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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلُت، ابرئ اخلبلئق أمجعُت، ابعث األنبياء وادلرسلُت، مث الصبلة والسبلد 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 يود الدين، وال حوخ والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
 والرباىنيالصراط ادلستقيم يف احلجج 
 ورىان ابسكال

(٘) 
َراَط ادلُسَتِقيمَ )قاخ هللا العظيم يف كتابو الكرمي:    (1)(اىِدََن الصِّ

ددَراَط ادلُسددَتِقيمَ  اىددِدَنَ )ستتبق ااتتواب عتتن الستتيلاخ التتتاا: )ولكتتن دلتتاذا   يقتتل  تتل ا تتو  متتا اذ الطريتتق مفتتردة واضتت ة  (الصِّ
الصددراط هيددو إدد ،   ددام   -ب( و)"الصددراط" لهدداث  ررً ار يدداً ومنددلاً ندد  ال  دد ن ليّتتة الداللتتة وادلعتتٌتو( ابأل وبتتة التاليتتة: )

 ( ونضيف:ال نثىن للصراط  عكس ال ريق -ج( و)هناسب "أىدَن"
 الصراط أعم ن  ال ريق والغاية -د

( أو )السعادة( مثبًل، عكس الصراط فانتو يعتم ادلدينةاذ الطريق يقا يف مقابل ذي الطريق أو الغاية أو اذلدث وىي ) ابعاً:ر 
 ،أ تاء متباينتة أيضتتاً  ،لثنائيتات( ادلتضتادة يف واقعهتتالالطريتق وذا الطريتق مجيعتاً، ولعتتل ذلتل متن النتوادر أو الغرائتتب وذلتل ألذ )

ولذلل وضا  ،فاهنا ثنائية متضادة إذ ادلقدمة مبا ىي مقدمة مغايرة لذي ادلقدمة مبا ىو ذو ادلقدمة (دمةادلقدمة وذو ادلق)فمثبلً 
وامتا ذوىتا فوضتا لتو عنتواذ الغايتة أو اذلتدث أو ذو ادلقدمتة، وكتذلل ثنائيتة ذلتا وضتا عنتواذ ادلقدمتة فا استم أو فتفة متلكل منه

ال يطلتتق علتتى أحتتدعلا وفتتف اهختتر، وىتتذه ىتتي القاعتتدة العامتتة يف الثنائيتتات  االنتزاعتتي ومن تتن االنتتتزاب كاألربعتتة والزو يتتة فانتتو
ومنهتا ادلقتتاد فتتاذ لنتتا نايتتة ولنتتا اريتتق إىل الغايتتة فالغايتتة ىتتي معرفتتة هللا  عتتاىل والطريتتق إليهتتا ىتتو التفكتتر والتتتدبر يف القتتر ذ الكتترمي 

فتتاذ ا فتتراط مستتقيم متذي الطريتتق أيضتاً فكتتل منهالصتراط ىتتو االستتثناء الوحيتتد التذي يطلتتق علتى الطريتتق وعلتى ولكتتن متثبًل، 
فراط مستقيم ومعرفة وحدانيتة هللا  عتاىل وعدلتو ور تتو فتراط مستتقيم أيضتاً متا اذ األوخ اريتق إىل الثتا ، مثبلً القر ذ الكرمي 

اذ  متا بنفسو ىو فراط مستقيم كما اذ معرفتو فراط مستقيم كما اذ حبتو أيضتاً فتراط مستتقيم عليو السبلدواإلماد ادلعصود 
 .بة وقد يص  العكس أيضاً وما اذ ادلعرفة  قا اريقاً إىل احمل األوخاألخَتين علا يف اوخ 

 ادلستقيم:فقد ورد يف  عريف الصراط  ،وقد دلت على ذلل الرواايت أيضاً 
 فالطريق إىل معرفة اإلماد فراط، ومعرفتو ىي فراط. (2)((ال ريق ونعرهة اإلنام)) -
ُ َعَلْيِهمْ  ِصَراَط اأْلَْإِ َياِء )) -  : عليو السبلدوقاخ اإلماد الصادج  (3)((َوُىُم الَِّذيَ  أَإْدَعَم اَّللَّ

                                                           

 .6( سورة الفاحتة:  ية 1)
 .28ص 1قم، ج –القمي،  فسَت القمي، ميلسسة دار الكتاب علي بن إبراىيم بن ىاشم  (2)
 (.115ص 1، و يف )الربىاذ يف  فسَت القر ذ، ميلسسة البعثة، ج22ص 1ىت، ج1381اهراذ،  –دمحم بن مسعود العياشي،  فسَت العياشي، ادلكتبة العلمية  (3)
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َراُط اْلُهْسَتِقيمُ )) -  .(1)((ََنُْ  َواَّللَِّ الصِّ
 )حب دمحم و لو(. -

وفتترااهم وفتتراط األنبيتتاء أبنفستتهم فتتراط مستتتقيم وحتتبهم فتتراط مستتتقيم ومعتترفتهم فتتراط مستتتقيم  علتتيهم  الستتبلدفهتتم 
.. وذلل من األسرار احملتملة يف و و اختيار مفردة الصراط، واليت ؽلكتن اذ نقتوخ انتو ال ي تبهها والطريق إليهم فراط مستقيم.

 يف ذلل إال )الدين( نفسو، حيث انو يعم الطريق وذا الطريق أيضاً!
 دوائر اذلداية يف ادلفردات ادلتجددةوقد سبق )

 ي ذات دوائر عديدة:اذ اذلداية لدى موا هة ادلصاديق ادلتجددة وادلفردات ادلستجدة، ذل
 الدائرة األوىل: دائرة األحكاد.

 الدائرة الثانية: دائرة ادلوضوعات.
 الدائرة الثالثة: دائرة النظرايت العامة.

 الدائرة الرابعة: دائرة القيادة اإلسبلمية.
 وبعض احلديث عن الدائرة األخَتة: (2)الدائرة اخلامسة: دائرة األدلة واحلجج والرباىُت(

 رة األدلة واحلجج والرباىني:دائ -٘
 دائرة احلجج والرباىُت:الدائرة اخلانسة: 

بتاب الواقتا و وضي  ذلل: اذ اإلنساذ حبا ة إىل ىداية هللا  عاىل لو كي يقا على احلجتج الصت ي ة ادلنتجتة ادلوفتلة إىل لُ 
 وذلل ألذ األقساد ثبلثة: ؛وذات احلقيقة ونفس األمر

 دلغال ةالفارق بني الربىان واجلدل وا
 عليو ف ي اً أيضاً. خّ فقد يكوذ الدليل ف ي اً وادلستدَ  -أ

 عليو ف ي اً. خّ وقد يكوذ الدليل ابابلً وادلستدَ  -ب
 وقد يكوذ كبلعلا ابابًل. -ج

واألوخ: ىتتو ادلستتمى يف علتتم ادلنطتتق ابلربىتتاذ، والثتتا : ىتتتو ادلستتمى اباتتدخ، والثالتتث: ىتتو ادلستتمى ابدلغالطتتة يف مباحتتتث 
 .اخلمس الصناعات

ىتي بينهتا وادلقصود اذ  وىر الفارج بُت الصتناعات التثبلث ىتو مبتا ذكتر، ولتيس الكتبلد عتن اإلاتراد وعدمتو أو اذ النستبة 
كما لتيس يف التعريفتات الفنيتة لكتل منهتا والتيت   (3)(َوَجاَدُل ا اِبْلَ اِطاِث لُِيْدِحُض ا ِبِو احْلَقَّ )أو  وسعاً كت التباين أو من و و حقيقةً 

ختصتتيا الربىتتاذ متتثبلً )ابدلقتتدمات اليقينيتتة التتيت  نتتتج بنفستتها نظتتَت كتتوذ  تتا الصتتناعة ادلنطقيتتة أوستتا شلتتا ذكتترانه أو أضتتيق قتتد  
                                                           

 .66ص 2ىت، ج1414م، ق –علي بن إبراىيم بن ىاشم القمي،  فسَت القمي، ميلسسة دار الكتاب  (1)
 (.278را ا الدرس ) (2)
 .5سورة نافر:  ية  (3)
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 يقيناً  خر( 
على أي فموان حتقيق ذلل وقبولو أو رفضو ىو مباحتث ادلنطتق، إظلتا الكتبلد يف  توىر فلستفة ىتذه الصتناعات التثبلث، و 

إىل الوراء لندخل يف عقل واضا علم ادلنطق لنكت ف اذ من العقبلئي اذ يرى ذلل التقسيم  فيما نرى، عندما ضلاوخ اذ نر ا
 :يّ الثبلث

يمة فاذ بعض األدلة ىي أدلة ف ي ة مستوفية ل روط إحدى األشكاخ األربعة مثبلً من انحية الِعّلة الصورية كما اهنا ستل
ر ابذ يستتمى الربىتتاذ، وامتتا ادلغالطتتة فااتتدير اذ  وضتتا علتتى متتن حيتتث مادتتتا فتوفتتل إىل احلقيقيتتة كمتتا ىتتي، فهتتذا ىتتو ااتتدي

األدلة السقيمة الفاقدة ل رائط اإلنتاج واخلاائة من حيتث ادلتادة أيضتاً ابذ أوفتلت إىل اخلطتن احملتض فهتذا التدليل ىتو ادلغالطتة 
إىل  –و يف نظتر الستاما ولت –)أو ىو أعلى در اتا( وبعض األدلتة ستقيم متن حيتث شترائط االستتدالخ والدليليتة لكنتو يوفتل 

الواقتتا العتمتتاده علتتى مقتتدمات مستتلمة لديتتو وإذ كانتتت ابالتتة واقعتتاً لكنهتتا فتتادث اذ  كتتوذ موفتتلة للواقتتا فهتتذا ىتتو ااتتدخ 
 )حصراً أو يف فور و الراقية( فتدبر.

اج ابذ يرشتتدان االستتتدالخ واالحتجتت مراحتتلومتتوان ال تتاىد اننتتا نطلتتب متتن هللا  عتتاىل اذ يهتتدينا إىل الصتتراط ادلستتتقيم يف 
 للرباىُت الص ي ة ادلوفلة إىل النتائج السليمة أيضاً.

ُتْم  أو اْستَدَ يْدُتْم!: ادللحدعلى  عليو السالماستدالل اإلنام الصادق   لقد َسِلُه ا َوَعِ  دْ
ىتذا   طبيقي ىاد يف إحتدى أىتم استتدالال نا علتى ادلل تدين وعلتى مغالطتة بعضتهم لتردّ  –ولنتوقف ىهنا عند مثاخ كبلمي 

 مث ااواب عن ادلغالطة: ،يلالدل
على بعتض أكتابر ادلل تدين بربىتاذ احتمتاالت الترب  واخلستارة، مث  تاء بعتد أكثتر  عليو السبلدفقد استدخ اإلماد الصادج 

متتتن ألتتتف ستتتنة أحتتتد الفبلستتتفة ليصتتتوة ذلتتتل الربىتتتاذ يف فتتتيغة أختتترى عتتتربوا عنهتتتا بتتتت)برىاذ ابستتتكاخ( و تتتاء متتتن بعتتتده بعتتتض 
 تتوىر استتتدالخ ابستتكاخ يعتتود  اذا علتتى )وإذ   يطلّتت عليتتو الستتبلداإلمتتاد الصتتادج  استتتدالخَ  ادلل تتدين لينتتاقا رىانتتو ومتتن مَثم 
 ( مث نذكر بعض األ وبة الدامغة على مناق ة أولئل ادلل دين:عليهم  السبلدالستدالخ فادج أىل البيت 
 :عليو السبلداستدالخ اإلماد الصادج 

ٌة ِندْ  َأْصدَحابَِنافقد ورد يف التاريخ: ) ُُ َأََن َوابْدُ    :قَدالَ  ...ِعدَّ َأِب اْلَعْ َجداِء َوَعْ دُد اَّللَِّ بْدُ  اْلُهَقفَّدِي يف اْلَهْسدِجِد احْلَدَراِم ُمْند
ُهْم َأَحٌد ُأوِجبُ  ْإَساإِيَِّة ِ الَّ َذِلَك الشَّيْ  هَدَقاَل اْبُ  اْلُهَقفَِّي تَدَرْوَن َىَذا اخْلَْلَق َوَأْوَنأَ بَِيِدِه ِ ََل َنْ ِضِي ال ََّ اِف َنا ِنندْ ُخ َلُو اْسَم اإْلِ

 هََأنَّا اْلَ اُق َن هَدَرَعاٌ، َوبَدَهاِئُم  )عليهها السالم(اجْلَاِلُس يَدْعِِن َأاَب َعْ ِد اَّللَِّ َجْعَفَر ْبَ  ُُمَهٍَّد 
َُ َىَذا ااِلْسَم ذِلََذا الشَّْيِخ ُدوَن َىُؤاَلِء   هَدَقاَل َلُو اْبُ  َأِب اْلَعْ َجاِء وََمْيَف َأْوَجْ 

 ُُ ِعْنَدُه َنا ََلْ َأرَُه ِعْنَدُىْم قَاَل أِلَّّنِ رَأَيْ 
َُ ِهيِو ِنْنُو   هَدَقاَل َلُو اْبُ  َأِب اْلَعْ َجاِء اَل بُدَّ ِنِ  اْخِتَ اِر َنا قُدْل

 هَدَقاَل َلُو اْبُ  اْلُهَقفَِّي اَل تَدْفَعاْث هَِإّّنِ َأَخاُف َأْن يُدْفِسَد َعَلْيَك َنا يف َيِدَك  :قَالَ 
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َُ  هَدَقاَل لَْيَس َذا ُه اْلَهَحاثَّ الَِّذي َوَصْف  رَْأَيَك َوَلِكْ  ََتَاُف َأْن َيْضُعَف رَْأُيَك ِعْنِدي يف ِ ْحاَلِلَك ِ َّيَّ
َُ ِنددَ  اللَّلَدداِث  ِْ َنددا اْسددَت َْع َُ َعلَددقَّ َىددَذا هَدُقددْم ِ لَْيددِو َوَلَفَّدد َْسدداٍل َواَل تَدثْددِِن ِعَناهَدَقدداَل ابْددُ  اْلُهَقفَّددِي َأنَّددا ِ َذا تَدَ لَّْدد إَددَك ِ ََل اْسِْ

 هَدُيَسلَِّهَك ِ ََل ِعَقاٍل َوِِسُْو َنا َلَك َأْو َعَلْيَك 
نَددا ابْددُ  َأِب اْلعَ  :قَددالَ  ددا رََجددَي ِ لَيدْ ُُ َأََن َوابْددُ  اْلُهَقفَّددِي َجاِلَسددنْيِ هَدَلهَّ ْ َجدداِء قَدداَل َويْدلَددَك ََّي ابْددَ  هَدَقدداَم ابْددُ  َأِب اْلَعْ َجدداِء َوبَِقيدد

إْدَيا ُروَحاّنّّ يَدَتَجسَُّد ِ َذا َشاَء ظَاِىراً َويَدتَدَروَُّح ِ َذا َشاَء اْلُهقَ  اَبِطناً هَدُهَ  َىَذا هَدَقاَل لَدُو وََمْيدَف فَِّي َنا َىَذا بَِ َشٍر َو ِ ْن َماَن يف الدُّ
  ؟َذِلكَ 

ُُ ِ لَْيِو هَدَلهَّا ََلْ يَدْ َق ِعْنَدُه َغرْيِي ابْدَتَدَأّن هدَ  :قَالَ    َقاَل ِ ْن َيُكدِ  اأْلَْندُر َعلَدى َندا يَدُقد ُل َىدُؤاَلِء َوُىدَ  َعلَدى َندا يَدُق لُد نَ َجَلْس
ُتْم َوِ ْن َيُكِ  اأْلَْنُر َعَلى َنا تَدُق ُل َن َولَْيَس َمَها تَدُق ُل َن هَدَقِد اْستَدَ يْدُتْم َوىُ   يَدْعِِن َأْىاَث ال ََّ افِ   ْم هَدَقْد َسِلُه ا َوَعِ  دْ

ُُ َلُو  ُ َوَأيَّ َشقْ هَدُقْل   ؟ٍء يَدُق ُل َن َنا قَدْ ِل َوقَدْ ذُلُْم ِ الَّ َواِحدٌ  ٍء إَدُق ُل َوَأيَّ َشقْ  يَدْرََحَُك اَّللَّ
لسَّدَهاِء ِ ذَلداً َوأَإدََّهدا ُن َن ِبَِنَّ يف اهَدَقاَل وََمْيَف َيُك ُن قَدْ ُلَك َوقَدْ ذُلُْم َواِحدًا َوُىدْم يَدُق لُد َن ِ نَّ ذَلُدْم َنَعدادًا َوََددَ اابً َوِعَقداابً َويَدِدي

 (1)((ُعْهَراٌن َوأَإْدُتْم تَدْلُعُه َن َأنَّ السََّهاَء َخَراٌب لَْيَس ِهيَها َأَحد...
 رىان ابسكال

 :حافلووفاة ىذا االستدالخ بعبارة أخرى فقاخ مبا  (ابسكاخ)مث  اء 
 وىذا رب  الزلدودة.ابهلل وكاذ هللا مو وداً، فسيكوذ  زاؤح اخللود يف اانة،  إذ  منتَ  -1
 إذ    يلمن ابهلل وكاذ هللا مو وداً، فسيكوذ  زاؤح اخللود يف  هنم، وىذه خسارة الزلدودة. -2
 ابهلل وكاذ هللا نَت مو ود، فلن ُُتزى على ذلل، وىذه خسارة زلدودة. إذ  منتَ  -3
 يا ل، وىذا رب  زلدود(.إذ    يلمن ابهلل وكاذ هللا نَت مو ود، فلن  ُعاقب لكنل ستكوذ قد ع ت ح -4

يف حتُت أذ عتدد  خستارة عاديتة  تداً أو البلزلتدود الترب   امتا وإذا وضعنا الرىتاذ يف  تدوخ، سيتضت  لنتا أذ اإلؽلتاذ يعطينتا
 .رحباً عادايً فقطأو البلزلدودة اخلسارة اما اإلؽلاذ يعطينا 

 هللا غري ن ج د هللا ن ج د 
 خسارة غري نههة ربح غري ُمدود يف اجلنة اإلميان ابهلل

 ربح غري نهم خسارة الُمدودة يف النار عدم اإلميان ابهلل
 وُ فنااَعتت ،بتتل نقتتوخ: اذ اإلنستتاذ إذا  متتن ابهلل  عتتاىل وابدلعتتاد والثتتواب والعقتتاب وكتتاذ هللا مو تتوداً ولتتو رستتل وثتتواب وعقتتاب

تتتد علتتى مستتاحة مبليتتُت الستتنُت بتتل ادلليتتارات بتتل أمتتا اهختترة فهتتي دت رلتترد ستتنوات معتتدودةالبلزلتتدود إذ اذ التتدنيا   َ التتربّ   َ بِتترَ 
ُْ َواَل َخ َددَر َعلَددى قَدْلددِب )) :كمتتا اذ نعيمهتتا  ،بتتل متتا ال يتنتتاىى متتن الستتنُت الًتليتتوانت َعدد َوِهيَهددا َنددا اَل َعددنْيٌ رََأْت َواَل ُأُذٌن ِسَِ

                                                           

 .74ص 1اهراذ، ج –ثقة اإلسبلد الكليٍت، الكايف، دار الكتب اإلسبلمية  (1)
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ِ ِذ اأْلَْغدداَلُل يف َأْعنَدداِقِهْم َوالسَّاَلِسددداُث )و (ٕ)((َضدددِ وِ ََنٍر َسددَجَرَىا َج َّارَُىددا ِلغَ ))وإذا كفتتر فانتتو ؼلستتر اهختتترة ويبتلتتى بتتت (1)((َبَشددرٍ 
  (3)(ُيْسَحُ  نَ 

 ت  ير رىان ابسكال
إذ  متتن اإلنستتاذ ابهلل واهختترة وادلعتتاد والثتتواب والعقتتاب و  يكتتن هللا  عتتاىل  –وىتتذا  طتتوير الستتتدالخ ابستتكاخ  –ولكتتن 

ىتو التذي  تاه انتو يعتيا )و شتيئاً، وال يترب  ادلنكتر شتيئاً  –ىم ابستكاخ كمتا  تو   –ال طلسر  –كمتدينُت   –فرضاً مو وداً فاننا 
وذلتتل ألذ احملرمتتات إظلتتا حرمتتت  ؛أستتعد حتتاالً متتن نتتَتىم متتن الكفتترة العصتتاةىتتم عمومتتاً وذلتتل ألذ ادلتتيلمنُت ادللتتتزمُت  (حيا تتو

ر والتزان متثبلً ونتَت ادلتيلمن ال يترى ستبباً دلفاسد واقعية وأضرار حقيقية فيها فادليلمن ادلتدين يتجنب شرب اخلمتر وأكتل حلتم اخلنزيت
الكثتَت متن األمتراخل اخلطترة وكتذلل حلتم اخلنزيتر،  يف تستبب  وقتد ثبتت يف العلتم أيضتاً اذ اخلمترة  ضتر العقتل والبتدذ و  ،لتجنبها

 السفلس والسيبلذ ونَتعلا.كويتسبب يف رلموعة من أخطر األمراخل   كما اذ الزان يهدد العوائل ويدمر اجملمعات
 أضرار شرب اخلهرن  

 ولنذكر كنموذج على ذلل ما ذكره بعض الباحثُت عن أضرار اخلمرة:
 :على ادلدى القصري ةاآلرر الصحية للخهر )
 على ادلخ ومسارات التوافل العصبية، شلا ييلدي إىل إعاقة القدرة على  احلكم على األمور.السليب التنثَت  -1
 ادل ي أو القيادة. عدد القدرة على  نسيق حركات ااسم مثل -2
 التلعثم يف الكبلد.  -5فعوبة الًتكيز.  -4االضطراب.  -3
 .اارائم كاالنتصاب مثبلً ، إذ قد يكسر ادلخمور القوانُت ويسرج أو ير كب االخبلقي والعقبلئي  را ا الرادب -6

 فراط يف الك وخ.ادلوت نتيجة اإلوالغيبوبة و ، اإلسراث يف اخلمر قد ييلدي إىل فعوابت يف التنفسكما اذ 
 :اآلرر الصحية يف ادلدى ال  ياث

  تتتتَت ادليلسستتتتات الوانيتتتتة للصتتتت ة يف التتتتوالايت ادلت تتتتدة إىل أذ اخلمتتتتر يتتتتيلثر علتتتتى النستتتتيج التتتتدماني وقتتتتد يتتتتيلدي إىل  -1
 ، كما ييلدي إىل:انكماشو
  غيَتات يف ادلزاج والسلوح كاالكتئاب. -4 بطء يف التفكَت. -3 فعوابت يف الذاكرة. -2
 نبضات القلب.يف اضطراابت  -6 زايدة سلاار اعتبلخ عضلة القلب. -5
 السكتة الدمانية. -8 ار فاب ضغط الدد. -7
 حدوث ف ل يف الكبد.إىل  غَتات دىنية يف الكبد، شلا قد يقود يف بعض احلاالت  -9

 التهاب البنكرايس. -13 سرااذ الكبد. -12   ما الكبد. -11  التهاب الكبد الك وا. -11
                                                           

 .295ص 1ىت، ج1413قم،  –ال يخ الصدوج، من ال ػلضره الفقيو، ميلسسة الن ر اإلسبلمي  (1)
 .247قم، ص –اذلجرة للن ر السيد ال ريف الرضي، هنج الببلنة، دار  (2)
 .71سورة نافر:  ية  (3)
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 سرااذ الثدي. -17 سرااذ ادلريء. -16 سرااذ احللق. -15 سرااذ الفم. -14
 .(1)(إضعاث  هاز ادلناعة شلا يزيد من احتمالية إفابة ال خا ابألمراخل مثل التهاابت الرئة -18

لتفكتتَت ا يفيتتيلدي إىل ضتتعف انتتو كمتتا   ،التهتتاب البنكتترايس وستترااذ الرئتتة واحللتتق :متتن أضتترار  نتتاوخ اخلمتتورواحلافتتل: اذ 
التفكتتَت وستترااذ ادلتتريء وستترااذ  يفوزايدة سلتتاار إفتتابة عضتتلة القلتتب وار فتتاب ضتتغط التتدد والستتكتة الدمانيتتة وبتتطء شتتديد 

ويف ادلقابتتل فتتاذ ادلتتيلمن  ،وضتتعف  هتتاز ادلناعتتة التهتتاب الكبتتد الك تتوا و  تتما الكبتتد وستترااذ الكبتتدكمتتا يتتيلدي إىل الثتتدى  
 ادللتزد مبننى عن ذلل كلو.

ذ االستقراء والتجربة يدالننا على اذ ادليلمن ادللتزد أسعد من نَته يف أسر و ورلتمعو فتاذ الصتدج والوفتاء النزاىتة واحلافل: ا
كلهتتا عوامتتل ستتعادة   شلتتا أمتتر بتتو ال تتارب األقتتدس وحتتب األىتتل والتتوان ومواستتاة ااتتار والقريتتب والبعيتتد والصتتبلة والصتتود ونَتىتتا

 و قدد ورفاه وأمن وامننينة.وسبلد 
 يو د يف ادليلمنُت الكثَت من الفقراء وادلرضىواخ: ال يق

إذ يقاخ: وكذلل يو د يف الكفار الكثَت متن الفقتراء وادلرضتى! فكمتا يف الكفتار أننيتاء وفقتراء وعلمتاء و هتاخ فكتذلل يف 
س الكتتافر متتن عكتت ،رابتت ٌ  والتزامتو بتجنتتب ادلعافتتي وبفعتتل الطاعتتات اذ ادلتتيلمن متتن حيتتث إؽلانتتوىتتو يف ، وإظلتتا الكتتبلد !ادلتيلمنُت

أقدر على حتمل ادلصتائب والنتوازخ  ،ابهخرة واانة والثواب العظيم، وأقل ما يف األمر اذ ادليلمن ألامئنانو وعصيانو حيث كفره
ؽلتلل اذلدوء النفسي والطمننينة والسكينة إذ يرى كل ذلل بعتُت هللا،  –إؽلانو  اتعلى حسب در  – راه من الكافر ولذلل 

ال فانتتو ال يتتيلمن بتو  تل ا تتو، كمتا اذ الكتافر إذا  عترخل أبتتوه أو أختوه أو ابنتو حلتتادث متيل  أودى حبيا تو، عكتس الكتافر التذي 
قتد انتقتل إىل عتا  أرحتب وأوستا  فانتو يترى حبيبتوزلتض، امتا ادلتيلمن  خ إىل عتددٍ حتتوم قتد سلواذ لتو وال مستتند يتكتن عليتو إذ يتراه 

 وأسابيا.  اامنذ بعظيم لطف هللا  عاىل ساعاتأو أايماً ساعة عليو ئن حزذ لِ وأمجل وأفضل فَ 
 وعوداً إىل برىاذ ابسكاخ نقوخ:
 ج ىر هكرة رىان ابسكال

ادلعادلتة  لتل قد فاة ابسكاخ معادلة اخلسارة والرب  السابقة بصيغة يتقبلها العقل ادلعافر ب كل أكرب، وىتي انتو أدختل ل
شتتاىدان احلصتتاذ األبتتيض ىتتو الفتتائز يف كافتتة ادلستتابقات للخيتتوخ و ج كمتتا لتتو فرضتتنا و تتود حلبتتة ستتبا  : وذلتتل يف دائتترة ادلراىنتتة

، بتل لتو و تدان احلصتاذ األبتيض ادلاضتية ادلاضية ولنفرضها مائة سباج، وو تدان احلصتاذ األستود ىتو اخلاستر يف كتل ادلستابقات
ى الفتتتائز يف الستتتباج الرىتتتاذ علتتت إذا أردت% منهتتتا، واهذ 1% متتتن ادلستتتابقات ادلاضتتتية واحلصتتتاذ األستتتود فتتتاز يف 99فتتتاز يف 

انتو عقتبلً ػلتمتل اذ  علتى الترنم متنالقادد، فعلى أي حصاذ  راىنو إذ من الواض  انل  راىن على احلصتاذ األبتيض، وذلتل 
الراب  ىذه ادلرة، ولكن العقبلء ابإلمجاب يروذ من السفاىة اذ  راىن على احلصاذ األسود )اخلاسر دائماً أو ىو احلصاذ يكوذ 

 ويروذ من احلكمة وادلنطق اذ  راىن على احلصاذ الفائز دائماً أو نالباً. (% منها91ارد أو حىت يف % من ادلو 99يف 
اذ العقل وإذ احتمل العكس لكن العقبلء مبا ىم عقتبلء يلغتوذ احتمتاخ اخلتبلث ويعتتربوذ احلجتة يف اقتفتاء أثتر واحلافل: 

                                                           

 من موقا ادلوقا اازيرة نت، اب وف ة، مقالة بعنواذ )اخلمر.. ُسّم ُي رب وعقل ُيسلب وف ة  ذىب( ما  صرث. (1)
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 التجارب النا  ة السابقة.
خلتالق دتامتاً، وإذ كتاذ بصتيغة أخترى، فاننتا إذ راىنتا علتى و توده وو تود الثتواب والعقتاب وكذلل دتامتاً رىاننتا علتى و تود ا

، وإذا راىنا على عدد و توده وعتدد اانتة والنتار وكتاذ مو توداً  دةً وعِ  ومدةً  وكاذ مو وداً كاذ الثواب العظيم مبا ال يتناىى شدةً 
وقتتد ستتبق اذ  ،  حيا تتو احملتتدودةباذ الكتتافر نايتتة األمتتر انتتو ستتَت ويف ادلقابتتل لتتو   يكتتن مو تتوداً فتت ،كتتاذ اخلستتارة ىائلتتة مذىلتتة

كمتتا لتتدى النتتاس   مصتتداقيةً مكانتتًة و ادلتتيلمن ىتتو التتراب  حتتىت يف ىتتذه احليتتاة إذ يتجنتتب الستترقة والغتتا والتتزان ونتتَت ذلتتل فيتتزداد 
 سبلمة ونَت ذلل!الص ة و سي ظى ابل

 أو رىاذ الرب  احملدود  داًوفني الرىانُت غلب عليل اذ ختتاره: رىاذ الرب  البلمتناىي 
 إقد بعض احلداَ يني لرىان ابسكال

ولكن بعض احلداثويُت متن ادلبلحتدة ادلتفلستفُت، ىتا م ىتذا الربىتاذ بضتراوة بتل استتهزأ بتو واعتتربه ضتعيفاً ى تاً اباتبلً متن 
 .!األساس

نبغتي اذ يصتدر متن االتب والغريب انٍت عندما الحظت اإلشكاالت و تدت متدى ضت التها وضتعفها وى اشتتها مبتا ال ي
. قتتاخ بعضتتهم: )يفتتًتخل الرىتتاذ أذ اإللتتو احلقيقتتي ىتتو بصتتورة اإللتتو اإلبراىيمتتي التتذي يف ادلتوستتطة فكيتتف بفيلستتوث علمتتا !

غلتتازي أ باعتتو. ؽلكننتتا ىنتتا ختيتتل أذ اإللتتو احلقيقتتي ىتتو عكتتس ذلتتل دتامتتاً: فقتتد يقتتود علتتى ستتبيل الستتخرية بتتزج ابدلتتيلمنُت بتتو يف 
 ادلتتيلمنُت بتتو ابانتتة. أو قتتد يكتتوذ اإللتتو احلقيقتتي ىتتو إلتتو الفكتترة ادلالثيستتية والتتيت  قتتوخ أبذ اهذلتتة  كتتل أرواح اا تتيم واتتزاء نتتَت

 ادليلمنُت بعد موتم(.
 الرىان ادلعامس)وقاخ: 

إحتدى الطتترج التتيت نتترد  تتا علتتى الرىتاذ  كتتوذ ابفتتًتاخل إلتتو  ختتر يف زلتتل إلتو ابستتكاخ )إلتتو ادلستتي ية(. اإللتتو اهختتر يعاقتتب 
الحظ أذ ىذه الفرضية ال  فًتخل مسبقاً أذ اإلصليل أو القر ذ  !!ىيلالء الذين ييلمنوذ بو وده من دوذ دليل وغلزي من سواىم

 أو ما شا هم من الكتب ادلقدسة ليست من مصدر إذلي، فقد يكوذ اإللو قد أنزذلم ابلضبط الختبار مدى سذا ة الب ر.
 هللا غري ن ج د هللا ن ج د 

 خسارة غري نههة ُمدودة يف النار خسارة ال هللاإلميان اب
 ربح غري نهم ربح غري ُمدود يف اجلنة عدم اإلميان ابهلل

حتتتتت ىتتتذه االفًتاضتتتات، والتتتيت  ستتتتمد أبدلتتتة عقليتتتة ال  زيتتتد وال  قتتتل علتتتى و تتتود اإللتتتو التتتذي يفًتضتتتو ابستتتكاخ، نتتترى أذ 
هللا مو توداً أو ال، بينمتا صلتد ادلتيلمنُت يف خستارة يف احلتالتُت. مبتا أذ السيناريو يعطي ادلل تدين رحبتاً يف كتبل احلتالتُت ستواء كتاذ 

احتماليتتة و تتود اإلذلتتُت )اإللتتو ىنتتا وإلتتو ابستتكاخ( متستتاوية ابالحتمتتاالت، يظهتتر أذ اإلحلتتاد يتتوفر الفرفتتة األكتترب للتترب ، وىتتذا 
 يقلب حجة ابسكاخ رأساً على عقب(.
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 اجل اب: احتهال عق بة ادل يي غري عقالئق!
ااتتواب واضتتت  وبتتديهي بتتتل اذ نفتتتس رىتتاذ ابستتتكاخ يستتتتبطن ااتتواب عنتتتو بوضتتتوح، وذلتتل ألذ احتمتتتاخ اذ يعاقتتتب هللا و 

، ىتتو فتتفر لتتدى العقتتبلء، وىتتو وإذ كتتاذ احتمتتاالً وادلعارضتتُت ابانتتة لتتويثيتتب ادلنكتترين واذ التتذين ييلمنتتوذ بتتو  هعبتتاد)ادلفتتًتخل( 
ستتاج متتا مثتتل ىتتذا االحتمتتاخ اذلتتا.. فمتتثبًل: ىتتل ُتتتد ين يف حيا تتو العمليتتة عقليتتاً إال انتتو لتتيس بعقبلئتتي أبتتداً بتتل ال ُتتتد عتتاقبلً 

ادلدير والتزد أبوامره ونفذ التعليمتات كلهتا  ادلوظف يف ال ركة إذا أااب إذا أااب الضابط أو يف اايا عاقبًل يقوخ: ابذ ااندي 
عصتى ، وانتو إذا !!ذبو، على سبيل الستخرية متثبلً كما البت منو فانو من احملتمل اذ يعاقبو ادلسيلوخ أشد العقاب ويسجنو ويع

ؽلن تتو وستوث و إليتو أكثتر بُ أفستد خططتو العستكرية فانتو حينئتتٍذ ستيقرِّ ، أو ختالف قتترارات ااتيا و ودمتر شتركتو وشلتلكا تو ادلتدير
 يف ال ركة أو اايا!كربى  رقية  

ذا الفيلستتوث مبقتضتتى كبلمتتوو فمتتثبلً إذا و تتد اذ ىتتذا االحتمتتاخ وإذ كتتاذ عقتتبلً شلكنتتاً، لكنتتو عقبلئيتتاً فتتفر، وىتتل يلتتتزد ىتت
فلعلتتٍت إذا  )!(عاً ابنتتو متتن يتتدرييعصتتيو ويعارضتتو متتتذرِّ عنتتد اإلشتتارة احلمتتراء فهتتل  شتتراي ادلتترور  متتره ابلوقتتوثىتتذا الفيلستتوث 

 إىل الستتجن راستتي وقتتاد  علتتى أدّ الغليظتتة امتتا إذا أاعتتتو ووقفتتت عنتتد اإلشتتارة ضتتربٍت ابذلتتراوة رائعتتة)!( عصتتيتو اعطتتا  ىديتتة 
  ادلظلم ويف أشد أنواب التعذيب)!(.

واذ فيهتتا عصتتابة متتن األشتترار يعتتتدوذ علتتى كتتل متتن ؽلتتّر  (أ وب)مثتتاخ  ختتر:  صتتور اذ ىنالتتل نابتتة  قتتا يف وستتط بلتتد ُت 
د عاقبلً وىو اريق  من، فهل ُت (ب) خر للوفوخ إىل البلدة  اً ىناح اريقواذ ويسلبونو كافة أموالو مث يقتلونو شر قتلة،  عربىا

يعكتتس الرىتتاذ ويقتتوخ سنستتلل اريتتق الغابتتة إذ متتن احملتمتتل اذ ىتتيلالء األشتترار إذا رأو  اذ ػلتضتتونٍت ويكرمتتو  مث يهبتتونٍت كتتل 
أمتتواذلمو ومتتن احملتمتتل انتتٍت إذا ستتلكت الطريتتق اهمتتن اذ تتتامجٍت ال تتراة )ادلعروفتتة ابلنزاىتتة( و ستتلبٍت حتتىت ثيتتايب مث  قتلتتٍت شتتر 

 قتلةو
ذ العقتبلء يراىنتتوذ علتتى خيتار الطريتتق اهمتتن وإذ احتمتل عقتتبلً اذ يت توخ ال تتراة األخيتتار )وىتم حتتتت رقابتتة متن البتتديهي ا

اىي )اذ األشترار فجتنة و ذلتل االحتمتاخ العقلتي التاخلطتر جملترد وذ متن يستلل اريتق الغابتة د  عُ واهنم يتَ  !!فارمة( فجنة إىل أشرار
 ء بل من أكثر السفهاء سفاىة ويروذ  فكَته أشد األفكار  فاىًة!يت ولوذ إىل أخيار ع اج لو ويكرمونو( من السفها

 أوردت على ىذا الربىاذ، فهذا أواًل..اليت وىناح شبهات أخرى ال  قل ضعفاً وى اشة، لدى التدبر، عن ىذه ال بهة 
هتتتذا الربىتتتاذ ف ،واثنيتتتاً: اذ كتتتل برىتتتاذ إظلتتتا يتكفتتتل الربىنتتتة علتتتى متتتا ىتتتو يف حتتتدود مقتضتتتاه وال يتكفتتتل األكثتتتر متتتن ذلتتتل

واذ البنتاء عليتو ىتو األستلم و تود إلتو ختالق للكتوذ احتمتاخ إظلتا يتكفتل أفتل مثبًل مث الربىاذ الباسكاا  عليو السبلد الصادقي
 خوال يطمتتئن لؤلدلتة كربىتاذ إبطتتا و توده  عتاىلواخلطتتاب فيتو مو تو دلتتن ي تل يف  ،علتى  قتدير التنتّزخاألفضتل بتبل شتل، وىتتو 
 –حستتبما مضتتى  –اخلاستتر الرىتتاذ ىتتو لكتتن ىتتذا الرىتتاذ ىتتو الرىتتاذ التتراب  وذاح حينئتتٍذ: فنقتتوخ لتتو  ،التتدور والتسلستتل فرضتتاً 

إثبتات عتدد و تود شتريل للبتاري وعتدد التثليتث مبجترده متن ذلتل أي ال يتكفتل  األكثترال يتكفتل  –بصيغتو احلاليتة  –ولكنو 
، أو ضتتمائم متتن أدلتتة أختترى  تمتتيمػلتتتاج إىل  متتثبًل، إال إذا  تترى  طتتويره، كمتتا ال يتكفتتل إثبتتات اذ هللا رلتترد متتثبًل.. بتتل ذلتتل

وبتتذلل  ،ككافتتة احلقتتائق التتيت  فتقتتر إىل إقامتتة العديتتد متتن الرباىتتُت علتتى أفتتل و ودىتتا هرة مث علتتى  فافتتيل حقائقهتتا  وذلتتل
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 .راضها ما األ وبة عليهاع، وال حا ة لئلاالة ابست ندفا بعض اإلشكاالت األخرى على ىذا الربىاذ
 اية الشه دية بعد اذلداية العلهيةال جو اخلانس: اذلد

ددَراَط ادلُسددَتِقيمَ )ستتبقت اإل ابتتة عتتن شتتبهة اذ التتب اذلدايتتة متتن هللا  عتتاىل يف قولنتتا  إظلتتا ىتتو التتب لل افتتل،  (اىددِدََن الصِّ
 (الددرَِّحيمِ ِبْسددِم اَّللِّ الددرََّْحَِ  )خافتتة وإذ ىتتذا الطلتتب يف ىتتذه الستتورة  تتاء بعتتد التصتتري  ابإلذعتتاذ ابهلل  عتتاىل وبصتتفات مجالتتو 

هخترة وانتو  عتاىل مالتل ذلتا وبعد التصري  ابإلؽلتاذ اب (َربِّ اْلَعاَلِهنيَ )وبكونو ادلريب للعوا  كلها  (احْلَْهُد َّللِّ )وحبمده والثناء عليو 
ي ِ ) َراَط ادلُسَتِقيمَ )مث بعد كل  لل االعًتافات  قوخ ( َنِلِك يَدْ ِم الدِّ   افلوأفليس ذلل الباً لل (اىِدََن الصِّ

 وقد أ بنا عن ذلل أب وبة عديدة عناوينها ىي:
 )ن  ال صائر يف آية الصراط

وقتتد ستتبق: )اذ ادلتتراد متتن اذلدايتتة يف اهيتتة الكرؽلتتة قتتد يكتتوذ ىتتو اذلدايتتة يف مرحلتتة الِعلّتتة ادلبقيتتة فيكتتوذ الطلتتب البتتاً لدؽلومتتة 
ادا و، وقد يكوذ الباً للمرا تب العليتا متن اذلدايتة فهتو التب اذلداية واستمراريتها فهو الب يتعلق ابذلداية يف عمود الزمن وامتد

يتعلق اباانب الكيفي ودر ات اإلؽلاذ واذلداية واالىتداء، وقد يكوذ الباً للهداية التكوينية بعد الت ريعية التيت  عتٍت اإليصتاخ 
ادلتجتددة وادلصتاديق ادلستت دثة، والكتبلد للمطلوب ال رلرد إراءة الطريق، وقد يكوذ البتاً للهدايتة حبستب ُتلياتتا يف ادلفتردات 

 (1)(...اهذ يدور حوخ القسم الرابا فنقوخ
فيكتتتوذ متتتن مصتتتاديق اهيتتتة  ،اذ اذلدايتتتة علتتتى قستتتمُت: اذلدايتتتة العلميتتتة أو العقليتتتة واذلدايتتتة القلبيتتتة أو ال تتتهودية وإضددديف:

 :وضي  ذللو  ،ال ريفة الدعاء ابذلداية القلبية وال هودية بعد حصوخ العلمية العقلية
وذلتل كربىتاذ إبطتاخ التدور أو  ،العلميتة  عتمتد علتى الرباىتُت واألرقتاد ااافتة وعلتى ادلعتادالت ااامتدة –اذ اذلداية العقلية 

وىتذه الرباىتُت  فيتد العلتم لكتن  وإال للتزد أحتدعلا، متن ختالق ىتو وا تب الو تود ابلتذاتبّد لو التسلسل إلثبات اذ ادلمكن ال 
العاافتة والتفاعتل و ، امتا القلتب فانتو منطقتو احملبتة ومتا منطقتة العقتل فقتط نتو يتعامتل متا احلقتائق كمتا ىتيبطبعو فا العلم  اثّ 

 وؼلفتق قلبتتو عنتد ذكتتر ا تتو يف أعمتاج كيانتتو بتتو فيست تعر زلبتتتو وُ ب تالو تدا ، فقتتد يعتقتد اإلنستتاذ بو تود هللا  عتتاىل وقتد يتعلتتق لُ 
ِّ َوالَّدِذيَ  آَننُد ْا أَ )، قتاخ  عتاىل:  عتاىل ُُ َأْع ُدُد َراّبً ََلْ َأرَهُ )): عليتتو الستبلدوقتاخ أمتَت ادلتيلمنُت  (2)(َشدددُّ ُح ِّدا َّللِّ وعنتتدما  (3)((َندا ُمْند
َويْدلَدددَك اَل ُتْدرُِمدددُو اْلُعيُددد ُن يف ُنَشددداَىَدِة اأْلَْبَصددداِر َوَلِكدددْ  رَأَتْدددُو اْلُقلُددد ُب ِ ََقددداِئِق ))عتتتن معنتتتاه ذلتتتل أ تتتاب  عليتتتو الستتتبلد ستتتنخ

ميَانِ   .((اإْلِ
يف مثتتتاخ  متتتن  هتتتة أختتترى،لغتتتة القلتتتب والعاافتتتة واحملبتتتة وال تتتهود متتتن  هتتتة وبتتتُت ُت لغتتتة العقتتتل والعلتتتم ويتضتتت  الفتتتارج بتتت

 :)الضيافة(
 لغة األرقام ولغة القلب( بني الضياهة)

                                                           

 (.279را ا الدرس ) (1)
 .165سورة البقرة:  ية  (2)
 .95ص 1هراذ، جا –ثقة اإلسبلد الكليٍت، الكايف، دار الكتب اإلسبلمية  (3)
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فاذ استضافة الغرابء بل حىت األقرابء مبنطق القلتب واحلتب ميّتزة وفضتيلة وكمتاخ وقتوة، لكنهتا مبنطتق العقتل واألرقتاد خستارة 
: إذ اهنا خسارة يف الوقت وخسارة يف ادلاخ )إال فيمن يستضيف اهخرين ليستدر هم إىل  وظيفتو أو قضتاء حوائجتو يف خسارة

فتتاذ ( فتتاذ متتن كتتاذ متتن ذوي التتدخل احملتتدود التتذي يغطتتي ابلكتتاد نفقتتات معي تتتو أو إذا كتتاذ يعتتا  متتن عجتتز شتتهري، متتثبًل!
الفكر ادلادي الصرث، لكنتو مبقيتاس العقتل والعاافتة واحملبتة والوشتائج عمل خاائ مبقياس األرقاد ااامدة و  استضافتو لآلخرين

يف الغترب الكثتَت  الرفتيد والترب  األكيتد.. وقتد شتاىد الكثتَتوذاال تماعية قيمة من أ ى القيم وكماخ متن أفضتل أنواعتو وىتو 
 ملوذ بلغة األرقاد فقط.علمي فرث ويتعا –من ادلاديُت الذين يكرىوذ الضيوث ألهنم يقيسوذ األمور مبقياس عقلي 

 يًتقتتى اعتقتتادهوكتتذلل االعتقتتاد ابهلل  عتتاىل فقتتد يكتتوذ معتقتتداً بتتو علتتى حستتب متتا أدى إليتتو التتدليل ااتتاث ااامتتد، وقتتد 
ددي ٌ )و (1)(َوُىددَ  َنَعُكددْم أَيْددَ  َنددا ُمنددُتمْ ) ليست تتعر ىيمنتتة هللا  عتتاىل وحضتتوره وكونتتو ُ ِندد  َورَاِئِهددم ُمُِّ و متتن ذاحوأيتتن ىتتذا  (2)(َواَّللَّ

  واحلديث عن ذلل رائا واويل ولكن:
 العالنة االنيِن حاهياً حاِسراً ذاىاًل!

 عليو الستبلداذ أبمَت ادليلمنُت ذلَ ُمتيمماً وَ  قدس سرهفقد كاذ  دس سرهقلنختم مبثاخ رائا معرب وقصة شليزة من العبلمة األميٍت 
يست ق كافتة ملتذات ااستد متفرنتاً وكتاذ ذلتل ىتو الباعتث لتو ل ،  يكن شلن يعتقد بو ف سب بل كاذ العاشتق احلقيقتي لتوإذ 

للكتابة والت قيق عنو فلوات هللا عليو حىت انو كتاذ يف الكثتَت متن األايد ال ينتاد يف اليتود والليلتة إال ستاعتُت أو ثبلثتة ويقضتي 
 ساعة  قريباً يف االستنساخ والت قيق والكتابة وما إىل ذلل. 21

زايرة مجتتا متتن الو هتتاء نقتتل بعتتض األكتتارد انتتو قتتّرر فقتتد  عليتتو الستتبلد والقصتتة التاليتتة  عتترب عتتن متتدى زلبتتتو لستتيد األوفتتياء
عليتتو ألمتتَت الكائنتتات  العبلمتتة األميتتٍتزلبتتة شلتتن يعتترث عمتتق )متتّداح( رادود  موكتتاذ معهتت ،أايد كتتاذ يف اهتتراذ العبلمتتة األميتتٍت

فقتد معتو العبلمتة رزانتتو ذ أفعتل شتيئاً يو . فت ركوا مجيعاً إىل منزلو وعندما اقًتبوا من زقاج الدار قاخ ذلم ادلتداح ىتل  ريتد.السبلد
لكتم بتتذلل، وبطريقتتة  وعظتيم سنك تتف رائتتا ستترّ لِ  :وكيتتفو قتاخ ولتتِمَ  :وىيبتتو ادلعهتتودة وؼلترج راكضتتاً إىل ال تارب كالتتذاىل! قتتالوا

وإذا  تتم يفا تتنوذ  عليتتو الستتبلدفتترب فتتو و ال تتجي من تتداً أشتتعاراً يف فضتتائل أمتتَت ادلتتيلمنُت  !مبتكتترة... قتتالوا: أفعتتل متتا شتتئت
احلديتتد إىل  كمتتا ين تتدم    لتتل ادلتدائ إىل  متتن منزلتو مستترعاً ضلتتو مصتتدر الصتوت ذاىتتبلً حاستتراً حافيتاً وقتتد أن تتدّ ابلعبلمتة خار تتاً 

 ادلغناايس!
بتبل اختيتار حتىت ذىتل عمتا كتاذ  إليتوادلدي   هُ حيث شدّ  عليو السبلدقاخ ذلم الرادود: أو دمت كيف انو العاشق حقاً لؤلمَت 

 !!بذكر احلبيبوخرج مسرعاً ضلو مصدر الصوت الذي يصدح  يعملو
قلبية شهودية ينبض معها القلب ابحلب ويتموج ابلع ق، وعقلية علمية  صل  لقطتا ال تل ابليقتُت  :.. وىكذا.. اذلداية قسماذ

 لكنها إذا مجدت على ىذا ادلستوى بقيت أرقاماً رلردة وىياكل متقنة ولكنها ببل روح أو عاافة أو ىياد. ،وإلف اد ادلعاندين
ددَراَط ادلُسددَتِقيمَ ) اعو وىكتتذا نتلتتوا ونتتد و بعتتد اذ رأت عقولنتتا و ومجالَتتوروعتَتت الصتتراطَ نتتا قلوبَ  تتل ا تتو ادلتتوىل لتتَتي  (اىددِدََن الصِّ

                                                           

 .4سورة احلديد:  ية  (1)
 .21سورة الربوج:  ية  (2)
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 و.وف تَ  وفوابيتَ 
 وآخر دع اَن ان احلهد هلل رب العادلني وصلى هللا على دمحم والو ال ي ني ال اىري 


