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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا 
أيب القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.الدائمة األبد
 (4) القيمة المعرفية لـ)الشك( لدى العقل والنقل والعلم

ََد َوال ــْنأَن ْبــني بَـ ) :قاال اهلل العظاايم يف بتابااه ال اارم ــ ْد َنــَُو َوَوــادو َوَ من َي ــ ْـَ ــ يْل نمي  ْـَ ــْدْممي َ  أَلَــمي أَــكيْم نمي َـََ ــكن ال ــْنأَن ْبــني  عي
َا ْإَـ ا   ََاْمْهمي َوَْـالن َناْت فـََردُّوا أَأيْدأـَهنمي ْفي َأفـي َكَفريََـا ْبَمـا أنريْسـليتنمي بْـْه َوْإَـ ا َلْفـي َ ـك  أـَعيَلمنهنمي ْإ   الل هن َجاَءمـيهنمي رنسنلنهنمي بْالي َـيـِّ

ََـََنا ْإَلييْه بنرْأبو )*( َْاَلتي رنسنلنهنمي أَ  ون َْب نمي ْبم ا َمدي ِيْفـَر َل نـمي ْبـني ذنَـن َكنمي ْليَـ ون َريْ  أَـدي ـَماَواْت َواألي ِْْر الس  ْفي الل ْه َ كٌّ فَـا
َا َوم ا َكاَن  َو َـيتنمي ْإ   َبَشٌر ْبثـيلنَنا منرْأدنوَن َأني َمصندُّ َا ْإني َأ َََا بْ َوأـنَؤخِّرَكنمي ْإَلى َأَجلو بنَسمًّى َْالن سنـليََانو بن ْـينو أـَعي ندن َآبَاؤنََا فَكيمن

ــنن ْإ   َبَشـٌر ْبـثـيلن نمي َوَلْ ـن  الل ــَه َأمنـنُّ َولَـى َبــني َأَشـاءن ْبـني ْو َـاْد ْ   َوَبــا َكـاَن َلنَـا َأني ََــكيمَْي نمي )*( َْالَـتي َلهنـمي رنسنـلنهنمي ْإني ََحي
ََك ْل اليمنؤي  َنَ ْبسنليََانو ْإ   بْْإذيْن الل ْه َوَوَلى الل ْه فـَليَيتَـ  1(ْبنن

عاان واحاادة هاان أهاام الب ااوو املعرحيااة وهااو هب ااث  ال اا   وهااد  اهلل تعاااىل  باان  ياادور الب ااث يف هااله السلساالة 
وأنه هل هو السبيل إىل التقدم والتطور واالزدهار؟  ؟إحد  املقدهات املوصلة هلا قيمته هعرحياً وهل أنه املفتاح لل قائق أو

 ؟ وهنقصة أم أنه ال يعدو بونه ور يلة
 قلنالشك ولى بستَى العقل والعلم وال
 والروايات ال ريفةال رمية هستو  النقل واآليات  -4 وسيجري الب ث على هستويات ثالثة:

  ا ااووا به هن عند اهلل تعاىلومب ب حيه باألساس هو املتدين املسلِّم امللعن باهلل تعاىل وبالرسول واألئمة واملخاط   
 الفلسفةأو  لعقلا هستو  العلم وهستو  3-2

والاادين  الثالثاة  العلاام والعقاال واخلطااب حيهمااا هواااه لؤاا، املا هن، وإ  بااا  ناحعاااً للماا هن أي ااً حيااث ثباا  أ  هااله 
 هطلقاً يف ها با  هنها حقيقة.هتواحقة هتطابقة يف اوهرها بل 

 وولى بستَى فقه الفرد وفقه المجتمع وفقه الدولة
 أخر  وهي: الفقه الفردي أو ال خصي، حقه اجملتمع، وحقه الدولة. بما سيجري الب ث على ثالو هستويات

حارد هان ال ا  والت ا ي  وهال علاى بال االسالم ل ال وقا  امل: جياري الب اث عان الفقاه ال خصايحعلى هساتو  ــ أ
 ، ا ز بأناه عصار الخاصاة وأ  عصارنا  ي ا ؟يؤلاق دوناه عقلاه وقلباه وهسااهعهعلياه واحد هنا أ  يفتح أبواباه لل ا  أو أ  

ويوهااااً  ،بااال أصاااب   حياااه هوااااات الت ااا ي  املتتالياااة هااااهرة هااان أهااام هاااواهره: حيوهااااً الت ااا ي  يف وااااود اهلل أو عدلاااه
 وه لا وهلم اراً. األخالقية القيمبعض أو مجيع الت  ي  يف  يوها آخرو  ،الت  ي  يف التقليد واخلمس والزباة
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ـــ  الت اا ي  وظاااه  ال اا   الاالي قااد  تمااع ظاااه هاااهرةتمااع: يقااع الب ااث عاان هوقاا  اجملوعلااى هسااتو  حقااه اجملب ـ
هم وبنااا م يف اماهعااة هااثاًل صاااروا هساارحاً و تاا اً وقاا  األب واألم إ ا رأيااا أ  أبناااء، حمااا هااو ههااثالً  صاا  اياااة أبنائااهيع

ليااه أ  حهاال عهاان  لاا ؟ ملختلاا  أنااواش ال اا و ؟ وهااا هااو هوقاا  املعلاام واملااريب ورااال الاادين واخلطيااب وأسااتا  اماهعااة 
ويادحعهم بالنااس  أو علياه أ  ي اجععلاى اجملتماع بأبملاه؟ هواات الت  ي  باعتبارها حايروسات ضارة بال خطارة يوااه 

 ؟الرقي والت رر واالزدهار ماً يف طريقل  حنو ال مال وس   اً إىل املزيد هن ال   باعتباره  ا قيمة هعرحية أو باعتباره طريق
 ب الب ث عن هس ولية احل وهة واملس ولني ظاه هواات الت  ي  وامل   ني.وعلى هستو  حقه الدولة، جيج ــ 

على ضوء النقل والعلم والعقال   بدراساة ابثار  ل  ة ال ريفة مث نقوم بدراسة أولية عن احلنبدأ ببص،ة قرآنية عن اآلي
 دقة وتفصياًل:

 : ردود افعال المشركين مجا  ا َ ياء والمرسلينال صيرة األولى
آليااة ال ااريفة ت  اا  عاان بعااض ردود أحعااال امل اا  ني ظاااه الرساال، وعاان طريقااة تفاااعلهم الساال  هااع اآليااات إ  ا

ََاْمْهمي )تصرح با، إ  نات اليت ااءهم هبا الرسلالبي    واحملتمالت يف تفس، اآلية مخسة بل أبثر: (فـََردُّوا أَأيْدأـَهنمي ْفي َأفـي
وا علاى أصاابعهم ا وا أياديهم يف أحاواههم، مبعاهن أعام ع  اي إ  ال فاار رد  إ  ال مائر بلها تعود إىل ال فار أ األول:
حايهم ال ا  املعاريف والقلاق واالضاطراب،   ظختال  هألوحهم واليت ايقنات اليت الؤيظ عندها مسعوا اآليات والبي هثاًل ا هن

 وعلى هلا حاستجابتهم بان   انفعالية . ،د هسلما محقد غاههم أ  ااء هن يفن  
أ  ال فاار ردوا أيادي األنبيااء  :واملعاهن ،إ  ال م، األول يعود لل فار بينما يعاود ال ام،ا  األخا،ا  لينبيااء اَي:الث

على أحواههم بي  يف أحواه األنبياء أي أ  ال فار ل دة غيظهم وغ بهم، هامجوا األنبياء وأخلوا بأيدي األنبياء ووضعوها
 بتهم بان   عدوانية يس توعم بالقوة، وعلى هلا حا  استجا

إ  ال فاار ردوا أياديهم باظااه األنبيااء و تمال يف هالا  :أي ،ال م،ا  األوال  يعود لل فاار واألخا، لينبيااء الثالث:
 واها : 
 ال فار أشاروا بأيديهم إىل األنبياء أ  أس توا -4أ  
 ،هن أ  يبتلوا بال   إ ا ها اساتمعوا إلايهم أ  ال فار وضعوا أيديهم على أحواه األنبياء ليس توهم بالقوة خوحاً  -3 

 حاً هن أ  يسري ال   إىل اآلخرين  وال هانعة مجع بني الثالثة أو خو  ،أو خوحاً هن أ  يتجلر ال   حيهم
ال اامائر بلهااا تعااود لل فااار، بالواااه األول ول اان بن ااو آخاار وهااو أعاام وضااعوا أيااديهم علااى أحااواههم إشااارة  الرابــع:

 يف عرحنا اآل . للس وت، بما ار 
الوضاوح و   ،وله تصويرات ال  منا اآل  ،ال احلقيقيواالحواه  لييديأ  املراد هو املعهن اجملازي  الخابس: االنتقاال  ن  ه 

 هن املعهن احلقيقي إىل اجملازي بعد ص ة املعهن احلقيقي وحسنه وبونه دارااً يف العرف بث،اً.
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محلهاا علاى  نواياة دادد املاراد هان املعااب األرباع الساابقة، ولعال اآلياة ال تاأ  عار  ااا يف اساتقراء نااق ااا  مث إنين مل أاد
مجيعها بل أ  ت و  مجيعهاا هارادة مبعاهن أ  ردود األحعاال األربعاة أو اخلمساة الساابقة ت او  بلهاا قاد صادرت هان ال فاار 

تمرة أحياناً لع رات السنني حا  بلؤا  يف هسو هتواصلة ية طويلة لمعنظراً أل  عملية التبليغ بان   ،يف احلاالت املختلفة
ْســيَن َوابــا  )قااوم نااوح إىل  وهاان الطبيعااي أ  ختتلاا  ردود أحعااال الناااس تبعاااً للظااروف واحلاااالت باال  1(أَليــَ  َســَنةو ْإ   َخمي

م أياديه واألشخاص هن استجابة انفعالية بالعض على األيدي إىل استجابة عدوائية بقسر األنبياء علاى السا وت بوضاع
 على أحواههم قسراً اىل غ،  ل .

 واآل  لننتقل إىل هوق  اآليات والروايات هن ال   ب  ل عام حنقول:
 ها أات مدأن )الشك( ومرفضه ومنبُّ 

إ  باحة اآليات ال ريفة اليت تطرق  إىل هفردة ال   والريب وأشباهها، أدان  ال   واعت ته هنقصة ور يلة ومل جند 
 حالحظ اآليات التالية: ال ريفة، ولو يف هورد واحد وبلا الروايات أو تدحع باظاهه   وتثين عليه دح ال تآية واحدة  

َـ نَـا ) َهاََـا َأني َـَعي نـَد َبـا أـَعي نـدن َآبَاؤنََـا َوْإ ْـَ يـَل َمـَنا أَمـَنـي ًَّا  ـ َْدي كننيَت ْفينَـا َبريجن َا أَا َصاْلحن  َََا ْإَلييـهْ َْالن ون ـا مَـدي  َلْفـي َ ـك  ْبم 
 2(بنرْأبو 
ْـنليـ) ـا َجـاءَكنمي بْـْه َحت ـى ْإَذا َملَـَك  ِْليـتنمي ْفـي َ ـك  ْبم  َناْت َفَمـا  ْـَ يلن بْالي َـيـِّ سن ن ْبني  َعـَث الل ـهن َوَلَقدي َجاءَكنمي أَن تنمي لَـني أـَ ـي

ْرٌف بنريمَابٌ  ََ بنسي َ   َكَنْلَك أنْضلُّ الل هن َبني من  3(ْبني بـَعيْدْ  َرسن
َا ْفي َ ك  بنرْأبو َوْحيَل بـَيـي ) ْـَ يلن ْإَـ هنمي َكاَن َياْوْهمي ْبني  ََن َكَما فنْعَل بَْك ي تَـهن  1(نَـهنمي َوبـَييَن َبا َأشي
َنَ )  5(َبلي منمي ْفي َ ك  أـَليَع ن
َبـنهنمي فَـ ) ْـنلن َْخْر َواريمَاَبتي  ْد اْلي َي ََن بْالل ْه َوالييَـ ْبنن َتكيْذَنَك ال ْنأَن َ  أـنؤي  6(مي ْفي رَأيْ ْهمي أـَتَـَرد دنونهن ْإَ َما َأسي
َبـنهنمي َوالل هن َوْليٌم َحْ يمٌ ) ْـنلن َ َع  َْبْهمي ْإ   َأني مـََق ْـنلن ا رْأَ ة  ْفي  َي َياَـنهنمن ال ْني بـَنَـ  7(َ  أـََزالن بـننـي
ََد َوالـ نْ ) ـ ْد َـنَُو َوَوـادو َوَ من َي ـ ْـَ ْـَ يْل نمي  أَن ْبـني بـَعيـْدْممي َ  أـَعيَلمنهنـمي ْإ   الل ـهن َجـاَءمـيهنمي رنسنـلنهنمي أََلمي أَكيْم نمي َـََ كن ال ْنأَن ْبني 

َا ْإَ ا َكَفريََا ْبَما أنريْسليتنمي ْبْه َوْإَ ا َلْفي  َ  ََاْمْهمي َوَْالن َناْت فـََردُّوا أَأيْدأـَهنمي ْفي َأفـي ََـََنا ْإَلييـْه بنرْأـبو )*( َْالَـتي بْالي َـيـِّ ون ك  ْبم ا َمدي
َْب نمي َوأـنَؤخِّرَكنمي رن  ِيْفَر َل نمي ْبني ذنَن َكنمي ْليَـ ون َريْ  َأدي ِْْر الس َماَواْت َواألي َا ْإني  سنلنهنمي َأْفي الل ْه َ كٌّ فَا ْإَلى َأَجـلو بنَسـمًّى َْـالن
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َا َوم ا َكاَن أـَعي ندن َآبَاؤنََا فَ  َو َـيتنمي ْإ   َبَشٌر ْبثـيلنَنا منرْأدنوَن َأني َمصندُّ ـنن ْإ   َأ َََا ْبسنليََانو بنْ ينو )*( َْاَلتي َلهنـمي رنسنـلنهنمي ْإني ََحي كيمن
ــليََانو  ــنُّ َوَلــى َبــني َأَشــاءن ْبــني ْوَ ــاْدْ  َوَبــا َكــاَن َلَنــا َأني ََــكيمَْي نمي ْبسن ْإ   بْــْإذيْن الل ــْه َوَوَلــى الل ــْه  َبَشــٌر ْبــثـيلن نمي َوَلْ ــن  الل ــَه َأمن

ََك   َنَ فـَليَيتَـ ْبنن  1(ْل اليمنؤي
َيَفـةو  ـنم  ْبـ) نَـاكنمي ْبـني مـنـَرابو  ـنم  ْبـني َن َـ ا َخَلقي َِةو أَا أَأُـَّها الن ـاسن ْإني كننيـتنمي ْفـي رَأـيبو ْبـَن الي َـعيـْث فَْإ ـ ني َوَلَقـةو  ـنم  ْبـني بنضي

 2(بنَخل َقةو َوَغييْر بنَخل َقةو 
 وهنها: 3بث،ة  آياتويف إلميا  ويف املقابل جند املدح بل املدح لليقني وا

َريْ  َآأَاٌت ْلليمنَْْْنينَ )  1(َوْفي األي
َـيفنْسـ) اْلْهمي َوَأ ََ َا َوَجاَمـدنوا بْـَكبي َْلْه  ـنم  لَـمي أـَريمَـابن ـ َا بْالل ـْه َوَرسن ََن ال ْنأَن َآَبننـ ْبنن ْهمي ْفـي َسـْ يْل الل ـْه أنوَل ْـَك منـمن ْإَ َما اليمنؤي

َنَ  ْن  5(الص اْد
ْـَ يْلــكَ ) ََن ْبَمــا أنَيــْزَل ْإَلييــَك َوَبــا أنَيــْزَل ْبــني  ْبننــ ََن أـنؤي ْبننــ هنمي َواليمنؤي ــْم ْبــنـي ََن ْفــي اليْعلي ــَ َة  َلْ ــْن الر اْســخن َواليمنْقيْمــيَن الص 

مْيْهمي َأجي  َْخْر أنوَلْ َك َسنـنؤي ْد اْلي َي ََن بْالل ْه َوالييَـ ْبنن ََن الز َكاَة َواليمنؤي من اَواليمنؤي  6(ر ا َوْظيم 
َا فت فروا(  وكنلك الرواأات: )  مش 

يف  –ومل أاااد  ات،وهاي علااى إطالقهاا ت ااع ال اا  يف خاناة الر ائاال والناواق  واملبؤوضاا ،بثاا،ةوأبـا الرواأــات فهــي 
 اها ولن ر ههنا إىل روايتاني هنهاا حقام، هاوبلني بع ،له قيمة هعرحيةأ  رواية واحدة  تدح ال   وتعت   –استقراء ناق  

 اآلخر للدروس القادهة.
َا فت فروا عليه السالمقال أه، امل هنني وهوىل املوحدين  َا، و  مشّ  َا فتشّ  َا  مرماب حقاد  7، و  م فروا فتندب

عليااه الريااب هقدهااة هوصاالة لل اا  وال اا  هقدهااة لل فاار وال فاار هقدهااة للناادم، وباالل  مجااع اإلهااام  عليااه السااالماعتاا  
وسايأ  الحقااا  ال االم عاان حقاه هااله  ،باني هفاسااد ال ا  الدنيويااة بنشاارته إىل الناادم واألخروياة بنشاارته إىل ال فاار الساالم

 .الرواية با   اهلل تعاىل
َّ  صلى اهلل وليه وآله وسلم كان رسَل اهلل:  عليه السالمقال اإلهام الصادق و  َد بـن سـت: بـن أتع ذ فـي كـل أـ

يث ال اري  أناه اعال ال ا  إىل ااوار ال ار  والؤريب يف احلاد 1والِضب وال ِي والحسد 8ةالشك والشرك والحميّ 
                                                           

 . 11-9اآليات  إبراهيم: سورة  - 1
 . 5اآلية  احلج: سورة  - 2
   هن دروس التفس،.221وقد سبق  االشارة اىل بع ها يف الدرس   - 3
 . 21اآلية  اللاريات: سورة  - 1
 . 15اآلية  احلجرات: سورة  - 5
 . 162اآلية  النساء: سورة  - 6
 عج البالغة: اخلطبة املعروحة بالديباج. - 7
 أي محية اماهلية والعصبية للباطل - 8
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صاالى اهلل عليااه وآلااه وال ختفااى هااا يف املقارنااة هاان الداللااة ال باا،ة وهااا يف اعتبارضااا ثنائياااً بؤي اااً يتعااو  هنااه رسااول اهلل  ، اهاااً 
 بل يوم هن الت لير األبيد هن  ال   .  وسلم

 اىل.وللب ث عن  ال    على ضوء اآليات والروايات جمال أرحب سيأ  الحقاً بن   اهلل تع
 الشك في ح م العقل وحسب ا ستقراء

 ،العلميااة، حاايم ن تناااول ال اا  هاان زوايااا عدياادة ويف ضاامن نقاااا  تلفااة ن اا، إىل إحااداهاالعقليااة و وأهااا هاان الناحيااة 
  :وهي

 الشك النافع والشك الضار
أو  ،حع وال ا  ال اار، إىل ال ا  النااتارة اخار  بل اظ ها ي دي إليهتارة و  قهإ  ال   مي ن تقسيمه، بل اظ هتعل  

نقطاة ضاع ، وعلياه: حلايس هان الصا يح هعرحيااً التعمايم وإطاالق القاول باأ  ال ا   نقطة قاوة وهاا يعاد   عد  إىل ها ي   :حقل
هفتاح التقدم وسر التطور وأ  له القيماة املعرحياة املطلقاة، بال علاى حالسافة ال ا  إ  أرادوا أ  ي وناوا هنصافني أ  ي وناوا 

، وهااو هااا والنتااائج باظاااه ال اا  بماانهج إال يف حاادود وب ااوابم وعلااى حسااب املتعلقااات وامل اااهني لني وال ياادحعواهفصِّاا
 وهو ها سيأ  اثه تفصياًل بن   اهلل تعاىل.امساه بع هم بال   املنهجي 

 وهلا بله هع قطع عن تقييم ال   يف حد  اته، وسيأ   ل 
 الشك الضار

ن النمااا ج الاايت ال مي اان أ  ين اار إال امل ااابر بااو  ال اا  حيهااا هنقصااة ولن اارب عاادداً هاان األهثلااة ونست ااهد بعاادد هاا
 :يف اعيار األهم أو العوائل أو امل سسات أو ختلفها وتقهقرها على األقلوانه يعد واحداً هن اهم االسباب  ور يلة

 الشك في القيم ا َساَية العليا
الوطن واحرتام الوالدين  يف امملة أو بامملة  حهل ال   يف القيم األساسية، بالعدل واإلحسا  والوحاء وحب  -4

 بااا    م أوالده إىل هعلااام ي ااا  هم يف العااادل بقيماااةبنه اناااه أ  يقناااع عقلاااه وواداناااه باااأ  يسااال   2تااار  حيلساااوحاً أو عاملااااً 
 ويدعوهم إىل الظلم بقيمة حقيقية بديلة؟

 ال ااااربات واملنظمااااات أو األساااار والعوائااااليف  أو الدولااااة وزارات حاااارد أو اهااااة يف جيااااروِّ  وهاااال تاااار  عاااااقاًل يرضااااى بااااأ 
ليسا  ه ارة بماا يصاوروعا بال هاي األصال وهاي األهار النااحع واعاا  و الرشاوة   اخليانة  و السرقة  و الؤا(  و اخلاداش لاا

 ؟ة اليت البد هن تفعيلها وظليرها يف بل ه ا ياحلقيق وهي القيمة
بااالغ اخلطااورة، يرونااه ية يعتاا ه العقااالء أهااراً ساالبياً باال خطاا،اً باال يف أ  ال اا  والت اا ي  يف القاايم األساساا ريااب الانااه 

نعم قد جيري النقاش يف  احلدود  أو يف بعض  املصاديق  أو يف بعض صور  التزاحم  ل ن  ل  غ، الت  ي  يف أصل 
 الت  ي  يف األصل.واملراعيات ال واحلدود ، بما أنه يستدعي الب ث عن ال وابم القيم االنسانية العليا بقيم ساهية

                                                                                                                                                                                                                              

 امل تبة ال يعية الرقمية. . 1ح ،191ص،  69ج اار األنوار:  - 1
 اال ال ا  اخلارج عن طريقة العقالء. - 2
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  ك المرأض في وصفته الع جية
وباالا ت اا ي  املااريض، بااني يااوم وآخاار، يف العااالج الاالي يتلقاااه، حهاال هاان الصاا يح لااه أ  يقطااع عالاااه الاالي  -3

أو بانا  نتاائج العاالج سالبية  آخار وصفه له الطبيب املاهر، جملرد أنه ش  يف ص ته؟ نعم إ ا عارضه رأي طبيب حا ق 
 بما سيأ .  بني احلاالت والصور ال، و ل  وأشباهه هو ها يستدعي التفصيلبا  للل  جم

ِوجها أو الع س    ك الزوجة في 
ش  الزواة املفرا يف زواها وبالع س؛ وهل تر  احلياة الزواية، هع ال   املفرا بل بث،اً ها ح  هع ال ا   -2

 اة سعيدة هانئة؟اد  اته، إال يف ههب األعاص،؟ وهل مي ن أ  تستمر هله احلي
ئاالا اىل نتت ااول حياااة العوائاال بلهااا حي وأال وهاال هاان الصاا يح انتهاااج هاانهج ت اا ي  األزواج يف زواااا م وبااالع س؟

 ا يم؟
َد في الخَة العس رأة   ك الجن

املعمعاة، أال تار  أ  أبا  خطار يوااهاه اماي( هاو خطار ال ا  قلاب يف وهام ش  امنود يف اخلطة العسا رية  -1
قد ي و  هن أهم أسباب هزمية اماي( بل  ساعة اهلجوم؟ وأال يعد  ل  هن أب  عواهل التثبيم والتخليل والت  ي  يف
 وان ساره؟
أ  علاااى القااادة العسااا ريني الت ااااور والتخطااايم ال ااااهل عاا  هنهجياااة علمياااة ا هيدانياااة  :هااان الصااا يحشاا  ا   وال

ي  بأ  تعص  بنفوس امنود يف وسم سوح القتاال؟ هتطورة، ول ن هل يصح بعد  ل  أ  يفسح اجملال ملواات الت  
 أال يعد  ل  هن اخليانة وهن أهم  ططات الرتل اخلاهس؟

َد القَط التي مزبت الجيش المصري!  رس
 لا  وعلاى دور ال ا  والارتدد بعض االثاار السالبية العظماى لل ا  ولنست  ر هن عمق التاريخ شاهداً طريفاً على 

بعض امل رخني أ  قداهى املصريني يف حرتة هن الزهن بانوا يقدسو  القطم  ولعل بع هم   يف هزمية اي( باهل، حقد  بر
إال أ  ااااي( بعاااض نواحيهاااا  وا باااا  يعت هاااا اهلاااة أو ظسااايداً هلاااا أو لقااادرا ا  وحااادو أ  هااااام ااااي( األعاااداء هصااار  
هاا اساتدعى هان قائاد ااي( العادو  األعداء حوائ بقوة املصاريني واساتعدادا م واساتماتتهم يف الادحاش عان وطانهم، و لا 

، السة است ارية عاالة للوصاول إىل طريقاة هبت ارة هلزمياة املصاريني بأقال قادر ا ان هان اخلساائر، وبعاد عااالً أ  يعقد، 
حلاااو أه نناااا ساااالح الت ااا ي  وأ  ال ااا  ساااالح هاااا ا  ا  احلااال االهثااال ي مااان يف ااااث ورد وأخااال، أشاااار أحااادهم إىل

هة ق يته أو يف بيفية قتاله ودحاعاه حان  هالا ال ا  ساي و  أبا  نصا، لناا يف املعرباة بال ت  ي  امي( املصري يف سال
ل ي ن سب النصر يف تل  ، بل ب  ل هتخا ل هرتدد تثبيم امي( عن قتالنا ب اهل قواهتواب قد ت في دقائق ش  

 الدقائق...
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أناه اقارتح يقاة هاي: ر الطال ا  يف امناود و  سإليقااش ااايرو وقد عر   ل  القائاد احملنا  طريقاة هبت ارة ساهلة إبداعياة 
وأ  نصطاد املئات هن القطم مث حجأة ترهاى، عناد لقااء امي اني، وسام  أوالً  أ  ترسم صور القطم على الدروش والرتوس

 ثانياً. امي( املصري
وا يف مبئااات القطاام وساام ساااحة املعربااة وحيااث بااانوا يقدسااوعا احتاااط امااي( املصااريوه االا بااا ... حلقااد حااوائ 

علاى تاروس ودروش اماي( املعاادي وحياث باانوا  هرساوهة القطم بما أعم حوا وا بصوربي ال يس قوعا،  احلربة واهلجوم  
ا ستصيب الرتوس وعليها صاور القطام املقدساة ااا يقدسوعا ترددوا يف رهيهم بالنبال أو ضرهبم بالسيوف أو الرهاح إ  إع

هلة، وبا  هلا الارتدد لادقائق باحيااً ماي( العادو ل اي يهازم اماي( املصاري قد يستجلب، يف تصورهم السا ج، غ ب اآل
 هزمية ساحقة...

ال ثا، هان املعاصارين، بال وال يهمناا حا  ملاا نعهاده هان بسااطة القادهاء بال تارخييااً  وليس هن املستبعد صدق الق ية
 ظليات  تلفة يف بل عصر وهصر. اوهي ص ي ة وإ  بان  هل ،دملهاتت منها و صدقها إ  املهم الرسالة اليت 

 وهن اهة اخر : ،هلا بله هن اهة
 الشك النافع

 وقد ي و  ال   ناحعاً، وللل  اهثلة ومنا ج عديدة. ن ، اىل اثنني هنها
َبات ا ست دادأة  الشك في ْرارات الح 

وال ا  ولازوم الف ا  والت قياق  ال   يف قرارات وقوانني احل وهات الظاملة املستبدة؛ حن  االصل حيهاا الريباة أو  : 
عمااا وراء تلاا  القاارارات، حااا ا حرضاا  الدولااة امااائرة ضااريبة ادياادة علااى الب ااائع او االراضااي او املسااابن أو احملااالت أو 

، حاعاا ح وهاة غا، م اال عاا ر  اوااب الف ا  و حنناه يدراساة وباأقوال خا اء  هساتأارين لالل     وتلرع  بأل غ،ها 
َالهم(القواعاااد العاهاااة العقلياااة االنساااانية االساااالهية بااااواخلاااروج عااان  ،شااارعية َن ولـــى أبـــ ال يصاااح بقااارار  ) النـــاس بســـلَ

ِيَنى) :االصاال حيااه قولااه تعاااىل د  وا  املسااتبخاصااة  ،ح وهااة غاا، هنتخبااة وال شاارعية ــتَـ َيَِــى َأن ر آ ن اسي ََســاَن َلَي  )و 1(ْإن  اْليْ
َنَ  ٌد َِــاغن َي ــ ْـَ ــمي  ا بْــْه بَــلي من َي ََاَصــ أَمـَ
 واالساات وا  علااى واحاادة وهااي املزيااد هاان ام ااع للقاادرة والطؤيااا  حااا  طبيعااة الطؤاااة (2

 والظلم والعدوا .واالنا وحمورية اللات وتربيز القدرة الثروة 
عقاود اقتصاادية أم يف اااراء هعاهادة  م يفيف حرب أ ل   أبا سواء وبلل  يف أي قرار تتخله احل وهات املستبدة 

 .زراعية او ظارية او صناعية او تسع، للب ائع او رحع او خفض لقيمة العمل او غ،  ل  هع شربات اانبية او خطم
 وبل هن اه ناه بوااها  ،واخل اء االبفاء ،هو وااب هرابز الدراسات املستقلةالت  ي  مث الف   والب ث   و ل  

  ل .

                                                           

  .7 – 6اآليتا   العلق: سورة  - 1
  .53اآلية  اللاريات: سورة  - 2
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َاود العابة  الشك لدى ا ستثناء بن الق
ــا :  صاال العااام العقالئااي او ال اارعي ، ح لمااا باناا  قاعاادة عقالئيااة عاهااة او شاارعية  ال اا  يف باال هااا خااال  اال اَي

و لاا  يف هااواطن  باالل  حاااراد شااخ  هااا اخلااروج عنهااا بادعاااء واااود اسااتثناء هلااا، حانااه جيااب ال اا  والف اا  والت قيااق
 .الريبة اا ال ريب حيه، أها يف غ،ها حفيه تفصيل

َنو 2)ا ر  هلل ولمـن ومرمـا(و (4ب ـا ْفـي اأَلريْ  َجْميعـا   َخَلَق َل نـم): القاعدة العاهة هيفمث  :   )النـاس بسـلَ
َْهم( َالهم واَفســهم وحقــ َن)و ولــى ابــ ــ ََن َوَ  منظيَلمن ــ َ  َمظيْلمن

َســاَ ا)و (2 اْلــَدأيْن ْإحي ََ َوبْالي
ــنَـهنمي )و (1 ََرى بـَيـي ــ ــرنمنمي  ن َأبي

5) 
َنَ )و ــ تَـَناْفسن َوْفــي َذلْــَك فـَليَيتَـَنــاَفْس اليمن

ةٌ )و (6 ََ ــ ََن ْإخي ْبننــ َســانْ )و(7 ْإَ َمــا اليمنؤي ْل َواْْلحي ْإن  اللّــَه أَــكيبنرن بْاليَعــدي
حاااي خااروج  (8

والف   عن السبب حاا   العلة والباعث للل  القواعد واشباهها البد ا  يوااه باملطالبة بالدليل وال   يف هلله  الفة و 
 با  هقنعا حهو واال حال.

  تعاىل اهلل بن  وللب ث تتمات وصلة 
َاَا ان الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل ولى بحمد واله الَي ين الَامرأن  وآخر دو

 
ط الناس بن رحمة اهلل، ولم أؤأسـهم بـن رُو الفقيه كل الفقيه بن لم أقنِّ  : عليه الساالمامل هنني  قال االهام اه،

 9اهلل، ولم أؤبنهم بن ب ر اهلل
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