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اِت افتتاحية العددشهُر َرَجٍب وِإثباُت الذَّ

سم اهلل ارلمحن ارلحمي �ب
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد سيد اخللق وآله الطيبني الطاهرين 

واللعنة الدائمة على أعدائهم من األولني واآلخرين.

إِن من اأَلساسيات الحياتية التي تساعدك على النجاح دائمًا هي إِثبات الذات في زحمة الظروف 
القاسية واأَلحوال المتقلبة، ومحاولة منعها من النكوص على عقبيها، إِذ َأن الكثير من الفاشلين في 
إذا  البشرية  الذات  ألن  المطلوبة،  بالدرجة  -ذاتًا-  مؤهلين  يكونوا  لم  واختباراتها  الحياة  امتحانات 
التهديدات  مع  والمواجهة  المنازلة  جوالت  ُأولى  في  تنكسر  فإِنها  البناء،  مقومات  من  خاليًة  كانت 

الخارجية، وُتمنى بهزيمة كبيرة.
وهذه الهزيمة ال يمكن تفاديها ما لم تكن الذات البشرية مستعدًة تمام االستعداد لمواجهة تلك 
التحديات، أي: أن الذات البشرية قوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهنا يأتي السؤال: كيف يمكننا 

أن نقويَّ ذواتنا، نثبتها في كل الظروف؟
َأشهر مهمة )شهر رجب، وشهر شعبان، وشهر رمضان(، وهي  إِننا مقبلون على  وجوابه: حيث 
الثالثة،  اأَلشهر  القوة في هذه  نقاط  َأهم  تركيزنا على  لذا سيكون  اإِللهية،  التنموية  اأَلشهر  َأهم  من 
المؤمنين  ُيلهم  والذي  العبادية،  اأَلشهر  يفتتُح  الذي  الشهر  هذا  اأَلصب،  رجب  شهر  وباأَلخص 
معاني قوة الذات وثباتها َأمام كل التحديات، إِذ َأن َأهم نقاط القوة في هذا الشهر الفضيل هي الدعوة 
المركزة إِلى طاعة الله جلَّ وعال، من استغفار، وصيام، ومناجاة، وَأدعية، وغيرها من الطاعات، بل 
َشْهُر  َرَجَب  إِنَّ  َأاَل   ..«  :اأَلكرم النبي  فعن  إليه جلَّ شأنه،  بالله ومنسوب  يختص  الشهر  هذا  إِن 
تِي« إقبال األعمال، للسيد بن طاووس: ج2، ص634، ومن المعلوم في  اللِه، َوَشْعَباَن َشْهِري، َوَرَمَضاَن َشْهُر ُأمَّ
الوسط اإِليماني وغيره ما للطاعة والعمل بتلك المستحبات من آثاٍر إيجابية بالغة وكبيرة على الذات 
الِة«  ُة َعينِي في الصَّ البشرية،  والتي منها: األثر النفسي، كما قال رسول الله في الصالة: »ُجِعل ُقرَّ
أُلمور  الصالة  توريث  إِلى  إِضافًة  الصالة،  إقامة  النفسية في  الكافي: ج5، ص321، أي: جعلت راحتي 

جديرة بالذكر، كاحترام الوقت، والتبكير باالستيقاظ، وزيادة العالقة االجتماعية في صالة الجماعة، 
ِق  والكثير من اآلثار الطيبة الكريمة، عالوة على تسبيب الطاعة بشكل عام للرزق، قال تعالى: َوَمْن َيتَّ
اللَه َيْجَعْل َلُه َمْخَرجًا َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َل َيْحَتِسُب الطالق: 2، 3، وهكذا اآلثار في الصيام الذي هو 
َأحد المستحبات المؤكدة في شهر رجب، إِذ َأنه يورث اإِلخالص والصبر، وترشيق النفس والبدن، 

وتحمل المصاعب والشدائد، ال سيما فيما إِذا كان في َأيام الحر الشديد.
إذًا شهر رجب اأَلصب هو من اأَلشهر العبادية المهمة في تقوية الذات وإِثباتها في المعترك الحياتي 

الكبير، فلنستعدَّ له، ونكون من أهله وُعّماره، والله المعين على ذلك كله.

عمر
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بُِّكْم  رَّ ن  مِّ إَِلْيُكم  ُأنِزَل  َما  بُِعوا  اتَّ تعاىل:  اهلل  قال 
 ُروَن َتَذكَّ ا  مَّ َقِلياًل    َأْولَِياَء  ُدونِِه  ِمن  بُِعوا  َتتَّ َواَل 

األعراف: 3.

يتوهم أتباع بعض الفرق اإلسالمية أن هذه اآلية 
رسول  دون  أحد  اّتباع  إبطال  يف  نصٌّ  هي  الكريمة 

.ويقصدون بذلك األئمة ،اهلل
وتذكرنا هذه املسألة بحال اخلوارج عندما انقلبوا 
)ال  شعارهم  حتت   املؤمنني أمري  إمامهم  عىل 
أهنا   املؤمنني أمري  جواب  وكان  هلل(،  إاّل  حكم 

كلمة حق يراد هبا باطل.
وهذه اآلية الكريمة أيضًا هي كلمة حق وصدق، 
عن   العصمة بيت  أهل  إبعاد  هبا  ُأريَد  لكن 
فيها،  اهلل  رتبهم  التي  ورتبهم  ومنازهلم  مناصبهم 
وقد وجدنا أن أصل هذا الوهم أو الشبهة يرجع إىل 
واألهواء  امللل  يف  )الفصل  كتاب  يف  حزم  ابن  كالم 
ُأْنِزَل  َما  بُِعوا  ﴿اتَّ تعاىل:  اهلل  )قال  فيه:  قال  والنحل( 
َأْولَِياَء...﴾  ُدونِِه  ِمْن  بُِعوا  َتتَّ َوَل  َربُِّكْم  ِمْن  إَِلْيُكْم 
األعراف: 3، فهذا نصٌّ يف إبطال اّتباع أحد دون رسول 

اإلمام  لينفذ  اإلمامة  إىل فرض  احلاجة  وإّنام   ،اهلل
عهود اهلل تعاىل الواردة إلينا، ال ألن يأيت الناس بام ال 

به رسول  أتاهم  اّلذي  الدين  يشاؤونه يف معرفته من 
إىل  التحاكم  إىل  ُدعي  إذا   عليًا اهلل، ووجدنا 
حق،  القرآن  إىل  التحاكم  بأّن  وأخرب  أجاب،  القرآن 
القرآن ال جيوز بحرضة اإلمام  إىل  التحاكم  ولو كان 
وأنا  القرآن  حتكيم  تطلبون  كيف  حينئذ  عيّل  لقال 
البن  امللل،  يف  الفصل   )اهلل رسول  عن  املبلغ  اإلمام 

حزم: ج4، ص159.        

وقد غفل ابن حزم وأتباعه عن أن لو كان االّتباع 
منحرصًا بالنبي فام معنى قوله سبحانه: َأِطيُعوا 

ْمِر ِمْنُكْم..﴾ النساء:4. ُسوَل َوُأوِل اأْلَ اهلَل َوَأِطيُعوا الرَّ
الكريمتني،  ولكي ال حيصل تعارض بني اآليتني 
ِمن  بُِعوا  َتتَّ َواَل  آية  مضمون  أن  نقول  أن  فإما 
َأِطيُعوا  آية  وجاءت  عام،  مضمون   َأْولَِياَء ُدونِِه 
ْمِر ِمْنُكْم ختصص ذلك املضمون  ُسوَل َوُأوِل اأْلَ الرَّ
عن  النهي  حكم  من   ْمِر اأْلَ ُأوِل  وخُترج  العام، 
االّتباع، أو نقول إّن إطاعة ول األمر هي طاعة نفس 
الرسول، بقرينة أن اآلية مل تكّرر الفعل )أطيعوا( 
ْمِر(، أي مل تقل: )وأطيعوا ُأول األمر(،  مع )ُأوِل اأْلَ
إطاعة  فإّن  التوجيه،  هبذا  يقولون  اإلمامية  والشيعة 

دروس في العقيدة
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ولو   ،النبي إطاعة  عني  عندهم   اإلمام
الحظنا آية املباهلة َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُكْم 
َونَِساَءَنا َونَِساَءُكْم َوَأنُفَسَنا َوَأنُفَسُكْم آل عمران: 61، 

َلتبنّي احلقُّ يف املسألة أكثر. 
ومن جهة ثانية إّن وجوب اتّباع األئمة عند 
الشيعة يعود إىل كوهنم أحد الثقلني اللذين أمر 
نص  كام  القرآن  ِعْدل  وهو  به،  بالتمسك    النبيُّ
عليه حديث الثقلني، فتكون طاعتهم من طاعة 

.النبي
عهد  بعد  املسلمني  حياة  إىل  نظرنا  لو  أننا  ثم 
واحلوادث  املسائل  من  الكثري  فيها  نجد   ،النبي
وال  الكريم  القرآن  يف  أحكامها  أو  أجوبتها  ترد  مل 
أّن  نعتقد  أننا  مع   ،حممد للنبي  املطهرة  السنة  يف 
اإلسالم دين مكتمل األركان، فالبد أن يكون هناك 
مجاعة هلم تربية إهلية ووعي خاص، جييبون عن هذه 
األسئلة املستجدة، والقائم هبذا عند الشيعة هو اإلمام 

.املعصوم
 اإلمام مقام  استبدلوا  فقد  الشيعة  غري  أما 
الرشيعة، وهي عندهم  ابتدعوها يف  بقواعد ُأصولية 

املستحدثة،  املسائل  أحكام  عن  باإلجابة  تتكفل 
إىل غري ذلك  الذرائع،  كالقياس واالستحسان وسد 
أئمة  إىل  الرجوع  عن  استغنوا  وبذلك  القواعد،  من 
 الرسول علم  عيبة  هم  الذين   البيت أهل 

ومعادن حكمه.
وعىل كال املنهجني البد للمسلمني من مرجع يف 
اأُلمور املستجدة، فاملرجع عند الشيعة هم أئمة أهل 
الذين  الفقهاء  البيت، واملرجع عند غريهم هم 

يستنبطوهنا من تلك القواعد.
وَيْقرُص  أن حيرص  فيظهر حينئٍذ شطُط من حياول 
سيام  -ال  النواحي  مجيع  من  املسلمني  أمور  إدارة 

الرشعية- باتباع النبي ال غري.
أما من هو الذي ُيْرَجُع إليه بعد النبي؟

فجوابه: رجعت مجيع فرق العامة من املسلمني إىل 
الفقهاء الذين يستنبطون األحكام من القرآن والسنة 
الفقهاء  اّتباع  كان  فإن  استحدثوها،  التي  والقواعد 
هو  بل  حسنًا،   البيت أهل  اّتباع  فليكن  حسنًا 

أوىل وأحسن.
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تأّسس املذهب املالكي عىل يد مالك بن أنس 
اهلل  عبد  أبو  اهلجري، وهو  الثاين  القرن  أوائل  يف 
املولود  املدين  مالك بن أنس األصبحي احلمريي 
من  وهو  املنورة،  املدينة  يف  179هـ(  )93ـ  سنة 
نّية األربعة، وقد ُتبّنيت فيه  املذاهب اإلسالمية السُّ

اآلراء الفقهية ملالك بن أنس.
وبالكاد  أنس،  بن  ملالك  نسبة  املذهب  ُسمّي 
بلغ ابن مالك من العمر عرشين عاماً ، وتطورت 
بعد ذلك معامل املذهب عىل يد تالميذه من بعده، 
وصار له صيت شائع يف زمن املنصور الدوانيقي، 
حتى قال له يومًا: )َواهللِ َلئِْن َبِقْيُت، أَلْكُتَبنَّ َقْوَلَك 
اآلَفاِق،  إىَِل  بِِه  َوأَلْبَعَثنَّ  املََصاِحُف،  ُتكَتُب  َكاَم 
ج8،  الذهبي:  النبالء،  أعالم  سري  َعَلْيِه(  َلنَّهم  َفأَلْحِ

ص61.

احلجاز  يف  املالكي  املذهب  قاعدة  توسعت 

مذاهب وأديان

أسلفنا،  كام  مؤسسه  والدة  موطن  ألنه  أواًل؛ 
وبعدها انترش رسيعًا يف شامل أفريقيا، ففي مرص 
عام 237هـ ُأبعد أصحاب أيب حنيفة والشافعي، 
املالكي  املذهب  فتمدد  مالك،  أصحاب  وُقّرب 
وكان  والشافعي،  احلنفي  املذهب  حساب  عىل 
للقايض احلارث بن سكني األثر الفاعل يف نرشه 
احلكم  إّبان  املالكي  باملذهب  يؤخذ  فكان  هناك، 

اإلسالمي ألوروبا يف األندلس وإمارة صقلية. 
تبّنت دولة املرابطني يف املغرب األقىص مذهب 
فتوسع  آرائه،  التي حتوي  الكتب  مالك، ونرشوا 
حزم:  ابن  فقال  قواعده،  وُرّسخت  املذهب 
)مذهبان انترشا يف بدء أمرمها بالرياسة والسلطان، 
ابن  انظر  باألندلس(  واملالكي  املرشق،  يف  احلنفي 

خلكان 5: 195.

املالكي أصاًل من  املذهب  أن  السلفيون  يعترب 
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ال  لدهيم،  الفقهية  األحكام  استنباط  يف  ُأصوهلم 
سيام املسائل االجتهادية التي أقّرها بنفسه، والتي 

التزمها أتباعه بناًء عىل قواعده وأصوله.
اعتمد ابن مالك يف أدلته الفقهية كغريه من علامء 
معارصيه عىل الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، 
لكنه اختلف عنهم بأخذ قول الصحايب واملصلحة 
واالستصحاب،  والعادات،  والعرف،  املرسلة، 
واالستحسان، وأحيانًا يتوّسع فيه أكثر مما توسع فيه 
فقهاء العراق، وقد اشتهر عىل َألسنة فقهاء املذهب 
املالكي قوهلم: )ترك القياس واألخذ بام هو أرفق 
املذهب  يف  االستحسان  أن  إىل  إشارة  بالناس(؛ 
املالكي كان لدفع احلرج الناشئ عن اّطراد القياس.

عندهم،  االستنباط  أصول  من  أصل  والعرف 
املصلحة،  مع  يتفق  األحيان  من  كثري  يف  ألنه 

واملصلحة أصل بال نزاع يف املذهب املالكي.
وقد مّر املذهب املالكي منذ بداية تأسيسه إىل 
ولكل  خمتلفة،  علمية  بمراحل  واكتمل  نضج  أن 
وميزاهتا؛  خصائصها،  املراحل  هذه  من  مرحلة 

التي متيِّزها عن غريها.
ويمكن تلخيص أهم تلك املراحل بام ييل:

التأسيس: وبدأت يوم  املرحلة األول: مرحلة 
جلس ابن مالك للفتيا سنة 110هـ، وتنتهي هذه 
وأشهر  اهلجري،  الثالث  القرن  بنهاية  املرحلة 
مالك  ابن  فيه  وقد مجع  )املوطأ(،  كتاب  كتبه هو 
األصول  متهيد  عىل  وبناه  واحلديث،  الفقه  بني 
من  طائفة  برزت  املرحلة  هذه  ويف  والفروع، 
كاألمهات  العديدة  الكتب  وأّلفوا  تالميذه، 
سعيد  بن  لُسحنون  نة،  )املدوَّ وهي:  األربع، 

وعمدته،  املالكي  الفقه  أصل  وهي  التنوخي(، 
بن  امللك  لعبد  والفقه،  السنن  يف  و)الواضحة 
إبراهيم،  لمي(، و)املوازيَّة، ملحمد بن  السُّ حبيب 
للُعْتبي(  )الُعْتبِيَّة:  وَأخريًا  از(،  املوَّ بابن  املعروف 
التي مجع فيها أقوال مالك وأصحابه، فاعتنى هبا 
أهلها  كان  حتى  عليها،  وعكفوا  األندلس،  أهل 
يغالون يف مالك وفقهه، وقد التزموا فتواه؛ نظرًا 

إللزام السلطة هلم.
التطور  مرحلة  فهي  الثانية:  املرحلة  وأما 
املالكية؛  علامء  كبار  يد  عىل  فكانت  واالنتشار، 
مالك  ابن  أسس  وطبَّقوا  عوا،  فرَّ الذين 
بداية  مع  املرحلة  هذه  وتبدأ  فيها،  واجتهاداهتم 
القرن الرابع اهلجري تقريبًا، وتنتهي بنهاية القرن 
مرحلة  وهي  السابع،  القرن  وبداية  السادس 
الرشوح، واملخترصات، واحلوايش، والتعليقات، 
املذهب  علامء  يصل  حني  غالبًا  تظهر  سمة  وهي 
املذهب  علامء  اجتهادات  بأن  فكرية  قناعة  إىل 
السابقني مل ترتك جمااًل ملزيد من االجتهاد، إال أن 
السابقني،  كتب  عىل  رشحًا  أو  اختصارًا،  يكون 
مدارس  آراء  امتزاج  املرحلة  هذه  شهدت  وقد 
واحدة؛  بوتقة  يف  وانصهارها  املالكي،  املذهب 
النظر عن  املذهب بغض  متثِّل  فقهية  كتبًا  أنتجت 

االنتامء املدريس.
املصادر:

أيب  بن  بشري  عاصم  أليب  وفروعا  أصوال  املالكي  )الفقه 
العدوي،  حممد  بن  أحد  الربكات  ألبو  الصغري  الرشح  بكر، 
الفاضل  ملحمد  فكر  ومضات  عودة،  جلارس  الرشيعة  مقاصد 
ابن عاشور، كتاب مقاصد الرشيعة: د. جارس عودة، اصطالح 

املذهب عند املالكية ملحمد إبراهيم(.
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عـن سـليم بـن قيـس الهاللـي قـال: عندمـا 
التقـى أميـر المؤمنيـن بأهـل البصـرة يـوم 
الجمـل، نـادى على الزبيـرـ  هو الزبير بـن العوام 
بـن خويلد بن أسـد القرشـي، كنيته أبـو عبد الله، 
وُاّمـه صفيـة بنـت عبـد المطلـب، فهو ابـن عّمة 
 وابن أخي خديجـة الكبرى رسـول الله
ـ فخـرج متدرعـًا مدججًا بأسـلحته ومعه طلحة، 
غيـر  الـرأس،  حاسـر   علـي اإلمـام  وكان 

متـدرع بدرعـه، وال حاماًل لسـيفه.
فقـال أصحـاب اإلمام: يا أميـر المؤمنين 
ال تخـرج للزبير حاسـرًا، وهـو متأبطًا لسـالحه، 

ففي طبعـه الغـدر والخيانة!
فقـال ألصحابـه: إّنـه ليـس بقاتلـي، إّنما 
يقتلنـي رجل ضئيل النسـب غيلًة فـي غير موضع 

حـرب، ويُل ُأّمِه أشـقى البشـر.
فخـرج أمير المؤمنيـن للزبير قائـًا له: يا 

أبـا عبد اللـه، أعددت لي سـالحًا، فهـل أعددت 
لله عـذرًا؟!

نا إلى الله؟ فقال الزبير: إّن مردَّ
المؤمنيـن لطلحـة والزبيـر:  أميـر  فقـال 
يِهـُم اللـُه ِديَنُهـُم اْلَحقَّ َوَيْعَلُمـوَن َأنَّ  َيْوَمئِـٍذ ُيَوفِّ
اللـَه ُهـَو اْلَحـقُّ اْلُمبِيـُن النـور: 25، واللـه إنكما 
 ،محمـد آل  مـن  العلـم  وأولـوا  لتعلمـان، 
وعائشـة بنت أبي بكـر، أّن كّل أصحـاب الجمل 
ملعونـون على لسـان النبـي، وقد خـاب من 

افترى!
ونحـن  ملعونيـن،  نكـون  كيـف  لـه:  فقـال 

الجّنـة؟! وأهـل  بـدر  أصحـاب 
فقـال لهمـا: لـو علمـت أنكـم مـن أهل 

الجنـة لمـا ُأحـل لـي قتالكم؟!
قـال الزبيـر: أمـا سـمعت حديـث سـعيد بـن 

مناظرات عقائدية
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عمـرو بن نفيل أّنه سـمع رسـول اللـه يقول: 
)عشـرة مـن قريـش فـي الجنة(. 

فقـال أمير المؤمنين: سـمعته ُينبئ عثمان 
فـي خالفته بذلك؟

قـال الزبيـر: فهـل تـرى بـن نفيـل قـد كـذب 
اللـه؟ علـى رسـول 

فقـال أميـر المؤمنيـن: لـم تخبرنـي ماذا 
قـال حتـى تقـول انـه كـذب أم لم يكـذب؟!

قـال الزبيـر: إن ابن نفيل قال عشـرة من قريش 
فـي الجنـِة، وهـم أبـو بكـر، وعمـر، وعثمـان، 
وطلحـة، والزبيـر، وعبـد الرحمـن بـن عـوف، 
وسـعد بن أبـي وقاص، وأبـو عبيدة بـن الجراح، 

وسـعيد بـن عمـرو بـن نفيل.
فقال: سّميت تسعًة فمن عاشرهم؟

قال الزبير: أنت يا علي.
فقـال: قـد أقـررت أني مـن أهـل الجنة، 
وأمـا مـا ادعيـت لنفسـك وأصحابك فأنـا به من 

المكذبين.
رسـول  علـى  كـذب  أفتـراه  الزبيـر:  فقـال 

؟  اللـه
روى  ولكنـه  كـذب،  قـد  أراه  مـا   :قـال
الحديـث بغيـر أسـمائكم، فأنشـدك الله يـا زبير، 
أما سـمعت رسـول اللـه يقول: إنـك تقاتلني 

ظالم؟! وأنـت 
الّدهـر،  أنسـانيه  بمـا  ذّكرتنـي  الزبيـر:  قـال 

صفوفـه. إلـى  ورجـع 
وعنـد رجـوع الزبيـر قـال لـه ولـده عبـد الله: 
لقـد رجعـت إلينـا بغيـر الوجه الـذي فارقتنـا به!

فقـال الزبيـر: ذكرنـي علـّي بحديث لرسـول 
اللـه أنسـانيه الدهـر، فال أحاربـه أبـدًا، وإني 

لراجـع وتارككـم منـذ اليوم.
فقـال ابن الزبيـر عبد اللـه: مـا أراك إاّل َجُبْنَت 
عـن سـيوف بنـي عبـد المطلـب، إّنهـا لسـيوف 

حـداد، تحملهـا فتيـة أنجاد.
فقـال الزبير لولـده: ويحـك! أتحّرضني على 

حـرب علّي، وقـد أقسـمُت على عـدم منازلته!
فقـال عبـد اللـه بـن الزبيـر: كّفر عـن يمينك، 
أنـك جبنـت، ومـا  تتحـدث نسـاء قريـش  وإال 

كنـت جبانـًا؟!
فقـام الزبيـر مـن مكانه فاصـال سـنان رمحه، 
وحمـل علـى عسـكر اإلمـام علـي برمح ال 

له. سـنان 
فقـال أميـر المؤمنيـن: أفسـحوا المجال 
إلـى  عـاد  ثـّم  قتالـي،  لعـدم  ُمحـَرٌج  فهـو  لـه، 
أصحابـه، وحمـل ثانيـة، وثالثـة، ثـّم قـال البنـه 

عبـد اللـه أعّنـي!
فقـال عبـد الله: لقـد ُأعـذرت، ورجـع الزبير 

واجمًا. نادمـًا 
المصدر:

كتــاب مناظــرات فــي العقائــد واألحــكام، للشــيخ 
ــه الحســن: ج1، مناظــرة 17. ــد الل عب
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كان الكالم يف اأَلعداد السابقة يتناول بعض اأَلسباب املانعة من التقليد، والتي متسك 
هبا بعض املتقدمني وبعض املتأخرين، وهي أربعة أسباب، وقد عرضنا للسبب اأَلول يف 
احللقة السابقة )10( والرد عليه، واآلن نتابع الكالم حول السبب الثاين، وهو سبٌب عقيلٌّ 
َأيضًا - ألن السبب األول كان عقليًا أيضًا -، إال أن الفرق بني السبب األول والثاين هو 
أن السبب الثاين ناظٌر إىل مقارنة فروع الدين بأصول الدين، فكام ال جيوز التقليد يف أصول 
الدين -كام هو معروف وُمسّلٌم- كذلك هو احلكم بالنسبة لفروع الدين، فإنه ال جيوز فيها 

التقليد واإلتباع! وهذا هو حكم عقيل يقارن بني األصول والفروع.
بالتقليد يف أصول  أنه ال جيتزئ  العلم  ويمكن إيضاحه أكثر: إن من املسلامت عند أهل 
الدين، فال يكفي املكلف تقليد العلامء يف مسألة وجود اهلل تعاىل ووحدانيته ومسائل النبوة 
أن  مكلف  كل  عىل  جيب  بل  والكالم،  العقائد  كتب  أمهات  يف  تذكر  التي  واملعاد  واإلمامة 

يبحث بنفسه تلك املسائل -ولو إمجااًل- والتبرّص فيها، وحصول اليقني هبا.
وعىل هذا اأَلساس يقال يف شأن الفروع الدينية َأيضًا، فكام جيب النظر والبحث يف اأُلصول 
الدينية كذلك احلال يف الفروع الدينية، أَلن املطلوب فيهام واحد وهو التبرّص الشخيص بالوقوف 

عىل الدليل - ولو إمجااًل - دون االعتامد عىل قول العلامء.
ولنا عىل هذا اإلشكال ثالثة أجوبة:

األول: إن األمور العقائدية )كإثبات وجود اهلل تعاىل أو اإليامن بعامل اآلخرة والثواب والعقاب( 
أن  اإلنسان  عىل  جيب  ذلك  أساس  وعىل  خطري،  أمٌر  عليها  يرتتب  التي  اخلطرية  األمور  من  هي 
يتبرص يف تلك األمور بنفسه دون االعتامد عىل اآلخرين، بعكس الفروع الدينية التي هي ليست إال 

استحقاقات عملية متى ما رعاها اإِلنسان فإنه حيقق املصلحة منها.
الثاين: إِضافة إىِل كون ُأصول الدين هي ُأمور عقائدية جيب فيها حصول العلم اجلازم، وَأما العمل 

فيكفي اإلتيان بمقتضاه وال يتوقف عىل العلم اجلازم كام ال خيفى.
الفروع  وأما  اجلازم،  والعلم  باليقني  العقائد  حتصيل  لزوم  عىل  الدينية  النصوص  داللة  الثالث: 

الدينية فيكفي فيها الرجوع إىل املتخّصصني من الفقهاء املستجمعني لرشائط التقليد.

شبهات وردود

َأسباُب الَقْوِل مَبنِع التَّْقليِد |  احللقة )11(
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 نجومٌ في سماِء العقيدةِ

العقيدة احلقة رغم َأهنم قد عاشوا يف قصور الظاملني وبالط  َأقدامهم عىل  الذين ثبتت  قليٌل هم الرجال 
السالطني، أَلن حياة الرتف واملنصب من جهة، واخلوف من كشف االعتقاد من جهة ُأخرى ُيضعضعاِن من 
عقيدة اإِلنسان يف اأَلعم اأَلغلب، وُيضعفاِن من يقينِه، لكن شخصيتنا التي نروم التعرض لسريهتا عاش تلك 
احلياة، وكان وزيرًا يف دولة الظاملني، لكنه مل يتزلزل يقينه، ومل يزغ قلبه، ومل ُيغرّي ما عليه من إيامن باهلل تعاىل، 

ووالء ألهل بيت العصمة والطهارة، نعم إنه »أبو احلسن عيل بن يقطني األسدي الكويف البغدادي«.
ُولَِد عيلُّ بن يقطني سنة )124( هـ يف الكوفة، كان يقطني والد عيلٍّ من دعاة بني العباس، فتعقّبه مروان احلامر 
ففرَّ من موطنه الكوفة، كام فرت أّم عيلٍّ مع ابنها هذا وأخيه عبيُد إىِل املدينة، وبعد استقرار واستتباب احلكم لبني 

العباس رجعوا إىل الكوفة.
ال شكَّ وال ريب يف عقيدة عيل بن يقطني وأبيه، ووالئهم ألهل البيت، لكن الظروف التي حتيط هبم 
ُه كتَب إىِل َأيب احلسن ُموسى  حُتتِّم عليهم كتامن عقيدهتم، وإخفاء توجهاهتم، فقد روى املجليس يف البحار: َأنَّ
لطان -وكان وزيرًا هلاُروَن- فإِْن َأذنت ل -جعلني اهلُل  بن جعفر: َأنَّ قلبي يضيُق ممَّا َأنا عليه من عمل السُّ
ِق اهلَل« بحار األنوار: ج 72، ص 370،  فداك- هربُت منه، فرجع اجلواُب: »ال آَذُن لك باخلروج من عملهْم واتَّ
: إِنَّ هللِ  فكان عىل صلة وثيقة باإلمام الكاظم، يعمل بإرشاده عىل إغاثة املظلومني حتى قال فيه: »َيا عيلُّ
« أعيان الشيعة: ج 8، ص 371، وقد حاول  َيا َعيلُّ َأوليائِه، وَأنت منهم  َيْدفُع هبم عن  الَظَلمِة  َأولياِء  َأولياَء مع 
اإلمام  رّبه. مؤسسة  تتداركه رحة من  مل  لو  إهالكه  أراد هارون  الرشيد، حتى  يشّيَع هارون  أن  عّدة مرات 

الصادق، موسوعة أصحاب الفقهاء: ص406.
كان عيل بن يقطني يبيع التوابل يف بادئ اأَلمر، ثمَّ شقَّ طريقه إىل البالط العبَّايس، فَأصبح من بطانة املهدي، 

وبعدها أصبح وزيرًا هلارون الرشيد.
عارص عيل بن يقطني اإلمامني الصادق والكاظم، فقد روي أن علياًّ وعبيدًا ابني يقطني ُأدخال عىل َأيب 
ادق، فقال: »َقّربوا ِمّني صاحَب الذؤابتني -وكان علّيًا- فُقّرب منُه فضّمُه إِليِه َوَدعا لُه بخري«  عبد اهللِ الصَّ
تنقيح املقال، املامقاين: ص 315، وقاَل اإلمام الكاظم فيه: »إيّن ُأِحبُّ لك ما ُأحبُّ لنفيس« اختيار معرفة الرجال، 

الطويس: ج 2، »أما أنا فأشهد أّنه من أهل اجلنة« املصدر السابق.

 ري يف بغداَد سنة )182( للهجرة، وعمره )57( سنة، وكان اإلمام الكاظم   ُكِسَف نوُر هذا الكوكب الدُّ
حمبوسًا يف سجن هارون الرشيد.
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إن التوحيد ونبذ الرشك من أهم املسائل االعتقادية 
عىل  الساموية  والتعاليم  املفاهيم  تصّدرت  التي 
اإلطالق، وُيعدُّ أساسًا لسائر املعارف اإلهلية التي جاء 

.هبا أنبياء اهلل ورسله
وهي من املسائل التي اتفق عليها مجيع املسلمني، 
اهلل سبحانه من حيث  يوّحدون  أبيهم  بكرة  فهم عن 

الذات، والفعل، والعبادة.
فاهلل سبحانه واحد يف ذاته ال نظري له يف الوجود وال 
مثيل، كام أنه هو املؤّثر واخلالق الواقعي يف كل ما ُنسمّيه 
مؤثرًا وخالقًا، فلو كان هناك مؤثر سواه أو خالق غريه، 

فإنام يؤثر وخيلق بقدرته سبحانه وإرادته.
كام أنه هو املعبود الوحيد ال معبود سواه، وال حتل 
عبادة غريه عىل اإلطالق، كل ذلك مما يؤيده الكتاب 

ّنة والعقل واإلمجاع. والسُّ
وال بد أن ننوه أن للتوحيد مراتَب قد فّصلها العلامء 
يف كتبهم الكالمية واالعتقادية، نحاول أن نتعرض هلا، 
ونردف كل مرتبة بام يدل عليها من القرآن الكريم إن 

شاء اهلل تعاىل.
األوىل: التوحيد يف الذات.

وال  له  نظري  ال  واحد  سبحانه  اهلل  أن  منه  واملراد 

مثيل كام نوّهنا، بل ال يمكن أن يكون له نظري أو مثيل، 
ْرِض  َمَواِت َواأْلَ ويدل عليه قوله سبحانه: َفاِطُر السَّ
َأْزَواجًا  ْنَعاِم  اأْلَ َوِمَن  َأْزَواجًا  َأْنُفِسُكْم  ِمْن  َلُكْم  َجَعَل 
 اْلَبِصرُي ِميُع  ٌء َوُهَو السَّ َلْيَس َكِمْثِلِه َشْ ِفيِه  َيْذَرُؤُكْم 

الشورى:11.

َلْ  َمُد،  َأَحٌد، اهلُل الصَّ اهلُل  ُهَو  ُقْل  وقوله سبحانه: 
َيِلْد َوَلْ ُيوَلْد، َوَلْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحٌد اإلخالص:4-1.

اُر الزمر: 4. وقوله سبحانه: ُهَو اهلُل اْلَواِحُد اْلَقهَّ
إىل غري ذلك من اآليات الدالة عىل أنه تعاىل واحد 

ال نظري له وال مثيل، وال ثاٍن له وال عديل.
الثانية: التوحيد يف اخلالقية.

أي أنه ليس يف الوجود خالق أصيل غري اهلل، وال 
فاعل مستقل سواه سبحانه، وأن كل ما يف الكون من 
ومعادن،  وعنارص  وبحار،  وجبال  وأرض  كواكب 
وسحب ورعود، وبروق وصواعق، ونباتات وأشجار، 
وإنسان وحيوان، وملك وجن، وكل ما يطلق عليه أنه 
التأثري،  مستقلة  غري  موجودات  فهي  وسبب،  فاعل 
وأن كل ما ينتسب إليها من اآلثار ليس لذوات هذه 
األسباب باالستقالل، وإنام ينتهي تأثري هذه املؤثرات 
إىل اهلل سبحانه، فجميع هذه األسباب واملسببات رغم 
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الِعلّية،  تنتهي  فإليه  ببعض خملوقة هلل،  ارتباط بعضها 
ُد  وإليه تؤول السببية، فهو معطيها لألشياء، وهو جُمرِّ

األشياء من آثارها إن شاء.
ُكْم َل  ويدل عىل ذلك قوله سبحانه: َذلُِكُم اهلُل َربُّ

ٍء َفاْعُبُدوُه األنعام: 102. إَِلَه إِلَّ ُهَو َخالُِق ُكلِّ َشْ
ٍء َل  ُكْم َخالُِق ُكلِّ َشْ وقوله سبحانه: َذلُِكُم اهلُل َربُّ

إَِلَه إِلَّ ُهَو املؤمن:62.
الثالثة: التوحيد يف الربوبية والتدبري.

واملراد منه أن للكون مدبرًا واحدًا، ومترصفًا واحدًا 
يف شؤونه ال يشاركه يف التدبري يشء، وهو اهلل سبحانه، 
وأن تدبري املالئكة وسائر األسباب بعضها لبعض إنام 
هو بأمره سبحانه، وهذا عىل خالف ما كان يذهب إليه 
بعض املرشكني، حيث كان يعتقد أن الذي يرتبط باهلل 
تعاىل إنام هو اخللق، واإلجياد، واالبتداء، وأما التدبري 
واجلن،  املالئكة،  إىل  مستقاًل  تفويضًا  ض  ُفوِّ فقد 
واألجرام الساموية، واملوجودات الروحية التي كانت 
ينص  الكريم  والقرآن  املعبودة،  األصنام  عنها  حتكي 
بمنتهى الرصاحة عىل أن اهلل هو امُلدّبر للعامل، وينفي أي 
تدبري مستقل لغريه، وأنه لو كان هناك مدبر سواه فإنام 
َخَلَق  الَِّذي  اهلُل  َربَُّكُم  إِنَّ  سبحانه:  قال  بأمره،  يدبر 

اٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَل اْلَعْرِش  ِة َأيَّ ْرَض ِف ِستَّ َمَواِت َواأْلَ السَّ
اهلُل  َذلُِكُم  إِْذنِِه  َبْعِد  ِمْن  إِلَّ  َشِفيٍع  ِمْن  َما  ْمَر  اأْلَ ُر  ُيَدبِّ
ُروَن يونس: 3، وقال تعاىل:  َتَذكَّ َأَفَا  َفاْعُبُدوُه  ُكْم  َربُّ
ا ُثمَّ اْسَتَوى  َمَواِت بَِغرْيِ َعَمٍد َتَرْوَنَ اهلُل الَِّذي َرَفَع السَّ
َجٍل  ِري أِلَ ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َيْ َر الشَّ َعَل اْلَعْرِش َوَسخَّ
َربُِّكْم  بِِلَقاِء  ُكْم  َلَعلَّ َياِت  اْلَ ُل  ُيَفصِّ ْمَر  اأْلَ ُر  ُيَدبِّ ى  ُمَسمًّ
املدّبر وحده فيكون  فإذا كان هو  الرعد: 2،   ُتوِقُنوَن
معنى قوله سبحانه: َفامْلَُدبَِّراِت َأْمرًا النازعات: 5 هو 
املُدّبرات بأمره وبإرادته، فال ينايف ذلك انحصار التدبري 

االستقالل يف اهلل سبحانه.
ومن كان ُملاّمً بام يف القرآن الكريم فإنه يعرف بأن 
تارًة،  نفسه  إىل  األفعال  من  كثريًا  ينسب  سبحانه  اهلل 
وينسبها إىل غريه يف تارًة أخرى، وهذا ال يلزم منه أي 
تناقض أو تناف، ألن احلرص عىل ذاته إنام هو عىل وجه 
االستقالل )بمعنى عدم احلاجة إىل الغري(، وغريه عىل 
وجه غري االستقالل، بعنوان أنه مظهر أمره سبحانه، 

ومنفذ إرادته.
املصدر: التوحيد والرشك للشيخ السبحاين: ص9-5.
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صفحات مهدوية

سـتكون  هـل  املؤمنـني:  بعـض  يسـأل 
وظيفـة اإلمـام املهـدي نـرش رايـة العدل 
أم  فقـط؟  الظلـم واجلـور  والقسـط، وقمـع 
والثقافـة  والفكـر  الديـن  إحيـاء  يصاحبهـا 

اإلنسـانية؟ احليـاة  شـؤون  مـن  وغريهـا 
منشـأ هـذا السـؤال أن أشـهر خـرب ورد 
عـن دولـة اإلمـام املهـدي مل يذكـر فيـه 
غـري إقامـة العـدل، حيـث جـاء فيـه »َفَيْمـأَلُ 
ْرَض ِقْسـطًا َوَعـْداًل َكـاَم ُمِلَئـْت َجـْورًا  بِـِه اأْلَ

ص271.        ج3،  اإلربـيل:  الغمـة،  كشـف  َوُظْلـاًم« 
هـذا  يف  الروايـات  مـن  الكثـري  ظاهـر 
سـوف  املباركـة   دولتـه أّن  اخلصـوص 
الديـن  رايـة  حتـت  مجيعـًا  النـاس  جتمـع 
اإِلسـالمي، ومجيع الشـعوب يف العامل سـوف 

يدخلـون يف اإلسـالم، ومن تلـك الروايات:
1- عـن اإِلمـام الباقـر: »الَقائِـُم ِمّنا 
، ُتْطـوی َلُه  ـٌد بِالنَّـرْصِ ْعـِب، ُمَؤيَّ َمْنُصـوٌر بِالرُّ
اأَلْرُض، َوَتْظَهـُر َلـُه الُكُنـوُز، َيْبُلـُغ ُسـْلطاُنُه 
بِـِه  َوَجـلَّ  َعزَّ َوُيْظِهـُراهلُل  َواملَْغـِرَب،  َق  ِ املَـرشْ
ُكـوَن«  ـِه َوَلوَكـِرَه امُلرْشِ يـِن ُكلِّ ِديَنـُه َعَلـی الدِّ
كـامل الديـن ومتام النعمة، الشـيخ الصـدوق: ص331.        

قولـه  يف   الباقـر اإلمـام  عـن   -2
ـَدٰى  تعـاىل: ﴿ُهـَو الَّـِذي َأْرَسـَل َرُسـوَلُه بِاهْلُ
ـِه َوَلْو َكِرَه  يِن ُكلِّ ـقِّ لُِيْظِهَرُه َعـىَل الدِّ َوِديـِن احْلَ
ُكـوَن﴾ التوبـة: 9، قـال: »إّن ذلـك يكون  امْلُرْشِ
عنـد خـروج املهدي مـن آل حممـد، فال 
يبقـى أحد إال أقـّر بمحمـد« مـرآة العقول، 

ص137. ج5،  املجلـيس: 
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»إذا   :الصـادق اإلمـام  وقـال   -3
قـام القائـم حكـم بالعـدل، وارتفـع يف أيامه 
اجلـور، وأمنت به السـبل، وأخرجت األرض 
يبـَق  ومل  أهلـه،  إىل  حـق  كّل  ورد  بركاهتـا، 
أهـل ديـن حتـى يظهـروا اإلسـالم ويعرتفوا 
يقـول: تعـاىل  اهلل  سـمعَت  أمـا   باإليـامن، 
ْرِض  َواأْلَ ـاَمَواِت  السَّ يِف  َمـْن  َأْسـَلَم  ﴿َوَلـُه 
عمـران:  آل  ُيْرَجُعـوَن﴾  َوإَِلْيـِه  َوَكْرهـًا  َطْوعـًا 
83، وحكـم بـني النـاس بحكـم داود وحكم 

حممـد، فحينئـذ تظهـر األرض كنوزهـا 
منكـم  الرجـل  جيـد  فـال  بركاهتـا،  وتبـدي 
ه؛ لشـمول  يومئـذ موضعـًا لصدقتـه، وال لربِّ
الغنـى مجيع املؤمنني« كشـف الغمـة، األربيل: ج3، 

.264 ص

وهنـاك روايـات أخـرى غـري مـا ذكرنـا 
تتحـدث عن هذا املضمـون، وهـو أّن الدولة 
العادلـة لإلمام ال تقترص عـىل النجاح يف 
نـرش العدل والقسـط يف األرض، بل سـتتبنى 
- إضافـة إىل ذلك - نرش الدين اإلسـالمي يف 
آفـاق املعمـورة، وترفـع راية الـوالء والطاعة 
هلل الواحـد القهـار، وال يبقـى مـكان حينئـٍذ 
لرشيعـة غـري الرشيعـة اإلسـالمية عـىل وجه 

األرض.
هـذا مـن ناحيـة اإليـامن والكفـر وحـال 

املباركـة. الدولـة  يف  األخـرى  الديانـات 
باألحـكام  االلتـزام  ناحيـة  مـن  أمـا 
 الرشعيـة، فالظاهـر أن النـاس يف زمانـه
سـوف يلتزمـون بـاآلداب الدينيـة والتعاليـم 

الرشعيـة بدرجـة عاليـة، باعتبـار أن األجواء 
العامـة أجـواء إسـالمية، وباعتبـار حضـور 
اإلمـام ودوره يف إرشـاد وتوجيـه الناس 

الرشعيـة. للتكاليـف  واالنقيـاد  العمـل  إىل 
ومـن الروايـات التـي تشـري إىل التوجـه 
الدينـي مـا ورد عـن اإلمـام الباقـر خمربًا 
عـن أحـوال النـاس يف دولـة اإلمـام املهـدي 
املنتظـر: »ُتْؤَتـْوَن احْلِْكَمـَة يِف َزَمانِـِه َحتَّى 
َتَعـاىَل  إِنَّ امْلَـْرَأَة لَتْقـيِ يِف َبْيتَِهـا بِِكَتـاِب اهللِ 
ِة َرُسـوِل اهلل« الغيبة، النعامين: ج1، ص 239.      َوُسـنَّ
حديـث  يف   املؤمنـني أمـري  وعـن 
األرشار،  »وهيلـك   :ظهـوره عـرص  عـن 
ويبقـى األخيـار، وال يبقـى مـن يبغـض أهل 
البيـت« إلزام الناصـب، اليـزدي احلائري: ج2، 

.258 ص

وأيضـًا عن أمـري املؤمنـني يف وصف 
حـال املهـدي: »ال َيـرُتُك بِدَعـًة إاّل أزاهَلا، 
ًة إاّل أقاَمهـا« مسـتدرك سـفينة البحار، عىل  وال ُسـنَّ

النـامزي: ج10، ص516.

واخلالصـة مـن كل مـا تقـدم، أن دولـة 
اإلمـام املهدي سـينتهي فيهـا الظلم حتاًم، 
العبـاد،  أمـور  مجيـع  يف  العـدل  حمّلـه  وحيـل 
النـاس،  بـني  واألخـالق  الديـن  وسـينترش 
ويكـون املجتمع اإلسـالمي حينـذاك جمتمعًا 
مثاليًا، يسـوده اخلـري والطمأنينة واالسـتقرار 

.مـا مل يتحقـق قبـل ظهـوره
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 أسئلة عقائدية

َأيب  بِن  بعيلِّ  خمتصٌّ  املؤمننَي  َأمرِي  َلَقُب  َهْل 
طالٍب؟

َأيب  بِن  عيلِّ  بموالنا  خاص  لقب  املؤمنني  أمري 
عن  يسار  بن  الفضيل  عن  ورد  فقد   ،طالب
االسِم  هِبذا  َيتسمَّ  مَلْ  ُفَضيُل:  »َيا   :الباقر اإلمام 
غرُي عيّل إاِّل ُمْفرَتٍ َكّذاٌب...« الكايف، للكليني: ج8، 

ص288.
لدن  من   عيل اإلمام  به  َب  ُلقِّ اللقب  وهذا 
رسول اهلل، وقد خاطبه هبذا اللقب يف عدد ال 
يستهان به من األحاديث بلغت حد التواتر، منها: »يا 
، َأنَت أمرُي امُلؤِمننَي، وإِماُم امُلسِلمنَي، وقائُِد الُغرِّ  َعيِلُّ

لنَي« اأَلمال، للشيخ الصدوق: ص450. امُلَحجَّ
ومن ذلك ما رواه بسند متصل إىل جعفر بن حممد 
رسول  ل  »قال  قال:   :عيل عن   آبائه عن 
يا  املتقني،  وإمام  املؤمنني،  َأمرُي  َأنَت  َعيلُّ  )َيا   :اهلل
النبيني، وخري  الوصيني، ووارث علم  أنت سيد  عيل 
وغريها  ص185،  الكراجكي:  الفوائد،  كنز  الصديقني...(« 

كثري.
الشورى  يوم   عيل اإلمام  خطب  حينام  ولذا 
عليهم  حمتّجًا  غريه،  فيها  يرشكه  مل  له  خصااًل  فعّدد 
اهلل  »نشدتكم  هلم:  قوله  عّدده  ما  مجلة  فمن  بفضله، 
أفيكم أحد قال له رسول اهلل: أنت أمري املؤمنني 

َلَقُب َأميِر المؤمنيَن

قالوا:  غريي؟«  املحجلني  وقائد  املسلمني  وسيد 
اللهم ال( املسرتشد، حممد بن جرير الطربي: ص346.

نعيم  أبو  ما رواه احلافظ  العامة نذكر  ومن طرق 
األصفهاين يف حلية األولياء ج1، ص68 عن القاسم 
»َيا   :اهلل رسول  قال  قال:  أنس  عن  جندب  بن 
َفَسَكْبُت  َفَعَمْدُت  َقاَل:  َوُضوءًا«،  ِل  اْسُكْب  َأَنُس، 
َأ   اْلَوُضوَء يِف اْلَبْيِت، َفَأْعَلْمُتُه َفَخَرَج َوَتَوضَّ بِيِّ لِلنَّ
، َفَقاَل:  ِلِسِه، ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه إَِلَّ ُثمَّ َعاَد إىَِل اْلَبْيِت إىَِل جَمْ
ُد  َوَسيِّ امْلُْؤِمننَِي،  َأِمرُي  َعَلْيَنا  َيْدُخُل  َمْن  ُل  َأوَّ َأَنُس،  »َيا 
ِلنَي«، ورواه أيضًا ابن عساكر  امْلُْسِلِمنَي، َوَقائُِد اْلُغرِّ امْلَُحجَّ
يف ترمجة اإلمام عيل ج2 ص256، والطرباين يف املعجم الصغري 

ص360، وغري هؤالء كثري.

حتى  اللقب  هبذا  ُيلّقب  أن  يصحُّ  ال  ولذا 
املعصومني من أبناءه بام فيهم احلسن الذي 
تسنم اخلالفة فعاًل بعد أبيه؛ ألن اخلالفة ليست 
هي املناط يف تصحيح التسمية هبذا اللقب وإن كان 
صاحبها معصومًا كاحلسن، بل هو من خمتصات 

اإلمام عيل التي ال جيوز أن يشاركه فيها أحد.
حتقيق  يف  كتابًا  طاووس  ابن  السيد  أّلف  وقد 
 هبذا اللقب، وهو كتاب )اليقني  اختصاص عيلٍّ

باختصاص موالنا عيل بإمرة املؤمنني(.
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ال شك أن الرأي النقدي العلمي املنصف له قيمته 
إذا كان ذلك  ما، السيام  فكرة  نقد  العالية يف  العلمية 
والربهانية،  العلمية  األسس  عىل  قائاًم  النقدي  الرأي 
ذلك  تعضد  التي  واملربرات  بالشواهد  ومدعومًا 
الفكرة،  أجواء  عن  بعيدًا  الناقد  كان  إذا  هذا  الرأي، 
ومل يكن من املتأثرين هبا، لكن األمر يتصف باملقبولية 
َأكثر فأكثر فيام إذا كان الناقد قد خرج من رحم تلك 
األَجواء التي تعيشها الفكرة التي يراد تسويقها، وكان 
منه  انطلقت  الذي  العام  اجلو  عىل  املحسوبني  من 
الفكرة، عندها يكون النقد له طعمه اخلاص، وهذا ما 
ينطبق عىل كتابنا هلذا العدد، الذي هو عبارة عن قراءة 
نقدية ألهم فلسفة يف البلدان الغربية التي طاملا تبّجح 
أن  وأرادوا  ومفكروهم،  وفالسفتهم  علامؤهم  هبا 
يصبغوا الدنيا بصبغتها، وجيلسوا الناس عىل بساطها، 
الفلسفة  تلك  خواء  لنا  ليكشف  الكتاب  هذا  فجاء 

الواهية.

اسم الكتاب: الثََّمُن الَباِهُظ ِلْلَماِدّيِة
اسم املؤلف: تيم كاسر

عدد الصفحات: 201
الطبعة:  2017م

اسم الناشر: املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية التابع 
للعتبة العباسية املقدسة

ببليوغرافيا عقائدية

الكتب  من  -وغريه  الكتاب  هذا  َأن  تقديرنا  ويف 
النفسية  واألزمات  املشاكل  تلك  إىل  ُيوِمُأ  له-  املامثلة 
املادية  هبا  تسببت  التي  واالقتصادية  واالجتامعية 
العاملية، وجعلت من العامل الغريب ورقة يف يوم عاصف، 
بعد أن انغمس العامل الغريب ومن تبعهم باملادية املقيتة، 
اجلانب  وأنكروا  للمحسوس،  السجود  عىل  وعكفوا 

الغيبي للحياة.
اليوم،  العامل  تفطن  فقد  كاألَمس،  ليس  اليوم  لكن 
اليوم  فاملادية  مىض،  مما  َأكثر  يدركون  الناس  وَأصبح 
تلك  هلا  تعد  مل  ألهنا  الرياح،  َتْذروه  هشياًم  َأصبحت 
الزمن،  الناس عقودًا من  التي أخافت  اهلالة املصطنعة 

وانفجرت تلك الفقاعة التي نفخوا فيها أيامًا.
-جمانًا-  الكتاب  حتميل  يمكنكم  حال،  كل  وعىل 
األنرتنيت كي ال  الفكر عىل  )BDF( من شبكة  بصيغة 

تتكلفوا برشائه والبحث عنه.
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شيِد َسَجَن ُموَسى الَكاظَِم؟ َهْل َثُبَت ِعنَْدنا -َنْحُن الَعاّمُة- َأنَّ َهاروَن الرَّ

جوابنا: اتفقت كلمة املؤرخني عىل أن هارون العبايس قام باعتقال اإِلمام الكاظم وَأودعُه السجن 
لسنني طِوال، مع تأكيدِه عىل سّجانيِه بالتشديِد والتضييق عليه.

قال أبو الفرج األصفهاين يف كتاب مقاتل الطالبيني: ص502:
املنصور،  بن جعفر  عند عيسى  ليسجن  البرصة  إىل  بإرساله  أمر   الكاظم اإلمام  الرشيد  اعتقل  ملا 
ه مني وسّلمه إىل من شئت، وإاّل  وكان عىل البرصة حينئٍذ، فُحبِس عنده سنة، ثم كتب إىل الرشيد: أنْ ُخذْ
خليت سبيله، فقد اجتهدت أن آخذ عليه حجة فام أقّدر عىل ذلك، حتى أين ألتسّمع عليه إذا دعا لعله يدعو 

عيّل أو عليك، فام أسمعه يدعو إاّل لنفسه، يسأل اهلل الرحة واملغفرة.
)مسند  كتابه  يف  اهلجري  الثالث  القرن  أعالم  من  املروزي  إبراهيم  بن  موسى   سجنه ذكر  وقد 
اإلمام موسى بن جعفر(، وهو جمموعة من الروايات املسندة املرفوعة إىل النبي، التي أسندها اإلمام 
الكاظم بطريق آبائه رواها عنه موسى بن إبراهيم أبو عمران املروزي البغدادي قال: أنه سمعها 
من اإلمام عندما كان اإلمام يف سجن هارون العبايس. انظر كشف الظنون عمود 1682، الفهرست 

للطويس: 191.
وكذلك ذكر ابن حجر اهليثمي قصة سجنه قائاًل:

وملا حجَّ الرشيد سعى به إليه، وقيل له: إن األموال حتمل إليه من كل جانب حتى اشرتى ضيعة بثالثني 
ألف دينار، فقبض عليه وأنفذه ألمريه بالبرصة عيسى بن جعفر بن منصور فحبسه سنة، ثم كتب له الرشيد 
يف دمه فاستعفى، وأخرب انه مل يدع عىل الرشيد، وأنه إن مل يرسل بتسليمه وإاّل خىل سبيله، فبلغ الرشيد 
كتابه، فكتب للسندي بن شاهك بتسليمه وأمره فيه بأمر، فجعل له سام يف طعامه، وقيل يف رطب فتوّعك 

ومات بعد ثالثة أيام( الصواعق املحرقة: ص308.

 تساؤٌل من مخالف
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