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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلُت، ابرئ اخلالئق أمجعُت، ابعث األنبياء وادلرسلُت، مث الصالة والسالـ على سيدان وحبيب قلوبنا أيب 
ية القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبُت الطاىرين األبرار ادلنتجبُت، سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة الدائمة األبد

 على أعدائهم إىل يـو الدين، وال حوؿ والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
َرِة َوُسنَِّة اأْلَوَِّلنيَ   أعمدة اليقني: اْلِفْطَنِة واْلِْْكَمِة َواْلِعب ْ

(33) 
 (1)(َهَذا َبَصآِئُر ِمن رَّبُِّكْم َوُهًدى َوَرْْحٌَة لَِّقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ ) قاؿ هللا العظيم يف كتابو الكرمي:

َرِة َوُس نَِّة ))وقاؿ اإلماـ علي صلوات هللا عليو:  َواْلَيِقنُي َعَلى َأْرَبِع ُشَعٍب َعَلى تَ ْبِصَرِة اْلِفْطَنِة َوَتََوُِّل اْلِْْكَمِة َوَمْوِعظَِة اْلِعب ْ
 :اأْلَوَِّلنيَ 

َوَم  ْن َع  َرَل  ،َوَم  ْن َع  َرَل اْلِعب ْ  َرَة َع  َرَل السُّ  نَّةَ  ،َم  َة َع  َرَل اْلِعب ْ  َرةَ َوَم  ْن َتََوََّل اْلِْكْ  ،َفَم  ْن تَ َبصَّ  َر يف اْلِفْطنَ  ِة َتََوََّل اْلِْْكَم  ةَ 
َا َعاَش يف اأْلَوَِّلنيَ   .(2)((السُّنََّة َفَكَأَّنَّ

حيث ينعقد البحػث عػن )ال(ػو( وعػن قيمتػو ادلعرفيػة، فانػو ال بػد وأف يػدور عػن )اليقػُت( أياػاً وعػن إليػات الوصػوؿ إليػو 
فانػػو إ ا ت لصػػل إىل  ػػاقني اليقػػُت بقيػػذ  ػػاكاً وإ ا ل(ػػبطذ  وىػػاـ السفسػػطة  ؛ابعتبػػاره الاػػد ادلعانػػد لل(ػػو لػػووادلمهػػدات 

 ابتعدت عن ساحل العلم وادلعرفة.
وقػػد ك(ػػري أمػػَت احلكمػػاء وحكػػيم األمػػراء بػػل سػػيد احلكمػػة والبال ػػة النقػػاب عػػن أعمػػدة اليقػػُت و عائمػػو وأسسػػو يف للػػو 

 الرائعة.الكلمة ادلفتاحية احلكمية 
والػػػني نسػػػتفيده إمجػػػاالً مػػػن للػػػو الكلمػػػة اخلالػػػدة اف األمػػػة الفاضػػػلة  ات ادلعرفػػػة الكاملػػػة، وكػػػنلو ال(ػػػعوب وا ماعػػػات 

فهنه ىي أعمػدة  ىي للو اليت لتمتع دبربع )الفطنة واحلكمة العربة والسنة( –الفاضلة أو العوائل أو حىت األ خاص األفاضل 
 .األ ياء واألموراليقُت وقرؽ الوصوؿ إىل حقائق 

 ةنّ طنة طريق النجاح وطريق الَ الفِ 
والفهػػم ىػػو قريػػق العلػػم وادلعرفػػة  ،أو الػػنكاء ىػػو أىػػم إليػػات الفهػػم)النكاء( وقػػد لفسػػر بػػػلعػػٍت )الفهػػم( أواًل: )الفطنػػة( وىػػي 

 (3)((ُن َك  يٌِّ  َفِط  ٌن َر  ِذرٌ اْلُم  ْؤمِ )) :واليقػػُت بػػل ىػػو قريػػق السػػعا ة والسػػيا ة يف الػػدنيا وارخػػرة؛ بػػل لقػػد ور  يف صػػفات ادلػػ من
 !فػػ ف البليػػد  اىػػل أو  ػػاؾ فيمػػا لبلفػػد إ راكػػو فيػػو والبليػػد ىػػو اخلاسػػر حػػىت ل خػػرة ؛و لػػو علػػى العكػػل مػػن الببػػاء والػػبال ة

 ! ةفوالنكاء واحلصا وارخرة إظلا ىو  و الفهم واإل راؾ الدنياوالرابح يف 
 ولكن قد يتساءؿ كيري  لو؟

                                                           

 .203سورة األعراؼ: إية  (1)
 .162قم، ص –احلسن بن  عبة احلراين، ربري العقوؿ، م سسة الن(ر اإلسالمي  (2)
 .307ص 64ىػ، ج1404بَتوت،  –العالمة اجمللسي، حبار األنوار، م سسة الوفاء  (3)
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، ولػػو فعػػل  لػػو !ع مػػا قيمتػػو مليػػار  والر بػػدوالر أو فلػػل واحػػديػػال يب نط ػػالفػػاىم الف  فػػ ف  ؛اضػػحو وا ػػواب ىػػو: اف السػػرف 
اثرٍة أ بياء حقاً ال يتمتعوف   ىم وىكنا صلد اف النين ينبمسوف يف أوحاؿ ادلعاصي بل كاف ىو األمحق بعينو، لكاف  بياً حقاً 

يف قبػاؿ نػةوة عػابرة  اخلالػديف  النعػيم األبػدي  لػدـو حسػرلو، ويفػرف طو لػو لنف  لفػٌتمن علػم أو فهػم أو يقػُت  لػو انػو يتمسػو دبػا 
أو قد لكوف  (ػاً أو ر ػوة أو اختالسػاً أو  ػَت  ،أو  َت  لو للو النةوة رلر   يبة أو نظرة أو مساع أو إيناء  وقد لكوف  ،زائلة
  بو  لو. عن حياض األئمة ادليامُت أو أو قد لكوف لقاعساً عن نصرة الدين وعن النبف  ، لو

ػم فاليقُت إ اً يبتٍت علػى الفهػم  ومػن فهػم عمػق  ،األسػباب بتفاصػيلها أيقػن ابلنتػائض بتااريسػهاوالفطنػة أو الػنكاء: فمػن ف ه 
 ادلأساة أو  وىر األحداث أو بواقن األمور عرؼ مصا رىا وأيقن بنتائجها وعلم دبخر اهتا ومآالهتا.

 عائم اليقنيداِْلْكَمِة من 
 النظػريوالفػرؽ بػُت الفطنػة واحلكمػة أف الفطنػة لرمػة إىل مػا يػرلب  ابلعقػل  ،األخرى من  عائم اليقُت وىي( ْكَمةِ اْلِْ )اثنياً: 

واحلكمػػة لرمػػة إىل العقػػل العملػػي، و لػػو حسػػب إحػػدى لفسػػَتاهتا وىػػو )وضػػع ال(ػػيء موضػػعو( وذلػػا لفسػػَتات أخػػرى سػػتأ  
 الحقاً إب ف هللا لعاىل.

 راح وفعاليةالتعامل مع النقد حبكمة وانش
واإلغلابية  :اثنياً  فعاليةأوالً و احلكمة اف لتعامل احلكومة والقيا ة يف سلتلري مستوايهتا مع )النقد( إبغلابية أىم مفر ات ومن 

لعٍت أف لنظر إىل النقد ابعتباره سلفم لكامل وقريق بناء وضرورة من ضرورات التقدـ بل اف لنظر إليو كأمر زلبوب مر وب فيػو 
و لػػو ألف اإلنسػػاف بطبعػػو  (1)((َأَر  بُّ ِخْخ  َواِِ ِخَمَّ َم  ْن َأْه  َدى ِخَمَّ ُعيُ  وِ  )) :عليػػو السػػالـور  عػػن اإلمػػاـ الصػػا ؽ  كمػػا   ػػداً 

ولكنو إ ا أنصري و ده  رقاً أساسياً للتقػدـ ألف الب(ػر قاصػر بطبعػو عػن اإلحاقػة بكافػة  وإز راءً  يكره النقد إ  يعتربه لنقيصاً 
ا وأبعا ىا وحدو ىا ومةامحاهتا وموانعها و ػَت  لػو، والناقػد حيػث يًتصػد الطبػرات يكت(ػفها  هات القاااي ادلستجدة وزواايى

 ؛ فيهديها إليو من  َت اف لتكلري  هداً يف استك(افها!قبعاً 
ابلسباب وال(تائم مػن  هػة معا يػة أو منافسػة أو حػىت  –حىت  –وكاف مصحوابً  اً حىت إ ا كاف النقد  ارحانو بل نقوؿ: 
على اإلنساف اف يتدبر يف لبفو و ػوىره ويتباضػى عػن أسػلوبو و ػتائمو كػي يعػرؼ اخلطػأ ابلاػب  أيػن  فافف  ،ضبمن صديق  ا

 ػللق من  ديد ضلو األفال واألفال. يكوف دبقدوره اف وكي ،ىو
ري نقػػده بكػػل اللطػػري ادلمكػػن ومػػن الطبيعػػي اف نوصػػي الناقػػد ابف يتحػػرى الصػػدؽ وادلوضػػوعية واأل ب الرفيػػع بػػل اف يبلفػػ

مػن  الكطػَتلفقػده  ،حػىت إ ا كػاف النقػد صػحيحاً  ،دفة يف قػرح النقػدو لػو ألف احلػأو كلمػة انبيػة؛  ه من أية إ ارة  ارحػة غلرف و 
يف الطرح ذبرح عاقفة الطرؼ  والبلظة واخل(ونة احلدفةو  ،ألف اإلنساف بطبعو حساس ذباه ما غلرحو ،أتثَته بل قد لنتض العكل

 .وإىل ااثرة القوة البابية لدى الطرؼ ارخر فية ا  عنا اً وعصبية رضالبارخر شلا قد ي  ي إىل نقض 
 .سباماً وكما األمر يف احلكومة والقيا ة كنلو األمر يف العوائل واألفرا  

التفاعػػل معػػو بػػل ووضػػع اخلطػػ  ولطويرىػػا علػػى ضػػوء  ،االسػػتماع إىل النقػػد  يػػداً وإبغلابيػػةإضػػافة إىل ( اْلكم  ة)مث اف مػػن 
                                                           

 .639ص 2قهراف، ج –ثقة اإلسالـ الكليٍت، الكايف،  ار الكتب اإلسالمية  (1)
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وىػػنا مػػا عنينػػاه ابلتعامػػل مػػع النقػػد  ،يػػات األساسػػية ومنهػػا النقػػد ابعتبػػاره عػػامالً أساسػػياً يف التقػػومي بعػػد التقيػػيممجلػػة مػػن ادلعط
 بفعالية ال دبجر  انبساط نفسي بل مع لرليب أثر عملي.
َرِة تعرب بك خىل األعماق واألسرار واْلقائق  الِعب ْ

َرةِ )اثلطاً:   (1)((َما َأْكثَ َر اْلِعبَ َر َوَأَقلَّ اِِلْعِتَبارَ ))ربي  بنا من كل  انب ولكن اْلع رب ة  ف ىي الركن الطالث.. والبريب او ( اْلِعب ْ
ربة.. وخلػػري كػل منظػر وم(ػهد لكمػػن فكػرة وحقيقػة ورقيقػة و قيقػػة أو أنكلػػو أو ن(ػمو أو نتنوقػو ع ػففػي كلمػا نػراه أو نسػمعو 

 ناؿ إال ابلفطنة مث اْلع بػْر ة .. لكنها ال ل  
 مسيذ ع رب ة ألنو لعرب منها وهبا إىل ما وراءىا من حقائق وخفااي وإىل ما فيها من أسرار وبواقن.واْلع بػْر ة  

ويكفي اف نلمح إىل أنو إ ا رأيذ  خصاً ؽل(ي ففي  لو الع بػْر ة، أو و دلػو قاعػداً أو قائمػاً ففػي  لػو الع ػرب ة  أو و دلػو 
 ففي كل  لو اْلع بػْر ة  وألري ع بػْر ة وع بػْر ة . الىياً عنها أو ساىياً فيهااللو أو اً على  راستو أو متطاقالً فيها أو مقبالً على صمكبف 

 السُّنََّة: املاضي كمرآة للمستقبل
اف ال لقطع نفسو  :التقدـ وركائةه ومن أعمدة اليقُت وادلعرفةأ ثفيفات و لو يعٍت اف من وىي الركن الرابع، ( السُّنَّةَ ) رابعاً:

تُ ثَّ  ْ  ِم  ن فَ   ْوِق اأَلْرِا َم  ا َرَ  ا ِم  ن قَ   َرارٍ كَ )لتكػػوف  عػػن ا ػػنور ُْ فػػاف بعػػض احلػػداثويُت يتػػوىم اف التقػػدـ  (2)(َش  َجَرٍة َخِبيثَ  ٍة ا
كػل مػا  ػرى يف األقدمُت و والتطور والعصرنة إظلا ىي بنسري ادلاضي وسحقو وإز رائو ونسيانو أو حىت لعمد قلب الطاولة على 

أو حىت كأفف التػاري  أضػحى ىػو  يف ابقل، كل قرار أو حكم ازبن يف ادلاضي فهو ابقل  ادلاضي ونقاو حجراً حجراً حىت كأفف 
فهو  ة ىائلة من الدروس والع رب  واإلضاءات اليت لنَت لنا الدرب ضلو مستقبل أفالمع اف ادلاضي ػلتان كميف  األوؿ ذلم! العدو

 .بعيدمن أفال ادلرااي الكا فة عن رلاىيل ادلستقبل القريب وادلتوس  وال
ماضيها، كنلو ال يصػح التعبػد ابدلاضػي ولقديسػو  نورىا و  وكما ال يصح استئصاؿ األمة وال(عب واألسرة وا ماعة عن

ىةؽلػة أو سػقطة أو خطػأ أو  نتخػن مػن كػلواف  ،ومجيل ورائػع ومفيػد نٍ س  .. بل علينا اف ننتخب منو كل ح  حرفياً  وااللتصاؽ بو
 .من خطااي ادلاضي وسلبيالو، بكل  د وعةؽلةفنحًتز  منصريٍ ننار نعتربىا م  ر إواف عربة ظلم أو  ور 

والبريب أيااً اف هللا لعاىل فتح أمامنا ابب استك(اؼ ادلستقبل عرب بوابة  راسػة ادلاضػي بفطنػة و كػاء وحكمػة ولكػن قػلف 
 .(فقو التاري بػ)من ذبده من(بالً 

 اتريخ بين خسرائيل دليلنا خىل مستقبل األمة
سػػيجري علػػى أمػػة الرسػػوؿ  عػػل )بػػٍت إسػػرائيل( مػػرإة  ػػديدة الكا ػػفية عمػػا واىد علػػى  لػػو اف هللا لعػػاىل ومػػن أ ػػرب ال(ػػ

َيُك  وُن يف َه  ِذِ  )): صػػلى هللا عليػػو والػػو وسػػلمعػػن النػػك األكػػـر  حػػىت ور  يف احلػػديث صػػلى هللا عليػػو والػػو وسػػلمادلصػػطفى دمحم 
َلُكْم َرْذَو الن َّْعِل ))و (3)((ِة ِِبْلُقذَّةِ اأْلُمَِّة ُكلُّ َما َكاَن يف َبيِن ِخْسَرائِيَل َرْذَو الن َّْعِل ِِبلن َّْعِل َوَرْذَو اْلُقذَّ  لَتَ رَْكُُبَّ َسَنَن َمْن َكاَن قَ ب ْ

                                                           

 .528قم، ص –السيد ال(ريري الرضي، هنض البال ة،  ار اذلجرة للن(ر  (1)
 .26سورة إبراىيم: إية  (2)
 .203ص 1ىػ، ج1413قم،  –ال(ي  الصدوؽ، من ال ػلاره الفقيو، م سسة الن(ر اإلسالمي  (3)
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ْْ َر َض بٍّ لَ َدَخْلُتُمو  ُُ ِة ِِبْلُقذَِّة َرَّتَّ َلْو َدَخلُ وا  واأل ػرب منػو اننػا ال صلػد يف احلػوزات  !و لػو  ريػب حقػاً  (1)((ِِبلن َّْعِل َواْلُقذَّ
كافػػػة مػػػا لعرضػػػوا لػػػو ومػػػا وا هػػػوه يف حيػػػاهتم ومػػػا لاػػػطلع بدراسػػػة  ة بتػػػاري  بػػػٍت إسػػػرائيل العلميػػػة وا امعػػػات رلموعػػػة متخصصػػػ

علػػى ضػػوء  – ، و لػػو علػػى الػػر م مػػن اننػػا نعلػػم؟وإىل أيػػن انتهػػذ خطػػواهتم وربركػػاهتم يف  ػػىت األبعػػا  ؟ودلػػا ا ؟وكيػػري ،صػػنعوه
لػدرب ويك(ػري لنػا عػن األخطػار ابدقػة بنػا ابف  لػو كلػو ينػَت لنػا ا -ىنه الػرواايت خاصػة وعلػى ضػوء فلسػفة التػاري  عامػة 

الطويلػػػة.. أفلػػػيل مػػػن ادلسػػػتبرب بعػػػدىا اف ال صلػػػد يف احلػػػوزة  –وعػػن كافػػػة ادلطبػػػات أو ادلصػػػائد الػػػيت لعػػػًتض مسػػػَتلنا الطويلػػػة 
العلميػػػة حػػػىت ع(ػػػرة علمػػػاء متخصصػػػُت بفقػػػو رريػػػ  بػػػٍت إسػػػرائيل يدرسػػػونو مػػػن كافػػػة زواايه اال تماعيػػػة والسياسػػػية والفكريػػػة 

 االنطروبولو ية!و   يةو والسيكولو ية والسوسيول
 ة كبَتة كادلوصػل يف سػاعات وسػيطرتبلد التهمذاف فئة  ا ة متوح(ة لسمى  اعش  :من التاري  احلديثولكفينا ع رب ة  

يبلػػ   علػػى ثلػػث العػػراؽ خػػالؿ فػػًتة و يػػةة ر ػػم اف أعػػدا ىم ت لكػػن لتجػػاوز الع(ػػرين أو الطالثػػُت ألػػري ور ػػم اف ا ػػيش العراقػػي 
بل قيل اف النين سيطروا على ادلوصل ابلفعل ت يكونوا إال باع مآت.. فلما ا حدث  لػو وكيػري حػدث؟  !كما قيل ادلليوف

و لػو يسػتبطن خطػراً أعظػم وىػو  ،غ ثلػة مػن االخصػائيُت لدراسػتو ب(ػكل متكامػل ومػن كافػة الػةواايإف  لو شلا نسيناه وت نفرف  
( وأسػػاليبو إ  انػػو إ ا ت لعػػرؼ )اللػػ ف  ، ديػػد ويف أي مكػػاف إخػػر مػػن العػػراؽ أو  ػػَتهاف ىػػنه ادلأسػػاة ؽلكػػن اف لتكػػرر مػػن 

مػػراراً مث تكػػرار التسػػلل مػػرة أخػػرى اف يقػػـو ب  من أبػػداً مػػنوخططػػو ومهارالػػو وكيفيػػة لسػػللو إىل الػػدار يف اليػػـو ادلاضػػي فانػػو ال ي ػػ
د اكت(فنا مسػبقاً إمكانيػة حػدوث مػا  ػرى يف ادلوصػل بدر ػة  عديدة.. ولعلنا إ ا كنا قد أحطنا خرباً بتاري  بٍت إسرائيل كنا ق

 كبَتة!
َرِة والسُّنَّةربّ مُ   ع الِفْطَنِة واِْلْكَمِة والِعب ْ

 لػنفهموىو )الفطنة واحلكمة والع بػْر ة  والسُّنَّة ( ولكن  لػو كػاف رلػر  سبهيػد  والتقدـفهنه إ اً إضاءات سريعة عن مربع اليقُت 
تَ ْبِص  َرِة فانػػو اعتػػرب  عػػائم اليقػػُت مػػا ىػػو أعمػػق مػػن ىػػنه األربعػػة إ  اعتربىػػا ) عليػػو السػػالـمػػاـ ب(ػػكل أوضػػح مبػػةى كػػالـ اإل

 (ُس نَِّة اأْلَوَّلِ نيَ و)(  وف العػربة بػناهتا َمْوِعظَ ِة اْلِعب ْ َرةِ ( ولػيل رلػر  احلكمػة و)َتََوُِّل اْلِْْكَم ةِ ( فحسػب و)اْلِفْطَنةِ ( وليل )اْلِفْطَنةِ 
 نه األربعة إىل اليقُت؟ فهنا ىو زلور ىنا البحث.ى لقو انفما ا يعٍت  لو وكيري 

رةأوًِل: تبصرة الفطنة  : الفطنة املبصِّ
طنة، والفطنة، كما سبق، لعٍت الفهم وردبا فسرت ابلنكاء ولكػن قػد يكػوف على لبصرة الف  عليو، فيما يبتٍت  ،اف اليقُت يبتٍت

ػره إ  غلمػػد علػى حػدو  عػات الفهػػم لفطُّ  لكػنف و البػػواقن ن للخفػااي واحلقػائق و وقػػد يػتفطف  ،نػاً لكنػو ال يبصػرط  ادلػرء ف   نػو ىػنا ال يبصف 
فهو فط ػن لكػن مػن  ػَت إبصػار فهػو كمػن  ،بدوف اف يًت م  لو الفهم إىل سلوؾ عملي وإىل قرارات ميدانية على أرض الواقع

 ينظر من  َت أف يرى أو يسمع من  َت أف يستمع.
امل * َذلِ   َك )أعػػػم مػػػن اليقػػػُت ابألمػػػور ادلاورائيػػػة وادليتافيةيقيػػػة كمػػػا قػػػاؿ لعػػػاىل:  ع( ادلبتػػػٍت علػػػى ىػػػنه الػػػدعائم األربػػػاليق   نيو)

                                                           

 .314ص 1ىػ، ج1405قم،  - عليو السالـأيب مجهور األحسائي، عوايل ال لني،  ار سيد ال(هداء ابن  (1)
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نَ  ومػن اليقػُت ب(ػرائع  (1)((اُهْم يُنِفُقونَ اْلِكَتاُب َِل رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقنَي * الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِِبْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالَة َوِِمَّا َرزَق ْ
اليقػػُت حػػىت يف العلػػـو الب(ػرية مػػن فيػػةايء وكيميػػاء وقػػب وفلػػو و ػَت  لػػو اللهػػم إال اف يػػدعي االنصػػراؼ لػػ وؿ اإلسػالـ ومػػن 

 انصراؼ بدوي. –ظاىراً  –لكنو 
 نال الدنيا خِل ِبلفطنة والفهم، ِل تنال اآلخرة كذلككما ِل تُ 

أ ػػرؼ مػػن اليقػػُت ذبػػده وأي  ػػيء  ،ليقػػُتوادلسػػتفا  مػػن احلػػديث بوضػػوح اف الفطنػػة والفهػػم فاػػيلة ومكرمػػة فاهنػػا  عامػػة ا
 ػرافة الفطنػة البيب مث اليقُت ابدلصاحل وادلفاسد وما يصلح الب(رية ويسعدىا؟ ول كػد ومطلق عات ابدلبدأ وادلعا  والنبوة واإلمامة 

 .(2)((اْلُمْؤِمُن َكيٌِّ  َفِطٌن َرِذرٌ ))ارنفة: الرواية  يف األمور وأعليتها
ئػل والتجمعػات واجملتمعػات فػاف هللا لعػاىل يريػد منفػا أف نكػوف أ كيػاء فطنػُت ال ب لػداء أ بيػاء، فػال وىنا مقيػاس ىػاـ يف العوا

ىػػم الػػنين إ ا مجعػػوا سػػائر ال(ػػروط يكونػػوف األصلػػح يف الػػدنيا واألصلػػح يف  الفػػاعلُت الفطنػػُتالػػدنيا لنػػاؿ ابلببػػاء وال ارخػػرة! بػػل 
 ارخرة!

 –وكما سػبق  –.. لكنو أمر منطقي سباماً إ  لنوي الفطنة والفهم ة  اف لكوف ا نف وقد يبدو  لو  ريباً للبعض بل مستبعداً 
البك فق  ىو من يبيع قصراً قيمتو مليار  والر مطالً مقابل علكػة أو قطعػة حلػوى صػبَتة أو مقابػل فلػل واحػد ظػاانً ابنػو فاف 

سػماوات واألرض بػدنيا قصػَتة زائلػة فانيػة يقػوؿ عنهػا الرابح! ومن غلتػةح ادلعاصػي واراثـ ىػو البليػد حقػاً إ  يبيػع  نػة عػرض ال
نْ َيا فَِإن ََّها َغدَّارٌَة َغرَّارَةٌ )): عليو السالـاألمَت  َراَدٍة تَ ْقَضُمَها ))و (3)((فَاْرَذُروا الدُّ َُ ِخنَّ ُدنْ َياُكْم ِعْنِدي أَلَْهَوُن ِمْن َورََقٍة يف َفِم 

ٍة َِل تَ ب ْ  َِِّ ِم ْن ُس َباِت اْلَعْق ِل َو قُ  ْبَِّ ال َّلَ ِل َو بِ ِه َنْس َتِعنيُ َما ِلَعِليٍّ َو لَِنِعيٍم يَ ْفََن َو لَ ذَّ َِِّ لَ ُدنْ َياُكْم َه ِذِ  )) (4)((َق ى نَ ُع وُذ ِِب َوا
 .(5)((َأْهَوُن يف َعْييِن ِمْن ِعَراِق ِخْن ِيٍر يف َيِد ََمُْذومٍ 

طللػق  انػو ال يعقػل ابلنظػر للحكمػة افإىل  انفػإ ا لفطف وعلى  لو فاليقُت بطواب ارخرة مطالً يبتٍت على )لبصػرة الفطنػة( فانػو 
 هنمل كادلاعة أيقنا أف للخلقة  اية واهنا ال لستقيم إال بنظاـ ادلطوابت والعقوابت.س دى أو 

 الواُب على املؤمن السعي ليتْلى ِبلفطنة والفهم
ػ فانػو   ،الػنكاءوالفهػم و لتميػة ابلفطنػة ع و ػعب مسػلم اف يسػعى ضلػو اوانطالقاً من  لو كلو غلب علػى كػل فػر  وأسػرة وذبمف

ال(ػػػعب فطنػػة از ا  يقينػػاً وصلاحػػػاً؛ أال لػػرى اف الػػنكي الفطػػػن ال ؽلكػػن خداعػػو؟ وأال لػػػرى اف التجمػػع أو كلمػػا از ا  الفػػر  أو 
 النكي الفطن ال ؽلكن استدرا و للمهالػو واف لعػد ت ادلكائػد؟ وأال لػرى اف الػنكي الفطػن ال ؽلكػن عػا ة أف يقػع يف مصػايد

احلكػػاـ ادلسػػتبدين أو  الفػػرؽ الاػػالة واألحػػةاب ادلنحرفػػة؟ وأال لػػرى اف الػػنكي الفطػػن ال ؽلكػػن اف غلعػػل مػػن نفسػػو  سػػراً دلػػآرب

                                                           

 .3-1سورة البقرة: إايت  (1)
 .307ص 64ىػ، ج1404بَتوت،  –العالمة اجمللسي، حبار األنوار، م سسة الوفاء  (2)
 .352قم، ص –السيد ال(ريري الرضي، هنض البال ة،  ار اذلجرة للن(ر  (3)
 .346سو: صادلصدر نف (4)
 .510ادلصدر نفسو: ص (5)
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 ادلستعمرين؟ اال يار
ٍت عليػو اإلسػالـ كلػو كمػا قػاؿ قيمػة مػن أىػم القػيم إ  ابتػٌت عليهػا اليقػُت الػني ب ػ ىػي ف الفطنة يف اإلسػالـوصفوة القوؿ: إ

 وسيأ  إب ف هللا لعاىل احلديث عن ىنه ارية ادلباركة. (1)(ا َبَصاِئُر لِلنَّاِس َوُهًدى َوَرْْحٌَة لَِّقْوِم يُوِقُنونَ َهذَ )لعاىل: 
 والفطنػػة إ اً مػػن مقػػاييل اإلؽلػػاف ومػػن مقػػاييل النجػػاح والفػػالح.. وامػػا مػػا ىػػو السػػبيل إىل الفطنػػة ومػػا ىػػي ارليػػات فػػالفهم

النكاء أمػر والفهم و إخر قد نتطرؽ لو يف مناسبة أخرى، إظلا ادلهم ارف اف نلتفذ إىل اف الفطنة  فنلو حبث ادلوصلة إىل الفهم
 ابلبسطاء والب لداء! أو األفكار وإال فما أسرع ما يوقع ابتالوف وسرفاؽ األ ايف ؛مطلوب  رعاً وعقالً 

 شواهد على مفتارية تبصرة الفطنة يف الوصول خىل اليقني
أمطلػة ثالثػة مػن أبعػا  ثالثػة: كالميػة وا تماعيػة وسياسػية، كنمػا ج علػى مفتاحيػو )لبصػرة الفطنػة( كطريػق ارف ولنسػتعرض 

 :إىل اليقُت
 املثال األول: التفكر يف ذات هللا

أو كيفيػػػة صػػػدور صػػػفالو   الػػػو أو ب اخلػػػوض يف  ات هللا أو البحػػػث عػػػن كيفيػػػةذبنفػػػ ،بصػػػراحة ابلبػػػة، و الفطنػػػة لقتاػػػياف 
وربلفيػػو وعلمػػو  الػػو العقػػل وىػػو أصػػل و ػػو ه  ػػل وعػػالاالقتصػػار علػػى مػػا ؽلكػػن اف ينوىػػي لقتاػػي ، بو  لػػواألفعػػاؿ عنػػو، و ػػ

حيطػػػة قػػػدرة العقػػػل، عػػػن ، امػػػا التفاصػػػيل والكيفيػػػة ومػػػا إىل  لػػػو فػػػنلو خػػػارج ا مػػػاؿ ولنةىػػػو عػػػن صػػػفات ا ػػػالؿصػػػفات ب
 .ومةلقة عظيمةمتاىة خطرة  والدخوؿ فيو ما ىو إال

، َوَِل )): صػلى هللا عليػو والػو وسػلملى ىنه احلقيقة فقد ور  عػن رسػوؿ هللا وقد  د ت األحا يث ع َِِّ تَ َفكَّ ُروا يف َخْل ِق ا
 َِِّ  (2)((تَ َفكَُّروا يف ا

 .(3)((َمْن تفكَّر ىف ذات هللا اْلَدَ )): عليو السالـوعن اإلماـ أمَت ادل منُت 
ِّ تَ َ نَدقَ  )): عليو السالـوعنو   . (4)((َمن تَ َفكََّر يف ذاِت ا
 .(5)((يف َأْمَواِج تَ يَّاِر ِخْدرَاِكهِ  َقْد َضلَِّ  اْلُعُقولُ )): عليو السالـوعنو 

ََِّ َِل ُتْدرُِك   هُ )): عليػػػو السػػػالـوعػػػن اإلمػػػاـ الصػػػا ؽ  َِِّ َِل َي ِي   ُد ِخِلَّ تَ ْيه   اً ِخنَّ ا َِِّ فَ   ِإنَّ الت ََّفكُّ   َر يف ا ُك   ْم َوالت ََّفكُّ   َر يف ا  ِخَّيَّ
  (6)((اأْلَْبَصاُر َوَِل يُوَصُف ِبِْقَدارٍ 

                                                           

 .20سورة ا اثية: إية  (1)
 .348ص 54بَتوت، ج –العالمة اجمللسي، حبار األنوار، م سسة الوفاء  (2)
 .82قم، ص –عبد الواحد بن دمحم التميمي،  رر احلكم و رر الكلم، مكتب اإلعالـ اإلسالمي  (3)
 ادلصدر نفسو. (4)
 .69قم، ص –م سسة الن(ر اإلسالمي  ال(ي  الصدوؽ، التوحيد، (5)
 .197ص 16قم، ج - عليو السالـدمحم بن احلسن احلر العاملي، وسائل ال(يعة، م سسة إؿ البيذ  (6)
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َِِّ َكْيَف ُهَو َهَلكَ َمْن َنَظَر )): عليو السالـوعنو     (3)((يف ا
َُ   لَّ يَ ُق   وُل  َّي س   ليمان  )): عليػػػو السػػػالـوعنػػػو  ََِّ َع    َّ َو  َته   ى  َوَأنَّ ِخىل)ِخنَّ ا َِِّ  ( رَبِّ   َك اْلُمن ْ فَ   ِإَذا انْ تَ َه   ى اْلَك   اَلُم ِخىَل ا
  .(2)((فََأْمِسُكوا
َِِّ ))و  تَ َفكَّ  ُروَن، فَ َق  اَل: َم  ا َلُك  ْم ِلَ تَ َتَكلَُّم  وَن  َذاَت يَ   ْوٍم َعلَ  ى قَ   ْوٍم َوُه  ْم ي َ  ص  لى هللا علي  ه وال  ه وس  لمَخ  َرَج َرُس  وُل ا

َِِّ تَ َعاىَل  َعُلوا َوتَ َفكَُّروا يف َخْلِقِه، َوِلَ تَ تَ َفكَُّروا ِفيهِ  ،فَ َقاُلوا: نَ تَ َفكَُّر يف َخْلِق ا  .(3)((فَ َقاَل: وََكَذِلَك فَاف ْ
ال ؽلكنػو اف ػلػي  ابألكػرب منػو وإف كػاف زلػدو اً فتصػور  و لو واضح ألف ابدو  ال يعقل اف ػلػي  ابلالزلػدو  بػل ابػدو 

مػػطالً كأسػػاً يف يػػدؾ فهػػل يعقػػل اف يسػػتوعب مػػاء البحػػر كلػػو وػلػػي  بػػو؟ فػػ  ا كػػاف  لػػو كػػنلو فكيػػري ػلػػي  ابػػدو  ابدلطلػػق 
 الالمتناىي الالزلدو ؟

َوَيْس أَُلوَنَك َع ِن )بنفسػو أو بروحػو  بل اف الب(ر عا ة عن اإلحاقػة دبػا ىػو أقػرب إليػو مػن حبػل الوريػد فػال ؽلكنػو اف ػلػي 
ر ػػػم كػػػل التطػػػور العلمػػػي اللهػػػم إال بعػػػض اراثر  و لػػػو (4)(ال   رُّوِح قُ   ِل ال   رُّوُح ِم   ْن َأْم   ِر َر ِّ َوَم   ا ُأوتِي   ُتم مِّ   ن اْلِعْل   ِم ِخِلَّ َقِل   يالً 

اف  عػا ةً م، وال ؽلكػن للعقػل الب(ػري والعالمات اما واقع الروح والنفل فال، بل نقوؿ: اف مساحة العقػل ىػي  ػَت مسػاحة العلػ
يدرؾ ما كاف من  ائرة العلم إال ابلعلم؛ أفهل لراه ؽلكنػو اف يػدرؾ أعػدا  احليػواانت ادلو ػو ة يف  ابػة انئيػة أو ا ػراثيم ادلو ػو ة 

 ابلفكر والتأمل؟  اؾ ادلستنقع، ادلتعفن أو أعدا  الافا ع يف  الطعاـيف 
عن قريق العقل والفكر بدؿ العلم مطالً جبهلهم ادلطبق إ  حاولوا الوصوؿ حلقائق األفالؾ ولقد أ ىل بعض الفالسفة العات 

ر فكاف اف اعتقدوا ابألفػالؾ التسػعة، ال الع(ػرة أو األكطػر ألهنػم بنػوا علػى قواعػد فلسػفية اخًتعوىػا لتربيػر لكطفػ والرصد والتجربة
كمػػا أوصػػلهم عقلهػػم إىل اف ىػػنه األفػػالؾ ىػػي كأق(ػػار   ،التسػػعة عػػرب العقػػوؿ الع(ػػرة واألفػػالؾ الصػػا ر عػػن الواحػػد احلػػق اخللػػق

 صػػلى هللا عليػػو والػػو وسػػلمبعاػػهم ادلعػػراج ا سػػماين للرسػػوؿ  انكػػر، خرقهػػا مث التيامهػػا ولػػنلو لػػديهم البصػػل ويسػػتحيل، عقليػػاً 
  انباً فاعتقد ابستحالتو.أو الوحي ى العلم ر بعقلو وضلف وا عى انو روحاين جملر  انو فكف 

اً مػػن القػػوؿ؛ وىػػل طر بعقلػػو ال ؽلكنػػو اف يػػدرؾ حقيقػػة ا  ػػنف أو ادلالئكػػة إال إ ا ا عػػى  ػػطوشلػػا ي كػػد  لػػو أكطػػر اف ادلفكف ػػ
للعقػػل اجملػػر  اف يػػدرؾ و ػػو  أمػػواج الرا يػػو أو األمػػواج الكهرومبناقيسػػية أو إ ػػعاعات أنػػواع ادلعػػا ف   –أياػػاً كمطػػاؿ  –ؽلكػػن 

؟ كػػػػال أو العلػػػػم أو  ػػػػبو  لػػػػو حػػػػىت أصػػػػل و و ىػػػػا فكيػػػػري  انػػػػو لػػػػيل دبقػػػػدوره أف يػػػػدرؾ بػػػػدوف سػػػػالح احلػػػػواس ؛كػػػػاليورانيـو
 .؟خبصوصياهتا وكيفياهتا وحقائقها و واىرىا

ػػيػػنقػػد النظر  –يف كتػػاب )مػػدخل إىل علػػم العقائػػد  لطرقػػذوقػػد  ية( إىل اف قرائػػق العلػػم وادلعرفػػة ىػػي ع(ػػرة واف لكػػل ة احلسف
أو الػػدخوؿ  هػا رلػػاؿ ال ؽلكػن للػػبعض ارخػر ذبػػاوزهمنهػا رلػػاالً وقػد لتػػداخل اجملػاالت يف مسػػاحات معينػة إال انػػو يبقػى لكػػل من

                                                           

 .93ص 1قهراف، ج –ثقة اإلسالـ الكليٍت، الكايف،  ار الكتب اإلسالمية  (1)
 .92ص 1قهراف، ج –ثقة اإلسالـ الكليٍت، الكايف،  ار الكتب اإلسالمية  (2)
 .725ص 1السيد ىا م احلسيٍت البحراين، الربىاف يف لفسَت القرإف، النا ر: م سسة البعطة، ج (3)
 .85سورة اإلسراء: إية  (4)
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 إليو.
فػاليقُت ابلال دوائيػة بػل  ،طنػة لقػو ان إىل اسػتحالة معرفػة الكيفيػة واننػا إ ا لو لنػا يف  لػو ىلكنػا وأىلكنػاواحلاصػل: اف الف  

 واخلطورة ال(ديدة ىو ادلبتٍت على الفطنة والنكاء والفهم!
 يف شَّت البالد اريةاملثال الثاِ: شاخص اْلرية واِلستش

ربًـت اإلنساف وحقوقػو واهنا عي عا ة اهنا حكومات  ؽلقراقية ربظى دبحبة الناس ورضى األكطرية من ادلعروؼ اف الدوؿ لدف 
وانو ال يو د لديهم حىت سجُت سياسي واحد.. إىل  َت  لو، كما اهنا لست(هد على  لو ب(واىد لنطلي على أكطر الناس 

للمعارضػػة، ادلاليػػُت الػػيت ذبػػوب ال(ػػوارع وىػػي هتتػػري ابجملػػد واخللػػو  للقائػػد  وادلناىاػػةظػػاىرات ادل يػػدة ذلػػا مطػػل اهنػػا رب(ػػد يف ادل
 األوحد أو الرئيل ادلخلفد.

 ديدا الوضوح والداللة، يك(فاف للنػاس  فراىناؾ عالمتاف  اخصتاف وم  ف  انو لو دينكر  قدس سرهوكاف السيد الوالد 
وحػىت كػل  ، ىنين ادل  رين اهنما متاحاف لعامة النػاس دبعػٌت اف الطبقػات  ػَت ادلتعلمػةزيري ىنه الدعاوى ببساقة، وادلنىل يف

 عرب الر وع ذلنين ال(اخصُت:و لو دبقدورىا بسهولة معرفة حقيقة احلكومة واهنا  ؽلقراقية أو ال  ،أو  اىل أميف 
 نقد الصْف للْاكم األعلى ِبستمرار -أ

قياس حريتها سهل وواضح  داً وىو: ىل اف الصحري لنتقػد احلػاكم األعلػى ىل ىناؾ صحري حرة يف البال ؟ وم األول:
للبال  والني بيده مركة ثقل القدرة ربذ أي مسمى كاف )ال(اه، ادللو، األمَت، رئيل ا مهورية، ادلست(ار، القائد.. إىل  َت 

أو إ ا انتقػدت  إال ان راً؟ نقػد للحػاكم لو( فهل لنتقػده الصػحري علػى بعػض أقوالػو أو قرارالػو ابسػتمرار؟ أو ال ذبػد فيهػا أي 
االمتيػػازات وصػػوالً إىل ا ػػالؽ واحلرمػػاف مػػن فاهنػػا لتعػػرض للاػػبوط ادلختلفػػة وادلالحقػػة وادلطػػار ة  الصػػحيفة أو الصػػحفي احلػػاكم  

 الصحيفة أو سجن ادلس وؿ عنها أو الكالب؟
افػد مػن بػال  أخػرى وىػو ال يعػرؼ أي  ػيء عػن وىنا ضاب  سهل  داً فبمقدور العطار والبقاؿ وادلةارع وحىت البريػب الو 

 قبيعة ىنا البلد، اف يستك(ري  لو من  راء مخل صحري سلتلفة وإلقاء نظرة عابرة على عناوينها.
 تغيري املسؤولني واْلاكم األعلى، ِبستمرار -ب
أـ ذبػد بعاػهم يبقػى  لػري  ؟وف كل أربػع سػنوات مػطالً يف انتخػاابت حػرةىل اف ادلس ولُت ومركة ثقل السلطة يتبَتف  الثاِ:

 ى معُت يصونو من اف يطالو التبيَت؟ ربذ مسمف حىت عنر وعنر و لري قناع وقناع أو 
ا حو إف من السهل على احلكومات  داً لةوير االنتخاابت، كما اف من السهل على احلاكم ح(د ادلاليُت يف ال(وارع ليسبف 

مػػػن يف احلػػػد األ   عػػػا ة ؼلػػػافوف مػػػن فصػػػلهم مػػػن الوظيفػػػة أو دلػػػوظفُت والكػػػل يعلػػػم اف الػػػو ألف أرزاقهػػػم بيػػػده  حبمػػػده وؽلجػػػدوا
ؼلػػػافوف قػػػوات األمػػػن واالسػػػتخبارات والسػػػجوف عػػػا ة كمػػػا اف النػػػاس   ،مػػػن الًتقيػػػة أو  ػػػَت  لػػػو إ ا خػػػالفوا القػػػراراتحرمػػػاهنم 
بدعوة واحػدة  ل(وارع ابدلاليُتولنلو فاف من الطبيعي اف ؼلرج الناس إىل ا ،كما اف األعالـ كلو بيد أ هةة احلاكم  ،والتعنيب

 من احلكومة!.
وي(ػػهد لػػنلو اف أببػػض احلكػػاـ لػػدى النػػاس كصػػداـ واحلجػػاج كػػاف ؽلكنػػو اف ػل(ػػد النػػاس ابدلاليػػُت يف ال(ػػوارع مػػر  ين 
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أقػػػوى اذلتافػػػات الطوريػػػة! وكػػػنلو حكػػػاـ كافػػػة الػػػبال  ادلسػػػتبدة كػػػدوؿ االربػػػا  السػػػوفيا  السػػػابق إ  كػػػاف دبقػػػدورىم حػػػىت حلظػػػة 
 .سقوط ذبييش ادلاليُتال

 انو ادل  راف فوراً: فهل ذبد يف الصحري أو نظائرىا نقػداً لصػداـ ىو يفاحهم ما  ولكنف  ،نعم من السهل  داً  لو كلو
أو ىتلر أو احلجاج أو موسيلٍت أو  نكية أو مػن أ ػبو؟ وىػل ذبػد احلػاكم األعلػى يتبػَت ابسػتمرار أـ يبقػى سػتالُت وخرو ػوؼ 

 حاكماً مدى احلياة إال اف لطيح بو ثورة عارمة أو قوة عسكرية خار ية  بارة! مروادلعمف ر وادلدف  وىداـ  وىتلر وصداـ
 ومآِلهتا مسارات األرداثاملثال الثالث: 

وىػػػو مطػػػػاؿ ان ر علػػػػى )الفطنػػػػة( يف اكت(ػػػاؼ مػػػػآالت األمػػػػور ومسػػػػارات األحػػػداث ويف االستبصػػػػار، عػػػػرب قريقػػػػة علميػػػػة، 
( قد لصب يف االذباه اإلغلايب وقػد لصػب يف االذبػاه السػلك إال اف )لبصػرة الفطنػة( ال لصػب إال ابدلستقبل وأحداثو، و)الفطنة

 يف االذباه اإلغلايب ألهنا لبصرة وىي ال لطلق على الظلم ادلظلم.
 قصة الثائر ِبملدينة الذي فاُأ الميع ِبلبصرة 
ر ضػػد احلػػاكم العباسػػي؛ حيػػث ابدلدينػػة اث صػػلى هللا عليػػو والػػو وسػػلمفقػػد ور  يف التػػاري  اف  خصػػاً مػػن  راري رسػػوؿ هللا 

تَ  َة الرَّبِي  عِ ))و ػػد الظالمػػات لعػػمَّ الػػبال  والعبػػا  ورإىػػم  بِ  ِل نِب ْ ِِْ َِِّ ِخْض  َمَة ا َِِّ ُدَوًِل ))وقػػد ازبػػنوا  (1)((ََيَْض  ُموَن َم  اَل ا َم  اَل ا
وعػةؿ وايل ادلدينػة، فوصػلذ  ى ابخلليفػة()ادلسػم فما كاف منو إال اف كوفف  ي(اً صػبَتاً واثر علػى االمرباقػور (2)((َوِعَباَدُ  َخَوًِل 

أفاػل السػبل ومػا ىػي لدراسػة مػدى خطػورة ىػنه الطػورة علػى االمرباقوريػة  الػوزراء والاػباطاألنباء إىل االمرباقػور فجمػع حولػو 
نػػػة رانف  للتصػػدي ذلػػنه الطػػورة، وقػػد لصػػدى لي ابػػة العديػػد مػػن الػػوزراء وكبػػار قػػا ة ا ػػيش لكػػنهم ت ػلملػػوا معهػػم إال  ػػعاراتٍ 

ادلعػروؼ ابلػدىاء وقػاؿ  كبػار السػنف   ، وىنػا التفػذ االمرباقػور إىل احػدمن أمر الطػائر اً وعبارات منمفقة وسبجيداً ابالمرباقور وهتوين
! فقػػاؿ لكنػػٍت يهمػػٍت رأيػػو ابلػػنات.. فقػػاؿ لػػو  لػػو الداىيػػة اجملػػرب: اف الػػرأي  ؟لػػو: مػػا يل أراؾ سػػاكتاً  فقػػاؿ: قػػد لكلػػم القػػـو
ادلعلومػػات الدقيقػػة فػػ  ا لػػوفرت سػػاعطيكم رأيػػي.. فقػػاؿ لػػو سػػل مػػا بػػدا لػػو فلعػػل لنػػا اإل ابػػة؟ وىنػػا  ار السػػديد يتوقػػري علػػى 

 : التايل احلوار
 الداىية: ىل ىنا الر ل الطائر من أسرة مبمورة أو من أسرة م(هورة؟

اب سػتوالني نستمد  رعيتنا من االن لمصلى هللا عليو والو وسا واب: انو من أىم أسرة يف العات، فانو من أحفا  الرسوؿ 
 لو.

 .؟الداىية: وكم عد  نفوس ادلدينة
 ا واب: ال يتجاوز ع(رات األلوؼ.

 ثروات ضخمة أو ال؟ زبتةفالداىية: وما ىو اقتصا  ادلدينة؟ أعٍت ىل 

                                                           

 .48قم، ص –السيد ال(ريري الرضي، هنض البال ة،  ار اذلجرة للن(ر  (1)
 .452ادلصدر نفسو: ص (2)
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 ا واب: ليل ذلم إال النخيل والبسالُت وبعض التجارة وال  َت.
 مث قاؿ: ،وسأؿ الداىية أسئلة أخرى م(اهبة

 عليو البصرة خيالً ور ااًل!: اف سب  والداىية: إ اً احلل ى
.. إ  بدا ذلم ا ػواب سػخيفاً  ػداً.. وعنػدما  ػا ر ال(ػي  الداىيػة اجمللػل قػاؿ  وىنا سا  النىوؿ والو ـو االمرباقور والقـو

ب عػػػد اصػػػة مػػػع إ  أيػػػن البصػػػرة مػػػن ادلدينػػػة )خ افػػػاالمرباقػػػور يبػػػدو اننػػػا قػػػد اخطػػػأان يف است(ػػػارلو فانػػػو ال يعػػػدو إال سػػػفيهاً أو سلرف  
 )  .!البصرة اب يش  عليو أسألو عن اثئر خرج ابدلدينة فيقوؿ يل ام  فانٍت مسافات  لو اليـو

حولػو خلػق   ولكن ت ؽلض  إال  هر أو ما يقاربػو وإ ا ابألنبػاء لصػل إىل االمرباقػور اف الطػائر ادلػدين انتقػل إىل البصػرة وألتػريف 
 على العاصمة وقد يهامجها يف أي وقذ! خطره و يكاً ة  ي(اً عرمرماً وصار كطَت و هف 

، ولػػمفا الداىية واستبرب أ د االستبراب من قراءلو للمستقبل على ضػوء أسػئلة بسػيطة  ػداً  لو وىنا انبهر احلاكم بفطنة 
ادلعلومػات الػيت بػدت بسػيطة ىػي الػيت حػد ت يل اف للػو أ ػاب: عػن كيفيػة اكت(ػافو للمسػتقبل، وسػألو مرة أخػرى استدعاه 
ػػاؼ مسػػار األحػػداث ومػػآالت األمػػور فقػػد سػػألتو عػػن ن  استك(ػػ  صػػلى هللا عليػػو والػػو وسػػلمانػػو مػػن عائلػػة النػػك  :فقلػػذ ،وب  س 

كمػا عرفػذ ابنػو سػتكوف لػو  ػعبية يف كػل الػدوؿ   فحسػب، فعرفذ انو ػلمػل قموحػاً كبػَتاً وانػو ال لرضػيو السػيطرة علػى ادلدينػة
الطػػػػورة علػػػػى االمرباقوريػػػػة قيػػػا ة  ؽلكنػػػػو فعرفػػػػذ انػػػػو الوعػػػػن االقتصػػػا ، وسػػػػألذ عػػػن عػػػػد  النفػػػػوس  اإلسػػػالمية مػػػػا اـ كػػػػنلو،

جبيش زلدو  وبتمويل ضعيري، فكاف ال بد، منطقياً، مػن اف ينتقػل إىل منطقػة  نيػة ابلطػروات مليئػة ابلر ػاؿ، وكػاف وموا هتها 
إليػو.. وعنػدما إىل انػو سػيختار أقػرب منطقػة أياػاً ه وزلبيػو، وكػاف ادلنطػق يقػو  ال بد، منطقياً، اف ؼلتار منطقة سبت  ابلباع  ػدف 

ذ بناكر   برافيػا الػدوؿ اإلسػالمية و ػدت أقػرب الػبال  الػيت ربمػل كػل ادلواصػفات الاػرورية لطػورة  بػارة ىػي البصػرة لفحصف 
 البصرة خيالً ور ااًل(!.عليو فقلذ لو )ام  

 خذا ُهل املسلمون دهالي  السياسة وخفاَّي املؤامرات، سقطوا
، وإ ا ت يتحػلف ادلسػػلموف ومػوقن ال(ػاىد: اف  ىػػالية السياسػة سبػ ت  ابألبعػػا  اخلفيػة وادلنػاورات ادلعقػػدة خاصػة يف عػات اليػػـو

فػػػػاهنم واالصليليػػػػُت ا ػػػػد  و ػػػػَتىم ببصػػػػَتة الفطنػػػػة يف اكت(ػػػػاؼ خطػػػػ  ادلسػػػػتعمرين وادلنظمػػػػات اخلطػػػػرة كادلاسػػػػونية والصػػػػهيونية 
أو يبقوف يف أفاػل الفػروض يف  ائػرة ال(ػو يف علػل ظلوف ال يفهموف رلرايت األمور يسيايعوف يف متاىات احليل السياسية و 

 .. أو  اؾ ويف نتائض  لو القرار العسكري أو السياسي أو االقتصا يأو للو ويف أسباب ىنه اخلطوة  أو للو، ىنه الظاىرة
أمن مػن اف ر سلططالو هبدوء وىػو يف مػ  ل(كل أفال الفرص للعدو لكي ؽلرف فًتة ال(و واحلَتة والًت ف والسيء يف األمر اف 

ػػذب   األحػػداث قػػد لسػػارعذ واألمػػور قػػد لقلبػػذ وال  وادلػػًت  وف رىسػػيجد احليػػاوسػػرعاف مػػا  ،لػػو حػػىت اللحظػػة األخػػَتةاض م امر ه 
بن سػلماف فجػأة  مػذ بػُت ليلػة وضػحاىا؟ وأت صلػد  ػاابً قائ(ػاً كػه  لت  أ  وما وراء  لػو كلػو! أت صلػد ادلوصػل  ؟وكيري ؟ت    يعلموف

، بػػل ات صلػػد  وؿ الربيػػع العػػريب لنهػػار ؟ةة كلهػػا يف أعظػػم بلػػد نفطػػي؟ وات صلػػد الػػيمن لتمػػةؽ يف فػػًتة و يػػيتملػػو مقاليػػد األمػػور  
 ب(كل رىيب منىل ويتحوؿ الربيع العريب إىل خريري مرعب!

بػُت بػل ضلػن وال يقػُت لنػا دبسػارات األحػداث معرفة لنػا ابلسياسػة ورلاىيلهػا علم وال  لو كلو يعو ، فيما يعو ، إىل اننا ال 
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 اىل أو حائر أو  اؾ أو مًت  .. ومىت ما امتلكنا الفطنة وابصران هبا الدرب نكوف قد وضعنا أر لنا على اخلطػوة الصػحيحة 
وهللا ادلعػػُت  ،األوىل يف قريػػق االسػػتقرار والتقػػدـ واالز ىػػار متسػػلحُت بسػػالح احلكمػػة والعػػربة وحسػػن التخطػػي  و ػػو ة التنفيػػن

 طرين.وىو الناصر اجمليب  عوة ادلا
 وآخر دعواان ان اْلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على دمحم واله الطيبني الطاهرين


