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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة
بتوفيق وت�سديد من اهلل عز وجل فقد القى اجلزء
االول من ا�صدار «لو �سالوك» قبول ح�سن لدى القارئ
الكرمي بدليل نفاذ ن�سخه والن امل�سائل التي يثار حولها
اجلدل كثرية لهذا كان هذا اال�صدار بجزئه الثاين
والذي ت�ضمن جمموعة ا�سئلة قد تعرت�ض امل�سلم
االمامي االثني ع�شري وعليه ان يكون ملما ولو املامة
ب�سيطة ح�سب ال�سرد الذي نذكره عن هذه اال�سئلة التي
من املتوقع ان يثريها املخالف او قد يثريها القارئ مع
نف�سه من باب معرفة العلة ولي�س الت�شكيك حتى يكون
على ا�ستعدا ٍد تام لالجابة لو طرح عليه ال�س�ؤال .
املوا�ضيع اخلالفية ن�ست�شهد مب�صادر املخالف للرد
والتو�ضيح حتى تكون احلجة اقوى اما املبهم من
احداث التاريخ والتي ال عالقة لها بامل�سائل اخلالفية
نعتمد على م�صادرنا ونقوم بالتحليل واملقارنة حتى
ن�صل اىل اجلواب االكرث اقناعا .
اغلب اجاباتنا اعتمدناها من مركز االبحاث العقائدية
التابع للمرجعية العليا يف النجف اال�شرف .
ونود ان ننوه اىل االخوة القراء اىل كل من لديه �س�ؤال
يود معرفة اجابته و�ضمن حماور ا�صدار لو �سالوك
فيمكنه ار�ساله اىل اعالم العتبة احل�سينية املقد�سة حتى
يت�سنى لنا االجابة عليه واال�ستعانة بذوي االخت�صا�ص
للو�صول اىل االجابة ال�صحيحة واملقنعة .
واخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم
على ا�شرف اخللق حممد وعلى ال بيته الطيبني
الطاهرين وعلى �صحبه ممن �سار على دربه .
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ال�س�ؤال االول

هل �صحيح
ان الإمام ال�صادق ذم زرارة ؟
عليه ال�سالم

اجب

وا�ستداللهم على ان االمام ال�صادق عليه ال�سالم
ذم زرارة هو ماذكره (الك�شي) عن علي بن احلكم،
ال�صادق
عن بع�ض رجاله ،عن �أبي عبد اهلل جعفر ّ
ال�سالم -قال :دخلت عليه فقال :متى
عليه ّعهدك بزرارة ؟ قال ،قلت :ما ر�أيته منذ �أيام ،قال
ال ُتبالِ  ،و�إن مر�ض فال تعده و�إن مات فال ت�شهد
جنازته ،قال ،قلت :زرارة ؟! متعجبا مما قال،
قال« :نعم زرارة ،زرارة �شر من اليهود وال ّن�صارى
ومن قال �إن مع اهلل ثالث ثالثة»( .رجال الك�شي:
�ص .160رواية رقم .)267
ويروي (الك�شي) �أي�ضا عن عمران الزعفراين،
ال�سالم -يقول
قال� :سمعت �أبا عبد اهلل -عليه ّ
لأبي ب�صري« :يا �أبا ب�صري  -وكنى اثني ع�شر
رجال -ما �أحدث �أحد يف الإ�سالم ما �أحدث زرارة
من البدع ،عليه لعنة اهلل» ،هذا قول �أبي عبد اهلل.
(رجال الك�شي �ص .149رواية رقم .)241
هناك روايات مادحة لزرارة وروايات �أخر ذامة له.
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ولكن الروايات املادحة هنا تقدم على الروايات
الذامة لأن الإمام (عليه ال�سالم) هو الذي ف�سر
�سبب الذم.
ففي رواية �صحيحة ال�سند قال ال�صادق (عليه
ال�سالم) لعبد اهلل بن زرارة ( :اقر�أ مني على
والدك ال�سالم وقل له �إين �إمنا �أعيبك دفاعاً مني
عنك ف�إن النا�س والعدو ي�سارعون اىل كل من
قربناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى يف من نحبه
ونقربه ويرمونه ملحبتنا له وقربه ودنوه منا
ويرون �إدخال الأذى عليه وقتله ويحمدون كل من
عبناه نحن ف�إمنا �أعيبك لأنك رجل ا�شتهرت بنا
ومبيلك الينا و�أنت يف ذلك مذموم عند النا�س غري
حممود الأثر مبودتك لنا ومليلك الينا ف�أحببت �أن
�أعيبك ليحمدوا �أمرك يف الدين بعيبك ونق�صك
ويكون بذلك منا دافع �شرهم عنك ,يقول اهلل ع ّز
ال�س ِفي َن ُة َف َكا َنتْ لمِ َ َ�سا ِك َ
ني َي ْع َم ُلونَ
وج ّل� } :أَ َّما َّ
يِف ا ْل َب ْح ِر َف�أَ َر ُّ
اءهم
دت �أَ ْن �أَ ِعي َب َها َو َكانَ َو َر ُ
َّم ِل ٌك َي�أْ ُخ ُذ ُك َّل َ�س ِفي َن ٍة َغ ْ�ص ًبا { الكهف 79/هذا
التنزيل من عند اهلل �صاحلة ,ال واهلل ما عابها �إ ّال
لكي ت�سلم من الهلك وال تعطب على يديه ولقد
كانت �صاحلة لي�س للعيب فيها م�ساغ واحلمد هلل
فافهم املثل يرحمك اهلل ف�أنت واهلل �أحب النا�س ايل
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و�أحب �أ�صحاب �أبي حياً وميتاً فانك �أف�ضل �سفن
ذلك البحر القمقام الزاخر وان من ورائك ملكاً
ظلوماً غ�صوباً يرقب عبور كل �سفينة �صاحلة ترد
من بحر الهدى ي�أخذها غ�صباً و�أهلها ورحمة اهلل
عليك حياً ورحمته ور�ضوانه عليك ميتاً)) ،وهذا
ي�ؤكد لنا الأعني العبا�سية التي ترت�صد ب�أ�صحاب
الإمامني ال�صادقني عليهما ال�سالم حتى يوقعوا
بهم.
واما تف�سري البع�ض الآخر من الروايات الذامة
فانه عليه ال�سالم ال يق�صد منها زرارة بل يق�صد
بها القائل للقول الذي ال ير�ضي الإمام وهو غري
�صادر من زرارة ,ولكن ال�سامع ال يفهم ذلك �إ ّال
بعد تو�ضيح الإمام (عليه ال�سالم) ،فقد قال الإمام
ال�صادق (عليه ال�سالم) بعد ما قال له حمزة بن
حمران بلغني انك لعنت عمي زرارة قال فرفع
يديه حتى �صك بها �صدره ثم قال ( :ال واهلل ما
قلت ولكنكم ت�أتون عنه ب�أ�شياء ف�أقول من قال هذا
ف�أنا منه بريء) قال قلت  :فاحكي لك ما يقول,
قال( :نعم) قال  :قلت ان اهلل عز وجل مل يكلف
العباد �إ ّال ما يطيقون وانهم لن يعملوا �إال �أن ي�شاء
اهلل ويريد ويق�ضي ,قال( :هو واهلل احلق).
وقد عد زرارة بن �أعني من خرية �أ�صحاب
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الإمامني الباقر وال�صادق (عليهما ال�سالم) ,وقد
وردت روايات كثرية مادحة له.
فعن الإمام ال�صادق (عليه ال�سالم) انه قال فيه:
(لوال زرارة لظننت �أن �أحاديث �أبي عليه ال�سالم
�ستذهب) .وقال (عليه ال�سالم)�( :أما ما رواه
زرارة عن �أبي جعفر عليه ال�سالم فال يجوز �أن
ترده) .وقال (عليه ال�سالم)( :زرارة و�أبو ب�صري
وحممد بن م�سلم وبريد من الذين قال اهلل
تعاىل:
ال�سا ِب ُقونَ { الواقعة10/
ال�سا ِب ُقونَ َّ
} َو َّ
} �أُ ْو َل ِئ َك مْالُ َق َّر ُبونَ { الواقعة11/
وقال (عليه ال�سالم)( :و�أنا واهلل عنك را�ض فما
تبايل ما قال النا�س بعد هذا).
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ال�س�ؤال الثاين

كيف تثبت ان الكوثر هي
فاطمة عليها ال�سالم ؟
اجب

لرب �سائل ي�س�أل عن تف�سري �سورة الكوثر وعالقتها
بفاطمة الزهراء عليها ال�سالم ولالجابة على هذا
ال�س�ؤال البد من تف�سري كلمة الكوثر وعالقتها
بكلمة االبرت اللتان جاءتا يف نف�س ال�سورة اي
�سورة الكوثر.
الكوثر على وزن فوعل وتعني من الكرثة و هو
ال�شيء الذي من �ش�أنه الكرثة و الكوثر اخلري
الكثري و الإعطاء على وجهني �إعطاء متليك و
�إعطاء غري متليك و �إعطاء الكوثر �إعطاء متليك
ك�إعطاء الأجر و �أ�صله من عطا يعطو �إذا تناول
اما كلمة ال�شانىء املبغ�ض و الأبرت �أ�صله من
احلمار الأبرت و هو املقطوع الذنب و يف حديث
زياد �أنه خطب خطبته البرتاء لأنه مل يحمد اهلل
فيها وكذلك عندما نهى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
واله عن ال�صالة البرتاء عليه وهي عدم ذكر اله
اثناء ال�صالة والت�سليم فالف �صالة وت�سليم على
حممد وال حممد .
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و�سبب النزول يدلنا على ن�صف املعنى وي�ؤكد ما
ذهب اليه مف�سرونا وقد قيل نزلت ال�سورة يف
العا�ص بن وائل ال�سهمي و ذلك �أنه ر�أى ر�سول
اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) يخرج من
امل�سجد فالتقيا عند باب بني �سهم و حتدثا و
�أنا�س من �صناديد قري�ش جلو�س يف امل�سجد فلما
دخل العا�ص قالوا من الذي كنت تتحدث معه
قال ذلك الأبرت و كان قد تويف قبل ذلك عبد اهلل
بن ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) و هو
من خديجة و كانوا ي�سمون من لي�س له ابن �أبرت
ف�سمته قري�ش عند موت ابنه �أبرت و �صنبورا عن
ابن عبا�س ،كما جاء يف تف�سري جممع البيان
كما ذكر ال�سيد الطباطبائي يف (امليزان ج20
�ص )370بخ�صو�ص تف�سري } �إِنَّ َ�شا ِن َئ َك ُه َو
الَ ْب رَ ُ
ت { ,وظاهر الأبرت هو املنقطع ن�سله
ْأ
وظاهر اجلملة انها من قبيل ق�صر القلب ـ ان
كرثة ذريته (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) هي املرادة
وحدها بالكوثر الذي اعطيه النبي (�صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم) واملراد بها اخلري الكثري ،وكرثة
الذرية مراده يف �ضمن اخلري الكثري ،ولوال ذلك
لكان حتقيق الكالم بقوله� } :إِنَّ َ�شا ِن َئ َك ُه َو
الَ ْب رَ ُ
ت {  ,خالياً عن الفائدة.
ْأ
وقد ا�ستفا�ضت الروايات ان ال�سورة �إمنا نزلت
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فيمن عابه (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ) بالبرت
بعد ما مات ابناه القا�سم وعبد اهلل  ،وبذلك
يندفع ما قيل :ان مراد ال�شانئ بقوله�( :أبرت)
املنقطع عن قومه �أو املنقطع عن اخلري ،فرد
اهلل عليه ب�أنه هو املنقطع من كل خري .وملا يف
قوله� } :إِ َّنا �أَ ْع َط ْي َن َ
اك { من االمتنان عليه
(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ) جئ بلفظ املتكلم
مع الغري الدال على العظمة ،وملا فيه من تطييب
نف�سه ال�شريفة �أكدت اجلملة (بان) وعرب بلفظ
الإعطاء الظاهر يف التمليك واجلملة ال تخلو من
داللة على �أن ولد فاطمة (عليها ال�سالم) ذريته
(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ،وهذا يف نف�سه من
مالحم القر�آن الكرمي فقد كرث اهلل تعاىل ن�سله
بعده كرثة ال يعادلهم فيها �أي ن�سل �آخر مع ما
نزل عليهم من النوائب و�أفنى جموعهم من
املقاتل الذريعة.
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ال�س�ؤال الثالث

ماهي حقيقة ابن العلقمي ؟
اجب

ابن العلقمي هو� :أبو طالب حممد بن �أحمد بن
علي م�ؤيد الدين الوزير ,من م�شاهري الوزراء
والعلماء والف�ضالء الكفوئني ,وهو �أ�سدي الأ�صل,
وعرف بابن العلقمي لأن �أحد �أجداده حفر نهر
العلقمي امل�شهور.
تفرق امل�ؤرخون يف دين العلقمي فريقني ,الأول
يقول :ملا كان ابن العلقمي �شيعياً و�أظهر مذهب
الت�شيع يف بغداد حدثت بينه وبني الدواتدار وهو
من املقربني �إىل اخلليفة العبا�سي جفوة ,وكان
الدواتدار هذا مغالياً يف مذهبه ال�سني ,وكان
جنل احلاكم العبا�سي يتعاطف مع الدواتدار,
وج ّر العداء بني ابن العلقمي والدواتدار �إىل
حرب ودماء يف بغداد ,وملا كان اخلليفة العبا�سي
ال يدعم ابن العلقمي وزيره وكان يتعاطف مع
خ�صمه ,لذلك �أر�سل ابن العلقمي �شخ�صاً �إىل
هوالكو يحر�ضه على غزو بغداد ,ف�أبدى تواط�ؤاً
معه وخان اخلليفة.
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�أما الفريق الثاين فريى �أن ابن العلقمي برى ٌء
من كافة التهم املل�صقة به وال �صحة لتواط�ؤه مع
هوالكو ,يقول الفخري يف الآداب ال�سلطانية :وكان
خوا�ص اخلليفة جميعهم يكرهونه ويح�سدونه,
وكان اخلليفة يعتقد فيه ويحبه ,ف�أكرثوا عليه
عندهَّ ,
فكف يده عن �أكرث الأمور ,ون�سبه النا�س
�إىل اخليانة ولي�س ذلك ب�صحيح ,ومن �أقوى
الأدلة على عدم خيانته �سالمته يف دولة املغول
من القتل ,ف�إن ال�سلطان هوالكو ملا فتح بغداد
وقتل اخلليفة �سلم البلد �إىل الوزير ابن العلقمي
و�أح�سن �إليه وح ّكمه ,فلو كان قد خان اخلليفة ملا
وقع الوثوق به.
ويقول هذا امل�ؤرخ �أي�ضاً :حدثني كمال الدين
�أحمد ال�ضحاك ,وهو ابن �أخت الوزير م�ؤيد
الدين بن العلقمي قال :ملا نزل ال�سلطان هوالكو
على بغداد �أر�سل يطلب �أن يخرج الوزير �إليه ,قال
فبعث اخلليفة فطلب الوزير فح�ضر عنده و�أنا
معه ,فقال له اخلليفة :قد �أنفذ ال�سلطان يطلبك
وينبغي �أن تخرج �إليه ,فخرج الوزير من ذلك
وقال� :إذا خرجت فمن يدبر البلد ومن يتوىل
املهام؟ فقال له اخلليفة البد �أن تخرج ,قال:
فقال ال�سمع والطاعة ,ثم م�ضى �إىل داره وتهيئا
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للخروج ,ثم خرج فلما ح�ضر بني يدي ال�سلطان
و�سمع كالمه وقع مبوقع اال�ستح�سان ,وكان
الذي توىل تربيته يف احل�ضرة ال�سلطانية الوزير
ال�سعيد ن�صري الدين حممد الطو�سي قد�س اهلل
روحه...الخ (الفخري :الآداب ال�سلطانية ط
م�صر �ص.)299
واخلال�صة� :أن م�ؤيد الدين بن العلقمي خمتلف
فيه ,واملرجح عندنا �أنه بريء مما ن�سبه البع�ض
�إليه ,وذلك ب�سبب ت�شيعه وكرثة ح�ساده وتزامن
عهده مع �سقوط الدولة العبا�سية و�أن من اتهموه
مل يكن لديهم دليل وكانوا مت�أخرين زماناً عنه
خا�صة ابن تيمية مع �أن معا�صروه كابن الفوطي
مل يذكروا �شيئاً من ذلك.
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ال�س�ؤال الرابع

ٌ
امتحان ؟
البال ُء عقوبة ٌ ام
اجب

�إن مو�ضوع االبتالء واالمتحان يف دار الدنيا من
املو�ضوعات الدقيقة التي تبتنى على �أ�س�س واقعية
وحكم قومية تبلغ اىل مرتبة الأ�سرار الإلهية
التي ال ميكن �أن تدركها عقول الب�شر مهما بلغت
من العظمة و�أوتيت من اال�سباب.
�إال �أن امل�ستفاد مما ورد يف القر�آن الكرمي وال�سنة
ال�شريفة �أن االبتالء �إمنا هو لأجل اظهار حقيقة
االن�سان لي�صل اىل اجلزاء املوعود الذي �أعدّه
اهلل تعاىل يف الدار الآخرة ،فلم يكن االبتالء
واالمتحان بح�سب املنظور القر�آين لأجل ميزة
دنيوية �أو احل�صول على جزاء دنيوي �إال يف
بع�ض االفراد التي ورد الن�ص عليها خرياً كان
�أو �شراً ،فالفقر واملر�ض واملحن والآالم وغريها
مما يعدّها االن�سان ابتالءات� ،إما �أن تكون
�سب ً
ال للو�صول اىل املقامات الرفيعة والكماالت
الواقعية والدرجات الراقية يف الآخرة ،فهي يف
احلقيقة �سالمل الكمال ودرجات الرفعة والقرب،
�أو تكون �سبباً يف رفع املوانع عن طريق االن�سان
بالآخرة ،ف�إما هي لزيادة املقت�ضى لنيل الكماالت
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�أو لإزالة املوانع والعقبات فهي ال تع ّد بهذا املنظور
ابتال ًء يف الواقع ،فالفقر واملر�ض بهذا املقيا�س ال
تكون حمناً بل �سبباً لنيل الكمال ،نعم قد يكون
املقيا�س هي املرتبة يف الدنيا فتكون االبتالءات
واملحن بالن�سبة اىل املظاهر الدنيوية وحظوظها
فيختلط الأمر فرمبا تكون النعم واملحن بل
مطلق االبتالء ترجع اىل بع�ض الأعمال ال�صادرة
من ال�شخ�ص �أو ال�صفات التي ترتكز يف النف�س �أو
ت�ؤثر يف اخللف وحينئذ ال تكون الأمور احلا�صلة
بالن�سبة اىل الأفراد دون �سبب فهي تابعة لأ�سباب
�أو �أمور دقيقة واقعية.
ولرب �سائل ي�س�أل هل هنالك من النا�س الذين
ابتلوا بهذه االبتالءات ال يعرفون اهلل وال يعرفون
انهم ممتحنون من قبل اهلل عز وجل فيلج�ؤون
اىل ال�سرقة وما�شابه ذلك لنيل احتياجاتهم فماذا
عنهم هذا باال�ضافة اىل النا�س الذين يعي�شون يف
دول فقرية يف �إفريقيا مثل اطفال ون�ساء وحتى
رجال ال ي�ستطيعون الهجرة وال يعلمون عن
الدين �شيئ ان �أمثال ه�ؤالء الذين ال يعرفون اهلل
�سي�صدر منهم الع�صيان يف كل حال ميرون به ف�إذا
كانوا يف حال الغنى والبطر ف�سيبتلون بالطغيان
والظلم وما �أ�شبه ذلك وان كانوا يف حال الفقر
ف�سيبتلون بالتجاوز على حقوق الآخرين من
اجل �سد حاجاتهم ولي�س ال�سبب يف ع�صيانهم
 20لو �س�ألوك

هو وقوعهم يف الفقر �أو الغنى بل ال�سبب هو عدم
معرفتهم باهلل واليوم الآخر �أو تنا�سيهم وغفلتهم
عن تلك املعرفة ففي �أي حال �سيكونون عليه
�سي�صدر منهم الع�صيان والعالج يكون بالرجوع
�إىل اهلل والتوبة �إليه.
نعم قد يكون بع�ض النا�س معذورين يف �صدور
بع�ض الأفعال عنهم لأنهم مل تتم احلجة عليهم
بو�صول الأديان �إليهم �أو مل ي�صل �إليهم الدين
احلق.
�س�ؤال �آخر ماهي الفا�صلة وال�ضابطة للباليا التي
تكون من ذنوب العبد ؟
ال�ضابطة هي معرفة الإن�سان بقربه او ابتعاده
عن اهلل  ،فللإن�سان على نف�سه ب�صرية ولو �ألقى
معاذيره ،يعرف نف�سه جيداً يف ق�ضايا الطاعة
واملع�صية ،وال يوجد �إن�سان يجهل املعا�صي جه ً
ال
مطبقاً بحيث ال يعرف �أنه ع�صى �إذا ارتكب
مع�صيته...
ف�إذا �شعر الإن�سان ب�أنه قريب من اهلل  ،وان اغلب
�أفعاله و�أقواله تدخل يف باب الطاعات علم بعد
ذلك �إن ما ي�صيبه هو ابتالء لرفع درجته عنده
�سبحانه.
و�أما �إذا كان من �أهل املعا�صي ونزلت به الباليا
فليعلم �أنها عقوبة ولي�س لرفع الدرجة وقد جاء
عن الإمام علي بن احل�سني(عليه ال�سالم) قوله:
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(الذنوب التي تنزل البالء :ترك �إغاثة امللهوف،
وترك معاونة املظلوم ،وت�ضييع الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر) (و�سائل ال�شيعة  281 :16الباب
 4من �أبواب الأمر باملعروف ح . )8
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ال�س�ؤال اخلام�س

هل انت�ش َر اال�سال ُم بال�سيف ؟
اجب

مل يثبت ان اجلي�ش اال�سالمي ب�أمر الر�سول
(�صلى اهلل عليه و�آله) قد هاجم مدين ًة �آمن ًة �أو
ربر  ،بل التحديد
جمتمعاً �آمنا م�ساملا بدون م ّ
يثبت � ّأن ك ّل حرب من احلروب �أو فتح من تلك
ربر للقتال  ،من قبيل
الفتوحات كان ل�سبب م ّ
قتل دعاة ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) حيث
كانوا يذهبون لن�شر الدعوة اال�سالمية يف بع�ض
البلدان فيتعر�ضون للقتل � ،أو من قبيل ا�ضطهاد
طغاة تلك البلدان امل�سلمني يف تلك البلدان  .هذا
بالن�سبة اىل املجتمعات الكافرة  .و�أما املجتمعات
غري الكافرة امل�ساملة التي مل تعلن احلرب على
امل�سلمني وال على الدولة اال�سالمية وال على دعاة
اال�سالم ومل ت�شكل خطرا على اال�سالم وامل�سلمني
� ،أولئك الذين مل يخرجوكم من دياركم ومل
يظاهروا على �إخراجكم ومل يقاتلوكم ،فمثل هذا
ال�صنف الكافر امل�سامل مل يثبت انه (�صلى اهلل
عليه و�آله) �شنّ عليهم احلرب .
كالمنا يف تلك الفتوحات التي جرت على زمن
الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله) وهي يف الواقع
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بعنوان فتوحات قليلة مثال من بينها فتح مكة ،
والبقية كانت على �شكل حروب دفاعية يت�صدى
فيها اجلي�ش اال�سالمي للكفار املعتدين كما اعتدى
الكافرون يف �أحد  ،وج ّمعوا قواهم واحزابهم يف
واقعة اخلندق .
اما بالن�سبة اىل الفتوحات فيها كالم يف �أن بع�ض
الفتوحات مل تكن على ال�ضوابط وامنا كانت حركة
تو�سعية ال مربر لها ،وبهذا ال ميكننا �أن نحمل
كل ت�صرفات الأمويني �أو العبا�سيني  ،بل وحتى
اخللفاء الثالثة وكل احل ّكام غري املع�صومني ،ال
ن�ستطيع ان نحمل ت�صرفاتهم على اال�سالم وندّعي
انها متثل خط اال�سالم اال�صيل  .وبالن�سبة اىل ما
حدث لالمام علي (عليه ال�سالم) و�إن كان قليال
لك ّنا جنزم �أنه كان مطابقا لل�ضوابط اال�سالمية
 .كما ان �أكرث الفتوحات كذلك  .وبالن�سبة اىل
الق�سم الآخر وهو الأقل ربمّ ا كان غري موافق
ولكن هذا ال يعني �أن اال�سالم قام بال�سيف ،وامنا
يعني خط�أ احلاكم كما �أنه يخط�أ يف �أمور كثرية .
وذكر يف فتح م�صر من قبل عمرو بن العا�ص وكيف
�أنه مل يراع حتى اخلليفة الذي بعثه يف هذه املهمة
و�أخ َّر فتح كتابه ـ الذي ي�أمره عمر فيه بالعودة �إن
مل يكن قد دخل م�صر ـ حتى يت�سنى له اال�ستمرار
يف الغاية التي يبغيها وقد عرفه عمر وعثمان ب�أنه
ـ �أي عمرو بن العا�ص ـ ممن يحب الريا�سة وي�سعى
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�إليها ،ومن هنا نفهم قول �أمري امل�ؤمنني (عليه
ال�سالم) يف خطبته عندما بلغه مقتل حممد بن
�أبي بكر ،حني قام خطيباً وقال� } :أال و�إن م�صر
قد افتتحها الفجرة �أولياء اجلور والظلم
الذين �صدوا عن �سبيل اهلل وبغوا الإ�سالم
عوجا ً{ �شرح نهج البالغة للمعتزيل .91 :6
يقول �صاحب (امليزان ج� 2ص )342يف تف�سري قوله
الر�شد
إكرا َه يف ّ
تعاىل } :ال � َ
الدين َقد َت َبينَّ َ ّ
بالطاغوت َوي�ؤمن باللهَّ
منَ ال َغ ّي ف َمن َيكفر َّ
انف�صا َم
م�س َك بالعر َوة الوث َقى ال
َ
ف َقد ا�س َت َ
ليم { (البقرة )256:وهذه
َل َها َواللهَّ َ�س ٌ
ميع َع ٌ
احدى الآيات الدالة على �أن الإ�سالم مل يبنت
على ال�سيف والدم ومل يفت باالكراه والعنوة على
خالف ما زعمه عدة من الباحثني من املنتحلني
وغريهم ان الإ�سالم دين ال�سيف وا�ستدلوا عليه:
باجلهاد الذي هو �أحد �أركان هذا الدين .ويظهر
إكرا َه يف
مما تقدم �أن الآية اعني قوله } :ال � َ
الدين { غري من�سوخة ب�آية ال�سيف كما ذكره
ّ
بع�ضهم .
ومن ال�شواهد على �أن الآية غري من�سوخة التعليل
الر�شد منَ
الذي فيها �أعني قولهَ } :قد َت َبينَّ َ ّ
ال َغ ّي { ف�إن النا�سخ ما مل ين�سخ علة احلكم مل
ين�سخ نف�س احلكم ،ف�إن احلكم باق ببقاء �سببه,
ومعلوم �أن تبني الر�شد من الغي يف �أمر الإ�سالم
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�أمر غري قابل لالرتفاع مبثل �آية ال�سيف ف�إن
قوله } :فاقتلوا امل�شركني حيث وجدمتوهم {
مثال �أو قوله  } :وقاتلوا يف �سبيل اهلل {
الآية ال ي�ؤثران يف ظهور حقية الدين �شيئاً حتى
ين�سخا حكماً معلو ًال لهذا .وبعبارة �أخرى الآية
تعلل قوله( :ال اكراه) يف الدين بظهور احلق  ،هو
معنى ال يختلف حاله قبل نزول حكم القتال وبعد
نزوله فهو ثابت على كل حال فهو غري من�سوخ.
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ال�س�ؤال ال�ساد�س

ري الر�ؤيا
عن تف�س ِ
اجب

ري الر�ؤيا وتف�سري الأحالم من العلوم التي
تعب ُ
تفتقر �إىل ا�ستعدادات خا�صة لدى ال�شخ�ص
املت�صديللتعبري،كالعفةوال�صدقوالتقوى،عالوة
على معرفة تامة بالأعراف والطبائع الب�شرية
والتفطن حلال الرائي والظروف واملالب�سات
التي تدور حولها الر�ؤيا �أو احللم وكذلك الوقت،
والفرق بني الر�ؤيا واحللم ي�ستك�شف من خالل
الت�أمل يف جملة �أحوال ال�شخ�ص ومعرفة مزاجه،
وهذا العلم من العلوم ال�صعبة التي ال ميكن �أن
تت�أتى من خالل الدرا�سة والتعليم والغالب فيه
�أنه يكون ب�إلهام ال�صواب والت�سديد من قبل
اهلل عز وجل� ،أما حماوالت بع�ض علماء النف�س
كفرويد �أن يعرفوا حقيقة احللم وما ي�شري �إليه
عرب منهج التحليل النف�سي فال يعد من علم
تعبري الر�ؤيا ،ولكن ي�ستفيد املحلل النف�سي من
بع�ض الإ�شارات وي�ستدل بها على نف�سية املري�ض
لأجل العالج النف�سي.
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الغالب يف علم تعبري الر�ؤيا الداللة على امل�ستقبل،
فيعبرّ عن ر�ؤية اللنب بالعلم مث ً
ال �إذا اقت�ضى حال
الرائي �أن يكون من �أهل العلم ،ويعرب عن ر�ؤية
الإن�سان نف�سه ي�ؤذن بالأمر باملعروف والنهي عن
املنكر ملن كان م�صلحاً ,ونف�س الر�ؤيا تعبرّ بال�سرقة
ملن كان حاله يقت�ضي الغ�ش وعدم ال�صدق �أخذاً
ري �إِ َّن ُكم
من قوله تعاىل� } :أَ َّذنَ ُم�ؤَ ِّذنٌ �أَ َّي ُت َها ال ِع ُ
َل َ�سا ِر ُقونَ {(يو�سف.)70 :
�أما الأ�شخا�ص الذين يظهرون يف الف�ضائيات
فلي�سوا من �أهل هذا العلم ال�شريف ،وذلك لعدم
توفر �شروط التعبري لديهم ،ويجب �أن نلفت
االنتباه �إىل �أن احللم �أنواع :فمنه حديث النف�س
فمن يحدث نف�سه ب�أمر مهم قد يراه يف احللم،
وهذا ال �أ�صل له وال يرتتب عليه �شيء ،ومنه
م�سبب عن �سوء املزاج فاملحروق مث ً
ال قد يرى
نف�سه يف حو�ض املاء ،والعط�شان يرى نف�سه ي�شرب،
وهذا ال �أثر له كذلك ،ومنه حتزين من ال�شيطان
ب�أن يريه بع�ض اخلياالت لأجل تكدير خاطره
وي�ستك�شف ذلك من خالل قرائن خا�صة ،ومنه
ر�ؤيا �صحيحة من اهلل عز وجل ،وهذا هو الذي
يتعلق به علم تعبري الر�ؤيا�.أما غريه ،فنقول :ال
�إ�شكال يف كون ر�ؤيا امل�ؤمن جزءا من �سبعني جزءا
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من النبوة ،ولكن الإ�شكال يقع يف �أمور:
 -1ثبوت كون ما يراه امل�ؤمن هو ر�ؤيا ولي�س حلماً،
فامل�ؤمن ميكن �أن يرى �أ�ضغاث الأحالم مثلما يرى
الر�ؤى ال�صاحلة ،وبالتايل ف�إن احتمال كون بع�ض
ما يراه امل�ؤمن لي�س بر�ؤيا من اهلل �أمر حمتمل.
 -2ان الر�ؤيا �إمنا تكون حجة على �صاحبها وال
تتعداه �إىل غريه با�ستثناء ر�ؤيا املع�صوم (عليه
ال�سالم) ،وال ميكن �أن ت�ؤخذ الأحكام ال�شرعية
من الر�ؤى لأنها لي�ست من م�صادر الت�شريع التي
هي (الكتاب وال�سنة).
 -3الإحتجاج بالر�ؤى يف باب ال�شرعيات م�شكل ويف
الإعتقادات �أكرث �إ�شكا ًال ،لأن العقائد تفتقر �إىل
الربهان القاطع ،والقطع ال يت�أتى من الر�ؤى،
وال تدخل الر�ؤى يف �صياغة مقدمات برهانية
لأن عمدة مقدمات الربهان هو الأمور البديهية
والواقعية.
نعم ،اذا دخلت الر�ؤى يف باب احلد�سيات فيمكن
�صياغة الربهان منها ،لأن املقدمات احلد�سية
من الأوليات التي تبنى عليها الرباهني ،غاية ما
يف الأمر يع�سر عد جميع ر�ؤى امل�ؤمنني حد�ساً،
لأنهم متفاوتون يف قوة احلد�س �إذ احلد�س من
قوى العقل وحينئذ ينبغي معرفة كون امل�ؤمن
لو �س�ألوك 29

متمتعاً بهذه القوة �أم ال ،فريتد الأمر يف النهاية
�إىل (املوهبة) ال �إىل نف�س الر�ؤيا.الر�ؤيا ال�صادقة
التي ي�ست�شرف بها على بع�ض املغيبات ال حتدث
عادة اال مع نوع من ال�صفاء النف�سي بخالف
ا�ضغاث االحالم فان لها بواعث اخرى نف�سية
وج�سدية كحديث النف�س وامتالء املعدة عند
النوم وغري ذلك.
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ال�س�ؤال ال�سابع

هل املالئكة ُ�سجدت هلل عز وجل
�آم لآدم عليه ال�سالم ؟
اجب

لي�س مطلق ال�سجود يعد �شركاً  ،و�إنمّ ا ال�سجود
ال�شركي هو ال�سجود الذي يت�ضمن معنى االعتقاد
بالألوهية والربوبية ،وهو ظاهر من �آيات القر�آن
وبياناته �أو ال�سجود الذي ي�أتي النهي بخ�صو�صه
من ال�شريعة ،ولزيادة الفائدة ننقل لكم ما قاله
ال�سيد اخلوئي(رحمه اهلل) يف كتابه (البيان يف
تف�سري القر�آن �ص )475عن هذا املو�ضوع� :إذ قال
يف مو�ضوع ال�سجود لغري اهلل :
ان اخل�ضوع الي خملوق �إذا نهي عنه يف ال�شريعة
مل يجز فعله  ،و�إن مل يكن على نحو الت�أله ،
ومن هذا القبيل ال�سجود لغري اهلل  ،فقد �أجمع
امل�سلمون على حرمة ال�سجود لغري اهلل  ،قال عز
من قائل } :ال َت�سجدوا َّ
لل�شم�س َوال لل َق َمر
هن �إن كنتم �إ َّياه
َوا�سجدوا للهَّ ا َّلذي َخ َل َق َّ
َتعبدونَ { (ف�صلت.)37 :
ف�إن امل�ستفاد منه �أن ال�سجود مما يخت�ص باخلالق ،
وال يجوز للمخلوق وقال تعاىل َ } :و�أَنَّ مْالَ َ�ساجدَ
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للهَّ َفال َت ْدعو َم َع اللهَّ �أَ َحد ًا { (اجلـن. )18:
وداللة هذه االية الكرمية على املق�صود مبنية على
�أن املراد بامل�ساجد امل�ساجد ال�سبعة  ،وهي االع�ضاء
التي ي�ضعها االن�سان على االر�ض يف �سجوده وهذا
هو الظاهر  ،ويدل عليه امل�أثور ،وكيف كان فال
ريب يف هذا احلكم و�أنه ال يجوز ال�سجود لنبي �أو
و�صي ف�ضال عن غريهما .
�إىل �أن يقول ال�سيد اخلوئي (قد�س �سره) :بقي
الكالم يف �سجود املالئكة لآدم  ،وكيف جاز ذلك
؟ مع �أن ال�سجود ال يجوز لغري اهلل  ،وقد �أجاب
العلماء عن ذلك بوجوه:
الر�أي االول � :إن �سجود املالئكة هنا مبعنى
اخل�ضوع  ،ولي�س مبعنى ال�سجود املعهود .
ويرده � :إن ذلك خالف الظاهر من اللفظ  ،فال
ي�صار �إليه من غري قرينة  ،و�إن الروايات قد دلت
على �إن ابن �آدم �إذا �سجد لربه �ضجر �إبلي�س وبكى ،
وهي دالة على �إن �سجود املالئكة الذي �أمرهم اهلل
به  ،وا�ستكرب عنه �إبلي�س كان بهذا املعنى املعهود ،
ولذلك ي�ضجر �إبلي�س ويبكي من �إطاعة ابن �آدم
للأمر وع�صيانه هو من قبل .
الر�أي الثاين � :إن �سجود املالئكة كان هلل  ،و�إمنا
كان �آدم قبلة لهم  ،كما يقال � :صلى للقبلة �أي �إليها
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 .وقد �أمرهم اهلل بالتوجه �إىل �آدم يف �سجودهم
تكرميا له وتعظيما ل�ش�أنه .
ويرده � :أنه ت�أويل ينافيه ظاهر الآيات والروايات
 ،بل ينافيه �صريح االية املباركة  .ف�إن �إبلي�س �إمنا
�أبى عن ال�سجود بادعاء �أنه �أ�شرف من �آدم  ،فلو
كان ال�سجود هلل  ،وكان �آدم قبلة له ملا كان لقوله
� } :أَ�سجد ملَن َخ َلقتَ طين ًا { (اال�سراء :من
الآية . )61معنى جلواز �أن يكون ال�ساجد �أ�شرف
مما ي�ستقبله .
الر�أي الثالث � :إن ال�سجود لآدم حيث كان ب�أمر
من اهلل تعاىل فهو يف احلقيقة خ�ضوع هلل و�سجود
له .
وبيان ذلك � :إن ال�سجود هو الغاية الق�صوى
للتذلل واخل�ضوع  ،ولذلك قد خ�صه اهلل بنف�سه ،
ومل يرخ�ص عباده �أن ي�سجدوا لغريه  ،و�إن مل يكن
ال�سجود بعنوان العبودية من ال�ساجد  ،والربوبية
للم�سجود له .
غري �أن ال�سجود لغري اهلل �إذا كان ب�أمر من اهلل
كان يف احلقيقة عبادة له وتقربا �إليه  ،النه امتثال
المره  ،وانقياد حلكمه  ،و�إن كان يف ال�صورة تذلال
للمخلوق .
ومن �أجل ذلك ي�صح عقاب املتمرد عن هذا الأمر
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 ،وال ي�سمع اعتذاره ب�أنه ال يتذلل للمخلوق  ،وال
يخ�ضع لغري الأمر.
وهذا هو الوجه ال�صحيح  :ف�إن العبد يجب �أن ال
يرى لنف�سه ا�ستقالال يف �أموره  ،بل يطيع مواله
من حيث يهوى وي�شتهي  .ف�إذا �أمره باخل�ضوع
لأحد وجب عليه �أن ميتثله  ،وكان خ�ضوعه حينئذ
خ�ضوعا ملواله الذي �أمره به.
ونتيجة ما قدمناه � :أنه ال بد يف كل عمل يتقرب
به العبد �إىل ربه من �أن يكون م�أمورا به من قبله
بدليل خا�ص �أو عام.
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ال�س�ؤال الثامن

اين دفن عون بن عبد اهلل؟
اجب

كثريا ما تلتب�س االمور على بع�ض زائري االمام
احل�سني عليه ال�سالم خ�صو�صا عند مرورهم
مبرقد عون بن عبد اهلل على بعد  10كيلو �شمال
كربالء ظنا منهم ان هذا املرقد هو لعون بن عبد
اهلل امه زينب بنت االمام علي عليهما ال�سالم
وذلك لت�شابه اال�سم  ،وهذا جعلهم ي�ستف�سرون عن
كيفية دفنه هنا دون ال�شهداء يف املرقد احل�سيني
،وعن هذا اال�ستف�سار فقد ذكر ال�شيخ املفيد ان
عون بن عبد اهلل بن جعفر قتل مع احل�سني
(عليه ال�سالم) ودفن عند رجليه مع ال�شهداء من
بني ها�شم لذا فالقرب املوجود على م�سافة من
قرب احل�سني (عليه ال�سالم) لي�س هو قرب عون
بن عبد اهلل ويف احد املواقع االليكرتونية يذكر
ن�سب عون �صاحب املرقد املذكور فيقول :عون بن
عبد اهلل بن جعفر بن مرعي بن علي بن احل�سن
البنف�سج بن �إدري�س بن داود بن احمد امل�سود بن
عبد اهلل بن مو�سى اجلون بن عبد اهلل املح�ض بن
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احل�سن املثنى بن االمام احل�سن ال�سبط (عليه
ال�سالم) بن االمام �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي
طالب (عليه ال�سالم)  .ومن ن�سبه هذا ي�ستدل
انه تويف يف بداية القرن الرابع للهجرة على اقل
تقدير .

 36لو �س�ألوك

ال�س�ؤال التا�سع

احلديث وعلومه
اجب

اليجوز التعامل مع روايات التاريخ كما تعامل
روايات الأحكام ،ف�إن الروايات التاريخية لي�س
فيها ن�سبة احلكم �إىل اهلل وبالتايل ف�إن الإمكان
بوقوع حادثة ما يعطي ال�صالحية لقبولها
على �أن جتمع لها ال�شواهد وامل�ؤيدات وتدر�س
املالب�سات والوقائع ويتم احلكم بعد املقارنة وهذا
ما يفعله الباحث التاريخي �سواء يف ال�سرية �أو يف
تاريخ امل�سلمني �أو التاريخ العام.
ومن هنا يكون جل اهتمام الباحث يف الت�أريخ هو
جمع ال�شواهد واملقارنات ,وما احلكم على �سند
الرواية الإّ �أحد العوامل التي تدخل يف املرجحات
كما هو احلال يف �ضبط امل�ؤرخ وحياديته ودقته
يف �ضبط املعلومة والتفا�صيل ,و�سرد الأحداث
التاريخية يحتاج �أول ما يحتاج �إىل الرتتيب
املنطقي للأحداث ,وعلى كل حال ف� ّإن متانة
الدليل وال�شواهد هي املعيار يف قبولنا للواقعة
التاريخية �أو ر ّدها.
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و� ّأما ما يطرحه البع�ض من معاملة روايات التاريخ
كمعاملة روايات الأحكام �أو ال�شريعة بالعموم
فهذا خط�أ يف املنهج وال يجب للباحث واملحقق
�أن ي�ستغرق يف املنهج اخلاطئ ،اما التعلم ومعرفة
ال�صحيح من الأخبار والعمل بها �أو الرجوع �إىل
�أهل اخلربة الذين هم �أعرف بت�صحيح الأخبار
وت�ضعيفها في�أخذ منهم ما يقولون ب�صحته
ويعمل به ومن حق العامي العمل باخلرب اعتماداً
على احتمال �صحة �صدوره دون البحث �أو الرجوع
�إىل الآخرين بناء على قولهم (عليهم ال�سالم):
(من بلغه ثواب من اهلل على عمل فعمل ذلك
العمل التما�ساً لذلك الثواب فقد �أوتيه و�إن مل
يكن احلديث كما بلغه).
ّان عملية تطهري الكتب معناها �أننا �سنقدم على
كتاب ما فنقوم بت�صفية وطرح جزء من �أحاديثه
على اعتبار �أنها �شاذة ونبقي جزءاً �آخر على اعتبار
�أنها احاديث معتربة ،وح�سب ما تو�صل �إليه ر�أينا
واجتهادنا ,وبالتايل الزام بع�ض امل�سلمني بر�أي
غريهم وتقوي�ض فكرهم  ،فرمبا مثل هذه العملية
تلقى ترحيباً من بع�ض العلماء ورمبا ال ,لأنه لي�س
كل العلماء متفقني على املباين والقواعد التي
من خاللها ي�ستنبطون احلكم ال�شرعي ,فبع�ضهم
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قد ي�ستظهر من الآية القر�آنية غري ما ا�ستظهره
عامل �آخر وكذا يف �أحاديث املع�صومني (عليهم
ال�سالم) ،وهكذا يف كل م�س�ألة م�ستحدثة تطرح
على ال�ساحة الإ�سالمية .ثم انه خالف االمانة
العلمية ,وهل يلتزم به خمالفونا يف كتبهم؟!
ٌ
عقول تفكر وقلوب
وعليه ما دام للم�سلمني
تفقه ,فال بد لهم من النظر يف كتاب ربهم جل
وعال و�سنة املع�صومني (عليه ال�سالم) خ�صو�صاً
بعد ان �أ�صبح ع�صر الن�ص بعيداً وتكرثت الآراء
و�صعب الفهم للكالم العربي وتكرثت االحاديث
والروايات ,ودخل فيها الد�س والو�ضع وتوفرت
دواعي الكذب على النبي (�صلى اهلل عليه و�آله).
من هنا �أ�صبحت عملية ا�ستنباط احلكم ال�شرعي
�صعبة و�أ�صبحت عملية االجتهاد حتتاج اىل
م�ؤونة زائدة وا�ستفراغ و�سع وجمع بني االحاديث
ومتييز ال�صحيح عن ال�سقيم وترجيح بع�ضها
على بع�ض.
لي�س وجود مثل هذه االحاديث ال�شاذة يف ّكتبنا
معناها �أنها �ستكون حجة علينا  ،لأنه مل يكن
�إعتقادنا يف ما موجود يف كتبنا كاعتقاد �أهل ال�سنة
يف كتابي البخاري وم�سلم ,حيث يوجد يف كتبنا
االحاديث ال�صحيحة واحل�سنة وال�ضعيفة بل
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املو�ضوعة ح�سب ما حققه علما�ؤنا (�أعلى اهلل
مقامهم).
فانظر حتقيقات املجل�سي (قد�س) يف كتابه (مر�آة
العقول) يف �أكرث من  25جملداً فانه بني االحاديث
ال�صحيحة من ال�ضعيفة ،وكذا ال�شيخ ح�سن
بن ال�شهيد الثاين يف كتابه (منتقى احلجان)،
واي�ضاً ال�شيخ حممد احل�سني املظفري يف حتقيقه
ال�صول الكايف يف �سبعة جملدات ،وكتاب (معجم
االحاديث املعتربة) لل�شيخ حممد �آ�صف املح�سني،
وغري ذلك.
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ال�س�ؤال العا�شر

ري الأحرف املقطعة يف القر�آن ؟
ما تف�س ُ
اجب

بالن�سبة للحروف املقطعة ،فقد ذكر املف�سرون
والعلماء بيانات خمتلفة يف تو�ضيح املراد من
احلروف املقطعة الواردة يف �أوائل ال�سور القر�آنية .
وقد اختلف املف�سرون من القدماء واملت�أخرين يف
تف�سريها وقد نقل عنهم الطرب�سي يف (جممع
البيان) �أحد ع�شر قو ًال يف معناها:
�أحدها :انها من املت�شابهات التي ا�ست�أثر اهلل
�سبحانه بعلمها ال يعلم ت�أويلها �إال هو.
الثاين :ان كال منها �أ�سم لل�سورة التي وقعت يف
مفتتحها ،الثالث :انها �أ�سماء القر�آن �أي ملجموعة،
الرابع :ان املراد بها الداللة على �أ�سماء اهلل تعاىل
فقوله� } :أمل { معناه �أنا اهلل �أعلم ،وقوله:
(املر) معناه �أنا اهلل �أعلم و�أرى،اخلام�س� :أنها
�أ�سماء هلل تعاىل مقطعة لو �أح�سن النا�س ت�أليفها
لعلموا ا�سم اهلل الأعظم وهو مروي عن �سعيد ابن
جبري ،ال�ساد�س :انها �أق�سام �أق�سم هلل بها فك�أنه
هو �أق�سم بهذه احلروف على ان القر�آن كالمه
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وهي �شريفة لكونها مباين كتبه املنزلة،ال�سابع :
انها �إ�شارات �إىل �آالئه تعاىل وبالئه ومدة الأقوام
و�أعمارهم و�آجالهم ،الثامن :ان املراد بها الإ�شارة
�إىل بقاء هذه الأمة على ما يدل عليه ح�ساب
اجلمل ،التا�سع :ان املراد بها حروف املعجم وقد
ا�ستغنى بذكر ما ذكر منها عن ذكر الباقي كما
يقال :ا ب ويراد به جميع احلروف ،العا�شر :انها
ت�سكيت للكفار لأن امل�شركني كانوا توا�صوا فيما
بينهم �أن ال ي�ستمعوا للقر�آن و�أن يلغوا فيه ،
ف�أنزل اهلل تعاىل هذه احلروف فكانوا �إذا �سمعوها
ا�ستغربوها وتفكروا فيها وا�شتغلوا بها عن �ش�أنهم
فوقع القر�آن يف م�سامعهم.
احلادي ع�شر :انها من قبيل تعداد حروف
التهجي واملراد بها �أن هذا القر�آن الذي عجزمت
عن معار�ضته هو من جن�س هذه احلروف التي
تتحاورون بها يف خطبكم وكالمكم ف�إذا مل تقدروا
عليه فاعلموا �أنه من عند اهلل تعاىل ،و�إمنا كررت
احلروف يف موا�ضع ا�ستظهاراً يف احلجة ،وهو
مروي عن قطرب واختاره �أبو م�سلم الإ�صبهاين
و�إليه مييل جمع من املت�أخرين.
واحلق �أن �شيئاً من هذه الأقوال ال تطمئن �إليه
النف�س ،نعم ،يف بع�ض الروايات املن�سوبة �إىل
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النبي(�صلى اهلل عليه و�آله) و�أئمة �أهل البيت
(عليهم ال�سالم) بع�ض الت�أييد للقول الرابع
وال�سابع والثامن والعا�شر ،وي�ستفاد من ذلك
�أن هذه احلروف رموز بني اهلل �سبحانه وبني
ر�سوله(�صلى اهلل عليه و�آله ) خفية عنا ال �سبيل
لأفهامنا العادية �إليها �إال مبقدار �أن ن�ست�شعر �أن
بينها وبني امل�ضامني املودعة يف ال�سور ارتباطاً
خا�صاً.
روى ابو لبيد املخزومي قال :ابو جعفر (عليه
ال�سالم) :يا �أبا لبيد انه عليك من ولد العبا�س
اثنا ع�شر يقتل بعد الثامن منهم �أربعة ت�صيب
احدهم الذبحة هم فئة ق�صري �أعمارهم قليلة
مدتهم خبيثة �سريرتهم منهم الفوي�سق امللقب
بالهادي والناطق والغاوي يا �أبا لبيد� :إن يف حروف
القر�آن املقطعة لعلماً جماً� :إن اهلل تعاىل انزل
(�آمل ,ذلك ,الكتاب) فقام حممد? حتى ظهر نوره
وثبتت كلمته ,وولد يوم ولد وقد م�ضى من الإلف
ال�سابع مئة �سنة وثالث �سنني ثم قال :وتبيانه يف
كتاب اهلل يف احلروف املقطعة �إذا �أعددتها من غري
تكرار ولي�س من حروف مقطعة حرف ينق�ضي �أال
وقيام قائم من بني ها�شم عند انق�ضائه ثم قال:
الألف واحد والالم ثالثون وامليم �أربعون وال�صاد
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ت�سعون فذلك مائة و�إحدى وت�سعون ثم كان بدو
خروج احل�سني بن علي (عليه ال�سالم)�( :آمل
اهلل) (�آل عمران) فلما بلغت مدته قام قائم ولد
العبا�س عند (امل�ص) ويقوم قائمنا عند انق�ضائها
بـ (�آلر) ف�أفهم ذلك وعه واكتمه)ـ تف�سري العيا�شي
ج� 2ص.3
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ال�س�ؤال احلادي ع�شر

ما موقف ال�شيعة من م�س�ألة خلق القر�آن؟
اجب

�سال �سائل يقول  :جند يف التاريخ �أن علماء قد
امتحنوا يف هذه الق�ضية على ر�أ�سهم �أحمد بن
حنبل ونعيم املروزي ،لكن ال جند �أثراً يذكر
لأئمة �أهل البيت للت�صدي لهذه املقولة! فهل
القول عندهم كان هو �أن القر�آن خملوق (كما
يقول اخلوارج واملعتزلة) �أم كان لهم موقف مل
ي�صلنا خربه،
�إن م�س�ألة خلق القر�آن �إذا كنا قد عرفنا دوافع
�إفتعالها ات�ضح لنا موقف �أهل البيت (عليهم
ال�سالم)! فم�س�ألة خلق القر�آن ال حتمل طابعها
العلمي والديني بقدر ما حتمل طابعاً ودوافع
�سيا�سية �صرفة� ،أهمها ت�صفية ح�سابات اخلليفة
العبا�سي امل�أمون مع �أهل ال�سنة لأ�سباب عديدة
ال ميكن ذكرها يف املقام  ،على �أن �أهل ال�سنة قد
ا�ستفادوا من الإ�صرار على القول بعدم خلق القر�آن
اعتبارات �سيا�سية �أخرى � ،إذ كان املتوكل العبا�سي
الذي رف�ض �سيا�سة امل�أمون قال بعدم خلق القر�آن
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وق ّرب الذين رف�ضوا باخل�ضوع لقول امل�أمون
ال�سيا�سي و�أ�سبغ عليهم طابع الإ�صرار على عدم
الت�ساوم يف دين اهلل � ...إىل �آخرها من الأمور التي
ا�ستفاد بها بع�ضهم �سيا�سياً كمعار�ضني وم�ؤيدين
ل�سيا�سات هوجاء غري �صحيحة .
لذا فقد �أريقت دماء لق�ضية لي�س لها �أثرها
العلمي والديني بحال  ،فخلق القر�آن وعدم خلقه
ال يعني �إ ّال لعبة �سيا�سية مقيتة لي�س لها �آثارها
على املجتمع الإ�سالمي  ،وبذلك فان �أهل البيت
(عليهم ال�سالم) يعرفون دوافع هذه الق�ضية
ف�أمروا �شيعتهم بتجنب هذه املزالق ال�سيا�سية
�صوناً حلياتهم ال�شريفة ،وباملقابل فان �أهل البيت
(عليهم ال�سالم) رف�ضوا الدخول يف هذه اللعبة
ال�سيا�سية التي ترجع عوائدها �إىل النظام ال غري
 .لذا ف�إن الإمام الر�ضا (عليه ال�سالم) تدارك
هذه الق�ضية حينما �سئل عن القر�آن �أهو خملوق
�أم ال فقال  :ال �أقول فيه �إ ّال �أنه كتاب اهلل ـ هذا
م�ضمون حديثه (عليه ال�سالم) ـ وبذلك جتد �أن
الإمام (عليه ال�سالم) قد اجتنب الدخول يف هذه
اللعبة ال�سيا�سية التي �أريقت ب�سببها دماء دونها
طائل .
ُ�سئل الإمام الع�سكري (عليه ال�سالم) :القر�آن
 46لو �س�ألوك

خملوق �أم غري خملوق؟ فقال :لل�سائل :يا �أبا
ها�شم ،اهلل خلق كل �شيء وما �سواه خملوق.
(مناقب �آل �أبي طالب ج.)525 /2
و�سئل الإمام الر�ضا (عليه ال�سالم) :ما تقول يف
ُ
القر�آن؟ فقال :كالم اهلل ال تتجاوزوه وال تطلبوا
الهدى يف غريه فت�ضلوا�( .أمايل ال�صدوق/
.)326
و�سئل الإمام ال�صادق(عليه ال�سالم)ُ :جعلت فداك
ُ
�إختلف النا�س يف القر�آن فزعم قوم �أن القر�آن كالم
اهلل غري خملوق ،وقال �آخرون :كالم اهلل خملوق.
فكتب (عليه ال�سالم) :القر�آن كالم اهلل محُ دث
غري خملوق ،وغري �أزيل،مع اهلل تعاىل ذكره)...
احلديث (التوحيد.)156 /
وقال �أي�ضاً :قد جاء يف الكتاب �أن القر�آن كالم اهلل
ووحي اهلل وقول اهلل وكتاب اهلل  ،ومل يجئ فيه �أنه
خملوق ،و�إمنا امتنعنا من �أطالق املخلوق عليه ؛
لأن املخلوق يف اللغة قد يكون مكذوباً ،ويقال:
كالم خملوق �أي مكذوب ،قال اهلل تبارك وتعاىل:
} �إِ مَّ َ
نا َتع ُبدُ ونَ ِمن دُونِ اللهَّ ِ �أَو َثان ًا َو َتخ ُل ُقونَ
�إِفك ًا { (العنكبوت� .)17:أي كذباً.
وقال عز وجل حكاية عن منكري التوحيد:
} َما َ�سمِع َنا ِب َه َذا يِف املِلَّ ِة ال ِآخ َر ِة �إِن هَ َذا �إِ َّ
ال
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اخ ِت َال ٌق { (�ص� .)7:أي افتعال وكذب.
ومن قال� :إنه غري خملوق مبعنى �أنه غري مكذوب
فقد �صدق وقال احلق وال�صواب ،ومن زعم �أنه غري
خملوق مبعنى �أنه غري حمدث وغري منزل وغري
حمفوظ فقد �أخط�أ وقال غري احلق وال�صواب.
(بحار الأنوار ج.)199 /89
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ال�س�ؤال الثاين ع�شر

ما املق�صود بـ ام الكتاب
اجب

لها عدة معان فلنذكر هذه املعاين مع الأقوال :
 -1الإمام املبني:
ورد يف (تف�سري امليزان /لل�سيد الطباطبائي / 17
 )66ما ن�صه  :واملراد بكتابة ما قدموا و�آثارهم,
ثبتها يف �صحائف �أعمالهم و�ضبطها فيها,
بوا�سطة كتبة الأعمال من املالئكة ,وهذه الكتابة
غري كتابة الأعمال و�إح�صائها يف الإمام املبني,
الذي هو اللوح املحفوظ .
فريى ال�سيد الطباطبائي� ,أن الإمام املبني هو
اللوح املحفوظ ,والنتيجة ك�سابقه �أي � :أن الإمام
املبني هو �أم الكتاب .
 -2الكتاب املكنون :
قال العالمة الطباطبائي يف (تف�سري امليزان / 3
� )54أن الكتاب املكنون هذا هو �أم الكتاب املدلول
عليه بقوله  } :ميحوا اهلل ما ي�شاء ويثبت
وعنده �أم الكتاب { وهو املذكور يف قوله :
} و�إنه يف �أم الكتاب لدينا لعلي حكيم { .
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فريى ال�سيد الطباطبائي �أن الكتاب املكنون هو
�أم الكتاب .
 -3اللوح املحفوظ :
ورد يف (تف�سري جممع البيان /لل�شيخ الطرب�سي
 ,)402 / 3يف تف�سري هذه الآية ما ن�صه  } :و�إذا
�سمعوا ما �أنزل �إىل الر�سول { من القر�آن
} ترى �أعينهم تفي�ض من الدمع مما عرفوا
من احلق {�أي  :ملعرفتهم ب�أن املتلو عليهم كالم
اهلل ,و�أنه حق } يقولون ربنا �آمنا { �أي � :صدقنا
ب�أنه كالمك �أنزلته على نبيك } فاكتبنا { �أي :
فاجعلنا مبنزلة من قد كتب ود ّون .
وقيل  :فاكتبنا يف �أم الكتاب ,وهو اللوح املحفوظ
} مع ال�شاهدين { �أي  :مع حممد و�أمته الذين
ي�شهدون باحلق ,عن ابن عبا�س.
فعلى هذا القول الذي نقله ال�شيخ الطرب�سي� ,أن
�أم الكتاب هو اللوح املحفوظ .
 -4الكتاب املبني:
ورد يف (تف�سري نور الثقلني /لل�شيخ احلويزي / 4
 )623ما ن�صه  :عن يعقوب بن جعفر بن �إبراهيم
قال  :كنت عند �أبي احل�سن مو�سى بن جعفر
(عليه ال�سالم) �إذ �أتاه رجل ن�صراين فقال � :إين
�أ�سئلك �أ�صلحك اهلل فقال � :سل ,فقال � :أخربين
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عن كتاب اهلل الذي �أنزل على حممد (�صلى اهلل
عليه و�آله) ونطق به ثم و�صفه مبا و�صفه فقال
 } :حم * والكتاب املبني * �إنا انزلناه يف
ليلة مباركة انا كنا منزلني { ما تف�سريها يف
الباطن ؟ فقال � :أما حم فهو حممد (�صلى اهلل
عليه و�آله) ,وهو يف كتاب هود الذي �أنزل عليه,
وهو منقو�ص احلروف ,و�أما الكتاب املبني فهو
�أمري امل�ؤمنني علي (عليه ال�سالم) ،و�أما الليلة
ففاطمة (�صلوات اهلل عليها) ...
فالكتاب املبني هو �أمري امل�ؤمنني علي ( عليه
ال�سالم ) ,وعلي هو �أم الكتاب� ,إذاً ميكن �أن يقال :
�أن الكتاب املبني هو �أم الكتاب .
قال العالمة الطباطبائي يف (تف�سري امليزان 17
 : )70 /ال مانع من �أن يرزق اهلل عبدا وحده,
و�أخل�ص العبودية له العلم مبا يف الكتاب املبني,
وهو (عليه ال�سالم) �سيد املوحدين بعد النبي
(�صلى اهلل عليه و�آله) .
 -5حمكمات القر�آن �أو الآيات املحكمات ,اطلق
عليها املوىل عز وجل �أنها �أم الكتاب يف قوله :
} هو الذي �أنزل عليك الكتاب منه �آيات
حمكمات هنَّ �أم الكتاب و�أخر مت�شابهات { ...
(�آل عمران.)7 :
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 -6الإمام �أمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم) والأئمة
من ولده :
ذكر ابن عبا�س عن �أمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم)
�أنه قال � :أنا واهلل الإمام املبني� ,أبني احلق من
الباطل ,وورثته من ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه
و�آله) (تف�سري القمي . )212 / 2
فعلي (عليه ال�سالم) �إمام مبني ,والإمام املبني
هو �أم الكتاب� ,إذاً ميكن �أن يقال � :أن علياً (عليه
ال�سالم) هو �أم الكتاب .
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ال�س�ؤال الثالث ع�شر

ما حكاية الطال�سم ؟
اجب

ان ما يقر�أ يف الكتب عن الطال�سم واالحراز
يكون م�ؤلف الكتاب م�س�ؤول عن �صحتها او عدمه
كما وان احلديث الذي يروى عن املع�صوم عليه
ال�سالم يكون خا�ضع ملعايري دقيقة لغر�ض اثبات
�صحته .
واما ما ورد عن الإمام الر�ضا(عليه ال�سالم) حيث
قال ":ينظر �إىل �أول كوكب يطلع بالع�شي فال
حتد نظرك �إليه وتناول من الرتاب و�أدلكه بها
و�أنت تقول ( :با�سم اهلل وباهلل ر�أيتني ومل �أرك
�سوء عود ن�صرك اهلل يخفي �أثرك ارفع ث�آليلي
معك ).
فلو ثبت �صحة ما ن�سب �إليه ف�إنه عمل مل نر فيه
�أي م�شكلة ،فهناك ت�أثري للكواكب على الإن�سان
وهذا ما �أثبته العلم احلديث وما ذكره ما هو الإ
دعاء.
واما ما ورد عن �سليمان (عليه ال�سالم) "ب�سم
اهلل الرحمن الرحيم خامت �سليمان بن داود �أخ
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�أخ وما�سكه مالئكة هبوا �سبومار واماذا وداقوي
فرادى مرمي هندنا با�سم اهلل خامت وباهلل
اخلامت " ,تقر�أ ذلك ثالثا ,ف�إنها تقف وتخرج
ل�سانها فخذها عند ذلك .و�إذا �أردت �أن ال تدخل
احلية منزلك تكتب �أربع رقاع وتدفن يف زوايا
بيتك ( ب�سم اهلل الرحمن الرحيم هجه ومهجه
ويهوريحيا واطرد ) .فنحن ال ندري مدى �صحة
ما ن�سب �إليه فحتماً ال يوجد �سند مت�صل �إىل
نبي اهلل �سليمان عليه ال�سالم ولو �سلمنا ب�صحته
فما ورد فيه من كلمات غريبة لعلها بغري اللغة
العربية بل بلغه �سليمان (عليه ال�سالم)..
وهذا لي�س من ال�سحر وال الرقى و�إمنا هو من
علم الطل�سمات وهو علم معروف عند �أهله ،ولكن
ال حجة فيه علينا �أال �إذا وردنا ب�سند معترب.
نعم اثبت العلم احلديث ان للكوكب ت�أثريا على
االن�سان على �سبيل املثال يف حال الك�سوف تبقى
هناك �أ�شعة ت�صدر عن ال�شم�س ت�صل �إىل الإن�سان
وت�سمى الأ�شعة فوق البنف�سجية وهي التي ت�سبب
العمى عند الإن�سان عند �إطالته النظر �إىل
الك�سوف ف�إذا قال الإمام الر�ضا (عليه ال�سالم)
بان ال حتد نظرك �إىل الكوكب الطالع عند الع�شي,
فلعل هناك �أ�شعة غري مرئية كالفوق البنف�سجية
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التي لها �أثر �سلبي على الإن�سان كما ذكر العلماء
ت�أثري مواقع القمر على العادة ال�شهرية عند املر�أة
كذلك ت�أثريه على املد واجلزر,
ولرمبا �سائل ي�سال هل الطال�سم فيها �آيات قر�آنية
والأعتقاد بها �صحيح ،وما هو علم احلروف وهل
الطال�سم هي من عوامل احلروف
�أ ً
وال :لي�س ثمة �آيات قر�آنية يف الطال�سم ،واما
اال�شكال والهياكل احلرفية والأوراد املكتوبة يف
بع�ض الكتب ك�ضياء ال�صاحلني وغريه ،لي�ست هي
طال�سم خال�صة ،و�إمنا هي �أوراد و�أوفاق وا�سماء
�إلهية و�آيات قر�آنية قد مت تركيبها طبقاً لأوقات
خا�صة وقراءات فلكية ،وذلك للح�صول على بع�ض
الثمار الروحانية وبطبيعة احلال ال ميكن لنا
الثقة بجميع هذه الأ�شكال �أو الأعمال ما مل ت�أتنا
بطريق معترب ..فم�س�ألة الوثوق بها موكولة �إىل
امل�صدر الذي �أخذت عنه ،مع الأخذ بنظر الأعتبار
�أن كثرياً من ال�شروط الواجب توفرها يف هذه
الأ�شكال مفقودة ومن �أهمها احلرب امل�ستعمل
ووقت العمل والبخور املنا�سب ...وبفقدان �أي
�شرط من هذه ال�شروط ال ت�أتي النتائج املرجوة.
ثم �إن الآيات القر�آنية والأ�سماء الإلهية امل�ستعملة
يف هذه الأ�شكال والهياكل احلرفية تبقى من جهة
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جواز املما�سة وعدمه تابعة ملا ورد يف ال�شريعة
املقد�سة ،فال يجوز م�سها �إال مع الطهارة.
ثانياً :علم احلروف من العلوم ال�شريفة التي
وردت الإ�شارة �إليها من قبل �أهل البيت عليهم
ال�سالم ،ويعتمد علم احلروف على قوانني خا�صة
ال�ستخراج روحانية احلروف وقواها الباطنة

 56لو �س�ألوك

ال�س�ؤال الرابع ع�شر

كيف يكون القر�آن الكرمي
معجزة لغري الناطق بالعربية؟
اجب

ميكن الرد علىهذه ال�شبهة بعدة �إجابات نرجو
الإلتفات لها:
 -1ميكن �إعتبار القر�آن الكرمي معجزة بالن�سبة
لغري العربي يف حال فهمه ب�أن العرب  -وهم
�أ�صحاب الإخت�صا�ص  -قد عجزوا عن الإتيان
مبثله فيكون عجزه عن ذلك من باب �أوىل.
 -2ميكن لغري العربي تعلم العربية ومعرفة
�أ�صول وقواعد هذه اللغة و�إ�شراقاتها البالغية
واملعرفية ووجوه التفرد بها عن باقي اللغات كما
يف بديعها وبيانها ومعانيها وف�صاحتها ووو......
الخ ,لتكون له باباً ملعرفة �إعجاز القر�آن الكرمي,
وهذا �أمر ممكن بحد ذاته.
 -3ميكنه الرجوع �إىل دائرة الت�أثر الب�شري
بالقر�آن الكرمي من �أ�صحاب الديانات الأخرى
كامل�سيحية واليهودية من غري الناطقني بلغة
ال�ضاد واعرتافاتهم ب�أ�سرار هذه اللغة املحت�ضنة
ل�سر هذه لغة القر�آن و�إعجازه اخلالد فهم  -كما
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ال يخفي  -حجة على غري الناطقني بالعربية
يف قبولهم �إعجاز القر�آن الكرمي املجيد رغم �أن
لغتهم غري العربية .و ال �أعتقد يبعد عنك معرفة
كون �أخوة م�سلمني موجودين يف بقاع الأر�ض
املختلفة ومن غري الناطقني باللغة العربية
والناطقني بلغات خمتلفة كثرية,ولكن العربية
لي�ست منها ،كانوا قد تعقلوا الإ�سالم وفهموا
معجزته و�أدركوا دقائق علمه و�أبدعوا بعد ذلك يف
التعبري عنه بل ويف اللغة التي نزل بها و�إي�صال
علومه �إىل �سواهم وهم الأعاجم يف بالد الهند
والرتك والفر�س وغريهم.
 -4ال ميكن ح�صر معجزة القر�آن يف الع�صر
احلديث من جهة البالغة فقط حتى يقال
�إنها لي�ست من اخت�صا�ص غري العرب بل �أوجه
الإعجاز القر�آين الآن وا�سعة املرامي كثرية الإبعاد
فلدينا ما ينطبق من علوم القر�آن على ف�ضاءات
رحبة من العلوم املعا�صرة ،والكثرية والتي منها
معاجلاته املطابقة لعلوم النف�س املعا�صرة وحديثة
عن العلوم الفلكية واملغيبات والريا�ضيات وعلم
االجتماع وفن الإدارة والق�ضاء واحلرب و�أ�صول
الأخالق وغريها الكثري والكثري..
وهذا جميعاً غري موقوف على معرفة اللغة مبا
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هي لغة بل ميكن متابعتها عن طريق امل�صاحف
املرتجمة والتفا�سري املرتجمة والكتب العلمية
التي تناق�ش هذه العلوم الكثرية واملرتجمة �أي�ضاً,
فقد �أ�صبح كل �شيء تقريباً الآن  -وبربكة تطور
و�سائل البحث واملخاطبة والتوا�صل  -يف متناول
الأيدي فلماذا ال يعتمد غري العربي هذه الو�سائل
وال�سبل �إذا كان جاداً يف طلب احلقيقة.
 -5كما ميكن الإميان مبعجزة النبي حممد (�صلى
اهلل عليه و�آله) من خالل درا�سة نف�س �شخ�صية
النبي حممد (�صلى اهلل عليه و�آله) من اجلهات
الأخالقية والتاريخية واالجتماعية بل والنف�سية
وكذا درا�سة �آثاره وقدرته على تغيري َمن حوله
والظروف التي ن�ش�أ فيها ولياقته العالية يف
تغيريه لل�سائد من الأفكار والعبادات واملعامالت
امل�ستحكمة يف ع�صره وت�أثريه الرفيع على قناعة
�أ�صحاب العلم والثقافة والديانات ال�سابقة ,ثم
عدم القدرة على طم�س هذه الآثار رغم �شناعة
الأحداث وق�ساوة املعادين وتع�سف الطرق املتبعة
�ضده و�ضد دينه و�أتباعه ،مما يعني �أن هذا الدين
حمفوظ بقوة خفية عظمى جتعل القر�آن ع�صياً
�أمام عوامل التعرية التي يفر�ضها جهل الإن�سان
وحقد املتالعنني وي�صمد �أمام التحريف و�أمواج
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حماوالته العاتية طول التاريخ مما يجعلنا
نطمئن �أن فيه من عوامل القوة ما يجعله باقياً
خالداً.
 -6نحن ال ندعي �أن النبي الأكرم (�صلى اهلل عليه
و�آله) ومعجزته اخلالدة خمت�صة بالعرب حتى
ن�س�أل كيف �أعرف املعجزة و�أنا غري عربي و�إمنا
نقول �أن النبي الأقد�س (�صلى اهلل عليه و�آله)
ومعجزته �أي القر�آن الكرمي للنا�س كافة ,و َبعث
النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) بل�سان قومه ولغتهم
ال يعني اخت�صا�صه بهم وعدم قدرة الآخرين على
الدخول يف دينه و�إال لبطلت دعوته لغري قومه
و�إدعاءه انها للعاملني طراً حيث ال يجب احتاد
لغته (�صلى اهلل عليه و�آله) مع كل من بعث �إليهم
وال ي�شرتط ذلك فهذا �إبراهيم (عليه ال�سالم)
دعا عرب احلجاز �إىل احلج وهو لي�س منهم وهذا
مو�سى بن عمران الكليم (عليه ال�سالم) دعا
فرعون للإميان وهو عربي واملر�سل �إليه قبطي
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ال�س�ؤال اخلام�س ع�شر

من هم خري الربية الذين ق�صد بهم يف االية
الكرمية �إن الذين �أمنوا وعملوا ال�صاحلات
�أولئك هم خري الربية  ( -البينة ) 7 -؟
اجب

اال�ستدالل بكتب وم�صادر وتفا�سري الطرف االخر
يكون احجى واقنع ومن خالل جرد الروايات
التي ذكرت تف�سري هذه االية وجدناه ( ) 23من
() 51م�صدر خمتلف  ،نتعر�ض لبع�ض منها وذلك
ل�ضيق امل�ساحة املخ�ص�صة لهذا احلقل
يف تف�سري الطربي  -ج� 30/ص 335/ذكر تف�سري
االية
حدثنا �إبن حميد  ,قال  :ثنا عي�سى بن فرقد  ,عن
�أبي اجلارود  ,عن حممد بن علي �أولئك هم خري
الربية فقال النبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) � :أنت
يا علي و�شيعتك .
ويف تف�سري الآلو�سي � -أخرج �إبن مردويه عن علي
كرم اهلل تعاىل وجهه قال قال يل ر�سول اهلل (�صلى
اهلل عليه و�آله و�س ّلم) �أمل ت�سمع قول اهلل تعاىل �إن
الذين �آمنوا وعملوا ال�صاحلات �أولئك هم خري
الربية هم �أنت و�شيعتك وموعدي وموعدكم
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احلو�ض �إذا جثت الأمم للح�ساب يدعون غرا
حمجلني.
واما �إبن حجر يف ال�صواعق املحرقة � -ص ، 96
 159ذكر تف�سري االية
 عن �إبن عبا�س � :إن هذه الآية ملا نزلت قال (�صلىاهلل عليه و�آله و�س ّلم) لعلي (عليه ال�سالم) :هو �أنت
و�شيعتك ت�أتي �أنت و�شيعتك يوم القيامة  ،را�ضني
مر�ضيني  ،وي�أتي عدوك غ�ضابا مقمحني .
وفى املناقب  :عن �أبى الزبري املكي عن جابر بن
عبد اهلل ( ر ) قال  :كنا عند النبي (�صلى اهلل عليه
و�آله و�س ّلم) ف�أقبل علي فقال  :قد �أتاكم �أخى  :ثم
التفت �إىل الكعبة فم�سها بيده  .ثم قال  :والذي
نف�سي بيده �أن هذه و �شيعته هم الفائزون يوم
القيامة  .ثم قال � :إنه �أولكم �إميانا معى  ،و�أوفاكم
بعهد اهلل و�أقومكم ب�أمر اهلل  ،و�أعدلكم يف الرعية
 ،و�أق�سمكم بال�سوية  ،و�أعظمكم عند اهلل مزية .
قال  :فنزلت �إن الذين �آمنوا وعملوا ال�صاحلات
�أولئك هم خري الربية  ،قال  :فكان ال�صحابة �إذا
قيل  :علي قالوا  :قد جاء خري الربية .
وذكر القندوزي احلنفي  -ينابيع املودة  -ج2 /
�ص ، 357 ،/قال جمال الدين الزرندي املدين ،
عن �إبن عبا�س قال  :ملا نزلت هذه الآية � :إن الذين
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�آمنوا وعملوا ال�صاحلات �أولئك هم خري الربية
قال(�صلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) لعلي  :هو �أنت
و�شيعتك  ،ت�أتي يوم القيامة �أنت و�شيعتك را�ضني
مر�ضيني  ،وي�أتي عدوك غ�ضبانا مقمحني  .فقال
 :ومن عدوي ؟ قال  :من ترب�أ منك ولعنك .
وعن ال�سيوطي  -الدر املنثور  -ج� 6 /ص- 379 /
�أخرج �إبن ع�ساكر عن جابر بن عبد اهلل قال كنا
عند النبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) ف�أقبل علي
فقال النبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) والذي
نف�سي بيده �إن هذا و�شيعته لهم الفائزون يوم
القيامة ،ونزلت�إن الذين �آمنوا وعملوا ال�صاحلات
�أولئك هم خري الربيةفكان �أ�صحاب النبي (�صلى
اهلل عليه و�آله و�س ّلم) �إذا �أقبل علي قالوا: جاء خري
الربية.
وكتب �إبن ع�ساكر  -تاريخ مدينة دم�شق  -ج42/
�ص37 /
 �أخربناه عاليا �أبو املظفر الق�شريي و�أبو القا�سمال�شحامي قاال �أنا �أبو �سعد الأديب �أنا �أبو �سعيد
الأديب �أنا �أبو �سيعد الكرابي�سي نا �أبو لبيد نا
�سويد نا �شريك عن الأعم�ش عن �سامل عن جابر
قال �سئل عن علي فقال ذاك خري الربية ال يبغ�ضه
�إال كافر.
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ويف املوفق اخلوارزمي  -املناقب � -ص... 265
حدثنى يزيد بن �شراحيل االن�صاري كاتب علي
(عليه ال�سالم) قال � :سمعت عليا (عليه ال�سالم)
يقول  :حدثنى ر�سول اهلل(�صلى اهلل عليه و�آله
و�س ّلم) وانا م�سنده �إىل �صدري فقال � :أي علي امل
ت�سمع قول اهلل تعاىل � :إن الذين �آمنوا وعملوا
ال�صاحلات �أولئك هم خري الربية �أنت و�شيعتك
 ،وموعدى وموعدكم احلو�ض �إذا جثت االمم
للح�ساب تدعون غرا حمجلني.
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ال�س�ؤال ال�ساد�س ع�شر

القاب العلماء من و�ضعها وماذا تعني ؟
ُ
اجب

بداية احلديث �إن العلماء لي�سوا هم ممن و�ضع
الألقاب لأنف�سهم � ،صحيح ان العلماء �سابقا
كانوا ي�ستخدمون كلمات منها االحقر او االذل
او الفقري اىل اهلل فان هذه العبارات هي دليل
توا�ضعهم وتذللهم هلل عز وجل اما العبارات التي
كثريا ما تردد اليوم ومن على و�سائل االعالم فان
هذه العبارات ي�ضعها مقلدو العلماء وان كان ال
�إ�شكال فيها ولكن قد مينح لقب ما اىل �شخ�ص
ما هو ال ي�ستحقه فامل�شكلة بالذي منحه اللقب
ولي�ست امل�شكلة بالذي منح اللقب
وهذه جمموعة من التف�سريات ملجموعة من
االلقاب التي يدل بع�ضها على الدعاء والبع�ض
منها على اظهار منزلة العامل فمثال عند ال�س�ؤال
ماذا تعني مد ظله وقد�س �سره ؟
املق�صود من قولهم ( ُم َّد ظله) �أي طال بقا�ؤه �أو
ع ّم نفعه ...
واملق�صود من قولهم ( ُقدِّ�س �س ّره) �أي تقد�ست
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نف�سه �أو تقد�ست ما ت�ضمنته من �سر �ألهمه �إياه اهلل
عزوجل ,فال�سر للميت هو النف�س �أو ما ا�ضطمت
عليه من �أ�سرار ربانية والعبارتان جتريان جمرى
الدعاء للحي بالبقاء وللميت بالطهارة والرفعة.
واما ال�س�ؤال على من تطلق هذه االلقاب وماهي
درجاتهم العلمية؟
العالمة  ،املحقق  ،املحقق احلجة � ،آية اهلل
حجة الإ�سالم
العظمى ،احلجة ،حجة الإ�سالمّ .
وامل�سلمني .زعيم احلوزة العلمية .املحقق الكبري.
زعيم الطائفة .ثقة الإ�سالم .علم الهدى .املفيد.
�شيخ الطائفة .املرجع الأعلى.
هذه االلقاب البع�ض منها تخ�ص�صت بعامل معني
نتيجة اجناز علمي انفرد به لوحده والبع�ض
منها متنح ملن يبلغ منزلة معينة ي�ستحق ب�سببها
اطالق لقب يتفق وطبيعة اجنازه  ،معنى وداللة
االلقاب هي :
 -1العالمة :يطلق العالمة يف كتب الفقه على
احل�سن بن يو�سف بن املطهر احللي املتوفى �سنة
726هـ �صاحب كتاب �إر�شاد الأذهان والر�سالة
ال�سعدية وتب�صرة املتعلمني وحترير الأحكام
وتذكرة الفقهاء وقواعد الأحكام وخمتلف ال�شيعة
ومنتهى املطلب ونهاية الأحكام وغريها من الكتب
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وكان مرجعاً من مراجع الطائفة.
 -2املحقق :يطلق يف كتب الفقه على �أبو القا�سم
جنم الدين جعفر بن احل�سن احللي املتوفى �سنة
 676هـ �صاحب كتاب �شرائع الإ�سالم واملعترب
وغريها وكان من مراجع الطائفة.
 -3املحقق احلجة :يطلق على كل من لديه املقدرة
العلمية على حتقيق املطالب العلمية ،واحلجة هو
كل من لديه القدرة على نقل الأحكام ال�شرعية
وا�ستخراجها من مظانها ونقلها �إىل طالبيها
فيكون قوله حجة عليهم.
� -4آية اهلل العظمى :لقب يطلق على كل من و�صل
�إىل رتبة االجتهاد و�أ�شري له من قبل بع�ض �أهل
اخلربة بالأعلمية.
 -5حجة الإ�سالم( :كما يف احلجة).
 -6املحقق الكبري :يطلق على من ا�شتهر
بالتحقيق.
 -7زعيم احلوزة العلمية :من املت�أخرين تطلق
على ال�سيد اخلوئي (قد�س �سره) الذي ت�صدّر
زعامة احلوزة.
 -8زعيم الطائفة :تطلق على كل من �أجتهد
و�أ�شتهر بالأعلمية يف زمانه حتى دان له الآخرون
بالف�ضل.
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 -9ثقة الإ�سالم :تطلق على املحدث حممد بن
يعقوب الكليني �صاحب كتاب الكايف.
 -10علم الهدى :تطلق على علي بن احل�سني
املرت�ضى الذي كان مرجعاً للطائفة.
 -11املفيد :لقب ملحمد بن حممد بن النعمان كان
من مراجع الطائفة.
� -12شيخ الطائفة يطلق على حممد بن احل�سن
الطو�سي وكان من مراجع الطائفة.
 -13املرجع الأعلى :يطلق على نف�س من يطلق
عليه �آية اهلل العظمى .ويطلق �أي�ضا على املرجع
املقلد من كل �أو �أغلب الطائفة.
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ال�س�ؤال ال�سابع ع�شر

احلب�شي
عن �سرية ِ باللٍ
ِّ
اجب

لو قمنا بالبحث بني �صفحات التاريخ عن �سرية
هذا ال�صحابي وامل�ؤذن لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
واله و�سلم ف�إننا نقف عند عدة حمطات ن�ستدل
منها ح�سن ال�سرية لهذا العبد ال�صالح ومن
امل�ؤ�شرات التي ت�شري �إىل ح�سن حال هذا ال�صحابي
نذكر منها.:
� -1أنه عذب يف حياة الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله
من قبل امل�شركني وكان موقفه �صلباً يف الثبات
على التوحيد والت�صديق بالر�سالة وهذا يدل على
ح�سن حاله.
 -2اختياره من قبل ر�سول اهلل ليكون م�ؤذناً وقد
ورد عنه �صلوات اهلل عليه و�آله انه قال (ي�ؤذن لكم
خياركم) .
 -3كان اي�ضاً خازناً لبيت املال وهذا يدل على ثقة
ر�سول اهلل به ويدل على �أمانته.
� -4شهد حروب ر�سول اهلل جميعها.
 -5انه كان من ال�سابقني للإ�سالم حتى قيل انه
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�سابق احلب�شة .
 -6رف�ضه للأذان بعد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله ولأبي بكر خا�صة حيث طلب منه ذلك
مما يدل على رف�ضه لتلك اخلالفة و�إنها غري
�شرعية.
 -7قبوله للأذان عندما دعته فاطمة لذلك مما
يدل على انه كان عارفاً بحقها ومكانتها ووجوب
قبول دعوتها.
 -8ذكره الك�شي وقال عنه انه كان �صاحلاً وقد
وردت روايات عن الأئمة عليهم ال�سالم يف ذلك
فعن الفقيه عن �أبي ب�صري عن احدهما عليهما
ال�سالم انه قال �إن بال ًال كان عبداً �صاحلاً فقال ال
�أ�ؤذن لأحد بعد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله.
 -9رف�ضه البيعة لأبي بكر وطرده من املدينة
ب�سبب ذلك فقد روى الوحيد يف التعليقة عن
جده انه قال ر�أيت يف بع�ض كتب ا�صحابنا عن
ه�شام بن �سامل عن ال�صادق عليه ال�سالم وعن
�أبي البخرتي قال :حدثنا عبد اهلل بن احل�سن
بن احل�سن �إن بال ًال �أبى ان يبايع ابا بكر وان عمر
اخذ بتالبيبه وقال له :يا بالل هذا جزاء �أبي بكر
منك ان �أعتقك ،فال جتيء تبايعه؟ فقال :ان كان
ابو بكر اعتقني هلل فليدعني هلل و�إن كان اعتقني
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لغري ذلك فها �أنا ذا  ،و�أما بيعته فما كنت �أبايع
من مل ي�ستخلفه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
والذي ا�ستخلفه بيعة يف �أعناقنا �إىل يوم القيامة
فقال عمر :ال ابا لك :ال تقم معنا :فارحتل �إىل
ال�شام.
 -10وانه نزلت فيه �آيات قر�آنية منها قوله
تعاىلَ } :وال َت ْط ُر ِد ا َّل ِذينَ َي ْد ُعونَ َر َّب ُه ْم
ِبا ْل َغدَ ا ِة َوا ْل َع ِ�ش ِّي ُي ِريدُ ونَ َو ْج َههُ َما َع َل ْي َك
ِم ْن ِح َ�سا ِب ِه ْم ِم ْن َ�ش ْيءٍ َو َما ِم ْن ِح َ�سا ِب َك َع َل ْي ِه ْم
ِم ْن َ�ش ْيءٍ َف َت ْط ُر َد ُه ْم َف َت ُكونَ مِنَ َّ
الظالمِ ِ َني {
(الأنعام ,)52:حيث نزلت هذه الآية فيه ويف
�صهيب وخباب وعمار .ومن الآياتَ } :وا َّل ِذينَ
اج ُروا يِف اللهَّ ِ ِم ْن َب ْع ِد َما ُظ ِل ُموا َل ُن َب ِّو َئ َّن ُه ْم
هَ َ
ب َل ْو
الد ْن َيا َح َ�س َن ًة َو َ أ
يِف ُّ
لَ ْج ُر ْال ِآخ َر ِة �أَ ْك رَ ُ
َكا ُنوا َي ْع َل ُمونَ {(النحل.)41:
وهو من ال�صاحلني يف قوله تعاىلَ } :و َم ْن
َ
الر ُ�سولَ َف�أُو َلئ َ
ين
ِك َم َع الَّذِ َ
ُيطِ ِع اللهَّ َو َّ
ني
ال�ص ِّدي ِق َ
�أَ ْن َع َم اللهَّ ُ َع َل ْيه ِْم م َِن ال َّن ِب ِّي َ
ني َو ِّ
ني َو َح ُ�س َن �أُو َلئ َ
ِك
ال�صالحِ ِ َ
َوال�شُّ َه َداءِ َو َّ
َرفِيق ًا {(الن�ساء,)69:
 -11وردت فيه روايات مادحة غري ما ذكرنا منها:
يح�شر بالل على ناقة من نوق اجلنة ي�ؤذن :ا�شهد
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�أن ال اله �إال اهلل وان حممداً ر�سول اهلل ف�إذا نادى
ك�سي حلة من حلل اجلنة.
 -12م�ساعدته لفاطمة عليها ال�سالم يف الطحن
بالرحى فدعا له النبي �صلى اهلل عليه واله بقوله:
رحمتها رحمك اهلل.
 -13يف التف�سري املن�سوب للإمام الع�سكري عليه
ال�سالم ان تعظيم بالل لعلي عليه ال�سالم كان
�أ�ضعاف تعظيمه لأبي بكر فعوتب يف ذلك فاحتج
على تف�ضيل علي عليه ال�سالم بحديث الطري.
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ال�س�ؤال الثامن ع�شر

علم الرجال عند االمامية
اجب

�إن وجود الإمام املع�صوم بني �أبناء الأمة يف زمن
الظهور جعل مذهب االمامية ال يحتاجون �إىل
علم احلديث ب�شكل كبري ،وبالتايل عن علم
الرجال مع وجود الإمام املع�صوم ،فكانت �إذا
طر�أت عليه حاجة للحديث ي�أخذونها من الإمام
املع�صوم املوجود بينهم ,وبنهاية الغيبة ال�صغرى
حيث بد�أت الغيبة الكربى انقطع االت�صال بالإمام
املع�صوم فا�ضطر العلماء والفقهاء �إىل الرجوع
�إىل علم احلديث املدون عن املع�صوم ،وبالتايل
احتيج �إىل علم الرجال ملعرفة الرواية ال�صحيحة
من الرواية غري ال�صحيحة.
ولكن مع ذلك كان هناك من يجمع الروايات
ويختار من الرجال من يختار فلقد ت�صدى
جمع من الأ�سبقني من رواتنا من �أ�صحاب
ال�صادقني (عليهما ال�سالم) ومن بعدهما من
الأئمة الطاهرين ل�ضبط �أ�سماء الرواة و�أحوالهم
وطبقاتهم و�آرائهم و�أ�صولهم وم�صنفاتهم وما ورد
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عن الأئمة الطاهرين (عليهم ال�سالم) يف مدحهم
�أو ذمهم ,مثل احل�سن بن حمبوب ال�سراد ,وبني
ف�ضال  ,وحممد بن عي�سى بن عبيد اليقطيني,
وحممد بن �أورمة  ,و�أ�ضرابهم من �أجلة �أ�صحابنا
(ر�ضوان اهلل عليهم).
ثم قام غريهم بجمع ما تفرق يف هذه الكتب
وا�ستق�صاء ما فات منهم وتبويبها ونظمها،
ف�ألفوا يف ذلك كتب مطولة �ضخمة مثل كتاب
عبد العزيز بن يحيى اجللودي ,والعيا�شي �صاحب
كتاب (معرفة الناقلني) ,وكتاب (اال�شتمال على
معرفة �أحوال الرجال) لأحمد بن عبيد اهلل
اجلوهري  ,وكتاب �سعد بن عبد اهلل الأ�شعري
القمي ,وكتب ابن �شاذان  ,وال�صدوق  ,و�أبي غالب
الزراري ,و�أبي العبا�س ابن نوح  ,و�أبي العبا�س بن
عقدة الذي �أنهى �أ�صحاب �أبي عبد اهلل ال�صادق
(عليه ال�سالم) �إىل �أربعة �آالف.
ولأجل تعريف املخالف بتلك الكتب وامل�صنفات
وما حوتها �ألف النجا�شي (رحمه اهلل) كتابه
امتاماً للحجة ورد ذلك القول :ب�أنه قول من ال
علم له بالنا�س وال لقي �أحد فيعرف منه وال حجة
علينا ملن مل يعلم وال عرف.
واحل�صيلة ،ان االحتياج الفعلي لعلم الرجال ظهر
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ب�شكل �أو�سع بعد غيبة الإمام الكربى ،ولذلك د�أب
العلماء على جمع �شتات ذلك العلم من الكتب
املتفرقة ،فالت�أخري كان ب�سبب وجود الإمام
املع�صوم الذي يرفد ال�ساحة با�ستمرار بالروايات
ال�صحيحة على خالف بقية املذاهب الأخرى
ف�إنها ملا انقطع عنها اخلرب ال�صحيح ال�صادر
عن املع�صوم بوفاة الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم) احتاجت �إىل علم الرجال منذ ذلك الزمن ،
وال ميكن �أن نت�صور �أن ين�ش�أ علم ويتطور �إ ّال تبعاً
لالحتياج ال �إىل تعيري قوم على قوم.
اما اجلرح والتعديل فاملراد منهما هو علم
الت�ضعيف والتوثيق للرواة� ،أو بعبارة �أخرى هو
علم الرجال ،وهو يختلف بني ال�سنة وال�شيعة
بح�سب ال�ضوابط التي و�ضعها �أرباب كل مذهب
يف اعتبار ال�ضعف والعدالة يف الراوي.
فالإمامية يعتربون الراوي العادل مث ً
ال هو:
الإمامي الثقة .و�أهل ال�سنة يعتربون الراوي
العادل هو :من له ملكة حتمل على مالزمة
التقوى واملروءة ،واملراد بالتقوى اجتناب الأعمال
ال�سيئة من �شرك �أو ف�سق �أو بدعة (كما يف نزهة
النظر لأبن حجر �ص ،)18وهم ـ �أي �أهل ال�سنة ـ
يتو�سعون يف اعتبار �أهل البدع فرتاهم يو�سمون
لو �س�ألوك 75

غريهم من �أبناء املذاهب الأخرى الذين ال
يرت�ضون مذاهبهم ب�أنهم �أ�صحاب بدعة فال
يقبلون رواياتهم وال يعملون بها �إال �إذا وجدوا
لها �شاهداً من كتبهم ،ومن هنا جعلوا �أحد �أ�سباب
احلكم على الرواة بال�ضعف هو جرحهم بـ :
البدعة (معجم علوم احلديث النبوي.)73 :
وهناك �ضوابط و�شروط �أخرى ي�ضعها كل فريق
يف جمال التوثيق والت�ضعيف ميكنكم مطالعتها
يف كتاب (مقيا�س الهداية) للمامقاين عند
ال�شيعة ،و(معجم علوم احلديث النبوي) للدكتور
عبد الرحمن اخلمي�سي عند �أهل ال�سنة.
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ال�س�ؤال التا�سع ع�شر

هل كل من يحب االمام علي عليه
ال�سالم ينجو من النار؟
اجب

احلب يف اال�صطالح ال�شرعي يعني العقيدة
واالتباع ال جمرد العاطفة النف�سية املتعارف عليها
ت ُّبونَ
بني النا�س ،قال تعاىلُ } :قل �إِن ُكن ُتم حُ ِ
َ
ون ُيح ِبب ُك ُم اللهّ ُ َو َيغ ِفر َل ُكم
اللهّ َفا َّت ِب ُع يِ
يم { (�آل عمران،)31:
ُذ ُنو َب ُكم َواللهّ ُ َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌ
فهذه الآية �صريحة يف التفرقة بني دعوى احلب،
الذي �سميناه باحلب العاطفي املجرد واملتعارف
بني النا�س ،وبني احلب ال�شرعي الذي ع ّلقه
املوىل �سبحانه على وجوب االتباع ثم ر ّتب عليه
لزوم املغفرة..وترجمة احلب على االر�ض هو
االمتثال وتطبيق ما يطلبه منه حبيبه  ،وحب
علي (عليه ال�سالم) �ضمن هذا املعنى� ،إذ هو
يدخل يف اال�صطالح ال�شرعي للحب ،وكما ورد يف
�صحيح م�سلم عن علي (عليه ال�سالم) �أنه قال:
((�أنه لعهد النبي (�صلى اهلل عليه واله و�سلم) �أن
ال يحبني �إ ّال م�ؤمن وال يبغ�ضني �إال منافق)) (ج1
�ص 60طبعة دار الفكر ـ بريوت).
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وحب املخالفني لعلي (عليه ال�سالم) من عجائب
الدعاوى ،فهم يف نف�س الوقت الذي ي�صرحون
به بهذا احلب تراهم ي�صرحون بحب م�س ّبيه
ومبغ�ضيه ومقاتليه بدعوى �أنهم �صحابة وقد
قال املوىل �سبحانهَّ } :ما َج َع َل اللهَّ ُ ِل َر ُج ٍل
ني يِف َجو ِف ِه { (االحزاب )4:وهذا
ِّمن َقل َب ِ
القول منه �سبحانه ينفي دعوى امكانية �أن يحب
الإن�سان بقلبه �شخ�صاً ويحب بالآخر عدوه �أنه
�أ�شبه بالنقي�ضني اللذين ال يجتمعان� ,إذ كيف
حب ويل اهلل مع عدّوه؟!
يجتمع ّ
وحب
علي (عليه ال�سالم) ّ
اذا ال يجتمع ّ
حب ّ
لعلي عليه
مبغ�ضيه يف قلب واحد ،ف�إذا كان املحب ّ
ال�سالم خمل�صاً يف ح ّبه له فيجب عليه �أن يبغ�ض
�أعداءه.
ولذلك جاء رجل �إىل �أمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم)
وقال له� :إين �أحبك ولكني ال �أبغ�ض فالن ،ف�أجابه
عليه ال�سالم�( :أما الآن ف�أنت �أعور ف�إما �أن تعمى
و�إما �أن تب�صر) (التعجب للكراجكي.)112:
�إن اهلل تعاىل مل يجعل المريء من قلبني يف
جوفه حتى ي�ستطيع �أن يحب ب�أحد القلبني رج ً
ال
ويحب بالقلب الآخر عدوه ..فمثل القلب مثل
الإناء �إذا حوى �سائ ً
ال فال ي�سع ل�سائل �آخر �إال �أن
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يختلطا فال يكون �أي منهما باق على حاله ،وهذا
هو ال�شوب الذي يعرتي قلب من يحب علياً عليه
احلب والبغ�ض
ال�سالم ويحب مبغ�ضيه ،ف�إن
ّ
يختلطان فيفرزان عدم �إخال�ص يف املح ّبة ،وهذه
املح ّبة املدعاة ال تنجي من النار قطعاً.
هنالك حب جزئي وهذا ال ي�ؤخذ به كان حتب
علي عليه ال�سالم ل�شجاعته او لبالغته او ملواقف
معينة واحلب هذا هو ا�شبه باالعجاب من احلب
بل هو االعجاب بعينه ولهذا نرى ال�شعراء تطرب
لبالغته والكرماء لكرمه وال�شعان ل�شجاعته فكل
امر ينظر اىل اخل�صلة التي يهواها النه يجدها
على اكمل وجه يف االمام علي عليه ال�سالم وهذا
ال يعني النجاة من جهنم الن االمام علي عليه
ال�سالم منظومة عقائدية تبد�أ بالتوحيد مرورا
بخامت االنبياء وختاما بخامت االو�صياء ،فاملحبة
املبتورة او التي ال ترتجم على ت�صرفات املحب
ال يعني النجاة من النار ولكن قد ي�شمله لطف
اهلل عز وجل على قدر حمبته اجلزئية وقد تكون
دنيوية ولي�ست اخروية فاحلكم هلل عز وجل وهو
االدرى بعباده
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ال�س�ؤال الع�شرون

حول قوله تعاىل( :وانه لدينا يف �أم الكتاب
لعلي حكيم) ,من هو املق�صود فيها؟.
اجب

ذكر املف�سرون للآية القر�آنية وجوها نحن
نذكر بع�ضها :ففي (تف�سري امليزان) :ان الآية
القر�آنية جاءت لت�أكيد وتبيني ما تدل عليه
الآية ال�سابقة من �أن الكتاب يف موطنه اال�صلي
وراء تعقل العقول ،وال�ضمري يف الآية يرجع اىل
الكتاب املذكور قبل هذه الآية ،واملراد ب�أم الكتاب
اللوح املحفوظ كما قال تعاىل } :بل هو قران
جميد* يف لوح حمفوظ{ (الربوج21:ـ ،)22
وت�سميته ب�أم الكتاب لكونه �أ�صل الكتب ال�سماوية
ي�ستن�سخ منه غريه والتقيد } ب�أم الكتاب
ولدينا {للتو�ضيح ال لالحرتاز واملعنى �أنه
حال كونه يف �أم الكتاب لدينا ـ حاال الزمه ـ لعلي
حكيم  ،واملراد بكونه عليا على ما يعطيه مفاد
الآية ال�سابقة :انه رفيع القدر واملنزلة من �أن
تناله العقول ،وبكونه حكيما :انه هناك حمكم
غري مف�صل وال جمزى اىل �سور و�آيات وجمل
وكلمات كما هو كذلك بعد جعله قر�آناً عربياً كما
ا�ستفدناه من قوله } :كتاب �أحكمت �آياته ثم
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ف�صلت من لدن حكيم خبري {(هود.)1:
وهذان النعتان �أعني كونه عليا حكيما هما املوجبان،
لكونه وراء العقول الب�شرية فان العقل يف فكرته
ال ينال اال ما كان من قبيل املفاهيم والألفاظ
�أوال ،وكان م�ؤلفا من مقدمات ت�صديقية يرتتب
بع�ضها على بع�ض كما يف الآيات واجلمل القر�آنية،
و�أما اذا كان االمر وراء املفاهيم وااللفاظ وكان
غري متجزء اىل �أجزاء وف�صول فال طريق للعقل
اىل نيله  ،فمح�صل معنى الآيتني ان الكتاب عندنا
يف اللوح املحفوظ ذو مقام رفيع و�أحكام ال تناله
العقول لذينك الو�صفني وامنا �أنزلناه بجعله
مقر�ؤا عربيا رجاء �أن يعقله النا�س (�أنظر تف�سري
امليزان ج� 18ص .)84
ويف (تف�سري نور الثقلني) ينقل الروايات الواردة
بخ�صو�ص الآية ومن تلك الروايات 1:ـ يف تف�سري
علي بن �إبراهيم  :وقوله عزوجل }:وانه يف ام
الكتاب لدينا لعلي حكيم { يعني �أمري امل�ؤمنني
�صلوات اهلل عليه ،مكتوباً يف الفاحتة يف قول اهلل
عزوجل } اهدنا ال�صراط امل�ستقيم {  ،قال
�أبو عبد اهلل (عليه ال�سالم)( :هو �أمري امل�ؤمنني
�صلوات اهلل عليه) .
2ـ يف تهذيب الأحكام يف الدعاء املنقول بعد �صلوة
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يوم الغدير عن �أبي عبد اهلل (عليه ال�سالم) :
فا�شهد يا الهي انه الإمام الهادي املر�شد الر�شيد
علي �أمري امل�ؤمنني الذي ذكرته يف كتابك  ،فقلت:
} وانه يف �أم الكتاب لعلي حكيم { ال ا�شركه
�إماما وال �أتخذ من دونه وليجة .
3ـ يف كتاب معاين االخبار عن �أبي عبد اهلل (عليه
ال�سالم) يف قول اهلل عزوجل } :اهدنا ال�صراط
امل�ستقيم { قال :هو �أمري امل�ؤمنني ومعرفته
والدليل على �أنه �أمري امل�ؤمنني قوله عزوجل:
} و�أنه يف ام الكتاب لدينا لعلي حكيم {
وهو �أمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم) يف �أم الكتاب يف
قوله� } :إهدنا ال�صراط امل�ستقيم {.
ويف (تف�سري القمي) ذكر نف�س املعنى الذي ذكره
�صاحب (تف�سري نور الثقلني) وقد ف�سرت الآية
بتفا�سري �أخرى �ضعفها �صاحب امليزان ،فراجع .

 82لو �س�ألوك

ال�س�ؤال الواحد والع�شرون

ما الفائدة من الآية املن�سوخة ؟
اجب

قبل احلديث عن فائدة االية املن�سوخة البد لنا
من تو�ضيح بع�ض النقاط املهمة وهي :
النقطة الأوىل  :ما معنى الن�سخ ؟
�أ -الن�سخ يف اللغة  :هو اال�ستكتاب ,كاال�ستن�ساخ
واالنت�ساخ ,ومبعنى النقل والتحويل ,ومنه تنا�سخ
املواريث والدهور ,ومبعنى الإزالة ,ومنه ن�سخت
ال�شم�س الظل ,وقد كرث ا�ستعماله يف هذا املعنى
يف �أل�سنة ال�صحابة والتابعني فكانوا يطلقون على
املخ�ص�ص واملقيد لفظ النا�سخ .
ب -الن�سخ يف اال�صطالح  :هو رفع �أمر ثابت يف
ال�شريعة املقد�سة بارتفاع �أمده وزمانه ,و�سواء
�أكان من املنا�صب الإلهية �أم من غريها من
الأمور التي ترجع �إىل اهلل تعاىل مبا �أنه �شارع,
وهذا الأخري كما يف ن�سخ القر�آن من حيث التالوة
فقط .
النقطة الثانية  :هل وقع الن�سخ يف ال�شريعة
اال�سالمية ؟
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ال خالف بني امل�سلمني يف وقوع الن�سخ ,فان كثرياً
من �أحكام ال�شرائع ال�سابقة قد ن�سخت ب�أحكام
ال�شريعة اال�سالمية ,و�إن جملة من �أحكام هذه
ال�شريعة قد ن�سخت ب�أحكام �أخرى من هذه
ال�شريعة نف�سها ,فقد �صرح القر�آن الكرمي بن�سخ
حكم التوجه يف ال�صالة �إىل القبلة الأوىل ,وهذا
مما ال ريب فيه .
النقطة الثالثة � :أق�سام الن�سخ يف القر�آن :
ولتعميم الفائدة نذكر االق�سام التي يعتمدها
خمالفي االمامية ومن م�صادرهم
 -1ن�سخ التالوة دون احلكم :
وقد مثلوا لذلك ب�آية الرجم فقالوا � :إن هذه الآية
كانت من القر�آن ثم ن�سخت تالوتها وبقي حكمها,
والقول بن�سخ التالوة هو نف�س القول بالتحريف,
وم�ستند هذا القول �أخبار �آحاد ,و�أخبار الآحاد ال
�أثر لها .
 -2ن�سخ التالوة واحلكم :
ومثلوا لن�سخ التالوة واحلكم معاً مبا روي عن
عائ�شة انها قالت  :كان فيما �أنزل من القر�آن :
ع�شر ر�ضعات معلومات يح ّرمن ثم ن�سخن بـ :
خم�س معلومات ,فتويف ر�سول اهلل (�صلى اهلل
عليه و�آله) وهن فيما يقر�أ من القر�آن � (.صحيح
 84لو �س�ألوك

م�سلم  :كتاب الر�ضاع ح  . ) 2634والكالم يف هذا
الق�سم كالكالم على الق�سم الأول بعينه .
 -3ن�سخ احلكم دون التالوة :
وهذا الق�سم هو امل�شهور بني العلماء واملف�سرين,
وقد �أ ّلف فيه جماعة من العلماء كتبا م�ستقلة,
وذكروا فيها النا�سخ واملن�سوخ ,وخالفهم يف ذلك
بع�ض املحققني ,ف�أنكروا وجود املن�سوخ يف القر�آن,
وقد اتفق اجلميع على �إمكان ذلك ,وعلى وجود
�آيات يف القر�آن نا�سخة لأحكام ثابتة يف ال�شرائع
ال�سابقة ,ولأحكام ثابتة يف �صدر اال�سالم .
النقطة الرابعة  :ما الفائدة من الآية املن�سوخة ؟
�سئل االمام علي (عليه ال�سالم) عن النا�سخ
واملن�سوخ ؟ فقال  ( :ان اهلل تبارك وتعاىل بعث
ر�سوله (�صلى اهلل عليه و�آله) بالر�أفة والرحمة,
فكان من ر�أفته ورحمته �أنه مل ينقل قومه يف �أول
نبوته عن عادتهم حتى ا�ستحكم اال�سالم يف قلوبهم
وح ّلت ال�شريعة يف �صدروهم ,فكان من �شريعتهم
يف اجلاهلية � ّأن املر�أة �إذا زنت حب�ست يف بيت و�أقيم
ب�أودها حتى ي�أتيها املوت ,و�إذا زنى الرجل نفوه
من جمال�سهم و�شتموه و�آذوه وعيرّوه ومل يكونوا
يعرفون غري هذا .
فقال اهلل تعاىل يف �أول اال�سالم  } :والالتي
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ي�أتني الفاح�شة من ن�سائكم  ...ف�أم�سكوهن
يف البيوت حتى يتوفيهن املوت �أو يجعل اهلل
لهن �سبيال* واللذان ي�أتيانها منكم ف�آذوهما
فان تابا و�أ�صلحا ف�أعر�ضوا عنهما � ّإن اهلل
كان تواب ًا رحيما { (الن�ساء  15ـ . )16
فلما كرث امل�سلمون وقوي و�أ�ستوح�شوا �أمر
اجلاهلية �أنزل اهلل تعاىل  } :الزانية والزاين
فاجلدوا ّ
كل واحد منهما مائة جلدة { ...
(النور  ,)2:فن�سخت هذه الآية �آية احلب�س والأذى .
يظهر من هذه الرواية �أن هناك م�صلحة �إلهية
اقت�ضت تغيري احلكم تدريجياً .
ومنها  :بيان عظمة وقدرة الباري عزوجل على
تغيري احلكم مع وجود م�صلحة م�ؤقتة يف كال
احلكمني ,ولكن يف احلكم الأول كانت م�صلحة
م�ؤقتة ,ويف احلكم الثاين كانت امل�صلحة دائمية,
وكال امل�صلحتني كانتا بنفع امل�ؤمنني .
ومنها  :اظهار بالغتها و�إعجازها وغري ذلك
.ومنها كذلك تعترب م�صدر تاريخي لتلك احلقبة
التي �شرع فيها احلكم بن�ص االية املن�سوخة
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ال�س�ؤال الثاين والع�شرون

القندوزي لي�س من ال�شيعة
اجب

كثريا ما ي�ستدل االمامية االثني ع�شرية بروايات
ذكرها القندوزي يف كتابه ينابيع املودة مما جعل
الطرف االخر يدعي ت�شيع القندوزي وهذا كما
تعلم ال ي�صح يف مقام الإ�ستدالل على املحاور
املخالف ودليلهم على ت�شيعه هو انه من يت�أمل
كتابه يعلم � ّأن م�ؤلفه �شيعي �إثني ع�شري و�إن
مل ي�ص ّرح علماء ال�شيعة بذلك لكن �آغا بزرك
طهراين ع ّد كتابه هذا ـ اي ينابيع املودة ـ من
م�صنفات ال�شيعة يف كتابه (الذريعة �إىل ت�صانيف
ال�شيعة )290/25
وي�ستدلون على ت�شيعه ما ذكره يف كتابه ينابيع
املودة  239/1عن جعفر ال�صادق عن �آبائه عليهم
ال�سالم قال :كان على عليه ال�سالم يرى مع
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قبل الر�سالة
ال�ضوء وي�سمع ال�صوت ,وقال له :لوال �أين خامت
الأنبياء لكنت �شريكاً يف النبوة ,ف�إن مل تكن نبياً
ف�إنك و�صي نبي ووارثه ,بل �أنت �سيد الأو�صياء
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و�إمام الأتقياء.
وروى عن جابر قال  :قال ر�سول اهلل (�صلى
اهلل عليه و �آله) � « :أنا �سيد النبيني و علي �سيد
الو�صيني ,و �إن �أو�صيائي بعدي �إثنا ع�شر �أولهم
علي و �أخرهم القائم املهدي « ( .ينابيع املودة 3
 ) 104 /وعن جابر بن عبد اهلل �أي�ضاً قوله  :قال
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و �آله)  « :يا جابر �إن
�أو�صيائي و �أئمة امل�سلمني من بعدي �أولهم علي,
ثم احل�سن ,ثم احل�سني ,ثم علي بن احل�سني,
ثم حممد بن علي املعروف بالباقر � -ستدركه يا
جابر ,ف�إذا لقيته ف�أقر�أه مني ال�سالم  -ثم جعفر
بن حممد ,ثم مو�سى بن جعفر ,ثم علي بن
مو�سى ,ثم حممد بن علي ,ثم علي بن حممد ,ثم
احل�سن بن علي ,ثم القائم ,ا�سمه ا�سمي و كنيته
كنيتي ,حممد بن احل�سن بن علي ذاك الذي يفتح
اهلل تبارك و تعاىل على يديه م�شارق الأر�ض
ومغاربها ,ذاك الذي يغيب عن �أوليائه غيبة ال
يثبت على القول ب�إمامته �إال من �إمتحن اهلل قلبه
للإميان « ( ينابيع املودة  ,593 / 2 :طبعة املطبعة
احليدرية ,النجف  /العراق ).
ف� ّإن من يروي مثل هذه الروايات ال ميكن �أن
يكون �سنياً
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ان االدعاء ّ
بان �صاحب كتاب ينابيع املو ّدة �شيعي
اثني ع�شري فهو غري ثابت لبطالن الدليلني
اللذين تقدمت بهما.
�أما االول :وهو �إ ّنه ذكر يف الذريعة اىل ت�صنيف
ال�شيعة  ،290 / 25وكل َمن ذكر يف الذريعة فهو
�شيعي اذاً فالقندوزي �شيعي.
هذا اال�ستدالل غري �سليم من وجه �أن الطهراين
ذكر من كان �صابئياً ف�ض ً
ال عن يكون �شيعياً �أو
�سنياً وذلك يف (ج 3من الذريعة �ص )211يف تاريخ
�آل بويه كتاب ((التاجي)) قال �صاحب الذريعة ما
ن�صه  :كتاب (التاجي مل�ؤلفه �أبو �إ�سحاق ابراهيم
ّ
العامة
بن هالل ال�صابئي واي�ضاً هناك من
ّ
مثل �صاحب (فرائد ال�سمطني احلمويني ج16
من الذريعة �ص 135اىل �ص ،)136قال �صاحب
الذريعة :واحلمويني من العامة ،فمع اعرتافه
ب�أ ّنه من العا ّمة ومع ذلك يذكر كتابه ،وذلك
لأن الطهراين اورد يف كتابه الكثري من كتب
�أهل ال�سنه التي روت ف�ضائل �أهل البيت (عليهم
ال�سالم) �أو �شروح نهج البالغة لعلماء �أهل
ال�سنة ,وان كان عنوان الكتاب يدل على ان الكتاب
خمت�ص بامل�ؤلفني ال�شيعة ,ولكنه ذكر بع�ض
الكتب التي ت�صب يف �أهل البيت (عليهم ال�سالم)
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وان كان م�ؤلفوها من علماء ال�سنه ,وذلك من باب
امل�ساحمة والتجوز.
و�أما الثاين :وهو ّان الذي يروي هذه الروايات
ال يكون �سنياً فهذا غري مطرد فهناك الكثري من
ال�س ّنة املعتدلني غري املتع�صبني قد ذكر ف�ضائل
�أهل البيت (عليهم ال�سالم) ونقل رواياتهم وهم
من ابناء ال�سنة املعروفني ولك بع�ض ه�ؤالء:
�أ -االمام �أبو عبداهلل حممد بن �إدري�س
ال�شافعي �صاحب كتاب ((االم)).
ّ
ن�صه :ان كان
فان قوله يف حبه لآل الر�سل ما ّ
رف�ضاً حب �آل حممد فلي�شهد الثقالن اين راف�ضي
ومع ذلك القول هل ميكن الحد �أن يقول مذهب
�صاحب كتاب (االم) هو االمامية.
ب -ومن الذين نقلوا حديث الثقلني بلفظ
((عرتتي)) ال بلفظ ((�سنتي)) امثال:
 -1عبداهلل بن حممد بن عبد العزيز البغوي يف
كتاب (م�سند ابن اجلعد ج� 2ص )972وهو من �أبناء
العامة راجع ترجمة حياته يف (تذكرة احلفاظ ج2
�ص 737ويف العرب ج� 2ص 107ويف طبقات احلفاظ
 )312من كتب العامة.
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� -2أبو عبداهلل ال�ضبي املحاملي يف كتابه الأمايل
وهو من ابناء العامة راجع ترجمة حياته يف
(الكامل ج� 8ص 139ويف العرب ج� 2ص 222ويف
تاريخ بغداد ج� 8ص 19ويف طبقات احلفاظ .)343
 -3دعلج ال�سجزي اخرج روايته حلديث الثقلني
احلاكم من م�ستدركه على ال�صحيحني (ج3
�ص 109اىل �ص )110وهو من العا ّمة الذين ال
يعدل عنهم عند ابناء العامة راجع ما يقول عن
االمام الذهبي يف (تذكرة احلفاظ ج� 3ص 881ويف
كتاب العرب يف خرب من غرب ج� 6ص.)291
 -4احلاكم الني�سابوري يف كتابه (امل�ستدرك ج3
�ص )109وهذا من كبار علماء العا ّمة راجع ما يقول
عنه الذهبي يف (تذكرة احلفاظ ج� 3ص )1039ويف
كتاب (تراجم احلفاظ ،ويف وفيات االعيان ج3
�ص 408ويف طبقات اال�سنوي ج� 1ص)... 405الخ
من امل�صادر.
� -5أبو �إ�سحاق الثعلبي يف تف�سريه لقوله تعاىل
} واعت�صموا بحبل اهلل جميع ًا { يف كتاب
(الك�شف والبيان) ،وال يخفى ان الثعلبي من كبار
علماء العامة راجع اال�سنوي يف (طبقات ال�شافعية
ج� 1ص )429وال�سبكي يف (طبقات ال�شافعية ج4
�ص )58والداودي يف (طبقات املف�سرين ج� 1ص)65
لو �س�ألوك 91

وان �شئت ان اذكر لك املئات منهم وعلى نقلهم
حلديث الثقلني بلفظ عرتتي وهذا لي�س بدليل
على ت�شيعهم بل هم فقط نقلوا لنا ذلك نعم لو
�ص ّرحوا ب� ّأن هذا مذهبنا �أو هو مذهب ا�صحابنا
ّ
لدل على انهم �شيعة
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ال�س�ؤال الثالث والع�شرون

�صالح الدين االيوبي وموقفه
من االمامية
اجب

كتب التاريخ تذكر انه بطل معركة ّ
حطني ،التي
انتهت يف الرابع من متوز عام  1187م بتحرير
القد�س من �أيدي ال�صليبيني ،وحتقيق ن�صر م�ؤزر
عليهم.
ولكن املن�صف �إذا �أبحر بعمق ،يف �سفينة امل�ؤرخ
واملفكر الكبري ال�سيد ح�سن الأمني عرب
كتابه (�صالح الدين الأيوبي بني العبا�سيني
والفاطميني وال�صليبيني) ،ميكن �أن ي�صل �إىل
�شاطئ فيه الكثري من ال�صور واللوحات ،التي
تعرب �إن مل يكن عن كل احلقيقة فعن �أكرثها
جالء يف حياة هذا الرجل.
ان الذي ينظر اىل انت�صارات االيوبي على
ال�صليبني يف بداية احلرب ال ي�صدق كيف انتهت
احلرب فقد ذكر االمني «ولكي يتو�صل �صالح
الدين �إىل �إحالل ال�سالم و�إنهاء حالة احلرب مع
ال�صليبيني ،ر�ضخ ب�صورة مذهلة وغريبة �إىل كل
ال�شروط التي ا�شرتطوها عليه �أثناء املفاو�ضات،
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ومنها :التنازل لل�صليبيني عن الكثري من
املدن التي كان �صالح الدين قد ا�سرتدها منهم
باحلرب 00حيفا  -يافا  -قي�سارية  -ن�صف اللد
ون�صف الرملة  -عكا � -صور  -و�سوى ذلك ،حتى
�صارت لهم فل�سطني �إ ّال القليل.
ويقول الدكتور ح�سني م�ؤن�س( :ثم دخلوا يف
مفاو�ضات مع �صالح الدين انتهت بعقد �صلح
ن�ص على �أن يرتك �صالح الدين
(الرملة) ،الذي ّ
لل�صليبيني �شريطاً من ال�ساحل ،ميتد من �صور
�إىل يافا ،وبهذا العمل عادت مملكة بيت املقد�س -
التي انتقلت �إىل طرابل�س � -إىل القوة بعد �أن كانت
قد انتهت ،ومتكن ملوكها من ا�ستعادة ال�ساحل
حتى بريوت  ...وبذلك تكون معظم املكا�سب التي
حققها �صالح الدين  -فيما عدا ا�ستعادته لبيت
املقد�س  -قد �ضاعت).
كل هذا يف الوقت الذي مل يكن فيه �صالح الدين
يف حالة �ضعف �أو تقهقر ،بل كان يف حالة عظيمة
من االنت�صار والتقدم والقوة ،بل وكان اخلليفة
النا�صر العبا�سي يلح عليه يف �أن ميده بجي�ش
اخلالفة ،وكان ذلك �إيذاناً بن�صر كا�سح على
ال�صليبيني املعتدين� ،سي�ؤدي �إىل طردهم خارج
البالد الإ�سالمية ،والتنكيل بهم تنكي ً
ال يجعل
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الرعب يدب يف قلوب من خلفهم من الكفار ،بحيث
ال يراودهم �أي �أمل ولو يف جمرد التفكري م�ستقب ً
ال
باالعتداء على ديار امل�سلمني ،طبقاً لقوله عز من
قائل } ف�إما تثقفنهم يف احلرب ف�شرد بهم
من خلفهم لعلهم ّ
يذكرون { (الأنفال.)57:
• ملاذا جنح �صالح الدين �إىل ال�سالم مع
ال�صليبيني؟
هنا البد �أن يثور يف الفكر �س�ؤال كبري ،وبحث عن
ال�سبب الذي دفع �صالح الدين �إىل �إيقاف احلرب
مع ال�صليبيني ،واجلنوح ال�شديد نحو م�ساملتهم
وعقد معاهدة ال�صلح معهم بهذا ال�شكل املريب،
وهو ال�س�ؤال الذي مل يبخل التاريخ بالإجابة عنه
ب�صراحة وو�ضوح ،ومن قبل �أقرب املقربني من
امل�ؤرخني �إىل �صالح الدين.
لو كان �صالح الدين جماهداً يف �سبيل اهلل
والإ�سالم ،اللتزم بالتعاليم الإ�سالمية ب�شكل عام،
وبالأحكام املتعلقة بال�سلم واحلرب ب�شكل خا�ص،
وواقع احلال ي�ؤكد غري ذلك.
• فماذا كان �صالح الدين الأيوبي �إذن؟
�إنه ال مفر �أمامنا من االعرتاف� ،أن �صالح الدين
الأيوبي ما هو �إ ّال طالب ل�سلطة وملك حازهما
بكل خ�سة ونذالة ،وطامح ملجد �شخ�صي ناله
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بالغدر واخليانة ،ومل تكن الدواعي الإ�سالمية
والدوافع القومية لتخطر على باله� ،أو لتحتل
ح ّيزاً ولو �صغرياً يف قلبه.
ومن هنا فقط ،ن�ستطيع �أن نفهم مبادرته
لإيقاف احلرب ،و�سعيه احلثيث لعقد ال�صلح مع
ال�صليبيني،وحماوالته املتكررة لثني اخلليفة
العبا�سي النا�صر عن �إر�سال �أي جي�ش �إىل فل�سطني
ملعا�ضدة �صالح الدين يف قتال ال�صليبيني وطردهم
من الديار الإ�سالمية
كان نور الدين زنكي ويل نعمة �صالح الدين ،قد
طلب �إليه �أن يزحف من م�صر ،يف حني يزحف
نور الدين من ال�شام ،ويح�صرا ال�صليبيني بني
اجلي�شني مما ي�سهل الق�ضاء عليهم ،ف�أبى ذلك
�صالح الدين ،لأنه اعتقد �أنه �إذا زال ال�صليبيون
�أ�صبح تابعاً لنور الدين ،وملا �أدرك �أن نور الدين
عازم على القدوم بنف�سه �إىل م�صر لي�ؤدبه ،احتمى
منه بال�صليبيني كما ن�ص على ذلك ابن الأثري
و�أبو �شامة وابن العدمي وغريهم
يقول �أبو �شامة( :وكان نور الدين قد �شرع بتجهيز
ال�سري �إىل م�صر لأخذها من �صالح الدين ،لأنه
ر�أى منه فتوراً يف غزو الفرجن من ناحيته ،ف�أر�سل
�إىل املو�صل وديار اجلزيرة وديار بكر ،يطلب
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الع�ساكر ليرتكها بال�شام ملنعه من ال�صليبيني،
لي�سري هو بع�ساكره �إىل م�صر ،وكان املانع ل�صالح
الدين من الغزو ،اخلوف من نور الدين ،ف�إنه كان
يعتقد �أن نور الدين ،متى زال عن طريقه الفرجن،
�أخذ البالد منه ،فكان يحتمي بهم عليه وال ي�ؤثر
ا�ستئ�صالهم ).
و�أمام الر�سالة الأخرية التي �أر�سلها اخلليفة
النا�صر ،والتي مل يف�صح العماد الأ�صفهاين
عن �شيء من م�ضمونها ،والتي ا�ست�شعر �صالح
الدين ال�شدة فيها ،والإ�صرار على �إر�سال جي�ش
قوي لطرد ال�صليبيني ،قرر �صالح الدين يف
نف�سه التمرد على اخلليفة� ،إىل حد قتال جي�شه
لو جاء �إىل فل�سطني.ولذلك فقد راح يهيئ
و�سائل املقاومة ويرتب املحالفات ،وخا�صة
بعدما جاءت الأخبار بقدوم حملة �صليبية �أملانية
كبرية ،اجتازت الق�سطنطينية و�شقت طريقها يف
الأنا�ضول ،ودخلت مدينة قونيه وحتالفت مع
امللك ال�سلجوقي قلج �أر�سالن.
فمن جهة حاول �صالح الدين �أن يلني للخليفة
النا�صر ،ويطمئنه على قدرته على القيام وحده
بواجب �صد هذه احلملة وردها على �أعقابها،
ف�أوفد ر�سو ًال �إليه ،وزوده بر�سالة يقول فيها:
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( واخلادم منفرد يف عبء هذا الفادح الباهظ
بالنهو�ض ،وهو واثق ب�أن بركات الدار العزيزة
تدركه وال ترتكه ،و�أن الذي ي�ستبعد مـن الن�صر
القريب يت�سق ويت�سع بـه �سلكه وم�سلكه �إن �شـاء
اهلل).
ومن جهة ثانية ،كان يوقع معاهدة ال�صلح
وال�سالم مع ال�صليبيني ،وينزل عند �شروطهم،
ويتنازل لهم عما كان يف يده وحتت �سلطانه من
مدن فل�سطني وغري فل�سطني ،ويتحالف معهم
لقتال جي�ش اخلليفة �إن هو جاء �إىل فل�سطني.
فما �أن مت له �إجناز هذا التحالف وا�ستكمال
متطلباته ،حتى كتب �إىل اخلليفة معلناً رف�ض
�أمراء جي�شه موا�صلة القتال ،وبالتايل متلملهم
من قدوم جي�ش اخلليفة ،لأن الع�سكر قد �أنهكتهم
احلرب حتى �سئموا وملوا و�ضجروا وك ّلوا
ولكن �صالح الدين الذي عزم على م�ساملة
ال�صليبيني و�إنهاء احلرب معهم والت�سليم
بوجودهم� ،صالح الدين هذا كان يخطط لغزو
البالد الإ�سالمية ،و�سفك دماء امل�سلمني ،حتقيقاً
ملطامعه ال�شخ�صية ،عزم على ترك ال�صليبيني يف
�أمان ،واجته لرتويع امل�سلمني الآمنني).
ويذكر ابن الأثري يف تاريخه ،وابن كثري يف البداية
والنهاية� ،أن �صالح الدين كان عازماً على �أن يغزو
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بنف�سه بالد الأنا�ضول ،التي كانت وقتذاك بالداً
�إ�سالمية ،يحكمها �أوالد قلج �أر�سالن ال�سلجوقي،
و�أن يوجه �أخاه (العادل) لغزو بالد (خ ّ
الط)
والدخول منها �إىل �أذربيجان ،ومن ثم بالد
العجم ،لكن املنية عاجلت �صالح الدين ،وحالت
بينه وبني الإقدام على جرمية �أخرى من جرائمه
الكثرية يف حق الإ�سالم وامل�سلمني ،كما حالت من
قبل بني نور الدين زنكي وبني ال�سري �إىل م�صر،
لإنزال عقوبة املوت ب�صالح الدين الذي نكل
بوعده ونك�ص عن التوجه لقتال ال�صليبيني،
ح�سب اخلطة التي ر�سمها لـه نور الدين زنكي،
و ُّ
يل نعمته و�صاحب الف�ضل الذي ال ينكر عليه.
• ما الذي فعله �صالح الدين؟
وقبل �أن ن�صل �إىل ختام هذا البحث ،ن�س�أل �أنف�سنا
والتاريخ هذا ال�س�ؤال املهم عما فعله حقاً �صالح
الدين ،ون�ستنطق التاريخ فنجده يقول بكل
�صراحة:
 -1ق�ضى �صالح الدين على الدولة الفاطمية
يف م�صر ،و�أباد املكتبات العظيمة التي �أن�شا�ؤها،
و�شتت الكتب التي �سهروا طوي ً
ال على جمعها
وترتيبها ،وو�ضعوها بني �أيدي العلماء ،لينهلوا
من معينها الفيا�ض ،ون ّكل ب�أتباعهم و�أ�شياعهم
بكل ق�سوة ووح�شية.
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هذه الدولة العظيمة ،التي كانت طوال فرتة
حكمها ،ال�س ّد املنيع �أمام �أطماع الروم البيزنطيني،
واحلار�س القوي اليقظ على ثغور دولة الإ�سالم،
�سواء يف ال�شام بامل�شرق� ،أو يف �إفريقيا باملغرب،
متابعة يف ذلك الدور العظيم ،الذي كانت تقوم
به قبلها الدولة احلمدانية يف حلب ،بقيادة �سيف
الدولة احلمداين ،والتي ق�ضى عليها هي الأخرى
�أ�سياد �صالح الدين و�آبا�ؤه.
يف عام  1190م �أ�صدر �صالح الدين مر�سوماً دعا
فيه اليهود �إىل اال�ستيطان يف القد�س ،وكان
ال�صليبيون �أثناء فرتة احتاللهم للمدينة قد
حظروا على اليهود الإقامة فيها ،وحني زار
احلاخام اليهودي (يهوذا بن �سليمان احلريزي)
(القد�س عام  1216م) وجد فيها جماعة يهودية
معتربة ،مكونة من مهاجرين من فرن�سا واملغرب
و�سكان ع�سقالن ال�سابقني.
وترد املو�سوعة اليهودية �إ�صدار ذلك املر�سوم� ،إىل
نفوذ اليهودي مو�سى بن ميمون طبيب �صالح
الدين ،فتقول ب�شكل �صريح ووا�ضح كل الو�ضوح:
(ا�ستخدم ابن ميمون نفوذه يف بالط �صالح
الدين حلماية يهود م�صر ،وملا فتح �صالح الدين
فل�سطني �أقنعه ابن ميمون ب�أن ي�سمح لليهود
بالإقامة فيها من جديد وابتناء ُك ُن ٍ�س ومدار�س).
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وي�شري الدكتور جورج طرابي�شي �إىل هذا النفوذ
بقوله( :بعد �أن فتح �صالح الدين القد�س،
ا�ستح�صل ابن ميمون لأبناء م ّلته على �إذن يف
التوطن فيها ويف فل�سطني ب�صفة عامة).
وبهذا املر�سوم انفتح الطريق منذ ذلك اليوم
لقيام دولة �إ�سرائيل ،وما و�صلت �إليه يف ع�صرنا
احلا�ضر من طغيان وف�ساد يف الأر�ض.
 -4قبل �أن ميوت �صالح الدين ،قام بتق�سيم البالد
التي كان يحكمها بني ورثته على ال�شكل الذي
يحدده ابن كثري كما يلي:
 م�صر :لولده (العزيز عماد الدين �أبي الفتح). (دم�شق وما حولها) لولده (الأف�ضل نور الدينعلي).
 (حلب وما �إليها) لولده (الظاهر غازي غياثالدين).
 (الكرك وال�شوبك وبالد جعرب وبلدان كثريةعلى قاطع الفرات) لأخيه (العادل).
 (حماه ومعاملة �أخرى معها) البن �أخيه (امللكاملن�صور حممد بن تقي الدين عمر).
 (حم�ص والرحبة وغريها) البن عمه (�أ�سدالدين بن �شريكوه).
 (اليمن) جميعه مبعاقله وخماليفه لأخيه(ظهري الدين �سيف الإ�سالم طفتكني بن �أيوب).
لو �س�ألوك 101

 (بعلبك و�أعمالها) البن �أخيه (الأجمد بهرام�شاه بن فروخ �شاه).
 (ب�صرى و�أعمالها) لـ (الظافر بن النا�صر).وي�ضيف ابن كثري بعد هذا الن�ص قائ ً
ال( :ثم
�شرعت الأمور بعد �صالح الدين ت�ضطرب
وتختلف يف جميع املمالك).
ويعقب ال�سيد الأمني على ذلك فيقول( :مل يكد
�صالح الدين ميوت ،حتى ا�ستقل كل واحد من
ورثته مبا ورثه عن �صالح الدين ،ومتزقت البالد
وفقدت وحدتها ،وت�شتت ال�شعب قطعاً قطعاً ال
تربطها رابطة ،ومل يقنع كل وارث مبا ورثه ،بل راح
كل واحد منهم يطمع فيما يف يد غريه ،وي�ستعني
على غرميه بال�صليبيني ،ففي �سنة  638هـ �سلم
ال�صالح �إ�سماعيل �صاحب دم�شق لل�صليبيني
�صيدا وهونني وتبنني وال�شقيف ،لي�ساعدوه على
ابن �أخيه ال�صالح �أيوب �صاحب م�صر ،ويف �سنة
 625هـ �شباط  1229م �سلم الكامل والأ�شرف ولدا
العادل � -أخي �صالح الدين  -القد�س وما حولها،
للملك ال�صليبي فريدريك الثاين ،و�سلماه معها
النا�صرة وبيت حلم وطريقاً ي�صل القد�س وعكا،
لي�ساعدهما على �أقربائهما ،وي�صف ابن الأثري
وقع هذه الرزية على العامل الإ�سالمي بقوله:
(وا�ستعظم امل�سلمون ذلك و�أكربوه ،ووجدوا له
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من الوهن والت�أمل ما ال ميكن و�صفه).
فماذا بقي ل�صالح الدين هذا مما ميكن �أن
يتفاخر به م�ؤيدوه بتحرير القد�س ،وقد �أدت
ت�صرفاته الرعناء ومطامعه ال�شخ�صية� ،إىل �أن
يعود ال�صليبيون �إىل القد�س؟!.
وال ب�أ�س �أن ننقل يف هذا اخلتام ،حديث الدكتور
ح�سني م�ؤن�س عن �سرية �صالح الدين مع ال�شعب،
واملعاملة ال�سيئة والقا�سية التي كان هو وعماله
يعاملون بها النا�س( :كانت م�شاريعه ومطالبه
متعددة ال تنتهي ،فكانت حاجته للمال ال تنتهي،
وكان عماله من �أق�سى خلق اهلل على النا�س ،ما م ّر
ببلده تاج ٌر �إ ّال ق�صم ا ُ
جلبا ُة ظهره ،وما بدت لأي
�إن�سان عالمة من عالمات الي�سار �إ ّال �أُنذر بعذاب
من رجال ال�سلطان ،وكان الفالحون وال�ضعفاء
معه يف جهد ،ما �أينعت يف حقولهم ثمرة �إ ّال
تلقفها ا ُ
جلبا ُة ،وال بدت �سنبلة قمح �إ ّال ا�ستق ّرت
يف خزائن ال�سلطان ،حتى �أملق النا�س يف �أيامـه،
وخ ّلفهم على �أبواب حمن وجماعات ح�صدت
النا�س ح�صداً).
امل�صادر
 -1كتاب�( :صالح الدين الأيوبي بني العبا�سيني
والفاطميني وال�صليبيني) لل�سيد ح�سـن الأمني
 -2كتاب (الأعالق اخلطرية يف �أمراء ال�شام
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واجلزيرة)
 -3الدكتور ح�سني م�ؤن�س�( :أطل�س تاريخ
العامل).
 -4للوقوف على تفا�صيل املرا�سالت بني اخلليفة
النا�صر العبا�سي وبني �صالح الدين ،يراجع كتاب
الق�سي يف الفتح القد�سي) لعماد الدين
(الفتح ّ
الأ�صفهاين الذي كان من حا�شية �صالح الدين
ومن �أقرب املقربني �إليه،
 -6كتاب (الرو�ضتني يف �أخبار الدولتني النورية
وال�صالحية) لعبد الرحمن بن �إ�سماعيل املقد�سي
املعروف ب�أبي �شامة..
 -7للوقوف على تفا�صيل هذه احلروب التي
انتهت بهزمية البيزنطيني ،ميكن العودة �إىل
كتاب (املعز لدين اهلل) للأ�ستاذين :الدكتور ح�سن
�إبراهيم ح�سن والدكتور طه �أحمد �شرف ،وكتاب
(املجال�س وامل�سايرات) للنعمان بن حممد ،وكتاب
(خطط ال�شام) للمقريزي ،وكتاب ابن القالن�سي
يف ذيل تاريخ دم�شق.
 -8انظر املو�سوعة اليهودية ج � 14ص  669التي
افتتحت هذا الكالم بقولها( :كان موقف �صالح
الدين من اليهود وامل�سيحيني �شديد الت�سامح).
 -9الدكتور الطرابي�شي( :معجم الفال�سفة)
 -10جملة (الثقافة) العدد ،462
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ال�س�ؤال الرابع والع�شرون

من هم اال�صوليون واملتكلمون واملحدثون
واالخباريون والعرفانيون وما هي الكتب
التي تبني معاين هذه امل�صطلحات ؟
اجب

انها م�صطلحات اطلقت بع�ض �شرائح العلماء
والفقهاء نتيجة ت�ضلعهم يف املجال الفكري
للم�صطلح الذي يطلق عليه وتعريفاتها :
اال�صوليون :هم العلماء الذين يعتمدون يف
ا�ستنباط االحكام ال�شرعية على قواعد كلية
عقلية ونقلية ويخ�ضعون االخبار �إىل موازين
علم الدراية والرجال وال ي�سلمون بجميع ماورد
يف الكتب االربعة (الكايف ،ومن ال يح�ضره الفقيه،
والتهذيب ،واال�ستب�صار)  .وهم يف قبال االخباريني
الذين ا�شتهروا بانهم ال يناق�شون يف �سند الكتب
االربعة وال يعملون العقل يف ا�ستنباط االحكام
ال�شرعية ،وملخ�ص اخلالف بني اال�صوليني
واالخباريني هو:
 -1االجتهاد والتقليد :ف�أوجب اال�صوليون
االجتهاد كفاية و�أوجبوا على العامي تقليد
املجتهد ،ومنع االخباريون من تقليد املجتهد
وقالوا يلزم الرجوع �إىل االمام بالرجوع �إىل
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االخبار املروية يف الكتب االربعة.
 -2منع اال�صوليون تقليد امليت ابتداء واختلفوا
يف جوازه دواماً .وقال االخباريون �إن احلق ال
يتغري باملوت واحلياة وحالل حممد حالل �إىل
يوم القيامة وحرامه كذلك ،وجوابه� :أن احلق
الذي ال يتغري هو الواقعي ال الظني ،واالخبار
تفيد الظن.
 -3قال االخباريون ـ كما تقدم ـ �أن �أخبار
الكتب الأربعة كلها �صحيحة لأن جامعيها قد
انتقوا الأخبار وحذفوا منها ما رواه ال�ضعفاء
واملجروحني وغريهم و�أثبتوا ما رواه الثقات
فقط �أو قامت عندهم قرائن على �صحته  .وقال
اال�صوليون� :إن يف الأخبار ال�صحيح واحل�سن
واملوثق وال�ضعيف واملر�سل ،و�أخبار الكتب الأربعة
يوجد فيها هذه الأ�صناف ،فوجب �أن نبحث عن
�أ�سانيدها وال يجوز �أن نحكم ب�صحتها كلها ،ولو
�سلمنا �أن جامعي هذه الكتب قد انتقوا �أحاديثها
فهم قد فعلوا ذلك بح�سب اجتهادهم واعتقادهم
الذي يجوز عليه اخلط�أ.
وهناك خالفات �أخرى ،ولكن ماذكرناه هو
�أبرزها.
املتكلمون :هم علماء الكالم �أي (العقائد) ،وعلم
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الكالم هو العلم الباحث عن وجوب وجود اهلل,
و�صفاته ,وعدله ,والنبوة ,والإمامة ,واملعاد ,على
قانون اال�سالم ،ووظيفة ه�ؤالء العلماء هو الدفاع
عن عقائد اال�سالم بوا�سطة البحوث الكالمية
ورد مفرتيات الزنادقة وادعاءاتهم ،وبحوثهم
تكون ب�أدلة ممزوجة من العقل وال�شرع مبقدمات
مقبولة عند اجلمهور �أو م�سلمة عند اخل�صم،
وذلك لأجل حرا�سة املعتقدات التي نقلها ال�شارع
اال�سالمي عن �آراء املبتدعني و�أوهام امل�ضلني.
املحدّثون� :أ�صحاب علم احلديث ،وهم العلماء
العارفون بالأخبار و�صدورها و�سندها ،وهم
اجلامعون للأخبار بح�سب منهج معني .ومنهم:
ال�شيخ الكليني وال�شيخ ال�صدوق وال�شيخ الطو�سي.
ولي�س كل حمدث فهو رجايل �أو عامل بالرجال
�أعني علم الدراية واجلرح والتعديل ،فاملحدث
جامع للأخبار على منهج عام ور�أيه اخلا�ص
يف اختيار طائفة من الأحاديث دون �سواها له
اعتبار .بينما الرجايل كالنجا�شي مث ً
ال لي�س من
�ش�أنه جمع الأخبار بل تنقيحها ونقدها �ضمن
موازين ثابتة متفق عليها يف علم الدراية واجلرح
والتعديل .ولي�س معنى ذلك �أن املحدث �أعم مطلقاً
من الرجايل ،لأن املحدّث قد ال يكون متقناً لعلم
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الرجال والغالب فيه �أن يكون قريباً من ع�صر
�صدور الأخبار بينما الرجايل لي�س كذلك بل
هو �صاحب �صناعة وقد ظهرت هذه ال�صناعة يف
مرحلة مت�أخرة عن ظهور علم احلديث.
العرفانيون� :أ�صحاب علم العرفان �أو العرفاء.
فالعرفاين �إما �أن يكون العامل بالعرفان و علم
االخالق �أو نف�س ال�سالك �إىل اهلل .وي�سمى �أي�ضاً
بعلم ال�سلوك .والعرفان على نحوين :نظري
وهو العلم املب�سوط يف كتب �أهل العرفان الباحث
عن كيفية ال�سلوك �إىل اهلل والتقرب �إليه بح�سب
احلقيقة .وعملي :هو املمار�سات اخلا�صة العبادية
التي تو�صل االن�سان �إىل معرفة اهلل واكت�ساب
ال�صفات اخلا�صة وامللكات النف�سانية والروحية
امل�ؤهلة لأن يت�صل االن�سان باهلل عز وجل.
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ال�س�ؤال اخلام�س والع�شرون

هل ان معاوية كاتب الوحي ؟
اجب

قد ا�شتهرت عند من يتوىل معاوية عدة �أو�صاف
و�صفوه بها مل ي�صح منها �شيء ومل يثبت فيها
حديث للنبي (�صلى اهلل عليه و�آله)!
ومن ذلك و�صفهم �إياه ب�أنه خال امل�ؤمنني ،وكاتب
الوحي الأمني ,وك�سرى العرب ,و�أول ملوك
امل�سلمني ,ودعاء النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) له
ب�أن يجعله اهلل تعاىل هادياً مهدياً ويهدي به!!
وما �إىل ذلك من �ألقاب وف�ضائل ما �أنزل اهلل بها
من �سلطان ومل يثبت منها �شيء �أمام احلجة
العلمية والربهان.
فيما يخ�ص اللقب املن�سوب اليه « كاتب الوحي»،
فنقول :ب�أن هذا الو�صف مل يثبت ملعاوية بدليل
�صحيح ونحن نرده من عدة وجوه منها:
� -1أن معاوية من م�سلمة الفتح فهو لي�س من
ال�سابقني وال املهاجرين وال االن�صار بل �أ�سلم يف
�أواخر حياة النبي االكرم (�صلى اهلل عليه و�آله)
�أي بعد �أكرث من ع�شرين �سنة من نزول القر�آن
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الكرمي ,ويف هذه الفرتة االخرية �أي ال�سنتني
االخريتني التي بعد فتح مكة مل ينزل ال�شيء
الكثري من القر�آن الكرمي! حتى روى م�سلم عن
ابن عبا�س قوله� :آخر �سورة نزلت �إذا جاء ن�صر
اهلل والفتح ,ويف رواية �أن �آخر �سورة هي براءة,
ويف رواية املائدة ,فهذه ال�سور الثالث هي كل ما
نزل يف تلك الفرتة باال�ضافة اىل بع�ض الآيات
الكرمية مثل �آية الربا و�آية الدين و�آية الكاللة
و�آية التبليغ و�آية �إكمال الدين.
فمثل هذا الوقت الق�صري مع التنزيل القليل ال
يحتاج �إىل مثل معاوية لأن يكون كاتباً للوحي وال
ي�سمى من هذه حاله يف مثل هذا الظرف كاتب
الوحي االمني.
 -2باال�ضافة �إىل �أن كتابة القر�آن ككتابة ال�سنة
النبوية ال�شريفة مل تكن ف�ضيلة ومنقبة لأحد
على �أحد� ,إمنا كان ذلك �أمراً مفتوحاً لكل من
يجيد القراءة والكتابة وقليل ما هم ,فكانت
احلاجة للكتابة والرغبة من الكتاب هي الدافع
للم�شاركة يف كتابة القر�آن �أو ال�سنة �أو الكتب
للر�سل والوفود .فال ف�ضل للكاتب على غريه ,بل
قد يفوقه غريه كاحلفاظ والعلماء فهم �أف�ضل
من كتبة القر�آن قطعاً ,ومثل ذلك ما كان من
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كتابة عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص حلديث النبي
(�صلى اهلل عليه و�آله) وعدم كتابة �أبي هريرة
له ومع ذلك ف�إن �أهل ال�سنة يعتربون �أبا هريرة
راوية اال�سالم!! فال ف�ضيلة �إذن للكاتب على
غريه ,بل �إن غريه من كتاب الوحي �أوىل بهذه
الف�ضيلة خ�صو�صاً ال�سابقني االولني ولكن مل
ن�سمع �أحداً و�صف �أحداً من ال�سابقني االولني
ب�أنه كاتب الوحي! و�أل�صقوا هذا الو�صف مبعاوية
وك�أنه من خمت�صاته مع جميئه يف �آخر عامني
من حياة ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) فيا
هلل ولكتابة الوحي!! �إذن ال ف�ضل وال خ�صي�صة
ملعاوية يف ذلك!
 -3ف�إن قلت :يجب ان يكون كاتب الوحي موثوقاً
عاد ًال �أميناً خ�شية حتريفه للقر�آن وتالعبه به
ال وتف�ضي ً
فيكون ذلك ف�ض ً
ال ملعاوية.
قلت� :أجمعت الأمة على �أن اهلل تعاىل هو الذي
تعهد بحفظ القر�آن بنف�سه دون حاجة لأحد من
خلقه مثل كتاب الوحي وغريهم فانه تعاىل قال:
}�إنا نحن نزلنا الذكر و�إنا له حلافظون {(احلجر.)9:
وينق�ض هذه الدعوى ب�أن عبد اهلل بن �سعد بن �أبي
�سرح �أخ عثمان من الر�ضاعة قد �سبق معاوية اىل
هذا ال�شرف فكتب الوحي يف مكة ومنذ ال�سنني
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االوىل للبعثة ,بل هو �أول من كتب الوحي للنبي
(�صلى اهلل عليه و�آله) من قري�ش يف مكة! (قاله
ابن حجر يف فتح الباري ج.)18/9
ولكن ماذا ح�صل؟ �إنه ارتد بعد ذلك ف�أهدر النبي
(�صلى اهلل عليه و�آله) دمه يف فتح مكة بني �أربعة
رجال و�أمر�أتني دون �سائر النا�س الذين �أطلقهم
النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) وعفا عنهم ف�أمر
بقتلهم ولو تعلقوا ب�أ�ستار الكعبة ,فلو كانت كتابة
الوحي ف�ضل وتف�ضيل وع�صمة ل�صاحبها ملا ارتد
�إبن �أبي �سرح هذا عن الإ�سالم ,وكذلك لو كانت
كتابة الوحي تعترب فيها الوثاقة والأمانة ملا
كتبه �أمثال ابن �أبي �سرح غري امل�أمون وال�شاك يف
دينه!!
وكذلك روي ذلك عن ن�صراين قد �أ�سلم وكتب
الوحي ثم ارتد كما روى البخاري ذلك عن �أن�س
(ج )182/4قال :كان رجل ن�صرانياً ف�أ�سلم وقر�أ
البقرة و�آل عمران (�أي حفظهما) فكان يكتب
للنبي (�صلى اهلل عليه و�آله) فعاد ن�صرانياً فكان
يقول ما يدري حممد �إال ما كتبت له ف�أماته اهلل
فدفنوه ف�أ�صبح وقد لفظته الأر�ض فقالوا هذا
فعل حممد و�أ�صحابه ملا هرب منهم نب�شوا عن
�صاحبنا ف�ألقوه فح�ضروا له ف�أعمقوا ف�أ�صبح
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وقد لفظته الأر�ض فقالوا ...فحفروا له ف�أعمقوا
له يف االر�ض ما ا�ستطاعوا ف�أ�صبح وقد لفظته
االر�ض فعلموا �أنه لي�س من النا�س ف�ألقوه.
فهذا الن�صراين املرتد �أي�ضاً قد كتب الوحي للنبي
فماذا نفعه ذلك؟ ال�شيء!!
 -4هذا كله �إن �سلمنا جد ًال ب�أن معاوية قد كتب
الوحي! ولكن �أهل ال�سنة �أنف�سهم مل يثبتوا ذلك
بدليل �صحيح واحد ,بل �صرح الكثري من علمائهم
وحمققيهم كالذهبي وابن حجر واملدائني
وغريهم ب�أن معاوية كان يكتب الر�سائل للنبي
(�صلى اهلل عليه و�آله) فيما بينه وبني العرب! فقد
قال الذهبي يف (�سري �أعالم النبالء  )123/3وابن
حجر يف �إ�صابته ( :)121/6قال املدائني :كان زيد
بن ثابت يكتب الوحي وكان معاوية يكتب للنبي
(�صلى اهلل عليه و�آله) فيما بينه وبني العرب.
واحلديث الذي يف م�سلم عن ابن عبا�س فيه:
(وقال اذهب وادع يل معاوية قال فجئت فقلت
هو ي�أكل قال ثم قال يل اذهب فادع يل معاوية
قال فجئت فقلت هو ي�أكل فقال ( :ال �أ�شبع اهلل
بطنه)) فهذه الرواية لي�س فيها (ليكتب له)
ويف م�سند �أحمد والطيال�سي فيها (ليكتب له)
�أو (وكان كاتبه) وكل ذلك ال يثبت كتابة معاوية
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للقر�آن والوحي!!
 -5ومما يدل على عدم ف�ضيلة معاوية يف كتابته
للنبي (�صلى اهلل عليه و�آله) �أو حتى كتابته للوحي
ما قرره �أكرث علماء �أهل ال�سنة وحمققيهم مثل
الذهبي وابن حجر وغريهم ,فقد قال الذهبي
يف (�سري �أعالم النبالء  )121/3قال �إ�سحاق بن
راهويه (وهو �شيخ البخاري وم�سلم وغريهما):
( ال ي�صح عن النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) يف ف�ضل
معاوية �شيء)!! وكذلك قال الن�سائي واحلاكم
والعجلوين والعيني وابن حجر الع�سقالين
والفريوز �آبادي وغريهم.
فقد قال الفريوز �آبادي يف (�سفر ال�سعادة)
والعجلوين يف (ك�شف اخلفاء �ص :42:باب ف�ضائل
معاوية) :لي�س فيه حديث �صحيح.
وكذلك قال الن�سائي :واهلل ال �أعرف له ف�ضيلة �إال
قول النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) له:
(ال �أ�شبع اهلل بطنك)! فدا�سوه ب�أرجلهم و�أخرجوه
من ال�شام م�ضروراً�( .أنظر �شذرات الذهب البن
العماد (ج.)240/2
و�أخرج �إبن اجلوزي �أي�ضاً من طريق عبد اهلل
بن �أحمد بن حنبل �س�ألت �أبي :ما تقول يف علي
ومعاوية ف�أطرق ثم قال� :إعلم �أن علياً كان كثري
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االعداء ففت�ش �أعدا�ؤه له عيباً فلم يجدوا فعمدوا
�إىل رجل قد حاربه ف�أطروه كيداً منهم لعلي ,ف�أ�شار
بهذا �إىل ما اختلقوه ملعاوية من الف�ضائل مما ال
�أ�صل له وقد ورد يف ف�ضائل معاوية �أحاديث كثرية
لكن لي�س فيها ما ي�صح من طريق اال�سناد وبذلك
جزم �إ�سحاق بن راهويه والن�سائي وغريهما واهلل
�أعلم �آه كالم احلافظ ابن حجر.
 -6وكذلك بالن�سبة اىل حديث (ال �أ�شبع اهلل
بطنه) ف�إنه وا�ضح يف ذم معاوية وف�ضحه! لأن
النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) ال ينطق عن الهوى
وال يدعو على من ال ي�ستحق الدعاء عليه بل دعا
عليه النه ع�صى �إجابة �أمر ر�سول اهلل (�صلى اهلل
عليه و�آله) و�أ�صر على ذلك ب�سبب بطنه وا�شتغاله
بالأكل ,وقد قال النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) يف
حديث �آخر قد رواه البخاري (ج( )200/6امل�ؤمن
ي�أكل يف معي واحد واملنافق �أو الكافر ي�أكل يف
�سبعة �أمعاء) ومعنى ذلك �أن امل�ؤمن ي�شبع ب�سرعة
والكافر �أو املنافق ال ي�شبع ب�سهولة وهذا يثبت
عدم �صحة �إعتذارهم وت�أويلهم حلديث (ال �أ�شبع
اهلل بطنه) وو�ضعه يف غري مو�ضعه من ف�ضيلة �أو
ما يجري على الل�سان دون ق�صد.
وي�شهد ل�صحة ما ذهبنا �إليه �أن دعاء النبي (�صلى
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اهلل عليه و�آله) قد ا�ستجيب وكان معاوية ال
ي�شبع بعدها ففي نف�س الرواية روى ابن كثري يف
(البداية والنهاية ج )128/8زيادة يف �آخرها (فما
�شبع بعدها) ,وا�ستفاد ذلك �أي�ضاً البيهقي فذكر
احلديث مع الزيادة يف دالئل النبوة فجعله من
معاجز النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) وا�ستجابة
دعائه يف معاوية.
وذكر ابن كثري �شواهد لعدم �شبع معاوية يف
( )189 /6منها :قال :فما �شبع بعدها,
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ال�س�ؤال ال�ساد�س والع�شرون

ماذا تعرف عن رقـ ـ ــية
اجب

لقد اختلف يف عدد بنات الإمام احل�سني (عليه
ال�سالم) ،فقيل :هما اثنتان وهما �سكينة وفاطمة،
وقيل :انهن ثالثة ب�إ�ضافة زينب ،وقيل :انهن
�أربعة من دون حتديد ا�سم الرابعة.
يقول ابن ال�صباغ املالكي(( :قال ال�شيخ كمال
الدين بن طلحة :كان للح�سني (عليه ال�سالم)
من الأوالد ذكوراً واناثاً ع�شرة �ستة ذكور و�أربع
اناث ...و�أما البنات فزينب و�سكينة وفاطمة هذا
قول امل�شهور)) ،ومل ي�صرح بالرابعة.
لكن ا�سم رقية ورد على ل�سان الإمام احل�سني
(عليه ال�سالم) حيث قال( :يا اختاه يا �أم كلثوم
و�أنت يا زينب و�أنت يا رقية و�أنت يا فاطمة و�أنت يا
رباب ،انظرن �إذ �أنا قتلت فال ت�شققن علي جيبا)...
(امللهوف �ص.)141
وذكر القندوزي انه (عليه ال�سالم) نادى( :يا
�أم كلثوم ويا �سكينة ويا رقية ويا عاتكة ويا زينب
ويا �أهل بيتي عليكن مني ال�سالم) (ينابيع املودة
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.)79/3
ولكن كالم الإمام احل�سني (عليه ال�سالم) ال
يثبت وجود بنت له با�سم رقية ،بل لعل املراد منها
هي رقية بنت الإمام علي (عليه ال�سالم)؟ والذي
يبعد هذا االحتمال وهو كون املراد من رقية
املذكور على ل�سان الإمام احل�سني (عليه ال�سالم)
هي رقية بنت الإمام علي (عليه ال�سالم) ما
ذكره �سبط ابن اجلوزي يف قوله(( :وقد زاد ابن
ا�سحاق يف امالء فاطمة من علي عليه ال�سالم:
حم�سناً مات �صغرياً وزاد الليث رقية ماتت �صغرية
اي�ضاً))(تذكرة اخلوا�ص )322 :فبناءاً على هذا ال
ميكن القول ب�أنها املق�صودة يف املقام لأن الفا�صل
الزماين بني وفاة الإمام �أمري امل�ؤمنني (عليه
ال�سالم) وما بعد وقعة الطف يخرجها عن كونها
�صغريه.
�أما الأقوال الأخرى التي تقول انها مل تتوفى
تتوقف �صغرية بل انها تزوجت من م�سلم بن
عقيل ،فانها �أي�ضاً ال ترجح كون القرب املوجود
يف ال�شام قربها ،فلي�س هناك دليل على وفاتها
بال�شام ،بل هناك بع�ض الأخبار التي تقول بوجود
قربها مب�صر (�صرح بذلك ياقوت احلموي وغريه
كما يف معجم البلدان .)167/5
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يف معركة �صفني هل يعترب قوم معاوية
من امل�ؤمنني بحكم االية « َو�إِن َطا ِئ َف َتانِ
مِ َن المْ ُ�ؤْمِ ِن َ
ني ا ْق َت َت ُلوا «؟
اجب

االجابة على هذه ال�شبهة كاالتي :
الأمر الأول:
� -1إن الآية ال�شريفة التي �سقتموها للإ�ستدالل
على كون معاوية م�ؤمن و�إن قاتل �أمري امل�ؤمنني
علي (عليه ال�سالم) وهي) } َو�إِن َطا ِئ َف َتانِ مِنَ
املُ�ؤ ِم ِن َ
ني { (احلجرات )9:ظاهراً لي�ست كافية يف
�إثبات �إميان معاوية لأنها تقول } :مِنَ املُ�ؤ ِم ِن َ
ني
اق َت َت ُلوا { (احلجرات )9:فهي ال تثبت �إميان كل
فئة مقاتلة لفئة �أخرى من �أهل ملة الإ�سالم �إذ
احلكم ال يثبت مو�ضوعه.
 -2انها تقول (من امل�ؤمنني) ومن �أين لنا �أن نثبت
�أن معاوية كان م�ؤمناً حتى ندخله يف مفهوم الآية
خا�صة �أن القر�آن ي�صرح ب�صوت عالِ } ُقل لمَّ
ُت�ؤ ِمنُوا َو َل ِكن ُقو ُلوا �أَ�س َلم َنا َو مَلَّا َي ُ
ميانُ
دخ ِل الإِ َ
يِف ُق ُلو ِب ُكم { (احلجرات )14:ف�إذا متكنا بدليل
خارجي �أن نثبت ب�أن معاوية م�ؤمن �أمكن �إدخاله
كم�صداق يف مفهوم هذه الآية.
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� -3إن هذه الآية �إمنا جعلت الباغي مقبو ًال بعنوان
كونه فاء �إىل �أمر اهلل ومل نعهد معاوية وال �أذنابه
قد فاءوا �إىل �أمر اهلل.
الأمر الثاين:
نحن لنا ر�أي يف �إ�سالم معاوية وبقائه على ذلك
الإ�سالم املزعوم واحلال �أن احلديث ال�صحيح
الذي ينقله الفريقان ( من مات ولي�س يف عنقه
بيعة مات ميتة جاهلية )  -كما يف �صحيح م�سلم
 ,1478/3كتاب الإمارة,م�سند �أحمد  96/4و ,446/3
و�إبن حيان يف �صحيحه  ,49/7اال�صفهاين يف
حلية الأولياء  224/3والهيثمي يف جميع الزوائد
 ،224/5وقال عنه الألباين� :إ�سناده ح�سن ورجاله
ثقات  -ينطبق عليه ويخرجه من ربقة الإ�سالم
ويرجعه �إىل جاهليته التي ما زال عليها.
اذن يف �إ�سالمه نقا�ش ف�ض ً
ال عن �إميانه ,واللطيف
يف املقام �أن ابن حزم يف املحلى  420/8يقول ( :ال
مل�سلم �أن يبيت ليلتني لي�س يف عنقه الإمام
يحل ٍ
بيعة ) فهو ال يحل للم�سلم عدم البيعة للإمام
فما الذي يقوله فيمن ناجز الإمام العداء وحاربه
و�صادر حقه و�أ�ساء له و�سبه ولعنه وجي�ش عليه
اجليو�ش?!
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الأمر الثالث:
�إن معاوية وجي�شه خرجوا من �إطار مفهوم هذه
الآية وال ت�صح �أن يحتج بها على �إميانهم لأ�سباب
منها:
� -1أن الإمام علي (عليه ال�سالم) كان م�أموراً من
قبل الر�سول الأكرم (�صلى اهلل عليه و�آله) بقتالهِ,
وذلك ما �أخرجه البزار والطرباين يف الأو�سط
واحلافظ الهيثمي يف املجمع  ,238/7و�أخرجه
�أبو يعلى كما يف تاريخ �إبن الكثري  ,304/7و�شرح
املواهب للزرقاين  217/3وقال عنه �سند جيد.
واحلديث هو�( :سمعت علياً يقول� :أمرت بقتال
الناكثني والقا�سطني واملارقني) ومعلوم �أن
معاوية �أحد الثالثة واملعركة �أي �صفني واحدة
من معارك ووقائع علي مع ه�ؤالء.
واهلل تعاىل ور�سوله ال ي�أمر بقتال م�ؤمن ثم
يطالب امل�ؤمنني ب�إ�صالح احلال لأنهم �أخوة,
وعلى كل تقدير ما �أمر الر�سول بقتاله �إال لأنه -
�أي معاوية  -كان �ضد الإميان و�أهله.
وقد ذكر �صاحب الغدير يف غديره � 195/3أن �أمري
امل�ؤمنني (عليه ال�سالم) احتج يوم ال�شورى بهذا
احلديث وقال�( :أن�شدكم اهلل هل فيكم �أحد يقاتل
الناكثني والقا�سطني واملارقني على ل�سان النبي
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(�صلى اهلل عليه و�آله) غريي ,قالوا :اللهم ال).
 -2قول ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) يف
علي وذويه( :حربكم حربي) ,وقوله( :يا علي
�ستقاتلك الفئة الباغية و�أنت على حق فمن مل
ين�صرك يومئذ فلي�س مني) ,وقوله (�صلى اهلل
عليه و�آله) لعمار( :ويح عمار تقتله الفئة الباغية
يدعوهم �إىل اجلنة ويدعونه �إىل النار) .الغدير
.250/3
فقوله (�صلى اهلل عليه و�آله) ( حربكم حربي,
ومن مل ين�صرك فلي�س مني ,ويدعوهم �إىل اجلنة
ويدعونه �إىل النار ) كلها �شاهدة على خمالفات
القوم ويف مقدمتهم معاوية ملنهج الإ�سالم وم�سلك
نبيه الأكرم (�صلى اهلل عليه و�آله).
 -3قول النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) بحقه (عليه
ال�سالم) ( :اللهم وال من وااله وعا ِد من عاداه
و�إن�صر من ن�صره واخذل من خذله ) فاهلل تعاىل
ال يعادي امل�ؤمنني } �إِنَّ اللهَّ َ ُيدَ ا ِف ُع َع ِن ا َّل ِذينَ
�آ َمنُوا { (احلج )38:و�إمنا يقاتل اهلل } وقالت
اليهود عزير �إبن اهلل وقالت الن�صارى امل�سيح
�إبن اهلل ....قاتلهم اهلل �أنى ي�ؤفكون{
(املنافقون.)4:
فهل ي�صح �أن ن�صف من هذا حالة �أنه م�ؤمن،
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والبد من االلتفات �إىل كون كل م�ؤمن م�سلم
ولكن لي�س بال�ضرورة �أن يكون كل م�سلم م�ؤمن
وهذا ما يقره القر�آن ويقول به.
 -4قول النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) بحقه
(عليه ال�سالم) ( :علي خري الب�شر فمن ابى فقد
كفر ) يرويه القندوزي يف ينابيع املودة  77/2عن
اخلطيب البغدادي وحتت عنوان ( ذكر ما يف
كنوز احلقائق للمناوي ) وحتت رقم  81وينقله
�صاحب الغدير عن تاريخ اخلطيب عن جابر،
كنوز احلقائق هام�ش اجلامع ال�صغري  ,16/2كنز
احلقائق .195/6
ويف كتاب مناقب علي بن �أبي طالب (عليه ال�سالم)
ومانزل من القر�آن يف علي (عليه ال�سالم) لأبي
بكر �أحمد �ص 111قال :عن عطية بن �سعد قال:
دخلنا على جابر بن عبد اهلل وهو �شيخ كبري فقلنا:
�أخربنا عن هذا الرجل علي بن �أبي طالب? فرفع
حاجيه ثم قال ( :ذلك من خري الب�شر ) فقيل
له :ما تقول يف رجل يبغ�ض علياً فقال :ما يبغ�ض
علياً �إال كافر.
ويف نف�س ال�صفحة لنف�س امل�صدر ويف كتاب �أعيان
ال�شيعة  ( 64/4ر�أيت جابر يتوك�أ على ع�صاه وهو
يدور يف �سكك املدينة وجمال�سهم ويقول ( :علي
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خري الب�شر فمن �أبى فقد كفر ) معا�شر الأن�صار
�أدبوا �أوالدكم على حب علي فمن ابى فلينظر يف
�ش�أن �أمه )
و ( ...قال �س�ألت عائ�شة عن علي (عليه اف�ضل
ال�صالة وال�سالم)? فقالت ذلك خري الربية ! وال
ي�شك فيه �إال كافر !).
ويف نف�س ال�صفحة (� ....س�أل حذيفة عن علي
(عليه ال�سالم) فقال :خري هذه الأمة بعد نبيها,
وال ي�شك فيه �إال منافق ).
فما حال من َقا َت َل رجل يروي عنه ال�صحابة
( جابر وعائ�شة وحذيفة ) وغريهم حديث غاية
يف اجلالل ورفعة احلال.
ويف قبال ذلك مل نرو عن ر�سول اهلل بحق معاوية
�إال اللعن والإق�صاء .فقد قال النبي (�صلى اهلل
عليه و�آله) كما يف الغدير � ( 142/10إذا ر�أيتم
معاوية على منربي فاقتلوه ),
وعلى هذا َفـقـ ِ�س !!

 124لو �س�ألوك
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ما هو موقف االمامية
من معاوية بن يزيد ؟
اجب

اجماال ومهما يكن االختالف التاريخي عن
موقف معاوية بن يزيد بن معاوية فان امل�صادر
ذكرت رف�ضه للخالفة النها مغ�صوبة وقامت على
القتل وال�سلب والنهب  ،فقد اختلف امل�ؤرخون يف
مدة خالفته ،فقد ذكروا �أنه تخلف ثالث �أ�شهر �أو
�أربعني يوما.
وعن حبيب ال�سري :تخلف �أياما قالئل ،ثم �صعد
املنرب وخلع نف�سه وقال� :أيها النا�س قد نظرت يف
�أموركم و�أمري فاذا �أنا ال �أ�صلح لكم ،واخلالفة ال
ت�صلح يل ،اذ كان غريي �أحق بها .ويجب علي �أن
�أخربكم به :هذا علي بن احل�سني زين العابدين
لي�س يقدر طاعن على �أن يطعن فيه ،وان �أردمتوه
فاقيموه ،على �أين اعلم �أنه ال يقبلها.
وعن جمال�س امل�ؤمنني :ان معاوية بن يزيد
م�صداق قوله تعاىل:
} يخرج احلي من امليت { ،وهو يف بني �أمية
كم�ؤمن �آل فرعون (جمال�س امل�ؤمنني .)252/2
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وعن كامل البهائي :انه �صعد املنرب ولعن �أباه
وجده وترب�أ منهما ومن فعلهما ،فقالت �أمه:
ليتك كنت حي�ضة يف خرقة ،فقال :وددت ذلك يا
اماه .ثم �سقي ال�سم ،وكان له معلم �شيعي ،فدفنوه
حيا(.كامل البهائي ج)260/ 2
وقال ابن االثري يف الكامل :مات وعمره �21سنة
و 18يوم ،وقال يف �آخر امارته :اين �ضعفت عن
�أمركم فابتغيت لكم مثل عمر بن اخلطاب
حني ا�ستخلفه �أبو بكر فلم �أجده ،فابتغيت �ستة
مثل ال�شورى فلم �أجدهم ،ف�أنتم �أوىل ب�أمركم،
فاختاروا له من �أحببتم ،ثم دخل منزله وتغيب
حتى مات ،وقيل مات م�سموما ،وقيل له :لو
ا�ستخلفت؟ فقال :ال �أتزود مرارتها واترك لبني
�أمية حالوتها( .الكامل يف التاريخ ج .)130 /4
اما املحقق الكركي فقد ذكر يف ر�سائله ج� 2ص:327
((وينقل عن معاوية بن يزيد ميله �إىل �أهل البيت
و�أنكاره ال�شديد على �أبيه وترب�ؤه من فعله ولهذا
يلقب بالراجع �إىل اهلل فن�سكت عنه لذلك)).
ويف (عدة الداعي البن فهد احللي �ص )114قال:
((وقيل :ان ال�سبب املوجب لنزول معاوية بن
يزيد عن اخلالفة انه �سمع جارتني له تتباحثان،
وكانت احداهما بارعة اجلمال فقالت الأخرى لها
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قد �أك�سبك جمالك كرب امللوك ،فقالت احل�سناء:
و�أي ملك ي�ضاهي ملك احل�سن وهو قا�ض على
امللوك فهو امللك حقاً ،فقالت لها الأخرى :و�أي
�ضري يف امللك اما قائم بحقوقه وعامل ب�شكر فيه
فذاك م�سلوب اللذة والقرار منغ�ص العي�ش و�إما
منقاد ل�شهواته وم�ؤثر للذاته م�ضيع للحقوق
وم�ضرب عن ال�شكر فم�صريه �إىل النار ،فوقعت
الكلمة يف نف�س معاوية موقعا م�ؤثراً وحملته
على االنخالع من الأمر ،فقال له �أهله :اعهد �إىل
�أحد يقوم بها مكانك ،فقال :كيف اجترع مرارة
قدها؟ واتقلد تبعة عهدها ولو كنت م�ؤثراً بها
�أحد لآثرت بها نف�سي ،ثم ان�صرف و�أغلق بابه ومل
ي�أذن لأحد ،فلبث بعد ذلك خم�س وع�شرين ليلة
ثم قب�ض ،وروي ان �أمه قالت له عندما �سمعت
منه ذلك :ليتك كنت حي�ضه ،فقال :ليتني كنت
كما تقولني وال �أعلم ان للنا�س جنة ونار)).

لو �س�ألوك 127

ال�س�ؤال التا�سع والع�شرون

ملاذا رف�ض القوم م�صحف امري
امل�ؤمنني عليه ال�سالم ؟
اجب

ّان يف رف�ض القوم مل�صحف �أمري امل�ؤمنني (عليه
ال�سالم) عدّة احتماالت :
منها االحتمال االول � :أنه كان يحتوي على
تف�سر ّ
وتو�ضح الآيات وم�صاديقها وموارد
ت�أويالت ّ
�ش�أن النزول كما عليه بع�ض العلماء (�أوائل
املقاالت للمفيد (ره)  ، 81البيان لل�سيد اخلوئي
(ره)  ،)223فخوفاً من تبعات هذه الت�أويالت
رف�ضوه حتى يكونوا يف ح ّل منها !!!
االحتمال الثاين � :أ ّنه كان يختلف مع القر�آن
املوجود ترتيباً من جهة التنزيل  ،ويف هذا املجال
نقول� :أ ً
وال ّ � :إن الأد ّلة العقلية والنقل ّية جممعة
على عدم التحريف يف جانب الزيادة والنق�صان
والتبديل وترتيب الآيات كما هو مذكور يف مظا ّنه
ويتب ّناه املح ّققون من ال�شيعة من ال�صدر الأ ّول
حتى الآن  .ثانياً � :أ ّما ترتيب جميع ال�سور  ،فلي�س
لنا طريق �إىل �إثبات توقيف ّيته  ،ل ّأن الأدلة العقل ّية
قا�صرة عن هذا املطلب  ،والأد ّلة النقل ّية ال ت�شمله
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�إطالقاً �أو مورداً .
ولتو�ضيح املقام نقولّ :ان الإعجاز الإلهي ـ يف
القر�آن ـ ال يتو ّقف على الرتتيب الكامل املوجود
بني ال�سور كما هو وا�ضح ملن له �أدنى ت� ّأمل ،
ومن جانب �آخر ف� ّإن الن�صو�ص الواردة يف عدم
التحريف تن�صرف ك ّلها ـ �إن مل نقل بالت�صريح
ـ للتحريف الذي ذكرناه يف البند الأ ّول والذي
يلتزم املحق ّقون بنفيه .
نعم  ،كما قلنا مل نعرث حتى الآن على دليل علمي
لتوقيف ّية ترتيب ال�سور  ،ولكن ال ننكره من
الأ�سا�س  ،بل هو �أمر ممكن ولكن ال دليل على
وقوعه كما قلنا �سابقاً يحتمل �أن يكون يف ترتيب
ال�سور فح�سب (البيان لل�سيد اخلوئي (ره)
.)223
االحتمال الثالث � :أ ّنه كان ي�شتمل على الأحاديث
القد�س ّية التي هي من الوحي ولي�ست من القر�آن
كما احتمله بع�ض �أعالم الطائفة (االعتقادات
لل�صدوق (ره)  93ـ البيان لل�سيد اخلوئي (ره)
� ،)223أو على علم كثري كما احتمله بع�ض الأعالم
من �أهل ال�سنة (الت�سهيل لعلوم التنزيل � ،)3/1أو
على النا�سخ واملن�سوخ كما هو ر�أي جماعة �آخرين
(ال�صايف للفي�ض الكا�شاين  46/1ـ علم اليقني
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للفي�ض الكا�شاين .)130
االحتمال الرابع ّ � :أن رف�ض القوم كان له بعد
�سيا�سي � ،أي �أ ّنهم كانوا يعلمون � ّأن هذا الأمر ـ جمع
وت�أليف القر�آن ـ خطري ج ّداً وال ينبغي �أن يتو ّاله
�إ ّال من له مقام اخلالفة والو�صاية احل ّقة  ،فلو
كانوا ير�ضخون مل�صحف الإمام (عليه ال�سالم)
فهم باملالزمة كان يجب عليهم �أن ير�ضوا ب�إمامته
 ،ل ّأن مه ّمة جمع القر�آن ـ وهو الكتاب الإلهي
مي�سها �إ ّال من كان قائماً
املن ّزل على امل�سلمني ـ ال ّ
مقام النبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) يف ال ّأمة
 .وعليه  ،فهم حذراً من هذه التوايل التي كانت
تهدّد �أركان حكمهم  ،رف�ضوا امل�صحف املذكور .
ومن خالل بحثنا عن الكتب التي تتحدث عن
�سور القران تف�سريا وتاويال الحظنا ان البع�ض
منها وخ�صو�صا القدمية ي�ضمن االية تف�سريها
فمثال عند كتابة االية } َف َما ْا�س َت ْم َت ْع ُتم ِب ِه مِ ْنه َُّن
َف�آ ُتوهُ َّن �أُ ُجو َرهُ َّن َفر َ
ِي�ض ًة { يق�صد به زواج املتعة
} َو َال ُج َنا َح َعلَ ْي ُك ْم فِي َما َت َر َ
ا�ض ْي ُتم ِب ِه مِ ن َب ْعدِ
ا ْل َفر َ
ِي�ض ِة �إِ َّن اللهّ َ َكا َن َعلِي ًما َحكِي ًما {الن�ساء.24/
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ال�س�ؤال الثالثون

�س�ؤاالن عن احل�سد وعن
الأقرب َ
ني باملعروف
اجب

قال علماء الأخالق يف تف�سري احل�سد انه حالة
نف�سية تعبرّ عن متني زوال النعمة من الغري
و�إعطائها للحا�سد ..فعلى امل�ؤمن ان يتجنب
هذه احلالة يف نف�سه ،وان يكون رقيباً عليها ،الن
احل�سد مذموم وقد ورد فيه� :إن احل�سد ي�أكل
احل�سنات كما ت�أكل النار احلطب.نعم ،من حق
االن�سان �أن يغبط الآخر على ما �أنعم اهلل به عليه
وان يتمنى ان يرزقه اهلل من هذه النعم كما رزق
غريه ..فهذه حالة نف�سية �صحية ال �إ�شكال فيها.
وجتنب حالة احل�سد امنا تكون برتبية النف�س
على تقوى اهلل وان تكون الآخرة هي ن�صب عني
امل�ؤمن فال يغرت بالدنيا ومكا�سبها فانها ـ مهما
كانت ـ فهي �آيلة اىل زوال وهذا املعنى ت�شري اليه
الآية الكرمية التالية يف احلديث عن قارون
و�أمواله } :فخرج على قومه يف زينته قال
الذين يريدون احلياة الدنيا ياليت لنا مثل
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ما �أوتي قارون �إنه لذو حظ عظيم .وقال
الذين �أوتوا العلم ويلكم ثواب اهلل خري ملن
�آمن وعمل �صاحل ًا وال يلقاها �إال ال�صابرون{
�سورة الق�ص�ص . 80 ،79 :
هل عبارة ُ (الأقربو َن �أوىل باملعروف) �آية كرمية
�أم حديث نبوي �شريف؟
هذه العبارة لي�ست �آية وال رواية ،فلم نعرث عليها
يف كتبنا ويف كتب �أهل ال�سنة ،قال ال�سخاوي ما
علمته بهذا اللفظ  ،ولكن قال النبي (�صلى
اهلل عليه و�آله) لأبي طلحة� :أرى �أن جتعلها
يف الأقربني ،كما رواه البخاري يف باب �إذا وقف
�أو �أو�صى لأقاربه عن �أن�س� ،أنظر ك�شف اخلفاء
للعجلوين ج� 1ص  161ويف �أ�سنى املطالب ا�شتهر
على الأل�سن:الأقربون �أوىل باملعروف ،ولي�س
بحديث خلفاً ملن زعم لكن ي�شهد له ق�صة �أبي
طلحة وقوله تعاىل:
} َي�س�أَ ُلو َن َك َما َذا ُين ِف ُقونَ ُقل َما �أَن َفق ُتم ِّمن
قر ِب َ
ني { (�سورة البقرة:
ري َف ِلل َوا ِلدَ ِ
َخ ٍ
ين َوالأَ َ
.)215
وميكن القول �إن هذه العبارة لأحد العلماء �أو
املحدثني م�ستخل�صاً معناها من جمموعة من
الأحاديث مثل قوله عليه ال�سالم( :ال �صدقة وذو
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رحم حمتاج)( ،و�أف�ضل ال�صدقة على ذي الرحم
الكا�شح) ،و(جريان ال�صدقة �أحق بها) وقول
الإمام الكاظم (عليه ال�سالم) يف �إعطاء القرابة
امل�ست�ضعفني من الزكاة( :هم �أف�ضل من غريهم
�أعطهم) ،وقد ثبت عندنا وجوب النفقة على
بع�ض الأقارب كالأبوين والأوالد وت�ستحب على
باقي الورثة.
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