرتدد يف نسبة األغال يتصور له غرض. لكن املؤلف مل يتعّمق يف هذا بل متسك بظاهر الن
 سبحانه وتعاىل.

 :البغض الشديد ألصحاب النيب والغلّو الشديد يف أهل البيت -14
كأن البغض واإلساءة والنيل والطعن يف أصحاب النيب الذين اختارهم هللا سبحانه لصحبة حبيبه وشرفهم بشرف 

وحيه اجللي واخلفي، كان من ديدن املؤلف وطبيعته؛ إذ هو يف كل الرتضي عنهم وبشرهم ابجلنة والفوز العظيم يف 
موضع أاتحت له الفرصة مل يقتصر يف هذا األمر شيئا ومل يدخر فيه وسعا، وخالصة ما أورده يف أصحاب النيب صلى 

 هللا عليه وسلم إما تصرحيا أو تلوحيا هو ما يلي:
 صاحب رسول هللا يف احلضر والسفر واملضجع، أول اخللفاء بعد رسول هللا وأفضل الصحابة ابلتحقيق ،

أمري املؤمنني أيب بكر الصديق رضي هللا عنه وأرضاه، حكم عليه املؤلف أنه: )جربي، غاصب، ظامل، 
   118والعياذ ابهلل. (جاهل ابلكتاب والسنة وقد كان يبتغي لنفسه احلكم واإلمارة والثروة

 لتحقيق، الرجل امللهم الشجاع، الفاروق األعظم أمري املؤمنني اثين اخللفاء بعد رسول هللا، أعدل الصحابة اب
عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وأرضاه، حكم عليه املؤلف أنه: )غاصب، جبان، جاهل، جربي ...( 

  119والعياذ ابهلل.
  إحدامها تلو  -، أحلم الصحابة ابلتحقيق، صهر رسول اإلسالم ببنتيه ملسو هيلع هللا ىلصاثلث اخللفاء بعد رسول هللا

صاحب الكرم والعطاء والبذل العظيم محاية لإلسالم ونبيه أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي  –رى األخ
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هللا عنه وأرضاه، حكم عليه املؤلف أنه: )غاصب، فاسق، حمّرف لكتاب هللا عزوجل، خائن يف احلكم 
  120.وبيت املال، وهو الذي سّبب تفّرق املسلمني وشت مشلهم حىت يومنا هذا( والعياذ ابهلل

  وأما عن طعنه وإساءته وسبه سائر الصحابة فيكفي أن نشري فقط إىل ما نسبه إليهم من التهم ابإلحالة إىل
املوضع دون نقل مجيع العبارات لئال يطول بنا الكالم ومن أراد أن يطلع على عني العبارة فالكتاب متوفر 

 121على موقع املؤلف االلكرتوين:
 ( 209وصـ  163صـ  5خمتلق احلديث. )جـ  أبوهريرة رضي هللا عنه، كذاب .27
 (  231صـ 10وجـ  474صـ  3معاوية رضي هللا عنه، طاغية خارج عن الدين رأس الفئة الباغية. )جـ  .28
 ( 231صـ  10مسرة بن جندب رضي هللا عنه، حمرف احلديث ابيع دينه بعرض من الدنيا. )جـ   .29
 ( 206صـ  5وجـ  192صـ  3ليبث فيه إسرائيلياته. )جـ ، يهودي تظاهر ابإلسالم كعب بن أشرف رضي هللا عنه .30
   (457صـ  5، مل يدخل اإلميان قلبه ومل يؤمن إال ليقضي على بين هاشم. )جـ أبوسفيان بن حرب رضي هللا عنه .31

صـ  2وأما غالب الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم، فهم منافقون مقصرون يف حق الوالية غري متأهلني للقيادة )جـ 
صـ  2(. وكذلك هم حمرفو السنة والتاركون هلا بسبب عداوهتم مع علي )جـ 95صـ  10جـ  200صـ  3جـ  77

(. اجتهادهم مل يكن إال إبداء الرأي من عند  79 – 78صـ  2(. أغلبهم مل يكونوا راسخي اإلميان )جـ 453
مل يستوعبوا الرتبية العلمّية الكافية والتعبئة (. إهنم 117صـ  2الشخص بال دليل وحّجة قاطعة فيما بينهم وبني اَّلّل )جـ 

(. عصر الصحابة كان عهد اجلور والعدوان والتآمر والطمع يف احلكم 105صـ  2الفكريّة الالزمة عن رسول هللا )جـ 
 (.200صـ  3واخلالفة )جـ 

م حتتوي على مبالغات كثرية، وأما غلّو املؤلف يف أهل البيت فريجع سببه غالبا إىل الرواايت اليت رويت عن طريق القو 
 وقد جاء هبا املؤلف مرارا واستند إليها تكرارا وفيها على سبيل املثال هذه الرواايت التالية:

أّن رسول اَّلّل )صلمى اَّلّل عليه وآله وسلمم( ملا أراد اهلجرة خّلف علي بن أيب طالب )عليه الّسالم(  122روى احملّدثون أ.
ودائع اليت كانت عنده، وأمره ليلة خرج إىل الغار وقد أحاط املشركون ابلدار أن ينام على مبكة لقضاء ديونه ورّد ال

فراشه فقال )صلمى اَّلّل عليه وآله وسلمم( له: اي علي اتمشح بربدي احلضرمي األخضر، مّث من على فراشي، فإنّه ال خيلص 
الم( فأوحى اَّلّل عّزوجّل إىل جربئيل وميكائيل عليهما إليك منهم مكروه، إن شاء اَّلّل عّزوجّل، ففعل ذلك )عليه السّ 

السمالم إيّن قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من اآلخر، فأّيكما يؤثر صاحبه ابحلياة ؟، فاختار كالمها 
 عليه وآله احلياة، فأوحى اَّلّل عّزوجّل إليهما: أال كنتما مثل علي بن أيب طالب، آخيت بينه وبني حمّمد )صلمى اَّللّ 

وسلمم( فنام على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره ابحلياة، اهبطا إىل األرض فاحفظاه من عدّوه، فنزال فكان جربئيل عند 
رأسه وميكائيل عند رجليه فقال جربئيل: َبخٍّ َبخٍّ َمن مثلك ايبن أيب طالب ؟ يباهي اَّلّل بك املالئكة، فأنزل اَّلّل تعاىل 

ه إىل املدينة يف شأن علي بن أيب طالب )عليه الّسالم( على رسوله )صلمى اَّللّ  َوِمَن ’’ عليه وآله وسلمم( وهو متوجِّ
   123.‘‘الّناِس َمْن َيْشري نـَْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت اَّللّ 

رسول ب. روى اخلوارزمي عن جابر قال: كّنا عند النيب )صلمى اَّلّل عليه وآله وسلمم( فأقبل علي بن أيب طالب، فقال 
مّث التفت إىل الكعبة فضرهبا بيده، مّث قال: "والذي نفسي بيده إّن هذا وشيعته هم الفائزون « قد أاتكم أخي » اَّلّل: 

  124يوم القيامة".
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ج. قال رسول اَّلّل ) صلمى اَّلّل عليه وآله وسلمم (: "من مات على حّب آل حمّمد مات شهيداً، أال ومن مات على حّب 
فوراً له، أال ومن مات على حّب آل حمّمد مات اتئباً، أال ومن مات على حّب آل حمّمد مات مؤمناً آل حمّمد مات مغ

مستكمل اإلميان، أال ومن مات على حّب آل حمّمد بشرمه ملك املوت ابجلنة مّث منكر ونكري، أال ومن مات على حّب 
ومن مات على حّب آل حمّمد فتح اَّلّل له يف قربه اببني  آل حممد يُزفُّ إىل اجلنة كما تزفُّ العروس إىل بيت زوجها، أال

إىل اجلّنة، أال ومن مات على حّب آل حمّمد جعل اَّلّل قربه مزار مالئكة الرمحة، أال ومن مات على حّب آل حمّمد مات 
محة اَّلّل، أال ومن على السّنة واجلماعة، أال ومن مات على بغض آل حمّمد جاء يوم القيامة مكتوابً بني عينيه آيساً من ر 

  125مات على بغض آل حمّمد مات كافراً، أال ومن مات على بغض آل حمّمد مل يشم رائحة اجلنة".
د. أحضر عمر بن اخلطاب مخسة نفر أخذوا يف زان فأمر أن يقام على كّل واحد منهم احلّد .. وكان أمري املؤمنني 

أقم أنت عليهم احلكم، فقّدم واحداً منهم فضرب عنقه،  قال عمر:« ايعمر، ليس هذا حكمهم » حاضراً .. فقال: 
وقدم الثاين فرمجه حىّت مات، وقّدم الثالث فضربه احلّد، وقّدم الرابع فضربه نصف احلّد، وقّدم اخلامس فعّزره، فتحري 

يس الناس وتّعجب عمر فقال: اي أاب احلسن مخسة نفر يف قّصة واحدة، أقمت عليهم مخس حكومات )أي أحكام( ل
 .فيها حكم يشبه اآلخر ؟ قال: نعم ... أما األّول : فكان ذمّياً وخرج عن ذّمته فكان احلكم فيه السيف

 .وأّماالثاين: فرجل حمصن قد زان فرمجناه
 .وأّما الثالث: فغري حمصن زان فضربناه احلدّ 

 .وأّما الرابع: فرجل عبد زان فضربناه نصف احلدّ 
 على عقله عّزرانه.وأّما اخلامس: فمجنون مغلوب 

  126فقال عمر: )ال عشت يف اُّمة لست فيها اي أاب احلسن(.
فمثل هذه الرواايت العجيبة واحلكاايت الغريبة الغالية كثرية يف تفسري مفاهيم القرآن وهي اليت سببت الغلّو عند املؤلف  

 كما رأينا. 
اخلوض يف األحباث الفلسفية الغري النافعة، منها:  هناك طائفة أخرى من املؤاخذات على تفسري "مفاهيم القرآن" منها:

األخذ بباطن اآلايت أحياان ومنها: نسبة التشيع إىل كثري من السلف من أهل السنة واجلماعة وغري ذلك، نكتفي مبا 
ملوضوع أشران إليه لئال خنرج عن حيطة املقالة وتفصيل كل ذلك مع النقد والتوضيح جتدها يف الرسالة اليت كتبناها يف ا

 لعل هللا يوفقنا بطبعه ونشره عن قريب إن شاء هللا تعاىل إنه نعم املعني .
 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني

 :اهلوامش واملصادر
 

كيلومرتا وعدد سكاهنا   237,45تربيز: بلدة كبرية تعد من أكرب املدن اإليرانية حاليا تقع يف املنطقة الشرقية إليران، تبلغ مساحتها  1
م بلغ حوايل مليون ومثاَّنائة ألف نسمة، وهي بلدة عريقة اترخييا حىت أهنا كانت تعد أايم 2013حسب اإلحصائيات األخرية عام 

  روها عاصمة هلم واحدة من األربع مدن الكبرية يف العامل . الصفوية اليت اختا
 دانشنامه آزاد _ نقال عن مراجع كثرية عربية وفارسية وإجنليزية( پيداي)بتصرف من مقالة فارسية يف ويكيبيداي املوسوعة احلرة _ ويكي 

طهران، حيدها من الشمال مدينة طهران، ومن كم جنوب العاصمة   157قم: هي إحدى املدن الشهرية يف إيران، تقع على بعد  2
اجلنوب مدينة أصفهان ومن الغرب مدينة أراك، ومن الشرق حمافظة مسنان، يرجع أتسيس مدينة قم إىل عصر الفيشداديني )قدماء 
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شعري، هـ يف عهد أمري املؤمنني عمربن اخلطاب رضي هللا عنه وأقام فيها أبو موسى األ 21ملوك الفرس( وقد فتحت يف سنة 
 فافتتحها عنوة.   )بتصرف وإجياز من ويكيبيداي املوسوعة احلرة _ نقال عن صحيفة الوسط وغريها(

. إيرانيف  بروجردمبدينة  هـ1292 رصفهو السيد حسني بن السيد علي الطباطبائي الربوجردي، من مراجع الشيعة املعاصرين ولد يف   3
إلكمال دراسته احلوزوية، ويف عام  هـ1320عام  النجفومنها إىل  أصفهاندرس املقّدمات يف مسقط رأسه مث سافر إىل مدينة 

للتدريس، وأخريا استقر بقم واستكمل حياته العلمية هبا. تويف السيد الربوجردي يف  بروجردانل درجة االجتهاد، مث عاد إىل  هـ1328
 .        قم، ودفن ابملسجد األعظم، يف هـ1380الثالث عشر من شّوال 

 وغريها من املراجع( 92 /6نقال عن أعيان الشيعة  wikipedia.org)من ويكيبيداي املوسوعة احلرة  
لسّيد حمّمد بن علي احلسيين الكوهكمري التربيزي. املشهور ابلسيد حممد حّجة الكوهكمري. ُوِلد يف شهر شعبان املعظم من هو ا  4

هـ مبدينة تربيز يف إيران. درس املقدمات يف مدينة تربيز، مث سافر إىل مدينة النجف إلكمال دراسته ومنها إىل مدينة قم 1310عام 
هـ 1372حوزهتا الشهرية بل أصبح من قادهتا. تويف يف اليوم الثالث من شهر مجادى اأُلوىل من عام  فأقام فيها وكان من مدرسي

 (www.alhadi.ws –ودفن مبدرسته )املدرسة احلّجتية( يف مدينة قم.   )عن موقع اإلمام اهلادي 
مبدينة مخني يف إيران. تعّلم القراءة ه 1320ة هو روح هللا ابن السّيد مصطفى املوسوي اخلميين، ولد يف العشرين من مجادى الثاني 5

والكتابة واألدب الفارسي يف مخني، مّث سافر إىل مدينة إصفهان إلكمال دراسته، مّث ذهب إىل مدينة أراك ومنها إىل مدينة قم 
العلمية. مث أقبل إىل وسكن يف املدرسة الفيضية، وواصل دراسته فيها، وبعد فرتة وجيزة أصبح من البارزين، ومن مدّرسي احلوزة 
 ه .1409السياسة حىت قاد الثورة اإليرانية املعاصرة وكان يرأس هذه البالد حىت قبض روحه يف الثامن والعشرين من شّوال 

  ( walayah110.wordprees.com  - 110)عن موقع والية 
6

جتد ترمجة الشيخ وجمموعة أتليفاته ونشاطاته العلمية يف موقع "إمام صادق" األلكرتوين الذي يشرف عليه الشيخ نفسه، بـ عنوان:   
www.amamsadeq.org  وقد أشار املوقع إىل أن تفصيل ترمجته جيده القارئ يف مقدمة كتاب "خنبة األزهار يف أحكام

 .177و "معجم رجال الفكر واألدب" صـ  559 اخليار" وكذا كتاب "نقباء البشر" صـ
7
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