
الرد المعرفي على الدعوى الكیدیة
بسمھ تعالى

الموقف القانوني من التھمة
للجرائماستدعاؤناتممنذالبدء،منذقلنالقد

منجزءألنھاكیدیةكانتالدعوىأّناإللكترونیة،
أضّرتوصائیةجھاتمعسنة35منذقائمةمعركة
سیاقفيجاءتفالقضیةوبالوطن،وبالمذھببالفكر
طوالضدناتشتغلالتيوالتبدیعالتفسیقحملة

تبّیندونتمھیدیتینحلقتینأولعلىفُرفعتالسنین،
فيلحریتنامنعاوبراھینشروحمنسُیقالما

وتفصیلھالموجزذلكشرحمزمعاكانحیثالتعبیر،
قمعإرادةولكناألقل،علىحلقة100فيباألدلة
المعّدةالقدیمةالخارجفتاوىإنفاذومحاولةالفكر،

بكید، حاضرة ووجدت طریقھا ببالغ كاذب.



القویمكتابھفيمنھجالناوتعالىسبحانھهللاوضعلقد
اشتغالمضماروجعلالكفر،أواإلیمانبحریة
الكافرینكلماتفسّجلبالكلمة،الدعوةھواإلرادة

هللا(صّلالكریمنّبیھوأمرهللابھاینكرونالتيحتى
أنیعنيماقل)،(قالوا..علیھابالردوسلّم)وآلھعلیھ
قمعھایتمأنالبالكلمة،والكلمةبالفكر،یواجھالفكر

وھذاوتحریضا،عدواناكانتإذاإالالقانونبسلطان
العدوانأيالمتطرفون،المذھبیونإخوتنافعلھما

أّوالبالفتوىالفكرقمعمحاولةثموالتحریض
وبتحریض تابعیھم ثانیا وبالقانون ثالثا.

جمعیتناألھدافووفقاربنا،كتاببمنھجوعمال
الذيالموروثنقدأحدھاوالتياشتغالناومساحة

وتقّدمنارقیناعنویبعدناسلباأمتناأذھانفيیعمل
المساحةتلكمنجزءكانقلوبنا،وتآلفوسالمنا
التيالمذھبّیةالتفاسیرفيالدخیلةالعقائدمناقشة



القویمةومناھجھالسامیةووصایاههللابكتابأزرت
ودّنست ساحة المعلّمین األنبیاء (علیھم السالم).

جمعیتناأنشأنامنذمسعورةلحملةعرضةكنالقد
المشایخیعرفھاحزبیةقدیمةلعداوةالثقافیة،

محاربةفيسّباقینكناولقدالوصائیون،المذھبّیون
وتوحیدالوطنأمانإلىوالدعوةالكراھیةخطاب
ومحكماتھهللاكتابتعالیمإلىوالرجوعاألمة

أّمتھ،فيوسلّم)وآلھعلیھهللا(صّلنبّیھووصایا
اإلسالمیة،الوحدةكمؤتمرالمؤتمرات،وعقدنا
وحضروسلّم)،وآلھعلیھهللا(صّلمحّمدوودیعة

منوالمفّكرونمذھب،كلمنالكرامبلدنامشایخفیھا
فنحنحّر،زیديأباضيصوفيشیعيسنيلون،كل
وإنسان،إنسانوالبلومسلم،مسلمبیننفرقال

هللا(صّلنبیناوسنةسبحانھ،ربناكتابعنوندافع
السالم)(علیھماألئمةوسیرةوسلّم)وآلھعلیھ



افتراءكلمنعلیھم)،هللا(رضوانالكراموالصحابة
علیھم مدّنس لھم َكُمثٍل وقُدواٍت علیا.

المفسرینواجتھادالمقدسهللاكالمبینللمساواةال
الظني

والدلیلتعالى،هللاكالمنفسھاھيلیستفالتفاسیر
عنھ):هللا(رضيأحمداإلمامقالوقداختالفھا،

"والمغازيوالمالحمالتفسیرلھا:أصلالثالثة"
تیمیة)،ابنالشیخ،28صالتفسیر)أصول((مقدمة

محًضاحّقاولیستالشكیعتورھاالتفاسیرأنیعنيما
مھما بلغت.

علىبالقرآنیعتديمذھبيتفسیركلأبطلنافلذلك
وكرامةاألخرىوالمذاھباألخرىالمللأصحاب
التقوىوأوجبكلھم،آدمبنيكّرمهللاألّناإلنسان،

علینا لحفظ تلك الكرامة.



فيلنقرأالمذھبیة،التفاسیرفيالنظرنستھلفحین
المستقیم)،الصراط(اھدناالفاتحةسورةأّولتفسیر

بعده،منواألئمةعلّيوالیةھوالمستقیمالصراطأّن
اإلمامةفيیشّكونالذینھمعلیھم)(المغضوبوأّن
وأناألخرى)المذاھبمنغیرھمأوالسنةأھل(أي

-األنوار(بحاروالنصارىالیھودھم(الضالین)
القمي(وتفسیر)٢٠ص-٢٤ج-المجلسيالعالمة

لإلستراباديالظاھرةاآلیات(وتأویل)،26ص
الُمحّرفالتفسیرھذانرفضفنحن)،32-30ص

والملةبعقیدةازدراءلیسنرفضھوحینهللا،لكالم
ھوبلالدعوى،فيجاءكماشخصقلبفيطعناً

وألصحابولعقلناالكریم،للقرآناحتراًماواجبنا
علیھهللا(صّلنبّینالرسالةوتنزیھااألخرىالمذاھب

ھذایقولواأنالسالم)(علیھمبیتھوألھلوسلّم)،وآلھ
الظلم وُیوقدوا ھذه الفتن الطائفیة.



ألنلكنسابقا،العلماءمنأحٌدقالھقلناهماأكثر
واالستبدادوالغلوللخرافةصاراألعلىالصوت
عادفماالفكر،علىوالوصایةوالتطّرفالعقائدي

خالفرأیایعتنقأوویخالفأحدیفكرأنمقبوال
أحٌداتخذولئنآلھةالتاریخرجالصارتالسائد،
سجنخیاربینفالمرءالمسجونین..منُجعلغیرھا

لدىبمكائدھمكامالسجنھأوسجونھمفيعقلھ
السلطة.

التجدیدجمعیةالسالم)،(علیھماألنبیاءازدرىَمن
أم بعض التفاسیر المذھبیة؟!

قلبفيغائربجرح(تسببناأناالدعوىصاحبقال
المسلمینأّنوالحقالمسلم)البحرینيالمجتمع

المتطرفونفقطأیدینا،علىوشّدواشكروناالمعتدلین
وكأننایتكلماستنفروا،منھماإلثمبفتاوىالكائدون

لنا،دینوالالبحرینيالمجتمعمنوالبمسلمینلسنا
هللاعندمنمنزلالقرآنبأّن(یعتقدبأنھویقول



وأنھذلكیعتقدمننحنأّنھالحقیقةكأّنولیسالعظیم)
بتحریفھیعتقدونَمنالمذھبوغالةالباطل،یأتیھال

علّيفضلفيجاءتالتيآیاتھمنالكثیروبسقوط
لدىموجوٌدالصحیحالقرآنوأّنالسالم)(علیھ

البھتانھذایكّذبَمنونحنالسالم)،(علیھالمھدي
الطعنأثرمنقلبھفي(غارویقولهللا.كتابعلى
والدجلكالسحرأوصافمننالھموبماهللاأنبیاءفي

فّج؟افتراءھوأمھذاوجدأینوالخبث)والخرافة
عنالخرافةلتنفيبالبراھینمفّصلةالحلقاتوكل

عنساحتھموتنّزهالسالم)(علیھمالكراماألنبیاء
ومنالكفرة،أقوامھمبھمرماهالذيوالدجلالسحر

(علیھمترمیھمالتيالمغالیةالمكذوبةالروایات
المقّدسینهللاأنبیاءعلىیغارالولماذابمثلھ،السالم)

أزرتالتيالمغالیةالمذھبیةالكتبفيُوجدمّما
وناشریھامؤلّفیھاعلىویرفعوأولیائھ؟هللابأنبیاء



فیھاماوتكراروقراءتھاوتداولھابیعھالمنعقضایا
من قبائح بحق أنبیاء هللا على المنابر؟

المحترمللشاكيینبغيكانقداستھ؟أھّنانحننبيأّي
التيالمذھبتفاسیربعضعلىقضیتھیرفعأن

المخازيلھمونسبتالكرامهللاأنبیاءأھانت
هللاكالموتنزیھتقدیسھمأردناونحنوالخرافات،

تعالى وحفظ عقلنا وأمتنا ووطننا ال العكس.
شرحھ،دوننبیل،غیرلغرضكالمنااقتطاعتملقد
الكالمأّنمعلإلدانة،طلبامعوجةبطریقةتفسیرهوتم
البماكثیرةحلقاتفيومشروحومفّسرمنشوركلھ

ھذاشكرممنعاقلمنصفكللدىفیھالبس
المسعى، فمثال:

السالم)(علیھیوسفهللانبيفيقلنا:1نموذج
وقال ُجلّ المفسرین.



قلنا)ربھبرھانرأىأنلوالبھاوھّمبھھّمتولقد(
بزلیخةمھموًماكانأنھالسالم)(علیھیوسففي

الزنا،لخطیئةلتزلھبھمھمومةوھيلرشدھاإلعادتھا
ھكذابدینھ،للنجاةوھربهللامعاذوجھھافيوصرخ
بأّنقالالخرافيوالتفسیرنبّیا،حینھایكنولمنزھناه
المرأةسّیدتھمنوجلسآنذاك،نبّیاكانیوسف

سراویلھ،وحّلالمرأة،منالرجلمجلسالمتزوجة
أبوهلھتمّثلحتىعنھاینصرفولمبمواقعتھا،وھّم

حسرًةإصبعھعلىعاًضاالسالم)(علیھیعقوب
هللالدىمكتوبوأنتالفجارعملأتعمللھ:زاجراً

جبرائیلنزلحتىیوسفینزجرولماألنبیاء؟من
أيرجلھ،إبھاممنالمنّيفخرجفرفسھالسالم)(علیھ
متزوجة!!بامرأةالنبّيیوسفلزنىجبریلرفسةلوال
قاَل:أنَُّھ(ع)َعلِيٍَّعْنِبإْسناِدِه:الّصاِدُقَجْعَفٌرقاَل

ُھِفیھاَطَمُعُھَفكاَنِفیھاوَطِمَعِفیِھَطِمَعْت َیِحلَّأْنَھمَّأنَّ
َة ص-١٢ج-المجلسيالعالمة-األنوار(بحارالتِّكَّ



2جالصنعانيالرزاقعبد-القرآن(تفسیر)٣٣٤
صالثوريسفیانالثوري-(تفسیر)321ص

ص21جالطبريجریرابن-البیان(جامع)140
وغیرھم.)24ص12جالرازي(تفسیر)239-240

والقرآنھفيهللاقالھاالتيوالعقیدةالدینھوھذاھل
یجوز لنا رفضھا وتصحیحھا؟

عشربعمروھوالسالم)(علیھیوسفأّنوقالوا
بثمنلكنتعبداًكنُتلووقالوجھھبجمالأعجب
إسماعیل–القرآنتفسیرفيالبیان(روحجداغالي

(علیھطالبأبيبنعليوالیةفيشّكأوحقي)،
الجب،فيإخوتھرماهبأنهللابتالهلذلكالسالم)،

الخضرأووأنقذه،الجبفيزارهعلیاأّنوقالوا
أبيآل(مناقبمعھوجلسالتقفھجبرائیلأوزاره،
أنمع)،٢٨١ص-٣ج-آشوبشھرابن-طالب
نقبلفھلإذاك؟نبیایكنلمالقرآنآیاتبحسبیوسف



بالعقل،والمزريهللالقرآنالمخالفالكالمھذا
والحاّط من كرامة یوسف (علیھ السالم)؟

وقالالسالم)(علیھلوطهللانبيفيقلنا:2نموذج
ُجلّ المفسرین:

الكراموأضیافھحوصرأنھالسالم)(علیھلوطفيقلنا
المتكاثرةقومھجموعشّربدفعقّوةلھولیسبیتھفي

عنللدفاعمستعدإنھوقالإلیھموخرجبابھعلى
فھلّمواالعدوانفتریدونوببناتھ،بنفسھولوأضیافھ
القومإلرجاعبعنفقالھاشرفنا،وعلىعلینااعتدوا

الثمن،كانمھماأضیافھلتسلیمورفضارشدھمإلى
ابنتیھعرضالسالم)(علیھلوطاأّنقال:والتفسیر

عرضھماالتوراة)،(بحسبوالمتزّوجتینبلالثنتین
المغتصبینالرجالمنشھوانيھائجحشدعلى

الشیخالتبیان(تفسیرمنھمالثنتینبنتیھلیزّوجاللواطة
:15الطبري(تفسیر)41ص:6جزءالطوسي،

وغیرھم.)12:95المعانيروحو(تفسیر)412



النبيقّدسفمنبنبي؟ویلیقومعقولیجوزھذافھل
لوطا (علیھ السالم) وصان القرآن والعقل؟

السالم)(علیھیونسهللانبيفيقلنا:3نموذج
وقال جلّ المفسرین.

أحمققرارثمةأنھالسالم)(علیھیونسفيقلنا
والنواخذةالھائجالبحربركوبمسافرةلجماعة

االبتعادوإرادتھلغضبھوأّیدیونسوجاءیرفضون،
الھائج،البحرفيألقيبأنثمنھودفعالخاطئ،القرار
ھو(أيملیمأنھسبحانھعنھوقالالُمالم،ھووصار

ألسقطخطأهأدركأنھولوالخطأه،أدركثمالُمالم)،
التفسیرقالھ(وھذاكرسولوفشلالرسلدیوانمن

تفسیروھوتوبتھبعدإرسالھأعادهللالكنأیضا)،
(ملیم)،قال:هللامذموم)،وھوبالعراء(لُنبذ

و(یزلقونك)و(مغاضبا)الظالمین)،و(منو(مذموم)،
ینزلقأالوسلّم)وآلھعلیھهللا(صّللنبّیناكنصیحة

قومھمنالمكّذبینأّنوقلناھذا،قالمننحنالمثَلھ،



قالفماذاعنھم،فخرجوأزلقوهأغضبوهَمنھم
(علیھیونسالنبينّزهالذيالمغاليالمذھبيالتفسیر
(علیھعلّياإلمامإلىونسبوهھؤالء،بحسبالسالم)

السالم) وآلھ الكرام واحداً إثر واحد؟
كبارتفاسیرفيالسالم)(علیھیونسالنبيھوھذا

علماء الشیعة ورواتھا:
عاجز،الصبر،قلیلالحّدة،تعتریھالذم،یستحق
غیرصبر،قلیلضجر،النبوة،حملمنمتفّسخ
�معاندالنظر،سّيءكالرسل،سیاسيغیررفیق،
قدقومھ،عذابُیحّبشفیق،غیرعطوف،وغیر
كابرالناس،ضعفاءكبعضالنبوة،مناسمھهللایمحو

كّذبھ،هللاأّنرأىحّقة،ونصیحةوصیًةیقبلولم
مذنب،وھمھ،غزتشیطانیةخطرةهللا،علىغضب
ربھ،علىمغتاظمتتعتع،متوّقف،جزوع،خاطئ،

للطوسي)،التبیان(تفسیرهللا..یعصيللوالیة،منكر
ص-٢ج-الكاشانيالفیض-الصافي(التفسیر



-٥ج-الحویزيالشیخ-الثقلیننورتفسیر)،٤٢٢
)١٣٠ص-٢ج-العیاشي(تفسیر)٣٩٧ص

جالقرآن،تفسیرفيالبرھان-البحرانيھاشم(السید
ج-المجلسيالعالمة-األنوار(بحار)59ص3

وغیرھم.)٣٩٣ص-١٤
هللا(إنقال:السالم)(علیھعلّیااإلمامأّنونقلوا

أھلوعلىالسماواتأھلعلىوالیتيعرض
أنكرھاأنكر،منوأنكرھاأقرمنبھاأقّراألرض

-األنوار(بحارالحوت)بطنفيهللافحبسھیونس
ھذافھل)،٣٩١ص-١٤ج-المجلسيالعالمة

خرافةھذاوألیسالسالم)،(علیھیونسهللانبيتنزیھ
نبّيھذاكانفإذاقسراً؟قبولھاوعلیناعقیدةھيأم

"أخيوسلّم)وآلھعلیھهللا(صّلنبّیناسّماهعظیم،
بزعمھم،هللافحبسھالكونّیةعلّيوالیةأنكریونس"،

المذاھبأھلمنالمالیینبمئاتهللاسیفعلفماذا
ألیسالمزعومة؟الوالیةھذهُینكرونالذیناألخرى



وإدانةاألخرىالمذاھبإھانةغرضھتفسیراًھو
خیاراتھ؟ فمن المزدري بعقائد مذھب طائفة؟

(علیھیونسالنبيفيفقالواواإلنجیلالتوراةأھلأما
عدوانيأحمقأنانيباطل:كلمنالمنّزهالسالم)
(علیھوتبرئتھذلكتصحیحلنایحّقأفالساذج.

السالم)؟
یونسالنبيلتنزیھحلقات4فيذلكشرحسجلناوقد

األوصافتلككلمنعلیھاالفتراءمنالسالم)(علیھ
سبحانھبا�یلیقبماهللاكالمولفھملھ،الحاطة

غیرعاقلكلبھأعجبالسالم،علیھموباألنبیاء
السالم)(علیھیونسهللانبيوأحّبسمعھمذھبي

ورأى عظمتھ وصبره.
بالعربیة،یتكلمحوتاھناكبأّننصّدقأنعلیناأم

والیةرفضألّنھالسالم)،(علیھیونسالنبيابتلع
السبعةالمحیطاتفيبھوسارطالب،أبيبنعلي



ویسّبحیصلّيبطنھفيالسالم)(علیھیونسوالنبي
الموصل،فيورماهدجلةنھربھدخلثمویستغفر،

كلمنوجغرافیاوعقائدیاعلمیاالمستحیلاألمر
ویجعلالمسلمبعقلویزريالقرآنبھیقولوالناحیة

الدین وكتاب هللا عرضة لإلنكار والدحض.
وأرادهللا؟وكالمالسالم)؟(علیھیونسالنبينزهفمن
معیتعارضالدینجعلوعدمالمؤمنینإیمانحفظ

العلم؟ نحن أم أولئك؟



(غیراإلنسانآدممعصیةفيقلنا:4نموذج
المعصوم) وقال المفسرون في آدم النبي (المعصوم)

الخلقآیاتوحلّلنالھاقّدمناالتيآدممعصیةوفي
إنقلناكتب،4فيفیھاالتراثمقوالتوكلوآیاتھا

وغوى،عصىفغوى)،ربھآدُم(وعصىقالهللا
یعصونالالسالم)(علیھماألنبیاءأّنعقیدتناونحن

هللا.. لكن هللا قال (وعصى آدم) فما الحل؟
(لموقالوایقبلوهولمهللاكالمرفضواالتفاسیربعض

(علیھآدمأّنبعضھموقالبلهللا،لنصخالفایعِص)
-الصافي(التفسیرجّنیاتمنأبناءهزّوجالسالم)
جاءوبھذا)،٤١٧ص-١ج-الكاشانيالفیض
هللاألّنالخرافةھذهرفضناونحنكلھ،البشريالنسل

َھا(َیاقال اُسأَیُّ االنَّ و(منَوأُْنَثى)،َذَكٍرِمْنَخَلْقَناُكْمإِنَّ
قالواوآخرونالبشري،الجنسنفسواحدة)،نفس
أنبیاءومنھمأبناءهزّوجآدمأن(ع)الباقر(عن

الفیض-الصافي(التفسیرأخواتھممن(ھابیل)



العالمة-األنوار(بحار)٤١٧ص-١ج-الكاشاني
-اإلسناد(قرب)٢٢٦ص-١١ج-المجلسي
الثعالبيوتفسیر)٣٦٦ص-القميالحمیري
نكاحنسلمنأنبیائھاوكلالبشریةفجاءتوغیرھا،
كماونرفضھھذانقبلالفحینسفاح،أيمحارم،
وقّدسهللاكالمحفظَمنألسناكثیرونعلماءرفضھ
الذيآدمأّنقلنابأنوخاصةالسالم)؟(علیھماألنبیاء
بلالسالم)،(علیھالمعصومآدمالنبّيلیسعصى

موجودینھمجابشراخالطالبشرأبوھوإنسانأّول
(علیھالنبيوآدمسنة،ألف50قبلالعلمبحسب
األنبیاءككّلیعصيالسنةآالف7قبلالذيالسالم)

(علیھم السالم).
البیتألھلوینسبونھالمذھبيالتفسیرخرافةعداھذا

ألّنھالمعصیةمنآدملقیھماأّنالسالم)(علیھم
عنھا(فتوقفطالبأبيبنعلّيوالیةعلیھُعرضت

شھرابن-طالبأبيآل(مناقبحملھا)فيوتتعتع



-المعاجز(مدینة)٢٨١الصفحة-٣ج-آشوب
نور(تفسیر)٢٩ص-٢ج-البحرانيھاشمالسید

ننتميكونناواجبنانحنفلذلك)!449ص3جالثقلین
حفظاالبائسالتراثھذانصّححأنالمذھبلھذا

لسالمة العقل واإلیمان.
منھجاوضعناأنبعدإالآدمفيونخضنتكلملم

موضوعبأيتعنىالتياآلیاتمجموعةمعللتعاطي
السراةسلسلةفيكتابأولھوسنة،18قبلقرآني
انطلقناآدمموضوعلفھمثموالعقل)،القرآن(مفاتح

(الخلقكتابفيالبشريوجودنابواكیرلفھمقبلھ
ثمآدم)(وعصىكتابناوضعنابعدئذثماألول)،
أبيوآدمالبشرأبيآدمبینیمیزآخربكتابشفعناه
فھيآدمین)،(بینوعنوانھ:السالم)(علیھماألنبیاء
قراءتھایجبضخمةبحثیةكتبأربعمنسلسلة
الدكتوروللمرحومفیھا.براھینھاألنوتسلسلبعنایة
مؤّیدكتابشاھینالصبورعبداإلسالميالمفّكر



بینالخلیقةقصة–آدم(أبىعنوانھ:اآلدمینلفكرة
األسطورة والحقیقة).

األنبیاء(علیھمفھلعصى،آدمأنالقرآنذكر.1
االعتقادیةالمعضلةھذهحلّلنایعصون؟السالم)

العلمیة في كتاب ضخم (وعصى آدم).
السالم)(علیھالنبيآدمبینماعصى،البشرأبوآدم.2

ال یعصي هللا.
ظھرالمیتوكوندریاوساللةالجیناتوبشھادةعلمیا.3

دینیاسنة،ألف50قبلالعاقلالبشريالجنس
األولأنالحلسنة،7000قبلآدمظھر(توراتیا)

(علیھاألنبیاءأبوآدمالثانيالعاقل،البشرأبوآدم
السالم).

األنبیاءساحةونّزهالمعاضلكلعالجالحلھذا.4
(علیھم السالم) ولم یجعل الدین في تناقض مع العلم.



(علیھالصادقاإلمامعنترويالدینیةالتقلیدیة.5
(ألفأخرىوفيآدم)ألفھذاآدمكم(قبلأنالسالم)

ص-٨ج-المجلسي-األنوار(بحارآدم)ألف
للسالالتوذھبناھذا)،(آدمكمنزھنافنحن)،٣٧٥

عنیروونماففيالمعصیة،فیھاحدثتالتيالسابقة
عزهللاأّنترى(لعلكالسالم):(علیھالباقراإلمام
عزهللاأنوترىالواحدالعالمھذاخلقإنماوجل
هللاخلقلقدوهللابلىغیركم؟بشرایخلقلموجل

فيأنتآدمألفوألفعاَلمألفألفوتعالىتبارك
الشیخ-(الخصالاآلدمیین)وأولئكالعوالمتلكآخر

فيوجلعزهللاخلق(لقد)٦٥٢ص-الصدوق
آدم،ولدمنھملیسعالمینسبعةخلقھامنذاألرض

واحدبعدواحدافیھافأسكنھماألرضأدیممنخلقھم
وخلقالبشرھذاأباوجلعزهللاخلقثمعالمھ،مع

)٣٥٩ص-الصدوقالشیخ-(الخصالمنھ)ذریتھ



فھذا).٣٧٤ص-٨ج-المجلسي-األنوار(بحار
إن صّح یفتح ثغرة للحلول العلمیة للمسألة.

هللا،وكتابالدینلتنزیھوقرآنيعلميالكالم.7
المعلومةیفقھونالالذینللمتصّیدینموّجھاولیس

عدوانيمذھبيبمنظارالعلمیةالبحوثعلىوتطفلوا
وأحقاد شخصیة كامنة.

السالم)(علیھإبراھیمهللانبيفيقلنا:5نموذج
وقال ُجلّ المفسرین.

إبراھیمویجعلالمذھبيالتفسیریأتيإبراھیمناروفي
أیضاطالبأبيابنعليوالیةیرفضالسالم)(علیھ

ص-٣ج-آشوبشھرابن-طالبأبيآل(مناقب
ص-٤٦ج-المجلسي-األنوار(بحار)٢٨١
فیھاوظلالنار،فيقومھرماهبأنهللافابتاله)،٣٩
لمالقرآنبنصإبراھیمأنمعباردة،وھيیوما80
بعدكرسولُیبعثلمشابفتىبلحینھانبیایكن



جاءهأنھالقرآنبخالفویقولونمعجزة،معھلتكون
جاءهأوعرقھ،یمسحالنارفيمعھوجلسجبرئیل

ذاكنرفضفحینالنار،منوأنقذهطالبأبيبنعلي
لیكونمعاجز،وسموھاأضیفتالتيالخرافاتوكل

ونفّسرالباطل،یأتیھالوھدىحكمةكتابالقرآن
ناموسیةوبأسبابعلمیةعقلیةبطریقةلنبیھهللانصرة

نكونكفرضیة،أیضاالمفسرینبعضقالھاخفّیةولو
وشرفناقدسناهمنأنناحینفيبالنبيأزرینامننحن

كتاب ربنا؟
علیھماألنبیاءفيقلناممامتفرقات:6نموذج

السالم وما قال المفسرون
شرحناھاوالتيالسالم)،(علیھصالحالنبيناقةأما

سمعھا،منكلبحكمتھاوأقرحلقات،6فيبالتفصیل
عقالءبعضنفاھاكماالقصة،عنالخرافةونفینا

التفسیر.



(علیھداوودالنبيخطیئةلیفسرالتفسیریأتيوحین
العاریةجارهحلیلةإلىبالنظرتلّصصأنھالسالم)

یدّبرثمبھا،یزنيثمالتوراة،وصایامخالفافاشتھاھا،
(تفسیر)32ص38جالقرطبي(تفسیرزوجھا،لمقتل
)٢٣١ص-٢ج-القميإبراھیمبنعلي-القمي

یجعلوحینذلك؟!إنكارلنایحقأفالوغیرھا،
داوودالنبيأعطىهللاأن)الحدیدلھوألّنا(التفسیر
ویصوغھویلویھالحدیدیأخذبیدهقوةالسالم)(علیھ
(بحارالشمع)مثلیدهفي(فصارأوالعاریتین،بیدیھ

-القمي(تفسیر)٣ص-١٤ج-المجلسي-األنوار
لیناقض)،١٩٩ص-٢ج-القميإبراھیمبنعلي

كماالتوراة،فيالسالم)(علیھداوودالنبيتاریخ
توافقھبدلالسالم)(علیھعیسىالنبيطیرفيناقضھ

المجازفةفكانت(البرص)،المجذومینواقعمع
بینماتصدیقبدلالمتشابھاللفظظاھرمعباالنسیاق

أنیقولالذيالعلميالبحثوُیناقضالتوراة،منیدیھ



یستخرجكیفالسالم)(علیھداوودالنبيعلّمهللا
لیستھّلالبشریةبھوینفعویلّینھویصھرهالحدید

ھمالسالم)(علیھماألنبیاءألنبھ،الحدیديالعصر
أمالخرافةتصدیقعلینافھلحضاریة،علومأنبیاء
ونتوافقمنھاالسالم)(علیھموأنبیائھهللاكتابتنزیھ

مع العلم والسنن؟
فيوالموضوعاتالخرافاتكلعلىنردلمونحن
(علیھماألنبیاءببعضیعنىمافقطبلالتفسیركتب

وعقلناإیماننالنحفظواجبالتراثفتنقیةوإالالسالم)
المذھبیةالخصوماتوإلزالةربناكتابوننزه

واألمةالواحدهللادینفيالطائفیةاألحقادومكامن
الواحدة.

منجعلواالُمغالینأّنقلناأناعلینااالستنكارتم
بھم،االزدراءلناونسبواالھواء،فيتطیراألولیاء

فھذهوأھلھ،باإلسالمتزدريالتيھياألكاذیببینما
ولننقبلھاالالتيالمذھبیةالمرویاتھذهأمثالھي



مدینةكتابمنمرویةالكرام؛أولیائناعلىُنصّدقھا
(قال:10ص،5جالبحراني،ھاشمالسید–المعاجز

قد(ع)الباقرمواليرأیتالجعفي:یزیدبنجابرلي
حتىالھواءفيوطارفركبھطین،منفیالصنع
حتىمنھذلكأصّدقفلمعلیھ،ورجعمكةإلىذھب
بكذاعنكجابرأخَبرنيلھ:فقلت(ع)الباقررأیت
مكةإلىمعھوحملنيفركبمثلھ)(فصنعوكذا؟

علىاالفتراءھذایقبلالمسلمعقلفھلورّدني)،
الدجلھذاإنكارفيالحقلناألیسالكرام؟أولیائھ

منیصنعسنة1400قبلإمامبالعقل؟واالستخفاف
یطیر،یجعلھثمحّي،لفیلیحّولھثمطینیا،فیالالطین

منالمفترونألیسمّكة؟إلىالمدینةمنیركبھثم
سیجعلون السامع إن صّدق یقول عن اإلمام أنھ ساحر!

وفيالسابقالمصدرنفسفيطویلةروایةومثلھ
-النورینو(مجمع،27جللمجلسياألنواربحار
(علیھعلیاأن)٢١٧ص-المرنديالحسنأبوالشیخ



السالم)(علیھداوودالنبيملكملكھفاقالسالم)
سحابة(ره)عمرخالفةأیامركبسلیمانخاتمولدیھ

ھوبأنھوتشھدتتكلّمجاءتسلیمان،كریحكالبساط،
طبعاًوالمقصودذلك،فيشّكَمنوبھالكالوصّي

وجالواوأصحابھھووحملتھاألخرى،المذاھبأھل
كانفماالمغرب،جھةإلىبیدهأومى(ثّمالعوالم:في

وإلىالدارعلىفوقفتسحابةجاءتأنمنبأسرع
هللاصلواتالمؤمنینأمیرفقالاُخرى.سحابةجانبھا
وھيفھبطتهللا،بإذناھبطيالسحابةأّیتھاعلیھ:
هللا،رسولمحّمداًوأّنهللا،إالّإلھالأنأشھدتقول:
ومنھلك،فقدفیكشّكمنووصّیھ،هللاخلیفةوأّنك

فيالسحابةانبسطتثّمالنجاة.سبیلسلكبكتمّسك
علىاجلسوافقال:موضوع.بساطكأّنھاحّتىاألرض
نقبلفھلإلخ)،مواضعنا..وأخذنافجلسناالغمامة،

بأھلالمزریةالخرافیةوالتفاسیرالعقائدھذهبمثل



وخاتمسلیمان،لریحتفسیراالسالم)،(علیھمالبیت
سلیمان (علیھ السالم)؟

الرد على دعوى ازدراء عقائد المسلمین
طائفةأوالمسلمینعقائدازدریناأننابدعوىأما

العقیدةھذهأّنإثباتمحلھوبالبرھانفالتدافعمنھم،
عقیدةتثبتولنالقانون،محاكمالصحیحة،أوباطلة
كانفقدالقاطع،بالبرھانبلعلمائي،مجلسبقول

المذاھبمنطوائفوفیھمكلھمالشیعةعلماء
لعليُرّدتالشمسبأّنیعتقدونالیوموإلىاألخرى

(علیھسلیمانللنبيورّدت(ع)،طالبأبيابن
علّي)،(رّدوھاقرآنیةآیةبھاوفّسرواقبلھ،السالم)
وآلھعلیھهللا(صّلالنبيعنمرویاتبھاوأرفقوا
الصحابةوعنالسالم)(علیھعلّيوعنوسلّم)،

الكتب،موسوعاتفیھاوألّفتعلیھم)،هللا(رضوان
رّد(حدیثكتاباألف(ره)تیمیةابنفالشیخھذاومع

-واألوھام)الحقیقةبینعنھهللارضيلعليالشمس



ولمموضوع)كذبالحدیث(ھذامفتراةبأنھاقال
كتابفيالذھبيواإلمامدلیلھ،ولدیھتحصل،
ردحدیث"أسانیدقال:الموضوعات)،(تلخیص
ملتقىأرشیف-بصحیحة"لیستساقطةلعلّيالشمس

الشریعة(تنزیھو198ص63ج3–الحدیثأھل
))1/379(عراقالبن"

وازدرینامعجزة،رددنافھلأیضا،ذلكنقولونحن
بعقیدة؟
جاءلكناألبابیل،الطیرمعجزةالجمیعأثبتوأیضا
مخالفا(ره)،عبدهمحّمداألزھريالمجّدداإلمام

الجزءھذاسوربعضعلىكتبفیما(ولھللجمیع
أحٌد-نعلمفیما-بھایقللمبھا،انفردخاّصةآراٌء
جاءَمنوالالقُدامى،التفسیرأئمةمنسبقھممن

العددبمصر»،العربیةاللغة«مجمع(مجلةبعدھم.)
األزھرشیختاج،الرحمنعبدالدكتور-)29(

باألزھر،اإلسالمیةالبحوثمجمعوعضواألسبق،



جماعات(إنھابقولھبالقاھرة)العربیةاللغةومجمع
بابالبعوض مرضجراثیمتحملكانتالتيوالذُّ
ماعلىلیستوإنھاالجدري،مرضأوالحصبة

خونیرویھ رونالمؤرِّ منأنواعأنھامنوالمفسِّ
كانمنھاواحدكّلوأنالخطاطیف،تشبھالطیور
منبشيءیليفیماسنبّینھماعلىأحجارثالثةیحمل

–القرآنظالل(فيخرافات.تلكوسّمىالتفصیل.)
))105(3974ص:الفیلسورةتفسیر–قطبسید

ناقةعنالقرآنظاللفيتفسیرهفي(ره)قطبوسید
الخرافاتإثباترفضالسالم)(علیھصالحالنبي
منِذكرهَیِردلممّماشیئاًھذاعلىَنزید(والقائال

والالقرآن)،(أيالُمسَتیَقنالمصدرھذافيأَمرھا
القُدامى)الُمفّسرونخاَضكماَوْصِفھافيَنخوض
276الجزء:-كامًالالكریمالقرآنتفسیرفيالحاوي
،8جقطبسیدالقرآن،ِظاللو(في.232صفحة:

).92ص،19وج212ص



رشیدمحمداإلصالحيالشیخالمنارتفسیروصاحب
تبنيرافضاإبراھیم،نار"معجزة"فيقال(ره)رضا

ھيفإذابالنارصنعكیف(أماأضیفتالتيالخرافات
النار؟تحرقھفالبإبراھیمصنعوكیفوسالم؟برد

إلىسبیلالألنھالقرآنيالنصعنھسكتمافذلك
النصسوىلناولیسالمحدود.البشربعقلإدراكھ
قطب-سید–القرانظالل(فيدلیل)منالقرآني

والفیھاعقیدةوالصورةُیوجدفالإذن)4ج1-6
لھذاوضعوھاالتيالصورإنكارفممكندلیل،

المشھد، ألن ما قُِبل بال دلیل ممكن رفُضھ بال دلیل.



الواضحةوبالنصوصبالیقینیات،ھوالعقائدفإثبات
لھا،منافيُیوجدالبماالداللةوقطعیةالصدورقطعیة

وقد فّصل في ھذا العلماء، فمثال:
كلّھ:الداللةقطعيلیسالقرآنأنبشأنالعلماءقال

الداللةحیثمنأماالثبوتحیثمنقطعي(القرآن
الداللة)ظنيھوماومنھالداللةقطعيھومافمنھ

)50153الفتوى:رقمویب.(إسالم
إلىینقسمالداللةحیثمنالقرآنالداللة:حیث(من

قسمین: قطعي الداللة، وظني الداللة.
الكریمبالقرآنجاءتآیةكلھوالداللة:القطعي
واحداًمعنًىإالتحتملالكلماتمنمركبةواضحة

أمھيوقالالمحكمة.باآلیاتهللاسماهماوھذا
بینةواضحةواحدةداللةلھااآلیاتفھذهالكتاب،

فيقلیلةاآلیاتوھذهفیھا.نقاشالقطعیةداللةوھي
القرآن الكریم ولكنھا تشتمل على ثوابت الدین.



مركبةالكریمبالقرآنجاءتآیةكلھوالداللة:الظني
هللاسماهماوھذامتعددةمعانيتحتملكلماتمن

أوداللةوأيدالالتعدةتحتملوھيبالمتشابھة.
صواباتكونقدظنیةداللةأومعنىھوترجحھمعنى

دالالتھاأحدرجحلمنیجوزاللذاخطأً،تكونًوقد
اآلیة،تحتملھاأخرىداللةرجحمنعلىینكرأن

آیةمدلولیخالفالذيالمدلولیختاربأنالخطأولكن
ردفیجبظنيوالمتشابھقطعيالمحكمألنمحكمة
الالذيالظنيمدلولترجیحأيالمحكم،علىالظني

ھيالمدلولالظنیةواآلیاتالمحكم.مدلولیعارض
القرآن)آیاتغالب

(/إسھام/الدلیل-الشرعي-بین-القطعي-والظني/
https://nir-osra.org(

نصوصأنالعلماءجمیععندبھالمقطوع(ومن
(المقصودالداللة)قوةفيمتساویةلیستالقرآن
فياالختالفیحتملالنصأنللنصالداللةبظنیة



مخالفھبخطأاإلنسانیقطعالبحیثالنظروجھات
ملتقى(أرشیفالراجح).لھتبّینإنحتىالمسألةفي

أھل التفسیر)
فرائدفياألنصاري(الشیخالمستحصلةالعقائدوبشأن

العلماءمنوغیرهفصاعدا)139ص1جاألصول
ظواھرعلىالمعتمدةالعقدیة(االستدالالتأّنأخبروا

أنھوغیرھاأوالنبویةأوالقرآنیةالنصوص
علیھا)االعتمادیسوغفالیقیناًتنتجالالظواھر

الخشن)حسینالشیخ(موقع
)http://www.al-khechin.com/article/10
3(

فيبحجةلیسوھوالظنسوىتفیدال(الظواھر
بالنصوصاالستداللأنیتضحوبذلكالعقائد.
والسند،الداللةجھتيمنقطعیةكونھاعلىموقوف
حتىالداللةظنينصعلىاالعتمادیمكنالوكذلك

المتواتر)الخبرأوالكریمكالقرآنالسندقطعيكانلو



ص-١ج-األنصاريالشیخ-األصول(فرائد
الخشن)حسینالشیخ(موقع)٥٥٨

)http://www.al-khechin.com/article/10
3(

النصعلىداللتھافيالمعتمدةالمعتقدات(غالب
االعتقادیجبالالتيالقضایاسنخمنھيفحسب،

یجبماأمامدارھا،واإلیماناإلسالمیدوروالبھا
النقل)،وصریحالعقلبواضحثابتفھوبھاالعتقاد

الخشن)حسینالشیخ(موقعالفقھاء.كالمھذا
)http://www.al-khechin.com/article/10
3(

البحیثالداللةقطعیةقرآنیةنصوصاخالفنافھل
لماوإالأحد،یقلھلمھذالتفسیرھا؟آخراحتمال

اختلف أھل التفسیر فیھا، لدرجة إنكار بعضھم لبعض.



فتاواهمجموعفيوأنكرتیمیةابنالشیخرفضوقد
المذاھبعداماتقلیدیجوز(الالصاويحاشیةقول

الصحیحوالحدیثالصحابةقولواَفقولواألربعة،
مضلٌّ،ضالٌّاألربعةالمذاھبعنفالخارجواآلیة،
الكتاببظواھراألخذألنللكفر;ذلكأداهوربما
-الشنقیطي-البیان(أضواءالكفر)أصولمنوالسنة

كالصاويعالماترىفكھذا)٢٦٥الصفحة-٧ج
تیمیةكابنوآخرالقرآن،بظاھرعملمنبكفریقول

یرى العكس.

الرد على دعوى مخالفة إجماع المسلمین
تفسیر،علىُیجمعوافلمأجمعوا،العلماءأّندعوىأما
األكرمالنبيعننصوصُیوجدوالمعجزة،علىوال

وأجمعوااآلیاتھذهتفّسروسلّم)وآلھعلیھهللا(صّل
وحتىتفسیرھا،فيبرأیھمُیجمعوالموكذانقلھا،على

یقولھذاوفيیقین،والبقطعلیسفھوأجمعوالو
الفقیھ العالمة الطباطبائي:



فيیظھرالذياإلجماعفھوالمنقول،اإلجماع(أما
وذلكالعلماء،جمیعإلىنسبھوقدالعلماءأحدكالم
حكمعلىالعلماءاتفقفیھ:یقولالذيالنسقعلى

وال-المسألةتلكویسّمي-معینةمسألةفياإلجماع
أكثر-المحصلاإلجماعذلكفيبما-اإلجماعیفید
ألنھقطعیة،نتیجةمطلقاُینتجأنینتظروالالظن.من

معمنھاواحدكلانطباقبنسبةیظنأقوال،مجموعة
قولمعانطباقھابنسبةیظنأخرى:بعبارةأوالواقع،
للخالف،محتمالیكونوحینالسالم).(علیھاإلمام
طریقعنأكانسواءقطعیاعلًماینتجأنالمحالفمن

الحدس.طریقعنكانأماالصطالحياإلنتاج
الخطأاحتمالمنیقللالظنونتراكمأنصحیح

ھوالظنیفیدهالذياألكثرالحّدأّنإالّویستبعده،
إلىالظنمرحلةأبًدایتجاوزالللعلم،متاخماطمئنان
معالحوارنص(الشیعة:الحقیقي)العلممرحلة



ج:الطباطبائي.العالمةالمؤلف:كوربان.المستشرق
)241ص1

أّنالكالمعلماءلدىعلیھوالمتسالمالمعروفمن
فالللیقینمنتجةتكنلمإنالعقدياالستنباطأدلة

أساسعلىتبنىالفالعقائدعلیھا،التعویلیمكن
ظني، الظن ممكن نقضھ وتخطئتھ وتبیان فساده.

الوضاعینبوجوداإلجماليالعلمحصولفيریب(ال
هللاعلىالكذبوالمتعمدینوالمدلسینوالمندسین

والعلمالرواةبینالسالم)(علیھوأولیائھورسولھ
األخبار)لكتبمتتبعلكلحاصلمنھمذلكبصدور
صاألّولالمجلدالرجالیة.الفوائدالمامقاني.(العالمة

64.(
فيجاءقدوأغلبھاالقطعیات،شأنھاالكلیة(العقائد
اإلجمال)وجھعلىالكریمالقرآن



(حجیة-أحادیث-اآلحاد-في-العقیدة
https://islamonline.net(/

واألدلةالظنعلىتبنىالالیقین،شأنھا(العقائد
العلمي:(المجلسآخر)،تأویالتقبلالتيالظنیة

https://majles.alukah.net/t163773(/و
الخشن)حسینالشیخ((موقع

)http://www.al-khechin.com/article/10
مناقشتھاوحجرعلیھااإلكراهیتمأنفضال)3

ودحضھا مع وجود قرائن كثیرة على فسادھا.

الرد على دعوى نفي المعجزة
أما بالنسبة للمعجزة، ونفینا المعاجز:

فمصطلحالقرآنیة،واللغةبالمفاھیمملتزمونفألنا
القرآن،ثقافةمنالكالمي،مصطلح"معجزة"

مرة،)382(والجمعبالمفرد(آیة)لفظأوردفالقرآن
ولم ُیورد لفظ (معجزة)، ال مفردا وال جمعا، وال مّرة.



وسلّم)وآلھعلیھهللا(صّلالنبيحدیثفيتأتلمبل
اإلماموموطأوالبخاريمسلمصحیحفيفتشأبدا،

سیدكالمفيومعجزات،معجزةكلمةتجدلنمالك،
البشر (صّل هللا علیھ وآلھ وسلّم).

اآلیاتالللناموس،الخارقةالمعجزةنفینانحن
التيالمعجزةننفولمالقرآنیة،والبیناتوالبراھین

لملكناو(برھان)،(بینة)(آیة)الكریمالقرآنیسمیھا
حتىشيءكلسّمىالمفسرینبعضلكناللفظ.نقبل
اإلنباءحتى(معجزة)،الناموسضمنھوالذي

الحقیقة،فيالنبيعملوھومعجزة،سّماهبالغیب
برھانلكنھوقوانینھ،للناموسخارقةبمعجزةولیس

وآیة أنھ نبي مّتصل بالغیب.
یقول:حیانألبيالمحیطالبحرتفسیرمثال،خذ

ْوهُ({َوَلن َمْتِبَماأََبَداَیَتَمنَّ منھذاأَْیِدیِھْم}:َقدَّ
تسمیةعلىمثالھذابالغیب).إخبارألنھالمعجزات،

اإلخبار بالغیب لدیھم بمعجزة.



أمامعجزة،كلمةالمحققینمنكثیررفضولقد
مجالالبماكثیرونرفضھافقدالمضافةالخرافات

لحصرھم.
بنكھشامالمعتزلة،شیوخمنجماعةمنھم(فكان
الحسین،وأبووالجاحظ،والنّظام،الفوطي،عمرو
اآلنفوالحلیميإسحاق،أبواألشاعرةمنمنھموكان
المعجزات،منجملةأنكروافھؤالءأیضاً،الذكر
حدوثمنعبحجةمنھا،واحداًالقمرانشقاقوكان

مزیل(كتابكرامة)أومعجزةكانتسواءالخوارق
محمدالسیدالشمس،ورّدالقمرشقمسألتيفياللبس
فھؤالء)138صفحة:1الجزء:الخرسانمھدي
كانمھماالخوارقرفضواكبارمسلمونعلماء
اسمھا.

المصریین:المشایخأمثالمنالعجبینقضي(وال
مواقففلھمقطب،وسیدوالمراغيطنطاوي
إلىالمیلمنھمویظھرواإلثبات،النفيبینمتأرجحة



الخارقةالمعجزةینفونأيالسابق)(المصدرالنفي)
للناموس.

لدىالموجودوالقولالتحریفات،القرآنعننفینالقد
القولمنوغیره،كالقميالشیعةمفسريبعض

صحابةبلعناآلیاتتفسیرومنالقرآن،بتحریف
شرفھمفيوالطعنوسلّم)وآلھعلیھهللا(صّلالنبي

وإیمانھم، ومن فحش، ومن تفسیر بالخرافات.
أنھاالسالم)األنبیاء(علیھم(آیات)تفسیرفيقلناهفما

كدلیلاآلیةأثبتناوخوارق،معاجزالتصّدقھمآیات
النّصفقطعیةالناموس،خرقونفیناللنبيوبرھان
أوراجحةفیھتكونآراءوھناكالداللة،الموجودة

صالحناقةصّورتكالتيالخرافیةواآلراءمرجوحة،
نصفوضرعھاكیلومتر5ارتفاعھاالسالم)(علیھ

)١٨٧ص-٨ج-الكلینيالشیخ-(الكافيكیلومتر
صخرةبأّنخروجھاوكیفیةكلھاللقریةحلیباوتدّر

القرآنقطعیاتتخالفنراھاوولدتھا..الخ،تمّخضت



والعقلالعلمویرفضھاومنطقھا،الحادثةوألفاظ
هللاوقرآنوالتشویھللشكدینناوتعّرضوالحكمة،
علّیابأّنمذھبیاتوظیفاوراءھاأّنوخاصةللسخریة،

بكرأبيدونبالخالفةاألولىبأنھأثبتالسالم)(علیھ
داخلمنناقةثمانینأخرجحینعنھ)هللا(رضي
ودالئلعشراإلثنياألئمةمعاجز(مدینةصخرة
ص1مجلدالبحراني.ھاشمالسیدالبشر:علىالحجج
النمازي.عليالشیخالبحار.سفینةو(مستدرك)577

علّيعلىافتروهافتراءوغیرھا،)187ص10ج
النبيناقةعنتصّوروهمالُیحاكيالسالم)(علیھ

صالح (علیھ السالم).

الخالصة:
محلكلھاالتفسیر،العقائد،التاریخیة،الثقافیة،القضایا

خالف وبحث وتحقیق، ألنھا آراء رجال.



قابلةمذھبأليالمغالیة،وباألخصالفرعیة،العقائد
وبرھاناًبكالم،كالماًالعلمي،والدحضللنقاش

ببرھان.
نحترمھا،وخرافةعدوانفیھالیسالتيالعامةالعقائد

علیھهللا(صّلورسولھهللاعنوالیقینیاتوالقطعیات
وآلھ وسلّم) نؤمن بھا ونسلّم شاكرین.

األخرىالمذاھبأھلبأنطائفةاعتقدتإذاأما
ملّيمختلفكلأووملعونون،وكافروننجسون
الوطنتخدمتجدیدیةبحثیةكجمعیةحقنافمنكذلك،
عقائدننفيوأنالحقونتحرىنبحثأنواألمة

علىالواقعالبیتوألھل�المنسوبوالظلمالعدوان
بلالمذھب،ذلكبعقیدةازدراءذلكولیساآلخر،
نجاسةالملل،كفر(مثال:ونقد.تصحیحمحاولة

غیركلوكونوكفرھماألخرىالمذاھبأصحاب
وطینتھمالناروفيعواھروأبناءزناابنعشرياثني

بھم..االستعانةوالالزكاةإیتاؤھمیجوزوالنجسة



أوحتالتياآلیاتتفاسیرورفضناناقشناھاكلھاإلخ،
مرویاتفيالموجودةالعقائدھذهنرفضنحنبھا)
بھاویصدحالمغالینالطائفةفقھاءبعضكتب

باألئمةاالحتفاءمناسباتوفيالمنابرعلىالمذھبیون
(علیھم السالم).

ولمكثیرون،علماءنفاھاالكلمةحیثمنالمعاجز
هللا(صّلالنبيلغةوالالقرآنفيموجودةككلمةتكن

علیھ وآلھ وسلّم) والصحابة.
خوارقالوبراھینوبیناتآیاتسماھاوالقرآن

ومعاجز.
بھابالغتالتيبالكیفیةالوقوعحیثمنالمعاجز
أكابرمنكثیرسماھاالموضوعةوالروایاتالتفاسیر

وأوھاموإسرائیلیاتخرافاتالطوائفعلماء
كیفیةأنكرواوالتابعونالصحابةحتىوأنكروھا،

بعضھا.



وسخافات،وجھاالتوإسرائیلیاتخرافةكلمة
العلماءذكرھاالمغالیةالعقائدمنلكثیرتوصیفاً

كالسیدنفسھالشیعيالمذھبمنومنھمالمحققون،
الشیخشریعتي،د.المطھري،الشیخالطباطبائي،

اإلسالمتبیانأرادالذيهللافضلالسیدمكارم،ناصر
ضّدأنھكّرروطالماوالتخلفالجمودبدلالحضاري

وأكثرھمعودة،یاسرالشیخوتلمیذهوالغلوالخرافة
حفظھالحیدريكمالالسیدالدینيالمرجعونقداًحّدة
أساطینكانوا(ولواآلخرلفھمحجیة(الیقولإذهللا.

كلاإلجماعات،كلعنديتسقطوبھذاالعلماء)،
الضروراتوكلالدینیة،الضروراتكلالشھرات،
مبانّيكلفيأعتمدھاالتياألسسمنوھذاالمذھبیة،

األخیرة)السنینفي
)https://youtu.be/WTEPtla9olI(

ضرورةھيقالمذھبیة)أو(دینیةالضرورةوعن
أوآیةفيیردلمضروريو(تعبیرأكثرالعلمائیة

https://youtu.be/WTEPtla9olI


القرآنیةاآلیاتفيالاالصطالحلھذاأصلالروایة.
علیھهللا(صّلالنبّيعنالواردةالروایاتفيوال
(والضروراتالسالم)،علیھمواألئمةوسلّم)وآلھ

–العلماء)مناجتھادھذالھ،أصلالالمذھبیة،
عملیةمفاتیحالحیدري.للسیدالرسميالموقع

)458(الفقھياالستنباط
)https://alhaydari.com/ar/2014/10/546

31((
وجوازالعقائديالموروثفيالبحثحقوبشأن

مخالفتھ:
ومھماالدلیل،یّتبعأنالحقیقةعنباحثكّل(على
مخالفةكانتوإنصدر،برحابةفیقبلھاالنتیجةكانت

موسوعة-إلیھ)وصلالذيالعقائدّيللموروث
األبحاثمركز-3ج.106ص–العقائدّیةاألسئلة

)http://www.rafed.net(العقائدّیة

https://alhaydari.com/ar/2014/10/54631)
https://alhaydari.com/ar/2014/10/54631)
http://www.rafed.net


القطعیاتمنوتتكونالعقائد،ھيالیقینیاتإذن،
والواجتھادات،وتفاسیرظنیاتالوداللة،صدورا

الكریمكالقرآنداللةوظنیاتصدورقطعیاتحتى
في أكثر آیاتھ التي سّماھا سبحانھ متشابھات.

عقیدةأنھیعنيالقراءةنتیجةسادتصورفأّي
اإلسالم الحرام مخالفتھ، مھما شاع.

قبلمنالسالم)(علیھاالزھراءضلعكسرفشیاع
الشیعة،لكلمذھبیةعقیدةھوعنھ)هللا(رضيعمر
السّیدونفاھاهللافضلالسّیدتاریخیافیھاشككلكن

مواجھةبدللھجمةفتعرضاكبارفقھاءوھمالحیدري
الفكر بالفكر.

حتىللنبيكمعجزةبھایعتقدالكلكطیوراألبابیل
ھيوقالوارضاورشیدعبدهمحمدالمشایخجاء

جدري وال داعي لقبول الخرافات.



وأنكرواوغیره،قطبالسیدفیھاقالاألمرنفسالناقة
خرافة خروجھا من صخرة وضخامتھا وإدرارھا.

وابنالقیموابنتیمیةابنالشیخأنكرھاالشمس)(رّد
وابنعساكر،وابنحزم،وابنفورك،وابنالمدیني،

یؤمنمعجزةكونھامعوغیرھم،كثیروابنالجوزي،
بھا الشیعة كلھم وبعض أھل المذاھب األخرى.

واإلمامرضارشیدالشیخأنكرھاالقمر)(انشقاق
ابنعطاءالبصري،الحسنالقدامىومنعبده،محمد
معجزةكونھامعوغیرھم،سلیمانبنمقاتلرباح،

وعقیدة.
فيالوالیقینیاتالقطعیاتفيفالعقائدوھكذا،

التصّورات الممكن مخالفتھا أو نقضھا منطقیا وعلمیا.
البحثیةالمفاھیمفيأوالتفسیرفياالختالفختاما،

مالكاإلمامقالوكماوالكلمةالفكرعالممجالھھذا
القبر)ھذاصاحبإالعلیھوُیرّدكالمھمنُیؤخذ(كٌل



ینبغيالوسلّم)وآلھعلیھهللا(صّلهللارسولفقط
ِبيَِّبْعَدأََحٌد«َلْیَسعلیھ،الرّد وآلھعلیھهللا(صّلالنَّ

ِبيَّإِالََّوُیْتَرُك،َقْولِِھِمْنُیْؤَخُذإِالَّوسلّم) هللا(صّلالنَّ
الطبراني-الكبیر(المعجموسلّم)»وآلھعلیھ

وغیره).)11941(
التيھيالمذھبیةوالدولالظالمعصورفقطوإال

فقھاٌءقتللقدبھم،وتترصدالمفكّرینمخالفیھاتطارد
أنمفكركلحقومنعنھم،اختلفواألنھممثلھمفقھاًء
لمالشریفوالقرآنفالدینویختلفویبحثیفكر

والیفّسرونھمخصوصینرجاالأورجالهللایجعل
یخالفھم،منویقمعونویحتكرونھباطلھم،علیھمُیرّد

بھاالناسأعملنحنبلیخالفھامناأحدالفالقطعیات
االجتھاداتأماسواًء،كلمةلتكونإلیھاوالّداعین
مفّكرولكلفلناوالتأویالتفیھاوالمختلفواآلراء
كلشأنھذاصحیحھ،منفاسدهإبداءفيحقوباحث



دولتناشأنوھوالحقوق،فیھامصونةمدنیةدولة
الغالیة حفظھا هللا من كّل سوء والحمد �.

جمعیة التجدید الثقافیة االجتماعیة
٢٠٢٣فبرایر٢٨


