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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، ابرئ اخلالئق أمجعني، ابعث األنبياء وادلرسلني، مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب القاسم 

ية على أعدائهم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار ادلنتجبني، سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد
 إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
 ظاىرة االستسالم لألقوى والتقمص لشخصيتو

(ٔٓ) 
َهاََن َأن ندَّْعُبَد َما يَدْعبُدُد َبَا ُ ) قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي: ََن َوِإندَّنَدا َلِفدش َكد ٍّ قَاُلوْا ََي َصاِلُح َقْد ُكنَت ِفيَنا َمْرُجوًّا قَدْبَل َىَذا أَتَدندْ

َّا َتْدُعوََن ِإلَْيِو ُمرِيبٍ   (ٔ)(ّمِّ
َّا َجاءُكم ِبوِ ): جل امسوقال هللا و   (ٕ)(َوَلَقْد َجاءُكْم يُوُسُف ِمن قَدْبُل ِاْلبَديَِّناِت َفَما زِْلُتْم يف َك ٍّ ّمِّ

ددَردعِد َوااِلْسِتْسداَلمِ الشَّدد ع َعىَدَ َأْربَددِع ُكدَعٍب ))وقاال امااام علااي تالوات هللا عليااو:  َوَمددِن اْسَتْسددَىَم ... َعىَددَ التََّمدداِري َواذْلَدْوِا َوالتدَّ
نْدَيا َواآْلِخَرِة َىَىَ  ِفيِهَما  .(ٖ)((ذِلََىَكِة الدع
  من البصائر القرَبنية:
 علياو الساالمكاالم امااام   اآليتني الكرميتني ولنكتشف اان بعاُد اىاز القرآنية على ضوء بصائر بعض النتوقف يف البدء للتزود ان 

 البصائر فنقول: لتلكابعتباره ااتداداً 
 والتقليد والتقمص تعد اظاىر انوعة ان عالقة األان ابألان اآلخر: ةاحملاكا

 احملاكاة
اكاااة عاان فااا)احملاكاة( تعاا  ان  اااكي امنسااان بفعلااو أو بفكااره أو اواقفااو أفعااال اآلخاارين أو أفكااارىم أو اااواقفهم وقااد تكااون تلااك احمل

تادورىا اان األان اآلخار بال تكاون وراءىاا أدلتهاا وبراىينهاا، نعام قاد تكاون احملاكااة اندرجاة يف رلارد اجتهاد وإميان وال تكاون اساتندة إىل 
 فهاا الابعض اب اا دسايد  ااكيولااا فسارىا بعماهم ابلتقلياد، وقاد تنتقال احملاكااة إىل ارحلاة )التجسايد( وقاد عرّ  التقليد يف بعاض احلااالت

يف واااا ة العموية ان حياث الىائياة، يمتاثل بنية العمل البشري اع العمليات الطبيعاآلخر با: فسرىا البعض و  ،حداثً هبدف حتقيق التطهري
 .ان احملاكاة ىي فن  اكي الطبيعة اوجداً تقليداً ان الدرجة الثانيةفقد قيل: حقل الفن 

 فسري ابألخص.تفسري ابدلصداق أو فقل تأبمجعها وعلى أي فا ا 
 التقىيد

ااااا )التقليااد( فهااو االسااتناد إىل الىااري يف العماال أو العماال عاان اسااتناد إليااو أو االلتاازام بقااول الىااري، علااى األقااوال يف حقيقتااو، فهااو 
 قالو ال عن برىان.و  إرآتهيستند إىل الىري وياعن ابلفكرة أو الرأي أو ادلسألة أو ادلوقف ألن الىري قد 

علاى قسامني: فقاد يكاون ال عان برىاان علاى ارجعياة ادلقل اد وحجياة أقوالاو فهااا ىاو التقلياد ادلاااوم قطعااً إذ ال  نعم التقلياد أيمااً 
 وال على الرائي وادلفكر وادلفيت. والفتو على الرأي والفكر  للمقلِّد حينئاٍ حجة 

                                                           

 .ٕٙسورة ىود: آية  (ٔ)
 .ٖٗسورة غافر: آية  (ٕ)
 .ٖٚٗقم،  –السيد الشريف الرضي،  ج البالغة، دار اذلجرة للنشر  (ٖ)
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علااى ااارجعيتهم فيمااا ىاام خاا اء فيااو، وىاااا وقااد يكااون عاان برىااان علااى ارجعيااة ادلقل ااد وذلااك كتقليااد أىاال اخلاا ة فااان ال ىااان دل 
مبعا  ان يكاون مل تفتقاد احلجاة علاى ادلفايت وادلفكار  لكناكالتقليد ليس مبااوم ألنك وإن افتقدت احلجة على الفتاو  والفكارة بااا ا 

 على ان قولو حجة إمجااًل وإن مل تعرف تفصيل وجوه التزااو هباا الرأي أو ذاك.قد دّلك الدليل 
 إن مل نقل اب ا ىي ان وجو. فتدبرل ان النسبة بني احملاكاة والتقليد ىي العموم ادلطلق وتفوة القو 
 صالتقمع 
ص( فهااو أ ااد عمقاااً ورسااوخاً ااان احملاكاااة والتقليااد، ذلااك انااو يعاا  ان يااتقمص الشاا ص   صااية اآلخاار وان يتلاابس وااااا )الااتقم  

وذلااك  ،وبعبااارة أخاار  ىااو ذوابن األان يف األان اآلخاارلكأنااو ىااو ىااو،  بلباسااو وان يسااتعري   صاايتو اطلقاااً أو يف ايملااة حاا  يصااري
 يشكل أقصى درجات االنبهار بو واالعتزاز واالعتداد واالعتقاد.

ارض نفسي إذ يفقد اعو امنسان حريتو وإرادتو، اطلقاً أو إىل حد بعيد جداً، فيصبح اثل ادلنّوم اىناطيسياً يتحارك  (التقمص)و
 اقف ال عن إرادة بل يسري كما يوجهو اآلخر أو كما يعتقد ىو ان اآلخر كالك.وينطلق ويت ا ادلو 

انااو قااد يتناااقض اااع ذاتااو إذا كااان لتلااك الش صااية   ص حااها األان أتثااري ال زلاادود علااى ادلااتقمِّ تْ َصااوللش صااية األخاار  الاايت تقمّ 
باني  عنيفااً وقد يعاي  اضاطراابً نفساياً  ،لصاحل األان اآلخرص الصراع ، وكثرياً اا  سم ادلتقمِّ يف احلياة منط آخر رأي أو اوقف آخر أو

 اآلخر عليو. –قناعاتو الفطرية أو ادلكتسبة سابقاً وبني ىيمنة األان 
 الكفار وتقمص كخصية َباءىم

وىااا ىاو ابلمابط ااا صلاده يف الكفااار فاا م اان جهاة مل يكان أكثارىم اقلاادين آلابئهام فحساب بال كاانوا اتقمصاني لش صاايا م 
َهداََن َأن ندَّْعبُدَد َمدا يَدْعبُدُد َبَاُ َنَ )اااً إىل درجة ان عارضوا احلجج ايلية وال اىني الفطرية اليت جاء هبا األنبياء إليهم فقالوا: مت ااع  (ٔ)(أَتَدندْ

ركاة األنبيااء ورساالتهم  اىدوا األنبياء فلعلهم كانوا قد أذعنوا ذلم وآانوا هبم، وىكاا صلد ا م مل يكن رفمهم حلكانوا قد أن أابءىم لو  
 م الااتيااة فتحولااوا إىل اسااتنداً إىل دلياال باال وال حاا  إىل تقليااد لااكابء فحسااب باال كااان انبهااارىم  ابئهاام إىل درجااة أفقااد م   صاايا

 وإىل نس ة أخر  متشي على األرض بعد اوت اآلابء واألجداد واألسالف. اشّوه آلابئهم ادلاضنيدسيد 
ة فاايهم وبااني قااوة بااراىني األنبياااء ري ااانهم عا ااوا التناااقض بااني   صاايا م ادلسااحورة ابآلابء وادلندّكااوااان جهااة أخاار ، فااان الكثاا

الشك وامنكار فهم  اكون كما يصرحون بو أحياانً لكنهم  بنييرتضلون  وجدانىموىكاا  ،اضطراابً داخلياً عنيفاً  عانواحججهم، لاا 
وجاىل ابعرتافو فال  ق لو الكفر والرفض وامنكاار بال غاياة األاار ان يقاول: ال  اع ان الشاك اتحري ،يف الوقت نفسو كفار رافمون

 أدري أنك نيب أم ال؟ ال أن ينكر نبوتو ويرفمها وكاّن عداها ان ادلسّلمات.
ُ َأََلْ َيَِْتُكْم نَدَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَدْبِىُكْم قَدْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوثَُ )فالحظ قولو تعاىل حكاية عن الكفار:  وَد َوالَِّذيَن ِمْن بَدْعِدِىْم اَل يَدْعَىُمُهْم ِإالَّ اََّّ

َدا ُأْرِسدْىُتمْ  دَواِىِهْم َوقَداُلوا ِإَنَّ َكَفدْرََن ُِ * َقالَدْت بِدِو َوِإَنَّ َلِفدش َكد ٍّ ّمَّدا تَدْدُعونَدَنا ِإلَْيدِو ُمرِيدٍب  َجاَءتْدُهْم ُرُسُىُهْم ِاْلبَديِّنَداِت فَددَردعوا َأيْدِديَدُهْم يف َأفدْ
رَكُ  ُْنُددوِبُكْم َويُددَ خِّ دَماَواِت َواأْلَْرِد يَدْدُعوُكْم لِيَدْ ِفددَر َلُكدْم ِمدْن  ْم ِإََل َأَجدٍل ُمَسددمًَّ قَداُلوا ِإْن َأنْددُتْم ِإالَّ َبَشددٌر ُرُسدُىُهْم َأيف اََِّّ َكد ف فَدداِ ِر السَّ

ََيُدنع َعىَدَ ََبَاُ ََن َفْأُتوََن ِبُسْىطَاٍن ُمِبنٍي * َقاَلْت ذَلُْم ُرُسُىُهْم ِإْن ََنُْن ِإالَّ َبَشدٌر ِمدثْدُىُكْم َوَلِكدنَّ اَََّّ ِمثْدىَُنا ُترِيُدوَن َأْن َتُصدعوََن َعمَّا َكاَن يَدْعُبُد 
ِْْن اََِّّ َوَعَىَ اََِّّ فدَ   (ٕ)(ْىيَدتَدوَكَِّل اْلُمْ ِمُنونَ َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَما َكاَن لََنا َأْن ََنْتَِيُكْم ِبُسْىطَاٍن ِإالَّ ِبِِ

                                                           

 .ٕٙسورة ىود: آية  (ٔ)
 (.ٔٔ-ٜسورة إبراىيم: اآلايت ) (ٕ)
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 إْا كانوا ككاكاً فكيف يكونون كافرين؟
َا أُْرِسْىُتْم ِبوِ  ِإَنَّ َكَفْرَنَ )فكيف يقولون:  (َوِإَنَّ َلِفش َك ٍّ ّمَّا َتْدُعونَدَنا ِإلَْيوِ )فإذا كانوا  كاكاً  ؟ اا ذلك إال الضطراب الش صية (ُِ

 اع األان ادلتقمصة لألان اآلخر. وتناقض األان الصافية ان الشوائب
األان تاانعكس علااى جوارحهااا وحركا ااا وحاا  أسااارير وجههااا، االاااح   صااية قااد مث ان الىريااب ان األان ادلتقمصااة لااألان اآلخاار، 

  يف حاابتقليااده ال  ااعورايً،  فانااو سااوف يقااوم،، وذلااك اااا صلااده يف الكثااري ااان الناااس إذا انبهااروا بش صااية اااا انبهاااراً  ااديداً اآلخاار
 يف نظراتو وكيفية تفاعل االاح وجهو اع األحداث وادلواقف واأل  اص.وقيااو بل وح  جلوسو اشيتو أو حركات يديو وطريقة 

د القماة أااراً حساناً اطلاوابً وىاو ااا كاان األان األخار  ّسا –ال إرادايً كاان أو إرادايً  –ص نعم يبقى استثناء واحد يكون فيو التقمّ 
اء والفميلة والتقو  كما  سد القمة يف العلم وادلعرفة والسلوك وغاري ذلاك، وال يكاون ذلاك إال يف الااين عصامهم هللا يف الطهر والنق

دددرَُكْم )تعااااىل عااان كااال خطاااأ وخطااال و اااك وساااهو أو جهااال، قاااال تعااااىل:  ََ َأْىدددَل اْلبَدْيدددِت َويَُطهِّ ُ لِيُدددْذِىَب َعدددنُكُم الدددّرِْج َدددا يُرِيدددُد اََّّ ِإَّنَّ
َُِِدونَدُو َمْكتُدوًا ِعندَدُىْم يف التدَّدْورَاِة )وقال:  (ٕ)(َوِإنََّ  َلَعىَ ُخُىٍق َعِظيمٍ )وقال:  (ٔ)(َتْطِهريًا دشَّ الَّدِذي  الَِّذيَن يَدتَِّبُعوَن الرَُّسوَا النَِّبَّ األُمِّ

َهاُىْم َعِن اْلُمنَكرِ   .(ٖ)(َواإِلْْنِيِل َيَُْمُرُىم ِاْلَمْعُروِف َويَدندْ
فاناو  (ٗ)(( صىَ هللا عىيو والو وسىمَما ََتِْرُم ِمْشيَدتُدَها ِمْشَيَة َرُسوِا اََِّّ ))ر بو اا ورد عن الصديقة الزىراء اان فس  يُ  ولعل ذلك شلا
يف طريقااة ادلشااي ابلتاادريب والتماارين، باال كاناات اشاايتها وحركا ااا  تاالى هللا عليااو والااو وساالممل تقلااده  عليااو السااالمااان الواضااح ا ااا 

َِبَّ ))بل كانت  ((فَاِ َمُة َبْضَعٌة ِمنِّ ))و إذ كانت مشيتو أل ا كانت نس ة اثنية عنوسكنا ا ك فهي تالوات  (٘)((ُروِحَش الَِِّت بَدنْيَ َجندْ
 هللا عليها أمسى وأجل وأعلى ان أن يطلق عليها اصطلح كالك ادلصطلح.

 فىسفة وجوب اليقني يف أصوا الدين
عرف ان )أتول الدين( أل ا األساس لكل  يء وللحياة بكافة أبعادىا، فانو ال يصح فيهاا وعوداً على بدء: فان ان ذلك كلو ن

بو اجملماع علياو، وإن كانات األقاوال يف ادلساألة ساتة، فكياف ىاو ِ اإال االجتهاد وامذعان عن برىان وال يكفي فيها التقليد أبداً، كماا 
وذلاك ألن التقلياد حياث مل يكان عان برىاان فاناو ينهاار عناد االتاطدام  ؟اآلخار –ابلتقليد األعمى النابع عان تقماص   صاية األان 

 .آراء أخر  أو عند اواجهة أدلة أو حجج امادة وإن كانت جدليةأو ببيئة أخر  وأجواء أخر  
 وىاا اا نشاىده يف الكثري ان  بابنا الااي يساافرون إىل أجاواء حماارية أخار  كابالد الىارب، فاا م سارعان ااا يااوبون يف تلاك

واااا ذلااك إال ألحااد أااارين: ااااا ا اام كااانوا اقلاادين يف قمااااي أتااول الاادين  ،األجااواء ويفقاادون دياانهم واعتقاادا م كاالااة أو يف ايملااة
اتقمصااني لش صاايات أهباار م يف بالدىاام لكاانهم حيااث  كااانواة، وااااا ا اام  دّ ا اااروا عنااد أول اواجهااة اااع أدلااة اجتهاديااة امااالااالك 

أاااهم   صيات أخر  بدت ذلم أ د بريقاً وعظمة، فاا م  وأتّلقتىريت الظروف والسياقات االجتماعية سافروا إىل بالد أخر  وت
 ىاا ان جهة، وان جهة أخر : ايديدة ذلم. –ال  عورايً بدأوا يتقمصون ىاه الش صيات ايديدة لتكون ىي األان 

                                                           

 .ٖٖسورة األحزاب: آية  (ٔ)
 .ٗسورة القلم: آية  (ٕ)
 .ٚ٘ٔسورة األعراف: آية  (ٖ)
 .ٜٚص ٔىا، جٖٓٗٔاشهد،  –حتجاج، نشر ادلرتمى أبو ادلنصور أمحد بن علي الط سي، اال (ٗ)
 .ٕٔٔىا، صٗٓٗٔقم،  –الشيخ الصدوق، األاايل، ادلكتبة امسالاية  (٘)
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 الفرق اجلوىري بني اإلسالم واالستسالم
نْدَيا َواآْلِخدَرِة َىىَدَ  ِفيِهَمدا)): علياو الساالمكالم اماام اىز   بنحو أعمق، ان المروري، لكي نفهم فان   ((َوَمدِن اْسَتْسدَىَم ذِلََىَكدِة الددع

 :اتىايرةبتصريفات وىيئات إذ تيىت  ؛ان ندرس الفرق بني امسالم واالستسالم، فمع ان ادلادة واحدة إال ان الظِّالل والدالالت سلتلفة
يستبطن وجود قوة قاىرة خيمع ذلا امنسان جملرد ا ا أقو ، ال لكو ا حقاً أو أاراً برىانياً وإن كان قد يكون كالك  (االستسالمفان )

 .لسلطان الشهوة أو لسطوة ادلرأة أو استسلم للعدو أو ح  للنوم مَ ستسلَ إ: اثالً  تقول ،يف حيثية االستسالم ظٍ لكنو غري االحَ 
يَن ِعندَد اَِّّ اإِلْسداَلمُ )اخللو ان الشوائب، قال تعااىل: اخللوص و   يعفان )امسالم( ويف ادلقابل  : ان تسالم وجهاك هلل (ٔ)(ِإنَّ الدِّ

َْا َخددا َبَدُهُم اجْلَدداِىُىوَن قَدداُلوا َسدداَلًما)وقااال:  (ٕ)(َوَمددن ُيْسددِىْم َوْجَهددُو ِإََل اََِّّ َوُىددَو ُ ِْسددنٌ ) دٍّ، أي قااالوا قااواًل لاايس يف إمث وال تعاا (ٖ)(َوِإ
 و ان الشرك والرايء واحلسد واحلقد وان الفسق والفجور واساو  األخالق، فهاا ىو ادلسلم حقاً.وادلسلم ىو السامل إميانُ 

قاد أسالم أااره وأسالس ف (ٗ)(َما َكاَن ِإبْدَراِىيُم يَدُهوِدَيًّ َواَل َنْصَرانِيًّا َوَلِكن َكاَن َحِنيًفا معْسدِىًما َوَمدا َكداَن ِمدَن اْلُمْشدرِِكنيَ )وقال تعاىل: 
ِْ ابْدتَدىَدَ ِإبْددَراِىيَم رَبعدُو )وليكون بوتولو إىل أعلى اراتب امسالم والتسليم إااااً  ،ربقياده هلل تعاىل ليوجهو ضلو ادارج الكمال والقُ  َوِإ

ُْرِّيَِِّت قَااَ   .(٘)(اَل يَدَناُا َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ  ِبَكِىَماٍت فََأَتَُّهنَّ قَاَا ِإّّنِ َجاِعُىَ  ِلىنَّاِس ِإَماًما قَاَا َوِمن 
فاالستسااالم إذاً ىااو اخلمااوع واالنقياااد لقااوة قاااىرة أو ساالطة أقااو  جملاارد ا ااا قااوة أقااو  وقااد تكااون الشاايطان نفسااو أو قااد تكااون 

نْدَيا َواآْل ))األىواء والشهوات وقد تكون كما قال عليو الصالة والسالم:  و)ىلكاة الادنيا  ((ِخدَرِة َىىَدَ  ِفيِهَمداَوَمدِن اْسَتْسدَىَم ذِلََىَكدِة الددع
 واآلخرة( تع  اهلكات الدنيا واآلخرة أي اا يهلك امنسان إذا انقاد لو وخمع.

 كات:هىِ مُ دأنواع االستسالم لى
 االستسالم دلهلكات الدنيا واآلخرة، أنواع وأقسام وألوان وأتناف، وسنشري إىل بعض تلك األنواع:مث ان 

 ة ادلهيمنةاالستسالم لىحضار 
االستساااالم للحماااارة ادلهيمنااااة.. وللحكاااام الطىااااة.. وللقيااااادات الزائفاااة.. وللمفكااارين ادلتابااااابني أو حااا  للش صاااايات  :٘-ٔ

 :واخلااس حتتاج كل انها إىل وقفة طويلة لكننا سنقتصر اآلن على اللون األول اخلمسةادلراوقة، وىاه األلوان 
ان احلمارة ادلهيمنة يف عامل اليوم ىي حمارة الىرب مبا متتلك ان ثاروات ىائلاة وتقادم  وال  ك (االستسالم لىحضارة ادلهيمنة)

علمي وتكنولوجي ابهر وقوة عسكرية ساحقة، وان الطبيعي ان داد الكثاري اان  ابابنا بال حا  الكثاري اان افكريناا )ينبهار( ابلىارب 
 ة اخلموع واالنبهار إىل ارحلة التقمص..وخيمع، فكرايً وسلوكياً، إىل ىيمنتو الطاغية ىاا إن مل تصل درج

 سحر ادلوضة وسحر األفكار الوافدة
اسااحوراً  كااالك دااد الكثااريوكمااا صلااد الكثااري ااان الشااباب اسااحوراً ابدلوضااة وقااد تكااون سلالفااة للفطاارة اناقمااة للاااوق السااليم  

دلنكاار إىل اعااروف وابلعكااس فمااثاًل داادىم يف ل القباايح إىل حساان وابهااار أو الااتقمص الاااي  ااوّ ابألفكااار الوافاادة، واااا ذلااك إال لالن
                                                           

 .ٜٔسورة آل عمران: آية  (ٔ)
 .ٕٕسورة لقمان: آية  (ٕ)
 .ٖٙسورة الفرقان: آية  (ٖ)
 .ٚٙسورة آل عمران: آية  (ٗ)
 .ٕٗٔسورة البقرة: آية  (٘)
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إذا كانات جديادة فاناو ميزقهاا كاي ا اا بال  (ٔ)االبسهم اشدودين إىل آخر ادلوضات والتقليعات ح  دد أحدىم يلابس االباس شلزقاة
 (ٖ)اىرة )االمياو(رف الاديك ااثاًل.. و اكاي يظهار كُعا  الصام بوضاع األتاباو وأناواع ويصاففو ، أو يسرح  عر رأساو (ٕ)يتناغم ان اذليبز

 ىي ان األاثلة على ذلك. 
وكما أتسر اوضة األقوايء الشباَب وتسحرىم، كالك أتسر األفكار الواردة ان الىارب أو الشارق عقاول بعاض ادلفكارين فاال يعاود 

 يفكر بعقلو بل يفكر وكأنو األان اآلخر.
 عاادلي ولكنك إذا استشهدت بكاالم فيلساوف غاريب أو افكار ،وُ عْ قنِ والىريب أن الكثري انهم إذا استشهدت ذلم  ية أو رواية مل تُ 

 أو صلم ان صلواهم فانو ير  ذلك سبباً كافياً لإلذعان!
بل الكثري ان ادلتدينني دده ال يكاد يقتنع ابآلية والرواية ح  تشفعها لو مبا يقولو العلم احلديث أو الشا ص الشا يص أو اجمللاة 

 .!العلمية الت صصية أو  بو ذلك
 صة اجلمهور الذي كان يردد كافة أقواا اخلطيب!ق

 األقااو  – لكخاارعمااق اأساااة االنقياااد الفكااري والعملااي والساالوكي  تراااز إىلساارد احلكايااة التاليااة الاايت ىهنااا ان ن وااان الطريااف
مل يكونوا قد لعلهم ، و ، فقد نقل ان خطيباً ذىب إىل انطقة انئية فجمع الناس يف إحد  القاعاتواالنبهار بو أو التقّمص لش صيتو

فتوقاع ان ىااه عاادة ذلام، مث دلاا محاد هللا وأثا  علياو   ، اىدوا خطيباً ان قبل، فلما ارتقى ادلنا  وبادأ البساملة كارر النااس اعاو البساملة
ال أبس حاا  اآلن وإن كااان ذلااك  :، فقااال يف نفسااو!!مث دلااا افتااتح بثااو بروايااة ردد الناااس اعااو كالاااو حرفاااً باارف !كاارروا اعااو أيماااً 

قال ذلم: اي مجاعة عناداا أتكلام فاال تارددوا  !! وىنا غريباً.. لكنو فوجئ عنداا بدأ بشرح الرواية ان احلاضرين رددوا كالاو كلمة بكلمة
عنااداا عنااداا وجاادىم يكااررون ىاااا الكااالم أيماااً ىاااتفني بصااوت واحااد )اي مجاعااة  بشاادةفااوجئ ولكنااو كالاااي باال اسااتمعوا فقااط.. 

 أتكلم فال ترددوا كالاي بل استمعوا فقط..(!
. وىاه ىي ابلمبط حكاية بعض  بابنا اع ادلوضاة والتقليعاة، وحكاياة بعاض افكريناا ااع كال فكار أو فلسافة وافادة اان الىارب.

 أليس كالك؟
                                                           

 مزق عند الركبة أو غريىا.كالبنطلون ادل  (ٔ)
(  اىرة اجتماعية كانت ابألتل حركة  بابية نشأت يف الوالايت ادلتحدة يف ستينيات وسبعينيات القرن العشرين مث اا لبثت Hippiesاذليبز )ابمصلليزية:  (ٕ)

احتجاج ومترد على قيادة الكبار واظاىر ادلادية والنفعية  أن انتشرت يف ابقي الدول الىربية. و هرت بني طالب بعض ايااعات يف الوالايت ادلتحدة كظاىرة
أنفساهم ططالاة الشاعر وثقافة االستهالك، فقام بعض الشباب ادلتاار إىل التمرد على ىااه القايم والادعوة لعاامل تساوده احلرياة وادلسااواة واحلاب والساالم. ايازوا 

م يف سلتلااف األضلاااء كتعبااري عاان قاارهبم ااان الطبيعااة وحاابهم ذلااا. وجاادت ىاااه اجملموعااات ااان ولاابس ادلالبااس ادلهلهلااة والفمفاضااة والتجااول والتنقاال علااى ىااواى
 الشباب يف ادل درات واينس واوسيقى الروك اتنفساً ذلا وطريقة للتمرد على القيم ودربة أ ياء جديدة. ان اوقع ويكيبيداي.

إىل ادل درات واينس فهو فرار ان  اوتول إليو خاطئة بل خاطئة جداً وامللة إذ يؤو أقول: فهي يف األتل إذا كانت ذات ىدف اعني )وإن كنا نر  طريقة ال
 ادلطر للميزاب وان احلرارة للنار( لكنها اآلن تارت ىي اذلدف بنفسو.

إىل اوساايقى اذلااااردروك  م افرادىااا يسااتمعونٜٗٛٔ)امميااو( ىااو اختصااار دلصااطلح اتمااارد ذو نفسااية حساسااة. انتشاارت ىاااه الظااااىرة يف أورواب وأاريكااا يف  (ٖ)
اه احلركاة تنتشار الصاخبة، توقع الكثري ان الناس أن ال تستمر ىاه الظاىرة أو الثقافة، وىم انتشرون يف الدول الىربية وبعاض الادول الشارقية. وقاد بادأت ىا

 ببعض البلدان العربية.
 كلي خاص وانتشر يف اللباس وتسر ة الشعر، وقد اخات ىاه الظاىرة ابالنتشاار  وكما ىوا االار اع بقية االنواع ادلوسيقية، ألنصار ىاا النمط ادلوسيقي منط

 .ٕٔ-ٕٔبني الشباب ادلراىقني بني عمري 
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 ذات اداليل قوية وادىشة أيماً.. يى وسواء أكانت القصة أعاله حقيقية أم كانت رازية فا ا ذات تطبيقات كثرية جداً يف حياتنا كما
التقلياد ااان غاري وعاي أو  اعور مبمامون الكاالم كااالك اان يستسالم فكارايً لألقاو  فارداً كااان أو  مبلكاةوكماا صلاد )الببىااء( تتمياز 

 حزابً أو حاكماً أو فيلسوفاً أو حمارة أخر  غالبة.
 االستسالم لىخرباء يف غري حقل َتصصهم

زون باني ادلرجعياة يف حقال يصصاي اعاني وادلرجعياة يف ستسالم لألقو  صلد ان الكثاري اان النااس ال مييّاويف لون آخر ان ألوان اال
فااان كلماتااو  ،حقاال آخاار، فااإذا باارز اساام عااامل كبااري يف الفياازايء أو الكيمياااء أو  اابو ذلااك، كانشااتاين أو سااتيف ىااوكينج ادلعاتاار اااثالً 

 لد  الكثريين انهم ح  إذا كانت يف غري حقل يصصو.واحلجية والرتانة سوف تتسم بطابع احلكمة والقوة 
ولاااا صلااد اااثاًل كتاااب ىااوكينج الاااي أنكاار فيااو وجااود املااو جاال امسااو، أحاادث ىاازة كاا   يف العااامل، اااع انااو، ااان الناحيااة العلميااة 

وإنكااره هلل تعااىل وإن اعتماد  ،قيااال يف الفلسافة وادليتافيزي النظرياة واالكادميية، ال قيمة اوضوعية لو، وذلك ألنو ات صاص يف الفيازايء
فيزايوياة، لكنااو يف اقدااة جوىرياة يعتمااد عليهاا البحاث كلااو اعتماد علاى فكاارة فلسافية واضاحة الاابطالن ااان ادلقاداات العلاى سلسالة 

ء اان  على فكارة إاكاان بادء األ ايا ان جهة على انو التفسري األبسط وان جهة لد  ادلبتدئ يف علم الكالم أو الفلسفة فقد اعتمد
.. وىاه الفكرة بديهية البطالن عند الوجدان والعقل، كما بارىن احلكمااء والفالسافة وادلتكلماون (ٔ)ثةزلدِ  كتم العدم بدون وجود علةٍ 

على بطال ا بوجوه عديدة انها برىان إبطال الدور والتسلسل، لكن ادلنبهارين ابلىارب أو ابألمسااء الالاعاة ال مييازون، كماا سابق، باني  
 نجم يف حقل اختصاتو وكالاو يف سائر احلقول.كالم ال

اآلخار فا اا تقاوم حينئاٍا بتااويب احلاواجز العلمياة وادلعرفياة باني حقال يصصاو وبااني  –األان إذا ذابات يف األان ان وبعباارة أخار : 
  !وفنّ العامل اخلبري المليع بكل علم  حينئٍا مبنزلة رخاآل –فرت  األان سائر احلقول، 

 لىعىماء يف كل كشء!وكذل  الرجوع 
ويتوقعاون اانهم امجاباة علاى  علمااء يف كال  ايء بل األار كالك ح  يف )العلماء( فان كثرياً اان النااس يتصاورون علمااء الادين 

 -عادة  –لكنو ليس والكالم اثاًل، األسئلة يف كل العلوم واحلقول، وذلك خطأ فاح  فإن العامل ات صص يف الفقو واألتول كافة 
انو اسائلنا الطبية واذلندسية؟ وكالك احلال يف السياسة واالقتصاد فان الفقيو إذا  ، فهل يصح ان نسأليف الطب واذلندسةات صصاً 

ان ال ادلفرتضاة فياو فاان اان تقاو  هللا  ،ا ومل يكن خبرياً خبفااي ودىاليز السياسة وال أببعاد تشابكات االقتصاادممل يكن ات صصاً فيه
، دلزيااد ااان االتقااان اللهاام إال إذا درس ّااّد وآانة وأتاابح خباارياً فيهااا كسااائر اخلاا اء واسااتعان ، تلااك احلقااوليتصااد  لقيااادة الناااس يف

بلجنااة اراوقااة ااان اخلاا اء فااان ارجعيتااو يف السياسااة واالقتصاااد و اابهها تكااون حينئااٍا علااى حسااب  واقوائيااة امتااابة وادلطابقااة للواقااع،
 وتكون تلك األنواع ان )احلوادث الواقعة( شلا يرجع فيو إليو. ،للشرائط اقتمى القاعدة ابعتباره أىل خ ة جااع

ادلرجعيااة بااني حقااول االختصاااص فااإذا وجاادوه ارجعاااً يف الفقااو واألتااول اعتاا وه يف الناااس، وكمااا ساابق، ال ميياازون كثاارياً ااان لكاان  
 السياسة وغريىا.ارجعاً يف الفلسفة والكالم أو اعت وه ارجعاً يف العالقات الدولية وامدارة و 

لشرائح  س وأتبحت لو بشكل أو  خر ارجعيةالعلم وازدادت اكانتو يف النااراحل وىنا نقول: ان على رجل الدين إذا تقدم يف 
                                                           

 .العدمان خيلق نفسو ان  إذ رأ  ان االنفجار الكبري مل يكن سو  عواقب حتمية لقوانني الفيزايء وقال ىوكينج: )ألن مثة قانوانً اثل اياذبية تار مبقدور الكون (ٔ)
وكيااف خيلااق الشاايء نفساو؟ ىاال قباال وجااوده خيلااق  ؟وكام صلااد عبارتااو اتناقمااة! والسااؤال ىاو ااان الاااي خلااق اياذبيااة؟ وىااا الاااي أوجااد نااواة االنفجااار اان العاادم

بال التطاوير؟ والتطاوير نفسو؟ فهاا استحيل أو بعد وجوده خيلق نفسو فهو حتصايل حاتال! غاياة األاار قال اناو بعاد وجاوده يطاّوِر نفساو فنقاول اان أوجاده ق
 راً عادلاً حكيماً فهاا بث الحق.. وىو زلال أيماً.بّ إذاً أنت تعرتف بوجود اخلالق لكن تنكر كونو اد ،الكون مسّاهنفسو إذن لو خالٌق 
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وعليو ان يواجو ضاىوط النااس كاي  فيو،ان اجملتمع، ان  تاط بعدم الدخول فيما ال  سن الدخول فيو وعدم التصدي دلا ليس خبرياً 
 ووضوح فيوضح ذلم انو ليس أىل خ ة يف ىاا الشأن أو ذاك فلريجعوا فيو إىل غريه..وقوة كمة ب ،يتصد 

وقد وجدان علمائنا األبرار كالك فماثاًل ادلرجاع الكباري السايد تقاي القماي الااي تاويف العاام ادلاضاي وعطلات ألجلاو حاوزة النجاف 
ضاليعاً يف ىااين العلماني لكناو مل يكان خبارياً ابلسياساة وامدارة واالقتصااد وحوزة قم ابلكاال، كان كالك إذ كان خبرياً فقيهاً أتولياً 

أاار ّماع رساالتو العملياة اان األساواق واعتازل أكثار فاأكثر عناداا ضاىط  قادس سارهو بهها لالك دنب اخلوض فيهاا متااااً، بال اناو 
 بالك اثاًل للفقيو الورع التقي. قدس سرهعليو البعض ليتصد  لقمااي ارجعية مل يكن  د ان الصحيح ان يتصد  ذلا، فمرب 

 االستسالم لألدلة اجلدلية ادلضادة لىبّينات الربىانية
نات الوجدانية أو لل اىني ايلية.. وذلك يف الناس بل يف طالب العلم كثري حياث اناو كثارياً االستسالم لألدلة ايدلية ادلمادة للبيّ 

لألدلااة ايدليااة.. وذلااك ألن لألدلااة امنسااان سااحق األدلااة ال ىانيااة إذا استساالم ترة و نااور الفطاا ويُطفااأتااوت الوجاادان وخيبااو اااا خيمااد 
 .ة اآلنفة الاكرالشريف الروايةايدلية سطوة وسلطة كبرية فمن خمع واستسلم ذلا ىلك يف الدنيا واآلخرة كما يف 

 :واآلخر لطيف ولنمرب لالك اثلني أحدمها دقيق
 مجع الضدين أو النقيضني مرجع )الوحدة يف عني الكثرة( إَل

المدين اللاين ال اثلاث ذلماا أو ان ان البديهيات استحالة ايمع بني النقيمني والمدين واستحالة رفع النقيمني  ادلثاا األوا:
ون كماا قاال ادلسايحي  (ٔ)والثالثاة ىاي واحاد ةاألضداد مجيعاً، وان البديهي ان ان اصاديق ذلك ان تقول ابن الواحد ىاو ثالثارفع أو 

 أو ان تقول األسود عني األبيض أو العلم عني ايهل أو  بو ذلك.
بل ىي أار واقع )الوحدة يف عني الكثرة(  :لكن عدداً ان الفالسفة حاولوا إقناع العقول ادلستسلمة لألدلة ايدلية ابن ان ادلمكن

 اياة احلكماة أو األسافار استسالماً محاد  أبارز استناداً إىل اقداات طولية يدوخ فيها عقل الطالب في رج بعد أساابيع اان دراساة 
 )الوحدة يف عني الكثرة( واقداا م اليت يتدرجون هبا يف اميقاع ابلعقل ىي: :اصاديق مجع النقيمني أو المدين

ان ااااا باااو  -ٗان الوجاااود حقيقاااة تشاااكيكية واحااادة،  -ٖاعتبارياااة ادلاىياااة وا اااا حاااد انتزاعاااي للوجاااود،  -ٕأتاااالة الوجاااود،  -ٔ
غااري الوجااود وإال للاازم ان   اايءداير وال  غااريُهوىااو الوجااود نفسااو إذ لاايس يف الاادار  ادلوجااودات ىااو نفااس اااا بااو االاتيااازال اارتاك يف ا

فاإذا كاان ذلاك كلاو كاالك ثبتات الوحادة يف عاني الكثارة وان ادلوجاودات يف عاني كو اا كثارية ىاي  ،يكون يف الدار أتيالن وىاو زلاال
ال يعقال ان دة ىي كثارية.. ويف الواقاع ذلاك اادخل خفاي إىل وحادة الوجاود بال وحادة ادلوجاود ألن ادلاىياة واحدة ويف عني كو ا واح

 .انتزاعية غري أتيلةحسب أتالة الوجود فالكثرات اليت حتصل هبا  توِجد تكثراً حقيقياً 
لكثاارة بااني )األب واالباان وروح وىنااا نقااول: إذا تااحت قاعاادتكم فمااا ىااو اعرتاضااكم علااى ادلساايحيني إذ قااالوا ابلوحاادة يف عااني ا

فادلسيح ىو هللا وىو غريه فهو واحد ومها كثري؟ مث كيف يعقل ان يتكثر الوجود الواحد احلقيقي،  ؟القدس(؟ قالوا ىم ثالثة وىم واحد
حلقيقياااة احلقاااة باااا)الوحدة ايف األسااافار حقيقاااًة إذا كانااات الكثااارات ابدلاىياااة وىاااي اعتبارياااة أو انتزاعياااة؟ ولاااالك كلاااو التااازم ااااال تااادرا 

 فالحظ إضافتو للش صية، وقد بسطنا الكالم حول ذلك يف بث )االجتهاد يف أتول الدين( فراجع. (ٕ)الش صية للوجود(
                                                           

 فان الواحد واحد بشرط ال، والثالثة واحد بشرط  يء. (ٔ)
اىل بفملو ورمحتو االطالع على اذلالك السرادي والبطالن األزيل للماىيات اماكانية واألعيان قال: )فكما وفق  هللا تع ٕٜٕص ٕاال تدرا، األسفار، ج (ٕ)

يف ادلوجودياة ايوازية فكالك ىداين ريب ابل ىان النري العر ي إىل تراط استقيم ان كون ادلوجود والوجود انحصرا يف حقيقة واحدة   صاية ال  اريك لاو 
 !م ااا لاو وجاود حقيقاي: )وإذا كان األار على اا ذكرتو لك فالعامل اتوى  ٜٕٗوقال يف ص ! وليس يف دار الوجود غريه داير(وال اثين لو يف العني -احلقيقية 

 .!واألولياء احملققون( -فهاا حكاية اا ذىبت إليو العرفاء امذليون 
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 االستحالية العقىية اللتقاط الصور آبلة التصوير!
ري، اناو عناداا ذكاروا لاو ان الىارب وىو اثال طريف ذو داللة ابلىة، فقد نقل عن أحد الفالسفة، ولعلو احلكيم السبزواادلثاا الثاّن: 

 ر قلياًل مث قال ابن ذلك ان الناحية الفلسفية استحيل متاااً! ولعل يف األار خدعة فانتبهوا!اخرتع جهاز التصوير الفتوغرايف، فكّ 
وليااااات وأاثاااال األ اناااو أراد إخماااااع كااال اعلوااااة علميااااة إىل العقااال الفلسااافي اااااع ان العقااال حااادوده ادلسااااتقالت العقلياااة :والسااارّ 
ولاالك وقعاوا يف عظاائم األخطااء عناداا أرادوا بعقلهام، بعياداً  ؛أباداً  اان حياث ىاو علام وال ميكنو التادخل يف نطااق العلام والفطرايت

ادلعااراج  رفااضإىل  بعمااهم عاان العلاام، حتلياال حقيقااة األفااالك فصاااروا إىل ا ااا كاقشااار البصاال والتزاااوا ابسااتحالة اخلاارق وااللتئااام وتااار
 نو يناقض القاعدة الفلسفية تلك!ايسماين أل

تورة اطابقة لك  ان احملال ان يلتقط جهاز بعيد ولنوضح اآلن كيف ان األدلة ايدلية تقود إىل استحالة التصوير الفتوغرايف وان
 ، واألدلة ىي: )!(أاتار اثالً  ٓٔمتاااً بمىطة زر وأنت على ابعدة 

 ن حيث أنت إىل ايهاز طفرة!وانتقال تورتك فجأة ا ،أواًل: استحالة الطفرة
اثنياً: انو يستحيل زايدة الفرع على األتل، فكيف تزيد الصورة على األتل إذ ميوت الش ص لكن تورتو تبقى اثبتاة؟ أو يفقاد 

 .مجالو وتبقى تورتو مجيلة؟ وىكاا
فإن قلت انو ينقص انو  يء  :و ال؟ر   صاً فهل ينقص انو  يء أاثلثاً: وىاا دقيق وقد يدوخ فيو غري اخلبري: انو عنداا تصوِّ 

ن يتمااءل ويتمااءل حا  ينعادم متااااً أ)ألنو التقط لو تورة ىي بنحو اا جزء ذاتو أو أاواجو( فيلزم انو كلما التقطت لو توراً أكثار 
 لو التقطت لو اثاًل اليون تورة! 

نو  يء )وال ينتقل انو إىل الكااريا  يء( فكيف ولو قلت ال ينقص انو  يء فانو يلزم استحالة التصوير إذ إذا كان ال ينقص ا
 م العدم؟ فيلزم ان يوجد ادلعلول بال علة..!تْ وجدت الصورة ان كَ 

وال حاجة لىري ادلت صص للبحث عن ايواب عن ىاه السفسطة بل يكفيو ان  يب اب ا  بهة يف اقابل باديهي حساية، لكناو 
ابلكثرة يف عني الوحدة استميتاً يف الدفاع عنها أبلوان األدلة ايدلية اليت قد يعجز ح   إذا استسلم لسلطان األدلة ايدلية دده يلتزم

زايدة ة ليست انك وإال للزاات الطفارة أو قطَ ايواب عنها! أو دده يستميت يف الدفاع عن فكرة ان الصورة ادللتَ  عنبعض الفالسفة 
غريبة أخر  كالقول ابن ذلك نوع ساحر؟ أو اناو اان عمال اياّن؟ أو ول أو انعدام الش ص، كما سبق، فيلجأ حلل الفرع على األتل

 .(ٔ)انو ا اد ابا ر ان العقل الفعال با)التوايف( الفلسفي
نْدَيا َواآْلِخدَرِة َىىَدَ  ِفيِهَمد)): علياو الساالموختاااً لنتااكر كلماة أااري احلكماة والبالغاة دواااً إذ يقاول   .((اَوَمدِن اْسَتْسدَىَم ذِلََىَكدِة الددع

أعاذان هللا تعاىل ان ذلك وان كافة الشرور واآلفات والعاىاات والابالاي وادلصاائب والارزااي، وعجال لولياو األعظام الفارج وجعال عواقاب 
 انو مسيع رليب. أاوران خرياً 

 وَبخر دعواَن ان احلمد هلل رب العادلني وصىَ هللا عىَ دمحم والو الطيبني الطاىرين

                                                           

 (  أو التوايف عادة هللا جرت    وىل بتوليد أو إعداد ثبت) (ٔ)
 .ٖٕٛص ٔادي السبزاوري، جانظواة اال ى     


