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تنفيذ

مقدمة الطفوف
مليئة هي الطبيعة بالس���نن اإلهلية ،ومليئة هي احلياة بالدروس
والع�ب�ر كما ملئت باألح���زان واألفراح ولعلهم���ا أي األحزان
واألف���راح مم���ا تف���رد ب���ه ه���ذا الكائ���ن ،اإلنس���ان ال���ذي امتزج
تكوينه هبما.
اال أن أح���زان اإلنس���ان وأفراح���ه كانت تبع��� ًا ملقدمات
عدي���دة ،منه���ا م���ا عم���ل على إجياده���ا بنفس���ه فتك���ون مصحوبة
بالندم واحلس���رة ،ومنها ما أوجدها غريه فتكون مصحوبة باألسى
واللوعة.
وه���ل املتأمل يف تاريخ املس���لمني ال يغفل ع���ن حقيقة الطفوف
كنتيجة اس���لفتها جمموع���ة من املقدم���ات كان من أعظمها
أث���ر ًا مأس���اة باب فاطم���ة عليها الس�ل�ام ناهيك ع���ن وصف النيب
األعظم بـ(اهلجر) كما ينص البخاري( ،)1وجحد بيعة الغدير ببيعة
السقيفة.
وغ�ي�ر ه���ذا وذاك مم���ا يط���ول املق���ام عن���ده واألس���ى يف جمريات���ه
واللوعة يف نتائجه حينما يقف املسلم عند أرض الطفوف لريى نار
الس���لف اليت أضرم���ت هبا باب فاطمة هي نفس���ها نار اخللف اليت
أضرمت خيام أبناء فاطمة.
وجنني هناك ،ورضيع هنا ..وصارخة هناك ومعولة هنا...
صور متعددة ..ومشاهد متكرر جرت فيها سنة اهلل يف عباده
املرسلني.
«ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
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ع /املشرف العام
السيد نبيل احلسين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحي���ح البخ���اري ،باب :مرض النيب صلى اهلل عليه وآله وس���لم :ج،5
ص ،138صحيح مسلم :كتاب النذر /باب األمر بقضاء النذر :ج ،5ص.76
( )2سورة األنعام.34 :

قطوف دانية من السيرة الحسينية

طلب البيعة منه عليه السالم

Ï

مل���ا م���ات معاوي���ة ب���ن أب���ي س���فيان يف
النصف من رجب س���نة ستني من اهلجرة،
كت���ب يزي���د إىل الولي���د ب���ن عتبة ب���ن أبي
س���فيان ــ وهو والي املدينة ـ���ـ يأمره بأخذ
البيع���ة على أهلها ،وخاصة من احلس�ي�ن
عليه السالم.
وملّ���ا جاء كتاب���ه إىل الوليد استش���ار
مروان بن احلكم ،فبعث الوليد عبد اهلل
ابن عمرو بن عثمان إىل احلس�ي�ن عليه
السالم وعبد الرمحن بن أبي بكر وعبد
اهلل ب���ن عم���ر ،وعب���د اهلل ب���ن الزبري،
فدعاه���م فلم يصب القوم يف منازهلم،
فمض���ى حن���و املس���جد فإذا ه���م عند
قرب النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم،
فس���لم عليهم ،وق���ال :األمري يدعوكم
فسريوا إليه.
فأقب���ل عبد اهلل ب���ن الزبري على
احلسني بن علي عليه السالم وقال:
يا أبا عبد اهلل إن هذه ساعة مل يكن
الولي���د بن عتبة جيلس فيها للناس،
وإن���ي قد أنكرت ذلك وبعثه يف هذه
الس���اعة إلينا ودعاءه إّيانا ملثل هذا
أي طلبنا؟
الوقت ،أترى يف ّ
فقال له احلسني عليه السالم:
(إذًا أخربك أبا بكر ،إني أظن بأن
معاوي���ة قد مات ،وذلك إني رأيت
البارح���ة يف منام���ي كأن من�ب�ر
معاوي���ة منك���وس ،ورأي���ت داره
تش���تعل ن���ارا ،فأول���ت ذل���ك يف
نفسي أنه مات).
فقال له اب���ن الزبري :فاعلم
يا ابن علي أن ذلك كذلك ،فما
ت���رى أن تصن���ع إن دعي���ت إىل
بيعة يزيد يا أبا عبد اهلل؟
ق���ال( :أصنع أن���ي ال أبايع
ل���ه أب���دا ،فصن���ع معاوي���ة ما
صن���ع وحل���ف ألخي احلس���ن
علي���ه الس�ل�ام أن���ه ال جيع���ل
اخلالفة ألح���د من بعده من
ولده أن يرده���ا إلي إن كنت
حي���ا ،ف���إن كان معاوي���ة قد
خ���رج م���ن دني���اه ومل يفيء
لي وال ألخي احلس���ن عليه
السالم مبا كان ضمن فقد
واهلل أتان���ا ما ال ق���وام لنا
ب���ه ،أنظ���ر أب���ا بك���ر أن���ى
أبايع ليزي���د ،ويزيد رجل

فاس���ق معلن الفس���ق يش���رب اخلمر ويلعب
الكالب والفهود ،ويبغض بقية آل الرس���ول!
ال واهلل ال يكون ذلك أبدا).
فبينم���ا هما كذلك يف ه���ذه احملاورة إذ
رج���ع إليهما الرس���ول فقال :أب���ا عبد اهلل!
إن األم�ي�ر قاع���د لكما خاص���ة فقوما إليه!
قال :فزبره احلسني بن علي عليهما السالم
ث���م ق���ال( :انطل���ق إىل أم�ي�رك! فمن أحب
أن يص�ي�ر إلي���ه من���ا فإنه صائر إلي���ه ،وأما
أن���ا فإن���ي أصري إليه الس���اعة إن ش���اء اهلل
تعاىل).
ثم أقبل احلس�ي�ن عليه السالم على من
حبضرت���ه فقال( :قوم���وا إىل منازلكم فإني
صائ���ر إىل هذا الرجل فأنظر ما عنده وما
يريد).
فقال له ابن الزبري :جعلت فداك يا ابن
بنت رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم!
إني خائف عليك أن حيبس���وك عندهم فال
يفارقونك أبدًا دون أن تبايع أو تقتل.
فقال احلس�ي�ن عليه السالم( :إني لست
أدخل علي���ه وحدي ،ولكن أمج���ع أصحابي
إل���ي وخدم���ي وأنص���اري وأه���ل احل���ق من
ّ
شيعيت ،ثم آمرهم أن يأخذ كل واحد سيفه
مس���لوال حت���ت ثيابه ،ث���م يص�ي�روا بإزائي،
ف���إذا أنا أومأت إليهم وقلت :يا آل الرس���ول
أدخل���وا دخلوا وفعل���وا ما أمرتهم به ،فأكون
عل���ى االمتناع ،وال أعطي املقادة واملذلة من
نفس���ي ،فقد علمت واهلل أنه جاء من األمر
م���ا ال ق���وام به ،ولكن قض���اء اهلل ماض ّ
يف،
وه���و ال���ذي يفعل يف بيت رس���وله ما يش���اء
ويرضى).
ق���ال ابن الزبري :فإن���ي أخافه عليك إذا
دخلت.
قال عليه الس�ل�ام( :ال آتيه إال وأنا على
االمتناع قادر).
ثم صار احلسني بن علي عليهما السالم
إىل منزله ،ثم دعا مباء ،فلبس وتطّهر باملاء
وق���ام فصلى ركعت�ي�ن ودعا ربه مبا أحب يف
صالته؛ فلما فرغ من ذلك أرسل إىل فتيانه
وعش�ي�رته وموالي���ه وأه���ل بيت���ه فأعلمه���م
بش���أنه ،ث���م ق���ال( :كونوا بباب ه���ذا الرجل
فإن���ي ماض إلي���ه ومكلمه ،ف���إن مسعتم أن
صوت���ي ق���د ع�ل�ا ومسعتم كالم���ي وصحت
بك���م فادخلوا ي���ا آل الرس���ول واقتحموا من
غري إذن ،ثم أش���هروا الس���يوف وال تعجلوا،
ف���إن رأيتم ما تكرهون فضعوا س���يوفكم ثم
اقتلوا من يريد قتلي).

وق���ال املفيد :إنه عليه الس�ل�ام قال هلم:
(إن الولي���د قد اس���تدعاني يف ه���ذا الوقت،
ولست آمن أن يكلفين فيه أمرا ال أجيب إليه
وه���و غري مأمون ،فكون���وا معي ،فإذا دخلت
إليه فاجلسوا على الباب فإن مسعتم صوتي
قد عال ،فادخلوا عليه لتمنعوه عين).
ثم خرج احلسني عليه السالم من منزله
ويف ي���ده قضيب رس���ول اهلل صلى اهلل عليه
وآل���ه وس���لم وه���و يف ثالثني رج�ل�ا من أهل
بيت���ه وموالي���ه وش���يعته ،حت���ى أوقفهم على
ب���اب الوليد بن عتبة ،ثم قال عليه الس�ل�ام:
(أنظ���روا م���اذا أوصيتكم ،فال تعت���دوه ،وأنا
أرجو أن أخرج إليكم ساملًا إن شاء اهلل).
ويف رواي���ة :إن���ه عليه الس�ل�ام ق���ال( :إن
مسعتم أمرا يريبكم فادخلوا).
ث���م دخ���ل احلس�ي�ن علي���ه الس�ل�ام على
الولي���د بن عتبة فس���لم عليه ،ف���رد عليه ردا
حس���نا ،ث���م أدناه وقربه؛ وم���روان بن احلكم
هن���اك جالس يف جمل���س الولي���د ،وقد كان
ب�ي�ن مروان وب�ي�ن الوليد مناف���رة ومفاوضة،
فأقب���ل احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام عل���ى الوليد
فقال( :الصلة خري من القطيعة ،أصلح اهلل
ذات بينكما) فلم جييباه.
فقال احلس�ي�ن عليه السالم( :هل أتاكم
م���ن معاوية كائنة خرب فإن���ه كان عليال وقد
طالت علته فكيف حاله اآلن) ،فتأوه الوليد
وتنف���س الصع���داء وقال :أبا عب���د اهلل ،لقد
ذاق املوت ،وه���ذا كتاب أمري املؤمنني يزيد!
دعوتك للبيعة ،فقد اجتمع عليه الناس.
فق���ال احلس�ي�ن علي���ه الس�ل�ام( :إني ال
أراك تقن���ع ببيعيت ليزيد س���را حت���ى أبايعه
جهرا فيعرف الناس).
فقال له الوليد :أجل.
فق���ال احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام( :فتصبح
وترى رأيك يف ذلك).
فق���ال الولي���د :أب���ا عب���د اهلل لق���د قلت
فأحس���نت يف الق���ول وأحببت ج���واب مثلك
وكذا ظنيّ بك ،فانصرف راش���دًا على بركة
اهلل حتى تأتيين غدًا مع الناس.
فق���ال له م���روان ب���ن احلك���م ،واهلل لئن
فارقك احلس�ي�ن الساعة ومل يبايع ال قدرت
من���ه على مثلها أبدًا حتى تكثر القتلى بينكم
وبين���ه ،احبس الرجل ف�ل�ا خيرج من عندك
حتى يبايع أو تضرب عنقه ،فوثب احلس�ي�ن
علي���ه الس�ل�ام وق���ال( :ي���ا ب���ن الزرق���اء أنت
تقتلين أم هو؟ كذبت واهلل وأمثت).
ث���م أقب���ل احلس�ي�ن علي���ه الس�ل�ام على
الولي���د بن عتبة وقال( :أيها األمري! إنا أهل
بيت النبوة ومعدن الرسالة وخمتلف املالئكة
وحم���ل الرمح���ة وبن���ا فت���ح اهلل وبن���ا خت���م،

ويزيد رجل فاسق شارب اخلمر قاتل النفس
احملرمة معلن بالفسق ،ومثلي ال يبايع ملثله،
ولكن نصب���ح وتصبحون وننتظ���ر وتنتظرون
أينا أحق باخلالفة والبيعة).
إن اإلمام عليه الس�ل�ام
وق���ال الصدوقّ :
ق���ال( :ي���ا عتب���ة ق���د علم���ت أن���ا أه���ل بيت
الكرام���ة ومع���دن الرس���الة ،وأع�ل�ام احل���ق
الذين أودعه اهلل ع ّز وجل قلوبنا ،وأنطق به
ألس���نتنا ،فنطقت ب���إذن اهلل ع ّز وجل ،ولقد
مسع���ت ج���دي رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه
وآله وس���لم يقول :إن اخلالف���ة حمرمة على
ول���د أبي س���فيان ،وكيف أباي���ع أهل بيت قد
ق���ال فيهم رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله
وسلم هذا).
ومس���ع من بالباب صوت احلس�ي�ن عليه
فهموا بفتح الباب وإشهار السيوف،
السالم ّ
فخرج إليهم احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام س���ريعاً
فأمره���م باالنص���راف إىل منازهل���م ،وأقبل
احلس�ي�ن علي���ه الس�ل�ام إىل منزل���ه ،فق���ال
مروان بن احلك���م للوليد بن عتبة :عصيتين
حتى انفلت احلس�ي�ن عليه السالم من يدك،
أم���ا واهلل ال تق���در عل���ى مثلها أب���دًا ،وواهلل
ليخرجن علي���ك وعلى أمري املؤمنني ،فاعلم
ّ
ذلك.
فقال له الوليد بن عتبة :وحيك! أش���رت
عل���ي بقتل احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام ويف قتله
ّ
أحب أن أملك
ما
واهلل
ودنياي،
ديين
ذهاب
ّ
الدنيا بأس���رها وأني قتلت احلسني بن علي
اب���ن فاطمة الزه���راء عليهم الس�ل�ام ،واهلل
ما أظن أحدًا يلقى اهلل بقتل احلس�ي�ن عليه
الس�ل�ام إال وهو خفيف امليزان عند اهلل ،ال
ينظر إليه وال يزكيه وله عذاب أليم ،فسكت
مروان.
وروى ابن عس���اكر :قد كان الوليد أغلظ
للحسني عليه السالم فشتمه احلسني وأخذ
بعمامت���ه فنزعها من رأس���ه فقال الوليد :إن
هجنا بأبي عبد اهلل إ ّال أسدًا فقال له مروان
ــ أو بعض جلسائه ــ اقتله قال الوليد أن ذلك
لدم مضنون يف بين عبد مناف.
فلم���ا ص���ار الولي���د إىل منزل���ه قالت له
امرأته أمساء بنت عبد الرمحن بن احلارث
ابن هشام :أسببت حسينًا؟
قال :هو بدأ فسّبين.
سب
قالت :وإن س���ّبك حس�ي�ن تسّبه وإن ّ
تسب أباه؟ قال :ال.
أباك ّ
وأصبح احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام من الغد
خ���رج من منزله ليس���تمع األخب���ار ،فإذا هو
مب���روان بن احلك���م قد عارض���ه يف طريقه،
( )1موس���وعة كلم���ات اإلم���ام احلس�ي�ن علي���ه
فق���ال :أبا عبد اهلل! إني لك ناصح فاطعين
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ترشد وتسدد.
فقال احلس�ي�ن عليه السالم( :وما ذلك؟
قل حتى أمسع).
فق���ال م���روان :إن���ي آم���رك ببيع���ة أمري
املؤمن�ي�ن يزي���د ،فإّن���ه خ�ي�ر ل���ك يف دين���ك
ودنياك.
فاس�ت�رجع احلس�ي�ن عليه السالم وقال:
(إن���ا هلل وإن���ا إلي���ه راجعون وعلى اإلس�ل�ام
الس�ل�ام إذ قد بليت األم���ة براع مثل يزيد)،
ثم أقبل احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام على مروان
وق���ال( :وحي���ك! أتأمرن���ي ببيع���ة يزيد وهو
رج���ل فاس���ق! لق���د قلت ش���ططا م���ن القول
ي���ا عظيم الزلل! ال ألوم���ك على قولك ألنك
اللعني الذي لعنك رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآل���ه وس���لم وأنت يف صلب أبي���ك احلكم بن
أبي العاص ،فإن لعنه رس���ول اهلل صلى اهلل
علي���ه وآله وس���لم ال ميكن ل���ه وال منه إال أن
يدعو إىل بيعة يزيد).
ثم قال عليه السالم( :إليك عين يا عدو
اهلل؟ فإن���ا أه���ل بي���ت رس���ول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وس���لم واحلق فين���ا وباحلق تنطق
ألس���نتنا ،وق���د مس���ع رس���ول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلم يقول :اخلالفة حم ّرمة على
آل أبي سفيان ،وعلى الطلقاء أبناء الطلقاء،
فإذا رأيتم معاوية على منربي فابقروا بطنه،
فو اهلل لقد رآه أهل املدينة على منرب جدي
فل���م يفعلوا ما أمروا به ،فابتالهم اهلل بابنه
يزيد! زاده اهلل يف النار عذابا).
فغض���ب م���روان ب���ن احلك���م م���ن كالم
احلس�ي�ن ،ث���م ق���ال :واهلل! ال تفارق�ن�ي ،أو
تباي���ع ليزيد ب���ن معاوية صاغ���را ،فإنكم آل
أبي تراب قد ملئتم كالما وأشربتم بغض آل
بين سفيان ،وحق عليكم أن تبغضوهم وحق
عليهم أن يبغضوكم.
فق���ال له احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام( :ويلك
ي���ا مروان! إليك عين فإنك رجس ،وإّنا أهل
بيت الطه���ارة الذين أنزل اهلل عز وجل على
نبيه حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ،فقال:
(إمن���ا يريد اهلل ليذهب عنك���م الرجس أهل
البي���ت ويطهرك���م تطه�ي�را) ،فنك���س مروان
رأسه ال ينطق بشيء ،فقال له احلسني عليه
الس�ل�ام( :أبش���ر يا ابن الزرقاء بكل ما تكره
من الرس���ول صلى اهلل عليه وآله وس���لم يوم
تق���دم عل���ى ربك فيس���ألك ج���دي عن حقي
وحق يزيد).
فمض���ى م���روان مغضبا حت���ى دخل على
الوليد بن عتبة فخربه مبا مسع من احلسني
ابن علي عليهما السالم(.)1
______________
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في رحاب علوم القرآن

حبثنا
يف احللقة
السابقة حول
التفسري مبعناه
وأهمية
اللغوي
التمييز بني تفسري
اللفظ وتفسري املعنى،
أما التفسري بوصفه
علما فهو علم يبحث
فيه عن القرآن الكريم
بوصفه كالمًا هلل تعاىل.
وتوضيح ذلك :أن
القرآن الكريم له عدة
اعتبارات :فهو تارة يلحظ
بوصفه حروفًا كتابية ترسم
على الورق ،وأخرى :يلحظ
بوصفه أصواتًا نقرأها ونرددها
بلساننا ،وثالثة :يلحظ بوصفه
كالمًا هلل تعاىل.
والقرآن امللحوظ بأي
واحد من هذه االعتبارات
يقع موضوعًا لعلم يتكون
من حبوث خاصة به.
فا لقر آ ن
من

حيث أنه حروف كتبت موضوع لعلم الرسم
القرآني الذي يشرح قواعد كتابة النص
القرآني.
والقرآن من حيث أنه يقرأ موضوع لعلم
القراءة وعلم التجويد.
والقرآن من حيث أنه كالم اهلل يقع
موضوعًا لعلم التفسري.
فعلم التفسري يشتمل على مجيع
البحوث املتعلقة بالقرآن بوصفه كالم
اهلل ،وال يدخل يف نطاقه البحث يف طريقة
كتابة احلرف ،أو طريقة النطق بصوته،
ألن الكتابة والنطق ليسا من صفات نص
القرآن بوصفه كالمًا هلل ،إذ ليس لكونه
كالمًا هلل دخل يف كيفية كتابته أو قراءته.
وإمنا يدخل يف علم التفسري على ضوء
ما ذكرناه له من تعريف البحوث اآلتية:
أوال :البحث عن مدلول كل لفظ أو
مجلة يف القرآن الكريم ،ألن كون هذا
املعنى أو ذاك مدلو ًال لّلفظ القرآني من
صفات القرآن بوصفه كالمًا هلل ،وليس
من صفات احلروف أو أصواتها مبا هي
حروف أو أصوات.
ثانيا :البحث عن إعجاز
القرآن والكشف عن مناحي

اإلعجاز
املختلفة فيه،
فإن اإلعجاز من
أوصاف القرآن بوصفه
كالمًا دا ًال على املراد.
ثالثا :البحث عن
أسباب النزول ،ألن اآلية
حني تدرس سبب نزوهلا
نالحظها مبا هي كالم ،أي
مبا هي لفظ مفيد دال على

Ñ

معنى ،ألن ما ال يكون كالمًا وال يدل على
معنى ،ال يرتبط حبادثة معينة لتكون سببًا
لنزول اآلية.
رابعًا :البحث عن الناسخ واملنسوخ،
واخلاص والعام ،واملقيد واملطلق ،فإن كل
ذلك يتناول النص القرآني بوصفه كالمًا
دا ًال على معنى.
خامسًا :البحث عن أثر القرآن يف
التاريخ ودوره العظيم يف بناء اإلنسانية
وهدايتها ،فإن أثر القرآن ودوره مردهما
إىل فعالية القرآن بوصفه كالمًا هلل ال
بوصفه جمرد حروف تكتب أو أصوات
تقرأ.
إىل غري ذلك من البحوث اليت ترتبط
بالقرآن بوصفه كالمًا هلل تعاىل.
ومن خالل تعريف علم التفسري حندد
موضوعه أيضًا وهو (القرآن) من حيث
كونه كالمًا هلل تعاىل.
وعلى هذا الضوء نعرف أن إطالق اسم
علم (الناسخ واملنسوخ) أو علم (أسباب
النزول) أو علم (إعجاز القرآن) :على
البحوث املتعلقة بهذه املواضيع ،ال يعين
عدم إمكان إندراجها مجيعًا يف نطاق
علم واحد باسم علم( :التفسري) فهي
يف احلقيقة جوانب من هذا العلم لوحظ
يف كل جانب منها حتقيق هدف خاص
يتعلق بالبحث يف ناحية خاصة من كالم
اهلل ففي علم (إعجاز القرآن) يدرس كالم
اهلل يف القرآن مقارنًا بالنتاج البشري أو
باإلمكانات البشرية ،ليدلل على أنه فوق
تلك اإلمكانات وهو معنى اإلعجاز ،ويف
علم (أسباب النزول) يدرس كالم اهلل
يف القرآن من حيث ارتباطه باألحداث
والوقائع اليت البست نزوله ،وهكذا األمر
يف سائر اجلوانب األخرى.
وإمنا أفردت هذه األمساء وأعطيت
عناوين مستقلة باعتبار أن العلماء بعد
التوسع يف علم التفسري أفردوها أحيانًا
بالبحث للرتكيــــــز على األهداف التفصيلية
هلا كما صنعوا ذلك يف آيات األحكام ويف
القصص واألمثال وأسلوب القرآن وغريها،
مع أن هذه األحباث وجدت يف رحم علم
التفسري وتربت يف أحضانه.

المفسر
الشروط التي يجب توافرها في
ّ

والتفسري بوصفه علمًا تتوقف ممارسته
على شروط كثرية ال ميكن بدونها أن ينجح
املفسر يف مهمته،
البحث يف القرآن ،ويو ّفق ّ
وميكن أن نلخص تلك الشروط يف األمور
األربعة التالية:
املفسر أن يدرس القرآن
1ــ جيب على ّ
ويفسره بذهنية (إسالمية) أي ضمن اإلطار
ّ
اإلسالمي للتفكري ،فيقيم حبوثه دائمًا على
أساس أن القرآن كتاب إهلي أنزل للهداية
وبناء اإلنسانية بأفضل طريقة ممكنة،
وال خيضع للعوامل والظروف واملؤثرات
اليت خيضع هلا النتاج البشري يف خمتلف
حقول املعرفة اإلنسانية ،فإن هذا األساس
هو األساس الوحيد إلمكان فهم القرآن
وتفسري ظواهره بطريقة صحيحة.
املفسر يف دراسة
وأما حني يستعمل
ّ
القرآن نفس املقاييس اليت يدرس على
ضوئها أي كتاب دعوة أخرى ،أو أي نتاج
بشري ،فهو يقع نتيجة لذلك يف أخطاء
كبرية واستنتاجات خاطئة ،كما يتفق ذلك
لبحوث املستشرقني الذين يدرسون القرآن
على ضوء نفس املقاييس اليت يدرسون
بها أي ظاهرة من ظواهر اجملتمع اليت
تنشأ يف داخله وترتبط مبؤثراته وعوامله
وتتكيف مبوجبها.
وهذا الشرط تفرضه طبيعة املوقف
املفسر
العلمي ألن املفهوم الذي يكّونه
ّ
عن القرآن ،ككل يش ّكل القاعدة األساسية
لفهم تفصيالته ،ودرس خمتلف جوانبه،
فالبد أن يبنى التفسري على قاعدة
صحيح عن القرآن ،يتفق
سليمة ومفهوم
ٍ
مع اإلطار اإلسالمي للتفكري ،لكي يتجه
اجتاهًا صحيحًا يف الشرح والتحليل ،وأما
إذا أقيم التفسري على أساس تقييم خاطئ
للقرآن ومفهوم غري صحيح عنه ،فسوف
ينعكس احنراف القاعدة على التفصيالت،
ويفرض على اجتاه البحث احنرافًا يف
التحليل واالستنتاج.
وفيما يلي نذكر بعض األمثلة اليت
يتجلى فيها مدى الفرق يف االجتاه بني
دراسة القرآن بوصفه كتابًا إهليًا للهداية،
ودراسته بوصفه ظاهرة يف جمتمع تتأثر
به ،وتتفاعل مع عوامله ومؤثراته ،وكيف
تنعكس القاعدة اليت يقام على أساسها
التفسري يف التفصيالت وطريقة التحليل
واالستنتاج؟
ألف :ففي إقرار القرآن لعدد من
األعراف واأللوان من السلوك اليت كانت
سائدة بني العرب قبل بزوغ نور الرسالة
اجلديدة ،قد خيّيل ملن ينطلق من قاعدة
يفسر القرآن مبقاييس
خاطئة ،وحياول أن ّ
غريه من منتجات األرض أن ذلك اإلقرار
يعبرّ عن تأثر القرآن باجملتمع الذي وجد

فيه ،ولكن هذا التفسري ال معنى له حني
ننطلق من القاعدة الصحيحة ونفهم
القرآن الكريم بوصفه كتابًا إهليًا للهداية
وبناء اإلنسانية ،بالصورة اليت تعيد إليها
فطرتها النقية وتوجهها حنو أهدافها
احلقيقية الكربى.
بل نستطيع على أساس هذه القاعدة
الصحيحة أن نفهم ذلك اإلقرار من القرآن
فهما صحيحا ،إذ ليس من الضروري
لكتاب هداية من هذا القبيل أن يشجب كل
الوضع الذي كانت اإلنسانية عليه قبله ،ألن
اإلنسانية مهما تفسد وتنحرف عن طريق
الفطرة واألهداف احلقيقية الكربى فهي
ال تفسد كلها ،بل تبقى يف العادة جوانب
صاحلة يف حياة اإلنسانية متثل فطرة
اإلنسان أو جتاربه اخليرّ ة ،فمن الطبيعي
للقرآن أن يق ّر بعض اجلوانب ويشجب أكثر
اجلوانب يف عملية التغيري العظيم اليت
مارسها ،وحتى هذا الذي أق ّره وضعه يف
إطاره اخلاص وربطه بأصوله وقطع صلته
باجلاهلية وجذورها.
باء :ويف تدرج القرآن الكريم يف التشريع
قد خيّيل ملن ينطلق من القاعدة اخلاطئة
اليت تقول ببشرية القرآن يرتبط بطبيعة
عملية البناء اليت ميارسها القرآن ،ألن
القرآن مل ينزل ليكون كتابًا علميًا يدرسه
العلماء ،وإمنا نزل لتغيري اإلنسانية وبنائها
من جديد على أفضل األسس وعملية
التغيري تتطّلب التدّرج.
جيم :ويف القرآن الكريم جند كثريًا
من التشريعات واملفاهيم احلضارية اليت
كانت متبناة من قبل الشرائع السماوية
األخرى كاليهودية والنصرانية ،وقد خيّيل
ملن يدرس القرآن على أساس القاعدة
اخلاطئة بأن القرآن قد تأثر وانفعل يف
ذلك بهذه األديان فانعكس هذا االنفعال
بالتالي على القرآن نفسه.
ولكن الواقع ــ على أساس املفهوم
الصحيح ــ أن القرآن ميثل اإلسالم الذي
هو امتداد لرسالة السماء وخامتها ،ومن
الطبيعي أن تشتمل الرسالة اخلامتة على
الكثري مما احتوته الرساالت السماوية
السابقة وتنسخ اجلوانب اليت تتالءم مع
التطورات النفسية والفكرية واالجتماعية
للمرحلة اليت وصل إليها الفرد اإلنساني
بشكل عام ،ألن مصدر الرساالت هذه كلها
شيء واحد وهو اهلل سبحانه ،خصوصًا
إذا أخذنا بنظر االعتبار إميان اإلسالم
بهذه الوحدة يف مصدر الرساالت وتأكيده
عليها.
________
2ــ وبعد سالمة القاعدة األساسية يف
( )1علوم القرآن ،حممد باقر احلكيم :ص245
فهم القرآن وتقييمه جيب أن يتوفر يف
املفسر مستوى رفيع من ّ
االطالع على اللغة ــ  ،248وص  267ــ .270
ّ

العربية ،ونظامها ،ألن القرآن جاء وفق هذا
النظام ،فما مل تكن لدينا صورة عن النظام
العام لّلغة العربية ال نستطيع أن نستوعب
معاني القرآن.
املفسر إىل اإلطالع على علم
فيحتاج ّ
النحو ،والصرف ،واملعاني ،والبيان وغريها
من العلوم العربية ،والقدر الالزم توفره من
هذا الشرط ،خيتلف باختالف اجلوانب
املفسر معاجلتها من القرآن
اليت يريد
ّ
الكريم ،فحني يريد أن يدرس فقه القرآن
مث ً
ال ،ال حيتاج إىل التعمق يف أسرار اللغة
املفسر ،إذا
العربية بالدرجة اليت حيتاجها ّ
أراد أن يدرس الفن القصصي يف القرآن أو
اجملاز يف القرآن مث ً
ال.
للمفسر أن حياول إىل أكرب
3ــ والبد
ّ
درجة ممكنة االندماج كليًا يف القرآن عند
تفسريه ...ونقصد باالندماج يف القرآن أن
يدرس النص القرآني ويستوحي معناه دون
تقييد مسبق باجتاه معني غري مستوحى من
القرآن نفسه ،كما يصنع كثري من أصحاب
املذاهب الذين حياولون يف تفسريهم
إخضاع النص القرآن لعقيدتهم املذهبية
فال يدرسون النص ليكتشفوا اجتاهه بل
يفرضون عليه اجتاههم املذهيب وحياولون
فهمه دائمًا ضمن إطارهم العقائدي
اخلاص ،وهذا ليس تفسريًا وإمنا هو
حماولة تربير للمذهب وتوفيق بينه وبني
النص القرآني ،وهلذا كان من أهم الشروط
املفسر أن يكون بدرجة من التح ّرر
يف
ّ
الفكري تتيح له االندماج بالقرآن ،وجعله
قاعدة لتكوين أي إطار مذهيب بد ًال عن
جعل االجتاه املذهيب احملدد قاعدة لفهم
القرآن.
ً
للمفسر من منهج عام
البد
ا
وأخري
4ــ
ّ
للتفسري ،حيدد فيه عن اجتهاد علمي
طريقته يف التفسري ،ووسائل اإلثبات
اليت يستعملها ،ومدى اعتماده على ظهور
اللفظ ،وعلى نصوص السنّة ،وعلى إخبار
اآلحاد ،وعلى القرائن العقلية يف تفسري
النص القرآني ،ألن يف كل واحدة من هذه
األمور خالفًا علميًا ،ووجهات نظر عديدة،
فال ميكن ممارسة التفسري دون درس
تلك اخلالفات درسًا دقيقًا ،واخلروج من
هذه الدراسة بوجهات نظر معينة تؤّلف
للمفسر ،الذي يسري عليه يف
املنهج العام
ّ
تفسريه ،وملا كانت تلك اخلالفات تتصل
جبوانب من األصول والكالم والرجال
املفسر لدى وضعه
وغريها ،كان لزامًا على ّ
للمنهج ودراسته لتلك اخلالفات أن يكون
ملمًا إملامًا كافيًا بتلك العلوم(.)1
ّ

Ò

على ضفاف نهج البالغة

كت���اب نه���ج البالغ���ة ال خيتل���ف الي���وم
ع���ن األم���س؛ ألن���ه بل���غ يف مس���اء البالغ���ة
حمل الش���مس ،عش���ت عنها عيون ،وحييت
بأش���ّعتها مع���ارف وفنون عرب الق���رون ،فإّنه
الكت���اب الوحي���د الذي مجع بأس���لوب فريد
رواي���ات منتق���اة من خطب ورس���ائله وحكمه
اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم.
وق���د حظي نهج البالغة عرب القرون من
االهتمام بالنس���خ والشرح والتعليق واإلجازة
بعناي���ة بالغة من قبل أعالم البالغة واألدب،
وتداوله علماء أهل البيت جي ً
ال بعد جيل.
ومن���ذ ص���دور الكتاب ظه���رت حماوالت
التشكيك يف النسبة واجلامع بسبب الصراع
ي���رن بني فرتة
املذه�ب�ي ،وال ي���زال صداه���ا ّ
وأخ���رى بالرغ���م م���ن أن الش���ريف الرض���ي
شرح أس���لوبه يف اجلمع وأحال إليه يف كتبه
األخ���رى ،ورواه عن���ه طائفة م���ن علماء أهل
البيت عليهم الس�ل�ام وغريهم بأس���انيدهم
املتصل���ة ،ودراس���اتهم املمتعة كم���ا ينبئ عن
ذل���ك نظ���رة عاب���رة إىل األعمال ح���ول نهج
البالغة عرب القرون.
وق���د متح���ورت ه���ذه التش���كيكات حول
حماور ستة نستعرضها فيما يلي إمجاال ثم

نرد عليها حبس���ب م���ا يقتضيه املقام ،وهذه
احملاور هي:
الشبهة األولى
حاول املشككون إثارة شبهة مفادها هو:
(خل���ّو الكتب األدبية والتارخيية اليت ظهرت
قبل الش���ريف الرض���ي من كثري مما يف نهج
البالغ���ة مما يعين أن الش���ريف الرضي قد
ادخل فيه من عند نفسه كثريا مما ليس من
كالم اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم).
واجل���واب ه���و :ان م���ا ورد يف الكت���ب
األدبي���ة والتارخيي���ة املؤلفة قب���ل ظهور نهج
البالغ���ة م���ن كالم اإلم���ام ،فلعل���ه مل يرد إ ّال
عل���ى س���بيل التمثي���ل واالستش���هاد ،ال على
س���بيل االستقراء واالس���تقصاء؛ إذ مل تؤلف
من أجل ذلك الغرض خاصةّ .
ولعل تلك املثل
كان���ت هي املتداول املش���هور من كالمه ،فال
ين���ايف أن يكون له غريها .ويف مروج الذهب
للمس���عودي املتوف���ى س���نة  346ه���ـ أي قب���ل
مولد الش���ريف الرضي بثالث عش���رة سنة،
ما نصه :والذي حفظ الناس عنه من خطبه
يف س���ائر مقاماته أربعمائ���ة خطبة ،يوردها
عل���ى البديه���ة ،تداول الناس ذل���ك عنه قو ًال
وعم ً
ال( .انظر مروج الذهب ج 2ص.)33

الشبهة الثانية
وح���اول آخرون التش���كيك يف
تل���ك اخلط���ب حبج���ة أن (م���ا ورد في���ه من
األف���كار الس���امية واحلك���م الدقيق���ة مما ال
يصح نسبته إىل عصر اإلمام).
وقد أجاب أمحد زكي يف كتابه (علي بن
أب���ي طال���ب ص )122عن هذه الش���بهة مبا
يلي« :أما هذه الشبهة فباطلة داحضة ،واننا
قب���ل أن نتع���رض لدحضها نتس���اءل :هل يف
فكر اإلمام وحكمه نظريات فلسفية يعتاص
كد
على الباحث فهمها ويفتقر يف درسها إىل ّ
ذهن وكدح خاطر .اللهم ال ،إّنها حكم سائغة
وتدب
مرسلة متتزج بالروح من أقرب طريق ّ
إىل القل���ب دون تعم���ل أو عن���اء ،وليس أحد
أن إي���راد العرب للحكم���ة البالغة
مي���اري يف ّ
وضربه���م األمث���ال الرائع���ة فط���ري فيه���م،
مع���روف عنه���م من���ذ جاهليته���م ،مل���ا أوت���وه
م���ن صفاء الذه���ن واتّقاد القرحية وس���رعة
اخلاط���ر ،وق���د اش���تهر كث�ي�ر منه���م بذل���ك
قبل اإلس�ل�ام ،أفتس���تكثر احلكمة الس���امية
عل���ي ،وهو ــ من علمت ــ س���ليل قريش
عل���ى ّ

الذي���ن كانوا أفص���ح العرب لس���انًا وأعذبها
بيانًا وأر ّقها لفظًا وأصفاها مزاجًا وألطفها
قدمنا لك أنه ربي يف بيت النيب
ذوق���ًا ،وقد ّ
صلى اهلل عليه وآله وسلم منذ حداثته فنشأ
وش���ب يف بيت النبوة مهد احلكمة وينبوعها،
والزم الرس���ول حتى ممات���ه ،وقد قال علي ــ
عليه الس�ل�ام ــ يف بعض خطبه« :كنت اتبعه
إتب���اع الفصيل إثر أم���ه ،يرفع لي يف كل يوم
من أخالقه علمًا ويأمرني باالقتداء به».
وكان م���ن كب���ار كت���اب وحي���ه ،وحف���ظ
الق���رآن كل���ه حفظ���ًا جيدًا ،ومس���ع احلديث
الش���ريف ووعاه ،وتفقّ���ه يف الدين حتى كان
إمام���ًا هاديًا عاملًا عليمًا ،وف���وق ذلك فأنت
تعل���م ان الش���دائد ثق���اف األذه���ان وصقال
العقول تفتُق عن مكنون احلكمة وتس���تخرج
ني م���ن عمره
عصيه���ا وق���د م ّر باإلم���ام احل ٌ
حافل بالش���دائد ،مليء بالعظائم واألهوال،
وحسبه أن حيمل مع ابن عمه صلى اهلل عليه
وآله وسلم أعباء أمره ،ويبيت يف فراشه ليلة
هجرته متع ّرضًا ألذى املش���ركني الراصدين

للرسول ،وأن خيوض غمار
احل���رب يف كل غزوات���ه ـ���ـ
إ ّال واح���دة ـ���ـ ثم هو يقضي
ط���وال خالفت���ه م���ذ بوي���ع
إىل أن قت���ل (أرب���ع س���نني
وتس���عة أش���هر) يف شجار
ونضال وجالد وكفاح ،تارة
م���ع عائش���ة ومناصريه���ا،
وأخ���رى م���ع معاوي���ة
وأش���ياعه ثم يبتلى خبالف
أصحاب���ه عليه ،ويعاني من
اختالف مش���اربهم وتباين
أهوائهم وغريب ش���ذوذهم
ّ
وحتكمهم ،واعتس���افهم ما
يضيق عنه ص���در احلليم،
ويند معه صرب الصبور .كل
ّ
أولئ���ك التجارب والظروف
ق���د حنّكت���ه ،وصف���ت م���ن
جوه���ر عقل���ه ،وثقّف���ت م���ن حدي���د ذهن���ه،
وأمدت���ه بفي���ض زاخ���ر م���ن احلك���م الثاقبة
ّ
واآلراء الناضج���ة ،وم���ا العق���ل إ ّال التجرب���ة
واالختبار».
فضال عن أنه كان معروفًا بني الصحابة
بأصال���ة الرأي وس���داد الفكر ،ف���كان بعض
احل���كام الذي���ن س���بقوا خالفت���ه يف���زع إىل
مش���ورته إذا حزبه أم���ر فيجيد احلز ويطّبق
املفص���ل .ومل يك���ن رض���ي اهلل عن���ه بالرجل
اخلام���ل الغم���ر ،ب���ل كان م���ن س���ادة الق���وم
وعليته���م ،ف���كان كل م���ا جيري من الش���ؤون
السياس���ية يف عهد الرس���ول صلى اهلل عليه
وآله وس���لم وعهد الس���ابقني له مب���رأى منه
ومس���مع ،ب���ل كان ل���ه يف بعضها ضل���ع قوية
وش���أن خطري .هذا املران السياسي الطويل
العه���د ـ���ـ وهو مخ���س وثالثون س���نة من بدء
اهلج���رة ،ع���دا ما تقدمها ــ أفاده ش���حذًا يف
الذه���ن وثقوب���ًا يف الفك���ر .فليس مبس���تنكر
علي أن يكون حكيمًا».
على مثل ّ

الشبهة الثالثة
وقد ح���اول آخرون التش���كيك يف خطب
نه���ج البالغ���ة حبجة( :أن في���ه إطالة الكالم
وإش���باع القول يف بعض اخلطب والكتب كما
يف عه���د األش�ت�ر النخع���ي املس���هب املطنب
املش���تمل عل���ى كث�ي�ر م���ن احليط���ة واحلذر
والتوكيدات واملواثيق ،فض ً
أن فيه من
ال عن ّ
النظرات السياس���ية والقواعد العمرانية ما
مل يكن معروفًا يف عصر اإلمام).
وال خي���اجل نفوس���نا الش���ك يف صح���ة
انتس���اب تل���ك اخلط���ب والكت���ب والرس���ائل
املوج���ودة يف كتاب نه���ج البالغة على طوهلا
مثل عهد األشرت ،وما ورد فيه من النظريات
السياس���ية والقواعد العمرانية؛ ال نس���تبعد
صدور مثلها من اإلمام عليه السالم.
وه���و اخلبري احملنك ،وه���و اإلمام العامل
وارث عل���م األنبياء ،عل���ى أن تلك النظريات
والقواع���د ال���واردة في���ه ليس���ت مما يعس���ر
تناوله ،أو ال يبلغ ش���أوه ،ويف مقدور من هو
دون اإلم���ام فك���رًا ورأي���ًا وتدب�ي�رًا أن يصوغ
مث���ل حاله���ا ،وه���ل ع���زب عن���ك أن العرب
قب���ل خالفة اإلمام فتحوا ممالك األكاس���رة
والقياص���رة وأدانوها حلكمهم ،وهي ممالك
ذات حض���ارة ومدني���ة؟ إذن كان طبيعي���ًا أن
يتناول اخلليفة يف كالمه املس���ائل العمرانية
واالجتماعية.
وأن���ت إذا تأمل���ت نصيحت���ه لألش�ت�ر يف
ه���ذا العهد فيم���ا خيتص باجلن���ود والعمال
والتجار وذوي
والقض���اة والكت���اب واخل���راج ّ
الصناع���ات .اخل ،مل تلف في���ه معنى ملتاثًا،
يش���ق تفّهمه���ا ،ب���ل ه���ي نصائح
وال قاع���دة ّ
حكيمة بعيدة عن االلتواء الفلسفي والتعقيد
النظري(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1إرش���اد املؤمن�ي�ن إىل معرف���ة نه���ج البالغة
املبني :ص 57ــ .61
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ع���ن أبي بصري عن أب���ي عبد اهلل عليه
الص�ل�اة والس�ل�ام ق���ال( :بي���ع الش���طرنج
ح���رام ،وأكل مثن���ه س���حت وإحناته���ا كف���ر
واللعب بها ش���رك والسالم على الالهي بها
معصي���ة وكبرية موبق���ة واخلائض يده فيها
كاخلائ���ض يده يف حل���م اخلنزير وال صالة
ل���ه حتّ���ى يغس���ل يده كم���ا يغس���لها من مس
أمه
اخلنزير والناظر إليها كالناظر يف فرج ّ
والالهي بها والناظر إليها يف حال ما يلهى
بها والسالم على الالهي بها يف حالته تلك
يف اإلث���م س���واء ومن جلس عل���ى اللعب بها
فقد تبّوأ مقعده من النار وكان عيش���ه ذلك
حس���رة عليه يوم القيامة وإّياك وجمالس���ة
الاله���ي املغ���رور بلعبه���ا فإنه م���ن اجملالس
اليت قد باء أهلها بسخط من اهلل يتوقعونه
ّ
فيعمك معهم) (وس���ائل الش���يعة
كل س���اعة ّ
للحر العاملي ج 17ص.)323
تعريف الشطرنج
الش���طرنج آل���ة مرّكب���ة ع���ن س���ت قطع
مع���دة لّلع���ب به���ا ،قي���ل :إنه���ا كلم���ة مع ّربة
ّ
عن الفارس���ية وأصلها ش���ش رنك أي (ستة
ألوان).
قال يف (املنجد) :الشطرنج شطرجنات
لعبة مش���هورة مع ّرب ش���ش رنك بالفارسية
أي س���تة ال���وان وذلك ألن له س���تة أصناف
م���ن القط���ع اليت يلعب بها فيه وهي الش���اه
()1
والفرزان والفي���ل والفرس والرخ والبيدق
ونق���ل حمم���د بن حمم���ود اآلمل���ي يف كتابه

Õ

(نفائس الفنون) :إن واضع الش���طرنج أحد
حكماء اهلند امسه صهصة بن داهر وع ّرفه
املس���مى بلحالج ،ويف
وأظه���ره يف املأل ابنه
ّ
قص���ة وال
س���بب اخرتاع���ه وإظه���اره نق���ل ّ
يهمنا نقلها فراجع الكتاب املذكور ،فانتشر
ّ
ً
الش���طرنج أّوال يف ب�ل�اد اهلن���د وملّا انتش���ر
صيت كس���رى أنوش�ي�روان وعظ���م قدره يف
البالد قام ملك اهلند بإرسال هدايا نفيسة
لكس���رى انوش�ي�روان وم���ن مجلته���ا آالت
الش���طرنج وذكر ل���ه فوائد إذا ح���اذق بلعبه
ومنه���ا تش���حيد الذهن وزي���ادة البصرية يف
األم���ور خصوصًا يف احل���روب وغلبته على
الع���دو ويف أوق���ات الف���راغ االش���تغال بلعبه
موج���ب ليس�ت�ريح م���ن التع���ب ورف���ع اآلالم
وغريه���ا ،واس���تدعى من كس���رى لو كان يف
وزرائ���ه أو حكم���اء مملكته أح���د أن خيرتع
نظري الش���طرنج أن يرس���ل إلي���ه ليفتخر به
على أوس���اط مملكته ،ث ّم أرسل انوشريوان
إىل بوذرمجه���ر أحد حكمائه ووزرائه وأراه
إن
الش���طرنج فاخ�ت�رع ل���ه (الن���رد) وقي���ل ّ
اخ�ت�راع الن���رد كان قب���ل وج���ود الش���طرنج
فأرس���له إىل اهلند ،ث ّم نقل صاحب الكتاب
املسمى بذات احلصون
أنواع الشطرنج منها ّ
هلا عش���رة خان���ات يف عش���رة مربعات ويف
ّ
كل ضل���ع من أضالع���ه األربعة خانة مبنزلة
برج للحصن  ،ومنها مربعات أربعة يف ستة
عش���ر ،ومنه���ا عل���ى ش���كل دائ���رة يف دائرة
أخ���رى ،ومنه���ا دائ���رة وضع���ت على س���بعة

كواك���ب واثنى عش���ر بروج ،ومنها ش���طرنج
كب�ي�ر زادوا عل���ى آالت���ه األس���د والزراف���ة
وغريهما(.)2
أدلة حرمة اللعب بالشطرنج
وأمثاله
وأم���ا حرمة اللعب بها وبيعها وش���رائها
ّ
فقد ّ
دل عليها ما يلي:
ألف :الشهرة بل اإلمجاع
املتقدمني
أما اإلمجاع فاّدعاه كثري من ّ
ّ
وأكثر املتأخرين ،ففي الرياض قال :الثاني
(م���ن أن���واع احمل ّرم���ات) اآلالت احمل ّرم���ة
كالع���ود إىل أن ق���ال وآالت القم���ار كالن���رد
والش���طرنج وغريهما بإمجاعنا املستفيض
النق���ل يف كالم مجاع���ة م���ن أصحابنا وهو
احلجة ،انتهى.
ويف اجلواه���ر بع���د نق���ل ع���دم اخلالف
ب���ل اإلمجاع بقس���ميه عل���ى حرم���ة القمار
وحرم���ة املال ال���ذي يؤخذ به ،قال( :بل قيل
إن أص���ل القم���ار الرهن على اللعب بش���يء
ّ
م���ن آالته كما هو ظاه���ر القاموس والنهاية
أو صرحيهم���ا وصريح جمم���ع البحرين.نعم
عن ظاهر الصحاح واملصباح املنري وكذلك
التكملة والذيل إّنه قد يطلق على اللعب بها
مطلق���ا مع الره���ن ودونه وال ف���رق يف ذلك
ب�ي�ن الش���طرنج والن���رد وب�ي�ن غريهم���ا من
أفراده كلعبة األمري والثالثة واألربعة عشر
مما أعتيد
اجلوز والبيض والكعاب وحنوها ّ

املقام���رة به س���ابقًا أو الحق���ًا) انتهى حمل
احلاجة من كالمه.
ب ��اء :األدلة القرآني ��ة على حرمة اللعب
بالشطرنج وأمثاله
والعمدة االستدالل باألخبار املستفيضة
منها هذا اخلرب املنقول عن جامع البزنطي
املؤّيد مضمونه مبا رواه الصدوق يف الفقيه
الصادق عليه الس�ل�ام عن قول
ق���ال :س���ئل ّ
اهلل ع��� ّز وج���ل« :ﯩ ﯪ ﯫ
()3
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ».
فقال عليه السالم( :الرجس من األوثان
الش���طرنج ،وقول الزور الغناء ،والنرد أشد
فأما الش���طرنج فاختاذها
م���ن الش���طرنجّ ،
كفر واللعب بها شرك وتعليمها كبرية موبقة
والس�ل�ام على الالهي به���ا معصية ومقلبها
كمقّلب حلم اخلنزير والناظر إليها كالناظر
إىل ف���رج أم���ه والالعب بالن���رد قمارًا مثله
مثل من يأكل حل���م اخلنزير ومثل من يلعب
بها من غري قمار مثل من يضع يده يف حلم
اخلنزير أو يف دمه) ،اخلرب.
جي ��م :األحادي ��ث الدال ��ة عل ��ى حرم ��ة
اللعب بالشطرنج وأمثاله
ع���ن اب���ن رئ���اب ق���ال :دخلت عل���ى أبي
عبد اهلل عليه الس�ل�ام فقلت :جعلت فداك
م���ا تق���ول يف الش���طرنج؟ ق���ال( :املقلب هلا
كاملقل���ب حلم اخلنزير) ،فقلت :ما على من
قّلب حلم اخلنزير؟ قال :يغسل يده).
وعن أبي احلس���ن الرضا عليه الس�ل�ام
ق���الّ :
(املطل���ع يف الش���طرنج كاملطل���ع يف
النار).
وبإس���ناد صحي���ح ق���ال :دخ���ل رجل من
البصري�ي�ن عل���ى أب���ي احلس���ن األول علي���ه
الس�ل�ام ق���ال :جعلت ف���داك إّن���ي أقعد مع
قوم يلعبون الشطرنج ولست ألعب بها ولكن
أنظ���ر؟ فقال( :مالك وجملل���س ال ينظر اهلل
إىل أهله).
وقال النيب صلى اهلل عليه وآله وس���لم:
(من لعب بالنرد فقد عصى اهلل ورسوله).
ويف العوال���ي ق���ال النيب صلى اهلل عليه
وآله وس���لم( :الالعب بالنرد كمن غمس يده
يف حلم اخلنزير ودمه).
ويف الفقي���ه يف حدي���ث املناه���ي ق���ال:
ونهى النيب صلى اهلل عليه وآله وس���لم عن
بيع النرد.
ق���ال الص���دوق يف كتاب املقن���ع بعد نقل
وإن مثل
نه���ي الصادق ع���ن اللع���ب بالن���رد ّ
م���ن يلعب به كمثل من ي���أكل حلم اخلنزير:

(واعل���م أن الش���طرنج ق���د روي في���ه نه���ي
أن رس���ول اهلل صلى
وإط�ل�اق ولكنيّ رويت ّ
اهلل عليه وآله وس���لم ق���ال« :إذا ورد عليكم
حديثان خمتلف���ان فاعرضوهما على كتاب
اهلل فم���ا وافق كتاب اهلل فخذوه وما خالف
كت���اب اهلل ف���ذروه ،فوجدن���ا اهلل يق���ول يف
كتاب���ه« :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ».
وعن اخلصال بإسناده عن عبد الواجد
اب���ن املخت���ار ق���ال :س���ألت أبا جعف���ر عليه
(إن
الس�ل�ام ع���ن اللعب بالش���طرنج فق���الّ :
املؤمن ملشغول عن اللعب).
ماذا يمكن أن يستفاد من هذه
األحاديث الشريفة؟
ولنذكر هنا ما يستفاد من هذه األحاديث
الشريف:
أوال :قول���ه( :بي���ع الش���طرنج ح���رام)،
امل���راد نف���س املعامل���ة بيع���ًا كان أو ش���راًء،
والش���طرنج هو اآللة املخصوصة فإذا كانت
منفعت���ه منحصرة بالقمار كما هو املفروض
فاملعاملة عليه مع كونها حرامًا باطلة أيضًا
فيكون أكله حرامًا فيشمله قوله تعاىل« :ﭬ
()4
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ».
ثاني���ا :قوله( :وأكل مثنه س���حت) .هذا
تأكي���د للحرمة وإش���ارة إىل بط�ل�ان البيع،
وشدتها
والس���حت كناية عن غلظة احلرمة ّ
���حته
ّ
ألن اش���تقاقه من االس���تيصال يقال َس َّ
نمّ
يس���مى احل���رام به ألّنه
���ا
إ
اس���تأصله
أي
ّ
يعقبه العذاب االستيصال.
ثالث���ا :قوله :واختاذه���ا كفر واللعب بها
ش���رك .الضم�ي�ر يف اختاذه���ا يرج���ع إىل
اآللة املس���تفادة من الشطرنج ،ولفظ الكفر
والش���رك يف هذه املوارد مبالغة يف التحريم
لغري املستحل هلا وإ ّال فعلى حقيقته.
رابعا :قوله( :والس�ل�ام على الالهي بها
معصية وكبرية موبقة) .والسالم عليه حالة
العمل باللهو بها ميكن أن يكون حرامًا لكون
السالم موجبا إلجياد احملبة والسلم واحملبة
للعاص���ي يف حال عصيانه مبغوضة للموىل
إ ّال أن يك���ون رادع���ًا عن���ه وكذل���ك يف حال���ة
عدم االش���تغال بها إذا كان الس�ل�ام كاش���فًا
وإما يف غري
حملبته مبا هو فاسق متجاهرّ ،
املتجاهر فلفظ املعصية حيمل على املبالغة
ألن الس�ل�ام على املسلم مطلقًا
يف الكراهة ّ
مس���تحب إال أن يكون فاس���قًا متجاهرًا فال
أي
س�ل�ام إال تقي���ة ،ومعن���ى كب�ي�رة موبق���ة ّ

مهلك���ة وه���ذا أيضًا ُي���راد به���ا املبالغة لغري
املستحل وفيه مبالغة يف احلرمة.
خامس���ا :قوله( :واخلائض يده ....اخل).
ش���ّبه قذارته املعنوية بالقذارة الظاهرية يف
ش���به به دون الكلب مع
حلم اخلنزير ،وإنمّ ا ّ
ألن اخلنزير عند
أّن���ه أيض���ًا جن���س الع�ي�ن ّ
أشد تنفّرًا منه.
العرف والشرع ّ
سادسا :قوله( :وال صالة له حتّى يغسل
ي���ده) .لعّله إش���ارة إىل عدم قب���ول صالته
حتّ���ى يتوب ويرجع عن عمله كما جيب على
م���ن مس حلم اخلنزي���ر إذا أراد الصالة أن
تصح صالته ،وباقي مجالت
يغس���لها حتّى ّ
ش���دة املبالغ���ة يف
احلدي���ث حمم���ول عل���ى ّ
التحريم.
نع���م اجللوس معهم يف مق���ام النهي عن
املنك���ر ،وكذا النظر والس�ل�ام جله���ة الردع
والنه���ي عنه ال حرمة في���ه ،بل قد جيب إن
أحتمل التأثري.
س���ابعا :وقوله يف ذيل احلديث( :وإّياك
وجمالس���ة الالهي املغ���رور بلعبه���ا) تأكيد
وتوبي���خ ومبالغ���ة يف حتري���م جمالس���تهم
ومعاش���رتهم وتصري���ح حبرم���ة خص���وص
اللعب بها وليس وجود الرهان مصّبًا للكالم
يف ه���ذا احلديث بل ه���و أمر آخر داخل يف
املقامرة اّليت ال كالم يف حرمتها ،فاحلديث
الش���ريف بشراش���ره متكفّل حلرم���ة اللعب
بالش���طرنج وحرمة املعامل���ة بآالتها وحرمة
جمالستهم وإعانتهم والسالم عليهم والنظر
إىل لعبهم أو النظارة يف لعبهم ومعاشرتهم
حتّ���ى احلض���ور حمل���ل لعبه���مّ ،
وكل ذلك ال
رب���ط له مب���ال الره���ان واملقام���رة وإطالق
امليسر على الشطرنج كما يف بعض األخبار
ف���إن
أو القم���ار وحن���وه باعتب���ار األغل���ب ّ
الغالب عند أوس���اط الناس تش���كيل جملس
الش���طرنج م���ع املراهن���ة خب�ل�اف جمال���س
فإن املهم عندهم نفس
األعيان والسالطني ّ
اللع���ب به���ا واملغالب���ة عل���ى احلري���ف وهذا
ال���ذي أنكره اإلس�ل�ام وجعله باط ً
ال لتضييع
األوق���ات وغ�ي�ر ذلك م���ن املفاس���د املرتتّبة
()5
عليها.
__________
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أخالقك هويتك
قد تلخص مما ذكر س���ابقة :أن الفضيلة
يف مجيع األخالق والصفات إمنا هو املساواة
م���ن غري زي���ادة ونقصان ،مع أنه قد ثبت أن
التفضل حممود وهو زيادة ،فال يدخل حتت
العدالة الراجعة إىل املساواة.
(قلن���ا) :التفضل احتي���اط يقع لتحصيل
القط���ع بع���دم الوق���وع يف النقص���ان ،ولي���س
الوس���ط يف طرف�ي�ن م���ن األخ�ل�اق على نهج
واحد فإن الزيادة يف السخاء إذا مل يؤد إىل
اإلس���راف أحس���ن من النقصان عنه ،وأشبه
باحملافظ���ة عل���ى ش���رائطه ،فالتفض���ل إمنا
يصدر عن فضيلة العدالة ،ألنها مبالغة فيها
وال خيرجه���ا عن حقيقته���ا ،إذ املتفضل من
يعط���ي املس���تحق أزيد مما يس���تحقه ،وهذه
الزيادة ليس���ت مذمومة ،ب���ل هي العدالة مع
االحتياط فيها.
ول���ذا قي���ل( :إن املتفض���ل أفض���ل م���ن
الع���ادل) ،واملذموم أن يعطي غري املس���تحق
أو يرتك املس���اواة بني املستحقني ،ألنه أنفق
فيما ال ينبغي أو على ما ال ينبغي ،وصاحبه
ال يسمى متفض ً
ال بل مضيعًا ،ولكون التفضل
احتياطًا إمنا حيسن من الرجل بالنسبة إىل
صاحب���ه يف املعامل���ة ال�ت�ي بينهم���ا ،ولو كان
ب�ي�ن مجاع���ة ومل يكن له نصيب يف ما حيكم
فيه مل يس���عه إال الع���دل احملض ومل جيز له
التفضل.
إصالح النفس قبل إصالح الغير
قد تلخص أن حقيقة العدالة أو الزمها أن
يغل���ب العقل الذي هو خليفة اهلل على مجيع
القوى حتى يس���تعمل ك ً
ال منها فيما يقتضي
رأيه ،فال يفس���د نظام العامل اإلنساني ،فإن
الواجب س���بحانه ملا ركب اإلنس���ان حبكمته
احلق���ة ومصلحته التامة م���ن القوى الكثرية
املتض���ادة ،فه���ي إذا تهاجي���ت وتغالب���ت ومل
يقهره���ا قاهر خ�ي�ر ،حدثت في���ه بهيجانها
واضطرابه���ا أنواع الش���ر ،وجذبه كل واحدة
منه���ا إىل م���ا يقتضي���ه ويش���تهيه ،كم���ا هو
الشأن يف كل مركب.
وقد ش���به املعل���م األول مثله مبن جيذب
م���ن جهتني حتى ينقطع وينش���ق بنصفني أو
من جه���ات كثرية فيتقطع حبس���بها ،فيجب
على كل إنس���ان أن جياه���د حتى يغلب عقله
ال���ذي هو احلكم الع���دل واخلري املطلق على
ق���واه املختلف���ة ،لريف���ع اختالفه���ا وجتاذبها
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ويقيم اجلميع على الصراط القويم.
ثم كل ش���خص ما مل يعدل قواه وصفاته
مل يتمك���ن م���ن إج���راء أح���كام العدال���ة بني
ش���ركائه يف املن���زل والبل���د ،إذ العاج���ز عن
إصالح نفسه كيف يقدر على إصالح غريه،
ف���إن الس���راج ال���ذي ال يض���يء قريب���ه كيف
يض���يء بعيده ،فمن ع���دل قواه وصفاته أو ًال
واجتن���ب ع���ن اإلف���راط والتفريط واس���تقر
على جاد الوسط ،كان مستعدًا لسلوك هذه
الطريق���ة ب�ي�ن أبن���اء نوعه ،وه���و خليفة اهلل
يف أرض���ه ،وإذا كان مثل���ه حاكمًا بني الناس
وكان زم���ام مصاحله���م يف قبض���ة اقت���داره
لتن���ورت البالد بأهلها ،وصلحت أمور العباد
بأسرها ،وزاد احلرث والنسل ودامت بركات
السماء واألرض.
وغ�ي�ر خفي أن اش���رف وج���وه العداالت
وأهمه���ا وأفض���ل صن���وف السياس���ات
وأعمه���ا هو عدالة الس���لطان ،إذ غريها من
العداالت مرتبط���ة بها ولواله مل يتمكن أحد
م���ن رعاي���ة العدالة ،كي���ف وتهذيب األخالق
وتدب�ي�ر املن���زل يتوق���ف عل���ى ف���راغ الب���ال
وانتظام األحوال ،ومع جور الس���لطان أمواج
الف�ت�ن متالطم���ة ،وأف���واج احمل���ن مرتاكمة،
وعوائ���ق الزمان متزامح���ة ،وبوائق احلدثان
متصادم���ة ،وطالب���و الكم���ال كاحلي���ارى يف
الصح���ارى ال جي���دون إىل مناله س���بي ً
ال وال
إىل جداوله مرشدًا ودلي ً
ال ،وعرصات العلم
والعم���ل دارس���ة اآلث���ار ،ومنازهلم���ا مظلمة
األرج���اء واألقطار ،ف�ل�ا يوجد ما هو املالك
يف حتصيل الس���عادات ،أعين تفرغ اخلاطر
واالطمئن���ان وانتظام أم���ر املعاش الضروري
ألفراد اإلنسان.
ول���ذا لو تصفح���ت يف أمثال زماننا زوايا
امل���دن والب�ل�اد واطلع���ت عل���ى بواط���ن فرق
العب���اد ،مل جت���د م���ن األل���وف واح���دًا متكن
م���ن إص�ل�اح نفس���ه ويك���ون يومه خ�ي�رًا من
أمسه ،بل ال جتد دينًا إال وهو باك على فقد
اإلسالم وأهله ،وال طلبًا إال وهو لعدم املكنة
باق عل���ى جهله ،ولعمري إن هذا الزمان هو
الزمان الذي أخرب عنه س���يد األنام وعرتته
األب���رار الكرام عليه وعليه���م أفضل الصالة
والس�ل�ام م���ن أنه( :ال يبقى من اإلس�ل�ام إال
امسه ،وال من القرآن إال رمسه).
وباجلملة :املن���اط كل املناط يف حتصيل

الكماالت وإخراج النفوس من اجلهاالت ،هو
عدال���ة الس���لطان ،واعتناؤه بإع�ل�اء الكلمة،
وس���عيه يف ترويج أحكام الدي���ن وامللة ،ولذا
ورد يف اآلث���ار( :إن الس���لطان إذا كان عاد ًال
كان ش���ريكًا يف ث���واب كل طاع���ة تصدر عن
كل رعي���ة ،وإن كان جائ���رًا كان س���هيمًا يف
معاصيهم).
وقال س���يد الرس���ل صلى اهلل عليه وآله
وس���لم( :أق���رب الناس ي���وم القيامة إىل اهلل
تع���اىل املل���ك الع���ادل وأبعده���م عن���ه امللك
الظامل).
وورد عن���ه صل���ى اهلل علي���ه وآله وس���لم:
(عدل ساعة خري من عبادة سبعني سنة).
والس���ر أن اث���ر عدل س���اعة واحدة رمبا
يص���ل إىل مجي���ع امل���دن واألمص���ار ويبق���ى
عل���ى م���ر الده���ور واألعص���ار ،وق���ال بعض

األكاب���ر :ل���و علمت أنه يس���تجيب ل���ي دعوة والعدالة نائبها وخليفتها.
واح���دة خلصصتها بإصالح حال الس���لطان
التكميل الصناعي الكتساب
حتى يعم نفعه.
الفضائل على طبق ترتيب الكمال
ال حاجة إلى العدالة مع رابطة
الطبيعي
المحبة
الكتس���اب الفضائ���ل ترتي���ب ينبغي أن ال
ل���و اس���تحكمت رابط���ة احملب���ة وعالق���ة يتعدى عنه ،وبيان ذلك ،أن مبادئ احلركات
امل���ودة ب�ي�ن الن���اس مل حيتاجوا إىل سلس���لة املؤدي���ة إىل الكم���االت :إم���ا طبيعية كحركة
العدال���ة ،فإن أه���ل الوداد واحملب���ة يف مقام النطف���ة يف األط���وار املختلفة إىل بلوغ كمال
اإليثار ول���و كان بهم خصاصة ،فكيف جيوز احليواني���ة ،أو صناعي���ة كحرك���ة اخلش���ب
بعضهم على بعض ،والس���ر أن رابطة احملبة بتوس���ط اآلالت إىل بل���وغ كمال الس���ريرية،
أمت وأق���وى م���ن رابط���ة العدال���ة ألن احملب���ة ث���م الطبيعي���ة وحتريكاته���ا الس���تنادها إىل
وح���دة طبيعية جبلية ،والعدالة وحدة قهرية املبادئ العالية تكون متقدمة على الصناعية
قس���رية ،عل���ى أنه���ا ال تنتظم ب���دون احملبة ،املستندة إىل اإلنسان ،وملا كان كمال الثواني
لكونه���ا باعث���ة لإلجي���اد ،كما أش�ي�ر إليه يف أن تتش���به باألوائ���ل ،فينبغ���ي أن تقت���دي
احلديث القدسي (كنت كنزًا خمفيًا فأحببت الصناعي���ة يف حتريكاتها املؤدية إىل كماهلا
أن أع���رف) ،فاحملبة هو الس���لطان املطلق ،بالطبيعة.
وإذا ثبت ذلك فاعلم :أن تهذيب األخالق
مل���ا كان أم���رًا صناعي���ًا ل���زم أن يقت���دي يف
حتصيله م���ن حيث الرتتيب بأفعال الطبيعة
يف ترتي���ب حصوهل���ا ،فنق���ول :ال ريب يف أن
أول م���ا حيصل يف الطف���ل قوة طلب الغذاء،
وإذا زادت تل���ك الق���وة يبك���ي ويرف���ع صوته
ألج���ل الغ���ذاء ،وإذا قوي���ت حواس���ه ومتك���ن
م���ن حفظ بعض الصور يطلب صورة األم أو
الظئر ،ومجيع ذلك متعلق بالقوة الش���هوية،
ونهاي���ة ه���ذه القوة وكماهلا أن يت���م ما يتعلق
بالش���خص من األمور الشهوية ،وينبعث منه
امليل إىل استبقاء النوع ،فيحدث ميل النكاح
والوقاع.
ثم تظه���ر فيه آثار الق���وة الغضبية حتى
يدف���ع عن نفس���ه ما يؤذي���ه ولو باالس���تعانة
بغريه ،وغاية كمال هذه القوة حصول التمكن
م���ن حف���ظ الش���خص واالقدام عل���ى حفظ
الن���وع ،فيحدث فيه املي���ل إىل ما حيصل به
التف���وق من أصناف الرئاس���ات والكرامات،
ث���م تظهر فيه آثار ق���وة التمييز وتتزايد إىل
أن يتمكن من تعقل الكليات.
وهنا يت���م ما يتعلق بالطبيعة من التدبري
والتكمي���ل ،ويكون ابتداء التكميل الصناعي،
___________
فلو مل حيصل االستكمال بالكسب والصناعة
( )1جام���ع الس���عادات للمحقق النراقي :ص75
بق���ي على هذه احلال���ة ومل يبلغ إىل الكمال ـ .78
احلقيقي الذي خلق اإلنس���ان ألجله ،ألنه مل
خيل���ق أحد جمب���و ًال على االتص���اف جبميع
الفضائ���ل اخللقي���ة إال من أي���د من عند اهلل

بالنف���س القدس���ية ،وإن كان بع���ض الن���اس
أكث���ر اس���تعدادًا لتحصي���ل بع���ض الكماالت
من بع���ض آخر ،فالبد جلل األنام يف تكميل
نفوسهم من الكسب واالستعالم.
فظه���ر مما يذك���ر :إن الطبيعة تولد أو ًال
قوة الشهوة ،ثم قوة الغضب ،ثم قوة التمييز،
فيج���ب أن يقتدي ب���ه يف التكميل الصناعي،
فيه���ذب أو ًال الق���وة األوىل ليكتس���ب العفة،
ث���م الثانية ليتصف بالش���جاعة ،ث���م الثالثة
ليتحلى باحلكمة ،فمن حصل بعض الفضائل
عل���ى الرتتيب احلكم���ي كان حتصيل الباقي
ل���ه يف غاي���ة الس���هولة ،ومن حصل���ه ال على
الرتتيب ،فال يظن أن حتصيل الباقي حينئذ
متعذر بل هو ممكن ،وإن كان أصعب النسبة
إىل حتصيل���ه بالرتتي���ب فإن ع���دم الرتتيب
يوج���ب عس���ر احلص���ول ال تع���ذره ،كم���ا أن
الرتتي���ب يوجب يس���ره ال جمرد إمكانه ،فال
يرتك الس���عي واجلد يف كل ح���ال وال ييأس
من رمحة اهلل الواهب املتعال ،وليش���مر ذيل
اهلمة على منطقة الطلب حتى ييسر اهلل له
الوصول إىل ما هو املقصد واملطلب.
ثم الفضيلة إن كانت حاصلة لزم السعي
يف حفظه���ا وإبقائها ،وإن مل تكن حاصلة بل
ً
حاص�ل�ا وجب حتصله���ا بإزالة
كان ضده���ا
فن األخالق على قس���مني:
الضد ،ولذا كان ّ
(أحدهم���ا) راج���ع إىل حف���ظ الفضائ���ل،
(وثانيهم���ا) ناف���ع يف دف���ع الرذائ���ل ،فيكون
ش���بيهًا بعلم الطب ،من حيث انقس���امه إىل
قس���مني( :أحدهم���ا) يف حف���ظ الصح���ة،
(وثانيهما) يف دفع املرض ،ولذا يس���مى طبًا
روحانيًا ،كما أن الطب املتعارف يس���مى طبًا
جس���مانيا ،ومن هنا كتب جالينوس إىل روح
اهلل عليه الس�ل�ام( :من طبي���ب األبدان إىل
طبي���ب النف���وس) ،فكم���ا أن ل���كل من حفظ
الصح���ة ودفع املرض يف الطب اجلس���ماني
عالج���ًا خاص���ًا ،فكذل���ك ل���كل م���ن حف���ظ
الفضائل وإزالة الرذائل يف الطب الروحاني
معاجل���ات معين���ة ،كم���ا نذكره إن ش���اء اهلل
تعاىل(.)1
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شروط اإلمام ومواصفاته
بين الشيعة وأهل السنة
اإلم���ام ه���و م���ن ل���ه منص���ب الذي يتصدى لتولية أمور املسلمني أعرضنا عنها
اخلالفة والوالي���ة بعد النيب األعظم خوف اإلطالة.
صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم ،فم���ن
الشرط الثاني :العقل
الطبيعي واحلال هذه أن تكون له ش���روط
وه���ذا الش���رط م���ن الش���روط البديهي���ة فال
معين���ة ،نظرا للمكانة املهمة اليت سيش���غلها
تنعق���د اإلمام���ة لذاه���ب عق���ل جبن���ون أو غريه،
واملسؤولية الكربى اليت ستلقى على عاتقه بعد
الن العق���ل كما قيل آل���ة التدبري فإذا ذهبت اآللة
رحيل النيب األعظم صلى اهلل عليه وآله وس���لم,
ذهب التدبري ،والن اجملنون أو قليل العقل حيتاج
وقد وقع االتفاق بني الش���يعة والس���نة على بعض
بنفس���ه إىل م���ن يدب���ر أم���وره فكي���ف ي���وكل إليه
ه���ذه الش���روط واملواصفات ال�ت�ي ينبغي توفرها
تصريف أمور املاليني من املسلمني.
يف اإلم���ام ،ووقع االختالف بينهما على كثري من
الش���روط األخرى اليت جيب توفرها فيه ،وفيما
الشرط الثالث :البلوغ
يل���ي اس���تعراض هل���ذه الش���روط وتبي���ان موضع
وقد اختلف املس���لمون يف هذا الشرط ،فمنع
االتفاق وموضع االختالف يف هذه املسألة.
أهل الس���نة أن يت���وىل اإلمامة صيب دون البلوغ،
حبجة أن الصيب يف الشرع ال يتصرف حبق نفسه
الشرط األول :اإلسالم
وهذا ش���رط جممع عليه ب�ي�ن مجيع الفرق دون إذن وليه فكيف يتصرف يف أمور املس���لمني،
اإلسالمية ال خيتلف فيه أحد منهم ،وقد استدل ق���ال ابن حزم يف كتابه (الفص���ل يف امللل والنحل
علي���ه بآيات وأحاديث كث�ي�رة منها قوله تعاىل ج 4ص( :)110ومجيع فرق أهل القبلة ليس منهم
يف (س���ورة النساء اآلية رقم « :)141ﭰ ﭱ أح���د جييز إمامة ام���رأة وال إمامة صيب مل يبلغ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ» فاآلي���ة املباركة احلل���م إال الرافضة فإنها جتيز إمامة الصغري)،
صرحية يف عدم ش���رعية تسليط الكافر على وعليه فجميع فرق أهل السنة كما نص ابن حزم
املؤمن ،واإلمامة من اظهر مظاهر التسليط ال جتيز إمامة الصيب دون سن التكليف.
أما الش���يعة اإلمامي���ة فإنهم جي���وزون إمامة
فهي مسلوبة عنه بنص اآلية املباركة.
وم���ن األدل���ة الدالة على هذا الش���رط الص�ب�ي حت���ى وان مل يبل���غ س���ن التكلي���ف ،الن
اآليات الكثرية الناهية عن اختاذ الكافرين اإلمام���ة عندهم كالنبوة منصب إهلي مينحه اهلل
أولياء من دون املس���لمني ،مثل قوله تعاىل س���بحانه لإلنس���ان الكامل حت���ى وان كان صبيا،
يف سورة النساء (اآلية رقم « :)144ﮞ الن الكم���ال ميك���ن أن يتحق���ق حت���ى للصبي���ان،
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ والش���واهد علي���ه من القرآن كث�ي�رة من أوضحها
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ إتيان اهلل س���بحانه النبوة لعيس���ى ابن مريم وهو
ص�ب�ي يف امله���د ،وإيت���اء حييى احلك���م والزعامة
ﮭ ﮮ ﮯ».
ومث���ل قول���ه س���بحانه يف س���ورة والنب���وة وهو ص�ب�ي أيضا ،كما قال س���بحانه يف
آل عم���ران (اآلي���ة رق���م «:)28ﯜ ﯝ س���ورة مريم (اآلية رقم  29ــ « :)30ﭽ ﭾﭿ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮀﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆﮇﮈﮉ
ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ» ،وكم���ا ق���ال
ﯪ ﯫ ﯬ» وتنصي���ب الكاف���ر إمام���ا س���بحانه يف سورة مريم (اآلية رقم « :)12ﭑ
هو من أظهر مصاديق التولي املنهي ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ».
وم���ا قيل يف ان الص�ب�ي ال يؤذن بان يتصرف
عنه يف هذه اآلية املباركة.
وم���ن األدلة الدالة على وجوب يف ح���ق نفس���ه إال ب���إذن الول���ي فكي���ف يتصرف
ش���رط اإلس�ل�ام يف اإلم���ام قول���ه حبق���وق املس���لمني غ�ي�ر مانع ع���ن اإلمام���ة ،الن
تع���اىل يف س���ورة النس���اء (اآلي���ة هذه القاعدة غري ش���املة جلميع أفراد الصبيان
رقم «:)59ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ فم���ن الصبي���ان كما رأينا يف اآليات الس���ابقة من
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ» يس���تطيع التصرف يف أمر نفس���ه وغ�ي�ره فيوكل
فعبارة منك���م دليل صريح على اهلل ل���ه أمر العباد والبالد ،والنبوة ش���أنها ش���أن
وجوب أن يكون إمام املسلمني اإلمام���ة فكالهما منصب اهلي بعطى ملن خيتاره
اهلل وجيتبي���ه ف���إذا ج���ازت أن تعط���ى لبع���ض
منهم.
وتوج���د أدلة أخرى كثرية الصبي���ان فال مانع حينئ���ذ أن تعطى اإلمامة هلم
ت���دل على اعتبار ش���رط اإلس�ل�ام يف اإلم���ام باختيار من اهلل واصطفاء.

الشرط الرابع :أن يكون حرا
وه���ذا الش���رط جمم���ع عليه ب�ي�ن مجيع
الف���رق اإلس�ل�امية ،ال يش���ذ منه���م احد إال
اخلوارج ،فإنهم جوزوا أن يكون اإلمام عبدا
ممل���وكا ،وه���و ش���اذ ال يق���دح يف اإلمج���اع،
ووجه اش�ت�راط احلري���ة يرجع إىل أن العبد
مس���لوب التصرف وال ميلك لنفسه شيئا إال
بإذن مواله ،ومن ال يكون له والية على نفسه
كي���ف يكون له والية عل���ى مجيع أفراد األمة
اإلسالمية.
الشرط الخامس :أن يكون ذكرا
ف�ل�ا تص���ح اإلمام���ة واخلالف���ة للنس���اء
إمجاعا ،ومل يشذ عن هذا اإلمجاع احد من
فرق املس���لمني ،إال فرقة م���ن فرق اخلوارج
امسهم الش���بيبية نسبة إىل (شبيب بن يزيد
الش���يباني) ،ق���ال البغ���دادي يف (الفرق بني
الف���رق ص( :)110ان���ه م���ع أتباع���ه أج���ازوا
إمام���ة امل���رأة منه���م إذا قام���ت بأموره���م
وخرج���ت على خمالفيهم وزعم���وا أن غزالة
أم شبيب كانت اإلمام بعد قتل شبيب إىل أن
قتلت) وهذا شاذ ال خيدش باإلمجاع.
وقد استدلوا على عدم إمامة املرأة بأدلة
كثرية خنتار منها ما يلي:
فق���د اس���تدلوا على ذل���ك بع���دم جريان
العادة يف تنصيب املرأة إماما ال يف شريعتنا
وال يف الش���رائع الس���ابقة ،ول���و كان ذل���ك
جائزا يف الشرع لوصل إلينا خربه وأدرج يف
ضمن األحكام الش���رعية ومل���ا أهملته الكتب
الس���ماوية وتعالي���م األنبي���اء العظام صلوات
اهلل وسالمه عليهم أمجعني.
وي���دل علي���ه أيضا ق���ول النيب األعظم
صل���ى اهلل علي���ه وآله وس���لم( :ل���ن يفلح قوم
ولوا أمرهم امرأة) ،باإلضافة إىل األحاديث
ال�ت�ي صرحت بان النس���اء ناقص���ات العقل
والدي���ن ،واإلمام���ة حتتاج إىل كم���ال الرأي
ومتام العقل والفطنة.
كم���ا أن اإلمام���ة تس���تلزم الدخ���ول يف
احملاف���ل وخمالطة الرج���ال وقيادة اجليوش
وحن���و ذلك وه���ذا كله حمظور على النس���اء
ش���رعا بنص قوله تعاىل يف س���ورة األحزاب
(اآلية رقم « :)33ﭶ ﭷ ﭸ»(الطرائف
يف معرف���ة مذاه���ب الطوائ���ف للس���يد اب���ن
طاووس.)286 :
الشرط السادس :العلم
وه���و ش���رط ق���د أمجع���ت علي���ه مجي���ع
الفرق اإلس�ل�امية ،وكي���ف ال جتمع وقد نبه
الي���ه الق���ران الكري���م يف مواض���ع ال حص���ر
هل���ا ،كم���ا يف قول���ه تع���اىل يف س���ورة البقرة
(اآلي���ة رق���م « :)247ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
فع���د الق���رآن الكري���م
ﯙ ﯚ ﯛ» ّ
العل���م يف هذه اآلي���ة املباركة من األمور اليت
جعلته أحق بامللك دون غريه.
وق���ال تع���اىل وهو يتحدث ع���ن نيب اهلل
سليمان عليه السالم« :ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ » (سورة ص اآلية رقم
 )20فنوه سبحانه بان العلم واحلكمة واحدة
من وسائل شد امللك وتقويته وإدامته .
وق���ال تع���اىل وهو يتحدث ع���ن نيب اهلل
يوس���ف عليه السالم« :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ» (س���ورة يوسف اآلية
رق���م  ،)55وق���د فض���ل اهلل س���بحانه الذين
يعلم���ون عل���ى الذي���ن ال يعلم���ون يف آي���ات
كث�ي�رة جدا منه���ا قول���ه« :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ»
(سورة الزمر اآلية رقم .)9
فشرط العلم كما نرى شرط قرآني وهو
شرط جممع عليه عند مجيع فرق املسلمني،
ولكنه���م اختلف���وا يف مقدار ه���ذا العلم الذي
ينبغي توفره يف اإلمام ،فأما أهل السنة فقد
اختلفوا إىل ثالث فرق:
الفرقة األوىل :اشرتطوا أن يكون اإلمام
قد وصل يف علمه إىل مرتبة االجتهاد ،وهم
اجلمه���ور األعظم منه���م ،وقد نوه إىل ذلك
الش���اطيب بقوله( :إن العلم���اء نقلوا االتفاق
عل���ى أن اإلمامة الكربى ال تنعقد إال ملن نال
رتب���ة االجته���اد والفت���وى يف علوم الش���رع)
(راجع االعتصام للشاطيب ج 2ص.)126
وقال إمام احلرمني اجلويين ( :فالشرط
أن يكون اإلمام جمتهدا بالغا مبلغ اجملتهدين
مس���تجمعا صف���ات املفت�ي�ن ومل يؤث���ر يف
اش�ت�راط ذلك خالف) (راج���ع غياث األمم
ص.)66
واس���تدل أصحاب هذا ال���رأي بعدة أدلة
منها:
ألف :ما روي بطرقهم عن النيب األعظم
صلى اهلل عليه وآله وسلم( :عن أبي مسعود
األنص���اري ق���ال :قال رس���ول اهلل صلى اهلل
علي���ه وس���لم يؤم الق���وم أقرؤه���م لكتاب اهلل
فان كانوا يف القراءة س���واء فأعلمهم بالسنة
ف���ان كانوا يف الس���نة س���واء فأقدمهم هجرة
فان كانوا يف اهلجرة س���واء فأقدمهم سلما)
(راجع صحيح مس���لم ج  2ص .)133فإذا مل
يق���دم يف الصالة إال األقرأ واألعلم بالس���نة
فان اإلمامة أوىل بذلك
باء :واس���تدلوا على ذلك أيضا بالقياس
حيث قاس���وا منصب اإلمام���ة العظمى على
منص���ب القض���اء ،ق���ال الباقالن���ي( :الن
القاض���ي ال���ذي يك���ون م���ن ِقَبِل���ه يفتقر إىل

ذلك فاإلمام أوىل).
جيم :الن طبيعة عمله تستدعي أن يكون
جمتهدا ،يقول القلقشندي( :ألنه ــ أي اإلمام
ـ���ـ حمت���اج الن يص���رف األم���ور عل���ى النه���ج
القوي���م وجيريه���ا عل���ى الص���راط املس���تقيم
والن يعلم احلدود ويستويف احلقوق ويفصل
اخلصوم���ات ب�ي�ن الن���اس وإذا مل يك���ن عاملا
جمته���دا مل يق���در عل���ى ذلك) (راج���ع مآثر
اإلنافة ج 1ص.)37
ِ
الفرق���ة الثاني���ة :مل يش�ت�رطوا االجتهاد
يف اإلم���ام وال حتى خبريا مبواقع االجتهاد،
قال الشهرس���تاني( :ومالت مجاعة من أهل
الس���نة إىل ذلك حتى جوزوا أن يكون اإلمام
غري جمتهد وال خبري مبواقع االجتهاد ولكن
جيب أن يكون معه من يكون من أهل االجتهاد
فرياجع���ه يف األحكام ويس���تفتيه يف احلالل
واحل���رام وجيب أن يك���ون يف اجلملة ذا رأي
مت�ي�ن وبصر يف احلوادث نافذ) (راجع امللل
والنحل للشهرستاني ج1ص.)160
عد ابن ح���زم ش���رط االجتهاد من
وق���د ّ
الشروط املستحبة ال الواجبة (راجع الفصل
يف امللل واألهواء والنحل ج 4ص.)166
واىل ذل���ك ذه���ب الغزال���ي أيض���ا حيث
ق���ال( :وليس���ت رتبة االجته���اد مما البد منه
يف اإلمام���ة ض���رورة ب���ل ال���ورع الداعي إىل
مراجع���ة أه���ل العل���م كاف) (راج���ع فضائح
الباطنية ص.)191
واىل ذل���ك ذه���ب أيض���ا أكث���ر احلنفي���ة
(انظ���ر رئاس���ة الدول���ة يف الفقه اإلس�ل�امي
ص.)134
الفرق���ة الثالث���ة :وهم بع���ض املعاصرين
الذي���ن ذهب���وا إىل القول بض���رورة أن يكون
اإلم���ام على درجة كافية من العلم الش���رعي
ومن العلوم األخرى الن طبيعة عمله تستلزم
ذل���ك ،ففي بعض األحي���ان يتعني عليه إبداء
الرأي يف ساعة حرجة ال ميكنه فيها مراجعة
العلماء واستفتائهم.
ولكن ليس م���ن الضروري يف نظرهم أن
يبل���غ درجة االجته���اد املطلق لتعذره يف كثري
م���ن الن���اس ،ف���إذا وج���د جمتهد تتوف���ر فيه
بقية الش���روط الضرورية واملنصوص عليها
كاالجته���اد املطل���ق أو النس�ب�ي فهو املطلوب
وإال ف�ل�ا ت�ت�رك مص���احل املس���لمني معطل���ة
وي���دب الفس���اد فيه���م بس���بب ع���دم وج���ود
اجملته���د الذي تتوف���ر فيه ش���روط اإلمامة،
فيق���دم حينئذ ما هو متوف���ر( .انظر اإلمامة
العظمى عند أهل السنة واجلماعة لعبد اهلل
ابن عمر بن سليمان الدميجي ص.)251
أما الش���يعة فلهم يف مس���ألة علم اإلمام
كالم كثري واس���ع حيتاج إىل مساحة خاصة
وهو ما س���نقوم مبناقش���ته يف العدد الالحق
إن شاء اهلل تعاىل.
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أعالم الشيعة
ان حي���اة هذا الش���هيد العظيم متش���عبة
األط���راف ،بعيدة الغور ،ال يكفي لدراس���تها
واس���تعراضها ه���ذا الع���رض الس���ريع،
واللمس���ات اخلفيف���ة ال�ت�ي ال مت���س م���ن
حي���اة الرج���ال غ�ي�ر ظواه���ر س���طحية من
حياته���م .يعرضها التاريخ بتفصيل ،أو يلمح
إليه���ا بإمج���ال .فقد ج���دد الفقي���ه األعظم
الش���هيد األول مدرسة يف الفقه هلا أبعادها
وحدوده���ا ومساتها اخلاص���ة اليت متيزها
عن املدارس الفقهية السابقة عليها .وخاض
غم���ار السياس���ة ،واش���تبك م���ع االجتاهات
السياس���ية املعارض���ة يف وقت���ه ،فأيده ناس
من املؤمنني ،وعارضه آخرون من املخالفني
وحاربت���ه فئ���ة ،واعرتض���ت س���بيله طائف���ة
أخرى ،واس���تدعاه حاكم خراس���ان واعتقله
حاك���م دمش���ق ،وقتله يف النهاي���ة يف حديث
مش���ج .فحي���اة الش���هيد األول إذًا أعمق من
ٍ
ه���ذه الس���طحية ،والظواه���ر ال�ت�ي يتن���اول
مرتمج���وه حياته بها ،وه���ي وان كانت اكرب
من ان يتم اس���تقصاؤها يف هذه الصفحات
إال أن م���ا ال ي���درك كل���ه ال ي�ت�رك كل���ه كما
يقول املثل املعروف لذا س���نبني ما يتناس���ب
وم���ا حن���ن فيه م���ن االختص���ار م���ع مراعاة
األهم فاملهم.
نشأته الفكرية وموطنه
ان للبيئ���ة ال�ت�ي يفت���ح عليه���ا اإلنس���ان
عيني���ه ،وينش���أ فيه���ا ،ويتلقى فيه���ا مبادئ
الثقاف���ة والتفك�ي�ر أث���رًا كب�ي�رًا يف صياغة
الش���خصية وتكوينه���ا ،ومهما كان���ت قابلية
الشخص ومؤهالته فال بد أن يتأثر بالبيئة
اليت ينش���أ فيها ،وقد فت���ح فقيهنا املرتجم
ل���ه ناظري���ه ألول مرة على قري���ة جزين من
بل���دة جبل عام���ل الواقعة يف لبن���ان يف بيت
من بيوت العلم والدين فقد كان جد الشهيد
األول الش���يخ أمح���د ب���ن ط���ي اجلزيين من
علماء ه���ذه املنطقة وأعيانها ،وقد تلقى يف
ه���ذه البلدة مب���ادئ العلوم العربي���ة والفقه.
(الح���ظ تاريخ جبل عام���ل :حملمد جابر آل
صفا ص.)233
رحالته في طلب العلم
مل يقتص���ر الش���هيد األول عل���ى الثقافة
اليت تلقاها يف مس���قط رأس���ه جزين وإمنا
جتاوزها إىل أقطار بعيدة وقريبة أخرى من

أو عل���ى قط���ر خ���اص ،أو عل���ى منط خاص
من التفكري .فس���وف جند أن الش���هيد األول
اتص���ل بأل���وان خمتلف���ة م���ن الفك���ر وارت���اد
خمتل���ف مراك���ز احلرك���ة العقلي���ة يف الوطن
اإلس�ل�امي يف وقته واتصل مبختلف العلماء
واملفكرين .وعن طريق هذا التفاعل الفكري
والتالق���ح ق���در لش���يخنا الش���هيد أن يك���ّون
لنفسه شخصية ثقافية مرموقة.
فف���ي جزي���ن مس���قط رأس الش���هيد،
درس عل���ى والده الش���يخ مج���ال الدين مكي
ابن الش���يخ حممد مش���س الدين وتلقى عنه
مبادئ العربية والفقه .وتتلمذ الشهيد كذلك
يف جزين على الش���يخ أس���د الدي���ن الصائغ
اجلزي�ن�ي أب���و زوجت���ه وعم أبي���ه ،وكان هذا
عاملا كبريا يتقن ثالثة عشر علما من العلوم
الرياضي���ة (راج���ع أعيان الش���يعة ج  11ص
.)129
ث���م هاجر الش���هيد األول إىل احللة وهو
بع���د مل يتجاوز الس���ابعة عش���رة م���ن عمره،
واتصل بالعالمة فخر احملققني ابن العالمة
احلل���ي ،وحض���ر دروس���ه وأحباث���ه ،ومل���س
فخ���ر احملققني يف تلميذه الش���اب بني مئات
الطالب الذين كانوا حيضرون دروسه نبوغا
وأملعي���ة ال تتوف���ر يف غريه فأدناه من نفس���ه
وق���ر ب���ه من جملس���ه .وصحبه يف جمالس���ه
ودروس���ه ،وحف���ه برعايت���ه وعنايت���ه ،وأخ���ذ
يث�ن�ي عليه كلم���ا جرى ذك���ره يف جملس ،أو
كلما رأى فرصة مناس���بة ،وكان يقول( :لقد
اس���تفدت م���ن تلميذي حممد ب���ن مكي أكثر
مما استفاد مين).
واتصل الش���هيد الثان���ي أيضا بابن معية
من علماء احللة الكبار ،ومن أعاظم تالمذة
العالمة احللي.

مراكز الفكر اإلسالمي يف ذلك العهد .وأهم
هذه األقطار اليت ش���د إليها الش���هيد األول
الرح���ال لتلق���ي العلم أو اإلف���ادة هي (احللة
وكربالء وبغداد ومكة املكرمة واملدينة املنورة
والشام والقدس).
وكان���ت ه���ذه األقط���ار يف الق���رن الثامن
اهلجري من أهم مراكز الثقافة اإلس�ل�امية،
وال س���يما احللة ،فقد كانت يومذاك ،مركزا
فكري���ا كب�ي�را من مراكز الثقافة اإلس�ل�امية
الش���يعية ،ومنطلق���ا للحرك���ة العقلي���ة يف
أوساط العامل اإلسالمي.
وق���د تكررت زي���ارات الش���هيد للحرمني
الش���ريفني ،حي���ث كان طاب���ع الفك���ر فيه���ا
مجيعا طابعا س���نيا .وأتيح (للش���هيد األول)
ع���ن طري���ق هذه األس���فار أن يندمج يف أطر
ثقافي���ة خمتلف���ة ،ويعي���ش وجوه���ا خمتلفة
م���ن الفك���ر ،ويتفاع���ل م���ع االجتاه���ات
الفكري���ة املتضارب���ة .فكان عل���ى صلة وثيقة
باالجتاه���ات الفكرية الس���نية ،وعلى معرفة
تام���ة بآرائها وأفكارها ،كم���ا كان على صلة
وثيقة ،ومعرفة تامة مبشيخة الرواية والفقه
والكالم عن أعالم السنة ،مما يدل على أنه
يف أس���فاره كان خيال���ط كثريا م���ن (أقطاب
املذاهب اإلسالمية) األخرى ،ومل يكن ممن
ينطوي فكريا على نفسه.
وي���دل عل���ى ذل���ك قول���ه يف إجازته البن
اخل���ازن :وأم���ا مصنفات العام���ة ومروياتهم
فإن���ي أروي ع���ن حن���و أربع�ي�ن ش���يخا م���ن
علمائهم مبكة واملدينة ،ودار الس�ل�ام بغداد،
ومصر ودمشق وبيت املقدس ،ومقام إبراهيم
اخلليل .فرويت صحيح البخاري عن مجاعة
كثرية بس���ندهم إىل البخ���اري .وكذا صحيح
مسلم ،ومس���ند أبي داود ،وجامع الرتمذي،
ومس���ند أمح���د ،وموط���أ مال���ك ،ومس���ند
كلمات العلماء فيه
الدارقطين ،ومس���ند ابن ماجة ،واملستدرك
وبإمكان القارئ أن يلمس مكانة الشهيد
عل���ى الصحيح�ي�ن للحاك���م اب���ن عب���د اهلل
العلمي���ة يف نف���وس الفقه���اء م���ن أس���اتذته
النيسابوري ،إىل غري ذلك.
وتالمي���ذه واملتأخري���ن عن���ه مم���ا ذك���روا يف
ش���أنه يف اإلج���ازات والرتاجم عند التعرض
شيوخه وأساتذته
يس���تطيع الباح���ث أن يلم���س ش���خصية لذكر الشهيد.
فق���د ق���ال عنه أس���تاذه فخ���ر احملققني:
الش���هيد األول الفكري من استعراض شيوخ
الفك���ر والعلم الذين اتصل بهم ،وأخذ عنهم( .اإلمام األعظم ،أفضل علماء العامل ،وسيد
وحض���ر جمالس���هم منذ نعوم���ة أظفاره إىل فض�ل�اء بين آدم موالنا مشس احلق والدين
أن انتقل إىل جزين ،وأس���س فيها مدرس���ته حمم���د بن مك���ي بن حام���د أدام اهلل أيامه)
الش���هرية ال�ت�ي تعترب األوىل م���ن نوعها يف (راجع حبار األن���وار كتاب اإلجازات ج 107
ه���ذه املنطق���ة .ومل يقتص���ر اتصال الش���هيد ص .)17
ويق���ول عن���ه الش���يخ حمم���د بن يوس���ف
بش���يوخ الفكر يف عصره على شخص خاص

الكرمان���ي القرش���ي الش���افعي يف إجازت���ه
للش���هيد األول( :املوىل األعظم األعلم ،إمام
األئم���ة ،صاح���ب الفضل�ي�ن جمم���ع املناقب
والكم���االت الفاخ���رة .جام���ع عل���وم الدني���ا
واآلخرة).
ويق���ول الش���هيد الثان���ي في���ه( :ش���يخنا
وإمامن���ا احملق���ق الب���دل النحري���ر املدق���ق،
اجلام���ع بني منقبة العلم والس���عادة ،ومرتبة
العمل والشهادة اإلمام السعيد أبي عبد اهلل
الش���هيد حمم���د ب���ن مكي أعل���ى اهلل درجته
كما ش���رف خامتته) (راجع مقدمة الروضة
البهية ج  1ص.)5
وق���ال عن���ه احملق���ق الكرك���ي( :اإلم���ام
ش���يخ اإلس�ل�ام ،فقيه أهل البي���ت يف زمانه،
مل���ك العلماء ،علم الفقه���اء ،قدوة احملققني
واملدقق�ي�ن ،أفض���ل املتقدم�ي�ن واملتأخرين)
(حب���ار األن���وار كت���اب اإلج���ازات ج107
ص.)42
وقال شيخنا احلر العاملي يف كتابه (أمل
اآلمل ج 2ص( :)181كان عاملا ماهرا ،فقيها
حمدثا ،حمققا متبحرا ،كامال جامعا لفنون
العقلي���ات والنقليات ،زاهدا عابدا ،ش���اعرا
أديبا منش���ئا ،فري���د دهره ،عديم النظري يف
زمانه).
استشهاده وقصة مقتله «رضوان
اهلل تعالى عليه»
ق���ال احلر العاملي يف أمل اآلمل .وكانت
وفاته س���نة  ،786اليوم التاس���ع من مجادى
األوىل ،قتل بالس���يف ،ثم صل���ب ،ثم رجم،
ث���م أحرق ،بدمش���ق ،يف دولة بيدر وس���لطنة
برقوق ،بفتوى القاضي برهان الدين املالكي
وعب���اد بن مجاع���ة الش���افعي ،بعدما حبس
س���نة كامل���ة يف قلع���ة الش���ام ..وكان س���بب
حبس���ه وقتله أنه وش���ى به رج���ل من أعدائه
وكتب حمضرا يش���تمل على مقاالت ش���نيعة
عن���د العامة م���ن مقاالت الش���يعة وغريهم،
وش���هد بذل���ك مجاع���ة كث�ي�رة وكتب���وا عليه
ش���هاداتهم ،وثبت ذلك عن���د قاضي صيدا،
ثم أتوا به إىل قاضي الش���ام ،فحبس س���نة.
ث���م أفتى الش���افعي بتوبت���ه واملالك���ي بقتله،
فتوق���ف ع���ن التوبة خوفا م���ن أن يثبت عليه
الذنب ،وأنكر ما نس���بوه إليه للتقية ،فقالوا:
قد ثبت ذلك عليك وحكم القاضي ال ينقض
واإلن���كار ال يفي���د ،فغل���ب رأي املالكي لكثرة
املتعصب�ي�ن عليه ،فقتل ،ثم صلب ورجم ،ثم
أحرق قدس اهلل روحه.

ÎÒ

معاجز أهل البيت عليهم السالم وكراماتهم

اب���ن ش���هر آش���وب :ع���ن حمم���د بن ه���ارون
بإس���ناده إىل اب���ن عباس يف خ�ب�ر طويل أنه
أص���اب الن���اس عطش ش���ديد يف احلديبّية،
فق���ال النيب ـ صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم ـ:
ه���ل م���ن رجل ـ ميض���ي يف الس���قاة إىل بئر
ذات العلم فيأتينا باملاء وأضمن له على اهلل
اجلن���ة؟) ،فذه���ب مجاع���ة فيهم س���لمة بن
األكوع ،فلما دنوا من الش���جر والبئر مسعوا
حس���ًا وحرك���ة ش���ديدة وق���رع طب���ول ،ورأوا
ّ
ً
حطب فرجعوا خائفني.
بغري
ّقد
ت
ت
ا
نريان
ٍ
ث���م ق���ال( :هل م���ن رجل ميضي مع الس���قاة
فيأتين���ا باملاء وأضمن له على اهلل اجلنة؟)،
فمض���ى رج���ل من بين س���ليم وه���و يرجتز،
احلس رجعوا وجلني ،فقال
فلما وصلوا إىل
ّ
الن�ب�ي صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم( :هل من
رجل ميضي مع السقاة إىل البئر ذات العلم
ٍ
فيأتينا باملاء ،اضمن له على اهلل اجلنة؟).
واش���تد بالناس العطش وهم
فل���م يقم أحد،
ّ
صي���ام ،ث ّم قال لعلي ـ عليه الس�ل�ام ـ( :س���ر
م���ع هؤالء الس���قاة حتى ترد بئ���ر ذات العلم
وتستقي وتعود إن شاء اهلل).
فخرج علي قائال:
أعوذ بالرمحن أن أميال
جن أظهروا تأويال
من عزف ّ
		
وأوقدت نريانها تعويال
وق ّرعـــــــت مع عزفها الطبوال
ق���ال :فتداخلن���ا الرع���ب ،فالتف���ت عل���ي ـ
علي���ه الس�ل�ام ـ إلين���ا وق���ال( :اتّبع���وا أثري،
وال يفزعنّك���م م���ا ت���رون وتس���معون ،فلي���س
بضائرك���م إن ش���اء اهلل) ،ث���م مض���ى ،فلما
دخلن���ا الش���جر ف���إذا بن�ي�ران بغ�ي�ر حطب،
وأص���وات هائلة ،ورؤوس ّ
ضجة
مقطعة ،هلا ّ
وه���و يق���ول( :اتّبعوني وال خ���وف عليكم ،وال
يلتفت أحد منكم ميينًا وال مشا ًال).
فلم���ا جاوزن���ا الش���جرة ووردنا امل���اء فأدىل
ّ

ÎÓ

ال�ب�راء بن ع���ازب دلوه
يف البئر ،فاستقى دلوًا أو
دلوين ،ث��� ّم انقطع الدلو فوقع
يف القلي���ب ،والقلي���ب ضّيق مظلم،
بعيد القعر ،فس���معنا يف أس���فل القليب
قهقهة وضحكًا شديدًا.
فق���ال عل���ي ـ علي���ه الس�ل�ام ـ( :م���ن يرج���ع
إىل عس���كرنا فيأتين���ا بدل���و ورش���ًا؟) فقال
أصحابه :من يس���تطيع ذل���ك؟ فائتزر مبئزر
ون���زل يف القلي���ب ،وم���ا ت���زداد القهقه���ة إ ّال
علّوًا ،وجعل ينحدر يف مراقي القليب إذ زّلت
رجله فس���قط فيه ،ث ّم مسعنا وجبة ش���ديدة
واضطراب���ًا وغطيط���ًا كغطي���ط املخنوق ،ثم
(عل���ي)( :اهلل أك�ب�ر ،اهلل أك�ب�ر ،أن���ا
ن���ادى
ّ
هلموا قربكم،
عب���د اهلل ،وأخو رس���ول اهللّ ،
فأفعمها وأصعدها على عنقه ش���يئا فش���يئًا
ومض���ى ب�ي�ن أيدينا فلم نر ش���يئًا ،فس���معنا
صوتًا:
ليل أخـي روعـــات
ّ
أي فتى ٍ
وأي سّبــــــاق إلــــى الغــــــايات
ّ
هلل در الغــــــرر الســــــــادات
من هاشم اهلامات والقامات
مثل رسـول اهلل ذي اآليات
كعلي كاشـــــــف الكربــــــات
أو ّ
كذا يكون املرء يف احلاجات
فارجتز أمري املؤمنني ـ عليه السالم ـ:
		
الليــــــــل هول يرهب املهيبـــا
املشــــــــجع الّلبيــــــــبا
ومـــــــذهل
ّ
		
فإّنين أهــــــــول منـــــــه ذيبـــا
ولست أخشى الروع واخلطوبا
إذا هززت الصارم القضيبا
أبصـــــــــرت منه عجبــــــًا عجيبًا
وانتهى إىل النيب ـ صلى اهلل عليه وآله وسلم
ـ وله زجل ،فقال رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه
وآل���ه وس���لم ـ( :م���اذا رأي���ت يف طريق���ك ي���ا

علي؟)،
فأخ�ب�ره خب�ب�ره كّل���ه،
إن ال���ذي رأيت���ه مثل ضرب���ه اهلل لي
فق���الّ :
ومل���ن حضر معي يف وجه���ي هذا ،قال علي ـ
عليه السالم ـ :أشرحه لي يا رسول اهلل.
(أما
فق���ال ـ صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه وس���لم ـّ :
ضجة وأللس���نتها
ال���رؤوس ال�ت�ي رأيتم هل���ا ّ
جللج���ة فذل���ك مث���ل قوم���ي مع���ي يقول���ون
بأفواههم م���ا ليس يف قلوبهم ،وال يقبل اهلل
منه���م صرف���ًا وال ع���د ًال ،وال يقي���م هل���م يوم
القيامة وزنًا.
حط���ب ففتن���ة تكون يف
وأم���ا الن�ي�ران بغري
ّ
ٍ
أم�ت�ي بعدي ،القائم فيها والقاعد س���واء ،ال
ّ
يقبل اهلل هلم عم ً
ال ،وال يقيم هلم يوم القيامة
وأما اهلاتف ال���ذي هتف بك (فذاك)
وزن���ًاّ ،
س���لقنة وه���و مسلقة بن غم���داف الذي قتل
عدّو اهلل مس���عرًا شيطان األصنام الذي كان
يكّلم قريشًا منها ،ويشرع يف هجائي).
أن النيب ـ صلى
(وع���ن) عب���د اهلل بن س���امل ّ
اهلل علي���ه وآله وس���لم ـ بعث س���عد بن مالك
بالرواي���ة ي���وم احلديبّي���ة ،فرج���ع رعب���ًا من
القوم( ،ث ّم بعث آخر فنكص فزعًا) ،ث ّم بعث
علّي���ًا ـ عليه الس�ل�ام ـ فاستس���قى ،ث��� ّم أقبل
بها إىل النيب ـ صلى اهلل عليه وآله وس���لم ـ
خبري(.)1
فكبرّ  ،ودعا له ٍ
____________
( )1مدين���ة املعاج���ز للس���يد هاش���م البحراني :ج،2
ص 82ـ .85

عبر من التاريخ

مقارعة الفقر
بعفة النفس
إن عفّ���ة النفس كرامة إنس���انية وش���رف
ّ
نبي���ل كان قد حتّلى بها العامل التقي آية اهلل
الش���يخ ّ
م�ل�ا عباس س���يبويه الي���زدي رمحه
اهلل ،فمنذ بداية ش���بابه ال���ذي ّ
وظفه لطلب
العل���وم الديني���ة يف ح���وزة كرب�ل�اء املقدس���ة
خالل سنوات ( 1280ــ 1329هـ) استقام يف
روحيته العالي���ة حتى أصبح علمًا من أعالم
الفقهاء األتقياء.
فإذا كان بعض الناس يرخص ماء وجهه
فرييقه حلاج���ة مادية عند هذا وذاك ،ومن
دون اعتب���ارات أخالقية ،وال مث���ن للكرامة،
أبت نفس���ه الكرمية
فإن هذا الرجل العظيم ْ
أن تفع���ل ذل���ك ،إذ كان ــ وهو طالب يدرس ــ
جيوب األزقة والدروب يف ظالم الليل ليجمع
ليسد بها جوعه حتى
قشور البطيخ والرقيّ ،
يواص���ل بذل���ك إش���باع جوعه املعن���وي للعلم
وللمعال���ي ،والعجيب أنه اس���تطاع أن خيفي
تعفّف���ه واس���تغناءه عن الناس ط���وال حياته،
فل���م يع���رف عن حاله أح���د إ ّال ابنه (آية اهلل
الش���يخ حممد عل���ي) الذي أح���اط بأحوال
أبي���ه فيم���ا بع���د ،حيث أخ���ذ يعّلم���ه دروس
احلي���اة الكرمي���ة وينق���ل إليه جتارب���ه الغنّية
بروح الش���رف واالس���تقامة ،وهو ــ أي االبن
ـ���ـ نقل لولده مساحة آية اهلل الش���يخ حممد
حس�ي�ن س���يبويه رمحه اهلل ــ ال���ذي كتب لي
ه���ذه اخلواطر ـ���ـ يقول له :إن والدي آية اهلل
الشيخ م ّ
ال عباس رمحه اهلل حكى لي قصة
فق���ره وزواج���ه قائ ً
علي العامل
ال :ملا ع���رض ّ
الفاضل الش���يخ م ّ
ال رضا اليزدي رمحه اهلل
أن أتق���دم للزواج من كرميت���ه ،اعتذرت منه
ألني كنت صفر اليدين.
فقال :ال أطلب منك ما ًال.

لدي
لذلك تزوجت ومل يكن ّ
م���ال وال أث���اث وال م���ا حيتاج
اإلنس���ان املتزّوج يف بيته من
أبسط اللوازم املنزلية.
ومل أس���تطع حب���س
دموع���ي اليت انهمرت
عل���ى حال���ي عندما
وج���دت (مه���ر
زواجي) ّ
أقل من
(مه���ر الس���نّة)
وه���و مه���ر
زواج السيدة
فا طم���ة
الزهراء عليها السالم والذي عبارة عن 500
فضة كما يف أكثر الروايات.
مثقال ّ
خال من
فت��� ّم زفافن���ا تلك الليل���ة والبيت ٍ
ّ
كل ش���يء س���وى حلاف متواض���ع نلتحف به
وشيء بسيط كنا ننام عليه.
هك���ذا كان علماؤن���ا األفاض���ل الذي���ن
اس���تقاموا عل���ى م���دارج الكم���ال املعن���وي
فص���اروا قدوة يف العفاف والكرامة والصرب
واالستقامة ،فهل حنن من املقتدين بهم؟
يق���ول اإلمام عل���ي عليه الس�ل�ام لكميل
اب���ن زي���اد( :ي���ا كمي���ل م���ات خ���زّان األموال
وهم أحياء ،والعلم���اء باقون ما بقي الدهر،
أعيانه���م مفق���ودة ،وأمثاهل���م يف القل���وب
موجودة).
وق���د خت��� ّرج م���ن ه���ذه العائل���ة الكرمية
علم���اء وخطباء وفقه���اء ،فابنه األول هو آية
اهلل الش���يخ علي أكرب س���يبويه ،والثاني هو
آية اهلل الش���يخ حممد علي سيبويه ،ولألول
ولدان عاملان هما الش���يخ مريزا أمحد ،وهو

يعيش حاليا يف طهران ،والشيخ مريزا علي،
ويعيش حاليا يف مدينة (يزد) اإليرانية.
وأم���ا آي���ة اهلل الش���يخ حمم���د عل���ي فله
أيض���ا ول���دان كأخيه ،األول ه���و املرحوم آية
اهلل الش���يخ حممد حس���ن ،ال���ذي انتقل إىل
جوار اهلل تعاىل يف مدينة مش���هد املقدس���ة
يف (/22صفر/س���نة 1401هـ) ،والثاني هو
مساحة آية اهلل الشيخ حممد حسني سيبويه
تفضل علين���ا به���ذه املعلومات) وهو
(ال���ذي ّ
يعيش حاليا يف مدينة مشهد املقدسة جبوار
ويعد من
مرقد اإلمام الرضا عليه الس�ل�امّ ،
أكابر علمائها وأس���اتذة حبث اخلارج للفقه
يف حوزته���ا العلمي���ة ،وم���ن أحف���اد املرحوم
علم���اء وخطباء ،وقد أنعم اهلل عليهم بالعلم
الناف���ع ووفقه���م للعم���ل الص���احل ،ذل���ك من
جدهم آية اهلل الش���يخ م ّ
ال
فضل اهلل وصرب ّ
عباس سيبويه رمحه اهلل(.)1

____________
( )1قصص وخواطر للشيخ املهتدي البحراني:
ص 129ـ .130
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شؤون األسرة

الطفل العسر

كل أس���رة تتمن���ى أن يكون طفلها متصفًا
بالقدرة السريعة على التكيف وباإلجيابية يف
جم���ال تعامله مع املواق���ف اجلديدة ،مبعنى
أن األس���رة حتب أن تكون طفلها طف ً
ال يسرًا
ال يعاني من أية مش���كلة س���لوكية ،ولكن من
املالح���ظ أن هنال���ك جمموعة م���ن األطفال
يتصفون بعكس ذلك ،وميكن أن نطلق عليهم
صفة األطفال العس���رين فما هي خصائص
هؤالء األطفال؟!.

صفات الطفل العسر
ق���د يص���رخ الطف���ل باس���تمرار ،ويبك���ي
ويش���كو من أش���ياء بس���يطة ج���دًا ،وحيدث
ضجيج���ًا يزع���ج اآلخرين ،وعندم���ا يقرتب
موع���د االس���تحمام ،يبدأ بالب���كاء والصراخ
والرفس رافضًا االس���تحمام وبعد أن ينتهي
من االس���تحمام يع���ود للبكاء ،ألن���ه يريد أن
يلع���ب بامل���اء ،وإذا ذه���ب بنزه���ة للحديق���ة
يرف���ض الع���ودة وال يع���رف ح���دودًا لذل���ك..
ال كهذا يعد طف ً
فيغض���ب ويصرخ ...إن طف ً
ال
عس���رًا ،فهو يبكي أكثر مما يضحك ،ويشكو
باس���تمرار ،وتبدو علي���ه عالئم عدم الرضى
أكث���ر مما تب���دو عليه الس���عادة ،ألن���ه يتميز
بالق���درة البطيئة على التكيف ،فقد يعارض
كل ش���يء يف البداية معارضة شديدة ،ولكن
م���ا إن مت���ر ف�ت�رة ليس���ت بالقص�ي�رة حت���ى
يس���تجيب لألمر بشكل إجيابي ال بل يطالب
ً
ً
طف�ل�ا
طف�ل�ا كه���ذا يع���د
باملزي���د من���ه ...إن
بطيئ���َا يف التكيف ،يس���تخدم هذا الس���لوك
يف معظ���م املواق���ف اجلدي���دة ،وإذا مل يكره
هؤالء األطفال على التكيف اإلجيابي ،فإنهم
يتكيف���ون مب���رور الوق���ت إذا تواف���رت لديهم
الفرص���ة الختب���ار هذه املواقف .فالش���خص
الغري���ب يغ���دو مألوف���ًا لديهم بع���د فرتة من
الزمن ش���اؤوا أم أبوا ،فإذا مل يواجه الطفل
العس���ر املواق���ف اجلدي���دة بش���كل مس���تمر
ومنتظم ،فإنه ينزع إىل االنس���حاب من هذه
املواقف بطريقة غري سلوكية.
وم���ن اجلدي���ر بالذكر أن الطفل العس���ر
يعاني من عدم انتظام الوظائف البيولوجية،
ويتضح ذلك بش���كل خاص من خالل األشهر
والس���نوات األوىل من حي���اة الطفل ،فيكون
نوم���ه على س���بيل املثال غري منتظ���م ،وينام
س���اعات أق���ل مم���ا جي���ب أن ين���ام الطف���ل
الع���ادي الطبيع���ي يف نف���س عم���ره ،وق���د
يس���تيقظ الطفل العسر مرتني وثالث مرات
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يف الليل���ة الواحدة ،بفواص���ل زمنية ال ميكن
التنب���ؤ به���ا ،ودون مربر ،وق���د ينام يف بعض
األحيان لفرتات طويلة ،ويف السنتني الثانية
من العمر والثالثة يس���تيقظ الطفل يف الليل
ويرف���ض أن ين���ام ،وتعد صفة ع���دم انتظام
الش���عور باجلوع صفة من صفاته أيضًا فقد
يتن���اول وجبة طعام أقل مما جيب أن يتناوله
طف���ل يف س���نة ،وأحيان���ًا اخ���رى ق���د جي���وع
خالل نصف س���اعة م���ن تناوله آلخر وجبة،
وع���دم االنتظام هذا يكون يف عدد الوجبات
وانتظامه���ا وكميته���ا ،والف�ت�رات الفاصل���ة
بينها ،وتبع���ًا لذلك ال تنتظم عملية اإلخراج
لدي���ه من حيث التوقيت وعدد املرات وحجم
حركة األمعاء ،وتبعًا لذلك يصبح من الصعب
تدريب الطفل على تنظيم عملية اإلخراج.
يؤك���د الباحث���ون أن الطف���ل العس���ر ه���و
نتيجة لرعاية ضعيفة وغري منظمة ،ونتيجة
خلربة ضعيفة يف األمومة ،ومما يزيد األمر
خط���ورة أن الطفل العس���ر يتح���ول فيما بعد
لطفل خجول وخائف مع استمرار منوه.

مقترحات للتعامل مع الطفل
العسر
ويتجل���ى دور األس���رة هن���ا يف التعام���ل
م���ع طفله���ا بتس���امح وش���يء م���ن الثبات يف
تربيته ،واالحتفاظ باهلدوء ملس���اعدة الطفل
على التكيف الس���ليم ،واالبتعاد عن الغضب
والعصبي���ة الزائ���دة ،م���ع االتف���اق ب�ي�ن األم
واألب عل���ى توحي���د أس���لوب الرتبي���ة ،ألن
تع���دد أس���اليب الرتبية وتناقضه���ا يزيد من
حدة املش���كلة ،والبد أن نثابر يف التعامل مع
الطف���ل بص�ب�ر وه���دوء لنخفف من عس���ره،
وس���نالحظ أن���ه يف كل م���رة س���يكون أيس���ر
مم���ا قبلها ،ومبعن���ى آخر إن الطفل العس���ر
حيت���اج إىل بيئ���ة س���وية متام���ًا ،لتجعل منه
راش���دًا س���ويًا ،فالبيئة الس���وية واملتماس���كة
بش���كل قوي ميكنها أن تنمي إمكانات الطفل
الوراثية واحملدودة.
الخالفات بين اإلخوة ليست حالة
مؤقتة
كم مرة يف اليوم جند أنفس���نا مضطرين
أن نتقم���ص دور القاضي بني أطفالنا حيال
اخلالفات اليت تقع بينهم بني احلني واآلخر؟
فاالستفزازات والشجار واملناقشات احلادة
ب�ي�ن األطف���ال ال تنته���ي أبدًا ،فه���ذا يضرب

أخ���اه ،والثاني يعض أخته ،وحيتدم الصدام
ليصبح اش���تباكًا باألي���دي ...ويصرخ أحدهم
مس���تنجدًا بأمه ،وحت���اول األم أن جتد ح ً
ال
هل���ذا الش���جار الدائم بني أطفاهل���ا ،وقد ال
جت���د احلل يف معظ���م األوقات ،فك���م تعاني
األمه���ات م���ن هذه املش���كلة وتره���ق عصبيًا
ونفسيًا جزاء ذلك ،وقد تصل ظنون بعضهن
إىل احل���د ال���ذي تتخي���ل في���ه أن أطفاهل���ا
يكرهون بعضهم بعضًا.
ليست هذه احلالة مؤقتة تنتهي خالل يوم
أو يوم�ي�ن ،إنه حال األطفال يف املنزل طوال
الوقت ،وحال األطفال يف كل منزل واملشكلة
ليست سهلة ألن استمرار العراك بني اإلخوة
حيدث ضجيجًا ال ميكن أن تتحمله أعصاب
اإلنس���ان ،ولك���ن أرجو أال يفه���م من حديثي
أن���ه لي���س هناك من حل للمش���كلة ،إمنا من
املمك���ن أن ينقل���ب الع���راك واخلص���ام إىل
حال���ة من الود واحل���ب والصداقة واحلنان،
فف���ي أحد املنازل «على س���بيل املثال» يوجد
ثالث���ة أطفال ترتاوح أعماره���م بني الثالث
والثمان���ي س���نوات ،س���افر والداه���م لقضاء
إج���ازة ملدة ثالثة أس���ابيع ،وقد تركا عندهم
مربي���ة قدي���رة ،وأوصيا اجل���دة بزيارتهم كل
يوم ،ومل تكن األم تش���عر بالراحة خالل هذه
اإلجازة ألنها كانت ختش���ى على أطفاهلا من
نتائج الشجار فيما بينهم ،وكذلك شعور األب
وبعد اتص���االت هاتفية أجراها الوالدان مع
املن���زل تبني أن األطفال مل يتش���اجروا أبدًا..
وكل شيء كان هادئًا ،وكانوا معجبني باملربية
وحيرتمونه���ا ،ويتعاملون معها يف أدب وذوق
ورق���ة ،وبه���ذا تك���ون املربية قد اس���تطاعت
بأس���لوب م���ا أن تص���ل إىل تعلي���م األطف���ال
كي���ف ميكن أن يتعايش اإلخوة حتت س���قف
واح���د دون إزعاج أهلهم أو إزعاج أنفس���هم.
إن األس���لوب الذي اتبعته املربية مع األطفال
ينب���ع م���ن رغبتها اجل���ادة يف أن يكون املنزل
هادئ���ًا ،وفرضت ذلك عليهم مبنتهى اجلدية
لدرجة ش���عر األطفال من خالهلا بأنها قوية
وقادرة على معاقبتهم إن مل ينته الشجار.
لق���د كان وراء جناحه���ا يف وض���ع ح���د
خلالفاتهم األسلوب الذي اتبعته املربية ،فهو
خمتلف متامًا عن أساليب بعض األمهات يف
حل الش���جار الواقع ب�ي�ن أطفاهلن ..وخاصة
األمه���ات اللواتي ال يثقن بأنفس���هن ،إضافة
إىل وج���ود بع���ض األمهات اللواتي يش���عرن
بالرض���ى ع���ن ه���ذه املع���ارك ،وهو ن���وع من

الرضى الشاذ الالشعوري فتتفاخر الواحدة
منهن يف حديثها مع الصديقات بهذا الشجار
الدائم فنراها مبتس���مة عندما يقع الش���جار
ب�ي�ن أطفاهلا أو مهملة له ،وذلك ألنها تتذكر
يف ه���ذه اللحظ���ة الضجي���ج واملع���ارك اليت
فتعد ذلك
كان���ت تق���وم بينها وبني أخواته���اّ ،
أم���رًا طبيعي���ًا ال بد منه .ولكن هناك س���ؤال
خيطر يف أذهاننا وحنن نتحدث عن مش���كلة
املع���ارك بني اإلخ���وة وخالفاتهم ي���دور هذا
الس���ؤال ع���ن األس���باب اليت جتع���ل اإلخوة
خيتلف���ون فيم���ا بينهم ،وفيما يلي س���نحاول
الوقوف عند هذه األسباب:
أسباب الخالفات بين اإلخوة
 .1احلالة النفسية لألهل:
إن احلالة النفسية لألب أو األم تنعكس
بشكل أو بآخر على سلوك األطفال ،فعندما
يكون األب موفقًا يف عمله أو حياته العاملة
ولي����س هنالك أي نوع من أن���واع القلق ،فإن
درجة املعارك بني األطفال تنخفض بصورة
كبرية بينما عندما يكون اهلم والغم واحلزن
مس����يطرًا عل���ى نفس����ية األب أو األم ،ف����إن
نس����بة املع����ارك ب��ي�ن األطف����ال تتزاي����د ،ألن
مشكلة األب ستنعكس على طريقة معاملتهم
ألطفاهل����م ،فلن يكونوا هادئ��ي�ن يف التعامل
معه����م ،وق����د يس����تخدمون القس���وة مع أحد
األطف����ال ،وهن����ا ال بد أن جيد ه���ذا الطفل
الذي يعاني من قسوة أبويه أحيانًا كائنًا آخر
ينتقم منه فيبدأ بافتعال املعارك مع إخوته،
إنها الطبيعة اإلنس����انية ،وحنن إذا تعرضنا
لالضطه����اد من جانب أحد من الناس فإننا
حن����اول البح����ث ع����ن
إنسان أخر لكي
ٍ
نضطهده.

مش���اجرات بني اإلخوة وخاصة عندما يكون
 .2الغيــرة بني األطفال:
تعد الغرية بـــــــني األطفال عــــــــام ً
ال قويًا ج���و األس���رة نفس���ه مس���اعدًا على اش���تداد
وأساسيًا يف قيام املعارك بني اإلخوة .فالطفل املشاكل بني األطفال.
يؤمن إميانًا قويًا وعميقًا بأن حب أبيه وأمه
مقترحات لمعالجة الخالفات بين
له جيب أال يتزعزع ،وجيب أال يش���اركه فيه
اإلخوة
أحد وخياف أن يسرق أحد إخوته جزءًا من
«ال يوج���د حب متس���او يف ه���ذه احلياة»
حب األب أو األم ،واخلوف يولد الش���ك بني
رغ���م أن كل أم حت���اول أن حت���ب أطفاهل���ا
اإلخوة ،ويولد الغيظ عندهم ،وهذه املشاعر
ً بالتس���اوي ولك���ن ،وال عج���ب يف ذل���ك ،ق���د
ختتلف من طفل إىل آخر اختالفًا شاس���عا،
تظلم نفسها يف هذه احملاولة ،وكذلك احلال
فالطف���ل الذي عاش فرتة طويلة كابن وحيد
بالنسبة لألب.
يعد أن والده ووالدته ملكًا له وحده،
لألسرة ّ
فلكل طف���ل من أطفال األس���رة الواحدة
وهذا الطفل الذي مل يتعد عمره ثالثة أعوام
صفات خاصة به جتعل والديه حيبانه ،وهي
قد يشعر بالغضب والغيظ عندما يولد طفل
صف���ات ختتلف عن أخيه ،كم���ا أنه ال ميكن
آخر يشاركه يف حب أمه وأبيه وملكيتهما.
أن نضب���ط حج���م ابتس���مناها وحن���ن نعامل
كل طف���ل م���ن أطفالن���ا لنجعل كل ابتس���امة
 .3تقارب األعمار بني األطفال
مساوية لألخرى اليت ابتسمتها لألخ اآلخر،
كلم���ا تقاربت أعمار األطفال يف األس���رة
وباملقابل ال ميكن أن نكرر الكلمات الغاضبة
الواح���دة كان اجلو مهي���أ للمعارك أكثر ،ألن
نفس���ها عندما يس���لك أحد أطفالنا س���لوكًا
الطف���ل األصغ���ر يش���ارك األك�ب�ر يف احلب،
يس���تحق علي���ه الل���وم ،وأن حن���اول أن نقول
وق���د يناف���س الطف���ل األوس���ط عل���ى مركز
الكلمات ذاتها ألخيه اآلخر ،إن هذا سيجعل
اهتمام األس���رة ب���ه ،وهذا املرك���ز هو هدف
احلياة وكأنها متثيلية س���خيفة ،وال ميكن أن
كل طفل يف العائلة ،والطفل األكرب سيبحث
ينخ���دع األطفال بهذه املظاهر .وعندما يبدأ
عن منافسه احلقيقي يف حب والديه وهكذا
الطفل الوصول إىل س���ن النضج يكره متامًا
تقوم املعارك.
أن يس���اويه أحد بآخر ،ويكره أن يقارن أحد
 .4مس��اواة األهل في التعامل مع
بين���ه وبني أخوته س���واء أكانت ه���ذه املقارنة
األطفال :حنن الكبار نس���عى إىل املس���اواة
لصاحل الطفل أم ضده.
بني األطفال اإلخوة ،وهذه املساواة قد تكون
وأخ�ي�راً :إن األم���ر يتطل���ب من���ا حزم���اً
مزعجة للطفل ألنها جتعله كائنًا مستق ً
ال يف
وإص���رارًا وقدرة على إدارة ش���ؤون أطفالنا،
نظ���ر نفس���ه ،إن هن���اك من يقف ن���دًا له يف
مع ثقة بالنفس ،حاولوا أن تشغلوا أطفالكم
اهتم���ام الوالدي���ن ،فالطفل البش���وش يكون
بهوايات حمببة لديهم ،فهذا خيفف من حدة
أق���ل غ�ي�رة من إخوت���ه بينم���ا الطف���ل الذي
وعدد اخلالفات اليومية بينهم .وانطلقوا بهم
يرغب يف تأكيد ذاته وإثبات وجوده هو كثري
خارج املنزل ولو مرة يف األسبوع ،فالبقاء يف
املع���ارك كث�ي�ر الضجيج يش���عر ب���أن هنالك
املنزل لفرتات طويلة يؤدي إىل امللل وحدوث
منافسًا له.
()1
املعارك بني اإلخوة.
أما الطفل البطيء الفهم أو التفكري فإنه
___________
سيس���بب املتاعب يف أس���رة تتس���م بالذكاء،
( )1تربي���ة الطف���ل ،د.
وكذل���ك الفتاة اليت تك���ون أقل مجا ًال من
س���لوى مرتض���ى :ص 75ـ
أخوته���ا ،والطف���ل القص�ي�ر القام���ة ب�ي�ن
.81
أش���قائه الطوال ج���دًا ،والفتاة اليت حيب
والدها أخاه���ا أكثر منها ،كل هذه احلاالت
ت���ؤدي إىل ح���دوث

معارف عامة
م��ا ه��ذا االكتش��اف؟ إن كونن��ا ال يتمدد
فقط ،بل إن سرعة تمدده في ازدياد مستمر،
وليست في انتقاص مستمر كما افترض.

من المكتشف؟ ساول بيرلمتير
(.)Saul Perlmutter

الكون المتسارع
سنة االكتشاف 1998م

احتدم جدال كبري بعد اكتش���اف إيدوين
هابل بأن الكون يف حالة متدد :هل إن هذا
التم���دد يف حال���ة تباط���ؤ حبي���ث يتوق���ف يف
األخ�ي�ر ويبدأ الك���ون باالنكماش؟ اكتش���ف
س���اول بريملت�ي�ر ب���أن مت���دد الكون يتس���ارع
حبقيقت���ه ،حمطم���ا بذل���ك مجيع م���ا تواجد
م���ن من���اذج علمي���ة حلرك���ة الك���ون ،الك���ون
يتم���دد أس���رع اآلن مم���ا كان علي���ه يف أي
وق���ت مض���ى ،إن���ه ميزق نفس���ه أم���ام عجز
اجلاذبي���ة ع���ن إبط���اء ه���ذا التم���دد عل���ى
خ�ل�افاملتوق���ع.
ً
ً
خل���ق ه���ذا االكتش���اف تغيريا جس���يما يف
الكيفي���ة ال�ت�ي ينظر به���ا العلم���اء إىل الكون،
ماضي���ه ،ومس���تقبله ،لقد أّثرت يف حس���ابات
االنفج���ار الكب�ي�ر ب���ل وحتى يف نظ���رة العلماء
إىل ماهي���ة تركي���ب الك���ون ،وصف���ت (جمل���ة
العلم) هذا االكتشاف عام 1998م ،بـ(االجناز
العلمي األكرب العام).

ÏÍ

كيف جاء هذا االكتشاف؟
اكتشف إيدوين هابل أن الكون يتمدد عام
1929م ،بنى العلماء من جانبهم مناذج جديدة
تف�ت�رض أن التمدد يف حال���ة تباطؤ بفعل قوة
س���حب اجلاذبي���ة عل���ى النج���وم واجمل���رات
وبالتالي تقريبها عن بعضها البعض.
ب���دا ه���ذا النم���وذج منطقيًا ،ولك���ن بقيت
بع���ض املش���اكل العالي���ة التقني���ة موج���ودة يف
الرياضي���ات املرافق���ة هل���ذا النم���وذج ،حاول
آينش���تاين أن يفسر هذه املس���ائل باستحداث
ش���يء م���ا أطلق علي���ه (الثابت الكون���ي) ــ قوة
تعاك���س اجلاذبية ،لكنه رفض هذه الفكرة بعد
ذلك عادًا إياها اخلطأ العلمي األفدح له.
بعد حصوله على ش���هادة ال���ـ( )Ph.Dيف
الفيزي���اء ع���ام 1986م ،عم���ل س���اول بريملتري
مبخت�ب�ر لورين���س بريكل���ي الوط�ن�ي وت���رأس
مش���روع الس���وبرنوفا الكون���ي ،حي���ث عمل���وا
على استعمال تلسكوب هابل الفضائي للعثور
على الس���وبرنوفا البعيدة (النج���وم املنفجرة)

ودراس���تها ،كان اختياره���م للس���وبرنوفا مبنيا
على كونها األجس���ام األكثر بريقا يف الفضاء،
فالس���وبرنوفا ن���وع ( )Iaتنتج كمي���ة ثابتة من
الض���وء ،وم���ن املعتقد بأن مجيع الس���وبرنوفا
م���ن هذا الن���وع تومض بنفس الربي���ق تقريبا،
هذا ما جعلها منوذجية لدراسة بريملتري.
على مر عش���ر سنوات من عام  1987إىل
1997م ،ط���ّور بريملت�ي�ر تقني���ة للتع���رف عل���ى
السوبرنوفا باجملرات البعيدة ولتحليل الضوء
الناجم عنها ،حبث فريقه عشرات األلوف من
اجمل���رات ليعث���روا على بضع من الس���وبرنوفا
نوع (.)Ia
عندم���ا وج���د بريملتري س���وبرنوفا من نوع
( ،)Iaفإن���ه ق���ام بقياس ش���دة ملعانها ليحدد
بعدها عن األرض (كلما كانت أشد ملعانًا ،كلما
كان���ت أقرب إلينا) ،كما ق���اس أيضًا االنزياح
األمح���ر لض���وء الس���وبرنوفا ـ���ـ وه���ي تقني���ة
تعتم���د عل���ى مب���دأ انزياحات دوبل���ر ،إذا كان
جن���م ما يتح���رك باجتاه األرض ،ف���إن الضوء

الص���ادر عنه س���ينضغط وينح���رف لونه قلي ً
ال
حن���و األزرق ،ول���و كان النج���م يتح���رك بعيدًا،
ف���إن الض���وء الص���ادر عنه س���يتمدد وينحرف
لونه حنو األمح���ر ،يزداد هذا االنزياح اللوني
بازدي���اد س���رعة النج���م ،م���ن خ�ل�ال قي���اس
االنزي���اح األمحر للس���وبرنوفا ،متكن بريملتري
من حساب سرعة النجم بعيدًا عن األرض.
حان اآلن دور اجلزء الصعب من املس���ألة،
ميكن لعوامل أخرى أن تس���بب انزياحًا أمحر،
وكان على بريملتري أن يثبت بأن ما قاس���ه من
انزياح���ات محراء كانت نتيج���ة حلركة النجم
وحده���ا بعي���دًا ع���ن األرض ،وإال فإن���ه ميكن
للغبار الكوني أن ميتص بعض الضوء وحيرف
بلون���ه ،كم���ا أن لبعض اجملرات مس���حة لونية
إمج���ا ًال حبي���ث ميكنها أن تش���وه ل���ون الضوء
الص���ادر ع���ن الس���وبرنوفا ،كان على بريملتري
وفريق���ه أن يس���تطلعوا ويفحص���وا ويس���تثنوا
بضعة مصادر حمتملة للخطأ.

وأخريًا ،بأوائل عام 1998م ،كان بريملتري
قد مج���ع بيانات موثوقة عن البعد والس���رعة
لع���دد م���ن الس���وبرنوفا ( )Iaاملنتش���رة ع�ب�ر
الس���ماء ،كان���ت مجيعها تتحرك بس���رع فائقة
بعيدًا عن األرض.
استخدم بريملتري مناذج رياضية ليبني بأن
م���ن غري املمكن هلذه اجملرات أن تكون متنقلة
بهذه السرعات احلالية منذ االنفجار الكبري،
وإال لكانت أبعد بكثري مما هي عليه اآلن.
الطريق���ة الوحيدة اليت ميك���ن أن تصادق
عل���ى صحة بيانات بريملت�ي�ر كانت باعتبار أن
هذه اجملرات متحركة اآلن بأسرع من املاضي،
كان���ت هذه اجمل���رات تتس���ارع يف حركتها ،وال
تتباط���أ ،فحري بالكون ،إذن ،أن يكون متمددًا
بسرعة متزايدة
أظهر اكتشاف بريملتري أنه البد من وجود
قوة ما جديدة غري معروفة (مسيت بـ(الطاقة
املعتم���ة أو الس���وداء)) من قب���ل مايكل ترينر

ع���ام 2000م) تدف���ع باملادة خارج���ا (النجوم،
اجمل���رات ...اخل) ،أظه���ر حب���ث مؤخ���را ب���أن
الك���ون ممل���وء به���ذه (الطاقة املعتم���ة) وذلك
باس���تعمال أقم���ار صناعية جدي���دة ومصممة
هلذا الغرض (تقول بعض التقديرات بأن ثلثي
جمموع الطاقة يف الكون هي طاقة س���وداء)،
على مر السنوات القليلة القادمة ،سيعيد هذا
االكتش���اف كتابة نظريات اإلنسان حول أصل
وتركيب الفضاء.
حقائ���ق طريف���ة :هنال���ك تلس���كوب جديد
بكلف���ة  20ملي���ون دوالر أمريك���ي يف القط���ب
اجلنوب���ي مت إنش���اؤه ع���ام 2007م ،لغ���رض
دراس���ة وتفسري سبب تس���ارع الكون ،طاملا أن
ه���ذا االكتش���اف خيرق مجيع ما ه���و متواجد
من نظريات حول والدة ومتدد الكون(.)1
________
( )1قصة أعظم  100اكتشاف علمي ،كيندال هيفن:
ص.318 – 316
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صدر حديث ًا
عن قس���م الش���ؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة كتاب موسوعة
األل���وف يف نظم تاريخ الطف���وف اجلامعة لنصوص تارخيية يف واقعة الطف من القرن
األول اهلجري إىل القرن العاش���ر اهلجري تزيد على أربعة آالف بيت من الش���عر

