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 ًابـــــدًء

 

مشدعٔــــات الــــتفكري الــــذٓين، ٢ مــــشاٛ ســــْل ؤنــــ٘ اجلَــــْد اكلكشٯطــــ٘ ليقــــذ 

ّإػكالٔات العقل الرتاثٕ. طْاٛ اتفقيـا أو اختلفيـا معَـا.  َـٕ دَـْد مَنـ٘، اتظـن         

ّاطتأثشت باٍتناو الباسجغل ّالذاسطغل. ّتكنً أٍنٔتَا  بجشاَٜا الفكشٖ ّالفلظفٕ.

ــُ.     ْٔٓــ٘ مياٍذَــا حب ــْي ّال٣مفكــش  ٔ ، ّوــذستَا علــٙ اــشل ا٤طــٝل٘، ّاخــرتاق اكلني

تـشامه معـشمل كلقاسبـ٘ احلقٔقـ٘، ّتشػـٔذ الـْعٕ، كـنً مؼـاسٓع سلـاسٓ٘           ذنٔعَا 

ــْل         ــٔ٘ سـ ــات أطاطـ ــات ّ فٽىلـ ــْد م٣سىلـ ــذو ّدـ ــين عـ ــزا ٢ ٓعـ ــ٘. ٍّـ ــُ ّ اعلـ ٍاد ـ

مشتكضاتَا اليت اىقلب  بذّسٍا إػل بذَٓٔات  شك  ىفظـَا علـٙ الباسـح. ماسلٔـاص     

"ىقــذ العقــل  ذلنــذ عابــذ اجلــابشٖ للعقــل اكلغشبــٕ كــذ العقــل اكلؼــشوٕ مل مؼــشّعُ     

العشبٕ"، ستٙ اكٷش دـْسز اشابٔؼـٕ لتـألٔف متـاب مَـه بعيـْاٌ: "ىقـذ ىقـذ العقـل          

الــذًٓ مؼــشهل أطــاغ  مٷلــق علــٙ إوـــاٛ قــذٯغالعشبــٕ". أّ سٍــاٌ مؼــاسٓع أىظــي٘ اكل

بـل   الفكشٓ٘ ّالجقا ٔ٘العقٔذٓ٘ ّلليَل٘، مل دلتنع ٓظتأثش الرتاخ ؼلعىله مشدعٔاتُ 

 شٗ. .  َٕ سٍاىات خاطّستٙ الظٔاطٔ٘

اكلؼكل٘ لٔظ  مل الذًٓ مْسٕ إهلـٕ، ّإؿلـاٌ ٓجـشٖ التذـاسب الشّسٔـ٘، بـل مل       

ــل مل       ــاٗ، ّؤنــ٘ العق ــُ ّتْولٔفــُ، ّ َــه دّس ا٨ىظــاٌ مل احلٔ  ــشٖ مقاؿــذِ ّتآات

ْٯسِ سلــاسٓا.  جنــ٘  َــه أ قــذ الــذًٓ ب٫عــذِ ا٨صلــابٕ، ّوذستــُ علــٙ تَــزٓ  الــيفع   تٷــ

بـغل القلـآا اكلٷلقـ٘    بُ  َه مبتظش ٢ ؿلٔٯـض  ّتينٔ٘ سّل التقْٚ ّمبح دّا ع الؼش. طب

بـغل الـذًٓ ّالفكـش الـذٓين، ّٓــش      ّالقلآا اليظبٔ٘ مل اليـْق اكلقذط٘. ٢ّ ؿلٔٯض 

علــٙ يشٓــذ الــرتاخ مــً تاسطلٔتــُ ّا٨رعــاٌ لظــلٷتُ ّأسكامــُ.  نؼــكل٘ اكلؼــاسٓع    

علـٙ  الفكشٓ٘ عذو ياّصٍا لٔقٔئات ملـنشٗ، ٓتـأثش بَـا الباسـح ٢ ػـعْسٓا، ٍّـٕ       

ّالجاىٔ٘ تتْلذ مـً خ٣لـُ.  تيؼـأ تشامنـات      .ا٤ّل ٓقع كنً  شكٔات البشح :ىْعغل

ٓقٔئ٘ ٢ ػعْسٓ٘ دذٓذٗ. ٍّْ أمش خاسز عً إسادتُ أسٔاىا، بفعل اليىلاو اكلعشمل القاٜه 

علٙ ثقا ٘ الفشد،  كل وشاٛٗ ختلع ٨مشاٍـات اكلـيَر، ّتظـتنذ ّدْدٍـا مـً رات      
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 اتىض٢و٨. ّٓتٷل  ٓقىل٘ داٜن٘ لتفادٖ اض اكلٷلقاخٕ ّالتشٔٯٍزا ٢ ٓربس الرتّ .القبلٔات

 .٘ٓذْٓلْدٔا٤

إٌ سشمــ٘ الفكــش ٢ تــشتًَ ٤ٖ ميذــض،  َــٕ سشمــ٘ د٠ّبــ٘ تفشكــَا يــذد         

ا٨ػكالٔات، ّمٔفٔ٘  َنَا ّمعاجلتَا، ّما ٓظـتذذ مـً ّعـٕ ّاطـتفَامات ملشٯـ٘.      

تظــتأثش باٍتنــاو خاؿــ٘ إػــكالٔات الفكــش الــذٓين ّمشدعٔاتــُ،  جنــ٘ مظــاسات    

مقاسبــ٘ اليـــْق ّاشٓقــ٘ أداَٜــا ٍّــٕ مــا صالــ  البــاسجغل، ستــه خٷْستَــا اكلعش ٔــ٘. ّ

تفشض سقٔقتَا ّذلذداتَا ّطـلٷتَا تيتىلـش دَـْدا تتقــٙ سشمـ٘ الـيف مل أـات        

العقــل الرتاثــٕ،  َــْ وْامــُ ّأطــاغ بئتــُ. ّلٔظــ  مشدعٔــات الــتفكري الــذٓين طــْٚ  

 ّإىتاز اكلعش ٘. مً خ٣هلا ٓفظش العقل الرتاثـٕ  مـفْ ٘ ىـْق تتْػل عنلٔ٘ التفكري

ولْاٍش ا٤ػٔاٛ، ّٓفشص احلق عً الباال. خاؿ٘ الشّآات اللعٔف٘ رات التأثري ا٤وْٚ 

مل تضٓٔف الْعٕ، ّتكشٓع اجلَل ّا٤مٔ٘ ّالتخلف. ٢ّ ٓكفـٕ ّعـٕ الـيف ولـاٍشا     

ٖ لٔع دلـشد ىظـٔر    مل تفكٔك تلك اكلشدعٔات ّإعادٗ تؼكٔل العقل،  َْ بـل   ،لغـْ

ــلٷ٘ ــتنذ ت طـ ٕ ظـ ــ ــات اكلتلقـ ــً وبلٔـ ــذؤتَا مـ ــ٘   ّ ؿـ ــُ الب٣تٔـ ــُ، ّوذساتـ ــْٗ بٔاىـ ــً وـ مـ

ّ      ٖ ّسذــه ا٨ســا٢ت   ،التعبريٓــ٘، ّأطــلْبُ مل تْولٔــف ادــاصات داخــل اليظــق اللغــْ

اكلشدعٔ٘ مل إضلاٛاتُ ّسمضٓتُ ّوذستُ علٙ اطتغفال القاسٟ. لزا يذ اليـْق الذٓئ٘ 

مـع مـل مقاسبـ٘     د٢٢تَـا أثشٚ ّأوذس علـٙ مقاّمـ٘ اليقـذ ّالتفكٔـك، سٔينـا تتذـذد       

 ٣ ؿلكـً تظـْٓ٘ ا٨ػـكالٔ٘ مـا   ىفَـه تقئـ٘ أداٛ الـيف، ّسذـه سٍاىاتـُ          ىقذٓ٘. 

وبلٔاتـــُ. بَـــزا ٓتلـــح أٍنٔـــ٘ ىقـــذ الـــيف ّملـــنشاتُ مل تظـــْٓ٘   علـــٙ ثقا ـــ٘ الفـــشد ّ

إػكالٔات مشدعٔات التفكري الذٓين. ّ  تعذ دساط٘ اليـْق متيا ّطـيذا ما ٔـ٘   

 مل صعضع٘ ٓقٔئات العقل الرتاثٕ. 

الفشد ٓتأثش باليف سته علنُ بلعفُ أسٔاىا، للا ٓعين أٌ مشمض اػتغال الـيف  

ئ٘ اكلق٢ْت ا٤طاطٔ٘ الـيت ٓـشاًٍ علَٔـا مل ّدـْد     خاسز ّعٕ اكلتلقٕ،  َْ ٓظتَذف ب

سقٔقتُ. ٍّزِ مَنـ٘ أخـشٚ مل دساطـ٘ ىقـذ الـيف، تتٷلـ  عـذٗ معش ٔـ٘، ّوـذسٗ علـٙ           

 ّ ّمـذٚ   ّمٔفٔـ٘ ّعٔـُ للـيف،    اكلتلقـٕ،  وبلٔـات التفكٔك ّالتيقٔ  مل أعناق الـيف 

 .ف داخلـَا سؿذ ويـْات ا٨ستبـاهل، ّمعـاد٢ت إػـتغال الـي     ، ّتأثري البٔٝ٘ الجقا ٔ٘ علُٔ

ٍّزا ما واو بُ متـاب: االـيف ّطـ١ال احلقٔقـ٘.. ىقـذ مشدعٔـات الـتفكري الـذٓين ،         
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 ّ بعـذ ىقـذ العقـل الـذٓين      ٔيذسز كنً مؼـشّي ىَلـْٖ انـْل ٢طـتعادٗ ّعـٕ الفـشد      

٘  ااكلشتَيــ٘ مل معاس َــ ُمشدعٔاتــ بعٔــذا عــً اكليــاٍر  ، لقذطــٔ٘ الــرتاخ ّأٍّــاو احلقٔقــ

احلذٓجــ٘.  الكتــاب ٣ٓســـق البئــ٘ اكلعش ٔــ٘ للعقـــل     العلنٔــ٘، ّالكؼــْ ات اكلعش ٔـــ٘   

، ّؿـذؤ٘  ّ شٖ مذٚ مٷابقتَا للْاوع ،الرتاثٕ، ليقذ مق٢ْتُ ّملنشاتُ ّٓقٔئاتُ

التفكٔــك ّالتشلٔــل، بــل ْٓاؿــل سفــشِ اليقــذ ٢ّ ٓكتفــٕ بّاليـــْق اكل١طظــ٘ هلــا. 

ــ٘ م٫  ــْاسٖ ّذٗ ّمَنٯؼــ٘، تقــع كــنً  ظــتبع٪ّتيقٔبــُ مل بقــع معش ٔ ــُ،  اكلت ال٣مفكــش  ٔ

ٓتْوف علٙ اطتذعاَٜا  َه الْاوـع ّمعش ـ٘ احلقٔقـ٘. ّمٔفٔـ٘ اػـتغال الـيف ّ ـشض        

ٖ    قــذٯغ سقٔقتــُ ّذلذداتــُ، خاؿــ٘ التبــاغ اكل     بظـــب   ،باكلــذىع، ّالــذٓين بالبؼــش

 التباغ اكلفأٍه ّتضّٓش الْعٕ.

إٌ ىقذ اليف ٍْ تعبري آخش عً ط١ال احلقٔق٘، ٍّزِ إسذٚ مَاو الكتـاب ٍّـْ   

َ    ٣ٓسق ، لفـشص مـا ٍـْ ىظـف، ّ لـح      امشدعٔات التفكري الذٓين حبجـا عـً ملـنشات

مشاّتات اليف ّتقئاتُ مل ّدْد احلقٔقـ٘، ٢طـتعادٗ الـْعٕ ّإعـادٗ تؼـكٔل العقـل       

مً أدل ىَل٘ سلاسٓ٘ مل معاس ٘ ّعلْمُ،  ّ ق ىىلاو معشمل ٓشتكض للذلٔل ّالربٍاٌ

اخ، ّأطـٷشٗ  ٔـذا عـً طـٷْٗ الـرت    ق سسٔـق احلشٓـ٘، بع  َا إىظـاىٔتيا، ّىظتيؼـ  بىظتعٔذ 

 الشمْص الذٓئ٘.

ق مل أعنـاق          لظ  مع متاٍات التفكٔـك، تـري أىٕـ أطـعٙ ٤وــٙ للكيـات الغْـ

عٔ٘، تيـــأٚ عــًـ   اٍش ا٢دتناعٔـــ٘ ّالذٓئـــ٘ ٨دسا  احلقٔقـــ٘، ّتقـــذٓه وـــشاٛٗ مْكــْـ الىلــْـ

دٟ اكلشامن٘  ْق سماو اخلـشاب اكلعـشمل ّدّام٘ـ التخلٽـف. ّأانـح لش٠ٓ٘ـ مغـآشٗ ّ ـق مبـا         

ُ   عقلٔ٘ متششسٗ مً طٷْٗ اخلشا ٘ ّال٣معقْل ّأٍّاو احلقٔق٘،  ت ، ّسٍـاب الـيف ّوذطٔـ

ه   مً أدل  َه متذذد للذًٓ، مؼشهل أطاغ ٤ٖ ىَْض سلاسٖ، ٓظاٍه مل تشطٔخ ؤـ

 اــاس دلتنــع مــذىٕ خــالٿ مـًـ العيــف ّالتيابــز ّا٢ســرتاب.إاحلشٓــ٘ ّالتظــامح ّالعذالــ٘، مل 

اكلؼـكل٘ ا٤طـاغ تتعلـق     ٓتنجل ؤه التظامح ّاكلْااي٘، ّٓعرتف بـا٦خش اعرتا ـا سقٔقٔـاٻ.    

٢ت اكل١طظـ٘ هلـا،    ّىْي ببئ٘ العقل، ّاليىلاو اكلعشمل،  ّابٔعـ٘ الجقا ـ٘ الـيت    اكلفأٍه ّاكلقْـ

للــذًٓ  بتظــشالفَه اكل ــ .يقــذ ـلٔــع الجْابــ  ّالقياعــاتل  ــيشً حبادــ٘ مظــتنشٗتيتنـٕـ هلــا. 

٘ ّساٛ طــأســذ ا٤ الفكــش مشدعٔــات ىقــذ  ٍّــزا ٓتٷلــ التخلٽــف احللــاسٖ، باب الشٜٔظـٔـ

 الذٓين ؼليَر عق٣ىٕ دشٖٛ. 
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ٌ أ كـاس الكتـاب إكـا ٘ سقٔقٔ٘ـ تظـاٍه مل  ـتح آ ـاق سسب٘ـ كلعش ٘ـ            ىأمل أٌ تكْـ

مظتيريٗ، تضعـضي ٓقٔئـات العقـل الـذّتناٜٕ، ّيـشد سدـل الـذًٓ مًـ طـٷْتُ، لٔظـتعٔذ           

 لاسٓ٘.الفشد ّعُٔ، ّمكاىتُ احل

عـً الشّآـات الذٓئـ٘، ّاـشق  ـشص الــشٔح       ماٌ ٍزا الكتـاب سدا علـٙ طـ١ال    

عً اللعٔف ميَا. ّأسظ  أىُ سطه ؿْسٗ ّاكش٘ لذّس اليف ّخٷْستُ علٙ الْعٕ، 

منشدعٔــ٘ معش ٔــ٘ للعقــل الــذٓين، ّبٔــاٌ اــشق اػــتغالُ ّمشاّتاتــُ.  جنــ٘ مـــفْ ٘     

ٓقٔئــات ٢ دلٔــل علــٙ ؿــذؤتَا طــْٚ سّآــات مْكــْع٘، ّوــذ رمــشت أٍنَــا. ّدــاٛ  

ســــــــْاس مفتــــــــْل آْــــــــل أدشتــــــــُ معــــــــٕ م١طظــــــــ٘ اكلجقــــــــف  الظــــــــ١ال كــــــــنً 

www.almothaqaf.com  بعذ تْثٔق مـا  87 - 64ٍّيا سـٔل٘ أدْب٘ احللقات .

  داٛ  َٔا مً معلْمات، ّإدشاٛ متٷلبات البشح مكتاب.

٘    ِأػكش مل مً طاٍه مل ؿذّس ّاللغْٓـ٘.   ، ّطـاعذ مل تـذاس  ٍياتـُ الٷباعٔـ

 ظتنذ العٌْ ّالظذاد.ّمً اهلل ى

 

 أطرتالٔا –مادذ الغشباّٖ 
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 األّلالفصل 

 املفَْو ّالدالل٘

 

ٙ٭ ّاسذاٻشت٪ما ٢ ٓ٪: االيف لغ٘ ، ّٓقــذ بـُ مل   (1) نل التأّٓلشت٪أٸّ ٢ ٓ٪ .نل٫ إپ٢ڀ معيٯ

مل معيـاِ. مل مقابـل مـا مـاٌ "ولـاٍشا: مل معيـاِ.        (2)عله أؿْل الفقُ: ما مـاٌ "ىــا"  

ّم٣ٍنا ٓقابل "ادنـل"، الـزٖ ٓتعـزس تـشدٔح أسـذ معاىٔـُ. ّلـُ مل العلـْو ا٨ىظـاىٔ٘          

تعشٓفـا  ّمياٍر اليقذ أمجش مـً تعشٓـف، ملخــَا: "مـا ؿلكـً تأّٓلـُ". لكيـُ لـٔع         

مظـتْفٱ  ميٷقٔا.  اورتل تعشٓفـا أسظـ  أىـُ     دامعا ماىعا، منا ٍٕ كابٷ٘ التعشٓف

 لؼشّاُ:

 اليف اؿٷ٣سا: "ما تعذدت د٢٢تُ بتعذد وشاٛاتُ ّتأ٣ّٓتُ احملتنل٘". 

لكؼف عً اكللـنش مـً   . ّٓتْوف اثشاٛ اليف اشدٓا مع سذه إضلاٛاتُ ٔتياط  

  ٘ ــ ــ٘ ّالجقا ٔ ــاليف سقــل      أىظــاوُ اكلعش ٔ ــُ.   ــل مع ــُ، ّأطــلْبُ مل التعام ــٙ مشّىت ، عل

، حبجــا عــً للكياتــُ التأّٓلٔــُ ّاكلتْاسٓــ٘ الــيت   لشــشخ ّالتيقٔــ  مل أعناوــُ معش ٔــاٻ ل

 .ٓتظرت علَٔا مكش اليف لغْٓاٻ

ّبَزا طٔ٪خشز ٍزا التعشٓف الذ٢٢ت الـج٣خ للـذال ّاكلـذلْل: الذ٢لـ٘ التٷابقٔـ٘،      

 ٘ ٌٿ ولـاٍشٗ ّّاكـش٘، ٢     (3)ّالذ٢ل٘ التلنئ٘، ّالذ٢ل٘ ا٨لتضامٔـ تقبـل  . باعتباسٍـا معـا

التأّٓل، أّ ذلـذّدٗ التأّٓـل، ّلـْ بؼـكل تـري مباػـش، مالذ٢لـ٘ ا٨لتضامٔـ٘. منـا          

، ٤ىــُ ٢ ضلتنــل طــْٚ معيــٙ ّاســذا. (4)طــٔخشز بَــزا التعشٓــف مفَــْو الْؿــف ّتــريِ

                                      
 معذه اكلعاىٕ اجلامع. - 1

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar- ar 

و، داس العـاسف،  8108، 0الـذس، ذلنذ بـاوش، دسّغ مل علـه ا٤ؿـْل، احللقـ٘ ا٤ّػل، هل     - 2

 .017بريّت، لبياٌ، ق: 

، 8114 ل٣ا٣ي علٙ أىْاي الذ٢لـ٘، اوـشا، متـاب اكليٷـق، للؼـٔخ ذلنـذ سكـا اكلىلفـش، هل         - 3

 .77داس العاسف، بريّت، لبياٌ، ق

 .010مـذس طابق، احللق٘ ا٤ّػل، ق الـذس، ذلنذ باوش، دسّغ مل عله ا٤ؿْل، - 4
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. ّبالتـالٕ ةـ٘  ـشق بـغل الـيف      (1)إكا ٘ إػل عذو ّدْد اتفاق علٙ أؿـل د٢لـ٘ اكلفَـْو   

ٌٿّال٣ىف، سته أٌ ملَٔنا ىظٔر لغ ّألفاول،  ْٖ، ٓتكٌْ مً ملنات ّـلل، ّمعا

ّتشامٔ  لغْٓ٘، ّدّال ّمذالٔل. إ٢ أٌ اليف ٓتـف بجشاٛ تأّٓلُ، ّوابلٔتُ للكؼف 

 عً اكللنش مً أىظاوُ.

،  تأتٕ لغ٘ مً التظلٽنل، ّالظٔادٗ، ّاحلكه. ّٓشاد بَـا اؿـٷ٣سا   الظلٷّ٘أما 

 . "اهلٔني٘ اكلعش ٔ٘"

ش ٔ٘، ّ شض إسادتُ، ّذلذداتـُ، سٔينـا ضلتكـش    تعين ٍٔنيتُ اكلع طلٷ٘ اليف:

طـْاٛ مـاٌ ملـنٌْ الـيف      احلقٔق٘ أّ دضأٍـا، كـنً آلٔـ٘ الـتفكري ّاىتـاز اكلعش ـ٘.      

مٷابقا للْاوع ّىفع ا٤مش أو ٢. اكلَه ؤن٘ اليف لذٚ اكلتلقـٕ، ّوـْٗ سلـْسِ ّتـأثريِ     

طـلٷتَا  معش ٔا.  كجري مـً ا٤ٍّـاو ٓتعامـل معَـا اليـاغ مشقـاٜق مٷلقـ٘، ؽلـاسغ         

. لزا  ـالقشاٛٗ ٍـٕ الـيت تظـتفض الـيف،      ، ّضلتكه هلا العقلأطْٗ بغريٍا مً احلقاٜق

 ّتشامه مذل٢ْتُ.

إٌ لكل ىف طلٷتُ، مَنا ماٌ مظتْاٍا، ّوذستَا علٙ التأثري،  جن٘ ىـْق 

تيذسش أماو القشاٛات اليقذٓ٘، ّأخشٚ تــنذ، ّتجـشٖ ؼلقاّمتَـا  عـل القـشاٛٗ، ّ قـا       

 لعْامل اكل١ثشٗ  َٔا. لؼشّاَا ّ علٔ٘ ا

ّطيشمض علٙ اليف الذٓين، ّخـْق الشّآات اكلْكْع٘، ّمذٚ تأثري الْكع 

٘ علـٙ طـلٷتَا. ّبعبـاسٗ أّكـح ٍـل الْكــع ضلـذ مـً طـلٷ٘ الشّآـات اكل          ؟ ّمتــٙ؟. ختلقـ

ّمٔف اطتٷاع  بعض الشّآات تشطٔخ طلٷتَا سته تاسطلٔتَا، ّتقادو الضمً؟. بـل  

سّآات مْكـْع٘   أؿلتٌُ الفكش الظٔاطٕ للنظلنغل وليا: إوذ ٢ زلامل احلقٔق٘ إرا 

أٖ لــٔع لــُ سقٔقــ٘ خــاسز تلــك الشّآــات اكلْكــْع٘، ّد٢٢تَــا.     .منــا طــأبغل ٢سقــاٻ 

بؼكل عاو تتأثش طلٷ٘ اليف، ّوْٗ ٍٔنيتـُ، بعـذٗ عياؿـش، ستـه ىظـبٔ٘ تأثريٍـا،       ّ

 ّتفاّتَا مً واسٟ إػل آخش، ميَا: 

 

 

                                      
 .852قاكلـذس ىفظُ، احللق٘ الجاىٔ٘،  - 1
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 :/ املؤلف اليص مصدزاألّل:  

، ّمــا ٢متؼــاف إضلاٛاتــُ ّملــنشاتُ، م١لفــُ ؼلعــضل عــً ؿلكــً تيــاّل الــيف

 ٢ُ ؿلكــً ياٍلــلكــً  مَنــا تعــاػل. ٓبــذٖ ّطلفــٕ مــً د٢٢ت، ّإســا٢ت مشدعٔــ٘،

ــش    ــق ا٤م ــذما ٓتعل ــذ طــلٷ عي ــيفبتشذٓ ــاتْوــف ل ،٘ ال ــ٘   ّ سقٔقتَ ــٙ معش  ــا عل  علٔتَ

ٍّزا طلتلف تبعا لضآّ٘ اليىلش، ّملنٌْ اليف، ّما ٓشٓذ أٌ ٓقْلُ ١ّٓطع . ِمـذس

 ّبالتالٕ:دّسا أطاطا مل تكًْٓ طلٷ٘ اليف.  ٓلع  اكل١لف لُ. 

ـٔـ  ٢ ؿلكــً ي - ُ سقــْق ّّادبــات، بــل  اٍــل مـــذس الــيف، سٔينــا ترتتــ  عل

       ُ  اليف مل ٍزِ احلال٘ ٓظتنذ طـلٷتُ مـً مــذسِ، إكـا ٘ إػل اشٓقـ٘ بياٜـُ ّتشمٔبـ

. أٖ أىُ ٓظتنذ طلٷتُ ّمشمضٓتُ ٘، ّما ٓؼتنل علٙ أّامش ّىْاِٱاللغّْٓد٢٢تُ ّأداُٜ 

ّتأثريِ مً م١لف الـيف، ّأطـلْب اخلٷـاب مل التعـبري عـً ملـامٔيُ.  عيـذما ٓــذس         

 أمش مً الظلٷات العلٔا بإمكاىك وشاٛٗ اليف ؼلعضل عيَا، للكؼف عـً مـْالٔع  

لعـات. لكـً ٢ ؿلكـً  ذٓـذ دسدـ٘      ّتٷ ؿذّسِ، ّما طلفُٔ مً  فىلات ّرلـاّف 

 َْ ٓظتنذٍا ميُ، ّمً وذستُ علٙ تيفٔز ّعْدِ. ّبالتالٕ  إلضامُ ؼلعضل عً مـذسِ،

 اكلقْو الزاتٕ لظلٷ٘ اليف.  َْ

ٍنــال مـــذس الــيف، عيــذما ١ٓطــع لقــٔه أخ٣ؤــ٘، مادامــ  وــٔه   ؿلكــً إ -

مــذسٍا،  إىظاىٔ٘.  احلكن٘ مً أٖ ػخف ؿـذست  َـٕ سكنـ٘، ٢ تتْوـف علـٙ      

لزا داٛ مل اكلجل "خز احلكن٘ ّلْ مً لظاٌ دليٌْ". إ٢ مل سا٢ت التيـا ع القٔنـٕ،   

سٔح تكٌْ القٔه ا٤خ٣ؤ٘ ىظبٔ٘، تري ذلظْم٘ ىَأٜا.  َيا ٓتذخل اكلـذس حلظـه  

ُ.  عيذما طلتلف مظله ّتريِ سْل أٓ٘ ؤن٘ دٓئـ٘،  كشٯطاليضاي، لكيُ مل الغال ، ٓ

ِْ، ّسكنتــُ، ّسباىٔتـــُ،  ٔيتَـــٕ ا٤مـــش بتكـــشٓع   كــل ٓتؼـــبح ؼلــــذسِ، ّعلـــ 

"اليذاٗ مل الـذق".  َٕ ؤن٘ إىظاىٔ٘ مٷلق٘، ٢  ىظبٔتَا.  عيذما تقشأ سكن٘ تقْل:

طلتلف سْهلا إثياٌ. أما لْ تعلق ا٤مش بقٔه ىابعـ٘ مـً ؿـنٔه ادتنعـات اكلختلفـ٘ دٓئـا       

 سقٔق٘ طلٷتَا.ّثقا ٔا،  ا٤مش ٓبقٙ ىظبٔا. ّمل ٍزا احلال٘ ؿلجل مـذسٍا 

٢ ؿلكً إٍنال مـذس اليف، عيذما ١ٓطع ٤ٓـ٘ طـلٷ٘: طٔاطـٔ٘ أّ دٓئـ٘      -

ــذ مظــتْاٍا،  ٔكــٌْ دــضٛا مــً         ــ٘ بتشذٓ ــُ اكلعــين سقٔق ــ٘. ٤ى ــ٘ أّ معش ٔ أّ ادتناعٔ

الــيف، ّلــٔع خاسدــا عيــُ. أٖ صلــ  وــشاٛٗ الــيف ؼلــا أىــُ مــ٣و اهلل أّ وــْل الــيف    



20 

"ا٨مامـ٘   أّ : "اخل٣ ٘ مل وـشٓؽ" يظب٘ لشّآ٘منا باللٔظتنذ ميَنا سقٔقتُ ّطلٷتُ. 

اليت تريت دلشٚ ا٤سذاخ ٓـْو الظـقٔف٘.  نـا مـاٌ هلـا أٌ تـ١ثش مـل        ، (1)مل وشٓؽ"

ــ٢ْ ىظــبتَا للشطــْل.   ــأثري ل ــيف      ٍــزا الت ــاس وذطــٔ٘ ال ــزا ولبــ  مــْاصًٓ القــْٚ، باعتب ل

ّّدْب ااعتُ وشآىٔا.  ظلٷ٘ اليـْق اكل١طظ٘ تتْوف علٙ معش ٘ مـذسٍا، ّمذٚ 

ــ١ثش مل        ــزات أٌ ٓ ــيف بال ــُ. بــل   ٓظــتٷع ٍــزا ال ؿــ٣سٔتُ ّوذطــٔتُ ّّدــْب ااعت

ْ مل ولـل تـْتش ا٤دـْاٛ آىـزا      معادلـ٘ الظـلٷ٘    لكيـُ سقـق      ٓكـً مــذسِ الـيف.    لـ

أعلٙ دسدات اكلكـش عيـذما    تُاسطللسته ط  طٔاطٔ٘ مبريٗ لقشٓؽ بالزات، مكا

 مــشس مــا تبــذّ مظــلن٘ تؼــشٓعٔ٘، سٔــح اعتــرب مظــأل٘ الظــلٷ٘ ّػــشعٔ٘ اخل٣ ــ٘ ػــأىاٻ  

ىبْٓاٻ، ٍّٕ لٔظ  مـزلك. بـل أٌ الظـلٷ٘ كـشّسٗ ادتناعٔـ٘ ّلٔظـ  دٓئـ٘. ّ ـذث          

 . (2)عيَا مفـ٣ مل أمجش مً مياطب٘

ّطـلٷتُ سٔينـا ؿلـاسغ مكـشِ، ّؿلـشس مـا ٓشٓـذ مـشّسِ علـٙ           ٍزِ ٍٕ وْٗ اليف

، ٢ تظــتْوف الظــامع.  لــْ   تكــً الظــلٷ٘ ىبْٓــ٘  ظــٔكٌْ وــْل   مظــلٽناتػــكل 

، ّمـا داس  َٔـا مـً    طقٔف٘ بً طاعذٗ أدْاٛ، لكً إسػادٓ٘ الشطْل دلشد ّدَ٘ ىىلش

 ،٘أّسٙ بإهلٔ٘ الظلٷ، م٣و، ّدذل تـذٚ لُ مباس الـشاب٘ مً اكلَادشًٓ خاؿ٘

ّأىَا ّوف علٙ اليف ّتـشضلُ، ّوذ خف بَا وشٓؽ، بل ّخـْق أبٕ بكش. ّوـذ  

ّ شكــ  القشٓؼــٔ٘ ػـــشاا مل   ، ؿــذوِْ، ّاسلظــه مْوــف اخل٣ ــ٘ لــــا  وــشٓؽ     

  .!!الظلٷ٘، تبياِ الفكش الظٔاطٕ للنظلنغل  ٔنا بعذ

تيـاّل الـيف ؼلعـضل    ٍّـزا ٢ ؿليـع مـً     لتالٕ  ظلٷ٘ الـيف، تتـأثش ؼلــذسٍا.   ّبا

. ّوــذ ػــاي مل اليقــذ ا٤دبــٕ مل ، لكــً ٢ ٓلغٔــُ ىَأٜــامـــذسِ، ّم١لفــُ، ّواٜلــُعــً 

القشٌ اكليـشو مفَْو مْت اكل١لف، ّدـْاص تيـاّل الـيف باليقـذ ّاكلشادعـ٘،       طبعٔئات

ــُ       ؼلعــضل عــً ماتبــُ. أٖ  شٓــش الــيف مــً طــلٷ٘ م١لفــُ، لٔكؼــف عــً مكيْىات

                                      
ــْٗ      - 1 ــ٘ لق ــيف / الشّآ ــشٗ ا٢طتؼــَاد بَــزا ال ــ٘،   ػــَشتُ، ّإٌ مج ــأثريِ مل ا٤ســذاخ التاسطلٔ ت

  القلٔ٘ لٔظ  ػخـٔ٘ بل تاسطلٔ٘، تْثٔقٔ٘.

ــبٔل   - 2 و، العـــاسف 8112هل مادـــذ الغشبـــاّٖ، اكلجـــال متـــاب:  ـــذٓات العيف، اىىلـــش علـــٙ طـ

 بغذاد. -للنٷبْعات، ّمعَذ ا٤حباخ ّالتينٔ٘ احللاسٓ٘، بريّت 
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ٙ  لح مشاّتاتُ. اليف ٓكؼـف  . ّٓكٌْ الياوذ أوذس عل(1)ّأىظاوُ اكللنشٗ بيفظُ

باليقذ سقاٜقُ ّمق٢ْتـُ ّمفأٍنـُ ا٤طاطـٔ٘ عـرب اكلَـٔنً الجقـامل، مَنـا تظـرت علٔـُ          

ماتبــُ. ٍّــزا مــا ٓشٓــذِ الياوــذ الجقــامل خاؿــ٘.  التيْٓــُ باطــه الكاتــ  ٓفــشض علــٙ  

 اكلتلقٕ طلٷتُ،  ٔلذأ للتفظري ّالبٔاٌ بذ٢ مً اليقذ ّالتيقٔ . الياوـذ الجقـامل ٣ٓسـق   

ما ٓتْاسٚ مً أىظـاق ّوـٔه ّمقـ٢ْت تـ١ثش مل متابـ٘ الـيف. منـا طٔكؼـف الياوـذ          

ا٤دبٕ عً القٔن٘ اجلنالٔ٘ لليف ؼلفشدٍا،  َْ ٢ ٓظـتنذ ؤنتـُ مـً مــذسِ بـل مـً       

رات اليف،  ٔكٌْ تقٔٔنُ ّىقذِ أوشب للنْكْعٔ٘، بعٔـذا عـً التشٔـض، ّلـْ ىظـبٔا      

 ٛ ٗ علـٙ وبلٔـات القـاسٟ،  ٔتشٔـض هلـا ٢      ٢طتشال٘ عذو التشٔض مٷلقا. لتْوف مل وـشا

 .ٍّزا واىٌْ اػتغال اللغ٘ ّإدسا  اكلعيٙ .(2)٭ػعْسٓا

تىلَش ؤن٘ مـذس اليف أمرب مل اليـْق الذٓئ٘ ّاكلٔتا ٔضٓقٔ٘، ّٓكفٕ أىك 

تعشف أٌ اليف آٓ٘ وشآىٔ٘ للرتادع عً  َنك ّبعـض وبلٔاتـك، ّتــْساتك، لتـذّس مل     

ّمشدعٔاتُ. بل تكـٌْ أمجـش اطـتعذادا لؼـٷ  وياعاتـك أّ      ، ّمذاساتُ قذٯغأسّو٘ اكل

بعلَا.  نـذس اليف طلٷ٘ يرب اكلتلقٕ علٙ التنإٍ معَـا. ّبَـزا تتلـح وـْٗ تـأثري      

الشّآات اليبْٓ٘، سته أٌ بعلَا مْكْي، لكيَا م١ثشٗ، تظتنذ طـلٷتَا مـً طـلٷ٘    

  تعــاػل.مـــذسٍا، الــزٖ ٓظــتنذ بــذّسِ الظــلٷ٘ مــً ىبْتــُ، ّاؿــٷفاُٜ مــً وبــل اهلل    

 خ٣ل مساي الشّآ٘. قذطٔ٘ اكلـذس ّطٷْتُ ساكشٗ 

تذلـٕ طـلٷ٘   اليـْق الـيت ختااـ  اكلؼـاعش، ّتظـتغفل العقـل مجـا٢ ل       ّوذ تعترب

مـً مفـأٍه ّولـآا     مظـلٽنات مـا ٓبـذّ    اكلتلقٕ ٢ ٓتْوـف مـع    اليف ّوذساتُ اكلعش ٔ٘.

ات التعبْٓــ٘ ،  ٔقــع  ــ  طــلٷ٘ اخلٷــاب العــاافٕ. ٍّــزا أطــلْب اخلٷابــ       معش ٔــ٘

ّالجْسٓ٘ ّالٷقْطٔ٘ اليت تلَ  فلاغ الظـامع، ّتعٷٽـل وذساتـُ العقلٔـ٘ اليقذٓـ٘. ٍّـٕ       

  ٓذْٓلْدٔ٘، طٔاط٘ أّ دٓئ٘.عٕ اليت تشاًٍ علَٔا اخلٷابات ا٤خٷابات العقل اجلن

                                      
أىىلــش للتعــشف علــٙ ىىلشٓــ٘ مــْت اكل١لــف مل ىقــذ ّوــشاٛٗ الــيف: متــاب: مــْت اكل١لــف للياوــذ     - 1

إؾلـا ٍـْ إعـادٗ     عتقـذ ، ّٓالـيف ا٤دبـٕ عـً اكل١لـف     ، سٔـح ٓيفـٕ ؿـذّس   الفشىظٕ س٢ٌّ باست

 . ٍّزا ؿشٔح لكً ٢ ٓلغٕ دّس واٜلُ. ّالتفـٔل مل ذللُ.إىتاز ليـْق طابق٘

 .، علٙ الشابنل أدىاِأىىلش: الغشباّٖ، مادذ، مفَْو اليقذ الجقامل - 2

 http://www.almothaqaf.com/c/c1d- 2/919701 
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مظـتغشق مل ؿـنتُ، طلفٕـ د٢٢تـُ، ّأطـشاسِ ّسمضٓتـُ، ٢ تظـتيٷقُ        بٷبٔعتُ اليف 

عًـ سمـاٜض    لرتامه ابقاتُ اكلتْاسٓـ٘، حبجـاٻ   القشاٛٗ اكلْتل٘ مل ىقذٍا، ّتفكٔكَاطْٚ 

تـا ٔضٓقٕ، طلؼـٙ   ٔ.  ـاليف، خاؿـ٘ الـيف اكل   كنً ىظٔذُ اللغْٖ ّاشٓق٘ أداَٜا طلٷتُ

ُ     الفلٔش٘ اكلعش ٔـ٘، سفاولـاٻ   ،  ريتكـض مل أداٜـُ ّطـلٷتُ    علـٙ طـلٷتُ، ٍّٔنيـ٘ مفأٍنـ

ُ    ئتغل، ولاٍشٓ٘ تظتنذ ّدْدٍـا إػل ب٫ ّتـشابنل ملناتـُ ّـللـُ، ّأطـلْبُ      ،مًـ ىظـق دّالـ

التعبريٖ، ّابٔع٘ اكلشدعٔات اليت  ٔل علَٔا، ّاكلشاّتات التقئ٘ الـيت تْولفَـا مل ؽلشٓـش    

ل بَـا. لـزا طـلٷ٘           مذالٔلَا. ّب٫ ئ٘ ملنشٗ ٓشتكـض هلـا عـادٗ مل ؽلشٓـش مـا ٓشٓـذِ دٌّ أٌ ٓبْـ

ٗ الـيف ّوذس        تـُ علـٙ  ـشض سقٔقتـُ.  ـاليف      اليف طـلٷ٘ معقـذٗ، مًـ خ٣هلـا تتذلـٙ وْـ

ٗ بٔاىـُ، ّوذساتـُ الب٣تٔ٘ـ          لٔع دلشد ىظٔر لغْٖ بل ٓتنتع بظـلٷ٘ ٓظـتنذ بعلـَا مًـ وْـ

التعبريٓ٘، ّأطلْبُ مل تْولٔف اداصات داخل اليظق اللغْٖ. ّسذـه ا٨سـا٢ت اكلشدعٔـ٘ مل    

ق الذٓئ٘ـ أثـشٚ            ّأوـذس  إضلاٛاتُ ّسمضٓتـُ ّوذستـُ علـٙ اطـتغفال القـاسٟ. لـزا يـذ اليـْـ

علٙ مقاّم٘ اليقذ ّالتفكٔك، سٔينا تظتذٔ  لكل وشاٛٗ، ّتتذذد مفأٍنَـا مـع مـل    

س د٢٢لتـُ. ّاجلـضٛ الجـاىٕ مًـ طـلٷتُ             مقاسب٘ ىقذٓ٘.  جـشاٛ الـيف ٢ ٓيفـذ بيقـذِ، بـل تتٷْـ

   ُ ــ ــيف ّتقئات ــ٘ ال ٘  ٓظــتنذٍا مـًـ ابٔع ــ ــ٘ ّالتعبريٓ ــٙ مظــتْٓغل     .الذ٢لٔ  ٔعنــل برباعــ٘ عل

 مل التاثري.ّضلقق مامل أٍذا ُ 

عنش بً اخلٷاب ْٓو الظقٔف٘، وبل مبآعـ٘ أبـٕ    تْكٔح الفكشٗ ؼلا والُؿلكً 

بكش للخ٣ ٘، ما دميا بـذد دساطـ٘ الشّآـات اكلْكـْع٘ ّاليــْق الـيت تيتنـٕ هلـا        

بؼكل تري مباػش، ّوذستَا علٙ سظه ا٤مْس، عيذما ٓشاد تْولٔفَا لغآـات ذلـذدٗ.   

َٯــذ ٢ ػـعْسٓا حلظــه اخل٣ ــ٘، وبــل أٌ ٓـشّٖ أبــْ بكــش ســذٓح     سٔـح وــال م٣مــا م

ــْو       ــْل اهلل مل الٔـ ــ٘ سطـ ــالف خلٔفـ ــار اهلل أٌ أخـ ــش: "معـ ــال عنـ ــشٓؽ. وـ ــ٘ مل وـ اخل٣ ـ

بكـش للٔفـ٘ سطـْل اهلل، ستـه أٌ اخل٣ ـ٘    ظـه بعـذ،         ا.  ْؿف أبـ (1)مشتغل"!!!

ــش بك٣مــُ          ــذ ٓقـــذ عن ــا صال اجلــذل ذلتــذما سْهلــا مل طــقٔف٘ بــين طــاعذٗ. و ّم

ظــتبعذ أىــُ أخلفــُ مل أمــش مــً   اخل٣ ــ٘ العامــ٘،  ــأبْ بكــش ؿــاس  سطــْل اهلل ٢ّ ٓ  

                                      
 .855داس الفكش، قو، بريّت، 0222، هل 7الٷربٖ، ذلنذ بً دشٓش، تاسٓخ الٷربٖ،ز - 1
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ا٤مْس اكلَن٘ مـ٣ٗ اجلناع٘ مج٣، ّالتبلٔـ  ىٔابـ٘ عيـُ،  َـْ أمـش ابٔعـٕ، تفشكـُ        

الـشب٘، ّطابق٘ أبٕ بكـش مل ا٨طـ٣و، ّتقذمـُ علـٙ الــشاب٘، ّس ٔقـُ مل الغـاس،        

عيــذ ٍذشتــُ مــً مكــ٘ إػل اكلذٓيــ٘.  شؼلـــا وـــذ خ٣ تــُ للشطــْل مل ٍــزِ ا٤مـــْس          

نل اخل٣ ٘ الظٔاطٔ٘ ٢ّ ٓـذق التعنٔه، ستٙ للخ٣ ـ٘ الذٓئـ٘، إ٢   ،  ٣ تؼ ذٓذاٻ

ٍـزِ  بيف ؿشٓح ّاكح، ٍّْ مفقْد باللشّسٗ. تـري أٌ عبـاسٗ "خلٔفـ٘ سطـْل اهلل" مل     

اليت اىعقـذت   كلْكْي اخل٣ ٘ الظٔاطٔ٘ ، وذ أسال  اكلتلقٕ ٢ ػعْسٓاٻا٤دْاٛ بالزات

ستكض مل أرٍـاٌ احلاكـشًٓ مـأٌ خ٣ ـ٘     .  امً أدلَا الظقٔف٘ ّإٌ   ٓقـذٍا راتاٻ

أبٕ بكش  ـٔل ساؿل، أّ ولٔ٘ ذلظْم٘ مظبقا مً وبل اليف.  شدـل مجـل عنـش    

٢ ٓقْل دضا ا مل ىىلشٍه. دٌّ ا٢لتفات كلشاّتات م٣مُ، سٔينا تعاملْا مع ولاٍشِ، 

لزا ماى  خٷْٗ مَن٘ باياِ سظه اخل٣ ٘. ٍّكـزا لعبـ  طـلٷ٘ الـيف مـً خـ٣ل       

 تات أطلْبُ،  غريت مْاوفَه.مكشِ ّمشاّ

 

 الجالح: قساءٗ اليص

٢ تْدذ طلٷ٘ لليف ّمـذسِ خاسز  عل القشاٛٗ. ّاكلتلقٕ ٍـْ الـزٖ طلشدَـا مـً     

ــُ اكلعش ٔــ٘ القابعــ٘ خلــف وبلٔاتــُ ّٓقٔئاتــُ. لــزا       القــْٗ إػل الفعــل، مــً خــ٣ل ميىلْمت

علـٙ  طلتلف  َه الـيف مـً ػـخف إػل آخـش سظـ  ثقا تـُ ّّعٔـُ ّإدسامـُ ّوذستـُ          

اليقــذ ّالتشلٔــل ّاحملــذدات الفكشٓــ٘ ّالعقٔذٓــ٘.  قذاطــ٘ القــشآٌ مــج٣ تظــتْلٕ علــٙ  

اكل١مً ؼلا ؿللك مً تـْسات ّٓقٔئات سْل اخلالق ّوذساتُ ال٣متيأٍ٘،  ٔقبع    

ٌ    لقذاطــ٘ ٍّــْ ٓتــذبش آٓاتــُ، ّٓشمــض    طــلٷ٘ ا ىقــذِ أّ   دَــذِ علــٙ  َــه الــيف، دّ

أطْٗ  قذٯغليظب٘ لغري اكل١مً،  ٔيقذ اليف اكل. بٔينا طلتلف ا٤مش بامـذسِ ذلامن٘

بــأٖ ىــف تــريِ، بــل ّٓتْتــل  ٔــُ، ٢ لفَنــُ  قــنل بــل للتعــشٯف علــٙ مـــذس طــلٷتُ،    

تُ،  ٔــف إلـُ اكلظـلنغل باجلبـاس،     اّتعشٓ٘ تقئاتُ، للكؼف عً م٣بظاتُ، ّمشاّت

 اكلتظلنل، العئف، بٔينا ٓـف إلُ عٔظٙ باكلْدٗ ّالشفل٘، سته ّسذٗ اكلـذس سظـ  

ّالظـب  أىـُ سـش مل تغـٔري صآّـ٘ اليىلـش        تاكـ .  ،إلُ مْطٙ ويْهلٓقْل عً الفشض. ّ

ؼلا ٣ٜٓـه ٍذ ـُ مـً القـشاٛٗ. ٍّـزا ٢ ٓتقـااع مـع مْكـْعٔتُ، بـل اكلْكـْعٔ٘ أمجـش            

 وذسٗ علٙ التشش .
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٘ د٢  ٣ ُ  ل لـ ٕ     لـيف ّطـلٷت العقـل الرتاثـٕ   رتٚ  ـ  .خـاسز الفلـاٛ اكلفـأٍنٕ للنتلقـ

، ّالشّآـات الــيت تتشـذخ عــً معـادض ّمشامــات    الغٔبٔــ٘ طلؼـع أمــاو اليــْق  مـج٣  

، ّوذ ٓعٔذ العقل تؼكٔلَا ّميشَا أبعادا أطٷْسٓ٘ أىظـذاماٻ مـع تْدَاتـُ    الـاحلغل

ٕ بٔينا ٓتْوف العقل ا ّثقا تُ. مل وبْهلـا، مـا   ٓشتكـض ٓقٔيـُ كلبـادٟ عقلٔـ٘،        لربٍـاى

ٌ ٔيبغـٕ لليقـذ، مـٕ ٓكـٌْ ىقـذا معش ٔـا مي        ميٷقٔ٘ أّ  لظفٔ٘. ٢ ٓكتفـٕ   تذـا، أ

  صلـ بل ، تلقٕاكلع٣وتُ ب ابٔع٘، ّمعش ٘ ّمقْماتُاليف، ّ لٔل ثْابتُ،  بتفكٔك

تقئاتــُ  مؼــف٘، ُّ اكلعش ٔــأعنــاق اكلتلقــٕ، ّتقـــٕ مذاساتــ مل أٓلــا  علٔــُ التْتٽــل

 ٔــُ.  خلفٔــ٘ اكلتلقــٕ ٢ تيفــك عــً الــيف   ّأدّاتــُ مل ّعــٕ الــيف، ّا٤طــباب اكلــ١ثشٗ   

  سقٔقتُ ّطلٷتُ.ّتقئاتُ مل ّعٕ 

ّلعل أّكح مجال تفـاّت اخلٷـاب العـاافٕ مل تـأثريِ علـٙ اكلتلقـٕ، مـل سظـ          

ٗ مأطآّ٘ اكلؼـَذ. ؿـشٔح أٌ ٍـزا ا٤مـش     ػذاطتعذادِ ّأسكٔتُ الجقا ٔ٘ ّالعاافٔ٘، ّ

، أعناوــُٓــشتبنل ؼلؼــاعش  ٷشٓــ٘، إ٢ أٌ طــب  التفــاّت ٍــْ ثقا ــ٘ الفــشد الشاطــٔ٘ مل  

تفاّت تفاعل اليـاغ  َٕ طش الرتادٔذٖ، ّ َه خٷابُ،  بْعٕ احلذخ ّاليت تتشكه 

ّساٛ مــا ٓٷشســُ مــً  ا. ّبالتــالٕ  َيــا  ثقا ــ٘ مظــ١ّل٘ عــً  َــه الــيف ّذلــذداتَمعــُ

سقــاٜق.  احلقٔقــ٘ ٢ تكــٌْ سقٔقــ٘ إ٢ مل رٍــً اكلتلقــٕ، سٔينــا تغــذّ طــلٷ٘ مــ١ثشٗ.    

علــٙ  اّمعيــٙ أٌ تكــٌْ احلقٔقــ٘ طــلٷ٘ مــ١ثشٗ، أٖ تـــبح مشدعٔــ٘ تفــشض ذلــذداتَ

عتــرب ع٣وــ٘ مــا بتلــك احلقٔقــ٘.  نــج٣ٻ، ٫ٓب تــشتبنلتفكــري الفــشد، مل وشاٛاتــُ ليـــْق 

اكلعــاد سقٔقــ٘ مٷلقــ٘ باليظــب٘ للنــ١مً ستــه مٔتا ٔضٓقٔتــُ،  تيتابــُ سٍبــ٘ عيــذما ٓقــشأ   

 أؿـبح مؼاٍذ ْٓو القٔام٘ عرب آٓات الكتاب الكشٓه ّالشّآات الـيت تتشـذخ عيـُ.     

ىــ  عــرب تشامنــات تاسطلٔــ٘، ػــاسم  مل تكْٓيَــا الغٔــ  سقٔقــ٘ بفعــل ثقا ــ٘ تكْٯ

عْامــل ػــتٙ، مالبٔٝــ٘ ّالتعلــٔه ّالعــادات ّالتقالٔــذ ّالؼــعاٜش ّالٷقــْغ ّاخلٷــاب   

، إكا ٘ إػل الذٓين ّالرتاثٕ ّالىلشّف اليفظٔ٘ ّا٢دتناعٔ٘ ّالرتبْٓ٘ احملٔٷ٘ باكلتلقٕ

التشٔٯض مل وشاٛٗ  بل ّالجقا ٘ ٍٕ اكلظ١ّل٘ عً. ّعُٔ ّاطتعذادِ ّمذٚ إدسامُ ّٓقىلتُ

لــزا ّمــا مــً وــشاٛٗ إ٢ ّخلفَــا ثقا ــ٘ تفــشض ذلــذداتَا علَٔــا،   الــيف ّ َــه د٢٢تــُ،

التشٔـض وـذس القـاسٟ، مَنـا بـال  مل      ّ كشب مـً اخلٔـال.  لليف القشاٛٗ الربٓٝ٘ مٷلقا  

. ، ٤ىَا ستنٔ٘ اليىلاو اكلعـشمل الـيت ٓتْوـف علَٔـا  عـل القـشاٛٗ      مْكْعٔتُ ّاطتق٣لٔتُ
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تٷْوــُ  ،ف مل أت٣لــُطــٓشكــْو لقبلٔاتــُ ّثقا تــُ ّأسكامــُ. ّالكــل  ذل نٔعاجل ــ

مـً طـذْىُ إ٢    خـ٣ق للفـشد  ٢ ّأٍّاو احلقٔق٘، ّمغالٷات التفْق، ّىشدظٔ٘ ا٤ىـا.  

 ٘ . منـا لـْ اىتقـل العقـل مل وشاٛتـُ      ؼلْاؿل٘ اليقذ ّالتفكٔك، ّياّص سٍاب احلقٔقـ

مظـاٛل٘ الـرتاخ، إػل مـيَر     لليـْق مً ميَر مٷلق التظلٔه للغٔ  ّاخلشا ٘، ّعـذو 

ــل مــل معلْمــ٘ ّمف    ــ٘ داخــل الــيف،  ٔتذَــض   َــعقلــٕ ىقــذٖ، ٓفكــك ّضلل ْو ّمقْل

ؼلفأٍه ّميىلْم٘ معش ٔ٘ مغآشٗ، تعٔذ تؼكٔل العقـل، بعـذ  ـذٓح بئتـُ ّأىظـاوُ      

اكلظ١ّل٘ عً أسكامُ ّمفأٍنُ ّمق٢ْتُ اكلظبق٘، اليت بَا ٓقشأ الـيف، ّٓكتؼـف   

ِ احلال٘ أٓلا طـٔكٌْ ذلكْمـا لقبلٔاتـُ، لكـً الفـشق مل      رلتلف مذالٔلُ. ّمل ٍز

ــ٘ ا٤ّػل ٓعتربٍــــا ىَأٜــــات    ا٘، تفــــشض طــــلٷتَمقذٯطــــتـــــْسِ لٔقٔئاتــــُ. مل احلالــ

لتلـك الٔقٔئـات    ّأما احلال٘ الجاىٔ٘،  ٣ تْدـذ ىَأٜـات بـل ىقـذ مظـتنش     ، اّأسكامَ

مذالٔلـُ ّاكلتـْاسٖ   مشّى٘ عالٔ٘ تظـنح باطـتيٷاق الـيف، ّمؼـف     ّالقبلٔات، مل ولل 

  ذبُ ىَأٜات القشاٛٗ. مل ما ، ّتعشٓ٘مً أىظاوُ

ّبالتالٕ  قشاٛٗ اليف، ّابٔع٘ ثقا ٘ الفـشد، ّمـا ٓـ١مً بـُ مـً سقـاٜق ّٓقٔئـات        

تلع  دّسا مـبري مل  ـشض طـلٷ٘ الـيف. ٍّـزا طـش اكلْاوـف اكلتبآيـ٘ مـً رات الـيف.           

 .ٓش لُ نً ١ٓمً بقذطٔ٘ اليف ٓيتَٕ إػل ىتاٜر ختتلف عنً 

 

 اليص ّاخلطاب

تقذو أٌ طلٷ٘ الـيف تعـين ٍٔنيتـُ معش ٔـا، ّ ـشض إسادتـُ، ّذلذداتـُ، سٔينـا         

ضلتكــش احلقٔقــ٘ أّ دضأٍــا، كــنً آلٔــ٘ اىتــاز اكلعش ــ٘، ّمشدعٔــات الــتفكري. طــْاٛ  

مــاٌ ملــنٌْ الــيف مٷابقــا للْاوــع ّىفــع ا٤مــش أو ٢.  ٔؼــنل ـلٔــع اليـــْق          

َٔا اليـْق الذٓئ٘، ّٓيفٕ ّدْد أٓ٘ سقٔق٘ مفاسو٘ اكل١ٰطظ٘ ّاكلذّىات ا٤ّػل، ؼلا  

خاسدَا.  َٕ ّ قا هلزا الفَه، ّلٔذٗ خٷاب ذلكْو لؼـشاُ، سٔينـا ْٓولٽـف الـيف     

أدّاتُ ّتقئاتُ، ّٓتظرت علٙ دّسِ مل أؿل ّدْدٍـا.  ـاكلتلقٕ ٓغفـل دّس الـيف عيـذما      

بعٔـذا عـً دّس   ٓتعامل مع احلقٔق٘، بفعل تْآـ٘ اخلٷـاب ّوذستـُ علـٙ ؽلشٓـش سطـالتُ       

ــ٘، متعالٔــ٘.          ــ٘ مٷلق ــ٘ سقٔقتــُ ٓضعــضي ؿــذؤتُ منشدعٔ ــيف ّتعشٓ ــذ ال ــيف.  يق ال

ّطللــع د٢٢تــُ لليقـــذ ّاكلشادعــ٘ هلتـــك وذطــٔتُ ّسشمتــُ ّمعش ـــ٘ سقٔقتــُ. خاؿـــ٘       
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احلقاٜق الذٓئ٘ ّالتاسطلٔ٘ اليت ٓتياصي سْل ملامٔيَا ّد٢٢تَـا ّتأ٣ّٓتَـا اكلظـلنٌْ.    

ْ الكؼف عً أ٢عٔ  الـيف ّتقئاتـُ مل خلـق احلقٔقـ٘،     ٍّزا ما سلتادُ بالفعل، ٍ

ّتظــرتِ علــٙ مشامٔــُ ّتآاتــُ.  جنــ٘ أٍّــاو ســْل ـللــ٘ ولــآا، مـــذسٍا اليـــْق     

ــ٘، ّمٷلقــات، تْدــُ ّعــٕ الفــشد،       ــات، ٓتعامــل معَــا اليــاغ مشقــاٜق ىَأٜ ّالشّآ

ق ّالعقل اجلنعٕ. أٍّاو تظتيضف ااواتَه، ّثشّاتَه، ّتعٷل دَذٍه احللاسٖ. تعن

ــُ.  اليقــذ ٓعــشٯٖ احلقٔقــ٘ مــً        ــُ، ّياٍل ــ٘ ا٦خــش، ّسشماى ػــعْس التفــْق، ّمشأٍ

أٍّامَا، ّٓفلح الذّس احلقٔقٕ لليف مل ّدْدٍا، ّدّس اخلٷـاب مل تشطـٔخ إؿلـاٌ    

اكلتلقــٕ بَــا. سلــً ىعــٔؽ أٍّــاو احلقٔقــ٘ ســْل الــزات ّا٦خــش، ّاليذــاٗ، ّاكلظــتقبل.      

ْٯ    ــ٘، طــ ــاي   ّأخٷشٍــا أٍّــاو التفــْق. أٍّــاو مارب وَا خٷــاب مــ١دا، وــادس علــٙ إوي

اكلتلقٕ بشطالتُ.  اخلٷاب لٔع أول خٷش مً اليف ّتقئاتُ مل إوياي اكلتلقٕ، بل تاسٗ 

تتْوف وياع٘ القاسٟ علٙ وذسٗ اخلٷاب، ّأطلْبُ مل ا٨ويـاي، ّؽلشٓـش سطـالتُ، ستـه     

ض عذو وياعتُ التام٘ ؼللنْىُ. اخلٷاب وادس علـٙ تضٓٔـف الـْعٕ، ّالتظـرت علـٙ بعـ      

٢ تـجري ػـكْ  اكلتلقـٕ،     مظـلٽنات احلقاٜق، سٔينا ٓيذح مل ؽلشٓشٍا مبـذَٓٔات أّ  

 بفعل تأثريٗ، ّوْٗ ٍٔنيتُ علٙ ّعُٔ.

سذٓح مْدُ، ضلنل سطال٘ ٓقـذ اويـاي اكلتلقـٕ   رلااب٘ بغل اش غل. ّ :اخلٷاب

علـٙ   لفشض طلٷتُ ٍّٔنيتُ  ٔظعٙ. تُ ّأطالٔ  تعبريِبَا، مباػشٗ أّ عرب تقئات لغ

 ريتًَ تأثريِ  ؼلعيٙ اهلٔني٘ ّا٨وياي. لظلٷ٘،للْؿْل ااخلٷاب أداٗ  . مؼاعش اكلتلقٕ

لتقئاتُ ّأطالٔبُ، ّاىتقأٜتُ للنفشدات اللغْٓ٘، ّالتْؤـ  الــشٔح، ّابٔعـ٘ اكلتلقـٕ     

،  َــْ ػــبك٘  ّثقا تــُ، ّمظــتْٚ ّعٔــُ.  لــٔع باللــشّسٗ أٌ ٓــ١ثش اخلٷــاب داٜنــاٻ       

فأٍنٔ٘، ّاكلعاسف ّالتقئات اللغْٓ٘. ؽلتذ دزّسٍا مل أعناق مرتابٷ٘ مً الع٣وات اكل

الجقا ٘ ّالذًٓ ّالتقالٔذ ّالْعٕ ّالعادات ّاكلياطبات.  يذال اخلٷاب ٓعرب عً دذاسٗ 

أدّاتــُ ّآلٔتــُ ّاطــرتاتٔذٔتُ مل التــأثري، ّوــذسٗ علــٙ اختٔــاس اكلفــشدٗ اكل٣ٜنــ٘، ّولــشف  

، ّم٣بظــاتُ، ّأّلْٓاتــُ، ّرلتلــف  التخااــ ، ّمْكــْعٔتُ مــً خــ٣ل  َنــُ للْاوــع  

ــُ ّ قــا         ــذًٓ ّا٤خــ٣ق ّالشمــْص. ٍّــزا طــب  تفاّت ــه ّال ــا٤دب ّالفــً ّالعل ــُ ب ع٣وات

لشطالتُ ّابٔع٘ الْطنل الزٖ ٓقـذِ اخلٷاب.  تذـذ خٷـاب الفـً ّا٤دب ّا٤دٓـاٌ،     

بشمضٓتــُ ّثشاٜــُ، ٢ تيلــ  وشاٛتــُ. مــْاسب، ٢ ٓعٷــٕ ىفظــُ   مل بعــض أبعــادِ، صاخــشاٻ
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٘. طلفــٕ أمجــش للــً ٓىلَــش.  َــْ خٷــاب أطــٷْسٖ، يشٓــذٖ، عــابش للضمــاٌ     بظــَْل

ٕ القشاٛات مل ّاكلكاٌ. ما٤طااري القذؿل٘ اليت ما صال   تفيل بقٔنتَا، سته تْال

نختلـف اكل٣سـه الـيت  كـٕ وــ٘ ا٦هلـ٘ ّاخللـق ّا٨ىظـاٌ،         مل عـش ّصماٌ، م

ْٯيإكا ٘ إػل   ، ّتشاخ احللاسات القذؿل٘. الٷقْغ الذٓئ٘ ّا٢دتناعٔ٘ ّالعبادٓ٘ تي

لكً ا٤مش طلتلف باليظب٘ للخٷاب ا٤ٓذْٓلْدٕ، التعبْٖ،  َـْ ٓشتكـض ٨ثـاسٗ    

مؼاعش اكلتلقٕ، ّالتغلٽ  علٙ ّعُٔ مً أدل زلاسُ ّ قٔق سطالتُ. ٍّكزا اخلٷاب 

وياي اكلتلقٕ.  كل ّالرباٍغل ّا٢طتذ٢ل اكليٷقٕ ٨ العلنٕ  إىُ ٓلذأ ٢طتخذاو ا٤دل٘

ب ٓتٷل  ثقا ٘ خاؿ٘، ّبٔٝ٘ ساكي٘، ّّعٔا مياطبا.  اخلٷاب العاافٕ ٢ ١ٓثٯش خٷا

مل الْطــنل العلنــٕ. ّالعكــع ؿــشٔح. ّلكــل ّاســذ ميَنــا أطــلْبُ ّتقئاتــُ مل أداٛ   

، ّتتٷلــ  ّعٔــا اٌ ّاكلــزاٍ  ٢ تــ١ثش خــاسز بٔٝتَــاا٤دٓــ أٓلــا  ــإٌ خٷابــاتسطــالتُ. ّ

لــذٓين. أٖ ٓتٷلــ  عقــ٣ واٜنــا علــٙ  خاؿــا، ّعقــ٣ ٓيظــذه مــع الغٔــ  ّال٣معقــْل ا  

 ا٨ؿلاٌ ّالتظلٔه ّا٢ىقٔاد، بعٔذا عً ا٤دل٘ ّالرباٍغل العقلٔ٘ اكلشٍق٘.

الظ١ال اكلَه مإٍ الع٣و٘ بغل اخلٷاب ّالعقل؟. ٍّْ مـا سلتادـُ، كلعش ـ٘ سذـه     

 الظلبٔات اكلرتتب٘ علٙ اليـْق اكلْكْع٘ ّاكلختلق٘، ّخٷاباتَا ا٤ٓذٓلْدٔ٘. 

م٣ٜنــا لــذٚ اكلتلقــٕ، مــزلك العقــل  منــا أٌ اخلٷــاب ٓتشــشٚ ّعٔــاٻّاجلــْاب: 

لعقل. ٓٷنح مل خٷاب ٓيظذه مع ثقا تُ ّوبلٔاتُ.  تيؼأ ع٣و٘ دذلٔ٘ بغل اخلٷاب ّا

منا أٌ العقل ٓفشض كـشّساتُ علـٙ اخلٷـاب،  كـزلك ٓشوـٙ مل ّعٔـُ ّإدسامـُ        ّ

ــل      ــاس ترتتــ  علــٙ  كلظــتْٚ اخلٷــاب.  اخلٷــاب لــٔع دلــشد ألفــاول ّـلــل، ب ــُ آث  أداٜ

عنٔق٘، وذ ٢ ٫ٓذسمَا الْعٕ مل سٔيَا، لكيَا ت١ثش ٢ ػعْسٓا، ّوذ ت٫عٔـذ تؼـكٔل   

العقل، ّتشػٔذ ّعٕ اكلتلقٕ. خاؿ٘ اخلٷابات الذٓئ٘، سٔـح ٓظـتْػل اخلٷـاب علـٙ     

ّمفــاٛٗ  تــُمؼــاعش ّأساطــٔع الفــشد، ّؿلــشس مــا ٓشٓــذ مــشّسِ بظــَْل٘، سظــ  وذس    

ــش مل ا٤دــْاٛ        ــاص، ٓتناطــك أمج ــذْٓلْدٕ بامتٔ ــذٓين، خٷــاب أٓ ــُ. اخلٷــاب ال أدّات

   للخٷاب سشٓ٘ الت٣ع  ؼلؼاعشِ.الشّسٔ٘، اليت ٓشمً  َٔا العقل للظبات، ّٓرت

ٓـ  الـٔع الـيف مــفْ ٘ ملنـات أّ ىظـٔذ     تقذو،  ، بـل ىــْق متذاخلـ٘ مل    الغْ

لــنشٗ ّلــٔع اكلفتْســ٘.  ــاليف سضمــ٘  ع٣وــ٘ معقــذٗ، ٓــشتًَ تــأثريِ لجــشاٛ مذالٔلــُ اكل  

أىظاق متْاسُٓ، تظتنذ ّدْدٍا مً أعناق الفلاٛ اكلعشمل للفشد، ّوبلٔاتُ، ّثقا تُ، 
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ّّعُٔ، ّمظتْٚ إدسامُ. ٍّكزا اخلٷاب،  َـْ لـٔع دلـشد مـ٣و ّختااـ ، بـل       

ٓكتظ  ّدْدِ مً وبلٔاتُ، ّتؼابك أىظاوُ.  الشّآ٘ اكلْكْع٘ أوذس علٙ التأثري مً 

. ٤ٌ مظاس الشّآ٘ الـشٔش٘ مً ا٤علـٙ إػل ا٤دىـٙ، بٔينـا    آات الـشٔش٘ أسٔاىاٻالشّ

الشّآ٘ اكلْكـْع٘ تيبجـق مـً سادـات  كشٓـ٘ ّعقٔذٓـ٘ ّطـٔاوات آٓذْٓلْدٔـ٘،  تـأتٕ          

،  تكــٌْ أوــْٚ ؿــذٚ مل أعنــاق اكلتلقــٕ، ّأمجــش تــأثريا علــٙ   معش ٔــاٻ لتظــذ  شاتــاٻ

 ٔيَنا:. ّؿلكً ا٨ػاسٗ إػل ىقاهل التنآض بّعُٔ

الــيف مغلــق علــٙ ميٷْوــُ، مَنــا بلــ  ثــشاٛ مذالٔلــُ اكللــنشٗ. ٢ ٓتذــاّصِ ّٓبقــٙ    

بذّالُ،  ٔختلف ميٷْوُ باخت٣ َا. لكً تبقٙ مذالٔلُ مفتْس٘ علٙ ـلٔـع   ذلاؿشاٻ

 القشاٛات ّالتأ٣ّٓت ّا٢ستنا٢ت. 

ؼلا تقتلُٔ تقئتُ، لكيُ مغلـق علـٙ سطـالتُ، ٢     ّأما اخلٷاب،  نتششس ىظبٔاٻ

ؿلكيُ الت٣ع  بَا، بل تقتــش مَنتـُ علـٙ إويـاي اكلتلقـٕ ّتشطـٔخ إؿلاىـُ. اخلٷـاب         

ٓؼغلك ؼليٷْوُ، ّاليف ٓغشٓـك بذ٢٢تـُ. اخلٷـاب ميىلْمـ٘ معش ٔـ٘، منـا الـيف،        

ٓفـــرتق عيـــُ بأطـــالٔبُ ّتقئاتـــُ ّمَامـــُ، ّبئتـــُ ّأىظـــاوُ.  اكلـــاٜض بٔيَنـــا مل دلـــال  

ُ ا٢ػتغال، عنـْو ّخــْق مـ    لنــٷلح اكليٷقـٕ. ٓلتقٔـاٌ مل بعـض     ، ّ قـا ل (1)ً ّدـ

ــف ٍــْ خٷــاب باللــشّسٗ.  اكلــاٜض مل          ــاٌ مل أخــشٚ. ستــه أٌ مــل ى ــاهل، ّٓفرتو اليق

. للـيف كـشّساتُ الـيت ٢ ؿلكـً للخٷـاب      مٔفٔ٘ ا٢ػتغال، ٍّزِ ىقٷ٘ دؤقـ٘ دـذاٻ  

التخلــٕ عيَــا مل سطــالتُ. الــيف ميىلْمــ٘ معش ٔــ٘، ّاخلٷــاب أداتــُ للْؿــْل للظــلٷ٘    

 ؼلعيٙ ٍٔنيتُ. 

ّة٘  اسق أطاغ بغل خٷاب اليف، ّمٷلق اخلٷاب، ؼلعياِ اللغْٖ.  ريتبنل مع 

اليف ّخٷابُ سٔينا ٓتبيٙ سطالتُ، ّٓظعٙ ٢وياي اكلتلقـٕ بَـا، بإمكاىٔـات ّاطـع٘،     

ّم١ثشٗ.  نادٗ مٷلق اخلٷاب ىـْق، ٓعٔذ تؼكٔل أىظاوَا، ّٓظـتجنش خٷاباتَـا،   

  مع اطرتاتٔذٔتُ مل اكلخااب٘ ّالتـأثري.  ّلُ دلا٢تُ ا٤خشٚ اليت تتياطّٓظتؼَذ بَا. 

لكــً أسٔاىــا . اّخٷــْسٗ دّسٍــ اأٍنٔتَــ٘، سظــ  ّاطــع تتفـــ٣ٔالــيت وــذ تظــتذعٕ 

ب اللغـْٖ، الـزٖ ٍـْ ؼلعيـٙ     طلتلنل ا٤مش أّ ٓتذاخل بغل خٷاب اليف ّمٷلـق اخلٷـا  

                                      
 .44اكليٷق، مـذس طابق، اليظ  ا٤سبع٘، ق - 1
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 .د اليـْق ـلٔع تفـ٣ٔتُسسٔينا تظتْاخلٷاب٘، اكلخااب٘ ّ

 ــإٌ ؿــذؤ٘ اكلفــأٍه الذٓئــ٘ الغٔبٔــ٘، مشتَيــ٘ مل      ّع٪ــْد للشّآــات اكلْكــْع٘،   

سقٔقتَا لْدْد ىف ٓذل علَٔا. ّخٷاب ٓظعٙ ٨وياي اكلتلقٕ بَـا.  تفتقـش احلقٔقـ٘ مل    

ّدْدٍا ّؿذؤتَا لْدْد ىف م١طع. لزا ٓـذق أٌ احلقٔقـ٘ الذٓئـ٘ ّلٔـذٗ الـيف،     

ل احلظٕ. ّؼلا أٌ ٢ّ ّدْد هلا خاسدَا، ٤ىَا ولآا تٔبٔ٘، ٢ ختلع للتذشب٘ ّالذلٔ

طــلٷ٘ الــيف ٍــٕ ا٤خــشٚ ٢ ّدــْد هلــا خــاسز رٍــً اكلتلقــٕ،  احلقٔقــ٘ أٓلــا تظــتنذ   

 سلْسٍا مً الفلاٛ اكلعشمل للنتلقٕ.

 متفشعـ٘ عيَـا، ػـشساٻ   ّما ٓتلٍْـا مـً ىــْق    اكل١طظ٘ ّة٘  اسق بغل اليـْق 

 ســشاٻ.  ـاليف   ٢ ٘ اكلفظٯـشٗ هلـا، مجـا٢ٻ   ، ما٦ٓ٘ ّالشّآ، ّد اعاٻّاطتذ٢٢ٻ ّتفـ٣ٔٻ

الجــاىٕ ٢ ١ٓطــع ٤ؿــل اكلفَــْو ابتــذاٛ، لكيــُ ٓظــتغل طــكْت الــيف، ّإا٣وــُ،     

ّتؼــابَُ. أّ ٓظــعٙ لتْولٔــف تلنٔشاتــُ، ّمْاسباتــُ، ّإػــاساتُ، ّسمضٓتــُ، ّدلاصاتــُ.    

ذلـل الـيف     ٔتشش  مل أ ـق ا٨مكـاٌ، ّٓبـذأ بتؼـٔٔذ سقاٜقـُ، الـيت  ـل تـذسصلٔاٻ        

ــ٘،    ــ٘ مٷلق ــذّ سقٔق ــ٘،     التأطٔظــٕ، ّتغ ــٙ دّسٍــا مل ّدــْد احلقٔق ــذما تتظــرت عل عي

اكلتلقٕ ملامٔيَا لليف اكل١طع، ب٣ أدىٙ ػك أّ إستٔاب. ٍّـزا ٍـْ مكنـً      ظيّٓ

خٷش الشّآات اكلْكـْع٘ ّطـشش خٷابَـا، عيـذما تـيذح مل  ـشض طـلٷتَا ٍّنٔيتَـا         

علــٙ الــْعٕ،  تشقــق مامــل أٍــذا َا. بعــذ أٌ تتــْاسٚ ا٦ٓــات  ــ  سمــاو الشّآــات  

 اليف الجاىٕ اليف ا٤ّل ّضلل ذللُ. ّضلذ ٘. الؼاسس

ـ٫شب٘ الزٖ اطتنذ ّدْدِ مً بعض ا٦ٓات مج٣ٻ  بظٔٷاٻ ، ماٌ مفَْماٻ نفَْو ال

مل بذآتُ. لٔع  ُٔ يشٓذ خلـاٜف الـشاب٘، ٢ّ كناٌ بعـنتَه ّمٷلق عذالتَه 

ــق مــً          ــاب لتخل ــه دــاٛت ىـــْق مــً خــاسز الكت منــا تقــْل اليـــْق ال٣سقــ٘. ث

ـ٫ـــشب٘ ــ٘     ال ــ٘  كشٓـ ــ٘، ّمشدعٔـ ــ٘ سقٔقٔـ ــا ؤنـ ــذ راتَـ ــ٘، ّتــــبح حبـ ــ٘ متعالٔـ سقٔقـ

ّتْثٔقٔ٘. أٖ  ّ٘طلْمٔ٘ ّأخ٣ؤ٘، ّؿاست هلا اطتشقاوات طٔاطٔ٘ ّمالٔ٘ ّادتناعٔ

ـ٫شب٘ تٷْس مً مفَْو بظٔنل إػل مٔاٌ، ّم١طظ٘ هلا طلٷتَا ّخٷابَـا   أٌ مفَْو ال

  ً طــكْت الــيف ا٤ّل.  ّوْاىٔيَــا ّػــشّاَا. لقــذ اطــتنذ الــيف ال٣ســق ػــشعٔتُ مــ

ٍّزِ ٍٕ آلٔ٘ اػـتغال الـيف، مل اكلظـكْت عيـُ،  ٔـأتٕ اليقـذ لٔعـشٯٖ سقٔتـُ، ّمـا          

 ٓشٓذ وْلُ. 
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ّمنـا أٌ للــيف ميٷْوــُ ّولَـْسِ الــزٖ ؿلــاسغ  ٔــُ تْآتـُ،  أٓلــا لــُ بــااً،    

ّداخل، متؼابك، صاخش بشمضٓتُ ّد٢٢تُ،  َْ عبـاسٗ عـً تـشامه ىــْق، متؼـعب٘      

ـ٫شب٘، الضاخـش بذ٢٢تـُ،   مل دزّسٍا، ٓتظرت عل َٔا ميٷْق اليف.  اكلفَْو اجلذٓذ لل

ٔٯذ       اطـتنذ ػــشعٔتُ مـً الــيف ا٤ّل. لكيـُ تفــْق علٔـُ، ّاستــل مكاىتـُ، بعــذ أٌ ػــ

ـ٫ــشب٘ بظــ   لعبــ٘ اليـــْق مفَــْو سمــضٖ، دــشٯد ب ْوــُ سقٔقتــُ ّطــلٷتُ.  أؿــبح لل

ـ٫ـشب٘          بيظـخ٘ دذٓـذٗ   الـشاب٘ مـً خـْؿـٔاتَه. ّبـات اكلتلقـٕ ٓتعامـل مـع مفَـْو ال

٘ ميقشــ٘ ، تشطــه ، أّ ىظــخ٘ سمسٔــ٘ ذلااــ٘ بأطــٔذ٘ وذطــٔ٘ ّخٷــْهل فلــشاٛ سذٓذٓــ

مظاساتَا ّ قا هلذ َا، لكً اكلتلقٕ ٓتبياٍا بقياع٘، ّٓش ض ما ٓجاس سْهلا بفعل وـْٗ  

 اخلٷاب ّتأثريِ. 

، لكـً القـاسٟ بـات ٢ ؿلٔٯـض بـغل      إٌ عنلٔ٘ اطتبذال اليــْق ٢ يـشٖ اعتبااـاٻ   

بفعل وذسٗ اليف علٙ التخفٽٕ ّساٛ لغتـُ،   ّاليف الؼاسل أّ اكلفظٯش، اليف التأطٔظٕ

خاؿـ٘ مـع سمضٓـ٘ الـيف ا٤ّل. ٍّـزا خٷـش الـرتاخ علـٙ          ّأطلْبُ التعـبريٖ، ّتقئاتـُ.  

العقل، ما   ٓتذاسمُ اليقذ ّٓفلح أ٢عٔبـُ.  قياعـ٘ اكلتلقـٕ   تـأت مـً  ـشا ، بـل        

ظـرت علـٙ ّدََـا ا٦خـش، ّٓـيذح مل      ٍٕ وذسٗ اخلٷاب علٙ تضّٓش احلقٔق٘، سٔينـا ٓت 

 . ، سذ٪ ا٨ؿلاٌ ّسؼلا الٔقغل الشاطخ بَاإٓـال سطالتُ

اخلٷـاب ٢ ٓـرت  اكلتلقـٕ ٓتـذبش الكـ٣و، ّٓـذس  مذالٔلـُ ّرلات٣تـُ، بـل ؿللـٕ           

ـلٔـع  ّو آقٔئات ساطخ٘، تقـ  ّتغذّ إؿلاىُ، ّاعتقادِ طٯخ، ستٙ ٓرتبفعل تعالُٔ لُٔع

ٓذْٓلْدٔـ٘ تتـْدع مـً الـْعٕ،     هلزا يـذ اخلٷابـات ا٤   ٓفق الْعٕ.ما    اتتالتشذٓ

ُ مـً تـشامه   تـ مـ١ثش، ٓظـتنذ سقٔق   خٷـاب ّاسـذ   مً خ٣ل تظاسي إػل ػلٯ سْٔٓتُ، 

 . ّبالتالٕ اخلٷاب ا٤ٓذْٓلْدٕ ّالذٓين خٷاب متذ ق، بفعل تعذدِ.خٷابات كنئ٘

ٷــاب إٌ تــأثري اخلٷــاب ّتفاّتــُ، أمــش ٢ مــشاٛ  ٔــُ، ٓشؿــذِ مــل مشاوــ .  َيــا  خ

ــٙ         ع٘ مل سٍاىَــا عل ــات اكلْكـْـ ٗ سطــالتُ. لــزا زلشــ  الشّآ مــ١ثش، ّآخــش  اػــل ستــه وـْـ

.  اخلٷــاب اليــادح ّ شكــ  ىفظــَا علــٙ ّعـٕـ اكلظــلنغل ّ َنَــه اخلٷــاب، ّمأطظــتُ، 

خ سقٔقتــُ ٢ ػــعْسٓاٻ  أٓـذْٓلْدٔاٻ  ، ســذاٻ  ٍـْـ اخلٷــاب القــادس علــٙ تشطٔـ مل أعنــاق اكلتلقـٕـ

 ٢ تقبـل ، سقـاٜق ٓتعزس علٙ العقل سؿذ ثغشاتُ،  ٔيظاق مـع العقـل اجلنعٕـ ّمأىـُ أمـاو      

٘ للنتلقٕـ       ُ ّٔٓظـتع اجلذل ّاكلغالٷ٘. لزا عيـذما تَـذأ احلالـ٘ اليفظٔـ ، ٓلـشك علـٙ   ذ ّعٔـ
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مؼــاعشِ ٍّـٕـ تيظــاق مــع أٍّــاو اخلٷــاب. ّعيــذما ٓعذــض اخلٷــاب عـًـ إويــاي اكلتلقـٕـ           

ُ  ، ّسبنل تلك اكلفأٍهق الغٔبٔ٘ ّاكلفاسو٘، ٓلذأ، ٨وياعُ عاافٔاٻباحلقاٜ ، ّطـعادتُ  بيذاتـ

ٓــشبنل اخلٷــاب تلــك    ّأسٔاىــاٻ .. بــل ستــٙ طــعادتُ ّػــقاُٜ مل الــذىٔا    ُ مل ا٦خــشّٜٗػــقا

ا،   احلقاٜق العـٔ٘ علٙ ا٨دسا ، بَْٓ٘ اكلتلقٕ ّّدْدِ ا٢دتناعٕ، سٔينا ضلاؿشِ ىفظٔـ

ّؿلكً أمجش مً ٍزا سٔينا تـبح مظأل٘ ا٨ؿلـاٌ باكليىلْمـ٘    عضل٘ ادتناعٔ٘. ّٓلعُ مل

د ا٨ىظـاٌ مل    العقاٜذٓ٘ ّالفكشٓ٘ مظأل٘ ّدْد. أٖ تغذّ سقاٜق ّدْدٓ٘ ٓتْوف علَٔا ّدْـ

ت الٷاٜفٔـ٘.  ـ٣   ، ٍّْـ دٓـذٌ الــشاعا   القتـل  سـذ٪  اهلْٓـات  ؿـشاي  سٔينا ضلاؿـشِ الذىٔا، 

ملـٷشٗ خلٷـاب ال٣ّعٕـ     ٤ىَـا حلقٔق٘. ش٪ق ّاكلزاٍ  اكلتياصع٘ سْل اتظتغشب خٷاب الٰف

ّالعاافــ٘، بظــب  رات احلقٔقــ٘ الــيت ٓتبياٍــا اخلٷــاب،  َـٕـ ٢ تعــذّ مْىَــا    ّاخلشا ــ٘

ّوــذ تــأ٣ّٓت وشآىٔــ٘، ّسّآــات ٢ ؿلكـًـ اجلــضو بـــش٘ ؿــذّسٍا ّمٷابقــ٘ ملــنْىَا.    

ل . لكـًـ للخٷابــات ا٤ٓذْٓلْدٔــ٘ طــششٍا كــنً ػــشّهل الــذٓين تـــيف كــنً ال٣معقـْـ

 .  ّادتناعٔاٻ ّىفظٔاٻ ثقا ٔاٻالْاوع، 

 

 منْذز تطبٔقٕ

ّمنجال علٙ وذسٗ اخلٷاب مل التأثري، أىقل ػـاٍذاٻ مـً الْاوـع الـذٓين، مـا داو      

ــ٘     ــات ا٤ٓذّلْدٔـ ــْاٍذ اخلٷابـ ــْع٘، ّإ٢  ؼـ ــات اكلْكـ ــً الشّآـ ــذٓح عـ ــجريٗ احلـ مـ

، علٙ مشأٚ ّمظنع  اٜقاٻ متيْع٘، خاؿ٘ الظٔاطٔ٘. سٔح سقق ٍزا الؼاٍذ زلاساٻّ

 اجلنٔع ّأىا أسذٍه:

 و، أطــتاراٻ8110، مل آب، عــاو العشبٔــ٘ ػــاٍذت علــٙ إســذٚ القيــْات الفلــأٜ٘

ضلذٯخ ا٣بُ عً أبٕ ٍشٓشٗ، الـشابٕ اكلعشّف بكجشٗ سذٓجُ عً سطـْل اهلل، ستـه   

 08 -01أىُ   ٓلتقُ طْٚ طـيتغل. مـاٌ الٷـ٣ب باوـ٘ بشٓٝـ٘ تـرتاّل أعنـاسٍه بـغل         

م٣و أطتارٍه بؼكل  شض ىفظُ ستٙ مع ل افْلٕ ، مؼذّدًٓ بزٍْل ّتفاععاماٻ

   ٘ امتـضز   ،علٙ اكلؼاٍذ.  كاى  الذمْي تتقا ض مً أعٔيَه، ّاىفعـا٢تَه تشطـه خشٓٷـ

 َٔــا الفــشل بــاحلضٌ بالتعذــ . مــاٌ ٓــتكله بلغــ٘ دا ٝــ٘، متذ قــ٘، طــاسشٗ، ّمــاٌ   

ْتُ ، مع ىربات ؿبنل أىفاغ ا٤افالّتَ لْٓظتخذو طٔنٔاٛ ا٨ػاسٗ ّلغ٘ اجلظذ،  تع

ــاٻ  ــتخذو خٷابـ ــُ.  اطـ ــٔر سيذشتـ ــاعَه  ّىؼـ ــاب إػل أمسـ ــاٌ ٓيظـ ــ، مـ ــ٘ ّعفْٓـ ، ٘بشوـ
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ــا       ْٯس الـــشابٕ أب ٓظــتَذف مؼــاعشٍه ّعــْاافَه، دٌّ عقــْهله ّّعــَٔه، سٔــح ؿــ

ــض سا ىلتــُ،     ٍشٓــشٗ م٣مــا أسكــٔا، مل ااعتــُ، ّعبادتــُ، ّ قــشِ، ّبظــااتُ، ّؽلٔٯ

  5776اس سْل سّآاتُ الــا ّاٍتناو اليف اكلبال  بُ.  أوـٙ خٷاب التبذٔل مل ما ٓج

عً الشطْل خ٣ل طيتغل.  أبْ ٍشٓشٗ سته تْثٔق بعلَه لُ، ؼلْدـ  تْثٔقـات خاؿـ٘    

أّ عام٘ باعتباسِ أسذ ؿشاب٘ الشطْل، لكً ماصال  ت٣سقُ ت٫َه ّاطتفَامات، سْل 

ب٘ الشطــْل، الــزًٓ تــشاّل معــذل  امجــشٗ سّآاتــُ، مقاسىــ٘ ؼلــا سّاِ اكلقشبــٌْ مــً ؿــش 

لـيف ميـز   ل صو  سذٓح. خاؿ٘ ما سّاِ ا٨مـاو علـٕ، اكلـ٣   411 -511 اسّآاتَه، بغل

  574ٍبـــْهل الـــْسٕ، ّعاؿـــش مـــل ؿـــغريٗ ّمـــبريٗ مل سٔاتـــُ،  لـــه ٓـــشّ طـــْٚ ا 

ســذٓجا!!. بــل أٌ أبــا ٍشٓــشٗ مــتَه بالْكــع عيــذما سّٚ أسادٓــح اسلــاص بَــا كلعآّــ٘ كــذ 

ٓـ   شّف عـً الـيف   مـل ٍـزِ ا٤سادٓـح؟ ّاكلعـ     ٘خـْمُ ّميأُّٜ.  كٔف تظيٙ لـُ سّا

ؿــنتُ، ّولــ٘ سذٓجــُ. لكــً اكلعلــه اطــتٷاي بلباوــ٘ خٷابــُ أٌ ٓشطــه ؿــْسٗ مجالٔــ٘           

للـشابٕ أبٕ ٍشٓشٗ، عرب سّآ٘ تاسطلٔ٘، ٢ ؿلكً أٌ تكٌْ ػـاٍذا علـٙ م٣مـُ.    

لكً ا٤افال فللْا بعذ مساي وـتُ اىٷباعا إصلابٔـا ساطـخا، طـ١ٔثش ٢ ػـعْسٓا مل     

عـذ، ّطـٔذا عٌْ بـرباٛٗ عـً وـْٗ سا ىلتـُ باعتباسٍـا        مْاوفَه ّتقٔـٔنَه للشدـل  ٔنـا ب   

 ٘ ٕ بظـب  دعـاٛ الـيف لـُ،      معذضٗ ّمشامـ سقٔقـ٘  بعـذ ٍـزا اخلٷـاب    باليظـب٘ هلـه     َـ

مٷلق٘، اطتٷاي اخلٷاب الرتبْٖ ّاليفظـٕ ؽلشٓشٍـا ّتشطـٔخَا، دٌّ ا٢لتفـات لـذّس      

وبـل سّآـ٘    ا٤افـال   بل ٢ أسـذ ٓلتفـ  هلـا مٷلقـا.     اليف مل أؿل ّدْدٍا ّؿذؤتَا.

عـً   مـا سّاِ صلَلٌْ سقٔقتـُ، ّصلَلـٌْ ـلٔـع تفاؿـٔل سٔاتـُ لـ٢ْ        اىْاأبٕ ٍشٓشٗ م

 تري أىُ تظرت علٙ دّسِ مل ّدْدٍا. ،خلق احلقٔق٘ ىفظُ.  اليف ماٌ ّساٛ

سّٚ اكلعله بأطلْب ؽلجٔلٕ سّآ٘ ٓتشذخ  َٔـا أبـْ ٍشٓـشٗ، مٔـف اطـتٷاي سفـيل       

مل ٍزا العذد مً ا٤سادٓح،  قال: دعا اليف أبا ٍشٓشٗ،  ذعا لـُ بـاحلفيل!! ٓقـْل    

أبْ ٍشٓشٗ:  ـشت أمسع م٣و اليف ّأسفىلُ ٢ّ أىظاِ!!!. ّعيـذما ىقـشأ ٍـزا الـيف     

شٓـش مـا ٓشٓـذِ، ّالتظـرت علـٙ مـا ٓبغـٕ        التاسطلٕ، ؿلكييا بظَْل٘ مؼف آلٔتُ مل ؽل

 التظرت علُٔ: 
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، بل ّٓتَه مل مً ٓشّٖ تْثٔقـا ليفظـُ.   (1)أ٢ّٻ، ٢ ؤن٘ ٤ٖ تْثٔق ٓشُّٓ ؿاسبُ

 نً ٓذعٕ أٌ اليف خـُ بذخْل اجلي٘، أّ بـاحلفيل ّعـذو اليظـٔاٌ، أّ أٖ ثيـاٛ، أّ     

ُ امتٔاص أّ سقْق اعتباسٓ٘، اطتجيأٜ٘، ّ  ٓشِّ تريِ  ـ٣ ؤنـ٘    ٘   لـ ، إ٢ بؼـشّهل ؿـعب

. ّالشاّٖ ٍيا ٍْ (2)الفقَاٛ ٓتْوف مل سّآاتُ، ّوذ ٓظقنل اعتباسِ لذٚ بعلَهبعض ّ

أبْ ٍشٓشٗ راتُ، ٍّْ الزٖ ٓقْل دعا لٕ سطْل اهلل باحلفيل ّعذو اليظٔاٌ، ٢ّ اشٓق 

ليا آخش للتأمـذ مـً ؿـش٘ عنـل الشطـْل ّدعاٜـُ لـُ.  ـ٣ ؤنـ٘ معش ٔـ٘ لشّآتـُ، ٢ّ            

علَٔا أٖ أثش تْثٔقٕ. ّؿلكً اطقااَا بظـَْل٘. ٢ّ ٓقـال أٌ الشدـل مـاٌ ثقـ٘      ٓرتت  

، تَـا مل اكلشسل٘ الظابق٘  نا ٓشُّٓ  ٔنا بعذ ؿشٔح. لتْوف ّثاوتُ اليت دشستَـا مجش 

،  كٔـف ؿلكـً   علٙ اليف راتُ. ٤ٌ مجشٗ الشّآ٘ حبذ راتُ ع٣م٘ تلعٔف للشاّٖ

 . د عَا؟

ـــ ثاىٔـــاٻ ـ٫ ــ٘ مفَـــْو ال ــٔ٘، دـــشٯدت الــــشابٕ مـــً  : أعٷـــ  الشّآـ شب٘ ؿـــف٘ وذطـ

ــُ     خـْؿــٔاتُ، ّصمٽــ  ــ . ّميشت ــُ ّطــلْمُ ّتـــش اتُ، مَنــا ماى ــع أعنال   ـلٔ

اطتجياٛ، ٢ لؼٕٛ طْٚ ؿشبتُ للشطْل!!، ٍّزا مش ْض ّإٌ وال بُ بعلـَه.  كـل   

، ّلٔع ٍيـا  دلاملـ٘ أّ ػـفاع٘    ػخف ؼلا  َٔه الـشابٕ مشٌٍْ بعنلُ ّاطتقامتُ

ش بــأٖ مْدــ ، عــذا عنلــُ ّطــلْمُ ّأخ٣وــُ الــيت ٍــٕ  أّ تفلــٔل لؼــخف علــٙ آخــ

                                      
أٖ ٓشّٖ عيُ ٍزا احلذٓح ا٤عشز  –مل الـشٔشغل مً سذٓح أبٕ ٍشٓشٗ ّمً عذٗ اشق عيُ  - 1

وال أبْ ٍشٓـشٗ : "ٓقْلـٌْ أمجـش أبـْ ٍشٓـشٗ،       –ّأبْ طلن٘ ّٓشُّٓ طعٔذ بً اكلظٔ  سفلُ اهلل 

وـال: مـاٌ إخـْاىٕ مـً ا٤ىــاس       –كلارا أىا أمجشت  -؟ّاهلل اكلْعذ، ّطأسذثكه   را  

يـاسٗ،   –ٓؼغلَه العنل مل أسكَه، ّماٌ إخْاىٕ مً اكلَـادشًٓ ٓؼـغلَه الــفق با٤طـْاق     

ّمي  إمشٛاٻ مظكٔياٻ مً أٍل الـف٘ ّمي  ألضو سطـْل   –مل ّاسذ ٓـفق علٙ بلاعتُ 

ل: أٓكه ٓبظنل سداِٛ ستٙ ٷين،  بٔينا سلً دلْغ عيذِ ْٓماٻ، إر واب ملٕٛ علٙ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

أولـٕ مقــاليت  ـ٣ ٓيظــٙ ػـٔٝاٻ مسعــُ مـين ؟ وــال :  بظـٷ  سداٜــٕ ستـٙ ولــٙ مقالتـُ، ثــه        

 وبلتُ  نا ىظٔ  ػٔٝاٻ بعذِ ونل"

اوشأ عً اخت٣ف ا٦ساٛ مت  دسآ٘ احلذٓح، مج٣ متاب: ميـاٍر اليفـذ مل علـْو احلـذٓح،      - 2

ا. ّمتــاب: ػــشل البذآــ٘ مل علــْو ، دس الفكــش، دمؼــق، طــْس0225ٓد. ىــْس الــذًٓ عــرت، هل

 الذسآ٘ للؼَٔذ الجاىٕ، كبنل ذلنذ سكا اجل٣لٕ.
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ٌپ إپلڀا م٪ا ط٪ع٪ٙا .سٍاٌ عنلُ ٬ٔع٪ ٰللٺإپىظ٪ا ٌٲ ،ّ٪أٸٌ لڀ ٫ُ ّ٪أٸ ٪ٔ ٬ْف٪ ط٪ع٬  .(1) ٫ٓش٪ٚ ط٪

الشاّٖ اطتجياٛ للٷبٔع٘ البؼشٓ٘. ٍّزا ٢  ّرامشٗ : دعل  الشّآ٘ مً سا ىل٘ثالجاٻ

ا٨ىظاٌ تتآمل مع تقادو عنشِ.  رامشٗؿلكييا ا٢طتذ٢ل علُٔ مْكْعٔا. خاؿ٘ أٌ 

 ٢ّ ؿلكً ا٢طتذ٢ل علَٔا بكجشٗ سّآتُ، ٤ىَا مـادسٗ علٙ اكلٷلْب.

: أّس  الشّآ٘ لـْؿٔ٘ أبـٕ ٍشٓـشٗ عيـذ الـيف، ستـٙ  لٯـلُ علـٙ ـلٔـع         سابعاٻ

ستٙ الـشاب٘ سٔينا خـُ بَزا العذد الكبري مً الشّآات اليت   ٓشٍّا أسذ تريِ. 

ٕ  اخلٷــاب عنــش بــً ىَـاِ  . ّا٤ٍــه أىــُ لــٔع مــً (2)، ّميعــُ مــً التشـذٓح ٍّـذدِ بــاليف

ثه تادس اكلذٓي٘، ّ ْو سـْل سّآاتـُ    الظابقغل ا٤ّلغل، ّ  ٓلتق الشطْل طْٚ طيتغل

ػبَات مجريٗ، إ٢ أٌ ػشعٔ٘ طٔاط٘ اخللفاٛ ا٤مْٓغل متْوف٘ مل بعض مقااعَا علٙ 

َــا اعــً ّتؼــكٔك ؼليــأَّٜه،  َــٕ  سّآاتــُ. ٍّــزِ ٍــٕ أٍنٔتَــا. ّبعلــَا ا٦خــش  ٔ  

أّ ٓقــذ   ،ّعُٔ بظب  تْاكعط٣ل ماضٿ كذ خـْمَه.  نً ٓذا ع عً سّآاتُ إما 

 رلك بذّا ع ااٜفٔ٘ ّمزٍبٔ٘.

ــْادََه مظــتقب٣ٻ       ــُ كــذ أٖ ػــكْ  ت ــً ا٣ب ـٯ ــه س ، ّطــْف إٌ خٷــاب اكلعل

ٓكـٌْ ميٷـق التربٓـش طـ٣سَه ٍّـه ْٓادَـٌْ مجـشٗ الؼـكْ  سْلـُ. بـل طـْف لــً            

تظـتفضٍه سّآاتــُ مَنــا ماىــ  تشٓبـ٘ أّ ملــٷشب٘ أّ متشٔٯــضٗ.  اطــتٷاع  الشّآــ٘،   

تْثٔق مٷلق سّآات أبٕ ٍشٓشٗ. ؼلا  َٔـا الشّآـات اكلْكـْع٘ مـً وبلـُ. أّ الـيت ىظـب         

َٯـذ لتضمٔتـُ، ّاوــاٛ ـلٔـع        لُ. سٔـح أؿـبح مــذسا سّأٜـا.  اخلٷـاب      ٍـْ الـزٖ م

 ا٤طٝل٘ ّا٢طتفظاسات سْل ّثاوتُ ّسّآاتُ سته ٰوـش اكلذٗ اليت التقٙ بَا اليف. 

للخٷــاب ا٢طــرتاتٔذٕ، اكلــ١ثش، عيــذما زلــح مل  إٌ خٷــاب اكلعلــه مــاٌ ؾلْردــاٻ

ٕ    إٓـال سطالتُ، سذاٻ امتلك عقْل ا٤افال، ّتش  لذَٓه اىٷباعاٻ  مجالٔـا عـً ؿـشاب

 ااكلا أثريت سْلُ الؼبَات. 

ّأما الشّآ٘ التاسطلٔ٘ اكلشّٓ٘ عً أبٕ ٍشٓشٗ  قذ سقق  مـا ٓــبْ هلـا ميٷْوَـا،     
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عيذما ؿش   ا٤ىىلـاس عـً مـل مـا ٓظـٕٛ لظـنعتُ.  امتظـ  أبـْ ٍشٓـشٗ مــذاؤ٘           

تـذت  خاؿ٘ لذٚ الشطْل، سته عـذو ّدـْد دلٔـل علـٙ ؿـشتَا طـْٚ سّآتـُ. لكيَـا         

شت اثــ٘ الـْعٕ، ّوـْٗ سلـْس اكليٷــق الٷـاٜفٕ، سٔينـا تظــتٯ     مل ولـل سث سقٔقـ٘ مٷلقـ٘،   

 علٙ دّسٍا مل ّدْدٍا.

إٌ ما َٓه مل ٍزِ الشّآ٘ ما تْاسٚ خلف اليف.  قْٗ اليف ٢ تقاغ ؼليٷْوُ ّما 

ٓبــْل بــُ، بــل ؼلــا ٓلــنشِ اليظــٔر اللغــْٖ للــيف، ّد٢٢تــُ الــيت ٓتظــرت علَٔــا ولــاٍش     

ؼــكْ  الــيت  ــْو ســْل أبــٕ ٍشٓــشٗ،  الكــ٣و. الشّآــ٘ ماىــ  اعرتا ــا ؿــشضلا بال 

ّمــذٚ ولقــُ ٍّــٕ تضعــضي مــً مـــذاؤتُ مـــشابٕ معــشّف. ٍّــزا   تفـــح عيــُ     

الشّآــ٘ ع٣ىٔــ٘، لــ٢ْ اليقــذ ّالتيقٔــ . ّلــ٢ْ وــْٗ اخلٷــاب الــيت اطــتْػل علــٙ عقــْل     

 . بأىفظَه احلقٔق٘ فٌْٓكتؼّ الٷ٣ب وبل أٌ ٓفٔقْا لْعَٔه

ـٯلُ عيَا، لكيُ ٍزِ الشّآ٘ تؼبح أبٕ ٍشٓ تمذمنا أ شٗ بشّآاتُ، ّعذو تي

حبادــ٘ لغٷــاٛ ػــشعٕ ؿلــشس بــُ أديذتــُ،  ْكــع ٍــزِ الشّآــ٘ سظــب٘. أٖ أٌ سشمــ٘     

دٓين ٍْ بٷلـُ ّمــذس ػـشعٔتُ،     –الشدل ّسّآاتُ ماى  تظري كنً تْدُ طٔاطٕ 

 مل مقابل مضٓذ مً ا٢متٔاصات.

ٔقـ٘ أطـٷْسٗ   ّخ٣ؿ٘ الؼـاٍذ، أٌ الـيف التـاسطلٕ تظـرت علـٙ دّسِ مل خلـق سق      

رامشٗ أبـٕ ٍشٓـشٗ، ّمكاىتـُ اخلاؿـ٘ عيـذ الشطـْل، ّسال اكلعلـه عـً وــذ أّ تـري           

وـذ ٓتكله ٢ بلظاٌ أبٕ ٍشٓشٗ بل علـٙ لظـاٌ الـيف، ّمـأٌ سّآتـُ تـري مْدـْدٗ،        

ّاليف طلاا  الٷ٣ب مباػشٗ. ٍّيا ىقٷ٘ وْٗ الـيف سٔينـا ٓـيذح مل إخفـاٛ دّسِ مل     

 ّدْد احلقٔق٘.

اخلٷاب ؼلا أّتٕ اكلعله مً وذسات  اٜق٘، علـٙ  ـشض أبـٕ ٍشٓـشٗ     منا اطتٷاي 

وذّٗ، ّمجا٢، ٓتنياِ مل ػخف ليفظُ. إر لعبـ  تعلٔقاتـُ العاافٔـ٘ دّسا مـبريا مل     

تشطــٔخ ٍــزِ احلقــاٜق. سٔــح مــاٌ ٓقٷــع الشّآــ٘ بــغل  ــرتٗ ّأخــشٚ، ّٓتلــْ ملنــات     

ٍشٓـشٗ مل وشبـُ مـً سطـْل     التنيٙ، ّالتعذ  ّا٢ىبَاس، مجل: اهلل، اهلل، م٪ً مجـل أبـٕ   

اجلي٘ ّوشبك مً سطْل اهلل"، "مـً  مل  ٓالك مً ؿشابٕ دلٔل كني  مكاىتكاهلل". "

مجلك ٓذعْ لُ الشطْل بَـزا الـذعاٛ"، ّمـاٌ ٓيفعـل مـع م٣مـُ، ّمأىـُ وـذ عاػـش          

 الشدل عً وشب.  كاٌ للج٣ باسعا، ّأطلْبا  شٓذا مل وْٗ تأثريِ.
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ّٯسٗ إسذٚ أطباب  ختلفيا، لقْٗ سلـْسٍا، ّتؼـبح اليـاغ بَـا. بـل      اخلٷابات اكلض

أٌ سشم٘ ادتنع منا التاسٓخ عيذىا تقْدِ ىـْق، دٓئ٘ أّ تاسطلٔـ٘، ؿـشٔش٘ أو   

 ٙ ــأسدح بــغل مـــا  طٔاطــٔ٘،       كــعٔف٘، ّٓبقــ ــات ٓت اليَــْض سٍــاٌ الــْعٕ، الــزٖ ب

ّأخــشٚ ااٜفٔــ٘، ّثالجــ٘ ػخـــٔ٘ ّٓبقــٙ الؼــع  اخلاطــش الْسٔــذ ٍّــْ ٓعــٔؽ أٍّــاو    

 التفْق مل ولل اسلٷاهل سلاسٖ مشٓش.اليذاٗ ّ

ّما سّآ٘ أبـٕ ٍشٓـشٗ طـْٚ مجـال لٷْ ـاٌ مـً الشّآـات التاسطلٔـ٘، علـٙ رلتلـف           

  اكلظتْٓات، ّعلٙ ـلٔع اكلقاطات الٷاٜفٔ٘، ّاكلزٍبٔ٘، ّالعيـشٓ٘.
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 الجاىٕالفصل 

 اليص ّسسٓ٘ اليقد

 

ْٯل علٙ الشطْل، مؼكل٘ سقٔقٔ٘، ابتل  ب َا العقٔذٗ ا٤سادٓح اكلْكْع٘، ّالتق

ا٨ط٣مٔ٘، ّتأثش بَا الفكش، ّأثشٯت مل ثقا ٘ ادتنع ّطـلْمُ. ّوـذ تفـاوه الْكـع     

٘ تعلٯذ مقذٯطاشدٓا ملنا ابتعذىا عً عـش الْسٕ، سٔح اتظع  احلاد٘ ليـْق 

ــل مــاٌ هلــا دّس خٷــري مل ونــع         ــ٘. ّبالفع مـــا  ػخـــٔ٘ ّأخــشٚ طٔاطــٔ٘ أّ دٓئ

    ٘ علـٙ سظـاب الكفـاٛات. ّالظـب  أٌ الــيف      اكلعاسكـ٘ ّتشطـٔخ سكـه اليخـ  القبلٔــ

٘ٻ طــْاٛ مــاٌطــلٷ٘ علٔــا مــ١ثشٗ،  قــذٯغاكل . ّطــْاٛ مــاٌ احلــذٓح اليبــْٖ آٓــ٘ أّ سّآــ

ْ٪٢ٚسٓ   ُٔ ّسٕ مساّٖاليف ٓقْلُ  معتربا أّ ٢.  نا ٪َ ًپ الٺ ّ٪م٪ا ٓ٪يٰٷق٫ ع٪ ٬ٌ ،: ا ْ٪ إپ  إپلڀا ٫ٍ

ٕٮ ّ٪أٸٰأع٫ْا ٓ٪اّااعتُ مفرتك٘ علٙ اكل١ميغل ا. (1) ٫ْٓس٪ٙ ّ٪س٬  ٪ُ ً٪ آم٪ي٫ْا أٸٰأع٫ْا اللٸٯ َ٪ا الٸٯٰزٓ ٫ٓٯ أٸ

 .  الشّآــ٘ تظــتنذ ميــُ وذطــٔتَا ّتعالَٔــا، ّهلــا مــا ل٧ٓــ٘ مــً إلــضاو، أمــشاٻ (2) الش٪ٯط٫ــْل٪

.  القذاط٘ طلٷ٘ معش ٔ٘ مْدٯَ٘،  ذ مً سشٓ٘ الباسـح الـذٓين، ّتظـلبُ خٔـاس     ّىَٔاٻ

ُ، ّمــذٓات ا٢ىفتــال ّالتيقٔــ .  قــذ  القــشاٛٗ اكلفتْســ٘ للــيف، عيــذما ٓفــشض ذلذداتــ 

اليــْق  ّتفكٔـك  ىقـذ  ؿلاسغ مامـل سشٓتـُ مل   سٔادٖ ّٓعتقذ الباسح الذٓين أىُ 

، بؼــكل تقتـــش ضالتشٔٯــ٘، لكــً احلقٔقــ٘ أٌ ؿــفتُ الذٓئــ٘، تفــشض علٔــُ  قذٯطــاكل

وشاٛتــُ علــٙ التأّٓــل ّالؼــشل ّالبٔــاٌ، دٌّ اليقــذ،  ٔخلــع ٢ ػــعْسٓا لظــلٷ٘ الــيف 

.  نَنــ٘ الفقٔــُ مــج٣ اطــتيباهل ا٤سكــاو مــً رات الــيف   مٷلقــا، باعتبــاسِ ّوذطــٔتُ

نشدعٔ٘ معش ٔ٘ ىَأٜ٘ ٢ ٓٷاهلـا اليقـذ، ٫ّٓشدـع اخلٷـأ إرا ّوـع للتٷبٔـق أّ وــْس        م

اليف الذٓين ٢ ٓتياصل عً علٔاُٜ، عـٕ علٙ اليقذ ّاكلشادع٘، ٓيتىلش مً ، ٤ٌ الفَه

وشاٛٗ الباسح ا٨طـ٣مٕ  تكٌْ طتُ.  ٓظتيٷقُ ّٓكؼف مذل٢ْتُ دٌّ اكلظاغ بقذا

ميشاصٗ باللشّسٗ، ٓقتـش  َٔا علٙ اوتياق مذالٔل يذد س٠ٓتُ ّ َنُ. ّالبشح عـً  

مً ٍيا ٓـذق أٌ ّعٕ الباسح الـذٓين / الفقٔـُ /    مربسات ما ٔ٘ كلْادَ٘ التشذٓات.
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. ّٓشابنل داخل مذاسات اليف، مَنا قذٯغاكلفكش ّعٕ مغلق، داٜشٖ، ٓظتفضِ ىقذ اكل

ماى  وــٔ٘، إ٢ أىـُ ٢ طلـشز علٔـُ، ٢ّ ٓؼـك بــذؤتُ.  اكلعش ـ٘ الذٓئـ٘ ذلـذّدٗ          

ّوـْٗ طـلٷتُ    قـذٯغ ٍّزِ ٍٕ وْٗ اكل اخلٔاسات، ٢ ختلع للتذشب٘ ّذلامنات العقل.

 اكلعش ٔ٘.  َْ دلنْع٘ تابٍْات،  ذ مً سشٓ٘ القشاٛٗ.

        ّ ػــشّهل تــاسٗ سٍــاب القذاطــ٘ ضلــْل دٌّ التعــشف علــٙ تــاسٓخ الــيف ّ لظــفتُ 

١٫ٔثش الباسح التنادٖ بالتربٓش علٙ خذؾ ســاى٘    علٔتُ، رلا ٘ اكلظاغ بقذطٔتُ،  ٸ

الــيف. ّٓغفــل أٌ اليـــْق دــاٛت كلعاجلــ٘ الْاوــع، ّ علٔتَــا تــشتبنل بفعلٔــ٘ ولشّ ــُ،    

ّلٔظ  أسكاما مٷلق٘ تتعاػل علٙ ػشّاَا التاسطلٔ٘ ّ لظف٘ تؼشٓعَا. لكيُ ١ٓمً 

كل مياسٕ احلٔاٗ. ّباطتٷاعتُ مل كـَْٜا التؼـشٓع   ؼلجالٔتَا، ّؿ٣سٔتَا ّمشْهلا ل

داخل ميٷق٘ ما ٓعشف عيذٍه بـ"ميٷق٘ الفشا  التؼشٓعٕ"، ٍّٕ مل مْكـْي   ٓـشد   

 ُٔ سكـه ػـشعٕ،  ٔتــذٚ الفقٔـُ لتؼـشٓعُ مل كـْٛ اليــْق ّالقْاعـذ الفقَٔـ٘          

ٗ، ّمـا  ّا٤ؿْلٔ٘.  ا٢عتقاد الظاٜذ أٌ الؼشٓع٘ ا٨ط٣مٔ٘ ػامل٘ جلنٔع مياسٕ احلٔا

علــٙ الفقَــاٛ طــْٚ اطــتيباهل ا٨سكــاو ّتعنٔنَــا، ّأّكــح مجــال احلــذٓح عــً ىىلــاو  

٘ هلنـا، طـْٚ مبـادٟ    قذٯطـ طٔاطٕ أّ إوتـادٖ مل ا٨ط٣و، سته ياٍل اليــْق اكل 

ٙ ّؤه تـلح أٌ تكٌْ أاشاٻ أخ٣ؤ٘ ّكـْابنل دٓئـ٘.    الـزٖ  الفكـش ا٨طـ٣مٕ     ٔبقـ

ى٫ىله  كشٓ٘  ِ مًػٔٯذما ّا٢وتـاد، ّىىلشٓ٘ مل الظٔاط٘ ّاحلكه تأطٔع عنذ إػل 

ادتَــاد ػخـــٕ ّوــشاٛٗ مؼــشّع٘ للــيف، ّســق ذلفــْول للفقٔــُ         دلــشدّمعش ٔــ٘، 

ّاكلفكش لكيَا ٢ تكٌْ مٷلق٘. تري أٌ دعـاٗ الـذًٓ تعـاملْا معَـا مشقـاٜق ىَأٜـ٘       

ٓتباٌٍْ بَا دل٣ٔ علٙ وْٗ اليىلاو ا٨ط٣مٕ ّوذستُ علٙ مْامب٘ احلٔـاٗ. ٍّـزا ؾلـنل    

جل٘ أكشٯ ؼلـذاؤ٘ الذًٓ، سٔينا تعامل معَا اكلتؼذدٌّ منٷلقات، أباسْا مً ا٤د

٤دل  قٔقَا طفك دماٛ اكلظـلنغل وبـل تريٍـه. الـذعاٗ ٢ ؿلٔـضٌّ بـغل الـيف ّوـشاٛٗ         

اليف، ّٓشدمٌْ احلذّد الفاؿل٘ بغل الذًٓ ّ َنُ، ّبغل ا٦ٓ٘ ّتفظـريٍا.  ـإرا مـاٌ    

ٖ ادتَادٖ، وذ ٫ٓـٔ  ّوذ ٫ٓخٷٞ. ّأدل ا،  إٌ  َنُ ّتفظريِ دَذ بؼشمقذٯطاليف 

  دلٔل اخت٣ف الفتْٚ ّالتفاطري سْل ىفع اليـْق.
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 شلط٘ الالقساءٗ ّ

إٌ الباسح الذٓين / الفقُٔ / اكلفكش / اكلفظٯش، ٓقشأ مً داخل اليف،  ٔخلـع  

لظــلٷتُ ّذلذداتــُ ٢ إسادٓــا، ٢ّ ؿلكيــُ التنــشد علٔــُ. ٢ ٤ىــُ ٢ ٓشٓــذ احلشٓــ٘ أّ ٢    

ٓفَه معياٍـا، بـل ٤ٌ وذاطـ٘ الـيف ٍـٕ الـيت تتـْػل ٍيذطـ٘ وبلٔاتـُ ّبئتـُ الفكشٓـ٘            

ا، ّآلٔ٘ تفظريِ أّ تأّٓلُ لليف، ٍّٕ اليت  ـذد  ّاكلعش ٔ٘  تفشض ذلذداتَا ّمذٓاتَ

ــَا، ٍّــٕ الــيت تظــنح أّ ٢ تظــنح لــُ بتذــاّص       ٍــامؽ احلشٓــ٘ ّ لــاٛ الــتفكري داخل

ــذِ مــً        ــْد الــيف، ّيشٓ ــق مــً ؤ ــُ التشــشس اكلٷل ــ٘ ٢ تعــين باليظــب٘ ل الــيف.  احلشٓ

ــيف ّمذٓاتــُ،          ــشٗ ال ــاد مل داٜ ــٕ ادتَ ــ٘ داخــل  لــاُٜ.  َ ــل سشمــ٘ مغلق طــلٷتُ، ب

كٌْ ذلـذّدٗ، تـري ميتذـ٘، تٷاسدٍـا إمشاٍـات الـيف. ّمجاهلـا ـلٔـع القـشاٛات           ت

 َـٕ ختتلـف عـً القـشاٛٗ     الرتاثٔ٘ بل ّأتل  الفكش الذٓين اخلالٕ مً اليقذ ّا٨بـذاي.  

ُ دذٓذ للذًٓ، ّالبشح عً مقاؿـذ   ، اليت  اّل تقذٓه  َهٿاكلقاؿذٓ٘ دٌّ . تؼـشٓعات

 مغآشا لُ.  َناٻتقذما التفشٓنل بقذاط٘ اليف، سته أىَا 

أما القاسٟ اكلتششس مً طـلٷ٘ القذاطـ٘،  ٔختلـف مل اشٓقـ٘  َنـُ للـيف، سٔـح        

ٓتعامل معُ ؼلا ٍْ ىف، مأٖ ىف، ؼلعضل عً واٜلُ، أّ ّ ق ىىلشٓ٘ "مْت اكل١لـف".  

 ٔخلعُ لكا ٘ مياٍر اليقذ، الفلظفٔ٘ ّالعقلٔ٘: "التشلٔلٔ٘ ّالتفكٔك٘ ّالْؿـفٔ٘  

ــ٘     ّالتأّٓلٔــ٘".  ــ٣ ذلــذدات   ٢ّ طــلٷ٘  ْؤــ٘ للــيف، طــْٚ بئتــُ، ٍّــٕ طــلٷ٘ لغْٓ

بيأٜــ٘، ؿلكيـــُ تفكٔكَـــا، ّإعــادٗ تشمٔبَـــا. علـــٙ خــ٣ف الباســـح مل الفكـــش    

ّذلذداتُ. ٢ ٓتذشأ علٙ ىقذ م١لفُ أّ واٜلُ،  قذٯغالذٓين،  َْ مقنْي    طلٷ٘ اكل

 ٘ ، خ٣ ــا أّ أىـُ ٓـــٷذو بٔقٔيـات مل داخــل الـيف تقنــع ػـَْٗ الظــ١ال     حبشٓـ٘ ما ٔــ

كلياٍر أخـشٚ، تتنـادٚ مل ىقـذٍا الجقـامل ّاكلعـشمل، ّتبـال  مل دساطـ٘ خلفٔـ٘ اخلٷـاب          

ِ، ٢طـتشال٘  عذو اكلبالغـ٘ مل يـشٯد  لكً ٓيبغٕ اكلعش ٔ٘.  عً ملنشاتُّواٜلُ، ّتيقٽ  

، ّمـل باسـح ميشـاص ٢ إسادٓـا لقبلٔاتـُ ّخلفٔتـُ، ستـه ىقـذِ اكلتْاؿـل          احلٔاد اكلٷلق

ليف علَٔا.  ٔقــذٌّ بـالتذشد، التعامـل اكلباػـش مـع الـيف بعٔـذا        هلا، لتْوف  َنُ ل

عــً ماتبــُ أّ واٜلــُ. أّ بعبــاسٗ أّكــح يشٓــذ الــيف مــً طــلٷتُ خــاسز ىىلــاو القــشاٛٗ  

ــاٌ   ــْاٛ مـ ــ٘، طـ ــاليقذٓـ ــ٘   مقذٯطـ ــ٘ ّا٢دتناعٔـ ــاق الجقا ٔـ ــه ا٤ىظـ ــُ، أّ حبكـ ا بزاتـ

مجــش ثباتــا. الــيف ّالظٔاطــٔ٘ ّالذٓئــ٘. مــً ٍيــا تكــٌْ ىتــاٜر حبجــُ أوــشب للْاوــع ّأ  
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أمــاو الباســح اكلتشــشس ىــف مفتــْل علــٙ رلتلــف اكليــاٍر ّالتــأ٣ّٓت،  تــأتٕ    قــذٯغاكل

ــا تي    ــل، سٔين ــشاٛٗ صاخــشٗ بالتأّٓ ــ٘ مل    الق ــُ اكلتْاسٓ ــُ، ّتكتؼــف ابقات ــ  مل أعناو قٽ

مً اليـْق ّا٤ىظاق اكللـنشٗ. ّبالتـالٕ    مبرياٻ أاتُ.  نا مً ىف إ٢ ّطلفٕ عذداٻ

ٔ٪ً، الذٓين ّاكلتششس مل  إٌ سقٔق٘ ا٢خت٣ ٍـامؽ احلشٓـ٘،   ّعٕ اليف ّف بغل الباسج٪

سٔينا ٓتقـٙ مل ميَنا مذٓات اليف، لٔكؼف عً ملـنشاتُ، ّمـا ٓـشّو ؽلشٓـشِ     

بعٔذا عً طلٷ٘ اليقذ.  خٔاسات القشاٛٗ ّالتأّٓل باليظب٘ للباسح اكلتششس  مظلٽناتمً 

بٔينــا . كــشب مــً اخلٔــال  التذــشٯد اكلٷلــقلكــً لٔظــ  مٷلقــا ؽلامــا، ٤ٌ   مفتْســ٘،

ــْي مــً   الباســح الــذٓين لــٔع مــزلك بفعــل طــلٷ٘ اكلقذطــ٘،      ٔلــٷش للتربٓــش، مي

  ّ ــُ.  ــشٍــْ ا٢عــرتاف بعذــضِ ّســذّد سشٓت ُ لــٔع مـــٷيعا،   ؿــادق تربٓ ــ  بفعــل ٓقٔئات

٘، ٢ ٓٷاهلـا اليقـذ، ّأؿـبش     مقذٯطـ ّإم٣ٛاتَا ّإمشاٍاتَا، اليت بات  ٍٕ ا٤خشٚ 

سٖ، خاؿ٘ مق٢ْت ّمفأٍه البئـ٘ اكلعش ٔـ٘ الـيت تشطـْ     كنً ال٣مفكش  ُٔ، ّاكلتْا

  ٢ ػعْسٓا مل مشاسل التلقغل ا٤ّػل.

إٌ وذطٔ٘ اليف يعل ميُ  لاٛ معش ٔا مغلقا، ضلذ مً خٔاسات وشاٛتُ ّتأّٓلُ. 

ّمَنا ؽلادٚ الباسح مل ىقذِ، ٢ صلامل ميٷق اليف ّد٢٢لتـُ ّلْاصمـُ،  ٔعـْد لتلـك     

ــيف، ّمل دّامــ٘         ــع ال ــذاساتَا، مل ؽلــاِٱ مظــتنش م ــ  ّاحملــذدات، ٓتشــش  مل م الجْاب

ّتأ٣ّٓتـُ. ّلعـل مل اليــْق    مع ميٷق اليف  َاخؼٔ٘ تقااعاكلشادع٘ ّاليقذ لقبلٔاتُ 

الغشاٜبٔ٘ مجـا٢ ّاكـشا للفـشق بـغل القـشاٛتغل، سٔـح ٓبـال  الباسـح الـذٓين مل وذاطـ٘           

الــيف ّمـــذسِ، ٍشّبــا مــً دشــٔه أطــٝل٘ العقــل ّاطــتفَاماتُ. بٔينــا ٓيتــضي الباســح    

القلـآا   ٓتذاٍـل ، ّّميٷقاٻ اكلتششس وذطٔ٘ اليف، ّٓش ض تشاٜبٔتُ اكلظتَذي٘ عق٣ٻ

، ٢ّ ٓكـف عـً   قـذٯغ ٓتعزس اختباسٍا يشٓبٔا.  عقلُ ٢ ٓتخلـٙ عـً دّسِ أمـاو اكل   اليت 

أطــٝلتُ ّاطــتفَاماتُ. ّٓٷالــ  بأدلــ٘ مقيعــ٘ ٓظــتذل بَــا علــٙ تشاٜبٔــ٘ الــيف. ّبالتــالٕ  

ٓفـشض سقٔقتــُ علــٙ الباسـح ا٨طــ٣مٕ، ّٓشتنــُ علـٙ ا٨ؿلــاٌ بَــا.     قــذٯغ ـاليف اكل 

ْل اليف باليظـب٘ للباسـح اكلتشـشس علـٙ أدلتـُ ّمـذٚ ؿـذؤتُ        بٔينا ٓشتًَ ا٨ؿلاٌ بقب

 ّمٷابقتُ للْاوع ّىفع ا٤مش.

مـً داخلـُ ّّ قـا كليٷقـُ      قـذٯغ اكل مً ٍيا أدذ أٌ الذعْٗ إػل وشاٛٗ اليف الـذٓين 

ــُ، ٢ّ ٓكــٌْ ػــاراٻ     ّؿــاٜباٻ دؤقــاٻ م٣مــاٻ مل  ، مــً أدــل  َــه ٓتنــاٍٙ مــع ذلذدات
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.  جن٘ مبادٟ ملٔـ٘ سامنـ٘، ٓيتظـ     أسكامُ، لكً ٢ علٙ سظاب العقل ّىتاٜذُ

هلا اليف بؼكل ّآخش. ّإ٢ طتخشز القشاٛٗ عً  لاَٜا الذٓين، ّتيشٙ باياِ آخش، 

 ٓبذّ مؼْٯٍا، ٓيَـاس أمامـُ ا٨اـاس الكلـٕ الـزٖ ضلكـه اليــْق الذٓئـ٘. ٍّـزا مـا          

مـع   ضلـل عادٗ مـع القـشاٛات التلفٔقـ٘ ّالرتؤعٔـ٘، الـيت تٷنـح كلْاٛمـ٘ الـيف الـذٓين         

الْاوع، مَنا ماٌ سذه اكلظا ٘ بٔيَنا، متشذٱ سلـاسٖ أمـاو الكؼـْ ات العلنٔـ٘     

ّمعٷٔات العلْو ا٨ىظاىٔ٘. ّأّكح مجال دَْد أطلن٘ العلْو، اليت ٍـٕ دَـْد تشؤعٔـ٘    

  تيتر ليا أٖ عله مً العلْو ا٨ىظاىٔ٘ اليت ىؼأت ّتٷْست مل بٔٝ٘ مغآشٗ مل ثقا تَـا  

َــا الفلظــفٔ٘، ّىىلشتَــا للكــٌْ ّا٨ىظــاٌ ّاحلٔــاٗ. العلــْو ّاشٓقــ٘ تفكريٍــا، ّمبادٜ

تشامنٔ٘، تعتنذ ميـاٍر ّأدّات دلـشدٗ لقـشاٛٗ الْاوـع ّ َنـُ، ٢ ع٣وـ٘ هلـا بالـذًٓ.         

ٍّزا ٢ ؿليع أٌ تكٌْ للذًٓ وـٔه ّأاـش أخ٣ؤـ٘ تغـزٖ الش٠ٓـ٘ الرتبْٓـ٘ ّا٢دتناعٔـ٘        

ت تشٓبـ٘ عـً ميٷقـُ،    ّاليفظٔ٘. الذًٓ لُ ختـــُ ّسقلـُ، ّعيـذما ٓقشـه مل دلـا٢     

ٓشتبك أداٛ الفَه الذٓين، ّٓعْد باللشس علـٙ الـذًٓ راتـُ. لكـً اكليٷـق ا٤ٓـذْٓلْدٕ       

ّ  ٓش ض ا٢عرتاف باحلقاٜق ّالكؼْ ات العلنٔـ٘، ّٓــش علـٙ     منـال  إلغـاٛ العقـل، 

الذًٓ ّمشْلُ جلنٔع مياسٕ احلٔـاٗ، ّوذستـُ علـٙ ا٢طـتذاب٘ لكـل متٷلبـات الْاوـع        

ٓعرب عيُ ػعاس احلشمات ا٨ط٣مٔ٘: "ا٨ط٣و ٍْ احلل". "القـشآٌ   خاسز سذّدِ. أّ ما

 ٍْ احلل". ٍّزِ إسذٚ عْاٜق اليَل٘ احللاسٓ٘ للنظلنغل.

أتلح للا تقذو أٌ وذاط٘ اليف طـلٷ٘ مْدَـ٘ لـْعٕ اليـاغ، ّمشدعٔـ٘ معش ٔـ٘       

ٍــْ اكلْدٯــُ حلشمــ٘ الفكــش ا٨طــ٣مٕ ّمذٓاتــُ عــرب التــاسٓخ.  قــذٯغىَأٜــ٘. ّالــيف اكل

ٔٯً أىـ  من ٢ ٓتشـش   قـنل بقٔنتـُ اكلشدعٔـ٘، ٢ّ بقذاطـتُ  قـنل، ّإؾلـا ٓتشـش           ُا تبـ

ــ٘      ــ٘ الجقا ٔــ ــذلٔا بالبٔٝــ ــاٌ دــ ــأٍنٕ، ٓشتبٷــ ــاص مفــ ــ٘، ّدَــ ــ٘ معش ٔــ ــنً ميىلْمــ كــ

ّا٢دتناعٔ٘ للنتلقٕ، الفشد ّادتنع. ّمل ّاسذٗ مً ٍزِ اكلفشدات ٍٕ طلٷ٘ حبـذ  

ْتٕ "اكلتــذًٓ" عيــذما ٓظــتغشق مل  .  الفٔلظــْف ّال٣ٍــقــذٯغراتَــا، تعــضص مــً ؤنــ٘ اكل 

ــُ اليقــذٖ، طــشعاٌ مــا ٓعــْد ٤سلــاٌ الــيف الــذٓين تفادٓــا ٤ٖ  َــه، ٓظــتفض           تأمل

ٓقٔئاتُ، ّوذ ٓيقل  علٙ تفكريِ سٔينا ٓتنشد، ّٓظـعٙ ليقلـُ ؽلأٍـا مـع عقٔذتـُ.      

ٖ  الشّآ٘ الذٓئ٘   ـش  الفـشد   هلـا طـٷْٗ   أّ ىظـٔر لغـْٖ، بـل     لٔظ  دلشد ىف عـاد

. لزا ، بفعل وبلٔاتُ ّثقا تَُاوذطٔتّتفشض علُٔ طلْما ٓعضص ؤنتَا ّ ،ا ْس مساعَ
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ً  ختتلف سدّد أ عال اكلتلقٕ أّ  ،ا٦خـشٗ أّ عـزاب القـرب    للشّآ٘ عيذما تتشذخ مج٣ عـ

تأىٔــ  ّالعفْ ّاكلغفــشٗ بــ تٷالبــُّ ، فــض  ٔــُ سّل اليقــذ ّاليــذو ّدلــذ الــزات  سٔينــا 

َ   اللنري.  ٍّكـزا باليظـب٘ ل٧ٓـات    . ا ّالتنـشد علَٔـا   ٔتأثش بَا مباػـشٗ، ّٓـأبٙ س لـ

 ّالشّآات، ّـلٔع ا٤ّامش ّاليْإٍ الؼشعٔ٘. 

مــً ٍيــا تتلــح أٍنٔــ٘ الشّآــات ّاليـــْق، هلــزا يــشأّا علــٙ ّكــعَا ّىظــبتَا  

مزبا ّصّسا هلل ّسطْلُ خذم٘ كلـا  طٔاطـٔ٘ ّمزٍبٔـ٘ ّااٜفٔـ٘،  ـالتبع الـْعٕ،      

ل  دَْد مبريٗ لتنٔٔض احلـذٓح الــشٔح عـً    زّمت تضّٓش الْاوع لزات الظب . ّوذ ب٫

اكلْكْي، ّوذ مت بالفعل امتؼاف أف ّاطع مً ا٤سادٓـح اكلْكـْع٘، لكـً بقـٕ     

مــا ٍــْ خٷــري ميَــا، عـــٔا علــٙ الكؼــف إ٢ ّ ــق ميــاٍر ىقذٓــ٘ ؿــاسم٘، وــذ تيفــع   

ىتاٜذَا ابق٘ الْاعغل مً الياغ، لكيَا ٢ تقيـع البظـٷاٛ، ّمـً ٓتعـاملٌْ مـع الـيف       

ــا      بقذطــٔ٘  ــ٘، ّ ق ــ٘ معتــربٗ ؿــذّسا، ّاكــش٘ د٢ل  اٜقــ٘. طــٔنا سٔينــا تكــٌْ الشّآ

ــٙ اعتباسٍــا ّؿــش٘           ــٙ مــع عــذو ّدــْد دلٔــل عل ــاٍذَه مل ىقــذ احلــذٓح، بــل ست كلي

ؿذّسٍا، طلؼٌْ س لَا، ّٓتعـاملٌْ معَـا بش ـق،  تذـذ دٓـذىَه ا٢ستٔـاهل. لـزا مـا         

وض مع آٓات الكتـاب  صال  ط٫يٯ٘ اليف تْدُ ّعٕ الياغ، سته ما  َٔا مً كعف ّتيا

احلكـٔه. ّستـه تاسطلٔتَــا إ٢ مـا ىـذس، ّ قــا كلظـ١ّلٔاتُ مـيف ّمبلــ  ّبؼـري ّىــزٓش.        

ّبالتــالٕ  ــاليف لــٔع دلــشد مفــشدات ّـلــل، بــل ٍــْ ىظــق ثقــامل، ّىىلــاو معــشمل،     

ّطلٷ٘ تظتنذ وْتَا مً أطلْب بياُٜ، ّاشٓق٘ تشمٔ  الك٣و، ّتؼـكٔل د٢٢تـُ.   

ــ  عــذٗ معش ٔــ    ــيف ٓتٷل ــا   فَــه ال ــا ّمياٍذَ ــْي مل أدّاتَ ــُ،  ٘، تتي ، تغــْس مل أعناو

مكزّبــ٘.  استــٙ لــْ ماىــ  ىـْؿــ ّمٷلقاتــُ، ػــتغالُ ّأداٜــُ، لتكتؼــف اشٓقــ٘ إ

ــُ.        ــُ ّإضلاٜ  تــاسٗ ٢ ٓكفــٕ التفكٔــك، بعٔــذا عــً مــيَر التشلٔــل، تبعــا لقــْٗ سمضٓت

 اليـْق رلاتل٘، مشاّتـ٘، ختفـٕ أمجـش للـا تىلَـش، ّتظـتذسز اكلتلقـٕ بـذ٢٢تَا،         

٘ اليت اتـف  قذٯطخفٕ مذل٢ْت ٢ تشٓذ خلْعَا كليَر اليقذ، خاؿ٘ اليـْق اكللت

بب٣تتَــا، ّوــْٗ تعبريٍــا ّسمضٓتَــا.  فَــه مــل ىــف ٓيــتر ىـــا دذٓــذا، لــُ معاكلــُ،      

ّأطـــلْب اػـــتغالُ، مل تْولٔـــف طـــلٷتُ علـــٙ اكلتلقـــٕ. ّٓتلـــح ٍـــزا دلٔـــا مل  تـــاّٚ   

تـل ّٓيفـل عـً الـيف ا٤ّل ّ قـا    الفقَاٛ، ّاطتيباااتَه الفقَٔ٘.  اليف اجلذٓذ ٓ

خللفٔــ٘ القــاسٟ / الفقٔــُ مــج٣، ّميَذــُ مل  َــه الــيف. ّأمجــش ّكــْسا مل سّآــات    
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تفظري القشآٌ،  إىَـا  ذـ  الـيف ا٤ّل ّ ـل ذللـُ، مل طـٷْتَا ّطـلٷتَا. طـٔنا         

اكليَر ا٤ثشٖ، الزٖ ٢ صلٔض مقاسب٘ اليف القشآىـٕ مباػـشٗ، ؼلعـضل عـً سّآـ٘ تشاثٔـ٘       

ٌ٪ ٰ ـٕ الٺٰعلٺـهپ      غالقُ ّأطشاسِ اتفتح م ّ٪الشٲاٰطـخ٫ْ  ٫ُ ٫ُ إپلڀـا اللڀـ ّپٓلٸـ . ّالشاطـخٌْ  (1) ّ٪م٪ا ٓ٪ع٬لٸه٫ ت٪أٺ

بالعله ٍه اليف ّأؿشابُ.  ٔذ  اعتناد الشّآ٘ مل  َـه آٓاتـُ. ٍّـزا ا٢يـاِ ٢ ٓـذس       

أٌ الــيف الجــاىٕ ضلذــ  الــيف ا٤ّل، ّٓغلــق ميا ــز العلــه ّالتأّٓــل بظــب  تاسطلٔتــُ، 

 ّوبلٔات واٜلُ. ٍّكزا باليظب٘ لليف الجالح الفقُٔ / اكلفظٯش. 

شٖ للقشآٌ، آساٛ ػخـٔ٘، ّ َه بؼشٖ لليف، إٌ مت  التفاطري، ّالتفظري ا٤ث

لعـذو ّدـْد    ، ّالتعامل معَا حبـزس، ٔيبغٕ عذو الرتمٔض علَٔاضلذ  اليف ا٤ّل،  

وشاٛٗ بشٓٝ٘، ٢ّ تٷابق تاو بٔيَنا، ستـه ّدـْد مـا ٓـذل علٔـُ تلـنٯيا أّ التضامـا. لتـأثش         

ــ١مً با٨       ــً ٓـ ــا،  نـ ــذٓا ّ كشٓـ ــا ّعقٔـ ــشٯ، ثقا ٔـ ــ٘ اكلفظـ ــاىٕ للفٔـ ــيف الجـ ــ٘ الـ مامـ

ػعْسٓا أّ ٢ ػعْسٓا مع مل مـذاق ضلتنل  ّخـْؿٔ٘ أٜن٘ أٍل البٔ  مج٣، ٓيشاص

اىٷباوــُ علــَٔه. منــا ٓقــذو  َنــا ّتفظــريا ل٧ٓــات ٓتنــاٍٙ مــع العقٔــذٗ الؼــٔعٔ٘.           

مل ٍّكزا باليظب٘ للنزاٍ  ا٤خشٚ. ٍّزِ ٍـٕ مؼـكل٘ الـيف أطاطـا،  ـ٣ عذـ        

     ُ  اطــياد الكــ٣و لــُ ٢ طلتلــف مل     .(2) ــزٓش الشطــْل مــً الكــزب علٔــُ مل سٔاتــ

وذطــٔتُ ّطــٷْتُ عــً وذطــٔ٘ ّطــٷْٗ ا٦ٓــات. ّسٔينــا ٓكــزب علٔــُ،  ظت١طــع          

ا٤سادٓح اكلْكْع٘ لعقٔذٗ دذٓذٗ، أّ س٠ٓ٘ مغآشِ، ّسؼلا ستٙ رلتلفـ٘ مـع ملـامغل    

  ٙ سظــاب  الكتــاب احلكــٔه، إكــا ٘ ل٥ٍــذاف الظٔاطــٔ٘ ّالقبلٔــ٘ الــيت تكــٌْ علــ

ــشّمغل ّا ــ     اكللـــٷَذًٓ ّاحملـ ــا ماىـ ــشٓؽ، مَنـ ــري وـ ــٌْ لغـ ــً ٢ ٓيتنـ ــْرًٓ، للـ كليبـ

سّآ٘ عً ا٨مـاو  مفاٛتَه، بل وذ تتقااع مع مبادٟ الذًٓ ّمقاؿذِ ّتآاتُ. داٛ مل 

علــٕ: ا.. ّوــذ مــزب علــٙ سطــْل اهلل "ق" علــٙ عَــذِ ستــٙ وــاو خٷٔبــا  قــال: "أَٓــا 

                                      
 .7طْسٗ آل عنشاٌ، ا٦ٓ٘:  - 1

 قذ ثب  مل الـشٔشغل عً علٕ سكٕ اهلل عيـُ عـً الـيف ؿـلٙ اهلل علٔـُ ّطـله أىـُ وـال: ٢          - 2

ٕٯ ٓلر الياس، ّ َٔنا أٓلاٻ عً أبٕ ٍشٓشٗ سكٕ اهلل عيُ عً  ٕٯ  إىُ مً ٓكزب عل تكزبْا عل

ٕٲ متعنـذاٻ  لٔتبـْأ مقعـذِ مـً اليـاس. أخشدـُ        اليف ؿلٙ اهلل علُٔ ّطله أىُ وال: مً مزب عل

، 014مل متاب العله، باب إثه مً مـزب علـٙ الـيف ؿـلٙ اهلل علٔـُ ّطـله بـشوه        البخاسٖ 

 : 0ّمظله مل اكلقذم٘، باب تغلٔيل الكزب علٙ سطْل اهلل ؿلٙ اهلل علُٔ ّطله بشوه: 
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ْ  الياغ وذ مجشت علٕ الك ليـاس".  مقعـذِ مـً ا   أزاب٘،  نً مزب علٕ متعنـذا  لٔتبـ

.  الكـزب ّالْكـع لٔظـ  مؼـكل٘ دذٓـذٗ بـل مـزبْا        (1) ثه مزب علُٔ مً بعذِ ؟

علٙ اليف ٍّْ مل سٔاتُ ّبعذ ّ اتُ، ستٙ بات عذد الشّآات اكلْكْع٘ ٓفْق التـْس. 

ّبالفعل لعب  ا٤سادٓـح دّسا خٷـريا مل تٷـْٓش العقاٜـذ، خاؿـ٘ لـذٚ الؼـٔع٘، سٔـح         

ل٩مــاو مــا ، ّؿــاس مــا ٍـــ 782 غٔبــ٘ الـــغشٚامتــذ لــذَٓه عـــش الــيف ستــٙ ىَآــ٘ ال

للشطــْل مل العقٔــذٗ الؼــٔعٔ٘، ّأسادٓجــُ رات القٔنــ٘ القذطــٔ٘ ّاكلشدعٔــ٘،  َــٕ سذــ٘  

 تاو، ٢  شق بٔيُ بٔيَه. أٖ ؽلاِٱعلَٔه مشذ٘ آٓات الكتاب ّسّآات اليف. 

  الشّآـات اكليظـْب٘ للـيف طـلٷ٘ وـشٓؽ علـٙ مـذٚ        مشٯطـ ّعلٙ اللف٘ ا٤خشٚ 

ــشٌّ،  ، ّاخل٣ ــ٘.  الفقــُ الظــلٷاىٕ   (2)ؼــٔ٘ ػــشاا مل تــْلٕ الظــلٷ٘   ّٓثبتــ  القشو

ٓؼــرتهل القشػــٔ٘ مل ػــشعٔ٘ اخل٣ ــ٘. لــزا مــل الــذّل الــيت وامــ  مل ولــل الذّلــ٘           

العباطـٔ٘ مـالبَْٓٔغل ّالظـ٣دق٘ ساعــ  ٍـزا الؼـشهل، ّأبقــ  علـٙ ميــ  اخللٔفــ٘        

حبامه مً خاسز  ؼٔ٘، لٷنأى٘ اكلظلنغل ّعذو اطتفضاصٍهٓػكلٔا كنً ػشهل القش

 ثقا تَه ّعقٔذتَه مل الظلٷ٘ ّاحلكه.

 

 احلسٓاتاملْقف مً 

ْرز ط٣و: ٍل الذًٓ ؾلالتعبري مل ا٨ّ عتقادا٨ ة٘ ط١ال تتْوف علُٔ سذّد سشٓ٘

ىظـاٌ  سادٓـ٘ تـ٣صو ا٨  أعتقـاد ّالتعـبري، ّٓفـشض س٠ٓـ٘     ىَاٜٕ، ٓـادس سشٓـ٘ الـشأٖ ّا٨  

كلتٷلبــات العـــش ّالضمــاٌ، ّٓتذــذد مــع  مــذٚ احلٔــاٗ؟ أو الــذًٓ ىظــق ؤنــٕ ٓظــتذٔ 

 مل وشاٛٗ تظتْمل ػشّاَا اكلْكْعٔ٘؟

ــاٛ ٓعتقــذٌّ   طــ٣مٌْٔ ّمــً وــبلٰ ا٨ ــذًٓ ّالفقَ ــذًٓ ميذــض ا أَه سدــال ال هلــٕ إٌ ال

ىَاٜٕ، ٓــادس سشٓـ٘ الـشأٖ ّا٢عتقـاد ّالتعـبري،  نـً ٓيكـش إسـذٚ كـشّسات الـذًٓ           

                                      
 مً متاب طلٔه بً ؤع مً أؿشاب ا٨ماو علٕ، أىىلش:  - 1

http://www.aqaed.com/faq/3379/ 

، مكتـ  ا٢عـ٣و ا٨طـ٣مٕ،    8ا٤سكـاو الظـلٷاىٔ٘، هل   ذلنـذ، أىىلش: اكلـاّسدٖ، علـٕ بـً     - 2

  ع مً ػشّهل اخللٔف٘ ّا٨ماو:ب. الؼشهل الظا4وه، إٓشاٌ، ق: 
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ٗ اّ اطـــتذذ لـــُ سأٖ بعـــذ ّ قـــا هلـــزا اكليٷـــق، مشتـــذ، اطـــْاٛ مـــاٌ مظـــلنا بـــالفٷش 

ــق ّالْدــْد،  .. ّملشــذ صىــذٓق، سٔينــا ٓتنــشد، صلــادل مل   (1)اطــ٣مُ  ّ أ ولــآا اخلل

ػكا٢ت ٓعذض عً تفئذٍا ؿاس  احلقٔق٘ اكلٷلق٘!!. اٍّزا ٢ ٓؼنل اكلعاىذ إٓٷشل 

ّا٤فلق البت٘ . ّ  ٓكتف اخلٷاب الذٓين بلشّسات العقٔذٗ مْكْعا للشدٗ بل سال 

مظــاسات احملــشٯو ّاكلنيــْي، ّساســ  تتياطــل اللــشّسات لتؼــنل كــشّسات    ْٓطٯــع مــً 

ّ زٍ  ّالٷاٜفـ٘ بـل كـشّسات    اكل ْٯل الفكـش    أاخلاؿـ٘  الؼـعاٜش  الٷقـْغ  ٓلـا!!،  تشـ

ــذٓين  ــل إال ــش  أػل سق ــاو ػاطــع، ٢ ٓعــشف اكل ــادٚ رلــااش التشــشٯ   ٛلغ ــف ٓتف ؾ مل مٔ

ذ ّ اطق ّميششف شت٘ .. ممقذٯططااري ّاخلشا ات اقْطا ثْابتُ، ّؿاست البذي ّا٤

٣ٓسـق   اؿـبش  الـشدٗ طـٔف   أالؼكل ّ ٓياوؽ مل ػشعٔتَا، ّبَزا أمً ٢ ١ٓمً بَا، 

سشٓ٘ التعبري، تتنذد طٷْتَا ملنا اتظع دلال التيىلري الفكشٖ لذٚ اكلظلنغل. ّمـع  

ٓعٔؽ  مل بذع٘ ت٫قنع احلشٓات، ّٓرتادع الْعٕ، ّٓلنش دّس اكلجقف التيْٓشٖ، سذاٻ

ْف ّالرتوــ . ّااكلــا سال كــشٔ٘ التعــبري عــً الــشأٖ ػخـــٔات    سالــ٘ مــً القلــق ّاخلــ 

اطتبال اجل٣ٽدٌّ دلْدٍه، ّساس  طٔااَه تـ  داو تلبَا اىتقامـا لضٓـف ا٦هلـ٘،    

ّأؿياو الفكش الذٓين اكلتعذش ـ٘. ّ  ٓكتـف سدـل الـذًٓ ؼلــٷلح الـشدٗ ّالضىذوـ٘        

ــٔغ   ــ  ؿـ ــل سال ٓيشـ ــاد بـ ــاٌ    اٻّا٢حلـ ــْو اإصدساٛ  ا٤دٓـ ــذٗ منفَـ ــاو إّ أدذٓـ صدساٛ مقـ

ـٍـ  ــٙ ا٨  اكلشدعٔــات الذٓئــ٘، ّ ــُ ىفظــُ    ااســْ٘ مفَــْو ٓتـــف بقــذسٗ عل ْٯل ل ؼلــً تظــ

ٌ سدـل الـذًٓ ٢ طلؼـٙ احلـشب ّاكلياصلـ٘      بجْاب  اخلٷاب الذٓين الشمسٕ، ٤التششٯؾ 

 ٖ الزٖ ٓضلضل وياعات الياغ ّٓلع مباىُٔ علٙ ذلك الظ١ال.أبقذس خْ ُ مً الش

ٌ اخلٷاب الذٓين مغريِ مً اخلٷابات ا٤ٓذْٓلْدٔ٘، ؿلاسغ التللٔل ّتضٓٔف إ

الـْعٕ .. ٓقفــض  ــْق احلقــاٜق، ّٓقنـع اكلعــاسض، بأملــٙ ا٤طــلش٘ اأٖ الفتــْٚ ، أداٗ   

ّ مـــً أســـذّدِ.  اكلعـــاسض  كشٓـــا ّعقٔـــذٓا، الفقٔـــُ مل  ـــشض آساٜـــُ ّالـــذ اي عـــً 

                                      
أـلع الفقَاٛ علٙ تعشٓف اكلشتذ، ّسكنُ، ّدلٔلَه ٍْ ا٨ـلاي ّسآات، ٓيظ  بعلَا لليف  - 1

ىْٔٓـ٘ علـٙ اكلشتـذ،    ّوذ بٔي  ما  ُٔ الكفآـ٘ عـذو سذٔـ٘ ا٤دلـ٘، ّعـذو ّدـْد أٖ م١اخـزٗ د       

ّالقــشآٌ ّاكــح مل رلــك ٢ لــبع  ٔــُ، ٍّــْ وــْل عــذد مــً الفقَــاٛ. أىىلــش متــابٕ:  ــذٓات      

العيــف، مـــذس طــابق، ّمتــاب: التظــامح ّميــابع ال٣تظــامح..  ــشق التعــآؽ بــغل ا٦دٓــاٌ    

 بغذاد. –و، العاسف للنٷبْعات ّاحللاسٓ٘، بريّت 8112ّالجقا ات، هل 
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ؼـشٓع٘ الفقَـاٛ ، صلـ  وتلـُ،     ٓؼكك مل إسذٚ ثْاب  الفكش الذٓين، مشتذ اّ قا ل

 ٕ ّ صىــذٓق مــا داو ساروــا ٫ٓذٔــذ لعبــ٘ الكــ٣و   أ!!.  (1)علــٙ اللــذ مــً احلكــه القشآىــ

او علـٙ  لـح احلقٔقـ٘، ٍّتـك اكلظـتْس، بـل مـا د        ّالت٣ع  با٤لفاول، ّمـا بـشل وـادساٻ   

ٗ سدـال الـذًٓ ّالفقَـاٛ  َـْ مشتـذ      ّ   ٓقتيـع بعقٔـذ  أآخش، ّوياعـ٘ آخـشٚ.    ضلنل سأٓاٻ

مٷــشّد مــً سفلــ٘ اهلل. ّمــ٣ مــً اكلشتــذ ّالضىــذٓق ذلكــْو علٔــُ باللــ٣ل    ٓلــا،أ

. خاؿ٘ ّا٢ستذاد (2)ّاكلْت، ّواٜن٘ مً س٫ضت س٠ّطَه بظٔف الذًٓ آْل٘ عرب التاسٓخ

مفَْو ملتبع، ٓظتذٔ  بظَْل٘ ٤ٍْاٛ  قَاٛ اللـ٣ل، ستـٙ بـات مٷٔٯـ٘ احلشمـات      

اطـ٣مٔ٘ ماملـ٘ حبذـ٘ ا٢ستـذاد،     التكفريٓ٘، اكلتٷش ٘، اليت ساس  تظتبٔح اْاٜـف  

بــغل  قٔــُ ّآخــش. ٍّــزا   ، اّ  قَٔــاٻّعقٔــذٓاٻ  كشٓــاٻ ستــٙ ّلــْ مــاٌ ا٢ستــذاد خ٣ ــاٻ 

باللـبنل مــا  علــُ ابـً تٔنٔــ٘ سٔينــا امفٽــش الف٣طـف٘ ّاكلتـــْ ٘ ّاجلَنٔــ٘ ّالباائــ٘    

ّا٢مساعٔلٔ٘ ّاليـريٓ٘ ّا٢مامٔـ٘، ّا٢ثيـٙ عؼـشٓ٘ ّالقذٓشٓـ٘ . ّدـاٛ مـً بعـذِ طـٔذ         

، ٓظــتنذ مـً ابـً تٔنٔــ٘   تكفريٓـاٻ  وٷـ  مل داٍلٔـ٘ القـشٌ العؼــشًٓ، ل١ٔطـع ميَذـاٻ     

ّخٷُ الظلفٕ ػـشعٔ٘ اطـتباس٘ دمـاٛ اليـاغ ا٢بشٓـاٛ، ّْٓولٽـف آٓـات القتـال ّاحلـشب          

 .ذدٗ لضٍق مل معاسض ّرلالف لش٠ٓتُاليت ىضل  مل ّواٜع تاسطلٔ٘ ذل

ّاكلغالٷــ٘ ا٤طــاغ مل اخلٷــاب الــذٓين، سٔينــا ٓــْاٜه بــغل الــذًٓ اميـــْق         

ٌ الفكش الذٓين وشاٛٗ للذًٓ، إش الذٓين امفكش بؼشٖ . ّاحلقٔق٘ ٘  ّالفكمقذٯط

، ّلــٔع ٍــْ رات الــذًٓ، منــا غــريُِ، طلتلــف مــً ػــخف ٦خــش ّمــً  قٔــُ لّ َــه لــ

ّاكلتلقـٕ بـُ، لٔنـيح آساِٛ وذاطـ٘     ٌ ٍْٓه القاسٟ أْلْدٕ ٓٓذالذٓين ا٤ضلاّل اخلٷاب 

را اعتــرب التــيىلريات الفكشٓــ٘ مل ػــتٙ  إٓلــا ٓغــالنل أّ تتعــاػل علــٙ اليقــذ ّاكلشادعــ٘. 

                                      
َ٪ا  - 1 ٓٳ ٘ٱ ع٪    ٓ٪ا أٸ ٫ُ أٸٰرلڀـ ٫ٰٓشبٳْى٪ـ ٪ّ ٫َه٬  ٬ْوٿ ٫ٰٓشـبٳ ٫ُ ٰبقٸـ ٬ْف٪ ٓ٪أٺٰتٕ اللڀ ُٰ  ٸظ٪ ً٪ آم٪ي٫ْا م٪ً ٓ٪ش٬ت٪ذٲ ٰميكٹه٬ ع٪ً ٰدٰٓي لٸـٙ  الڀٰزٓ

ٰٜهٿ  ٘ٸ لٸـا ٬ْم٪ ٌ٪ لٸ ّ٪لٸا ٓ٪خ٪ا ٹْ  ُٰ ٌ٪ ٰ ٕ ط٪ٰبٔلپ اللڀ ٍٰذ٫ّ ً٪ ٫ٓذ٪ا ٗٱ ع٪لٸٙ الٺكٸاٰ شپٓ ُٰ ا  ٸل٬ـل٫  ر٪ٰلـكٸ  الٺن٬١٫ٰمٰيغل٪ أٸٰعضٲ  للڀـ

ُٰ ٫ٛ م٪ً ٬١٫ٰٓتٔ ّ٪اٰطعٮ ع٪ٰلـٔهٮ اطـْسٗ اكلاٜـذٗ، ا٦ٓـ٘:    ّ٪اللڀ ٓ٪ؼ٪ا  . ٢ْٓدـذ  َٔـا سكـه بقتـل اكلشتـذ.      ٫ُ56 

ً٪ آم٪ي٫ْا ث٫هٲ مٸفٸش٫ّا ث٫هٲ آم٪ي٫ْا ث٫هٲ مٸفٸـش٫ّا ث٫ـهٲ اص٬د٪اد٫ّا   077ّأٓلا اطْسٗ اليظاٛ، ا٦ٓ٘:  ٌٲ الڀٰزٓ  : إپ

٫ُ ًپ اللڀ ٫َه٬ ط٪ٰبٔلٻا مٹفٺش٭ا لڀه٬ ٓ٪كٹ ٪ٓ ٬َٰذ ٪ٔ ّ٪لٸا ٰل ٫َه٬  ٔ٪غ٬ٰفش٪ لٸ  ٰل

ا٤مجل٘ مجريٗ طْاٛ مً وتل أّ مً ؿذست حبقُ  تْٚ تكفري ّاستذاد، مجا٢: بؼـاس بـً بـشد،     - 2

 ابً اكلقفع، ّاحل٣ز،  شز  ْدِ، الظباعٕ
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 .ىَا دلشد آساٛ ّادتَادات ػخـٔ٘ا٢ت كشّسٗ مً كشّسات الذًٓ، ٤اد

ٌ التكفري ّأسكاو الشدٗ، تٷال داٜنـا مظـاس٘ الفكـش الـذٓين الـزٖ      أّالغشٓ  

١ٓاخــز ا٢ىظــاٌ سٔينــا ٓيــاوؽ ّصلــادل مل  كــش بؼــشٖ   ٍــْ  كــش بؼــشٖ،  كٔــف

 ،اخزٗ ا٦خشّٓ٘مَنا ماٌ مـذسِ؟. ّستٙ لْ ؿذق ا٢ستذاد  اٌ القشآٌ امتفٙ باكل١

 اوتلـتَا مل بذآـ٘ البعجـ٘    ّا٤سكـاو الـيت ؿـذست   ّ  صلعل أٖ م١اخزٗ دىْٔٓ٘ علُٔ. 

 ً ــذٓ ــ٘ ال علَٔــا  ، ّلٔظــ  أسكامــا ػــشعٔ٘ مــٕ ٓتؼــبح بَــا الفقَــاٛ ّٓعقــذّا    سذاث

اـلاعَه الزٖ ٍْ دلٔلَه ا٤طاغ مل سكه اكلشتذ، ثـه اطـتغلَا الظـلٷاٌ ّالظٔاطـٕ     

 .(1)٢وـاٛ اكلعاسك٘ ّاىضال أوظٙ العقْبات، أٖ القتل حبقُ، علٙ مذٚ التأسٓخ

ثــه مٔــف ىقظٯــش تٷــْس العقــل البؼــشٖ، ّمظــريتُ الضاخــشٗ با٢زلــاصات اكلعش ٔــ٘    

ٌ الــذًٓ ؾلــْرز اهلــٕ ىَــاٜٕ؟. ّكلــارا مــيح اهلل العقــل إ :را وليــاإّالفكشٓــ٘ ّالفلظــفٔ٘، 

 – ادتناعٔاٻ  شصت ىىلاماٻأّا٢بذاي، ستٙ سامه س٠ٚ ّىىلشٓات وذسٗ ٍاٜل٘ علٙ اخلٸلق 

ىظاٌ سقْوُ، مً خ٣ل مبادٟ: التعذدٓ٘، ادتنع اكلـذىٕ، التـذاّل   مفل ل٩ طٔاطٔاٻ

ىا ظــ  اخلٷــاب  الظــلنٕ للظــلٷ٘، ّكــناٌ احلشٓــات العامــ٘، ٍّــٕ ميذــضات بؼــشٓ٘

ــات الغــشب ذلكْمــاٻ     ــٙ ب مل ىىلــش الؼــشق   الــذٓين، ّاطــتقٷب  أىىلــاس الؼــعْب، ست

ــ٘:  ــل أؿــبح ٍــهٯ ا٨   بجيأٜ ــق    الينــْرز / العــذّ. ب ــالغشب ّتٷبٔ ىظــاٌ الؼــشوٕ اللشــاق ب

ٌ ٓعٔؽ مل ولل وْاىٔيُ ّأىىلنتُ. ّبالفعل مً ٓعؽ أداٜنا  ؾلْردُ احللاسٖ، ّأمئتُ

ىظــاٌ مكاىتــُ  عــاد ل٩أضِ العقــل البؼــشٖ، ّمٔــف  نــ٘ مــا أزلــ مل الغــشب ٓؼــعش بقٔ

ّسشٓتُ، ٍّزا تآـ٘  ّسٔجٔتُ، مً خ٣ل كناىات دطتْسٓ٘، مفل  معٔؼتُ، ّأميُ، 

ــُ ا٨  ّ  ىظــاٌمــا ٓٷنــح ل ــ٘  ــشت التذــاسب الذٓئ ــق الينــْرز  أ، بٔينــا تعج خفقــ  مل تٷبٔ

اهلل  ّكلـارا   طللـق   الذٓين، لـزا تلذـأ لقنـع احلشٓـات ّمــادسٗ سشٓـ٘ الـشأٖ بالـزات.        

بذاي؟ شش  باياِ ّاسذ، ٓأبٙ اخللق ّا٨عق٣ علٙ مقاطات الينْرز الذٓين، عق٣ ٓت

ٗٻ       لكيُ خلق عق٣ خ٣وا مبذعا: ا ّ٪اٰسـذ٪ ٘ٻ  ٛ٪ س٪بٳـكٸ لٸذ٪ع٪ـل٪ اليٲـاغ٪ أٹمٲـ ٬ْ ػ٪ـا  ، لكيـُ    ّ٪لٸـ

 !!!.(2)صلعلَه مزلك بل ا٢ّ ٓضالٌْ رلتلفغل إ٢ مً سسه سبك ّلزلك خلقَه 

                                      
 اىىلش ا٤دل٘ مل الكتابغل الظابقغل. – 0
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٬ٛ،  ا٨ّع٪ْد  ط٣و ٢ ٓـادس سشٓ٘ الشأٖ ّاكلعتقذ ّالتعبري، ستٙ لـْ اختـز   علٙ بذ

ىَـا لٔظـ  أسكامـا ىَأٜـا،     إٛات اسرتاصٓـ٘ مل بذآـ٘ الـذعْٗ،     اكلظلنٌْ ا٤ّاٜل ادـشا 

ٌ اكليٷق القشآىٕ واٜه علٙ ا٢خـت٣ف باعتبـاسِ أسـذ مقْمـات اخللـق، ّطـشٯ دؿلْمـ٘        ٤

 ُ كلبــذأ ىظــاٌ ّتٷلعاتــُ.  اش ّتتٷــْس ّتشوــٙ با٨تظــتقٔه ّتظــتن احلٔــاٗ علــٙ ا٤سض. بــ

ّ٪إپمٲـا مٸفٹـْس٭ا       االقشآىٕ كلً ٓتقـٙ آٓاتـُ:   ٬ٓي٪ا٫ِ الظٲـٰبٔل٪ إپمٲـا ػ٪ـاٰمش٭ا  ٍ٪ـذ٪ ّ٪وٹـلپ  ا، ّ(1) إپىٲـا 

ٛ٪  ٸلٺٔ٪كٺفٹش٬ ّ٪م٪ً ػ٪ا ٬١٫ٰٔمً  ٛ٪  ٸلٺ ً٪ م٪ً ٰ ـٕ  ا، (2) الٺش٪قٳ ٰمً سٲبٶكٹه٬  ٸن٪ً ػ٪ا ٛ٪ س٪بٳكٸ لٸآم٪ ٬ْ ػ٪ا ّ٪لٸ

٫َه٬ د٪ٰنٔع٭ا أٸ ٸأٸى ٪ ت٫كٺشپ٫ِ اليٲاغ٪ س٪تٲٙ   ٸز٪مِّش٬ إپىٲن٪ا أٸىـ ٪  ا (3)م٬١٫ٰمٰيغل٪  ٓ٪كٹْى٫ْاالٺأٸس٬ضپ مٹلځ

٬ٰٔٷشٿ ،م٫ـــز٪مِّشٮ ـ٪ـــ َپه ٰبن٫ ٬ٔ . ّسشٓـــ٘ التعـــبري م٣صمـــ٘ ل٣خـــت٣ف،  نـــا داو  (4) لڀظ٬ـــ ٪ ع٪لٸـــ

ٓلـا. بـل يـذ مل سمضٓـ٘     أالتعـبري عـً ٍـزا ا٢خـت٣ف مؼـشّي       اٌا٢خت٣ف مؼشّعا  ـ 

بلـٔع صلـادل   إك مـً خـ٣ل وــ٘ اخللـق، سٔينـا ّوـف       القـف القشآىٔ٘ ما ١ٓمذ رل

مل ػشعٔ٘ الظذْد ٦دو،  له ٓـذس اخلـالق سٔيَـا أٖ عقْبـ٘ دظـذٓ٘ حبقـُ، بـل       اهلل 

 ٘ ٓيفـٕ الفـشق بـغل    ٢  ٍـزا ّ .(5)أؿغٙ اػل مربسات اعرتاكُ، ّأدٯل أمشِ اػل ْٓو القٔامـ

اىٔ٘، بٔينــا سشٓــ٘ التعــبري ىظــعنــل تش لــُ القــٔه ا٨ طــاٛٗ،  الجاىٔــ٘سشٓــ٘ التعــبري ّا٨

دـْاٛ القنـع   أٌ أ تـري  خشٚ، صل  اسرتامُ، مَنا ماٌ ا٢خـت٣ف. آ تكؼف عً  َهٿ

، تفـشض  ه بـْعٕ الؼـعْب    احلع التكفريٖ، ّؿيع  ما ٔات دٓئـ٘ تـتشك  مشٯط

ضلـشٯض علـٙ الكشأٍـ٘ ّالتيابـز. ّذلـامه التفتـٔؽ مل تضآـذ        ، سمسٔـاٻ  علَٔا خٷاباٻ

ــٙ ساســ  أوــ٣و التيــْٓش تتؼــبح بكــل       مشعــ ، ت٣ســق اليــاغ مل مــل مكــاٌ، ست

ٓـشاًٍ   سلً حباد٘ ماط٘ خلٷـاب دٓـين ٓعـٕ دّس العقـل، ٢ّ     معذضٗ لتفادٖ طٷْتَه.

 مــٕ طــ٣ٔسق سثاثــ٘ الــْعٕ، ّٓعٔــذ    ٌ التٷــْس ا٢ع٣اــ٣ْٓ علــٙ طــزاد٘ اليــاغ، ٤   

  ىظاٌ وذستُ علٙ اليقذ ّالتلقٕ الْاعٕ، ّسٔيٝز طتظقنل مل ا٤ويع٘ اكلضٓف٘.ل٩

                                      
 .7ا٦ٓ٘: طْسٗ ا٨ىظاٌ،  - 1

 .82طْسٗ الكَف، ا٦ٓ٘:  - 2

 .22طْسٗ ْٓىع، ا٦ٓ٘  - 3

 .88ّ 80طْسٗ الغاػٔ٘، ا٦ٓتاٌ:  - 4

ٖٲ - 5 ٔ٪ذ٪ ٓ٪ا إپب٬ٰلٔع٫ م٪ا م٪ي٪ع٪كٸ أٸٌ ت٪ظ٬ذ٫ذ٪ ٰلن٪ا خ٪لٸقٺ ٫ ٰب ً٪  مٹي ٪ أٸو٬ أٸط٬ت٪كٺب٪ش٬ت٪ وٸال٪   وٸـال٪   75ا الٺع٪ـاٰلغل٪  ٰمـ

٬ٔشٮ أٸى٪ا ٫ُ خ٪ ٫ُ ىٲاسٿ ٰمً خ٪لٸقٺت٪ٰيٕ مٶي٬   75ّ74 ا٦ٓتاٌ ق، طْسٗا ٰاغلٿ ٰمً ّ٪خ٪لٸقٺت٪
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 الجالحالفصل 

 ليص ّخطابات اليفٕا

 

ٓتيْي مل مشامٔـُ، ّتقئاتـُ ّأطـالٔبُ ّبئتـُ ّأٍذا ـُ ّسطـالتُ.        تقذو أٌ اخلٷاب

 ٓـذْٓلْدٕ ّالعـاافٕ.  ّالـذٓين ّا٤ ّالفكـشٖ ّالجقـامل    شق بغل اخلٷاب العلنٕ  ةّ٘

ــق      ّٓ ــاب، مٷلـ ــ٘ اخلٷـ ــً مأطظـ ــشّساتُ. لكـ ــشّاُ ّكـ ــ  ػـ ــأثريِ، سظـ ــآً مل تـ تبـ

اطــتق٣لٔتُ، ّطــلٷتُ، ّذلذداتــُ  اخلٷــاب، ؽليشــُ وــذسٗ أمــرب علــٙ التــأثري، عــرب 

ــذما    ــُ عيـ ــق أّز زلاسـ ــُ. ّضلقـ ٘   ّوْاىٔيـ ــ ــ٘ ّدٓئـ ــ٘ ّتشبْٓـ ــات إع٣مٔـ ــاِ م١طظـ ، تتبيـ

ماخلٷابــات الظٔاطــٔ٘ سكْمٔــ٘ ّتــري سكْمٔــ٘، تظــعٙ ٢ىتؼــاسِ، ّالــذ اي عيــُ.  

ّالجْسٓــ٘ ّالذٓئــ٘ ّالتذاسٓــ٘ ّا٢طــتعناسٓ٘ ّالٷقْطــٔ٘، خاؿــ٘ بعــذ ثــْسٗ التقئــات        

احلذٓج٘، ّتٷْس رلتلف ّطاٜل ا٨ع٣و، اكلشٜٕ ّاكلظنْي ّاكلكتْب، ّاىتؼاس مْاوـع  

ْٯس ا٨عــ٣و أداِٛ بتْولٔفــُ معٷٔــات العلــْو ا٨ىظــاىٔ٘،    التْاؿــل ا٢دتنــاعٕ. منــا اــ

ــأثري.  اتظــع   ــشق اىتؼــاسِ. تــري أٌ      ّا٢طــتفادٗ  ــا مل دساطــ٘ أزلــح أطــالٔ  الت ميَ

ــل ضلقــق         ــاِ، ب ــ٘ تتبي ــٙ ّدــْد م١طظــات إع٣مٔ اىتؼــاس اخلٷــاب ٢ ٓتْوــف داٜنــا عل

اخلٷاب الذٓين ّالٷقْطٕ سلْسا للٔـضا مـً علـٙ ميـابش الـْعيل ّا٨سػـاد. مظـتغ٣        

اجلنعـٕ.  ٔـأتٕ اخلٷـاب    سّسٔ٘ ا٤دْاٛ، ّاقظي٘ الؼـعاٜش، ّاىـذماز اكلتلقـٕ بالعقـل     

ــش.      ــا اكلباػـ ــا، ّتأثريٍـ ــ٘ مفعْهلـ ــ٘ الذٓئـ ــششٍا، ّللشّآـ ــ٘ طـ ــبح للكلنـ ــ١ثشا، ّتــ مـ

 للنكاٌ وذطٔتُ ّدّسِ مل تأثري اخلٷاب، سذاٻ ٓتعزس علٙ اكلتلقٕ  شص اللـعٔف مـً   

، بفعل سّساىٔ٘ ا٤دْاٛ ّالعقل اجلنعٕ.  الْاعيل طلتـاس لشّآاتـُ   عً تريٍا اليـْق

ــ٘ الــيت ٓتعــزس علٔــُ ا٢طــتذ٢ل علــٙ ؿــشتَا علنٔــاٻ،         أدــْاٛ مياطــب٘،  خاؿــ٘ الشّآ

ؼليـاٍر تْثٔقَـا.  نيـرب الـْعيل       ٔكتفٕ بأٓ٘ إػاسٗ تْثٔقٔ٘، مظـتغ٣ دَـل اجلنَـْس   

ّا٨سػــاد مل أمــامً العبــادٗ ّالـــلْات ّاكلياطــبات أخٷــش مل تــأثريِ، ّأوــذس علــٙ        

ــا     ــْ ىتـ ــلنغل ٍـ ــل اكلظـ ــل أٌ عقـ ــاب. بـ ــٔات٘ اخلٷـ ــل ّؿـ ــْعيل  تؼـــكٔل العقـ ــرب الـ ز ميـ

ٔـ  اخٷابـ ّاخلٷاب٘، ٍّزا أسذ أطباب ختلفُ، عيذما ٓتلقٙ الفـشد   ، ا، متضمتـ ادّتناٜ

ــات ؿــف٘ م٣صمــ٘، ستــه ّدــْد خٷــاب    ، مغلقــامتٷش ــ ــزٖ ب ٌ  ا، ّال ــْاص ــذل، مت  .معت
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 التفـــاّت ٓعـــْد إكـــا ٘ للـــْعٕ  ـــاق اكلعش ٔـــ٘. ّثالـــح، سســـ  ميفـــتح علـــٙ ـلٔـــع ا٦

٘، إػل ابٔع٘ اليــْق، ّإمكاىٔـات التأّٓـل    ّاكلـا  الذٓئ٘ ّالؼخـٔ٘ ّالظٔاطٔ

ت تفـشض  ٷابابعض اخل اليت تظتفٔذ مً مشّى٘ اليف ّثشاٛ د٢٢تُ. ّللظب  راتُ يذ

 .بٔينا يذ تريٍا أمجش مشّى٘ مل التعامل مع ا٦خش، ىفظَا سقاٜق مٷلق٘

ة٘ سقٔق٘ تاسطلٔ٘، أٌ ؿـذّس اليــْق ّالشّآـات اكليظـْب٘ للشطـْل   تتْوـف       

ــل       بعــذ ّ  ــ٘ ّالظٔاطــٔ٘. ب ــ٘ ّالعقٔذٓ ــات الفكشٓ ــٕ سادــ٘ اكلشدعٔ ــُ، ّاطــتنشت تلبٯ ات

ّاػتنل  ٍزِ الشّآات أخباسا تشاٜبٔ٘ عً اخللق ّاكلْت ّسٔاٗ القرب ّا٦خشٗ. ّساسـ   

َا هلـزا الٷـشف أّ را ، مـً خـ٣ل     كشٯطتفشض ذلذدات ّػشّاا لليذاٗ ْٓو اكلعاد ت

شٓه. أّ تظــتقل عيــُ بتفـــ٣ٔتَا،  مــا تقذمــُ مــً تفظــريات ّتــأ٣ّٓت للكتــاب الكــ   

ّت١طع لعقاٜذ ّس٠ٚ دذٓذٗ. ّتفشض سوابتَا علٙ احلقٔق٘.  اكلزاٍ  ّالٰفشق   تعـذ  

ــل وــشاٛٗ ّ َنــاٻ        ــل أؿــبش  ؽلج ــ٘، ب ــ٘ ســْل اكلظــاٜل الفقَٔ دلــشد اخت٣ ــات ادتَادٓ

للذًٓ، لُ خـاٜـُ ّمعاكلُ، ّوذستُ علٙ التيا ع، ٢ستكاس احلقٔق٘ ّطبٔل اليذاٗ 

٦خــشٗ.  شٷٽــه خٷــاب الفشوــ٘ اليادٔــ٘ أّاؿــش احملبــ٘ ّا٤خــاٛ الــذٓين ّا٨ىظــاىٕ.   مل ا

ّصسي سّل الكشأٍ٘ ّاحلقذ. ٍّٕ ؿف٘ م٣صم٘ للٰفشق ّاكلزاٍ ، ٢ ختتف بذًٓ دٌّ 

أعاد وشاٛٗ الذًٓ  وذّ .ع بالظٔاط٘ب اكلزاٍ  ّالٰفشق ا٨ط٣مٔ٘ مؼبآخش. تري أٌ خٷا

فكـش العقاٜـذٖ عـرب القـشٌّ ا٤سبعـ٘، ّٓـذسغ ولـشّف        ّ قا لش٠ٓتُ. ّمً ٓتابع تٷْس ال

ىؼأتَا، ٓـاب بالزٍْل، سٔينا ٓكتؼف خذاعَا ّأٍّامَا ّبؼشٓتَا، ّتاسٗ تكٌْ 

مل سقٔقتَا. ّمً ٓعتقذ أىُ علٙ سق ّتريِ علٙ باال، ما علُٔ  قذٯغأبعذ ػٕٛ عً اكل

طْٚ العْدٗ لتاسٓخ الٰفشق ّاكلزاٍ  ا٨ط٣مٔ٘ ؼلْكْعٔ٘ ّيـشد تـاو، لريؿـذ بيفظـُ     

بؼـشٓتَا، ّتاسطلٔتَــا، ّأٍّامَــا، ّخــذاعَا، تأطٔظـا ّّدــْدا ّاطــتنشاسا.  العقٔــذٗ   

ثه تتٷـْس. بعلـَا ؿلـْت،     ػأىَا ػأٌ أٖ ماًٜ تبذأ ؿغريٗ، بظٔٷ٘، ّسؼلا طارد٘

 أّ تتبياٍا طلٷ٘ دٓئ٘ أّ طٔاطٔ٘.ّبعلَا ٓقاّو عيذما يذد العقٔذٗ خٷابَا. 

لقذ أمعي  اكلزاٍ  ا٨ط٣مٔ٘ مل تؼُْٓ معا  الذًٓ ٍّٕ تش ع ػعاساتُ. ّوامـ   

 ّ ــق مقاطــاتَابتشٷــٔه بئتــُ، بعــذ أٌ أعــادت وشاٛتــُ ؼلــا طلــذو متبئاتَــا العقٔذٓــ٘   

 اكلزاٍ  الْٔو دًٓ مل مقابل دًٓ، ّلٔظـ  ّدَـ٘    بَا ّبشمْصٍا. ُأختضلتّمـاحلَا. ّ

ىىلش إدتَادٓ٘ مل مقابل أخشٚ منا ٍٕ سقٔقتَا. ستـٙ بـات التفكٔـك بـغل اخلٷـاب      
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ــشٖ          ــزٖ ٓع ــذٖ ال ــذ اليق ــ٢ْ اجلَ ــاغ، مظــتش٣ٔ ل ــ٘ الي ــذٓين ّاكلــزٍف، بيىلــش عام ال

 اكلـزاٍ  سٍـا. لقـذ تأطظـ     سقٔقتَا.  َه ٢ ٓعش ٌْ ػٔٝا عـً تاسطلَـا ّمظـاسات تٷْ   

ا٨ط٣مٔ٘ تكشٓظا كلْوف الـشاب٘ مً الظلٷ٘، ٍّْ مْوف طٔاطٕ،   ٓيؼـأ علـٙ   

، ّ  ٘عبــ٘ الظٔاطــٔلواعــذٗ  كشٓــ٘ أّ عقٔذٓــ٘. بــل ىــضاي ؽلــ  إداستــُ  ــذاسٗ ّ ــق ال 

تكً ة٘ مشدعٔات  كشٓ٘ ّعقٔذٓ٘ اآٓ٘ أّ سّآ٘ ؿشضل٘  آىزا   ظنُ. لزا قلـذ  

كلعاسك٘، ا٤ىـاس ّأٍل البٔ  بضعام٘ ا٨ماو علٕ للخلٔف٘ ا٤ّل أبٕ بعذ مبآع٘ اشمل ا

بكش بً وشا ٘. ّلْ ماى  ٍيا  ىــْق ما ٔـ٘، ّإٌ   تكـً ّاكـش٘ ّؿـشضل٘      

٢طتنش  تٔل اليـضاي، لكـً عـذو اطـتنشاسِ دلٔـل علـٙ عـذو ّدـْدِ. ٤ٌ الظٔاطـ٘ مـً           

ــذٓين، ّ  ٓتٷــشق هلــا الكتــ       ــا اخلٷــاب ال ــيت طــك  عيَ اب احلكــٔه اكلْاكــٔع ال

ّأٍنـل تفـــ٣ٔتَا الــيف الكــشٓه ّ  ٓـــذس عيــُ أٖ ػــٕٛ، مــٕ تْامــ  سادــات  

 اكلظلنغل، استكاصا كلبادٟ الذًٓ ّأسكاو القشآٌ.

لكً اليضاي عاد بعذ اطتؼَاد ا٨ماو علٕ، ٍّزِ اكلشٗ سْل ػشعٔ٘ أؿـل خ٣ ـ٘   

ٍّـْ طـ١ال   اخللفاٛ.  كاٌ الظ١ال: إَٓنا أسـق باخل٣ ـ٘ ػـشعاٻ: أبـْ بكـش أو علـٕ؟.       

عً الذلٔل الؼشعٕ. ّعً ّدْد آٓـ٘ أّ سّآـ٘ ؿـشضل٘، أّ أٓـ٘ مشدعٔـ٘ ػـشعٔ٘  ظـه        

اليضاي. ٍّْ مفقْد باللشّسٗ.  لذأّا كلشامن٘ ػْاٍذ لرتدٔح أسذ الٷـش غل،  بـذأّا   

بتأّٓل ا٦ٓات، ّتياصعْا سْل مـادٓق آٓات الفلاٜل، لكيَا ذلذّدٗ، ٢ تيفـع علـٙ   

٘  لشّاكلذٚ البعٔذ،  لذأّا  ّػـامل٘،  ذنٔـع الــشاب٘     آات الفلاٜل، ٍّٕ أٓلـا ولٔلـ

مً ا٤ّلغل الظابقغل، ّة٘ ما ١ٓمذ مشْهله بشّآات الفلاٜل،  بذأت مشسل٘ ّكـع  

 . (1)الشّآات، ّىظبتَا لشطْل اهلل،  كاى  تتذ ق

                                      
اٌ أؿــل ا٢مارٓــ  مل اسادٓــح الفلــاٜل مــاٌ مــً دَــ٘    آقــْل بــً أبــٕ احلذٓــذ اكلعتضلــٕ:    .0

الؼٔع٘،  إىَه ّكعْا مل مبذأ ا٢مش أسادٓح رلتلق٘ مل ؿاسبَه، فللَه علٙ ّكعَا عذاّٗ 

ــا     ــ٘ م ــا سأت البكشٓ ــل ٍــزِ      خـــْمَه،  لن ــح مقاب ؿــيع  الؼــٔع٘ ؿــيع  لـــاسبَا أسادٓ

داس  -ػشل ىَر الب٣ت٘،  قٔق: ذلنـذ ابـشأٍه، داس الكتـاب العشبـٕ       ... اىىلش: ا٢سادٓح

. ّأسدت=  817، خٷبـ٘ ا 77، ق 00، ز4، مـر 8117ا٢مريٗ للٷباع٘ ّاليؼش ّالتْصٓـع، هل  

الفشوـ٘ دٌّ تريٍـا.  الكـل     =بَزا ا٢طتؼَاد تأمٔذ الْكع، ّلٔع تفـ٣ٔتُ. أّ اتَاو ٍزِ

 متَه تاسطلٔا بالْكع.
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الك٣مــٕ، ّساســ  مق٢ْتــُ تظــتنٔ  مل الــذ اي عــً   ثــه دــاٛت مشسلــ٘ التــيىلري  

 اكلــزاٍ  تأطظــ  علــٙ مْوــف طٔاطــٕ،  ذــْو علــٙ خـــْمَا. عقاٜــذ الٷاٜفــ٘، ّاهل

اكٷشت إػل إعادٗ  َه الذًٓ، ّتؼكٔل ميىلْم٘ دٓئ٘ لــاٜف مزٍبٔـ٘. أٖ أىَـا    ّ

وامــ  مل تؼــٔٔذ ٍٔكلــَا الــذٓين علــٙ  تــات البئــ٘ احلقٔقٔــ٘ للــذًٓ.  الــذًٓ أؿــبح    

 ، ؿـاست  ىظخ٘ مزٍبٔ٘ ااٜفٔ٘، ؼلعيٙ أٌ الٷاٜفٔ٘ الٔع ؼلعياٍا الظلف باللشّسٗ

أٖ أٌ  ا أطاطا للذًٓ بيظختُ اجلذٓذٗ،  ٔعْد الذًٓ ىظخُ أخشٚ عيذ اىتضاعَا.مقْمٯ

 مل مزٍ  طلتضل الذًٓ بُ، ّضلتكش احلقٔق٘ ّطبل اليذاٗ، ّضلشو ا٦خش ميَنا.

الذًٓ حبذ راتُ ٢ ٓقبل التؼىلٕ ّا٢ختضال ّا٢ستكاس. لُ سقٔق٘ ّاسذٗ، تتعـذد  

ــق.    ٚ اشوَــا بتعــذد أىفــاغ اخل٣ٜ ــ٘ ا٤ّػل /   احلقٔقــ٘ الكــرب ــذأ الْدــْد / العل / مب

/ اهلل / ميفــتح علــٙ ـلٔــع خلقــُ، وشٓــ  مــيَه، ٓتعَــذٍه بشفلتــُ ّعٷفــُ،   اخلــالق

ٍّـزا ػـعْس مـل مـً ٓعـٔؽ ّملــ٘ ا٨ؿلـاٌ اخلـالف، بعٔـذا عـً تؼـىلٔات اخلٷــاب           

الٷاٜفٕ، الزٖ ٓظـلبَه مـل أمـل بعٔـذا عـً س٠ٓتـُ. ّوـذ ٢ يـذ ولبـاٻ طللـْ مـً إلـُ،             

عبذِ لؼـْي، ٓلذـأ لـُ مل ػـذاٜذِ، ّٓأمـل مل عفـِْ حلىلـ٘ الل٪ـعف. ٍّـزا مش ـْض           ٓ

مزٍبٔا،  احلقٔق٘ باليظب٘ هله ّاسذٗ، ٢ ٓذل علَٔا طْٚ اشٓق ّاسذ. ٢ّ زلاٗ ٤سذ 

ــق رلتــضل ؼلــزٍبَه  طــْاٍه ــُ اكلٷل ــه الكــ٣و ا٨طــ٣مٕ باعــادٗ    ، ّا٨ل . لقــذ وــاو عل

ٍـ     ٕ يلٔـات ااٜفٔـ٘ بامتٔـاص.  تأطـع الـذًٓ      تؼكل العقل اكلظله ّ قـا كلق٢ْتـُ الـيت 

طٔاطٔا، ػعش اكلظله بَزا أو   ٓؼـعش. لكيَـا احلقٔقـ٘،  كـل      -تأطٔظا ااٜفٔا 

اكلــزاٍ   نظــلنغل ٍــٕ يــلٿ للـــشاي الظٔاطــٕ. سٔــح اطــتعادت   اكليذــضات اكلعش ٔــ٘ لل

ــشق الـــشاي ا٤ّل ّأطظــ   ــُ معاس َــ   ّالف ،  ذــاٛت ميذــضاتَه دعنــا   ا ّمْاوفَــاعلٔ

ــُ،       ّد اعــا عــ  ــذّىات الفقَٔ ــذ، ّاكل ــ  العقاٜ ــُ. ّأمــامكه مت ً ػــشعٔ٘ أســذ اش ٔ

  ّ هل وبــْل العنــل الـــا   ّتفظــريات اكلــزاٍ  كلعيــٙ اكلــ١مً، ّػــشّهل ا٨ؿلــاٌ، ّػــش

 .(1)ّدخْل اجلي٘، ّاكلزاٍ  اليت تيفٕ إؿلاٌ اكلزاٍ  ا٦خشٚ ؿشاس٘

                                      
 = نج٣، بعض الفقَاٛ ٓؼـرتهل إؿلـاٌ اكلظـتشق للضمـاٗ، ّاكلـ١مً عيـذِ خــْق مـً اىتظـ           - 1

. ّا٤مجلــ٘ متعــذدٗ https://goo.gl/iLH3R1، اىىلــش الــشابنل علــٙ طــبٔل اكلجــال:  !!كلزٍبــُ=

 سْل الضّاز ّا٨ٜتناو بالـ٣ٗ ّتريٍا.
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 خطاب التيايف

زٍبٔـ٘، بـل رات الؼـعاس    إٌ ميٷق الفشو٘ اليادٔ٘ ٢ ٓظنح بأٓ٘ تظْٓات عقٔذٓـ٘ م 

َا، ّما تظنعُ عً التظامح الذٓين، ّالتعذدٓ٘ الذٓئ٘، ما ٍٕ طْٚ ػـعاسات  كشٯطٓ

سِ سطال٘ رلادع٘ ختفٕ سقٔقتَا، ّتتظرت عنا ٓشٓذِ اخلٷاب الٷاٜفٕ سقٔق٘، باعتبا

ّأداٗ ٢وتشـاو خــنُ الـذٓين أّ الٷـاٜفٕ. إٌ مـل مـا متبتـُ         ٓشٓذ إوياي اكلتلقٕ بَـا. 

عً التظامح الذٓين، ّتقظٔنُ إػل تظامح سقٔقٕ ّػكلٕ، ّما متبتُ عً التعذدٓ٘ 

، مي  بـذد خٷاب دذٓذ، ٓيتنـٕ  (1)الذٓئ٘ ّمؼشّعٔتَا، ٍيا ّمل رلتلف متف

      ُ ً ّ ـق  ، مـٕ ٓكـٌْ  َنـا للـذٓ    لزات الـذًٓ، بعٔـذا عـً ؽلـزٍ  اخلٷـاب ّااٜفٔتـ

   ٘ .  ـ٣ معيـٙ   ساداتيا الضماىٔ٘ ّاكلكاىٔ٘، ٢ ّ ق كشّسات اكلـزاٍ  ّالٰفـشق ا٨طـ٣مٔ

للشذٓح عً تظامح دٓين ّتعذدٓ٘ دٓئ٘ مً داخل الفلاٛ الٷاٜفٕ، بل ّٓتيـا ٙ معـُ،   

اكلزٍ  الذٓين القاٜه علٙ ػخـي٘ الـذًٓ، أٌ ضلنـل بـزّس  ياٜـُ؟.       كٔف ىٷل  مً

مح احلقٔقٕ، ّٓٷنح مل تظامح ػكلٕ ٢ ٓغامش معـُ  اخلٷاب الٷاٜفٕ ٓش ض التظا

 بأٓ٘ ّاسذٗ مً امتٔاصاتُ الذٓئ٘ مل استكاس احلقٔق٘، ّسـش اليذاٗ بُ.

إٌ خٷابــات الْســذٗ ّالتظــامح الــيت تشددٍــا اكلــزاٍ ، ٢ ؽلــ  للشقٔقــ٘ بـــل٘،    

طْٚ ػعاسات مامشِ، رلادع٘،  نل اابعَا الظٔاطٕ، ّتلنش ما ٓيفٕ التظـامح.  

خٷاب التظـامح ّالْسـذٗ ا٨طـ٣مٔ٘ ٓكـشٯغ التفـْق، ّاخلـْؿـٔ٘، ّٓـش ض        بل أٌ 

كـً،  ٌ التظـامح ّ ـق اكليٷـق الـذٓين لل    ٔعتُ التظْٓات اكلزٍبٔ٘ ّالذٓئـ٘، ستـه أ  بٷب

.  عيذما ٓذعْ القـشآٌ   ُٔ مْاسب٘ ٢ؿادوا،  ٔكٌْ خٷابا علُٔ، ست تظاعذ لْدْد خٔا

ف لًـ طلظـش سقٔقتـُ بتذشٓـذِ مًـ       خـْمُ للتظـامح مل داٜـشٗ عبـادٗ اهلل دٌّ تـريِ     ، طْـ

اتُ، ٤ٌ التْسٔــذ ٍــذف سقٔقـٕـ للــذًٓ: ا ٬ْا إپلٸــٙ بــاوٕ خـْؿـٔـ ٬ٍــل٪ الٺٰكت٪ــاٰب ت٪ع٪ــالٸ وٹــل٬ ٓ٪ــا أٸ

٘ٱ ٛٱ مٸٰلن٪ ْ٪ا ٬ٔي٪ي٪ا ط٪ ٬ٔي٪كٹه٬ ب٪ ُ٪ إپلڀا ى٪ع٬ب٫ذ٪ أٸلڀا ّ٪ب٪ ُٰ ى٫ؼ٬شپ ٸ ّ٪لٸا اللڀ ٝ٭ا ٰب ٬ٔ  أٸس٬ب٪اب٭ـا  ب٪ع٬ل٭ا ب٪ع٬ل٫ي٪ا ٓ٪تٲٰخز٪ ّ٪لٸا ػ٪

ٌپ مٶً ُٰ د٫ّ ٬ْا   ٸإپٌ اللڀ ْ٪لڀـ ا  ت٪ َ٪ذ٫ّا   ٸقٹْلٹْـ ٌ٪   ٰبأٸىٲـا  اػ٬ـ ٌ التظـامح ؼلْدـ  ا٦ٓـ٘     (2)م٫ظ٬ـٰلن٫ْ ،  ٔكْـ

                                      
اىىلــش: متــاب التظــامح ّميــابع ال٣تظــامح..  ــشق التعــآض بــغل ا٤دٓــاٌ ّالجقا ــات، مـــذس   - 1

طابق. ّمل ٍزا الشابنل    عيْاٌ التظامح ّىظبٔ٘ احلقٔقـ٘  ـذث  عـً التظـامح احلقٔقـٕ      

 http://www.almothaqaf.com/c/c1d- 2/920396ّالتظامح الؼكلٕ: 
 

 .46طْسٗ آل عنشاٌ، ا٦ٓ٘:  - 2
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، ٤ىُ اعرتاف سقٔقٕـ بـا٦خش / اخلــه / أٍـل الكتـاب.      ّلٔع ػكلٔاٻ سقٔقٔاٻ تظاذلاٻ

اطــتعذاد  ، ّتعلـًـ مامــل بــل أٌ ىفــع ا٦ٓــ٘ ٍـٕـ اعــرتاف بــُ.  عيــذما ختااــ  ػخـــاٻ   

اتك، مـًـ أدــل ٍــذف مؼــرت  أمــرب، ٓـــذق أىــُ اعــرتاف      للتيــاصل عـًـ بعــض خـْؿـٔـ

. ٍّـــزا مظـــتشٔل مل اخلٷـــاب الٷـــاٜفٕ، ٤ىــُ وـــاٜه علـــٙ ىفــٕـ ا٦خـــش، ّىبـــزِ،    سقٔقـٕـ

دِ وـاٜه علـٙ ىفٔـُ. مـل             و اكلعـاد.  كٔـف ٓعـرتف بـُ، ّّدْـ ص ْٓـ ّسشماىُ مً اليذاٗ ّالفْـ

ل ىبز ا٦خش، ّ  تتلـح معاكلَـا احلقٔقٔـ٘ إ٢    اكلزاٍ  ا٨ط٣مٔ٘  شك  ّدْدٍا مً خ٣

الع٣وـات   ، ٤ٌ لٔع ٍيا  معيٙ للتظامح احلقٔقٕ طْٚ ىفٕـ الـزات  كفريِ. بإوـاُٜ ّت

ٌ خٔاساتىفـٕـ ا٦خــش.  مــع َاّتقذٓظــ ٍااكلزٍبٔــ٘ واٜنــ٘ علــٙ تأمٔــذ ىٷلْدٔــ٘، أ َــا تكـْـ

اكلـزاٍ  العلنٔـ٘    باطـتجياٛ  ،  ـ٣ ؿلكًـ أٌ تعـرتف بـُ سقٔقـ٘،     بغل الْدْد ّالعـذو  تلعَا

ٙ    ّوشاٛات مغآشِ لليف الذٓين.  ،اليت تأطظ  علٙ  َه آخش   ٔقتــش الفَـه التيابـزٖ علـ

َـه  ؿاس وْامَا التشٔـض مل  ٸ ليت تأطظ  علٙ مْوف طٔاطٕ مظبق، ّخـْق اكلزاٍ  ا

لش٠ٓـ٘   االرتاخ الفكشٖ ّالعقٔذٖ ّالفقَٕ متشٔٯضاليف، ّتفظريِ ّتأّٓلُ. لزا يذ أتل  

ٌٿ مزٍبٔ٘ ّااٜفٔ٘ . بل ّستٙ مت  اللغ٘ ؽليح بعض الكلناتطٔاطٔ٘ ما  .ّاكلفأٍه معا

 

 اخلطاب ّاآلخس

ل خٷـشا سقٔقٔـا علـٙ مبـادٟ     ،  ٔؼكٽٷاب الٷاٜفٕ خٷاب معبأ كذ ا٦خشاخل

 اٻالذّتنأٜــ٘ ؿـاست أمجــش عيتــ أٌ ا٢ياٍـات الٷاٜفٔــ٘   إ٢ا٨ىظــاىٔ٘.  ُالـذًٓ، ّؤنــ 

الـتكفري ّالتٷـشف لْطـاٜل ا٢تــال، ّتـشبعَه علـٙ       ، خاؿ٘ مع تظلق دعاٗ ّخٷْسٗ

، ىفٕ ا٦خشخٷاب واٜه علٙ  َْ . ، ّسذه الذعه اكلادٖميرب الْعيل ّا٨سػاد الذٓين

ُ      .العيف ّا٨سٍاب كذِ سذ٪ ا٨وـاٛ ّللاسط٘  ّضلتكـش احلقٔقٔـ٘ سٔينـا ٓعتـرب ىفظـ

مً أسبعـ٘  ش ػاخـا علٙ احلق، متياطٔا دّس اليف ّاخلٷاب مل ّدْدٍا.  ٔلغٕ أمج

 ّٓتـْس أٌ ما ١ٓمً بُ ٓعكع ؽلاو احلقٔق٘.  عؼش وشىاٻ مً التيىلري،

٢  ــشق بــغل اخلٷــاب الــذٓين ّاخلٷــاب الٷــاٜفٕ ّاكلــزٍف مــً بعــض اجلَــات.   ّ

م٣ٍنا خٷاب ىفٕ، وـاٜه علـٙ س ـض ا٦خـش ّسشماىـُ، مَنـا ماىـ  كـآل٘ اليفـٕ          

ّيلٔاتُ. بل اليفٕ ٍْ مقتلٕ التفاّت الذ٢لٕ بغل خٷابغل. ٫ّٓقـذ باليفٕ ا٤عه مً 

قـٕ، ّاخلٷـاب الٷـاٜفٕ، أٌ اليفـٕ     ا٨لغاٛ. تري أٌ الفاسق بغل اخلٷـاب الـذٓين احلقٔ  

ٍّــزا طــش س لــُ  .٢ ٫ٓعــشف إ٢ بــُّؿلجــل ؽلــاو سقٔقــ٘ الجــاىٕ، ّؿلجــل معــا  ّدــْدِ، 
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ــزات     ــٕ للـ ــُ ىفـ ــٕ، ٤ٌ مل تبئـ ــامح احلقٔقـ ــ٘للتظـ ــا  القاٜنـ ٕ أطاطـ ــ ــٙ ىفـ ــش علـ  .ا٦خـ

خٷاب التظامح الـزٖ تتبيـاِ   بَزا ٓتلح أٌ هلا باللشّسٗ.  اٻىفٔطٔكٌْ ا٢عرتاف بُ  

ــُ        ــزات ّٓيفــٕ ا٦خــش. لكي ــ٘ ٍــْ تظــامح ػــكلٕ، ١ٓمــذ ال ــشق ّاكلــزاٍ  الذٓئ الفٱ

ٓتظامح معُ ميٯـ٘ ّتكشمـا، مـً أدـل عـٔؽ مؼـرت ، ّسٔـاٗ ٓظـْدٍا الظـله ّا٤مـاٌ.           

ين وبـْل  ٓ ـٔنكً للخٷـاب الـذ    ٢ ع٣و٘ هلـا بالـذًٓ.   ٍّزِ ميٷلقات ااٜفٔ٘، تيابزٓ٘

٢ ؽلجــل ؽلــاو سقٔقــ٘  اخلـْؿــٔ٘ مــا دامــ  ح احلقٔقــٕ  ــذاسٗ.تــبين التظــامّ ا٦خــش

٬ْوپ ا٦ٰخـشپ    ا الذًٓ: ٔ٪ـ ّ٪الٺ  ُٰ ً٪ ٰباللڀـ ٬ً آم٪ ـٲاٰبٰٝغل٪ م٪ ّ٪ال ـ٪اس٪ٚ  ّ٪اليٲ ٍ٪اد٫ّاٺ   ٪ً ّ٪الڀٰزٓ ً٪ آم٪ي٫ْاٺ  ٌٲ الڀٰزٓ إپ

َپه٬     ٬ٔ ــ ٬ْفٮ ع٪لٸ ــ ّ٪٢ٸ خ٪ ــه٬  َپ ــذ٪ س٪بٶ ٫ٍه٬ ٰعي ــش٫ ــه٬ أٸد٬ ٫َ ــاٰلشاٻ  ٸلٸ ــل٪ ؿ٪ ٌ٪  ّ٪ع٪ٰن ــْ ــه٬ ٓ٪ش٬ض٪ى٫ ٫ٍ . ٍّــزا (1) ّ٪٢ٸ 

ــٕ،    ــين سقٔق ــاهلل   وْاطــه  إستكــض إػلتظــامح دٓ ــُ اا٨ؿلــاٌ ب ــ٘ تظــنح ب ــْو  ،دٓئ ّالٔ

لْ ماىـ  اخلـْؿـٔ٘ ؽلـاو سقٔقـ٘     معذو اػرتااُ ا٨ط٣و. ّ ، ّعنل ؿاحلا .ا٦خش

 رتابـنل مـً خـ٣ل   الذًٓ  ٣ ٓأتٕ اخلٷاب ػام٣ لغري اكلظلنغل. لكً ا٤دٓاٌ ـلٔعا ت

  ٔنا بٔيَا مً أدل ؤه أعلٙ. ه مؼرتم٘ تظنح بالتظامح احلقٔقٕوْاط

اتلح للا تقذو ٢ معيٙ للتظامح احلقٔقٕ بغل الٰفشق ّاكلـزاٍ  الذٓئـ٘،  عيـذما    

ٓقشس الؼٔعٕ التظامح سقٔق٘ مع الظين، ٍل طٔتياصل عً مبذأ ا٨مام٘ اليت ٍٕ ؽلـاو  

سقٔق٘ التؼٔع؟ ّعيذما ٓقشس الظين التظـامح مـع الؼـٔعٕ ٍـل ٓيفـٕ ػـشعٔ٘ اخللفـاٛ،        

ُ؟  التظامح احلقٔقٕ تري متـْس بـغل رلتلـف   ّميٷق الظلٷ٘ الزٖ ؿلجل ؽلاو سقٔقت

اكلـزاٍ  الذٓئـ٘.  ــإرا مـاٌ اليفــٕ أطـاغ ؤـاو الــزات،  ـإٌ اخلـْؿــٔ٘ ؽلجـل ؽلــاو        

سقٔقتَا. ّاخلـْؿٔ٘ ٍيا لٔظ  مٷابق٘ الْاوع ّىفع ا٤مش، بل ما ٓتــْسِ اكلـزٍ    

ٍ  عً ىفظُ. ٢ّ طلفٙ الفشق بغل سقٔقـ٘ الؼـٕٛ خاسدـا، ّتــْسِ مل الـزًٍ.  اكلـزا      

الذٓئ٘ وااب٘ تعٔؽ أٍّاو احلقٔق٘، ّما احلقٔق٘ طْٚ ما ٓتـْسِ ا٨ىظاٌ عً ىفظـُ  

اخلٷاب الٷـاٜفٕ ٢ ٓـ١مً بالتظـْٓات،    ّّعً ا٦خش مل رٍيُ، ّ قا خللفٔتُ ّوبلٔاتُ. 

. ّخٷابات الْسذٗ ّالتظامح مً أػـذ اخلٷابـات ؽلظـكا    احلقٔقٕ ّٓش ض التظامح

ــات   ــ٘ ّا٢خــت٣ف.  َــٕ خٷاب ــا،     بالٷاٜفٔ ــضاي اعــرتاف سقٔقــٕ بَ ــذ اىت طٔاطــٔ٘، تشٓ

 ّتأمٔذ خـْؿٔتَا ّىذٓتَا، ّعذو اعرتا َا با٦خش علياٻ. 
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سبٔــع ا٤ّل،  08و علــٙ إوامــ٘ إطــبْي الْســذٗ، مــً  0228دأبــ  إٓــشاٌ ميــز طــي٘ 

مً ىفع الؼَش، تاسٓخ  07تاسٓخ ٢ّدٗ الشطْل ّ قا لتقْٓه اكلزٍ  الشمسٕ، إػل ْٓو 

اات ّسذّٓـ٘، أٍنَـا   اقْٓه اكلزٍ  الؼـٔعٕ، تتخللـُ لقـاٛات ّىؼـ    م٣ٔد اليف ّ قا لت

مــ١ؽلش الْســذٗ ا٨طــ٣مٔ٘، سٔــح ٓتيــاّب  َٔــا سدــال الظٔاطــ٘ ّالــذًٓ مــً رلتلــف      

اكلزاٍ  اكل١ٓـذًٓ للجـْسٗ ا٨ٓشاىٔـ٘ علـٙ ميــ٘ اخلٷابـ٘، ٓؼـٔذٌّ بالْسـذٗ ا٨طـ٣مٔ٘          

اهلل الؼـٔخ سظـغل علـٕ     ١ّٓمذٌّ كشّستَا ّالتضامَه بَا. ّأطبْي الْسذٗ مقرتل آٓ٘

ماى  ملنتُ مظنْع٘، ّامسُ ٓرتدد مل أسّوـ٘ الظٔاطـ٘ ّػـعاسات    سٔينا ميتىلشٖ، 

ماٌ ىاٜبا للخنٔين وبل أٌ ٓتنشد علُٔ ّٓعلـً بشاٛتـُ    إرّؿلْات اجلنع٘،  تىلاٍشًٓاكل

منا مً طلْ  وْٚ ا٤مً ّالقلاٛ، سٔح امتىل  الظذٌْ باخلـْو الظٔاطٔغل، 

 بـات اخلــه مفَْمـا  لفاكـا ٓيٷبـق علـٙ ـلٔـع        عجَـا لـُ.   مت  مل سطـالتُ الـيت ب  

ــْ بكلنــ٘ اىضعــاز مــً الْكــع. ّمــاٌ سد  عــل الظــلٷ٘         مىلــاٍش التنــشد الظٔاطــٕ ّل

دـــشدت اكليتىلـــشٖ مـــً مـــل امتٔاصاتـــُ،  أىَـــا الظٔاطـــٔ٘ ّالذٓئـــ٘ اكلتنجلـــ٘ بـــاخلنٔين 

ْ    تيذح مل صعضع٘ مْاوفـ٘، ّبقـٕ ٣ٓسـق طـل     لكيَا ّ شك  علُٔ إوام٘ دربٓ٘،

اكليىلٽـش   ّوذ تشادع عً سأُٓ مل ٢ّٓ٘ الفقُٔ اكلٷلق٘، سته أىُ .سدال الذّل٘ ّتـش اتَه

 . ٢ّٓ٘ الفقُٔ اكلٷلق٘ سلً ؿيعياٍا، ّا٦ٌ ىرتادع عيَاا. ّوال وْلتُ: هلاا٤ّل 

ّم١ؽلش الْسـذٗ ؾلـْرز سـٕ خلٷـاب الْسـذٗ ّالتظـامح الـذٓين، ؿلكـً دساطـتُ          

ٚ ّ اُٜ كلبادُٜ: إٌ ا٨عـ٣ٌ عـً اكلـ١ؽلش، ٓعتـرب حبـذ      ىقذٓا للتعشف علٙ سقٔقتُ، ّمذ

راتــُ اعرتا ــا ؿــشضلا با٢ىقظــاو. ّإوامتــُ تكــشٓع للخـْؿــٔ٘ ّاكلزٍبٔــ٘.  تْؤــ      

ــٕ،        ــاس طٔاطـ ــشاٌ حلــ ــ  إٓـ ــح تعشكـ ــُ، سٔـ ــنً ولشّ ـ ــتُ كـ ــٕ دساطـ ــ١ؽلش ٓيبغـ اكلـ

ــشاق،  شققــ  مــً خــ٣ل      اوتـــادٖ، إع٣مــٕ   ــع الع ــا م  ااكلــ١ؽلش أٍــذا  خــ٣ل سشبَ

ّدٓئ٘، سٔح اطتٷاع   ك احلـاس الؼـعف عيَـا، بعـذ أٌ ٓٝظـ  مـً  ـك       طٔاطٔ٘ 

احلـــاس الظٔاطــٕ ّا٨ع٣مــٕ ّالذبلْماطــٕ.  كــل مــً سلــش اكلــ١ؽلش عــاد باىٷبــاي   

مــزلك  إصلــابٕ، ّ ــْل بؼــكل ّآخــش ميــربا إع٣مٔــا للــذ اي عــً الجــْسٗ ا٨ٓشاىٔــ٘.    

ناٛ اكلزاٍ  ا٤خشٚ باكلزٍ  الؼٔعٕ، عيذما ّا ق بعض عل اىتضاي اعتاسفاطتٷاع  

طٔاطــٕ، إػل ىــذ مــزٍف   – اكلؼــاسم٘ بــاكل١ؽلش.  اىقلــ  مــْوفَه مــً خـــه مــزٍف  

 الذٓين متباد٢. كاٌ التْولٔف  ،  شض ىفظُ مً خ٣ل اكل١ؽلش.ّدٓين
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ما َٓنيا أٌ خٷاب التظامح، ٓيفٕ التظامح احلقٔقٕ ّٓش ض ا٢عرتاف با٦خش، 

ّخٷاب الْسذٗ كذ الْسذٗ، سٔينـا ٓتؼـبح با٢ىقظـاو ّالتؼـىلٕ. الْسـذٗ احلقٔقٔـ٘       

ػـــعْس عنلـــٕ ّاعـــرتاف ؿـــادق بـــا٦خش مؼـــشٓك باحلقٔقـــ٘. ٍّـــزا ٢ ضلتـــاز إػل          

ّؤنُ ّمبادُٜ، بل ضلتـاز   م١ؽلشات، ٢ّ ػعاسات ّسذّٓ٘، ٢ّ تبين إع٣مٕ للتظامح

إػل مؼاعش رللـ٘. ٍّزا ميتـفٱ، ٤ٌ ػـشعٔ٘ مـل مـزٍ  واٜنـ٘ علـٙ خـْؿـٔتُ،        

٢ّ ّســذٗ بــغل اكلــزاٍ  ا٨طــ٣مٔ٘ مــا   ٓعــذ مــل ستكــاس احلقٔقٔــ٘. االــيت تقتلــٕ 

مــزٍ  تؼــكٔل مشدعٔتــُ الفكشٓــ٘ بعٔــذا عــً اخلـْؿــٔ٘ ّخٷــاب اليفــٕ، ّٓعٔــذ   

ّمَنا تباعذت اكلزاٍ ، لكً ا٨ىتنـاٛ   إىظاىٔ٘. تؼكٔل ّعُٔ ّ ق أطع دٓئ٘ ّؤه

ػشٓٷ٘ التياصل عً خـْؿـٔاتَا أّ   ِهلا أٌ تتْسذ داخل إااس للذًٓ ْٓسذٍا. ّؿلكً

بعلــَا، ّمــا اخلـْؿــٔ٘ طــْٚ أٍّــاو احلقٔقــ٘. ٍّــزا ٓتْوــف علــٙ مــذٚ مبــذٜٔتَا،  

اٍ  تعـٕ  ّؿذؤتَا مل التعامل مع اخلالق ّتبين مبادٟ ّؤه الـذًٓ. ّاكلـذٍؽ أٌ اكلـز   

 ٍزِ احلقٔق٘، ٢ّ ختفٙ علَٔا،  قذم   َنا للذًٓ، ٓكشٯغ خـْؿٔتَا. 

إٌ الجقا ــ٘ الفاسطــٔ٘ مغريٍــا مــً الجقا ــات الٷاٜفٔــ٘ واٜنــ٘ علــٙ س ــض ا٦خــش، 

ّىبزِ ّتكفريِ،  كٔف تذعْ لْسذٗ سقٔقٔ٘ وبل أٌ تقْو ؼلشادع٘ سقٔقٔ٘ لرتاثَـا،  

اكلزاٍ  ػعبٔ٘ ّاطع٘ تذًٓ  – ٢ت دٓئّ٘ثقا تَا.  فٕ ىفع أطبْي الْسذٗ تقاو استفا

، بـذٛا مــً اخللفـاٛ. ٢ّ ٓتخلـٙ ا٨ٓشاىــٕ عـً ميٷـق اللعــً، ٍّـْ ٓـ١دٖ اقــْغ        الظـئ٘ 

ــاسٗ عاػــْساٛ، الــيت   ــذ    ا تؼــرتهل لعــً: صٓ ــه ٓضٓ ــع ث ــ٘ الشاب ــاىٕ ّالجالــح ّمعآّ ٤ّل ّالج

ف علـٙ  . ّسته تعـذد اكلـزاٍ  ا٨طـ٣مٔ٘ إ٢ أٌ الذطـتْس ا٨ٓشاىـٕ ىـ      مٝ٘ مشٗ خامظا، 

اكلزٍ  الؼٔعٕ اجلعفشٖ ا٤ثين عؼـشٖ مـزٍبا سمسٔـا للـب٣د؟ ٍّـزا ػـاٍذ دطـتْسٖ        

ٓذًٓ إٓشاٌ مل دعْاتَـا الْسذّٓـ٘ باطـه الـذًٓ ا٨طـ٣مٕ، ّؿلكيَـا أٌ تـذعْ لْسـذِ         

ــ٘.      طٔاطــٔ٘. ــاب الٷــاٜفٕ بكجا ــ٘ عالٔ ــ٘ الفاسطــٔ٘ مغريٍــا تكــشٯغ الكت  ّاكلكتب

ادي، ٓيبــز ا٦خـش ّٓتظـرت بؼــعاس   اخلٷـاب الٷـاٜفٕ، خٷـاب إوـــاٜٕ، مـامش، رلـ      

ُ  التظامح. ٓلٷَذِ ّٓذعِْ للْسـذٗ ّالتقـاسب   دٓـً أّ   اسلـ٣ل .  لـه ٓؼـَذ التـاسٓخ    معـ

مــزٍ  بــآخش. للــا ١ٓمــذ أٌ اخل٣ ــات الذٓئــ٘ خ٣ ــات ّدْدٓــ٘. أٖ ٓتْوــف علَٔــا    

 اكلزٍ ،  التيـاصل ّالتظـْٓات تعـين ىفـٕ الـزات. ٍّـْ مش ـْض أطاطـا         ّأّدْد الذًٓ 

 .جلنٔعمً وبل ا
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ىعْد للشّآات اكلْكْع٘: ٢ ٓكتـ  للـذًٓ ّاكلـزاٍ  الذٓئـ٘ البقـاٛ مـا   ؽلتلـك        

مقْمات  كشٓ٘ ّعقٔذٓ٘، عابشٗ للضماٌ ّاكلكـاٌ، إمـا راتٔـا، أّ مـً خـ٣ل وابلٔتَـا       

لتذذٓــذ أؿــْهلا ّخٷابَــا.  نناسطــ٘ الظٔاطــ٘ تظــاعذ علــٙ اىتؼــاس الــذًٓ ّاكلــزاٍ     

ّالعقٔذٓ٘، تلنً هلا مقاّم٘ التشذٓات. ّكلـا مـاٌ الـيف    الذٓئ٘. ّالقاعذٗ الفكشٓ٘ 

ّالشّآات الذٓئ٘ ّالتاسطلٔ٘ ؽلجـل الشا ـذ الـشٜٔع للفكـش الـذٓين عنْمـا، لـزا تلعـ          

الشّآـــات اكلْكـــْع٘ دّسا مـــبريا مل تلبٔـــ٘ كـــشّسات عقاٜـــذ الفـــشق ّاكلـــزاٍ ، أمـــا  

لٷـاٜفٕ وـاٜه علـٙ    تأطٔظا، أّ تأ٣ّٓ ّػشسا ّتأ٣ّٓ. ّلعل أطـع الفكـش العقٔـذٖ ا   

ــ٘.      ــ٘ ّالٷاٜفٔـ ــات اكلزٍبٔـ ــذو التْدَـ ــٔاتتَا بؼـــكل طلـ ــ  ؿـ ــْع٘ ؽلـ ىــــْق مْكـ

اخلٷاب الٷاٜفٕ ٓظـتىلل بـاليف، ّٓتبيـٙ سطـالتُ. ٍّيـا ٓكنـً خٷـش الْكـع الـزٖ          

ة٘ سقٔق٘، ّ ٓفشض علٔيا تأطٔع ميَر ىقذٖ لذساطات اليـْق الذٓئ٘ ّالتاسطلٔ٘.

ىـْق الكتـاب الكـشٓه، مـً صآّـ٘ ىىلـش      ٢ ؿلكً التْ ش علٙ  َه ؿشٔح للذًٓ ّ

 ااٜفٔ٘،  ذ مً مشّىتُ، ّوذستُ علٙ ا٢طتذاب٘ كلتٷلبات احلٔاٗ.

 

 االىتناء الطائفٕ

ــا      مل ا٢ىتظــاب٢ مؼــكل٘  ــا هلــا، ّىفتخــش بتاسطلَ ــض باىتناٜي ــ٘، ىعت لٷاٜفــ٘ معٔي

ٌ الـذًٓ بعـذ ّ ـاٗ الشطـْل     أزٍبَا العقاٜذٖ ّالفقَٕ، خاؿ٘ ّّسمْصٍا، ّىتنظك ؼل

ّمتبئاتــُ العقاٜذٓـــ٘  تؼــىلٙ اػل اْاٜــف ّ ـــشق ّمــزاٍ ، مـــل لــُ مبادٜـــُ ّآسا٠ِ،     

ىيا علـٙ سـق مٷلـق    أٔيا هلزا ا٢ىتناٛ، عيذما ىعتقذ ؾلا اكلؼكل٘ مل ّعإّالفكشٓ٘، ّ

ٍــل أّتريىــا علــٙ بااــل مٷلــق، ضلــق ليــا ىبــزِ ّتكفــريِ، ّدــْاص وتلــُ، باعتبــاسِ مــً 

 . ٢ ٓؼـاسميا مل احلقٔقـ٘ ٢ّ  ضَٜـا.   مـا شاٻ ّ أ ّ مؼشماٻأ ّ ميشش اٻأ الياس، مشتذاٻ

الـذًٓ   تنـاٛ الٷـاٜفٕ". مزبـ٘ اطـتغلَا سدـل     له ٓؼَذ التاسٓخ مزبـ٘ مذّٓـ٘ مــ "ا٢ى    

 عــذادألـٙ اـْل التــاسٓخ، ستـٙ سال كـشٔتَا     ّالظٔاطـ٘،  كاىـ  ّوـْد الـــشاعات ع   

ٌ ؽلضوـ  ػـعْب ماىـ  متناطـك٘ لـ٢ْ      أمً الياغ الٷٔـبغل ّالبظـٷاٛ، بعـذ    تفريٗ 

 ا٦ ٘ البغٔل٘. ٍزِ

عــين بـــ "ا٢ىتنــاٛ الٷــاٜفٕ"، ػــعْس الفــشد با٢ىتنــاٛ لٷاٜفــ٘ بعٔيَــا علــٙ أطــاغ أّ

ْٯو ا٤     أسقٔتَــا، ّامت٣مَــا احلقٔقــ٘ دٌّ تري   طــاغ  ٍــا، ستــٙ تـــبح الٷاٜفــ٘ اكلقــ
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ىتناٜـُ الٷـاٜفٕ، ّٓـشٚ ىفظـُ مل ا ـاد      إٌ البعض ٢ ٓشٚ مل ٍْٓتُ طـْٚ  أهلْٓتُ، بل 

ــا. مــً    ّؽلــاِٱ ــاٛ      مامــل معَ ــف "ا٢ىتن ــذًٓ ّالظٔاطــ٘ ْٓولٽ ــا سال مــل مــً سدــل ال ٍي

ا٢ىظــذاو. لتناطــك ّمــربسات لداخلــٕ، لتعنٔــق ا٤ّاؿــش ّخلــق   الٷــاٜفٕ" بايــاٍغل:

خـــش اخلــــه ّالعـــذّ. ّبالتـــالٕ  الٷـــاٜفٕ ٍـــْ سٷـــ  ّخـــاسدٕ، للتشـــشٓض كـــذ ا٦

معشم٘ سدل الذًٓ ّالظٔاط٘ ٍّْ اخلاطش الْسٔذ مً خ٣ل سذه التلـشٔات، الـيت   

 تياط  مع سذه اؿلاىُ بجْاب  ّمق٢ْت ااٜفتُ.ت

ــْاصي ببعــذِ العقاٜــذٖ، الفكــشٖ،        ــاص "ا٢ىتنــاٛ الٷــاٜفٕ" عــً تــريِ مــً الي ّؿلت

قق ستٙ الذٓين، ّوذستُ علٙ تعبٝ٘ ّئٔؽ اكلؼاعش الفشدٓ٘ ّاجلناعٔ٘، ٍّزا ٢ ٓتش

طتيَاض اهلنـه  ٢ ىادسا.  الؼعْس الٷاٜفٕ أوْٚ ّأوذس علٙ اإباليظب٘ ل٣ىتناٛ القْمٕ 

ّ ٓرتاخـٙ مل الـذ اي عيـُ،    أىظاٌ عً دضٛ مً ّايُ ذ اعٔ٘ ّالقتالٔ٘.  قذ ٓتياصل ا٨ال

لكيُ ٢ ٓتكاطل مل الزب عً ااٜفتُ، ّالذ اي عً معتقذاتـُ، مَنـا ماىـ  ّأٍـ٘     

 ّبظٔٷ٘.

ــل       ٷ٘ ثــه تتلــخه بفعــل تــشامه التَْٓ ّ"ا٢ىتنــاٛ الٷــاٜفٕ" مل رلاكــُ  كــشٗ بظـٔـ

، ثـه          ّا٤ٍّاو، ّعـادٗ   ا، للنشا ىل٘ـ علـٙ مٔـاىَه الظٔاطٕـ ٓلذـأ لـُ اكلتــاسعٌْ طٔاطٔـ

ً     شطٯـخ عقاٜـذٓا ت٫  –ٓأخز اابعا  كشٓا  ل "ا٢ىتنـاٛ    دـزّسِ دٓئـا ؼلـشّس الـضم ، ستـٙ ٓتشْـ

ه ّمفــأٍه عقاٜذٓــ٘  إالٷــاٜفٕ"  ع العقاٜــذٖ مـًـ   –ػل ميىلْمــ٘ وـٔـ  كشٓــ٘. ّٓبــذأ التأطـٔـ

ــل ا٤ّل  ت٫يظـــ    ــذ ّالشدـ ـًـ القاٜـ ــشأغ، مـ ــُ سالـ ــذا   ر سْلـ ــُ بعـ ــف، ؽليشـ ــات ّوــ كآـ

طــــٷْسٓا، ّتلــــفٕ علــــٙ طــــلْمُ ػــــشعٔ٘ مٷلقــــ٘، ّتـــــبح  شماتــــُ ازلاساتــــُ  أ

ــضمً ٓتْاؿــل الرتامــه امعذــضات،         ــه ؼلــشّس ال ــ . ث ّاىكظــاساتُ  مقــذٯسٗ مل عــا  الغٔ

مشامات، مىللْمٔات، خْاسق للٷبٔع٘، علـه بالغٔـ ، عذالـ٘ مجالٔـ٘، مياؿـ  اهلٔـ٘ ... ،       

الٷـاٜفٕ، ّبالتـالٕ    ٘، تشطـه معـا  ٍْٓـ٘ ا٢ىتنـاٛ    مقذٯطـ ق٘ ّ ٔغذّ مل رلك سقاٜق مٷل

  ؼلشّس الضمً  غذت سقـاٜق  شطٯخطااري تأٖ اىتناٛ ااٜفٕ يذِ ملٔٝا بأعيذما تتفشف 

ٕ  أمل  اكلعــا  احلقٔقٔــ٘ هلــزِ   رٍــاٌ معتيقَٔــا،  ٔظــتشٔل التؼــكٔك بَــا، بــل ّتـــبح ٍــ

ٖ مقاسبـ٘  أٌ أالعقاٜذٓ٘ اػل دسدـ٘   ك اكلشتكضاتّ تلك. ّتاسٗ تـل اهلؼاػ٘ مل تلأالٷاٜف٘ 

ــا، هلــزا     ح بكــل مقْماتَ ــ٘ تٷـٔـ ــ٘ ّمتكلنٍْــا   تاسطلٔ ــاٛ الٷاٜف ــادٚ خٷب ــ٘ أٓتف ٖ مقاسب

 خاؿ٘ كنً اكلياٍر العلنٔ٘ مل وشاٛٗ التاسٓخ ّاحلْادخ التاسطلٔ٘.
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ــاوض ا٤  ّ أ كــاس ّاكلعتقــذات بــغل الٷْاٜــف االظــي٘ ّالؼــٔع٘     ّالغشٓــ  ستــه تي

ىَــا علــٙ ســق مٷلــق، أٌ مــل ااٜفــ٘ تعتقــذ أ٢ إسرّدمــع  مــج٣، االكاثْلٔــك ّا٨

 تريٍــاخــش بااــل مٷلــق، ّمــل ااٜفــ٘ تعتقــذ ٍــٕ الفشوــ٘ اليادٔــ٘ ٓــْو القٔامــ٘، ّّا٦

مارٓــــ  مل ميىلْمــــ٘ القــــٔه ػل سذــــه ا٤ٍّــــاو ّا٤إٌّ ا٢لتفــــات رلٽلــــذ مل اليــــاس. د

التيابـز ّالكشأٍـ٘    ّاكلعتقذات. ّاكلؼكل٘ احلقٔقٔ٘ عيذما تذ ع تلـك ا٤ٍّـاو بايـاِ   

 ّا٢سرتاب.

، قــذٯغشــذٚ اكلنيــْي ّاكل ٌ ّعــٕ احلقٔقــ٘ حبادــ٘ اػل وــذسات عقلٔــ٘ ّدــشأٗ تت     إ

عناق الفكشٗ ّاكلعتقذ بعذ مقاسبات تاسطلٔ٘ دادٗ، سٔيـزا  طٔكتؼـف   أّتتْتل مل 

ــُ، ٍّــز     ــٍْه ّا٤طــااري مل مظــاس٘ ّاطــع٘ مــً معتقذات ــ ِالفــشد سذــه ال ّل أ  ماى

سرّدمع. لكً ما صال الظٔف ٓقٷع   بغل الكاثْلٔك ّا٨اشٓق التـا خٷْٗ علٙ

ّتغل اكلخالف بغل اْاٜف اكلظلنغل بعذ تكفريِ، ٍّٕ مأطاٗ تشتبنل بـالْعٕ ّاليـْاصي   

ُ ٌ احلقٔق٘ اليت ٓعتقذ مل ميته ٱ لٷاٜفتـ إلشدل الذًٓ ّمً ثه سدل الظٔاط٘. الظٔٝ٘ 

ُ، ّطتتَاّٚ تلك احلقٔق٘ عيذ رٍي٢ مل إ٢ّ معيٙ هلا ىَا سكش علُٔ، ٢ ّدْد هلا أب

ٍّاميا ىلفٕ علَٔـا مـا ٓؼـبع    أؾلا ٍٕ إس ىقذٖ. لٔع ٍيا  سقاٜق مٷلق٘، ّل اختباأ

  كــاس الــيت تعــاا ٓأطــيا ّاخفاواتيــا،    يــا للفكــشٗ ّاكلعتقــذ، خاؿــ٘ تلــك ا٤    سادت

 ات.مقذٯطىَا وشاٛات ّّدَات ىىلش ّتلفٔقات تغذّ سقاٜق ّإ. مبرياٻ ّؽليشيا أم٣ٻ

عـً   اؼـْسا مل صآّـ٘ الٷاٜفٔـ٘ خاسدـ    اكلؼكل٘ الْٔو عيذما يذ ىفظك ذلّتبقٙ 

ّ أيذ ىفظك مــيفا علـٙ ٍـزِ الٷاٜفـ٘     سادتك، ّعيذما إ ىـ  ٢ سـْل لـك ٢ّ    أّ تلـك 

ٌ الؼــعْس إفظــك ّاطــتق٣لٔتك. ٍّــْ مْوــف ؿــع .   وــْٗ، ٢ّ تظــتٷٔع الــذ اي عــً ى  

ح ٓـبح الفـشد مظـلْب   اٜفٕ، سٔبا٢طتق٣لٔ٘ ٓتياط  عكظٔا مع عنق ا٢ىتناٛ الٷ

مـش مشتبٷـا   ٘، ٓتْدع مـً رلالفتَنـا مـا داو ا٤   داٗ بغل سدل الذًٓ ّالظٔاطأسادٗ، ا٨

مظتعذ لكل ٤دلَا ٔاٗ ّاكلْت،  َْ ل٘ مـري، بغل احلأىُ ٓشاٍا مظإبَْٓتُ ّااٜفتُ. 

ٌ ٓيقاد الؼخف مً سٔح ٢ ٓؼعش ّ اٛ أ، ٍّزا ما ٓشٓذِ سد٣ الذًٓ ّالظٔاط٘ ٛػٕ

ــُ  ٙ   كلبادٜـ ــ ــاٌ علـ ــذٍنا ٓعض ـ ــزا يـ ــُ، لـ ــاعشِ    ّؤنـ ــذاٌ مؼـ ــع ، ّٓياػـ ــال الؼـ رلٔـ

  ساطٔظُ دٌّ آقاول عقلُ ّّعُٔ.أّ
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 واحلقيقةالهص 

  



58 

  



59 

 السابعالفصل 

 يصقٔق٘ ّالاحل

 

٫ٓعترب اليف مل ىىلش الباسح الذٓين اشٓقا للشقٔقـ٘، ّماػـفا عيَـا.  ـ٣ ٓرتتـ       

منـا باليظـب٘ للشقـاٜق    علَٔا ما ٓرتت  علُٔ، ّتظتقل بْدْدٍا ّؤنتَا ّمٔيْىتَـا،  

ٚ      بٔينا الذٓئ٘ الكربٚ. ماػـفٔتُ.  ٔكـٌْ    تتْوف ؿـذؤ٘ الـيف علـٙ دلٔلـُ، ّمـذ

   ٌ ــذما تكــْ ــْاوعٕ ااحلقٔقــ٘  عي ــْسخ اجلــضو    مـــٔبا للشكــه ال ماػــفٔتُ تامــ٘، ت

. أّ تــرتاّل بــغل الىلــً  (1)امنــا ٓعتقــذ ا٤ؿــْلٌْٔ   ّالــٔقغل، منــا مل اخلــرب اكلتــْاتش 

ّا٢ستنـال مـشّسا بالؼــك،  تكـٌْ ماػــفٔتُ ىاوــ٘، ّٓكــٌْ احلكـه ولاٍشٓــا ٢      

ــ٘، لكــيَه ٓع       ــ٘ راتٔ ــُ سذٔ ــ٘، ٢ّ تكــٌْ ل ــٌْ ؼلــ١داِ  ٓكؼــف عــً ؽلــاو احلقٔق نل

٘     ؿلكـً  وـذ  . ّ(2)تعبذا  علـٙ بعـض اكلبـاىٕ،    تعقـل ٍـزِ الــٔغ٘ مل ا٤سكـاو الؼـشعٔ

لقـشاٛات اليقذٓـ٘   لكً ٢ ؿلكً وبْهلا مل العقاٜذ ّالقلـآا الذٓئـ٘ الكـربٚ. ّأمـا ا    

٘   ؽلـيح الـيف دّسا مل     إىَا ّوـذ تيفـٕ ّدْدٍـا مل الْاوـع ّىفـع      . أؿـل ّدـْد احلقٔقـ

 تكــٌْ  تــُ ّوبلٔاتــُ.ٓذسمــُ اكلتلقــٕ ّ قــا لجقا مــا طــْٚ مــا ٓقْلــُ الــيف، ّ ا٤مــش،

  جن٘ اخت٣ف بغل اليىلشتغل.احلقٔق٘ ىظبٔ٘، ما   ؿلكً الربٍي٘ علَٔا علنٔا. 

اكليَر الذٓين مل تقــٕ احلقٔقـ٘ ٢ ٓيـتر معش ـ٘ علنٔـ٘، مادامـ  اليتٔذـ٘ مقـشسٗ         

طلفا مل رات اليف،  َْ ميَر واٜه علٙ ا٨ؿلاٌ ّالتظـلٔه، ٢ علـٙ الـذلٔل ّالربٍـاٌ.     

                                      
لكً لٔع للخرب اكلتْاتش ماػـفٔ٘ بيفظـُ، منـا ٓعتقـذ ا٤ؿـْلٌْْٓ، بـل ستـٙ علـٙ أطـاغ           - 1

سظاب ا٢ستنا٢ت ّ قا للظٔذ ذلنذ باوش الـذس. بل ٓكٌْ ميذـضا ّمعـزاس مل مقـاو العنـل     

ــُ ٓــْسخ القٷــع ّاجلــضو ّالــٔقغل. ّالقٷــع سذٔتــُ راتٔــ٘،  ٔكــٌْ سذــ٘ هلــزا       ّا٢متجــال، ٤ى

الظب . ّأما بياٛ علٙ سظـاب ا٢ستنـا٢ت،  ـإٌ القٔنـ٘ ا٢ستنالٔـ٘ لعياؿـشِ ختلـع لقبلٔـات         

الفقُٔ ّأساُٜ الؼخـٔ٘،  ـ٣ تكـٌْ ؤنـ٘ ثابتـ٘،  نـا ٓكـٌْ سذـ٘ عيـذ أسـذٍه ٢ ٓكـٌْ           

ــه       مــزلك عيــذ ا٦خــش. ؿلكيــك للتفـــٔل مشادعــ٘ احللقــ٘ الجاىٔــ٘ مــً متــاب: دسّغ مل عل

 .874ا٤ؿْل، مـذس طابق، ق 

 .822اوشأ عً سذٔ٘ اخلرب الْاسذ، اكلـذس ىفظُ، ق  - 2
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الذٓئــ٘ تيــذسز  ــ  ال٣معقــْل الــذٓين،  جنــ٘ مــاىع راتــٕ ّساٛ عــذو     بــل أٌ القلــآا  

إدسامَا ّا٢طتذ٢ل علَٔا، منا باليظب٘ للذي٘ ّالياس ّاجلً ّالؼٔااغل. أّ اكلفأٍه 

.  ٔبقٙ ، ّتيظ  هلا ؿف٘ خاسو٘ا٤خشٚ اليت تشتفع بالشمْص الذٓئ٘، ّتظلبَا بؼشٓتَا

طــلٷتُ. ّٓبقــٙ الفــشد مشتَيــا لــُ مل  اليقــذ ٓــذّس مــذاس الــيف لتكشٓظــُ، ّتكــشٓع  

عقٔذتُ ّمعاس ُ،  تتلاٛل استنا٢ت اليَل٘، ّٓبقٙ ادتنع مل دّام٘ التخلف الزٖ 

ٓعترب اليف أسذ أطبابُ.  يشتاز إػل ميَر ىقذٖ ٢ ٓقف عيذ سـذّد الـيف بـل ٣ٓسـق     

وبلٔات الفـشد، باعتبـاسِ ػـشٓكا للـيف مل ّدـْد احلقٔقـ٘. خاؿـ٘ القلـآا العقٔذٓـ٘          

لعـٔ٘ علٙ الربٍاٌ ٢ّ ٓذل علَٔا دلٔل ؿشٓح مً متاب اهلل.  تفكٔك ثقا ٘ الفشد ا

ّوبلٔاتُ، ٓظاعذ علـٙ  َـه احلقٔقـ٘ ّمٔفٔـ٘ اػـتغاهلا داخـل الفلـاٛ اكلعـشمل لـُ. ٢ّ          

ٓكفــٕ اليقــذ الفــْوٕ مــا   ٓتْتــل احلفــش مل أعناوــُ، سٔــح تيتنــٕ مقــ٢ْت البئــ٘    

.  يشتـاز للكؼـف عيَـا    ُساطـخ٘، بشطـْخ   اكلعش ٔ٘ لبذآات تؼكل الْعٕ،  تكٌْ

مـً   تظـتنذ ّدْدٍـا ّوـْٗ سلـْسٍا    ّم٣سق٘ تأثرياتَا إػل تأمل  لظفٕ عنٔق، ٤ىَـا  

ب  ٢ ػـعْسٓا كـنً أىظـاق ملـنشٗ، ٓــع       بٔٝ٘ الفشد ّذلٔٷـُ الجقـامل، ّوـذ تشطٯـ    

امتؼا َا ّتقْٓلَا. ٍّٕ تؼنل عادات ّتقالٔذ ّعقاٜذ ّأعشاف ّما طلتضىـُ العقـل   

ّالْعٕ ادتنعٕ، ّمٔفٔ٘  َـه الـزات ٍّْٓتَـا، ّا٦خـش ّسقٔقتـُ. ّمـل        ،اجلنعٕ

ّاسذٗ ميَا تيتنٕ ليظق معشمل ّثقامل واٜه علٙ مق٢ْت أطاطٔ٘ ّىـْق تأطٔظٔ٘، 

ٓتٷلــ  ىقــذٍا عــذٗ معش ٔــ٘، ّميــاٍر علنٔــ٘ تتــْػل تفكٔكَــا، ّىقــذ مفأٍنَــا          

شد ّادتنع تظـتنذ ّدْدٍـا   ّبذَٓٔاتَا.  التـْسات ّاكلفأٍه اليت تتشكه بيىلشٗ الف

مً أعناق البئ٘ اكلعش ٔ٘ للفـشد، ّمـا ختتضىـُ وبلٔاتـُ مـً ثقا ـات ّمعـاسف ّتــْسات         

ُ     ّتـــذٓقات  .  يشتــاز ليقـــذ  ، إكــا ٘ لبٔٝتـــُ الجقا ٔــ٘ الــيت ؽلـــذٍا ؼلــا ٓعنــق إؿلاىـــ

مشدعٔات العقل اجلنعٕ، ّتفكٔك اكلَـٔنً الجقـامل، ثـه إعـادٗ تؼـكٔل العقـل ّ ـق        

اطـتذ٢لٔ٘، مــً أدــل الـتخلف مــً فلْلــ٘ ال٣معقـْل الــذٓين ّصقلــُ    أطـع معش ٔــ٘،  

 الذ٢لٕ.

ــف ؽلىلَشاتَــا ٢ تكــف عــً إضلاٛاتَــا،  تذــذد وــذسٗ       ــ٘ ؼلختل ــ٘ الجقا ٔ إٌ البٔٝ

الفـــشد علـــٙ مقاّمـــ٘ التشـــذٓات، ٍّـــٕ مظـــأل٘ دـــذا دؤقـــ٘،  تـــاز لتأمـــل عنٔـــق،   

 تلـك اكلفـشدات    ٓكتؼف وـْٗ تـأثري مـا ٍـْ مَنـؽ ّبظـٔنل ّطـارز مل ثقا ـ٘ ادتنـع.         
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الجقا ٔ٘ تلع  دّسا مل بلْسٗ مفأٍه البئ٘ اكلعش ٔ٘، ّمجاهلا اكلْوف مـً ا٦خـش، سٔينـا    

ْٯٌ         تـشبنل االلٷـاٜف ّالٷٹـ    شف ّاليكـات ّالتؼـبَٔات  بٔيـُ ّبـغل مـا ٍـْ طـلف،  تكـ

ّعٔيا ل٧خش ٍْ اىعكاغ كلا تقْلُ ثقا ـ٘  أٌ لذٚ الفشد ؿْسٗ طلبٔ٘ أّ واؽل٘ عيُ. بل 

ّوذ ىظتَغل بلشك٘ بشٓٝ٘ تظخش مً تريىا، إ٢ أىَا تيقل  مل رٍـً اكلتلقـٕ    ادتنع.

إػل مْوف أبذٖ ميُ. ٍّكزا ا٤مش باليظب٘ كلْوف الشدل مـً اكلـشأٗ،  َـْ ىتـاز ثقا ـ٘      

 تتنىلَش عرب مْاوفُ ّرلتلف مؼاعشِ ّأسكامُ اكلظبق٘ عيَا. ٔ٘،دلتنع

ـٔـ    ض علــٙ دّس اكلتلقــٕ مل لــزا عيــذما ىــذسغ ع٣وــ٘ الــيف باحلقٔقــ٘ ٓيبغــٕ الرتم

ّدْدٍا.  َل للشقٔق٘ ّدْد مظتقل خـاسز  لـاُٜ اكلعـشمل، أو أىَـا تتذلـٙ مـً خـ٣ل        

ــُ ّ ــ٘      ثقا ت ــاٜق الرتاثٔ ــُ ّأسكامــُ اكلظــبق٘؟. ّمــربس الظــ١ال أٌ احلق ــُ ّٓقٔئات وبلٔات

املامغل اليـْق  ختتلف عً احلقاٜق اكلْكْعٔ٘ اليت مً الظَل ا٢ستكاو هلا مل 

لكً مٔـف سلـتكه حلقٔقـ٘ ٢ ْٓدـذ اشٓـق هلـا طـْٚ الـيف؟.  يقـذ          سا٢ت الؼك. 

اليف ٓفلح دّسِ مل ّدْد سقٔقتُ، ّما ٓشٓذ وْلُ ّالتظرت علُٔ، إ٢ أىُ ىقذ واؿش، 

ــيف مل ّدــْد         ــا سٍــاٌ ال ــ٘ للنتلقــٕ. ٤ىَ ــ٘ الجقا ٔ مــا   ٓتْتــل أٓلــا مل ىقــذ اخللفٔ

 ٘ ْاٛ اابقــ  الْاوــع ّىفــع  إ٢ مل الــزًٍ، طــ ٢ّ معيــٙ سقٔقتــُ. بــل ٢ ّدــْد للشقٔقــ

٢ ؿلكً للعقل احلكه علٙ ػٕٛ إ٢ مً خ٣ل ّدْدِ الزٍين.  كنا ّا٤مش، أو ٢. 

للؼٕٛ ّدْد خاسدٕ، لُ ّدْد رٍين. ّالعقل ضلكـه علـٙ الْاوـع مـً خـ٣ل الــْسٗ       

، ؼلا  َٔـا احلقـاٜق الكـربٚ.  الؼـٕٛ مل راتـُ طلتلـف عـً الؼـٕٛ مل ّدـْدِ          ٘الزٍئ

ّ قا لقبلٔات اكلتلقٕ. لـزا يـذ رات الـيف ٓيفعـل      يلٿ لفَه الؼٕٕٛ الزٍين. ٤ٌ الجاى

معُ اكلظله، ٢ّ ٓتـأثش بـُ تـريِ. بـل ّستـٙ بـغل اكلظـلنغل ةـ٘  ـْاسق مل  َـه اليــْق            

الذٓئ٘ ٍٕ الظـب  الـشٜٔع ّساٛ تعـذد اكلـزاٍ  ّا٢خـت٣ف مل  َـه الـيف ّمـا ٓرتتـ           

لتأّٓــل.  خلفٔــ٘ اكلتلقــٕ ّوياعاتــُ  علٔــُ مــً ىتــاٜر معش ٔــ٘، مــالفتْٚ، ّالتفظــري، ّا  

تتشكه مل  َه اليف ّد٢٢تُ، ٢ّ ّدْد حلقٔق٘ اليف خاسز الفلاٛ اكلعـشمل للفـشد.   

 ذساطـــ٘ ثقا ـــ٘ الفـــشد ّادتنـــع بـــات كـــشّسٓا ّسلـــً بــــذد الكؼـــف عـــً طـــلٷ٘   

أّ بــش٘    ؿلكً اجلـضو ا٤سادٓح احملتنل٘، سٔينا تكٌْ م١ثشٗ إٍّ مل سّآ٘ ٢

٘       ؿذّسٍعذو ؿش٘  مل  ا  لضعضعـ٘ ٓقٔيـات اكلتلقـٕ سـْل ؿـذؤ٘ رات احلقٔقـ٘ اكلشتَيـ

ا للـيف ّوبلٔاتـُ.  ـاكلتلقٕ ػـشٓك الـيف مل احلقٔقـ٘. ّدّسِ أخٷـش مـً الـيف.          ّدْدٍ
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ــذٍا        ــف ىقـ ــ٘. ّتكجٔـ ــْد احلقٔقـ ــا مل ّدـ ــشد ّدّسٍـ ــ٘ الفـ ــل ثقا ـ ــذو ياٍـ ــٕ عـ  ٔيبغـ

٘  بـاليف ّاخلٷابـات الذٓئـ٘ ّال٣ٍْتٔـ٘. خاؿـ٘ ال      ّمشادعتَا أطـْٗ   (1)شّآـات احملتنلـ

ــ٣م٘ د٢٢تَـــا، ٢ّ يـــذٖ         ــٕ ؿـــذّسٍا، ّطـ ــضو بــــش٘ أّ ىفـ ــيت ٢ ؿلكـــً اجلـ الـ

ــشّو تأطٔظــُ         ــا ت ــل، ستــه خٷــْسٗ ملــامٔيَا، ّخٷــْسٗ م ــشآٌ ّالعق ــا للق ذلامنتَ

رلتلـف  معش ٔا، مالشّآات الغشاٜبٔ٘ اليت تظعٙ لتشـغل الشمـْص الذٓئـ٘، ّمـيشَه    

، ّتيظ  هله ما ٢ ؿلكً إثباتُ إ٢ باليف،  تكـٌْ ٍـٕ سقٔقتـُ ّاكلــذس     الظلٷات

الْسٔــذ لــُ. ّتكنــً خٷــْسٗ ٍــزا اليــْي مــً الشّآــات أىَــا ختااــ  العاافــ٘، ّتيــأٚ   

باكلتلقٕ عً العقل، ّتيفشد مل تشػٔذ ّعُٔ، ّتْدٔـُ عقلـُ معش ٔـا. مالشّآـات الـيت      

اىٔ٘ أّ التكْٓئ٘، أّ الىلل ا٨هلـٕ، ّمـا   تشتفع بالشمْص الذٓئ٘ إػل مظتْٚ ال٢ْٓ٘ الشب

ــا أٌ ؽلـــش لـــ٢ْ     ــُ بشٍاىٔـــا.  ـــ٣ ؿلكـــً هلـ ــ٘ ٢ ؿلكـــً إثباتَـــا ّا٢طـــتذ٢ل علٔـ ثقا ـ

 دماىُ التظلٔه ّا٢ىقٔاد.٨، ّخْاٛ ّعٕ اكلتلقٕ مل تؼخٔف ا٤مْس مٔجْٔلْدٔ٘

بأّؿـاف متعالٔـ٘: اّلـٕ اهلل، خلٔفـ٘ اهلل،      دٓين مـبري  سمض نج٣ سٔينا ْٓؿف 

اهلل، آٓـ٘ اهلل، سذـ٘ ا٨طـ٣و، الؼـٔخ ا٤مـرب، ػـٔخ ا٨طـ٣و، احلـرب ا٤عىلـه،           ولل

سرب ا٤م٘، وذاط٘.. .  إٌ رات الْؿف ٓلع  دّسا مل ّدْد سقٔق٘ اللق  ّؿذؤتُ مل 

رًٍ اكلتلقٕ. ٍّزا ما ٓتظرت علُٔ عيذما ٓلْر بقبلٔات اكلتلقٕ ّما طلتضىُ مً تــْسات  

  ٓعضف علٙ ّتش عـاافٕ بعٔـذا عـً العقـل ّأسكامـُ      عً تلك اكلفأٍه بالزات.  اللق

الـاسم٘. بؼكل ٓتنكً اليف مً سذـ  ّاوـع اكل٣مـات احلقٔقـ٘ لشدـل الـذًٓ أّ       

أٖ رات الشمض الذٓين،  ٔبذّ مل ىىلش اكلتلقٕ ٍال٘ وذطـٔ٘، تت٣ػـٙ معَـا الؼـكْ .     

أىـُ    لقـ  ػـٔخ ا٨طـ٣و، ّآٓـ٘ اهلل ٓـْسٕ للظـامع        لُ طٷْٗ علٙ ّعـٕ اكلتلقـٕ.   اللق

سدــل ٓيٷــق علــٙ لظــاٌ اهلل، ّٓظــتنذ طــلٷتُ مــً طــلٷ٘ اهلل. ٍّــزا ٢ ٓقْلــُ الــيف      

ؿــشاس٘، بــل أٌ خلفٔــ٘ اكلتلقــٕ  ــتفيل بـــْسٗ مجالٔــ٘ لتلــك اكلفــأٍه  تتفاعــل معَــا.    

 ا٦ٓ٘ تعين اكلعذضٗ، ّالتشذٖ اكلـذاوٕ. ّآٓات اهلل بشأٍيُ للنيكشًٓ ّاجلاسذًٓ، 

٘ "عَـا عقـل اكلتلقـٕ اخاؿـ٘ مفَـْمٕ       تختضٌ د٢٢ت وذطٔ٘، ٓتـاتش م  . "اهلل"ّ "ا٦ٓـ

                                      
باعتباس وْٗ ، التأمٔذ علٙ الشّآات بؼكل عاو، ّالشّآات احملتنل٘ الـذّس بؼكل خاق - 1

 سلْسٍا ّتأثريٍا.
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ّٓبقــٙ ال٣ػــعْس طــٔذ اكلْوــف.  شٔينــا ٓلقــ  سمــض دٓــين بآٓــ٘ اهلل، تتؼــكل مل ّعــٕ  

ّالع٣و٘ القاٜن٘ بٔيَنا،  "٘ مً مفَْمٕ "اهلل" ّ"ا٦ٓ٘قذٯطاكلتلقٕ مل تلك الذ٢٢ت اكل

 ٫ٔظقنل تلك الـْسٗ رات الضخه الذ٢لٕ ّالقذطٕ الكبري علٙ الشمـض الـذٓين بـ٣ أٖ    

دلٔل علنٕ ّعقلٕ طْٚ ٍْادع الٍْه، ّتأثري احلـع العـاافٕ.  ٔتـْاسٚ العقـل، بـل      

ــُ الـــٔ         ــق ا٤لقــاب.  ــاكلتلقٕ العــادٖ تــ١ثش  ٔ تت٣ػــٙ ؤنــ٘ العقــل أمــاو الــيف ّبشٓ

 اخلشا ٔ٘، سٔينا تعضف علٙ رلٔلتُ، ّتياته مؼاعشِ.الظششٓ٘ ّ

ٍْ مـذس اكلعش ٘ الْسٔذ باليظب٘ للنتلقـٕ العـادٖ. ٍّـْ     ّ لاٛاتُ اكلتيْع٘ الٍْه

أوْٚ لغ٘ ّتأثريا علٙ العقل البظٔنل. ميـُ ٓظـتنذ احلقـاٜق، ّإلٔـُ ضلـتكه.  ـالْاعيل       

رباٍغل ّا٤دلــ٘ البــاسي ٍــْ الــْاعيل القــادس علــٙ  شٓــك مؼــاعش اليــاغ، بعٔــذا عــً الــ   

العقلٔ٘.  الٍْه ؼلا  ُٔ مً أطااري ّخشا ات ّتشاٜبٔات ٍْ مشدعٔ٘ العقل الرتاثٕ مل 

ــل         ــ٘ القذاطــ٘ بفع ــزٖ استقــٙ كلشتب ــذٓين ال ــاٜق ا٤ػــٔاٛ. ّالشمــض ال ــٙ سق ا٢طــتذ٢ل عل

ا٤لقاب احملٔٷ٘ بامسُ، وذ تكٌْ سقٔقتُ العلنٔ٘ ّا٤خ٣ؤ٘ ّالشّساىٔ٘ ػٔٝا آخـش.  

سا٠ِ ّ تـــاّاِ طـــْٚ ّدَـــات ىىلـــش ػخــــٔ٘، ادتَادٓـــ٘، تفشكـــَا وبلٔاتـــُ  ٢ّ تعـــذّ أ

ّتْدَاتــُ الٷاٜفٔــ٘ ّاكلزٍبٔــ٘، ّلــٔع هلــا ع٣وــ٘ بــاهلل ّتْ ٔقاتــُ ّتظــذٓذاتُ. لكــً     

     ٘  اكلتلقــٕ ٓـــش ض احلقٔقــ٘ ّٓيفـــش مــً الـــرباٍغل العقلٔــ٘، ّٓـــأىع بالتفظــريات الغٔبٔـــ

طُ داٜنا اسظ  الْاوع.  نقٔ ٤ىَا أوـش الٷشق للشقٔق٘ سظ   َنُ، ٢ ّالغشاٜبٔ٘،

، ت١ثش بُ العااف٘ ّاليخْٗ ّالقٔه البذّٓـ٘. ّعيـذما ٓقـرتٌ اطـه الفقٔـُ      ػعْسٖىفظٕ، 

ّسدل الذًٓ لالق الكٌْ ٓكٌْ ؿـاعقا، ٓقنـع ـلٔـع الؼـكْ ، سـْل ؿـذؤتُ.       

. عامــ٘مل الــذٓاىات  الشمــْص اكلْسٔــٍّ٘ـزا ٢ طلــتف بــذًٓ دٌّ آخــش، بــل ٓؼـنل ـلٔــع   

ٓـذ  ذٓئ٘ هلا رات الْوع الظششٖ مل أعغل الياغ.  التَا   علٙ تقبٔل ا٤لقاب ال ّمل

مـا ٓعـشف مل الجقا ـ٘    ٓـذ  سدل الـذًٓ تَا ـ  علـٙ تقبٔـل ٓـذ آٓـ٘ مـً آٓـات اهلل. ّتقبٔـل          

ؿلاسغ  "الظٔذ"لشطْل اهلل، تقبٔل لٔذ اليف.  لق   مً ٓيتظ  ٍّْ "الظٔذـ"العشاؤ٘ ب

ٓذسمــُ، ٍّــزِ ٍــٕ بشاعــ٘ الــيف ّوــذسٗ    تْآتــُ مل طــشش اكلتلقــٕ، لكــً ا٤خــري ٢ 

سقٔقٔـ٘. لكـً سٍاىـُ داٜنـا      مظـلٽنات ستـه أىَـا لٔظـ      ظلٽناتاخلٷاب علٙ ؽلشٓش اكل

للـيف مل  ّمجْٔلْدٔـ٘  اكلتلقٕ ّٓقٔئاتُ، ّما ضلـتفيل بـُ مـً ؿـْسٗ تشاٜبٔـ٘      ثقا ٘ علٙ 

 ٍزا اكلجال.
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 احلقٔق٘ ّاإلمياٌ

ة٘ ىتٔذ٘ مَن٘ ترتت  علـٙ ثقا ـ٘ الفـشد ّوبلٔاتـُ مل ّدـْد احلقـاٜق اليظـبٔ٘، إر        

الكؼف عً بئ٘ ا٨ؿلاٌ اكلؼرت  بغل اجلناعـات البؼـشٓ٘. ّلـٔع العكـع.     ؿلكييا 

ؼلا مل رلـك طـي٘     ٣ تؼكل ّسذٗ ا٨ؿلاٌ دل٣ٔ علٙ ؿذق سقٔقتُ ّمٷابقتُ للْاوع

ًٰٝ ؼــرتماتُ.  ا٦ٓــ٘ سٔينــا تقــْل: ا ، بــل تكؼــف عــً بئــ٘ العقــل ّم  (1)اكلتؼــشع٘ ــ ّ٪لٸ

     ٫ُ ًٲ اللڀـ ٔ٪قٹـْلٹ ّ٪الٺـأٸس٬ض٪ لٸ ّ٪اٰت  ٬ً خ٪لٸـق٪ الظٲـن٪ا ٫َه مٲ ،  ـإٌ اجلـْاب  َٔـا ٢ ٓـذل علـٙ      (2) ط٪أٸلٺت٪

مٷابقتـــُ للْاوـــع مـــً رات ا٦ٓـــ٘. بـــل أٌ ا٦ٓـــ٘ تْوعـــ  اجلـــْاب تعـــ٣ْٓ علـــٙ ثقـــا تَه  

إػل اهلل تعـاػل.  َـزِ القبلٔـات صلـ  أٌ      ّوبلٔاتَه اليت تعرتف ٢ ػعْسٓا بيظـب٘ اخللـق  

٬ً       تعرتف هلل ّخالقٔتُ. ٍّزا ما أحمل  لُ ا٦ٓ٘ الـيت وبلـَا: ا   ٫ُ ٰمـ ٫ُ  ٸن٪ـا لٸـ ّ٪م٪ـً ٫ٓل٬ـٰللپ اللڀـ

٫ُ ٰمً مٳٰللٍّ ،ٍ٪ادٱ ٫ُ  ٸن٪ا لٸ ٬َٰذ اللڀ ٪ٓ  ، (3) ّ٪م٪ً 

       ّ مـا    الل٣ل ّاهلذآ٘ لٔظـ  طـْٚ وبلٔـات، ت١طـع ل٩ؿلـاٌ ّالكفـش تلقأٜـا. أ

ٓعــشف مل اكليٷــق ا٤سطــٷٕ ؼلقــذمات القٔــاغ.  َــٕ وبلٔــات مكتظــب٘، تلعــ  دّس        

. ّسٔينا ىعـْد لتلـك القبلٔـات اكلؼـرتم٘ زلـذٍا كـنً أىظـاق        (4)التأطٔع داخل بئتُ

اكلَٔنً الفكـشٖ ّالجقـامل، ّتيلـبنل كـنً آلٔـات الفَـه البؼـشٖ.  ـ٣ معش ـ٘ خـاسز           

                                      
تعتـرب طــريٗ اكلتؼـشع٘ ماػــف٘ عــً سأٖ الؼـاسي مــع عـذو ّدــْد دلٔــل لفىلـٕ، باعتبــاس أىَــه ٢       - 1

بغــري  كٌْظـ ُ أؿـل دٓـين. ٍّـزا لـٔع ؿـشٔشا،  شؼلـا ٓتن      ٓتنظـكٌْ بؼـٕٛ مـا  ٓكـً لـ     

، ٙ ػـشعٔتَا ، منا عاؿشىا خـ٣ل سٔاتيـا، سٔـح ولَـشت التضامـات دٓئـ٘ ٢ دلٔـل علـ        الذٓين

أّ دلنْعـ٘ مـً اكلتـذٓيغل ٓقْمـٌْ بأعنـال عبادٓـ٘ تـري مؼـشع٘ تقشبـا هلل بـ٣           طْٚ تكَيات. 

طـريتَه مل ٍـزِ احلالـ٘ عـً سأٖ     دلٔل،  تيقل  ؼلشّس ا٤ٓاو إػل سقاٜق دٓئـ٘،  َـل تكؼـف    

سادع عً مفَْو طريٗ اكلتؼشع٘ متاب: دسّغ مل علـه ا٤ؿـْل، احللقـ٘ الجاىٔـ٘،     اكلعـْو؟ .. 

 مـذس طابق.
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ّلعل ا٤مش أّكح مل ا ٦ٓ٘ التالٔ٘. اليت تفٔذ أٌ ٓقٔئاتَه طتفلٕ لزات الظلْ  مـا   ٓٷـشأ    - 4

٬ْ ت٪ش٪ٚ  ّ٪لٸ ٬ٔت٪ي٪ا ٓ٪ا  ٸقٸالٹْا اليٲاسپ ع٪لٸٙ ٫ّٰوفٹْا إپر٬علَٔا تغٔري دزسٖ: ا ٌ٪  س٪بٶي٪ـا  ٰبآٓ٪ـاتٰ  ى٫كٸـزٶب٪  ّ٪لٸـا  ى٫ـش٪دٳ  لٸ  ّ٪ى٪كٹـْ

٪ً ٫َه٬ ب٪ذ٪ا ب٪ل٬ الٺن٬١٫ٰمٰيغل٪، ٰم ٌ٪ مٸاى٫ْا م٪ا لٸ ٬ً ٫ٓخ٬فٹْ ٬ْ  وٸب٬ل٫ ٰم ٫َـْا  ٰلن٪ـا  لٸع٪ـاد٫ّا  س٫دٳّا ّ٪لٸـ ٫ُ  ى٫ ٫َـه٬  ع٪ي٬ـ ٌ٪  ّ٪إپىٲ   لٸكٸـاٰرب٫ْ

 . 75ا٤ىعاو، ا٦ٓ٘:  طْسٗا
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 ٌ ، لــزا ختتلــف اكلعــاسف مــً  ــشد إػل آخــش.   الفلــاٛ اكلفــأٍنٕ للبئــ٘ اكلعش ٔــ٘ ل٩ىظــا

 . ا٨ؿلاٌ اكلؼرت  ٢ ٓذل علٙ مٷابقتُ للْاوع، بل  تاز ؿذؤتُ إػل أدلـ٘ مْكـْعٔ٘  

ٍّــزا ٍــْ اكلــيَر القشآىــٕ عيــذما ١ٓمــذ علــٙ ا٤دلــ٘ العقلٔــ٘ ّالكْىٔــ٘، ّٓيَــٙ عــً     

َپـه٬ لٸـه٬     ا٨ؿلاٌ التقلٔذٖ ا ً٪ إپر٪ا ر٫مِّـش٫ّا ٰبآٓ٪ـاٰت س٪بٶ ٔ٪اى٭ـا    ّ٪الڀٰزٓ ّ٪ع٫ن٬ َ٪ـا ؿ٫ـنٴا  ٬ٔ  .(1) ٓ٪ٰخـشٳّا ع٪لٸ

ّبالتــالٕ ٢ عــزس ل٩ىظــاٌ سٔينــا  مل اليَــٕ عــً التظــلٔه ال٣ّاعــٕ. ّ٘د٢٢لتَــا ّاكــش

ٓظقنل مل الؼش ، ما داو لذُٓ عقل ٓفكش، ّّعٕ ٓذس  سقاٜق ا٤مْس.  ٔكٌْ ٍـْ  

 اكلظ١ّل ا٤ّل عً عقاٜذِ ّإؿلاىُ.

ٕ، اطتذ٢لٕ، ٢ ٓتأثش با٢ىق٣بات الجقا ٔ٘،  القشآٌ ٓٷنح ٨ؿلاٌ بشٍاىٕ، عقل

ّؿلكيُ تذاس  ىفظُ عيذما تعـف الؼكْ .  َْ ميَر ٓش ض مل عقٔذٗ ٢ تقْو 

علــٙ الــذلٔل ّالربٍــاٌ. بٔينــا اكلــيَر الــذٓين الشمســٕ ا٦ٌ وــاٜه علــٙ اخلشا ــ٘ ّميٷــق    

اكلعــادض ّالكشامــات، ّسٍــاٌ علــٙ عقــْل تاسطلٔــ٘ مٷلقــ٘، ختٷــنل ّتشطــه ساكــش      

اغ ّمظتقبلَه. ٍّـزا مـيَر بـالٿ، ٢ ١ٓطـع ليَلـ٘ سلـاسٓ٘ مٷلقـا، بـل إىكفـاٛ          الي

مشٓـــش للناكـــٕ، ّثقا اتـــُ. ّبالتـــالٕ، ٢ ٓكفـــٕ دلـــشد الـــٔقغل دلـــ٣ٔ علـــٙ ؿـــذؤ٘ 

، لٔكتظــ  سذٔــ٘ راتٔــ٘. ّأمــا اكلياػــٞ ا٨ؿلــاٌ، بــل صلــ  أٌ ٓكــٌْ ميؼــأِ بشٍاىٔــاٻ

ٍّْ سـال ا٤تلبٔـ٘ اكلٷلقـ٘ لليـاغ.      ض،سٗ ّميذٯاليفظٔ٘ للٔقغل ّا٨ؿلاٌ  ٣ تكٌْ معزٯ

 اكليَر العقلٕ ٢ ٓكتفٕ حبظً ىٔ٘ ّآْ٘ الفشد، بل ٓٷال  بأدل٘ ؿلكً ا٢طـتذ٢ل  

علَٔا، خلٷْسٗ ا٨ؿلاٌ، ّما ٓرتت  علُٔ مـً تـذاعٔات خٷـريٗ سٔينـا ٓقـع مل الؼـش        

ــاٻ  ــا       . ٍّــْ ضلظــبُ إؿلاى ــ  بَ ــٕ، أت ــٔع هلــا دــزس وشآى ــذ ل ــ١مً بعقاٜ ٍّــزا ســال مــً ٓ

سات ااٜفٔ٘ ّمزٍبٔ٘. لزا ٓيبغٕ للن١مً داٜنا مشادع٘ عقاٜذِ ّإؿلاىـُ ل٩انٝـاٌ   كشّ

 علٙ ؿش٘ تـْساتُ ّأ كاسِ.

ما شللـف لـُ إراٻ أٌ الفـشد ػـشٓك الـيف مل ّدـْد سقٔقتـُ، ّسٍـاٌ الـيف داٜنـا           

ــذا عــً ىقــذ ثقا ــ٘ الفــشد          ــيف بعٔ ــٙ ليقــذ ال ــُ.  ــ٣ معي ــُ ّوبلٔات ــُ ّثقا ت ــٙ خلفٔت عل

ــ٘ هلنــا.  يذــال اليقــذ       ّادتنــع ّدّسٍنــا  ــ٘ اكلعش ٔ مل دــْد سقٔقــ٘ الــيف كــنً البئ

اكلعــشمل ٓتْوــف علــٙ وــذسٗ اليقــذ مل تقــْٓض البئــ٘ اكلعش ٔــ٘ للنتلقــٕ، مــٕ تيَــاس           
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اليـــْق تلقأٜــا، ّتـــبح تشاثــا ىكتؼــف مــً خ٣هلــا مظــاس العقــل ا٨طــ٣مٕ عــرب     

ــيف، ملــنْى      ــذّساٌ مل سلقــ٘ ىقــذ ال ــ٘ تٷــْسِ. ّأمــا ال ــاسٓخ، ّمٔفٔ ا ّطــيذا، ٢ الت

ْٯ ل سقٔقــٕ مل تفكــري اكلتلقــٕ، ّسلــً ىٷنــح أٌ ٓغــادس الفــشد وبلٔاتــُ     ٓفلــٙ إػل  ــ

القاٜن٘ علٙ أطع تري عقلٔ٘، لٔناسغ العقل دّسِ مل ىقذ الـيف، ّ ـشٖ احلقـاٜق،    

 ٔكٌْ دلٔلُ الربٍاٌ ّا٢متؼا ات العلنٔ٘ ّاكلعش ٔ٘. ٍّزا ما ٓشٓـذِ القـشآٌ... ٓشٓـذ    

عقلٔا مً خ٣ل الذلٔل ّالربٍاٌ، سٔينا دعـاٍه للـتفكري مل خلـق    تأؿٔل اكلبذأ ا٤ّل 

الظــناّات ّا٤سض، مأطــلْب ؽلَٔــذٖ ٢متؼــاف عللــُ ّتآاتــُ،  ٔرتتــ  ا٨ؿلــاٌ    

بـال٣معقْل الـذٓين علــٙ ا٨ؿلـاٌ اكلٷلـق باكلبــذأ ا٤ّل: ّدـْد اهلل، ّسذاىٔتـُ، وذستــُ.       

ــْ إؿلـــاٌ مرتػـــح عـــً إؿلـــاٌ مظـــبق، أٖ ا٨  ّلـــٔع مظـــتق٣ٻ ــ٘ ا٤ّػل ،  َـ ــاٌ بالعلـ ؿلـ

   ُ ــُ بتعــذد العــْا ، ّطــع٘ الكــٌْ ّسقاٜقــ ، ّتريٍــا مــً الــ٣ّاصو  ّمناهلــا، ّإؿلاى

 . ّاللشّسات العقٔذٓ٘

ــُ       ــتغري ىىلشت ــذس  اكلتلقــٕ دّسِ مل ؿــذؤ٘ احلقٔقــ٘، طــْف ت ــالٕ  شٔينــا ٓ ّبالت

للزات ّا٦خش، ٍّْ ما ىشاًٍ علُٔ مل بياٛ دلتنع مذىٕ، ٓقْو علٙ أطـاغ اكلْاايـ٘،   

ّالتظامح، ّا٢عرتاف با٦خش مؼـشٓك مل احلقٔقـ٘، ّلـٔع اعرتا ـا واٜنـا علـٙ اكليٯـ٘        

ــ٘      ّالتفلــل ّالتكــشٯ  ــا  ثقا ــ٘ ّبٔٝ ــُ.  َي و، ٍّــْ التظــامح الؼــكلٕ الــزٖ ىٍْــ  ب

معش ٔـ٘ ّساٛ اخـت٣ف اليــاغ سـْل ـلٔـع احلقــاٜق، ّلـٔع ٍيـا  ســق مٷلـق، ّبااــل        

ٔاتُ ّما ٓشتظه مل رٍيـُ مـً تــْسات    مٷلق.  احلقٔق٘ ىظبٔ٘ تشتًَ لجقا ٘ الفشد ّوبل

مٔجْٔلْدٔ٘ للشمْص الذٓئ٘. مسع  ػخـا ٓبال  مل تيضُٓ الزات ّسمـٕ ا٦خـش بـالكفش    

ّالشدٗ ّا٢سلشاف، ّْٓعض رلك لغل  اهلل ّطخٷُ علُٔ.  ظألتُ: مارا لْ أىك مْلـْد  

مل مل إسذٚ كْاسٕ مذٓي٘ طٔذىٕ ا٤طرتالٔ٘، أ٢ تتقشب هلل تعاػل بفيذاٌ ّٓظـكٕ  

 كــل إىظــاٌ ٍــْ ابــً بٔٝتــُ ّثقا تــُ  ٔيبغــٕ الكــف عــً أٍّــاو   لٔلــ٘ الكشٓظــنع؟. 

ٕ يشتـاز  الٰفشو٘ اليادٔ٘ ّاحلق اكلٷلق. ّالكف عً سمٕ ا٦خش بـالشدٗ ّالكفـش.      لـْع

عـــً ميٷـــق  تخلـــٙاحلقٔقـــ٘ دٔـــذا، ّطـــلٷتَا، ّدّس وبلٔاتيـــا مل ؿـــذؤتَا، مـــٕ ى 

ــتكفري ــز  الـ ــتع٣ٛ ّالتيابـ ــع ا٦ ّا٢طـ ــل مـ ــً   ، ّىتعامـ ــع عـ ــاىٕ، ٓرت ـ ــق إىظـ ــش ؼليٷـ خـ

تـتشكه بـُ وبلٔاتـُ، ٍّـٕ     اخلـْؿٔ٘ ّتذاعٔاتَا اخلٷريٗ علٙ الظله ا٤ٍلٕ. الفـشد  

 ختتلف مً ػخف إػل آخش.
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 احلقٔق٘ الدٓئ٘

اتلــح للــا تقــذو أٌ إاــ٣ق احلقٔقــ٘ ٓتْوــف علــٙ مــذٚ مٷابقتَــا للْاوــع بــذلٔل   

ــذلٔل   ــاغ اكل ّالىلــين احلذطــٕ سظــٕ أّ بشٍــاىٕ، دٌّ ال ــا   تكــً   مالقٔ يٷقــٕ م

مقذماتُ ٓقٔئ٘، دضمٔ٘. ٢ّ ا٢طتقشاٛ القاٜه علٙ ا٢ستنال مَنـا ماىـ  ؤنتـُ، مـا     

  ىكتؼف طب  الىلاٍشٗ اكلؼرتم٘، ّىيظبَا لعلتَا.  إا٣ق احلقٔق٘ سٍـً الـذلٔل   

إؿلـاٌ الفـشد   الـيف ّمـً   تظـتنذ ّدْدٍـا مـً    ّسذٔتُ الزاتٔ٘. ّأما احلقـاٜق الذٓئـ٘    

إاـ٣ق   ،  َـٕ ىظـبٔ٘ داٜنـا. ٢ّ   اليت ختتلف باخت٣ف مياػـَٝا   تُّمظتْٚ ّعُٔ ّثقا

٤ٓ٘ سقٔق٘ باطتجياٛ ما دل الذلٔل الفلظفٕ علٙ "ّدْد خالق"، ّادـ  الْدـْد بزاتـُ،    

عـْا   ّمـا عـذاٍا ٓبقـٙ ىظـبٔاٻ، م    لبٷ٣ٌ الـذ ٘، ّالتظلظل، ّ قا لقاىٌْ العلٔـ٘.  

الــيت  عض الشمــْص الذٓئــ٘ التاسطلٔــ٘.ّا٢عتقــاد بالقــذسات اخلاسوــ٘ لــب  ، ّاكلعــاد.الغٔــ 

ترتت  علَٔا مْاوف ّأسكاو تيعكع علٙ طلْ  الفشد ّّعُٔ للزات ّا٦خـش. ّتـ١ثش   

  َـــٕ مشتَيـــ٘ .مل صآّـــ٘ ىىلـــشِ، ّتفظـــريِ للىلـــْاٍش الذٓئـــ٘ ّا٢دتناعٔـــ٘ ّالظٔاطـــٔ٘

 التعامـل مـع ٍـزِ القلـآا علـٙ أىَـا سقـاٜق         .، ّمذٚ وذستُ علٙ أثبات مـ١داِ اذلٔلَل

، ٢ مٷلق تعامل مغلْهل. خاؿ٘ أٌ إؿلاىَه بَا إؿلاٌ مْسّخ، ٓظتيذ لشّآـات كـعٔف٘  

إكــا ٘ كلخالفتَــا ميٷــق العقــل ّالــذًٓ    .ؿلكــً التشقــق مــً ملــامٔيَا بأدلــ٘ سظــٔ٘  

  تاز لذلٔل وشآىٕ ؿشٓح لـْؿَا،اليت ختالف العقل، ّالقشآٌ. القلآا اخلاسو٘ 

ٔـ  ٘ الـيت تـأبٙ التخــٔف. ٍّـزا ٓؼـنل مـل       ّإ٢ تبقٙ    إا٣وات ا٤سكاو العقل

 ولٔ٘ خاسو٘.

ٍّزا ٢ ٓيفٕ ّدْد سقاٜق مٔتا ٔضٓقٔ٘،  قذ تكٌْ ثابت٘ مل الْاوع ّىفع ا٤مش. 

لكً الك٣و عً اكلتلقٕ ّمٔفٔ٘ تــْسِ هلـا ّا٨ؿلـاٌ بَـا.  احلقـاٜق الذٓئـ٘ ٓتعـزس        

٨ؿلـاٌ ّالتــذٓق   ا٢طتذ٢ل علَٔا خاسز اليف ّتقئـات الفَـه البؼـشٖ الـيت وْامَـا ا     

  ّ ــذلٔل ّالربٍــاٌ.  ــ٘    ٢ ٫ٓعــذ ّالتظــلٔه ّلــٔع ال ــ٘ كــشّسٗ عقلٔ ا٨ؿلــاٌ بعــْا  مــا ّسأٜ

٢ ال تــري وــادس ؼلفــشدِ علــٙ  ــشض   قــذٯغالــيف اكل . بــل ستــٙكتــ  الظــنآّّ٘ لظــفٔ٘ لـْـ

ــيف الــذٓين،      ، ؿــذؤتَا ــُ اكل١ثــح ؼلفــأٍه تــزعً لل ٢ ثقا ــ٘ اكلــ١مً ّعقل ـْـ مشقٔقــ٘ ل

٘ معش ٔ٘، ّساكـي٘ ثقا ٔ٘ـ م٣ٜن٘ـ ػـشهل لتـأثري اخلٷـاب الـذٓين مل        .  ْدْد أسكٔمٷلق٘

 ، واٜنـاٻ ىفظٔاٻ ٍزا اخلـْق، ّػشهل لتـْس احلقٔق٘ الذٓئ٘.  ٔكٌْ ا٨ؿلاٌ بَا إؿلاىاٻ
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٢ت ىظـــبٔ٘، ختتلـــف مـًـ ػـــخف إػل آخـــش.  القلـــآا اكلٔتا ٔضٓقٔـــ٘    علــٙ مفـــأٍه ّمقــْـ

منا ٍٕـ احلقـاٜق اكلٷلقـ٘. ٢  ـشق     تتؼكل سقٔقتَا داخل الفلاٛ اكلعشمل ّلٔع خاسدُ 

ٖ علـٙ سقـاٜق، ّمـا         مل رلك بغل احلقٔق٘ البظٔٷ٘ ّاكلشمب٘. بل مـا مًـ سقٔق٘ـ إ٢ ّتيٷْـ

ػل العقــل تفكٔكَــا ّ لٔــل مفأٍنَــا           ا، ٓتـْـ مـًـ ىــف إ٢ ّطلفـٕـ تشامنــا ىـْؿـٔـ

ٍشٖ بــغل احلقٔقــتغل، أٌ       ٘. ّٓعٔــذ تؼــكٔلَا ّ َنَــا.  الفــاسق اجلـْـ ّمق٢ْتَــا ا٤طاطـٔـ

ل ّدْدٍــا، مــا دامــ  ػاخـــ٘ ؿلكـًـ ا٢طــتذ٢ل    احلقــ اٜق اكلٷلقــ٘ ٢ طلتلــف أســذ سـْـ

ا، أّ      علَٔــا، ّٓــزعً العقــل لذلٔلــَا، م    القلــآا الــيت ؿلكـًـ ا٢طــتذ٢ل علَٔــا سظـٔـ

٘. أمــا احلقـــاٜق ادـــشدٗ ّاحلقــاٜق الذٓئـــ٘  تخلــع لتـــأثريات ثقا ٔـــ٘      احلقــاٜق الشٓاكــٔـ

ٌ إ٢ ىظــبٔ٘. ٍّــزا طــش تفــاّت    ٘،  ــ٣ تكـْـ ل أؿــل    ّىفظـٔـ ا٨ؿلــاٌ بَــا. ّا٢خــت٣ف سـْـ

 ّدْدٍا، ّخـاٜـَا، ّمـادٓقَا.  

ّؿلكــً تْكــٔح  كــشٗ ىظــبٔ٘ احلقٔقــ٘ أمجــش بيــاٛ علــٙ التقظــٔه الفلظــفٕ          

ــْدللْدـــْد. سٔـــح ٓيقظـــه  ــاسدٕ، الْدـ . ٍّنـــا ّدـــْداٌ ّدـــْد رٍـــينّ إػل ّدـــْد خـ

 :(1)رلتلفاٌ

ٕ  ّ للؼٕٛ: الْدْد اخلاسدٕ - ل علٔـُ  مظـتقل، ؿلكـً ا٢طـتذ٢    دـْد مــذاو

مباػشٗ أّ مً خ٣ل دلٔل سظٕ.  ٔيتضي ميُ الزًٍ مفَْما سقٔقٔا، ّتكٌْ سقٔقتـُ  

 مٷلق٘، مٷابق٘ للْاوع.

الْدــْد الــزٍين للؼــٕٛ: ّدــْد مفَــْمٕ، تـــْسٖ، وــذ ٓكــٌْ لــُ مـــذاق     -

خاسدٕ، ٫ٓيتضي ميُ اكلفَْو. أّ ٢ ٓكٌْ لُ مـذاق خـاسدٕ،  ٔتكفـل الـزًٍ بشطـه     

  ّ ــُ  ــا لقبلٔات ــُ.    ؿــْستُ، ّ ق ــُ ّذلذدات ــيف ّتقئات ــُ، ّمل كــْٛ ال ــأٍه ثقا ت ماكلف

 تكـٌْ   ادشدٗ ّاحلقاٜق الذٓئ٘ اليت ٢ تتنتع بْدْد مظتقل خـاسز الْدـْد الـزٍين.   

سقاٜقَا ىظبٔ٘ ليظبٔ٘ ثقا ٘ الفشد ّوبلٔاتُ. ٢ّ ؿلكً ا٢طتذ٢ل علَٔا خاسز اليف، 

لجقا ٔــ٘ ّوبلٔاتــُ،  تكــٌْ  ٔعَٔــا العقــل داخــل  لــاُٜ اكلعــشمل، ّترتػــح عــً س٠ٓتــُ ا

 ىظبٔ٘ باللشّسٗ ليظبٔ٘ ّتفاّت اكلعش ٘ ّمشدعٔاتَا. 

                                      
أىىلش تقظٔه الْدْد مل متاب: بذآ٘ احلكن٘، الع٣مـ٘ ذلنـذ سظـغل اباابـاٜٕ،  قٔـق:       - 1

 .75ٍـ. ق، م١طظ٘ اليؼش ا٨ط٣مٕ، وه، إٓشاٌ، ق:  0602الضاسعٕ، هل علٕ 
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ٍزا ٍـْ اكلـشاد بيظـبٔ٘ احلقـاٜق الذٓئـ٘. أٖ ٢ ؿلكـً ا٢طـتذ٢ل علـٙ مٷابقتَـا          

خــاسز الــيف. ٍّــٕ سقٔقــ٘ مْكــْعٔ٘، تــاسٗ ٓتعــزس علــٙ الفــشد   (1)للْاوــع ّىفــع ا٤مــش

إدسامَا، ّٓيٷلق مـً ولـآا ضلظـبَا ٓقٔئـات، بغـض اليىلـش عـً مٔفٔـ٘ تؼـكلَا          

ــق مبــادٟ          ــ٘ ٢ ػــعْسٓ٘، تأطظــ  ّ  ّتأطٔظــَا.  إؿلــاٌ الفــشد ٓشتكــض لبئــ٘ معش ٔ

ٔـ٘، ليـضي   ٓيقـَا الذلٔل ّالربٍاٌ. ّالك٣و ٍيا  لظفٕ، تأملٕ داخل اكليىلْمـ٘ اكلعش  

 تٔل ػعْس التعالٕ العقٔذٖ، القاٜه علٙ ٓقٔئات ٢ ٓعشف عً سقٔقتَا ػٔٝاٻ، خاؿ٘ 

اكلق٢ْت الذٓئ٘ اليت ٢ ؾللك اشٓقا ل٣طتذ٢ل علَٔـا طـْٚ الـيف. ٍّيـا تـاسٗ ٓكـٌْ       

ا مالكتـاب الكـشٓه  ٔـزعً اكلـ١مً حلقاٜقـُ إؿلاىٔـا، ّأخـشٚ ٓكـٌْ         مقذٯطاليف 

٘،  تيَاس باىَٔاس اليف، ّتت٣ػٙ با٢طتذ٢ل علٙ عذو مـذس احلقٔق٘ سّآات ذلتنل

معقْلٔتَــا.  ــ٣ تبقــٙ هلــا أٓــ٘ سقٔقــ٘ إ٢ مل أرٍــاٌ أدميــ  اليـــْق ّا٨ؿــغاٛ لشدــل   

 الذًٓ، دٌّ التفكري اليقذٖ اجلاد، الزٖ ؿلٔٯض احلقـاٜق ّ ـق مبـادٟ عقلٔـ٘ ّوشآىٔـ٘.     

ٕ   ّالتقلٔذ ٍيا ٢ ٓعفٕ الفشد عً مظ١ّلٔتُ ياٍَا. خــاٜف العقـل الرتاثـٕ     ٍّـزِ ٍـ

 مل مقابل العقل اليقذٖ أّ العقل "احلذاثٕ".

 

 مناذز زّائٔ٘

إٌ ما ىٷنح لُ مً خ٣ل البشح تذاس  ما ٓرتت  علٙ القْل بْدْد سقـاٜق دٓئـ٘   

ل الكتـاب  مٷلق٘ مً تذاعٔات، وذ ٢ تكٌْ ّاكش٘ مل القلـآا الغٔبٔـ٘ الـيت تكفٽـ    

دٓئ٘ أخشٚ، ٓؼكل القْل بإا٣وَا خٷشا  الكشٓه ببٔاىَا. لكيَا تتذلٙ مل ولآا

ــذًٓ ّمفأٍنــُ القْؿلــُ. ّؿلكــً ا٢طتؼــَاد باحلــذٓح اكلؼــَْس: ا      ــٙ ال أؿــشابٕ عل

إؾلــا أؿـشابٕ مجـل اليذــْو  بـأَٓه أخــزمت    اّ، (2) ماليذــــْو بـأَٓه اوتــذٓته اٍتـذٓته   

                                      
ٕ  ىفــع ا٤مــش، مفَــْو  لظــفٕ، - 1 أىىلــش: اكلـــذس  ٓــشاد بــُ ا٤عــه مــً الْدــْد الــزٍين ّاخلــاسد

 .86الظابق، ق 

ً   225أىىلش: دامع بٔاٌ العله ّ للُ، ابً عبذ الرب، احلذٓح سوه:  - 2  =. ّمتـاب ا٨سكـاو ٢بـ

مً اشٓق ط٣و بً طلٔه، وال : سذثيا احلاسخ بً تــغل، عـً ا٤عنـؽ،      4/866سضو: ا=

عً أبٕ طفٔاٌ، عً دابش وـال : وـال سطـْل اهلل ؿـلٙ اهلل علٔـُ ّطـل: اأؿـشابٕ مـاليذْو         

 بأَٓه اوتذٓته اٍتذٓته .
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ــذٓته  ــُ اٍت ــبع احلــق      بقْل ــ٘،  ٔلت ــق الـــشاب٘ مل اهلذآ ــ٘ مٷل ــزٖ ١ٓطــع كلشدعٔ  . ال

بالبااــل، ّتلــٔع سقــْق اليــاغ مل ولــل وذطــٔ٘ أطظــ  هلــا ٍــزِ الشّآــات  أؿــبش   

ستــه أٌ  سقــاٜق ىَأٜــ٘، ٓــ١مً بَــا العقــل الرتاثــٕ، ّٓلتــضو ؼل١داٍــا عنــ٣ ّطــلْما.    

،  كٔـف ٓكـٌْ ٍادٓـا علـٙ مـل سـال ٍّـْ بَـزِ         الـشابٕ إىظاٌ، ٓـٔ  ّطلٷٞ

 الـفات اليت ٢ اطتجياٛ  َٔا ٤سذ.

ؿــذّس ٍــزا احلــذٓح بؼــكل وــااع، ّٓبقــٙ ذلتنــل   ٢ ْٓدــذ مــا ١ٓمــذ ؿــش٘

. أٖ ٢ ْٓدذ دلٔل ١ٓمذ ؿذّسِ الفعلـٕ عـً الـيف،    (1)الـذّس إٌ   ٓكً مْكْعا

لكيُ لع  دّسا مـ١ثشا مل سٔيـُ، ّمـا ٓـضال كـنً أطـٔذ٘ وذاطـ٘ الــشاب٘. ّميٷـْق          

احلذٓح ١ٓطع لتضمٔ٘ مٷلق الـشاب٘، ّكناٌ ٍذآ٘ مً ٓتابعَه أّ ٓقتذٖ بَه مل 

ــه معيــٙ         مع ــ٘ لفَ ــُ ّطــلْمُ. ٍّــزا احلــذٓح ٢ ٓظــتجين أســذا. ّٓؼــكٽل مشدعٔ اس 

ـ٫ شب٘، مقٔن٘ دٓئ٘ ّأخ٣ؤ٘ مظـتقل٘.  ٫ٔــيف كـنً ا٤سادٓـح الظٔاطـٔ٘ الـيت       ال

اىتذتَا مامي٘ الْكع مل صمً بين أمٔ٘. ٨كفاٛ ػشعٔ٘ دٓئ٘ كلـً تبقـٙ مـً الــشاب٘     

٘ الؼـشعٔ٘.  َـْ مـذاٌ هلـزا الظـب       ّميَه معآّ٘، اكلتَه لشّدُ علـٙ طـلٷ٘ اخل٣ ـ   

مً  اسق اجلناع٘ ؤذ ػرب  قذ ّ قا ٤سادٓح اخلشّز ّالتنشد علٙ ـلاع٘ اكل١ميغل: ا

 . (2) خلع سبق٘ ا٨ط٣و مً عيقُ

ما َٓنيا مل سذٓح أؿشابٕ ماليذْو مقذاس ما تظرت علٔـُ الـيف، سٔينـا ألغـٙ     

باا٣وُ خـْؿٔ٘ الـشابٕ ّبؼشٓتُ، لتكٌْ الـشب٘ سـاى٘ راتٔ٘، ٢ تلش معَـا  

أٓ٘ تَن٘، بل ّصل  عذو إداى٘ طلْمَه مَنـا مـاٌ رلالفـا للكتـاب الكـشٓه. ٍّـْ       

٬ً ٓ٪ع٬ن٪ل٬ ٰمج٬قٸال٪ ميٷق تشٓ  علٙ الذًٓ:  ٬ٔش٭ا ٓ٪ش٪٫ِا ٸن٪ ٗٱ خ٪ ٗٱ ػ٪ـشٴا      ،ر٪سٲ ٬ً ٓ٪ع٬ن٪ـل٬ ٰمج٬قٸـال٪ ر٪سٲ ّ٪م٪ـ

 ٫ِ ٘ټ ا ،(3)ٓ٪ــش٪ ٍٰٔي٪ــ تــري أٌ الــيف الشّاٜــٕ سذــ  اللــابٷ٘  (4) مٹــلٳ ى٪فٺــعٿ ٰبن٪ــا مٸظ٪ــب٪ ٬ س٪

 القشآىٔ٘، عيذما ّولف تقئاتُ مل بٔاٌ سقٔقتُ. 

                                      
ــ٘ كللــنْىُ،  ٔبقــٙ ذلــتن٣. ّاكلَــه       - 1 رٍــ  ا٤لبــاىٕ إػل كــعفُ، لكــً تْدــذ أسادٓــح للاثل

 ليف أٍنٔتُ ّتأثريِ.باليظب٘ ليقذ ا

 أخشدُ أفلذ ّالرتمزٖ ّاحلامه. - 2

 .7طْسٗ الضلضل٘، ا٦ٓ٘:  - 3

 .72طْسٗ اكلذثش، ا٦ٓ٘:  - 4
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ّ سطٯخٍّزِ الشّآ٘ مً اليـْق التأطٔظٔ٘، اليت  عــنتَه    وذطٔ٘ الــشاب٘ 

مل رٍــً اكلتلقــٕ. ّتــذت ىَأٜــ٘ ّمشدعٔــ٘ ضلــتكه هلــا اكلظــلنٌْ. ٢ ٓظــاّسٍه ػــك مل 

وذطٔتَا،  ٔتغاكٌْ عً ا٨ػكا٢ت، ّٓتذاّصّىَا ؼلضٓذ مً التقذٓع، ستٙ ٓـبح 

ٗ ّسٔذٗ للـتخلف مـً كـغنل احلقـاٜق التاسطلٔـ٘، ّتؼـىلٔات اخلـْؿـٔ٘،        االتربٓش أد

ٓـذِ مـً تاسطلٔتـُ ّمـً خـْؿـٔاتُ. تـري أٌ       اكل٣صم٘ للفـشد ٍّْٓتـُ،  ـ٣ ؿلكـً يش    

الــيف  ــشض طــلٷتُ ّمشدعٔاتــُ ّذلذداتــُ.  أؿــبش  الشّآــ٘ أداٗ لفَــه احلقــاٜق        

التاسطلٔ٘، تلٷشِ للبشـح عـً أٖ مـربس، مَنـا ماىـ  كـأل٘ استنالـُ لتربٓـش طـلْ           

ـلٔع الـشاب٘. ّياٍل ا٤سـذاخ الكـبريٗ ّمـا تشمتـُ مـً تـذاعٔات خٷـريٗ. منـا         

ل ســذٓح ٓيتَــٕ إػل ؿــشابٕ بٷشٓــق ؿــشٔح، دٌّ البشــح عــً  طــٔشكه بـــش٘ مــ

ؿش٘ ؿذّسِ عً اليف،  كاٌ ٍزا إٓزاىاٻ بتفاوه الْكع ّىظـبتُ لشطـْل اهلل مـزبا    

َٯــذت لقبــْل ا٤سادٓــح اكلْكــْع٘، سٔــح ســل الـــشابٕ ذلــل     ّصّسا.  َــزِ الشّآــ٘ م

علٙ ؼٷ  الااهلل ّسطْلُ . ّ قق ٍذف الظلٷ٘ مً تْولٔف اليف الذٓين، ّ قذٯغاكل

أخٷاَٜــا أّ تربٓشٍــا أخ٣ؤــا.  احلــذٓح ؽلكــً مــً  ــشض مشدعٔــات دذٓــذٗ للــيف  

، ّياٍل ػـشهل ؿـذّسِ عـً اهلل أّ سطـْلُ. أٖ أىـُ وـاو باطـتبذال مشدعٔـات         قذٯغاكل

ػــشعٔ٘ الــيف. ّبــات لــٔع كــشّسٓا التنٔٔـــض بــغل مــا ٓشّٓــُ الشعٔــل ا٤ّل اكل٣ؿـــق          

اسذٗ مل سٔاتُ. ٍّزِ أخٷش تذاعٔات ٍزا للشطْل، ّالبذّٖ الزٖ التقٙ اليف طاع٘ ّ

 احلذٓح سٔينا ٓشاد تـشٔشُ ّاعتنادِ.

وذطـٔ٘  ّا٤مش الجاىٕ، أطذل احلذٓح الظتاس علٙ ما اورت ُ الــشاب٘، ّمـيشَه   

 ْل دٌّ إداىتَه أّ يشٓذٍه مً زلْمٔتَه، مَذاٗ سباىٔغل.  خ٣ف الظقٔف٘ راتٔ٘ 

    ْ ــا ّؿــف ــال م ــ١ثش!، ّوت ــا ٢ ٓ ــ  علَٔ ــع    ّمــا تشت ــذماٛ الــيت طــفك  م ــذًٓ ّال ا باكلشت

إمكاىٔــ٘ التظــْٓ٘ الظــلنٔ٘، ٢ تلــش بعــذالتَه!!. ّالفتْســات الــيت عبجــ  ؼلـــذاؤ٘    

ا٨طــ٣و،  تْســات مباسمــ٘، مظــذدٗ!!. ّدمــاٛ الـــشاب٘ ّالتــابعغل الــيت طــال  علــٙ   

َٯا٨ماو مزبح الظلٷ٘ مل عَذ  شتَا تْبتَه بعذ معاس  دامٔ٘!!. ّمل ما ؿـذس  علٕ، ا

معآّ٘ ٫ٓشدـأ أمـشِ هلل، ٢ّ صلـْص مظـاٛلتُ!. بَـزا الؼـكل  ـشض احلـذٓح ىفظـُ          مً 

سقٔق٘، مشست مل ما ٓشاد ؽلشٓشِ. ٍّـزِ ٍـٕ خٷـْسٗ ا٢عتقـاد بْدـْد سقـاٜق دٓئـ٘        

 مٷلق٘، ٢  شق مل رلك بغل احلقاٜق القشآىٔ٘ ّتريٍا.
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٘  ّوــذ اطــتنذ ٍــزا اخلــرب ّدــْدِ     لكــً ٢. مــً ا٦ٓــات الــيت أثيــ  علــٙ الـــشاب

ً٪   ، مــع عــذو تؼــخٔف وْلــُ تعــاػل: ا    َــاإا٣وب ؿلكــً التظــنك  ٬ْلٸكٹه مٶــ ٬ً س٪ــ ّ٪ٰمنٲــ

٪ٌ ٰ٘ الٺأٸع٬ش٪اٰب م٫ي٪اٰ قٹْ ٬ٍلپ الٺن٪ٰذٓي٪ ٬ً أٸ ٫َه٬ ّ٪ٰم ٫َه٬  م٪ش٪د٫ّا ع٪لٸٙ اليٶفٸاقپ لٸا ت٪ع٬لٸن٫ ٫ً ى٪ع٬لٸن٫ ٫َهى٪ش٬  ط٪ي٫ع٪زٶب٫

ًپ ٬ٔ ٌ٪ ث٫هٲ مٲشٲت٪ ٙ  ٫ٓش٪دٳّ تضمٔـ٘ الــشابٕ   ذّس ت. ّلـْ ثبـ  ا٨اـ٣ق  ظـ    (1) ع٪ىٰلـٔهٿ  ع٪ـز٪ابٱ  إپلٸـ

.  نـً مـات مظـتقٔنا مل طـلْمُ، مشلتـُ ا٦ٓـ٘ مقْلـُ        ىفٔـا ّإثباتـا   ،تُمذاس اطـتقام 

ٰٗ   تعاػل  ًپ الٺن٬١٫ٰمٰيغل٪ إپر٬ ٫ٓب٪آٰع٫ْى٪كٸ ت٪ش٬ـ ٪ الؼ٪ٯـذ٪ش٪ ٫ُ ع٪ ٕ٪ اللٸٯ . ّمـً اسلـشف عيَـا    (2)الٸٯقٸذ٬ س٪ٰك

٢ّ ْٓدذ ما ٓذعْ لتربٓش طلْ  الـشاب٘ مٷلقا، ّا٢طتنات٘  بعذ ّ اٗ اليف ٢ تؼنلُ.

مل تضمٔتَه، ّٓبقٙ مـريٍه، مأٖ إىظاٌ مشٍْىا بعنلَه ّاطتقامتَه.  ا٢طتقام٘ 

ٍٕ م٣  الجياٛ ّالتضمٔ٘ القشآىٔ٘، ّلٔظـ  الــشب٘ ّػـخف الــشابٕ. ّا٤ٍـه أٌ      

 الظــلٷ٘ ّاحلكــه، مل الجيــاٛ ٢ ٓعــين مفــاٛٗ الـــشاب٘ طٔاطــٔا، ٢ّ ٓعــين أّلــْٓتَه  

بعـــض اخللفـــاٛ  لكـــً خـــذاي الظٔاطـــ٘، مـــشس ٍـــزا الفَـــه مـــً أدـــل إملـــاٛ طـــلْ   

 ّاحلكاو.

 

 ىشبٔ٘ اهلدآ٘

. ٍذٓتــُ أٖ أسػــذتُ. دٌّ  ذٓــذ  (3)ّاالذ٢لــ٘ بلٷــف  اهلذآــ٘ لغــ٘ تعــين ا٨سػــاد 

تآتَــا ّوـــذٓتَا.  ٔشتــاز اكلفَــْو لقشٓيــ٘ ػــاسس٘، تْكــح تآتَــا. اإٍــذىا الـــشاهل    

ــذ٢٢ت خٷــريٗ:         ــْسٕ ب ــ٘، ت ــا دــاٛت مل الشّآــ٘ مٷلق اأؿــشابٕ اكلظــتقٔه . تــري أىَ

ماليذـــْو بأَٓه اوتذٓته اٍتذٓته ، اإؾلا أؿشابٕ مجل اليذـْو  بـأَٓه أخـزمت بقْلـُ     

ظتْٚ اكلشدعٔ٘ اليَأٜ٘.  َٕ سذـ٘،   الـٔغ٘ ا٤ّػل استق  بظلْمَه إػل م ته .اٍتذٓ

، اتفق  أّ   تتفق مع اهلذآ٘ القشآىٔ٘. ٍّزا تري للكً  ا٨ىظاٌ ٍْ ا٨ىظاٌ ملضم٘

٢ لبع  اىـا ؿشضلا ّاكش ،٢ّ عاؿه ٤سذ إ٢ اهلل، ّ  ٓـشل تعاػل بعـن٘ أسذ

                                      
 .010طْسٗ التْب٘، ا٦ٓ٘:  - 1

 .02طْسٗ الفتح، ا٦ٓ٘:  - 2

ــريّت  8101أىىلــش: اكلفــشدات مل تشٓــ  القــشآٌ، للشاتــ  ا٤ؿــفَاىٕ، هل      - 3 و، داس اكلعش ــ٘، ب

 .504لبياٌ، ق: 
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:  مفَْمٔ٘شاد ّ تاز إػل كابٷ٘  ُٔ.  اهلذآ٘ ٢ تقاغ بظلْ  ا٤  ، مقْل ا٨ماو علٕـ

ٌ طـلْماٻ   "اعشف احلق تعشف أٍلُ" ُ.      بؼـشٓاٻ  . ٢ّ ؿلكًـ أٌ تكْـ إ٢ مـا ىــ  ا٦ٓـات علٔـ

كْىاٌ سـامنغل علٙـ طـلْ  الفـشد.      (1)ٍّزا ٢ ٓتقااع مع احلظً ّالقبح العقلٔغل ، بل طٔـ

، ّوـذ           الـٔغ٘ الجاىٔ٘ للشـذٓح  أما ّ اهله سذ٘ـ مٷلق٘ـ نشٓب٘ـ أمجـش، عيـذما دعلـ  مًـ أوْـ

هله ّ قـا هلـزِ الشّآ٘ـ بالـزات؟            اختلفْا ّتشاػـقْا بـالتَه،  كٔـف سلـتكه لظـلْمَه ّوْـ

٘ دعل  مً اليظف مٷلقا.  ٌ الشّآ بإمكاىك التخلٕ عً مبذٜٔتك مل مْاوفك بل ّّا٤خٷش أ

ه  . ّلــشاب٘ بأسـذ ا الظلٷ٘!!!. ٤ىـك طـتكٌْ مَتـذٓا     مً اليضاي سْل  مًـ أٍـل  ع٫ـذلٮ،  ملَـ

 الذاخلٔ٘!!!.  َهمل سشّب ،ؼلا  َٔه القاتل ّاكلقتْلاجلي٘

د دبـاسٗ    إٌ الظب  ّساٛ اىتؼاس الشّآات اكلكزّب٘ ّاكلْكْع٘، ما بزلُ الفقَاٛ مً دَْـ

ا حبذٔتَـا اـلٔـع الفقَـاٛ     مـا عـذا    لتشـغل الظي٘ اليبْٓ٘، حلادتَه اكلاط٘ هلا، ستٙ استفعْـ

، ٍّْـ      القشآىٔغل  ، إػل مظتْٚ سذٔ٘ القشآٌ الكشٓه. بل والْا حبامنٔ٘ـ الشّآ٘ـ علٙـ ا٦ٓ٘ـ

ً اليف،  ٗ ما   ٓـذس ع ٌ للظري ٗ. ثه ساسْا ٓيظبْ ٙ آٓات التْسا ٖ وذو الشّآات عل ميَر تلنْد

٘. ٢ ػك  ّما ٓتقااع مع الكتاب الكشٓه. ٍّكزا سل  ماسث٘ معش ٔ٘ ّأخ٣ؤ٘ ّطلْمٔ

٘ اليف مل تف ٘ طي . لكً ٓكفٕ ٤دل٘ أخشٚـ٣ٔت الكتاب الكشٓه، ّما صاد ضلتاز حبذٔ

ل ّ  ٓؼـنلُ حبــاى٘ القـشآٌ      ٘. كلارا أٍنل الكتاب ما ػشٯعُ الشطْـ تظذٔل م٣سىل٘ طشٓع

ٖ. ٍّــزا   ٍش د اخــت٣ف دـْـ سٕ؟. ٢ ػــك إراٻ بْدـْـ ادٔــذ، علنــا أٌ سّآــات الــيف صاميــ  الـْـ

  ٙ مل سال.ٓكفٕ مل تبآً احلذٔ٘، ّٓكٌْ القشآٌ مقذما عل

 

 احلقٔق٘ العقائدٓ٘

مل تؼــٔٔذ اهلٔكــل العقاٜــذٖ للٰفــشق ّاكلــزاٍ  الذٓئــ٘    خٷــرياٻ لعــ  الــرتاخ دّساٻ

عام٘، ّا٨ط٣مٔ٘ خاؿ٘. ّأوـذ بالرتاخ ا٤عه مً الشّآات. ثه تٷْست ّاىتؼشت مل 

ولل ثيأٜ٘ الظلٷ٘ ّاكلعاسك٘. ّٓكفٕ مل ؿذق ٍزِ احلقٔق٘ مقاسى٘ أّلٔ٘ بـغل عقٔـذٗ   

                                      
أٖ وــذسٗ العقــل علــٙ إدسا  احلظــً ّالقــبح بزاتــُ، مشظــً العــذل ّوــبح الىللــه، ٍّــْ وــْل    - 1

اكلعتضلــ٘ ّا٨مامٔــ٘، خ٣ ــا ل٥ػــاعشٗ الــزًٓ وــالْا باحلظــً ّالقــبح الؼــشعٔغل.  احلظــً مــا     

 سظيُ الؼاسي، ّالقبح ما وبشُ. ٢ّ سكه للعقل مل رلك.
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ُٰ     القشآٌ، ّما ١ٓمً بُ اليـاغ. الكتـاب ٓكتفـٕ بــا     ّ٪مٹت٫ٰبـ  ُٰ ّ٪م٪لٸاٰٜكٸٰتـ  ُٰ ً٪ ٰباللڀـ مٹلٵ آم٪ـ

ُٰ . تـري أٌ الـرتاخ ىىلٽـش لعقاٜـذ اتظـن  بغشاٜبٔتَـا، ّاستفعـ  بـالشمْص الذٓئـ٘          (1) ّ٪س٫ط٫ٰل

  ّ احلـذٓح عـً: أؿـشابٕ     تقـذو أطٷْسٓاٻ. ّأوام  التفاكل علٙ أطع وبلٔـ٘، ّ ْٝٓـ٘. 

. بـل  مع عذو ثبـْت ؿـش٘ ؿـذّسِ    تذاعٔات تعنٔنُ جلنٔع الـشاب٘مذٚ ّ ماليذْو،

ٓبقٙ ا٨ا٣ق مؼكْما،  شؼلا ماٌ اليف ٓقـذ دلنْع٘ ذلذدٗ.  َاستٙ مع ثبْت

 ٔكٌْ اخلرب ىاولشا هله، علـٙ سلـْ القلـٔ٘ اخلاسدٔـ٘. تـري أٌ الـرتاخ ّطـع مْكـْي         

 ٔ٘. احلكه لغآات طٔاطٔ٘ ّااٜفٔ٘،  تكٌْ سقٔقتَه سقٔق٘ تشاث

ــ٘،        ــ٘ ّعقٔذٓ ــاٜق دٓئ ــرتاخ الؼــٔعٕ مل تأطــٔع سق مل اللــف٘ ا٤خــشٚ، زلــح ال

 شكــ  ىفظــَا علــٙ ّعــٕ الفــشد ّادتنــع، ّ كنــ  مل مظــاس الــتفكري الفقَــٕ،   

     ّ ، ٍـٕ دـٍْش   (2)سقٔقـ٘ ّاسـذٗ  منا باليظب٘ كلفَـْو العــن٘. ّإٌ ا٤ٜنـ٘ ىـْس ّاسـذ، 

 مَن٘، ميَا:. سٔح ست  الفقَاٛ علَٔنا آثاسا ا٨مام٘ اكلعـْم٘

ــ٘ الغٔبــ     - ٘ الـــغشٚ ل٩مــاو اكلَــذٖ  امتــذ عـــش التؼــشٓع بعــذ الــيف ستــٙ ىَآ

ٍـ. بٔينا ٓـشل القشآٌ بامتنال الذًٓ تؼشٓعٔا عيذما داٛت ا٦ٓ٘ بعذ مــفْ ٘  781

٬ٔكٹه٬ ٰىع٬ن٪ٰتـٕ       أسكاو ػشعٔ٘، سٔ  تقْل: ا ّ٪أٸت٬ن٪ن٬ـ ٫ ع٪لٸـ ٬ْو٪ أٸمٺن٪لٺـ ٫ لٸكٹـه٬ ٰدٓـي٪كٹه٬  ٪ٔ الٺ

 ّمعيٙ ٍزا أٌ التؼشٓع وذ امتنل بَزِ ا٤سكاو. .(3) ٔ ٫ لٸكٹه٫ الٺإپط٬لٸاو٪ ٰدٓي٭اّ٪س٪ٰك

الشّآات اكلْكـْع٘، ّبـات وـْل ا٨مـاو مقـْل الـيف مل سذٔتـُ         ولَْس تفاوه -

 ت الغلْ تيتظ  ل٩ماو.ّػشعٔتُ. بياٛ علٙ رات احلقٔق٘ اكلٷلق٘. ّأؿبش  سّآا

 س الىلشّف التاسطلٔ٘ مل ؿٔات٘ ّعُٔ. البعذ البؼشٖ مل ا٨ماو، ّدّ تْاسٚ -

 شكــ  ٍــزِ احلقٔقــ٘ طــلٷتَا علــٙ ّعــٕ الفقٔــُ،  اكــٷش ٨لغــاٛ الفْاؿــل  -

                                      
 .825طْسٗ البقشٗ، ا٦ٓ٘:  - 1

 .741، ق85الشّآات مل متاب: حباس ا٤ىْاس، للنذلظٕ، الٷبع٘ احلذٓج٘، زأىىلش  - 2

ُٰ       7طـْسٗ اكلاٜـذٗ، ا٦ٓــ٘:    - 3 ُٰ ٰبــ ٬ٔــشپ اللڀـ ٍٰـلٲ ٰلغ٪ ّ٪م٪ــا أٹ ّ٪لٸش٬ـه٫ الٺٰخيضپٓـشپ  ّ٪الــذٲو٫  ٘ٹ  ٬ٔت٪ـ ٬ٔكٹه٫ الٺن٪ . اس٫شٶم٪ـ ٬ ع٪لٸــ

ّ٪اليٲ ٘ٹ  ٪ٓ ّ٪الٺن٫ت٪ش٪دٶ ٗٹ  ٬ْوٹْر٪ ّ٪الٺن٪ ٘ٹ  ـ٫ٰ  ّ٪الٺن٫ي٬خ٪ٰيقٸ ّ٪م٪ا ر٫ٰبح٪ ع٪لٸٙ اليٳ ٬ٔت٫ه٬  ّ٪م٪ا أٸمٸل٪ الظٲب٫ع٫ إپلڀا م٪ا ر٪مڀ ٘ٹ  ٰٷٔش٪

٬ْو٪ ٰ ظ٬ــقٮ ر٪ٰلكٹــه٬ّ٪أٸٌ ت٪ظ٬ت٪قٺٰظــن٫ْا ٰبالٺأٸص٬لٸــاوپ  ــ ٪ٔ ــٰٝع٪ الٺ ٪ٓ ٪ً ــٰزٓ ــا ٰدٓــٰيكٹه٬ ٰمــً مٸفٸــش٫ّا الڀ ٫ٍه٬  ٸلٸ ٬ْ ــ  ت٪خ٬ؼ٪

ٌپ ٬ْ ٬ْو٪ ّ٪اخ٬ؼ٪ ٪ٔ ّ٪س٪ٰكٔ ٫ لٸكٹه٫ الٺإپط٬لٸاو٪ ٰدٓي٭ا ع٪لٸ ّ٪أٸت٬ن٪ن٬ ٫ ٰدٓي٪كٹه٬ لٸكٹه٬ أٸمٺن٪لٺ ٫ الٺ ًپ٬ٔكٹه٬ ٰىع٬ن٪ٰتٕ    ٸن٪

٘ٱ ٰ ٕ اك٬ٷٹشٲ ـ٪ ٬ٔش٪ م٪خ٬ن٪ ٌٲ لِّإپث٬هٿ م٫ت٪ذ٪اٰىفٱ تٸ ُ٪  ٸإپ   سٲٰسٔهٮ تٸفٹْسٮ اللڀ



75 

التاسطلٔ٘ بغل ا٤ٜن٘، ّاكل١ثشات الجقا ٔ٘، ّاعترب سٔاتَه مقٷعـا صمئـاٻ ّاسـذا، تيتقـل     

 ُٔ رات احلقٔق٘ اكلٷلق٘ مً إمـاو إػل آخـش.  َـه سقٔقـ٘ متعالٔـ٘ تظـشٖ  ـَٔه،  ٔلـضو         

التعامــل مــع سّآــاتَه علــٙ أطــاغ ّســذٗ اكلـــذس "ا٨مامــ٘ اكلعـــْم٘"، ٢ علــٙ أطــاغ  

ــاٛ الؼــٔع٘ مــا ٓعــشف بقْاعــذ س ــع التعــاسض بــغل            ــذد ا٤ػــخاق. لــزا ّكــع الفقَ تع

الشّآات، ٍّٕ مجريٗ، ٓلذأ هلا الفقُٔ مً ّسٕ تلك احلقٔقـ٘، متياطـٔا دّس الجقا ـ٘    

ٍـ     ا علـٙ ّعـٕ ا٨مـاو.  نـا ىـشاِ تياولـا مل       ّوبلٔات ادتنـع مل ّدْدٍـا، ّسذـه تأثري

ىـْؿـَه ٢ ٓــشاِ الفقٔـُ مــزلك، بـل صلــشٖ علٔـُ تلــك القْاعـذ للشفــاول علـٙ مــ٣       

ــذ.       ــات القشآىٔــ٘، سٔــح ٓش ــع التعــاسض بالتخـــٔف ّالتقٔٔ ــل ا٦ٓ ــَا مج اليـــغل، مجل

ّبالتالٕ  كل سقٔق٘ عقٔذٓ٘ تـبح طلٷ٘ مْدَ٘، ستـه ىظـبٔتَا. ٍّـزا ٍـْ اخلٷـش.      

فقَـــاٛ تعــاملْا مـــع سّآــاتَه ّ قـــا للنيٷــق البؼـــشٖ،  ظــْف تـــتغري بعـــض     ّلــْ أٌ ال 

، ّتـبح آسا٠ٍه ادتَادات ػخـٔ٘، ؿلكً مقاسىتَـا ّامتؼـاف   َٔ٘ا٤سكاو الفق

مشتكضاتَــا. تــري أٌ الشّآــات ت١طــع لعـــنتَه،  َــه ىــْس ّاســذ، ّسقٔقــ٘ ّاســذٗ،  

.  ا٨مامـ٘  (1)سٍّذف ّاسذ سته تعذد أدّاسٍه، منا ٓعتقذ الظٔذ ذلنذ بـاوش الــذ  

 اكلعـْم٘ بيىلش الؼٔع٘، سقٔق٘ مٷلق٘. 

تٷْس مفَْو العـن٘  تْلذت مفأٍه دذٓذٗ، ّعقاٜذ أوشب للخشا ٘، تشتفع  -

مالقْل بال٢ْٓ٘ التكْٓئ٘ اليت تعين وـذسٗ ا٨مـاو علـٙ     با٨ماو إػل مـاف اخلالقٔ٘.

 ٍّْ اطتخفاف مشٓش بالعقل، ّالعقل الؼٔعٕ خاؿ٘. .(2)التـشف بالكٌْ

ّوذ مش الك٣و أٌ احلقاٜق الذٓئـ٘ سقـاٜق ىظـبٔ٘، ٢ ؿلكـً ا٢طـتذ٢ل علَٔـا       

خاسز اليف، ّتقئات ا٨ؿلاٌ. بل أٌ تعذد مياػُٝ ٓكفٕ مل ىظبٔ٘ احلقـاٜق الـيت   مً 

ذٓئـ٘ تـري   تشاًٍ علُٔ مل ّدْدٍا ّطلٷتَا. مً ٍيا أدذ أٌ تكجٔـف ىقـذ احلقـاٜق ال   

القشآىٔ٘ ٓفتح آ اوا معش ٔـ٘ ّاطـع٘، ّٓعٔـذ تؼـكٔل ّعـٕ الفـشد بزاتـُ ّا٦خـش، ستـه          

ــيفع،       ــ٘ مــا   ؽلــع اكلرتطــ  مل أعنــاق ال ّمــا   بــنلٛ ا٢طــتذاب٘ للقــشاٛات اليقذٓ

                                      
 ٍل البٔ  تيْي ادّاس ّّسذٗ ٍذف.أأىىلش متابُ الـادس عً داس العاسف للنٷبْعات، لبياٌ:  - 1

ىىلــش: احلٔــذسٖ، منــال مل متــاب: حبــح ســْل ا٨مامــ٘، ســاّسِ: دــْاد علــٕ مظــاس، هل     أ - 2

 .715، داس الـادق، إٓشاٌ، ق0222



70 

ٓضسضل اليقذ تذسصلٔا وذطٔ٘ اليــْق اكل١طظـ٘. سٔيٝـزٱ ؿلكـً أٌ ٓظـتعٔذ ا٨ىظـاٌ       

الرتاخ للتخلف مً ع ٛ ىـْؿُ. لكً سشاغ رلتلـف  ّعُٔ، ّٓعْد لقشاٛٗ التاسٓخ ّ

العقاٜذ ٓتذاسمٌْ كعف الشّآـات باخلشا ـات ّالٷقـْغ ّتـضٓغل اكلعابـذ، خْ ـا مـً        

اىَٔاس العقٔذٗ باىَٔاس ىـْؿَا. لزا ٢ ٓؼكل اليف طْٚ سا ذا مـً سّا ـذ ا٨ؿلـاٌ،    

عقٔذتـُ.   ّتبقٙ الشّا ذ ا٤خشٚ أمجش تأثريا ّ اعلٔ٘، سٔينـا ٓظـتذل بَـا علـٙ ؿـذق     

إٌ إؿلاٌ الياغ بعقاٜذٍه إؿلاٌ ىفظٕ مْسّخ،  ٔكٌْ ساطـخا. ّٓقٔـيَه ٓقـغل طـلف     

 غ ال٣معقْل الذٓين، ّٓظتنشٟ اخلشا ٘، ّٓغلق ميا ز الْعٕ.ٓكشٯ

وشأت تعلٔقا علٙ ميؼْس مل الفٔظبْ  مـاٌ ؿـاسبُ ٓظـتذل بآٓـات وشآىٔـ٘ علـٙ       

 ه، ما٤ٜن٘.  كت  اكلعلٽق: ىفٕ عله الغٔ  عً ا٤ىبٔاٛ، منقذم٘ ليفُٔ عً تريٍ

ٔـ  ػـك اىعه لقذ ىفٙ القشآٌ عله ا٤ىبٔاٛ بالغٔـ  ٍّـزا ٢    ُ. لكـيين أ ـذا  أٌ    

 تيفٕ عله أٜن٘ أٍل البٔ  بالغٔ !!! . 

ٍّزا تـشٓح خٷري، ٓيٷْٖ علٙ ما أؿـفُ بأٍّـاو احلقٔقـ٘. ّالشدـل   ٓـتكله      

ـٯ  مـاو علـٕ، علـٙ ـلٔـع    ل٘ تزمش  لل ا٤ٜن٘، خاؿـ٘ ا٨ عً  شا ،  َيا  سّآ٘ مف

٬ٌ   تـــشٯل بـزلك، أٌ ا٦ٓــات الـيت ىفــ  علــه       ا٤ىبٔـاٛ مــا عـذا ذلنــذ. سٔـح تــشٚ، ّإ

ؤاطا با٤ لل علٕ بً أبـٕ   اأٖ ا٤ىبٔاٛ  الغٔ  عً ا٤ىبٔاٛ ماى  ىاولشٗ للنفلْلغل

،  َْ أعلٙ ستب٘ ّوشباٻ إػل اهلل تعاػل.  كاٌ دلٔلـُ ٍّـْ   .  ٣ تؼنلُ أطاطاٻ(1) اال !!

ٓـشٯل بكل ثق٘ سّآات مْكْع٘، زلش  مل  شض سقٔقتَا، مقْلـُ: اىضٍْىـا عـً    

َٯذت لقبْل سّآ٘ التفلـٔل.  عيـذما ىفكـك    (2)الشبْبٔ٘ ّوْلْا  ٔيا ما ػٝته  ، سٔح م

م٣مُ، ّىتقـٙ مً خ٣لُ مذاساتُ الفكشٓ٘ طيقف علٙ مشدعٔاتـُ العقٔذٓـ٘، ّمـا    

                                      
عٔ٘، مجـل: ىعن٘ـ اهلل اجلضاٜـشٖ مل ا٤ىـْاس اليعناىٔ٘ـ ز           - 1  0الشّآات مـزمْسٗ مل بعـض اكلــادس الؼٔـ

 ّؿلكً ا٢ا٣ي علٙ تفـ٣ٔتَا عرب سابنل م١طظ٘ الظبٷغل العاكلٔ٘ علٙ ا٢ىرتىٔ :  .  87ق 

http://www.sibtayn.com/ar/index.php?option=com_content&view=article

&id=9985&Itemid=1008 

احلذٓح مشّٖ عً باخت٣ ات افٔف٘ ّاكلعيـٙ ّاسـذ، ّمـً مــادسِ متـاب: اخلــال للؼـٔخ         - 2

ــه ا  ــذّق، سوـ ــذٓح: الــ ــفاس، ق    406حلـ ــذسدات، للــ ــاٜش الـ ــاب: بــ ــا متـ . 804. ّأٓلـ

 /http://www.aqaed.com/faq/229ّمـادس ػٔعٔ٘ أخشٚ. 



77 

ليقـذ ٓيبغـٕ أٌ ٓتْدـُ حلقلـُ اكلعـشمل،      تلنش مً مفأٍه ّمق٢ْت ّأىظاق معش ٔـ٘.  ا 

ّعذو ا٢ػـتبا  معـُ سـْل يلٔاتـُ ّالىلـاٍش مـً م٣مـُ.  َـْ ستـٙ لـْ تشادـع عيـُ،             

 اليقذ. البيٙ التشتٔ٘   ٓقاسبَا   ظٔكٌْ تشادعا آىٔاٻ، ما دام

 ٖ ٍــٕ الــيت طــاعذت علــٙ  ّسثاثــ٘ الــْعٕ إٌ العقــل الرتاثــٕ ّكــنْس احلــع اليقــذ

إػل  مــشّس الشّآــات اكلْكــْع٘،  َــزا الؼــخف   ٓــع تقئــات الــيف سٔينــا س ــع علٔــاٻ

ثري، آلٔـ٘ ا٢ؿـٷفاٛ،   أمـاف ا٤ىبٔاٛ، سٔح تٔٯ  كنً اطرتاتٔذٔتُ مل التظـرت ّالتـ  

ً٪ اليٲـا       اليت ٍٕ مً اختــاق اهلل تعـاػل ا   ّ٪ٰمـ ٰ٘ س٫ط٫ـلٻا  ً٪ الٺن٪لٸاٰٜكٸـ ـ٬ـٷٸٰفٕ ٰمـ ٪ٓ ٫ُ ٌٲ اللڀـ غپ إپ

ـٰـريٮ   ُ٪ ط٪ـٰنٔعٮ ب٪ ّعلـٕ لـٔع مـيَه باللـشّسٗ.  ـاكلتلقٕ تعامـل مـع الٷـش غل بـزات           (1) اللڀ

، ل علٔـاٻ اكلظتْٚ مً القذاط٘ بياٛ علٙ وبلٔاتُ، دٌّ الشدـْي للكتـاب الكـشٓه. ّ لٯـ    

تلـك احلقٔقـ٘ اكلٷلقـ٘     ،مً ٍفْات ا٤ىبٔاٛ، بياٛ علٙ العــن٘  باعتباسِ بشٓٝا طلْمٔاٻ

  علٙ تفكري العقـل الؼـٔعٕ بشمتـُ،  نشسٍـا الـيف منظـلن٘ مـً خـ٣ل         اليت ٍٔني

مـٕ ٫ٓقـاسٌ بَـه، لـ٢ْ وذطـٔ٘       مقاسىتُ با٤ىبٔاٛ، سته اىتفاٛ ػشّاَا.  علٕ لٔع ىبٔاٻ

سّآــ٘ التفلـــٔل الـــيت تقنـــع الظـــ١ال بيـــاٛ علـــٙ إستكاصٍـــا علـــٙ ىــــْق م١ٰطظٱـــ٘،  

مـا ػـٝته .  ـاكلتلقٕ الـزٖ ٓـ١مً      ٘ اكلتقذم٘: اىضٍْىا عً الشبْبٔـ٘ ّوْلـْا  ٔيـا    ٓمالشّا

عـرتاض،  نـشت اكلقاسىـ٘    ٓكتفٕ با٨ؿغاٛ ّالتظـلٔه دٌّ ا٢  بعـن٘ ا٤ٜن٘ ّوذطٔتَه

ّتفلٔل علٕ علٙ ـلٔـع ا٤ىبٔـاٛ مشقـاٜق ىَأٜـ٘. ّأؿـبش  سقٔقـ٘ مٷلقـ٘ تـ١ثش مل         

ّعــٕ اكلتلقــٕ ّ َنــُ للــذًٓ ّرلتلــف الىلــْاٍش احلٔاتٔــ٘. ّلــٔع لــُ دلٔــل طــْٚ سّآــات  

ٍزِ ٍٕ بشاع٘ اليف، سٔينا ٓلـنش أمجـش للـا ٓىلَـش،  ٔذـ  اطـتذعاٛ مـا        تشاثٔ٘. ّ

 ٓتظرت علُٔ، ّما ٢ ٓشٓذ وْل، ٢متؼاف ما تبذّ سقٔق٘، ّسؿذ أٍّامَا ّ خخَا.

 

 اليقد ّاحلقٔق٘

اليقــذ ٍــْ الْسٔــذ القــادس علــٙ  ــذٖ الــيف مل مشاّتاتــُ، خاؿــ٘ مشاّتــات          

ــٕ بَــا،           ــ٘، ّإويــاي اكلتلق ــٙ تظــْٓق احلقٔق ــذٓين الــزٖ تقتـــش مَنتــُ عل اخلٷــاب ال

ّتشطــٔخَا، ّ ـــٔيَا.  نَنــ٘ اخلٷــاب مَنــ٘ أٓذْٓلْدٔــ٘، تظــتبعذ ىقــذ ّمشادعــ٘    

                                      
 .75طْسٗ احلر، ا٦ٓ٘:  - 1
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عـل العقـل اجلنعـٕ،    الزات، ّتكتفٕ بالعضف علٙ ّتش العْااف، ّتضّٓـش الـْعٕ، بف  

سٔينـا ٓتظـرت علـٙ     خٷـرياٻ  ؿلـاسغ دّساٻ  ّما ختتضىُ وبلٔات الفشد ّادتنع.  اخلٷـاب 

، مً خ٣ل تقئاتُ ّاطـرتاتٔذٔاتُ مل التـأثري. وـذ ٢ ٓتفاعـل اكلتلقـٕ مـع       ٔق٘ سطالتُسق

ــْٗ       ــ٢ْ وـ ــُ، لـ ــش مل ىفظـ ــرت  أٖ أثـ ــا ٢ ٓـ ــُ، ّسؼلـ ــذس  أٍذا ـ ــشٗ، ٢ّ ٓـ ــيف مباػـ الـ

 احلقٔق٘ الذٓئ٘ تشاًٍ علٙ وذسٗ  .مظلٽناتبُ مل ؽلشٓش ما ٓبذّ أىَا اخلٷاب، ّأطلْ

اخلٷاب مل تشطٔخ ا٨ؿلاٌ ّإوياي اكلتلقٕ. ٍّـْ عيـذما ٓعذـض مل ا٨ستكـاص للنقـذمات      

 العقلٔ٘ ّالربٍاىٔ٘، ٓبال  مل خٷابُ العاافٕ ّا٤ٓذْٓلْدٕ. 

هلا ا٢طتذ٢ل ٘ ٢ تلع بغل ٓذٓك سقاٜق علنٔ٘ ؿلكيك مً خ٣قذٯطاليـْق اكل

علٙ ؿذؤ٘ إخباساتَا ّسقاٜقَا، بـل تـشاًٍ علـٙ ا٨ؿلـاٌ، ّالـزٖ ٍـْ بـذّسِ خٷـاب         

 قـذٯغ قْٗ اليف اكل عاافٕ، تتٍْر معُ اليفع، ّتتفاعل سذ ا٢طتؼَاد بكل ٓقغل. 

مل خٷابُ، ّاشٓق٘ أداُٜ، بؼكل ٓؼذ مؼاعش  سذاٻ ٓذخل العقل مل طبات. خاؿ٘ 

فـأٍه ا٤ّلٔـ٘ ّاكلقـ٢ْت ا٤طاطـٔ٘ ٢ ػـعْسٓا، بفعـل       مشسل٘ التلقغل، سٔـح ترتطـ  اكل  

، الرتبٔــ٘ ّاحملــٔنل ّاخلٷــاب العــاافٕ ّاكلقاسىــات البظــٔٷ٘ ّإثــاسٗ الكنــاًٜ اليفظــٔ٘ 

 ٘ . ٍّـزِ اكلشسلـ٘ ٢ ٓغادسٍـا ا٨ىظـاٌ إ٢ بٔقىلـ٘ سقٔقٔـ٘ تقـاّو        ّبظاا٘ القذسات العقلٔـ

ثري. لزا يذ بعـض اليـاغ   ُ، ّضلذ  دّسِ مل التأمظلٽناتت اخلٷاب ٍّْ ؿلشس اإتشاٛ

مشابٷا مل ٍزِ اكلشسل٘ ستٙ للاتُ، مَنا ماٌ مظتْاِ العلنٕ ّا٤مادؿلٕ.  ـالْعٕ  

الْعٕ مـشتبنل بقـذسٗ الفـشد علـٙ ا٨دسا  ّالتؼـخٔف، ّوـشاٛٗ مـا         تري العله ّاكلعش ٘.

ّساٛ الك٣و، ّالتكًَ الــادق ؼلشامٔـُ ّمقاؿـذِ.  ـ٣ طلذعـُ الـيف. بـل ٓتشـشٚ         

 قىل٘ العقل.ٓواتُ، ّٓتأىٙ مل  َنُ. ٍّزا ٓعتنذ علٙ ؿذؤتُ، ّطٔا

إٌ وـــْٗ الـــيف تقـــاغ بقذستـــُ علـــٙ سذـــ  دّسِ مل تكـــًْٓ سقٔقتـــُ، ّدّسِ مل  

تؼــكٔل سقــاٜق أخــشٚ. ّتقــاغ وــْٗ اخلٷــاب برباعتــُ ّوذستــُ علــٙ سذــ  آلٔتــُ مل     

التـأثري ّا٨ويــاي.  شٔينـا تظــتْػل وذطـٔ٘ اخلٷــاب علـٙ مؼــاعش اكلتلقـٕ، ٓتظــرت علــٙ      

ــات      ــع اخلٷابـ ــٔ٘ ـلٔـ ــزِ خـْؿـ ــ٘. ٍّـ ــُ اللغْٓـ ــُ ّتقئاتـ ــتخذاو أدّاتـ ــُ مل اطـ بشاعتـ

ا٤ٓذْٓلْدٔ٘ ّالتعبْٓ٘.  شٍاٌ اخلٷاب ا٤مرب علٙ وبلٔات اكلتلقٕ ّثقا تُ، ّمظاس٘ 

ال٣معقــْل الــذٓين مل رٍيــُ، ّمٔفٔــ٘ تفاعلــُ مــع ملــامغل اليـــْق ّتشاٜبٔتَــا.         

 قـٕ العقل ّاكليٷق ا٢طتذ٢لٕ.ّت٫ البئ٘ ا٤طٷْسٓ٘ تفتح آ اق ال٣معقْل. 
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 القساءٗ التأّٓلٔ٘

إٌ القــشاٛٗ التأّٓلٔــ٘ للــيف تقــٔه ع٣وــ٘ دذلٔــ٘ بــغل ميىلــْمتغل معــش ٔتغل، ٓيــتر     

عيَنا  َـه متذـذد، ٓتـأثش بىلش ـُ، ّؼليـاٍر وشاٛتـُ ّأدّاتـُ اكلعش ٔـ٘.  ـاليف ٓيقلـ            

كـنً طـٔاق   خ٣ل تفكٔكُ ّامتؼاف أعناوُ إػل بشماٌ ٓلقٕ حبنْلتـُ الذ٢لٔـ٘   

ــ٘ أّ         ــا باستكــاس احلقٔق ــ  طــلٷتُ ٍّــٕ ؽلــاسغ مشمضٓتَ ــُ. ّوــذ تتفت ــيف ّدّال ال

 ضَٜا. ّلٔظ  طلٷ٘ اليف طْٚ ٍٔنيتُ معش ٔا، ّأٖ صعضع٘ ىقذٓ٘ ّتفكٔكٔ٘ أّ 

 لٔلٔ٘، تفقذِ مقاّم٘ التأّٓـل،  ٔعـاد تؼـكٔل العقـل ّ قـا ليظـق معـشمل آخـش، وـذ          

اّم٘ ثقا ٘ الرتاخ ّٓقٔئاتُ اليت تعبح حبٔاتيا ٓقع علٙ اللذ ميُ. ٍّزا ما سلتادُ كلق

ّاطـتقشاسىا. ٢ بــذ أٌ ختبـْ طــلٷ٘ اليــْق الرتاثٔــ٘، ّتتـْاسٚ خلــف أطـْاس اكلشادعــ٘      

 رلتلــف اليقذٓــ٘ اكلظــتنشٗ، ّاــشل البــذٓل العقلــٕ، الــزٖ ٓظــتنذ ّعٔــُ مــً معٷٔــات   

ً ىتـــاٜر ّٓشتكـــض مل مقذماتـــُ للـــذلٔل ّالربٍـــاٌ، ليلـــن احلذٓجـــ٘. ا٨ىظـــاىٔ٘العلـــْو 

 ٓقٔئ٘، تظاعذ علٙ تشامه معش ٘ ميتذ٘.

إٌ التأمٔذ علٙ ىقذ اليـْق الذٓئـ٘ ّالرتاثٔـ٘ باعتبـاس مشمضٓتَـا، ّدخْهلـا بقعـ٘       

لعـ  دّسا  تامـا مل   تال٣مفكش  ُٔ، اكلتْاسٖ داخـل خٷْاـُ احلنـشاٛ ّدـضسِ اكلغلقـ٘،       

٘  تضّٓش الْعٕ، ما   ٣ٓسقُ اليقذ. تلك اليـْق، خاؿ٘ اكلْكْع٘  لتلبٔ٘ سادات ىفظٔـ

الـتشكٽه   ّااٜفٔ٘، تشطْ مل بئ٘ العقل اكلظله، ّؽلاسغ دّسٍا مل ال٣ّعٕ، علـٙ ؿـعٔذ  

ق،     كــنًؼلظــاس الجقا ــ٘ ّاكلعش ــ٘،   عنلٔــ٘ الــتكفري.  تظــتقٷ  مــا ١ٓاصسٍــا مـًـ ىــْـ

سٍا مًـ خـ٣ل مــل             خ سلْـ ّتـش ض مـا ٢ ٓيظـذه مـع ميٷقَـا. منـا أىَــا تْاؿـل تشطٔـ

 فٕ مشسل٘ التلقغل ٓتلقٙ ا٨ىظاٌ اكلفشدٗ اللغْٓ٘ علٙ ػكل ّسـذٗ   وشاٛٗ ختلع لشوابتَا.

 بغريٍا. لغْٓ٘، مؼشْى٘ بذ٢٢تَا، ّوذستَا علٙ ا٢ستباهل

ــأىع        ــيت ت ــ٘ ال ــُ اكلعش ٔ ــُ ّمفأٍن ــُ ّمق٢ْت ــذىا مل ثقا ت إٌ إػــكالٔ٘ العقــل عي

باخلشا ٘، ّتش ض العقل ّتقذو علُٔ اليف مَنا ماىـ  ؤنتـُ اكلعش ٔـ٘. ٍّـٕ ثقا ـ٘      

مكتظب٘ تري أىَا ساطـخ٘ بفعـل تقادمَـا. ّ اعلـ٘ حبكـه ىظـقَا،  َـٕ تـري خاكـع٘          

كـل ىـف ٓيٷـْٖ علـٙ ىــْق،      لليقذ، ّخاسز ّعـٕ اكلتلقـٕ، ستـه وـْٗ سلـْسٍا.       

ّخلـف مــل عنلٔــ٘ عقلٔــ٘، عــذد ٍاٜــل مــً العنلٔــات التقئــ٘ اكلرتابٷــ٘.  اكلعش ــ٘ ستــه  

بظااتَا أسٔاىـا لكيَـا ؽلـش بؼـبك٘ معقـذٗ مـً الـذّاٜش ّالـشّابنل الذاخلٔـ٘، أػـبُ           
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 امـبري  امل داخلُ عـذد  ّٓلنشبعنل دَاص الكامبْٔتش، الزٖ ٓبذّ بظٔٷا مل أداُٜ، 

 .ّا٤لكرتّىٔ٘ مً الذّاٜش الكَشبأٜ٘ ّاللْٜٔ٘

 الٷفل عيذما ٓظنع ملن٘ اهلل، ٓظنعَا ؼلختلف اهلٔٝات، ّا٤طالٔ ،  رتطـْ  

مل ٢ ّعُٔ بؼكل ساطخ ّ اعل دذا. تاسٗ ٓظنعَا مع الشداٛ، ّأخـشٚ مـع: التــبٯش،    

ــْت، العقــاب، ... ّا٤       ٍــه الؼــكش، العفــْ، التْمــل، اخلؼــٔ٘، الــشصق، اكلٷــش، اكل

ــ٘ لــُ، مــع وظــاّٗ احلٔــاٗ       الــذعاٛ باعتبــاسِ متفــشدا باطــتذابتُ، ّسادــ٘ ا٨ىظــاٌ اكللشٯ

ّالىلشّف اليت ٓعٔؼَا الفـشد. ٍّـْ ا٤مـل مل الـذىٔا ّا٦خـشٗ.  الــْسٗ اكلجالٔـ٘ للخـالق         

اطتقشت ستٙ ّإٌ ياّصٍا الفشد ٤ٖ طب ،  رتاِ ٢ ػعْسٓا ٓيٷق بَـا عيـذ الؼـذاٜذ    

ــذ  ــات ّاطــتذاب٘ ال ــا     ّالكٹشب ــٙ سطــْخَا ّوــْٗ  اعلٔتَ ــال عل عاٛ ّاللــٔق. ّأّكــح مج

ّسلــْسٍا ميَأٜــ٘ تــري وابلــ٘ لليقــذ ّاكلشادعــ٘ ّالتفكٔــك، ٍــْ عــْدٗ الفــشد ليقــذ     

الزات ّتقشٓعَا بذ٢ مً الؼك بأٓ٘ ؿف٘ مً ؿفاتُ تعاػل عيذ عذو اطـتذاب٘ الـذعاٛ.   

ّ٪وٸـال٪ س٪بٳكٹـه٫   : ا اكل١مً ٢ ٓـشاّدِ ػـك مٷلقـا بـأٌ اهلل ٓظـتذٔ  الـذعاٛ، ٍّـْ القاٜـل        

ٗٸ الـذٲايپ إپر٪ا   ، ا(1) اد٬ع٫ْٰىٕ أٸط٬ت٪ٰذ ٬ لٸكٹه٬ ٪ْ ّ٪إپر٪ا ط٪أٸلٸكٸ ٰعب٪اٰدٖ ع٪يٶٕ  ٸإپىٶٕ وٸشپٓ ٮ أٹٰدٔ ٫ د٪ع٬ـ

ٌپ ، لكـــً ٓؼـــك بإخ٣ؿـــُ ّٓقٔيـــُ،  ٔقـــشٯي ىفظـــُ، ّؿلـــاسغ دلـــذ الـــزات، (2) د٪ع٪ـــا

ؼلفَــْو الــذعاٛ، ّ قــا  ّذلاطــبتَا. ّطــب  مــل ٍــزا ٓقٔئاتــُ، ّلــْ أىــُ أعــاد اليىلــش 

ــ٘ أخــشٚ، لكــً          ــ٘ ىىلــشِ، ّٓفكــش بٷشٓق ــتغري ّدَ ــُ، سؼلــا ت ــٕ رات للخٷــاب القشآى

اخلٷاب ا٨ط٣مٕ ؽلادٚ مل تؼذدِ، ّبٔاٌ ػشّاُ، دٌّ التششؾ حبقٔق٘ ا٢طتذاب٘ 

ا٨هلٔ٘ للذعاٛ. بل ستٙ لْ  شؾ بُ ٢ أسذ ٓتفاعل معُ، لقْٗ مشمضٓ٘ ّطلٷ٘ مفَْو 

ميَـــا ا٢طـــتذاب٘. ّسؼلـــا لـــْ أعـــذىا اليىلـــش مل مفَـــْو الـــذعاٛ  اخلـــالق ّؿـــفاتُ الـــيت 

ــيت        ــل بيـْؿــُ ال ــذٓين، اكلجق ــشات اخلٷــاب ال ّا٢طــتذاب٘، طــْف ىظــتغين عــً تربٓ

تـادس العقل ّتكشٯغ الكظـل ّالتْامـل. ّطيظـتغين عـً التؼـفٽع بـأٖ رللـْق مـً         

أدــل اطــتذاب٘ الــذعاٛ، ّىكــف عــً التْطــل ّالشدــاٛ الــزٖ ٓـــل ســذاٻ ٓظــشق  ٔــُ      

. ذللــ٨ُىظــاٌ مشامتــُ ّسٔجٔتــُ. ّطــأ ذخ عــً ٍــزا اكلْكــْي ٤ٍنٔتــُ ّتــأثريِ مل   ا

                                      
 .41طْسٗ تا ش، ا٦ٓ٘:  - 1

 .024طْسٗ البقشٗ، ا٦ٓ٘:  - 2
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ّسؼلا ما أوْلُ تشٓ  لكيُ أوشب لفَنُ وشآىٔا. ٍّزا مجال سٕ ٓعٔؼُ ا٨ىظاٌ، ّ ُٔ 

ــات بــل ؼلذالٔلــُ ّسمضٓتــُ           ــيف ٍيــا ٢ ٓتشــذد بعــذد الكلن ــٙ طــلٷ٘ الــيف. ّال تتذل

ف ؿلــاسغ طــلٷتُ ّذلذداتــُ، مل  ّمعاىٔــُ.  كــل ؿــف٘ تلشــق باطــه اجل٣لــ٘ ٍــٕ ىــ  

 مشسل٘ التلقغل. ٢ّ ماىع مً مشادعتَا ّىقذٍا مل مشسل٘ اليقذ ّا٢طتذ٢ل.

 

 قبلٔات الْعٕ الرتاثٕ

ّما دميا بـذد اليــْق الذٓئـ٘، ّالشّآـات اكلْكـْع٘ ىلـشب مـج٣ علـٙ تـأثش         

إپىٲن٪ا  آٓ٘: ا ، ّخلفٔتُ ّوبلٔاتُ ّثقا تُ.لنتلقٕل القشاٛٗ ّ َه اليف با٤سكاو اكلظبق٘

ــه٬     ٫ٍـ ٪ّ ٗٸ  ــا ٌ٪ الضٲمٸـ ٬١٫ٓت٫ـــْ ٪ّ ٗٸ  ــلٸا ـٲـ ٌ٪ ال ــْ ً٪ ٫ٰٓقٔن٫ـ ــْا الڀـــٰزٓ ً٪ آم٪ي٫ـ ــٰزٓ ّ٪الڀـ  ٫ُ ّ٪س٪ط٫ـــْلٹ  ٫ُ ــ ٔٳكٹه٫ اللڀـ ّ٪ٰلـــ

٪ٌ ، دعلـ  ال٢ْٓـ٘ هلل ّسطـْلُ ّالـزًٓ آميـْا. ٍّـزا متفـق علٔـُ، لكـً دبٯ          (1) س٪اٰمع٫ْ

ّ٪  اخل٣ف سـْل ـللـ٘ الْؿـف: ا    ٗٸ  ـٲـلٸا ٌ٪ ال ٌ٪    ٫ٰٓقٔن٫ـْ ٫ٍـه٬ س٪اٰمع٫ـْ ٪ّ ٗٸ  ٌ٪ الضٲمٸـا  .  َـل  ٬١٫ٓت٫ـْ

ا٦ٓ٘ بـذد مْاؿفات خاؿ٘، أو تعشٓف عاو بـفات اكل١مً اكل١ٍـل؟. ا٦ٓـ٘ الكشؿلـ٘    

أخف  د٢٢تَا ّ  تـشٯل بـأمجش للـا والـ ، ستـه أىَـا مــذس ػـشعٔ٘ دعـل ال٢ْٓـ٘          

٘ الظـلٷ٘  بعذ اهلل ّسطْلُ. ّوذ جلأ هلا الٷش اٌ مؼاٍذ علٙ ػشعٔ٘ أّ عذو ػـشعٔ 

ّوذ لعب  اخللفٔ٘ الفكشٓ٘ ّالعقاٜذٓ٘ دّسٍا مل تْولٔف ٍزِ ا٦ٓ٘ ، بعذ ّ اٗ الشطْل

بالزات.  الؼٔع٘ والْا أىَا ىضل  بعلٕ بً أبٕ اال  خاؿـ٘،  َـْ مـً تــذق سامعـاٻ.      

ــٙ         ــا تبق ــا ػــٔٝا لكيَ ــات ٢ ىعــشف عــً سقٔقتَ ــات دعــْاٍه بشّآ ّوــذ اطــتعاىْا ٨ثب

بق بـغل ؿـشٔش٘ ّذلتنلـ٘ الــذّس،  شاسـ  تــف مـل        ذلتنل٘ ّ قا للتـئف الظا

ػٕٛ ستٙ ىْي اخلامت سٔينا تـذق بُ ا٨ماو علٕ ٍّْ سامع. ّػكل الشدل الفقري، 

ّمٔف دخل اليف، ّطأل  ّمٔف اطتعٷٙ ّعلٕ ماٌ مل ؿ٣تُ  ذ ع إلُٔ صماتُ.

إػل تري رلك مً تفـ٣ٔت تأباٍا ػخــٔ٘ علـٕ كلـً     الفقري، ّأػاس لعلٕ ٍّْ ٓـلٕ،

.  لٔع للؼـٔعٕ اشٓـق للذـضو بــش٘ الشّآـ٘،      (2)ٓعش ُ، خاؿ٘ ٍّْ خاػع مل ؿ٣تُ

                                      
 .55طْسٗ اكلاٜذٗ، ا٦ٓ٘:  - 1

ٖ  اوـشأ سّآـات معتذلــ٘ ت١ٓـذ    - 2 مل متـاب اكلٔـضاٌ مل تفظــري القـشآٌ، للٷباابــاٜٕ، هل     ٍـزا الــشأ

  نا بعذ. ٍّٕ مً اكلظلٽنات عيذٍه. 5، ق4و، مكتب٘ ا٤علنٕ لبياٌ، ز0220
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ــْب      ــٙ إسادٗ اكلٷلـ ــ٘ علـ ــٌْ وشٓيـ ــذوتَا، لتكـ ــ٘ ؿـ ــ٘ ّالجقا ٔـ ــُ الفكشٓـ ــً خلفٔتـ لكـ

لْؿـف اكلـ١ميغل،    ّاختـاق ا٦ٓـ٘ بعلـٕ دٌّ تـريِ. ّأمـا الظـين  ـاعترب اجلنلـ٘ سـا٢ٻ        

أٖ خاكـعٌْ مظتظـنلٌْ ٤مـش      َه ٓقٔنـٌْ الــ٣ٗ ١ّٓتـٌْ الضمـاٗ ٍّـه سامعـٌْ،      

. ٍّزا مجال بظٔنل ٓبغل مٔف تلع  خلفٔ٘ اكلتلقٕ دّسا ،  التعبري دلاصٖالباسٖ تعاػل

  معش ٔا مل  َه اليف.
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 اخلامصالفصل 

 املَٔنً السمزٖ

 

ٓقــْل   باتــ  تــذاعٔات الـــشاي علــٙ الظــلٷ٘ بعــذ ّ ــاٗ الــيف معشّ ــ٘ للذنٔــع.         

الؼَشطتاىٕ ؿاس  متاب اكللل ّاليشل: اّأعىله خـ٣ف بـغل ا٤مـ٘ خـ٣ف ا٨مامـ٘،      

ــٙ ا٨مامــ٘ مل مــل          ــل عل ــل مــا ط٫ ــ٘ مج ــٙ واعــذٗ دٓئ ــل طــٔف مل ا٨طــ٣و عل إر مــا ط٫

ً    (1)صماٌ   ،. رلك اخل٣ف الزٖ مضق ا٤م٘ ّوٷٽع أػ٣ٍٛا، ستـٙ كـنشت معـا  الـذٓ

ّماصالـ  تـذاعٔات الــشاي  كـه طـلْ        ظاو.ّتعذدت وشاٛاتُ ّ َنُ تبعا هلزا ا٨ىق

الياغ ّثقا تَه ّمْاوفَه، ّطتبقٙ بعذ أٌ أمتظٙ لباغ الذًٓ، ّاىقلب  ّدَتُ مً 

الـذٓين. ثـه تأؿٯـل لٔكـٌْ      – ؿشاي طٔاطٕ إػل ؿشاي دٓين مشّسا بالـشاي الظٔاطٕ

سمٔــــضٗ الــــتفكري، ّأداٗ العقــــل اجلنعــــٕ مل تفظــــريِ كلختلــــف الىلــــْاٍش احلٔاتٔــــ٘  

ّا٢دتناعٔ٘ ّالذٓئ٘.  ا٨مام٘ ّاخل٣ ٘ الْٔو خٷاٌ متْاصٓاٌ، تيعذو بٔيَا مظـاسات  

خٷـْهل التنـاغ بـغل الٷـش غل واٜنـ٘      مـا صالـ    ا٨لتقاٛ إ٢ دلامل٘ ّتظاذلا ػكلٔا. ّ

   ٘ ٖ   (2)علٙ ا٨لغاٛ ّالتيامل احملكْو ؼلبـذأ الفشوـ٘ اليادٔـ  ،(3)، ّ شٓلـ٘ التـْلٕ ّالتـرب

  ّ ــذٗ  ــاٍشّا بالْسـ ــا تىلـ ــ٘     مَنـ ــذاعٔات العقٔذٓـ ــش التـ ــ١ؽلشاتَه. ّا٤خٷـ ــا مـ ــذّا هلـ عقـ

ّالفكشٓـ٘ الـيت ولَـشت مل ولــل الــشاي اكلظـتشكه بــغل الٰفـشق ّاكلـزاٍ  ا٨طــ٣مٔ٘.        

ــف العــشب         ــاسطلٕ أســذ أٍــه أطــباب ختل  الؼــعْس الٷــاٜفٕ اكلرتػــح عــً الـــشاي الت

ذٓــ٘ ّالفكشٓــ٘ بــل ٤ٌ اكليىلْمــ٘ القٔنٔــ٘ ّالعقٔ  تاسطلٔــاٻ ّاكلظــلنغل. ٢ باعتبــاسِ ســذثاٻ 

ّالجقا ٔ٘ القاٜن٘ علٙ مبذأ الٰفشو٘ اليادٔ٘ بات  ؽلجٯل البئـ٘ اكلعش ٔـ٘ للفـشد ّادتنـع،     

                                      
، 0، ميؼـْسات الؼـشٓف الشكـٕ، إٓـشاٌ، ز    8أىىلـش الؼَشطـتاىٕ، متـاب اكللـل ّاليشـل، هل       - 1
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الياس إ٢ ّاسذٗ ، ٍّـْ مؼـَْس    وْل الشطْل: اطتفرتق أميت علٙ ث٣خ ّطبعغل  شو٘ ملَا مل - 2

ــادٟ الــذًٓ القــْٓه،           دــذا، لكــً ٢ ؿلكــً التأمــذ مــً ؿــش٘ ؿــذّسِ، مــع رلالفتــُ مب

 ّتفـٔل الك٣و عيُ مل متابٕ:  ذٓات العيف، مـذس طابق.

 ٍه، تعذ مً  شّي الذًٓ مل العقٔذٗ الؼٔعٔ٘. امْا٢ٗ مً ّاػل أٍل البٔ ، ّالتربٖ للً عاد - 3
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ّتظتأثش ؼلشدعٔاتَا ّأىظاوَا. ٤ىَا تأطظ  علٙ مفأٍه ّمق٢ْت اطتنذت سقٔقتَا 

ّّدْدٍا مً سذٓح الفشو٘ اليادٔ٘، ّلْاصمُ ّتذاعٔاتُ.  َٕ تيتنـٕ باللـشّسٗ حلقـل    

فاسق للعقل. وْامـُ ٍّـه احلقٔقـ٘ ّخشا ٔـ٘ اجلـٍْش، بعٔـذا عـً ميٷـق العقـل          معشمل م

ّالعق٣ىٔـ٘.  الـــشاي بــات طـلٷ٘ ّمشدعٔــ٘، أ ــشصت مـزاٍ  ّ ٱــشق ّعقاٜــذ ّمــذاسغ    

 قَٔ٘ ّأسضاباٻ طٔاطٔ٘ ّدلتنعات ااٜفٔ٘ ّػعْسا إوـأٜا ّميـاٍر تفكريٓـ٘ ّأدّات   

ٍّــْ العقــل الــزٖ تؼــكل مل   معش ٔــ٘.  َــْ الكــل اكلعــشمل ّالظــلْمٕ ّا٤خ٣وــٕ،   

إااسِ.  الجقا ٘ الْٔو تكشٯغ ؤه الـشاي ستٙ ٍّـٕ يـذد مق٢ْتَـا مل ولـل احلذاثـ٘      

ّآ اوَـــا الْاطـــع٘ القاٜنـــ٘ علـــٙ العقـــل ّا٢طـــتذ٢ل ّالربٍـــاٌ اكليٷقـــٕ. ّاحلـــا٢ت        

ا٢طتجيأٜ٘ ؽلشد ما صال ذلـذّدا   ٓؼـكل تٔـاسا كـاتٷا بايـاِ اليَلـ٘، ّالتخلـٕ        

 الفٱشو٘ اليادٔ٘.عً ؤه سذٓح 

ّؼلا أٌ أصمتيا احللـاسٓ٘ أصمـ٘ عقـل أ٢ّٻ،  يشتـاز لتفكٔكـُ ّإعـادٗ تؼـكٔلُ        

ّ ق مبادٟ ّمياٍر ميتذ٘ للنعش ٘ ّالقٔه احللاسٓ٘. ٍّزا ٢ ٓتشقق ما   ىعذ خٷْٗ 

ما وبل الـشاي، لتعشٓ٘ ا٤طٔذ٘ القذطٔ٘، ّا٤طْاس الذٓئ٘.  له ٓعذ الـشاي ؿـشاعا  

٘ ماىــ  أّ دٓئـ٘، بـل ؿـشاعا سـْل طـلٷ٘ إهلٔــ٘      ٔبؼـشٓ٘. طٔاطـ   –علـٙ طـلٷ٘ صمئـ٘    

٘.  ٔيبغــٕ مؼــف العياؿــش البؼــشٓ٘  َٔــا، ّىــضي وذطــٔتَا. أٖ سلتــاز للتعــشف مقذٯطــ

علٙ القٔن٘ احلقٔقٔ٘ جلنٔع ما ىـ١مً بـُ مـً سقـاٜق دٓئـ٘ ّمزٍبٔـ٘، ّمـذٚ ع٣وتَـا         

ْ  قــذٯغباكل ادــُ مؼــكل٘ "ٍّــه  ، ّتفكٔــك اكلَــٔنً الشمــضٖ ّإضلاٛاتــُ.  ــيشً الٔــْو ى

العقاٜــذ احلقٔقــ٘"، سٔــح ٓيظــٙ الفكــش الــذٓين دّس الـــشاي التــاسطلٕ مل تأؿــٔل        

، ّضلظ  أٌ الفكش ا٢دتَادٖ سقٔق٘ مٷلق٘، ستـه أىـُ  كـش    ّمق٢ْتَا ّمفأٍنَا

بؼــشٖ ىظــف، طلتلــف مــً ػــخف إػل آخــش، ّ قــا خللفٔاتــُ ّثقا تــُ ّمظــتْٚ ّعٔــُ  

 َــْ ٫ٓخٷــٞ عيــذما ٓعتــرب الفقٔــُ ّاكلفكــش دلــشد ّعلنــُ ّوــذسٗ أدّاتــُ علــٙ التــيىلري. 

اشٓق للشقٔق٘. ّٓشتكـ  خٷٔٝـ٘ سٔينـا ٓشمـٕ اكلخـالف بـا٢سلشاف ّالـشدٗ ّالكفـش.         

الفكــش الــذٓين  كــش بؼــشٖ، ادتَــادٖ، ىظــف، ٢ ٓتعــاػل علــٙ اليقــذ ّاكلشادعــ٘،      

ضٖ ّأؿذق دلٔل تعذد ا٦ساٛ ّالفتْٚ ستٙ مل اكلزٍ  الْاسـذ. ٢ ػـك أٌ اكلَـٔنً الشمـ    

ّا٨ؿلــاٌ اليفظــٕ ّالــْعٕ الرتاثــٕ ّالــٔقغل الظــلف هلــه دّس مل طــل  ا٦ساٛ ا٢دتَادٓــ٘ 

غل ٔىظبٔتَا، ّاعتباسٍا سقاٜق ىَأٜ٘، متعامل اكلظلنغل مع الرتاخ، ّتعامل ا٨ط٣م
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مع اكليذض الفكشٖ للشمْص الذٓئ٘ ّا٨ط٣مٔ٘. منْوف احلشمات ا٨ط٣مٔ٘، طـي٘  

ــشاخ طــٔذ وٷــ     ــْالٕ. ٍّــٕ أٍّــاو      (1)ّػــٔع٘، مــً ت ــٙ الت ــاوش الـــذس، عل ّذلنــذ ب

احلقٔق٘ تشا ق اخلٷابات ا٤ٓذْٓلْدٔ٘، خاؿ٘ مل سقب٘ اكلعاسك٘. ّوذ عذـضت إٓـشاٌ   

طيْات مً اكلعاىاٗ ل٣وتـاد العـاكلٕ   2عً اشل بذٓل إوتـادٖ إط٣مٕ، ّعادت بعذ 

عً سبْٓتَا. خشز اكلعام٣ت البيكٔ٘ ّسشم٘ الظْق ؼلظش٘ ػشعٔ٘ بظٔٷ٘ دذا، ٢ ت٫

ٍّٕ دلاص ٘ لـ٢ْ الـ  اكلشػـذ علـٕ خـاميٕٝ مل سٔيَـا إعـادٗ اليىلـش مل مفَـْو الشبـا.           

ه البيْ  العاكلٔ٘. ّأٓلا تشادعـ   ىلٹ ْدذ  ُٔ س٠طاٛ اكل١طظات اكلالٔ٘ إٓزاىاٻ بالعْدٗ لي٫

ْٯل علٔــُ مل ّدــْد علــْو      إٓــشاٌ عــً مؼــشّي أطــلن٘ العلــْو ا٨ىظــاىٔ٘ الــزٖ ماىــ  تعــ

مٔ٘ مل مْاصاٗ العلْو ا٨ىظاىٔ٘ الغشبٔ٘. ٍّْ مؼـشّي خـااٞ، طـببُ تبـآً     إىظاىٔ٘ إط٣

ّمؼـشّي الذّلـ٘    ،ا٨طـ٣مغل  ُ أسذ سٍاىـات . لكيبادٟ الفلظفٔ٘ لكلتا اكليىلْمتغلاكل

ٕ ، ستــٙ اىظــشاب  ا٨طــ٣مٔ٘ ــشاٌ   . ٍّــْ سكــا داّسٖ اسدمــاى مــً أػــَش مفكــشٖ إٓ

 أسـذخ   .سٔاتُ ٤طلن٘ العلـْو  مًغ ث٣ثغل عاما مشٯوذ ، ّمل ٍزا ادال اكلعاؿشًٓ

اىظــشابُ مــً مؼــشّي أطــلن٘  ، عيــذما أعلــً سمسٔــا (2)مل سٔيَــاوــشاسِ كــذ٘ مــبريٗ 

ا٨ٓشاىٔ٘.  وه مذٓي٘ اػل ااكلشمض احلذٓح للعلْو ا٨ط٣مٔ٘  ململ سطال٘ ّدََا  العلْو

بتــشٓح بـيفع ا٢يـاِ. مـل      بعذ أطـبْي  ثه أعقبُ سٜٔع اجلنَْسٓ٘ د. سظً سّساىٕ

ــذٓين.      ــٙ ٓكــف اخلٷــاب   ٍــزا ١ٓمــذ عــذو ّدــْد مٷلقــات مل الفكــش ال لكــً مت

ً خذاعُ ّتلـلٔلُ؟. ا٤طـلن٘ ٢ تيـتر معش ـ٘ سقٔقٔـ٘ بـل علـْو تشؤعٔـ٘         ا٤ٓذْٓلْدٕ ع

ْٯٍ٘، ٤ىَــا  مل الغــشب علــٙ مبــادٟ  لظــفٔ٘ مغــآشٗ، ّأطــلنتَا ّ ــق مبــادٟ   واٜنــ٘مؼــ

نتَا اكلعش ٔ٘، ّتـبح علْما ػـٍْاٛ تفقـذ أؿـالتَا. ّمـا صال      لظفٔ٘ أخشٚ ٓفقذٍا ؤ

الفكــش ا٨طــ٣مٕ ٓــشاّل مل داٜــشٗ ا٨ىغــ٣ق اكلعــشمل، بظــ  عــذو  َنــُ لــذّس الــذًٓ      

                                      
ميىلٽـش ا٤خـْاٌ اكلظـلنغل ّوـذ أعذمـُ الـشٜٔع اكلــشٖ ـلـال عبـذ الياؿـش طـي٘            طٔذ وٷـ ،   - 1

َش متبــُ تفظــريِ مل ولــ٣ل القــشآٌ، ّمعــا  مل الٷشٓــق. ّذلنــذ بــاوش الـــذس   ػــو، أ0244

و. أػــَش متبــُ ا٤طــع 0221ّ قٔــُ، أعذمــُ الــشٜٔع العشاوــٕ ؿــذاو سظــغل طــي٘   مفكــش

٣ٍنــا سمــض إطــ٣مٕ ّسشمــٕ مــبري ّلــُ  مّاكليٷقٔــ٘ مل ا٢طــتقشاٛ، إوتـــادىا،  لظــفتيا. 

 ػَشٗ عاكلٔ٘ ّاطع٘.

 و.8102أىىلش الـشا ٘ ا٨ٓشاىٔ٘ لؼَش ىٔظاٌ  - 2
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ّاكلــذىع،   قــذٯغّا٨ىظــاٌ مل احلٔــاٗ. ّبالتــالٕ  ــالتنٔٔض بــغل البؼــشٖ ّا٨هلــٕ، ّاكل      

ــٙ  َــه احلقٔقــ٘، لٔظــتعٔذ اد    تنــع ّعٔــُ، ّٓعٔــذ  ّالظــناّٖ ّا٤سكــٕ، ٓظــاعذ عل

ُ ّٓقٔئاتُ، ّسمـْصِ، ّ قـا للْاوـع ّسقاٜقـُ.  جنـ٘ ٍالـ٘ وذطـٔ٘ ٓيبغـٕ         ظلٽناتاليىلش ؼل

صلـ  اطـتذسادُ ّذلامنتـُ، ٍّـزا مـا ىظـعٙ لـُ         اخرتاوَا ّمؼف سقٔقتَا. ّتعالٿ

ــ٘،  مل  كــنً مؼــشّعيا احللــاسٖ اليَلــْٖ. ّىٷالــ  بإعــادٗ اليىلــش    احلقــاٜق الرتاثٔ

ليا امتؼاف الْاوع، ّختٷٕ أصماتُ ّ ذٓاتُ باياِ  عقٔذٓ٘ ّ كشٓ٘، مٕ ٓتظيٙ

إىظاىٔ٘. ّالذًٓ مل سقٔقتـُ ٢ طلـشز علـٙ     –سذاث٘ عق٣ىٔ٘ تقْو علٙ مبادٟ سلاسٓ٘ 

الـذٓين مَنــ٘   –اكلبـادٟ ا٨طـ٣مٔ٘ بــل ١ٓمـذٍا. ّٓبقــٙ تفكٔـك اخلٷـاب الظٔاطــٕ      

. ولآا مْسّثـ٘  أطاطٔ٘.  ـشاي الياغ الْٔو سْل ولآا ٢ ٓعش ٌْ عً سقٔقتَا ػٔٝا

بفعل الجقا ـ٘ ّالرتبٔـ٘ ّالبٔٝـ٘ ّاخلٷابـات ا٤ٓذْٓلْدٔـ٘. ّعلٔـُ صلـ  العـْدٗ للبـذآات          

التاسطلٔــ٘ لفــشص مــا ٍــْ دٓــين عنــا ٍــْ بؼــشٖ، مــً أدــل ّعــٕ دذٓــذ ٓعــضص انْســات    

 اليَل٘.

 

 السسال٘ ّالشلط٘

تعترب بعج٘ اليف ىقٷ٘  ْل مل تاسٓخ العـشب عامـ٘ ّوـشٓؽ خاؿـ٘. ّمـاٌ تـاسٓخ       

اكلظلنغل وبل ّ اتُ تاسطلـا للشطـال٘، ّمكابـذات الشطـْل مـع اكلـ٥ مـً وـشٓؽ، ّم٪ـً          

سالفَه مً أٍل الكتاب. بذأت اكلشسل٘ اكلكٔ٘ طلنٔ٘ ّاطتنشت ستٙ ٍذشٗ اكلظلنغل 

نْع٘ تضّات ّسشّب خاكَا الـشاب٘. ثه للنذٓي٘.  كاى  سـٔل٘ اكلشسل٘ الجاىٔ٘ دل

بعذ عاو الفتح معا  دلتنع دذٓذ، ٓتنجل ؤنا ّأخ٣وا، ٍٕ مضٓر مـً  بذأت تظتت  

ؤه دٓئ٘ ّوبلٔ٘، يل  بْكْل مل ىضاي اكلظلنغل سْل الظلٷ٘.  رتم  أطٝل٘ سـاٜشٗ  

سْل وذسٗ الـذًٓ علـٙ ؿـقل الـشّل القبلٔـ٘، ّتؼـكٔك مشٓـش سـْل ؿـذؤ٘ التفاكـل           

ٙ أطاغ التقْٚ ّالكفاٛٗ مل احلكه، عيذما  شض الـشاب٘ القشٓؼٔ٘ ػشاا مل عل

مل وــشٓؽ .  اطــتأثشّا ل٣ ــ٘ اكلظــلنغل ّاطــتبعذّا   " أّ "ا٨مامــ٘"اخل٣ ــ٘"الظــلٷ٘ ا

تريٍــا مــً الـــشاب٘ ستــه مفــاٛتَه، ّمكــاىتَه مل ا٨طــ٣و. بــل اطــتأثشت وــشٓؽ      

ً      نقـذٯغ بالشأمسال الشمضٖ لل سّآـات الفلـاٜل، مشـذٓح     مـً خـ٣ل عـذد مـبري مـ

العؼشٗ اكلبؼشٗ باجلي٘ ملَه مـً وـشٓؽ!!. ّتريٍـا مـً ا٤سادٓـح الـيت خــتَه علـٙ         
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. لكـً أوْاٍـا سّآـات التفاكـل بـغل اخللفـاٛ ا٤سبعـ٘، مخـرب         (1)إىفشاد أّ دلنْعات

مل ٓذ الشطْل، ّمً ثه بٔذ اخللفاٛ الج٣ث٘ ّاسذا بعـذ ا٦خـش،    ـٙمعذضٗ تظبٔح احل

 ٘ ــ ــ٘     (2)الظــئ٘ سظــ  الشّآ ــٕ خاؿــ٘، ّ قــا للشّآ . ّتظــبٔشُ بعــذ الشطــْل مل ٓــذ عل

. ّهلـــزِ الشّآـــات ّوعَـــا آىـــزا ، مل دلتنـــع ثقا تـــُ الظـــشش ّاكلعـــادض        (3)الؼـــٔعٔ٘

ّالكشامــات. ّا٨طــشاف بــال٣معقْل ّالغٔبٔــات.  َــٕ ســذٓجَه ّصادٍــه الٔــْمٕ. ّهلــا     

للغٔـ  باليظـب٘ ل٩ىظـاٌ. لكـً     ؤن٘ سمضٓ٘ عالٔ٘. سته تيُْٓ القـشآٌ با٢متيـاي الـزاتٕ    

العقلٔ٘ العشبٔ٘ عقلٔ٘ خٔالٔ٘ ٍّنٔ٘، اىتذـ  ليـا تشامنـا ػـعشٓا ٍـا٣ٜ،   ٓظـاعذىا       

ــتبذاد الـــذٓين ّالظٔاطـــٕ، ّتظـــرت علـــٙ الىللـــه     مل ىَلـــتيا، بـــل ّمـــشٯغ وـــٔه ا٢طـ

.  ا٤دب العشبٕ   ٓظـاٍه  (4)ّالعذّاٌ. ّاطتغشق مل ّؿف اخلنْس ّادٌْ ّاجلْاسٖ

. بٔينا ٓيظ  ل٥دب العاكلٕ دّسِ مل الجْسات ا٢دتناعٔـ٘. ٍّـزا الكـ٣و ٢    مل ىَلتَه

ٓيفٕ ّدْد ؾلـارز أدبٔـ٘ مجالٔـ٘ لكيَـا   تـ١ثش سقٔقـ٘،  َيـا  دـْ عـاو عــٕ علـٙ            

ْٯل، لُ أطبابُ اليت ىظعٙ كلعاجلتَا ىقذٓاٻ  .اليَل٘ ّالتش

ٔه القبلٔـ٘،  إٌ الـشاي سْل الظلٷ٘ بعذ اليف ٓعْد ٤طـباب عنٔقـ٘، تـشتبنل بـالق    

ّالشأمسال الشمضٖ ّمَٔنيُ، ّإؿلاٛاتُ ّوْٗ سلْسِ.  الـشاب٘ علٙ دسد٘ ّاسذٗ مـً  

ا٨ؿلاٌ ّا٨لتضاو سظ  الىلاٍش، ّأمـا التقـْٚ ّاليْآـا الؼخــٔ٘  ـ٣ ٓعلنَـا إ٢ اهلل.       

منــا أٌ القــشب مــً سطــْل اهلل ٢ ٓعــين مفــاٛٗ الـــشابٕ طٔاطــٔا، بــل ةــ٘ أطــباب   

ٕ  ظـبق أوـشب، م  ّالتضامات دعل  بعلَه ، ّميضلتـُ ا٢دتناعٔـ٘،   ل٩طـ٣و  الــشاب

ّوــْٗ تــأثريِ، ّوشابتــُ. ّمل اكلعــاس  تــتغري خاساــ٘ الع٣وــات علــٙ أطــاغ الؼــذاع٘          

ــشف      ــه الىلـ ــْل اهلل حبكـ ــشب لشطـ ــْ ا٤وـ ــٌْ ٍـ ــذ العظـــكشٖ،  ٔكـ ــاٛٗ القاٜـ ّمفـ

ل العظــكشٖ. ٍّكــزا بقٔــ٘ ا٢ختـاؿــات. ّالؼــاٍذ أٌ الكتــاب الكــشٓه   ٓـــشٯ

                                      
الــشاب٘  أىىلش ؿشٔح البخاسٖ، باب  لاٜل الـشاب٘، ّاىىلش عذد الشّآـات الـيت سّٓـح مل     - 1

 .وشٓؽمً 

 ّاليَآّ٘وذ عقذ لُ ابً مجري بابا مل اجلضٛ الظادغ مً متابُ: البذآ٘  - 2

اس ا٤ىـْاس للنذلظـٕ:   حبـ  ،١١/  ٧٤/  ١أىىلش متاب: اخلشاٜر ّاجلشاٜح للقٷـ  الشاّىـذٖ:    - 3

١١/  ٢٥٢/  ٧١. 

 .، داس مْ اٌ، ليذ0226ٌ، هل أىىلش متاب: أطٷْسٗ ا٤دب الش ٔع للذمتْس علٕ الْسدٖ - 4
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ٍه، ّدــاٛت آٓاتــُ مٷلقــ٘ مل مـــادٓقَا. ٍّــزا ٢ ؿليــع أٌ ٓكــٌْ أســذٍه باطــه أســذ

مـــذاوا هلــا، لكــً ٢ ؿلكيــُ استكاسٍــا مــا دامــ  مٷلقــ٘،  كنــا تيٷبــق علٔــُ     

َـادشًٓ  الظلٷ٘ بغل اكل مذا٢ّت تفاكلٔ٘ خ٣ل مشدعٔ٘تعترب تيٷبق علٙ تريِ. لزا   

اسلظه اكلْوـف   م٣ما عاما، ّوذٓشتكض هلا أسذ خ٣ل اكلباسجات إ٢  ّ . ّا٤ىـاس

، بعذ اطتبعادٍا ّ قا ل٣ىتناٛ القبلٕ ،، ّاستكشت وشٓؽ ؼلْدبُ الظلٷ٘الظٔاطٕ

مــذٚ  الــيت تعكــع، ٓــحدمنــا دــاٛ مل بعــض ا٤سا ل٥ىـــاس ا٤وــشب لشطــْل اهلل،  

. ّمأىـُ ٓعلـه أٌ الظـٔادٗ طـتكٌْ داٜنـا      (1)اٍتنامُ بَه: "أّؿٔكه با٤ىــاس خـريا"  

ّطتكٌْ التقْٚ ّاكلْاوف الشطـالٔ٘ اكلؼـشٯ ٘ مل آخـش واٜنـ٘ أّلْٓـات       للنيٷق القبلٕ،

التفاكــل. ٍّــزا مــا ســــل  عــ٣. ّبــذأت مشسلــ٘ تْولٔـــف الــذٓين خلذمــ٘ الظٔاطـــ٘         

ّأٍذا َا مل تكشٓع الظلٷ٘،  التبع الـذٓين بالظٔاطـٕ. لـزا ٓيبغـٕ مؼـف البعـذ       

ّدَـ٘ الــشاي ميـز     البؼشٖ مل الظلٷ٘، طْاٛ الظـلٷ٘ الذٓئـ٘ أّ الظٔاطـٔ٘. ّ ذٓـذ    

ىؼْبُ ستٙ الْٔو، ليتنكً مـً تفكٔـك البئـ٘ اكلعش ٔـ٘ للعقـل اكلظـله عامـ٘ ّالعشبـٕ         

خاؿ٘، القاٜن٘ علٙ ٓقٔئات تظـْدٍا اخلشا ـ٘ ّال٣معقـْل، تقـذغ الشمـْص الذٓئـ٘،       

 بذّا ع ااٜفٔ٘ ّأٓذْٓلْدٔ٘. 

، ّبـذأت  طالٕأّ مشسل٘ الذًٓ الش لقذ اىتَ  بْ اٗ اليف مشسل٘ ا٨ط٣مٕ الذٓين

مشسلــ٘ ا٨طــ٣و الظٔاطــٕ، حلىلــ٘ تْولٔــف الــيف الــذٓين لؼــشعي٘ اكلْوــف الظٔاطــٕ.  

 الذًٓ   َٓته ؼلْكْي الظٔاطـ٘، ّمـل مـا ٓؼـتنل علٔـُ الكتـاب الكـشٓه مبـادٟ         

ّؤه تـلح أٌ تكٌْ واعـذٗ أخ٣ؤـ٘ للـبنل ا٤داٛ الظٔاطـٕ ّا٢وتــادٖ. ّ  تـشد       

ا مل رلك مفَْو الؼـْسٚ،  َـْ   طلـشز عـً     أٓ٘ إػاسٗ كلفشدات الفكش الظٔاطٕ، ؼل

                                      
ػــاراٌ أخــْ ســذثين ذلنــذ بـًـ ضلٔـٙـ أبــْ علــٕ ســذثيا    7522ّمل ؿــشٔح البخــاسٖ ىــف مقــاسب:   - 1

عبذاٌ سذثيا أبٕ أخربىا ػعب٘ بً احلذاز عً ٍؼاو بًـ صٓـذ وـال مسعـ  أىـع بًـ مالـك ٓقـْل مـش          

أبْ بكش ّالعباغ سكٕ اهلل عيَنا ؼلذلع مً دلالع ا٤ىـاس ٍّه ٓبكٌْ  قال ما ٓبكـٔكه  

رمشىــا دللــع الــيف ؿــلٙ اهلل علٔـُـ ّطــله ميــا  ــذخل علـٙـ الــيف ؿــلٙ اهلل علٔـُـ ّطــله     : وــالْا

ِ بزلك وال  خشز اليف ؿلٙ اهلل علُٔ ّطله ّوذ عـ  علٙ سأطُ ساػـٔ٘ بـشد وـال  ــعذ      أخرب

اكليرب ّ  ٓـعذِ بعذ رلك الْٔو  شنذ اهلل ّأثيٙ علُٔ ثه وال أّؿـٔكه با٤ىــاس  ـإىَه مشػـٕ     

 ّعٔبيت ّوذ ولْا الزٖ علَٔه ّبقٕ الزٖ هله  اوبلْا مً ذلظيَه ّياّصّا عً مظَٔٝه.
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ــذ مــً         ــ٘ باكلـــٷلح احلــذٓح. ّ  ٓعَ ــٙ الذؿلقشاأ ــُ كلعي ــْٖ، ٢ّ ٓشوــٙ ب ــاِ اللغ معي

الشطــْل عَــذا طٔاطــٔا ٤ســذ مــً الـــشاب٘ بــيف ؿــشٓح ّاكــح ٢ لــبع  ٔــُ ١ٓمــذ   

ــٙ رات اكلْوــف.        اطــتنشاس الظــلٷ٘ الظٔاطــٔ٘ بؼــخف أســذ مــيَه. ّوــذ مــات ٍّــْ عل

٘، ّس ـض  طلٔـا أٌ بعـض القباٜـل العشبٔـ٘ وـذ طـاّم  الـيف سـْل الظـلٷ         ّاكلعشّف تاس

كــا أّ طــلٷاىا، ّاليبــْٗ أمــش إهلــٕ ّاؿــٷفاٛ سبــاىٕ: "اهلل الــبَه، ٤ىــُ ىــف ّلــٔع مل

أعلــه سٔــح صلعــل سطــالتُ"، منــا مــاٌ ٓــشد علــَٔه. ّلــْ مــاٌ مؼــشّعُ مؼــشّعا      

تـش  البـاب مفتْسـا    دٓئا لتفاّض معَـه علـٙ احلـذ ا٤دىـٕ، أّ      – طٔاطٔا أّ طٔاطٔا

للنتغريات الظٔاطٔ٘، ٍزا ٍْ مقتلٙ العنل الظٔاطٕ. لكً مْاوفـُ ماىـ  سذٓـ٘،    

. ّوذ طبق لقبٔلتُ أٌ عشكـ  علٔـُ   ، ستٙ مل أطالٔبُ الظٔاطٔ٘مبذٜٔ٘، دٓئ٘ خالـ٘

الظلٷ٘، ّس ـض. ّمـاٌ ١ٓمـذ داٜنـا أىـُ ىـف مبعـْخ، ٢ ٓشٓـذ مـيَه طـْٚ ا٨ؿلـاٌ            

و بأّامشِ ّىْأٍُ، مً أدلَه، ّمً أدل دلتنع ٓظْدِ العذل باهلل ّّسذاىٔتُ ّا٨لتضا

ّالظ٣و. ٍّزِ احلقاٜق التاسطلٔ٘ تيَٕ دـذل الظـلٷ٘ ّالـذًٓ، مٷلـق الظـلٷ٘. لكـً       

ة٘ ستب٘ ملشٯ٘ د ع  التيىلري الفكشٖ ّالفقَٕ إػل تأّٓل ا٦ٓات ّالشّآات ّالظـريٗ،  

ٍـ      زا   صلـذ ىفعـا،  الظـلٷ٘    مً أدل التْ ش علٙ أدل٘ لؼـشعي٘ الظـلٷ٘ دٓئـا. ّمـل 

٘  كشّسٗ ادتناعٔ٘ ّلٔظـ  دٓئـ٘.    إٌ تظـتذل بأدلـ٘ ػـشعٔ٘    ٢ّٓـ٘ الفقٔـُ    ساّلـ  ىىلشٓـ

لكيَا  ؼل ،  اطتذل علَٔا بعـض الفقَـاٛ بـذلٔل عقلـٕ، باعتباسٍـا كـشّسٗ        لفىلٔ٘

 طٔاطٔ٘. ّآخشٌّ اطتذلْا بشّآات كعٔف٘ ّطريٗ تاسطلٔ٘ لزات اهلذف.  –دٓئ٘ 

اد مً أٍه ّأخٷش اكلْكْعات، ّعذو اٍتناو القشآٌ لُ د٢لتـُ.  الظٔاط٘ ّا٢وتـ

مٕ تْام  الظٔاط٘ ّا٢وتـاد تٷْسات احلٔاٗ، ّعذو اجلنْد علـٙ ؿـٔغ٘ ّاسـذٗ.    

ّتبقــٙ اكلبــادٟ سامنــ٘، مظــٔادٗ العــذل ّالقظــنل ّالــشّل ا٨ىظــاىٔ٘ ّتــري رلـــك.          

ــ٘ ّالظــ       ــ٘ الذ٢ل ــ٘ وٷعٔ ــاز إػل أدل ــ٘ الظــلٷ٘ ضلت ــالٕ  ــذعْٚ دٓئ يذ، ؿــشضل٘، ّبالت

ــ٣مٌْٔ        ــفك ا٨طـ ــذ طـ ــ٘. ّوـ ــ  عادٓـ ــريٗ ّلٔظـ ــأل٘ خٷـ ــا.  اكلظـ ــبع  َٔـ ــش٘ ٢ لـ ّاكـ

التكفريٌْٓ دماٛ تضٓشٗ مً أدل مؼشّي طٔاطٕ باطه الذًٓ ّػشٓع٘ طٔذ اكلشطلغل، 

 ٍّه ٢ ؿللكٌْ أٖ دلٔل ػشعٕ ؿشٓح مل اكلقاو!!.

شٓتَا  الظ١ال اكلَه مٔف التبع الذٓين بالظٔاطٕ؟ ّمٔف تادست الظـلٷ٘ بؼـ  

ّأؿبش  ميـبا إهلٔاٻ؟ ّمٔف مت تضّٓش الْعٕ، ّخذاي الياغ؟. ّما ٍْ مـري العلْو 
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ّالعقاٜذ اليت تأطظ  علٙ مقْل٘ إهلٔ٘ الظلٷ٘ عيذما ىظتعٔذ بؼشٓتَا، طْاٛ ماى  

الظــلٷ٘ دٓئــ٘ أو طٔاطــٔ٘؟.  جنــ٘ آثــاس ّاطــع٘ طــترتت  علَٔــا. ّطتت٣ػــٙ مــجري مــً    

 الياغ، ّمـريٍه مل الْٔو ا٦خش. اكلفأٍه اليت هلا مظاغ حبٔاٗ

 

 املَٔنً السمزٖفعلٔ٘ 

ٓشتًَ هلا ّعٕ الفشد ٢  أوـذ باكلَٔنً: ىظق أّ دلنْع٘ أىظاق معش ٔ٘ مَٔني٘،

ُ    ،ػــعْسٓا منْدــُ ٓظــتْسٕ مــً مق٢ْتــُ ا٤طاطــٔ٘،      ّ ــق اشٓقــ٘ اػــتغالُ ّعنلــ

 اكللنشٗ داخل بئ٘ العقل ّ لاُٜ اكلعشمل، 

ّبَـــزا ٓتلـــح أٌ  َـــه اكلَـــٔنً ٓتْوـــف علـــٙ  َـــه أىظـــاوُ ّمق٢ْتـــُ ّمفأٍنـــُ   

ا٤طاطٔ٘، ّمياػٞ ّدْدٍا، ّمذٚ ؿـذؤتَا. ٍّـٕ مقـ٢ْت تأطٔظـٔ٘، مكتظـب٘،      

ترتط  ٢ ػـعْسٓا مل بـْامري الـْعٕ، عـرب الرتبٔـ٘ ّالتعلـٔه ّالبٔٝـ٘ ّالعقـل اجلنـاعٕ          

ل مشقــاٜق ستــه عــذو ّعٔــُ كلــذٚ ّا٤دــْاٛ الجقا ٔــ٘ احملٔٷــ٘ بــُ.  ٔتعامــل معَــا العقــ

مٷابقتَــا للْاوــع ّىفــع ا٤مــش. ٍّــزا اليــْي مــً اكلقــ٢ْت ٓتعــزس ىقــذٍا ّتفكٔكَــا     

ــتىله كــنً أىظــاق ملــنشٗ،      ــا تي ــ٘، ٍّــزا طــش    ّبظــَْل٘، ٤ىَ تكتظــ  مياعــ٘ راتٔ

مقاّمتَا لليقذ.  َٕ وياعات ٢ ػعْسٓ٘، ضلاس اكلـشٛ مل امتؼـاف طـببَا، ّٓعـاىٕ مل     

   ٓشٍقُ القلق ّالرتدد ّالؼكْ  ّا٢طتفَامات.  اطتعادٗ ّعُٔ، ما

ّتقـــاغ  علٔـــ٘ مـــل مَـــٔنً بقـــْٗ سلـــْسِ، سٔينـــا ٓباتـــ  الـــْعٕ، ّٓٷفـــْ ٢   

ػــعْسٓا، ّٓلــع الفــشد مل مْوــف ســشز أمــاو ؿــذؤ٘ ّعٔــُ. ّوذستــُ علــٙ التشــشس مــً   

ُ      ٍّْ  طلٷ٘ مَٔنياتُ ّأىظاوُ اكلعش ٔ٘.  ٓتيـْي بتيـْي مق٢ْتـُ ّأىظـاوُ ّمَامـُ ّتقئاتـ

ّاشٓقــ٘ اػــتغالُ ّأداٜــُ ّتــأثريِ بــْعٕ الفــشد ّالعقــل اجلنعــٕ.  كنــا ٍيــا  مَــٔنً    

ــ٘        ــتشكه بالع٣وــات ا٢دتناعٔ ــا  مَــٔنً سمــضٖ ٓ ــٕ، ٍّي ــا  مَــٔنً د٢ل ثقــامل ٍي

ّالذٓئ٘، ّتفظري ولْاٍشٍنـا. ٓظـتنذ ّدـْدِ مـً أىظـاق اكلَٔنـيغل الجقـامل ّالـذ٢لٕ،         

ُٔ ّاػـتغالُ، ٍّٔنيتـُ ال٣ػـعْسٓ٘، مل    ّٓشتبنل ؼلَٔنً ثالح ىفظٕ ٓيفشد بٷشٓق٘ ّع

يلٔاتَا اكلختلف٘. ّتعنل ٍزِ ا٤ىظاق بٷشٓق٘ دذلٔ٘،  تـ١ثش ّتتـأثش، ّتعٔـذ تؼـكٔل     

ىفظــَا باطــتنشاس. ّتكــٌْ الع٣وــ٘ بٔيَــا ع٣وــ٘ تؼــابك مظــتنش. ٍّــٕ الْطــنل الــزٖ   

ٔ٘ تتذلٙ  ٔـُ سقٔقـ٘ رلتلـف الـذ٢٢ت الشمضٓـ٘ للشمـْص الذٓئـ٘ ّا٢دتناعٔـ٘ ّالظٔاطـ         
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ّالتاسطلٔ٘، ّتريٍا. ّلٔع هلا أٓ٘ سقٔق٘ خاسز ّعٕ الفشد ّادتنع. ٢ّ طلٷ٘ ّطٔادٗ 

هلــا خــاسز الفلــاٛ اكلعــشمل للعقــل.  قٔنــ٘ الشأمســال الشمــضٖ ٤ٓــ٘ ػخـــٔ٘ أّ دَــ٘           

ادتناعٔ٘ ّتري ادتناعٔ٘ تتشذد مً خ٣ل ما ؽلتلك مً سؿـٔذ سمـضٖ، ّوـْٗ سلـْسِ     

  ُ ، طـْاٛ مـاٌ  ـشدا أّ ـلاعـ٘. الفـشد لـْؿـٔتُ       مل الْعٕ اكلشتكض كلختلـف وبلٔاتـ

ّثقا تــُ، ّادتنــع بــالْعٕ اجلنعــٕ، الــزٖ ٓتـــف بقــْٗ تــأثريِ عيــذما َٓــٔنً علــٙ      

اكلْوف العاو سته ؽلشد بعض أ ـشادِ.  شٍـاٌ احلقٔقـ٘ الشمضٓـ٘ ّطـلٷاتَا علـٙ الـْعٕ        

قياعـ٘،  اجلناعٕ أمرب مً سٍاىَا علٙ الفـشد. ا٤ّل طللـْ مـً القلـق ّالـرتدد ّعـذو ال      

ــشاد ّلٔظــ  تفـــ٣ٔتَا          ــات ا٤  ــيت ٍــٕ مســ٘ عامــ٘ لٔقئ ــُ، ال ــْٗ ٓقٔئات ّٓتـــف بق

 اكللغْم٘ بالؼكْ  أسٔاىا.

ةــ٘ م٣سىلــ٘ أٌ اكلَــٔنً الشمــضٖ ٓتفاعــل ٢ ػــعْسٓا مــع الغٔبٔــات ّال٣معقــْل،     

ّٓظتلَه ميَا د٢٢ت ّإضلاٛات. بل لٔع هلا خاسز  لاُٜ الذ٢لٕ أٓ٘ سقٔق٘،  َٕ مً 

تُ، ٓتْػل الٍْه تـْٓشٍا، ّؿٔاتتَا كنً وْال  ثقا ٔ٘ ّىفظـٔ٘.  احلـذٓح   رللْوا

عً اكلٔتا ٔضٓقٔا ّمـادٓقَا سذٓح داخل  لاٛ العقل، ّمـا ٓلتقٷـُ اليظـق الـذ٢لٕ،     

ّٓتنجلــُ اكلَــٔنً الشمــضٖ. ّخ٣ؿــ٘ الكــ٣و أٌ اكلَــٔنً الشمــضٖ ٓعــٔؽ ٍّــه احلقٔقــ٘  

ــاٻ  ــ٘ داٜن ــٍْه ٓظــتنذ م   اكلٷلق ــُ طــْٚ ال ــٔع ل ــف    ، ّل ــأثش اكلْو ــُ، ّمــيَه ٓت ــُ مقْمات ي

اليفظٕ،  ٔتذلٙ عرب اكلَاب٘، ّالتقذٓع ّالتبذٔل ّا٨ضلاٛات الغٔبٔ٘.  تتبـآً القٔنـ٘   

الشمضٓ٘ مً ػخف إػل أخش، ٍّْ طش الظلْ  اكلختلف ّاكلؼاعش اكلتفاّت٘ ياِ الشمْص 

ُ ّمق٢ْتـُ،  الذٓئ٘ ّا٢دتناعٔ٘.  التيقٔ  مل أعناق اكلَٔنً الشمضٖ تفكٔك كلفأٍن

القاٜن٘ علٙ الٍْه، ّما  تفيل بُ وبلٔات الفشد مً ثقا ات ّعـادات ّتقالٔـذ ّأػـٔاٛ    

أخشٚ.  تذذ الفشد الزٖ ٓتعامل بكل وذطٔ٘ ّخؼْي مع ٍزا الشمـض الـذٓين، ٓتعامـل    

بكجري مً ال٣مبا٢ٗ مع سمض آخش. بظ  وبلٔاتُ ّتـْساتُ ّأٍّامُ عً م٣ الشمـضًٓ  

 ين.سته اىتناَٜنا الذٓ

ــ٘ ّالظٔاطــٔ٘،         ــغل البؼــشٖ ّا٨هلــٕ للظــلٷتغل الذٓئ ــض ب ــا بـــذد التنٔٔ ّؼلــا أىي

 ، َٔنيا التعشف علٙ الشأمسال الشمـضٖ لكـل مـً ذلنـذ بـً عبـذ اهلل ّوبٔلـ٘ وـشٓؽ        

، ّوــشٓؽ باعتبــاس مشمضٓتَــا ّطــلٷتَا القبلٔــ٘. مــً أٓــً ذلنــذ باعتبــاسِ ىبٔــاٻ مشطــ٣ٻ

 سقٔقتُ؟أتٙ؟ ّما ٍٕ سّا ذِ ّتقئاتُ مل  شض 
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اليىلاو القبلـٕ، ىىلـاو ابقـٕ، ضلـتفيل  ٔـُ ا٤ػـشاف أّ اكلـ٥ بامتٔـاصات ّاطـع٘،          

ّٓظتأثش طادتُ بالظلٷ٘ ّاكلال ّالجشّات. ّلكل وبٔل٘ مكاى٘ تعكـع وـْٗ سلـْسٍا    

ّتأثريٍا. تشتًَ  َٔا لعذد بٷْىَا، ّػذاع٘ أ شادٍا، ّمكاطـبَا اكلظـلش٘، ّب٣تـ٘    

اكٕ اليت تيتؼش  ْوَا، ّابٔع٘ ع٣واتَـا  ػعشاَٜا، ّوذساتَا ا٢وتـادٓ٘، ّطع٘ ا٤س

باجلْاس ّالقباٜل ا٦خشٚ، ّمذٚ ثق٘ الياغ بَا مً خ٣ل اطتذابتَا للنلَْف ّاحملتاز 

ّاكلظتذري، ّعْامل رلتلف٘. لكً ا٤ٍه مل الع٣وـات القبلٔـ٘ ػـٔٝاٌ، ا٤ّل: ٢ ؤنـ٘     

ْتـُ ّعضتـُ،   للفشد خاسز وبٔلتُ، مَنا ماى  مكاىتُ،  َٕ ٍْٓتُ ّمـ٣رِ ّمــذس و  

 ّمً تلفىلُ ٓغذّ ؿعلْما مؼشدا ٓفقذ أبظنل مقْمات ا٢سرتاو. 

الجــاىٕ: لكـــل وبٔلـــ٘ سمضٓــ٘ ؽلجٯـــل ٍٔبتَـــا ّسٔجٔتَــا ّوذطـــٔتَا، تظـــتنذٍا مـــً    

مكاىتَــا ّمــً الـــْسٗ الزٍئــ٘ اكلشتظــن٘ مل ّعــٕ اكلتلقــٕ، ّالجقا ــ٘ القبلٔــ٘ ّالبٔٝــ٘    

لغــات. ّالشؿــٔذ الشمــضٖ لكــل ا٢دتناعٔــ٘، ّمــا ضلــف بَــا مــً دعآــات ّأٍّــاو ّمبا 

وبٔل٘ تشامه تاسطلٕ ّمكاط  اعتباسٓ٘. ٢ّ ػك بقْتُ ّتفْوُ علٙ الشؿـٔذ اكلـادٖ.   

ــا ّؽلاطـــكَا،     ــا  ـــا يل علـــٙ ٍٔبتَـ ــ٘ لكيَـ  قـــذ تلـــعف القـــذسات اكلادٓـــ٘ للقبٔلـ

مالعنل٘ اليقذٓ٘ اليت تظتنذ وْتَا مً سمضٓ٘ الذّل٘ سته تْاكـع تٷاَٜـا مـً الـزٍ      

.  تذــذٍا مظــتقشٗ عكــع عنــ٣ت دّل أمجــش ثــشاٛ، ّأكــعف       ّالعنــ٣ت الـــعب٘ 

 اطتقشاساٻ. 

 

 التكافؤ السمزٖ

ت٫عذ وشٓؽ أمرب القباٜل العشبٔ٘، سٔح بذأت تتنشمض مل مكـ٘ ّىْاسَٔـا علـٙ    

ٓذ وـٕ بً م٣ب. ثه امتظب  مكاى٘ أمرب مً خ٣ل سعآتَا للكعبـ٘ ّاكلظـذذ   

ــاعٕ ّا٢وتـــادٖ،  ــرتددت     أؿــذا٠ٍا مل أسدــاٛ القباٜــل    احلــشاو، ّتعاأَــا ا٢دتن

العشبٔ٘ اكليتؼشٗ مل احلذاص ّخاسز احلذاص، ثه دـاٛت الع٣وـات ا٢وتــادٓ٘ ّسسـ٣ت     

ؿـاس ا٢ىتظـاب   ّ، (1)الؼتاٛ ّالــٔف للؼـاو ّبـ٣د احلبؼـ٘  أمظـبتَا سمضٓـ٘ أمـرب       

                                      
 ّما بعذٍا. 755متاب:  ذٓات العيف، مـذس طابق، قأىىلش  - 1



90 

لقــشٓؽ امتٔــاصا ادتناعٔــا، أرعيــ  لــُ ـلٔــع القباٜــل العشبٔــ٘ مل عاداتَــا ّتقالٔــذٍا.     

عْسا داخلٔــا لــذٚ ـلٔــع القشٓؼــٔغل مــشٯغ الــشّل القبلٔــ٘ ّالتنــآض الٷبقــٕ   لــق ػــّخ٪

ّالعيـشٖ،  قشٓؽ بيىلش أبياَٜا طادٗ العشب، ّأعلـٙ ػـش ا ّمكاىـ٘، ٢ّ ٓلٔـق بَـه      

طْٚ الظلٷ٘ ّالعض ّالظـلٷاٌ. ّوـذ سكـخ العـشب هلـزا الْاوـع ّتعاملـ  معَـه القباٜـل          

ص مكاىتَـا باطـتنشاس، ّتقـاّو    علٙ أطـاغ أىَـا وـشٓؽ طـادٗ العـشب. لـزا ماىـ  تعـض        

التشـذٓات، دٌّ التفــشٓنل ؼلكاىتَــا، ّوـذ  ــاّض طــادتَا الـيف مــً ميٷلــق الظــلٷ٘    

ّاطــتعذّا للتيــاصل عيَــا لتبقــٙ مل وــشٓؽ، لكيــُ س ــض. منــا س ــض عشكــا للــاث٣  

 لكيذٗ ّبين عله بً ؿعـع٘،  َْ لٔع طلٷاىا بل ىبٔاٻ. 

ــذ اطــ      ــذًٓ اجلذٓ ــربس ولقَــا،  ال تَذف ّدْدٍــا، ّسأمساهلــا  مــاٌ لقــشٓؽ مــا ٓ

الشمضٖ ّطٔادتَا، ٍّذد سؿٔذٍا ّمكاىتَا، ٢ّ دلال للتظْٓات معُ، بفعل الفاسق 

الشمــضٖ، الــزٖ ٍــْ رات الفــاسق بــغل ا٨هلــٕ ّالبؼــشٖ، ّاكلــاٜض بــغل الغٔــ  ّاحللــْس     

 اكلادٖ لعقاٜذٍه. ٍْ ىـف ٓـْسٙ إلٔـُ، ّدعْتـُ دعـْٗ إهلٔـ٘، ٢ ٓبغـٕ مـا٢ ٢ّ طـلٷاىا.         

تظــتنذ وــشٓؽ سمضٓتَــا الذٓئــ٘ مــً سعآتَــا للنظــذذ احلــشاو ّبٔــ  ا٤ؿــياو،    بٔينــا 

َٯذ احلر ّخذم٘ احلذٔر، ّملـَا مياؿـ  تؼـشٓفٔ٘، اعتباسٓـ٘، لٔظـ  سقٔقٔـ٘،        ّتع

ّوذ ت٫يتضي ميَه مل حلىل٘ كعف وبلٕ.  ٣ تكا ١ بٔيَنـا.  َـٕ دعـْٗ  ـذٱ سقٔقـٕ،.      

يـُ أبـٙ ّخااـ  عنـُ أبـا االـ :       لزا عشكْا علُٔ اكلال ّالظلٷاٌ للرتادـع عيَـا، لك  

اّاهلل ٓا عه لْ ّكعْا الؼنع مل ؿلٔين، ّالقنش مل مشالٕ، علٙ أٌ أتش  ٍزا ا٤مش 

. ّما ١ٓمذ ولـق وـشٓؽ علـٙ سؿـٔذٍا     (1)ستٙ ٓىلَشِ اهلل، أّ أٍلك  ُٔ، ما تشمتُ 

ــٙ تظــفُٔ أس٣مــُ       ــ٘ اكللــادٗ عل ــضت مل فللتَــا ا٨ع٣مٔ الشمــضٖ ّطــٔادتَا أىَــا سمٽ

اف بعقلــُ،  قــالْا: إىــُ طــاسش، دليــٌْ، ػــاعش، مــاًٍ، ٓعلنــُ بؼــش.        ّا٢طــتخف

لضعضع٘ الٔقغل مل ىبْتُ. ّ  تشمٽض علٙ مْكْي الظلٷ٘ الظٔاطٔ٘، ّ  تظتخذو مـا  

 ٔـذق أٌ معاس  وـشٓؽ لتـذاس  سأمساهلـا الشمـضٖ ّفلآـ٘       طلـَا مً مـٷلشات.

دل مْكـْعٕ، لكـً   طلٷتَا ّطٔادتَا، لزا س ع  ػعاسات دٓئ٘: "اعل ٍبل". منعـا 

اليف س ع ػعاسا ؿاعقا: "اهلل أعلٙ ّأدل". ٍّزا ٓكؼف وْٗ الشمض الذٓين مل مقابل 

                                      
 مْدْد مل امجش مً مـذس عً ابً اطشاق، ٍّْ سذٓح مؼَْس. - 1
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الشمض القبلـٕ،  قـشٓؽ اكلظـكْى٘ باكلؼـاعش القبلٔـ٘ ّديـٌْ العىلنـ٘، ماىـ  تظـتنذ          

ْٯو احلقٔقٕ هلا ّلظـٔادتَا.   أتل  سمضٓتَا مً سعآتَا للؼعاٜش الذٓئ٘. بل ٓبذّ أىَا اكلق

ككَا ّاىَٔاسٍا بت٣ػـٕ الظـٔادٗ الذٓئـ٘. ٍّـْ ػـعْس عنٔـق لـذٚ ـلٔـع          تخؼٙ تف

وشٓؽ،  نً اعتيق ا٨طـ٣و، إمـا أٌ ٓكـٌْ ؿـادوا مل إؿلاىـُ، لكيـُ   ٓتخـل عـً         

ػــعْسِ القبلــٕ، ّبقــٕ ٓعتــض بقــشٓؽ ّٓتنيــٙ عــْدٗ طــٔادتَا ّعضتَــا ّمكاىتَــا.. ّإمــا   

  ٓتخل بالتالٕ  اجلنٔع ّإط٣و بشاتناتٕ، طلٷنل للظلٷ٘ مً خ٣ل الذًٓ اجلذٓذ. 

عً ػعْسِ الفْوٕ، ّولل م٣صما هله بعذ إط٣مَه.  نشنذ مـً وـشٓؽ ّمـً طـادتَا،     

ّمل ما مل ا٤مش أٌ الشؿٔذ الشمضٖ اىتقل ٤كعف بْٔتاتَا. ٍكزا أويع أبـْ طـفٔاٌ   

ىفظُ بعذ  تح مك٘،  جن٘  شق أمامُ ٢طـتعادٗ الظـلٷ٘، لـزا خااـ  علـٕ بـً أبـٕ        

لظــقٔف٘: "إبظــنل ٓــذ  أبآعــك، ّاهلل ٤م٥ىَــا خــ٣ٔ ّسمباىــا".   االــ  بعــذ أســذاخ ا 

 ٍّزا ١ٓمذ تقذو ال٢ْٛ القبلٕ علٙ ال٢ْٛ الذٓين مل أعناوُ. 

ّبالتـالٕ، ستـه مشمضٓـ٘ وـشٓؽ ّسمضٓتَـا، لكـً تبقـٙ طـلٷتَا بؼـشٓ٘ ّلٔظـ            

إ٢ٍٔــ٘، مَنــا مــاٌ مظــتْٚ سعآتَــا للؼــأٌ الــذٓين، ّوــذ وللــ  ا٦ٓــ٘ الكشؿلــ٘ مــً  

٬ْوپ الٺـآٰخشپ      ؤنتَا ٔ٪ـ ّ٪الٺ  ُٰ ً٪ ٰباللڀـ ٬ً آم٪ـ ٗٸ الٺن٪ظ٬ٰذٰذ الٺش٪ش٪اوپ مٸن٪ـ ّ٪ٰعن٪اس٪ ٘ٸ الٺش٪ازٶ  ٪ٓ : اأٸد٪ع٪لٺت٫ه٬ ٰطقٸا

٬ْو٪ الىلڀـاٰلٰنغل٪   ٬َٰذٖ الٺقٸ ٪ٓ ٫ُ لٸا  ّ٪اللڀ  ُٰ ٌ٪ ٰعيذ٪ اللڀ ّ٫ْ ُٰ لٸا ٓ٪ظ٬ت٪ ٍ٪ذ٪ ٰ ٕ ط٪ٰبٔلپ اللڀ .  َـْ عنـل   (1)ّ٪د٪ا

 تيـٔبا إهلٔا، ٢ّ ؼلظتْٚ اجلَاد ّا٤عنال الـاحل٘.تؼشٓفٕ لٔع أمجش، ّلٔع 

لشمضٓــ٘ ذلنــذ بــً عبــذ اهلل،  َــْ مــً أػــشاف مكــ٘، ّطــادتَا،     ّأمــا باليظــب٘

ّطذى٘ الكعب٘. ّفلاٗ العشب، ّم٣ر الياغ ّالْا ذًٓ للشر أّ التذاسٗ، ّوذ مظ  

ٓـا بـُ.   ثق٘ ادتنع اكلكٕ ّطادتُ، مً خـ٣ل أخ٣وـُ ّطـلْمُ،  ـاىتضي اعرتا ـا سمض     

ّعيذما بعح سط٢ْ، مـاٌ س ٔـع اليظـ ، دلٔـل القـذس، عىلـٔه اكليضلـ٘، هلـزا ماىـ           

القباٜــل تظــتقبلُ ّتتفــاّض معــُ مــً ٍــزا اكليٷلــق،  َــه ٢ ٓعش ــٌْ عــً دٓيــُ ّتْدَــُ   

اجلذٓذ طْٚ ذلنذ بً عبذ اهلل مً طـادٗ وـشٓؽ.  كاىـ  سمضٓـ٘ وـشٓؽ ساكـشٗ مل       

ذٚ وــشٓؽ ّالعــشب عامــ٘ باعتبــاسِ ىبٔــا،  ػخـــٔتُ. ثــه سال ٓتــألق بايــاٍغل، ا٤ّل لــ 

مشط٣، ّمعاسكا مبريا لذٓاىاتَه ٢ّّٛاتَه، ّ ذٱ ؿاسخ ٤ؿيامَه ّأّثاىَه، ّوذ 
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 شؾ بقذطٔتَه ّمكاىتَه الش ٔع٘.  فشض ىفظُ سونا ٢ ٓظتَاٌ بـُ سال ٓقـْٚ بعـذ    

 مل اىتـاس عظكشٖ علٙ وشٓؽ ّسلفاَٜا، ستٙ تذاع  طلٷتَه بعذ  تح مك٘. 

اِ الجاىٕ، سمضٓ٘ الشطْل مً خ٣ل الـْسٕ، رلـك اكلفَـْو اكلَـْل مل د٢٢تـُ      ّا٢ي

ّوذطــٔتُ.  ــالعشب ٓيظــبٌْ مــل إبــذاي للذــً ّالؼــٔااغل ّا٤سّال ّالقــْٚ اخلاسوــ٘،   

 كٔــف بؼــخف ٓــْسٙ إلٔــُ، ّٓظــنعٌْ ميــُ مــا ٓذٍؼــَه؟. ٍّــزا حبــذ راتــُ سؿــٔذ    

    ّ ــُ مــً اىتظــابُ ل٩هلــٕ ّالظــناّٖ.  ــل ٓظــتنذ ؤنت ــ٘ سمــضٖ ٍاٜ مــً خــ٣ل   ثالجــ٘سمضٓ

٬ّلٸـــٙ    ٫ٕٯ أٸ ــ سلـــْسِ القـــْٖ مل الْدـــذاٌ ا٨ؿلـــاىٕ، ّمل ولـــْب اكلـــ١ميغل بشطـــالتُ: االي٪ٯٰبـ

ــالٺن٬١٫ٰمٰيغل٪ ٬ً ٰب ــ َپه٬ ٰم ، ٍّــٕ سمضٓــ٘ دٓئــ٘ ّسّسٔــ٘ تظــتنذ ؿــذؤتَا مــً اليبــْٗ    (1) أٸىفٹٰظــ

اليف مــاٌ ٓتنتــع    ــ ّػــخف الــيف،  كــاٌ هلــا أثــش مــبري مل اىتـــاس اكلظــلنغل.        

بكاسٓضمٔ٘ للٔـضٗ، إكـا ٘ إػل ٍٔبتـُ ّوذطـٔتُ ٍّـْ ٓتلـْ مـا ٓتيـضٯل علٔـُ مـً الـْسٕ            

، ٓيفـتح علـٙ   مقـذٯغ مذلٔل علٙ ؿذؤ٘ ىبْتُ. ّبالتالٕ  الشؿٔذ الشمضٖ لـُ سؿـٔذ   

ــا ّتقْاٍــا.  يذشــ           ــُ إؿلاىَ ــْغ اكل١ميــ٘، ّتظــتنذ مي ــُ اليف ــٔه  ٔ ــل  تَ ــاق التأّٓ آ 

  ّ ساكــي٘ تتذلـٙ  َٔــا سمضٓتـُ. تلــك التذـاسب الشّسٔــ٘ الــيت    ػخــٔتُ مل خلــق أسكـٔ٘ 

استبٷ  بـُ استبااـا متٔيـاٻ.  شاسـ  تظـتنذ ميـُ مـا ٓعنٯقَـا ّٓــقلَا، ّبالْوـ  راتـُ،            

القٔن٘ الشمضٓ٘ مل أعناوَا. خاؿ٘ أٌ العشبٕ مظكٌْ بالتقذٓع، ٓتناٍٙ مـع   طٯخترت

ٔـ٘، تَـٔه بالْؿـف دٌّ    بٔاى -اكلجْٔلْدٔا، بظب  بٔٝتُ ّثقا تُ،  َـٕ ثقا ـ٘ ّؿـفٔ٘    

التْتٽل مل أعناق الىلْاٍش احلٔاتٔ٘. ّمـا الؼـعش ّمجـشٗ الكَاىـ٘ ّا٤دٓـاٌ ّاليبـْٛات       

إ٢ دلٔـــل علـــٙ مـــا ىقـــْل.  ذنٔعَـــا ٓيتنـــٕ للْؿـــف ّاهلٔـــاو مل الىلـــاٍشٗ. دٌّ اليقـــذ   

ّالتشلٔل ّامتؼاف سقاٜق ا٤ػٔاٛ، بل َٓٔه العشبٕ بالغٔبٔات ّالتأ٣ّٓت اكلاّسأٜ٘، 

بــا٤سّال ّالؼــٔااغل ّاجلــً ّالقــْٚ اخلاسوــ٘، ّٓكتفــٕ بيظــب٘ الىلــاٍشٗ هلــا     ّٓــ١مً 

للتعبري عً عذـضِ عـً  َـه سقٔقتَـا.  ذـضٛ مـً وذطـٔ٘ وـشٓؽ تعـْد للنخٔـال العشبـٕ            

 الزٖ ضلتفيل بـْسٗ ملخٯن٘ لقشٓؽ ّسمضٓتَا. 

ٚ ّيل  سمضٓ٘ اليف أمجش مل تٷْس التذشب٘ ا٨ؿلاىٔ٘ للن١ميغل، اليت استق  إػل مظتْ

ُٰ م٪ـا         ٬ٔـ ٬ً أٸىفٹٰظـكٹه٬ ع٪ضپٓـضٮ ع٪لٸ لٮ مٶـ الشطال٘ بفلل سلْسِ الشّسٕ الكبري الٸقٸذ٬ د٪ـاٛ٪مٹه٬ س٪ط٫ْـ
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هٮ     ٫ّٛفٮ سٲٰسٔـ ٬ٔكٹه ٰبـالٺن٬١٫ٰمٰيغل٪ س٪ ْ٪ٗټ        (1)ع٪ٰيتٳه٬ س٪شپٓفٮ ع٪لٸـ ُٰ أٹط٬ـ لپ اللٸٯـ ٌ٪ لٸكٹـه٬ ٰ ٕـ س٪ط٫ْـ ، الٸٯقٸـذ٬ مٸـا

ُ   (2)س٪ظ٪ي٪٘ټ  تظـتنذ سقٔقتَـا ّّدْدٍـا مًـ اىتظـابَا للغٔـ ، الـزٖ         . ّبالتـالٕ  َٔنيتُـ ّسمضٓتـ

 .٘ ٚ اخلاسو٘، ّتقف أمامَا مظتظلن ِ مل اليفع العشبٔ٘، اليت تزٍلَا القْ ٗ سلْس ٓتـف بقْ

ّ٪م٪ـا              ثه تشطٯـخ إؿلـاٌ الــشاب٘ بإهلٔ٘ـ الـذعْٗ ّسمضٓ٘ـ الـيف. ّبالفعـل ااكلـا أمـذت ا٦ٓـات: ا

ُٰ الش٫ٯط٫ل٫ م٫ش٪ن٪ٯذٮ إپلٸٯا س٪ط٫ْلٮ وٸذ٬ خ٪لٸ ٬ ٰمً وٸ اِ بـالْسٕ ّمـا ىـضل علُٔـ مًـ         (3)ب٬ٰل ، ّوـذ ؿـذق دعْـ

س٪ٙ   ٕٮ ٫ٓـْـ ّ٪س٬ــ ْ٪ إپلٸٯــا  ٫ٍــ  ٬ٌ ْ٪ٚ، إپ َ٪ــ ًپ الٺ ّ٪م٪ــا ٓ٪يٰٷــق٫ ع٪ــ .  ظــلٷتُ طــلٷ٘ إهلٔـ٘ـ سقٔقٔـ٘ـ (4)القــشآٌ، ا

ّ٪اس٬ز٪س٫ّا  ّ٪أٸٰأع٫ْا الشٲط٫ْل٪   ٪ُ ّ٪أٸٰأع٫ْا اللڀ ٌ٪، ّ  صلعلَا ٤سذ مً بعذِ: ا(5)ا م٫ش٪نٲذٮ أٸب٪ـا   مٲا مٸا

ّ٪لٸ ُٰ سٲط٫ْل٪ ٰكًأٸس٪ذٱ مٶً سٶد٪اٰلكٹه٬  ، ّمـا      (6) اليٲٰبـٔٶغل٪  ّ٪خ٪ات٪ه٪ اللڀ . ّبْ اتُـ أىتَـ  طـلٷتُ الذٓئ٘ـ

 .٘ ٍْ الْاوع، ٍّـزا   ا٢ّ ااع٘ مٷلق٘ ٤ّلٕ ا٤مش. ٍّز٢صمَا مً طلٷات طٔاطٔ٘ ّادتناعٔ

 ما سلتادُ للتنٔٔض بغل ا٨هلٕ ّالبؼشٖ مل ػشعٔ٘ الظلٷ٘ مل ولل تضّٓش مقـْد حلقٔقتَا. 

 

 املْقف الَقَبلٕ

بذأ الـشاي سْل الظلٷ٘ داخل طقٔف٘ بين طاعذٗ، سٔينـا تــذٚ هلـا ا٤ىــاس،     

ــيغل      ماطــتشقاق ابٔعــٕ جلَــادٍه ّتلــشٔاتَه، ستــٙ ختلــْا عــً تيــاٜه معشمــ٘ س٫

٤مــش الشطــْل، ّوــذ أّؿــٙ بَــه خــريا، ّااكلــا أػــاد بتلــشٔاتَه ّدَــادٍه    اطــتذاب٘

ّإخ٣ؿــَه، لــُ ػخـــٔا ّللشطــال٘. ّمــاٌ خٷــاب الـــشاب٘ مل بذآــ٘ ا٤مــش ّدٓــا،     

اكلَادشًٓ ّا٤ىـاس: "ٓا معؼش ا٤ىـاس"، "ٓا معؼش اكلَادشًٓ".  ،إط٣مٔا، بغل اش ُٔ

شل ا٤ىـــاس كــنً مفاّكــات ثــه اىقلــ  إػل ميٷــق وٸبلــٕ: وــشٓؽ ّتريٍــا، عيــذما اــ  

. سٔح س ض أبـْ بكـش بـً وشا ـُ ّعنـش بـً       (7)الظلٷ٘ ػعاس: "ميا أمري ّميكه أمري"
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عبٔـذِ مؼـاسم٘ ا٤ىــاس مل الظـلٷ٘. ّأؿـشّا علـٙ تفـشٯد وـشٓؽ بَـا،           ْاخلٷاب ّأبـ 

ّسّٚ ا٤ّل عً اليف سـذٓجا أىَـٙ آمـال تريٍـه ّإػل ا٤بـذ، سٔـح وـال مسعـ  سطـْل          

 ٘" أّ "ا٨مام٘" مل وشٓؽ . ّوذ ساٍيْا علٙ ؿْسٗ وـشٓؽ مل الـْعٕ   اهلل ٓقْل: ا"اخل٣

العشبٕ،  َه طـادٗ العـشب، ّذلنـذ مـيَه، ّالكـل ٓعـشف رلـك، ّوـذ أرعيـ  ـلٔـع           

القباٜل كليٷقَه، ّ  ٓتفادأّا مً م٣مُ سته عـذو ويـاعتَه.  احلـذٓح اكلـشّٖ عـً      

ظٔاطـٕ ّالظـلٷاىٕ   الشطْل أطع لؼشأ٘ وشٓؽ مل الظلٷ٘، ّوذ أعتنذٍا الفقـُ ال 

للنظلنغل. ّبالتالٕ  ظلٷ٘ أبٕ بكـش طـلٷ٘ بؼـشٓ٘ ّلٔظـ  إهلٔـ٘، امتظـب  مظـش٘        

ػشعٔ٘ مً خ٣ل احلذٓح الؼشٓف، ٍّْ أّل تْولٔف طٔاطٕ للذًٓ لـا  الشأمسال 

. ٍّزا ٍْ اكلتْاسٖ ّاكلتظـرت  ، مً خ٣ل تعضٓض طلٷ٘ اخللفاٛ القشٓؼٔغلالشمضٖ القبلٕ

الظقٔف٘ ّخلفٔـات الظـلٷ٘ ّاحلكـه عيـذ اكلظـلنغل. التـاسٓخ       علُٔ تاسطلٔا عً أسذاخ 

ؿْٯس اليضاي ىضاعاٻ مٷلقاٻ بغل الـشاب٘، ٍّزا ؿشٔح مل بذآتُ ٢ مل اطـتنشاسِ،  إىـُ   

ٍـ      ... ؿشاي بـغل وـشٓؽ   ْتـات وـشٓؽ، ّوـذ يظـذ     مـً بٔ  هؿـشاي بـغل بـين ٍاػـه ّتري

 شاي خ٣ل الذّلتغل ا٤مْٓ٘ ّالعباطٔ٘.أمجش ٍزا الـ

الــف٘ ا٨هلٔـ٘، مـً خـ٣ل رات اللقـ ،       كـشٯغ لقـ  "خلٔفـ٘ سطـْل اهلل" ٓ   ثه سال 

ّأؿبح للخلٔف٘ ما للشطْل مً طلٷات، ب٣ أٖ دلٔـل، آٓـ٘ أّ سّآـ٘ تـذل علٔـُ، طـْٚ       

إضلاٛات اللق  ّمفَْو اخل٣ ٘ ّاخللٔف٘. ثه دـاٛت سـشّب الـشدٗ الـيت سظـن  باطـه       

       ً مــً أدــل أٍــذاف طٔاطــٔ٘     الــذًٓ ّمفَــْو الــشدٗ وشآىٔــا. ٍّــْ تْولٔــف ثالــح للــذٓ

ّطلٷْٓ٘. لكـً ٍـزا ٢ ٓغٔٯـش احلقٔقـ٘،  ظـلٷ٘ اخللٔفـ٘ ا٤ّل ّمـً دـاٛ بعـذِ طـلٷ٘           

بؼشٓ٘ مَنا ماىـ  إضلـاٛات مفَـْو اخل٣ ـ٘ مل ّعـٕ اكلظـلنغل، ّوـذ سظـن  داخـل          

 ، ثه بآعَه احلاكشٌّ. وشٓؽطقٔف٘ بين طاعذٗ ّ  ضللشٍا طْٚ ث٣ث٘ مً مباس 

ش، سٔح بآعُ اكلظـلنٌْ بيـاٛ علـٙ تعـٔغل مـً وبـل أبـٕ        ٍّكزا ا٤مش مل عَذ عن

بكش، سته اعرتاض بعض الـشاب٘، ّماٌ ٍزا ثـاىٕ خـ٣ف بٔـيَه. ثـه دـاٛ عجنـاٌ       

بؼــْسٚ وشٓؼــٔ٘، اطـــتبعذ ميَــا عنـــش ـلٔــع ا٤ىـــاس ستـــه مكــاىتَه ّتقـــذمَه مل       

 ا٨ط٣و. ّوذ ساّل ىظبتَا هلل تعاػل لكيـُ  ؼـل مل إويـاعَه ّوتلـِْ، سٔـح وـال: ا٢      
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. ّ  تقـيعَه ا٨سـا٢ت الشمضٓـ٘ لك٣مـُ. ّعلـٕ بـً أبـٕ        (1)أخلع٫ ونٔـا ألبظئُ اهلل 

اال  داٛ با٢ىتخاب ّالبٔع٘، ّ  ٓذي ّدْد ىف ل٣ تُ، ّماٌ بأمع احلادـ٘ لـُ   

٨ثبات أّلْٓتـُ، ّوـذ سـادر القـْو بـزات اكلبـذأ القبلـٕ الـزٖ سظـن  ؼلْدبـُ وـشٓؽ            

بٔتـُ، ّوـذ    الظلٷ٘.  قال: إرا ماٌ م٣  الظـلٷ٘ القـشب مـً سطـْل اهلل  ـيشً أٍـل      

استر بعض احلاكشًٓ مل الظقٔف٘ بيفع ٍزا الكـ٣و ّوـال إراٻ  علـٕ بـً أبـٕ االـ        

أّػل!. لكً اكلؼكل٘ أٌ البٔ  اهلامشٕ أكعف البٔـْت،  لـه ٓيشـض مـع علـٕ ّمْوفـُ       

الــشا ض خل٣ ــ٘ أبــٕ بكــش طــْٚ أٍــل بٔتــُ ّالــضبري ّالـــشاب٘ للــً عــشف مكاىتــُ   

جقلـَه القبلـٕ ّسأمسـاهله الشمـضٖ ّمكـاىتَه مل      ّوشبُ مً سطْل اهلل. ّ اص ا٦خـشٌّ ب 

 ىفْغ العشب. 

ّوٹتل علٕ مل ؿشاي مشٓش علٙ طلٷ٘ صمئ٘، مـذس ػشعٔتَا البٔعـ٘. ّواتـل ّلـذِ    

ا٨ماو احلظً لزات اهلذف الظٔاطٕ، ّطاست ثْسٗ ّلذِ الجاىٕ، ا٨ماو احلظغل ّ قـا  

ّاسلشا ـُ ا٤خ٣وـٕ    للعب٘ الظٔاطٔ٘ ّتقئاتَا،  قذ س ـض بٔعـ٘ ٓضٓـذ بظـب  طـلْمُ     

ّالظلٷْٖ. ّبآعُ أٍل الكْ ٘ ؼلْد  متـ  ّسطـاٜل اىَالـ  علٔـُ، ّ  ٓجـق بَـه،       

، ّوذ بعح لُ ١ٓمذ بٔعتَه ّإخ٣ؿَه (2)ّأسطل هله طفريِ ّابً عنُ مظله بً عقٔل

 ظــاس ّ قــا هلــزِ اكلعٷٔــات، ّمــاد ٓعــْد بعــذ أٌ مســع ؼلقتــل مظــله، لكــً اجلــٔؽ  

مل ّوعــ٘ مأطــآّ٘ وــل ّأؿــشابُ ه وٹتــل ٍــْ ّأٍــل بٔتــُ عذعــر بــُ، ثــساؿــشِ ّا٤مــْٖ 

. سته الشؿٔذ الشمضٖ للشظغل ّأٍل بٔتُ عيذ اكلظلنغل، ّوذ تؼبح بُ مجٔلَا تاسطلٔاٻ

مل خٷاباتــُ مــع اجلــٔؽ ا٤مــْٖ، ّىظــ  ىفظــُ أمجــش مــً مــشٗ ٤مــُ  اانــ٘ الضٍــشاٛ  

 .  ، لكيُ   صلذ ىفعا، ٍّْ ىْي مً التزمريّدذِ اكلـٷفٙ

                                      
. ّوال أٓلا: ا نـا ميـ    042علٙ رلتلف الـٔ ، أىىلش: تاسٓخ الٷربٖ، مـذس طابق، ق  - 1

: وـال عجنـاٌ: اأمــا أٌ أتـربأ مـً ا٨مــاسٗ،     070اهلل عضّدــل ، ّمل ق ٤خلـع طـشبا٢ طـشبلئُ    

بيظـب٘  عجنـاٌ   أساد إٌ تــلبْىٕ أسـ  إلـٕ مـً أٌ أتـربأ مـً أمـش اهلل عضّدـل ّخ٣ تـُ !!!.  ـ          

 .ٚ مل تيـٔبُسعلٙ دّس الؼْإماستُ هلل تعاػل، التظرت 

التاسطلٔـ٘، ّوـذ رمشتَـا    وـ٘ ثـْسٗ ا٨مـاو احلظـغل ّمقتلـُ مل مـشب٣ٛ مـً أػـَش ا٤سـذاخ          - 2

ــشصاق اكلقــشو، ابعــ٘ الؼــشٓف           ــل ا٨مــاو احلظــغل لعبــذ ال ــ  اكلـــادس ، أوــشأ متــاب مقت أتل

 ّأٓلا تاسٓخ الٷربٖ. الشكٕ، سٔح اطتعشض ـلٔع تفـ٣ٔتَا ّمـادسٍا.
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معآّـــ٘ اشوـــا ملتْٓـــُ لؼـــشعي٘ طـــلٷتُ، ّوـــذ اطـــتْػل علَٔـــا بـــالقْٗ  ّاطـــتخذو 

ذس ّاجلــرب شّا للقٸــّالظـٔف.  اطــتعاٌ بــبعض الــشّاٗ، ّالفقَــاٛ ّعلنـاٛ الكــ٣و، ّىىلٽــ  

ً  ّطـلْ   حلنآـ٘ طـلٷتُ ّػـشعي٘ طـلْمُ    ّتريٍا مً مقـ٢ْت م٣مٔـ٘   ّا٨سداٛ   مـ

، مل عَذ الذّل٘ ا٤مْٓ٘ أمٔ٘تْاسثَا مً بعذِ إبيُ ٓضٓذ، ّعذد مً سمْص بين وذ . ّت٣ِ

ــ٘ ّالظــلٷ٘ الـــفْٓ٘.  الظــلٷ٘ ٍــٕ          ــاغ، ّالذّلــ٘ العجناىٔ ــين العب ــاٛ ب ٍّكــزا خلف

 الظلٷ٘ صمئ٘ ٢ دٓئ٘ مَنا ىىلٽشّا هلا.

ّمنا تؼبح اخللفاٛ بشمضٓ٘ وشٓؽ ّاطتشقاوَا للظلٷ٘، مزلك تؼبح ا٤مـاو  

ٌ  (1)علٕ، ّرٯمش اكلظلنغل بقشبُ مـً سطـْل اهلل   احلظـغل ٓـزٯمش القـْو     !! ّأٓلـا مـا

باىتظــابُ لــُ. أٖ مــاٌ ٓظــتذري بشمضٓتــُ ّسمضٓــ٘ دــذِ، لكيَــا   تيفــع، ٤ٌ وــشٓؽ   

ــ٘         ــا. ّستــه مــل اجلَــْد اكلبزّل أوــْٚ سلــْسا طٔاطــٔا، ّذلنــذ أوــْٚ سلــْسا دٓئ

لتكشٓع الشأمسال الشمضٖ اليبْٖ ٤ٍل البٔ  لكـً   ضلـالفَه احلـيل مل الظـلٷ٘.     

القبلٕ أوـْٚ مـً ا٢طـتقٷاب الـذٓين مل الظـلٷ٘. ثـه         شؼلا ماٌ ا٢طتقٷاب الشمضٖ

ــض سؿــٔذٍه         ــات ّخــْاسق لتعضٓ ــ٘ ّساســْا ٓيظــذٌْ ســْهله سكآ دــاٛ أؿــشاب ا٤ٜن

الشمــضٖ. ثــه سال ٓتعــضص أمجــش مــً خــ٣ل مفــأٍه عقٔذٓــ٘ دذٓــذٗ آمــً بَــا الؼــٔع٘،      

ــ٘     ــ٘ ّال٢ْٓـ ــ٘ الذٓئـ ــري ّال٢ْٓـ ــ٘ اللغـــات ّميٷـــق الٷـ مالعــــن٘ ّعلـــه الغٔـــ  ّمعش ـ

 كْٓئ٘ ّاكلَذٖ الغاٜ ، ّتري رلك.الت

 

                                      
، مـــذس طــابق، ز - 1  : كلــا دخــل أبــْ بكــش علـٙـ علــٕ ّوــذ ادتنــع 852، ق7عـًـ الٷــربٖ مل تاسطلـُـ

لتك، ٢ّ ىفاط٘ـ علٔـك         بيْ ٍاػه،  عيذِ وال:  إىُ   ؿليعيا أٌ ىبآعـك ٓـا أبـا بكـش إىكـاسا لفلٔـ

لــري طــاوُ اهلل إلٔــك، ّلكيــا ميــا ىــشٚ أٌ ليــا مل ا٤مــش سقــا،  اطــتبذدمت بـُـ علٔيــا، ثــه رمــش  

ّمل  وشابتُ مً سطْل اهلل ؿلٙ اهلل علُٔ ّطله ّسقَه،  له ٓضل ٓقْل رلك ستٙـ بكٙـ أبـْ بكـش.    

بٕ عبٔذٗ الزٖ داٛ طلربِ حبظه اخل٣ ٘، ّٓٷالبُ ؼلآع٘ أبٕ بكـش، ّوـذ   سّآ٘: وال علٕ ٤

، ٢ ختشدـْا طــلٷاٌ ذلنـذ مل العـشب مــً داسِ    ًس ـض علـٕ رلــك، ّوـال: ٓـا معؼــش اكلَـادشٓ     

ّوعش بٔتُ إػل دّسمـه ّوعـْس بٔـْتكه ّتـذ عْا أٍلـُ عـً مقامـُ مل اليـاغ ّسقـُ،  ـْاهلل ٓـا            

ىيا أٍل بٔتُ. أىىلش: عبذ الكـشٓه، خلٔـل، وـشٓؽ مـً     معؼش اكلَادشًٓ ليشً أسق الياغ بُ ٤

 . 06، ا٢ىتؼاس العشبٕ، بريّت لبياٌ، ق0227القبٔل٘ إػل الذّل٘ اكلشمضٓ٘، هل 
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 االىقالبات السمزٓ٘

اتلح للـا تقـذو أٌ ؿـشاي الظـلٷ٘، ٍـْ الـزٖ د ـع اليـضاي بايـاِ تعضٓـض اكلَـٔنً            

الشمضٖ، لتعْٓض ىقف ا٤دل٘ الؼشعٔ٘ الــشضل٘.  ا٢طـتذ٢ل علـٙ ػـشعٔ٘ اخل٣ ـ٘      

    ّ ٓـش مظـتنش للـْعٕ    أّ ا٨مام٘ ما صال ٓشتكض للتأّٓـل ّسّآـات الفلـاٜل ّاخلشا ـ٘ ّتض

ّأٍّاو احلقٔق٘، ّالتؼبح بالشؿٔذ الشمضٖ. ّلـْ بقٔيـا سلـً ّا٤دلـ٘  ـ٣ ْٓدـذ دلٔـل        

عقلٕ ٢ّ ىقلٕ سْل ػشعٔ٘ الظلٷتغل الذٓئ٘ ّالظٔاطٔ٘ ّىظبتَنا للذًٓ،  ك٣ٍنا 

طــلٷ٘ بؼــشٓ٘، وامــ  علــٙ أدلــ٘ ادتَادٓــ٘ ّم٣مٔــ٘. الظــلٷ٘ الذٓئــ٘ دعــلٮ ػــشعٕ،   

وشآىـــٕ ؿـــشٓح. ٤ٌ مـــ٣ الـــ٢ْٓتغل الذٓئـــ٘ ّالظٔاطـــٔ٘ هلل تعـــاػل  دلٔـــل إػل  تشتـــاز 

 عل خاق ميُ عرب إ٢ تكْىاٌ لغريِ ٢ أؿال٘، باعتباسِ خالق الظناّات ّا٤سض، ّ

آٓ٘ مً آٓات الكتاب ادٔذ، ٍّْ مفقْد باللشّسٗ. لكً مؼكل٘ اكلظلنغل مل سثاث٘ 

، ات اكلـــٷيع٘قذٯطــيــاّص اكلالــْعٕ، ّسّل التقــذٓع ّا٢ىقٔــاد، ّعــذو القــذسٗ علــٙ   

  ّؽلظكَه بالشّآات، ّتقذؿلَا علٙ القشآٌ. .ّختٷٕ أّثاىَه الشاوذٗ مل أعناوَه

ماٌ الـشاي ذلـْسا بغل اكلَـادشًٓ ّا٤ىــاس، ثـه اىتقـل إػل ؿـشاي مشٓـش       لقذ 

ــا       ــ٘. ّمـ ــ٘ ّا٨مامـ ــْٖ، اخل٣ ـ ــضب العلـ ــْٖ ّاحلـ ــضب ا٤مـ ــا: احلـ ــشٓؽ ّسمْصٍـ ــغل وـ بـ

٘ ّالعقاٜذٓ٘ طْٚ  ضٯب هلزا الٷشف أّ را  مً وـشٓؽ، ّمـجري   ا٢ىقظامات اكلزٍبٔ

مً الذماٛ أسٓق   ذاٛ لقشٓؽ ّطلٷتَا،  َٕ باليظب٘ هله ملك علْض، ّمـل  ـتح   

ـــف أسض دذٓـذٗ تلـاف كلنلكـ٘ وــشٓؽ، ستـٙ رٍـ  ا٤مـش بظــعٔذ بـً العـاق أٌ ٓ        

 لقشٓؽ.  الياغ الْٔو عبٔذ. (1)بظتاٌ وشٓؽ  ٍزا الظْادرات ْٓو: اإؾلا  العشاق

ّٓعتـرب عنــش بــً اخلٷــاب أمجــش وــشٓؽ ولقــا علــٙ الظــلٷ٘، ّسؼلــا اطــتبعذ علٔــا  

أّ سدـل مبـادٟ    .خْ ا مً كٔاعَا.  علٕ مل ىىلش عنـش سدـل سـشب ّلـٔع سدـل طـلٷ٘      

ّوشٓؽ حباد٘ لقاٜذ طٔاطٕ ؿلظـك بَـا، مـٕ ٢ ختـشز     لٔع لذُٓ مشّى٘ الظٔاطٕ، 

اخلٷـاب ّعبـذ اهلل بـً عبـاغ سـْل      ّىقل الٷربٖ سْاسا داس بغل عنـش بـً   مً سْصتَه. 

مشِ وْمكه أٌ يتنع  ٔكه البٔع٘ ٓىلَش ميُ سذه تؼبح ا٤ّل بَا باطه وشٓؽ: ا

                                      
و،  قٔـــق: أبـــٕ الفـــذاٛ القاكـــٕ، داس 0227، هل 7أبـــً ا٤ثـــري، الكامـــل مل التـــاسٓخ، مـــر - 1

 .70الكت  العلنٔ٘، بريّت، لبياٌ، ق 
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 ٘ ــ ــْٗ ّاخل٣  ــف اطــتيتر عنــش رلــك، لكــً ولقــ    اليب ــذسٖ مٔ ــٙ  ُ . ٢ّ ى مظــتقبل عل

اخل٣ ــ٘ ّاكــح مل م٣مــُ.  َــْ ٢ ٓشٓــذ خشّدَــا مــً ٓــذ وــشٓؽ بــأٖ ةــً مــاٌ،       

دّىَـا. ّٓـشٚ أٌ لقـشٓؽ خـْؿـٔ٘ الظـٔادٗ، ّصعامـ٘ العـشب         اطتبعذ مل مـا ضلـْل   

ّاكلظلنغل ٤ىَـه وـشٓؽ لـٔع أمجـش مـً رلـك.  َـٕ إسـذٚ سقـْوَه اكلتفـق علَٔـا بـغل             

٘ العـشب جلنـع اليبـْٗ ّاخل٣ ـ٘ مل بـين      ٔـ ٍلكً عنش   ٓفظش ليا طـب  مشا  العشب.

طـش رلـك؟   ، ّمً طادتَا، ّلٔظْا تشباٛ عـيَه؟  نـا ٍـْ    أٓلاٻ ٍاػه، ٍّه مً وشٓؽ

لبٔـْت  سٓعـ٘ تتـٔح   العشب ٢ تٷٔق اليبـْٗ ّاخل٣ ـ٘ مل بٔـ  ّاسـذ؟ أو أىَـا ر      ا أٌٍل سق

مـشِ وـْمكه   بل ؿلكً التْتل أمجـش مل أعنـاق ا   ؟.وشٓؽ ا٤خشٚ اطت٣و اخل٣ ٘

عـً بغـض د ـغل ٢ ػـعْسٖ مـً بـين         ، ٍل عبٯش عنشأٌ يتنع  ٔكه اليبْٗ ّاخل٣ ٘

ا مكاىتَا ّوذطٔتَا؟ أّ أىُ أساد التعبري سقٔق٘ عـً  ٍاػه الزًٓ أرلْا وشٓؼا ّطلبٍْ

ّاوع عشبٕ ٓشٓـذ أٌ ٓجـأس ليفظـُ، حبشمـاٌ بـين ٍاػـه مـً اخل٣ ـ٘ الـيت ٍـٕ تؼـشٓف            

بالذسد٘ ا٤ّػل، ّلٔظ  تكلٔفا ػشعٔا؟. ٍّزا للكً كلً ٓعٔذ وشاٛٗ تاسٓخ الشطـال٘  

آْلــ٘ مــً ّاحلــشّب اكلتتالٔــ٘ كــذ الــيف ّأؿــشابُ، سٔــح مــاىْا ٓقٷعــٌْ مظــا ات 

مك٘ إػل اكلذٓي٘ حملاسب٘ ذلنذ بً عبذ اهلل الزٖ  ذٚ وـٔنَه ّآهلـتَه، ّأرل عـضٍه    

 اٍٛه ّؿشف ّدِْ العشب عيَه.ّٓمرب

ّ عبـاغ للشطـْل مل مشكـُ حبلـْس     الّماٌ طـ١ال   علـٕ بـً أبـٕ االـ ،     الفلـل 

 ، ٍل ليا مً ا٤مـش ط١ا٢ عً مظتقبلَنا الظٔاطٕ ّلٔع الذٓين: "أخربىا ٓا سطْل اهلل

ّ  ٓظتفظـش أسـذ مـً الـيف عـً مظـتقبل الـذًٓ، ّمـذٚ سادتـُ ٨مـاو مـً             (1)ػٕٛ"؟

                                      
مشكُ ا٤خري، ...  قال لُ العباغ: ٓـا سطـْل اهلل، إٌ ٓكـً ٍـزا ا٤مـش  ٔيـا       كلا أ اق اليف مل  - 1

مظتقشا بعذ   بؼشىا، ّإٌ مي  تعله أىا ى٫غل  علُٔ  أّؿـٕ بيـا.  قـال: "أىـته اكلظتلـعفٌْ      

ــٙ          ــ٘ سذــر اهلل عل ــاب: ا٨سػــاد مل معش  ــذٖ"، ّأؿــن . أىىلــش تفـــٔل اخلــرب مل مت مــً بع

، ابعــ٘ اكلــ١ؽلش العــاكلٕ،  0، ز00ٍـــ، مــر  0607فٔــذ العبــاد، للؼــٔخ ذلنــذ بــً اليعنــاٌ اكل 

:  قال لُ العباغ، أٖ لعلٕ بً أبٕ اال : 72مً تاسطلُ، ق  5سّآ٘ الٷربٖ مل ز ّمل. 026

ا  أس عك مل ػٕٛ إ٢ سدع  إػل مظتأخشا ؼلا أمشِ. أػشت علٔـك عيـذ ّ ـاٗ سطـْل اهلل أٌ     

ّ أتظألُ  ٔنً ٍزا ا٤مش،  أبٔ ، ّأػشت علٔك بعذ ّ اتـُ أٌ تعادـل ا٤مـش،      ػـشت  أبٔـ ، 

  ؼْسٚ أ٢ تذخل معَه  أبٔ  ... إػل آخش م٣مُ .علٔك سغل مسا  عنش مل ال
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اتَه بَا الـشاب٘ وللنـا   . ّوذبعذِ؟  الظلٷ٘ ٍٕ مذاس اخل٣ ات اليت عـف  بقشٓؽ

  َـْ لـٔع ؿـشاي بـغل الــشاب٘، بـل ؿـشاي علـٙ الظـلٷ٘ بـغل          طْٚ أسذاخ الظـقٔف٘،  

كلظـلنغل باعتباسٍـا خ٣ ـات    علـٙ ا  ٙاىٷلـ خـْق الـشاب٘ مً وشٓؽ، لكـً ا٤مـش   

مـل مـً مْوعـُ ّ َنـُ. ّؽلضوـ  ا٤مـ٘        ،دٓئ٘. ّوذ اشلشهل اجلنٔع باللعب٘ الظٔاطـٔ٘ 

ّما صالـ  بظـب  انْسـات وـشٓؽ. إٌ سّل ا٢ىقٔـاد ّالعبْدٓـ٘ ٍـٕ الـيت طـاعذت علـٙ           

اطتنشاس طٔادٗ وشٓؽ مل دربّتَا ٍّٔبتَا ّسمضٓتَا. ٢ّ ضلق ٤سذ التفكري بالظـلٷ٘  

ّلـْ أٌ اكلظـلنغل يـاّصّا وـٔنَه البذّٓـ٘،       ا ا٤ّسذ: "اخل٣ ٘ مل وشٓؽ".خاسز ػشاَ

وشآىٔا ٢ختزت اخل٣ ٘ مظـاسا   –ّس لْا مبذأ اخل٣ ٘ مل وشٓؽ مً ميٷلقات دٓئ٘ 

   .بعٔذا عً ا٢طتبذاد ّطلٷتُ القاٍشٗ

إىَــا معاىــاٗ الــْعٕ الــذٓين،  قــشٓؽ بقٔــ   كــشا طــلٷْٓا، ٓتنىلَــش بأػــكال   

سقٔقتــُ سّل العبْدٓــ٘ القابعــ٘ مل أعناويــا ّطــٔادتَا علــٙ اكلظــلنغل عامــ٘        رلتلفــ٘، 

ّالعشب خاؿ٘، بل سلً الْٔو ىذ ع هلا مـً خـالف أمْاليـا كـشٓب٘ ليتقـٕ تلـ  اهلل.       

 ٣ أسذ أوـشب إػل اهلل ميَـا!!!. ّمل سّآـ٘ عـً الـيف"مً أسـ  وشٓؼـا أسبـُ اهلل ّمـً          

س مً طلٷ٘ وـشٓؽ مـا   ىـع احلقٔقـ٘،     أبغض وشٓؼا أبغلُ اهلل"!!.  ٣ ؿلكً التشش

ّىفَــه التــاسٓخ. ّىظــتعٔذ عقْليــا. ٢ّ ىَلــ٘ مل ا٤ ــق ّوــشٓؽ مــا صالــ  تــتشكه بيــا،  

  ّتقَشىا ّتلٷَذىا.
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 الشادضالفصل 

 فلشف٘ الطقْض

 

 ٘ يـشٖ مل أدـْاٛ خاؿـ٘، تعـبريا عـً مؼـاعش تلـٔق بَـا          الٷقْغ للاسط٘ سمضٓـ

اللغ٘،  تلذأ إػل سشمات ّإٓقاعات، تشا قَا اىفعا٢ت ىفظـٔ٘، تعٷـٕ للشـذخ ؤنـ٘     

وذطــٔ٘. ٍّــٕ إســذٚ يلٔــات الــشّل ا٢دتناعٔــ٘ عيــذ ا٨ىظــاٌ، بــذأت عفْٓــ٘، ثــه          

مـً   د٢٢ت ثقا ٔـ٘ ّدٓئـ٘ ّادتناعٔـ٘، ّساسـ  تـ١دٖ ّولٔفتَـا      ؼلشّس ا٤ٓاو امتظب  

  بقـــْٗ سلـــْسٍا، ّسذـــه التفاعـــل الؼـــعف شطٯـــخخـــ٣ل سمضٓتَـــا ّإضلاٛاتَـــا. ثـــه ت

ّالشمسٕ معَا.  َـٕ مل بعـض أبعادٍـا مالـذًٓ مـ٣ر للخـ٣قٿ ّاكلعيـٙ الـزٖ ٓلـفٕ          

 الٷنأىٔي٘ ّا٢طتقشاس اليفظٕ ّٓعنق ػعْس ا٨ىتناٛ.

احلــر  ػــاٍذت  ــذْٓ حلٹذــاز أ اسوــ٘ ادتنعــْا بعــذ اىتَــاٛ الٔــْو ا٤ّل مــً أعنــال 

  ــ  خٔنــ٘ مل ميــٙ، أخــزّا ٓشوـــٌْ بٷقــع تشٓــ  ٍّــه ٓشتــذٌّ م٣بــع احلــر         

، تعبريا عً  ـشسَه ّطـعادتَه باؽلـاو الفشٓلـ٘ بظـ٣و دٌّ أخٷـاٛ.       ام٣بع ا٨سشاو 

علنــا أٌ الــشوف لــٔع اقظــا عبادٓــا عيــذ اكلظــلنغل، بــل ّٓتيــا ٙ مــع تعــالٔه دٓــيَه.      

اعش عذـضت اللغـ٘ عـً تشـلتَـا،     لكيَا سشمات ٢ ػعْسٓ٘، إىٷلق  تعبريا عً مؼـ 

ــا.  ــالٷقْغ تعــرب عــً رلتلــف اكلؼــاعش        اطــتعاىْا باجلظــذ ّوذستــُ علــٙ رلــك سمضٓ

ا٨ىظــاىٔ٘: الفــشل، احلــضٌ، ا٤ ، اكلأطــاٗ، الؼــقاٛ، ا٢ تخــاس، التبــإٍ، التبذٔــل،  

  ّ اــْال  ىظــا٢ٌصمــ  ا٨اخلــْف ّالقلــق، التَذــذ ّالتعبٯــذ.    التؼــفٕ الجــأس ّالؼــنات٘ 

ػخف ؼلفـشدِ، مـالٷقْغ الذٓئـ٘ ّالشّسٔـ٘، ّا٤تلـ  تقـاو        ؿلاسطَا ، ّوذسٔاتُ

بؼكل ـلاعٕ. ٍّيا  اقـْغ مذٍؼـ٘ مل تفــ٣ٔتَا، ّبعلـَا ستـه وظـْتُ ٓبعـح        

الشاس٘ ّالظعادٗ بعذ أداَٜا، مٷقْغ التٷَري اجلظذٖ، ّدلـذ الـزات، ّالـتكفري.    

       ٘ ّالتذـاسب   ّ  تقتـش الٷقْغ علـٙ سقـل خـاق، ّوـذ اطـتجنشتَا اكلؼـاعش الشّسٔـ

الذٓئ٘ للتعبري عً عنقَا ٣ٍّمٔتَا اليت تلٔق بَا لغ٘ الكـ٣و،  تذـذ مل الٷقـْغ    

متيفظاٻ، ّمعبٯشا سقٔقٔا عً ملامٔيَا. بل ّيذ  َٔا م٫لَناٻ، ٓظتغشق  ُٔ الفـشد سـذ   

الجنالـــ٘ ّالتْسٯـــذ، ّٓفـــاسق ػـــعْسِ لٔـــذخل تٔبْبـــ٘ اهلٔـــاو ّطـــكشٗ الْدـــذ، ّمـــزاق  
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ألقـــا ّمســـْا مل عـــا  الـــشّل ّاكلؼـــاٍذٗ.  ـــاليىلشٗ الظـــلبٔ٘ التذلـــٕ،  ٔتفذـــش ولبـــُ ت

للٷقْغ دلٔل اجلَل ؼلذالٔلَا، ّمذٚ استباهل ا٨ىظـاٌ ّاجلناعـ٘ بَـا، ستـه خلفٔتَـا      

ّتبذّ كشّسٗ الٷقْغ أّكح سٔينا تعذض الؼـعاٜش الذٓئـ٘ عـً تلبٔـ٘      اخلشا ٔ٘ تالبا.

ً سادات الفشد الشّسٔ٘،  ٔلذأ ٢بتكاس اقـْغ ٓعبٯـش  َٔـا     مؼـاعشِ ّمكيْىاتـُ.    عـ

ّوذ ٓشٚ الفـشد مل اقْطـُ وذطـٔ٘ تلـإٍ وذطـٔ٘ ػـعاٜشِ ّعباداتـُ. لكـً ل٥دٓـاٌ          

ــا       ــالفشد ّ ق أسكامَــا، خاؿــ٘ سٔينــا ٓتــْػل الفقٔــُ خٷابَــا الشمســٕ،  ٔــتشكه ب

كلقاطاتُ، ّضلشمُ لزٗ ا٨ىـات هلذٓش الشّل سٔينا تعاىق الغٔـ  ّتبشـح عـً ادَـْل     

   ْ ػـعاٜشِ العبادٓـ٘. لـزا يـذ القـشآٌ       ٢ّ ٓتفاعـل مـع  القلـ    لتظتقش ّتَـذأ. عيـذما صلفـ

ٓتشــذخ عــً الـــ٣ٗ باعتباسٍــا ػــعريٗ ّاقظــا سّسٔــا، بأطــالٔ  رلتلفــ٘. القــشآٌ لــُ   

س٠ٓتُ اليت تتنشد علٙ الفقُٔ ّوظْٗ  تاّاِ.  تـاسٗ ٓـزمشٍا مفعـل / إوامـ٘، ّأخـشٚ      

نتلٞ ولبـُ سبـا   مٷلق٘ مٷقع سّسٕ ضللق مً خ٣هلا ا٨ىظاٌ مل  لاٛ الشفلً،  ٔ

ّػْوا خلالقُ، ّضلح اخلٷٙ مل عنل اخلـري ّالــ٣ل مـٕ ؿلَـذ للقاٜـُ. لـٔع ألـز        

للــشّل اكلعزبــ٘ مــً اقــع اهلٔــاو، ٍّــْ ٓعــاىق عــْا  الغٔــ ، ّٓــشٚ مل ولبــُ مــا تعذــض    

العٌْٔ عً س٠ٓتُ. إىُ ا٨ىظاٌ اكلتٔه ؼلعش ٘ راتُ،  ْدـذ مل الٷقـْغ مـا ٓظـاعذ علـٙ      

ض عــً امتؼــاف سقٔقتــُ.  الــذًٓ ؿلــيح ا٨ىظــاٌ معيــٙ   انأىــ٘ ىفظــُ ستــٙ ٍّــْ ٓعذــ 

 حلٔاتُ ّّدْدِ، لكيُ طشعاٌ ما ٫ٓظتغل  ٔيقل  ّبا٢ٻ علٙ الْعٕ.

ّلكــل ػــع  اقْطــُ الــيت تعــرب عــً ثقا تــُ ّمعتقذاتــُ ّإؿلاىــُ ّس٠ٓتــُ. بعلــَا   

ــااري         ــً أطـ ــْاسخ عـ ــَا متـ ــا بعلـ ــذو، ّسؼلـ ــاسب٘ بالقـ ــات كـ ــات ّدٓاىـ ــٕ دتنعـ ٓيتنـ

ّمنـا ٍيـا  اقـْغ تعـرب عـً راتَـا ٍّْٓتَـا ّاىتناَٜـا، ٍيـا            احللاسات القذؿلـ٘. 

اقــْغ تقــاو ٤دــل تريٍــا، مــا٤ شال ّاكلشاطــه، أّ ا٢ستفــا٢ت الذٓئــ٘ الكــربٚ،    

عيــذ الفشاعيــ٘ استفــا٢ بالئــل، ّا٢ستفــا٢ت الذٓئــ٘ وــشب ا٤ىَــاس     قــذٯغمــاليشش اكل

ــاكل ــش قذٯطـ ــاى ٘، ميَـ ــذمل  الغـ ــغل،  اهليـ ــفش مل الــ ــش ا٤مـــضٌّ،   ، ّاليَـــش ا٤ؿـ ّىَـ

، ّأىــْاي مقــذٯغّاكلظظــف. ّالتعنٔــذ مل اكلــاٛ عيــذ الـــابٝ٘ اكليــذأٜغل، اقــع دٓــين    

ــاف     ــ٘ امتؼـ ــالغنْض ّذلاّلـ ــاٌ بـ ــٕ ػـــغف ا٨ىظـ ــ٘، سٔـــح ٢ ٓيقلـ أخـــشٚ مذٍؼـ

مـــً سكآـــات تيظـــر ســـْل  ّدْدٍـــاأطـــشاسِ،  ٔنـــاسغ اقْطـــُ، بقذطـــٔ٘ تظـــتنذ 

 ع العقـــل اجلنعـــٕ اكلـــشتًَوـــْٗ إىظـــٔاوُ ال٣ػــعْسٖ مـــ مـــً ّ .ا٤مــامً ّا٤ػـــخاق 
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ــا٠ِ      ــُ ّأصٓـ ــٔذِ ّتشىٔناتـ ــاتُ ّأىاػـ ــع سوــ ــل اقـ ــذِ. ّلكـ ــُ ّتقالٔـ ــُ ّعاداتـ لٷقْطـ

ّسشماتُ ّمكاىُ ّصماىـُ، ّةـ٘ اقـْغ تشاٜبٔـ٘، يـذٍا مل ادتنعـات البذأٜـ٘،        

ّ  بشّدٔيـض ا٦"ا٢ؿـلٔغل  أطـرتالٔا  طـكاٌ  مجل  ػـعْب اهليـذ.    ضبعـ "، ّاهليـْد احلنـش، 

تجري  لْل اكلتابع للكؼف عً أطشاسٍا ّمياطـباتَا، خاؿـ٘   ّتبقٙ الٷقْغ الظشٓ٘ 

ما ؽلاسطُ اكليىلنات الظـشٓ٘، منـا ٓؼـاي عـً اكلاطـْىٔ٘، ّعبـذٗ الؼـٔٷاٌ. ّاقـْغ         

ــا     ــذٗ، سٔينـ ــات الظـــكاىٔ٘ البعٔـ ــذٚ بعـــض التذنعـ ــ٘ لـ ــ٘، ّالعبادٓـ اجلـــيع اجلناعٔـ

 لؼْي ّوذطٔ٘ عالٔ٘. َاؽلاسط

ــْغ    ــ٘ للٷقـ ــشاٛات ا٤ىجشبْلْدٔـ ــف  القـ ــذ مؼـ ــْٗ    ّوـ ــا، ّوـ ــق د٢٢لتَـ ــً عنـ عـ

ــ١ثش مل         ــل ّت ــأثش بَنــا. ب ــ٘ الفــشد ّادتنــع ّتت ــ١ثش مل ثقا  سلــْسٍا ّتأثريٍــا.  َــٕ ت

ــ٘ تظــنح بتٷْسٍــا،        ــ٘ دذلٔ ــاٛلٌْ أّ ٓتؼــاٛمٌْ.  جنــ٘ ع٣و ــاتَه ّمظــتقبلَه، ٓتف سٔ

ّإعــادٗ تؼــكٔل الــْعٕ اجلنعــٕ بَــا، ٍّــزا طــش تياطــل بعــض الٷقــْغ، خاؿــ٘           

تعترب ذلفضا إؿلاىٔا ٢ ػعْسٓا.  َٕ تْام  ساد٘ متْاسٓ٘ الذٓئ٘، ّاىتؼاسٍا، سٔح 

مل أعنـــق الفـــشد،  ٔيؼـــشل هلـــا، ّٓتنظـــك بَـــا، أّ ٓـــزٍ  مل ىْبـــ٘ بكـــاٛ أّ سوـــف  

ٍظــتريٖ.  ــ٣ تشابــ٘ مل اىظــٔاق العقــل اجلنعــٕ مــع الٷقــْغ ّتعَــذٍا بكــل طــخاٛ   

ٍـا  ّمشو. ّلعل مل ػغف ا٨ىظـاٌ ّاىتىلـاسِ للٷقـْغ اكلْمسٔـ٘ خاؿـ٘ مـا ١ٓمـذ دّس       

ّأٍنٔتَا. ّبالتـالٕ  لكـل اقـع دـزسِ الجقـامل، وـذ ىـشاِ خشا ـ٘ مل ىىلشىـا ّمل ىىلـش           

العقل اليقذٖ، لكيُ لٔع مزلك مل ىىلش مً ؿلاسطُ،  َْ ٓعتقذ بجٔنتـُ، ّٓتفاعـل   

مع إضلاٛاتُ ّد٢٢تُ.  ٣ صلْص ىقذٍا مَنا ماى  خشا ٔ٘ ما   تؼكل خٷـشا علـٙ   

ك اخلشا ٘ مـذسا للنعش ٘ علٙ سظاب العقل ّعٕ ا٨ىظاٌ ّادتنع، حبٔح تـبح تل

ْٯِ معـا  الـذًٓ ّختلـعُ ل٣طـتغ٣ل.  اليقـذ ٓتْدـُ عـادٗ ٢         ّالتذشب٘ العلنٔ٘، أّ تؼ

ــاغ ّٓــتشكه بعقــْهله.        ــل لجٔنتــُ ّملــنْىُ، سٔينــا ْٓدــُ ّعــٕ الي لــزات الٷقــع ب

ل٥ىَاس، مٕ ٢ تٷغٙ ّتقتل احلشخ ّاليظل،  َـزا خٷـأ،    قذٯغمٷقْغ اليشش اكل

ــ٘،       كــش ــا الٷبٔعٔ ــا لقْاىٔيَ ٔتُ ىفــع ذلرتمــ٘ مل مــل عــاو. الفٔلــاىات يــشٖ ّ ق

ّمعاجلتَا لٔع بيشش إىظـاٌ بـشٖٛ، بـل بإوامـ٘ الظـذّد، ّاليـْاوله.  اليقـذ ٓشٓـذ ىقـل          

الٷقْطـٕ إػل سقلـَا العق٣ىـٕ.  ٔكـٌْ ىقـذا إصلابٔـا،        –اكلعش ٘ مً سقلَا اخلـشامل  

ٷقْغ اكلظاكل٘ اليت ٢ تؼكل خٷـشا علـٙ   تفشكُ القٔه ا٨ىظاىٔ٘ ّاحللاسٓ٘. ّإما ال
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ّعٕ ا٨ىظاٌ  تبقـٙ ذلرتمـ٘، ٤ىَـا مبـادسٗ تلقأٜـ٘، لٔظـ  خاكـع٘ للتعقـل بـل سالـ٘           

مل   شطٯـخ تّسّسٔ٘ ىؼأ علَٔا ا٨ىظاٌ، ّعاػَا بكل مؼاعشِ كنً بٔٝتُ ّتشبٔتـُ،  

بـ٘ أٌ  التخلٕ عيَا أػبُ باكلظتشٔل ما   ؿلـاسغ الفـشد ىقـذا راتٔـا.  ـ٣ تشا      أعناوُ. 

، مــً ٔذــذ ىفظــُ ميؼــذا هلــا ؿلــاسغ مبــاس الؼخـــٔات اقْطــا تــاسٗ تكــٌْ بالٔــ٘. 

 خ٣ل اطتذاب٘ تلقأٜ٘ وذ ٢ ٓعٕ طشٍا ّطببَا، لكيُ ٓيقاد هلا ٢ إسادٓا.

إٌ تأثري ا٨ؿلاٌ بغض اليىلش عً مْكْعُ، ولٔ٘ ذلـريٗ،  ـاكل١مً ٓفكـش بعقـل     

ــُ،  تذــذِ مــذ ْعا ب     ــُ ّإسادت ــٙ ّعٔ جقــ٘ ّٓقــغل مــذٍؽ. ٢ّ َٓنــُ   بــااين، َٓــٔنً عل

٘ مـً  ّدـْدِ  ظـتنذ  ٍْ سال٘ ىفظـٔ٘، ٓ التخلٕ عً عقلُ لـا  إؿلاىُ ّعقٔذتُ. ّ  ثقا ـ

 بٔيَنــا ع٣وــ٘ دذلٔــ٘، . ّمَــٔنً سمــضٖ ٓتــٍْر بــالٷقْغ ّاكلياطــبات تجــشٖ اخلٔــال،

داَٜا ّدْدٍا. ّمنا ابتذعَا ا٨ؿلاٌ ٨ثشاٛ يشبتُ أب شطٯخسٔح ٓجشٖ بَا ا٨ؿلاٌ، ّٓ

. ّاحلقٔق٘ أٌ ّّعُٔ الشّسٔ٘،  أٓلاٻ ة٘ إؿلاٌ اقْطٕ مل ىؼأتُ ّتكْٓيُ ّدؿلْمتُ

ش ااواتَا، ّوـذ تينـْ ّتتٷـْس    ا٨ؿلاٌ ّمل٘ سّسٔ٘ وذ ختبْ سٔينا ٢ يذ أدْاٛ تفذٯ

ٛ مً خ٣ل بٔٝ٘ إؿلاىٔ٘، ثه تتألق  للاسطـ٘ إؿلاىٔـ٘،    أدا٠ٍـا   الؼـعاٜش ّالٷقـْغ.   بـأدا

 ٣ ٓظتَاٌ بَا مىلاٍشٗ إىظاىٔ٘ ّسّساىٔ٘ ّادتناعٔ٘. بل ٓتذلٙ  َٔا خؼْي اكل١مً، 

 غ العبادٓ٘ اكلفشّك٘ أّ اكلظيْى٘. ستٙ الؼعاٜش الذٓئ٘ ٍٕ ىْي مً أىْاي الٷقْ

 

 لطقْضل العنق السّسٕ

أدذ مل سشق الياغ علٙ للاسط٘ الٷقْغ بعذا أعنـق، ٓتذـاّص مظـأل٘ ا٨ؿلـاٌ     

ــذ هلــا اطــتقشاسٍا،        أنــولّ ــ  سريتَــا، ّٓعٔ ــشّٖ عٷؼــَا، ّٓفت ــا ٓ ــا كل ــشّل ّسادتَ ال

، ميؼــأِ طــ١ال لتؼــبح بَــاّانأىٔيتَــا،  جنــ٘ ولــق مـــريٖ ٓظــتبذ با٨ىظــاٌ ٓذ عــُ ل 

احلقٔقــ٘ عــً مــآل اكلـــري البؼــشٖ، ّمٔفٔــ٘ اليذــاٗ.  ا٨ىظــاٌ مفذــْي بكــْاسخ          

ك الىلــاٍشٗ الــيت ســاس  ميــز القــذو، ّمـــذّو بــاكلْت، تلــ  ، ّمفادــآت احلٔــاٗالٷبٔعــ٘

ــذ اكلــْت، سٔينــا ساســ  أسّال الشمــْص         ــا بع ــش م العقــل البؼــشٖ مل تفظــريٍا، ّا٤مج

لعبادتَــا، ّتقــذٓه القــشابغل كــنً   ّاتٷــْف ســْل أبياَٜــا،  اكــٷش  ّا٤بْٓــ٘ العاٜلٔــ٘

ّالتنَٔـذ كلـا   ، ّسعآتَا، ّعٷفَـا.  اّمظ  مشكاتَاقْغ خاؿ٘، لذ ع ػشّسٍا، 

تُ. ّبَزِ الٷشٓق٘ تؼكل ا٨ؿلـاٌ.  قلـق اكلــري البؼـشٖ،     بعذ اكلْت، ؼلا ٓكفل زلا
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 د ـغل ٍّادع اليذاٗ، ّساٛ للاسط٘ الٷقع، ٍّْ طـب   ّاخلْف مً مآ٢ت ا٦خشٗ، 

ــيفع ــاق الـ ــشٓ٘ مل أعنـ ــزٯ .البؼـ ــذ تـ ــشٗ   ّوـ ــً ا٦خـ ــْف مـ ــذٓين سّل اخلـ ــاب الـ ٚ اخلٷـ

لذٓئـ٘ مل  ّعْاوبَا، كنً ميَذُ الرتبْٖ القاٜه علٙ الرتتٔـ  ّالرتٍٔـ .  الؼـعاٜش ا   

ىىلشِ تعبري آخش عً ساد٘ ا٨ىظاٌ لذ ع تل  اهلل تعاػل علُٔ، ّكناٌ زلاتُ مل داس 

ّ   اكلعاد. ٍّٕ ىىلشٗ تشاثٔ٘، ػْٯٍ  الش٠ٓ٘ القشآىٔـ٘ القاٜنـ٘    دلـاصاٗ  أطاطـا علـٙ العـذل 

اكلفظذ، ّالىلا  حلقْق الياغ، ّمً ٓظعٙ مل ا٨ىظاٌ علٙ عنلُ ّطلْمُ. ّمعاوب٘ 

إسقاق احلق بالعذل، ّلٔع اىتقاما.  ـاهلل تـين عـً العـاكلغل، ٢ّ     ا ٍذ ُ ا٤سض  ظاد

ٓلــشِ ػــٕٛ، ّسٔينـــا تعبٯــش ا٦ٓــ٘ با٢ىتقـــاو  تقـــذ ا٢ىتقــاو للعـــذل ّلــٔع اىتقامـــا        

ػخـٔا، ٍّكزا باليظـب٘ كللـاعف٘ العقـاب، ّأسبـاهل ا٤عنـال، ـلٔعَـا وـاٜه ّ ـق         

واؽلــ٘ هلل تعــاػل . منــا أٌ بعــض العقاٜــذ سمســ  ؿــْسٗ  مٔــضاٌ العــذل ّإسقــاق احلــق 

ّعقاب ا٦خشٗ، ّأكا   هلـا عـزاب القـرب ّمـا وبـل اكلـْت، ّســشت اليذـاٗ بَـا دٌّ          

تريٍا. ّوذ أثٯش ٍزا اكليٷق علٙ  َه الع٣و٘ بغل ا٨ىظاٌ ّسبُ، ّد عُ للتؼـبح بكـل   

، ّسؼلــا أوْاٍــا، ٓتذلــٙ رلــك   ــاخلْف أســذ ا٤طــباب مــا ٍــْ خــشامل للــناٌ زلاتــُ.  

٘     بالقشابغل البؼشٓ٘ اليت ، ستـه  د عـا لغلـبَا ّاىتقامَـا     تقـذو ل٧هلـ٘ عـرب اقـْغ دٓئـ

 . عيف اكليىلش الذمْٖ

ٍّيــا  مـــً ؿلاسطــَا لتأمٔـــذ الـــزات ّاهلْٓــ٘ ّا٨ىتنـــاٛ، أّ ٓيظــاق مـــع العقـــل     

تش  مؼاعش التبذٔل ّالفـشل ّاحلـضٌ   ّبالتالٕ  اجلنعٕ مل إسٔاَٜا، كنً ػشّاَا. 

بئـ٘   .إػل أداَٜـا بإؿلـاٌ ميقٷـع الـيىلري    خ٣ل للاسطـ٘ الٷقـْغ ةـ٘ بئـ٘ أعنـق تـذ ع       

ــق اكلـــري البؼــشٖ ّمآلــُ. تــري أىــُ متــْاسٿ، كــنً            ــ٘ علــٙ طــ١ال احلقٔقــ٘، ّول واٜن

ُ ال٣مفكش  ُٔ، ٓتذلٙ ؼلْاؿل٘ التيقٔ  مل أخادٓذ  .  ٷاكلـا ٓتظـرت بعيـآًّ    ملـنشات

ميــات رلتلفـ٘ مـالفشل ّاحلـضٌ، ّدلـ  اخلـري، ّد ـع اللـشس.          أخشٚ، ّٓيٷلق مً

بقـٙ احلقٔقـ٘ أىـُ ٓيتىلـش مـا ٓبـذد خْ ـُ بفـٔض سّسـٕ، ٓبعـح  ٔـُ الٷنأىٔيـ٘             لكً ت

ّا٨ستٔال اليفظٕ. لـزا ٓؼـعش بعـذ أداٜـُ الٷقـع أىـُ أزلـض عنـ٣ ٢ طللـع للنقـآٔع           

اكلادٓ٘،  تذذِ ملٔٝـاٻ بالغبٷـ٘ ّالظـعادٗ ّا٢ستٔـال ؼلـا مل رلـك اقـْغ احلـضٌ. مأىـُ          

   ُ الـذ غل ؼلـا ٓٷنٝيـُ. خاؿـ٘ الؼـعْب       ٓقْو ؼلشادع٘ عنٔق٘ مع الـيفع، لْٔادـُ خْ ـ

اليت ٢صمَا القَش ّالىلله ّاحلشماٌ، ٣ّٓسقَا اخلٷـاب الـْعىلٕ باطـتنشاس، ٓرتؿـذ     
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مل سشماتَـا، ّضلــٕ علَٔـا أىفاطـَا، ّٓتْعـذٍا بالْٓـل ّالجبـْس علـٙ ولـآا            

ــٙ      ــل ستـ ــاٗ. بـ ــآت احلٔـ ــذد ؼلفادـ ــاخلْف، مَـ ــْ مظـــكٌْ بـ ــاٌ،  َـ ــا ا٨ىظـ ٓشتكبَـ

ٗ ٓعاىٕ  َٔا الفـشد خـْف اكلــري، ّولـق طـ١ال احلقٔقـ٘،  ٔعاجلـُ        ادتنعات اكلظتقش

ــزاتَا، ّملنــا اطــتفضِ طــ١ال      ؼلعــاوشٗ اخلنــش ّتعــاإ اكلخــذسات، ّا٨طــشاف مل مل

احلقٔق٘، عاّدتُ ٍظرتٓا تتلبظُ ٢ ػعْسٓا. مً ٍيا يذ دلامٔع مبريٗ مً الؼـعْب  

ٍشّبـا مـً اكلـادٗ ّأدْاَٜـا إػل     ا٤ّسبٔ٘ تلذأ للنعابذ ّسٓاك٘ التأمل االْٔتا ، ّتظا ش 

اهليذ ّالـغل.  جن٘  شا ، ٢ّ دذّٚ ااتٔ٘ علـٙ احلٔـاٗ، ّلـٔع مالـذًٓ ّالٷقـْغ      

الشّسٔــ٘، ؿلــيح ا٨ىظــاٌ اكلعيــٙ ّٓلــفٕ اجلــذّٚ علــٙ سٔاتــُ. لكــً ل٥طــف عٷلــْا   

 ّولٔف٘ الذًٓ احلقٔقٔ٘، ّّولفِْ كلـاحلَه الؼخـٔ٘ ّالظٔاطٔ٘ ّالٷاٜفٔ٘.

 

 للطقْض اآلثاز الداللٔ٘

لْدٔ٘ ّالجقا ٔــ٘ ّالذٓئــ٘ ْكٔؿلكــً ا٢ػــاسٗ إػل أٍــه ا٦ثــاس ا٢دتناعٔــ٘ ّالظــ  

 للٷقْغ.

ــابع مــً عنــق        -0 ــك اهلــادع الي ــاٛ، رل ــق سّل ا٨ىتن تظــاٍه الٷقــْغ مل تعنٔ

اكلؼاعش ا٢دتناعٔ٘ لذٚ الفشد،  قذؿلا اعتربّا ا٨ىظاٌ ادتناعٔا بٷبعـُ. ٓبشـح عـً    

ٕ معيٙ لُ. ّٓلْر بكل ما ٓظاعذِ علٙ ّعـٕ الع٣وـ٘   مل ما ٓعنق سّل ا٨ىتناٛ ّٓعٷ

ّٓكـف عـً عضلتـُ، الـيت تعـين مْتـُ       ٠ّٓكذ راتُ، ادتناعٔا، مٕ ٓألف سلْسِ، 

٤ٌ تأمٔذ الزات ٢ ٓتشقق إ٢ مً خ٣ل ّعٕ ا٦خـش، ٍّـزا طـب  اٍتنـاو     ادتناعٔا. 

ٷقـْغ  ّلـٔع ماكلياطـبات ّال  ا٨ىظاٌ بالع٣وات ا٢دتناعٔ٘، سٔح صلذ  َٔـا راتـُ.   

ّالؼعاٜش الذٓئ٘ أداٗ أملٙ مل وذستَا علٙ تعنٔق سّل ا٨ىتناٛ للذناعـ٘. ّالظـب  أٌ   

الؼــعاٜش ّالٷقــْغ ّاكلياطــبات الؼــعبٔ٘ الكــربٚ، هلــا عنــق سّســٕ ّثقــامل ّ كــشٖ  

ّعقٔذٖ،  َٕ ٢ ؽلجـل دَـ٘، بـل ؽلجـل العقـل اجلنعـٕ ّالـزامشٗ اكلؼـرتم٘، ّأسـذ          

  ٌ تلقأٜـــا، ّوــذ ٢ ٓكتفـــٕ الفـــشد ؼلناسطـــ٘   مقْمــات اهلْٓـــ٘.  التفاعـــل معَــا ٓكـــْ

الٷقْغ بل ٓظـتعذ هلـا، ّٓظـاٍه مل ىؼـاااتَا.  ـبعض اليـاغ ٓقٷـع مظـا ات آْلـ٘          

ــق مــً خ٣هلــا          ــا راتــُ، ّضلق ــيت صلــذ  َٔ ــْغ الؼــعبٔ٘ ال للنؼــاسم٘ مل بعــض الٷق

سلــْسِ. ّاكلــذٍؽ أٌ بعــض الٷقــْغ تتذــاّص وياعــات الفــشد ا٤ٓذْٓلْدٔــ٘،  ٔتخلــٙ  
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اقظُ مع اجلناع٘ سته ػذٗ تقااعَا مع متبئاتُ الفكشٓ٘ ّالعقٔذٓـ٘.  عيَا ّؿلاسغ 

ػــاٍذت ٍــزا مــشاسا خــ٣ل اقــْغ عاػــْساٛ، سٔــح يــذ ػخـــاٻ ااعيــا بإحلــادِ،     

     ٕ لشدعٔـ٘، لكيـُ   الـذًٓ بـالتخلف ّا   سدـل  ّس لُ لكـل مىلَـش دٓـين، ٢ّ ٓـرتدد بشمـ

ٔـ    ٓتفاعل مع اقْغ عاػْساٛ، ّؿلاسطَا بقياع٘ تامـ٘.  ذ، أحبـح عـً    أتشؿـذِ مـً بع

سذ التنإٍ، اعتباسا مً اللباغ، ثه  معَاطشٯ إىذ اعُ ّمذٚ ؿذوُ،  أدذِ ٓتفاعل 

اللٷه علٙ الـذّس، ّتياّل ّدب٘ الغذاٛ، ّالغشٓـ  سٔينـا ٓـتكله مـع اليـاغ ٓتشـذخ       

بــيفع لغـــتَه ّمــــٷلشاتَه.  ٔــ١دٖ التشٔـــ٘ ّالـــشد علَٔــا بٷشٓقـــ٘ دٓئـــ٘، ّدعْاتـــُ    

ّوبـْل ا٤عنـال مـً وبـل اهلل تعـاػل ّػـفاع٘ احلظـغل بـً         اكلظتنشٗ كلخاابُٔ بالؼفاع٘ 

علٕ!!!!. ّا٤مش ّاكح باليظب٘ لٕ، أٌ الٷقْغ أعنق دزسا، ستٙ مً العقل اجلنعٕ. 

لزا يذ ا٤دٓاٌ ت١مذ علٙ الؼعاٜش اليت ٍٕ اقْغ مؼشٯع٘، هلـا  لظـفتَا الذٓئـ٘،    

للخـالق، مالــلْات   ّسٍاىَا إ٢ؿلـاىٕ سٔينـا ٓيقـاد الفـشد للعقـل اجلنعـٕ مل تْدَـُ        

اجلناعٔ٘ ّاكلياطبات الذٓئ٘ الكربٚ اكلؼشع٘ ّ قاٻ لؼشٓع٘ رلك الذًٓ.  ٔتعنق إؿلاٌ 

 الفشد ّٓألف العبادٗ ّأداٛ الؼعاٜش.

تعنــــل الٷقــــْغ علــــٙ فلآــــ٘ ّ ـــــغل الــــزامشٗ اكلؼــــرتم٘ للؼــــعْب   -8

لــزامشٗ مل تعنٔـق سّل ا٨ىتنـاٛ.  شنآـ٘ ا    هلـا دّس أطـاغ  ّاجلناعـات البؼـشٓ٘، الـيت    

ــا ىؼــعش          ــا، سٔين ــٔؽ يلٔاتَ ــشاض كــشّسٗ ادتناعٔــ٘، سلــً ىع ــً ا٨ىق اكلؼــرتم٘ م

باىتناٜيا اكلؼـرت  للتـاسٓخ ّا٤سـذاخ الكـربٚ.  َـٕ دـضٛ اهلْٓـ٘، ّأسـذ معاكلَـا. هلـزا           

 تظعٙ الؼعْب لرتمٔه رامشتَا اكلؼرتم٘، ّ فٔض الت٣سه معَا. 

م٘ مل مقــذمتَا، إكــا ٘ ادتنعــات تتقــْو بعياؿــش عــذٗ، تقــع الــزامشٗ اكلؼــرت 

. مً ٍيا أدـذ اٍتنامـا مـبريا    ّالذًٓ للغ٘ ّسابٷ٘ الذو ّاجلغشا ٔ٘ ّالعادات ّالتقالٔذ

سمسٔا ّػعبٔا مل أطرتالٔا ّتريٍا مً الذّل سذٓج٘ التأطٔع اليت تعـاىٕ  قـش التـاسٓخ    

ّالــزامشٗ اكلؼــرتم٘ بــغل ػــعْبَا اكلَــادشٗ،  تَــته اٍتنامــا بالغــا ٨سٔــاٛ مياطــباتَا   

الْائــ٘ الــيت ولَــشت بعــذ امتؼــا َا ّمــً ثــه تأطــٔع دّلتَــا، ٤ٍنٔتَــا ادتناعٔــا،  

       ٘ . ٍّـزا ٓعـين أٌ   ّبياٛ رامشتَا اكلؼـرتم٘،  تذـذ اجلنٔـع ٓؼـاس   َٔـا بشتبـ٘ عاسمـ

ّمَنـا بلـ  التٷـْس العلنـٕ      اجلنٔع حباد٘ لتلك الزامشٗ اكلؼرتم٘، ّالتاسٓخ اكلْسـذ. 

 ٚ.ّالتقين لكً لليفع البؼشٓ٘ سادات أخش
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ــاعش     - 7 ــات ّمؼـ ــ٘، ّلـــٔع دلـــشد سشمـ ــ٘ ادتناعٔـ ــ٘ ثقا ٔـ الٷقـــع ميىلْمـ

ىفظٔ٘، ؿلكً مً خ٣هلا دساط٘ البٔٝ٘ الفكشٓ٘ ّالجقا ٔ٘ للنذتنع، ّس٠ٓتُ للكـٌْ  

ــ٘      ــاٍش ا٢دتناعٔـ ــُ مـــً رلتلـــف اكلىلـ ــذِ، ّمْوفـ ــا بعـ ــْت ّمـ ــفتُ للنـ ــاٗ، ّ لظـ ّاحلٔـ

ٓشٓـذ امتؼـاف    ّالظٔاطٔ٘ ّالذٓئ٘.  عيذما طللع ا٤ىجشبْلْدٕ الٷقْغ للذساطـ٘، 

الجقــامل سٔينــا ٓظــتبذ بــْعٕ   اَــمَٔنيعلــٙ  التعــشٯف، ّالعقٔذٓــ٘ ّالفكشٓــ٘ اأعناوَــ

الفشد ّادتنع، سٔح طلبـْ العقـل عيـذ للاسطـ٘ الٷقـع لتشـل الـزامشٗ اكلؼـرتم٘         

ذللُ. لزا ت١مذ ا٤دٓاٌ علٙ بعض الؼعاٜش، لقذستَا علـٙ تٷْٓـع ا٨ؿلـاٌ مـً خـ٣ل      

ٷلق ّالْٔو ا٦خـش ٢ ٓتـأتٙ مـً سظـابات سٓاكـٔ٘، بـل مـً        العقل اجلنعٕ.  ا٨ؿلاٌ باكل

خ٣ل الشّل ّوذستَا علٙ امتؼاف احلقاٜق ّالتفاعل معَا.  كه مـً مـ١مً ٢ يـذ    

 يذِ سشاسٗ ا٨ؿلاٌ. ّالعكع ؿشٔح.ع

 

 اخلطاب الطقْسٕ 

ثقا ٔـ٘ معقـذٗ، جلـأ هلـا      -ولـاٍشٗ ادتناعٔـ٘   تأطٔظا علٙ ما تقذو، الٷقْغ، 

ا٨ىظاٌ للتعبري سمضٓا عً مؼـاعش تلـٔق بَـا اللغـ٘. ثـه أمتظـب  ؤنـ٘ أمـرب عيـذما          

ػــشع  ا٤دٓــاٌ بعــض الؼــعاٜش اجلناعٔــ٘، لتعنٔــق ا٨ؿلــاٌ، ّالتؼــذٔع علــٙ ا٨لتــضاو  

بقٔنَا ّمبادَٜـا. سٔـح ٓلعـ  العقـل اجلنعـٕ دّسا تعبْٓـا مـبريا، مل تشطـٔخ العقاٜـذ          

ذٓين. ّالؼـــعاٜش اقـــْغ مؼـــشع٘ دٓيـــاٻ، هلـــا رات الـــذّس مـــع اخـــت٣ف ّال٣معقـــْل الـــ

 اكللنٌْ، ّما ٓشتكض إلُٔ مل ميَنا، سمضٓا ّعقاٜذٓا. 

ــٙ تشطــٔخ ا٨ؿلــاٌ ّتٍْذــُ ٢ ػــعْسٓا. ٍّــْ، أٖ       ّتتـــف الٷقــْغ بقــذستَا عل

ا٨ؿلــاٌ، سٍــاٌ مــل عقٔــذٗ، بــُ ت١مــذ ؿــذؤتَا ّسلــْسٍا ّ علٔتَــا.  كــه مــً      

ذٍا. ّمـه مـً عقٔـذٗ بظـٔٷ٘ ّسؼلـا      َـ ّدـْد مـً ٓـ١مً بَـا ّٓتع    عقٔذٗ اىـذثشت لعـذو   

طارد٘ تتشذٚ القشٌّ بفعـل إؿلـاٌ أتباعَـا.  لذـْٛ العقاٜـذ للٷقـْغ لـٔع لـزاتَا بـل          

سٔـح ٓفذٯـش الٷقـع مكاميـُ، مـً خـ٣ل سمضٓتـُ        لقذستَا علـٙ تشطـٔخ ا٨ؿلـاٌ بَـا.     

 تيقـاد لـُ الـيفع ٢    ّد٢٢تُ ّإضلاٛاتُ سٔينا ٓعضف علٙ ّتش الشّل، ّطلاابَا طـشاٻ،  

إسادٓـا.  اخلٷـاب الٷقْطـٕ خٷـاب ّدـذاىٕ، عـاافٕ، ٢ ػـعْسٖ مَـٔنً، ٓظــتبعذ         

عقل ا٨ىظاٌ، ّٓتشكه ؼلؼـاعشِ، مـً خـ٣ل لغـ٘ اخلٷـاب، ّإٓقـاي ملناتـُ ّمـذٚ         
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تأثريٍــا علــٙ الــيفع البؼــشٓ٘.  اخلٷــاب الٷقْطــٕ ٓعٔــذ تؼــكٔل العقــل، ّاشٓقــ٘     

ٌ،  ٔظتظــله كليٷقــُ العقــل البظــٔنل ٍّــْ     تفكــريِ، بعٔــذا عــً ا٢طــتذ٢ل ّالربٍــا    

ــات ؽلــشس سطــالتُ         ــُ سكآ ــُ، ّٓقــف علٔ ــُ ّأس٣م ــذاع  آمال ــُ، ّٓ طلااــ  ّدذاى

عقٔذتــُ، ّٓتعبــأ العقــل اجلنعــٕ للــذ اي عيَــا. خاؿــ٘ مــع مأطظــ٘    طٯــخ ترتبظــَْل٘، 

اخلٷاب، ّتبئُ مً وبل اكل١طظات ا٨ع٣مٔـ٘ اكلـ١ثشٗ، مْطـاٜل ا٨تــال اكلختلفـ٘،      

يل ّاخلٷاب٘ مل مظادذ ّأمامً العبادٗ، اليت ضلفَا دْ سّسٕ، ّمؼاعش ّميرب الْع

سّساىٔــ٘ عالٔــ٘، بفعــل اكلكــاٌ، ّالعقــل اجلنعــٕ، ّالــزامشٗ، ّاهلْٓــ٘، ّمظــتْٚ         

الــْعٕ، ّٓقىلــ٘ العقــل، ّا٢ىتنــاٛ اكلؼــرت ، سٔــح تتلــاعف وــذسٗ اخلٷــاب علــٙ          

ًٓ، ٍّــه ٓــ١دٌّ التــأثري،  ٔذــذ اكلتلقــٕ ىفظــُ ميقــادا ٢ ػــعْسٓا مــع ـلــْي احلاكــش   

اقْطُ، ؼلا  َٔا مً سقاٜق ّخشا ات ّفل٢ْت ثقا ٔ٘. ّلشؼلا ٓيظٙ العقل ّٓتناٍٙ 

ْ٪دـذ ّاهلٔـاو.      لـٔع الـْعٕ طـْٚ مـا تشمسـُ       مع ال٣معقْل أمجش، ٍّـْ مل طـكشٗ ال

َا سذ التنظك لْاسق د ىفظٔا ل٩ؿلاٌ بجْابتَا ّمربٓاٜالٷقْغ سٔينا تظتذسز الفش

لـــتفكري اكليٷقـــٕ ّالربٍـــاىٕ.  تعنـــل علـــٙ إوــــاٛ العقـــل ال٣معقـــْل علـــٙ سظـــاب ا

ٕ   للنعش  سمنـذ عذـض العقـل عـً    ب، بعـذ إوياعـُ   ٘، ّا٢ػتغال علـٙ اجلاىـ  العـااف

ــذًٓ ّال٣معقــْل ّالغٔــ ،   ــ٘   خ ريكــ إدسا  البعــذ ا٨طــٷْسٖ مل ال اعرتا ــا ؼلشذّدٓ

اىُ ّاىقٔـادِ.  وذساتُ عً إدسا  العا  اكلٔتا ٔضٓقٕ، ّٓظتعٔض  ضاٛ أخشّٖ ةيا ٨ؿل

الفــشد   الجقا ــ٘ الٷقْطــٔ٘ تــْاصٌ ال٣ػــعْس، كــنً مــْاصًٓ دٓئــ٘ ّتٔبٔــ٘ ٓفقــذ معَــا 

مل مشدعٔات اخلٷـاب الٷقْطـٕ، بـل ٢ ٓـذس  ػـٔٝا مـً        اليقذ ّالتشقٔقعلٙ قذسٗ ال

ــأخْر بَالــ٘ وذطــٔ٘ خلقتَــا          ــاد ّالتظــلٔه اليفظــٕ اكل ــا طــْٚ التنــإٍ ّا٢ىقٔ سقٔقتَ

ا٨ؿلـاٌ اليفظـٕ أوـْٚ سطـْخا مـً ا٨ؿلـاٌ        الفعل الٷقْطٕ.ا٤دْاٛ الٷقْطٔ٘ ّسٍب٘ 

العقلٕ لذٚ ا٨ىظاٌ العادٖ،  ـرتاِ ٓــغٕ للعقـل ّطلالفـُ ّ ـاٛ ٨ؿلاىـُ الشّسـٕ. ّإرا        

عش يا ا٨ؿلاٌ بأىُ: سال٘ ٢ ػعْسٓ٘ تزعً معَا اليفع ّتٷنًٝ،  إٌ ا٨ؿلـاٌ اليفظـٕ   

ً التظـامٕ الشّسـٕ خـ٣ل    طٔكٌْ أوْٚ ّأدل، سٔينا ضلقق لليفع البؼـشٓ٘ سالـ٘ مـ   

ــٙ ٓقــغل مفعــه  الــشّل ىتعــاؾ ىفظــٕ، ّتغفــْ  اب ىظــاٌأداٛ اقْطــٕ، ٓؼــعش معــُ ا٨  عل

ٍـ        أّز مـا ٓٷنـح لـُ اكلـ١مً.     زابا٦مل، ٢ تؼـغلُ بـشاٍغل ّاطـتذ٢٢ت العقـل اليقـذٖ. ّ

ّعلُٔ  فَنيا لـْعٕ اكلتلقـٕ للٷقـْغ، ّمٔفٔـ٘ أداٛ خٷابَـا داخـل  لـاُٜ اكلعـشمل،         
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َٯذ ليقـــذٍا  ّتفكٔـــك ـلٔـــع مشدعٔـــات الـــتفكري الـــذٓين اكلشتَيـــ٘ مل ّدْدٍـــا طـــٔن

 .ّعٔا سقٔقٔا لفعل الٷقْطٕاّاخلٷاب الٷقْطٕ. ٍّْ ػشهل أطاغ لْعٕ  نقذٯغلل

 كل عقٔذٗ تظتنذ ّدْدٍا ّوْٗ سلـْسٍا مـً ؿـذؤ٘     علٙ ما تقذو، تأطٔظاٻ

شٖ، مـا    معتيقَٔا، ّمذٚ تفاعلَه مع سمضٓتَا ّإضلاٛاتَا. ٢ّ ٓكفـٕ ا٨ؿلـاٌ اليىلـ   

ٓتٍْر مل أدْاٛ الٷقْغ، ّضلتليُ العقل اجلنعٕ. خاؿ٘ العقاٜذ اليت تفتقش للذلٔل 

ــْو   ــْل ب العلنــٕ ّالربٍــاىٕ، ّتتق ــ٘ ّال٣معق ــْر باخلٷــاب الٷقْطــٕ    اخلشا  ــٕ تل َ  ،

لتظْٓقَا ّتشطٔخَا. أٖ تظتىلل بُ لتظشٓ  سقٔقتَا بعٔـذا عـً العقـل ّّعـٕ اكلتلقـٕ.      

ّمٷابقتَــا  لتنــإٍ، دٌّ الظــ١ال عــً مــذٚ ؿــذؤتَا   ٔتفاعــل معَــا اقْطــٔا ســذ ا 

. ٍّزا ما تشٓذِ العقاٜـذ اخلشا ٔـ٘، الـيت تعلقـ  بَـا رلتلـف اكلــا  الٷاٜفٔـ٘         للْاوع

ّالظٔاطــٔ٘ ّالؼخـــٔ٘. ّعلٔــُ ٢ ٓكفــٕ مل ىقــذ العقٔــذٗ ىقــذ ىـْؿــَا مــا   ٓــته     

  ٘ ــ   لٔـــل خٷابَـــا الٷقْطـــٕ، ّتفكٔـــك أىظـــاوُ، مـــع ىقـــذ مكجـــف للبئـــ٘ اكلعش ٔـ

الـٔقغل الظـلف الــزٖ   عـً  الـٔقغل ا٨صلـابٕ    للنتلقـٕ، الـيت تتذلـٙ  َٔـا سقٔقتـُ. ّ ـشص      

.  نـا   ٓرتتـ    (1)متاب إػكالٔات التذذٓذ مل ابعتُ الجالج٘مقذم٘  ذث  عيُ مل 

علٙ الٷقْغ إؿلاٌ إصلابٕ، طٔكٌْ ا٨ؿلاٌ الظلف طـ٣سا  تامـا للذَـل ّا٤مٔـ٘     

عً ؿش٘ ؿذّسٍا، ّمذٚ مٷابق٘ ملـامٔيَا  ّالتخلف.  يقذ تلك اليـْق ّالبشح 

 .اللقشآٌ، ّالعقل ّاكليٷق مفٔل بضعضعتَ

اليــاغ تكــشِ اليقــذ ّاخلٷــاب العقلــٕ، ّتلــْر بــال٣معقْل حلنآــ٘ عقٔــذتَا،         

. ٢ّ خـْؿٔ٘ ٤سذ،  ذنٔع الٰفشق ّاكلزاٍ  الذٓئ٘، باليذاٗ ْٓو اكلعادأملَا  عنٔقّت

الـــذٓاىات اكليتؼـــشٗ تئـــ٘   ّاٜـــذٍا. الٷقـــْغ، مـــأداٗ لرتطـــٔخ عق   تؼـــرت  بقاطـــه 

الٷقْغ أداٗ ال٣معقْل العقذٖ مل ّ بٷقْطَا، ّلٔع بيـْؿَا منا عيذ اكلظلنغل.

ّبـــا٤سشٚ لٔظـــ  ٍيـــا  سقٔقـــ٘ ّساٛ اخلٷـــاب الٷقْطـــٕ.  ٔؼـــتذ   إويـــاي اكلخااـــ .

ّٓلــعف ا٨ؿلــاٌ بَــا تبعــا لٷبٔعتــُ ّوذستــُ علــٙ إويــاي اكلتلقــٕ. ّالــذلٔل سٔينــا يــشد  

ٷقْطٕ اماخلٷاب الٷقْطـٕ العاػـْساٜٕ  مـً بعـض خـاٜــُ تتبخـش       اخلٷاب ال
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سـشاسٗ العاافـ٘، ّختتفــٕ مـً ولبـك ـلــشٗ الفقـذ، بعـذ أٌ ماىــ  تتقـذ مل أعناوــك.        

ف اّؽلش علٙ ّاوع٘ مـشب٣ٛ، دٌّ التْوـف اـ٣ْٓ عيـذ تفاؿـٔلَا،  لـ٣ عـً التعـا        

 ْسأٜ٘.معَا.  اخلٷاب الٷقْطٕ ّساٛ مل ما تؼاٍذِ مً للاسطات ّمىلاٍش عاػ

 

 الطقص ّاملعبد

مل ٍــزا الظــٔاق ٓــأتٕ ا٢ٍتنــاو اكلبــال  باكلعابــذ ّرلتلــف دّس العبــادٗ ّا٤كــشس٘،  

ّاختارٍا مكاىا ٤داٛ الٷقْغ الذٓئ٘ ّالشّسٔ٘، سٔح ٓظتنذ الٷقـع مـً اكلكـاٌ    

ــض          ــٙ الرتمٔ ــُ عل ــشد وذست ــا الف ــ٘ ٓفقــذ معَ ــق أدــْاٛ سّسٔ ــُ، ّطلل وذطــٔتُ، ّسمضٓت

لعقاٜذ، ّٓظتظله للعقل اجلنعـٕ. ٓـ١مً ؼلـا ١ٓميـٌْ ّٓقلـذ مـا       ّذلامن٘ ا٤ كاس ّا

ٓقْلٌْ، ٢  شق مل رلك بغل اكلعقـْل ّال٣معقـْل، سٔـح تؼـتغل الٷقـْغ علـٙ العقـل        

  اكلؼاعش، بعٔـذا عـً العقـل.  ـٔعؽ الفـشد أدـْاٛ ال٣معقـْل الـذٓين         االبااً، ّختا

الٷقظٕ الظاسش،  َْ للنكاٌ دّسِ مشقاٜق مظلن٘، ت١ثش  ُٔ مباػشٗ. ّّالعقٔذٖ 

لــٔع دلــشد عنــاسٗ ّصخــاسف ّأىاػــٔذ ّمْطــٔقٙ ّتشىٔنــات، بــل ع٣مــات ّأػــاسات      

مفعن٘ بقذطٔتَا ّفلْلتَـا الذ٢لٔـ٘.  عنـاسٗ اكلعبـذ تعٔـذ تؼـكٔل ّعـٕ الفـشد عيـذما          

.  تيتـاب الفـشد سالـ٘ سّسٔـ٘ ٓبقـٙ معَـا مـز٢ٍْ، مـأخْرا ؼلـا          قذٯغتشبنل ولْاٍشِ باكل

آٚ لُ مل مل صّآا اكلعبذ.  الٷقْغ داخل ا٤كـشس٘ ّاكلعابـذ   ٓشٚ مً ٍال٘ وذطٔ٘ ترت

٘ دضٛا ٢ قذٯطتكتظ  وذطٔتَا، ٍّزا طش ت٣صمَا ميز القذو، ثه تذت ا٤مكي٘ اكل

ٓتذــضأ مــً ميىلْمــ٘ ا٤دٓــاٌ ّاكلــزاٍ ، ستــه تفاّتَــا مــً سٔــح اكلىلَــش ّالتفاؿــٔل،      

منكــاٌ مكــشٯغ ّالتناثٔــل الــيت  تَْٓــا.  ا٨طــ٣و أٓلــا ١ٓمــذ علــٙ اكلظــذذ،  

للعبادٗ، لكيُ معبذ دلشد مً أٓ٘ مىلاٍش تْسٕ ّلْ مً بعٔذ بالؼـش  مـع اهلل تعـاػل.    

ُٰ أٸس٪ـذ٭ا ا ُٰ  ٸلٸا ت٪ذ٬ع٫ْا م٪ع٪ اللٸٯ ٌ٪ٯ الٺن٪ظ٪اٰدذ٪ ٰللٸٯ . بٔينـا ختتلـف مَنـ٘ بـاوٕ دّس العبـادٗ،      (1) ّ٪أٸ

ل سمضٓتــُ سٔــح تكــشٯغ مــا طلــذو عقٔــذتَا. ّبالتــالٕ  اكلعبــذ ملــَه ل٩ؿلــاٌ مــً خــ٣ 

ّأدْاٜـــُ الشّسٔـــ٘، لكيـــُ أٓلـــا وـــذ ٓيقلـــ  إػل  ـــخ لتضّٓـــش الـــْعٕ، ّخلـــق أدـــْاٛ  

مجْٔلْدٔ٘ ٓتْاسٚ  َٔا العقل،  ٫ٔظتغل مً وبل سدال الذًٓ ّالقـاٜنغل علٔـُ، ّْٓولفـُ    
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الظٔاطٕ خلذم٘ مـاحلُ،  ٔتشْل إػل ّبـال ّمــذس لتياطـل اخلشا ـ٘ ّال٣معقـْل،      

ّبٔـ  ل٥ّثـاٌ ّا٦هلـ٘ اكلضٓفـ٘، سٔيٝـز صلـ   ٷـٔه         ّتكشٓع سّل التبعٔ٘ ّا٨ىقٔاد،

 أطٷْسٗ اكلعبذ ليكتؼف ّدُ اهلل. ّىظتعٔذ الْعٕ ليَتذٖ بُ إػل اشٓق الـْاب.

ّملنا بالغْا بتـضٓغل اكلعابـذ ّا٣َٜـا بالـزٍ  ّادـٍْشات، ّدٍاىَـا بـالعٷْس،        

. اّخؼــْعّتأثٔجَــا با٤ىاػــٔذ ّالرتاىــٔه ّاحلكآــات ّاكلْطــٔقا، ؿــاست أمجــش سٍبــ٘ 

 لٔظــ  القذاطــ٘ طــْٚ ؿــْسٗ رٍئــ٘، ٓشمسَــا الــزًٍ متــأثشا ؼلــا سْلــُ، ّبأٍّامــُ     

ّسقاٜقُ. لزا ٓتفاّت ػعْس القذاط٘ تبعا لْعٕ الفشد بَا، ّاشٓق٘ إدسامَا. ّبالتـالٕ  

لؼٕٛ يَلُ، ثه ٓيؼشل ولـ  ا٨ىظـاٌ ّتعلـِْ  شسـ٘      يغل اليفع تؼعش داخل اكلعبذ حب

 مل ّالعٷـْس  البخـْس ساٜشـ٘   عبذ ّوذطٔتُ. ّعيذما تتــاعذ ّتبٷ٘ لزٓزٗ تعنق ؤن٘ اكل

تتظــامٙ سّل اكلتلقــٕ ٍّــْ ٓٷــْف مل أسداٜــُ،  ٔؼــعش أىــُ مل سّكــ٘ مــً  اكلعابــذ  باســ٘

 تيتعؽ ّتتـٍْر .  الٷقْغ سٓاض اجلي٘، ّما ٍٕ طْٚ أٍّاو احلقٔق٘ ّ خاخ اكلكاٌ

٘ داخل اكلعبذ  وذطـٔتُ ٢   ٷقـع ال . ّارا مـاٌ اكلعبـذ كـشضلا  ٔظـتنذ    ّأدْاُٜ الشّسٔـ

ّؿـْستُ اكلجالٔـ٘، الياؿـع٘ الـيت      ؿـاس  اللـشٓح،   وذطـٔ٘ بل مً  ،مً اكلكاٌ  قنل 

 ، خاؿــ٘ الشمــْص ا٤طــٷْسٓ٘، مل تعالَٔــا ّسمضٓتَــا.  ٢ ػــعْسٓاٻ عاافٔــاٻ تعاافــاٻختلــق 

  ٔيقل  اكلكاٌ إػل ملَه إؿلاىٕ ّتـْسٖ.

كـــَْٜا ٓفَـــه إٌ ّعـــٕ ا٨ىظـــاٌ داخـــل اكلعبـــذ طللـــع لتـــأثريات مجْٔلْدٔـــ٘، مل  

ــشتبنل باكلكــاٌ         ــُ تــٔف، م ا٤ػــٔاٛ ّٓفظــش الىلــْاٍش ّا٤ســذاخ. ّالظــب  باليظــب٘ ل

الشاوذ مل كشضلُ ّطـنل اكلعبـذ.  نـا ٓؼـاٍذِ يلٔـات لكشامتـُ، ّمكاىتـُ        بالشمض ّ

تعتقذ أٌ ا٨كاٛٗ اكللْى٘ سْل اللشٓح ّ ْوـُ ىـْس سبـاىٕ     دذتٕماى  عيذ اهلل تعاػل. 

 .مــً اهلل تعــاػل ؿــاسبُ ّوــشب اكلكــاٌ، وذطــٔ٘ علــٙ تظــتذل بــُ ، ٓيــضل مــً الظــناٛ

٘ ٔــ، بــل معذــضٗ إهلابشّدكتــْس  عــالٕ الــرتدد مـــبال مَشبــاٜٕ ملــٌْ ّلــٔع دلــشد

٘  تقنع . مشام٘ للشاوذ مل داخلُ ٖ   مـل  بيىلشٗ ػشطـ ٓفظـذ لـزٗ ا٨ؿلـاٌ.     تفظـري مـاد

دسٗ تت٣ػــٙ معَــا ع٣مــات ا٢طــتفَاو ّا٤طــٝل٘ اكللشــ٘. ٍــٕ ٢ تشٓــذ مغــا    ىىلــشٗ معبٯــشٗ

ّتعٔؽ سال٘ مـً الْدـذ ّمأىَـا مل وـذاغ ضلـر  ٔـُ ولبَـا         .إؿلاىَا ّسلْسٍا القلف

اكلتــٔه ســْل أسّاسَــه الظــامي٘ مل اجليــاٌ.  تٷــْف معَــه ســْل العــشؾ، ّتظتلــٕٛ    

ال٣معقْل الذٓين عـٕ علٙ التعقل ٍّـْ دـٍْش    بيْسٍه ملنا داٍنتَا مآب٘ الذىٔا.
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٘ عـً  قذٯطـ   تٔـ  مٷلـق. ّسـذٓح الكتـ  اكل    ا٨ؿلاٌ،  شقٔق٘ ا٤دٓـاٌ ااكلٷلـق / اهلل  

ا٦خــشٗ تٔــ  مٷلــق. ّمــل ٍــزا ضلتــاز إػل إؿلــاٌ ساطــخ، ٢ ٓتضعــضي، مــٕ تتشقــق     

٬ٓـ ٪  لٸـا  الٺٰكت٪ـاب٫  ٰلـكٸ ر٪)اهلذآ٘، ٓقْل تعـاػل:   ُٰ  س٪ ٚ  ٰ ٔـ  (لٰٯلٺن٫ـت٪ٯٰقغل٪  ٫ٍـذ٭
،  ـ٣ تتشـق اهلذآـ٘    (1)

أدْاٛ سّسٔ٘ تظاعذ علٙ اهلذآـ٘،  بالكتاب إ٢ با٨ؿلاٌ بالغٔ ، ٤ىُ ٓظاٍه مل خلق 

ّا٨ؿلاٌ بالغٔ  ٓتْوف علٙ ـلل٘ أػٔاٛ، أسذٍا للاسط٘ الؼـعاٜش ّالٷقـْغ الذٓئـ٘    

 اكليبجق٘ عً رات الذًٓ مالـ٣ٗ ّالـْو ّاحلر، ٍّٕ مؼرتمات ا٤دٓاٌ.

 

 طقْض عاطْزاء

تعترب اقْغ عاػْساٛ، اليت ؽلاسغ مً وبل الؼٔع٘، مل رمـشٚ ّاوعـ٘ مـشب٣ٛ    

ــل        ا٤ل ــٙ العق ــأثري عل ــُ مل الت ــْٗ اخلٷــاب الٷقْطــٕ ّوذست ــٙ و ــال عل ٔنــ٘، أّكــح مج

اجلنعــٕ. ٍّْخٷــاب طلتلــف مل اقْطــُ، ملــنْىا ّأداٛ. ٍّــٕ تتــْصي بــغل ادــالع     

٘، ّللاسط٘ دلذ الـزات مـً   قذٯطاحلظٔئ٘، ّاكلظريات الشادل٘، ّصٓاسات ا٤كشس٘ اكل

اىا ػق الـش٠ّغ، ّأؿـْات   خ٣ل لٷه الـذّس، ّكشب الظ٣طل علٙ الىلَْس، ّأسٔ

ــزٖ أسٓــق مل مــشب٣ٛ،          ــاعغل ّاليــادبغل الؼــذٔ٘ احلضٓيــ٘.  الــذو ٍــْ رات الــذو ال الي

، ّاطـتفضٍه الشعـ   ّالذمْي ٍٕ دمْي عٔال سطْل اهلل، عيـذما أسـاهل بَـه اخلـْف،     

ــذٗ ّس ــشتَه الْسـ ــَش      اؿـ ــشب٣ٛ. ّأػـ ــْق أسض مـ ــذلغل  ـ ــاهله دليـ ــشٌّ سدـ ــه ٓـ ، ٍّـ

ــذأ     مىلاٍشٍــا ادــالع احلظــٔئ٘ اكل   ــ٘ خٷاباتَــا، ّاقْطــَا، سٔــح ٓب عشّ ــ٘ بٷشٓق

اخلٷٔ  سذٓجُ ؼلْعىل٘ أّ ٓتياّل ولٔ٘  كشٓ٘، ثـه طلتـته بظـشد ػـٷش مـً مأطـاٗ       

مشب٣ٛ ّما سذخ  َٔا مً وتل ّتشّٓع ل٩مـاو احلظـغل ّأٍـل بٔتـُ الكـشاو، بــْت       

ػذٕ طلؼع لُ القل ، ّتتذ ق دمْي اكلظتنعغل ٢ إسادٓا. إىُ مؼَذ إىظـاىٕ، عـاافٕ   

مــزٍل،  تعــٔؽ احلــذخ ّأىــ  تـــغٕ خلٷٔبــك، ّتتفاعــل معــُ ٢ ػــعْسٓا،  ــٔذَؽ  

اكلظتنع بالبكاٛ سته عذو ّاوعٔ٘ بعض ا٤ّؿاف ّخشا ٔتَـا، الـيت ٓش لـَا اكليٷـق.     

 كٔف ٓتعٷل عقل الفشد ل٢ْ وْٗ تأثري العقل اجلنعٕ ّأطلْب اخلٷـاب. ّالـذلٔل أٌ   

ماو احلظـغل ميفـشدا، خـاسز أدـْاٛ     تقشأ وـ٘ مقتل ا٨ العْااف طتبقٙ دامذٗ سٔينا
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اقْطَا اكلعَـْدٗ. ٍّـزا ١ٓمـذ أٌ اكلتلقـٕ ٢ ٓتـأثش بتفــ٣ٔت احلـذخ التـاسطلٕ. بـل          

ٍّــزا طــش تفــاّت تفاعــل   .٢ ػــعْسٓاٻتــ١ثش  أدّاتاخلٷــاب ّمــا ٓظــتخذمُ مــً  ب ٓتــأثش

اكلظتنعغل بتفاّت أؿْات اخلٷباٛ ّاشٓق٘ أدَٜه. اليفع البؼشٓ٘ ما٦ل٘ اكلْطٔقٔ٘، 

ــه الـــْت الؼــذٕ.        ــٙ أّتاسٍــا ىغ ــا ٓعــضف عل ــذْٓلْدٕ ّالــذٓين   سٔين اخلٷــاب ا٤ٓ

تْلٕ ّالعاافٕ أخٷش أىْاي اخلٷابات، لقذستُ علٙ ؽلشٓش سطالتُ بظَْل٘، عيذما ٓظ

ٔخ مل تشطــ ّسداهلــا، شاًٍ علٔــُ اكل١طظــات الذٓئــِ٘. ٍّــزا مــا تــعلــٙ مؼــاعش ـلَــْس

ّساٛ يبغـٕ عـذو ياٍـل خٷـْسٗ ٍـزِ اخلٷابـات،  َــٕ       عقاٜـذٍا، ّفلآـ٘ أتباعَـا.  ٔ   

ٕ   اكلىلاٍش الٷقْطٔ٘ ّاىتؼاسٍا  .، بأطالٔ  ابتعذت مجريا عً العقـل ّاكليٷـق العق٣ٜـ

إستكـاب أبؼـع اجلـشاٜه    ٍّٕ راتَـا الـيت د عـ  احلشمـات ا٨طـ٣مٔ٘ ّاكلتٷش ـ٘ إػل       

 باطه الذًٓ ّتٷبٔق الؼشٓع٘، بقذس مبري مً ال٣مبا٢ٗ. 

٢ ػــك أٌ اخلٷــاب احلظــٔين، خٷــاب عــاافٕ، أٓــذْٓلْدٕ وــذ سقــق أٍذا ــُ    

عيـــذما مـــشٯغ ؿـــف٘ اللــــشٔ٘ علـــٙ ا٨مـــاو احلظــــغل، ّطـــلخ الجـــْسٗ مبــــذٜٔتَا،        

      ْ طــٕ ٢ تَنــُ  ّاطــرتائتَا مل التشــش  ٨سٔــاٛ تلــك اكلبــادٟ. لكــً اخلٷــاب الٷق

اكلبذٜٔ٘، بقذس اٍتنامُ بٷقْطٔتُ ٍّْٓتـُ الٷاٜفٔـ٘ ّسطـالتُ الـيت ٓشٓـذ اويـاي اكلتلقـٕ        

ــ ــْغ    ابَ ــزِ الٷق ــ  بَ ــذ أٌ تعلق ٘ طٔاطــٔ٘،  مـــا . خاؿــ٘ بع . ّاوتـــادٓ٘ ّااٜفٔــ

ّاكل٣سيل علٙ ٍزا اخلٷاب تضاسٗ ىـْؿُ الرتاثٔ٘ اخلشا ٔ٘ اليت تلف مل متٷلبات 

ــَا       سلــْسِ ّدعــه سطــالتُ.  كــا    ــْٛ بجقل ــْ، ٍّــٕ تي ــذٗ الغل ــا لعقٔ ــضال م٣صم ــا ٓ ٌ ّم

اخلـــشامل، الغـــشاٜف. ٍّـــْ سٍاىَـــا مل تكـــًْٓ وياعـــ٘ ساطـــخ٘، سٔـــح اطـــتٷاي ٍـــزا  

اخلٷاب بقْٗ تأثريِ تكشٓع ؿف٘ اللشٔ٘، ّوـذ اطـتخذو ـلٔـع التقئـات ٢طـتجاسٗ      

ّ ذِ العااف٘، مً خ٣ل سبنل احلظغل بعيـشِ اليقٕ: بأمُ ّوشبَا مً اهلل ّسطْلُ، 

اكلـٷفٙ، ّأبُٔ البٷل الؼذاي اكلَلْو سقُ علٕ، ّأخُٔ اكلىللْو احلظً.  َٕ عاٜل٘ 

ىاهلــا الىللــه ٢ بظــب  مبادَٜــا، بــل بظــب  اىتظــابَا لشطــْل اهلل، ّوشبَــا مــً اخلــالق    

تعاػل!!!. أٖ أىَه ٓظتنذٌّ ؤنتَه مً ىقاٛ عيــشٍه ّىْساىٔتـُ الـيت خالٷـ  أىفـاغ      

ْ  اٻوبظــ غــذّاا٨لــُ،   سِ، ٢ّ تظــتنذ ؤنــتَه مــً إؿلــاىَه ّٓقٔــيَه ّمــْاوفَه      مــً ىــ

ّطلْمَه. ّوذ مت  ـغل مل ٍزِ اكلفـأٍه بشّآـات مْكـْع٘، تشاٜبٔـ٘، لكيَـا      

أطـٷشت أٍــل البٔـ ، ّخظــشىا بؼـشٓتَه، مقــذّٗ ٓظـتفاد مــً زلاساتَـا ّأخٷاَٜــا.      
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ــْاب ّكــناٌ        ــٙ احلظــغل لكظــ  ا٤دــش ّالج ّؿــاس ٍــهٯ اكلــْالٕ الؼــٔعٕ البكــاٛ عل

فاع٘ ْٓو اكلعاد.  تخلـٙ عـً احلظـغل القـذّٗ ّاكلبـذأ ّالشطـال٘.  احلظـغل اطتؼـَذ         الؼ

 ذاٛ ٤م٘ دذِ، لٔيالْا ػفاعتُ ْٓو القٔام٘، الـيت طـتيال مـل مـً أسظـً الىلـً بـُ،        

ّتفاعل مع ػعاٜشِ، ّتظتبعذ مل مـً عـاداٍه ّطـلبَه سقَـه مل الظـلٷ٘ ّاحلكـه.       

مٔجْٔلْدٕ ٓقل  مفأٍه اليــش   خٷاب ميكظش، ٓشٓذ تعْٓض خٔباتُ لٷاب ٍّزا

ّاخلظــاسٗ،  احلظــغل ٍــْ اكليتـــش داٜنــا ّإٌ   ٓيتـــش مل احلــشب ّٓتــْػل الظــلٷ٘،   

ّٓضٓذ ٍْ اخلاطش ا٤مرب ّإٌ ماٌ خلٔفـ٘ اكلظـلنغل مل ّوتـُ. ّ ـْص الؼـٔعٕ لـٔع مل       

ّدْد دّل٘ طٔاطٔ٘ ؽلجلُ، بل بؼفاع٘ احلظغل اليت ؿلكيـُ ىٔلـَا مـً خـ٣ل للاسطـ٘      

بَزا اىقلب  مْاصًٓ الجْاب ّالعقاب ْٓو اكلعاد،  لٔع العنل الـا  سٍاىك اقْطُ. ّ

ــ٘، بــل ػــفاع٘ احلظــغل، سٔينــا ؽلــاسغ ػــعاٜشِ          مل مظــ  سكــا اهلل ّدخــْل اجلي

ــع         ــعاٜش  نٔـ ــبين الؼـ ــْ تـ ــا  ٍـ ــل الــ ــُ. أّ أٌ العنـ ــٙ صٓاستـ ــذمً علـ ــُ، ّتـ ّاقْطـ

ُ أثــش ادتنـــاعٕ  تفـــ٣ٔتَا.  اىقلــ  مفَـــْو العنــل الــــا ، مــً عنـــل ٓرتتــ  علٔـــ     

ّأخ٣وٕ، إػل اقْغ ؿلاسطَا الفشد،  ٔـذخل اجليـ٘ مـً أّطـع أبْابَـا بغـري سظـاب.        

ؿـْسٗ واطـٔ٘ عـً    ّعكـع   ،الٔأغ مل ىفْغ الياغ عنٯق سّلمنا أٌ ٍزا اخلٷاب 

 ُ لذــربّت ّا٢ىتقــاو، ٢ ٓشكــٙ ٢ّ ٓغفـش إ٢ مــً خــ٣ل ػــفاع٘  ل مجـا٢  دعلــ  ميــُ .ا٨لـ

، ّأسـبَه إلٔـُ ٍـْ احلظـغل. مـل رلـك       علٙ العاكلغل ّمقشبُٔ، للً اؿٷفاٍه أسبابُ

 ادا عــمــاٌ ّمــا ٓــضال أٖ أٌ الــذا ع هلــزا مــً أدــل خلــق ؽلــآض بــغل الؼــٔع٘ ّتريٍــه.  

 جن٘ تذاعٔات خٷريٗ ّساٛ اخلٷاب الٷقْطٕ بؼـكل خـاق، ٓيبغـٕ     بامتٔاص. اااٜفٔ

  لشَا، ّبٔاىَا للياغ.

ـلٔــع اخلٷابــات ا٤ٓذْٓلْدٔــ٘  أمــا اكلتــْاسٖ مل خٷــاب اكليــرب احلظــٔين، بــل مل   

ــأ إػل تقئـــات اخلٷـــاب         ــالتُ، ّخـــْاٛ عقاٜـــذِ،  ٔلذـ ــ٘، كـــعف أدلـــ٘ سطـ ّالعاافٔـ

العــاافٕ، مــٕ ٓقنــع ّثبــ٘ الــْعٕ، سٔينــا ٓظــتبعذ طــ١ال احلقٔقــ٘.  ٔذــ  عــذو           

ا٢طتَاى٘ باخلٷاب الٷقْطٕ، ّوذستُ علـٙ اويـاي اكلتلقـٕ بشطـالتُ ٢ ػـعْسٓا، ستـٙ       

ذ الْاوع.  الجْسٗ ّ قـا للخٷـاب الٷقْطـٕ لٔظـ  رلٷٷـا      ٍّْ ٓقل  احلقاٜق ّٓظتبع

بؼشٓا، بل طٔياسْٓ مسآّا بٷلُ احلظغل ّأٍل بٔتُ.  كاٌ ٓيبغٕ لُ ا٢طتؼـَاد ػـاٛ   

مـٕ ٓؼـفع لؼـٔعتُ!! تؼـبَٔا بيىلشٓـ٘ الفـذاٛ الكيظـٕ، سٔـح ٓفتـذٖ عٔظـٙ            أو أبٙ
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ّٓقْو بـأدّاس  ٓتشش  بإسادٗ أخشٚ،  .(1)اليف رىْب ـلٔع اكلظٔشٔغل أٖ ماٌ احلظغل

 منـا زلـح  ، مً أدل ٍذف أمسٙ، ٓشتبنل بالؼفاع٘ ّبذّسِ الظـناّٖ.  مشطْم٘ طلفاٻ

، تاسطلٔـا  مل اطـتبعاد ـلٔـع الؼـكْ  الـيت داست سـْل ػـشعٔ٘ الجـْسٗ        ٍزا اخلٷـاب 

٣ ٓشٓذ تكؼٔفَا أماو العقل ّاليقـذ،  ــشف اكلتلقـٕ لٷـاب عـاافٕ لبـق عيَـا،         

ا أٍــل بٔــ  َــخٔاىــ٘ أٍــل الكْ ــ٘، ّ  ٓفَن  تلــك الؼــشعٔ٘ احلظــٔئ٘ الــيت دشستَــا  

اليف، مإبً عباغ، ّعبذ اهلل بً دعفش، ّذلنذ بً احليفٔ٘ ّأ٢ّدِ، ّمً بقٕ مـً  

الـــشاب٘ ا٤سٔــاٛ، للــً ىـــح احلظــغل بعــذو التْدــُ للعــشاق، ٍّــه مــً تــذسّا بأبٔــُ  

   ُ  ّأخُٔ.  له ٓفَه ٢١ٍٛ مظاس اكلبادٟ مل إااس سشم٘ احلظغل، ّتعـاملْا مـع سشمتـ

ؼليٷق بشاتناتٕ، ستٙ اعتربّا  شمُ مً باب إلقاٛ اليفع بالتَلكـ٘. بٔينـا مـاٌ    

لــُ ىىلــشٗ أخــشٚ،  ــزٍ  بكــل ثقــ٘، ّ ــش  ّ ــق ميٷــق طٔاطــٕ ذلظــْب بذوــ٘،     

ّماٌ اليـش سلٔفُ ل٢ْ خٔاى٘ أىـاسِ. منا سال خٷاب آخش ضلـامه احلظـغل ّ ـق    

٘  ميٷــق، ا ــذٓكه إػل التَلكــ ــْا بأٓ ــا ب (2) ٢ّ تلق ــٔع سب ــل د اعــا عــً   ، ل احلظــغل ب

                                      
٫ُداٛ مل خٷب٘ ا٢ماو احلظغل كلا عضو علٙ اكلظري اػل  - 1 ٛ٪ اللڀ ّ٪ ما ػا  ُٰ ٗٸ   العشاق: "الٺش٪ن٬ذ٫ ٰللڀ ْٲ ّ٪ ٢ وٹ

ُٰ ُٰ إپلڀا ٰباللڀ ّ٪ آٰل  ُٰ ٫ُ ع٪لٸٙ س٪ط٫ْٰل ّ٪ ؿ٪لڀٙ اللڀ ٫ّلٺـٰذ آد٪و٪ م٪خ٪ـنلڀ الٺٰقلٸـاد٪ٰٗ ع٪لٸـٙ          ،  ٬ْت٫ ع٪لٸـٙ  ّ٪ ط٪لڀه٪، خ٫ـنلڀ الٺن٪ـ

َ٪ٰيٕ إپلٸٙ ٬ّلٸ ّ٪ م٪ا أٸ ُٰ،   أٸط٬لٸاٰ ٕ اػ٬  ٰدٰٔذ الٺفٸت٪اٰٗ،  ـ٬ش٪يٮ أٸى٪ـا لٸاٰؤـ ٔٶش٪ ٰلٕ م٪ ّ٪ خ٫ ٔ٪اق٪ ٓ٪ع٬قٹْب٪ إپلٸٙ ٫ْٓط٫ف٪،  ٰت

ْ٪اٰت ٫ٌ الٺفٸلٸــ َ٪ــا ع٫ظ٬ــلٸا ٬ّؿ٪ــاٰلٕ ت٪قٸٷڀع٫ ٌٲ ٰميٶــٕ أٸمٺش٪اػــاٻ   مٸــأٸىٶٕ ٰبأٸ ٔ٪ن٬لٸــأٸ ٛ٪  ٸ ّ٪ مٸش٬ب٪لٸــا ّپٓعپ  ْ٪ا ً٪ اليٲــ ٬ٔ ، ب٪ــ

٬ْوٿ خ٫ـ    ٓ٪ـ  ٬ً ٘ٻ ط٫غ٬باٻ لٸا م٪ٰشٔف٪ ع٪ـ ّ٪ أٸد٬شپب٪ ـ٬ـٰبش٫        د٫ْ اٻ،  ٬ٔـٰ ، ى٪ ٬ٍـل٪ الٺب٪ ُٰ سپك٪ـاى٪ا أٸ نلڀ ٰبـالٺقٸلٸهپ، سپك٪ـٙ اللڀـ

ُٰ لٸش٬        ّ٪ آٰلـ  ُٰ ٬ٔـ ٫ُ ع٪لٸ ُٰ ؿ٪ـلڀٙ اللڀـ ٬ً س٪ط٫ـْلپ اللڀـ ٬ً ت٪ؼ٫زٲ ع٪ـ ً٪، لٸ ـٲاٰبشپٓ ْ٪ ِّٔي٪ا أٹد٫ْس٪ ال ٫ٓ ٪ّ  ُٰ ٰٜ ٕ٪   ع٪لٸٙ ب٪لٸا ٍٰـ ٘ټ  ن٪ـ

َپ ٰٗ الٺقٹذ٬غپ ت٪قٸشٳ ٰب ٫ُ ٰ ٕ س٪ىٰلري٪ ٘ټ لٸ ٫َه٬م٪ذ٬ن٫ْع٪ ّ٪ ٫ٓي٪ذٲض٫ لٸ  ،٫ُ ٬ٔي٫ ٬ً  ه٬ ع٪ ٫ُ      ّ٪ع٬ذ٫ِ٫، م٪ ٬َذ٪ت٪ـ ٌ٪ ب٪اٰرلٻـا ٰ ٔي٪ـا م٫ مٸا

ُٰ ٰٛ اللڀ ْ٪اِّياٻ ع٪لٸٙ ٰلقٸا ٫ُ  ّ٪ م٫ ٛ٪ للڀ ٬ٌ ػ٪ا ـ٬ٰبشاٻ، إپ ٔ٪ش٬س٪ل٬  ٸإپىٶٕ س٪اٰسلٮ م٫ ٫ُ،  ٸلٺ ىضٍـ٘    " . أىىلش متاب:  ى٪فٺظ٪

ــُ اخلــااش: ق   ــً   24اليــاولش ّتيبٔ ــْاىٕ، القــشٌ   ، حلظــغل بــً ذلنــذ ب سظــً بــً ىـــش احلل

 إٓشاٌ. -ٍـ، مذسط٘ ا٢ماو اكلَذٖ وه  0612اخلامع اهلذشٖ، هل. 

. ّػبَ٘ إلقـاٛ احلظـغل ليفظـُ بالتَلكـ٘، مبئـ٘ علـٙ علـه احلظـغل         025طْسٗ البقشٗ، ا٦ٓ٘:  - 2

 بقتلُ. ّوليا أٌ مظريتُ دشت ّ قا للنيٷق الظٔاطٕ، ٢ّ ٓعله ؼلقتلُ. ّأما ػبَ٘ اخلشّز علٙ

اخللٔف٘ الؼشعٕ،  َٕ تري ؿشٔش٘، ستـه أؿـذاَٜا مل اخلٷـاب الظـلفٕ ّالٍْـابٕ.  َـْ         

ٓبآع ٓضٓذ أطاطا، ّوذ  شك  بٔعتُ علٙ اكلظلنغل بالظـٔف، ّ  ٓتشـش  احلظـغل إ٢ ببٔعـ٘     

 مْثْو٘ مً وبل أٍل الكْ ٘.
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دشؿل٘ ٓضٓذ حبق أٍل بٔـ  اليبـْٗ.  للخٷـاب سطـال٘ ولاٍشٓـ٘ ٓشٓـذ إويـاي اكلتلقـٕ بَـا،          

 نَنــ٘ اليقــذ م٣سقــ٘ اكللــنشات ّمؼــف       ٍّيــا  ملــنش َٓــذف حلقٔقــ٘ أخــشٚ.     

، مــً أدــل اىتؼــال الــْعٕ، ّتـــشٔح مظــاس سقٔقتَــا، ّتــذاعٔاتَا، ّاشٓــق اػــتغاهلا

 .التفكري، ّمشدعٔاتُ

 

 الكسأٍ٘خطاب 

تاسٗ ٓـشاد مـً إوامـ٘ الؼـعاٜش احلظـٔئ٘ إسٔـاٛ رمـشٚ عاػـْساٛ، ّمبـادٟ الجـْسٗ           

احلظٔئ٘ مل سدي الىلاكلغل ّالتلشٔ٘ بـاليفع مـً أدـل تــشٔح مظـاس الظـلٷ٘، ّسدي       

الىلله ّا٢طتبذاد.  ٔكٌْ خٷابا تـشٔشٔا مقبـ٢ْ مـً ـلٔـع دعـاٗ احلشٓـ٘ ّالتشـشس       

ٷـاب آثـاس إصلابٔـ٘ تــ  مل ؿـا  اكلظـلنغل، ٢       مً ؤْد ا٢طتبذاد. ّترتت  علـٙ اخل 

 شق مل رلك بغل الؼٔعٕ ّتريِ. ّأخشٚ تكٌْ الٷقْغ ٍٕ اهلـذف مـً ّساٛ إوامتَـا.    

 زات الٷقع صل  إوامتُ مَنا ماى  دّا عُ. مـً أدـل ؿـْسٗ مغـآشٗ عـً احلظـغل       

احلـع الٷـاٜفٕ، ّاخلـشامل ّا٤طـٷْسٖ. ٓكـٌْ  َٔـا        كشٯغّأٍذاف ثْستُ. ؿْسٗ ت

ظغل ما٨بً اكلـذلل عيـذ اهلل مجلـُ مجـل عٔظـٙ، ٓيـضل ؼلَنـ٘ مٔجْٔلْدٔـ٘، ٫ّٓقتـل          احل

مٕ ٓكٌْ ػفٔعا لؼٔعتُ.  ذمُ ماٌ  ذاٛ لزىْب ػٔعتُ. ٍّْ تـْس خٷري، صلامل 

ميىلْم٘ القٔه ّاكلبادٟ ا٨ط٣مٔ٘، ّٓكشٯغ سّل الكشأٍ٘ ّالتيابز، ّتـبح مل وللُ 

ّإوام٘ عضاُٜ، لكظ  ػفاعتُ،  ً علٕب مَن٘ ا٨ىظاٌ الٷْاف سْل كشٓح احلظغل

 ّالتربٜ٘ ّاللعً مً أعذاُٜ، ّمً ّا٢ٍه، ٍّه أتباي اكلزاٍ  ا٤خشٚ، اػل ْٓو القٔام٘.

دٓئـا مبـذٜٔا.  ٔيقلـ  مفَـْو العنـل      ىضاعـا   الـشاي ابقٕ، عيـشٖ، وـْمٕ، ّلـٔع   

الـــا ، مــً عنــل ٓــرت  آثــاسا إصلابٔــ٘ تــيعكع علــٙ الفــشد ّادتنــع، إػل  عــل           

، طـْٚ  ْطٕ، تبزٯس  ٔـُ ا٤مـْال، ّتبـذد الٷاوـات، مـً أدـل أٍّـاو ٢ دلٔـل علَٔـا         اق

   ٘ . ّا٤خٷـش خٷـاب الكشأٍـ٘ الـزٖ ٓقـْض سّل      سّآات كـعٔفُ، ّسكآـات دلَْلـ

بغل أبيـاٛ الؼـع  الْاسـذ، ّٓش ـع فلـٙ الــشاعات       ٢ إىظاىٔ٘ ا٤خْٗ، ّٓلع  ْاؿل 

بز ّاخلـاو.  َزا اخلٷاب ٓظتغل مً الٷاٜفٔ٘ ّاكلزٍبٔ٘، ّإثاسٗ اليعشات، ّسّل التيا

وبل سدل الذًٓ الٷاٜفٕ ّالظٔاطـٕ الـزٖ ٓقـذو مــاحلُ علـٙ مــا  ػـعبُ ّّايـُ         

 ّدٓيُ.
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 ٘ ، ّتفظـرياتُ  عيذما ىذوق مل  َه دّا ع ٍزا التـْس بعٔذا عً ؽلىلَشاتُ اكلختلفـ

ــق اكلـــريٖ  اكلختلفــ٘، زلــذ أٌ ل  ــُ ّتعَــذِ  دّسا أطــاغلقل ــُ دّس ّساٛ التؼــبح ب . لكي

احلظــغل، ٓتــذاس  بَــا خْ ــُ ّولقــُ       اليتٔذــ٘ ٍــْ حبادــ٘ ماطــ٘ لؼــفاع٘     ملــنش،

ّ اكلـريٖ. ّٓلـنً بَـا زلاتـُ ٓـْو اكلعـاد      التنظـك  اكليـال مـً خـ٣ل     ٘طـَل  أىَـا . خاؿـ٘ 

ّاكلؼــاسم٘ بــالٷقْغ. ثــه تأتٔــك   ،(1)ّالتربٜــ٘ مــً أعــذاَٜه الــيف، بٔــ  ب٢ْٓــ٘ أٍــل 

ــات تظــ  ــ٘ الـــاحل٘،   بف تخالشّآ ــك احلقٔقٔ ــأغ مــً   أعنال ــضسي مل ىفظــك سّل الٔ ّت

اخلالق الغفْس الشسٔه، ّتش ـع مـً ؤنـ٘ الٷقـْغ احلظـٔئ٘، ّوـذستَا علـٙ اىتؼـالك         

ْٯِ معـا  الـذًٓ أمجـش للـا وـذو لـُ.        ْٓو القٔام٘ مً عزابُ ّطٷْتُ .  َزا اخلٷاب ػـ

 ّخلـق أعـذاٛ ٍّنــٔغل.  ّػـذع علـٙ البٷالـ٘ ّالٔــأغ ّ  ٓـذ ع بايـاِ العنـل الـــا .       

  مــً ٓعــادٖ أٍــل البٔــ  أّ ٓكــشٍَه. ّـلٔــع اكلــزاٍ  ا٨طــ٣مٔ٘ يلــَه   لــٔع ٍيــا

تري أٌ ت٣ٗ الؼٔع٘ ٓقـذٌّ بَـه أتبـاي    ّ رتمَه ّترتسه علَٔه، ّتزمش ذلاطيَه.

ْ    اكلزاٍ  ا٤خشٚ بـ٣ أٖ رىـ  اورت ـِْ.    ، بـل  ٍـا  لنـارا ضلنلـْىَه ّصس دشؿلـ٘   ٓقرت 

  .؟مع دياتَا افْاّ  ٓتعا

                                      
ــاد، الضمــاٗ، اخلنــع،        - 1 ــذ الؼــٔعٔ٘: الـــ٣ٗ، الـــْو، احلــر، اجلَ ــذًٓ عي ــش   ــشّي ال ا٤م

٘ عـً اكليكـش، التـْلٕ ّالتـربٖ. أٖ      باكلعشّف، اليَٕ للـً   اٛٗمـً ّاػل أٍـل البٔـ ، ّالـرب     ٢ّٓـ

  ٍه.اعاد
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 الشابعالفصل 

 أدجل٘ اخلطاب

 

٘ مظـاساتَا  ، أٖ عله ا٤ كاس ّدساط(1)لٔع اكلقـْد با٤دجل٘ مفَْمَا ا٨صلابٕ

، ّإؾلا مفَْو طلف، ٓعين أٌ ا٤ٓذْٓلْدٔا ميىلْم٘ أ كاس ّمفأٍه ميشاصٗ ّتٷْسٍا

ــا ّتـــْساتَا         ــع الىلــْاٍش، ّإعــادٗ ؿــٔات٘ الْاوــع ّ ــق وياعاتَ ــا تفظــري ـلٔ ــشاد بَ ٓ

٢ ؿلكً الرتادع عيَا.  اخلٷاب ا٤ٓذْٓلْدٕ ٓــادس مـا    مشقاٜق ىَأٜ٘ ّدضمٔات

عــذاِ، ّضلـــش احلــق بــُ. ّوــذ عاىــ  ادتنعــات ّالؼــعْب مــً تــذاعٔات ا٤دجلــ٘           

الظٔاطٔ٘ ّالذٓئ٘. خاؿ٘ احلكْمات الؼـنْلٔ٘. ٍّـْ خٷـاب ونعـٕ، متشٔـض، ؿلجـل       

ابتُ س٠ٓ٘ خاؿـ٘، ّٓـشاًٍ مل ؽلشٓـش سطـالتُ علـٙ العقـل اجلنعـٕ ّمـذٚ تـأثشِ ّاطـتذ          

ــاد       ــذْٓلْدٔا ٍــْغ عــاافٕ، تكــشٯغ سّل ا٢ىقٔ ــْٖ.  ا٤ٓ للخٷــاب الْدــذاىٕ ّالتعب

  ّ ٕ   ٍٕـ ّالتبعٔ٘، ّت٫بقٙ العقل مل دّام٘ ا٨ىغ٣ق ّالذّساٌ سـْل ىفظـُ.  ، ٢ خٷـاب ىفـ

ٓفَــه طــْٚ ميٷــق الجيأٜــات، "إمــا معــٕ أّ كــذٖ". "مــً   ٓكــً معــٕ  َــْ عــذّٖ".  

لٔاتـُ،  ٔيبغـٕ للياوـذ التشقـق مـً ؿـذؤتَا       ٍّزا ميٷق متعالٿ ٓظتنذ سقٔقتـُ مـً وب  

ّمذٚ مٷابقتَا للْاوع ّىفع ا٤مش، لتفكٔكـُ ّ لـح  ٔـضِ، ّمقاؿـذِ ّأٍذا ـُ      

ــلٷ٘  باليظـــب٘         ــق الظـ ــلٷ٘، امٷلـ ــذ أٌ انـــْل الظـ ــف اليقـ ــج٣ طٔكؼـ ــذٗ.  نـ البعٔـ

ل٩طــ٣مٔغل، ٍــْ اكلتــْاسٖ الــزٖ ٓــش ض اخلٷــاب ا٤ٓــذْٓلْدٕ التـــشٓح بــُ.  ٔبــذّ     

دعْٓا، ىضَٓا، ٓشٓذ تٷبٔق ا٨ط٣و. بٔينا ٍْ هلاخ ذلنْو ّساٛ الظلٷ٘  خٷابا دٓئا،

علٔيــا ّٓــ٣ت  ّاحلكــه،  ٔيبغــٕ ىقــذِ ّتفكٔكــُ، لتفــادٖ تذاعٔاتــُ، بعــذ أٌ دــشٲ   

ملف  ػعْبيا ساكشٍا ّمظتقبلَا، ّما صال  تًٝ مً دشاساتُ ّىكباتُ، خاؿ٘ ما 

ريٗ، ّ ؼل يـاسب ا٨طـ٣مٔغل    علتُ احلشمات ا٨ط٣مٔ٘ اكلتٷش ٘ مل الظيْات ا٤خ

 ّالغشٓ  سته مل ٍزا ما صالْا ٓتؼبجٌْ بُ. مل الظلٷ٘.

 

                                      
 العله الزٖ ٓذسغ مذٚ ؿش٘ أّ خٷأ ا٤ كاس اليت ضلنلَا الياغ، التفـٔل علٙ الشابنل:  - 1
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 قدسضمسّى٘ اليص امل

، لــ٢ْ مشّىتــُ قــذٯغمــا مــاٌ للخٷــاب ا٤ٓــذْٓلْدٕ أٌ ٓظــتغل الــيف الــذٓين اكل 

ــ٘   العالٔــ٘.  نشّىتــُ وــذ  تشــ  آ ــاق التأّٓــل ّالتفظــري تبعــا لتعــذد     اكلقاسبــات الفكشٓ

لتــأثش وــشاٛٗ أٖ ىــف بقبلٔــات اكلقاسبــ٘، ّوــذسٗ القــاسٟ علــٙ اطــتيٷاوُ        ّالعقٔذٓــ٘، 

  ٚ  ّتأّٓلــُ. لــزا ٓتْوــف تفكٔــك أٖ خٷــاب علــٙ ىقــذ تلــك القبلٔــات ّالتشقــق مــً مــذ

، ٍّــٕ مظـأل٘ معقــذٗ، تتٷلـ  تيقٔبــا ّسفـشا معش ٔــا داخـل بئــ٘     مــع الْاوـع مٷابقتَـا  

 ٖ تتْوـف علٔـُ ىَلـتيا     اخلٷاب، لتششٖ أىظاوُ، ّ لٔل مق٢ْتُ. لكيُ أمش كـشّس

احللــاسٓ٘،  قــذ عبجــ  احلشمــات ا٨طــ٣مٔ٘ بــْعٕ الؼــعْب، ّاطــتذسدتَه لظــفك 

ــق ّســذٗ الؼــعْب       ــشّات، ّؽلضٓ ــاٛ، ّتظــبب  مل ٍــذس الج ــل اليــاغ ا٤بشٓ الــذماٛ، ّوت

العشبٔ٘ ّا٨ط٣مٔ٘.  يقذ مشدعٔـات خٷابَـا خٷـْٗ كـشّسٓ٘ لتفكٔكـُ، ّاحلٔلْلـ٘       

ْٿدٌّ تعــــشٯض د٢٢ت وذاطــــ٘ الــــيف ل أٓــــذْٓلْدٕ، منــــا  علــــ  احلشمــــات  ظــــٷ

مــً تاسطلٔتــُ، لتْولٔفــُ خذمــ٘    قــذٯغالتكفريٓــ٘ اكلتٷش ــ٘، سٔينــا دــشدت الــيف اكل  

٤ٍــذا َا الظٔاطــٔ٘،  استكبــ  بــزلك خٷــأ  ادســا، اكــٷشٍا ٢عــادٗ ّعــٕ اكلفَــْو  

ّد٢٢تُ ؼلا ضلقق أٍذا َا. ّبالفعل سال ٓؼـنل بإا٣وـُ مــادٓق ٓقــذٍا اخلٷـاب.      

سـغل ىضّهلـا، بـل ماىـ  ىـاولشٗ لقلـٔ٘          ٓكً مقــْداٻ  احلشب ّاوعاٻ ّمشل  آٓات

خاسدٔ٘ ذلذدٗ، ٍّه دلنْع٘ اكلؼشمغل الزًٓ ساسبْا الشطال٘ ّػخف الـيف بعيـاد   

 َٕ سال٘ خاؿ٘  .ّس لْا التفاّض الظلنٕمشٓش، ّتذسّا ّىكجْا العَْد ّاكلْاثٔق، 

 َاَــا باىتفــاٛ ػــشات علٔ وــذ اىتفــ ، ٢ ؿلكــً تٷبٔــق أسكامَــا علــٙ تريٍــا. ّدــذاٻ

ــ٘ا ٕ  تــري أٌ .(1) احلشاب ــذْٓلْد ــُ،  الؼــشعٕ احلكــه  دــشد اخلٷــاب ا٤ٓ مــً تاسطلٔت

ــُ مٷلقــا،   ــْ ش ّدعل ــٕ ٫ٓ    تت ــٙ دلٔــل ػــشعٕ  عل ــٔح هلــا  احلشمــات ا٨طــ٣مٔ٘، عل ب

، مـً  إداستَـا إوامـ٘ دّلـ٘، تتـْػل    مل  انْساتَااطتخذاو القْٗ كذ ميأَّٜا، ّ قٔق 

 ٍـا دتفشٯتؼشعً اطتبذادٍا، ّمٷلق٘. ّأسكاو ػشعٔ٘  علٔ٘، دٓئ٘  ؿ٣سٔاتخ٣ل 

  قٔـق التشكه بتقشٓش مـري ػعْبَا.  العيف أداتَا مل تبٔح هلا بالقشاس الظٔاطٕ، ّ

 با٦خش. احلقٔقٕ التظامح ّا٢عرتاف ٓلشكَاّ ،بالظله لعذو إؿلاىَامؼشّعَا، 
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 ـإٌ  ٍّزا ١ٓمذِ إدماٌ العيف مـع إمكاىٔـ٘ الظـله، خاؿـ٘ مل مؼـشّعَا الـذعْٖ،       

اكلبادسٗ إػل إسٔاٛ العنل الذعْٖ بشّل طلنٔ٘، مً خـ٣ل  ـتح مؼـاسٓع ثقا ٔـ٘      اكلٷلْب

ــ٘، كلعاجلــ٘ اسلــشاف ادتنــع باحلكنــ٘ ّاكلْعىلــ٘ احلظــي٘ بعٔــذا عــً القنــع       ّتعلٔنٔ

ــذًٓ    ّا٨سٍــاب، مَنــا اــال الضمــاٌ، لـــعْب٘ الت    ــل ادتنــع وــٔه ال غــٔري، مــا   ٓتنج

ّمبادٜــُ، ٍّــزا ضلتــاز لذساطــات مظتفٔلــ٘ ّمشادعــ٘ مظــتنشٗ للنيــاٍر ّا٦لٔــات.         

٘ أطـلن٘ ادتنـع    ْاّ شكـ  لكيَه اطتبذلْا ا٤طلْب الظلنٕ بأطلْب تعظفٕ،  بزسٓعـ

، بـذ٢ مـً معاجلـ٘ ميـاٍذَه التعلٔنٔـ٘ ّأطـالٔبَه       ا٤مش باكلعشّف ّاليَٕ عـً اكليكـش  

بْٓ٘.  اكلؼشّي الذٓين للششمات ا٨ط٣مٔ٘ مؼشّي خـْف ّسعـ ، ّلـٔع مؼـشّي     الرت

ٍذآ٘ ّسفل٘.  خالفْا اكلـيَر القشآىـٕ القـاٜه علـٙ آٓـات ؿـشضل٘، ٢ ؿلكـً العـذّل         

عيَا إ٢ باليظخ، الزٖ ١ٓمً بُ بعض الفقَاٛ، ّوـذ تؼـبجْا بـُ بقـْٗ، مـع عـذو ّدـْد        

ُ    دلٔـل دضمـٕ علٔـُ. بـل ّستـٙ مـع ثبــْت اليظـخ ٢        ،  ْٓدـذ دلٔـل علـٙ  ذٓـذ مـــادٓق

 .(1)باطجياٛ آٓ٘ اليذْٚ  إىَا ؿشضل٘ ُ،ّعيذ الؼك  ا٤ؿل عذم

    ٕ  س٪بٶــكٸ ط٪ــٰبٔلپاد٬ي٫ إپلٸــٙ : اإٌ أطـلْب ٍذآــ٘ اليــاغ ّ قـا للنيٷــق القشآىــٕ أطــلْب طـلن

ٰ٘ ٰ٘ ٰبالٺٰشكٺن٪ ٬ْٰعىلٸ ٰ٘ ّ٪الٺن٪ ٫َه٬ الٺش٪ظ٪ي٪ ٕ٪ ٰبالڀٰتٕ ّ٪د٪اٰدلٺ ٍٰ ٫ً ٌٲ أٸس٬ظ٪ ْ٪ س٪بٲكٸ إپ ٬ً أٸع٬لٸه٫ ٫ٍ ٬ً ك٪لٲ ٰبن٪  ع٪

ُٰ ــٰبٰٔل ْ٪ ط٪ ــ ٫ٍ ــه٫ ّ٪ ً٪ أٸع٬لٸ ــٰذٓ ٬َت٪ ٍّــٕ آٓــ٘ ؿــشضل٘، ّاكــش٘، ذلكنــ٘،  تكــٌْ     .(2)  ٰبالٺن٫

سامنــ٘ علــٙ تريٍــا مــً ا٦ٓــات اكلتؼــابَات، ّ قــا لــزات اكلــيَر القشآىــٕ.  التؼــبح    

ــُ اخل       ــا ٓتظــرت علٔ ــادض، ٍّــزا م ــاغ،  عــل الع ــ٘ الي ــالعيف هلذآ ــذْٓلْدٕ  ب ٷــاب ا٤ٓ

للششمات ا٨ط٣مٔ٘، خاؿ٘ اكلتٷش ٘ ّالتكفريٓ٘، سٔينا ٓعترب العيف ّطٔل٘ هلذآ٘ 

ــْٗ ّالعيــف ؿــعب٘. ّبَــزا ّدــذت          ــ٘ أٌ ػــشّهل اطــتخذاو الق ــاغ مٷلقــا. ّاحلقٔق الي

احلشمــات ا٨طــ٣مٔ٘ مــربسا ٢طــتخذاو العيــف لقنــع اكلظــلنغل داخلٔــا،  ــ  رسٓعــ٘     

                                      
ْ٪امٹه٬ ؿ٪ــذ٪وٸ٘      - 1 ٬ٖ ى٪ذ٬ــ ٓ٪ـذ٪  ٪ً ٬ٔ ٬ٔت٫ه٫ الشٲط٫ـْل٪  ٸقٸــذٶم٫ْا ب٪ــ ً٪ آم٪ي٫ــْا إپر٪ا ى٪ــاد٪ َ٪ــا الڀـٰزٓ ٓٳ ٬ٔــشٮ ر٪ٰلـكٸ ٓ٪ـا أٸ  لڀكٹــه٬ خ٪

ــش٫ ٪َ ــإپٌ ّ٪أٸاٺ ٌٲ ت٪ٰذــذ٫ّا لڀــه٬  ٸ ــإپ ُ٪  ٸ ــفٸقٺت٫  08ا سٲٰســٔهٮ تٸفٹــْسٮ اللڀــ ْ٪امٹه٬  أٸأٸػ٬ ــ ٬ٖ ى٪ذ٬ ــذ٪ ٪ٓ  ٪ً ٬ٔ ــ ه٬ أٸٌ ت٫قٸــذٶم٫ْا ب٪

٫ُ ّ٪ت٪اب٪ ت٪فٺع٪لٹْا لٸه٬  ٸإپر٬ ؿ٪ذ٪وٸاتٱ ٬ٔكٹه٬ اللڀ ـٲلٸاٗٸ  ٸأٸٰؤن٫ْا ع٪لٸ ٗٸ  ّ٪آت٫ْا ال ُ٪  ّ٪أٸٰأع٫ـْا  الضٲمٸـا ٫ُ  اللڀـ  ّ٪س٪ط٫ـْلٸ

٫ُ ٌ٪ ٰبن٪ا خ٪ٰبريٮ ّ٪اللڀ  طْسٗ ادادل٘.  .07ا ت٪ع٬ن٪لٹْ
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مش باكلعشّف ّاليَٕ عً اكليكش،  ـادست سق الؼـعْب مل  اهلذآ٘ ّتٷبٔق  شٓل٘ ا٤

 تقشٓش مـريٍا، ّ ق س٠ٓتَا الذٓئ٘ ّالفقَٔ٘ خاؿ٘. 

ي مل تٷبٔــق ا٤مــش بــاكلعشّف ّاليَــٕ عــً اكليكــش مــع  إٌ اطــتخذاو العيــف ّالتظــشٯ

ــاٍه،       ــ٘ ّالؼــك مل ؿــذؤ٘ ىْآ عــذو امتنــال ػــشّاَنا، تـــشف ٓبعــح علــٙ الشٓب

ــا ٍـــادع احلشمـــات   ــبا ٤ٖ ؽلـــشد ذلتنـــل،    شؼلـ ا٨طـــ٣مٔ٘ ٍـــادع أمـــين،  ظـ

ــع.  اكلقـــْد بــا٤مش           ــف كــذ اجلنٔ ــ٘ لتربٓــش العي  ٔتخــزٌّ مــً أطــلن٘ ادتنــع رسٓع

باكلعشّف ّاليَٕ عً اكليكش، لٔع مفَْمَنا الرتبْٖ، بل ما ٓرتت  علَٔنا مً كبنل 

ٓش ـع  ا٤مً الـذاخلٕ ّونـع اكلعاسكـ٘.  يشتـاز لـْعٕ ٓفلـح الظـلْ  الظٔاطـٕ سٔينـا          

 ٢ تات دٓئ٘، ّٓعترب ىفظُ اكلنجل الْسٔذ لؼشٓع٘ الظناٛ.

ّأما علٙ الـعٔذ الظٔاطـٕ،  ا٤ّلْٓـ٘ باليظـب٘ هلـا ٍـْ العيـف لتيفٔـز خٷٷَـا،         

 تبذأ خٷْاتَـا لٷـاب أٓـذْٓلْدٕ تعبـْٖ، ذلـشض  ـش  بـُ اجلنـاٍري مـً خـ٣ل           

ؼلـا أىـضل اهلل   ، ّمـً   ضلكـه   "٢ سامنٔـ٘ إ٢ هلل "ػعاسات دٓئـ٘ مـ١ثشٗ، مؼـعاس    

 أّلٝـك ٍـه الكـا شٌّ.  تظـقنل بَـزِ الؼـعاسات ػـشعٔ٘ ـلٔـع احلكْمـات الـيت ٢           

 كــه ؼلــا أىــضل اهلل. ّمفَــْو "احلكــه ؼلــا أىــضل اهلل" مفَــْو  لــفاض،  َــل ٍــْ     

خـْق ا٤سكاو الؼشعٔ٘ اكليـْق علَٔا وشآىٔا، أو ما ٓؼنل  تاّٚ الفقَاٛ؟ ّأٖ 

ٍـل ٍـْ الفقٔـُ الظـين أو الؼـٔعٕ، ّأطـٝل٘ أخـشٚ         مً الفقَاٛ صلـ  ا٨لتـضاو بفتـاّاِ،   

مجريٗ. اكلَه أٌ احلشمات ا٨ط٣مٔ٘ اطـتغل  ٍـزِ اكلشّىـ٘، ّّولفـ  اكلفـأٍه لتربٓـش       

العيف كذ احلكْمات القاٜن٘،  َٕ ّ قا هلزا الـتفكري مـا شٗ، مؼـشم٘، صلـ      

ــْ خــاسز ػــشّاَا. سلــً ٢ ىيكــش ٍــز         ــاتلْا اكلؼــشمغل". ّل ــا "و ا وتاهلــا ّا٨ااســ٘ بَ

٫ٍه٬    احلكه  َـْ ىـف وشآىـٕ ا    ّ٪د٪ـذت٫ٯن٫ْ ٬ٔـح٫  ، لكيـُ سكـه   (1)  ٸـاوٺت٫لٹْا الٺن٫ؼ٬ـشپٰمغل٪ س٪

مؼشّهل بىلش ُ ّ علٔ٘ مْكْعُ، تري أٌ اخلٷاب ا٤ٓذْٓلْدٕ للششمات ا٨ط٣مٔ٘ 

ٓتظرت علٙ ػشّهل ٍزِ ا٤سكاو، ّ علٔتَا، ّٓلغـٕ خـاٜــَا التاسطلٔـ٘.  ٔــذوَا     

                                      
٫ٍه٬    5طــْسٗ التْبــ٘، ا٦ٓــ٘:   - 1 ّ٪د٪ــذتٳن٫ْ ــح٫  ٬ٔ ٫َش٫ الٺش٫ــش٫و٫  ٸــاوٺت٫لٹْا الٺن٫ؼ٬ــشپٰمغل٪ س٪ ــ ــإپر٪ا اىظ٪ــلٸخ٪ الٺأٸػ٬ : ا ٸ

٫َه٬ مٹلٲ م٪ش٬ؿ٪ذٱ  ّ٪اوٺع٫ذ٫ّا لٸ ٫ٍه٬  ـ٫ش٫ّ ّ٪اس٬ ٫ٍه٬  ٗٸ ّ٪أٸوٸام٫ْا ت٪اب٫ْا  ٸإپٌّ٪خ٫ز٫ّ ـٲلٸا ٫ْا ال ٗٸ  ّ٪آت٪   ٸخ٪لځـْا  الضٲمٸـا

٫َه٬ ٌٲ ط٪ٰبٔلٸ ُ٪ إپ   .سٲٰسٔهٮ تٸفٹْسٮ اللڀ
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، سٔينـــا ٓت٣وَــا عــرب خٷــاب فلاطــٕ ٓلـــَ      غقــذٯ العقــل اجلنعــٕ، اكلظــكٌْ باكل   

مؼاعشِ، ّٓفذش  ُٔ مكامً الغريٗ علٙ الذًٓ، ّس  تٷبٔقُ علٙ الظلٷ٘ ّادتنع. 

بلباوـ٘ التضّٓـش اكلـتقً.     ٍذ ُ الظٔاطٕعلٙ   يذح اخلٷاب مل ؽلشٓش سطالتُ، ّالتظرت

ّبالتــالٕ  ٔكفــٕ مل تكفــري احلكْمــات القاٜنــ٘ ّّدــْب اطــقااَا عــذو تٷبٔقَــا    

ــا الْكــعٔ٘ حلشمــ٘         ــل ّؿلكــً اعتباسٍــا ذلاسبــ٘ هلل مل وْاىٔيَ ٤سكــاو الؼــشٓع٘. ب

ــُ         ــذْٓلْدٕ بإمكاى ــُ ا٨طــ٣مٕ.  اخلٷــاب ا٤ٓ ــاىٌْ خــاسز طــلٷ٘ الفق تؼــشٓع أٖ و

 تْولٔف عذٗ عيآًّ لتربٓش العيف مً أدل الْؿْل للظلٷ٘. 

مــْى٘،   منا إلتفْا علٙ مفَْو ا٨ط٣و ّكناىاتُ للظله ّا٤مً، ٍّذسّا دماٛ

مـع اهلل إهلـاٻ   مقــْسا علـٙ مـً أػـش       إر   ٓعـذ . وذ مشلَا الؼش  ؼلفَْمُ اجلذٓـذ 

إػل آخشِ.  .ّااع٘ الظلٷاٌ ػش  .اتؼشٓع القْاىغل ػشمبل ؿاس  ،ّ قا لفَنَه آخش

٢طــتباس٘ دمــاٛ البــاب ّاطــعا ّوــذ  تشــ   تــاّٚ الــتكفري خاؿــ٘  تــاّٚ ابــً تٔنٔــ٘    

شتـذ ّاكلؼـش  ّالكـا ش. ّٓيظـٙ ٍـ٢١ٛ أٌ الؼـش        ا٤بشٓاٛ  ـ  رسٓعـ٘ ّدـْب وتـل اكل    

أؿبح سقٔقـ٘ ػـشعٔ٘ ٓقــذ بَـا خــْق مـً اختـز إهلـا آخـش مـع اهلل عضّدـل. ٍّـْ             

مـش علٙ ػشمُ، ٓـ١مً بـُ ّٓقذطـُ.  تعنـٔه اكلفَـْو لغـري مــادٓقُ احلقٔقٔـ٘ ٓعـذ          

 دشؿل٘ تؼشٓعٔ٘. تكؼف عً ىفْغ ػارٗ، مْلع٘ بالعيف ّالقتل ّطفك الذماٛ. 

ٍزا اخلٷاب ْٓولف عيآًّ  لا لـ٘ ؽلادٓـا بـالعيف، منفَـْو الفظـاد      ثه سال 

ٌ٪ ٰ ـٕ  : امل ا٤سض، ّذلاسب٘ اهلل ّسطْلُ ٬ْ ٓ٪ظ٬ع٪ ٪ّ  ٫ُ ّ٪س٪ط٫ْلٸ  ٪ُ ٌ٪ اللڀ ً٪ ٫ٓش٪اسپب٫ْ ٫ٛ الڀٰزٓ إپىٲن٪ا د٪ض٪ا

ّ٪أٸس٬د٫      َپه٬  ٬ٓـٰذٓ ٬ّ ت٫قٸٷڀـع٪ أٸ ـ٪ـلڀب٫ْا أٸ ٫ٓ  ٬ّ ٬ٌ ٫ٓقٸتٲلٹـْا أٸ ً٪      الٺأٸس٬ضپ  ٸظ٪ـاد٭ا أٸ ٬ْا ٰمـ ٬ّ ٫ٓي٬فٸـ ٬ً ٰخلٸـافٱ أٸ ٫َـه٬ ٰمـ لٹ

٫َــه٬ ر٪ٰلــكٸالٺــأٸس٬ضپ  ٖٮ لٸ ٔ٪ا ٰ ــٕ ٰخــض٬ ٫َــه٬ الــذٳى٬ ٰٗ ع٪ــز٪ابٮ ع٪ىٰلــٔهٮٰ ــ ّ٪لٸ . ّبالفعــل  قــذ (1)  ٕ الٺــآٰخش٪

ّولف  ٍزِ العيآًّ حلنآ٘ اخلٷاب الظٔاطٕ الشمسـٕ، ّونـع مـل مـً ٓتنـشد علـٙ       

عْدٓ٘ ّإٓـشاٌ، ّداعــؽ مل دّلتَــا  طـلٷ٘ ٢ّّٓــ٘ أّلـٕ ا٤مــش، منــا ٍـْ احلــال مل الظــ   

لذٓين علٙ اكلعاسك٘ بالقتـل  ا٨ط٣مٔ٘ وبل اىَٔاسٍا.  نً الظَْل٘ أٌ ضلكه القلاٛ ا

تري ميلبٷ٘ بتعشٓف.  كل ؽلشد أّ مٷالب٘ باحلقْق ٓــذق أىـُ  ظـاد     ّ قا لعيآًّ

مل ا٤سض ّ ق ميٷقُ ا٤ٓذْٓلْدٕ. ٍّزا ٓيٷبق أٓلا علٙ مفَْو اجلاٍلٔـ٘ اجلذٓـذٗ   

                                      
 .77طْسٗ اكلاٜذٗ، ا٦ٓ٘:  - 1
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اليت وال بَا طٔذ وٷ ، اكليىلٽش الفكشٖ ل٩خْاٌ اكلظلنغل،  َٕ مفَـْو  لـفاض،   

مــشٌ، ضلــذدِ الفَــه ا٤ٓــذْٓلْدٕ ّ قــا كلـــاحلُ ّ َنــُ كلعيــٙ: الشطــال٘ ّاحلامنٔــ٘  

ّالؼـــش  ّالكفـــش.  نــــادٓق ٍـــزِ اكلفـــأٍه لٔظـــ  سقـــاٜق خاسدٔـــ٘ بـــل ٓفرتكـــَا   

ُ ّأٍذا ُ، ثه ٓــذس أسكامـا   اخلٷاب ا٤ٓذْٓلْدٕ ا رتاكا ّ قا لقبلٔاتُ ّمـاحل

تعظفٔ٘ كـذٍا. ٍّـزا ٓيفـٕ ّدـْد سقٔقـ٘ تـري احلقٔقـ٘ الـيت ٓفشكـَا اخلٷـاب.  َـْ            

ٓتظــرت علــٙ دّسِ مل ّدْدٍــا. ّٓتظــرت علــٙ دّس وبلٔاتــُ مل  َــه الــيف، ّتؼخٔـــَا.    

،  إىـُ خٷـاب طٔاطـٕ، ٓتظـرت بالـذًٓ مـً أدـل الْؿـْل         تفكٔكَا ّىقـذٍا  ٔيبغٕ 

لــنش مل أىظــاوُ ٓعٔــذ تؼــكٔل الــْعٕ بــُ، ّٓكؼــف عــً       للظــلٷ٘..  اطــتذعاٛ اكل 

مشاّتاتُ، ّتضّٓشِ ّمزبـُ. بـل طٔكؼـف سذـه رلالفتـُ للكتـاب الكـشٓه سٔينـا         

ٓظتبعذ أمجش مً طتغل آٓ٘ مً آٓات الشفل٘ ّالتظامح ّاكلْدٗ مً أدل التؼبح بآٓات 

ليت كني  احلشب ّاجلَاد. ّمل ٍزا ياّص للقٔه الذٓئ٘، ٍّتك للنبادٟ ا٨ىظاىٔ٘، ا

 سشٓ٘ العقٔذٗ، ّسشم٘ مً ١ٓمً باهلل ّسطْلُ.

 

 املْقف مً اآلخس

اخلٷـــاب ا٤ٓـــذْٓلْدٕ خٷـــاب ىفـــٕ، ٫ٓقــــٕ ا٦خـــش، ؼليٷـــق الـــشدٗ ّالكفـــش   

٘  اكلختلف دٓئاتعامل مع ّّٓالؼش  ّاجلاٍلٔ٘،  ،  تؼـنلَه أسكـاو   ؼليٷق أٍل الزمـ

اجلضٓـ٘، ّالتعامـل مـع    تَتك مشامتَه ّسٔجٔاتَه، سٔينـا ٓــش علـٙ تٷبٔـق أسكـاو      

لـك الـٔنغل. ّمــادسٗ سشٓـاتَه مل العقٔـذٗ ّالـشأٖ.       ىظاَٜه ؼليٷق العبْدٓ٘ ّا٨ماٛ ّم٫

ض لغـري احلقٔقـ٘، بـل     َزا اخلٷاب ٓفشض وبلٔاتـُ علـٙ التفظـري ّالتأّٓـل،  َـْ متشٔٯـ      

احلقٔق٘ ما تفشكـُ وبلٔاتـُ،  تكـٌْ سامنـ٘ علـٙ الـيف. ٍّـزا طـش تأمٔـذِ علـٙ           

، ّىفٕ  علٔ٘ آٓات الشفل٘ ّاكلْدٗ ّالتظامح، مً أدـل احلفـاول علـٙ    ىظخ آٓات القشآٌ

 علٔــ٘ آٓــات القتــال ّاجلَــاد الــيت ٍــٕ آٓــات مشتَيــ٘ لىلش َــا الضمــاىٕ ّاكلكــاىٕ، ٢ّ    

، لٔبذّ ا٨ط٣و مؼَذ سشب واٜن٘ ٓات ا٨ىظاىٔ٘ا٦ؿلكيُ تفعٔلَا ما   ٓقفپ ـلٔع 

شمات ا٨ط٣مٔ٘ مل أدبٔاتَـا بأىَـا   ل احللقنع اكلعاسك٘ مَنا ماى  طلنٔ٘. لزا تـشٯ

، ٓظـْدٍه الكفـش ّا٨حلـاد ّا٨ستـذاد بالظـٔف      يتمظ١ّل٘ عً تغٔري ػـعْب العـا  الـ   

معبأًٓ كذ الياغ مَنا ماىْا بظـٷاٛ، دـشد   ٍه  تذذّعذو تٷبٔق ػشٓع٘ الظناٛ. 
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مل ّبَزا ا٢ياِ س عـ  الجـْسٗ ا٨طـ٣مٔ٘    أىَه ٢ ١ٓميٌْ ؼلا ت١مً ثقا تَه احلشمٔ٘. 

 اخلٷــاب احلشمــٕ ٢  و، ػــعاس: "تـــذٓش الجــْسٗ".0272إٓــشاٌ بعــذ اىتـــاسٍا طــي٘ 

، (1) ّ ىىلــري لــك مل اخللــق أخ لــك مل الــذًٓ أاليــاغ ؿــيفاٌ إمــا  ٓــ١مً بقــٔه الــذًٓ: ا 

ً  و ، ا٢ إمشاِ مل الذًٓ ، ّاّمشميا بين آد ٚ   41 أمجـش مـ ، بـل اكليٷـق   (2)آٓـ٘ أخـش

أّ كــال، ميشــشف، مشتــذ،   لــش٠ٓتَه ّ قــاٻاالظـاٜذ ٍــْ القظــن٘ الجيأٜــ٘، إمــا مـ١مً   

مؼــش ، مــا ش. ّبالتــالٕ  ضآّــ٘ اليىلــش ختتلــف سٔينــا تيىلــش ل٧خــش بأىــُ أخ لــك مل    

، الذًٓ أّ ىىلري لك مل اخللـق، ّبـغل أٌ تتعامـل معـُ علـٙ أطـاغ أىـُ مشتـذ، ميشـشف         

تعاملـــُ ؼليٷـــق إىظـــاىٕ، ّدّد، مفعـــه بـــاكلْدٗ      مؼـــش ، مـــا ش. مل احلالـــ٘ ا٤ّػل  

ّالشفل٘. ّمل الجاىٔ٘، تشٚ  ُٔ عذّا هلل تعاػل، ٓتشذٚ أّامشِ ّىْأٍُ.  ٔنتلٙٛ ولبك 

تٔىلا، ٍّزا ما أػاٍذِ علـٙ ّدـِْ الظـلفٔغل ّأتبـاي احلشمـات ا٨طـ٣مٔ٘ اكلتٷش ـ٘        

سـذٍه إرا تعتقـذ   ٍيا مل مذٓي٘ طٔذىٕ ا٤طرتالٔ٘، عيذما ٓتعـاملٌْ مـع اليـاغ. ولـ  ٤    

أىك علٙ سق مٷلق ّا٦خش بااـل مٷلـق، إرٍـ  ّاٍـٰذ اليـاغ بـذ٢ مـً احلقـذ علـَٔه          

ٍْ مشُٓ اكليٷق ا٤ٓذلْدٕ!!، ٓعتقذ أٌ ما ١ٓمً بُ سقٔق٘ طـااع٘،   ّبغلَه.  كه

ٓقشٍا العقل ّاكليٷق، لكيَه صلشذّىَا ّٓكفـشٌّ بَـا  ٔظـتشقٌْ القنـع ّالعيـف،      

ٛ اعتقــادِ،  َــْ ٢ ٓعــذّ مْىــُ ادتَــادا ّس٠ٓــ٘ متشٔــضٗ  ّٓيظــٙ ا٤طــباب احلقٔقــ٘ ّسا

 .، مْٯىتُ إمشاٍات البٔٝ٘ ّالجقا ٘ ّالعقل اجلنعٕلقبلٔاتَا

 

 التأسٔص األٓدْٓلْدٕ 

٢ ؿلكً خلٷاب احلشمات ا٨ط٣مٔ٘ التيـل مـً انْساتـُ الظٔاطـٔ٘، مَنـا     

ماى  ػعاساتُ الذٓئ٘،  َْ خٷاب تأطع طٔاطٔا، ّاـشل ا٨طـ٣و بـذ٣ٓ سلـاسٓا     

ّطٔاطــٔا، ّمــاٌ سٍاىــُ ا٤ّل ّا٤خــري علــٙ اطــت٣و الظــلٷ٘، منيٷلــق للتغـــٔري.         

ٍــا طــ١ال اليَلــ٘، بعــذ  البــذٓل ا٨طــ٣مٕ مــاٌ أســذ ا٢ياٍــات الج٣ثــ٘ الــيت أ شص 

                                      
 أىىلش عَذ ا٨ماو علٕ إػل مالك ا٢ػرت اليخعٕ عيذما ٢ِّ علٙ مـش.  - 1

أىىلــش متــاب: التظــامح ّميــابع ال٣تظــامح..  ــشق التعــآؽ بــغل ا٤دٓــاٌ ّالجقا ــات، مـــذس طــابق،     - 2

 .060بَا اليظخ، ق ىـْق تٔٯ
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 ٘ ،  جنـ٘ مـً دعـا إػل وٷٔعـ٘ مـع اكلاكـٕ بكـل فلْلتـُ الجقا ٔـ٘          (1)الـذم٘ احللـاسٓ

ّاكلعش ٔ٘، ؼلا  َٔا القٔه ّاكلعاسف الذٓئ٘. ّتبين ؤه ّمبـادٟ احللـاسٗ الغشبٔـ٘. ٍّـْ     

اياِ متٷشف،   ٓذس  إػكالٔ٘ التخلف بؼكل ؿشٔح، ّ  ٓـذس  ّاوـع العـشب    

ٓعذ الذًٓ عنقَه التـاسطلٕ ّالجقـامل ّاحللـاسٖ، ٍّيـا  ؽلـاِٱ تـاو       ّاكلظلنغل، سٔح 

ــاس          ــضال ٍــزا التٔ ــذٍه، لــزا مــاٌ ّمــا ٓ ــُ.  القٷٔعــ٘ معــُ ذلــال عي مــع ؤنــُ ّمبادٜ

ميشـشا مل أف مً شلب٘ ادتنع، ٍّه اكلتغشبٌْ  كشٓا ّثقا ٔـا. ٍّيـا  مـً استـذ     

سطلٕ، اخل٣ ٘ الشاػذٗ، طلفٔا، ٓشاًٍ علٙ الرتاخ ّٓـش علٙ اطتذعاٛ ؾلْردُ التا

بكل فلْلتَا، مَنا ماى  تاسطلٔتَا. بٔينا رٍ  سّاد ا٨ؿ٣ل بقٔادٗ ـلال الـذًٓ  

، احلظٔين ا٤ غاىٕ إػل كشّسٗ العْدٗ للرتاخ ّتيقٔتُ، ّا٢طتفادٗ مً معٷٔات العلْو

لتٷْٓش ّاوع العشب ّاكلظـلنغل.  َـزا التٔـاس أبقـٙ البـاب مفتْسـا ٢طـتقبال أٖ مــذس         

ُ  علنــ ــ ــْدٕ، ؿلكــً تْولٔف ُ   ٕ ّتكيْل ــ ــذًٓ ّمبذاٜ ــٔه ال ــٙ  ٔل ،مل إاــاس و ظــاعذ عل

  اىتؼال الْاوع مً ختلفُ. أٖ ؿلكً تْولٔفُ ّ ق واعذٗ أخ٣ؤ٘ ّلٔع مٷلقا.

عــاو، ٍّــزا 811ّ  ضلقــق أٖ مــً ٍــزِ ا٢ياٍــات ىَلــ٘ سلــاسٓ٘ ستــه مــشّس  

ّاكلياٍر الفكشٓ٘ ٓعين ّدْد إػكالٔات أعنق، إػكالٔات مشتٷب٘ بالجقا ٘ ّالعقل 

ّأدّات البشح العلنٕ، ّمٔفٔ٘  َنَا للذًٓ ّدّس ا٨ىظاٌ مل احلٔـاٗ.  لكـٕ سلقـق    

ىَل٘ سلاسٓ٘ سقٔقٔ٘ علٔيـا مشادعـ٘ مشدعٔاتيـا الفكشٓـ٘ ّالعقٔذٓـ٘ أ٢ّ، ّمعاجلـ٘       

العٷــ  احللــاسٖ  َٔــا. ّّكــع الــذًٓ مل طــٔاوُ التــاسطلٕ، مــع الرتمٔــض علــٙ ؤنــُ 

 شدعٔ٘ العقل ّوذساتُ اخل٣و٘.ّمبادُٜ. ّا٢عرتاف ؼل

٢ ػــك أٌ التٔــاس الجالـــح ٍــْ ا٤مجــش سلـــْسا مل الْطــنل الجقــامل، سٔـــح سال       

ٓتشذخ عً إطـ٣و معاؿـش، ٓظـتذٔ  كلتٷلبـات العــش، علـٙ ـلٔـع اكلظـتْٓات الـيت          

ميَــا الظٔاطــ٘.  ــذعا ل٣طــتفادٗ مــً التذشبــ٘ الغشبٔــ٘ ّالتٷــْس العلنــٕ ّالتكيلــْدٕ.  

                                      
، مـــذس طــابق عــً اليَلــ٘ ّاياٍاتَــا، أىىلــش: الغشبــاّٖ، مادــذ، إػــكالٔات التذذٓــذ،     - 1

ّمتاب: إخفاوات الْعٕ الذٓين.. سْاس مل تذاعٔات اليكْق احللاسٖ، سْاس ط٣و البَٔ٘ 

ــاّٖ، هل   ــذ الغشبـ ــناّٖ كلادـ ــ٘    8104الظـ ــش احلشمـ ــأٜين ميىلٽـ ــغل اليـ ــذ سظـ ــٔخ ذلنـ . ّالؼـ

 .و8108الذطتْسٓ٘، هل
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اكلظلنغل بضعام٘ سظً البيا ّلٔذا ػشعٔا لُ، سٔـح تـشٚ أٌ     كاى  سشم٘ ا٨خْاٌ

ا٨ؿــ٣ل ٓبــذأ مــً الظــلٷ٘، ّاليىلــاو الظٔاطــٕ،  شاســ  احلشمــ٘ ؽلَــذ لقٔــاو دّلــ٘  

إط٣مٔ٘ عيذما س عـ  ػـعاس: "اخللـل مل التٷبٔـق" "ا٨طـ٣و ٍـْ احلـل" أّ "القـشآٌ ٍـْ          

       ّ ُ احلل"، علٙ أمـل العـْدٗ لـُ ّاطـتيٷاوُ مل ولـل مظـتذذات العــش  أٖ أىَـا   .ساداتـ

ؿـــ٣ل بالظـــلٷ٘. ٍّـــزا ٓعـــين أٌ    بشىادلـــا طٔاطـــٔا، بعـــذ أٌ ســــشت ا٨    اشســـ 

اطــرتاتٔذٔ٘ احلشمــ٘ تقــْو علــٙ اطــتذعاٛ الينــْرز ا٨طــ٣مٕ للظــلٷ٘، ّا٨متفــاٛ     

بالقشآٌ مــذسا للتؼـشٓع،  لـه تأخـز مـً الغـشب طـْٚ تٷـْسٍه التكيلـْدٕ، ّسؼلـا           

إػل سغل اطت٣و الظلٷ٘ ّتقذٓه ؾلـْرز  تقـذ احلشم٘ مل أدبٔاتَا، تكتٔكا م١وتا 

تكيلْدٕ إط٣مٕ!!!.  ا٨طـ٣و ّ قـا هلـزِ اليىلشٓـ٘ ػـامل مامـل، ّمـا علٔيـا طـْٚ          

اطــتيباهل ا٤سكــاو مــً ىـْؿــُ ٨سطــاٛ رلتلــف ا٤ىىلنــ٘ الظٔاطــٔ٘ ّا٢وتـــادٓ٘         

ٍّـزا   ّا٢دتناعٔ٘.  َْ اياِ طـلفٕ، مـع تلنٔـع ؿـْستُ بـذعْٚ ا٢ىفتـال احللـاسٖ،       

ٓعرتف با٦خش، ّٓشاًٍ علٙ مـادسِ اكلعش ٔ٘ خاؿـ٘. ّستـه إؿلـاٌ ا٨خـْاٌ      ا٢ياِ ٢

اكلظلنغل بالعله ّمعٷٔاتُ، لكيَه عنـ٣ ٓقتــشٌّ علـٙ الـيف، مل تؼـٔٔذ ىىلـشٓتَه       

مل الظٔاط٘ ّاحلكه، ّما ٘ العلـْو ا٨ىظـاىٔ٘. لـزا وـامْا بأطـلن٘ ٍـزِ العلـْو. ّوـذ         

ــ      ــيىلري هلــزِ اجلْاى ــ  تْلــ  الت ــْو   ؿــذست بالفعــل مت . لكيَــا أخفقــ  بتؼــٔٔذ عل

، ّبقٔ  تذّس سْل رات اليىلشٓات الغشبٔ٘ ّأطلن  ملامٔيَا.  ذاٛت مظتقل٘إىظاىٔ٘ 

ــْو      ــك العل ــات الــيت تشتكــض هلــا تل ــادٟ  مؼــٍْ٘، بظــب  اخــت٣ف اكلشدعٔ ــآً اكلب ، ّتب

. ّبالتالٕ عاد اكلفكش ا٨ط٣مٕ لليف ٓظتيٷقُ ّٓظتيبنل ميُ الفلظفٔ٘ القاٜن٘ علَٔا

٘ قذٯطـــُ، بعـــض ٓعتقـــذ أٌ مـــا مل اليىلشٓـــات الغشبٔـــ٘ مْدـــْد مل ىـْؿـــيا اكل ىىلشٓاتـــ

ّتشاثيا، ّمـا علٔيـا طـْٚ بلْستَـا ىىلشٓـا. ّآخـش ٢ ٓعتقـذ رلـك، لكيـُ ٓـشٚ إمكاىٔـ٘            

اطتيبااَا مً اكلـادس ا٨ط٣مٔ٘.  ك٣ٍنا ٓعتقذ بإمكاىٔ٘ أطلن٘ العلْو ا٨ىظـاىٔ٘  

٘. ّسال مقذٯطمشدعٔات  تذت ؼلشّس ا٤ٓاوالغشبٔ٘ ـلٔعا. ستٙ أٌ بعض تلك اكليذضات 

اخلٷــاب الــذٓين احلشمــٕ ٓفشكــَا علــٙ ا٦خـــش مشقــاٜق ىَأٜــ٘، للــا ٓبــٔح لـــُ          

تكفريِ، مل سال٘ س لـَا أّ اـشل مـا طلتلـف معَـا.  قـامْا بأدجلـ٘ اخلٷـاب الـذٓين          

ــٙ         ــٕ ا٤عل ــ٘ ٤ب ــ٘ ا٨هلٔ ــاتَه مل الظــلٷ٘ ّاحلكــه ااحلامنٔ ــ  ىىلشٓ ــذ أٌ امتنل بع

ش الفكـشٖ  داٍلٔـ٘ القـشٌ العؼـشًٓ للظـٔذ وٷـ  . ّمـاٌ ا٤خـري، اكليىلٽـ        ّ اكلـْدّدٖ، 
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حلشمــ٘ ا٨خــْاٌ اكلظــلنغل ّساٛ تشطــٔخَنا ّتظــْٓقَنا.  ذــاٛت تيىلرياتــُ عئفـــ٘،        

ٌٿ صلامل بذَٓات الفكش الذٓين. ذو مغنْط٘ بال ّىبز ا٦خش، ّتـئف الياغ ّ ق مٔضا

ٍزا الفكش، ٍّٕ  ّػٔعٔ٘ احلشمات ا٨ط٣مٔ٘ الْاعٔ٘ بؼكل عاو اطئ٘ ثه تبي  

، رلـك الفكـش    كشٓا ّثقا ٔا ّسشمٔا تشبٯ  مل أسلاٌ ا٨خْاٌ اكلظلنغل سشمات

ــشًٓ          ــشٌ العؼـ ــ٘ القـ ــُ داٍلٔـ ــْٛ ىىلشٓتـ ــ  مل كـ ــٔذ وٷـ ــُ طـ ــش لـ ــزٖ ىىلٽـ ــٕ الـ الىل٣مـ

ّاحلامنٔ٘ ا٨هلٔـ٘.  احلشمـات ا٨طـ٣مٔ٘ ـلٔعـا تبيٯـ  ثقا ـ٘ ىبـز ا٦خـش ّتكفـريِ          

٢ّ اطـتبعذ تـأثري    . ـ٘ تـ١مً باستكـاس احلقٔقـ٘ مٷلقـا     اؿـشسْا أّ   ٓــشسْا ، ثقا  

الىلــشّف الــيت مــش بَــا طــٔذ وٷــ  داخــل اكلعتقــل ّمــا تعــشض لــُ مــً تعــزٓ  دظــذٖ     

 ّىفظٕ، اىتَٙ بإعذامُ.  الفشد ٢ ٓؼعش بتأثريات اليفع، ّما ختتضىُ مً مؼاعش. 

مٔغل عقـْل ا٨طـ٣  (1)بعذ زلال الجْسٗ ا٨ط٣مٔ٘ مل إٓشاٌ اختٷف بشٓق اخلنٔينّ

 نــاسغ اجلنٔــع العيــف بؼــكل ّآخــش. بــل أمــاد أدــضو أٌ ـلٔــع أ ــشاد احلشمــات    

  بلـشّسٗ اطـتخذاو العيـف ٨طـقاهل     شطٯـخ ا٨ط٣مٔ٘ وـذ اطـتعذ للنـْت بعـذ وياعـ٘ ت     

٘ احلكْمـــات الكـــا شٗ، ّاطتيظـــاخ     ظـــاد اخلٷـــاب   مل بلـــذاىَه. الجـــْسٗ ا٨ٓشاىٔـــ

ــع أسلــ    ــذْٓلْدٕ ثقا ــ٘ احلشمــات ا٨طــ٣مٔ٘ مل ـلٔ اٛ العــا ، ّماىــ  تبعــات  ا٤ٓ

الْعٕ ا٤ٓذْٓلْدٕ اكلتٷشف مضٓذا مً طفك الذماٛ الربٓٝ٘، ّتؼُْٓ مسعـ٘ الـذًٓ إػل   

 ا٤بذ حبذ٘ إوام٘ دّل٘ دٓئ٘.

لكً طشعاٌ ما أ اق وادٗ احلشمات، بعذ اورتاف أعنال العيف ّطـقْهل عـذد   

مــبري مــً اللــشآا، خاؿــ٘ وــادٗ ا٨خــْاٌ مل مـــش، مل ةاىٔيــات القــشٌ اكلاكــٕ،     

وٷٔعــ٘ مــع  كــش طــٔذ وٷــ  ّأبــٕ ا٤علــٙ اكلــْدّدٖ اباطــتجياٛ احلشمــات      شــذث  

٨خــْاٌ،  كــاٌ التكفريٓــ٘ ، بعــذ مشادعــات ىقذٓــ٘ ؿــاسم٘ وــاو بَــا ؤــادات ســضب ا 

الظ١ال عً ػشعٔ٘ الذماٛ اليت اطت٫بٔش  مً وبل ا٨ط٣مٔغل ّمذٚ دذّاٍا، ّما ٍْ 

 العقاٜذٓ٘. –مـذس اىذ اي الؼباب سلْ اكلْت ساكشا مل ىقاػاتَه الفكشٓ٘ 

  

 

                                      
 .و0272 سّل اهلل اكلْطْٖ اخلنٔين، واٜذ الجْسٗ ا٨ط٣مٔ٘ مل إٓشاٌآٓ٘ اهلل،  - 1
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 داٍلٔ٘ اجملتنع

سكـاو  أاٍلٔا يشٖ علُٔ ادتنع ا٢ط٣مٕ الشاًٍ، دلتنعا دطٔذ وٷ  ٓعترب 

ٌ إاجلاٍلٔ٘  ٘   بـا ٘    الـذعْٗ ا٢طـ٣مٔ ٔذـ  التعامـل معـُ علـٙ       !!!مل عــش البعجـ٘ اليبْٓـ

طـ٣و ّالشطـال٘، طـلْما ّعقٔـذٗ.  َـْ ٓـشٚ: اإٌ       ل٩ ىـُ دلتنـع مـا ش معـادٱ    أطاغ أ

العا  ٓعٔؽ الْٔو ملُ مل داٍلٔ٘ مً ىاسٔ٘ ا٤ؿل الـزٖ تيبجـق ميـُ مقْمـات احلٔـاٗ      

ات اكلادٓـ٘ اهلاٜلـ٘، ٍّـزا ا٨بـذاي     ّأىىلنتَا. داٍلٔـ٘ ٢ ختفـف ميَـا ػـٔٝا ٍـزِ التٔظـري      

اكلادٖ الفاٜق!. ٍـزِ اجلاٍلٔـ٘ تقـْو علـٙ أطـاغ ا٢عتـذاٛ علـٙ طـلٷاٌ اهلل مل ا٤سض         

ّعلٙ أخف خــاٜف ا٤لٍْٔـ٘ ٍّـٕ احلامنٔـ٘. إىَـا تظـيذ احلامنٔـ٘ إػل البؼـش،         

 تذعل بعلَه لبعض أسبابـا، ٢ مل الــْسٗ البذأٜـ٘ الظـارد٘ الـيت عش تَـا اجلاٍلٔـ٘        

ّػل، ّلكــً مل ؿــْسٗ ادعــاٛ ســق ّكــع التـــْسات ّالقــٔه، ّالؼــشاٜع ّالقــْاىغل،  ا٤

ّا٤ىىلن٘ ّا٤ّكاي، ؼلعضل عً ميَر اهلل للشٔاٗ ، ّ ٔنا   ٓأرٌ بُ اهلل ..  ٔيؼأ عً 

ٍزا ا٢عتذاٛ علٙ طلٷاٌ اهلل اعتذاٛ علٙ عبادِ ّما مَاى٘ ا٨ىظـاٌ عامـ٘ مل ا٤ىىلنـ٘    

 الؼـــعْب بظـــٔٷشٗ سأغ اكلـــال ّا٢طـــتعناس مل الـــيىلها٤ ـــشاد ّ اجلناعٔـــ٘، ّمـــا وللـــه

إ٢ أثش مً آثاس ا٢عتذاٛ علٙ طلٷاٌ اهلل، ّإىكـاس الكشاٍـ٘ الـيت وشسٍـا      الشأمسالٔ٘

 .(1)اهلل ل٩ىظاٌ 

ىىلٽــش لــُ طــٔذ وٷــ  مل مفَــْمٕ داٍلٔــ٘ القــشٌ العؼــشًٓ، وــذ  ا٨سٍـاب الــذٓين  

ْٯسٍـا. ٍّـزاٌ اكلفَْمـاٌ     ّاحلامنٔ٘ ا٨هلٔ٘ اليت أخـزٍا عـً أبـٕ ا٤علـٙ      اكلـْدّدٖ ّا

ٓكفٽشاٌ الؼعْب اكلظلن٘  ل٣ٻ عً تكفري احلكْمات اليت صلـ  مقاّمتَـا سظـ     

عقٔذٗ طٔذ وٷ ، الزٖ اتظن  متاباتُ بشّل ثْسٓـ٘ ٓعؼـقَا الؼـباب سـذ التلـشٔ٘      

ارٗ أهلبـ  مؼـاعش الؼـباب ّد عـتَه     بإؿلاٌ ؿاسو. ّطـٔذ وٷـ  أدٓـ ، ؿلتلـك لغـ٘ أخٯـ      

مً أدل إوام٘ دّل٘ إط٣مٔ٘،  كاٌ الظـب  مل مـل   اب دشاٜه القتل، ّاستكلعيف ل

، ّمً ٓشادع أدبٔات احلشمات ا٨ط٣مٔ٘، خاؿ٘ مت  طٔذ (2)إساو٘ دماٛ اكلظلنغل

وٷ   ذٓذا، ّٓقـشأ لغتـُ اكلتذ قـُ، ٍّـْ ٓــف مفـش ادتنعـات اكلظـلن٘، ّمفـش          

                                      
 و، اكلقذم٘.0272 -ٍـ 0722وٷ ، طٔذ، معا  مل الٷشٓق، بريّت، داس الؼشّق،  - 1

 ّما بعذِ. 820اكلـذس ىفظُ. ّأىىلش متاب  ذٓات العيف، مـذس طابق،  - 2
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ولـاٍشٗ ا٢ىتشـاس،    سكْماتَا، ّىَآ٘ مـً ٓتقـاعع عـً ذلاسبتَـا، ٓظـتٷٔع أٌ ٓفَـه      

  ّاوتشاو اكلْت باػشاو٘ ّاثق٘.

اتلح أٌ خٷاب احلشمات الذٓئ٘ ٢ طلتلف عً اخلٷاب الٷقْطـٕ مل تقئـات   

اخلٷاب،  ك٣ٍنا خٷاب أٓذْٓلْدٕ ٓقـذ العااف٘ ّالْدذاٌ، ّاطتغفال العقل، 

ّتلــق ميا ــز الــْعٕ مل ؽلشٓــش سطــالتُ، ّالتظــرت علــٙ ملــنشاتُ، ّمــا اطــتبعذِ أّ         

 ٔيبغــٕ الــتخلف مــً اخلٷــاب ا٤ٓــذْٓجلٕ اكللــلل، ٍّــْ ٓفــشض علٔيــا  عيــُ.  طــك 

ــاسٗ        ــُ الظٔاطــٕ، ؼلَ ــٙ ٍذ  ــش ض التفــاّض سْهلــا، ّٓتظــرت عل ــات ٓ ــُ ميَأٜ س٠ٓت

ثْسٓ٘، ّلباو٘ أدميَا مل مْاعىلـُ ّسكنـُ. احلشمـات ا٨طـ٣مٔ٘ سشمـات طٔاطـٔ٘       

ــا تلــٷشٍا أّلْٓــات الظٔاطــ٘        ــاصل عــً  ٍّــذ َا ٍــذف طٔاطــٕ بامتٔــاص، ّسٔين التي

ــٙ        ــا، ّمـــلش٘ ا٨طــ٣و، ّاحلفــاول عل ــ٘ اكلـــلش٘ العلٔ ــاصل بزسٓع ــا تتي مبادَٜــا ّؤنَ

الذّلـ٘ ا٨طـ٣مٔ٘، ّسقٔقتَـا مكاطـ  طٔاطـٔ٘ ّمادٓـ٘ ٓشٓـذ اخلٷـاب ا٤ٓـذْٓلْدٕ          

  التظرت علَٔا، مٕ ٢ ٓفقذ ػعبٔتُ ّوْاعذِ.
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 الجامًالفصل 

 اليص ّفتاّى الفقَاء

 

إٌ ع٣و٘ اليف بالفتْٚ ع٣و٘ مشدعٔ٘، ّمـا الفتـْٚ طـْٚ  َـه للـيف، ّتٷبٔـق       

لكلٔاتُ، ّس ع ما ٓبذّ متعاسكا بغل ىـْؿـُ، ّ ذٓـذ مـا ٍـْ عـاو ّخـاق ّمٷلـق        

ّمقٔـذ، ّمــا أٹخــز مــً أسكامــُ علــٙ سلــْ القلــٔ٘ احلقٔقٔــ٘ أّ اخلاسدٔــ٘، ّ ذٓــذ  

ليـْإٍ اكلْلْٓـ٘ ّا٨سػـادٓ٘.    ػشّهل  علٔ٘ احلكه ّمْكْعُ. ّالتنٔٔـض بـغل ا٤ّامـش ّا   

سأٖ الفقُٔ اكلظـتيذ إػل  "ٍزا مً سٔح ع٣وتَا باليف. ّأما اؿٷ٣سا  رياد بالفتْٚ: 

. سٔح ٓعنل دَذِ مل اطتيباهل ّبٔاٌ احلكه الؼشعٕ إطـتيادا كلــادس التؼـشٓع    "دلٔل

اكلتعاس ـــ٘ عيـــذٍه: الكتـــاب، الظـــي٘، ا٨ـلـــاي ّالعقـــل أّ القٔـــاغ سظـــ  متبئـــات  

٘    اكلــــزاٍ  ــي ــا لــــذٚ أٍــــل الظــ ــشٚ رلتلــــف سْهلــ ــادس أخــ  ا٨طــــ٣مٔ٘، ٍّيــــا  مـــ

. إكا ٘ إػل دلنْع٘ القْاعذ الفقَٔ٘ ّوْاعذ أؿْل الفقـُ، الـيت ٍـٕ    ما٢طتشظاٌ

تقتــش مَنتـُ   باهل ا٤سكاو.  الفقُٔ طلتلف عً ساّٖ احلذٓح الـزٖ  يأدّات مل اطت

ٕ بـالقشآٌ ّالظـي٘   ؼلـا مل رلـك الفقٔـُ ا٨خبـاسٖ الـزٖ ٓكتفـ       علٙ ىقـل الشّآـ٘  قـنل.   

ــه         ــق، ّ َ ــُ مل التْثٔ ــُ، ّمباىٔ ــٙ احلكــه الؼــشعٕ،  أٓلــا ٓيشــاص لقبلٔات ــ٣ٔ عل دل

ــ٘ مل        ــ٘ مٷلق ــات اكلتعاسكــ٘.  ــ٣ سٔادٓ ــُ، ّمل تشدٔشــُ للشّآ ــاس مذالٔل ــيف، ّإولَ ال

ا٢دتَاد، ماداو ٓعين بزل اجلَذ لتشــٔل احلكـه الؼـشعٕ،  نلـٷش عـً ّعـٕ أّ       

ــٙ     ــُ عل ــف     تــري ّعــٕ ٨طــقاهل وبلٔات ــُ، ّرلتل ــذِ ّٓقٔئات ــأثش بعقاٜ ــيف،  ٔت ــه ال َ 

ــا طلــذو مـــاحلُ          ــش بقلــٔ٘ طٔاطــٔ٘،  ٔيشــاص كل ــق ا٤م ــا ٓتعل ــُ، خاؿــ٘ سٔين م٢ْٔت

ّمـا  مزٍبُ ّااٜفتـُ. منـا ٓشتكـض مل  ذٓـذ اكلْوـف العنلـٕ مل سـا٢ت الؼـك         

ــ٘، لــٔع علَٔــا دلٔــل ؿــشٓح، طــْٚ ادتَــادات       بــاحلكه الؼــشعٕ، إػل أؿــْل عنلٔ

ُ شظــاىات ّاطــتىلَاساتػخــٔ٘ ّاطت  . ّمــا ا٢خــت٣ف بــغل الفقَــاٛ ،  تخلــع لقبلٔاتـ

الْكْٛ،  سْل ولٔ٘ ّاسذٗ إ٢ دلٔل علٙ رلك. منا باليظب٘ كلظأل٘ تظل القذمغل مل
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. (1) الظـي٘ ٓـزٍبٌْ لْدــْب تظـلَنا، ّالؼـٔع٘ ٓكتفــٌْ ؼلظـشَنا، ّبٷـ٣ٌ الغظــل      

اكلعشّ ــــ٘: االشػــــذ مل  ــــالتشٔض مــــ٣صو ل٣دتَــــاد. خاؿــــ٘ علــــٙ القاعــــذٗ الؼــــٔعٔ٘ 

، الــيت ٍــٕ مـــذاق للتشٔــض بــأدلٙ ؿــْسِ. ّبالتــالٕ، ٍّــزا مــا َٓنيــا: أٌ  (2)خ٣ َــه 

اليف ٍْ اكلشدعٔ٘ ا٤طاطٔ٘ للتؼشٓع، ٢ّ ػشعٔ٘ ٤ٖ سكه أّ  تْٚ بعٔذا عيـُ، مـا   

مـا سكـه   ا  ٓ٭قه دلٔل لفىلٕ علٙ ؿشتُ. ّالتؼشٓع لٔع مً ػـ١ٌّ العقـل، ستـه أٌ    

مْلْلٕ من٣صم٘ بٔيَنا، إ٢ أٌ احلكه الؼشعٕ دعل  (3) لؼشيبُ العقل سكه بُ ا

ً لــُ ســق التؼــشٓع ٍّــْ اهلل تعــاػل،  َــْ العــا  ؼل٣مــات ا٤سكــاو، ّمـــا    للٸــ

العباد، ّع٣و٘ احلكه اكليىلْمـ٘ الذٓئـ٘، ٍّـذف الشطـال٘ ّا٨ىظـاٌ مل احلٔـاٗ. ّوـذ        

ح عـً دّس ؿليشـُ   رمشت ما بُ الكفآ٘ سْل تؼشٓعات ا٤سكاو. لكً الفقُٔ ٓبش

وذطٔ٘ اكلقاو ّالظلٷ٘ الذٓئ٘، أٖ أىـُ ٓقاتـل علـٙ الشأمسـال الشمـضٖ للـذًٓ ّالظـلٷ٘        

 اكلعيْٓ٘.

ــا ٢        ــ٘، سٔين ــ٘ وشآىٔ ــبَه بآٓ ــاسٗ صلٔ ــيف مباػــشٗ،  ت مــاٌ الـــشاب٘ ٓظــألٌْ ال

ــل. ّأخــشٚ ٓفــيت تفـــ٣ٔٻ        ــا مــً وب ــاٻ ٓكــٌْ مْكــْي احلكــه الؼــشعٕ مٷشّو  ّبٔاى

  ٕ . ٍّيــا  دلنْعــ٘ آٓــات تبــذأ بـــآظألْىك، ّٓظــألْىك،      للشكــه الؼــشعٕ القشآىــ

.  التؼشٓع ميشـش باهلل تعاػل، ّلُ ال٢ْٓ٘ علٔـُ أؿـال٘. ٍّـزا مـا اتفـق      (4)ٓظتفتْىك 

علُٔ ـلٔع الفقَاٛ اكلظلنغل. ّأما الشطْل  قذ اتفقْا علٙ ٢ّٓتـُ التؼـشٓعٔ٘ ادعْلـ٘    

                                      
ً٪ 4طْسٗ اكلاٜذٗ، ا٦ٓ٘:  - 1 َ٪ا الڀٰزٓ ٓٳ ٬ٰٓذٓ٪كٹه٬  آ٪ا أٸ ّ٪أٸ ٍ٪كٹه٬  ٫ّد٫ْ ـٲلٸاٰٗ  ٸاتٺٰظلٹْا  آم٪ي٫ْا إپر٪ا وٹن٬ت٫ه٬ إپلٸٙ ال

ًپ  ٬ٔ ّ٪أٸس٬د٫لٸكٹــه٬ إپلٸــٙ الٺكٸع٬ب٪ــ ٫ّٰٛطــكٹه٬  ّ٪ام٬ظ٪ــش٫ْا ٰبش٫ َٲش٫ّا د٫ي٫ب٭ــا مٹيــت٫ه٬ ّ٪إپٌ إپلٸــٙ الٺن٪ش٪اٰ ــقپ   ّ٪إپٌ  ٸــااڀ

٬ّش٬ك٪ٙ مٲ مٹيت٫ه ٬ّ ط٪فٸشٿ ع٪لٸٙ أٸ ٛ٪ أٸ ً٪ مٶيكٹه أٸس٪ذٮ د٪ا ٬ّ الٺغ٪ـاٰٜنلٰ  مٶ ٛ٪  لٸام٪ظ٬ـت٫ه٫  أٸ ٛ٭  ت٪ٰذـذ٫ّا   ٸلٸـه٬  اليٶظ٪ـا  م٪ـا

ٔ٪نٲن٫ْا ٔٶب٭ا ؿ٪ٰعٔذ٭ا  ٸت٪ ٍٰكٹه٬   ٸام٬ظ٪ش٫ْا اٸ ٫ْد٫ـْ ٬ٓـٰذٓكٹه  ٰب ٫ُ  ّ٪أٸ ٫ُ  ٫ٓشپٓـذ٫  م٪ـا  مٶي٬ـ ٔ٪ذ٬ع٪ـل٪  اللڀـ ٬ٔكٹه  ٰل ٬ً  ع٪لٸـ  مٶـ

ــش٪مٹه٬ ٫ٓشپٓــذ٫ ٰكــًلٸّ٪ س٪ــش٪زٿ َٶ ٫ٔٷٸ ــٰتهٲ ٰل ٫ٔ ٫ُٰىع٬ ّ٪ٰل ــ ٬ٔكٹه٬ ن٪ت٪ ٌ٪ لٸع٪لڀكٹــه٬ ع٪لٸــ  ىـــ  علــٙ  بيــاٛ . ت٪ؼ٬ــكٹش٫ّ

 بش٠طــكه علــٙ عٷفــا دلــشّسٗ وشٜــ  ّإرا. ّأٓــذٓكه علــٙ عٷفــا القــذو، تغظــل أسدلكــه

 .مظشَا  ٔكفٕ

 .7، ق0أىىلش متاب: الكامل، للؼٔخ الكلٔين، ابع٘ داس اكلشتض، ز - 2

 طابق، قواعذٗ أؿْلٔ٘، أىىلش: دسّغ مل عله ا٤ؿْل، مـذس  - 3

 مشٗ. 04تتكشس ٍزِ الـٔ  مل القشآٌ  - 4
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مـً وبــل اهلل تعــاػل،  تكـٌْ أوْالــُ ّأسادٓجــُ سذــ٘ مٷلقـا مشذٔــ٘ آٓــات الكتــاب    

الكشٓه. لكً أدلتَه ادتَادٓ٘ ّتأّٓلٔـ٘، ٢ ٓعلـذٍا أٖ ػـاٍذ وشآىـٕ ؿـشٓح ٓـيف       

ــالشد       ــل أٌ الشطــْل مــاٌ ٓتْوــف ب ــ٘ التؼــشٓعٔ٘ للــيف. ب علــٙ أطــٝل٘  علــٙ دعــل ال٢ْٓ

ى  لُ ٢ّٓـ٘ تؼـشٓعٔ٘  لنـارا ٓتْوـف     ْسٕ. ّلْ ماىضّل الباىتىلاس  اكلظتشذث٘ الـشاب٘

 تــُّولٔفّأمــا . ٍـزا ٍــْ اكلظـكْت عيــُ بــل ّاحملـشٯو التـــشٓح بـُ!!     ؟٢ّ ٓبـادس للذــْاب 

، منا دـاٛ رلـك مل   التبلٔ  ّالؼشل ّالبٔاٌ ّالتفـٔل ّا٨ىزاس ّالتبؼري :َٕوشآىٔا،  

بـاهلل   اكلتٔقً أٌ تؼشٓع ا٤سكاو رلـتف   عذد مً ا٦ٓات اليت تـذت لبٔاٌ ّولٔفتُ.

٫ُ ٫ٓفٺٰتٔكٹه٬ ...تعاػل، لعلنُ ّإسااتُ بكل ػٕٛ.  ٫ُ لٸكٹـه٬ أٸٌ     آ٪ظ٬ت٪فٺت٫ْى٪كٸ وٹلپ اللڀ ٫ً اللڀـ ٔٶ ٫ٓب٪ـ

ٛٱ ع٪ٰلٔهٮ  ٬ٕ ٫ُ ٰبكٹلٶ ػ٪ ّ٪اللڀ  الفتْٚ دضٛ مً اكليىلْم٘ الذٓئ٘، اكلتلني٘ لفلظف٘  .(1)ت٪ٰللځْا 

شعٕ ميظــذنا معَــا، مــٕ  الــذًٓ ّاحلٔــاٗ ّا٨ىظــاٌ،  ٔيبغــٕ أٌ ٓــأتٕ احلكــه الؼــ  

١ٓدٖ الذًٓ دّسِ ّسطالتُ مل احلٔاٗ بؼكل ؿشٔح.  القشآٌ ٍْ اكلـذس الْسٔذ لبٔاٌ 

الؼشٓع٘ ّا٤سكـاو الؼـشعٔ٘، ّٓتبعـُ احلـذٓح اليبـْٖ الؼـاسل ّاكلـبغل ّاكلفــل هلـزِ          

ا٤سكاو،  تكٌْ سّآاتُ ّأسادٓجُ سذ٘ بلشاول ع٣وتَا با٤ؿـل القشآىـٕ. ّمـا عـذا     

 عيآًّ أخشٚ ٓأتٕ بٔاىَا. رلك ٓقع   

الــشاب٘ ّالتـابعغل، ستـٙ عــش       كاٌ اكلظلنٌْ ٓظألٌْبعذ ّ اٗ الشطْل  ّأما

ــادا ّتعــذدت مظــاٜلُ. ّمــاٌ الؼــٔع٘ ٓأخــزٌّ        ــاٛ سٔــح سال ٓتْطــع الفقــُ ادتَ الفقَ

أسكامَه عً أٜنتَه، مباػشٗ أّ بْاطٷ٘ أؿشابَه. ّماى  مت  ا٤سكاو عباسٗ 

، ثــه ؿــذست متــ  ا٤سبعنٝــ٘ ؿــْلبا٤عيــذٍه  تظــنٙ، عــً دلنْعــ٘ سّآــات مشّٓــ٘

دامع٘، ـلع  َٔا م١لفٍْا سّآات ا٤سكاو الْاسدٗ مل الكتـ  ّا٤ؿـْل مل متـاب    

.  كاىــ  الفتــاّٚ وبــل عـــش الفقَــاٛ، ىــاولشٗ للــيف، آٓــ٘ أّ سّآــ٘، عيَنــا   (2)ّاســذ

ٓظــتيبٷٌْ احلكــه. أّ منــا ٓقــشس الؼــا عٕ، اطــتيباهل علــٙ مجــال طــابق، ّٓقـــذ     

باكلجال آٓ٘ أّ سّآ٘. ثه بالتذسٓر اوتشن  الفلظف٘ ّاكليٷق ا٤سطٷٕ اكلباسح الفقَٔـ٘،  

اطــتيباهل ٘، ّم٣ٍنــا أثٯــش طــلبا مل ّمــا صالــ   اعلــ٘ مل الذساطــات الذٓئــ٘ ّاحلْصّٓــ

                                      
 .074طْسٗ اليظاٛ، ا٦ٓ٘:  - 1

 ٍـ. 607مكتاب اكلقيع٘ للؼٔخ اكلفٔذ  - 2
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سّســـُ اكلعيْٓـــ٘ ّبعــذِ ا٤خ٣وـــٕ، ّؿـــاس دلـــشد   احلكــه الؼـــشعٕ، سٔينـــا طــلبتَا  

ــبٯع باكلبــذأ،  تظــبب  مل ّدــْد مــا       معــاد٢ت ّمفــأٍه ّمـــادٓق تتشقــق ؼلذــشد التل

ــضاو     ٓظـــنٙ باحلٔـــل الؼـــشعٔ٘، الـــيت ٍـــٕ تَـــشٯب سقٔقـــٕ عـــً الْادـــ  الـــذًٓ ّا٨لتـ

إصلابٔـ٘   ٍّـزا ٢ ٓيفـٕ ّدـْد آثـاس    ال، ّالتشلـل مـً ا٨لتضامـات.    ا٤خ٣وٕ، ّطشو٘ للن

للنباسح اكليٷقٔ٘ ّالفلظفٔ٘ مل ٓقىل٘ العقـل، ّػـشز الـزًٍ، ّ ـتح بـاب التؼـكٔك       

 بل القْاعذ ا٤ؿْلٔ٘ مذٓي٘ مل بعض دْاىبَا للفلظف٘ ّاكليٷق.ّتعذد ا٨ستنا٢ت. 

ىظـاٌ، ّونعـ    تلخن  الفتْٚ ستٙ اغ  سذاٻ ؿادست سشٓ٘ ا٨ بَزا الؼكلّ

  81 ٔــُ سّل ا٨بــذاي. ّتـــْس أٌ  تــاّٚ إبــً تٔنٔــ٘ مل ـلٔــع الؼــ١ٌّ، وــذ ابعــ  بـــا  

دللذا،  أٖ تعظف ؿلاسطُ الفقٔـُ كـذ اليـاغ؟ ّأٓلـا مـً  قَـاٛ الؼـٔع٘ مـً بلغـ           

. (1)سطالتُ مل ا٤سكاو الؼشعٔ٘  قنل أسبع٘ أدضاٛ مـبريٗ، أمجـش مـً الفـٕ ؿـفش٘     

ّ  511حبذّد  شآٌالقبٔينا عذد آٓات ا٤سكاو مل  وـذ  آٓ٘.  كٔف تفاون  الفتـاّٚ، 

ٛ٪ إپٌ ت٫ب٬ـذ٪ لٸكٹـه٬           اهلل عً مجشٗ الظـ١ال: ا ىَٙ  ٔ٪ا ٬ً أٸػ٬ـ ً٪ آم٪ي٫ـْا لٸـا ت٪ظ٬ـأٸلٹْا ع٪ـ َ٪ـا الڀـٰزٓ ٓٳ ٓ٪ـا أٸ

    ٫ُ ــ ّ٪اللڀ ــا  ٪َ ٫ُ ع٪ي٬ ٫ٌ ت٫ب٬ــذ٪ لٸكٹــه٬ ع٪فٸــا اللڀــ ــا ٰســغل٪ ٫ٓي٪ــضٲل٫ الٺقٹــش٬آ ٪َ ّ٪إپٌ ت٪ظ٬ــأٸلٹْا ع٪ي٬ تٸفٹــْسٮ  ت٪ظ٫ــ٬١مٹه٬ 

 ألٔع مل ٍزا اليَٕ د٢٢ت عنٔق٘؟.. (2) س٪ٰلٔهٮ

٢ ػــك أٌ أسكــاو الؼـــشٓع٘ ذلــذّدٗ وشآىٔـــا، ّ َٔــا وــذس مـــً اكلشّىــ٘، مـــٕ       

ٰلكٹـلٍّ د٪ع٪لٺي٪ــا  تْامـ  سادــ٘ ا٨ىظـاٌ للششٓــ٘ ّالتشـشس، ّتشاعــٕ كـشّساتُ احلٔاتٔــ٘: ا    

ــا  َ٪اد٭ ّ٪ٰمي٬ ٘ٻ  ــش٬ع٪ ــيكٹه٬ ٰػ ٘  (3) ٰم ــ التؼــشٓعات ا٨طــ٣مٔ٘   ،  لكــل عـــش ػــشٓعتُ. ّمشّى

.  الـذًٓ ٓـش ض تكبٔـل اليـاغ بفتـاّٚ ّتؼـشٓعات تعظـفٔ٘  ـذ مـً          (4)مفٔل٘ بـزلك 

سشٓتَه ّاطتق٣لٔتَه، بل الذًٓ داٛ لٔششس ا٨ىظاٌ مـً الـذًٓ، ّمـً طـٷْٗ سدالـُ،      

٫َه٬  ّتعظف م١طظاتُ، ّمل ما أثقل ولَشِ مً أسكاو ّتؼشٓعات طابق٘: ا ّ٪ٓ٪ل٪ع٫ ع٪ـي٬

                                      
 مكتاب:  قُ الؼشٓعٔ٘ للظٔذ ذلنذ سظغل  لل اهلل. - 1

 .010طْسٗ اكلاٜذٗ، ا٦ٓ٘:  - 2

 .62طْسٗ اكلاٜذٗ، ا٦ٓ٘:  - 3

 بعيْاٌ: دعْٗ ٨ىقار الذًٓ مً طٷْٗ الفقاٛ علٙ الشابنل أدىاِ:أوشأ دساط٘ كلادذ الغشباّٖ  - 4

http://www.almothaqaf.com/a/b9/885973 
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٫ٍه٬  َپه٬إپؿ٬ش٪ ٬ٔ ّ٪لٸـا ٫ٓشپٓـذ٫      . ّٓظتبذلُ بـا(1) ّ٪الٺأٸتٺلٸال٪ الڀٰتٕ مٸاى٪ ٬ ع٪لٸ ٫ٔظ٬ـش٪  ٫ُ ٰبكٹـه٫ الٺ ٫ٓشپٓذ٫ اللڀـ

٬ً س٪ش٪زٿ (2)ٰبكٹه٫ الٺع٫ظ٬ش٪  ًپ ٰم ٬ٔكٹه٬ ٰ ٕ الذٶٓ ّ٪ام٪ا د٪ع٪ل٪ ع٪لٸ . لكً ما ٓعٔؼُ اكلظلنٌْ (3)، 

ــع اكلــزاٍ  ا٨     ــاّٚ الفقَــاٛ امــل الفقَــاٛ ّمــً ـلٔ ــا  مل ولــل  ت طــ٣مٔ٘ ، ّتفشٓعاتَ

ّوظــاّٗ أسكامَــا، دشــٔه دٓــين.  ٔذــ  ختٷــٕ اكلنيــْي، ّمظــش أطــْاس القذاطــ٘،  

كلعش ٘ سقٔق٘ الفتْٚ، ّما ٍْ مـذس ػشعٔتَا ّطلٷتَا، خاسز سـذّد مـا ػـشعُ اهلل    

مــً أسكــاو مل متابــُ ادٔــذ. ّمــً أٓــً دــاٛت للفقٔــُ ٍــزِ الظــلٷ٘ اكلضلضلــ٘؟  جنــ٘   

، ٍـْ مشدعٔـ٘ ا٤سكـاو    ـاليف  تآات الذًٓ ّتؼـشٓعاتُ.  ٘، ّقذٯطياّص لليـْق اكل

ّا٤خٷش ؿاست الشّآ٘ ّأتل  ما تقشأ مً  تاّٚ  قَاٛ اكلظلنغل لٔع هلا دزس وشآىٕ. 

.  تظــل  ا٦ٓــ٘ مــ٣  تؼــشٓعَا، ٔــذ ّختـــف ا٦ٓــ٘، بــل ّتكــٌْ سامنــ٘ علَٔــا!! تقٽ

 .كل٣  مل إا٣وَاا ؽلاو ااكلتلنً للظع٘ ّالشفل٘ مً خ٣ل العنْو أّ ا٨ا٣ق. ّسؼل

 

 سلط٘ الفقُٔ

ع٣وتَــا  ذْٚٚ الفقٔــُ ػــشعٔتَا ّطــلٷتَا؟ ّمــالظــ١ال، مــً أٓــً امتظــب   تــ 

و، اكلظـكْت عيـُ مل ـلٔـع اكلـزاٍ       ذٓذا؟ ٍـزا ٍـْ الظـ١ال احملـشٯ     قذٯغباليف اكل

 اليــاغ تيقــاد لفتــاّٚ ٢ تعــشف مــً أٓــً تظــتنذ       بــل مل ـلٔــع ا٤دٓــاٌ.   ا٨طــ٣مٔ٘، 

أمامَــا مــاخلشاف، خْ ــا مــً عــزاب ٓــْو احلظــاب. ّسٔينــا تعــْد  ػــشعٔتَا. ّتشتعــذ

  ّ ِ ّا٢ىقٔــاد لــُ، تكتؼــف سذــه  ا٤دلــ٘ سذٔــ٘ تقلٔــذ الفقٔــُ، ّّدــْب التنظــك بفتــا

٣ ْٓدذ دلٔل لفىلٕ ؿشٓح ٓيف علٙ ّدْب التقلٔذ، ّأدل٘ الفقَـاٛ    التضّٓش الفقَٕ.

 ا، أّ الشّآات أّ طريٗواؿشٗ مل د٢لتَا علٙ ّدْبُ، طْاٛ ا٦ٓات اليت ٓظتؼَذٌّ بَ

، بل ّستـٙ دلٔـل العقـل واؿـش. العقـل ٢ ٓقـْل أمجـش مـً         (5)ّطريٗ اكلتؼشع٘(4)العق٣ٛ

                                      
 :057طْسٗ ا٤عشاف، ا٦ٓ٘:  - 1

 .025طْسٗ البقشٗ، ا٦ٓ٘:  - 2

 .072طْسٗ احلر، ا٦ٓ٘:  - 3

احللقــــ٘  دسّغ مل علــــه ا٤ؿــــْل،أىىلــــش: .   مٔــــل عــــاو لــــذٚ العقــــ٣ٛ سلــــْ طــــلْ  معــــغلا - 4

  .004ق مـذس طابق، ا٤ّػل،

 .008طلْ  عاو لذٚ اكلتذٓٯيغل مل عـش اكلعـْو، اكلـذس ىفظُ، ق  - 5
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ل إٍناهلـا خٷـشا علـٙ سٔاتـُ     ّدْب سدْي اجلاٍل اػل العـا  مل القلـآا الـيت ٓؼـكٽ    

علنـا   ّمظتقبلُ. ماكلشٓض الزٖ صل  علُٔ مشادع٘ الٷبٔ  ٨ىقار سٔاتُ مً اخلٷـش. 

ــأثش   َــا مغالٷــ٘.  ٔبالٷبٔــ ،  ٔنــا طلــف التقلٔــذ،   الفقٔــُ أٌ مقاسىــ٘   الٷبٔــ  ٢ ٓت

ربٓــ٘ تخاكل التشلــ٣ٔت ٗبقبلٔاتــُ، ّٓبشــح عــً اكلــشض مــً خــ٣ل أعشاكــُ، ّؼلظــاعذ   

ات ؿـ شْفّاكلظح الؼعاعٕ.  نْكْعُ علنٕ، ٢ ٓقبل اخلٷأ سٔينا تكتنـل ىتـاٜر ال  

تَــاٌّ الٷبٔــ . أمــا   الظــشٓشٓ٘ ّاكلختربٓــ٘، ٍّــزا طــب  اخــت٣ َه، علــٙ  ــشض عــذو  

الفقٔــُ، بفعــل ىىلــاو اللغــ٘،   جقا ــ٘ ّعقٔــذٗ ّوبلٔــاتثش بأالفتــْٚ  َــٕ  َــه للــيف، ٓتــ 

  ّاليىلاو اكلعشمل ل٩ىظاٌ.  اكلقاسى٘ بٔيَنا خااٝ٘.

مل ما صاد علٙ التؼشٓعات القشآىٔـ٘، طـْٚ   ػشعٔ٘ بل ٢ ْٓدذ دلٔل ؿشٓح علٙ 

٘   "وْل مؼـَْس ٢ ىعـشف مــذسِ، مفـادِ،      ٍّـزا  . (1)"إ٢ ّهلل  َٔـا سكـه   مـا مـً ّاوعـ

ــا ٙ مــع   ــٕ     ااح القــشآٌ: ٓؿــشٓتي ٬ٔكٹه٬ ٰىع٬ن٪ٰت ــ ــ ٫ ع٪لٸ ّ٪أٸت٬ن٪ن٬ ــي٪كٹه٬  ــه٬ ٰدٓ ــ ٫ لٸكٹ ٬ْو٪ أٸمٺن٪لٺ ــ ٪ٔ لٺ

، اليت داٛت مباػشٗ بعذ دلنْع٘ تؼشٓعات، ّ  تـأت  (2) ّ٪س٪ٰكٔ ٫ لٸكٹه٫ الٺإپط٬لٸاو٪ ٰدٓي٭ا

الـذًٓ، بؼـكل ؿـشٓح ّاكـح ٢     إعتبااا بـل دـاٛت لـتعلً خاؽلـ٘ التؼـشٓع ّامتنـال       

أىـُ تبٔـاٌ لكـل    لبع  ُٔ.  أتلقـ  البـاب بْدـُ أٓـ٘ إكـا ٘ سٔينـا ّؿـف  الكتـاب ب        

مـً ػـٕٛ. لكـيَه التفـْا علـٙ الكتـاب ٨ػـباي         ػٕٛ، ّٓقْل مـا  شايـا مل الكتـاب   

ٍــْغ ا٨ تــاٛ مــً دَــ٘، ّػــشعي٘ طٔاطــات مــا مــاٌ هلــا أٌ  كــه لــ٢ْ ا٤سادٓــح    

َنيا  شٖ مـذاؤ٘ طلٷ٘ الفقُٔ مل  تاّاِ، ّمذٚ إلضامَا اكلختلق٘ ّاكلكزّب٘.  نا ٓ

ّســذّدٍا. ٍّــل ٓكفــٕ مْىــُ خــبريا  قَٔــا التْطــع مل ا٢ تــاٛ مــع وـــْس اليـــْق  

ــتشباب       ــ٘ ّاطـ ــْب ّسشمـ ــ٘: ّدـ ــشعٔ٘ قلظـ ــاو الؼـ ــْو أٌ ا٤سكـ ــشٓع٘؟. إر اكلعلـ التؼـ

خلـالق  ّمشاٍ٘، ّاخلامظ٘ ٍّٕ ا٤ٍه ا٨باس٘، ٍّٕ اكلظاس٘ ا٤ّطـع الـيت تشمَـا ا   

ل٩ىظاٌ ٓتـشف بَا حبكنتُ ّوذساتُ العقلٔ٘.  ا٨باس٘ مل ما عذا آٓات ا٤سكـاو  

ــيت ٍــٕ حبــذّد    ــٙ        511ال ــا صاد عل ــاّاِ  ٔن ــُ ػــشعٔ٘  ت ــً ٓظــتنذ الفقٔ ــ٘.  نــً أٓ آٓ

الكتـــاب؟ ّمٔـــف ساســـ  تتـــذ ق ّمـــا صالـــ  تؼـــشعً للقتـــل ّاكلـــْت ّا٢طـــتبذاد          

                                      
 .072دسّغ مل عله ا٤ؿْل، احللق٘ الجاىٔ٘، مـذس طابق، ق  - 1

 .7طْسٗ اكلاٜذٗ، ا٦ٓ٘:  - 2
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ؤ٘ مقْلـ٘ "مــا مـً ّاوعــ٘ إ٢ ّهلل   ّالكشأٍـ٘ ّاحلقــذ؟. أ  ضلـً الْوــ  كلشادعـ٘ ؿــذ   

 َٔا سكه"؟ أ٢ ٓكفٕ عذو ّدْد ما ٓذل علَٔا ؿـشاس٘ مل الكتـاب احلكـٔه؟ أ٢    

 ٓعتقذ الفقُٔ أىُ طٔششز ْٓما ما بظببَا؟.

، لكــين كــذ أٌ ٓتشــْل   قَٔــاٻ لظــ  كــذ سدــْي اليــاغ للفقٔــُ باعتبــاسِ خــبرياٻ  

ــُ     ــذًٓ،  ٔفــشض ٢ّٓت ــُ إػل طــلٷ٘ باطــه ال ــاغ، ّأمــْاهله،   الفقٔ ــٙ الي ــُ عل ّؤنْمت

شوـ٘ علــٙ أطـع ااٜفٔــ٘، ّٓفـيت  ــْاص    ّأعشاكـَه، ّٓكفـش ا٦خــش، ّٓبـزس بــزّس الفٰ   

طفك الذماٛ. ٍّزا ٢ ؿليع ّدْد مْاوف مؼـش ُ للفقَـاٛ عـرب التـاسٓخ، سٔـح وـاّمْا       

الىلله ّالعذّاٌ ّالتظلنل، ّا٢طتعناس ّىاهله ا٤رٚ ّاطتؼَذّا مل اشٓق احلق، منا 

ه الفلل مل بياٛ ّتٷْٓش عله الفقُ، الزٖ ٍْ عله إطـ٣مٕ بامتٔـاص،   ٓظـبق    ٓعْد هل

اكلظلنغل أسذٮ مل تأطٔظُ، ٍّْ أسذ معا  سلاستَه الفكشٓ٘ ّالفقَٔ٘. ّمـل ٍـزا   

لكــً احلــذٓح ســْل الشمــاٜض الؼــشعٔ٘ للفتــْٚ، ّع٣وتَــا بــاليف         ٢ سٓــ   ٔــُ، 

مٕ سلذ مً  ْكٙ الفتاّٚ، باعتباسِ اكلشدعٔ٘ الْسٔذٗ لؼشعٔ٘ أٖ سكه ػشعٕ، 

خاؿ٘ الظٔاطٔ٘، اليت تشبك الْكع ا٤مين ّا٢دتناعٕ. ّا٤خٷش تقـذٓه ٢ّٛ الفتـْٚ   

علٙ ٢ّٛ الذطتْس ّالقاىٌْ، بـل ّتقـذٓه ٢َّٜـا علـٙ ٢ّٛ الـْاً. الفقٔـُ إىظـاٌ مَنـا         

. إىظاٌ لُ تٷلعاتُ ّأٍذا ُ ّانْساتُ،  َْ لٔع معـْما، ّّسعُ ّتقْاِ ماٌ علنُ

قْٚ ٢ تغري ػٔٝا مً وياعاتُ الٷاٜفٔ٘ ّاكلزٍبٔ٘ بل ستٙ الظٔاطٔ٘ سٔينا ٓفلظفَا ّالت

 ّ قا لقبلٔاتُ ّٓقٔئاتُ ّأسكامُ اكلظبق٘.

، آٓـ٘ أّ سّآـ٘ ؿـشٔش٘.  إمـا أٌ     ىـا دا٢ علٙ احلكه الؼشعٕالفقُٔ تاسٗ صلذ 

اػل: ؿشضلا مل مـ١داِ،  ـ٣ ضلتـاز لفتـْٚ، مقْلـُ تعـ       االذلٔل اللفىلٕ  ٓكٌْ اليف

.  ــالْدْب ّاكــح،  "أتــْا الضمــاٗ "، ّ"أؤنــْا الـــ٣ٗ "، ّ"متــ  علــٔكه الـــٔاو  "

ؿشٓح، ٢ ضلتاز لفتْٚ الفقٔـُ. ّإمـا أٌ ٢ ٓكـٌْ ؿـشضلا،  ٔظـتىلَش الفقٔـُ اكلعيـٙ        

ّسزاوتــُ، ّرمــا٠ِ، ا٤وــشب، ٍّيــا تتــذخل ثقا تــُ ّوبلٔاتــُ، ّأسكامــُ اكلظــبق٘،    

، ِ، ّأمـْس أخـشٚ.  ٔفتـٙ ّ قـا ٢دتَـادِ     ّّعُٔ لليف ّب٣تتُ، ّلغتُ، ّاشٓقـ٘ تعـبري  

إ٢ بقـذس تعلقـُ بـزات     تري ملـضو  ػخـٔاٻ اٻ.  ٔبقٙ ادتَادّٓشدٯح ما ٓت٣ٛو مع متبئاتُ

. ّمل سالـ٘ اىعـذاو الـذلٔل اللفىلـٕ الــشٓح،      ا٦ٓ٘ ّبٔاٌ مذالٔلَا، ّ قا خلربتُ العلنٔ٘

 ٘ ــ ــ٘ العقلٔـ ــ٘ أخـــشٚ ما٤دلـ ــ٘ ،ٓيتقـــل ٤دلـ ــاٌ ّول ّا٤ؿـــْل العنلٔـ ــا  مل لبٔـ ــ٘ الؼـ ٔفـ
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ّتريٍا مً أدّات ّوْاعـذ  قَٔـ٘ ّأؿـْلٔ٘،    ، منا مل مـٷلح ا٤ؿْلٔغل، احلكه

ٕ       ٍّٕ وْاعذ ّكعَا ا٤ؿْلٌْٔ ثـه   لتشذٓـذ اكلْوـف العنلـٕ للؼـا  بـاحلكه الؼـشع

 ْلـ  طـلٷ٘  ْؤـ٘ تـتشكه بادتَـاداتَه ّآساَٜــه.  ـ٣ أسـذ ٓظـأل عـً بؼـشٓ٘ ٍــزِ           

لفقَاٛ، مل مل مْسد   ٓشد  ٔـُ ىـف ػـشعٕ    ا٤ؿْل اليت تشتكض هلا أتل   تاّٚ ا

لفىلٕ ؿشٓح.  كٔف أؿبح للفقُٔ ػشعٔ٘ مً خ٣ل أؿْل ٍْ ىىلٽـش هلـا،  َـٕ ؽلجـل     

ــبعض اليـــْق، لكــً استكــاصِ اطــتىلَاسٖ،        ــٙ ّإٌ استكــضت ل ــ٘ ىىلــشِ، ست ّدَ

 ّلٔع ؿشضلا ٓفشض طلٷتُ مٷلقا علٔيا. اطتشظاىٕ، 

٤سكاو اليت   ٓشد  َٔا ىف وشآىٕ علٙ الفقَاٛ أٌ ٓجبتْا ليا أ٢ّ سذٔ٘ مٷلق ا

سذٔتَــا؟ ّكلــارا ضلتكــش دعــل ؿـشٓح. ثــه سذٔــ٘  تــْاٍه، ٍّــل ٓكفـٕ ختــــُ مل   

ّكلارا الفتْٚ مـع عـذو ّدـْد ىـف وشآىـٕ ؿـشٓح مل       بعض الفقَاٛ ا٨ تاٛ دٌّ تريٍه؟ 

مْسدٍا،  شؼلا م٣  ا٨باس٘ أٌ ٓبقٙ ا٨ىظاٌ سشا بـ٣  تـْٚ،  لنـارا تقنـع سشٓتـُ؟.      

وٹل لڀا ا :سْل ذلشمات ا٤اعن٘مجريٗ. ّمنجال تْكٔشٕ هلزا الك٣و، أوشأ ّأطٝل٘ 

ٕٲ م٫ش٪شٲم٭ا ع٪لٸٙ  ٕ٪ إپلٸ ٫ُ اٸاٰعهٿأٸٰدذ٫ ٰ ٕ م٪ا أٹّٰس ٌ٪ أٸٌ إپلڀا ٓ٪ٷٺع٪ن٫ ٘ٻ ٓ٪كٹْ ٬ٔت٪ ٬ّ م٪ ٬ّ مٲظ٬فٹْس٭ا د٪م٭ا أٸ  أٸ

٫ُ ٰخيضپٓشٿ لٸش٬ه٪ ٬ّ سپد٬عٮ  ٸإپىٲ ٍٰلٲ ٰ ظ٬قٻا أٸ ٬ٔـشپ  أٹ ُٰ  ٰلغ٪ ُٰ  اللڀـ ًپ  ٰبـ ٬ٔـش٪  اك٬ـٷٹشٲ   ٸن٪ـ ٌٲ  ٸـإپ  ع٪ـادٱ  ّ٪لٸـا  ب٪ـا ٿ  تٸ

(1) س٪بٲكٸ تٸفٹْسٮ سٲٰسٔهٮ
ثه واسٌ ملنٌْ ا٦ٓ٘ بكتـ  الفقـُ مل ـلٔـع اكلـزاٍ ، لتعـشف       ،

 سذه ديآ٘ الفتْٚ، مل خلق دًٓ بعٔذ عً القشآٌ ّمساستُ. 

ّالفقٔـُ اكلظـ١ّل   مل التـاسٓخ،  الـذٓين  اكلظ١ّل ا٤ّل عً مـل اخلـشاب   ٍْ  الفقُٔ

ا٤ّل عً أتل  الذماٛ اليت طفك  باطه الذًٓ ّتٷبٔق أسكاو الؼشٓع٘ ا٨ط٣مٔ٘. 

لكــً ستــه مــل ٍــزا يــذ اىقٔــادا أعنــٙ للفتــاّٚ، بــل أسٔاىــا صلــشدٌّ الفتــاّٚ مــً   

تاسطلٔتَــا، مــً أدــل تــشض طٔاطــٕ، منــا  علــ  احلشمــات ا٨طــ٣مٔ٘ اكلتٷش ــ٘،  

 التاسٓخ لتربٓش طلْمَا ا٨سٍابٕ.  َٕ سشمات اليت اطتذع  ـلٔع  تاّٚ القتل عرب

اّٚ الفقَـاٛ. لكـً مـارا    تـ متؼذدٗ مل التضامَـا، ّمـل مـا استكبتـُ استكـضت  ٔـُ لف      

ىفعل لشّل العبْدٓ٘ ّا٢ىقٔـاد، الـيت ٢ تٷنـًٝ مـا   يـذ  ْوَـا دمتـاتْسا ٓظـْوَا،         

 .ّ تْٚ تلبنل طلْمَا!!

                                      
 .065طْسٗ ا٤ىعاو، ا٦ٓ٘:  - 1
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 الفقُٔ ٓقٔئات

ــُ دّساٻ   ــذٗ الفقٔ ــُ،     أطاطــاٻ تلعــ  عقٔ ــذ ّدَت ــاٍر البشــح، ّ ذٓ ــاس مي مل اختٔ

٘ ّّعُٔ ل٥ىا ّا٦خش، ّا٨ىظاٌ ّالذًٓ ّاحلٔاٗ، ّـلٔـع الىلـْاٍش ا٢   ، ّالقـٔه  دتناعٔـ

ا٤خ٣ؤــ٘.  كــل مفــشدٗ عقٔذٓــ٘ ٓــ١مً بَــا الفقٔــُ تتٷلــ  ـللــ٘ أدلــ٘ ّبــشاٍغل، وــذ   

ّبٔــاٌ  ،ٍاختلــع ٍــٕ ا٤خــشٚ لظــلٷ٘ ثقا تــُ ّوبلٔاتــُ،  يشتــاز لتفكٔكَــا ّىقــذ   

ّأٓلا ٓلع  اكليَر رات الذّس مل عنلٔ٘ اطتيباهل احلكه الؼـشعٕ،  أدلتَا ّبشأٍيَا. 

 الفقُٔ طٔخلع ٨مشاٍات اكليَر،  ٔكٌْ ٍْ اكلظـ١ّل عـً اختٔاسٍـا. ٍّـزا ٓعـين      

أىــُ ٓقـــذ مــا ٓــتنخض عــً تْولٔــف اكلــيَر، ّمجالــُ الفــشق بــغل ميــاٍر ّمبــاىٕ تْثٔــق  

٘ الشّآات متيـاٻ ّطـيذاٹ، ّوبْهلـا ّعـذو وبْهلـا طـختلف بـغل مـً          ،  يتاٜر دساط٘ الشّآـ

 .يٙ الْثْقبالْثاو٘ عنً ٓعتنذ م أ ّميَر ٓعتنذ مبيٙ

 العنل اليقذٖ ا٤طاغ ٓيبغٕ أٌ ٓشمـض علـٙ مشدعٔـات الـتفكري لـذٚ الفقٔـُ،       

ّلٔظ   تاّاِ، بل ؿلكً ا٢طتفادٗ ميَا كلعش ٘ ملنشاتُ اكلعش ٔـ٘ ّاشٓقـ٘ تفكـريِ.    

ــري أٌ م ــْمٕتـ ــ٘ ال  " فَـ ــْسٕ بعلنٔـ ــشعٕ" تـ ــه الؼـ ــتيباهل احلكـ ــاد"، ّ"اطـ ــ٘ ادتَـ عنلٔـ

ــع مفاؿــلَا با٢طــتي ــٕ بـــذق أدلتَــ   اأ٘ مل ـلٔ ــاب اكلتلق ــ٣ ٓشت ، ّمْكــْعٔتَا ا،  

ّيشدٍا. لكً احلقٔق٘ ػـٕٛ آخـش،  َـزا اكلفَـْو ٓتظـرت علـٙ ولـآا خٷـريٗ دـذا،          

ؼلشدعٔات الفقٔـُ  باهل احلكه الؼشعٕ لٔظ  بشٓٝ٘، ٢ّ سٔادٓ٘، ّتتأثش يعنلٔ٘ اطت 

 باهل احلكه ّالفتْٚ. ي، ّبأدلتُ ّميَذٔتُ مل اطتّعقٔذتُ ّوبلٔاتُ ّثقا تُ

باكلق٢ْت الك٣مٔـ٘ مـاجلرب ّا٢ختٔـاس،     أّ ٢ ١ٓمً  جن٘  شق بغل مً ١ٓمً -

ّالقذس ّا٨سداٛ، ّ اعل الكبريٗ، ّتريٍا. مل كـَْٜا ضلـذد الفقٔـُ مْوفـُ الؼـشعٕ      

٣ ضلكه بفظقُ، مَنـا ؽلـادٚ مل     ّاحلامه ا٤علٙ،اخللٔف٘ ّالظلٷاٌ مً طلْ  

أمـش  ريدـأ  ،  ٤ٌ  عل اكلكلف مؼـشّهل بالقـذسٗ ّا٢طـتٷاع٘   وللنُ ّطفكُ للذماٛ، 

ــارا  ــشض عقْبــات      لكــً  إػل اهلل. ادــرب امظــلْب ا٨سادٗ   كلــارا ضلاطــ  تــريِ، ّكل

ه ثه ألٔع مل تأطٔع ٍزِ اكلق٢ْت التفاف علـٙ سكـ  مٷلق٘ ماحلذّد ّالقـاق؟. 

، ّتــري ٖ ػـخف ؿـذس  أالعقـل ّراٜقـ٘ العقـ٣ٛ بــل ّاليـاغ ـلٔعـا؟  ـالىلله وبــٔح مـً        

ُ     اكل١مً أٓلا ضلكه بقبشُ . ّمـا سكـه بـُ    ، سٔينـا ضلـتكه لعقلـُ ّكـنريِ ّمشّٛتـ

 العقل سكه بُ الؼشي.
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ّ ــشق بــغل الفقٔــُ الــزٖ ٓــ١مً با٨ىظــاٌ اخللٔفــ٘ ّمــً ٓــ١مً با٨ىظــاٌ العبــذ.   -

ا٤سكاو الؼشعٔ٘ لكل صماٌ ّمكاٌ، ّبغل مً ٓشتًَ  علٔـ٘  ّبغل مً ١ٓمً بإا٣ق 

  احلكه بفعلٔ٘ مْكْعُ.

 ٓعتـرب بـالقشآٌ مــذسا ّسٔـذا للتؼـشٓع، ّمـً      ّختتلف الفتـْٚ بـغل مـً ٓـ١مً      -

 إكــا ٘ هلنــا ، ّثالــح ٓــ١مًمكنٯــ٣ٻ لــُ مل تؼــشٓع ا٤سكــاو الؼــشعٔ٘ الظــي٘ اليبْٓــ٘ 

 عيذِ عـش التؼشٓع إػل القشٌ الشابع. ّؿلتذ، عـن٘ أٜن٘ أٍل البٔ  ّسذٔ٘ أوْاهلهب

ّا٤مـــش طـــٔختلف بـــغل مـــً ٓعتقـــذ حبـــق الـــيف مل التؼـــشٓع،  ٔعنـــل  نٔـــع   -

سّآاتــُ، ّمــً ٓعتقــذ حبقــُ مل بٔــاٌ ّػــشل ا٤سكــاو الؼــشعٔ٘ الــْاسدٗ مل الكتــاب     

 الكشٓه،  ١ٔخز بالشّآات اليت هلا دزس وشآىٕ. 

ىلــٕ  قــنل، ّمــً ٓــ١مً اللف الــذلٔلذٔــ٘ مــً ٓــ١مً حب ّاليتٔذــ٘ طــتختلف بــغل -

ّ شق بغل مً ١ٓمً بالقٔاغ ّا٢طتشظاٌ ّاكلـا  اكلشطل٘  غل اللفىلٕ ّالعقلٕ.بالذلٔل

 .ّمً ٢ ١ٓمً بَا

 طلتلف مفَْو ؿش٘ احلذٓح ّسذٔتُ بغل مً ٓـ١مً بــش٘ مٷلـق الــشال    ّ -

 .، سٔح أٌ ـلٔع اكلزاٍ  لذَٓا أؿْل سذٓجٔ٘ طلتلفٌْ سْل سذٔ٘ سّآاتَاّتريِ

ّعلٙ ؿـعٔذ التْثٔـق طلتلـف مـً ٓـ١مً بعذالـ٘ الــشاب٘ ّعــن٘ ا٤ٜنـ٘ عـً            -

 تريٍه. ّمً ٓؼرتهل العذال٘ مل تْثٔق الشاّٖ، أّ ٓكتفٕ بْثاوتُ. 

ثش ؼلــً ٓؼــرتهل ؿــش٘ مــزٍ  الــشاّٖ ّعقٔذتــُ عنــً ٢ ٓؼــرتهل.    أّأٓلــا ٓتــ -

ــاَٜه         ــاوتَه بظــب  إىتن ــاتَه، ّتظــقنل عــذالتَه ّّث ــش ض سّآ ــات ت ــً الجق  كــجري م

 ِ؟ّاتاف ٢ ٓتشٔٯض الفقُٔ مل مباىُٔ ّ ،  كٔزٍف.  القلٔ٘ ختشز عً اكلْكْعٔ٘اكل

 

 سباب تفاقه الفتْىأ

ة٘ أطباب ّساٛ تفاوه الفتْٚ، ىزمش أٍنَا، مٕ ؿلكً مً خ٣هلا احلذ مـً  

 احلاد٘ للفتاّٚ اكلظتشذث٘ ؼلا ٓعٔق التٷْس احللاسٖ للفشد ّادتنع:

اخلٷاب القشآىٕ، ّما  ٔـُ مـً ىـزٓش ّبؼـري،     إٌ اخلٷاب الذٓين ا٤عه مً  -0

ـٯ ل عً اخلالق ّوذساتُ، ّما أثاس مل أىفظَه عً عىلن٘ الكٌْ ّاخللـق،  ّسذٓح مف

 وذ تش  لذَٓه إىٷباعغل:
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ُ  ،ا٤ّل ، منــــا ٓظــــتيذ إػل مشْلٔــــ٘ علــــه اهلل تعــــاػل، ّإسااتــــُ. الــــزٖ ٢صمــــ

ٗ.  كـاىْا  أٌ ٓكٌْ لُ سأٖ ّسكه مل مل مْكْي مً مْكـْعات احلٔـا   ٓعتقذٌّ،

ٛ٪ إپٌ ا ٓلشٯٌْ بالظ١ال، ستٙ ىَاٍه القشآٌ عً رلك ٔ٪ا ٬ً أٸػ٬ ً٪ آم٪ي٫ْا لٸا ت٪ظ٬أٸلٹْا ع٪ َ٪ا الڀٰزٓ ٓٳ أٸ

.  كاٌ خٷأٍه مل ا رتاض اكل٣صم٘،  لٔع ةـ٘ دلٔـل علَٔـا،    (1)  ت٫ب٬ذ٪ لٸكٹه٬ ت٪ظ٬١٫مٹه٬

 ه.أّ سؼلا سّل البعْدٓ٘ الظامي٘ مل أعناوَطْٚ تـْساتَه ّأٍّامَه. 

طــببُ مؼــاعش اخلــْف مــً ٍــْل العقــاب ّالٔــْو ا٦خــش، الــزٖ   ،ّا٨ىٷبــاي الجــاىٕ

صلضهله ّخلق  َٔه سال٘ مً الشع ، ّالرتو  ّالشداٛ،  أطـٝلتَه تعـبري ٢ مباػـش عـً     

القلــق اكلـــريٖ الــزٖ ٓظــتبذ با٨ىظــاٌ ّدْدٓــا، ثــه سال ٓتفــاوه بعــذ اخلٷــاب الــذٓين   

ــً أٖ تـــشف ٢     ــٕ.  كــاىْا طلؼــٌْ م ــُ الؼــشعٕ  ٔبــادسٌّ    ّالقشآى  ٓعش ــٌْ سكن

زلاٗ للخ٣ق مً مظ١ّلٔ٘ أٖ عنـل   م٪شم ،  احلكه الؼشعٕ باليظب٘ هله للظ١ال

َ اّطلْ  مل احلٔاٗ. أٖ أٌ الشع  الذ ً    هخلٕ ٓينٕ  ـٔ العقـل   سّل ا٢ىقٔـاد ّاخلـْف مـ

. ٍّزا أسذ ا٤طباب، ّساٛ تضآذ ا٤طٝل٘، ّمشادعـ٘ الشطـْل ّمـً    ّمظ١لٔاتُ احلٔاتٔ٘

بعــذٍه الـــشاب٘ ســْل مــل ؿــغريٗ ّمــبريٗ.  أؿــبش  الفتــْٚ احملــش  ا٤طــاغ          

 لعقْهله، ّدضٛا مً بئتَه اكلعش ٔ٘، ستٙ  قذّا سشٓتَه مً سٔح ٢ ٓؼعشٌّ.

ثه تأتٕ ابٔع٘ العقل العشبٕ اكلظكٌْ بالظ١ال بذ٢ مً البشح ّالتقـٕ،  -8

 َـٕ عقلٔـ٘ مظـْل٘، ٢     طببَا سّل العبْدٓ٘، اكلٷبْعـ٘ علـٙ تلقـٕ ا٤دْبـ٘ اجلـاٍضٗ.     

   اجلذ ّا٢دتَـاد.  كـجري مـً ا٤سكـاو سد علـٙ طـ١ال أّ طـتفتاٛ، ّبقٔـ  ٍـزِ          

العادٗ معَه بعذ ّ اٗ الشطْل، ٓتلقٌْ مً الـشاب٘ أدْب٘ مظـاٜلَه الؼـشعٔ٘.  العقـل    

 ٘ ، آٓـ٘ أّ  العشبٕ ٓش ض سشٓتُ، ّٓٷنًٝ للفتْٚ، خاؿ٘ سٔينا تـذس عً دَ٘ ػـشعٔ

 اكلَه أٌ ٓتْػل تريِ تذبريِ. .ُسّآ٘ أّ  تْٚ  قٔ

لعب  الظٔاط٘ دّسا خٷريا مل تفاوه الفتْٚ،  كاٌ الظلٷاٌ ضلتاز الفقُٔ  -7

لؼــشعي٘ طــلْمُ ّتـــش اتُ، ستــه رلالفتَــا كلبــادٟ ّوــٔه الــذًٓ احلئــف، منــا         

ضلتادــُ لقنــع اكلعاسكــ٘. ّضلتادــُ جلنٔــع مــا ْٓادــُ خــ٣ل  تْساتــُ مــً إػــكا٢ت،  

العظــكشٓ٘ عــً لباطــَا الــذٓين اكلخــادي، ّٓفقــذ ا٢ىــذ اي    مــٕ ٢ ختــشز  شماتــُ  

                                      
 .010طْسٗ اكلاٜذٗ، ا٦ٓ٘:  - 1
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الٷــْعٕ للذيــْد اكلظــلنغل.  ــالفتْٚ باليظــب٘ للظٔاطــٕ رخــريٗ ٓقاتــل بَــا معاسكــُٔ،     

 .(1) ّٓٷٔح  نٔع مً ٓتشذٚ إسادتُ أّ ٓيْٖ مـادسٗ طلٷاىُ

تٷْس احلٔاٗ ّتؼعبَا، د ع الياغ ل٣طـتفتاٛ علـٙ أطـاغ مـا مـً سادثـ٘ إ٢        -6

 سكه.  الياغ تَشي لشدل الذًٓ تظألُ ػتٙ ا٤طٝل٘، بؼكل مقشف. ّهلل  َٔا

تٷــْس الــذسغ الفقَــٕ ّا٤ؿــْلٕ الــزٖ سامــه حبْثــا ٍاٜلــ٘، ىتذــ  عيَــا      -5

 إمكاىٔات مبريٗ ل٣طتفتاٛ.

دخْل علْو دذٓذٗ مالفلظف٘ ّاكليٷق مل تٷْٓش علـه الفقـُ، ّمـً ثـه علـه       -4

بشْخ الفقَٔ٘، ّإمكاىٔـ٘ ا٢طـتفتاٛ.   أؿْل الفقُ،  كاٌ هلنا أثش مبري مل تٷْس ال

ــذد          ــٔح طــشو٘ ا٤مــْال مــً خــ٣ل تع ــذما ٓب ــل ّمــاٌ للنيٷــق دّس طــلف أٓلــا، عي ب

العيآًّ ّؿذوَا علٙ  ـشد ّاسـذ،  ٔشـشو بـزلك تـريِ مـً اكلظـتشقغل.  نـج٣ عيـذما          

ٓـ١ؽلً سدـل دٓـً علـٙ تْصٓـع أمـْال علــٙ عيـآًّ عـذٗ،  ٔنـيح ّلـذِ اكلـذلل علـٙ عــذد             

. ّالفقٔـُ ْٓا قـُ رلـك بـ٣ أدىـٙ تـشدد،       ، ّضلشو تريٍـا ميَـا  يت تيٷبق علُٔالعيآًّ ال

لـذق اكلفَْو علُٔ ميٷقٔا. لكـً أٓـً ا٤خـ٣ق ّالتقـْٚ؟ الفقٔـُ ٢ ع٣وـ٘ لـُ بَـزا،         

اكلَه باليظب٘ لُ، مقٔاطُ اكليٷقٕ،  ناداو اكلفَْو ٓـذق علٔـُ  ٔشـق لـُ رلـك، ستـٙ      

ٍّـزِ أسـذ الظـبل القـزسٗ الـيت ٓجـشٖ       أػـخاق مظـتشقغل للنظـاعذٗ.     عذٗمع سشماٌ 

 .، الزًٓ ٢ طلؼٌْ اهلل ّالْٔو ا٦خشبظببَا سدال الذًٓ

خْف الفقُٔ ّتقْاِ، تظب  مل مضٓـذ مـً ا٢ستٔااـات الفتْأٜـ٘،  تظـب  مل       –7

 ٓـرت  للفـشد    تذذِ ٓفيت با٢ستٔـاهل ّلـْ اطـتشبابا، ٢ّ    تشامه الفتْٚ بؼكل ّآخش.

ٕ ٓشٓـذ خـ٣ق سوبتـُ علـٙ سظـاب اليـاغ ّسـشٓتَه        طلْب أىـاى سشٓ٘ التـشف. ٍّزا أ

 اليت دعلَا اهلل هله.

ةـــ٘ طـــب  ٓتعلـــق بالؼخــــٔ٘ العشبٔـــ٘ الـــيت تعشكـــ  لقـــشٌّ متنادٓـــ٘ مـــً    – 2

ا٢طتبذاد ّالتظلنل  خلق  ىفظٔ٘ خاٜف٘، مرتددٗ، ختؼٙ اكلغـامشات تـري احملظـْب٘،    

                                      
علٙ ع٣و٘ الفقُٔ بالظلٷاٌ، أىىلش متاب: الغشباّٖ، مادـذ، الؼـٔخ ذلنـذ سظـغل     للتعشف  - 1

ــُ،        ــأٜين.. ميىلــش احلشمــ٘ الذطــتْسٓ٘، مـــذس طــابق. ّأىىلــش أٓلــا: مــْثشاىٕ، د. ّدٔ الي

 .0222الفقُٔ ّالظلٷاٌ، لبياٌ، بريّت، داس الشاػذ، هل 
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بكجـشٗ أطـٝلتُ،    بظب  عيف الظلٷ٘ ّا٤عشاف ّالقـْاىغل القبلٔـ٘،  ٔتفـادٚ طـخٷَا    

.  تاسٗ ٓقـذ الظـٔذ مـً أّامـشِ اختبـاس ااعـ٘      مٕ ؿلتجل ٤ّامش طٔذِ بؼكل مشضٿ

ٚ   .لـٔع أمجـش  العبـذ،   ُ  ًلـن لٔتفاؿـٔل أّامـشِ    ٔتشـش ، ّعـذو طـخنل طـٔذِ    طـ٣مت

،  كٔف إرا ماٌ اخلالق منا ّؿفتُ اليــْق الذٓئـ٘ مل دربّتـُ ّتلـبُ؟.     علُٔ

ٍّزا أٓلا أسذ أطباب تفاوه الفتْٚ ّمجشٗ الٷل  علَٔا، تري أىُ طب  تري مشٜٕ، 

 متْاٖ عً أىىلاس اليقذ. 

اكلبـاىٕ ا٤ؿـْلٔ٘ للفقٔـُ تلعـ  أٓلــا دّسا مل تفـاوه الفتـْٚ،  نـج٣ طلتلــف         -2

الٷاعـ٘  عـً مبـذأ اوـبح العقـاب بـ٣ بٔـاٌ . ا٤ّل ٓـشٚ ّدـْب          ا٨ تاٛ ّ قا كلبذأ اسـق  

ــ٘ للنـــْػل احلقٔقـــٕ ستـــٙ مل ال   ــالٔفمشاعـــاٗ ســـق الٷاعـ ــ تكـ ،  لـــ٣ عـــً ٘احملتنلـ

َـ التكالٔف اكلؼكْم٘ ّاكلىليْى٘ َـ  ا.  ٔذ  علٔك إتٔاى ، مـا   ت٫ش ـع عيـُ    اأّ ادتياب

ينا ٢ ٓشدٙ اكلبذأ ، مالرباٛتغل العقلٔ٘ ّالؼشعٔ٘. بٔبذلٔل ػشعٕ أّ عقلٕ سذ٘الٔذ 

الجاىٕ رلك ما   ٓته البٔاٌ علُٔ بذلٔل ػشعٕ. ّأٓلا باوٕ ا٤ؿْل ا٤خشٚ ّمظـاس٘  

 بأىْاعُ.  كل ٍزا ١ٓثش مل ىتٔذ٘ ا٢طتيباهل.اػتغاهلا، ما٢طتـشاب 

تكشٯغ عبْدٓتُ، سذاٻ ٓتـْػل فلآـ٘ أبْٓتـُ    إٌ البئ٘ البٷشمٔ٘ للنذتنع العشبٕ 

ٓظـــاٍه بتؼـــكٔل الـــْعٕ اجلنعـــٕ، ّٓـــتشكه بقٔنـــُ      بيفظـــُ. أٖ أٌ رات اليىلـــاو  

 .طــلٷتُ مــً خــ٣ل رات اليىلــاوا٤ب  ظــتنذّٓ ٔــُ اكلــْاصًٓ.   ّمبادٜــُ، بؼــكل تيقلــ

ــشد       طــتكٌْ ّ ــاىٙ الف ــادٚ ا٤ب مل طــلٷتُ ّٓتف ــا ٓتن مل القياعــ٘ طــٔذٗ اكلْوــف سٔين

 ـالفشد مل  ٍّٕ وياع٘ تيتنٕ ليىلاو أخ٣وٕ بٷشمـٕ وـاٜه علـٙ طـلٷ٘ ا٤ب.      خذمتُ.

.  اكلؼــكل٘ لٔظــ  امقذٯطــّٓعتــرب عنلــُ ّادبــا  اليىلــاو ٢ ٓؼــعش باىتَــا  سٔجٔتــٍُــزا 

مل  ـشض ذلـذداتَا   تتـذخل وـٔه٫ اليىلـاو     سٔينـا مؼكل٘ ّعٕ، بل مؼـكل٘ معش ٔـ٘،   

. ٍّكــزا ىىلــاو ٢ ٓيظــذه مــع القــٔه ا٨ىظــاىٔ٘    ا علــٙ ّعــٕ الفــشد ّادتنــع  طــلٷتَّ

تنــع مــذىٕ،  ٔشتــاز أ٢ّٻ تقــْٓض   ّاحللــاسٓ٘، ٢ّ ؿلكــً التعْٓــل علٔــُ مل بيــاٛ دل  

أطظُ ّسماٜضِ. خاؿ٘ أىُ طلٔل وشٌّ مـً ا٢طـتعباد ّا٢كـٷَاد اكلؼـشعً، ّتـاسٓخ      

احللــاسات ػــاٍذ علــٙ دــشاٜه اليىلــاو ا٤بــْٖ. لكــً ادتنــع ا٤بــْٖ ٓفخــش بَــا،           

ــُ، ّؤنــُ.     ٍّــزا ٓفظــش ســيغل الؼــعْب للــذمتاتْس      ّٓعتربٍــا إســذٚ ميذــضات ىىلام

 اب عذو زلال الذؿلقشاأات مل اكليٷق٘.ّا٢طتبذاد، ّأسذ أطب
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 أسٔذ٘ القداس٘

ىفظـُ  تذاس   ٢ طلفٙ علٙ الفقُٔ ٍؼاػ٘ ػشعٔتُ الفتْأٜ٘، ّكعف أدلتُ، لزا

امــً  مــً خــ٣ل أسادٓــح ّسّآــات تكــشٯغ طــلٷتُ، مجــل:٘، مقذٯطــسذٓذٓــ٘  بأطـٔذ٘ 

مَنـا  ، لتعفـٕ الفقٔـُ عـً مـل مظـ١ّلٔ٘،      (1)ادتَذ  لُ أدشاٌ، ّمً أخٷأ  لُ أدش 

  ٕ ً     تــْاِ، ّمَنـا مـاٌ سذــه   ماىـ  دّاعـ تــذاعٔات، مـً تفشوــ٘   مـا ٓرتتــ  علَٔـا مـ

خــرب ّمجلــُ ّؽلضٓــق للنظــلنغل، ّسؼلــا اطــتباس٘ دمــاٛ ّإوـــاٛ ّتيابــز باطــه ا٨طــ٣و.   

. ٍّـْ خـرب   (2)االشاد علَٔه مالشاد علٔيـا، ّالـشاد علٔيـا مشـذ الؼـش  بـاهلل        ػٔعٕ:

ســاى٘   غـذا  دُ الفقَاٛ حلنآتَه دٓئـا.  كعٔف الظيذ طلتف بالقلاٛ، ّوذ اطتذس

عــً أٖ  الفقٔــُ غ سّل التبعٔــ٘ ّا٢ىقٔــاد، ّٓعفــٕكــشٯٓ .يــع مظــاٛل٘ الفقٔــُؽل ٘مقذٯطــ

مظــ١ّلٔ٘ طــْاٛ أخٷــأ أو أؿــاب مل سكنــُ. بٔينــا علــٕ بــً أبــٕ االــ  ٓقــْل: ا ــ٣      

 .(3)تكفْا عين مقال٘ حبق أّ مؼْسٗ بعذل،  إىٕ لظ  مل ىفظٕ بفْق أٌ أخٷٞ 

ساًٍ الفقُٔ علٙ طزاد٘ الياغ لتشـغل مْوعُ الـذٓين،  ٔـْسٕ ل٧خـشًٓ    منا 

بأٌ ا٢دتَاد ٍب٘ ّلٷف إهلٕ، ّاكلشدعٔـ٘ ميــ  إهلـٕ، ٢ تتـأتٙ لكـل ػـخف ستـه        

. منا ٓشاًٍ داٜنا علٙ إؿلاٌ الياغ بالتقلٔذ ملشّسٗ دٓئ٘ للناٌ تعذد ادتَذًٓ

بٔينــا ٢ سقٔقــ٘ تاسطلٔــ٘   ؿــش٘ عنــل الفــشد، ّمٷابقــ٘ طــلْمُ للؼــشٓع٘ ا٨طــ٣مٔ٘.  

للتقلٔذ، ٍّٕ مظأل٘ مظتشذث٘، ّالقْل بْدْب تقلٔذ الفقٔـُ،   ؿلـض علٔـُ أمجـش     

اكلفَـْو الــزٖ ٓيٷبـق علــٙ سدـْي اليــاغ للـشّاٗ ّالفقَــاٛ اــْال     مـً مــٝيت عـاو. ّمــاٌ   

                                      
ًپ الٺع٪ـاقپ أٸ      - 1 ٬ً ع٪ن٬ـشپّ ب٬ـ ُٰ        مل الـشٔشغل البخاسٖ ّمظـله: "ع٪ـ ٬ٔـ ٫ُ ع٪لٸ ُٰ ؿ٪ـلڀٙ اللڀـ ٫ُ ط٪ـٰنع٪ س٪ط٫ـْل٪ اللڀـ ىٲـ

َ٪ـذ٪ ث٫ـهٲ أٸخ٬ٷٸـأٸ          ّ٪إپر٪ا س٪كٸـه٪  ٸاد٬ت٪ ٌپ  ٫ُ أٸد٬ـش٪ا َ٪ـذ٪ ث٫ـهٲ أٸؿ٪ـاب٪  ٸلٸـ  ّ٪ط٪لڀه٪ ٓ٪قٹْل٫ إپر٪ا س٪كٸه٪ الٺش٪اٰمه٫  ٸاد٬ت٪

٫ُ أٸد٬شٮ"     ٸلٸ

 .دضٛ مً سّآ٘ امقبْل٘  عنش بً سيىلل٘، ّطٔأتٕ احلذٓح سْهلا - 2

٬ً 804ا٨ماو علٕ، ىَر الب٣ت٘، اخلٷب٘ سوه:  - 3 ، وال كنً خٷبتُ مل ؿفغل: ا ٸ٣ٸ ت٪كٹفځْا ع٪

٬ً ٰ ع٬ٰلٕ،  ٫ً رٰلكٸ ٰم ّ٪٢ٸ آم٪ ٬ٌ أٹخ٬ٰٷٙٛ٪،  ٬ْقپ أٸ ٬ّ م٪ؼ٫ْس٪ٗ ٰبع٪ذ٬ل،  ٸإپىٶٕ لٸظ٬ ٫ ٰ ٕ ى٪فٺٰظٕ ٰبفٸ م٪قٸال ٰبش٪قٯ، أٸ

٬ً ى٪فٺٰظٕ  ٕ٪ اهللٹ ٰم ٬ٌ ٓ٪كٺٰف ٌ٪ ٰلـش٪بٍّ ٢ٸ          إپ٢ڀ أٸ ّ٪أٸى٬ـت٫ه٬ ع٪ٰبٔـذٮ م٪ن٬لٹـْ مٹـْ ُٰ ٰميٶـٕ،  ٸإىٲن٪ـا أٸى٪ـا  ْ٪ أٸم٬لٸكٹ ٰبـ ٫ٍ م٪ا 

ُٰ إپلٸـٙ م٪ـا ؿ٪ـلٸش٬ي٪ا ع٪لٸ             ّ٪أٸخ٬ش٪د٪ي٪ـا ٰمنٲـا مٹيٲـا ٰ ٔـ ٬ً أٸى٬فٹٰظـي٪ا،  ٬ٔش٫ِ٫، ٓ٪ن٬ٰلكٹ ٰميٲـا م٪ـا ٢ٸ ى٪ن٬ٰلـكٹ ٰمـ ُٰ س٪بٲ تٸ  .٬ٔـ

ٗٸ ب٪ع٬ذ٪ الٺع٪ن٪ٙ. . ـٰري٪ ّ٪أٸع٬ٷٸاى٪ا الٺب ٫َذ٪ٚ،  ٰ٘ ٰبالٺ   ٸأٸب٬ذ٪لٸي٪ا ب٪ع٬ذ٪ اللٲ٣ٸلٸ
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الفرتٗ اكليـشم٘ ٍْ مفَـْو ا٨تٯبـاي أّ اكلتابعـ٘ أّ ا٨لتـضاو بـشأٖ الفقٔـُ مل مقـاو العنـل.         

أل الشاّٖ ّتيتَٕ ع٣وتُ بـُ، ّبإمكاىـُ أٌ ٓظـأل تـريِ بـيفع اكلظـأل٘ أّ ؼلظـأل٘        ٓظ

أخشٚ بذٌّ ؤذ أّ ػشهل. ٍّـزا ٢ ٓــذق علٔـُ مفَـْو التقلٔـذ الـزٖ بـات متعـذدا مل         

إمــا أٌ ٓلتــضو ؼلفــاد الشّآــ٘، منــا باليظــب٘ للفــرتٗ ا٤ّػل، أّ  ظــاٜلمعاىٔــُ.  كــاٌ ال

تضاو اكلــشٓض بــشأٖ الٷبٔــ ، باعتبــاسِ رلتـــا. أّ  ٓلتــضو ّٓتــابع الفقٔــُ مل سأٓــُ. مــال 

مـإلتضاو ؿـاس  الـذعْٚ بتْؿـٔات احملـامٕ اكلتخــف مل اكلظـاٜل القاىْىٔـ٘. سٔــح         

تيتَٕ ع٣و٘ الٷبٔ  ّاحملامٕ باىتَاٛ ا٢طتؼاسٗ. امـا التقلٔـذ اكلعاؿـش  ٔفـشض تبعٔـ٘      

١ٓمذ رلك  مٷلق٘ للفقُٔ مل طلْ  الفشد،  ل٣ عً عباداتُ، مشّسا حبذّد سشٓتُ،

خاؿ٘ عيذما ٓفشض الفقُٔ ّدْب  .اكلظاٜل أّ الفتاّٚ ا٤ّػل مل مت  سطاٜل الفقَاٛ

 .(1)ه، الزٖ ٓيشـش مـذاوُ  ُٔ، ّٓش ض التبعٔض مل ا٢دتَاد ّالتقلٔذلتقلٔذ ا٤ع

الفقٔــُ ٓعتــرب اليــاغ "عْامــا"، ستــه خؼــْى٘ الكلنــ٘، ّ ــَٔه   بظــب  التقلٔــذ سال 

صلـ  علـٙ العـْاو تقلٔـذ     "علناٛ ّمفكشٌّ ّمجقفـٌْ ّمبـذعٌْ ّأخــأٌْٜ،  ٔقـْل:     

الفقٔـُ ٢ ٓتعامـل مـع اليـاغ مـً ميٷـق ا٢ختــاق،         . "الفقُٔ مل ا٤سكاو الؼشعٔ٘

ُ  ٢ّ ٓظنح للنقلذ أٌ ٓتعامل معُ مالٷبٔـ  أّ احملـامٕ.    الؼـٔعٕ الـزٖ    خاؿـ٘ الفقٔـ

ٓعتــرب ىفظــُ ىاٜبــا ل٩مــاو اكلعـــْو ّلــُ مــا ل٩مــاو مــً ؿــ٣سٔات تلــإٍ ؿــ٣سٔات  

الشطــْل اكليـــْق علَٔــا مــً الظــناٛ!!. مــع أٌ اطــتيباهل ا٤سكــاو الؼــشعٔ٘ ؿــيع٘     

للكي٘ لكل مً تْ ش علٙ ػشّاَا،  َٕ ختـف ّلٔع ٍب٘ أّ لٷـف ّتْ ٔـق مـً    

أىــا كــذ التقلٔــذ الــزٖ  لٷتُ ٍّٔنيتــُ.  لكيــُ أخلــع اليــاغ ل٢ْٓتــُ ّطــ   .اهلل تعــاػل

ٓظــتبٷً ؤنْمــ٘ سدــل الــذًٓ علــٙ ا٦خــشًٓ. سلــً حبادــ٘ اػل متخـــف مل الفقــُ         

ٔٯه ٓـــادس عقْليــا، ّضلــذد مْاوفيــا، ّٓــتشكه بإسادتيــا      ا٨طــ٣مٕ ّلظــيا حبادــ٘ لقــ

 . (2)ّٓفشض علٔيا ّؿآاِ مل ـلٔع ادا٢ت، طْاٛ ماى  اختـاؿُ أو ٢

                                      
أوشأ عً التقلٔـذ متـاب: مـذاسات عقاٜذٓـ٘ طـاخي٘.. سـْاس مل ميشئـات ا٤طـٷشٗ ّال٣معقـْل           - 1

 –الــذٓين، ســْاس اــاسق الكيــاىٕ مــع مادــذ الغشبــاّٖ، م١طظــ٘ اكلجقــف العشبــٕ مل طــٔذىٕ     

 ّما بعذٍا. 812طْسٓا، ق  –ٔا، ّداس أمل اجلذٓذٗ مل دمؼق أطرتال

 .اكلـذس ىفظُ - 2
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ــْد    ــً اخلٷــاب الشمســٕ      ٢ ػــك بْدــْد دَ ــ٘، تــري أٌ اخلــْف م ــ٘ يذٓذٓ  قَٔ

ــزٖ ٓقنــع    ــاٛ ال ــُ      ا٨للفقَ ــذاي، ّٓٷــٔح ؼلظــتقبل مــل  قٔ تـــشٔح بىفظــُ  ذثــُب

طتيباهل ا٤سكـاو الؼـشعٔ٘ ّتــشٔح مشدعٔاتَـا العقاٜذٓـ٘. ّالتـاسٓخ لـٔع        مظاسات ا

ٕ  يغل، ّا٤مجل٘ مجريٗ، ستـٙ مل ّوتيـا احلاكـش.  اخلٷـاب    لب الشمسـٕ لـٔع    الفتـْاٜ

ااٜفٔـــ٘، مزٍبٔـــ٘، عنلٔــ٘  قَٔـــ٘  قــنل، بـــل ميىلْمـــ٘ دٓئــ٘، أخ٣ؤـــ٘، عقاٜذٓــ٘،     

طٔاطــٔ٘، ٍّيــا  مـــا  ّلْبٔــات تــتشكه بَــا. ّمــً ٓش ــع سآــ٘ ا٨ؿــ٣ل  نـــريِ    

القنــع ّالتظـــقٔنل، ّطـــل  ػـــشعٔتُ الشمسٔـــ٘. اكل١طظـــات الذٓئـــ٘ أبؼـــع اكل١طظـــات  

 ا٢دتناعٔ٘ مل مل مكاٌ.

٢ّّٓ٘ ػشعٔ٘ للفقُٔ، ٢ّ ضلق لُ التؼشٓع ّلـْ  ّخ٣ؿ٘ ما تقذو: ٢ تْدذ طلٷ٘ 

. مَنـا ماىـ  مشاّتاتـُ ّالتفا ـُ علـٙ ّعـٕ       قـذٯغ بعيْاٌ الفتْٚ خـاسز  َـه الـيف اكل   

ــاٛ،       اليــاغ.  ــ٣ سقٔقــ٘ ّساٛ رات الفتــْٚ، طــْٚ مــا ٓــْسٕ بــُ مقامــُ ّتـــذُٓ ل٩ ت

اللٷـف   ّالـْسٗ اكلجالٔ٘ لُ مل عقْل الياغ، ّوذطـٔ٘ سدـل الـذًٓ عيـذ العـْاو، ٍّّـه      

ا٨هلٕ خلـْق الفقُٔ. خاؿـ٘ الفتـاّٚ الظٔاطـٔ٘ اكلتَنـ٘ مل دّا عَـا أطاطـا،  إىَـا        

سأٖ ػخـٕ للفقُٔ، ٢ّ أدسٖ مٔف ٓفشض علٙ الياغ ّدـْب ا٨لتـضاو بَـا. ؿـشٔح     

أٌ الفقُٔ ٓـشل أٌ ٍزا سإٔٓ ّادتَادٖ، لكً الك٣و سْل مــذس ػـشعٔ٘ ا٨لـضاو    

يبغٕ أعـادٗ اليىلـش مل أّلْٓـات الؼـعْب سٔينـا      الزٖ أىَك اكلظلنغل ّػت  ّسذتَه.  ٔ

مل  معـــْماٻ تتـــادو  تــْٚ الفقٔــُ مــع دطــتْس الــب٣د ّوْاىٔيــُ.  الفقٔــُ لــٔع سطــ٢ْٻ    

 طلْمُ ّوشاساتُ، ّلُ سظاباتُ اخلاؿ٘ ّمـاحلُ الؼخـٔ٘ ّاحلضبٔ٘ ّالٷاٜفٔ٘.

إٌ أخٷـــش مـــا وـــاو بـــُ الفقٔـــُ يشٓـــذ ا٤سكـــاو الؼـــشعٔ٘ مـــً بعـــذٍا الشّســـٕ  

وــٕ،  شمــض علــٙ الؼــكل دٌّ اكللــنٌْ، ّػــغل اليــاغ بالؼــكلٔات،  نــا   ّا٤خ٣

    ت٣ػٙ اهلذف ا٢دتناعٕ ّا٤خ٣وٕ ميَا. عادت العبادات ت١ثش مل طلْ  الياغ.
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 التاسعالفصل 

 اليص ّمجْٔلْدٔا الرتاخ

 

ــرتاخ ٖ  ال ــه بؼــش ــُ، تــري أٌ اللــشّسات      ، َ ــل مق٢ْت ؿلكــً تفكٔكــُ ّ لٔ

، عيذما  شكـ   بُ عً اليقذ ّاكلشادع٘ ّالتؼكٔك تىأ اكلتـاسع٘اكلشدعٔ٘ للنزاٍ  

تُ مل ّدذاٌ الياغ، سته تشاٜبٔ٘ مـادسِ، ّأطٷْسٓ٘ سطٯخسْلُ أطٔذ٘ مٔجْلْدٔ٘، 

وذساتُ اكلعش ٔـ٘.  كشٯطـ  ا٤ٓذْٓلْدٔـ٘ ميٷـق ا٢طـتع٣ٛ ّالْؿـآا، بعـذ أٌ دـشدت         

ُ، ستـه أىـُ لـٔع مــذسا     الرتاخ مً تاسطلٔتـُ ّبؼـشٓتُ، ّأبقـ  علـٙ تعالٔـُ ّوذطـٔت      

للنعش ٘ القاٜن٘ علٙ الذلٔل ّالربٍاٌ داٜناٻ، بل  َه بؼشٖ ٓـذس عً بئ٘ واٜن٘ علـٙ  

ْٯ      ِ أطــٷشٗ الشمــْص الذٓئــ٘، تتــذاخل  َٔــا اخلشا ــ٘ بــالٍْه.  َــٕ ابٔعــ٘ طــششٓ٘، ؽلــ

 احلقٔق٘، عرب ّعٕ رلتلف كلعياٍا ّمعيٙ احلٔاٗ ّاكلْت ّاليذاٗ ّالظعادٗ. 

ثٔـ٘ ختلـق سالـ٘ مــً التيـاوض ال٣ػـعْسٖ يـاِ احلذاثـ٘ ّمعٷٔاتَــا،        الجقا ـ٘ الرتا 

ّتيشاص للناكٕ علٙ سظاب احلاكش.  ٣ ؿلكً للرتاخ أٌ ٓكٌْ مـذسا للنعش ٘، 

ٍّــْ ٓشتكــض كلشدعٔــات وْامَــا ا٨ؿلــاٌ ّالتظــلٔه. عكظــا للنعش ــ٘ احلقٔقٔــ٘، الــيت   

       ٕ ، ّالـذلٔل الفلظـفٕ   ؿلكً ا٢طـتذ٢ل علَٔـا مـً خـ٣ل التذشبـ٘ أّ الربٍـاٌ الشٓاكـ

القاٜه علٙ ا٢طتيباهل ّالتأمـل العق٣ىـٕ، بعٔـذا عـً اكلتخٔـل اكلٔجْٔلـْدٕ. ّبالتـالٕ ٢        

معيٙ للشذٓح عً ىَل٘ سلاسٓ٘، ّة٘ مً ٓكتفٕ بالرتاخ مـذسا مٷلقا للنعش ٘، 

إستكاصا هلٔنيتُ الظششٓ٘ اليت تتذلٙ مل دؿلْمـ٘ سلـْسِ، ّوذستـُ علـٙ تْدٔـُ ّعـٕ       

ً العقــل. بــل ٢ معيــٙ للعقــل مــع ّدــْد ىــف ٓيتنــٕ لعقــل أطــٷْسٖ،     اليــاغ بعٔــذا عــ 

مامــل، معـــْو.  ــاليف  ــْق العقــل ّ قــا للــْعٕ الرتاثــٕ، طــببُ ا٨ؿلــاٌ بقذطــٔ٘      

مـادسِ، ّعذو تاسطلٔتُ. الرتاخ مل الْعٕ الـذٓين مشدعٔـ٘ كلٷلـق اكلعـاسف، ٢ ٓغـادسِ      

ٓلذـأ للٷبٔـ  بعــذ ٓأطـُ مــً    .  َــْ (1)الفـشد بفعـل مــا امسٔتـُ طـابقا بـــ"الٔقغل الظـلف"     

 دــذّٚ الــذعاٛ ّالتْطــل، لكيــُ ٢ ٓعــرتف بــذّسِ ّؤنــ٘ معش تــُ بؼــكل مظــتقل.         
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 الذّاٛ ّالٷبٔ  دلشد ّطاٜل للؼفاٛ، الزٖ مت بْاطٷ٘ وْٚ خاسو٘ للٷبٔع٘ البؼشٓ٘. 

ّٯ ي لــذٚ العقــل اكلظــله مبعــح ولــق سلــاسٖ، ٓجــبٯنل عضؿلــ٘ البشــح   ٍــزا التيــاوض اكلــش

ذ مـً آ ـاق التينٔـ٘. خاؿـ٘ ّسلـً ىعـٔؽ عــش العلـه، ّتٷـْس          ّالتقـٕ العلنٕ، ّضلـ 

مـادس اكلعش ٘.  ٔذ   ٷٔه ا٤طـٔذ٘ القذطـٔ٘ ّأىظـي٘ الشمـْص الذٓئـ٘ ّالتاسطلٔـ٘،       

مً خ٣ل ىقذ رات ال٣مفكش  ُٔ، ّالتعشف علٙ مـادسِ ّاشق تأثريٍا.  ال٣معقْل 

٨ؿلــاٌ بــُ.  تششٓــش ّعـٕ متــأخش للــزات، ٓرتعــشي داخــل بٔٝــ٘ ثقا ٔـ٘، ّخٷــاب ٓعنــق ا  

اخلٷاب  شٓش للْعٕ. ّىقذ اليـْق ىقذ للنَٔنً الجقامل. ٢ّ طلفٙ أٌ وْلُ تعاػل: 

ُٰا ٬ً ٰعيٰذ اللڀ ّا٨ؿلـاٌ بـاهلل ٢    بـل ١ٓمـذٍا،   طباب ّاكلظببات٢ ٓلغٕ ا٤ (1) وٹل٬ مٹلٵ مٶ

مـا   ،الظباس٘ صلَلمل مً  قٔغش  ،تظشٖ علٙ اجلنٔعبل  ٓعٷل القْاىغل الٷبٔعٔ٘،

 ٢  شق بغل اكل١مً ّتريِ. ٍّزا دلشد مجال. ٓتْ ش لُ طب  ليذاتُ.  

 الشٍاٌ علٙ الرتاخ مـذس كلٷلق اكلعش ـ٘ سٍـاٌ خاطـش، ٍّـزا مـا ســل جلَـْد        

. ٤ٌ مـا أسادّا أطـلنتَا ٍـٕ علـْو تيتظـ  حللـاسٗ       منا تقذو أطلن٘ العلْو ا٨ىظاىٔ٘

َا ّ َنَـا لـذّس الـذًٓ ّا٨ىظـاٌ     أخشٚ، ّثقا ٘ رلتلف٘، ّ لظف٘ مغآشِ مل مشتكضات

مل احلٔاٗ.  كٔف ؿلكـً أطـلنتَا ّ قـا كلبـادٟ  لظـفٔ٘ تقـْو علـٙ مشمضٓـ٘ اهلل مل         

 ــش مــادس التؼـشٓع بالكتـاب     عقٔـذٗ  ّ دْد، ٢ّ طلٷ٘ ل٩ىظاٌ  ـْق طـلٷتُ.  الْ

ّالظي٘؟. بٔينا ٓقْو الفكش الغشبٕ علـٙ مشمضٓـ٘ ا٨ىظـاٌ، ّمظـ١ّلٔتُ عـً ساكـشِ       

لظــلٷ٘ تظــتنذ ػــشعٔتَا مــً الؼــع ، ٢ّ سؿــٔذ للــذًٓ كــنً مـــادس ّمظــتقبلُ،  ا

بالعقل ّالربٍاٌ ّالتذشب٘ ّالذلٔل الشٓاكٕ ّا٢طـتذ٢ل   عيذٍه تيشـش َٕ اكلعش ٘، 

الفلظــفٕ.  ــالفَه اخلــااٞ للــذًٓ أســذ أطــباب ا٤صمــات احللــاسٓ٘ اكلظتعـــٔ٘.  َــْ     

مل سذّد داٜشتُ ّاٍتنامُ.  ٣ ٓكٌْ بذ٣ٓ للعله، ٢ّ ؿلكـً للـيف    مقذٯغذلرتو ّ

أٌ ٓعٷل القذسات البؼشٓ٘، ٍّـْ ٓـشاًٍ علـٙ ا٨ىظـاٌ مل خ٣ ـ٘ ّاطـتخ٣ف        قذٯغاكل

، مـــً خـــ٣ل ثقا ـــ٘ تكتظـــ   َٔـــا ّولاٜفـــُ مل بيـــاٛ الـــشّل ا٨ىظـــاىٔ٘ ا٤سض. للـــذًٓ

ٌٿ دلٔل٘، ّتعنل التقْٚ علٙ تقْٓه طلْ  ا ٨ىظاٌ، ّاحلـذ مـً دؼـعُ.    التلشٔات معا

 القاىٌْ تري وادس داٜنا علٙ مشاوب٘ ا٨ىظاٌ، لكً الذًٓ طللق ّاصعا داخلٔا، ما   
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ٓلتف الفشد علٙ ؤنُ بفتاّٚ  قَٔ٘. منا أٌ الذًٓ استلً ا٨ىظاٌ وذؿلا ّما ٓضال، 

 ستٙ ٓكتؼف وذساتُ، ّٓعٕ دّسِ ّمظ٠ْلٔاتُ مل احلٔاٗ.

ــُ  إٌ اهلـــادع الـــزٖ ٓـــذ ع بايـــاِ   ــ٘ اخلٷـــاب تاسطلٔـــا، ٍــْـ مؼـــف سقٔقتـ دساطـ

ق الــيت ٓشتكــض هلــا.           ّمـــذاؤتُ، ّ لــح أ٢عٔبــُ ّخذاعــُ ّأدّاتــُ، ّابٔعـ٘ـ اليــْـ

 اخلٷاب الرتاثٕ خٷاب مـ١ثش، ٓظـتنذ ؿـذؤتُ مًـ ّعٕـ الفـشد ّعقلـُ اجلنعٕـ اكلتـأثش          

ـٍـ    ر بــال٣معقْل ّا٤ّ دٕ.  َـْـ طلؼــٙ اليقــذ ّاكلشادعــ٘ ّٓلـْـ او بٷقْطــُ ّرلٔالــُ اكلٔجْٔلـْـ

سٗ اكلجالٔ٘ـ الـيت تبـذد رلاّ ـُ ّولقـُ، ّتب         العقٔذٓ٘ ّاكلعش ٔ٘ ح  ٔـُ  عـ مٕـ ٢ طلظـش الـْـ

.ّّا٢طــــتقشاس اليفظـــٕـ ّالش الٷنأىٔيــــُ ّا٤مــــل ،   ٔيبغـــٕـ اوتشــــاو ســـٕـ العقــــل الرتاثـــٕـ

لشّسٗ للشذ مً تْطع طلٷ٘ الـرتاخ  م ،ّمشدعٔاتُ، ّتفكٔك خٷابُ، ّ لٔل مق٢ْتُ

 قٔقٔ٘.  علٙ سظاب العقل ّاكلعش ٘ احل

الرتاخ، ؼلا  ُٔ الرتاخ الذٓين، بكـل ىـْؿـُ ّسّآاتـُ ّ تـاّاِ ٢ تؼـكل مــذسا       

ع مٷلقـا    قذٯغمعش ٔا سقٔقٔا، ٤ىَا ىـْق تاسطلٔ٘، ّ َه بؼشٖ، بل ستٙ اليف اكل لٔـ

اق ٍذ ـُ التْسٔـذٖ،         .داٜنا مل أسكامُ ّما ٓقذمُ مً معـاسف علنٔ٘ـ ّتريٍـا،  فٕـ طٔـ

ــش،     تــري أٌ العقــل اكلظــله ْٓولفَــا   ــذ اي ّالتربٓ عَا، ّٓبقــٙ مل دّامــ٘ ال بعٔــذا عـًـ مْكـْـ

عٕ، ّعـذو وذستـُ علـٙ       ّالبشح عً م١ٓذات علنٔ٘. ٍّزا ىْي مً ا٢سباهل طببُ سثاثـ٘ الْـ

كنً طٔاواتُ التاسطلٔ٘.  ا٢ااس٘ بأطٔذ٘ القذاط٘ طـتيقز الـذًٓ مًـ     قذٯغ َه اليف اكل

دٗ العقــل ٤سلــاٌ اكلعش ــ٘،   ي بــشاثً الفَــه اكلبتظــش. ّعـْـ مــل كــنً اختـاؿــُ.  نْكـْـ

    ٢ ٷ٘ ّاكــش٘، لـْـ ق العقٔــذٗ ّالؼــشٓع٘، ّعقٔذتــُ بظـٔـ القــشآٌ ّاكلعش ــ٘ الذٓئــ٘، خــْـ

عاتَا. مـًـ ٍيــا أدــذ ا٢ٍتنــاو بتــاسٓخ            . ّأسكامــُ مشٍْىـ٘ـ لفعلٔـ٘ـ مْكـْـ الفَــه الرتاثـٕـ

ـ٘ـ         ــُ. لكيَــا ديآ ـ٘ـ مــذٚ  علٔت ، كلعش  احلكــه الؼــشعٕ ّدساطـ٘ـ  لظــفتُ كــشّسٗ ماطـ٘ـ

 ٍٔني   تاّاٍه علٙ سٔاٗ ا٨ىظاٌ  أافأت سّل ا٨بذاي ّالتٷْس.الفقَاٛ سٔينا 

 

 سطْز اليصقْٗ 

إٌ الفَــه الرتاثــٕ  َــه م١طــع علــٙ ىـــْق ّسّآــات، بغــض اليىلــش عــً ؿــش٘    

ؿذّسٍا،  تلع  دّسا خٷريا مل تؼـكٔل العقـل ّتْدٔـُ الـْعٕ، ؼلـا  َٔـا الشّآـات        

اكلْكـــْع٘ ّاكلختلقـــ٘. ٍّـــزا مـــا َٓنيـــا.  ــــذؤ٘ الشّآـــ٘ ّ ـــق اكليٷـــق الرتاثـــٕ بقـــْٗ  
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سـح عيـذما ٓعتقـذ أٌ تـاسٓخ     سلْسٍا ّتأثريٍا ٢ بـش٘ ؿذّسٍا. ّوذ ٢ صلاصف البا

، ٢ ٓتـْ ش  ، ٓيتنٕ كلا امسُٔ بـاالكزب اكلقـذٯغ  اكلظلنغل ىظق سّاٜٕ، أمجشِ رلتلق

، ىقـذ الـيف   لمل دلا ئفا مغآشاعلٙ ػشّهل ؿشتُ. لزا ون  بتـئف الشّآات تـ

مـل ىـف ٓتقـااع مـع      ٌّٓظـتبعذ سٔـح  ، للنيَر اكلتعاسف مل تْثٔقَه للشّآـات خ٣ ا 

ــ٘ ٓئــ٘ الذ هتْدَــاتَ اكلْكــْي ّاكلختلــق سٔينــا ٓيظــذه    ٌّْالظٔاطــٔ٘، ّٓقبلــّالعقٔذٓ

معَا، ٍّْ ميَر متشٔض، خٷري مل تذاعٔاتُ ّآثاسِ.  التـئف الزٖ أعنل علُٔ خ٣ل 

أٌ ىقذ اليف ّاحلفش مل أعناوُ إسمْٔلْدٔا، ٍْ وظن٘ الشّآـات وظـن٘ ثيأٜـ٘: إمـا     

كـٌْ س٫ذـ٘ حلذٔـ٘ القٷـع، منـا       ت، تـْسخ العلـه ّالـٔقغل    ؿشٔش٘،تكٌْ الشّآ٘ 

طـْاٛ اابقــ  الْاوـع ّىفـع ا٤مـش أو ٢. لكــً ىأخـز بَـا لقٔـاو دلٔــل        . ٓعـربٌّ أؿـْلٔا  

 القٷع علَٔا. ٍّزا ٢ ؿليع مً ىقذٍا ّ شٖ د٢٢تَا.

٢ ْٓدـذ دلٔـل ٓيفـٕ ؿـذّسٍا دضمـا،  تبقـٙ       ذلتنل٘ الـذّس، تكٌْ الشّآ٘ أّ 

تذاعٔاتَا.  تاسٗ سذه ىذسطَا مً سٔح سلْسٍا، ّّىتعامل معَا ّ قا لقْٗ ، ذلتنل٘

ٓكٌْ تَنٔؽ بعض الشّآات اللعٔف٘ ستـه وـْٗ تأثريٍـا تظـرتا علـٙ مـا ٍـْ أخٷـش،         

عــذ أمــشا أطاطــاٻ كلعش ــ٘  خاؿــ٘ مل دلــال العقٔــذٗ.  اطتشلــاسٍا ليقــذٍا ّدساطــتَا ٫ٓ  

اٍن  مل آلٔات اخلٷاب الذٓين ّالرتاثٕ. ّمً ٍزا اكليٷلق ؿشت ٢ أىفٕ أٓـ٘ سّآـ٘ طـ   

بياٛ اكليىلْم٘ الفكشٓ٘ لعقاٜذ ّأ كاس اكلزاٍ  ّالٰفشق ا٨طـ٣مٔ٘.  شؼلـا تكـٌْ وـذ     

ؿذست  ع٣.  جن٘ مـيَر ٓقــٕ ؿـش٘ ؿـذّس بعـض الشّآـات تيضَٓـا للشمـْص الذٓئـ٘          

الكربٚ، حبذـ٘ أىَـا تتيـا ٙ مـع مبـاىَٔه ّوـٔنَه. ٍّـزا مـيَر خـااٞ، سٔـح تيعـذو            

و ؿــش٘ الشّآــات، بــل ستــٙ ميــاٍر التْثٔــق    الظــبل الٔــْو للتأمــذ مــً ؿــش٘ أّ عــذ   

بعـض  أّ اـشل  تؼكْ إػكالٔات تٷٔح ؼلـذاؤتَا، مل أّل  ـذٱ علنـٕ.  تلـعٔف    

ّالتألٔـُ،  الـزات سـذ٪ العــن٘     ٓيـضٯِ ، عقل مجْٔلْدٕ ّعذو ا٤خز بَا، طببُ الشّآات

ا٦خش، سذ٪ التكفري ّالشدٗ.  شٔينا سلتنـل ؿـذّس الشّآـ٘ اللـعٔف٘، بعٔـذا       ٕقـّٓ

ً ميٷــق التيضٓــُ اكلٔجٔــْجلٕ، طيكتؼــف ؿــذؤ٘ اكلقــ٢ْت الــيت تشتكــض هلــا بئــ٘    عــ

اخلٷاب. ّلٔع مل ٍزا إداى٘ ٤سذ،  شؼلا ىكتؼف مً خـ٣ل الشّآـات سأٖ واٜلـَا،    

 لنارا ىكشٯغ ميٷق التربٓش ّالتفظري ٢ّ ىقـْل ا٤ػـٔاٛ ؿـشاس٘. سلـً بــذد ىَلـ٘       

ّٓفشض علٔيا الـيف الـذٓين، ا٤ّطـع     سلاسٓ٘، ّالذًٓ ٓؼكل مقْما راتٔا لجقا تيا،
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مً ا٦ٓ٘ ّالشّآ٘ ؼلا ٓؼـنل  تـاّٚ الفقَـاٛ ّتفاطـري القـشآٌ، ٓفـشض علٔيـا ذلذداتـُ.         

بغٕ تكؼٔف الرتاخ، ّالتيقٔ  مل داخلُ، لفلح يتاسٗ ٓقنعيا، ّأخشٚ ٓلٷَذىا.  ٔ

أىظــاوُ اكللــنشٗ، ّاكلقــ٢ْت الــيت تشتكــض إلَٔــا بئتــُ، ّالتعــشف علــٙ ىقــاهل كــعفُ    

 رلات٣تُ، ّاشٓقتُ مل تضّٓش الْعٕ. ّ

صلــ  اخلــشّز مــً دّامــ٘ الــرتاخ، ّادــرتاس اكلاكــٕ،  ــ٣ مظــتقبل ٤مــ٘ ٢ تــبين      

تاسطلَا بيفظَا. ٍّزا مشتًَ لت٣ػٕ سّل العبْدٓ٘ القابع٘ مل أعناويـا، ّوـذستيا علـٙ    

 الغشٓ  أٌ الياغ َٓشبٌْ مـً الؼـكْ  ّ ـذٓات ا٤طـٝل٘ إػل    اطتعادٗ ثقتيا بأىفظيا. 

اكلبالغ٘ مل تقذٓع سمْصٍه ّتاسطلَه. ّٓقذٯمٌْ اخلشا ٘ ّال٣معقْل علٙ ميٷـق العقـل   

ّآ اق اكلعش ـ٘. ّضلـاسبٌْ احلقٔقـ٘ مـً ّسـٕ أٍّـامَه ّأطـااريٍه. إىَـا ذليـ٘ الـْعٕ           

اليت ت٣صميا، ّما صال  تٷاسدىا. اكلظله طلؼٙ عقلُ ّسشٓتُ، ّٓتؼبح بعقْل تاسطلٔ٘ 

بل ميٷق الْؿـآا دٌّ إسادتـُ.  نيَذـُ وـاٜه علـٙ تقـذٓع       لٔتشلل مً مظ١ّلٔاتُ، ّٓق

تلك العقْل، ّتعنٔق سّل التبعٔ٘ ّا٢ىقٔاد مل أعناوُ،  ٔكتفٕ بالتأّٓل ّالتربٓش دٌّ 

ـلٔـع أىـْاي   اليقذ ّاكلشادع٘. بَزا الؼكل  قنل تظتقش اليفْغ اكلَضّمـ٘ الـيت أدميـ     

 . أىَا ذلي٘ العقل الرتاثٕ، ّسثاث٘ الْعٕ.العبْدٓات

إٌ اكليَر العلنٕ ٓتٷل  يـشدا مـام٣ للْؿـْل إػل ىتـاٜر مٷابقـ٘ للْاوـع، سلـً        

ما صال ١ٓثٯش، بل ٍـْ   بـذد معش ٘ احلقاٜق ّالبشح عً سلْل تيَض بْاوعيا، ّالرتاخ

ــز  ــ٘  ــ      الينــْرز ال ــزا ٢ اطــتبعذ أٖ سّآ ٖ تٷنــح اكلــزاٍ  ا٨طــ٣مٔ٘ ٢طــتعادتُ. ل

مٔجْلْدٔــ٘، ٓتبــاٍٙ بَــا اكلخٔــال الؼــعف. كـغنل أٓــ٘ مشدعٔــ٘، خاؿــ٘ سٔينــا تكـٌْ   

   ٘ ــ ــا: الٍْابٔ ــْ الــيت تغــضّ دلتنعاتي ــق ٓيالؼــٔع٘،  – الغــ٣ٗ /الظــي٘  –  تٔــاسات الغل ٷل

تشاثٔ٘ ٢ دلٔل علنٕ علٙ ؿشتَا، لكيَا تـش  – َنَا مً ىـْق ّسّآات تاسطلٔ٘ 

  ت٫ذٰذ ىفعـا  سلْل واؿشٗ  ٕ. ٍّ، ّتقذٓظَا منشدعٔات ىَأٍٜ٘امـادس علٙ تيضُٓ

 الشّآ٘ اللعٔف٘ مَنا ماٌ مــذسٍا تبقـٙ كـعٔف٘. طـْاٛ مـاٌ      ميز مٝات الظيغل. 

اكلـذس أسذ الـشال اكلعتنذٗ عيذ الظي٘ أّ أسذ ا٤ؿْل اكلعتنـذٗ عيـذ الؼـٔع٘. أّ اٖ    

.  الشّآات اليت تتشذخ عً خشا ات، ٢ ؿلكً الْثْق بَا تابع كلزاٍ  أخشٚمتاب 

ــ٘ كلخال  ــ٘ رسٓع ــا العقــل ّميٷــق القــشآٌ الكــشٓه.    ــ  أٓ ــذًٓ ٢ ٓـــادس العقــل   فتَ ّال

 ّأسكامَا، بل ١ٓمذٍا، ١ّٓطع  ْوَا.
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٘   ٓيبغـٕ التيقٔــ  مل عقـل    ، بعــذ اطــتبعاد الشمــْص الـيت ت٫يظــ  هلـه الشّآــات الرتاثٔـ

 َ َ  هوذطــٔت ُ ٌّ خاؿــ٘ مــا ٓتظـــرت    ه.، ّالكؼــف عــً متبئـــات  هخــ٣ل م٣مَـــ  علٔــ

 َ لرتاثـٕ لتنشٓـشِ طـشا. لتــأتٕ اكلقاسبـات متْا قـ٘ مــع      ٓظـعٙ اخلٷــاب ا مـا  أّ  .هّأسـادٓج

ــذ        ٤ٌ احلقٔقــ٘.  ــا اكلظــبق٘  ــ٣ ىيذــْ مــً  ــخ التقلٔ ــا أسكامَ القذاطــ٘ تفــشض علٔي

ــا أ ــق التشــشٖ اكلْكــْعٕ مل        ّاحللــْل القاؿــشٗ، بٔينــا التشــشس مــً ؤْدٍــا ٓفــتح لي

ٔاطـٔ٘  ، ليكؼف عً بؼشٓتَا، ّتاسطلٔتَا، ّمـذٚ تأثشٍـا بشتباتَـا، الظ   امشدعٔاتَ

 . ّتريٍنا ّالٷاٜفٔ٘

ٍكــزا صلــ  أٌ ى١طــع ليَلــ٘ سقٔقٔــ٘، ّلــٔع ؼليــاٍر استذادٓــ٘ تيكفــٞ بيــا    

ــرتا    ــق ال ــا عــً ساكــشىا ّمظــقبليا. مٷل ــاز ولش ــُ الضمــاىٕ   للناكــٕ، ّتقٷعي خ ٍــْ ىت

ذلكْو كلختلف اكل١ثشات الذٓئ٘ ّالظٔاطٔ٘ ّالٷاٜفٔـ٘،  كٔـف ؿلكيـُ     ّاكلكاىٕ.

معاجل٘ ّاوع ٢ ٓعشف عيُ ػٔٝا؟. ّكلارا ٢ ىفكش سلً بلشّساتيا، ّىظتفٔذ مً  َنيا 

ا٢ستكــاو  ؟.، ؼلــا  َٔـا العلــْو ا٨ىظــاىٔ٘ معٷٔــات العلــْو علـٙ ـلٔــع اكلظــتْٓات مـً  ّ

ه ٓعــاا ختلفــُ بتخلــف أمــرب سٔينــا .  تذــذ بعلــَاخٷــري اكلٷلـق للــرتاخ بــات  ــذٓا 

ٓفشض لشدل الذًٓ ّالظٔاط٘ ٢ّٓ٘ ّؤنْم٘ علُٔ، ّعلٙ إسادتُ ّسشٓتـُ.  َـزِ لٔظـ     

 معاجل٘ بل ختلفا مشّعا. 

،  تكــشٓع ؤنْمــ٘ سدــل الــذًٓ مـــادسٗ احللــاسٖ ٓيبغــٕ ّكــع معٔــاس للتٷــْس

سلـاسٓا؟.  حلشٓ٘ الفشد، ّونع إبذاعاتُ،  بنْدـ  أٖ مبـذأ ٓــذق أىـُ مـيَر متٷـْس       

ــٔع تٷــْسا.        ــشاسات اكلـــريٓ٘ اىتكاطــ٘ ّل طــل  إسادٗ ا٨ىظــاٌ ّمـــادسٗ سقــُ مل الق

ل٥طف بات  ادتنعات ذلكْم٘ كليٷق آخش، ّتشاثيا واٜه علـٙ التيابـز ّالكشأٍـ٘    

ّاحلقذ ّسّل الجأس. ّٓكفٕ ما ىقشأ ّىظنع مـً تشاػـق ّاتَامـات بـغل أتبـاي اكلـزاٍ .       

العبْدٓـ٘ ّالتظــلٔه ٤ٍّـاو ؿــيعَا اخلٷـاب الرتاثــٕ،    ثقا ـ٘ واٜنــ٘ علـٙ تكــشٓع سّل   

 ٘، ضلشو مقاسبتَا ىقذٓا.مقذٯط بات  

علــٙ مشدعٔتيــا  مــبرياٻ ةــ٘ سادثــ٘ تاسطلٔــ٘ تبــذّ بظــٔٷ٘، لكيَــا تلــفٕ ّعٔــاٻ  

العقاٜذٓ٘ ّالفكشٓ٘. لقذ رمشت معـاده الشدـال ّمتـ  التـاسٓخ الؼـٔعٔ٘، أٌ "عبـذ       

ٗ، مــً أؿــشاب ا٨مــاو دعفــش بــً ذلنــذ   مــبريقَٔــ٘ اهلل بــً ٓعفــْس" ٍّــْ ػخـــٔ٘   

ٕ  062الـــادق اّ اتــُ  لــَه ٍّــْ اكل، آىــزا  ٍـــ . ٫ٓعــذ سمــض ا٢عتــذال العقاٜــذٖ الؼــٔع
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، ّماٌ مقشبا مـً  أٹدَل  مً وبل بعض الؼٔع٘ لكيَالفشو٘ الٔعفْسٓ٘ بعذ ّ اتُ، 

ثـالجَه  ، ّمـاٌ  ّسذخ أىـُ مـاٌ دالظـا عيـذ ا٨مـاو الــادق      . الـادق لفللُ ّعلنُ

. !!بامتٔاص، ٍّْ أٓلا مً مقشبـٕ ا٨مـاو الــادق   الؼٔعٕ "اكلعلٙ بً خئع" سدل الغلْ 

احلقٔقٔـ٘، ٍّـل ميضلـ٘ ا٨مـاو منيـضل        يؼ  دذل بغل الشدلغل سـْل مكاىـ٘ ا٨مـاو   

ُ      اليف؟ ، ّٓشتفـع بـُ إػل   ، سٔح ٓزٍ  ا٤خـري إػل أطـٷشٗ ا٨مـاو ّيشٓـذِ مـً بؼـشٓت

عبـذ اهلل بـً ٓعفـْس عيـُ رلـك، ّٓتعامـل معـُ        يفـٕ  بٔينا ٓ مـاف ا٤ىبٔاٛ ّسؼلا أمجش.

، ٢ّ ٓشتفع بـُ أمجـش مـً    ّ قا كليٷق الظنْ البؼشٖ، مً خ٣ل علنُ ّتقْاِ ّأخ٣وُ

الــادق ٓــغٕ   مـاٌ  . ّرلك، ١ّٓمذ داٜنا أٌ ا٨ماو بؼش، سباِ اهلل بالعله ّالتقْٚ

يـٔع بعـذ استفـاي    حلذٓجَنا، تري أىُ مال مل ىَآ٘ اكلٷاف ٢بً ٓعفْس كذ اكلعلـٙ بـً خ  

. ٍّـزا حبـذ راتـُ مْوـف إصلـابٕ ولـاٍشا، ؿلكـً مـً         (1)طخْى٘ اجلذل بغل الشدلغل!!

خ٣لُ معش ٘ مْوـف الــادق مـً الغـ٣ٗ ّأ كـاسٍه. لكـً ٍـل ٍـزا اكلْوـف ٓكفـٕ           

 ؟؟. ّعذو ىظبتَا ل٥ٜن٘ ٨وـاٛ ـلٔع سّآات الغلْ الؼٔعٕ

الــادق اكلعلـٙ بـً    ط١ال علٙ وذس مبري مً احلـشز سٔينـا ىظـأل: مٔـف ٓتخـز      

خئع ّتريِ مً الغـ٣ٗ منشنـذ بـً عنـري ّذلنـذ بـً طـياٌ ّآخـشًٓ، أؿـشابا لـُ؟           

ّمٔــف ٓتيــاٍٙ لظــنعُ سّآــات الغلــْ ّٓظــك  علَٔــا؟ ّمٔــف ىفظٯــش ٍــزا اكلْوــف؟  

ٓكفٕ ع٣مـ٘ ا٢طـتفَاو مـربسا لعـذو اطـتبعاد سّآـاتَه، للتعـشف علـٙ الٷشٓقـ٘ الـيت           

عفـشٖ. ثـه كلـارا طـك  ستـٙ ىؼـ  بٔيَنـا دـذل         ٓفكش بَا الـادق إمـاو اكلـزٍ  اجل  

ػشغ؟ ّؼلارا ماٌ ٓفكش ٍّْ ٓـغٕ هلنـا؟. سؼلـا ا٨مـاو الــادق ٓـش ض الـتفكري       

اكلغالٕ، لكً للظكْت د٢٢تُ.  تاسٗ إػاسٗ تـذس عـً الشمـض الـذٓين أّ ا٢دتنـاعٕ     

  الظـكْت مل ٍـزِ   تفظش مجْٔلْدٔا، ّتـشبنل اكلتلقـٕ بعـا  الغٔـ ، ّمقـاو ا٨لٍْٔـ٘.      

 علٙ ّعٕ اكلتلقٕ. ّوذ ٓفظشِ بالشكا. شااحلا٢ت ٓؼكل خٷ

                                      
اكلذسطـٕ الٷباابـاٜٕ، د. سظــغل، تٷـْس اكلبـاىٕ الفكشٓــ٘ للتؼـٔع مل القـشٌّ الج٣ثــ٘ ا٤ّػل،        - 1

و، م١طظــ٘ 805.  خــشٖ مؼــكْس، مشادعــ٘ ّ قٔــق: سظــً ذلنــذ طــلٔناٌ، هل  تشـلــ٘: د

. ّالشّآـ٘  60لبيـاٌ، ق   –أطرتالٔا ّالعـاسف للنٷبْعـات، بـريّت     –اكلجقف العشبٕ، طٔذىٕ 

 مْدْدٗ مل سدال الكؼٕ ّمياو  ابً ػَشآػْب.
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أطـٝل٘   ٍّـزِ دلـشد إثـاسٗ، ٍّيـا      .(1)ّمارا عً باوٕ ا٤ٜنـ٘ ّمـْوفَه مـً الغلـْ؟    

 مجريٗ صل  اشسَا ّالتفتٔؽ عً أدْب٘ مقيع٘ هلا.

ىؼْٛ بعـض العقاٜـذ الؼـٔعٔ٘ اكلغالٔـ٘، اكلبتذعـ٘، ميـز أمجـش مـً ث٣ثـغل           ّامب ٫

عاما، ّسأٓ  ميَه عذبا. ّعش   عً وشب عقاٜذٍه.  كاىْا ت٣ٗ بامتٔاص، ٓقذطٌْ 

ػْٔخَه، ّٓيظبٌْ هله الكشامات، ّعله الغٔ ، ّا٢تـال اكلباػـش باكلَـذٖ اكليتىلـش.    

يشبـ٘ ػخــٔ٘. ّمـاٌ دلٔلـُ      صلـضو أٌ ػـٔخُ ٓعلـه الغٔـ  مـً خـ٣ل        كاٌ أسذٍه

مظــتْسٙ مــً لغــ٘ اجلظــذ ّوــْٗ تأثريٍــا مل ا٤دــْاٛ الشّساىٔــ٘   ،بظــٔٷا طــاردا دــذا

العالٔ٘. ماٌ الؼٔخ ددا٢، ضلفيل سّآات بغضاسٗ، ّصلٔذ لغ٘ اجلظـذ ّوـْٗ تأثريٍـا،    

 ٔرت  أؿشابُ صلتنعـٌْ مٷـشوغل مـً سْلـُ، ٓشوبـٌْ سشماتـُ ّطـكياتُ،  ٔظـْد         

ــُ اكلؼــاعش، ّ   اكلكــاٌ دــْ سّســاىٕ،    ــشق  ٔ ــقت ــٍْه    ل ــذّ ال مل مــذٓات وـــٔ٘،  ٔب

   ٕ ٓفظـش تفظـريا تٔبٔـا. ٓقـْل ٍـزا الؼـخف ميـ          ٛسقٔق٘، ّا٨ػاسٗ لغـ٘، ّمـل ػـ

مأخْرا ببَاٛ العتُ، ّّواسِ ٍّٔب٘ وذطٔتُ،  فادأىٕ بيىلشٗ خاؿ٘ سٔينا عله مـا مل  

َ      ولــف!!!.  ٔبــذّ مــاٌ الؼــٔخ    ا ٓفــادٞ بعــض أؿــشابُ بيىلــشٗ رات مغــضٚ، تـــشب

ابتظـام٘ معــربٗ، ثــه ٓعــْد لٔٷــشق، لٔرتمــُ ٓعـٔؽ حلىلــ٘ الــٍْه اللزٓــز. ٍّــزِ سادثــُ   

بظٔٷ٘ لكيَا دسغ عنٔـق، ٍّـزا مـا أخؼـاِ ّأىـا بــذد وـشاٛٗ ىقذٓـ٘ للـرتاخ. مـاٌ           

ا٨مـاو  ّؿـل  سطـال٘ مـً    ٍزا الشدل طلتلٕ بغل  رتٗ ّأخشٚ بأسذ أؿشابُ، ّٓظـشِ: " 

ٕ  فـشل ؽلتـضز ب يْب٘ بكاٛ ب ٔيخشهل"،  بالظ٣و!! َٔا طلـك  ،اكلَذٖ اكليتىلش ، افـْل

ثـه ٓيكـ  ٓقبٯــل ػـٔخُ، ّٓتفـاىٙ مل خذمتــُ، دٌّ أٌ ٓظـأل ىفظـُ كلــارا   ٫ٓشطـل لــُ        

اكلَذٖ بعض اكلال ٍّْ ٓعٔؽ ّكعا مادٓـا مضسٓـا، ّاكلَـذٖ ؿللـك خـضاًٜ ا٤سض ّ قـا       

. ؟عـا للنٔجْٔلْدٔ٘ الؼٔعٔ٘؟ ّكلارا ػٔخُ مش ٽُ، ميعٯه مل سٔاتُ؟ ٍّـْ ٓعـٔؽ  قـشا مْد   

 تقنع ا٤طٝل٘ ّالؼكْ . ٕ، ّطشش الرتاخ بيـْؿُ الغشاٜبٔ٘ اليتلكيَا سثاث٘ الْع

                                      
٤ىـُ ٓأخـز    ماٌ ا٨ماو ذلنذ الباوش ّالذ ا٨ماو دعفش بً ذلنـذ الــادق، ١ٓاخـز أخـاِ صٓـذ      - 1

علـٙ ا٨مـاو علـٕ!!!. اىىلـش الؼَشطـتاىٕ، اكللـل        أالعله عً ّاؿل بـً عٷـاٛ الـزٖ صلـْص اخلٷـ     

. ّمتـاب: الــل٘ بـغل التــْف ّالتؼـٔع، مــذس طـابق،        072، 0ّاليشل، مـذس طـابق، ز 

 ىيفٕ عً ا٤ٜن٘ ؿذّس سّآات الغلْ مٷلقا!!. را. ّد٢ل٘ ٍزا الك٣و ّاكش٘  لنا072ق 
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صل  مؼف اكلظتْس ّ لح مل ػٕ، ّالكف عً وذاطات مجْٔلْدٔ٘ ٓكتيل 

بَا اخلٔال الؼعف، اليت   زلً ميَا طْٚ التخلف ّالرتادـع.  تـذ ق سّآـات الغلـْ،     

مل ىفَٔا،  جن٘ وشاًٜ سالٔ٘ مفقـْدٗ.  نـا    عرب مقشٯبٕ أٜن٘ الؼٔع٘ ٓفشض علٔيا التأىٕ

ســذخ مل ميــاولشٗ ابــً ٓعفــْس مــع اكلعلــٙ بــً خيــٔع حبلــْس ا٨مــاو دعفــش بــً ذلنــذ      

مجري، ّحبظاب ا٢ستنا٢ت، وذ ىــل إػل ىتـاٜر مغـآشٗ.     االـادق، سؼلا ْٓدذ مجلَ

ا ٔـ٘   إرا ثب  مْا ق٘ ا٤ٜن٘ كلا ٓقال عيَه مً تلْ،  َزا ٓعـين أٌ تأطـٔع البيـٙ اخلش   

ــً      ــٕ البشـــح عـ ــْدٗ، ٓيبغـ ــ  مقــ ــٔعٕ، ماىـ ــذٖ الؼـ ــش العقاٜـ ــ٘ مل الفكـ ّالغشاٜبٔـ

دّا عَــا، ّإافــاٛ  اعلٔتَــا. ٢ ػــك أٌ صآّــ٘ اليىلــش تــتشكه بيتــاٜر البشــح، تــري أٌ  

التذــشد ّاكلْكــْعٔ٘ ّذلامنــ٘ الــرتاخ ؼليٷــق العقــل، ٓفلــٕ إػل مقاسبــات ّاوعٔــ٘.   

، ّىبذد طلٷتُ القـاٍشٗ.  تيا احللاسٓ٘الرتاخ مل مظريطلٷ٘ ٍّزا ما سلتادُ ليتذاّص 

ــالرتاخ ّمــا   ىفكــك طــلٷتُ ٢ ؿلكــً يــاّص ذليــ٘ التخلــف          اكلظــله مظــكٌْ ب

 لاسٖ، اليت تعْد بعض أطبابَا لُ .احل

٘ لٔع اكلقـْد ٍيا با٨ماو الـادق طـْٚ   تكـشس مـع بـاوٕ الشمـْص الذٓئـ٘،      ت سالـ

تــُ، ٍّــزا مــا اتفقــ  علٔــُ ّإ٢  ــ٣ أســذ ٓؼــك  ٣لتــُ ّّسعــُ ّتقــْاِ ّعلنــُ ّمكاى

اكلزاٍ  ّتشاده الشدال، ّلٔع ا٤مش طلف الؼٔع٘ دٌّ تريٍـه، بـل أٌ الظـي٘ أدٍـٙ     

ــٙ       سٔينــا ٓقنعــٌْ اليــاغ بفقــُ طــلٷاىٕ ٓكــشغ ا٢طــتبذاد ّالتبعٔــ٘، ّٓفشكــٌْ عل

الؼــعْب وذاطــات مضٓفــُ، ستــه إداىتَــا بالفظــق ّالفذــْس، ّضلشمــٌْ اخلــشّز علَٔــا.  

ّطلٷتُ، صل  اخلشّز مً التقلٔذ إػل ا٢دتَـاد، مـً التبعٔـ٘      اكلعلل٘ معلل٘ الرتاخ

 إػل اكلعش ٘، مً ا٢طتظ٣و إػل ا٢طتذ٢ل، مً التلقغل إػل اليقذ.

ّبالتالٕ،  شٖ خٷاب الرتاخ ّيشٓذِ مـً مجْٔلْدٔتـُ، ٍـْ  ـشٿ للـيف ّمـذٚ       

ذؤ٘ هلـا  سقٔقتُ. خاؿ٘ الشّآات احملتنل٘، ٍّزا ما َٓنيا،  جنـ٘ سقـاٜق تشاثٔـ٘ ٢ ؿـ    

ــُ         ــيف  ــشض سقٔقت ــف اطــتٷاي ال ــ١دا،  كٔ ــٕ اكل ــيف، ّاخلٷــاب الرتاث خــاسز ال

ّذلذداتُ، ّمٔف سال ٓتشكه بْعٕ الياغ ّٓعٔذ تؼكٔل عقـْهله ّ قـا كلشدعٔاتـُ    

ــ٘ ّالفكشٓــ٘؟.  ذساطــ٘ الــرتاخ مــً ٍــزِ الياسٔــ٘ دساطــ٘ للــيف ّامتؼــاف          العقٔذٓ

ثٕ لٔع ىـا عادٓا، بل أطٷْسٓا، سقٔقتُ، ّاحلذ مً طلٷتُ ّتذاعٔاتُ.  اليف الرتا

 ، اليْطـتاجلٔا ضلنل ػشي٘ وذطـٔ٘ ّسمضٓـ٘ عالٔـ٘، ٍـٕ خلـٔنل مـً احلـيغل للناكـٕ ا        
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ّوذطــٔ٘ الشمــْص التاسطلٔــ٘، ّإضلــاٛات الظــشد، ّوــْٗ تأثريٍــا، ّابٔعــ٘ ا٨خبـــاسات         

  تقنع اليقذ ّالظ١ال.  نقذٯغالغشاٜبٔ٘ أّ اليت تيتنٕ لل

ع إ٢ مــً خــ٣ل الــرتاخ ستــه تاسطلٔتــُ ّاخــت٣ف   إٌ العقــل الرتاثــٕ ٢ ٓفَــه الْاوــ 

. ّسٔينـا ٓظـتعٔذ اكلاكـٕ ٓبشـح لـُ عـً ػـشّهل        داٜنـاٻ٪  مبتظشاٻ ولشّ ُ،  ٔكٌْ  َناٻ

ــً      مْكــْعٔ٘ تظــتْعبُ، وــذ تلــٷشِ لــتكفري اليــاغ ّسمــَٔه بــالشدٗ ّا٢سلــشاف.  ن٪

ٓتنجل دّس ؿشاب٘ الشطْل، ّٓعٔؽ يشبتَه بكامل مؼاعشِ ّأساطٔظُ، ّٓٷنح مل 

اسطــ٘ رات الــذّس، عيــذما ٓظتؼــَذ مل طــبٔل اهلل، ّضلىلــٙ بــزات اكلقــاو مل الــذاس    لل

ا٦خشٗ، ٢ صلذ طْٚ التكفري ّالشدٗ تظنح لُ باجلَاد ّالقتال بفَنُ القاؿش. ٍّـزا  

مــا ســـل لــذاعؽ،  بعلــَه ّسؼلــا أتلــبَه ٓتنيــٙ دّس الـــشاب٘،  ــألقٙ بيفظــُ مل    

ت احلكـه ّاكلْكـْي.  ـأساق دمـاٛ     هلْات اكلـْت، ّٓيظـٙ اخـت٣ف الىلـشّف، ّمياطـبا     

بشٓٝ٘ بظب  سثاث٘ الْعٕ، ّعذو وـذسٗ العقـل الرتاثـٕ علـٙ تؼـخٔف الْاوـع، ّػـشّهل        

  علٔ٘ احلكه الؼشعٕ.

، ٍّـْ ىتـاز   الرتاخ تشامه بؼشٖ، ٓيفع مل دساط٘ العقـل ّمشاسـل تٷـْسِ تاسطلٔـاٻ    

ذلــرتو، ٢ ٓتعــاػل علــٙ اليقــذ ّاكلشادعــ٘، ّلــٔع لــُ أٖ طــلٷ٘ معش ٔــ٘، ٢ّ ٓـــلح أٌ  

 ٓكٌْ مـذسا معش ٔا إ٢ حبذّد. 
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 العاطسالفصل 

 اليص ّطسعٔ٘ الشلط٘

 

ة٘ أطباب ّدّا ع ّساٛ تذ ق اليـْق ّالشّآات، خ٣ل القشٌّ ا٤سبعـ٘ ا٤ّػل،  

تقع علٙ سأطَا إػكالٔ٘ ػشعٔ٘ الظـلٷ٘.  الذّلـ٘ ستـه طـٔادتَا ماىـ  تعـاىٕ أصمـ٘        

ػشعٔ٘، تفاون  مل ولل طٔاط٘ الىلله ّا٢طـتعباد ّاكـٷَاد اكلعاسكـ٘ الـيت ماسطـتَا      

أداتَنــا مل اطــتتباب ا٤مــً ّ ــشض طــلٷ٘  لعيــفاالــذّلتاٌ ا٤مْٓــ٘ ّالعباطــٔ٘. ّمــاٌ 

 َـزا عبـذ اكللــك بـً مـشّاٌ ٓعــشض طٔاطـتُ عيـذ تــْلٕ        اخللٔفـ٘، ّػـشعٔ٘ سكْمتــُ.  

: اأمـــا بعـــذ،  لظـــ  باخللٔفـــ٘ اكلظتلـــعف، ٢ّ اخللٔفـــ٘ اكلـــذاًٍ، ٢ّ  ٔقـــْلا٤مـــش  

ــأمٌْ،   ــ٘ اكل ــا بالظــٔف ستــٙ تظــتقٔه لــٕ       إلٽــا أاخللٔف ــٕ ٢ أداّٖ أدّاٛ ٍــزِ ا٤مــ٘ إلٽ ى

٢ أٌ اجلامع٘ االقٔذ  اليت دعلتَا مل عيق عنشّ بً طـعٔذ عيـذٖ، ّاهلل   أ اتكه،...وي

٢ ٓفعل أسذ  علـُ إلٽـا دعلتَـا مل عيقـُ، ّاهلل ٢ ٓـأمشىٕ أسـذ بتقـْٚ اهلل بعـذ مقـامٕ          

، ؼلباسمـــ٘  قَـــاٛ طـــٷْتُ مـــاسغ ا٢طـــتبذادٍّكـــزا  .(1)ٍـــزا إلٽـــا كـــشب  عيقـــُ 

ْٯ  بعلَه ٢ّٓ٘ الفاطق، ّوالْا بْدْب الـرب علٙ آّامش الظلٷاٌ  الظلٷاٌ، ستٙ ط

     ُ ٘     الىلا  ّالفاطـق، ّعـذو دـْاص اخلـشّز علٔـ . ، لقنـع اكلعاسكـ٘ ّتربٓـش طـلٷ٘ اخللٔفـ

إٌ  :أمذ أٌ ٓضٓذ بـً معآّـ٘ اإمـاو  اطـق  لكيـُ ٓقـْل مـع رلـك         ،مج٣ٻ ، ابً مجري

بـل ٢ّ صلـْص اخلـشّز     عضل ؼلذشد  ظقُ علٙ أؿح وْلٕ العلنـاٛ، اا٨ماو إرا  ظق ٢ ٫ٓ

مـْال،  علُٔ كلا مل رلك مً إثاسٗ الفتي٘، ّّوْي اهلشز، ّطفك الذماٛ احلشاو، ّىَ  ا٤

ّ عــل الفــْاسؽ مــع اليظــاٛ ّتريٍــً، ّتــري رلــك للــا مــل ّاســذٗ  َٔــا مــً الفظــاد   

 أؿٯـــل  قَـــاٛ الظـــلٷ٘  كـــعاف  ظـــقُ منـــا دـــشٚ للـــا تقـــذو إػل ْٓميـــا ٍـــزا... .  أ

٘ ّسشمـ٘ اخلـشّز علـٙ اخللٔفـ٘ مَنـا مـاٌ  اطـقا، ولاكلـا،         ل٣طتبذاد ّونـع اكلعاسكـ  

                                      
ــ٘       الظــْٔإ،  - 1 ــريّت، اكلكتب ــذ، ب ــذ احلنٔ ــذًٓ عب ــٕ ال ــق: ذلنــذ ذلٔ ــاٛ،  قٔ ــاسٓخ اخللف ت

، 6، ّاىىلش: ابً عبـذ سبـُ، العقـذ الفشٓـذ، بـريّت داس اسٔـاٛ الـرتاخ، ز       802ا٨ط٣مٔ٘، ق 

 .802. ّاىىلش، الغشباّٖ، مادذ، إػكالٔات التذذٓذ،مـذس طابق، ق 775ق
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ميشش ا، مً خ٣ل دلنْع٘ ىـْق ّادتَادات متشٔضٗ مَنا تقااع  مع وـٔه الـذًٓ   

ّمبادٜــُ. بــل مَنــا تقااعــ  مــع القــٔه ا٨ىظــاىٔ٘. مــً ٍيــا اىبجقــ  إػــكالٔ٘ ػــشعٔ٘      

ا ما َٓنيا، الظلٷ٘.  نً أًٓ امتظ  اخللٔف٘ ػشعٔتُ؟ ّما ٍْ دّس اليف  َٔا؟. ٍّز

سٔـح تشتفــع استنـا٢ت ّكــع اليـــْق اشدٓـا مــع اػــتذاد احلادـ٘ لؼــشعٔ٘ الظــلٷ٘.     

َٯذ ليقذٍا، ّتفكٔك أىظاوَا. ّالعكع سٔينا تيتفـٕ    الؼك ّ قا هلزِ اكلعادل٘ طٔن

احلاد٘ هلا، تَبنل استنا٢ت الْكع.  ؼشعٔ٘ الظـلٷ٘ وللـ  ٍادظـا ّإػـكالٔ٘ ػـبُ      

تكاس احلقٔق٘. ّعلُٔ،  جن٘ ما ٓذعْ لتشذٓذ مظتعـٔ٘ مل ولل طباق ذلنْو سْل اس

ّىقذ ّتفكٔك مـادس ػـشعٔ٘ طـلٷ٘ احلـامه ا٤علـٙ / اخللٔفـ٘ / الظـلٷاٌ، ّدّس       

الــيف مل تأطٔظــَا، سٔــح ٓشتكــض الفقــُ الظــلٷاىٕ، لعــذد مــبري مــً اليـــْق         

  مبذَٓٔات كنً مشدعٔات الفكش الظٔاطٕ ا٨ط٣مٕ.  يقذ شطٯخالذٓئ٘، اليت ت

لٙ دسد٘ مبريٗ مً ا٤ٍنٔـ٘، لتشذٔنَـا، بعـذ الكؼـف عـً دّسٍـا       ٍزِ اليـْق ع

مل بياٛ سقٔقتَا ّ شض طلٷتَا ّذلذداتَا، ّاطتعادٗ ما تظرتت علُٔ لرتػٔذ الـْعٕ  

 الظٔاطٕ الذٓين، ّالتعشٯف علٙ سقاٜق ا٤مْس بعذ مقاسب٘ ال٣مفكش  ُٔ. 

سـْل ػـشعٔ٘   ّ  تظله طلٷ٘ اخللفاٛ الشاػذًٓ مً م٣سق٘ ع٣مـات ا٢طـتفَاو   

طلٷتَه، ّة٘ ػكْ  ٢ ؿلكً كليٷق التيضُٓ اطتبعادٍا،  ٔذ  اوتشاو وذاطتَا، 

ّسـاىتَا، اليت استفع  بَه  ْق اليقذ ّاكلشادع٘ للتأمذ مً ػـشعٔ٘ طـلٷتَه أ٢ّٻ،   

ّمــذٚ ؿــ٣سٔتَا لتكــٌْ مقٔاطــا كلجالٔــ٘ الظــلٷ٘ مل ػــشعٔتَا ّطــلْمَا. إٌ طــريٗ    

ؼـشٓعٔا ّ قـا لليىلشٓـ٘ ا٨طـ٣مٔ٘ الظـئ٘. بـل أٌ طـريٗ        اخللفاٛ الشاػذًٓ تعذ مـذسا ت

الؼٔخغل، أبٕ بكش ّعنش، ملضم٘ للشامه، منـا ٍـْ ػـشهل الؼـْسٚ الـيت س لـَا       

     ٘ ،  قبـْل ا٤خـري   (1)ا٨ماو علٕ عيذما داس ا٤مش بـغل تشػـٔشُ ّتشػـٔح عجنـاٌ للخ٣ ـ

َٯـذ خل٣ تـُ.          بٔينـا  لؼشهل عبذ الشفلً بـً عـْف، عـشٯاب اخل٣ ـ٘ خـ٣ل الؼـْسٚ، م

أؿــش علــٕ علــٙ اتبــاي ادتَــادِ. إر ٢ ؿلكــً أٌ تكــٌْ طــريتَه ملضمــ٘ مــع اخــت٣ف     

الىلــشّف ّا٤ســْال ّتبــآً ّدَــات اليىلــش.  ظــريتَه ادتَــاد ػخـــٕ ّ قــا لقبلٔــاتَه  

ّولـش َه،  َـٕ خاؿــ٘ بَـه،  لنـارا تفــشض علـٙ ا٦خـشًٓ؟. ّاــاعتَه مـأّلٕ ا٤مــش        

                                      
 .26الظابق، ق ، اكلـذس 5أىىلش، الٷربٖ، تاسٓخ الٷربٖ، ز - 1
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شطـْلُ منشدعٔـ٘ ىَأٜـ٘ حلظـه     مؼشّا٘، سٔـح  شكـ  علـَٔه ا٦ٓـ٘ الشدـْي هلل ّل     

ٛٱ     التياصي، ّلٔع لزات أّلٕ ا٤مش مٕ تؼنل طريٗ الؼـٔخغل، ا  ٬ٕ  ٸـإپٌ ت٪ي٪ـاص٪ع٬ت٫ه٬ ٰ ـٕ ػ٪ـ

ّ٪الشٲط٫ــْلپ  ُٰ .  الظــلٷ٘ د عــ  اخللٔفــ٘ الجالــح لقبــْل ػــشهل اخل٣ ــ٘ (1)  ٸــش٫دٳ٫ِّ إپلٸــٙ اللڀــ

الظٔاطٕ، تظبب   ّا٨لتضو بظريٗ الؼٔخغل  أطع بظلْمُ كلشدعٔ٘ ساطخ٘ مل الفقُ

 مل ػشعي٘ طلْمٔات طلٷْٓ٘ ّدمْٓ٘.

لظــيا بـــذد إاــ٣ق أسكــاو معٔاسٓــ٘ بقــذس اٍتناميــا بيقــذ الــيف ّآلٔــ٘ أداٜــُ،     

لتفكٔك ميىلْم٘ الْعٕ الظٔاطٕ الذٓين ّصعضع٘ ٓقٔئاتُ اكلشتكـضٗ هلـا، مـً خـ٣ل     

  ا٢طـتبذاد ّمــادسٗ   سطٯـخ ما ضلققـُ اليقـذ مـً مؼـْ ات معش ٔـ٘،  َـٕ ميىلْمـ٘        

 احلشٓات.  َٔنيا معش ٘ مـذس ػشعٔ٘ الظلٷ٘ تاسطلٔاٻ، للشذ مً ػشعي٘ ا٢طتبذاد. 

أٌ س ـــع الؼـــعاسات الذٓئـــ٘، ّتـــبين أسكـــاو  ٓيبغــٕ التيبٔـــُ كلظـــأل٘ دؤقـــ٘ دـــذاٻ 

الؼــشٓع٘ ا٨طـــ٣مٔ٘، ّا٢ٍتنـــاو بؼـــعاٜش اكلظـــلنغل، مـــل ٍـــزا ٢ ٓغٔٯـــش مـــً سقٔقـــ٘  

اتٔ٘ تشتفع بُ  ـْق اليقـذ ّاحملاطـب٘، ٢ّ    ا٢طتبذاد ػٔٝاٻ، ٢ّ ؿليح احلامه سـاى٘ ر

ــ٘ سلــاسٓ٘ تظــتْد  ػــشعٔ٘ الظــلٷ٘          تظــنح باستكــاس الظــلٷ٘. سلــً ىعــٔؽ مشسل

ماملـ٘ ّ ــق مبــادٟ سقــْق ا٨ىظــاٌ، عيـذما تظــتنذ ػــشعٔتَا مــً الؼــع ، باعتبــاسِ   

الْسٔــذ ؿــاس  احلــق مل ختْٓــل الظــلٷ٘ ســق التـــشف ؼلقذساتــُ، ّالقٔنْمــ٘ علــٙ     

ٓش الْعٕ الظٔاطٕ مً وبلٔاتُ القاٜن٘ علٙ ػـشعٔ٘ ا٢طـتبذاد مـً    وشاستُ.  ٔيبغٕ  ش

ٔ٪٘ ّدٓئ٘. ّصل  تجقٔف الؼعْب علٙ سقَا مل تقشٓـش مــريٍا طٔاطـٔا،     ميٷلقات وٸب٪ل

ّ قــاٻ كلبــذأ اكلْاايــ٘، بؼــكل ٓتشــْل إػل عقــذ ادتنــاعٕ ساطــخ. ٍّــزا ٢ ٓعــين طــل     

ــذًٓ ّمبادٜــُ مل ا    ــذًٓ   اكلظــلنغل سقَــه مل ا٢ستكــاص لقــٔه ال ــل العكــع ال حلكــه. ب

ــٙ اســرتاو سقــْق        ــ٘ تظــاعذ عل ــ٘ ١ٓطــع لقاعــذٗ أخ٣ؤ ادــشد عــً القٔنْمــ٘ ّال٢ْٓ

 ا٨ىظاٌ ّاطتتباب ا٤مً، ّا٨لتضاو بالقْاىغل.

احلـامه ا٤علـٙ    إػكالٔ٘ ػـشعٔ٘ الظـلٷ٘ وذؿل٘ـ بقـذو الظـلٷ٘، ّااكلـا  آـل       إٌ 

ُ علــٙ ػــعبُ  ل ػــشعٔ٘ طــلٷتُ، ّتشػــق و الؼــكْ  سـْـ  ع٣مــات ا٢طــتفَاو. سٔينــا  ـْـ

ــذما ــُ مـــذس         عي ٌ تؼــبح بشبْبٔت ــيف الكــشٓه طــلٷ٘  شعـْـ  اأطاطــ اساؿــش مْطــٙ ال

                                      
 .52طْسٗ اليظاٛ، ا٦ٓ٘:  - 1
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ٍ٪ــ: ا. ثــه أسدف(1)لؼــشعٔ٘ طــلٷتُ،  قــال اأٸى٪ــا س٪بٳكٹــه٫ الٺــأٸع٬لٸٙ  ٪ّ ـ٬ــش٪  َ٪ــاس٫ ا ٰزِٰٰلـٕـ م٫لٺــكٹ ٰم لٺأٸى٬

ٌ٪ ت٪ذ٬شپٖ ٰمً ت٪ش٬ٰتٕ ـٰش٫ّ ميـُ دّسا ميٷقٔـا، عيـذما     . لكً اطـتذ٢لُ بااـل، ٓلـضو   (2) أٸ ٸلٸا ت٫ب٬

اطتذل علٙ ػشعٔ٘ طلٷتُ بظلٷتُ. لزا تَاّد مل خٷابُ ّسال ٓكلنَـه بيـربٗ ّدّدٗ، أوـل    

َپش٪ ٰ ٕ الٺأٸس٬ضپ الٺفٸظ٪اد٪ تعالٔاٻ:  ٬ّ أٸٌ ٫ٓىلٺ  أطقنل طـلْمُ   .!!(3)اإپىٶٕ أٸخ٪اف٫ أٸٌ ٫ٓب٪ذٶل٪ ٰدٓي٪كٹه٬ أٸ

ٗ    الظلف علٙ مْطٙ مل ذلاّل٘ لتفادٖ ػـشعٔ٘ طـلٷت   ، بعـذ أٌ  ا٤خـري ُ الـيت صلضلتَـا دعْـ

مظ  سٍاٌ اكلعذضٗ، ّآمً لُ الظششٗ اشلب٘ الظلٷ٘ ، ّوـالْا: آميـا بإلـُ مْطـٙ. ّسالـ٘      

  شعٌْ تتكشس مع مل مظتبذ سٔينا ٓفٔق ػعبُ، ّٓتنشد علٙ طلٷتُ.

 

 ىظسٓات الشلط٘

 :(4)تَامً لُ سق للاسطػشعٔ٘ الظلٷ٘، ٍّيا  سأٓاٌ ّىىلشٓتاٌ سْل 

 ٍّٕ علٙ ث٣ث٘ اياٍات: :اليىلشٓ٘ الجْٔوشاأ٘ ا٤ّػل:

سٔح تظتنذ الظلٷ٘ ػشعٔتَا ّ قا هلزِ اليىلشٓـ٘   :اوهلٔ٘ للشكٽالٷبٔع٘ ا٨ -0

عبادتَه ّسشم٘ التنـشد  ّدْب ااعتَه ّمً ابٔعتَه ا٨هلٔ٘، اليت تفشض علَٔه أٓلا 

شعٔتــُ  علــَٔه.  ؼــشعٔ٘ الظــلٷ٘ راتٔــ٘ باليظــب٘ للنلــك / ا٨لــُ. ّلــُ ســق التـــشف ب         

(5)ّعبٔذِ، مٔفنا ٓؼاٛ
. 

(6)هلٕ اكلباػشاحلق ا٨ -8
ْٯض ّخـف ٍـ٢١ٛ    اهلل  اليت تشٚ أٌ:  احلكـاو   وـذ  ـ

ــٙ      بالظــلٷ٘،  ــٙ اــاعتَه ّعــذو التنــشد عل ــُ مظــ١ّلٔ٘ الؼــع  عل بؼــكل تقتـــش  ٔ

 .ّلٔع ٤سذ ذلاطبتَه طْاِ .طلٷتَه

                                      
 .86الظْسٗ الياصعات، ا٦ٓ٘:  - 1

 .50طْسٗ الضخشف، ا٦ٓ٘:  - 2

 .84طْسٗ تا ش، ا٦ٓ٘:  - 3

و، مـــش، 0228بظــْٔىٕ عبــذ اهلل، د. عبــذ الغــين، الــيىله الظٔاطــٔ٘ ّالقــاىٌْ الذطــتْسٖ،   - 4

 .80الذاس اجلامعٔ٘، ق: 

 .67اكلـذس ىفظُ، ق  - 5

. ّاىىلـش  26و، القـاٍشٗ، داس اليَلـ٘ العشبٔـ٘، ق:    0271بذّٖ، د. ثشّٗ، اليىله الظٔاطٔ٘،  - 6

 . ّالبظْٔىٕ، مـادس طابق.64آلا: بظْٔىٕ عبذ اهلل، ق: 
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ٛ   (1)هلٕ تـري اكلباػـش  احلق ا٨ -7 اختٔـاس الؼـع     : الـيت تقـْل: إٌ ٍذآـ٘ اهلل ّسا

مل طـلْمُ ّتــش اتُ، ٢ّ صلـْص ذلاطـبتُ علـٙ       شا ٢ رلريامظٔٯ حلامنُ.  ٔكٌْ

 .مل وللنُ ّاغٔاىُ ّدربّتُ ٚمَنا داى  احلق، ّؽلاد  عل خاسز إسادتُ

ــٔ٘      ــات الظٔاطـ ــذاٛ مل اليىلشٓـ ــا أؿـ ــذ هلـ ــذو، ّيـ ــاسب٘ بالقـ ــات كـ ــزِ اليىلشٓـ ٍّـ

اخلــشّز علــٙ الظــلٷاٌ مَنــا ؽلــادٚ.   للنظــلنغل، مــبعض ا٦ساٛ الظــئ٘ الــيت  ــشٯو   

 ّا٨مام٘ ااع٘ أّلٔاٛ ا٤مش مٷلقا،  تنيشُ سكنا ثْٔوشاأا. ّأٓلا الظلٷ٘ تْد ّ

ــٔع٘ ىـــف ّتعـــٔغل مـــً وبـــل اهلل تعـــاػل، ّتعـــين ؤنْمـــ٘    ــاو باليظـــب٘ للؼـ ــ٢ُّّٓا٨مـ  تـ

٬ّلٸــٙ الكاملــ٘، ؤاطــا علــٙ: ا ٫ٕٯ أٸ ٬ً ٰبــالٺن٬١٫ٰمٰيغل٪الي٪ٯٰبــ َپه٬  ٰمــ ، الــيت تيتقــل ما ــ٘ (2)أٸىفٹٰظــ

ؿـــ٣سٔاتَا حبظـــ  رات اليىلشٓـــ٘ إػل ا٨مـــاو، ّهلـــه أدلـــتَه. ثـــه تـــأتٕ ٢ّٓـــ٘ الفقٔـــُ  

بـ٣سٔات مامل٘ مً ا٨ماو، ّتكتظ  ىفع ؤنْمتـُ ٢ّّٓتـُ اكلٷلقـ٘.  ٔــذق أٌ     

ىىلشٓــ٘ ا٨مامــ٘ ّال٢ْٓــ٘ اكلٷلقــ٘ ىىلشٓــ٘ ثْٔوشاأــ٘ مفَْمــاٻ ّمـــذاواٻ. ٍّــزا ٍــْ  َــه    

ا٨مــاو علــٕ  لــُ سأٖ آخــش، سٔــح مــاٌ ٓش ــع ؿــْتُ عالٔــاٻ، لقــذ   أمــا . قَــاٛ الؼــٔع٘

ّ٪لغل" امً اطتجقل احلق أٌ ٓقال لُ أّ العـذل  . ّطلٷ  بالياغ: (3)"بآعين الزٖ بآع ا٤

أٌ ٓعشض علُٔ ماٌ العنل بَنـا علٔـُ اثقـل،  ـ٣ تكفـْا عـً مقالـ٘ حبـق أّ مؼـْسٗ          

 علٕ، إلٽا أٌ ٓكفٕ اهلل مً خٷأ، ٢ّ آمً مً أىٕ لظ  مل ىفظٕ بفْق أٌ إبعذل،  

ّ أملك بـُ مـين،  اؾلـا    أىفظٕ ما ٍْ  . (4)ىـته عبٔـذ لللْمـٌْ لـشب ٢ سب تـريِ...      أىـا 

ّ  ٓــذي ا٨مــاو احلظــغل ال٢ْٓــ٘، ّاالــ  أٍــل الكْ ــ٘ بالبٔعــ٘ وبــل أٌ ٓقــذو علــَٔه.  

                                      
و، ا٢طــكيذسٓ٘، ميؼــأٗ 0270خلٔــل، د. ذلظــً، الــيىله الظٔاطــٔ٘ ّالقــاىٌْ الذطــتْسٖ،    - 1

 . 67، ق: . ّاىىلش آلا: بظْٔىٕ عبذ اهلل74ق:  اكلعاسف،

 .4طْسٗ ا٤سضاب، ا٦ٓ٘:  - 2

ً٪ ب٪ـآ٪ع٫ْا أٸب٪ـا        4ىَر الب٣تٔ٘، مــذس طـابق: الكتـاب ا    - 3 ٬ْو٫ الڀـٰزٓ ٫ُ ب٪ـآ٪ع٪ٰيٕ الٺقٸـ  ، إػل معآّـ٘: اإپىٲـ

ّ٪٢ٸ ٰل ٬ٌ ٓ٪خ٬ت٪اس٪،  ٍٰٰذ أٸ ٬ً ٰللؼٲا ُٰ،  ٸلٸه٬ ٓ٪كٹ ٬ٔ ٫ٍه٬ ع٪لٸ ٌ٪ ع٪لٸٙ م٪ا ب٪آ٪ع٫ْ ّ٪ع٫ج٬نا ّ٪ع٫ن٪ش٪  ٓ٪ـش٫دٲ،   ب٪كٺش   ٬ٌ ٰٜـٰ  أٸ لغ٪ا

ٌ٪ رٰلــكٸ هلل     ٫ِ إپم٪امــاٻ مٸــا ٬ْ ّ٪ط٪ــنٲ ٌپ اد٬ت٪ن٪ع٫ــْا ع٪لٸــٙ س٪د٫ــل  ــاسپ،  ٸــإپ ـ٪ ّ٪ا٢ٺى٬  ٪ً َ٪ــاٰدشپٓ ّ٪إىٲن٪ــا الؼٳــْس٪ٚ ٰللٺن٫

٬ٌ أٸب٪ـٙ وٸـات٪        ٬ّٰبذ٬ع٪ـ٘ س٪دٳ٫ِّ إپلٸـٙ م٪ـاخ٪ش٪ز٪ ميـُ،  ٸـإپ ٍٰه٬ خ٪اسپزٮ ٰبٷٸع٬ً أٸ ٬ً أٸم٬شپ ٬ٌ خ٪ش٪ز٪ ع٪ ٙ٭،  ٸإپ لٹ٫ِْ ع٪لٸـٙ  سپك

ْ٪لڀٙ. . ّ٪٢ڀ٫ِ اهللٹ م٪ا ت٪ ٪ّ ٬ٔش٪ ط٪ٰبٔلپ الٺن٬١٫ٰمٰيغل٪،  ُٰ تٸ  اتٶب٪اٰع

 804اكلـذس ىفظُ، اخلٷب٘:  - 4
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ّا٤مجلــ٘ مــجريٗ، طـــشدٍا ٓكفــٕ مل ىقـــض ىىلشٓــات  قَـــاٛ ّمتكلنــٕ الؼـــٔع٘ مل      

 ٘ ّال٢ْٓ٘ ؼلعيٙ القٔنْم٘ ّسق التـشف اكلٷلق.مظأليت ا٨مام

اليت  ـش ػـشعٔ٘ الظـلٷ٘ بالؼـع  أّ ا٤مـ٘.      :وشاأْ٘الجاىٔ٘: اليىلشٓات الذؿل

 تيبجق ػشعٔ٘ احلامه مً إسادٗ الؼع ، أّ بتخْٓل ميُ. سٔـح ٢ ٢ّٓـ٘ ٤سـذ علٔـُ،     

ْٯل مـً ٓشتلـٕ لٔنـاسغ الظـلٷ٘ بامسـُ. ّٓكـٌْ مظـ٢ّ١             ٔٯه علـٙ ىفظـُ،  ٔخـ ٍّْ وـ

او أمامُ. ّٓكٌْ الؼع  وادسا علٙ ذلاطبتُ ّ قا للقاىٌْ.  ظلٷ٘ احلـامه مل اليىلـ  

 .(1)الذؿلْوشاإ طلٷ٘ مقٔذٗ بالذطتْس

 

 الدًٓ ّالشلط٘

عرب التاسٓخ بغل التبعٔ٘ ّا٢طتق٣ل..  أما عً ع٣و٘ الذًٓ بالظلٷ٘،  قذ تشاّس 

تبعٔ٘ الذّل٘ لشدل الذًٓ، مع٣و٘ الذّلـ٘ بالكئظـ٘ مل أّسبـا القـشٌّ الْطـٷٙ ّمـا       

سماٌ لللكتُ. ّوذ تكٌْ أوبلَا. اّ خلْي الذًٓ االكئظ٘  لظلٷ٘ اكللك لرتطٔخ 

طـ٣و بـذأ   ثه بعذ ولَْس ا٨. الع٣و٘ بٔيَنا متكا ٝ٘  كنَا اكلـا  ّمْاصًٓ القْٚ

 ـل دذٓذ مً الع٣و٘ بغل الذًٓ ّالظٔاط٘، يلٙ بْكْل بعذ ّ اٗ الشطْل، سٔينـا  

تْسٯذت الظلٷتاٌ الذٓئ٘ ّالضمئ٘ مل ػخف اخللٔف٘، ثه اىفـل  مع بذآ٘ احلكـه  

طـتبذ اخللٔفـ٘ بالظـلٷ٘ الظٔاطـٔ٘، ّولـل الفقٔـُ مظـتق٣ بظـلٷتُ الذٓئـ٘،          ا٤مْٖ  ا

ٔٯً  اخللٔفــ٘ اّ الظــلٷاٌ الفقٔــُ، ّبــذّسِ ؼلْدبَــا كــنً اــْس دذٓــذ مــً الع٣وــ٘، ٓعــ

. ّاطــتنش ٍــزا اليشــْ مــً الع٣وــ٘ بــغل  (2)الظــلٷ٘ ّللاسطــات اخللٔفــ٘الفقٔــُ  ٓؼــشعً

لكً مٔف ؿليح الفقُٔ  ّالعباطٔ٘ ّالعجناىٔ٘.اخللٔف٘ ّالفقُٔ مل صمً الذّل٘ ا٤مْٓ٘ 

الؼــشعٔ٘ للظــلٷ٘؟ ّمــا ٍــْ دّس الــيف  َٔــا؟.  ــيشً بـــذد كــابٷ٘ عامــ٘  ــذد دّس   

الــيف مل ػــشعٔ٘ الظــلٷ٘، مــٕ ٢ تظــتغل الؼــعْب، ّختــذي باطــه الــذًٓ، ّسشمــ٘    

اخلشّز علٙ اليف ّالشّآـات. ٍّـزا ٓتٷلـ  مضٓـذا مـً اليقـذ ّاكلشادعـ٘ ّالتفكٔـك،         

                                      
، داس 0228مشــع الــذًٓ، الؼــٔخ ذلنــذ مَــذٖ، ىىلــاو احلكــه ّا٨داسٗ مل ا٨طــ٣و، هل        - 1

 ، سٔح ١ٓمذ علٙ ٢ّٓ٘ ا٤م٘ علٙ ىفظَا.601الجقا ٘، وه، إٓشاٌ، ق 

 أىىلش: مْثشاىٕ، د. ّدُٔ، مـذس طابق. - 2
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عً آلٔ٘ عنـل الـيف، ّوذستـُ علـٙ تؼـٔٔذ سقٔقتـُ، ّمـذ طـلٷتُ، ّ ـشض          للكؼف 

ذلذداتــُ. ثقا ــ٘ اكلظــلنغل ثقا ــ٘ ىـــْق، ّالــْعٕ الــذٓين، ّعــٕ سّآــات ّأسادٓــح    

ّأوـــْال. العقـــل معٷـــل ّالـــيف ْٓدـــُ ّعـــٕ اليـــاغ، ّٓشطـــه هلـــه خاساـــ٘ ع٣وـــاتَه   

مــً ؤــْد   ّمـــريٍه ّمظــتقبلَه.  ــيشً مٷــالبٌْ باطــرتداد إسادٗ الفــشد، ّ شٓــشِ      

ّالٍْه ّاخلشا ٘، ّّكع الؼعْب أماو مظ١ّلٔتَا. الفـاسق الـضمين بٔييـا ّبـغل      قذٯغاكل

وشىاٻ علٔيـا خٷـأ    06عاو، ّللضمً أسكامُ،  تظلٔنل عقل ما وبل 0611صمً اليف 

سلاسٖ، ّمـادسٗ للعقل ّسشٓ٘ ا٨ىظاٌ، ب٣ أٖ دلٔل عقلٕ أّ وشآىٕ. ٍّزا ٢ ؿليـع  

فٔذ مً التذاسب التاسطلٔـ٘، لكـً لكـل صمـً أسكامـُ،      أٌ تظتأىع بالرتاخ، ّتظت

، قــذٯغ٢ّ صلــْص طــل  التذــاسب الظٔاطــٔ٘ تاسطلٔتَــا، ّلــٔع مل ٍــزا تعــذٱ علــٙ اكل       

ؤه إىظـاىٔ٘ وبـل أٌ تكـٌْ      ا٤سكاو مشتبٷ٘ بفعلٔ٘ مْكْعاتَا. ّالقٔه ّالبنادٟ،

ـشِ ّساداتـُ،   ٔنكيُ ّ قاٻ كلتٷلبات ع قذٯغدٓئ٘  َٕ ذلرتم٘. ّمً ْٓد مقاسب٘ اكل

٢ أٌ ٓفكش بعقل ٢ ٓعشف عـً كـشّساتيا ػـٔٝاٻ. سلـرتو الظـلف الــا  لكـً لكـل         

 وبلٔاتُ  كٔف ٓيىلٽش لْاوع تري ّاوعُ؟ثقا تُ ّعقل 

إٌ مـــادس ػــشعٔ٘ الظــلٷ٘ مل الفقــُ ّالفكــش الظٔاطــٔغل ٍــٕ: اآٓــات وشآىٔــ٘،    

ٔ٘، آساٛ إدتَادٓ٘ . سّآات ّأسادٓح، طريٗ اليف ّيشب٘ دّل٘ اكلذٓي٘، مق٢ْت م٣م

ّأمــا ػــشعٔ٘ طــلٷ٘ اخللٔفــ٘،  رتتكــض لــزات اكلـــادس مل إـلاهلــا ٢ مل تفـــ٣ٔتَا،  

ــٔغل مل         ــح ّالتع ــا  مــً أكــاف ؿــش٘ التْسٓ ــ٘. ٍّي ــ٘ بأػــكاهلا اكلختلف إكــا ٘ للبٔع

ػشعٔ٘ اخل٣ ٘. ّأما الغلب٘ ّالقْٗ ّالعيف  ـ٣ تعتـرب مــذسا ػـشعٔا لظـلٷ٘ اخللٔفـ٘       

. ٍّــزا الكــ٣و ٓـــذق عيــذما تكــٌْ الذّلــ٘   (1)اٛ  قَــاٛ الظــلٷ٘إ٢ ّ قــا لــبعض آس

كشّسٗ دٓئ٘،  يلذأ كلـادس التؼشٓع لتأؿٔلَا، لكً طبق القْل: إٌ الذّلـ٘ كـشّسٗ   

ادتناعٔــ٘، لــزا أٍنــل القــشآٌ عـــف احلٔــاٗ: ا٢وتـــاد ّالظٔاطــ٘ ستــه خٷْستَنــا     

ــاٌ. ّأوـــذ بذٓ       ــات العـــش ّالضم ــع متٷلب ــا م ــ٘ الظــلٷ٘  يّأٍنٔتَنــا، مــٕ ٓتكٔف ٔ

                                      
أىىلش متـاب: ا٤سكـاو الظـلٷاىٔ٘، مــذس طـابق،  ٔـُ تفــٔل ا٦ساٛ. ّأىىلـش: ابـً مـجري،            - 1

.. ّسادــع: الغشبــاّٖ، مادــذ،    884ق 2البذآــ٘ ّاليَآــ٘، بــريّت، داس الكتــ  العلنٔــ٘، ز     

 .802إػكالٔات التذذٓذ، مـذس طابق، ق 
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ّؤنْم٘ احلامه ا٤علـٙ بؼـكل ٓــادس سشٓـ٘ ا٤مـ٘، ّٓفـشض       :  شض ٢ّٓ٘  ذٓذاٻ

ــش       طــلٷاىُ ّطــلٷْٓتُ، مَنــا مــاٌ عــاد٢. إر ٢ ؿلكــً مـــادسٗ ســق ا٤مــ٘ مل تقشٓ

مـريٍا. مً ٍيا   يذ مل الكتاب احلكٔه طـْٚ مبـادٟ ّوـٔه ؿلكـً ا٨ستكـاص      

تــادٓ٘. لكيَـا ٢ ت١طـع ٤ٓـ٘ ػـشعٔ٘،      هلا مل بيـاٛ ميىلْمـ٘  كشٓـ٘، طٔاطـٔ٘ أّ او    

 ّتبقٙ دلشد ّدَات ىىلش ادتَادٓ٘ وابل٘ لليقض ّالتٷْٓش.

٘  ّأٓلا   ٓأمش  ٕ   الشطْل بالتـذٖ لقٔاو دّل٘ دٓئـ ، ّ  تعجـش  مشكـه ػـشع

علٙ سذٓح مفــل عـً مْكـْعاتَا، خاؿـ٘ اخل٣ ـ٘ ّػـشّهل اخللٔفـ٘،  لـ٣ عـً          

التـشٓح بأٖ اطه. ّلـْ مـاٌ ةـ٘ مـا ٓؼـٕ بتــشٓح ّاكـح أّ ىـف ؿـشٓح بؼخــٔ٘           

ــ٘        ــا، لعــذو ّدــْد مشدعٔ ــُ، لكيــُ خب ــأدر اليــضاي ســْل الظــلٷ٘ بعــذ ّ ات ذلــذدٗ لت

غل. أّ ٢ أوـل تـجري الؼــكْ    ػـشعٔ٘، آٓـ٘ أّ سّآـ٘  ظـه اليـضاي لــا  أسـذ الٷـش         

ــع         ــاو مشكــُ، ّكــع ســذا جلنٔ ــيف أٓ ــاب مــً وبــل ال ــل أٌ عــذو متابــ٘ مت سْهلــا. ب

التكَيات،  قذ اتفق اجلنٔع علٙ عذو متابتُ الكتاب، ٤ٖ طب  ماٌ، منا ٢ 

ْٓدذ دلٔل ضلذد مْكْعُ، ٍل ماٌ ٓشّو تذًّٓ كـْابنل الظـلٷ٘ أو ػـٔٝا آخـش. بـل      

ــاب ١ٓمــذ     ــ٘ الكت ــات       تـــذُٓ لكتاب ــا عــذا سّآ ــف ؿــشٓح مظــبق م عــذو ّدــْد ى

ّىظــبتَا هلل  قلــٔ٘لــٔع مــً ســق أســذ التــيىلري هلــزِ ال   الفلــاٜل، ّإ٢ ٢متفــٙ بــُ.  

، ٢سلـاس التؼشٓع بُ ّ  صلعلُ ٤سـذ وـنل. ٍّـزا    ، ما   ٓظتذل بذلٔل ؿشٓحتعاػل

٢ ؿليـــع أٌ ٓتــــذٚ اكلظـــلنٌْ ٨وامـــ٘ دّلـــتَه،  تكـــٌْ دّلـــ٘ اكلظـــلنغل بإصلابٔاتَـــا  

طلبٔاتَا، ٓلتضمٌْ بقـٔه الـذًٓ ّأخ٣وـُ، ّضلكنـٌْ بالعـذل ّا٢ىــاف، ّٓشاعـٌْ        ّ

سشمــات اهلل، ّٓٷبقــٌْ أسكامــُ، لكــً ٢ ؤنْمــ٘ للشــامه علــٙ اليــاغ، ّتبقــٙ     

كـْابنل الـذًٓ    ٓتــذٚ للشكـه صلـ  علٔـُ مشاعـاٗ     ال٢ْٓ٘ ميشـشٗ بـُ تعـاػل، ّمـً    

 عً تـش اتُ ّتعَذاتُ. ، ّٓكٌْ احلامه مظ٢ّ١ٓع٘ ّا٤خ٣ق ّثْاب  الؼع ّالؼش

ٓظتذٔ  للقلـاٛ، ّتيتَـٕ ٢ّٓتـُ الـيت امتظـبَا بالبٔعـ٘ ّا٢ىتخـاب إرا ختلـٙ اليـاغ          

 .عً بٔعتُ. أما ّدْب التـذٖ للظلٷ٘ منقذم٘ ٨وام٘ الؼشٓع٘  أٓلا ٢ دلٔل علُٔ

لقـــذ بـــال  الٷش ـــاٌ اكلتياصعـــاٌ مل مشامنـــ٘ الؼـــْاٍذ ٢ثبـــات أ لـــلٔ٘ اخللفـــاٛ  

ٙ ا٦خش، مل طٔاق التيىلري لؼشعٔ٘ طـلٷتَه، الـيت تَـاّت مل ولـل     ّتشدٔح أسذٍه عل

دـذل مشٓــش سْهلــا.  نــا مــً  لــٔل٘ إ٢ ّللٷـشف اكلقابــل مجلــَا، ستــٙ تـــاعذت ّتــريٗ   
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ــْل، ّتــذ ق طــٔل الشّآــات ّاكليــاولشات          الفلــاٜل ّالكشامــات ســذاٻ خــشز عــً اكلعق

   ّ ػل.  كاىـ  ةـ٘   الك٣مٔ٘، ّا٤ؿْل ّالكت  اليت ؿذست عـرب القـشٌّ ا٤سبعـ٘ ا٤

مــربسات ّدّا ــع لْكــع احلــذٓح، ٍّــزا مــا َٓنيــا ّىبشــح عيــُ، منــربس ليقــذ الــيف 

ّالبشح عً طلٷتُ ٍّٔنيتُ.  ٔيبغٕ التْوف عيـذ ٍـزِ الفـرتٗ ّمـا ؿـذس خ٣هلـا ملٔـاٻ        

ّدساط٘ سّآاتَا، ؼليَر ىقذٖ ؿاسو، ّمقاسٌ مً خ٣ل عشض الشّآات علٙ القشآٌ، 

ــاٌ مــل مــا طلــف ا    ــا دــذا الكؼــف عــً مــل    الــزٖ  ٔــُ بٔ لعقٔــذٗ ّالؼــشٓع٘. َٓني

تأطٔع ىىلشٖ،  كشٖ ّعقٔذٖ، لفلح أطاطـُ الشّاٜـٕ.  ـالرتاخ وـاٜه علـٙ الـيف       

٢ّ دلٔل ْٓسخ العله ّالٔقغل ّاجلضو بـذّسٍا. لتظـقنل بظـقْهل الـيف بئـ٘ اخلٷـاب      

وشىـا   00الرتاثٕ، ّتيٷفٞ وذستُ علٙ التأثري. إٌ مشامن٘ الرتاخ مظتنشٗ ستـه مـشّس   

. تري أٌ الذساطات اليقذٓـ٘ مـا صالـ     االقشٌّ ا٤سبع٘ ا٤ّػل  لٙ  رتٗ التأطٔع ا٤ّػلع

، ّ لـح رلات٣تـُ ّمكـشِ، ّؿـذؤ٘     قـذٯغ خذْل٘، خاٜف٘، تتَٔ  اوتشاو أطْاس اكل

 ىـْؿُ ّسّآاتُ اكليظْب٘ لليف الكشٓه.

ي أما الظلٷ٘  قذ ّولف  أدَضتَا ا٨ع٣مٔـ٘، مـً سّاٗ، ّ قَـاٛ، ّّعـاول، للـذ ا     

  ً ، ٢طـتجناس  عً ػشعٔتَا، ّؿذ اكلعاسك٘، ّتأمٔذ ػشعٔ٘ طلٷ٘ اخللفـاٛ الشاػـذٓ

 ، علٙ مظتْٓات:ّػشعٔتَا علٕ ٣ ّ٘الٷعً ل سأمساهلا الشمضٖ.

ــ٘      - ــشعٔتَا، ّتربٜـ ــلٷ٘ ّػـ ــا  الظـ ــ  مل ؿـ ــ٘ تــ ــ٢ْت م٣مٔـ ــٔع مقـ تأطـ

 طــاستَا، عــً ـلٔــع ا٤خٷــاٛ.  كــاٌ مــً ـللــ٘ اكلقــ٢ْت الك٣مٔــ٘ الــيت تبيتَــا          

الظلٷ٘: اجلرب، ا٨سداٛ، ّسكه  اعل الكبريٗ، احلظً ّالقبح، ٍّل ٍنـا عقلٔـاٌ   

 ـــَٔه سّل الٷاعـــ٘  شطٯـــخأو ػـــشعٔاٌ، ّتـــري رلـــك مـــً مقـــ٢ْت تظـــتغفل اليـــاغ، ّت

 .(1)ّا٢ىقٔاد

تــذ ق اليـــْق اكليظــْب٘ للــيف، مل بٔــاٌ  لــاٜل الـــشاب، ّوــشٓؽ. إػل         -

طــلٷتَه، ّتضمــٕ طــلْمَه. مآٓــ٘ أّلــٕ ا٤مــش، ّسّآــات  كــشٯغداىــ  ىـــْق ت

 08ىظب  لليف، مجل "اخل٣ ـ٘ مل وـشٓؽ" "اخللفـاٛ مـً وـشٓؽ"، "اخللفـاٛ مـً بعـذٖ         

                                      
، مــذس  0لفٱشق ّمق٢ْتُ، أىىلش: الؼَشطتاىٕ، متاب اكللـل ّاليشـل، ز  ل٣ا٣ي علٙ تاسٓخ ا - 1

 .085ق  ،سْل ا٨سداٛاوشأ طابق. ّ



272 

 ّ "علــٔكه بظــييت خلٔفــ٘ ملــَه مــً وــشٓؽ"، ّســذٓح: "٢ يتنــع أمــيت علــٙ خٷــأ". 

ــامه     ــا باليْادـــز، ّإٓـ ــً بعـــذٖ، علـــْا علَٔـ ــاٛ الشاػـــذًٓ اكلَـــذٓغل مـ ــي٘ اخللفـ ّطـ

"إىٕ ٢ أدسٖ ما وذس بقاٜٕ  ـٔكه  اوتـذّا   . ّّذلذثات ا٤مْس  إٌ مل بذع٘ ك٣ل٘"

. سٔح اػـتذ اليـضاي سـْل مـً أػـاس هلـه.       باللزًٓ مً بعذٖ ّأػاس إػل أبٕ بكش ّعنش"

 منا رٍب  الشّآ٘ الظئ٘؟. لغريِ َل أػاس لعلٕ منا تقْل الشّآ٘ الؼٔعٔ٘، أو 

٘ احلامه ّطلٷتُ مل أرٍاٌ الياغ  أؿبح ثه داٛ  قَاٛ الظلٷاٌ سطٯخْا وذطٔ

اخللٔف٘ خلٔفـ٘ اهلل مل أسكـُ، ّالظـلٷاٌ سـامه باطـه اهلل. ّاطـتناتْا مل الـزب عـً         

ػــشعٔ٘ طــلٷتُ، عيــذما سشٯمــْا اخلــشّز علٔــُ، ّ شكــْا ّدــْب ااعتــُ مٷلقــا عيــذ    

بعلَه.  أؿبح طٔف الؼشي مظـلٷاٻ علـٙ مـل معـاسض ٓـتَنَه بالفظـاد أّ اجلَـل،        

ْا اّأأعــْا اهلل ّسطــْلُ ّأّلــٕ ا٤مــش مــيكه  علــٙ سلــْ ٓتلــاسب مــع   ّوــذ اطــتخذم

أبعادٍا اكليَذٔ٘. ّوذ طاعذ علٙ رلك  ظاد سدل الذًٓ ّسخف بعـض الـشّاٗ،  شدـل    

 الظلٷ٘ متَه مل تقْاِ، ّّسعُ، ؿلكً للشامه ػشاٛ مْاوفُ.

ّمً دَ٘ ثاىٔ٘، ألٽب  الظلٷات اليـاغ كـذ اكلعاسكـ٘، ّىعتـتَه باخلـاسدغل علـٙ       

الؼشعٔ٘، ّالـشّا ض، ّاخلـاسدغل علـٙ إـلـاي ا٤مـ٘، ّاكلتنـشدًٓ علـٙ طـلٷ٘ الـْلٕ          

الؼشعٕ، ّتريٍا مً ألفاول.  كاٌ خٷابَه كذ اكلعاسك٘ خٷابا ونعٔـا، إوــأٜا،   

طلٷْٓا، إسٍابٔا، ثأسٓا، سٔح مـري صعناٛ اكلعاسك٘ الظٔاطٔ٘ داٜنا.  عيذما تشادـع  

تعشف سقٔقـ٘ خٷـاب الظـلٷ٘ مل تؼـُْٓ      مت  تشاده الشدال لذٚ مذسط٘ أٍل الظي٘

ؿــْسٗ اكلعاسكــ٘،  تذــذ ا٤وـــاٛ ٓتذلــٙ بــأعلٙ ؿــْسِ، عيــذما تقــشأ مل تشـلتــُ:          

سا لٕ، خبٔح، صىذٓق، ػٔعٕ، مزاب، ػتاو،. بـل ٓكفـٕ اىتظـابُ للتؼـٔع أّ أٖ     

دَ٘ معاسك٘ ٨داىتُ.  نيٷق ا٢وـاٛ، ميٷق متذـزس، طـاعذت علـٙ تشطـٔخُ ثقا ـ٘      

، ّالعيف، ّالتظلنل ّا٢طتبذاد. ّٓكفٕ أٌ معآّ٘ بً أبٕ طفٔاٌ الكشأٍ٘ ّالتيابز

، ستـٙ س عـُ عنـش بـً عبـذ      (1) شض ط  ا٨ماو علٕ علٙ ميابش اكلظلنغل لظـتغل عامـا  

العضٓض.  ا٨وـاٛ ميٷق تتبياِ الذّل٘ سمسٔا. ؼلعيٙ آخش أٌ ا٨وـاٛ طٔكٌْ سمٔـضٗ  

                                      
متــاب الفلــاٜل بــاب مــً  لــاٜل علــٕ. ٍّيــا  مـــادس   081: 7اىىلــش مــج٣: ؿــشٔح مظــله  - 1

 أخشٚ.
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ثقا ـ٘ ادتنعـات اكلظـلن٘.    خٷاب الظـلٷ٘ كـذ اكلعاسكـ٘. ٍّـزا اكليٷـق مـا صال ٓـ١اش        

 القٷٔع٘ مع الرتاخ الظٔاطٕ أّل خٷْٗ باياِ الشوـٕ احللـاسٖ، إىـُ تـشاخ مْبـْٛ،      

إىظــاىٔ٘. تــشاخ مظــكٌْ بتيضٓــُ احلــامه،   –متخلــف ٢ ١ٓطــع ٤ٓــ٘ ؤنــ٘ سلــاسٓ٘ 

ّإداى٘ اكلعاسك٘ مَنا ماى  ػشعٔتَا. لكً اكلعاسك٘   تظتظله، ّّاؿل  اشٓقَـا  

 تَا، ّتأمٔذ ػشعٔ٘ ا٨مام٘ مل مقابل اخل٣ ٘.لظل  الظلٷ٘ ػشعٔ

 

 اليص ّالتازٓخ

ٍْ سشم٘ ا٨ىظاٌ مل الْاوع، ّؿشاي ا٤كذاد سْل الؼشعٔ٘ ّاحلقٔق٘  :التاسٓخ

، قـذٯغ ّاكلـا  ا٢طرتاتٔذٔ٘، اليت ّولِّفـ  هلـا رلتلـف القـذسات، بلـنيَا الـيف اكل      

الزٖ ماٌ ا٤طاغ مل ؿياع٘ التاسٓخ الظٔاطٕ للنظلنغل.  اليف، مٷلق اليف أداٗ 

لقـذ بـات للشّآـات اكلْكـْع٘ ؤنـ٘ تْثٔقٔـ٘       ّلذساط٘ التٷـْسات التاسطلٔـ٘ ّالفكشٓـ٘.    

. ّمقٔـاغ  تاسطلٔا لذساط٘ مظاسات الفكش الظٔاطٕ ّالعقٔذٖ للنظلنغل، ّتٷْسٍنا

بالزمش أٌ اكلْوف الظٔاطٕ بعذ ّ اٗ الشطْل  لْعَٔه دٓئا ّ كشٓا ّطٔاطٔا. دذٓش

ــ٘ أّ سّآــ٘ ؿــشٔش٘، بــل أٌ الفكــش الظٔاطــٕ       ــٙ أٓــ٘ ّثٔقــ٘ دٓئــ٘، آٓ   ٓتأطــع عل

ــٙ مْوــف طٔاطــٕ. ّمــاٌ أســذ أطــباب التٷــْس          ــُ، تأطظــا عل ــق عي ــذٖ اكليبج ّالعقٔ

الفكــشٖ. بــل أٌ الفكــش ا٨طــ٣مٕ اىؼــغل بــاكلْوف الظٔاطــٕ لعــذٗ وــشٌّ،  كــاٌ    

شٖ ّالعقاٜذٖ تأؿ٣ٔ للنْوف الظٔاطٕ ّػشعيتُ، ّلٔع العكع. مـً  اكليذض الفك

ٍيا تفَـه القٔنـ٘ العلنٔـ٘ ّاكلعش ٔـ٘ للشّآـات الـيت ٓتبـاسٚ بَـا اكلظـلنٌْ، ػـٔع٘ ّطـي٘.            

أٖ مـا بعـذ ّوـْي احلـذخ،  تـأتٕ        ذنٔع ما ؿـذس ميَـا ٍـٕ ىــْق مـا بعـذ الْوـْي.       

 اطتذاب٘ كلتٷلباتُ، مل تفـ٣ٔتَا.

دّس البٷل مل ؿياع٘ التاسٓخ  أّ اليـْق اكل١طظ٘ ،التأطٔع مذّىاتّوذ لعب  

ا٨ط٣مٕ. ّماى  اكلشدعٔ٘ الفكشٓ٘ ا٤طاغ لليؼاهل احللاسٖ عرب القـشٌّ ا٤ّػل.  

ّأٓلا ماٌ هلا دّس مل تشادعُ، عيذما أٹطـٕٛ  َـه الـذًٓ ّمقاؿـذِ ّتآاتـُ، ّعـذو       

ٌ الـيف ا٤خٷـش بـغل    ّمل دلال الظٔاط٘ مـا  مشاعاٗ تاسطلٔ٘ اليف، ّػشّهل  علٔتُ.

العْامل اكل١ثشٗ  َٔا. ّمً ٓشّو وشاٛٗ التٷْس الفكشٖ ّالعقٔذٖ ّالظٔاطٕ للنظـلنغل  

ــا.      ــاسٓخ ولَْسٍـ ــ٘ اليــــْق ّتـ ــً خـــ٣ل متابعـ ــُ رلـــك مـ ــشٌّ ا٤ّػل، ؿلكيـ ــرب القـ عـ



272 

 الشّآات ماى  تلبٯٕ رلتلف اللشّسات، ّ قا كلـا  ػخـٔ٘ ّطٔاطٔ٘ ّعقٔذٓ٘. 

اطٕ. ّوذ ّام  اليف ـلٔع التٷْسات ّعلٙ أمجـش مـً   ّماى  بْؿل٘ الْعٕ الظٔ

تٷْس الفكشٖ ّالعقاٜذٖ العً مشاسل ؿعٔذ،  ذساط٘ الشّآ٘ بؼكل عاو ٓكؼف 

. خاؿـ٘ أٌ الفكـش الظٔاطـٕ،  كـش ادتَـادٖ،  شكــتُ      ّالظٔاطـٕ لتـاسٓخ اكلظـلنغل   

ــشّسا ــ٘.كـ ــاٻ      ت الظٔاطـ ــه، تأطٔظـ ــذّس ا٤ٍـ ــْع٘ بالـ ــات اكلْكـ ــتأثشت الشّآـ ــذ اطـ ّوـ

بالــذًٓ، طــْٚ اكلبــادٟ العامــ٘، ّالقــٔه الــيت ٢ دلٔــل علــٙ    ا ع٣وــ٘ هلــاساٻ، ٢ّّاطــتنش

أٖ أٌ القلــآا الــيت ػــشعتَا ّ شكــتَا  ظــلنغل.اكلتــضاو بَــا مــً وبــل خلفــاٛ  لّدــْد ا٨

ــات ٢ دلٔــل علــٙ ؿــشتَا    ّؿــذّسٍا، ّلــٔع هلــا دــزس وشآىــٕ ؿــشٓح، طــْٚ        الشّآ

   ّ س اليـــْق التعــشٯف علــٙ  تــأ٣ّٓت لــبعض ا٦ٓــات.  ــٔنكً مــً خــ٣ل خاساــ٘ ؿــذ

اخلنل البٔاىٕ للتٷْس الفكشٖ ّالعقٔذٖ، ّالكؼف عً ـلٔع اللشّسات الظٔاطٔ٘ 

ّالعقٔذٓ٘ اليت د ع  لْكع الشّآـات ّالكـزب علـٙ سطـْل اهلل بٷشٓقـ٘ لبقـ٘ أخفـ         

مزبَا ّتذلٔظَا.  ع٣و٘ اليف بالتاسٓخ ع٣و٘ دذلٔـ٘،  كنـا أثـش الـيف بالتـاسٓخ،      

مل ختلـف الــذّاعٕ،  ؿـذّس الـيف ّاىتؼــاسِ ؼل  علــٙ شّساتُ مـزلك سفـض التــاسٓخ ّكـ   

ؿشاي سْل ػشعٔ٘ الظلٷ٘، ّالتيا ع احلاد علٙ استكاس احلقٔق٘. سٔح وـْٗ  خله 

تـــأثري الشّآـــات مل ّدـــذاٌ اكلظـــلنغل باعتباسٍـــا أوــــش اـــشق اليذـــاٗ، للـــا ٓفـــشض   

 تقذٓظَا ّا٨رعاٌ هلا.

للتـــاسٓخ ّا٤ســـذاخ للـــا تقـــذو ٓتلـــح أٍنٔـــ٘ دساطـــ٘ الـــيف باعتبـــاسِ ذلشمـــا   

الكربٚ، ّماٌ ّساٛ رلتلف التٷْسات،  ٔيبغٕ ليا مؼف احلقاٜق مٕ ٢ ىتَاٌّ 

مل ىقذ اليـْق الـيت مـا صال اكلظـلنٌْ ٓتؼـبجٌْ بَـا ستـه مـل تـذاعٔاتَا التاسطلٔـ٘.          

ٍّيا ىلقٕ ىىلـشٗ علـٙ مفاؿـل اليــْق ّتأثرياتَـا عـرب تـاسٓخ اكلظـلنغل، ّطأؿـٷلح          

. ٍّـٕ مـل سّآـ٘ ٢    ، منا بٔي  طـابقاٻ بالشّآات احملتنل٘علٙ ما عذا الـشٔح ميَا 

ؿلكً اجلضو بـش٘ ؿذّسٍا أّ ىفَٔا، مـٕ ٢ ىـتَه أٓـ٘ سّآـ٘ بالكـزب ّالْكـع،       

خاؿــ٘ عيــذما ٓكــٌْ الــشاّٖ ثقــ٘، طــْاٛ مــاٌ ؿــشابٔا أو تــريِ.  استنــال الـــذّس  

ــُ ّعــذو         ــات اكلْكــْع٘، ّمــل ىــف ٢ ؿلكــً اجلــضو بكزب ــُ الشّآ ٓؼــنل بإا٣و

ــات اكلىليْىـــ٘، ّاكلؼـــكْم٘،   ؿـــذ ــا ٘ إػل الشّآـ ــل الــــذّس. إكـ ّسِ.  ٔبقـــٙ ذلتنـ

 ّاحملتنل٘، ّ قا للتـئف اكليٷقٕ:
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 اإلسالو الشٔاسٕ

لقذ دػي  الذعْٗ احملنذٓ٘ بعذ ّ اٗ الشطْل مشسلـ٘ ا٨طـ٣و الظٔاطـٕ.  اىتَـ      

بزلك سقب٘ التيضٓل لتبذأ مشسلـ٘ التأّٓـل. ا٨طـ٣و ّلـذ دٓئـا، ّاىتَـٙ طٔاطـٔا. ٓىلَـش         

ٍــزا دلٔــا مــً خــ٣ل التْولٔــف الــذ٢لٕ ل٧ٓــات لـــا  اكلْوــف الظٔاطــٕ، ّتشطــٔخ     

 تعذدت د٢٢تـُ تبعـا لضآّـ٘ اليىلـش، ستـٙ       الظلٷ٘، ّمشدعٔاتَا الفكشٓ٘ ّالعقاٜذٓ٘.

بــات مــً الظــَل متابعــ٘ سشمــ٘ أٍــل البٔــ  ّػــشعٔتَه ّمشاســل سٔــاتَه الظٔاطــٔ٘،    

سٔينا تيىلش للقشآٌ مً صآّ٘ عقاٜذٓ٘ ػٔعٔ٘، خاؿ٘ الش٠ٓ٘ اكلغالٔ٘ اليت ٢ تظنح بأٖ 

ٖ ػــشٓك للكتــاب مــا عــذاٍه. ّالــرتاخ الؼــٔعٕ صاخــش بالتفظــري ا٤ثــشٖ للقــشآٌ، الــز  

 . مل أطباب ىضّهلا ؼلـذاؤ٘ ـلٔع ا٦ٓاتأّ ميأَّٜه طلف أٍل البٔ  

منــا طــتقشأ تــأ٣ّٓ سشمٔــا، ثْسٓــا، ٢ ٓفَــه طــْٚ العيــف ّا٨سٍــاب اشٓقــا،    

 اكلتٷش ٘. ّ التكفريٓ٘عيذما تتذبش آٓات الكتاب ؼليىلاس احلشمات ا٨ط٣مٔ٘، 

ّػــشّاَا الــيت   ّأٓلــا تلــعك الش٠ٓــ٘ الظــئ٘ مل مــذاس معتقــذاتَا الظٔاطــٔ٘،      

ــاٛ،         ــٕ ا٤مــش ااعــ٘ عنٔ ــ٘ طــلٷ٘ اكلظــلنغل، ّّدــْب ااعــ٘ أّل ــز بذآ أطظــ  هلــا مي

 ّإوـاٛ رلتلف اكلعاسك٘. 

ٍّكزا ا٢ياٍات ا٤خشٚ.  التذشد مل  َه ّتفظري القشآٌ بات بعـشف اكلـزاٍ    

ــيف ا٨طــ٣و.  كــل التفاطــري         ــ٘ ؿــشضل٘ ل ــُ، ّرلالف ــٙ سشمت ا٨طــ٣مٔ٘ يــاّصا عل

ً     متشٔضٗ، ّوذ اهلل تعـاػل.   أطقٷ  وياعتَا الظٔاطٔ٘ ّالعقٔذٓ٘ بـ٣ تشٓـح ّخؼـٔ٘ مـ

ّبات الذًٓ مْسد اطتقٷاب، مل ٓظعٙ ٢ستكاس احلقٔقـ٘ ّالؼـشعٔ٘ دٌّ خــْم٘.    

ٔ٪ع٭ا      ّمضوْا ا٤م٘ ػٔعاٻ،  ـذق علَٔه وْلُ تعاػل: ا ّ٪مٸـاى٫ْا ٰػـ ٫َه٬  ً٪  ٸش٪ٯوٹـْا ٰدٓـي٪ ٌ٪ٯ الٸٯـٰزٓ إپ

٬ٕ ٫َه٬ ٰ ٕ ػ٪ ُٰ    لٸٯظ٬ ٪ ٰمي٬ ٫ٍه٬ إپلٸـٙ اللٸٯـ (1) ٛٱ إپى٪ٯن٪ـا أٸم٬ـش٫
الكـل اىغنـع مل لعبـ٘ تقٷٔـع أّؿـال       .

 اكلظلنغل، ٢ّ ؿلكً ٤ٖ ميَه تربٜ٘ طاستُ، مَنا بال  مل استكاسِ احلقٔق٘.

ّبالتالٕ اىتَ  بْ اٗ الشطْل مشسل٘ ا٨ط٣و الذٓين لتشل ذللـَا مشسلـ٘ ا٨طـ٣و    

 ً ــاس للـــذٓ ــادٗ ا٢عتبـ ــً اعـ ــاق   الظٔاطـــٕ، ٢ّ ؿلكـ ــل مل أعنـ ــ٘ ىقذٓـــ٘، تتْتـ إ٢ بش٠ٓـ

، حبجــا عــً تاسطلٔتــُ، مــٕ ىــتنكً مشــذ أدىــٙ تعٷٔــل مشدعٔــات الضٓــف   قــذٯغاكل
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الذٓين ّاكلزٍف الزٖ اطتبال دماٛ الياغ، ّىَ  ثشّاتَه، ّعنـق  ـَٔه سّل ا٨تكـال    

ّالتبعٔ٘ ّا٢ىقٔاد، ّالتخلف اكلشٓش. ّوذ مش ا٨ط٣و الظٔاطٕ ؼلشاسـل، بـذأت طـلنٔ٘    

َٕ مشسل٘ اخل٣ ٘ ا٤ّػل بذمْٓ٘ وادٍا ؿشاب٘ سطـْل اهلل،  كـاٌ ـلٔـع القتلـٙ     لتيت

مــً الـــشاب٘ ّالتــابعغل. ثــه مشسلــ٘ ا٢طــتبذاد الظٔاطــٕ، اكلــ١اش دٓئــا. ٍّــٕ مشاســل  

عـذٗ، َٓنيــا اكلقٷــع التــاسطلٕ ا٤ّل ميَــا. ّمل ـلٔـع اكلشاســل يــذ الــيف / الشّآــات   

ا تبعــا لتٷــْس احلالــ٘ الظٔاطــٔ٘،  ـــاس دلٔلــَه، ّوــذ تٷــْست بعــض اليـــْق تاسطلٔــ

ــذٗ تيتنــٕ لــُ مل ملــاميَا،       الــيف ا٤ّل ْٓامــ  سشمــ٘ التٷــْس عــرب ىـــْق دذٓ

 شب بعض ا٤مجل٘ ت١مذ تٷْس اليف تاسطلٔا:لّتتفشي علٙ أسكامُ ّوشاساتُ. ّى

 

 يف قسٓعأّ اإلمام٘  زّآ٘: اخلالف٘

ف / سّآـ٘ لــا    لقذ دػً ا٨ط٣و الظٔاطـٕ مشسلتـُ بــشاي   ضلظـه إ٢ بـي     

أّ "ا٨مامـ٘   اكلَادشًٓ ّوشٓؽ كذ ا٤ىـاس، سٔينـا ولـ  سـذٓح "اخل٣ ـ٘ مل وـشٓؽ"     

مْاصًٓ القْٚ.  قذ سّٚ أبْ بكش سّآ٘ عً اليف، ٢ ىعـشف مـإٍ مياطـب٘     مل وشٓؽ"

احلذٓح عيَا، ّما ٍٕ القشاًٜ احلالٔ٘ ّاكلقامٔ٘ اليت سا قتَا. ّوذ أمذت مل أمجـش  

ل الشطـْل مظـ١ّلٔ٘ اطـتياد    إمكاىٔ٘ ؿذّس ٍـزِ الشّآـ٘ الـيت  نٯـ    مً مياطب٘، عذو 

الظلٷ٘ لقشٓؽ دٌّ باوٕ الـشاب٘، ؼلا  َٔه ااوات مفْٛٗ، ااكلا اعتنـذ علَٔـا مل   

ــات          ــ٘ كــنً الشّآ ــك تبقــٙ الشّآ ــ٘. لكــً ستــه رل ــ٘ ّالقتالٔ ازلــاص مؼــاسٓعُ الذعْٓ

 ، علٔيا معش ٘ دّا عُ. شؼلا ؿذست  عل عيُ احملتنل٘، ّ قا للتـئف الزٖ رمشتُ.

لــٔع اكلَــه ؿــذّس الشّآــ٘، لكــً مــا َٓنيــا معش ــ٘ آثاسٍــا ّتــذاعٔاتَا، ّمٔــف  

اْست الش٠ٓ٘ الظٔاطٔ٘، ٍّيا ىكتفٕ ببعلـَا، مجـا٢ لبٔـاٌ ع٣وـ٘ الـيف بالتـاسٓخ،       

 ّالعقٔذٓ٘. ّ٘مٔفٔ٘ مْامبتُ ل٥سذاخ ّاللشّسات الظٔاطٔ

ــ٘ " - ــرب سّآـ ــشٓؽتعتـ ــ٘ مل وـ ــع اخل٣ ـ ــش  "،  نٔـ ــٔع للفكـ ــٔغَا، أّل تأطـ ؿـ

الظٔاطــٕ ا٨طــ٣مٕ بعــذ ّ ــاٗ الشطــْل، طــْاٛ ؿــذست  عــ٣ عيــُ أو ٢،  َــٕ سّآــ٘     

لكً ّوعَـا مـاٌ مـبريا. ٍّـزا مـا ىشٓـذ        سفىلا لكشام٘ الـشاب٘. ذلتنل٘ الـذّس

، طٔاطــٔا ّ كشٓــا ّعقٔــذٓا.  َــزِ  تنلــ٘بٔاىــُ، كلعش ــ٘ سذــه تــذاعٔات الشّآــات احمل 

٘، ّهلـا طـلٷ٘   مقذٯطـ مْكْي اخل٣ ٘، باعتباسٍا سّآ٘ ىبْٓ٘ الشّآ٘ ٍٕ اليت سظن  
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ــ٘، أخشدــ      لٽالتؼــشٓع ّأ ــ  اىعٷا ــ٘ سقٔقٔ ــ٘ ماى ــ٘.  الشّآ بــ  مل القلــآا اخل٣ ٔ

  الـْعٕ الظٔاطـٕ للـذًٓ . ّ     ا٨ط٣و مً اْسِ الذٓين إػل اْسِ الظٔاطـٕ، ّسطـخٯ  

ْوف ٓكؼف عً ّدْد ٓعاسكَا أٖ ىف اآٓ٘ أّ سّآ٘ .  ـذٚ الشّآ٘ ٍّٕ  ظه اكل

 ــشا  تؼــشٓعٕ،  لــح ـلٔــع مــا ؿــذس مــً ىـــْق ٢سقــا تشٓــذ ػــشعي٘ اخل٣ ــ٘ أّ     

 ح أسذٍنا.ا٨مام٘ لٷشف دٌّ آخش، سته ساد٘ ـلٔع ا٤اشاف آىزا  لْثٔق٘ تشدٯ

تعترب ٍزِ الشّآ٘ ا٤طاغ الؼشعٕ لؼشهل القشٓؼٔ٘ مل اخل٣ ٘، ّ قا للفقُ  -

ط  الشّآـ٘ شلبْٓـ٘   ٤سكاو الظلٷاىٔ٘.  كشٯالظٔاطٕ الظين، الزٖ أدسدَا كنً ا

و علـٙ  الظلٷ٘ مل داٜشٗ كٔق٘، ّكاع  مل وللَا وـٔه الكفـاٛٗ.  الؼـشهل القبلـٕ تقـذٯ     

مل ػشهل عق٣ٜٕ ٓفرتض تْ شِ مل اكلتـذٖ للشكه. ٍّكزا عيذما سـش الؼٔع٘ 

 اخل٣ ٘ بأٍل البٔ  ّ قا هلزِ الشّآ٘ بالزات،  له ٓتغري ػـٕٛ ّبقـٕ ػـشهل القشٓؼـٔ٘    

ٍْ اكلبذأ ا٤ّل مل الفكش الظٔاطٕ للنظلنغل،  أٍل البٔ  دضٛ مً وـشٓؽ.  ٔــذق   

أٌ اليىلاو الظٔاطٕ للنظلنغل ىىلاو ثٔـْوشاإ، عيــشٖ، مَنـا ساّلـ  ا٤دلـ٘ تربٓـش       

شلبْٓــ٘ اخل٣ ــ٘ أّ ا٨مامــ٘، ّمَنــا طــع  لتقذٓظــَا ّأطــٷشتَا. ّ  ٓــتغري أٖ ػــٕٛ   

٣ ٘ ّا٨مام٘.  يىلاو اكلظلنغل ىىلاو وبلـٕ،  بىلَْس سّآات  ٔنا بعذ ساس  تؼشعً اخل

١ٓمً بقشٓؽ عيـشا بؼشٓا متعالٔا م٣ٍ١ للظلٷ٘ دٌّ تريِ. لزا   ٓياوؽ أسذ مبذأ 

 الظلٷ٘ خ٣ل اخل٣ ٘، ّماى  اكلفاّكات أسٔاىا سْل ػشّهل احلكه ّأّلْٓاتُ.

إٌ اليخبْٓــ٘ الــيت أطظــ  هلــا ٍــزِ الشّآــ٘ تــربس اطــتبذاد احلــامه ّإاــ٣ق      -

مشْلـُ بَـزِ الشّآـ٘، ّالبٔعـ٘ أّ التعـٔغل.       :سٔتُ، ٤ىُ اطتنذ طلٷتُ مً اـشٓقغل ؿ٣

ٍّزا ىىلاو ْٓام  التٷْس احللاسٖ، ّىىلشٗ العا  حلقْق ا٨ىظاٌ.  الذو ّالقْمٔـ٘  

لٔظــ  مــً وــٔه التفاكــل وشآىٔــا، بــل إٌ أمــشمكه عيــذ اهلل أتقــامه. ّأكــٔف:           

لــٕ ّأخ٣وــٕ.  لنــارا ٢ تؼــنل  ّأ لــلكه مل الظــلٷ٘ أمفــأمه، ّالجــاىٕ مبــذأ عق 

 الظلٷ٘ ا٤مفاٛ مً ؿشابتُ، مً تري القشٓؼٔغل؟.

ــل ّ لــش  أؿــالتُ مل الؼخـــٔ٘       - ــٕ، ب ــ٘ احلــع القبل مشٯطــ  ٍــزِ الشّآ

العشبٔ٘ سته إط٣مَا،  الشّآ٘ ٢ ؿلكـً هلـا اكلـشّس لـْ ٢ ّدـْد أسكـٔ٘ تتقبـل صعامـ٘         

ٔ٘ تـضعه ا٤ىــاس لقٔـادٗ    وشٓؽ، ٍّْ سع ػاٜع آىزا ، ّماٌ اخل٣ف سْل إمكاى

أت ا٤دْاٛ ٢ستكاس الظلٷ٘. ٍّزا ١ٓمذ ـلاع٘ اكلظلنغل، تري أٌ طٷْٗ وشٓؽ ٍٔٯ
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يزس احلع القبلٕ، خاؿ٘ سٔينا ٢ ٓتقااع مع الذًٓ. ّٓبقٙ الظ١ال عً مذٚ زلـال  

 الذًٓ مل  شٓش ا٨ىظاٌ مً ؤنُ القبلٔ٘ اكلْسّث٘؟.

، ّوذستُ علـٙ سظـه ا٤مـْس، ٍّـزا     غقذٯدظٯذت ٍزِ الشّآ٘ طلٷ٘ اليف اكل -

مكنً خٷش الشّآات اليت تتٷل  مضٓذا مً اليقذ ّالتذؤق مل مل سّآ٘ ٓيـاي هلا 

اكلظلنٌْ، بذّا ع دٓئ٘ أّ عقٔذٓ٘ أّ طٔاطٔ٘.  اكلتلقٕ ٓفَه مً الشّآـ٘ وـْل الشطـْل    

ت الْاد  ااعتُ، ٢ّ َٓـته مـجريا للظـيذ، ّمـذٚ ؿـش٘ الشّآـ٘. لـزا ت١مـذ الشّآـا         

اكلْكْع٘ ىظبتَا لليف لتتذاّص ذلي٘ الظيذ ّالتْثٔق. ؼلعيٙ آخش أىَا تلْر باطه اليف 

لتنشٓش ملنٌْ اخلرب.  نـذس اخلرب ٍْ الزٖ لع  دّس التأطٔع ّاحلظه. لزا ٓيبغـٕ  

 دساط٘ اكلعل بعٔذا عً خذع٘ اكلـذس،  الكزٯاب ٢ َٓنُ علٙ م٪ً ٓكزب.

ا٤ّل مل اليىلـاو الظٔاطـٕ للنظـلنغل، ّ ــق     ّبالتـالٕ  َـزِ الشّآـ٘ أطظـ  اكلبـذأ     

طلٔــا ّ قــا حلادــات وــٔه وبلٔــ٘ بعٔــذا عــً الــذًٓ ّؤنــُ ا٨ىظــاىٔ٘، ثــه سال ٓتٷــْس تاس  

 طٔاطٔ٘ ّااٜفٔ٘،  َْ ىىلاو ّكعٕ، ٢ وذطٔ٘ لُ.

 

 رِ السّآ٘التطْز التازخيٕ هل

  ، لرتطــٔخ اكل٣صمــ٘ بــغل وــشٓؽ اخل٣ ــ٘ مل وــشٓؽ  ٓتْوــف ا٤مــش علــٙ سّآــ٘ ا 

ّالظلٷ٘، حبٔح تبذّ ىىلشٓ٘ الظلٷ٘ مل  كش اكلظلنغل ىىلشٓ٘ ثْٔوشاأـ٘ مـً ؿـنٔه    

الذًٓ،  ٣  شق مل رلك بـغل الظـي٘ ّالؼـٔع٘، طـْٚ التخــٔف مل الـذاٜشٗ ا٤ؿـغش،        

ؼـذع  ٍـزِ الشّآـ٘ علـٙ ؿـذّس سّآـات       لكيَنا ٢ طلتلفاٌ سْل وشٓؼٔ٘ الظـلٷ٘.   

ٛ  ا٤ٜن٘آ٘ اأخشٚ لـا  وشٓؽ ّطلٷتَا، مشّ ملـَه مـً    08 أّ اخللفاٛ أّ ا٤مـشا

٘    ٍّٕ سّآ٘ مْكْع٘، (1) وشٓؽ  ـإرا مـاٌ دّس الشّآـ٘ ا٤ّػل     .لكيَـا تبقـٙ ذلتنلـ

خلٔفـ٘. اٖ طـت٘    08تأطٔظٔا  إٌ دّس ٍزِ الشّآـ٘ ػـشعي٘ طـلٷ٘ وـشٓؽ علـٙ امتـذاد       

أدٔال ٍّْ أوـٙ مذٚ للشٔاٗ ماٌ العشب ٓتـْسّىُ.  نلـنٌْ الـيف ا٤ّل اطـلٷ٘    

وشٓؽ  اْس ىفظُ لْٔامـ  تٷـْسات التـاسٓخ،  كاىـ  الشّآـ٘ الجاىٔـ٘.  َـزِ الشّآـ٘         

 .ٓ٘ ا٤ّػل لتعكع تٷْس الفكش الظٔاطٕ تاسطلٔاٻلشّال امتذاد
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ثه داٛ دّس  ـغل طلٷ٘ وـشٓؽ مـً خـ٣ل ىــْق ٍـٕ ا٤خـشٚ ٢ ْٓدـذ دلٔـل         

علٙ ؿش٘ ؿذّسٍا، طْٚ سّآات آساد، ولَشت بعذ اخل٣ ٘ الشاػذٗ. ّالـذلٔل علـٙ   

ّكعَا عذو ا٢طتؼَاد بَا ستـه سادـ٘ اخللفـاٛ هلـا مل ـلٔـع مفاؿـل الظـلٷ٘،  فـٕ         

مشسل٘ مً مشاسل اخل٣ ٘ ة٘ أصم٘ ػشعٔ٘ ؽلش بَـا اخل٣ ـ٘ ا٨طـ٣مٔ٘، طـببَا     مل 

عذو ّدْد ىف ضلظه اليضاي،  َزِ الشّآات لْ ماى  ؿشٔش٘ الـذّس عـً الـيف،   

ــات        ــل" للشّآـ ــات ولـ ــٕ "سّآـ ــا، ٍّـ ــَذّا بَـ ــشاب٘ ٢طتؼـ ــغل الــ ــَْسٗ بـ ــ  مؼـ ّماىـ

٘   شـذٓح ا التأطٔع،  ٔـذق علَٔا التٷْس التاسطلٕ للـيف. م  . لعؼـشٗ اكلبؼـشٗ باجليـ

للشـق،   الزٖ ؿللٕ بؼكل تري مباػش ـلٔع طلْ  ٍزِ ادنْع٘، ّٓعتربِ مقٔاطـاٻ 

الزٖ ٍـْ أطـاغ للاسطـ٘ الظـلٷ٘ مل الفكـش الظٔاطـٕ ا٨طـ٣مٕ مل مشاسلـُ ا٤ّػل.         

ــشٯو    ُّسالـــُ مظـــابق ــيح وـــشٓؽ ســــاى٘،  ـ بالْكـــع، ّمـــ٣ احلـــذٓجغل بــــذد مـ

 ّسّآــ٘: .  َــه  ـْق اليقــذ ّاحملاطــب٘. َه طــلْمٔاٻ، ّؽليــع ذلاطـبت ميا ظـتَه طٔاطــٔاٻ 

علٔكه بظييت ّطي٘ اخللفاٛ الشاػذًٓ اكلَذٓغل مً بعذٖ، علـْا علَٔـا باليْادـز،    ا

إىــٕ ٢ أدسٖ مــا وــذس . ّأٓلــا: ا(1) ّإٓــامه ّذلــذثات ا٤مــْس  ــإٌ مــل بذعــ٘ كــ٣ل٘

 .(2) بقاٜٕ  ٔكه  اوتذّا باللزًٓ مً بعذٖ ّأػاس إػل أبٕ بكش ّعنش

طــلٷ٘ اخللفــاٛ ّ ــشض طــٷْتَه تؼــشٓعٔا مــً    ـــغل بعــذ رلــك دــاٛت سّآــات 

اامسعــْا  :، ٍّــٕ أٓلــا مــً سّآــات الىلــل لليـــْق التأطٔظــٔ٘خــ٣ل ىفــع احلــذٓح

اامســع ّأاــع ّإٌ  ..(3)ّأأعــْا ّإٌ اطــتعنل علــٔكه عبــذ سبؼــٕ مــأٌ سأطــُ صبٔبــ٘ 

طــلٷ٘  غكــشٯ. ٍّيــا  سّآــات أخــشٚ مــجريٗ ساســ  ت(4)كــشب ولَــش  ّأخــز مالــك 

ــ٘ ا٤مْٓــ٘، ّاىتقــال        وــشٓؽ بــل ستــٙ طــلٷ٘ بــين أمٔــ٘، ّـلٔعَــا ولَــش مل عَــذ الذّل

     َ ــ٘، مل عــذّل خٷــري عــً الؼــْسٚ، ستــه ػــكلٔت ــه تؼــَذ  ااخل٣ ــ٘ لٔضٓــذ ّساث ،  ل

ــشٓؽ،         ــأبْ بكــش ىـــبتُ و ــاٛ.   ــشاسات تيـــٔ  اخللف ــا مل و الؼــْسٚ سلــْسا سقٔقٔ
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 .ض عـً ػـْسٚ وشٓؼـٔ٘ بامتٔـاص    ح ؽلخٯـ ، ّالجالـ اخللٔف٘ ا٤ّل وبٔل ّ اتُّالجاىٕ عٔٯيُ 

مع الظلٷ٘ الؼشعٔ٘ اكلتنجل٘ با٨ماو  ّاطتْػل علَٔا معآّ٘ بالقْٗ ّالظٔف، بعذ ؿشاي

مً مظاس اخل٣ ٘ ّاليـْق اليت سا قتَا أٌ  الْاكحعلٕ.  أًٓ الؼْسٚ احلقٔقٔ٘؟.  

عيـذٍه أٌ تكـٌْ   اكلـ٣    تنـاو طلٷ٘ وشٓؽ ٍٕ حبذ راتَـا ماىـ  ٍـذ ا للخلفـاٛ،      

 الكفاٛٗ ثالج٘.ثه ا٤ّلْٓات الذٓئ٘ بعذٍا، وشٓؽ مل أعلٙ الظلٷ٘. ّتأتٕ 

دّسا  ااخل٣ ــ٘ مل وــشٓؽ ،ّأمــا علــٙ الـــعٔذ الؼــٔعٕ  قــذ لعبــ  رات الشّآــ٘   

أطاطــا مل بلـــْسٗ مفَـــْو الظـــلٷ٘، ّسال الـــيف ْٓامـــ  التٷـــْس التـــاسطلٕ، ّسادـــ٘  

٢ مـً اخل٣ ـ٘،  كاىـ  أمجـش التــاوا      اكلؼشّي الؼٔعٕ ليـْق ت١ؿل ل٩مام٘ بذ

بــاليف، خاؿــ٘ سٔينــا اىٷلــق اكلخٔــال الؼــٔعٕ ٓشطــه ؿــْسٗ تشاٜبٔــ٘ لشمــْصِ الذٓئــ٘  

ّأٜنتُ. ّماى  ىقٷ٘ اخل٣ف مل الشّآ٘ بغل وشٓؽ ّأٍل البٔ  أٌ الشّآ٘ الظـئ٘    

علـٙ دـضٛ مـً     تؼرتهل طْٚ القشٓؼٔ٘، بٔينـا الشّآـ٘ الؼـٔعٔ٘ دعلـ  الظـلٷ٘ سكـشاٻ      

خــ٣ف علــٙ  شٓؽ، ٍّــه أٍــل البٔــ . ٍّــزا ٍــْ مــذاس اخلــ٣ف علــٙ اــْل التــاسٓخ.    وــ

 الظلٷ٘ بغل بْٔتات وشٓؽ!!.

ّبالتالٕ  شّآ٘ اخل٣ ٘ مل وشٓؽ ٓعذ ىـا تأطٔظا للظلٷ٘ بامتٔـاص، ٢  ـشق مل    

رلك بغل الظي٘ ّالؼٔع٘، ّماٌ ىـْاٗ تٷـْس الـيف ّتؼـعبُ.  ذنٔـع الشّآـات الؼـٔعٔ٘        

ٖ ا٤طاغ ٍزا اليف.  اليف   ٓكـً طـاميا ْٓمـا، بـل سال ٓ    ّالظئ٘ سمٔضتَا   غـز

أصم٘ ػشعٔ٘ الظلٷ٘ حبلْل عنلٔ٘ سته اسلٔاصِ، مً خ٣ل تٷْسِ، ّتٷْس أداُٜ. ٍّزِ 

الشّآ٘ ٍٕ اليت أّدذت سقٔقتَا، مً خ٣ل أداَٜا، ّإستكاصا خللفٔ٘ اكلتلقٕ القاٜن٘ 

فٔـ٘ ٤خفـق أبـْ بكـش مل سّآتـُ.      علٙ وٸب٪لٔ٘ الظلٷ٘ ّمشمضٓ٘ وشٓؽ، ّل٢ْ ٍـزِ اخلل 

ّوذ بٔي  مشاسا أٌ الكتاب الكشٓه وذ أٍنل مْكْعٕ الظلٷ٘ ّا٨وتــاد، ّّكـع   

خــ٣ق. ّوــذ ســزا الشطــْل  ظــلٷ٘، تــشتبنل بالعــذل، ّالتقــْٚ ّا٤مبادٜــا للــبنل أداٛ ال

سزّ الكتاب الكشٓه،  له ٓـذس ميُ ما ١ٓمذ اٍتنامُ بالظـلٷ٘ الضمئـ٘، ّمـاٌ    

 علٙ الشطال٘ ّالذًٓ.  دَذِ ٍّنُ ميـباٻ

الظلٷ٘ مْكْي خٷري ّماٌ ٓيبغـٕ للشطـْل التأمٔـذ علٔـُ  نٔـع تفــ٣ٔتُ،       

٢ّ ٓكتفــٕ حبذٓجــُ عــً  لــاٜل الـــشاب٘، ّا٢ػــاسات اكلبَنــ٘، ٍّــْ ٓعلــه تــذاعٔات  

 الْكع.  عذو اٍتنامُ لُ د٢٢ت بلٔغ٘.
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 دٓيُ فاقتلِْ بدلزّآ٘: مً 

٘    (1)ذل دٓيـُ  ـاوتلِْ   بـ امًـ  ؽلجل سّآـ٘    ، ّإعـ٣ٌ احلـشب  مْوـف الظـلٷ٘ مًـ اكلعاسكـ

٘ أٓلـاٻ   ، ّدلٔـل الفقَـاٛ علـٙ    كذٍا، مَنا ماى  مربساتَا، ٍّٕ مً الشّآات التأطٔظٔـ

و علـٙ سمٔـضتغل      ّد  وتل اكلشتذ : ػـشهل  . ّبَزا ٓتبغل أٌ اليىلـاو الظٔاطٕـ للنظـلنغل ٓقْـ

لٕ، اطــتبذادٖ، ٓتــذخل مل ـلٔــع ميــاسٕ       ٘، ّسشمــ٘ اكلعاسكــ٘.  َـْـ ىىلــاو مشـْـ القشٓؼـٔـ

ات ا٤ ــشاد،  ٔشــشٯو اكلعاسكــ٘ باطــه الــذًٓ ّالتؼــشٓع، ّٓظــل  اليــاغ   احلٔــاٗ، ّخـْؿـٔـ

ً سقَه مل تقشٓش مـريٍه. ّوذ اكٷشّا هلزِ الشّآ٘ لقنع الشدٗ مل صمًـ أبٕـ بكـش،      للـ

خ الظـلٷ٘          امتيعْا عً د ـع الضمـاٗ لظـب     مـا.  كـاٌ حباد٘ـ ماط٘ـ كلـربس ػـشعٕ، لرتطٔـ

 ً اخللفــاٛ.  ّونــع اكلعاسكــ٘،  كــاٌ ٍــزا احلــذٓح. ّوــذ اوتــذٚ بــُ مــل مـًـ دــاٛ بعــذِ مــ

ٕ  أؿبح وتل اكلشتذ، م مبـذأ مل اليىلـاو    اكلتنـشد علـٙ ػـشعٔ٘ الظـلٷ٘،     اكلعاسض الظٔاطـ

 الظٔاطٕ للنظلنغل.

لِْ" رلالفتَا للكتاب الكـشٓه،  أّل ما ٓظذل علٙ سّآ٘ "مً استذ عً دٓيُ  اوت

ّ"مــا خــالف متــاب اهلل  َــْ صخــشف"، "ّمــا خــالف متــاب اهلل  اكــشبْا بــُ عــشض     

اهلل  ــإٌ ّا قــُ  خــزِّ  إىــُ  را دــاٛمه احلــذٓح  اعشكــِْ علــٙ متــاب   اجلــذال". اإ

ابنل ىبْٓـ٘. ّاكلظـأل٘ ٢  تـاز حلـذٓح سادي،  ـالقشآٌ       (2) سذٓح باال ٢ أؿل لُ ٍّٕ كْـ

ّرلالف٘ أسكامُ رلالف٘ هلل تعاػل. ّعقْبـ٘ اكلشتـذ مل الكتـاب الكـشٓه     أؿل التؼشٓع، 

ُٰ   عقْبــ٘ أخشّٓــ٘ ّلٔظــ  دىْٔٓــ٘، ٤ىَــا تتعلــق بعقٔــذٗ الفــشد. ا..  ــ ٬ً ٰدٰٓي ٬ً ٓ٪ش٬ت٪ــذٲ ٰمــي٬كٹه٬ ع٪ــ م٪ــ

٘ٱ ع٪لٸٙ الٺن٫ـ٬١ٰمٰيغل٪ أٸٰعـضٲ   ٫ُ أٸٰرلڀ ّ٪٫ٰٓشبٳْى٪ ٫َه٬  ٬ْوٿ ٫ٰٓشبٳ ٫ُ ٰبقٸ ٬ْف٪ ٓ٪أٺٰتٕ اللڀ ً٪   ٸظ٪ ٌٲ . ا(3)..  ٗٱ ع٪لٸـٙ الٺكٸـاٰ شپٓ إپ

٫َـه٬      ٔ٪غ٬ٰفـش٪ لٸ ٫ُ ٰل ًپ اللڀـ ً٪ آم٪ي٫ْا ث٫هٲ مٸفٸش٫ّا ث٫هٲ آم٪ي٫ْا ث٫هٲ مٸفٸش٫ّا ث٫هٲ اص٬د٪اد٫ّا مٹفٺش٭ا لڀـه٬ ٓ٪كٹـ ّ٪لٸـا   الڀٰزٓ

٫َه٬ ط٪ٰبٔ ٬َٰذٓ٪ ٪ٔ تشتٯـ  أٖ عقْبـ٘     ّ، ّا٦ٓ٘ الجاىٔـ٘ ّاكـش٘ مل ىفٕـ العقْبـ٘ الذىْٔٓـ٘،      (4) ٣ٰل

                                      
 .4288ؿشٔح البخاسٖ، احلذٓح سوه:  - 1

ــً ســضو  أىىلــش:  - 2 ــشّٚ عــً ا٨مــاو      أا٢سكــاو مل ، اب ؿــْل ا٤سكــاو. ّمل اكلـــادس الؼــٔعٔ٘ ٓ

الـادق: ما خالف متاب اهلل  َْ صخشف، ما خالف متاب اهلل  اكشبْا بُ عـشض اجلـذاس.   

 سذٔ٘ طي٘ اليف!!.  إا٣قعلٙ تلعٔفُ، ٤ىُ ٓٷعً بٓـشٌّ لكً الظلفٌْٔ ّأٍل احلذٓح 

 .56طْسٗ اكلاٜذٗ، ا٦ٓ٘:  - 3

 .077 طْسٗ اليظاٛ، ا٦ٓ٘: - 4
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ل الفقَـاٛ،  لنـارا ٫ٓظـنح لـُ      علٙ ا٢ستذاد ا٤ّل.  ّلْ ماى  ٍيا  عقْب٘ دىْٔٓ٘ منا ٓقْـ

 بالكفش ثاىٔ٘ دٌّ أٌ تٷالُ عقْب٘ اكلشتذ علٙ سدتُ ا٤ّػل؟.

و .. ، ىـــامش اللــشّسٗ   اعتـــربت الشّآـــ٘منــا   ، مشتـــذاٻاالــــ٣ٗ، الضمـــاٗ، الـــْـ

د دلٔـل وشآىٕـ     ي ا٢ستـذ     ّسكن  بقتلُ مع عذو ّدْـ اد ٍْـ  علـٙ رلـك. ّاكلعـشّف أٌ مْكْـ

تٔاٌ الضماٗ ٢ ٓيفٕ إؿلاٌ اكلشٛ.  نً ٢ ٓــلٕ ٢ ٓقـال أىـُ مشتـذ     ا٨ؿلاٌ ّالكفش. ّعذو إ

صل  وتلُ، بل ٓؼنلُ مفَْو مقـرتف الكـبريٗ برتمـُ للــ٣ٗ. لكًـ الظـبل كـاو  بَـه         

 القتل. لقنع اكلعاسك٘، ّلٔع طْٚ الْكع طب٣ٔ لتذاس  ىقف التؼشٓع لتربٓش

ّملنٌْ ٍزِ الشّآـ٘ سال ٓتٷـْس ٍـزِ اكلـشٗ عـرب التـيىلريات الفقَٔـ٘، ّؼلظـاعذٗ         

الفقَاٛ، الزًٓ ساسْا ٓربسٌّ وتـل اكلشتـذ عـرب أدلـ٘ ٢ ع٣وـ٘ هلـا بـالقشآٌ، أدلـ٘ تعتنـذ          

٘، تفـشض علـَٔه   مقذٯطـ مقذمات، ٍـٕ با٤طـاغ ؿـياع٘ بؼـشٓ٘، دعلـْا ميَـا طـلٷ٘        

اكلشتذ ٍْ ا٢ـلاي، لكيُ اـلـاي علـٙ سّآـ٘ معلْمـ٘      ذلذداتَا. ّعنذٗ الذلٔل مل وتل

٢بً عباغ، رلتلف سْهلا، ّمـل أـلـاي ىـاولش للـشّسات الظـلٷ٘ ّسادتَـا لبظـنل        

ا٤مــً ّونــع اكلعاسكــ٘،  َــْ اـلــاي مؼــبِْ، متشٔــض، ٢ ؿلكــً الْثــْق بــُ. ا٨ـلــاي    

أٖ الشطْل مـع عـذو ّدـْد     قذٯغاحلذ٘ ٍْ ا٨ـلاي الزٖ ٓكؼف عً سأٖ الؼاسي اكل

سّآ٘ مل مْسدِ، أما مع ّدْدٍا  احلكه ّسذٔتُ ٓذّس مـذاسٍا، ٢ّ معيـٙ ل٩ـلـاي    

سٔيٝزٱ. ّلـْ ؿـح وتـل اكلشتـذ مل صمـً الـيف  لـُ كـشّساتُ الـيت تـشتبنل حبذاثـ٘ الـذًٓ،             

ّتَذٓذ أمً ادتنع اكلظله ّأطباب زلَلَا. ٢ّ ؿلكـً للـيف أٌ طلـالف متـاب اهلل.     

او ٢ ؿلكـً ل٣ـلـاي أٌ ٓكـٌْ دلـ٣ٔ ػـشعٔا، ستـه اتفـاق الغالبٔـ٘ علـٙ          ّبؼكل ع

ــا       ــٌْ مشٍْىـ ــ٘، ٓكـ ــْد سّآـ ــٙ ّدـ ــاٜه علـ ــذسمٕ، أٖ القـ ــاي اكلـ ــُ، ٤ٌ ا٢ـلـ سذٔتـ

ــُ مظــتق٣ عيَــا، ّإرا   ٓكــً مــذسمٔا ٢ ىعــشف ػــٔٝا عــً       حبذٔتَــا، ٢ّ ؤنــ٘ ل

دّا ع التؼـشٓع   كٌْ ػشعٔ٘ ّمً خ٣ل دلٔل تاب عيا.مياػُٝ، ّلٔع باللشّسٗ أٌ ت

ــذدٗ، ّالفقَـــاٛ ٓتـــأثشٌّ بقبلٔـــاتَه ّثقـــا تَه ّٓقٔئـــاتَه،       ستـــٙ علـــٙ سظـــاب   متعـ

(1)ّمع ّدْد ٍزا ا٢ستنال مٔف تبقٙ ل٣ـلاي سذٔ٘ مٷلق٘؟ا٢ستنا٢ت. 
. 

                                      
اوشأ عً ا٨ـلاي ّأىْاعُ ّسذٔتُ مل متاب: الـذس، ذلنذ بـاوش، دسّغ مل علـه ا٤ؿـْل،     - 1
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 الشّآ٘ اليت ىقل  اخلـرب   تيقـل تفــ٣ٔتُ ّوشاٜيـُ ّخلفٔاتـُ،  ٔذنـذ الفقٔـُ        

ؿذّسِ ّ لظفتُ للا ٓعنق الؼك بـاحلكه.   علٙ ولاٍش اليف دٌّ البشح عً أطباب

لزا ٓبقٙ القشآٌ ٍْ ا٤ؿـل مل سـا٢ت الؼـك منـا باليظـب٘ حلكـه اكلشتـذ، ّالقـشآٌ         

ّاكــح دــذا مل مْوفــُ مــً اكلشتــذ. لكــيَه وــالْا أٌ آٓــ٘ الظــٔف وــذ ىظــخ  احلكــه.  

ــع   ذٓـذ مــادٓقُ بـزات     ٓ ع ثبْتُّىعْد ثاىٔ٘ ليقْل ٢ ْٓدذ ىظخ مل القشآٌ، ّم

لٔل القشآىٕ لْ وليا بـشتُ.  ٣ تْدذ آٓ٘ ؿشضل٘ تقْل أٌ آٓـ٘ الظـٔف وـذ ىظـخ      الذ

ـلٔع آٓـات الشفلـ٘ ّالتظـامح ّا٦ٓـات القشآىٔـ٘، بـل ٍـْ دلـشد ادتَـاد، ّكـشّسّات           

 .(1)الظلٷ٘ لتربٓش الفتْسات ا٨ط٣مٔ٘

لكــً أٓلــا ٢  ٓيبغــٕ التيبٔــُ أٌ بعــض اكلشتــذًٓ ٓـــذق علــَٔه عيــْاٌ ا٢ستــذاد،  

تاهله إ٢ مً باب سفيل ا٤مً، منا مل بذآ٘ الشطال٘.  ٔكٌْ وتـاهله ٢ ٤ىَـه   صلْص و

استــذّا بــل أٌ ّدــْدٍه بــات ٓؼــكل خٷــشا سقٔقٔــا علــٙ ـلاعــ٘ اكلظــلنغل.  ٔكــٌْ    

وتاهله بعيْاٌ آخش تري ا٢ستذاد. ّأما مل تري ٍزِ احلال٘  ٔعـذ وتـاهله دشؿلـ٘ مـع عـذو      

اب ســْل اكلشتــذ. ّبَــزا ٓتلــح عــذو تؼــشٓعات الكتــ ّدــْد دلٔــل ػــشعٕ، ٓيظــذه مــع

اىٷباق عيْاٌ اكلشتذ علٙ مً امتيعْا عً د ع الضماٗ. ّماٌ با٨مكاٌ تظْٓ٘ ا٤مْس 

معَه، أّ تٷبٔق أسكاما أخشٚ تري القتل. التعضٓض ّالتأدٓ . مـً ٍيـا ٓـشاّد الباسـح     

ػك عنٔق عً ا٤طباب احلقٔقٔ٘ ّساٛ وتاهله. ٍّـل ةـ٘ خٷـش طٔاطـٕ د عَـه ٢ختـار       

 ْوف عئف ميَه؟.م

 

 ْصاليص ٔ٘تازخي

إٌ دساط٘ تٷْس اليف تاسطلٔا ٓظاعذىا علٙ  َـه سقٔقـ٘ ا٤مـْس، ّمٔفٔـ٘ تٷـْس      

الظلٷ٘ عرب التاسٓخ مـً خـ٣ل الـيف / الشّآـ٘ / احلـذٓح / اخلـرب. تـري أٌ مؼـكل٘         

اكلظــلنغل مل دساطــتَه للتــاسٓخ ٓيٷلقــٌْ مــً وبلٔــات مجْٔلْدٔــ٘، تشطــه ؿــْسٗ مجالٔــ٘   

ا بعٔــذا عــً الْاوــع، سٔينــا ٓشبٷْىــُ للظــلٷ٘ ّسمْصٍــا،  ٔــته تفظــري ا٤ســذاخ تفظــري

ؼلؼـٔٝ٘ اهلل ّإسادتــُ، ّٓعتــربٌّ ا٨مامـ٘ ىـــا ّتعٔٔيــا منــا باليظـب٘ للؼــٔع٘. لقــذ بــذأ    

                                      
 .720أىىلش التفاؿٔل مل متاب:  ذٓات العيف، مـذس طابق، ق  - 1
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تاسٓخ اكلظلنغل مْوفا طٔاطٔا، سال ٓتٷْس، ّاليف ْٓامـ  تٷـْسِ، ٓؼـشعً الظـلٷ٘     

خ بـغل  ّٓقنع اكلعاسك٘، ١ّٓطٷش الشمْص التاسطلٔ٘. ّبالتالٕ  جن٘  اسق مل  َه ا٤سـذا 

مً ٓتابع سشمتَا ّٓتقـٙ أطـبابَا، بعٔـذا عـً  ٔضاتـُ ّوبلٔاتـُ، ّبـغل مـً ٓقشأٍـا         

ــُ. ٍّــزا ٍــْ طــب  الـــشاعات الٷاٜفٔــ٘ بــغل       ــُ ّتـــْسِ ّمجْٔلْدٔت مــً خــ٣ل خلفٔت

اكلظلنغل، ّلً تيتَٕ ما   ٓتغري ميَر وشاٛٗ التاسٓخ ّا٤سذاخ الكربٚ.  اليقذ مفتال 

 ٜنا. احلقٔق٘، ٍّْ ما ىظعٙ لُ دا

القشاٛٗ اكلْكْعٔ٘ ل٥سذاخ ت٣سق احلذخ عرب مفاؿـلُ اكلختلفـ٘، ّ َـه ىتاٜذـُ     

عرب التعشف علٙ أطبابُ ّولش ُ ّرلتلف دّعٕ سذّثـُ. بٔينـا القـشاٛٗ اكلتشٔـضٗ، تقـشأ      

احلــذخ عــرب وبلٔــات القــاسٟ،  تَنــل ـلٔــع ا٤طــباب اكلْكــْعٔ٘ أّ تفظــشٍا بؼــكل 

 ٣ٜٓه متبئاتَا.
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 ظساحلادٖ عالفصل 

 اليص ّمساّغات املفَْو

 

إٌ ػشعٔ٘ اخل٣ ٘   تعـاٌ اـ٣ْٓ بعـذ مبآعـ٘ ا٨مـاو علـٕ ّأٍـل بٔتـُ ّأؿـشابُ          

للخلٔف٘ ا٤ّل. طْاٛ ماى  بٔعتَه عً وياع٘ أّ للـشّسٗ ّمــلش٘ أوتلـتَا. اكلَـه أٌ     

اجلنٔــع طــك  عــً طــ١ال احلقٔقــ٘. ثــه خبــا اجلــذل سْهلــا، ستــٙ ثــْسٗ اكلذٓيــ٘ الــيت   

اٍتضاص ػشعٔ٘ اخللٔفـ٘ سٔينـا استكـض     االظٔاطٕ بشمتُ. ّماٌ طببَأسبك  الْكع 

لل٢ْٛ القبلٕ مل اكلياؿ  ّالعٷاٛ، ّأٍنل الٷاوات احلقٔقٔ٘ ّشلب٘ ؿشاب٘ الشطْل، 

ّطـلنل علـٙ اكلظـلنغل ػخــٔات تـري مفـْٛٗ طٔاطـٔا ّدٓئـا ّأخ٣ؤـا،  شــل مـا            

غل، سٔـح ؽلـشدّا علـٙ    سـل. ّأما عَذ ا٨ماو علٕ  كاٌ ا٤مجش دمْٓ٘ بـغل اكلظـلن  

بٔعتُ، ٍّْ الْسٔـذ اكليتخـ  اىتخابـا سـشاٻ مـً وبـل الــشاب٘ ّبإؿـشاسٍه عليـاٻ. لكـً           

ػشعٔ٘ الظلٷ٘ تذت إػكالٔ٘ بذٛا مً سكه معآّ٘، ثـه تٷـْست بعـذ مقتـل ا٨مـاو      

احلظغل، ّولَْس الٰفشق ّاكلزاٍ ، ّتٷْس اكليـاولشات الك٣مٔـ٘.  ـ٣ ىعٔـذ مـا تقـذو،       

 َل ؿلكـً مل كـُْٜ بلـْسٗ ىىلشٓـ٘ مل الظٔاطـ٘       لفاٛ الشاػذًٓ.ليشمض علٙ عَذ اخل

ّاحلكه ّاختارِ ؾلْردا للظلٷ٘ الؼشعٔ٘ ٓتٔح ليا اطتعادتُ ّتٷبٔقُ ساٍيـا بـذ٢ مـً    

الـٔ  احللاسٓ٘؟ خاؿ٘ أٌ عَذ ما ٓظنٙ باخللفاٛ الشاػـذًٓ، وـذ امتظـ  ؼلـشّس     

و.  الْٔو أتل  مـً ٓكتـ    ا٤ٓاو وذطٔ٘ ٍاٜل٘، ٍٕ اليت بشست ليا اشل الظ١ال اكلتقذ

مل الفكش الظٔاطـٕ للنظـلنغل، ٓتخـز مـً عَـذ اخللفـاٛ ؾلْردـا للظـلٷ٘ الؼـشعٔ٘،          

ّمقٔاطا لؼشعٔتَا.  ـاس معٔاسا دٓئا ّػشعٔا ّأخ٣ؤا ّطٔاطٔا تقاغ علٔـُ طـلٷ٘   

 .الظلٷّ٘احلكه، ٓتنياِ مل مظله ػغْف ب ٔاط٘ا٦خشًٓ. ّبات اكلجل ا٤علٙ مل الظ

لفاٛ ؿاس معٔـاسا حلكْمـ٘ احلـق، ّالعـذل، مل طـلْمَا، ّوشاساتَـا.       أٖ أٌ عَذ اخل

بل ّٓـذق أىَـا سكْمـ٘ العـذل ا٨هلـٕ.  ـ٣ تظـتغشب خٷابـات التربٓـش ّالتيضٓـُ الـيت           

تقنع اليقذ ّالظ١ال. ّهلزا اخلٷاب أطبابُ ّدّا عُ، تقع الظٔاط٘ ا٤مْٓ٘ ّكشّساتَا 

لشاػذًٓ، ّإؾلا بٔاٌ سقاٜق التـاسٓخ،  علٙ سأطَا. سلً ٢ ىشٓذ ا٢ىتقاق مً اخللفاٛ ا

  مٕ ىلع ا٤مْس مل ىـابَا، بعٔذا عً التضّٓش.
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 ٍّيا ط١ال اطتفضاصٖ صل  اشسُ:

ّمعٔـاسا  مً الزٖ دعل عَذ اخللفاٛ الشاػذًٓ مـج٣ٻ أعلـٙ مل الظٔاطـ٘ ّاحلكـه     

 ٘ ــ ــٔل٘ ّاحلكنـ ــتَه    للفلـ ــه ّطٔاطـ ــلْمَه ّأخ٣وَـ ــٕ لظـ ــْرز العنلـ ــل رات الينـ ؟ ٍـ

 ؟.سقبتَهواتَه؟ أو اخلٷاب التيضَٕٓ الزٖ تلٙ ّمْاوفَه ّع٣

فشض الجــاىٕ ىفظــُ، بفعــل مــا ىعش ــُ مـًـ سقــاٜق عـًـ     ــيشً إراٻ أمــاو استنــالغل، طـٔـ

،  ٔيبغٕـ        عَذٍه، ٍّٕ سقاٜق خٷريٗ، صلَلَا اليـاغ، ّٓتظـرت علَٔـا اخلٷـاب الشمسٕـ

ق            لح أ٢عٔبُ، مًـ خـ٣ل تفكٔكـُ ّىقـذِ، للتعـشف علـٙ مــادسِ، ّسقٔق٘ـ اليـْـ

 تكً معشّ ٘ مل صمً اخللفـاٛ، ّ   اليت سا ق  ولَْسِ. ٍّٕ سّآات دلَْل٘ اكلـذس،  

، ستـه  ّمـا ت٣ٍـا مًـ خـ٣ف مـع علٕـ ّبـين ٍاػـه        ضلتر بَا أسذ مل طقٔف٘ بين طـاعذٗ،  

٘. ٍّـزا ١ٓمـذ         سادتَه اكلاط٘ هلا. ّأٓلا   ضلتر بَـا اخللٔف٘ـ عجنـاٌ مل أصمتـُ الظٔاطٔـ

أىَا ىـْق ولَشت ما بعذ ّوْي ا٤سذاخ، ّداٛت مل خله اجلذل احملتذو بغل اخل٣ ـ٘  

ّا٨مام٘، لتذاس  أصم٘ ػشعٔ٘ طلٷ٘ اخل٣ ٘، بعـذ أٌ صعضعتَـا اكليـاولشات ّاحملادذـات     

ل     الك٣مٔ٘، ّتذ ق ا ليـْق.  ٣ ػٕٛ ػغل اكلظلنغل ما٨مامـ٘ ّاخل٣ ـ٘، منـا ٓقْـ

ق، ّٓلـح علـٙ ىقـذٍا         الؼَشطتاىٕ مل متاب اكللل ّاليشل. ٍّزا ٓـربس الؼـك بَـزِ اليـْـ

ّوـذم  ّعٔـاٻ   ّمشادعتَا ّ ق مياٍر ىقذٓ٘ ؿاسم٘، سٔح صّست ٍزِ اليـْق احلقاٜق، 

ٕ ليــا اطـتعادتَا.  يقـذ عـــش   لتـاسٓخ، ّتظــرتت علـٙ دْاىـ  ّسقــاٜق مَنـ٘، ٓيبغـ     ل مغـآشا 

الشاػذًٓ ّمظش ا٤طٔذ٘ القذطٔ٘ اكللشّب٘ سْلُ، بات كشّسٗ علٙ اشٓق ا٢ىعتـاق مًـ   

الــرتاخ ّطــلٷتُ، ّا٢ىفتــال علــٙ احلاكــش ّمظــتقبلُ. ٍّــزا ٓتٷلــ  ّوفــتغل، ا٤ّػل مـًـ      

ُ البشـح. ّأخـشٚ مًـ خاسدـُ، سٔـح أ ـشصت الظـلٷ٘            داخل العَذ الشاػـذٖ، ؼلـا ٓقتلٔـ

سٗ مجالٔـ٘ للخلفـاٛ الشاػـذًٓ،       ا٤مْٓ٘  خٷابا تبذٔلٔا سذ  الْاوع ّم٣بظـاتُ، ّسطـه ؿْـ

كٌْ            ، ّاطـذل  الظـتاس علـٙ أخٷـاَٜه.  ـالرتمٔض طٔـ ق اليقـذ ّاكلشادع٘ـ استفع  بَـه  ْـ

، ّأدّاتــُ، ّاشٓقــ٘ أداٜــُ، ٍّـْـ مــا َٓنــين ٍيــا أمجــش مـًـ      علــٙ رات اخلٷــاب التبذٔلـٕـ

      ُ مــشاسا. ّبٔيــ  ىقــاهل كــعفُ، ّسذـــه      التعــشف علــٙ العَــذ الشاػــذٖ الــزٖ تٷشوـــ  لــ

ل      ـْـ ــ٣و سـ ــل  الكـ ـٯـ ــلٷ٘، ّ  ــتغ٣ل الظـ ــ٘ اطـ ، ّمٔفٔـ ـٕـ ــذٓين ّالظٔاطـ ــتبذاد الـ ا٢طـ

ػــشعٔتَا. ٍّيــا ٓيبغـٕـ التيبٔــُ أٌ ىقــذ اخل٣ ــ٘ ٢ ٓعــين ا٢سلٔــاص ل٩مامــ٘،  َـٕـ ا٤خــشٚ    

ــذ أ   ــ٘ ماطـــ٘ ليقـ ــا     حبادـ ــضت علَٔـــا، باعتباسٍـ ق الـــيت إستكـ ـْـ  اسكنـــطظـــَا ّاليــ
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ــ ــضََٓه ّعـــنتَه.      ، ضلـــاثْٔوشاأ ـًـ ا٤ػــخاق، مت أطــٷشتَه ّتي ــذد م ش الظــلٷ٘ بع

ض بئتَـا ّمق٢ْتَـا. ّبالتـالٕ  يقـذ اخلٷـاب        ّمل ٍزِ اكلفأٍه  تاز لتْتل معشمل ٓقْـ

ّٯس         ٘ الــشاب٘ ّاخللفـاٛ. ّطٔفلـح أ٢عٔبـُ ٍّْـ ٓـض التبذٔلٕ طٔكؼف ليا ؿذؤ٘ وذطٔـ

    ٌ اخلٷـاب التيضَٕٓـ ٍْـ مــذس      احلقاٜق ّالتاسٓخ. بل ّطيكتؼـف سقٔقـ٘ مـشٗ ّمشّعـ٘ أ

مجالٔ٘ـ اخللفـاٛ، ّا٢ستقــاٛ بَـه كلظـتْٚ اكلجــل ا٤علـٙ ّؿـريّستَه مشدعٔـ٘ـ مٷلق٘ـ لؼــشعٔ٘        

  ٛ ّاكلْكـــْعٔ٘ إدسا   ، ؿلكـًـ بقلٔـــل مــًـ التذـــشد رلتلـــفالظــلٷ٘. ّأمـــا الْاوـــع  ؼــٕـ

خاؿــ٘ أٌ التــاسٓخ متــ  بــأو٣و ميشــاصٗ أطاطــا للظــلٷ٘،  ت١مــذ علــٙ          .سقٔقتــُ

ــ       إصلابٔاتَــا، ّاطــ  ــزا ٓيبغــٕ كلــً ٓٷل تبعاد مــل مــا ٍــْ طــلف ٓلــش ؼلـــذاؤتَا. ل

 احلقٔق٘ وشاٛٗ التاسٓخ ؼليَر مقاسٌ بغل ىظخُ.

. ّالبـٌْ بٔيَنـا   بغل اخلٷـاب الشمسـٕ ّالْاوـع   ة٘ مظا ٘ تكتيل بتضّٓش احلقاٜق 

ػاطع، ٓيبغٕ اطـتعادتُ ّىقـذِ.  ـشته مبآعـ٘ اكلظـلنغل للخلفـاٛ الشاػـذًٓ، تـري أىَـا          

٘  ٘ سٔينــا  شكــ  مشػــشا ّاســذا  بٔعــ٘ رلادعــ  ــ ، ػــأىَا ػــأٌ ا٤ىىلنــ٘   ــاص بالتضمٔ

الؼنْلٔ٘ سٔينا تظتبذ بالظلٷ٘  تقـٕ خـْمَا ٍّـٕ ؽلـاسغ العنلٔـ٘ الذؿلقشاأـ٘     

أّ البٔع٘ عيذ اكلظلنغل.  البٔع٘ مع ا٨وـاٛ ٢ تظـتْمل ػـشعٔ٘ اخللٔفـ٘. ّا٤ىــاس وـذ      

وـشٓؽ، ّلباوـ٘ عنـش بـً اخلٷـاب      ّأوــتَه سّآـ٘ اخللفـاٛ مـً      عـ٣  سػشْا للخ٣ ـ٘  

سٔينا أداس لعب٘ الظٔاط٘ ّ ق ميٷق بشاتناتٕ، سٔح ّؿف أبـا بكـش للٔفـ٘ سطـْل     

اهلل، ّوال ٢ أخالف خلٔف٘ سطـْل اهلل مل الٔـْو مـشتغل،  ـأّسٙ للظـامع، أٌ خ٣ تـُ       

، طْاٛ وـذ رلك، أو اوتلاٍا ميٷق مً وبل الشطْل مظبقا ، ّمقشسأمش مفشّ  عيُ

ــا بكــش أســذٮ،    ّالظــلٷ٘.  الـــشاي ســْل  ــا ع أب ــ٘   ٓي ــ٘   احلقٔق ّدــشت ا٤مــْس بلباو

 ّمــً ّساٜــُ ا٤ىـــاس، ستــه ّدــْد ميــا ع معــرتف بــُ ٍــْ طــعذ بــً عبــادٗ،  مذٍؼــ٘، 

اكلَـادشًٓ  سمـْص  إكا ٘ لعلٕ بً أبٕ االـ  سٔينـا مسـع بالبٔعـ٘. منـا   ضللـش مـً        

ٕ    بـً اخلٷـاب   عيذ مبآع٘ ا٤ّل طـْٚ عنـش   شض ا٤ّل خ٣ تـُ   ـ ، ّأبـْ عبٔـذٗ. ّالجـاى

علــٙ اكلظــلنغل بعــذ مْتــُ بقــشاس ػخـــٕ،  َــْ مــا٤ّل   ٓيا ظــُ أســذ خْ ــا مــً      

ــٙ تيـــٔبُ منــا أمــذ رلــك الؼَشطــتاىٕ مل      بٷؼــُ ــا  مــً اعــرتض عل ، لكــً ٍي
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. ّالجالح مـاٌ إ ـشاصا لؼـْسٚ وـذ أٹسبكـ  خٷتَـا ٢ختٔـاسِ،        (1)متاب اكللل ّاليشل

شٜٔع للشــضب القشػــٕ مل اخل٣ ــ٘ بــً ابــٕ االــ  اكليــا ع لــسٔــح  شكــْا علــٙ علــٕ 

ــُ    ػــشّااٻ ــذا أى ــآعلنــٌْ دٔ ــً     (2)٢ ٓٷٔقَ ــاسِ بإحلــال م ــزٖ مت اختٔ ــذ ال . ٍّــْ الْسٔ

اكلَــادشًٓ ّا٤ىـــاس، ّماىــ  بٔعتــُ عامــ٘، ّعلــٙ س٠ّغ ا٤ػــَاد،  ــاجلنٔع دــاّٛا   

بالتضمٔ٘، ّالبٔع٘ ػكلٔ٘ لزس الشماد مل العٌْٔ. ٍّزا ٢ َٓنيا  ع٣، بقذس اٍتناميا 

باكلشسلـ٘ التالٔـ٘ ّدّس اليــْق ّالشّآـات مل ا٢ستقـاٛ باخللفـاٛ الشاػـذًٓ  ـْق اليقـذ          

ّاكلشادع٘ ّمظاٛل٘ مْاوفَه. ّىقتـش الك٣و سْل آلٔ٘ اخلٷـاب التيضَٓـٕ، ّدّسِ مل   

تشطٔخ مفأٍنُ ّسطالتُ.  الظ١ال ٍيا سْل سقٔق٘ اخلٷاب التيضَٕٓ، ّمذٚ مٷابق٘ 

،  كٔف أطع لـْسٗ مجالٔ٘، اطتبذت ٓكٌْ مٷابقا ع الْاوع. ّسٔينا ٢ملنْىُ م

 بْعٕ الغالبٔ٘ العىلنٙ مً اكلظلنغل؟. 

 َــه أ٢عٔــ  اخلٷــاب، ّمؼــاتبات اكلفــأٍه، مل ٍــزِ القلــٔ٘ ّتريٍــا،    ٓيبغــٕ

خٷابا تبذٔلٔا، ّػككيا ؼلـذاؤتُ. ٢ّ ػك أىَـا مَنـ٘  تـاز لقـذس      وشأىاّأٓينا 

ٙ ىقذٓـ٘   مبري مً الْعٕ، ّوذسٗ علٙ تْولٔف ميـاٍر  ُ  العقـل اكلظـله   تتقــ ، ّٓقٔئاتـ

ّمٔفٔ٘ ّعُٔ للتـاسٓخ، ّالشمـْص الذٓئـ٘، ستـه ّدـْد للاسطـات طـلبٔ٘ متفـق علَٔـا،          

طــفك  بظــببَا دمــاٛ تضٓــشٗ،  كٔــف ػــشعيَا اخلٷــاب التيضَٓــٕ ّأطــذل الظــتاس    

اخلٷاب مـً سقـاٜق، ّمـا تظـرت علٔـُ مـً       ٍزا علَٔا؟. إراٻ ٓيبغٕ اطتذعاٛ ما اطتبعذِ 

ــع باكلاكــٕ، ّا٢ىؼــغال ؼلؼــك٣تُ، ّؽلــين       أســذاخ ّطــلْمٔات. ليكــف عــً الْل

عْدتُ. اكلاكٕ   ٓكً ْٓما مً ا٤ٓاو مجالٔا مل طلْمُ ّطلٷتُ ّمعاسكتُ،  علٔيـا  

ّ٪لٸكٹـه م٪ٯـا مٸظ٪ـب٬ت٫ه٬     ا٢ٍتناو حباكشىا ّمظتقبليا، ا َ٪ا م٪ا مٸظ٪ـب٪ ٬  ٘ټ وٸذ٬ خ٪لٸ ٬ لٸ ٰتلٺكٸ أٹم٪ٯ

                                      
 اخل٣ف.وال: ّلٔ  علٔيا  ىلا تلٔىلا، ّاستفع  :  نً الياغ م60ًمـذس طابق، ق:  - 1

: امل دـْاب علـٕ لعنـُ العبـاغ: وـشٌ بـٕ       72، ق5الٷربٖ، تاسٓخ الٷربٖ، مــذس طـاق، ز   - 2

       ّ دـ٣ٌ سدـ٣،  كْىـْا مـع     سعجناٌ، ّوال: مْىـْا مـع ا٤مجـش،  ـإٌ سكـٕ سدـ٣ٌ سدـ٣، 

الزًٓ معَه عبذ الشفلً بً عْف،  ظعذ ٢ طلالف ابـً عنـُ عبـذ الـشفلً، ّعبـذ الـشفلً       

،  ْٔلَٔا عبذ الشفلً عجناٌ، أّ ْٓلَٔا عجنـاٌ عبـذ الـشفلً،  لـْ     ؿَش عجناٌ، ٢ طلتلفٌْ

 ماٌ ا٦خشاٌ معٕ   ٓيفعاىٕ، بلُ إىٕ ٢ اسدْ إ٢ أسذٍنا .
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ٌ٪ ع٪ن٪ٯــ ٌ٪ّ٪٢ٸ ت٫ظ٬ــأٸلٹْ . ّٓبقــٙ ا٤ٍــه تفكٔــك رات اخلٷــاب التيضَٓــٕ، (1) ا مٸــاى٫ْا ٓ٪ع٬ن٪لٹــْ

ــا دّسا خٷــريا مل تشطــٔخ       ــا أ٢ّٻ مـــٷلشغل لعب ــزا أطــتعشض ٍي ــُ. ل ّمفأٍنــُ ّأدّات

، ٍّـْ أمـش   وذطٔ٘ عَذ الشاػذًٓ: "خلٔف٘" ّ"ساػذ"، مً خ٣ل إضلاٛاتَنـا ّد٢٢تَنـا  

 مَه ّكشّسٖ باليظب٘ هلزا البشح:

 

 اخلالف٘مفَْو 

اكلعشّف تاسطلٔا أٌ الــشاب٘ اختلفـْا بـادٟ ا٤مـش سـْل ؿـف٘ اخللٔفـ٘،  َـل ٍـْ          

خلٔف٘ اهلل أو خلٔف٘ سطـْل اهلل؟،  ـاتفقْا علـٙ الجـاىٕ، ّلقبـْا اخللفـاٛ بلقـ  "خلٔفـ٘         

ُ٪      سطْل اهلل"، ّعلذِّ بآٓ٘ ّدْب ااع٘ أّلٕ ا٤مش:  ً٪ آم٪ي٫ـْا أٸٰأع٫ـْا اللڀـ َ٪ـا الڀـٰزٓ ٓٳ آ٪ا أٸ

ّ٪أٹّٰلٕ الٺأٸم٬شپ ٰميكٹه٬ّ٪أٸ ّسذٗ الــ٣سٔات،   فَْو،  شال ٓتبادس مً اكل(2) ٰأع٫ْا الشٲط٫ْل٪ 

ٕٯ ّأٌ مشطــْل اهلل مل ٢ّٓتــُ اكليـــْق علَٔــا وشآىٔــا، ّاكللضمــ٘   / اخللٔفــ٘ ا٤مــش ّلــ

  مشٯطــػـشعا،  تكــٌْ مٷلقــ٘.  نـــٷلح "خلٔفــ٘ سطــْل اهلل" مــشس سضمــ٘ مفــأٍه  

ــزلك. لكــً مْاوــف اكلظــلنغل ّمؼــاعشٍه     وذاطــتَه ّعـــنتَه، ّإٌ     ٓـــشسْا ب

ـٯـل            ت١مذ ٍزا اكلعيٙ. ٍّْ تضّٓش ّاكـح مـع عـذو ّدـْد دلٔـل ؿـشٓح، بـل ا٦ٓـات  

بغل طلٷ٘ ٢ّّٓ٘ الشطْل، اليت ٍٕ مٷلق٘، ملضم٘، ػامل٘، ّبـغل طـلٷ٘ ٢ّّٓـ٘ أّلـٕ     

ٕٯ  ذّدٗ، ّمقٔذٗ.  لٔع ٍيا  إاـ٣ق ل ا٤مش، اليت ٍٕ ذل مـل مـا    ا٤مـش مل  ٷاعـ٘ ّلـ

ــادٖ، تفشكــُ         ــُ سأٖ ادتَ ــالٔه ا٨طــ٣و، ّسأٓ ــضو بتع ــل ٍــْ مل ٓفعــل ّٓقــْل ّٓقــشس، ب

وبلٔاتُ، ّولش ُ، ّتيتَـٕ طـلٷتُ ٢ّّٓتـُ عيـذ أّل ىـضاي سـْل الــ٣سٔات التيفٔزٓـ٘.         

منا لٔع ٍيا  دلٔل علٙ إا٣ق ٍزِ ال٢ْٓ٘ ّالظلٷ٘ بعذ ّ اٗ الشطْل. سته ّدـْب  

للقـاىٌْ ّكلــلش٘ الـب٣د ّالؼـع . لكـً الكـ٣و        ااع٘ أّلـٕ ا٤مـش، مـا دامـ  ّ قـا     

سْل ّدْد دلٔل ػشعٕ ّعذمـُ، ليكتؼـف سذـه التضّٓـش، طـْاٛ مـاٌ مقــْدا أو        

٢، تري أىُ أثٯش، ّما صال ١ٓثش مل الْعٕ الظٔاطٕ للنظلنغل، ّضلشٯو أٓ٘ مقاسب٘ ىقذٓ٘ 

دابـات  لعَذ الشاػذًٓ سته إمتىلاول ا٤طٝل٘ ّا٢طتفَامات ّالؼكْ  الـيت تيتىلـش إ  

                                      
 .076طْسٗ البقشٗ، ا٦ٓ٘:  - 1

 .52طْسٗ اليظاٛ، ا٦ٓ٘:  - 2
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ؿشضل٘، ستٙ ّإٌ اىَاست وذاط٘ تلك الفرتٗ التاسطلٔ٘. بل بقٔ  بعض القلـآا مَنـ٘   

تًٝ    ّاأٗ ا٤طٝل٘ ّا٢طتفَامات، ٢ ؿلكً مقاسبتَا، خْ ا مً الٷعـً بقذطـٔ٘   

ّالذلٔل أٌ ا٦ٓ٘ الكشؿل٘ تقــذت اطـتخذاو ملنـ٘ "تيـاصعته"، مل  ذٓـذ       الـشاب٘.

، مــٕ ٢ ٓتبــادس لـــزًٍ القــاسٟ إاــ٣ق ٢ّٓـــتَه     مْكــْي طــلٷ٘ ٢ّّٓــ٘ أّلـــٕ ا٤مــش    

ّطلٷتَه خاسز مْكْعَا، الزٖ ٍْ دلنْع٘ ؿ٣سٔات إدشأٜ٘، ٓكٌْ اليضاي  َٔا 

متْوعــا عــادٗ.  ا٦ٓــ٘ بـــذد كــابٷ٘ حلظــه اليضاعــات مــع استنــال ّوْعَــا.  ٷــالبتَه  

لـ٘  بالعْدٗ لليف الزٖ ميشَه تلك الـ٣سٔات،  َْ أعشف بتظْٓتَا. ّأمـا لفـيل اجل٣  

مل ا٦ٓ٘  قذ داٛ لتأمٔذ طلٷ٘ الشطْل ّّدْب ااعتُ مل ٍزا اخلـْق. ّلْ ماٌ 

مْكــْي الٷاعــ٘ ّالظــلٷ٘ ّال٢ْٓــ٘ تــري رلــك ٤سالــ  ا٦ٓــ٘ علــٙ الكتــاب الكــشٓه،    

باعتباسِ تبٔاىا لكل ػـٕٛ. لـزا ولـ  ٢ ْٓدـذ إاـ٣ق ل٧ٓـ٘ كلـا بعـذ ّ ـاٗ الشطـْل، أٖ           

ذ مل ا٦ٓـ٘ مـا ٓظـتذل بـُ علـٙ ػـشعٔ٘ أٓـ٘ طـلٷ٘         اجلَ٘ اكلخْل٘ حبظه اليـضاي. ٢ّ ْٓدـ  

أخشٚ.  يف ا٦ٓ٘ اطتخذو تقئات تعبريٓ٘، سـذت مـً التكَيـات سـْل طـلٷ٘ ٢ّّٓـ٘       

أّلٕ ا٤مش خاسز ؿ٣سٔاتَه التيفٔزٓ٘، بل ّخـاسز طـلٷ٘ الشطـْل. أٖ أىَـه أّلـْ أمـش       

 ا٤مْس بتخْٓل ّتذبري بإػشا ُ ّتْدَُٔ،  تيتَٕ بْ اتُ. ّتبقٙ هله ٢ّٓ٘ ؼلعيٙ ا٨داسٗ

٢ؿليشُ سق مـادسٗ سشٓ٘ الفشد ّاجلناع٘.  ا٦ٓ٘ سته طـكْتَا،   دطتْسٖ ذلذّد،

وال  مل ػٕٛ، ّعيذما ىفكـك الـيف، ىكتؼـف مْوـف القـشآٌ مـً أّلـٕ ا٤مـش،         

 لٔظــ  ٍيــا  ثقــ٘ مٷلقــ٘ مل احلكــه ّالـــ٣سٔات ٤ٖ ػــخف، مَنــا مــاٌ عــذد   

ؿل ّا٤طاغ، ّالكل طللع كليٷـق  سّآات الفلاٜل ّؿش٘ ؿذّسٍا. القشآٌ ٍْ ا٤

ا٦ٓ٘ ّما تلنشِ مً د٢٢ت ّأىظاق معش ٔ٘ ّتؼشٓعٔ٘. ا٦ٓـ٘ مل أعناوَـا تـتشفيل علـٙ     

الظلٷ٘ ّال٢ْٓ٘، ٢ أىَا تؼشي، منا ٍْ اكلتبـادس ّاكلتعـاسف مل تفظـريٍا. بـل تتـْدع      

َـ    إپٌ ا: امً ختْٓل الياغ طلٷ٘ باطه الذًٓ ّالتؼشٓع.  ٣سيل دو٘ تعـبري ا٦ٓـ٘ مل ىَآت

٬ْوپ الٺآٰخشپ ٪ٔ ّ٪الٺ  ُٰ ٌ٪ ٰباللڀ  ، أٖ أٌ ا٦ٓ٘ ّكع  مل سظاباتَا إستنال ؽلشدٍه!! مٹيت٫ه٬ ت٬١٫ٰمي٫ْ

ّا٢طــتبذاد بظــلٷتَه،  شجــتَه علــٙ الشدــْي للشطــْل حلظــه ا٤مــْس ّعــذو التنــادٖ     

٬ٔـشٮ  ٰلـكٸ ر٪بالظلٷ٘ ّاطـتغ٣هلا،  ــ ا   ٫ً  خ٪ ّپ ّ٪أٸس٬ظ٪ـ د ختْٓـل   . ّلـْ ماىـ  ا٦ٓـ٘ بــذ    ٓلٻـا ت٪أٺ

أّلٕ ا٤مش طلٷ٘ راتٔـ٘ مٷلقـ٘،  ـ٣ دايٿ خلاؽلتَـا.  يَآـ٘ ا٦ٓـ٘ وشٓيـ٘ علـٙ تؼـخٔف          

 اكلعيٙ.
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ّإرا ؤــل أٌ اكلقـــْد بالتيــاصي، خـــْق اليــضاي بــغل اليــاغ ّأّلــٕ ا٤مــش، ّلــٔع بــغل  

أّلٕ ا٤مش أىفظَه.  ٢ْٓتَه ّطلٷتَه ٢ تيخشو باليضاي، بل تظْٯٚ مً خ٣ل الكتاب 

ــيف. ٍّــزا ا٢طــتذ٢ل لــٔع ولــاٍشا، ٤ٌ القلــآا الــيت ؿلكــً      الكــشٓه ّسّا ــات ال ٓ

تظْٓتَا مً خ٣ل ا٦ٓـات ّالشّآـات ٍـٕ القلـآا الـيت طلتلـف مل مفَْمَـا ّدعلـَا،         

 ٣ ٓعرب عيَا باليضاي بل با٢خت٣ف، ّطْٛ الفَه ّالتؼـابُ ّتريٍـا مـً ألفـاول. لكـً      

ىـضاي سـْل ػـٕٛ ؿللـك أّ طللـع       ا٦ٓ٘ عربت بذو٘ عيذما اطتخذم  مفشدٗ "ىضاي". أٖ

٨سادتك، ٍّٕ الـ٣سٔات، طْاٛ ّوع اليـضاي بـغل أّلـٕ ا٤مـش أىفظـَه أّ بٔـيَه ّبـغل        

اليــاغ. منــا أٌ ااعــ٘ الشطــْل مل ا٦ٓــات الكشؿلــ٘ ااعــ٘ تيفٔزٓــ٘ ّمل القــشاسات         

القٔادٓــ٘، سٔــح  شكــ  علٔــُ الىلــشّف ّكــعا ٓتٷلــ  ااعــ٘ مٷلقــ٘،  ذعــل ااعتــُ    

شك  ا٦ٓ٘ ااع٘ مؼشّا٘ ٤ّلٕ ا٤مش الزًٓ ٓتلقـٌْ أّامـشٍه مـً    امتذادا لٷاعتُ. ّ 

اليف القاٜذ، لزات الظـب .  ا٦ٓـ٘ ىـاولشٗ للقلـآا التيفٔزٓـ٘ ّا٨دشأٜـ٘، ٢ّ ؿلكـً        

ــ٘ طــيٯ    ــٙ سذٔ ــا عل ــ٘ ؿــشضل٘،      ا٢طــتذ٢ل بَ ــك بآٓ ــٙ رل ــذل عل ــل ٢ّ ْٓدــذ مــا ٓ تُ، ب

ّختــتف بعَــذ الــيف.    ّالتفـــٔل مل ذللــُ. ّبالتــالٕ،  ظــلٷ٘ أّلــٕ ا٤مــش ذلــذّدٗ      

 القشاٛٗ اليقذٓـ٘ للـيف طتلـعيا أمـاو امتؼـا ات معش ٔـ٘ مَنـ٘، يلعيـا ىتْوـف مل          

مل سّآ٘ ختف الظلٷ٘ ّال٢ْٓ٘.  ٣ ٢ّٓ٘ ؼلْد  ٍزِ ا٦ٓ٘ الكشؿلـ٘. ّٓبقـٙ مـل    

ــذماٛ الــيت طــفك  مل عَــذِ،       ــُ ّال ســامه مظــ٢ّ١ عــً طــلْمُ ّمْاوفــُ ّوشاسات

، ّمـا حلـق الـذًٓ    ظاىٔ٘ الـيت اطـتبال مشامتَـا ّسٔجٔتَـا    ، ّا٨ىّالجشّات اليت تبذدت

مً تـذي مل مفأٍنُ ّوذطٔتُ.  ا٦ٓ٘ ستٙ ّإٌ ماى  ؿشضل٘ ٢ تعفٕ اخللفاٛ عـً  

تجبــ  هلــه طــلٷ٘ ٢ّ ٢ّٓــ٘. ٍّــزا ٢ ٓيفــٕ منــا ولــ    مظــ١ّلٔاتَه،  كٔــف ٍّــٕ  

دٗ اليىلـاو  ّدْب ااع٘ أّلٕ ا٤مش مل الظلٷ٘ باعتباسٍـا كـشّسٗ للـبنل ا٤مـً، ّطـٔا     

ً٪ آم٪ي٫ــْا  ا ّا٢طـتقشاس. ّمؼــاٍذ علــٙ مـا تقــذو، اوــشأ ا٦ٓــات اخلاؿـ٘ بَــا:    َ٪ـا الڀــٰزٓ ٓٳ ٓ٪ــا أٸ

   ٪ّ  ُٰ ٛٱ  ٸـش٫دٳ٫ِّ إپلٸـٙ اللڀـ ٬ٕ ّ٪أٹّٰلٕ الٺأٸم٬شپ ٰميكٹه٬  ٸإپٌ ت٪ي٪اص٪ع٬ت٫ه٬ ٰ ٕ ػ٪ ّ٪أٸٰأع٫ْا الشٲط٫ْل٪   ٪ُ الشٲط٫ـْلپ  أٸٰأع٫ْا اللڀ

٬ْوپ الٺـآٰخشپ ر٪   إپٌ مٹيت٫ه٬  ٔ٪ـ ّ٪الٺ  ُٰ ٌ٪ ٰباللڀـ ّپٓلٻـا   خ٪ ٰلـكٸ ت٬١٫ٰمي٫ْ ٫ً ت٪أٺ ّ٪أٸس٬ظ٪ـ ٘   . ٬ٔـشٮ  ، ّلـُ سـق    ٷاعـ٘ اهلل راتٔـ

، للــشّسات  ، ّوــذ دعلــَا لشطــْلُ مل عــذد مــً ا٦ٓــات     الٷاعــ٘ مٷلقــا علــٙ عبــادِ   
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 ٘ ــْا الشٲ     : ااوتلــتَا الشطــال ّ٪أٸٰأع٫  ٪ُ ــ ــْا اللڀ ً٪ آم٪ي٫ــْا أٸٰأع٫ ــٰزٓ ــا الڀ ٪َ ٓٳ ــا أٸ ــا ت٫ب٬ٰٷلٹــْا   ٓ٪ ّ٪لٸ ــْل٪  ط٫

ــالٸكٹه٬ ــذٗ ستــه ؿــشام٘         (1) أٸع٬ن٪ ــش مقٔ ــٕ ا٤م ــا ااعــ٘ أّل ــ٘، بٔين ، ٍّــٕ ااعــ٘ مٷلق

ٌ٪   اليـــْق اكلفرتكــ٘ بــالْلٕ: ا ً٪ ٫ٰٓقٔن٫ــْ ً٪ آم٪ي٫ــْا الڀــٰزٓ ّ٪الڀــٰزٓ  ٫ُ ّ٪س٪ط٫ــْلٹ  ٫ُ ٔٳكٹه٫ اللڀــ ّ٪ٰلــ إپىٲن٪ــا 

٪ٌ ٫ٍه٬ س٪اٰمع٫ْ ٪ّ ٗٸ  ٌ٪ الضٲمٸا ٬١٫ٓت٫ْ ٪ّ ٗٸ  ـٲلٸا  .(2) ال

ا٢طـتبذادًٓ الـذٓين ّالظٔاطـٕ     مـشٯغ مً ٍيا بات ّاكشا أٌ مفَـْو اخللٔفـ٘،   

مــً خــ٣ل مكــشِ ّسمضٓــ٘ مشاّتاتــُ، عيــذما ّسٯــذ الظــلٷتغل الذٓئــ٘ ّالظٔاطــٔ٘ مل    

ػخف اخللٔف٘، ّميشُ طلٷات ّاطع٘، ٍٕ رات طـلٷات الشطـْل باعتبـاسِ خلٔفتـُ.     

  ٔذ  ااعتُ ّعذو اخلشّز علُٔ. 

 كــشٯغللنظــلنغل مَنــا اختلفــ  ؿــٔغُ ٍــْ سكــه ثٔــْوشاإ، ٓ  اليىلــاو الــذٓين

طــلٷ٘ احلــامه ا٤علــٙ ّضلــشٯو اخلــشّز علٔــُ، ّؿليشــُ طــلٷات ّاطــع٘. ٍّــْ ىىلــاو      

ٓيظذه مع القٔه القبلٔ٘، ّٓتياته مع ّعـٕ الفـشد مل ىىلشتـُ ّتقذٓظـُ لؼـٔخ العؼـريٗ.       

طـتبذاد.  طـلٷ٘ ا٢  مـشٯغ لـٕ، ميشـاص،   ب٪بل، منا تقذو، مت وشاٛٗ اليـْق بـْعٕ وٸ 

  ٘  ّأخلــع الؼــْسٚ الــيت أمــذت علَٔــا ا٦ٓــات لــزات الفَــه،  َــٕ تــري ملضمــ٘ للخلٔفــ

، ّٓبقٙ اخلٔاس لُ مل اختار القشاس اليَاٜٕ. بٔينا آٓات الؼْسٚ ّاكـش٘، تلـضو   بيىلشٍه

اليف بالعضو ّاختار القشاس بعذ التؼاّس،  ٔكٌْ وشاس الؼْسٚ ملضما ّلْ بؼكل تري 

س ؿلجــل سأٖ الؼــْسٚ، الــزٖ مل كــُْٜ اختــز الــيف وــشاسِ.  مباػــش. لكــً دــٍْش القــشا

ّالؼــْسٚ ذلـــْسٗ مل القلــآا ا٨دشأٜــ٘ ّالتيفٔزٓــ٘ الــيت تتٷلــ  تيــْي اخلــربات،         

 تكٌْ ملضمـ٘ حلٔجٔـ٘ اخلـربٗ ّا٢ختــاق ّتـشامه التذشبـ٘، ٢ دلاملـ٘ أّ اعتبـاسا         

ــاسٗ ىؼــاّس بعــض الؼخـــٔات دلا       ــزات ا٤ػــخاق. ّالفــشق مــبري ّّاكــح.  ت ــ٘ ل مل

لتنشٓــش القــشاس ّعــذو ا٢عــرتاض علٔــُ مــً وبــل الؼخـــٔات اكلــ١ثشٗ مل ادتنــع. ّتــاسٗ  

ىؼاّس أٍل اخلربٗ ّىظتفٔذ مً خرباتَه ّياسبَه مل اختار القـشاس. ّالجـاىٕ ٍـْ اكلـشاد     

مــً ا٦ٓــ٘. تــري أٌ وــشاسات اخللفــاٛ ماىــ  تٷــاي باعتباسٍــا ؽلجــل الؼــشعٔ٘، ّطــلٷ٘    

لٔفــ٘ سطــْل اهلل مل ؿــ٣سٔاتُ. ّاحلقٔقــ٘ أٌ الــيف   الشطــْل، ّمــا اخللٔفــ٘ طــْٚ خ

                                      
 .77طْسٗ ذلنذ، ا٦ٓ٘:  - 1

 .55طْسٗ اكلاٜذٗ، ا٦ٓ٘:  - 2
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ْٯل ػخــــا بأٓـــ٘ طـــلٷ٘  ، ّاكـــح ٢ لـــبع  ٔـــُبـــيف ؿـــشٓح طللـــف أســـذا ، ّ  طلـــ

ّؿ٣سٔات دٓئ٘ ّتري دٓئ٘، بل ماٌ التكلٔف مقتــشا منـا تـبغل مـً ا٦ٓـ٘ علـٙ       

الــيت وــذ  ــذخ بظــب  فــض اليضاعــات، ب مــاٌ اكلشدــع اكلخــتف ػــشعاسٔاتــُ سٔينــا 

يقــل ٍــزِ الـــ٣سٔات ماملــ٘ كلــا بعــذ   التيفٔزٓــ٘ ّؿــ٣سٔاتَا احملــذّدٗ.  اتا٨دــشاٛ

ح نٔيبغـٕ ّعـٕ مفَـْو أّلـٕ ا٤مـش بؼـكل ٢ ٓظـ        ، ، ٍّْ مفقْدّ اتُ،  تاز لذلٔل

 اليبْٓ٘. بٔيُ ّبغل الـ٣سٔات الـ٣سٔات  ّسذٗبتنذد اخللٔف٘، ؼلا ْٓسٕ 

 

 مصداقٔ٘ القداس٘

ُ   ٘ اخللٔفـ٘  وذطـٔ  ّساٛمـاٌ  "اخللٔف٘"  فَْوم اتلح أٌ ، ّعــنتُ ّمٷلـق عذالتـ

ّوـذ  . دلٔل ؿـشٓح سته عذو ّدْد ؿ٣سٔات ا٤ؿٔل االيف ، ما ٘ ٍّْ الزٖ ميشُ 

ماسغ مؼاتباتُ مً خ٣ل إضلاٛاتُ ّتاسطلُ ّد٢٢تـُ ا٢دتناعٔـ٘ بؼـكل تيظـٙ معـُ      

 .، خاؿـ٘ بعـذ مياوؼـ٘ مـذلْل آٓـ٘ أّلـٕ ا٤مـش       ؿـشٗ اط١ال احلقٔق٘. ّأما اليـْق  ق

 . بقذسٗ تقئاتُ علٙ إخفاٛ دّسِ ّتكنً بشاع٘ اكلفَْو

  ٓكً آىزا  ىـْق م١ٍل٘ لتـضمٔتَه مٷلقـا طـْٚ سّآـات الفلـاٜل، الـيت       

ٓبذّ ماى  ذلذّدٗ ثه مشلَا التلخه الشّاٜٕ عرب تْالٕ القشٌّ. لـزا   ضلـتر أسـذ    

ّوــذ   ،ٓــ٘ أّ سّآــ٘ ٍّــه ٓتيــاصعٌْ الظــلٷ٘، طــْٚ سّآــات تؼــٔذ با٤ىـــاس         آمــيَه ب

ً أوـاٍه أبْ بكش بشّآتُ  ٍّـزا الـيف ٢   . أّ ا٨مامـ٘ مل وـشٓؽ"  الـيف: "اخل٣ ـ٘    عـ

ٓكفٕ لتقذٓظَه ّتعالَٔه علٙ احملاطب٘ ّاليقذ ّاكلشادع٘، ل٢ْ اكلفَْو ّما ٓتبادس مل 

٘  رًٍ اكلتلقٕ مً مساعُ. ، الؼـخف أّ دَـ٘     ٔكفٕ أىك تؼري أٌ ٍزا الشدل خلٔفـ

سٔينا ؿلاسغ دّسِ، دٌّ الظ١ال عً مـذاؤتُ.  ا٤ؿل لتتعامل معُ بزات ؿ٣سٔات

 أى  تظتذل بالقشاًٜ علٙ ؿش٘ خ٣ تُ ما دام  الظـلٷ٘ بؼـشٓ٘. لكيَـا ٢ تكفـٕ     

 يشً ىظـعٙ إػل امتؼـاف رات اكلظـكْت    مل الظلٷ٘ ا٨هلٔ٘، ّ تاز لذلٔل ؿشٓح. 

 عيـــُ مل مفَـــْو "خلٔفـــ٘" ّمــــٷلح "خلٔفـــ٘ سطـــْل اهلل"، ّاشٓقـــ٘ أداٜـــُ ّمكـــشِ        

ّمشاّتاتُ، ليعٔذ مً خ٣ل ال٣مفكش  ُٔ ّعٔيا للتاسٓخ ّا٤سذاخ. عرب الظـ١ال عـً   

ػـشعٔ٘ اخل٣ ـ٘ بــيف ؿـشٓح ّاكــح مـٕ ٓـــذق أىَـه خلفــاٛ لشطـْل اهلل. ّبكلنــ٘       

أّكــح لــْ أٹالــق علــٙ أبــٕ بكــش مـــٷلح طٔاطــٕ آخــش، لتبــادست إػل رٍــً الظــامع     
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ٔ٘. منا لْ ؤل: الضعٔه أبْ بكـش  د٢٢ت الْكع اللغْٖ، أٖ الضعام٘ القبلٔ٘ ّالظٔاط

٘ بً وشا ٘.  شٔيٝزٱ ٢ ٓتبادس مـً مفَـْو الـضعٔه طـْٚ د٢٢ت وٸ     ٘  بلٔـ ، دلـشدٗ  ّطٔاطـٔ

عً أٓـ٘ د٢لـ٘ دٓئـ٘. تـري أٌ مفَـْو خلٔفـ٘ لعـ  لعبتـُ التاسطلٔـ٘،  َـْ تـين بذ٢٢تـُ،             

ٍـ       ْ ّسمضٓتُ، ّإسا٢تُ، علٙ ؿاس  احلق ّالظـلٷات الـزٖ ٍـْ خلٔفتـُ، أٖ الـيف. ّ

اكلتبــادس عيــذ الظــامع ســذاٻ ٢ ٓظــأل عــً مــذٚ ػــشعٔتُ. ّبالتــالٕ  ــاكلفَْو مــاٌ ّساٛ   

٢ّ ٓكفـٕ مْىـُ ؿـاس  سطـْل اهلل  الكـل ٍـه ؿـشابتُ،        ػشعٔ٘ طلٷ٘ اخللٔفـ٘.  

 ّوذ أثيٙ علَٔه اليف ّالكتاب الكشٓه.

ــ٘، ٓتبـادس ميـُ اكلعيـٙ اللغـْٖ،      اكلفَْو حبذ راتُ ؿْسٗ رٍئ٘ دلشدٗ تـري مؼخٯ 

 ٣ٌ خلٔف٘ لف٣ٌ بكامل ؿـ٣سٔتُ.  ٔختلـف بَـزا عـً مفَـْو الْمٔـل ّالياٜـ         أٖ 

ّاكلنجل ّاكلظـ١ّل.  يقـْل  ـ٣ٌ أخلـف  ٣ىـا مل ميــبُ. أٖ أىتقلـ  ـلٔـع ؿـ٣سٔات          

خش، ّإؾلا خ٣ ـ٘ مقـاو ّؿـ٣سٔات.    ىٕ، ٤ٌ اخل٣ ٘ لٔع خ٣ ٘ ػخف ٦ا٤ّل للجا

  بـُ اخللفـاٛ ا٤ّاٜـل.    ــٷلشا ٓلقٽـ  ثه تٷـْس مفَـْو اخل٣ ـ٘ لـذٚ اكلظـلنغل لٔكـٌْ م      

 كلنا رمشت ملن٘ خلٔف٘ ٓتبـادس إػل رٍـً الظـامع اخللفـاٛ ا٤سبعـ٘ أ٢ّ ّبالـزات،       

ضلتاز إػل وشٓي٘ ؿاس ٘،  ـاس اكلتبادس لغْٓا ّاؿٷ٣سا مـً لفـيل    ّمً ٓقـذ تريٍه

ٖ اكلعيٙ خلٔف٘ خـْق اخللفاٛ ا٤سبع٘ ا٤ّاٜل. أٖ أؿبح ؿلجـل سقٔقـ٘ لغْٓـ٘  ـ      ادـاص

تــذل علٔــُ.  نفَــْو خلٔفــ٘ ؿــاس ٓــتشكه بتبــادس اللفــيل مل     ؿــاس ٘ وشٓيــ٘ضلتــاز إػل 

الزًٍ، ّٓـش ُ خلـْق ا٤سبع٘، ّؿليشَه، ؿ٣سٔات مً أخلفِْ مل الظلٷ٘ ٍّْ 

الظ١ال عـً  اليف الكشٓه. ّأخٷش ما واو بُ ٍزا اكلفَْو اطتبعاد ط١ال احلقٔق٘، أٖ 

.  كـاٌ ٓيبغـٕ ّ ـشٗ اليــْق     ذلٔل ؿـشٓح لتاز ا ضلػشعٔ دع٣ باعتباسٍاا، سقٔقتَ

 ، ٍّزا ميتفٱ باللشّسٗ. خ٣ تَهاليت تذل علٙ 

إٌ معيٙ اخل٣ ٘ ٓتْوف علٙ ّدْد اش َٔا: اخللٔف٘، ّمـً أخلفـُ بقـشاس سمسـٕ.     

ّاخللفاٛ ا٤سبع٘   تشد بَه سّآ٘ تـشٯل ل٣ تَه. ٍّزِ ٍٕ احلقٔق٘ اليت طلؼـْىَا.  

 ز لتخْٓل ػشعٕ، ّىف وشآىٕ ّاكح ٢ لبع  ٔـُ، ،  تشتاّاطع٘ اخل٣ ٘ ؿ٣سٔات

٤ٌ ؿ٣سٔات اليف ماى  ؿ٣سٔات دلعْل٘ ّلٔظـ  راتٔـ٘،  تخْٓلـَا لغـريِ ضلتـاز      

ّدلٔل رلك أٌ مْطٙ وذ ساط  أخاِ علٙ خٷأ وْو بين إطـشأٜل عيـذما    لذلٔل ىـٕ.

ْدـ   ؼل . ساطبُ باعتباسِ خلٔفتُ ّلُ رات ؿ٣سٔتُ، ّعبذّا العذلٍه الظامشٖاأتش
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ٙ ّ٪لٸنٲا س٪د٪ع٪ م٫ْط٪ـٙ  : ا، لزا ػاهل تلباآٓ٘ ؿشضل٘ ىـ  علُٔ ُٰ  إپلٸـ ٬ْٰمـ ٌ٪  وٸ  أٸٰطـفٻا  تٸل٬ـب٪ا

٬ٝظ٪ن٪ا وٸال٪ ٙ  س٪بٶكٹـه٬  أٸم٬ـش٪  أٸع٪ٰذلٺت٫ه٬ ب٪ع٬ٰذٖ ٰمً خ٪لٸفٺت٫ن٫ْٰىٕ ٰب ْ٪ال٪  ّ٪أٸلٺقٸـ ُٰ  ٰبـش٪أٺغپ  ّ٪أٸخ٪ـز٪  الٺـأٸلٺ  أٸٰخٔـ

ُٰ ٓ٪ذ٫شٳ٫ِ ٬ٔ ً٪ وٸال٪ إپلٸ ٌٲ أٹوٲ اب٬ ٬ْو٪ إپ ٛ٪       اط٬ت٪ل٬ع٪ الٺقٸ ٕ٪ الٺأٸع٬ـذ٪ا ّ٪مٸـاد٫ّا ٓ٪قٺت٫لٹـْى٪ٰيٕ  ٸلٸـا ت٫ؼ٬ـٰن ٬ ٰبـ فٹْٰىٕ 

٬ْوپ الىلڀــاٰلٰنغل٪  ٕ  تكــً خ٣ ــ٘ بؼــشٓ٘ بــل ٍــٍــاسٌّ خ٣ ــ٘ .  (1) ّ٪لٸــا ت٪ذ٬ع٪لٺٰيــٕ م٪ــع٪ الٺقٸــ

ّ٪اد٬ع٪ل لِّٕ : ا، ؼلْد  ال  ؿشٓح، ذلذد مً وبل مْطٙختْٓل سباىٕ ميـْق علُٔ

٬ٍٰلٕ ٬ً أٸ ٌ٪ أٸٰخٕ ،ّ٪صپٓش٭ا مٶ ُٰ أٸص٬سپٖ ،ٍ٪اس٫ّ ٫ُ ٰ ٕ أٸم٬شپٖ ،اػ٬ذ٫د٬ ٰب  ذاٛت اكلْا ق٘  (2) ّ٪أٸػ٬شپمٺ

ٙ : االــْصاسٗ أّ اخل٣ ــ٘ علــٙ ؿــ٣سٔات ٓ٪ــا م٫ْط٪ــ  ــالتْصٓش . (3) وٸــال٪ وٸــذ٬ أٹّٰتٔــ ٪ ط٫ــ٬١لٸكٸ 

ا ّاكــشا أّاخل٣ ــ٘ ؼلْدــ  ٍــزِ ا٦ٓــات لٔظــ  ػــأىا ىبْٓــا، بــل ػــأىا إهلٔــا، ؿــشضل 

ٓـ٘ ؿـشضل٘ تـيف علٔـُ     ّخ٣ ٘ الشطـْل مٷالـ  بآ  ّمً ٓذعٕ التْصٓش  با٢طه ّالـف٘.

بالزات. ّأما اخل٣ ٘ الظٔاطٔ٘  َٕ ػـأٌ بؼـشٖ، تقـع مظـ١ّلٔتَا علـٙ رات اخللٔفـ٘       

،  لنارا تيظ  لشطْل ّاجلناٍري اليت بآعتُ. ٍّزا ما سـل بالفعل بعذ ّ اٗ الشطْل

 اكلظلنغل، ّلٔع خلٔف٘ سطْل اهلل. اهلل؟ ٓيبغٕ أٌ ٓقال خلٔف٘

ــ٘     ّا٤خٷـــش مـــً الــــ٣سٔات الـــيت أّســـٙ بَـــا مفَـــْو "خلٔفـــ٘"، سذـــه القذاطـ

ّالتيضُٓ، الزٖ ؿادس ط١ال احلقٔق٘، ّسـال دٌّ ىقـذٍه ّمظـاٛلتَه. ستـه أٌ اكلفَـْو      

 ُ ، اىتقــال ّ ــق د٢لتــُ اللغْٓــ٘ حبــذ راتــُ ذلآــذ، ٢ ٓتشٔــض ٤ســذ. ّمــل مــا ٓشٓــذ وْلــ

ــُ    ؿــٔلؿــ٣سٔات ا٤ ــُ. تــري أى ــٙ   ٢ ػــعْسٓا أّســٙ خللٔفت ــاٛ عل ــ٘ بي بقذطــٔ٘ اخللٔف

،  ــ٣ ؿلكـً للــيف أٌ ٫ٓخلــف طــْٚ اكلقـذغ مــً ؿــشابتُ، ٢ّ سٓــ    خ٣ تـُ للشطــْل 

  ُ . ٍّـزِ اليىلـشٗ وـذ ٢ تكـٌْ بَـزِ الــف٘ مل بذآـ٘ ا٤مـش         باىتقال ما ٘ ؿـ٣سٔتُ لـ

   ْ ل اهلل وـذ تٷـْس   سٔح ماٌ الـشاب٘ ٓتؼاّسٌّ ّطلتلفٌْ لكً مــٷلح خلٔفـ٘ سطـ

علــٙ  ت، تظــرتوذاطــ٘  أكــفٙ علــٙ اخللٔفــ٘تٷــْسا مــبريا بفعــل اخلٷــاب التيضَٓــٕ. 

 ُ ، أٖ أٌ اهلالــ٘ القذطــٔ٘ الــيت أكــفاٍا مفَــْو  عــذو ّدــْد ىــف ىبــْٖ ؿــشٓح ل٣ تــ

. اخللٔف٘   ٓظنح بظ١ال احلقٔقٔ٘، ٍّل سقا ٍيا  سّآ٘ ىبْٓـ٘ ىــ  علـٙ خ٣ تـُ؟    

                                      
 .051طْسٗ ا٤عشاف، ا٦ٓ٘:  - 1

 .82طْسٗ اُ، ا٦ٓ٘:  - 2

 .74اكلـذس ىفظُ، ا٦ٓ٘:  - 3
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ذا مل ملكُ. ّؿ٣سٔاتُ ؿ٣سٔات سباىٔ٘ ّىبْٓ٘. ذلنذ ىف ّلٔع ملكاٻ  ٔخلف أس

ّطلٷاتُ طلٷات مسآّ٘ ذلـْسٗ بُ، ٢ صلعلَا لغريِ إ٢ بيف ؿشٓح ّاكح، منـا  

باليظب٘ كلْطٙ ٍّاسٌّ، ٍّزا تري مْدْد إا٣وا.  نـذس ٍـزِ الظـلٷ٘ ٍـْ اهلل ّوـذ     

ف دعلــَا ل٥ىبٔــاٛ خاؿــ٘.  عــً أٖ خلٔفــ٘ سطــْل اهلل ّؿــ٣سٔاتُ ٓتشــذثٌْ؟ ّمٔــ        

أطذلْا بَزا اكلـٷلح الظتاس علٙ سذه الذماٛ اليت طفك  بظببَه ّبقذطٔ٘ مفَْو 

اخللٔفـــ٘ ّمشاّتاتـــُ. سلـــً حبادـــ٘ لـــْعٕ ؿلـــضق ػـــشاىق القذاطـــ٘ ّٓفلـــح طـــلٷْٓ٘   

، ّ  أبـذاٻ  اخللفاٛ، ّاطتبذادٍه الظٔاطٕ،  له ٓكـً تـاسٓخ اكلظـلنغل تاسطلـا مجالٔـاٻ     

الظٔاطــ٘، تيــا ع علَٔــا الفشوــاٛ.  لــَه   ، إؾلــا ٍــٕ لعبــ٘تكــً الظــلٷ٘ دٓئــ٘ مٷلقــاٻ 

تاسطلَه ّليا تاسطليا.  كٔـف ٓكـٌْ عــش اخللفـاٛ ساػـذا ّمقٔاطـا كلجالٔـ٘ الظـلٷ٘         

 ّػشعٔتَا مع مل ٍزِ اكل١اخزات؟

إٌ سشق اخلٷاب الظٔاطٕ ا٨ط٣مٕ علـٙ تيضٓـُ عــش اخل٣ ـ٘ الشاػـذٗ، مـع       

أدلـ٘ ػـشعٔ٘ ما ٔـ٘،     علنَه بتفـ٣ٔتُ ّطلبٔاتُ ّم١اخزاتُ، ١ٓمذ  قشٍه لْدـْد 

٣ٓت تـري ملـنْى٘ ٦ٓـات    أّتربس هله للاسط٘ الظلٷ٘ باطه الـذًٓ.  لـه صلـذّا طـْٚ تـ     

 الكتاب الكشٓه، ّالتؼبح بظريٗ اخللفاٛ. 

 

 املفَْوسقٔق٘ 

ٓ٪لـضو   خ٣ؿ٘ ما تقذو أٌ اخل٣ ٘ ميـ  طٔاطٕ، ّلق  اتفق علُٔ الـشاب٘، ٢ 

اليقذ ّاكلظاٛل٘. ٢ّ ؿليح اخللٔف٘ طلٷ٘  مً إكا تُ للشطْل اخلٔف٘ سطْل اهلل  سشم٘

للاثل٘ مل إا٣وَا ّػشعٔتَا ّمجالٔتَا. ّتبقٙ خ٣ تَه يشب٘ بؼشٓ٘، ؿلكً ىقـذٍا  

ّمظاٛلتَا ّذلامن٘ مْاوفَا. ّاحلق   ٓذي أسذ ميَه الـيف علـٙ خ٣ تـُ مـً وبـل      

ــات مْكــْع٘ ؿــذست  ٔنــا بعــذ ساســ  ت١مــذ رلــك، م      ــ٘ الــيف، لكــً سّآ الشّآ

اعلٔكه بظييت ّطي٘ اخللفـاٛ الشاػـذًٓ اكلَـذٓغل مـً بعـذٖ، علـْا علَٔـا        : ق٘الظاب

ّوْلـُ اإىـٕ ٢ أدسٖ مـا     باليْادز، ّإٓامه ّذلذثات ا٤مْس  إٌ مـل بذعـ٘ كـ٣ل٘ .   

ّتريٍنـا  ، وذس بقاٜٕ  ٔكه  اوتذّا باللزًٓ مً بعـذٖ ّأػـاس إػل أبـٕ بكـش ّعنـش      

اهلــذف الظٔاطــٕ ّالتاسطلٔــ٘. تــري أٌ مــً الشّآــات اكلــزمْسٗ مل اكلــذّىات احلذٓجٔــ٘   

  . ٣ سذٔ٘ هلا ٷ٘ل، ّوذ ؿذست مل خله التياصي سْل ػشعٔ٘ الظ َٔاّاكح 
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 ٌ وـذ ؿـذست    ٍـزِ الشّآـات    ا٢وتذاٛ بظيتَه ٢ ٓعين اليف علٙ خ٣ تَه. ّلـْ أ

 ع٣،  ـ٣ ؿلكـً ل٥ىــاس مياصعـ٘ اكلَـادشًٓ علَٔـا، ٤ٌ مل رلـك رلالفـ٘          اليف عً

، ٍّـزا ٢ ٓفعلـُ ا٤ىــاس، ٍّـه علـٙ مظـتْٚ عـالٿ مـً ا٨ؿلـاٌ ّااعـ٘           ُؿـشضل٘ لقْلـ  

الشطْل، ّوذ أّؿٙ بَه خاؿ٘: علـٔكه با٤ىــاس. بـل ّمـاٌ ا٤ّػل أٌ ضلـتر بَـزِ       

الشّآات أبْ بكش ّعنش مل طقٔف٘ بين طـاعذٗ ّتريٍـا مـً اكلْاوـف. أّ ٓظتؼـَذ بَـا       

    ّ ــا س ــً اخلٷــاب. لكيَ ــ٘ لعنــش ب ــه دــاٛ   ا٤ّل سٔينــا أّؿــٙ باخل٣  ــأخشٗ. ث ــات مت آ

اخلٷاب التيضَٕٓ،  استفع بَه  ْق اليقذ ّاكلظاٛل٘. للتْ ش علٙ مشدعٔ٘ طٔاطٔ٘ تـربس  

للاسط٘ الظلٷ٘ مً وبل خلفاٛ الذّل٘ ا٤مْٓ٘ ّمـا ت٣ٍـا، ّوـذ زلشـْا مل رلـك، ّوـذ       

ــ٘ للــبنل أداَٜــا الظٔاطــٕ       اختــزتَا احلشمــات الظٔاطــٔ٘ ا٨طــ٣مٔ٘ الظــئ٘ مشدعٔ

للاسطاتَا ا٨سٍابٔ٘.  غذت طريتَه بظب  اخلٷاب التيضَٕٓ، سذـ٘ مل   ساٍيا، لتربٓش

سا٢ت الفشا  التؼشٓعٕ. ّوـذ اطـتذل بَـا الفقَـاٛ سـذاٻ ؿـاس ىقـذٍه مفـشاٻ ّيـاّصا.          

 ؼشعيْا ؼلـْوفَه الفقَـٕ ٍـزا ـلٔـع للاسطـاتَه الظـلٷْٓ٘، ؼلـا  َٔـا الـذماٛ الـيت           

 أسٓق  مل عَذٍه. 

، ّالكــزب اكلقــذٯغ لــ٢ْ الشّآــات اكلْكــْعّ٘مــا مــاٌ للخٷــاب التيضَٓــٕ رلــك 

ّاكلــٷلح الـزٖ وـاو بؼـشعي٘ ا٢طـتبذاد ّالقــٔه الظٔاطـٔ٘ الـيت إستكـض هلـا اخلٷــاب          

الظٔاطـٕ آىــزا . مـً ٍيــا بـات ىقــذ مفَـْو اخل٣ ــ٘، ّمــٷلح "خلٔفــ٘ سطــْل اهلل"،      

كــشّسٗ لتذشٓــذٍه مــً عـــنتَه ّســـاىتَه، لتبقــٙ يــاسبَه مل الظــلٷ٘ يــاسب         

تشنـل مـل خلٔفـ٘ مظـ١ّلٔ٘ طـلْمُ الظٔاطـٕ. ليشـْل دٌّ إختـارٍه مــج٣ٻ         بؼـشٓ٘، ٓ 

أعلــٙ ٓــربس طــفك الــذماٛ، ّٓقٷــع ّتــغل اكلعاسكــ٘ الظٔاطــٔ٘، ّٓظــل  الفــشد ّادتنــع 

سقَه مل تقشٓش مـريٍه. ٍّزا ٢ ٓيقف ػـٔٝا مـً اسرتامَـه. ٢ّ ٓيفـٕ أىَـه ٢ّٗ أمـش       

ــل اكلظــلنغل   حبكــه تـــذَٓه للظــلٷ٘   ــً وب ــ٘ اكلــ١ميغل ٢   . إ، ّبٔعــتَه م ــ٘ ٢ّٓ ٢ أٌ آٓ

ؽلــيشَه ســـاى٘ طــلْمٔ٘، مــا   تكــً بإػــشاف مباػــش مــً الشطــْل،  ٔنلــٕ          

ْٯ و اخلٷأ. ّوـذ مـش الكـ٣و مفــ٣ٻ.  ـ٣ معيـٙ ٢طـتذعاٛ ٍـزا الينـْرز          الـشٔح ّٓق

 جن٘ مغريات خٷـريٗ ســل  مـا بعـذ العــش      التاسطلٕ، ّا٢ؿشاس علٙ تٷبٔقُ ساٍياٻ. 

ّسلــً حبادــ٘ إػل مــً ٓعــٕ متٷلباتَــا ّساداتَــا. ٢ّ ؿلكــً   ا٤ّل ستــٙ ْٓميــا ٍــزا،

 ياٍل دّس الضماٌ ّاكلكاٌ مل تؼشٓع ا٤سكاو. ٤ٌ احلكه ٓتغري بتغري مْكْعُ.
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 ــذد ، ّ، تــبغل دّسٍــا ّمظــ١ّلٔتَا سلــً حبادــ٘ إػل مبــادٟ دذٓــذٗ مل الظــلٷ٘  

 فـــيل ليـــا ســـق الفـــشد ّاجلناعـــ٘، ّ نـــٕ ّ ّؿـــ٣سٔاتُ. احلـــامه ا٤علـــٙطـــلٷ٘ 

مــــاحلَه، ّسقَـــه مل تقشٓـــش مــــريٍه، ّ قـــا كلبـــذأ اكلْاايـــ٘ ّالتظـــامح ّالتـــذاّل  

.  ٣ تيفعيا الينارز التاسطلٔ٘ ٤ىَا طلٷْٓ٘، ا٢ىتخاباتالظلنٕ للظلٷ٘ ّدؿلْوشاأ٘ 

اطتبذادٓ٘، تـادس الفشد سشٓتُ ّسقُ مل اختار القشاسات اكلـريٓ٘، ّمـل ٍـزا ٓيـامل    

 التٷْس احللاسٖ. القٔه ا٨ىظاىٔ٘ ّالذٓئ٘ أطاغ

ةـ٘ سقٔقـ٘، أٌ سـشق الذّلـ٘ ا٤مْٓـ٘ علـٙ تقـذٓع عــش الــشاب٘، ّا٨ؿـشاس           

علٙ ّؿفَه بالشػذ   ٓأت مً  شا ، بل ٤ىُ أثـشٚ اكلشدعٔـات مل وذستـُ علـٙ تربٓـش      

الظلْ  الظلٷْٖ اكلظـتبذ، ّللاسطـاتُ الىلاكلـ٘، ّأثشاٍـا تـأ٣ّٓ ّمشّىـ٘. ؿلكـً مـً         

الذٓئـ٘ ّا٤خ٣ؤـ٘ باعتبـاس ػـشعٔ٘ اخللفـاٛ مل مـْاوفَه       خ٣هلا الت٣ع  بكل القـٔه  

منا أىـُ ميــ٘ ٨سطـال ا٤سادٓـح عـً الـيف.  لٔظـ  ةـ٘ ّاطـٷ٘ طـْٚ           ّطلْمَه. 

الـشاب٘ الزًٓ سسلْا، ٓظيذ هله سّاٗ الظلٷ٘ ا٤مْٓ٘ سّآـاتَه اكلْكـْع٘.  َـْ سٔيٝـزٱ     

الـ  تلـك الشّآـات    سشق مربس، ّوذ زلشْا مل رلك ّتظببْا مل تضّٓـش الـْعٕ، ّمـا ص   

ّأٓلا  إٌ تقذٓع الـشاب٘ طٔخلق معاد٢ للشأمسـال   تلع  دّسا طلبٔا مل  َه الْاوع.

الشمــضٖ الــزٖ تتنتــع بــُ اكلعاسكــ٘ العلْٓــ٘ عامــ٘، ّالؼــٔع٘ خاؿــ٘، باىتظــابَه للــيف      

الكشٓه.  كاٌ ّساٛ تقذٓع عَذ الشاػذًٓ، منا ٓـٷلشٌْ أٍـذاف عـذٗ، تــ     

 .مل خذم٘ الظٔاط٘ ا٤مْٓ٘

 

 مفَْو السطد

إػل داىــ  مفَــْو اخل٣ ــ٘ ٍيــا  مفَــْو الشػــذ ااخللفــاٛ الشاػــذٌّ  الــزٖ ٍــْ    

ــع أخٷــاَٜه، ّســال دٌّ       ــُ، سٔــح أطــذل الظــتاس علــٙ ـلٔ أخٷــش ّأوــْٚ مل إضلاٛات

مظــاٛلتَه، ّاستفــع بَــه إػل مظــتْٚ العـــن٘ مل طــلْمَه ّوــشاساتَه.  بــات مفَــْو      

مْكْعٕ كلفَْو العــن٘. ّوـذ ؿـاس ّؿـفاٻ      الشػذ منفَْو عذال٘ الـشاب٘، معاد٢

للخلفاٛ متأخشا، لـذ مْدات الؼكْ  اكلضلضل٘، بعذ سشّب ا٨ماو علٕ ّما طـبقَا  

مــً مْاوــف ّطــلْمٔات ؿــذست عــيَه ـلٔعــا. ٢ّ ىيظــٙ اكلاميــ٘ ا٨ع٣مٔــ٘ للذّلــ٘    

ا٤مْٓ٘ مل تشطٔخُ ّتشطٔخ تريِ مً اكلفأٍه، مً خ٣ل سّآات  لاٜل ساسـ  تىلَـش   
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ــ ــ٘     ّتت ذ ق  ذــأٗ، لتيــضََٓه، ّسذــ  الْاوــع، مــع سشمــ٘ ذلامنــ٘ اكلْاوــف التاسطلٔ

، منجل أعلٙ مل طلْمَه ّوشاساتَه.  نفَْو الشػذ مـً ٍـزِ   سفاولا علٙ وذطٔتَه

الضآّــ٘ معــادل للشكنــ٘ بكــل مــا هلــا مــً د٢٢ت إصلابٔــ٘، ٢ تتظــشب هلــا ػــكْ      

كــً ٍيــا  مــً ٓعتقــذ أٌ . ٍــزا ٍــْ الىلــاٍش مــً الــت٣صو تاسخٔــا، لٝــ٘ ٔاخلٷــأ ّاخلٷ

ّوـذ  : ا، إكـا ٘ إػل مْىـُ ميتضعـا مـً طـلْمَه     علٙ خ٣ ـتَه  اطابقماٌ الْؿف 

طه بظب  ما سّٖ عً اليٯف ؿـلٽٙ اهلل علٔـُ ّطـلٽه مل    مسٯٕ اخللفاٛ الشٯاػذٌّ بَزا ا٢

ٌٯ طـب  تظـنٔتَه           إرلك مـً   اـ٣ق ؿـف٘ الشٯػـذ علـَٔه ّعلـٙ  ـرتٗ سكنَـه، منـا أ

ـٯـ٣ٗ    اهلل طبشاىُ ّ ا٢طه سكنَه بكتاببَزا  اتباعَه طيٯ٘ اليٯف الكـشٓه علٔـُ ال

ّالظٯ٣و حبـزا ريٍا بـذٌّ اتبـاي ٍـْٚ أّ سـ ٯ للنيــ ، ّ وـذ اختـاستَه ـلـْي ا٤مٯـ٘           

٘ٱ ّ سكـٙ مامـل ٤ىٯَـه خـري اليٯـاغ بعـذ سطـْل اهلل          .(1) آىزا  اختٔاساٻ سشاٻ ّعً وياعـ

ٍّزِ الشّآات ٢ ؿلكً الْثْق بَا. ٢ّ ؿلكـً للشطـْل أٌ ٓتبيـٙ أسـذا مل الظـلٷ٘،      

٤ٌ تبئُ تضمٔ٘ مٷلق٘، تــادس سقـْق اليـاغ ّوـذ تفـشض علـَٔه وـشاسات تعظـفٔ٘،         

ٍّزا ٢ ٓفعلُ ىف ّسطْل مشطل، ّطبق أٌ  ذث  عً ٍزا اكلْكْي مفــ٣. إكـا ٘   

ز بَــا ّ قــا للنــيَر اكلختــاس مل تْثٔــق   لْدــْد سّآــات معاسكــ٘ هلــا،  ــ٣ ؿلكــً ا٤خــ  

الشّآات. ثه أٌ احلكه بكتاب اهلل ٢ صلعل مـً احلـامه سػـٔذا مل ـلٔـع وشاساتـُ      

بؼــش وــذ  ّطــلْمُ. أٖ أٌ مـــادٓق الشػــذ ٢ تجبــ  بــاكلفَْو بــل بأدلــ٘ خاسدٔــ٘. ٍّــه 

ٓـٔبٌْ ّوذ طلٷٌْٝ، ّأسكـامَه ّدَـات ىىلـش، ّادتَـادات ػخــٔ٘. ّأٓلـا  ـإٌ        

م٘ ٢ تذل علٙ سػذٍه، بل ماىـ  بٔعـ٘ ػـكلٔ٘ بفعـل العقـل اجلنعـٕ. ّ        مبآع٘ ا٤

تتــذخل ا٤مــ٘ مل اختٔــاس أٖ مــيَه، مــا عــذا ا٨مــاو علــٕ سٔينــا أؿــش ـلــع مــبري مــً  

الـشاب٘ علٙ تشػٔشُ للخ٣ ٘ علياٻ.  يبقٙ سلً ّمؼـاتبات اكلفَـْو ّأطـلْبُ ّأداٜـُ.     

تظــرت علٔــُ، ّمــا   ٓقلــُ،  ىيقــ  مل أعناوــُ، ّاكللــنش مــً أىظــاوُ، ٢متؼــاف مــا 

ــُ.      ــُ ّبــذّسِ مل ّدــْد سقٔقت ــا دذٓــذا ب ــا ّعٔ  ّتعنــذ اطــتبعادِ. سٔيٝــزٱ، طتؼــكل لي

 َــٕ مفــأٍه سظاطــ٘، مــ١ثشٗ،   ٍــزِ اكلفــأٍه.مــع ليكــٌْ علــٙ بٔيــ٘ ّسلــً ىتعامــل  

 ّمْسٔ٘ دذا،  تؼكل خٷشا علٙ الْعٕ، ّالعقل اجلنعٕ.
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 الدالالت الشلبٔ٘

، ّالعباطٔ٘ عً اخللفـاٛ الشاػـذًٓ ّخ٣ ـتَه لـٔع سبـاٻ     ٌ د اي الذّلتغل ا٤مْٓ٘ إ

بــل اختـزّا مـً الــذ اي عـيَه رسٓعــ٘ للـذ اي عـً طــلٷتَه بْدـُ اكلعاسكــ٘        منـا تقـذو.  

ػــشعٔ٘ خ٣ ــتَه، ّاعتباسٍــا تـــبا حلــق إهلــٕ ذلـــْس َه العلْٓــ٘ الــيت ساســ  تظــلب

ٓـ            بً أبـٕ االـ    بعلٕ ُ الـزٖ  ّمـً دـاٛ بعـذِ مـً ّلـذِ. ٍّـزا مـا ٓؼـٕ بـُ خٷـاب التيض

التضم  بُ الظلٷ٘،  َٕ عيذما ّؿف  اخللفاٛ بالشاػـذًٓ، اعيـ  بَـه مـً سٔـح ٢      

ســذ الــت٣صو ّا٨لــضاو ا٤خ٣وــٕ، ٓبعــح علــٙ  ّؿــف الشػــذ ا٨ؿــشاس علــٙ تــذسٖ. ٤ٌ

الشٓب٘ ّالؼك ّالظ١ال عً دّاعُٔ.  َٔنيا معش ٘ تلك احلقـاٜق الـيت سذبَـا الْؿـف.     

ّ شٖ أطباب الؼـك مل ؿـذؤتُ.  شؼلـا ةـ٘ أخٷـاٛ تاسطلٔـ٘ اكـٷشّا لتربٓشٍـا مـً          

تربٓـش.  خ٣ل ّؿف اخللفاٛ بالشاػـذًٓ، للتنْٓـُ علـٙ اكلتلقـٕ، ّىقلـُ مـً اليقـذ إػل ال       

ّبالفعل ٍيا  أخٷاٛ ٢ ؿلكً تربٓشٍا بظَْل٘ ّ قا للنيٷق الذٓين ّا٤خ٣وٕ، ل٢ْ 

مفَـْو الشػــذ الــزٖ وــاو بؼــٷبَا ّاطــتبعادٍا. مــً ٍيــا بــات الؼــك مل ؿــذؤتُ أمــشا  

عق٣ٜٔا.  نً سق اجلنٔع الظ١ال عً مـذٚ سػـذ مـً ٓشتـابٌْ بظـلْمُ ّوذستـُ علـٙ        

القلــأٜ٘ عــادٗ احملــامه ، ّتلتــضو بــُ تناعٔــاٻالتـــشف الظــْٖ. ٍّــْ أمــش متعــاسف اد

دلٔـل   القاكـٕ إػل   ٔشتـاز ، ٓبعـح الؼـك مل سػـذ  اعلـُ.     مشٓباٻ عيذما تْادُ طلْماٻ

١ٓمــذ سػــذِ وبــل إؿــذاس احلكــه، لــُ أّ كــذِ. خاؿــ٘ سٔينــا ٓرتتــ  علٔــُ تظــْٓ٘     

   ٘ ٛ .  اخلٷــاب التيضَٓــٕ، أساد  خ٣ ــات مالٔــ٘ ّسقــْق ػــشعٔ ، ّونــع سذــ  ا٤خٷــا

لــيت سامــ  ســْل بعــض للاسطــاتَه ّوــشاساتَه ّمــْاوفَه، ّوــذ اكــٷش      االؼــكْ  

لْؿفَه بالشاػذًٓ، عيذما عذـض عـً تربٓشٍـا، بؼـكل ػـشعٕ ّمعقـْل.  َـْ تعـبري         

تري مباػش عً ولقُ ّخْ ـُ ّسٍبتـُ مـً مقاسبـ٘ طـريتَه، مـع سادتـُ هلـه منشدعٔـ٘          

ُ للـتخلف  ػشعٔ٘. بل أٌ بعض الظلفٔغل اكٷش ٨ىكاس سْادخ تاسطلٔـ٘ مجـل الظـقٔف   

إداىـ٘  ّ تربٓـش  مً ـلٔع ٍزِ ا٨ػكا٢ت. ّبالتالٕ،  ْؿف اخللفاٛ بالشاػذًٓ ّؿف

ــبعض. سٔــح اعتــرب بعلــَه ؿــف٘ الشػــذ          ــا ضللــْ لل ــٔع يلــ٣ٔ من ً ّل  ميتضعــ٘ مــ

ّبعض الشّآـات ىظـب  ّؿـفَه بالشػـذ      يشبتَه مل احلكه.وشاساتَه، ّّ طلْمَه

 مفَـْو  مجلـُ مجـل   نفَـْو الشػـذ  .  !!إػل الشطْل، سٔح ّؿف ا٤ّل ّالجـاىٕ بالشػـذ!  

بالشػـذ  ظـَه  ، بعذ تلبٯالعـن٘ الظلْمٔ٘ عيذ الؼٔع٘. أٖ ؿف٘ ميتضع٘ مً طلْمَه
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. ٍّزا  َه واؿش، ٓعذض عً تفظـري  . أّ تلبٯظَه باكلبذأ ّ قا للنـٷلح اكليٷقٕسقٔق٘

سػذٍه، بل ّاجلـضو  تلٷش  للؼك مل  أسذاخ تاسطلٔ٘ متفق علَٔا مً وبل اجلنٔع،

تششٚ مً خ٣هلا ؿذؤ٘ ٍزا اكلفَْو، لي التاسطلٔ٘ .  ليأخز بعض ا٤مجل٘أسٔاىا بعذمُ

ــا أّ       ــا عٷا ٔـ ــٔع سكنـ ــرباٍغل، ّلـ ــ٘ ّالـ ــ٣ل ا٤دلـ ــً خـ ــُ مـ ــا علٔـ ــٌْ سكنيـ ّٓكـ

 :أٓذْٓلْدٔا

اكلعشّف تاسطلٔا أٌ عنش بً اخلٷاب ماٌ مَيذغ البٔع٘ بعذ ّ اٗ الشطْل،  -

ٔاط٘ ؼليٷق بشاتناتٕ مل ْٓو الظقٔف٘ ستٙ سقـق  مً أّهلا إػل ٓاَٜا، ّخاض لعب٘ الظ

ما ٓشٓذ، ّؽل  بٔع٘ أبٕ بكـش، ّمـاٌ أّل مـً بـادس هلـا.  َـل مـاٌ تــش ُ طـْٓا،          

٘   ساػــذا ــُ   عيــذما صمــٙ ػخـــا دٌّ طــاٜش الـــشاب ؟ .. ٍــزا الظــ١ال ٢ أســذ ؿلكي

ّوٙ  ، لتُ٘ بذو٘ ّمْكْعٔ٘ طْاِ، سٔح وال: "لقذ ماى  بٔع٘ أبٕ بكش يا٨داب٘ ع

 نـً ٍـْ اكلظـ١ّل عـً  تيـ٘ اخل٣ ـ٘ اكلظـتعذل٘ الـيت         . ؟"ا كلجلـَا" ّ ػشٍا،  ٣ تعـْد اهلل

مضو  ا٤م٘، ّما صال  تـًٝ مـً دشاسَـا؟. لظـ  مـع أّ كـذ أسـذ، ّلـٔع ٍـزا كـنً           

ميَذٕ الفكشٖ ّاليقذٖ، بل أ شٚ مـذاؤ٘ الشػاد الزٖ ىقلُ وـْل عنـش.  َـزا    

ــْعٕ مل    تــبع.  ٔيبغــٕ  لــح مـــادٓقُ.   اكلفَــْو تظــب  مل كــٔاي احلقــاٜق، ّأطــع ل

ليتعامــل مــع ا٤ســذاخ ؼلْكــْعٔ٘ ّىبشــح عــً أطــبابَا احلقٔقٔــ٘ مــٕ ٢ تتكــشس          

ا٨سٍــابٔغل ٍّــه ٓتؼــبجٌْ بظــريٗ اخللفــاٛ لقتــل    تاكلأطــاٗ. خاؿــ٘ ّأىــا أوــشأ اطــتذ٢٢ 

 الياغ ا٤بشٓاٛ، بعذ سمَٔه بالشدٗ ّالؼش .

سػذ القشاس ّؿاسبُ،  سشّب الشدٗ: ٍٕ ا٤خشٚ تبعح علٙ الشٓب٘ ّالؼك مل -

سٔينا اعترب ميكش اللشّسٗ مشتذا، ّابق علُٔ سذ ا٢ستذاد، مـع عـذو ّدـْد عقْبـ٘     

دىْٔٓ٘ علٙ اكلشتذ وشآىٔا، ّلـْ ســل  مـشٗ مل صمـً الشطـْل  للـشّسات تـشتبنل بـأمً         

اجلناع٘ اكلظـلن٘،  لـٔع مـً اكلعقـْل أٌ طلـالف الـيف متـاب اهلل، أّ صلتَـذ كـذِ.          

، ٘، ٤ٖ طب  ماٌ، بل امتيعْا عً د ع الضماٗ للخلٔفعً ا٨ط٣و  ٓشتذّا  ّالقْو

 َْ استاز طٔاطٕ أمجـش مـً مْىـُ     . شؼلا عذو وياعتَه بالبٔع٘ د عتَه هلزا اكلْوف

ؽلشدا كذ الذًٓ ّعقٔذٗ اكلظلنغل.  شمَٔه بالشدٗ تش  تذاعٔات خٷريٗ. ٍّزا ٢ ٓيفٕ 

رلتلـف ؽلامـا، ٍّـزا مـا أمذتـُ      ّدذ مشتذًٓ تريٍـه. لكـً باليظـب٘ هلـ٢١ٛ  ـا٤مش      

ــ٘.   ــاٍٛه ٍّــه مظــلنٌْ ٓؼــَذٌّ الؼــَادتغل ّٓقٔنــٌْ      اكلـــادس التاسطلٔ  نــً ٍــذس دم
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ٷـاسد  تميز رلك الْٔو ط٣سا  تامـا بٔـذ الظـلٷ٘ ّالفقٔـُ،     ..  غذت الشدٗ (1)؟الـ٣ٗ

َـذس  ت، ّاٛ اكلظـلنغل دمـ  ٍّٕ  تاّٚ دمْٓـ٘، تظـتبٔح  قنع اكلعاسك٘. تمل ؿْت سش، ّ

 ، ّالتاسٓخ ملٔٞ با٤مجل٘.بعلَاذ عاؿشىا ، ّومشامتَه

هل ؼلـا  طلْ  عجناٌ مل الظلٷ٘، ّعنلُ ؼلبذأ ال٢ْٛ دٌّ الكفاٛٗ،  فشٯ -

اكلظلنغل، ّطلنل علَٔه أمـشاٛ، ٓفتقـشٌّ كلْاؿـفات الـْلٕ اكلـ١مً. ّمَـذ حلكـه بـين         

أمٔ٘. ّونـع اكلعاسكـ٘، ّتؼـبح بالظـلٷ٘ ؼليٷـق تشٓـ    ٓعَـذِ اكلظـلنٌْ مـً وبـل،           

سٔح اعترب خ٣ تُ أمشا إهلٔا، مفرتكا، ٢ ضلق لُ خلـع ىفظـُ ميـُ. ٍّـْ مـ٣و تـري       

 . ٍّــزا ٢ أخلــع٫ ونٔـــا ألبظــئُ اهلل وــال: ا٢ ٓــذل علٔــُ أٖ دلٔــل ػــشعٕ.   مظــ١ّل،

تضّٓش ؿاسخ للشقٔق٘،  البـاسٖ عضّدـل   ٓتـذخل مل تيــٔ  أٖ ػـخف، ٢ عجنـاٌ       

زلك، ّ  ٓـشّ أسـذ ىــا ؿـشضلا عيـُ.      ٢ّ تريِ، بل ّستٙ الشطْل   ٓـشل ٤سـذ بـ  

عجناٌ بً عفاٌ داٛ بالؼْسٚ ثه بآعُ اكلظـلنٌْ، ّأدَـضّا علٔـُ ّوتلـِْ سٔينـا س ـض       

 ا٢طتذاب٘ كلٷالبَه ا٢ؿ٣سٔ٘.

منا ػَذ عَذ اخل٣ ٘ الشاػـذٗ، وـشاسات خٷـريٗ، تظـبب  مل طـفك دمـاٛ        -

ذٌّ". ّتبقـٙ طـريتَه   تضٓشٗ.  َل ىظك  عيَـا إمتجـا٢ كلفَـْو الشػـذ "اخللفـاٛ الشاػـ      

سذ٘ لظفك مضٓذ مً الذماٛ؟ أو صل  تقْٓض رلتلف اكلشدعٔات الـيت أثجتَـا مقـ٢ْت    

  اطتبذادٓ٘ ّطلٷْٓ٘ بذا ع التقذٓع؟.

                                      
وال الْاوذٖ " ثه وذٲو خالـذٮ مالـكٸ بـً ىـْٓشٗ لٔلـشب عيقـُ،  قـال مالـك: أتقـتلين ّأىـا مظـله             - 1

يعـ  الضمـاٗ، ٢ّ أمـشت وْمـك ؼليعَـا."      أؿلٕ للقبل٘؟!  قال لُ خالذ: لْ ميـ ٪ مظـلنا كلـا م   

 . ثــه تـضّز خالــذ بـً الْلٔــذ صّدـ٘ مالــك بـً ىــْٓشٗ: اّأٌ     012 -017أىىلـش متــاب "الـشدٗ" ا  

خالذا تضّز بعـذ رلـك صّدتـُ لٔلـٙ بيـ  طـياٌ !!!. ّأىىلـش البذآـ٘ ّاليَآـ٘ ٢بـً مـجري: " بـح             

بالظـنع ّالٷاعـ٘، ّبـزلْا    خالذ الظشآا مل البٷال ٓذعٌْ الياغ،  اطـتقبلُ أمـشاٛ بـين ؽلـٔه     

الضمــْات، إ٢ مــا مــاٌ مــً مالــك بــً ىــْٓشٗ،  كأىــُ مــتشري مل أمــشِ، متــيح عــً اليــاغ،     

 ذاٛتــُ الظــشآا  أطــشِّ ّأطــشّا معــُ أؿــشابُ، ّاختلفــ  الظــشٓ٘  ــَٔه،  ؼــَذ أبــْ وتــادٗ     

 . ّوـذ أىكـش ـللـ٘ مـً الــشاب٘      4/788احلاسخ بً سبعٕ ا٤ىــاسٖ أىَـه أوـامْا الــ٣ٗ. ا    

اخلٷاب مل عَـذِ، ّساطـبُ علـٙ وتلـُ كلظـلنغل ٓقٔنـٌْ        خالذ  علتُ، ّوذ دشدِ عنش بًعلٙ 

 الـ٣ٗ.
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 مفَْو العصن٘

اٛ   تأطٔظـاٻ  خ سقٔقتــُ، طـْـ و وــادس بيفظــُ علــٙ تشطـٔـ علــٙ مــا تقــذو،  ــإٌ مــل مفَْـ

ل،    اابقــ  الْاوــع أو ٢. ّلكـٕـ تتأمــذ مـًـ ؿــذؤ٘ أٓــ٘ عقٔــذٗ ولَــشت بعــذ ّ ــاٗ الشطـْـ

٘ ّالذٓئـ٘      تاسطلَا،  تاز كلعش ٘ ولشّف ىؼأتَا، ّ اٛ الجقا ٔـ٘ ّالظٔاطٔـ ّ لظـفتَا ّا٤دْـ

  تــأت مـًـ  ــشا ، بــل مَــذت هلــا كــشّسات  ّالفكشٓــ٘ احملٔٷــ٘ بَــا.  العقاٜــذ ّاكلفــأٍه  

ل اهلل            س مــٷلح اخلٔف٘ـ سطْـ مزٍبٔ٘ ّطٔاطٔ٘. ّوـذ بٔيـ  ػـٷشا مًـ الـذّا ع ّساٛ ولَْـ

ّااخللفاٛ الشاػذًٓ . لكً ا٤مش ٢ ٓقتـش علَٔنا.  نًـ اكلفـأٍه الـيت هلـا رات الــفات      

مٕ عذ        عٕ كلفَـْـ ع٘، ٍّـْـ منــا تقــذو: معــادل مْكـْـ ــذ الؼـٔـ و العـــن٘ عي ــ٘ ٍـْـ مفَـْـ ال

ق اليقـذ ّاكلظـاٛل٘.            ص الذٓئ٘ـ ّا٢ستفـاي بَـه  ْـ الـشاب٘ ّسػـذ اخللفـاٛ، مل تقذٓظـُ للشمْـ

سا عًـ مربساتَـا، ّدّا ـع ا٨ؿلـاٌ بَـا.  َٕـ أوـذس             و العــن٘ تظـأل  ْـ  عيذما تظنع ؼلفَْـ

مفَْو علٙ التقـذٓع، ّىفٕـ مٷلـق اخلٷـأ بؼـكل تـشاٜف، ٢ ٓيتنٕـ للٷبٔع٘ـ البؼـشٓ٘.          

ٚ التربٓـش بظـ  عــنتُ.  عيـذما          ٔيتابك ولق سٔينا  ع أمامـك طْـ تؼك ؼلْوف مـا، ّلٔـ

سٗ الشطـال٘ ّأٍنٔ٘ـ احلفـاول          ١ٓمً اكلظله بعـن٘ الـيف مل التبلٔـ ، صلـذ مربساتَـا مل خٷْـ

علَٔا، مٕ تـل مباػشٗ للياغ بأماٌ.  عــن٘ التبلٔـ  تشٓـذ إلقـاٛ مظـ١ّلٔ٘  َـه القـشآٌ        

عٕ،  علٙ اكلظلنغل أىفظَه. لكً سٔينا تظنع بعـن٘ أ ٜن٘ أٍل البٔ  ّ قا للنزٍ  الؼٔـ

ٌ الظـ١ال عيَــا مـربسا دــذا.       سٕ،  ٔكـْـ لكًـ وــذ ٓقــال أٌ  ٓيتابـك الؼــك مـع اىقٷــاي الْـ

العـن٘ كشّسٗ كلعاجل٘ اخللل الظيذٖ مل سّآـاتَه. باعتباسٍـا سّآـات مشطـل٘ عًـ أٜنـتَه       

ع بإػـكال ّدٔـُ،     ـ٣ ؤنـ٘ تْثٔقٔـ٘ هلـا بـذّىَا.        ٓعـاا  ٌ اخللـل الظـيذٖ ٢  ٤ لكيـُ لٔـ

بالعـن٘، ؼلعيٙ سق التؼشٓع أّ اطتنشاسِ. ّمً ٓـش علٙ عــنتَه هلـزا الظـب  بالـزات     

ٓعـــرتف بلـــعف أطـــاىٔذ سّآـــتَه ســـذا ٢ ؿلكــًـ معاجلتـــُ إ٢ بالعــــن٘، ٍّـــزِ طـــلبٔ٘  

خٷريٗ، تلع اكلزٍ  الؼٔعٕ مل داٜشٗ الؼك ّا٢ستٔاب سْل مــادسِ التؼـشٓعٔ٘.  تيقلـ     

 لٔ٘ معقذٗ. لزا ة٘ اشٓق أطَل كلعاجلتَا، أعشكُ مل ذللُ.  أطاىٔذ الشّآات إػل إػكا

إراٻ ٓيبغٕ معش ٘ تاسٓخ العقٔذٗ، ّولشّف ىؼأٗ مفَْو العـن٘. أمـا تاسطلٔـاٻ  ـاكلعشّف    

ـًـ مقشبـٕـ أؿــشاب ا٨مــام        ـًـ احلكــه م ــتكله الؼــَري ٍؼــاو ب ــش الـــادق  غلأٌ اكل  دعف

و، ملـشّسٗ      الكـاوله مْطـٙ  ّ ّتظــذٓذِ  ا٨مـاو ــغل  لتش، ٍْـ أّل مًـ ىىلٽـش هلــزا اكلفَْـ
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 ّ ا  ٘.  لـه ٓعــذ       .(1)دٓئــاطٔاطٔـ  أعـاد ّعـٕـ ا٨مـاو ّمكاىتــُ ّدّسِ ّعلنـُ مـًـ صآّـ٘ وذطـٔـ

، ؿلكًـ ذلاطـبتُ ّالـشد علٔـُ، بـل أؿـبح ماٜيـا مغـآشا مل           دلشد سمض دٓين أّ طٔاطٕـ

ل     ابٔعتُ ّمٔيْىتُ، معـْما مل طلْمُ ّعلنُ ّمْاوفُ.  العـن٘  َـه وْامـُ ال٣معقْـ

ش مغـريِ مًـ اليـاغ، لكًـ سقٔقتـُ      الذٓين. ؿشٔح أى  تتلقٕ مً إىظاٌ ّتتعامل مع بؼـ 

ػٕٛ آخش. ّدلٔل ٍؼاو بً احلكه مل سٔيُ دلٔل عقلٕ ٓشٚ ّدْب العــن٘ علـٙ اهلل مًـ    

ل. لكًـ           سٕ، اللـناٌ ا٤مٔـذ لعلـه ّطـلْ  الشطْـ أدل تظذٓذ ا٨ماو، بعـذ اىقٷـاي الْـ

 ْ د ا٨مـاو بالـزات      ٍؼاو   ٓقل ليا كلـارا ٓت ْ ؟ ٍّيـا بـذأت سّآـات الغلـ    وـف الـذًٓ علـٙ ّدْـ

 .  ع٣وتُ باخلالقدّسِ ّّ أطٷْسٓا ل٩ماو تقذو  َنا

العـــن٘ لٔظــ  مفَْمــا عادٓــا، بــل تــ١ثش مل  َــه الْاوــع، ّ قــاٻ لضآّــ٘ اليىلــش،     

ّمظـتْٚ ا٨ؿلــاٌ ّعــذو ا٨ؿلـاٌ بَــا.  نْوــف مــً ٓـ١مً بالعـــن٘، ٢ ٓتعــذٚ التفظــري    

أّامـش ىَأٜـ٘.   ، ّٓتلقـٙ ىــْق اكلعــْمغل    ّالتربٓـش، دٌّ اليقـذ ّا٢عـرتاض   ّالتأّٓل 

بٔينا طلتلف مْوف مً ٢ ١ٓمً بَا،  َْ ٢ ٓكف مج٣ عً ا٢طتفَاو عً طب  جلْٛ 

ا٨ماو علٕ للششب مع إمكاىٔ٘ الظ٣و، ّعذو ّدـْد دلٔـل علـٙ ّدـْب ّسـذٗ الذّلـ٘       

ا٨ط٣مٔ٘. بل سؼلا مل تعذدٍا  اٜذٗ أعىلـه سٔينـا تلـف خـْؿـٔات الؼـعْب الـيت ٢       

ــااع مــع أسكــاو الؼــشٓع   ــأٍه       ٘ٔتتق ــا مــً اكلف ــا.  العـــن٘ ّتريٍ ــا وشآىٔ اكلـــشل بَ

 اكلشاّت٘ ٢ تـذ ا٤طٝل٘ ّا٢طتفَامات، ّٓبقٙ الباسح ٣ٓسق احلقٔق٘ أٓينا ماى .
 

 األلقاب

ةــ٘ مــا ٓيبغــٕ التْوــف عيــذِ خلٷْستــُ ّوذستــُ علــٙ تظــْٓق سقٔقتــُ، بعٔــذا عــً  

مل تضّٓش الْعٕ، ّ ـشض   الْاوع، سٔح تلع  ا٤لقاب التربعٔ٘ ّاكلـٷيع٘ دّسا خٷريا

ــْال باطــه الــذًٓ          ــ٘. أّ تكــٌْ طــببا ٢ستكــاس اكلياؿــ  ّا٤م ػخـــٔات تــري م١ٍل

 ّالفقاٍ٘، أّ للتظرت علٙ احلقاٜق ّػشعي٘ طلْ  الظلٷ٘. ٍّٕ أىْاي، ميَا:

                                      
 ٍـ، متاب معاىٕ ا٤خباس،  قٔق أمرب الغفاسٖ، داس اكلعش ٘،720الؼٔخ الـذّق، اكلتْمل  - 1

، بــاب: معيــٙ عـــن٘ ا٨مــاو. ّأىىلــش: الؼــٔف، د. مامــل    077 -078بــريّت، لبيــاٌ، ق 

، 0221، 7بــغل التـــْف ّالتؼــٔع، العياؿــش الؼــٔعٔ٘ مل التـــْف، هل    مـــٷفٙ، الـــل٘  

  .050، ق 0بريّت، لبياٌ، ز
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تقلٔــذ بعــض خلفــاٛ ّطــ٣اغل اكلظــلنغل ألقابــا تقــَٔه الشٓبــ٘ ّالؼــك، ّختلــق  -

ــ٘ وذطــٔ٘، تؼــشعً طــلْمَه    ــ١ميغل، اكلتْمــل    ســْهله ٍال ــري اكل ، مظــٔف اهلل، أم

باهلل، ٍب٘ اهلل. ٍّْ أطلْب تري مباػش، ٓظـشب لـْعٕ اكلتلقـٕ وذطـٔ٘ مضٓفـ٘، تـْسٕ       

بتظـــذٓذ اهلل لظـــلْ  احلـــامه ا٤علـــٙ، ّػـــشعٔ٘ وللنـــُ ّاطـــتبذادِ ّ ظـــادِ. ٍّـــٕ   

باحلقٔقــ٘ ألقــاب بؼــشٓ٘ ٢ ع٣وــ٘ هلــا بــاهلل تعــاػل، لكيَــا تــ١ثش مل العقــل اجلنعــٕ،    

 ق وذطٔ٘ مضٓف٘، تقنع الظ١ال ّالؼك.ّختل

ّتاسٗ تفشض ؤه ال٢ْٛ الظٔاطٕ ّالٷـاٜفٕ، تقـذٓه العـاٰله علـٙ ا٤علـه، مـً        -

الفقَــاٛ ّاكلشدعٔــات الذٓئــ٘، سٔينــا ٓــش ض ا٦خــري التعــاٌّ مــع احلــامه ا٤علــٙ. أّ   

ٓــش ض ا٢عــرتاف بؼــشعٔ٘ طــلٷتُ، مــع سادــ٘ احلــامه هلــا.  ٔلــٷش لرتؤــ٘ العــا     

تــُ، مــً ع ــْق ا٤علــه اكلعــاسض. ّالفقٔــُ اكلٷٔــع  ــْق ا٤ قــُ اكلتنــشد علــٙ اا  اكلــْالٕ،

خــ٣ل ألقــاب تربعٔــ٘، مؼــاٍذ علــٙ  لــلُ، ّعلنــُ ّ قاٍتــُ، ملقــ : مؼــٔخ٘          

٘  ا٨ط٣و، واكٕ القلاٗ. أّ ضلنٕ ميــبُ مـً خـ٣ل     ، سٔينـا طلــُ   امتٔـاصات دٓئـ

 با٨ تاٛ دٌّ تريِ.

قُٔ ٓلذأ معَا لشؿف ألقاب سىاى٘  ْق ّأخشٚ ة٘ تلخه مل رات العا  ّالف -

م١لفاتــُ ّمتبــُ، للتنْٓــُ علــٙ اكلظــتْٚ احلقٔقــٕ لعلنــُ ّمعش تــُ، ّوــذ تــْسٕ بأىــُ    

ضلىلٙ بلٷف اهلل ّعيآتُ دٌّ ا٦خـشًٓ، ّؽليشـُ ؤنـ٘ علنٔـ٘ مضٓفـ٘، ت١ٍلـُ مشدعـا        

اهلل دٓئــا أعلــٙ مظــتقب٣. ميَــا: أٓــ٘ اهلل مل العــاكلغل، احلذــ٘ ا٤مــرب، آٓــ٘ اهلل، آٓــ٘    

ــزات        ــُ تلــخه ال ــٙ ا٤ىــاو، ا٨مــاو ا٤مــرب. ّسٔينــا ٓظــتبذ ب العىلنــٙ، سذــ٘ اهلل عل

ّالغشّس ّاليشدظٔ٘، ٓعتقذ أىُ ميتَٙ العله ّاكلعش ٘، ّأٌ مـا أتـٙ بـُ   ٓـأت بـُ أسـذ       

مً وبل،  َْ  ـٔض إهلـٕ، ّإهلـاو سبـاىٕ،  ٔتعـاػل علـٙ مـل مـا عـذاِ. ّلـْ دوقـ  مل            

أخـشٚ دٌّ ا٨ػـاسٗ كلــادسٍا ّم١لفَٔـا. ّلـٕ       متبُ يـذ أتلبَـا مظـشّوا عـً متـ      

، ؿاسخ٘ مل د٢٢تَـا يشب٘ ػخـٔ٘ مل ٍزا ادال. ٢١ٍّٛ طلتاسٌّ لكتبَه عيآًّ 

مجل: ىَآ٘ ا٤ؿْل، ىَآ٘ الذسآ٘، ىَآ٘ الفقُ، ىَآـ٘ العلـه، مفآـ٘ ا٤ؿـْل، ىَآـ٘      

تفظـري ّالتربٓـش.   التأّٓـل ّال  كشٯغاحلكن٘، تتَٔ  معَا اليقذ ّا٢ستٔاب ّالؼك، ّت

أٖ تلٷش معَا للتياصل عً عقلك ّّعٔك،  َٕ ألقـاب خٷـريٗ علـٙ العقـل اجلنعـٕ،      

 تظتذسز الْعٕ ّتضدُ مل متاٍ٘ أٍّاو احلقٔق٘.
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ّسٔينا ٓشوٙ أسذ الفقَاٛ كليــ  مشدعـٕ كـنً م١طظـتُ الذٓئـ٘، ٓيظـ  رلـك        

    ٕ ــه سٔــح صلعــل سطــالتُ ، لٔــْس ــُ. ّٓقــْل: ااهلل أعل أٌ ميـــبُ  هلل ّبشماتــُ ّعيآت

ماٌ وذسا مقـذسا مـً وبـل اهلل تعـاػل،  ٔتظـرت علـٙ دّس الظـلٷ٘ ّاكلــا  الٷاٜفٔـ٘          

اب مل تيـٔ  ّالْداٍات ا٢دتناعٔ٘، ّتريٍا مً أطباب تلع  عادٗ دّس اللْبٕ ّالعشٯ

اكلشدعٔات الذٓئ٘ مل ـلٔع اكلزاٍ  ّالٷْاٜف الذٓئ٘ بالعا . ّوـذ عاؿـشت تيــٔ     

  علــٙ رلتلــف ا٤طــالٔ  الــيت طــاعذت علــٙ تيـــٔ  اكلشدــع  االعــمشدعٔــات دٓئــ٘ ّ

     ٘ ــ ــ  ا٤مــْس تظــري ّ قــا للظــٔاوات العام ــ٘.  كاى ــٙ، لــٔع هلل  َٔــا أٖ مذخلٔ ، ا٤عل

٘ عادٗ مل ٍزِ ادا٢ت.  رتٚ سشمـ٘ د٠ّبـ٘ مل الـذّاٜش اخلاؿـ٘، تؼـرت   َٔـا       عاكلتب

ّاكلخابشاتٔـ٘، اكلعئـ٘   ئ٘ ، ّلْبٔات سدال الذًٓ، بل ّاكل١طظات ا٤ماكل١طظات الذٓئ٘

ّعــذو ٔيبغــٕ لليــاغ معش ــ٘ سقــاٜق ا٤مــْس،   . مل مــل دٓاىــ٘ اكلشدــع ا٤علــٙ بتيـــٔ 

 ّبظااتَه. تَهالتظلٔه خلٷابات تظتغل أب

 

 زٍاىات الْعٕ

ٓبقٙ الشٍاٌ مل مؼف مشاّتات اكلفأٍه علٙ الْعٕ، ّثقا ٘ اليقذ ّاكلشادعـ٘،  

ٔينــا ٓــذس  ا٨ىظــاٌ دّسٍــا مل خلــق     ّمــذٚ تقبــل العقــل كلـــادس معش ٔــ٘ أخــشٚ. ّس     

احلقاٜق ّتؼُْٓ الْاوع، ّالتظرت علٙ ا٤خٷاٛ، طٔعٔذ اليىلش ؼلْاوفـُ ّطـلْمُ مـً    

الزات ّا٦خش،  علٔيا ىقـذ الــْس الٍْنٔـ٘ ّالعقاٜـذ اكلختلقـ٘ مـً أدـل إعـادٗ التـْاصٌ          

   ، مااكلفأٍه  خاخ ت٫ظقٷك مل ٍّه احلقٔق٘،  تـذٯق صٓفَا ّمشاّتاتَاللنذتنع. 

ٓتــذاسمك الــْعٕ.  تــاسٗ ٓيفــٕ اكلفَــْو مــا ٓشٓــذ إثباتــُ، ّٓظــتبعذ مــا ٓشٓــذ تأمٔــذِ.    

ّٓشاًٍ علـٙ طـشش اللفـيل ّب٣تتـُ ّد٢٢تـُ، بعٔـذا عـً الْاوـع.  ـ٣ ٓتقــٙ سقٔقتـُ            

طْٚ اليقذ، ّالْعٕ اكلفتْل، لكيُ ٓبقٙ عـٔاٻ علٙ الْعٕ اكلغلق،  ٔشظ  أىُ علٙ 

 سق ٍّْ مْتل مل تُٔ ّك٣لُ. 
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 الفصل الجاىٕ عظس

 اليص ّخطاب املعازض٘

 

، قـذٯغ ما إٌ اىتَ  مشسل٘ ىضّل الْسٕ بْ اٗ اليف، بذأت مشسل٘ تأّٓل الـيف اكل 

ّتضّٓـش الــْعٕ الـذٓين، بــذّا ع ػــتٙ، أخٷشٍـا الظٔاطــ٘ سٔينــا تفـشض ىفظــَا علــٙ     

ٓـــادس الــيف ا٤ّل، ّٓعٔــذ تؼــكٔل  سمسٔــا، ّتفظــريا التأّٓــل،  ٔغــذّ ىـــا دذٓــذا

الْعٕ. ّتاسٗ تذ ع كشّساتَا باياِ ّكع ا٤سادٓح، ّىظبتَا للشطْل الكـشٓه. ّةـ٘   

ىـْق ٢ ؿلكً اجلضو بـش٘ ؿذّسٍا لعب  دّسا خٷريا مل عا  الظٔاط٘، طـْاٛ  

ــ٘ الظــلٷ٘ ّاكلعاسكــ٘        ــا أٌ ثيأٜ ــ٘. ّمن ــ٘ ا٤مْٓ ــاٛ، أّ مل عـــش الذّل ــذ اخللف مل عَ

اى  ّساٛ التنادٖ مل تأّٓل ا٦ٓات ّتضّٓـش الـْعٕ ّّكـع الشّآـات،  أٓلـا ماىـ        م

الظٔاط٘ طببا أطاطا مل ىؼْٛ اكلزاٍ  ّالٰفشق، ّتأطٔع مشدعٔات  كشٓ٘ ّعقٔذٓ٘ 

الظــلٷ٘ مشسلــ٘ ا٨طــ٣و الظٔاطــٕ،     ســْلدذٓــذٗ.  عيــذما دػــً اخللفــاٛ بيــضاعَه     

لتأّٓـل،  َـْ ااوـ٘، ٓظـتنذ وْتـُ      ّتظٔع الذًٓ. أبقْا علٙ وذطٔ٘ الـيف، لؼـشعي٘ ا  

ّثشاُٜ ّسمضٓتُ، ّٓبقٙ القاسٟ ّمَاستُ مل تْولٔفُ.  ٣ تشاب٘  قذٯغمً مشّى٘ اليف اكل

سـْل  ػشعٔ٘ أسذ اـشمل اليـضاي    تعلٯذأٌ ٓكٌْ التأّٓل أّل مـذس كلشامن٘ ػْاٍذ 

مؼٔخ٘ اكلظلنغل ّخ٣ ٘ الشطْل مل بعض القلآا ا٨دشأٜـ٘ الـيت تتٷلبَـا كـشّسات     

تنع اجلذٓذ.  الظلٷ٘ عاى  مل ػشعٔتَا ستـه البٔعـ٘، ّعـذو وـذسٗ الٷـش غل علـٙ       اد

سظـــنَا ّتـــشدٔح أســـذٍنا علـــٙ ا٦خـــش، لعـــذو ّدـــْد ىــــْق سامســـ٘ مل وشاساتَـــا 

ّػشعٔتَا،  له صلذ أىـاسٍنا عيـذ اطـتذعاٛ ّوـاٜع اخل٣ ـ٘ مل ىَآـ٘ القـشٌ ا٤ّل،       

ٖ ، ّتعضٓـض الشأمسـ  طْٚ الؼْاٍذ لرتدٔح ػـشعٔ٘ أسـذٍنا   .  الـذا ع للتأّٓـل   ال الشمـض

ماٌ طٔاطٔا بامتٔاص، ٍّزا ٢ ٓيفٕ ّدْد أٍـذاف أخـشٚ. تـري أٌ اطتؼـَاد احلظـغل      

ٍــ، مـاٌ إىعٷا ـ٘ سقٔقٔـ٘، دخلـ  معَـا الظٔاطـ٘ مشسلـ٘ دذٓـذٗ،           41بً علٕ عاو 

ّأؿبش  اكلعاسك٘ ولـاٍشٗ،  شكـ  ىفظـَا علـٙ الظـاس٘ الظٔاطـٔ٘، بعـذ أٌ ماىـ          

ــ٘، بــ٣ م٣مــح،    ظٔاطــٕ ٓيقـــَا الش٠ٓــ٘ احلقٔقٔــ٘، ّاطــرتاتٔذٔ٘ التشــش  ال    متْاسٓ

ٍا.  ذػي  عنلَا باىتفاكات عظكشٓ٘، س ع  ػـعاس:  اكلذسّغ. ثه أخزت تٷْس أداٛ
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"ٓــا لجــاسات احلظــغل".  اكلعاسكــ٘ مل صمــً اخللٔفــتغل ا٤ّل ّالجــاىٕ، ّػــٷشا مــً سٔــاٗ  

ــٔ٘ دٌّ ا    ــف الظٔاطـ ــآً مل اكلْاوـ ــات، ّتبـ ــشد م٣سىلـ ــ  دلـ لتؼـــكٔك الجالـــح ماىـ

   ّ . تــري أٌ ؿــشامتُبؼــشعٔ٘ الظــلٷ٘، خاؿــ٘ مــع طــٷْٗ عنــش بــً اخلٷــاب، ّػــذتُ 

ولــاٍشٗ الفظــاد الــيت شلــشت دظــذ اخل٣ ــ٘ أدــر مؼــاعش الظــخنل،  ــاىفذشت ثــْسٗ     

ػــعبٔ٘ أااســ  بعجنــاٌ. ّأمــا مل عَــذ ا٨مــاو علــٕ  قــذ تظــب  اخلــشّز علــٙ ػــشعٔ٘    

،  كـاٌ أّل ؿـشاي   اخل٣ ٘، ّػـخف اخللٔفـ٘ مل طـقْهل عـذد مـبري مـً اكلظـلنغل       

 دمْٖ علٙ الظلٷ٘. 

ّٓظذل علٙ ٍزِ احلقب٘ بالزات تٔاب التظْٓات الظـلنٔ٘، سٔـح سمـً اجلنٔـع     

للعيف ّالقتال، الزٖ مؼف عً أؿال٘ الشّل القبلٔ٘ سته إط٣و اجلنٔع.  جن٘ ػعْس 

 ْوٕ لذٚ وشٓؽ افح مل حلىل٘ التفاكل القبلٕ.  علـٕ مَنـا ماىـ  مبذٜٔتـُ ّتقـْاِ      

 ا٨ط٣و ّوشبُ مً سطْل اهلل، ّػشعٔتُ عـرب بٔعـ٘ عامـ٘   ضلـيل بَـا أٖ      ّطابقتُ مل

مً اخللفاٛ الظابقغل، لكيُ ّ قا للنيٷـق القبلـٕ، ٢ ٓشوـٙ للظـلٷ٘ ستـه وشٓؼـٔتُ،       

ا ّ قا ٍّٔيا  مً ٓقذو ىفظُ، ّٓشٚ أ للٔتُ دّىُ. بل ّٓعترب الظلٷ٘ اطتشقاوا ابٔع

علٕ بـل  ا٨ماو ة٘ معاسك٘ سقٔقٔ٘ مل صمً ّبالتالٕ   تكً  كليٷق الكربٓاٛ القبلٕ.

كـذِ انعـا   ٷلشـ٘ ّالـضبري وـذ بـآعْا اخللٔفـ٘ ثـه اىقلبـْا         ؿشاي دمْٖ علـٙ الظـلٷ٘.   

ٕ    ّالٔا ثهمعآّ٘ ماٌ . ٣ّ ٘باخل ّاخلـْاسز  . اطتقل بالظلٷ٘ ّسـاسب اخللٔفـ٘ الؼـشع

ّالتبـاغ  ّوـذ تظـب  الــشاي مل اطـت٣ب الـْعٕ،      ديذ ا٨ماو ّاىؼقْا علُٔ ّسـاسبِْ.  

٢ّ  اكلفــأٍه،  ذنٔــع ا٤اــشاف احملاسبــ٘ مــاىْا مــً ؿــشاب٘ الشطــْل أّ مــً تــابعَٔه. 

ـ٫شب٘.  اداصف أرا ول  أٌ احلشّب الج٣ث٘ ألق  ّابل الؼك سْل ؿذؤ٘ ال

ٌ للقتــال،  لٔظــ  ةــ٘ م٣صمــ٘ بــغل    ّٓبقــٙ الظــ١ال ٓــ١سق الباســح عـًـ طــب  الشمـْـ

ــارا    ٘. ّكل ــذًٓ ّّســذٗ الظــلٷ٘ الظٔاطـٔـ ــ٘ ّاســذٗ،     ّســذٗ ال ــ٘ الذٓئ ٌ الذّل صلــ  أٌ تكـْـ

ّلٔظ  متعذدٗ خاؿ٘ مع تباعذ ال٢ْٓـات ّاىعـذاو اكلْاؿـ٣ت آىـزا ، ّاخـت٣ف الؼـعْب       

ــذٍه ّكــشّساتَه؟؟.  َــل ٍـْـ التؼــكٔك مل مـــذاؤ٘ احلــامه منــا       ّعــاداتَه ّتقالٔ

ٍـ     ْ ميٷـق  باليظب٘ كلعآّ٘؟ أو طببُ خٔاى٘ البٔع٘ منا باليظب٘ لٷلشـ٘ ّالـضبري ّعاٜؼـ٘؟ أو 

الظــلٷ٘ تاسطلٔــا.  الــذماٛ الــيت طــفك  مل اكلعــاس  الج٣ثــ٘ تضٓــشٗ، ّتــذاعٔاتَا ماىــ     

 خٷريٗ. ّٓبقٙ مل ػٕٛ مْاسبا ّلٔع ة٘ ما ٫ٓٷفٞ الؼك ّا٢طتفَاو.
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إراٻ  اليقل٘ احلقٔقٔ٘ للنعاسك٘ مل تاسٓخ اكلظلنغل، ؽلجل  ؼلْوف ا٨ماو احلظـغل  

ٔــح س ــض البٔعــ٘ لعــذو تــْ ش الؼــشّهل ال٣صمــ٘ بــُ، منــا ؿــشٯل ، س(1)مــً بٔعــ٘ ٓضٓــذ

ــ٘ ا...  ــزلك ع٣ىٔ ــً       ب ــ٘ معل ــيفع احملرتم ــل ال ــادش ػــاسب اخلنــش، وات ــذ  اطــق،   ّٓضٓ

  ُ ــ  .  شٔينــا ّوعــ  معشمــ٘ مــشب٣ٛ   تكــً   بالفظــق ّالفذــْس، مجلــٕ ٢ ٓبــآع مجل

 منعآّ٘  ٓكً دضٛا مً الظلٷ٘ ّعـا الٷاع٘،  ّ  ٓؼقللخلٔف٘ بٔع٘ مل عيقُ، 

٘  سٔينــا  ، ّ  ٓتشــش  ؿــْب الكْ ــ٘ لــ٢ْ سطــاٜل بٔعــ٘ أٍلــَا،       ػــق عـــا الٷاعــ

ّمبــآعتَه لظــفريِ مظــله بــً عقٔــل.  احلظــغل بجْستــُ أسطــٙ معــا  ػــشعٔ٘ الظــلٷ٘،  

ّكْابنل اخللٔف٘ الؼشعٕ.  ٔـح أٌ احلظغل بً علٕ ماٌ أّل صعٔه طٔاطـٕ مظـله   

مٔ٘ الظـلٷ٘. تـري أٌ اطتؼـَادِ،    ػشعٔ٘ اكلعاسك٘ سته إط٣ ٙمعاسض، ّأّل مً أسط

تش  تذاعٔات خٷريٗ بقذس ما د ع باياِ الجْسٗ ّالعنـل اكلظـلح كـذ الـذّلتغل ا٤مْٓـ٘      

 ّالعباطٔ٘، ّما صال الجْاس ٓظتنذٌّ مً احلظغل معيْٓات التلشٔ٘ ّالفذاٛ. 

ّؿلكً ٍيـا سؿـذ ث٣ثـ٘ اياٍـات للنعاسكـ٘ بعـذ مقتـل احلظـغل، لكـل ايـاِ           

ّاشٓقتـــُ مل  َـــه احلــذخ ّػخــــٔ٘ ا٨مـــاو احلظـــغل، ّسبٷـــُ   معاكلــُ ّخـاٜــــُ، 

با٨طـــ٣و، ّالعقٔـــذٗ الؼـــٔعٔ٘ خـْؿـــاٻ، للْوـــْف علـــٙ أطـــباب الْكـــع، مل دلـــال 

العقٔذٗ ّالفكش، ّا٤ٍه مٔف ماسغ خٷـاب اكلعاسكـ٘ طـلٷتُ مل تشػـٔذ أّ تضّٓـش      

 الْعٕ، ّما ٍْ دّس اخلٷاب مل زلال أّ إىكظاس اكلعاسك٘:

 

 االجتاِ الجْزٖ 

  ٓعـشف ا٢ىكظـاس ّا٨ىكفـاٛ ّالرتادـع،     ّ ٍّْ ايـاِ متنـشد، سمـً للعيـف،    

ؼليٷق طٔاطٕ بشاتناتٕ، ضلتنـل ـلٔـع   بعذ مقتل ا٨ماو احلظغل ّتعامل مع الظلٷ٘ 

ــات. ّ ــٙ اكلعاسكــ   مــاٌ ٓعتقــذ  اكلنكي ــ٘ صلــ  عل ــا، ّاختــار اكلْوــف   ةــ٘ لعب ٘ إدادتَ

لعيف ّالقْٗ الزٖ مـاٌ طـاٜذا   مً خ٣ل العنل اكلظلح، ؽلاػٔا مع ميٷق ا الـشٔح،
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ٷــاب إػل واعــذٗ  كشٓــ٘ ّعقٔذٓــ٘، ّس٠ٓــ٘ طٔاطــٔ٘      ّوــذ استكــض ٍــزا اخل   آىــزا .

ااوتــُ.  احلظــغل ابــً بيــ   عىلــٔه، ٢ تيفــذ  مقــذٯغّاكــش٘. ّاطــتنذ وْتــُ مــً سمــض  

وتــل ػــَٔذا مــً أدــل إؿــ٣ل الظــلٷ٘ ّادتنــع، ٍّــٕ ولــٔ٘ متذــذدٗ، ٢   الشطــْل، 

ْٓدـذ مـا ٓـربس تقـْٓه ا٤مـ  ّالعـْز، ّةـ٘ مـربس مـشٌ           ـذٍا سـذّد، ّمل مـل صمـاٌ     

ٓذ ع باياِ الجْسٗ باطتنشاس.  امتنل  لـذَٓه ػـشّهل اكلعاسكـ٘ الظٔاطـٔ٘ اليادشـ٘،      

اطـتجياٛ مـً س ـع ػـعاس     ب ٘ اشٓـق الكفـال، ّمْادَـ٘ التشـذٓات.    ّالقادسٗ علـٙ مْاؿـل  

 الجأس ّالعيف مً أدل العيف.  كاى  تذاعٔاتُ ؿادم٘.

 

 زض٘ اليادش٘عياصس املعا 

 ٓؼرتهل مل اكلعاسك٘ اليادش٘ العياؿش التالٔ٘:

ُ    اهلــذف،أ٢ّ:  ــ ّملنــا مــاٌ   .الــزٖ ٓعــذ بْؿــل٘ اكلعاسكــ٘ مل مْاوفَــا ّوشاسات

اهلذف ّاكشا، ملنا ؽلاطك  سشم٘ اكلعاسك٘.  ٔذـ  علَٔـا أ٢ّٻ  ذٓـذ اهلـذف     

مْاؿـل٘   ٍْـ  ، أّ ٍذ َا ا٤طاغ،القلٔ٘ اكلشمضٓ٘ للنعاسكّ٘. لتشقٔقُالزٖ تظعٙ 

إىـٕ    ا٨ؿـ٣ل، الظٔاطـٕ ّا٢دتنـاعٕ. ا   ُ: احلظغل الزٖ ثـاس مـً أدلـ    ٍذف ا٨ماو

ــ٘      ــا خشدـــ  لٷلـــ  ا٢ؿـــ٣ل مل امـ ــذاٻ اؾلـ ــاٻ ٢ّ مفظـ ــشاٻ ٢ّ ولاكلـ ــشاٻ ٢ّ بٷـ أخـــشز أػـ

.  ٔكٌْ ٍذف اكلعاسك٘ ّخٷابَا ٍْ  شٓش الظلٷ٘ مً اطتبذاد الفاطـذًٓ  (1) دذٖ

التاسطلٕ. ّوذ تتظع أٍذاف ٍزا ا٢ياِ  ترتاّل بغل اكلٷال  ّلْ عيْٗ، أطْٗ بشمضٍه 

ــٙ ـلٔــع ا٢ستنــا٢ت       الظٔاطــٔ٘ العامــ٘، ّخـــْق اطــرتداد سقــْق أٍــل البٔــ . ّعل

 خٷـاب ٍـزا    تكٌْ الظلٷ٘ ّطـٔل٘ لتشقٔـق اهلـذف، ّالعنـل اكلظـلح أداٗ ٢طـت٣مَا.      

لتضّٓش الْعٕ،  ا٢ياِ خٷاب طٔاطٕ بامتٔاص، ماسغ ما ٘ تقئاتُ اليت وذ تلٷشِ

ــات         ــا متٷلب ــٙ ؿــش٘ ؿــذّسٍا، لكيَ ــُ عل ــل ل ــات ٢ دلٔ أّ اطــتذعاٛ ىـــْق ّسّآ

مقْمات ػشعٔتُ، ّلٔع حبادـ٘   اخلٷاب ّكشّساتُ. ّاحلقٔق٘ أٌ ٍزا ا٢ياِ ؿلتلك

ٖ    احلظـغل  إػل مضٓذ مً اليـْق ّالتأ٣ّٓت.  ٍـْ مــذس    ّػـعاساتُ ّطـلْمُ الجـْس
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 ٘ ّّكْل مافٱ مل سشمتُػشعٔتُ ّدؿلْم٘  شمُ.  َْ علٙ بٔي

٘  و ثاىٔاٻ: ٕ تتشـش  مل كـَْٜا اكلعاسكـ٘،     ،اعذٗ  كشٓـ٘ ّأخ٣ؤـ ٢ٓظـْدٍا   مـ

ٍـٕ رات  هلـزا ا٢يـاِ   تبؽ التخبنل اكلعشمل. ّلْ حبذّد ولٔتَه. ّالقاعـذٗ الفكشٓـ٘   

 ّدْب ا٤مش باكلعشّف ّاليَٕ عً اكليكـش  أٖ .احلظغلا٨ماو القاعذٗ اليت استكض هلا 

ــابجغل   ٕ. مـــً ميٷلـــق إؿلـــاى ــال٘ الظـــنآّ٘، ّ لـــح العـ ــ٘ أٍـــذاف الشطـ ّّدـــْب فلآـ

ؼلقذسات اكلظلنغل.  الظلٷ٘ مقذم٘ ٤داٛ ّادـ  ػـشعٕ.  اكلعاسكـ٘ مـً ٍـزِ الياسٔـ٘       

 علٙ ثق٘ تام٘ ؼلشدعٔاتَا الفكشٓ٘ العقٔذٓ٘.

َپه، مل تقْاِ ّّسعُ ّعلنُ ّّعُٔ. ّا٤ٍه مل ػـذاعتُ  اكلٹ تاسطلٕ،الشمض الثالجاٻ:  ل

الفشد الـزٖ ّوـف بْدـُ دـٔؽ ٓضٓـذ،  اىتــش علٔـُ         ّاحلظغل بً علٕ ٍّْتلشٔتُ، 

معيْٓــا، ّؿلكـــً للخـــنل الجــْسٖ اطـــتجناس ٍـــزا اليـــش مل مْاؿـــل٘ العنـــل اكلظـــلح،    

 احلظغل. ثْسٗ ا٨ماو للْؿْل إػل الظلٷ٘ ّمً ثه  قٔق أٍذاف 

الؼٔع٘ ّالعلْٓغل ّكن  احملشّمغل ّاكللٷَذًٓ، ٍّيا  ؼعبٔ٘،القاعذٗ السابعاٻ: 

بؼــكل عــاو، ّلــٔع خـــْق الؼــٔع٘ ا٨مامٔــ٘.  احلظــغل مــاٌ ّمــا ٓــضال مشمــض     

اطتقٷاب ٓعبٯٞ اليـاغ تلقأٜـا، ٢وتفـاٛ أثـشِ مل التلـشٔ٘ ّالفـذاٛ. بـل أىـُ ؿـاس حبـذ           

 راتُ ولٔ٘، تظتشق التلشٔات.

ْسٓـا بامتٔـاص، ٓـش ض اخليـْي ّالتكاطـل، ٢ّ ٓـشٚ        خٷاب ٍزا ا٢ياِ مـاٌ ث 

أٖ مربس للقعْد عً الجـْسٗ سٔينـا ٓتـْ ش ػـشاَا.  لـٔع تشٓبـا أٌ ٓتنـشدّا علـٙ بعـض          

ــْص الذٓئــ٘ الــيت س لــ  احلــشا  اكلظــلح، متنــشد       ــ٘ مــً أؿــشاب ا٨مــاو    الشم ـلل

، كلْوفُ الظلف مً بعض احلشمـات اكلظـلش٘، ّعـذو اطـتذابتُ لـذعْٗ      الـادق كذِ

ٕ  بٕ طلن٘ اخل٣ل لليَْض ّالجْسٗأ سٔـح ماىـ    ، ، ّوبلُ دعْٗ أبٕ مظـله اخلشاطـاى

دعفش بً ذلنذ الـادق، طـادغ أٜنـ٘   ا٨ماو لكً  ، منا ٓعتقذٌّ.الىلشّف م١اتٔ٘

بٔينـا ماىـ  الضٓذٓـ٘، ىظـب٘      أٍل البٔ  س ـض القٔـاو بجـْسٗ متـزسعا بأطـباب ختــُ.      

 الظٔف مل ؿذؤ٘ إمامتُ.لضٓذ بً علٕ، الجاٜش اهلامشٕ، تؼرتهل القٔاو ب

ّماسغ دّسِ بجق٘ عالٔ٘، ّ  ٓلٷش كلضٓذ مً  ظلح أمتنل  ػشّاُ احلشا  اكل

      ٘ ليـا . ّ  ضلـتر كلشدعٔـ٘  كشٓـ٘      التأّٓل أّ ّكـع ا٤سادٓـح اٍّـزا ٍـْ اكلَـه باليظـب

علــٙ مـً ٓقـْو بالظــٔف ٢طـرتداد سقْوــُ    عيـذٍه   معقـذٗ،  ا٨مامـ٘ الؼــشعٔ٘ تقتــش   
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ــا    كــاٌ .  (1)اكلَلــْم٘ ــبنل   -اــشٓقَه ّاكــشا. ّخٷــابَه مــاٌ ثْسٓ طٔاطــٔا، است

 البٔ  دٓئاٻ. بشمْص أٍل

٘   لكً   ٙ باللـشّسٗ  ق  تيٷبـ ٢ ػـشّهل مجالٔـ٘،   ٓيبغٕ التيبٔـُ أٌ الؼـشّهل اكلتقذمـ  علـ

 ميَا مذاٌ مَنا بال  مل ػعاساتُ ّثْسٓ٘ خٷابُ. امجري بل أٌ ،علْٓ٘ا٢ىتفاكات ال ـلٔع

ّمَنا ماى  مْاؿفات ٍزا ا٢ياِ لكيُ لٔع مجالٔا منا ٓيبغٕ، ّلٔع بشٓٝا 

مل طفك الذماٛ، ٢ّ ؿادوا داٜنا مل ػعاساتُ ّمْا٢تـُ ٤ٍـل البٔـ ، ستـٙ ّإٌ مـاٌ      

رللـا مل بذآاتُ، بل ماٌ ٍزا ا٢ياِ ٓتظرت علٙ ٍذ ُ الظٔاطٕ، بؼعاسات الجـأس  

    ّ اوعـ٘ مـشب٣ٛ. ّ  طلتلـف عـً تـريِ مل      ّالشكا ٦ل ذلنذ، بعـذ  اؿـل٘ آْلـ٘ عـً 

اطتغ٣ل الظلٷ٘ ّاستكاسٍا. ّوذ طاعذٍه علٙ ٍزا أٌ ػشعٔ٘ الظـلٷ٘ لـذٚ ػـٷش    

ّلْ ػكلٔا مـً  ٤ٍل البٔ  ٢تَا امْالذّل٘ ؼلذشد إولَاس  تـذقمً الؼٔع٘ ّعلناَٜه 

هله ؼلناسط٘ اقْطَه ّػعاٜشٍه.  القلٔ٘ باليظب٘ هله  الظنال، ّخ٣ل س ع ػعاستَا

ٛ ضٓ٘، ٍّزا ٓكفـٕ بغـض اليىلـش عـً دـشاٜه الظـلٷ٘، منـا باليظـب٘ كلْوـف علنـا          سم

لذّلـ٘ الــفْٓ٘ الـيت ماىـ  مل سـشب      الؼٔع٘ مً الذّل٘ البَْٓٔ٘ ثه مـْوفَه اكلظـاىذ ل  

مــع الذّلــ٘ العجناىٔــ٘، ّماىــ  حبادــ٘ ماطــ٘ لغٷــاٛ ػــعف ّدٓــين ّمــزٍف ٓقــاّو           

الــذٓين ل٥تــشا .  اكــٷش الظــ٣اغل الـــفٌْْٓ تــبين اكلــزٍ     –اخلٷــاب الظٔاطــٕ 

ا٨مامٕ ّ ظح ادـال للغلـْ الؼـٔعٕ، مـً أدـل ػـشعي٘ احلـشب ّتعبٝـتَه كـذ الذّلـ٘           

العجناىٔ٘ ّمؼـٔخ٘ ا٨طـ٣و، ّ ـق معادلـ٘: اىــشٗ الذّلـ٘ الــفْٓ٘ = ىــشٗ للنـزٍ           

ــشٗ الذّلـــ٘ العجناىٔـــ٘ = ىــــشٗ كلؼـــٔخ٘ ا٨   طـــ٣و ّاكلـــزٍ  الؼـــٔعٕ . مل مقابـــل: اىــ

الظين .  كلتا الذّلتغل ماى  ؽلـيح الؼـشعٔ٘ لفقَـاٛ ا٨طـ٣و مـً مـ٣ اكلـزٍبغل،        

 ّـلٔع الفقَاٛ ماىْا ٓؼشعيٌْ للاسطات الظلٷاٌ ّاغٔاىُ ّاطتبذادِ ّ ظادِ.

ّأخريا، ٓظذل كذ اخلنل الجْسٖ، ؽلادٓـُ بالجـأس، عيـذما س ـع ػـعاس "ٓـا لجـاسات        

ــشٗ، بع ّ"، احلظــغل ــه ّعــذّاٌ، ٍّــزا ١ٓمــذ انــْس   طــفك  دمــاٛ تضٓ  َهلــَا ولل

 العباطـٌْٔ عيـذما س عـْا ػـعاس:     َه الظٔاطـٕ.  ، مَنا ماى  مْاسبـات خٷـاب  للظلٷ٘

 بعذ تظلٽه الظلٷ٘. "الشكا ٦ل ذلنذ" اكٷَذّا أٜن٘ أٍل البٔ  ّػٔعتَه
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 التيظريٖ االجتاِ 

ٕ    ٍزا ا٢ياِ وادِ قَـاٛ  أٜنـ٘ أٍـل البٔـ  ّأؿـشابَه مـً الف      علـٙ اكلظـتْٚ الؼـٔع

ّالعلناٛ ّاكلتكلنغل. ابتذاٛ مً ا٨ماو علٕ بً احلظغل، سٔح ولَـشت معـا  اكلذسطـ٘    

الفقَٔ٘ الؼٔعٔ٘، اليت يل  بكامل معاكلَا ّألقَا ّإبذاعَا مل صمً ا٨ماو دعفـش بـً   

ذلنذ الـادق. ٍّزا ا٢ياِ اعتضل الظٔاط٘ ّالعنـل اكلظـلح، ّسمـً للعلـه، لرتطـٔخ      

٘ طلنٔ٘، ؿامت٘، خٷٽـ  هلـا اشٓقـا رلتلفـا. طـاعذ علـٙ       ّدْدِ،  ٔـذق أىُ معاسك

آخش ل٥سذاخ التاسطلٔ٘.  رت  مظا ٘ بٔيُ ّبغل ا٢يـاِ ا٤ّل ّ  ٓـتظل٪ أٖ    ولَْس  َهٿ

خٷاب ثْسٖ علياٻ، لكيُ ٓؼـاس  ا٢يـاِ الجالـح مل بعـض دلـا٢ت العقٔـذٗ.  تـْػل،        

ــاٛ ميىلْم٘عقٔــذٗ ذلكنــ٘، ؽلــ  ٍيذطــتَا      إكــا ٘ جلَــْدِ الفقَٔــ٘ ّالفكشٓــ٘، بي

ـٯل. ؿلكً تلخٔف  ٕ:معاكلَا، ؼلا ٓل بؼكل دؤق ّمف

 ّتعلٔذ الشأمسال الشمضٖ ولَْس مفَْو ا٨مام٘ الذٓئ٘، ميْي مً التعْٓض -

بعذ ىكبـات الؼـٔع٘ ّاكـٷَادٍه ّإوــاَٜه.  َـٕ مل بعـض أبعادٍـا ذلاّلـ٘ للتظـرت          

علٙ اهلـضاٜه العظـكشٓ٘ اكلت٣سقـ٘ ل٩مامـ٘ الظٔاطـٔ٘، ّعـذو وـذسٗ اتبـاي أٍـل البٔـ            

ف ؿـشٓح ٓــلح أٌ ٓكـٌْ مشدعٔـ٘     إثبات اليف علٙ خـْق خ٣ ٘ ا٨ماو علـٕ بـي  

ــ٘         ــا للش٠ٓ ــا.  ا٨مامــ٘ ّ ق ــٙ الظــلٷ٘ تاسطلٔ ــغل ا٤اــشاف اكلتياصعــ٘ عل ــضاي ب حلظــه الي

اجلذٓذٗ ما صال  ؽلاسغ دّسٍا الذٓين سته  ذاس٘ خظاٜشٍا الظٔاطٔ٘. ٍّٕ إمام٘ مت 

م٣مٔا عرب تـأ٣ّٓت وشآىٔـ٘، إكـا ٘ لشّآـات بـذأت تتـذ ق بعـذ ّ ـاٗ مـل           تأؿٔلَا

ــاو ت ــتَه ٢ ؿلكــً       إم ــذ ق م ــا ّكــشّستَا. ٍّــْ ت ــ٘ ّمقامَ  كــناٌتشــذخ عــً ا٨مام

عقٔـذٗ ٢ ٓـذل علَٔـا دلٔـل ؿـشٓح مـً       ٓـ٘  ٢ ؤنـ٘ ٤ بشاٛتُ،  العقٔذٗ ذلذدٗ وشآىٔا، ّ

عقٔـذٖ، استكـض كلقـ٢ْت     –.  خٷاب ٍزا ا٢ياِ خٷـاب  كـشٖ   الكتاب الكشٓه

ٓئـ٘. الـيت أسٔـ  مفَـْو     م٣مٔ٘، ّزلح مل تأطٔع مفأٍه دذٓذٗ، ميَا ا٨مام٘ الذ

٘     ا٨مام٘ ّميشـ  م٪ـ   عـذو  .  ، ستـه اخـت٣ف مـْاوفَه   ً تبقـٙ مـً ا٤ٜنـ٘ ػـشعٔ٘ ماملـ

ٙ ا٨ماو  اعرتاض ٘   ا٢طـتذ  علـ غ ٓكـشٯ إملـاٛ  عـذ  ٫ٓ ٢ل الك٣مـٕ أّ مْا قتـُ اللـنئ

خــ٣ل  اكلفَــْو ّمــاسغ أدّاسا رلتلفــ٘ مـــاحلُ الذٓئــ٘ ّالظٔاطــٔ٘. سٔــح تٷــْس ٍــزا 
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سادتــُ اكلاطــ٘ مل بعــض أبعــادِ ٤دلــ٘ وشآىٔــ٘ ؿــشضل٘، ٍّــٕ مفقــْدٗ  . ستــه (1)مظــريتُ

باللشّسٗ. علناٻ أٌ مفَْو ا٨مام٘ تاسطلٔا مفَْو طٔاطٕ، ّماٌ أؿشاب ا٤ٜن٘ وبل 

التيىلري لعـنتَه، ٓتعاملٌْ معَه مضعناٛ طٔاطٔغل، أّ مباس آل ذلنذ، أّ  قَاٛ 

ا٨مامــ٘ مل مقابــل   اٹشســ وــذ ّ التؼــٔع،  ـــشاي الـــشاب٘ مــاٌ ؿــشاعا طٔاطــٔا،   

 ت لتذاس  الفؼل الظٔاطٕ.اٛ. ّأما ا٨مام٘ الذٓئ٘  ذطٔاطٔاٻ اخل٣ ٘ اشساٻ

اكلادٓـ٘.   مت ؿٔات٘  َهٿ معيـْٖ لليــش، بعٔـذا عـً مقاطـات الـشبح ّاخلظـاٜش        -

 اليـش احلقٔقٕ ٍْ أداٛ ا٨ماو لذّسِ اكلشطْو مً وبل الظناٛ. ّلكل إماو دّسِ، ّما 

ٍــْ لــٔع مــزلك مل ىىلشٍــا. ٍّــزا الفَــه طــاٍه مل ػــذ    ضلظــ  خظــاسٗ عظــكشٓ٘  

 ؿفْف الؼٔع٘، ّكلله دشاسَه، ّتذاس  اىكظاسٍه اليفظٕ ّاكلعيْٖ. 

ــه تٷــْس اكلفَــْو،     .(2)منــا تقــذو ، ميشــ  العـــن٘  - ا٤ٜنــ٘ ســـاى٘ راتٔــ٘، ث

، علــٙ ؿــعٔذ اكلــْوفغل الظٔاطــٕ ّالــذٓين.  ا٨مــاو   مفَــْو رلتلــف ابؼــكل تــذا هلــ 

إمامـا ثـاس أو   ٓجـش. خ٣ ـا للفَـه الضٓـذٖ كلفَـْو ا٨مـاو الـزٖ          ؼلْد  عــنتُ ٓبقـٙ   

استبنل عيذٍه بالقٔاو بالظٔف. ّبالتـالٕ  عـذو ىَْكـُ عظـكشٓا ستـه تـْ ش الؼـشّهل        

 ال٣صم٘ للجْسٗ، ٓعترب مْوفا ػشعٔا ؿشٔشا،  َْ معـْو ٢ ٓـذس عيُ اخلٷأ. 

لليبْٗ، ؼلْد  مق٢ْت م٣مٔـ٘، ٢   زلح ٍزا ا٢ياِ باعتباس ا٤ٜن٘ امتذاداٻ -

 ٘ . سٔـح عاجلـ    طـْٚ سّآـات ٢ تـيَض دلـ٣ٔ ؿـشضلا      دلٔل علَٔا مً الكتاب ّالظـي

العـــن٘ مؼــكل٘ الشّآــات الؼــٔعٔ٘ الــيت تعــاىٕ اىقٷــاي الظــيذ بــغل ا٨مــاو ّالشطــْل   

ماليف لُ سق التؼشٓع، ّأمتفٙ الؼٔع٘ بـذّس الشّآ٘ عً  الكشٓه. ّأؿبح ا٨ماو

ا٨ماو ٤ثبات ؿشتَا، ٍّيا لع  الْكٯاعٌْ دّسا تاسطلٔاٻ، مـً خـ٣ل سذـه الشّآـات     

صّسا ّبَتاىـا ل٥ٜنـ٘. ٢ّ أعـين ا٨اـ٣ق أبـذا،  شؼلـا        ىظـب  الكارب٘ ّاكلْكْع٘ الـيت  

 ؿذس عيَه بعلَا. لكً طلْمَه العاو ٓيفٕ رلك.

                                      
كلتابع٘ تٷْس العقٔذٗ الؼٔعٔ٘، سادـع متـاب: اباابـاٜٕ، د. سظـغل اكلذسطـٕ، مــذس طـابق.         - 1

عـذد مـبري دـذا مـً اكلــادس. ٍّـْ ذلقـق ّ قٔـُ ّأطـتار مل          سٔح تابعَا با٤سوـاو مـً خـ٣ل    

 اجلامعات ا٤مشٓكٔ٘.

 050سادع: الؼٔف، د. مـٷفٙ، الـل٘ بالتـْف ّالتؼٔع، مـذس طابق، ق  - 2
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ا٨مـاو،  خـشز    بإا٣وُ لٔؼنل قذٯغمفَْو العـن٘ مل تٷْٓع مفَْو اكلزلح  -

شاب ا٤ٜنـ٘، وبـل التـيىلري    مً داٜشٗ اليقذ إػل داٜشٗ التعالٕ ّالقذاط٘. بٔينا ماٌ أؿ

، ٓتعــاملٌْ معَــه مبؼــش ّ قَــاٛ ّصعنــاٛ دٓيــٔغل، ٓـــذس عــيَه اخلٷــأ         لعـــنتَه

نــ٘ إ٢ أىَــا لعبــ  دّسا طــلبٔا.   ّا٢ػــتباِ ّاليظــٔاٌ. ّستــه تفــاخش الؼــٔع٘ بعـــن٘ ا٤ٜ   

ّماٌ بإمكاٌ ا٤ٜن٘ أٌ ٓلعبْا دّسا تاسطلٔا مظتقبلٔاٻ بعٔذا عً القذاطـ٘ ّالعــن٘،   

 خظش ا٨ط٣و ؾلارز دٓئ٘ ساؤـ٘، ؿلكـً أٌ ت١طـع لفَـه آخـش للـذًٓ، ّأطـلْبُ مل        

 ٍزا الذّس العىلٔه. يذٓذ خٷاباتُ. لكً أب  العـن٘ إ٢ أٌ تظلبَه

ْٯل ٍــزا ا٢يــ  - اِ علــٙ ا٨مــاو اكلَــذٖ اكليتىلــش مل ؤــاو دّلــ٘ العــذل ا٨هلــٕ،    عــ

ىبْٖ، علُٔ ٓتْوف اهلذف مً اخللق ّاحلٔـاٗ، ّ قـا للش٠ٓـ٘ الؼـٔعٔ٘      –مْعذ وشآىٕ 

اكلتعاس ٘.  باوٕ ا٤ٜن٘ هلـه أدّاسرلتلفـ٘، ّٓبقـٙ التعْٓـل مل إوامـ٘ دّلـ٘ العـذل ا٨هلـٕ         

وذ الؼٔع٘ آما٢ ّاطع٘ ّما ٓضالٌْ. ّ علٙ اكلَذٖ اكليتىلش. ٍّْ خٷاب متقً، علق علُٔ

خاسز داٜشٗ اكلظاٛل٘ ّاليقذ،  لكل إماو دّس سبـاىٕ ذلـذد. ٍّـزا خٷـاب      ّكع ا٤ٜن٘

 باسي مً سق ا٤ٜن٘ التؼبح بُ للتخلف مً مظ١ّلٔ٘ التشش  الظٔاطٕ ّالعظكشٖ. 

 ا٢يـــاِ الجـــاىٕ أطـــع جلَـــاص مفـــأٍنٕ دذٓـــذ، أعـــاد تؼـــكٔل ّعـــٕ الفـــشد   

قــ٘ تفكــريِ. ّمــشٯغ إىغــ٣ق العقــل، بــذ٢ مــً اىفتاســُ علــٙ احلٔــاٗ     الؼــٔعٕ، ّاشٓ

ّكــشّساتَا، عيــذما ّ ٽــش س٠ٓــ٘ دــاٍضٗ كلظــتقبل مــتغري هلــا كــشّساتُ، للــا تظــب  مل    

اىتكاطتَه سلاسٓا، أطْٗ بغريٍه مً اكلظلنغل، الزًٓ دعلـْا مـً الظـي٘ ّمـا ٓيظـ       

ٍــزا ا٢يــاِ عقــل  للــيف مـــذسا ّسٔــذا للنعش ــ٘.  العقــل الــزٖ مــاٌ ٓتشــش  داخــل 

مشتبك، خاٜف ٓبشح عً أٓ٘ سلْل لتذاس  اىكظاساتُ الظٔاطٔ٘، ّسدّد  علـَا الـيت   

اىعكظـ  علـٙ أتبـاي مذسطـ٘ أٍـل البٔــ  الـزًٓ ّكـعْا آمـاهله مل تـذ مؼـشق بقٔــادٗ           

ّاوـــع طٔاطـــٕ ٓعٔـــذ هلـــه مـــشامتَه   مظـــ مل  ا٤ٜنـــ٘.  أؿـــابَه الٔـــأغ ّالقيـــْهل 

ـــاٛ ّالتَنــٔؽ.  كــاٌ للنفــأٍه اجلذٓــذٗ دّس  ّسٔجٔــتَه، ّطلــشدَه مــً داٜــشٗ ا٢و

إصلــابٕ مل ؽلاطــكَه.  خٷــاب ٍــزا ا٢يــاِ أٓلــا خٷــاب طٔاطــٕ مل بعــض أبعــادِ  

ـذق أىُ خٷاب دٓين مبٷٽً طٔاطـٔاٻ.  ٓلكً ؼلشدعٔات  كشٓ٘ ّعقٔذٓ٘ دذٓذ. بل ّ

 الشّآات الؼٔعٔ٘ عيذما اٍتن  بقلٔ٘ احلظـغل بعـذ مقتلـُ،  َـزا ا٢ٍتنـاو خٷـاب       

مباػــش كــذ الظــلٷ٘. ّأٓلــا عيــذما ضلــشٯو الفقــُ الؼــٔعٕ     تــري ٘، ّ ــشٓضمعاسكــ
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ٍّْ أطلْب آخـش   ٓذعْ كلقااعتُ.،  إىُ ، أّ ضلشٯو التعاٌّ معُعٷآا ٍّذآا الظلٷاٌ

الفقَٔ٘. ّمجلـَا سشمـ٘ وبـْل ميــ  القلـاٛ ٢ّّٓـ٘ ا٤وـالٔه         –مل اكلعاسك٘ الظٔاطٔ٘ 

 .(1)للشّساتّأٖ ميـ  س ٔع. ٍّيا  اطتجياٛات تفشكَا ا

اكلَه باليظب٘ للبشح أٌ اكلفأٍه اجلذٓذٗ ػـذع  علـٙ ّكـع ا٤سادٓـح ّىظـبتَا      

للشطــْل الكــشٓه بعــذ أٌ عذــض تأّٓــل ا٦ٓــات القشآىٔــ٘ عــً ا٢طــتذاب٘ للــشّساتَه          

 .مع عذو ّدْد دلٔل ْٓسخ العله ّالٔقغلالعقٔذٓ٘. ّلٔع مل رلك إداىُ ل٥ٜن٘ 

إٌ ا٢ياِ ا٤ّل استكض للجْسٗ ّ  ضلتر لشّآات تؼـشعً  شماتـُ بعـذ أٌ اطـتنذ     

ع٘       ػــشعٔتُ مـًـ سشمــ٘ احلظــغل،  بيــٙ واعذتــُ الفكشٓــ٘ بعٔــذا عـًـ الشّآــات اكلْكـْـ

 تَامــُ بْكــع الشّآــات لعــذو سادتــُ اكلاطــ٘ هلــا.   لتــأىٕ ّعــذو التظــشٯي ّا  ٔيبغـٕـ اىظــبٔا، 

كلفـأٍه دذٓـذٗ،    ١ؿٯـل ٍّْ ٓ شّآات مادتُ ا٤طاطٔ٘، الزٖ تعترب العكع ا٢ياِ الجاىٕ

٢ باليظــب٘ ل٥ٜنــ٘،    أمــرب. للْكــع  تــُااسٜــ٘ علــٙ الفكــش ّالعقٔــذٗ ا٨طــ٣مٔ٘.  شاد    

ل     باعتباسٍه مـذسا للشّآـ٘ ّالتؼـشٓع، ّلكًـ ٤ؿـشابَه     ، للًـ تــذٚ للتـيىلري ّتأؿٔـ

،  َـٕـ و         ع٘ ّاكلختلقـ٘ـ ٚ الشّآـــات اكلْكـْـ ٢ت ٢ دلٔــل لــُ علَٔــا طـْـ لــآا تشاٜبٔـــ٘  مقـْـ

اسق  ّخشا ٔــ٘ تيظــ  ل٥ٜنــ٘     الغٔــ ، ّال٢ْٓــ٘ التكْٓئـــ٘،   ب َــه صّسا ّبَتاىــا، معلن خـْـ

عٔ٘         ــذٗ الؼـٔـ ــالكٌْ إػل آخــش طلظــل٘ مقــا٢ت العقٔ ــات، ّالتـــشف ب ــع اللغ ّمعش ـ٘ـ ـلٔ

،خــنل ا٢عتــذالباطــجياٛ  اكلغالٔــ٘. عـًـ ٍـْـ ا٦خــش، ستــه مظــ١ّلٔتُ  ، مل مقابــل خــنل الغلـْـ

ولـآا   للـذلٔل القشآىٕـ الــشٓح، باعتباسٍـا     أٓلـاٻ  دذٓـذٗ تفتقـش  تأطٔع مفأٍه عقٔذٓـ٘  

. ّؿلجـل ٍـزا اخلـنل          خاسو٘، ٢ ؿلكً الْثْق بَا ما   ٓـذل الـذلٔل القشآىٕـ علَٔـا خاؿ٘ـ

ىع بًـ عبـذ       أؿشاب أٜن٘ أٍل البٔ  مً الفقَاٛ ّالعلناٛ، ابتذاٛ مً أباٌ بًـ تغلـ  إػل ْٓـ

س الــشفلً مــشّسا بــضساسٗ بـًـ أعــغل، ّذلنــذ بـًـ مظــ  ّعبــذ اهلل بـًـ له، ّعبــذ اهلل بـًـ ٓعفـْـ

 .(2)ّتريٍهطياٌ 

                                      
 ا٤ىـاسٖ، الؼٔخ مشتلٙ، متاب اكلكاط ،  ـل دْاٜض الظلٷاٌ. - 1

اليذاػــٕ، ّم٣ٍنــا متــاب  سادــع تــشاـلَه مل متــابٕ: سدــال الؼــٔخ الٷْطــٕ، ّسدــال     - 2

متخـف ؼلعش ٘ سّاٗ ا٤سادٓح، ّأؿشاب ا٤ٜنـ٘، ّمتـبَه ّأؿـْهله. ٍّـ٢١ٛ مـً سـْاسٖ       

  ا٤ٜن٘ ّمقشبَٔه ّ قَاَٜه.
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 اليص ّفتي٘ الظعاز

تتـف الؼعاسات بضقلَا العاافٕ، ّوذستَا علٙ تعبٝ٘ الياغ، ّ ـشٓض الـشأٖ   

العاو. ٍّٕ مً أخٷش اللعـ  الظٔاطـٔ٘ ّالذٓئـ٘. ٓتٷلـ  زلاسَـا مَـاسٗ ّخـربٗ بجقا ـ٘         

٣وتُ برتاثُ ّؤنـُ ّمبادٜـُ ّدٓيـُ. تتـأثش     ادتنع ّتاسطلُ ّسمْصِ ّأّلْٓاتُ، ّابٔع٘ ع

 – اعلٔتَا بىلشف إا٣وَا ّتْؤتَا. ّطلبْ تٍْذَـا خـاسز بٔٝتَـا ّساكـيتَا الجقا ٔـ٘      

ا٢دتناعٔ٘.  ٔخظش مً ٓش ع ػعاسات سظٔئ٘ مل ميـااق الؼـاو آىـزا ، بٔينـا تشتعـذ      

ٕ ّالتاسطلٕ هلا  شاٜف ادتنع الؼٔعٕ مل العشاق، بظب  استبااُ الْدذاىٕ ّالعااف

ّالــذٓين باحلظــغل ّولــٔ٘ مــشب٣ٛ. الؼــعاس ّتــش سظــاغ ٓعــضف علٔــُ الظٔاطــٕ،          

ُ كلـاحلُ الؼخـٔ٘ ّاحلضبٔ٘. ّالكؼف عـً سقٔقتـُ ؿلـيح الؼـع   شؿـ٘      كشٯطّٓ

   ٕ ــذ اي العــااف ــأىٕ مل ا٢ى ــْعٕ، ّالت ــا ٢طــتعادٗ ال . أٖ أٌ ىقــذ الؼــعاسات ضلــشو   معَ

مظأل٘ مَن٘ علٙ مظاس خلخل٘ ال٣مفكـش  الظٔاطٕ اكلرتبف مً  قٔق تآتُ، ٍّزِ 

 ٔـــُ، مـــً أدـــل ىَلـــ٘ سلـــاسٓ٘ متناطـــك٘.  الؼـــعاس تـــاسٗ ٓظـــتبٷً بيـــٙ  كشٓـــ٘  

الٷاٜفٔ٘، ّتعٔذ تؼكٔل العقل علٙ  كشٯغّعقٔذٓ٘، ّأىظاوا ثقا ٔ٘ ّمعش ٔ٘، وذ ت

أطــع ٢ أخ٣ؤــ٘، تـــيف ا٦خــش ّ قــا لتيْعــُ الجقــامل ّالــذٓين، الــزٖ ٍــْ دــضٛ مــً  

ُ،  الؼــعاس ٓــأتٕ لٔـــادس سشٓتــُ، ّٓقنــع سقــُ مل التيــْي، خاؿــ٘ خـْؿــٔتُ ّسشٓتــ

سٔينا تشتفـع ىـربٗ التيابـز ّسّل الكشأٍـ٘ بظـب  الؼـعاسات اكلش ْعـ٘. ّبالتـالٕ  يقـذ          

 الؼعاس ٓقع كنً طٔاوات البشح، مل ىقذ اليف.

ا،   اتلح للا تقذو أٌ ا٢ياِ الجْسٖ كنً اكلعاسك٘ التاسطلٔ٘، ماٌ خٷابا طٔاطٔـ

ٌ  مــاسغ ال للشظــغل، بعــذ ّاوعــ٘   بالقتــل ثــأساٻ (1)عيــف متظــرتا بؼــعاساتُ،  أّتــل االتْابـْـ

. ثه اكلختاس الزٖ طٔٷش علـٙ  طلٔناٌ بً ؿشد اخلضاعٕمشب٣ٛ مباػشٗ، ّماٌ ٓقْدٍه 

الكْ ـــ٘ ّس ـــع ػـــعاس "ٓالجـــاسات احلظـــغل". سٔـــح وتـــل مـــل مــًـ اؿـــٷف مـــع الظـــلٷ٘  

مظـلش٘ اطـتَذ   الظـلٷ٘ ؼلختلـف      احلامن٘. ثه اْس التٔاس الجْسٖ ىفظـُ إػل سشمـات  

العيآًّ، مجْسٗ عبـذ اهلل بًـ الـضبري، الـزٖ أعلًـ ىفظـُ خلٔف٘ـ للنظـلنغل مل مك٘ـ بعـذ           

                                      
لتفـٔل الك٣و سْل التْابغل ّا٢ىتفاكات الؼٔعٔ٘، سادع: الٷربٖ، تاسٓخ الٷربٖ، مـذس  - 1
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ّ اٗ ٓضٓذ بً معآّ٘، ّماٌ ّالُٔ علٙ الكْ ٘ أخِْ مـع  بً الضبري الزٖ اطتْػل علـٙ  

        ُ ــل بعــذ خشّدــ ــزٖ وٹت ، ال ـٕـ ـًـ عل ــذ ب . ّأٓلــا صٓ ـٕـ ــاس الجقف ــل اكلخت مل  الظــلٷ٘ بعــذ أٌ وت

   ِ الكْ ٘ كذ سكه ٍؼاو بً احلكه. ّ ٔنا بعذ ثْسٗ "ذلنذ رّ اليفع الضمٔـ٘" ّأخْـ

إبشأٍه. منا ماى  ٍيا  سشمات مظلش٘ للخْاسز ّتريٍه، ّوذ س ع  مل سشمـ٘  

ما طلذو مـاحلَا الظٔاطٔ٘ مً ػعاسات ٢ّ تات ثْسٓ٘. ّبالتالٕ سته سـشق احلشمـات   

ٙ س ــع ػــعاسات تبــذّ دٓئــ٘ ّإؿــ٣سٔ٘، أّ تــذعْ الجْسٓــ٘ التاسطلٔــ٘ الٷاذلــ٘ بالظــلٷ٘ علــ

         ،٘ للجأس مً وتل٘ ا٨مـاو احلظـغل أّ تٷالـ  بالشكـا ٦ل ذلنـذ، إ٢ أىَـا سشمـات طٔاطٔـ

، ّتبــآً  َنَــا للظــلٷ٘ ّػــشّهل    ختــادي مل ػــعاساتَا ٢ّ تاتَــا، ستــه اخت٣ َــا اكلشدعـٕـ

سٖ خ    احلكه.  ٣ ؿذؤ٘ سقٔقٔ٘ لتلك الؼعاسات.  ٷـاب طـلٷ٘، ّمـا    خٷـاب التٔـاس الجْـ

سٖ وـذ ا  ١ٓمذ صٓف ػعاس ا كـذ ميـأَّٜه      اتُ، أٌ صعناٛ التٔاس الجْـ ا علَٔـا، ّماسطْـ ىقلبْـ

ا مل بذآ٘ـ  ـشمَه ػـعاسا مْاسبـا االشكـا ٦ل         ععيفا ملا غل الـزًٓ س عْـ فا، مالعباطٔـ

ذلنــذ ، ثــه اختضلــُ ميٷــق الظــلٷ٘ بــبين العبــاغ، ّاطــتبعاد بــين ٍاػــه. مـًـ ٍيــا ٓيبغـٕـ   

،  َٕـ ػـعاسات          احلزس مً أٖ ػ عاس ثْسٖ باطه الـذًٓ أّ احلظـغل ٓش ـع مًـ وبـل أٓ٘ـ دَ٘ـ

٘، ّتــشاًٍ علــٙ اطــتغفاهله،   مــامشٗ تظــتغل عْااــف اليــاغ، لتعضٓــض وْاعــذٍا الظٔاطـٔـ

٘، إسكـاٛ كلؼـاعش ـلَْسٍـا، بٔينـا تكـشٯغ           عيذما ختتـضل ا٢ؿـ٣ل ؼلناسطـات اقْطٔـ

 ّدْدٍا الظٔاطٕ كلـاحلَا الؼخـٔ٘ ّاحلضبٔ٘.  

الؼعاسات ماصال   ـشض كـذ الظـلٷ٘، ّتٷنـح لتْطـع٘ داٜشتَـا عيـذما        إٌ  تي٘ 

تكٌْ  َٔا، مؼعاس: "مل ْٓو عاػْساٛ، ّمل أسض مشب٣ٛ". ّػـعاس: "أبـذ ّاهلل   

٢ ىيظٙ سظٔيا". ٍّٕ ػعاسات مامشٗ، تبشـح عنـً  نٯلـَه مظـ١ّلٔ٘ مـا ســل مل       

الْؿـْل   عـاو!!. منـربس مؼـشّي لظـلْمَه ا٨وــاٜٕ مـً أدـل        0611مشب٣ٛ وبل 

ــا       ــْسٖ، ستــه رلالفتَ ــضل مؼــاعش احلــع الج للظــلٷ٘ أّ تْطــع٘ ىٷاوَــا. ػــعاسات تضل

ّپص٬س٪ أٹخ٬ش٪ٚ الـشضل٘ للكتاب الكشٓه:  ّ٪اصپس٪ٗټ  ّ٪لٸا ت٪ضپس٫  .  الؼعاس طللق أعذاٛ ّسدّد (1)ا

. ٍّزا ٍْ اخلٷش ، عيذما ٓشٓذ إطقاهل ميأُّٜأ عال معامظ٘ ختذو ٍذف الظٔاطٕ

ــذ ع        ــ٘،  ٔي ــٕ، ّٓعنــق سّل ا٨وـــاٛ ّالكشأٍ ــزٖ ٓقــْض الظــله ا٤ٍل اجلظــٔه، ال
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سظٔئ٘، ٍّٕ ٢ تعذّ طْٚ  شمات طٔاطـٔ٘ تآتَـا    –الياغ لذم٘ مؼاعش دٓئ٘ 

 الْؿْل للظلٷ٘.

٢ تْدذ ػشٓع٘ مسآّ٘ أّ أسكٔ٘ تبـٔح الجـأس مـذٚ احلٔـاٗ ٤دـل مقتـل ػـخف، مَنـا         

ُٰ ٰمـً       وذ وٹتل وبل احلظـغل أىبٔـاٛ مـجريٌّ ا   ماى  ميضلتُ. ّ ٛ٪ اللڀـ ٔ٪ـا ٌ٪ أٸىٰب وٹـل٬  ٸٰلـه٪ ت٪قٺت٫لٹـْ

، منــا ؿــشل القــشآٌ بــزلك. لكــً للجــأس ســذّد، الــيفع    (1) وٸب٬ــل٫ إپٌ مٹيــت٫ه مٳــ٬١ٰمٰيغل٪ 

ـ٪ـاق٫  ٰـ        ا ُّٱباليفع. ّياّصِ دشؿل٘ ّاعتذاٛ  ٬ٔكٹه٫ الٺٰق ً٪ آم٪ي٫ـْا مٹٰتـ ٪ ع٪لٸـ َ٪ـا الڀـٰزٓ ٓٳ ٕ ٓ٪ـا أٸ

٬ً  ٰبالٺأٹىج٪ٙ ّ٪الٺأٹىج٪ٙ ٰبالٺع٪ب٬ٰذ ّ٪الٺع٪ب٬ذ٫ ٰبالٺش٫شٶ الٺش٫شٳالٺقٸت٬لٸٙ  ٕ٪   ٸن٪ـ ٫ُ  ع٫ٰفـ ٬ً  لٸـ ُٰ  ٰمـ ٛٮ  أٸٰخٔـ ٬ٕ   ٸاتٶب٪ـايٮ  ػ٪ـ

ٛٮ ٰبالٺن٪ع٬ش٫ّٰف ُٰ ّ٪أٸد٪ا ٬ٔ ٌٿ إپلٸ ٘ټ  ر٪ٰلكٸ ٰبإپس٬ظ٪ا ّ٪س٪س٬ن٪ ًپت٪خ٬ٰفٔفٮ مٶً سٲبٶكٹه٬  ٫ُ ر٪ٰلكٸ ب٪ع٬ذ٪ اع٬ت٪ذ٪ٚ  ٸن٪   ٸلٸ

 شبنل ػعاسات العيف ّالظٔاط٘ بالـذًٓ ّالقـشآٌ الكـشٓه ٓعـذ دشؿلـ٘       (2) أٸٰلٔهٮ ع٪ز٪ابٮ

لتششٓش الـْعٕ مـً   ّمؼف صٓفَا،  لح ٍزِ الؼعاسات  حبق الياغ الٷٔبغل،  ٔذ 

 ش ع الؼعاسات باطه احلظغل تياوض ٍذ ـُ   سبق٘ العْااف ّا٢ىذ اعات ال٣مظ١ّل٘.

 ا٨ؿ٣سٕ، ّوبل رلك تتظرت بالذًٓ ّتقْض مبادُٜ ّؤنُ.

تبقــٙ الظٔاطــ٘ ٍــذ ا مؼــرتما هلــزِ احلشمــات. ّمــا الؼــعاسات اكلش ْعــ٘ طــْٚ  

ذلفضات أٓذْٓلْدٔ٘ لؼذ ؿفْف وْاعذٍا الؼعبٔ٘.  التْابٌْ الزًٓ مجٯلْا أّل  ـش   

اىْا للً مات  احلظغل ّبآعُ علٙ الظلٷ٘، لكيَه مظلح كنً التٔاس الجْسٖ، م

ختلْا عيُ بعذ اىق٣ب مْاصًٓ القْٚ لـا  دٔؽ الظلٷ٘ احلامن٘. ثه عادّا حلنـل  

الظ٣و ل٣ىتقاو ّاطتعادٗ الظلٷ٘.  ك٣ اكلـْوفغل مـاٌ ميٷلقـُ طٔاطـٔا بشاتناتٔـا.      

ل تـاٜبغل بعـذ   بآعْا ا٨ماو احلظـغل علـٙ أمـل ا٢ػـرتا  مل سكْمتـُ، ّفللـْا الظـ٣       

مقتلُ أم٣ٻ مل الظـلٷ٘. بـل اىظـش  ـلٔـع مـً سا قـُ مل الٷشٓـق عيـذما علنـْا ؼلقتـل           

طفريِ إػل مشب٣ٛ، مظله بً عقٔل، ّ  ْٓاؿل اكلظري معُ إ٢ خ٫لٽف أؿشابُ ّأٍل 

بٔتـُ!!.  ــ٣ معيــٙ للنبذٜٔــ٘ منـا ٓــشاًٍ بعــض البــاسجغل. اكلبـذٌْٜٔ سابٷــْا معــُ ستــٙ    

ٙ أسض مــشب٣ٛ.  التبــاغ الظٔاطــٕ بالــذٓين أســذ أطــباب      اخــتلنل دمَــه بذمــُ علــ   

ختلفيـــا،  ٔيبغـــٕ تفكٔـــك اخلٷـــاب الجـــْسٖ، ّ لٔـــل مق٢ْتـــُ ّمفأٍنـــُ، كلعش ـــ٘   
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ــات      ــْد احلشمـ ــْسٖ، ّوـ ــباب الجـ ــٌْ الؼـ ــُ بعٔـ ــً تٍْذـ ــذ مـ ــُ، للشـ ــُ، ّأٍذا ـ ثقا تـ

الظٔاطٔ٘، اكليذ ع مل س  ا٨ط٣و ّس  احلظغل.  لٔع "مـل ٓـْو عاػـْساٛ" ّ"مـل     

مــشب٣ٛ"، بــل ٓيبغــٕ س ــع ػــعاسات م٣ٜنــ٘، تــش ض العيــف، ّتــذعْ ل٥مـــً          أسض 

 ّا٢طتقشاس: "مل ْٓو طله" ّ"مل أسض ط٣و".

خٷاب احلظغل خٷاب طٔاطٕ، ٍذ ُ إوام٘ دّلـ٘،  احلـذخ ٓقـشأ كـنً ولش ـُ      

التـــاسطلٕ ّالظٔاطـــٕ، ّاطـــتذعا٠ِ خـــاسز ػـــشاُ ٓيقلـــ  إػل عيـــف م١طـــله، ٍذ ـــُ  

التْابـٌْ تٔـاس مرتبـف، التــق باحلظـغل وبـل ّبعـذ        سظـٔين.   -الظلٷ٘ بلباغ دٓـين  

اطتؼَادِ البا للظلٷ٘، ٍّذ ُ ٍذف طٔاطـٕ، ٓتظـرت بالـذًٓ ّالـ  الجـأس للشظـغل.       

ّوذ اطتبال دماٛ تضٓشٗ لتشقٔق أٍذا ُ بعٔذا عً وـٔه الـذًٓ االـيفع بـاليفع . وتلـٙ      

طٔاطـٔ٘   ،  كٔف اطتبال ٍزا التٔاس طفك الذماٛ لـ٢ْ دّا ـع  مشب٣ٛ طبعٌْ ػَٔذاٻ

تظــتَغل  نٔــع القــٔه مــً أدــل إكــعاف الظــلٷ٘؟  التٔــاسات الظٔاطــٔ٘ أســق باليقــذ      

ّالتفكٔـك للتعــشف علـٙ سقٔقتَــا، سٔينـا تش ــع ػـعاسات دٓئــ٘.  تـاسٗ تكــشٯغ ٍــزِ      

التٔاسات ا٢طتبذاد ّالعيف ّالقنع ّا٢طتغ٣ل باطه الـذًٓ ّاللـشّسات الجْسٓـ٘. ّةـ٘     

ٓــ٘ ّالعقٔذٓــ٘ هلــزا التٔــاس ٢متؼــاف مظــاس٘       مــا ٓــذعْ لتفكٔــك اكلشدعٔــ٘ الفكش   

ال٣مفكش  ُٔ ّاكلظكْت عيُ، ّمذٚ ع٣وتَا باليف، سته عذو سادتُ اكلاطـ٘ لـُ.   

 ٷل  الظلٷ٘ بآلٔات ثْسٓ٘ ٢ ختفٙ علٙ الْعٕ، لكً ما ٓشٓذ التظرت علُٔ اخلٷاب 

 مل  ُٔ الجْسٖ، ػشعٔ٘  شمُ اكلظلح دٓئا.  امتؼاف اكلظكْت عيُ ّال٣مفكش

اخلٷاب الجْسٖ ٓعٔذ تؼكٔل الْعٕ بَزِ احلشمات، ّمذٚ ػشعٔتَا.  ـإرا ماىـ    

 الظلٷ٘ كشّسٗ ادتناعٔ٘  لنارا تْولف ػعاسات دٓئ٘ مً أدل مٷال  طٔاطٔ٘؟

إٌ البئــ٘ ا٤طاطـــٔ٘ هلـــزا التٔـــاس بئـــ٘ ثْسٓـــ٘، متشـــشسٗ مـــً ؤـــْد الؼـــشٓع٘ ستـــه  

٘   ػعاساتَا الذٓئ٘. بئ٘ تقْو علٙ أعـادت بَـا تؼـكٔل ّعـٕ دٓـين      ، مقـ٢ْت بشاتناتٔـ

 َــْ  َــه طٔاطــٕ للــذًٓ ٓشتكــض   اطــتيضف عقــل اكلظــله، مــً أدــل الْؿــْل للظــلٷ٘. 

ــف ّا٨وـــاٛ ّعــذو ا٢عــرتاف بؼــشعٔ٘ ا٦خــش. ّبالتــالٕ  َــْ ّعــٕ تــاسطلٕ، ٢          للعي

ؿلكً اعتنـادِ لبيـاٛ دلتنـع مـذىٕ سلـاسٖ، ٓقـْو علـٙ التظـامح ّالتـذاّل الظـلنٕ           

ٗ علـٙ الـ٢ْٛ. ّسـق الفـشد مل التيـا ع علـٙ الظٔاطـٕ بغـض         للظلٷ٘، ّتقذٓه الكفاٛ

 اليىلش عً خـْؿٔاتُ الجقا ٔ٘ ّالذٓئ٘.
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الفقَـٕ أّ ا٢يـاِ "التـيىلريٖ"، اكلعاسكـ٘      –ا٢ياِ الجاىٕ، الفكشٖ  لقذ ماسغ

بأطالٔ  طلنٔ٘ ذلكن٘، ٓـذق أىَا معاسك٘ طٔاطٔ٘ ؿامت٘ تظتبٷً الظلٷ٘. ّوذ 

مشٯ احلذٓح عً أبعاد ٍزا ا٢ياِ، ّة٘ دْاى  أمجش خٷْسٗ ٓيبغٕ التْوف عيذٍا، 

ــل        ــُ ّال٣معقــْل. ّمــذٚ استكــاصِ للعق ــُ، ّمظــاس٘ ال٣مفكــش  ٔ ــٙ بئت للتعــشف عل

لؼشي سقٔق٘. ّ لح بؼشٓتُ، ّمكشِ ّأٍذا ـُ ّس٠ٓتـُ للـزات ّا٦خـش.  َـزا التٔـاس       ّا

أسق باليقذ لقـْٗ سلـْسِ، ّتـأثريِ مل العقـل اكلظـله ميـز ىؼـأتُ، ّأمجـش اطـت٣َما          

ّتْلٔــذا للشّآــات. ٍّــْ ٢ طلــتف ؼلــزٍ  أّ ٰ شوــ٘، بــل مــاٌ عـــش التــيىلري ّىؼــْٛ  

٣مٔ٘ بامتٔــاص. ّعـــش تكــشٓع الــيف اكلــزاٍ  ّا٢ياٍــات الك٣مٔــ٘ ّالفٱــشق ا٨طــ

كلـــا  طٔاطــٔ٘ ّمزٍبٔــ٘،  كاىــ  ا٤سادٓــح تتــذ ق ليـــشٗ ٍــزا الٷــشف ّرا ،     

خاؿ٘ بعذ امتذاد عـش اليف لذٚ الؼٔع٘، ّاطـتنشاسِ ستـٙ ىَآـ٘ الغٔبـ٘ الــغشٚ،      

ٍــ .   782ّبذآ٘ الغٔبـ٘ الكـربٚ ل٩مـاو الجـاىٕ عؼـش اكلَـذٖ ّ قـا للعقٔـذٗ الؼـٔعٔ٘ ا         

ّالظلٷ٘ م٣ٍنا أطع ػشعٔتُ علٙ ىبز ا٦خش، ّتظقٔٷُ ّا٢ىتقاو ميُ.  اكلعاسك٘ 

ــاٛ اليىلــشٖ، الفكــشٖ ّالعقاٜــذٖ      أٖ أٌ ميٷــق الجــأس مــاٌ ذلشمــا أطاطــا مل البي

ّالفقَٕ، ٍّْ ّاكح مل مت  الرتاخ. ّوذ مش أٌ اكلزاٍ  ّالفشق ا٨ط٣مٔ٘ لٔع هلا 

حلقٔقـٕ بٔيَـا. ٤ٌ ا٢عـرتاف    ّدْد سقٔقٕ خاسز ميٷق التيامل،  ـ٣ معيـٙ للتظـامح ا   

با٦خش ٓظاّٖ ىفٕ الزات، ّمـادسٗ ػشعٔتَا.  لٔظ  ٍيا  طلٷ٘ ّمعاسك٘ بـاكلعيٙ  

 احلقٔقٕ، بل تشبٯف مظتنش با٦خش لتظقٔٷُ ّإىَاُٜ.

إٌ ثيأٜـــ٘ الظـــلٷ٘ ّاكلعاسكـــ٘، ماىـــ  تـــتشكه باخلٷـــاب الظٔاطـــٕ مل سقبـــ٘ 

ؿلكـً دساطـ٘ أســذٍنا ؼلعـضل عــً    الـذّلتغل ا٤مْٓـ٘ ّالعباطــٔ٘ ستـه تيا شٍنـا،  ــ٣     

ا٦خش، طْاٛ ماى  اكلعاسك٘ مظلش٘ أّ طلنٔ٘.  كاٌ الـشاي سْل ػشعٔتَنا علـٙ  

، ّسأمساهلا الشمضٖ أػذِ، ّإرا تؼبج  الظلٷ٘ بالقْٗ،  اكلعاسك٘  ـي  بيـْؿَا

ّطلب  الظـلٷ٘ ػـشعٔتَا.  الع٣وـ٘ بٔيَنـا ع٣وـ٘ ثأسٓـ٘، عذّاىٔـ٘، اىتقامٔـ٘، ّلـٔع          
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ــا ّ ــا تكــام٣ اعرتا  ــل اكلعاسكــ٘  مل ا٤ىىلنــ٘ احلذٓجــ ٍــْ احلــال  من ــُ  ٘. ب ــا للفق ّ ق

ما شٗ، مشتذٗ، خاسد٘ علٙ طلٷ٘ أّلٕ ا٤مش، صل  وتلَا، لـزا ٢ ٓــلح    الظلٷاىٕ

ٍزا الينْرز التاسطلٕ مجا٢ للشكه ّالظلٷ٘ ساٍيا، ّٓيبغٕ القٷٔع٘ معُ، ّالتخلف 

ٷ٘ ا٨هلٔـ٘.  َـٕ طـلٷ٘ بؼـشٓ٘ دـاٛت      مً سّل الجأس ّا٢ىتقـاو ّا٢وــاٛ، ّأٍّـاو الظـل    

اكلظـلنغل،   جـشّات بالظٔف ّالعيف ّتضٓٔف الْعٕ، ّاطـتبذت بـاحلكه، ّاطـتأثشت ب   

 وبل تريٍه. َهّاكٷَذت

ؽلجلــ  اكلعاسكــ٘ آىــزا  بــالعلْٓغل ّاخلــْاسز ّبعــض ا٤وٷــاب ّالشمــْص، ّدَــات    

 أخــشٚ. لكــً تبقــٙ للنعاسكــ٘ الؼــٔعٔ٘ مٔضتَــا، ّخـاٜـــَا الــيت اطــتٷاع   ــشض 

ىفظَا علٙ الْاوع ّالتاسٓخ، ّبياٛ ميىلْم٘ عقٔذٓ٘ ّ كشٓ٘ متكامل٘، ػامل٘ جلنٔـع  

اكلظــاٜل، ّتكاملــ  ػــعاساتَا بعــذ سطــه أٍــذا َا.  عيــذما اعتضلــ  الشمــْص الؼــٔعٔ٘     

الكربٚ الظٔاط٘ ولاٍشا، ّس لـ  ا٢شلـشاهل بأٓـ٘ سشمـ٘ ثْسٓـ٘، ّلـْ علـٙ مظـتْٚ         

باليظــب٘ هلــا، بــل ّاؿــل  اشٓقَــا،   التأٓٔــذ الشمســٕ،  لــه ٓكــً ٍــزا ىَآــ٘ اكلٷــاف  

 ّوام  بعنل دباس علٙ مظتْٓات: 

عٕ،  كشٓـــا ّعقٔـــذٓا ّ قَٔـــا. أٖ بيـــاٛ الـــزات   ٔذ معـــا  اكلـــزٍ  الؼــٔـ ا٤ّل: تؼــٔـ

ع          يَا، ٍّــزا حبــذ راتــُ  ــذٱ للظــلٷ٘. ّبالفعــل امتظــ  التؼـٔـ ؼلــشّس الظــيغل  ّ ــٔـ

خُ، ّمقاّمتـــُ كل  ، خاؿـــ٘ لتشـــذٓاتاختلـــف مــــذاؤ٘ عالٔـــ٘، ّوـــذسٗ ٍاٜلـــ٘ علـــٙ سطــْـ

عٕ، مـًـ خــ٣ل للاسطــ٘   الظٔاطــ٘ ميَــا .  ــالتٷْس الفقَـٕـ مــج٣ بقـٕـ سلٔــف اكلــزٍ  الؼـٔـ

ا٢دتَاد ّاطتيباهل ا٤سكاو الؼشعٔ٘ كلْامب٘ ما اطتذذ مًـ ولـآا دٓئـ٘. منـا مـاٌ      

التناطــك ّمــا ٓــضال  شٓــذا مـًـ خــ٣ل مشدعٔتــُ الذٓئــ٘، أ٢ّٻ مـًـ خــ٣ل استبــااَه با٨مــاو  

و، ّمـًـ ثــ  ــ٘      اكلعــْـ عٔ٘، الــيت ٓــشٚ  َٔــا الفــشد ؤــادٗ دٓئ ه اكلشدــع ا٤علــٙ للٷاٜفــ٘ الؼـٔـ

ػشعٔ٘، ؿليشَـا مامـل ٢ّٜـُ. ّلعـل مل  تـاّٚ التعبٝ٘ـ اجلناٍريٓ٘ـ علـٙ مـذٚ التـاسٓخ مـا            

 .(1)ٓكفٕ ػاٍذا علٙ ٍزا الك٣و

                                      
 مفتْٚ التب  للنشدع الؼرياصٖ، ّ تاّٚ العلناٛ مل سشم٘ اجلَاد مل العشاق، ّ تْٚ اجلَاد - 1

      ٕ ــٕ الظٔظــتاى . و8104 الكفــاٜٕ كــذ داعــؽ مل العــشاق الــيت ؿــذس عــً اكلشدــع الظــٔذ عل

 للذناٍري مل ٍزِ ا٤سذاخ ّتريٍا.  ا٤طاغ شّماى  الفتْٚ احمل
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الجاىٕ: اطتعاد اأٜن٘ أٍل البٔـ   ثقـتَه بأىفظـَه طٔاطـٔا، ستـه دـشال مـشب٣ٛ        

ــيت مــادت   تٷفــٞ ىظــ  آل ذلنــذ. ّعنلــْا بـــن ، مــً خــ٣ل ا٤دــْاٛ العلنٔــ٘        ال

 اىؼغلْا أ٢ّٻ، مغريٍه مً أتباي  ّاجلذل الك٣مٕ الزٖ اغٙ مل تلك الفرتٗ بالزات

اكلزاٍ  ّالٰفشق الك٣مٔ٘، ؼلق٢ْت ؽلع ػـشعٔ٘ الظـلٷ٘، ّمفـأٍه عقاٜذٓـ٘ ٓـشاد      

      ٘ مل صمـً ا٨مـاو دعفـش     هلا خذم٘ ا٢طـتبذاد الـذٓين،  شققـْا سلـْسا مـبريا، خاؿـ

الــــادق. ّبلـــْسّا ميىلْمـــ٘ مفـــأٍه مل ولـــل اجلـــذل الك٣مـــٕ احملتـــذو. ّياّصٍّـــا 

لتشقٔق ما ٓشٓذٌّ،  كاى  ىىلشٓتَه مل ا٨مام٘ الذٓئ٘ ىقٷ٘  ْل أعادّا بَا وـشاٛٗ  

العقٔــذٗ، ّوــذمْا  َنــا مغــآشا للظــلٷ٘، أعــادّا بــُ تؼــكٔل ّعــٕ أتبــاعَه، سْهلــا     

 تشتبنل با٨مام٘ ّا٨ماو.  ّسْل دلنْع٘ مفأٍه

لقذ خظش الؼٔع٘ ا٨مام٘ الظٔاط٘ مل ـلٔع د٢ْتَه، بذٛا مً الـشاي علـٙ الظـلٷ٘   

بعــذ ّ ــاٗ الــيف، ّاىتَــاٛ ؼلقتــل احلظــغل، مــشّسا حبــشّب ا٨مــاو علـٕـ الج٣ثــ٘، ّخــز٢ٌ    

      ٘ ــ٘.  اخلظــاٜش الظٔاطـٔـ ا٨مــاو احلظـًـ مـًـ وبــل أؿــشابُ، ّاكــٷشاسِ للـــلح مــع معآّ

د دّلـــ٘  ماىـــ   ع٘ مل ّدــْـ دٗ الظـــلٷ٘، ّأااســـ  بآمـــال الؼــٔـ  ادســـ٘، وتلـــ  ا٤مـــل بعــْـ

و     د دّلــ٘ ا٨مــاو. تــري أٌ مفَـْـ تشعــاٍه، ّتعٔــذ هلــه مــشامتَه، ّ قــق أٍــذا َه مل ّدـْـ

٘، بظـب  ا٨مام٘ـ          ا٨مام٘ الذٓئ٘ اطتعاد ثقـتَه بأىفظـَه، ّتفـادٚ سذـه اخلظـاٜش اليفظٔـ

ٓغل،       الظٔاطٔ٘، ّتبعات الظلٷ٘ ّاحلكه.  ـاىتق  مٕ مًـ ا٤مْـ س اكلفَْـ ه ا٤ٜنـ٘ بَـزا التٷْـ

ا ا٨مام٘ـ            سٔينا ّكـعٍْه مل مْوـف اللـعف ّالـذ اي عًـ ػـشعٔ٘ طـلٷتَه. سٔـح أ شتْـ

!!.  أؿـبح    الظٔاطٔ٘ مً ػشعٔتَا ما   تكً امتذادا ل٩مام٘ الذٓئ٘، اليت ٍٕ أمش إهلٕـ

و دٓــين، ٓظــتنذ ػــشعٔتُ مـًـ الــيف الــذٓين. ّمــا ا٨مامــ٘     ٚ ل٩مامــ٘ مفَـْـ ٘ طـْـ الظٔاطـٔـ

، ٢ ٓــ١ثش طــقْاَا ّخظــشاىَا مل اطــتنشاس ا٨مامـ٘ـ          ّولٔفـ٘ـ مـًـ ّولــاٜف ا٨مامـ٘ـ الذٓئـ٘ـ

ع٘ علـٙ بيـاٛ ميىلْم٘ـ معش ٔ٘ـ مامل٘ـ مت ؼلْدبَـا           الذٓئ٘ بكامل ػـشعٔتَا!!.  عنـل الؼٔـ

٘.  اػـرتاْا أٌ تكْىـ        ىــا، ّهلـه بــشأٍيَه.    ابيـاٛ ىىلشٓ٘ـ مل ا٨مـامتغل الذٓئ٘ـ ّالظٔاطٔـ

ٌ ا٨مـاو ميـْؿـا علٔـُ، ّهلـه أدلـتَه،       ّاػرتاْا أ ٍّـه مل مـل ٍـزا ٓظـتنذٌّ     ٌ ٓكْـ

تَه أٓلــا  ذ الشمــضٖ الكــبري ٤ٍــل البٔــ .  مـًـ وـْـ  ــأبقْا الٷــشف ا٦خــش مل ســشز  الشؿـٔـ

س    عقٔذٖ، دعلُ ٓتنادٚ مل م٣سق٘ الؼٔع٘، ّ شض سواب٘ ؿاسم٘ علٙ  شمـاتَه.  تٷْـ

ل الظــلٷ٘ إػل       ــل الـــشاي مـًـ ؿــشاي سـْـ ــ٘ ىق و ا٨مام ـْـ ــذ     مفَ ل ػــشعٔتَا. ّو ؿــشاي سـْـ
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ل٩مامـ٘ الذٓئـ٘.  ا٨مامـ٘ الذٓئـ٘      ؽلظكْا بؼشعٔ٘ ا٨مام٘ مقابل اخل٣ ٘ بعذ أٌ ىىلٽشّا

٘.ب بظــقْهل الجاىٔــ٘، بــل ٓبقــٙ دّس ا٨مــاو  دٌّ التــأثش اتــ  أطــاغ ػــشعٔ٘ ا٨مامــ٘ الظٔاطـٔـ

ــُ، لكـًـ ٍــزا مــا ســـل  عــ٣.         ٌ رلٷٷــا ل ــاس وــذ ٢ ٓكـْـ ــا. ٍّـْـ عنــل دب  ــاع٣ دٓئ

ل، ٨  ك ٗ ا٤ّػل اطــتعادٗ أّل ؿــشاي علــٙ الظــلٷ٘ بــغل ؿــشاب٘ الشطـْـ  ثبــاتاىــ  اخلٷـْـ

ٍّـزِ اكلـشٗ بفلظـف٘    تـبٔ٘ الظلٷ٘ ّ قا كلفَْو ا٨مام٘ الذٓئ٘ اكلتنجل٘ با٨ماو علٕ سـشا. 

الظلٷ٘ الظٔاطٔ٘ متفشع٘ علَٔا.  ـ٣ أطـاغ ػـشعا خل٣ ـ٘ اخللفـاٛ      دذٓذٗ، تكٌْ  َٔا 

ل علـٙ ا٤ لـل منـا ٓـزٍ        ّلْـ بتقـذٓه   ،علٙ مل سال الج٣ث٘. ٢ أىَا مؼشّع٘ اكلفلْـ

مباسـ٘  الظلٷ٘ الظٔاطٔ٘   تعذ ّ لظف٘ ا٨مام٘ دزسٓا ّ لظفٔا،  اختلف  لزلك اكلعتضل٘. 

سٚ.   مـٕـ ختلــع  غتَا البذأٜــ٘ / الؼـْـ اىغل الذؿلقشاأــ٘، ّلـْـ بــٔـ ا٨مامــ٘ الذٓئــ٘  لقـْـ

٘،  ّ قا للفَه الؼٔعٕ ىىلشٓ٘ ثْٔوشاأ٘، ٢ ضلق ٤س ذ ؼلْدبَا التـذٖ للظلٷ٘ الظٔاطٔـ

بل ٍٕ طلٷ٘ إهلٔ٘، خف بَا اليف، ّمً بعذِ ل٥ٜن٘ مً ّلذ علٕ ّ اان٘. ّبالتـالٕ  قـذ   

ىظف  ا٨مام٘ الذٓئ٘ ػشعٔ٘ اخل٣ ٘، ٢ّصمَا إداى٘ اخللفاٛ للً طبقْا علٔاٻ، ّمًـ دـاٛ   

٣ تٷاٛ ػشعٕ، لـزا تعامـل   بعذِ.  بقٔ  اخل٣ ٘ ا٨ط٣مٔ٘ ّ قا ليىلشٓ٘ ا٨مام٘ الذٓئ٘ ب

لٕ الؼــشعٔ٘، ّاعتــربّا   عٕ بأسكــاو الغـــ ، ّاخلــشّز علــٙ طــلٷ٘ الـْـ معَــا الفقــُ الؼـٔـ

ـلٔع تـش ات الظلٷ٘ تري ػشعٔ٘،  ٣ صلْص العنل معَا، ٤ىَا طلٷ٘ تاؿـب٘. ّاطـتنش   

ــأٜين ا      خ ذلنــذ سظــغل الي ــُ للظــلٷ٘ الْكــعٔ٘.  الؼـٔـ عٕ مل س٠ٓت  - 0241الفقــُ الؼـٔـ

مل بذآـ٘ متابـُ: تيبٔـُ ا٤مـ٘ ّتيضٓـُ اكللـ٘:        ١مـذ ش احلشم٘ الذطتْسٓ٘، ٓو ، ميىلٽ0271

ٌ ". الظلٷ٘ ما   تكً مؼشّع٘ ٘ٔ"تـب ب عيـُ       ٤ىَا مً ػـ١ّ و أّ مًـ ٓيْـ ا٨مـاو اكلعـْـ

 .(1)ىٔاب٘ خاؿ٘ أّعام٘. ّالقٔذ ا٤خري ادتَادٖ

ّؼلا أٌ الـشاي تاسطلٔا ماٌ ؿشاعا طٔاطٔا علٙ الظلٷ٘، لـزا خلـع كليٷقَـا.    

ّسٔينــا اطــتعادّا الـــشاي التــاسطلٕ حبجــا عــً ػــشعٔتُ، جلــأّا كلشامنــ٘ ػــْاٍذ          

تشدٔشٔــ٘، لعــذو ّدــْد مشدعٔــ٘ ػــشعٔ٘، آٓــ٘ أّ سّآــ٘،  ظــه اليــضاي سْهلــا.  يؼــ    

                                      
ش احلشم٘ الذطـتْسٓ٘، مــذس طـابق،    أىىلش: الغشباّٖ، مادذ، الؼٔخ ذلنذ سظغل اليأٜين ميىلٽ - 1

: عبـذ اجلبـاس الش ـاعٕ، مشمـض      ين. ّأىىلش تشـل٘ متاب اليا047ٜٔق ، كلؼتاق احللْ، ّمشادع٘ـ

لبيـاٌ، مل عـذٗ ؿـفشات علٙـ     و، بغـذاد، ّداس التيـْٓش، بـريّت،    8106دساطات  لظف٘ الذًٓ، هل 

 .001، 22طبٔل اكلجال: 
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. ثه اطتذعْا سّآات ل الشمضٖبَذف تعضٓض الشأمسا ؿشاي سْل تأّٓل ـلل٘ مً ا٦ٓات

بــٕ االــ  الفلــاٜل ّمْاوــف ّتـــشضلات الــيف مــً الـــشاب٘ عامــ٘، ّمــً علــٕ بــً أ  

الك٣مـٕ،  تـْ ش الؼـٔع٘ علـٙ تشطـاى٘       سـشا، ثـه بـذأت مشسلـ٘ التـيىلري ّالتأؿـٔل     

  ّ بؼــكل ابٔعــٕ ٓكــٌْ سد الفعــل   أدلــ٘، تتشــذٚ ػــشعٔ٘ الظــلٷ٘ ميــز ْٓمَــا ا٤ّل. 

ات،  كاىـ  الشّآـات تتـذ ق لـذعه ٍـزا الٷـشف أّ را .       علـٙ ـلٔـع اكلظـتْٓ    للاث٣

ّٓبقــٙ أوــْٚ إدــشاٛ ػــٔعٕ عيــذما أطــيذّا ل٩مــاو مَنــ٘ التؼــشٓع أطــْٗ بكتــاب اهلل    

ّأسادٓح ىبُٔ، ّدعلـْا لـُ ٢ّٓـ٘ تؼـشٓعٔ٘ أطـْٗ بكتـاب اهلل ّىبٔـُ، ّأؿـبش  ا٦ساٛ         

ل سّآات الـيف،  ٘، مجلَا مجمقذٯطالفقَٔ٘ ل٥ٜن٘ ّأوْاهله ّأسادٓجَه ىـْؿا ػشعٔ٘ 

ذ القـشآٌ!!.  أخـزت ا٨مامـ٘ ػـك٣ دذٓـذا مـً       مل بٔاٌ ا٤سكاو بل ّختـف ّتقٔٯـ 

خ٣ل ال٢ْٓ٘ التؼشٓع٘، اكلختـ٘ باهلل تعاػل ٢ّ ْٓدذ دلٔل علٙ دعلَا لغريِ. ّ  تعـذ  

ا٨مامـ٘ دلـشد ميــ  طٔاطـٕ، تيتَـٕ ػــشعٔتُ ؼلـْت ا٨مـاو أّ عضلـُ، بـل أؿــبش           

، ّأسذ مقامات الشطال٘ علٙ ـلٔع اكلظتْٓات. ّأؿـبش  الظـلٷ٘   ا٨مام٘ ميـبا إهلٔاٻ

الظٔاطٔ٘ مً رلتـات ا٨ماو بعذ اختـاؿَا باليف. ّؿاس ا٨ماو مـذسا تؼشٓعٔا، 

أطْٗ بالشطْل ّطلٷتُ الذٓئ٘. ّا٤ٍه أٌ ا٨مام٘ الذٓئ٘ ىف إهلٕ، ّا٨ماو ميـْق 

 علُٔ بامسُ ّؿفاتُ. 

بيــاٛ ىىلشٓــ٘ مل ػــشعٔ٘   الشمــضٖ، ّ ؿــٔذٍهستعضٓــض ّبَــزا ؽلكــً الؼــٔع٘ مــً    

الظلٷ٘، تشتكض للـيف ّالعقـل.  ـاليف ٍـْ مـذاس رلتلـف اكليَـاز ّالقـشاٛات اليقذٓـ٘          

للتعشف علٙ بئتُ ّآلٔتـُ مل تؼـٔٔذ سقٔقتـُ، خاؿـ٘ مـع الؼـك مل ؿـش٘ ؿـذّس تلـك          

الشّآـــات،  رتتفـــع إستنـــا٢ت مشاّتـــات الـــيف.  لـــه ٓبـــق طـــْٚ ىقـــذ الـــيف كلقاسبـــ٘  

بعذ أٌ بات اليقذ الشدالٕ تري دلـذٱ ستـه وذمـُ. ّالعـربٗ مل الـيف سلـْسِ       احلقٔق٘، 

ّوْٗ تأثريِ.  اليقذ ٓتْتل مل أعناوُ ّامتؼاف سقٔقتـُ للشـذ مـً  اعلٔتـُ ّتٍْذـُ.      

العقٔـذٗ الٔـْو واٜنـ٘ علـٙ الـيف، ّمـا   ؾلـاسغ اليقـذ علـٙ ىـْؿـَا منشدعٔــات           

َا ّدَات ىىلـش تاسطلٔـ٘. إٌ خٷـش    ىَأٜ٘ ٢ ؿلكً احلذ مً تأثريٍا ّؽلذدٍا، سته أى

العقٔذٗ ٢ حبلْسٍا بل ؼلشدعٔاتَـا اكلٔجْٔلْدٔـ٘، الـيت تشتكـض ل٣معقـْل، ّتـش ض       

ٙ   العقل ّالعق٣ىٔ٘.  تعٔؽ أٍّاو احلقٔقـ٘، ّاليذـاٗ اكلٷلـق ٓـْو اكلعـاد.        ـالرتمٔض علـ

 ىقذ اكلشدعٔات الفكشٓ٘ ّالعقٔذٓ٘ ٓظاعذ علٙ تؼكٔل ّعٕ رلتلف.
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٢ ػك أٌ اكلعاسك٘ وذ ىال  بظب  مْاوفَا الظلبٔ٘ مـً الظـلٷ٘، اكلتنجلـ٘ آىـزا      

وظٷا مبريا مً ا٢وـاٛ ّالتَنٔؽ ّا٢كٷَاد ّالقنع بالذّلتغل ا٤مْٓ٘ ّالعباطٔ٘، 

ّالظذً ّالقتل. لكيَـا واّمـ  ّأدت سطـالتَا ؼلختلـف الْطـاٜل. ّتلخــ  سطـالتَا        

اكلبـاىٕ الفكشٓـ٘ ّالعقذٓـ٘ ّالفقَٔـ٘ ّالك٣مٔـ٘ الـيت       ّتعشٓـ٘  ، بظل  ػشعٔ٘ الظلٷ٘

وام  علَٔا. إكا ٘ إػل ٍذف ماٌ ٓتظرت داخل أىظق٘ اللغ٘، ٓشّو ا٢ىتقاو مً العذّ 

ُ   اللذّد ّ  .  اكلعاسكـ٘  ، ّلْ سمضٓا أّ مً خـ٣ل الٷعـً بؼـشعٔت ّامبـ   اـْست أداٍٛـا 

ّ الخٷاب الظلٷ٘، ّم٣ٍنـا مـا صال مـ١ثشا مل دغشا ٔتـُ، مـً خـ٣ل        اكلتخٔـل  تـاسٓخ 

ىقـذ   اكلٔجْٔلْدٕ ٢تباعَنا. ٓتذلـٙ ٍـزا ّاكـشا مل ّعـٕ الـزات، سٔينـا ٓٷـال ا٦خـش        

ٕ  ، ّتفـٔلٕ  كـ٣ٻ مـً الظـلٷ٘ ّاكلعاسكـ٘      .ّالتقـذٓع  ىلٙ الـ"أىا" بالتيضُٓ ّالتعـال

لٷ٘ مـً  ، ّىفٕ ا٦خش، خاؿ٘ مْوف الظالكشأٍ٘ ّالتيابز ّالجأسأطع خٷابُ علٙ 

الــشدٗ ّاخلــشّز علــٙ  ٍا ّالتيكٔــل بَــا،  ــ  عيــآًّ:ل إوـــاٛاكلعاسكــ٘، الــزٖ أبــا

م٘ ّالتنشد علٙ ّلٕ اكلظلنغل.  جن٘ ولله عىلٔه تظـرت علٔـُ خٷـاب الظـلٷ٘،     إـلاي ا٤

ّ لشتُ دماٛ ا٤بشٓاٛ ّاكلىللْمغل. ٍّيا  تبادل أدّاس سٔينا تتظله اكلعاسك٘ الظـلٷ٘.  

ــا تــ      ــذماٛ ؿــف٘ ٢صمــ٘ للظــلٷ٘، ّتاسطلَ ــش   ــالىلله ّطــفك ال . اسٓخ دمــْٖ ّؿــشاي مشٓ

ُ    تـشاخ العيـف ّالكشأٍـ٘،     ٔيبغٕ التخلٕ عً ،  ـيشً  ّالقٷٔعـُ ا٤بظـتنْلْدٔ٘ معـ

حباد٘ لعقل متذ ق، ٓقاّو  ذٓات ؾلْرز الْا ذ احللاسٖ. إٌ مفَْو اهلْٓـ٘ ٢ ٓعـين   

التؼبح ؼلٷلق الرتاخ. ّا٤ؿال٘ ٢ تعين اكلكْخ مل مَْف اكلاكٕ، بل ٍْٓتيا سًٍ 

ذستيا علٙ تأمٔذ ّدْدىا. ٍّـزا مـا ٓـذعْىا لتفكٔـك الـرتاخ للشـذ مـً        سلْسىا، ّو

تٍْذــُ، ٍّٔنيتــُ علــٙ العقــل اكلظــله. ٍّــْ خلــٔنل مــً ىـــْق دٓئــ٘ ّآساٛ ادتَادٓــ٘    

ّوـــف تاسطلٔــ٘. أٖ أىــُ ميذــض بؼــشٖ، ٢ ٓتعــاػل علــٙ اليقــذ ّاكلشادعــ٘، ّلــٔع لــُ     

 كٌْ إىظاىٔ٘. إا٣ق خاسز ػشاُ التاسطلٕ ّالجقامل، طْٚ مبادُٜ سٔينا ت

ةــ٘ مــً ٓعتقــذ بقــذسٗ الــرتاخ علــٙ ّكــع سلــْل مجالٔــ٘ ٤صمتيــا احللــاسٓ٘، ٍّــٕ   

مغالٷ٘ معش ٔ٘،  الرتاخ سًٍ ػشاُ التاسطلٕ، ّبٔٝتُ الجقا ٔ٘، ّمشدعٔاتُ ّوبلٔاتـُ  

القاٜن٘ علٙ ىَأٜات استكضت ٤طٷشٗ الشمْص، ّاخلشا ٘ ّال٣معقْل، ّتٔٯب  العقـل  

، ّعذو ا٢عرتاف ؼلعٷٔات العلْو ّاحلذاث٘، ّسماٜض التٷـْس  سذ ا٢طتظ٣و كليٷقَا
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احللاسٖ، الزٖ أسبك مْوفيا ّ ذٚ ٍْٓتيا،  بات ٍْ الينْرز الزٖ ىٷنح لُ، ٍّْ 

  ٚ التخلــٕ عــً العقــل  العــذّ الــزٖ شلؼــٙ  ذٓاتــُ. ّلــٔع أماميــا لتــذاس  ختلفيــا طــْ

ل علنــٕ، طــْٚ أٍّــاو   الرتاثــٕ، اكلــتخه لشا اتــُ ّٓقٔئاتــُ الــيت ٢ تظــتيذ ٤ٖ دلٔــ      

ىفظــٔ٘، ّإؿلــاٌ مشعــْب، تشتعــذ  شاٜـــُ، سٔينــا ٓقــاسب عقاٜــذِ. ّالتنظــك باليقــذ    

ّمعٷٔات العلْو ّالتذشب٘، ّا٢ستكاص للفلظف٘ ّا٢طتذ٢ل اكليٷقٕ ّالعلْو ا٨ىظـاىٔ٘  

عٔذ مشمضٓتـُ. بَـزا الؼـكل    تاحلذٓج٘ مل بياٛ سلاسٗ معاؿشٗ  رتو ا٨ىظـاٌ، ّتظـ  

ّبالتـالٕ  يقـذ الـرتاخ مل أسـذ      صىـ٘ بـغل داىبٔـُ الشّسـٕ ّاكلـادٖ.     اكلْا ؼـخف ؿلكً لل

أبعــادِ، ىقــذ خلٷــاب الظــلٷ٘ ّاكلعاسكــ٘ لتذاّصٍنــا منشدعٔــات ىَأٜــ٘، ستــٙ إرا     

     ْ ا٨ىظـاٌ ّا٢عـرتاف احلقٔقـٕ     قتأطع خٷابَنا  كشٓـا علـٙ مبـادٟ التظـامح ّسقـ

با٦خش ّالتبادل الظلنٕ للظلٷ٘، ىكٌْ وذ خٷْىا أّل خٷْٗ علـٙ اشٓـق احللـاسٗ.    

أّ ٓبقٙ الٷش اٌ مل خـاو مظتنش، واٜه علـٙ اليفـٕ، ّا٨وــاٛ، الـزٖ طـببُ ثقا ـ٘       

 تشاثٔ٘ تؼشعً ؤه التخلف احللاسٖ. 

ٖ إٌ  ــذ ــل اليقــ ــذاثٕ  الفــــشق بــــغل العقــ ــٕ ااحلــ ــاىٕ  ّالعقــــل الرتاثــ أٌ ا٤ّل بشٍــ

اطــتذ٢لٕ، ّالجــاىٕ تقلٔــذٖ، اطتظــ٣مٕ. ّالتقلٔــذ ٓفؼــل داٜنــا مل ؿــٔات٘ أطــٝلتُ،   

 ــل الظٔاطـ٘ عـً الـذًٓ       ـٔفرتض ّٓظتعٔذ أطٝل٘ اكلاكـٕ خـاسز ػـشاَا التـاسطلٕ.     

منْدــُ أٓــذْٓلْدٕ، ٓفــشض ٍٔنيــ٘ ادتَــادات ػخـــٔ٘، ّ تــاّٚ م١دجلــ٘، تشبــك     

 ْؤ٘ تتقااع مع القاىٌْ، ّتتذاٍل إسادٗ الؼعظلالقشاس الظٔاطٕ، ّختلعُ ٨سادات  

 . للا ٓؼكل خٷشا علٙ ّعٕ الفشد ّادتنع

ــذو، تعــذ اكلعاسكــ٘ العلْٓــ٘، ا٤مشــل مــً الؼــٔع٘ ا٨مامٔــ٘          تأطٔظــاٻ ــٙ مــا تق عل

ّالضٓذٓ٘ ّتريٍنا، أّطع ّأوْٚ ّأسطخ معاسكـ٘ ّادَـ  الـذّلتغل العباطـٔ٘ ّا٤مْٓـ٘      

ا٨ثيا عؼشٖ ا٤وذس علٙ الجبات، سٔح ػق اشٓقُ عـرب   تاسطلٔا. ّٓعذ ا٢ياِ الؼٔعٕ

ميىلْم٘ معش ٔ٘ متكاملـ٘، مل أبعادٍـا العقٔذٓـ٘، ّالفكشٓـ٘، ّالفقَٔـ٘، ّا٤ؿـْلٔ٘       

ّالك٣مٔ٘. ّوذ ؽلٔض بعقٔذتُ مل ا٨مام٘ ّاكلَذٖ اكليتىلش، ّتيـْي اقْطـُ الـيت تلـَ      

  سـذّد ا٦خـش. منـا    اكلخٔال اكلجْٔلْدٕ.  العقٔذٗ أعادت تؼكٔل ّعٕ الفشد ّسمس

أىَا ساٍي  علٙ اليذاٗ مً خـ٣ل مــفْ ٘ ىــْق ّآساٛ م٣مٔـ٘، ميشـ  اقْطـَا       

خـْؿـٔ٘ التفـْق ٓــْو اكلعـاد. منـا مــشٯغ التؼـٔع سمضٓـ٘ ا٨مــاو احلظـغل، لتناطــك        
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احلــع الجــْسٖ. ّوــْٗ ٍــزِ العقٔــذٗ مل وــذستَا علــٙ سبــنل    دؿلْمــ٘ىظــٔذُ الــذاخلٕ، ّ

ــ      الفــشد لالقــُ عــرب مظــاس التؼــٔع    ــذٗ ّسمــْصا.  كاىــ  جلَــْد أٜنــ٘ أٍــل البٔ عقٔ

ــاو للتؼــٔع،        ــاٛ اهلٔكــل الع ــ٘ ا٤ّػل دّس التأطــٔع، ّبي ّأؿــشابَه مل القــشٌّ ا٤سبع

ّباوٕ التفاؿٔل ساس  تتٷـْس ّ قـا حلادـات آىٔـ٘، ثـه تأخـز مظـاس اليىلشٓـ٘ الؼـٔعٔ٘          

عتيقُٔ، لـُ  سٔينا تيذمر بَا مً خ٣ل تبين الؼٔع٘ هلا.  التؼٔع ؿاس ٍْٓ٘ ٤ىـاسِ ّم

ــٙ ل٩ىتنــاٛ        ــات ٓلــفٕ معي وــذسٗ ا٨هلــاو، ّسطــه معــا  الع٣وــ٘ مــع ا٦خــش. ّا٤ٍــه ب

ا٢دتناعٕ، اكلزٍف ّالعقٔذٖ.  تنٔٯض لاؿـٔتُ ا٤ىجشبْلْدٔـ٘ ّمعـا  ٍْٓتـُ. ٓتلـح      

ٍــزا بؼــكل دلــٕ مل اكلياطــبات، ّالتشٔــض للخـْؿــٔ٘، عيــذما ٓلتــبع الظٔاطــٕ         

ذوات الٷاٜفٔ٘. ٍّزا   ٓأت عـً  ـشا ، بـل تـشامه     بالذًٓ، أّ خ٣ل ا٤صمات ّالتخي

ٍاٜــل، معــشمل ّطٔاطــٕ.  قــذ خــاض الؼــٔع٘، معــاس  ّميــاولشات م٣مٔــ٘ ػشطــ٘،    

د اعــا عــً متبئــاتَه العقٔذٓــ٘، ّاىتـــاسا ل٩مامــ٘ بؼــقَٔا الظٔاطــٕ ّالــذٓين. ّرلــك  

بقٔادٗ متكلنَٔه، مَؼاو بً احلكه ّم١مً الٷاق مـً أؿـشاب ا٨مـاو الــادق،     

الؼٔخ اكلفٔذ، الزٖ ٓعْد لُ  لل التذًّٓ ّبياٛ اليىلشٓ٘، ّوذ اىـب  دَْدٍه، ستٙ 

علٙ تأؿٔل اكلق٢ْت الك٣مٔ٘ الؼٔعٔ٘ مل ا٨مام٘، ّخـاٜـَا، ّالزب عً ػشعٔ٘ 

خ٣ ٘ ا٨ماو علٕ، باعتباسٍا ىـا لـْؿُ، ّتيقٔح ما ٘ الشّآات التاسطلٔ٘ اليت 

اخلـنل ٓظـاسي مـع     ــشا. ّأٓلـا مـاٌ ٍـزا    دل  علَٔا، مشـذٓح الغـذٓش، مجـا٢ ٢ س   

اىَٔاس ّتــذي، طـٔنا بعـذ ّ ـاٗ مـل إمـاو، لرتمـٔه العقٔـذٗ، ّتقـذٓه تفظـريات            مل

ّمربسات سْل تأخش ولَْس اكلَذٖ. ّاطتنشاس ا٨مام٘ الذٓئ٘،  نل٘ أدل٘ ىقلٔ٘ ّعقلٔ٘. 

       ً   ذا ع عً ا٨مام٘ ّػشعٔتَا، ّاطتذل علـٙ عـذو ػـشعٔ٘ ـلٔـع اكلْاوـف الظـلبٔ٘ مـ

ا٤ٜن٘، مخشّز عاٜؼ٘ ّالش٘ ّالضبري علٙ ا٨ماو علـٕ. إكـا ٘ كلؼـاسماتَه الفعٯالـ٘     

مل اجلذل الزٖ ماٌ ذلتذما سْل مفأٍه العقٔذٗ ا٨ط٣مٔ٘: ؿفات اخلالق،  اعل 

ــق القــشآٌ.  َــزِ اجلَــْد        ــاس، ّا٨سدــاٛ، ّالقــذس، خل ــْد الكــا ش بالي الكــبريٗ، ّخل

ــذسز كــنً مؼــاتل اكلعاسكــ٘     ــ٘ تي ــع    الك٣مٔ ــااع م ــا تتق ــ٘، ٤ىَ ــ٘ ّالعقٔذٓ الفكشٓ

إدشا٠ٍا  متبئات الذّل٘ احلامن٘. ّاكلعاسك٘  ذٱ للظلٷ٘ بأٖ ػكل ماٌ، ما داو

مــــ١ثشا. خاؿــــ٘ أٌ اكليــــاولشات الك٣مٔــــ٘ ماىــــ  واٜنــــ٘ علــــٙ ا٢طــــتفضاص ّالــــتَه   

 دَ٘ ٍيا  اىتفاكات مظلش٘  ـشز ا٤ٜنـ٘ أمـاو    ّالتؼكٔك، مل ولشف عـٔ .  نً
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ٛ  الظــلٷات، ّمــً   ــ٘ سذــه ا٢وـــا ــ٘ ثاىٔ ــزٖ مــاٌ ٓعٔؼــُ الؼــٔع٘.     دَ ّالتَنــٔؽ ال

  كاى  أمجش مْاوفَه سدّد أ عال، ّ ذٓات، ّػعْسا عنٔقا باحلشمـاٌ الظٔاطـٕ.  

ــ٘          ــاٛ ميىلْم ــ  بي ــيت تْل ــذٗ ال ــ٘ ّالعقٔ ــْد الفكشٓ ــع اجلَ ــاىٕ ـلٔ  رتدــع ل٣يــاِ الج

كلشدعٔـــ٘ معش ٔـــ٘، ّأسطـــ  أطـــع اليىلشٓـــ٘ الؼـــٔعٔ٘، ّتأؿـــٔل مفأٍنَـــا.  ذـــزّس ا 

الفــرتٗ بالــزات، سٔــح أّز الـــشاي الفكــشٖ  الفكشٓــ٘ ّالعقٔذٓــ٘ للتؼــٔع تعــْد لتلــك

ّالعقٔـذٖ، ّامتىلاولـُ بـا٦ساٛ ّا٢ياٍـات، ّا٢ىؼـقاوات الؼـٔعٔ٘، بظـب  ا٨مامـ٘         

 ّمـادٓقَا، ّبظب  اكلَذٖ ّتأخش ولَْسِ.

 

 عله الكالو القدٓه

ّتعنٔـق اخلـ٣ف بـغل اكلـزاٍ      ق ش٪تأطٔع الفٰـ بٓزاىاٻ إىؼْٛ عله الك٣و ماٌ  إٌ

ق سـْل ىفظـَا ّولٽفـ  عـذتَا     ش٪،  عيـذما ختيـذو  الفٰـ   عام٘ ّالؼٔع٘ خاؿ٘ ا٨ط٣مٔ٘

. ّاطتبذل  لغـ٘  كذ ميأَّٜاّعتادٍا لتشـغل مْاوعَا الذ اعٔ٘ ّػً فل٣ت واطٔ٘ 

احلـْاس برتاػـق عئـف ٓظـتَذف القلـاٛ علـٙ خــنُ الـزٖ ؿـيعُ بٔـذِ. ّبَـزا ؿـاس             

اكلقـــْد بالــزات دٌّ ا٤ كــاس.  لٔظــ  ٍيــا  مشادعــ٘ لــ٧ساٛ أّ   الكٔــاٌ ا٦خــش ٍــْ

، ٤ىَـا سـق مٷلـق ٢ ٓذاىٔـُ أٖ ػـك أّ ىقـف، ّمَنـ٘        بالعقاٜذ ّا٤ كـاس اعادٗ ىىلش 

اكلــتكله ٍــٕ سؼــذ ا٤دلــ٘ ّالــرباٍغل ّاحلذــر، ّإٌ   تكــً علنٔــ٘، ٢ثبــات ؿــش٘    

 .خـنُ اكلزٍفمذعاِ ّخٷأ 

سطلٔا ليقـذ الـزات ّاكلعتقـذات الؼخــٔ٘،      عله الك٣و ا٨ط٣مٕ   ٓتأطع تا

ّ  َٓـــته ؼلشادعـــ٘ ا٤ كـــاس ّا٦ساٛ اكلزٍبٔـــ٘، بـــل مـــاٌ ٍذ ـــُ ا٤طـــاغ ا٨ااســـ٘  

ــذسز كــنيُ.      ــْ خٷــاب معاسكــ٘، أّ ٓي ــا٦خش،  َ ــٙ    ب ــزاٍ  ا٨طــ٣مٔ٘ وامــ  عل اكل

ــزِ.  ــ٣ تْدــذ مظــاسات         ــ٘ هلــا إ٢ مــً خــ٣ل إوـــاٛ ا٦خــش، ّىب ــامل، ٢ّ سقٔقٔ التي

ؼلعيٙ ا٨عرتاف با٦خش مؼشٓك باحلقٔق٘ ّاـشق اليذـاٗ. بـل مـل مـزٍ        ل٩لتقاٛ،

ّ ٱشو٘  تكش احلقٔق٘ ليفظَا، ّتقـش اليذاٗ علَٔـا.  ـا٦خش ّ قـا لشّآـ٘ اكلظـلنغل      

الك٣مٔ٘ ٍْ اكلشتذ، اكليششف، اللال، الكا ش، اكلتنشد علٙ الؼـشعٔ٘ ا٨هلٔـ٘. لـزا    

     ٘ عبـاسات تؼـٕ بـاسرتاو الـشأٖ ا٦خـش. بــل       ٢ يـذ مل ثقا ـ٘ الٰفـشق ّاكلـزاٍ  الك٣مٔـ

تالبا ما تقشأ عباسات الل٣ل ّاليفٕ ّا٢وـاٛ.  احلقٔق٘ مل ثقا ٘ اكلظـلنغل ّاسـذٗ،   
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ــٙ استكاسٍــا        ــ٘ عل ــق إلَٔــا ّاســذ، ّؼلــا أىَــا تــري مؼخـــ٘،  ٔيبغــٕ الربٍي ّالٷشٓ

كلظلنغل. ّإوـاٛ ا٦خش عيَا.  التكفري ّالتيابز ؿلج٣ٌ سقٔق٘ الجقا ٘ الٷاٜفٔ٘ لذٚ ا

طــقنل ا٨ىظــاٌ مــً لـزا أ لــٙ علــه الكــ٣و ا٨طـ٣مٕ إػل ىتــاٜر طــلبٔ٘، ميَــا: أىـُ أ   

ّ  (1)معادل٘ اكلتكلنغل خـز ٓؼـق اشٓقـُ    أ، ّأٍنل ساداتُ ّتٷلعاتُ،  َذشتـُ العقٔـذٗ 

ساد أٌ تكـٌْ العقٔـذٗ مْدَـا ل٩ىظـاٌ مل     أؼلعضل عيَا، خ٣ ا للنيَر القشآىٕ الزٖ 

ساطٔظُ، ّٓتظق مـع  أتْسٔذ بكل مٔاىُ ّمؼاعشِ ّطلْمُ ّللاسطاتُ، ّٓعٔؽ ال

الْدــْد مل سشمتــُ إػل اهلل تعــاػل .  لذــأ ا٨ىظــاٌ إػل ىضعــات باائــ٘، تيْؿــٔ٘،         

ؿْ ٔ٘ كللٛ الفشا  الشّسٕ الـزٖ خلٽفتـُ العقٔـذٗ بعـذ أٌ ٍذـشت احلٔـاٗ ّاطـتقشت مل        

ّ عقْل اكلتكلنغل، تَذدٍا الؼـكْ  ّا٤  ش مـً  خـز ا٨ىظـاٌ ؿلـاسغ لْىـا آخـ     أٍّـاو. 

، االعقٔـــذٗ، اوتــــش  َٔـــا علـــٙ اقـــْغ ّػـــعاٜش دلـــشدٗ،  ــــريتُ إىظـــاىا مضدّدـــ  

 :ّ  ٓلتقٔــا إلٽــا مل ىقــاهل التقــااع  ٢ ع٣وــ٘ بٔيَنــا ػخـــٔتُ مْصعــ٘ علــٙ مظــاستغل 

 العقٔذٗ ّاحلٔاٗ ا٢دتناعٔ٘.

إٌ اكلتبادس مً عله الك٣و ّاكلياولشات الك٣مٔ٘ أىُ عله واٜه علٙ ميَر علنٕ، 

للعقل مل مقذماتُ ّمق٢ْتُ ا٤طاطٔ٘. تري أٌ احلقٔق٘ ػٕٛ آخش.  َْ طلتلف ٓشتكض 

ّ  مل اشٓقــ٘ البشــح، ّٓشتكــض للنيٷــق ا   ــُ.  ــٙ آساٜ  ٍُنْمــ٤سطــٷٕ مل ا٨طــتذ٢ل عل

ٍنْو أٓذْٓلْدٔ٘ مَنتَا الذ اي عً مق٢ْت الٰفشق ّاكلزاٍ ، ّتقـْٓض آساٛ اخلــه.   

مق٢ْتـُ ا٤طاطــٔ٘ ّ ـق مـيَر علنــٕ،    ّآساٜـُ ّمتبئاتـُ   ّلـٔع مَنتـُ ا٢طـتذ٢ل علــٙ    

عقلٕ،  لظفٕ. أٖ ة٘ مق٢ْت داٍضٗ مت ا٢طتذ٢ل علَٔا بشّآات ّىـْق مظبقا، 

ل مقـذمات القٔـاغ ا٤سطـٷٕ، مباػـشٗ أّ     ٔتؼـك ٓشتكض هلا عله الك٣و القذٓه مل 

تشاثٔا  بـْسٗ تري مباػشٗ، باعتباسٍا ىَأٜات ّدضمٔات.  اكلق٢ْت الك٣مٔ٘ م١طظ٘ 

ل علـٙ ؿـشتَا.   ، ثه ٓأتٕ عله الك٣و لٔذا ع عيَا، ّٓظتنٔ  مل ا٢طـتذ٢ ع بشٍاىٔاّلٔ

 ُ ُ  ،  اليتٔذــ٘ طــابق٘ علٔــ   طللــع ولــآاِ لليقــذ    ــ٣ ٓـــذق أىــُ علــه اؿــٷ٣سا، ٤ىــ

ّاكلشادعــ٘ للتأمــذ مـًـ ؿــذؤ٘ مقــذماتَا، ّ  تقــه ىتاٜذــُ علــٙ الــذلٔل ّالربٍــاٌ.  َـْـ      

   خٷاب أٓذْٓلْدٕ ّلٔع علنا سقٔقٔا.
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وابعـا  ـ  طـلٷ٘ مق٢ْتـُ     الك٣و القـذٓه   ٓتشـشس مًـ الـيف ّالشّآـات، ّٓبقـٙ       

ُ      اكلزٍبٔ٘. ، ّطللـع ٦لٔاتـ ذق ؿـف٘ العلنٔـ٘   ــ ،  ـ٣ ت  َْ دضٛ مً بئـ٘ اخلٷـاب الرتاثٕـ

 إكــــا ٘ العلــــه إػل الكــــ٣و كــــشب مـــًـ اخلــــذاي، ٢طــــتبعاد مَنتــــُ  . علــــٙ معٷٔاتــــُ

 ا٤ٓذْٓلْدٔ٘، اليت ٍٕ ؽلاو سقٔقتُ.

مل بٔـاٌ   ٕعقلـ ربٍـاٌ ّا٨طـتذ٢ل ال  ٓفـرتض بعلـه الكـ٣و القـذٓه أٌ ٓشتكـض لل      ماٌ

، منـا ٍْـ           ٢ت الك٣مٔ٘ـ عقٔذتُ ّمق٢ْتُ. ّأٌ ٓتذـشد مًـ وبلٔاتـُ، عيـذما ٓقـاسب اكلقْـ

ع  احلال باليظب٘ ل٣طتذ٢ل الفلظفٕ. ٢ أٌ ٓتبيٙ مقْل٘ داٍضٗ ثه ٓظـتذل علَٔـا.  َـزا     لٔـ

٘  يتر٢ ّٓ ،علهب ٕ بـل ٍْـ ميٷـق أ    ،٘ٔـ سقٔق معش ـ وـاٜه علـٙ اكلغالٷـات،     ض،متشٔٯـ  ٓـذْٓلْد

     ٘ ، سٔـح تقبـل   (1)ّا٢طتفادٗ مً إمكاىٔ٘ مقـذمات القٔـاغ اكليٷقٕـ مل ا٤ػـكال ا٤سبعـ

ٌ مقذمـ٘ـ اطــتذ٢لٔ٘.          اكلؼــَْس، ّاكلتظــا  علٔــُ، ّم٣ٍنــا ىظــف، ٢ ٓـــلح أٌ ٓكـْـ

    ٌ مقــذمات القٔــاغ  نقــذمات القٔــاغ لٔظــ  علنٔــ٘ داٜنــا. ّمــا سلتادــُ ساٍيــا أٌ تكـْـ

عقلٔ٘، ؿلكً ا٢طتذ٢ل علَٔـا معش ٔـا. لـزا تـشٚ عـا  الكـ٣و مؼـغْل مل البشـح عًـ          

دضٗ: تيضٓــُ الــزات ّتكفــري     ثغــشات مل عقٔــذٗ ا٦خــش، ل٩ىقلــاض علٔــُ.      أّ بعبــاسٗ مـْـ

ا٦خش، ٍّْ ميٷق تعظفٕ، تري ميـف، خاؿ٘ ٍّْ ٓتغاكٙ عً أخٷاٜـُ ّٓشمـض علـٙ    

 أخٷاٛ ميأُّٜ.

أٌ دساط٘ عله الك٣و القذٓه، ّىقذ مق٢ْتُ تقع مل إااس ىقذ الـرتاخ.   مً ٍيا ٓتلح

دٖ.  دــضٛ ميــُ َـْـ  ع علنــا  َـْـ ، ١ّٓطــع للخٷــأ اكلعــشمل، ّاليفـٕـ الْدـْـ بــل . بشٍاىٔــالـٔـ

ق     مظب آساٛ ّتـْساتتكنً مَنتُ مل الذ اي عً أسكاو ّ ق٘ ٍٕـ ّلٔـذٗ سّآـات ّىـْـ

تبذٓـذ    بـشس إوــاِٛ ّطـل  ػـشعٔتُ.    ّ، ل٧خش   ٓغادسِ ميٷق اليفٕ الْدْدٖ لزا تشاثٔ٘.

اكليىلْم٘ الك٣مٔ٘ لعله الك٣و القـذٓه، ٓتٷلـ  ىقـذ تلـك الشّآـات الـيت ٓشتكـض        طلٷ٘ 

 .  هلا مل اطتذ٢لُ، مً خ٣ل ميَر علنٕ ؿاسو

منا ة٘ ثغشاخ علنٔ٘ مل ا٢طتذ٢٢ت الك٣مٔ٘، سٔينا ٓظـْق بعـض اكلقـ٢ْت    

ّىَأٜــات مزٍبٔــ٘ خاؿــ٘.  ثْابــ علٔــُ. بٔينــا ٍــٕ  مأىَــا بــذَٓٔات، أّ ولــآا متفــق

بـذٌّ إمـاو    ظـلنغل أٌ ٓـرت  اكل  لليف بعذ ٍزِ اجلَْد عيذما ٓقْل اكلتكله: ٢ ؿلكً 
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٘  ٓقْدٍه ل ،  تــغٕ هلـا الـيفع. لكيَـا مقذمـ٘ بـ٣       لشق!!.  َزِ اكلقذم٘ تبـذّ ميٷقٔـ

بتــذعَا  دلٔــل طــْٚ اطتشظــاٌ. أّ أىَــا كــشّسٗ ؤاطــٔ٘ ّ قــا للقٔــاغ ا٤سطــٷٕ، ا        

اكلتكله مٕ ٓبين علَٔا ىىلشٓتُ مل ا٨مام٘. ثه ٓشت  علَٔا: ؼلا أٌ عذو تيـٔ  إمـاو  

ٔٯً مــً وبلــُ. ٍّــزِ     ٓلــضو ميــُ اللــ٣ل،  ٔذــ  أٌ ٓكــٌْ ٍيــا  إمــاو ميـــْب أّ معــ

اكلقذم٘ تتٷل  وياع٘ ىفظٔ٘ لٔع أمجش، يعل مً الؼبَ٘ ػبَ٘ مــذاؤ٘، لتشذٓـذ   

ٕ دّس الرتاخ ّاليف. ٍّزا لٌْ مـً ألـْاٌ ا٢طـتذ٢ل    مً ٍْ ا٨ماو اكليـْب، ٍّيا ٓأت

ــٙ ّدــْب         ــٕ عل ــذلٔل وشآى ــ  ب ــُ، ٤ٌ أّل الكــ٣و أٌ تجب ــه ؼلغالٷات ــٕ اكلفع الك٣م

مؼٔٝ٘ اهلل تعاػل اوتل  ا٨مام٘ ّالقٔنْم٘ مل مل صماٌ ّمكاٌ. ّكلارا ٢ ىقْل سؼلا 

ٌ ٓقــٔه اخل٣ ــ٘ أٌ ٓتــْػل ا٨ىظــاٌ بعقلــُ مظــريتُ، خاؿــ٘ ٍّــْ ميــزّس كلَنــ٘ بؼــشٓ٘ أ 

ّٓظتخلف ا٤سض ّٓعنشٍا ّضلَٔٔا ّضلكه بَا باكليٷق ّالعقـل ّاكلبـادٟ ا٨ىظـاىٔ٘؟؟    

أٖ أٌ اكلغالٷ٘ عيذما ياّص اجلذل الؼبَ٘ اكلفَْمٔ٘، ّاعتربٍا مظـلن٘، ٍّـٕ لٔظـ     

مزلك بل ٍٕ ذلنل اجلذل الك٣مٕ، ّحباد٘ لذلٔل ػشعٕ حلظنَا، ثه ا٢ىتقـال  

 للبشح عً اكلـادٓق.

تفكٔك اكلق٢ْت الك٣مٔ٘ ٓيضلُ مً علٔاٛ التعالٕ ّالفْؤ٘. ٍّيا تأتٕ مَنـ٘   إٌ

اليقــذ لكؼــف خــذاي ا٢طــتذ٢٢ت الك٣مٔــ٘، ّؿــذؤ٘ اكلفــأٍه الــيت وامــ  علَٔــا  

مق٢ْتُ. ّسٔيٝزٱ طيكتؼف أٌ الفكش الذٓين  كش تشاثٕ، ٢ ؿل  للعقل بـل٘، بل 

ــذاّهلا علنــاٛ اكلظــ    ــ٘، ٓت ــ    نغللٍــْ مقــ٢ْت ىَأٜ ــف القْال ،  ٔعٔــذٌّ اىتادَــا ؼلختل

اللغْٓ٘ ّا٢طتذ٢لٔ٘.  ال٣معقْل الذٓين ٍْ ا٤طـاغ مل علـه الكـ٣و القـذٓه، ّلـٔع      

العقل ّالفلظف٘. ّأسذ مَاميا مل ىقذ اليف بٔاٌ مظاس٘ ال٣معقـْل، ّسؿـذ دـزّسِ،    

لـه  ّاشٓقتُ مل ا٢طتذ٢ل، ّما ٓظتخذمُ مً أدّات للت٣ع  مل مقـذمات القٔـاغ.  ع  

الكــ٣و القــذٓه، الــزٖ ٓفــرتض أىـــُ علــه عقلــٕ مل اطــتذ٢٢تُ ّمياولشاتــُ، ٓتبيـــٙ         

الفلظـفٕ سٔينـا ٓيٷلـق     –ال٣معقْل، ّٓتظرت علٙ تبئُ، بـل ّٓيـاوض اكليٷـق العقلـٕ     

ٓـذّلْدٕ، مَنتـُ تيضٓـُ    دـاٍضٗ.  علـه الكـ٣و القـذٓه خٷـاب أ     مً مق٢ْت ّمفأٍه 

ش ّمربساتـُ مل استكـاس احلقٔقـ٘، ّطـبٔل     الزات ّالـذ اي عـً متبئاتَـا، ّىقـض ا٦خـ     

اليذاٗ مل الْٔو ا٦خش.  َْ لٔع علنا باكلعيٙ ا٢ؿٷ٣سٕ، لكيُ ٓتظرت علٙ سقٔقتُ 

  ؼلفَْو العله.
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ــاٜر القٔــاغ، مــً خــ٣ل       ــٙ دّسِ مل ىت ــٙ مكــش الكــ٣و القــذٓه بتظــرتِ عل ٓتذل

ــال اكلتقــذو،        ــذٓين. منــا مل اكلج ــرتاخ ّال٣معقــْل ال ــْ ٓظــتغفل  مقــذمات تيتنــٕ لل َ

اكلتلقٕ عيذما ٓعترب مقذماتـُ ىَأٜـات،  تكـٌْ مالبـذَٓٔات كـنً القٔـاغ اكليٷـق.        

منا أىُ ٓتظرت علٙ أٓذْٓلْدٔتُ ّاطتَذا ُ للخـه سٔينا ٓتلبع بـف٘ العله، بعٔذا 

ــ٘        ــ٘ عقلٔ عــً ػــشّاُ. الكــ٣و القــذٓه ٓعتنــذ مقــذمات مــل ّاســذٗ حبادــ٘ إػل أدل

 َ ٔات ّىَأٜـات تامـ٘ د٢لٔـ٘. مجـال رلـك ؤـاغ اخلـالق        ٢ثباتَا، تري اىُ ْٓولفَا مبـذٓ

علٙ اكلخلْق، بٔينا ١ٓمذ القشآٌ أىُ تٔ  ذلض، ّلٔع منجلُ ػٕٛ، ٢ّ تذسمُ 

 عيــذماا٤بـــاس.  البــذَٓٔات العقلٔــ٘ ّالفلظــفٔ٘ ٢ ّدــْد هلــا مل القٔــاغ ا٤سطــٷٕ،     

تلك اكلقـذمات  مق٢ْتُ اكلزٍبٔ٘ ّالعقٔذٓ٘. بل احللْس احلقٔقٕ مل ؿش٘ ٓظتذل علٙ 

للرتاخ ّالشّآات ّاكلتظا  علُٔ كنً خـْؿٔتُ، مباػشٗ أّ بؼكل تري مباػـشٗ،  

٘ بغل عله الكـ٣و، معلـه    اليتٔذ٘ مل القٔاغ معشّ ٘ مظبق٘.  َيا  ع٣و٘ ؿنٔنٔ

سظــ  الفــشض، ّالــيف.  َــْ طللــع ليقــذ الــيف مل مقذماتــُ. ٢ّ ؿلكيــُ      بشٍــاىٕ

و ٍْ الزٖ ٓبين سقٔقتُ، ّٓـذا ع عيَـا، ّٓتظـرت    اهلشّب مً ٍزِ احلقٔق٘. عله الك٣

ــه         ــٕ. عل ــذلٔل العقل عــً دّسِ  َٔــا، ّعــً دــزسٍا الشّاٜــٕ، سٔينــا ٓيظــبَا للعقــل ّال

الك٣و القذٓه ّولف العقل ل٩ؿلاٌ، ّ  ٓظنح لُ ؼلناسط٘ دّسِ مل اليقذ ّاكلشادعـ٘  

   ّ العقــل أّ  ّبيــاٛ اكلعش ــ٘ ّ ــق مقــذمات علنٔــ٘، ؿلكــً ا٢طــتذ٢ل علَٔــا بالتذشبــ٘ أ

 الذلٔل الشٓاكٕ.

اكلعش ٘ ٢ تبيٙ با٤ٍّاو، ّاخلشا ات. ٢ّ تظتنذ سقٔقتَا مً الـرتاخ ّالشّآـات،   

خلٷابــُ إوـــاٛ علــه الكــ٣و القــذٓه إوـــاٛ    ّ تــاز داٜنــا ٤دلــ٘ عقلٔــ٘ ّ لظــفٔ٘، 

ّماىــ  أّل خٷــْٗ علــٙ  جلَــل اكلعــشمل، ّخــذاي القٔــاغ ا٤سطــٷٕ.ا٤ٓــذْٓلْدٕ، ّا

احلذٓجـ٘ القٷٔعـ٘ مـع الـرتاخ ّاهلشاقـات الك٣مٔـ٘، ّاعتنـاد العقـل          اشٓق احللاسٗ

 ّالذلٔل العلنٕ مل بياٛ اكلعش ٘ ّالرتامه العلنٕ.

ة٘ م٣سىلـ٘ دـذٓشٗ، أٌ علـه الكـ٣و القـذٓه بيـٙ مقذماتـُ علـٙ أطـاغ سّاٜـٕ           

بعٔذا عً القشآٌ،  ٷاكلا تبيٙ سقاٜق عقٔذٓـ٘ ٢ يـذ هلـا دـزسا وشآىٔـا ؿـشضلا طـْٚ        

ـٯـل الكـ٣و سـْل    تأ٣ّٓ ت، أّ تفظري سّاٜٕ ل٧ٓات. علنا أٌ الكتاب الكشٓه وذ  

العقٔــذٗ ّأطظــَا، ّلــٔع ملــٷشا للتظــرت علــٙ متبئــات الفكــش الٷــاٜفٕ ّالرتاثــٕ.    



200 

 ٔيبغٕ الرتمٔض علٙ ىقذ اليف للكؼف عً سقاٜق اكلق٢ْت الك٣مٔـ٘.  لـٔع ةـ٘    

ل ٍــْ خٷــاب أٓــذْٓلْدٕ اطــتذ٢ل عقلــٕ أّ  لظــفٕ منــا ٓــْسٕ بــُ مفَــْو العلــه، بــ 

للذ اي عً مق٢ْت ّأسكاو أطظ  هلا ىــْق ٢ ؿلكـً اجلـضو بــش٘ ؿـذّسٍا،      

مع ميا اٗ بعلَا للقشآٌ ادٔذ. ّا٤خٷـش أٌ علـه الكـ٣و القـذٓه ٓيىلٽـش ل٣طـتبذاد،       

ّتكشٓع التبعٔ٘ ّا٢ىقٔاد، ّاخللْي. ٍّْ ما تش لُ ؤه ادتنع اكلذىٕ الـزٖ سلـً   

ش لــُ مبــادٟ سقــْق ا٨ىظــاٌ، الــيت ؽلجــل دــٍْش احللــاسٗ         بــأمع احلادــ٘ لــُ. ّت  

احلذٓج٘.  القٷٔع٘ مع الك٣و القذٓه وٷٔع٘ مع التـيىلٽري للعيـف ّا٨سٍـاب. منـا أىـُ      

ــاِٛ      ــُ إوــ ــق لـ ــا، ضلـ ــش ٍامؼـ ــً ا٦خـ ــل مـ ــشق،  ٔذعـ ــزاٍ  ّالٰفـ ــ٘ اكلـ ــش كلشمضٓـ ٓيٯىلـ

ــا٦خش ّاســرتاو        ــً ا٢عــرتاف ب ــز الــذٓين، بــذ٢ م سقْوــُ  ّاكــٷَادِ.  ٔؼــشعً التياب

للـرتاخ   أّ بعلـَا اكلؼشّع٘. ّبالتالٕ ما داو عله الك٣و القـذٓه ٓشتكـض مل مقذماتـُ    

ّاليـْق  ٣ ٓيذْ مً ا٤ٍّاو ّاخلشا ات ّال٣معقْل.  ١ٔطـع علـٙ خـ٣ف ميٷـق     

 العقل ّالتعقل اكلٷلْب مل دلال اكلعش ٘.
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 الفصل السابع عظس

 اجتاٍات لغلْ

 

الفقَـٕ أّ التـيىلريٖ الـزٖ تقـذو      –مل مقابل ا٢ياِ الجْسٖ، ّا٢يـاِ الفكـشٖ   

احلذٓح عيَنا، ة٘ خٷـاب ثالـح كـنً تٔـاسات اكلعاسكـ٘ الظٔاطـٔ٘ الج٣ثـ٘، ضلنـل         

خـاٜف رلتلف٘. ٓلتقٕ مع ا٢ياِ الجاىٕ مل بعض الش٠ٚ ّاكلعتقـذات، ّٓؼـق اشٓقـُ    

الجاىٕ ٍـٕ رات الـذّا ع    الذّا ع اليت بلْست ا٢ياِعٔذا عً الْاوع ّاكليٷق ّالعقل.  ب

عقٔذٓـ٘ لتأمٔـذ    –س٠ٓـ٘  كشٓـ٘    بلـْس ّمـل ميَنـا    بتٷـشف أمـرب.  ّساٛ ميٷق الغلْ 

 االــشاي سْهلـ   ىقـل التٔـاس الجـاىٕ     .تُىفٕ ػشعٔ٘ طـلٷ الزات ّىفٕ ا٦خش، مً خ٣ل 

مــ٘ الظٔاطــٔ٘ رب ا٨مال٩مامــ٘ الذٓئــ٘، ّاعتــ  ىىلٽــشإػل ؿــشاي ســْل ػــشعٔتَا، عيــذما  

بظقْهل الجاىٔ٘، ٢ّ ػشعٔ٘ للجاىٔـ٘ بعٔـذا عـً ا٤ّػل، بـل     ا٤ّػل ٢ تظقنل  امتذادا هلا.

 –ٍٕ امتذادٍا، ّإسـذٚ ّولاٜفَـا. ثـه دعـل الـذلٔل علـٙ ا٨مامـ٘ الذٓئـ٘ دلـ٣ٔٻ ىــٔاٻ           

عقلٔاٻ. ّدعل ال٢ْٓ٘ مقْو راتٕ ل٩مام٘ الذٓئ٘، لزا امتذ عـش التؼـشٓع لـذٚ الؼـٔع٘    

آــ٘ الغٔبــ٘ الـــغشٚ. أمــا تٔــاس الغلــْ الؼــٔعٕ  قــذ ىىلــش ل٩مامــ٘ ؼلــيَر أخــش،    ستــٙ ىَ

ْٯس مفَــْو ال٢ْٓــ٘، مــً ٢ّٓــ٘ طٔاطــٔ٘، ثــه دٓئــ٘ ّأخــريا تكْٓئــ٘       عنقــ  عيــذما اــ

 .الشأمسال الشمضٖ كلفَْمٕ ا٨مام٘ ّالعـن٘

الغلــْ  نٔــع أوظــامُ، بــ١سٗ الشّآــات اكلْكــْع٘، ّىـْؿــُ أســق باليقــذ     ٓعتــرب

ع٘ لكؼف اكلتْاسٖ ّاكلظتبعذ مً أىظاوُ اكللنشٗ. ّالتعشف علٙ اشٓق٘ اليف ّاكلشاد

مل أداُٜ، ّخلق سقٔقتُ، خاؿ٘ الشّآات احملتنل٘ ّاكلْكْع٘ اليت ختتلف عً الشّآ٘ 

الـشٔش٘ مل وذستَا علٙ ا٢طتذاب٘ ّالش ض لؼشّهل الْاوع. الـيف الــشٔح ٓفـشض    

ٙ. أٖ أٌ ٓتيـضٯل مـً ا٤علـٙ إػل ا٤دىـ     ٔيناػشّاُ علٙ اكلتلقٕ بفعل طلٷتُ ّتعالُٔ، س

مفاد اليف ٢ ٓقشسِ الْاوع، سته أخزِ بيىلش ا٢عتباس.  ٔـأتٕ لٔقـشس ّضلكـه ّٓفـشض     

ذلذداتُ. ّمجالُ ا٦ٓات اليت تبـذأ بــ"ّٓظألْىك .."،  إىَـا تـأتٕ لبٔـاٌ سكـه مل كـْٛ        

ٗ اكلتلقــٕ، مــع إساد الْاوــع، دٌّ اخللــْي لــُ.  تــاسٗ تفــشض اللــشّسٗ ىـــاٻ ٢ ٓيظــذه   
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ْ٪ مٹــش٬ِٮ لٸٯكٹــه٬ منــا مل آٓــ٘: ا ٫ٍــ ٪ّ ٬ٔكٹه٫ الٺٰقت٪ــال٫  .  شكــه ا٦ٓــ٘ دــاٛ علــٙ (1) مٹٰتــ ٪ ع٪لٸــ

خ٣ف إسادٗ الياغ ّستباتَه. بٔينا الشّآ٘ اكلْكْع٘ تيبجق مً الْاوع، لتلف ساداتُ، 

مـ١دٚ  ّكشّساتُ الظٔاطٔ٘ أّ الذٓئ٘ أّ اكلزٍبٔ٘ ّالٷاٜفٔ٘.  الْاوع ٍـْ الـزٖ ٓفـشض    

     ٘ ، ّتشتفـع بَـه   اليف ّملنْىُ. مجال رلك سّآات الغلـْ سٔينـا ت١طـٷش الشمـْص الذٓئـ

.  تبادس الشّآات اكلْكْع٘ للتيىلري هلا ّ قا لتلـك احلادـات، ّبـيفع    كلـاف اخلالقٔ٘

آلٔات الشّآ٘ الـشٔش٘. لزا ضلتـاز التنٔٔـض بـغل الــشٔح ّاكلْكـْي مـً الشّآـات إػل        

 ما ٔ٘.  ٔ٘، ّعذٗ معشخربٗ تشاثٔ٘

ــاٌ ســْل استكــاس احلقٔقــ٘ أطــباب       ٢ ػــك أٌ الظٔاطــ٘ ّؿــشاي اكلــزاٍ  ّا٤دٓ

سٜٔظــٔ٘ ّساٛ الغلــْ،  ــ٣ ٓقتـــش علــٙ اكلعاسكــ٘ الظٔاطــٔ٘ ّاخلـــه اكلــزٍف. بــل وــذ    

تكٌْ اكلغا٢ٗ د اعا عً الظلٷ٘ أوْٚ،  ل٣ عً الذا ع اكلزٍف ّالٷاٜفٕ ّالـذٓين.  

لْ. خاؿ٘ عيذما ٓتعلق بُ ٍـذف مظـتقبلٕ، ّٓـشتبنل     جن٘ عْامل ّساٛ تٷْس ولاٍشٗ الغ

بُ الياغ استبااا مـريٓا.  لٔع ط٣َ ىقذ عقاٜـذ الغـ٣ٗ مَنـا امتـذ الضمـاٌ، بعـذ أٌ       

  مل ّدــذاىَه، ّتعلقــ  بَــا آمــاهله، ّمـــريٍه ا٤خــشّٖ بــل ّستــٙ الــذٓين،     سطٯــخ

       ّ تفكٔــك ّا٢دتنــاعٕ عيــذما ٓــيذح الغلــْ مل تعنٔــق ا٢ىتنــاٛ.  ٔيبغــٕ ىقــذ بئتــُ، 

أىظـــاوُ، ّ لٔـــل مق٢ْتـــُ، للتعـــشف علـــٙ دـــزّسِ ّامتذادتـــُ ّتاثرياتـــُ علـــٙ ـلٔـــع  

اكلظتْٓات. الغلْ لٔع دلشد ىـْق بل س٠ٓ٘ مغآشٗ للكٌْ ّاحلٔاٗ ّالذًٓ ّادتنع، 

ّدَاص مفأٍنٕ، ٓتـف بقْٗ سلـْسِ، ّوذستـُ علـٙ تؼـكٔل العقـل ّتضّٓـش الـْعٕ        

٘ مفأٍنــُ للنيٷــق ّالعقــل، ّمبــادٟ ّوــٔه  ستــه بئتــُ اخلشا ٔــ٘ ّالظــششٓ٘، ّرلالفــ 

 الذًٓ احلئف. 

ّ٪وٸالٸــٰ  ) ّوــذ ابتلــٙ أتبــاي الــذٓاىات الظــابق٘ بــالغلْ مل دٓــيَه ّعقاٜــذٍه ّسمــْصٍه. 

 ُٰ ٫ً اللڀ ـ٪اس٪ٚ الٺن٪ٰظٔح٫ اب٬ ّ٪وٸالٸٰ  اليٲ  ُٰ ٫ً اللڀ ٬ٓشٮ اب٬ ٫َْد٫ ع٫ض٪ ٪ٔ ٫َه ر٪ٰلكٸالٺ ٬ْلٹ َپه٬  وٸ ٍٰ ْ٪ا ٌ٪  ٰبـأٸ ٺ ْ٫ٍٰٝ ٬ْل٪  ٫ٓل٪ـا ً٪  وٸـ  مٸفٸـش٫ّا  الڀـٰزٓ

٫َه٫ وٸب٬ل٫ ٰمً ٫ُ وٸات٪لٸ ٌ٪ أٸىٲٙ اللڀ .  الغلْ منـا ٍـْ ّاكـح مـً ا٦ٓـ٘ مـ٣صو ل٥دٓـاٌ، بـل         (2) (٬١٫ٓ ٸكٹْ

ّأسٔاىــا سادــ٘ ىفظــٔ٘ ل٩ىظــاٌ سٔينــا ٓـــاسي ذلــً احلٔــاٗ لٔباتــُ، ّبــ١غ االعــُ،  
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 ٔبشح عً أمل ّلْ ماٌ ٍّناٻ، ٓلع سذا ٢سباااتُ، ّتـْاػل إخفاواتـُ، ّ ؼـلُ مل    

بلــْ  طــعادتُ. ّلــٔع مالــذًٓ ػــٕٛ وــادس علــٙ بعــح ا٨انٝيــاٌ، ّٓكفــل للنتعــبغل      

ّاكليبْرًٓ ّاحملشّمغل اطـرتداد سقـْوَه، ّمقآلـ٘ معاىـاتَه مل سٔـاٗ مجالٔـ٘ خالـذٗ،        

نذتنـع طـ٣متُ.  ٔـأتٕ مل ٍـزا الظـٔاق      ةيَا إؿلاٌ ولف، ّتـْاصٌ طـلْمٕ ضلفـيل لل   

ْٯس العقاٜذ ّأطٷشٗ الشمْص الذٓئ٘ لتكٌْ مؼذبا لكل تلك ا٦مـال. ٍّيـا ٓكنـً     تٷ

اخلٷــش سٔينــا ٓظـــتنشٟ الفــشد الىللــه ّالعـــذّاٌ ّالفقــش ّا٢طــتكاى٘ ّا٢طـــتبذاد،       

ّضلظــبَا  تيــ٘ إهلٔــ٘،  ٔعــاىٕ ؿــابشا، ذلتظــبا، دٌّ أٌ ٓعــٕ أطــباب ذليتــُ، بفعــل    

خلااٞ كلفَْو الجْاب ّالعقاب ّالـرب ّالتظلٔه، ٢ّ ٓظعٙ للتخلف مً ّاوعُ. الفَه ا

 ٔتشْل الذًٓ إػل أ ٌْٔ منا وـال اخلالـذ مـاسمع.  ـادنتع مل مَـ  الغلـْ سٔينـا        

طلْىــُ الــْعٕ. أّ سٔينــا تفشكــُ مـــا  دٓئــ٘ ّطٔاطــٔ٘ تعنــق سلــْسِ عــرب سّآــات  

 رلتلف٘، ّللاسطات اقْطٔ٘ طارد٘. 

ــذٓ  ــْ ال ــْاسخ، مــً خــ٣ل اقْطــُ ّػــعاٜشِ، ٢ ؿلكــً      الغل ــا مت ين مل دلتنعاتي

اخل٣ق ميُ إ٢ باليقذ ّالْعٕ، ّعذو ا٢طتظ٣و ٨تْاٛات اليــْق، ّتشاٜبٔتَـا،   

٬ٍــل٪ الٺٰكت٪ــاٰب لٸــا ت٪غ٬لٹــْا ٰ ــٕ  ّأٍّــاو. ا ّأطــٷْسٓتَا، ّمــا تتلــنيُ مــً خشا ــات ٓ٪ــا أٸ وٹــل٬ 

ّ٪لٸا ت٪تٲٰبع٫ ٬ٔش٪ الٺش٪قٶ  ّ٪ك٪ـلځْا ع٪ـً        ٰدٰٓيكٹه٬ تٸ ّ٪أٸك٪ـلځْا مٸـٰجري٭ا  ٬ْوٿ وٸذ٬ ك٪ـلځْا ٰمـً وٸب٬ـل٫  ٛ٪ وٸ ْ٪ا ٬ٍ ْا أٸ

ٰٛ الظٲٰبٔلپ ْ٪ا .  ا٦ٓ٘  زس مً تْاسخ الغلْ، ّتقلٔـذ ا٦بـاٛ. خاؿـ٘ أٌ خٷـاب الغلـْ      (1) ط٪

خٷاب أٓذْٓلْدٕ ونعٕ، ٓتشـً ّساٛ مشدعٔات تشبك العقل ما   ٓتذاسمُ الْعٕ. 

مل العقــل اجلنعــٕ لقذستــُ علــٙ تعنٔــق ا٢ىتنــاٛ، مــً خــ٣ل    منــا أىــُ خٷــاب مــ١ثش  

ــْل         ــال ّال٣معق ــٍْه ّاخلٔ ــٙ ال ــ٘ عل ــُ، ّاطــتذ٢٢تُ القاٜن ــُ اخلشا ٔ اقْطــُ، ّبئت

خٷــْسٗ الغلــْ ٢ تكنــً  قــنل مل تضّٓــش الــْعٕ، بــل مل تأطٔظــُ كلشدعٔــات   الــذٓين.  

لربٍـــاٌ بذٓلـــ٘ عـــً العقـــل،  ٔشـــل ال٣معقـــْل ّا٤ٍّـــاو ّاخلشا ـــ٘ ذلـــل العقـــل ّا        

ّا٢طتذ٢ل، سذا أٌ خٷاب ال٣عقل ٓذدً العقل ّٓفشض علٔـُ التنـإٍ معـُ،  ـرتاِ     

ــ٘ تفــاع٣ ٢ ػــعْسٓا         ــُ ٓتفاعــل مــع اقــْغ خشا ٔ ــ٘ لكي ــْو العقلٔ متخــــا مل العل

ّىفظٔا ٓـل سذ الغلْ، ّٓيؼذٯ لظناي اخلشا ات مذضٛ متنه حلاد٘ ىفظٔ٘ ّسّسٔـ٘.  
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سؼلـا، ّإ٢ مٔـف تفظـش بعـض دْاىـ        سٔاىـا؟ ٌ ال٣معقْل ساد٘ ىفظـٔ٘ أ إٍل أوْل: 

ــْسِ،     ــاعٕ سلـ ــْسّخ ا٢دتنـ ــات؟.  للنـ ــٙ ادتنعـ ــٙ مل أسوـ ــاعٕ ستـ ــلْ  ا٢دتنـ الظـ

ّللعقٔذٗ اكلتْاسث٘ أسكامَا، لكيَا ٢ تؼكل خٷشا علٙ ا٨ىظاٌ مـا    ـل ذلـل    

بل تاسٗ يـذٍا اكلــذس الْسٔـذ     .ِ اكلعش ٔ٘العقل مل تفكريِ، ّتتشْل إػل أسذ مـادس

عش تُ، مً خ٣هلا ٓفَه، ّٓقشأ مآذّس سْلُ مً ولْاٍش ادتناعٔـ٘ ّتـري ادتناعٔـ٘،    كل

بقياعــ٘ ماملــ٘. أٖ أىــُ ٓؼــٷ  علــٙ عقلــُ، ّٓبقــٙ ٓلــف ّٓــذّس مل مــذاسات ا٤طــٷشٗ  

ّاخلشا ٘ ّال٣معقْل. ٍّزا أٍه أطباب التخلف احللـاسٖ، ٤ٌ ا٢ستَـاٌ للغـري تيـاصل     

ّا٢بذاي، ّأ ق الٷنْل احللـاسٖ ّالتقـذو   اْعٕ عً احلشٓ٘ اليت ٍٕ أطاغ التٷْس 

 العلنٕ ّاكلعشمل.

لقذ ديح اكلظلنٌْ للغلْ    كغنل الـشاي الظٔاطٕ علٙ الظلٷ٘، ّعذو ّدْد 

عضٓــض الشأمســال  تمشدعٔــ٘ ؿــشضل٘  ظــه اليــضاي ا٤ّل علَٔــا.  ــالغلْ ٓــأتٕ مل طــٔاق     

اكلتيـاصعغل.   الشمضٖ، ّتيضُٓ الزات، ّمشامن٘ الفلاٜل لرتدـٔح مفـ٘ أسـذ الٷـش غل    

ّتأمٔذ استكاس احلقٔق٘، ّطـبٔل اليذـاٗ مل ا٦خـشٗ، سٔـح بقٔـ  الٰفـشق ّاكلـزاٍ         

عالق٘ مل حلىل٘ اليضاي التاسطلٕ ستٙ ىَآ٘ القشٌ الشابع، بل ّمـا صالـ  تفـشض ىفظـَا     

 علٙ الع٣وات ا٢دتناعٔ٘ ّالذٓئ٘ ّالظٔاطٔ٘. 

ٓـ٘ ّالعقٔذٓـ٘ ّا٤ؿـْلٔ٘    الغلْ لٷابُ ّىـْؿُ، دضٛ ٢ ٓتذضأ مً البئ٘ الفكش

لــرتاخ اكلظــلنغل، ٓتٷلــ  مضٓــذا مــً اليقــذ ّالتْتــل مل أعناوــُ للتعــشف علــٙ آلٔتــُ مل 

تْولٔــف ال٣معقــْل، ّسذــه التضّٓــش ّاخلــذاي ّا٤ٍّــاو الــيت ٓظــْوَا مبـــذَٓٔات.         

 ّتفكٔك ىَأٜاتُ ّبئتُ، ّ لٔل مق٢ْتُ ّمفأٍنُ. 

ٔـك خٷابـُ إعـادٗ تؼـكٔل العقـل      الغلْ آ ٘ الفكش ّالعقٔذٗ، ٓتْوـف علـٙ تفك  

ــ٘         ــُ ٓعــين أىظــي٘ الشمــْص الذٓئ ــذٓين ّا٢دتنــاعٕ ّالظٔاطــٕ.  يقــذ خٷاب ــْعٕ ال ّال

ّالتاسطلٔـــ٘، ّامتؼـــاف سقٔقتَـــا بعـــذ ىظـــف أطـــٔذتَا القذطـــٔ٘ ّا٤ٓذْٓلْصلٔـــ٘،  

لتششٓش الْعٕ مً طـٷْٗ مشدعٔاتـُ الغشاٜبٔـ٘، ّإعـادٗ تؼـكٔلُ ّ ـق مبـادٟ عقلٔـ٘،         

ــفٔ٘  ــأم٣ت  لظـ ــ٘. –ّتـ ــيشً ىقذٓـ ــ  ـ ــل   حبادـ ــ٘ للعقـ ــات اكللَنـ ــٕ اكلشدعٔـ ــادٗ ّعـ ٘ ٢عـ

ّالتفكري البؼشٖ، ّالتششس مً طلٷاتَا ّؤْدٍـا ّذلـذداتَا، مـا دامـ  ٢ تشتكـض      

  .للعقل ّالذلٔل ّالربٍاٌ
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 الغلْ مفَْمًا

ـٯـ    (1)اكلبالغ٘ ّاخلـشّز عـً احلـذ    :الغلْ لغ٘   ّالتٷـشف  . ّٓـأتٕ أٓلـا ؼلعيـٙ التع

ّا٢ستفاي. ّوـذ ٢صو تـاسٓخ الٰفـشق ّاكلـزاٍ  الذٓئـ٘،  غـالْا بأىبٔـاَٜه ّسمـْصٍه، سـذ          

 التألُٔ، مباػشٗ أّ بـْسٗ تري مباػشٗ. 

ــُ: طــل  بؼــشٓ٘ ا٨ىظــاٌ، ّميشــُ وــذسات خاسوــ٘. ّؿلكــً       ٍّــْ مل بعــض معاىٔ

٬ٔش٪ الٺش٪قٶا٢طتعاى٘ بآٓ٘ ا د٢٢ت الغلْ الذٓين.  ـاكلفَْو ٍيـا     لفَه لٸا ت٪غ٬لٹْا ٰ ٕ ٰدٰٓيكٹه٬ تٸ

مٷلق، ٓــذق علـٙ مـل تٷـشف صلـامل احلـق، مل تفاؿـٔل الـذًٓ، عقٔـذٗ ّػـشٓع٘.           

 أٖ تٷشف عقٔذٖ ٓعذ تلْا، ّمزا التٷشف مل التؼشٓع الزٖ ٓأخز بأػذ احلـا٢ت  

استٔااــا، خ٣ ــا كلفَــْو الظــع٘ ّالشفلــ٘ الــيت ٍــٕ أطــع وشآىٔــ٘ متٔيــ٘، ّمــً ا٦ٓــات  

٬ً     : ا تيظذه مع ٍذف الذًٓ مل احلٔاٗاليت احملكنات ًپ ٰمـ ٬ٔكٹه٬ ٰ ـٕ الـذٶٓ ّ٪م٪ا د٪ع٪ل٪ ع٪لٸـ

ّ٪الٺأٸتٺلٸـال٪         ،ا(2) س٪ش٪زٿ ٫ٍه٬  ٫َه٬ إپؿ٬ـش٪ ّ٪ٓ٪ل٪ـع٫ ع٪ـي٬ ٰٜـح٪  َپه٫ الٺخ٪ب٪ا ٬ٔ ّ٪٫ٓش٪ـشٶو٫ ع٪لٸـ ٔٶب٪ـاٰت  ٫َه٫ الٷڀ ٫ٰٓشلٳ لٸ ٪ّ

َپه٬ ٬ٔ  .(3) الڀٰتٕ مٸاى٪ ٬ ع٪لٸ

ّأٓلــا ٓؼــنل الغلــْ مل الــذًٓ  تــاّٚ الفقَــاٛ ّأسكــامَه الؼــشعٔ٘ الــيت تــزٍ    

بعٔــذا عــً احلــق، الــزٖ ٓعــين ا٢عتــذال مل  َــه الــيف، ّعــذو اجلنــْد علــٙ سش ٔتــُ   

مذاساٗ كلـا  ػخـٔ٘ ّطٔاطٔ٘ ّمزٍبٔ٘. مالفتاّٚ اليت دعن  الظلٷات الىلاكل٘، 

تعضٓــضا  ،، ّّدــْب ااعتَــاّميشتَــا ســـاى٘ ػــشعٔ٘، عيــذما سشٯمــ  اخلــشّز علَٔــا  

  .لظلٷتَا علٙ سظاب الذًٓ ّؤنُ ا٨ىظاىٔ٘

اّٚ الفقَاٛ  َٕ ّدَات ىىلش، ّادتَادات ػخـٔ٘، ييح للنغا٢ٗ ت٢ سـاى٘ لف

حبكه التفاّت الجقامل ّاخت٣ف الفَه الذٓين، ّمقاؿذ ّعقاٜذ ادتَـذ، ّرلتلـف   

اللــشّسات الــيت تــتشكه بادتَــادِ. ٍّــزا ٍــْ طــش  ــزٓش ا٦ٓــ٘ مــً الغلــْ مل الــذًٓ،  

ميشــشا بالعقاٜـذ دٌّ   الؼامل جلنٔـع تفــ٣ٔتُ ّطـلْمٔات اكلتـذٓيغل.  لـٔع الغلـْ       

التؼشٓعات ّا٨لضامات اكلتٷش ٘. لكً ة٘ دَْد طع  حلـشِ بَـا مل طـٔاق الــشاي    
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علٙ الظلٷ٘،  ٔأتٕ سمٕ ا٦خش بالغلْ لظـل  ػـشعٔتُ، منـا ٍـْ طـلْ  الظـلٷ٘ مـع        

الٰفشق ّاكلزاٍ  الؼـٔعٔ٘، ستـٙ تـذا مــٷلح الغلـْ ميشــشا بَـه. ٍّـزا خٷـأ تـاسٓخ           

 نٔع ّتبياِ متكلنْ الؼٔع٘ أٓلا مالؼٔخ اكلفٔذ. ّمفَْمٕ اىٷلٙ علٙ اجل

ــُ لتفـــ٣ٔت العقٔــذٗ          ــذٓين ػــامل بإا٣و ــْ ال ــق التٷــشف، ّالغل ــْ ٍــْ مٷل الغل

ّالؼشٓع٘ ؼلا ٓؼـنل  تـاّٚ الفقَـاٛ ّتٷـش َه ّتعــبَه الٷـاٜفٕ ّاكلـزٍف بـل ّستـٙ          

ــ         ٔتُ تٷش َه مل ا٨ تاٛ ّ قا لْدَـات ىىلـشٍه.  َـزا اليـْي مـً الفقَـاٛ ٓبـال  مل ػخ

ّٓغالٕ عيذما ضلتكش احلقٔق٘ ّالفَه اخلالف للذًٓ ّأسكامـُ التؼـشٓعٔ٘.  لٔظـ     

العقٔذٗ الظئ٘ مل تفـ٣ٔتَا بشٓٝـ٘ مـً الغلـْ منـا ٓعتقـذ بعـض، بـل للغلـْ يلٔاتـُ،          

بعلَا مؼرت  بغل اجلنٔع، ّا٦خش خاق بكل مزٍ  ّعقٔذٗ. الغلـْ الظـين، مَنـا    

ابَا ّدّا عَــا ّتآاتَــا، ّتبقــٙ الظٔاطــ٘  هلــا أطــب ّاكــش٘،  َــٕ ؽلىلَشاتــُاختلفــ  

دزسٍا البعٔذ. منا أٌ كلْوف اكلعاسك٘ مً الظـلٷ٘، ّدذلٔـ٘ ػـشعٔتَا دّس مـ١ثش مل     

خلــق ولــاٍشٗ الغلــْ الظــين مل رلتلــف اياٍاتَــا، أٖ أٌ بعــض التٷــشف الظــين سدّد   

أ عـال معامظـ٘. ّبالتـالٕ  جنـ٘ أطـباب ّدّا ـع مؼـرتم٘ ّساٛ ولـاٍشٗ الغلـْ بؼــكل          

ٍّيا  خـْؿٔات. ٢ّ اطتجياٛ لـذًٓ أّ مـزٍ  أّ ٰ شوـ٘ دٌّ تريٍـا،  خٷـاب       عاو،

الغلـْ ّاســذ، ببئتــُ ّتٷش ــُ، ستــه اخـت٣ف اياٍاتــُ ّدّا عــُ. ّعيــذما ٓلـــق الغلــْ   

ؼلزٍ  دٌّ آخش،  ٔيبغٕ البشح عً أطباب سـشِ ّتكشٓظُ مل دَ٘ دٌّ تريٍـا،  

 مع عذو ّدْد مربسات مفَْمٔ٘ ّلغْٓ٘.

ٔذٗ الظئ٘ أمجش التـاوا بالتْسٔذ، ّ  تيظـ  ٤سـذ مـً اخللـق     وذ تكٌْ العق

، ّالتؼبُٔ طقٷ  مل التذظٔهّ (1)تال أٖ ؿف٘ مً ؿفات اخلالقٔ٘، لكيَا أٓلا 

ّتال  بُ سذ التكفري، ّؿْست اخلالق ّ قا للنتؼابُ مً آٓات الكتـاب الكـشٓه،   

خ٣ ــا كليَذــُ مل عـــشض اكلتؼــابُ علـــٙ احملكــه، ّمـــً احملكنــات: أٌ اهلل "لـــٔع      

منجلُ ػٕٛ"، ّأىُ "ػذٓذ احملال"، ّ"٢ تذسمـُ ا٤بــاس". منـا تٷش ـ  مل فلآـ٘      

ــٙ سظــاب وــٔه ا     ــُ ســـاى٘ عل ــُ، ّتٷش ــ  مل   الظــلٷاٌ اجلــاٜش، ّميشت ــذًٓ ّمبادٜ ل
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إوـــاٛ اكلعاسكــ٘، ّأباســ  الــذماٛ لقنعَــا. بــل ّتٷــشف الظــي٘ مل اكلظــاٜل اخل٣ ٔــ٘،  

ّدعلْا القتل ّطٔل٘ ػشعٔ٘ لتأدٓ  مل مً خشز علٙ طلٷاٌ الفتْٚ.  قييْا احلٔـاٗ،  

ــشأٖ ّاليقــذ ّا٢عــرتاض. ّمــل ٍــزا        ــ٘ ال ــْا سشٓ ّكــبٷْا سشمــات ا٨ىظــاٌ، ّونع

لغلْ،  لنارا ضلـش اكلــٷلح ؼلـزٍ  خـاق دٌّ تـريِ؟ ستـٙ مل      ٓـذق علُٔ مفَْو ا

، لكً الظ١ال ٢ ىشٓذ تربٜ٘ أسذلعقٔذٗ الؼٔعٔ٘. ؼري لسا٢ت ا٨ا٣ق يذ البْؿل٘ ت

، سته تلٍْـا مل ولـآا ٢ تقـل أٍنٔـ٘ عـً العقٔـذٗ، لــلتَا بالـذًٓ         َاعً طب  تيضَٓ

ٷاتُ الذٓئـ٘ خلذمتـُ   ّطلْ  ا٨ىظاٌ؟. منا أٌ الفقُٔ ػشٓك الظٔاطٕ، مشٯغ طـل 

ّػشعي٘ طلْمُ ّتـش اتُ. منا أبال الفقٔـُ دمـاٛ اليـاغ مـً أدـل الظـلٷ٘ ّفلآـ٘        

الظلٷاٌ. مل ٍزا خشّز عً احلق الزٖ دعلتُ ا٦ٓ٘ اكلتقذم٘ مقٔاطا للغلْ.  ـأٖ سـق   

مل طشق ؤه الذًٓ، ّإوـاٛ مبادٜـُ ّأخ٣وـُ عيـذما ٓــل ا٤مـش للظـلٷ٘ ّالـتشكه        

لُٔ، إرا ماٌ الغلْ ٓعين لغ٘ التٷشف ّا٢ستفاي،  إٌ معياِ وشآىٔـا  بأمْس اكلظلنغل؟ ّع

ــذال الــذٓين ّاكــح مل       ــق ا٢عتــذال الــذٓين. ّا٢عت العــذّل عــً احلــق، الــزٖ ٍــْ مٷل

مفَْمُ، مل كْٛ احملكه مً ا٦ٓات، ّمبادٟ ّؤه الذًٓ.  ىلله الظلٷ٘ مج٣ ّاكح 

طل باليف القشآىـٕ لتضمٔتـُ   مفَْما ّمـذاوا للياغ ـلٔعا،  ٣ ؿلكً للفقُٔ التْ

ّتربٓشِ ػشعا، ّلْ بعيآًّ ثاىْٓ٘، ماحلفاول علـٙ ا٤مـً ّالظـله. بـل أٌ الىللـهٰ أسـذ       

ا٤طــباب الشٜٔظــٔ٘ ّساٛ صعضعتَنــا.  شٔينــا ٓظــاسي الفقٔــُ حلنآــ٘ الظــلٷاٌ الىلــا     

 فتاّاِ تلْ مل الذًٓ تؼشٓعا.  الـذًٓ منـا تقـذو ٢ ٓيشــش بالعقٔـذٗ دٌّ الؼـشٓع٘،       

ْو الغلْ مٷلق مل ا٦ٓـ٘ ستـه ّدـْد وشٓيـ٘ وـذ تبذّؿـاس ٘ إ٢ أىَـا متقذمـ٘، ّآٓـ٘          ّمفَ

الغلْ م٣و مظتأىف، بل ستـٙ مـع اختــاق الغلـْ بالعقٔـذٗ،  ـإٌ تقنـف الظـلٷاٌ         

لذّس ا٨لُ مل ؿ٣سٔاتُ ّطلٷتُ ٍْ ػش  ؼلعيٙ مً اكلعاىٕ.  الفكش الظين ٢ ٓيذْ 

دـذ مل ســشِ بالؼـش  الىلـاٍش ّاخلفـٕ،      مً الغلْ، ؼلعياِ ا٤ّطـع مـً الؼـش ، إر أ   

تيضُٓ لغلْ آخش. أّ أٌ سـش مفَْو الغلْ بالؼش ، تربٜ٘ لغـريِ مـً أىـْاي الغلـْ. أّ د ـع      

 تَن٘،  ٔكٌْ إدشاٛ اسرتاصٓا، للتخلٽف مً تبعات اكلفَْو ؼلختلف معاىُٔ.

إٌ اكلفأٍه ّاكلـٷلشات تلع  دّسا خٷريا مل تضّٓش الْعٕ، خاؿ٘ عيـذما ٓقـْو   

فَْو للق سقٔقتـُ، ّ ـشض طـلٷتُ،  ٔتظـرت علـٙ ػـشعٔتُ. الغلـْ ٍـْ التٷـشف مل          اكل

مل ػٕٛ، ّبعض التٷـشف خـاسز سـذّد الؼـش  أخٷـش مـً الؼـش ،  شؼلـا مؼـش           
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مظا ، ٢ ٓظتغل عقٔذتُ، ٢ّ ٓفشكَا علٙ تريِ، ّضلرتو ا٦خشًٓ،  ٣ ٓؼكل أٖ 

شق ّاكلـزاٍ  الذٓئـ٘   بعـض الفٰـ  خٷش بؼشمُ،  َْ ألـق بقٔه الـذًٓ ّا٨ىظـاىٔ٘ مـً    

ـٯـش علـٙ تيضٓـُ الـزات ّاستكـاس احلقٔقـ٘،  رتمـٕ ا٦خـش با٢ستـذاد            اكلتٷش ٘، الـيت ت

ّالكفـش ّتظـتبٔح دمـُ ّمقذساتـُ ّمشامتـُ. مـً ٍيـا أدـذ مل ســش الغلـْ بالؼــش ،           

ّمــً ثــه سمــٕ معاسكــَٔه بالؼــش  ّالــتكفري، أطــلْبا مــذاىاٸ،  شـــش اكلفَــْو إدــشاٛ 

ما دام  ٍيا  يلٔات ّمىلاٍش أخشٚ ترتتـ  علَٔـا تـذاعٔات    متَه ٢ ؿلكً تربٜتُ، 

خٷــريٗ. ّمجــال رلــك سمــٕ التؼــٔع بــالغلْ بظــب  بعــض اكلناسطــات الٷقْطــٔ٘، ّتربٜــ٘    

تريٍــه ستــه سذــه العيــف مل  تــاّاٍه ّمــْاوفَه مــً ا٦خــش.  اكلظــأل٘ دــذٓشٗ بْوفــُ     

ٌٿ   ىقذٓــ٘. بــذٛا مــً اكلفَــْو. ٍّــزا مــا تــبغل أٌ ؿــٔات٘ اكلفَــْو وــذ سققــ     ػــٔٝغل مل آ

الظي٘ ٍّه الؼٔع٘ تالبا بـالغلْ، ّالؼـش  ّا٢سلـشاف     ٕمعاسك ّاسذ،  نً دَ٘ سمٙ

ــ٘      ٖالعقٔــذ ــ٘ داخــل الجقا ــ٘ الذٓئ ــ٘ عــيَه يــذٍا متذاّل ، للــا عكــع ؿــْسٗ ؾلٷٔ

ْ   الظئ٘ علٙ ىٷاق ّاطع. ّمـً دَـ٘ ثاىٔـ٘ وـاو اكلفَـْو بتربٜـ٘        ، ّفلآـ٘  الظـي٘ مـً الغلـ

غٕ عْدٗ اكلفَْو لظعتُ اكلفَْمٔ٘ الؼـامل٘ كلـا ٍـْ أبعـذ مـً      مْاوفَه ّطلْمٔاتَه.  ٔيب

الؼش ، ٍّزا ما ٓظاعذ علُٔ اكلعيٙ اللغْٖ، ٢ّ دلٔـل علـٙ ختـٔــُ بالؼـش ، بـل      

 َْ رلٷـنل   َ٘ ذلذدٗ امياّٜ٘ طٔاطٔا أّ دٓئا  ٓكٌْ أسذ مـادٓقُ. أما سـشِ 

ّالفقـُ الظــلٷاىٕ دّسا  لتيضٓـُ الــ"أىا"، ّسمــٕ ا٦خـش بــا٢سلشاف. ٍّيـا تلعـ  الظٔاطــ٘      

ــا  ــ٘، ّونعَـ ــٷَاد اكلعاسكـ ــتشكه    خٷـــريا مل اكـ ــع اكلــــٷلشات ّالـ ــً خـــ٣ل ّكـ مـ

 .  بذ٢٢تَا

 

 الغلْ ّاليص

ؿلجــل الــيف وــْاو الغلــْ ّخٷابــُ. ٍّــْ ا٤عــه مــً ا٦ٓــ٘ ّالشّآــ٘،  ٔؼــنل: أوــْال  

مل العلناٛ، ّأدل٘ إـلاي الفقَاٛ أّ إـلاي ا٤م٘.  الغلْ  نٔع أأا ـُ ٓشتكـض للـيف    

ىىلشٓتــُ، ّاستكــاسِ للشقٔقــ٘، ّسشمــاٌ ا٦خــش مــً طــبل اليذــاٗ ٓــْو اكلعــاد. ّـلٔــع      

ــْ ميخشاــ٘ مل الظــلٷ٘ ّإػــكالٔاتَا، بؼــكل ّآخــش.  ــالغلْ الؼــٔعٕ      اياٍــات الغل

.  َـْ  ٢ْٓ٘، طل  ؼلْدبَا الظـلٷ٘ ػـشعٔتَا  خلف إػل ىىلشٓ٘ مامل٘ سْل ا٨مام٘ ّال

ذد دساط٘ تـأثريات الـيف علـٙ اكلعاسكـ٘     اكلقـْد  ذٓذا مل ٍزا البشح، ما دميا بـ
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الظٔاطٔ٘ عرب التاسٓخ ا٨ط٣مٕ، ّ ذٓذ سذه اليـْق اكلضّسٗ ّاكلْكْع٘. ّوذ مـش  

احلــذٓح عــً التٔــاسًٓ ا٤ّل ّالجــاىٕ، ّطــأتكله عــً بئــ٘ خٷــاب الغلــْ ّميَذــُ مل     

التأطٔع ليىلشٓ٘ مغآشٗ مل ا٨مام٘، ٓكـٌْ ٢صمَـا باللـشّسٗ طـل  ػـشعٔ٘ الظـلٷ٘.       

ّ      ّس ــُ  ــُ ؼليَذٔت ــُ ٓفــرتق عي ــاس مــع طــابقُ إ٢ أى ــُ تــه ّســذٗ ٍــذف ٍــزا التٔ مشدعٔات

 مـادسِ ّمباىُٔ.ّ

ّأٓلا باليظب٘ للغلْ الظين،  إٌ سمٔضتُ ا٤طاغ ٍـٕ ىــْق، أتلبَـا سّآـات     

٢ دلٔــل علــٙ ؿــش٘ ؿــذّسٍا، ّ تــاّٚ ّأسكــاو تيتنــٕ للفقــُ الظــلٷاىٕ، ّالتٷــشف 

ّالٍْابٔـ٘. سٔـح تـالْا مل مفَـْو التْسٔـذ بؼـكل       الفقَٕ اكلتنجـل باحليابلـ٘ ّالتٔنٔـ٘    

خشدــْا بــُ عــً احلــق الــزٖ  ــذث  بــُ ا٦ٓــ٘. ٍّــْ تلــْ مقٔــ ، ّكــع اكلظــلنغل بــغل      

 ّ ــا ــضاو بفتـ ــاسٖ، القتـــل أّ ا٨لتـ ــا خٔـ ــا ماىـــ  رلالفتَـ ــاٛ، مَنـ ــٔه الـــذًٓ  ٚ الفقَـ لقـ

 ه،  ـ٣ تظـنع  ٍّا٤خ٣ق. ستٙ بات دْاص القتل علـٙ ولـآا تا َـ٘ ؿـف٘ ٢صمـ٘ لفتـاّا      

ّأى  تقشأٍا سْل طلْ  الفشد طْٚ: "ٓظتتاب ّإ٢ ٓقتل". ٍـزا ا٨ىظـاٌ الـزٖ مشمـُ     

ٍّـزِ الـيفع الـيت سـشو اهلل وتلـَا، تضٍـق بظـب          ّدعلُ خلٔف٘ مل أسكـُ.  اهلل تعاػل،

ّدَ٘ ىىلش ادتَادٓ٘، ٢ ٓذل علَٔا أٖ دلٔـل مـً متـاب اهلل ّطـي٘ ىبٔـُ. ّبالتـالٕ  ـإٌ        

ــا    ــْ ٓقــع كــنً اٍتنامي ــات    تيــاّل الغل مل ىقــذ الــيف، خاؿــ٘ مــع ؽلٔــضِ بْكــع الشّآ

 اخلشا ٔـ٘، اكلتٷش ـُ مل تلٍْـا.    -ّؿٔاتتَا بؼكل طلـذو اهلـذف ّبئتـُ الغشاٜبٔـ٘     

لكً مً أًٓ أت  ػشعٔ٘ ّطلٷ٘ الفتاّٚ؟ ٍّل ٍيا  أدل٘ ػشعٔ٘ ؿشضل٘ دلـ  علـٙ   

 سذٔتَا، ّّدْب ا٢لتضاو بَا؟

 

 املرٍيب اجتاٍات الغلْ

لغــ٘ ٍـْ التٷــشف ّاكلبالغــ٘ ّاخلــشّز عـً احلــذ،  ــإٌ معيــاِ   إرا مـاٌ معيــٙ الغلــْ  

٬ٔش٪ الٺش٪قٶوشآىا، ا٢سلشاف عً احلق أّ دلا اتُ: ا .. . ّاحلق ٍـْ   لٸا ت٪غ٬لٹْا ٰ ٕ ٰدٰٓيكٹه٬ تٸ

ٕ ا٢عتــذال القــاٜه علــٙ الــذلٔل      عقٔــذٗ، ّالْطــٷٔ٘ ّا٢ستكــاص لقــٔه الــذًٓ       القشآىــ

.  ا٦ٓـ٘   تقــذ العقٔـذٗ  قـنل ستـه أىَـا       ّمبادُٜ ّتؼشٓعاتُ اكليـْؿ٘  ُٔ تؼـشٓعٔاٻ 

بذأت باطتعشاكَا.  ذنٔع الؼأٌ الذٓين عقٔذٗ ّػشٓع٘ ّولاٛ مؼنْل بَا.  ٔكـٌْ  

القــشآٌ مشدعــا للعقٔــذٗ ّالؼــشٓع٘، ّلــٔع ا٢دتَــاد الؼخـــٕ، ّالتٷــشف الٷــاٜفٕ:   
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ً٪      ا ً٪ الٺن٫ن٬ت٪ـشپٓ ٔـا، ٓلـبنل ا٢دتَـاد    . ّاحلـق ّاكـح وشآى  (1) الٺش٪ق٫ٯ ٰمـً س٪ٯبٰٯـكٸ  ٸلٸـا ت٪كٹـً مٰٯـ

الؼخـٕ، سٔينا صلرتل مفأٍه عقٔذٓـ٘ دذٓـذٗ، طـك  عيَـا الكتـاب الكـشٓه،       

أّ أـلل مل بٔاىَـا ٤ٖ طـب ، مْكـْعٕ أّ راتـٕ، مٷبٔعـ٘ الـزات ا٨هلٔـ٘ الـيت ٍـٕ          

للتيع٘ راتاٻ. ّمجلَا التفــ٣ٔت الغٔبٔـ٘.  ـأٖ دلا ـاٗ أّ يـاّص أّ إسلـشاف عـً احلـق         

مالتفـ٣ٔت اليت ىقشأٍا عً سٔاٗ القرب ّالربصخ ّا٦خشٗ  القشآىٕ ٓعذ تلْا ؿاسخا،

بتفـــ٣ٔت مزٍلــ٘، ٢ ٓــذسمَا إ٢ مــً عاػــَا بكامــل دْاسســُ!!.  عيــذما ختااــ    

ٕٲ وٹل٬ إپىٲن٪ا أٸى٪ا ب٪ؼ٪شٮ مٶج٬لٹكٹه٬ ٫ْٓس٪ٙ ابؼش: ا٦ٓ٘ اليف بأىك  ٫َكٹـه٬  أٸىٲن٪ـا  إپلٸـ ُٮ  إپلٸ (2)ّ٪اٰسـذٮ   إپلٸـ
 

تقـــذ ـلٔــع اخلـــاٜف البؼــشٓ٘: اجلظــذٓ٘، الؼــعْسٓ٘، اليفظــٔ٘، إدسامــُ،    َــٕ

ّعُٔ إػل آخش القاٜن٘،  اليفع البؼشٓ٘ ّاسذٗ.  أٖ استفاي أّ يشٓذ لبؼـشٓ٘ أٖ سمـض   

ٛ٪         دٓين، ٓتيا ٙ مع اكليٷق القشآىٕ. ا ّ٪م٪ـً ػ٪ـا ٫ٔـ٬١ٰمً  ٛ٪  ٸلٺ ّ٪وٹلپ الٺش٪ـق٫ٯ ٰمـً س٪ٯبٰٯكٹـه٬  ٸن٪ـً ػ٪ـا

، ٢  شق مل رلك . بَزا اكلقٔاغ ؿلكيك ذلامن٘ ـلٔع العقاٜذ اكلتْاسث٘(3)  ٸلٺٔ٪كٺفٹش٬

٬ٔش٪ الٺش٪قٶ .. . ّبالتالٕ  نفاد آٓ٘: بغل مزٍ  ّتريِ إداى٘ التٷشف  الٸا ت٪غ٬لٹْا ٰ ٕ ٰدٰٓيكٹه٬ تٸ

 الذٓين، عقٔذٗ ّػشٓع٘. 

عـذ  ّٓبقٙ احلق  ٔـ٣ بغل الغلْ ّعذمُ،  نا   ٓـشد  ٔـُ دلٔـل وشآىـٕ ؿـشٓح، ٫ٓ     

تلْا مل العقٔذٗ سٔينا ٓتٷشف  ُٔ ا٨ىظـاٌ. ّمـا   ٓشتكـض لـُ تؼـشٓعٔا ٫ٓعـذ دلا ٔـاٻ        

طٔاطـٕ، ٢ ٓيذـْ ميـُ أسـذ، مـا   ٓـشاي احلـق،         -للشق. ّبالتـالٕ  ـالغلْ  ـخ دٓـين     

مَنا ماى  ىظب٘ الغلْ ّىْعُ. ٍّزا ٓبٔح ليـا دساطـتُ مل ايـاٍغل كـنً البشـح عـً       

ِ الظــلٷ٘ ّايـاِ اكلعاسكــ٘. ّا٤ّل وـذ ٓكــٌْ تشٓبــا   دّس الـيف مل الغلــْ مٷلقـا. ايــا  

علٙ البشح، خ٣ ا كلا ٍـْ متعـاسف عـً مــٷلح الغلـْ، احملــْس بالعقٔـذٗ ّالؼـش          

باهلل تعاػل. ّتقذو ٢ ْٓدذ دلٔل علٙ احلــش،  ـاكلعيٙ اللغـْٖ عـاو، ّاكلعيـٙ القشآىـٕ       

مـع ا٢يـاِ    مٷلق،  احلـش إدشاٛ طٔاطـٕ ٢كـٷَاد اكلعاسكـ٘.  ـ٣ بـذ مـً التْوـف       

ــاس        ــْ كــنً التٔ ــا بـــذد دساطــ٘ الغل ا٤ّل ّ ــاٛ للشقٔقــ٘ الــيت ىبشــح عيَــا، ستــه أىي
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ــاٗ        ــ٘ عــً الكــٌْ ّاحلٔ ــزٖ وــذو ىىلشٓ ــالغلْ الؼــٔعٕ ال اكلعــاسض للظــلٷ٘،  ٔخــتف ب

ّمشمضٓ٘ ا٨ماو. ّاطتٷاي ٍْ ا٦خش طل  الظلٷ٘ ػـشعٔتَا، ّ قـا ٦ساٜـُ ّمتبئاتـُ.     

ط٘ دّس اليـْق مل الغلْ، اليت ٓؼكل  َٔا احلـذٓح  ّما َٓنيا مل م٣ البشجغل دسا

اكلْكْي ّاكلختلق ىظبتَا العىلنٙ. الياغ مـا صالـ  أطـريٗ عقاٜـذ ّأ كـاس ّثقا ـات ٢       

تعشف عً سقٔقتَا ػٔٝا،  ٔيبغٕ مؼف احلقـاٜق ّاكلظـكْت عيـُ، ّاكلتظـرت علٔـُ.      

ٔـ٘ التـْ ش علـٙ    ّتعشٓ٘ الضٓف ّاخلذاي الذٓين، ليلع اجلنٔـع أمـاو اليقـذ ّاكلشادعـ٘ بغ    

س٠ٓــ٘ دذٓــذٗ، ّ َــه دذٓــذ للــذًٓ ّدّس ا٨ىظــاٌ مل احلٔــاٗ، للشــذ مــً طــلٷ٘ الــيف     

عـً اكلـذىع، ّا٨هلـٕ عـً البؼـشٖ.  جنـ٘ مـا ضلذـ           قـذٯغ ّوذطٔتُ ّتعالُٔ، ّ شص اكل

ــاّٚ ّاكلفــأٍه ّاكلـــٷلشات، سٔينــا تيظــ  للــذًٓ ّللؼــشٓع٘      بؼــشٓ٘ اليـــْق ّالفت

ٕ ّالغلـْ الظـين، ٓـأتٕ مل طـٔاق بٔـاٌ احلقـاٜق،       ـلٔعا.  الكؼف عً الغلـْ الظٔاطـ  

 ّمذٚ ع٣و٘ ٍزا الغلْ باليـْق الذٓئ٘.

 

 الغلْ الشين 

أدـذ مــً اكلياطـ  بٔــاٌ مــادٓق الغلــْ الظـين، ؼلفَْمــُ العـاو، باعتبــاسِ خٷابــا      

أٓــذْٓلْدٔا، ٓشٓــذ  ــشض ٍٔنيتــُ ّسقٔقتــُ ّذلذداتــُ بــالعيف ّالقــْٗ،  َــْ خٷــاب      

اطــتع٣ٜٕ، أســادٖ، ضلتكــش احلقٔقــ٘ ّٓيفــٕ ا٦خــش، ٓـــادس سشٓتــُ، ّٓلــعُ أمــاو   

أدّاتَـا لفـشض سقٔقتـُ،    خٔاسًٓ متلادًٓ.  ٔظتنٔ  د اعا عـً الظـلٷ٘، ّٓظـتخذو    

ّْٓولف خٷابُ الذٓين لتكفري اكلعاسك٘ ّاكٷَادٍا،  ٔيأٚ عـً احلـق سٔينـا ٓيىلٽـش     

لؼشعي٘ طلْمُ. ٍّـزا مـً مــادٓق الغلـْ ؼلفَْمـُ القشآىـٕ.  عيـذما ٓلغـٕ اكلتٷـشف          

الظــين مظــاسات ا٢ػــرتا  ّالت٣وــٕ الــذٓين ّاكلــزٍف ّالجقــامل، طلــالف بــزلك وــٔه   

لٙ عذو ا٨مشاِ مل العقٔذٗ ّا٨ؿلـاٌ. ّمَنـا ىىلٽـش اكلتٷش ـٌْ     الظناٛ، اليت أمذت ع

ؼلا  ٔـُ   تكلن  عيُلليظخ ٢ صلذٖ ىفعا، ّوذ مش الك٣و مفـ٣ٻ عً اليظخ سٔح 

ّمذٚ  اعلٔتُ.  ذنٔـع آٓـات الشفلـ٘    سقٔقتُ،  وشآىٔ٘، ّبٔي أدل٘  خ٣ل الكفآ٘ مً

مً ّالظـ٣و ّا٢طـتقشاس،   ٓظْدِ ا٤ ّالعفْ ّالتظامح تبقٙ  اعل٘ ت١طع دتنع مذىٕ

  ٢ّ ؿلكً مـادستَا باليظخ، منا الفقَاٛ ّاحلشمات الذٓئ٘ اكلتٷش ٘.
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 مصادٓق الغلْ الشين

مــً مـــادٓق الغلــْ الظــين ّ قــاٻ كلفَْمٔــُ، اللغــْٖ ّالقشآىــٕ، ا٤مجلــ٘ التالٔــ٘، ٢  

 علٙ طبٔل احلـش:

ـ٫ــ   - عيــذ الؼــٔع٘. شب٘ ســذاٻ ّاصٚ مفَــْو العـــن٘  لقــذ تــاػل الظــي٘ ؼلفَــْو ال

لف مــً إػــكالٔ٘ ػــشعٔ٘ ّاستفعــْا باخللفــاٛ  ــْق اليقــذ ّاكلشادعــ٘، مأطــلْب للــتخ

ــُ الـــشاب٘ ّمــيشَه       الظــلٷ٘. ّ ــٙ تيضٓ ــا ٓظــاعذٍه عل ــات الفلــاٜل م ّدــذّا مل سّآ

سـاى٘ راتٔـ٘ تلـعَه  ـْق اليقـذ، ّدعـل مـيَه مشدعٔـ٘  كشٓـ٘ ّعقٔذٓـ٘،  تـذ ق            

.  العذالـ٘ الـيت   َالـ ، ّوـذ مـش بع  ٤ٍذا َهسّآات الفلاٜل ؽلذٍه ؼلا ٓشٓذٌّ خذم٘ 

ــا       ٍــٕ ؿــف٘ تيضَٓٔــ٘ عاسكــ٘ علــٙ ا٨ىظــاٌ ّلٔظــ  مــً راتٔاتــُ، أؿــبش  ٢صمــا راتٔ

للـــشابٕ، ستــٙ ؿــاست الـــشب٘ تعــين العذالــ٘، ٢ ؼلفَْمَــا اللغــْٖ ّا٢ؿــٷ٣سٕ   

اكلتعاسف بل امتظب  مفَْما تيضَٓٔا مٷلقا، ٍّْ معيٙ العــن٘ دٌّ التــشٓح بَـا،    

ٍْ اكلتبادس الْٔو مـً مــٷلح الــشاب٘.  نـج٣، ٓكفـٕ أٌ ٓيتَـٕ طـيذ الشّآـ٘         ٍّزا 

للـشابٕ بٷشٓـق ؿـشٔح، ّ قـا للـْابنل الــش٘ عيـذٍه، تكـٌْ سذـ٘ مل م١داٍـا          

ّملامٔيَا، دٌّ ا٢طتٷشاد مل التششٖ عً ؿش٘ ؿـذّسٍا  عـ٣ عـً الـيف.  أؿـبح      

ــ٘ ّا     ــ٘ ّالْثاوــ٘ ّا٤ماى لـــذق. أٖ أؿــبش   سكــه الـــشاب٘ ّاســذا مــً سٔــح العذال

الـشب٘ إمظـرياٻ صلـشد ا٨ىظـاٌ بؼـشٓتُ، ّٓشتفـع بـُ  ـْق اليقـذ ّالتشـشٖ عـً مـذٚ            

ؿذؤتُ!!. ٍّزا رلالف للْاوع باللشّسٗ، ّوـذ مـشت سّآـ٘ عـً الشطـْل ٓؼـَذ  َٔـا        

. بكزب بعض الـشاب٘ علُٔ ٍّْ سٔا. منا أٌ القشآٌ اتَـه بعلـَه باليفـاق اخلفـٕ.    

ً٪ ا ــ ٬ْلٸكٹه مٶ ــ ٬ً س٪ ٌ٪   ّ٪ٰمنٲــ ــاٰ قٹْ ــأٸع٬ش٪اٰب م٫ي٪ ٬ًالٺ ــ ــلپ ّ٪ٰم ٬ٍ ٰ٘ أٸ ــ ــش٪د٫ّا الٺن٪ٰذٓي٪ ــاقپ ع٪لٸــٙ م٪ ــا اليٶفٸ  لٸ

٫َه٬ ٫ً ت٪ع٬لٸن٫ ٫َه٬ ى٪ش٬ ٫َه ى٪ع٬لٸن٫ ًپ ط٪ي٫ع٪زٶب٫ ٬ٔ ٌ٪  ث٫ـهٲ  مٲشٲت٪ ٙ  ٫ٓـش٪دٳّ  ع٪ىٰلـٔهٿ   ع٪ـز٪ابٱ  إپلٸـ
،  ا٦ٓـ٘ ؽليـع   (1)

ــٕ ؿــشٓح لـْؿــُ. مــً      ــذلٔل وشآى ــات   ا٨اــ٣ق، ّا٨طــتجياٛ إ٢ ب ــا عنــذت اجلَ ٍي

ـ٫ــ   شب٘، لتؼــنل مــل مــً التقــٙ سطــْل اهلل   الذٓئــ٘ ّالظٔاطــٔ٘ إػل تْطــع٘ مفَــْو ال

ّمسع سذٓجُ، ثه اتظع  أمجش مل صمـً الذّلـ٘ ا٤مْٓـ٘ لتؼـنل مـل مـً التقـٙ الـيف         

ّلْ لفرتٗ وـريٗ دذا، ّإٌ   ٓظنع سذٓجُ.  ذخل عـذد مـً ادأٍـل كـنً ؿـشاب٘      
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كزب علُٔ.  ٔكفٕ احلذٓح ّثاو٘، بل ّؿش٘ سٔينا سطْل اهلل، لٔكْىْا ميـ٘ لل

ّؿلكيـك ا٨اـ٣ي   ٓيتَٕ للـشابٕ أٖ ماٌ. ّبَزا ؿـششْا ـللـ٘ أسادٓـح كـعٔف٘.     

، "قلظــٌْ ّماٜــ٘ ؿــشابٕ رلتلــق"علــٙ متــاب الظــٔذ مشتلــٙ العظــكشٖ بعيــْاٌ:  

 ؟؟.(1)ّمه سّٚ ٢١ٍٛ مً ا٤سادٓح اكلْكْع٘ منـذاق هلزا الك٣و.

واعــذٗ الـــشب٘، منـــذس لتْثٔــق الــشّاٗ، ؽلاػــٔا مــع    لــْ طــلٽنيا دــذ٢ بـــش٘ 

بعض الشدالٔغل مً اكلذسط٘ الظئ٘، لكـً ٢ ىظـلٽه هلـه بظـع٘ داٜـشٗ مفَـْو الــشب٘.        

 الؼبَ٘ لٔظ  مـذاؤ٘  قنل بل ػبَ٘ مفَْمٔ٘ أٓلا، اختلف سْهلا ـلل٘ مً علناٛ 

ــش      ــق ال ــالتْثٔق،  ــإٌ ميَذــٕ مل تْثٔ ّاٗ ٢ ٓكتفــٕ الظــي٘. ّؼلــا أٌ اكلظــأل٘ مشتبٷــ٘ ب

بْثاو٘ الشاّٖ ّعذالتُ، بل ٓؼرتهل أٓلا خربتُ بالشّآ٘ ّاشق ىقلـَا، إكـا ٘ لتذـشدِ    

ّعــذو اسلٔــاصِ، ٍّــٕ ػــشّهل ؿــعب٘، أساٍــا كــشّسٓ٘ دــذا للــبنل سشمــ٘ الــيف          

ّوذطٔتُ، خاؿ٘ سٔينا ىلٔف هلا دساط٘ تاسٓخ الـيف ّولـشف ؿـذّسِ، ّمياطـباتُ،     

ق ّالقشآٌ، ّإ٢ طتــبح  ْكـٙ عاسمـ٘ منـا     ّوشاٜيُ، ّمذٚ تْا قُ مع العقل ّاكليٷ

ٍْ سـال اكلـزاٍ  ّالٰفـشق الك٣مٔـ٘ أطـريٗ اليــْق التاسطلٔـ٘. لـزا ستـٙ الــشابٕ           

ب وذ ٢ ٫ٓعتنذ علٙ سّآاتـُ سٔينـا ٢ ٓكـٌْ كـابٷا عاس ـا بالشّآـات، أّ ٓتـأثش        اكلقشٯ

ٔٝا مل مٔـضاٌ  ؼل٢ْٔتُ الٷاٜفٔ٘ ّالظٔاطٔ٘ ّا٢دتناعٔ٘.  نذشد الـشب٘ إراٻ ٢ تعين ػ

ــُ        ــُ ّخٷاب ــيف ّسلــً ؾلــاسغ اليقــذ كلعش ــ٘ آلٔات ــا باليظــب٘ لل التْثٔــق. ٍّــزا مــا َٓني

ّطلٷتُ.  الـشب٘ ّ قا لتـيىلرياتَه   تكتـف بؼـشعي٘ طـلٷيتَه، بـل وامـ  بتيضٓـُ        

ــٙ أخٷــاَٜه، ّت   طــلْمَه ّإطــذل  ــُ الظــتاس عل تـــش اتَه، مَنــا مــاٌ سذــه   يضٓ

ظببتُ بعض الظلْمٔات مل أّ ما ت ،اكلعاسك٘ الذماٛ اليت أسٓق  بظب  الظلٷ٘ ّونع

ٍذس مشامـ٘ ا٦خـشًٓ. بـل ؿلكـً إكـا ٘ الفتْسـات اكلتظـشع٘ الـيت  شكـ  ا٨طـ٣و           

 كــاٌ التْطــع علــٙ سظــاب الــذًٓ ّؤنــُ، خ٣ ــا للنبــذأ القشآىــٕ مل دعــْٗ  بــالقْٗ، 

  الياغ للذًٓ اجلذٓذ، القاٜن٘ علٙ احلكن٘ ّاكلْعىل٘,

                                      
. الؼـَٔذ  004أىىلش: عرت، د. ىْس الذًٓ، ميفَر اليقذ مل علـْو احلـذٓح، مــذس طـابق، ق      - 1

ٍــ، ميؼـْسات    0606الجاىٕ، ػشل البذآ٘ مل عله الذسآ٘، كبٷُ ذلنذ سكا اجل٣لٕ، هل 

 .087الفريّص آبادٖ، ق 
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الظــي٘ للغلـْـ بالـــشاب٘، سٔــح ٢ ْٓدــذ اشٓــق   د عــ ٘ الــيتف الظٔاطـٔـّأوـذس الىلــش 

آخش لتـشٔح ػشعٔ٘ الظلٷ٘. لكً القشاٛات اليقذٓ٘ ٢ تتْوف عيذ ٍزا احلـذ بـل تتْتـل    

مل العنق، ّت٣سق اكلق٢ْت ّاكلفأٍه اليت أطظـ  حلذٔـ٘ الــشب٘ ّلْصامَـا مًـ كـشّسٗ       

      ّ ق ّؤنتَـا اكلعش ٔـ٘  مـذٚ تعاسكـَا مـع    العذال٘ ّالـذق ّعـذو الكـزب، خاؿـ٘ اليـْـ

ـ٫ـ   ٓش      القشآٌ، ّثْاب  الذًٓ.  أطاغ سذٔـ٘ ال شب٘ دلنْعـ٘ سّآـات الفلـاٜل، ثـه مت تٷْـ

ىقذ تلك الشّآات، ّالتْتـل   ٔيبغٕمفَْمَا منشدعٔ٘ تعلٯذ ػشعٔ٘ الظلٷ٘ الظٔاطٔ٘.  

مل أعناوَــا، ّدساطــ٘ أطــلْبَا مل بيــاٛ سقٔقتَــا، ّ ــشض طــلٷتَا.  َـٕـ سّآــات مــا صالــ   

ٌ سّآــات ذلتنلـ٘ـ        مــ١ثشٗ، ّٓـــذ  ٗ تأثريٍــا أٌ تكـْـ نَا علــٙ أطــاغ وـْـ ق ّ قــا لتقظـٔـ

 ٚ ع طـْـ سِ، ليقــذِ ّتفكٔكــُ. ّلـٔـ ٗ الــيف ّسلـْـ الـــذّس. ٍّــزا مــا َٓنيــا، معش ــ٘ وـْـ

اليقــذ ىكتؼــف بــُ سقٔقــ٘ الــيف ّطــلٷتُ اكلعش ٔــ٘. أمــا دساطــ٘ أطــاىٔذ ا٤سادٓــح،  نــا   

ثش بالؼـاٜع ّاكلتـذاّل بغـض    عادت م١ثشٗ ستٙ مع ٓقٔيَه بلعف طيذٍا. العقل اجلنعٕ ٓتأ

عيل           ــذًٓ ّالـْـ ــا لقياعـ٘ـ سدــل ال ـ٘ـ داٜن ــات. ّوياعتــُ مشٍْى اليىلــش عـًـ ؿــش٘ طــيذ الشّآ

 ّا٨سػاد  ٔـذٯق مل ما ٓشُّٓ مً سّآات دٌّ ا٨ستٔاب بَا.  

 جيأٜ٘ الظـلٷ٘ ّاكلعاسكـ٘ ماىـ  ّساٛ الغلـْ بَـزا اليـْي مـً اكلفـأٍه،  اىـذ عْا          

ٛ   بلـغنل مـً اكلعاسكــ٘ ّالؼـكْ  الـيت     للتــيىلري  ، سامــ  سـْل ػـشعٔ٘ طــلٷ٘ اخللفـا

للـشب٘ ؼلفَْو دذٓذ. ّوذ  قق هله ما ٓشٓذٌّ لذٚ وٷاي مبري مً اكلظلنغل، ٍّه 

 أٍل الظي٘ وااب٘.

٫َه سذـ٘        ّبالتالٕ  عذال٘ الـشاب٘ تعين عـنتَه عـً اخلٷـأ عيـذما تكـٌْ ط٫ـيي

ــٔع طــْٚ اعــرتاف        ــضاو ل ــذلٔل، ٍّــزا ا٨ل ــ٘ مــع  قــذاٌ ال تــري مباػــش  ػــشعٔ٘ ّملضم

بعـنتَه، ّإٌ   ٓـشسْا، ّما العـن٘ طْٚ امتياي اخلٷأ، ٍّـزا متشقـق ؼلفَـْو    

ــ ـ٫ ــ٘       ال ــذاٌ مــً ٓقــْل بعذال ــُ بالعـــن٘ ٢ّ ٓ ــذاٌ ا٦خــش بقْل شب٘ باللــشّسٗ.  لنــارا ٓ

الـشاب٘ ٍّنـا علـٙ دسدـ٘ ّاسـذٗ مـً التقـذٓع؟.  ـ٣صو عــن٘ أٜنـ٘ أٍـل البٔـ  ٍـْ             

ا ٍــْ اكلَــه مل  َــه العـــن٘ عيــذ تأطٔظــُ مــً وبــل ا٨لتــضاو بــأّامشٍه ّىــْأٍَه. ٍّــز

أؿشاب ا٤ٜن٘. ّما صاد علُٔ الغلْ ٢ ٓيفٕ القذس اكلتٔقً مـً سقٔقتَـا. مـً ٍيـا ٓتلـح      

ٓـْسٕ بـاخت٣ف د٢لتَٔنـا.    ّمكش اكلفَْو عيذما ٓتظرت علٙ دّسِ مل  ـشض سقٔقتـُ،   

مــل مــً اكلتلقــٕ الظــين ّالؼــٔعٕ مــً اكلـــٷلشغل رات الذ٢لــ٘. ّٓتنظــك ٓفَــه  بٔينــا
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ــٙ ّإٌ مــاٌ         ــْمغل ّتــيىلريًٓ رلــتلفغل، ست ــضاو.  ك٣ٍنــا معـــْو ؼلفَ ــزات ا٨ل ب

ا٨لــضاو بٔيَنــا مؼــككا ّلــٔع متْااٝــا، منــا ٓعــرب اكليااقــ٘.  ــ٣ ػــك مل ؿــذق    

بــأٖ لفــيل دــاٛت. القــذس اكلتــٔقً.  احلقٔقــ٘ ٢ تــتغري، ّٓبقــٙ مفَــْو العـــن٘ ّاســذا،  

بظـــريٗ ّطـــي٘  خاؿـــ٘ إلتضامـــٍُّـــزا تلـــْ ؿـــشٓح، ٢ ؿلكـــً للظـــين التيــــل عيـــُ، 

 . ،  َْ مـذاق ّاكح مل اكلقاوالؼٔخغل، مع  قذاٌ الذلٔل

ــال ّاكلـــذاق،    ــاؾ ســْل اكلج ــٔع اليق ــٕ مــجريٗ.  ل ــْو      َ ــل الكــ٣و ســْل اكلفَ ب

ــشض      ــذما ٓفـ ــُ عيـ ــشِ ّمشاّتاتـ ــُ ّمكـ ــُ ّخذاعـ ــه تضّٓشاتـ ــ٘، ّ َـ ــُ اخلاسدٔـ ّد٢٢تـ

ْٯٌ طـلٷتَا.  نـا صال الرتاػـق          سقٔقتُ، ّٓتظـرت علـٙ دّسِ مل ّدْدٍـا، ّمٔفٔـ٘ تكـ

ــا.     بـــغل اكلـــزٍبغل واٜنـــا ســـْل العــــن٘ ّد٢٢تَـــا، ّمتـــٙ اىٷبـــاق مفَـــْو الغلـــْ علَٔـ

عذالــ٘ الـــشاب٘ الــيت تعــين ؽلامــا عـــنتَه بــالفَه    ّم٣ٍنــا ٓظــك  عــً مفَــْو  

اكلتقذو.  أٍل الظي٘ ّإٌ   ٓـشسْا بعــن٘ الــشاب٘ لكـيَه عنـ٣ ٓعــنْىَه مـً       

مل خٷأ ّصلـل. ّٓـربسٌّ طـلْمَه مَنـا مـاٌ دمْٓـا، ّٓ٪شنلـٌْ إستكـابَه اخلٷـأ          

ّاورتا َـه الــزى  مَنـا مــاٌ مــبريا، علـٙ تــش  ا٤ّػل ّا٤ لـل، ّعــذو التعنــذ مل     

ـٔ٘ اخلالق، ّتري رلك مً مـربسات ٢ ؽلـ  للشقٔقـ٘ بــل٘. ّٓتنظـكٌْ بظـريتَه       مع

ّٓظتؼــَذٌّ بأســادٓجَه مل مــل مياطــب٘، ّٓؼــٔذٌّ بفلــاٜلَه لٷــاب تيضَٓــٕ ٢        

طلتلف مجريا عً اخلٷاب التيضَٕٓ الؼـٔعٕ.  َـه مل أعلـٙ دسدـات القذاطـ٘ عنـ٣،       

خاؿـ٘ سٔينـا ٓتؼـبجٌْ بـأوْال     مجلَه مجل ا٤ٜن٘، لكـيَه طلـذعٌْ اكلتلقـٕ با٤لفـاول.     

ــ٘        ــْو عذالـ ــذاؤ٘ مفَـ ــْل مــ ــبَات سـ ــاد الؼـ ــن٘، ٨بعـ ــْو العــ ــْل مفَـ ــ٘ سـ متٷش ـ

٘، ؼلــا ٓؼــبُ ا٨طــقاهل. بٔينــا اكلفَــْو ا٤ّل للعـــن٘ عيــذ التأطــٔع ٢ ٓعــذّ    شابالـــ

مْىَــا عـــن٘ طــلْمٔ٘ إسادٓــ٘، تعــين التظــذٓذ ّاكلٸي٪ع٪ــ٘ الــيت ٍــٕ لٷــف إهلــٕ سٔينــا  

ه مل طـلْمُ، ٍّـْ مـا ٓتبيـاِ اخلـنل الؼـٔعٕ اكلعتـذل.  العــن٘         ٓلتضو اكلـ١مً ّٓظـتقٔ  

وشآىٔــ٘، لكــل مــً ٓظــتقٔه، ٢ّ ختــتف بؼــخف دٌّ آخــش.   –الظــلْمٔ٘ طــي٘ إهلٔــ٘ 

ُ٪ لٸن٪ــع٪ الٺن٫ش٬ٰظــٰيغل٪  ا ٌٲ اللڀــ ّ٪إپ ٫َه٬ ط٫ــب٫لٸي٪ا  ــٰذٓ٪يٲ ٬َ ٍ٪ــذ٫ّا ٰ ٔي٪ــا لٸي٪ ً٪ د٪ا . ّاجلَــاد ٢ ٓعــين (1) ّ٪الڀــٰزٓ

لق اداٍذٗ، بقشٓي٘ ليَذٓيَه طبليا، ٍّٕ ا٦ٓـ٘ الـيت تيٷـْٖ علـٙ     القتال ٍيا، بل مٷ
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٫ُ م٪خ٬ش٪د٭ــا    لظـف٘ عنٔقـ٘ طــيتْوف عيـذٍا مل مياطــب٘ وادمـ٘. ا     ُ٪ ٓ٪ذ٬ع٪ــل لڀـ ٓ٪تٲــقپ اللڀـ  ،ّ٪م٪ـً 

ُ٪ ب٪ـا         ٌٲ اللڀـ ٫ُ إپ ْ٪ س٪ظ٬ـب٫ ٫َـ ُٰ  ٸ ْ٪مڀـل٬ ع٪لٸـٙ اللڀـ ّ٪م٪ـً ٓ٪ت٪ ٬ٔح٫ لٸا ٓ٪ش٬ت٪ٰظ ٫  ٬ً س٪ ٫ُ ٰم ٓ٪ش٬ص٫وٺ ِٰ وٸـذ٬   ّ٪ ٰل ٫ أٸم٬ـشپ

ٛٱ وٸذ٬س٭ا ٬ٕ ٫ُ ٰلكٹلٶ ػ٪ .  َٕ طيً إهلٔ٘. ّبَزا ىفَه أٌ ـلٔع سّآات الفلاٜل، (1) د٪ع٪ل٪ اللڀ

اكلختلق٘ ّاكلْكـْع٘، تقــذ عــن٘ الــشاب٘، ّاحلٔلْلـ٘ دٌّ ىقـذٍه، ّذلاطـبتَه.        

ّمل ٍزا تلْ ٢ ؿلكً تربٓشِ بأٖ ػكل ماٌ. ّإ٢ ٍل ؿلكً ٤ٖ طـين الٔـْو أٌ   

قذ الـشاب٘ ّضلامنَه علٙ طلْمَه ٢ّ ٓذاٌ مً وبل طلٷات القلاٛ ّاكلشادـع  ٓيت

ظــنح ٤ســذ باليقــذ لــ٢ْ ا٨ستكــاص اكلفَــْمٕ كلعيــٙ عذالــ٘  الذٓئــ٘ الظــئ٘؟.  لنــارا ٢ ٫ٓ

، الـيت تعـين مل بعـض أبعادٍـا مٷلـق      الـشاب٘،  َٕ تعين عيذٍه العـن٘ الظلْمٔ٘

 قذس اكلتٔقً.. ٍّزا ٍْ الالقذاط٘، ّاكليع٘ الزاتٔ٘

ــل       - منــا تٷــشف أٍــل الظــي٘ مل مــْوفَه الظــلف مــً ا٦خــش. اخلــاسدٕ اكلتنج

بالذٓاىات ّالعقاٜذ. ّالـذاخلٕ اكلتنجـل باكلـزاٍ  ّالٰفـشق اكلظـلن٘.  كاىـ  أسكـامَه        

ّ تــاّاٍه تـــل ســذ اطــتباس٘ الــذماٛ مــع اخلـــه، ستــه أٌ اخلــ٣ف  تــْاٜٕ، ؿلجــل      

، ٍّه أٍل الكتاب، معاىاٗ واطـٔ٘، ّساسـ    ّدَات ىىلش أؿشابَا.  عاىٙ أٍل الزم٘

طَاو التكفري ت٣سقَه ٤دىٙ خٷأ، ّ شكـْا علـَٔه كـشاٜ  باٍىلـ٘، مـع سشمـاىَه       

مــً مــل امتٔــاص ادتنــاعٕ ّطٔاطــٕ ّّولٔفــٕ. ّوــذ أطــع الفقــُ الظــين متٷش ــا مل     

تؼشٓعاتُ لذاس الكفش ّا٨ط٣و، ّ شض لكل داس أسكامَـا، ّسـذّدٍا. ّمـا صالـ      

لظـلٷاىٕ ّالفقـُ الـتكفريٖ تؼـشعً طـلْ  احلشمـات الذٓئـ٘ الظـئ٘          تاّٚ الفقُ ا

اكلتٷش ــ٘، ّتبــٔح هلــا وتــل ا٦خــش بـــفتُ مــا شا، تظــتبال سشماتــُ، ّتَتــك أعشاكــُ  

باعتباسًٍ إماٛ لللْمات،  ٷبقْا علًَٔ مل أسكاو احلشب اليت ىضل  اطـتجياٛ،  

ــا ّػــشّاَا،  ك     ــا خــاسز بٔٝتَ ــ  داعــؽ  لكــً الفقــُ الظــلٷاىٕ ّولــف إا٣واتَ اى

ــً     ــذّاىٕ، ٢ ؿلكـ ــلْمَا العـ ــ٘ مل طـ ــ٣مٔ٘ اىتكاطـ ــات ا٨طـ ــً احلشمـ ــا مـ ّتريٍـ

 ظــلٽناتللنظــلنغل يــاّص تبعاتَــا وشٓبــا، خاؿــ٘ سٔينــا اختــزّا مــً اليظــاٛ تــري اكل        

لؼَْاتَه، ّ تشْا هلً طـْوا لليخاطـ٘، تبـاي  ٔـُ اكلـشأٗ،       ، ّملك ؿلغل، ّّعاٛ(2)إماٛ
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ٗ.  مجلَا مجل أٖ طلع٘ ٓتــفشَا   ّالؼـعْب        اكلـاس ٙ مل ا٤مـه  ـزا صلـشٚ مل صمًـ تتبـٍا ّمـلٍ 

ُ.  ٔبذّ اكلتٷشف  ّاىٕ كذ سقْوُ، ّسشٓات بالتضامَا حبقْق ا٨ىظاٌ، ّػذ  مل طْل  عذ

ّا٤خـ٣ق. اليــاغ  كــه علـٙـ     ٝا مـًـ ا٨ىظــاىٔ٘  فَـه ػـٔـ ّا ػشطــا، ٢ٓ  الـذٓين مل ىىلــشٍه عــذ

ٔ ع مً خ٣ل مفٍا نَا ّعقٔذتَا  قنل. ستٙـ بـات الٷعًـ    ا٤دٓاٌ مً خ٣ل طْل  أتباعَا، ّٔل

ّالعــضل     ه الــتكفريٓغل حبــق اليــاغ ا٤بشٓــاٛ  ٣ مـًـ خــ٣ل اطــتذعاٛ بعــض دــشٜا با٨طــ٣و طـَـ

,.ٚ  ّاكلذىٔغل. خاؿ٘ ما اورت ِْ كذ الؼعْب ا٤خش

قتـل".  جن٘ـ       682ٓكفٕ أٌ مت  ابً تٔنٔ٘ وذ اػـتنل  علٙـ    ظـتتاب ّإ٢ٓ  مـشٗ عبـاسٗ: ٓ"

ع القــ   ٗ. لـٔـ ّاســذ لليذــا ، مـــذس     اشٓــق  ـًـ تٔنٔـ٘ـ ّالـــشٔح مـًـ طــريٗ الــيف بــل  تــاّٚ اب شآٌ 

٘ ا٨سٍاب الذٓين مل العا ، أما ا٨لتضاو بَ ٘ الذٓئ٘، ّمـذس ػشعٔ ٔ أّ القتل.  ذنٔع  االكشٍا

ّالقتــل مـًـ احلشمــات الظــئ٘، تظــتنذ ػــشعٔ٘     احلشمــات اكلتٷش ـ٘ـ الــيت استكبــ  العيــف 

ّا ، ّ َه خااٞ ٦ٓات اجلَاد  ِّا مَا مً  تا لقتال، بعذ يشٓذٍا مً تاسطلٔتَا.  لنارا ٢ طْل

ّالشكـا           ، ، ّتْطـ٣ت تؼٕـ بعنـق الع٣و٘ـ الشّسٔ٘ـ اىـات خذْل٘ـ زِ احلشمات طْٚ ٔب  ٍ تذٌا

مَه؟. بٔينا تيَال خٷابات التكفري دشد ػٷنل مل  َه مفَْو دٓين؟.  عٙل طْل

ّا٨طـ٣مٕ ع    ـ١مً   احلقٔق٘ اليت طلؼٙ اجلنٔع التـشٓح بَا، أٌ الفقُ الظـين بـل  نْمـآ 

ٔه:            و اجلَـاد، ّمـذٚ ؿـذؤ٘ مفـٍا ل مفَْـ ؼلا ت١مً بُ داعؽ مًـ مبـاىٕ  كشٓ٘ـ ّ قَٔ٘ـ سْـ

ربس  ّالشدٗ، عٙل ا٦خش ؼلآ  ّالؼش   ّاحلشاب٘  ّاطـتباس٘      ىبـزِ الكفش  ّسشماىُـ ٍّتـك سشمتُـ 

ع مل الظْل  ا٦ىٕ، بل بفَـه   ّالتْؤتات. اكلؼك٘ل ٔل ُ. ّٓبقٙ ا٢خت٣ف بٔيَه مل الؼشّهل  دم

 َا.ظفتل ٘، ّتاسطلٔتَا، ّقذٯطًٓ، ّ َه اليـْق اكلالذ

ه    ظـنح بقتلَـ ، الؼٔع٘ خاؿ٘،  فُٔ مً التٷشف مآ  ّأما مْوف الظي٘ مً ا٦خش الذاخٕل

ّالـــ٣ٗ خلفَــه.  ــالغْل    ه  ٍّا ّاطــتباس٘ دمــاَٜه، ّ ــشٓه التعامــل معَــه، ّسشمـ٘ـ التعبــذ بفتــا

مَه.  َـه    يشـش بالؼٔع٘ ّعقاٜـذِ ّطـْل ٖ. ّبَـزا      باكلفَْو الظينٓ  ـذ اخلــه الظٔاطٕـ التقٔل

    ُ ـ ـات الظـئ٘    (1)ٓتلح ة٘ تْل مؼشعً واو اخلٷاب الـذٓين الظـين بالتظـرت عٔل ّٓا .  ذنٔـع الش

     ٘ ــ ّالعقٔذٓ  ٘ م٘ الظٔاطـٔـ اق طــشمذٓ٘ اخلــْـ صٍه، تــأتٕ مل طـٔـ ع٘ ّتــتَه سمـْـ ، الــيت تــزو الؼـٔـ

                                      
1 -  ٘  ّؿلكً التأمذ مً رلك ؼلشادع٘ بظٔٷ٘ عرب ا٢ىرتىٔ  لتقف علٙ سذه الفتاّٚ التكفريٓـ

 اكليؼْسٗ مع مـادسٍا.
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ّالٍْابٔ٘ اليت م٥ت ا٤ اق ّخلق   ّمتبَه م٥ٚ بفتاّٚ تكفريٍه، خاؿ٘ مت  ابً تٔنٔ٘ 

ٔ٘ تري مربسٗ ػشعا ّأخ٣وا ْاٛ عذٜا  . أد

تاػل الظي٘ مل مـادسٍه الشّأٜ٘، سذا ميشٍْا سـاى٘ داٜن٘، مالــشال   -

الظـت٘. ّأمــا ؿـشٔح البخــاسٖ  نيضلتــُ بالتقـذٓع ٢ ٓــذاىَٔا متـاب. ّٓكفــٕ الشّآــ٘     

مـاٌ سذـه التيـاوض    ّدْدٍا  ُٔ، مٕ ٓيقل  دّس الفقُٔ مً ىاوذ إػل مـربس، مَنـا   

بٔيَا ّبغل القشآٌ الكشٓه، ّؤه الذًٓ احلئف،  ـرتٚ مـج٣ ؿـْسٗ الشطـْل مل ّعـٕ      

البخاسٖ ؿْسٗ ملٷشب٘، تـاسٗ َٓـبنل بـُ ستـه ميضلتـُ دٌّ مظـتْٚ ا٤خـ٣ق العش ٔـ٘،         

ٓلتـضو ستـٙ   مـاٌ  ىُ خ٪لْق  قنل، بل ٤، ٢ (1) ّإىٯك لعلٙ خ٫ٰلقٿ عىلٔهّالقشآٌ ٓـفُ: ا

 ع٣وتُ مع صّدتـُ عاٜؼـ٘،   عً البخاسٖ ٓيقلبٔينا ٘ إلتضاما أخ٣ؤا. بالقلآا العش ٔ

أخباسا ّسّآات تتشذخ عً خـْؿٔات ٢ ؿلكً للنذتنع العشبٕ تقبلَا مً ا٨ىظاٌ 

 جن٘ أدْاٛ عش ٔ٘ العادٖ  كٔف تتشذخ بَا صّد٘ الشطْل علياٻ ّٓيقلَا الشّاٗ عيَا؟. 

خاؿ٘ أٌ ا٦ٓات  شكـ  علـٙ صّدـات الـيف     ٢ تظنح هلا بزلك ستٙ مً باب التفاخش. 

 ػشّاا واطٔ٘، مشاعاٗ للعشف. معذو التربز، ّاجللْغ مل البٔ .

ٖ   ـلل٘ مـً مشّٓـات   إكا ٘ لتياوض مـع ميٷـق العقـل ّاحلكنـ٘.      ؿـشٔح البخـاس

بعذِ عـً مــادسٍا. ّسّآتـُ عـً اللـعفاٛ ّادَـْلغل، ٍّـزا ٢        ّمجشٗ مشّٓاتُ سته 

٘ مً مل ٍزا َٓنيا سالٔا. لكييا ىفَه  مغـا٢ٗ سقٔقٔـ٘ بالبخـاسٖ ّؿـشٔشُ، ٍـٕ       ةـ

بذّسٍا عنق  مؼاعش الغلْ. بل بعض ا٢ياٍات الفقَٔ٘ تقذو الشّآات علٙ القشآٌ، 

٢ّ تظنح ؼلقاسبتُ مباػـشٗ، ّ ــش  َنـُ ّتأّٓلـُ ّتفظـريِ بالــشاب٘ عيـذ الظـي٘،         

    ُ بلظـاٌ عشبـٕ مـبغل.     ّا٤ٜن٘ عيذ الؼٔع٘. بٔينا ٓـذل الكتاب بأىـُ بٔـاٌ لليـاغ. ّأىـ

 ؟مغا٢تَنا نا معيٙ احلـش طْٚ 

الغلـــْ بالؼـــفاع٘، ستـــه أىَـــا ؿـــف٘ مؼـــرتم٘ عيـــذ اجلنٔـــع، مـــع اخـــت٣ف    -

مـــادٓقَا بــغل الـــشاب٘ ّا٤ٜنــ٘. ّم٣ٍنــا ٓتيــاوض مــع الكتــاب ّأسكامــُ عــً      

الجْاب ّالعقاب، ّٓلغٕ العذال٘ اليت ٓيتىلشٍا اكلعزبٌْ ّاحملشّمٌْ، تلك العذال٘ ا٤مل 

الْسٔذ للياغ مل ٍزِ الذىٔا الباٜظ٘. تري أٌ الؼفاع٘ تظقنل مل ولله ّعـذّاٌ. ّمـً   
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ٓقشأ سّآات الؼفاع٘ لذٚ الفشٓقغل، ٓظتَغل ستـٙ  شؿلـ٘ القتـل،  الؼـفاع٘ دـاٍضٗ      

 خل٣ؿُ مً العقاب، بجنً لع.

تاػل الظي٘ بشمـْصٍه الظٔاطـٔ٘ سـذ العــن٘، ّىىلـشّا حلشمـ٘ اخلـشّز علـٙ          -

كاىٔـاتَه ا٢طـتذ٢لٔ٘، ٍّـه ٓعلنـٌْ سذـه رلالفـاتَه لقـٔه الـذًٓ         الظلٷاٌ بكل إم

ّمبــادٟ ا٨ىظــاىٔ٘، ّىىلــشّا لؼــشعٔ٘ طــلْمَه مل الفتْســات، ّػــشعٔ٘ الــذماٛ الــيت  

ــاَٜه، عيـــذما أسدـــأّا سظـــابَه هلل، ّلـــٔع    ــتاس علـــٙ أخٷـ طـــفك ، ّأطـــذلْا الظـ

اٛ، لتربٜـ٘ طـاس٘   قْليت اجلرب ّا٨سدـ كلالتيىلري  ّساٛل٩ىظاٌ.  كاٌ اكلتكلنٌْ الظي٘ 

ُ اخللٔف٘ ّالظلٷاٌ مً مـل ػـْاٜ  احلكـه ّطـلبٔاتُ ّدش     ّطـلْمُ العـذّاىٕ.    اٜنـ

ذخل ٓـ سذٓجا عً الـيف: ا  ٚ البخاسٖسّٙ الغلْ ؼلعيٙ ا٢سلشاف عً احلق ّمنجال عل

ــري سظــاب      ــا بغ ــً أمــيت طــبعٌْ ألف ــ٘ م ــات مشــْل     اجلي ــً ا٦ٓ ــا ت١مــذ عــذد م  . بٔين

مَنا ماٌ مقامُ.  كٔف ٓته اطتجياٛ ٍـ٢١ٛ، بـل   احلظاب، ب٣ اطتجياٛ ٤ٖ ػخف 

ّمل بعــض ىظــخ احلــذٓح أٌ مــل ّاســذ مــيَه ٓؼــفع لظــبعغل ألــف،  تكــٌْ متْالٔــ٘  

تؼنل مل أٍل الظي٘ ّاجلناع٘. لكً الغشٓ  مٔف ٓـشّٚ ٍـزا احلـذٓح مـع ّدـْد      

ٌ٪ ع٪لٸٙ س٪بٶكٸ س٪ت٬ن٭ا م٪قٺٰلٔٴاآٓ٘: ا ٍ٪ا مٸا ّ٪اسپد٫ ٬ٌ ٰمي٬كٹه٬ إپلڀا  ّ٪ى٪ـز٪س٫     ،ّ٪إپ ٬ْا  ً٪ اتٲقٸـ ث٫هٲ ى٫ي٪ذٶٕ الڀـٰزٓ

ٔٴا َ٪ا ٰدٰج ُٰ   ا .(1) الىلڀاٰلٰنغل٪ ٰ ٔ ٰٜش٪٫ِ ٰ ـٕ ع٫ي٫ٰقـ ٌٿ أٸلٺض٪م٬ي٪ا٫ِ اٸا ٫ُ  ّ٪ى٫خ٬ـشپز٫ ّ٪مٹلٲ إپىظ٪ا ٬ْو٪  لٸـ ٰ٘  ٓ٪ـ ٔ٪ام٪ـ  الٺٰق

٬ٔش٭ا ٓ٪ش٪٫ِ، ا(2)م٪يؼ٫ْس٭ا  ٓ٪لٺقٸا٫ِ ٰمت٪اب٭ا ٗٱ خ٪ ٗٱ ػ٪ـشٴا    ّ٪ ، ٸن٪ً ٓ٪ع٬ن٪ل٬ ٰمج٬قٸال٪ ر٪سٲ م٪ً ٓ٪ع٬ن٪ـل٬ ٰمج٬قٸـال٪ ر٪سٲ

 .(3) ٓ٪ش٪٫ِ

أما تلْ الظي٘ للفاَٜه ّط٣أيَه،  أمش ذلري، طشقْا ٤دلَه ؤه الـذًٓ   -

ّا٨ىظــاىٔ٘، ّىىلٽــشّا لؼــشعي٘ طــلْمَه، ّتربٓــش أخٷــاَٜه، ّفلٔــاتَه، ستــٙ ونعــْا  

مغالٷــ٘ إسادٗ اليــاغ، ّدعلــْا مــً اــاعتَه ّدْبــا ػــشعٔا، ّمل ٍــزِ اليقٷــ٘ بالــزات   

، بـل تلـنش ػـشهل ا٨ؿلـاٌ     ا٤مش، ٢ تظنح بؼـشعي٘ البااـل  مبريٗ،  آٓ٘ ااع٘ أّلٕ 

ــضاو        ــُ ا٨طــ٣و ّا٨لت ــل ٢ّ ٓكفــٕ مع ــُ، ب ــتَه باىتفاٜ ــزٖ تيتفــٕ ٢ّٓ ّا٢طــتقام٘، ال
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ــح         ــْ سٔ ــْاي الغل ــ٘ أعنــق . ٍّــزا أخٷــش أى الىلــاٍشٖ، ٤ٌ ؿــف٘ ا٨ؿلــاٌ مل ٍــزِ ا٦ٓ

 ، ّأبٔش  احلشمات. مل ٍزا باطه الذًٓ.طفك  بظببُ الذماٛ، ّكاع  احلقْل

. ّمىلاٍشٍــا ّخ٣ؿــ٘ مــا تقــذو أٌ الغلــْ ولــاٍشٗ عامــ٘، مَنــا اختلفــ  يلٔاتَــا   

ّبعض الغلْ أخٷش عيذما ٓتعلق بـاحلقْق. ّ  تظـفك الـذماٛ إ٢ بظـب  الغلـْ الفقَـٕ       

ّالظٔاطٕ، ّلٔع بظب  الغلْ العقٔذٖ ّالفكشٖ.  تربٜ٘ أٍل الظي٘ مـً الغلـْ مـاٌ    

مقـــْدا طٔاطــٔا ٢كــٷَاد اكلعاسكــ٘، ّتيضٓــُ الــزات، ّسشمــ٘ ىقــذٍا، ّذلامنــ٘     

 طلْمَا.

ــذ٣ٓ سلــاسٓا، ٢ّ       ــْ ٢ ؿلكــً أٌ ٓكــٌْ ب ــٙ الغل  الفقــُ الظــلٷاىٕ القــاٜه عل

ا٢طـتبذاد، ّٓعنـق سّل التبعٔـ٘ ّا٢ىقٔـاد، ّسشمـ٘       كـشٯغ ١ٓطع دتنع مذىٕ، بل ٓ

التنشد علٙ الظلٷاٌ الىلا ، باعتباسِ وذسا مقذسا مً الظـناٛ.  َـْ  قـُ ثٔـْوشاإ،     

مَنتُ تذدغل اكلْااً، ّتضّٓـش ّعٔـُ. خاؿـ٘ أٌ الع٣وـ٘ بـغل الفقٔـُ ّالظـلٷاٌ واٜنـ٘         

الفقٔـُ الظـلٷ٘،   علٙ مقآل٘ ػشعي٘ طـلْ  ا٤خـري بظـلٷ٘ الفقٔـُ.  الظـلٷاٌ ؿلـيح       

ّالفقُٔ ٓؼشعً طلْمُ ّضلنٕ مقامُ. ّبالتالٕ ٢ ؿلكً ا٢ستكاص لُ مل إوام٘ دّل٘ 

اكلْااي٘ القاٜن٘ علٙ ال٢ْٛ للقاىٌْ، ٢ّّٓ٘ الؼع  علٙ ىفظُ. الذّل٘ احلذٓجـ٘ تظـتنذ   

  ػشعٔتَا مً الؼع  ّلٔع مً الفقُ الظلٷاىٕ.
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 كْٓيّ٘الْالٓ٘ الت الغلْ الظٔعٕ

 

الغلــْ الؼــٔعٕ، ٍــْ ا٢يــاِ اكلتٷــشف مل العقٔــذٗ الؼــٔعٔ٘. طــاعذت علــٙ ولَــْسِ   

أطباب راتٔ٘ تتعلق بالْعٕ، ّخْاٛ اليقذ، ّاكلظتْٚ الجقامل، ٍّٔني٘ البئ٘ ا٤طٷْسٓ٘ 

مل اخلٷـــاب الـــذٓين، ّاطـــتكاى٘ العقـــل العشبـــٕ للغٔـــ  ّاكلتـــْاسٖ ّادَـــْل، ّسّل   

 ّالظشش ّاهلشاقات ّاجلً.  ا٢ىذٍاؾ باحلكآات ّاخلشا ات

مْكـْعٔ٘، تـشتبنل بالتشـذٓات الظٔاطـٔ٘ ّالظـلٷْٓ٘ ّاجلـذل الك٣مـٕ        أخشٚ ّ

ــ٘ مل          ــأٍه، مؼــشهل العذال ــا مــً مقــ٢ْت ّمف ــبنل بَ ــا است ــذو ســْل ا٨مامــ٘ ّم احملت

 الظلٷ٘، ّسكه  اعل الكبريٗ، ّا٨سداٛ ّاجلرب ّالتفْٓض ّتريٍا.

   ّ تبقــٙ العقٔــذٗ الؼــٔعٔ٘ ؽلجــل سقٔقتــُ    ــالغلْ لــٔع ميقٷعــا عــً بٔٝتــُ ّولش ــُ. 

ّبئتــُ ّوْامــُ.  ٔقتـــش اخلــ٣ف علــٙ تـــْس اكلفــأٍه ّلْاصمَــا ّمــذل٢ْتَا. تــري أٌ    

الغ٣ٗ   ٓكتفْا بـالتيىلري ل٩مامـ٘ الذٓئـ٘ ّال٢ْٓـ٘ التؼـشٓع٘، بـل رٍبـْا إػل ّدـْب         

اٍغل مل ال٢ْٓــ٘ التكْٓئــ٘ ل٩مــاو، ٍّــٕ ٢ّٓــ٘ ّاطــع٘ ّتفـــٔلٔ٘.  الفــاسق بــغل ا٢يــ  

ــ١مً        ــع ٓ ــاوٕ اكلفــأٍه  نتفــق علَٔــا بؼــكل عــاو. اجلنٔ ا٨ـلــال ّالتفـــٔل. ّأمــا ب

باكلَـذٖ اكليتىلــش. ١ّٓميــٌْ بعـــن٘ ا٤ٜنــ٘، ّػــفاعتَه، ّالــيف علــٙ إمــامتَه الذٓئــ٘  

ّالظٔاطٔ٘، ّوشبَه مً اهلل تعاػل، ّميضلتَه ْٓو القٔام٘، ّعلنَه بالغٔ ، ّمعش تَه 

لذٯىٕ، تري الكظف. ١ّٓميٌْ حبٔاٗ الربصخ، ّالشدع٘. منا  نٔع اللغات، ّعلنَه ال

ٓتفقـــٌْ علـــٙ ـلٔـــع التفاؿـــٔل التاسطلٔـــ٘.  ٔيشــــش ا٢خـــت٣ف بـــالتٷشف العقٔـــذٖ  

مالتفْٓض، ّالؼٷنل اكلفَْمٕ الزٖ ٓتنظك بـُ الغـ٣ٗ سـْل بؼـشٓ٘ ا٨مـاو ّوذساتـُ       

      ٚ اخللـق. ٍّـْ    التكْٓئ٘، بؼكل ٓيعذو  ُٔ الفـاسق اليـْعٕ بـغل اخلـالق ّا٨مـاو طـْ

ّاكح ّؿشٓح مل ىـْؿَه، خاؿ٘ ا٤دعٔ٘ ّالضٓاسات.  ٣ ٓبقٙ  شق بٔيَه ّبـغل مـً   

ٓعترب عٔظٙ سباٻ ٓظيذ لُ مـل ػـٕٛ، إ٢ مل ػـذاع٘ اكلظـٔشٔغل، ّتظـرت الغـ٣ٗ خلـف        

القْل بْسذاىٔ٘ اهلل تعاػل. إر ٢ معيٙ للخالقٔ٘ اليت ٍـٕ سقٔقـ٘ الشبْبٔـ٘ طـْٚ أ عالـُ      

. ثه كلارا ٍٕ ػش  ٢ مشاٛ  ٌُٔ رللْواتُ.  أٖ دعْٚ تعين اكلناثل٘، اليت ٓتفشد بَا دّ
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ــُ ؿلــيح ــاٻ أو تؼــشٓفاٻ؟. لكــيَه وــالْا ٢ ٍــزا ٢ّ را ، إؾلــا ٍــٕ       ٢ّٓت لغــريِ، ٍــل تعب

كشّسٗ ّدْدٓـ٘،  ـ٣ ؿلكـً للخـالق إ اكـ٘ ّدـْدِ علـٙ الْدـْد إ٢ بْطـاٜنل، ٍّـه           

 الشطْل ّا٤ٜن٘!!. لكً أًٓ ٓلعٌْ ا٦ٓات اليت ت١مذ تفشدِ ّمباػشتُ باخللق؟؟.

ٜـ     ذِ، بـل دّس الـيف ّاشٓقـ٘    ما َٓنيا مل دساط٘ تٔاس الغلـْ، لٔظـ  تفــ٣ٔت عقا

اػــتغالُ مل تأطــٔع مفــأٍه الغلــْ، متٔــاس معــاسض للظــلٷ٘، سٔــح أٌ مــيَر الغــ٣ٗ  

ّهله ٓعـْد الفلـل   واٜه علٙ اطتبعاد العقل ؽلاما ّالتظلٔه لليف مل تؼكٔل العقٔذٗ. 

مل تأطٔع اكلق٢ْت الؼٔعٔ٘ العقٔذٓـ٘ الكـربٚ، ثـه وـاو معتـذلْ الؼـٔعٔ٘ بتٷْٓشٍـا،        

 .(1)سذ٪ ا٢طتنات٘ تبياٍا ـلٔع الؼٔع٘، َا ّا٢طتذ٢ل علَٔا،  تعضٓض أدلتّ

وذ ٓكٌْ تشٓبا تـئف الغ٣ٗ كـنً تٔـاس اكلعاسكـ٘،  َـه مـً سٔـح العـذد ولـ٘         

ميعضل٘، أّ راٜب٘ داخل التٔـاس الؼـٔعٕ الكـبري، ّلـٔع هلـه مْوـف ميفــل أّ سلـْس         

كـً احلقٔقـ٘ ػـٕٛ    طٔاطٕ ّادتناعٕ مـ١ثش، ؼلعـضل عـً الؼـٔع٘ ّٰ شوَـا اكلختلفـ٘. ل      

آخــش. ّسذــه التٔــاس ٢ ٓقــاغ بعــذدِ، بــل بقــْٗ تــأثريِ، ّ اعلٔتــُ ّىؼــااُ ّؿــنْدِ          

ّاطتنشاسِ. أٖ ٓقاغ بقذستـُ علـٙ البقـاٛ ّمقاّمـ٘ التشـذٓات،  ـالقشآٌ الكـشٓه عـرب         

٘ٻ عــً إبــشأٍه الــيف بأىــُ أمــ٘ ستــه أىــُ  ــشد ا    ٌ٪ أٹم٪ٯــ ــا ٍٰٔه٪ مٸ ٌ٪ٯ إپب٬ــش٪ا (2) إپ
لقــْٗ سلــْسِ  

ّوـذ أثبتـ  عقٔـذٗ الغلـْ دـذاسٗ  اٜقـ٘، سٔينـا ػـكل  اكلظـاس٘ ا٤مـرب مـً            ّتأثريِ. 

العقل الؼٔعٕ العقٔذٖ بعذ اىقلـاٛ القـشٌ الشابـع اهلذـشٖ، ّمـاٌ التذلـٕ الفكـشٖ        

ــْاس،         ــاب حبــاس ا٤ى ــك الفــرتٗ منْطــْع٘ مت ــ  تل ــيت تل ــ  ال ــ١سٗ ّاكــشاٻ مل الكت ب

ٍــ   0000ادلظـٕ اتـْمل    ، الزٖ ـلع  ُٔ م١لفـُ الؼـٔخ ذلنـذ بـاوش    العقٔذٗ اكلغالٔ٘

ا٨خبــاسٓغل علــٙ   ٍٔنيــ٘أدــضاٛ  بالٷبعــ٘ احلذٓجــ٘. ّمــزلك     001تــشاخ الغــ٣ٗ مل ا 

اكل١طظ٘ الذٓئ٘ الؼٔعٔ٘ ااحلْصٗ العلنٔ٘  كلٝيت عـاو، ّمـا صالـ  عقاٜـذ الغـ٣ٗ تْاؿـل       

الجقا ٔ٘ ّالذٓئ٘ ّا٢دتناعٔـ٘ ّا٢ع٣مٔـ٘ ّالٷقْطـٔ٘.     نىلَشاتسلْسٍا ؼلختلف الت

يا  س ض تـاو هلـا مـً وبـل التٔـاس الؼـٔعٕ اكلعتـذل، بـل إعـادٗ  َـه ّتأّٓـل. أّ             لٔع ٍ

وشاٛٗ تيْؿٔ٘ باائ٘ لتلك اكلفأٍه وْامَا الٍْه ّاخلٔال ّال٣معقـْل. أّ ا٢طتؼـَاد   
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بشّآات تيتنٕ لزات الرتاخ، ّكع  عيْٗ لتشـٔيُ ّفلآتُ، مإدشاٛات إسرتاصٓ٘، 

 .(1)ضٍْىا عً الشبْبٔ٘ ّوْلْا  ٔيا ما ػٝته"لذ ع أٖ ػك ذلتنل. مقْل ا٨ماو: "ى

منــا أٌ الغــ٣ٗ دــضٛ مــً اكلعاسكــ٘ الظٔاطــٔ٘، كــنً التٔــاس الؼــٔعٕ الكــبري،     

ّلٔظْا ااسٜغل علَٔا. ّهله ميَذَه مل التيىلري للفكش العقٔـذٖ اكلعـاسض، مـً خـ٣ل     

ذما رات اكلفأٍه الؼٔعٔ٘، اليت تلنش طل  ػـشعٔ٘ الظـلٷ٘ ّالجـأس ميَـا.  ـالغ٣ٗ عيـ      

ٓيىلٽــشٌّ لل٢ْٓــ٘ التكْٓئــ٘ ّلذّلــ٘ اكلَــذٖ، ٓقـــذٌّ طــل  ػــشعٔ٘ الذّلــ٘ القاٜنــ٘.     

بـ"الشدع٘" بعذ ولَْس اكلَذٖ ٓشٓذٌّ ا٢ىتقاو مـً مـل الظاطـ٘     أتباعَه ّعيذما ٓ٪ٰعذٌّ

الزًٓ تـبْا ا٤ٜن٘ سقَه مل الظلٷ٘ ابتذاٛ مً اخللفاٛ ا٤ّاٜـل. ٍّـزا لـٌْ مـً ألـْاٌ      

تُ ّدساط٘ ىـْؿُ ّمذّىاتُ التأطٔظـٔ٘. ٍّـٕ ىــْق خٷـريٗ     اكلعاسك٘، َٓنيا دساط

تتشذخ عً ولآا مـريٓ٘،  كٔف اطتٷاي اليف تكًْٓ سقٔقتـُ، ّبيـاٛ طـلٷتُ؟    

ّمــا ٍــٕ ولــشّف ؿــذّسِ؟.  ٔيبغــٕ تفكٔــك ٍــزِ اليـــْق ّىقــذٍا دــزسٓا، لتشــشٖ   

سقٔقتَا، ّمذٓات طلٷتَا، ّوذ امتذ تأثريٍا أمجش مً الف عاو، ّمـا صالـ  تفـشض    

بـغل اكلـ١مً ّتـريِ.     سـاداٻ  ظَا مشقاٜق تشطه ع٣وـ٘ الــ"أىا" بــ"ا٦خش"، ّتفـشص  ـشصاٻ     ىف

 .ّطٔاطٔاٻ  قنل بل ادتناعٔاٻ  تأثريٍا لٔع عقٔذٓاٻ

٢ ػك أٌ عقاٜذ الغ٣ٗ ٍٕ ىتاز دذل داخـل الـذاٜشٗ الؼـٔعٔ٘ الـيت ماىـ  تتعجـش       

إماو ّامتذاد تٔب٘ بكجشٗ ٰ شوَا ّاىؼقاواتَا خ٣ل أسبع٘ وشٌّ، خاؿ٘ بعذ ّ اٗ مل 

ا٨ماو اكلَذٖ. منا تأثشت باجلذل الك٣مٕ الزٖ سال ٓفـشض سلـْسِ مل الظـاستغل    

ٗ أؿـٔل٘  ـإٌ تٷْسٍـا ّتفاونَـا     الفكشٓ٘ ّالظٔاطـٔ٘. ّإرا ماىـ  بعـض عقاٜـذ الغـ٣     

ٚ٭ لشدّد أ عال الْكع ا٢طتجياٜٕ للؼٔع٘، مل ولل طٔاط٘ تظلٷٔ٘ إوـأٜ٘.  ماٌ ؿذ

بْا بإسبـاهل عنٔـق بعـذ خظـاسٗ ـلٔـع اجلـ٢ْت الظٔاطـٔ٘.         الؼٔع٘ بؼـكل عـاو أؿـٔ   

ّماٌ التفا٠ل ٓذاع  مؼاعشٍه مل اطـرتداد مـشامتَه ّسٔجٔـاتَه ّإولَـاس عقٔـذتَه      

ــٙ ا٤ٜنــ٘ بعــذ            ــاهله تبخــشت عيــذما ختل بأٍــل البٔــ  مــً خــ٣ل الظــلٷ٘، تــري أٌ آم

تــأخش  اطتؼــَاد احلظــغل عــً العنــل الظٔاطــٕ ع٣ىٔــ٘. ثــه إصدادت اكلظــأل٘ تعقٔــذا مــع 

ولَْس ا٨مـاو اكلَـذٖ، الـزٖ مـً اكلفـرتض أٌ ؿلـ٥ ا٤سض وظـٷا ّعـذ٢ بعـذ أٌ م٫لٝـ            
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وللنــا ّدــْسا،  َــْ خ٣ؿــ٘ ا٤مــل، ّآخــش مــا تبقــٙ هلــه مــً أّساق طٔاطــٔ٘،  كــاٌ    

اكلْالٌْ ٤ٍل البٔ  ٓيقظنٌْ بعذ ّ اٗ مل إماو. ميَه مً ٓعتقذ بغٔب٘ مً مات، ّأىُ 

ّآخـش ٓتْوـع أٌ ٓكـٌْ التـالٕ ٍـْ اكلَـذٖ اكليتىلـش         طٔعْد لٔن٥ ا٤سض وظـٷا ّعـذ٢.  

اكلْعـْد،  ٔعـٔؽ ؿـذم٘ الٔــأغ مـً دذٓـذ، عيـذما تتذلــٙ احلقٔقـ٘. ّاىتكاطـ٘ بعــذ         

أخشٚ، ّػك تتلِْ ػكْ ، ّا٤طٝل٘ ترتٚ، لكـيَه   ٓتيـاصلْا عـً سـبَه ّتعلقَـه      

بأٍــل البٔــ  ستــه طــقْهل بعــض الؼــٔع٘ مل ت٣ســق احملــً ّا٨ىكظــاسات الظٔاطــٔ٘.     

ذاسمٌْ خٔباتَه بتأ٣ّٓت بشٓٝ٘، أّ مً خ٣ل ىـْق ت٫ـذاسٖ مؼـاعشٍه، ّتؼـذ     ٔت

عضمَه، ّتقْٖ إؿلاىَه، ّتجب  أوـذامَه. تـري أٌ الـيف الـزٖ صامـً أصمـات ا٨مامـ٘،        

سال ٓتٷْس، ّٓغالٕ مل أٍل البٔ ، ّميضلتَه،  قذو تـْسا تشاٜبٔا عيَه، ّأطيذ هلـه  

أطيذت الشّآات هلل ما   ٓقلُ مل متابـُ. ستـه   مقامات سباىٔ٘ ٢ دلٔل علَٔا وشآىٔا.  

رلك يـذ أؿـذاٛ ٍـزا اخلٷـاب ساكـشٗ مل ثقا ـ٘ الؼـٔع٘ عامـ٘، ّساطـخ٘ مل عقٔـذٗ           

الغ٣ٗ. ّتفـ٣ٔتَا يذٍا مل متـبَه ّمــادسٍه الشّأٜـ٘، ّالعقٔذٓـ٘. أمـا عـً ىقـذ        

ٔـات  مفأٍه الغلْ  ٔنكً مشادع٘ متاب: امذاسات عقاٜذٓـ٘ طـاخي٘.. سـْاس مل ميشي   

 ، سٔح  ـل  الك٣و سْهلا.(1)ا٤طٷشٗ ّال٣معقْل الذٓين 

 

 مسكزٓ٘ اإلماو

لقذ عنذ خنل الغلْ بؼـكل تـذسصلٕ إػل بيـاٛ ميىلْمـ٘ معش ٔـ٘ متكاملـ٘، تقـْو        

علٙ مشمضٓ٘ ا٨ماو، باعتباسِ اكلجـل ا٤علـٙ مل ا٤سض.  ـ٣ ٓتشقـق العـذل إ٢ بـُ، ٢ّ       

يتىلـش، سٔـح صلظـذ ـلٔـع وـٔه الـذًٓ. ّٓقـٔه        دّل٘ إ٢ دّلتـُ الـيت طـٔقٔنَا اكلَـذٖ اكل    

العذال٘ اكلفقْدٗ. ّسبٷْا بغل سكا اهلل ّسكا ا٨ماو. ٍّْ ىْي مً التعْٓض اليفظٕ عـً  

ا٨سبـاهل. خاؿــ٘ ٍّــه مل ســشب مظــتعشٗ سـْل ػــشعٔ٘ ا٨مامــ٘ أّ اخل٣ ــ٘، ّمٔفٔــ٘   

مشامن٘ ػْاٍذ تذل علٙ ػشعٔ٘ علٕ بً أبٕ االـ   َٔـا، ّاتتــاب اخل٣ ـ٘ ميـُ.      

 َزا ا٢ياِ   ٓقتيع باخلٷابغل الجْسٖ ّالتيىلريٖ. بل أطع خٷابـا تقـْو بئتـُ علـٙ     

ــ٘، ساســْا ٓيظــبْىَا        ــْعٕ، ّاطــتلَاو اخلشا ــات، ّاخــرتاي ىـــْق مكزّب ــش ال تضّٓ

                                      
 ، بألفاول متقاسب٘ ّاكلعيٙ ّاسذ.804. بـاٜش الذسدات ق406ىىلش متاب اخلـال للؼٔخ الـذّسق، ق ّا - 1
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للشطْل ّا٤ٜن٘ باعتباسٍه ا٢متذاد التؼـشٓعٕ لـُ.  َـْ خٷـاب دّتنـاٜٕ، ذلـبنل سال       

ل ّا٢طــتذ٢ل اكليٷقــٕ،  قــذو تـــْسا    ٫ٓــذاسٖ إىكظــاسِ بأٍّــاو خــاسز ميٷــق العقــ     

أعاد خٷاب الغلْ تؼـكٔل  تشاٜبٔا ل٥ٜن٘، ستٙ استفع بَه إػل مـاف اخلالقٔ٘. ّوذ 

اكلخٔال الؼٔعٕ مجْٔلْدٔا، مً خ٣ل مــفْ ٘ تشاٜبٔـات، بعٔـذا عـً الـيف القشآىـٕ       

ّالرتاخ اليبْٖ. تيشـش مـادسِ بشّآـات مْكـْع٘، ّمشامـات متياولـ٘، ّميامـات،      

تعبريا عـً معاىـاتَه اليفظـٔ٘ ال٣ػـعْسٓ٘. ٍّـزا ضلــل       ات ٢ ؿلكً اجلضو بَا. ّدعْ

مل أدـْاٛ اجلـذل، ّإ شـاو اخلــه م٣مٔـا، مـً خـ٣ل أدلـ٘، ٢ ؿلكيـُ إثباتَــا ٢ّ          

س لَا، ّٓكفٕ أىـك تؼـعش با٢ستٔـال عيـذ اىـذساسِ.  خٷـاب الغلـْ اطـتعاض الْاوـع          

ــُ.   ــال أثــشٚ ميىلْمت ــ٘، طــش  لٔ ــ٘ خشا ٔ ــُ بئ شٓ٘، لتعنٔــق إؿلــاٌ الؼــٔع٘ لــنل   ّبئت

ا٨مام٘، ّ تح أٹ قٿ أّطع ل٥مل الؼٔعٕ. ّكـناٌ مظـتقبل أخـشّٖ، سٍاىـُ ٢ّٛ الفـشد      

ّمؼــاعشِ، مــً خــ٣ل دلنْعــ٘ اقــْغ دٓئــ٘، مضٓــاسٗ ا٤كــشس٘، ّلعــً اخلـــْو     

ــش        ــك. ّا٤مج ــ٘ اخلاؿــ٘، ّتظــبٔشات ّأّسدِ ّؿــلْات ّتــري رل الظٔاطــٔغل، ّا٤دعٔ

ــذاس  ا٨ىك  ــ٘، مفادٍــا أٌ ا٤ٜنــ٘ هلــه أدّاس     سٔينــا تت ــ٘ ىىلشٓ ظــاسات الظٔاطــٔ٘ بش٠ٓ

ــْسا        ــق الظــناّات ّا٤سض، ّمــاىْا ى ــل خل ــْا وب ــاٗ،  َــه خ٫لق مشطــْم٘ مل ٍــزِ احلٔ

ٓٷْ ٌْ مً سْل العشؾ، منا تقْل سّآاتَه "ميا ميضا مً ىْس وبـل أٌ طللـق اهلل   

دّسٍه اكلشطْو هله مً وبل . ّكلا ٍبٷْا للشٔاٗ الذىٔا علَٔه أداٛ (1)الظناّات ّا٤سض"

الظــناٛ.  علــٕ بــً أبــٕ االــ  مــاٌ بإمكاىــُ اطــرتداد الظــلٷ٘ بظــٔفُ، ٍّــْ البٷــل   

اكلغْاس، الزٖ خلع باب خٔرب بٔذ ّاسذٗ، ٍّٕ الباب اليت ٢ ضلـش  مفاؿـلَا أوـل مـً     

أسبعغل ػخـا!!. لكً دّسِ اوتلٙ الظكْت. ّكلا أعاب  علٔـُ صّدتـُ الضٍـشاٛ بيـ      

، ّعــذو اكلٷالبــ٘ حبقــُ، ّبفــذ  ا٤سض الــيت سشمَــا اخللٔفــ٘    (2) ُسطــْل اهلل دلْطــ 

، ؼلْد  سّآ٘ سّاٍـا عـً الـيف تقـْل: اسلـً معاػـش ا٤ىبٔـاٛ ٢ ىـْسخ ّمـا          ا٤ّل ميَا

                                      
مت  الشّآات الؼٔعٔ٘ ملٔٝ٘ بَزِ الشّآات مكتاب أؿْل الكامل، حباس ا٤ىْاس، متـ    - 1

 الـذّسق بـاٜش الشدات، ّتريٍا مجريٗ.

أساكـٕ  ـذ  مـً     ٗخٷباٛ ادالع ٍزا الك٣و ؼلياطـب٘ ّ ـاٗ الضٍـشاٛ، ّمــادس    ااكلا ٓشدد  - 2

 وبل اخللٔف٘ ا٤ّل.
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، وال هلا علٕ: "لْ ػٝ  ٤ابق  را علٙ رٖ"مل إػاسٗ ميـُ للظـناّات   تشمياِ ؿذو٘ 

    ً دّسِ الظـناّٖ!!. لكـً ٢    ّا٤سض، لكيُ مأمْس بالظكْت، ّٓعلـه مـا   تعلـه عـ

أدسٖ مٔف ٓفظشٌّ مياّساتُ الظٔاطٔ٘ داخل الؼْسٚ وبل تْلٕ عجناٌ الظـلٷ٘؟ ّمـا   

 مْوفُ مً وبل بعذ الظقٔف٘ ّمبآع٘ أبٕ بكش؟.  ٍْ تفظري

وت٣ٔ، ّٓشٚ عٔالُ  اِّأٓلا صل  علٙ احلظً الـلح مع معآّ٘، ّػاٛ اهلل أٌ ٓش

 ، عيذما تعزس علٙ طْٔف ا٤عذاٛ سض سوبتُ: طبآا. لزا أىؼذ بٔ  الؼعش اكلؼَْس

 إٌ مـــــاٌ دٓــــــً ذلنـــــذ   ٓظــــــتقه  

 

ــزٓين     ــْٔف خـــــ ــا طـــــ ــٕ  ٔـــــ  إ٢ بقتلـــــ

 
مٔف أىؼذ ٍـزا البٔـ  ٍّـْ مل الشمـق ا٦خـري، ملـنخ بذماٜـُ، بعـذ          اعشف٢ ّ

كــشبات واتلــ٘ مل الــشأغ ّالعــغل ّالقلــ ، ستــٙ طــال الــذو مــاكلٔضاب منــا تــزمش     

ٓيبض  ل٣ عً الك٣و؟. ٍّزا ٢ َٓنيا،  رتادٔـذٓا  . ٍّل ماٌ  ُٔ عشق !!سّآاتَه

اخلٷاب الٷقْطٕ لُ أسكامُ مل ىظر اخلشا ات. اكلَـه أٌ ػـَادٗ احلظـغل رلٷـنل     

هلـا مل الظــناٛ، ّمـاٌ بإمكاىــُ مظـ  اكلعشمــ٘ عظـكشٓا لكيــُ اطتظـله للقــذس      

اكلشطــْو، لتْوــف أمجــش مــً ولــٔ٘ مـــريٓ٘ علــٙ ػــَادتُ، ميَــا الؼــفاع٘ الكــربٚ    

ّالتنَٔذ ل٥ٜن٘ مً بعذِ.  ذمُ ماٌ  ذاٛ خلٷآاٍه.  َل ٓا تـشٚ اطـتعاسّا   للؼٔع٘، 

عقٔذٗ الفذاٛ الكيظٕ ّأدسدٍْا كنً تشاثَه ّسّآـاتَه مادامـ  ختـذو ٍـذ َه؟؟!!.     

أٓلا ٢ َٓنيا ٍزا سالٔا.  احلظـغل مـاٌ ٓعلـه بكـل تفــ٣ٔت مظـريِ، ّمقتلـُ ٍـْ         

مـأىٕ  ذِ اكلـٷفٙ. ّوْلـُ اكلؼـَْس: "  ّأؿشابُ. اػاٛ اهلل أٌ ٓشا  وت٣ٔ  ىق٣ عً د

ــٕ  ّبــغل اليــْا  بأّؿــالٕ ٍــزٖ تقٷعَــا عظــ٣ٌ الفلــْات مــا    ٓع ّمــشب٣ٛ  ــٔن٥ٌ ميٯ

". ّلذُٓ خاسا٘ دغشا ٔ٘ للنعشم٘، ٓعلـه أٓـً طـٔكٌْ    أمشاػاٻ دْ اٻ، ّأدشب٘ طغباٻ

ميضلُ، ّأًٓ طٔكٌْ مٔـذاٌ اكلبـاسصٗ.  ٔذـ  علٔـُ أداٛ دّسِ اكلشطـْو بكـل مأطـاتُ،        

تـل ّوـ  الىلَـريٗ مل دـْٛ وـاٜيل، ؿـاٜنا،   ٓـزق اعـه اكلـاٛ أٓامـاٻ عــذٗ!!. ّأٌ           ّأٌ ٓق

. ٢ ػـــك مل الْوـــاٜع التاسطلٔـــ٘،  َـــٕ ثابتـــ٘، لكـــً الكـــ٣و ســـْل   (1)تظـــبٙ عٔالـــُ

تفظــريٍا،  احلظــغل ّمظــريِ ملــٙ ّ قــا للنيٷــق الظٔاطــٕ مل ـلٔــع خٷْاتــُ. ّوــذ 

                                      
. ّاكلقشو، مقتل ا٨ماو احلظغل، 72ق  أىىلش: الظٔذ بً ااّّغ، اللَْف مل وتلٙ الٷفْف، - 1

 مـذس طابق.
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ــالعْدٗ      ــُ ب ــاصلتَه بعــذ ذلاؿــشتُ ّعــذو الظــنال ل ــُ إػل أٍــل   اكــٷش كلي . ّمــاٌ رٍاب

الكْ ٘ ّ قا للبٔع٘، بل ّمضٓذا مل ا٢ستٔاهل بعح طفريِ مظله بً عقٔل لٔتأمذ مً 

ّ اٛ القْو، ّبعح لُ مً ٍيا  سط٢ْٻ معُ متاب ٓؼذد علٙ دلٔٝـُ، ّسـشق اليـاغ    

علٙ بٔعتُ. ٍّكزا ا٤مش باليظب٘ لىلَْس اكلَـذٖ،  َـْ مـشتبنل ؼلؼـٔٝ٘ اهلل، ّ قـا كلـا       

ٕٯ ٓـشصق، ّٓيتىلـش أمـش الظـناٛ           ٍْ رلٷـنل لـُ.     ـ٣ معيـٙ للؼـكْ  ّا٤طـٝل٘.  َـْ سـ

 مٕ ٓباػش مل مَنتُ. 

مل كْٛ التفظري اكلغالٕ للتاسٓخ، طٔياسْٓ معـذ مظـبقاٻ مـً وبـل اخلـالق،        احلٔاٗ

أبٷالُ أٜنـ٘ أٍـل البٔـ . بَـزا التــْٓش اكلٔجْٔلـْدٕ أطـكتْا ـلٔـع الؼـكْ  سـْل           

ؽلكـيَه مـً الْؿـْل للظـلٷ٘. ٢ ػـك أٌ ٍـزِ       مـذاؤ٘ ا٤ٜن٘، ّتفظري طب  عـذو  

اكلْاوف بيىلش ا٨ىظاٌ العادٖ إىكظاسات طٔاطٔ٘، ٍّٕ  ع٣ مزلك، ّ قا للنيٷق 

الرباتناتٕ، ّسظابات اليـش ّا٢ىكظاس مل اكلعاس  العظكشٓ٘ ّالظٔاطـٔ٘. تـري أٌ   

دّاسٍـه  عقٔذٗ الغلْ، ّاخلٷاب العش اىٕ الْٔو هلنا سأٖ آخش،  قذ وـاو ا٤ٜنـ٘ بـأداٛ أ   

أسظــً ؤــاو، ّعــادّا مــً سٔــح ىضلــْا أىــْاسا ذلٔٷــ٘ بــالعشؾ.  ــ٣ ْٓدــذ اىكظــاس      

طٔاطٕ، مٕ  بنل اكلعيْٓات الؼـٔعٔ٘. ّلـٔع ٍيـا  دّلـ٘ ػـشعٔ٘ تقـٔه دّلـ٘ العـذل         

خلـْؿــٔ٘ مل رات أٍــل البٔــ     ا٨هلــٕ ّتعٔــذ للؼــٔع٘ دلــذٍه وبــل ولَــْس اكلَــذٖ،      

ٕ  بؼـكل عـاو، ّاكلَـذٖ بؼـكل خـاق،      ْ   َـ ، َهو صلـ  أدا٠ٍـا مـً وبلــ   أدّاس مشطـ

، دـــضاٛ عـــذّاىٔتَه دَـــيهأمجـــش مل  ْابٓعـــزٯمـــٕ ، َهمْتكـــٌْ سذـــ٘ علـــٙ خــــّ

. لـزا بعـض   ّمْاوفَه الظلبٔ٘ مً أٍـل، عيـذما ىا ظـٍْه سقَـه مل الظـلٷ٘ ّاحلكـه      

ا٢ياٍات الفقَٔ٘ الؼٔعٔ٘  شٯو اخلشّز مً أدل الظلٷ٘ وبل ولَْس اكلَذٖ، ّتعترب، 

.  احلٔـاٗ تظـري   (1)وبل ولَْس احلذ٘  َٕ سآ٘ ك٣ل" تش ع ٘منا مل الشّآ٘: "مل سآ

                                      
ذٓجـ٘،  . حباس ا٤ىـْاس للنذلظـٕ، الٷبعـ٘ احل    2، ق0عً متاب الكامل للؼٔخ الكلٔين، ز - 1

التنظك بـشٔش٘ أبٕ بـري عً أبٕ عبذاهلل علُٔ الظ٣و: "مل سآـ٘ تش ـع   ّ. 067، ق58ز

وبل ؤاو القاٜه  ـاسبَا ااتْت ٓعبذ مـً دٌّ اهلل عـض ّدـل". سّآـ٘ بؼـري عـً أبـٕ عبـذاهلل         

علُٔ الظـ٣و: "ولـ  لـُ: اىـٕ سأٓـ  مل اكليـاو اىـٕ ولـ  لـك: اٌ القتـال مـع تـري ا٨مـاو اكلفـرتض               

سشاو مجل اكلٔت٘ ّالذو ّحله اخليضٓش  قل  لٕ: ىعه ٍْ مزلك.  قـال أبْعبـذاهلل علٔـُ     ااعتُ

 الظ٣و: ٍْ مزلك ٍْ مزلك".
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ّ ق رلٷنل دربٖ، بعٔذا عً إسادٗ ا٨ىظاٌ. ّالؼٔعٕ ػٔعٕ وبل ٢ّدتُ. "ػٔعتيا خ٫لق 

ــا"      ــٌْ حلضىي ــا ّضلضى ــا، ٓفشســٌْ لفشسي ــاوض ٍــزا   (1)مــً خــالف أيتي . ٢ّ طلفــٙ تي

ْ٪ الٸٯـٰزٖ خ٪لٸقٸكٹـه مٰٯـً ى٪ٯ    الك٣و مع ا٦ٓ٘ الكشؿل٘: ا َ٪ـا      ٫ٍـ ٬ّد٪ َ٪ـا ص٪ ّ٪د٪ع٪ـل٪ ٰمي٬ ٗٱ  ّ٪اٰسـذ٪ فٺـعٿ 

٪ُ ٬ٔ ً٪ إپلٸ ٔ٪ظ٬كٹ ١ٓثش، بل ٓعضص آساٍٛـه عيـذما ٫ٓفظٯـش مل    . تري أٌ الكتاب الكشٓه ٢ (2) ٰل

آٓـ٘ بأٍـل البٔـ ، خاؿـ٘ اخلنظـ٘ اكلباسمـ٘ اذلنـذ         اليت ت١ّل مل سّآاتَه،، كْٛ

شًٓ.  الباسٖ تعاػل وذ ّعلٕ ّالضٍشاٛ ّاحلظً ّاحلظغل .  ٣ ٓعتيٌْ بتفظريات اكلفظ

،  رتاٍـه ٓــشددٌّ مل أدعٔــتَه سٔينـا ٓقظــنٌْ علــٙ اهلل   أّدي مل  اانـ٘ الضٍــشاٛ طــشاٻ 

تعاػل بالضٍشاٛ ٓلٔفٌْ عبـاسٗ "ّالظـش اكلظـتْدي  َٔـا". ّعيـذما ٓتشـذخ اخلٷٔـ  عـً         

، طــش الضٍــشاٛ، ٓبقــٙ ٓلــف ّٓــذّس مل م٣مــُ ٢ تفَــه ميــُ ػــٔٝا!!. لكــً ٓبقــٙ طــشاٻ  

ـلٔــع ا٢ستنــا٢ت ّالتــأ٣ّٓت، ٍّــزِ ٍــٕ وــْٗ اخلٷــاب، سٔينــا ٓضخــش ميفتشـاٻ علــٙ  

بتأ٣ّٓتُ، ّٓفشض طلٷتُ، ّٓيذح مل تعنٔق سّل ا٢ىتناٛ، ّػذٯ ؿفْف اكلْالغل ٤ٍل 

 .، ّسقق  أٍذا َا مل إوياي أتباعَهٍزِ التفظرياتـلٔع ّبالفعل زلش   البٔ .

علـٙ مشمضٓـ٘ ا٨مـاو     ّبالتالٕ  إٌ خٷاب الغلْ الؼـٔعٕ خٷـاب إوــاٜٕ، ٓقـْو    

ّإوـاٛ ما عذاِ. ٢ّ طلفٙ الفاسق اجلٍْشٖ بغل مشمضٓتُ ّمشمضٓ٘ ا٨ىظاٌ، سٔح 

ُ.   ٓيقل  ّ قا كلشمضٓ٘ ا٨ماو إػل ٍامؽ ٓذّس  دِ ّسقٔقتـ سْل مشمضِ، ٓظتنذ ميُ ّدْـ

: "إىٕـ طـله كلًـ طـاكلته، ّعـذّ كلًـ         ُ. ّٓتناٍٙ مع تْدَاتُ ّمْاوفُـ ّٓأخز عيُ معاس ُ ّعلْم

، لتششٓـش ا٨ىظـاٌ مًـ ٍٔني٘ـ       عادام ه".  َزا اخلٷاب أسق بالتفكٔك ّىقذ أىظـاوُ ّبئتُـ

الفكش الذّتناٜٕ، الزٖ ٓظـل  الفـشد سشٓتُـ ّإىظـاىٔتُ، ّٓكـف عًـ ا٢عـرتاف بعبْدٓتُـ         

تــك"، مل رلالفـ٘ـ ؿــشضل٘ م٪سٔينــا طلااــ  ا٨مــاو مل كــشضلُ: "عبــذ  ّابـًـ عبــذ  ّابـًـ أٸ 

٬ٌ ،(3)اّولٙ سبـك أ٢ تعبـذّا إ٢ إٓـاِ    أّٓل: ٦ٓات الكتاب الكشٓه، ٢ تقبل الت احلكـه   اإ

و العبْدٓ٘ـ  أٓلـا ٓظـل         .(4)إ٢ هلل أمش أ٢ تعبذّ إ٢ إٓاِ  بل ستٙ مع إسادٗ اخلذم٘ـ مًـ مفَْـ

ُ.  َـزا اخلٷـاب             ْٯل إػل دلـشد عبـذ ّخـادو مٷٔـع بإسادتـ اكلشٛ مشامتُـ ّسٔجٔتُـ عيـذما ٓتشـ

                                      
مً سذٓح آْل ٓيظ  ل٩ماو علٕ، أىىلش اخلـال  آبذّ أىُ لٔع سذٓجا مظتق٣، بل مقتبظ - 1

 . 474/  8 للؼٔخ الـذّق:

 022طْسٗ ا٤عشاف، ا٦ٓ٘:  - 2

 .87ا٨طشاٛ، ا٦ٓ٘: طْسٗ  - 3

 .61طْسٗ ْٓطف، ا٦ٓ٘:  - 4
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ُ.  خٷاب الغلْـ ٓعنـق    ٓعنق سّل العبْدٓ٘، ّشلظش ا٨ىظاٌ احلش الْاثق مً ىفظُ ّمً مْاوف

٘. ّٓق   ــ ــاد ٤ٍّــاو عقٔذٓ ل   سّل ا٢طتظــ٣و ّا٢ىقٔ ــذاي،  ٔـــبح ال٣معقـْـ ــل سّل اليقــذ ّا٨ب ت

    ٕ ــش للناكــ ، ٍّـْـ إىكفــاٛ مشٓ ـ٘ـ ٘  مـــذسا للنعش  ــ ــل ّا٤مٔ ـٕـ مل خٷــأ ٍــزا   ّاجلَ . ّٓكف

اٍش الـيت دأب علٙـ      الفكش اكلغالٕ أىُ ٢ ٓشتكض إػل مبذأ علنٕ مل تفظريِ ل٥سـذاخ ّالىلْـ

فكٔـك خٷـاب   سبٷَا با٨ماو، ؼلا مل رلـك تفظـريِ جلنل٘ـ مًـ احملشمـات ّاكلكشٍّـات.  ت      

اىغل ؿـاسم٘ مل        ال٣عقل خٷْٗ أّػل علٙ اشٓق اكلعش ٘ الــشٔش٘،  ـالكٌْ وـذ اىـتىله بقْـ

ىىلامَــا، ٢ّ ؿلكـًـ ٤ٖ أســذ، إمــاو أّ تــريِ الــتشكه بَــا، أّ التـــشف بىلْاٍشٍــا، بــل    

     .ٕ ستـٙـ اخلــالق تعــاػل ضلــرتو وْاىٔيـُـ ّطــييُ، ٢ّ ٓتــذخل مل مظــاسٍا احلشمـٕـ ّالتيىلٔنــ

عٕ سٔينـــا ٓظـــتكغل العقـــل، ّٓــــغٕ ا٨ىظـــاٌ هلشاقـــات   لكــًـ اكلؼـــكل٘ مل سثاثـــ ٘ الــْـ

.٘  ال٣معقْل  َٔذش التفظري العلنٕ ّٓجق بَا، ميَأٜات ّدضمٔات تري وابل لليقذ ّاكلشادع

 

 الغلْ ّالشلط٘ ّالْالٓ٘

ــاٛ دٓـــين،  كـــشٖ،    تقـــذو ــٔ٘، بغٷـ ــ٘ الظٔاطـ ــْ أســـذ اياٍـــات اكلعاسكـ أٌ الغلـ

عقٔذٖ، منا ٍْ ا٢ياِ الجاىٕ،  َْ معاسك٘ مً خ٣ل التـيىلري العقٔـذٖ. لـُ س٠ٓتـُ     

اكلظتقل٘ سْل ػشعٔ٘ الظلٷ٘، ياّص بَا ا٨مام٘ الذٓئ٘، ٢ّّٓ٘ ا٨ماو علٙ التؼشٓع، 

ظـب٘ لـُ مـً لـْاصو ٢ّٓـ٘ أخـشٚ، أعىلـه        ّأدلتَنا علـٙ ػـشعٔ٘ طـلٷ٘ ا٨مـاو.  َنـا بالي     

ّأخٷــش، ٓتنجــل  َٔــا ا٨مــاو دّس اخلــالق سٔينــا ٓتـــشف بــالكٌْ ّاحلٔــاٗ.  ــالغلْ         

الؼٔعٕ لٔع دلشد "ياّص احلذ"، منا ٍْ التعشٓف اللغْٖ لُ، بـل ٍـْ ىىلشٓـ٘ دٓئـ٘     

مامل٘، وذم   َنا مغآشا للخلق ّالكٌْ ّاحلٔاٗ ّالذًٓ، ٓكـٌْ ذلْسٍـا ا٨مـاو.    

ذأت أ كـاسا بظـٔٷ٘ مـأخْرٗ بؼخــٔ٘ ا٤ٜنـ٘ ا٤ّاٜـل. ثـه سال ٓشوـٙ بَـه ٍـزا           ّوذ بـ 

ــشامه         ــْد الغــ٣ٗ ت ــ  دَ ــْ، ّمــا صال ــيىلري للغل الفكــش كلـــاف ا٦هلــ٘. ّ  ٓيقٷــع الت

ٓقــْدِ ؿــٔل الــذّس الْدــْدٖ ل٩مــاو. ػــْاٍذ ىفظــٔ٘ ّخشا ٔــ٘ ّمغالٷــات م٣مٔــ٘ لتأ

ختلـف اياٍاتـُ ّسمـْصِ. ّٓعتنـذ     الْٔو تٔـاس ال٢ْٓـ٘ التكْٓئـ٘، تـيىلريا ّطـلْما، ؼل     

ٍزا ا٢ياِ مل اىتؼاسِ علٙ بعذ ىفظٕ تري مشٜٕ ٓعضف علُٔ، ّخلفٔـ٘ ثقا ٔـ٘ تشعـشي    

مل أسلــاىَا الــْعٕ الــذٓين ّالٷــاٜفٕ.  نَنــا وْكــ  أدلــتَه الك٣مٔــ٘ ّالشّأٜــ٘،    

مؼـاعشٍه، الـيت ٍـٕ أطـاغ أدلـتَه.  ـاكلتلقٕ ٢ ٓـ١مً بال٢ْٓـ٘          طلخ إىك ٢ تظتٷٔع 

كْٓئ٘ ل٩ماو مً خ٣ل أدل٘ عقلٔـ٘ ّم٣مٔـ٘ ّسّأٜـ٘ ستـه تْ شٍـا، بـل ٢ّ ٓشٓـذ        الت
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أدل٘، بل ٓعٔؽ سال٘ سّسٔ٘ ٓتلبع  َٔا ا٨ماو،  ٔتذلٙ لـُ مل مـل مكـاٌ، ّٓتشقـق     

مــً ّدــْدِ ّوذساتــُ مــل ٓــْو، ّٓظــتأىع بــُ ّؼلياداتــُ سٔينــا ٓيتذبــُ ّٓتْطــل إلٔــُ.   

ٔؽ ػخــــٔتُ الباائـــ٘ مـــً خـــ٣ل  اكلغـــالٕ ػـــخف ٓعـــاىٕ اصدّاز الؼخــــٔ٘، ّٓعـــ

أٍّامُ، ّال٣معقْل الذٓين. العقل لذٓـُ مغٔـ ، ّالـْعٕ مظـتبال مـً وبـل اخلشا ـات        

ّوذستَا علٙ تـذدغل عقلـُ. ّعيـذما تتشـذخ مـع أسـذٍه يـذِ مل تٔبْبـ٘ ٓعـٔؽ ٍّـه           

اللقاٛ باكلَذٖ، أّ يلٔات ال٢ْٓـ٘ التكْٓئـ٘ مل أ عالـُ ّطـلْمُ، ّضلظـ  أٌ مـل       

ربمتَه،  ٔـذأب علـٙ صٓـاسٗ أكـشستَه ّالتْطـل بَـه لقلـاٛ سْاٜذـُ،         خري ٓـٔبُ بـ 

ّػفاٛ مشكاِ، ّصٓادٗ سصوُ. ّٓبقٙ ٓتٷلع لفٔلَه ّمشمَه. مْلع بـالرتاخ ّسّآاتـُ،   

ٓيتقف مً العقل ّأسكامُ. ٓتربأ مـً اكلخـالف سـذ اللعـً ّا٢ىتقـاو، ٢ّ معيـٙ عيـذِ        

صلـ  ا٨لتـضاو بَنـا مفعـل عبـادٖ،       " مً  ـشّي الـذًٓ،  اكلْا٢ٗ ّالرباٛٗللتظامح، ٤ٌ "

ّم٪ـً   ٜـ٘ مـً أعـذاَٜه   اربمْا٢ٗ م٪ً ّاػل أٍـل البٔـ ، ّال   أطْٗ بغريٍنا مً  شّي الذًٓ.

أسبَه ّىاؿشٍه، ّالجاىٕ مفَْو  لفاض، ٓتظع ّما ٓضال ٓظتْع  مـل مـً ٓيتنـٕ    

 ّبعـض ٓؼـري  هله، إ٢ ما ثب  بالذلٔل، ّاطتبـش احلق. ّاكلقـْد بُ اكلزٍ  ا٨مـامٕ.  

بُ إػل أتباي اكلزاٍ  ا٤خشٚ، متَنا إٓاٍه ؼلْا٢ٗ مً ولله أٍل البٔ  ّطفك دماٍٛه. 

ٍّزا ميٷق صلامل ؤه الذًٓ ّالكتاب الكشٓه. ّـلٔع اكلظـلنغل ضلرتمـٌْ ّٓقـذسٌّ    

أٍــل البٔــ . ٓــزمشٌّ  لــاٜلَه ّوـــشبَه مــً سطــْال اهلل، ّٓجيــٌْ علــٙ طـــلْمَه         

   ٌ  قـنل بـل ـلٔـع أٍـل بٔتـُ       الشطـْل  أصّاز ّأخ٣وَه. ّٓـلٌْ علـَٔه. ٍّـه ٢ ٓقــذّ

 .، ؼلا ٓؼنل  اان٘ الضٍشاّٛخاؿتُ

عً بعـذِ   مش احلذٓح٢ ػك أٌ خٷاب الغلْ ٍْ دضٛ مً اخلٷاب الؼٔعٕ، ّوذ 

التــيىلريٖ، الــزٖ زلــح بيقــل الـــشاي ســْل الظــلٷ٘ إػل ىــضاي ســْل ػــشعٔتَا.  كــاٌ   

ا٨مامــ٘ الظٔاطـٔ٘ امتــذادا  تـيىلري الؼـٔع٘ ل٩مامــ٘ الذٓئـ٘ ىقلــ٘ ىْعٔـ٘، سٔــح اعتـربّا      

ل٩مام٘ الذٓئ٘ اليت ٍٕ إمام٘ إهلٔ٘ ميـْق علَٔا، ختتف بأٜنـ٘ أٍـل البٔـ ، بـذٛا     

مـــً ا٨مـــاو علـــٕ ستـــٙ اكلَـــذٖ اكليتىلـــش. ّبَـــزا طـــلبْا الظـــلٷ٘ الظٔاطـــٔ٘ ػـــشعٔتَا.  

ّسكنْا علَٔـا بالغــ  ّالتذـاّص علـٙ سـذّد اهلل تعـاػل. ّاحلقٔقـ٘ أىَـه   ٓظـلبْا          

ٔاطٔ٘ ػشعٔتَا  قنل، بل ؿادسّا سـق ا٤مـ٘ مل ال٢ْٓـ٘ علـٙ ىفظـَا.  َـٕ       الظلٷ٘ الظ

ىىلشٓـ٘ ثْٔوشاأـ٘، تعتــرب ا٨مـاو ولــ٣ٻ هلل، ّاحلـامه بـأمشِ. ٍّــْ ميــْق علٔــُ، ٢       
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صلْص اخلشّز ّالتنـشد علـٙ طـلٷتُ. ّكلـا ىىلٽـشّا لعــن٘ ا٨مـاو استفعـْا بـُ  ـْق اليقـذ            

ّ   .ّاكلشادعــ٘ ــُ اخلٷــأ ّاليظــٔاٌ،  ــا ٓذسمــُ مــً     ٢٢ صلــْص علٔ يــْص ذلاطــبتُ،  ن

  سكن٘ ٢ ٓذسمَا تريِ!!!.

لتيىلـٔه   ؽليشُ وذسات خاسو٘ لزا تقْل الشّآ٘ الـْاسدٗ  العـن٘ سـاى٘ راتٔ٘ لُ، 

 ٌ االــشاد علٔيــا ساد علــٙ سطــْل اهلل، ّالــشاد علٔــُ ساد علــٙ    ع٣وــ٘ الؼــٔعٕ بإمامــُ، أ

 .(1)اهلل، ّالشاد علٙ اهلل سذ الؼش  أّ الكفش بُ 

ّبالتالٕ  نشمضٓ٘ ا٨ماو مل اليىلشٓ٘ الؼٔعٔ٘ عنْما، ّعقٔذٗ الغ٣ٗ خـْؿا،  

إىكفاٛ مشٓش داخل أسّو٘ ا٢طتبذادًٓ الـذٓين ّالظٔاطـٕ، ّإاـاس دّتنـاٜٕ، ٓفلـٕ      

إػل تَنٔؽ ا٤م٘، ّطل  إسادتَا، ّاطتبذال العقل بعقـل مٷلـق ٓـذبٯشِ ّٓشػـذِ، ستـه      

ت٣ف سادات ا٨ىظـاٌ ّكـشّسات ادتنـع.    اخت٣ف الىلشّف الضماىٔ٘ ّاكلكاىٔ٘، ّاخ

ّمع تٔب٘ ا٨ماو / العقل اكلٷلق، ٓكٌْ للفقُٔ ٢ّٓ٘ مٷلق٘ علـٙ الؼـع ، منـا ٍـٕ     

ىىلشٓ٘ ٢ّٓ٘ الفقُٔ،  َٕ تشـل٘ سش ٔ٘ لليىلشٓ٘ الظٔاطٔ٘ الؼـٔعٔ٘، ستـه عـذو ّدـْد     

ــ٘ ّتفـــ٣ٔ        إـلــاي ســْل ٢ّٓــ٘ الفقٔــُ مــً وبــل الفقَــاٛ. بــل ٍيــا  مــً ٓش لــَا ـلل

ضلـــش الظــلٷ٘ با٨مــاو.  ــ٣صو الــ٢ْٓتغل التؼــشٓعٔ٘ ّالتكْٓئــ٘، اطــتبعاد العقــل،     ّ

ّطــل  ػــشعٔ٘ ا٤مــ٘، ّتكــشٓع ا٢طــتبذاد ّاحلكــه اكلٷلــق.  َــٕ وــٔه متخلفــ٘، ٢   

تـلح أٌ تكـٌْ ىىلامـا طٔاطـٔاٻ لؼـع  ٓٷنـح ؼلذتنـع مـذىٕ سلـاسٖ، ٓلـنً  ٔـُ           

غٷـاٛ دٓـين، ٢   اطـتعبادٖ ب سشٓتُ ّمشامتُ. ّٓـتشكه ؼلــريِ ّمظـتقبلُ. إىـُ ىىلـاو      

٢ تعين التيـاصل عـً سـق الؼـع  مل     ٤ىَا آٓ٘ أّلٕ ا٤مش ، ٢ّ تذعنُ دلٔل ػشعٕ علُٔ

ً القاٜذ مً إزلاص ؿلكٽإدشاٜٕ، ضاو ٓ٘ بقذس ما ٍٕ إلتقشٓش مـريِ.  َٕ لٔظ  عبْد

 ا٤ؿل عذمُ.عذاِ ٢ دلٔل علُٔ، ّّما  ط٘ ّأماٌ.ّادباتُ بظ٣

  ْ ــ ــذاس  إىكظــاساتُ     س ٢ ػــك أٌ بعــض الغل ــل طٔاطــٔ٘ ذلبٷــ٘،  ــأساد ت دّد  ع

سٔينا خاض دذل ػشعٔ٘ الظلٷ٘، ّىىلٽـش ل٩مامـ٘ ّال٢ْٓـ٘ الذٓئـ٘، لكيـُ ياّصٍـا       

ــاصِ اكلفــأٍنٕ القــاٜه      ــُ ّدَ ــُ ّوبلٔات تُ   مــً خــ٣ل ثقا ت ،  ــأىتر خـْؿـٔـ ـْـ ــٙ الغل عل

     ُ ا٢ىقٔـاد   ّمق٢ْتُ.  ذاٛت معاجلتُ كلظأل٘ ػشعٔ٘ الظـلٷ٘ بؼـكل رلتلـف، اطـتنشأ  ٔـ

                                      
 دضٛ مً مقبْل٘ عنش بً سيىلل٘ عً ا٨ماو الـادق، ّوذ ّسدت مل باب القلاٛ. - 1
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ّالتبعٔــ٘. ّبالتــالٕ،  ــالغلْ   ٓكتــف با٨مامــ٘ ّال٢ْٓــ٘ التؼــشٓعٔ٘ لتربٓــش ػــشعٔ٘ طــلٷ٘    

ا٨ماو، بل ىىلٽش لذّس ّدْدٖ لُ، مً خ٣ل ٢ّٓتُ التكْٓئ٘  لـ٣ عًـ ٢ّٓتـُ التؼـشٓعٔ٘     

ّإمامتُ الظٔاطٔ٘. ّالفـشق مـبري بـغل ا٨مـامتغل: ا٨مام٘ـ الذٓئ٘ـ تفـرتض أٌ ل٩مـاو ٢ّٓ٘ـ          

ستـٙ ىَآـ٘   عيذ الؼٔع٘ علٙ التؼشٓع  قنل،  امتذ عـش اليف عْل٘، ػشعا أّ عق٣، دل

 ٚ ٘  َـٕـ امتــذاد لل٢ْٓـ٘ـ الذٓئـ٘ـ ّإســذٚ        ٍـــ 782 الغٔبــ٘ الـــغش . ّأمــا ا٨مامـ٘ـ الظٔاطـٔـ

غل مًـ وبـل اهلل            ّولاٜفَا، ّلٔع مظتقل٘، مٕ ٓتــذٚ هلـا مًـ ٓؼـاٛ، بـل ٍٕـ ىـف ّتعٔـ

ق سّأٜــ٘،   تعــاػل، إستكــاصا ل  ست مل ولــل دــذل طٔاطـٕـ       يــْـ ٢ت م٣مٔــ٘ تبلـْـ ّمقـْـ

ّ كشٖ ّعقٔذٖ ّ قَٕ ذلتذو بـغل اكلـزاٍ  ّالٰفـشق الك٣مٔ٘ـ ابتـذاٛ مًـ ىَآ٘ـ القـشٌ         

ا٤ّل. ّماٌ ثقلَا مل القشٌ الجاىٕ، سٔـح تأطظـ  اكلـذاسغ الفقَٔـ٘ الكـربٚ، ّولَـشت       

ست الٰفـشق ّا      عٔ٘. منـا بلْـ كلـزاٍ  س٠ٓتَـا   التٔاسات الك٣مٔ٘ ما٤ػعشٓ٘ ّاكلعتضلـ٘ ّالؼٔـ

٢ت م٣مٔـ٘، مـاجلرب      العقٔذٓ٘ مل ٍزا القشٌ بالزات، مل ولل دذل سْل دلنْعـ٘ مقْـ

عٕ مل ولـل ٍـزا اجلـذل.       ّا٢ختٔاس ّالقذس ّا٨سداٛ ّ اعل الكبريٗ.  تٷْس تٔاس الغلْـ الؼٔـ

ّبالتــالٕ  ذنٔــع التٔــاسات الفكشٓــ٘ ّالفقَٔــ٘ ّالعقٔذٓــ٘ تــأثشت بــالْاوع ّأثــشت بــُ.  َـٕـ      

ق، ّأطـلْبَا مل تأ٣ّٓتَـا، ّ قـا لقبلٔاتَـا، ّمـا          مشامن٘ ب و بفَنَـا لليـْـ ؼـشٓ٘، تتقْـ

ؽللٕ علَٔه مـاحلَه الؼخـٔ٘ ّالظٔاطٔ٘ ّالذٓئ٘، خاؿـ٘ أٌ علـه الكـ٣و   ٓكًـ     

ٓض         علنا باكلعيٙ احلشمل، بل ماٌ خٷابـا أٓـذْٓلْدٔا مَنتـُ الـذ اي عًـ أ كـاسِ، ّتقْـ

د سقٔقـٕـ  مُ. ّمنــا تقــذو، ٢ ّدـْـ إ٢ بيفـٕـ ا٦خــش.  الذٓئــ٘ للنــزاٍ  ّالفٱــشقأدلــ٘ خــْـ

 لـ٣   وتلُاطتباس٘ دمُ ّبل ّستٙ  ّلٔع ل٧خش طْٚ ا٨وـاّٛىفُٔ ؿلجل ؽلاو سقٔقتَا. 

   .عً ىبزِ ّتكفريِ

،  قـنل لٔظ  مً رلتـات ت٣ٗ الؼٔع٘  مً أٍل البٔ  ال٢ْٓ٘ التكْٓئ٘ ل٥ٜن٘

غـ٣ٗ. ٍّيـا  سـذ أدىـٙ متفـق      مـً تـري ال   َٜه ّعلنـاَٜه ا مً  قَابل ٍيا  مً ١ٓمً بَ

 ً ــ علٔــُ مــ ٘  ، ّا٢خــت٣ف بٔــيَه مل التفاؿــٔل َهوبل . ، ّتقــذم  ا٨ػــاسٗ هلــزِ احلقٔقــ

مــل ػــاٜب٘ تلــْ مل العقٔــذٗ س لــا ٓــش ض ٍيــا  مل اخلــنل اكلعتــذل مــً ٓش لــَا، ّّ

وااعا. ؼلـا مل رلـك العــن٘، سٔـح ٓـ١مً بالعــن٘ الظـلْمٔ٘، ّسكنـ٘ ا٨مـاو مل          

تقْاِ ّعلنُ، دٌّ أٌ ٓظل  بؼشٓتُ، أّ ٓفرتض لُ مقاماٻ ٢ دلٔـل  وشاساتُ، إكا ٘ إػل 

 لُ علُٔ وشآىٔا.
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ــالكٌْ، لْوْعــُ كــنً        ــٙ التـــشف ب ــاو عل ــ٘ وــذسٗ ا٨م ــ٘ التكْٓئ تعــين ال٢ْٓ

.  ٔكٌْ ل٩ماو ـلٔع ما للخالق مً ؿفات مـا عـذا اخلٸلـق!!.    (1)طلظل٘ علل الْدْد!!

اكلْدــْد ٓتْوــف علــٙ ّطــاٜنل، ميَــا ذلنــذ ّعلــٕ ّ اانــ٘   أّ أٌ  ــٔض الْدــْد علــٙ 

ّاحلظً ّاحلظغل، ّالتظع٘ ا٤ٜن٘ مً ّلذِ. ّلٔظ  الْطاٜنل وـْاىغل مْىٔـ٘، منـا    

ٓعتقذ العله ّالعلناٛ، ّت١ٓذِ التذاسب الكْىٔ٘!!!. ّستٙ مع ثبْتَا، ٓبقٙ ل٩مـاو دّس  

٘ دٓئـ٘ عش اىٔـ٘ سّسٔـ٘    ٓتْوف ثبْتُ علٙ ا٨ؿلاٌ ّالتظلٔه اكلٷلق. أّ بعذ خْض يشبـ 

عنٔق٘  تيكؼف لك احلقاٜق!!. ّبالتالٕ  َْ م٣و ٢ ؿلكً ا٢طتذ٢ل علُٔ علنٔا 

أّ يشٓبٔا. ّتري خاكع لقْاىغل العقل، بل ّٓتقااع مع سقاٜق الكتـاب الكـشٓه. ثـه    

٢ معيٙ للخالقٔ٘ طْٚ وذسٗ اخلالق علٙ التـشف بالكٌْ، ّمً ٓأتٕ بـزات ا٢ عـال   

مجلــُ؟ ػخـــٔا ٍــزا مــا أ َنــُ عــً اخلالقٔــ٘، لكــيَه وــالْا: إىــُ ٢       َــل ٍــْ خــالق 

 ّضلتاز إػل دلٔـل تري مقيع أبذا، ٓتـشف ؼلعضل عً اخلالق، بل بإرىُ!!. ٍّزا م٣و 

ىــٕ ّاكــح ٢ لــبع  ٔــُ،  ٔكــٌْ آٓــ٘ ذلكنــ٘ ٢ تٷاهلــا الؼــبَات، ٍّــزا ميتــفٱ  آوش

ٕ، ّـلٔــع مــا ٓــزمش مــً    تبقــٙ ال٢ْٓــ٘ التكْٓئــ٘ تفتقــش للــذلٔل العلنــ   باللــشّسٗ.

 تأ٣ّٓت وشآىٔ٘ ّتريٍا، دلشد ّدَات ىىلش، تيَاس سٔينا تـٷذو بيقذ علنٕ ؿاسو.

إراٻ  نـــذس ػــشعٔ٘ الظــلٷ٘ ّ قــا خلٷــاب الغلــْ، لٔظــ  ٍــٕ البٔعــ٘ أّ ا٨مامــ٘    

الذٓئ٘ ّال٢ْٓ٘ التؼـشٓعٔ٘ بـل مــذسٍا ال٢ْٓـ٘ التكْٓئـ٘ الـيت خـف اهلل بَـا ا٤ٜنـ٘          

ّالشطــل. ٍّــٕ طــلٷ٘ ّاطــع٘، تتلــنً ا٨مــامتغل الذٓئــ٘ ّالتؼــشٓعٔ٘        بعــذ ا٤ىبٔــاٛ  

ػـشعٔ٘ الظـلٷتغل    باللشّسٗ.  ٣ سلتـاز لـذلٔل ٨ثباتَنـا. ّمفَـْو ٍـزا الكـ٣و عـذو       

الذٓئ٘ ّاكلذىٔ٘، مـا   تكـً بإػـشاف ا٨مـاو أّ بإرىـُ، منـا باليظـب٘ ل٢ْٓـ٘ الفقٔـُ          

ــاس    ــُ ؿلـ ــاو للفقٔـ ــْد إرٌ عـ ــا بْدـ ــذ ميىلٽشٍّـ ــ٘  الـــيت ٓعتقـ ــه ّال٢ْٓـ ــُ احلكـ غ ؼلْدبـ

الظٔاطٔ٘ ىٔاب٘ عً ا٨ماو اكلَذٖ، ٍّـزا منـا تـشٚ ٓتْوـف علـٙ ا٨ؿلـاٌ بْدـْد إمـاو         

                                      
أىىلش متاب: حبـح سـْل ا٨مامـ٘، ىـف احلـْاس مـع الظـٔذ منـال احلٔـذسٖ، سـاّسِ، دـْاد             - 1

 تب: مــذاسا. ّسادــع متــا718و، داس الـــادوغل، وــه، إٓــشاٌ، ق  0222علــٙ مظــاس، هل 

 سٔح ىاوؼ  ـلٔع أدلتَه. .827عقاٜذٓ٘ طاخي٘، مـذس طابق، ق 
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عامــا ّمــا صال سٔــاٻ، لــُ ٢ّٓــ٘ طــاسٓ٘ علــٙ اليــاغ!،  تظــقنل ٢ّٓــ٘    0851تاٜــ  ميــز 

الفقُٔ لذٚ مً ٢ ١ٓمً با٨ماو الغاٜ . بل ٢ صلْص عيذ الؼـٔع٘ الرتا ـع للقلـاٛ مـا       

٘  عـً  لـ إػشاف ا٨ماو، ٍّزا ّاكح مل سّآ٘ معشّ ـ٘ بــامقبْل٘ عنـش ابـً سيىل    ٓكً ب

ا٨ماو الـادق. ّوذ وبلـَا الفقَـاٛ ّاطـتذلْا بَـا ستـه كـعف طـيذٍا، ٤ىَـا تكـشٯغ          

. لكـً   كه بؼـشعٔ٘ ا٤سكـاو القلـأٜ٘ الــادسٗ عـيَه، دٌّ تريٍـه      طلٷتَه، ّ

صلعليا ىؼـك مل مـل    ع ٍزاألٔتْثٔق الشّآات؟ ل مـذسامـلش٘ الفقُٔ  متٙ ماى 

ع٣مــ٘ دلــشد ٍــزا ّلــْ بؼــكل تــري مباػــش؟   مـــلش٘ الفقٔــُ كــشٯغ تــْٚ  قَٔــ٘ ت

 !!!. ، ّط١ال ٓيتىلش دْابا ؿشضلااطتفَاو هلا مربساتَا

ــ٘: ا  طــأل  ا٨مــاو دعفــش الـــادق: عــً سدلــغل مــً أؿــشابيا بٔيَنــا      تقــْل الشّآ

 لقلاٗ أضلل هله رلك؟مياصع٘ مل دًٓ أّ مرياخ،  تشامنا إػل الظلٷاٌ ّإػل ا

وــال: مــً  امنــا إلٔــُ مل ســق أّ بااــل  إؾلــا  امنــا إػل الٷــاتْت، ّمــا         

ضلكه لُ  إؾلا ٓأخز ط٫شتاٻ ّإٌ ماٌ سقـاٻ ثابتـاٻ لـُ، ٤ىـُ أخـزِ حبكـه الٷـاتْت،        

ٓشٓـذٌّ أٌ ٓتشـامنْا إػل الٷـاتْت ّوـذ     "ّما أمش اهلل أٌ ٓكفش بـُ وـال اهلل تعـاػل:    

 ".أمشّا أٌ ٓكفشّا بُ

 ول :  كٔف ٓـيعاٌ؟

سـذٓجيا، ّىىلـش مل س٣ليـا ّسشاميـا،      ٚوال: ٓيىلشاٌ مً ماٌ ميكه للً وذ سّ

ّعشف أسكاميا  لريكْا بُ سكناٻ،  إىٕ وذ دعلتُ علٔكه سامناٻ،  إرا سكـه  

حبكنيا  له ٓقبل ميُ  إؾلا اطتخف حبكه اهلل ّعلٔيا سدٲ، ّالشاد علٔيا، الشاد علٙ 

 . (1) اهللاهلل ٍّْ علٙ سذ الؼشٯ  ب

ّالشّآ٘ ّاكش٘ مل ملنْىَا، سٔح تظل  الظلٷ٘ القلأٜ٘ ػشعٔتَا، علنا أٌ 

ا٨ماو الـادق عـاؾ مل ىَآـ٘ الذّلـ٘ ا٤مْٓـ٘، ّاكلتــذٚ للقلـاٛ ْٓمـزا   قَـاٛ مـً          

ــاٌ          ــ٘،  ــ٣ ؿلكــً ا٨انٝي ْٯٌ اخلٷــ  كــعف طــيذ الشّآ ــ أٍــل الظــي٘. لكــً مــا َٓ

                                      
، متــاب  لــل العلــه، بــاب    24، ق0الكلــٔين، ذلنــذ بــً ٓعقــْب، اؿــْل الكــامل، ز      - 1

ــٔع٘، ز01اخـــت٣ف احلـــذٓح، احلـــذٓح   ــاٜل الؼـ ــفات   02. ّّطـ ــاٛ أبـــْاب ؿـ متـــاب القلـ

 .0، احلذٓح 00القاكٕ، الباب 
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تري أٌ الفقَاٛ دأبْا علٙ تظـنٔتَا باكلقبْلـ٘    لـذّسٍا ّ قا للْابنل اجلشل ّالتعذٓل.

. ّا٢لتفــاف ّاكــح،  الشّآــ٘ اللــعٔف٘  ستــه كــعف طــيذٍا، ٤ىَــا تكــشٯغ طــلٷتَه 

. ٍّـزِ الشّآـ٘   كعٔف٘، ٢ّ ٓؼفع هلا وبـْل الفقَـاٛ مـع ّدـْد دّايٿ تـري علنٔـ٘ لقبْهلـا       

 يت الؼخـٔ٘ اكلْكْع٘ تعذ الْٔو عنذٗ أدل٘ ٢ّٓ٘ الفقُٔ. لزا أماد أدضو بفلل معش

ــ٘ مــا بعــذ     ــْسٖ اكلــالكٕ   8117بش٠طــاٛ ّصساٛ العــشاق الج٣ث ــشأٍه اجلعفــشٖ ّى و: ااب

ّسٔذس العبادٖ ، ّمعش ٘ مذٚ إلتضامَه الذٓين، أماد أدضو أىَه اطتأرىْا مشادعَه 

الفقَٔ٘ مل التـشف بالظلٷ٘، ٤ىَا ٢  ل لغري ا٨مـاو أّ ىاٜبـُ ٍّـْ الفقٔـُ. بـل سؼلـا       

خز إرٌ اكلشدع ا٤علٙ مل العـشاق ّالـْلٕ الفقٔـُ مل إٓـشاٌ، باعتبـاسِ      استاهل بعلَه  أ

اكلتـذٖ الْسٔذ الفعلٕ للظلٷ٘ الؼـشعٔ٘، ّلـُ ٢ّٓـ٘ ؽلتـذ خـاسز بـ٣دِ. ّلـٔع ٍيـا          

م١اخزٗ،  َه إط٣مٌْٔ، ٓلتضمٌْ بأسكـاو ّ تـاّٚ الفقَـاٛ، ٢ّ ػـشعٔ٘ ٤ٖ طـلٷ٘      

٘، ّأسٚ عذو وذسٗ ا٨طـ٣مٕ علـٙ   صمئ٘. لزا عيذما أدعْ إػل  ـل الذًٓ عً الظٔاط

اكلؼــاسم٘ احلقٔقٔــ٘ مل ىىلــاو دؿلقشااــٕ تعــذدٖ،  لــٔع لــٕ مْوــف مــً الــذًٓ معــار  

، اكلـزاٍ  ا٨طـ٣مٔ٘   ٤ٌ ـلٔـع اهلل، بل اسرتاما للذًٓ ّاحملا ىل٘ علٙ ؤنُ ّمبادٜـُ.  

٢ ١ٓميـٌْ بؼـشعٔ٘ الظـلٷ٘ الضمئـ٘.  ـ٣ ؿلكـيَه اكلؼـاسم٘ الـــادو٘         طـي٘ ّػـٔع٘،  

ــاّٚ ّآساٛ الفقَــاٛ، إ٢ بعــذ اطــتٝزاىَه،     ّا٨لتــ ضاو بالذطــتْس ّالقــْاىغل بعٔــذا عــً  ت

 ٔأرىٌْ هله مً باب سفـيل ا٤مـً ّاليىلـاو. ّمعيـٙ ٍـزا الكـ٣و أٌ الفقٔـُ وـادس علـٙ          

 شٓك مقلٽذُٓ كذ احلكْم٘ أىٙ ػـاٛ!!.  الؼـٔع٘ ٓعتقـذٌّ بغــبٔ٘ أٖ سكْمـ٘ ٢      

لؼـخف الؼـٔعٕ اكللتـضو دٓئـا ٢ ٓتــشف      تكٌْ بإػشاف ا٨مـاو اكلعــْو أّ بإرىـُ. ّا   

 ت ا٨ػاسٗمشّوذ بشاتبُ إرا ماٌ مْولفا سكْمٔا، ما   ٓظتٝزٌ الفقُٔ أّ ّمٔلُ. 

٘  متابُ:  ملالؼٔخ ذلنذ سظغل اليأٜين شأٖ ل  الظـلٷ٘ ّ قـا   : تيبُٔ ا٤م٘ ّتيضٓـُ اكللـ

عــ٘، مفــرتض الٷا٨مــاو اكلعـــْو اكليـــْق علٔــُ، ٍّــْ ميشـــشٗ باللعقٔــذٗ الؼــٔعٔ٘ 

بآعُ الياغ أو   ٓبآعِْ، مل الظلٷ٘ ّخاسدَا. ّمـا البٔعـ٘ الـيت  ـذخ عيَـا القـشآٌ       

للشطْل، ّالبٔع٘ اليت  ذخ عيَا ا٨ماو علٕ طْٚ تأمٔذ ااع٘ الياغ هلنا. ّالفـشق  

ــا تتشقــق بالبٔعــ٘ منــا ٍــْ اليىلــاو        ــٙ البٔعــ٘، ٢ أىَ أٌ ػــشعٔتُ طــتكٌْ طــابق٘ عل

ّا٨مــاو ىــف ّتعــٔغل مــً وبــل اهلل تعــاػل، ٓفــرتض أٌ   الظٔاطــٕ البؼــشٖ. ٤ٌ ا٨مامــ٘

لكـيَه عــْا    الشطْل وذ بلٽـ  اكلظـلنغل بـُ ٓـْو الغـذٓش بعـذ عْدتـُ مـً سذـ٘ الـْداي.          
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آّامشِ، ّاتتـبْا اخل٣ ٘.  الؼع  لٔع مـذس الظـلٷ٘، بـل مــذسٍا دٓـين، ىـف      

 عـً وياعـ٘   ّتعـغل. لـزا ٢ ؤنـ٘ ل٣ىتخابـات الشمسٔـ٘ دطـتْسٓا مل إٓـشاٌ، طـْٚ التعـبري         

ػخــــٔ٘ للؼـــع . ّىتاٜذَـــا ٢ ؽلـــيح سٜـــٔع اجلنَْسٓـــ٘ ػـــشعٔ٘ الظـــلٷ٘، منـــا مل 

ا٤ىىلنــ٘ الذؿلقشاأــ٘، بــل الــْلٕ الفقٔــُ ٍــْ الــزٖ ؿليشــُ الظــلٷ٘، ّٓيتذبــُ لشٜاطــ٘   

اجلنَْسٓــ٘، ّمعيــٙ ٍــزا ؿلكــً للــْلٕ الفقٔــُ رلالفــ٘ ىتــاٜر ا٢ىتخابــات إرا اىتخــ     

 . الؼع  تري ا٤ؿلح مل ىىلشِ خاؿ٘!!!

اكلؼــكل٘ أٌ الفكــش الــذٓين عنْمــا صلــرتل أ كــاسا ّمفــأٍه ّعقاٜــذ، تتشــْل    

ؼلشّس ا٤ٓاو إػل مشدعٔات ىَأٜ٘، ّطلٷ٘  ْؤُ تْدُ ّعَٔه ّتفكريٍه ّطلْمَه. 

 مــذات ثه تيذسز كنً ال٣مفكش  ُٔ، ّاكلنيـْي، ّاحملـشو، عيـذما ٓلـشبٌْ سْهلـا      

اخلٷاب الشمسٕ.  نا ىظعٙ هلا ٍْ  وذطٔ٘، ّٓتْػل فلآتَا سشٯاغ العقٔذٗ ّديذسم٘

اطتعادٗ بؼشٓتَا ليقذٍا، ّمعش ٘ ولشّ َا، ّمٔفٔ٘ اػتغاهلا، ّ شض سقٔقتَا، ّما 

ٍٕ ع٣وتَا باليـْق ّالشّآات.  َٕ ولآا بؼـشٓ٘ ّادتَـادات ػخــٔ٘،  كٔـف     

  ْل  إػل دضمٔات دّتنأٜ٘ تتشكه ؼلظريتيا ّؼلظتقبليا؟.

، منــا الظــي٘ أبــذا، لكــً ّ قــا لــش٠ٓتَه       َــادع الظــلٷ٘   ٓفــاسق الؼــٔع٘   

ّىىلشٓتَه سْل مشمضٓ٘ ا٨ماو ّاسلـاس الظـلٷ٘ ّػـشعٔتَا بـُ. ّمل ذلاّلـ٘ لتـذاس       

الْكع اليفظٕ اكليَاس، ّعـذو وـذستَه علـٙ الْؿـْل للظـلٷ٘، ؿـْست الشّآـات دّلـ٘         

 ّ لــ٘ ا٨مـاو اكلَــذٖ ؼلجالٔــ٘ تشاٜبٔــ٘، مل مقابــل دّلــ٘ اخل٣ ــ٘ ال٣ػــشعٔ٘، ّاعتربتَــا د

احلق اكليتىلشٗ اليت طٔتْػل الؼٔع٘ إداستَا. بل ستٙ ا٤ٜن٘ طٔعْدٌّ ّضلكنـٌْ  َٔـا.   

ؼلعيـــٙ آخـــش أٌ اخلٷـــاب الؼـــٔعٕ ّاكلغـــالٕ بؼـــكل خـــاق، طـــل  الذّلـــ٘ القاٜنـــ٘   

       ٘ اكلَـذٖ،   ػشعٔتَا، ّاطتعاكَا ؼلظتقبل، دعل الفـشد ٓتـْق لـُ لٔـل ىَـاس، ٍّـٕ دّلـ

ٌ دّلـ٘ ػـٔعٔ٘ ضلـشو ميَـا عـذٍّه ّمبغلـَه.       العذل ا٨هلٕ اكلعَْدٗ. اليت طـتكْ  دّل٘

ّٓعْكـٌْ مـل ما ـات. ّالـزٖ  ــات ٍـْ الظـلٷ٘، رلـك الظــشش الـزٖ ٓظـٔل لـُ لعــاب           

ستنٔـ٘ تاسطلٔـ٘   عيـذٍه،  اجلنٔع، ّطفك  ٤دلَا دماٛ تضٓشٗ. ّدّل٘ اكلَذٖ اكليتىلش 

ٌ٪ٯ الٺـأٸس٬ض٪   ّ٪لٸقٸذ٬ مٸت٪ب٬ي٪ا ٰ ـٕ الض٪ٯب٫ـْسپ ٰمـً ب٪ع٬ـٰذ     ٓتْوف ػشّعَا علٙ إسادٗ اهلل، ا الـزٰٯمٺشپ أٸ



275 

٪ٌ ـ٪ٯاٰلش٫ْ ٖ٪ ال َ٪ا ٰعب٪اٰد .  ٔعٔؽ الؼٔعٕ اكليكْب لزٗ احلله ّاخلٔال سٔينا ٓرتىـح  (1) ٓ٪شپث٫

مل دّل٘ اكلَذٖ اكلْعْد ّٓشٚ أعذاِٛ    وذمُٔ. ّوذ اطتعذت العقٔـذٗ اكلغالٔـ٘ لكـل    

الٕ عــً ػــٕٛ، مــً خــ٣ل إدــشاٛات ىـــٔ٘ اسرتاصٓــ٘ أوــشت بـــعْب٘ تقبــل الفكــش اكلغــ 

ا٨ماو ّوذساتُ التكْٓئ٘ اكلَْلـ٘، ّاعتـربت ا٤مـش ابٔعٔـا،  َـْ اختبـاس لقـْٗ ا٨ؿلـاٌ         

ّمذٚ وـذسٗ اىفتـال ا٢ىظـاٌ علـٙ الغٔـ  ّعلـٙ ا٤ٜنـ٘.  نـج٣ ىظـبْا ل٥ٜنـ٘ اإٌ أمشىـا            

. ٢ّ (2) ، ٢ ٓقبلُ إ٢ ملـك مقـشب أّ مـ١مً امـتشً اهلل ولبـُ ل٩ؿلـاٌ       عؿع  مظتـ

آ٘،  اليف لٔع ٍْ الفٔـل مل وبْل القلآا اخلاسوـ٘ ّا٨ؿلـاٌ   ختفٙ تياولات الشّ

بالغٔ  بل ٍـْ العقـل أ٢ّ ّالكتـاب الكـشٓه سٔينـا ١ٓٓـذ القلـآا الغٔبٔـ٘ باعتباسٍـا          

تٔبا مٷلقا ٢ ؿلكً ادسامُ مً وبل ا٨ىظاٌ.  ٣ ؤن٘ ٤ٓـ٘ سّآـ٘ تتشـذخ عـً أمـش      

ٔات اكلش ْك٘ عقـ٣ ّ  ت١ٓـذٍا   خاسق، أّ تيظ  ل٥ٜن٘ ّتريٍه مً اخلْاسق ّالغشاٜب

ـٯ٣ مل متاب: مـذاسات عقاٜذٓـ٘. سٔـح ىقشـ       آٓ٘ وشآىٔ٘ ؿشاس٘. ّوذ بٔي  ٍزا مف

ااكلنتيع عق٣، ٢ ٫ٓشتنل ّوْعُ خاسدا، طـْاٛ مـاٌ ا٢متيـاي    واعذٗ  لظفٔ٘ مفادٍا: 

راتٔــا، مؼــشٓك البــاسٖ، أّ لعــذو  قــق ػــشاُ مــاورتاب اليــاس مــً الْسوــ٘ ػــشهل     

ــا،  ــْاسق      ٢سرتاوَـ ــضات ّاخلـ ــذّس اكلعذـ ــاي ؿـ ــُ، مامتيـ ــٕٛ ّتكْٓيـ ــ٘ الؼـ اّ لٷبٔعـ

الكْىٔ٘ علٙ ٓذ ا٨ىظاٌ سظـ  ابعـُ ّتكْٓيـُ. ّمـا أمـذ القـشآٌ ّوْعـُ، ٫ٓقتــش         

ّ٪لٸقٸذ٬ مٸت٪ب٬ي٪ا ٰ ـٕ الض٪ٯب٫ـْسپ ٰمـً ب٪ع٬ـٰذ الـزٰٯمٺشپ      . منا أػشت  ُٔ أٌ آٓ٘ ا(3)  ُٔ علٙ مْسدِ

٪ٖ َ٪ا ٰعب٪اٰد ٌ٪ٯ الٺأٸس٬ض٪ ٓ٪شپث٫ ٌ٪ أٸ ـ٪ٯاٰلش٫ْ . ٢ ع٣و٘ هلا باكلَذٖ اكلْعذ، ّمْكـْعَا ػـٕٛ   (4) ال

آخش. ّٓكفٕ أىَا تأ٣ّٓت  شك  سقٔقتَا، ّىيظٙ أىَا تـأ٣ّٓ ّلـٔع ىــاٻ. ٍكـزا     

 ٓفشض التأّٓل سقٔقتُ، دٌّ أٌ ٓلتف  اكلتلقٕ حلقٔقتُ، ّدّسِ مل  شكَا.

مــا دامــ  لظــ  بـــذد مياوؼــ٘ أطــاىٔذ الشّآــات اكلتقذمــ٘، ٢ّ ىفــٕ ؿــذّسٍا،   

ٕ  ١ثحت ، ٍّيـا  مـً ٓعتقـذ ّٓـذًٓ بَـا.  تبقـٙ ذلتنلـ٘ الــذّس.         وبلٔات العقل اجلنعـ

                                      
 .015: طْسٗ ا٤ىبٔاٛ، ا٦ٓ٘ - 1
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 شؼلا ؿذست  عـ٣ مـً وبـل ا٨مـاو ّلـْ بــٔ  أخـشٚ، خاؿـ٘ مـع مجا ـ٘ الؼـكْ             

   ٔ عٔ٘. ٍّــْ استنــال ّاسد كلــً  الــيت تؼــَذ هلــا ا٨ىقظــامات العقٔذٓــ٘ داخــل الــذاٜشٗ الؼــ

ٓذسغ التاسٓخ الؼٔعٕ،  لنارا اللذْٛ خلٷاب تيضَٕٓ تلٔع معُ احلقٔق٘  ـ  ّاـأٗ   

مفــأٍه مالعـــن٘ ّا٨ىظــاٌ الكامــل؟. أدــذ مــً ؿــاحليا مكاػــف٘ اليــاغ بكــل    

ــاٜق للــتخلف مــً عياؿــش التخلــف ّالش٠ٓــ٘ الذٓئــ٘ اكليشش ــ٘ الــيت يــامل وــٔه           احلق

للعقل مل بياٛ سلاستيا ّمظتقبليا. منا أٌ اليقذ الشدـالٕ   الكتاب الكشٓه. ّالعْدٗ

  صلذ ىفعا، مع سطْخ التـْس اكلجالٕ، ّاكلناسط٘ الْٔمٔ٘ لٷقْغ ال٢ْٓ٘. خاؿ٘ ة٘ 

دلنْعـــ٘ مفـــأٍه ٓـــ١مً بَـــا ـلٔـــع الؼـــٔع٘، تتذلـــٙ مـــً خـــ٣ل رلتلـــف اقْطـــَه   

ضاٜـش دَـاسا ٢ِّٛ   ٘، سٔح ٓعلـً ال قذٯطماليـْق اليت تتلٙ إباٌ صٓاسات ا٤كشس٘ اكل

ل٩ماو مً خ٣ل تأمٔذ إؿلاىُ ؼلفأٍه تشتفع بُ  ْق البؼش، بٔينا ١ٓمذ القشآٌ أٌ 

اليف بؼش، ْٓسٙ لُ ّلٔع أمجش مً رلك.  ٣ اشٓق أماميـا طـْٚ اليقـذ كلعش ـ٘ آلٔـ٘      

عنل ٍزِ اليـْق ّمٔف اطتٷاع  بيـاٛ سقٔقتَـا، ّ ـشض طـلٷتَا، ّذلـذداتَا.      

رتت  علَٔا إلتضامـات مـجريٗ تـشتبنل ؼلــري ا٨ىظـاٌ      تت بل  َٕ لٔظ  دلشد اعتقادا

ّطلْمُ ّمْاوفُ ّس٠ٓتُ للزات ّا٦خش. بل تظبب  ثقا ٘ الغلْ ّعقاٜذِ بتغـٔري مفَـْو   

العنل الــا ، مـً أعنـال تعـْد بالفاٜـذٗ علـٙ الفـشد ّادتنـع، ّتظـاٍه مل معاجلـ٘           

ك ا٦خــش، ّبكــاٛ ٕ، ٍّتــلــإػل دلــشد للاسطــ٘ اقْطــٔ٘، ٢ّّٛ وب ،مؼــامل اليــاغ

ّعْٓل ّتري رلك.  اليقذ صل  أٌ ٓتْتل مل أعناق البئ٘ اكلعش ٔ٘ هلـزا اخلٷـاب، بعـذ    

ف علـٙ مـيَر   تفكٔك أىظاوُ الـيت تشتكـض ليَأٜـات ّبـذَٓٔات مزٍبٔـ٘ ٓيبغـٕ التعـشٯ       

 تأؿٔلَا، مً خ٣ل دلامٔع اليـْق اليت ىىلٽشت هلا.

 

 اليص ّمظاغبات الغلْ

ٔ٘ ماٌ هلا دّس التأطـٔع مل ثقا ـ٘ الغلـْ، ّوـذ  شكـ       ٢ ػك أٌ الشّآات الذٓي

مشدعٔتَـــا، ّسقٔقتَـــا، ّذلـــذداتَا، ستـــه تقااعَـــا مـــع ميٷقـــٕ العقـــل ّالكتـــاب  

 َٕ تيتنٕ ليفظـَا ّتتشـش  داخـل    عذو ّدْد أدل٘ علٙ ؿش٘ ؿذّسٍا، ّ احلكٔه،

بلٔاتـُ.  أسّوتَا اكلٔجْٔلْدٔ٘ اكلغلق٘. ّوذ اعتلـ  تْدٯـُ ّعـٕ اكلتلقـٕ، ّت١ثـح خلفٔتـُ ّو      

ــُ اكلعش ٔــ٘، ّػــاسم  مل تؼــكٔل      ّا٤مجــش خٷــشا أىَــا ؽلشمــضت مل رلــابٞ بئت
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أىظــاوُ اكللــنشٗ، بؼــكل ٓتعــزس امتؼــا َا بغــري مــيَر اليقــذ ّالتيقٔــ  مل سقْهلــا    

اكلعش ٔ٘. ّوذ زلح خٷاب الغلْ مل أداٛ سطالتُ، ّتشطٔخ سقٔقتُ سذاٻ، بات ٓضدٍش مل 

٢ ّدْد لُ خاسز الفلاٛ اكلعشمل للنتلقـٕ ّوبلٔاتـُ   أعناق اكلتلقٕ.  الغلْ مأٓ٘ سقٔق٘ 

ّٓقٔئاتُ، اليت ٍـٕ بـذّسٍا وـذ أػـشف خٷـاب الغلـْ علـٙ تأثٔجَـا ٍّيذطـتَا.  ـالغلْ           

ٓتــْاسٚ مــع اليقــذ ّتشػــٔذ الــْعٕ، ّطلبــْ تْوــذِ مــع ٓقىلــ٘ العقــل.  ــاكلَٔنً العقٔــذٖ  

نـ٘ اكلعش ٔـ٘ ٦ٓـات    للغ٣ٗ مَـٔنً عقـٔه ٢ ٓيـتر ثقا ـ٘ ّتيـْٓشا، بـل ٓظـقنل العقـل ّالقٔ        

 الكتاب الكشٓه، ّٓشتكض للخشا ٘ ّالٍْه ّال٣معقْل مـذسا كلعاس ُ ّتـْساتُ. 

ٍّــزِ الشّآــات إمــا أٌ تكــٌْ مْكــْع٘، أّ ذلتنلــ٘ الـــذّس. ّالفــشق أٌ ا٤ّػل 

ؿلكً ىفٕ ؿذّسٍا، بأدل٘ عقلٔ٘ أّ سّأٜـ٘ ّ قـاٻ لعلـْو الذسآـ٘ ّاحلـذٓح،  تظـقنل       

علــٙ ؿــش٘ ؿــذّسٍا. ّمــع عــذو ثبْتَــا تبقــٙ دلــشد ّثٔقــ٘     ؤنتَــا، اكلتْوفــ٘ أطاطــاٻ 

ــٙ ّاوــع الــْعٕ العقٔــذٖ،       ــ٘ ّالجقا ٔــ٘، ّالتعــشٯف عل ــ٘ الفكشٓ تاسطلٔــ٘ لذساطــ٘ البٔٝ

ّمظتْٚ تٷْس العقـل كـنً إاـاسِ التـاسطلٕ.  ـ٣ ؤنـ٘ ٤ٓـ٘ سّآـ٘ دٓئـ٘ ٓيفـٕ الـذلٔل            

ــَا ػــاٍذا ّم١       ــٙ جلعل ــل ٢ معي ــذا، ٤ٌ ؿــش٘ ؿــذّسٍا، مَنــا مــاٌ ملــنْىَا. ب ٓ

العقٔذٗ مشتبٷ٘ بالعقل أ٢ّ، ّمل إااس القشآٌ ثاىٔـ٘،  َـٕ مظـ١ّلٔ٘ ػخــٔ٘ ذلـذدٗ      

ّأما الشّآ٘ احملتنل٘ الـذّس،  ٣ ْٓدذ دلٔل ؿشٓح علـٙ ىفَٔـا،    بؼشّهل مـادسٍا.

٢ّ ؿلكً تـئفَا كـنً الشّآـات الــشٔش٘ بـل ٢ّ ستـٙ اكلْثْوـ٘. تـري أٌ استنـال         

 ٓا، طٔنا مع اىتؼاسٍا ّتظاكلَا.ؿذّسٍا ٓظنح بتياّهلا ىقذ

ّمل ملتا احلالتغل ٢ سقٔق٘ ّساٛ احلقٔق٘ اليت ٓتْػل اليف خلقَـا ّإىؼـاٍٛا. إ٢   

أىُ ٓتظرت علٙ دّسِ مل ّدْدٍا، مً خ٣ل أداٜـُ ّأطـلْبُ ّملـنْىُ ّاشٓقـ٘ تعـبريِ،      

ــْت ؿــشتَا        ــ٘ مل ثب ــا سّآ ــادسٗ مل رٍــً اكلتلقــٕ اكلظــله،  ٔكفــٕ مْىَ ّؿــفتُ اكلتب

تظــــابَا، لٔيقلــــ  اكلْوــــف مــــً اليقــــذ إػل التربٓــــش ّا٢طتظــــ٣و، خاؿــــ٘ العقــــل  ّاى

اكلٔجْٔلــْدٕ، سٔــح مــاٌ ٓٷغــٙ اخلٷــاب اخلــشامل ّا٤طــٷْسٖ، ّتــذاّل الشّآــات     

اكلتلقٕ ٢ ٓعٕ دّس الـيف مل ّدْدٍـا     التاسطلٔ٘ الغشاٜبٔ٘، ٍّْ مظتْٚ الياغ آىزا .

 ٔعتقذ أىَا خترب عً سقاٜق خاسدٔ٘ أّ ، ّاىتناُٜبفعل خلفٔتُ ّوبلٔاتُ ّمظتْٚ ّعُٔ 

 ـ٣ تظـتفضِ تشاٜبٔتَـا، بـل      ظتذل علَٔا عقلٔاٻ ّوشآىٔا بآٓـات ؿـشضل٘ ٢ لـبع  َٔـا.    م٫

طلؼع هلا، ١ّٓمً بَا ّٓظتظله كليٷقَا، سٔينـا تيظـذه مـع أمئاتـُ، ّتعـضص وياعاتـُ.       
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ٓـ      ات الغلـْ.  منا أٌ خْف ا٦خشٗ، ّ قذاٌ ا٤مل باليذـاٗ، ٓـذ ع اكلتلقـٕ للتؼـبح بشّا

 ٔأتٕ ا٨ؿلاٌ بَا م٪شمٻ  زلاٗ، طٔنا ٍّٕ تَـبنل بؼـشّهل اجليـ٘ إػل مظـتْٚ اكلـْا٢ٗ      

دٌّ العنـل الــا  احلقٔقـٕ.  ـبعض      ّبغـض مـً عـاداٍه   ّمؼاعش احل  ٤ٍل البٔ  

، ٢ لعنلــُ الـــا  بــل  قــنل ٢ىتناٜــُ   (1)الشّآــات ت١مــذ عــذو دخــْل الؼــٔعٕ اليــاس  

ؿذّس ٍزِ الشّآات أىَـا ختـالف اكليٷـق القشآىـٕ:     اكلزٍف!!!. ّٓكفٕ مل عذو ؿش٘ 

إٌ أمــشمكه عيــذ اهلل أتقــامه. ٢ّ تْدــذ أٓــ٘ ؤنــ٘ أخــشٚ مل التفاكــل الــذٓين. أّ   

سّآات الؼفاع٘ اكلَْل٘ عيذ اجلنٔع، طي٘ ّػٔع٘. سٔح تظقنل ؤن٘ العنـل الــا ،   

  ْ د ػـع  اهلل  سٔينا ٓتظاّٚ  اعل اخلري ؼلقرتف الؼش. ّأٓلا الذٓاىات ا٤خـشٚ  ـالَٔ

 اكلختاس مَنا عنلْا ٢ ٓذخلٌْ الياس، ّاكلظٔح ٢ ٓذخلْىَا بربم٘ التعنٔذ الكيظٕ. 

ّمنا أٌ الشّآ٘ ٍٕ ّساٛ سقٔقتَـا،  أٓلـا ٍـٕ الـيت تــيع سمْصٍـا، ستـٙ مـع         

استنال ؿذّسٍا.  ٔتْوف علَٔا ّدْد الــْسٗ اكلجالٔـ٘ ل٩مـاو أّ الــشابٕ، ّتتْوـف      

ٍٕ علٙ ّدْدِ ا٤طٷْسٖ. ٍّزا دّس ّاكح لتْوـف مـل ميَنـا علـٙ ا٦خـش، ّالـذّس       

اتُ سٔينا تكٌْ الشّآ٘ ؿادسٗ سقٔق٘، باال ميٷقٔاٻ، ٢ ٓيتر علناٻ ّمعش ٘. ّا٤مش ر

 أٓلــا ٢ ؿلكــً ا٢ستذــاز بَــا، لعــذو ثبــْت ّثاوــ٘ ّميضلــ٘ أســذ عيــذ اهلل ّسطــْلُ،   

ما   ْٓدذ دلٔـل خـاسدٕ    ّأؿشابُٓكٌْ ٍْ الشاّٖ الْسٔذ هلا، ؼلا مل رلك ا٨ماو 

١ٓمذ دعْاِ.  نً سّٚ بأٌ اليف كنً لُ اجليـ٘، ّ  ٓؼـَذ لـُ أسـذ،  ـ٣ ٓلـضو مـً        

م٣مُ ّثاوتُ ّعذلُ، ّسذٔ٘ خربِ، ٤ىُ الشاّٖ الْسٔذ هلا. ٢ّ ػك مل بٷ٣ٌ سّآ٘ 

الؼخف عً ىفظُ، لقْٗ استنال الكزب ّا٢ػتباِ ّاكلبالغـ٘ ّسّل التفـاخش ّالتيضٓـُ.    

 احلكه بـبٷ٣ٌ ٍـزا الـيننل مـً الشّآـات، مؼـشّي دٓئـا ّعق٣ٜٔـا. مجلـَا مجـل مـً            

لقلاٛ ٓٷالبُ ببٔيـ٘ ت١مـذ ؿـش٘ دعـْاِ. بـل أٌ      ٓياصي ػخـا علٙ ملكٔ٘ ػٕٛ  إٌ ا

بعــض علنــاٛ الشدــال ضلكــه بتلــعٔف ّعــذو ّثاوــ٘ مــً ٓــشّٖ عــً ىفظــُ.  ا٨مــاو أّ  

الـــشابٕ سٔينــا ٓتشــذخ عــً ىفظــُ ّعــً ميضلتــُ عيــذ اهلل ّعــً مشاماتــُ ّخْاسوــُ   

ّمعادضِ، سلتـاز مل اكلشتبـ٘ الظـابق٘ إػل دلٔـل خـاسدٕ ذلآـذ ١ٓمـذ ؿـش٘ مـل مـا           

دلٔل وشآىٕ ؿشٓح بُ ّؼلعذضاتُ، منا باليظـب٘ كلعـادض ا٤ىبٔـاٛ. ٢ّ تكفـٕ     ٓقْل. أّ 
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الشّآــ٘ عيــُ مل إثبــات ملــنْىَا.  شّآــات الغلــْ ٢ تيــتر معش ــ٘ إا٣وــا. ّبالتــالٕ، ٢   

ّدْد ٤ٓ٘ معش ٘ خـاسز الـيف،  َـْ الـزٖ طللـق سقٔقتـُ ّسمْصٍـا، ٍّـْ الـزٖ ؿلَـذ           

لـٙ سثاثـ٘ الـْعٕ ّاخللفٔـ٘ اكلٔجْٔلْدٔـ٘      لقبْهلا ّسطـْخَا. ٍّـْ مل مـل رلـك ٓـشاًٍ ع     

للنتلقٕ،  ٔنذٍا باطتنشاس، للشفاول علٙ خـْبتَا، ّوذستَا علٙ مقاّم٘ التشذٓات 

 مً خ٣ل خٷاب ٓغادس العقل، ّٓشابنل داخل ال٣معقْل، ّاخلشا ٘.

 

 الغلْ ّىقد اليص

دذٓش بالزمش أٌ خٷاب الغلْ زلح مل تشطٔخ بذَٓٔات عقٔذٓ٘، مً خ٣ل ميَر 

ــ٘،      مــ ــْعٕ، ّاسلٷــاهل الجقا  ــ٘ ال شاّ ، ٓعتنــذ ا٢طــتذ٢٢ت الظــارد٘، ّٓظــتغل سثاث

ــْص         ــ٘ عــً الشم ــ٘ خشا ٔ ــ٘،  ٔؼــاتل ّعــٕ اكلتلقــٕ ؼللــامغل تشاٜبٔ ــ٘ اكلجْٔلْدٔ ّالبٔٝ

الذٓئـــ٘، ٓغفلـــٌْ معَـــا طـــ١ال احلقٔقـــ٘. أٖ الظـــ١ال عـــً رات الشمـــض ّسقٔقتـــُ وبـــل  

ــذما ٓ     ــُ.  عي ــُ ّمشامت ــشخ   احلــذٓح عــً خـاٜـــُ ّمعذضات ــْعٕ ال ــيف ال ؼــاتل ال

بأسادٓح خاسو٘، مزٍلُ، تشاٜبٔ٘ ٢ ٓلتف  لظ١ال احلقٔق٘، بل تــبح لذٓـُ ميىلْمـ٘    

، الــزٖ قــذٯغبــذَٓٔات، ّمبــادٟ عقٔذٓــ٘ مظــلٽن٘، تيــذسز كــنً ال٣مفكــش  ٔــُ، ّاكل 

ضلشو مقاسبتُ،  ل٣ عً ىقذِ. ٍزِ البذَٓٔات ٍٕ اليت ؽلشس سّآات الغلـْ، لرتامـه   

مضٓذا مً اكلعش ٘ اكلؼٍْ٘، العقٔن٘.  ٣ دلٔل علٙ أطـٷشٗ الشمـض الـذٓين طـْٚ الـيف      

ّميٷقـُ ّمشاّتاتـُ ّأداٜــُ، ّوذستـُ مل التؼـْٓؽ، ّتْدٔــُ العقـل اجلنعـٕ، اكلفذــْي       

ر معش ٘، بل ١ٓطع للخشا ـ٘ ّاطـتبعاد العقـل ّاكليٷـق.  َـْ      بْعٔ٘. خٷاب الغلْ ٢ ٓيت

 خٷاب مغلق، داٜشٖ، ٓتشش  داخل مذاساتُ، بغل الشمض ّملامغل اليف. 

صل  ا٨ػاسٗ إػل مشاّتات خٷاب التقذٓع ّاخلٷاب التيضَٕٓ الـزٖ ٓلعـ  دّسا   

ه ٍْ ا٦خش مل تشطٔخ ـلل٘ بذَٓٔات عقٔذٓـ٘، ماىـ  وـذ اىبجقـ  مل بٔٝـ٘ خشا ٔـ٘، ثـ       

      عل التلقغل ّالرتبٔ٘ ّالتجقٔف. ّخٷاب التقذٓع ٓتخفٙ بىلل ا٤ّؿاف شطٯخت

ــا    ا٤طـــٷْسٓ٘، ّاكلبالغـــات التقذٓظـــٔ٘، ّضلقـــق مـــا ٓشٓـــذ، مـــً خـــ٣ل طـــلٷتُ سٔينـ

ٓتنشمـــض مل ال٣ّعـــٕ.  قٔنـــ٘ اليقـــذ لـــٔع مل تيـــاّل مـــا ٓقْلـــُ الـــيف ولـــاٍشا، بـــل   

ــُ    باطــتذعاٛ مــا ٢ ٓبــْل بــُ، ّٓظــعٙ لتنشٓــشِ دٌّ ال    تـــشٓح بــُ، مــً خــ٣ل وــْٗ أداٜ

ّب٣تتُ. ّون٘ ّعٕ الفشد مل وذستُ علٙ إعـادٗ تؼـكٔل العقـل ّ قـا لظـ١ال احلقٔقـ٘       
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عـــً رات البـــذَٓٔات العقٔذٓـــ٘، ّؿـــفاتَا، ّخـاٜــــَا، ّبؼـــشٓتَا، ّلـــٔع اليقـــذ   

اىؼغا٢ بىلاٍش الـيف، ّمـا ٓبـْل ّٓتذـاٍش بـُ،  َـزا لـٔع ىقـذا عقلٔـا ّ لظـفٔا، ٢ّ           

قذ التفكٔكٕ ّالتشلٔلٕ. ٢ّ ٓـذق أىُ سشخ ّتيقٔ  مل أعنق اليف. ؿلجل ميَر الي

 اليقذ مَن٘ ػاو٘، تتٷل  أدّات ماكٔ٘، ّميَذا عقلٔا ؿاسما، مع رماٛ ّ ٷيـ٘،  

ّوذسٗ علٙ م٣سق٘ مشاّتات الـيف، ّا٨مظـا  ب٣َمٔتـُ، ّالْوـْف علـٙ آلٔتـُ. لـزا        

قل التقلٔذٖ مً ىتـاٜر اليقـذ ّوـْٗ    تيذس القشاٛٗ اليقذٓ٘ الفاعل٘، ّلزا أٓلا ٓتَظرت الع

ــ٘ ّ لظــفٔ٘، تتْتــل عنٔقــا مل اكللــنش مــً       ذلادذاتــُ. إٌ مَنــ٘ اليقــذ مَنــ٘  كشٓ

ا٤ىظاق، ّتْاؿل تفكٔـك مشدعٔاتَـا، ّ لٔـل مق٢ْتَـا، مـٕ ىتعـشف مـً خ٣هلـا         

ــ٘ الـــْعٕ، عيـــذما تكتؼـــف سذـــه التضّٓـــش، ّمظـــاس٘     ــاٜق ا٤مـــْس، ّخٔبـ علـــٙ سقـ

ــذٗ، ا  ــف       ال٣معقــْل مل العقٔ ــل. ّتق ــْعٕ، ّتؼــكٔل العق ــُ ال ــيت ٍــٕ مشمــض تْدٔ ل

بيفظك علٙ خٔبات التخلف احللاسٖ ّالفكشٖ، سٔينـا سلتظـ  أٌ مـل مـا بٔـذىا      

 سقاٜق ىَأٜ٘، ّما ٍٕ طْٚ تضّٓشات، ختؼٙ اكلقاسبات اليقذٓ٘.

 

 السمسٕ خلطاب الدٓينا

ؿـع٘،  ٘، ىقٔـ٘ ىا مقذٯطـ عقاٜذ صلَلْىَـا،  تبـذّ مل أعٔـيَه،    عً ٓذا عٌْ الياغ 

        ٕ ميتقـاٗ، ؽلــ   ىظـخ٘   مٷابقـ٘ للْاوـع. ٓتقبلْىَـا بعٔـذا عـً الؼــك ّاكلْاسبـ٘، بٔينـا ٍـ

بـال  مل تيضٓـُ   متشٔـض،  ٓـذْٓلْدٕ، تيضَٓـٕ،   أمتبَـا خٷـاب   ؿٔاتتَا بعيآ٘  اٜقـ٘،  

،  شذ  عيَه تاسطلَا ّمشاسـل تٷْسٍـا   ا٦خش ّتؼُْٓ معاكلُ ّىبز، طٔتَاالزات ّوذ

خالٔـ٘   مؼـزب٘، ىظخ٘  عقٔذٗ،اليظخ٘ الشمسٔ٘ لكل  .ّطلبٔاتَا ّأخٷاٍٛا ّبؼشٓتَا

خٷــاب سمســٕ ٢  مــً اكل١اخــزات. مت  ـــٔيَا ّإوامــ٘ سوابــ٘ ؿــاسم٘ علَٔــا. ّخٷابَــا

، بــل ؿلجــل أديــذٗ ااٜفٔــ٘ ّمزٍبٔــ٘ ّطٔاطــٔ٘ ّعقاٜذٓــ٘، ٓظــعٙ   ؿلجــل ؽلــاو احلقٔقــ٘

شٛ لكظ  ثق٘ الياغ ّتعاافَه معُ، ّتربٓش طـلْمُ ّمْاوفـُ.  ـ٣ ٓــذق إؿلـاٌ اكلـ      

 ما   ١ٓمً عً بٔٯي٘ ّدلٔل عقلٕ.

 الؼٔع٘ مغريٍه مً اكلزاٍ ، ٓتعاملٌْ مع اليظـخ٘ الشمسٔـ٘ للتؼـٔع باعتباسٍـا     

لكــً احلقٔقـ٘ أٌ الشّآـ٘ الشمسٔــ٘    سقـاٜق ىَأٜـ٘، ىؼـأت بَــزا التظلظـل ّالتفــٔل.     

خٷاب بؼشٖ، تبذٔلٕ، ٓتظرت علـٙ تفــ٣ٔتُ ّسقاٜقـُ، خاؿـ٘ أىـُ خٷـاب متـأخش        
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علــٙ القــشٌّ اهلذشٓــ٘ ا٤سبعــ٘ ا٤ّػل، ٍّــٕ  ــرتٗ تأطــٔع التؼــٔع، ّؿــٔات٘ مق٢ْتــُ    

ّمفأٍنُ.  قذو اخلٷاب الشمسٕ تفظريات ل٥سـذاخ ّاكلْاوـف اكلختلفـ٘ ؼلـا ٓيظـذه      

تذاٍــل ولــآا ّوــشاًٜ لــْ االعيــا علَٔــا، سؼلــا استفىليــا بـــْسٗ أخــشٚ  مــع سطــالتُ.  

ــٕٛ باكلفادــأت ّا٤ســذاخ،         ــاسٓخ مل ــاسٓخ ا٤ٜنــ٘ ت ــذٗ الؼــٔعٔ٘ ّسمْصٍــا.  نــج٣ ت للعقٔ

ّمجشٗ ا٢ىؼقاوات، ّا٢خت٣ ات سْل العقٔذٗ الؼٔعٔ٘ ّمفَْو ا٨مام٘ ّعذد ا٤ٜنـ٘  

ــاو. ّٓكفــٕ أٌ     ــ٘ ال٣ٍْتٔــ٘ ل٩م ــْليتّالٷبٔع ــشٌ الجالــح     الي ــً أعــ٣و الق ، ٍّــْ م

أٌ الؼٔع٘ بعذ ّ اٗ ا٨ماو احلظً العظكشٖ اهلذشٖ، رمش مل متابُ  شق الؼٔع٘: 

. إكـا ٘ إػل مْاوـف   (2)، ٍّـزا مـا أمـذِ الؼـٔخ اكلفٔـذ     (1)  ٰ شو06٘وذ اىقظنْا إػل ا

  َ ا الٰفشق الؼٔعٔ٘ اكلتعذدٗ عرب التاسٓخ ماجلاسّدٓ٘، ّالفٷشٔ٘ ّالْاوفٔ٘ ّتريٍـا ّوبلـ

مجري دذا.  كاى  بعذ مل ّ اٗ إماو  ـل إىؼقاوات، ٓعتربٍا اخلٷاب الشمسٕ 

مْاوف ك٣ل، متَن٘ مل دٓيَا ّس٠ٓتَا ّإؿلاىَـا. ٍّـزا القـذس ١ٓمـذ علـٙ ّدـْد آساٛ       

أخشٚ تري الشّآ٘ الشمسٔ٘،  لنارا امتظب  اليظخ٘ الشمسٔ٘ ؿـف٘ القذاطـ٘، بٔينـا    

ف ّالتشذٓات طاعذت تلـك الٰفـشق علـٙ البقـاٛ،     اىذثشت ا٦ساٛ ا٤خشٚ؟. ّلْ أٌ الىلشّ

لبقٔ  سٔـ٘ مالضٓذٓـ٘، ّا٨مساعٔلٔـ٘، ّالعلْٓـ٘،  كـل ّاسـذٗ مـً ٍـزِ اكلـزاٍ  أّ          

 الفٱشق هلا خٷابَا الشمسٕ، ّمذّىاتَا ّأتباعَا.

مل عقاٜــذِ ّسمــْصِ،   ، ّاٹمــتشًالتؼــٔع مــش ؼلشاســل عــذٗ، عــاىٙ خ٣هلــا اــ٣ْٓٻ   

ا٤ّػل ٓظْدِ الفكش اكلغالٕ مل صمـً بـين ىْلـ     ّماٌ اخلٷاب الشمسٕ مل مشسلتُ 

ّعـــش الغٔبــ٘ الـــغشٚ، سٔــح ولَــشت مــجري مــً الشّآــات الــيت عنلــ  علــٙ إعــادٗ    

تؼكٔل العقـل الؼـٔعٕ، ّبيـاٛ ميىلْمتـُ ّىىلشٓتـُ، الـيت تيظـذه مـع الغٔبـ٘ ّأطـٷشٗ           

الشمْص الؼٔعٔ٘، ّعـذدٍه ّتظلظـلَه ّمقامـاتَه، ّلعـل أ لـل متـاب للؼـٔخ اكلفٔـذ         

، الـزٖ متبـُ سدا علـٙ    (3)اعتذال العقٔذٗ الؼٔعٔ٘ ٍْ متابُ: تـشٔح ا٢عتقـاد  ؿلجل

                                      
 .24طابق، ق   شق الؼٔع٘ لليْليت، مـذس - 1

. ّأىىلش أٓلـا: الغشبـاّٖ، مادـذ، الفـشق مل آثـاس      852القذؿل٘، قالفـْل اكلختاسٗ، الٷبع٘  - 2

 .5الؼٔخ اكلفٔذ، ابع٘ م١ؽلش الؼٔخ اكلفٔذ، ق

ل٣اــ٣ي علــٙ متــاب ا٢عتقــاد للؼــٔخ الـــذّق، ّمتــاب تـــشٔح ا٢عتقــاد للؼــٔخ اكلفٔــذ،    - 3

 .5مـيفات الؼٔخ اكلفٔذ، ابع٘ م١ؽلش الؼٔخ اكلفٔذ، مر
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ٕ  ٍــ    782متاب ا٢عتقاد للؼـٔخ الــذّق اتـْمل     مـاٌ أمجـش اعتـذا٢     مـع أٌ الجـاى

ّبؼشٓ٘ مل ؿٔاتتُ للعقٔذٗ الؼٔعٔ٘، سٔح ماٌ علٙ خنل ػٔخُ ذلنـذ بـً الْلٔـذ،    

    ّ ٍـْ سأٖ اكلذسطـ٘ الؼـٔعٔ٘ القنٯٔـ٘     مً مباس علناٛ الؼٔع٘، للـً ٓقـْل بظـَْ الـيف، 

آىزا ، ّعلٙ سأطَا أفلذ بً ذلنذ بً عٔظٙ، الزٖ ماٌ ٓٷشد مً وه مل مً ٢ 

    ٌ .  لنـا دـاٛ الؼـٔخ    (1)ٓقْل بظَْ اليف!!!!. ّٓلعً مـً ٓلـٔف الؼـَادٗ الجالجـ٘ مل ا٤را

ٍـ  تْػل بيفظُ إؿذاس أّل ىظـخ٘ سمسٔـ٘ عـً التؼـٔع اكلعتـذل، بعـذ       607اكلفٔذ اتْمل 

ٌ أتلف تـشاخ الغلـْ، ّىىلٽـش م٣مٔـا للعقٔـذٗ الؼـٔعٔ٘، ّمتـ  مذّىاتـُ اكلعشّ ـ٘ مل          أ

أعاد ؿٔات٘ التؼٔع مً خ٣ل ىظخ٘ سمسٔ٘، بقٔ  معتنذٗ ّالتاسٓخ ّالعقاٜذ ّالفقُ، 

إػل ْٓميا ٍزا. ثه مل العـش الـفْٖ واو الؼٔخ ذلنـذ بـاوش ادلظـٕ بإعـادٗ ؿـٔات٘      

ّوـذ استـل حبـاس ا٤ىـْاس      منا تقـذو تفــٔلُ.  ْاس، التؼٔع، مً خ٣ل متابُ حباس ا٤ى

اكلكتب٘ الؼٔعٔ٘ ّ ْل إػل مـذس أطـاغ مـً مــادس العقٔـذٗ، ستـه عـذو ّدـْد مـا         

، بٔيــُ ّبــغل (2)ٓــذل علــٙ ؿــش٘ سّآاتــُ، ٍّــٕ متــ  ّدــذٍا الؼــٔخ ادلظــٕ ّدــادٗ

ّوذ عاو. ّلٔع لُ اشٓق معترب مباػش لشّآتَا،  511أوشب مـادسٍا االؼٔخ اكلفٔذ  

ــك ا٢عتــذال الؼــٔعٕ.         ــأثش بــُ اجلنٔــع ؼلــا مل رل ــا مل متــاب البشــاس،  ت ّوــذ  ـلعَ

ػــكل  إٓــشاٌ وبــل  ــرتٗ جليــ٘ لتقٔــٔه ٍــزا الكتــاب العــ ٛ، بعــذ أٌ ػــعشت بجقلــُ،   

ّتذاعٔاتُ علـٙ مظـتقبل التؼـٔع، ّوـذ تـشأغ اللذيـ٘ اكلشدـع اكلعتـذل اكلعـشّف آٓـ٘ اهلل           

لشّآــات بعـذ دساطــتَا متيـاٻ ّطــيذاٹ طــْٚ   مكـاسو ػــرياصٖ، ّمسعـ  أىــُ   ٓبـقپ مــً ا   

أسبع٘ أدضاٛ، ؿذست أّ طتـذس وشٓبا. ٍّزا ما واو بُ طـابقا الؼـٔخ أؿـف ذلظـين     

ا٤ غاىٕ مل متابُ اليقذٖ لبشاس ا٤ىْاس بعيْاٌ: مؼـشع٘ حبـاس ا٤ىـْاس، سٔـح سكـه      

ظـخ  اليتقـادو  تُ. لكيَه ىقنْا علُٔ ّسمـِْ بـالشدٗ ّالتظـيً. ثـه بعـذ      ابـش٘ بعض سّآ

الشمسٔ٘ لبين ىْل  ّالؼـٔخ اكلفٔـذ ّادلظـٕ، ؽلـ  بعـذ الجـْسٗ ا٨طـ٣مٔ٘ مل إٓـشاٌ         

ؿــٔات٘ التؼــٔع عش اىٔــا مل مذٓيــ٘ وــه، مشمــض احلــْصٗ العلنٔــ٘ ّالذساطــات الذٓئــ٘،   

                                      
، 022، ق0مـً ٢ ضللـشِ الفقٔـُ للؼـٔخ الــذّق، ز     اب: تادع مسل٣ا٣ي علٙ الشّآات  - 1

 باب الـ٣ٗ، باب: ا٤راٌ.

 .7، ق0الؼٔخ ادلظٕ مل مقذم٘ متابُ حباس ا٤ىْاس، ز رمش ٍزا ؿشضلاٻ - 2
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تــْػل التــيىلري هلــا خــنل الغلــْ ّالعش ــاٌ بضعامــ٘ الؼــٔخ دــْادٖ آملــٕ، ّتلنٔــزِ الظــٔذ   

ــأ    ــل ؿــشْتُ اكلت ــذسٖ، وب ــا   منــال احلٔ ــ٘، ّاعتربٍّ ــ٘ التكْٓئ ــشّا لل٢ْٓ خشٗ،  يىلٽ

كشّسٗ ّدْدٓ٘، لذ ع تَن٘ الؼش  عيَا. لكً ٍل ؿلكً د عُ بَزِ الظـَْل٘، ّوـذ   

مناٸ مً الكت  ّالشطـاٜل الــْتٔ٘ تتشـذخ عـً ميىلْمـ٘       (1)أؿذس منال احلٔذسٖ

ــ٘ الــيت طــلب  بؼــشٓ٘ ا٤ٜنــ٘، ّاستقــ  بَــه كلـــاف         ــ٘ التكْٓئ ــذ ّال٢ْٓ ــْ اجلذٓ الغل

ــُ   ا٨ٓشاىٔــٌْ ّإػل داىبَنــا مــاٌ الفقَــاٛ   القٔــ٘؟.اخل ــ٘ الفقٔــُ ّؤنْمت ــشٌّ ل٢ْٓ ٓيىلٽ

عـــْو.  يىلٽــشّا  التؼــشٓعٔ٘ ّالظٔاطــٔ٘، الــيت ٍــٕ امتــذاد لقٔنْمــ٘ ٢ّّٓــ٘ ا٨مــاو اكل      

ّمً دلنـْي اخلٷـغل العقٔـذٖ ّالفقَـٕ، ّلـذت اليظـخ٘ الشمسٔـ٘         لجْٔوشاأ٘ الذّل٘.

العش اىٕ. ّسته ب٫عذ اليذف مذٓيـ٘ العلـه    -ال٢ْٜٕ  ا٤خريٗ للتؼٔع، اكلعشّ ٘ بالتؼٔع

الؼٔعٔ٘ ّمشمض مشدعٔ٘ الؼٔع٘ مل العا  إ٢ أٌ التؼٔع ال٢ْٜٕ وذ تظشب هلا. بظب  

مظــاسات ا٢ػــرتا  مل العقٔــذٗ. ّالتؼــٔع الــ٢ْٜٕ إكــا ٘ عقٔذٓــ٘ ٢ ٓش لــَا احلــع   

ات ا٤كـشس٘ ّٓقـشأ   الؼٔعٕ، ٤ىُ  ع٣ ١ٓمً بَا ٢ ػـعْسٓا سٔينـا ٓـشدد ىــْق صٓـاس     

اجلــذل طــٔكٌْ عقٔنــا ّ قــا للـــٔغ٘    أدعٔــتَه، ٍّــٕ ىـــْق ؿــشضل٘ مل تلٍْــا. 

بالقــاسٟ لتــاسٓخ  يتقــلالشمسٔــ٘ للتؼــٔع، ٢ّ ؿلكــً لليقــذ أٌ ٓــ١دٖ تشكــُ، مــا   ٓ   

تعشف علٙ ميضل٘ الشمْص الذٓئ٘. أٖ سلتاز باكلشتب٘ ا٤ّل إػل أىظي٘ الشمْص، ٔالتؼٔع، ل

ؼشٓتَه،  يقشأٍه كنً رلتلف ولـشّ َه، ّس٠ٓـ٘ أؿـشابَه تـري     سٔينا ىعٔذ ل٥ٜن٘ ب

.  عيذما تشادع التاسٓخ ٢ يذ أٖ أثش للتقذٓع لـذٚ اليخبـ٘   (2)اكلغالغل هله مل عـشٍه

الؼٔعٔ٘ اكللتـق٘ با٨ماو ّاكلعـشّ غل بفقـاٍتَه ّعلنَـه ّّسعَـه، مـضساسٗ بـً أعـغل،        

الـشفلً ّتريٍـه.  كـاىْا    ّذلنذ بً مظـله، ّعبـذ اهلل بـً ٓعفـْس، ّٓـْىع بـً عبـذ        

طتار مـع إدـ٣ل مـبري . ّٓيـادّىَه بأمسـاَٜه،      الظٌْ ا٤ٜن٘، دلالظ٘ الٷال  ّا٤صل

 . آل البٔ ، ّ قَاَٜه ٢ أمجش انصع تتعامل معَه علٙ أىَهّصلادلْىَه علنٔا. ّالياغ 
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 العقل ّ بني السّآ٘

ق، لٔع هلا إٌ عقاٜذ اكلظلنغل عام٘ ّعقاٜذ الؼٔع٘ خاؿ٘ عقاٜذ سّآات ّىـْ

ٌ٪ مٹـلٵ         : اّعقاٜذِ ّاكش٘دزس وشآىٕ،  ّ٪الٺن٬١٫ٰمي٫ـْ  ُٰ ُٰ ٰمـً سٲبٶـ ٬ٔـ ً٪ الشٲط٫ـْل٫ ٰبن٪ـا أٹىـضپل٪ إپلٸ آم٪

   ُٰ ً٪ أٸس٪ـذٱ مٶـً سٳط٫ـٰل ٬ٔ ُٰ لٸا ى٫فٸشٶق٫ ب٪ ّ٪س٫ط٫ٰل  ُٰ ّ٪مٹت٫ٰب  ُٰ ّ٪م٪لٸاٰٜكٸٰت  ُٰ ً٪ ٰباللڀ ّ٪أٸاٸع٬ي٪ـا    آم٪  ّ٪وٸـالٹْا ط٪ـٰنع٬ي٪ا 

ـٰــري٫تٹفٺش٪اى٪ــكٸ س٪ ٬ٔــكٸ الٺن٪ ّ٪إپلٸ . إكــا ٘ للقلــآا الكــربٚ ما٨ؿلــاٌ بــالْٔو ا٦خــش.  (1) بٲي٪ــا 

 عقاٜــذ الغلــْ لــٔع هلــا دــزس وشآىــٕ، بــل تتيــا ٙ مــع ميٷقــُ، خاؿــ٘ الشّآــات الــيت      

استفع  با٤ٜن٘ سـذ الغلـْ ّالؼـش  مـع اهلل تعـاػل، ّسّآـات الغلـْ الظـين الـيت ميشـ            

العـــن٘ عيــذ الؼــٔع٘، ّتقــذٓع الشمــْص الظٔاطــٔ٘  الـــشاب٘ وذاطــ٘ ٍــٕ رات مفَــْو 

ّطلٷ٘ اخللٔف٘. ّمؼكل٘ بعض ٍزِ الشّآات اجلَل التاو بىلشف ؿذّسٍا، ّمٔفٔ٘ 

اىتؼاسٍا، خاؿ٘ الشّآات الؼٔعٔ٘،  َل ؿذست مل عــش ا٨مـاو أو بعـذ ّ اتـُ؟ ٍـل      

لــْ، ٓعلــه بْدْدٍــا ّتفـــ٣ٔتَا أو ٢؟ علنــا أىَــه أىكــشّا مــا مسعــْا مــً سّآــات الغ   

ــْ.      ٫ُ خٷــاب الغل ّأمــذّا بؼــشٓتَه ّعبــْدٓتَه هلل تعــاػل، ّمــاىْا ٓتــأكلٌْ ٰلنــا ٫ٓؼــٔع

 ذضما ٍيا  عذد ٍاٜل مً الشّآات ؿذست خ٣ل القشٌّ ا٤سبع٘، وبـل تٔبـ٘ اكلَـذٖ    

ّبعذٍا لتذاس  اكلْوـف اكلتـذاعٕ عقاٜـذٓا آىـزا ، ّ  ٓتْوـف كـخ الشّآـات إ٢ بعـذ         

ٝ٘. لكً ة٘ سقٔق٘ أٓلـا أٌ سمـْص الغلـْ الؼـٔعٕ ٍـه      تذًّٓ الكت  ّا٤ؿْل ا٤سبعن

مً سْاسٕٓ ا٤ٜن٘ ّمً مقشبَٔه، ّااكلا أمذّا تلقٕ ملنٌْ أخباسٍه ّسّآاتَه عً 

ا٤ٜن٘ مباػشٗ،  َه مـً خلٽـف أؿـشابَه، منشنـذ بـً عنـري، ّاكلعلـٙ بـً خيـٔع،          

غلـْ وـذ    نارا ٓعين ٍـزا؟. ٍـل ٍيـا  وـذس مـً ال      ّذلنذ بً طياٌ ّتريٍه مجريٌّ!!!.

 ؿذس عً ا٤ٜن٘  ع٣؟ ّإ٢ مٔف ىربس ما سسِّ مع ؿشبتَه هله؟؟.

 

 الغلْ بني اآلٓ٘ ّالسّآ٘

يذس ا٨ػاسٗ إػل ّدْد  اسق بغل ا٦ٓ٘ ّالشّآ٘، لزا ٢ يذ أٖ ديـْل للغلـْ سـْل    

ػخـٔ٘ اليف ذلنذ مفادِ آٓ٘. بـل ا٦ٓـات أمـذت علـٙ بؼـشٓتُ، ّرمـشت مـا ٓؼـٕ         

ٔ٪ٰنغلپ      بتْبٔخُ أّ  زٓشِ: ا ٫ُ ٰبـالٺ ّپٓـلپ لٸأٸخ٪ـز٬ى٪ا ٰمي٬ـ ٬ٔي٪ـا ب٪ع٬ـض٪ الٺأٸوٸا ْٲل٪ ع٪لٸ ٬ْ ت٪قٸ ث٫ـهٲ لٸقٸٷٸع٬ي٪ـا    ،ّ٪لٸ
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ْ٪ٰتغل٪ ٫ُ الٺ ً٪ ،ٰمي٬ ٫ُ س٪اٰدضپٓ ٬ً أٸس٪ذٱ ع٪ي٬ ٫َـه٬ س٪ت٪ٯـٙ     ، ا(1)  ٸن٪ا ٰميكٹه مٶ ٫ُ ع٪يكٸ ٰلـه٪ أٸٰرىـ ٪ لٸ ع٪فٸا اللٸٯ

٪ً ٔ٪ٯ ً٪ لٸكٸ ٓ٪ت٪ب٪ . ماى  ا٦ٓات تتيضل مل سٔاتـُ، ّٓتلقاٍـا   (2)الٺكٸاٰرٰبغل٪  لٸه٪ّ٪ت٪ع٬ ؿ٪ذ٪وٹْا الٸٯٰزٓ

أؿـشابُ، ٍّـه معــُ لٔـل ىَــاس، ّأٖ دعـْٗ تلـْ  تــاز لـذلٔل ملنــْغ مـٕ ٓـــذوِْ .        

 عيذما ٓذعٕ الشطْل مج٣ أىُ ٓعله الغٔ  طٔختربِ مٝـات الــشاب٘،  نـارا طـٔكٌْ     

بري مً الؼْاٍذ ّا٤خباس مْوفُ إرا أخفق؟. ّلْ سقا ماٌ ٓعله الغٔ  لْؿليا عذد م

ــذِ. ــْ الظــين ّالؼــٔعٕ         اكل١ٓ ــإٌ مـــادس الغل ــف باليظــب٘ لغــري الشطــْل،   ّا٤مــش طلتل

تيشـش بالشّآات.  ٣ تظتغشب اطتنات٘ اكلظلنغل مل الذ اي عً طريٗ اليف ّالـشاب٘ 

ّا٤ٜنــ٘،  لــٔع مل الكتــاب الكــشٓه طــْٚ تــأ٣ّٓت ٢ ختــذو تْدَــاتَه الٷاٜفٔــ٘         

ّس٠اٍـــه اكلغالٔــ٘!!!. بٔينـــا الشّآــات معـــغل ٢ ٓيلــ ، ضلقـــق هلــه ـلٔـــع     ّالظٔاطــٔ٘  

ــاسطلٕ، ّمــً         ــيت تظــتنذ كــشّستَا مــً الـــشاي الظٔاطــٕ الت ــذٗ ال انْســاتَه العقٔ

 سذٓح الفشو٘ اليادٔ٘.

 

 ىتائر ّسقائق

ّعْد علٙ بذٛ، سْل ىىلشٓ٘ الغلْ ّدّسٍا مل طل  ػشعٔ٘ الظلٷ٘،  َزِ اليىلشٓ٘ 

ماو ٢ّّٓتُ التكْٓئ٘ مل طل  ػشعٔ٘ الظلٷ٘، ٍّـٕ ذلاّلـ٘   واٜن٘ علٙ مشمضٓ٘ ا٨

أخــشٚ كــنً دَــْد اكلعاسكــ٘ الؼــٔعٔ٘. ستــه أىَــا ماصالــ  أ كــاسا ّمفــأٍه مل بذآــ٘  

ىؼــأتَا،  َــْ سٔينــا ٓــ١مً بقــذسٗ ا٨مــاو علــٙ  عــل مــل ػــٕٛ، ؼلــا  ٔــُ الــشصق،            

ــُ ؿــاس  الؼــشعٔ٘ اكلٷلقــ٘،      ــضال اكلٷــش ّتــري رلــك، ٓعــين أى  تظــقنل  ّالؼــفاٛ، ّإى

ػــشعٔ٘ أٖ دّلــ٘ ّسكْمــ٘ خــاسز ػــشعٔتُ. ّوــذ اىتىلنــ  ٍــزِ العقاٜــذ  ٔنــا بعــذ           

لتؼكل ىىلشٓ٘ مل ا٨مام٘.  َٕ   تكً مقـْدِ بَزا الؼكل لكيَـا ىتـاز ابٔعـٕ    

للتيىلري اكلتْاؿل هلا. ّا٦ٌ ٍٕ ىىلشٓ٘ م١ثشٗ، سته اىذثاس القشاًٜ ّالىلشّف التاسطلٔـ٘  

ّعـٕ دذٓـذ، بفعـل اجلَـْد التيىلريٓـ٘ كلذسطـ٘        اليت ماى  ذلٔٷ٘ بَـا، ّالٔـْو ٍيـا    

الغلْ الؼٔعٕ اكلعاؿشٗ. إ٢ أىـُ ّعـٕ تشادعـٕ، سال ٓٷـْس عقاٜـذِ،  ـبغل  ـرتٗ ّأخـشٚ         
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ــح أؿــبح عــذد اكل     ــذٗ. حبٔ ــ٘ دذٓ ــا اقــْغ مغالٔ ــْق عــذد   قذٯطــتفادٝي ات الؼــٔعٔ٘ ٓف

 .، ّمل تياطل مظتنشعقاٜذٍه

تكٌْ ؿاحل٘ للشكه مل  ٢ ؿلكً لل٢ْٓ٘ ٍّٕ تظل  الؼع  سقُ ّاختٔاسِ أٌ

دلتنع ٓٷنح أٌ ٓكٌْ مذىٔا ٓظتْع  التيـْي ا٤ثـين ّالـذٓين ّالجقـامل. دلتنـع ٓقـْو       

ا٨ىظـاىٔ٘ اكلؼـشّع٘. سلـً ىتٷلـع حللـاسٗ تقـْو        ُعلٙ اكلْااي٘ ّاسـرتاو ا٦خـش ّسقْوـ   

علٙ العله ّاكلعش ٘، بعٔـذا عـً اخلشا ـ٘ ّالـٍْه. ّطـل  ا٨ىظـاٌ إسادتـُ ّسشٓتـُ. ٍـزِ          

ت تظشق ا٨ىظاٌ ّختلق ميُ ماٜيا ٓظتنشٟ العبْدٓ٘ ّا٢ىقٔاد، بعذ أٌ تقتـل  اليىلشٓا

 خٔالٔ٘ ٢ ؽل  للْاوع بـل٘  ُٔ سّل ا٢بذاي ّالعٷاٛ، ّٓبقٙ ٓعٔؽ أس٣ماٻ

  ا٤طاغ للفكش العقٔـذٖ، ٍّـْ الشمٔـضٗ ا٤طاطـٔ٘     ّبالتالٕ  اليف ٍْ احملشٯ

تــُ، ػــشعٔ٘ الظــلٷ٘،  لؼــشعٔ٘ الظــلٷ٘.  ٔتْوــف علــٙ ؿــش٘ ؿــذّسِ، ّؿــذق د٢٢   

ّؿذق الفكش العقٔذٖ  نٔـع اياٍاتـُ.  اليقـذ ّالتيقٔـ  مل بقعـ٘ ىــْق القـشٌّ        

ا٤ّػل ٓظاعذ علـٙ  َـه اليىلشٓـات ا٨طـ٣مٔ٘ مل الظـلٷ٘ ّاحلكـه.  َـٕ تظـتنذ مـً          

الـــيف ػـــشعٔ٘ اطـــتبذادٍا، ّتَنٔؼـــَا للؼـــع ، ّمــــادسٗ سشٓاتـــُ. ٍّـــٕ ّساٛ سّل   

  ٘ ــ ــك اليـــْق،     ا٢طــتكاى٘ ّا٢طتظــ٣و ّالتبعٔ ــ٘ تل ــف سقٔق ــا ىكتؼــف صٓ . ّسٔين

عـً ا٢طـتغ٣ل ّالتبعٔـ٘     طيظتعٔذ ّعٔيا، ّىلتف  حلاكشىا ّشلٷنل كلظتقبليا، بعٔـذاٻ 

منا ى١مذ ثاىٔ٘ ٢ ؿلكً التعْٓـل    كاس ّعقاٜذ تفتقش كلقْمات ػشعٔتَا.اكلشٓشٗ ٤

ّٓٷـٔح  علٙ الغلْ مـذسا للنعش ٘، ٍّْ ٓشتكض للخشا ٘ ّال٣معقْل، ّٓش ض العقـل  

باكليٷق، ّٓـادس سشٓ٘ اليقذ ّاكلشادع٘. إٌ أطاغ ؿـش٘ اكلعش ـ٘ ٍـْ الـذلٔل الربٍـاىٕ      

 لظفٕ،  –ّالشٓاكٕ ّالفلظفٕ. ٢ّ ؤن٘ ٤ٓ٘ معش ٘، ما   تتأطع علٙ مبذأ عقلٕ 

 ا٢عتنــاد علــٙ اكلعش ــ٘ القشآىٔــ٘ ؼلــا طلــف الغٔــ  بظــب  عذــض ا٨ىظــاٌ، ّختـــف  

ربًٍ سظــ  الفــشض،  ا٨ؿلــاٌ بالغٔــ  ٓعــْد لــزات  الكتــاب، إكــا ٘ إػل ا٨ؿلــاٌ اكلــ

الذلٔل العقلٕ ّالفلظفٕ الزٖ ٓذل علٙ ا٨ؿلاٌ بْدْد اخلالق ّؿش٘ ىبْٗ ا٤ىبٔاٛ ّما 

   داّٛا بُ مً مت  ّسطا٢ت مسآّ٘.



287 

 الفصل الشادض عظس

 معسف٘ السّآات

 

 تكتظ  أٍنٔ٘ مـبريٗ.   مشدعٔات التفكري لذٚ اكلظلنغل. وْاواليـْق  ؽلجل

ّتاسٗ لٔظ  مشدعٔـات الـتفكري طـْٚ ىــْق مرتامنـ٘، تـتشكه بتْدٔـُ الـْعٕ،         

كـْابنل علنٔـ٘ لتنٔٔـض الــشٔح عـً      ّكبنل أداٛ العقل. لزا أدذ مـً اكلياطـ  إكـا ٘    

اللعٔف مً الشّآات، للتخلٽف مـً ثقـل الـرتاخ ّتبعـات اليــْق، بعـذ أٌ أسٍقتيـا        

٘، ٤ٌ الـــيف مل ثقا ـــ٘ اكلظـــلنغل ؿلجـــل مشدعٔـــ٘ ا٤سادٓـــح الــــشٔش٘ وبـــل اللـــعٔف

ــ .       ــ٘ الغٔـ ــزتَه كلعش ـ ــتقبلَه، ّىا ـ ــاق مظـ ــاتَه، ّآ ـ ــ٣ٔت سٔـ ــع تفــ ــ٘، جلنٔـ ىَأٜـ

ٓشتكضٌّ لُ مل تفظري الىلْاٍش الٷبٔعٔ٘ ّاحلٔاتٔ٘. ٓشطه ع٣واتَه، ّٓعٔذ تؼكٔل 

عقــْهله، ّٓــتشكه بــْعَٔه، ّضلــذد مــْاوفَه. ٍّــْ مـــذس معــاس َه، ّ ــْق العقــل، 

امه علٔــُ، ّمْدــُ لــُ،  تيشـــش ّولٔفتــُ بفَنــُ ّتأّٓلــُ، ّتأؿــٔل علْمــُ. ّوــذ ّسـ 

ــٙ    ٘   ّكــعػــذع ٍــزا الــْعٕ عل ــ ــٙ الشّآــات ّتْولٔفَــا كلـــا  طٔاطــٔ٘ ّااٜفٔ ، ست

 . اختلنل احلذٓح الـشٔح باكلْكْي، ّتعزس الفشص بٔيَنا

 اليف ٓؼكل خٷشا مـا   ىعتنـذ ميـاٍر علنٔـ٘ لتنٔٔـض احلـذٓح الــشٔح عـً         

ــُ. ّعــذو         اللــعٔف، ــا لتاسطلٔتــُ ّػــشّهل  علٔــ٘ أسكام ــع الـــشٔح ّ ق ّىتعامــل م

ــات         ــع الشّآ ــيت  كــه بـــش٘ ـلٔ ــ٘ ال ــاٍر التْثٔقٔ ــ٘ ّاكلي ــاىٕ الفقَٔ الشمــٌْ للنب

اكلزمْسٗ كنً اكلذّىات احلذٓجٔ٘،  إىُ ميَر خـااٞ،  ـيشً زلـضو بْدـْد أسادٓـح      

مـزبْا علـٙ سطـْل اهلل مل سٔاتـُ منـا مل سّآـ٘ عـً ا٨مـاو علـٕ.           بـل ّوـذ   مْكْع٘

ّبالفعل تلاعف  الشّآات اكلْكْع٘ بعـذ ّ اتـُ، ٓؼـَذ لـزلك مـا كـنتُ اكلْطـْعات        

ــاب احلكــٔه ّالعقــل،          ــً سّآــات، صلــامل بعلــَا الكت ــغل تلــاعٔفَا م ــ٘ ب احلذٓجٔ

نٌْ لزلك ّٓيظ  للشطْل ما ضلنل مً مكاىتُ، ّٓظتخف بؼخـُ. ّوذ التف  اكلظل

مبكشا، ّؿذست ما ٓعشف بكتـ  اللـعفاٛ. بـل أٌ ّدـْد ميـاٍر لتْثٔـق الـشّاٗ ّمـا         

ٓعشف باجلشل ّالتعذٓل، ّ َاسغ الشدال، ّعلْو الذسآ٘ ّمعش ٘ احلذٓح، مل ٍزا 

ــشٗ دّاعــٕ ّكــعُ        ١ٓمــذ ّدــْد اخرتاوــات مــبريٗ للشــذٓح اليبــْٖ. خاؿــ٘ مــع مج
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، ّالعذاٛ للذًٓ، ّاكلـا  الٷاٜفٔـ٘. ٢ّ  ّتلفٔقُ، تقع علٙ سأطَا الظٔاط٘، ّالعقاٜذ

ىيظٙ الفرتٗ الٷْٓل٘ للتذاّل الؼفإٍ لليـْق اليت امتذت ٤مجش مً مٝ٘ ّقلظغل 

عاما. ٍّٕ  رتٗ ما ٔ٘ ٢خرتاق احلذٓح اليبْٖ ّالت٣ع  بأطاىٔذِ.  اليقل الؼفإٍ 

ّالتأمـذ  حبذ راتُ معلل٘ مابذ بظببَا التْثٔق مً أدل تـشٔح أطاىٔذ الشّآـات،  

مــً ّثاوــ٘ الــشّاٗ، ّمعاؿــشتَه كلــً ٓــشٌّّ عيــُ، ّثبــْت التشــذٓح بــالٷشق اكلعشّ ــ٘.     

 قبْل مٷلق الشّآات دشد ّدْدٍا مل مت  احلـذٓح ميٷـق تـري عق٣ٜـٕ، لكيـُ      

مبيٙ ا٨خباسٓغل ّالظلفٔغل، ّساٛ تقذٓع الـشال الظـت٘ ّا٤ؿـْل احلذٓجٔـ٘ الؼـٔعٔ٘     

، بـذلٔل علنـٕ مقيـع    جب  ؿـش٘ ؿـذّسِ  ىذٓح ستٙ ا٤سبع٘.  ٔيبغٕ التْوف مل مل س

مشاعـاٗ وْاعـذ أخـشٚ للتأمـذ مـً  علٔـ٘ أسكامـُ،        أٓلاٻ ّسته ؿش٘ ؿذّسِ ٓيبغٕ 

 ّؿش٘ ملامٔيُ.

 

 طْاٍد الْضع

ــُ للقــشآٌ       ــ٘ احلــذٓح، ػــزّرِ، رلالفت إٌ ػــْاٍذ الْكــع ّاكــش٘، ميَــا: تشاب

ّآـات الفلـاٜل   ّالعقل ّالـشٔح الجاب  مً طي٘ الـيف، ملـنٌْ احلـذٓح، خاؿـ٘ س    

الــيت تْولــف كلـــا  طٔاطــٔ٘ ّااٜفٔــ٘، ٍّــزا مــا ىـــ  علٔــُ متــ  الذسآــ٘. لكــً   

أتْوــف ولــ٣ٔ عيــذ بعــض ٍــزِ الؼــشّهل اتشابــ٘ احلــذٓح، ػــزّرِ، رلالفتــُ للعقــل      

ّا٢متؼــا ات العلنٔــ٘ ،  َــزِ اخلـــاٜف ٢ تيفــٕ ؿــش٘ ؿــذّس احلــذٓح،  شؼلــا     

ــُ اكلعش ٔــ٘، سٔــح      ــا ت٫لــعف ؤنت ــع مــً ع٣مــات   ؿــذس  عــ٣، لكيَ اعتربٍــا اجلنٔ

كعفُ،    كغنل ؿْسٗ مجالٔ٘، مٔجْٔلْدٔ٘ للشمْص الذٓئ٘ ّالتاسطلٔ٘. ّىيظٙ أىَه 

بؼــش ٓتــأثشٌّ ؼلـــاحلَه الؼخـــٔ٘ ّالظٔاطــٔ٘ ّالٷاٜفٔــ٘، ّٓيتنــٌْ لجقا ــ٘ دلتنــع  

مْلع بالغٔ  ّال٣معقْل.  ٔذ  دساط٘ الشّآات اليت تقذو تفظريات تشاٜبٔـ٘ للكـٌْ   

ــ٘،       ّولــْاٍشِ، ــا خشا ــات ّأٍّــاو عــً الشمــْص الذٓئ ــاٗ ّمؼــاٍذٍا، ّتظــشد لي ّاحلٔ

ّتلعَه  ْق الٷبٔع٘ البؼـشٓ٘.  شؼلـا ؿـذست ٍـزِ الشّآـات  عـ٣،  تكـٌْ ػـاٍذا         

ا لعقل ذلكـْو بىلش ـُ الجقـامل ّاكلعـشمل، كـنً      ٔعلٙ ما ىقْل، ّىعتربٍا ىتادا ابٔع

طلٔ٘، ٍّزِ الشّآات أ لل ػـاٍذ  مشاسل سٔاٗ ا٨ىظاٌ. التربٓش ٢ ٓغٔٯش احلقاٜق التاس

 علٙ بؼشٓ٘ تلك الشمْص، ّإمكاىٔ٘ خٷَٝه.
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ّأٓلا ؿلكً عذ مجشٗ سّآات الشاّٖ ل٥سادٓح ع٣م٘ كعف تجري ا٢طـتفَاو.  

 نعذل سفيل الـشاب٘ ل٥سادٓح متقاسب، لكً عيذما ٓشّٖ ؿشابٕ عـذدا مـبريا   

      ٌ معشّ ـا بــنتُ ّولـ٘     مً ا٤سادٓح، ٓلعيا مل سٓبـ٘ مـً أمـشِ. خاؿـ٘ أٌ الـيف مـا

منـا باليظـب٘ للؼـبَات الـيت  ـْو سـْل الــشابٕ أبـٕ ٍشٓـشٗ الـزٖ  اوـ              م٣مُ.

ّبالتـالٕ  نـع    سّآاتُ ما سّاِ ـلع مً الـشاب٘ سته أىُ   ٓلتق الـيف طـْٚ طـيتغل!!.   

تعذد دّاعٕ الْكع  إٌ مجشٗ الشّآ٘ تعتـرب ع٣مـ٘ اطـتفَاو مـبريٗ، ٓيبغـٕ للباسـح       

 طتذ٣ٛ سقٔقتَا.التْوف عيذٍا ّا

 

 مياٍر التْثٔق

مؼــكل٘ التنٔٔــض بــغل احلــذٓح الـــشٔح ّاللــعٔف مؼــكل٘ وذؿلــ٘، تعــْد إػل     

بــذآات القــشٌ ا٤ّل،  تـــذٚ هلــا الفقَــاٛ ّاحملــذثٌْ، ّادتَــذّا مل ّكــع كــْابنل     

لـــش٘ الشّآــ٘ ّوبْهلــا، طــيذا ّمتيــا. طــيذا باعتبــاس سّاٗ احلــذٓح ّمــذٚ عــذالتَه أّ  

لظــيذ، ّعــذو ّدــْد إسطــال أّ اىقٷــاي. ّأمــا باليظــب٘ كلــعل الشّآــ٘ ّثـاوتَه، ّاتـــال ا 

ّملنْىَا،  اػـرتاْا عـذو تشابتَـا، ّعـذو اكـٷشابَا. ّػـشّهل أخـشٚ رمـشت مل         

علنٕ دسآ٘ احلذٓح ّعله الشدال. ثـه دـاٛ دّس التـذًّٓ ّاكلْطـْعات احلذٓجـ٘  كـاٌ       

طــشٯب آ٢ف ّتلــك الكتــ ،  بعلــَهأخٷــش علــٙ الشّآــات مــً تريٍــا، سٔــح اطــتغل 

الشّآات اكلْكْع٘.  بات  تلك اكلـذّىات احلذٓجٔـ٘ ّبـا٢ ّعبٝـا، ػـٍْ  معـا  الـذًٓ        

ّالعقٔــذٗ ا٨طــ٣مٔ٘، مالـــشال عيــذ الظــي٘ ّا٤ؿــْل ا٤سبعــ٘ عيــذ الؼــٔع٘، ّبــاوٕ 

.  الياغ ٢ ٓتعاملٌْ مع القشآٌ مباػـشٗ بعـذ   ا٤باكٔ٘ ّتريٍا ا٨ط٣مٕاكلزاٍ  تشاخ 

ّاكلفظــشٌّ بعذــضٍه عــً  َــه مقاؿــذِ ّتآاتــُ. ّاوتـــشّا  َنــُ   أٌ أوــيعَه الفقَــاٛ 

 ّتفظريِ علٙ الرتاخ.

ػخـٔا أعتنذ ميَذا آخش مل دساط٘ ا٤سادٓح ّىقذٍا،  أبذأ مً معل الشّآـ٘،  

عكظــا كلــا ٍــْ متعــاسف، مــً تقــذٓه دساطــ٘ الظــيذ أ٢ّٻ، ثــه ٓيتقلــٌْ لذساطــ٘ اكلــعل.      

٘ مل ملــامٔيَا، أّ اكلخالفــ٘ للقــشآٌ    تذــذٍه ٓتخبٷــٌْ مل تأّٓــل ا٤سادٓــح الغشٓبــ    

ّالعقل ّاكليٷق، سٔينـا تعتـرب ؿـشٔش٘ ّ قـا للـْابٷَه.  ــش٘ احلـذٓح أّ اعتبـاسِ         

ــ٘ ػــكلٔ٘          ــُ ّلــْ بأدل ــذ ثبْت ــَه ٓؼــككٌْ مل  َنَــه دٌّ الؼــك بـــذّسِ بع يعل
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تعامل مع الشّآ٘ مباػشٗ، بقٷـع اليىلـش عـً الكتـاب     أأسٔاىا، لعـن٘ واٜلُ. تري أىٕ 

 ٔـُ، مَنـا ماىـ  ّثاوـ٘ م١لفـُ.  أبـذأ بذساطـ٘ مـعل احلـذٓح ّملـنْىُ            الزٖ ّسدت

صخـشف منـا   أ٢ّ، ثه أىتقل ليقذ الظيذ ّتـشٔح سّاتُ.  نـا خـالف متـاب اهلل  َـْ     

ــ٘     أمل احلــذٓح اكلــشّٖ. ٢ّ   عــتين حبــذٓح طلــالف: العقــل ّاكليٷــق ّالقــْاىغل الكْىٔ

َاى٘ با٨ىظــاٌ ّعقلــُ ّّعٔــُ.  ّالقــٔه ا٨ىظــاىٔ٘. أّ ٓكــشٯغ الىللــه ّا٢طــتبذاد ّا٢طــت  

 ْدــْد الشّآــ٘ مل متــاب لــٔع دلــ٣ٔ علــٙ ؿــشتَا، ّؿــش٘ ؿــذّسٍا، ّمٷابقتَــا     

ُ للْاوع، مَنا ماى  ّثاو٘ م١لفُ، ٢خت٣ف مباىٕ تْثٔـق الشّآـات، ّدَليـا     . ؼليَذـ

وـذ ٢ ىتفـق معـُ، ّمـا ٓـشاِ ثقـ٘ مـً سّاٗ احلـذٓح سؼلـا لـٔع مـزلك             علُٔلْ االعيا ّ

 .ؿش٘ ـلٔع سّآات الـشال الظت٘علٙ  تـشٯكلبيٙ اكلذسط٘ الظئ٘ اليت خ٣ ا  عيذىا.

ٌ الؼٔع٘  ّمجلَه ا٨خباسٌْٓ مً ــش٘ سّآـات ـلٔـع ا٤ؿـْل الؼـٔعٔ٘.      ب الزًٓ ٓعتقـذّ

مه مً سّآ٘ دط  مل مت  ؿشٔش٘ مً أدـل  لكً ع٘. ٍّْ أٓلا مبيٙ وذماٛ الؼٔ

نل بأطـاىٔذٍا، ّمـذٚ   هل ؿـش٘ الشّآـ٘ عيـذٍه، تـشتب    ػـش خاؿـ٘ أٌ   ؟تـشٔح اشوَا

ّثاو٘ سّاتَا، ّعذو ّدْد إسطال اّ وٷع مل اشوَا، ّعذو ّدْد اكٷشاب اّ تياوض 

، علـٙ  مل متيَا، ّعذو رلالفتَا للكتاب ّالعقل، ّأػٔاٛ أخشٚ مـزمْسٗ مل ذللـَا  

 .الباسح مشادعتَا ّا٢طتفادٗ ميَا

ٓـ  ات اكلتعلقـ٘  ثه ستٙ لْ ماى  الشّآ٘ ؿشٔش٘  ٣ ١ٓخز بَا إ٢ بؼشّهل،  الشّا

ــ٘ ّوْاىٔيَــا  ــل ّعــَٔه العلنــٕ     مــج٣ بالقلــآا الكْىٔ ٢ ؤنــ٘ معش ٔــ٘ هلــا، ٤ىَــا ؽلج

مـً خـ٣ل ألظـي٘     ٍّزا ّاكـح تفظريات خشا ٔ٘، ٍّْ ّعٕ بذاٜٕ، واٜه علٙ ، آىزا 

ــات ــل         الشّآ ــُ، ّتيظــب  عل ــالعله ّوْاىٔي ــ٘ هلــا ب ــيت تتشــذخ عــً تفظــريات ٢ ع٣و ال

الىلْاٍش لقلآا تٔبٔ٘ ٢ دلٔل علَٔـا، مـاجلً، أّ احلْٔاىـات اخلشا ٔـ٘، أّ تشبٷَـا      

بٔينــا تٷــْست العلــْو بؼــكل ٍاٜــل، ّوــذ امتؼــف     .باكل٣ٜكــ٘ مل أسظــً ا٤ســْال

ً تلك الشّآات التاسطلٔ٘ عـ القْاىغل اليت تتشكه حبشم٘ الكٌْ ّمذاساتُ.  تظقنل 

 ا٢عتباس بغض اليىلش عً واٜلَا، مَنا ماى  معتربٗ أّ ؿشٔش٘. 

ــات الــيت تعتــرب بعــض ولــْاٍش الٷبٔعــ٘ ما٤عاؿــري       ــُ أٌ ا٦ٓ منــا ٓيبغــٕ التيبٔ

ّالــض٢صل ّا٤مٷــاس تلــبا إهلٔــا ٢ تيفــٕ القــْاىغل الــيت تــتشكه بَــا.  َــٕ ٢ تقــْل أٌ  

ّأىــضل اكلٷــش عــزابا علــٙ الكــا شًٓ. بــل اىَــا دــشت  اخلــالق عٷــل القــْاىغل الكْىٔــ٘ 
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ّ قَا. ّأما ا٦ٓات الكْىٔ٘ مل القشآٌ  َٕ مل طٔاق ٍذ ُ التْسٔذٖ الزٖ ٓشٓذ بٔـاٌ  

سقٔقتَا، بأىَا أدشاو مسآّ٘ تتشش  ّ قا لقْاىغل الكٌْ العىلٔه، ّلٔظ  ٍـٕ أهلـ٘   

ٛتَـا ّ قـا هلـزا    تعبذ مً دٌّ اهلل منا ٓعتقذ عبذٗ اليذْو ّالكْام ،  ٔيبغـٕ وشا 

الفَه العقٔذٖ، ّعـذو البشـح عـً مـذٚ ؿـذؤتَا ّمٷابقتَـا للْاوـع. ّمـً بـاب أّػل          

عذو اللَاخ ّساٛ ا٦ٓات للبشح عً مـذل٢ْتَا العلنٔـ٘، منـا ٓفعـل أؿـشاب التفظـري       

 العلنٕ للقشآٌ الكشٓه،  َْ لٔع متاب للفلك أّ الفٔضٓاٛ، بل متاب ٍذآ٘.

وـْٗ تـأثري احلـذٓح.     اليقذٓ٘  أأخـز بيىلـش ا٢عتبـاس    ّأما مل ىقذ اليف ّالذساطات

ــتبعذ      ــف اكلظـ ــٕ امتؼـ ــرتاخ مـ ــع الـ ــعٔف ّـلٔـ ــرتّ  ّاللـ ــؽ ّاكلـ ــتذعٕ اكلَنـ ّاطـ

ّاكلظكْت عيُ، ّاتقـٙ مظاسات ال٣ّعٕ، ّأدسغ بشاع٘ اليف ّوذستُ علٙ خلـق  

سقٔقتُ.  احلذٓح مغريِ مً اليـْق ٫ٓىلَش ّطلفٕ، ٓبْل ّٓتظرت، ٓشمٽض ّٓقـٕ. 

ُ تآ٘ ٍّذف، ٍّْ ١ٓدٖ ّولٔفتُ اكلعش ٔ٘، ّ قٔق تآاتُ، مً خ٣ل اشٓقـ٘  اليف ل

أداُٜ، ّأدّاتُ التعبريُٓ، ّدلاصاتُ، ّد٢٢لتُ. لزا ٓيذح اليف، خاؿ٘ الشّآات الـيت  

تيتظــ  للشطــْل، تــيذح مل خلــق سقٔقتَــا، بعٔــذا عــً الْاوــع ّسقاٜقــُ.  كنــا صلــ   

ٓعَا، ٍّـزا مــا أؿـش علٔـُ،  كــزلك    معش ـ٘ تـاسٓخ ا٤سكـاو الؼــشعٔ٘ ّ لظـف٘ تؼـش     

ٓيبغــٕ دساطــات الشّآــات علنٔــا، ّا٢طــتفادٗ مــً معٷٔــات العلــْو ا٨ىظــاىٔ٘. الشّآــ٘    

خٷــش علــٙ العقــل اكلظــله،  ٔذــ  تفكٔــك خٷابَــا، ّ لٔــل مقا٢تَــا، كلعش ــ٘ مــا ٢  

 ٓقْلُ اليف، ٢ّ ٓذلٕ بُ ؿشاس٘.

 

 سذٔ٘ الشي٘ 

سذٔـ٘ الظـي٘ اليبْٓـ٘، ٍّـٕ مظـأل٘ صلـ        إٌ سذٔ٘ احلذٓح ّأٍنٔتُ تتْوف علٙ 

سظنَا أ٢ّ،  ـأرا ثبتـ  سذٔـ٘ الظـي٘ ٓـأتٕ الكـ٣و عـً احلـذٓح، ّأٍنٔتـُ ّدّسِ،          

ـــ     ــيف  ّٔكــشّساتُ، ّإرا ثبــ  العكــع تـــبح الظــي٘ ادتَــادا ػخ ــل ال ــيف مقاب ا لل

اكلقــذغ / القــشآٌ. ّبَــزا ٓتلــح أٍنٔــ٘ ا٤سادٓــح الؼــٔعٔ٘ الــيت أمتــذ عيــذٍه عـــش    

ٍـــ،  شذٔــ٘    782شٌّ ستــٙ ىَآــ٘ الغٔبــ٘ الـــغشٚ ل٩مــاو اكلَــذٖ      الــيف ٤سبعــ٘ وــ  

٢ّ تتْوـف علـٙ سذٔـ٘ الظـي٘، إ٢      أسادٓجَه تتْوف علٙ مقذمات لظيا بـذدٍا ا٦ٌ.

 إرا دل الذلٔل علٙ رلك.
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٬ٔع٪  ٢ ػك إٌ التؼشٓع مقتـش علٙ اهلل تعاػل، ٓقْل مل متابُ رلاا  اليف: الٸ

ٛٮ .  ٬ٕ ً٪ الٺأٸم٬شپ ػ٪ ّوذ بغل دّس اليف بْكْل مـً خـ٣ل آٓاتـُ،  َـْ مبلـ ، ّمبؼـش،       لٸكٸ ٰم

ــيف       ــاب ّاحلكنــ٘. ّعلٔــُ ٢ سذٔــ٘ ٤سادٓــح ال ــه اليــاغ الكت ــل. ٫ٓعلٽ ـٯ ّىــزٓش، ّمف

ــه      ــْد احلكـ ــذ. ّّدـ ــاب ادٔـ ــْاسدٗ مل الكتـ ــشعٔ٘ الـ ــاو الؼـ ــا مل تـــري ا٤سكـ مٷلقـ

تفـــ٣ٔ الؼـشعٕ مل القـشآٌ ٓعــذ ػـشاا حلذٔـ٘ وــْل الـيف الكـشٓه، عيــذما ٓكـٌْ        

ــا طلــف تفـــ٣ٔت ا٤سكــاو          ــيف  ٔن ــ٘ وــْل ال ــالٕ ٢ ػــك مل سذٔ ــُ. ّبالت ــا ل ّبٔاى

الؼشعٔ٘ اكلبٔي٘ مل الكتاب الكشٓه. لكً الك٣و سْل تريٍا مً أسادٓجـُ ّطـيتُ،   

 نـً وـال ؼلٷلـق     .؟أو ٢ ّمٷلق طريتُ اوْلُ ّ علـُ ّتقشٓـشِ ،  َـل ٍـٕ سذـ٘ مٷلقـا      

ٔٯ  ــ احلقٔقـــ٘ أٌ الظـــي٘ اليبْٓـــ٘ ّمربساتـــُ. ً سذٔتَـــا رمـــش أدلتـــُ، ّمـــً خـــــَا، بـ

 : ، ختتلف مل أسكامَا بغل ا٨لضاو ّا٢طتشباب ّالقلآا الؼخـٔ٘مظتْٓات

تفـــ٣ٔ ّبٔاىــا ل٥سكــاو الؼــشعٔ٘ الــْسادٗ مل      يبْٓــ٘تــاسٗ تكــٌْ الظــي٘ ال   -

مالـ٣ٗ ّتفـ٣ٔتَا. إر ٢ طبٔل  التؼشٓعات ادنل٘، خاؿ٘  تكٌْ سذ٘ ،القشآٌ

طْٚ احلذٓح.  ٣ ختلع كلـتغريات الضمـاٌ ّاكلكـاٌ، ّتبقـٙ مٷلقـ٘ مل      آخش كلعش تَا 

سذٔتَا ّإلضامَا. أّ ىقذو  َنا آخش كلفَْو الـ٣ٗ، ّسٔيٝزٱ ٢ ٓتْوف  َه تفـ٣ٔتَا 

علٙ سّآ٘ ىبْٓ٘ ػـاسس٘. ّأمـا التؼـشٓعات القلـأٜ٘ ّا٢دتناعٔـ٘ ّاحلقْؤـ٘  تتْوـف        

طاطا علـٙ  علٔـ٘ ػـشّاَا ّؤْدٍـا.  ٔـتغري       علٔتَا علٙ  علٔ٘ مْكْعاتَا، اكلتْوف٘ أ

احلكــه بــتغري اكلْكــْي. ّسٔينــا ٓكــٌْ احلكــه  علٔــا، تكــٌْ الشّآــات مــً بــاب     

ــ٘ ااحليٷــ٘         ــات ا٤سبع ــٙ خـــْق الغلٽ ــيف الضمــاٗ عل ــذما ٓفــشض ال ــات.  عي التٷبٔق

. آىـزا   ّالؼعري ّالتنش ّالضبٔ  ،  َْ ىاولش إػل بٔٝ٘ اكلذٓي٘ ّذلـ٢ْتَا مـً احلبـْب  

أخــشٚ  ت٫ــضسي مل بٔٝــ٘ ٍّــزا ٢ ؿليــع أٌ ٓفــشض الفقٔــُ  ٔنــا بعــذ الضمــاٗ علــٙ سبــْب   

، ٤ٌ مذاس الضماٗ علٙ القٔن٘ التذاسٓ٘ للنشــ٢ْت الضساعٔـ٘ ٢ّ خـْؿـٔ٘    مالشص

قنل  شٓلـ٘ الضمـاٗ مل ا٤ساكـٕ    هلا طْٚ صساعتَا مل ٍزِ البٔٝ٘ دٌّ تلك، ّإ٢ طتظـ 

ااحليٷــ٘ ّالؼــعري  بعــ٘ اكلــزمْسٗ مل الشّآــاتالــيت ٢ تــضسي  َٔــا الغــ٣ٗ ا٤س ّاحلقــْل

٢ّ أسذ ٓقْل بزلك، ٤ٌ الضماٗ سمً أطاغ، ٓتْوف علَٔا وْت  ،ّالتنش ّالضبٔ  

بــل وــذ ٓتخلــٙ اكلضاسعــٌْ عــً صساعــ٘ تلــك احملاؿــٔل ٍشّبــا مــً    . الفقــشاٛ ّاحملــشّمغل

 كــشٓب٘ الضمــاٗ،  ــٔعه القشــنل مل بــ٣د اكلظــلنغل،  نــً طــٔكٌْ اكلظــ١ّل سٔيٝــزٱ؟.   
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 شّآـ٘ الشطـْل ٍيـا مــً بـاب التٷبٔـق ّاكلــذاق. ّٓبقــٙ احلكـه ل٧ٓـ٘ ّولـشّف بٔٝــ٘          

 الفقُٔ. 

ّوــذ تيقــل ليــا الشّآــات أسكامــا ٢ّٜٔــ٘ للــيف الكــشٓه خــ٣ل ّدــْدِ مل           -

 ، تفـشض علٔـُ اللـشّسٗ   ّمـذٓشا  اكلذٓي٘،  كاٌ ٓـذس أسكاما باعتباسِ ّلٔـا ّواٜـذا  

٘،  تكــٌْ سذــ٘ مل صماىــُ  قــنل، ّلــٔع هلــا  اختــار وــشاسات آىٔــ ا٨دسآــ٘ أّ الظٔاطــ٘

إا٣ق ؿلكً ا٢ستذاز بُ ػشعا. متششؿلُ بٔع اكلاٛ لظب  طلف رلك الْو . ٍّزا 

٢ ؿليع ا٢طتفادٗ مً اكلْوف ّاحلكه ال٢ْٜٕ ّمياطباتُ ّا٢طـتفادٗ ميَنـا مل اختـار    

 وشاسات مؼابَ٘. 

تبـاسِ مجـا٢ ّأطـْٗ    ّثالح، تكـٌْ أسادٓجـُ مل ا٤خـ٣ق ّالقـٔه ّاكلبـادٟ، باع      -

ّوذّٗ للنظلنغل،  تكٌْ ملضم٘ أخ٣ؤا، ّلـٔع هلـا إلـضاو ػـشعٕ ٓقتلـٕ سذٔتَـا.       

 َــٕ أسادٓــح تــشتبنل بالظــلْمغل الفــشدٖ ّا٢دتنــاعٕ لتقــْٓه أخــ٣ق اليــاغ. الٸٯقٸــذ٬    

٘ټ  ْ٪ٗټ س٪ظ٪ي٪ ُٰ أٹط٬ ٌ٪ لٸكٹه٬ ٰ ٕ س٪ط٫ْلپ اللٸٯ  .(1)مٸا

تتشــذخ عــً الــيف مإىظــاٌ ّػــ١ّىُ   ّسابعــا: ٍيــا  سّآــات، ٍّــٕ مــجريٗ    -

الؼخـٔ٘، ضل  ٍزا الٷعاو، ّٓكشِ را ، ّٓعذبُ ٍزا اللٌْ مً اللباغ ٢ّ ٓشتـ   

       ٕ  متعلـق ؼلزاوـُ البؼـشٖ.    بغريِ.  ٣ سذٔـ٘ هلـزِ ا٤سادٓـح إا٣وـا  َـٕ ػـأٌ ػخــ

لكً الفَه اكلتشذـش  شكـَا علـٙ بعـض اكلظـلنغل مْادبـات ػـشعٔ٘ باعتبـاس سذٔـ٘          

ت١مـذ  ىظـاىٔ٘ الـيف ّبؼـشٓتُ بٔينـا     إْا وـ٢ْ ّ عـ٣ ّتقشٓـشا.  ـألغ    لشطْل مٷلق طي٘ ا

ٕ٪ٯ أىـُ بؼـش مجليـا: اوٹـل٬ إپى٪ٯن٪ـا أٸى٪ـا ب٪ؼ٪ـشٮ مٰٯـج٬لٹكٹه٬ ٫ٓـْس٪ٙ           ا٦ٓ٘ القشآىٔ٘ ٫َكٹـه٬  أٸى٪ٯن٪ـا  إپلٸـ ُٮ  إپلٸ  إپلٸـ

ُٰ  ٸاط٬ت٪ٰقٔن٫ْا ّ٪اٰسذٮ ٬ٔ  .(2) إپلٸ

دٌّ تـريِ مْدـْب   ّخامظا، ٍيا  أسادٓـح تتعلـق بأسكـاو خاؿـ٘ بـاليف       -

 ؿ٣ٗ اللٔل مج٣.  َزِ أٓلا لٔظ  سذ٘ علٙ أسذ تريِ.

مً ٍيا تتلح ٍيا   لظف٘ عنٔق٘ ّساٛ عذو اٍتنـاو الـيف بكتابـ٘ طـيتُ، تتعلـق      

 بالفَه الذٓين، ّكشّسٗ يذد وشاٛٗ اليـْق، مل إااس اكلتغريات الضماىٔ٘ ّاكلكاىٔ٘. 

                                      
 .80طْسٗ ا٤سضاب، ا٦ٓ٘:  - 1

 .4طْسٗ  ـل ، ا٦ٓ٘:  - 2
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 القٔن٘ املعسفٔ٘

ـلٔـع الشّآـات ٍـٕ سّآـات آسـاد، ٢ّ سذٔـ٘ خلـرب        اكلؼكل٘ ا٤طاغ الْٔو، أٌ 

ا٦ساد إ٢ مً خ٣ل دعل احلذٔ٘ الؼشعٔ٘ لُ، ٍّزا متفق علُٔ عيذٍه. ّما   ٓكً 

اخلرب سذ٘  ٣ ميذضٓ٘ لُ ٢ّ معزسٓ٘، ٢ّ ؿلكً اجلضو بــذّسِ، ّمٷابقتـُ لـيفع    

ذ مل سّآـات  ا٤مش ّالْاوع. تري أٌ الؼاسي منا ٓقْلٌْ وـذ دعـل احلذٔـ٘ خلـرب الْاسـ     

. ّبالتـالٕ ٢ ؤنـ٘   ،  يقتـش علَٔاا٤سكاو خاؿ٘، مٕ ٢ ٓيظذ باب العله ّالعلنٕ

معش ٔ٘ لكل ما ٓشّٚ ما   ٓتْ ش علٙ ػشهل ؿشتُ. ٍّزا أػبُ باكلظتشٔل باطـتجياٛ  

ٍــ، سٔـح بقـٕ تـذاّل      051الشّآات اكلتْاتشٗ. خاؿ٘ مـع تـأخش التـذًّٓ كلـا بعـذ طـي٘       

تاسطلٔــ٘ ػــفأٍ٘. ٍّــزا حبــذ راتــُ إػــكال مشٓــش، ٢ تيفــع معــُ   الشّآــات الذٓئــ٘ ّال

الرتؤعات. ؼلا  َٔا التْثٔقات، ٤ٌ ا٢ػكا٢ت أمجش تعقٔذا، كلـً ٍـْ رلـتف بَـزا     

ا٤مش. ٢ّ تـيع الـذّا ع الٷاٜفٔـ٘ ّاكلزٍبٔـ٘ مل التـذًّٓ. ٢ّ تتغاكـٙ عنـا  علـُ بعـض          

 ّبالتالٕ:الشّاٗ عً سظً ىٔ٘، د اعا عً الذًٓ ّاليف العىلٔه. 

الشّآ٘ الـشٔش٘ ٍٕ الشّآ٘ اليت زلضو بـذّسٍا عـً الـيف. أّ ٍـٕ الشّآـ٘      -

اليت تْسخ العله ّالـٔقغل بــذّسٍا.  تكـٌْ سذـ٘ حلذٔـ٘ القٷـع ّاجلـضو بــذّسٍا.         

 باعتباس أٌ سذٔتُ راتٔ٘، ّلٔظ  دلعْل٘. 

ليف، عاو علٙ ّ اٗ ا٢0611 ؿلكً العجْس علٙ ٍزا اليْي مً الشّآات بعذ  -

 ّالتذاّل الؼفإٍ لليـْق، ّمجشٗ دّاعٕ ّكع ا٤سادٓح ّىظبتَا لُ. 

ٓظتجيٙ ا٤سادٓح اكلتْاتشٗ، ٍّٕ ىادسٗ، ٤ىَا تتٷل  سّآ٘ احلـذٓح مـً وبـل     -

عذد مبري مً الشّاٗ، مل مل ابق٘ مً ابقـات التـاسٓخ، ٓتعـزس معـُ تْااـ١ٍه علـٙ       

، ّالقــشآٌ، ّالعبــادات، الــيت الكـزب، ٍّــزا أػــبُ باكلظــتشٔل، إ٢ لـــْق اليبــْٗ 

ٓتشــذخ عيَــا اليــاغ ـلٔعــا. ّالتــْاتش ٢ ٓكؼــف عــً الْاوــع، لكيــُ ٓــْسخ القٷــع،  

  ٔكٌْ ميذضا ّمعزسا مل مقاو العنل ّا٢متجال، باعتباس سذٔتُ الزاتٔ٘.

ٍزا الؼشهل ٢ ٓغين عً ػشّهل أخشٚ. ٢ّ ٓكفٕ تْاتش ؿـذّسِ بـل صلـ  أٌ     -

 ّسات الشطال٘، ّدّس الذًٓ ّا٨ىظاٌ مل احلٔاٗ. ٢ ٓتقااع ملنٌْ احلذٓح مع كش

 شــذٓح الغــذٓش مــج٣ ســذٓح متــْاتش، منــا ٓقْلــٌْ، ّتتْوــف علٔــُ ولــآا   -

عقاٜذٓ٘ مَن٘. ٍّـْ ستـه أٍنٔتـُ ّالذساطـات الـيت تـذّس سْلـُ، لكـً ٢ أسـذ ٓلتفـ            
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ٌ  ليقٷــ٘ خٷــريٗ دــذا، تيخــشو معَــا سذٔتــ   ٍــزا  ُ لــْ ثبتــ  ؿــش٘ ؿــذّسِ تــْاتشا، ٤

ٓــشبنل القــشآٌ الــزٖ ٍــْ ىــف مقــذغ متشــش ، ْٓامــ  احلٔــاٗ ّالشطــال٘،     احلــذٓح

ٓشبنل  َنُ ىَأٜا بعقل صمين، ذلـذّد،  لـٔع مـً اكلنكـً سبـنل القـشآٌ بظ٫ـي٘ الـيف         

مٷلقا، ٢ّ ؿلكً سبٷُ بعقْل بؼشٓ٘ ذلذّدٗ مأٍـل البٔـ  ستـه د٣لـتَه ّعلنَـه      

َـ    ا تـشتبنل بيىلـاو اللغـ٘    ّتقْاٍه ّّسعَه، لكً اكلظأل٘ أعنق بكجري للـا ٓتــْس، ٤ى

ّاكلعش ٘ البؼـشٓ٘.  فـٕ مـل مشسلـ٘ ٍيـا   َـه للقـشآٌ ّ قـا لقبلٔـات اكلتلقـٕ ّولش ـُ            

ّثقا تُ، ٢ّ اطتجياٛ ٤سذ مل ٍزِ القاعذٗ، بل ٍـٕ ابٔعـ٘ التلقـٕ اكلعـشمل، ّاستبااـُ      

ــُ،         ــنً ولش ـ ــُ كـ ــذٓح ّ َنـ ــل احلـ ــٕ تأّٓـ ــ٘.  ٔيبعـ ْٯٌ اكلعلْمـ ــ ــ٘ تكـ ــ٘ ّمٔفٔـ باللغـ

ٖ خاق ٓعتنذ، علٙ  َه  لظف٘ الذًٓ، ّع٣وتُ بالعقـل ّاكلعش ـ٘   ّكشّساتُ. ٍّزا سأ

البؼشٓ٘، ّلٔع باللشّسٗ أٌ ٓقتيع بـُ العقـل الرتاثـٕ، بـل ٓتْوـف وبْلـُ علـٙ أخـرتاق         

ـللــ٘ ٓقٔئــات. مــً ٍــزا اكليٷلــق تبــذّ مقاسىــ٘ ىظــخ احلــذٓح كــشّسٓ٘، للتعــشف علــٙ 

ا ٍيا  ىظخُ تشبنل خـْؿٔات مل ميَا، ّمذٚ تْا قَا مع الؼشهل اكلتقذو،  كن

القــشآٌ بالظــي٘، ّأخــشٚ تشبٷــُ بعرتتــٕ أّ أٍــل بــٔيت، ٍيــا  ىظــخُ ثالجــ٘، ٢ ختــذو    

اتشمـ   ـٔكه متـاب اهلل     أسذا، تظتبعذ داٜنا. ىظخُ دلـشدٗ، تكتفـٕ بـالقشآٌ:   

ما إٌ ؽلظكته بـُ لـً تلـلْا بعـذٖ أبـذا ، ٍّـٕ اليظـخ٘ الـيت تـشبنل القـشآٌ بىلش ـُ            

الــيت صلــ  ىظــاٌ ّمْامبــ٘ العـــش. ٍّــزِ اليظــخ٘ الضمــاىٕ، ّؼلــتغريات كــشّسات ا٨

، ٢ّ صلـْص سبـنل القـشآٌ بالظـي٘ أّ العـرتٗ مٷلقـا، مـً أدـل         الرتمٔض علَٔـا ّدساطـتَا  

 مْام  القشآٌ لتٷْسات احلٔاٗ، ّسادات ا٨ىظاٌ ّادتنع.

ّدْد الشّآ٘ مل الـشال الظت٘ أّ ا٤ؿـْل احلذٓجٔـ٘ ا٤سبعـ٘ للؼـٔع٘ ٢ ٓعـين       -

بل مل سّآ٘  تاز لذلٔل خاق بَا.  قذ ٓكٌْ م١لف الكتاب ثق٘ ؿش٘ ؿذّسٍا. 

عيذ ػخف، ّلٔع بجق٘ عيذ آخش. ّوذ ٓكٌْ ميَذُ مل تْثٔـق الشّآـات متْا ـق مـع     

  قُٔ، متقااع مع آخش. ّلْ االعيا علٙ مباىُٔ وذ ٢ ىتفق معُ. 

٢ ٓكفٕ ؿش٘ ؿذّس الشّآ٘ مل سذٔتَا، ما   تظتْف الؼشّهل ا٤خشٚ،  -

ذو معاسكتَا للعقل ّا٢متؼا ات العلنٔ٘، ّالرباٍغل الشٓاكٔ٘، ٢ّ تتشذخ عً مع

خشا ات ّولآا للتيع٘ مل راتَـا معلـه الغٔـ ، ّمعش ـ٘ ـلٔـع اللغـات، ّتريٍـا مـً         

 أٍّاو العقل الرتاثٕ.



290 

مل سّآ٘ ٢ ؿلكً اجلضو بـش٘ ؿذّسٍا  لٔظ  حبذ٘، ٤ٌ احلذٔـ٘ إمـا    -

منــا مل اخلــرب اكلتــْاتش  ٔكــٌْ سذــ٘   سٔينــا تــ٣صو القٷــع ّاجلــضو ّالــٔقغل،   راتٔــ٘ 

 . أّ   ٓكً مزلك  ٣ سذٔ٘ لُ بزاتُ.حلذٔ٘ القٷع

ـلٔــع ا٤سادٓــح باطــتجياٛ الـــشٔش٘ ٍــٕ سّآــات آســاد، ٢ ؿلكــً اجلــضو      -

ٓ٪تٲٰبــع٫  بـــش٘ ؿــذّسٍا، ٢ّ تــْسخ طــْٚ الىلــً، ّالىلــً ٢ ٓغــين مــً احلــق ػــٔٝا   ّ٪م٪ــا  ا

ٝ٭ا أٸمٺ ٬ٔ ً٪ الٺش٪قٶ ػ٪ ًٲ لٸا ٫ٓغ٬ٰيٕ ٰم ٌٲ الىلڀ ٫ٍه٬ إپلڀا ولٸيٴا إپ . ّخرب ،  ٣ تكٌْ سذب٘ بيفظَا(1)ج٪ش٫

ّٿ ّاسذ أّ أمجش ٢ ٓتذاّص الج٣ث٘، عً آخش مجلُ، ستٙ  ا٦ساد ٍْ اخلرب الزٖ ٓيقلُ سا

 ىَآ٘ الظيذ. 

قـ٘ ٢ تْدـذ آٓـ٘    والْا بأٌ الؼاسي اكلقذغ دعل احلذٔ٘ للخرب الْاسذ، ّاحلقٔ -

بقبلٔـات   تتـشل بـزلك، لكـيَه ىىلـشّا هلـزا اجلعـل مـً خـ٣ل أدلـ٘ ادتَادٓـ٘، تـأثش          

اط٘ علنٔ٘ مً خ٣ل تعَذٍا، ستٙ تـذت  وذؼلشّس ا٤ٓاو   امتظب ا٤ؿْلٕ ّّعُٔ. 

وْاعذ  ْؤ٘، تفشض طلٷتَا علٙ الفقُٔ،  ٔأخز باخلرب الْاسذ ّٓظتذل بُ إطـتيادا  

هلا. ّمً   ٓقتيع بَزِ ا٤دل٘،  ٣ سذٔـ٘ ٤ٖ خـرب مـً آخبـاس ا٤سـاد. ٍّـزا مـا مـاٌ         

ــْاتش. ّبعلــَه        ــاخلرب اكلت ــٌْ إ٢ ب ــُ علنــاٛ القــشٌ اخلــامع، سٔــح مــاىْا ٢ ٓعنل علٔ

ّ     متـاب  اعتنذ تـشٔح ا٤خباس اكلشّٓـ٘ مل   ٓلـا  أؿـشٔح مـً متـ  الـشّاٗ اكلْثـْوغل. 

ماٌ بعلَه ٓؼرتهل عذالـ٘ الـشاّٖ، ٢  قـنل ّثاوتـُ، الـيت تعتنـذ ٍـٕ ا٤خـشٚ علـٙ          

 ّ ولـٔ٘ معقـذٗ، لكـً    ٍـٕ  سذٔ٘ خرب الْاسذ، ّسذٔ٘ م١لفٕ مت   َاسغ الشدـل. 

اخلٷاب الذٓين اختنل لُ اشٓقـا، ٢ ؿلكـً احلٔـاد عيـُ، ّملـٙ التؼـشٓع ٍكـزا،        

  تتظشب الؼكْ  لتلك الٔقٔئات القاٍشٗ.ّطٔبقٙ ما  

ّا٤ٍه ّا٤خٷش اكلْكْعٔ٘ مل دساط٘ الشّآات ّا٤سادٓح ّا٤خبـاس،  جقا ـ٘    -

القــاسٟ، ّٓقٔئاتــُ، ّعقاٜــذِ، ّستباتــُ تلعــ  دّسا مل وبــْل أّ س ــض اخلــرب،  ٔقبــل   

ٕ ميَـا مـا ٣ٜٓـه تْدَاتـُ ّٓـش ض مـا طلالفَـا مَنـا ماىـ  الشّآـ٘ ؿـشٔش٘. ّبالتـال            

 جن٘ مشدعٔات تتشكه مل ىقذ اليف،  كٔف ؿلكً تـذاسمَا؟ ّةـ٘ إػـكالٔات    

 ترتت  علٙ ٍزِ ا٨ػكالٔ٘ بالزات،  كٔف ىجق بآساٛ الفقَاٛ ّاحملذثغل؟.

                                      
 .74طْسٗ ْٓىع، ا٦ٓ٘:  - 1
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منــا أٌ أتلــ  الشّآــات لٔظــ  ىـــا كلــا أدػل بــُ الــيف، بــل ميقْلــ٘ بــاكلعيٙ     -

للشطـْل ّتكـٌْ سذـ٘    ّاكللنٌْ، أٖ ما  َنُ الشاّٖ لقْل الـيف!!!.  كٔـف تيظـ     

 .؟ّالشاّٖ ٓتأثش للفٔتُ ّثقا تُ ّمعش تُ ّىضعاتُ ّم٢ْٔتُ ّتْدَاتُ ،علٙ الفقُٔ

ثه مؼامل أطاىٔذ الشّآـات مـجريٗ، خاؿـ٘ مـا ٓعـشف بــاالعيعي٘ ، الـيت ٢         -

 ؟ ٍّـٕ مـً أخٷـش ا٨ػـكا٢ت    تعين الظناي اكلباػش،  كٔف ؿلكً اجلضو بـشتَا

٦ساد، ّاليت ٍـٕ مـذاس اطـتباهل ا٤سكـاو الؼـشعٔ٘ لـذٚ       اليت تْادُ أطاىٔذ سّآات ا

 .الفقَاٛ.

ّخ٣ؿ٘ الك٣و: ٢ ؿلكً الْثْق بيف تاسطلٕ مٷلقا طْٚ القشآٌ، الزٖ  -

تعَذ بُ ـلٔع اكلظلنغل، علـٙ أٌ ٫ٓقـشأ كـنً ػـشّاُ التاسطلٔـ٘، ّميٷقـُ الـذاخلٕ،        

شف ىضّهلــا، ّمــا ّميَذــُ مل احملكــه ّاكلتؼــابُ مــً ا٦ٓــات، ّمعش ــ٘ تــاسٓخ ا٦ٓــ٘ ّولــ 

ع٣وتَا باهلذف ا٤طاغ مً الـذًٓ ّخلـق ا٨ىظـاٌ، ّتـري رلـك. ليتذـاّص ذليـ٘ العقـل         

الرتاثٕ، ّما سطٯبتُ الشّآات ّا٤سادٓح مً مفـأٍه، مشطـ  اجلَـل ّالتيابـز ّسّل     

ا٨ىقٔاد ّالتبعٔ٘. ّػْٯٍ  معا  الذًٓ ٍّذف ا٨ىظاٌ مل احلٔـاٗ. ٍّـزا ٓتٷلـ  إعـادٗ     

م٘ القٔه ا٤خ٣ؤ٘ ّاكلعش ٔ٘، ّـلٔع وبلٔات الفشد ّٓقٔئاتُ، ؼلا ٓتٔح اليىلش مل ميىلْ

 تؼكٔل العقل ّ ق أطع دذٓذٗ.

***  



298 

 مادد الغسباّٖ

ٓظــعٙ مــً خــ٣ل مؼــشّعُ اػل: تشػــٔذ الــْعٕ عــرب  شٓــش   باســح بــالفكش الــذٓين .  -

اخلٷاب الذٓين مً طٷْٗ الرتاخ ّتذاعٔات العقل التقلٔذٖ، ّمً خ٣ل وـشاٛٗ متذـذدٗ للـيف    

الذٓين تقْو علٙ اليقذ ّاكلشادع٘ اكلظتنشٗ، مً أدل  َه متذـذد للـذًٓ، مؼـشهل أطـاغ ٤ٖ     

ااس دلتنع مذىٕ خالٿ إالعذال٘، مل ىَْض سلاسٖ، ٓظاٍه مل تشطٔخ ؤه احلشٓ٘ ّالتظامح ّ

ّ  ٓؼتغل مادذ الغشباّٖ علٙ مْكـْعات:  ّ.. مً العيف ّالتيابز ّا٢سرتاب. ىقـذ   كـش اليَلـ٘ 

 الفكش الذٓين، التظامح، العيف، احلشمات ا٢ط٣مٔ٘، اكلشأٗ، ا٢ؿ٣ل ّالتذذٓذ، ...

 مل علْو الؼشٓع٘ ّالعلْو ا٨ط٣مٔ٘. متخـف -

 طٔذىٕ. –كلجقف العشبٕ م١طع ّسٜٔع م١طظ٘ ا -

  .014 -25ماٌ سٜٔظا لتششٓش دلل٘ التْسٔذ اا٤عذاد:  -

 أؿذس طلظل٘ سّاد ا٨ؿ٣ل، ّماٌ سٜٔظاٻ لتششٓشٍا. -

 ماٌ علْ اهلٔٝ٘ العلنٔ٘ لكتاب التْسٔذ. -

 ػاس  مل عذد مً اليذّات ّاكل١ؽلشات العلنٔ٘ ّالفكشٓ٘. -

 العلنٔ٘ لظيْات عذٯٗ.ماسغ التذسٓع كنً اختـاؿُ مل اكلعاٍذ  -

 ساٜض علٙ عذد مً اجلْاٜض اليقذٓ٘ ّالتقذٓشٓ٘ عً أعنالُ العلنٔ٘. -

 مت  عً ميذضِ الفكشٖ ّالجقامل ّا٤دبٕ عذد مً اليقٽاد ّالباسجغل، عشب ّأداى . -

عنـ٣ٻ مٷبْعـاٻ، تألٔفـاٻ، ّ قٔقـاٻ، ّسـْاساٻ، ّتشـلـ٘، إكـا ٘ اػل عـذد مـبري مـً            84لُ  -

 شْخ ّاكلقا٢ت مل دل٣ت ّؿشف ّمْاوع الكرتّىٔ٘ رلتلف٘.الذساطات ّالب

 

 صدز لُ

 و8104و 8110ّو 8111ّابعات ، 7إػكالٔات التذذٓذ ا -

و 8114التظــامح ّميــابع ال٣تظــامح ..  ــشق التعــآؽ بــغل ا٤دٓــاٌ ّالجقا ــات اابعتــاٌ ،   -

 و.8112ّ

 و.8112 ذٓات العيف،  -

 و.8101ت سْل دذّٚ اكلؼشّي الظٔاطٕ الذٓين، اللذ اليْعٕ ل٣طتبذاد .. اطتفَاما -

 و.8108و 0222ّالؼٔخ ذلنذ سظغل اليأٜين .. ميىلٽش احلشم٘ الذطتْسٓ٘ اابعتاٌ ،  -

 و.8105احلشمات ا٨ط٣مٔ٘ .. وشاٛٗ ىقذٓ٘ مل يلٔات الْعٕ،  -

 و.8104، دذلٔ٘ الظٔاط٘ ّالْعٕ .. وشاٛٗ مل تذاعٔات الظلٷ٘ ّاحلكه مل العشاق -

 و8102التفكري الذٓين،  ٔاتاليف ّط١ال احلقٔق٘ .. ىقذ مشدع -

 و.0228الؼٔخ اكلفٔذ ّعلْو احلذٓح،  -



299 

 و.8110تشـل٘ متاب الذًٓ ّالفكش مل ػشا  ا٢طتبذاد،  -

  قٔق متاب ىَآ٘ الذسآ٘ مل علْو احلذٓح -

 

 كتب صدزت عيُ

/ د. ؿـا  الـشصّق،   كلادذ الغشباّٖدذلٔ٘ العيف ّالتظامح .. وشاٛٗ مل اكلؼشّي ا٨ؿ٣سٕ  -

 و.8104

 و.8105اكلشأٗ ّالقشآٌ .. سْاس مل إػكالٔات التؼشٓع / ساّستُ: د. مادذٗ تلباٌ،  -

ســاّسِ: طــ٣و البَٔــ٘  إخفاوــات الــْعٕ الــذٓين.. ســْاس مل تــذاعٔات اليكــْق احللــاسٖ / -

 و.8104الظناّٖ، 

ٓـ  مل العـشاق ..   سٍاىات الظلٷ٘ ّاحلكـه  - ٕ  سـْاس مل أ / سـاّسِ:   ذْٓلْدٔا التْولٔـف الظٔاطـ

 و.8107ااسق الكياىٕ، 

ــ٘ طــاخي٘ .. ســْاس مل    - ــذٓين  مــذاسات سْاسٓ ــات ا٤طــٷشٗ ّال٣معقــْل ال /  .. ســْاس مل م٫يشئ

 و.8107، ااسق الكياىٕ ساّسِ
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 مؤسش٘ املجقف العسبٕ

ىؼـااَا مل  م١طظ٘ اكلجقف العشبٕ، م١طظـ٘ تـري سكْمٔـ٘، تعيـٙ بالؼـأٌ اكلعـشمل، ّؽلـاسغ        

دلا٢ت الجقا ٘ ّالفكش ّا٤دب ّالفيٌْ. تتخز مً مذٓي٘ طٔذىٕ ا٤طرتالٔ٘ مكتبا سٜٔظا هلا، ّمً 

 ؿشٔف٘ اكلجقف مْوعا علٙ الؼبك٘ العيكبْتٔ٘.

و اطتذاب٘ كلتٷلبـات العنـل   15/10/8101داٛ ا٨ع٣ٌ عً تأطٔع م١طظ٘ اكلجقف العشبٕ مل 

ش ّتعضٓض ّإػاع٘ ثقا ٘ التظامح ّاحملب٘ ّالتكا ل، ّاصلـاد  ا٨ع٣مٕ الشاٍي٘، ّتلبٔ٘ للشّسات ىؼ

مشمضٓ٘ م١طظاتٔ٘ تلنً تـشابنل ا٤عنـال الــادسٗ عيَـا، ّّكـعَا مل طـٔاق العنـل اكلـيىله.  بعـذ          

عنل متْاؿل لج٣خ طيْات مل ؿشٔف٘ اكلجقف اىبجق  ىؼااات أخشٚ، تٷلب  ّدْد م١طظ٘ ٨داسٗ 

 ػ١ّىَا ّتظٔري أعناهلا.

ــ٘ اكلجقـــ  ــشف اكلـــزٍف       ّم١طظـ ــف ّالـــتكفري، ّالتٷـ ــتقل٘، تــــش ض العيـ ــٕ دَـــ٘ مظـ ف العشبـ

ّالظٔاطٕ، ّتظتقل بش٠ٓ٘ بعٔذا عً تؼىلٔات ا٤ٓذْٓلْدٔا ّمل ا٨ىقظـامات ّاخلـْؿـٔات الـيت    

تيال مً مشام٘ الفشد ّادتنع. طاعٔ٘ إػل تشطٔخ ؤه ا٨ىظـاٌ عـرب إػـاع٘ ثقا ـ٘ التظـامح ّاحملبـ٘       

 ؼشٖ.ّا٤خْٗ ّّسذٗ اكلـري الب

ٓيبجق عـً إداسٗ اكل١طظـ٘ دللـع اطتؼـاسٖ، ٓظـاٍه مل تشػـٔذ طٔاطـ٘ اكل١طظـ٘، ّالتخٷـٔنل          

كلؼاسٓعَا اكلظتقبلٔ٘، منا طتنجل ىؼااات اكل١طظ٘ خاسز أطرتالٔا شلب٘ مـً اكلـجقفغل، طـعٔا مـيَه     

 لتعنٔق ا٤ّاؿش الجقا ٔ٘ بغل أبياٛ الكٔاٌ ادتنعٕ اكلتشذ.

 مبادئ مؤسش٘ املجقف العسبٕ

 .ا٦خش ّالشأٖ بالتعذدٓ٘ ى١مً ■

 .ّالجقا ات ا٤دٓاٌ بغل للتعآؽ ىذعْ ■

 .ا٨ىظاٌ ّسقْق ّالذؿلقشاأ٘، ّاحلشٓ٘، التظامح،: ؤه ىتبيٙ ■

 سلاسب العيف ّالتششٓض ّالتكفري. ■

 . احملشض ّا٤ٓذْٓلْدٕ الٷاٜفٕ اخلٷاب ىش ض ■

٘  تعنٔق مل ىظاٍه ■ ٘  الجْابـ   ّ ـق  ّالتفـاٍه  احلـْاس  لغـ ً  اكلظـتنذٗ  ا٤طاطـٔ ٛ  تعـالٔه  مـ  الظـنا

 . ا٤سض ّوْاىغل

 .ّمؼاسٓعُ ّأعنالُ بإزلاصاتُ ّىعشٯف ّالتشذٓات، ا٤سذاخ إصاٛ ّمْاوفُ باكلجقف ىعيٙ ■

 

 ماجد الغرباوي 

 رئيص مؤسشة املثقف العربي
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 42 ؾلارز سّأٜ٘
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 074 سّآ٘: اخل٣ ٘ أّ ا٨مام٘ مل وشٓؽ

 072 التٷْس التاسطلٕ هلزِ الشّآ٘
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