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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 

ية على املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد
 أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.

 بواعث الشك: انهيار لَِبَنة في البناء المعرفي
 ووساوس الشياطين

(4) 
ِذيَن ِمنْن بَنْعنِدِمْم َ  يَنْعَكُمُهنْم ِا َّ الكَّنُ  َأَلْم يَْأِتُكْم نَنَبأُ الَِّذيَن ِمنْن ََننْبِكُكْم ََننْوِن نُنوَع َوَعنادع َودَُمنوَد َوالَّن) قال اهلل العظيم يف كتابه الكرر: 

 (1)(  بِِ  َوِانَّا َلِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعونَنَنا ِالَْيِ  ُمرِيبع  َجاَءتْنُهْم ُرُسُكُهْم بِاْلبَنينَِّناِت فَنَردُّوا َأْيِديَنُهْم ِفي َأفْنَواِمِهْم َوََاُلوا ِانَّا َكَفْرنَا ِبَما ُأْرِسْكُتمْ 
 حي في اآلية الكريمةبصائر الو 

علررم الررنفل وعلررم اال تمررا   قواعررد انتقرراء املفررريفاا يف القررررن الكررر: التررق ملعررايفالا يفقيقررة وقواعررد  تنوعررة  تررو   بررنيإن 
الكرمية وسلسرلة  رن  فريفة )الشك( يف هذه اآلية  ءوغريها، و ن ذلك انتقاويفقائق فقه اللغة امليتافيزيقيا و الغيب و عايفالا عامل 

 .أو شبه ذلك ، على العكل  ن رياا أخرى استعملت فيها  فريفة اجلهل أو اجلاهلنياألخرةاآلياا 
 فوارق الشك والجهل

واننرا لفري  هرل   ثاًل  فلماذا مل يقل (َوِانَّا َلِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعونَنَنا ِالَْيِ  ُمرِيبع )فقد قال  عاىل ناقاًل عن لسان الكفار قوهلم 
 إىل فوارق الشك عن اجلهل  ،فيما يعويف ،السبب يعويفان إنا  اهلون مبا  دعوننا إليه؟ مما  دعوننا إليه أو و 

عررردم هرررو الكلررري أو اجلزئررري، ا رررا الشرررك فلررريل أو عررردم إيفرا  فررران اجلهرررل هرررو عررردم العلرررم باجلرررا ق أو باخلصو رررياا،  -1
عنرد ا يسروق أحرد الطررفني حجرة ال يقروى   رثالً  ة واجلردلا  راإليفرا  احملض بل ان الشك يستبطن االنكرار أيتراً ففري  قرام احمل

 انين شا  يف  حة هذه النظرية أو الدليل وال يقول انين  اهل.حينئٍذ يقول  فانه اآلخر على ريفها
 .أي البناء على  ساوي كال الطرفني اإلجيابنوعاً  ن يتتمن فكأن ه واجلهل جمريف حالة  ن الالايفرية والسلبية أ ا الشك  -2
، فلم حير   حة  أو حقيقةً  ، بزعمهكأنه أعمل ا تهايفه أو استفرغ وسعهتقد ة عن اجلهل، فان الشا   والشك  رحلة   -3

 كالم الطرف اآلخر أو  حة فكرة أو رأي أو  عتقد أو نظرية، ا ا اجلاهل فهو  اهل فحسب.
 .أو املعرفة والشك حيتاج إىل سبب و ثري، عكل اجلهل الذي  كفيه عدم و ويف علة العلم -4
، يفيرررد ان الشرررك قرررائم برررركنني  تترررايفين أو ( رررريفيف الرررذهن برررني أ ررررين علرررى حرررد سرررواء)و عريرررع بعترررهم الشرررك بانررره  -5

 واحد. بطرفاجلهل فمجريف عدم العلم  إىل تناقتني أو  تماثلني 
 فتأ ل نعم قد يقال باهنما مما إذا ا تمعا افرتقا وإذا افرتقا ا تمعا وانه قد يتوسق يف استعمال أحدمها  كان اآلخر.

لذا اضافوا الريرب أيتراً  (َوِانَّا َلِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعونَنَنا ِالَْيِ  ُمرِيبع )والظاهر ان الكفار كانوا شاكني بالرسل إذ كانوا  هامجني 
                                                           

 .9سورة إبراهيم  رية  (1)
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كرانوا  نكررين ، كما اهنرم  انه  ريب يفون اجلهل فال يقال انين لفي  هل  ن أ ر   ريبأي بالشك يو ع بالريب ولذا جند ان 
صرردون اهنررم يفرسرروا األيفلررة والشررواهد و ررق ذلررك شرركوا يف قوكررأهنم ي ، يكونرروا، بررزعمهم، جمررريف  رراهلني بررأ ر الرردعوة و ررحتهاومل

 يفعوة األنبياء و ريفيفا إذهاهنم بني كوهنا عن سحر  ثاًل أو عن شعر أو عن كهانة أو عن حق أو عن غري ذلك.
مث يف عمليررة اختيررار  ،أوالً  ،حالررة األ ررة أو اجلماعررة أو الفررريف هررام  ررداً يف  شرر ي أ ررر و عرفررة الفررارق بررني اجلهررل والشررك 

 ثانياً. ،عاجلة  لك الظاهرةالنوعية النا عة مل
 أسباب الشك وبواعث 

 سبق الكالم عن بعض عوا ل الشك وأسبابه وبواعثه وعلله، ونتيع ههنا علاًل أخرى 
 ة في جدار البنيان المعرفينَ بِ انهيار لَ رابعاً: 
يف بُعرد واحرد أو  بنيران  تكا رلحر   غردو كيف شركل  نظو راا  عرفيرة عرايفة وذلرك ألن املعرارف  تشركل  ع:السبب الرابن

وال  وهكرذا، ، فاإلسالم  ثاًل  نظو ة  عرفية وكذلك املسيحية والبوذية وكرذلك اإلحلرايف والكفرربُعدين أو أكثر أو يف ش  األبعايف
بررل املقصرويف ان املسريحية  ررثاًل جمموعرة  ررن  كوهنرا  رحيحة  طابقررة للواقرق،  أواحلررق  رن كوهنررا  نظو رة  عرفيرة كوهنررا علرى نقصرد 
 للبيرت بنيانراً  ان يرتابط  بعتها  ق بعض علرى شركل بنيران  عرريف، فكمرا جنرد يف املايفيراااليت أو املعتقداا أو القيم  القناعاا

 .كذلك العلوم واملعارف  وهيكلية  رتابطة بنحو  ا،
 ررن لبنا رره  نررةٍ ب  كمررا ان بنيرران الرردار قررد ينهررار باهنيررار ل    انرره  وهررياألسرراهل هلررذا البحررث  هرري  عررد  و ررن هنررا ننطلررق إىل نقطررة 

 فكذلك البنيان املعريف لألفرايف أو التجمعاا أو األ م أو احلتاراا.
 نات األساسيةبِ الكَّ 

يرة لره، بينمرا ال يكرون الربعض هري البنيرة التحتنظرراً لكوهنرا وكما ان بعض اللبناا يف الدار قد  كون هي األساهل للبنراء كلره 
اآلخرر كررذلك، فكررذلك بعررض اللبنراا يف البنرراء املعررريف قررد  كرون  وهريررة أساسررية  بتررين عليهرا املنظو ررة املعارفيررة كلهررا أو أقسررام 

 واسعة  نها وبعتها ليل كذلك.
ية هررري األسررراهل والتثليرررث يف يف املنظو رررة املعارفيرررة الشررريع واإل ا رررةفأ رررول الررردين يف املنظو رررة املعارفيرررة هررري أسررراهل، والعررردل 

املسيحية هي األساهل، وذلك على العكل  ن بعض  فا يل الرب خ أو املعايف وعلى العكل  ن بعض املسرائل الشررعية الفرعيرة 
 يف الطهارة أو غريها.

يف  يف املنظو ررة املعرفيررة كثرررياً  رررا يبرردأ  ررن اسررتهداف لبنررٍة و فررريفة  عينرررة قررد  كررون هرري نقطررة الترررععوالتشرركيك والشررك 
قد ال  كون نقطة ويف املقابل اهنيار االعتقايف باملنظو ة كلها،  املفريفةاالعتقايف هبذه  االذعان أو املنظو ة كلها وقد يستدعي اهنيار

التعع  لك أساسية وال  وهرية وإمنا يتوهم الش   كوهنرا كرذلك فر ذا شركك الفرريف فيهرا فانره قرد يسرري  شركيكه إىل غريهرا  
 .وذلك سواًء كان شكه  ربراً أو ال شيمكما  سري النار يف اهل

 ميتةكعب أخيل: ونقطة الضعف المُ 
خيرل أو  ،خيرلأواملعروف التمثيل لنقطرة الترعع اجلوهريرة يف البنيران املعرريف الريت  رهتيفي  عزعرا إىل  عزعرة البنيران بأكملره، بكعرب 

يزعمررون انرره  مى )سرريتكل(رررريس هنررر وكرران بقرررهبم دون ري يرر لكرررران ابنرراً للمررررة كر م األسررطو ررررل اخيلرريل( حسرربما  زعر)وامسرره الكا رر
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انة يف  قابررل املرروا فررال ُغمررل يف النهررر فانرره سيحصررل علررى حصرروهرري ان الوليررد لررو  بعررض اخلررواا اخلارقررة أو السررحريةميتلررك 
 .ويكون  ن اخلالدين! البطل الذي ال يقهر الفارهل وسيكون ،بدنه خترتقميكن للسهام أو السيوف أو احلروب أن 

غمسته  ن رأسه فخيل محلته أ ه فوراً إىل النهر السحري وغمسته يف  اء النهر عارياً وهي ممسكة بكعب ر له أد ا ولد وعن
يف املاء إىل كا ل بدنه لكنها غفلت عن ان املياه اخلارقة مل  ال ل كعبه الذي كانت ممسكة به، فكان كعبره هرو نقطرة الترعع 

 .ارالوحيدة يف بدنه اجلب  
أ راب  برني االغريرق والطرروايفيني ل عند ا كرب يف حروب كثررية وخررج  نتصرراً  نهرا مجيعراً، إال انره يف اخرر  عركرةخيأواشرت  

 ه فسري السهم إىل بدنه و اا.سهم  سموم كعب  
وهكذا أ بحت أسطورة كعب اخيل  ثااًل ر زياً يرايف به نقطرة الترعع املميترة يف أي بنيران ضر م حمصرن وقرد يكرون  دينرة 

 .ةو قد يكون  نظو ة علمية أو  عرفية  تكا لحصينة أ
يف  طرريم البنيرران بأكملرره كررذلك يتسرربب التشرركيك فيرره يف  عررريف   ايفي ررة أو وكمررا يتسرربب  طرريم هررذه النقطررة يف أي بنيرران

 التشكيك يف البنيان املعريف كله.
 منهجية الغرب في نسف منظومة المعارف عبر تضخيم نقطة ضعف واحدة

نقطة التعع يف املنظو ة املعرفية   ديدباحثيه و راكز يفراسا ه بقوة حنو  العديد  نذه احلقيقة انطلق وحيث عرف الغرب ه
دوا كافرة ااقراعم لتررهبا و طيمهرا و رد ريها كري  كرون الطريرق األرحرب للتشركيك يف اإلسال ية مث إذ اكتشفوها، بزعمهم،  ن  

علرى بعرض  صررفاا بعرض   رثالً  والررفض، و رن هنرا جنردهم يركرزونسائر احللقراا  همرا كانرت قويرة  ستعصرية علرى التشركيك 
ان استهدافها وضرهبا يشكل، يف احلقيقة، و  يم اإلسالم وقوانينه و بايفئهق  ، بزعمهم، ل  الصدر األول  عتربين اهنا املررةالصحابة يف 
 .اإلسالم بأكملها ق ي ماستهداف 
اط الرريت يسررتهدفها اآلخرررون، نقرراط ضررعع حقرراً بررل قررد  كررون  تومهررة  كررون كررل النقرران لرريل بالترررورة وكمررا سرربق فانرره ولكررن، 

التعع، كما ان العكل  حيح فليست كل النقاط اليت يسرتهدفها اآلخررون هري نقراط سرليمة  تومهرة الترعع برل قرد  كرون نقراط 
ومهررررة( بكررررل يفقررررة ضررررعع حقرررراً فيجررررب، للو ررررول إىل احلقيقررررة، التمييررررز بررررني النرررروعني )نقرررراط التررررعع الواقعيررررة ونقرررراط التررررعع املت

 و وضوعية.
 الالمنهجية في معالجة القضايا التاريخية

ولعل  ن أبر  نقاط التعع اليت قد يستهدفها اآلخرون يف بعض باحثينا هي عدم  ريهم الدقة يف النقوالا التارالية وعدم 
نقطررة جنرردهم يرت رردون هكررذا خربويررتهم يف الطرررق العلميررة املنهجيررة الستكشرراف  ررا قررد يكررون قررد  رررى يف جماهيررل الترراري ، و 

أخطراء يف املنهجيرة، لكرري يشرككوا الشرباب اجلررا عي أو سررطحية يف النظررة أو ضرعع ثثيرة واحردة  عررار  رن ركاكرة يف املعاجلرة 
ونظررررائره يف جممرررررل  رررررا ينقلررررره البرررراحثون أو العلمررررراء املسرررررلمون  رررررن قترررررايا أو  لرررريالا  اراليرررررة يف شررررر  األبعرررررايف االنرتبولو يرررررة 

 ية وغريها.والسيسيولو 
يقويفنا إىل ان البناءاا املعرفية بكافة  فريفاعا قد  كون  رتابطة بكافة  فريفاعا  رابطراً وكما أشرنا إليه، التحليل العلمي مث ان 

 ثبو ياً واقعياً، وقد ال  كون  رتابطة بل  كون جمريف  تومهة الرتابط.
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 َصة الصوفي الومابي الذي صار شيعياً!
ذهبيرة املرتابطرة  ففري إحردى الرباليف، الريت عصرفت هبرا امل –ري إىل منوذج هام  ن املفريفاا املعرفية التاراليرة واحلايفثة التالية  ش

حررب  رد رة أخررياً، قرام الوهرابيون بتأسريل سلسرلة  رن املردارهل الريت  سرتهدف  غيرري  رذاهب النراهل إىل الوهابيرة وقرد  ترمنت 
ال طيايف الناهل، ويف إحدى املنااق اليت يكثر فيها أ برا  الطريقرة  كر: وسيلةً  ت ذ  ن  فيظ القررن الاليت  ن املدارهل  جمموعة

أذهرل  علميره ثافظتره اجلبرارة فبرذلوا قصرارى  هردهم  الصوفية افتتحوا  درسة  ا لبث ان انتمى إليها شراب  راهرق  رويف ذكري
بصررحيح الب رراري، وقررد حفررظ هررذا الشرراب   فرريظ املسررمىم هكرران  ررن  نرراهج، وامللفررت انرره  لتحويلرره إىل الوهابيررة فتحررول إليهررا

وه املزيررد  ررن الرعايررة حرر  أ رربح ل ررو يف أسررباهبم أ   ىرق رر ، وحررني !!الب رراري كلرره بأسررانيده يف أربعررة أشررهر وذلررك ممررا يقررل بررل ينرردر
 .وهابياً  تطرفاً 

له، وعند ا وافرق  او ر ، حسبما  و  )!!(ضوه على أن يهتلع كتيباا ضد الشيعة باعتبارهم أعدى أعداء اإلسالمبعد ذلك حر  
 علمرراءلررق علررى ريفويف علررى ان ال يتجاو هررا كرري يتررمنوا بقرراءه يفاخررل أسرروارهم وال يط  اهل اعطرروه حمرروراً وحررديفوا لرره  صررايفر ثمرر

  عتقدا ه رأساً على عقب.اليت قد  قلب  وحججهم وبراهينهم الشيعة وأيفلتهم
 ها بأعدايف كبرية.وقد ابعو  عديدةباخلطة احملديفة وكتب كتباً  ذلك الشاب ولقد التزم

 تدليس الشيعة في تسقيط الصحابة!
البروا  نره  أخررىوحرديفوا  فرريفة ها رة  (كذب الشريعة و دليسرهم يف  سرقيطهم للصرحابة)مث حديفوا له حموراً رخر وهو حمور 

انره  الشريعة باعمره كتيباً، وهي كرذب الشريعة يف افررتائهم علرى كا رب الروحي)!( وأ رري املرهت نني)!(  عاويرة حيرث   يكتب حوهلاان 
الريت  ردل علرى عمرق  رداقة  –كتربهم   –كان قد أ ر بسب  علي بن ايب االب علرى سربعني ألرع  نررب وسرلموه بعرض الكترب 

عررايفا أوا رررر احملبررة بعررردها بررني هرررذين  سرررريعاً مثحررردثاً اارئرراً وغيمرررة  قشررعت  مل  كررن إال عاويررة وعلررري)!( وان حرررب  رررفني 
 الصحابيني كأوثق  ا  كون!

هذا الشاب قصته ش صياً عند ا  اء لزياريت باحلو ة العلمية الزينبية إىل  وار حرم السيدة  ينب عليها السرالم وقد نقل يل 
يرزيفايف ولكري  ،ذهلرت لوقاحرة الشريعة وعمرق  دليسرهمعنرد ا مسعرت  رنهم ذلرك وقرأ ره يف بعرض الوثرائق الريت سرلموها يل فقال  

ديفة يل بعرردم هرراو  الكتررب املصرردرية احملررديفة يل، ومل أخررربهم بررذلك كرري ال قررررا هاهررل اخلطررة احملررقرروة الرباهررني البحررث ثررراًء و 
  فا أة سارة هلم انين استعنت مبصايفر إضافية لدحض  عتقداا الشيعة. –بعدها  – مينعونين، بل فكرا اهنا ستكون

 عثرررا يف أثنرراء يقررول  فررذهبت إىل إحرردى املكتبرراا وبرردأا البحررث والتنقيررب يف رحلررة غررريا جمرررى حيررايت كلرره! إذ انررين
أهل السنة  صرح بان  عاوية كان قد أ ر بسب علي بن أيب االب علرى سربعني ألرع برل  ارقالبحث على رواياا عديدة  ن 

اعالئيرراً بكافررة علررى  سررعني ألررع  نرررب! يقررول  و تبعررت أسررانيد الروايرراا فو رردا احرردها  ررحيحاً  –أخرررى  روايررةوحسررب  –
 ان وغريه...أهل العا ة كابن حب   ليي صرحياا كبار ر ار اله حسب أسانيد 

 السرنة علمراء.. يبردو ان !يرا للهرولف... !وههنا حدث الزلزال املعريف لدى هذا الوهايب املتحمل... يقرول  أ ربت بالرذهول
 هم الكاذبون املدلسون للتاري  وللحقائق وليل الشيعة...  الذين كتبوا عن هذا املوضو  أو أشباهه

يف رحلررة ثثيررة اويلررة انتهررت برران أ رربح  ررن الرردعاة إىل  ررذهب أهررل البيررت  ذكي الباحررث عررن احلقيقررةهررذا الشرراب الرر مث انطلررق
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)علرريهم السررالم( و ررا اكتفررى بررذلك حرر  قرررر ان يتوا ررل  ررق كبررار علمررائهم فمررن رأى فيرره إنصررافاً ناقشرره وأرشررده وهررداه، وقررد  شرريق 
ُهْم تُنَقاةً ) ن بطش الوهابية قال  عاىل   وخوفاً  أخفوا ذلك  قيةالذين على يديه بالفعل عديف  ن أعال هم   .(1)(ِا َّ َأن تَنتنَُّقوْا ِمننْ
 اعتربوهرافران نظريرة عدالرة الصرحابة الريت  ؛ ن الررتابط املعرريف برني  فرريفاا املنظو رة املذهبيرة اً وهذا االمنوذج يكشع لنا  انب

فسررق  ،يف ثررث علمري يثبرت،،  نهررار بأكملهرا عنررد ا واملصرردر املعتمرد لكثررري  رن األحكررام الشررعية األسراهل للكثرري  ررن األ رور
 .!على األعقاب، ولو يف  وقع واحد بكفرهم وانقالهبمكيع بتالهلم؟ مث   بعتهم فكيع 

ع نقاط الضعف فيها  أنواع البناءات المعرفية، ومَو
لعلمية الفاحصرة  قويفنرا إىل ان ولكن ذلك ال يعين ان املفريفاا يف البناءاا املعرفية كلها  ن هذا القبيل؛ وذلك ألن النظرة ا

 البناءاا املعرفية على ثالثة أقسام 
 البنيان الذي يشكل الحق طاِبَعُ  العان -3

العرررام، والرررذي قرررد  تسررررب إليررره، عفرررواً أو  هُ ع رررالبنررراء املعرررريف املتكا رررل الرررذي يشررركل )احلرررق( و)الصررردق( ااب  القسنننم األو : 
الطبيعرري ههنرا ان بطرالن هرذه املفررريفة بالرذاا أو التشركيك فيهرا ال يصررح ان  بت طريط ايرايٍف  غرضرة،  فررريفة خاائرة باالرة، و رن

 يقويف إىل التشكيك يف سائر املفريفاا؛ فاهنا  فريفة أ نبية عن البناء املعريف كله.
 البنيان الذي يكّون الباطل طاِبعُ  العان -6

( و)الكرذب( اابعره العرام، وقرد  سلسرلت إليره عكل الصورة األوىل وهي البناء املعريف الذي يشكل )الباارلالقسم الثاني: 
املفررريفة و ررحتها علررى سررال ة البنرراء  هررذهال يصررح االسررتدالل بصرردق  وههنرراوهرردى، بت طرريط أو  ررن يفونرره،  ونررورٍ   فررريفة حررق  

 املعريف بأكمله؛ فان اجلزئي ال يكون كاسباً وال  كتسباً.
 البنيان المزيج الخكيط -1

املزيج اخللريط  رن األ ررين  عراً وهرو الرذي يعرج مبفرريفاا حرق ومبفرريفاا باارل  يتكو ن  نلذي البناء املعريف االقسم الثالث: 
 و ن الواضح ان  دق أية  فريفة أو كذهبا ال يقويف إىل  دق أو كذب سائر املفريفاا. ، عاً 

 األقسرامهرذه برني  ، هري التمييرزأي بنراء  عرريف يفراسرةولعل  رن أهرم اررق اكتشراف احلقيقرة و عاجلرة اراهرة التشركيك عنرد 
 ن أي نو   ن هذه األنوا ، وذلك هو  ا يستدعي ثثاً  ن نو  رخر وقد أفريفنا  املعريف وانههذا البناء  نوعيةالثالث واكتشاف 

 له كتاباً خا اً أمسيناه )التوابط والسبل الكلية لتمان اإل ابة يف األحكام العقلية(.
اهرة التشركيك يف الكثرري  رن حاالعرا؛ فاننرا عنرد ذلرك قرد نكتشرع ان وعند  عرفرة هرذه احلقرائق يسرهل إىل حرد كبرري ر رد ار

 و ة التشكيك اليت بدأا  عصع بشباب  ن اجلا عة أو التجار أو اجملتمق بأكمله،  نشهتها هرو نقطرة ضرعع  عرريف  عينرة )وقرد 
ها األعرداء كحربرة  سرمو ة يررايف خترذإ(  حيحة  كون يفخيلة على املنظو ة اإلسال ية أو الشيعية، أو قد  كون هلا  فسرياا أخرى

املنظو ررة كلهررا  ررق ان كررل يف ثررث اكررايفميي جمررريف، بررل يرررايف  نهررا  ررا هررو أبعررد  ررن ذلررك وهررو  ررد ري   نهررا لرريل إثبرراا خطأهررا فقررط
 خاائة  تسربلة بسربال العلم واحلقيقة.  علو ة نظو ة علمية أو  عرفية  نهجية بشكل عام قد  تسلل إليها  فريفة ضالل أو 

 الضاغطة في مرحكة ا ستنباط والتفكير ا األجواء العالميةأحذرو 
                                                           

 .22سورة رل عمران  رية  (1)
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واأل رررواء العامليرررة التررراغطة أو اإلقليميرررة واحملليرررة أو حررر  أ رررواء العشررررية واحلرررزب،  عرررد  هتشرررراً ذا شرررأن يف ر رررد اهاهررراا 
رر النرراهل( يف  رردى  ر، اجملتهررد، اخلبررري، وعا ررةالتشرركيك القايف ررة  ررن  هررة، كمررا  صررلح  نطلقرراً لتشرركيك الشرر   نفسرره )املفك 

 ررحة وسررال ة واسررتقا ة اهرراه  فكررري اإلنسرران و رردى  وضرروعية  فكررريه ويفقررة املراحررل الرريت اواهررا ا تهررايفه واسررتنبااه و فكررريه 
 النتائج. هذه النتيجة أو إىل جمموعة  نللو ول إىل 

ليررة الغنرراء واملوسرريقى بررل باهرراه االشرررتاكية كمررا حرردث قبررل عقررويف، أو با فمررثاًل  إذا كانررت األ ررواء العامليررة ضرراغطةً  هرراه ح 
  وضرورعما

 
أو شرورى  يف هرذا القررن أو واليرة الفقيره يف   ان املري ا النائيين وسرائر أعرالم القررن املاضري ية الدستوريةلك  أو باهاه امل

اسرتنبااه وذلرك ألن كرل احلرذر يف أثنراء عمليرة   أو غرري ذلرك، فههنرا جيرب علرى اجملتهرد املفكرر احلرذرُ  يف العقويف األخررية الفقهاء
لتبرين  تبنيراا اجلرو العراملي  يففعراً  وقاً ويففق اإلنسرانق املفكر س  و  للوعي الباان والالشعور يفوراً كبرياً وأحياناً حمورياً و فصلياً يف س  

 . نطقياستدالل بتو يه علمي أو ببتعليل فلسفي أو  وإن كان ذلك كله يتمظهرأو األ واء احمليطة به 
 ردن البئر، تحييداً لضغط الالوعيالعالمة الحكي و 

علرى  رنجل بظاهرهرا الروايراا الدالرة فقره بئرر  نزلره عنرد ا أرايف القيرام بعمليرة اال تهرايف يف  برريفمو ن هنرا أ رر العال رة احللري 
البئررر،  بنررزح الرردالء بالكميرراا املعينررة للحيوانرراا أو النجاسرراا امل تلفررة السرراقطة يف  كررون هار ررهالبئررر بوقررو  امليتررة فيهررا وان ا

كان حيتمل ان ضغط احلا ة للبئر، قد يدفعه ال شرعورياً والسبب يف ام ه البئر  ق  شقة هذا العمل واستنزافه للمال والوقت انه  
أو لعمليررة التفاعررل  ررق بعررض يفاللتهررا أو و وههررا احملتملررة أكثررر ممررا  لعمليررة )انتقرراء( األيفلررة الرريت  صررب لصرراا احلكررم بالطهررارة

 على نفسه هذا الباب املثري للريب. لذا أغلق  تمله،
 العالم الذي تبّنى ا شتراكية، والباعث منطقة الالوعي

يف بعررردها  األعرررالم االشررررتاكية  الفترررالء ويف  ثرررال رخرررر غريرررب ويف وسرررط  صررراعد  و رررة االشررررتاكية يف العرررامل  بررر  أحرررد 
، وقد استدل على ذلك بأيفلة ضعيفة ! ن االشرتاكية اشرتاكية ورمبا أكثر !بل وكتب يفراسة عن ان اإلسالم اشرتاكي االقتصايفي

يف هرذه  -أي رأي أسرتاذه  – وقرد أثرار ذلرك اسرتغراب حر  بعرض  ال ذ ره الرذي كترب ان رأيره ،ال  تناسب  ق  قا ره العلمري
 .الفقهية األخرى قبل وبعد الدراسة وال  ق  وا ين الفقه والفقاهة  تبنيا هالدراسة ال ينسجم  ق 

واسررتقطاهبا للعمررال علررى نطرراق  وانتصرراراعا املتتاليررة يف ذلررك الررز نالعامليررة ضررح ان ضررغط األ ررواء االشرررتاكية وكرران  ررن الوا
ضاغطة على هرذا العرامل فقرايفا اهراه  فكرريه السرتنطاق  ال شعورية ل خلفيةواجنذاب الشباب إليها بشكل كبري، قد شك   واسق

لعرررل شررردة احلررررا علرررى احملافظرررة علرررى الشرررباب كررري ال ين راررروا يف األحرررزاب إىل االشررررتاكية!، و   عررره األيفلرررة الشررررعية مبرررا  قرررويف
 االشرتاكية وال يفقدوا يفينهم بالكا ل كان هو العا ل الالشعوري وراء هذا االستنباط الغريب!

 خامساً: الوساوس والهمزات
 ستعملها  كثرية أخرى  إىل  وار أسلحةوذلك )الوسوسة(  هو سالح ان  ن أسلحة الشيااني األساسيةالسبب الخامس: 

 نها  اهلمز والنفث والنف  والتسويل والتزيني وغريها ممرا لعلنرا نرتكلم الشيااني على نطاقاا واسعة  داً ويف  دياا ال  تصور و 
 عن بعتها الحقاً ب ذن اهلل  عاىل.

 .(1)إىل قلب اإلنسان  ن غري مسا الشيطان  يو لهاخلفي الذي  الكالمهي  (الوسوسة)و
                                                           

 جممق البحرين  ايفة وسوسة. (1)
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  املعهررويفة ان نعرررف ان الوسوسررة ال  قتصررر علررى إغررراء اإلنسرران باملعا رري لقصرريد يف  بحررث الشررك والتشرركيك هررووبيررت ا
كالكذب والغيبة والسرقة والرشوة والنظر إىل األ نبية وأشباهها فقط، بل ان للشيااني اسرتا يجية أخرى قد  عد أخطر  ن هذه 

ار أو السيطرة على اهاهاا  فكري اإلنسان، وذلك ألن الشيطان جيري  رن على األفك بدر ة أو أخرى وهي اسرتا يجية اهليمنة
ان الشيطان ليجنري منن ابنن  دن مجنري   إىل خاليا خمه وأعماق  راحل  فكرريه، ح  ابن ريفم جمرى الدم  ن عروقه ويتسلل

برران  يترروهمر أسررلوباً، واملفك ر أو  نهجراً  قررد يقرذف الشرريطان يف ذهرن اإلنسرران فكرررة  را أو  عتقررداً أووهنرا  (1)الندن فنني العننروق
ننَياِطيَن ) ررن وحرري الشرريطان لرفترره! قررال  عرراىل   انرره ولررو علررم و ررن نتا رراا ذكائرره!  ررن بنرراا أفكررارهكلرره هررو ذلررك   َوِانَّ الشَّ

 (2)(لَُيوُحوَن ِاَلى َأْولَِيآئِِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم َوِاْن َأَطْعُتُموُمْم ِانَُّكْم َلُمْشرُِكونَ 
انره بيوحرون إليره  مثيتسرلل الشريااني إىل أفكرارهم قرد ر؛ إذ او  كرب خطر على أي  فكر أو جمتهد أو خبري أو حمُ وذلك يعد أ

 أو إبداعا ه املعرفية! مث يسوقونه كيفما شاؤوا وهم فرح  سرور باجنا ا ه العلمية وليل غريه هو  انق  لك األفكار و بتكرها
ات فضائية تغزو األرض وتحتل أدمغة ا  لبشر!مخكَو

برني  روهر فكررة الكتراب وبرني  را  عنرد ا نقروم برالربطوقد قرأا قبل فرتة كتاباً رائعاً  رن كترب اخليرال العلمري يلقري التروء )
، و ل ررر  الكتررراب ب جيرررا  شرررديد هرررو ان بعرررض امل لوقررراا الفترررائية (خمططررراا إبلررريل و نررردهو نعرفررره عرررن قررردراا الشررريااني 
احليراة يف كروكبهم  هلرا، بعرد ان وا هروا  شراكل ضر مة يف االسرتمرار يف اً ذها  سركن ديردة  ت ر ةٍ ر  املتطورة بدأا  بحث عرن ُكر

، حررر  و رررلوا إىل الكررررة األرضرررية ميسرررحون الفتررراء الال تنررراهي، فرررانطلقوا يف  راكرررب فترررائية لكررروارث خمتلفرررة حلرررت بكررروكبهم
لسرهل علريهم  رداً التحرول إىل أي وحيرث كران  رن ا !!هي األوفرق، حسربما اعتقردوا، بشرعبهم فقررروا احرتالل األر  فو دوها

شكل لذلك  ولوا إىل خملوقاا غري  رئية مث  سلل كل واحد  نهم إىل  سد أحد أفرايف البشر واحتلوه بالكا ل وبردأوا الرتحكم 
هو األفتل واالكفأ  ن بدن األسويف  خصائ يف قراراا الناهل، وذلك بعد ان يفرسوا األ ر وو دوا ان بدن اإلنسان مبا له  ن 

 .الثعابني  ثالً  أو
ني الفتررائيني فو ئرروا مبقاو ررة عنيفررة  ررن النرراهل الررذي و رردوا يف يفاخلهررم شرريئاً يررتحكم هبررم وثركرراعم و صرررفاعم ولكررن احملتل رر
والسيطرة وإن    ستمرة  توا لة، بداخلهم يتحكم أحدهم به بالرميوا كنرتول.. وكانت املقاو ة عنيفة  رهقة  زرو وكأنه  ها  

 للبشر كانت  زعجهم باستمرار.. املتنوعة الشرسةاملقاو ة  كنللغزاة ل تكان
هلررم ما رراً وهنررا  فتررق ذهررن الغررزاة عررن أسررلوب  هنمرري بررايفروا إىل وضررعه حيررز التنفيررذ فرروراً وعندئررٍذ اهنررارا  قاو ررة البشرررية 

وان الب ار إىل أخمراخ النراهل واستسلموا كحمل ويفيق!! والفكرة كانت هي ان يتسلل الغزاة بعد ان يتحولوا إىل شيء كاملو ة أو 
)أي النراهل(! وهنرا  رار العبيرد )البشرر( هرم أول  هرم  نااق التفكري فيها مث يوحون هلم بأفكرارهم وقرراراعم وكأهنرا قرراراعم حيتلوا

 ر الناهل!ي، عمالء هلم مبا للكلمة  ن  ع ، كما فُقد أي أ ل يف استنقاذ األر  و ر املدافعني عن الغزاة
ات فضائية؟أليست الشيا  طين مخكَو

عنرد ا قررأا هررذه القصرة الرريت  ردور يف فلررك قصر  اخليررال العلمري، انتقرل ذهررين إىل الشريااني! ذلررك اهنرا  قرروم هبرذا الرردور 
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بالترربط! إذ  سرررو ل ل نسررران و رررزين لررره سررروء عملررره فررررياه حسررناً! نعرررم بفرررارق ان اإلنسررران ال يفقرررد إرايف ررره واختيررراره وانررره لرررو أرايف 
ِانَُّ  )الشيااني أل كنه ذلك باالستعانة باهلل ورسوله وأهل بيته )عليهم السالم( بال شك ولذلك قال  عاىل   التمل   ن سلطان

 .(1)(ِ  ُمْشرُِكونَ لَّْونَُ  َوالَِّذيَن ُمم بِ لَْيَس َلُ  ُسْكطَاٌن َعَكى الَِّذيَن  َمُنوْا َوَعَكى رَبِِّهْم يَنتَنوَكَُّكوَن * ِانََّما ُسْكطَانُُ  َعَكى الَِّذيَن يَنتَنوَ 
نعررم ميتلررك الشرريطان سررالح )االختفرراء( فررال هررو  بص ررر وال هررو  لمرروهل أو  شررموم أو  ررذوق أو حرر   سررمو  )بالسررمق 

عردو خفري   عركة  صريية هواملعهويف( لذلك يكون  سلله إىل يفاخل اإلنسان خفياً وخطرياً..  صور ان عدو  الذي يقا لك يف 
وإال  كون املعركة حمسو ة  سبقاً لصاحله إذ  بأية حاسة  ن احلواهل اخلمل، فكيع  قا له؟ ل  به ال  راه وال  سمق  و ه وال 

 انه سيترب حيث شاء و   شاء وبالكيفية اليت يشاء!
 أسكحة لمقاومة الشياطين

لريهم مجيعراً وقرد قرال  عطينرا القروة والقردرة علرى  نا لرة الشريااني بأمجعهرا مث االنتصرار ع أسرلحة كثررية ويفنا بولكن اهلل  عاىل 
 فلنكتع  ههنا باإلشارة إىل بعتها  سوف نتحدث عنها الحقاً ب ذن اهلل  عاىل ولعلنا (2)(ِانَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيًفا) عاىل  

 والتسبيحاتاألدعية الخاصة 
 و نهرا هرذا الردعاء الرذي وريفداً، البرال   رالترأثري  ذاابعرض األيفعيرة و ن  لك األسلحة الريت ميكرن ان نصرر  هبرا الشريااني 

 ، ومننداد ككماتنن ، و نننة سننبحان اهلل مننلء سننماوات  وأرضننانرره عررالج لرردفق وسرراوهل الشرريااني   عليرره السررالمعررن النررس عيسررى 
 (3)عرش ، ورضا نفس 

 امما  وساوس الشياطين
هلرا أو  رررف كمرا ان  رن  لرك األسرلحة، وهرذا خراا باإلنسران الترعيع، سرالح اإلعررا  عرن الوسراوهل الشريطانية وإمها

عنه انه الطر بباله  راراً التشكيك يف و ويف اهلل  عاىل! فماذا  عليه السالمالذهن عنها، وقد وريف ان أحدهم سأل اإل ام الصايفق 
وذلرك ألن اإلنسران   )) ذلنك الخبينث، فن ذا جناءص فاصنرف ذمننك  ((   را  ترمونه عليره السرالميفعرل؟ فقرال لره اإل رام 

 ، عها  ن االسرتدالل املنطقري أو اجلرواب الكا رل وإن كرانله كن يكون يف بعض الظروف النفسية احلر ة يف حالة ضعع ال مي
قررايفراً علررى اسررتنباط اجلررواب، لكنرره يف ارررف نفسرري ضرراغط أو حالررة كدبررة  فراررة أو يررأهل شررديد قررد  ،لررو عررايف للوضررق الطبيعرري

وذلررك   ،قرره كررا الً فحينئررٍذ يكررون أفتررل حررل هررو ان يو ررد أبررواب  فكررريه يف املوضررو  املعررني ويغل ،يعجررز عررن  وا هررة الشرريااني
كمن و د لصو اً  سلحني خطرين يريدون اقتحام يفاره وهو ال ميتلك أسلحة للردفا  فران أفترل اريقرة للردفا  حينئرٍذ هري ان 

 يغلق األبواب والنوافذ ب حكام ويتق خلفها املتاريل ح   صله النجدة ب ذن اهلل وللبحث  لة ب ذن اهلل  عاىل.
 العالمين وصكى اهلل عكى محمد وال  الطيبين الطامرينو خر دعوانا ان الحمد هلل رب 
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