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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 الدائمة 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.األبد
 مخاطر انهيار البنيان المعرفي
 عليه السالمودعائم الشك األربع في كالم اإلمام علي 

(7) 
 (1)(ُعونَ َنا ِإلَْيِه ُمرِيب  قَاُلوا ِإنَّا َكَفْرنَا ِبَما ُأْرِسْلُتْم ِبِه َوِإنَّا َلِفي َشكٍّ ِممَّا َتدْ ) قال اهلل العظيم يف كتابه الكرمي:

َِ  بَ نَ   ْوْا رِيبَ  ُل ِف  ي قُ لُ  وِبِهْم ِإالَّ َأن تَ َ هَّ  َع قُ لُ  وبُ ُهْم َوالل   ُه َعِل  يم  )قااال اهلل العظاايم يف كتابااه الكاارمي: و  يَ  انُ ُهُم الَّ   اَل يَ   َااُل بُ ن ْ
 .(2)(َحِكيم  

 لِ َيميوالبنيان المعرفي أو العلمي والث افي أو ا ،بين البنيان الماد 
فكرياً معرفياً تكاون  ثقافياً، وثالثة يكون بناء –علمياً  وأخرى يكون بنياناً  ،)البنيان( تارة يكون بنياناً مادياً ظاهرياً ملموساً 

ون أخالقياااً تكاا –ِقَيِمياااً يكااون بنياناااً رابعااة و  ،العلمااي –إال ان البناااء املعااريف الفكاار  يساابق رتبااًة البناااء الثقااايف  ،قاعدتااه العقاال
 منطقته يف القلب.

املعااريف الاواقعي الا   يكماان  -الِقَيماي  –وبالبناااء الفكار   بداخلاه والبنياان املااد  إ اا تكااون قيمتاه باالعمق الاا    ت انه
يف الرأمسااال البياار  هااو األساااب الاا    ااب ان تبتااع عليااه راا  أنااوا  االسااتثمار  –دوماااً  –ولاا لك كااان االسااتثمار  ؛خلفااه

 الِقَيمي. –والثقافة إذ يسبقهما البناء املعريف  يف العلم أم كانت ح الصناعة والزراعة والتجارة يف  سواًء أكانت
 مخاطر وباء التشكيك على نسيج األمم وبناءاتها

اخلطاار األعظاام علااى أيااة ح ااارة أو مدنيااة أو اعدهااار وتطااور عماارا  أو  ااناعي أو  وماان هنااا فااان )وباااء التيااكيك( يعااد  
لألفاراد أو امماعااأ أو الياعوب الفكار   –و ربه ذلك، ذلاك ان فاايروب التياكيك يادمر البنياان املعاريف عراعي أو علمي أ

 .امتد  واتسعتسلل أو سرى و العاطفي حيثما االخالقي بل و  –الِقَيمي  أو األمم كما ينسف البنيان
 الِ َيمي -األسرة بناء بشر  يعتمد على البنيان المعرفي 

أخالقاي راسا   –فكار   –بير  لكن ه ا البنااء ال ككان لاه أن يساتقر ويثمار ويزدهار إال ببنااء معاريف فاألسرة مثاًل بناء 
، وإىل اإلذعااان اللبنااة األساسااية األوىل يف بناااء ا تمعاااأ واهنااا إذا اهنااارأ اهنااار ا تمااع بالتاادري هااي األساارة يسااتند إىل اعتبااار 

 –املال ، فإذا سرى التيكيك إىل ذلك وحتول واملعلمني وا تمع أي اً  م الوالديناهنا  ب ان تكون هلا األولوية يف بؤرة اهتماب
الِقَيمااااي  –الفكاااار   –للوالاااادين أو ألحاااادعا وترا عااات قيمااااة األساااارة يف البناااااء املعااااريف إىل احملااااور األساااااب يف احلياااااة  -ماااثاًل 
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  –فااوذ ذلااك: إىل عاابء كبااذ، فعندئاا   سااو  ناارى أو  يإىل أولويااة ثانويااة باال إىل راايء هامياألحادعا أو هلمااا معاااً وحتولاات 
 اهنيار املاليني من العوائل يف أحناء األرض خالل ب ع سنني أو أقل. –كما رأينا 

 وكَلك الن ابات والعشائر واألحااب والدول
لياااك وكااا لك  ااار  مسااااراأ األماااور يف ساااائر البنااااءاأ البيااارية: يف النقابااااأ والعياااائر واألحااازاب والااادول؛ فاااإن بااا رة ا

كماا ان احلكومة بناء ظاهر   ؛ ذلك ان ية بيكل غريبعدِ مفجع كما اهنا م   بيكلوالتيكيك من طبيعتها اهنا تنمو وتتكاثر 
 يتجسادأخالقاي ِقَيماي و  –فكار   –بناءاأ بيرية ظاهرية، فإذا تسلحت ببنياان معاريف  هي األخرى مؤسساأ ا تمع املد 

واالخااوة واليااورية والتعدديااة، فاهناااا واإلكااان واملثااابرة والتعاااون واألخااالذ واإلخااال   وامااد   والثقااة املتبادلااة يف النزاهااة واألمانااة
 .عندئ   تزداد رسوخاً وعمقاً و  راً وعطاًء أي اً 

؟ مااااذا  اااد  إذا أخالقيااااً بر واعياااة  -ماااثاًل  –واعتبارهاااا واألفكاااار واملباااادئ م يَ لاااو  ااارى الياااك يف تلاااك الِقااامااااذا لكااان و 
بنيان معريف م اد مبع علاى التياكيك يف القايم األخالقياة وعلاى إعطااء مركاز   وهرياً لتقوم علىومة أو امماعة حتولت احلك

 ؟عرب سحق حقوقهممهما كان الثمن ولو كانت لرياسة لو األنا ولل اأ و الصدارة لليهواأ 
 وكَلك األفراد في أهدافهم المست بليل

ملستقبلية فانك  د الياب امامعي إذا أضحى فريسة التيكيك يف قيمة أهدافه وك لك احلال أي اً يف األفراد وأهدافهم ا
ال ككنااه أن يتفاعاال مااع هاا ا  ه، فاناا(الااو وضااعها لنفسااه )مثاال أن يكااون طبيباااً أو مهندساااً أو حمامياااً أو مسااتمراً أو راابه ذلااك

قاد ياؤول أماره و  اور يف امامعاة وغاذ ذلاك، اهتماماه بالدراساة واملا اكرة واحل سيؤثر ذلاك بالسالب علاى در اةاهلد  أبداً بل 
ال مسح اهلل، ومن الطبيعاي أن  اهلابطةيف ل عليها النوم أو  لساأ البطالني أو ح  قراءة القصص البوليسية واألفالم إىل أن 

يرسااب، بعااد ذلااك، يف االمتحااان أو  صاال علااى در اااأ ناعلااة رديكااة، وذلااك عكاا  ماان كاناات أهدافااه واضااحة لديااه مياارقة 
 احلياة. الدراسة ويف سائر مراحل تأللكة يف  نباأ قلبه وعقله فانه، طبيعياً، سيكون األكثر ِ داً وا تهاداً يف سل م حركته يفم

 بنيان المناف ين، حسب ال رآن الكريم
مل يكاان  ويف اآليااة اليااريفة نااد ان )البنيااان( الاا   بناااه أولكااك املنااافقون وهااو بنيااان ماااد  يتمثاال يف املسااجد الاا   بنااوه،

ماان اآليااة  لقااد امسااي  سااجد ال اارار ارااتقاقاً  يسااتحق ان كتاادحها اهلل تعاااىل باال معرفيااة أو اخالقيااة يمااةأيااة قِ  ثناياااه ماال يف 
َُوْا َمْسِجُدا ِضَرارُا وَُكْفُرا َوتَ ْفرِيُ ا بَ ْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َوِإْرَصاُدا لَِّمْن َح اَرَب الل  َه وَ )الكركة  يَن اتََّخ َِ ِلَفنَّ َوالَّ َْ َُ َولَ َي َرُس وَلُه ِم ن قَ ْب 

َُْس َنى َوالل  ُه َيْش َهُد ِإن َُّه ْم َلَك اِ بُونَ  وذلاك ألن ها ا البنااء الظااهر  كاان املفا ض فياه ان  ساد يف عمقااه  (1)(ِإْن َأَرْدنَ ا ِإالَّ اْل
، ويكاون يم العلياا اإلنساانية اإلساالميةاألخالقاي والِقا – الفكر  – أهدافه، البنيان املعريفوغاياته و وم امينه ومبادئ تأسيسه 

اا  لكنااه كااان علااى العكاا   املاارآة هلااا وامساار املو االة إليهااا، ل والاادين ث  م  ايم والااعلااى الريااب واليااك يف الِقااماان ذلااك بناااًء أ س 
 ،هباوالعلم واالطمكنان والقيم االخالقية العليا من وحي املعرفة  انطالقاً  فهم مل يبنوه  لى اهلل عليه واله وسلموالرسالة احملمدية 

إىل أدواأ  ،بالتاادري  ،هتم إىل أن يتحولااواوالااو  اار   احملمديااة ومبادئهااا وِقيمهااا الريبااة يف الرسااالةعلااى أعماادة اليااك و باال بنااوه 
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 . لى اهلل عليه واله وسلمتقود انقالباً عسكرياً بالتعاون مع  يوش الروم، ضد رسول اهلل  تسعى لكيبأيد  األعداء 
 قصل أبي عامر الراهب ومسجد ضرار

وهاو أباو حنظلاة بأيب عامر الفاسق )  لى اهلل عليه واله وسلمعامر الراهب( وال   مساه الرسول ان )أبا  وموجا ال ضيل:
كان يف اماهلية قد ترهب ولب  املسوح وانيغل بالعبادة حياث رأى ان لا لك ساوقاً رائجاة يف نفاوب العارب   (غسيل املالئكة

قادم و وراا   ايته وظهار أماره   الى اهلل علياه والاه وسالمالبسطاء، فأضاحت لدياه مكاناة مرموقاة لاديهم، وملاا ظهار رساول اهلل 
واستهوى القلوب والعقول، حساده أباو عاامر فكاان يؤلاب علياه النااب واساتمر كا لك حا  فاتح مكاة فهارب مان مكاة املدينة 

الياام، ومان هنااو توا ال ماع هارب إىل  وأسالم أهلهاا يف الطاائف  الى اهلل علياه والاه وسالمللطائف مث ملاا ظهار أمار الرساول 
قطة  مع لرؤوب النفاذ ومركزاً للتوا ل مع امواسي  حياث املدينة ليبنوا مسجداً يتخ ونه ستاراً لنياطاهتم السرية ون منافقي

 الى اهلل علياه  ، وكما قالوا لرساول اهلليكون ح ورهم إىل ه ا املكان طبيعياً متاماً باعتباره مسجداً تقام فيه الصلواأ اخلم 
أت ذ ن لن ا أن نبن ي مس جدا ف ي بن ي س الم، للعلي َ والليل ل المهي رة  ص لى اهلل علي ه وال ه وس لميا رسول اهلل )) واله وسلم

 . لى اهلل عليه واله وسلمأ  ليصلوا فيه وال يأتوا إىل مسجد الرسول  (1)؟((...والشيخ الفاني
غراء قيصار الاروم باإلغاارة علاى املديناة والق ااء علاى الرساول والدولاة اإلساالمية الفتياة ويكاون أليب عاامر أبو عامر إمث قرر 

فاإ  أذهاب إىل  وكاان قاد أرسال إىل املناافقني أن اساتعدوا وابناوا مساجدا))، خبار من داخال املديناةدور إسناد  يش الروم باال
قيصر وآيت مان عناده وناود وأخارد حممادا مان املديناة فكاان هاؤالء املناافقون يتوقعاون أن  ياكهم أباو عاامر فمااأ قبال أن يبلا  

 .(2)((ملك الروم
وامللفت يف األمر ان هؤالء املنافقني مل يكونوا قاطعني وال مطمكنني بساالمة مقا ادهم و احة ماوقفهم السالر مان رساول 

بل كانوا جمرد راكني ومرتابني فقط لكنهم بنوا بنياهنم الظاهر  )املسجد مث املؤامراأ( على ه ا   لى اهلل عليه واله وسلماهلل 
َأَفَمْن َأسََّس )علمي بل بنوه على جمرد الريبة واليك ول ا قال تعاىل:  –البنيان القلر اهلش أ  اهنم مل يبنوه على بنيان معريف 

َيانَُه َعَلى تَ ْ َوى ِمَن الل ِه َورِ  َيانَُه َعَلَى َشَفا ُجُرف  َهار  فَانْ َهاَر ِبِه ِفي نَاِر َجَهنََّم َوالل ُه اَل يَ ْهدِ بُ ن ْ ر  َأم مَّْن َأسََّس بُ ن ْ   ْضَوان  َخي ْ
َِ  بَ نَ ْوْا رِيَبُل ِفي قُ ُلوِبِهْم ِإالَّ َأن تَ َ هََّع قُ ُلوبُ ُهمْ  َيانُ ُهُم الَّ  .(3)(الل ُه َعِليم  َحِكيم  وَ  اْلَ ْوَم الظَّاِلِميَن * اَل يَ َااُل بُ ن ْ

بل قد نستظهر من جمموعة من اآلياأ اليريفة ومان اساتقراء تااري  أعاداء األنبيااء واألئماة )علايهم الساالم(: اهنام مل يبناوا 
بنوه  أو اطمكنان بالعدم بل على قطع  مل يبنوه اهنم أ   ،متوعاً كان بناًء علمي ولو   –على بناء معريف لألنبياء واألئمة دائهم عِ 

املوا هاة ماع املاؤمنني املتسالحني بساالح واألضاعف يف يف ساوح القتاال  األسار  اهنزامااً على جمرد الياك والرياب؛ ولا لك كاانوا 
بعدها مث ملا ضعفت  (4)(َوِإن َيُكن مِّنُكم مَِّئل  يَ ْغِلُبوْا َأْلُفا...)ولعل ذلك من و وه قوله تعاىل:  ،العلم واملعرفة والرؤية الواضحة

فَ  ِنن َيُك  ن مِّ  نُكم مِّئَ  ل  َص  اِبَرة  يَ ْغِلبُ  وْا ) فقااال تعاااىل: م  فقااطخ  اؤيااة وضااعف البناااء املعااريف لااديهم ت اااءلت قاادرهتم إىل الااالر 
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 .(1)(...ِمَئتَ ْينِ 
 البنيان النفسي لهالب العلم

وعة العلميااة يف النجااف ولنمثاال  ثااال ماان التاااري  املعا اار: فااان ماان املعاارو  ان طالااب العلاام عناادما يااأيت للدراسااة يف احلاا
فااإذا كااان  ،، فانااه يوا ااه  ااعوباأ مج ااة: ماان الغربااة إىل ضاايق ذاأ اليااد وإىل غااذ ذلااككااربالء املقدسااة أو غذعااااألراار  أو  

نفسااي عميااق ومتجاا ر فانااه يكااون عندئاا    –راسااخة وببناااء معااريف يف العلاام لهااد  واضااحة وبقناعااة لمتساالحاً برؤيااة  الطالااب
رُِّك ُه اْلَعَواِص بُ   ،قَ ْلبُ َك َولَ ْم َتْض ُعْب َبِص يَرُتَك َولَ ْم َتْج ُبْن نَ ْفُس َك َولَ ْم َتِخ رَّ  َوَلْم يَ اِ ْ  ))كامبل  ََ َِ اَل ُت ََ َكاْلَجبَ   (9)((ُكْن 

 ااادوائيتها فاناااه يكاااون مااان  اادى عكاا  ماااا لاااو كاااان يف قاارارة نفساااه رااااكاً أو مااا دداً أو ضااعيف األكاااان ب ااارورة الدراساااة أو 
 أول أو ثا  أو ثالث موا هة مع بعض مياذ احلياة يف احلوعة العلمية!ا طدامه بأول عقبة أو لدى ند الطبيعي ان يهرب ع

والصارب يف موا هاة العقبااأ  واليامو  اال اوذد الواضاح للصامود الا ين كاانوا علمائناا األبارار مان ذلاك على العكا  وند
 .ومتج  ر معريف عميق –روحي  –ببناء فكر  نظراً لتسلحهم 
 !ناة السيد المرعشي في شراء الكتب النادرة والعمَ مع الدراسل الجادةمعا

السااايد املرعياااي النجفاااي أحاااد املرا اااع املعاااروفني، كاااان يساااكن يف النجاااف األرااار  قبااال حاااوا  مائاااة عاااام وكاااان منياااغاًل 
ويش، و د ر اًل يي    يف طريقه يف إحدى املناطق، ولعلها كانت سوذ احل بالدراسة بيكل  اد ، وذاأ يوم وبينما هو مار  

ق ني   امني الكتاب، وعندما حق اوقد أثار ذلك استغرابه إذ ان ذلك الر ل مل يكن من املهتم   ،كتاباً خطياً نادراً بسعر كبذ
 ذلاك؛ وقاد هاي  بيعهاا إىل ر ال بالقنصالية الربيطانياة ه هي رراء الكتاب اخلطياة الناادرة ومان مَثم  ان الر ل مهمت  عن األمر تبني  

غذة السايد املرعياي النجفاي حياث و اد االساتعمار الربيطاا  يساعى لالساتحواذ حا  علاى كنوعناا املعرفياة )ولا ا ناد ان كثاذاً 
من أهم املخطوطااأ اإلساالمية مو اودة اآلن يف مكتبااأ الغارب نظاذ الكثاذ مان كتاب ورساائل  اابر بان حياان الكاويف الاو 

 (.عليه السالماإلمام الصادذ  عليهأمالها 
للمحافظاة علاى ثارواأ  ،ينطلق من اليقني ب رورة ان يتصدى كل ماؤمن، بكال ماا يساتطيعه قدب سره ان السيدوحيث ك

ساائر الكتاب  قادر  هاده البالد الو ينهبها اآلخرون تارة بالقوة الصلبة اخلينة وأخرى بالقوة الناعماة، لا لك فكار ان يساتنق 
ر ان يعمل عصراً كحم ال، وما أردها مان ل لك قر   ،الفقراء ةييوحيث مل يكن كتلك ريكاً من املال إذ كان يعيش ع ،النادرة

تلاك الكتاب  باأل رة الو  صل عليهااالصالة والصوم االستيجاريني ليي   أي اً بل ت حية وما أعظمه من تواضع، وان يتق  
 النفيسة... 

مما أثار استغراب بعض  واأ لياًل.ويعمل ود عصراً ويق ي الصل ، وهو  ائم،الصباح الباكر من  وهك ا كان يدرب ود  
الطلبة يف مدى قدرته على التحمل يف االضطال  هب ه الثالثة مجيعاً! وقد غفلوا عن انه ينطلق من إحساب عمياق باملساؤولية 

 م هباا مجيعااً حا و كان راكاً يف ضرورة أ  من تلك األعماال ملاا أمكناه أن يقا  لو ومن بناء معريف عميق ومن يقني راس ، وانه
                                                           

 .55سورة األنفال: آية  (1)
 .434  1قم، د –ثقة اإلسالم الكليع، الكايف، دار الكتب اإلسالمية  (2)
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 ألسبو  واحد!
بااثمن ساانتني ماان اناه اراا ى هاا ا الكتاااب  ياادهخبااط  مكتوباااً  ااد علااى الغااال  الااداخلي لاابعض الكتاب الااو أراا اها وقاد و  

 الصالة والصوم عن فالن بن فالن! وذلك يعع انه  ام رهرين و لى سنتني ليجمع مبلغاً يستنق  به كتاباً واحداً فقط!
هاام طبيب أو املهندب أو التا ر واملزار  وغذهم، ال ككنهم أباداً الت احية باأ  رايء ان ر ل الدين أو الو فوة القول: 

أو مجاعاة أن حتقاق إنااعاأ عظيماة وهاي تعايش يف  أ م اةمان الرؤياة وال ككان ألياة  مان اهلاد  ووضاوح   إذا مل يكونوا على يقني  
 اليك والتيكيك.من دوامة 

 ((ْم ِفيَها اْلَيِ ينُ فََذمَّا َأْولَِياُء اللَِّه َفِضَياُؤهُ ))
وقد سبق يف البحو  املاضية بعض احلديث عن احللول املفتاحية لظاهرة التيكيك وم ى بعض الكالم عن إحادى أهام 

وقاد  (1)((فََذمَّا َأْولَِياُء اللَّ ِه َفِض َياُؤُهْم ِفيَه ا اْلَيِ  ينُ )): عليه السالمالكربى يف ه ا احلقل وهي قول أمذ املؤمنني املعرفية احِلَكم 
معاقاال الياابهاأ،  بااثال  و ااوه: )االنطااالذ ماان اليقينياااأ الو دانيااة لاادو   عليااه السااالمبق تفسااذ هاا ه الفقاارة ماان كالمااه ساا

اختااذ النتاائ  واملعاليال طريقااً إلعاحاة حجاب الظاالم و واالختاذ من الكلياأ منطلقاً إلعاحة اليبهاأ عان املصااديق وامزئيااأ، 
هد واألمثلاة العقلياة والفلسافية علاى ذلاك، ونياذ اآلن إىل مثاالني مان علام عن عامل األساباب والعلال( وقاد ذكرناا بعاض الياوا

 السياسة واال تما :
 الم ياس العام إلدبار الدول: ت ديم األرا ل وتذخير األفاضَ و...!

: تضييع األص ول والتمس ك ب الغرور يستدل على إدبار الدول بذربع)): عليه الساالميقول أمذ املؤمنني المثال األول: 
ِإنَّ ِم  ْن ُ لِّ ))و (3)((دلي  َ انَالله  ا وإدباره  ا ت  ولي األرا ل واألح  داد ال  دولَ ))و (2)((ا ل وت  ذخير األفاض  َت   ديم األر و 

يِن، َأنَّ اْبَن َأِبي ُسْفَياَن َيْدُعو اأْلَرَاِ َل َواأْلَْشَراَر فَ ُيَجابُ   .(4)(( ...اْلُمْسِلِميَن َوَهاَلِك الدِّ
رئيساياً لكال مان  هال واقاع احلكومااأ ويياك يف كيفياة ساذ األماور فيهاا وإىل  وه ه الكلمة تعطي مقياساً عاماً وضاابطاً 

أين ستصل يف مؤدياهتا ونتائجها، فهل ها ه احلكوماة مساتقرة أو هاي يف طرياق الازوال؟ قاد تبادو الظاواهر واملؤراراأ كاذباة أو 
وقاد  ،بل قد تكاون مسالحة باألسالحة النووياةعة إذ قد متتلك الدول ترسانة ضخمة من األسلحة التقليدية وغذ التقليدية ادِ م  

قااد تباادو حكومتهااا مسااتقرة وال هنائيااة كمااا كااان يباادو حكاام الياااه ، باال علااى الكثااذ ماان الاادول ا اااورةبااالقوة تفارض ساايطرهتا 
ناه ساو    فاوِ لَامان كتلاك ها ا املقيااب العَ  وحكم الييوعيني يف االحتاد السوفيايت وحكم  دام والق ايف وسائر الطغاة، لكن  

لعقاود أو لسانني  يطاوليف اهنا على  ناح الساقو  الا   قاد  مسيطرةً  رةً متج    نةً ال ييكك حينك   مهما بدأ احلكومة متمك  
 .يقطع اليك باليقني بأعلى  وره وهب ا املقياب وال ابط على حسب طبيعة البالد واحلكوماأ

                                                           

 .11السيد الرضي ، هن  البالغة، النارر: دار الكتاب اللبنا ،   (1)
 .342قم،   –عبد الواحد حممد التميمي، غرر احلكم ودرر الكلم، مكتب اإلعالم اإلسالمي  (2)
 .343ملصدر نفسه:  ا (3)
 .14  34بذوأ، د –، مؤسسة الوفاء 111العالمة ا لسي، حبار األنوار، عدد األ زاء:  (4)
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دهم أو أو راار   األحرار يف السااجون وطارد العلماااء واملفكارينمقيااب واضااح فاإذا رأياات احلااكم قاد القااى بااملقيااب هلااو وها ا 
اااالم واألماااان واالعدهااااار  وقاااار ب إليااااه األراذل واملتملقااااني نفاااااهم إىل أقا ااااي الاااابالد وضاااايع األ ااااول )كالعاااادل واإلحسااااان والس 

الااابالد يف الزراعاااة فاااأعر  باااأن الااابالد علاااى رااار  إذ ال ككااان إدارة  االقتصااااد ...( ومتساااك حببااال الغااارور واخلااايالء واالساااتعالء
 .ال باألراذل وامهال واملتملقني والصناعة والتجارة ويف السياسة والثقافة والعلوم إال باملفكرين والعلماء واخلرباء والفطاحل

ه ا املقياب مقياب عام ييمل أية سلطة مهما بادأ  اغذة: فااألحزاب واستلهاماً من كلمته  لواأ اهلل عليه نقول: ان 
ن إدارهتا تساذ هباا مان حسان ألعيائر ومؤسساأ ا تمع املد  وامامعاأ واملدارب وغذها، إذا أردأ أن تعر  والنقاباأ وا
، ماان  علااى األقاال   متتلااك  يياااً، أو جمموعااةفهاال اهنااا حساان لساايء أو ماان ساايء إىل أسااوء فااأنظر إىل اإلدارة: ماان ألحساان أو 

والعقااد والفكاار  إىل عاادد ماان كبااار أهاال اخلااربة واحلنكااة وأهاال احلاال  لتهااا اإلداريااة أو أوكضاات األمااور كبااار املستيااارين؟ وهاال فو  
زون بااالوالء قباال الكفائااة وبالساامع والطاعااة قباال ساالمت األمااور إىل ماان يتمي ااماان ذلااك جااى والثقافااة؟ أو بااالعك  والعلاام واحلِ 

 الفكر واخلربوية؟
 استشاريتهاأو الم ياس العام الكتشاف ديم راطيل الَكومات 

اهنا حكوماأ دكقراطية أو ب ت على أن تدعي رَ : ان احلكوماأ يف ه ا الزمن دَ من السيد الوالد ما ذكرهثاني: المثال ال
وال أو امواسااي  رمني حفنااة ماان ا اان السااجناء ليسااوا إال أن الناااب يتمتعااون فيهااا باحلرياااأ يف متلااف احلقااول و أاستيااارية و 

علااى إ اراء انتخاباااأ  ااورية لكنهااا تبادو حقيقيااة إلضاافاء طااابع ماااأ احلكو  اات رَ سااجني رأ  أو موقااف، كماا دَ حاا  يو اد 
 رعر مجاهذ  على احلكم.

اليقني هباا ه القاعاادة وهااي: انااه مااا عليااك إال أن تراقااب باااحلكوماااأ فااأقطع اليااك هاا ه واقااع  كناات يف رااك ماانلكاان إذا  
رئاي   ،القائاد ،امللاك ،: األماذسام ىتَ ة تسامية الصحف وا الأ ولو ليوم واحاد فاإذا رأيتهاا تنتقاد احلااكم األعلاى للابالد )بأيا

هتامجاه وحتاسابه علاى كال  اغذة وكباذة، فاأعر  باان الابالد تتمتاع باحلريااأ حقااً، أماا إذا و ادهتا ال ورأيتهاا اممهورياة.. ا(( 
د حاا  كبااار حتاسااب إال ماان هااو دون الاارأب األول ومركااز القاادرة األساااب وتتجنااب نقااده )ويف الكثااذ ماان الاابالد: تتجنااب نقاا

 تعرض للمالحقة بيكل أو بآخر، فأعر  بان احلرياأ كاذبة والدكقراطية مزعومة.فسو  يإذا انتقده أحدهم وانه أعوانه( 
وكان احلكم تاداولياً  واملقياب اآلخر ال   كان ي كره هو: راقب وضع البلد فإذا رأيت األحزاب املتنافسة على احلكم حرةً 

بني كل دورة انتخابية وأخرى مان أعلاى رأب فياه فنااعاًل فاأعر  باان االنتخابااأ حارة نزيهاة، اماا إذا  وكان امهاع احلاكم يتغذ
االنتخابااأ أباداً وال تقلاص مان مسااحة  وال تطالاهرأيت رخصاً ما )مهما كان امساه وعنواناه( يبقاى مسايطراً علاى دفاة األماور 

راااعر علاااى واقاااع لياااة خااادا  متطاااورة إلضااافاء طاااابع راااور  سااالطته وسااايطرته أ ااااًل فااااعر  باااان االنتخابااااأ ماااا هاااي إال عم
 غارم. استبداد 

 عليه السالمفي ِحَكم اإلمام علي دعائم الشك: 
احللول املفتاحية له، فال وأردنا استكيا   ،ظاهره التيكيكوما ال   يقف وراء إذا رغبنا يف معرفة حقيقة اليك اننا ثم 

ا فإذا اكتيفناها عرفنا عمق خطورهتا كماا عرفناا مفتااح حلهاا وبلسام بد لنا من ان نبحث عن دعائمه وأسسه الو يستند إليه
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 .وسبل موا هتها  راحها
يف كلمة مفتاحية م هلة يف الروعة والدقة واممال واحلكماة إىل دعاائم الياك فقاال:  عليه السالمولقد أرار أمذ املؤمنني 

 .(1)((َردُِّد َوااِلْسِتْساَلِم...َوالشَّكُّ َعَلى َأْرَبِع ُشَعب  َعَلى التََّماِر  َواْلَهْوِل َوالت َّ ))
 من دعائم الشك )التمار ( والم صود منه

أ البيارية حاذ   مع الة   أسابابِ أهام إذ ان اإلماام أراار إىل  ؛وه ه الكلمة غريبة يف روعتها نادرة يف عمقها وردة اختزاهلاا
 :ملفردة األوىل فقط، وسنتوقف اليوم للبحث عن اعلى مر التاري ، بعبارة تتكون من أربع كلماأ فقط

و)التماار ( تفاعال ماأخوذ  ،ياذ إىل أمار مان عاامل الثباوألواحقاه الاو تييذ إىل أمر من عامل اإلثباأ عك   )التمار (
َوَأْورَُع النَّ  اِس َم  ْن تَ   َرَك اْلِم  َراَء َوِإْن َك  اَن ))ماان املااراء واملااراد هااو اماادال بالباطاال باال مطلااق اماادال وإن كااان باااحلق ولاا ا ورد 

َِ    اُ  مااراء ظاااهراً أ  أ  ال  ااادل يف أماار أ ااحاب الكهااف إال  (3)(فَ  اَل ُتَم  اِر ِف  يِهْم ِإالَّ ِم  َراء  َ  اِهُرا)كمااا قااال تعاااىل:   (2)((ُم
 .حبجة ظاهرة

ألن  ه م  ن عم  َ الكف  ار، أو ألن  ه يفض  ي بص  احبه إل  ى )مساي كفااراً و  (4)((اْلِم  َراُء ِف  ي ِكتَ  اِب اللَّ  ِه ُكْف  ر  ))وورد يف احلاديث: 
الكف ر إ ا عان  د ص احبه ال  َ  يماري ه عل  ى الَ د، ألن  ه ال ب د أن يك  ون أح د ال  رجلين مَ  ا وا خ  ر م بهال، وم  ن جع  َ  

  .(3) (كتاب اهلل سناد باطله ف د كفر، مع احتمال أن يراد بالمراء الشك، ومن المعلوم أن الشك فيه كفر
ََ ِبُوُج وِس النَّ اِس ِإلَْي هِ ))ورد يف احلديث:  كما  فَ ُه َو ِف ي ِمْن تَ َعلََّم ِعْلماُ لُِيَم اِرَ  بِ ِه السُّ َفَهاَء َويُ بَ اِهَي بِ ِه اْلُعَلَم اَء َأْو لِيُ ْ بِ 
 .(6)((النَّارِ 

 لما ا تنتج المماراة الشك في كَ شيء؟
، كما اهنا تساوذ اإلنساان غالبااً أو يف  إىل البغ اء واحلقد والعداوةيف مبغوضية املماراة اهنا تؤد  عادة من األسباب لعل و 

كثااذ ماان األحيااان، إىل اسااتخدام احلجاا  واألدلااة لتكااري  دعااائم الباطاال أو إىل اسااتخدامها اسااتخداماً باااطاًل يف حااد ذاتااه، 
 ويت ح ذلك أكثر  را عة ما ذكره علماء املنطق:

صااااومة بااااالكالم مقارناااااً غالباااااً السااااتعمال احليلااااة اخلار ااااة أحياناااااً عاااان العاااادل هااااو اللاااادد واللجاااااد يف اخل )إن اماااادل لغااااةً 
 واالنصا . ول ا هنت اليريعة االسالمية عن ا ادلة ال سيما يف احل  واالعتكا .

 .(1)وقد نقل مناطقة العرب ه ه الكلمة واستعملوها يف الصناعة الو حنن بصددها والو تسمي باليونانية )طوبيقا(.(
                                                           

 .  413قم،   –السيد اليريف الرضي، هن  البالغة، دار اهلجرة للنير  (1)
 .394  4ها د1413قم،  –اليي  الصدوذ، من ال   ره الفقيه، مؤسسة النير اإلسالمي  (2)
 .22ورة الكهف: آية س (3)
 .213  21ها، د1419قم،  –حممد بن احلسن احلر العاملي، وسائل الييعة، مؤسسة آل البيت )عليهم السالم(  (4)
 .391  1اليي  فخر الدين الطر ي، جممع البحرين، النارر: انتياراأ مرت و ، د (5)
 .352  4ها د1413قم،  –اليي  الصدوذ، من ال   ره الفقيه، مؤسسة النير اإلسالمي  (6)
 .312اليي  حممد رضا املظفر، املنطق، مؤسسة النير اإلسالمي،   (7)
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لتناات  احلااق أمااا )اماادل( فإ ااا يعتمااد علااى  مااا هااو حااق   ماان  هااةِ  ربهااان ال يعتمااد اال علااى املقاادماأ الااو هااي حااق  الو )
املقدماأ املسلمة من  هة ما هي مسلمة وال يي   فيها أن تكون حقااً وان كانات حقااً واقعااً اذ ال يطلاب ا اادل احلاق  اا 

لزامه باملقدماأ املسلمة سواء أكانات مسالمة عناد اممهاور وهاي املياهوراأ هو حق كما قلنا بل ا ا يطلب افحام اخلصم وإ
 .(1)العامة وال ائعاأ أم مسلمة عند طائفة خا ة يع   هبا اخلصم أم مسلمة عند رخص اخلصم خا ة(

 )ويظهر بوضوح من مجيع ما تقدم  حة تعريف فن امدل  ا يلي :
لااى اقامااة احلجااة ماان املقاادماأ املساالمة علااى أ  مطلااوب يااراد وعلااى )انااه  ااناعة علميااة يقتاادر معهااا حسااب اإلمكااان ع

 (2)حمافظة أ  وضع يتفق على و ه ال تتو ه عليه مناق ة(.(.
التمااار ؛  هماائدعااليااك يف احلقااائق ماان أكثاار فااأكثر إذ يؤساا  لقاعاادة ان  عليااه السااالمويت ااح لنااا عمااق كااالم اإلمااام 

د علااى ا ادلااة ان ماان تعااو   ا  الاا ين تعااودوا املماااراة إذ ساانجد:عناادما نقااوم باسااتطال  مياادا  وبدراسااة لساايكولو ية األرااخ
فالا    اادل يف كال  بعماق: وتتاأثر باهبيادة ماع منهجاه حينكا   ان نفساه تتفاعال فاأ ابحت لاه دأبااً وديادناً حا  واملخا مة 

  هاا ا املساالك عى ونقي ااه وياانه راايء يااؤول أمااره إىل أن ييااكك يف كاال راايء، والاا   ياارب  يف اسااتعمال احلجاا  علااى املااد  
يف كال احلقاائق، والا    عال مساامعه عرضاة لساما    التياكيك حقيقاةً بفانه ال يلبث أن يبدأ يف داخلاه  كخط عام يف احلياة

أو يتاابع قاراءة متلاف الساجاالأ الكالمياة وأناوا  امادال يف الكاالم والعقائاد والسياساة واالقتصااد و دال وحما  اة كل ربهة 
 أن يبدأ بالتيكيك ح  يف البديهياأ.فانه ال يلبث  ،وغذ ذلك

  اادها قااد اسااتهواها اماادال فولعاات بااه يف حااد ذاتااه وماان مَث   اماادال فااان الاانف  إذا اتقناات فاان   ؛والساابب يف ذلااك واضااح
فكماا ان الطباع سار اذ فكا لك  ،يف احلق وإىل مناقياة الباديهياأ أي ااً ح  إىل امدال يف خطواأ متتابعة انتقلت بصاحبها 

ح  ليكاد الباطل يبادو مان قاوة امادال  !سر اقة أي اً، ومن الواضح انه ككن إقامة الدليل الباطل على كل حق وباطلالنف  
 عنه حقاً ويبدو احلق باطاًل!

 هتاااكااال رااايء )بااادًء مااان و اااوده تعااااىل ووحداني  املنتيااارة يف ا تماااع واملمتااادة نطاقاهتاااا إىلولااا ا ناااد ان ظااااهرة التياااكيك 
ض نيااأأ فيمااا نيااأأ ماان كثاارة تعاار   (املسااتقالأ العقليااةوحاا  بالاادين كلااه... وو ااواًل إىل العائلااة والااوطن  وعدلااه... ومااروراً 

الأ والساجاالأ والنقارااأ يف را  الق اايا، فاان اإلنساان وإن كاان عاملااً إال داليباب والطلبة أي اً لسما  اليبهاأ وا ا
 أن لليبهاأ وأنوا  امدال خصو يتني:

 سلبيل للسجاالت الجدليلالمضاعفات ال
فاهناا ال تلباث ان وبياكل متوا ال عقال اإلنساان باساتمرار  عايياهاما سابق مان اهناا أدواأ وأسالحة ماضاية فاإذا األول: 

ا املنتقياة يف  افحة عقلاه وضامذه وو داناه، حنو كافاة احلقاائقوأسلحتها راهبا ه حِ تو    يأخا   اذوحياث اهناا قوياة ذاأ برياق اخ 
وكمااا ختااد   فااان هاا ا هااو رااأن املغالطااة متاماااً  املعااادالأطماا  احلقااائق وقلااب  فع الااةفاهنااا تكااون  ،لنفااوبيأساار اباأللباااب و 

 .ك لك ختد   احبها متاماً   يف كثذ من األحيان املغالطة اخلصمَ 
                                                           

 .313املصدر:   (1)
 .315املصدر:   (2)
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جاالأ تيابه أن تكاون، بال هاي كا لك، كالفاايروب املعاد ، فكماا ان الكثاذين ابتلاي ساان اليبهاأ وال وبعبارة أخرى:
 .بدر ة أو أخرى ا ومل لخلص من مسومها فان ال   يعاييها كثذاً ما يتأثر هباهب

باه  ق  لَاع  ية فاناه كثاذاً ماا تاَ عدِ م  اوهي يف ذلك تيبه األوبكة، فح  الطبياب املعااا الا   يتصادى لعاالد املرضاى بااألمراض الا
والاادقائق بال السااعاأ األياام و احلا ر واحليطاة علااى مادار تادابذ  ختاا  أراد  إية، إال إذا عدِ م  ابعاض امليكروبااأ أو الفايروسااأ الا

، وماع ذلاك قاد  اده يصااب بالعادوى مع اهلواء ال   يستنياقهوح  كل ما يلمسه املريض بل   معوالثوا  وتعامل حب ر بال  
 ولو أحياناً قليلة أو نادرة!

كاال   األقااوى ماان (1)(الر اال اخلااارذ)هااو  فلااي م العلااو احلقااائق و ان الفاارد، وإن كااان عاملاااً، فانااه لااي  حميطاااً بكاال  الث  اني:
 احلجة وباطنها املغالطة( الو يساوقها اه إىل املماراة وا ادلة فان إحدى احلج  )الو ظاهرهل ع  اليبهاأ واليكوو، فإذا حتو  

 إكانه.معها عقله ويهتز هلا قلبه و لق خباطره فيزي  ، قد تع  مماراةً  للغذ أو الو يسوقها الغذ إليه  دالً 
 إشارة إلى حالل إمام المشككين

لنكتياف عماق خطاورة التماار  علاى  يف الغارب (إمام املياككني)يف اليرذ و ويكفي ان نتصفح حياة )إمام امليككني(
لاات وحيااث حتو   ،فانااه اعتاااد علااى املمااارة وا ادلااة يف كاال راايءفهااو الفخاار الااراع   (2)امااا إمااام امليااككني يف الياارذاإلنسااان، 

ليبااادأ املمااااراة وا ادلاااة حاااا  يف الباااديهياأ وال اااروراأ اإلسااااالمية وتوساااعت وامتاااادأ لت تسااال  لدياااه فقااااد ة إىل عاااادة املماااارا
 واإلنسانية.

 ن بَ واجب!سَ َر حَ الفخر الراز : السِّ 
ن ، إىل أن )السحر( لي  بقبيح بل هو حسومماراته ومغالطاته ومن ذلك انه ذهب يف رأ  غريب، ساقه إليه طبعه امد 

ألن العلام ل اتاه راريف وأَي ً اا  ؛وا ب! قال يف تفسذه )العلم بالسحر غذ قبيح وال حمظور: اتفق احملققون علاى ذلاك بل هو
يَن اَل يَ ْعَلُم  ونَ )لعمااوم قولااه تعاااىل:  َِ يَن يَ ْعَلُم  وَن َوالَّ   َِ َْ َيْس  َتِو  الَّ   وألن السااحر لااو مل يكاان يعلاام ملااا أمكاان الفاارذ بينااه  (3)(َه  

عجز، والعلم بكون املعجز معجازا وا اب وماا يتوقاف الوا اب علياه فهاو وا اب فها ا يقت اي أن يكاون حتصايل العلام وبني امل
 .(4)بالسحر وا با وما يكون وا با كيف يكون حراما وقبيحا(

 على مماراة الفخر الراز  سبعلأجوبل 
 انظر إىل غرابة استدالله!أقول: 
 ل العلم ينقسم عقاًل إىل األقسام اخلمسة:من أين أن العلم ب اته رريف! ب فذواُل:

الطاب والعقائاد ورابه  علامكأساساياأ   امللزمة، وهو وا اب، وذلاك البال  در ة املصلحة البالغة أ العلم النافع  داً  -1

                                                           

 املسمى با)سوبرمان(. (1)
 وسيأيت يف البحث القادم الكالم عن إمام ميككي الغرب. (2)
 .9سورة الزمر: آية  (3)
 .214  3ذ أو مفاتيح الغيب، دفخر الدين الراع ، التفسذ الكب (4)
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 واملباااح إذا مل -3 ،وهناااو املسااتحب واملكااروه إذا كااان نفعااه أو ضاارره قلاايالً  4-3 ،حااراموهااو والعلاام ال ااار  ااداً  -2ذلااك، 
 يكن نافعاً وال ضاراً.

 وبعبارة أخرى: ان رر  العلم بير  املعلوم فانه من الصفاأ احلقيقية ذاأ اإلضافة.
هابط ساقط ألنه يعتمد علاى مازي  مان اخلادا  البصار  )وغاذه(  ، وهو فن  أو مكر ان السحر لي  بعلم بل هو فن   ثانيُا:

 .؟  ررفاً؟ وم  كان االستغفال والتجهيل ف يلةومن التصر  يف أنف  الناب باخلدا ، وم  كان اخلدا 
 االى اهلل عليااه والااه ان املساالمني أمجعااوا علااى حرمااة السااحر باال وعلااى كونااه ماان الكبااائر، حاا  ورد عاان رسااول اهلل ثالث  ُا: 

َُ...))ان:   وسلم واملفروض يف الفخر الاراع  اناه مسالم بال ومفسار بال وإماام مان أئماة املسالمني  (3)((َساِحُر اْلُمْسِلِميَن يُ ْ َت
فَ  اَل َورَبِّ  َك اَل يُ ْؤِمنُ  وَن َحتَّ  َى )، وقااد قااال تعاااىل: تهااد يف مقاباال اليااريعة؟ وباسااتدالالأ أوهااى ماان بياات العنكبااوأفكيااف  

ََ َوُيَسلُِّموْا َتْسِليُما نَ ُهْم ثُمَّ اَل َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرُجا مِّمَّا َقَضْي ََكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ  .(2)(ُي
يَن اَل يَ ْعَلُم ونَ )اً ل اته ويه النقض بان العلم إذا كان ررفليرد عرابعُا:  َِ يَن يَ ْعَلُم وَن َوالَّ  َِ َْ َيْسَتِو  الَّ  إذن فلايحكم  (3)(َه

 بل وك لك تعلم فنون الدعارة !أي اً بان تعلم فنون القتل والتع يب وتعليمها للناب أي اً أمر رريف بل ووا ب يف حد ذاته
والعياذ باهلل فهي حسب معادلتاه الكلياة أمار راريف حسان ووا اب وإذا اساتث  فإ اا  و ر هن للفسادوإغواء النساء وخداعهن 

 يستث  مقدمة احلرام منه! وانه إ ا  رم لو أدى للحرام اما يف حد ذاته فأمر رريف نافع!
دنيويااة النافعااة كعلاام الطااب والزراعااة باال العلااوم العقائديااة والدينيااة النافعااة وأي اااً ال ،ان اآليااة ال يااراد هبااا كاال علاامخامس  ُا: 

 العلوم ال ارة احملرمة مع من ال يعلموهنا!يعلمون  ال ين يستو انه ال ، وال يراد هبا (4)والصناعة وما أربه
 فانه ما من عام إال وقد خص. حة القاعدة، لو سلمنا  داًل سادسُا: 
العلمااااء واالحباااار والرهباااان  أ لاااو الساااحر؛ وهااال تااارى ان التميياااز باااني الساااحر واملعجااازة، ال يتوقاااف علاااى تعلااام س   ابعُا: 

حيااث راااهدوا معجزاتااه   الااه وساالم االى اهلل عليااه و واملساايحيني واليهااود والكفااار وامليااركني وكبااار العاارب عناادما آمنااوا بالرسااول 
ُك ْم َأنِّ ي َأنِّ ي قَ ْد ِجْئ ُتُكم ِبةيَ ل  مِّ ن رَّبِّ )كانوا يعلمون الساحر ومث فرقاوا بيناه وباني املعجازة؟ وهال تارى ان معاا ز عيساى املسايح 

ُرا بِِنْ ِن الل ِه َوأُبْ ِرىُء األْكَم َه وا ََ َوُأْحيِ ي اْلَم ْوَتى بِ ِنْ ِن الل  ِه َأْخُلُد َلُكم مَِّن الهِّيِن َكَهْيَئِل الهَّْيِر فَذَنُفُخ ِفيِه فَ َيُكوُن طَي ْ ألَبْ  َر
الاو آمان هباا النااب كاانوا عرفاوا  (3)(ِف ي َ لِ َك  يَ ُل لَُّك ْم ِإن ُكن ُتم مُّ ْؤِمِنينَ  َوأُنَ بُِّئُكم ِبَما تَْذُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِفي بُ ُيوِتُكْم ِإنَّ 

وها ا برهاان واضاح علاى بطاالن قولاه )وألن  ؟اهنا معجزة ألهنم عرفوا السحر وت اريسه فعلموا ان ها ه معاا ز وليسات ساحراً 
                                                           

 .251  1قم، د  –ثقة اإلسالم الكليع، الكايف، دار الكتب اإلسالمية  (1)
 .53سورة النساء: آية  (2)
 .9سورة الزمر: آية  (3)
)جمماع البياان:  (( ل ك يعلم ون ال والَين والع اب الثواب من اهلل وعد ما يعلمون الَين يستو  ال أ ))وقد فسرها بعض املفسرين  ع  أخاص:  (4)

َْ  نُ )): عليااه السااالم( ورو  عاان اإلمااام الصااادذ 151  1د ينَ  َن َِ ينَ  َوَع  ُدوُّنَا يَ ْعَلُم  ونَ  الَّ   َِ  1الكااايف: د ((اأْلَْلبَ  ابِ  ُأولُ  و َوِش  يَعتُ َنا يَ ْعَلُم  ونَ  اَل  الَّ  
 212. 

 .49سورة آل عمران: آية  (5)
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علياه الانقض أي ااً بانناا نعلام االخ اعااأ العلمياة امل هلاة  علام ملاا أمكان الفارذ بيناه وباني املعجاز( بال ياردالسحر لو مل يكان ي  
اهنااا تطااور علمااي  نتأكاادعلااى معرفتنااا بعلاام السااحر حاا   وليساات سااحراً، احلديثااة وهاال توقااف علمنااا علااى اهنااا تطااور علمااي

 وليست سحراً؟
 داًل فانه ال يلبث أن  على ه ا الطر  وعلى نقي ه الدليلوالياهد ان من اعتادأ نفسه على التمار  وامدال وإقامة 

وبار  يف التالعاب هباا حبياث تتطاو   ،وبباطال   ينقلب على نفسه وعلى بديهياته فيو ه سهام أدلته )الاو بار  يف اساتعماهلا حباق  
أس  السعادة اإلنسانية وحنو املستقالأ العقلية، فاال يلباث  املبادئ والقيم االخالقية وحنو لي  أهدافه الفكرية والعلمية( حنو

 !املطلقة قلياًل وإال ويبدأ رحلة اليك املميتة حنو العدمية والظالمية
 قتله األبرياء وأدلته الجدليل! حولمماراة ال اضي الجالد 

مبكياة  -ور اا اساتدلوا باساتدالالأ م احكة  ،فقادوا البو الة (التماار )والتاري  يكيف لنا أن أولكك الا ين اررطاوا يف 
 صدر من إنسان سليم العقل.يال يعقل ان مما على ق ايا، 

امالد املعرو  املتظاهر بالادين والا   ذهاب مارة إىل إحادى احملافظااأ ليادرب ملاف  –ومن  اذد ذلك، ذلك القاضي 
ولكن بع هم اآلخر اعتقلاوا  ارد االحتماال  ،مثانني رخصاً كانوا قد اعتقلوا بتهمة التآمر ضد الدولة وكانت لبع هم ملفاأ

 أو  ذاناً هلم يف املنطقة.. يف العملهلم رركاء جمرد أو كان بع هم  هبم ون أحياناً حيث و دوهم يلتق
امللفااااأ واح ااروا السااجناء ليقاااوم، يف ب ااع أيااام بدراساااة  أقاارا  وعناادما و اال هااا ا القاضااي إىل ساااحة الساااجن اعطااوه

و الساجن لسانني أو حا  الارباءة امللفاأ بصرب وأناة كاي يكتياف مان يساتحق االعادام، بزعماه، ممان يساتحق الساجن املؤباد أ
فلعاال التهمااة ملفقااة والر اال باار ء ولعلااه  اهاال قا اار  وليقااوم باسااتجواب السااجناء مباراارة ليسااتمع إىل دفاااعهم عاان أنفسااهم

 .ولعله ممن ال يستحق إال عقوبة عادية  داً 
حبالاة حارب وال وقات لادينا  الظارو  ظارو   اعبة والابالد متار   :وقاال ،امللفااأ  انبااً  أقارا  ىحن اامالد  -لكن القاضي 

لكل ذلك وعلايم أن أذهاب إىل ساجون أخارى كثاذة يف متلاف احملافظااأ... مث أ ادر قاراره بإعادام الثماانني مجيعااً! فقاال لاه 
فأ ااب: أماا الارب ء فاناه يا هب إىل امناة! وأماا أناا فقاد  !ان فيهم الارب ءبعض من  مل يف ثناياه بعض ال مذ والو دان: 

 حتيا  إذ أمرأ بإعدامهم مجيعاً! مث أ ر على أن يعدموا أمام عينيه!عملت باال
ومثل ه ه الق ية قد تبدو أغرب من اخليال، لكن من يدرب حياة الطغاة كصدام وهتلر  د أغرب من ذلك ومن يدرب 

 حياة الطغاة املتلفعني باسم الدين كمعاوية ويزيد واحلجاد،  د ما هو أعجب من ذلك...
)اماا الارب ء مانهم فيا هب  :كانات تكمان يف دليال غرياب  ،ه ا القاضي الو استند إليهااحلجة امدلية املراء و ن والياهد ا

وهاال يصااح ان يعلاال احلجاااد و اادام قتلااه لألبرياااء باااهنم سااو   !تاا هب إىل النااارالاا   أناات ولكنااك فنقااول لااه:  !إىل امنااة(
قد  باهنم ،وسائر اليهداء  لى اهلل عليه واله وسلملسبط رسول اهلل ! أو يعلل مشر وعمر بن سعد ويزيد قتلهم ي هبون للجنة
 .؟لو ول إىل الفوع بالرضوان اإلهلي و نة عرضها السماواأ واألرضل اء األبراردعجلوا لليه

بال يف تارو سافك الادماء، ل لك أمارأ بقاتلهم مجيعااً!؟ ماع ان االحتياا  هاو  وكانت حجته أي اً انع أخ أ باالحتيا 
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ََ النَّاَس َجِميُعا)ان بل  ،ان احلدود تدرأ باليبهاأ ََ نَ ْفُسا ِبَغْيِر نَ ْفس  َأْو َفَساد  ِفي اأَلْرِض َفَكذَنََّما قَ َت  .(1)(َمن قَ َت
ماان عاراار مثاال هااؤالء، فااان حياتااه كلهااا ، وكاا لك لكاان ماان اعتاااد اماادال واملااراء والتمااار  واخااتالذ احلجاا  لكاال راايء

القاضي  –الر ل ذلك .. ومن يدر  فلعل ذ للجرائم وعظائم امرائراألكاذيب واحلج  الباطلة الو تسو  ستكون سلسلة من 
أو بالباطل ككثذ من الطغاة على مر التااري ،  اليقنيَ  د املراء وامدال واملغالطة  امالد كان مقتنعاً حبجته متاماً إذ كثذاً ما يول   –

العكاا  بااان كااان ، كمااا  تماال بالتمااار  واماادال وفلَسااف ه  لعلااه كااان راااكاً يف سااالمة موقفااه إال انااه باا  حياتااه علااى اليااك 
وسعيه لتربير كل موقاف عجاي حبجاة عقلياة أو رارعية هاو الا   ول اد لدياه الياك يف واملغالطاأ ه ه احلج   اخ اعه ألمثال

 وكانت دعامة ركه وتيكيكه التمار . وامدال بديهياأ األمور فكان ممن ب  حياته على املراء
 عداد الفرديل، ال: بَ الاوجيل!قال لهم: اقتلوا األ

وغريب ما ينقل عن أحد الق اة امالدين انه ذاأ مرة ذهب إىل إحدى احملاكم الثورية وكانوا قاد حيادوا  –ومن طريف 
األعااداد الفرديااة إعادام فاأمر بإعاادام األول فالثالااث فاخلاام  إىل التاسااع واألربعااني أ   ،ال يعلاام حالااه ممانمتهماااً  مخساانيفيهاا 
فارآه القاضاي اماالد فقاال لاه  ،ذ سراح األعداد الزو ية! وعنادما علام املاتهم اخلمساون باناه سايخرد باراءة ضاحك فرحااً وإطال

 ت حك! إذاً سنعك  األمر! مث حكم بإعدام اخلمسني فالثامن واألربعني فالساادب واألربعاني وهكا ا و اواًل إىل الثاا ! )أ 
 !! (األعداد الفردية وبإطالذ سراحاألعداد الزو ية أمر بإعدام 

سااواء  ممااا نقاال عنااهقااوش( والااو نااد  لياتااه يف الطغاااة علااى ماار التاااري  بااأغرب اوذلااك وأرااباهه هااو مااا ياا كرنا بأحكااام )قر 
 أم ال...كل ما رو  عنه أ ح  

 التمار  كالتمارض، يسر  من المظهر إلى الجوهر
امسد لو متارض وتظاهر بااملرض فاناه ال يلباث بدناه ان و فوة القول: ان )التمار ( هو كا)التمارض( فكما ان الصحيح 

فانااه ال يلبااث ان يستيااعر احلاازن ب و هااه وال ي ااحك أبااداً بااة ويقط ااآكماان يتظاااهر بالك، وذلااك  يسااتجيب فيتماارض حقيقااة
  والكآبة حقيقة.

 ،الأ العقلياة واليقينيااأفك لك من ينيغل باملراء ويعترب، يف عامل امدال واملناظرة، كل ريء حمتمل البطالن ح  املستق
وذلاك هاو  ،مث  اول  داًل إقامة أدلة وبراهني أو مغالطاأ ضدها، فانه كثذاً ما ينتهي به احلال إىل اليك حقيقة يف يقينياتاه

 .((...َوالشَّكُّ َعَلى َأْرَبِع ُشَعب  َعَلى التََّماِر ))بقوله:  عليه السالممما عناه األمذ 
ياك إىل اإلنكاار والكفار وامحاود باأكثر احلقاائق بداهاة الانه كثذاً ما يؤد  به و ة فقط يف البداي وال لخفى ان ذلك إ ا هو

 .(2)((من حام حول الَمى يوشك أن ي ع فيه))وقد ورد 
ومن ذلك نعر  أعية احلكمة املستنبطة من كالمه وعلى ضوء كلمته وهي: على العاقل ان   ر املراء وامدال، وأن   ر ان 

وأن  ا ر ان يفا ض، ولاو كباحاث عان احلقيقاة ماثاًل، اليقينيااأ الو دانياة أماراً مياكوكاً فياه مث  اادل  ،لتماار يبع حياتاه علاى ا
                                                           

 .32سورة املائدة:  (1)
 .13  51ها، د1414بذوأ،  –، مؤسسة الوفاء العالمة ا لسي، حبار األنوار (2)
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 .!مغالطاته و داله مث ال ينجو منها أبداً  مصيدةِ  فانه كثذاً ما يعلق يف رباوِ  ،دها الحقاً ليقيم األدلة  داًل على بطالهنا مث ليفن  
للياك املنات  ضاوابط ومنااه  وان مان  اوعهاا خارد مان دائارة الياك امللهام أو املنات  أو  وذلك يؤكد ما سبق قوله من ان

 وللبحث  لة بإذن اهلل تعاىل. الفعال إىل دائرة اليك املهلك أو السلر أو الظالمي.
 وآخر دعوانا ان الَمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على مَمد واله الهيبين الهاهرين


