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 كلمة الناشر

 

 
 

لدولـة قدمياً استغل رجال الكنيسة واليهود ومن يدور يف فلكهم احلرية الكبـرية املوجـودة يف ا
اإلسالمية، وتفرغ احلكام اىل املسائل اجلانبية واهلامشـية، أكـا اسـتغالل، فقـاموا ببـه  ـومهم 
وأفكارهم الباطلة، فرتمجوا كل اآلراء والنظريات الضالة املنحرفـة وأقحموهـا اىل سـاحات الفكـر 

 اإلسالمي باعتبارها عقائد وعلوم جديدة.
سـاججني جلـك اجلديـد العتبـارات ودوافـد عديـدة وكانت النتيجة ان اخذ بعـ  املغفلـني وال

 فظهرت بذلك بع  فرق )التشكيك والزندقة واإلحلاد و...(.
ولكــن اجا كــان الــبع   لــو لــه عــدم التــدخل يف هكــذا أمــور، التــا ليســت مــن اهتماماتــه 
ودوائر شؤونه، ورمبا هنـاك قسـم مسـاعد بصـورة أو بـاخر  علـى ترسـيأل هـذ، اهفكـار، وهنـاك 

ك يف حبكتهــا وأشــاعتها كمــا حــدا يف ومــن املــ.مون العباســي. فــان جلــك كــان  فــراً مــن اشــرت 
خلــأ أهــل بيــت العصــمة والطهــارة علــيهم الســالم، ومخلــرياً ملدرســتهم اخلالــدة للوقــو  امــام هــذا 
االحنرا  ومواجهته مبختلف اهشكال والصور، وعلى كافة املستويات، فكانت جمـال  احلـوار 

أهــل التــوراة واإلويــل والزبــور وردو  املالحــدة والزنادقــة، ولعــل عصــور والنقــاال ال تتوقــف مــد 
اهئمـــة )البـــاقر والصـــادق والر(ـــا واجلـــواد( علـــيهم افضـــل الصـــالة والســـالم  يـــزت مبواجهـــة ورد  
الفكــر املســتورد واحنرافــات أهــل الكتــاب. وكتــاب )االحتجــار للطاســي قــد  ســر،( يشــري اىل 

 جانب كبري مما حنن بصدد،.
ـــــاب الـــــوطن وحـــــد ـــــ  ينت ـــــدوائر املســـــيحية والصـــــهيونية الو(ـــــد امل.ســـــاو  ال يخلا اســـــتغلت ال

اإلسالمي وسيطرة بع  الدول الغربية على مقدراته.. وتشعب وسائل اإلعالم وتنوعهـا لتقـوم 
بعمل منظم ومـدرو  يف  تلـف اهصـعدة واجلوانـب لتحريـف عقائـد املسـلمني والتشـكيك يف 

طــرق الــ  ركــزوا عليهــا هــي اتبــاق السياســة القدميــة الــ  ســار مبــادئهم. ومــن (ــمن اخلطــأ وال
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عليهـــا أســـالفهم: مـــن ترمجـــة كـــل مـــا هـــو جديـــد مـــن أفكـــار ونظريـــات يهوديـــة وغربيـــة منحرفـــة 
والـــرتويا هلـــا بكـــل وســـيلة متاحـــة حـــا وان كانـــت هـــذ، اآلراء  ـــالف بعـــ  مبـــادئهم، املهـــم 

 عندهم إيقاق الفجوة بني املسلمني وعقائدهم.
املاركســية واللينينيــة واملاويــة والشــيوعية والداروينيــة والوجوديــة والفرويديــة والرأ اليــة  فكانــت

 باعتبارها نظريات اقتصادية وسياسية وعقائدية حديخلة!.
ومخللما وقـف أئمـة اهلـد  علـيهم السـالم امـام مواجهـات االحنـرا  والتشـكيك يف املا(ـي، 

ســتهم ورواد تجــم، وقفــة صــمود وتصــد  يقــف اليــوم تالمــذمم ووعمــاء خطهــم وعمالقــة مدر 
 لكل ما يطرح على الساحة اإلسالمية والعاملية من نظريات وائفة وآراء شاجة وأفكار بالية.

و احة اإلمـام الشـرياو  )دام هلـه( يعـد مـن أولقـك القالئـل الـذين وقفـوا كـالطود الشـامأل ـ  
ر ورأ  شاج ودخيل خيالف ك.جداد، ـ للدفاق عن حرمي العقيدة اإلسالمية والتصد  لكل فك

الشـــريعة والفطـــرة اإلنســـانية، فشـــخا جيـــداً عظـــم الـــداء وحـــذر منـــه، وأعطـــى بعنايـــة الـــدواء 
 الناجد وأحل عليه.

فكتب )الفقه االقتصاد( لعرض صورة االقتصاد اإلسالمي املتميز ورد  النظريات االقتصادية 
لوا( و)مـاجا يف كتـب النصـار ( اهخر  كالرأ الية والشيوعية. وكتب )مائـة سـوال حـول الخلـا

و)الصــائبة يف عقيــدمم وشــريعتهم( و)كيــف وملــاجا اســلموا( إلبطــال اهســ  الــ  تبتــ  عليهــا 
 هذ، اهديان واملذاهب.

 وكتب )القوميات يف مخسني سنة( للوقو  امام املوجات العنصرية املتطرفة.
 د اهمحر.وكتب )مباحخلات مد الشيوعني( و)مارك  ينهزم( لصد تيارات امل

وكتـــب )هـــؤالء اليهــــود( و)هـــل ســــيبقى الصـــلو مــــد إســـرائيل( و)احــــذروا اليهـــود( لتعريــــف 
 اجملتمد اإلسالمي أساليب اليهود وخططهم يف السيطرة والدعاية.

 وكتب )البابية والبهائية( لفضو أساليب االستعمار وأفكار، ال  جاء هبا.
 مذته.وكتب ) وقفة مد الوجوديني( لضرب آراء سارتر وتال

 وكتب )اإلنسان والقرد( لتفنيد فر(يات داروين .
 وكتب )نقد نظريات فرويد( والذ  هو بني يديك.

وهو كتاب آخر (من سلسلة كتب  احة اإلمام الشرياو  )دام هلـه( الـذ  يـرد هبـا علـى 
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بعــــ  آراء فرويــــد ونظرياتــــه، فكشــــف بطالتــــا وشــــخا عيوهبــــا وأخطاءهــــا ب.ســــلوبه املعهــــود 
 تميزة ال  تتسم بالو(وح والبساطة كما تتسم بالقوة واحلسم.وطريقته امل

و احتــه رد فقــأ علــى املهــم ممــا جــاء يف نظريــات فرويــد، وب يتطــرق اىل اجلوانــب والقضــايا 
اهخر ، واملتعلقة بسلوك فرويد وعالقاته الشخصـية واالجتماعيـة، الن  احتـه اراد ان يواجـه 

م اخلوض يف القضايا اجلانبية، ولو اراد اخلـوض هبـا لرمبـا قـال الفكرة بالفكرة والرأ  بالرأ  وعد
البع  ان هذ، امور شخصية وقضايا خاصـة، مـد اتـا تركـت تـاكرياً كبـرياً علـى كـل مـا جـاء بـه 
فرويــد مــن نظريــات، فقــد كشــفت الدراســات اهخــرية بــان فرويــد كــان يعــا  مــن عقــد نفســية 

اإلباحــة اجلنســية، أعهــا عالقاتــه الشــاجة مــد عديــدة، أكــرت وبقــوة عــل كــل مــا طرحــه يف جمــال 
 .1بع  رفاقه وارتباطاته احملرمة مد حمارمه و..

وما قـام بـه ويسـري عليـه علمادنـا اهعـالم مـن تصـد  ووقـو  لكـل مـا هـو منحـر  و(ـال 
ومبدق وباطل ومستورد، هلو خري دليل على ان مدرسة اهل البيت )عليهم السالم( باقية على 

 رو ، وخطهم اهصيل ما وال يتمتد بوجود مكخلف على  تلف اهصعدة.الرغم من كل الظ
 

 مركز الرسول اهعظم )ص( للتحقيق والنشر
 لبنان -بريوت  
 م1991هـ 1111 

                                                           
 كزوجة أخيه.  - 1
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 مقدمة المؤلف

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد و آله الطاهرين ولعنة اهلل على أعـدائهم 

 ني اىل قيام يوم الدين.أمجع
هذا الكرا  اشارة اىل بع  نظريات فرويد ونقدها، ومبالحظة امخلال هـذ، النظريـات يتبـني 
عمق وعظمة النظرية االسالمية وصحتها وتطابقها مد الفطرة، فان االشياء تعر  با(دادها،  

 كما يف احلكمة.. واهلل املستعان.
 كربالء املقدسة

 لشرياو حممد بن املهد  احلسي  ا
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 السوفسطائيون
يشـــتأ الشـــك ب.نـــا  اىل )السفســـطة(، وجعـــل مـــا يف العـــاب، حـــا نفـــ  الشـــاك، خيـــاال، 

 الحقيقة له وال واقد، وامنا وهم حم ، وخيال صر ، وفكر جمرد..
 لكن اجا س.لت عن هؤالء: أين هذا اخليال..

 وما مكانه..
 ومباجا قام..

 وكيف جاء..
 وكيف يذهب.. 

 ؟وأسقلة اخر 
 قالوا: ان احلقيقة والواقد  تار اهسقلة، اما اخليال فلي  بشيء حا يخلار حوله السؤال!!.
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 المتسرعون
ومن طر  آخر.. يشتأ الظن بآخرين، اىل ان يتصـوروا ان أ  شـيء قـام عليـه )مخلـال( او 

خلال بوحد، )جتربة(، فهو احلق الذ  ال مرية فيه، وغري، باطل وهراء، من دون التفات اىل ان امل
اليكــون دلــيال، وجتربــة واحــدة التصــلو مســتندا، فــاجا رأ  هــؤالء وويــا واحــدا قــالوا: كــل ووــي 
حالــه حــال هــذا الزوــي الــذ  نــرا،، يف الشــكل واللــون والفهــم واآلداب، واجا رأوا جات مــرة ان 

 دجاجة با(ت بيضة جات صفرتني، قالوا: كل دجاجة من هذا النوق تبي  كذلك.
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 لدليلمنطق ا

وبــني جاك وهــذا، و(ــد )علــم املنطــق( فــاالول تفــريأ، والخلــا  افــراط، واملنطــق هــو الوســأ 
 الذ  قادت اليه الفطرة االنسانية، وانساق اليه العقل البشر ..

فهــو حجــة، و  2فكلمــا قــام عليــه دليــل برهــا  )كمــا جكــر يف مبحــه الصــناعات اخلمــ (
 يلزم القبول به.

ا الـدليل، فـالالوم ان النقبلـه، والننفيـه ايضـا، اال اجا قـام الـدليل وكلما ب يقم عليـه مخلـل هـذ
 عليه او على خالفه. 

 ومن هنا )الميكن اكبات شيء والنفيه اال بالدليل(.
قال ابن سينا: )كلما قـرق  عـك مـن غرائـب الزمـان، فـذر، يف بقعـة االمكـان، مـاب يـدررك 

يـاال، حقـا، وال كـون التجربـة او املخلـال بوحـد، عنه وا(و الاهان(. فال كـون العـاب ـ ب.سـر، ـ خ
 دليال، صحيحا.

                                                           
ـــة اهلل الســـيد صـــادق  - 2 راجـــد )املنطـــق املظفـــر( للمرحـــوم املظفـــر )قـــد  ســـر،( و)مـــوجز يف املنطـــق( آلي

 الشرياو  )دام هله(.
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 استقراء ناقص
وهنــــاك قســــم كالــــه مــــن النــــا  ت ال السوفســــطائي وال املتســــرق ت هــــم الــــذين  علــــون 
)االكخلرية( و)االحصاء( دلياًل تاماً، فاجا اختار اكخلـر النـواب واالعيـان مطلبـا، فهـو احلـق الـذ  

ت االحصـاءات علـى شـيء، فهـو الواقـد الـذ  المريـة فيـه، ويكـون .. و اجا دلـ3 ب ان ينفـذ
 جاك حكما عاما على كل شيء.

فاجا احصوا الف طفل يف السنة الخلانية من عمر، يشرب كل يوم نصف لرت من املاء ـ مخلالً 
 ـ قالوا: ان االطفال يشربون كل يوم نصف لرت..

سم الذ   تار إىل اكخلر من نصف واملصيبة حينقذ بالنسبة إىل اآلخرين من االطفال، الق
لرت والقسم الذ  يكفيه اقل من نصف لرت ويضر، االكخلر ـ فر(اً ـ، فان كال القسمني سـيقعان 

 (حية االحصاء املزعوم.
ولنقل هلؤالء: اب تكن اهكخلريات ت االنت أقليات، يف ومان سـابق ؟ فـاجا كانـت االقليـة 

 رت نظرية اهكخلرية؟باطلة، فكيف قلتم بان نظريتهم حق، حني صا
كما نقول هلم: اب تعلمـوا بـان االحصـاء، خيـرر عنـه افـراد كخلـريون، فلـي  االحصـاء دلـيال 

 .4على احلقية فيكف حتكمون حسب االحصاء حكما عاما؟
ومرة اخر  نعر  هنا ايضا فائدة املنطق، وانه كيف و(د مبيـزان دقيـق، و قواعـد مطـردة، 

كتســـــبا( وقـــــال: )االســـــتقراء النـــــاقا ال يفيـــــد علمـــــا وال فقـــــال: )اجلزئـــــي ال يكـــــون كاســـــبا وم

                                                           
لـي  املقصـود عـدم االعتبـار واالخـذ بنظـر االكخلريـة يف مخلـل الاملانـات، فـان االمـام املؤلـف يؤكـد علـى  - 3

ريـــة حســـب مبـــدأ الشـــور ، راجـــد كتـــاب )الشـــور  يف االســـالم( لســـماحته، وامنـــا االخـــذ بـــرأ  االكخل
 املقصود ان رأ  االكخلرية اليكون مصداقا للحق دائما، فدقق.

فــال تكــون اإلحصــائيات بوحــدها دلــيال يقينيــا، نعــم قــد تفيــد الظــن، وقــد تفيــد اكخلــر مــن جلــك مبعونــة  - 4
 القرائن اخلارجية. 
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 .5عمال(
 هذا من ناحية..

                                                           
 نطق( لليزد  و)احلاشية على احلاشية( لإلمام املؤلف.راجد )احلاشية يف امل - 5
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 التقليد االعمى
ومـن ناحيـة اخـر ، النـا  ـ عـادة ـ جمبولـون علـى اتبـاق اصـحاب النفـوج، سـواء كـان النفـوج 
من جهة املال، او من جهة القوة، او من جهة العلم والخلقافة، فكخلري من النا   ـ  يف قـرارة 

ـــ  منها:)املـــال نف ســـه بالضـــعف، ولـــذا يريـــد ان يقـــو  نفســـه باالتصـــال اىل جهـــات القـــوة وال
 والسالح والعلم(، لذا قال الشاعر:

 رأيت النا  قد مالـوا       إىل مـن عنـد، مـال
 ومـن ال عنــد، مال      فعنـه النا  قد مالـوا

 رأيت النا  قد جهبـوا       إىل مـن عنـد، جهب 
 ند، جهــب      فعنه النا  قـد جهبـواومن ال ع 

 ويقول املخلل: ) قو  نفسك حا احرتمك(.
وحــني قــو  الغــرب، ســالحا ومــاال وكقافــة!!، اتــال النــا  عليــه، يتاكــون بــه، ويتمســحون 
ب.عتابــه، و ي.خــذون منــه كــل رطــب ويــاب ، وغــه و ــني، مــن دون ان يقفــوا قلــيال، حــا ال 

  تطبوا بليل.
نشاهد، يف بالدنا من التقليد االعمـى لكـل مـا يصـدر عـن هنـاك، حـا  وهذا هو سبب ما

اجا كـان الصـادر، احــرتا  القتـل واالبــادة، وامتهـان البغـاء و الشــذوج، واالنسـياق اىل التــوح  
 واهليبية.

وقــد كــان اجملتمــد االســالمي قبــل هــذا القــرن،  رســه عقــل يف االدمغــة. واميــان يف القلــوب، 
ات املسلمني يف الـبالد، ومنطـق فطـر  يف املـنها، امـا حـني فتحـت وقوة (اربة بسبب حكوم

 اهبواب لكل وارد، فال عقل وال اميان وال قوة وال منطق..
اىل كـل فكـر  –حبكـم الظـرو   –ويف اكر جاك انساق بع  شبابنا وتبعهم بعـ  الشـيو  

رافـة وتـ.خر مستورد، وكـل نظريـة جوفـاء مسـتجلبة، حـا ك.تـا وحـي منــزل، وكـ.ن مـا عـداها خ
 واحنطاط.
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 الدعاية الصهيونية
وساعدت يف هذا اجملـال، قـوة الدعايـة، فقـد قـال احـد وعمـاء االحلـاد:) اكـذب   اكـذب 

 .6  اكذب حا يصدقك النا (
وقال احد كبار التجار: )لو كان يل الف دينار، لصرفت تسعمائة وتسعة وتسعني منها يف 

 وان رأ  املال(.الدعاية، وابقيت دينارا واحدا بعن
والدعايـــة الغربيـــة، خصوصــــا اليهوديـــة منهــــا، مـــن أدهــــ  أنـــواق الــــدعايات وأمكرهـــا، فقــــد 

  علون من احلبة قبة، ومن القبة حبة، فيلبسون احلق بالباطل، والباطل باحلق.
 ومن الضحية؟ 

 االفراد اجلاهلون، والشباب غري النا(جني.
 رجل يهود ..  7)مارك (
 د .. رجل يهو  8و)فرويد(

خـــدم االفكـــار اليهوديـــة ـ حيـــه اتـــم يريـــدون حتطـــيم االخـــالق و اهديـــان،  9و)دارويـــن(
                                                           

 وقد قاله ) غوبلز( ووير االعالم االملا  يف احلرب العاملية الخلانية. - 6
م( ، نشر مد صديقه )فريد ريـك اولـز( كتـاب )البيـان الشـيوعي( 1113 –م 1111مارك  كارل ) - 7

.يف das kapitalال( واشــهر آكــار، )رأ  املــ communist manifestoم 1111عــام 
 كالكة جملدات.

م( طبيب امراض عصبية، منساو ، اكد على اكـر الالوعـي و الغريـزة اجلنسـية 1939-1156فرويد ) - 8
م ومــات بــه، اشــهر اكــار، )دراســات يف 1923يف تكــوين الشخصــية، اصــيب بالســرطان حــوايل عــام 

 dileم( م و)ت.ويـــل االحـــال1195عـــام  stu bien ber hysteyieاهلســـترييا( 

tyaumdeutung  م. 1199عام 
م( صـاحب النظريـة الداروينيـة يف اصـل االنـواق وتطورهـا 1112 – 1119داروين ، تشـارلز روبـرت ) - 9

وهو يقـول بـان الكائنـات احليـة تنـزق اىل انتـار مواليـد  تلـف اختالفـا طفيفـا عـن أبائهـا، وبـان عمليـة 
او االكخلــر تكيفــا مــد البيقــة وبــان جلــك كلــه يــؤد   االصــطفاء الطبيعــي )را.( تفضــي اىل بقــاء االصــلو
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 ـ. 10ليتسّن  هلم السيطرة على العاب، حيه اليقف امامهم دين او خلق
ولذا أخـذت اليهـود تـنفأل وتضـخم يف هـؤالء، مـد مـا حتمـل آرادهـم مـن احللقـات املفقـودة، 

يطرحون من افكـارهم ونظريـامم ولكـن نوايـاهم تقتضـي  ورمبا اعتقاد راسأل لديهم خبط. كل ما
 جلك.

مـن ابـرق و اشـهر النـا  يف طـبأل الدعايـة املركـزة، ومجـد اطـرا   –يف هذا القرن  –واليهود 
اهــدافهم، حبيــه يظــن انــه احلــق، فمــخلال اجا ارادوا دعــم آراء مــارك ، تــراهم يــدخلون جلــك يف 

( ويف )الصــــــحف و اجلرائــــــد( ويف )النــــــواد  مجيــــــد منــــــاحي احليــــــاة، يف ) االجاعــــــات والتلفــــــزة
والســينمات( ويف )الكتــب والكراســات( ويف )املــدار  واملعاهــد( و يف)التــاريأل واجلغرافيــا( ويف 

 )السياسة و االقتصاد( ويف )الرتبية واالجتماق( ويدخل حا يف ) املبغى وامللهى(..!
ــــه، ــــا  قبول ــــى الن ــــة اجا اراد و(ــــد حــــديه يصــــعب عل احكــــم الصــــند يف  يقــــال: ان معاوي

فــيعل م  –مــخلال  –الو(ــد، فيطلــب شخصــاً مــن صــنعاء، وآخــر مــن املدينــة، وكالخلــاً مــن الكوفــة 
احـــدهم ان يقـــول:  عـــت رســـول اهلل صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه يقـــول: )اليعجبـــ  كـــالم طلحـــة(، 
ويلق ـــن اآلخـــر ان يقـــول: رأيـــت الرســـول )ص( وحدكـــه طلحـــة حبـــديه فقطـــب وجهـــه!، وقـــال 

ان ايب  د عن طلحة حديخلا، فاستفسر الرسول )ص( عن صـدق كـالم طلحـة، للخلاله، قل: 
.)  فقال الرسول )ص(: )مايل ولطلحة اىل كم يتقول علي 

فـــاجا انتشـــرت يف بـــالد االســـالم هـــذ، االحاديـــه اصـــعد معاويـــة خطيبـــه علـــى منـــا الشـــام 
الد يقـــول:  عـــت رســـول اهلل )ص( قـــال: )اكـــذب النـــا  علـــي  طلحـــة( و هكـــذا ينشـــر يف بـــ

 االسالم كذب طلحة، وملاجا؟ ..
 ..11حديه: )ال اشبد اهلل بطنه( -مخلال–النه رو  عن الرسول )ص( 

                                                                                                                                                                      

يف تاية املطا  اىل ههور انواق جديـدة ب تكـن معروفـة مـن قبـل، وقـد بسـأ دارويـن مذهبـه هـدا يف  
م 1159الـذ  اكـار عنـد نشـر، عـام  on the origin of speciesكتابه )يف اصل اهنواق( .

يعــاً فهلــل لــه مجــد وســفهه آخــرون وقــد وجهــت لــه عاصــفه يف الــدوائر العلميــة والفلســفية والدينيــة مج
 محالت نقدية كخلرية حا اآلن.

راجد كتاب )هؤالء اليهود( و)احذروا اليهود( لإلمام املؤلف وكتاب )بروتوكـوالت حكمـاء صـهيون( - 10
 ملعرفة الطرق والوسائل اليهودية لالستحواج على مقدرات العاب ومراكز قراراته املهمة.

، قال: كنت العب مد الصبيان، فجاء رسـول اهلل )ص( فتواريـت خلـف بـاب، فجـاء عن ابن عبا  - 11
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و سواء صو هذا النقل عن اسلوب معاويـة يف خلـق االكاجيـب ام ال، فـان أسـلوب اليهـود 
 الدعائي هو نف  هذا االسلوب وأمكر.

  الـدقيق، ولـذا تـؤكر الدعايـة فهم يفرغون الدعايات يف قوالب براقة، حتت ميزان علم الـنف
 يف نفو  البسطاء، بل ورمبا يف نفو  غري البسطاء ايضا ..

و )فرويد( ونظرياته مما دعا اليهـا اليهـود بكـل حـوهلم و طـوهلم، وقـد كانـت نظريـات فرويـد 
 مادة خصبة هلم، حيه انه اجتمد يف نظرياته عوامل:

د ان  ذبوا عواطـف النـاقمني علـى الناويـة انه كان ممن طاردته الناوية، فتمكن اليهو  االول:
 هبذا السبب.
انــه كــان يــدعو اىل االباحــة اجلنســية، وكــان جلــك رحبــا مزدوجــا لليهــود، حيــه ان الثااان : 

الشـــباب يقعــــون هبــــذا الســــبب يف شــــباكهم، واتـــم بــــذلك يتمكنــــون مــــن حتطــــيم االخــــالق و 
 .12االديان، و هذا من اكا اهدافهم

احلـــرب العامليـــة الخلانيـــة كـــانوا يلتمســـون م.منـــا نظريـــا ـ كمـــا كـــانوا ان النـــا  بعـــد  الثالااا :
يلتمسون سالما حقيقيًا ـ فكانت نظريـات فرويـد التحليليـة حـني مـا ميكـن جلـب بعـ  النـا  
املــرهقني بــاحلروب، اليــه.. و هلــذ، االســباب وقــد العــاب (ــحية هــذ، النظريــات، الــ  هــي أشــبه 

 نظرية.باخليال من كوتا حا جمرد فر(ية و 

                                                                                                                                                                      

فحطا  حطا، وقال: اجهـب فـادق يل معاويـة، قـال فجقـت فقلـت: هـو ي.كـل،   قـال: اجهـب فـادق 
ص  33يل معاويـــة، قـــال: فجقـــت فقلـــت: هـــو ياكـــل، فقـــال : ال اشـــبد اهلل بطنـــه. حبـــار اهنـــوار ر 

 .177ح  17ب  195
/  1 797كتـــــاب )احـــــذروا اليهـــــود( لإلمـــــام املؤلـــــف. وراجـــــد ايضـــــاً جملـــــة )الشـــــراق( العـــــدد   راجـــــد - 12

ـــه صـــدر يف مصـــر احلكـــم برتحيـــل املقـــات مـــن الصـــهيونيات اللـــوا  كبـــت 1997ايلـــول/ م، وفيهـــا: ان
 تعمدهن نشر االمراض القاتلة بني الشبان املصريني كااليدو وحنو،.
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 اعمل .. ثم اعمل
ان الـــــبع  يف بـــــالد اإلســـــالم وقـــــد (ـــــحية هـــــذ، النظريـــــة )الفرويديـــــة( وســـــائر النظريـــــات 
، فــــان هــــذ، النظريــــات هــــي الــــ  ســــلطت  املســــتوردة، وقــــد أد ت هــــذ، النظريــــات مفعوهلــــا املــــر 
االســـتعمار احلـــديه بكـــل اشـــكاله علـــى بـــالد اإلســـالم، وهـــي الـــ  كبتـــت احلريـــات واهـــدرت 

رامات، وهي ال  قتلت عشرات االلو  من ابناء املسلمني، يف جبال العـراق، ويف سـيناء، الك
 ويف القنيطرة، ويف االردن، ويف جنوب لبنان، ويف اليمن، ويف غريها..

 أتا نظرية.. فسلوك.. فنتائا!
 ان اللا اوال يفكر يف السرقة..

   يسري اليها..
   يسرق.

 ائم.وهكذا بالنسبة اىل سائر اجلر 
 فماجا اجن؟

 ان الضرورة امللحة تقتضي ان نفضو هذ، النظريات، باملنطق والاهان كما قال تعاىل: 
حـا التبقـى مـن فلوهـا حـا مقـدار حفنـة، اجا أردنـا انقـاج 13)وجادلهم بالت  ه  احسن(

 بالد االسالم من االستعمار ومن الويالت وامل.سي.. 
 دة: )اعمل،   اعمل،   اعمل، حا تنجو(.و ب ان وعل قاعدتنا يف االنطالق قاع

والنصــــر النهــــائي لالســــالم وحلملتــــه، الن هــــذ، النظريــــات واالفكــــار، باال(ــــافة اىل اتــــا ب 
 تستند اىل منطق او دليل، اكبتت فشلها، يف كل امليادين، واتا التفيد اال شقاءاً و تعاسة..

وم ابـــداء ويفهـــا، وبيـــان معاكســـاما نعـــم الدعايـــة واالغـــراء عـــا مطيتـــا هـــذ، النظريـــات، فـــالال
بــــاملنطق والاهــــان، واههــــار بشــــاعتها ونتائجهــــا الوخيمــــة، حــــا يــــنف  املغــــرتون عــــن حوهلــــا، 

 ويرجعوا اىل صواهبم ورشدهم، وبذلك يعيد خريهم وسعادمم، واهلل املستعان.

                                                           
 .125النحل:  - 13
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 منطق الوجدان
 االنسان له جهتان:

اجلهـــة، وال اختيـــار لـــه فيهـــا، فقـــد يكـــون جهـــة اجلســـد، والغالـــب انـــه مســـري  يف هـــذ،  :1
 …طويال، وقد يكون قصريا، مجيال او قبيحا، ابي  او اسود، هزيال او  ينا، وهكذا

 جهة الروح، وللروح ناحيتان: :2
ناحية التلو ن، وهي الناحية ال  تلونت بواسطة )الوراكة(، )الرتبيـة(، )احملـيأ( ومـا  االولى:

 اشبه.
 ن، وهي الناحية ال  تبقى باختيار االنسان مهما اراد وكيفما اراد.ناحية التمك الثانية:

والناحيـة االوىل خا(ـعة للناحيـة الخلانيـة، مهمـا كـان التلـون قويـا، ولـذا نـر  االنسـان خيتـار 
 ما يريد، وان كان اختيار، على خال  البيقة وعلى نقي  الرتبية والوراكة.

  القرآن احلكيم حيه يقول: هذا هو منطق الوجدان يف االنسان، و يؤيد،
 .15)وهديناه النجدين(و:  11)انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا(

كمـا يؤيـد، منطـق عقـالء العـاب، فالســجون والقـوانني واالنظمـة واحلكومـات، امنـا و(ــعت 
 وقررت هجل ان يكون االنسان حراً  تاراً فيما يفعل و فيما يرتك.

ي إدانــة االنســان، لطولــه او للونــه االبــي  تمــخلالت كــذلك  وكمــا تــر  بشــاعة قــانون يقضــ
ا وب يكن  ريا..  كان قانون ادانته النه سرق اوقتل بشعا اجا كان االنسان مسري 

لكن عقالء العاب يرون بونا شاسعا و فرقا كبريا بني )بيـاض اللـون والطـول( وبـني )السـرقة 
 الخلا  يستحق اللوم والعقاب. والقتل( فاالول اليستحق اللوم او العقوبة، بينما

 لندق العقالء..
 ولنر  اساتذة الغرب، ومعلمي شبابنا ماجا يقولون؟

                                                           
 .3اإلنسان:  - 14
 .11البلد: - 15
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فـــ )مــارك ( يــر  ان عواطــف البشــر، واجتاهـــامم، وتصــرفامم، امنــا هــي  ــرة )العالئـــق  :1
االرتزاقيــــة(، ومعــــّن جلــــك: انــــه )ال عــــدل وال هلــــم( و)ال صــــدق وال كــــذب( و )ال امانــــة وال 

و)ال حســن وال قــبو( و هكــذا.. بــل هنــاك )عالقــة االرتــزاق( فقــأ، وهــي الــ  حتــدد خيانــة( 
 احلسن والقبو وسائر االعمال واهقوال.

فتـــارة تقتضـــي عالقـــة االرتـــزاق، كـــون االمانـــة حســـنة، وتـــارة تقتضـــي كـــون اخليانـــة حســـنة، 
 وهكذا.. اىل سائر االمخللة.

 سوفسطائيني يف الكون هو:والفرق بني هذا الرأ  يف العالئق .. وبني رأ  ال
ان رأ  مارك  يف التشريعيات، ورأ  السوفسطائي يف التكوينيـات، مـارك  ينكـر حقيقـة  

االمور العقلية القائمة على املواوين الخلابتة، والسوفسطائي ينكر حقيقة االمور الكونية املستمرة 
 مبواوين ال تزحزح.

وعـــواطفهم،  ـــرة )الغريـــزة اجلنســـية(، و)فرويـــد( يـــر  ان تصـــرفات البشـــر، واجتاهـــامم، : 2
 فالغريزة اجلنسية هي ال  حترك االنسان منذ والدته اىل حني مماته.

 فـ )مارك ( يقول : ب.ن االقتصاد هو الذ   رك االنسان و دد سلوكه. 
 و)فرويد( يقول: بان املرأة هي ال  حترك االنسان وحتدد سلوكه.

ــــالوا، ــــذين قل ــــدوا: ايــــة هــــذ، االقــــوال الخلالكــــة  .. لنســــ.ل االســــاتذة الــــذين ق  16واالتبــــاق ال
 املتناقضة هي الصحيحة؟

 هل كلها؟ 
 وكيف ميكن؟

 ام احدها؟
 وما هو؟

 واجا كان احدها صحيحا، فما جا يكون جوابكم عن القولني اآلخرين؟
 وباجلواب الذ  جتيبون عن القولني اآلخرين ويب عن هذا القول الذ  اخرت و،.

                                                           
 قول السوفسطائيني ومارك  وفرويد. - 16



 

 21 

 
9 
 الواقعالفطرة و 

االنسان ت كمـا عرفـت يف الفصـل السـابق ت مركـب مـن عواطـف واجتاهـات، وقـد جكـر يف 
االخبــــار الــــواردة عــــن النــــن واالئمــــة الطــــاهرين، صــــلوات اهلل علــــيهم امجعــــني، ان اهلل خلــــق يف 
االنســان العقــل، وخلــق لــه جنــودا خــرية، وخلــق يف االنســان اجلهــل، وخلــق لــه جنــودا شــريرة.. 

مـــن جنـــود العقـــل املخلوقـــة يف االنســـان، و الكـــذب و  –مـــخلال  –ة و الوفـــاء فالصـــدق واهمانـــ
 .17من جنود اجلهل املخلوقة يف االنسان –مخلال  –اخليانة و النكه 

  ان اهلل تعــاىل أعطــى االختيــار بيــد االنســان، ان شــاء رجــو مــا يــ.مر بــه العقــل، فصــدق 
رجـــو االول كـــان لـــه االجـــر  )مـــخلال( وان شـــاء رجـــو مـــا يـــ.مر بـــه اجلهـــل، فكـــذب )مـــخلال( فـــان

 والخلواب، وان رجو الخلا  كان عليه الوور والعقاب. 
  11قال تعاىل: )فمن يعمل مخلقال جرة خريا ير، ومن يعمل مخلقال جرة شرا ير،(

 .19وقال سبحانه: )ان احسنتم احسنتم النفسكم وان أس.مت فلها(
 د جنود اجلهل.  ان الوراكة و الرتبية واحمليأ قد  د جنود العقل، وقد  

واالمــــور الخلالكــــة: )هــــواج  اخلــــري والشــــر يف االنســــان(، )ارادة االنســــان(، )امــــداد الوراكــــة 
 والرتبية واحمليأ( كلها وجدانية فطرية..

فانا ود يف انفسنا تناوعا بني )ان نصدق او نكذب(، بـني )ان نعـدل او نظلـم(، بـني )ان 
 نفي او ننكه(..

                                                           
: عــدة مـن أصـحابنا، عــن امحـد بــن حممـد، عـن علــي بـن حديــد، 11ح  21ص  1راجـد الكـايف ر - 17

عن  اعة بن مهران، قال: كنت عند ايب عبد اهلل عليه السالم وعند، مجاعـة مـن مواليـه فجـر  جكـر 
: اعرفــــــــوا العقــــــــل وجنــــــــد، واجلهــــــــل وجنــــــــد، العقــــــــل واجلهــــــــل، فقــــــــال ابــــــــو عبــــــــد اهلل عليــــــــه الســــــــالم

 25ب  311ص  75والبحـــــــار ر 31ح 1ب 159ص 1احلـــــــديه. وحبـــــــار االنـــــــوار ر…متـــــــدوا
 .1ح

 .1-7الزلزلة:  - 18
 .7االسراء: - 19
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 لك ومام االرادة، سواء شقنا هذا او جاك..كما انا نر  وجدانا: انا من
 كما انا نر  وجدانا: صعوبة ترك العادة و ترك ما خالف البيقة.

نقول: صعوبة جلك، ال استحالته، والدليل على عدم االستحالة ما نشاهد، بااللو ، مـن 
اىل  الـذين خيـالفون آبــاءهم وتـربيتهم وبيقــتهم، فيسـريون اىل الصــالح مـن الفســاد، ومـن الفســاد

 الصالح.
ــــــوم  ــــــون (ــــــمن بعــــــ  بنــــــود )العل لكــــــن أســــــاتذة الغــــــرب، ومعلمــــــي بعــــــ  شــــــبابنا، يقول

 ال  اقحموا فيها النظريات الشاجة.. وهل هلم دليل؟ 20السيكولوجية(
 كال.. غري االدعاء.

والغريب ان كل واحـد مـنهم يقـول شـيقا غـري مـا يقولـه اآلخـر، وان كـانوا يف بعـ  اخلطـوط 
 العريضة يتالقون.

وغريهم من )السـيكولوجيني(  23و)كوتشمر( و)بافلو ( 22و)ادلر( 21ـ )فرويد( و)يونغ(ف
                                                           

السـيكولوجيا )علـم الـنف ( علـم يعـ  بدراسـة السـلوك والعمليـات العقليـة بـدأ مبفهومـه احلـديه مـد  - 20
سات النفسية  ب ان تقوم على اسا  من االختبـار والـذ  انشـ. يف وهلم فوت الذ  آمن بان الدرا

م. ومنــذ جلــك احلــني تطــور علــم الــنف  1179ليبتزيــغ باملانيــا اول  تــا لعلــم الــنف  التجــرين عــام 
تطــوراً كبـــرياً وتكـــاكرت مدارســـه، فظهـــرت املدرســة االســـتبطانية، واملدرســـة الســـلوكية وغريهـــا. وينقســـم 

 فـــروق عديـــدة منهـــا: علـــم الـــنف  التجريـــب وهـــو يعـــ  بدراســـة االحســـا  علـــم الـــنف  احلـــديه اىل
واالدراك والسلوك املختا، وعلم النف  الفيسيولوجي وهـو يـدر  وهـائف اجلهـاو العصـن وغـري، مـن 
االجهزة اجلسدية وعلم الـنف  الشـاجين وهـو يـدر  االحنرافـات العقليـة والسـلوك غـري السـو ، وعلـم 

وك االطفال ومراحل منو العقلي وعلم النف  الرتبو  وهو يـدر  احلـوافز نف  الطفل وهو يدر  سل
وعمليــات الــتعلم وغريهــا مــن املو(ــوعات الــ  تعــ  هبــا الرتبيــة وعلــم الــنف  الفــرد  وهــو يعتــا حــب 
السيطرة اقو  الدوافد اجلسدية على االطالق، وعلم الـنف  السـرير  وهـو يعـد مـن نتـائا فـروق علـم 

 تشــخيا االمــراض العقليــة ومعاجلتهــا ومــن فــروق علــم الــنف  ايضــاً: علــم الــنف  الــنف  املختلفــة يف
 …االجتماعي وعلم النف  امله  وعلم النف  الصناعي وعلم النف  اجلنائي و

م( عـــــاب الـــــنف  سويســـــر ، عـــــر  ببحوكـــــه يف حقـــــل 1961-1175يونــــد ، كـــــارل غوســـــتا : ) - 21
 الالوعي وامليتولوجيا.

ـــــــر، الفـــــــرد: ) - 22 ـــــــم الـــــــنف  الفـــــــرد  1937-1171ادل ـــــــب نفســـــــا  منســـــــاو ، موســـــــ  عل م( طبي
(individual psychology الــــذ  يعتــــا حــــب الســــيطرة اقــــو  الــــدوافد البشــــرية علــــى )
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 يقول كل واحد منهم رأيا خيالف رأ  اآلخر، وخيالف رأيهم جمموعا رأ  الواقد والوجدان.
فـ )مخلال( يقول فرويد: اننا حنـب ونكـر،، وفـا  ونشـجد، ونشـمقز ونقبـل، ونفعـل ونـرتك،  

 لطفولة، وال ندر  هبا، اال بعد التحليل الشاق.بعواطف كمنت فينا منذ ا
 وهكذا يكون حال سائر اهساتذة السيكولوجيني، ممن تقدم ا ه او ب يتقدم.

                                                                                                                                                                      

م 1927عـام  understanding humanاالطالق، ومن اشهر أكـار، )فهـم الطبيعـة البشـرية( 
. 

ــــادد االمــــر بدراســــة  م( فيســــيولوجي روســــي1936-1119بــــافلو  ايفــــان بيتفــــروفيت : ) - 23 عــــّن ب
فيسـيولوجيا القلـب و(ــغأ الـدم   انصــر  بعـد، اىل دراسـة )االرتكــا  الشـرطي( وهــو احلقـل الــذ  

 به اشتهر.
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 لالنسان مجموعة حاالت
 لإلنسان معدة جتوق، فتحركه حنو طلب الطعام.

 وحالة جنسية جتوق، فتحركه حنو اجلن .
 حتركه حنو الطبيب والدواء. اجا وجدت، –هي املرض  –وحالة احنرافية 

 وحالة وراكية تدفعه اىل السري بذلك االجتا،.
 وحالة جهنية تدفعه ملعرفة املبدء واملعاد، حتركه حنو الدين.

 وحالة اجتماعية حتركه باجتا، اجملتمد. 
 وحالة عقلية حتركه حنو العدل واحلق. 

تدفعـه اىل  –، او غريهـا ايا كان نوعهـا مـن غضـب او فـرح، حـزن او سـرور –وحالة طارئة 
 مسري اندفاق تلك احلالة. 

 وحالة.. وحالة.. وحالة..
 واجتا، االنسان يكون  را ومفعوال، هلذ، احلاالت املتنوعة.

وهـذا هـو الـذ   ـد، كـل عاقـل يف قـرارة نفسـه، وهـذا هـو الـذ  يصـدقه املنطـق، وهـذا هـو 
 ت أقحمت فيه اقحاما.الذ  يصدقه اجملتمد غري املنحر ، بافكار وآراء ونظريا

فكما انه اجا جـاء انسـان وقـال: ان املسـري  لالنسـان )الـدين( وحـد،، او )الغضـب( وحـد،، 
 او )املرض( وحد،.. يكون كالمه موردا للنقد.

كـــذلك اجا جـــاء شـــخا وقـــال: ان االنســـان  ركـــه )االرتـــزاق( فقـــأ، او  ركـــه )اجلـــن ( 
 فقأ، او  ركه )االجتماق( فقأ ..
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 لدعايةمنطق ا
يقول فرويد: ان النف  البشرية تطورت من نفسي احليـوان الوحشـي وانسـان الغـاب، ولـذا 

 بقي يف النف  البشرية بقايا وراكات من الوح .
 وما الدليل على جلك؟

 هناك.. من ال تار يف كالمه إىل الدليل! 
 انه يقول.. واالبواق الدعائية هي االدلة.

قــوة هــي القــانون، فمــن كــان اكخلــر قــوة، كــان عملــه اكخلــر يقــول.: )ان ال 24قــد كــان )هتلــر(
 قانونية(.. 

 .25وهنا كذلك فمن كان اكخلر دعاية، فكالمه اكخلر دليال 
                                                           

م كتـاب 1921/1926م( وعـيم املانيـا الناويـة، و(ـد مـا بـني عـام 1916-1119هيتلر، آدلف: ) - 24
م ســيد آملانيــا املطلــق، ســببت 1933)كفــاحي( الــذ  اعتــا يف مــا بعــد اويــل النــاويني، اصــبو عــام 

م وقــد حــرو يف مســتهلها 1915سياســته اخلارجيــة التوســعية اىل نشــوب احلــرب العامليــة الخلانيــة، عــام 
انتصــارات ســاحقة فاحتلــت قواتــه بولنــدا ونــروو والــدامنارك وهلنــدا وبلجيكيــا وفرنســا حــا اج هــاجم 

 31وتوالــت عليــه اهلــزائم . انتحــر يف م ، 1913االحتــاد الســوفي ، وخســر معركــة ســتالني غــراد عــام 
 اكناء حصر برلني.  1915أوريل 

يقـال: انـه جات يــوم (ـاق العــي  بــ )جحــا( ف.خـذ ســخلة كانـت يف دار، و عر(ــها للبيـد، فــاجتمد  - 25
عليــه مجلــة مــن اللصــوص، وقــالوا لــه: انــه كلــب، واتــم يتعجبــون كيــف يريــد )جحــا( بيــد الكلــب ؟ 

ســـراح الســـخلة، ف.خـــذها اللصـــوص فرجـــد جحـــا اىل الـــدار صـــفر  وصـــدق )جحـــا( مقـــالتهم، واطلـــق
 اليدين شاكرا هلل تعاىل حيه انقذ، من اهللكة، فلم يبد الكلب باسم السخلة!.. 

وقالــت ووجتــه: وانــا ايضــا جهبــت اىل الســوق هبيــد غــزال هيقتــه، فلمــا وونــه املشــرت  رأيــت انــه يــنقا 
هن و دسسـته يف الغـزل، حـا كمـل الـوون وبعتـه قرطـي الـذ –يف اخلفـاء  –مقدار مخلاقيل، فاخرجـت 

وهنـا … للمشـرت  وهـو يظـن ان كلـه غـزل، واخـذت الزوجـة تعـد هـذا العمـل شـطارة وبطولـة لنفسـها
 فرح جحا كخلريا وقال: هكذا ينبغي العمل حا يروق اهلل تعاىل الروق احلالل!.

 قل عن كالم )جحا( و)ووجته(: و احلقيقة ان كالم االستاجين الكبريين!! )داروين( و)فرويد( ال ي
ــــوح ، اىل االنســــان  ــــة اىل حيــــوان، اىل انســــان مت ــــن( يقــــول: ان االنســــان تطــــور مــــن خلي ـــــ )داروي ف



 

 25 

 
12 

 الوراثة والتربية
النفــو  البشــرية  تلــف يف امللكــات، وان كــان ومــام االرادة بيــد االنســان، فــبع  النفــو  

ون ســخية، وبعضــها تكــون خبيلـــة،  لــق شــجاعة، وبعضــها  لــق جبانــة، وبعـــ  النفــو  تكــ
 وهكذا..

 وهذا امر وجدا ، نشاهد، حا يف االطفال، و تبقى آكار، اىل حالة الكا.
فالصفات وامللكات قد تكـون شـبيهة ب.قسـام االلـوان، حيـه  ـتلأ بـاالرواح منـذ الـوالدة، 

ر( فمــــخلال لــــو جعلنــــا )البخــــل: بلــــون اســــود( و)الكــــرم: بلــــون ابــــي ( و)الشــــجاعة: بلــــون امحــــ
و)اجلــ : بلــون اصــفر( وهكــذا.. فــان االنســان الــذ  اخــتلأ اللــون االســود بروحــه ت مبقــدار 
غــرام ت يكــون خبــيال، ومــن اخــتلأ اللــون االســود بروحــه مقــدار ع شــر غــرام، يكــون اقــل خبــال، 

 وهكذا.. وال مناقشة يف االمخلال.
ن ان يهـب االلـو ،  نعم.. يبقى بعد جلك ومام اإلرادة بيد االنسـان، فالبخيـل فطـرة يـتمك

 .26كما ان الكرمي فطرة يتمكن ان يبخل، فـ )الفطرة مقتضية، وليست علة تامة(
 هذا ما قام عليه املنطق، ودل عليه الوجدان.

 .. يـــ.  دور الرتبيـــة، فيجعـــل مـــن )ايب جر( البـــدو ، الراعـــي، الغلـــي ، املشـــرك.. أنســـانا 
اهلــت اخلضــراء وال اقلــت الغــااء علــى  يشــبه عيســى بــن مــرمي عليهمــا الســالم، حــا قيــل: )مــا

 .27ج  هلجة اصدق من ايب جر(

                                                                                                                                                                      

املعاصر.. وسيتطور ايضا يف املستقبل..!   يقول: ان الزوائد االكريـة يف االنسـان )كالزائـدة الدوديـة( 
  العلمـاء واالطبـاء اىل فائـدماي هـي بقايــا ارا ]ولـيعلم اتـا ب تبـق وائـدة كمـا تبنـا، دارويـن بـل اهتـد

 وركه االنسان من اسالفه القرود!!.
و)فرويــد( يقــول: ان الــنف  البشــرية تطــورت مــن نفــ  احليــوان الوحشــي و انســان الغــاب .. راجـــد 

 املنت.
 اصطالح علمي: راجد املنطق واالصول واحلكمة. - 26
حممد بن سـعد بـن مزيـد، وحممـد بـن ايب عـو   . وفيه:1ح  12ب  391ص  22حبار االنوار ر  - 27



 

 26 

 فرويد ير  ان للسنني االوىل من عمر الطفل، أكا االكر يف التوجيه اهخالقي.
 فان اراد ت.كري الرتبية فال كالم وان اراد غري جلك فعليه الدليل.

                                                                                                                                                                      

معـــاً، عـــن حممـــد بـــن امحـــد، بـــن محـــاد رفعـــه قـــال: ابـــوجر الـــذ  قـــال رســـول اهلل يف شـــ.نه: مـــا اهلـــت 
 اخل.… اخلضراء وال اقلت الغااء على ج  هلجة اصدق من أيب جر 
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 منشأ السعادة والتعاسة!!
 يقول فرويد:

 هناك )وجدان(.. 
 هناك )عقل باطن(. و 

 فالوجدان هو )ما ود(.
 والعقل الباطن )هو الباقي يف روحنا من آكار الغاب والوحشية(.

وبــني هــذا وجاك تــدافد ومضــادة، فكلمــا ســيطر )الوجــدان( كــان االنســان يشــعر بالســعادة 
واالرتيــــاح، واجا ســــيطر )العقــــل البــــاطن( البــــاقي مــــن آكــــار الغــــاب، يشــــعر االنســــان بالكآبــــة 

 تعاسة..وال
وجلـــــك: الن العقـــــل الكـــــامن، خـــــال  احلضـــــارة، والوجـــــدان موافـــــق للحضـــــارة، واملوافـــــق 

 للحضارة سعادة، واملخالف للحضارة شقاء وتعاسة.
 ولنس.ل: 

 كل واحد منهما شيء خال  اآلخر؟  28من أين لنا )وجدان( و )عقل باطن( :1
 خال  احلضارة ؟  من أين كون )الوجدان( يوافق احلضارة و)العقل الباطن(  :2
   من اين ان )العقل الباطن( من وراكة الغاب؟ :3
 ؟.29واخرياً كيف يعلل السعادة و التعاسة، هبذين اهمرين ال غري :4

                                                           
 فقأ. - 28
فجـيء جات مـرة بــ ) يقال: ان شخصا جاهال، كان يتكلم عن شيء و يدعي انه يعلم كل شـيء،  - 29

  حتسـر  –حيـه انـه ب يكـن رأ  املنشـار مـن قبـل  -منشار ( وسقل عنه : ما هذا ؟ ففكر طـويال 
 وت.و، جلهل السائلني حا عن هذا الشيء البسيأ، وقال: انه )سكني كا وههرت أسنانه(..

قـال: انـه قسـم  ومرة أخر  جيء اليـه بــ )سـلحفاة( وسـقل عنـه: مـا هـذ،؟ وبعـد التفكـري الطويـل جـدا
من البلبل قد كا و سقأ ريشه و بـدال مـن ان يغـرد خيـرر رأسـه مـن جسـمه تـارة ويدخلـه يف جسـمه 
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 القوى المسّيرة
 هناك عوامل متعددة تسري  اإلنسان: 

 .الدين، الروق، اجلن ، العقيدة، احلب، العداوة، املنصب، اخلو ، العادة.. اىل غريها
 وهذا ما  كم به الوجدان.

نعـــم قـــد تكـــون بعـــ  هـــذ، العوامـــل اكخلـــر تـــ.كريا يف ســـلوك االنســـان وســـريته، مـــن الـــبع  
، الدين اكخلر من غري، ، و العدو اللدود الذ  تشتعل نار  اآلخر، فاملتدين الشديد التدين يسري 

، العداء اكخلر مما سوا،، وهكذا.  العداوة يف باطنه يسري 
، ويقول: انه القوة الكامنـة الـ  30عرفت انه يرجد تسيري البشر اىل اجلن  اما )فرويد( فقد

 حتدد سلوك البشر منذ الوالدة اىل حني املمات.. 
فهـــو يعتقـــد ان )العواطـــف الكامنـــة املوروكـــة( و)العواطـــف املغروســـة منـــذ الطفولـــة( عـــا دفتـــا 

 ل جدا.تسيري البشر. اما )الوجدان املعاصر( فال أكر له، أو له اكر (قي
ولو صو القول: ان )قوة واحدة( تسري  البشر، لكان الالوم ان نقول: ان القـوة املسـرية هـي 
)الوجدان املعاصـر( فحسـب، فانـا وـد مـن انفسـنا ان )سـلوك اجملتمـد( و )الـدرو ( و)كيفيـة 
الرتبيـــة( ومـــا اشــــبهها هـــي الـــ  تكــــون )الوجـــدان املعاصـــر( وهــــي الـــ  تســـرينا، ال )العواطــــف 

 كة( وال )العواطف املغروسة(.املورو 
 .31ومن أين جاء ان املسري  هي )العواطف املوروكة و املغروسة( فقأ؟ 

                                                                                                                                                                      

 اخر . 
 وهكذا هناك من يعلم كل شيء !! و دد كل شيء !!. 

 فقأ. - 30
ورمبا كان )فرويد( غري طبيعي حيه أ(ا  اىل مهزالته )العلميـة !( مضـادة الواقـد الوجـدا ، لـد    - 31

أحد، واال فهل يعقل ان يقـول انسـان عـاد  الفكـر )ان االنسـان ال ـوق( او )ال يعطـ (.. ان كل 
ـــذ  يقـــول: )ان االنســـان ال ـــوق و  ـــذ  يقـــول: )ان االنســـان اليســـري، الوجـــدان املعاصـــر( هـــو وال ال

 اليعط ( سواء يف انكار الواقد والوجدان.
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 البعد الواحد
 .32)فرويد( يفسر كل شيء بالشهوة اجلنسية

انه يقول: الكاتب الذ  يخلور على االو(اق الفاسدة، فيكتب ناقدا لألمري الظـاب واحلـاكم 
 يه هو اجلن !!الغاشم، ان احملرك االساسي ف

 وكيف؟
يقــول: ان االمــري مســتبد، يشــبه )اب الكاتــب( فكرهــه هبيــه امتــد اىل كرهــه لألمــري املســتبد 

!! 
 وأ  ربأ بكر، االب، للجن ؟

 يقول: ان االنسان يكر، ابا،، النه منعه من مزاولة العمل اجلنسي مد امه!!
 امه؟وحني نس.ل: وهل الطفل الصغري يريد مزاولة العمل اجلنسي مد 

يقــول: نعـــم.. وفـــوق جلـــك، ان الطفـــل يف حالـــة الر(ــاق  ـــب أمـــه حبـــا جنســـيا و ـــد لـــذة 
 جنسية يف الر(اق و التمسو جبسم االم.

                                                           
ن يفســـر كـــل هــاهرة كونيـــة بــــ )احلـــرب(، يقــال: انـــه كـــان انســان  ـــب احلـــرب حبــا مفرطـــا، حـــا كــا - 32

فمــخلال: الشــم  والقمــر يف ســباق وجــر  ليصــل احــدعا بــاالخر فيحطمــه، والريــاح حتــارب القصــور 
واالشجار، واملاء اجلار   ر  ليجد عدو، فيحطمـه.. وهكـذا، وجات مـرة قـال لـه احـد االشـخاص: 

ت.ويلهـا احلـرب: اخلبـز هـو الـرت ، والبانيـة رأيت يف املنام ان  آكل )اخلبز ومرق البانية( فقال الرجـل: 
 هي الرمو!!.

 وهكذا )فرويد( يفسر كل شيء بالشهوة اجلنسية!.



 

 31 

16 
 …المحرك األساس 

 : الولد خيتار ووجته من طراو امه، يف العني واملالمو وقسمات الوجه.33فرويد يقول
عاد  ابا، حال طفولته، الن االب كـان وينظر اىل ردسائه نظر، إىل ابيه )العدائي( حيه  

  ول بني الطفل و بني االستمتاق باالم.
 و ينتقي الدار والسيارة و.. ال  يراها تالئم جوق ووجته.

 و ي.كل الطعام، ليقو  على مزاولة العمل اجلنسي مد ووجته.
 و..و..

                                                           
يقــال: ان شخصــا جهــب ايل طبيــب حــاجق ، وتتلمــذ عنــد،، وكــان التلميــذ يطلــب مــن الطبيــب ان  - 33

ن هنـاك دواءا يعرفه الدواء الوحيد الذ  هو دواء لكل االمراض !! وكان الطبيب يفنـد وعـم التلميـذ أ
 وحيدا لكل االمراض، لكن التلميذ كان مصرا، وير  ان الطبيب يتحاشى عن تعليمه جلك الدواء.

وجات مرة اتفـق ان وصـف الطبيـب جلمهـرة مـن املر(ـى )السـنا املكـي( وهـو نـوق مـن املسـهل، فكـان 
ان )الســنا( جــزءا مــن وصــفة كــل مــري .. وحــني شــاهد جلــك التلميــذ كــاد يطــري فرحــا، حيــه هــن 

)الســنا( هــو الــدواء الوحيــد. فــودق الطبيــب و جهــب اىل قريتــه.. و مــن بــاب الصــدفة كــان بــني اهــاىل 
قريتــة و اهــاىل القريــة اجملــاورة حــرب، فوصــف الطبيــب اجلديــد الهــل قريتــه ان يشــرب كــل واحــد مــن 

 املقاتلني )نصف مخلقال من السنا( الجل القوة!!
، وملــا نقــل هلــم وصــف الطبيــب، شــرب كــل واحــد مــن اهــل وكــان يف اجملتمعــني )عــني( للقريــة اجملــاورة

القريـــة اجملـــاورة مخلقـــالني مـــن الســـنا، الجـــل ان يكونـــوا اقـــو  مـــن اهـــل قريـــة الطبيـــب.. وحيـــه احتـــدم 
القتال بني اجلانبني يوم غد، غلب اهـل قريـة الطبيـب ، حيـه اتـك التخلـي املتزايـد، القريـة اجملـاورة.. 

 ه ان )السنا( هو عالر كل شيء، حا عالر هزم االعداء.وحينذاك تيقن الطبيب و اهل قريت
وهكــذا االســـتاج فرويـــد! فهـــو جلـــك الطبيـــب اجلديـــد، فـــان الطبيـــب كـــان يقـــول: بوحـــدة الـــدواء لكـــل 

لكــل امــور احليــاة، ورمبــا لــو طــال بــه الــزمن  –وهــي اجلــن   -مــرض، واالســتاج! يقــول: بوحــدة العلــة 
 سري لالفالك و اجملرات ايضا.اكخلر ف.كخلر، كان يقول بان اجلن  هو امل
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 منشأ حس العدالة
 أحــدا آخــر،   حــزت شــيقا، فجــاء لنفــرض أنــك ولــدت يف صــحراء وب تــر امــا وال أبــا وال

 انسان آخر فج.ة، و أخذ هذا الشيء منك بالقهر والغلبة، فما جا كان  كم وجدانك؟
 هل ان القاهر فعل حسنا، ام قبيحا؟

  لنفرض انك بو(عك السابق، جاءك إنسـان و قـدم اليـك مـا تشـتهي بـدون قصـد جـزاء 
 او شكور، فماجا كان  كم وجدانك؟

 فعل حسنا او قبيحا؟هل ان املعطي 
يــر  ان الشــخا االول القــاهر لــك، فعــل قبيحــا، والشــخا  –بــالفطرة  –ان االنســان  

 الخلا  املعطي لك، فعل حسنا.
وكذلك اجا انت رأيت طفال يبكي، هب أب به،   اخذت الطفل و(ـربته (ـربا ماحـا بـال 

 سبب، أحسست يف قرارة نفسك انك فعلت سيقا.
  كان يبكي وأسكته وأعطيته ما فر حـه، احسسـت يف قـرارة نفسـك ولو أخذت الطفل الذ

 انك فعلت حسنا.
 فمن اين هذا االحسا :

 االحسا  بالعمل السيئ يف احلالة االوىل، واالحسا  بالعمل احلسن يف احلالة الخلانية؟ 
انه )نداء الفطرة( و)صوت الضمري( و)ح  الوجدان(.. ال خيتلـف يف جلـك انسـان القريـة 

 ان البلد، و اجلاهل عن املخلقف، وال املتدين عن من ال دين له.عن انس
اما )فرويد( ير  ان ح  العدالة، نش. من جهة )اجلن ( حيـه ان الطفـل كـان يكـر، ابـا، 
الــذ  يزامحــه ويصــد عــن وصــول الطفــل اىل امــه وصــوال جنســيا، ولــذا نشــ. منــذ الطفولــة حــ  

يضـــرب انســـانا اعتباطـــا، او الـــذ  يضـــرب مقاومـــة الظلـــم واالســـتبداد يف هـــذا الطفـــل، فالـــذ  
بنفسه طفال ال جنب له، تتحرك يف جلك الضارب ح  الطفولـة، الـذ  اختمـر فيـه مـن جـراء 

 اجلن  !!.
اما )يونغ( ير  ان هذا احل  بالعدالة، روح كامن يف االنسان نشـ. مـن احلضـارات االوىل، 
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اكـــارة تضـــة دينيـــة، او حركـــة الـــ  ســـادت   بـــادت، فالـــذ  يكـــر، الظلـــم نشـــ. يف نفســـه وراكـــة 
 شعبية اصالحية كبرية.

و)ادلـر( يـر  ان هــذا احلـ  بالعدالــة، نشـ. النـه كــان يف طفولتـه يعــا  نقصـا يف جســمه او 
تشــويها يف وجهــه، وكــان اخلجــل  ــز يف نفســه، ويبعخلــه للخلــورة علــى املســتبدين والــذين خيجــل 

 منهم، يريد االنتقام، ار(اءا ملا يعانيه من النقا!.
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 االحالم عند فرويد
اما االحالم فـري  )فرويـد( اتـا بقيـة وراكـة يف الـنف ، كمـا ان الزائـدة الدوديـة بقيـة وراكـة يف 

 اجلسم.
فانــا حنلــم كمــا لــو كنــا نعــي  قبــل عشــرين الــف ســنة، ا  بنفســية تعــي  يف بيقــة الوحــوال، 

ببيقتنـا الـ  نعـي  فيهـا، والغابات والكهو  املظلمة، ولذا وـد مجلـة مـن االحـالم غـري مرتبطـة 
 وال مرتبطة بالكتب ال  نقردها.

 يقول فرويد: 
ان اسالفنا القردة!! كانت تعي  فوق االشـجار، فكانـت  ـا  السـقوط، كمـا كـان يتفـق 
ان يسقأ اطفاهلا من أعلى الشجرة، وهذا اخلو  هو الذ  وركته اطفالنـا، ولـذا كخلـريا مـا يـر  

كــــان عــــال اوهــــو مشــــر  علــــى الســــقوط.. فالطفــــل ورا الطفــــل يف املنــــام انــــه يســــقأ مــــن م
 االفكار، وتظهر الوراكة يف املنام.

امــا مــن يــر  انــه يطــري، فانــه ايضــا بقايــا حالــة )الطــري( فــان )دارويــن( يــر  ان االنســان قبــل 
 ماليني السنوات كان طريا،   حتول اىل القرد، فاالنسان..!.

بقايــا حالــة )الســمك( فــان )دارويــن( يــر  ان امــا مــن يــر  بانــه يســبو يف املــاء، فانــه ايضــا 
 34االنسان قبل ماليني السنوات كان  كا يف املاء،   حتول اىل قرد، فاالنسان..!.

                                                           
ويف احلقيقـــة: انـــه اجا كـــان الكـــالم ت ا  كـــالم ت بـــالظن واخليـــال، البـــد وان يكـــون مـــن دون دليـــل  - 34

وحجـة، ولـذا اكــد القـران احلكــيم يف آيـات متعــددة النهـي عـن اتبــاق الظـن.. واال فلكــل شـيء شــاهد 
جا سـ.لت )البـوج ( او )اهلندوسـي( او او شواهد هنية، وكل شيء يظنـه االنسـان او االفـراد، فانـك ا

)الـــوك ( او )الزردشـــ ( او غـــريهم، عـــن ســـبب اتبـــاعهم لـــدينهم اخلـــاص ، الخرجـــوا لـــك حقيبـــة مـــن 
الشــواهد الظنيــة، وهــل تكفــي تلــك الشــواهد والظنــون؟ انــه مــن املعلــوم ان تلــك الشــواهد لــو كانــت  

اىل احلقـائق العلميـة، انـه اليكفيهـا  كافية، لزم ان تكون كل هذ، االديان على حـق، وكـذلك بالنسـبة
 الظن والوهم وبع  الشواهد غري القطعية، بل  ب ان يكون هناك دليل قاطد وبرهان صحيو.
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 أي تحرير!

 ابنا يل؟ 35قال رجل: شكوت اىل ايب احلسن عليه السالم
 .36فقال عليه السالم: ال تضربه، واهجر، وال تطل

ال يتحمل الضرب، اج ال يعمـل مـا يعمـل عـن علـم وعمـد  وهذا ما يالئم الواقد، فان الولد
 . 37وإدراك، كما يعمله الكبري، ولذا ورد يف حديه آخر: )عمد الصن خط. حتمله العاقلة(

 .38كما ورد حديه رفد القلم
  ان الولـد لـي  كاجلــدار، ال يشـعر بشــيء، ولـذا يلـزم هجــر، اجا فعـل قبيحــا، هجـراً هجــل 

ن نفــــ  الطفــــل، ال تتحمــــل اهلجـــر الطويــــل، اج نفســــه صــــغرية، فرمبــــا الت.ديـــب.   يــــ.  دور أ
أحدا اهلجر الطويل رد فعل فيه، يسبب مر(ـا او عنـادا او مفسـدة اخـر ، ولـذا تـى اإلمـام 

 عليه السالم عن اهلجر الطويل.
لكـــن )فرويـــد( يـــزعم انـــه هـــو الـــذ  حـــرر االطفـــال عـــن القســـوة، وانـــه بـــني كيـــف ان حالـــة 

الــة الشــباب والكهولــة، وانــه كيــف تنشــ. الصــعوبات والعقــد النفســية وردود الطفولــة مرتبطــة حب
 الفعل يف املستقبل للطفل؟.

                                                           
 اإلمام موسى بن جعفر عليهما السالم. - 35
 .71ح  2ب  99ص  11حبار اهنوار ر  - 36
ح  3ب  319ص  111وحبـــــار االنـــــوار ر  2ح  36ب  66ص  19راجــــد وســـــائل الشــــيعة ر  - 37

: ابـــو البخـــرت ، عـــن الصـــادق )ق( عـــن ابيـــه)ق( : ان عليـــاً )ق( كـــان يقـــول: يف اجملنـــون املعتـــو، 17
 الذ  ال يفيق والصن الذ  ب يبلغ عمدها خطا حتمله العاقلة وقد رفد عنهما القلم.

ح  313ص  5عـــن اخلصـــال وحبـــار االنـــوار ر  11ح  1ب  32ص  1راجـــد وســـائل الشـــيعة ر  - 38
عـــن دعـــائم اإلســـالم. وفيهـــا: احلســـن  39ح  3ب  11ص 1و مســـتدرك الوســـائل ر  11ب  13

بن حممد السكو ، عن حممد بن عبد اهلل احلضرمي، عن ابراهيم بن معاويـة، عـن ابيـه، عـن اعمـ ، 
عن ابن هبيان، قال: اتى عمـر بـ.مراة جمنونـة قـد فجـرت، فـامر برمجهـا فمـروا هبـا علـى ابـن ايب طالـب 

؟ قــالوا : جمنونــة فجــرت فــ.مر هبــا ان تــرجم قــال: ال تعجلــوا، فــاتى عمــر فقــال لــه: )ق( فقــال مــا هــذ،
اما علمت ان القلـم رفـد عـن كـالا عـن الصـن حـا  ـتلم وعـن اجملنـون حـا يفيـق وعـن النـائم حـا 

 يستيق .
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 هنا مرحلتان:
 .39مرحلة بيان ما للطفل وما على الطفل :1
مرحلـــة ان فرويـــد حـــرر االطفـــال، فـــ.ين التحريـــر؟ ان ســـجون االحـــداا وقـــوانني كبـــت  :2

ا والتعـــــديات املســـــتمر، علـــــى القاصـــــرين االحـــــداا واملضـــــايقات االجتماعيـــــة علـــــى االحـــــدا
 .40و..كلها نش.ت بعد )فرويد( ويف ومان )فرويد(

اما مس.لة ربأ املستقبل للطفل حبالة طفولتـه، فـان بعـ  جلـك صـحيو، قالـه االسـالم مـن 
، وبعضه لي  بصحيو، وقد بني )علم الوراكـة( و )علـم االجتمـاق( و 41قبل فرويد بعدة قرون

 ان الوجدان يشهد بزيفه ايضا. )علم النف ( ويفه، كما

                                                           
بـني جلـك يف  –قبـل فرويـد بعـدة قـرون  –حيه يقولـون: ان فرويـد بـني جلـك.. واحلـال ان االسـالم  - 39

 اديه كخلرية وردت يف خصوص االطفال.أح
تشـــري االرقــــام اىل وجــــود مقــــات املاليــــني مــــن االطفـــال بــــني مشــــرد، ومعــــاق، ومــــري ، وســــجني أو  - 40

مســتغل يف اعمــال الرجيلــة او مزاولــة االعمــال الخلقيلــة، واالرقــام يف تزايــد مســتمر ويف كــل ســنة تضــا  
 ا.اىل االعداد السابقة ماليني أخر  من االطفال الضحاي

ص  1كمـــا ورد عـــن أمـــري املـــؤمنني )ق( : )العلـــم يف الصـــغر كـــالنق  يف احلجـــر( ] حبـــار االنـــوار ر   - 41
ـــد علـــى الفطـــرة وأبـــوا،  13ح  7ب  221 عـــن الكنـــز الكراجكـــيي وكقولـــه )ص(: )كـــل مولـــود يول

 ي و... 22ح  11ب  211ص  3يهودانه او ينصرانه(]حبار االنوار ر 
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 اقانيم فرويد!
 يف كامن االنسان، ا  انسان كان، مزاجان:

 مزار اخلري ومزار الشر، وان شقت قلت: مزار العقل ومزار العاطفة والغرائز.
 فاخلري يقول للمرتشي: ال ت.كل الرشوة، والشر يقول له: كلها.. 

: احنر  حنو االهواء، وهكـذا يف كـل حادكـة و والعقل يقول: اعدل يف احلكم، والشر يقول
 قضية.

واالنســان قــد يقــو  مــزار اخلــري يف نفســه، بــالتفكر والتقليــد والعــادة ومــا اشــبه، وقــد يقــو  
مــزار الشــر .. والــذين يقــوون مــزار اخلــري  ــدون مــن انفســهم طم.نينــة وارتياحــا، بــالعك  مــن 

 زا و ت.نيبا.الذين يقوون مزار الشر، فاتم  دون من انفسهم وخ
 أ د اىل قاتل االمام احلسني عليه السالم، كيف كان ينشد:

 افكر يف امر  على خطرين اأترك ملك الر  والر  مني 
 ام أرجد م.كوما بقتل حسني؟

 هذا .. هو ما يعرفه كل انسان.
 لكن فرويد يقول: الذات البشرية مؤلفة من كالكة اقانيم:

 حليوانية و غرائزنا البدائية الكامنة.اقنوم )االيد( وهو طبيعتنا ا :1
   اقنوم )اال و( وهو شخصيتنا الوجدانية االجتماعية، ال  ندر  هبا. :2
 .42  اقنوم )السوبرا ي( وهو (مرينا، وما نتطلد اليه من شر  وبر وفضيلة :3

 هذا كالم فرويد.. 
التقســيمات، وقــوة  ولــو ان انســانا طــالد الفلســفة االســالمية الصــحيحة، ورأ  فيهــا صــحة

االدلــة، ومطابقــة القضــايا املــذكورة فيهــا للحقيقــة واملنطــق والوجــدان..   طــالد مقــاالت فرويــد 

                                                           
 جاء هبذ، االقانيم؟! واليعلم ان فرويد من اين - 42
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 .43ومن اليه، لرأ  البون شاسعا، واتم ب يصلوا بعد اىل املستو  املطلوب

                                                           
ويف احلقيقـــة ان فرويـــد وامخلالـــه ب يصـــلوا حـــا اىل درجـــة التالمـــذة همخلـــال ابـــن ســـينا و نصـــري الـــدين  - 43

الطوســـي والعالمـــة احللـــي، ولكـــن بريـــق املـــادة و الصـــنعة والقـــوة، جـــر  بعـــ  الشـــباب حـــا يقـــدموا 
 التالميذ ت ان صو التعبري ت على االساتذة.
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 حضارة فرويد!
ال: ان التقـو  قسم من النا  يفهمون احلقائق فهما عكسيا، فاجا رأ  انسـانا مسـتهرتا، قـ

حفزتــه علــى االســتهتار، حيــه ان التقــو  ســببت كبــت نفســه فاحــدكت رد الفعــل بــان صــار 
 متقيا!..

واجا رأ  انسـانا متقيــا، قــال: انـه انســان عــاص وكخلـرة عصــيانه ســببت انزعاجـه فاحــدكت لــه 
 التقو !..

 واجا رأ  كريا، قال: ان الفقر حفز، على التجارة..
الخلـــروة هـــي الـــ  ســـببت فقـــر، حيـــه اخـــذ يســـر  يف املـــال حـــا واجا رأ  فقـــريا، قـــال: ان 

 افتقر.. وهكذا وهلم جرا.
صــحيو انــه قــد يكــون ســبب بعــ  االمــور رد الفعــل، ولكــن لــي  جلــك كليــا، فــاملتقي قــد 
يكون سبب تقوا، رد فعل العصيان، وقد يكون سـبب تقـوا، نزعتـه النفسـية اخلـرية، وقـد يكـون 

 ، وهكذا بالنسبة اىل سائر اهمور.السبب بيقته، وقد يكون تربيته
اما فرويد، فانه يقول، يف سـبب تكـون )احلضـارات( ووجودهـا : انـه هـو )اجلـن (، فاحلالـة 

 اجلنسية هي ال  تسبب تكون احلضارات.. وكيف؟
يقول: ان الطفل يريد املزاولة اجلنسية مد امه، لكن االب مينعه، ويكظم الولد )هذ، الرغبـة 

او حياءا، وهذا الكظم يدور يف دورات  تلفـة، يف نفـ  الشـخا طـوال  وهذا الكظم( خوفا
حياته، فيفرر عنه بنشاط بديل، فيتسامى به اىل ا اد حضـارة.. وهكـذا يتسـامى بـه اىل ا ـاد 

 الخلقافة ت والخلقافة لون من الوان احلضارة ت .
 اجن.. فاحلضارة من مواليد )اجلن (، واجلن  سبب احلضارة..

 ويد..هذا كالم فر 
لكـــن الوجـــدان يشـــهد بعـــدم صـــحة هـــذا التحليـــل، ولـــو ان مخلـــل هـــذا املنطـــق صـــار معيـــارا  

للخلقافــــات، لكــــان كــــل شــــيء صــــاحلا الن يكــــون ســــببا لكــــل شــــيء، وب يبــــق للحقيقــــة واحلــــق 
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 شعور نظيف
كل انسان  د من نفسه ان احلالـة النفسـية لـه، امـام شـيء واحـد قـد تكـون حالـة واحـدة، 

كون حالتني، مخلال: )احلب( قد يكون جتا، )انسان( خالصاً، كاالنسان  ـب )الصـديق وقد ت
الـويف(، وقـد يكـون ممزوجـا بشـيء مـن الكراهيـة، كحـب االنسـان ملعلمـه، فانـه ـ احيانـًا ـ ممـزور 
بشيء من الكراهيـة، فانـه  بـه النـه علمـه وهذبـه، ويكرهـه ملـا شـاهد فيـه مـن العنـف والقسـاوة 

 واالستبداد.
كذلك )احلزن( قد يكون حزنا خالصا، كما لـو مـات ابـن االنسـان الصـغري الـذ  عقـد بـه و 

اآلمال، وقد يكـون حزنـا مشـوبا بشـيء مـن الفـرح، كمـا لـو مـات )والـد ويل العهـد( حيـه انـه 
  زن ملوت والد،، ويفرح ملوته، حيه ان موته صار سببا النتقال امللك اليه..

 وكذلك يف سائر الصفات النفسية.
لكــن فرويــد يقــول: بانــه الميكــن ان يظهــر شــعور واحــد نظيــف ابــدا، فاالنســان مهمــا كــان 
حزينا ملوت ولد، او ابيه او ووجته او املنعم عليه، البـد وان يكـون هنـاك شـعور خفـي بـالفرح، 
خيفيــه االنســان  افــة اهــل بيتــه وجويــه، ومهمــا كــان هنــاك حــب حنــو ولــد او حبيــب او قريــب، 

ك شـعور خفـي بالكراهيـة، خيفيهـا اإلنسـان للمصـاحل ولالنتهاويـة.. وهكـذا البد وان يكون هنا
 ، وهلم جرا !.

 ــد احيانــا )حبــا( بــدون )كراهــة(، او )حزنــا( بــدون )فــرح(،  –كــل انســان   –ان االنســان 
او )صفة كذا( بدون (دها، لكن فرويد اليقبل بذلك ويقول: البـد وانـك جتـد كـل صـفة مـد 

 .45(دها 
                                                           

يـــد و مـــن اليـــه حتطـــيم االديـــان و االخـــالق والخلقافـــات، ليســـيطروا علـــى كـــل شـــيء، وكـــذلك أراد فرو  - 44
 وبالفعل قد وحوا يف بع  املهمة بالنسبة اىل بع  اجملتمعات.

يقــال: ان نفـــرين تناوعـــا حـــول عــاب، هـــل انـــه يـــزور العــرال !! و يعـــرر اىل الســـماء كـــل ليلـــة، ام ال؟  - 45
ررا ان يكـون احلكـم هـو العـاب، ف.تيـا، و سـاال، عـن الواقـد؟ فقال )املريد(: نعم. وقـال االخـر: ال. فقـ
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 قبلاحالم المست
كخلريا ما يتفق ان االنسـان يـر  حلمـا، ينبـئ عـن املسـتقبل، وهـذا يتفـق بالنسـبة اىل االنـا  
العاديني، وال  لـو مدينـة او قريـة اال وفيهـا انـا  متعـددون رأوا مخلـل تلـك االحـالم، والسـبب: 

 ان الروح متصلة بعاب آخر وسيد جدا، هلا معلومات مستقبلية كما هلا اطالعات ما(ية.
ان باإلمكــان انكــار الــروح وســعتها وبقائهــا واتصــاهلا بعــاب آخــر، يف القــرن املا(ــي، وان كــ

فانــه ال ميكــن انكــار هــذ، االمــور يف هــذا القــرن، بعــد ان فتحــت مــدار  للــروح، وألفــت فيهــا 
عشـــرات الكتـــب او مقامـــا، وقـــام اخلـــااء )الـــدينيون و غـــري الـــدينيني( باحضـــار ارواح االمـــوات 

 . 46ن منهم أشياء عن املا(ي واملستقبلواالحياء، مستفسري
لكن فرويد يفسر االحالم حسب التفسـري املـاد ، فانـه لديـه ت بصـورة عامـة ـ انعكاسـات 

 .47عن املادة فقأ، وكذا نر  ان كل حلم ينبئ عن املستقبل )خرافة(

                                                                                                                                                                      

فقــال العــاب: كــال، فــان النــن صــلى اهلل عليــه وآلـــه اخــتا هبــذ، املنقبــة وا  ملخللــي ان اعــرر ولــو مـــرة 
واحدة يف كل عمـر ؟ فرجـد املتخاصـمان، وحينـذاك توجـه )اآلخـر( اىل )املريـد( قـائال: فهـل اقتنعـت 

 ملريد(: كال! انه كذاب.. فال تصدقه!!.مبا قال العاب؟ قال )ا
ويكفيـــك ان تقـــرأ يف جلـــك: كتـــاب )االنســـان روح ال جســـد( و)عل حافـــة العـــاب االكـــري ( و)حـــول  - 46

 العاب يف م.  يوم يف قصصه عن اندونيسيا(.
يقــــال: ان معانــــدا انكــــر ان يكــــون لالســــد وجــــود، وقــــال: انــــه اســــطورة اخرتعهــــا النــــا  لتخويــــف  - 47

فــ.را، انســان اســدا رابضــا يف قفــا؟ قــال املعانــد: انــه محــار. قــال الرجــل: فمــا هــذا الــزئري ؟ اوالدهــم، 
قــال املعانــد: انــه ينهــق. قــال الرجــل: فمــا هــذ، اللبــدة؟ قــال املعانــد: انــه طــال شــعر رقبــة احلمــار. قــال 

جقتــ   الرجــل: فجســمه اليشــبه جســم احلمــار؟ قــال املعانــد: انــه محــار افريقيــا،   قــال املعانــد: ولــو
 بالف دليل على انه لي  حبمار ب أقبل كالمك.. انه محار..
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 نشأة الدين عند فرويد
ء، فقـد حـدا يف جيـل مـن فرويـد يقـول: انـه اول مـا نشـ. الـدين، كـان رد فعـل جلرميـة شـنعا

االجيال االنسانية االوىل، ان اح  االبناء برغبة جنسية ملحـة حنـو امهـم الـ  ولـدمم، ولكـن 
ســطوة االب كانــت  ــنعهم عــن مزاولــة هــذا العمــل اجلنســي مــد االم، فتــآمر االوالد علــى قتــل 

هم، فلما اصـبحوا ابيهم، ليتخلصوا من سطوته ويست.كروا ب.مهم، ويف جات ليلة قتل االوالد أبا
ندموا على قتل ابيهم ندما شديدا، فصمموا ان يقدسوا االب ت كفـارة ملـا ارتكبـو، مـن اجلرميـة 
بالنسبة اليه ت   امتزر جكـر االب ببـي  انـواق احليوانـات )لكـن كيـف امتـزر؟!( فـامتنعوا عـن 

نشـ.ت مـن قتل جلك احليوان، بل بالعك  اخـذوا يقدسـونه، وهـذا اول ديـن ههـر يف العـاب، و 
هــذا الــدين ســائر االديــان.. فاالديــان كلهــا امنــا جــاءت حلــل مشــكلة احســا  االبنــاء باجلرميــة، 

 فاالديان رد فعل حلدا جلك االجرام. 
 من اين هذا ؟ 

 والي  الدين يف االنسان فطرة ؟
 من اين هذ، القصة؟ :1
 وملاجا ب يتوجه االبناء اىل سائر النساء غري أمهم؟. :2
 صر كان هذا العمل؟ ويف اية بقعة؟ويف ا  ع :3
وملاجا كان االب ميند االبناء من مزاولتهم العمل اجلنسي مد امهم، واحلال انـه ب ينشـ.  :4

 بعد دين او جمتمد او تقليد او عادة ت كما يقول اتا ب تنش. بعد ت ؟
 وكيف ندموا على قتل االب، وهل كان القتل يف جلك الوقت جرمية؟ :5
 نتقل التقدي  اىل حيوان، ال اىل حجر او شجر؟وملاجا ا :6
 ومن أين ان التقدي  انتقل؟ :7
وهل جرمية واحدة تسبب هذا االنعكا  الكبري، الذ  لي  مخلله انعكا ، واحلـال انـا  :8

 نر  ان ماليني اجلرائم االفظد واالكا ال تسبب رد فعل اقل من )الدين(.
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 هذه النظرية
و)االخـالق( و)التقاليـد( باتــا قهـر للنـواوق الفطريـة للبشـر، ويـر  انــه فرويـد يعلـل )اجملتمـد( 

لوال هذ، الخلالكة، ب يكن هناك مري  وال معتو، وال جمرم، فـان اجملـرمني و املعتـوهني و املر(ـى  
 كلهم (حايا اجملتمد واالخالق واالديان.

 وكيف؟
لـدين واجملتمـد والتقليـد تقـف يقول: ان الفرد يريد مزاولة ما يشاء مـن االعمـال الفطريـة.. وا

لـــه باملرصـــاد، حتـــرم عمـــال وحتلـــل عمـــال، ممـــا يســـبب كبـــت الفـــرد، والكبـــت يســـبب االنفجـــار، 
 وطبيعي ان االنفجار قد يكون باملرض، وقد يكون مبزاولة اجلرمية.
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 وف  الختام

طـالق ان نظريات فرويد سلسلة طويلة مـن هـذا القبيـل، اردنـا اإلملـاق اليهـا، والـذ  يريـد اال
 الكامل عليها فيمكنه مراجعة كتبه وكتب تالمذته.

ســـبحان ربـــك رب العـــزة عمــــا يصـــفون، وســـالم علــــى املرســـلني، واحلمـــد هلل رب العــــاملني، 
 والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين.

 
 كربالء املقدسة

 حممد 
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 لمحة موجزة

 عن االمام الشيرازي )دام ظله(
  لــي  حــديخلاً عاديــاً عــن شخصــية عاديــة، بــل هــو حــديه ان احلــديه عــن اإلمــام الشــرياو 

عـــن املرجـــد الـــدي  اهعلـــى والقائـــد الـــذ  تقل ـــد، وتتب عـــه يف أحكـــام ومفـــاهيم الـــدين عشـــرات 
املاليني من اجلماهري ال  تنتشر يف كخلري من بقاق االرض، وتستلهم منه الرد  والبصائر لتسري 

 احلياة.على منها اإلسالم وتطبقه يف  تلف جماالت 
قد قام اإلمام الشرياو )دام هله( بت.سي  ورعاية الكخلري من املراكـز اإلسـالمية واملؤسسـات 

 الدينية واحلووات العلمية يف  تلف البالد.
وميتاو بنظراته الخلاقبة وإحاطته الشاملة ب.مور املسلمني والتطل د على أو(اعهم وما  ر  يف 

 بالدهم.
 ختمر بالتجارب واملفعم بالنضا والنظرة الواقعية إىل اهمور.كما يتميز بفكر، املعطاء، امل

 ويؤمن بضرورة حتكيم اهخوة اإلسالمية وإعادة اهمة اإلسالمية وتوفري احلريات اإلسالمية.
كمــا وانــه يــدعو اىل االنفتــاح واحلــوار والتعدديــة السياســية وشــور  املراجــد، وقــد أســهب يف 

 من مؤلفاته. احلديه عن هذ، اهفكار يف العديد
ومـــن أبـــرو خصوصـــيات اإلمـــام الشـــرياو  )دام هلـــه( هـــو تنـــوق مؤلفاتـــه و وليتهـــا وتلبيتهـــا 

 حلاجة  تلف املستويات العلمية واالجتماعية، ومواكبتها ملتطلبات العصر.
فقد كتب يف التفسري واحلديه والعقائد والكالم والفلسفة والسياسـة واالقتصـاد واالجتمـاق 

 وق والتاريأل وغريها.واإلدارة واحلق
 وكتب حبوكا  ودراسات معمقة ومفص لة يف الفقه واهصول.

كمــا كتــب كراســات وكتيبــات مبســطة للجيــل الناشــئ، وكتــب للطالــب احلــووو  كمــا كتــب 
 للشاب اجلامعي.

 كتاباً ودراسة وكر اساً .  991وقد جتاووت مؤلفاته يف شا احلقول 
ام هلــه( يفصــو عــن املكانــة العلميــة والســامية الــ  ان اإلنتــار العلمــي لإلمــام الشــرياو  )د

يتمتــــد هبــــا، فتلــــك اإلحاطــــة وهــــذا اإلبــــداق الســــيال املتجــــدد ال يعــــا اال عــــن تلــــك االعلميــــة 
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 املتكاملة، فهذ، موسوعة الفقه شاهد على ما نقول.
ني فموسوعة الفقه املبتكرة يف كخلري من أبواهبا وعناوينها تقـد يف اكخلـر مـن مائـة ومخسـة واربعـ

جملداً وتتجاوو السبعني ألف صفحة من القطد الكبرية، وهي تتميز بكخلـرة التفريعـات واملسـائل 
املســـتحدكة، مقرونـــة بـــاطالق كبـــري علـــى اهشـــبا، والنظـــائر واســـتنباطات جديـــدة مبتكـــرة عـــا 
 استيعاب دقيق لألدلة الشرعية و)اهعرفية باملدارك والقواعد( و)الذوق العريف الرفيد( اىل جـوار

 الدقة وعمق التحقيق وال  جتلت يف الكخلري من اجلوانب.
وقـــد بـــروت قدرتـــه العلميـــة وكفاءتـــه القياديـــة واإلداريـــة وهـــو يف الســـنني اهوىل مـــن شـــبابه، 
ونتيجـــة هلـــذ، املقـــدرة والكفـــاءة فـــان آيـــة اهلل العظمـــى الســـيد حمســـن احلكـــيم وآيـــة اهلل العظمـــى 

عظمى السيد امحد اخلونسار  )قد  اهلل أسـرارهم( قـد السيد عبد اهلاد  الشرياو  وآية اهلل ال
هجريـة بعـد وفـاة والـد، آيـة  1312-1311وكلو، إدارة احلووة العلمية يف كربالء املقدسة عام 

 اهلل العظمى السيد مريوا مهد  الشرياو  )قد  سر،(.
ة اهلل كما ان آية اهلل العظمى السيد حممد هاد  امليال  )قد  سر،( صرح باجتهاد،، وآيـ

العظمـــى الســـيد مـــريوا مهـــد  الشـــرياو  وآيـــة اهلل العظمـــى الســـيد علـــى البهبهـــا  الرامهرمـــز ، 
 هـ .1392اىل  1379شهدوا للسيد الشرياو  ببلوغه مرتبة سامية من االجتهاد بني اهعوام 

كمــا أشــاد بــه العديــد مــن اهعــاهم مــنهم الشــيأل آغــا بــزرك الطهــرا  يف الذريعــة، والعالمــة 
  يف الغــدير، وقــد صــرح العديــد مــن كبــار العلمــاء ومدرســي اخلــارر وأصــحاب الرســائل اهميــ

ــــ )أعلميتـــه( وجلـــك نظـــراً لعبقريتـــه وســـعة اطالعـــه و ـــو مكانتـــه  العمليـــة يف احلـــووات العلميـــة ب
 العلمية والفقهية.

وللتفصــيل اهكخلــر راجــد كتــاب )أ(ــواء علــى حيــاة اإلمــام الشــرياو ( وكتــاب )حملــات عــن 
 املرجد الدي  اهعلى آية اهلل العظمى السيد حممد احلسي  الشرياو (.حياة 

 مركز الرسول اهعظم )ص( للتحقيق والنشر 
 بريوت ت لبنان
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