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ا!تأيص.

هوالمهلإ)جممنحاحورعاتها،!اعؤزإلى

.العبررمحوةتدضم،،!!ورعشاقالى

أ.البصيرةوالأعين،أ)ممبيرة"ةلموبإلى

.والإإءألودوحماةولمسخاهالحببعءناإلى

.الحياةروجظبىفىةثمنالى

.ا)شفاهعلىام!4يزأللامنالى

.اممتاباهذاأ!ى

--هـسة.+د!.!-له-صنحؤلما-فرصةء،ةارىيتغ4أأأولهما
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ببمصرممنلرحي

!دهة

له.وآد!ءلى-لاءأ.و-لاة،ة؟لهثليقفه؟!دأ

5بد:و

ءن!الانالأوثطرث،ثة.لاثيعيةرا:آابودفضهةينةمكتابةهزا

المك"سورةاةالندا.اتأح!هماإتجيب-ءث،!اهينموضوءيئ

زلإ-فتناء،ود:مضعلىكاثة-"أضوا.الآضوإ-)ط،المعاصرة

.ا)خابرةاقرونأفاوءف!رينا

الأصالة!نالإسلاىإفكر5!هوالأولالبابموفوعأما

نتعلقايى4يهالسراتاللم!هضأضا-تمرالىفيهه!فةاوفد"والعجدب

)خقبيمهاللازء4،الأصاب3خقاطوتوشلغالف!هذاطبه4بتحديد

أهالمية.يةالفكرنماطالأبيننت"م!وتقذير

مرا،ةسورةة"والىابهذافىا)ظرايهإ-!ناوماامولمل

اطق،االماماطارهفىالإسلاىالفكر-ثلألىا،ربعةالجوافي

ى"ا؟وافيهذهمنواءد؟ئبعلى))فكر!رايفيمفىيقتصروألا

المدرسية،والفدفة،ال!موعلم،أضهاصولبعمألمحافبم

.وثعصرث
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علالهماسلامةلضمانضرودية.اءرإنبع!.مرأ،ةكانتواذا

قى!يرلونأنكذلكرأضرورىمنفإن،الإ-لاىالةكرأصالةمدى

،مخرىا)أت!ديدءاولإتفىالأف!ق.!درسأثاءلةالنظرة!ذه

،)قبال!دأ!اعر11-لمايخاسوفادىهامينالينءةلهعرصاالذى

.!!دنجببزيالدمتورالأ-تاذاو5معاصرذا-،1ولدى

و)ن-وءنةتاوءلإ،ظابتحلإقا.ةاا،ثالينه!يئعرضأ-5!نااةد

ات-فالا!ا.ذ5!ءنن:قواو-ببدةلاءلات!5ءآوسءثدم؟ةا

لهءاوأنهو-،فىالبابتلىلمأ؟ناعلى.ءاولة!!ددكلأبدثةاها)اى

الله.ساهإناء-ة!ليمتابه!،تءاولةخى-ص:ا؟اررأا-رىقيديديئ

إظرةفتلك،الإسلاىيفكلإلىادرباجمة)اظرةكأرااأد!دت،

المر-ومناءصرإلىبهموأةر،يئا"عروأ4افلا-ة1.نكأير))يما-:ق

د-أنهو5!ءده.(دأوالذىعك).الرازقء:دصطفى4ك!اثاالأ-تاذ

توالمشاكاااوصوطاعلى،ألن!ر-بهرهشداسترا1،3ج)تطبقالأوان6ن

."كلدة:"

واءضارةأثقافةطبعهفىأخأملءضنابعانظرة1بهذهاقئناعنا)ن

لتهدشاءلةمو-وعيةازدهارهاأوجفىى؟نت11،الإسلاقيأيمرلية

انذىأسعر5وهذاولعل.ير!ونهاوعناءسبنان!اهوأدالميادينئمتىمن

فيهالقارى.يطا)حصث،ايمضابأ"ذافىرحمناهالذىالمن!جوراهيرممق

سةما!ناءايمايفظءقليبارورءمه،1،لإصلاىاالهبهرن5ءلة"-ؤ%نب

ية.؟ومرا13و-دمج!مظ!انو،4أتهظبها!ا-دوو

ءنددثةء-5كل?صماة!اا-ب4ثةعارءعاأتماهقي)فذأكإنءةأ

أبباشطرأحيانأإضرقدلىا،/خمكلامأ،رةطءيرفى4إهيضفيا-وف



:!يرلا-!-ة)ة--4ةاغ!احم!ا-ءدمذا-ءاأفا-ةآإابأتهاراوةأفيا-وفا1

،رهـاصاطوضةرا?.4أواتالأثانها؟إ-برلايئالذ

الدثإكناتوةيقامحاولاتض"اضباتءرة:ضطاعفىأثاالبابأما

ولطدايرضعص.ث،إصلةإو.ةبئاساألأوالابابالفء4وهو،وا)ما-ف!ة

كلث"ص!4نا-9إن--!اريةا!ف50ق-لاثا.:*ديد%،ودالا

ؤلاء5إ؟ئاتت؟فةد،فهاا:"قرشلهبلاة،ى-الآنبموآففا"صمعه

لاءؤ5-م!أوةد،داةقىو"صار9مرىألةز:4ءرشسلال!الا

لياسافىء:د!"ءل،اةدلوأ؟رافىإضاهـ!ذأفيط!إ:يميدورا)ةيامرةشسو

.ديغمضتفباتثينو9بيةقيءعءضقركةأ!ض

ز:مةذاتالواةحفىليستف!كأيةعاولةايةانفىجدالولا1

15ءتجاربا-ن!!ذاولة121ةإن،ذلاثءنءمبارصلأن)و؟لأما،1اف:4ةاالأ

إ"اءلأو،ناا5للأذاركا51-!ثمن4)رزاإاهصيةذاتءلى-.يآ)ءاءوةةآ

.الإأصانوتقدملالحا؟ة

مجتاجالبا!!وسموفي"قموتوعكلأن"قيمةعنظظينلسناو

هو"مجالههد.فىهدفناأنغير؟-ةقلصاني-ابيخإلىو،ده

واذك،تآءلهوءي،تكلكير.ويوآطأ"باه،اخير؟االقارىءنذ!سأن

ا؟مثا4إ"ضعلىاأاتتصر؟أحية؟امنوالتربميزازالإيءلىاة!ههـ،1

.أ-رى:اجةءن15شسااسآ:هابون!

أظرأفىوهوءإيههـاتاتإت"اوالا:!وصاكالثاب11:ا"!صوآد

ره:-ين:)!ب!ينالأبرابأ!من

ك-وصةاتصالهلا-له-صغقالا-فرصة،ةارىءيتح4إأأوله!
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بمدوقىأم!جدةفى4أكلالااقىراالحمابئ!عومق!نم!نأ،مباثرألاضاا

؟.فيوالمن!رالةلاسفةبابأسا!رسقدبمونأن

عقبن!رتكل!ف،-عرإ؟ولتنشر.صوصأصما!ه:ثايخهما

النصوصص.ومن.الإصلاىفاةءفىعامةوضايا،ه!مةجوافي

نة.كولابن،الفوةإ،تتصلوأقوال،الأندلسىءسرةلابنرسالتان

اتبالذكالنا"بابفىالتعلإةاتو"تةصيلإ4الدتاسةأنلا"فاناقدو

ردنا،أ؟ماعلأاظةتمر،إةينالساإينالباخوضمه-تثءقنها"يز!كلل

.ا!بإذنيبالقرفىالر-ا):ينؤيئ15ءقءستقلمتابا-دارفىأملا

منورثتةد4الفلسةأنأتصوصاوالأدلةإ؟ا؟دأأن)ناسبقلةد

ة-ه،افىتبدألمغاوأ،!ك!غاأذ5"داخجط"ا،"لوالمسااإاالهصأ!بئلدا

4؟ء"بدائيا:4حافىالإةسانونيئ!ورالذينوأن،فراغءنإقىالميتافيز

،موقلا3قلموئمناقفيةذه5إلىبنظروننهاإ،غير!رءتوكألوقآ"ثملا

والتاريخالوافعوثوأهد.:فيآالإز-انتءلمأفع11!اهذاوأن،ءعا

الزعم.ه!أت!ذب

إسلاى،مهطلقمنالفدفىاأفكرفىئمأدانارورصكا)!ذلكأجلمن

تجةطقتهمعطياأفقواتساع،يةإلضاكر:هادهأإلاتتناءنابل،)تع!:"الا

.ا!ةصاناممرأمةه-مدسو--نوع!قهنتهوأما،ءتزنلء

،-أا!ظةأأو،آأا-دوأرهفأو،لاءةا!تاباذأ5ئارأةإذا

.عظمفضلذوواقه،إثاءن40تريؤاقهةصلةذا!!،"4تزخثأو

ءمفرعالءدأ9!6ا2!1ةا)ة:ةفهصررا



للأوصببىا

أت!صدواالآصالةبيهأقالإسلاالة-كر
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والتبددالأصانةإفيالإسلاى1أةممر

:-وناد-ثسوالإ-لاىجملأراةا-9

ءت!ابرالإ-لا.يةاروفارد:"رصت؟،الإسلاى-لرالةضرترلقد

م؟ز،غلافا-بتلي!ين.أفرا)با-ثينة"فرن5صاةروخ!-م،ا"ظاءلة

4الإ-لاهثاطصارةة+ء"-ول"ؤلاء"دلو!طرم3وبباانهمواة

إصفة:؟!ما،أص5ء!12:ةضاءأرا!إأو131ءت-لاىالإالنهكرو

لاتغررتءمرضرءرد"بأنهالإ-لاىالاماالشاءىا-ارينماإ-دمأا(

اةطو؟-ا-ةبللاأكرقعالمفىافكراط.?4إن:ولأ.ةضر2ت(فى،"4الدا

ثخةجرانالى؟لمرفينجأسا15:*!ثفالطايىاذ-طحعلىيصدوما)ن"

اتوى1.نبمينابر:عملفىأ؟ثفيلا.نؤحتهدةوةاخام1ا"دو.ءففيأة

.،)3،ةادمرأ

اذو.ن-دأآ-يرؤترة5بهدلامالإ-ةررر"برةؤل"ا)ثيافئثم

الذىالزةثفى.،ا-ةيرايةبللاآإة؟إنجامدأث*-تؤأنوأ):طؤر

ت.دؤالإ-لابمن!التيا-يةيةالتلا*/،.كاتا-لىالدا)خاكأغان:أخريول

يخل!ت،لاالذىفنالضمبدأ.!نأى،ابدعةواا-:"ااينس:مرأعراعأ

الإطارعنولا!ووج،أليدأهذاق؟ط.2اتو-بعغةالداولات141وبين

أ،مه.الذ!

51

قةتكلي!!س!اغ"3اهححاغأغ4ه*كاع813(397.4..)؟فاز01باء:5(9)

ء.ت.!ولهكدهأ.!أك!أمحم)9291ح+أول"حح+4حلما4+8.ع!ول

وللا3)أ+غثلا810ع3"ا".!لأ03ول5!دحول،"81).

حم!3كلولأ"ح4عع3-ء"ح"+ح"حولأول4محم3،!3ماير3رفون(2)

184ا!أءهأمحأ(فى.21هـ8
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،ا؟رأءذ.5ءئلءل5:صف)1(بىغرةاحثيماقأنءبولا

11،تآضها،-نايا!ا)ةظرهذ.!!ءة*ثإلطكأةسوةناك5*دئمأ؟4"!لنأ

)أ-يامىغأت(ر+صويرءلهتجادأاىاو،ةى111فىثارلأ"اواصمة؟تكا

منءلة-إسلةءها1531ءلىء.امةإصورة4الإ-ا*ءهاطفاهـةأوالإسلاى

إترأثايرئصوعالىو،لوا،ص!ممرلأةمملذكرارو،و"طفاةاط؟م

و-رصر،رتيبةماةبفىالأجيالةناقل!،مت"رة!ةاياقالد

.ضد؟.

الذبئؤلاه5أرا.فىللتإةضاشحةوثنة51ءق.ةثرةاأخوالوا

ذلدحنويمثت،،ببمإرزرا.نالإصلاءيةزعرأث!!اة41لدرامها-!دو

ظيل.!بدصرةجلى؟معاصرءهـبىءثبا

نإ،:فةالادلينعندا)ءلمىأ"ثاطصثلا؟ركرفونو-فلقد

كنبا))ت!رالمعر!فى-ايالنات.بىوالعرببههظمة-كرىثاروأعظم

ثادأ*واأثاطأ!لهون؟؟رام3فإ.م3وا-تجاراظا!مملادأفىة

-هلو?نماوير-.ونءصرنويخه،؟-!ونويلاحظونحينيئبريب

الب+ثفىا-لوب!مةإنولذاإء.ولمممل!دالرواث-ئقأفوأولأ.جربه

.و"وصتالروايةنطاقفى.ا،مرجصرنءدمانأثيرأيمون!اأ!بر

ا!ابوهـ4تكم.ب!مأدفىلأولاالمقاماةثالجفروا"تاريخءخلولذ!

فى:،راإعالاأشفدإكمأمبدءبنبئمةيهروبف!تهم،دقيقة4م!ظ

...و"ةللاباضباتالىحفل

روفىتلا.تهو)؟(
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!سفءن4الارزاءدتووصحفى؟جشا"ثائااب-إ*افيختهذإ.-ءبا)او!د

"اءا-ةاحصءلفىكمأ.بررأهةثاا-بمتا"يمن)؟.ءأاملثج!اطفئ،ئ!وو

ا)!ا-ة"ود-رتدواثانا-بطههوثامدىإةءرثاجملأيرو"-ة.4الهفار

رءاطروجياولون؟نرأوءةدما.".واز*زرطوا"صيةر-طوطاأ

لات"ياالىبهمثؤدىا)ثاهـداطهال؟ن،4الإخرتقي4دفىا)5إطار

.،،11لهاثمكللاأىامحةا"ان4؟وعإلىوأ-يرأ،واوهام

!!فنه4ة-مفىف!:،4ءتإقضأة!رءنإ:صاهذافىما!نه!ؤ/ولا

ياش.إتاأرفىخواالر-تاج)صافكراداعةوا،ظ"الاابدقةادلمهينا)هرب

ءلىةدرة11وعدموا،وداتقا-دبا!!فممأضر.مةفىوهو،أة،ءوإ

طلاوفى،واة!طونأر-طوفى،نلاةاقاليور9آةن5الماشرءاوزة

ونض.موالأوها!تتيلاتءن-ص:ازءلاالاةءاءااي!شلأةزاباو

"،ربأنبرونالذبنهؤلا..نبمر3رةونأنءذاإلى41بالإشانعم

-يرتث؟نالذىامملاأزافىاأنأى،اتةحاو"المعرةبيندأ،أربماوا

أمل،الأمامالى04الداةاةوةأةسهوةت11فى"والىئلامم!كرى!اس

؟وأمرت"اأورفى"برجماقيرراسبهوتدامرباإن.ةلاإةولأنبذال!يدير

اتثالمهر)نيةولأنفييرهوأو؟ةمةالهائح!13أخاإ-كاقباولمعيرة4ا.ةيمالى

اءاوان؟المعرنة!س-يلالى.بةا)مر.)يةالةدنعتيق5لىاديةااواروبز

ذاكا؟"دفىلالمر!استءدادأررنجةأومبلمناكيكن

منولا،ذاتها04المعر4قيهءنورضلاذأ)!فإتالاء!مامينوءلما

.ةلاافلاءاوياصات"ران-ظفلامناو)ذا.13ح!اا)ىالهقليةقىمة

حأ"ا،ءإطحأ؟ء3ء!للا4ع3ء!هولول6،11ع!اءول!عاس.)7-1875)1(
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:اكا!!د4الهر"أ)ثضإتشصفد!بما،دثءي!رفىاق)ءرءنناث:ءا

المتفر،تادزأكإلا-ن-ولا،والوافعةاطسإلا-ةتحلا

؟هئاتوابر

آضالتنا"ذاءقإ-!امالآ-رو45!!ولا!وله4دونالدء9)ن

اله؟ئةفىكانأنتلإحظء:ثالإ-لاىيمربىا)ة؟رءل"ء4فىارخاصا

يةولشا.وأةة-خوا)خ!ءيريبتخر11الىدءوماالإ.-لاء-"إقيأ).ر

:دناكلكدو

افاش-سأأا):ةصذلاءارأءسءنارأءسأةا5فكلدتاأ4فيلاثلمثمما

يخرواءية،أوواءية،أقاءدةا"ذ.صواذك5:،نم.الإصلا!ىممراةافى

ةأة-دحدكل.تجاوزتدتائير11و))ةوةا-ةهـلارفىا"اماقيا.الاوايم!

المعالمواشصةءددة11-لمعةدت!نآنب!بالعايةةلإن،93راةا-رية

ء!ئهةءاعأوا.ن"دةوا-بمونأنمجبو.ءثأىفىوعا:صاقبل

قدإلتىأفيأكخاولا،ة"ؤدى-5ناأإلى-:4صاتءلملاالذىإ-ثإأما

ا!ورؤ%ءءى؟الإصلامفىؤحرم.كاص!افا4إيأولا،ااءإعفر

ذلكبم.ها2ةتأفماسالاريرءأأنغأمن!!ءدأنيجبد4البر4))"تلي

ؤافىالأ.ثالهـنباةنعةو-!هاضةاؤهيبربالناسءنالمرفىالمرخ

أكةسفإن.-"ارام3هاوة؟تينإنزا.رلميارلأات15ه.؟ء-ارأضوءكيمة

سيرها-ثيران"اإسمحلاذاضامنمةالوا،اكطررةاطرة4ا؟ممرثا

نأمجب،برتئة-هرطا"ذ!)أ:ةسدواةحتكاءمءا،اط.اةفىأطبم!

هـ!13ت!نىكالى"4ا-ةلمهدتإالأاذجوإرء"إصأاعشا*سأ)نلا.ميمهف.-

.(1إ")يما-أةأتطزا):واتا)فاصة

ولكاح14.4،وله"+عاء"هة!أول3ول،أ،،8ء4ول!4أصأ3ح+أ(9)

*هـاط،3112-(7احاه!!ا)!.



ا-وينا-صورءنأسلافهةول؟ت؟اذا5مكدونالدةولنايذكرو

"ؤلا+؟نةةد؟الإ-!*مفى.جلالهجلاقهسةاتءقأول!لرية

يس*وء!)أما-04افى-ارةأصارء4إ"صةإت،نلهالإ-لامإلهان!ضيهون

ن5اإ-لصووذاإث،،أإألر،الر-اإلىمنهاقرب4أ+-كردةالقبإلى

إيظودءلاقةو-ودإه؟ن-مووألايهترضادلمبأنا)قولإلىذلك

د"غروالاطفوأ)ةربوالردبأ-214وأن،و!هالىسبحانهأقهوبين

ولهذا،الإصلاىإ)ةموتفىالاأص!دماوتبلغقىدوا،الإ-لامعلي

ممادرمنبابئاتالا--ياركلتلة-صالإ-لاى11-صوفهؤلإ.أعبر

فىمت!رالراىوهذأ.يوفانيةأوء-يحيةأوصديةاو4فارصباخمرى

غيرعددءنهايرزهأوبها-إهرالنى"صفيعةالمغالطاتاةوىمننانظر

اسدين.احثينا)باءنتلإل

ا-خلالأند!رجدنا.أنةأ"فآ-قناهالذىانصإلىعدةاوإذا

هراعلاماتومق،القكر-ريةة(فدحدكلتجاوزقد5التأئيرو"ةوة

عددةالمسلمعندكونأنيجب،"ناقيأنأ)-؟فبؤعمفى"ةصاد

منوإ-دةتكوصنوبجب-اق؟ة؟اىفى"ضوح.ةلاهالمأوإضحة

فىعببأيحتبربهارالار-باط!ثمنالب!أةات"ايىتح!دة،ل.،)؟(ءمينةع)

أخ!؟-هذاطيعةقةهـءيا03-دةبدقة-ونما.يعترأو،أطىأابجث

!هلى؟فلي3ماذاإلىأوإ-لءاذاتهفىث.لاوا-دعالمالآنيو-،.هـيل

حثأ؟باأوعد.اعالمأ،عالنو"ذأمنانانجدوإذأ

الط:تولهةإيى50الإ-اادأتسثءنالإ-لام؟.ب11مدح)قر

الوصولزبؤءا!أو،-"يل""درىولااء-ار.ت+لملاالتىالبحث

.69س"امد!إا:!ثاذادفياطا.ا.ةاهء"!الأروزشفرااظر(؟1
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."ضظاتبض-هذارغمكاأنخ-الإصلامفىمحرمة؟ةاثجالى

اط!توأأنو!هو.-ديداء:ثي-مالإصلامانالبارةهذهمه،وآأنإذ

؟-إل!1،".:يركل!أأد"أ-ة.تعخه.طام!لاة،

مات!رماالنفعمنيرملاانيكلبيئةاا!ر4اة!وأو!أصاث)ن:قرلاأما

غافي4لجاةر:يدآنوجي!أإلا،-حإن5هذافىالمنصفى.القاريبهدةلا

-في4أوتناقصأ-؟؟بضافتالامجدولا؟الإأسان"يا،مما،قةءز

ن"لهءةحمأردأت!ر،1،اررينوالصالأوليا.ة؟توهاتف!إلىإثير

ءلىاعاكةوالذبن"ؤلأءمن-ئ،أطلاقوالاالاأبساطعلدلااخهث-

.أةلاقاأوضيئذلداجل"نبمموظن،ينو"فادة1100

اخ!ناففاءمقا-لسلةفئيقمونيينا)ممتابالغر"ؤلاءانفىىوهكذأ

تهدةخيانةءلهلينهوأكأبها-صبموا"ىادبقةلاةكارمنتيجة

و!وشوجمة.-دةوراهة،.نالملىالبحثاتضيات

البهذهبمااءدونتوفىانةاض!والتمصب1علىمنلأصرحلعلو

الىيرجعإسل!ناءنديةالفكرالجاة-ودأقمن.ول(دلأ!)،9ميلرا

بد-وة،يارة.ا.قدراهقبدةنفيبةا-ياةن05.يقةوالذىالسلبىالموف

با)ةفاءالمثروطيخرالإبمان،وذكإطلقةأألىا-ضة9مقدةد"

نفلاهية،دفيإقيوديئالمطعندبة!كراطباةأبوميخيدالذىوالفدر

،ة،،.منهاالترريبو"؟الممماكنمنيعدلم

ن.مطلفأ؟نعلأ،يمونانثماثا:؟ةدروأبا)ةصاهالإبماتفإن

!عه*1318ول)لأع"453!ى-ول"ولعول)4ول!.371.114ء!ا+أ(9)

182ح.)7

.9لأا000"بممناه"تالةروزرنوفا



-لآا-

فى!يدأر؟-ةالمفيىبذ،إن.ظنة41سبارويل.اوجهبذلوالائيلاق

بكقانعهاو!فلهر،إلإنانلمجوداكاءم؟مييربةجمثاقف-،ي!سلام

ضرلىانثونأ!افه(،إلىبق!اطرفىنيةالإبما0ادطإظ/تلثىتتعثرءنلعا

-ت!انمقفبدلااءطأ.التضير.أووجرهمنةدو-،أواحدأ

ابرتمع،طبقاتعلىوالحقدوالثمقاقالعئاددخوةعلىإلا!صان-،ود

تتردفأوطو-4ءتيقنةمجقيقة"نمافردونإف!ربةادا؟،تذبىداو

ت.لممايبدولمااله!قواطزنوالشكوأظقالحيرةوهدةفىالأئدة

-أموك-الهدتولهوالةاوالا-كاما:ظاع!امنخلوأو!زاساأواكلاك

!قةإشراإ!!،و-دهطاقتهجاوزماالةعركلياسب،4كا"ذأءقبدلا

اة-كأرافىاة*اد4غاتاة-فاأة!د.-دوصصاقةملكلبالةتجىاوز

ية؟إخاءذهمنوالإنصافالحقإلىوأةرب،والانط!إق

ا!أنخقو،الههدةهذهقهمأصا،همقمنالمسلينوجدقد؟ارأنهت!صي

"سمى-.؟قليس4لكهو،وضولهسلهت!أومظالمهأوء4هأيركبرسدل!
-ط

ها.صةوأوعو13صةافىا!قيدغذ.5ءوهرإلىجعآراذلكيمرنأن

إلىنهظأ-ب!وما،ظلإقوا!سررمنينالملصبهضيدعيها5ذا40دفو

لءءةيةت!فىا،.رأنمع،وذلةوءبوديةيخيئمنالعاةد؟.قاتد.نينا

زامأ.احس

)*ةهدةأءسىالية*والديأيةا)هةبدةءنتحررواةدالما-دونة،ؤلا.

ث!مهـالاأسانامة3رءعأتناةركىكأأو،لةءشأدقو،ةدرأأ-ط

اأ،أ!*.*44برإدااهقيا؟دإءلاالاتط.قلاأحلببماإوءذا-4)ةسا؟"

هثا:صات!؟-5وهوةى.!!ةلهأ؟سالذى-د!إشلهل!اةءةهرةاةفىتةف

ذإ!!ء+خالأن؟ئاكافىث-!نيطمااصيو؟لانه!نا!ه-ةوقألذفلهايز

كأاءآ-:خم!ةد،إثتان--شافىالاء:تاد!ذ!ةدت"تظ4أنأهبارةا!يهم مر
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=ولا=

4-ازئيطا،اضإلائ/"تحلوقافي،،الساثه،ىوالحبو،4ا!وععن

فسهأصلماقدالمل!ىانحمينعلى،-كلط!ر:ؤ!!ئ!ئ!فؤاكلدأع!فيد!ه

المبدا*أ"كيطؤف،ء4نج!خه4،سء،!اأؤ،فياخؤء4أإ:د2ذصفة

ئيوانتا(و.انأثب.او-إ-ذفة.أؤ"ثه:هةأو!الماكأوا.-بالإفبطير

ووجدأئأكزأةقؤن-)،ول؟(!ةبى:("الهثرةءلآالأصقهانها!4ااو

ج/ء-ر!؟ا.!؟**.وعصاوع!

ارو!اةأصبابما.!بر.برارأءلثاله!فىسلررإى"ةفيامزءنبهنومهما

سبيللاإخةئا!ةتاربكلقيقةدود.!،بمودعن،أحياالا-لامقيةالةبمز

فىالاسلاىالةبمرىلأنشاطافترةهذ+اروةبقةو-ضعلق.13الثندةالى

الةحرةهذهأنثؤ؟رولم،ااةدكأو"ةصاةءقتيىة-ودومعءدثدة!رون

جلالاضىفىمتأصمأو،وبلم--5منتلاضهأوالهربز!ماطمنحدتقد

بهذهالا-تجاخإنيالأنوالأحرىرلالأتحوله.لأ-لاقيااط!ارة

حيث،ءودواالانحطاطء!ورفىالايمنلمالاسلامية4أنبثفىالةقيدة

و6!ءام!أ...ءلإذءير-أطاءدةأ"قولوا")إتقاءصةالم!مبا)ة-مة؟؟ت

،نأطلااداءقداءكنأءولااة""قيدذهءكق-ةلمهبةأاقااصور-))5قإما

.اخكلة)ا-ةثافلا:بواإ):"اطتس.ءلء(:جمموء،ء-4ةةدر4فتومهر

.ج:2النزعةأ!ول

منوأ،ةلماين،الأ-لاىللةبمر"وررر)إ"ة-!نلاءءوأنالواضخإن

وءن،4-ة:ة4ء:ءسعةشءقصدتونمماإ،لأ-ونمواالهروبةشأن

،%وفا-وقو-.!"+!+ع2918ةانرأ-تأرؤلاء5وء!يبةءردءوى

4لىثءءضامءءاثلف5فاشءهـإلو%الا-ءوأقجصنينارتبر:-5.ج+1113معج!



-6"-

ا-اثفئؤرأتال!ض!،."لا-زئيات.طيةمة"فىالعظيةبانصووانما.الفا!.

-انعامأو!طبةقوافيأوعامةأستباروضا!ولايم!كا،اكءردة"لمتاعدة

وهذه.والفهليألتفرثق.نالنهوهذاعلى-جبلتالهربوعقلية.خاملة

.إهئهس+الاصلإىبئالمرال!زاثائ!تادثظأنرة.لصرحلزغمنيماالقنهرة.

---ت--..؟رؤلإس7ا؟ضاأ

ينبالارةءقله.جمبر.الط10ل!هدلأالساىالهقل.علىهـفالرأىهذأو

بينبرالتوصبوالزجمبالتأليفالىقكو؟تهاوطببعةبةطركا-كأع-ءلا

لا!اتوإدراك،والث!مولالإططزكلالرة6ة،يئمومن،إ؟ثاء

.وامعان19دتقىالعامهلأ.وأختم

بعضإلىالإ-لاىامربىاالفكرج!سلم.لأعالاقىهؤلاه.،صتةدوقب.

".اراةح!غر-سهءقإن"بقولحيثءقدءتفىخلدتنان4إليأثارما

العرلىءن!مكانو)ن،النادرأةايلقىإلا،ا)ءقليئالعربمصلاولامن

وصنا-ب4ب."ابلة.صلنمع،وثيةءصرباهفىةه؟!ء!،نسبظفى

.ا-ا-.ا.!..-"ء.،بىص-كأضر

ربا)5)ن:ولهذ!ألىأيفآمقدمتهقئخالونابنرو!ف

-..الف!اد،1،)ايه!أصوحأوطالطعلىتة)جوا-أذ)

ءالفىبدجأنمنهبنتظىلا،،هلذاضافه!ث؟نأنذلدومعق

--..او"مم!فكل

.ظهـو-،4ءتلدأة،انبههتبأ،ع!انذة!هفقحاولوقد

.اغتاردونك!اب!ةط"ا!،.،،1059ظوتابنمةفىمة+!لااظر(51
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به!-02

النناسئند-!ىا!نىخاهطقأبزإلىءيشد!كلم(ئةيضهةأ،عدبنأبن

هالمص!تثرين

.2راثإصبب(خلدولطافيإيتعرضأنأظلممنإن"قؤلهخدوعلى

)نه-قيلإذ،إلربكع!بمقالكئرون4بث!هاالتىاءأشةفكألتلأى

العربىالفتحوم3بربرىثهبإلىينتىأنهأو،العربيمرهثمموبى

كارمأ.لهللما-!حق

هإرت-1أىالظابرةةصرقدنخلد،بئاأنبىالضرالباحمثمذايركأو

.أنه-فىوأيهمفسرأفال5،يثه!دمقة،موهماءبرءلىئهراةءن)ايهئيرةضا

المناخجملةمنالطوم)ن:ءيرالعرب"نالهرلىاد؟ط-فىإلعم!دثرةبم

أةقىوو-فارة،هـتلزةبمأن"*مرارت.،ة9هـ،اطففىء؟صفيااوص

.و!شةجودة(العلوموءن!ا)الدناهاتيمون

.لإدوأصقمنكم،تال!ناطعنإهدأ-عهد.فىا--كاشوالرب

ل،51لنيرتغيألاء)؟تتتمالمب6)ملومو.اطضرى!مرأنءنوأيعد

الموالى،"منءمنالمفى.نأو،المجممنالعو-دذلكفىونم،الحضر

أفةوالمىخعبمون،المبممنالإ--لامؤالعلم!لاأمغر؟نوكأ

.،..ومرب

ا*ربباقص!خلد؟!ابنان:إقولهذلاءعلىالباحثهذاطقو

قدو."نمم-كالرأ:دول51لم-بالهالاثت!العنعهـد.الىتسةواأالذبن،"

-لاتدىلإاروناةرأ.ىاأ--شرثاة:ا-ءنيراكفهذاالى،قة

ن-لد"بئارأىأنإذ،اأصةالفرالىابن!لمدون04نقلمقدالذىمحهءول،31

عنداءيخامفىاة.ه!ناا:ادية-؟تءقوالأءرأبحلألرإلبدؤتة!دكان



-21-

لاثطرو.طرنم%منفى-لمدثنبئايشيانلاإإوبلا)تعلإلا،اهذا)-؟ن

،/بد.4ألفاظهيكددانءليهو!ن،اههماشاءاالحمهذافىكلي!شدى

يرها.وتبرظر.بم-)-صحيموت!فىء4ا؟مر-"موتهفى"ممرضهثسرحأنو

!بالرخلةيبدوثءئإ.تمااكا-لمدونبان-دلا-أصلمأق)خا"إازو)ذا

نأالىذهبالذىابفاالمسرفح!،؟قبلأنلناجموزفهث،بمبارته

؟ا)ضادالهااصرعأو!انعلىيغا:واإذا"الرب

ةتحلةد؟تهات"وةبطلاد2إ:والتاريخالقاساء2هذانقبا!ويمت

عمرءهلا+لوملدبهوازد.رتضرمن-م!اوكاق.6ثير!دولالامرب

إترتمأدا)ة!اح!اأقيطرقلمءا-،1غلبواةلىا،إيراتواقالعروهـالئام

.ارةاطتت4وفيهاةاه"اكازدهرتبل-عمينكا-

نأيق-لاحظوا-يث،3أنضالمعت!ثرينبهضبنماإءأةزوقد-

بةلأ.مأكلوا4!فاةعلبقا+افيمخلصاعلىحرصأاظ!روا:وط!مةفىئل!رب

4ةاها)شك؟جردثقنعوألمكمإ.9؟ل!سوش-يه!اوفيركاغا.إ-وعلى

وبذلل!.اءلميل!اليدان"ذافىوروادأ؟!ةأففسمامقضبوأبل،ؤدهر

-،الشعوبا،نجاسءقكثيرعكىعلىبالعربأتيتأكيديمما!

.والحضارةالنقافةنحرودورلم"صاميةم3اصابىحسراأ

ةشذليإ"رأ3طدائتالتيا-افياعقفعلهما؟!تذدشالوأوضحع

!"لمروح13ةالعربأحيا-ث،.وابردأطتأرةجأو!اا)لمج!؟على

ادارسوايم+تهاتاأوأأظه؟،باوأور-صهفتافاكاااطام!اتانشمعأوأ!

!صأبمنصاتنتكاأنها.:لا"ةرطة"ءقأء-5حاننا-قا،والمعامل

.والصتلم"لمفىنق!مأاطدئةباأورحمىاءم
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"-3+-
العربو!ردوأمأ4؟لأصئةكم+قىع!لطببونا،فىرنطنحا.بنط"ولما.4.

جمسفلاولعلأ.الوفيال!نةث!نيب1ماعئوف.الاضط،؟ذ.أطها-مئضالوأ-

اريهمن".لوربه3م.و،!.كعفتيئنلمعاأوثضيقيرأن

اثورختمقالمشفقإنحق؟.!لاته:ففىاطرالفكرق!لسميل؟قي

مقبأ"الإرهايينؤلأء5يدعلأكت.قرطةأدقليذكرونالفبر!بن

01الآموا!

ت!يفكاتقهإالإصلاءيئالعريةالحضارةأنلهلإظالئابلا-

إله-ثيراقوبمفى،وجمرلم؟تتارئح!تلفةأنجاصمقغث!ومجممات

علىءمورهاأزسفىالإ-لإميةا!وبهباةسةتوكا،إفدادأ-ابعا

"ولإكوأعيقدم1258بم6565؟آء)يهااصتولبرأالذيئالمفول!يد

لفا-إو5مكتباكاوإحرافااءوالهاوخهبخلفا!ا2ضروخنق،بتخريها

-وحتى!الناسعليهصج!رأكرف!ءقاد!-ضرفىكأبمنيخهما

!..الم!تبتهمن.مدأكالئهرما.ا-ود

عراند،ةكاشاروحهمقوبهدئ،..الإصلامبتوجيه-لعرب6

ثام!ممنمهمكاوالح!أرةالعمبرأنعليبأحريموشاولم،و-ضارة

.الإسلاىالعربىوالفكلا،!لاجمى3منيئموكا،خلدودط

بدامرالف!-ضدالمتمصبينهؤلا.مجها!عااهديكشمنعناكانعل

هـاهدالح!وهذ.منبطر.ماالىءصةنذين،ءلهءوض!متءسونابة-لاممط

.لأثوأهدنذ.يرتبروة،مفىا!إ:ا!وأ!ءأليومح

لأمقليةيذهأن،ية!و!*قليةجدبعلىاكليلاقهؤلاءذ!ءب

!رببخ!بوقدثلا..؟!نالبوبئ!؟ضاملايآصةظامأأوةلفةبتجلم



ولمؤجودف!سفةضدرهقىبرففم*،الإسلامظ!وربدصقكذال!

جمهشبهدالافبراليربلدىيؤشولم،فلاعفةالوقصهذافىيرف

-"،!+!.-ئافىءففر-!يو

لدىلير؟؟تاثهالمأب4-المنلاملاج!تهغفيإس!ص!يفون.الى3ولعا

تظماف!رلديممنج!دأن-؟هكقةاضجةضيةأو،يةءةممرطاقةالعرب

نأيزعون.-!نعنةأالتضبيلبأو!يديموحدضهلبمفالئانتاجاو

4ءوادت!قولمالتةبميرعلىالربءثبعةتكنلمالإ-لاىيئاله.يةط

.أ!إ-فىاجاتللإ

تلقاها4طساقيجلامفىإتيهؤلا.ظ%-فىوا،نج!رألأ-؟م

حريةلنفسهثدعأنون،اكا.قإقسبميإيتةلجهاو،مناثةدونتقدالمه

فت!-ونقدأكمأطريف،وبن.-ولهاا!آصاؤلاإ؟ارةأوعا!االتحليق

)تفكروولا:االةخلقفىاقفكروه!قيلهقو!.ث،يةالنبويثةمضألاطد

.،فتملماوانهذأفى

،الإ"ءاتأفىالتفكير،زاولةعننهىأنهعلىاءديثهذأيف!هونوء

قابخايخزللبدأنآباكأ!الىها،الفلمفةن5مامأجزءأثكلوالإلهيات

لأور!ةفة2نالهرطبيمةوإلى"الإصلاىالديئإلىالنظرةولتص!يح

عقو!ف!ىبالنريأعيافياوأهثا!الثر!اررديرثهذاانالىالإثاوة

نكق!ت!ثوهو،الأولالهزءفىبالتفكيريأصفهو.واحد2نفىالفر

يرخافأب-افىأكف!ير+ناروأنءلى!دلاوت،صاق)"زئهفىالةة،ير

الآخر.اءانبفىءالهش

اءديثءط!حفىإخةءير"و%وعألطذ،ثوء"ئ

15"ظ(ا)-،وناوالحاقطامهفىو5إذ2-ر.فى"وتوعه

في-.يختلف

ةز11-؟
،تور
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لجكا"وتقدصت+تظيةالىأكا!6خر.فى!رو

،نا)!حيح!لضطغيرعنين!ساءديثإن؟فولىانالعديةالدقةءن)ي!و

الر-ولشجهيمنوالم.قيدهأو!سجر.ولا،سدهيروال!بمر-،يونهأ

الذأت)-يماهجقةءأولافئذددأنيةيهر"4لط.؟تباص-:آإلاالبهوبم

ولن،العقؤكهتناولىفىذكفلإس؟إءدسها،1طبي!واضكيعاب،ال!!ة

قفيكمجي!ألنآسقللالأث،إطا؟لابىنجلاملسلوك"نأ-انالإءرج

.ءدودل!بخالقءدود

الوصولالىلا-يلهدفوراءا؟رىعنثلأخ!ءلىأك؟!يت-سولم

ءخذيهاأنثلمبنىاإة-كارإى4الص!يم-2-أشإغىاحإذلكإلىةمبل5)10،

وكأدىتةت12مه!نفع؟ينوتوأظؤاهزمى/4رصا!كونعلى))ترمينرس

لهيمفل؟ابيئته-يف،طحاتهوةدو،اطبهةءلىاقالإأصبطرةيادةزفى

-ارصتقرلاوادة!15

فيبا؟اءئالذىأص-مالفلسفىا)ثراث.نالها:لافىمئمدفىك-دو)ننا

".كريم.الرسولفولأءفداقفيهفيد-الإ"ىنبالجاوهو-أ،ول

الإلهية،اطممهتكل؟.يةت،أوط!،إتائجمأقغاالزأث!نه!رجه!أفم

و-بن.الآخرالبمض.ابعضاياشماشوالأف!الآرأهمننضنوإ.كلا

كأكأ!ت،ا)!كونمخاءفىثكأإاهرالظؤعلهشوهوسلطالفكرترا.اد-د

؟لىصهوماالآننئ!افد.ءاألىبلنص-قاالتقدم-طاوأصرءتالطوم

بحة.شتااتر-وافأ!و"ن

ءنلإلى%دالا-،-شالةاأالحطمنأناأقرلإلىذلاءمنونحلص

لأنالعك!يعو5بهنوألهةلفكرالد"لقأةءماهعلىالتدليا!ثلمداه!أ

إرصادإرصولهأضملمادتهحروللوء،ندرهيمرثةيعلرفيكقلولمبئاك



-ه2-

الجهدطيهشفرألقا!جة.أةصيحهؤؤجى!ةأهـفيئسديدإلىاص%

أيخنم.بلأثننععايهوئصذ.،شاالو

الإصلامبة-تحا)يماصادراوأوثقارل-وهوال!يمأقر1ناعا

)نا،لاههـإل،،4.تحروفييدةأؤ،الفكزبمعادأويهمهأفىالمئصف!يملاخ.فلا

و-ه،بهوامر،أ!كرعلالفر3دطث!بعةقلاتمافأ"،ذأءمنالئقيضعلى

اولته.ءزمقلإحدإعفاةولا،.!تياهلهمجالىلالأزمأأصرأ

"شواهدملاخهمنالفكريةأطا؟تطاقآبكقالقر6دطويتبل

:لي"/لط

با)ردا2تةبهثملةينات2راءودنةأمانةب!ل6نأقريمرض:أولا

2را.ذكرفتد.السليمةالفطهـةوقىامن،الصليما:طقاءلىالقائمالحامم

تمقيبأءفنهأ-موندم!لجهاوغب،وانماضينغاروال!تالدهـرو"وئنية

الدهرث2تا.ضيعرال،اتمع.)؟دلاأ-وىواهين"برانصع2ذلمفى

يملمكناوءا،ونجياةوتادنياحباتناإلا!ت)ن":ةوونءينمنلا

جوببوتو-!أفىاوتوساققدبهذا1ءذعليمفثم،الدهرإلا

لمأن،ءلممن2بذلا*مافىميخقرلالأسا.علاطماشدأليمينكأ-لى

.،إفانونالا

ضرووةصإلننظ-ئا.،+.مرنجهأةوالطقالنمب!"نا.فزقة!هب

ثلامما،وأيقينمضلأر.-الغفاظي!حصدر*أ!؟4ءقللا-ديثاف.أفي-كانم

"دفائنضو،):نفدروحيفمىقا!رةوهذ..نخملإ.9والظقمصدر.لما

.ةصضدونا*ك،زاقوكمنوالاحزاسض-الحرعاتهـ--بمدمبه.

وصةواالذينامربا!فىعقالتر6نمجكيه3ماأ)تأأتجننتاومن
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ي.سة؟ث؟برعقلصيتحديبىدأعليهميىدفقب،با،ئيرثةالملإت!

باثىل!4.*.وجدابىا؟سأبمرلا.قولبوهقالتليمإلايصعهلا

.وألار-خاب

إلرحمنغباديمالذينالائ!!اوجعلوا،امبربا"ؤلإ.:شالقرأنهول

تضيب،قامل؟)؟،ويسأرنضهادكمست!ستب6خات!مأض!دوا،إنائأ

يمكن"اةولا-ظةالمةجمالمس!كتإلا-غهإبمبهذاالقولهذ!علأل!رآت

الىبةمذمو-ا،ةوئةفكرةإن:حىهناالقر6قبأنعليأعنذاد"خعبير

حلأونأنلهااكأيدإذ!وملا-ظة*شافدةتجونوليدةوأنلابته-ا*ئ!

والصر!ةاهلمئلمنوساو-يلتاناشماهدةوا4،ظالملاأنأى؟صيىفكرة

اطديث.يبىأتجعرالمئ!ج!روحقمنيهمالضط.باو5هـهذا-"مى+4

"ؤلا.ءلى.ذا-الةولتس!.ليب!!رالاية"ذ.تختتمان.اروعوما

"أحرىمرةءا،33--ءطرحعلي!ممظرحاالذىهذا"السؤالأنواع!ن

.الثأنهذافىصا!،ننيجةإلىالوصولطصبعبزلم"ميقنمغ

طلاقهإو؟عواه:4علىا)قوللقا.إإلمطكنبناأ.ظاركأجهيةلآاذ.5إئا

؟رأئن!الإدلاءقبلوأضبطالتحرىبخرورةهـالى.جزافاا،ح!م

*.أح!مناإ-دأرأو

الةكلرعلويئمجعفيكاإلقرانضزالقاواضعااستقصا.أردف!ولرء

.المهامعئهيضيقمدىالىاب!يثيئا!!لال!،والتأملوإلاءتأبىوالتفكير

بثمرأتالانتفاحوفاقدى،لمبطلىءالما؟قييرعمإلقبىآننملهـانأنيويكئ

،ا)-لإه"طر؟ة13كأ-تأىإثمةصبررة"ؤلا.يرءم-4وإلمحرزالهغل

ة19انرخرفأ)-1ء



2--.ي

كا،نعام.مقءقر6نةكثيرموأضعفى.فمؤلا./ءبةركر!اقيسلتى.الننوس-

./ءطقبةوأسوا،سي!-أقلىلمبل،،!ئجأى

وقتخ!سفىبهئمعبارام!ال!ثدمالمضيينعىيضىيمال!القر1نمج!و.

إةوذمنهؤلأ:ومق،4و!سلو!كرممراتمقأ!نيافىفاكمماعلى

.،)؟،الصعيرأ!بفىماكنانضلاونصح..لو-كنا؟.-."

وسيكيخهأذإضيراق،شقل،و،نصنع"ا!فظينهذيئأن.وفىى

كهوالنطقوألىواقيالنقلوب؟ا!أها،المعرتوصاملمنهامتين

فىالحقلتتعمللاقاأامقليةاوصيلأوا،خرى،والتعايما)-!ينطربق

-مالى:تولا2ذلأإلىأضف!نافإذأ-المعرتأوأ!يقةإلي.ألوصولبيل

مجقكنا،)8(مسئرلاكه؟نأوثدكل-وأفؤادوالبصرالسمعإن05

"محريمة،الآ؟ةصدرهذ.راعينااذاب؟لا،لدرفةأخرىدرسانلأمام

العبار،بريممعناهذال!انإذ،،عم؟ال!لينماتةتولا"وهر

-وهذ)بائعرفة.،حقيتهوتأكالتالملم4أثتماالاالإؤصاريتعألا

و)بى،ضأكأإلىوصول5والاجهاد.النذيرعلحث-.!بولا

.وتخمبناتطنونالى

وثيقةصثهلامماأةر3نفئألى.ور،ت!عماتالىصريحةظرةان

هـكف!،.واالب،والمقل،والنته،ف!:كأفاظ!هلثاروإ

تظر؟ان-ووونى،هـ-الذكر،واتصور؟والتخيل"وا!مد-هـ،!دالعلم

الفرثن.عابةعليدلالا.ةاطحةفل-والباراتالإلنإظضهئلالىقيصر

إقرآنهأصلأحوفع!،الاولىا!ر!فىالمتلإلةمق،وج!الإنانبز!ة

؟.أللم!-رة)8،

)8(.لاصا.ا\،
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يبة،القزاطحمةالمظيةالادلأمصلاهوائمتقداتالآرا+إ*طىإطالاإفى

الإفمافىبادقيصناالأا!تد)ث+لىإالآراء"!؟إطألإإ51،ء4عن.ولم

ا)فاب!صاالمةالأرا..ءناد:)طإ!ثىإو،لل1)ثصثء4تأوتتج!"دأن

حقيقة.!بهاإ-"بانالأ

سواءا!افين6واةعرصةد"قرأنأنيلهان.أصر.إو)قد-:ق

!فولم،ود!ةنةأمافىالآرا.هذهعرض،دينيينغوأودتثيين)شكاأ

الحقإلىدءوالأىبموتفهلاشداده،من!اأ!!فاتلألأنهءكافصآ

.تالصر

المبسطة-لر؟ةاةاالأنماطبحضصأأءرةىآنإة:إةإن2ذاإثوه

دلوك!ةساناءست!ةآ-جا:لحرىةا!صوهر-لأ)ءةاالىا-تتدءا

إيهايدءوأئوالاءراض1\لأهداف)ة"لى!ولالربتبةا)سبلأنحى

الديئجمن"توةيناولةعاأندو)صةءنلمحمعتقبلةفي-وسنرىالدشا

لتوبممق-لم-الاسلاملفلاسه4اشإءا!ااكةلنت؟إىأ-ايضسفةوا

يذلأنالاذمافىالم!،دواهماح،لافكرإطلاثمنيئأررة+!صنهمالأش

الممبماءمةدمظ"هتفيهزوفى،لوظائفهاالاأحانبةالطا،تءبا:هـرةفى

ألبالية.الئقاليدأو،بة،"صإالأفه،ر!ء!ةببدولاالذث

اءه.ب1ت!،ل!ءثةتإملأنفلهئاأىاو!اضدقمقكدزرأدل!

مذ.!ر!تد..ال!ز؟فىكامحرض!اوإ،3)!!السلانمطبهابراهيما!ايا!

وةيها،وقومهابرا،يميينالمئباد،العكلليةوالأدلة4؟رتأ)*دناءس/1الةمة

ةدا.الداةطر!ااءداهوإه-18وءطااءيمكأا"ء4عههـ؟عاتظ

نءاثو!ا:اهذ،ءجمالغمءتو)وداها،صناماءيمشاةومء:د)ت

الأقدصينشأثعلىاطفياظأنإلىالأ--ثادإوالآجداثواالآ:أ.؟*!أ(!



!-.!-

!لاسن!ن!ر2ردشلحلأةاكامع-المجة4عذا..لفونم2يملالم،وابىأمر

براهيمابمثتازهنا،؟كفوفىاطلهاانجتم0؟فأماهن!"يفلاليل!ا،4-توفىأءبئمبرا

يقرفه)ذالبأدةبرتر"عايهيخولآأنينبت!-أثتةجلماكأا!*ةاأ-ثط

ونتتأبع.الافاننجباليخظرمااقرب،صا18ثضروناونمابئة!وهك"

نحطب!أدثمجابراهـيمأيلأصضروتوجة،القرممةتمة-ابرإهبم.قالأض!ئلة

--ارحواقعررإ-!دالئؤموو-،رهس!،أ"كبزهاالىإئ!ليمو)-ناد

.الآنلذبمرهاءا!لااأخرقجرأنبالقصةوق

ا)قرآنأتءر!2اقهالىهيم1برأتدأه.10-!4أنالى-بمفىالإشارة)تكنو

!!ل!ولاواض؟ءالةءاوءلل)اءةنخه!!ةمفدامةطص-4ءلمتدر-ورةفى

إةصةان"ودةث؟اا4اةاتالىإإصيرافيمهراعاإاالة!4مذهد!ة.و12كاةتاض؟

إبراوليمفىىلاىزوبم5:-!!لهجلثتول)قه.11،فيإقىافيتاةينالدرسذ)ت

لهأ1أ،ةدمةهىوهذه،بئالموقتمنولي!نوالأرضيدهواتمد!لوت

اةاي.واالعقلىالىالي!ينألوعول!اقصدكا!المةبؤ-4الس!ياهذهان"بشرح

ابة-يم-اا)ظواهرفى))خأءلكأدلإنساناباليخطرةذءهـماالةص"أةةدأتثم

فاءنئمبا)ةهردونلعلهببماوأبرأهيمبداوةد.بأراخداهااتخاذفيو

و-دبراهيمقالا3،وبهجةأسأمنعلىأيهونوما!!فيه-يثة-تهر-اله

يموتتخلىهابرأهيهبرءخد.ذ-يغبألألإلهافىوأص!أن-ياببفىوي!اةمرا

لإ:ناتهاطيويةبا)ضرورةم!اسآو(!ه.رأقوىكوي-أفلالىءدنه

أولهاشاوذ!ر،بأر-رجه-الافزأضءلى-تؤذها.واا)!مصاكفابغا)

ءا؟!أ-دقزلا.إشللا-ةءةلىتحليلوهذأ،)كرءن!برألأضابنم!

ءهـضدىألمراإطقلإلهالىأا?برا-مل.1،!ؤإفوءاضخفاءق-الفءلىشا-دما

،إ)ربوذااطاربا)تاهذإكوأعقب،ء.اد-"وءبرات-فاتهالم

.الإأصانءلىاهـبإ!ذأقاا)الالأةصوإءلداط

http://al-maktabeh.com



--3--

إلاولمهوالأ.نجير--بهتابالإ-!مكريما6نا)ةقأنالقول.رفي-ة/

.وإأ!تحلبلىر،القداالتقكىالمىويذعر.امقلخهوبنث!،؟جاه8،الائي!بمام!:

أقهمئب!االقإلمل؟توقعطبل،أ؟بلهوالإضياجققيما!،جئويتر

معؤلىللفر؟بانهدبنهلوءتأنلا،كنأثابهبغ؟نجأبمماإربئو.للإإتان

؟،الإسلامية4اأ)مر"هقليةا!دابساعلبن،ش!مليت!!اولحردمهأؤ

قأالإ،لهكافتتباءأ.وصبيظهر..اءمومبعضىوزورأبمخان!ذ!2يد!

ايه؟بةتإلإسارةماالىبالإضافةهؤلا.ايهااأشند

،الإسلامقبل"+هـبال!ىم!مابفاصفىنظامو-ودلمدمإلمالنبزأما

نيةناأليوالفل!فةشجمهأنالىالإ-لامصدرفىذلا!يمو%ود.وءدم

بغه-و،افىمومؤلا.5تبمهـ،الذى4الوبمءيرعلىالأمرإصاح)فيهكن

العربلدىلمماتةلما-فهنظاموءودفعدم.4اليوعلواالذىالاستنباط

بيهانةالهقليةذ.5لأن؟الهقلإةط+ه*زألىحم!الوأافى-عيرلاالإ-لامةبل

مققدمتبماا)؟شرى"فروإشاهالإبداععلى!هاةدتد-"!زي!أثبتت

تبئ)ما،مرب"أءابشما4اقااوفأفأرإأنالأمرفىما4ءاث.انتاج

والر-لة،التنقلفىكأنتحىاضبممهظملأن،كاءلافاصف!فظامأفطإب

.فراك6؟ثكلوالم33لأءامةفدفيةةصبوتعالىبسأجة94-فواتمىلم

"مامة."ةدفية4ا)رؤثانيتتلورأنن؟9حق،م!ءخحدأموء:محأ

تذدممه.؟ن،3و-نق-قامن4لي5511ةاءيش.جمحةاكأ"-!و.0"ااسإخأ

بغلأء3و.4يهالنرالفعليةم؟3صاإمدو،م)بمءطايرةىو،حفيجاور.د

منظيةطبيعةءسألةلىوا؟،وظرتموآفء-الةإ-الةاانيظ،ر

--ء.اةصيولويم-اةإلر-3

!لهيمر،نأقحفىىالهربفى؟إ-فىجميؤو-ودبهدما!مأنءله

!.ا!لم!طلخذأ5ءء4،.فىش-حإذاوردحذأوءظر
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يئه.بمرتفيدلمو،.وعم"كاالةمحرا-لى.ثررلم.إلإسلام.اق"ينو

كا.ثا)ىالمرجلةأننجير.ه!صاأضرنا6يو-4الةلاإريدوإفياء!كاني

من-ينااونمعا،لارطمقفيصةنوعيةتطلبتالإ-لامبةالدءوةبمادبى

"ضظر.!!كبرالةظبمورمنشيمأالعهلويظبر.أ)صلوله4في،بيةالتر%ةاب"

منكأة.إلىعتاجة؟نتمراحملهاأولىفئالدعوةانذلكهـتفيز.

يغمعناكاثزمقا،.ومنلهبنالهءمإدىتلجبيقثءتونيئالذ2يهن)إه.إدةالقا

بدأةحمنإلى!كاجةثإفي!اءكا.ابررد"-أملأواصاتجاأ)ةح!رلة؟زأو

ةيمميةءدروإ،ةهدأةالىطتج!ا"ابل!،ينأ،عداهيمدءنماي!رأو

فوذجو؟قلل!ا!رمض،ال!!هيةاثاوأفلاةصاوا،ايةادلبما)-ما

بمقالهم.ونيحلىكاكثرأمجا!ميعلاونجتدةمداهل!

الإرثادمهمةإ-خادإعلظاقهر-ولةسة،م"نهؤلاهإين"نوتدكاق

ا؟رءةءإينو،بأمر.د،غ؟طاقه-لوات3م"وءق،إ)يممو؟لتبمير

ا)ةيأر-لهالذىجبلتاءماذ!هؤلاهومق.انورةاإدث:ةا!اثخإلادفى-

كلتفى!مماا،ء-"سةت.ةبيلإيهالرسولءديثوفى.اليينإفى

ذأ5فى)ن.الرأىيةوحرجملأيرإةةالإ-لاىالديندءوةفيأن؟!ذث

-مربمالىءنهأضيرأنويم،فى،والاسهدلال-ث!ء4ةأ--آثإصئد

"لاأواةاصاجوابآر-ولهؤلاصنةأقهفى!ضابيردلمإنبألههـ!اذ

ات--نتدو،ذا5فىتةهسلنوأىبارالاتج!اد.الى)مرأت.لهةإاثكاظ

إر،.وإجذ!?ظ-ولالى

نوا؟ءن!ثيرالإسلامفىد-لدد،آكمثيرتماللمالأمصاأنخير

وءؤلاء.الإ-لامغيرأخرىومذأهبءالايض:ةوقويانبأتنونبد

ولصية8يومخاأ3ز-ياأو"والآراهداتالم!بةذ.5ءنمكأ)35تتصررلا

http://al-maktabeh.com



-32-

ألزمنىمنشةاكم5بأذطاقةوالمتقداتالاراءتهظلالمتصورأنلي

فوممنهناكأن؟.وثبها!ناؤلاتا-ثهامنأق!همفى-ر.

،ا!داء،الاعترأضاتوتةدبم،أثبهاتإنارةفىا،،دهنالإسلام

بعتصوتتأ،الإ-لامرتعةوأمتدت.اطديداؤينهذاعلىجم3لماتمرر

ضلا.حملذلككل.و-تارةماضلهم،قزعرنهفى.الد)خاينأةواج

لإسلاماعنظعوإك،ا)ثجماتءلهدلرداكصدىعلى4يمرتوءةلإسلاما

!الإ-لا!نجظدربروا"ذافى4لأ"قي4ةطا"تةتةوهةا،قلإزا)5لأدلةهـا

الذى-الهلم.ذا-أ*آلم"2ذلاإمدس!!ماإلىينآصبإنتاخصكن

أف!رإأ!الةتلصر!اارزىا؟!اءةابأتاا)با--3يئإمضقيير.

فيه.بهة،)يجاوالإصلاى

مصورةفى-اص!*بمأءابمأتالرإى"ذ!أطبرراتجما"قجصرنوقد

ثةأث-أقد-لذاكآ:الإم!لاماد:!"اداظروتيميةط!:قيجةا،ولى

فى.ناا)،وأف!ر1شبمة

أنا-:ةمن4العقلإيرإطاقا:لالزءمب!لانلدث:-اثيتوإذا

نسبةو؟طلان،الضاصرمقءنهسأوا،بمناسءنفيسالةسيولوجية

وجردل!دمالمحاطىءيريك!بطلان4الإ-لابإيةالعرأ+ةايئالىالجدب

نا2ذ.ثإذا-فىا0وأتاجدا):!بم-إطة:شا"كأيدتطأرخاؤ،صهفيؤوفا-تول

ةينادثص"ىإءصفيناوإ*خد)ينإؤلا.4رض"آنءلميتطكان

.لأمرب":يخاا:اوا

*-وبر:إلىاو2ةة،اشدثلم.؟ء!؟،اتاإ-*:ه---اعا:ا-:ؤ:*إ.،ذا،ء9-ءغ
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اوةتنضفىءؤحسدونإ.مماإ*ماءلمميدأنفئا؟!ءالىإتعناىبهش

ءدع!ءلى!ثآ:ن؟هةيرخمإ-ثشا4الإ-لابالةا-نمة5!تسثتالآخريةفر

:م2مثاشنوتةم!("ويم،))فا-!ةذ.5فارةم!الأاو!!أص)!*فىأوجود

لإ،ا"ر*4إا!اء4با؟ت!يونانيغةفا-4!!.ما)؟!،-ن!ءلاأانمنسبإد

ءث:هة،يها-وةأفا-فة5عبمارة!يةون3ة؟الح!ذا5عندمةونلي!م

لملأضم-هى؟4نافي"يهافا-ة"يتقلوالمينوادلباله:اناى

واا-إه!م5؟،مذاهبمافاوخا!اولمحرهوهاباسه-الف!م"ق15،فهمو

يئطفلاذلاثضوءوفى.الحضارةوهذ.الةحرذا5إلىالإصاءةإلمغأ

باعتباتالاألكلمء!ء-دانفىالأصالةإنشدانئلأقااأيهم-يقبرأ:عارنا

منءيدالآلله-لميينيمرىإ)ور!تزأثالة-بةإالواةعفىثشكلالعلمهذاان

"ةكرىالتراثعذا-صيكجموع!افى-محون6ىا،خرىالميادين

ةليل.بعدتفح؟

/لأ:كاو-ي!4ت!ببرأىالرهذافىهؤلا."يمابفدلى،ا،بررأتاممقو

المر-لةبعا-يعةخملقإ"دأهما:يالتسايمبيرتيننقطتينالاعفا:فى.!ح

مجف!،لنعلقوا-راهما"الإ-لامظلفىالرقيا،مةبهانمر؟فالق

منبدرلما"خصدىعلىضاقد؟؟،الإسلامضوءفىيةامراالعةليةعظ..

أ)شراهدعلىناءاطاقايدنابتأتظفرانالنقطينوكأا.وثكاات:*ت

ردها.الىلا-!لالفى

ا،-؟مذه5ةيمةتماعأإ-ةنك!اطد/ثالافيا.ةإنالاصما؟نوادآ

تةيدأيةالإأ-اأ)ظواهرثزأعمنظ!هرةير)ءةد+-صدىى11الما.،

قا!صلام-،
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فىذأءويرجع.الفممريتو-،1ا)ق!الإ-لا-افى-ارةوهىوتثا؟

ذه5إما،راصتيعاب4نتيبيمناالا-،مهذ.منكاضرأأنالىاطقيقة

ء-إحةنتكاالنىد-لمااأقاذ،اكخافة013؟وااض-تحرا؟،ةإالحضا

هذهثلجلإلة،،مةا)ذمبةإةإءيةرلبمت؟أ-4مالأ-؟م"ذهلأصاب

الإ-لاىكرالة-قييمءثمةومما،مةلم!ا

51الآرهذهحدةمق6!صتالىابا-نينهفىع!ذف!أ"لءن

نءالأ!هادوا،وثافاءنختتاماءلىبالاء!ما:الأءتدالالى:وحوافى

فأ-أ-ليافىإخلاص-"زلاء)نجهلقد.ا"صرفةامهء4االأ-؟مهذ.مئل

اصمتالذىأال!ورقديرو.الإسلا.قيم!ةالهرالهقليةيامجاد"ال!ليمالى

ي!يمالظلام؟نع!ودفىعايهاإلمحاظبهدتةالإنسااروفارةقنميةفىبه

..إيةأ،هـرلدولاتمامقلهفى،ةثيردولععليخ!ا

أر)ءمنعخيرأأن.ءقنلاحظهزلاءإمضأننلاحظأنفى9و

ضعورالوافعفىبثالإس!مبةالعريةا!ضارةعنالمشوهةالغرايبن

اقبو.مقبولعلتطقيعتمد!لاثهوراوالتفوقلعلوبا-ثينااله"ؤلاء

وهو/الأووببحينالبا.أجمدبتملبقلبما-بأتهالى"ذا3+ثاليا!ا"ذأفئ

الهوىلالو!إنميلإفيإلحبعلي.ءمأ!ه!!3سرنج،لج.

الفارس،ةمةتمديقيرضق؟ث-ا،دبامبمكتابصاحب-

إتولهالمحبرفذاآلأؤزفي.علأهذ،ألعا"لتذلجقة،ابم!أدىالساحر

بخهؤلم!،،1"صاةالىإوفن!!عنككذا.يأنرتي!.لقجمدانلر،

!المهذابهبهالئتىالتحليقمذائليع!بأنالمثمفالمحثالباح!ه

الوةتفى5ضألمجيبمذا)نالمئصتالباحمث!هذ!ببارةو،الإوربى

.5كأ3ه!ا!ه!!!!لأ44علا!!+لا8ول!طه!ة،ا!ه!)9(

!.01.31!ي(ثي()2391د
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الطيهمؤهلاتهعنالثظربةطع-أهرلىاالمؤ،!هذأأنيخهشمالذى

.)1(ياقوتفب!ماإذاتزمأيبدو

إيينإةراوزملانهأ-لاة،ءوفيحضدالمنصف!ا-ثمراآناتعوالو

البحث-بئديرلمعندهؤلا.ا3ةيزدىا)فاءطيرة41كأاغبهضالى.مث!يرأ

ر"مهاهـضهون،؟احثتانظرفىةيم.اسلمايتاعنفوالفاكرأملى

امةءصأشدبيمامومقا،الإ-لاىالفكرأفتجهماعلىبموءبماءكلونصارمة

والإنصاف"مدلفإن-ادفرإ!ييننحننذوأتناءله.طبقهاأقااتكمن

سأنها"نا)ىومرأ!؟ا،دبىالنشاروأكأأعءتلفإيئنميزأنتاهتضإ

ألى!ع.!علمىخاجأعلإبحهفىالةوورمدافىأقركأن

علىيحمما!ندالآييزهذاقيرايآش،لمآ،فىىأنقلانناعلى

دتويؤ)فيهتبماعندالهمرى؟للاهوقنجن،المسلعينعندال!ل!ن

ئميدأنمنه-نجتظرلا.،بافيسلمىءرتهةحموليكفونأنباعا-لمانة

.،تاتئالاوبملاجم!وص،ءصةةداتأقوادهنةولكل

أدلممنذلكةظبب-إنن-لماذا5نلاظالبا.جثبذالساه.يةئم

يقولا!لمجة،كل.جمهيدللأن،مثلا،الديئ!)حيا.فىيمتبأ!ى

9قدرةو"طمبةإدنةيتمفتب"ذا-أل!وانكات-ث،واسنادلاثات

أبأسامجمعممكل.كانب!نا-ئدىذأ11ثانيةجههومن؟افىخاؤةيةالفكل

يةبراوأو،رجلبسمير-تتملق،لها!صرلانيداسا،أتجرعلىقيهث

انا)ذأهرطمامخق؟لمامأبهاروا5أودءضىفىاله!يثالذن،ثواروأةمن

صا-بهو)ن،ءلمىكلإنه:.صرابآقلناإفربكتبمنكتابفىمئل

34-اعلميةعدماتآ3

؟/9أطىاالبه!هف!جمةادرداها)بم51ااتالررز.ت(ا!

http://al-maktabeh.com



-36-

صك/لالطث!فئهير!بمقدرأأةخإستا؟"!--ثألى-اهذالوقر

إلىبفيأفر؟باشينبمفرنظرةفىوالقصورالعيباوجهبهت!عق

إ+عة!هعناصرعلى-قيقةيرفاويضحةالإسلاىوةكرناضارتنا

.الئظرة"ذهة!كيلاتجمرر

ميداكا:ونح!ديدالاسالهنبوت

المنتقصيز،المتعصبينهؤلأءراىا!بهازفىا-خرضناقدكنااذا

بصررةالإسلاىوالفكلالعرب،عامةبمورةالإ-لاميةبيهالعرلا-فارة

ظرةفىالزللمر)طقالى؟بهوالذينخدلينالمههؤلا.الىألمحناثمظصة

في!..ألاقيفربقهذانظرةلتضاولاالاوانآنقدفإت"أ،ولالفريق

عا!بممظورالموفوع.ئالج"قم"ذافىنزالماكناوان،المةمبلمن

با!ار-تتملؤلا.5أفياماألنىالملاظاتمهظمأنبمعنى،ساعل

-.معينباحثأولفيلوفظصبفكلوليى،بر.صهاالاسلاىوالفكر

أدةالىالاصارةمق-لميرأالجافهذاصثالحدبد.نجدفىلنا

ألاصلامبةالعريةوالحضارة،ظصةإمفةالاسلاىالعربىالفكرفى

.يطلاننكهدوف!قيعقلبةمواتالىيدميرعأدهـنابنةعامةبدورة

الإعزازبموافىثهدكا،اطذارةوظ!؟فكرمذافومفرقي

الىمنءتقبمرووسلترا!هذافىازوالاءش

وأدين4العلم!دالرأع"كتاه.ق،دراير،ي!ا،مرادلامةوله.

2را.فنعدلربممتبفىننظرعندماأاحيااكهث!ةفأخذفا"

تاتالعنصر؟ال!فىقىفىالجدبدأىكار،زمانناقالاشكلمانهافمنةد

مداوصي6فىالعوبيهلممماكانأىالىهذامإن،أشا!اكالفىوندربها
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4العضوتئثات.ال!إةكأدلمق!ن-لاةاماذهبئاأبعدإلى."2-لئجونشا"كاوكا

أدإدن.!وأ"قئقى7ءةرم"لأنميا+-!سإيةاللأفي"أ:،إت"5-":نروا،ضك.،المطدن

-اصأ":أ!2لهذفا2و.!لا-أثثبهكا1ت؟ذئانلاصقة04كاحمجز4و.ايى،؟،+-أ.ش!لهإ)،فى

.كا؟أق""ا/1أتللق:لهدنامجيلىا""/لاالذي)الخبره!أ،؟!ولالؤسك+الؤونىئألفلأث

.""ء"اأ/".!اد-"لم!3//0أف!ةلهذ.ظبتآالأقيىممدن

:الأسلآس"وا!ارةالفكرالإسلاىح!ء،فئأبادلهله،وع،مالجطالع

اميبئص5ئحاهقآبنقيثزأسألىأت!ارةخذ.لألىو!عقأه!ثاففرقثبماأ11

!"بةاأ!مواليإؤافأرتهم،يةروأئحضيهالفبرؤالمئأكأ!ئل!أ!لئا"ورأفالةفى

.!".!ا؟"01الالمحاينتينخمق!أى9امظبفؤإيواجههاالى

الععيقرالتصمق،أ!ققالتنبمىالىينزيمالاتجاهينهذينوأحد

.أخاتجقىأليقيهطالىوالوصؤل-الإلح!ةا"والا-مأنبعية4،عالعمنروعبفىفى

د!212كا(،س!-"،-2-!-؟!.ذال!أؤلضل!اث

؟"فروعلشتىالافقىفىالإتيخابالي-الالموليفي!بل!الاضالاجما.أبإ/

ئب-3صبرإوالةممريةالثتا،فيةكا،الحية-.ضم!ةجمهـإلإباآ؟.الإفط،،"لمةتلأ.اورفة

..2-3.ابر01.كا!..الحفارة

رو،ظش!رأصىنجا.بأةا،ولالاقا.نصفانلنالجزوإذا

.ستعرضأشىانجا.الافى،بأنها+مجا.أمفانكلنا

نضأالأنقطاعأوأنألبفمجردذلدمنفيأقمقالخروينبن

،مبهشترمى9الوأعبةالنظرةهرالمفامهذافىلمراد3،شبمأ.إو

العرإيةالتيةالذأتيةوالموبة،مق.-هالاصلامومرضهااهيايخة-الزدية

-.!اخرى-تمن0إلاصلامبة
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ظاهر-التضصرهـأنيفهمكمق"تأنالىبربمإتضبرهذافىوإلسر

و!أنمطينتمثلانانماططةوافيءولوالثالتعمبموظاهرة،ثعأابفى

هادت.لوسئمرةكر،ولم،واقا،سضأالا-لاميةالعرإ+،اليئةفى

تد!!األققائق41بغفل،نهولأشكد!ءسالفموعذا.مدعمواةتناع

"الددد.هذأفىلا!ضرةاتوص

وأخممبص.التضص0مث4انالاطىالعرلىالتراثفىالثابتنن

و-دل..الا-لامفى9كرونالمة13ألذ!شالمث*تإ*!.نبي!ما،والترد

اتجا.ومئالية،كلمؤايانمرواو،بيىا،سرإيئواز.نرأان!معلؤالهمأ

.شالقايزا!ةانعرتبإزاها!!الافالموتصعوبةأروافىمفرز؟

،وعرءالاأ-انطاظ!مهيات!فألا

فهناك:ا،سلوبينطاختحملمؤلفاتبالشا!اليناوفدوسلت

مست!يما،هقميأسضأمعيئعمأوعرضرموضوعفىت!نهصسمؤلفاته

إطة-متراا31الا-عديدةالواةآأسفرضمو-وعبة"ؤل!.اتوهناك

.الذىواكن./ألتمابقئا؟نب.ووهذا.و"!اة-ةالمعرةالوانمن

لهاجمظ.العملطالتببفاتو-ودإلىطنبإةالطفئ!يرأدقنا5يعنينا

في*-كاالأسلىجمينه!يئوراههاثفوخرا-!ةةوجدةإةالنظرئين

الاسلاية.بيةالهرالهقليةلكفاءةجلاءفى

وراصالت؟بنالفبمروء!افلفةهذ.4قيهعلى"-مر!ويمكئنا

صمغثم.3ودظ"مطبةي!أأةوأليءنبين)،-لو-ءذ:ق

كأ-فةمهاركسبيلهفىألطاضاةرفذىا!تخصسلأ-لموبة:الفسد

-5جاتب..مج!د،له!مة.برااطضارةأءرماا5عرأ-،!وقت11بهضافهضهأ

الأمجاثءأ!إضنطخيةاإو-وعاتاا.تنأا،لألءنا)نا-مباطط-تنذر
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ادصةأنا!حظأنباك!اءديرومن.اتحمقة1إرفيةاالطية

فىسماولاالببعةالعرمفىنربهدأقىدادإفاصالنفالىالحارة

.!.!بسنأعة

الةوحهذ)مثلفىالموصوطتالىالاقا.ع!الناقيئ)1،أحدهووها

إطبصىاعةسنطعليضتالبيةتهذ.لملوصوطكتابةأنيلاظ

لالأطبا.ف!ن،وأراحةيوتل!ميالإلبثرىالمقل؟ن5وضائلها

وربما،التلمعنا+أنف!همعلىقيفىون،4طمهكت،!،ءقشن

كلأ!ولهفىالناصنجةلىاسإبةالموصوطصظمذ.مثلإتإليفكان

.)تناولييةقىطمعةمراجع

مفمة4المعرميادينأقثحميممبراتمنفيداخرى!احيةومق

ث!تلاويخرةالحضارىوحصيلأ"أقراث،ءخردةوإلثقافةالعلموفروع

نفونت.مهماطافةلهانةوآولا،طالمهمافبدعرلها

أنه،،8،عقد.ته،فىيذكرادى،خك؟قابنشلاذكلاظوش

لىعددأأئمرتأكر1))وأدلمالأدبمياديئفىبذل!ايتىالهاثةالجونذ

تلقراهحتى،يمفىاتدصكالماعريمنلمالتىالمؤلفاتمقتضأ

؟؟عداماءاعلىوالإلاع5"لراستها-لجفة،ضصهمبدانفىكتبما

المو-وعيةالبكتصمخوالأتجاهأزيادءبررهذاءنخلدونثايستنبدثم

ولذا،الغلىنيفلمخأفىالأمجاه"ذأخماورةجمىكيد:)ممئه،الخ!صرة

لالأءاثاه.فيلااذاة.!،يم""سثيمقخظأ!*تاهلبرضذ"مصهفئ.ضايئمجحى

ء1،،(ا!-ا-..الطيه:

ا!ىلىقواالجاءظاتجاه.الاتيهذاوتقابل.وفي.رضوانبنءلىمثل11(

الأ-بوفي.رربئتديم:*بضىفى؟ث3اءا-نلق3ا!\،ب؟.يدأني
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جمالفى4الإصلا.ييةأمرالهقليةيمفاءةةث،دالتى4إتاثأاهناصراوءق

إدراكءلىلاةنعصاووادوأةبدبق؟إ")تفر03(اكاطلانادزثم؟ةالة-حر

وضور.،استمرأالفكرىالتطو:-قيقةإدراك،راتواكث::اتا؟

-بمتهالىالوصولفىالأمل!اك؟نو)ن،إمد4خيوعاتتملم3أش!م

.والم!نالىءانعرافىالإأتوأههـأ؟،دبةضلنمامهو

يمبىءتالمئ!ورالطبيبالفيلسوت،زكرايا(إن)!دأزىالىبكرإوفأ

ا،جيالفيه--كممتوأعلبناءالفكرأنإلىإصميرءيئيبيرأبلغذلك

أضأأ-تعرإلاأطيقةفىأ)فلسفةمختارليسو،يئالمةمحرمقا،خهإةبة

.ألبناههذاا،مةفى4المقواصاالجهودلهذ.

كلتهصرف)ذاالفلا-فةمقمتأخرصأناعم50الرا-ىيقول

الذىشوبحث،فيه،.وأ-تهدذلكءلىأظبور،بهفلسفةافىالنظراك

ستدركوا4وحفظ،ء!متقدمهءقعلمءلم،شهإووصهة،لدةافيأختافو)

وظن،تقدههمنبعممهرلانه-؟أ%ت)صياةوهغلر.مجنهوعشةبفطنته

يوجبرالا!تغاد-والئظرووصثجمنأفى؟رأستفضلها،أخرىلفوا!

.اء..-.-01-"فى8أ؟"والشلبا!ةالؤ

لاله،الظسو!ممفىاقوالىار)ئكهءإظهـنايو!الئصتافى"

ممر-6الينهنادأزىودكقفىولأتريرالإتا!نتيىيهراله!اور

ازديادطوإمرفةانموأنالىزبواالذيئرتيه015أ-علىثد.فئأدق

مؤلف939؟ث(كرارسبولوتحايقبم،)لرازىفلضبةر-ائلانلر)1(

.22لم
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هذهزوايأبتمددالآرا.)خهددونجتنا-ف!إلاختؤفإفالاؤدقلا

ناأظارأيلهتنهفإ،ماحدالىأورآذا5بصحةأزىالرتلميمير.امرفةا

و)تكدأظر"نكل"يةولإذ15نموو،المعرةاطراديمفل،عدةإلى

طفزأبلاثدةمتبم"صحدح-حماوعلىةامت)ذا"ةاعدةوت.،ق4اهر

صبيةإةأشبهفبيةإلىتدعوقدفهمماأسى.إ؟اأما.والنظرالبحث!

ئيين.ي!وفطاكى.!الحص

مو-وعيةعقليةكه!مانوضؤره،الراؤىزرةفإنأمر!ن-لنااوه

مح/نتغقولشا+أهـومزاىورخ!شاملةءطيةوفظر-،عحتصوعبة

التطووةكلرةأنيرىكلن"أكأزىبأنالحمفىلينالغرالباحثينبعض

بأن-قولالقالفكلةمن.رتبةأي.هالفلسفةحقلفىيئا-تمراوأفو

بآملها.لةلسفةالمعرة4ضلمئ؟كلهقيما"هقي"قوةع!الفرد

.،11،ا،وتآتمقر-تأىفى

يالفلفه)جمىمابينفال!فىيةهـدهألراز!ىأننلا-ظأفناظواقع

علىالملاحخهأطصأشوآالنىالطببيةالفلمفةيما،و!ينبالمبناةينأوا!ولى

.إ.كما،8،طوالروااتبهـبة

:الإءصألكلممرفىممثلانوا!وصالعصرنم

وفىالئحليلعلى!ر!،ائبتالإسلالىالهممرأنلناقيفعمما*-.ق

.9"/6المىفي"..الكبمسناه-رززةصال.ظرأ(؟أ

الظفية.أليرةقور،جما.عئلااط،وىءسمةلارن)2(
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وف!،ألمصبة!ةواالواصةافصباثياتالجزةناولفىوكفاءة،!كبب

أهامة.وألمناهجيموالمقاهوأدموانيندنظموصوغ،المتفرظتبينبدالر

عدوأمقعلإلمفصور!فليدى"تلح!ئالتراثعلالحممذاويخطهق

الفكلا،%ىىأ!أنبعلينطق؟،الإسلاىالمحيطفى*ضة

ظبلى.بعدذ!صيفج؟طعةضورةالإسلاى

ألةيهرىادضطبهيرادو،صاضفاالهقبقإلممنىالإسلاميةأفليفةفا

صفهمتميزأاتحاهأ4اوأتص،ا،ذمينأفلاصفةظقأمىكىالتاملى

ابناالى.المث!رقفى!قانكذى.إخداهإالإسلاميةبيئه9فىمعلومونأفراد؟

بهذاإصلابةفةفىوص،كبتأبالطعهذامنيخهمو.المغربفىرشد

غيلأننانجر،طوبلنفاشعلفقد-طرنإسلامينهاإاداراأما،المعق

ات!كريةأطمية.تأنمحلأءظ!2،سفالمتهذااطلاقفئقساهل9اق

ومق،"امهدتالىواظروتءالجهاا)ثالمثاكلحيثمن)!مية

لانكلاحأهامةألروححيثمنوأجرأ،ترختهألقالفاياتالمحيث

نظرو-!ةبا!رورةقئلأقلسفةاتهانذ!يعقلموانصالاسلامصدر

وحذلم.المسالينثمرةأئهاأو،الحألدذالاسلانم

طشوالافىادعضافرةجهودخلاصهمجىقعتبرالفلسفهت.ان

ك)إالنةا،ءكارقيبراية-ائإطرأريمتن!واو،ألاصلامأرضفى

تجوزأيعدلاثمهـمن.ألهربى"الصلطانبرعايةوفعموا!ابهبهاأقىل

اليه.ناأصرال!ىاءئباإصلاء:ةبانهاوضفها

و؟كل!ا،فلسفة،يةألازمةالمقوعاتلهااجضمتةدالفلسفةت.إن

لها.يتصدىلتىوالهثاصوالموضوعات،"ص!املةالكلبةالعامةالنظرة
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واخاؤالألوهيةاأواءثرةوا)او-دةءث!طةأتلسفةء!ذهعالجتوش

ينالصنة-خعاق))ىإلخمكلةءلا،،!أ"لن!33؟أ8!!8لهلأاءأىأ،أ

يخن.الكل

أنهاالإ-لاهبةالفدفةفىالأظار4إلنو-،انبمكئماالملكق

إهض-ملتالرجةوالمةلالدينيخه"توأصقفىمتتابةعاولاتالذلت

للةلمسفة-"شاغل)النلهووالشلالنقكبينالرفيقأقطقأبا"ثين

أطأعةمقينينوالمئد"مامةلإشمارالتوفبقهذا؟نأوسرا..الإسلاهية

!مإن!مبامهإءلانإاديخالتأإيدأنه؟نأو،الوحىتفىينالاالتلبأن

حول!.الجدليتوفولم،ننقطعلمفكالتوفيقطولاتفإن،العقل

ءذالضروبلا-بيل،المحيقةادرأكفى)ا-بيلينهذينبيناللاة

ببمفرمشفوط،21اولاتهذهمزنماذجاالرا-ز"ذ.فىوسدلحعرض

اييماكوو،ادإولات"ذهالمصينةالطتعلىنفنابأ)نتمرف،يك-وص

الىأدقميم"ذكيمدلنوج،إ)ي!اصمىةالئىياأفاوإ،وراههأد؟مئة

.الإنصافاليواقرب،الموضوعة

نشهرل!فةاةوأالديئبينالتوهيخقعاولات.موضوعمعالجةتيلكننا

"ذااددود))صلمقاهقباالإ-لاب،الفلسةانإلىالإضارة:ضرووة

تناولتةل1311المحما)اىاثاكلأوالموضو،تعلى!لمقرلما!فظى

ادةاواا؟نوادالو-:،مةعنطرياتاوخرجت!بر!قليفيةمثاكل

ءثكل!تمنذلكيخرإلىوي!مادة4امرةوأاءياةوواطرةوالزمالط

.،ضلاقواأليا-4
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ال!؟،؟ويممليهئظيريالجاثببهقهذه-الفلسفهاس!وعببل!د-مآ

ينطرون؟ن!االإسلا/مإنفلاصتة"إلىءرا-حوذ!.لاول3لأالأتدمومههكا؟ن

أستقلت3بعدأنالآنا)يهامق.بخر!ناوأوسعوأكل31أظرةا)فلسفةإلى

الفلسفة.امهاش!يرةعليةةه-وع

مق؟ألطبثتاتأ!ء2لأأجاثصمأظن!فةفذها،جذأ،اذأنععب/لأ؟لمأبى

!ق"شعبأصعا!حلانع!بس"فكاالنئزالةل!+البهق!اوالئهأ!!وءالح!اة3نمعلو

1(؟3لا011:..لا-ء

لأر/-؟.3:.!،1/+؟نمئنعسهخ!لىالإ.للغالفهسب!ؤ

إلإأيبكعلوبيد!ئاإبرإبؤبوفيإج.،إالإكالئإ14بفرلا-؟+أتيبئئا-"وهذا

،كد!بزامما،ء،!"لمالإجم!لإبقيبرا!ابىة-لإصلإياالئ!أكبيةالفزةلحوث

+."هقلى..العرلىأو،العقلألناىاق!طوبىةلمبطلانأصحريمره

.ص--،أج1ء!-1،-،.صالأ-لاممه..!ر:الف!كر!3دعبا*بخاحمفبفة

يالمؤسوسالظابع"ن!ئصرلي-م!مه/-أي!النهآ!ممهلا.بذ.لكن"لاط

اقىالإ؟حت3تفزفي!يكل-!آلقليائة""آفيصلأمية،ضوهفط،فكل.والبنذ

ثار1يفسآنلاضلأآالفنفى+فئ)تفكيرضوركاملعلا!وليريد

1-.)3/،-:..متميزةميادينبمةأرافىوممالمهظء

الفرقرلخهقبرءلب!ثئميةلام!إلبو-اوالبمكلءلمبدإنبا

إلإسلاىالفكربرأكرعق4عتلإإ/كورة،أبعمهذاباعتبار"الإسلامية

وألهبتإر.واذممت:ألحأته!هاكتن!ألىا!تلفةأبخروفضن!تحت

العمقيورما.لأومن!ههةظريات!ادفالعلمتاوفى!.صعيره

فى.2ةد



-04-

:،1،النقهأعولبدان-2

اكفبقةالمنطف،ودصاليل،الم!نحية؟قواعدنصافعايدأنهذأوفى

بوش،حندركوةيه.مميزظيفىبعطاذاتبلاثدجمحلهامماوالفكرلنة

وكححلبلخقبموا93لا4ضأ،هصكأ!هاالتنظيمعلاننب!ادىالضلضلرة

51والاتةرالاسقنباروجمالىفئمقدر-4:قلتسفتوان،دلتركيب

!ك34!اها!حه4!أ!!!!ا

المتوفىالممنزلىالبمرىالطيببنعلبنعدالحينأبرحللوفد

:فةالاطاعةطر.تتهعلىالممطلحهذاع!؟.88-.436طم

ءير.ويتفرععليهمايبتنىالغةفىييدفإت،أصول5فاماتر)نا

عليه.

مايتةرع،أالةزموجمبعليخيدمإنه،الفقهأصول5نرلناوأما

النظر"ةقهاهعرففىيفيدو8الةقهوأدلهوالمدلحيدافقه؟لتكلعليه

وعايتبع،بهاالاضدلألويهفية،الإجمالطريقعلالفقهطرقفى

س:ةديل،أفقهطرقفا:قيلفإن.....بهاالاستدلال3يخية

الفلاتمن-لئيرفلفهقأ!اصيأفمرأهعوفحنىالرايةانحبةمن)8(

الأصلاية،الظة"صادتعوفيةقئعةبأناهوللم!بهيرعربىياحثحدا،ممالا!مبين

،قموتلم!الجةهامأجانبأدفاراولمواصتهقمايهور3ا.ساادممورالأصتاذخسىهـثد

بها.وط33ص9ألا-*بةالفلفةاظرقفوثهاقما،ة"ظرمةمجث3

وعرشالإصلامية.فةالفااع!مأم!هوأهيتهاانرءةهذ.مواضلمدبصاحاركا

وافيصاجهوابنالمنرققا!هروردىواصبنا.وابنالفارابىدىالنزءةلهنه؟أشبل

ةممقالتصوفثرا-ةابةملى"دة*حةيملمما-صرةابنخا،خبفطيلى:

؟لخةمناندة!االشاثفيا!أمل3هـ-ييةةندمالمطرر!بوأنمفلاضة3را.

.!ئاقالجز.،الحوقالشاثمئ5كتانجاقموض!3خرظذله،عوفبةانلار
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قبل:؟يضمآدول:قلفإن."ةقه!لهيفنىن!االص!رجالنالرءا

ثفضنها-!حبحالظرماممهوأدلا،.وامارةدلألة:ة-ينإلى

011(!نغا)باليهفىةيهاام!يحما"ئظر"!والأماوة؟"+لمالى

الق.الةالميارأطصا؟صيحملالهلمهذاأنالنص"-ذاءنوواشح

للفلفةياك-بةالمنماقبمثابةتوال!لأقثريعو)!قهيعلأثسةالأصبةتب!له

.افوالا-ضهرالاستنباطى4بنويالاستدلالاعولبراكل!طم-بنينفهو

الا-:قراقاغجأالىةملااهتدوا!ءلاءناانءلفا)ذالانمجبلذلك

يمونأنا!ادفةأمنوليسةا-يخينا؟ثاهـمنإ)ء"أ)فربيم-دىانتجل

اثبا)!زؤةافي،علاتهإمسجلتالذيئ11ءلاه.نالا-يران!جاهذاد،ة

.الإصلامى)3("مر،لى

:تصو:"انمبد-3

،و-د.انالوبأو،و-!د+امةلاثمرةلافيدايدآناهـذافى

الممثلة،المبدعةدزأ-أال!ةاتالطا.،ةلثمرةدفي"ا،و)غص!ب"سلوكأو

بات"نظر.نأمضروالدقةقالمهفىفيت؟ار،دى.501ومذأهباه6رفى

.ذاضاني"ذاالبو"فافيةأءوأ؟ر

انذانهالنهوتذبمكقانهالىألى-"تابهذافيرقئاأ:سو!

يؤدبهبماوبتمل،!!كلأوالعملالجافب:صاذب.لاثةإفيبمبز

لاطقوصتنفيذمنبهتوموما،ةفائلمنررهثلهوم!أ-إلمنالدوفى

.؟69،/؟،"4ه.خو.ط،119009اف!ه1أعولقاتمد1بمثابانظر()1

.وفي.بب!ونرو-رءئل)2(
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الزهد،وياش"الرأو-4منأفسهإ،يلزموءاوالاوراد،وا،دص،فىوأخعا

.،ةقهـ"لجر.)نظةبالجااهذءل؟طلقأنيركنو

ومابصبه9:فىالألهصاطواوجهاضاعراجانبهوالثهاقأبوا؟ا

وخواطرأصابرمنننط"موفىفئابوءا4،ومراقيوتحليل!املمن

ذلدالىوما،بط.وو-!ضوأفىووحثعةوو-اوصوبولونوازع

.التصوفطريقفىأصالكإمانهاالنىالمدبدة"نفسبةالاحوالمن

.4إا!تىرالفعا.اطافب"ذاعلنطلقأنجمنو

أكىأفكلىأوأةظرىأبالماةرووا،ضيرالئاكاءافيأما

فىءمحنلاقشار-"وصاراتأ)ةاظفى.صوء4؟-وفىأراءفي"قظهر

وأقذاياباتبالنظرنلتقىالجافيهذاوفى.ظهفةالاوفاتمنكئير

الجافيتاعلىنخلحان!قلذأو،دالاضلافيةولأ:تيةالميتافبزيية

"هلومفى!يمالةهذ.مقط،ةبنهمما.نهيخهمألاعلى،المذهبمحطم

ا!هـ!وندونالنظرىوداملالتفكير!ردتلببةبموناناى،يةالنظر

!لبة.بةءرهناك

بالأنفمالبر-ىتميزأفيإلجواد5تميزلايعنىاللافىائقيموهذا

اكيرسفكينو،الراصةتسهيلبهأريدنقسيممروانما،الاستقلالأو
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41سأ"زاء+رماتلتف!-5!،إجوألبهد.على)زالمرإ/!و..14أة.ن

اذوفا-قدبر؟محنثموء.ت،أءوافبهذ.صفىوا)ممقوالصدق

"صكلءبهلم4!ك؟ءجا.بمنبالدينءلته-يثمنصبصآتقديرآ

ء.؟-رنبجاءنة)-كل"11و

:4اتفلبداأوا،درسبةإفنهفةادان"-4

عاق"!،مواالذينهؤلا.معلوجهوجهآقلتقىالميدانهذاوفئ

!"كانبئأكلاءؤ05إنأأيواءنوا):قو)تهثةاورواكا-ورفى4اةا-ةا

دةيهنوإن،ةسير.وةمرحهبعرنقدهووةثمها)تراث!ذاح!ظ!ل

ية.أت-كرالأخطاءبهضءدوتذلكصاءب

أطلأممبرراتللرهتم،إهةالأرتد1،01ذ.5فىأب!ثاأسظذإ)بئ

فىالأ-الةيأغدمنأنأمتبلذا.الإ-لاىالهرفيإفكرءلالص!خ

أفلسفةعلىأىطسبالأخيرالميدانعلإقتصار.معف!ر9هذا

"-ح!ع-إيمنهثمإلىء.للنإيهاشارااءاصامىاإ4و)انلا-ة

ا،صالة.

نهيأتالذينالمةمفينادتثسقينمنهنا.كفإنأعيمنبمنما25و

،مناهاالإصلاءبة"ظ-فةفى،ألاصائةتالى)تصاحمقونيرةمادةءم

ه!،.فىألاصالةمعالمبهضءلىيد.!اوضعفىاتملاإفيحوقد.اطاص

-لمأ!انهوفمتقد.الفلصنةهذه"أءلاملي!ىدراسةأ.تاه4اكل)-ة

لرء-3فىا)-ؤال"ذاوشح-ين"صوأبثا؟"وأصابإأسوصبءلا

.4ا-ت،ر
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،ذأ؟رةفربدءةطةالاسلابةالفلفةأتتنذ:هو!ؤإلوهذا

ا؟صالةءعلىاص!اولأدلهاأولصا،كانبالإ؟باباء؟كان

تة:حاأشالهو،51اءلات"ذ.فعلثيوفلا،الأنجا."ذاأنر!ى

،ةالىاروحعليتقهىو،ادو!ندىأفكرىاشإثامجقيقةاءيلمن

ين.الآخربمودوأزدرأه

ا)ىاداولأت-ك،ا!دار-ين"نكئيرةءإولاتمن-يرهذأاق

لات-!ماللاجادةثراصةدون،أجف!آمصدرأا!كلة،كرةفاصىأندتأأر

اخفل-بنالكلممرأنالىنئيرإىالهف!فةهذ.فىإم!انو؟ون،ا،خرى

من"-ديدة4إبإثبدولا،ا،صلىبطابمهءت!+أنقلاخركأاثدةإلى

عليه.بماكانتركأن

ئقآ،وا!صالانمانبةأليربالةدةةألعرباتالة:؟رانيهنلانحنو

بماقابمافىإخامة"!زجماتإلى،هـأمب!ينوالرهاحرانمدارسه.ناتداء

ذروتمااطهـةباةتوقد،مة511.هرلأ،ارجندواومن،ا؟صاطرة

أوإلمةظ!ةأنتلمأنويهفى-218ءت-المامونألمحامفةءيدفى

ا،روفوا،ا!ةفىت5عبهاأطلقافرضلهذاأ:ةتأا)ئهبمبةكادا،

لنلعة4.!ربىا!فطو5،ا!ة"لظأن

؟ددةالمفأحلهاءرفىنافية!:والفدفةاذنألا-لام"ةممررتس

أءضبمماذيئ.اطجهيينباأحبانأا!و؟فاىفلا-ت"ناكأنصروا

و!ا،جههمنوأفلاطوناط-ةرإفيالهرقإلىاجم!تة؟"!نلم-وفطا:

ور2إظأنهأ!.ثلأ-ظو،اضرى-!ة-!يقىالإخرفلاصتهـن،سهقمم"ن

ر-لمة55مج!---ىأنيطمندةجد4-إءرإكل-بمرأغأعا-تابإ-وةأ"ذيمخا

كا.اص-.أاطا"ةناأورتصأ)

-ل!ما/!ر-ت
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أبربوا؟ا،:؟6لىا.ن"صهـبرأبهمبربرأ،رس!طوأئ!!ذابرفيو...

اكن،(ئةاءبىبزفيطبرنبةمدرسةإلمفيسي!بأةلوعلينفيأ

هذاعقتلةونهعايرددونب!بغاواتءتدفيونوالمالإسميمرىمة

هذأفىأفواواغا،معلفينأوثرأحأوتةءردبكونواوا،ألزبمر

متمبزأ.ةديأتأو5ولضواجماتامل!مبصماوشكوا،ذأكمابرال

لأرصطىوك!ةواا،هةالمنطقتدوااكمبل؟نيةناأليوالمذابوا؟راهاهإو

الزمن.منطةطوفزةا!دثقإفيع!،المنطقبذاسطرةرغمي:؟

،القياسمئط!يخالفأخربنه!نهعوأاينلالمهأنالإنئإقيأاسبحلقد

كاملا.افىألاستضابخقلإلفهوذهوا-يث

ايهمانيهوكذإءبل،و-ص!ب9مرباباخينتردهذاو)يى

اقبرثنان4ءلياطلقالذى،،1،-هـبيرنرو،ألاولإبىاتجر1لأمالم

.،؟و-طىالصورفىاتطراطقيقىا؟مير"

بمرأباواول05بخ،.ءدبأخدأاحوظقاابن!قفي.يةوابنالهروبردلىضدلمد!)1(

ورسفىبه-جا.،ءضاضعليهامزضوآ!!وفالأولالئكلىعدمنأول!كان9لرأزى

دو-اء،،الاصتوافىشكيرادروحقافةظهـةالبهةنظر،ءلتبوارت:ونالهديت

فربئ.افكرافىالأضلاىامربىااةةبمرأشأخرى..ةظتقىوتا"بيلةصورة

الأبطنقلكلفية؟يؤانأس؟كد.لأنطئقجمميةكطببنلابن"-.وط!وذء!

فن"ت،!ل!ملأطىعون35عا،لىاليوطي،مهوقد،إليو،نمتصكلالرد

.+والشمقالمنط

.\"7،الا-لامممكرىءنها:صبثامثاهجالفثار،صاىعلىا!3تورالأصتاذأظر

،ولب!انجليزىءالميم!ه"3+هظ"!(2649-4،31)إبكونرر-ر()2

امتلاءو!اعباها)!فاعةوامربامبلمراماو،ةر.-ايارثسولى!فور*بأةلد.ردرس

ا+لوماراتبر."اسا.وتلحمنأولبهقوت+خبرءاهروضواالا-تاتباا)ندث.-?-

"ذا،.داسا!لإ-لإهيةا-امهاتإ:طرءلىعرةطاشاإث"ا)مرأنةقاةة؟ووغ-أثرأ"إما:.بةا

لاإن-اناشاابةعءثة-خة"ش!!سةاتات-ص4ضاةبم.ناءا.ساة-ماأناوحظوؤد

.حزمبا.نتأ:را-يماباأن-فا.إكا"1ا!:ض
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جملى.بن!!ءا)اقالإترأويليى!هرال!ث!ا!انيوءحعبنولإسب!.

-اليوأن-تارةءقياالير-.اليوفاقالمن!ج*.مةلعدتمتاماثلمد؟إ

لاجا:3اقطرءنالمسل!ونوصا!تا..الإسلاميةالهتارة.كطبات

الحدثألاضة:افىالمئطقجمبئي"!3!ةفيوما،لفولعى*فبهزة

دىا-ورىاولدكلالمنطقجوأنجهبمضنتوا؟،الحامةصفتها

ارسيم.

،دقيقا-خقرافيمببثاليجييهاهتدوا،ةالإستدلاليبلتنوةا

كتثفو!)ايخم؟!المياسوص،ادسيولفظ4علإأطإةواشايركلإن؟

والنرعا،صلورو!بمأبيكجميقأرادواماند"بكبرائبما.طرق

ةلابفة.ءنلاهومن،علأسقيوارتءون"أمثالبسبقهمثبمد؟ا

انكافتبعدبهصلعآ5أمرأاث!نالبتتدال!اتجةالحقاشمذهجمي

الوئانقمنابىيدظ!ورواغن،!ل!)والمعارضةبخنشاب

"ذهثجمالالاررعبماأكلتالمعلومات.ن.ؤررعلوا!ول

.الإسا؟ءنتئم1)ق،!اأبابرا

الإسلاىسالفكرفى4ألا-اهذ.لإنباتوسيهضرانونعتقد

أف!.مذالاعلامالهامةا؟فيالنمرصخلالءنودراصته4عرش

ى9الهامةاوتوطتابىضفرضأن-تاتءنيلىةيماول-وسنط

.سددذ!إلىاصطعئاماالاربعهيمإدلئةباالإ-لايافكرطلجها

صاتواقدا):ا،ةينإ*ضأنالىهـإلإثارةالةصل"ذاتم!ش)نةاغير

محورأأكةطة"ذهتدتثغ،زالإ-لاءالةإ-فةفىإدءأ؟ةطة-لسلات

0.4-لإعملاائمكلا-فةيلأعهبعءااء-اش%ءتا،الاقي!ذااسةروزد.أ،درأصة

http://al-maktabeh.com
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لىثحمكعن.-ليث!ابمتال!ا!ةة!،ثلا19لأصال!بعطاو-دفقهؤلا.فىا(،و.

الإملا+ية.نالةقي9فىا،خيرنةم!عنى

أنه.يمكنالةاصفة"ذ.قالأصألامفتأحأنالبا-ث"ذ)وفيى

الفيا-وف-،"؟نتعليهاطإقعاتوءفىسرهرةهم6ءايهكأ-ل!

.،ألمتلت!اشات5-م408؟-1724-أثيورإةالىاالألمافى

مدخلأتلإنالبا-ثتاويقول.)؟،دفه!غأمد*وله!

افالعصالعقلنةد،"؟؟ت!.تابممعوالإسلامية4اةإ-تالفهم

متناضاتفيهوكأددتبفتادىلامظأء9عهءممل!ص!

الحدثة.4ألكل&ةفىالأولىللرة9ءقل

ظ:ق4ا،أت؟قدمهـلماآأمقارء-تة!يآاضآا--يرا..ةيد.)-:او

و)نما-انجسلاميةلأتلمسفةشءضاالنىالأصليةهدىالمبمعالا؟طباقت!ام

ءذا"ءلىالصدد"دأفى،كانت8فاكرةأصاصإلىبالإشار-صهجممفى

التالى:رو!و

متناةفتيئ-ضيتينيرتمنءةالا.ةأكل4بهأر،كانت5لنايقدم

.ننرالقاكل"!ناءصاددآناثماء،!4و4لأخوىوا،صلبيهأحداصا

لى:.ظكت؟.كأ.أ!+ثبم!عءصثر.ل.ءو5(1)

ول37.،ول+ءحأا،مح!8+أولحا!3لاث!!ه"!هـ(،5.ولولأ!ولولمح!أ*ول:

أء43+عأ،43ول4هلأ"ع!*كاعه.ولا-لا3)04!ى

ح4.كا؟حل!..أ*كاع*ص!كها،م!7،ح.هءولص!ء*91.3ي!كه!

هةا:ةدأةا-فتهالىدفطءتادىالممدراتاتاتا"د.كا،تأة-ائراعلى21،

رةلى(:يئءهبةتصة،إ1106ظلفاتاك5!.اءمر!ثد،جما.قي!ا!-:ا.،-تشهايهو

إ-ة-ةور2نالىأ.!ةا-اا:-8ا!بت41:بنوالأإ:-ورثة(الأة*طو:-ةوتإيخأهه(1اةدفيينأ

به.خض!ث
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كلبدقت!ثهدكالمتعةاعين!ى،"كانتوقدم.الصارم.!لى

ثلانذكروعثال.البرهافىالمنماقإقاشنظ.أوقيجة،-ةعلضبه

اية:!ا!ل!اضية

"ماأ،":ا؟ية5وبا!!نءدهـدءوثمومنابئداهلا))مالم،1،ولى5

.اة!نفىلاببردولااة!دأ.لهلهس

بد.لااأمااأنادينا)ذ):قيالأذيمنا،ولىالقضيةعلىوإفيمئة

ؤهق-اثلانولعكن-الزعانمذافىمافطة.وءدذنا.الزمانفىله

نءإمةء-تاسا-لاأنأى،تاء!ةدقالاخ!2ااأوالأزلءقيزةأنذك

لانهائيئأننهلمون!ن.الكونفىمرتقداللأثاءاللانمانيةاطالات

حاقاتفى-ئم.أقيمكنلاأضاوس"اطقيقه"ذهفىئتمئلماسدلةا

ة.تباتما!يئط)قاتا--!يلامن.أفهذاإصاومعق،قىبميبيةامةقا

-ودريأسورةهتبرث!الهابدء"مورننجئمومق؟نيةلا!هايمون؟أن

.!األها"ذ

نفترضدعنا:الن!وهذاعلعا!هاهنةالبيمنف!الثا؟مة4القصأما

بنمانءشوقفصهاوجودء-ذا،!الموجودوالبدء.ررهلهاالعاان"

وألات.الهالىبارمنالزمقهذأةسمىو!-موجودأالمالمفيهبهنلم

"ذاأجمزاهفى)يى،نه؟ظلزمقفىثى.وجوداسشيلاء!يدو

!وطتنفسهالحالمفى)ن...عدطعلهارجودبرجمعماالخالىالزمن

و)يمن،بدء!طيمونانأوذداأنيمكنمااالأسياءمن!ثيرة

مر-حوجودءرمء!ذ؟رةا11؟بدهديكرنأنيمكنلاقصهلمالط

اءلا!اث،ا"او"ذا.أابد+ير!بقادىالهالىالىمنفىالعدمعل!وجود

)زمن.با)ا-ء4
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ضيهصمنوأتصقغيلىأتات!در-ألأبهتةهذةفىويلاظ
،ة
ادتو.وبخقعاال!فت".،خثدسأ!صود!ن،الاختصارا.لىونجه

بخىألمنئهرفة3وجد.ادىالمفتاحالىا!فمارةالمقصودكاو!برهنة9لهد

المم!ليئ.!هلأ-فةبهضكىا،مالاشاءسلبعفى

وهنآيدصواأن،كأف!5"فلنة،واشراخاسمونطوا!رلمد

نجاطميراأتكيرمنهفأخناشقشاياعلطالبرتقمنطقيا

-،جمضلىتناضات5صما؟بأيئ،+كاتيترفالواخوفى.ملوسأ)1،

ادجملاقيمصباة"نوأيظنه،النقدةظسفتهإلىدف-أد!ض،لقص

.هبلمذااو

ادوسيةثفل!فةظبيعيةشجةأتاشق!نهذاأن،"؟ةتظنواقد

وا،إءةوريفا!فلاطونئة.يخأرى"وأن.بةأنفدا.لأقذث4.هـخلأ4سبفثلى

ألهاطالبظبمحهأدىتما،ركلادهيا!دوفقىازدوا-أ:-لامد

للدرضينوصفه"مترلم،شظ"كاوالظاههـأن،لأهةلتاةصات5

بقدر،ادرصتينأنن،إأاتاريخبة4لأئ!خبآاةوآ-دصفآوايتينلا"يو

أتفىالملريةالةلصغةاتعارشيناوضيناألىيةرمزاسارةاءخب.ما

.أظاق

يخثلهعا"الذيئ"تهازضثينالمرضينبأنأ؟ول1إلعذا"الباحثيخاصثم

أفكرح-و!لصارء+اهاقنآه!غث!،ه!ه!أ،!لهأكاوادهر.ا!كاهونا

المطتي،.لا-ظةبمدحلاولائ،ابرهخةا-لم!!فىااءمأ؟ة-ة-دسيراسا.ثأ؟س(؟)

نأوتلا-خ!ا؟دأ:ةة)صلا.يةفارو-،ةأ،و-اجهااثة:ب!واانع!محلأنوا،اصراحوا

تلا-لاطةرءم--في!ا.شأنو.+-ءد.مانا!ث.دأب!هاوألا؟ان-:وداص،قالإصبراد

-س.:اةتيرلى3-15ةهـ:ا!اكأ
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فى،كاف5ءخ!15عبىانتىالثظرىو-3ءلالااطباقئمام!إق-ىاتا

اللةل.اقاتتنآأوة!ارض!فئمتهةظر

بضما،.وعدوديتهلمالعاإخد.اهلأانثإتةألئظر-ا4-و.أنت!.ون،ثلو

مخدودقي4وءدم،مانبالىدالمأتداءءدمفى،اننقفىية!فرفيل

يتيأ-صالت!وأةحهـة؟لأصواهغلي)-ةوبرياضبأدلاوإ.قيا؟ا!ن18

فكرةوس،!ة*يرأوالأس!موارعدم"فىتتلت-!المظمين0رأىعاببا

لافاحمي!ةمنلنو،"هالم!قيقةلرح!ما-ة،نظرتو-ودءلىآ-إءد

كفيريةالدس15تختاالتىات9ءهوالا-خموارفمارةأنفيدىالأخر

،وا-دنب-امنذال!كانوان،الو؟هةبشنفةه.الا،الماليا،ة-قة

،وا،دجانبن5(يداباظنرأيضآالمت!مبنيهرةةأنط؟با)ت

حافىثأمإت01:ء-ته(هر؟إذطلمأما-تجقة12ذ)!عالاميوإذأكان

صتبر؟

ا،ولطا،سألهتبرالإئم!لهذاحملأنالىفذا!با-ثيذهب

4ةذ"لأةارادبساولولقداوا.شكلوالهوديةالإ-لابصةأفا-.!ة

*ة،ونشءتأضنإفث.مؤاافاء؟ئهالثاةبهةلافيأىءىيو؟اص!4ا

هـمارشاهومآخذتابيارا)ةأنويبو."طبيمياتفىافقودابهكتاعن

.أ؟ناوفىالزمانفىا)ءالنمرر.يدونثؤالذيئاةبمهينالموف

5-ذا!سلأت-::ابنلى*-هـكحىقأ4أةاول411الىأصا"ثا"ذأى3.ة؟م

ج:س،-؟ةسهفىآصةءضناوءدأرزى!أالى-د،-:اقرطءن،لش!لإا

ثةالأنأءحنذإثءلى%.او-،؟ةت"دعلاهةلابخافاتفى

!ض؟ءا"صاتوتدلهإنأتةلمءاذلا!ص!و،ءنوظن!.اناوالز1511)مإن"

.،2بم-و4ء،:وا-ب5و5ما/3خا-وداوفىةكأرفىة11ذأع
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تمورأبهلتبىبرالمبكنالراجببيئالوصدفىالت!فرتجةهذ.تبمر)ق

؟!واو)ن،ادارصونذلكإلىإثير؟اأيونأيوأإيةإصبقآأ-لاءيآ

سينا،ابئإلىفيء،ءنفهم2؟"تصورذا5يهرء-ولإ"كمةيمايخقلفون

أفلا-فةمقأسلاتبدعلث!3مهدأو-د.بصيةابهقا)لنإةولمنم3وت

روحتلائمذاكاصقىالتةرفةهذهأنتلمآنالمهمولكن!يئوالمفكر

نأببحيدوليسم!.ايهرنوااقهبايقيزالنيتفرض"ش0.4الإضلا!مفذة

،ال*مضم"يدأنفىأولاتت2ظارتبة.قدا-ودالوفىاثةرفةا!كؤغ

"ذهأع!برناهفىا-ثةلالهافىغ!اواوذلثبهذإ-لمىونأ4الفلا-ةأفعقط،1شا.

:-؟ا)طي!ريقالميتاهيز

-فيإ-وتثبى"افيىر%قبولكأليةءنيف!:اكلأمراكانماأيأاو؟

كارافافىاءكنوأاواجباءصءالسأدخلبنأولأنفى-4طه،

لد4!وفرتفدوأةلابدرثمدابنأدطويرى،-.ئاابنلاهوالإسلاى

.ىالرأذا5بدإؤءااطجووامدكمن

؟دركأذاإلىوالمهكنأوا-ببينوجود11فىالتفرتةمبداإصيرو

؟لنل!الذىألوجودكأةقحيثن5طريأةادراكا،لاو-ورواجب"

مجمكا:الثتورىلاءالاصوهذالإدراكاوهذا.ءدميا!"اؤ4إجةآن-

أنإأظنإلىلاصدللأة،لم:تينوجه!لو-ود..ن"با:سةمحتق

فى"5.وجودأجكنألاعينالو-ودورىءصأو،"و%ودواجب"

ابنيرا.ءاؤ-لا!4.لأواقعفى4ت!قةيك!نلاافيماقاضقمقذل!

لاط-ةاة؟،فةاشموضع)!سو-ود.أنالو-ودوأءبفىسينا

.برتنإلىبه

وا-د-آ2!في-.ررااصلأةالو-ودوابمبصوىإو-ودأتافىساا10

ءلا-ودموكلةلىظر-وا.-اأنفالو-ودها.فىإلة-به131وهو
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وأ!رمإلمضياش!ا،الو!ردءحنة-جما!افىايهاإنظراو،!رة

وتدتوجدقدانماذ!و-ئ.دمم!هو!:دالواطرأةا)أ-ب!باتى"-

ذإ"ألمالموجودحتيقةإ؟كأرذلاءمعنىولي!.صواه-دعلفهـجدلا

لكن.التنيسببلعليافعلإيه-ءد،نه،الوجمرداله.المتقيقىأث

.بواصبو)بلىيبئكامم!نذاتهفىلأةذاتهإلىليرراجعأوجود.-بب

لنيرهأفىأيمؤنأنلأبدوجود.إنكأايايئالانأمنىلذ!ونتيجة

الوجودة!رررةإةتضى-الؤ%ودوأ-بلان،إوجودوأجب5وهو

لهذاإ)وض-بإصدرا.:باكتبالةير.ا)وجه-دمئح2يضضى؟،."ذا-دفى

:-."و-ود

و،؟ن--و-ود11واجب،ةكرة"تينالفكرئي15!فيروشوعةدها

"دجواواوأ-به-وىلماالفيةإالؤاةحقىءردلاوماءد"لينو5ا)و.بمود.

أظرإذااوجموداوأ-تسؤىاشا؟ما.لاحظ-5يخا.أناترأئءلتاب!!

أفىهلى،عاو-ود.!قيقةالىيفروإذا.،الوجود،،كلن،؟ن4أففى4اتإ

ييزأ،هفييرالوجودواجبكان،أو-وديوأجب،لاوجود"ذأت)تو

.نجفه،ا،"و-ودوا-بنة!

أءالآرءرضقبلالأح!مطاقوالحؤاثنسبقأنهنايدفىتاو)

اللازم"مدرأ،ح!ملهذ.نص!قعىبح!اران!مالإسلامإةلاصنهاطا-4

إلىالمب!ث.هذاإكا.قبلنشيرأنداةناجمر،وا)كأاء4اوضوء!ةاعن

.طء4إصورةالإ-لام!والف!الإمملامبة!فلسفة-بةبالةة4هاضيقة

أ".-تلىالا-لا.يهامدةةا،5)برازفى31را."ت.،أميةطبه+ة-بىبل؟ةضر(1)

.سا.،!ع"ءأع+ا:رهاطدى.اةم

نأوللا،3ح83!نرمحأول5احولمحاأأ0301أ،أ!أهصأ!-!38!

!أ"ءل!أه!!كاع!كاحملأس!ف!"لأهط+؟ط

س!ا*ء+كاا!عأ!)ء!كاه!!هلأل

ك!أه+ول،01،نأ+شأاء4!ا3أا50!ث!هأة+،أامأاس(1)ك!9.ء8فى
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مماالاطرافوتمتد،ا!فلالى4فيثةسحسهذا.!!فيرالفاغفةلهذ.إن

الهأ:ظراسميفاهضرؤرةخ!ثمق"ي!عبا.مأئملادارس4عليلفرض

2قأ،ا!اااتثصارا،ر:نجعة!اياذينفىو2ثار!ا.التنكرفذأؤ!رياتياضا

وقىبللوط!"ا!مرزنفئاف!ميحه،ألة)صفةلىالاثار"د.شحبئتلملى

يخث.اءداكلهوويالنكر

تعدثتقد"أنهءقم!كورأبرايمادكتزرأسناذألاحظوش

الةلنةأ-ولكشفإلىءىشالقالمحاولأتالأخيرالترقن!ففى

عق":ومفةولكناولمفا.المع!إليةالمدر-ية؟فا-فةفاومةدما!ما4ثالحد

منونم،والمتو-ثهاطديثة-"فرب!يتينالفلسفتينجمةصهبوجرددنة

مجدرأفلا،الإصلايةاكسقهبا)ةلهةةا،-يرةتأش.ةدارأخوىناجة

أةدفةوا"-ذ.بينعلام!تمنيوجدأن؟يمقحماأبمثأنبنا

."11،الحدت:ء

أفىا-فىخايهإينالعلاةةه!.لاحظرااباحثينامنةيرأبمأنوالواقع

ص-ق!و،)3،اهءهـالحديث1وفى!و-عاتأقرونفىلأصلا+يةواالةرلية

بهضةفيالمقاونةطربقعنأ-لاهذ.بمعاء4اؤفاتابعض.:!ميقةر

أعلام!صا.

أ*أمنفياسوةيئبينعقدتمقارناتهناكأنبالإثارةءدروكا

.طأبةثاطاا.إرت:ار%2!(و-ب:ءتجمه3ءة)الإ-*مبةإ)ةدةةر(1)

،واطضارةةالأوراة!الهمم!يئ"الوا؟قافةالإةت*باةراالبا-:يخافى"ت+ست3()

،لاول2+أط،0ا1"؟،أ+4،،للا،::ةا5أتجا5"خا"به3خافى!أعلمآ4اول4اتبرتةوولتةإذ.

:099ص

أ:ظرةاتهـده%ة3صو!ن5اليصاءو.ؤ"ز؟ا؟-لىبالرلم51عدخا؟4يدينا1اد"

.،-":ةإو-ودلهاينثدا"4،مذاءنآشبأ".ص511ةاتةاةاالىهلم11هذايخا-!دإل،ءب!رة
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!ر-مامه"قرونفىكوفيا،وماالفدإسببننة؟اقار،الديابةالةلهتة

ا!!ب-ةلا-فةبعضبىقارئةةهئلاكا.أت.صذز!أفيالمع!متجمل!وف9و

ور"؟ثاقارناتامقاالوقوهذا-وصرفيتهالا-لاموزر-فةثينالى

أكارعين.علالمميمإلهيرو!وفىفةلصفتين1جل!ضةقؤدىيلادت

أخكلمأكدنا.ا"لاش!.ؤ.فئوخفتغالمقاوئة8.جذاقأك؟ة-ت!مد

ا!ممتورا!سئاذالجليلأ-تاذتاذم!طبم؟.الاعتارقاالتضوت

استاذنافعلوكا،واصبي!توزاصفيابننعنكراصتهفىايراينم-!كور

ولبننز.بىصابئفيدراصتهفىظضمد!وأككورالمرحوماراحمل

يهر!*اردعق-ثضةتةبرقانفى-ودراسةالاننارروبين

2رأشا)تامالدرأسةبمذهنجفىودئاومدرستهاةصزىااقهعدبنرصملا

الىوحعنو)!اه،نالمثاصارضا.،مهخ!)سلايةتاثيراتائا!أو

لحهورةخا:قفيزاناخلاصفى!فىوإنما؟أ!الهيتوقدسيةالعية

وعاربهم،أنليناإلىف!9لمسبعرمجة،اتءرالاوربىئايافىومبددة

لاسلاماتروحتنسهألىالعقيةوعب،-ءادرصدحدوفى-!بذلتتبل

افكرىالمطاء.قديرءن-طرةمفرفثناوتثقدم،ا،-لميةئهيرفى

."تفيسواءفارةاأتحراءاشفىالعظيةفز.نهأسمت.الذىوالروصق

ءقينتىاألى-ظ(دمائقودأنفىجوالتىا!كأازاتالى.ضائأاكازوذ!

حيأألاسلامىالعربى.أ"!بعثو!،عربىوكل-لمكاتبرءؤهما

له.و-:ةةصاشر."ص!تيعياولا،4أضنوفصيئقطخلإ4نا!أ
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الاسلاكألىالةرال!فكرتجديد

ءدث!نارب!م-أختلافعلاف!ريناننعل!المتفق.نيخون؟دس.

الفدفىال!تفكلةإنا.!أكفة-:ءاواذا-أكظرأوصكلالةأن"وءنابر،م

هو!اكا،ليصوفاليهى2تحدأييرفلا-ا!وصوجهءلى

موضآ،فىءال8أ-رىةنارةطوها،ئارةء)ق،إفطؤابجؤ-

-ةالإن!افيإحرفةاآظقاتسالح4ذإءكاثمرةو،6-ر.وةتفىومركب.

جلاله.--ل-و-ودكلابمصروزصاقالإ5وركون11

ء-الاثوةت-!،رفة511تده-4،كاما-أنهببما-اطةتعنىالحقيقةوءذه

ن+-:قع!إلى-صاف8-أ-رى7راهإلىاو-ولأءكنجدرر-،1(ثقكر

ئاعفىثتطامبأنأط:بعىو!ن.أة؟تءتةطلطعلمخلأو.6رأء

هالإنساقر9!ةبقدموعناثمهأقهتهوهرابنرىااهقلاثقظ"ا-مهرات

ئبه.تاوالن!كرلمساراوجها،المتبمءوفتثأنلامقا،ثتغمما2

الهشإيةالوفباتجميلة"والفكرىأتةتمأقالصحيحمنوأذا؟ن

ثباتالوهذ.انال!خمتمنا)صبةإن،أدو!4ؤالنينالتىوئبهاو!يةوالر

و-ضارة.ض!ارةبينأو،وأمةاءزبينإ-وئ،موجه5لىاالعأفىلأنتم

الحضاراتمن!ارةأو،الأم"ن،مةكبر!!لرثةةوثبماآ-جلفقد

تصبرةأوطوتل،جيالالوئبةءذهدونءاكيراممبقاهخ،"مينزمنفى

ظردأو،ؤلاه5ءوق!بما-ميهةأاقطيئاياوالإيةاط-و-4لدربه"آ

لنك.أو

.3،ا،لإصلامدءط!ت.اةبم"-اتردتد5إ؟با!?د:ةارن(1)
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بمممصة!يراهرظاقتثاذضئاأمفرال!اوفيالسننق!ا.كل!وص

فىصو!ةأخرىالىأمةءقأمة!فالهاواوالحضاراتا،ف!رإقبافىلقئطق

ا-توودنه.بماأشفاع!اركم،بذانهانمة3،بزةحضارةمن!طنجعل!

ي!عرأةرونمالأواالحمابىاتإينالمتبادلينفىولتايأ.ئر4ص؟يت؟

ق4بخاصو،لمعرفةاو!فرمختلففىاكأرسينمن)كئيركةل!مفل

ية.الإفااالراصات

حمتىمهةول-د!لىوالتأشالتأنل!اثاترأت!بر!مالاجم!اوزلقد

علإيةلمبانهإلىإشارة،والتاشالتأئرءمى"يس!ىأن"%ابع!ح

معارضةأثارمما،منه!نخلصيصرعنالا"رضاضيناباأمنئةأيدى

وقد،واطلاتهنهابداتجلافىآمنوالتثبتناةا،يؤفىونادجاالمهتدلين

ءيملابدبل،به"-صاممر!المقارنةذالاعآد+نأ،تيرونصلاهحذر

+وا،-خندات!بارناوتونية!االةطيةثعاريخيةلصلاتقي)ءنذ!

أفتكل9كتض:4ىوثا:رأخاثيرضهأنصدد9مذافىيرناأدى-ر،ن

!كرلابعرفانضتالمحيقةأولشيةت.،و+فرطهـ!ىدطا،ف!و

.دلىوالاوودأطد

ظ-فئاوىفكللأ.موة!يرنفةعلي!نأ-فرفىالمجعةهذهإن

فيات"قةعن!فثصلاالق"با!ة،ذاتثاعنتبر"ى8الاصاإرجد

4ءفيفكصكومسارناء-س

"ع..أ.نمه-إفى)أ-!بمدتدبة!صةالهاص"وضرصاص!يمفىندظطأنوقيل

-فىءة*!؟اتدأذأ!ذافى،أ-جدبد35أإ-ا.ةن5ئذراننردالإسلاى

.بت?!ي؟قفر:تثاةكأت،-ف!!لألاه!ؤو."ة،"راوأ"؟ةا!5ءياإداءذ
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علف!؟ادابةدفيإليةكاوأف!دعيارابثبلوكتحنع،مئقرفع،حهئئس!

تراثهعقغربءيبئء؟نالىا!برفربمب!كوئمتبرفونربق

.ةذا4وعمومأ

فيقاومها،عورماصنىفى،داتجد"ف!رةقزجمها؟ولبقأفرأما

وكأمما،اهـ!لاسلوكاأونأو-دااو،أفكر-مهماكانءتوىفىكل

اذمانءتءمارض!افىكلثابتةعددةوالبةفئصبتفدلديهاطياة

لنايبدوهؤلاهلموفاكقيقالنفىالتحل!وعهد.نجاتوجمادووحيوان

قيطابالثيدهذالأنالا-!قيقة-ير!يل!ررمنيخزجمونلا31

ا،صاءأبسر!اكان،،لهوتأوليذلهاتمدادعلىليصواومةاحاج!دأ

الميادبن،ث!فىاورشماعلامحكلرصواأنهو)راح!كضهاوأ!يم

.مثؤثرهأناةروضامنماكالطءةمأدو)فدا-لافموكأن

الدبئفىابر-د!الايئهؤلاءبشىوجبةدأنهأيخآاءظوبوه

فيلإ.آأمإثبتبرنفل!دال!ببابرالتغدمد،ةجمابلمطر"،فتا!سحأ

.ادموحءلىبالشعقعودخبرةدعوتهمن!كا+أ

ومن،بدعةبأنهكدبدأىبرصفانهوالثانهذأفىالحيلوابسط.

اطاودخولكاوحربرالبدعصأله!!ائهرصلحدفيتخليك!

ضضأطرضتفإذاوالمبدأ،الشضىإينالتوحيدأيضأابلو.ن.النار

*ثله،أنهيدىالذىلدبدأءمارضألثءذاثيصب(بءنببلأى!ن!م

الأثخاعىبينو)طلط،،يئيدإ؟4ظلالذىدأ11و4:*ص.؟ن:-إط

الإ-لاى))تإريخعبأءلتناعلىبر:تإ،قأإ-؟ماتاأسه-أ+نإدفءإوا
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قهعللاعاامرأوط!اونجييفةرخصكوذأالبئأسيثابوير،ماوإك9

المسيحيةفىأغرتالقب!ة9فييىوكل،،يبل!الإببال،ا؟رفيفى

أفىىبعالمعنذال!وغيرثةت!ينمرط،والأصاف،الضرأنصكوك

البثرية.تاريخفى

!دورةهنهعلى-يقأةرهذاانقولأنيقئضيناالإضاف)ممن

افعأكفىاد.أقى-يعيتقولا،-!ةمناغلإبء،لايث-!ضناطال!!

ا!صبنفيطلقونك"د!محاتضىفي+ض.ا-رىحمةمنوفابة

وانا-ب(تأفالمرفيفيأطون،والقعهإوس.عروسغير

وأفرب،رويةدونإطلاتفىنوبرص،ا!ح!مويمممولط

،ا!،باب،وسالإولدأوبالزندةالاضطمكارسا!مألىا؟ثياء

يظوهر:ى.!كل،الخدير"معارضىمقالأخروالبض

ةنع.اكل4إيتمغادىتوذ.أولمرصز.نجظه5-ولالما

مساسأاو،فوذ.اولمر3ز.تليأ!صديدفىيرى!له!وس

ظر.فىألاثنينبينتنرقيلااذ-شلأكىاكبئأوبابدأ

انرفا.كا

فى-!غدكأنما5،الحرءرافي!و،الم!طرفقيالفروام!

بعصر.فئادث-!رلهولا،قس4!دأولاترارلهمرلا."ال،5

خ!،ا!االتهفليؤفى.والاتتاقوالأطرادوار،بهبالنظام.البرم

الآ%هـيئ،و-!ودبهقوللهاء-دا،أءاةر5ةممر11علهوتةتات

أ!ا!و5ماالترأثله!اصسملو-لما،-راثهيههـتقلماقأفروعذأ

بر.ر-ة.نله
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إلقد-عايهيعىسأةلاولى،ش!الىفيفىيت4لاصاويخرأ

وأافي؟ر.نقلفىمطاتأقهي!ستعما!لاجمتمعالف!أفىأن-ي!تحل

لفةوتمىةإةاءنأفأذدلأصتنقلرلا-نظر.و-3ةعنضبير9

.وجد!غريبكلفىوحا"جكتهوبى5-!..نخروجأ"أخرى

كرنيضآأولدا،كلقأ،ولإت.هـكزة-ططمتسعةثةاةتهفىىاك

!ه!وامفىطورأظر.فىى.صثمنالتراثقيمةفىالحاط!ءرأيه

-التراث)جاهةف!؟كاتدا،لنامايدد!يهيدولمشرضهوأ-ضفى

تنهو.!تهنلطالاينآظر.فى--اتالتراجا.اركرعقبتجديدأو

ييمو!،قىاثهذايمة-فبر-؟يا!فىكر.حمبربالزاثافاشحءلمهم

89+ةحواهااقااوالمبادى.اثلا

،!ررقوالم!طرف،تموقعفىالمنمصب-يمنالفر*أنولا:ك

.!وابشوفي(ى،أط،مجاوزو،ا!قمجا؟ب

بشرعتيانالإإيننلاهايأبرهرةرط"ناكانبا!عنيندظلمتع!ب

يتمر"ؤلأ.أمامالمدفيحل"فتاحان.ءد!3بةوالإيان،يرب

ف!اك."ثلرعفىوايىفهم9وقيدتدإنه.التجديدمفهومعلىتريهزول

.اةحلواجمثمنتيرةتطورةو)ممخا،المنالصثمنئاقي-4أمور

.أ!تمقطملجز.إثكلاالواةءأمةيببإنما!أخبسر

عورممن)"تةثاعناصروومثلاهمبادىك"ط)نالت-بقيا!اإإة

إ-سهتوءت!ركةثنةتمتطور"تهخبرالواةعفى-ءدو!إنلاو.اإ:اثى.ءذ

ة!!:+،-دءصؤتاتت!توزقدذكلهل-إذأ--(كانةرا-!4إخة،1

إ--إ.،و-ت"ومورأيهء.ضاأ:4يعدلأدأخرل.41"ت-"لهء-احوان

.تدد-!م!أ
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بالإ-،لامبدأتندوأطضارةالفكلرفىديك-دحر؟تانوأوافع

جديدبناهذاتماءدفىما.وموأفنقوضا2را.ءنحرىبماونكل-4

الإسلاىالثاريخإثكا!و.أقدمفىةةتاريئةدءورو.إتأفةاضعل

مين5ل!ررر.قأتيا-لقةكلقمتر،الهلقاتبحةمتتاسلسثهاطقيقةفى

.،1(اط!ارةوفى41كرفىا)تج!يدفىدداتب!اأ"ارو"ق

طبيمةوإلى6وج!ةمنالة-؟د4ط!يهإلطا،ولى-اد:إراءعهذأو

وافاءالأهـدادنةبقافي-ح-أ04روة.ىأضءا-ءقالا-لاهتقالد

و؟-:+ا،ناءيةءقابر-ءعأفىادنجاي!ش؟ثأء:!-وا)تفيروأ):عا.إ

.أ-رى-تةنامنارأتالحصاووأبر:?اتءير!ينر

وز-ياث!-4ءآثبحواهاليبمذافهـححافمقألا-لاتجاالدعابهةأما

+?وامإدانكلىإ"-رولاةلاة+لال!رآنا:دةوهنا،-بلاكلذي!2إلى

؟ةدلأثءلىالدالةالأء.لةهـبضالىأةهـ!اوقد،ادأت-يئاإدىمعروف

بارآتلإةيآطأثزصا.!ا)!نأفارتةءةاجمكركاتإصلاكلاخا)خاضامتلا+(9)

"ت.الم--متوقد.عنهاأ-فرتأئائجوانتاوا.يهاإواءغا-ثءن.كهتاتا!!ا

".شالىامد*امذافاالإضارة؟-ءتو.ةالحبابا!ولاعد.قوبف!-ةكاتا،د

واكورى؟والنظامعطا.بنوا-ا-.ناتدا+اط-كات"ذهمئلب!مار:بعاتالذين11ء!م

"خلاأن؟.وأضرابهمتادونبئواواليوطى،تب،إنوا،و!فزالى5والأوزاء!

وحركا،ات،تاكاطركاوأفريةتاآياصلىينجدتحدينةعبريأخرى-ركات

المؤتيا-!11صب!احهبرفماطركاتمذ.مظ)محن.ةالرهابواطركه.الأصلاء:ةاطاءمة

دلا5اط!ودتوحيدالى!يد!و،اد:قروحصتوصطعرجد.ب)!اروضمإلىيوةق!

الصر.صقتفياتممقتكلهـاضاء8د.فبةعي!ةققديمفىثل،؟و-.!يده!تز،:18.ن

فىىلذ!.كا"قى،تالىالأخطاهتي:بجتصنثفداطركات"فى.!صلاتمرا--:

ا-تة-ا.عادةءتالتظسعلىافىسوسوجهلىا-*ماءلم-!لقادار-وناإههأت

مر.ظ:الهاروعا-كاذ-اانا!رابهذااظهـورات:1،4ة،أثهشةهـة+613فىةا!ا%اوتإلاةا

.الفرقتمدادفىأةةا11ةت،ثوت.-ا-،إحاطةااو.ااإ--ا

الا-لإم5ط-5
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امر.،أءصادرقي*ددب.حالاصلامأنإلطبرازإإأثيرانو-طفى*بق

.يلسفىو-مآلاتد-روهو.تهمعرةأديا)ذيالموضوعطبيمةعلىبناء

الأكل.و-،11ءلوثيحما!أداءءنؤسالبثالماإظتكا!ةين،3بم

فىد،ت،الاسلاموحرأنبسقا،ثلينيئإةحرا"ضلأ-ظوفد

ان،دأوأوعاالباخذماو،؟ء،مثنوالصرفةقيملمصأدرة"6نوا)القر

افىمةاومن!ا،الإلهامصورةفىنهوصفا-فاةيتهءنادرفةإقىالذى

إلةدفىوا)تأءلأمتلى"بحثء!لسوظواهرءوضوطتمنتعرفرء،

يمونأن!احماا)-الفةالتجاربمنيح!!لالذىالئاردغوء13،والعلى

.والدزوس))مبوئقباطقأ)ءدادمصور

بص!!ةلات؟"ناى-فىأ)قرآا)تبير-دعلى-تلبلهكانقؤت

ن؟-وأ.الإلهامأواطدسقءن-طربالىرفةطفرأنامكة،"فاذة

الا.ضاننالهرآو-4زقدهةأز!عابأما.د)خلبواآخارجبالحدسصوعءو

والأمر.فيهاوالإ-؟ماخنا-قاومواصن،آياتهاإلىالظرإداء4الى

بقينا-اأتصصعلينايةصالقرآنانإذ،ا)تاربحالىبالأسبةذلاءبم

لا-لةيهاوا)تاءلال!بةلا-:فياروولامن،المعلومات-بمدهـلىبرردلا

.)1،الحياةفىبمةضاها

ا!كقأنفىعمالذىائرأىة-دعلىدلأ،وات-شىما!وفى

لدىونحافهجمود.)دأدىسدبدأآتقصبروةلجم،بمرات!رالفزانأو

الممين.

أنتاوث*-ظ-،ا!قيةاوا!اقيمصص11ا!قاللىار-،اتالمأمذ.من!-حتق()،

:اةشآناقةملا.،يتو115اف:ةإ8زاتموافع!أ!فس51

،099اران!لآ،123إلىوم1635أ-طثو"4:ارةان3إأة3لأاة-اتصورة

إلخ.اخإلا3الإصرا.ا
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سبهليفىالا-لامحرو.4إذلهاأىاأ؟*دف!"إلىآففأائرناوقد

:ت-4،"ديئحرومنبو-قالأ-لاءيةابئةافىلهوال!يهين"ور!رمأيل

أ!بناإين)!ونبقمث-كاة"والا-لامنلا-فزبهءفىطأا!أنبدليل

أ-انالا-"إدةو5ا-دووهدفواحدةطقيقةب:لينببهه)801،رو&ء4وأ

ءلىء4ةضىكأ)-لوصمكيل-.فىاأنن!ءصدر.و،4لأصليا-فةضهالىبوصولا

الاصلية.الحقيقةت،

يمير،اتفى"برراتألاسلامىيئ"دقبوجدلملوأةلنرى%واه

مالو-لقر؟-ةد.اؤءلىحىإةوا،"ءلي"ةثجيعو،4)ةاومزةوضرور

إينوفي"يرء*وهأنفي-ئافىلاسابمنلمايئالدفىالحقا:ق"ذ.ء!ل-وجد

ءاولاتبهضدفحاتمنأثة؟وتدرس.واءدصبتفىأ،)ممةز1

ءوشوء.4إمورةتدنا):تع،الاسلامفىاديئواإفىإ-فىاإيئالتوفيق

.قناعوالإ4اوشوءتاإلىأدفىسورةة؟كأالاقياولأ-الةاماتوءةءل

الاصلافيمرافىأفى،داصجرأ"يةةصء+اط"هوالآنفيةافاا5دكق

ذا5فىندءتا)ىالمةتز!اتءصلة):خرج،12د،إحضلدىود:اصهتها

)نات:دوأنء-ىءا.!-ةين،يةالهاالىءإي!ااءهليقاندحثم،"صدد

.ءة!رحاتءن

لهستألاصلامىيمرا)فىفىداإت"د4زفأنالىهناأثيرأنويسن

فىءمرونونأعلام"ابمدى1)ى،قد11هـألإصلاحة!-ؤ،)إلضبطس

ءأكلوغماب)ن.إطتانءترأ"قض-تيئأنبخرلا!ضا)لقو،الإصلامىفنااقى

فى-فى!؟لإتجف-:اأ؟ةحمأناةيرو:اةاطقةا-كلولو-"؟ءنهـضو!آ

،فلا-لااص!تا)ةارعبر5خاأدتإلاحصهلإاحىر!لصءأدقىامأءذ11!،تةسع

الإءامءاولةأءةبا!إطوشظسهاإ*دبمد-ااتينبم"اوسء-،ء.اولة.كر.تج

تجتا:ا"ثانج!مض،!ص*أ003.-أ*.دإلما-.ا!!،ءةإ!اإحدأ-ا-إ،-ءا:،ت/؟-إ+.،؟01
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شقهاتزذوا،مفيزأشآميابا؟بأ:قجها!أأتنه!ذ،حدةواءاولةيعتبرهما

اوا!ين41ها+ئيننتهصوانةا.وات*أزماةيأأوصاكرتأةذآجاا.لأضر

ثا،أدا!بمهصا(نو)"رام،،،عحرءنمالقربمنظرأ"ناةلا:اربا

رأقيمتءص!اكانا04بث!وءثا،الأقةلىتد-3هائارآرالعاظروفآ

ءومدىكا"ختلةتا

!وما"الأتاقادفيابمال)ددعاولةف!قالأولىاالمحاولةأما

الاسلامية،الأء4فىإتررةاالعةيئإشهو،ء!أشبهاظإإلى13صبرء

-التراثتقديما!اشستكالأقاء.د.عدالامامعاوفىف!!ةحمةاثااواما

.محيا.اكىوالظرف،الراهنا"صاتوهفىينادا

وإث.ص6؟(-موبأضرىعاولاتالمحاولئينهاتينالى!موقد

فىر-4الا-لإمءنالد!أعوتإذ)تاقاالمحاولاتمثلةا"دفإش)فه

.،الخصومشبهففبقيهرة:ثفطرتآ.4ا،تعارصيةكرافاإتياراتأ

بجهلوذلاث،الأ-لامأثقىءنوالةيمةالأية"ا)ء:اءسبرازإإوأخرى

نهببرأىالها+4ا-ادىءوأالأساصبةأاةوصاتاءإه!اشه؟سمرآةجهمازتا

المحاولاتءناللرنهذاالىيهزىأنويممان.ء-لمصأءتزازءوشح

الخاولأت..ذهانءقأرءماءله،اطيمم--ينو+وأ:ق4وطالعقادءاودة

ابإقأ!اتة.ل،الأ!بباتوءطوا!هاءراطيابهضفىطرقت

ثتطلع؟ن-4.فىالأدب،نأكثيرا)صاربالأمرط!ايمنولم.4ال!لية

؟مة،ةكريةئورةلملىلذاكآلا"

افيلسوشهالدى:جممد.ةف!ة!أستآافكلرىدالضجدةفيةصضصاأ

الاسلامفىالديز!التةمميريدتجمدءبهكماوتمنب،لاهبالصدالمسمعر!شا

،ل)نجا8كنهاق9،ءلهانيةالكل!هأررلمحأكهه!3ءءن!د!ثم،ول!ل!3

يد.تبد9هذاأءإزمقتر-أل!.قاهيروما،!ضةهام09ورف

وممه-)131الإشارةسبت-يإبدا?لا،ظ،إنبالىعدوأبرأ
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؟برس--.-فيدوفصالملاحظة:،الفبم!اف!لا؟فيةمجقبقة!قتطغ

اجمال!نأرج!4واستيابدبمئدا.وأئ!تهيد!!عىضررلىة!بم4-أبداكا

تتبرع!وذ،.ألفأهـ5برجلآعلإ"ببمأبذيا،ساس!عنا)ذاطمةبصور-

أرادأاىاكلةت،جموعها"فيتفكل،-وهربةقإروعدةءلىأكظروجم،

*ق!رىيديأ)!بضالمحاع!ا؟بر!!ؤمتبلإعر!اأنإقبال

الأ-لاى-أتفيكيراأف!اتبالىلأ"ظها"فآلجوههـ؟النقاروهذهومين)9

الم:لالأكلىبهبالفحادةنةباناقثوالئفكللأنجا.باينأ4.أتجاهأأقي

)إي!"منا-بف؟رةع!*4ال!ر-إ-نعندالأملىاررداةباداطاة:دهالذى

الوأشتبس!ود.أطارجفىاتأىالوجودالىضدكمةءقولهم.للأت

ث!الوإالسعادةمحصيلألاسلاىافكرافىهوب!ما،الممبنة

الامتنا!فى.

فىاممربماالقرآنمن"فكلةصهإصتوحىإفهالاقيفأطرومن

:يقوداذ.281فيمأ،اكضبدرالىوأن،تعالىتولا

ذ.ا)ئر2ن.وردتالقالفكرأعقةلمؤتقتنطوىعلىيةالآهؤ.ان

فىعنهألاثبثءبا،يخرالمة!ىأنالىك!وءظطح2تئسيرلإخها

لهءكابةلاروحاقكوقوجودفىءتيعحثوانما،صكاالأفلاك

.رساف)1،يةطورحلأالاخيرالمنئهىهذاالهالعقلورحلة

.صويرإلىالأ-لاىاثالرقيا.املاظةا/تأأنقاررهذ.بينهـمن

.حأ!ة!كا.!"د!لئه!أهط!!ع!آمتطور،متفيرأ،متحر!تا)ممو

/201الاصلامفىازرينا-ة--!باتجدثر(1)
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هـاكجددوالزمان-الإلهى!ن!ا!ائة.بايئلعلافمم!لةالحياةفيهقرى

استمر،اهـاطلق"نفولانألاسلاه!يةباتالنظر+لإجدىالفرصةأحامما

.يزدادأ؟(وبرلأكلرنأنيتهاخهافىتنىف!ةوس

فىاخرىدعامة،امي!الدية"تصورذأ2أن)قبالعدوبلا-ظ

ابن-لد:درأىوفى،4ظورحرةبرصفهاالحياةءن،!سكوله،يةظر

اقه8أيام"اقراقالمصطلحو!أقارتجبينافيالبطير،،التاريخفى"

ثممومن.ا)قرآنفىب.ءابنا?لىامزفةاءصادرثالثأنهعلى4لينه

اناح!أإخباربوألاءتار4ارواليأ،ممعوانبالىأخمأرالىدايأيفتأ

القيمةالملا،ظةه!.)فيالإسبلووالحاضر1،اضىفى"خارتبخوأحدأث

لأة:حا.-كاروءنالأ!فب؟اطاين-بى-لدونبئاءقدمةأنوهى

.(اص-)2اررإا-الأخلاقيبالأ-؟ميصلفماحتىا)ةرأن

!ةإةبااطأصةإلا-ظةاذ.5كاذلدنقارومر-:قماإلىيرضافو

الاأ-اتألاصلو-دةؤ،رةوسالا-لاماصاقافىااة*لةلهالاسا-!ة

؟ءسمنآا؟ثأا)ذىوهو"-،الىةولهةل40فيقرآياتآء)ي!أ!دلا)؟!ا

)او-دةهذ.بصورفى؟مناقبالعفىا81910أعاملأايىورة1،واحدة

اقواطااكلموقإيخاالمعالميخي-صيع،وجودو!دةالى)هبلهاحى

إ-،رادكبفىأوا-ممىاالاز،لم!ءردضىلا8المستراولق"ياريةأنالوانم)،(

لط،ث-ةبدعلىوالرعاثةاطةظقدلأ-ضهاطاقأخاطذيه-عاسا-إ،-ودالىادالداخة

-+اث)-بمنها،ابلاماءامء:دانقبكل:أقاتةداككاهـثة"نهأنطلأخا"و!بمب.دزيق

)داسة0،1و،ا-*ماءلمثجةناالىا)-ح:ير-ت:تظسء--وىطاانصهوفاا:ةداق

.(اه!ريم1ءبدأله4:واعر.قابندكا،ر-ت

"هثء-غا:اراوينلدا"انتوةا+ةودااة!لاا،نرا*اةنالدفى"ةخاحرتاترة1(3)

ز.هت؟ةظ.11ت"!ا"تو.اةار؟ةاب:اءلىإوإ"ص3برىأدياق.لاهةظرو-طتا+-ش

.إصلا.ءةأاا:ظرةا
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.8ضويةوحدةالوجودرؤقي"عار-،تهناكاومق.والإلاوالكون

تثيهلية،،ننطهيةوحدةالوحدةفكونأنقصدإنبالكانولو

باروبرالكولةفىالمتهاة-ةفياتالجزهذ.إروقىابمعنىا،طيةش،تأسيفية

ا-صقدكنا،ذلدألى!دإقباللوكان-!اجم!او،معسم!هايم-فى

وحدةاو-دةاءتجاريرادأنأما.رأيهويبنىتأيردهإلىالناص

يئكلاكىالباطقعىمبمأمظهرأأعا"محونيتبزضويةجوهر

أوالاصتيئاقتأييد.ادأ?الا-بيل!،يةجودالوحدةلاولآخرلهذ.االوجه

المفنعة.ألعفلية؟ا)برامينءخه

فىالناصبينا-اواةأ؟-عدةثكللتىالإأصاقا،صا!وحد-إن

و-كاءل،.4وتثمابدبرنا،ا-قائهتر)طبمعنىأءونووحدة،الإصلاأ

الو-دةمنأخوعهذا--حطاألاف"فكرموضوعاتهوضضوعظوأسه

اداءإيةوملأن،ا.:سىالدقلابرالاف!ا!4حمشهمقمثمرأ4.ويمتبر

-بئالإسلامالبهف!دماعوأرى!ماوءة!،ا،ءلالنحوعلىوظيفته

.وا،رضي!!وأتطكلتفىقاما!الى،دط

از*ساسيةاطقيقةعلىالزكيزانيرى،)تجال"فإثامرمنيهقومهها

الم!مةد.ة5-أ!-يمال!لأ-!ابفىورث!6والكرنمجركاالحاةالم!صثه

الزمانهفىر!قطببر!فهمتمرة!+ءةحركاباكألارهالتاريحغإلم!النظرعلى

عنه.عيصلاحقيقي!آ

ءضهنالذتو"فيآا.-الدهـلقياتئلاالمسترالهيرف-"رةممق)

غا-"-يثن5لا،اخالأتبةءإفى.ء.ادىضاكوصثءقهادى110بمءا

إلىكأدلايرالتونءإلأنذلاءوءهئ.الواقعفىمةالجزعورهافىا2تحةةو

-لالههجلاقهفىاهـا3تتجسد"فاالأ!لميةاقيماأواةاتا.ذ.
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ظه:او:!ررىالب!التبديدحة!قة

امح!طفى))خرقيديدأنإة:الرى4ةا))-اإلا-ظاتاصو.فى

بمات-تهبعو"قغبر،الدواممراءبإيناخوةحمقاة:4د-ةقأنببربالإعهلاى

يةوللاإ-لماأناوآإةوا.ا)+!لوةظروالم.أ-لوكوأ؟رأفةاتواةقممق

ث-يارضحإطىءيررآ01ة!ق)ذا،الإصلاىآفيعير.-دد4!أ

،فيدثدآ)ءسء!اأث.نكاذباا؟ن-دلاإثذقالواو،لإسلاماأ!ول

ال!ةلىإتزاثأفاةظراإطدةإت"داأنيسبأت-دتدانأإذ.تدتد-لنه)و

اذىإىتص511مأف!2أ"واءةلىأاثإ)تزذا2ة.الإ-الأدحول!ن-جوا!ىأ

-ءالالأهـذ.)-4و؟-!ءوة،4)ةا)صهاهـذ.أروكلبفىولال!ةجهودا)؟دتمتأ

.أة!رمنث"تحماودثمهاتكلا.4لةإسصاأ

4إقأ)-فىهذاا):ظرعادةإلمة!ومبا)ة-:4ظطمآ.دولاالأإ)يمن

أعلراحك!ارإعادةإيةصد؟نإةبالأنيدءىأن"ثل!لةأرنهءقةلا

نأاذ.آ-ر!ءرتآبتظابيالهوا-ط4عىناهوالا--رزتلىا)5ا)تزاثا!ذأ

واذينةالأة؟ر،ا؟ءرةأ!إلىا)نظريلةتا:ا-اتامنصيربمفى"إ-ئال"

"رظنأنهرابهديهقلولا.ا)شاث"ذافىو?طورص!ادة،1.!يثء)ق

.أفان1هذا

إقبالوشههاإقاالا-تمالالتءنأنءبتماأتصوصأءقشاكإنبل

ب!ثا)بنإثذا5ء:ا.يظهـرانا*ةلىإالتراث"ذافىا)نظر4؟ةلإبا)ة-.ة

ذ.5أه-تولجأنمنأ!+فنينأ؟ونأنأو،)شافةالىء"4ي-اجلا

:إزبالةول%لذلك.أ،الإضا

نءا)تلمل-ركةبماحع-حفى-ةق،فكافىديد4إضاةتطحةلمنجإت5
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.،)1(الإ-لاىايهافى4إ-ستس+!آثإىأيئالد

"خ!دي!مبرراتبمرضتدفىإقيالإنايةأفيفىبفالأنو؟أن

أ)تا)-!ةهويكة.يرأنإلىاتغرأوبم"و،،4-ابةتجد!دا؟اوربذمر

امامالوصدادبيلكانلذلك؟اباةأوادو-ودألىا!!هو)،عزاها

الجاز،اقثرةاهذهالإ-لامءن؟كأحأن5!والة؟رفىالإ-لاىإ)تجديد

اطرك!ئةدا01بموهرفى؟ةتاطياةالى؟ظرةاجود)2(الى-،أ)ىتصا)

ية،طراء.لأق-قا:4لأ!لياثاهاطة!ءحثف"؟هيدأنو،الأثاطر

.ء!ماع"ك!و-4الصباءقلملأ-اثأإءإت%اءهلمنان5ع!وغيرةأإ-او1،:!سالاا

"أول:أءور"لائةإلىإ)يومزةاج"4د*ا-اةا"أنإزءا!يذ-؟-و

تاذصبةصاأ.ىدء:اووجضم،ث!ةرإ!!أ2-6ير!سرث،أ-5ررتلارأ.هـا-لمون

."رهـ-ى%-اصعل:.!طاتال!3أبرةه-ماش.ر-4قىا-تهعا4أه!ت

ةيقها!ىأن40ث،ةطحظ5لم!ماكاةدإ،ب!ص411كاثاا-اةص؟ب%

رىكأا0ن؟ا!)وغ-ذ-الثإء!!!أ:-بدإ،د!ض!)امةلا!اةيمثا)ى

(،أ)6(2!فهاأنوحدهئاا!دايعب-بإىأا؟ذوة-لماء،دق؟اصأ

،اطدتث11?سفىلأو!/اباا)اصبةلاحهةالذىبائمالءفنلاوهو

"ذه)حنال!!الإثإرةبقاساا!ةا)ةلاالآ-ساءلى4مثالبنظ!أظهتثء

بهح!-تءالذىالدازثاط:وىأ-توىاالىالغوكرءلى-ةوىلااظم

.أ"ه:قإيمانالإفىأفىهوتت"لى،ئةالد

.71آاا!-لاءاراهـ:ىاف!"-ا)5!كلرر-د(\!

.ا)،ة-"رد،1الأ-:-إ0؟اةء!إ:5-ءة":ا)إ:،لاة-د)3(

.ةأءىإس:ىاذا5واءمإتىا-ااة،9،ا)ةر1بم

ا!-ءأ،-14"،2.)3(أ

ءااإلى".ع!.-./!ت!ه"س
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الجديد!تإةبالاستعراضمقالم!تفاداكرصوخلاصة

يكنو)نمبدئيآرحماء!جهورصموءيادفي4دوايوممالجة،والتجدد

نحتبرالإسلامىفكرنافىدفبقةنفاروعلىبحقأوضناايمنه،مبعثرأ

العم،مق!تبربةالىأشقبئأ!أنكهفإدرا.ازاءقىموضعثمكبلا

أليق!نالىالوصولجثمنبانهاتتحراىاالغايةفىوالدينالعمبينوجممه

جديد.بضدالة-،هـالديقوسنمدبا)خقديرهةءدفقطة،ألدقةاح!مفى

تمحيصالإصلام؟قطةبصاحبأنمنلابد"أنهإلىاثارتهوكذ!

بهتتطيعاكىدى11عىو!ت،ا،ووبىلافكرلنتاثجءصتقلأبروح

الدثئثعفكيرفىالنظرإ،دةفىبه+ةينناأنأوربا1311وطتألىالننانج

.،11،ا؟عصلزماذاجديدمقبنا.4وعلىالاسلامفى

نانيهإواأةاص!فةء.إينةمواطقإة"اللهاننبهلاىتةإلطرالئقاروومن

الحىىادالإد:أرعتهلا-لث!اد.وأ،المواشءمنشعفى،القر6.للروح

"-!ربم.يالقر2نب!إات

-،رأفى-!روا"ذبقللعترلةدفبق.بدهذال!مقأةل!وليى

ية؟حيو-قيقةنهأمتب!هلين8ئدالمقاءنجموعةنهأعل!ديقكهمادرا"

وأرجعوأ،التموونةبللأ؟!اذا،الخيقةاثراكإ(-اليببح!ةلوافم

عهموغاب"مجتسلىموفالىاق!هىقالمنطفيةالمطمقنسقالىالدئ

يستقلاقالفكركلكقلا-4ديخهاوكانتشلية-المموفةميدانفىأنه

ت.التجربةطلمفىالمتضقالواقعشالأتقلالتمام

دروةد.الهتزلةءلى،-ظهمافىص4مهفئةقلاةف!نذلكومع

...حطيرتردةهـالتة(1)
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و-43عنثمفال!با)تة!يلفبالجاهذأ)تةاولدواسةءقة؟يلىالمنا-:"أ

ن!صإء.ظر

ثةةطأ؟فقاأ:ار4أأيدضإ9سبيلفىاتهالدلج!ونارقةدزخلا!و

بالروحتة-يرهابه-د)ثكدأنةاطهذ.وفلسف،اتبد!داديرلمن

،ي!ئا؟.،ائبادىهإطاركانطألماث!.فئكلدإت!دالمؤيدةالاصلاه-4

.ا،.لوبادىءالهذ.اوأ!يةاا)صوررظ؟رءنم،نأمصوالكبرىوالةيم

ةإا--جاثرمأكاتألى*-رمفىأ.فكلرىللتبديددءوتهفى"إ-ئال"إن

11-طورابذورئمآداالا-لإءا--ةافدواميمرةةءنالدةاحلدواءى

ايادتاتهأثتمهفى!رةف11ءذعأ-أ::د4يابهءذج،1وءرض؟أتجدتدوا

ثاملانزطهطأءمثو!،ءت!ءدمثروعأ،إةبال،لناتة-دململذلدو

.آفةآ"يمانا:سأ)اقا-لاىلاا،رافابند!صفىأةجدثدالهذأ

؟آة-ءاأا،خرقا)هههقا--اتقمعااطبم-أ!اء-ودةواطالةا)!طر؟ن)

"أن!آاوعأ؟ط:ا1-4ف!إقكةشو،أةرلماشدأءاقارىا-صمدتصاكا!ا

،تباءدأيظنما!!نإطالىفىبارعوانه،يقولهماأرريها)كاماتكانربهذ.

لمق.المهاخو-يداقىعةن5دا)خجدةكيةفىد،1)يهلما-ط+تجيآأقياهآ

لبمضر!مها!ىميراتاكفىءنأني!حظ"هإل315رىءوامل

"ة-دءير!أعا،الموأفةيخهءنقادماصطبهددالا؟فرلاماةيةا)قرآالآيات

وهذأ.أ-د"نالآيةبةتماعلىخرو؟ذأكأوإةضيمهذافىمجد

.ا-عالمراواملقاناوأ--ا%ماشأأجافأ.ص!اثىاهليقاتمنطاهر

تجسدلد"بمتابهفىالمعروض)-:الف!رفىالقارىءيلاحظكا

فىخا"هرالإنبراشألولاهءن2!-:ير!بقدتة8الإصلاآفى"دفيال!+كر
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ي2،دا"2مآلمطبموإلمدارء!العطنيمقكبمروسريوالةممزأبعمص!دان

؟لىرأدالعههيات!يابىلاالإسلاآانالصجيحمن؟نو)ذأ..يةالعر

"محبحءنفإن،بالتقوىإلاجممىعلىلعربىففللا،الكريمر-وله

ئوأةاكا-يمثمقلأئقةنكنايةا،مرةأولىوش-.-ال!صلإمانكاذ!

يكثيولما.ئ!هإلعرفومبهبخامهوالقوميا!بذفيالىسوللا)-ألمجح!خ

بأنؤجدار!ا."،االعةم!بمفاهةالهيأ-؟.إلايةالعربالافةأقر6نشول

وإن-المسذوقفىعثرهئاومن.د،.لحكةأوعيةكاألفاظقرن

!ض!مفىيرىوأن،وأهاياالارز4هذ.معيتماطفأن-سبيآيمانلم

!دفاليقرضألإسلاى:الذوإنبلبهبسنهانلاالإسلامكسبآم3رنفد

المروبةبينءأدابجمعوبذلك.الإ-لامطلهاألىالقومياتساشضات3

"مربى،الوعنفىاصل!وأءيرقياها!ذديعئأندونوالإصلام

.الإصلاميلادفىاشربغرتجاهلأو



(؟لازودتد)أضسوعمض

صودفييمبز3الد!ورالأتاذ-اضروعأهذأصاءبقدم

وايهرىاي!و"خجديد"،04!!ورةالئبديدف4فىرأيهإبرا.لمحاولته

إلثضافيةحياننافىإصماكلأءثكاةأنءقبالإءرابظمةإصفةالفدفئ

ا،بلهءثنااشبينلمجظواطدلإزسافيهراةاإثنا.ء4المويهفيةصارامه

يةحوأنلابدخبيراةواالتجديدعنشءأأنإلىظطعةبهورةاصصوهذا

ىتماء"تجا.ليم!نلاالرأفديثالحد)ةممرظ.المؤلفإورد.ماحدودفى

بدونهوننأذاةيهائناوقى،ناصرمنااقلتأوأعصرعنانفلتناوالا

.،منهاةةلمتاوتجةاعرومنا.ةل!

علىمج!يبأنمجارلا)!!ضلهذأوصء4الذى4إبمضاأنبرىوهو

بعإ:!اءفصفةوحدة40ةقاةإلى11-بلكاف5:الماحم1،1السؤال"ذا

.غرةفىوا،صيلالمنقرلةيهايئدمجمجيث،ذأ5ءصر؟افىهـحىء!ة

هذاعنل!جابة4إك!اكنهاا)ىالمحاولاتأنبدسلالاكنه؟واءدة

بنة-4؟تثفأن!قارىءقىكب!!،صوا!كاااأخ!اأو13:!ةأ)-وال

بي!.ذللاإلماوجدانلحطاءنالصواب؟يزو

القارىهظءل"تولهفى-ةجلالمؤافابداهاءلاحمظةه!1ولحل

ثانهن5خطأوجد.إذالاممما،طأ41صيعمووان.لدوابأإيفيدأدط

.هويرمجعيرةىماالى-أت!ى-ق،الناةعأ!اريثيران

ف!هبر!!اةورالد3لأ-خاذااثداهاائااكظرو-،ةاصا-ط"لاا!راصةا"د.ةةوم(1)

.7191ببروتاضروقاداررربة"د!الرمحراةادقيد5عة(؟وف!خاءود
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،،روالمفيمرإةأرسالةءن-بيرأ!دق؟هبالا-ظةاهـذ.إنأ

قىء4ودون،3+بأورزلاقادونا)خةمميرازاولةإرجو!االراتوءن

.والنظرابىثصحموبمودطان4أ!فأن5؟ة4ليتويم!:4ابمد

::جديد4%إةاادأولة"ذه"الأ-ا-لا!طوطءرصناالآنأو.ةد

صبلتفاكيمةءةاإلىنهودانءلى.لإبحازاءات"خينءتو،وأطصارةح!الةأ

اقه.شاه)نا-رىفرتفىلةاطوذه5

الأولتةحرئإ-ينبهقفهاداولة"ذهتضءنالذى))قياب؟ثكل

بى"هرثأةأثكاةعرضيقناولو،الأخىرالمنماقىاذ2:دخءو5:+ا

ن0و.:4بهيرادما-ثثءقأ-!ةالإةساأزءظو،ااهامارها)عافىءسلمعاا

ءلا،شأيةيدقيد-ط"فى4زاقىو.?سروحرينقا)تفتوالإهء14!به+4

إةكرىادالز4ذبفى2إذلاءص!15،العهس"ذأقدمها5يها!داهون-ى جمم-

،قأ:سأأوارزرباة:اتعلىيةخاتطلةثميماشأنءنبدلا،؟)-ومأهالم

.د1511ورا-كرأيرتروةى111تلموكقةأمغقرةهأتآهـهءفأو

ءن!-آ،ا)خإيدءلىإقدما--5لي!هتزضا)قأءقهاتإؤ)تايسردو

اىاونفاشافى4ةهال!4اثةاؤ1-و!يحالى(ض-4ءدضازإهةمتتافصول!

جمنغزته--ثءناههـبى1إثةفاب!ا!سيئ4الأد4إوالةر،أ+يث!مالا

اتار.تصددهما.أمرص!3اوإ؟خ!ءايرةق؟ففتمرلابئإ-تيار

،لا:!ماةء!ئافذءنلهاقترحوما4ءابوأزته؟ث*ةفةفا4-"يرواة-

،"مظاءاقيعا))ةربالىتاجأء"شولاإ!ءخأنالىالأهرأدىإنو-صا

لة!اأةؤءلو)تأر-ةطأ*،4رأو-كأ4ا!بءتاف+احمااللا-ذوتبذئبنظا"دأ؟

ا!!إ!!ءرأ-ىإكا؟صتر.يمءظى-.ثء،قءخيإةوايماةادبرد!ها"1ةلأ!

آمهلهإكاا؟ضا-9:إث:تزمحهـ--كاءناإخىأط1ثاإةاءإ"ةاأءاةد؟صا:تةنماءآ

آ!مرصص3،،اء:د
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،11،تابءقالأولالةسم!ودفىفولءنذديهكلبوةيما

وءدما،الإسلايةالةافةفى-المأئورةلة"فأوالوأمهأ)ؤلفيعرضر

وهو،الأولالإ-لاىييمآلتشرمددرحولكهاتدورءوايفثلا.-

علااواقا"ذهالىالإسارة؟كنمركزو؟اض!صار"ا).جملأريماقران1

ية،أظاهوفىدلا)خهالنمىءدحدرديقةوقنالذالنصينموف:الزتيب

أ!اقمنهوراهماألىالظاهرحدودت!اوفيونيئا!الحدع!ييىوموف

!ك!،ونا)ذن""قليينوءوف"الهميرةأواطدكهطرجماءنوأصرار

يرونغا.القاإمقلإ،أينأ"ةومهضماتعلىفيؤولرنهالنصفىاهقلا

التةص.!!4اطةا:قشاغضاءءنالتةشمهذافىعأالنطروبمرف

و-ف!كلهلمهصاأ)نظهـ!تلاءوبصرف،التكلسيمتأ"ومركلصالق

15يربد1)قاإماء4"!ورةإهـازجيلفىبا!ةيض!تعميممنمو!فكل

يمحناءاةإنذلاءعنكلانضظربصرف-قترحانه5يرفى-برلهسندألف15

إلأول3ة11!كلخمالمؤ)فأن"والآلطنرضهالذىألسياقفىمعرفت،

!ذواؤش!هابا)يوناد،الفلصمفةمنالإصلاميةإ،4إ)هرالموافبعرض

لوتحالثافى"قمفى!!ثرعصث،صردطفىقأفكريةاالموافإلى

المرادانرتؤكدالجديدالنكرالىالقديملمفكلمقإضحولضرورة

كون!حهثعن،المبادىء"مة*مفئىياواقوالبلافديد)لمحتوىنجدب

فروضأ+اونقحقا

نإأى--ضاللايدلأ!ب؟محرنانيرىلحولف.اناكو؟!نظر

وجربأعلنطبة-اكااصو؟ف!رهـا؟دبثطتجوأيهكلكلق

فر.ئيما"ئهافىءقيهة!اأ"تةألدباغبار،ذأكا(!قةمنتجبيد9ثورةبدء

والفاظهاانالغةفىا!بةاك؟ءلا!هتىوفاتثةسضجملاهاولي!

المز)فقدمهمانفمصأقهو)،!والحن،وأ!اتةاةطربا:علاظ!ا
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يمونهأنيمكنوماالمةتزحةميةأا،الإس4هرت9الفاسفةبثأناتتراجمن

فىالبايةالغيمصوه-ذ.،فةالفكهذ.دناهفىيلحكاقىائافى

.اثالترا"ذ

:الثراتدصاشىعا؟ةأ!بدبد

العربىأروطكرتيديدسورةإةالإقناحيابفىالحججأدخللعل

ها،الشئونمنكئيرفىمصدرماقدوةيتصونلمنبالنح!بةالإصلاى

.واطفارةكرا)-ة!الفىأنن!ما،تم!ينموفبراؤا

الإ-؟اأنالةيناالإسلاى"هرتقاريخفىراهالوالىر-مناوإذا

!سقيقموكيفبةالإسلاملم!يمرىبةبالفيةالةعرالناحيةمنألرئيى

متضياتوبينتالدأو4ا)مثرأتإلو-!مقتضياتبينوالوظقأالقاه

.ظروجهاتءنتتبعهوعاال!منقلتالنى4الفلحصة

علتمذى9الفدئلإنتاجاانءصباذااءقيقةالمرءيتإوزولا

ءغصا!وافنمبيرالاهو)نالإصلامبةلاءفةلةبواالذبئالأعلاميد

يرالتصكانوألط.وافد!ةادشإيناو،والمقكحىألوإيئالمواءمةءق

،ا-خصارأ(ولاطكل،صوضأأووضوحأ،أخرالىةيلسوفمن!شاف

يقين:الطربينالو،ق):باتءقيةنفى"ةاالىيى،كافإفه،وس!يلةاوءخ!جآ

بأىا)يهايس!ا!يقة،نالاذ!وما"الرءىوطريقالعقلطريق

.رردىيرأ-الهىأ،تأله"فيلموففىكاءهآدد!!ن،اأوا-بدينامن

و"؟يد3و."لر.الىبالما؟"اةيمرأأوا)فا-فةو-تلىتةةءس!!ازاأنالىافع91)

%أاطبمإذ،ىيذمولا،ا)ةوىابانبءلىيركزيبدوةه!و)!له،اصلابة"او-ث

3خر.!،؟؟،+ة-.،-واذ-ث.ةتة"41ش5افىالأنا-لا.:ةأأث!خهاأإ-و-ت
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!تكيف-فرا!ا،ج!!فكرامشصمينالاشأنسبقماومعئ

الفكر،هذانحا.الإجمافه3نث!اطوظهر،صرلمفي!كلمةلتفياتمع

نايعمأن3،311أشاطعنهاأسفرأ!افتائجذ!فىاختاةتوان

،و!ارةمىكرمنوونمامتباءليز،دىأ،مكنوفىبقةوألمالقدماه

عنفيوانماوإ،ا!أةدكرلأتءذاأجأموفىص!ثمواأاكمكذ"ءبل

ضلدماءسومنا،يندمن؟.ممائقثضمحقا،فكرىونسق،فلسفيةبفة

شديد:وباختصار.ظق.والو-!أتنامقواحمدوق-عيد.5فكرمنء)يهم

إء،كمصعوأوأن،مومهمبجلواوأن،ذاكمعقيمبرواأنأرادوا

.د:!مو-قيقة،عنههـلمطبعةءل1،الا

لفة.الساالعدورفىالإسلاميمرىمةءوتف5وهذا

الجوابننموإذا6ة!ينيماظروفة::4ظروففىالان!كلن4ل

جمناشسنسنإذأننحزانفترتع6!وءا؟موت3مئلنقففى؟بالإجماب

ثيطبى6فى

حيثمنمالؤوموضناألصابق!مرقابينيخرقالمؤ!زرظ-ان

ا!قل،ومنطقأثريعةمأحم!بين.ا!قاءمةطربخلا،ولبنموفان

ي!ن!يناماانأى،والانس!انالم!ناالقاهثهـقةجمئلموضناانحينعل

الإنانمركوضلدبلتلأ!أ!برةالمث!كه-لهر؟العصرهذافىالان

قياراتاحدثتبصررةالعمءيدانفىالهائلثتدمعىنجمتو+!،ننسه

إؤا،خا-بوىدورفايكرنانمق.ولابد.انا،فكلفي9سرولت09من

،-بالرةاتعوالهلميخهتقب.ماى41يرالمرأصراعاهؤمنك!9:مارضرالقا

.،الثبا!ينإوثبات"الإفانمع!ةارو-8

4ء-!-،!ةا-ة6-511
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عربى!لسفىتطاصاحهإؤلفاصرف!المقتضياتلهذ.وظبيقأ

طاةههفىيضلولاال!اظرعظلا،ابماءرةالفلععفاتباي!أمتميزض

/الباحث.

-وىك!ة"ظ!فاتبينموؤعأوءدنا.اليوماءاا--برص:او)ذأ

.-د-علىءكااىيىيشولا،والنافعوالفار،والأينالغثنهاكل

ورت(المتصةوالولأياتأفلزايشملبما)ا،نبردسكسوقفالعالم

.إلإفانتع!الاالنهايةفىوا!!ا،با"تهة!)فا!صفة

له-ؤد-؟فاصفةبسودها(نياوالماةسافرإمهلب!)باأوروةرب

.نصاةل!ا

ئيتداقالنظمصثءنبالإذسانضتمفلسفةةيهاةخذيع:ضرةهاأما

ثامل.وا-دكلفىالأفىأد

اقالم!ا؟حطاهل!كلإ-فةةءقلهامجاا":د،وجدأشاالىنتةلىاامافإذا

ءندض!-داعافردجوداإرواقيحهثءن،4عيمافىلأفراداببتلعإ!ى

01،)1قيق2ف

؟ءةا!إهف!علىقنواةأنيمكئناانهالىعامةبصورة)؟ؤ!شيرو

.الةإ-ةاتذ.5منعليه؟واهقلاا5.تزكوأن،!،ءأو!دفة!ذ.فى

ذا5فىبرهاأ-اأن".إتا،يةا)هناص)ملمبا!منى!ىإةلىفةلنسبةنجا

،.لإأسانا12.ةإ-فةإلي.ضهفاو)59!،إتءارا

.92*!1،-ا-.--ااإ.-اح!:-ا.د!بردأط.-ا(9!
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فىالاذمايرهالاأو،م!نها4ت!علمزرالإنسالط.ؤلهالقفلفل!مأ2

للإله.فيفةبلاله!فطةأنادوق،بالإنسأنالاهمامةممرة

الهلاتالت!نعايممعيتلا.مقدماالا-اووبأضرقفلسفةمقزأيرلا؟

كذالىنضبفبالطبعلكننا،والمساواةالعدالايكفلبماإلانجماعبة

.ضص.رأمامبهراماموسشوليتهبالفردخمامناي!

مجوىأمحا-المؤلفصضهما!بنا.-عتلاأفترضو)ذت

.13مساويتضبوأنكظمصاشطسنالمقترحالفاصفىالنظام

انههواؤافاظرفىالمضحالهربىفلئاك،قيميزماالمولمل

يئ،ثطر%ودالو-ضطر،ا!ىوالازدواجأ،الناثية5مبدأكلهوم

،وإفيلوقنقالح!:هماماا".3اةلداووجهولا،واءدةنمنمنرئبةيمولا

ل-أووالحادثالأزلى،واكفيراطق،وألجسمأ!قلأ،والمادةالروح

المبدأهرامفهوموثرح.أتبيرعذا؟ذإن،والأرض"صماء:ها

أشتاتإ)5،يميدونالذىالمبدأئحاهأفلاضفةموافالمؤ)ف؟صتعرض

!طهالوجودجعل؟أو:دضيةرأو!:مةأرإبددماو.اقيمواالمحارت

!قيةش!"ووجوبءصتروحأنهفىبرههمتماندأراصأ؟ئنآ

فيرسبقماعلد؟كهأوجوجلوثانيهاروخ..كا(الى)المظنونةاالمات0

فىغطرئ!اكاو-،1الما،ةالىروظطنماشجمةوو"وب،صرفمادةأة

!!زةالأالوثيردبىدةم!اود!ا،ب!مافؤفع!على.دةوماحرواليالوجود،

..أ!إا،وعبدأإلىى3قألأءفاصرمق

بركل.لااممنه"أثنائية،؟بدأالأخذالىاميلأنهالىالمؤلتينبهو

.3لأ275،6/يةءا-را()1
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لأث!.-يةالأولت!لىيريبر،هـحوارالمعادةيناثطتابين!موة

.المادىلإئ!طروا،بوالمو-دءتجارءاإ!روصات

ءنهفىععلىةومبىا،خرصنيةالأةلالجو"ةاصفةأنتلمأكننا

ءير،ؤالجزئياتا؟فرأدنكلىا،ؤلؤية."لامطةق"لمجرد"لأقي"لالتىأ؟نا:"

الأةرادو-ودبألغىخذأذفىفىراغقدافلأطؤنان"ئرهـيرىأن"

"ةردةدير"م3تفأالإة-انأفئادزدئ1؟ا،-!قيأوجودأق4الجز

!*ةاهاالإأدا؟يةفىر!اركمابهةدارإلاعده4حفةءنحدالواالإنساق

.11(المجرد

يتةقلاالأفرادةا؟ق2لإلغاءاإن.بةولهذلكعلىافاؤابعةبثم

جمارماصإيمملونصا-لةصة-باتأناسفرادعلتاقىا)قعبدننا"!

تأالىذلا!ءنونفاص،تجماطأواجنا-أأوءأأيوألأ،أفىأدأ

أ!هاإبوعفبرأنليصحأنه-ى،عتيزةنرلدةثنانيةترحةالمهالثناةية

اتهالمطيتاحدال!!لىا.؟!بسور.اتتج!معأى""ء!رةخئنائية

كأةعإلىالأفراداعا-تمثم،برانبفىني،ا؟فيةرادوالا،فبجافى

اقالدابالدبةثئاقيمعةكانها،الناصادأةرالبالنسبةءناءسءق

.،ين)ة،+فى،فرأدالأسبةبادكثزةإلى،وأنحو.ق

تحبلظرية"قالمؤاتتجلص!الىكلونإلى%:ء4أ:انظرةاهـبتطببئ

.إظ-فية.بىوثاتجقىالمد-لهاباءتبار.المعر!)،(

ا"دثةالغا-ةأن"إلىبرمامنأؤءخءافذا.فيرأئزفاءفى.رش1

ة!!مهانحل!يلانةالم!ثونبل4ةت.،ثلاوفى،رةومصدرأ!ه-برءرةروالمعا

لأصد51 .ر-ء(أ

.182أ-هـرانةس(3)

.282ي!صدرفةس(،)
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بفتانإلايببةاخبواأي،ليةالمم!وم!.والإأساننالكل!النالر-شفيجة

.المعرة!يلقامحابهاارضاهاالىالوسال

"ذ!ر،ألا)ت،نيةالنا8،بدأعلىيةالنظز.ذهو-بوم:اثعرتئن!ية

به.ظعةوص!ثهمالكل،..دا،ناونةطظ4!ظتعرة

واضحيخهالمعرفةرثوطر،المطلقةا!يقة"ءيدانالأولاةالميدان

-تقلىيخهاءر!ةاوطهـق،ئاكاوكا!ط.ي!"ميدانالئافىوالميدانحتميز

ءيىأ!ا.ضيرفىقئا-مانءامجوزلاالتى4و-يكبدان!كل.ثءت

8،بمةاك،آ-رء:م.جالطبيه-4العلوميمونأن"هبارةهـصريمذفىوه!ئ.

ثتجاوز-رلآاةشجوأ،التطيؤوصهلامةوالتجربةإلاحظ4امعليقولأولا

ير?ءاإلىأو،"و-ىإملاهأو،ةبرالبصاكإدش،إلىلاجمئآلهساد-:13

لاه(ء،قليد)!"وعرفنا)ظس!ين

رلى!جا-ةنأبدلا)13.فىمصحا!فوقلأقهالأ-يرةأيعبارةوهذد

علمهورغم.بهعخافىإواتحاءنك!ضرفىلهائرلفارأضىرءما)!وفى

عظهكمو-لدتء:قرثنممكلتإنماالممالقةلاسة،41منكئيرأ:أن

،يرةالبوثهادةوا)مقلالحوأصثهادةبينابرعلأفانفةم3)قدر

طيهايقومالرأخفىهوإذ،التجربةتنقد4لااخافي"لتصوفانعلى

التة!ير،عص-،فىإةصوفاعدةهوإذ،العقلى"نظريعوذهولا.اولا

.،المذمب،عليهأطلقناماأو

والمنطقهةسوف11،!تابهء-ضلفىر-لا.دبرقىاتعلى

وجودإلىثوريرللإزصانوأءصارى"!-رىلأتار-مج!بأنثصرح

282اإ-لرةس(2)8"1تاددر(؟)
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هـأ-وفىالميلأحدكلا0،شاةيخة41الى4قيتتالهتين2وأقي!تفئبيليئ

-ش/01ع.أءاصاالميلوا؟تر

فىات!روةبلغش.نالر!نجلظفي-،ابيلنولبذأجدفىعكطما.هـزوهد

با!اةفىبرز.نهئاككانجر.؟ةالبمببرةجملوالإج!-!ابرالموفىاطدس

هئاثانءيرا،ولالمقاموألتبال!ب)طواصدةء13يهطى"ذىاملمى

ودةيئأث!كلئاقبالى-غ"اذئنرهز1-9".،.لم-يعا"ؤلإفيمنأعلمهومن

كله3إلى!م-الةظام4وذة"،رفيأ)روأإووصوح.الح!4حةوف!الملاحظ

.)"الوجدانإضا.ة،وجم!ةالبصونجةاذأص!د"سوصدوالحى-ره.افهذلاء

،التصوف8فياكتالن!اليهإن!أ:سوعالم،؟،إلملاحئالتابذهفوءوفى

بئنوأ،،صعواهدمنهنإل!بب!ةنا؟وبا،لل!!وة!ية4ةلمعيا،الةدمجثناءن

قيرزذهاالق"وسيلجإ.مةخكنيلانجا-ئينعئير.ءنإينالئا:مة-لردةاافيخطأ

دورهقةوحة"هةلمنالصوفيةموزكل!وعن،"المعرة-ل)ت!فىأ-و

ا.دءوفىافائراةوأةقإلنه!هفالأطكا،ذالنىتفي-المعرفةلاهذ.تئكيلفى

اتئاهىابين"فارقةاصا!-"اابمأ"التأهأمصا3أرافىلالث"،تمحاشالصرفيأن،،

درهارنعةةءلى-"وضاتمذ.2ءوأنا،ةوام!لتحععالحفيتىا.*و*متئاى

-.)2،ياصلميهشء13-محوفئ41بلهزلم"طال!فظر،ةعنتبرال!ث!أئهاوحمو

ءرضفىةدأا)ذىالتةإضئي،فىا!رأىذ)5،فى.خ.ث(اباتلي:،؟وصنرى

الديئهوالم511في:+لىةملىبرضرررة8مواطة-ا"بمنيةا+ر1اةظرة

؟ةلمناضوخاةا،"رزاتحايلفىبدا؟.ئاننبجامنالآخرءنا-دكلا

-،.في-"ةرابإلىأيةنا.اءأ04اثتاا

بارا(11

2"9لمبىش"هالفكردتجدث(3)

!.*ثا39لأعالاال!3،أأح*3!أا!اح"ع!.113.



-87-

"ديئ--يلالإممانوأق)نعم،سيلالعةلىأناؤلفايرىجن.فملى

!ثواهد"نأن!!هأوقتفىيرىأوو-لمخيرتالدقبقالتطبلنحدوهذأ

بمواففهالأرضئالعالمقفصيد*قيفىغاصت،،انأنهاالعربيةالعقليةاظلاق

الأيامع5تةيرلاالذىالدأثمالئابتالىءأدانيةمشرف!ى)،،،اد؟،و-و

"مربىالفقينءقارفةض!رنفىالراىمذاا،زافؤك!و8فيولولا

نسعللا+،عبى،إدراكلةنأنهيلا-ظإذ،الفنونمننميز.والإ-لاى

اتق!لاوهو...إطقاالكلىالىبهباا؟ققمنالذهننتقلاله!دسية

ألفنيو-فبإ:!،وراكاماإلىأطبيعةأءن،ا)خيبعالمإلىأص!ادةعالممن

.،ث!.كلوةلياولالا-واصراءلتناءدافقبأنهالمغاير

!!ح،بىا)مرونافنلةالهرلفصرةبةلفبااو!فا"ذامثل!حةإن

،جداتاواوالهقلإين4الصرةفى"مرلى.ءهعااؤأفافاءترذلدم

2،(ربردأنو"و!:صير،او)الحدسءلىلاعمادااء:بارإذتبحكيفة

؟والمحوروالانسدار*ورإأتءا؟ءاتمنءلامة

1،وصوح4:هطالاء!تبارفىيرضعأنالإيطتوالدةةاذ!تهلا

سورةةإل!فة-"ا)ؤأفأضاروةد-موءآإ"الموفةتحمليردالذى

إلىو9وراءهاماةينوءدتث(ا"ملمعتوءو)هةالطب1-ثههبينيز%ا

هاوظوأهرأطبيعة؟ت?:!ما؟أبثءو!وحوع8إقوعأك!جسورةة

اطلمق،اأوهااهورماكانو-يما،ت!امعرةإلىادبل"وببىاتجرلمجفالمة

ذلك؟إلىولاالإ"أمأوكالحدسىأ-إطاظتالإأساثا-!آنجد

أ)تياريه12،2-أداة"ي+ربىالمحهتطفىأ:و؟ا!"اةإفهاا!ءنة)موإذن

.932108فة-"ا-درا(؟)

."إالو-داقادراث.والهد-ىكمأدراوا""ةء:،شفىاؤافاتثير!،2)
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الئقافةت.أدةأة،إرحااصدليالئاصجماهيرعندل!الذ!*عتل

2ئارمئاممثيرياوالتلأء!-،اللاعتليةكا8ا!احق!يمون!!كله!ا

لثتوما،!ة.بعدالة)ءسثصلىالضلقولأهاإتار،طرلا-اوا!ئنيةا

الذىالمنطقوهو.النضش8اجؤاةإصأنهيظق؟نماصىةيهافةدأن

االقل!.!ج!قي*شا

كاءأنعهيعأعتبرالدين-بيلهوو-د.الإيمان،إنإقولانكا

إقرأرضديقوفالإيمان.يمانءقلالإفىالمنهرةأمقلإ4لياتالمهقي"ا!

ا-خدلال:اثاهةفى،عداءقلىأوى!بثاعدافتناعالعاتفىت+قب

؟يأأ-دو:عقليأطأ؟صاإصتذج-4فكلمماتل!اأنا،كاعةلىووأضاوهو.نهفى

"مةيدة"لمثلوء:دئذ،الهقبدةرأشتآو،ن،1ل!اهلىكاء:د9،-دشدلا

،ذ،العقيدةإ-اصتة-حماةةدر"دأهإةصعلإ"امء!دوم2أدتالأ-ا-ية

والإطلالى.4كاتواووالإصا!4"ث!ول-جثعن

انعا.!ا)بثفىالإنبرعالمن!جسؤصمنهـح!سخافلأ)-كتا

)ا"ةلى.:طااالموئقةالحىدة12ثاوو))شمر؟4الا-ظ"اعلي،"،سعو

يدينخ-قاءقإلىبالإيصالالإبمانانكلرادثفانن4خء-إفوانما

.النظر-خةاهاأو،ال!قلا؟ء"-ام

أفروضإهضن5علولا-ثأفىد؟،ناه-نهسهأهلمإأخاإلط"ذا

،-طوا-4لأهلميراصا!أنرجاه،عاب!اأ)برهنةعلى،ةلمد؟ن-؟إ-)هةأ

نكبلاعرءااطفء14عالمءا!وةد،ضأةهـو"ذهجسثفى!"ثروألأ

ءدسهبإصبعيئ*سىأذىثدلارانما"هط.الرا.ئأوءفأ*،لأثها!ط!ول

-صبحأنتا:شاءاأىاق.اطة،5أوافروضراض"أ."أو-داإو:فىاة+ت4

:4ألمث!ى!ه-يرء4فى"ا!سلتةو.تات؟خط!سأو-ءشازوا

يمونأنن5بدفلارهأف!تت-سبعهصاأالهلمفىا:دارااء!هص3ماءند"



ول--9

،بالا-!لنبارو.توكاديدةالاا،ف!،ن،واضحجدا!وخباليه!

.،)1،ابدعالنف!ىبا!يالك!ودماقلر

حيث،لصآوقلسفةالمنطق+به!افىموىبولمذايشبمايؤ!دو

عنخار!العلعيةالررحوامأةتلا-ىاتالصفيفيضزنإو،:قول

.ءللامةأ!طلا

ءالمإ؟ان"!ضابهفىط!لأءدامداولهنتلىالدكتوركا!تبوبمذ!

ينصأذىالممنىقىفى9!أ!3طا53عطأ،هأعأ9!اط،،11،-مة

العقلوراءتةح،ومنابموا!اقابعادذإت5"الطينءالم4ضنصانءل

-صلة؟الأ-لالصوفىراىاصدقد8ذالتتمة6وهذ.ال21فااوا

الوجدانأو،وحد.الةء-لءلىيقصرهالاحبث،المعر."--لةنو

.و-د.21(

ثجوالةظالهقاهةاتافرينكرانالمرء؟لماىلاا،ضرىألنا-بةوءق

.المجالاتثففئ؟انالإاهل)إيلأاشدى"قايةحرام

دوة.الإممانفىوالطأد)مفىإنعنهخنا.الاتيمنلاالهفلإن

ألهدين.ءندتجلت؟15كأاينيزالدءةد"مقلإةأ)نزعةت،لي

لئبرتلجمالثناهفىالمؤلفأطالفىرم--ءلمثلاظا*تزلة

دينية،ئلس!االاالواتعفىبماطرنلميمو.وا-العقلميدانفىدامهمأ

ى-الهقلىأظر!ا-،واابقة،10انبل.الهديثبالمف!ومبحتةعليةلا

.ى!مأولأء،ك!"3ص!*!ا"51،35ح!اللاه+ول.92.0ظرا(9)

.36/رياز3ةؤاد.دجمةفى(2)

منةإنجا63و،رن!0799أءصةابالتبدار"اكموفةتاةنا3ظرا)3(

-؟1!4امارفأداراا)-وذاثاشإ
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اح!،!فىحونيب*أشيمرولم،"فدفةو(اا:طقأا+الىعيببةقعيرأهـعلاأ

لتنظيمعثروإلاالأح!م.!زؤما.ألةص!ا".ناستنباطويهةيةال!ثرع

اي!بنير-ةطوهنا،الجاء4-خوىوعلىإفردمشوئكليخةالإزاالحياة

-ةمفىا!وة:4اانو-نرى.بقابا،يتاهينالوتهىالعلميلتقىو،بالدأ!

يفآطر.نآ!وجيا-يماولويناء!شيداأناأستطاءوذلةجداالوا؟ففسية3تحار

.2يميررورأال!قلوزكايهلهوتحلىلو-ةصعرت"فىلمب،للغاية

ئبافا1قياسبردأ4طقيةتاستدش،فآءارقيآميتاةيزةظاءدآفوروا؟

.الآنء!ا)"رءللااتت!فضمعاكاهدمع

يئالداةرادولهقا!بامىالطبلم51أرادإديستالمعا،انفىىوهكذأ

،1)مهل،5!طلمعغ!ديدسورةةسائصرةاا!ديةالمسألةو)غا،يمان"الإ

ءهـا-بهالىالإثمارةبذأكاةصىدولست.ا-ت،لصشددقيقأتحديدأ

اد؟تجسبأو،افعلإ!أو،ةلتوباأمةل؟4؟ناو11س4الظءقشرةانأ

ءصدرب!ايهوم1)ى4)دءإه؟وعأؤ!دو)نماالحالةمالأواتفادأو

ا).صليةذه5ف؟ونقد.واطمأبحثايى--قماءمدرظ!ورعنداتةكيرا

لى،را:ةطأر!بهو-ثو،برردتحل!لاتلأونوةد،ء-وس.نلدأبر

ذه5-رإلى،"ظقىآ-دلفىانرصأولإحساصجمةقىيمونوقد

.ؤصمانالإفى!آضاكاهالواشحاأاليدذا5حما-قوما)ف"حهلميات

"ةإةاوو""ةل؟رالمةاظأة،قآةر11الا-ت!الفى-ا)سو5هذأواهل

وا"له.+قاربأةا:دبةتةارة!ى-،دةوأيمنلمإن-هعانفىوالمم

إثارة،ا*ةلا"وتحوالابو"ةؤأد،أةابة!مةدوروفىات!آا؟صر

.و--حاءاها4أهلإأ-ااأطاظتإ!طأشإلى

ائأا"دةيربم-دالىث:"سالأ-و)بد!تتغكا؟ثالئا""ةأنوالواأ3)11

"ض-الىاةأما.دا*-و)يخاةدى51ت3خارأو!إ:،ماظاهوة-،لالطلمجمه!ا

.قاالا-تثر



19!ت-

قك.ا)5ف!ج-اجيناخلطفرى.لافإننامبقمابكلالأسيمومع

البحث،موبخح-!ظاهرةقييددرن-جدكوالىأفىدصوءكج

عونلاطراحءبررهناكليىأ..نرىولكننا،ئحنافتاتأضطروالا

لهمج!وهذا.زر-ظن5ذدءقيرجىماجلردفىالاءرجم!ينالمغأ"د

ضوحثكلهواىالهيةالمادةتكدصفع،ذاتهايبيةائتجرالعلومفىميدان

انظر-4أأوأقا؟ونالىفل-ئنتمالق"هقليةالمطيماتخو"النجربة

الهلوم"ذد.ئائجتنظمالميدانألامةالظ!في!ةا)خظرةمتم.ذامعكل

ءو-دوءةسة،صةحة!هايبلاكاروزوط!ا،ضدأ41ةلمةيبةالتبر

"طببد.الوجود

ا!!واهرأوالأثثاءالهليةالموضوءيه"فظرةتالونأنخ؟الذىفا

ءن.كءبرتبيرلةأو-دسيةأوأ-ا.ئةابأخرىموصولة،ادكو.صة

6ادءونفىالإنسافىفيالجا

!-دمتبر.وث،-معابه.نالإن!انإ-ةطا)ممأن-يدأ؟+لما؟نا

لاهاهإءطأ:هـذا،ميةالضاساظاشصاثهانذ!فىثأ.ب،ظاهرة

ماءندبعضهمأبهفىدىأدىطا9باصيهخطاوهو.ذانها"-طألا

تأمع،العمى؟تةذ!دأثفاو31م2تظ!نأ،بم"ةأوان،دة11هابر

ولأ،الحل!م3لمقاءيخييخضعلاالدينيةاطقا:!!أوإفيهذهمنتناولوهما

.هوص21بئثاكجرء!ب،ماق؟طفىئممنبدخل

الهرأنا-ؤ؟دوا-.صالرالههلىالدطذهمن!ه!ةرصلاهرساثع

منكح!ثيروظن.ذال!أوالمبدأ.ذايمااو،-"2اواله"يدة"ذ،يرفض

ولو.رد.إلىبالاءدلىعو-فمنت!دثون"ؤلا.أت4ا):ظةمراهق

ءدآبهئهل:الهاء4،سئثها"ذ.أ.ئممحملإ-الوااو-مو"ؤلا.ل5101أن
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للإدراكمافى!لرةاو-،عقيبرةأوماطاهرةأ!،ماصدأضوع.اقبول

مقيدم9أو-طرةأاوالمبدأأنذ!ينىكلةبئالةمرثلل!نعأوالحى

.،-طله؟

الهص؟يد!ركهة؟ألوجودءولنحصساثجمقمل

؟في"إفي!خر!المعلىأح!مأطلقال!المميماء"ل

بةتتأغ!رأإذامقالفروضفرضببطللانيرآالهلمأن.ئرفإ؟نا

بةلاتجرفيضعلاماأما،-دز،إةإإتبرأ.بخآت)ذ)4ةبصدمجمو،.4مالاة

تهوعفاه!صمهعدميهإنأنإلا،شثةبهيئول؟!؟امل!يملاءةل!

ءليه.أدم

فرصكاسورةةإلامجثهةطاقوةفبيئالحدتثاهاماسكصصليسو

إخغييربتصلمعظمها،ءباشرةءمة،؟تائجإلىلوصولاع!سسإلمىبم"حاا

شك.ب!والرو-!النفحىأشهلذلدكانوإن،للإأصاندى1،1خأوا

نألايخكنإبهاإيملا)ئالحقانقأنيرىذاتها)ملىالنن!صصا-كن

الحلم،مجهالذ!يهمووباصريماصافهذاوفى،مطاقةأوئيةا؟3نيمو

مقتقلإلا)بروءذا.ابه:دةااطتا:قاثرأكإلىأهاط!وحفىا؟ءناعةو

وء:ظ.برءوت،ع!توصدة،دليلاذلاءإل،الحديثأدملمتشأ

الحد"بالممنىءتض!أطلآوجدئا)ذاأ؟نا15مهلوفايكنو)ذث

والأ-!*فاف،واا!ا!المبادىءعلىانىوايمبالةلالتهماأوللإءاديدء:

كلاأيقنااطبيصاهانممذامثلتوصاذاافاذلةإوبا،خلاقطالأ-بانا1

ذيهيف!اأفيو،!هالمموقفهءقثصحدث:لا،عمعقلر+!لاانه-.إفو
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"ذى.العلرالوزت!ء!لأ*،4انوالمقهود.عا:ىأ-انإاىصعله!

يية.خ!"بةط11ز4!سولههتكل

!ةأالوبأذ3ونث-تيرو،:قاروقا؟و.ونإذينالهلىاه"ؤلأ+وثل

%لىةه-!.4و!دةا-لاصهيذهبماعكدينالهر-ل..قلأ-؟هثمالطيئ

ت-ذ-4رر،-4فوالثضىصية.2راهعليهءهلأنيهة"ديروةتفىكلكبنا

.الأدثانمنيرثجفىاريخيةذكسبم؟اءا-4
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وتفربعاتهاألثنائية

بشكل؟نةآذ!رةاهوالذىالاث)يهأشارالذىيكنائيةبدأابئ

كوفه-يثعنبالإزسانتتحاقظسصيةنظراتطلاقاةنةطزاوأصاصأ

أفابةالىلأالواجبإلىنضخدالتىوبالأخلاق.مسئولاحرأفىدأ

وطرة!اطبيغاحيثمنمحلياياو4المعرةوفى،والادبافنوباالنتيبةأو

.وابصرةكا!ل

افدفيةظرتناأوفىوقئنا،ئيةالثنا5أمإراجم!نا)ذأالناذلكوءمنى

ياتفظربذكلناشتماذ،المياديئشتىفى-تكافىصهفةالى.!فكرأدا،

وا)ةيم.والإفسانوإمحرن"طبيعةءن

أوءيئ5لا-:ازا10يرة؟)ناءقققافلواقواءاإلى،:الثا"نملرةفن

كانطب!ئرأةإتهكلومناطالق"ينتفرتةأ-دكلا:واقبيز":ةرقةمن

-الخلوظساعافى-؟يزأ-رىترقةثم5برفرةيرامالخلوقاتتأء

اإ،فنات-ساشدون-الإ؟-انلتبمءلوذ!ء،:ناتال!وسافىنبثربين

اطضؤحكلاطبي!يةايئ؟الاةونخ!ضعلالأكأاثولةااطرةلإرادةمنانهبما

ية-اخرنةأما-؟لآهااهعبنخملانعاي!ا!نيةالحرإلهذ.مةافى-أكاخ!ا

."اموا!شعإعةفا

مريدلأنهتقنين9فوقظص؟بفىبالإنساناعتاوالىذديؤدىو

الأس!بابةسكلبذ!ةيفيرلهلفة-الااخزاعايكزعو-د،مالهلأةكأنار

ا)!طييس.دلمذصورهكاهـا،-ببات

جم!ردعل،خلاق)-يسنأتماثضالأخلاقفى،نظرإلىينتاناوهذا

لب-باثمىوذ!ء.جبالرامىاماءلىغا4اةاإلىوندءو،ا)خةمة
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المفكريئفىبقولفم!،قهأمجرلا-با!وعلىأ،خلاقتاسي!أن

طرثق4فىدائمآأطقوليس،الحققهطرفىداة،النة!ان"الملين

.،،ا،ألمنفعة

تنت"قأقي!-لرالنظرةول!يذةئمدبلاسا؟-لاقيزالنكل-وته

.علوقوطلملقظاله:ا!لفاقولو؟،ألازدواجأو،الئنانيةمبدأ

المئولهالهرةبالإرالةأفيلوظت-افىثونمتميواناناإهاهذاوفى

ضرفذال!ءلكنها!،"قبهاوحىالذىيعإطارالة:مرفىل!صرفألى

ظعله،علواقعهالفعلتجعهقيملأل!ضأنهاءن"قالاخ!يارحريهنجه

كاملف!:،اخربعةمجماثمروضاورانبفىاختيارللإفسانيمنلمفإذا

.الإطاراثداخلاخعار.فىلهالحر

-يث،تبلم!بموفالصددهذأفىالأ؟-ان"وآفأبا-ثإس!بهو

ث2!ولميصفربلإد!أولموت،1فىيشتركا،ا.،لمة.ودة05لنةاماء4يجد

ذلكإ*د:،يمإ،وردت؟بهاملىمف!و،شيمكاة:اعديفعولمءفرداش!ا،

.:سأ،3،أوخيرأةهلماثماريرنى-:ث.ت،تبوهوءنهاثأخذ.ة؟حر

ص4ظجمال4فدتالىات!أذملنائباكنا؟:"!عوةاكظروهذه-3

إلىووسولهاالهدسلحدودا5محاييركأاوز-جث.نمناطاتحملمميزة

يخر،لدي!فىمماييرفي"يتجاوزلاالذىالوةتفى4،الذهنمدر؟ت

.(واختيرأفوفى)إط-يةلاثوةحدود

نببالىإقة!اياتإ)نظر"ذ.يستنبطالمؤاتان"مول"وخلاص

.المقؤ،4أليةأثنافىزالوات،يزيذلاىءماهآ،المعرفةتحلإلفىآ"؟ظر

.27لأااب!هـ،ا..-فاخبرديد()1

.20811لالأ،1-صاة-ءة(2ز
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المرجودوات-!أة-د.ننمكقإنها:فيةإثنااةالتفي"ذ،ومنكرات

المذا.بقلأء،الإ-لإىالمربىالمح!كيرفىأ-اندةأافلسب،المذاهبفى

امهكروعون،لىتاالإوال!ثمورنةوالى،-:4والراضفئةأتهوزهالاى

..صانالا

و!رامةال!إبناءعتضناكااصألاظرةهذ.مميزاتر.ن

،بئ..صلاي!وامرباأورفىزلدفيهيتعذرالذىالوقتفى،فانالا

رتيبدقيقنسسصإلىأفردإطالهإلىأدىلم:لادهذهفىيلاولاللى

لزوةزادالهبرانلوحظولذا،وإفرةة04وا،!فاالشعررعلىير+"ثممل

ثذجة.ليسهذاأني!تالبدومن.أ)ثهيروراحةا-لامأبدد)-3:4،وأقوة

.الإنانو-لىار"خذاء)غفالو،أ):!ظر-ئحر

ببثق!نجافىلمتج!مل"اؤلفا-هبيرحدعلىاثناثيةالو!نةهذ.إلن

..،ودحي!ا!،5"نيخزلغياالفبموكعل،وظواهرها01،رضمن

الا؟ماناتضعأ!اءطلقة،؟(كاأثانبةاوحقا!ق.ثبيةالأولىو،قانق

..ثاةيئ!هوفى،ولش،افةمبافبهليصت"وضعفى

!هـلمالمؤلفانالىننبهانلابدالمحاو،،نهءرضناتصاموفى

خقأ.قفاياهاعلقأوات؟رأعناءسماتبتكرجدبدةندفةبناءإلى

والأثبأخةافىالمقر-،6مبمبدألوانمن؟!عثيرأأنإلىأشارأ؟4فاطق

أنأى،إوفاالفابىفىتمسةلا،ءامةإ-ورةوالإأ-انو*ن

ت-منا،ئدءين.محا!أ"ثابينكا،اضهوناعلإلاتبلاالتضير

:"نن-ط:!ا!13تةيريرى)ص!.4"الأ-اس-:ثمنا:م،طلاذاي!ذاتبرءرولم9)

-ثبر-بدأناض!م-ب13فذإ)قئالاءطةاؤاف11حويلبر،.53صأظر.أ!روف

.411.؟آ-8"فى
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ديوىجولأضدهااط؟ة.الىءهق-كلرهذا،افنامظان!حنىاوفأ

أرصطولمنعىقفهأة.فىءرعنحدماالامرث!والمنطقبيةفيما-وفالتر

فدء؟مذابمن-بقةمائقضادى،فف!ة.أرصماو-طأبآخ!

لا،.باتقلىو

انهإ؟باتبشأناؤلفااورد.؟،تصلهامةلناملا،خهأنغير

مناصطام!اتاتلشابهأن-شازفافى-ديثم!طاحيوجدأنبلأفىلا

.2او+لمااةممرةهذ.-جقرا!أ؟!مين6باءنا)نايقال،االةظ-:ث

ومبخهاءر.،مصطلحئذحهـعنها،أثارحةالأمثلةامق.ا)ؤلفأورد)ةد

بالإلهةأ!الهأوبرإ4ا+بداءلاقةضوهقى؟ندتب!ثفإنه،أقديمفى

جميعوعلالجرا؟بجميعمنب"ابمولمالآن؟اثقصدماب!ايه!دثكلنوأ

اءديث.يهصرفى!!ءرىكايا!أ،صمتوبرخوعلالجوانب

إههتينالملا"ظالاةظىبه!ةشاأخرىأثلةلفاؤاذصروقد

سافهثالإلمولحل.ث)!الفكرومصطلطتشازنافىا،!طمات

ثظنانمنلفالمؤ!كلذ:جثشائنافىالوارد،الملم""صطلحمنالهو

!.الأنفيهيتمملا!ىالممقتضقىافنافىا-تملالمصطلحهذابان

.المضمارفىءذاالىئينهؤلا.قزا-قىالاقدمينلنذفىمقيشذولوأن

"فزالىك!بهمابىضظر.و-ه،علالحد)يلفىاالزاترب.ثد

أ-لفيريد.كان!ذىالملمأنالطيلبصينتررغوثر؟انطه!مءن

وليصديقعلماثهأىإلحالآخروأبوآوملابمء4وو-ولهباتالممهو

ييا.فيرعالأ

بمممى!"لهـ،،الفدبما!!عقىملناأس!تالمؤكظويةلجقنا،ذا

"ذىالجديدا!نىو5وهذأ.!ممو.حد؟)يذىالممقعلث:لجقبد-د

.ال!ماوداتقيارات.طا*إصاةتهادقي

ي!بة-/ل!!.ة3-!15-لأ
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القديمالعربىالاستعمالفى-يطلمقلمأدلم.)ةظأنيعنىالقولهذا!كن

البحثبدأقدوا؟دلا.الثواستن!صهوهذا-فرض،اقهإألممممكل!ل!

ليجب!تى،المجالاتستىفىاسايي،وفدءت،و.طورالعربشد.العلى

الأجداد؟طرفاالحلىالبحثأصولمنبقماذا:متساثلاالمرء

والآددةاخوصامقهانلاعددأبستعرضأنالقارىءوثمحت!يع

واولا!يثالأستطلفشابهااسئعمالا،ا*لمامصطلح"باست،ل"شاهدة

بغااطرو!اا*ووئقاورقا-سيلورةعنضبخم-دعندنصادفهإماذلد

الاتجا.وعيوباتفيمجث!موعند4ف؟ءأنمنبهاوضنأعاكاخرصأ

ا!أ!همكه!هأ،!يكأ4!*!!اص!!،!اد-وسقا.والا!ىالتف

..التأبففى

راء.يخااذااطديثالاشعمالءلطعامآينطبئء؟دالفظةاشع!لهمان

زالمعرةكافت)ذا،طء،بر!ورةاهرفةاؤفىوالتمجربةالملا!ةفى2راءلم

النظرعلموموالآخرالاختباركلتقومكأع:شع!؟فى-تتمثللديهم

.ا،التاملاو

ثبالمغربىالنظامتجربةوصفإينهقارنة؟-ئيتبمضريوود

الئظامستلطايع)نهاباحث:قولثما)ةربعالا.قيقيركبير-دالى

91()لمحه.فيلط!ح+ه؟3.*أ2هـ.ءا."ظرأالاةقهلألاطةق(1)

235/ونخلداثن"تدمة!هاتاهرة(ا.)طوءاة+دما،73أةمر-تاابمانداابنر،رفى

-لوالةالأولىالمفالة.اءاهسافنا.باتماباب!اثاوه42"ص.2ا-يناابن.صنأآأظرأ

ن!ا!عول"ثأولس!ول4ا"أ!ثم!اء،+ء+!ما"،كهح7خا33ألا+ح.4لأطث!،:ثكلرو،ص!إلأو

*4اءح!س!ه+04+-ك!عء*53"4491،3).
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أسربموقكلناكى"لمت!رمبىبهأسلوفىأظد.يكظرباتالىل؟-الذى

.لا*ربأ؟،فىدصلاله

ادىلم51ان.الملمعن"مربالباحئينفى؟هقيولهماانواضهع

4ثأضاةو.فتبجةعاألملا.اليهاضافأنإمداليناوصل-"ص-4ثبتت

علثةتمم،قديمقرو)ذا،سددءتأضر،تةدمغاطذاوإ05اكضكل

.+الهناءات-بعفىهكذا

المة*م"خنرعةالاتهمال،مةالهلمكىقيدافكم!-ظتةاو-لاصة

اف!وءاللافى،ا-ت،لاكاأحدفىتجدان-"!ملاأفكغير،وا!لالة

الىهد.الحفبقةالمقام"ذافىيثارأنويمفى،التن!بمريلسهعلىاءديث

ها)ب!ثفىالمسلينأهلاهئيمةإفىكتبواعربءير-ئينبامناكأنومما

.،31(العل!

إدتنالاالاقرا-ينفىفثزأظفيمالا-دءاةإن،الامرما؟نوأييأ

ا)ةياءعهتومراعا-ناافمامنافوضعقكون.انينرهى،شازةغاضرءلى

اه-امإالإطاروء:د.-.بت،و-فارتتالفكرناملاغةبغةبوتح

!لسفظ.

اتدهمايةعثاجمثمن!شكاققراجنالإأنيلا-ظ!ىه!والمه

الآترأن!ينكل2،ا)مرلىةبأطئحياقىأ،واتفيالاوالإ-لاى:ببالها

ول.،!!01قةحمصكك!*-!اكه*!عم*+ءولهأ4ه!3أث!بخرة!(؟أ

جماا9391-3382251+3.)

س0،001لأاسطأء!ه؟أبىإتاأننار)2(

.-ة.ة!-.؟سأوراليم.بهةشو:ألث!وزرإء:هـاةوراديمتا3:ابءنوانزا5()3

..(836؟ك!إءوتأاةةار.لأ"21
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اءإفب-ابعلىالأءيانمن!ضبىوفى.العرتالجافتير3ز-علا

.الإسلاى

الن!.4إا!لأولالمقترحفىمةأة(ملاتاكمنن!يدأقلنا؟ندا

عطاكاالمقترحتأملاتمن.ميدوأن،الإسلاميةألبد،فىا)ةدفئفاإفىعر

واحما.،الممطا"اتوتحهديداللفةتحريرفى".ئاءةلدلاحطات:ةبالف

مة.اد-11-ليمةالمنابم

إثهولهيمثاز)؟.إتأ(ة!زحبأنالةوللىإ2.!يدعوالإأمافكان"أور

سليم،ءن!"!اساسعلىوالإصاطلمةالتبماءلمنودشه؟ظرتهوسعة

ات4-يربعضالمنوردلماشدسيةباائنظروالتأملمنكلإلىمزءلتاجلنهه

.بفدأد-قوروق-الإص!لاى"-المفى4الثةافيظواهر11لبمضي!!و"-أو

لإسلاية.اترق)بهضءلالفلإفاتفىوكدلك

،ءشناريخية4لفاالجواهبهذ.فىالتأملمنيدأمز.لجلبوا-نا

اةعرى.فالموسثصيهلفىأكلبةمنلهاما.لا-ظ"ظابماولكننا

.؟تخذهانينبفىالذىاللا:ق

ز!3متوراكالأستاذا-نأدا"ىبة"تيمأو-ةباأنفىلأوركإفنا

السأئدةات&يخةاالمذاهبفىالموصد-أتبصالتضد"قةوعودبريب

هـبين.الهانلإعلىى9خطورإينأبعضبئ؟تا!كاأكما،بلاوأصفى

فيعي!رمةألاكل!!باهـةأح!أضا-ط/الأف!ل!3ش

وتجغكيير،اهرهأولجوأ،برضمئثئبش.!تاكلإ.كن!رئفه.ءأنبما

.اؤكألقوكا،حبماوو،،"منقيلاكإأ

ألا!ةخةإدفصوثتفدأاداركين15-تنن5أثأأنفلا-ظاحخنار



-ا.."ت

الإضارة-:ةتالزهةالأرالإسلابةأةممرايادينإ:،عةالانظوةهن

الميدان"ذافى؟ظرظةدأفىءهسإلىفىأتتثماعاو،كلإتبل.ا:ااإ

قىىأنويندر5الآخرعلالجانبيناح!تةلببق.خلافعل،ذاكأو

بعة.الأرالمادث!"ذ.فى"ئورةقكون!15يمرةةءنا!ررجحشأ

ثمومت،الأفيا،ءمفىفا-فىيئصوةيئزعتهثلاا،ولظلمقترح

إلنظرمجالىفىحى،ثىءكلفىوحدويآوالموف،،مةالنظرة؟نت

بمضمع،4الا-لا+لالبثافيزيقاهائلاةءوأقدمبذإءوس.وألتربة

.لاتو"ضمدالإضانات

وتميةأثموتوعيةءقليةزعةقيعيكقيضعلالثافىوالمةشح

إ+ضظمركانوان،4العوفيعةأ؟.و!ما-ء،ثالحدالمرفلىعنطقية

ءين)ممنك.شالد-اوفئعةهـأ!االنزعةهذ.،!ت،ينالت-تظ

6-وصةفىرو:4!ه-5!كيفصأ+ةجبثهادرو!.ستو-فوأ

دو-رءاوزةإلىدفعآالإنساثندفعأىاالحاثةاوءبة"المؤ)فو-فها

يمنمإن،لإاءنالإكمجقيقةلوجمهو-!ألتلتقى،اظهراالمالمه!ا

.،،،هوأرجاهنجالامل،بط4ا؟ا

.،عنتناسو-لمك"إةولهذأظعلالمؤاتمةبو

الدله4رغهعاءكتولىةوأناقهع5لودثثموأنالمحنةل2د

ئيم.3باوإءا،أفىءلةااما"ءنمالذىاقائهإلىاثوقاو!مرك،.ءنه

"؟..هجاالرس

را5فهطضعرألأو"باللنااقه!سطرا1أساد!هأم؟المحنةسذه51

ابهأإ"خوق:هذااورب

.661برأ،-1ح!راةادهـثفي(؟!
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مقوجلا)ا!اقيهفالاتهدأعق،-هر،"اتمىفىالصوفىالموسان

ومق-،إبلسادقةمحربةمنينثقمادامصنيئأضرنالا(ن!ق3نظر

عل!ويعتب.لنامناعبافىأهأنعىبامنهاو:فيداك-صوبةهذ.فىصدان

ألمحويخة،التجاربهذ.مئلفتانجأكفلمر)ذامقصراا،دتثالنفى

نط،عن-قافتما(نوبينذ!كلةءئراةمقكأديرفى،يرنج"فيوقد

يمجماقيس.إذاأطتالعاو،يعتب+!ذشوحقيقة"ق!ىالنث!اطأوحمه

قيصد-و.نقةفابدء.و-فوطالئقار!مذدشتكئمف؟لةزالطشلا.

علىالتاصعالجز.يتفحومنهذأ.ا،ديانفىكلالموفية!بارهناله،لقةا1

قهأ،فيةواتطا؟)درندشكتونجأعال-وعةمنا!رصوجه

بوال!يلاتهبالتبمارغنى،يةالناهامأصوفىكصدرالميدانعليونجعلقها

أية.الانساأةفىا؟ب-وعلىكاثةواهأتتلقثى

بهاكأالنىالمزايابش!الى،القموف5كتابنامقدمةفىأبمخاوت

وكل-افرفىىاالمستوىعلىالتطببقتجل.ؤأياوص،!!وفبدواسة

.هناكفلبرأجمح.الأ-!ماصالمحشرى

نقإوثايرإطياو"سرهاوتجربتهالصوفىثسحعندمايدأالنقد)ن

6.51ر)انثلاذآ،اررسابمحه؟:داءندئذ،بهافلميهفكلغاطأأو

"ذاأنأو،دبنهفىالمقدصة!ن!وصالعامةالىوحمئقريبةأوبعيدة

ذإىالىوماوالتطبيقالنظربينتجايةأهناك(ا!أو،ضتمل5الةتير

الد4وبرالوافعفىوس،اة-وفالى،،توالىجميرةأيكقدجهأو"ن

.ففد،أ-وفية"تجربةكأ!ا!خم!ضالتىوالةظرياتوالآراءبلاتالغأو

عاد!ه.أوكافص

ض"الهيئبئ!جرطنااستر)كتا،حالأىعلبةفيربةأتء.وا

رو-واكصهذ.وءظمة،العل!"صةلها.يمنلالتىالهاصةأثرورو



-كق"-

بة"مجرأماالاغلبا،ءمفىيةالمادنيةال!:،تواوشاخطببعةتتلاهم،1

لىبلاثأطيةبةإقجرفقأ-خمالإطاثصةوس.بقيةالذأاو"ثن!مية

ت:هـدالت!أىيةالمصبةالتبرءققامأي!رقهاماوهذاباطبرةا2كأ-"بر

4ءلمثلهاءاهإ-ومعدسلفى،دةتغأكىاتالإ-هـإهصكلي

إظفىاإدئو،.صصعم!3كلةبلاثقاا،ولاهئبابةوإكجر

ذاثية،إ،تجرعصأحلهاأولىفىأفل!!ةمربةواةءححع+مح!!ةبا،ةةا

9نم.اةأعنهبفبقآ15قبلعل

بهرىت11-ناإصاررممعندأفرورىمقأنألىهناثيرأنويمفى

أ)ةانه4الضمالىشجعأنوصرناذاتئاعنالمعرةفلح!فتناو-ونج"العام

لتصونيبا-أمةفاأإذا-وسن!،بةأ،ر.ئهمعافىافكرىشأقافئ

إةثههد"!افىز.الممتازةالعماصرمق!خيرأأةقهوأ!ولال*موعم

.ةالمعاءسيةأفرالبناءاتبينيزالمهكرىألةأبناءهذا

إذك!اإفءرىأتئا،وساع!تفصلم!ثروعاا؟ننقدملقأنئاومع

الظبأس"بهلاممافإن،المعاصرةالئقافية-ياتنااء)فىفىبهنصكمأنتدفى

قيدتدءتداعتارموشع-بمونانيلبهتالتىألملاءظاتإهضالىأصير

اشاثهاعناصرلوت!4تئاسقفىمج!معمرحداطارفىوتقديمهةهـرنا

.المبتكرتا)ماصرةوعناصر،ا!الحةأ
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التصيدحولى،ئلاث

بهضبعرفى،الفكرىالتبدبداقراطت"ءن"دتثناتمونز

-موجزةنقأروصدكون!اصكرجلم"ى،.والتاءلاتالملاحظات

تتجهولا.الئتصةوالتجارباتالقرا.ضاءهثمرة-(-ا-قييمخها)بر

الب!نا.هذاعيهايث!ادأنيلبتى"ىالركا!شكلحصسإلىالنقاط"ذ.

علىأقيدأوالحجرمنشعأىوصحالىنمهدلاكا،الجديد!كرى

الىقتجهوافا،ارزوأربتي!لافبموفمنالتبديدءاولات

21،مةالحقائقبضالنجديدءرةفىم18الإ-ءلىقدمءنكل!!بر

ثسوعهاولنظامهأراد)ذاخجاهلهاأنلهلأينبفى؟ل،قياه)،1لاإ-4"ى

الحهبم.والنفعاخوالإخرا)ظ،يقيردارةفيفرانتدى":جف

أنتاروأرالملا،ظتهذ.فىإيهندثيرأتيربماوأوا!

هو:ة-5.لمر

باعئبار.،الإ-لاممنللتبديدثسوعاىانبثاقرةضرو-أهـلا

.جودواوالف!-اتظمشةدأاو-مو،ولا-ركإبمر!:روةأ!ا!

والذينةأ)قولبمذاموالبأفبتأ.إظهارونيرادرالذيئلا."ؤتلىو

أمرض"قااتقزتثوأنبرمآلاه"ؤءلى؟ياكءصبضامالى*إلىنعرإ-ار

وءنأولا؟فعن44ءلإيمر-بوماالا؟؟ثاقهـذاسورةة،برراتءأءم

.آأت!ا-ة؟ا!أحة"ظو

-لموميةومميزات،إمةخا4أممرثاتجمزالإ-لاماءثإلإ؟طلاثإث



2"؟أ--ير

لمضىالهيوىكمرالحقيفةفىفي*نووركوأفكر5صاف!

.وألا-م!سافردىمنالمسنوعلوا!اوة.ثفدم

فكلواسفبمابلأ-خصافىتبجةالانإناقهذابمونأنعلى"

المحب!ة.والسنةقرأنضوءوفىبعةا؟رميادبنهفىالإسلاى1

و،ثهاممقدار-"اسأفيكريةالنظمصلامةاثلاثدفيهو،ا

اضالأءر-صا:صأخصومق.نيةالإزساالحياةيةالجوهربا،غراض

وطبيعة"العالممنومركو.،ارصدفى-خهبم!الإذانععرة،االإة-ا

أ)ىسالةوالى،وجدأجا!مقلذىوالهف،يخهيعيشالذىالعالمهذا

اىايةاكاوا،يةالإناأ!ياةلهتةفسحالذىوالمدى،أداؤهامنهينتظر

-ئدرج!رعيةةأخرىاضاغرعقذ!الىوما"الإنساقجودالوشظر

لملقلت،والتر!يزالإجمازصفةوان.ا،دفاوافرض1هذافت

.ظواهر.نيغماماوحق!يقةأصيرواا،صلمعرفةهوالهدف

يعشملب!صاوالا-قيهابوالص!مول.منالحةيمرنأنلإطاركبافإذا

فياء،ي)عال،ون،والمعصوالكيزةأ،صل:نةأنلا!ادالأأصذ.

فإنه،الإططةهذهكلبكونانلإطارضيأ)ذا-الأخرحسابعل

.ووشققناتصئولاتت!اذبالاالاطراولى:دبلايمرن

الباةنأةأفىبمواو،ءالأمحوأو،أضأار-ب)صارهناكلبرو

-لمجا.ةهدةفعثالإ-ر*ى؟إرالإعامنمادإء1؟؟:4أصاال!

:الإسلاىاقألابئ،ينأت

في!لي!ة!أا.زيةقالإمصلامممتأبمرىة-ةنافىألاةبثازإن

ذلك.بهد9-بميدوح)ضرباإوله؟ةثملاأو!ءةكاا
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ساباتهتاي!س:ثوكولها!اوكاانظرااالمزاياهذ.وأولى

إ-ةخبعءا،بهأت!ذودأتدرودقيفأوجمةتو،.وما!ورأ+فىالكلنلىئسانأ

ألفاعله4.وكك،بةؤالىوضوح

والدافعة،الواعيةالمتزنةأنزءالفاؤلبةخ!بةالمزايا!ومن

والروحى.نبهأ/المادىجمالإشربةدياةالمثرىوالإفماجبيةالإجمإالى

-قاتثطتو)ن-و12؟خلاق4ألنرةصيئطارضطنكذ!وء3ا

با!وليةوالإحمع!اسالواءبومقتفاتالعلمنمراتبينالعلاتقىطيد

.أصماقبال!يطة41اهروينةاتألى؟قيا.إل،الإأسانبقتجا.ال!برى

هة،الخفدنيافى.و"طكي!ها"ذاتتأصيلأ!أ!المزا"ذهومن

بريض2وذلا،ءتا:قا4-ةية"و.لرىتالنا11،علىباليدأكألمآداإطهابر

.قا:د51،-لمواءتيارا،ع!اتالإ؟أو)تئار،لأ-ة:ة،أهوذا+4ءدفى

اشءقياي!االمز)كلهـأ-5اطت!هلاكاا)ناأشراكااةقةأصاابااقاأإن

-درةأةشتبحق+كفئحاد4أتءلها33ودبم،الإ-دممننبثاقالاءلى

--ىة))يها-مماقىالتى

11-أكلكأيرةياديئ.بفىمجقة:ةجمملا-ظاوسيأ):ظرةأ-اعاأمات!

مجا؟إبهمملأدبمأفدفىأكظاملابرع!افى-ثكلائاالجوافب"ده

جصرن)اإوبالتها"ا---ة"اعهاء--وءبأفارةإضا.نطواد:ا!يزبقىا)ةين

.بال!!انو

على!متفداءبىيلو-يةونظم.،.كأكلةان!أقع!اث؟؟تإذار
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افيد-امنيكونفقد،اصار.فاصفئتفشوطو،فيالتارالىظركاأساس

صولهافىقوقالقالنظرة.بى،التاريخالىالإ-لامظرةنعرضأن"نا

-بنضحكاالأخوىات؟النظشطأخرى-،4منثاافيوو،-،4هن

إنه.بل،!طالوتيةناقا،!التفوقأصيقفولقبالمثالذ!

أننارأولذااث.الإسلابرغيرالمخرىالاديانبهضننطرةضأألث.ل

و*-4ظرانهةمرض،أتاسيخأزا.الإصلاميةالظرةهذ.ءهـضنتغ

لغةسادونصةغةإثران!بعداالعاءنالمصجوالموقا،الألوهيةلمبدا

يخا.ضوأو

نأةلابددرهاة-قو-ةدر،عأالتارالىالإسلاآننطرةقتضحيماو)

ةصدمماو:ولونيةف!م،4لأحهأوساقةأخرىظراتءضزفىتعرض

))نظرعر!:ار،،زإى!نقدمأنرايناولذا،ألاصياءتتميز

وت+ه"،أظرةعلي2ذإو."فهـمن.ا،ءرى":ظراتب!فىالإسلاميه

.الإصلاب"أنظرةنمامأفتبلى-لمق،برنبةدىوأضر

يخ:الضاروالببع!دى111التة-ير:المادثينظرة

أل!ارخلر،خقس!ركلهناطببع!،5و،،مادىبالوبففصداننا

طلمفىا،مماوالإنسانانرادقمتاثلأأ!الوردودافهالأنماعل

ىأ"اخرىقوةايةورا..جديرو!،يو-دماكلهو،مغاقأرض

اءإ،توالآفرادجاةءناو،يخالتارمنإستبدمذهبنقمدصأفنا

211ورذ،!!تأوروءقب!دأيتبطأو،الإ؟-انءاوزثصراى

بالمذاهبتفرععلحناخ،الو-فهذا؟طاقفىالإؤ!افىالمذبيدخل

!دلماالمتفيراطأ?-خ؟أ!ا؟أ!!ر؟.بة.-اال!و4"ب؟سطوث-الماد
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نفاطآالتصورذا5هنقيتو.أث:وء!أولمار!صاور))ة!.وفيلاتار

أ!ا:ب-اط

اطاحمةولمأقوة،فيللتارالحققي!ون.اصئاعلمح!نمواكاصان(1)

ا!بقةوبخاسة،الثمموب":-الناسباة-دو،قالا-!ماالضطورفى

.أءاءلة،1(ا"!د-!ة

إضطورا-أصثصكلنالاقتصادىوالوشحالمادى%جا!اأن)ت(

.-تماءىالا

،الا-ئ!اروةوةالإرادةضي!م!).سلاصا:لخاثءبا-تع(-)

أدددةضماظالاةطلةءةدء13وفى،شه،ي"اواأ)فاروترءتصن!ارا

)3(.فييةإناراةور)تسبااهيفرا

خصفىإث+بادورزأد،(ماديآ)يةأليثسقدءت!ا!د)

إخاربخ.

.تنونإفأن!نلااتاربخيةاواكمية1)ضرو:ة(0)

.ئخسهاأوتتا)ذى"تناضى"ذامنتخرجأدالمارع-يةوأتوةد

ظروفمهظصهافىوش))اضاريئ!ةالحت،أوبالضرورةنادت-:ثفيه

وذ،2الفال"فردبأشأقهابمإلىأة!طالوةتفىواضطرت(.4اذصاد

ا)ثش--ا.تر2.فاه!واءشباتةاكارتخح!-فىاقادغ1بدورأ3لاعتراة

.3()يخيةإرءةروصةمةفاة511

ممفارأ(11

رءاسا!طةأ(13

ول8ممدمأ-د،"!أ)هن!5ا"لأء،.ح.لمحم!7.

طع+أ+"حاها!إ،أعأع5!اعهممالا.1)،-لا11!2(1ي!5.

\ح،امول،؟ظ2!اأا+؟لم-.أ؟لا-1.لأ73
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،-ثريممقةلوص-اخترناطق9ال!اتجةالنقاروأقولا،ثعد

تهتبرئهياإلىالم"أءنيغ"تارانوها،واف!بوا!صةضيةألىألم!"ا

فىلأ!اللفماوهو،المالوصواف!افىالبيعةمعالإنانلنهاكلس!

ودممننا.صتههعلىأأثمعببةأواولعيةالس!طرةأان!ا!ةفىليشقبموالتتا

التاريخ،صنعفىالماديةالظروفتمأمأالناسفيصحفياتفآشى

ؤوذؤينالالمواهبذوىظهوركأددوتقروئ11ىالمأديةوتوالظر

."دتارثغخ!فىبدورم

،4إءطقيا4؟-إفي-"ث.نالشررويةكاالىالمهدأهذااخذتأواذا

يةإرإإإلفروفءن4تجم!صورأ-اصابهاإتا،داءتبارالىذ!ادى

.ءخ!ابكلالهاصة

ت؟إلا؟--.أبء(أءل-والمر3ق،ب!دودالمادةي!ةالمهالنظرة"ذهإن

.صانفياحطهو،إث.اعفيجدن!إخارواضحهدف)طا.ءقتمامآشبو

.21سوصأ!الم"ذاعلىبناب"وئ!حور.

،الماد!خدودبتجاوزلا-المواهـبمانةصرشع،1تعمز؟

هزلاء!اتنرعجةالاالماركعبما)امماطتلق،المواهب5،ةكرةرعا

الاةتكعلاضوهفىتفببرهايماك!لاأ0جساأ-اؤأضاككرأوأءندما

لألا.--.د*فصورأ؟ضىىعأجفكلولكها.ضد

زعككل-ل!!انحم!لا!هكأجكلهريلإعئبأ!إدببءلأل!!.بخ.فة.

أ-هـيئانا-أ!عمال!فاته،كاوالياأ،ش-طئىأكئ!أن!فىا-ع،.باطل-3

"هاليئوثمه!بضبجمحطعلخ!شاروأذأ؟نهلي!يئو؟.يأكاون

.ةت!انمامعنى؟)طياةمنأزقظ!وا%الةايةماةبء4أ!الوردود
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اكأالتطورات!نسا-؟فىوالا.مأ؟ةراد-توىعلوأالالىلأيام2

قيت4الىألثسهتحولىمهد!رصأيثيوعيةبهنادتاكىالمبدأهذامج!!ا

ببب!ما؟جممغأويخاضمماماالىم

اطياةض!يبرر؟بمهدتأومعنىوأى؟الهصا-لهذابأضىوإلام

لأثاملأ3اتخمةاا3عور3،فى

صوىامص.يخة-+فىلبىةاكاربئاط-يبةأوأءهـورة،فىنان

.واداهدا!الاحظا!ادءهـر،و"+ادةألإ)تأءلاهإفاقث!ءل

تة،مرشوعيةورة!!و-ودهفرةرءلى-ن!سها)قاونوهذا

والا؟و)رادةويىد:ءىلهواتحو-ودأمقليةاضرورةةاطلب-ة

والالايةماهذأو.يدأوءر6-دأوأأيمراةسبماةهـنأئقانبموأناةكأتمحا

.ءةلني

نءوءشءاة!ين!ابخيةالتارسورةياةيمرةةالمار!ب،التةطت)ة!

بهملأها.اكىالرو-ىا،صءونمناعأ4أخانما.!ايماو،"ثممل

.)دومسببلفى.الفردبا.نذو؟رة"ةاصأمئهأضنت!.ه!-ل

11،ظبيقأالتارخبزىا)3،ينعاتارالىالماديةهذ.-الئأ!ةوخلا-4

حص!م*3ئيفإردنجفؤلاا"لروصاباثابحرارة-ة،آتهـ*افعراىبوجد(!).

يخالنارجو*بوخادكاث"وفيلالأبلا8+ا+!4"3بمحهأ"ولول"-لىاروتيتةاط"بهايمةسا

+حكأ-"أ43ه+خةراتا101ورماد-ووو

أنهاطريرتاواممنا:،دسواا:هات.واءألا--قراش!باسزو"دا:ارتخاورا.وة؟

-،تريذو-":ةإغرا):ا::ءللدةءةبخارإادود.!اجاوزإا)5:صوأنير!ى"ثاباأ"ذ؟
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غيرتمر،ت.فيمهاممان5لاالذى3،والتاةضالمرورة،؟دأى

.،نافىإ

:ر.خولالىالإسلامظرة

لتطورا-تهراوجمردالغالتارفىقىدلمقريبأألىءبرىا،دثانان

المثرينلةإإءةأ!الدورد:مالااةت!ثد.لما10أى،المادى"مالم

.ضىه!يةضا"وارضىطلمفى

ءساءرمجردمايرءأجمنلمالناضجالدينانلأ،ظأنيذشوهنا

أهدافعلفيءمممو،ضلفة41المن!أوطتابموين-دتو،"حماعيةا

.وا-دةأرضية

ب.بوا!فاو-نيةناالأإثديدةمعارشتهمنبالرنم-يئاكان

كللؤس"-مادةأوأنباةأوا!صأنباع!بار،وذاتيةثخ!ية

رشنبأنالقولإلىبةايؤدىوهذا.صةعلةردبكلتوطة:ىه

بدرجةا،دثانمعظمفىأنتو-دبالفرية!هناكيدتأو،المادىلاخفير

اتأاا!،الة-.ةذإءإلىر!اف!!ماءثش؟ء:هسأاءضهارهماتبيح

و.لى"!لأء-عز"ه.لوصآويئليصير،الهسوسات!لهبذإثمرت؟-وبكون

يخأ-إراانوعند.،تفيرأءددأأوثروطفبيألإمبحأخرىةعي،:ىءيعردكا!؟م

-يرأوليس،هب-ليرلىكاتيمااظئمفىأو-دسلهاالروحصار11ءنتببرأإ.يم!

بم+ت-ةهه:-اةأ5أء:"وماءدة.ة-طوطفىجما.-خة"ة،شأ.أد-ةاهسوا.!لر،آ-ةد.يأ

؟!،-ف-غا)-!ا؟الى11:ثا-لحةأةا-؟ةاةاةفا:اوهته،صةباجرطللا5-جائرحدبميرا!!

لم-اصة.ابرأالحاصد-شنما)قاف-"ةاإفياشاتاا!5.:جاو،ا)-5؟ةوانب1541إء::ار
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بمرءةوهلحى"بالر"ةحمليم!9خثازالماتمافىمآ-!يصايةفىسماو

ءنه.ونرضا!قا

6ممتازموتفإوليهو،فيرفيالىبدةفرأظرةيههـف!الإ*مدكن

ألاديالتبهضوإينبت،المقارفةمنطهر21وذ،بهدانمنركل

لمثلائفالاذيات-دودفىنةالمقاروككلق..اسلدهذافىا،ترى

.والإعلاموالم!بحبةيلبهودبةالبرى



يخ،أرأفىوالمسي!بة"ب!وديةئظرة

ث-يوكصتابماضرا-!اإد"غلى!ارغأ"وذجمآيةإليهودوص*ت)قد

ا،رضثوببينمنمحارةأفص!ا-فتبراقلإ"محلاةط:اةفى!لاهم

تيهئ!حرالىيسصتةد؟نموذجأهذأوكان.01،رضثمو.بإينوءصط!دخ

-:هاءتين

-ءارر؟ب-ىايخو"!تار،د-ءاةائ!النارئنأصراصميزاصغت-.ا

أ)!قديم.-العيكامو-ود-افيكرةاذء4وادفىاأر

ا"ء؟-!

ييما-"إ؟ءبملم-.تماء!أن)!حماتوذلم!،ة:لا!توبالماة!-:اطالار--3

؟ضيتإ*5ئما؟ةتحبم!،ي!ةأنمنبا)رغم،دط،1"أد!1!يرثهرمنلدىكل

.فةطدىوأيم1ا؟"سءلةورصءة

+ياة-فإ-ةدإصامج!.ليسءصأن"تاريخىالأ"وذ!أهذاوثةةء!

وا،وءوث،بيسوحادءلىو،الإ"يئزإالعناالخ!!وصالي!ودىاكهب

اذوءبمةوسلطانه!بدهوالمنتظر0أعدا:4ا؟ثهـبهذأبوا،ارءه"با

ية.+ناميد-دأ-4و-كأعاقلرةاثدأضلاعهصبمشءة)قإطاتفىودييمتشع

سهبيا!د!ط-؟مر،فىمد،عاثىة!تاريخهنمالإطارظرجالناس/ةيةأما

-*.أ-،إأ-ةلاةد

،وثنج:الأاهذافىاهناءسأأمرء،خا

ثآكأتا.عتة:لاالىوثة!دباءاقثبدأء!دستأ-ار*ودو-1

)(!حاكسلااضاإي!آ-االىافة-لمكةالذى.ث"أفيراإا!*ونكض

ال!-!هـ:ت4ا-ةا)ة-"
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وكلوالتةضيلباطباقه-!هافىضمنصةيرةعةصجودو-2

ء..إحهودبالنبةاتارأشعب

هرا2مالإقاع!اعل-تحةقا)فصةز19"وق"قعثرا)قاةون-3

أ)فكرةأن)ذ،الواتعفىالقانونهذأصيافةءنالنظر!!رف)الشهب

.(أجعةاراالىجةطدونء!ت4لأأصليباا)قاشية

لليهودوا)فجاح4ا)رفاص-جةق،ا.-وعاهوءةقذةإك4-5

الةدتس-ئنىو)ة!،الأرضعلىهنا33اءداعلى4رالت!موركأمن

ت!-رييثوكيفهالأةوذجهذأعتاءسءهظما-:-ء4افىأوغ-طي

الله،م!ت:4"ءن04ء-دفىآوافيضرحاذلكوضرح،4ا-ببا

أكسوعتطويرفى؟يرتأثيرال!خاب"ذادكانلة+س!ولأءك!3*!ك!

ا-تتل.وأوالحاةرالماضىإثهل،1لاناريخإ-.-تأالأوذحأو

فىبخامةو،كا،1الو-طىا)ةرونخلالاتائيراء!را--5و)ةد

بمحلة-د.اديخينأارو؟مأووالأءر)ءا!؟تسةبيناعالهسء!ون

الىا3ةأنإهدهإ"هسإط،1ور،بقةا-ااالعئاصر"ذهبي،!كأطينأ،

،!ءا!ءالختاوينأوان-4وةكرةبرلالقديى-!اةسكاقدرفءرة

--ررءافىالمسيحيةأننرضحانو5"!دد"ذافى3ءناماودكن

،الأ-دأث.نوتةابهزءتدةسا-4أز4قىى،ابث!رىالتارمجغالمام

""ين،مركزىطادثدالىة"ر-لاالأولالطرفمنحا4ا!اآثكل

هذااتابعالربيبأ)ت!قيقجانبالحادث!ذا"ىحاقاضاثكلبظ

أدهيىظلموتبةتو،11اطةبأنبر!هةه!ى0الأ-إءىاد!زىفىادثا

ذأ5ىش31!تير،يمعمرأ!رأ/!أ،ر!ذاأدءدإوبد،2اتتر5-إ--خة

فىاي!ا4ضلتدأوبمتأاءلولثطرضلىال!!لىلاو-ودقي-يدأدإت،.أ
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فتراتذلكإمدلتدأو!صلب،الادأ!دا.فكرةتألىثمخالنار.كأ

ا:صوراوبهذا.للإثرفىأناواطلاعربالنهجاةالماصالا"ىالوعدتحقيق

ضرفاقهأولا.رسولجمرد-"صلامعليه-اد:ح"سيدثبدولا

المشبصدةالى*"ه-ابممة.أبدوبلالويخةيئواجبا!ها،دا.وأبخوةسالا.أر

فىكا.وفلااسييةالاهوتيوإصرحما؟إوجوصأ؟،اأوء!مأ

ا)لتاريخ.وحدةف!رةعندئقاالتاضتا،دثأنإنفىجدالولا

فىأص!اوو؟ةاءأ81.%4ثروكوغا-يث،مزالهياةوحدةعند-جمل

.ة2عديةظالىآومؤدكون(نذةماط،مرتب

)د.ط:ظمث؟يةا-طوانثالأ،ثظممآطتيطآهنارأثةاجمارو

.ةفىاخنااالحبات

ؤاينى.ميرا.ا!اا-ةاع،لطمانرنالناهفلأعلكانتجو!3!مألىكلمةان(،)

تطورئمر-ودوحدةضو.فى،والروحىالطفيالمادىنرن06ب!منىلىالرواتيةتفلوكانت

،ادلملادىالأولافرناقالاصكنمرىيخلون!علواضحمبءذالىا-نحمالهاصةصأ!ة،

تخل"ىا؟دعةاتوةا)ديش،كااالأنلاطويةاصلاءوع-اوى-الىنجيرابحب:

،ونجا-ةافىد:ة8الأفلاطوفيفى!يرهفامتلوثبد.افىدثوالحالمامهينالوا-طةظم

س!+!هللاهاعمةا"الميص،صمهترات!كرةدخلتثم.رة"!ولك!5القوصبيئءقا

.ثورفوهلى،يجل55وبت.ا،.لل!يصاثلاثقفىاصااالأهنوموءو،اللهابئ،اخق

-سضلك.

كانو)ن،لإصلاهبةا)ةرقبهشكىعد!روبرجهذكبوازىطاتمملاوردوقد

،ت.اكلماوه،الكلمة+إلفظيملذل!حيث،يمالكرالارآنواتصأقأعلاصيدلاصتول

الأ!!غا)ةارءبر08ا)كاوظوهـاصتح!ال.ا!هظقأخهاإضرة"نا)قر3لىالراردة

الدةفيةافا-ة"امثلبناأناطريف1ومن.+35توا)-طوبناءالىكاصة-ول-:إافايبة

الالى.ا!و-،سفى-طرةاصا.روصبار)..لاهط

+ا)تاوه..ل8و-وس511ج-ةيالجرمايو-دأنةيهكانإ؟ضقبةا)ما!ةلىأما

.ار-ده!ةاالأدبقلاإتكلا(-طح!ذاانألاءظاواكن.،ذارط5ساحدالى،

"؟+هحأحأ،،ا+هلأ!+اح43!ولع.ولها.كلكل،301.آأ4يهافى.أ.*5ه+أول.قا.أ

ةةع؟.لالمأ؟!ا..256.0:أ:فأوقارنلأح!..!5آة،43ك!ول3أ!م++،خس!.نارة
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ه!4بشرؤ،كا.و!0،أبمرالر-لالأأ:ثا.أنفى-دال.كذا،ءرل!

اخرتمةأ!ديهمد!افءلا؟ثس!ر،لاريخهمهئفت!ضأ!ديم!يىطو

وهاسة4المملحينعق"هظ!.بمضا،مرهذامثلفىو!-يشار!3

علىبأ،لأولأ!هلف!مكمتت!الووريإءصمانابوجوددفردونولكنهم

لكلصمدافى،نلإل!ادط،ىعىتةووبا،الإلهيةا!ماليمء4تضى

يدوء-أما،به/يخردونامااءظمالظو.ءقاومة!وعلى!ءيخرضو.تسد

ع!،الوأ!ةالدلأئل:؟ئهطقويااف2هد6!ابهتنطقوعاداف1.5عو!ث

واةبىادصعةمقبلنرهااىالثراخ!ضمتةماوأة-!ا،3وظاةةتقدير

هذه"دودبك،1ىشا،رانواقع"ذا-دوثفياوزبحجمث"أمق4إورحا

!هذ.باةواقدملم%-ن!ءلماانءير+ن-وا!كانالزءهان5دةادد؟اباة

أ-طارادوت،قيق!اتكلو13رءات-دليفئاصاقاأ-با؟دوو!.الثرأخ

.اةأ--ابينقيهتهوعلتدر.5-لمممصا،اط+اةاضأءرمنءرضلأى



التارص!ديناء.،بة

تما؟!احاولىانالتىاإداهبتددغمرالتاريخ19سيحب،الظرة)ن

وأ.الماريخحرك!ءلىقىنركطما!أ*يبؤرالىأوغطينمنتداه2

وهـ.ضخذأأخرأملءة-تإلىرتتجه:اللهءلهصلمطانتعحفداقا.مييهته:اد

اجة.اكأوالإلهيةاباعةأوالمجتبعبرءسنارها(ؤ-؟ءلمها

الكبير(يقأ،كوشماصالىن!بة)أ"!ديرة"ئرما-شذاءتولما

إخداهماتكل،تخاة-تنإ-ثنزاؤمنالبهوظر،بالتاريخ!مامالاهأزداد

بم!زا)4المفأو"تقازنفىشو.ينمألىالتارلأولىضايةلزاوالمن.خرى*11

،.نالز!كليإقلاأذىرنهاةاا)ة(و-كاتة11قيابأو-لماء،لزمنبا.لقتافالاا

أاله3!نط!ول!3+3ها!حأيغرإتأترقهرن!ذىالإلهىالوجردث:ا-بءا

ينا-بالذىا؟زقى"تقارنة،5فىايهإظرالأخرىالةإرإوس+ن

تس-أنماحدإلىفقيحهؤ.احدلوظتأنذلكوء.ئالله،تكأ"؟

القارنأوالإلهي!ةا".4باتلتقىوهناالحاضريةتجرقىوأ!ةبل.اةىاشا!

.ال!!!)3(

وا)-!قهلالماضبينةبيبرءحالةىا؟زنيأوا!دودقارن"ة!ذا

ي"له؟واةمآأءرألاحلولافىر!خالطاتحةقمجعلىضراولبةقيرف

هذأفئعناتىاقااافىلولىةءرةانذلدو+مق.تاريخىنهاقذت5؟أ

ت!+ك"قاوس،ءمقئ!لظشقي!"خاص-فىالجراوددودااتقارنااإةاا

اخا)لتاردا-لالتارخ!ةوقهـ!اطقيه)اكاو!،كنأأمرأا،ز.نةإينع-ا!م

.سا.ول.+ولأ"ك!لو،أول!أ،3!ث!ح4،أ!ه!4يمحاه!5153أ+ال!55.0.30،5(9)

اتاروصدوا-!روقتوتاط!ت+كأا"دااا:اأااا/،(امعراةقا:اأوا.ءةإءعيظح(3ز

اة-د.ماوه!-ز.ت-ال-!ا.ةا+ه-وإ.ة:ةاءب"ذ.الى(179اإ:ارات)،-؟إشت

ةةسا:نتارا.لما)صاه!13ثإا)-قا.مهإ-ةا.1لالم.ج!ةابو!-ة:5ه6دا\.ة.ةوالى-اءإ
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فيللتار3!)ول!ح*الدأيو-"اتاكة-ير/ينالمسي!يئشراحنويةار.ذا!ه

.واةهم،.،ءلأنش!نالاهؤلاءرأىنهرفأنوبمهنا.اب-!االمذبو.ين

إنا.وذيأاتصالاب-صلصو،15فى4يةالدتإةظرا-،غوعالددافى

فيوت،اررانرأت"تفى"ذ.آقيبموءصإ+ديقررونالبا-ثينهؤلاهإن

-"نخ"تارورا.وهتعالهءشالهإو-ودإةا:لافيالدبالمذمبضاوءةاث

المةرةالةاسةيةياتالهظرأن،ية:أالهو4عا"ر-،4منتح-يك(وفى،4غ-

.طماقيءلىخأتارامفزى)إضاحفى!كافئلاكا،،لةء4:ثءيرلاتاربئ

51وهةزخ!ا:ارابرءفاالحا-4دإنيز11أفىممرةا5أنلا.ؤ5ىء-و.كالا)و

كانتوربما،بئدث111ة!ةمن،15-دإلىديثرلا-3!زاعادة-*تب

منفكةتأ"الأقاأ)هامةوالةءرة.،ينالمثا!ةيمرةدت5طءوحأأةلءقيآ

،خلكإ!أإ-!،قيالدذوأوإةالمادأتا)تة-يرإلىةا،و-4ا-ةدأأو-ص

إبةدمأضوءفىيةصماأوةقطالمادلىاضةدماءصوئ-سةءأمنمااه-و

ت.ع!-4*-أبماتفير))ةهذ.أن!آءوا-ظيآرث5؟لىوأا*4دى1،1

ي-ا+مدأ-رء)-4ثةماماوهذا.تهكأا!قيمء!وآ:4!؟-انلإالا-بقلال

..خةار%ماد-4جاتغاأواتإغ.إ4أتإءثا:إ!ؤلى*.ه!رلايراذا،!و

إ-5-ىاإمز،اةيمركإة!م!-!نأ-ثيئا-اأهـؤلاءأت!ةلابر:)جئاو

ليله."،:تء*تأ"د-إءنء!ورةت-مةةداشفى-انال!ثفونللتاتخ

فةد-."ء-بد:د"أتإرثغاأنءلادإلةال،أوا.؟قأيمننتبر4ثأن

اتأةءةةدو.لهمهىلاإ--شاهـأافوإ-ا،.ج!ه:.!ان(و،ءاهأ"متا.

إ.الغة.1منفيلولاكا-ح"آ.!ممذلك

د:أتكلثمراحإل،ا-.حيةا-شاحا،4.و"ىإة"صهوةدر)دا

إطاا-صةهةيمةاية"ه-"ةاواهـلتروار-ةأنتويهيرء:دءا،!اتجى؟-،
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قيد5ءد%دض!اه5هه!بما،نلم!وامانالزهلأكهالى،للامثناصديم4لا

.إ؟نواالىء(ن!!د:د

!كلايلاومببرها15حةيرفىتحإلان.قبليةبةاداالأعرارنت؟وو

غيرهصمأننه-أ،ءقيأأدف!ظامأير!إل،دتأيئالهاضس"ءقلإأ

كانولو""ظيماقهوسدق.!-ثيرأاختلافآبهاةناوجد"قالمذاهبمن

.،كيرأاختلالآفيهاو-دواالثهءيرء.دمن

اقا41إاصهوامنيرعيئأ-طراد-يةوا-5-ثاالتى4إاص.وإأنغير

أصرواالمسي!يةةسأحلى9.نإ،ذلكوءا؟الأدباتان5يخرها-و)جه

فىأنلاهوتحلولأى--أطلولةصاكرةوعلى،ا!إفانبم"ةممرةءل

،وا،دة4طبا)-لامعليهحابأصيدط-يعةصبحاالك-و:ذيكا-!ت

.نمهاإثالغ!زعدمءاطإلوةتن!صاهـفاالإءسءع،نةأ"ةأضصتإل

،أةرآنهـأ4ؤصفىإةالص"وأفىسألإ-لاماجهث؟أنيمق؟؟ق)قد

ء"ت!-لإما!ب-ت5أقد".15أءسإالوحمةآ!04فىو،جلالهبماطالثه*س!

،قدء4أو-"لوزت"يرثكامنا)قر6نهءلىافىآاتاءادنأ؟ضىء؟:،

إ-4لأزا4ا!ةابيناط"ط-4ؤسيا-العوأءا!فيطإ)!-أ،ت"أأنارأ-جو

إصمما:هـ.افىادطهـا!ارةومإين؟-أ،ت-لىفه

قه!!!!نحاصآةصلافصلا،4آفيرقىأوأ!فىفىالإ-لامأنإلا

إد!.والذى،اطدوثواقدمأينرقبالة،ذأوتمرف.الإة-انوما

أءثلن0-وةء4ل!ىا:4رةدقةجمدةإةإدذ،!صخو.أ*-ا.ىاد"تو-5

ذا،ثو)خو!:3.ربأرباو،ءبدفا)مبد؟4تيبوأ:!،و""سترىافي-د

ئخغأتوقيل.ا)نارخالىالإطم!فلرةأءرضأنالآنإنا?ل

4ودابمانا5*أن؟"انأن،ود-4إ-أوية"يمودإ:ظرةامخاص.اطز"ذا
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ةةرننإ/برما.أيرزكلرجمأفيكلي!ئتف!!أئهبمفىثقءقاأبر!تاقي،واد-

ياعتبارهقارفيحهيموو،للخاقواضحهدتوو-ودبخنة،آفهءناية

وأمثالياد.منللخلمينافهوولاية؟الهدفهذالنضيقعنروعا

أسمولحيثمنممثفة.ه-ور،ذلم!3كابأ-لقالإصلايهطالنقا،-ثفىضه

،ذاقال!أفيالم!بةباارءوعيةأأ!فقايؤ!سحبحثهنرعقألكيد،وعمم

والحاضرالماضىبينة!ا-ةلى.جمعل!الفيواءلى.نتاثج!ق!أبهيؤدىرط

يهشز-4جلا-ل-!عليهاوعنفكلةلأ؟طبايق."!لأقولتلاةيآةبلاتوا

الإنساقألعقل.نعايرلةأيه"3فى،نه"!ءدعهلىبعلاول4فيإ.ممافى

العةا!"ذاأنخ،خاستارأوءقألىإلىء!ظرثم،الإلهمرذعفى!طونأن

يةحة،و،أر-طوقالان-:ق؟ارورةءقياكطنألىص1أنيدركنة-4

!ا."صرلا4ءقاهكلاءثإلىناريلثكلا(اءوذ،لملوبةا:!ا؟فئ



الإ-لامنظرة

بثرحاءلأيدأوأنلابديخالتارالىالإصلام-نظرةصالحديثان

تنرانيمنهقلا!سلانةهذ.انالإسلابمفظرمفى.وبالكونبافيفانأ!

وأحد"؟سيئأالإ.بنأروالمالمانالطي!نبممنى)بهردارة"-وفىتو+

يمقلاكا،الإأصاناوألىكونفئ-لول.اقهتوءفىنفسرأنيم!قولا

وفانى؟وأءدةحفقةبوجردقضى"فهالم!دتوحلةتوهفىنةسرأن

*فنرتوو)ي!من"صب.هو!ظوأفىاصزأودى"نرأوضىدإثجوالو

أعظممبدأمننقسهحرمقدموفيتهصف!سفىالإ-لامإنةينالمتض

"هظمالمبداوهذأ.وأمالمبالإناناقهعلاةزءسحبرا-طتهيم!كلن

يالتالهبميهماأوالمسيحىالإطاديدأهوالمسقفمرقاليهثيرأذى

ةلا(الهآالإن!انورةصبر.)

جكصأةتهصفاطريقق؟ملينوتأثيربفاطيةكمبخلقهاقه4ملاإن

ق!ولوضرى-وقةدتشت-تهإذاا!ا!اوتحادافي!ءنلا--

.اثشا.انالمقارنةبا!رأ-4الخاصالبابقىا،لوية!ثفىذ!.

أقهبيم؟العلافةشعصإمجازفى.مبرأننودالمقامم!افىأنناخير

نحلوقعلا!أكامولون،ال!!ملاآإهاير؟الإنانومعه؟ايمونوا

و!كلوفى،طاقةدفىكل5ملءوفىكلضا.لةد4كا--طرةؤىفيالق

التبعية.بمزدناةقضاهد-الإصلام.طرفى-؟-افىالإاليهانءق

منحةسأ!الذاليةمقوعاة4)-كلالىإ.-إنفةدت!ىلم،اقي+ء4-ذ،و)-حن

.ا)يرةءرود.فىوظعلإكانثاط.!فاهروالىافهء،

http://al-maktabeh.com



-122-

ثصحأنإقي،برثسءنفيرجانيمكنلاأة*و"ذاعلفالإةسان

يلىأو.)تانآفي!يرألوبتهعن.يخ!رجأتن/5لاوالإله)"أ

ةإن.بافهبا.صالهبوصخاصنمبز)؟صانعلىظ!روإذأإتانفى

دون،تحدلااق!ا؟؟إرهاالإ"يئأصفات)أبثاقطرةقعنيتمذد

الصفاتمذه!لقةطرأما35الا!هائيأوال!اتتدا-لةمنذ!ينالأن

طاإلا،،مأوهءةمظةيايدأنحدمجددهاأويتجا،1أنعهل!ى؟كنفلا

يفةرعلاقةأنهاإةولاأءوقةاذ،5قلفص"ءنو.)"ية-فاتكافت

أهـ!الصةاتوساشوا)قدرةوالادأرةبالعلموسيطرةوه،يخةيروتد

الإ-لاآ!ارةفىبارزة11ألعناءرن!رضأنالآنإناويهل.اثو.،ةاا

.للتار.خ

:إخلمكارإدألملأحلامظرفىابرزةاهةاصرامض

ة،تأرز)قءقيةا)خاأما،لا!لق4وغات:اءاقمنظ-ة5:اك-9

لإز-احاخاةهللخاق4اكاثإهاوأ،()1وءثلهة"هباإفاهـارودته?اواقه4ةمص

إظ"؟واوأ،)-؟تفات"إضاأ.ناك.و.ءقويكءبيرأصفاتام!هنعن

:يه.تأ4الةاثرءذه.،3(ةاتامس1ذ.ودهاتة"طاعذ.ءممهدلاب!ااتلآالمفى

و!؟اصالأيءلىيمنسأ.ءيآبما)ب!اةنظرو.%فردا!هاإ:ظر؟باطا

.،فردأاقيإمةاومث2تيوكاهم"-ءالى)قولهردالة

ص12إ.هـم!ةو؟عن،خأأتار!ا!ؤضع-؟!اأ،الةمقء!ةلمجهوةتثاأساسءناك

6نإةرإثيراوة!.!لاباا)ملطش"وادؤ4طورتة-ير.نفسهالولمحهفى

-وا."(.6ااكارثاتأ،له.:دونالاوالا؟ساجنت-لةوما"تطلىله3فر(1)

.ا-!ءه،نااىرءو؟،ةةامرابافى!دوأ،بثاقرا15.مناةداابياقصد

-2(االاىا1"!لاا-ناجمل!يوبمإوارراةاوتات،قالذىو55كلمالىلةواء(2)



12-يم

ءسيرسضلىء*ةحآالسا؟قةالأ.مأ-واقءنالإ%بارمعرضفىزكإلى

.،اقهصئة"بأفه

دءوهـةا.ا)ةرأنفى!اثشرأيره-برلهلالو3ءارواا،مفدمار

يئعاالرصستبجغلاتاثفى-نعؤسام)قانهزأ-اأ!ا،صال؟:ا!الىالوصول

ؤةا-ون؟%فردأة-:4با!ذاإءلأصرا."اصأوحلولدون4ال!!

آنأةرا11ء-كة!ةإ:صءاذجأ.والأةباما-ونوا،تونوفرهامانو

4إ-ةألهةس-ةفي-ذأ،-!دوءمااية3وءبينآ،إمأ-اءوتأ

لهى.ايشنالقاأو

!ه،!-درغأ)ةأ":م!ه،تاوءو،ال!!لىنفىالفاف!)ذعاإةهاتاان

ا!و:"ا4ةكهر4درا-تءنا)خاريخفئ"ا)با-يمقأف،ألوقتفىوهو

:آجمىرتاإ"!ء.".أ--اث-؟بمندىلاارمالهارأ،ديهلمااسه"؟الافا؟ثهاد-و

،4دتأ)ءا".:-!أال!!أ.:-ا4ء!:هسخابهآإءةله-"ليجم!ن:،لاملإصىا؟نحلرفى

إةأ".وناا!اأأى،"الإ"ةاإ-نهاأوالإلم!وشاأ)ةاكلهذ!هوراءدقىثم

أصترده-أ.،بمرة"ةإلى4برصاثونخمهلهإخا-يخأو4م2.ةلااءءثوصطز)!يس

.الانحادأو

!ئابم،بث،وإلرو-لىإادى1الا.تعاشءلماينمابقنكلسهوأقانون

اظإكله4ذناءورا.ءاقخ!اةوةلم.أاتسايا!ايم!ن.وشوء!ةومات؟ة

%تاترا4أقيتإذىاالدرصصهوهذار.آ؟اءا؟4ةو!وإلتهح!مةن5امرتض!"ا

فيدلأعناوءى.ينةن!-ابأ-والات*افاإةصع!أإ+غ!فيان)فى-وين

بمنهاذقرآناف!ه!رثالوارد4اة"ساوالأءماك--ياتاءضبارمنأهأما

.ا،-ةة.ا-ثضرإ-اؤثأ.موكشعصيات
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،.ءبهيهدمالذىالإمحابىالدورمجماثارصنههثمنعسالطالإة؟نوا!ا

ومن،اتثج،-من"فاسوما.؟.4نه3طا"لكدفبمفىإتعهلنهكإ

أخردورأءاكودكن.ا:اةساخيهرالإ"ثأباءاكيدإاوثزالز"ذء

ءستور-فئالهخوأمةظ!.فى4آلأ،يهبية"-أوصفي،وإشتطاعلا،أةسصا

.ارفأواصرسات!ير-اذورإلاء-4لا

واثاليهأياه"ءرله-لةلما"،)يالوأ-اموالأمالأةر)!كانوإ-ا

حمما،دهوءأوءتهلو4.ةأ!كل،4افيتوةود؟،بأ؟:!ات131ة،-نرأثإ

للثهـ.)ةب-بالايالىواملأتااباةءتتإةقبا

الوجه:و-،بئكلا"ترآقفىيرد،الهأثام5ا"!!الح5-ا)ن

وهماةاتة:لاإلمىةيهيرشراصأف!1ء4واش،الماةىالىة؟إضيرا"لأول

اصطلحاذا!،وس"ءرآج"بءاصسير-4صى-شإ-ئاو.ةيافىاف!طر

م!أاي!5ةيرد!يئاالآت-ين-ياقلأن،ءموالتا،ةنحهاق!د؟-.ق6ا)قر

فزأتفى4حاصهورةةتولز!حتمىلونوظ،4قيثابى:4رثعرإصطا!حأ

أو-لمهاو)ةد5و.ف!ا(هإ"))براهيمسورةفىالأولىاةالأية.!4ظ

نااتهيأتأم3-!وذأتوراالىا)ظلىاتءنةوءكأء-جان.ةاي!أءوءس

نا-ثتأنالى-ثيربوشوعق2ة،جورصبارله!،لآياتذ!كفى

فأةرواالذيئإةيخا9-!بهوافيةوء"؟ر!ذبأنأصآدإ)-لامء)ء4ثء:ص

في4ثاافي4لآثاو.أءىللهةاةكأالم*ثزأ،5أ)-،.ون)ةأبهمآظ،را-صرأو

يامأ-رنبرلاالمذ-!ا4-أيكلةرا6ء:ولذ.،خهأطؤة.(44.1إ)اؤحةالجيتةت-فى

--ة:ل،اثن)إالآ*ثء6خاءذا:-نم:لإث:أ.،كاثص!-..ا؟ةو؟اةنىءاا:ش-ىاته

أب!اعاتكوإىأ،م!"تا!ذه5أياةوأت!كاصثهـولا.أمبأءهـلاءو!ف-ثث

.يممبيأ؟تبمماءلأهالجز
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ياءوأأناؤتأصمني!اأءطابا)قيةالأعفار!-شةفمرافىاكرأما

ث-*أرضولا.ءاضراهذاءشث-ص-حإلىأ،مابمظرةوا"لفالىظرة

إثكلالإلهىةونأقا7وثا2ةيهاتظهرهـهدودةأتءشاوامأت!ديدمدأ

-دله--ل-إ(له6نقرأ4ءبه"صالذىالإصلاىالمبدامع،ملحرفل

الأاءلوماؤء،؟اتاسااينالأثاميداولنهاإر،سأنة!ويوم"ص

والر!4كاإطفاللهصفاتأفىمنظ!ؤبص:فةقصطخفزقيهئاك

الة!ر-أو

-،-لقة443ف!9سثبثر%غ:ةيةأصإ،اقهايام"إضطاحاهداالهموقد

-ءإوأحمدأأحإصماابمذأء:اتكأموباةتةالإلم!يةوا،م!اهالذات

ز--ض!-يث،إ%*لمىا.ءناقهالىيئاطرافىتخص!!ءال))ء4فييرما

:ؤد"أقهامأءلىاءث،!قا!صفيوءلمىاه،ةلي!شذاعلا.إلىالطاه"ؤلا.

اتإ!فىوإاء6لأسأأثإحدعنلى*35أزديرتماخرواتق4إموأتإخ!

!اقارفيفىلقاقافيزاليقة؟ئلا:صفاالتأءلاإةا-صءنداتتبرخلفوهوما

.ثلالط!زالفدفى

إلةذ!طيردىأندون-ا)لمتاريخفىالإ"!الأش)تخالوظرأ

في4إملاةإءددالذى.ا!"ى"قانونءتميةويظرأ-انحادأو،لول

بهد-الإصلامقىخأخارا)ةلا-فأمأن4أفإ،ثارهاو2وافعلأكية

الطى!و"ميرفواان،لبعهوءنالطبرىال!ال،النمدحر*كمالا

إلى."-4الوقتفى1،نضكار1يو-،وأن،ماف!أالإفافىا:طاقافى

.8مبر9،كاتابهليسمى"لدوقابنإنحى،أهبرةأعانء

وتحهمللخاتارإلىإطثالإ-بز%يمااتمتدافااثالآفافىىوهكذ)
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صوربأنزفىلمستنيبالمخنببزو،ج!4منث)النزا!).تمالااترلذالنظرةهذ.

الحاضرلاشةلقص،الوقتفىو،ا-رىةيةامنجم!البئر4الطاة"وضوعة

العامةحولراحيثإصدد.منءنلذىاالورىيدا)تجدعسوفييتصلوهذا

نفعهااثبآتالقالأ-ولالتلاءمئةوالأةةةا+اةىاباالاءت!اهةسؤرةفى

الإ"سانبه،!فرت!ث11بالمواهتوال!أءى،الزمىعبوبماءها

اكامل!اذ،1ى)1لأو-4امنواحدوجهوءذا.وافتمارهرةءظفى

.لاسلاىاالإطا.ن)إة!ييىتهالتجديدحرةافيثاقءبزة!
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ذ-بنا.ان.الالدىمجةالوانةإشا-اأةةاؤاء4اشية-ةذعنأت--3

خةاا))+ا"ذاالىأوالح!اةإلىالا-لامة!أرةنهرضأنلتاكدها

%ديد.إيازفىات9:ظرمنا5نجيرا03ءقار

(4)كا):وذبه-دة؟اديئامنةتخنتلهاااقاايةاةءرالنعظمإض"دابت

.ئطرهافى؟صلبارزةضأ:صث!ثعلى))تر!يزعلىان!5نا.ظرتافىء.لا

لابملآبا،لاءتلاهأطزنو)وأأصعا-4:لىأا)خوءلىكلضاع!!01ه!:5العا4ية،ة

المحق.منووحلرا!لومناأوأخير،مدولالذىااعداطولأضةالاوارأ+بوو

ثناوءةناو،أدن.آحزفىو،وتان"زأومحالدفرخاإ5بعف!متةوك:ح

."-ئأثت!نفمالأحزانا

أط!.صةلي"إآشهيرةيما؟قإلأحزاذإذ.!"ءىألىا)-ببأنويبو

صاله.ءلىبة!صىهفلا،لهقرارلاءتقلءابر411و!،للعالمإةا.ء4أ

إحوادثا-كداا،-!تمرالصم!ءننوء(الاإ"ائم()أأعونة)؟س"وإذن

لء"لالأنتاو؟ظرا.ادورانعنبمءفلا-5!ماقط!صرةإمةاا،ت

برءا4عا.-ءةفئأدهمع،.متحوعاماشىإ"ثاتأ!زبالر!ص!ءفاإلا

و5ماإةةدندجةا)ةها-4ووالآلامانلأ-زافىةةعماآفينناة!،.ا.ل

بهفم:يةولو؟."آداإةآثأ-ط،ظنهوما،ئلزا.4ذافى

-زالولن-بم+ناولذا،اطلودكاأصمنأن.شئعاخلاإقىا

.-ورساء

ء،انفبااوذكراالعاوستمنافىدمذاعند-ةفقدالىظم"ذ.)نمثل

يهأةدا"ماذأ5؟نإذا15لحو"بصثثة،أنح!513-؟فأندون،كأوه

15ةظرفىذلاءلأن،-ودالوفى4ت!ةةفبةيم-.-ثلاا31؟،ءد.آأو

.+!م)1(خبر

أث!ا!1)

.س؟.ا!ن

ث.ط.ول؟؟ي؟+1،أ+!كا!كل!ح!ه!ول+04!كا،افي6\؟أزؤ.+.0،011

ش!.ح5+7خ،!لا44"أ+3هكاو.4أ.لم

http://al-maktabeh.com



-128-

تقيآيافيزءأو؟يابر-ؤالا*ليس،شلالةالموذف!اله!نم-ؤاليناإ

نف!هه-ؤالافهإل."ئ!ونهذاضدوزاأوكيفبة5!تيرأوبا-ليتاق

ثمقيايدولماذاو،الإنسانتخأ!زا11:"هبارة"هذ.فىثلثتضى.كلقبل

.الفا*-"تلدو.اكفاههذامقضسليفهإدالسبيلماو؟قصأ

هضماء"1ء!ورأ،وأصئمرادة!اريةالذىثلا!هذاأبرذاصي!اطلةد.

:ئول-يثألإة-انفي!اياى11ا)ت-4باررال

.ليى+ةاةإن،الأ؟جالمحاذاق5"وول،ةوأ-دءذأق4أديطأن؟5

.انالأ-قابئو!يةإ":هوا،انالأ-ز*ذاضا،ةط5أ-دوإثءذلها

:بمه4الافيايزبةإلىإيربم"أعا"ءطك!طة-4ا-ات!كرإزكل11%إ

رفاواهكلآث"اطو،إطززء:دهمتثزبمأ!أألوفى-"كأ6703533

.إ؟نما-4واط!!و84؟ال

و!عءلىزا)تزبم!تقىةيز2اطيت؟بأافى)هماليةأ):ونرإهكلييرو

فإ:ءئلاكيةو"ماز*ةلية-قبطرةقعنةةطا-إةءذهفىالإةصان

(ا)!ةردىالو-ود!ةهقإلىعفا3الهزبر)ء+ينعهمزصانلإاأ-ابإذا

؟ا!!اءؤطارفيمأو؟ألىثمتع)!ى.ن":نسألأنأ!ماطيماس

نأم511ال.؟م3الأءاقلماذا-،تأو،4طرةءئهصخالذىأالم!دنماأو

.إصابأ-راحةضهدران4موضى"نالسهماتخراجعلىفعمك

إىإفىرا-ودبإلو"بزفت!إ)أ-فإا!ذ.الأءهاناهـت))طض!هئاةاذا

.ءأىنمايرز،و،لمأكءثإبت51إ-تهقاأ!أءول)4ا!لهاالثخهثاو

ى-"ماورويا!يرركأخا9؟وربرأإأئمإ%ع!وصتمر!بأإلاأ؟حمطيمرنا1فى

-ءا?إفبئ55؟إلى49أث!اتإفىيقلب



-؟،1-

الفا،،الصورةوفوةوالبوص،تج!ماناجمازفىءتالانو؟ءن

الئثاؤممذأبعن-ثاؤ.كافىلا-بئوساليبىذقينظرفى!ونءلى!ؤيم

اةر%ق:هضناك5كا!!اانو،1"-ب!ا15ةاؤثدا.اءياةفيهلالقيثةالحد

.الآن15ككرءللاافااا"اء4

إذزاكملقىن5و؟ن-ا))"اأ؟ر-قيقةإفىاذهبا"-اأ-رفلق!

،11إها!ااضءاأوظواهرهضة5!)إىالاملآواحزاذالأالايمولن

13بمو+-افو-الاتء؟بوا)-(ا)غوتاطأءدكللهات؟ونذااكدعاقىءق؟ن

اطث-!ىيقةأ3إ،وو-دهاوالآلأمالأ-زأنا-ةة-دل2ة.،بقة

له؟!ة-5لا

-يعأأكاشةا!طدءنة!0،1)ةثاؤء."اهالمذإلطإوية"هوذإلىفارةن!ةان

إفا1ي!تورينإ-ةثعةطضفىخبريآ3!لأ،إ*ةهقوا4ادة!ا؟تماقد

إثكلالى؟فارت131إثذءناتجو.؟لامأوانا-زسوربأنماةيا-!

نهاأفويمظواهرألمذه5غوربص،محاوا3نف!؟تأندونظهروأة

اإصدأداةإلطاع)اءص!ستم،-4خاصط.ثء4ذات4اطالياءياةأن

و)نهقا.ض؟

ءعواصمدأو."طأ،حىدوا13بمواةاطتكانتلرأنهءلى:االإ-لرمإن

وأاأناصخا?اد-::ارلاونمهـ!4هناكأت؟11"ء4!(-كاطةرد.كل

!دةرااطدياةولأص*ت،نةا)؟هيةلجوهرام3و"صا:هطا،ش!ماجتأ-خن!

الى-صل!4الحدءث!تلاحىتراطأإن.اوتان!ا4ءبر"!اءد-!:4-ا

ضن-"آ!-5:يرن!اوهـ؟نجةبر-5-ةتيااصهاابالىتذ)ثفاتمء-اكل؟أب

.ز-اط(:ضاة؟5ح!أسء!ان.ثل!ا!بإيرا

ا"-ناذا-.ءذاة!اءرا!ةمعوالآلامادنأ؟قالإ-لامءنا؟

الاصلامةاهلفةا.-9
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الصمودمقومات-نىقئيروقد،نيةلإأ-ااقالتو-!قلتثذ-لهااستفا

ابةسامت!االإز-انبة.ثتردوءندئذ.الآلام2و.باادنت،قىودحتى

بينالهائلأي!تقذا-ثفد"ح!ونأنبو.،أروعإصورةاا-2وا:س

.(1)تمااوءصرفيا

أهنه!رااجهاو،الحياةمن15حدولإم!او!ن21!ورتةاها)ن

"ةرحباء:اةلأنلكوز؟:ىءفىةايةإاة-الد"نايسفبااالو-يدندا-اا

ءلىالحياةأن.ءلمانالمموأ.ءاب!وا-كوا)!،اثسواواروير،و"تزح

يتطلإ4،ا،إ،اك!حرمنمتوا-لا-دبدةاءأأنوالإأصان-ةدم!حو"ذأ

40ا!دةوالإءاة--4اصولهاموقف

باكجاربتئمعرضاهةزالرا!ورغااط.اةأنننىلاانناع!

71والمدأ!ب!الة!12،إني"والدالخاةيةو،وأجمالي4و"هةليالىية

،الو،ءروعة12ونب.تهالمناجاةوعذباملاةاوهتاسةوالإخلاص

يأز":هأثءض!ا13ةأن،؟أ):فمس!ر3اوني،ء4باوالثأبمأواتو-ور

.زرظ+وقص!ةوجبال،وما.وطير-زهر.نوالأ.لا:ابةاإث!يعامالكل

لذد.ا)"يىزاهةولا:زالأمانةاوالدة"منليسالجواةبهذ.وإغمال

في"طبهيةفىإ"!الإةتةااالآيات0تة+ضأيمريمالفر6ننكلدأنءبلا

لة.إ+ةواوظورةاكصرر-ء4

يكظرةتاء،واابا!اباةالىالإ-لامةلنظرالشار-"ا،منكو-طول

ظتخهاوخماءياتقهراه"ىالساذجة،ااالإبلا،اعيةالو!4لإيجااجعتثالق

!ةلمةةقودروس،193والأخلاقاةا-ة،افىا3تا"فىاطياة؟برير.بحثاظر(1)

:)إراهءز-لرياد.مفالةو"رن

".م.1.2!،حهه.!"حأس!مم!5هم!أ"ه.اآهلفيهاءث!+ولأ!ععل!53،ولهأ!أل!

057*91،كح.0"31.5
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.هدفإلاأنهو55ئمأد:الدىا.،أءل،إوهو!وأيل!دودا3ر2افاأءلا

الإ-لامنطرفىترهتفردل؟لإ)1-بةالد؟يااء-اةةة"ةصران

أ&اةتطورماكلوفى،بيوءهعالحهرة؟زا؟يئكللاءتام.د،ة

(لآخرةاالهباةأى)اصتة.لىاايىاة،قوذلاءاأحم!نو5ماالىأيةؤساالإ

.الآناتة-"وة:في-4أ-انإكلا2هيرمه

نتراوحا،ديانض05و!!ذاث،الأخرىاالوشبةيةالف؟رأنعامأءا

وعءثربأنماا3شوواطثاةءهفا)خاه))ما:ثنكلةلما-ةقما:فيإيخه))تزددفى

أ!اسعلىء-فأفماساءاوإ،اتشائما"ةطرفو5!إوه؟أقة)ءبفر

عاوراءما.ءاك)يصو،ءىء!ورهاةاءتبارأطءاةءلىءذ؟لإأساناكل-!و

ىاأوعلاحلأىءتوةحكير،برءةاال!ياةأضراإءاصائماةاوأطرف

ءسااخرئء:اةدث01،اباه"ذهعلئمناوإما،-رىأء:اةء:ضهءط

+4لبالمسئووءراةب"ةرديةثارأة-،1ة-!صوكأة؟ضابمن):ااا)ءاءذا

هأتطرف!اكلوث-اىنةالإصلاموظره،إأ-؟!!فيطتءأيناطرالأو

.والإ-فافارز،سلااه!تقياا!وقفاء"تا؟

أ-مةمنالمضة!ة،أمالمالىالإررءليةافيخلرةء4أبرازإد.اأدوارا

عب،؟الدكتودسةا!ىا،-!لأةتيسأنألمىا،الإبمانوصقوالإحماءا"

.اإ"اارؤ-"4الخ!تتة،تلل-ةء!!ط!!ك!.

!لما2تصلىءلانأوبةتجارهلامة،ا*المأ5الأ-تاذذا5ث."اق!

،))ي!اوماا-!!ماأثردوإ)ةجم!ارث-ا!إثإ+ا"هتعءلااءأفىا.-،ا.لاتلا6الل!

-:وىفى))"لاء4"ذ.!لىتةظرةد5؟باءر2يما:!ءغا"تا"لامةاوهذه

أمباتامندهددوضعىبخةمبرردا3أءلا(ء!لاىالأ:ا)ة-:،)."ين

و)-كن"آلأولااعدزلا(""برت)اء!ماوط.نءدداو،4اي!يمار

http://al-maktabeh.com



-132-

تمامأ.ع!لفأث!يئا(مثلاالتلم)6خر-حوىعليردوالإعلانقى

تخطيع!ت)ذاإلا-لدكرر؟لإو)ممنك.،ءفي:مذاتطمحبارة)ذ

+الإعلانافهمتش؟كةدالذىالمعنوىا)توهكلهنالقرأءةظ"أقرا.ة

الذىبالقوءوتمصيله،ن14الإظ.دةلرحاءأصاحاكلهذ))ن

الإيمانضوهان،أمامدالاشياءءق)-.!ت:"ظ*رخلفيوضع

والعالمالوجودفيةرأاقالإأ.إصراأببزثلالذىهوألسماوى!الرحى

.،ووتوخ)1حمولةويىصفى

مؤلفاننا-منموصحءيرفى2ذلاالىأضرنا؟-الوأشخوءن

الاتةادؤاسدم))طبيعيةأ:تيجة"وانثها)4"ةثاؤموهرةفى!تردىأن

بالانسانتلحقالقواط-ا:ة:وءدلهي!شظويفظخلقهيرءت،كلدبراله

نامنطن!"وأصوأ،توضأتءنأةدحةثدة511هءإة"ان--ا.ءن

تحتمل.

ءيا؟ا15يهزووءو؟نأا-قلأاولآلأمابوةوعثهترف-لامأفيانا

التى!عتهالىأ-يافأءزوطإل،ا-ط!يةاو؟ظرقهالإؤ-انرعوفةإلى

خاقالاةصان)ن"اقهأناررؤيةفى"ظسةإه.ق-ضص:ورولمضذ-لم

اشياهمقينالاماإزاهللإأصانانالىااوفاصمبروالإسلام8..."لوءأ

وعدميلفيةقىاناقيقالموفوءذا،مة+او)ءاءءطا)ءاأيىاةم!ه

ألم.اتأوهزنرورهزات؟.تسواه.511:هفةال!ةة:زلا!زاتا3ترة

اءريمةالآقيإلهاثئيرالتىا.فيبقةءذهعلىشا!دخيرأكتسوعم

.،آ-ا6؟اا"وةرلاو،أ-مفاا0ءلأتأصوصلالاا00"

ع.ولعأعا31ء+ح31"ه.!011)1(اظر
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المصا:بعل-الىوأتأ)ةءها!موةفكثيرةإطرقلةر6نوير:ذ

الخيرأوجهمناصائباهذهفىماإلىجبالتلأااحيا،و"يموارث

الح!.عصزأودتةإ"دمإتهرجاإ%وأيرا،المر.ابدر!2لا"فالخايخة

ض.)ة+واإءدلوبا؟أوأء:ا،)-ثسخيروهو:سأ-.وهتصو"ف!الإأصا

فىت!قائأ4تإراشإباط*4ك!اتءسبا-رىأوأءها؟أ،و:"511يلو%ز

أءدكئيرة!لساةارى.ا*جزولأ،اطوادثءنالونه!اءثل

أيمربم.6تالقرفى2لذلا

ئينالأورا)با"؟يخاإءضدهـ54الذىا)ت-)يلثهدو2ذلاصوهوفى

)زأء-والا-لاآكهيةإ-واإوذ!ة،ا:!لأئةأ9نالأدتااءقصلموت

يرى"ثإ:اايذا5،ةإراإع!يحءيرأخحلإلءذات.رو،انوالأ-زالآلاآ

ءقهادىإطلىءإطاو!فاألمطأنوالأحزلآلام!ا"عفى"ءثريةالبوذأن

.ف!ومةغيرانوالأ-كأ7*لاماثءةبرنهفيالإ-لامأءا.لما*أامنالإز-ان

إههلهاو-ت!ر412:اة"-:-ت1511وأ،لهدااذ5ء:دةفتو4ءهلماأو

.(1)،ق!

ا*ءية.اط+حاءن11:!ظرففيءس،لإ-دءيةالاروحة،م-وهوهذأ

وة-؟رة،افهأةمالاتل-5إثأنالإ-لاى*ما)ءلم-صهنهاالق"ءدتدة

فليماس-ذ!ءإلىوما،وال!ةبحواط-ن،دلمحواو"!لاحسوأ)ثالخير

واك*ابالآلاءإقهرالإسلاميبثهالذى))"شجبع.قلمزثدطهعهةاك

.ث!-زأنوابا)-15ط

"بلاءل51)-باراء؟نحرةة!*ن"قرانأنؤإءءنوا،ترى

إ"لىععاإو3"ت:ا:ظر)!(

.ولس!.لاهكا4حياا4شهح!أ،34ءهبماعولأءأعه3.*ة13،245
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يتبإوزوا،و.هـرية،هلرحهيةولهوا،ديىتوام.ةءأأوطنو-غ!لاقىوقبل

اتوعائلهـمةصات!برو،م2ةا-رتلو.و-:،ةفو-3ضهيرتاوقد.،،ر

واطوعوف21ءنإث!هو)"بر؟م5؟زعدا)الآيئهذهواة-أ،قىيقم

إغمأ!ا)ذانا!!برا!ااوإةص،اتالأرووا،نهسالا؟ءومن،نتص

،11(.را"*ولت4اليوالاقه)؟ا،رامص!"

ألظروفكأضاكللأناار55أنا،-بة.ا!لابينادىالإسلامان

ىأكلث*لمرتظ!رو.و.ء.طوراصهامنتةة-تفهما،المجت

."عكا.لاقء؟ةخم!اأءلوةومثا...،

و-؟قاء+آاصروإا-نري*أ!اا:آ""آلإ-لا.ءزاالفارةفىف!راق

ماء:3كلإءا،رىأ-!*:،يئازأإواءأبتجيةشولشاوم!،جمتلا.)3()

--ناأتآلوآأ!هاءطأوإوتا:-)أ!ى5،،وا"يرةخى-إال!صردبهـآ،

ا-كربم.لض3نقول؟،ء4لا

الإ-لاهديةأظرةاءناا-؟ءل15ءذا!قيداةةاؤلاقىء4انواطلأسة

ء-+هقةفيوعةاءؤعةيمةانز1"ذ.-تليو،أثدةوخاهالى-الىفى!المالى

نسأنال!وة.ه"،لىوة!أقه4بمةاافيالحافىوا.ه،عآنزصبل،.4مئزأوفي

قءو؟نسةر.ب-لهالثهوه:،ما.؟راتءنثمرةالا)يسا!ىوص!د.

اة*ء4،اطغهولم5))ثرائدءة،:ا!لم-اءد،قوىبإةسانالترء4"ذءتطببغ

.ا.قرةا-ورة؟.6()1

،تاواان35ه:يرفى!اأر3نأنويمفى؟.وت+"":ا)؟-ت،ويلة-.لذأ،تحت)3(

!برأنث،لاأ.،إلىغآداذانالاوجه،،ثا.19الىةالإفافيادظوةمةابى-

ءلى،ا/لإكرامإرات5أ?أءارةو-.:،،.ةالاطو-مل.نو--58؟لاالرز!تهلى

مرفلاةة-،اءدوداد-لا"تا)نوء:-تإ:االتا-ء،وءن.أةا4ةاداإ!ذاهبءممى

.هـلىأن-هـد.اءةة.ءتو.حلأن،ارزثامءة:3رز"نعأوءا:(موصع!نكانكاط

نةكب
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ء:دهالذىسد.ءقءدىاضأوبرف،ويوكا"يم!هالعرف،نه

،الشدةمنه+تاللا)فسان؟اكهمةهذهمنأجلو5مماا،ت*اتأضعات

إسصةلمو"اطياةفايةو"بريكانالإصيقإزسانبل،الرخاهيطفيهولا

انداقفرورةةاديطذلاءأ-لءن.بطرأوكبرودونوأهلئقةفى

.(1)إ-لاىصدر.مني!تبدثد

ضداتأنبوو،اخربواا:سقلىاصاؤمإ)بترعاتسةا،!الفلفيةاتاهباثمح(1)

الىقبحتقدلأ.!علىب--ليإل.صر،اذ،اظاهرةأهذهلالرئيماسىاصب"واالألهءديدة

ءمنادىا،ءوفي!ورمن.ثممنئرمأتصةأوتحوامل.ه!فأأرممنىا-+إةيرىأد

:بمةوانإ"ةاو3.ا:مالم،جهة10ه6واطياةتةاهة-ول.آراهفى71-مخاب

ءأ!احلتا54،ا)أ*ولى4اس!،3307ا.!"للالأ051.مم!!017

ق.".كاول814ءحهول!4،.."+حوللمدبنوكب5.ب.ب!رنجابزالإالىجمهقىوةد

ينثاردرجمةقىق+عهل!ا!834أل!411+8أ4ع8انةتوأتفآؤ.ا-هـآرنوكا.اجزأنةنلا

+عأ*اا45ا،حلأأاء3حع،ح34!"شأش*10.ول3لأه"ولمحم!"ح03:وانبتتبرر

مناطباةخلوأعلنصاببفورالىالئاؤميةاشعةاأعولرءتور.كلا.؟9"6بور،نبو

اشدمنيةةلميناالذىالرةبقارر"بالموالموتان"بارا-"أة-ىوهـن،دف4واالمهق

وا)والآراهوفى.(؟.\ااةاةةاأ*م).،ايىاةمرضوهوكا"اشالأء

حلأحول!51أط،.ا.41107هه.467.أ3أظراءو.(إيبنافراغينالمئا

بنطلةونلاالأةابالأءمذم2)-ءة،ا/إ-لاسطابقزبنءةظوجودنن!رلاوفىن

مى.صلا)فطالىءن"
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إعرفةاأوألةكرا:الهلمإينووالر!اإةطت-صاساة؟وأما(3)

تتخماءلىو:اصة"وإ6لتيةرءإطأر*صاه2مإسكلت،قأ.!ا2-5نجا،قوإلاض

فىاكه!ةوهدامأ)6)يماإنااةسقا"إ"4لأرأتخا:اليافىاثءن4صلهما

ا.يبدها(ا)تص-فوفا.*ماء!وفىافةه1أ-ولفى4،-ألمتةليداالفل!ض4

إخاهجاصم!فى-ت،لأض.ر*قةاأ+لمإإطركيوينرواءأ!ثجروتجميعأ

"صيرةأ:؟!ملمأنوبهفى.4إةظإءذ.-ءةلنم11-!وقإ:دء12اأى

الإذاءاة!هـا4لإهـلإأو14الرإة-وأ!؟سأةااأمءنكاجت4الثض!ب

.كأةإصإل!أو؟تءإبمأو

كتسابثاتهإم11ءلا*ح.ث-9*?-إ.لإ!اروااتو!جدالولا

بف4حكةولهإنإإةا،لمملأمابرص!إلىلإؤ-ا!أ:و-4!أدا!12ا،ا!هـةة

لمأه:ا،قط:هاةاوا-!ركلأ.-اةاطئخا.-ةطأتطإالبراركا،ةا+رأ.بمذاعأخةالأ

أفاإئ!توا؟إطء!امظة،لا،طإلأضوا1،هـ،ك!1:،لوكمهأاو:دةةوإ)5ث980و

.ألي"أدصةوا4"الا-ة"اظءلىضنا-ء"كلفىالإ-لابمحرص

وأ-انت،أ،ة-ى!ست-صاأءلاءكادءلىذاخ!ا4"وتخاودندفة

يةبرعاالاكالىث!-*ةتولأتة؟علإ"-ممةويةجفاكأ4فىءءتاثأقصرأ-ز

أصدية.ناإ،ط،:ةأفاء:اتآلاؤالأتم03.يربمإولىوةد،ي!تيناط

.إبلوكأ.تأداراطافيجمي!-آفىو!ورة

يإئ!بث،صدد3"ذافىيئأليإدأوشحأتصوفإء.دان،توربما

زادؤق،اطنق"ةانهبمضممء-،4)ثدبا!،ا؟*خلاثيملىق!4"فوف

أز4)ناذ!إ)صطأنزألإماوا،صوفا)تفىءأ.ئازادقي!5،طأقافىعلإدأ
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و!ذأءأن3:-ت0،01ذأوة:4لم-اووسالتصرف!ةبأةرحين

لهياةا0هذلمةضضيالةامهلىاويكطبقبةيكم!ردءنلاإذ،صونيأمنهلبجه

التصوف"ارأنءلاكاأالموفيةانرالبعضيوردوهو،الصويخة

جمبردولي!،والمستحسئالمأرفوقىكبالجوعالاأهلءلب!ا!للم

يقطر2يصاانالىالنزألىدعاماوعذأ،بةكظروأليحوثولةالالقيل

صوفية.9"مارتمثلالىوصلوحالافيموا-يد.وءربالتصوف

عدوبرته-كأىأتوفاندراسغفى9+جليقمنكير؟نوند

النظرىا)قة!يرا!-لمبواوتد،العظيةالموفةأ!ا.الصرفيةوأن"الملم

الناضضاطصالصوفيةأنوألواقع+المريمالعدأءالع!قوالبحث

اليهاص2وادطتمامن!كىكلكانوابل،المعرفة-يا!فىثةفوالم

شنهاالقالل!ديدةام!انا،مرفىماغاية.)فىأضافىفلا.والمحهمين

الواخفىقكنلم،وال!لاء؟تقهاهبشىأوالعمأوالمعرفةعات"صوفية

محرةلته!أناى،و-ر!ثم.ؤ!.ذكاراينالما!رظبنيكباإصهبإلا

.!المهرة"ذهصبات"و!ةنرنقالت!قاعرزعام2ءلأو

هوبماأضأ!دا.ا.-واة3،!قلءن3موفيةثمانمجبباكزو

أوالح!ر،لأهقل-دضوأر-يهفىالمعرفةهـطاقءمرأءداهملما.لموءةل،

ا)قيرد"مقاية-دودفى4أ"أ3أ!7الم!لتةلالتفكيرفى!!ئقونلاأ!مكأ

به.9"لموليسا!إزالمعرةتح!!.لفى-دعأةشنيرولاأ)شهادةاا"ا

أيهإلم.؟لأصبةسورةوةالبارىوجمود)ئباتودص،ندى2)مقلظ

الأئعأو.ور!"ثمارا-ةءاأ،ااثدلةعن5وي!و،ادثإحو4)!؟خا

إنمطفاهير،:بإربي.هذثل+فصوو4ةبزلا.أ!ءاواطفى4ةلمطة

سل.ألبها،ثارتي!االصل
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إجرىاالنا)ثاةرنأعلابممنا)بويخةبمضأنتلمانممفىو

ر!زو!د،قهءدوأنةاباأ!امة!افىيدسفلم)ذاالنقلأدن"بر،دد؟ن

،أ-وءإةهلهاهأصولم.نعليبروءلممؤالراخاثأناأقرن،صوفي

و"فضيلةهالملمجمطالفصلضقونفياك

أنهيز!و)،أذبئ"ئرلاءأفنخاأن5نلنابدلا؟نهناومن

))ذبناو،غاثظوءن!جهفدحل،،ءلاقوا151بين*ةأةيمألاث،بنى

أفملنحققوأن،الممأبموء0اديئءغجبينترقأنيذش4أةيرون

افربء!اإث؟واىأاطال؟ضإلىسيؤدىذاءاةإذ،لر،!اال!م

أ"ط.4اكش،تهـ-4فىالافسانيةالفندهررطلوص،ا؟ن

تد!و-ت"ر-؟بة؟لاتمجردإلى""صرمنكبيرأظاعأأطلتلأقا

خلإفة،أصانالاامةبركر.تلتقأىاء:لئةاأباة.نظوا-ءشها،باال!

.الارضفىاته

،اهـبهرةلاظتإ4وا،-الآنالذائمةال!ثروروراهان!نقولا

نعداماوهو،ىالجوسالسببءذا-لاة!،وا؟نهبارا،الناثبةافىوبو

،وا،-لمئول"طية4اطقيةءقتضياتإيناو،وا،خلاق،اهلم1إينالمة

لا:قء؟نإءلمبفسحاناله"ديديةفنامثسو،فىبدفىو)ننااالإةصانية

،قكرىااناءهااصبدالتىاالبهاتينمنثةاواكهأتااعتبار-ثمن

علىتزيدأ،لاقيةبروحيى"51المناهجنضبطاوقتنةسفى)كشا

نةيدهذافىا"شو،تهذاةئ9أةفرصصنباجمواطاصةطا!تاالار

"ذىالهادفجيهوأةمنشع"وبل،إلهثب!حرءن!أو،المم

.الوةتنةسفىاذيزوا"يرلنالبغ

اءتارةي!ةقا)ذىالأءانءطمهوبالأ-رقالىرفةربطإن

وانزواتالأهواءبها+م!ثأنعنيةقي811الكراء"وةمون،أبةلإؤسا
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ةلبوأراد،بدءرإذا1511!احت:طث"ذى"ه،موهو،إ-:ولةاغير

ا!ديثا!هومبا-ثاكجرإملمالأنوذلك؟بهاءاأرهرسعلى111:دة

ولذلد،م.ةيراوةايلفىلإنساناي!مهولا.ل،ةيم11-":!4لا-أقاءس1

.!ههوم!الإأ-ان-قيفةا!ورةابمذ.لم)%"-ذاثدرأثأئأفىأءللا

سأنها)-ءوننأواهرمناهرةفامج!رد.ت+-ئنالتماا.فىأنببرلا؟

.!االهب!اءتلىء"،تهراا!ظوازساثأنذاكفئ

حمدين،ذاتدعوةلهءرفة4الممرةأولىهلملما)5توص،لالىوأ!ءوة

الآخر.فىفضوأ-دهماإأ-لم،)ين-إو+قيلأو

ذاتهاامرة،افىا41المهرةت!مبلفىندأبأنالدءوةبمذهيدأشةإت

ءصيلهالفرورة!أ؟ةسإء(و"د.هذأيمونو،اط.إةبطويرفىفىء-ءن

ذا!ا-دفىانماإذ-زأ:دة.ن-.هر.أنجم!ن"اذاكثثةحأندون

منعايهاتهةدما4امرةافىرفيبةاتهصدأنءنذلكث!؟ولا،فا؟دة

ءو-الدبهذ.ي!أراذا:ةةول-إ-ماهمن-؟مر.أنحكوءا،ل11

بينو"تدابرالانفصالثترطلاداءتماالدعوةهذ.تيفة*ن،"حورا

.الأ"لاقأوءة-صاتا+رهـ4أ

أخائيةاالمحىلاتجاءلو-ة،الةيم3-اطأن6ءثغإإإب!ذ"أ!تداإنرأما

و+تذت"،أفضول)ثباعلمجردامرفةاتحصيلبعونوآن،51+رفة

اكعوةذ،5شفضرنناإةاا)ط"يانوا)-طرةو-ب،الأطإعوتوأاةزأ

آ-خيرءا..اقوضا!نب!اةرأىار،لةاان:ضلا-تهاأ!صهابإ*د-

معتهارضلاالا-لاةيةءوا!ادىأةبمأوأن!وأة*ظ):--ينأهلم1

تما.-غابقائجما.اوية51511هجاظاضباتةكلة

-بيخن5أنا-)تة؟مرارأدناابم-؟نا5أؤكادانوءب

http://al-maktabeh.com



-.،!ا-

وءلى،ا،ضلاقأوا)ةيمأءدأءمنط:-5-"ءابكلطمإ،-اوء:ا?4الهلمأن

منالأ-لاقإلىحها)-؟فىاةربالهلممناهجاننجدذلكءقالةة:ض

ا-بروأ4والدةإوشوءيةوايدة2و)04ااةقوابةء4وا11!دقىحصحميث

تساءد،ضلاة!ةأئلةذا12كاوس.ذ)بثإلىماو،صر2وا،والأبت

أ"!رفىأهلا.منثير)312ةفي11!!الأ-رىاا)ةصا:لءن15ئرةظاتبنىعلي

عالموتهذاةيرفىا؟؟تهاو"د،اط)قةا11،-ث0،-ر!ضماءوىإداطدتث

لأنداسةلأممر"ةفىاو".جثفى،4المدمااة:4أطر"!؟رة-رافة

.ةا)تةص-للأناذإكنررد

بالأ-لاقا،ءرةةطرءيزة--إيزةاهذ.-إ-صفىحفىو

وبر4اتمءلاىا)ءاا-لابماكأة:ؤ،ككلوقيت-214اء!اوة131:ةقولأن

منطقةأيةأو،و-دد،-طالأ،اثسقا"أطاقفىقهءةوليس،؟لاوأ

الطاقءل1511ء4صه:""قا-ور.تددو،اءومااماهااةلاهاناذ.-دةءلى

مادى!دمءن-تعه.-وءا،ا+رفةاإينأفىصلمنخالوافىيئ:ع،ولى41

هيم.و.مهادكأءن"فرش5وماا،ءلاقوبئ
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دافأبدور،اءفبفةدنبافىوننكا!ا،ا!اتفأصبلأما(4)

رو:ة؟فيتبلى.،ئقاءقا"قيقة5هوالذىالئا:تالأ!ابدابا

خلف.بتالاءشةادءنريهزة)أ-اناحلأنفيهثمدلاط

نسذفاولأ.ءتمهفىطهؤئاو؟وع-لوكهاةارووةونصورأأة.؟ر.

-قا،الاعتقادءن؟وعالىإ-قئ!الواةعقلأنها"الماءد"؟ااءءنا

السلبى،لاعتتادبا،؟-بقدماوهذأ،الأءتةادءادإت!اهء-ا؟توان

شضىاو،مافىنىءءقيدةمنفيلولا-اسلغنا؟-دءل!أنكلعل

الهفدةلإد؟ر.بالإطادتةوكأق15رةصارءا،نوناو،ما

."-كبرىإلأديانمةاتهوردتالذىللإلهاو،اهتةدالإلهاصعورةأ

وجموآذمةدتناوىالإلهحرلالأفى؟راأن!ذ!ء4فيسكلاومما

ثمه!.إج،4الاالإلهءقةممرة31قولي-ت.خكار)،-ءل!ا؟

-!اد))ي!اق3)أق11المامهجهافيبهالأ.8فىدكأاضااولأهما:ءمبه-كط

بيوهاجديرةىالأ!يمرةالةهذ.أنأءماث051و.ء!اارووا.ةلىلم-اظأالإ

نأ،فىكاو.بديرمن!اء-د:أث1،-ا-كة"ا،اإ:":انإاءاص

تتوطد.انارتهورو!.د8يرانوأ-لوكه،بتةحأنلحهو)5،تمو

والموضوعةالجدةءوتءننةولان*كنناسبقضو.ماوفى

قجد!ا"قيقىالا."!اقاننه!ناالمدحمةنيةالإكلاا"نقةءوةتومن،أولا

ةكرةلأن،الإسلامءقنبما!اوالاهوالإة-انيؤ-لو،الذا!،كنالذى
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أمأةةيرو.؟رأةهـنا5+لاوماسبقهاماتةوقالإسلأمفى،"الألره!ة،

،9با!أ.!ماوا،د-افىيى-ء4سالواءدالإلهأنالى"ى.شميراطيقةيخس

"تارغعبريمرةالةبمذهمخرافالأأس!ابتة!يلاتفىندخلأنوإفير

؟4نحار،لهال!-ولبةءرة11نماررضالأ"الىءر!زي!از)فىنث!يرأننرد

لا-دور،اطقيقبة5أة:ه"الن!ايةفى!ناتبين-ق،الخالصةالاسلامبنغازفي

النطرة.هذ.ص

فناءافىق"،د4البداالأ"ارواهذهاةارنةا.يدانمن؟صصتبعدإننا

ا؟والىالأ-ولأبهضوياها،ا)قدمفىضار:4أ!رافاتمظاهر

،لوهية.ألفكرة

الإ؟-انةبفياقاميل-يرنهذاأن.ننمدأننابن!مويأناوالةرق

بل،أ!هدفةاءيىوبماونانيعقلولا،سدىالرجودالىيدخلوا،جمئأ

وثطام!ؤية،يرصلانمناقاءالهذأولابد،و!قموجدءنا4لابد

قوايخنوأرأصرءنكادعأواههـ؟ا!ظوشساقيههدوبتمهدلم؟يرطنمو

لإيدعوثمشلاوأحدبإله4فعلإصهءلىالأنسانيكونأنبعقلولا

أن.قولالمه"ا!،؟،طب+ظواهراوبمثرأولماتجموااوأصنامعبادة

و+طاولالى.قتشرهم!.عوةدالواش*44الي-:طالعقيدة"-ذ..ممون

؟ررةءهتولاحاع،"،و"-يان،داةهت،تاذ!-لأومن؟!ودال

ا،ولىهالأص)ية4ة:اء4و"ةذ!يرلابصصيح

2!أمهاة،هرةةا49اطبههارظوا!ةيندبمونأ-الااأنونفيهتةدلمأما

يناالرإثم!دوزد.إعذالىوءا،نباأةر)يما)بةروهاءبدثم!اهور

-د،واله!إلىاايأت!و13ت1اطلوإصتفيأ؟و؟لآ""اوء"ددىهفيينالوبميعان



اتحا.طلعلكلف!ويل،ويةالو-04ءنال!لا:قا-موىاعلص!قإان

.إقثم،"توحيدأعرةهوالأ-لاوالةطرةالأنثث!ديماالنو-دالى

والطبائعغباتالىخلدقي،حدالواعلىالإ؟-ان5.1صؤاى11الهفاتذك

فيذناتخدآلالاىا):دا:بةأ!ترهنهءقةرءناذلكخو.بةا)بثس

ازنفووالإلهعلأرة!")تلسباذاهاوباندفيا"ي!اءلىلةمرجو،الآن

مصادر.!انإلىتبماأنءباذاءير.ألا-لامفىالإلهيصرةةإينوبن!ا

،ق151ما4)،-ليا!!ادر!اذاهبأاو61\دتأت"ذءفىلإلهاممرةةفى

النشاوفاك!رض"اصا،راهذهأكأور-دإذا؟نا)نظر!ا.سف

.مىورثاأو

الإخريقية:بإذأهافىالإلهبمرة

لأن،ا)تةصءلإبقالإءرء:دالإلهلفكرةضاتهراءوتحء:اليى

نلخصولذإء،عايهاأتركيزايدنرالتىصية1،سا4أةةهاءنجنايئرذلا!

ءدثدة):ةاررنجاوزمنانانيصا"ذافىمامدوكين،ا)صدداءؤفىأثةار

طوية!ةقرغ؟تبءم!ادةنةدم"تلبصهذاخ)صك!نا،4-وهرت

ا)ملاةه"ذ.أواعوأا،ديانبرخفى"صلاةظاهرةفىلبحث

اليوفانيةألكل-لميكيةأي!ر.فىال!اض!4اكينيةالروحأنمنبالرءم

المعروفةالهياليةاللاعاستبمدت!ش،العارمةالنقدحرةأعقبتالنى

-قعدثما-مع-الالهةفإت،هرميروحه؟لهة.بهاشخراىكايتأ

علىوحيةاووالحياةإث+ورواواكفكييرالةثضىهـئلإ!ةاتاحمتةظ!

لإم!نأ-ا-آوالإلهانالإؤإيننمأفأإث:4أجهلول!د.ألانساثالأرو

الإلهمنناقأليوالموفعلى"با،ةيئبمفىعلقوقد.بىغصاعلاقة)نش!اه

الأببهقالمتادلة214بةسآشهرونالذينهؤلاه!وفإضبهلا،4با

فيهتتعادلا)ىالص-داتةءؤفودكنه،11--4فى:دو؟وابنه
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.،)1(الميزانكفتا

ء:لاار-طوءفدى3يئف!.إفىالوالة؟رفىل!4الت!دفىالتصورأما

الهلىةطالىعلىتارا،5وا،4؟نوتفىأو"ماالالهبينأ-لةبقطع

تتلاء!،أك!ور5-ذا،فىلاتم!ركالذىادرك"اعتصارهةابىيأو

للإله،-طونأنيذفىالذىوا)خأ؟يرو"ةما)لمية!ةالايراعهاءس4تما

ءبادىه"نيرصم؟االتأءىاوا)خة-بؤثداتمبركأاتإييمترمعو!فى

،صاثوام!أ،أزعوأملاأ-اناتةةدوبذا،ء،!يناقؤءنث-نأو

ل-5)ة-د.اءخهوبرقيءتهخ-تنا-باقاوأما)4لج!ادهء!دتوأصر

ةدأدهاقة،"لاتأا،ءأ،للذاو،هل)كاو0)4ال!صل،اطأ-طوأر

انزعة1"ذ.انارطووةات،ألالهإء.لآث؟يهـ4"-.منالأنسايرلمة

-ةآ؟نإن،الالهءلىبطبق!أنيمنلاءن!اصدرا)ئأطية--يرالأر

وشمه.الذىنطته5بادىءونيأ

،ةمصير4؟ناوعقاياتءلىا-تولىمبدأ)إخأهلو)ءلا.ا)5ءلتحةيرإن

كىاأمملا0،04ةديرءنتههلىوهو،بدةعدوط.!اتا،معلىلىا-تو؟

لأت(مل.بخقو-طوقي--دقي-يمآ-3الوافى.و

،اتأ.لاجمردفى)-ستناالإتاب!اإثعرإشا4أءمبا)فرحةوأن

إيد4يدسوإ+ه""ىيرالذىإصانالاقابية4اطةهالةر-4ةفمرواظ

الواقع.علىنكلس!اظرشز-ا-!"ثاهدةؤ(5.لهو.بمرثجنتابئة-4ومجرب

أظراآ؟أ

.ا-دداذا"ذام4ممهاثأئاااة-لوا

لأح*.!،0543ءك!ء4،3!م31.84
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01الم!نهجةوالب!وديةفى4الإاةممرة

نأالاالدياةتينهانينفىالإا")ف-لوةالسماوىالأ.صله"نغمبالى

هذاعنتماءاك!ةبعدءتدرجةيافافاتاتتلطقدفي!ماأ!،!اكمور

الفكرىللإطارا+اشأو،!مورلهذاإءلاء21بذبكةقأن-ون،ا،صل

.اثردا

عدتدةسشوياتبايقبتأر-حودى؟2التراثفىالالوهبةفتدور

إلىقبيلتهأوضعبهصمجمىكتوأوصنمأو-لاإلهالقولمقممتدة

المبعونينالانباهسلسلأذلدالىدءت،؟كونلاظلقواحدإلهقول

بكبادىءم2الإاققداللامءليهموصىسيدناأنومع.)صرائيلبقفى

ومرا-نمأداكمادكم-ما3إلا،بالإلها!،تءمينةوعفاتعددة

م31الأصح!تبماور،ا!بليادةفىلينهموجود.وفى-يانهفى

صفرفىوتو،د..كصركانوامنذمحهمأئكانتالبادة.لملاا-خعادوا

المؤوخينبعضو!دد،اصرائلاه1علىظو!إصربة-فاتالهروج

ا،+كلأهـ%.قبلمامر-،:برطتينأليهوديةفىالألوهبةف!ةتطور

الهيكل.بناهومرحة

و"-ش؟التوءدفىالنقيةالعقيلةاءخطتضدامرمقيكنومهما

مجيث3م!بمقيدومزجمهاتجولهافىسارعراا!يئالبصدجرانبؤمات

لتهواقىالإلهىبالتمور!هالعناصرشص.مران:مجقظلأنيمكن

اقهالىالمو-،"رالادجمةالصلواتلع.طانوبكفى.تتمالحيقبةمرمن

إلىالمنصوبةلأصفاتههعلمأنفىأباءئينبهضراىصدقاظرك

أ."ءكمألي!ود-فاتا!قبقةفى-مورألي!وديةفىالإله)سم(يمو.)

أثهص!ءفياةا-ةا)ة-01
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ل!وديةإناةول-يمنوبذفى")1(الإلهبةأ-فاتتورمماأكض

.الموروث.نخو)م13نقاعليمخافظلمصطوىيخه!!

ناكعدروةاطوار01مرورمنبالرءمالمصببةفىالإلهيمرةةأما

يدعليالتحلي!تالفدفيةطيهاصلطت!د+ا؟صئىالمبطالحصورمن

لل!سبحبةالأولىالمر-لانلتأىالفترةشكتءى،المدرسببنصفةالون

51لإهسدعواتوالاخراورينجمينوتسمع.ةجمهاالإلهةممرةعلىثارط7

يةألانااهرفهاةواستحلالطرئعنا،لوهيةالمبلفكلةالمذب

مذهلأ.!س!وفمناليهأدتوما

أنيخكنلأالإلهىالتمرربالنشةي!ادمالموفذ!منوباوغم

إييدشبلفىو!بذلبتلتأىالجهودبخخامةبلضتمهماال!لبدس

والتفد،بافىالرالحلولاوالالهى!جسدةجملأ5أو،"!ثليثفكرة

19ولصةمنبميعأللاديينوتخلإمافداه،أبثرىةالئاسوتأولهكلبا

هذهمناث،بخاالهرضوليى.آآعنا،-الكاتوارا)ىالكوى

للألوهزابصا"تموركليا!)نفقولأنيمهفاو)نما.لتةميا!باةالفكل

ا)،وديةالىبهايرجعقد"صصورهذأعناءسبمضبأنألقولإلىبناثلم!هى

م31أثفأالزآنيذكر،1،اصدميرا-بايهاافبو؟،امةالىأرلا،ة)-بواأةد(9)

ثدا.بل،لرا7بماوإمنواأيدبمفلت"صلولهاتثد*ءة5،لوا-ث؟بواتوعنرا

.+..ءئا+ب!نفقكبف،.بولجان

ت+53034ءثلافى*ح،5ءولالىيهاباي!وديةالالأربةف!طرةب!طفىارجع

ية"مرجمهقىا)-ممنابوفذاع"+4،محالأح51حول،ولعأ!ولولا!هللآ.4فىعخاب

تابو3+ح53*عع،أسأ4،3لاس!3:إب3توع!اعلألأهه3أه34+"شأأ8لأ؟أول:خابوبم

أيمود-"،"،إرن!خاب5أط:ةباثالأ،ءكاة:ابو-أ.-ا.15دبرما1593ا-طدةواا/لإ-لام

.ث.دءاوصا859ص"سطواي:أ-در3-:ا!دإت؟لاء-ة



ة؟--7

ت!.يهحدافتلفةالتمبيرو-ووالمجردةا،ف!راما،أخرىوامثاج

قاثبمارليبأنالاعترافمنيمفعنالاذلاءو)ن!ن،أليونافىالتأئير

إدرجةلاهوتهافىاشتقدانحتلفةا!صورخلالا!نيصةخ!ا

بهب)؟،.

يعتبىجاتههمانجةكوظإصةايةفىاقهاحلالفكرةاننعثقدولأ

2."وابالإجلالرالجدالإلهنيآوجداأوعقيأأ3تنزأو،أةكرلسا.يأ

قةصاوقلأ-يئاالهما-4ءنالملاصاةءةأنتضةرلا؟،ء-لا!إر

.بالذأتافهاسخقهالذىو"ءل،للإنانافهو!+،1القإ؟.اخ

ا)زيئالخلفيركالا--ومحوهاغفرانهاعلمصحإن--ا)-لمفظطيشة

"مدالهءنطقإذل!تةضى؟18فىأيساهوأودوعااهفياويريبىهالم

لىأكل!أالمبدءقالتصررهذا.بدأفايئ.اتةيموالضطاص،اءقة

.،أضىزررازرةوقئرؤلا"

،الافزاضعرضفىإصر9اسئةاكلالمنطقةمذاالقرآنيرزو

االهول!ةرعلواسلثهادلم!اروعلىأءذادىطقا!آيةفيوذلك

أفرادمنةردكلعلياايثاقهذاأضذ!لا!لااقهوةملل.-ب!أ.،

،وخافأ-ركا!ىبوأبا.او-فهبانانانأىقيجبألاالبثر

:آنالةيقول:نحيرافالااواكالإضريبت!هـهذاولمبا.أتبعةقدهوأما

وكل،.اطبقة"ر.ص)،ءانايئهذاءقنابمإنافقولواان..."

بعدلم،.نذريهوكنا،قل!مقأباؤ:ااةسك"أ)اتةووأو(اق!بيهربو

ه!.حلاح53اعولولهأ!أول!34ك!أطأ5+!.+نأ!8!الىذكفى-عار(1)

اخئابثامدهبق-بابه.سأ!!+ولم!مود-صنابو؟ارد:وا؟ظر،8أ2الة-لوإرن

*هورأ+.،303أكطس!.،5أتفأوكلرنح+ع!ثيعمه51أ،لون+4لأ3،ء(له)ءمملا،ءمحأ
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؟)1(المبطرنتل؟اأقطكنا

سفحما!أةفىصلحو)نكان،واءروئةفتباكالإحاسشصان

خطآهوأن،على+بأنهانالافم12اةأنالا،والتواضعالتطامنعل

هذأ-ألهطأهذأعواقي،قويزإمو؟،نهفتدو2خرونقيحصله-وف

الدررعابزأنأولىهوبل،رالنفىأهيخةواالإقدامعلىيشجعلاال!!ام

.الطموحفىوالقناتلوالإص!

:الإ-لامفىالةبمرة

51ازوا&موالوذوحإلصرأحةوجدناالاسلامالىانتقلنانجذا

ممه،،ضتإمجاالاولىكاةتوإذ):للحوأدثوءالضته،الإلاوحدة

ألاسلامفىا،لوهية-موروالسلببةالإمجابظبويت!افب.سلبية

والموازينوالحدودوالأفبسةالمعاييرفوقاقهانإمينوجزمفىشهدبما

جمة.وفيد5،ياور-بلءقواقرب.،ا،!سذاتهفىوثصورات

.،وظبهالمره

البصاشءوادراكطواطلحوقءنءش.ذاتهفىاقهأنذل!وممنى

طافمالعيدءيطرقرببمبائرمؤشوأفعالا!فاتهفىولكنه

أبطمراطةءا؟الصحيحالأصلاىألتصوريةومأض-ىوببارة.يدير

.ء:داءىأبفداندونإءظثااخقرإباءنابهوقي-د)بهوالث!كأ؟

ض!اأةولىا(صانالاةأب،1فىا--3ءلاوادى.الإله؟بفىالاستطل

95!21اتالأع!صرة(؟)



94-)-

.والحاقاقهإينالممائالىمنتو!ةدا!اأكلم!همنبدلا،":فيت"!طة

أفظزاهذه-ةضيلعلىالهجرىأمثالثاالقرنوسوةيةعلاهفىبنبهقدو

يت."التة

اةس!ةباالا-لاميةافرق.ضاعنأفىتإقااالاضسرا،تأنرنلاحظ

يةاهناو،أبيناطاا-د-تليبءإولةمنجاءإنماالإ".4الصةاتكصور

إطسوإإ4فىأ)-شالاة-اني!هـقبأنوذلك.الا-رالجانبدمابءلى4

الإلاتبىو-كاا-لبإفىالاز-ان!مادىوث،لائقتيرانهيعان!االإله

وكدلك.فعال،لاإلهءر،ةة؟رةوكأنهإفالىاا،خرقهذانظفى

يةابئ-دت.!ا-عهور.قي3!-كأالءةيتأو)اخشهليه؟نبفىممارف،إن

عنءآبمإمفاتا.نتفىالةللإةة،لو؟.4واكبمافىشويةهل5؟الإله

المظربن.4افلا-ةض"وبمذلك،الأولأبئاءا:4بالفالإله

مذهبأنمنا-جيةا:سأح!!ىاتقدهماا)مبحمنوإ؟لى

على4الثر-))مححنإ"فىيونالاهواطورهكا،مأ!هةم!+!5لاطلو

ب!نوالتوةهبئلللأ.ء،ع!أولةأولةو--يرإوجوصاةيمهـةاساس

اباطنةا4اههإ1أويةأطتتبرذلاءعلىويناه.والتشيهيهالتزةيهرقى

،ثليخادواهءلىءوتهوفىسىحياةفىتمئلفياشأحبأل!له

أكاءلىاصانآألم!سيحيةفىنصالتى)"فمالةألروحبفكرةذ!

.!إو-ومما.إ

يها)ت!إينملا.مةالإلهإلىينبغىلاما.ضبةقكرنكاف:يقال)ذ

-،يلفىبا)تنزبهأخضحبةهنابالم!ءمةأريد)ذاالاالأ،م؟وأقثبيه

يدعوالميحيينءقالدأرسينبفىأنالفوضهذاديؤومما.+ثبيه
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الذى،اتنزيها،ةءهـةمنالم!ب!ىالديقحيراكةصتسليإلىفعلا

ذئمهوفى-ء:4غغ!أوجهل.لالهالىصلبتطرءناقهتظ!إلىا-*
،.-الى-

تءاقهوءفه،ءى.المالموإيناقهبينظلفمك.قىىكأواصعخلط

2خر.:ى.4اتإحا-4وعدماا)ما

الإسهلاممه"ةصورفىتكلققتوالآشبيها)خنؤيهطرفىإينء4الاهأ)!

أيةأتااتراةسةدا"نا-يةمقاقهن3!سدثالذىنأسهالإ-لاممنإو-لى

ل!ةءاالإ-يةالان4و،اتزت14ت!ك!ألتىولح!!ه!أا!؟ولء4(اكسامية)

ةات11حذر)قد.رهاوتطواطياةدفعفىء.اثرأتأ.برأا،ؤشةهالةأة

الآ"ر-ابءلىنجينا؟إءنأىفىاخطرفأءنالاسلامبمرىمن

جه؟فيرولا،اتلاثى1إلىالله4-نجزت-تآئرلا"مءغكايرلوتةو

."إثما+كيفت-لىأقه،ا؟-دإلىتشبج!4

-4بإوالرءيدانهى"ى،40"الإالصهفاتأناعة:ار.فى-صلمعوهذا

-،ءلمواوأإإوءر15إوجود-بث!-طإب،4ةإتصااا-كاماتا"نوص

وهو4ور؟-انلاابينا)ءلاقةوالاةاءانبدقآ-"ةلالإ"يةاصهفىاتاهذه

اة"لهاصفات131ا)01-ثينإهض15-د1)ى2.4الإ))صكلاتهذ.ثارأ"ن

-الذات!فاتولي-ت

اقهءنوأ-:ار!اأ-؟مةاكلأنأعانأن!دإلىبهه"موذهب

وإدراكإصرارءةدل05أضا؟،ئ،ا)ة-ءيةأء:د!و.فى-ةهمأنب2

41الإ-ةهمة،هابحال-صورولا،ا،-:ارأوالأ!؟ما"ذ.صا-ب

فىال!!4اذاتا-تزالولن-ةزالوما،كانتثموهن.تقدسهو"لا.فى

إططةأوءقلأمماوادراك،خىاعارأىصيدعلا4أبوكالهاجلا"ا

.د"-9أى



-\.؟-

اف؟وشاة!-افىوتهدىالى.ألازهةا"مناءسالإسلاىالنصوروفى

يه.)تافىةةطةأبالىأفاىقيه.ال!شريةياتأ-كفاأو،فيةالإأصا

تجهوالولابةطوالر"فضلوفبه،الإ"ىبىا؟بتلىا؟ال!ا!وضروب

أزالإءزوةء4،هبوروأواضطرابأواضت!رود:نالودقيامو)م!ن

اشئونو-ةددعليةإةااصفرار4وفى،والعم4الحرتبمسرظتالإزسان

يفئيةالبساميرأفافىالمدىافاحوفيه،4وطاللهةهلاثا!ق

.الآخرةفىالجنةفىءى"نرقى،وأمفكرةالأ-لام

نا:اددينءلاهبمفىقولالصدد"ذافىوىسماأطرفلهلو

"تاصإن:11.11!ذأزيلاةلمى.الآخرةفى-ثءغميىضةىلاهلاه9

جمةكاإثقيرءاءاءاكاأو-واء)الدأيافىالعالاهإلىتا-ونا!م.يهلهؤن

اتيرشدوفييد،علهاةوأأوكا،-ياتهمأناساءلىلىيرما،!خرون

إلى.ا)ناشمجتاجاتأما4(والآخرةالدنيافىصا"مثصلحماالىا)قاس

-?ناهقيصخولا"*ضهتظهـرلاماةذلكالآخرةفىأواورنةفىاله)ءاء

إ--وةون-داء:4أهلان"إةولهأجاب"الكلمهذأالهالملهذأزيللما

"اب،طلمب"م!كلبأمءيث،انهماأوجهءقا)يهمقدممماأغراض!م

-بىنثماةماذااةوثمر)مو15ا--خةدواإؤ-قا،رخ:اكميعبم5)5؟

تدعالمبأنبإت!ا-وءا،لهثتة:وءا)اقه4ءرفتهفى-!أءغماكللأن

؟9نه14أوثفيءاإلى!و)ير:رباقهاملهاهاالىأوفي--،المرهذهفىء-:"

.،أ)*اءاء)1بهماثءاكأاالمرحلة!!لكفىم2ثطابأن

مابرظةدو:دوة،6!اس641؟لا.ن":ةاطوصصتفى"؟ةا"م:ابفاا--؟ااظرهذ.(لأ.؟

-ع-ا)!أقء،ةءاء*ضا)-ءئ،؟:وى:دث-أخمالى314ذورد،!قىىا)دتا!ص!الىبأفو

http://al-maktabeh.com



-152-

يعرةم!اكاهيةلولأاةة-أرإلىدلا-خضااإدطلنا!ةو4طةاةإءذءو"ةا-ص

لاتجدبدءققالا-لاىا)ةكلرروادإ"ر!حماو؟،عورماأقىأفىا)قرآن

قد؟كونإذلكو-واذ-كاينتأص.ل11ء:ث"نءظيما!-بأالف!ى

نء-ديئتا-درفىا5يخاتأق"الأولىإلا-ظةأءناطديثا-توفيضا

كعلرةءنالأ،بثاقإنا!؟ةشأتإقىو.يدلمخمد-ولا\اتأءلات!+ض

إءمرورةصآآة-لمأنعلإناةرضنهوديم،4ةلا-ة.وظالإسلا?4

الفكر4أكاسياتء--وبا-ت!فاءترافآ،يداخىإتء-تو-+دد

ولذلك،يةا)جوشأواطبةأو--مرؤء4"ذافىو):س،فىةوالو-دأ

أخر.بتابمفىاط-ةصت

.ينأرر%نا-*-ارةوسة!ا)إ4إتةبإفىش"ىالملا-ظإتومن:أيآا0

ذد!-ط:،ثلة!س!5دةةاعالم،ءتإ-لمأدجم!نا*رع!ءآ!،صستافةأحج5إناا

.ئ!طأو-وهار!وفى4اطفةيةرؤجمكةل،و-:اءم-تا-قفى،اهـ!كا

إلىتؤدىالذىإط!جاإينأفى)طبذلكأ*ئلاأخاأوبدي!لى.اكهددة

اصة.والهشاإ:-ىفىابرالاضما.الهوشما

أإءإديئإ-تةءكاأنيمرا،ةأوسالدارأو-ثالهاءاولةفعنى).ئا

!!اعا"و،بماالا-ة"ناس،موضوء4أوبكيثهلهطاثاتاخةاالأ-رى

،الأر!ةالإ-لاىاة-ءرامياديننلا-مصاعاةمم-الإصلامرال!!لىإة!وراة-:ةاوة-

كاتبةمضالىأر-لحالصءةحةاكبويةاسنةواادكريمناةرآاالىالرجوعمراعاةومع

ة!رةولا-فا،اكلإيةاالدماوىو،"صادةف-يل6الفاضةنةد11ل51آرا+مثلإمهاةاراا

ء+خاصكير-أ-"ءن(اقهأى)انه5تةول!)ذافه4ادراءلىاقدرة1!ميطيلفىا)ةارا.لى

ت!اوللا!+.ع!نء؟و)نا-وى)ت+تحلأنو)،أءايماان!اة"فىكاداذا!هـراك(-مب)

ءلىةفى-5أنءنأضمفو،-مور.ءا::اثمرأو)درا!،سثمنا"و"مذمادة110

ماالإصلاءلأتءتافأأثأفارا-،امماما!.ور.!عاحا؟ةوىةلااأث!ركالهاطإةرةإن..عايه

ا-!وتاأهل،ذهباضعرفوا،.تييةلاإتوالما؟لال--ا؟!!وبروعة،ث.هـى)!،

اخو-باور-الا،إخزالىالدهـتوا--ا?لوم،ا--قىمماااللهء:دإنل-2و!لامحلألاةاذىا

،دء.وعهاسجمةقى،بالة)إحمدالأصلامفىئالداتةبميراد-يدنج!ارنوة..ء:دءهدم"لاط

.ا:-لواا!اإاأوا)فرقبيم"نك*وكير



-3ة!!

النةصرضتهو،قيقةاطإلىالوصولعليه-؟!مركاثفةبأشواءوعهصوعي

برلتضصصهللا)شأمجة05فيهيتحركالذىالأةقق!منيموهإقدالذى

الدزهيئ.ابزفى

هـا.!هىكأللف!قيديدى"صرو!أىقى)؟إالوصوليى-ماغايةإن

وذلا!ةذوقأوهآوهـةةوئءهالحباة-ةءمةاسةسمعارو،تالإنساناوبمود

ر-ءالأءأ،1و)13اأ-زإينةطالربم-اولةةل،الحقيقةأو-القيفإعلأبمون

مل.اشاتظمةالمهشةالوعنس،ر

ح!!ء!-إء-لأا.كأؤض-أدار-ينأمحق40زتإءوفيمماا)بمسءتأ:اإ

"-بر!قي!ى!و6ا!إعثا4أقىجهأإثنو،م،+4قرافىإإطة:ءتبئة5%ة!ا-دا/

صدم!ا!.صلتا%اهذإوءةخايةح!ا!،قصفب!هـذار-ةثلضرأ"-صوااءت؟إ

ح-؟دصكل:ل!ر،زأه-ياأو-ةبرتاور!ءسالأإؤ""أأوا!ةا؟طلةصاإ%تإ

--!11+كهـت"يمواتأندون،المفداطستولى4إلى؟اطوا!بهس%ةيم

.4يهلاةء-اطالأأ

أ!?صات:ما!امترة؟شا)ة!لطأن:،هرةاا)صاهتىنسأنكا؟روإذا

-دءثأت-ذأطثة*ا:!قدو-إنازصلا."زإ،4!سكصصههءام!تياتاا!ة

ر1نج20ارزا،ولهع!سب،-لكأوهـرغأا)فا"ذءلةأ؟4ااقيقةتثلفينا؟-إان

لمتالياةفص!اءلمء:ولفىنيةأ-االإكةساإخعاقظصزءش!4ق:هاط

.43.ا!ا"+-ل!؟!أ،د!!!لا4+!ع3!ا!+ول-5"حل!3أ3ا*ر-لىأ":ضءلمأو

تيىسةلمن،ارواكإالواخبين3)ظأفا!اصدأط!قناإذا)ة:ا

.اضبم-غ)إسض5-:تص!*%،أءرأضءنف!لاأشهاءدهوءا-!:اعلب4تةحمالأ%

.-لماىأو

دكن،وا-مى-ة.ثقأعص4،لا-فاأوثأهماأنفى-دالولا

http://al-maktabeh.com



-401-

أا!ث--موتحالظاهرةيل:،3فىضيبلهاالقكانالملابتالخية

مجال!الموشوءيةالجوافيعلىالالتصارعلىمصريندمناما-فبةفظل

"لتصلإموضوعكلعلىظعةبصفةصدقوعذا.والتجربةالملاحظة

الإفسأنهتتر"قالمذأهبكلرفىناولذلاى،اةصانهوبمابالإة!ان

يياتجراانبمابئ-طقطرعننمامأاة،3جمكن،طبي!عيةظاموفىمجرد

ساش!ئأنذلدفىوثمافه،افيةوأ!باربالملا-ظاتعلالمقتحر

ىش-ينذلاءمنمدأالى):ذءبإف!نابل،الأخرىالط:يهيةالظوأهر

ءلميأمرشوعأيمونأن"صلح؟أتوإنقيءم!أ+ثالطبأطاهرةأن

؟ؤبالىز!ى-بياكجرا!جاتطبيقتةءلأضا؟+ت،الحديثإلمعنى

منيمثرأافى-ليةاتجربة1بم!طياتت!للأأ-رى?افىغ!ملذلاء

كاكللةمعرفته-خا3ونأنيريدماء:دبخ!اصةو،بقاةينالمتتبا؟اتصالهاأ

ظمه.

ا)طرقفىذقلاانناسلاظنة،إةولاذا35ةثهاءألاومجت

.أءصباتعقبمونمابدأذلاءفإن،4ببأتجراالهلم!يةا،نابمأو

منه،أريدما-دودفىءيركافأ)ملىانمجاأنيظنأنيأبغىلاكا

فىالد-ولدون،وةخافي!ابأ-هابهاا)ظاهرةميروتةسيرو-فوهو

نأاقعفالو.بةاكجرأوالملاحظ44.تهطبمماأبهدإلىبتعليا،1))-يرعاود

دءن،دقيقأتز!صأالتخصصاللمالم،النسبة4بذلدكاوفىالعلهلىالمن!ج

اقنعاظرج-رأىما)ذاك!ثيرأةيدأ-رى-!ةن5-أمالماهذا

الوار!ةالأضرىلإتوا)ة+اوا)تة-يراتالا!الاتإءض-!كصص،

قه-ةاوفي،؟ةابةعيئأيملمأنهـوإتفيد.15أقللعلو.ةميدااءورفما

ط.25صوفى-"وق"ىالعامةأمورةاهذ.فىو،قائة،مالآ-رينإتاثجمن

.االعاعند.وةفالذىالمدى



-،ةا-

ثيا،:اينالهون!ا!لأنفىى،ظطعةوءصاحةاخ!تصاروفى

يأجوهرواسا-يأطهلاإ"خبنيزنع!الإا4لممعرة)نح!خلفةالميادينفىئحهانتاو

فىى؟.اتةدموازأصأءدا!وذلاي،و"هلمميةيةالف!رنناجااهشإفى

ن،،اكماض!وفىجالمةافىأطإروئنو،الهونتباثلين"مفرقةسورةة

ثفيدلمالعاأنأالىنا:سأةدعناوإذا."هلمب"ا)بابلةوالةوة!سبل21ذ

في4؟تافىتق!مأن2بذلانمنىة)-نا،ه.يىأنهاةظهـخىارجأ-!اتو-تطلاعبا

الفرصأؤ-بأنلهنتيحأدق؟"فاولمنما،التجربةإليهتؤد.الم40ديى

.4لحةيفا15وابحادإ"أ)لتجرءهطصاتة،منلإم!

إب-ءاؤاذاةادددة4ئبروزتاتوءشكلءنم!م"لا*لمإن:ظهليةولقدو

المىاهج؟!!نإ*وناتبادلهـءلى-ثاذأوا؟ذا5بمدا)حالمأولما)5"ن

وأ4بء3ث!زكأنالهالم.نة!المبلا).تا:نةولذئاءءنالإ؟بةو

نمءصينزتا.ا!تلاو!.15ءيركا):ة:13ءآليءتء،"فيتا؟أوياهصاةوأ

ءلمادونآإطيموقان)ماهااءنةطاب-"ث،أة-ةاأ

ل*-رىافيتاالةلات-خماايرأيهبة!)مالعاصعتأنو5نود.ءاكلنإ

-رىأآآآظفي)كةإذ.5ل!فتشت؟اةر،4حمز!صءيدانضارججدتو3111

13ئدظ،ن!لمةإن،4ا)ررلمهه)فيأزا!"فى-4فيأصوةرلهمنكافيا.ءفانض

ا،ؤ!ررؤن،قلدةا)ةنحرص!44اةسهباءباءشةخهائدفايمن)!إنة،الهلهءز

ثدورمما4ء*رةةإلىثصافماحال4اثءلولنجه-5)خ!اإل،ه.ةسلاأكا

له.-و

وا-"آصاصةةدو-دهالم!ءلعارتقءتإلا-"يللاإة"تالوءن

،عتخطمىبرر5دودأ،الاتانيما!تخهأضرىطا!تاتءلطو-جر

.ا"اإاذ"12ا)تءماثلا!أثءاء2وطاظء4صلا--نغدامالإأسان!دوفةد
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ضرورةعتارالأفىشضعانجمبالقالهامةالملا!اتومون:ثالثا

يمصمقالنابعةوالاخلاقيةالسياسيةننامئ!كلالجد!ف!ئآالنظاضمق

نية8فداالأوحيقتناتئاف!واكناعقادراعلىيذلإطارفى!تناووجودنا

حولشانناقىالموص""لثابمةالاعيلأالعناصربتتهحالاذلديتمولا

ظروةناأقتضتاذاتمديلهاأواست!لهاوءاواله،ألاةساقادوذح

ذلك.الراهنة

علىفعلقهالاىالعظهىو)،هية"يمبرى"ف4علىأدلوللمى

المحي!قىاقريةالمحاولاتمنكشيرأأنفيدأشاءنالذأت!ضشافا

تم!يد2،الإؤسانمجةيقةالملقاالهدف"ذأعلىر!زتالاسلاىا)مرلى

العربىأفكلفى%ءرموفآم!الغةسيةالبحوثتسملو،الذأتتمتصافإلا

البضفىءثاوأوضحأ!4مبادتبهضلى-بدوو)نقكاةت،الإ-لاى

مابمونأبرزن!نجلىالةفشةوالآرا.البحوثهذهأنلذففاو-5.الآحمر

لهاوليس،التموفيدانوفىا)مقليديةأوالملرصيةأفاسةزانمإفى

.ال!موضلمالةقهأ-ولميدافىفىاطظءذأ.ثل

اىاالحقيف،يةالجوهرالش!تمعالجةفىأعىأنبم!نالأهيةومن

وأمفف،مثكلتمهالجةالىالفكرىخالواب!نالالذهبوأدة،ضناآص

النظرةالىهذ.تةكنيمش!توميةضىمعانجةقىنحن%ذ،واقعناعنإهيدة

العزيمة،يةلمطالفكرىاالونهذا؟ن؟معأوالقاتمة،))صاخرة4الثاؤب

جنايئأنهايةفىأنه،كايف!أنيمكقإيجاثأثميئآيقدمولا،الحقةويزعزع

الامة.وعلىالحقيقةعلى

؟.كافىخاصةعنايةا،-لاقيةادتاصاتولىأنوأجتامنإن

المؤمنةنيةيلانسا!ذات!ناهاارلافانيةالنهابالمفضياتبطياورالتطببفى

انمارونكونأنذ!!ىولا.وأبالوالهقالخيرقيمووء!صدقئ
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فى-ئهاننجن!ذكمنأماك!سإل،لتيمناألهامء!درالةهيةسلوك!ا

وبمشفناالمويم!*4ؤظرتنافىالمر-!اةالمئل"صورةالى-لوكنابأءاط

تنا.!أقالنما

و)،دة،أ)فعرىاثالزاضإ-تعرإلا"رضيةإمورةذلاءبخو)ن

مياديخهمن-دواميدانءلىألا."خصرعلى،ء.سةاء!تطلباتضر.فىةثط

مني!الازبهةبروحوالا.ةةاه"فهمءلةقبلأناولابد.التراثهذأ

يمدىوا)-لوكصححو،والاطمئنانارالاسهضةو-يمنحالذىالحق)تأرإلا

تحفقو،لةالصمثررةاوواء-ار!-ص.حفىمجابى)بدوريس!مو،جدأنالو

يمائفاهءصووفىا)ةهـضبافيءاإطارفىوالروحالمادةييئيخهاالتوازن

إقدعة.انصرعناءسبممنادتمدةالمل!تمة
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أفلصفةاوالدينبينمقةو9

الاسلاعىا)فحرفى
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الاسلام!!أافكرثرمدا

9رإ"ادرمصاو.!درحولإ:ا-نبنأ51!وئ!رضتلهدتتلمد

.د*-أىشءنم؟:2."الا-لاءث"/%ه)-ءي"ا؟قإببارةاوالإصلاى

ة!ا)ثس.بة!ي-الىبئوأاا!.كلمإتم)ر--لمد.كأ-حر)11كةارورأن--ىق

،أضرقة-،ر؟4ث:أ.خهـ.ت؟هدة؟إسته.ت6!اأ،4الإصلاءثإةاةلم

!به!"4ةىأالر،ذاأم:هة،-!ر.ت!ةء:ا؟-اثا4أ؟كدإ-في!اكلوااكلياو

.الإس!مؤ.ءاا)-يم!؟علمإواةا-فةان4لأىأكهآوسير!-4قدملأأ؟4

،،أ؟ءط؟روةث!الذ،فتد،.-اءؤلأ،رائفىإصكلماعلمأتإ

؟كمأه،طش،ا)5،إتأ،-ة!.!س7:فاهـ4:كلبرطلىإلىدثد؟اوإ-،ة،ولمأطدل

مةوأ؟نمضأطرنجهـ+؟اعأإمر.نإنارخإءلهماو5هزلاءاليهيتندما

!!+نرأ.ء؟في،أ،.كل!ءءلمانلهكرةونهـؤلاهأنمنالىكمإ،أ.*مأءلم:

إينإترلإك-اخةا-!ادل.ن!فرع،4ارفدفيوالفاهيمططتالمه.ن

ش"ن.ارلمنها

.ء4يو.ألاةإ-في"!ا؟-تالإ-لاءيةا)ةدةذأنأ.ؤد4اه-ررأىثةال!و

هـيىصورة!ا"اثداأءإن!.4أدو4تيلاضأر؟أةإات.زتدر-،بىءرانل!؟

ثهرأو!بم.لأز5أى.ش-فىكلآمفلاأك!ا--!اتا،لإضباذ؟5و(لاملا-أ)

ت+،!ث11أجأيز-ةبأطي!ادأو11أط-آيم!،+،9ةدفةه!هلىأسا-؟لاو

!.تصملإإ

ا-ترارصأز-ثلالذىاأنمآاكءذا--دأل؟ذ!إلىاءألأأ-11
ر.6هـب!زرو

ألملاعإ"ض%ودوإؤ!9-4وااحااهرأ-احمل!ةطزحاأ!هـ.(دت-حنيفى3و-ود

41إ-لم!.ةةأةا-فةأ-21
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)سوهنهأالأهرافىما،ءا،15--ا"يهنلاالأصلاىيمرلاةالأصيل

؟ثيرةأ)!!يإة-يا-اتو-طقةارغالأصا.زإ)-،توالاعانج!دهذهأناطظ

اصاتالدتفىماوط4-دته.ءر!س!دتلقدو.أءينفاأ-وأحةات"ءن

4افي)-ة51!دراوةتاح4ءلىتثرتاغاتدس،الإسلا.ية))فأ-فية

تببمأواعأكل4ءكالذىاد?ةلهاطيىطأصدقه0؟41الإ-لاب

.-1.1اءر-راأوفىابىفيبة

الإ-الى4لىءاوعاأص!يحكأ!اهألاقيفىدورالآنابحثاأندفتةو

وأ4مر!قبر.."طة4الا-لابا)فكةة-ثذهل:ا&ؤالهذاءلى

؟+لةا-1اذ.5أوطدةأ)ةةذ.5ىؤاالايابإا؟ش.ابكانوإذاأسا-04

نأ.ةتقد))ةقطةذ.5-5ب!ا)باض5!كلددفيمدنارأأ!-بقوةد

أ):روثن!إهص!اا)*ا+ءن-"رتأاكأا:لاتادا5!د"ن"رةأ)فخيراءز

-4لدرااندو%اص""صدرأفكرة)كل+ةتىسا)ئءص"المهأداولاتهذه

4اولمبطا4اطة:ةلهذ.الاأصباعودون،ا،ضرىالإ-خمالاتا؟ادة

عصدالأ!لههإطا!سمةظانايم؟لااله-لمرأنوكل؟مأ4واءطيرة

44"")سهعلىص!بةا5لهةاءدأن؟:-ىألاوببرب،ىأخربيما!"الىأنتقاله

.-:قفيا5نا-دد))ىيةأةةايدأولمدرسيةا

إطلانعن.4اطدالدرا-ات!ةتةةدا)بءث؟خ!هجيئصلماا51

له-اصصيناوعالوسماوأرهـ:هأقءفيوااممليناانهءلىتأطا)فاالآراء

.يمير!و-ةم3درا-اةروعبرلغفى

ست!ا؟:أ"نهـاء154:قرءن؟دم،1أمربا-ينارالدضبهأا(ءحقوةد

ا/لأولا؟زه:ا/لإ-لامقإةا-فىاله-ءراأثأةة"خا3قالةث،رصاىءلىضورالد!(؟)
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09نكأ؟،بهءبوأوكثةويىس-ماطاالارا:ماقأ؟ةدوا)إ-ليئأت.

منطقيخالفأ،رتج!م؟نالمسليناناهـةاتن5أخرباءثأا(

ذلكإلى4لى-دو،كاهلااقالاستهرالمنماقلا5وضعوأ3آأإذ:اةياسا

.ع!ف؟-هـبيماونرو-لأولايثأتءرلمالا

.،+:المهرهناهجاطدبث1،ةطق5!اصمءود!ورالد1،رحوأ(؟أ
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س4؟تنااليوأفاص!دزأءقألمشلييخطوةوقفهعرنجة

غرأ)4ء"ينالإ-لام.ةلا-مة؟مضخوفةدذ!!ءقغمإراإ؟

،اة-؟ر.:هدلوإف"ا-عايراةأقءاعانءسءهظم!ملكن.،ز،الهو.ة

و!ل؟--اخهزنافى.إ!ا،""عر)أناةامأولذفىند!ألاو!سب

اةكن!.حأ:*ارضواةةيمصءسلاادىءبافىيبدا-سلاىالإاد:طإلى

ا)ةدفي""ءلوممقأيربمدآءدأننا!رتذ)ذأآ-صوص؟-لاىالابادا

ةةسالإ-لاءلبةإ-:"إإتهوا-تة،أولا-م!قىاةءة!م-ا2(1311-سة)

لا"لمذا5ب.51وتد.والأ-لاقا،:طقبهمما-تقباتاق.)ة"وإك:اراص!

"!ه4ذلكميسرأ،لصفةو"ة2!الدإينيبقرإةأقىأ0هادكررأبرثلأأ

.ا+4داإليو)ةلسةزباا)+ينإوايخاافىت؟را

ذا5!*رضعندالاممرالةذا5بينوالإ-لامإيز،هـالح41في-دو!

ينالدبماوودكا9ايم1)خعا4-ةثة،سأبفا.-إةيزتيةأكلللثايهرة11

قاقا.ص!انالاخثمرأنيماكنلااطالإط:يعةوإ)يماوم!،قواهـ.قيكالألو

الهديتية"نواببأشلقآبل5اصآخاالربي!لااليوفاشاةمحراأنلواأح(؟)

وءمنى،زاردضيةاوما.وبةعورجافبالى،و-:-يةةيهودءفامر.ثصنتائاخرةاك

.!ربومولهبرلشرهنجةروحةيهشاءتددكانا)يو؟افىاتالزأنذ!

،والعرباص!رقافىالأوائ!هقىأث5ب!رهزشكارلمفالةاظر

.بدما.دما6صدوىةالمرءن5:د0دالإسلاه.بئاواطفارة":وةاذاشأثا

.ا!س-.واامابابهـخا-يم31لى

،!.ن
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إةأإءسلفدكان.الدينيةالمبادىه5حالهكرتاءةلاييماصلالقئجالتعا

يئة:لوااناد:ظ.بئ11-*موءدا.،اذ:!ارءألمنأة:فعأن)الأملفى

هوصح-.وألاإ"44أهاحداةةلامعرإقدساالممدر-بوةاك--كرنأن

وأ.4بموافىة4ماةفىثالىوضغدأن.4والةا!ية4صلا19.حءماونة

ءإرتءفأ،ةثث+أناالمترهـعءنيمنف!أنه.كاىأخر4فييمفىافلإ-وةطإ

!أا*لو،؟،ا)--رذه5ثفيةدا.ذىالوقتفى،الفود)1(4تصرثرح

نج!%.ءلم-اأربرءضي-أهمو"ءأث5ادأظينالدينكأ-الأشةأثارما

طة:أهإءلىموس!-4فه"مرءلىكأألحى!ولش-الوألاس-ةئا?اطإءكااقءن

يختةءق(.:،ثا-ةية411أداولاتض51جمرضظفىو-نزى.دءده

يئلمإ.ودت،زمذ.م2!لةز2؟جمكب!أة-؟إ*،-2هـوألوةيناو4افا-ةوإط!دثا

ن..لحء+3-ت--.اتآ؟-ا)ةإأ:!يرة-لمبم)-اتإأىص!"اهـافىو-فماإ)نصلوأن

"برش؟.-ءإه-.و!لمإ"حااايةءأ.توأ،باأ-ايم.ا!أىاا:قأءة:لاثاثصل

.ا)صدثهذأفىأصافإص!"نةولأن4عكوالآن

ن"ور-للملىاو-هـ!!ابرإ.كاتأهـ.-ولأ،كلاهماءةه"أءلاتديلاإن

،.لذ!-حإةةايخا.لدرجل؟فرفى،سد؟6كل4إذافىإءدا*قيلص،اطر-ق

،؟رفي!ة-:ا.و--ةفولا،اهةا!اةمارضلا*ة!هدث+.بادىببردأنه.إ-س

41141.:-!أ،عية-صرا)نجوةأنآصا:سىةلاا،خةتحأد:خااربم)0،إ-بمرا"ط

!،أ"هة-قيتثسق-؟ة،وابنأةارا.لىا.اتكاطةذلماا)ئإ،وداءنباسءم(1)

افارا.د-.وؤهـات.،باةظر.:ديديندو؟4اعراش.وتنةصها)ثرح"تاكان-:ث

،)".،-"و-هـات-لاه.ةالااةد،ةاةفى.د3،ر!اهـاهش-؟الديم0.\ذالأ.ا!بم.-00:11

-05-5-لى.و.ط2

ا.ث-.ثااا،.الىلىا:.وةاا.فاخبةاوا.نإىا)ةةرا.نسكلءاوةو-.ةبر.أب،1)ثااط.ه،ا

أ-فأ-.-بر؟،.-كارداوإء.13لإ"وا11ءإ:ا):.ءم3.في.!أتتا):.وةءندةأءآ،1)-لىلى

ةرواضر:اإثذئ-5والأ،ا-ة"اةاوبنالدإينا:و-:داةورستةىاةاةاإم511أونالاةأ.!ا..ة

،أجث.-تكا!ا)31ثعاادأنةمنىوا..!.ت!.:!هأالئ،لآرااء4د!أو،وخةاةاذ.5اءفي

من-؟-ات!لى*؟اة(را-ءاوةب!ث1إت-،ار.أند.لىشدءةث:-.تيرإ)ةا-ة"-:ث."،

http://al-maktabeh.com



669-

.:اثرة9ة:ةاطءلىامأطاهوأد.ب!دت"اةوهد،.رهةدط؟!ب!مادلأةر

!ل-ل-يمريمأالالر-ولا-اوفى.ةأار.:ااوث؟/تع:هللا!صورة

وأثاهدها))ىةقاءةا"ذ.إصوغالألو!4-تركها-وسلمءا:"اقه

تم1)ى،الإدايةأفىةا:ق"ذهكةلأمبنةوا-ط"دءرجها:4بل-12ءل

:!لأنلافبلم!وفأ%ازةإذ.الةيءنثفمم!-ل.بىاىءنأإبدسوغ!ا

هناكفا-سثمومن،للا-تصاعرأىداعإذن5:اكةل!!،الننحالةإلى

وبعبارة-اتعق؟:لمغ،11:بء؟نمه13-نجرة)ىالمةد-4لاساطةدأع

أفاصف4االآراهبيهتتنالفثكلة-طنلمشااثكلةاإن-اضرى

نةسهالدينأ-اص:ذاتهالأ-اسفى-لافسماقيدرالدإنيةوالآراه

أسانال!بالةدو،4اإمعرةأ-رل!هصدرالهةسأ-او،فةالمهررمدع

ن"طرتقينهناكبأنإثمروالن!ءذاع!!اصبما"أوءخإن:يةول

الأول:اخقياأنيم!نولا،ءتاةصانماناطر1وهذأن.يةاهراقط

يرلايسماالدفيانيرمثدولاوءذأ."،ةلقطرو"ثاث،الديئقطر

تقصهةولوهو،إفةأدانمامله)فيأتأأيةطرإثقبل،ابدأأءثل

طب-وهذا،ة-4الدينءنؤ!تهدهاأدط؟ءنا)ؤ،وا،دلة"م!واهد

"!هـير4ةالةأطةتصلخاالوفىاككاةةإن؟اب11!و؟بيحا&سمكلة

:4الاءه

الهلبى.إلىيرءلىماو؟اطءدى()1

ةرضةمداوالأة؟رأدبنبةأبمإةمااء:اةشةفىإمقلأأحةيةءد!21(

هذ.ءنبهيدأءكرأنفىإ4اطرقأ"ةه-4ومدى،13وث؟اةتماص

؟-رمجالفىثثبمأن،)يم"ةراههذعنأةءهد"ولناإةي!وش.)يمي!تءا

اتعاليماىفض-ىنة-4ث*لةإذا،"يةادالأة؟را؟:دانتصللا

أثدقئالما":ءايم4ط:ه،نةدتنيأأ-ءبميريةكرإنهتةاللا،4الدفي
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ض"رض!اوبردئغاللاثاألأايوأضجءقأنوأظن.وش:مرا.أف!؟

51فىماذادأمةلةكاو)"اط،ابئأوشاء)نألرادءلى.افىثشئ!،الآرا،

.ا*ماعلمشاثفى

واا)فا-فةأم؟الديئ113!اولىلإد)4يمونبأناولىايهها)3("

ث*تفىلإ"ثطبهاذاإءوبةخأالهر؟-ا)ةإقياوزأيىمىعا

ء!،0001صة"ا1"ا!4وء،ا)15وم!ةاك1،:؟،عةعرتة

ووظيفتهاأةبوةورقيقةاكهرضتطافيالأولىا!ةط!ةافىوالب!ث

عدقهوبراهين)ء؟ةيافهوأدلة،حىالووطب+زالإء+إعية13و!رور

،و-لموكيدةن5ذلاءءب-ئاثما،5،الةكرو(رهزىأ1انجهوا-لو

،واللوكلذمرفةءمدرأعتىارهثأ:يبهبفتعالذىالإلزامو.دى

إ-لاب-ةدوالهفىضصوحمأ؟قيوا!ما4دإأرر101منإثذتقيحوما

نيةالثاطةالن!فىوالءث،الياعية4و"صلطيئالدية4أسلطةحمااقيدت

فى-و:هاطقوص-منايماكهاوأدىءفيلأه؟هـواااضأ-:هرجبإ-تو

،الف!رهـضىثرحأشرء!ااوفقدمأاوتعلي!فهاعلىالهقلةدرةومدى

ةمموأى8لاالآو5."شبما،دقأوا.-الاذلاءتصلو،اخظرايمرو

ءستيطلبقدلدوذ،أنظروأ!لفكرل)عا"قتضى"يةا)دصالفو

.ادطقمعوالا.باث،دهوصعالذىالأ-لاادئءتاوار-اائاةظ

4اتط.ءة؟،تجةعنهففرءت"ذىالأ-اسى)كبمةذ.5أنو-نرى

المساءيئإفلا-فة"ءنا)ذىا+لأساصو5إل،الإسلاء.4اءرقان5كأير

إمدفة.وإين"دإين))-وةثقفى9ير11:ةء؟ت

ةملا،هتوشقد.ىدباوايم-"افىإفكرإيههـلأنآفوه:ةاتءدوزد

ية.اطرإ!هذا+ع-؟رالةسفتووأن؟لا!ويدةءةءلمزمةهصتأصو

.-ينا+ابنذلاثالىث!هب؟()؟
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ن،،و-يالولمضى4اطلةابةأفكرإ"الحرإن:الةولذا5ءلاوالرد

ثأ-2،!ءاكثيرآءهينمذهبعليإفكراوثورة؟لأ:!ءمنيأقطلاأءبمر

.ةع4هتالأرءبداعلىثورةاالملاحدةأ:دان.أخراذهبضمية!الوتوع

أطيوأنءنأوالطءيه،امنيت!ذ.1)ذى،ةولإ،4يشعرأندونإسةةر

كابئق.أط"ةكروجودإن:ذاخ!اية-4ذإء.لوفي؟أ-انل!امنأو

الإا-أق!،قل511فىقا!خلا.وجودب!ور)ذاإلاث-ضوران؟3نلا

فكيرلاةلرتفيا)هةأنةلابدامذوءع."ثة!ليربدانفى4لىت!ل6ت:در

ءة-يىأءر؟والفءرتددق!اطرءن،4معنوو)ما4!منى)ماثواهد

زرع!ةس51؟رءنسبقءا)كلوطرء4دثكارت.ورةإن.أ-رى+رب

ممات.!.،4إظلهأممراتابةطرع!*!أءثالا)؟-ت1102-!)!ف!!:-.-"

4ت-ةثيتدىلاالذى،ءذهبهحب؟سرصاةد؟ف!-"إةكرأذا5نج!دءا

يمرأ.خاقآوليى،الأخرىالمذاهب"نلأثاجإلاتهإيمونان

.اهدماإ-:قه

مءاخه!كمأءلمأ!ه!"111زادوىالمو!أن،2ذلاءنءثزوأ

يهة-حر"رث-ءنينمانهإو!فه؟ح!نلأ،ءقي)ةكرةوتيئهالترامه

نمو،ن.تاله4ايجابه،إرسةعنا-!أمآإلا4ش!اثبفى)يس،؟4،طلإة"

لى.مأنصؤلأووتظم،تةلأو.قكثر،أسببةاةكر11يةحرأنلناسمح

-؟-ا:أا.نأثكلةالمم!غةاطلولمهظمأوكللرؤبةافكرلأ-!تعداد

،لمى!:ص-مثاثكاءن"فكزلايمنع-اثمكلةألهذ.31شأو،لووءود

أهقك.نظرفىيدص،اءاهاك؟تإن
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أفىألير؟لفكروءقاوءةماباسته

الإصلاىرواديدةفىض!دمةمةاونيةنااليوا-فةاةادقيأنالمابيه!وهن

وقدوجرت.ببهودىوالمي!ساديطينفىإوء4اةاهذهنةسجدتوه،د

لاضابل،منزهأ-رأكرأةءةلهاشبار؟لمالا،الإ-لامفئ04اةإواهذه

أة)مةءذهكأاق"أهدولةد،!ةلإ-لااوخفر4يئمها-أروءصلأت؟

أنيجبو.ئلكشيرةالإ-لاىبرسابرت-!فىبتة.!ارشأإ!؟كدواأنفى

وودبهاأءب!يهءقايخاو،)أمأولىإ:دإ"او-ءلإ+12ناءنةيخافيا؟ءرق

ةيرة!تتثأط)دتثصةندوةتا:ةيخ!ا!دو!يننمأب+شا-ؤةالىوصللو

فىتجيخإلعالا+حدأإنءف،ءيهالاء!مادإى:لدءو،لإؤ-اقاللامةتهيمد

عليهاقهصلىالرصولإلىأص!!ازعم،أ-!ةيريخثأسا!.ءدواكاإب

صه+4!عنفلانظرابرو.4ءساأأكاأ-،ءأ*قلوالءوتدوروءط!ا،عممو

يدركونكاشاينممرالمةهؤلاءأنم211ةإن،!حغاعدآأويثالأصاث

دسةإنأ.ي!ايةهـ)إ-تدبئ"52ضطوةإلا)"!رءزأانالإدر)لثغام

وا-تخدام!مةلاستعمالالى-ت!خ!ه!ءدلا!مايماةاعلتبث:ا؟حما"ذ،

مفهومبينالمحلطصوص)،نادةالوةأ-فة11الىدءوةليست"ةف-لير

..غيرأو!أ؟أيوسوا.؟ن،يهراإةءمينإخلام!رضبرينو،بئالدروح

فيهيناهصرن،ا!القر7دطايجأواأدطأصأإ-لهيئاثيمرالىةبدالقد

والتبمربالتأملوتأميصكير+ةالىءوف))تما-ءاش13وما-الابات

الواقعوفى-والفقهويلخةلا)ةلرة!ار؟لأء-ئارا:جمبم.نا1"قا:قفى

فىالةيمريهالإنانطا"تاستغلالو-وب-ةبدأشامطاصاتاكل

.نهالىنقرئاواذا.المبدعإلىصماتللو!وليموذاأأصرأرا-خكث!اف

هؤلاءلدىاص!غلالهاهوضععنانظراهـتبه-4اليتدصوماا*يات
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استطل)ءلانوجربفى4طفاشرددلم6ن)أقرأننفررأنالا.ك!2ل!-.

مافىالى))نببه4ء-0ر،اللهص!-فىي!تأ+لد!%هـوتة،له)قضةيما-!-ا)ة

يدرو،)ياإ-تةأنءإربا-قيس،؟ءموءيرومصادرواتفىمقألارفى

و!يفيته.للتأملأ!لة):ءرب.6نالة)نإل.ء)ءاأ%مابر!دإالطني

وفى.ا-لفةامعأخوأظبا!قليخ!اطب.اال!رساوالعبرةواتجلاض

فىا)هاءيئباررقائقهونيا-4لاالذلمقهؤلاهالقرأنيبرزاخرىمنا-باس

..وأءيرلا!اثم-ورة-ءقرةمننرةسور

وهى"!قرأنفىالمنبثةيمثيردأالاياتب!ذهالمفكرون"ؤلأهانتفع

لاكر4وث-يهالإسلامتهئألمساهينازأءشموضعقئال/وانزالت15

!ريز.أوتحماغيرفىالهادتالبناه

ضررو)يذا.مقالإ-لامأصابمابأنالقول4المبالةمنياكونلاو!

أ!إر.أي!علىأس(بهما-أالدرفىهوقلاقد،الملاحدةاءداةبدعلى

15زأن:توالمقلوحالىءلو-ظروا،ا!ينروحأدو3الذيئالمتزمتيق

.ز-ووالىيةالة9رته-لاويتذوظنوا،ء،لىتطب-5وأن،!4ربافى

ى-5اطوطاةؤلأء5لها4بهب!اماورو-يئيةةصافتاتقللدأن

نجونلاالمةحرف"فءر4إع!ار)ن.هعالمهاوطهس!هالإخفاأو)ئد

ودءق.!فتهومثفعوار.إظ!ارإ.كونمابقدرياخةا:،انوع

الخاور4ا!شوياتاأنا!د؟اهذأفىي!كرأنءايخامرضالإ؟به!اف

11ثط-أىجةوضار4ا-ا؟،وسيا-ء4اء!ماءبة--2إاة:ااوالعاروف

ساعا)5نأجيجفىفعالةقةبطرتصاكلتالفترةهذ.فىثالإ-لاالمجتهع

اثقة!نانصافوأ""اه،-ذوأ.ادوا.ءل4ا)فىا-فيو-صومأهـارأإيئ

الذى،4اسة5"أةظ.نإدلأ"اكأبار"ا"ظ-كراةبونبراروأونبهز



17.--أ

ءلىالإسلاء:4الأمةأبناءن4ءدد--نا.،ممرللةأ-لوهـأإءدة؟أصبح

4!برلتةا"الاء-ياش8!"-وأص.!ت.إدفطواا،ءاجفىاءملات

النقل"5و"لأ)"ة"حا!"إينبمدثولذىابلةةا11ةسبه،طبراأو،أالف"

.هالدبن5وأ")صة،اأو

،لءةأو،-؟يرفى"ءنبدلا،ار:تءا".فا)ةتءاة-اتا؟.لهاور

يدهايز"ا،اةر6نااااصاءلىإ:اها-؟ء4اله!.ص:للالم،ء:لا4ةإ-فىاو

لدىكبيرة-ظوة)ة"ت4ا-كاها"ذهأنثثتاخاكأيخوا.لأساعافىقبولا

.وإصساءان!ا،؟(13لا?لاهئطرأ،4ادرةوعةرئحاباففىثذلميركا-إب

،ؤكأ-إة?انفىوأ!!وةيئاءإإلأ!وا-ونكأ1،ؤ.4ا)ةلا-ةأ--+.21!اةد

.61لآ-أ-ى"+ناهاالا-تةاظمع

اتبىةاأضالى"إو،وأوحىةاطا)5إيخااي!لاقةهـثكلةأنفى-دالولا

ءلى-اا؟،تصةرفد:لا):ةوا"ةلاأو،"ما-نمةويقالدأو،اط-*4و

:ناصدرا.وافق2روا!اأنةءلاون!كرالمةولطتدو.لإسلاىااد.ط

نوا-4.9اطةيةالىوالر!ولاحرفةافىا)*ةلوءصدرالدثنء!د:

ا"ةل،واالدثنإينقاتوةاأنظن-؟ظأاءطهذا-؟بارةد"ء"ظهلمآ

.1).يرةا؟:ؤ4والفا-تألإصلام/ين":ويىقيه

والدتة.4أة)-ةيةا4فى!ةا-دةوءلىيباتقرالإصلامؤةلاسةق1.14خو

ءصلافادكندى.الآفرءلىاطا.بخينأحد؟امةقد-.ثءقذإ-خواأةد

،الإ"ء"اط-كلةإلىلااحما!هوهذا40"4)-فءلىءىأشةهـقااصرخ

ي!-دمالذىىا)إص،ا.ا-وا!اؤر-ونواا!،ةيةوا1)ة!-ةةا--+0181)كد(9)

ا-وةيةا.نوعد،كبيررثدواةنطة.لإنرا-.يخاإنوارا.ق1211،1ا-ت.ا.ت!ء-4

01!كا)أ"ولول"أ4ا!طول13!لطان!!30لاط"ه3ه53،كمن!،لأهه.67.66.اةطر
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421ر-االهيرهلونو،4م!خأرير-يونالذيئالأنمياءيدعلولمجيث4

..،البث!ر،!أركءرتقة

تيفىئ!بان!مايروإ"3ءاإ-ويان؟داث-ي!ابنواابئأءإرإفىىإيما

ر:دانأنوسزى،4الهةالمى،رفةءصدرأ3ءاةكاكون-يثمق

.)ءهـورةداث:مارصأ،أيرغمن--الآءن152مكلا-تةلاليرى

صوعث5ةءاضما،-رى؟هـالأتءانبردهـذأصمننجألرءمتايموا

.ما،%اكأتظلا!لافرإتوررإنوثر،مةطذطهـ-؟?*!وا"ةءرينةاةوفيثا

"وصحج!ونأتيكلبءبخ.تهءاو؟إتأخاإصأأروفى.ئا11!ا-أءرقىءند

ين::؟برين،دبب-بر،اركاأ.ظا

وو:يرء%أ؟ث.ود4اإ؟ةع1ط!صلإ)فالاتاداوذه0ط-+4-ا

فىارر-ولواإت-وءلإ،ر-لاسورة:ا)ةآصبثبحر!مرا-لالى

امبنثاأاء3اشءدم-يثءنة:"طءةقةؤابو.ت.تعط31؟.الهفيلات

.ق5ء-يمرىة

-؟:ةوا!مإ4إهأخطاث-ق4-ا*ولىاأ)ةةطةنةسن5-.؟

برءة،1،كايأ!لا4:اأظرد،-*اءلى،ر)افيئ!ر-ءدىإ-ت!بطاني!ء.،

هذهأنأبجاالى،الإ-لاءيةا*هـ)ء4إ4لاهةلبانمء4اأءا؟رءلىصام!أردأ

!"اله!قواطإقرلة511إيخاةولشماإهأظ)داولأت

لم-ور.دهـة.ؤ*لا.ذء:و-،(اتاقىءاوأنأتاأذهـ!ءتإة-بالا-بيرو

(إة!فىإ-فيلم،:ت-رلانعأأت-خاةا،اإ؟.ضا!"،تعأ)4!!هفيرالد:خاا-فاقإلى

.(11".-س.ط)223!ط1-ةةة1ااة!لىد-كاة!.؟ل-ارفاتةا(1)



الذىألرصدالمك!تمللمظامت،نها؟نافيةأء؟4الة)-ةساءةبة"ز.

.!فألوبمذات!ثشه؟ن

نوع:ا،ء؟آمق!ءينبينأفرقاأنفي-ب-لكوءلى

منالديننفايامعا-؟مة!لظأو!؟ا*قلأاصتإلسورةةةبت

وأ.س"-كرىظاممعا،ثتايةأقتء:تعيوو،0.1دصوبمإكاصث

ء-يخةه4ظسية

التىالموشو،تا!،4وأفدةإديئإينأترفيقا،ث؟تله.ءقأ

أبتداء11لينالهدسفةولا!عاةتةطءوا،الإ-لاىالفكلءإيهار!ز

طةترفيل!وفنةكوبقو)رئصدبناالىءربىة-ا-وفاولاغتدىاءن

ولاظ،1اإءت3و،نبطءنألةاصفةء-لادظعءؤ)ف!.،ث"ضكرصانذى

بينفيالمهالة!ل،بهولعلممقا،نبآخر؟ءنالدينب!ينوبىكاالأؤعمال

إهقلىاغجاتثرالنىدقيأممقإءخب"الاف!ال.نبه"و"ضةاء

)فىممة(او)الفدفةاقعاقثم-ومقوألرعالعةلا-"اقلإةباتوعصيلة

يهرضبأفهالكتابهذايمتاز؟.نرالد،ا)عتابءنرأنفطكرهاذ؟

أيمفلللنمج!رضإنمامبرةابنر-الهأن-ينءل،4لأفلةء:*ت

يق!مأقصومق،مح!ودةأ-تيئأبكثظت.قيدكيرءنطمةبصورة

ءمينة.يعاتوآفرقصيلاتفىق!ه

فىوالةلفةالدينبينالتومبقمحاولاتبعضعن!امة!طةكوالي

.الإسلاىالةحر

الاملامى:رالف!!واافلفةالدينبينالتوة؟قءور

لفلا-فةالثاخا!الثةلكانوالةا-فةنالدبينا:و!قاأنعرقىا

عاولاتانخذتوند.ألمتدبينمنهمفيرصةل"ةل4قنا؟؟--الإسلام
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ال!اية،علىلايز!ير)أتامة)إمنابةأولىما2:!ا:-ورأثمتىهذ."صوة!بق

ةروعمنفرعوسا،-لاق.نكل4ظتفىنيقالتوأشدوا"ؤلا.وأه!ال

المقارنةإتةاولما13وث،لإزصانأاا-مادةخيثان،إنوالدا)ظسؤ"

ا-لافرءم-4فواظهالدينءق)كلالأسا-.زاططوطالحامة

ل!مءفتشرحمو-زهر-ا:له.ئةءلصدرءا12وت،ثما)2،!نممم

إئباتمن،الحقاكثنابمدىفا"قا-لرىا)14اقاطإلىبهاكزاطراة؟را

ن15الأذاةصبةباالمنالقرييزصورةفىأفىياةيةوظو!14،اقهو-ود

بأشالةلمسفيةابادىءوأطلم!اتالمصإ+ضإ)باس.تئمااوء"2ا)هامة)3(

ء؟تلدىكليرة3أثأوالنيضا!دورا4أظرفىذلكظهـر؟ديزءأ

المغفىوأقمصالرهزةمور!سذاماأخ!يرأ12!ص.-؟ناوأةنابىالفار

إلىج2المندرو!!نرقىاوسولعلالعةلةد%ةاثباتءق،الغاتنةسالى

الدثن1)ع-ا4د"حااطقا!أةسعلىوالوقوفا،ءلىالأا

وأجباقهإكماهذ.م!!ةثم-11!ضبة)ظر-ث:اأبناء:اقىعلىفيا.

قدمهبب،ا"يئةحمن4لأطلمه!يلبخث"ءلى-دورأةصةاو.-ودالو

.بةطانبن-ىوأع!"،ءظ:هةقياربوالر-لاتأ-ةون!مبظأ

.إتزء4!اخرصألىاو-مادت،ل"هةالىالثخبهذ)يرمز-5ةابنوا

فئا"فرإلىالوهة،بهـؤهيشير-يتااةنأنييدووبا،1ا)ثءخهذافقاةلموا

ية.الإة!االماكاتوسافى

نجرثقد-طرتفخيالمنيماةم!خ-!ةهطفيفئإناتمةأما

...رضدابن.صل)2(.،ص..في()9

.بثورةا"اةالرطا،فىصرةبناثل5(3)

كيفييان،وءلىلأ،-ةالأ-ا-ية1ا)فكرةعرفى.،!الا+35!نيلبروأجادلدد،،)

إلىوي!دى،العلوىااما1".مرالىخو-ل(د!،ظرجمن"+ونةدونالأنسانث-ظ:لح

أءلىالىاظلامافىاتصاحالةق.:يمر!لنعاور-بيىة،ى،انأساوتلمود،اللهه،رةة

برو:بلط!لأوةد".ؤلفات"دةالى،توقى"ق!ةوؤهـثست"أفدفىاا:ظداقذتوة

ء4091ءامء+!ولولءمم!،ل!ولأهء!لأللا،3إ+ةواناونكره

.92852صألاصلامفي4افا-ةاورا.ار.غ،ىأظرا
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قت-وعار،"بمراأو":ظر!اهـبتا!مرفةالعأرثقين-لزك)ء؟نإرازافى

4صإطل"يهظانإق-!"مماة:لإنا-ءلوةد،ال!!اموأا)يم.ثف

وتةبط،اطسقطرعنلآضياهباهـمرقهة.عتهدآ40أ)صمبياين!-لك

طرقءنالمعرفةوقة.صىعلإ"تذوقو،أهةا!ابقطرءقمالووصسال

وأ،الأرضرءنفيلمتافا4إث!ى!هأهذ.ءلاوكأزراة!4وا،يلأمهفأ)

ءولهاوما؟فمعايهرفأن15و-دء)جم!اوءأن4:ة!ما"4؟إ:ث"ةبن-زق)قيتأ

ابرردةالهقا؟قنةسإلىإذلكءتوصاله،ا!ق-ئلهأبصة-ودألوإ:دعوءق

يرةالجزالىوافدانقىأماءصدلك؟ظ!رو،ألدينإ)!اعا؟ت411اصتحمالو

كلوتمرضالةكرىاللةاءيتمغ!وا)*مالاخةأ"ايهلو5!-،الا.!ةهةا

كقىواتبير.او-ا:لت"تلةاو)تعد!ثاقةاتقية-يخهرالأ-رءةد.ما

قدماو5لا:جماكشف،1أنممهئإةظاناث-لىز!4فىاط،4وإ"بىةأ

غرورءن-"4الظابإقيرءاة-افيآزبرزاةمةاانخير.لاءكليميىبمثف

كثروأأصرحإمورا:اصأ4!دأتءلىفىدر-""ة:)-وفظن--ثءن

غرور.لسوفللة:.أصمفءاءسطناجمك؟ألتي4طرتةءنقيردأ

فىللتاصالأصمحء4ورط"ةي-*4منلهبهبم!ئمفءااقدر،و-طؤه

.الخاقل!.ة،إلائماالأ-لوب51:اع

ءرحصدثطفهلابن4قصتا-تو)نأهىا-كروودىا4-ثواءا

طورأقيذكرأنأرا!قيظانبنحىةص"رأىلما4أأإةملا!روردىا-ا

بناأراد؟-دىروفىم!رادأروةد،بية))ترللةإ)رزر،ةمة5اسأ4اةصا

الاتصالفىإخمثلأاالإزهاقالرقىمر-لةيةا3ثو!حأدآ--ةل"نءذلجط

:كوأتءن4ب*تزشا)فاة:اتا)5علاء*لبوا،ا"ا!اافابمثو"باقه

."أفئوغروط!اع

انيةفاإقحىإن:ين51دأ!الؤ*تاذ-ومارامع؟ةو)طأن؟؟!ةءاو
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الإنسانهو5طةبلإناظروفى،إل!!افىأضلمرسيناأبنظرفى

ة،؟"روودىا)م!؟صدما،أ!ا؟2صلىت،-.)لمح!ةةصمنقهأ-!آبا.ق!ه

والذوقأ)خكشفق!اءيىلأنذأرإدعقداكتملالذىالانان

.،)1،عثا.عاولى.ابدذلكإلىوسا،ثمبهر4ءهرة!الى

ا(ذ:إت5!"د:أث-تدءة-ة-،!حما؟ثب.كأىاللاث؟نك!ص)اةحفىا

كلىوءمآهماأويمتفيءاةأو،أ)مفا،ا-ء."!أ))إ-لماثا!،اىإ-كبرأاطفبفة

إ!ل!ا،ةشإتأإكمتء)،اا)ما.ذء+،4-.لم،انأأ!،13نادىا!!أ4اءقيةنفس

.4،فىوافاهالديئ
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نديحاااوا"ءعق!

وءو!ما:""برة"ص!خدىءقإو!ف

،قا!والهاطسعليأ،مرفةوصا:ل.قفس4لمايمندى1؟نائن

أد5أنتؤ!دأء4إلا؟افيوةءلم4أة"ثلا)ذىالإصراقلمءاإ)أتاتبل

افه.اصمافامالذبئب!ؤلا.خاصا)ءلم

يمونأناءا،4إقنأىذا.ية"!ا:صأ"الهممجهلالا-طفاهاوهأ

لا.بمفوطلبإلا،ءالأنذلكو،والدرصثالب!نتي!4-بيمطءلهأ

،مأةء3أذ!عاهبرو-ءالى-لارأدتهخ!ا!إ،ثمانولا4إإشربكلءلةولا

لار-ل4ضاصالهلميهذانإن-"الهامهووة-دنيهإتأييد.لل!قرح!ا101فى

م.أياغأءفا-يه!ب:4-وأ؟،مأءدو،سالبثدون،معاأقه-لوات

البماصر.يخرمنلهمالظصلة

إ"لمإةيناططصناءوههـيةوقالضاثضاحفىا)يمندىت!زددولا

-ثلواعاا!الرسبراتإعافىتأءلمةأءا-ةدعاإالإ"لىأوهيالواهااواد!ي

،ء:12بثإنالغيا-وفأرادأذاأ)ى،اطة"4اطصا،مورءنءة"

إذلوإنووشو-15إفيازهافىالإءا.إتم!هبمئليجهبأناتطاعما

ا+لم.!-:تا"ىسلةةص!رىذلدقموا-تونل،أطا-دأزمىذلاءفى

،؟!ثاءلأاءلم4-!وصءلىالدالالإتضاحهذاعلأ)-حفدىةة-ضرولم

!بتءشدوإل،بإن-زوأوءرءقةأفرتإ)!ظولثيرالذ.ىأهلمأذلاث

بمذهاثةتنا،"؟ريم1نإةرا.نةبى-هيىالذىأ؟زقا؟الاهذالما

.-ئارىلاالتىاءصوصية

لإعلابةاالنا-ةة-21
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يخماوسلمعليهأقهصلىكل!أفيجوابلد!شلادبمث!ىويختار

له-أوليهلا،ءييمثىه4إكلو5)ذ،4.أفهمما.علىعنهالمثركونله-1

سافبجوابياثلقبأنهوالظت"طهقشيلعلاث!ركونا)ذإ-(له

أصأاعائلينعندذ!.)ذا؟ن.؟%روصالعظاميريمن5:!نفول

ة!متحيلا.

اطقالواءداليهوصوهنا

لمجعل)كى.لجمبكلخلقوهو"رةأول15أؤث!أالذىكا!ك!قل،

خلقالذىليىاو.شبدوندنهانتمأذا،2نارالأ-فر)كمبرمن

"هايم.الحلاقوهربل،.ثاهمفيلمقأنعلىبقادروالأرضالسموأت

.(،سسورةأواخر).ف!ونكنلهقولالتضيثأأراداذاأءر.انما

يخاأدايلهناك!ن)ذأ!اإ"ساؤلههـقولهذكءلىا-ءندىيلئو

قد"هظامتكا)ذأ4أأوذلاءالدليل"!اءنإتةا!"شوأوأوجز

نارميهأصارتاذاالممكنمقة!!،-بهنلمأنإهد،إ)شلو%دت

أصاوىوإن"ءدممن-ت،ءنلأء8المتفرقجمعةإن؟جديدمقتوجد

تدافع"ىالنتيبةالىهذه)ا!3سندىس3يأو.جلالهقهجلبالأمبةا،مران

.إادتامات.دأنيككن،ابتدءست"ئا)قوة)ن:ءفيدنهءت!ا

6:4اقرالآياتوأن!ر.ه!ه"ماقةة.ىفىمطوالاسترصالوهـبد

،يزفىاطة:قىرأيهبمثلبأ-اإ"الآأ"ذهوشر-4تعا:قهأيهندىيختنم

:ةيةوللإلهىأالهلمبيصو-يةأفراث!واأبياءالأ

هذ.-روتإقلرقولؤ!س!خأن".مثسإةا-ةيقدربثرى515

فب!او-لمعلبهأفهصللهر-والى-و-"الىجل-افه-حءا،ا؟بات

.!لسطقتدرةوأن،رهـ؟.!يرأن،*دتحجماأ)"لظامان:اتغاخ"ن
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.؟)؟،رودبضهمن؟ونكى.وأن،وا،رضالس!موات

ياتنهاثله5ءنوةءهـت،اك!يلةالمهطةليةالألىقذدكعنكات

.،الجز:-"ادةول4عةو!ميت،لإثر

الإ"دا،اوالنبوىأ"لموالا:بوة!"ظ؟؟نةء-،ظحلأةدىي؟نوإذ!

رءظاهءظ،رأءنإلالبمه!ثماذاا)ةبوةانة)-ة-84لر!ايرتجكاذاإمم!نهفإ

نةقماحلأرغ--5ءون)لما.بيرو-بىأثيةعناو.يمون"بمذا2:4الإيةالهنا

،أوعاء4إابالعااقهلاةطأفىةةد"نرلار-طرمر،يرى؟نمابه!على

.؟بةو"مةابرهزرءقأصلا؟وجود.بمبرد-حا

الدكا-وتأءلىةد4و))فا-ةالدينين-وفي!قةفىال!ةدىأنفئوا

إ-فى44ألمأن!-ةنإنة+دالاطرفين1إينثا)توةفىمط)قأيمرةاوأنه

دةنلا2؟ذاإ؟أت!ما.وحمب،،ئهامجتا)ثيثياءعلم5ءرنها؟ساطتة

ءلم:ةلمابكلقاا،ثياءءلمفى،ت،يئبالدة،فوس،ذاتتجونأن

،ا)ء4وا)-:ءلناهخصءلموجملة،)اة!لاوعلم،اوحدا؟:4اوعلميةبوالر

منه.اصوالأ-تر"شاركلءنابهدوأ

ةإنثناؤهجل--افهءنالرعلبهاتتالذىو5مأبمهذهواةتإء

،رحده)قهبوإيئبرارالإةرأ-تأنماعا؟مأقهصلوالت،"مادتةالر-ل

ذواضافىلة!ا:كالمضاثةلالرذا:قىكء:تهر+!اةا.1أ"يرا؟لاإلزومو

ه"ئارم!ؤا

،وإ-دةو-قا؟قأهدأتعلي4أفدةواالديئندىح!ا1يوهحو!عذا

03!-603حلأير1)ت،عودا،ايمءة!د(1)
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مه!ا11*رضيمون"ىالهقة1)ة)-ة"،افا-فةاق5ارأدايمرنإنإصررو

فى!هـةاة!ذلدالىإثير؟-ايه"اص"خابذ"ت!الذا4أط!ة4هرةة

.ألاءتبا!لتهر-ط

ءدد.الذىإ"!باإفىا-فةاعنالدفاعءطإفآ"سلاالى!دىا-؟ن

إصمعنأن-حفر)باا8ةأبسةالأنجاهأخناات-مءقإنثملنوهو

نما"فل!ضلأن"الدين"نصقاتد-ا)-؟ةرإلىوثإسب!ا4اءةةا-فى-11

11أ-؟صمالوأإليهاأيمةةطالاء!بماربا-عاتصنا11فأثس-"تبرخالوا

.أ!بنفعةأسإلىيتا-ان

ها-إ:أئصعلواجبة--ةتت؟تدق11ظو2رق14/ةإ-ةا-4دفي1أ،

!ؤا-ء4ارالدقير؟بفى!-يرأنيرىإحظ،إ-واءأءلىوضهوها!

،!ر-اإ،أ.-ما)):-!تةاهةإيةاالأدلهإقطرعنا3؟إئباوذناعإ.*لصرصإ

ا،ء!لةبر!)1-12"ةا؟ةفىيانالأداا)."،ت251ماإلىء4اح!اإ"اه.ىشمإتة

+هـ"::إتءنذلك)اتماواصلى-ابوإبعثا4بكلةتةوالهأا0وله!11

(اطق)وتا)":اصهحم!دغر!ن"اهإسهفىةلةمنزثاثس11-9ةدىيمالو

أزامرصرندأ)براءةلا!لدو..+طقا)"هلصلهوفى،اطو-ة"!ا!ءلط:.

ط%اجرأةءشةنإلا،""ءوم"43علىبا)ثسفا2أ-!اة4ءمإ-ة4.أ

الأولاتقءلمأولىالاواها-قةافىؤ.؟ا-ةدواءثث،إهضءناف!رف

الأثرفا%)تام-إ-وفأةول؟هـنأنجم!بونذا،2؟"إ،آ-اءلةهـوالذى"

إ*لول،اءنءلما:رفأءإ"اءلملأن،لأشراثاألهلمب!ذااد:طألمره!هو

."ءإتهبعم"طناأنكلناذإاءآتاآءإهتطءيوإ!كلنءدواقأ"ن!!!.نضالأ

يهابموتالذينلاءؤ5علىقاطتةةدةفىحهـدىأ1إمتيئهـةاوهن
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ةط:3-ضبق،الهقبا?قءرظ-.ة!ة!ؤلاه.الديئباءم1،!ة4الفاصة

ءناإصارلمانسءبو؟ةانص"-د؟عرصم3ةوورشا،4أ-البهءن

أ!:وها11،قالمزورةمكرأ-7"ءناأ:أد،4اعةا-ةا!ونيماو!-لحقارؤية

.،بئإلدماءءدولم.باذيئو"ت"ار!ثاصالتربل،أ-تحظقءيرءق

،4أ)ةإ-فىدرا-زتلزهثم-أبراأوضاءوا-هؤلاءأنيرىوهو

.ةأاا-ودت!سبل!او-بفقدودرأ-لمتيا12يهله-وبورأوا-وا.

!س!،لمهاعايمموجبةقركأميلهاوجوبعلىاةقواوانلأن!ميروااأو

وأنلذلا!يعلاوأنءإيمموجب،تجبلاا3إ:ظلواو)اةود:ا-!ا

المقنع.أ)برهانرا4ثقد

إسب4وهذاإفاصةداىجسقا:ق!الأثءإءاعلم!روأبرء4وأتلإل

يقا،-اةيز!ااو4مهابمقالفا-ةعلثوناددأفلا-فةإقدعها"قاودارد!مض

عتلفةإمبارأت"ةعرذ5ذ.!وغوناددئيناةلا-!ةا"ؤلاهأناذ

إطلاتتاءو!أفهوص14إ-اإلي!اأضرفا"فى،الحبقةأفسإلىنأغق

يغ-؟عندماتفدفالواقعفى)ةناأو،أتفلسفأنةدةلاالهاسفه

.نهقذهاأ1(أوإفاسفةبا

الاءتباررصهالةفى(1)ءصرةابنءإوا"

"غ،المحاولةذ.5"الإقناعبابفىوأدخا!اولات121ه!.زابفومن

ببئهيةصلولا،جرىإااثاثاانالهر؟ت،ش-لمعراةالما*قاهذفىها،صصرة

(الأءتهادء!ا:.ة)-\"الةا-5ا-كاندىارصائل!لاإ.!4ا"ذهءرشلىاعة.دنا(9)

ء:هـىااءنبوردى،يمماوهلى،ئلاصااذ.5يروت!ثدروألأصناذا!ءت،ءاعلىو

دماثاوما"913مرالإصلامفىافا-"ةاتارإخرإ"3ةا=لا-ءت.نالذىوءدر--"

الرزاقءبدس!افى5اث،صأامبرألأ19--اذر-وء11،ثاءلى(099،-0،739ط)

اطايمعدألد!صر3برالأالأصتاذ:8ةت+رت"ماوءلى!91!م)ءام*دابكايةءثهط

.كود
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قىن.ئفالاحوالى-أ،ولالمربىالفيلرف-ال!خدىيو

.!.تقريبأ

منالسابعذوك،القرطي)؟،ءيحبنعربناقهعبدبئصدهو

نهسينابنؤهو35؟اثوال4بعاهالأرإومو-وفى9265-نةثهصان

صه؟لاإن5:اؤرخينابمضقولواقفماىبؤكد؟ا:!روثلائةسنة

منتديئماا)نورظ،ر40علإ.م!خ؟نتالجسديةوبذيهاقهضبدالد.و

هذا-بة21وقى.!باالقرأ-4منبالرغمو،-ةليةير:جق-؟ن

أخرقفىوالباطنيةلةالمعزء)ةاتبالا.مالوولعهألاهرتإةظهـفىالوالد

"يزتأقاوالعةليز4الروءثالاءحاولد.فىتبةةانعلىحرصةإنه

ءامءةفىا،جصةفىيؤدىوهوالد.وشفىتوة.الها!4ب!ا.ثف!صته

9*ب"آثاتواكاالجدلإاثتةلأنهاجعارأ!رتذو"أ2(2861998

يمودمرةكلوفىلك!رقر"لانهنهددتولةد.شلةالمهخو-صوصآ

)ا-4واءخلفواأالناصبهيأبرب،والورح"ةسكظ!رأ5،الأندأسالى

6خرونولازمه-ومممر.2ةنظر!قيحفىءاعلىمنهظ!روا،ئمء:،وحمعوا

بهثتوصل-لوبلهانله!ن"صةةناأنءلالمرأ-خبرمعو!كاد

يةولادلاطالىا؟-بةامع-سةاةنكرفيى41الو-بدءربىإنابه:بر)9(

اءخبر-:المحي!ةةار-5البحث.وص"ذا)ةفللىكان!ءفىا،ابيل"ةسءابن

!نه-زهوكانالنا-خمامممبهطريئ،لرا.ةعنالاضبئاقبمدهعن51!ةءةلنا-أ

2عر.دإلىارسائلرأبم،"صرةلاإنفخةقءبارةوه!ابىإدةتتكأيخ

أبو"ءنيةوا)!وحدةبالباء،ا&لى،ايأ-بةمنولتههلى.والرنوالراوايمرصالا

23ص،!رة"ابن"بالاصبوسراصين88س،الحنبها5ا،ب!:اظر،اللهء.د

-بث،،6"،63لأ،263،063-فات1-،أخهها5الآبارإنا،1ام!ش5

اةبةايذكرالمىاه-:د1ار-عوا-سةاةنرلاهـزةءناطرر.ثء.دا)":".خكرر

و-ئ8ها.ش69سل!فلىا،-كا.يخ)نارالزوزفىنخمر"و)اثناةاهبالي،الجلى"

.المطبه!الهلأنبحدلاالوصبدا!لهنال
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ددو-فارأ!-جبالز.دقةم31أة!أأ!ذكر؟.بها.ا5ءا.راد.إلى

ففى40علإلارد-!دةتء4براوءداكهـقفي-فاو)."،ءدةةاكسق

علىالردفىأإ!اوصحزرببنا8"ةاضىأنيئكرد)سا،ةقضاةتاريخ

بذكر؟.يهمبأيىوجدماءرقوأاتاء4إءضوأ-ةةاب،مسرةابن

ءسرةابنكلالىدفىآ.ذلكا)تسالمابنأواةقخفت(ت6خرء!،.ر

مةطرعلكان)أ،،الصبوبةول.ذإءمنثىءعلنعزلمأنناءير

وله.ثدأسالأأهلمنء4!ابةواةخنن،ةيهأ-قةوا)بادةالزهدءق

الممافى،وشابفلمصوةيةاثا:اتغوأمضفىو!دبقابلاغ،افىتةطر

.،منماباقه:هوذءقالاتبذاد)أيهأ-إت

يمزىوهواكى-ءتسةأبنبأن"فا:لأفوضبدونؤحثيىابااناأءل

نأبصإيهيعزى؟،ا،نداسالىلغنوصباالمهزوجةالفدة"نقلإيه

درسته-5أءتاءالايهيهالاظءضةمعاقكلاةتح!.لهادبىإطئظام

اطاصن!مذته!طون،اسبانيافىناطهيأحمزبأ)يؤسىضاصآبمو:أكان

يمكنلا!ر!ز.أنبأ-أدركربماعرةابنأنءير.و!دهنهنوا

يقياافرفىمدكهأزدص-بارءدوهنال!بأةثاأسهافى2تأيمونأن

مغ!مرأفوقصولتهاءشدتالذى،م179،389الر!نيدومو

مرا"لهفىلأجاقاالهةلأنعلى"لبا-مونء-ثع!دو+م4179-ة"ن

)ماس!اتإااثوباالجديدية:لالة-كرلأن?دايمناالأ:لى!الإسلامية

اثرقاعلىأةتزةامذ.فىأدلىالأ،!ماداءنالرءمعلى،أءاع!4"طهيعية

اثمرقوإ)الأ.داسيئ"ءلا!الر-*دد""تءمالىإو.ة)به110إة-4ثةفى

إفدفاتأذه5رةضءلىلسا،؟دألهقلىارإءسةإن،إيرأنثرقى-؟ت

مضبمارأى"سرةإناانيذكرءت-ةين"باوءن.آواضع؟ن"فرت:4

.أثاكا!نلىاعبدء،دفىصسرق
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حولهمجهءأناستطاعذ!محصرةأبنأننلاظأةناغير

وان،طبةترفىاالعيمءبلةذنرقءممةبموأنوأ)فلآمذةالا-دفا.

أصالهأنذلاغوءمق،الأشطيادءدكانالاءقالخبأ)لواالجوءهذا

وعلاوة.الحادثمذاوقوعمحةعلفىضاق،1،ءمبهحرأد"5سفلم

ا،ند!سشرحلصرةهابنأن-ذكرالمراجعي!ضنجدةنافإذ!على

053-احوألىا!الئاالرحمنعبداءتلاءبمدالاحب!.نيغدولمالحجالى

.بدأ3،-د.نزثاطهاصتأت!ث،م؟39او129

فديؤيدعاوهذأ،أ.مرةزارءصرةابنأنالىيشبماهنبماكأنصي

ألقسترىاقهعبد"قحملتلبذءفيد-سامإنابأنارواةإهضاقوال

.ءصرةإناعلىالردفىأإ!االفتد-2835اتوفىأألشهير"صوفى

.صرا-4ذ!ءيذكرو،اتضىامنيق!سمهسةبناأنحظنالاواذا

لاشكومما.أ:مي+ةاالىوبخامة-أضرقإلىرحلتهأة:ا.لدينار-ءت

؟قللةطوفؤةفيماأفامور؟ا!و.كانةادازارمسرةابقانفيه

نا-وبم-يعدو!أنذاكاشرةيةاسالمدارفامرمنإمهظعماكلخلاول

بثئءال!باصىدهء3كأيز"ذىاث"صاألى!نعهدد3فىالامواطة4.ق

والديأصة.المذنيةيةا!من

ائنا+الأللكل،3فيياعراقأمرأىثصلمرلمأتأيخآيروىأته!على(19

ته.حيا

أ-يخهكابالىار-3مسرةإبنالها-ةنجيهولروا"وانب7را.بايت!لة؟()2

انج!51؟68ص-2نجمل،-!ماين،؟9؟،يدملو5!ههةحم!!بلابوس

-در.،الهيدى،،9ص2-،نداصالأ.علاغةدار،أفرضىا،،"+لاكصىبضبة،

توالفتوط"وانرفىاووالىابمارصالة8رصائلهيىصابن؟0،95"ص"3رأم"المضبى

ىص،،6اهـمماهتاريخت.ص،الزوزفى،صهقممانجفهاظمرمثفر)ةمواضعفى

(ال!بمورالمر!ومأءفيفى،ةمدماوها9،9ص،ا!-لإ.يةافدفةاتارثخ"يانور3

اله!وبيختار"دكا!انبر،!عا!ءأ،صلأ8!لأ3095ه*ول6،هولأ،.عد378.لم

،الأنبايزثةالترجمةءالأصلا!يةاةدةةايخ1،ر5إوردلى؟إ+"ها15و9*.+لأصلاميةة

.بدءا14وا!ا4س
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لفلىفى!4!؟هذ

يةدفىالمذهبأصولأن،لا-ثومى)1(أ-ينافىادلاإ-ث*يرى

قل!-أء-ذإلىؤ-بة).قا؟-ىا،.بذاذهبا-ول-بىورسةءلافي

:و!.أمرب"ؤافينارأىفىأليونانفىا)ءباراروسةالةلإ-فةاقدم

عورفدو.(طو-أر،نأةلاطو،عا-اقر-صرغوثاإ،ةاسأبيذ

الهدىايقطعالذىانبىاأوأطبر!!ور-قلىأ?يئإهربااافييفوق

أفخازوالمجدموأطنءن!امآ4المعرص،كفةالهااراهدةألروحيةواطياة

.لالمهاموفىاعورةبرقعورتهنشبهوتد

والتىء-رةابنالىأ-"تإىأالآراءأم:إن!وو،نرىوت*،-ض

المادةحدوفىوفىطاقة11--بالةامهفىإخا:4آثم!لفىكاب4!ما

+إو-ودةأ

:الآراههذهومن

هـاطة؟تها.وال!فيسوعمافاصفةاأ!لية+

إط!تة.االبساثهإالأولئالأص!:صف!ا

حركاءفىمم!ونهـإنهش،بوصفيد؟نقابا:تهوبعدم

1)فيض.4أعلرث!

.سإةةأقولات55

أ"إلم.أأكأصءن4ءةاةها4اكلرثت1أةسالآ5

.191،ثددرء،ولءط!*3ء"!"!تارا(11
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يانكور!تثمإكد؟ةوقىررهاوخلاء13.قبل5؟وو-ودها

.كا!ا،ادا4ذت،ةلاطوأ4نوصب)ةالاعباءتلمان!اإالفاصفههذ.

4الخاسأنةطزعليكيدالنأفىيلحأنرأىانكررهنرىأنيخر

،سأكة،العقك،الأولىالمادة:افي-4للعواصرتبالمرافيضيهبئظر

وغير"ثانيةالمادةيخرف!لىالأولىاالمادةأما.لايخةإطدةأ،الطبيعة

.ا)ممونلإ--امالمكونةالماد)

كا-باتافىمذهبينا)فرقكوريانولاحظ

لأولى.ابرالمادةليسوبالوا-ذ-بداا)قاأفلوطين

ومر+:اتوردت

الىيزةضيةالة.هرباداتاصاملاادرةاالمادةذه55أنولم،ى

.21،همسرةابئلمذب

الذهنيةاطةا؟قأولىتخبرا)تتىالأولىالمادةهذهأنبزىأنناجمر

أومثال،،-ىالروبالهإء"الثابهالقرق!وفيةعليهأطلقماالالي-ت

الأ!لفىأستعملتاهربيةا4الاةفى"ا"-اهد!ولزأنوالوأفح."لتكريئ

اصكر،افىواكفاسيةالأكلوءدم،وأءصاهـة"ةفاهةمهئعلىلتدل

.يمريم)3(ا)6نا)قرلىورد؟نأحيااوا)مدع!اخلاةس1عليذلد!بمتد؟

يخرمخ!ول-:ثءقالمحلق4عايمثرحكوةجأ"ءئلؤدىاستصماتثم

ءلى.ا"-،اء\.ءاوأرن.233الإ-*ءثةاة)-فةا،ت!-ار3ورتانءشى(1)

الرصا):ينهذورد.لمحا"ا+ر.بةامرا-+نا

.333/ا،-درتس)2(

.1122)ت-"ن)3(



-587-

.النور،؟(بوا!ةمرقالىارقا

أصضااكأ-:ت-.ث،الص،فىابرالالى4ا)-!هوانتظت

بأ-بالمهئوهذا.ال!!ةأ-كا!ةاالطافةعلاخدلظتمه)ت،روجة

5283ت،الة-!زى.ولتإةأهوقد،وج!4انهعلى!رمالإءامإ!

رها-4:ا.ة-بةءساحةذكيذكرالذى5!638)تءربىابنو-يه

.إةصترى،3(واالإء:مهما؟،لإستممالام!أفى

ت+خببىءروابئصهـةوأفيا)آ-ترى.ننظركلفىدأ511و؟ذا

أفةسا"اد!اظتإ"ضفى!اح*اور،اط؟"-فئبلا،-يأرو%كااصلا

"صدد"ذافىلاة-ترىاطروتبر-الةوردءاو"قا--نة،از،!اث

!ثا،تيرأنفىدأثلا،ء-صغلا)نالحروناهـ-الةفىوردمما

ذه5نة-جئصحةىا)ت،تر؟صر*مةةبى).4إل.دقةبملأ،ول

الارأ.-دلةفىأ"اء4اطإةاتإ-،دىكان..-رةابنأنا-"الد:

إلىبهزهـامما13أكل؟نوا)حصا،ءربىإنافىاثرتإىإوالأفى،ر

.ص!ترىت11

ر2ث؟أالأ-هـانظابفى!س،اهسوا11ء.:!رةتةااهال!نةاطءشووفى

أبنءدرسةتاهيرإ؟.؟رفىسا--5اعفيفىائدبمضورإر-ومارأىأن

ورةسةا-مضادر.ن-،:فاير؟4نظرةإ،؟)اطمجتاجبىعرإنأءلصهـة

"قرنصوةجةمنعربى)بن-ياأظأ)ىالأراه!ةدبرفىا!أإتظرأ)،دد

.إة-تزىإرأسهموعل،أكاك

.(121،0956-يانبنبرجاا3رادصإولاقلى)؟(

550957لم؟لم،؟1الفتوطت)2(أنن!ر
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-ايرت-اأنءربىابقعلء--ةا.نمد:--نأئيرثحتكاولمل

ص،ا-أ!-ئيالريمل)صاؤتلبذ!ء-رغالن.مدرسةم!ن

و.لا.!ول:أءارتإنالهباسأبرظهر--ث:أ-جمانيافىفىالصت؟ر11

ا)ةاربفىةصوابن،4أث"ةاةفىءأنبربنوا-ناعا.ءفىالوريمطالوأ

ص4:سالذىالةهلمين-اح!ضابصا-بوهوالةالبرجنوفى!فى

ؤ-رةفىا.قيقةطرالى-ت:ددوكانتة؟ادر-4اوهذ!.ءهـبىنا

.،)1،1،عنبار5اوالإإبةالحكة

.33ة/الإسلامبةإةا-ةةايخنار/انور3هنرىفارن(1)



الاعتبارر-المة

ودأءلر-الةلهتليذ!!ابمابمثرسالةفى)تهءاواف!راذا5سلداة

دءلا5انهمم!تبإإ"ضفى-رأةد4أإةولإ)5"خببمالذى،ا)تابد

فب!ياهالأ4علإدإتماءهلالالاءلىاإلىالها!ا!أ-ةن5الاء:هارإاستدلاأ

،2ذلاإشر!أنأ-تاذهءناصتإبذأإبعاوةد+،الأ-تملإلىالأءلى.ن

"ذابرأعهيقوب!!لى.اءبر5ذاد!ؤأفإالأهثلةإهضلهذ!روان

اصرباا)خةميلىلعرضهدأة،4إرض؟ةدمةد!ف-11قي،ا؟إوقالأ-،ذ

"ةيلهذاأنمءيى4؟ذلكء-"ررأ،دينأءحا)ة؟ر-لاقى4فييم)ن4:ة؟ءال

ءتوهرة"؟نا-نةفىا4تث)1لأنالوصة،-إ-كود!نا+أ"-ةافىلاا:اأرماهـو

تلأنلماداولةهـتهأقءليدل،لأ،يرايمإ)ةءس!ذاانيبدو.وزدلدي!م

وءذا-"فىلا-مةالمؤ)فىط-مها11وإلا-ة)-فةويالدينةينلا"وةءق

سورةلإءطاهيمقىإةدرالخهةءسالاةتباسهـذأ+بئدبمإ+د-":اة!،ما

منالواةعفىا:-إلةأ!هذهو-*:بر.ئبر،1و؟ةاأر-الةات15قيااء.نها-"واش

دارالذىا)صراع-ةهة"منءامأ-زءأ-ثلا:ا-!ماثفا)كاالو؟ا؟قم51

.ا!مرة-لالمرتلكفى)!والد411بمرإين

نورمن؟ورساىا-أ*قو.لادور4ءةدهـتفىا،ة-ءرذا5تذمر

))مةاتخبتفقا)ى-صةاتهاطوا-آ:درتهةواقهاصأوز،مفى.-الله

وفىكلأرضرفىكلأ"ل!:مىااقهبم"ا!-يث،ثهأ11إلىبمااقهاو"لىأ)ى

هأتقر...تاببم4كا)ملعاة4.0"ة!ةرءقص-4.ة،ءا."لةدااتإاءس!

،اء"إر!وصعةأة!ارهمء-بضلي9!أ)صادأءبهرةاإ"تا!ونإ-"ةءسا

ن،إفيوة"ا،نة:ويمإاا)غمااهرغءتبا*عاألتب-"ؤلوجم!مإصارأو

اةرآنا"نةير؟داتمثجمدااذا5م!دءآبثم".المى!نبةجوالمحي،ىرأ
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تءذماث:طروأ"أو!تالىةولىمثل"وأالتأملعلالةظ-كأث،بم"ت؟ر

كلانا4ةول1الىيؤقيسثم،...ثىءءناقه-لقوكلاوالأرضا!وات

وضلاه"4أما)ماوأن،ادلالةوهط)ب،لةءرةءو-وع"وأقهخلقءا

اقه2ياتءتألهلافىعاإلىالمعتبرونةيهاقيص!ددرجاتهوإكلا

أتص!يناوأن5ا*ءلاالىا،-ةاطهنيترقىإنماإترقىوا،ادكبرى

نءاه"1نمتاماإلى-ةلامءقاء2"نةول)51مدتصقىةونيناتبروا

ابهسواواذا،واإءعرأاأرإ5ةإذا.ا)ررلاالآياتمنالأة::إءو!ت

وصفواماوءلىة"صلام2مطالر-ل-حتءاء!!وا-دأاطقوجدوا

."أقهءنةأروقبه

نإثلاظ،-انةلارء4دتهحم!اهفىضبته-لاصةالمةءكر-وقو

اممتةكيراأناى)ة:صدقهللنبأد3ثالأء:-اروجدوا"نإةإرا"ؤلاه

مان"برد!ة-!ا،4)فيخالاءة+ارالااهةاءو:اا)ةأور-وو(!مااواإصدق

كا.؟انا4؟1ءةا:قإلىلوابا)ةتأةكأو،يناليئرتجكل!!،(!وىو؟أييد)

مه!االأ-يرا؟زهو5المقدمةهذهصهـء"اماوأتطرا.موربماكان

الى-هذهوالاءة:اركيرتفي411ثةعارن/1.ا.ءأحتءسثماولأخ)5ت-يث

ل؟ثتة!لاوابمبأصهد-)):4.ؤوأطةيماالدثنمعا-باةهاةب؟

))ظر"نادهيمبراإتبا4!ارتة"نةة.تهإثارنآث-"ودهحا،نهدوةالإ"ان

.وت3المدفى

-؟ئةد،رثدانا؟دالواإامحاا)قرعاألمةث)-وفانبالذكرديرواط

والدنةاسفة11بينقأ)توةءنلمدإ-اءهرضفىقولءهـضااءدااءذا

حفىا5،الا+صال.نوالرته"اطء"يينة؟اقالاة!ل"متابهفى

تخاذطواجمودات1)ودرا-4هـرلما-ة"باا-ا،ر؟نادا":فييلتلىصه
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نأيخبنيديقانكلءقلا4يب-فيرلأفما...وظلتهاصاشهاعلديلا

اراي!أ!انو؟لاءرو.8اعوانهجمرفي!له!،جوار.الىالهقلررضو

دذدمأمه8الىساءبصاهنانامةكربهاأةددأىاتالآبنفسي!تدد

يدعلمال!بمالقر2نأنوجد،الإ-لاىبئالدإلىفا؟ظراذاا)%":بتوله

.اال!راسة،هذ.كلحثبل،ثبئناتال!درأسةالىالناص

:بالمثالما،لهشتيحالىيأحة،مةدمتهمق،كر،1اا!)ا.اة!!مدو

ولكنه،عءكرة4أةذا5دبملتأأدةثذكر"ذلاىجا؟بالىانهمع

قيطرعن،!لإ.صانبمكق!ففيهثوشخ،ءدوأال05مرذهـعليمته

نءمجهولو5ماالىيذةلألط،وءعدمء-وكطو5!ةوالتأهـلحظةالم!

نأننىألأءبو.ادي!4ا،ةا:قءع!أة12!قب!ة،ءوءةادى،ةا:لى

يم-بهاوأن،الثةيمر3!ة!تان-وأضحهو-؟المفكرهذاهدفا

فل!فاتمنهذ.الطوثة.ك!هما4:لكة!هدبةكضءلوةد،يية!اصة

نحننمكولا،النيهإسوءالمف!رهذ)كملأهنقدأولا،ومذاهب

هذ.فىته)ثهايريدؤا.قط5ارسالاهذ.رلثمنلأخ!اما"ذأءبررات

يطب"ق"صرمجة4لمقرأ؟الآباتمقت!فشيرإ-قادأنيمقالرسالة

"قدار!كقليعلم،41-فعفىالفظروثميديئأءلأنالإأصانالىةيها

والآية:،،ا،!ارأولىيا".أعتبرهـاا؟يةمنل،و)ء؟ء4إلقا:4

والى،رفمتكاتالسماءوالى،ظةتكا!الإبلإلىيهظرونأةلا"

،شاو!منالرحمنخلىفىقىىما"والآقي،سطء!كيفالأرض

"تقلطلبفىمجة"مرالآيات.الح"ةدعاوومقىقىهلالهءسظرجع

ويةأمل."تصرو3تةيو

.-رةبناأى()؟
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"+،4ة"طربأنالرسالة6-رفىءسحالمف!ره!اأنن!نىظ؟-أننا

ا)ةلا-فة-/:فاهااا)نماثقةاطراهى.-مابهة!ا4)يهيص.ثالااوضربا-اضر

ناهوأولأ-طأوها""مته"؟يةإيخر:"تفعونم3بأاكامهذافىضفم

.في!افورلاقىطتفى

ةيهأوصحالذىالمثالعرضإلىالانةقالاطيرمنأننرىوالآن

المقةا)نتائجإلىو.ة!يةمنا-:4هار2اقاا،يكط-قيقةطرإةممراذا5

حى!موذجأك-الهذارض005أءإيا4،ذئهوالديئحقا!مع

فة-4لا؟،امصر1هذافئ"ة&ةيةاثة.افةا!ةص4لاالذىللاصتدلال

لة-"تازز-أنالإحهـيمنفيملا"لىتة4ونن."ودةهأخبيرلجماوحالوتو

يصل"فاال!ءلىالى--ةلى11-ئه-زابأءبتدفااطسىامالمافىأكظرمن

14آيراصةاتإلىايصآلي!هإل،غسب"ذاوليس.الألوصلمة-قيقةالى

إمد.ة؟ذلا!كاسنبينالألوهيةلهذ.

ظر.أوله)،5ءوت"آفيتارأنالإز-انصكافالأفىإد.و!ضقطة

أ)تاتاوانواط!:أ)ةلاثةألموجوداتنوا!أن5كحثرأأوواحدأ

تأمواءودأ-د.وءةلاالفإتالىنظرإذاأ،(المادةأواجماد)المواتأو

ءلىوءوزءأ،أءلىالىأسةلهـنفب4يةدخالضذا.جمدو)ص!نه:ةيه-إةلا

،وثس،ءود:لأ-زاءا"ذ.414ةةاةسوبافييتمدأهالاأة-ام

ؤة-ركالماءطه"يةءلمب!نوإذا.الحغ....واةو،ةممرو،أوارةو،قةوور

ث!درلماص+وتاذأ5أنذلا!فىى.يصمداخذا.1يرىأ"امع،أسةلالى

إناراإلاأءلىإلىءبيمتهت!ركمأأإهةأءر.نسوا،الما.طدبيعةعق

نأإذ،ي!فئلام!يراكةذا5و)-9ن.الرذع-رغا؟اإت"-بانيم!ن،ا

51فىالذىأةحوإءلى)وا؟ةفص:لىاةة-يمأعا:.*خ!هاءنيىوأنار111.

كة-يرأتصأء؟فئو.لأ(حمص"والراأ)ما"موأ)ثكلحيثكاالتباتفىقأدقي
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،فباتكلفىذلدكأإدلأ،ابقىوو)ء5من"مناص-فىصا.ثمانهذ)

."عشرةتعددوالا-ير"ذافي.؟ء

،13أنةقبلمنقأئافلاأضدادأ!متببريأأتاصرمذ.)نثم

امناةران5-طب!!ا-لافو5ماإلى4إمو!دطءؤلفمن"ابل

.اف؟أإلى

"ذ.طب!خءنط.يعة4باتع!ورة!ءونالأيج!باؤ)فةاأةوةهذه

اناؤ*لوالمتهددكلوالثالتنوعبرقفى!قأاطالاو.؟مةالاراهناصر

ا)ولبعة.ءنكبىأةوةا،ؤلفيهونأنمجب،وباختصارالت:اتفى

أ)ءحماءؤ-دماوبماور.ةوة11"ؤهعنبا-ث،أعلىالىالبا-ثهةوترتقى

ثةود.مامانءسواحق،-بعالأر"طبائعتهمنن!ىفءوناهل!االأولى

ميرة1ال!بوال؟واا،فلاكلهاتش!داخرىحموا!هناكأنالى"جث

ءكوء4ا!اءلانظمةاالر-ببةحركا13تدلوأفاا!.-.وقركيمن

ا:اتمنتح!امالىمماوالاأقباداددوديةت5فيلزمها،"سوة

.)،رض

باء"أإ،أهااأ-ةليجوبالمابزا.إ-ثاأنالمفكرلناصورهكذاو

اطيوادز،ا!فسفىنارةإيا.؟اصدأ،والديمأتدل!رهذاممدرعن

طلمالىا:*ثابهوظرق،وأ)ةثموالحرةو"!بصرا-معذال!اكمرت

هذاة4ت:.خما،/رءآالظواهرمذهتفيرفىيمن؟فيألمأدىالنةر

امالماءذا-توعوهو،اليبط!ببوز!؟و)ططةحمومنالعالم

.كير.بدامناةستواإتهرءصه

الى!اح!الا-مدلإلمنأحرا.فىبناعلىالمفكلهذابزالوما

ضعفصالإذانيةالنفىيتورماعلملاطانه-حلاأرجو،تة

الاص!.بةلت%-1،
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الةفس،لمطأنالىومننهيأ؟أبدنلمفار-!انأا-!باوكأط+م!بل؟وثيضخه

والاةصجام!رأ"دلمطاهرتة-يرأبمونأقيضلحلااوروعتهعر.ركم

ندرء4ا)":9ره!ابميخاو.الحالممقالاجزاءشسابل-واحدص.فى

يمنماأ!ىالىيصل-ق،الآنلعرض!الأءا!،-ة-يلبةقةبطرأعلإلى

الذىالعةلى؟باولوهولبرالتد"ذالمثلمصدوأالإنساقأف!ريخادأن

ثه.أ):طوى؟*ماءأ-فاو."طلإحااوهودك:همامينهاينيهبطاتجهـت

أنيص)حلاا؟خرهوالمبداهذأأنوإتحلإلالةصيثبتذ)دومع

التش،ؤخافمانهءن!و"وقسهينجلملأة،المطلقا*بيناأ-يديم!ون

طبها."لووعليهتملو-ار-!ية

والتى،المف!رهذافي!ا!طمىءاى9الثاقةاطويلأالى"،بناو-"3!ى

لا3ب-المحاةسأتهذ.-درعنهبضبقماوا،-!لةالتعيقاتمقنثير

لا،ضابةولا،لهمناللا،صتالمبدأالىالوصولالىالر!لةهذ.بنا

الاعل.الملكهذاهتعالى...لهكايةولا،لهجمز.ولا،لهبدهولا

!بغأنفىالمةركر"ذاالإقةألمحاولةصالصددهذا.فىفةطةوالم

با)!نجة،الاءلىالمهدأهذأفى.أن!دهاودأ-النىةدفية11ا*مانص

،المقدصكيتانجاص!ا!اأى،النفيةا-فاتباعض،ل،ا!ةدينية9

هذابكق!ولأنبدل51مثلاتن!-طإ،ابسالينعلا.كاا،ف!والف

الاولءوقولفىا."،ا،ولىادرك5أو+ا،برلىا!لة،اةالمبدأ

.غي...وا؟ض

التبيرجمالهحالكأن.فأهذا،دئائحهخلاصةصنهبرجمئةوأركر.لا.

،واغلإش!عا!(صتم"غ!قلحضاف!رنو%"فيبهضاقي،لوص،ء.،4،4فى
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،الموتوعهذافىيدفىدبااقةدأنهيدسلاوهوقالىباطئءولعل

الحروفف!درأسةا!ك!ضفالذىاتوضايميطأن!هرمهأنبل

!فكر-إنالمرضوعهذا-ولالعماهأفوالاختلافبعللوأن،وأمبتها

ومشاهدهظوأهرهإمنوفالعالمأدطى-الاالىعلبهاتقوآألنىا،سا-بئ

النطقأوتأعخألا.طباقنمامثر-افهننطبقسامأي!بمانعدثةا

تماماةصاوىالصوفالموقى"نظامأنذللاومعنى،الروفافتلفة

،الامحتبار"رسالةفىم!رةإناانرأثفاوقد.إمحوناقىالم!ضام

خاب1193وهذأ،ءستب!وأعكلثقرا.ان؟يمن-اىالحاأنيذكر

الو-ودمنءرحثهفىتدكان-مدوسأمليأةكأقبقأادققأى،الملسوخ

أركتابةلا.أكطقءرءلةفى،نه؟ن4اش!افبأورهـءيةأوءمنويةأكئر

وأضنة!يذ.الإرادةءلةمرلا،و"ءلمالمث!يئةمر-دفىأى

تش)ت؟،وس!وأأقيحونهرأءظاإتتخ!ةفىصورذأ5)طاروفى

يةظامأنءنالرغمإأنهشىأناأءير"يةوأكلصاتأاطروفأوضاع

عاروأحيافأأنهإلا،مرةابنفظرية4تعرشا،ساسكاهوالصرق

ة!دنما)ألمفامهذافىوالطلق.ايمضرباوالحرفالمنطوقالهرفبين

اثاهدص!امثلةءنوم!ا،أفعلإ-االإرادةعنالمىب.ل!!!اانطقابه

الغائب.على

لا*رونت،"تجالى"ف!كر(والاكاأعهييةأااص!يعةا.ةئكاأنهيلا-ظو

،اةغمنظامإق-طاادوربهاختالثىا،قطعةأجزاههأننممتص

قيهوا51و،أةسص4-ودلوامأظاءل.!و).طاة!أأذ40؟ه11!و:ئ!لاءذبم

أوتنا)ةاب3ءةفى-ماشاةوا!داثالرشد.نابعأ؟ظر(1)

6ولأ4أع3أول،أ3!ل!،عع3أ3ول15،"ولأاأ*3كارثه.لاقيدم-1691
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طوبلأحفبةيسردانلهكتبوظريأروحبأندر!أظامأعليه

.)1(الزمن.ن

منث!اعمااءروت-قيقةءولالمجاإالتعلقةضرفىسامرلةد

الحقومن.اقر2ن-وربشىبه!بدأت"فاا،ءرفءول-دال

إمفنأس!رفي4انلدر-.4"ةةطءز.حولاثدهباخراعايصإن؟ةولان

اةة:-تاقابم-اةثاااطروف2نافة?!الىإة-أناإ11كاإءريةا?أر

وعلم،:!هكلءلمالقرآنفى5اووضاتقول.ا)قر2نصوربعفىبها

ألف،لامفىا،حرفوءلمالسورأوأئلفىاىاالأ-رففى"قر2ن

رفة511فىانةطة1وءلم،ألنةطةفىا،لفوعلم،الألففىألفلاموءلم

الذىاقهفيبءلمالىالنهايةفى+ؤولالأصليةامرفةأوهذ.،أ2!الأصلية

.4ثاجلو5الالايعله"

ضرورةعلىااموفيةا-ماقمنأرءمعلىأتايهاالإثارةنكلدرومما

من"بعضفيرى؟وهدفآمفهبأذإءفىفيتلفونةإغموفا"ردراسة

ا)توفىإوقوا.م4001-ء59!صنةا:وفىأيطىالجرساء4أ:ال

اطضاضءلى)طروفدراسةفىإتركيزاجمبأنهم622-1325

قوىعلالحهولإفيةوذلا!،!حروفااؤثرةا)فاءضةوالةيميةأدصر

نءبىالر.ا!دف!وزص3فىوذ!.ءظ:مة!!اؤث،!أثار4ظرب

\-الآصولادرأو،باغاكأيخا،(ديمي!عون)98إمعاج/اا)صظرا(1)

أبفأثارن،أةونواوالواداايماةر-ا،عربىابن9رصاوثارن،06-902عى

،مأ،!عم8هول."!.3195؟ن-هـنرط

ءهباللهةنا-ولو!اطرر-ا!وةارن09،69صا،لاجأخبارثل!ةظر1(2)

.إمدطوما366الأولافيءادواتا-وقااشاثا4ئ0أ:-نرىا
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2!ينصوف!ة"لكبىو؟"3ةأفتولهاازماأفزفى!و!ةابخزةث"6!ؤ

أنمعهمواو؟6رخارةفىةلبلىوسثهالروتكداسنهمبنبدنلا

أليى5اءطريئ!!الهبمنبليل!ي!ةأببرإف!ذوريعتبوفىبل.برية

ا!-.-؟""--إ--ءت-.لا.ب!فب،محبه،،؟3ائه

فيهابت!ثألىالنترىأقهعبدبئمهلوساثهقثلاظرناةإذ)

فىشلم،علو؟أوكونبةكرموزالىو-بةوءهـاكزهاالحروفكط

نمدعلبالمشقبلالننبؤعاولةأبةأوءدديةنجالىأساوةأبة)رسالة

التوصلبهاتصدطلسيةتحللاتالىعيلافدلأ"6،+:لا)2،إ-!طدى

ية.قى،قهكاياتعقبقأولأ؟يرنراكنسابإلى

ادراتهذ.ؤمثلأررالانخرخطرالىبعفىالصويخةنعلائنبهولقد

ندقةوالىالإلحادبتهمةذالهنرأوفى،الظواصأوالحوأدثفى"تأنيرثة

في!حصةالنق!هفينل)3،رساقظطمةصةة،عربىابن"يدهـحو

؟هرفةالحرونجاثراصةفىاقمامهعدمفى-سةإنأ-طايدخأنه

وبمبارة،اطلاعمعلاوالرفىتضدملنىبتبةالنكوا!اض!

ببيةالضرأيناحيةظرالىدرناطالصةالتأمايةالناحيةالىيملمرأخرى

بالابتعادصألصوفية3ينمح!لىابقأن21ذمنوا؟وضح.العملإز

القرنأواخرفىثاشةأ!،فتألكيمبا.إينهاومق-العمليةالملوم

ولارن،ه؟893اطىحمط4بعدطوما3سء9المطرفثهن-البوفىراجم()1

الم!لجىل(ضأدارن،"!هس)!2بأكة!ر،إودلبافىجمتبة21عاراثلطائف

.الكمابندكلالئالأربعطالاىمنبخهر-لن!كا،بماله!اةكا+كنابه

لىالربءلاءبزويلليها!نبأ،المدددةرايقهاافىوفقرسالةالىدلسب)2(

وبهرما،ول.44+74البرلجاقاكمدرال!صاةمذ.منجزءو!وجدصبنيخقار

.99لا.توصعوعةذما!نيوفى

4،سوالنوثهوالوادالميمرصالة"مر.لىاينرصاثل)3(
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لمجاندةاارلاءسوا11--!يروح04:ءى!ه؟ا)فاوبهدهوءأإجممرىاالهافى

ءذ.ل5ا!اإةوله.ئح!:ء+4ء-عطإناإبررو-اذهبءلىلا+صول

ممارةوإينألولىمرأء4ينةاس11يكلإفىانإلىء،1؟:اقيتلاةدلومأ)5

-شتنىو"،:"ءةإ".--دء!م)شكل":"سافلىولوتة.-ثلمباوأ!اساا

.،)9(اذاتاءقجال!حىفهو04أة41

ءثلنئاولءنتلاا-ود4ا:حاءتءل،اتلىاوالصه:داعلىو)كن

يخاكارانةيه214؟تجىاربمنا:4ا+دءوءااودةءا:ءنأوإهلومإذ.5

وس:هرض5ءل!وظأوطءبأ.)2(!؟؟يآؤثاطأنةيربم4في)!!--ل

،أتثاهانا-رآبرالفىةا)تةص-اطلذلك

عرضز:دأنعق4إ)صوفيإهضأهـ:ةاعأنىأ!الافيئا41أعلى

ا!-:ءن!ا:ءأمتناء412ي!ئلااءرفى-فلدرامةة--غم،1ء"قد.ةيرى

،3(.ا)ةرآن.ناجها-تخركارءاو)4ايئعظمالإءم0عا:4اأطإةوصا

الأءهأنمنايمهةير1فى-اولواالأءفىاالإءمعالابأممالأهـرافىءا4ثني

فيلد!اةقة؟وسكلفى،4اص-احيهورغايرهلموب!ث،م3بأهدازاوإ-5أن

.:4،ةةا+ممنا)ن

أ)!وفيةمناطلصجذات4أءلاةو؟فسيةأب-وا":اتتأندو5و

وبؤ!مد،تازأمركزأالإة-ان؟نحا-زالدتهـذ.!فى.شاوأ-رلىا.-ذدسإلى

فىث*تبرالذىألاءمالذلك؟اقهبنه!ااز!اله)*؟؟ية.ءفى؟:اء4إ!-وتغ--

.دوثأاا13كأغررةث!إهـواةةا،ةبر-أا-اح!(اء-أ

.9"إ.دةأشرافاا(1)

.(؟ب!%-نةتس)622م!61-راح11لجرا(2)

الأءطمالاصمصتفي!اةخحدث،إس"-ورةفىةملاىا:باا-ولأنالراع)3،

.ب"ط01رإ"31أ-وؤااثاشا.نإدئرأهـ:ا:ترادهـ.بنايرا.يمءننلا
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في!د"ءةزا-ةلةوعهاله-ا--"ذ.فىوء!ةد4أأذلدالىأتت

حيةالناهذهومن.اوالهاائهإينثا)ءرةلة"اء)ثءثكاةوتةرببثسح

و؟كطور،اءالقلةءل؟،ءا-اعىأظ15؟فنا-"اءروفاعتبرت

،1(5ذأ!اا"لمقلعمليةالضرورى

افه-1وءلاآ:4،ا"ءاخلق-النطتينهانبنفىنةير!أنيدفىولا

":اثلأةاقي!فىو.اتاثة)):همهةفىثاب!1ءذ!مقءوصء2ءاة)"ها

مبداين-الحاقمسأ)،-فى!بنوا4ينالمتفدالصوفية)ن،ءامة-ةز

خلقه-هوال!ىاقه*مانيرونلم-!ةفن.الطاهرفىمتناتضين

*مأبظواهرثفاسانيمكنأنهيرونأخرىجم!زومن،لهةا!5لا

هوو؟،ابدبنابينالقالرسالةهذ.فىواكأذلهشى،كاالإة-انلدى

.الحروتفى2835المتوفىاةميرىأاقه5:دبنس!لا"ر-افىمثروض!

صاضرأاء!مادأالكوناءمماد!هوفيةةيؤ!دابا!اافهعكلاقةحيثمنأمها

نهبف!اظلدين.4،إ-فاغاهضة)1(بووةلأ-حون"ذا5لقو،.اقهعلى

.دو"دبلاأيأءتعا"نزهأ

فىالهاصمافببزنرىأ؟فاالدراتهذ..!لفىالهامةالنقاروومن

علذإءفىوالاعماد،"ف!ودفةالذاتدفةبينثا؟،جلاقهصفات

تشبرأحد،افههو!ل"يمةالكرالأبة)ن11،بعضهمبتولحيثأ!ر2ن

هأ!م!9أهوله،0ول43(.-نط(1)

السنفادارؤوتلمبد،اطرؤفدلائ!5رصا")دالنطةهر.-نجصيلقاربع21(

جمةرقىئرة،عربىبئلاإلأفيءلى.هبة،ق

.3.ول.".ل55191(.5509).".ول9"ل!هل

الئ!ورأ-تومن.،هيرمااطهـوفرصالةفيالتزىاتءبدبئصسل31(

اللهءأبام"بهرةأماورتومنه،الألميةالصةاتلنكاطأكاصأا9الهبالفاباتا-ولا

الها،هاصمالأطسهذأوكلا؟:لاكاريم1وصدعربيإنواافشىادىاصأ.ناوأبام

79،189؟-صهارنالم!اد،د5اظو!اينا.اقهاياموعلا.ؤصفانببىذاديئالى

بدماوما2؟!ش،1):-وت15وفارنبمنا(؟029+طضه/اطا.مبةادار)
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قىلافىالإرادةالتكوبقبا،مرطةترا)فمل-فةاما.الداتصفةالى

ألر-الا-طور-ط!منكلفىفلاظة(أتءال14وءل.،كن"قعالى

بذ!ءتةة!؟،بةاررتاا،دلةةا-ة:ا)ة)رلأه؟ا؟دات!فىدةيما،الركبة

التونيق.روح

:.رروقليس%ةسصبئا!نى

ا?!روةليسالى.أ-وبة؟راءاءرإيةاارأءحاإهضاء:ةظتلقد

ودحن!اانانأليوفى.مقاءاءسا)قرنفىازدءرأذىإلعناءسفبلسوف

اث!تقدصورتهلأنظراالف)-وت"ذاالى11-:4!ي!ز)؟-!ممما

هاةأفيرنعدمأحاد،أءل3ف!ا)،))ههـبىالمحيطفىادرنةزابرا،فلاظو

لا-!ا،اوكل"ترونفلسنةوفىديمةا)ةالةإ-نةفىبةطو،تجةوتبولها

عكليالمأهورةا؟راء!.ءرضايرإزو؟-؟نو-14ءلم!اا+ناةسافىرأبه

التالى:"ن!و

الإرا،ةو.و)!ى"هلمهو.ظ5،يةهو"يزلا"بارى-ا

ا!ة.

.المعقولأبسبطا"!ثىهمنالبطة،ثياءابداعا-2

"هقل،بئو-طهالثياقوالمهدل،"تمرهواث!ولالىلول-3

نبطوالى.-وط!توء:ولاصاوس..9:ةسقيو-ط)ثاماوالمعلول

.شىءأصلكل131على"مةاصرالىبخظرذ!لى

التحلإلةا!بو"صما،الصرجودأقي!لأجبعم!دأنفا14واد:"-4
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الزمبب)1(.و

ماهووكل،)ا"ةإيةةصر4فياةطاو.4اظقيا-ثس4مهالناالنفس-..

الةضءقلىاءإ؟قا.ءبرور."ا.ابهوا،ءلى،أءلهولماقنرةوأسفل

روحاواط:وانية،نبة!بواء-دأالناميةفببمل،والروحبالجسدواللب

اهقل.الىقيى-ىأة!وذيثوعلى،،1

:!ءالىتؤدىا3كو-تثءن"نعالى5اقهصفاتإينابمح-6

.(الرأىب!ذابئيىكانالهلاتل!ذابااانإلىا)قةطىيمفيرو)وأحد

و-اغق،اقههـنالانبثاقاأوالا؟ة-الفىالروحاوا):ض!:دأ-7

.أهناصرأ2،اكلايةورسأ)ةءلاتاتفااكلءلالهاورر5بعددنينحالااالى

-!و-!آو،4ةابةابمفى.فا!ر؟،ةإسخ""-9رةإتاقول1-"

و!طفلوكاءرأةانعيو4اسابكل1حيواتهيماةروى)اكأا"راة:4فصهفى

تهنظرأنيدسكانأنه4ا)فب؟.ؤلكرالىوماو!م!فىوكط

.أفة)3(ا-ااوا:"-ن5ء):،-ملالهامولبدةص)،1المابيعةفى

ة+ش3رثنذاح!راه:ةوا)اطبالىاالظفي"ذةناددار-فيا.نيز-م!.!ص)د()1

زة-،أر-طوالرواةين.نوأنخاعهتثربئمز+الىذال!هـمحتاجا-با،فليىنموص

لا\فكا"تلالطيةورا+فبما

33؟+!+عبم،12.ح+ول45ع"؟353-ع.ءه-)أ"!

وما166س:،ال11،-!افىاصهراا!رالأولىالهسة81راهينملفما)2(

أتأالتنعلىابهاتبوهد.869اط!هتارثخ5الننظرأألادس!رأى،ب!ما

امبادفاهسأخزمن-ةافىوالركرهو3را.ذط"علاثتقتلكنالمما*أصفىالقدح

."شوءاو،ادمميم)كانعن

عو،ا،)يمدصادب،"،"".رث!وسلأا:ء8ةابونا.ا8الناة5اظر)،،

كلىو.4الإةصا.!وا::+تيرا)-س:ةكلا،رساتتأابا،ةليصالىبنبو،ينر3تر

هالأصلا.!افاكرالأمميرمن!ر.خها!كللمالفكرةمذ.أن
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،ال!لبريألالم4لممرة-وبأصابةالإأالش!اقاذ-!طريبىة9

الئة!سبراس!"الأرف!فلىالعزىجمه!ريىالأةئثازهيصنيحيث

"شالإنانبة

عرعل!دا،ولىالجوكلمقأعقالطريةالائمياةيعرتأنراآمق"

لافتقاله،ا،علالعالماثرا4عيه.عرأسنلمقطلياومق،!!ا)لرا

.،)؟،أالمافظيئجرصالىكسنيفجوهرمق

الذهنبطةبسيدجوهر5بانهاالإنانيةالنفىنعريئ-01

فئولم5ي!يا.-اطافيا؟و.ر"ذاوي!ط8روحانيةوس،،اولموا

،"3،لافو.لاوالفياه،النارلا"نور

نه.دوصماف!كلفيهثضمالأفلاكمننظاموجود-؟ا

علىندلأس!لهفبهكتابأاتأأمبادظبىأن)3(ياقوتبرلروةد

العربمنأنفأأاليناو-لوت!.،1"(والمغيبةالمعلومةالأصمياءحهانق

ا،ر.فىلأبهراقيرةسبنعدمثلفيلوفهذاصمأوكرولتددىمن

باتظالى"طهاةهفىالعلوممذ.أقالىاةنهىوش.5855سنةالمترفى

.)5،مذمومة

.لقبدفينمأشرةتماماهناكأنالمحد!ينالباحثيئبهضبهروش

مماوءذا،41،لأ؟64حا،ملش،ابنموة"إلاسبوساصاقلر3(،)2

.أبرزورى-به

.+مر-اهبوث045صاثالتاالجز.31(

.3ء؟54ص،...البونافى"النرا:كلوىتالرح!بد05دارنا)،(

+،3؟مما،ارطةقبة"ا)-يوطىاتلر)0(
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أساروتد.4،"البيهفىوأ!خرى،"الطهاراتفىاحداها؟مبادتليى

الننرتلود-ول،أطهارأت،فىالمضمناوأىأن)دأباحثهذا

ثمرهمعيتفقلا.4لأأءبا،ةلميسالىالك!عرتأؤس!بةمتانةفىلجمنش

سارحأالشعريئوانفاقا-قبأ؟بتءديخماولكنه.،أطببعة"صل

ا،شباهظ!وربأن"قولبينحقبقةوالناضقالتعارضيقرمل!كيفط

بنفىوالفول،ألهناصربينوفصلالهلطلتيجةهوالجزئيةالفردبة

صرةيا-وف"مةا"وامباد!ليصأنناندكروإذا5مسافىة)؟(طوافةلدةظ

-ةهـاط:لاليوأفىالعالمذوالتلنيق)3،ابعلمذاهبا،ولوالممثل

.نعار%م!ابظوالنىا؟را."ذةتللوجودندصلم

وقى3يز)يجازفىفتهرفأن5وا)ما-لاالمفالة350فىيممناماود-لن

.صرةبئاإلىما3أسبفىىالأخينألىسالتفىتينهافىهناك؟نا.%ما!

معمذلكتفقكانتإذاوها،ص!ردها-ةق))!ا؟واهوهنهيتفقما

أثت"وما،نفسهمسر.ابئإلى2وا+من.ث:و.وماالمؤرخونس!لهما

.ء.سةبقاعنخابهبمفىبلا-يوساسين؟قلو،زووىال!ثمر

اختصارفىنهرضانهو-ذلاءءلىللتعرتوعميلةخيرأنوفىى

ا؟را.بألمءقارنت!اءع،ءرةابقإلىالرب11؟!ابأصبها"قا؟راء

4إمفودطءسء.قا)ئ71"را.-بدأبالىجالتانالرسانانهاتمصمنهاالق

امبادفلبس.الى

)1(قار:

ع.7.م!+هأول،3ع5*"ع11ثيه!هأ-"أ51مه"ءلأ،"،.2322!7

)!ه-تاذبدهاوءا011ص؟-الأصلامرالةا-قا):بميرث!ت:راجع(2)

.اةصاراصاميفرهـ.لىاك3
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(1ومدرحه)!سةلابئبةمن!واراء

ءسر:ابنالىأ-بتيقاا؟راه"ن

درته.ومةا،!مجدوثئوله-ا

.الةدوفىادخزلارأىأقةموا-2

وهواجمةصتبةاحداكلاتبت!لنمصذاوكونهافيلهرلم51ئيةثا-3

علمنةميوأ،خرى،الغيبعلموهو،لكلياتإألملماى،بالكظعم

.دة!11عوهو)داو:يات

.صىءبةهلتو-تأنأءلتنا!،ن،الاهاالعرشتدببر--4

لاىالإلىمباثرةءدمفىارسطوارأىمعفىى؟تئةقيمرةإةوءذ.

تدإير.اول"

ةديها.-ضاصلاصثالفوةكنساباام!ن--5

اقهسرة!لامذةمقو.و-الىجمنىاكاعيلأن،زم)12افيذبروقد

رأىأنهعليشالمباالإلهىاخد.يرابةدآ!قا؟لالىأىفيفسه!كرادىهو

حزمابنأقي!لموو.ا،-برهذأ!ببمضفىوءد.وأنه،ءسةإنا

ناتةول-:ثأهرة!بات:!لة؟ء+سةإناءنبىعرةناعرضهماةإن

.4ذوعيوفذاهوروح-صمفىءصرروهو،المكهراد،ولا)*رش

،الأكأواح(ءايهاتات-لمو!و!دو-برثل،لاصورافيلو)عرمفأ

بضهفو.وأوءليدلاوءدردضوانوما!،اقالأا.زابمو)برنبلوم!

وراجبمطجو،23الأ-لاءبةا)ةا-فةةغلارلىبان3ر5:رى)ررد..كلا"فىا(1\رن1)

999،002،،،3ت-فطفيا؟اا.الجز--لاةانظرا(2)
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اض!منةأوا،راها،ةكازأماهاصلنقظفاةيئساالرةلنمدالىا؟نو

.والمؤرخوتالةقادبههمامع-ئال!ااونة!انواءدى)نرىةيهها

:الرصال!انننضمننهما(لمءت

الذاتلب!هقحمهواحدوأنه،لىبص3التاصالرأى--1

ثلاةأوجرافينلاثةيسصملحيث،الضعهةمنع!لا-عنها!لهمة

بدلاظهابريةالرعلم،ا،ول:ظسءموفوحمنهاكل،بادين

وعام،!ولهاووجوبو؟لا!اببحا!االنبرةمحلمو،هـقي!اواهدهاو!و

"ذ.انمرةبناويرى.،ووعهدهاووعلماة13شراوخصرةهاا!ر:

أنةصهافىننةسمااء2و،لهارابعولاالطمخلاصزفيانلائةالةهول

البوىثبالهدتويىةشمد.تعالىهاصطقيا.!ا.رتةأوفصلة4ماالى

،ءحدالإا،لنظحرثثر،6،)الجنةخلدهاصامنأعأاثىمونفحوقه،

م!الا"وإنأقرأنة!مو)ذ).التضيل!افىهبعمالإحاطة!إئه

وبر-د.المذكورتتاهالارررج!عودنفيهالر-ثفىوص،ا،!ا.

ك!متعالقال!!يةا،سما.وهذ.(جميلة)بمورةالقر؟نىآبينإقظاأيضأ

مسوةافيهـشرحثم.الاظمالإسمسواح!أاسماالأعديدةبمرانب

ءهالهاوانصالهاواوضودااوعومهاا،بط.مرانبعلىالمزتةالاثا!

مرا،ةمعا-فاتاهذ.اعولنتذمنالبمةأنإلىمننهيألأ*)قبالنة

أك!ورهذأانءملنأ،كذلدش-!هارواخلافإ؟!ها؟"خأئيزتبادل

2،153،ت"بلمىبهزإنأ-ورثدلأسافى"39-صرصث3لمندابنذكر(؟)

ا!طراهنازبدأباأنالميل،من؟أفىوتذوصا،اص!سلافلية!امو،349:

أ:ظرىقامذ،ورأنا3لهد:مم("؟،لم9لمالرريقلانهاهممحةدلرلنم!للة"ثحد

ءصر.ط،6.2/ملمعبعوده.".و"..واتاك3خاب

http://al-maktabeh.com



-802-

النةسالكلةفىصتفرقنهوا،ا.كاىا"هقلفىالفلاسة"يوأفقةالىيؤدى

وقدماءالأ.ما!لا-فةمذهبءل"العالمجثةفىمشنرنةبدورطصالتى

واذا؟ن.،)1(أ.برةءيرمنأ)تو-يدعلم!ةواالذينأفترأتأل51،ضا،

،ءمالمتضمنة)بىملةفى!لايهودفهفاالخلقء!ةءنمفصلاالقر2ن

اطروف!ةفثما)يممتابامس؟ف4كأالفافىلماوالحاوية،ادفاتا

أنفصبلبة.والآباتا)-ورفىلمابةساو!ملادورااوانلفىطهزالمة

النى4إفيأالمادة.باء،إباءأ2(ا-وإ!الحروتبيئالرإول-2

.هـفىإلىفىالمريخرئولفيةلإظ!اريماك)قة!3إوأسط!اب!ثرح

(النسترى)لدممطس؟ءسرةا.نلدىالمادةهذ.-اممن.ألفوءبوأسطة

ناأنوتلاءظ.ا)ممبرىالإ"يةأطا!ةإلىلةثبر-4روممحةجماسب

ر،*افهعلىكرموالإمام،أفتر!ى5ذاكرأالفكرةاقىهدهيتبقبىس

رسا!فىالهسترىأةوالمنوءفيم.الرأىهذافىمصرا.أكماعل

عربىأبنانوالومق8اطراص"فىمرةابئاةوالوءن،الحروف

ممتدأوءطياروءأثبرا"با.أن(153،549ص1ء)الفتوصاتفى

.الاسيا.اصلوهوللاد-اروثابلاأو

1،)ف)-علحروفسى11-أ:لالم4الحروفبينبدألز3.-

وأنفس،الناطفةالةف!:أئلالدمرا-!افىأةف!وإين(البا.واوواو

000339خواص(1)

23(الفر،قع!ورة!ر3د:)الأهبةوعدمالتفامةكللندلاع!ال!مةتستصي)2(

522ص13-قنبر،ا!رطياالأعلالأصتمماللىراجع.3وقمهقايهمااأضبثم

"كثاتغا؟وىاقارا-وفىاوالاتمال،033ص3-،"كل!افالزء:سى

ل-لثنابه:ءفبنىاللاأبواد!:وروفارن؟3801لم2+اصطلاءا!

ء"8لاللأاامح!أ؟8أ!3ا50ك!"ه(60،ول)"4*ول.680

.ه؟.4ص3-يانتةةوط-ا،سبولكرتأإلأرن



-!.؟صيم

فىأبووفيبذهكتابى1أالثمكلوأسحئلاليالةبإئة*!هو!ئفئ،ابلىا؟ببن

(!بكذاؤجد.-ابرألاهااهكا.رزأ)ة-3الألفت،إافبرةهذهتأيهير

وكذلك"ةهـلهذلكالىمعمرةإبئ!!فوثبر(وحذأ)م!نيةوالواو

لهالذىالحيوانانوذلد،.المحلقئلإحم!ثي!ى!أتةسايخةه!هنيد

أ،وةة!اب؟ءيونةصلاوما،أ؟لفسلأقامةمىضبناطقةنفى

أ-4رلأن،فىهيئتهج!ساهةوفى،نجاقىلهوعا؟الوأو.!لمنحنرأكع

.،ءطهات؟لةففطا،رضيلمما

ء-ا-با-:لاثله+ايلاء-وفأذهأ!أ4ألتطهلمصفاتؤ-تةلو

.إ*آا+(إإطالةعنفي:ينارارأ5ذا5تدير?سةابنيئ-عناو،الةف!

أوا"لفىاىاوىء"رباطةظاهالىاةة-اء12؟اءروتألىظر؟

أزىشهويكاءلات!هصءنلههروأتاقااء1114نة:ء4ا)ودكن،السور

ت.ر-تثكونهمن،منهجزء،نهالكبير"مالممعا)!فير()العا!الإنأن

فىك!لاءاطوير"ثربئوالهالأاقيباءرهـتةواراديئظءىءقثءي

ثم،بدرأصير!قأوظورها)فمرومنازللأ-رفاهذ.بين"-ددهذا

أطياةاءفة!وأ،ولهاهـأة3!كة؟لمعذط!توازىو؟ا،فول)ذعردته

دة!بقمنف!و،وتدبرههذام8،ة،قيولهذبىءلىوتءلق.13ذا4"الأرصث

.،خبرهواقطعأفىهعدأةداكىالهلم

الباننةال!!يةالذأتعقوصدورهاا)-ءبرى:ناتال!!صلسل--،

ع!نولماهو)1،.04ببماأبهااالإثارةمن3شباءبزءرلاوا)ئأث:اهاءق

حيثءفاطاقاعظمالا:*او؟ن(الإحاط،-يثمنطن01وظاكلهناك

.ا!نابانهاثةقإلما!قاطرءتخوامىرسالةظرا)5(

.أعلاهلا.باديل!سالأولالرأىأ!ون()1

ء:ةلا-لااا-فةلة-11
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ن!-داالذىطنهوأ!اباالمحيطيمونأنؤىر،لأشياهاعلو"ةدرة"ترؤلي!

ربا)ظاهاد:م!أما،اجملأهسونا4ممواادفيوق4لملووهو-?أةأقهبه

ءكامكااقااهى،أ،لماءوى،جملأبرى"الهةس2:ؤاكلا-ءمو5"الذى

النةس:ءرء".ء4ثي.بصإلىتؤولقىى؟-يمو)1:ة.إيمبا-!ر.ذلى?أ-

ممرنةةينهناإولير؟أ"وبةإلىبا)ذاتال!فىو-ثير.والجحمواروح

."!ةالثلا"ذ."رفةبينوال!لإالإؤ-ان

.با،ثاءهـ:صلاءةكاهألاتا-صاالروحإو،5!ماهولةفىة:ا"

:-أصإؤ.ر-تهـ.ة4أسارك--ى11:افي،تا!االأثا!:فىثهـذه2ذلابم

وكان،إ!نبرجمما--جب01"ا4)ماكأ!خيراءلأثثااطء:ةة:ا"!:ت؟11

نهولأ،.:ىىجبهلالأنه،تإلىقيلهمنلاضلمقه.-43مناطجبأ1(

ةجم!ها-وخاقهاط!اقإينو-طأافىءابان5؟ن،ءفيلقهافىإق-جب

"ةيب،وءواللإؤ-اتءنكالووحأءدهمأ،!رهأظ،دوءخ!ءا،ءرف

ادمموسةالأث!يا.ب!طثدا)ى))اةوةأىد-13الثوهو-كا؟-!والآخر

."18ةباءنبا!اقوإتصل

بهة!اوأءبالاذاتاعنوإ!اا؟وال!!يةا)صفاتماصل-5

ذه5و--صل.أبم5-ةا"ا-صااءقإشنيطةء-س:قاأدتبالةدو.!هض

يغوء:ا.واطإقاكء"4،الاءا،4الألوص:4"تا)ثارانباإأ)-كلات

ايىاةقا)كأملىالو%ودءلىذأإثوفيهءس،أ!؟مةوأالمحاقاينإولالر

له!هاثلاثأالمرا-بدهذهوةوق.كذلكابر-يعطبقاتوءلى،4ا!لإأما.ه

بابوان"قي-أستتمثم.المحاقءق!آتهاةا:ء4به-را!ة"اص!اسةا

!كلثنا:لىال-شىرسالةفىاطاق-!ةهـنباطب"ءرةةارن(،إ

ع"،3ولألم"عولش"ح10!"،83ول+-ا.خمث!0553لههثر011

.دمدهاوما12لأءط،بآومذةةرقيونة-وهـطرتااة35.:ابةاثوةات
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النىالمفات!هإلىالمصير!نية"قر2الاياتنبد،؟وأناترالإنهان

"مفاتهذهءنءبروا4))ةلا-ةالةسر-ابئويرى.،بهو"-نعلق

شالىاقهذات:مرايباربعالموجودات)نه:اففالوأخرىبعبارة

حمو.الذىوهو،اكلاثم.المقل،ئ!صاءالمبا-توهو-أس!أؤ،وشدعت

ألنفىبهذ.!.))مالمفىسةا!املةهق،ابرمأءق-ا!يولىمقالمجردالمثال

عهدلمصا+لةق5،الكلوحمى،إ؟فلاكتنو!و،الم!قامالمستفر!

ماطقا.ستغرقةقو"صهيعة!ةالمرودو!ائ،وأ-ياسةالملاءلمةات

خوأص)"الصتا،!و!خ"-!ويرهو":لمهاوءق،لهنعهطاطكأى

914).

.،لهااصورةأللأثيا.افهحكة5باعتارما"!عةنكرة-6

اب!ااز.قأ)ى)تة21اةوةابوا-طةالطقلتةع!يلوالإجمال-7

النىالحرةتلاء(أفمدأخلددهوفىا"!انحرةهنايلاظو.اراء

الأثياءوأ"!لة.الىمانجوهروالهركاضا"فملإلىبالقوةماتبز

ماهوطم،ه3نقمتبلهيخروثابتة،ء!رءيخرساكنةلىطومقا

المثالخرجفيهاا)كأوالمد-،لم"ما4ثالهوفيهمايمتا.ب؟دله"أما.أل!+ةاب

.(أتام()41).تا-لق))ماةيماتجفا2المدةقفيهماءسظهرا""قلىإلىءن

المهبر،كن"بنىالكوالأعيفىنثلوعلته؟%نأ))ظ!ارقوة-8

51"3لا635:احماعها:ةر-،ئلأرة!:أظر358تل!مةالاحماعبلىإضر)1(

:وفارن71ص3ثنجولح،أتاببعا"ا&جناقثمةوبابوولارن

ول3++!ه،،ك!ها!عول+4+4ول"!أ"هكلهلالماألأه!613ل(.ول3.ول)0.
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لم.؟!اأ!ء..-دس"ء+ع+2ابر-لملم!.-!-:!ا.بر-
،س+!--!س!؟*.-!+ت"!-إش!!غ":قير*"!ا!دلما؟3ءةء؟/ء3-/،ول4ا!!*ت!!

ط!في!،ا+لمبئند:جع،.لإمفيل!هب!!*س9إلهـ!ه*؟!!يةأووا،لأر!ألمنم!هؤهـا

بخ!ل!م!!في،"جمن5/*إلا!بماا!!يةإليإ؟اكلةخ!بم؟غ-فيسل!ئي،"(أبط!لط

أ،ذأغع،،؟ير؟ثو؟ثيوأء!يإءئيماإدبثر!إوثيئجمما.يرال!هيريبم

!صخغ!رر-جمفة؟.ةآقاأئرفيبنلى،ضفئكا%+ألاي!أته،+-؟اثا7؟!،نك!

-."،؟-.":ا-*د..،،لم9!ليمألمس،3ولت!!فىء""ءأكاكأ؟!..لميق

ص-!ت7كا-،-لئر"شلمج!(.أ،مبز!ب-ه!لأ-ء"-ت!ف-عا،صرء"-أطكر

15؟ىة4لم+.-.أحم!09تيرا!ء-،"طا-13ت.3!آولإ-+.-ة.ش،ء:!.ئسي-ب+..لا-س

،-تم--طقى!في(+!ن،لآذ7،!!اءبه3"ابه!،-"-ع!ئا!4لملوا

صرز،ء!ء*:3،-"،!-+-*+!لمص!علأأ،-!،بع..-!!*آ:+"ا-"ت--"أيرزعمرا.

وابئثربسسةوأ.تاة-ترىاءنكلكرعاذا)قال!فروقعرضوق

.اةالاهذاحملهيةلا3بير.فى-يلإئولواا)*مبين

أق"ونجم+،هوصأ؟الر!ةأنر؟/وختز!وأاثسابين!!آحمةول؟اذشائتقرفة-،لي9

لمطا!!وآالخهإأ،!نم!برلإصا!!ف!ءل!ؤحصلاأبألمززع!!لتظ.قلماطيغث

ل!قبهاظحيهيماالأضنفأ...حأول!!إذاذ،1%تيئلماالبأورلم!و!ة4ودىوز"،،ثلم

أعط!هاإلمدقئق-لرت!!لتى!أسدفىلأءف!يامروبءبملطهزئ-ممأوثوحم!ظا

قى!شغ،الذ!؟)!!رةهو،!رقى.ج.رثيو،ش!لا!لمملخ-.ؤف!حمئئد4ء،ءكقيذ!تمائةا

ت2*/13(-.:!ح!؟-.،،ت0001+!اخيولئمالر!جطى؟ا،-حو!له؟لمةبهقى؟!وكله!ض"غارزثم

01ات.س،لم2?ألا-؟-،!!+،*.،طم؟4!حمط17،-ش،جميهـ!أ"لمظ!+

الأصياءش!أخلقت))كأإلىةآءسؤأعهولا؟ن-اةعرة-01

سو،؟9لمؤ"!لىلمظ!؟.!"ملأل!نوال!وك،بةالم!ول!!يزغءلأوأكل!إث!هملأاو!

المؤتتجة--هـ!!ت!يراالوحفىا.صيحأص!ات)هاالمويفم،ونأ)-9+تالراةعة

لأبياهإ"-مننبئوء.(؟يئإشصذ!ل!ا!ئافيهـب!ء،ياداوبراا.كلوإبهاااو

والع!ار!إزفىاشبغالفاثةرا!اؤالمئإر؟ؤؤلإب!4-بمر!!ا+،إثا)"رشحد

ا--رنم.-بم!-د.برأخ!؟لاج./"؟،اشإ-:لا!جخسا؟.بر:+-5.كاخ!برلأا-ح.--لاكة،،و،/-.ء-:3!،

لته*موا)ارحمناكفىأن"علىالنسولاحظبدهاوما52الا3فقوحات!)9

205"ساتإ9"وا،،اقولدا
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.(156بخواص)وفىباتأنوافىبووالإنصالجقون!والملا

هـقدر،)لمحفوقاالوحفى!لقديمعابقةدر:اةدرةنوع-9؟

والثات.،ءخهفرغكنصافا،ول5ابرمل،ا،ولا)ةدرمق)1،مفصل

ادطءفيهي!فعالذىهووأحدعا.الا-لىاجملأءقمفصولامترك

(.خواص،)ء16أدعاءفيهلاينفعوإءإفى،إ-ةل!اءوةحبه"بة-قالإطو!

الاف!وإيمصون"فان!الملاءنهمالذيئن!الأانبةمرننوع-29

ا)مقلفهوهنالذأما.أذكرباقيشلونبئالذنيونا)نورأأوأيونالروط

اصإمل:11!كرسفىأثاا-كبرىا":فىس4-"الىاللهءصإلذىال!!

اإشوا9ناوإلا؟*امنينالأرتوااتإدءوفىمن!بعأءطخاوءة""

اذموايلقىزءرا-بأتلحاوا."لةهمظاوءلىو،4إانهقلز-زءأ

اهبم.؟سفإ5ءضماتةاقوننماإا4ا+لرتهحمهثءق؟بياهلأا-"اوت،تفىاو-4

عايهءىومو(لدنيا)الأدثا--ب،اء!الذمر4ءافئا!(ادرمط")

أقه-لىوكلد،الو-ررء!11-لامءليهصىوء،ةوق!االتىءناسلام

أص-و،إلأعلموالنورالأعليا)ذمهـألىث،1ص،إماثااءنصلمثعلإ،

06!)-.

)كلءثه-متبرانيمنلاق11الآرأهمنايةلرب!ذاةا5الىوبمس!فى

تثيره!!ءةيرةوممف!تءدتدة؟را.نوجدأ،أخااوها،الىصها)ةينفىا5

نءينلاصرالدىا3ابةظيربطياورءاوء:اةث13ةءءةا!ؤدولة-ا)ار

!5،الأرتليةةكاربا)بط2ا11%اء"ذافىةار11ا:ة-!اأنءصوةابن.بئكر(9)

دائم!ونفى(1-بما)؟مذاءنائاالأثءا+سارتودال!،لها-تلرارلاا!ىالمةصاقدرا

و.ر-بنه"انالاو5اة!رإأنذكرأ-رىءنا-:4و!.(16،تواصأصمدىوفساد

دتطربرهنا:فاتسلأوا1ذ.5أ!دارأنةماتو.نه"رش319فىءرالى11،مرةلأثفت

باكفميل.دإظا.رضءخاءلولا،صه!و.تكلأةلا"-سةإناأقوال

http://al-maktabeh.com



-4؟*-

العودة.إنالقزيهبفىكعكقأنوفى-و.افتامهذائلفىالمركوتاطد

-?!.له!رضافىهنةس!ينبمااسه،ددإلى

ا،ولالراىأنفرىفإننالإءبادقليىسصوبةالمةلآرا.اتبةباا!اا

الذىأرابعا"رأىءنفمات!رضننا.كألول4ة4-هوالبرىبأدتلمائل

منكثربأنةءسلااكا-هـةق51ذكر!يهطوذلك،الرسالههنأستقتاه

الهوبةهذهجمةيوءدلاءصرةا،بندكلن،،،"،هو"ا!ةابمااالإضارة

.إصأباذناعقورد؟لإرادةاأوالممفيوبوصفولانحدلا!نى

،الإعداراوالإبداح!!لرةأن610رمقسقنا.مماكذلكووأصح

م*فىمثبتةالنفيثم"هقلوش-رو"هةءس"وا،ولالم!لولوجل

"مسرةانجا

بنانكلدنافإافل!واةاد:أيئال!وةيئ15ئأثيراةممرةاإلأصبةاما

حدةبرامجتةظ4الدةو-4علىو-!يناءدتينصةب!!ابقهدلسرة

الة!ر:كلاأصفنانوهاتان.يدةخ!إ!فةبأفىو-أ-ربلةظ)صكنو

.خاكفوحفىأيروفيثلاءقأما.الغابةعقيبةنرى-!!لاولىرا.اطقو

والنظامالملا!ظضرورىوتينلاةهافينصدوالأمسرةابهقوبرى

اكلوقافىقلىعرانيىهبهماهرالحقوهذاالإةسافىالصيدعلى-ى

،2،.الأولأسببالق!ترى4إ-بو،41

وابق"ضترى"نكلنفلرو-.ة(9هاطلاجأتمار)الهلاجكاه،!لضس-خ!د()1

اقرآنقروعمهشكلمماتر3ناق"إلتر؟فىفم!وملاتوالعناتوث،55-،بالةءصرة

وعم،النتةفىألفاوعلم،أ)تلامقالأحرفوعم،الورأوائلفىئ11الأحرت

وملم،ائئةفىالأزلوءام،الأزلقالأعليةالمرنةوءلم،لأ-لية،المرةقا).!لة

.،.+!و41كلبفىالمنبنة

المرفبة.اسطلاطترسائلمريابئاظر)2(
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رايناقد،وا"دةىءإلىاخيرأومألهاا!صفاتبيناءع151

إلىاأأ:س:ةد،بىءضاءص48الإ""صفيا؟ضهأ.!البذ!تءسةبئاأن

3ةةدلما4الةطههراهإثولتءترد؟انناخوالراي!ائناهلدؤءن؟طإ-تنهأ

إذ)،نهن!ا-4لاماإلىاءرى!فىاتالىاثلو)ةااىاتها!هإ!"4ءن

.-دبدة-ة"ذلكعن؟إخجأقداضرى4رصةوا-م!لمتماسفةو!فىت

المهئيهون)،"ءدم"!""هىال!نصفىكلى"-ةوط)ء؟نةت.حدولا

.الذا.تإه:اس%مم!-،لاأ!ما

ةةطءخماأ-ت:ءدةإ؟ناإبادؤا:سالىءة-وبهأراه"نإقىمماأما

!إر!ا)-يخافىوهـ:اكده:اه.ثوهآبمونأنح!نعداحوماأت:اسخازءرذ

أ)؟*ث،ا5!-د!ءنما!صثقى11مةإلها،-ا)لته!لإتاتمدتلإتا:ءضءح

أ--صؤكتبم-ءأ!:اةز-حيأنىفى،ص"إلةالأساسيةالاعإإتت!ا!وةيما

يمد؟(هـ:اك؟ناإنو،15ضلمودء!!،صاثمنا)هيرص!نأأصادةأ!ذه

ا+ي!ث-اء-ودلولالأححأوالمادةأوا)ررئه.لى.إ!ما12صفيررخءاقيا؟هلىوعا

لم-أ-صوورأ?هـا.ا3أما:اظاتجوتددةالم!ااثاهلااة!وتاوهذا.بمهءآ

ايماإآثيرإكاا4اف4أ:يراتة1اهافىاإلىظرةء:دء-ثبئاء:دإرز!إ

!يئردنآأما-!نألراةس"أو،قاطة/51مة4-ت:-*فةت"ى-01؟4!يه

،.3!فلاك1ذاكفى؟ا12بميةآالأبر-امادةاوة:اتإ.-؟اكلزيماةثدزك

ةيماآثتركآصطإء.4دة15اءا،))قمردون؟(خأ!"طء+يئمادةأو

!اةتبىءربئافى:إدى5!شأثو-رآإل55وهـذا.بمتءأيةمفرا)5رثاع!1

نءر3-غا؟،-!أأاة-تربر،ألدى))ةحرءولا!بردعصنا)ؤو،ةءهمر

!د-ث"هـإلرأروأءضههـو:"أ-لافا-!ا!باءت،إةولإو!اءكأا/بين-ة".فر

-ة.ءن-ث.ثءفالإأ-اتأ-*مواال!!لىا.كا!ماإينو-"ر؟ة"ح-ذاء

ب!دالأ-بر.إ-آو-لاثى،وازميةة"ءة"در!يةو-ودإغ،1الأرلا
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يفرقأىلانةسالإلهىاصدرا-لرةةوكذلد؟الزمقفىنقفا+4وانمامه

-ة-يرأما.كلو5؟االحئىءءقيقةيين:4ذا-ة،ان!س؟"روحإينوبن!ا

الواخفىتتبرأن)!ن!نا)رطأننرىدإفناالم!دع!ةلاكا!تب-!الروفالمه

.فياهلااا!ذلبأصظببفأ

يظهرنهومدرس-رةأبئإلىأشدا-(بقأعرشا.ماو؟قار:"

!كرةالأن،مسرةابنإلىتهوفدشاللهعلمبحدوثالةولأسبةطلانة

علما"!يأأ؟نزهـان-واءأيسفىأظر.فىوأ"لم،زمأنفى+ةققأطدوث

لوجودالمتضالتةميلفىالحدوثوإ"ا،أجمز؟نةصيا!أعا،أم،-اء!

منلثالناأ!والر."نةيرت*رو.يذىالمة!لاةدرأبلإةاالذى-يزالمه

.)،وليرأىعلدأر4ذأحدفىت*تبر"سر-إنأاف4"وة1،4ألاراء

عربىبئافكرةخ15عرضنا؟تةلىإنهاةأ!رشةءرة!صرصأما

إذ؟ن،وإ)تدايرءباضرةيتثلىا)+رش!انمم!حلايهمسرةإناايهن،-إءآ

-تءأزماء12انءير،لروإءلوأالخاقفىو-إ:طوجوداقالم!وببن!،م

يتلقئماو،مو-أ،لذ!هـ15ءللاة!ءلاتمثيرةىدوهنا"اقهببد

أفا-في:4الابرثخصبمجالوذلاء6ئقلالاماتجم!زمااتاصةأنبابمر

صوفبة."

مطلفأبذلد-صرمجآفيدلافإفنااكهبرةكا!س!با،إم!نأقولأما

صئاعالىالناصأط:ما!!ثه"ء:د.فيد،إنك!ناء-رةثنالدى

.!يفأاار-بةاذ.5فوق""بىةث!ح،وءكا!ماوكوالى،"!نوأع!اب

إكا"واالعالاهيرولير؟اووا-لم!،+"ط،ءو!بماوهنلاذ5قولاا):برةإلى

أ.مثاموفى.وأطقأاةيرءلى،ةاأقاأ!هييماطرة"-5مجالفىالة:وة1

الفلا.هؤلاءأدر!!احمفاهف!أكاعلىءرض!االقالآرا.يذ!هـة+فى
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،)1،نبوةشمقحيد"توءلمأدو!الذينتالضا!م1،5دماءوة

الىالنهاثةفىيةفى-د4لأة،مسرةإناعلىإؤ"ذ!اءذافى؟قوربما

وضوحأازدادةدالاءة:ارمةرومأنوأظقالنبوةعنالاستغ!ناهام!ن

مقاهمهلمنزلههى،وتاءر"رصاالهمنالاءتباروسالامنزلهوأن

الاعنباروساالهإلىينظرأنيمكنو.وأخهإهـب"!تداولوجهعلالمفصل

الإةيئ،الذات،حقنياتأإوراإالىالببعيات.نوتدرجسمودأكاعلي

:اطبصإتالىورافيات111.نمتنزلي!رجا!هاءلىالحروترطلةوالى

دأو-قالإلهامءالوالأخرى،بطا!طألا-ةو"تأملالعهلوجهةا،ولى

.رألو!ىقل511طريقىا-تلاتءقسشةإقاذ!رهماعلىوا)شاقى

لاأطروفانرصاالىإقآاس01:صأ"قديماصكرلاقر3نفىطالروالتة-برأما

"قد.اقر2نفىااقطعةالحروفعلياقتصارهاخلهصليأ-طبيقاضتبر

يبدو،؟فىالرسالنينوأشحةو"بهسالحسباتإلىياتامنوااطلةتبدوو

إثع!دبماال!كليةعورتهفىالعالمربين4ا)ةةشوقواهالإ.سانة!ناؤىا)تو

"التدوينيةالأوكاالكهيرالعالممع))!فيرااماابقإ-طاالمش!ورة!بارة

ءنكهثرأ"قترىلةصارفىتظ!زذلاث-ةصبلا-ءن،"ن!وتقتطاباق

"ذاإلىمدأجمانهفى-ىء-رةابقويلي.ءسرةابنرسا!فىظهورح

فىلزيارتهروءو.لهاصا-بمولف!و،والتجسيدألتجويد"نا!ون

:نفىأبر،يةءا..5ءس!،ة-أهظثب!أءءطيرتوم

المكئأتميرم!نالىدجقيومإومنجنأنبل

أمشى+فا)3،المايننحدنتطةت(دقنك!آلعانا

41أمسوةلابناءروفرسالهءلملا"ظاتناالى.صفأنويجب

.النموسابقالرصالةواظر،اطبقةاي!فقراتأرن9()

.م8089سنةط"لأس؟63رلمإلةصا:مبة-)2(
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.الإ":4-تاتيمرا.بو،تحاب-مرأبإبنبقثطفبها

،اصا،-اولطأصورا.لاوفىاةطهزاعز،الهروفحدشاففى

4الذاتالإ"ث-ا:إه"اره6طبادالىأثمبرءرتلأا"ذءأنالىواثار

".4الىالذأتوأءلقوالصفةا)ةمة-04المال!-03أ،لوه!ية-2

ا)صفاتأنءلى-!ير،وتحرمقيا"ة!اصاالأ)فبذونةاكلقعق11؟:،

وجهةءنالحجابوليىالإ"ية"ذات--،تمتبرالمبادىءأوالاخرى

مسرةإناومجاول،صى+ير-بهلااقهلإتالخلقو-،4هنبلاقالها

فيشير"ةملى-ودالوفىا)ت!ور"ذاانهكاصإرالاهةيقطرءنيكلدأن

.المادىأوا)!ةاتذ.5نردالدةلياالحهاةظامالأءوباستقراهأنناالى

صا.بأوسةاتأدفىان؟رىصث،ألأعيانفى.و-ودةالةلاثة

الملوئث،4.رز"تبالمرهذهةوقنبردثم،ا!ناوام!ا.ب""!ناعلمالإأصان

-محرءفم3يههـةووعاي!مبركاونة!م،اط-*اذوىعنب!ملاذوءن

عى-بةوصإت4ا)-ا-ةوقا-رى4تبصذلكبهدنجادثم،إص:داولىا

أ.ر!دفي-يثااط.؟هولاهو!ا)5بمالاذوءقةالبوفىثةاتهاص-الألو

ءلىإلاءلما!لللوكةوملا"م!رةإز(اتولألمما-كاو؟فى؟افذأ

المر.ء،ءنةولهذلكإلىءصرةابنيض!ثم،النبوةحميوجبما

وهـو؟ب!ع!5:!لةغيراط!قءن4لىباإمةراءر-:4ذلا!وةوق"الر)إمة

.،الي!او-هاةدءم!افى4الإ"هألذأت5:لمثولابذلاءيعنى

ا)ىاد!معط:ةاتة-مذ9كرةحوشوإقاما"ذافىباكا-ضةدوم!

ألمدي!ا؟ادراكهءيم.:مار-يرل"دتةخأةلاعاون4ورت2ببرهكثولابذبمر

الوكاأوافى؟معاهقة:اولدت،اطرفو"صةأح-وأم!ابل1511عاءتة

لدت:اثمافىودا؟ا-راسعا:ة"؟رىز!ماتوازونوم-ب!ملاذوءن

الحاكة4"طبةوسوءاط-كىةإ"لموإأ)::وةلىاثلادى4وااء-*"4طبة
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ابنديئبخذلدكلوةوق40ادفياأوامل!1فىامرهاا!ولمةافملبا

وبظ!ر.ةرور.علاما3كاقبهاصب!لا"ثالإلهبةالذألظقذكرمسرة

الوج!زمنالنبوة؟يةضور.فىالفارآيضولثخأفىمرةابقأن

!..واالصرءيةالسياسبة

نشاهدان!اإلعلىالإأدممانثبالمرأ4ت)كظرالىنإيحدنجفولأ

دذ.سرةابقوبوضحوالإةصانوالحيوانالنباتإ!ج!ااد:فىأصآ

فمىوانماؤهو-ضوبر.اطصمحفظالالهاليسالتبا.يةالنةسان"بقوله

ئ!اءمامنهيأكل،اداطا!!ثبمنزلهقوكاالحيوانيةسوأنةنعةصاتوة

؟لإله،ءف!ا-ما!الذىبالمقلالإنانيةالنف!ثم،ثا.ماويريمم

.،وتو!ضا.كبفأناطبوست-5

أنبهدمرةاىأنوكلهامةملا!ةذ!إلىصاتأنوء!ن

وأنراعهأجتا-"اختلافعلىار-ودفىالمرأنبذ.5وجمودالىأثار

أعتطاعحيثذاكاىإأبا-فات-ولببةاهااقااالاعتباريقطرإلىينهينا

ا،لم:!توالىعلىاصفاتاهذ.إلىئثرإتإالفر6نمنوشترجأن

ولمتدء13فىالإلهيةالذإتجا؟بالىو!نعيرانصو"إالمأىا،ادط

عنهاءبرماصألاعفارطرفة-!ربقةهره.تانجأن"ؤمررأنبةس

امالنردونالهالصواكظرالعقلعلىنمتداخرى4ةةطرأةرسفةا

اقه،ذات:ا؟ربمالو-ودمرانبضورمفىوذلاءمةد-زصوصة

أنإلييشه!ماوهذا.اطبيعةائه!الكيرىالنف!،خ!ى"الضل

4عنال!إ-ةستفلةدلالللا!فةمتميزةتجةط؟يهونأنإ،صد،الا،تبار،

!و"سسةابن)تولمحنىةلاوألا.أ!امدا-*ماعلمءن؟الخا)مة

ذا5كير(-:ق5نجإ):لماأ:ار"ئاألصفاته!.عن4أةلاسةجمرت

.،إفظا
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و!د

مدىدراصةلإطدةالفرسةصالتينأرتينعافئربتحأنلصبرنانج

بقا!-ظ،!ةاظراتالبهااسيروقد-و!رسته-سةابقنأثير

طاالتسزى)ه(التعرف41جمد:تسهل8رطنحربنبحكا.عرقي

!رحفصوعىهناكبىماعقداروعلمنمامسرةأنأظدمامفدار

حقبقةعل"ضوهالقاءالىسابلهذ.إفترنأملى.؟الفقىىالىبة-قي!ا

،حروفعنتكونه!مأويرلونهوالإلهىال*مصأ،حولألهلاف

؟.)؟،ذلاءءلالمزتبةوالنتائجالإلهىأملموإيئبيهالى!وضقة

منكلصرةوانالفترىدىوالمعلومالمم؟يندلاةلرأص!اميةئظير

منوأم.)2نم2-رأمب-اءنكوبقالاو-ومارشدابنولدىنبط

)3(لأفدزىمق؟كلبهاقتنعالذىا!جاحقيقةعلىالتعرفبميرذ!

ةمفةذ!ولمحور"وف!مهاقر1ن1الىإ)تظرفىعربىوابئ"سةوابئ

لنملين،خلع"كتابهفىة-ىوابئةالمةتولالسهروردىلدىخاصة

ورالر،-انلهنهثربعديمكن.كاجملدكبيرفىعربىابئضرحهالذى

.(ا)-وفىاصأثامن"لآول.افيفىسالهالره!.نلرت)5(

.(؟9!4امارفادار.ط66131الن!زىا!بنعبدصهل

؟8،*باذىا)تسف؟،!،،،2ص؟-،الرصالةثرح"الأضارىاظر()؟

لما97!ما.4+هل!اه7.للا"اء!وحم36.!واتمرىفتبوو،رن02-

هأ.+ها53!!."595:ماضيرن؟لا8319فوت"الصيولارن

رشد،اةنء:دا!رفةاقلثة""-مءودكتوراالأتاذبتهذابمذراجم)2(

بعدها.وط901س

؟.\خصو-آ15مدوط601ء!اماثسالأة-لءا)ت!وتهناكتاا!نلر)3(

ءنءوروأ،وفبلىن-فيلىصخثثا
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مؤلفاتعن-حوءاأ-فا)خوانر-انلبينوبين!ابةالةكلا)!لات

.والحروفالطياخبين"تراةطفىو-!وعأ،)1(حيانبنجابر

.ال!!ىلاىنافكلفىا؟نحنىابهمةاالأهوومنبريختجلوبذلد

الهلقلجطرخىوفي!ا2،3ص3-يانن؟بر؟وأ،كراوس5:.نلاظا(9)

بولبابرءلإهةوق.31،ورتة62ة-لالخبنخاببمجنلراالإأ-افىاةياسا+وت

اطروتثليوفى،016ص،اكلززفىاتت!ار5اطيم:ءةاربخاةظرافشىا

!ولإ؟سة)394،؟309،39-ةحاتحيانإنجابرر-ائلاظرإ!خلو؟ات

المارفنهى-لتابقءيانواةنافترىامنبم.يرةااهثاصاتتو*د؟(كراوس

بروجاأ*لمإتاأنأ::ةنا-شىإةفها-ةاإثسنةاوفى.15ةهدوما.6عةحة1ءإ:وق

.يفىضى.مامروامتربأنأولىسى511اخوناوةا
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تجظانبقأضةخكأهوجز

طفبللابئ

زو-طوا.،الاتوظمختإىا،نداثرجزمنمهبورةجزيرةفى

نحمر!رةالجزبإءارضطنمقلطولد."!هطبيع!هظروت

ن)آخ!-فولوفى.ابأوأملاق!نأقثونأ-نينمرعكطينةفيه

نأةهداأمةإزمهأ-*ت"تابرت،فىبرةالجز"ؤ.إلى-لا؟!ر-إر

تءةا-ةو؟،تزءاوبرةجزفىمفدةأميرت.أتو؟،ارتأعمقتارو

لة!ءق؟.ختهة،انيقأبئ"و-ثالطتل-وتأالموتمن،سبىاج،موا!اةا

ثاوكاتيتاملوي!حظوأخذ،حر+و.مما،كأعهلاؤصارتوأرصمته

ل!انا-ظاحبل،ننهب!-أتقومحيففعرتوظدأد!.وهبهقد

ها.وءاهـراهالطبء،حقائقارفع؟نفسهثدركأتالىوالتفءيرز:الملاحظ

.إ!الهانةبطالغلاصفةإطريقةذلكالىوصلو!

الفلسفىالإةساق-بيلصمجاولاثإلىقةالطرهذهبهوأدت

الهياة8ولاصعا!خزبرالهلمهووهرأ،باتارنجقالأنحاثالطالوصول

مغارةخملدذلدالى،حى"بلىكلواواصدوةتفىاطالدةا-مها

اءارصاا!اعنغلهثفصلانفى2جمت!د،متوأليةيرمأدهيناروصام

ى-،بهالا؟!الالىبصلاص!اقهفىلمقالمطانأملا:وا-طةه!س!وعن

،إ-الأ5ث-!ءيأر-لا)قىالمبلغذ!عبلغوءفما.ارأدماأدرك

وقام.الضاست5خلا+اا.الجزبرةهذ.إلىمجماورةيرةجزءلىاةبلى

نأدون4لفوالذىإنفهالمننردإ-إ-ءأ-كل!مبتطيم،أب!ال"

حى،5ابت!رهالذىالهإ-فىيقالطرفىوجدانإا؟ثولم.ذلكوقعث

يانلأدا-كلالاءم4ذأيرنف:،.دة!؟نال!ىينلادبأعلوزمل!ن!-،

ا)ص!ه:ةاداةة-09
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ماءي!كلهاو؟ن،المجاورةالجؤيرةإلىصا-بةإمحال،أ5أخذغ.المنزله

ملازمةير!؟نألذى،إساكأ5،تحماوهو،01سلامان"يسمىتقى

!يرةالجز،هل)يمث!فأن)ايهرطب،أالنرلهتحربموهولاجماعة

تبهماط،(ناوو!؟يرفقفام،البماوصل"ؤاالعايااطةائقعن

،العوامتخلقئمالهالمةالحقيقةبأنيعترفاأنإلىا،.ر2خرمتطرين

ل!أنأرادإذاالإفسانأنوعرفا،اطوأصبأءرل3ء؟لونااذ

لاةت5فلا،المستحصبم3)رادفىوأ.-آ،3التليمامأفهاء2فىالتائيرالى

قرراانهذانةيبةو؟نت.ا،نزلةيانأ،قوالبفى.آراهيصوخأنءت

ياتإبأبالإستماك:ةدححهما،بدالى!ينأصااأناس1.ؤلاهاء:زال

الأ".4اإلرفيحةالهياة6جم!:اء:هماافىزيرةإلى4و!اءء!،"ر،د"6إكم

.صأكاءنئل؟اغلاالاثدركمالاأخااءا)مة

الةص":فىالأ-اسيةالنفاطأ!

ة؟يةوبلةأغاعلطفيللابئ،مةظانبنس40!ىالىفظر)ذا

نأؤ-خطبعذاة!،طتتةواأنا):عو؟،إةلسفى،هةوءإ:4أرألعرفر

لية:التاالأ-ا-:4الأهـ؟رمنهاة-تتلص

الجز.24-وصاتبايدأ-صة،المعرةسمق"هقلندرج-ا

صومأ.ا(كاياتاواكايةاالأا؟رالىية،!والمفرتة

-ةدملمولوحتى،افهوجمودإثرالثعليو؟غا.نهال!قلتدرة-2

أهـهـظوث-أ"لا)"ةللأنو؟!،إليةلمتزاويلتةيمءضثمنء-اءدةأيةلا

ءلىخ!اةاإد)ءلاءخدهأهقوم،كألوقاتهفىاقهأر51نيدرك،اكأبمود

.و-وده

اةا"رةأذه5ودجم!راءتليم؟دلكايرب،اهةلإبقدرةأ-ايمإءع-3
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وؤ"ء،طرتقهيت!بنةا.الهجزاهوسأ*لبهاصازها؟و)ذابحيث

المهإق"هدمأو،الانمايةيرشوء.ضابهلهة:للامايواء"أنأراداذا

زويتباءاذلا!إلىوما.واطدوثأةدم،قيقةحىأوالمطلفةأ،زليةأو

مبدانه.

وأصولا)ةصا:لا-سفدركبهو،اطاقىالإلزامء!در))هةل-4

)عطاءأصزأدرك،؟وإلا-ظسالفردىادتويينعلي4المملإ)،،لاق

.ا؟-داتورفيوات3ا)ثلهءصحانءبالذىللعتلالحا.،أليادة

تصجحام!إةطةءةد"ة)صة"وت"4أكصاوامقلاوالدبنبلتقى-5

بهأعصءانةسه"وواءالواطقأك!يرو-و.ءن.أهقلأدرىماةي!ا

الأداء4!يصفىفرقةهو"رقءناككاتإذأو.)طنيفاكمرع

.العبارةفىأو

أهكلاكالإثراك-"4كلفى-واءالواح!برثكةا؟سوا"نامما-6

فةالمعرارأءسوالحمبدآ:قاثةوء؟أنيممانةاطاعة.والعامةألماعة

نآاصاو!ت-سيمالمثل9ضربءةو"مةدرعليخاولونوأ!امة.فقوالهقا

.الإ.ضاح

ءةو"متدرعلى!:مآ"تاصظطب"!ناط!4يةظالرع-لمثوقد

قىكلأهءؤءلولذلاء؟ن،15اروا.سفىبمةا!ءقا!ففىينغموا

.اثمرعاهـ:م!،مصاءلىصاروألاةةا)تمق
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فة-ا!لقار

وطشالأندل!ءننيتتديلطةبئوامهسذ)هـ(بئامنكلإذاكان

المنهجءالفىالاخت!فوالا)تقا+"4اوض"اقرورةيامتاكف!ن.يهاة

الر-إينءذهبتة-ىالىإيةالحاإقارنةامذ.تهدفولا.والآرا.

ثاهإنأخرءوتحلمذاك5عاي!هامطآ-إطلاقالىأو،اةة!يلبا

بيناةقووأتبلاخقاا?ا-أ!وإإهضؤ-لطأنا،ةار!ةءدفو)ةا-اقه

نءوأةصد.عةظرسالةء:2ءاكل4ةصضاصكوتوعلىإ-وةينالة

"ذيئءنكل?!ا-صلةاأطةا:قإهض.ا)قارىاءإم.!عأنذلد

4)-فة؟اواالدبئ!ينقا)لتوةوهو،اءالىءوصوعناحدودفىاطينا

ية!ظانبن-ىوقهةةء-سلإبن"،ءببارا"ر-الهإثناقارفةا؟تو)ذاكا

.علبلبئلا

إفهصاةبستهص+ا4إوكلقار.إصرىافىا)ةرنالسا!سبق!لااقد،ش

فيد!ين،ةهلىتينااءتنةتبمااىااظكأوفنا+ئالنايظهر،ةمعرن1،

نإادفي،ارر-ةةاته-يافى-ءقا،لاو،رازرلهرلاتةلة"تتب15؟"ةسءبنأ5

."كاسي""نةا-سا)تقاباتبا!ه-تانسةللمث"،ذلاحءنام!س1علىعأفيل

هـت)ءنالىغإو.تعةوبأبى؟ءا:ةاوطبإبيروزءة!بإثفاط)"دكانو

طفلاقأةإن،الا+صالات؟شةؤواءرك!جةالإءا"طاب،أ)ذىا:!با

ءليكةصةا-5)،لو،)كا:باإاو:؟-ى4ة؟ن؟).مماو،اصاةأإلة؟ةاأكاةيمنلم

لىدا-191ءا+"-:لأأيمرولأدكاا"!كهـ35أ+3)!!أ30س"يرإل!أ-ينء:"لنا(1)

اما3:اأةلإ.ةتانولار"ولعولول045عع4اد-54ورصه،أورا..آرا-فىثوكان.ا!-لالى

بدولى.الى-كأدءةةورا،د3.رء،ابنبرةش4-دء"أ:تألارن.؟63الأندا-!
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خيرءشجع.؟أتتبيتهجالىأص!تبوروائعنوالرجلبفىيعهوبأبى

سي!ء:آأوره،كا،اءةباهذ.نةوملااطا)مةاعلي!!4طنلا

.كأءل.

،.صةإنا-بإميد-دالىإمف؟،طفيإنالدىا)خأملب-ان

،"دوهفىله-اهيزاولانءالالهثدع!ءصةإناء:اةطرأبا!ا!اأغير

ألحياة.هـإاصطرابايمن.--ةصيلممااط؟افىمذه:4غموانأو

الإ)رزأزفيرثموءق،ههرةخهءا4ف!ثرةق11ةفىالدا-صهـ"قعليما5رضةةس!أ

نءإبابةإلأبمقلمم!ثلا"ا،عضبارر-الة"أن؟هـىو)ذا،ء.أ،:ا)آ

ر؟)\أىكاناءرجةأ)خطر:فأنيإوو،-لاء-ذها+ض114،ولو-ؤال

و-ثلةالىةاجأ،تأذ.أم!.)ةاإينوذا)ةلثييناتطةد.ءسرةةناب!ا

.الاةاهءقضآعو4إتايماا

ءوشو-،صا،فى4!سءسلمأالاء-:إر"ءسرةاينر-الةأنوشلا"ظ

إذالم))5أ-ةلءنلاء-:ارباا-تدلا"ن،41ئاأةاا،رةافى1صافةتوهو

الأص!ليالىا،علىءنالأ؟"إ.ءا."ددتماإلاء؟لءدلاالأءله

مىإلىصا!،1)!اع!4ا):زواكأملابرهـدالولرإن5أضرىإءجمارةو

على-لىوالو4اطت!ةةىتم!ار1.7فىو،إ:زلا.-ىالوبماإاقاىاافىة"قة

.،ةحداؤ4ية-ة

"دافانإ"ةءريم،ءةبارالا"ء-هـة.ط!ار-الةفىذلاثيمحىظه-لاو

ءسرذإناةظرفى)-ح.:لمم،أ)فلا-فيتهصالرلهءا!هو12بوء:2ا)--الةهـذ.

51؟ر!ق4أ)ة-لصيستط.والم-يث،؟؟غمفىت)صينيخر؟نوا

و!لى11!11:باأةسإلىأو!رلهنث-ي!:وااو)ذلاع،4أسا/ةأ

الي!ا.ا5!
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تسلسلالاستدلالتللانفأاأرسالههذهفىالملا!ومق

،الهياةسوروادقاجمادءحباعتبار.النباتيهدأأنهغير،تدر!جى

يه-ثن؟اءادافقفىاتالنهانتا"لاركا،.الإلهصفاتعندننهىو

.صمدأوهكذاالحيواناقأوالإة-انالناتاةقأا!باة

الحقا:قشضيحهمفىا،فب!با.مج!ممةقنو.انارسالةموت.ولا

.والافتناعالإفناعفى!بلوأدتأ-لوبأبرفىلأمالنامفة

باقرآنالمواضع!نكنيرفىالمؤلفأ-تشمادارصالةفى؟مدمولا

أراهفيه3قةلآ!راوألىءض،قبىط18بض،اةقي،ل!!إبيم"-3؟

لف.المؤ

بل:مافيهانلاظف!ننا!اةيللابن،بقظانبنسف"5أما

.ماوراهالىصوص41منأةىمر(اقطر)ءنالأتدلالفىجالتدو

حيث"عرصمتهمرتطدةمنمعرفتهيبدأ-4ا)قصبطل-،لحى"

اختلاففأدرك،النف!حقيقةعنببحثأنالىالهادثةهذهدفعته

اطسءنافز.اةاعلالى!صودسمفىفتقلأثم،والمسرأ؟صياء

.:ى.كل-فىش.اورؤبة

الهى.غروسيلةهناكبانؤث+رالقصةفىعرتت؟المعرفة)يمن

العفلبة،الممرفةجمةربماأف!وهناالفبضأووالإ،طمأمفلفهاك

.التصوتوبةالنالر

اخنلاف،بررأتإلمناليرضعطفبلابنكدالىسالهءذهوفى

الفلاسفةاصلوبعق،الأنابا.التزعلوالواردللعامةالموجها،-لوب

أ؟خرونثفكاهـ"أ،ا:لىابسإةةاأطا؟.وقدهأبياأالأ."ةو!صو
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رملمأنارادةفىخطا.الةهة-فياتأحدأثركهناوهن،و!وشفوا

ذلا!بمدءرفوا،نهموذلد،كألأو"لةبلأىعنير4ءأوافىقيفةالناص

فيفىه،مماإلالاناسيعطوا!-يث،ءصلحون-؟ةةه-لاالأ.بياهالط

.ا)-هادةاصبابلهمي!لوما

اخهارءيثانلثزهشرءهـ؟اكىا-!دلالهفىم!را.ن-ج.بىو؟

ار.إةو،.-ة!5يىهـ4-5و-توءةرعهنلو.أطوارإءتثخذواءاكباتةظاهر

ابنفصةبطلفيد2كذلا4،ءتوألىأسبابإلىسهدأندرجئم،ذلكإلىوما

صةة"-ا،و-ولهاظواهرائرسايذخ،ا.4ا،روةإةسا؟ثإم!عافيل

ةهرافاكليمزءا2ذلاءنروتتر،ب-،ىخرأ-مربيما:ياتفىقو،ءرةيبرء"12

عنه:طةءلابهقةولأنإلىءدةءله

ماءعلأونءلماكا،ابتير-ورها!رأى4أ)"بطءسيامالأأ!لىءادثم"

ء،ونأنجمفىلاا)صورا-تلا!أنفأدرك،ءاهءخبرثم،"ار!ةتص--ع

نألهوتحةقاءدث،نلهلابدط؟لهأنكلوءلم،الثرهأصلمن

يفعلأفاعلأركا!و،"ا4اقيةفى)است،الأثاهإلى!اة-واالأة*إل

،ادص-ات-لآمنابهتما?ل،ا)ماعلذا40اءرةثوقلهذدث.ب!ا

أ)فاءل،الىوألاة-ماراطدوث3!ابئأبرشطخأادسسساتفىيرميمغهو)

إلى،ةدةىل5:وتساءلةيهاوتفكرا،جوأمالىوا.-مل،كا!اا-2ةاطر

.باءاللهن!اتلا--،اننظر.بهوة(دركثم،ءةلهاةخحير؟4ات3لاا5

يثىء"ول5""بجهأاا)15لىء،رثم.ت+ةللاوء"ئ،"؟نلاءهىو

ن؟أصو5.أو؟"هدمإءدالو-ودالىوضرج،ث؟ناأئايهدءدث

اطعين.أىعةدهيتر،حلموذإءفىة-ث؟2؟1)مدم4!-:ةوا.و-ودأ

واستر-ال-"هقفىبا.لهة+-يرن!يتااة!"اإعال،حر"زالوما
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صفا!رءقالمإدةن5،في()افهالمح!ركيماونألز"وصل-الى-ى

صناتف!!فايما)5ءطإ)كلا!ذاء،لابء:.أ.،رأىثم..-."صاما،لاء

."وء*-حمة:رضثباروأوا:إدة-ةدرةءلم"نلأ؟ل

.ءرة!كيفة:ءثءأدإمةانهائهءرفأنإهدأ:طل)-ءن

تدركلالحوأصوا4اء-بصةاتى?قبر:،لاء؟*عرفهالحواممهإا

والأا؟-ب"!"برفي"ذافهثرركأنطكاأنوهفا-ب!اا--ف01الا

ما؟نءسب4أوههذإء:+مةلدةءاقى--إل،ا)فناهبعزيمالااأ3يدرك

الظبمعلالفا4ءلاءدناءلىيناله-ثاةنهالإةبال-فا.ن5!أ-ا

..اةبنهوءر

يردادهوإلإص!اتالإدإدراكع!لىطفيلابنإطلتهستولا

لاستفلاقالفهمءلىتمصى!ةاتويذمرالأعكلىأةلماءواا،هـلم!كأ"صأ

!ا.5:ار

ةسدة11ءسارفىماء4!سول4ةط4)اةصفىإذاأ؟ادإءالجزتءقيب

وأ)ءراعاةصادمواا)تءارضءدىقالواز1-بداءلىطفيلاكأليبرز

يوتحاع11!ر"ذاا-!ن.اهرا)فا!والاة:!إر":اطنفى"ت.هقبين

وحين،نهسبااقهإءةله،-لى"ءرفةقد،4،اط،و-دةاطارفى

وردتألىالاشياءبريمانفىإصمك)م،8إ-الا"ءلىءهرةتهعوضر

إهةله.ا"ركهوان-ةعابنءمأءرنه.ماةصس،ث+ت"شلق

أ)-؟يل:ةصخ!يئح!ويه"

.لل!.4اءوألارالةشر.عرةةلديم،؟أتالإ-لامألاس!ةأنبدوو

ش!لا،سا-لةوكاكا،اهب"رأتدأو-شأأن13ةذأ،ديىث"ةيمرة"ة
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يئحد،رمرفىلأفيالك!بألبا،4يدافوع،كلأنكل؟ءص!زوبتص

ءقابرلىثم،ا"ادق51فىلأثأ!ا::اةا"ث)؟هالذىعالرأفىيبلغحامح!

ءثالهت:دأء-:ارالا-ا؟فىهـ!ةءا.ط-ا::ا-ل!واذ6د:"ةأ!يبلغ

وهو،اتاتياوعةانه-بحانهأبارىءاوعودعلالاصهشدلالفىالتبيقى

فالمرمبة،4إبسيطبةالماث،ناءهـه،بثمقالد.مادنهءرفىأولا)لبهظ

وصلءىقرقىظلذوهكل13اةواسالحياةوأمارةا)تفاءلالىيترقىثم

.!ءالوحتا:قو-لاقى"اانه4وصذانهءنءقا!قوأفى"بارىهالى

إلىنهواصئتأباطا!!!لإلاتهيصلكيفأنرى-حويهخفتاالآندعناو

ا.ءسرةابنا)بهو-لماقى

ضصا:مهعلزادفإذا!هاث:-4ثبلغحتىثترقىأأتباتأنيرىإته

ثمإبطأت:داانارريولدومت؟الحيوانصورةة-ل0فىة:4تةرضما

ن)!الأنيم!ناثلوبا،الإأ-انءنيةةرمر-بةالىتصلءفاقىيز

و-ودة،"ةةكيرفىومحة،ذ؟ءفيدادو،قىثتربزاللا؟ة-4لإأصانا"

ءخز)تين،لإ-دىإ"يىمرضالذىا،علالأةقتباخ-قا،31فى

الأمورلهفتلوح،حةا:ة،1ل!ين!اولاو-وداتافىأكظررربمأنإما

.،ءنه-مىيخر،ورالىءقاللهمنا؟مور+باء،نا.أنوإما،الإ"يئ

هوأيةألثاادزلةو!اءب،الةما-وت5"والأولىا:زلةأو-ا-ب

اضلىمنوصلمنالتقىفإذا..مالىاتهن5ةيضآثتاقىالذى(الةي)

أ-دهماو-دق،رأيم!اانفقبا)ةيضأعلءقناقىوءن،با)تفدف

.ا:قاطةتلاءفىفهما-ةالا،ةورلضسب!خرلاا

حقائقمنلدبهماماءلىوأكيالفباسرفانفاقالىالإشارةويرب
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انبى،واالفيلسوتببنطلقةمح!ويةانهعلىالإحئيهطبمضءة!فهبمةد

)إةبئ،عليالفيدوتقتمليعنى"ذكإنفةاليأحيانآبعضمظلىبل

سيلفىءصنيأج!دأذلوةصكرووقيأءلاو-خةحءاهد!،ول،ط

صكافانو"ونوراحةدعةفىيخاالىء(فىالتىاءتجا:ق"ذ.الىودولبما

أخا.ءناهقسه

ا+لوماإذ،صر!حءر-حا)!"سآةد!)؟-تات::ا!الا-اؤه5يمن)

يعترضبكلاإقلاإسه-ا)5أنم-د-!هـو"ف!-44لدىإثاءلااكفلأن

تلاقىمقا)ضروهـةإيرادلاأفهذلكوءهـئ."*،-فاق!اوالدفيءايه

-ةت!ءلىءة!ورقيمهاتلا05ءأ-!ااوي!هأ-اطقءلى)-وفو"تثحاأ)

أرهااءسوء"أشرامأح!والتبوةثونءنذلكءداماأم!،ءهينة

هم!اتةالىأضعودكا:4،و"د.يدر!2اأنللفيهوفجمننلا

ءلميه.تعرشاإذ

)ء؟نصءايماوأيربمانا)ةلا-ت-أداد))قماالأساسيةمحرةوالة

"خأهلطرإقعنا--ئوإصةا-4اقهؤجودالإ؟انإلىالوصول

يد.يؤالهقلى؟الطالإ"ذااناأو-دالنظردةقةاو)ذا.))!يم))نظرى

مجردينص!ةواأن/لأ.بخاء"يأشطاطقاإ:اضجالدفي،ن،و!صذ."ثشح

.يدءونوءايأةون1اادراكأوة،مدون"قلديئ

!أمما4لأأ،ا):هوةءنالادى:ةنا.يقتضىبمذااقول1أنودءوى

انبى،بماأق"قاالحقا"!شلإلىءصلأنوحدهإ-:طيعالإنسان

إةخةأ،نهإطلادعوى"!ذ.-؟ةول-الةبرةإلىإذتطجمةفلا
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ؤيللأ،نالرةتللاهو)خلاعىمثابرةفىالصحيحالتأملعلالقادرة

معيفة.فئةتخصولا،؟فةالناصالىنتحهالقالنبرةوجمردضرووة

فأوللإصاءةدأىلاأنه،الدددهذافىكبد.نانردماوءصة

أفاالنظرةخبحممثى21خرف!ةثمهاأننستطيعدمناماضوعى

وفبةكافت-ةلاصةتناءجمهرةألطءرفنا)زاوفياعة5ومنهابهاننظر

علإ4أتفىمابمضمعي!عارضقد،افأأب)نهابهمفىةدامهمالعقيدكا

ا،غلبيةهلدىرجحاو
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أفأرابىا.محاولة

إةوفىقاة!يةدعمفىراكت141ءاولاعلى؟مرجانألاق):اأقوقف

والى،21104هذهادا.فىهـةقءداىإلىاشى،4افا-ةواالدينإيئ

4ألا-ةءنلأ"قيهايدىءلىالإ-لاىولأ"-5عرنأنيرهصارءدىاى

.الإسلام

تاري!يئ:4لمحي

اتر!أالأ!لتصضإزعه،عار%انفياوزلعبنصد؟هسةوأو5

ا-لاعى"لاخةواؤ!ةااةةواثأةاةابىءرثدإلاحضه)"ارءى41الأصلوا

،أ-بإ)يما؟-ابإفا؟ولدوةد.ا؟ه!أةذهء"ئبأو-حالمة!دة

.-خالأرءلط0265م4فى(بياةإشأو)

"تريم4أ،في:كناإأبرو،لا+.-"الإس4اثا"رإاه-لوميا-"ةف

.414إتأافةبماما1إلزاهدةته-ءا،طءنلأضباراوءةتاخ،أفار-:زوا

ءم!اةه،""ةإ-فيو:ة.صهاواتهراوءمبىار1411ل"وةثيربمصآصوىقىو

لءدخصوله4ؤصءهللكو*،لأ-اطيراءقد.!ا،1اع21فى.إلباءة)ف

يلو3و4ارزءها؟ءن!ؤدولااءسءة4ا)ةص.ذ5ةفى،أقاءدلةالدو--ف

14ءسحصهثلهتء3هزا:ءدلةالدث-ءفءكانفىأفىدوستهارادءثل

وء+ل،أ-"م!-ؤ!لهحبثأى-هـوح!ون-+ثءإصأنلةالد.-يف

)ثة-لملبرءأاءغمأأثمماة؟.تمثمإ)ةاصأع!يهت"قاالأروأنبعف!ءزفه

.-د،1(أبهإثمرأندونالمج!إسذلا?نةهدا)فارابى

259"12ا"لأ،:أ.ءهود،.مةإ-ةأ.فاناقاراة!.لاتا)5ءن،زيد!\(

=اا)ةد-عراةن(391"-؟!.7-ص)\!13افتث"سا3وا1)-؟:."،ا-،ودىوا



ب!2--7

.:مؤ)فاته

ظ!رهاجمهودلمصينلم:اإمض،؟رسيةللضاثهـةبم)فاتمؤوللةإرابى

مقالمزيدتنتظردةد5أإؤ)ةاله4إءضقىالوءا،ءحهاإمضوتكلةيق

.الجهودبذل

امافلة-1دية،11أهلآراه:لأر-طوءشوء"ءدامؤا!انهوءق

يةالرسا:لا)فارااهضفىالمر!يةاذرةإء:واقا)ثورةااهلالرس"ضو

وأرصهماوناأةلاطو-،يم:هـينفىاأيىتبيناب!ع؟تاب5وتتصهن

ءسالوءوأب،اطآأصوصو،نلا-اأوعبون،اط-وفم،ةإب5

-فيةأظوا4وا،وةقي4إ:طقيوا"-يا-.4أة-اتاؤان0!2!غيرو

حيث.تأ)ماماضيركاهق11"لوما.إ-!5مد!،ةابهو.الخا!!4)1(

3ءالأءيانوة:اتق-دكانإنواثةا:13!اا:داثةافى3ثكلإنوا62ص=ا)ةكر-ت

-*اهيخ)ارفى(الدثنارفا)%قىوالاكنراتلىا).!ادنواةإتاناةءرآفىث!اياهوا

ا)مربا-وف5/الرازقء:دء-!اقاثخا.افىد.ننو.ن6.91دءصقطالا-لام

.5،91اي41ءط:+":اثافىاوالمهم

وأدقأوصعمنإا)فرأ-ء"ي!ةارا.لىمنءدكورا.هـاهبمورالايمالأ-شاذ!ابويمهتر

:أ،وتواادديخاافلا-ة،ابينأ:،ءكاوءديد01-وتالةذا4اةةا"د.قا!!را-ات

سأ1408عع"،41-3!"34أ44ول13.،ح5حاث!"أ7.301ول3ولاهـ*ولح!(!أ!1،3)349.

.،-لدات.ؤاتة5111لىإويرماافازافياالىثة-:ونامربااؤر-بئاأنالوازص!(1)

ق.صيرة.+ديم-ذ.!ءناسةمبا-ا)ص!ي!"ت"بمرءن.عي:ت"ا2كاواهـت"كأا/ة

وتفتوضروحوهى،ار-ما،ءؤ)فات.نإ+ددىنرا-كااوحاثسا-:.لوه!"اوازما

3!،ولع،،لاولهحأ4ولأالهـ3أكه4،هاعشعك!ء34هـح:فارأ1)ة-رأالمتةااأواليساراداةةثطر

.(عث!+حول44لأشع53اعح!+أ:سةة

آش3واموإققي-5وأثسأا+ةإرةاذأر-!ا،اببمت)امارا.راح:سوحا)ثسوءن

رثداةنضرحأنا:ا-:ينا:+صيرىو.(0699ح!:ةثو)5ا)يمإدا:تاطروألىو-:ا

-.ا.رلاةارنلكااإؤ)فا-ء.بربا.دتن(300،03"4"،ولعاأث-)رنا!لاصور:ة32
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القرنفىلاصفاإ-وأنالكتابب!ذا-اشوقد.منوالغيرعليالبهبقه

،سدابئأبهنافى"؟اهلوم1مفا!ج"في!تعابهوا"وارزى،الرأبع

كثير.يخرمواد.زكبرىوطاش

-باةبمدم129-35م9-نةفى،"أنبنا؟عنارأفالةشفىوتد

الفا-فئنلف!ركأيم،و،حبةةاءقامفدةافيذودأالأ!الئلجملافلةحا

.أخرىناحيةءنالإ-لامية)ابإصةفى

و.صنيه!اافارابىأا-ةةما?ؤاةاتالىالمبحثه!افىنقصدلناو

موضعبا!أتافارابىجهلوا"أناصبذللاوقومظمفقد-عليهاواءآ

الخ!خلفةء13مباأوءيادين!افىفدةتهعرضالىنفصدلابم.عنايغم

نقطة)بضاحالىأة-دوإةا،فيالمفالخيئذ!?ذه:4منلةست!لص

إبنالتوةيقءاولاتفىدووهكلالنقط4ومذه،الشارحبالمثالواحدة

الديئ.والفاصه4

فىا-يلةنزء4اةحالوفى-تبرالتوفيققىطانإ"قولالىونبادر

1)طببات.،المظلىضتأدإ!ا)فارا.ؤافاتانبا-:مارتالأن-و؟محن

مذ.وءن.الأخرىا،.فرهـةواور؟لاوفوعاتامضو،اب-،واالأخلاق.ا،ينافيز؟

الإصافوء!يرو.ة،المنطقالدماوةمول،المنطقق1)نوطئة،الشنهبكلالمزاقات

ق:اليخاةءيقاوفى-التبموفد،امقلاوذالفراخق:الب-إت!ق.افرفورثوس

ولأ-با-":الأتلاقوفى،واوح!ةالىاءدل،(ةمىدةشأثرة)أر-طوبةافيزصابأ?ة

مهمبكثوهو)اهـالفاتة1(ذ091ا"6131ادإأر-بىط)دةالحا-بيل!اظب،ا

وو-3.)فافنهةيفالراطماوطعن!،ما.!ت.ؤاةا-بموعهبتآأالمة(مد:صرا

319اقا!رةاأمينءظنالابر:ورإ:سة)املوما)ءما.!تاب5و.ضاامة110ةظر.

كأ.س!8عثا!،".ول0،لأ+ء3ا،.لر)أفلاطون"لمةةلىو.ةدلسهامخ!بلا،ق،(8191-

.(53؟"امم!لما؟8كه.))04+مأول4391.ان؟تو
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قىأسيثه،قىتاةلع"وفىشتىأ!وفيققىعةبأنأتولإلىونجادر

فى.4عووكان،و"؟صاطةاتوحير.اإلىيميلإط!ضةكاقالذىالفارابى)1(

واذيز.الا--لافءوامللاالالتقاء!لقارؤيةدأ،أذلد

غر،--وار-طوأةلاطودطإ!نالتوةيقعاولتهنبردالروحوبمزه

ءوضوءيأليلادآمتببالذاتالمحاواةذ.5أنوت؟ةد.15يمههمذأضتلاف

الةثوبثىمنظ)ياأ!أخاا-4الهريث-اإلطإم!!أو؟اث11أف؟رأنعل

.لاضطرابوا

بهودبةبهصماتط!يهشهتوو،ةع.يرري!ةعناءسثايهإاص.ةتواذا

بم!اولةأةيامعلىافارابىأإشم!خانهأدوفضة.و،رب،يةوهةدء-.جية

الىخطأأ-بأذى11؟تابةلاهذأوأر-طوألأطونإينالتوفيق

الأسكندرىاظوطينتلامذةلأصد:سحالواةحفىهوإ؟صما،الاخير

وفد،بةالربر5اوأثولر-ياكىنابهوا)-ءخابوهذا.نا-و،نهأبعض

الإلهىا-سورةفى-ال!تابءثرلفانهادسا-أرصطوزألم

.افالابا)مقلىأوبرافهالانمالممطإم!ويرىالخلوقيةإريداذىا

النارأبىقدفىأصرفانأو،اداولةبمذهن!-آانأ:،ولإس

افكرأ،فياهلااذا40علإفرتتبىا)ماراإىعاثااا))ظروففإ:!5إ-؟،1

فىوجهتأئير"دبهاتاثوأ،ةءدشه"ة:ة-لىاصتوءبقدحلأنلمإتز-!ا

بمينونظروا)ايهاالفاصفةمناو"سواصيخةأظونوالمح!اهالإسلاما

العقيدةدءميمفلماقتسقيءلامملاءقلأبدفى؟ن،واءذرالاتمإم

افارابىأظرفىاةإسفةا-دءيمو-ا.لأ؟ن5وإ+ا!،سأفةةإ-114ودء!

عة.اشا"د.ءنتهيرالرياضو-ثاتكة،101"تلىء:دةاةلوسوأء"و)+ل(1)
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ا!فلنفمى!صاكااثبال!ثم،اولاعتفقصحدطصفىاعارها

فىخدمةالفل!نة-صث!أنا؟ممنكيف)صاحئم،الديئاليةيبم!ذى

.والوصالعقلبذالهيتلائىوكيف،الحقادين

أر-طووألأطونبينالترفيقءاولةاشمعلالفارأبىأنىفيقحق

لدعممن!يةكيثةومن،جرزمقالفلصفةعندةاعمنذ!فىرأىلما

-هـ"مقالهفليةألهفا:قو،ب!االموحىا!ائقبينوالافقالان!بام

.اخرى

ضرورةإلفارابىلا!ةنمدالةلسفةوالدفيبينيكوفيقمسألةأما

.انالإأ-مادةفىام3الإفىاطرظن1لتعاضدبهاالنهوض

أضأويلارىالاذطرالجو.ونرالمهه-بهـذ.يقوملفارأبىأنيمقولم

لها.يدينأىالفا-ور!يةئقالحقااوالآرا،إتةطقءثالقر2ن3يات

وا!ارةالثةاةزظورفىطيرأتدورأيلأتأوةطاصلبتوةد

،وفرقةوأفالىالممالينفرقالذى"ةتاكاللاح"؟كا؟تالإسلامية

اخفرقهذاتجضبفى!أويلأولا.ثرع!اأينىوأ.ئنكلالةعدالةو)تجدهـا

ولأخناحر.الثنازعو

العقلية،أناص.صتبرياتأختلافعن))فارابىفكرةافطت!نافإذأ

وبلنت،ءهس.فىأئيرتألى،لامامة5و15،ضة،بكثكهالمتصل!وش

قصبلهاعنإفاماصبئثافبةو4وأ-!ماياظروف-.إءيئ13وحدأئصدها

أت!ماالأ.ىلال!أوصداألىالةءرةءذهشههناإذا--ااشرأو

الففياملءوابى"فىارإقشةريمت4إ-*اناادربم،اله"الإسارة

ولة.121ذه5-ففبذمئ
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الممتباحمالاتتصل"كأالحقبفةضهالىنثيرأنجمبئفى

-قفخأناءاة*:افدفةوأال!ثقفيالتوفيقيريدمنيققهالذى

المسبه4،فكرته-ؤدى-!نجيةال!أكصوصمنالعصىمطوءأ،أفلسفة

ءهلمنأو،4لىفا-ةباةالمحاموض!أنهإنصفهأنكق"الموفومذا

))دين،خ-2ذلامن"+؟س؟لىأنوإما.)دينءلأ!ولىالدلها

د)جمة.،01ءتءيزأنعةكافىا،5صهأعأو)ما

ءلىاهـالتي،أ)فد!ةعلىالدينتفوق)علاقفىاكندى1يترددولم

الروحىء4ومظز.ولمربم،النبىبهايأفطالنىنقاطفا4)فدب،أفبدوف

ا:ةين.او4أ\ثةيفنالذىالإلهىوالإلزام،عايهاالاطلاعله"يأإذىا

الةعرية،حياتهررأنهفإ،!كضدىعلببآشإوفاهذاولي!

ءكمنخ!بسآينمالةونيئأ)ذأ+*معلاهو-ررفىا2صأكبيرأجزهلىفو

بماأ-رواأن!!ر،عظيآيدعونهاوشاحوا5بها)يماكم-بقءقاندمن

ظميآ.ا2ت.

ألنا-ية!نالةلا-فةبمضيمنعلمالفعةفوقالدفيوفع)يمن

"فلسةية.ب8للذاالديريئالنصوصفيضمواالةاكطبيةية

"صحبحة41لمسة"ف؟فؤيرى؟دالفارأبىةإنأصمن-طنوء*ا

،إطرصاينالناةضاو"نةورةءضكتإدافإن،أ!-صبحوالدين

نظاهآيكلتر،أدينه!احت!اقض!ى"فدفى!كلاملانالاف!فا

ا)بقينءالىا،ودبةلابراصفبهف!ءوللمواص!

؟يزتأنإمدعلتالنىلاةدفةبهز.،الم!؟أتإذا،أل!ارابىيقول!

ا!تيخاا؟ذىوالتر-:با؟،4ءلىإءضعنةمض!اكا،1،أقيا-4أصنا:ع

ا!ص!ه:ة"ة،ة11-؟6
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بهد1.هساةدنةكانت)ذأفأما"ا!ودةظبةاو،صء،مك؟نت

با!ابة؟راؤه!قحح،مدكانتبل،الجردةظلآفىي!نيةوهانية

فىأو-ا،1أو!ها12؟تقعأنيمتنحلم،ئية)؟،اسوفطااإوالجدليةأر

فى4رأتالفارأبىإ-جل!.بم-اإثمر1،؟ذ!ة؟!ا2رأ.اكزها

ء:يمقوماأتةنجبيئأة)-فةمن"وتفهم-يثءنيةمعاصرطوا:ت

-بيلهاءسب)ضرا،مة.بكلأن)ما،عةكا!واءن!موقومآ،ءكاس!وا

)نمابل،نة-،اطقءلىنطلعالامنهااوة!ها"!رصاو!صبأطهاةطر

با،فعال.ؤدبأن-بيا!اأمةالأمةكاأتأو،ةقطأفىقصبهالات-ؤدب

أيىيربالشىءأو"يةالنظرربا،ءا،لا"ةقطأمهدلمةوا،ثياءوالاعال

بما)إتمصلم،؟هلافا-دة؟فتبهاأقا)ىالمهلأنإما،ةقطث3ا

يسعدةيماقيهها،1أنوأراد،ذاة-هادةوافعهايكم!بللهمالحادب

اذصمافادوصادهاةعلىا،مةةةفأن!ةصى،دون!مقطبههو

.،)2(الظسفةفىاكظرإمأطلقءىمتوء3فى،-ممي!

،واحمدةاطةيفةأنإنمامأءةضنعآكانا)فارابىأنفبه:كلأومما

كلهاالتدكة"فا-فةالى؟ظرو"ذا،الي!اقإطرافىو5إ"ااتعدداوأن

أ!لاعلونمقكلبفلفه!ملأ؟الأقلعلاو،وأصةا.كأعلى

،الآرا.نفسيولأناثماعلىأيةارابىإ)يهمافظرحيث،أرسطو،3،و

ذال!عنعبروقد.فا-ف!بهماب!نضقناةولا،رالأف!نفسويقدمان

.301وتافى(9)

.601وتاطر(3)

أللاطونأيبناليونابوةيخه511منالظرا.ىوآف4ذالدقيقاخأ.لاأن11،اع)3(

!بونانىامزيراو-صب(أر-طو)افالبايه:صدذكان،افاراساأنءلىيدلناوار-طو

مجالقافلاطونليةتكان،ة،).،اةةساوءاميهبئاروااعرمواافطقامجالفىلمالرويم

.اد!ا-ة
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إمنواناوضوعالهذاضصهالذىخابهبم"-كلفىنامةدرأحةفى

أ"زمااهلأنوذكر.وأرسطوافلاطون"اطمحيمينرأيىبيناجمع"

الهيىينبينانواد!ا،وقمهامما9حدوثفىوننازصاا!كافر!،

منه،الاسبابو-ودفى،ايدعأ؟ولإثباتفىأختلافأيئالمبزالمهدمين

ضالتىفىاردث،والمنطةبئ،والهلقية،4ادفيأا،مورمنممزةوفى

تولهماء:ى4علإيدلعاوالإبانةيممارابينأجءفىأ:سحأنهذ.

ةلوبعنوالارتبابالئ!كفيولو،نهيهتقدأكانأمابينالاففاقلبظهر

ما3فىءقالأأثلموكومداتلالظنولىمواتحوأبين،كالعبهماقفيالناظر

.(،)1وأء!ا-9ثر"4أدبرماوأنقعبيانهية-دماأمءنذلا!،ن

و"ا)فارابىأظرفىالفيدوفينرأيىييئآمارضبنايبدوقدماإزالةة

تةدبر"فادانجط-سنعلى؟طه،لةدلايدل4االمة!،بة-د.ماأمذا-9،دفى

ادطفىوضه!اشعزعو-وركاضشالأعلى-رصهوعلى،للفدفة

افهأالآراءبينالععارض:إزالةدعم(ات)فةنمةإذا.إصلاىاالمربى

؟فىسهالوةتفىتمفقد،الديئةينو!اب"!وفيق،طواتتحت،تش!!ا

-.اطفارةوحح!لة،ا،مهءلياةفىالكدفىأفكرتثبيص

"ذاالفنىالخاصبادئ)ا-لامية4فلسة4اثإنفلناإذااخنباولا

اواتعافىص)ن،الإسلام"لاسفةمن"يلصوفاىبدعلىوردت(الافظ

ديذ!ة،فا-فى،!!اةاتثث)نو،افلسفةوا"دينبين4شفبزةلمسفةإلا

أيةأنإ"ةولالىلنذهبحتىإقةالساالمبارةمداولظاقنوسعون!د

؟ة-اط؟ش!ذيي-دة)-ةزالاحك)م4)ايوفانن4يةإ-ةأءةءتة)-فة

5(يروت-ا)-كا.ولإ-كا-؟اطبهةا9،1*بهقا،رأىينالجم(1)
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4!ائ!بيئية.الييظبفةاكلز!!صدق+"!؟أضدةمف!افيص

ظبة"،!ةياحم!الذممه"لىا؟لأويببنهذاإهـل!ل،الإصلاميهو"فلفه

!بذا،.،ةبطاوبهياأفل!سة"ء!يغالذيألد!رافونهالىيفيروالذى

،..!وبر!نطأفبرفةعلىالد!بك!ألط؟اسبغ!ة+:يناةالذىارأىفييدممأ

--".ودط)5،قىة

كنطاقالإيمانيةيلؤتهذ.إلىإي!ثيرالقارابىفىىذ!اجلمن

يأبغىمااول)ن،"2(5ا-5إصةافى"رع!ا)نهفىقولجمثال!ا-فىللنظام

يتأملبأن،أمأعاوأجزا:4أمالمأ"ذاأنممأنهوالمرءبهيبتدىهأن

يج!دة،نإلأاموعلا-يأمن!اواحدلكليدهل،كلهاالموجوبات

.،وجدعنهسببآتياوا-در!يالا-لمتفرا.عند

ا-ليبةأالعقيدةهذ.المدورعزذرورةالبد..نيذكرالفارابىوهكلذأ

:ونافيةفحرةاصطدامرأىكا،كانأيهو-نرى.الألرءيةنوحي!فى

31"انلاطوناوأرصطوزكفىافأغاالدفيالجافيتؤس)-لاىبدأبأى

:التوفيقاتطبعيفيةالدأنزعةا

إةهددةاالحقائقالىي!فار؟نا)ةارابىأنألىأشرناان-:قلةد

ئمثلرأنبع!بطبعءنيدركهااىا،اتجنا-قةاإواءدةةالحفيةعرزةفى

الحصقة.-دالموالإطار!و.فىالمسآ::طةوالمعاق،اكضافةاتالهبارين

فصل:ا)ةلفةر،اةدفةاقدروص،رالأتلاقافاصةةافى:بنا-لتالجرأ(1)

(؟9!99،5!14ا+لمرمارا،:ةبمة،8691مبةااطا-ء:-اار،ط)،ينادواافاصفة،ا

هـا)رو-يبءلى

.(بيروتا-كاأولبكبةااول..ة9121اإىيفارا!طةئدفا-يخة.فالات-صن)2(

يلا،،ويقطرءنالفا-فيةاةءر-"مخرجأإ!افاراابحد"أ!وطسثاطبعاإوهذا3()

مفولا.ةظفهي!لى
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الهلفبةكل.الةارابىأ!اقفى"ضاوبةأديدية"خرعةهذ.ظاتولقد

وفى.لا-المهادنظرى،بنوي!ة)سئأتفىكير13توفىقدمأىضةلأمر

،اكظرىبالتفكيرالمعرفالاء-داد-طورةفيالةاراراىنة-4اوقتا

ولابد.إمقرلابهاردقتهاتميى!القديا!ة11!ا؟قأهضاصاءاةدون

،الإسلاى"،المأر؟ءض!لالذىطرأبالاش"ذأ،ءسةد"ةاوالىأن

ة:كلسهلم-دثو!،الإسلا.يةبا؟مةميتائإإفىصاموالىخفاث

طرابالاشارأيهمماصرظليةأ!فى؟إفدادفىالسباصىألاتطراب

الخ!خلفة-و"ترقأطوا؟فا!يناعأيهصوحدة،والاةت!ادىئاالاء!ما

ا،لمأ-داء-"سيروفىشااراث"4!اثفىىكصبل.04*هأ)ق.أةاوء:لما

عقب،بأصهإف!ا!ىأألمجتهكلأذ!الأخلاقىزلالالاولاتة-خ

قليلا.)لاخلافغما؟ثلم،خافا.وعزلقىليةم،عزلوات،ش

ا-ةا-،ا)ذىابرخمعهذامنبنف!هدفارابىبي!انجمبلأودأك

م059-9335يمانه"نصهنةأءرفىي!ربأن-؟؟بكلمنبا.الو

أعتزا،مءلوعزء4معاءهـفيمنيأ-4افارابىالاصوروقد.ا)شامإلى

وكل:ا:4إ.ثبمتإياتأفى

انتفاعاصحبةافىولييننج-أأومانترأاط

-داعبهراصوكلملالإ"وه؟سكل

افتةاعأهزةا"نبهعرت(و!:تكأبلزءت

ية،كرة11"ةيدوفبرسالةمؤمنأذ!نبجاالىادفازابىكانولما

4لأزءةبقترحثم،4ويستوعهدر.وأةحلاتأن4ءليلزاممآوءد4افإ

4ا-ةإةاإنث-.نبر"أ،يةأوشرلإنقاذإللإ؟ةاذ.،عآمعنروأوجأتر

إطوءلةااتمملاتاذ.5ثصرة؟أت.مامأ؟ه(فوأمةالحصإلى.:"و
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أهل؟راه"كتاباراء1وعلىأفارابىلفاتمؤبهف!المحهبةا.اتوالقر

ومق،واتتأ.لمقمصشلصةصورةبرقمدالذى،!اضكهالمدينة

.ا،خرىإفدفيةأقرا+اته

آراه"كتابهفى"فارابىأنيرءمالذىأرأىعلىنوافقلأودي!

ياءلمنهوأ8افلاطون،،جمورءق!أالابكنلم8"ةاضلةنةالمدأهل

يعد-!بكلصإذاالرأىهذاإن-ادكاتابهذافىبذكربجدبد

وحىمن"فارابئاررعهاافا،صيلةألمناصرالملإءةالهبرىاطةمفا

.4الإ-لابءقيدته

؟،،نلاطون،ابهور"بمتابأنارابىة-مهتممرلاإنةا

كتابيكونأنفنكر%؟-وأ،عتوياةم!تبا)-كئيرالتفاء،نضاكرلا

به-نابمفىابىالفارا.6ر)-كلا،صدرو3الماو5حد.و"ا!يورث"8

الفارابى،ءايهاأصائاا)هناءسإهض"ناكالأقوذلاء.أذ!ر-ا!

أخة!يليةاةارنةاهنامرادناو).س.جممورتخهفىافلاطونيأيهرهاولم

،افلاطونل!ى4اءهورتوه،ابىأفارل!ى5افاضلأاالمدينةبينادفيقةا

كانا4الإ-لاب"فيدةوروحالدينيةاكزعةأنالىننبهأنمرادناو).مما

منهالدإنيةأفاسفةالىأقربءهلهظصإطابعفارابى9ءرالةيط:مان

والظفة.يئالدبيطأقوفيقباءثهووهذا،اثالصة4الةإ-ةإلى

.حوثهمنبم!يرفى4اةلسةوأفيلمدإينوفيق)إةالفارأفيعاولةنجلىو

ثبفى:ءوضعينفيون3ما-أوشح!برزاكلن!ا4اةتالضالهدفيةالأنهوهة

يفاتلة،اديةزامجمالذ!،بمواءآاط-االرأيسوعصروطناتءكو

:.،1خبوجهفىاء:3عوالدظالنبوةالىفظرتهوفى
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"فافثه:المدإنةرنبى(1)

الذىال!صبحالجسدبمئأبةالأمةأوادو،أوالمدبنةالهارابىهـتر

و5الذى"فابجمبعأفوةا؟ن1،الرظا:تحشامنأعضاؤهنخنافط

الحاآأوأدينةأرئب!لمفارأبىاء!يألاساصم!اوعل.اءياة*مدر

.السلطاتجمبعء!افتمدث11اهلباا"-لط"

نأو؟،ا)!-حالتامالبدن.صبهالةاضلأوالمدبنة""فارابىيقول

ر:ي!حدواعن!ووةبما،وا)توىاظرةامتناتلة4كتلةأ!اؤ.ال!دن

،اتفي)ضثهمتة!،طرالكل-ءخاةعاجزاؤأ:ينةلدااإىيهر005لبالههو

.،،ا،رئيسهوأ-اناوةجما

،يةاليمم؟اطآالحااويةأوالجصرالمدينةأ!إصلرا!ارابىارصمو)قد

و!ةوق.أهانإأيها4ورا؟أنةل،إ؟لأعلى"ثلاالرئيىلهذا3ر

.ددوالهىالمدحيثمنأفلاطونثرورولقأرابىوصمهااىاأضرورو

النارابىيد.يراكىئيسالىبأنا)قولالىممطب!لمبا-5؟دييمماوهذا

.،11(كط!د":ي"وبفىأةلاطون"س4إفاضاةخهءدثطآ

جموء:ين:فىافارا؟،اء:دآاطافىا0ترافرينبغىالتىوطالرخو!

-ولإ!أفاراءاماأمأإوردىو:-صإس1لأ8.الةدة"..يخفاراإوردىظرا()1

!طتبةاباخلاقأ.726ر،المة"منكنابءا.!اءشور!ةمن)ا)فاتلالر؟يى

55"ة--ءون1.16ا)ماتلالر؟هـس"أنمؤدا."(31"-آ،6ساتهورث،ا

-ىاو01الفاتةقالمةا)ئوالأةصالالآراء!درو).مما؟فعا!اقهصن"وءىأةمفرو؟،ما

و155ررر6ثأنأ!اثااو،ةمةدشكا!اءذه)ر"ستوانأحدط،ة؟ي!هاأو؟3بئو!أ-د

ةدربهااقاا؟طاثاب!الىت!صفت!ئ،تالوالموسارسص5والنىا!دهاةافي1ة

.51،أىا:اأ-"بار13تةو،الأول""بالو.ض!احط،نثأو،8اةاتاوالأتال.ا؟را
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عشرةى.با!الفطرديحدو،صبةايم.ة1ء،وابمو،يةأتطرء-مربرأ

س..أص-لاأةعانيرأسهلاالذىالرهـيىة!ذا5يقولحيث-صلة

*كنولا..افاشلةالأمةرزرلىوهو،االةاذنةينةلالدا،ولثي!الى

قدضلةعثرةائ!نتاالطبعإفيهاجضمهتلمنالااءالهذه-صيران

.ابمح!اةطر

وءحنط2ةو-ودة،:يسألى--ماءكأا.قيام:كلاط!الوهـذ.

هةوذكاطهخهةو-ردة(كهبدروبراد.ا1وحةط،،لهالتمااكليرهقصو

!!دقو-.،...والا-ضفادةلاتعايموءبهدانه:طلإنةء:ارتهو--ق

..يمراكلزلاعبأالهفىسيربميمونأنوبهوا!ايمذ.بلا4ت"و،هلهوأ

)جوروهبضضأواهلهلاهدلءبأيمونوأن،المال-ب4كليمونوالأ

منوتؤقى،عا:،مجثوهيخرومقله51منالةصفءط!،وأطهواطلم

بمة."هزةوىع!نوأن،اطور4إ-ل

،4تللفا!"-اصلاميةال!4إةأثةارئا2بهاةإحف!بةبمطااعةبرهوااط

ذلدبمبهونأنيب،،حيماالرهئصأوآالحاة!رورة!ون؟فيةإلى

الملفعنيرةظلاة؟"إطألا-!اجيد،اأظأساو"-!نلشراخبا،لآ

وأن،وأطوارثللأءوروزوةإ"روجودةلهيمونوأن،إمةشرفيه

اءتذأهءاي!متنبطهـان،بتالمدور51صلاحإستنبطهةبماقي-رى

ء.11(4بالهربالأعاهقياماءلىةدنبةمقدرةذايمونوأن،ا؟ولون

الجانبءلىتةمرلاآالحامة5اندنجلى)كسوطه!هبربا-ةةهـاه

مدهاةوما8لأس،8"ةاتددةة11أملآراه"ا!را؟طوامال41"تهفىعارا(9)

.اث141الإسلامبةائةإفةالىافارابىااءغادإد2نثافهااصروطاأ-ل.ن98سوبلأا!ة

.م6016-43295ا"!أولىا)ء:ء"الىاإ-.ىةوا
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الشعبم!ه!وةلمافي،ن،اولقى:الديقنبأطأشملإل،الحياءس

فإت،أةانهينةالمدنيم؟أنبنبغىذ!!و3،الفارابطيقوكولذ!

.،وئيس!اءضدبأهالهاتحتذىأق!أبشأجزامما

لمالحاأه!قساىهوحقيف!ارابىإطرافةيئمهدثرطالملكن

وأهةل.الالالعقلءرتبةالىمل-ى،القأملىالىوكاظرص4فى

ولكنالموجوداتعهور4فيتئإتالذىا-ةةادأالهقلمنأوح"ةعال

.بالصلأ1(الهقلأوبالما*الهقلفىنه5بئخلفيهذيهاقى

ظرجيقع"تهالاروقلأنيرىكانالفارأفيأنفعمأنثحبأنناإلا

وأ)خأءلوال!ةكيرلاة!!:"طرءقعنإلاثتملا4إالا!مالوان،الإأسان

.واطقا!4-"ةهش!-اس:مات.:دأالىالضةسضللذىاالهجمق

إلعةل!بين-دوايوأن2ذلابعدلإ-لاآا!ة)ةلاسأحناقدحةآ
عنالإسلامفىوودماوبين،لأةمرلفلابروالمدامثرفا!كاافهالا

.11-لام4عذجبرتلأوالقدصروح

اوجمبهالذىا)ثسرو!ايشزطات-اورفىأةلاطونان"ظيلاو

المحيطظرج))ةارابى-بقوامنلدىا)!ثرروهذأيردلمبرل،"فارابى

دا-لمه.أوالإسلاى

ااث-دىيزالمهإحناا)ةمالملبالةالا-باليةأظرأش*تاتد

يمونوا.ط95المدبهرئ!ىءن"8صافاتلهاةةاداأهلراهآق.أةارابىةول()1

إت:هـ"الما.لحاقو-،"اتا-قد،اتلومهقرلاباءقلافمارا-يهلأدانآ10الأأ-انذإث

)ماق)ةفلاداءلحةامدة44تهاة؟ا.د"حهـونو.،ةاةاافىى-"الىذإث!ا)"الاة"ة

.مماو)ط،.نجةص!ااما،اتابز؟"ةمادا+ةلإءنادوموةتقأو،ناة4اه1وات

.،يهابمبحا
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قش!لمهافىالقارابىبئ"طأىود2أفىبهدالإ-لاقيأملسةزفى"-ادة

.انبوةوالأسادغو4امرةاءث؟4سيرلتة،-داوثر

المفاضةالعهول-لسلةفىأ)ها:س؟نل"ةمالالعةلأنإهروفاوءن

لعةل"الالافاإ".طر!هضبروبذلاء،امثحورةاضأةيةأظرفىا،ولءن

بةلةظر!اءداةطيقاسا!ور.واالمةولبم.جفي.ثحدالذىا"!الا

فلاكأتبماى2وتأ،الواحد،وهوأ،علىءنقىدأالتىالنازلةأبضا

ا)تمر.

إلى-ولالو-يثن5(،1(زلوإكءدااصا)إ)حه"يلانبقوتطاوهكل:ا

ا-اعداالنأمل))تفا.نةط،-الذات4":ةطذ.5فىو.4فياكا1طفا:قا

،انء:ءأءسوهما-ةءصبنوأ-ارابىإةأتضةق،"نازلالفف!1

)-لن.اوشوعا"ذاحولاطوارو+صاد،!اةملىابمما-لايىقيدولا

.اتقرةءقت!?ة؟اليما.-ةمفير"يزةنآوفىاكهى

)اةارابىا:ترطهااىاوروثص11بهضأنلمتأن"صدد"ذافىالمهم)ن

وتدني4ا):وأافىلأجرعنأو،أةلاعاونءن؟يرأهد.م-5المدفي"لره-س

اءقي-دتهالولاءعكلىافارابطةاءءلىدل،1"الإسلابور!ةالثسإلى

أأاحىإا)ةكافإحض.قذأثفا15؟نءلم،اتهظروأ:4كل3رفىز؟ءياو

.ا-رىنأاءياالهطأمنأو

يةالصهوةا:فاما.لوبتأ.أفلاطونادلىالةازلءهـوا؟دلا!اا01؟دل"ذايذيم(؟1)

.+رةخ!م-::-تا)ةازلتجا.الار-صوار.،،ا-وأهةاأن)ةاث:دواةظرىاء.داخ!الى

يدزأن؟ةملاات-وتا3تابش"-اولوزد-لمقآلهأنا+هـةةا)-درجئمأولاباطا)ق

ىكاصةالدر"رو.فىىفى)-ءةنا،ا-*ءظاق!ا.الاتءأ.بزة11.5ء:بارةللاقيا."ذا

ا)تببن.ينوثةا"االأؤلعلىء-رةاةن
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."ف!،تح)لمجهالىالموص!رءيةنجايفاراظرةيهدأفااروآهذايدفيوكا

فىالما؟إ"ء!ةإوتوالمدأ:اهردكد؟مةبراء.،عطاظرةاليهينظرلم

يحكنكلخمع1،اعلىكلا4البثرالط!ةظرتخر!إلىبل،مجتمص

الإسلامظرةممهإخابلةالنطرةوهز..الأرضيةةالكرأوالمعهورة

عليوهذا.معينمجتهحاوضبأوكانأوفيمافنقيدلاالقالمامة

فمليةنلبدافىرون3فين؟ةواالذأيونافييننظروج!-من-إمأالنةيفى

الث!هوفي.اوالأم.نيخرلمفىةةكيردون،الوانعيةكملمجتمط

الأصبا+علالتاونةبماع،خمابالاقمد"ىالمدينة5"اتارابىبقواط

بهالذىوالاء!ماع!الفاتلةالمدينهمماالهمحعهفىأ!هادةثاتنالا)كأ

الةاشله،511ء!رةا،ثو!ون،4االفاشالأمهىي!ءادةنيلعلىتماون

أهل4بمإجز،والامة،الأم!ء-ءنجزهادينةا،تذلاء

.المممورة،\،

بلمىيأ-بوصورةرة-فأدطونأةلاأو-طوأراثقىفىنيدلاحقأ

ا)في"مالميةل!بهوء4إ)ثا"لةاظرةإذه5-ةتاصهو،وثار!أأةلوطين

ي!ت،وأطاقفى-فكير!-:هأ.ؤلأهصرأتر-الإسلاآبأح!مبئتد

.%)نقر3واحدمدينةءن-حألفءضادولةالنىكانتكلائدن

،51وأضحهادإها؟4هةهو4الإ-لاصتهأ2"ةمفدالفارابى!سدالأ

الا-ظماتعن-"لأسافافةاادثنةااهلآرا.فى-افارافي1لولو)9(

ءفاهلى:--9عأوأ/لا.ةالأرلىج.هـأنإ)وكيراكامه1اةيةالإ.(خممات21تصدو)

هأا-ئماعوار-طى.المحهورةق18كا1،اعة)جماء،تظه!فا)5"و!نرلى،وو-طى

.،أء،ء-كان.نجزهقة،المدأكلاقيعاصرىوا(المممورةمنلى.جز.

آرا:"؟اق:وا..رم،ءا:"ا+2افاواةلا-ةة9مناد!كيركبممنعقذ!ثصع!لم()3

ا:داية-اق3-صيرإنا"ؤلا.وءن..ثر-فة-ورةةوهاجمه!نىا:اةر.بمد8و.ا!ممآر

http://al-maktabeh.com
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ء؟ومةكا"اإلعا-مل"و"ة(فلةإديتاءنالهدفجملمنأوفوح

طريئ،اللهر-:ل-ليفةهو،،ممأوالدنياالديئنرجل!حوا،دة

نأ.كلهفىلص"ظؤ!ثزجمه)12ةلم4اطلاةأهرفى-طرةيئ:ثنوف3ذاو

الدبقأدو:يفصلولم،الث!يهزوأىهوكاينة-دامهعلثرءأبص

معثواءبئ.ثت-ءلوعلإ،تةسوثلملحااء،بدالذى"دنهو!روالرو

أذىأكليم2نأةواستل!ام،أيضأالإس!ءيئ."اةتمن-ىواو

4!غاطة.اموعومصاشلمفىولأتأءل،ا)سابةينأحوالتدبرعلحث

الأءثل،اف!يففهـ-للاإفاتلةأة-4ءدثالفارألىفيد،وا!برة

ءناث؟لاأثضآيت!اول!!"وحصبللذي!.ولأ،واذوذج

وأالجاهلةنةادكا،فاشاله411يئد)إوأكاةصةاضادةاالآخرىادن

"ماوح!ارنأذه5علىو-*4و!ة!روالبطشالقابةمدينةأو"فا-قة

اديئ4أإصفو4.08الإ-لاء.واليادىرمال!؟ءلعابا-ةعللي!

اقتعل!ا51!دالتىادينةااكا0؟و))قوةاطصةمدثة"،بأ!اثلاأ)فا-قة

وأللعبا!ازلواة:ار،وحثا،:3إثروبوأ111!ولمفباناذة

وجه.بكل

فىءرئنايافى!ثعالإ-لابزا)"قيدةأريمةإنهاعرتكىءنو.ثما

-ئددالىيشيرو-ين:اقهو-ودادلةءنيتحدث-ينوبصا!4افاراثا

وأعهاسها.4الإ-لاءثا)"ة.يى!)%!رءذأ.دءو-فر-وحدهخاط-فئةأعما

ا4(يى:!ا)ألته.؟لانهاشأعأنيظنانت!%له!ن5:يةول4الياشع

)،نةذإىفىطتكان)نةماه"...هء:"ثةرلالذى(22،-عى19ءأ4ائ!اثوا=

فأخبار.2"اإو5:،و،(353س2ءثزرات)ا+!ادااةنء:"وأشس،،ا)ءالينرب

م.انزالىاة-دهثو،ز:"؟دزو.3.ةرلى.دا)،شا!-أ!واص!"ة"يريم؟.يخهوءصاء"وءاو

إ-ةذا:إ"3-تافى-بمةر.ثو،لإ-أ")ةااتح!ا"إ"!ايمفىلا-ة"511ءلى+"5-ور-.ياانا

.وءير،اتازىوالطقتاد2أ)توزهـ-:+4.افلالا.مت
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يتبيفر!الهاا؟وليئقعبمافئردأئوأغالكيرةءأةصابخافأبهايدلثى

!واحد8جومرعليمثيرة!الأحمابتلا.طلأتثفيبلى،جمميط

-.،حدهـاوجودو

وتوحبدم"يتحللملحدك!أفنفىالإلمانلهق.القارابىيشتو

،الإدراك)دب(غيرممتاعر-،تهمن)-بنأنه()تهفيةولقهإثواة

ولملابعمنها،!ق!ولناقوىاضفو)ممق.د؟ل!هايةفىكان)ذ

نأءنونض+ت،ضور.عليناويعهسإ؟راكااإمتاعى،و"!ع!المادة

تصور.علىنقرىفلا،ناإبهر؟له)فىاووةلمإن.4علإهوماعلىةمقله

."الطمعلى

الألر.يةعنحمديثهفىالغزالى-ئاهالذىصأ،خيركمليلوهذا

الدشعنط-رةةحسصنرزرالعتولبحافىآثىاقمرةاباوأرهاوأ

.و!تصورالمعرفة؟لالىالمةضى

ث!دةمثالالىالمستندد4الخقيةهذهلىضاحفىألفارايىويسترسل

هذ.ملحدكلالىيرجهثم،الإكراكقاموالما!ة،مر4المث"!وء

:فيقولبالحو؟موضا))ى4طالب!اقية"

-طمولهسي!أالملميمونولن؟سببةد،ة-؟نبمنامحاكل5

.،ألربردفى

بىاالفارنظرةفئيتجلىسو-وو"اسلاىل!ابعالطاأنخرىاةصك!أؤينا!و

على!رهذ.لا"بشرجم!يعأملابتصررضاالذىبرخهحوهوا،ابرتمهاتلأءظم

نانأيونلاصفةببالتخطرلماكظرةهذةانالىنااشرأنسىقوقد.لآرضا

منالفاضلللنهطأ!ورمأ:خاءاعتإر!فىث!هـاااكم)ذ،ثمتأ

http://al-maktabeh.com
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مأظرغةدتئمومقلمأبصارلمعايهاوةمتدنأودل!يلاتالاالمدن

!دفالذىالإصلامحاالمدىةةحمل!ارابىنظرةإما.ا!بالنطاى

.س!ئر،حكومةقىط.الذىور،.ظشننحىالناسحيدشالى

جو)؟بمقفطأىنناولالهجالةهذ.فىتطغلاأفااوالواتع

بمقارفتهوالقاضى،ألائق))هلىافالإفو-4على،"فإرابى5الفكر

نحنصاتخر-نااطالةإلىيؤدى"ذالأن،ولا!قيه4ثومعاءصبة؟ب!ا

والفا-فة.اديئابيناتوةبقاص-هذ.الة!لية.ن4في

أوردفاها-ايقأةا!بلةاك!وعىخلالمنالآنءىوندرإينا

النارابىأن-ال!.تابذأ5أضرفىتالمطالملحقمنأ-ت!"ا؟-كنوالنى

"ؤلاءمقيمقوا،كيدتهروحتأبدهـجةإلىاةدفةباءتوئآيمنلم

الاكاماتلهذءاذنمح!!فلا.م)1،كرغة-لجلفىإدثن!م-فون"ذيئ

الدينبينالتوفيقصليةوراهيكنكانا)ذىالفصدأوباك!يةالمتعلقة

وأ-دفيفىالإ-لاصموء4انةاقوابالمداهنةابىأفوار!هامظ.والفا-فة

ذلك"اإو،ن15بريد!،اولا،دا-لدهائرلأدءوىأديئاءندفاعه

إية.افاراوصانصا؟فرا-:ءلالو-وهاظنوااتخهين1-صيل

نأأرادكالفاراىوتيااقااوطا!صراحظنلاءةدماع.دأنأيزدا،ذك)ن()1

:بلولاذ4اط!كل"طلب

ب!دابتأ،بأ"ا!أالمز،-:حشاةآيمونأناطيمةءلمفىعوا)ضأرادن!ثفي

صدوقأ،ء-يرجأعة:فأ-اثنأوص!ون،أ،لاا)صرع،ءاوماكر3ناتامد9،الآتبار

مماث،،.-ادعنالبالظرغو؟ون،8وادا-ممروااةيا2!ااةجورواالفقءن-رفآ

لئغيرلاثري!ةاأركاث.ن.ربمنكألتير،اثسءجةاا؟فالىناأداءءلءلبلاوجم!ون

لشن5ءد"تصخذولا،املىاهاوإهامنا،05يمونو،مةتوا)ثرأ-ةةاآداب.نبأ،ب

.الأ+و"ل)-ء-بلةو،والم!-باطرف

.03ااط-كاة-وانتةاظر
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.فكلى9اافارالىزاثأمل0فىأءهنا!اقوةهذارأيناوبزداد

وأيدظع،النبوة5؟ظرث"وهى،هنماةاطدثثوعدفاأقنيةالئا":قطهفى

الإسلا.بة.الأمةبهاصتالىصةالع!الظروففىءنها

ني4ت!جلىالذىقاظاالموضوعهوهذأ:"فارابىنظرفىالنبرة

لأ-اء13لىء!سندافاسإيرءاتزعا!لةو،عصدةءلى"فارالى-رص

؟واةقاننالضرور-باذلديمنىولا.و":وة-ىالوفى11،!ثلينومصدرما

عثالبانةةلألابعنى)نما:،،الظربمذهءةصلابهجاءءاكلفىرالىالفا

إدكأاكانإذ.وأو-ىاك:وة4قصتءماط،علءفزا)فارابىالذىوالداةع

"ذ.فىأفيأيةارءذهبعلاط-بم-لائةفىثرطالداخأو"باعث"ذأ

،مة.-إصورفىلافل!مذهبهعليو،-،ظبصورةضيةالة

لإف!رواالشكجةمونةذ!رانعا!يتاادافعواا)01ءثهذاولإصاح

الإ-لاىاألعاأ-تاحتاقااو"4ام!ه،وءبادئهالإ-لامأسى):هض

لذجة،(الإدتفيو"هاثرا-حك)تينا"-ربعوا)را:ا)ثا؟يئ"فرفى

وقد،متباينةاتو،صاشءقائدذوىتخافةب!ناءساديينلاصلاط

وم!تقدا!ا2رائ!اشهفى-اعدهاءةاختلافعل-العناءسهذهجدت

الإسلاماةضاإ+ض-ول"ثبهات)ئارة!11(؟هض!اداببل،؟4القد

وهوذاتهأديئامدز11"ترضفىةكاالثد3حرتولجة،ءقائد.أو

.صالنبوةأود"وحم!

اعادةيريدونكاأواادبن؟ادة"الىوة+ش.الةرسمنأوثةااواةالمزديم5:ل()9

ونيهبريركاأواممنوغرموا)برا،.ا-منيةافأ%ءةاككا!ث،حيدالنومبدأو؟قنىالى.ةية

.مروفة.الةدصيء:دإناحو!ابردبنثاريههدهاكاناقااسااجاوتبراك.وة

.709عى1ءالا-لامتص،امبنأحمد:!ارأ

http://al-maktabeh.com
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الدورهوهذا،و؟نالإسلاميةامقيطةعن!ذودال!معل!اهبلقد

؟الوحد3يةنديىلاحالىينةلبأنقيل،اب!ململمالناجمعمىالطب

و--4ءلىالىتزلةلىواداتاريخع1إصبلو.الدولةدا-ل!الإسلامية

::4ود-ف!،الإ-لاء.4امةيدةاعنالدفاعفىحميدأةلاءأاطصوص

4ال*بوألاركالجدليةالملا-م؟روتوتتا.فادقةألىووالملاحدةا"-وم

،)1،قرناء،فرونلاه!ؤ،بهاأوأممرهااأ)ىألدينبةالفضاياأمحرل

؟عرأ؟،"فبوةتحرأفأ.وبكأونة-4ا!ديئمصدرالىتطرتتو

"نماالفترةانزإيرافىلكو-كاث،ينبوةاء4أبروأ4الأوصيون1ادهر

لل!بادلاتف!بحأ.%أ.-بىتكا،فلإلصر.قوفما،بئأفارا،ئعا

وبادنه.الإ-لامأ-ولأئم-ولوالمسا-لات

نآبينحتىللنبؤةبنممرإ:امو!فإلىنشيرأنامدد1هذافىوب!هنا

طإويفعبئس-،1أنأوعن!ايدافعأنالفارابىحدأستطغأىإلى

والأخذواصدية!ابماالذمابمالىقهضىا)ئال!قلبةوالأسىالمبرات

عنها.

:وحجبيمالئبرةتولىبمض

!ءبر+وليا.انهمايةالوجلينإلىدةطيشارالفوةرأن!مهرضوفى

اءقبئاحمدوما،ومبادةالإسلامفىاطمنأعلىودابا،الإأ!رهذا

الطبيب.ازىالربازكربئصدبكروأةوندعىاولالى

-رجثم،اتزلةاإلىاذ.ى)نهوتتال!بهودىأصلمنوالأول

!ينن""2وداةهضر-تى!زأشبماتإ-ولهذيرضذوألإ-لاماءلوءايمم

اة"ةوربوهاأفصمد؟ةمام-ةذا5مطدن):ف""ء:إة4"ةا-لمىكنأ
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بنا،)؟(-.

نمتبرعلوطةفىاثبوةأفىالراوةدىابئاقوالبضىخظتوتد

أقههبةا!يئؤ،ازيداالىيةالمفو،4إ،ؤيداطفى"كبةإبهن01-ز

-الةاعاءىا:نجة4اايامأالإحمابرلى5!إةداس؟؟خيرافيىجمراذابىأبن

.ء4باقه)12المنتصر

فىادبراهمةدلا!الأدتدقىيلاديشت/الدوندىأبئأقىالأن!ويدوا-

افيوةاوص!الةالربثنأن4البراكلوقكلةنجعزتهخلابةو..-برمها

ار-ءلاعننجق""قلإذ؟ا)؟االها!وعدأإط!ضااءتقإد:والرسل

اررقلب!!دا.الاهوفى؟والهيروالر،الحقوأباطللون،يبنلعقلنجا؟النيأو

اهغل1افق:بمابأفىاككا؟نةإن.إلركل"أوا،نببا.الإهتدا.فيءناه

المقل،افيخاممايأني؟نوإفي،النقليةن!تا4الي!ماجةةلا"وثنا-به

.!مالجموفى.أذقلنآخأنيرببل،أليهالأضاتاوا-ئاعهعايئاظش

إطفوأالعدالهءإيخأافيا!ااعهبارحمدالىالنبوةء؟كروفيبوقد

افي:خاصبهفىو-قضيلاختصاصديةا3اثباأنبدعوى"،الإ"!

اقه،أمامسوا-يةالناسيقولطانيزعم-؟المفرونىأنمعبمضعل

لأتلا.يةاصةآ"أقة3ورءدبراءيماء..عنلأ!ت!6س1لمهئبس.ما.!(؟)ء.

الدامغ،؟"بوبم.،،المحتراةضبةإ5ء:لأذث!ذقيب:دىالىاوابنادونفب،".ا

و3ناب،و-لممءا،ا!-لانياءلىالدتقالنرهت"،كتابالقرنمن4برت

..،ألر-لال!رفي-8الزمر،ة"

)إ-12ىاه.إادى!راوسةولللىالخطوطةمذ.ءشاكئفاقاففلااير-ع(3)

-انامةوا؟دل؟-المؤةديةلىابونت!ونبالهند.ا!وظلأالإحماعيليةادظوطاتببن

الىمو-و،ة"ت:وةفىالطمنقارازىوأةوال-005.كد!عافراتأوجما)سمن

ناالرف4ءه!علإا،وعلتئ.2؟-5،؟من3هـا،سولكهـماالئالت؟المبمالى

.18الا-لامبةا)فةةلى،"!كررابراهيم.دأرن910،،-نة1لي"الأط
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.ء!أطاة،وطبهةارحلجرواالاعضا.-"ءة-ءنسوا.قي؟؟وا"؟

لإاؤاجبواواطصقيرا)صلاحنةتفىالضك4ك!اثفةهةإنويردو

افلاهدلةشالمه*04ثلىي!ىالهة))تطرفمنلدتئهونعمةابضآتسعا)ةو

فلمأ!احسبتو.؟اد-4والى-دةالملاءنغيرمدالا511عن"اءأتخ!اخف

ءفيءربنإدءلى-دثةدالدءتمبادىءاظعن.فىرا،النبوة)ن!ران

..اكةءيةا،،:طقواعد.ةالىإ-لحندءا1)"ةايةا،لأداالامث!ء2لاوةلا-كلة

)-آءة-أصأأ؟ن!،أ::وةبدا-"ضيدإلىمةمااطا"لة؟؟ت.ء:اوءت

ناةءلءير.افنا.قلإلبمدس!نرىوكا،ا!ارابئاأظكأ-رقاب؟ؤلامة

أثيرأن)نود.،آرا%ءنإمءلىوبا)ا:بوةء:عرىعناروا.يثنبرح

.4اتوةا.ءن))!ابيبازىار،وةتوالدرأصةاثفازاإ،ذةضرورةالى

.الأأ؟ياهقغ!أفي)-كتابوت!ا.فه

نمط"أبى:مئلخمؤمه"وا)خبوة،ولئها؟أرفىةاءصدرفينوذي!

،ملمبمثا.نلمةوس-صيرى؟و،قوسوالبير،ثمايمرنا)كاسد!و،،ىالر

.و)اباطيةةالإسداعيلية0من

والمائوية41ازدبهباالآرأدابإ(5.ا)تلمقفئ،الغ!نهأ4اليز-بوة!

الدكتإقإا)توفيق.اضم-ءاو4اةلا-ة!ءلرث:كر،4ا!ندثاتوادةة!

،و!ابرتحا)ةردلإصلاحالر-ر!صإ:كساة)-فةإأقوبرى،و"كلدف

إ)"4اءيرو.فىإؤ-بكا.واطروبطا-ناةواا.ءاةراءدءاةالآديانارأق

اإخنبمفى،-ءلأو،إةأ"ا.لأنحارثق5صر-.إت95إدفىث*دانةا!قبم

،إدالأ!!ذ.اشعلى."ثر.اةا)صد،ات.والونفئأوإنالأدإو؟ةف!

ث--ءاد،إةةوا،-1-يرء"أو،ورإطهأةتافىلاهـازىةدلءلى.ت:-وا



أ!--95

به.ةأفىءوأمصدرةلدلااأةأ.ذلكوفعنى.،منهايله"أولا:برةوبرإف!4.ت

ذلاء.نأنة:فىوع!...!رأ"زىالأ!اعا!هذ.ص".ئمبةفئعلإ،نعولى

و))فوعقلل!دةفنمامةا%ثضع.أن11(الباءلمنينلاصذ-ئا3بهفناستطاع

ة.سئدرلالهمبررلاعأآ-سالىإزى!م13الإ"ذاحل4)طلاقءعكما

اع!م.5.!متابالرازى-ءلعكباراتتحةيق6.تدئكناأذا"متوعأ

وأوأ!ذفبدللتر.أ(رجحالأءخمالةيامخالرازىحاتملأبى".،أنبوة.

01ا)2()بم)هأخمالااوءيليةكاالاطرك!اضراف-ءوءقزىا-لابىكاناابهالةشز

لا-ئترألآ-اقهء:دبنل3ل!أتهثا-درعند!و))تبئا.لمماداة6هذأت)ةلصن%و).

فىوليما،يا-ء-،فثلا6ة-ا"رىأءوأنحظةالأاذأفوفىوءذهبه

أماء%ت"أفي.يأا5محؤصناإذأبم!يرةلأ-لهاب"اط:أتتو!ات"

اطوةسارىيستطعوا..يك-ز.الىتماءالأ4رةص-+ووا-دصمببألا

ث(خذأث؟ن"ة-ترىان:ةولةفى.ذفىعنأة-خإل،.ف-4فى.ما؟خمان

.،ارةالإهذهمقتةهم.؟س!عيألب!أى،ادموءيننمةالأعن

"نتربث،أنوةأ:فى"طءيخبالىأزى7را.لحة!قةبا)أ-لمبةفىىلذأاغ

جدلا.فاسلمي.)ذاطت!فأ!د-ء!ؤة،أفا!مؤئ.!وصو"ادله.الآندانهت

ت.ئألاضرولا:مؤضىالادلةح!

نج!رأ!!""ةا-ةانة.ةوور-ا.أديماتهرصا.وكاأتا":داعدإداجفاء:داد3:ور.اءو(1)

كاأتأئاا،اةياتة-لى"(-ت،،-الةهذ.لىراق:ا0010وا،12)رازىزبمهـياإنءد

نأو؟.ةأدالما%لىم1511.لىالعرم!داركابةقالر-ايةأواصتوةد.اس-واةاإ+شنحدءم

طه+،1ء-إ!دد-ثابا

"ا-كاتابامأ"و!-ابإهـازى"وةا:ة.اأءلإم"ابيمفيلأ!!7للاهأوفاتةانةارت؟()

اجملأتاباتا"باتعنواةفلر.الأةكارإ+شفى.اتخاتو)نا-اخ!415-+اا-باقيرئر

.."4أ4/4يهالةارءىا:!قع*وا33)ث!ا"3691(ح03)15-أو!.ثا!ا-ثفي
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افىآ3)صدارتخيمةبللأهلاتلىفينتر.ان!.إلطز!ناصودتإ،لأ،

الى!اطريةفى-رىأفو-آءخالثو)مل،وءذهبهالزحلةممرعل

كراوصبرلوعدالذىابثافىا؟زهثكلكاةتا)قالمادةبؤاصةو،الثس.

.الرازىر-ا"لمنالأوللابزءأشر.4-"عةباشره1

ارأر)ةأو.4:أوأأإذا،أينبرة.ءنيثاطدأءر.فإنمنيمنوءاها

،اك2:ذ0كا-إبر4فىاباقلاؤ،أعرضءن.دو؟-دتهلمءاتأد،دأؤإن!

-!ورواالذفيأبرأصقياوبفاصةادبيلءذأفىتاة،21الآراءءلىوود.

وت-،نم.ءيرلمءلالأذ:اهااى-ةءضهءلىا-أسبهضآفض:لةبح

.-الأةوالإذهالهاءمالىدوردتثم)خة!:ل"ا4اكلأبراا-والب!ق"-ازرفى

اكل4ا)برزءممنأوردهماءلآمرجألاتأ):إيرهرص"لما3خهوذج"و

الر-ولمونيرونم3لأ"4-ضلهإلى:سرلاالثهأن-بربلءوزلابأنه

.سبم"نيمافيرنأنيزلمفلا.المر-ل-نىءنقول)،5والشاهدق

.4ض)ةر-ولاالىيرعلان!وزلانهأذت،أف!لوق

اقهيماونألاهذاأءخلال؟ءلىبكلب"/ةبىلهة،ق1101ءل!موير!

بو،وءنعارآءئهاوش4بمام14ر6ل!بى،"موةإهاق،اعلىء-!مألعاذ

..!4فةوالمعرقهد-5اتواوة"لا)ةظرثالصتوا،هحإلقه:ل!واءصنذا-

ذئاءعلىوا"رةإن،4علإخاذأموراالس-ءند5أأاثرالآهرفي2الأن

ءرضفىفىألاالبادا--يئو."(1ل،)أ)خه!عاثشاهلءةوو،صدا)تجيراريهو

اتفا!يملاءنتدا،ز+شألمنو؟النهوة)ا؟رءإ،تدلإ"!اسهوان!-ابر1ءما،ق

وغيرا)ةرقئيوا)ةرق،وإ)فهصاط،ا).-لول111او2!ا-الآ5إلى!حلمير

ا):4)2(وما،رطباء:دلاة.اة!إءئ؟،ا،صادرات24"لا

.(7091وتير5كارهلىر:طتاردالأبأ-ءقيق)09!ا::.ا.داةلاالى9،1511)

=،ةظ"زه5،(1ا!.لما)1)5-ل:ةلسا"وة010عما.4ا-أشءرم،.كأ:رشدبر؟ا



ت-الآ3

:":بؤةةهر)ظاأ!ل!"ق!رسير..حهلة+-

وتتزءم،ا)مةلىاسب!ثبا؟ثزلمأيديئ"نبوةمهبمرىأنالةارابىلأحط

هاين:بين؟فىود!الج!ثبذلأننراىس5"ةسكر!بةحز!!ءى?ظكلث!

.-إبن!ريهبئافبربإقءنارإردةالأدرووك-فن،اضباوروعال!ظأب-ا

تثلط3-لإببه!إبىافبالجا-وكلالآترفبءالجا.الملبىالجاةبهووهذا!

.:ظفرنء1إير)..-دةبأو-ءقايأ.اسا-آا):بؤةيةظرء:خكلقالههفىس

..أةظرية:و؟-وثألمعفلبةدلةالاالانير!صلاالذ!عهؤلا.إقب!ل

أو-سأو،بمونانة؟لبمونبطز،جل6اقهعد،فنأوهوالأملام11!دا.منذة14-ؤ-

ت!ا-"واذىاالإلهامبابمن"ذاولإس.:كالاأيةيو،طة(صلىة:بأ،)ا:"

:،صوة:!ثةطلاالنب!اةرموااظنا"ياب.بئ!لا:+ا:حلاالى0وأو-له-رلد5الى.10اقة3ةولي

ةير.ون؟ا-،4ا.نادهماثيافياأ-شاق.ن"!؟ا)ئانةا"2اباب.نولا،ء:ون!إلا

إهشالىإمف،مءلىإو،واطنالإة-ثثلياطبن....،؟وجلعزتةولوه.،ب3اثبا

أ-دأتت"ريلااقياالىثرتاإببن،لا....ا:-وعا،ب!نولا،"فد،راألاولزنجرت

ثب!".خا))به.و-ى.ق)ءلإمالى-بالىت11ن5:،صدو!الف.و4،ى..ا-!الوبل"كذإتام

و-لعزأمهيثذتء-،المذ3،رة-ؤ.الون8"خارت-يىةةايةإ"ءىالىء.ث."ويمون!"

جمملإ.رويهةو!ك!وإصه..،،إدرريم!بهمد،.أث؟أوحىم!ةث؟،بروهـ!ءباايها!بهبم51،ن

قت،فياظبببزطابو)-،اث،ابها!!ىاط-.صيى:.نهضبى.قإ-لبمجللا.-وا.،

/.-ض.تلىصهاكا!.وذونإ+د"نن.لنالى-.اقهءق-.ا:موهو5ةة-"

ءأص!ؤزمراثل!س--هـمن3تتىذبيدء-ةا)بو:الأصابةؤنانجةأت3"اذخزبأيرلجذهنطو

م2إ+تةالو،زد.اةهـجمةاإت.اكوثرحءردكلاونابةةا"د.تءس:-ت115-.+:"

خ!كلابث!يخالأذاد".8في!إء:اوط.،مل22اترىألب)باكاةين6-؟أؤ:أفيهـا.وا.!أر!إ:11ان

يدا6ث!كل.%ا(:؟،ة+!!تا،و-ك!.لىة--%ءالر.؟ناء3!ضا.بىادا،،دباتكذلملأ.و/-لآبرأ:!وا

3وخهـامنأشأا-ة-ير/واا)ثرع!مةةمرة.برخ!اأت-تب!هث،-8ا!ا.!نابات

-،،ادبحعثىالتا!بهالمي!هو?ك:وة!ف!كااخارارادط،ق.!ةقا؟قه-د4:ثةةيموأتوات

+ءأءلأغ"!-احول.!أكهث!،س!8ح31)ة3.،ا،"ة."381".آ(اط1،،ءإليجغار

ن!اوردةلآتو"ةؤ:ك!أه؟،01-ءا3ونرثررئلاائم-فا.:هذار!)ئ!إق.ا؟!9"أرة3أنظ!لأ،ءتؤ

.ئدره\ءق
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جظظةالهإلمثنبف!:إفىرد.هذا.،يكةبمبفي!أنهظقالفارائوتدا

.إلنيوةأوالوفيليهو،؟ساسبمااقا.عهطءجمأبكىاكئ

وئيقأرانب!إلابتملفارأفي9دنمإ،النبوةية+.!ظبرأنقىببداد.رلا!

تمةأنار؟أص!أبريهاوا؟يفن)،و"!ب!مادة؟الممرفةيال!نظربن.،بئبكل

،ايقلالانمالءئمتنمة-؟السعادةةمةأفس!ارج!ذلمكبكلوأيقالمعرمة6

؟!ذىفي:خملى"بىاأفاز3نط.نأالو-ودفىأمةالباذ،بحتل.المرادىإدلجل

يبهيفهأنطافآ!بمل.روبماول،ثةالمجد.إفيةا8لافلاطوبقاإعناصر.اجتقئ

منالإسضلان!.بق،طزعنيائه*تئامهرةءد!لك)فيبر).)سلاميةنةب

.ميإثرةميرفةبه.-ميرفتئ!ئق*.قاو،(9)عة"ضدىريت،التيأؤجقدأبقأ

"نهبدبىبةبااقهالرإحد-15أقإلدفى.في4إنظربرتتلض

،مباثتمأأبل!يىأجم!بى؟مدطأد!هئ!أ.أ-"في.اته5صت!أيرثءقل-حينا-)أفا

الف!دا!فيبرألعقلافيولىثأن-بردوفىة.،!فنالإولتجوبأ:فييئمبل3

مع،ليأقئ!لزنجرآقيمئن.أخدألؤ-أيةنجأعةهـفي7"ذنلطإبتفيفى.و،كبرال!

إيرجممةلكداؤافىذال!طلآ،2ذأ+2لمآفيئأنبمأة،ي!"أههولا-لهذةننفنرةفى

لمرتبةئأقحقبرأ،لبها؟فى:الفيفرحملقاتتتذرئجأ%.؟بر-!ى*ب!بقة

.-ا-3حر،!ءت.0(،2ع.؟1":

الب!ةةفي.إوالهاإ،؟هلواى؟مابايقا،إصإلفيلأقي-لة؟الذى"فعالالهةفيأ

وفه،ظر!يقبم!و،الإإ-افهفي؟الهقي4ذمراا!بهللأفعإلقلواله1
-ء..!.ش*"لا

القوةمنلإأسالى4النقلفيرحالذئ،إوهؤؤاطقاثقئؤ-ذكل..لافؤر

*.طاا-:ء!".ء*/-ءلا!.إفى.ا-.ه!.1،أ،-.

أنب!لىهـثس.وفاثرصتواو،الاعتبار"لىر-ا)نه.صرةا.قدى:1تاإ؟لإؤ(أ)

اطحققالرضالتيناظرو)ت*سلمامهاقي!رؤ.،:د.منؤأت4علىدلافينصابا

*.!ثلم-..-،ا!-.:--ا،؟01.ءإ):-وسىس1،1
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منقالإةساقا!51الى2تافاوه+:4الممرفة.تكونبذاكو،الفعل)فى

.7لابوألاألاء!ادحصبلةوابست،الهارج

النيويةنظرأساص

فى"ةالقبم!ةابهفىءد!ورإبراهيمالدكتورالأست!اذأوتحلقد

ورأىفىإنجوةإيةالفارايةأكظرر؟فئ"ظب!يقهومنهج-الإسلاميةالفالفة.

أفارابى)دىأكبوة-فطرفىارطوكى،الأءلام"يةظرأفىأن

أظر-اءتتق-أةارابىاتجل-الكندىإينأن.؟ذكران"كقلا

ا؟خير2راهمناشبماوإرؤياالنومقىرسال!ء-ارنةمنإظهرأر-طر؟

.الإسلامفىالةاسفبا،حلاميةنظرأساصواشحإ-لمددىيمتبروأذال!

صورةافىلموأن،الإ-اسفقد.وفومأنيةاةظر"ذهصوملت

اكلالن5!ات!ليهأئرعلىالةومأئناء!و!اتظمالى8اكثعقناقي،

زوالإهد+بفىثارأآفيناتحدثالحواصأنبماو.أ--طو!ريذ؟أرةظة

-ءث،الظلالىس4أكضوهباوزقناعندئلابحصل6-الى،الأشبا.

وكذلك،ء!يوننابرالذى!مسضوءسدةأفىمنشيثأىلافىبره،نبئ

أنمفار!"بعر))ينافي،وأ-لودطالىطوبلاأنظرحدننااذاما

الادما-اتب!نثث!لىذ!دوكل-ا!ونبمذاملو؟،كلهاا،--ام

صةاتالوالآثاروهذ.05وأت!ةارأ%في:اتركنهانجات:لمفتء"ما

اك!يلى،بما!كلتةظالتىداخليةأئارهءتمقربةفكرة."طياا*او-!ة

المناسبة.وف"ظرعندتبرزهاو

نأخذ،بقة-اإحاسات6ئارءنعبارةا،حلامفكونلكذوكل

اثناء51!ويةال!!ساسا.ت.نطلذإدقبهولا،ثمتىصررأافبآفى
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العدءبىةقيالهدلثباربدإت؟منرا!الأحلامفىفى.ؤةدةإف!ا"النوم

ن!-ااساةااءصوىأ--اكط).يإو!ينلم21بينبماة"طيرانا.؟نيكت

مجلم"ناثائمناوهو4ءيلبءلمل)!سثماع-ةطإذاء.لابيئبكل!بكلم

إذاأ؟"ذلدومعة!،برهسرةوأ:م-ةطت)ذا.بىميراوزرالإوترع

-4عهورهيمكنأ،ةإ،ئامامىلجةاانة-يةاوا)ظراهرالإإ-سا-اتثعكرة

الخاس،ا)ظروف*بيمان!ا..وبينطالرفىالفرا-مدى+نويف.على؟،إرة

،صحاببما.

ا)خومفىخهطلاصرواصأننهلممأ-لقاإ"م4..نةإن،الأمر؟نماوايآ

-وراتزنتن!التىايخلأ.ذاك"د)خاثول،4الأر-طتاكظرةعلىبناء

ذا5علي-نالآ"لام،،الا-لام"!سميهماو!دثأث؟2(بمضرة"سية

-.ئر،1،ةتامنوةلتيجةانيلةثمارءنثمر؟

ةه"وناا،-لام.فىيئاءظراذ،5بساف؟-ةدىا)-9-!نىلى!"

ممندىإ1د:فرتو،لحد!ذا5ءةدفدتةطو.ءلأرماع!.با.اا-كن.يىارفاا

غيرها.والهامةالأحلانمأفيرفىادثنىانجا.بالأوالفا!ابى

إتفيرالاهئماموؤ)تا!اخ!فا!ءلا.ةث)؟جلاموالرؤىإنابى،برفإوءن

-اعى!ديل.إفيع!لامبهاصزمىل!أءورك!اذلك--الىوماالأ"لايم

بمأصبمراانقرا1-لبرءئا،وتجد،يلطوةتو51فاناليوأقهلى!:ةقاأ:هـقموب-بر

ألفن.ذا5فياءخىبريالما!اولىتووأض+تمافىفهغ.ةيةأ-ا)بممطءن

يوسف،-ورةفىبخا!4.ت!سايمريم1أ!ر3نافىيةا،رو-لامالأوأش

ار!طهاوفيد"فىلم،51رؤ4!أبءلىةءتث-فءطله!فىتكلد--مث

"لينفيد؟،لبما.تؤولمءنأضدإوراخعبماإفقالذىفي؟"زء!بمييأ-قر
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فضبولم،يلتأوإلىتحتاج"لامأوءلمااءنهفىيوسفأق!رالرجا!ن

النفسأرأسون3!كلالذينؤلاه5ئبلمقألا-عابثة!نه!ابمااتأىاضفانأ

.111بعاوارنباطااالإنسافبة

،13نأوليإلىخحمكللما)ىأ،حلام.ةهضأصأ6ن"ةرءنوفي!

يذبمانه12فيرأىالنىال!صلام4علإبرأهيم)نابدمرؤ-!،يبصرت-اه

الإذعانوك.اعان،إ"ياامرأ15واءحبرةء،االرؤبهذهأءذو.!،ولد.

الواص+الأحلاآ"ذ،ا!ثلاءةبةيةالنبر"صررةفىن!دوةد..لهالمطلق

-ءثو-لمءيىاقه-لىصد؟"ؤةلظ!رءادةإرماصأت!قااعترتاكماا

وعذلاء،وصصتأ"أو!و،الصهجةأقبمت.جاالاؤ.ارىيرلا؟ن

إشانرؤىءنإطاباءبد-و-لماكاكلليهصلىسولالىصالىؤ-بما

.!مز-فر

ا،ناماتعلىةيهات*-ءدا)ىءىالوصووإ-ولأإاكرعتهزتولذا

الليرا.ع!اهإةاماتواالرؤىثظتو!،4"هاطاوالرؤ،الصاد

الىؤثاإينيزال!سورةةعلىتقوقجميعأان!مالىالتأبهنبا!كل

وى؟-تياا)رؤبار.باروىأ-ر.رةإثيرمما،الأ"لامأ!ةاثواصادفةا

.ى:فى11-:ياسا

الأح!لامعلةما:في!"!اآمفاامناشداقاأالهامة4طالنهانيخر

أ)رؤياتسدثاواطمقيحفيمءو-زةورة!!)ةدعرفنا،لنبرةباوالرؤى

،4أءبئظاالاصن155ركءرانيلةو:ثاوواطواسضودعنهتتمذلكوأن

ةبمتفط،اطلمتتثكلو2-إ"4)الإحسا-اتالذ.ةيةراصوأ.برزوضف:ذ

:؟للنهوةالنسبةإالأ.رتمث

ولهكلا-أر-طولدى.الخالجةكانتلما:نةرلذللا،ن"وللإجا
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4وأبأ-لملهنعدرالم!أو4الو-باس-بهد.منوأ)فارابىأعندى

نما-إة،فىاهـا1هاء.!ائىخهسبة9حوال،وا-لأمزوانع"طبااطةمرخ

ونوتالإحساصنعطلإذاا،الرظي!فةهذ.اداءف:طبعلا-افيلةأى

فيامأ.ال!ومفىزلك!كصل؟اطوأممطؤدارر

وهذاصا"ب!الحالةماحدالىكألةالاحلاماعتهارالىؤدىوهذا

وعمأ،مرأفىالعلاصالنفسوعلمفيالحدتحليلالنفس9علماليهيتجهما

عابتدناكاقرناو":هوفاعلامإمفىأنالذعرإو-ديراكتسية

تحلف+أويلات"قاكا!تب1فىأو،عماعلىنا.الأ-لامتة-يريةطر

أ-دد،فىهذأكتب.ؤلفأنمافي،؟انامأفىقىىأنبهن"تجاال!سز

تنابلمخىوالوساوصاططرأتشأن:ا!اا،!مأةيرىلانهوذلمح،

عليالكتابولاعلىياالىؤنفحروألا"بقولا.فىولذل!لإفظةفىالمر.

عتلفانهاأى،وسكارطالأحلامفإن؟إثضصالعلىولكنالهر

ا!تكون!!ىالقخهمنتعبيرأأصلقكا"توربمااا،فرادباختلات

درأء-م3حلاأتخذوا)لأمون!يةمنكثيرأأنخوالوا.لةطواسث*وا

ظدحباظمفىيدورالا-لالمهذ.ومعظم.الامورث!ىفىبهأموثو

الرو-يئ8

الإضلانمفلا-فةلتبنىةبا)فحبة،!مةالىنثيرأن)عنناءب

تمامأموضهممميزلا.نهاوخطيرةهامةوص.الا"رسمابةالأ.-لامنظرية

التناشقو.ولحهندالديديةكظر.3بتفتإتثمهدو،أر-طوف"رمن

أرسطو.رأىوجمينبين!ا

يتصلأ.يفيم"خومفى4الخياآمنعهماتسأنء-لنلاسطرالا)ن

ؤعتهعلىإناء-،طمأرةضأبرقىوهو.افببىاوالإلهامالإلهىبالرص
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"تفوى5إدإد-أةألاأءفهآ.مو.إطلأآةاتاوقاد-فىفزإىاالؤاة+بئإ)طب!ن!ها

صاءل!ث،!ث1)ير4!4.باإدا:ؤلا4.برءذفىئأظلارو!!.لةءاوأرأءسار،

."ىل!ءحه.أو.!طءعأنو.؟بلا.الالرءبا،.

"ذىلدوراا1ةفكرب!!ةد5أثبطوعقالإضلاآلاففةةيفترق!روهن!ا

ن!بانالإأنةر.رثلا،ا؟!الفار.فيىة.الئوبمفىأو!!ةظلأفيالخيلةيإتؤد.

أ"بب،،ءجبوإخزاقإلعلرىامالمباالإنصالت:لته!.وا-ط؟إب:ولخ"

وعرم!اك:لمبنبتةرغ.ذإد!فىةوالعب،اءنوز/اءفىأإ"!أبكلىوالموبزف!!

+الةومفىذب!ثغنها0إلمعربىفهنو،لها.إمثهفااأ

ثىهعنشىءفيةلهالا،كنازةنحيلة5بالإةسانجموناقبحفإذا

ا)ئررعالمللىيئفذأفي.بذاكإبتطيعفإفهالحشق4قيم!بىإ)ضخاص؟بمنماو

يبتطبعبخبىبر..(المبرفةالصورو)واهبإلفعاليلحةليايتمرلوأن،وإلمبر!

يلة-ية.والئمبفيةوابتاءلالنظربا*مانآصأهذاتحققإلإأيان،

أئاروما.--لامالاهانييرىال!ارالىانييقالانيمكنهذارعلى

حد.إمد01إد!-!والوبز-":ئثبرعانبمك!-الخ!لهثجودا4

اطصولمنبرةةكنبماي!طبمةةاذةكتإزةنحيهوبأسانإلنبىااة.

الا"نبماهلا!ىة-؟ال!طفيألا.وةالظروفك!قىدهت،و9الإولما!عل

)كمةل،-..)نيلهةرغليغ!-ا-ثمبر3..لتمطيما.الئوم.إلقجةطفىإذنء

لصواالا"أبهاءيىبمن.ش؟لتهملعظم2وذإبظةاليةطلفيفيةيبتطيعبرن

ونالآخر!انجاضبرنألملإ-فهلة!ا،المهدرة."ىوفى،اددانه!افيوجدنم.

(والإلهاماتوالمويى)امالبف)ءمدر"فيالبالعقلالا-!اليع!ةط.مون

59/الأجلإميةت.إلةإبق/.دغور.دتمفى
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اصاتعطللحواصةا.اليةظة5شعينرملوو"!ا"ةصكلتمبقاسماةبو4القظفى

تب4و!--اصةالنماليةظةعهدوإما،)كأنو5؟النومعنداما-العمل

باالغةإو-الهماللمقلباة:فلالهص!ورأهماالى"اف!يلةاو،النةس

.وء-ا!ةلى.-تاعنا!ؤ.3مافيدوك،ءالمحنرظاللوح"يهالدث

إلههةممينةقوةأوءاخرىطاتةالنبىأنيريكانالفاتابأئأإبوو

?لالفارابىبأن11!رلايرطليرفىو،بهالوح!واسلمتيعاا)ةقاط"قنمهفي

..:ابىا)ن!رثقول،أنبىافيلة.!اد2ىالإحىالو

كبر"لأااطقهط!ينةضلهانذءنةةد-:4ء-15روفى4غذص":وة"

عنخار-9ات؟"*زفتأقى،لأ-ةراالحاىامابزةغرلرو-كبذعن؟

فىماأخةاشاءنثى+في"اولا،ءرآ!اأتدولا،داتوا)415أ؟:ا

الر-لص"ىث!إلااذواتو،؟طللاالذىال-"!تابمنادةوظالوح

.،11(اطقطمةالىاقهعةدكافتبلغ

ية.الئظرمرهفىرصءد-!س-ببيةيكلاانباجو"ةاك)ن:ية"3"ظرال41!د

.1011.:اأ-طرمنتعدأترفأبجواهضاكأن؟

لا.21الفارا.ىارفيةاادزة()1

أء:ةذاتة.ا:؟وها.صصرثأن؟إ!اة،رااأضربة5أن.ل!8،?اظ)شريهغد)2(

ةةأ:بو.أان:اوله9كذألىةتو:ت"ء!ولفىناتو"ئر)فءنالأعلقءخأأ:124و)طاتبا

الةلىاةوةافمنء-ورةالأخ!ا،اهتيةساا.)ثو-:د،،أ-انالأح،ل)ورىةس،ر3ب

.-ا،.:لإ-ت1.،ا؟،اب:قيااالفائمةاةوىا3،غنا-ح-الةقىافيو.ةا؟-ت...إ:مور

11-ضوىالىوبل.وانإىإااالوء!ريكلملأنا)-يممللاأصانإوكالذا..ثوةه،

!..،إ:بو.ةالأس!لىاثصاالىء::"فىالو؟تت-ل.لا!.أنهالرأيم.ا)"ا-فى

/و،رن2(!و34):لااهـ"2ع5331ك!حعمإول(ولحأ"!3اةفار

ء+لابم.ح1953)*،!ءك!.؟ء..

ن.يكلهيهءظن3تورادس.%ماأنالاخر.يرةأدات،.وز؟انرشا"ذاأنومم-

ث!رى-أ"-ءئذاءعج*ناعمرة)ةاثسة05غيرأ-ولاء:برءاائا"ا:وناةبهااصضا"

-:باقا2ةةعااةاذ.5صة!دراةاد/لإء!ب1-4فرتةيحتد،روالديم.أثرماإنولةة
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أدا"نناأءأ!بوشه:الوكهاإدراني!نال!!ابيةا؟وافبأما

والأ-ضماعيةلةفصيةت!ازاومنفيوةاهرةلظ?ا؟ظفىأفارابىا"دفأن

المبدألهذاينالمن!روجهفى،بوءيثمنالنهوذلإدأالافتصار؟نإنما

ا-نةواالةرانفى؟ءماإكلالوأ.بينللفيتينا"صبةاإلا،أسانطءن

اتإلا-فااؤ-*لأنأبههناذلداما.راعيةةإذا"ضةأوالو-ىإث(ن

:ا)تال-

الأرصطىائنفىءلمءنأ-اسعلىالظريةهره-"خهد:أ:.لأ

"هقائدوبهضالذاق،إةأخجر.ن6ترأ-إسوعل،د!نمابهير-زهفى

،4الديذ

أشاطعلىأقانمةاالأءلاآ!لمةتفصيرفىفت-لىالأر-فىالتدراما

ذوىءندةظ4أآتا.ةثا!)1."ساداهعلا3قدرثم،الومأ؟فاهانح!،

الهفلبمة.اوبب"صالاتنيا

ابى))ةارءرصفىفيتبلىالديايئوالمقا:دقي"الذا4الت*رشأوأما

مثةاهلا3تالذارهفااطسذوىء:دافى"الالهةلاإلفاالأكبدتاءلا

عنا)ةهالامةلباالا"صال-لونأنةرقولاتكلت-،4عنةوق-،4

يةغال،نة"التصلااةهذا،ااءقل،يقءرءنأو،ا*يلةا"بقطر

تصالالاالهذطىفلولأابعاطا1حثاباافيطر.ولا،ابىاةارا؟ظرفىفىا)!و

،أتأءلأفىالمستترقا)صوفىابمإماإوهو،

،ل15افيالامةاءنبىار141يمرؤةفىةفحبالدتاجةا"كليدةا6ئارل؟ن

لأن،الإ-لام4ةأ-برإلذى-دااولملاثا،(ثورةأصفياثاء):4خ!حدةة

يل--برودهو،-الوحىإوكل11والماكأة"الا11ءةل--من!ءا*

ا!ذكارلىااح!تا!ذاأضثوؤدء"ولالمؤنىط11لاص!اأتناأ.أ0110ظأة.ءاه= .:هر.و-صىررو.18

.(69!.علأخابلأةؤا.ا4:ةإءس"4:إة)أ)-أ.-ردلىا.!دتن-"ب2اقا.إ:سفي-
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01.والموءىافىقيفئالمايم2-أن؟هئ،9:ق.أوصانوالإأتافهبينوافمفة

.+ب!أنهافهبواطفيقى

ثبيةءالتبزتيةلذاوا،3"-وللأراأخة-ية-صرا)هها"زةجموعو.ن

كطء،،وإلإلهامللوحىأولاة:وةبضعأنامارإبى1اصهتطاع-14يدواك

اطمأنبذاكو..؟؟رهما)يصعلأثمومن،الهةلمعها2ةةاافية:ت4ا-د5

دوق،4)-فةأواالديئإينلاتوةهقون4مأيقعارفىإ-ير،أنهإلىار،بى411

-بالذاتنيةنااليرةا-فة11والإسلاىالدينإينبرةقكانا"اأ!،ي!حظان

الوئا:قكصوصؤبا.التض4ءدىزيةراندونو.-ثما!ررضتلاف4على

بئالد!ينيةا،!عالوالمواء!"-خاقل-"فىت؟فأإلا.أو4.إئأويا12الدتإت

ب4:أ:اأالملا-ظةفى.شيتب!!ذك؟والها-فة

"بمفنسفهمبخاور،وا)فيسوفأ):يإش4إالنظرهذهة-وى:أيأ؟(

،،يلة،41علىاء!مادءا،ول-يثمن.الأولعلى"ثافىقصيلا2مة

اك!ملجة.ا"ةا:قن5وأم!حاأءلىأرمقؤلة:قواطظ

ابىالفار،إنلهبةو.لدذ"ءلمارءدفيشاهيم!الدكاثورناا-تاذوثملق

طإلديهو-وا.،أعهـية.أيةهاثءيرولا4ةاكفربلاهيأبهلاثظهر.ةصما5

أفهالىأا)"قكدأمما،ايرئلة4إواتكاأو،افكراإء؟"ت!ةادلوما.تنيمو!

،-قهإليةاو!ات".الذىق)طرنجا-:طشلا4اطقيةاقيه4-ءأبمهادرءص

:4ءشاضذثالذئا،!اطإل

نة15لمءلىن!-ةهدإو،دح!اويئ-ءهءتناأ:فايرفوافتا-إوإ:ياو

4*ةةأه)إ-وءلهما4أفيا-ة41ةهةواطا،ة،وأةإ4ة:ةأطو،خ)-ة4!دز

قإفارءنالإأ-اناءلطألإ"شاافيهضإثافآءنوإكأت،الو-)تائجهـ،نا



.ولانأملأا،النخبل

الفارابىأئبتهماذأخعلىوبتدركمدمورالاكاخوراأضاذأايهن

عن"الهلر-ىاالعاإلىصمود9ءلىبئأةءقدتةءنالأخرىضبهبمبمضفى

اخقضيلأفياسوفءالةلاوافن،القد-ىلأمقلقعنطراوأيخلةيقطر

.ا)خما..ءل

و)افيا-وفأكصا-.؟فؤ-دعضدجميأ)ةثةتأنأث؟سق:.-حفىو)

دين؟اىاصذلا!ءلاةقث،أنت:وةعوهلأار-ت"وا4ا+رةاثءمن

د؟2-سصباا4فيويمةزآيرر.:4فى"ةيوإ-وفإأ)ةوى!!-اا)ةول19!

،اناسافييعإابهاوهضح،النبرةكاةساباإا)ةولالىمضطةيأا)-:+لي

8ا-:!اص"ةيتوأنإئلا)ةإالإ-لاىاليداخأ-ا-أناةضتةهـذاو

د-ثالإرواا-""د41"لمهلاةيام4ةءوهو4ىكأعهؤأفسلأا!لىطاص!مافاهوا

علاب!ااقه؟نر!54يخا4أدشدشا2ة.4الإ"ثيمو"ةالأواصوبايغ

.العلإ4أدر-زاأو1)"ى4-ض!صهإلىو).-ت.رأ?4.ء،ات-55ثا?ناما

.4بمسهيو!ا!اا)ف

فىا):يءظطهه)سوف11ل-5إ"ط،الةارابىءناداة":ناثةولوةد

لم!ءهسا05ءلى-4ءةخوةور)ءس/1بىغإ).ءإ،ببرلاام"ل!وا4أر511عبلنس

!سه.4أنماءح.-4اةافىالم"نوذلا!.وداط2ةذل!نفيا):دض)1

أىاءلونتت-5الذ-مما.-غا)!فىوماأ)ةلا؟اطإلاءو"الاءتهح-كثإلا

!كلظى)ن؟4أا:آ*ي!4فانا:!و.-برتمالم4011إ"صفيالأصأش11-أءكوت،يرةة11

إ-حم!إ؟ابالثنأ-:و4ءفيتكأء"أا.-ص-في)إفيإإتأ3غ"-إأفيلإ:إطأ،!4ءقي41)-فى)ة!ا

.لم"،-!ء.ة..
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مفت!ة؟نتو)نةس،النبوةالىينكلأنيمكنوبالمل-راكب

-سهمقنادرةئلةعلمقمورةتقي،الإمبمانمز"صثا،إواب

0،1داقع

لجتقرق-ةوسييينشيينفن-بريخأالملةأكلاق4لاتذ.إنبة!ونكا!

واز-لهنيباهللألةصبةباوأكصوالأء:-اصالأ-طفاءبداعدجميعا

وةكرة6ايتأ1الائمةليخملالمبدا!ذايييطونالشيةأفبكير

أصرسيهةاد-ممةأإ-،مق.اكافيفىيدءربمالقرآن)ذ"الاشفا-،آ+قثد

.ة..."ناسوهقر-لا:*الاامنيصطفىاقه"نهالىكفوله

لهاوبىضعواالاصطفاه-*توصيحإلىالإ-زمعلاءىأنجىوند

وتأييدأةبوةدعمعق3بنرةوةيأحسبو.ماالمرضوعيةالمبرراتمن

سقاقأشهر؟قوذاهقامذافىو.الس!ك،1)قىيرلاة!تإمهكامدرتما-اط

،والنبوة!الر-الةترلااءلقمنت-فبمفكا،الإة-امكايةكتابهفى

ئصر،اله!140و.الجرهروةةا.ةطرغ11لة؟ةهلاالحاقمنصطةكم

باغإذاحتى،مرتبةمرتبة3نيرة،الأعراقوكرم،ا،خ!قوظيب

أرا،ءسلقبولجا!3و،نيهالنةصاتهقوو!ا!،-نهةمنأربلغو،اشد.

.،كتابأء(يهموأقىل5ط؟اليمبة،الإلهية

لا-ضاقموترعيةمبوأتتعتبماؤنالابفةال!لبةات4،له

اعبار3اليه!يؤدىأنيمكنماالطتةب!واالطا.!نقىين41كانأ،النبرد

يةالنهايئوا-ذلاءفىقدإذ،؟تاثجمنللنبوةالأصطفا.مص!رظتإمةاتهذ.

بقةا-ااأفناصرجدشماءند-نهةق121؟هق،مكةصبةأتوةاعتبارالى

لأنه،!ةبوةا-خقاق8ةيارإلىءوأير.!لمولذلك.ايهااأدناأى.ا

الإ"ى.أفضلوجدو)؟ا،اللهءند%:است!قمنلايوجد
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عودةوسةا)ةبمرذه5يد-ؤو؟صهال!عهـيم6نالةروحرأنأمتةدر

اله-اكبوةوء:!ا-15صورأ-لفىوصةوالر4إءةوثواالحسيبةالنم

يمضعلاذلد)عن.أناناى101.4الىولإس،و-د.الإدالفنل

الرسالة،أو))تبوةحرفاالإلهىةصل11-صههـن)ن:م!ولانامابعبا

ء+مهوفياح4رسا)تاداهعلىلهء!نأيهرنأن-أنهءن؟ا!ذلد4ف

.ا،ما.!هذ.ات!ءلوخ!"تهإعداد.!ل-بثمن

المنكريئبمؤلاهالاهتماميةظءثماكانأبىالفارانالى؟نةأناأءشاقد

جلثمكانو.ن"ةلا-ت،هؤلاه.نبخاتو،النبوةوالجاحدينإو-ى

النهوةوقوع).كانو-قا:قأستدلاا،منالةوابمام8-:بتاتهه

مابمدكان)ة،ملغورإلقع!.ئنا.:وة!ب!!بمنولم،تئظاهرة؟رهاباء

انفسية،ا.المهاهـىمنا؟طلاقهيقعا،يتخذةا-فئموآفمنأفيوةءوتوع

ةلسفإ.تناولاوتناو"ايخ"!تارءبراعرةالعااضا-ضمرءخ!هقسه،فو!

اقهصلىصددبوةءصرهالىواتربها،أاوتوعية"ظواهر"ذ.الىيسدد

و-لم.4علإ

0.سفق!4،بد!ا!مروا،في:4اتاراضابيماظءنالنبوة!زعاقد

الآتا!يلتأوالىاضطرثمومن،واثتصواد؟نالزمانعنالنظر

بهب!اهصواظرهو%42معمق5لا!لأقااد!ليةوالنصوصالقر6ية

.،!أوأوإويل

-تيرأ15ياإو-تير.،ا!هوةأفىابىالفارراىضار؟ذأنثكولا

اض!لافهماوتبينارراينب.ا!ظ3رعها-لاميةال!صأنصوفىدور؟اقسهأ،

)انجوية4ا!رةاعتنار-دإلىتصللاالخالفةهذهل!ك!ن.بميدءدالى

ا!-!.يةالة،-ت-8!
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ءل!-:دبلااصةساءلمىاه"ضذلكظق؟-تشء44أة--صءلة

ا؟ملاإيم"ةص!و-ير-فاوعاه:ه"ف-حلأفى-تءةلن!او)-4إءوهوق

الةةطةوءذه،ة"ؤافال!النةسج-ارءا.ا4وءشءو-ةا:قبو-ود

افكانا4ماةة11هنو.الإ-لام-فايرةقىلافارابىقى-5ماممالأ-يرةا

الا-صالاوالوءلىوةوعإء،نح!رواأأالذ-ن"ؤلاء!دهبم-أيود

.الإ"ىاا)ءالم

إصورةالإ"اموبلةأو-لىالوملةى":لنبةأدص"))تصفىورد)ةد

ديث4،2))او-ىاما"بناصواتبهضحدوثورد؟،ا)فيس

إتتةظ)دهديةية))انبوا)-يرةإنإل.ذالمثالىوماا؟رمماصإ-د

لانيى-و-ؤالهالأنترابىعورةفىفهلاءبريلور2إفااطأعىة!!جيل

،الإ--انوءقالإ؟انوءنالإ-لاع!ءن-4اصىاةإينيلى.وهو

لو!4عهب.دسونهذكلبراجق+ؤخرأال!ذ!!يدركؤاأبه!حاوان

..يردوفلم"مأةيأ

ب!نأووالنقلاءةلاإينوسطآةفأمووةفةدبىالةاراا؟نإ؟:ئالثآ

وع!لىفى،ي!اجم!رتو-"فىعةليأقأز:ا)ال!:وةفأه؟ت4إ-ء4اين-أدا

إلاسكطاعابةد4!إأدية:،!وصإ"ضإظواهرة-4ةالوةت

لىا"فارا.7رأنعالناإذاو.-!ماءيةالإو-.،اسها1النن4ةء؟-وبح

المنلالمدينةيرلت!وضهالذىبه!تافىوضوحأيمشاقيدوالتبوةفى

-خماسل!ا!دورالفارايبراز)فىلحكةا))فىورءلأثركئا؟الصأتلة

ةدمتدأ،اإير-لىكانأنهلكوأدر!ناكاإ،الةييؤدنيادىو"صياء!

الةرنتذالم!ل!نصةلت"قااسياصيةوإبنيةالهياصةالىاث؟ة-لا

.3-رةلاالأول
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ا-:اذفالا-ظ؟-ا)ةارابىرأىفىثةالأن؟بمنذلكوءلا

الذىافيما-وفإوآوأطاالكواوالإمام11:ي)ن،ءد!ورورالدبخ

:"دةوا4-"اسه04؟هثةوءواانءب،ور--4ء2أفلاعأون4إنادى

قىينءسترثد،الإ-!ماعةا:ظماءلا،ثسةونو،اه؟-!ا:واواص*وم2ة

صالالاهبةماهءونم31اثتركةاضموءيز.4ال!!هالأوأصإ"ذأص

5("أاةحر11أو!ا:لةا"-طيوايكومه%واه،4إقظاءالفىفى-اارولمالما1

إررءىالتاءسيقضءنبىاةارا"دء4اذىابقا)-اابةصيرا"ذاكانإذاو

الأ!ل،ءلىا،-لاماظاهرةا)ا-.4أءلعه:دأقيدقد"ئ4إنةب

اكوفيقيمرالمةءلىتوجبإل،بهح؟ت-،ةتالوفى)كفى-ير"ذاةإن

!ادرةة،ضيرااعةدباد-ثثمن"فدفية511لآر)وا،إ،ء"اد:قةااطإ!

الخلافيمونفة!د،يالونص"ا-تضدالذىانهخاص!منايضآ

بةوءص-4.رز)ة!فى14الدئقاطقاأنوه!:أ)ظاهرة"ذ.فى"ة-صرأ

أافلسفيةاطقاقأن-ينعلى،ذلكإلىوماواك-ههدا:لاضرب

-ا)مة.ءردةثأفئ

بسطوادينفاحلتضيزاتأأ-4"ذاالمة!ريئفي!ىاتذور؟ا

ةظامأى!وفئملالمطلألىالناصودةمهةوأقلوبالضول"لىنهسلط

هخاومن،يئيبهاتتهـتع))ئا-؟نةا"ذ.لهحرنانفىصرفعقلى

طاقة!ىولاالهقليلأا-توباتا-اشيرضا)دينبأن"بهضفا"دى

اا-مادةات-ءك:جببه!3"كارايعلى"ذأقمدكررالدصثورأصتاذنايه:حد(9)

وبفاعة000/99الأ-لامبةاسة)ق1،ظر00-،،الم!نبة/4أد:ا445-،9

،،2سمها5
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ت؟ةا.-و،أأسالإافات))طائرساالىيعهدإل5"بملتو؟اغاإ+4فين!ماإ

وء!ية.نزأونيةاوصأويةةرر

حميثطةهلبنلا.بةظانبئ-لى،ضةفىبوصوحءانلاظهوهذأ

نحاعا-غ3والرهقةاممممأخىذفى1،أببا.ء-،4يةان!اافى،حىةادشك

قهالحقاادراكثء"هلونلام3لأ،عقولهمتدروعلىمقدرتهم-دودفى

.ا!ردة

قيفوقا)ة-لمم-يثءنعليه)ءااعتراضلاطبأ.ر-:قماكل

التىقلإة)51وءتدرةةعفاهبلةثصا25،ةكرىنمطأقعلىالحقالدين

411نمرىا)نظاما"ذءالةثلا-:اباوشعأاذ5ءيرفى%اإقدو-أخجتها

!ا.!ء-توىالأبراسأنبةطبعلاالنظام"ذاأنا!امنولعل

صاطةوفى،أءتازأويآ-توأومنطأاصتوىاه!اكان-واهو)ءدأ

بن.ا؟خرينالمستوج!ور!اناتادتوءذهمنأى

تماكتةف؟نتا!ااظروفلةتذ!ر!اءلاالورا.إلىرجهضاإذأإننا

""ظح!انأدر!خا،18ءةواورفاع"ةبوةهرة)ظامماتجهبان!الىالةأر-ياة

،!صدوة؟راص!االىامدونتة!أواطا؟لأفبوة.غريناةامؤلا،

برمته.ال!!ى"ديئرلإش!"بدا

وعلى"ؤلأههويةعلىيدلا!لميحة-ءااء:4اكارئقفاالوءنويجد

ءازأ!ىآاذاتالإ-لاى"ديئ"ذاءنالنيلالىاه!مواتكلأ،مأهدا

3.فيو-ا؟3مو-!ارمء؟ة2ءن،وز-ق-ومانأعايهم-إدعا(هله

ءنايت!همالإ-لإمةلاسفةيرلىأنالمةروضى!نكانذاكشوءوفىإ

أوةتفىإ؟:اتاد:توهذا.،اك:وةءذ.اباتإ.،ن،!دأ،سرلنجبوة
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ا،صاية.!ا-ورفى4ال،:ثبم"حأ،دتانومحة،البياهالايخ-)نهوةنه-4

الإسلامأناذ.إواقعبر-ةراممهولاة+صبكأرةألةول!راولإس

.؟ثإلأا"يعبر6!)ذاالا-دتأءسلألاو،ةأمةأءؤ.ثانال!يهلتبرلا

بدلاهـلي،ا)!ء:ء4اله:-أوةر2ن11فى!بر!ورداو،أر-لواالذفي

"-ابة4بالأديانأى،إليماوحىوماعاي!مأقىل؟االإيمانن5أ:صآ

الو-ايا-ب،يضمالإ-لاىيعالتشرانءلى2ن"ةر؟صوتدعزلك

.وألر-لا،؟بيا+هـن"هزملأولىالإ"لمية

يهـواهدعل؟ناهأولألأ!د؟.وةتؤ.دأنالمهممنمن؟نلقد

المحددةأتيزاهوا4اصةاأصمات-شتفبطثم.اوشوءيئاو،يئفيالضار

العامااقاةونالى3ىتأثم،اهالاتقرطرتقعلىالمتنبىءمنأليبزلمش

وا؟عراضأظواهرمنأءلطدون،أ)شاملةالعامةصورصهافىالنبرة

الفكركأللعلىزواياءا.وتأبى،ءا"افيءوضاعترافضاخ"ئةسية

ه!.ااالىواعلافم،كها)درو

جميعلحضوا!عدنبوةطاهرةمنالبدهنةط،زر-ءشناأنخرولو

مبدأ!حةدمثلالىافاراا؟نفإز.ةةثلو)بعضااالىا-ءوالتىاضألاتت

سلبهنةسهالوتهفىفإنه،هقبولأير-بهأعلاوء4يأأ-ا-أالهبوة

.التيمنو!بىالإلهءن4حةبةبدأأذىالا!طفىا.وهونهاصأخس

كافةاتيا!خ"فلاضاابنبوةمقامفىيئلأفاهامةطةا.الاصة-كرةان

.وأ!مأوأكلرمنتثا.مااقهعنأقيايغفىأدلطاى

المددرب!ةسالثأءلطوةفىيتصللوف!الصأن-جدلا-ل!ناةلمو

بو!وعءاقلبلمأنيم!نلانإت-أفىظ:قتلقىكأدأ):يبهبقصللأذى
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ءنإلاذا5يدء!ةءإ-وفير-دلاإل،ذاكأوا)ةءإ-وف"ذأاسمافماه

،اة.إ-وفافهاةشانلناكان5ينهبا)-5و،ذأ.أ؟ذباتنيؤا.وةف

وهو،-طأأو!وابءنيماةما"يزوأنو؟را.ه-،ء4ان!-صوالأ

الاعصكذلك)إسو.ءغد4أ،لاواطظأابلا!و!،نتا-!مالاإلمثم!نةصه

لبة.أ،تااتأفةرفى-ت!ح؟،لافيافبئبا

:!عدفيوةءلىالا-:دلالن-

ب؟الجا:ءاهـين!ن؟-االى/إلا-تناداةخب"أ"في؟-نناولام!نامنان

:اثأ!اتوساثوفيوالجا،؟قاواالقاكأبخ!ى

ىذ،ءدودوء؟نزمنفىفىاى-لبريتصلةا،ولفياروااو

ابوطو،وة11:ادءى:نةمدووسيرة،مهلومونسب،ءمروتأ-ل

ءطم!ت4من!أصوأيخدملا-تهاد،)قىاثم،جهو.نصةةدمه،لبادا

الجفيئ.أوا.بيةاءااأو4دالفر

-لوكث-ابئلمل!.:4،ءاب!اةظهر/،4إاديطةوى))4اسائرتدته

ب%بم1وأقى،اتجصأس!دمتبرطاالاءتقاد-ربةقىكإل؟ءةاط"اع

إبثسأاتأطرءهحو،ظمواتو.باغرو-؟مأء؟وأأ-:ارأمنتص

.-دوأدصمهفى

.ا!ذ!ربادتوادوا.ة،ةدممايمآقدءنواءزمهة.ءونإ"د.ظم)قد

،فه"اقهءل"الذىالأى"ءثلامنلا-ثبربةةرب؟اا!قهذ!رهوءلمد

اقت-5جلارأنخ"ؤءلمعن4رة511"ذ.كلةمن!ان!تخمالانتتورلأ

نء،امام1"ذااى--إقيبما)م!نثدءلىوءن.ءسكأتقيعل!؟ط

"ؤلا.انيظن-ين-ةيمير.ءفاهةعناقعارفىثفإ9-لاالا-رين
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أقرأن1؟ن-ايظالمدءى"ذاإنبل.ءلوا.41وأفىشؤا؟أوينالآ-ر

ءئلفىوردت4،11أ)خ!هصىتولو،ءلي"بردوالانهام"ذاث-بلةتسه

.ثأ-فيإل،با)صكلط"ذا

+وءخ،ضااط-:4ا"!مزا!ااضأ-بهالى.إجالمأنناوإلا-ظ

-ء؟لفىقبسجاهدوأاطينا4فلا-فىأنء،ا*صوممنبرةم!وشاع

في،ل!!مصاااكةسؤ01الىإتة-،اقعارش،ءلءآومهلماةمة،ومة2اجما

.رالأت1)هالم،1!ك!صءء.ادى.ءن

ةليدىة11ا-بيلاخة،ولن،6ناةرفىه.تمثلضوسالمرفيا!اأما

هـناو،ادةة؟لأتنهؤ!نا-ءناو40"بلافيالا-!يةمبن)برازهن!انفى

ظتوار)ط+ماداقلمو!ر.ذءناوية-،ابثرا"نةسضهـلا+مرارعرحيةنا

تسود"6!"ماء"وحالى؟ا-يةن5او،امانةإ-كلالأ؟ببا.آ!مرمن

ن!وا،لاخكلهكاالتىأو-وهن4ذكويخر،برعفياهللأ-."بالهاب".قي

لاءةةافىاءلءهلهو،و-تتر?4نآ:ا.لااتثد-دةواظاهرةء:د-(ةت

ة(105ءباةأو-امكانءايهافهلىسأصدأنإواءعةدءن"ذابأناءازم

.،أ!وىءنيئماقما"

ةادءدت"صتثن!11إن"ا)ةو/ةةهراإفاأ"ذهءوىءنا)تبير؟بمن،.

نأندو،الدة:قاط-اسألا-:ةبالز-12ءو-فأ)وحىءنوقةتةاا

نإ:أ-رىإء،ارةو،!ء4المفءن-لماء-ئمإيه)جماأوإشافة":اك-يمون

)هـلةد،؟04يلآهدأوأو-ذف)%اةةاو-رفأحاةترفىإ-دفللمأ)نبى

.الآ-+4نية"ةر2ا؟تاتمن4نسذبماءا

ولاإمةل،الخ!اعاب.وشءفىأ:يتضحا1231كاياتا،هرهيسهحو
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أيات"ناذاط،الفو"ذاءلجم!ونثم،4آ)هة))-*مدهذايرنأن

ذ!ساقهاوص،حدت!طةحشأياتوه:اك.4-طهصهو؟،ت!،-ئائبه.

؟-.40فىث-صالأمة-اطباقهأناى،أ،مةبهااةصوداأنونافصا

طهزظدلا)،تدل،-ل0ب!04ا!دتةااتالآ)ن-ولةاذلدوءهـح

بت!وفوصهلمعايهافهصلىكانولو،ا؟داءفىودلى"التب4أءامد!على

!هذهفىما-لالاةة!و40الإصاةأوأءذفأوا)ضهديلإالوءى"ذافى

آإرءنالحقوقل"تالىةولهفىد؟د"تل"أ.كاءزابهدماءلىالآثأت

بد.ذىادىهإقولأنخه،.3كان،ةب،.فرثما+وءنةايؤءنثاءءن

الروحنلالىوحعننكويتسأ!و،تالىقولهو!د)ك،ربمءقالحق،

ة-انالإ!ريذانداء!ولا،حمصلماء!الآيةةأول،بىراع!عن

تولنبخاصه15ر2-ر،،صألونك،بةولهالأاءلهحصلمالنةسه

نأالىبحاجة"ثملمن3إااذا-الإفانوليى،ا!امرءنالروصأإن

الروح5تولاةليصفىلا5ولهايةأنالإة-انأرادإذا،ذلكقل:لهيةال

."ربى(مرءن

لاءت!ببن"ئ،"متاذلم،ءةكاقهعةا"11ءهـبمةاوكأيةوعاك

ناسبا-ئةلق2ياتمنيليهاوءا،بةالأفمذه،هينأكازنمموصدقواقالذت1

تبا511زق.صرلالرمعاةتالا!روجفىفيلصين؟وا:يمولمتصو-يئ

يقموءق،الهفومصدروءن(الةتحإ)المهانبومن!برالكسرإ

؟هـتو!اهذ

ءمطءلدبر-ةأول-"دتأو)صاةبدونو5؟حمىالو"ذاأهأدان

طحةقاإصورةذلاىيدثرمماواهل.ا)قر6نوأءقيزالى-والط-ءلماد!ءلى

الجوهرءيثمن-قونهصهو4و)يةدءىثاءدإكن4اضار4اكةرة

.وههئأاةفاإلهيأيه-يرالذىبمرإ)609نا)ةروإين(والاب
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سا؟رإلىأتةاتاالنبوةفىايفارأكتةظريةةإتاأءرءنن9إوءلمهـا

سه:اا.ندأء-"ةما،لهااءتوءلىلامسهالإ4ألا-ة؟-جو،4)-فياةا:ا؟ر2!ال!

يجبو،اطبيعيةاويةيةاليتاةيزثهالآرصدأمتن!ة؟اءدوو،ءلاص)كلة

إ*ةح!م4؟نا)ةلا-ةدهؤلاهأن-إقأ)-افىمدناأءا-ده:اةؤمدأن

ابن.رىولذاإء.ضلامه2ةواء؟ناك:وةءهدأإ.:اتالأولى-4بالدث

إه-اتفى،بضونالموضوعذا40مهاطفىء-تة!هلةر-اثؤافءثلا-؟:ا

تح:ضين4اار-اه!هأمى!رتوتد"وأسا!مرءوزمو-أويلي!"برات

"+نا.لاإنوالط:.ءياتاط-*،فى+ر-ائل
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رشهدبنأءاولة

-دلواواةباطر!فدإنبئصداحمدفيايد!دالو/وأو5:وو-يرؤ!سب

ةرعا:4ةضاه!بو-و):اءةةداصا،ءلمىاء-د.ءنووالد.وص!ن0552عام

ء.ناطةثدءلاغباتأئيرأا53لآراأنفيهثلمثلاو،ا.ءاضحياطهلمة

نأوءع"وا):ةلةل51!نوفيقا)ةاولةعاالىة"-ديخمااه-4اتج!صمث

4ماةا)الضىإلا.يتءن4تلمى؟اإةنعلم"إنهءلمىيةبهث4فىءاشفيا-وة:ا

فى4اتةاإذة-15أتدىءلىل،-واو4أةةكافدر،-ار-4نةادرو

اهزفي،اشكإبن-"فروابى!-ونوابنإشع!والأمئالءقالاندلى

وأ-ذ،زءربنأنمرووأبىطفيلابنةا)يا-وفالا.ماللهضةئم

ةيمما.نبئووأطبأرإ-فةاء!ه

ظيرأآ،وراداكأبالأندلى!.رتاىااديا-يةالأحداثالبتو!

والدمه4وا)؟-4،والابيبرابالإبينو-مما،رثد؟تاءياةتثعيلفى

.ثتا.9وا&هأدةواثدةوضاءوالى

!"41404-!ا-درفىءات"الىةور.!وفدارالأ-كام"نوومفة!

.4نيأ!11"يىة""ةام!:صح-يث،111:لمة"أف!راطركةبم-ذ.ايقيامعلى

فى.رةلأولذاككانور؟ا،ا!-4االىي!ونا5أقربدقيةأ-ا:س

ا)ثسقفى.4أةثو"ن-تلملمتا-ة"1ا5-ذهأنأ"لم؟لأ؟:االإ-لاىادهـب

لىا):-وا)يم.تابأنتلىلااناو)5،الأ؟داسفىردثدابنءثه!ل

ثصحءندلاة،الاش!ااوفىيمن!والذى-")إوالىانإ+تولار-طو

أ-:ابأ!منكازا)كاهتاب"ذاأنظ-ىلا-أةلوعاينةلامذةا!د

.الإ-لامزةلا-ةء:د4أة)-ت"ذ.بثاالذىإ4الةس!ووا*طأ

ء!مإ"ا0.4ا)ةارثدإناإ،نايةا!اتإأر-طوة)-فةظةرت)قد
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ء،ذءألاأقدأو.ةدمأ-كل!مطا.ءلىالردفىوا)ف،والإذاء4خإثر11

أن،إهدأطباةضباإ)يم-ردانء-ىء-ت.ب!دةاطةإ-فة11عىوداخ

أةزألى.االإ.امتدءلىلأ-يرةاأفىا-12أظنلة؟دت

روحا)ةقلواهةلإإينةوة:ق11انءب-3ا%أنرثدبئأ)بثءاثم

لأراءندتهبالىلهةماء411وات!امأط-؟مأذىءن-لملم)ح!ه،4%ريئ

ففد.-ركل-ينلةفيرىاصطهارواوت:-!ذ)ك)ئرهـاقى)ليهنبت

-له،-شد.أثد12طالاصإلمغو،4عاهتر"نإتةرديةي!وإلد-الىأفى

.الناص"علاةص11ن25ءاوءتوود.و5ا&جدءن)ضراجهالى

"-)طان،عنهءةا-كأفوبي"ه؟فاصأءلااليلاح!-،ةتأطهو

.نهوا-دعامإءد-وفىأنلبثا5)كا:،14أصمدكأءبانإولالحافصست

إترقي.ودةن.-:ةو-:فيضس?ن595ع!مذلكو؟نعنهالمفو

اكوةيق:اتوءبررفاروف

فيرروقدالما)-!اذهباةيه-اد-دألا؟داصىأ!ط11-إريخيدئنا

اكأذآابربهء-ادتئموءناتفا-فاأوللظ-ة،اةحهسأعدمءلىلمه51

كاابماا!اماكأ4ا":.بئااءا"بهدبخاصةوالةاسة4ءلىعامسأخعا..و-4

كلةهدةأنا-نةان؟دأسا،فى4ئة11:ا)افكارة؟توكا.افالهزالإءام

بما.تث:ةل.نأضى!ا"ن!هتو،وءن!-أة-؟هـأالإسلاىادتنأءنابدا

أدة4.والزهـالإطادىيرلأنلا51

ا)؟صاةأودالااعةبرفلاالذىا،:ز.تا،ب-لمماوبفا"ذا

ةإ-فاباوا-ة"اةاءنخاتدأنلت--نغدبا-ليلهوو-ردثدبنا!ل

خمد-"ار":إكا؟سأة"04و)1"ةااةةايئألالأ،با"تب!أنوءلى،ا!-ي!ينا

يب.ر"عةاله؟-اوة.إء،لال-.ن،"ةام!ة،وأدين!!نا-:لافأوتةاةضأو
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ومحو،الإ-لاىالمح!ثطفىالةدة"ء-ذ.هـ4ا،ثفوا)!ورةءوإ*د،ءاب!

.أنذاك4114)-ةءقنداساقيفىإ-ليناأذهانفى4الرا-!ىحوةء))ة

منعديدةنباءوةصركاةت1)!3.4ا)ةةالآراءأن،ةثكلااو!

ألى-دهءنا"ت:درثدبئاورث!اأ)فاهالآرهذه-فىالإأ-اأةعر(ا

ءلىو:مم"4-اءد.ءذاكل-511"و-ا-ا)ىأ)"ديدة"ء-اوى-ا.ب

لة-صالآرا.!يكو"ةتاوى"-ذاداءتما.!ذ.اتوةيقالة"+اوا"ةءام

،انةلاأوردهيماةا)"ةلئ!الوا-ةالذهن!ال-!

رئدبن)محاولىانوص4اقيةهذ.إدراكءنصرفنالاذالمث)حن

ادآاتد-ل!بنيرتةبريئواك،أةا-ةاإثناوالنةلوالهةلإين:ةالتوا

ةإضاآإا-لمووءخ!+آاتتلةت)نوهى،.-ءةالذينيةلاسفةلةداو

-ةءقةالىبروء!امةضيةفىلأتاداوهذ.-ء-بر)ذ؟ة--!ويئةاصؤ:إف+لا

وهى،الآ-رينب!اايقنموانادواة(رإسدونا"ةلا-فةبماأقتكع-دة،وا

لافالحزيةةف!الىةس.4و!صبىا-ت!ادىطرتقاثامح!بارباأتدفةان

وهبى.وطرثقهبئاك))بهـا.روءا

:رثدثاءاولةوةب"ط.ء+ة

اذا"ااطقيف،و"قيه؟ر:دابئبه!اولةطا-"ا"طبء4ةدركلما:ا

ة:ليوأجههاأنرصمدأبنعلىىكان9القاسية)اظروفطبمة-ظها!لأ

بةألضرومضطا!ونأتلاصهت"و،ء،عرلةا-ةةا.20-بامحاوك4فىعو"صر

ةلاصكل9،4!اف!،تابهبمفىا-لينا4أكلاصةالىافزالىاوجم!12ف11

علىرثدبنايقدم!تة.الإ-لاىرإوع""المفىمالاةأنرهايزال-ما

ء-ائلفىله51يميفيرالترالىائبتف!رى.،طءحاديناتهاقات/ا.

؟أخرىثلء-افىمم"تبدممو
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3وطهغ4إةليهأة:اتإهضءدا.قيلهءنادكا:دىوا-4لةد-ة(

كلأهاكأكاةرو:ةتجهأ-ب!ايمدمءنظماتأ)-لمة(ثوا-"لميمنها،لمها51فى

!ةالذىالذ!كر1،االأصهلوببمذاا)طاءنينيرادلأن"كافا.2فذال!

أفها،و4ا)ظ-ة5،قيفيا!لإكان-واء،ضرورى"ةفا-فأنإلى

نء)-مءفرلا04طصويقول4أوممأ،-دواهاوقلةةمر:هالإثباتأو

ءن!ا.تظ.مونلأقيلإإ؟:آء-ءإقة،مج!!مأت-ذةفيى،!فا-فة

.ة-؟!

دقيهآهءأ-إ)؟إةآفى5إ(ك!حاواء"ةد5-ثدرإنا--؟اصاأما

اءلام..ن-إ:لعلم4ؤ)ةوها-فياف!-ة"اء6راكة-.لى).تدبايتناول

يدو!عصوله،أوسريمرو-؟أ!و!4اأءلامءتو،*ه.أيةلأثمرا

ءلاأخأباو.ا+يرلما)يم:يرموز؟8وإم،الآ،قفىالم!هثونو-لاهذ-،

)-؟تابإ:4مااةخلاعالىأ-بيلاحيفة،ابئهحن5ظ!ا"ءيرطء!ات

ء؟ف!ا،اةا-ة-االىدشو-فف،الناصءةولفىاة-؟رمنو"-حاب

؟"13-اا-بروكات

!تاب:تأ)يفالاذاككأفيق؟-ءنلا4أةرثدابنادركيةد

وردماني"والإ،كام4ص12اكمناد!وى؟ض"لالأةلفىيهون

ة!عداه6رلابا-:ينو،اةتتم"كا!ت5"ضايماع!مالذال!والى"فزيةاب

4،4"تلا-ة!اةت"الىاشاالإمامانضوفى،تإ)513"المة-ود-ول

نأ4.لا-فاأمهـيةمن.ظللا%ااء-ير،الآراءهذ.-!اآش؟ناولن

والا،فا-ة".لىكلاةا-فة11"دمإلىأتعالوفىثة-دلمأاةزلىلىالإمام

،دة5!ن)إ!و5)ةرش،-بة81الةا-ة،ف13،ءا؟4بمانء،و)-كان

و-4ءلينا-لمأافيلا-فى-1"ؤلأ.اه6ر04و-ةا-ةوطهـائاتد-ض
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،إ!--إاصىاذ)!و-أ-صوجهءلىسيماةاإنواابىوالةار-كأعهوص

.،لآلأفا-ةتة13،منلاإر،4إةلاص!ةأةتمما"-

أكة"إطدةإا-4أود؟،دانأرادرشدبنأفإنأمص"نيمنا5وهلم

لاا)ةزلإماما-ملماوفىاره51يذىافهارالة)زةررد،4ا)ةا-فىإلىوالارب:اح

ا-ابم.اان!ج01دت-5علإ.+!اير-بروثد،2هوو.ءدر.--"و-

تليلءيرو-ئأدرثدإناكرصا)ذىا-ةناالهءل"ذأبافبوالى

ءظىان،باىاا،-اقيالمبادىهتتحانرضدإناءلىدكان.ةة

بم--يبأنوالمقلانةلابينأتوفيقداواتهأرتدأذا4ارأ"والآسليمبا

.النجاح--"ا

ةفيةرثدابنءهالجةإناطث:انإنقولأنيم!نناتاوءن

؟هانالبىإلىتتةدمهالجةأنهابمهى،ط!يةمعاء-تتبرولةدفةالدبن"

،إ!نافىلية)-افي،إطرأولا13عابرهنو،آيةأيدأتحديتهغا-ددء.ةةد

بقةولجوةمالالاب"ن!ةوالصراط-كلةبينة؟ةال511-ل"!ةيم

."أد،ل51ئدءقافىالادل!فاهخ5إ،!صنافىنةصبابة

و"فاس!فة،ادينابينرثداةن،وأءقاننلا-ظأن!ربالذو-دفي

ادراكعنةطقيللمفهو.وا-دأسيئأيرملهااضه!أ-و-بيغنى!"لا

اختلاف!مااوفممانظذلكءئلا؟نوإن!فدفةعن"ديناستةلال

.)ضرورةبا

ءلىاو-لىاوأفدة،علادبنبتفوقءرحال!دىانفدرابنا

-ينابئواالةارابىأفيار،؟دت+ادونا؟ولفىهزيل!لفمان،دالتفلسف
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أطقة،الهرةلةءصدرءنباء-يأرهما.1،4آ-و"4إهخ!ها-وءانثأإنءكاث

)-ىندلأاافيلعمموفا-4ص!الاتإبهد-قالمار؟ة-وفىإ-يرد،و

)ةظءلى،لأقيإرا5أفظ؟هراذىاة"-سإناتهلاوءن"عاةهلإتأ،

."إ-ف4اةا"ء

بما4ةالةامصأعل!يرينالدءنيصتد.نادح!ووثد،بنا5إلىمض.+اذاةإ

:لهكلو.4فهالإأسااطهاةاثرأهفى?آوءثار!-153"ي!مااإصلةأتو؟ق

بعأرفى!او)ة،ر!يزةرثدافيوش،مااى4،سا-أاليادى.ناممصأن

ا)"وألى:ءلى.ىنقاط

.(يميريةةالاةفا-فجمقادا!ساب!-ا

،(ظاس)قىثبجلى!أ-دهماء-توتيناتذكينافىفاإدعاا-2

.(باعان)به*د-فئيى،والآضر

يرتمدماءق،يأ.4اإ.التصوصإلبرتأوخا-،عىد!واكشا-3

لمبة."مةةقاطر11

.(19ين.دادرص!!تهتهةدرءدىيدتودو"هةل4قيهرء"دث-4

يهتضميهفإلا:فا-فيوإدأاب3بإاقاضىأ1،ول1اللبد4لأسهباأما

حنى،الاءةباررسالهفىءهسةبنافصلمهءن.4استضداي!ىالأ-/لوبأةس

"ضل!تابهفى"تعاءلف!و..سرةابنا-ة"ملهلذىقسالاةظلإلتبقفهإ

ادظورةأوابىاحة،مورامنوالمئطقفدفة9ذتإذا؟-ا،...المةال

م!مكرائ!يئأيىتالفلع!فةان:بقولاذ)كعلهير!ببثم0!وا-:4أو

حيثةنأمهاصاعلتدلاو-ؤداتأهذهواءة.ارالموجوداتفىا)ةظر

بالصانعالمعرنجةظيتتمبصنه!ا4المعرةكانتو!&ا.اكاءصنرعة

.09ساظفةواال!ينفي:"وصىيو-ف!د.د()1
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ا)ءةلهإاو!وداتااءتارالىد،-دالثرع)نث:رابئيقولثم،أتم

فاءببروانهالىهةوا"ءغايميرةأياتفى.ذاينو-د،به!امهرةوسب

"مةلها.يضاصاتممالو-وبعلىصريم؟صوهذا،الأإصارأولىيا

؟ضربأناتةبنىفقد"الفلاضهءنيةولؤم.مهأوالثرءى"مقلىاو

ةبا:ا.:آواسممه؟نةإنذ)كن5ةاو.ة؟فننظر،!+تبهمالىينايربأ

.)9(،لميه5نج!نابوابماليصفب"؟نو)ن،من!م

قءوالمدا!لإفايةافاسفىالنظرمناتعادعاةرثمدافيواصم

.ؤدىرالةدفة؟(ن:لةا"ة4!يدتالر!4جبم،4-بة:دو.تمالىاقه

يةءوأةبها)؟ءثخو)ذاا؟":قولةأيةإفووار"يمةالىبرصا-بهاحما

قدو)"ا،أذات-يثءنلفدةةطبء"إلىلاير-ءذلكةإنللزأو

الفاصفية.االةصافىظر.تهبشسوءأوأناظز؟ظرةفىصلنةذ)كيمون

يرثمفهأءطءدلمأتأوعلبهع!وا!"4غلهقبلمنذلل!يهونوقد

حتيوو.إ-ة،أأةات)ذاقىلإوضر)مراإيأقىةدللالزولمحطأظيهاةماالىنمع!

الذىارجل"-الافى"الةس4ا-ةاءن"-ةهد.الذىباثالذ)كرصمدابن

)2(.بهكانللإء13أ)"سلأضا.يسهف:انعايهاقهدلوأ!أمر.

الأداله.بممتاهخلرا(1)

أخاهـ-قيبأنا-دلم+لىأكلار2مابهدافه*لي،-لواتالر-ولأنالى411-"فثير)3(

ءوو-امعايهات-لىالو-ولالىالر-لجا..مكا.ءنة،أ)ملمااهـلمنولرأ

اتيد،لجنو-لذبامة-دق"ءلبهات-لواتةلالا)!لى:سبإ-دكالالأءدشااليه

بذ!،درثابنيديرو،عارضأكان.ة،ث!ه"تىراةسوا،.ا)ثفاالصدطبصةقلأن

طار؟"اظروتعارنىامرا:ةا-فاأء"-"امخ!رافأو!رر"نءهـثماقدأنيببنان

را-ات55،تافي3ظرااةقط،ا..ولقالا-تزا،ة.1،فا-تببيه،أ6!تط-ظأ.رأولإس

.(6791مام!ارا!تبم!ط)8ةةاةد!ابناد،حثب-لايةرأت4ء"فد
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%ودأ!اوافىةل95":ظر-بأوقدبماشرأأنرثدبئايزكرو

أدرمءناب،ولأ-ةنباولمن!!رأالاءتهارم!او)؟س.واءئبارها

ثسح11ءلي،حثال!ىق15الرأولةالهاةياصهوأهذوامظا-4-تتروا

.ةءص:وعاو-اشبمالىاقه-معرةفى

ءهرفةضرورة-يثمنافيإ-وتوأ4الةقيإينرشدأبن!اظرو

ن5يدماير-قريرالىإة!لىوإ)بمامج!تاجالتىا،ة-سةأواعاإء3ءاص

ولهس،إشرء.،االواءباتءنوأجبأئسفواباكطقالا!ث-+الجهل

صونينا)ذتنبمؤلاءصدوأ-تهقوهو.عرءأامرا؟ضرونايزعم؟

الأولالصدرفىو-ود"اجمحنلمإدء4والةإ-فلمةأنماق؟االاث-ةالأن

ةواء4واف2ةا)4إة!ياسفىالهظرإن:إةولهذالم!د-ضو،الإ-لاع!من

لاي!ونةلم،بدء4أنهذلكمعيرىو).مىالآولأ)صدربهد-د!أمر

؟المنهفأوقلا)5الةياسفىالةظر!-ذللث

وصا)ةصالىالتظرةازدواجإلىثشيرذى11فىاثاأالمهدأإيتملقفماأءاو

،ل)ةأواإإلادركلا-فئإهيدو،ءلب-ر:ينستوءلىاةر2نية

نوأ)ب!اطأثباهـلممو04ا)*ا-يلالواصحاهرنا)فا،له51واكلءترى

أةظر.اواهيدهانذوىءناؤ.اونا4اطاص!طفىأ

إصرفباطنوظاهوءل"قر2في،إإتالآا:!ماليمرةةأن!ريذوءا

فىا)هناوصلمتةد-.ضأىءلهق!اظ"(:4إه؟وا-ة!تياءنا)ةفار

دا!رةفى4ص!اصووا-+أا--لاةأو-ند.4ءفينه!ةلمفهـبزىث-دصورة

خا-"جولةدام.جم!شنأنلأصوةت"يمنأ-لائهوءن،قالإصر)ا-صوف

.(9)ا:صوصاأرأءوفىالةوصواةههقباتء-الةة-يرلى

1)--وت15ةةوعظ.ا)!وقة-يراةامهءث1-،ا)-وفىاثاشانه"ةاةتارصتاا(،)

.،و.ذبرأإةوتجرطر:ةآ

الا-لا.-ةاةإصة؟اق-91
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الهطإقفى)كنوعص!هسنماإرثدبناأننلا-ظاقيبأةاأغير

ةصدلاأظة"و،اصارتاا"طقتواء!إلىأستندأاى-المحضى"هقلي

الناسءةول)-ةلافكرفي1.4ل)5هـبىوذلك،طاقالاقيالصوفىج311

.ننيوا5إبراوليونوالجدبونططاا:ه،ثا؟فطوفىاص:فمم،وومداركهم

أءاو،إيةااءمالأد!باةثونثيئ"ذ1)"امة4ا:ةعاكأة3لآولىا4اهفإ)دعاأما

،بماقي:هونواطد)يةلالاداي!تنمدءونالذفي11*مءل!اءةمع!).يىنا؟د

ن5مر-."أةلةلا:كايم.نمم،العاء".ن-الاأ-نذالىفىو!

الأدلاإلالاثقئهثمإكللاسفةا،نوذاك،رشدأبئأظرفى4اتلاسةا

.4بية0)41.؟15برا)

اكلائىأة-اهفءذاانالىظرنايلفترثدأبنأنتوالطر

رإكسبيلإلىهـادعوجلعزاقهقولءنء-تهداكاصائفأطو

+تجابلفافى!ع"،أ--نسبالتىوجادلهم4أطمصةرالموءظلة،إط*4

.ا؟دلإقوأخيرأاططابيةالادلةتناظر4وأ،وعظ،إبرهاناأوالةدفة

أءوا؟بهذ.نببفىإلىش!دفلم؟""يمرالآث،انهناءلا،ظ+وةد

رشد.ابئرأىذلكإقفىكاقئازليآاوة!اعديأ

اططابىالاتناعذوىأنإلىقيةضرشدفيأةإنامر.نيهنماوء2

نأ"ما؟سو،اهرهاناءلى4"ثمرءثاك-وصإة.لواانعايممواءدلى

ينبأبرها1شأنءنلالتأو)ن.امفرءوأورهوزءني!اةماوردلواالؤس

لمثلأطةيةالأ/باد)دراكوعلم3اةءلى-وأ!ممنأقدر)ذمو-دلم

.صفو09!!

فىبأرهدورأرثدابنكىءواطا-"""اء4"ة؟رةو-بي

والشل،الو-ىأواةليمفةواادفيإفي"ةوةيقفى"هاء!ة؟ظهـيتهجميلة
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4.ةلا-ةأىأةونإرهـإ!معابهبك!مومءاثأواةا-لىو"د!4لاف!إصإذ

"ذىالدوراب!نعإة+اءا"لا-ةولاة4لاة)مصة!ونامحيت؟ةاأاكذوه.+ئ

بنأيةءةإآب!ت5:!وهن؟تلتأو11دوروهو،ا!-و4إلاةهاملاتخ!ض

يل.أو)تا"هصدةثدر

.طءلو"ةه"صوو"-ة))ةلايفاطوءإتثأةص.4أذ.5!)-ةأ

وأن،لى:أوتل!نتهأنيرقةركلل-اوو،1151-وعلى5ا)ةةلماوةل،اكللامإ

له.ةو)ةهاراة-وبيا)قاءداا)ةو!ريذ

وابنأةارابىالةلا-فةمنلاتاوألةص:4بمرضمنأبرزومن

والة-ترىاترءذى1أطبهيم4ا)!وفيوءن،طضيلوابئءصرةوأةن-يةا

اءمءلاءوءن.اخغرىواا؟ءلىأحريموءبىعربىبئواا-للىوا

!ابذتهنو-،آوأفيألىوالهزابار?داةاء!اوا)"لافوا:ظاما

بأوبلأونقافىأرأءخكارأيهاا)4:دةاتفىالادلةءةاهج"رثداءخا

فى؟ونأقاه!ا-يثمنفىاعاارثدإناتصفو،أمةرءية1لأةصوص

.أ-ضافض-4

ص&من!"ظاا+فاانجمك)ت!إءمالهث"أوفيبرولاءا:لالأوالصةف

.رالأهيةسوفى-قية،المراد"و

وذلك،""لمفىا--ونالرالاتؤولهانءوزلاما:ق1511و"صةف

)د+!ورهزمثال"وإل،أدا-ءرى).لافصهرا)ظاالىئ-ولونء+يخما

)حرنتهإذاا%تيرااذاولا،ءلثال؟4ات.لملاحكوا،4هة-ةاةصهودا

عايماوىتةلاءر!بةةإرره44يا-اتإالأفى41ا)"ئ)ذ)كاءورهقءنالا

.الما-4إلا
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أجهختل!ةأوب!ذاواةهسيميله-أوءنبدلاما:ك151الصتتو

ءمرة4ل!2حن)،تفىلمعغ!ورهزأمثالاأظاهرالممنى)ذاكانوذلك

با)ظاهر.يأ-ذانءتدئذلآ-دألمي!.رمزأأو":الانهكر

ن؟)ذأوذأك،ظص"مأة-3لاإ*لمىا.ايؤولهما:أخألىوا)صئف

لا-ةدرإبدإمامثءرفةد)ءنءهالا"4فيروءثالاهراا)فأفا1،5

)ذاكلاء:اثدربنايرردو.لاء:ا؟ة-""وكانااصاذ-مةاما1ءا-4

.ءالأرضفىأقه؟كنالأ-ودالحجر490عاثالله-لمواتولهفى

)فير4!ا)ةب"لطاتأواءدماة؟ا،ولىيمونءافد:المحاصا-تفو.ا

و)في،تفى،خرورمزأءةالااهرفا9ا"فاكانإذاوذ)كادلاء

ةريههـمامت!إقصالانهعرفوءق،بعهيىاهلمالامثالآنهلاية"!ن

ء(9)لأاءةذاإذءر-خه!41ح!

ا)تإوتلقواءديمونأنيرىرثدأبنأنالىدهةا4؟"انإإ:ةفاو

فىأسغينلىا4صةءايمميونماهقينذ411"ةلا-ةينإلوأةد11ءلصورةءة

-أوتلات!م""امةإيناتثفيةوأن!مةت!يةلا"ذين4اءاسو!،لما)5

ارإة!رلام!ء4ا.الآرمذه؟:لها!الإةا.يغمدءنو!"ةة:اةلالماه6رأو

هذ.?نإثىحءس،ؤإذا.أ"ةلىاالموء-"وم!ا)غت،لرطلأواهي،بمم

ادههلي4فيا5ا!براتلاتواخأ41فيإصو،12151ء3-.ن"و،نثلاتوالط

)2(."أ)يم.ةرإلىوأ)صرحلها!مرحباذلا!أءىأتركةإثااءإرفاءن

.642صالأدلاهجنا.ةظر1(19

.25ص!اإةالز!لإظرا()،
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ءاء"،"-*معلىاهعل4الحفة!إتهرشدنافيص-نذ)كأجلما!

ا!ةو؟مثرهوودحالةاا*طأه!افىلوةوء3ضا-4الةزالىالإءإمهـءلى

ف.ةلمافا1ا"ا+لةأو4اةرةأءذ.-دهثأ-قامض"ؤلةافىءضاإذاويلأوا)ة

1)ةا-دةوبفا-4إه!أم2بهصبدعوبهفأم3ة"!تر-ى،.ءدعند

يالالممأو"ا-وءسو،ةكأبرث-إدثأوةكأيرات؟ثلةاءثزا)تفأو.اعنم

":إصيأوتوا،يلا-اولأةتكاإنو-يةث"رلأافهك)كوكذ،إءممرر

ا:اسواةوفرا)شرعو.زةواو-روبوة.اءضث:6نفىؤلدةبلىءن

.(1)"إقر)لةةاصو

!واءداذامءهثاطظأةسفى!آأوهعافهرثدإناأدركب!اور

الهثةبةا-ا:لامنا)م!يىفىآراه.وعأبق4الأءثا"اوةسبالىاوثل

،42بممنئقاطةاءيانأراد4أزأءرءبر،)ذ)كه:ذرتدكية"،الةا-ةيةو

نأبريد--زعم-؟و2ة.أخرى-42ءئاور3أجعنأ،ذىخأور

ءقاكاصتاةاهاءة-دة؟رأ.اءة!ريمءنأ،قيهـونأة-دهءااحتص

يل.أوت11

رصدإناءند!(ويل":رأءنءرش:ا.الذىا)قدرهذاأنونهتةد

-لىوا)وةلا)5جمنالتوفبق"دفةهقتكلفىأالمهداذ040أكلفاختل!ص!فئ

ث+رو.لاأصأخادأ!3رثدبنالهكرسماوهو،وادين4الةدةةينأو

أو!ول.ءلال

إلىيرشيرائذىا،خيرابدااء!لى-:اءر)ذالدفياالصورةتجتهلو

كا)دا-إلىالإ-!الءلماالهةلىاظراةدرةوءدى-ىالوءنا!ةلا.نزلة

يةثدآ.كاإدرأ:قاطقا

...مرطياتالة-ل)1(
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لا:او

نافبأ:

اثأ:نا

!لماطفاف

اتعاليقاتواالنصوص

:ةءسبئلا

اءروفخواص-ا

لاعتبارا-2

بى:اارللة

المقلمعاقفى-ا

4)ءإ-ةتهلمقيليقدمأنياءةىنما-2

ةلالمسايونءن-3

اطصمأصرصءن-4

ءسا:لجواب-5

لابنعونة:

،اطدبدبكا،21،بهكضامنالنبوةحول
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رسالنا

(دصرةبناأ

ءلى(أيرلندا)بدإنبيتىأا(ةشىتر4يمصتبإفازيارأئناهعزت

ودءنأيذاكمجئى؟وشوعيتماقالذىبمثيرا1ءخ!ءاأخ!ذتو-ا)ةينت

اةثها."ؤءلىرف105أنيات13

نعارأاةينعتنإؤلةيناةينأ)ر-ا-ئاهاأناله5ولللأو"مظا:اإ-مانةدو

أفضىالة-هىول!ن؟!ن!15كلفىأؤافأءلىاف!اةأ،و!افأير)ت"ا.

صة4وداخلإضار-ءزأ-سعلى%ءا،وأ-دأفأ،ؤبأناةولاإلى%ا

اةين.-االركاخ!فىتهذااةصأ

اص،-ضولة-9ووىلتينصىاألر.يخئ15ى!دإ!ان11":و+4صةذمر)ورد

ناضرا؟5-رتد!.8بلىااقهعبدلأبىأضا،"اأ!وو-ةاهق!اواطروف-

أ،ستاذ-وماوادلتىف!4ب!+كاتةوظة21طال!اكطوإاطاصص2)أة

.وفا:!اتاريخفى11،-5""ذه)ش!رةأأفار،اكناة.يىاإ"ط:لى)1هىبرأر

)ف.ا،ؤن!ص:"ثتىترأنلتساويرة-ةاتيخضذكرة4فيثا411ا-االرفىأما

ا"الر-اوفى،،ا!ق1)هارف،هـأ!و-فالأولىالىسالةفى!ظاؤ)ف

.،،)اةةبهنهدأأيةاثاأ

ء-:تة""لا،مة"4.-ءهأن؟بمنوماوالمادةا،صهلوبوبمةارإ"

ءنبداإن،ا-درلمؤلفصاالر-اكيناناةا-ئين،اؤافالا4لا-ة

.عا.،التمرفا)ص!ير

3ء،3ء!ق!.كلأ،،،عأقهأ.،صح!انإد(.؟ئ!-ش)ءيمءا613"تمإرءةوظة(1)

ه!،.ثلا1015(ح5+أءا!ع5لا!هكا01ول5!ءع!م)ه*0ثها!.

ثاذءلىثدلكا،ثيرأبمقيد)تاتأخ!صا:-دوو،بمبلتخفيطو"دصتجتا

"مورءادوذج.نة.دوكا-طرأءصرش-ةو.-طرتهماقعلبةات.نب!واهـهثأماءا.
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ا)"-ارة-ذه5كينة)ةاصء."+أبرأ"الا!:ه)فى.وةقأنكا-بوةديم

عارةوهىءباةسة)فاؤاإء!تس!انأ؟هنو-فء4ءنفيا،أباطاءلى

صث1)40-وبمفىيرفضليمرةاالب"ذةدكانوة.(ةءصربنلأ؟-ء"فى)

-"رشتالتىالمرابمكافةاصآشارةذاكر51هلتمصثا)!+ء-"جهة"و

.)فا."ؤ5أوء-رةلابئ

لإ-تو،اوحدةأالباءإ،الجبلى،سالأ-بةأنءلالي"ثدا:او!

ء-رةابن.4اإءربالذىالجىلالىأ-:زوذلك،اكناةبايا.،الجبل"

الجى:لومذا.نا،!اءس.الهل!اءعلمصه-،الذىط!ادالاصمنوزءلاؤ.

.!صخ3أو!+أ"-يرأأواسيراجمل!-مى

إنساءناطد-ثفى-ةة.سواصدمرجعيوجدلاأنهءظالااومن

جملا)ذىفا.كين-األىتين!انا-خةمل!اوت"ء"4نبيمعلىءصرة

كرذءلىفة1)ةاه"أ-:4.وهذ،ء11014ت4يم""ذهتفضل)زن9:اصخ

؟ةال!!ياح-حاارا.-ذكرالذىافيلؤإش!وراالاءم

!لهالأضطاادخوفأناا3ربذإذاوأضصأيص:حذلكإلىالدافعان

حتى-و"االته:4أو،أصاضمةاءإتص!لىالنقلةأوأفينالمؤءن1طيرأ

هيرأيما.ةيد"-اريخو.:،1فىأءؤءلىكهتثشاو3اةيسرءنإدلف.ةحلا

ذلا!و)"ل.أداسالأفى-!وصآ4أطهي"-9.ةب)-راق!وأدثءن

.أننهامةة-ن.4-"ةأنهإنه"أةااالرسالةفى)فاؤاص!ف":ا-نج!لبرإما

؟،م!إءالإمامءذهباءصوصروءلى!؟،4فة11ا-با،؟دأ-لىاضلأ

أظرا!1)

وطرفه

أ؟ضأ،ةارن

*ء!!،تمولأ،30.3اك!لاعا*أ"!أا.ص!ول.03)3ء+.!174.

!+ول!اك!س!ها!أول3،لحآهع،لأس!ف!ىلإعلطيع!.!أ4هو

أث!!اأ5أ،أ+"أأ+ا؟535عولول،5"!521.0.3
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.أنءلىة!اداة511آفءوف-4)-إاءنوأفذلاءبل!ةاوفى.5فة2ا11أ-ب

أضاالأمصفىءا4ءإت؟بهءدمدىإلى-ذهبلما،ؤ)فاءم-ول4اءهبأ

-تصلولم،-ب!ااصءلى"تهرففىلتها)ذث-هـعلافبةوإ؟.ةيئ-"!رذ

كا-فىذ!!حص!ل؟"اءأ)-تالهأوا،ؤافاءمتزييفدربم-4الىذلد

.أ-رىالات

الأ-ر!ىىارم!الةفىافا،ؤوصفلماذا:أ.ةولأرهاية-ا.لوقد

فى9و-ف-ينءل،،أدةقالعارف"ةوسف2،اطروفر-الة"

أ،فقيه،أ،أإفية":الةالىصا

-!الحروفأرأءستماخمالىالآوا"الر-اإن:.ةولذ!!علىيةاللإ"او

ماءلأو،ئدثوءماشفو.يم"-9ريقر؟ن-وربهضبما-؟تدىءالتى

إلىواصلاىوءةقءارفبا؟"ءهرةت!ابدءىهـنيوصفأن+ناذن

.تهاملااءلى-!د(و"ثب!اتتةيرذلى?افى!)يىو.هااءر4ب-4

أوفا-فىز-كرىوءوتوع!االاء:.ار،40ار-اة،،!نيةا)؟الةالر-اأما

"!ةلانافصلاالمثالعارثقيءنثه؟تأناؤ)فاةيهمجاول،ب!ت

ن!موانؤاة)-فىوايئالدوأت،ا-دو:ىءإلىتؤدتانانيةطر-هاوالو

بئالهبدأ.ا)فابة-يثءنءلتهقان؟-ثهاو)الوسيلةء-ثماتمختافان

و5إذ-رجاتراءنإلاةا5ةأطرأ"ةلأخذو،الاسفلإلى،ءلان4

أدأورا-قلبأطاافىتاسوفواالةيو،أ،علىالى-بتهـقوالا-تلمند!دأ

اطقالىأفىبا-وف1وثصهثا،ءباةسةالجماالىالحقيأقى.و"يرهداية

ص."!حيحة":-لمةكء4توةرتااثء-ها.فىثنجمحو!،-اتودربوصا:!ط

ثمومن،وح!!نا-فىالىسايةنلا!موتوعأنالىأثيرأنهضاوث.كفى

؟وستهلجدأهل؟فوسإلىءببةةصةةاؤأفااءم-ترالىاطاجةدعت

http://al-maktabeh.com
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عصفأو،-ة4ءنأت)حروعدمصابيما1بوعلنة(ضما،ةاةقي0ص!4-

.أخرىجهة"نتايه،ةالنسبةإىوراضراالأمن2

ا!ااصالءن!لانماالرسا)ةين15-ينأنلناتأقىمهفو)-؟ن

؟يالذاتء-رة.

)9"أ)فتدء-رةابئأنءلىا-لهونااترا-م1اصصاب!كلاهـح-؟!

كأوانهذ!ر.داوذد-"اطروفيمآب"إ-5لىأ-دهما9،-اة!نيم

،2؟انو!هبر!رذةدو.،ةاتءسا،ب-لىلآتراو،5!ىة؟لاتة!ث!ا

بلا-+يرسا-ينوكات.و-ودهماإلىتثسولمأكناتواأصيئ

ابا"ثينأ-رص-إصوأ؟ثنا"ذينت!إ."طءمر3مهـ-+أ!اهأح،!ل!!

ءؤافات1عددولاعهوانولا-إربخ!.ةاملاا؟:!إصرح-ينوادب،م

0)31
ء-ردئا

جمل!اأىباط!ا:ص-(اةينإأفىالأ--لوب-صا:صأممةارو

،ذا-4-لارأ-لموبامامأ؟:ا!لاه):ايعايرء-ر!بنلا-وذ)،،ااؤر

فا-له؟:بالى،والجاك،والدةباطلابةيتمتعالذىالأ-لوبذلاء

.لإثتاخواة:اعالإفىء،داصحوكل:قى"؟م)فى

،دكااهات!تار"زوزفى؟83عى؟36رةم،اتمسا1ةفهة،اتىاأءثإد(1)

738ر"11أ-؟ص=-ذوة،لىاء:د؟،؟س2-"ا).دا.ر-غ-51انرة!ا؟16.ص

..80،9.ص

.لالاأ،*ا/ع!ء35!.79.3781113)2(

.ان3وروفا،لباو،أك!ولطة!أحوله.3هـول+!طول3ح!!"3)6(،.930.(3)

اظد،وا!ين11تو-ب،بتوان-رآإأضابم+-سةابنالىإرأةاإبنةب41(

ولععولحأ41يم+مم!صا!،.!.نفي-5ط..
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ناالعهو-وق

؟ءدرة-أواعتبار

صيد-ذ!رو.اؤر-يناأننلا-ظالأولىاةالر--اءنوان؟صة؟

-،،وأصوءائةها-فاوف:طرااص-و،و5إ؟صما"وفاءرةاسمفت

فى،اصهـ-و)ةظت-ة"-لء-رةكأاأنقيفهح4االر-ا"ذهأ.ةةروهن

!2ءا،أ5وخيرادااوفى)اتأ؟يرأوالص:مةطلابا-تهكاليئ-اصظءهئ

قى.وا)5اويطثاابرأو-جان؟نبربعندذلا?؟لا.رى

أأا،ؤرخرنمر!ةة-!1،-رىا،الر-اجمةوأنث:صلأ؟أما

.،لأ"برة")؟سو،الا?ءارة4اطقيةفىءوإ؟نما،ا)تءسةه

.،اف-4)):صثةدءلماالقلأدلةانااءةهارفى-ندفلذال!لإههاتو

عامة.مارة-ةائأةاأ!،ء.اةسءيراواضرء0يقإطرذلك؟ن-واه

ةفيسفىءؤافىات-ة-د"أبمإذاوءا،راء-.1"4ا)-؟ههرهءلطيؤهةزار

ا)،رآن-ةةراهءن-ث.،االةلموبرت2طلى"-ولهءةانيئعمانا-.دأإلىتة-ب()1

.21"عىاببنا)!مااروصة،يرهةدونا):!لممدةمشاهإلى!رؤ!رة12أ!عااإلأن!،

لافزالى.اخاثةاو.:2،ج3!ايما)-ا)حءدار.م

أ-في3-ة،بالى-،ارء-سةإن1ة121-ةب!ءةاةاراأبواطواالآراءإ"--لةجما(2)

اضىا؟621س2-إ،-ة،ءشزبنا؟4961شدرد5،همهـس!ول34!*غء3يوس-ةلا

وة-ت"طدىا؟14ص2-"أ!اسالأ.ءدأيخر01"لىاةرتا؟578سات11إة:ة،

،وا):وناووالىاايمر--الة،ر-ا؟ل"ءرفياةن؟.58،9س83رءم،إة:؟سا

،اط-!ا..ار.غكأة!سةإزوزأىا؟-!لىمهـا13فهـ"3-بظ"خهسة".وا%مذو-اتوا)5

-وم1،ر)ءفيةى؟!15"14و9،9ءط،40"الإ-ا،ةا-ةا)ة-نم.ار"إانرو3شى5؟61

تار-غ"وكانبر؟عث!+لاولا!س!أ؟6أث!!301ت51ولهأول.أه!11.1780.3(الد3-ةور

بمةاشا،4الإ-لا.هاةإ-ةةا-ار-غ5إرردى؟"*15ثوسا091ص،الإ-لاء:ةاث+وبا

.15+دةوءاا!،س،4ثلأ.بحابنا
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!ونؤيدب)5،اتطاالملا-ظاتو.انا-وأا"!سإةت!هكيبأرةأةيزة!ا

.،1)خ!صرة،و)؟س"ء"إرلاا""وان-"":و

س14ألىاسخ؟"-"أ؟"ر-الةاولفىا-4ءس4-بلان11ء:و:أولا

الر-ءالة.بهيمتبت)اذىالخ!.

مرةءثمرةالياقفوقاء:2قا:وما،الاءصهار40كاهشد:أي!15

:كرلا))ذىوالإ-"ةطانوا)نأمل"ب!ثءن-ا-"طريقةءل*اةدل

ا)-ددب!ذا)فؤ11ياحو.اتقرةءنثة.خأ؟--"-صيم؟"ةف-ى"نجااءا

لي4اث!لأنةصدماو5،بارءتالاه!"وبدب!ذ.4اثإبو-اطماأنءلى

بهضلكوإ.قواةأت)-9؟لمم،،لإخلاعراامة!يئنكايناذا4ا)ةلالىة

قى"صطلح3،-تةممل)،ساالرفى،اءتبار،كا!أنتح-وا)ى!قيالأءأ

.)4-الىاهرءو"ثل"-اصةدةتعارإلىثير-

3قأص!"وولهل-أصدظ:4حدأء-رةفيافياطباةدء4افى(1)

قراتانك-افهرحمد-ذكرت،،ئلا-الر-الةافاأ-لهءن."ذى

الأءلىإلى""المأ-ةلءنةالاء:بارهتدل11ءدلاانهإء+-بإ+ضفى

كأةهقإلىو-طإهت،الاسظإلىرالاءلىأبا..4،1ءإلهءادلتثلإلا

.175و"ثيلأ،صذلاء

نءثالحدء:دأخرىءرةا)!ف!ة؟ة-رفىأالةظ!بذ!ر()ب

4!روة،شابيم؟4فالهالماقهض)ق11وألاءتهارإر))ةدفىأهانال!-بو!

.ار!اء-ةو-ء"!!ار!ا--بص!لىال!اص10تمر*م

د.ا-ت:12ء"بأ-رىالاةفا+هرةذ!رءلىء-رةإنأت)خء()

أمرناقد"ةول-صةقل511واسشعمالير-9)كةالى4داء4بر7ز؟يات

.7!أص5بالاء::ار.4-:حاص
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هـ))نبأ48)فعابلةاأفهءلى،الاء-تار،)فىظ+ء-رةابنسفهلى(د)

التى)!قيقةمعتةقالعةل))ح!اقيوصل"ىاقىثةةانالىإذلاىثيرو

.017ص،الاءببارالههأاةقير"ء-رةبناوء.ارة.ا)نبىبماءير

ائية3وثقينية؟ةإثجالىالوصولاء؟نء-رةبناأوشحأنةمد(ه!

منالإأ-ان-ول5!ماوالاءتجارالىأءل!ارتقءنافيلهأ:4إو"داصةظ

ادقيق،ااكظمو-تإ-لها.-ثاتدتجهـينأتإهدو،ط:ء.ةظواهر.

.187ص"الأءخبارأ-شدلال.نء:الذاف!ة:ةةولهذ)دشتم،1

فيلمسرةابنا!طلاحفى،إرالاءة"إةفيأنعلىيدلومما(و)

ا):احيةهذ.ومن4الحتيةوراءاسعىوالا.-ثالا-ت؟طافىقلى51-ا،ساس

يقطرةلموا-رىبهبارةو،،ءاءل،وكاء"،.ف--"ير،كاه-يرأدفحة!و

،الاعتبار،بقةطرأنصرأ-4يذ!رءسرةبنا)ن.خاصممهئإسة،اكلأ

أفىلاصة"إأدموناشنطهوناضضا.واءلميهأرد"ذى،ا،-اسصذه52

أورلأ"فالترهاتفىتاهواة،ءة"أوأصلرةأضطأو.؟4ء--قيهني"بةير

.188و187ص،-ةي!ا

طريقة-وى!ثبثآل!-ت"-رةابنزعمفى-)ذنالطريقةةت.

بنايلاحعا،ءاأنيخر.اقا!!دا!ء:ءسايماإءضالأودة2511أفر-ت!ةا

ءلىوأض!،،لالةيدلوهذا.ي!فىرس!لدىالإخلاعى؟4س"وءسرة

ثقولولاخا"صأءة).!ءن!ءأءثلء-رةاهـنكى،الأءتار،لهولأن

كأاممستقلاأكير!فىلسالعقلىكا.إةفىأ5-ذاأنألوأؤع)ذ،صرةأ

-يثءنالو-قأو)دةلءنالتقيضعلىيئف،الوجدانءنةلالألا-!

ا!ةظة!هقهفل5و)"!.يةالةا-تثءن4مهتتفقكانوان،الو-ءية

ف"،ينةاالت!اؤص"اوسانهافىوةحءق"ا411صالمو4إثالهر4الإ-لاءث

.النةوراثمدا-مةأافظءنتنةر
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انه،.-4كر-ا4ئ!افى-اعة-ءديدة+رأتء-سةابئآداؤ(ز)

!قه!أطةائقمع"ضمايةفىاةقتورالاء-15يقعارعناناء+اثفهئقأطفا

.الأنماهيملها

ر-الةممماوةء-سلابئلأخرىا-الةالرفىأ!أا.كامةادقى-لهأا5

.-دد.الذىا+ئائةسإلىلةثيروأصولها،و،قا:قهااطروفخواص،

!،1.قهءندوذلك،4كر-افىاهشماذطثوءثال،افيإ-وف1ذا5ا-ت،إل

.و)هالمم)ايممؤلما!تاسلتبينمراوراإ).دتر):اوأ5الةر6ت"الأيةء!!

ظ-"ءلموءنأظ!ر،1"لاءتأرا"ةا5هاةعكإةظ:.هول)ث،ونحلأرثضة

.(013صالحروفضواص)

اضلإي!ارا.ما.أتهل:اا).كاه"ذه2يئىراكاأضر-تلااأن-بعآرا

لع!تاب-01ن5يرةة-مئمالةا-ة-فاهتةةد،15وغنا13واءخلاوثص"ا

ا.؟04اذه5وردتولةد.ءص!ات!مو"ثاربمماصلإ"فءلهاؤ!ينرا

نءتما)!ث-5،الأءمو-وإدثاةاريخيات"اةدةجمدم"قر6نفى

4-تثة1)ف-4ورا)!سسولدراد)؟-تفيي!هاةتهةبروأنإ:اءذأنفانال!

.()1ظلا-15أخت-ةقتكادا.كاهةاؤ*ئالحدهذ)لىوإ،ةابا4بمءاءلى

.")2،إصارلأاأولى!ثوافاءةبرة-ءالىةولهاةهثلاذا5وءن

ءررانفىاتصوفةواإؤر-ونوا4ةلا-ة11ذلكإ*دأ-ته"إما)ةد

ةظآءةوملى"هءلمااتازمألا-؟ء4-04+االملأةيمرا)ةانخير،في"ءتبا

.إت"ددةا131!!ا.أب؟إلى،بما

-الأد.لمومالهو!زر-تاءفى-إهاكبروء+ا:.،1هـاهأصر+زلا-كار!-1ءرفى-ديو(1)

+"أأء"ول54اولول5041،أ!لأ"ه53أ+.،90.3ح-7ث!.38.:ا!نالإ-لابةوا

407"!ولأ-ا)-ف

12:ستط1(2)
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ء!ذضاص"والا-ت،لة-ثارالاعةا!ىوأت+تا)عمةإنيلاحظو

4طرثةءلرات!ةدلأدةلتدل(الإدىالتا-ح)ا"جرى):الااقرنا

وشحعليخ!اةدا-دءلى4"كأاطراوهذه،ءدانبرالوادءمالا-تبميرء-ييز،

إلىالأقيأهءدإلىآثير؟أكبا؟بالى!!ماإل،الاصلىلىخةليى-د

فيدو،"ماتطدةب!اثفللاا)كاالةواءضنسواصىوا،اطورائباتا

ا-5ممذاإما5:تقولإذمهخصبهضعلىءظا"اتلميئفىممةلاذلامم!

امرارورأ.وبررى5باء-*-شةلو(الاء-اريفئ(!)كات

."،\،الأثمباء

في*ما،البان،بابفى،التجيينوالهيان،؟طبمفى،ظالجايورد؟

يروى-يث"!اءتاتاهـلاافآمنإ)يهناأسرالذىطلاحنالإسالممنىإلى

،أ:!ىاركءرسوشاركثقن5:أقلالأرض-ا5ةولهبعضءمءن

.،)ءتارأقيلىاجاارأحوقي:كلمةإن،ثمارك-ىو

فى"3(،الاءتباردلا:ل5بحنوان!!تابأأ)ف؟ةسه!طا،ظاط!ل

دالزاه--يادااجأنأ-سا.-سهـبىوأبخأةدنجااذ!روقد،أقهتعألوظ

فحير"ت5نوأن"بأ!شاأ)ف-3،25-ة"فىإ-وااص!ورافى))!و

نعم.ةيما-ودأر5يعدلمال!خاب"ذاو)نكان،)3،لأءتاروا

!وءدتبارلااانإهخو،نةسهءفةذ)"(بئأسامةعتابإ)يناوصلة-و

.-!إ:باهس51

.3،عىبردواةاوإء3افيا(1)

.2811134691حابارلىط.ت)2(

.181/ت-ثرإةاهـ932ادمظرا(3)

قى-ما-ءخاباهذااناتمإواءأرز!مأ،،أ*-قىييبةتسة31!ب!أءر،()
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بمء!قصد؟ن،وا!مه-:!إر،أءضبار")فظنأذإطإلىوأصف

مية.يكباتإ)ح.خافىوبخاصة،،المصرةكأ!يلكلاروأءن-إصةطفعلأ

عندا)-؟فىأصولعل:مر-4فىسدرأ1،لا4وطبة2ةذلاءسحوقد

الاستدلالو-،1؟صبلمقلأبطرتصل،ةا)ذىءشلإذدلوم-ةصيمه

.ءاعنبارأ)1(إ-!بالا-تدلالبن!!لوالذى،إلهامأ؟-ى

مسرةابنر-الةء:واندب،ئت!ت"ثها)الأدفىنتعا!دهذ،وهكذا

.11،يىخونلظ،؟ةالتبهس،ليىوأل!اصغأ.ة!ا،؟الأعتبار"

ا)-كامتين.ةادلإء؟نإلىأ:ظراإفه!و)ناذلدإلى!افىثأنيمنو

المؤر"ونيآساهلأ!المستغربءيرمنةإن،-بخصرة5و،اعتبار"

.ر)2،.الآكل؟نأ!دصاإثباتفى

ثوماد،ا9إطا1والى5985بار:سفيورجهـرا)ةر؟سبةالىقىجمه:مراتأربع"أءلمه=

حمقيةكلدا.زالأوالى،2299إضوةرا،*ممألم!رصالياالروصيةوالى،5629انبروك

!ا)ئقائر)!1)-سيره--و-بث.نماماكاةاب1ومذا929،039نرتورك.

ا-لم.واالمرب

بخ؟ار/وربان3ءنأ.ةاطسورةة!اب-)!:ئا-كافىاأعولشرعا؟طر()1

.ا؟0001609،7015اناصفها

""ت.ارشأنةبيم!نوا!أ.ظلا4ظ5ا)االفوبين.شيذكرإةجمةاق)2(

لهذهثاطع!4ايخا3ريذو.ءقليأ--ورأ"خهماكلضن!)ذاوذااء،ا-كاناا-كامتانا

.رث:دوا.ت،واءاءظ،.سرةبنامنكا!-ةصد.الذىا.ىالح5أتماهت:ملإقمااثاثاا

)ةنلأق!.2؟.عى1،9و!رن،3691،3791س5-.!هألينتارا

.3راةتواأةة-كرواالاعتارباةبالىاةالرسامن5ةاءواتءفىفآايرد،تءسة"
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الاءتبار)1"الةريهضون

يرلى:؟ة)"لرسهااإليها-دءو)إفةيهراةازايساجممن

الو-لى:دأو.2ء4الإرة"511الى!وسولطر!انأ"قلوااو،لىا

-زءأ-ةلإلىت!ل-ىيءأئدتبم:ررثم-الإلى-الأعلىبالمو-ود

و!"دإقاعامنايإءيث"11"ةلتسير2ذلاءنا)ةقيضوءلى.اا)مافى

طرثق-اطرثفانيلتقىوبهذا.الأءلىاوجوداإلىصل"ى؟ت!ري

لايمبرىقيةاط!ثباتإفى-اةلبي!ة):!برةبادإ،ؤأهقلاقوطراو-!ا

5كلأن)كينة-5"سرةابئ:ةول،!!الإدرأ؟م!انالإث-مىانمجىباقا1

ثأنفىةولهذاكإلىفي.فثم،علا"يمرة.وشوثلىءءنخاقما

.ا):!هـةءلىالةكرةأطاهخ!م)قد،واللهأ-ل"ءصتنإ-ةاالأولياه

ثقاطر4اإسهاإأما.،الة:وة:،نبأتبكاوالأرضأتث"سه!مةث!دت

،لأءظمظ/إ،عظموأة:،تت،تعالىأقهأ.رءن-لالرفنبأت5أو-ى

أط-كط،!ةا-4وءلىبربرلوءقاقهعلىأدإت،أ!ت-افىلأولاةوالأول

1.4يرو.4)-ءو.سو!ر4يثءرءلىوىتأو.أثؤأواة"-أ؟دفيمو

ةيةوللأخأهورالاءت:أمة)طراةسبةأماوأ.!3(كاال!ذأ-رالى"وأرش

ن"فيهالدوإلىشاروأ،)ذ)ك/إلاءخهار(الد!لمااءرةدة""ءمرةإنا

الىونبرا!ةاةيمأ-ص"ددرجا-4وإزقهوخلاا)هاةا...لأرضراتاثآ

إلىا،-فيلءنيرترقىإنماوالمترقى،أيمبرقااقهاتإءنا)*لافىما

الأءلى"31(.

اةإ-ةةافىةج!:اةنا.اء؟ةةا-ة:ة؟صوصفىثيتكلهدونالر-اةءت.،:مت(9)

.(89-لأا؟ا..-يئاجملأ:بادار)593س"والأ"لاؤ

.177ص)2(

.-خر11أهس()ع
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/اهـسول!أ4إ-اهلماوالاعنباربرإتدأفأددورةسةسسةناىيرو

-قا،ادح.خابءلم4مهرةإلىثصاطأنللاؤسانجمنلا(؟"وبرىإل

ثقرن-فال!ةابءلمءمرة"الىس%تصلولا!:1-؟ياينا"بين!كلهع

الدتنمنفاوابهذاو.،الا-لمتب!ارإ!اعا)ةقويس،ةالاءتجاراءبر

الأند)م!ر،ؤاا-فى4اااخةبهير1.ر!ز!امينفىء-ر-نادورظهروا)تأءل

ماا-552101520172-؟،4،ا-:داأبن"لأشالرا:داإذأكيهضبرو

...يةافاا-ثمز5لأيختافانإفدفةاوالدثنبأنا؟-ر"و؟ادىا)ذى

.(ا،لم4كأإفى،طرق-دةوا-ققةيعلمانو:-5إنةلمهـا

تت!لة؟4ضاصو،ا).لىيةويةاسة"ةاتطلصلم!هـ!41الر-اهـرنهو

ةيمايلح؟ة13و--ا:هآة--12وو":ةوسوا،ةلاكخا،رح!.،)طها

اشعمطر)2(أ-خفلهاذىانونأقا(،ذالمثوافياتوانأطإينبطاا)ترشوحبر

القرنفىظ!رأذىناقاليواهنا-سافي)-وففلإسامبادبهادىأأقبهد

.الميلادتهلالخاص!

ءلىاقة"!عا-دعر-درةأندونالرسالةها-تيرة!يرءثاكلوهناك

افء4اإ4اطفيةالىاوسولافىأهةلوناتهمدى:كاةف!فاك.!لها

إينعط-ابوالاالموهص4وسث!كلةته-االوحىفىيناليةودرجة.الدبنالى

.ولأ"ياسوتا)نبى

بمنهوماا،ألىيم!اهذ.-بصاتصوم.ير.أنيمكنمااخطر)ملو

علوقدرتهاههلأت،لعنتداة!)نماالىسالةأنضمئأفيأن

.-لور،نلهزى053ا.نجصلاء:ةالعا-ةةبخ،ر:إرن(1!

.ءرداةايمبد4.روقىءة8،صر!ةولأ).ير.يخة؟او511افا-فةا:أظرا(2)
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إء؟ن،5ادإلى-ؤدىوهذا،الدتنءنءآتماهـتةلاطقيقةاالىالوسول

.انالإدهذافى؟ةيأس""ةدامما؟:"الدينعنالا-بفةاه

لإلحاح2وذلا.لادعااهـذاا.ور؟ةصالقأننمافساال!منانأء:تدولا

إيخاوا)وحىإةئقالحقاإينا"حضرورةعل:يرةبمءناباتفىء-سةابن

اندون.-قلكو؟حما-دوهء--قيمرىةظامفىيمحتئ!4ااالأةء؟و

وإن.قلادير2مظا*ةلاقةطر)تبريركا!يرةةروضأ-ئبعادذاك.ئ

و-،أف-ناأنجردذأوهبم.الدبنوي-ايباركهاءقليةقةطر"قلشأت

ابطفىإاةإ-فةين51.؟نفهبدالمحاولاتالممق4ءاواأمام)و-4

افا-فةائق-!إيخابةصبلى11اقالا"أدعاهفىاصرافدون،الإصهلاى

بخطوطل-.!)نماأاالر-افىبقتأخىأ)ثواهدأ!اكذ،الدينو-ةا:ق

،-قديئ)-كلايمونةاالها"4أ؟ص!منتةت!-04ط؟روأةضةءر

والتأثير.افملوأبالذاتوتفردهجلالهجلاقهحدانيةووهو

بهدا:-كرةاولات141)ءدىأنما)ك.الرسا)4تاكأكليةوقىجع

والوحى.)اهقلبينللتوفيق.مباثرد-المربةيا-وف-ا)صدى

وتعاوربيمةءللاتهرتأفلأةرصة.ةرمفر-4."دمولاعمكومادكا

:صفةء!رةاتلدىذ)كتينوءلى،عامةإمةالإسلا.بة"ةلمفة

ئياتأ؟زةينا):فمبلىالتوةثقبعمليةتهوآلا)ر-الةانمحح.ظعة

دصالةأنىفىو)ذلد،01تاتمعدألذادتميدول!كاالدينيتضه!االتى

ب!لعرف!تتفحتةكيلاوذادأصدل!انفئافرفىاقىفىئسيراطروت

ا،-يرةالر-الة"ذهة-يلبةبدرا-،قومأنو.ئلالر-ا)4لهذ.ا!تحلبلا

.)،اءشفىتعليقاتمنوردبماال!نابهذافىن!فى

http://al-maktabeh.com



!"!م!عا--برص.صلأ!!-،!كا:ء!.،..7سبر!!،+.س.،.6شءكاء+*ص2س03..----.+

-،لماش++ص!-،؟+4.؟ة،لاصصء:كاظحم!

،4ع-!.-،ي!ء؟!6خي،؟لا"فيحمبما!!؟!؟*إ؟أ!4بم!،ووكهس*.*،3ء7!:.ء!كام!ر..؟!؟.لأيص"/

"...ء.-":(+8؟كا!لاء!،

!،بربهز.كا!تن!ثمم!بهئ!!ه!ث!جم!؟.؟+*ءلمءعهـيم?ء،"!+،لا?ضس!سص!ءيرسص!صسء-ء!؟

؟ء-،.ة.ىء33س!لا!سء!!-صىءعإحم!!غ!ص!ءير*!،!يما-خ!لاس3ص!ث!صبرأ،،،،ء6لألم!ءلا!بم.

303كا،!.ك!!س.+،*كا-كاء-ءء-

ص2."+صلأ!!!-9!*ي!!؟*كا"3

،كأ3،س!!هم!!زر*مميلأ!+.س"برسغ-7:*:كلعى"ح!لأ!-:*ءكادط3-لأ-.ش!ج!بر
"لأ،كا.،-!سلاممي:يلمءلم!*ر،مم!3سى"*-.

!بر!برأء!*!وت!ء***؟:!-خ.3*-
لأ.لا3!ءءس!ثئ*يمف+لأ!،!?.بر!!.،كاع،!لأءوصسزر*!3.3؟؟ثلاش

ير!؟يهم!6لأ+ظبرء-،+سءس،!*في".سلالأ67في+3+!؟:-لأ3.*-.-؟-

+*س-+-س6"،؟؟لأ3-ثع،*،63إ*+.س*!ءلم6*س:ء!!!بم!33ءلم/كر!،!؟ء-،+،ص6،!!ص6لا،*لأ3سش!ع-؟ظ3"+*،ء

3"؟:+زر6-لأ+:نن:+!،!كل!+ير+*ك!؟!كعحرع!/فييردكا-.،ل!-ء*-ص*،،ول-!--ة.،!،كا؟لاس3ولأ!+*ظ-صس!3صلأ5بيم+بر،؟،

ا!؟:كا-:لأص،!7ير،لأ!!!بر!!+،ك!خبردفي!بر!!-قي-*ص!كأ!،ص!ى:*-.،-ء!!.!ثثم!!زلأ!!سصكاكا!3+ص+ءس3لأ*3-ء-لأ3؟!لأ"ش37ء:،-*+!شس-3-كا*+نربم

-*ء-*!!س-سبركاكاصء؟ح!!--سلا.برلآ.!لأ،-!هبرس-،ء+!س*،لى--لأ!لا3،*!سزر!ص!لأ66?-لم!،صكاخ!+لا163

ا؟"-"ءحمى!يههك!خض!!كا؟؟!،لمش!سطو73!!*!ص!كأبر!!كا.ء؟-كأ7-!*"-سخس!ى+-+سبر!ث9!س؟-!لأ،لأ-ىس+كا+كلكا3+-لأء؟بركا+سءبم!3؟!ص!:.7"!!ماح!؟نجنيورك!!"ص!+سزر

*.و!،!-كا!+-ء*6+لا3لاص+صءص!،3ى9+صد!لأكائمكا!،عء+*

:؟!ءسلابركا--ل!ير؟3--!لا+3!-،!:+!سلأبم!،ف*؟33-**ب-ضح!س!

+-3.لا3قيصكا،6--س،،سس،صلالالا3-،*بر-لاك!!،ءفي

.لا.كا-،ءص+سسلآ/.ززبهف:بربنبز3!8،::دء!

سسس--سبن،!،لأع!!?ننه!!يكلفف!نسى:س+ء؟،+!س*د؟!ير
!.!!!!ئهطي!صء*حمص.؟

!ىح!!لا."؟3?حوس.-سىلأ!ه!؟،-"س،+،شبرسعير!كا*سبر

!ص!ثم!ى!الا*06ءلأكاص+!ول

لاكا!!ح!ممبن-.*صءبر7بر*،"لأ!!حم!؟ء3+ع!كا-

لا-!س!ىئحئه!ز!ه!فنق!ح!ه!؟ئ!-خ!!م!!.لا*!!!سق!ب
لا-ء04كاد.ص+"لأسير!2بربرغ

لأس3*3صء*-ولرر!?ء*-+-لا3-++كأ!برلم?!!ب!بهم!كاس!!++د؟،!د-؟!ه!عجس،بهرجر+!
ى-بركاكا+كا"!لا!صس"لأ!!ءسلأس!بم!؟لأ؟سص!س+في

؟مح!!نرس؟رص+س

س*!!!.ص!*؟ق!--!!ك!!؟!.ء!ص-!-!!؟لأسشءص.،

حإ7!ير-لم*-،!بهيء.ء.لأ3-!لا!خسء"+ىك!-*+برءلا3!!*لا"!!+!حرجميه!ولص+ممببه!ث!س*?سولءط!؟صس

ص.!سور3؟لأ*كا+ء!+س3*!3!-ظه7كأ"!:3!:*شكعص؟لم!ء!قئ!+-!-3-؟لأ!!.2-ط!*

دكبه"كا+ص-؟ك!بربر!س"د-س3كاص+ك!فيفيسسسماط*!س!!،بر

كل،ء-ء!خطح؟د؟!حم!!.ير+!:،جمي!غ*!!+لأبر+طح!)،س!عء؟!س،،

لأ-ء37*!،سلا03خ!6خبهمقيلنز!،،سءلأ!ننكا7فى++!!*لا،!بنكأ/؟،،\!.!؟-!!!ء!جلاش!س.ش3!-كا*لأسس3فيكاش

ء6؟في!*+!!،لأغ*!*،،*؟!س-لإ:!*:؟-لأحع!!،لا!ش?!!!؟حبم!،بخع*؟!؟،؟دص-:بمغ-كا++*!،،؟!كأ

كي!لأ!لملىص،-إ.لم:؟ش+-!بمإ؟و+--برتم"رزء!!!؟ءد!ص!م!!+!صخ*ءسةء6-

!؟!س!2*،6كا"2؟!-!؟؟-زر؟-"دبر7كا*لأ+كم*؟بمك!نه!؟+-ك!*س!س

كاس،لأص!كا+لأ!!صس!!يممبم!م!ى!نر7ي-عثبم؟!ئديهي!*ء3ظ+برءشفيص--!.!ننرر.؟ى-.-ء-*

لأ43!6*لم*!!!ء-ء*؟!!بر!ىخ!طض--!؟ننلمج!!!ج!يكو!وبخءحج!نأ

"ل!!غ!++،برس!زضلا!!ب!مفي!حكلد؟ث!بمجممض*لمحؤ!ح!ص!تبمغخ!ك!!!هىتج،كنبن!خق!،ى!؟5ش؟!!بمش+نهسزر7

++-3لالاننج!6،.!1-سيهي!!،كاصج!ك!!صكو*3*ول!*قيلأس6!ء!،7*غغ،خة؟:

!لأ!س!!ى+3س39س-ل!بر!ءلا،033،ء..ءلمس!ءم!صبربمبزخ!بمكلر!

./+؟!.س*صبر!..،،/*لأس!ءسص،،بخبم؟سص!حم!كل!!ع!.:.ءض.**لا-96-*،+س!ىسلأمم!3ش
كافيكا36،صمح!ء؟!ءكايهبم،!ص!*!لمج!أدو؟!3---!!!-3ص+7:-*برش!صس+ممض+!4!!-،!ف،غكل-:3

لأسلاكا!.-+*-ذصس33سلم--ك!،؟إول؟،-ءفي.ك!صجم!ص**تضوس+ع!ء3--!!ثهـ-!ك!ص!ط!ئي.ةش!ص-

-سط+ء*سلاد-س!س:!،كاكاص!-لا:لأنريرء*3-لأ-.-3+03،-كأ+د.ى.،-ن!م!بهيحمفئةأ!-؟خ-.!لم؟إ؟ى!.*3-*!.!!!نر:!*.ء:-لم-لأ!2سصكأص

لأ+"زر"برء!سكا!ء!6"3س!ء3لمكاص!:ص!في!شبر3لا.برسد،س*سص؟+-لاس!*؟!برء،!عى!س-!ك!،!ولكاء-.،37ول!ءص+ء!لأءءس؟+ءس--!"++!ء
لأ3سصلا..كا:7.6!!-ى!س-كا--لح"!صحمصبمكا!!جم!كيمص!7؟ترجمبم!دلم!بهروولطي!س!ؤ.-كأ!!ممكل

+سء3برءبر/3،6كا،لأ!!ص!نهضيهو!!جمىهـمم!3لأس!"طيكأك!!ش-3نه!إ!نيسع!لم؟خعلمحم!!!طه-ور.-"+!ء!م!*7+036؟!*ص!؟!-*؟ +ط،سلاا+---؟كا،مم!-!-**ش-7!؟صع؟"7"

ء2!لا+3لا!ء!!!-س!!طرص،!!-!!!م-سء-ع!،3!6-!كاسء+في؟لمء!-

3.لأة!،؟شكا*لاء..!-فيء!فة"..!غ*ص6دكي!حم!؟،.ء+ص!،:!!!دنن"-بركا3برو.ي،ءسصصز:6:حم!!كش-د3فى-بم!+ح!!إصء"لأسير-كأءكا؟!!!3بر
"-س!ب!كا--003ء!س/!سكا،.!+؟ءقي+ىبهي3-!+،سكاءلابمي؟ءعصص!ببه!؟!ى36!برتجعف!ح!!هبر+س*ء!خ.،+!!3ءيرسرزصء!،"ء-ء!برس؟لم،ءسجمؤحمآتن!*+-!لأ-لأ

فيس-سس!:س*!س-!؟?ص!+*ظ!*!؟ء،-.!!+4-*بن-ءس!!لركاممىجم!جصيلا!*،بهبم!ك!لبهه!ىثه!!*كاكالأ-كا!برء!؟"*لالملأ؟ء!76!-سكأ!*ضص

لا!غفيءير؟،*،-ل!!،لأكا،ا:ء!سكالأفي!ةى!ير-!كاحوة!!،جملأث!.!-9+دط!ظاىصرزلألا3س؟ءور؟!لألأ.س،+-:،كا*تم!-ء!.؟ء.!!+!*:ءكل-س!بر-3

لا!فئكأ!كا!فش!ظتهغ*كا!برع!"++-ءولكالأ-كاكأ؟*ونلا+-26لح،ست،ح؟ني*-هضلحبخسيم!نيبرء!*"*ظلأ!-.*،!فيج!؟!?*،!بمف!3،!.3:!!!نهأ:نج!+-ءقي؟س!ظفييز!++

.ء"-،ص+-،1!+س?6ء!!د\3-،؟ء*م،بر!ص*لحس-ءخصهـفي+!-م!-نرض،صءإصبرء.!،-!*+!نطكأسسش،وس-شض!م+!*!!سع!*؟+صضيهىولخمهخ.:ص3؟يربر?!نه!ي!يم!،3ص!
ص+كأس"-.؟*ث!لأص3+صص-د-+؟-لا!،!3!،افىء!طء\!ذكالا،3س7س/د1?-3؟سبكلءبم3ةبر*3س*كيدبرءورلصر*كاخإب"53صءنمء*:*بر!س؟

ء!ء!ئج!بر!!*!لأ،كالا؟،ص!لأ!3لأ،"+ص:،؟+ص"*+!لأ3!!--!!،ءكاحع!زبهو!بمتفصك!ثربمك!!غى،ب!بم!ب!-لأ،كه!!،حمممئ!!ممغجمو!-!ث!!ص!،9ش!4،بم!!؟ي3+س!دكألم".+!،برير-7كا!!صتر-،ء *ف!أ*"3،كلخ.لأو!س؟!س3!+ى،ضلأءد،س!س**++؟ءص-ثههـبهـءلاء!3.*.؟!غ*ء-!س:كاطمم!6س-؟غحس3!!لأ--كا،!!ةد-!+"+*+؟سح!به!س.صص*ك!+*3!3-!ر+:ء!--ء!

ول،لأ:طجم!عيزمم!9ء"-لى:+-7،؟س3!سص!ط!كالأ*-.!لمغص؟!كيمم!آ،ء!!ههـكل!!!!تيجم!!ر!*-3!صلا3د!كا

2-ج!73+-+ص+ى،--*!!ولحم!!س*!ء3-!لم-،لأ،ش*خء!في!دضلأ.ء؟3*كأص،-!3.!!س؟!و!!،!؟يم+"3؟+32؟س؟؟كؤ-دلاءلا؟!-+برء?يرص+بر.+لأ!س-

.س-د!.!-.ءسك!!كل!!"!سلمحىدك!-!هئث!،!*+كاسبز"ءسس/لاص3ء!س

قيد!3!صء*ءزرلا3!-7ا!،!!،!،؟لاصمم!ءكاىص33.--كا-ممعء،،ررول،س*.3ءس-

3+كا+"-؟..!ك!***4س7..،!3؟!!كا-ص*-

:نجخي،9ه!كئد!لمءفيلا؟!-سأء*!.-**لأكا؟!طبر*ءج!!*!بمس**!*دول؟ير*.ى!!بمك!رزلم9خبرئمكا!!بمسبرككلقبرفئ-ش-!عسهـسش-*.!-كاس!فة+قيى-.!3لأصكي-خ!!*

يز،كم*3به!!حلاع*ع*؟كا*،خ*بردس!ح!؟!،،خصكم!،!!كونزر2؟كأ-!!!-*،ي!ح!بملأ-؟*!-!3!ء"3عج!3*!!*بم.،حدصجممفي

!؟ج!ز33.عء3كا39!!في،غكاسس+؟حمو!!ء؟!؟برس!!ونع!؟.ع!؟كل!-

كيمب!م!؟ش؟بص!كأ-،7لأ+س6،دخ**؟-جم!س-؟:!بن.+-6*!كا،لمس!د!ىبىزرح!!فيلأع+!-؟سضسشس!+سحبرنرج!ص"!ظءحم!كغس3!لأ--!هـ:،ثم!!ر،خق!ق!!6!و،،7نمث!ح؟
+،*+!*،3:،/-ص،ص3*!!33*!،،اىسش+؟شلمح!يرزنر3!؟--*!:وصس*دغ+633-!،..!د3!سصد+33لا!.ء،.ص-ير؟!!ص.،ء

9ص+كا!?لأ.ور3!+ء!لأ!.لاس،3!*

3**لأ!،-!،3ص،س.؟.!-*!!.خ-ص?-4.-!ء-ع،؟!لا!ص37كاص."-ءلا"-ءد
صء!سبر+++سء!.لألأدكارزء3-+حم!!ؤ-ص!-!!+ص.+ع-07لا-.لا-.ررلأ،

دأ!ء!"في3ظإ5برلا--كاس3،سأبركا،ء!لأء-لأو-سص:!*!!ء،تبمكا:!!!ج!جميطش-س:لمدبر/س!."-لأكاء+!.

ص!*هد!*ر*لا*طئه!تم!--6ءلأءة*!:كا

3-،03+*لاو!كاءلأ"/6،!لا!!!

.3-ش!3!+*!جلإير!ح!+لململمم"ءكا-9!!-ش.كا35ير-؟لاة3-!"كةسس-سء

!*،،جمبم+!ه!!.!كا*ء!ء-+"؟!+9كالا.س6.كا!شس/خلأكا!،!فى+،!6..-+!!ش3ل!ءض،كا؟!

-ء:!؟،،!!؟،.،+ح!س.3س!!؟-!-

ة،؟-؟-سغ*.دس*!،،ء،،ء؟صط!-ث!-،!!..*.،لأ3بزأنرع6++لأدص++:لأص؟/س+--!-*ء33*!ء،ر-

/كلطه؟7!!*3.!دبر!.فيئم!بهنر*بئ!9ءس-عهـ"ى!؟.لا!لأ،-دط*-دكا1س!*ء-لأ3!+،لآ3!3لأس-سنمعه

،؟،-.*ث!.!عث!!:ءي!*دء؟ممه-رز"!ش!-مم!ب!3-س-03--02ت-.3.--3كالا"رز---ء.-ء
حور،2!+0د،ح!3:3د!-ع*لإلأا!ص-

3**ءحمه.؟!لاخكللالا!3في
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و!أ!وااا:ةو!ةافافىروفواص-اب-يماولا

شاادة.اءارث؟)ثه!*بمءافا

ابر.لىالت!ءهسأبى

ءصةلابئأ-خةفى

و-لم.وع!:4وآف!دأاد-تلتاقهوكل-يمالرالر!نقهاد!

ءدله،عارق.:او!صلماطةرزخه55ءلىإةلموبإةطرالذىقهد41

،ءثد.به!!اصاأس،."وءتفيقأو،؟ءتهءلطوأ،أمر."نءشاا1وء)ةنا

نءءدممااطقن4بهودرأ،ألريمهلءنفترة!كلىخصءدأ)يناإءثو

ةةال.،(أ)؟ءنيروشرا-!آإذنهاللهالىودا؟،ن!يرأوإثيرأ"أ-دقا

امولهاإ)ليهمشلماللإأس)ة:ينالذمرايدإلةاوافئ5:)سانهعلى!مالى

.)3،،ونبن!ءر

تدلألالاسوالتفار+،لهكألوةاءنافا".-"االا?تار5:اهالة-9رفا

أتذ!يررإاترء-بواة-طوانهءنوا)تكأذيرواترهيب،أهـلتهو-داعلىبها

اط-ىءالأص!اودته"لهوصفانه،إص!اله-دوالم،اءتهكرمنيهله"؟

.(3)"تهءلموذا؟وماء!ون-ث-زأم!اه"فى!ات)+دوالذيئوذروابماف!دءو.

لزوأ،إ)يهدايآ4!،مثا-ا-عراؤهأت-ةد-شا-ءالى-اقهوأن

في4و-خ،:ىهإ-كلمبلاو-4هثى)-كلنآ-"ياو-*له،ءليهدألابه:ابم

،ا)-لامسبلرتواةهـاتهحمنبهاقه"كدىوالآخرينالأولينءلم

001:ابالأءفى(1)

69:-ا!اة1(2)

081:!الأعرا(3)
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.،(9)إ:وراإلىأظلمىاتءن،-،مفيرو

!وا-دفهو،4-إة4بممنءفصلا،ةءلهمنواحدآ!!تهافئل

-اقه.4برلمءنبمل؟لاثإلىةصل4،اتذقيله)نا

اضبوةاعمو.كاويةوثواهدهابدلإيل!ا!ةةوالرعلمالأولىفالجلة

عدماووو:را:مهاصرف!أتنةوفالمح!.-بولهاجوبووكاوآبان!اا5ير

ها.عيدوو

.أبدأيمونولااصلا!اإعرالأالهلمسأة!ولالائةا"ذه

ما:4أى،فهلنةماالىفسمااةفى"ثلانةال!!ولهذ.وا؟ة-ءت

روى.الجنةإلىققاءلارات،1دروص،ةمالىاللهإصماءء!!ءل،سح"در

15أ"!ا-ت)!أهونو-+-مةقه،ظل4أأو-لمعليهاقه-لت/1)عن

،.الجنةدخل

به-لم4الإحماطسا)قرآنبلانالناطومدئيال!ها:يالغهفىوالإ،صاء

أ،!اه5:!مالىافه!ال.ض"دونبهضهءلملا،التهصيلا)ثى?لى

برةيمولا-خيرةيةادرلالأيمتاب"ذاما5:وقال31(،و:-و.اقه

(.)،عدداشىءكا!ى-5وايهملد،اأصاروو!:قالو،41(ها،أ-ماالا

61روةالما(9)

بى.عربنائلرصامئ9لاهـمىاخاها3-نابفىاتةبلواالاجمالهى0بمرا(2)

ء22/3،39:،تالإإشةوزثدأانكر.،أا!ود.وق-صعلته"الهدبثذا5)3(

08008الدءوات/ابنارىافي3ورمذ:واطد؟48-9/الميزانلسانظرا

.صر.ط-4".س2-ثموعي.ج

ادورأوا:لة،اةداءةااطروتقر-ا+أ)فهزافورأباأنءلا-ناتهتبردرومما

.(لأ38افهرستاا:ظر)

6:المجا،لة(4)

.ا-ورةاآخر!ا؟ن)0(
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ابرهلالهددحدمنكالتءاإلا-ذكره-ئالى-الاءصاهء:اوؤفى

!كلهطونلاإذ/؟(،)!وها!كللااللهنممة!هدواإنو!:الفة،!لأ)ةءير

ذا5)3(،تو!وهلنأنءلم،و"!ارالايلإقدرو)قه5:وتال.ءلابها

يخر،.4إقارياو.إظ4"صفى+)مةقد،ثلثهو؟!فهفىالا-ل!لاةفرةرفى

ءلوهوان،-ماءالاءاممءغفى%.ىتسر4-قيةبهءارو،نهأ

الإعاطة.إلفيثباةوا!اذ،؟4بالمقار

درجوسء!ما!!يأضبرالثىإلأمماءا3ة"والقرأنفلم

.ا؟ذ؟ر؟.ثا-لارا

اقرا6نيقرهرى)14افياء4اتوم2يقال":فالأئه!ي!"ةجماعقروى

.)3،،جةدرأ"رفىأتأةإ.،1،وارق

وكل.اءالأ!عددءلى،ةرأن11أى!دعلي))جنةدرجاتوءدد

ن.اءمكلو!ذلك،در؟تفف!افىرقص،اصلةارءاتفى"ندرجة

للأسما.أ!حامعا)4(يلأءظمالإءمالأ،مرانب!اتفىلاأتهأحماه

ثج!تهاق4إو،لوقات!41عليالرحمةءفيضوهو،السلاوا)!ةات

":فيةءفىا)ةاث"إهدأ!،4ةا+راإتة!هوو،اتأادكو

\":اخحلا(9)

.03:ملالمز(2)

أطةثى.إصيئ8ا؟:ةو-تقالجنة"قع-إببادىثاطدذا5ورد(إ!

يه!اها.سالىكأجمائا،ءناما1الاءم:سمات8عال-2ى.هـأ:د-كأ.-رةءنأأن:دوث(1)

اثرحا:ا-قلىا؟98الممااا--اصأا؟"اقه"نهوةهلآأال!إ.شرالىوزد،دلمأا.ن

ةما7وءؤ:هـة.اوةة"فالا،قي5أصاا!ووأن.ا)"-طاء!دثيزإوأيرىوب69.والبن

ة-وطت11إرن،لأاةئاءا3خاب1-رصا:ا-اتجاعرإناتإسأبهاالداءىكانطا"

13،92..

ب228ور؟مالأ!ا!ل؟،لاص1ا،خارفهـ:--،إرهـإ.و13ء0امإكأأألا.سن

.."بى"ر-يمرب.!ةولا-لام"أ:ةا.ةرآالآشلأرا:"اا،-اةد!م"الأتألا-!أن
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وانفصال،ت!ذوأفىودرجات.،أأنفم!فىإ-بر5خير.إلأساء

ثرفما،قبلن4و"صرصص:ملماةتالخالوةقيولأ-لمنوا.صال

وهو"الر-يمالر!ناقهإ-م12وأص.الأس!اهخبسوا)طفهامنوإخفا.

أسره!ا.وأع!15و.الهلماءب.رلأو

الإصممنلأنه،"-انيه-دةتقالقرآناطا:فعليشتملوهو

ثهرف)2(هيةلألواوهن.ةتههـهر-قىاقهتمرففي"ى)أذ-(1)عرالمض

تينالرحيمومن،صةانهأة-إما"ظ!رار!ناومن،أص!ا:"صوم

شرفالألوهيةخإصهراالإءمخو.ر-بخهفىوضصو-لماظاورها

من.إ،الر!4"ثضت"رفارح!تأخلالوهيةأومن.)3(1)رؤية4-ةهة

إ+شرأىوقد.ثتاض!راأداةةفير،اقه،ةاجلاان!)ةهفا5تمر11،-ما،ارا(19

زولمموءنه،وات:فىاء!ببكلهئ،لأه"و.ن35الا"تااثفاقأ-لأنا)،لماه

لأن،إنم!قأر.ش"ناتانهرتابخداة"حونانطا.ا-ة-:مقأى8الهروسلاهث"

).خالمق81أنوهوذإثء؟سالىا-وةيةا.فىيذهبوةد.ءلالى-لالقءرتإقابا

نءلىيبزأ5وذ!،تلمةألىأن.مرتئم،أولأ)4"ب!رفا-وفىاأن.،.ق،باقهعرةوا

.ا)-!مءام-"شا

اة-ورا،هالألىةظ،1،ا..وءديم-أةا.بارأ.ت5رو.إق111)ء.ديئاظرا(2)

.12كا41-ئصاه1/9شلتلا-ة!إتسورةبا

واناا،+شةقالهنة51ا!.:!ااتةا!ائ1،اء،ا00،امملاااكء!تمنالرفة)3(

.بثضلما،اب!ضا!مة.رء:لا11ءفىلةدىث:هـو؟وات+ةغيرذاضالات21أصكاأت

.اغا..واطدا،مرمنؤكلى

بر-عة؟-ثرووابرولم"الإ&،دوارا،صر5بةولىالما-نةال51أنظلواام

اء!ة-تحددو،اقاعرةاا"واسإرتهطة11الادتةؤتةالرءالرؤبةمن"-.آرأ،ن

.الهلاتالة)زفىصضرأت-3ط.أ5أدغدتلربزتةا.ةكومدنكلدةأنأرىفياو

ألىهبةوا-الألىهيةمعت!ر11الا+م"لهةون5ر2تظة؟-ة-رإناورأى

الطديةا)صروط-دودلىتة+أنع!نلاالرؤءة"ت.أن-اخةهبوأا:حد،اءدم.ر-:،

.داطواساكاثوأبالزطناقيدة1



-!!إ-تدلار!نأضار-يماو"ن"خةا:ةا!فة:!ألمر"ر-بم.ح-نارأ

..درةاإب!عذء)ط،2ذءنليىتدو.ث-5ا)ءناح،رواارة"ءةةتوا!إمر1

""ر:باهـرفا،:تع!؟طثاهدءصوراقهأنعلهإ-خدليمالروءن

أ-كاىأةاطا)5أنفعلمالر-حيمخحمنار?الألوعيةومن.!انصر

اهالم،أ-04فىء--يخرتةا-كايةاطا)ةء3وأن،)إ-كايةسا:4افىء-تةرق

ءلمصة-الذبئتراتاةاأهـلةا!الةاأ/لآءمدماءوة4ا)ف!!-ةءذهبءلى

خيرأالاءس!اء11(أقاو4لاث؟فىءل،مإلاءآن.وة.ةءيرءنا)-و!ثد

.مانبرواوصحةيانبأةربذلا!-ت:سوةا:ةأ

وكلد!اينإا)أربالمهأءد5الر-يمالر!ضاافهإءمإ+دمنثم

)"س،أبماماثؤما)قر2نلأنبذ!ءيت.)ةرآنؤلأأم.حتاب11مخةفا

إةرأقافىماكلإلأن،?لاأ؟اطالب:انالا،-!مت4ماءلزائدفيه

نء-اسيأءصرا؟فطءلىءةوبةوكلءمجهل6نأ)ةرأمفىفهـث،ءة

ء"تةصث!،ءن()134!افلمابملصا)فاالأصماهأءم

بتفرثةاواوحدهاةلباأواطواسك!خصرة.6وفير..؟يةةفيرؤثة:ىغاو)=

-برو،ال!ءطاء.وتطرت5لها3ةماقدرذاتاكلالجوهرىأىالإنااكا!انا13ة

اقه.بففلأثفأ-ةعاقاااطااةا

-؟لإا!!اثههلموأنا!-لاماف!رىالأواننقطنهأ)ةماناخا-بة1ته5)::تهزو)؟نا

-ةواتإةؤ:ةلأها.ت5"وء:ة)ةترجالا+ةاقنةاط!وايركرنوأ،أء،نماألافا؟قاط

حد..وندث

ةيم:)ذ-أ-اقالإا)ثا!خ!ث-ت!ا،3:تالاكأ:اررصا،"زطمىرةا.نثوررح(؟)

أاأثتفى":او؟د.4إأه11ء)هـ،،اتما.:لالى!لأن-آ-:*%بماأةصيرأ

اترااا/لأ-:ابالممنكاقأنهوة+:!د.ت-ت.:اربملكانالرأىهذاأنالرصالالمذ.

إم!نالىبةةىأة!كا."ة-؟كأهـمنت-و-أ،ة،لإطا،.صةت51اتهامالىأدت

.ةا::واءن.ا/،-ةفنا
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عدأليسوالمفاتا*!اءاءاا*ن،ذلاءذكرإلىب!اصا-4ولا

.:ا!وقد.وربهالإة-انةإببين-!ثءىءلمو5كاوإ،نحفيآأا(

.لا!وابا:ةشااواقه4!.ةايةفيماالىبنااةولأ

افه)8"11ءنل.أ!!!رإلأوافىأ)قاةهـأن11-روفذناءوبعد

،ا)قر؟نأمهاتءقونحوهاوطمم،بهصو!2،اصوا

طعولا.4،بهاجلا3اختلاةبهنوا،و-ا!ا15فىاطاهااضخافو-د

اللهعنبالف!مأ!منكلإذلدأولى!إذ،ءنماأ،همم-!رم31محابمم

.الةدو-)3(اط5واا::ةأمناةكأبمم.ذلا!أ-شاو!،به-ابموءنتالى

تهلهماءةدارعىالناصإلطأدواأ!م-ألتهور!ثم-بممةيظن.

كايرفلذلاء.إسأكبكلفاللاان1،5بدلاالأوضاع)ذ،"""هااأ!ام

.ةاط"فىةقاو،الافظ.اهرفافىم6ا.ةاةو-مذر،افزاء،م

)أ-و-ر":ادىءفىإ-*م"نذاكفىإليهذهبواماإلىأثيرونون

و؟هلمه.اة+"ل51"و.كلنخاسهووا."ا.هأضثةبنىلامحر.آءلمآ)؟سأى(9)

11-وفىوسعت-وراماما"ذاةأنتث.ر،ورإ"الإ؟صانجماة4لابا)5مآتاا)مام"ذاو-مل

.ات-وفاب!ء1ظرا8ا)صوأ.ةأمرفةا5إ،نت!فما"تااقهوصث-،وولا

ذهبوأد(13!صأخر.ئا)شىلاةاطروفرصالةإرن.الر10131وهكذا(2)

،المأهـ،ت9ا،ايةدء6وإ-ةا،؟ت"لااثر!ا""ورانإن"ارونإثسهلءدإوأ

ات:ةا.م4إة"و-!ااطروف:-:تواشةا")دءامة-حرةالىم1251083قإ:وفىوا

.01ر-ت2-ةا:ديماإنا!ارا.أ-ة"ور2وناصر511أصت

.863إا1الىه:اتزوأتنارن

ت%ترىكانؤات11أنلىيدلوهتاوحكل!هما-اتالرأىإتتراد"ق)3(

.01ء015بماء.اآ-5*.اء!ءاكا"ا-إتالاهء:
ته:سواءةورثلى2.ةوبء"-رواو.مم25-.--إوت.او

.ثف!.ونءالااضاساس
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.طاإو.م/.ءذهء"بئزثذول!،صاد!ءتئرج:لأ"!تالذحمق!ء-أ،

.135ونظوفاءرشة:ب9،إمقا-ين!-ظ.411يب-ة!ذإءفىناغرش

.او!اباوهه!حب!اءوث.ثوكلوعاب!أنياقهةو

واحدةجملةألحروفءوأاةول

أصاصهأ!اا-ورأ"بادئ.فى"كأوفاط؟أتثالاطنا)+لماهلزءم

سهلقال%زد."011.ا"لأا.خ!اوأن.ءءلاتهأظ!راوءضالأثاءء:ع

فىالأثاءأ-ا!مىو،ا"باهساطروفأن:أةسترى)3،ادقهء.دبنا

-ررالى-اتهوأن.الملاوظهرالأصإببأومغ-ا.خل!كاا!أو

عثر.4إأرة-رةآمماوءثسأهةثماء+ا!ا-أكااؤ.وقةد-ت،كر.ذ

باطنةهكأسوار.هة،ظامر.ءغا

الىور،اط5اأوفى"ةرآتفىانه15كرذا)فاص)):اعانةءثر،الأرهـ+4

-"بماماعلى4طاه:أو-لمءيهانه-ا!دأصنبما%ءسهااءط!اقهإ)ثهىو

،.-كاخهءلىودالة،إرادتءات4وءةةة.ييروزرعلهخ-ول)3(لأخها

اغهب!ص!اطأؤن.ته-فيامنو-ت!حه،تآثامنلةآءفما-رفوكل

.ةأ8()ائبو.نمهكأ!ءلىاطلع"قد

بو*صواءوالأممكا.ناساطروفاعتاكأاذثخبربهذاءصرةإ!اأ!مجهل(9)

ابز.الةضحات3ظإ،فىالرأى"ذاعرفيا؟ترالىوة!!نييا.ضهايخكونذ!وءلى

أفهءءل"لهكلأيزيلماالأروباها.ةة::--ل!عن)،فا!كاءلببابذاثوضىالأول

...الأر-حوص+الأئيأ-ا!وتات.ألةالممىيمون

-تعضا؟نادا.،أ.ضائاا!فر-اذرانزىةصرور،تاهـ؟نأ(اطما)8

ص!نجد"ي!اب5ءإ:"لى155ءثإ.ةأةإا.ةبقى(نويب!وز.الأولالجزهاموفىااضاثا

."افاءذ1رقهأتقى

.ءد"-للأصما8لأة-شى"وتاط:ر-ا!دورد3()

.11:بوةمهطأرلاثةتلاقى-؟رءت:()

الإ-لا.هيئفل!ة،ا02-1

http://al-maktabeh.com



-318-

الةمر،مةازل"ءدء)طيم-رةإذا!-رفاءذ.إنةأثتأوظلوا

واربحاهرةناءعهاءخرةبعأرعذ،ءدها.مجيء-.أةفلاهـةاءتبرتوان

تهيادزفىاداةمري4ءوأةةفىإ:3،-اأثأمد.في؟دو!-،عا:4.اءتااءثسة

.."أصة.و

-،-من-ا)نظر:توأمهءشإلىالدلائ!!!%هإ*شإتةروإذا

القمرالىنظرتإذو!ذلد.الد.؟اءدةءلذلكءنلأتا--بءص!ار،ا

إلىذادءتاث!:!،الروجوة!عاول،ا:ازلأإلى؟ةةالهوالالهأ-7وزت

و؟"او.ءوماإوضأوز5الإء؟ن)؟"منارء3و-أةلأشصيا.ءبدأ4كيص

لأ-فلاكلنءوء4ورءة!اروحإوقهض،طهاع!طاوا12؟ةصلكذإمدو

اخر!تارذنما!اعازم،ء:د:4ضحومو.صلهأء:دهأرةروأ-بالأءلىإلى

.مرةأولاها.د؟بها.ثثظأمةو،ت.أر؟خاوة:ض

سو..يركل،لةار،الكن.هظ1أنزىا،ءأاقعاطابى-ةجقالإء-تة(11

بعدالاالخاهرى!لاوجو،ا-يزدعرجولا،الأضيا?لمبأعض(تا0فيئحددفرئبة

ما،،نجه66!رما"-،ر،تاتالزمنأ،زاطروفا)ةءىاننارأخرى.ممر-ثهالمرور

ا!زلف.وءذهبخةةوقيسثةءطرأاك-و!ةو،كأن

ا+ص!3ه!م8ءمهء+لأأهك!8اول1،ه!9!لا7+(1)559:أ.اثرد،

.مامب"-بل9.*أتو5ار-عاواس+:فىنث،!لةرةما"مر.:ةتةاةلمذ.الأ.كاشاادمر-:"
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ت"اصرفت3مبدأفىألقول

عاةالإطوهلى.وإ-رهاالحروتأول)5،2لا)ذ5.لالف،1(.ا!لهر.1،4

اديطةوى،وآخرهاهـعىرؤها،الحروفأولمماا،لفانءلم

دالمحيطةن!لى؟لدافى،2أولاو2خرقعلا!ا5كبرماحرتللأ+والمف!د

-أصاؤ.وتقدتقعالى-أتأظيره:!.أولعقكنايةهـى.ةبهاب!ا

إظةزأإرادةوص،ورا!اءقبهاوأديد،خرها6والأثياهأ%لهو

ته.برن5النارفىالنارا!5وأ،أءنةفىلجنةاأهلوالخلد-"-لمقهفى

ثصا.ا1لأةةوبجما.وعلتها..هاوآ%وأولهأ،الأث!يا.أسةمى

لذ)كو،)6،تهبارادا،:ا.ئ!ات!اارادر:ءشثخهءقلأ:يا.انتكأ

ا.،و!!شلهدلوثحرج،يئ-كىلم-مثال(37!إا،)تةالهلا.بضى!

فئيمتلملماالألفأن:-ةليدو.القيبفى"محونرحر!،أ،ول

دأ،ءثفتكا-كر!اذ-؟الإءاطزموتعو-قت،لافإلحروت

01!انهأواوالظاهووالآض-الآولهووأنه،وأنفرأد.اقهوحداية.

"ررقيوكةيلبايةاخظراءفىهبىعرلابناطملصوص-،:ساصىقإالايربهد(،)

يرأاتصرةابنظووجيةئم،أولا1!لهزىظررجهه،يصابن"بنبنىثههم!

الهروهـا-لوص"الياطنالةممىا-إاوبل.تمقهادكلفدصادو!قيمخمو

قمباوثبهالآخيمةالبؤةوم!5ثى.فيهكلللىلىالمنرظءالم7قيوءر.كلي!

.+ا!ولوءرصأ،اله-!وبن.صالهحولصرهوابن!ه-ى

.01.ئدوط5-الأولالجزءاشوصاكا،ت-ل!النعرسجواموافلى

ذاىعرفيإناوثظ.ر.إمةاعنااا:احيةاصنالمروفوتماتفلالمناتلا-ظ)8!

.هـدلمأحمهأوحتابا)"ذاأ-ءةكاأتوان،ا"لإتانيةاصازلإ5ا،خا3لىوفوبكل

.،توكابر8-

هـةرإ!اد:-+فرام15الأإىوتفب.وأ:إرادة.اصدئها5بباالفرث"ةاح-ت(/-

-".!)--أهوصدةةأ!ش.ىأت.ا-بإافدتد..&،حاالا:ب!طا-اص!ةز."إتء.ءال!خ

ء(،=2!لىس-"تم"ةض"ثتةإ؟"!،ب
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لهسألأافةا؟اطمحهالأفى11"د*ءن-د:فكاوافىلياءق)فالأوا

ه!"قال؟ا)!دلوضكأف!،ينحمواكمثالو!ثأ-لمماووفأرور

فىعسأ--و"ا.اطركاتأعدلتأ-رواض!ا5-ت!ئه5لىاذ،15؟(الطا

؟اة!قحالفىولا-ء..اواومعاثشأث:!لىا5هـ!ا)ت-كلوءئال5كاإذ،نةء13

و:أقد.الخةضوص!والران!ب1حالفى!عابماطركاتتعاقيوفىبما

تعالى.اقهشاهإتالأ)ففى*م"ا--.ياه*دذلك!ات

الوحدانيةدلأ.لن5الألففىهاذ-ير

-ةةداهالافىءةهـدءكاآكوفي5إخوحبداأدإةأرلأنماالأاتفىا5ؤ

فىاءماتةذا"لامإلاأب!3إءولا،إهبماحروفت4هإثى-تمللابما

:طقلاإذ،!ا،تعرهىو.لاث-4ا!إ)فالىفا.ثاةتأفاتاأو!ة

جلتال5؟يخر.؟؟صصر/:لا-)ته-أءى-4ممرةإلاالا-مبهذا

حمبأ)3(.دتمملى55وش

.ءخابي!نع،ةافىبههـتدأالذلكث،اقهاءسيءءالأصي"أول

فا5رالحملوكرج.الرصالةأرلىإدإءليةاتشلىاقهء:دثلاء2ة-لطه1()

ث-."اللهع!دبنلا3أنفيصادىص.را؟تيرى،،بهاكو:اطق5ءوهى

لىص!ل!مقارن.(ثعرإنابرصا:لةالا5اصوةيةأماثاعطلا!،الأوك!بب"

لىءساحةذل!يذكرأواو-حهلءنينقلالهيزءاسرةا.لىأقضعدذ5،الأ!

..،داتلاوض!مذا

.06ابمعي(12

و.د-"امربا-ح&رصاة:بة"بمأ،الأولىاء-باا-وف55:دمماا!-ع.:.هـع!-"

فهاةرصا"ب!:وان11-ورأوا؟لدطة811:؟امرةا!-ر،:امددث"اايرصةات-إب!ةنا.

!!ئه.ع!636ورعيا.دسنههورالاثا"فىاأنإثإخ!ىاوقف،4،ومكلاسباعمه

هرة)!("؟،أ!لما*ولوو.ول3،4.144ءةرء"ء.:د-ا!لرا"د..ن+=-يوج!و

(11!6-ب0،9
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،أهددامن"دالواأ!نايراطروفبينمنأ!!و-يدعلىالأ)فودلاط

،ةسب9قىالازنانزاد؟يزدولمبخلم!:4فىقي"ةساإ؟.ظلوا"د

ثهـهءنيمقلمأى5(،15ثؤكوالمدت51-لوءزةولهوهو.به"أرةصار

ت.اثخلوقوأبوأنهأئةاينمنالأءدادءثلوقات21..ولدت.؟عنه

(3)8تذكرونلملم-تزونجاةفا.عىكلتوء،:أ--ءزولنا؟،-ينزو

ةالواءد.اكول!وا!زواجفا،؟إ-لدوايادا5دحدأالبرالىأصار

.،ات!أالإضاءن.ست!ق،تهإذأءةفرد4لأ،إة-4ء)!يدليلأالآ:ل

قناإذاالوا-دإلىلإثنينااذطرار18لمرة11:4"صطرةوالإصاهأت

لمر)ت،إيهيصافإ؟فاف.فيمفوأحدأواةلجهأنله5دلا.ضان

ا.!فةوئدت.وعلاجلاطالقإلىاءلوؤات-اا!اةت5؟نذ!ر.

.عا-4-ودإت

،.غيرءلميهيدثو،ادفةر!.ة-"علىيدللال4الأهـدإلمةةلىإكان

اطإوء،ى،ءيى!الا5د)3(-جابآ"صاثو!ن،الألىالصهأضيفإذا

ا!ول-تجب)؟-%اقهءتبحتبوايمإفإ)ةردهـا0"عالمدلالة

اءا)ق،الىاتلو،تا؟ضطراراليهواذطرالئافىكليهودر،باالعافى

أنهعلىاثنيئمنالهيرانوبتناتل.ا،ءو)دءتلاالإئن!ين-روجوكل

وقفادها.طباعهاقىأءبواتعقالز:-بئةبه؟ض:لاتاختلافلا

)5(11-.د/،

194ثاتا!ار(3)

وةب.إاامائما؟رهيةاا-تبابة-طرةودلى-ةف،ا!و.اأنممةأدالذ!رإ،دير)3(

ى"ها!11)"5اتهاكةية4الأاتا!ةاثةا:ضح:،ىاة-ساء.هـاقهإلىا--3ذلأ!اطضاةس

.،إ.سأ.ث"ظرو).كلا5:ى+لايك!-."أ"حما-5اطةلأن؟14--ابأوإهـ-ت،لذاتكاء

(طعأ4حع61هو)
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!ص!-،ءير.علبلو.ت-دآة-4ءلهبلهلاالواضديمتوات

ينافي،ب!اضكر.جوبوو،!مهةينوء-،-جد.-وإلىعينأدصها!أر

خه،ن..التر-دصةزبالأإففببين.04تئ!وتتاح!،-اشءق

به،ابتدى.اذاالحروفن؟بفيرثخصللا-أءنةر-دأو!-اءماج!"

مماواتصلقبلهبمااذلوسط!اأو!-،04أترفىا!)فأقىاو)إ

سد.بماا4اة-او.الأوله4أابه؟يراءالافى-ا!هتافىل!ة"د.

متصلاأ؟!رفىايهرتأنثأ.؟اابرر،بهدهلماا!ى.وأةالآض.أة

محيط.ثى.إكلوباطنوميمهرترو"ظالاوادوا!"ونهاو.لمهةبكا

واليا.ومواووالأ!صصةوا)5؟!ها.ور-لر

.ظاهراالأ-رفافيسة"ذ.رر!تان-واباكاقهأ:ضدنا-علمأ

ال!-و!ر،افىء4،1،ارأصرمنصرعلىإطنهاإج!مناطدتاطنآ؟

الها.أنوذلك.)اص:مها-؟ع!(14)0منأصاخافى15اسداقبا!ءهخا

ةيهاعولةولا،الهمزةو-اي!،"صدكأمن-4ضا:وى"أتأأتالىإشارة

ءولبتالإتادة.ن"ذاتإلىأقربثلىءة.ر4الأزلإلىإصارةو.ى

.ذات11فى!الةإةالإرا

-دلثه-،أوصطاوهوأمدلأغ!رخبهاوأخذت،با!مزةإظفتافإذ

هتو؟.يكلءا-4إ)ءالم-ولاى-يئكوأ)-ءو.!الالذىالألفذأكءن

أةسوأية-يواف!وة،ةة4ةنغس:ا!بصلاث5ف!ح!افىأفالا

أتض"ىالأ)توأن،الإ.-أدةوسقا!ا)5سا!زةإنةفيل.تبةفبا

نالألفتيةالهبااتسأى5ءواليا،ة!يةااطيوالةض5ىواهـاو،أتاطةز

ة-وحات/!.-!الىقترة""ءشلءت"حدثهفىبمر1انعنا..،و5"نا)كل،1)

الممارهـصنا(ةازإء-+!ا:"وماإظقيخه-بءة:س.وإدلىا+هوداضأنر(61،6،

هـأ-و15-ة:و،تلم،ةارث)الحروت3ت.،بفىاءفىمرذء-رةتا.أثلىا-ةءسى-وةهـة

ول985ر+ء+ه،ولعملاعأ3001".07-7،1،017ا:سةةء
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نيةالنةصاأقوىحت،+دوكذاك،4تمفواراوجدة-ةولياء،ئمة!ا

الئامةءنتصبنالخةنفىله)دىالحيوانأ!وذد،الهلقفى"!لاث

الواو،وعاكءخلمننكعرانيفةط-وأ.؟ففى4رعا،أ؟كثل

!ط،الأرض-فىممىأرأسه؟نه.صنجهفىصابهدنجات!ة!وقى

كله.كالنبات

فنكلأنادوإأضى-!ةن5ا،ل!وولأياءالواثأخآناوأغبر

دا)ةخهلأكاأ-ففهاولأياه،قمماالخارخأأولإينونجدهاالواو

ثين!هاةوعار.ت9اكتلى14الفبمق(14إ؟-،1نحروالأ)ف.الو-عذ

41إطاعنية:ررارأعصفتدهـهذا؟وحروتغارجمغا-رفكل

بطاكه-و)ياكدنايؤأقه؟.ا)ءمأ؟(

افروفعنيتلوهاوطوالميماللاعكرة

دشإت)ذالأ)فاإتملةوهى،ثبمهافىاي!)فئثب"ال!مأناعلم

ته،!ا-كو:ءدكه!ةءل،4ء:ت"ايم:ا،وعلها!لوحوس.إة*ر-ت

ضست4فيلأئأ،ورةأصيرأطء:وس.كا،1اي!ثياهلجيعادكان"ور.تيلى

إ:قها!يههةر)1وهلى،اءر؟ت)ضةص:لاهوالر،،توا!:يا.ةت-و

رصتإضاوةهلمانالز!ر-:و!و،ألتبفىماوة!اتالحركةا-ت2أفا

!!!هو!و،،جمكلم"هووك:نو".كاف.فيطةأ"صفات.ن!!ا

تاد؟-او.بةتا.تدت!اكأ،بم-اءاوأ)عئ!اف!اءو!صى!ذ!لفائرامدةت(؟)

ابنةمراء.الىالندء"-.قوقد.عاتحم!ااكأاادا:ساآ:ر-15كااطروفةلمةةعلىا.ا

ص!!!و.،؟بخ-،!اطرءلأطاق1الا-مجاة-الىفا)-5وإ:ظامإل!ةابىلثءل.-هـة

.ت+4إلملإاذاتء!-:داشرأ.ةةربو5ط.بأمافرشوا.ا:دماقأانم.ءرذااث
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وهلىا)ى.الحروفوهىا":ا+(اهوزوا!ا."لأثهياه،خ!ج!به؟طهرالذكط

ه-ليول-برإ.ماوقيل.إاهوافىكنصستوا!ةرهلىا!ث-ا.ء!ماأ)ف

الذىالطين:يلوالطاء،أةلم.اتيو!اءبهاطروفإةتتأى11)اهـوحإضا

ودذان.!وىأو-؟.اءعاور(1)42ظرة"فى:ةثاسأرةم46تاقء

وعلى4علإ-لىاتصرانبئموءىءقاصه12ةاقه20إفاألاذأناوصم!ثا

واءاه.افيلاسعق4!تاتإن!اوقيل،يس-ورةفىا)ىيرأ-!ن.الةبىيئ

اقه،ةدرو"تاف.والأرض"ص!وا!4إ-)!أ)ذىو!بز"ا!رلىهز

.2،.)الأثا؟حتبزى9قالهوقيل

،رإدوا:لأوثتعرر!ثكاوإنالباطنةفآ-رءثس4به!راذههو

؟ةألد.4إوالتهثاءإنء)ته-فييمت-ا،*

منهاتآ،فماوعدةايفيا!تأاخروئعلىالقول

ا!باطءلىوادظبيه

.ىبدفى"قاأ!-رتله!.أن-ءخها)ماوإ-إكأتهارثدنا-اءلم

تمو-وءأءثربشأربهد)3(؟ل-نان.-يمىو،غاءضةارأاءس11-ور

إلي4و":-+الىلهةوء!دأقوهو.4)أتيرجعوث:ة-ضثمعا،وره

!إذوذد..آضتالىءخرإمةأربعدوذلد.،"4"الأعيكا،بمع!

،.أ525ةر.زأابكاون"،!.،1وهووا-دآ-رهأخبىءصرةإناا.نمنا-لاح!(1)

ك!ءلوا:-أ5"41:ا.5!برهـ5اطروتأنءةى،اةذكرإ؟!ما؟الأ:يا+أ-لوه،

-هـهـء!ءأوقءلىة--سلىاكالأشتصار.:دأاةةرةا"ذ.فىرة"،:تينبم(2)

12ثةاائأادكا.ةاءاة*-::هـتشيرةبملا-ظلاتح.ةنوابابأنو:اتح،!)-؟.ة

.:اطس

ا.ا!ىلا؟سار.:اة.ء(13

.ةالأتسةألآتارء،(،)

."ة--11-01"-؟لكاإ-ح!!ا-مان5ح!لأإ-ازطا
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أقبمات؟،إ-4الهكأ؟ن40ةدإتةا؟!صمأبذا2)دءدلإا(أ"لم:ت،لىتجت

وتم،لمالعاوةصد،اء4إ.ثتصخمورجيمكا؟الأمياي!،ض،امتل1على

-!!و،)ءهركاءقةأنا41سأةا-،اصاتعا!!-جها!وكذللص.ادذاأعى

ةورء.قأ-ت-الإؤ-انفىإى4"3(اتاطة11أ)ةفيس.فهـأ6)ا!غلكا)ثمس

أء"!!ما!"د)-صةاذى11لأملمال!ذطهرو،سال!ئتهبامن-تد!؟الهةل

أقمر.شذمناءددعلى،-ريئءرو

ذا5وكا.-هـضماينوءضرأيةبئض!ير.فىصاأ-أنالإمبتربمذاإء

،و--،ر،)ت5أ،مةا،كبير)3(يحالمءزبمزهأ)صةيراا!اأنعل)-له*

.-بر.:قي!اعوا"ءدم-أ.رهآد"ذىإهلمإدة-:من51"

-إررثأ؟هورقالنةخةأكتأ"%اإشمس+إقمرأاء-تار:عن

.ء+يدهةءائااكلأت+د،أ"إ."ر-لرأبدأعاة-!؟لأأ

المعلىالةول

وأن،أ!ءظماقها-م"والمنء:))طاطقاله*مإإ.إماأهـلةال

ووه؟الانص"لءقالأ)فت-ادلا"ز+الىاتحهذاتإلىاثا!ةالأ)دفأ

-ص"لاءا-!نت؟تاثهو50ثريم"أء)فلاذ.!ا.لأا-11الأ ىهـ--ىرحاديم4-ما

االأولاط!اتعلىانةإ،؟ةتاطروت-(:رإبئءنبم!إتعلولأرفا

)،(ني.أته"-مرلاذىالأصصوءو.ابم:ونأهـلانيب

ا+ااو6+أحه-ت+60إلإة-ان.ويكىاصنراما.ةاة-حسةالىاظرة"ذاةط(1)

ل!.4ح5301+!لااثء.ء

اةهـ%ءا-ة--وا؟ت!طا1.أ.تت01لم!!ا-نج.اشاتتء)كا--ا:أ*ر-اناة،؟(،!

+.-.لأأةساث-ات5و/،تهةلآ.-"-س5!أتضأله،ظيرإ)5

.ث-.،31:د-أمذا،3لأ

؟داةو-تا-.ثإلمأإ"-اثالذلى"ربهالهه---!الذىالا-م8نإشىا).ح!يس(8)

"ق141،"ذالىث!ألفمر
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ؤ.سأشفىئ!الملامنأءظمظراءاقفىالألويةإمديمقءلمولما

ت!لهواذلظ،الثابتألاسه!-أيماوكام!،!الاضياهعلهو!درة

+سيئانا!لأ:؟.4جمغ1لإن،81،ةوالكهاةفيبخ9ءالم"ةفائلعقص

الدىهوباباطنظله!يط.و!اصبايافىمحيطعمود،وإطنكلاهر

2يلىوا.اللاموص5وا!ى-المكؤق،.المحةونهأوحهومر،بها!ر*

ومه5الملأءوص،د-يبرى!ضهويلكلبمكلالذكلبالظاهر

بالميم.كر.ذ+ءالى-ءنها!!4قا

مموهأكاالحررتدلتإقا)،حما.9ش!ئةهذ.مصفةفىعص!4ف!لا

!غ-،معرفةفى:الأسياهأث+ج!سرهة"؟اف!لباالإفاتمهرفةأنكا

الإأ-ان.؟لأن%-مه)3(ء!رفةوفى،تهذاس""ف-4ءفى?يبةءى+ى

.رابم)3،الروحوكذبءىأ؟إثلائةه!.ءتكئرأشيئأا؟ص

.بالأضياءء-ملاآءخكلهةءالا-أرالروحإو،هوماهوانفسف!

:أء،ؤهد-!و-4احمهلبازك.ن.البارلىالأثىاءاللاثهذ.5ذ!بم

إبهق.مججاا-جب1،0ظلماةغير،أ!ثءإهءنإث،إذاته!نت11

39/المؤخون،99براشعد15"اإت.إ.نا(1)

ئأ.والرذات!مصيديووا+لا،اكصثتطربنا5(12

،إ5335ا.-"قابهإإنأورداوفدوالروحبيئءالنفىهناءعرةا.بئ.فرق)3(

،انهارادارنرشة19،5الأولافصر،الروحاقيةال!ورفىاةولار-ا:لهفىم391"

ااتفا-ةون-تلهوذ!الءايهصا.بقالعلىالمربدانق!قالالروحأن6915"بروت

نج!هنةه:،الآولةة-ا.110ا146و"اكى؟افرثزىأاطادإ"دونبرثة!ار.؟4ت-ا!ا

وة+ةون-.عركوخور.حا--وحور"طتيعىروح:لا.ة5-واالآرإنثة،وناالأطا+

ا:فىعلىوبت+هلأةاذ:ةاادضعل-ةاء:كملىا)طببءةةهونشاذ،!اةزأا،+ى،1(!ا"

وا-هـ-،؟اتولأ.تانوحسوا!رأة.!-يت.نإل"اةةسواعركهأةس"لهبثمنلا

3تة.ا-ااهرااطوءلىو؟دله-دبهقىاثاإلممئءإء،لإذاإلروحإلى،بذمفو-او.ء"ط،،-خ

،لأ--ام-:رء!.ا!،أ--ا.آإ؟-توكأةسة!.شه،1أ-!أهر!"21
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.تءىء!--4لالأأ"،تعالىقىلهءقلا،4ضلةجم-مناطجبوكا؟ت

الأإصارتدرءلا"ءنة-:-اث.فيئه4تر)!وة4بنبةا"لى--بو،نه

.،)1(الهبيربأالطوهو،ا،صاريدرك!()04وهو

ظ،روعهصا،ءرفنج!صا.وخل!4الحالقئنو-طآأطجابانة؟ن

و5وكالجموالآحر.تب11وهو،الإزانءقاحدعا؟لىوح.امر.

باءإؤوا-صل،اد-و-"الاصيا.بهاث-دف11القوةاى،9خ!ادة

ة!لها-من

إ.ضأوة.ل.الر-يمالر-ناقهتع)5،وبماصفالإ-اطتينبما.*،و

كلا!وهحثى،اال!ه:ألامثمهئ،فاا:الألففمنى2ا،لماا!هأةا:الممعنى

نا.!رذلماتجآطا0وءد-4تهاعتباذاأ*م"ذاأن،).الأءا

إبروا،الملآث:اهأول.!اوه،كرباثح!أقهارادةالأاتأنوةءل

الروطق.وواخهاس61(وقييحواء-نوائرالةيرا؟امحةمف:ته

.اث.ةإءتأ!ةثخآرإطنظ،-ماص!كلودلاث

4.ث.ولة،؟أةلا.4)ة1و-،4،تالصو.ود"ءض-قدبرأفىةوا

!ويكلدء"وأو،اةاديراخ!؟4في!تالذىالا:خإهي!حا"؟ظم،بإرادنه

أ+ء؟ءكا""ح!خابذ!!041:؟لولذلاء.-سء--يعاودء4؟،المقادير

ت*.،و-4أو5وءت"و"ةخهثهو،فأدإر:ئة"صلاذ.5موممتاباأ

301:أماملأا(9)

ى--1015ءا(2)

،أة-جاوواكأت:د!اث)طبر"-أكةلىأ.-ةاافيخام!ر.تاأن"ناة*-!ظ،()

يدةوثءت،ءت-بر."إث"3-."!إذهبةظاثكا!-ءط-اقا11ء:8-.-ء؟لوهتا

ا)-.*بةم3راآقكةي!ه.-
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)تلألى؟؟ل-وعن.لمالفأعى،ءمورةةوةعنو5ءا!يم.تابا1

ذ)2المنرل:المفعق:!قيل،ادكاخوبالاوحوهؤ1461(أ)!ورة

ن)بخبلعران؟دفىوك!ذ!-،اقهءقدءشأى،4ةهرثبلاأ،ح.:اب

،)فالاء+ئوتيل.أ!ومافىتءثالاإلهلاالذىأقه%)ءالمه؟"ور:إ.

عن-ثكهاكاإتا051س-طأ..كاةتلما:ال!م،د!ءني-ناثةبموالميمكلإقه

.وا-مأءلمهـإلتهلا-لاءءلميه-بءل

الم!سهعلىاقولا

نا4قد14ابإاأاضرمالهاأوة:ال(ةو4فيتيلفد11،5(اطص"أء؟ج

هذ4ءن-شفكل.وأن،-!اتإعأث.ءلىا،ءفاماقهاصمأن.آرذ

"ن!األواءدة!ا)!فة.ي!فىاتتأءضاة-ة"الى-الدلالةفىإثيراطروف

الاحرفعنمئة-لةوس..ء!اا،)فكافات"و-و?الى-+ارلر-ةذا

الأ)ت.أءئ:بذاتهء!اء:ت-دو،ر،احمهبم)أك!دو)-لأ-رف5غير!ا

صةاتوأن،إثى..ت!لةغيرتعالىتهذاوأنليلدذا5ةفى،لهء!بوهى

وفى،إ+ض.ناءلىااهـ-ث"فىا3ةو".عايهدالةء:4-ةةباث

سمة-.:لاثسفاتوس.تناهبهاعلىديلببمنى!!ض،1صالا

النعمة2ذلاوءد5المذ-"-المرتبةفىوإمدها)94!(-الاوه!ة

.لهتفىاو

اقه،:الاموا،-ا؟:اتالأ!:،ا!طا،له"وءقترالاةصلأون

ال-رأء-؟ار)ءنبيةأأهـهـأظ)2-ثو.مجه.خ!ااعه1:دوأ)!اءالم!أأ:ايماو

فىجودةو5هـفي"،لاءي!نظاههـةث6أثإا)صفياتذه5ءد.!فإ،الد؟ت!

الأعرا!-ورةأول(؟)



--933

--تتهـءآ،ةناح!ابأريصةاع:الإأ-إنس"اتخاادأنوذااثانالأءت

بمم،لاذوهنل!لملوا4تبالمرفىا5أبرقيدثم.تهمبذثاالأصبا.4مبناوو

ص!لاوربداولىا-ف-ءرموتصرفوض33.عامجلاون3ة.لي511:ىذتا.

/،ذوءتا:وةاوهى.يةالأله-5مرذذوهخا21ذعاة،ء-رىعر-.ة.!د

)!لوكةومولا.اما،افى.!!أأء-!دنكلو..والح!اءدا.أوم،حما

هتفى،يمثأةار،وأضحدل!!"ذا"فى":-وة-آ:ءبءاعلىإلأماى

ذ،ىةو،تو.أدلوفاتعيرب،9،الزمامات!هىنماو)،"!فاتتبمرا

3ت.تمةة!لةا*أفأى؟،3سمكغب-،افى)قعن4با:ةإترأمرءت،

.الأ-رفثةا.لااذه5

وذإاث-نسان-الإمتوإئبأالحيوانفيد4لمر-ةواتةالصءذهوعلى

ةوءة،ثةنماؤهوإ،ير.ثبمراث3إلا-ةظ.ولأ؟ستبةالظالنذ!أن

ث:هما4تكهيا5ررإ-5االمكبمنزلةةوتهااطبواةلميةواكروس.أءصا

هـالآله).كالاأ4ةكاجعلالذىبالمعلالإنسا.،أءفرئم.:ا.ءأيرآو

صه.نوو.ءصافيمابوان-صرف،(؟ا4ال!

،و!ور؟وظامأعا.مآإتت-لىاماد1هاإىاالاولىفبالهفة

ا)مة4وبمذ..ءاي!موقد:؟بمموأطروءاصاكهم.صةائا؟او!كلسنع.!او

،اكلموظتومجميعالمتقدهخين!ف!ينباأصاطأخالثهأالصةإو،ا؟تء-

!هااأفردأال!قاى:.ص!ر.بمنونس:.!صلمهاوءن!أأ،ثمياءعلموبما

قه،4ضعقا.نحردوإلرابمة.إلوميهاو!ا.صوا.أحدبهاإ-م،لم

-"الى-و-ت%!.،.ثىةا-يرعثه،اعهاانإكا،1لآثاهأوعبت

11-فة-تس!فى-"الىةقال،اقنإن4ةةثلاث9فااأ..-5ذبم !صب!دهـ

.ةاتوأ)."الر.!ألى(19
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الر!نهـووالث!أدةأ)فبطن!هوإلا)ا4،ادذإقهو5"ا،ولى

لاإوالذىاته.وه"ثاقالإصيوصايما-تصيرفىو؟ل،)1(-يمالى

،31،علأبرا1ر9اببزت511إهـ:هتا-اؤ،قأأي!-لاصدوإة2المااهوإلا

الأسح(5لاإصورارىهابرأ)شافيا:هو""ىادتم!-ير،شاثقمال(49)9

الأ)فاءت34.ءاوء،و3اإ؟لاثا)-فاتهذه-ءاقت.،)3(اط-ئ

!!ناية.ء!اوفىالذ؟تا!إإثارةممالأقا

)ت:افةالةفااتا5؟ضيراتألصف"ذ.عى(،14إ)فىلاصهةءبرتتوة

وهر،أس!اؤ.-و.ةد-ءئالى-اقه:ذالف.بمراإعأردات-وا،وإن

ا!يو.لىهن5دالمجارلاكاس!و.يذىوهوال!ثاةأط511ثم،الأثثاءيئاليأ

فىاصتغرتةأرى،"يمبرىا):تسثه!،لإلهبئلا،تصأخأ؟اوهو4

رقةادتةإ)نفىبمز.و.لمأ511؟ثملةالحامىو،ا؟-مءئأ،ا!.يىلى

لمةا-ءخدلمجا-،و!لكلو-ث،!كالاهو+-ترله،إناثا5نم

.وألاتالمال!

أمةصا،الجرىا؟-مفىةءستةسومما6"طببحيةئبةءالمرفىطردوة

.عات)&ناو!يع،!:-ريرو5ةبل!اوءن،له

نما!اراد)ذا،أ،،الإؤ-انءن!هلاثأهفاتاهذهاعتباروءد

.22:ضاط(")

.32:صر41(2)

.1:43،ثو(3)

إة.تاءت-:!اا)تصءذاث(از

..ء5-:هد3:"+دأهأنا4إ--ااه"ت

.ز-.تراتاصا"ة1-:!:13

لىأةئو51!2/\؟-ءنيء.ط-حوا:ةأ)جا-4ت.4لمثإةبرفي-رء

11،تإاور"أ!س،:+!ت!ت:+شمبم"ا.خ!-ةة*اهثص:ا،ا"1
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فى.ذ!اء-ورة-ةوم-ىة:4عتوإواومحاالإاو.خلرا.-*4وا-.د:."س

أيةابواالنةصءركإ:الاذلاثإنثم.--مغيرفىللمقلياديأا،صا

اثالفىءا.يبقىءل(015!كهت"ا-4!لهأروإءية،اط-ما*ءصا.)*اشا

تهـيكهولماإ5:،!أا-وا!حص!هتؤإذ!.عا!:وا":ىءخم!والمجرد

و"ذا،ي!ماةأمةصا11-ت"ةأن"ا!أءنير!:أ-اإا):دانافذتو،"االنفس

الاو!قىثالهأ.ء..زةسءاء5أ*أراذ!ة4اة-?الى-حا"حارة+لمثلوا

ا،ءرةء!رك،1)ثىء2ذلأبآ:فيءذالأعصإإطإء:ادأذاإءة؟تما،!لثفيالمي

1)ط:ءمةه4اطتوانهإ:ةسأ*رلثت"نيةواأطفىس".مماوادركااأقوةا

احالالقبولوض::4،وا!سةدا!-اأ!3قيصرإبولىأا)طهبعة!-مع

.و!!:مه)9(

لظوانما."صاالمصورةياءأ-لأه)قهء*ةء-،2،ا)!ا")كأو،وا

6نالضلاعا،رأ،5-4آنإةرأثءئ"إ)"كأشل/.كاتا.المصة:أ،نعا

!-موات%اقة-4!ص،أ،01وتة-يرإمةا،رءذ.ءيرثثدآس051

فيهوذ!.ئقا*لاتيبشوسةء!اإ-؟موذا5وقصز،الأرض!و

ة!بضه.فى:ىءكلانأو،يموقهبماثمهاتويمالأثيا.ءلىوتدرنهءل!

أصاروويهف،الألوهيةة؟أ-رو.،)،،دثر،كلءأنةالذىاقهعةع"

إسغعاكلءقذانهفيهفئ.و.وعدلاو-كهوعقادير.الاسيا.إفيوب

.النةصمقالخرقي

أةص!كل.لالىجو!الىافىلنىابرازعلإ"لىاخدر-ة1الهطوات"ذ.تأملان)1(

ظور-طريةاةااةظمامذ.وء.ا-.ته.ؤافا.ت&!يرعربىابنضر-ادىاما:ناا

-ان!تةمبلادت!:اج-لأت!إلأا)صاهدعلا)فائبلياسء:هـا

الؤوقولأ-ط-،ىا:-قيوا-يناإتواأر-طوء-!ورلدىالط:.+4مة!ومرن!55

الأصاسية.

.52؟:1.\ءرات(3)
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-صأ!صاث!!:قيلوقد.!الهذا!!يميععلىو-تيهتف!-نا"راو

فىل%!"ب5ءصلركرج21ذ)د?ئأثفأ(!15)وقيا!ةصادؤ

-"فه،3(-رخكدرسذبمقألاا.كإ

ألرعلىا!ىتا

فااتذةلىارةإثالأ)فوأن،وال!مالأ)!فىاةأإ*مإفدمةد

"اشاالتىلأث!او5:،"4له-ءناث-!تاإللامأتر،ءإ؟لودا،فى-ءا

.،اطإةء-5ة،ىاراءوأءا.ا!4و-ءالى-ءارلى-ءركأ"هوو"اطإثءإ-4

-أ،ثالموظ،وأءممما،الأ:إ.-د"-ا!،زقدس-اصا.ىأ!سأ

ذالةواا.والر.الفعاتإلىما03أبرزه،إك-ركةا)ةه-غإإئلوحفىءاةث-ا-

.لهة11تمو?،ا؟افىءإذار5بمروى.لإ)ةهغام!بم)اعالا--3ةفا،هـةا

أ-*تتاب3الر،تهالىةولهفى6نالقرسا-ثافاقه؟!!ءاذاكا!ودلي

،لا.ةصيا!يرأه!،-يمتاإأاتاىو؟الاملأ.)م!ظ3(،ر"!)تثمله%يا

8و)-دأث-خآ:اهكاأأثلاات؟)-؟سلولاو،ثىءكلةطر!إلحركااو

.وا-دةو،طفة

مأفىبماة-4.كنة-ا؟طر؟سةفوقماوهماد،ا+الا.ث"أصث

الدأهرهتا!هسوءة-قالاولا-+د-لولملا!اطيبر-"لا.تابي!-بم

اتا"ة!ه،تا)-؟.تا!-فىكلأ"3!ةلام!تةمثير،ائ!لاصاءهفىأدر؟طأتوهوا

ت،4نيموءا4ةتأ.ةأ"امألء."ر5-9.-ا11قماوصينه.لهألآتهـلةمه

"".

الم-،.؟-:؟
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إهةا-.إلىامناة:الؤ،ثة-؟اخرجأ)فاوالمدة.؟ن،وكافكاعأوا

ثامالاا)-تةوهى،ا)هامضاث13ةتما)ىادةاةفى،ة؟ماظهر5اط!

دءون،ءوأشح--4فىإءإإنكررتولذلد.بهفىكات،اتذكرهاأى

مثالمنفىوق21الاوحفىمالخورمدةوى4التامالأ2تلاعلىداءلا

لأىا-:راأوا:ا!فىأيامتة11عنوتعالى-باركو)-لاءكنى.اءإيقة

وهو"ا-ورةامنوجيرةدءدأيات،هودصورةفى!ال،افىةيهاذكر

،)1،اط.اء،حاعرث"و؟نامأتةفىالأرضواالسموأتالذهـخبف

بة!ع:والر،للوحأوهواللامعنيةكناوالعرةلى،ذاةعنف!ومضاية

!هودفىو))قما.الأولاتوماءنية!نايونسىفى"قاالرلأن،لأثاماعن

%لمقىأ%أفه2رة2إن"ةوأسفىقالواذ)ك،ا؟هإفىأإومعنتايةبم

1.4أةأاوألر.كاأءرشاءلىأتوىغ!ايامستة؟!والأوف!السموات

اكه-وبمالألى-إرك-.+ك!نىوةد..الرعدفىوالرابعة،يو-ففئ

.بم-خابا)-؟مالأهرا.يرةتد)إ(،اتالآ؟فىصل،،صانرب5ةيها"مال

اطدسةرااهيما/رفىالخاء4وألى-أفىملوأ3.باطرإظهار.قصيلو

اطهـ5ئةطهتثاذلك.أيامبمةءلى(ءرت-صتة،ذ.،ا"جرفى

اليرمو،بامالاهإ)-نةرس،-خةعلىء:دناالأ-ةلأمالماهذافىادةوا

أىصآ!نت.ةليها)يمود---ثأ)ءلةوإذه.امال!!11-ء-نبومهوا-اخا

ء*ئ-هـعإؤطءتاجولا.أهرشإعلىفيها-خوىالذئكااليومو.و

اتمه.ذث:إخطاةا-رةتةة!وا،:اهلاتا

)1(آث"6

2:لرعدا2()

ث:دو"فاة-.إتاأن!ثلإ-ث.اتة-:لوايرللتدا،--".إهب،ا"9ةاثةقرأى)3(

اطةإ-جتذلاثأنولأيذيم!"اسابماا:وماراءخ!ءق6!أالي!ودجت3ويذأة،دبهيأق

،ة،ومغ!ديددونش،1،.ءدالا-:واه3ربذحتلى.ل،ود2اله+ةرر-؟+اة،؟

.طةةا)ة.فى5&ةا.شإاه؟-رلى:تأ!رةامتا)ءدمءلىثدل،1،الا-:واه

ا،لإصلا!بةدفةاةا-2؟
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حمن!ألىاقه:الرمهفاان:ب!همل51بصعق!لوقد

-لهبعصع!اث!ل

اتا4الكلهوكل!أصكنكا!ص"؟فبهئإن-:فقيلهذهأما

والكلم.والمر،الربعدالترتيبفىوأ.ث،4"!لون)؟(كاعلكل

!هاؤا،مور.ثكجيعطهرر!اةول"لموالهوأكدبيرالإراد!!:قه

،نهاالكنبعدوالهاء.أظيرطبادممنو،مر.بخةعكةمكتوبةالفيبفى

تألنتوءنها..إلهاق+ثلمقبمااقه؟طقألىالحروفوس،أباه.ث

الناطقةالقوةسا:تولذلك،نفسانحةمفرد!!ىثو،إباطخةا؟ءور

الحروفمنالفتالمحاقالنعبوعقأردت؟ذا،الحروفةوقنبةالمرفى

والمين،الىوحذكصكناقيوأليا.-الممعظهرروحأوكمموته

وإلما،.ال!آذ!عليما،لا!ىالباطنئالمهوهوالمعقكنا!ة

"وقىبههالحقلتالبانوكاسءا)زفىالاهـءقفيه-ظرنا!ىالم!ص

فألبفهاو!أنابةالمرنبةقىالنغىكذ!2ا،ولىفىالمرنبةوأفماالوحمق

والحاد،وئاوو-ورئهشهكل:كناقفيهوالكن+والصادلاعقمن

.بالروحنجفةمرء!هابهنفوسكاتوك!.لجسهارواملقالم!هو

،آالأجمعاببعاطملوس،بالروحروطفىلطبفعواقجمنموهو

البارى.-،نو-ورثهطلاىوالنفىهوم!فه!ايةلألاجدفيوهو

.8بامرذلاءأظهرنم،وصورهاتبهاورفأ!كماأولا)؟سيا.اراد-قعالى

مدلولوءلم،عورةوروح،ءؤلفهوحروت،إطقهوالامر!!

(الموقالزاتمن)اخزىارسالالاد،.ةهذ.علىالمؤ)تلمبقاظر9()

-مريدابن.-سةاةتآرا.يهرش-:بماوما538ص4را!علبىلالأل4الجز

وفيلموالمكى



أصفاتأوهذ..ث!-ااءاجبهيو*م،"صمصمهئقيلو.عليه

علم،عنبهث:طقالذىالهادىهو"ناخ*م)،ن،!ظملأزمة

)نكاقو"-*م،اطروفه!.بهون،لواوكلاءالصدقبهينحرىو

.وتالحرهذ.أشدا؟ثورلاش()؟نو!ذبج!لعن

كا4علىلىالقو

)طوبا(،طوىءن،و-ثلا)طورمحن!صنايةانهافقيلفأماطه

،(9طوى)المهدصاهـأدباإ؟ك5فىقرلادورةءذهفىافهذكرالذىرهو

لءءنوقؤكل،م":14خ!قالذىوهو-،ا!مايناعنير4ممناان!ا":وقل

أدمفىتالوصأ!ذلا!،الأث:اه4تخاق،!!"إةولهو.الأرضو-"

هـ"كنلهفالئمشابمن-افهإ؟":أ-لامأعليه

)نماات)2(احمةلموالأثياء-يعان:ةصترى11ا!هصدسولوقال

،قاتالخدوفيه،دثتالذىاد!نو5ا)مادو،وأئرن"ن"-؟ف-دثت

)"،،ء(وا)+صا"واءموالخلو-إتن!ا-اتتاىاا!ث؟ءوا-ول

رافى4وهى،ا)طين؟اظالة1ووا)ةوروالنار5إاواويجويعوألرا!باو3و

و!إصاد،كنو"را،وحإفيلمو!أة!ةأرذمر.أعاو؟سق.))-كونكأت

12وةبسرو:كلااللأثأهأعولوس.(?ذاا1يةءشر-بهأرذ.2ة

-ررتن4!أاوالحاءايماوكذلكاقلما-روتءنأ!اتبا.إقهةممأ

عن"!خادإصوا.ذلكبمالشنو،اكن1-روفمنو"؟ف،الأوح

ذلكوبم،ي!ر11ءناهو"ر،(صى)وا،واءا!-اعنوالهاه،الدارق

.115ضرلىإ

4:12)9(ط

وةءقىالمىشلىإ"-ر.ا.نفى-أءلىدالبحءصأمىمذاوقإتافىلمو:الأ-لق()2

.إفشىإ،لآخراموبىعرإنافىقأوطيمت2"ةذإثة،د
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ا-موأتوااروأ:وإبنةكرصوفى"هرشالأشيأ..ذه.ن-دثو

.وأنباتوأ،يوانوالإأسو"جقق*والملاواله!اروالأرضالع

وطىطمعلى"قيلى

نهـالموضعلا،له)علاما،سينا!ورو،ق:ؤتاهاوطررر-ماما

ولذلك،ثىءكلالىإو-!صدرتبلهومن؟زرمهيخهاقهأظيؤالذ!

فىوكذلك.،)؟(موسىأواخمقالطوا-ينأعليت"!يفيظل

مر،!تبرإ-يرةبدايات!ا،وطسروماوا:لمهاق"ئأص!ثالسور

.ءايى-طورو

موصى.:الميموممقسينا.:ألينئوءث،طور:ظنا6ا)طا.فىى

ناتفيلواجميعو،السلامعايهآ6ءمةخاقى)ا"ايقبامأ!نهأ:5امعةتلو

ةورب5:فال؟"ا--موأتبا"!م:والسين.ا،وتطفىالنى

اتهأ!مأرإمة)نما؟نتوط،اطوا-ين)نويل)2!وا،رض،الما.

ل!كانو!الى.:اركأ.ر.نزول؟ن،"واضعا،ربعةم!.فىبما

فئولو؟ن،ابراهمعلأولاأ!رهلزل"نبوةمعدنولم،انيا.اربعة

ع!فهمئهوآخذ،)برأيمإلىواةضى،الطورالىوظ!ور.ر1،5

إهدرلئم،نهونبرابراهبموالها.،طرر:كااطاهطه"!ولهممنىوهو

،!"ووالميم.نا.فسرو!،لهمحىقروهو،ءوءىعلأطوراالىذلك

و؟بوته،،ءيىعنوالسين،فاناألطور!عناطا.!حنايةفا.طينثم

اغيين،ج!خوعلى!صد)قوإصائر.الامرنزولوهوطسمئم

.ءة"يةبهاايموا

..،:قم!درفىاطه::لمتاأضزلم(؟)

32:ت14ر211.1(



ب337-

عق!علىالةول

"-بع.اتوا-5ا4إالله-اقأذىالاءموهو،الحق:الحا.معنى

!ه)18أرضوإءصيفىحمالاء.2ا،مكل،اس!ا.-:مةيةفمعلالا.مومذا

تكاة2واذأا.ادكنوناهـلمافىالىلومالأجلإلىيبمهاويم!ك!او

ود):ل.ابحاو"دهواتادجممةالاحماه"ذ.عق:اثبم،اءواميم،1(سبعآ

.،)2(باطقإلاهاإ؟3وماوالأرضال!صوات"لقناوما،ترلهذلك

ةاهرؤ،ل،مافوةأثضوا.صفىكلتعالىلهلأن،الماكعنكنايةوالمم

نإآيلواذلك.والأرةلىالسمواتثدتلمازلكولولا،أظهو-قآ

،.،الملكوله31(أطعاقوله5:تمالىقالولذ)ك،كر-بأء،ءفاكلله

أ)!ةتين:بمايينهر،إةوا،تضيصصمواتفى،طسىءةنإتكل

هـالملك.اطق

ألمحسوصة،الا:-اءوبمبعوالمرابالممالدفىظاهرأذئكفدوفد

قادراقاهرأالملك-لونانأءث-الصف!ين-بهاتينةوم)نماالملافإن

ءلمكه،"سدإصشطاعةولا4إفدرةلاصث(أووددلأ،حقءستمصلاءدلا

ق-ولاعدللهيمنولموا-تطاعةةلرذالوكانأنه"؟رعيتهوأهاك

طث!يظ.وأنلف،ملكه(ف!د

فىلهسلا!البهونإ)قو-ننهانايئفبهاقه-ما:الإؤ-انوكاذلد

وورله-مهعليءاكإ"لهلرمامدء4!ةمنة!هفي+ا!،مما!4وبمدته-.ا

،4لجسهاحاءلالحيواقالروحوص،أضائهوشبول(و!-لهاها!ا)

والدإل.آدمفىأةص!ال!ىالروحوهو،انوراوهواءقمنفيو-هاط

ا،وا.يم:الأملق(1)

82:خاناك،08:الهبر(3)(2)
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أنطعلواكإيلآ*مفىشغأثالنة""ان،اطق"وإلروحذ)دانءلى

وم!،"بمنهـلهسأ!فىفدخا)قاكف!-أن،أءشاهوالر؟حذئل!

الذى،أروحةبلأأ،ءظا"وةولهله5كاء؟!-وا)-كا،ب!ا-افهاىا11ء؟ء4

قابههاطقوأةلمارإفبح!لى،أعنسه.فئ!!و،مهاشهالإنساتدبرالحؤ،"و

خىا!يا.وهاءفيو،رلأموا-اصو،إ"صاساو

ي!نالآخرالروحعدموأوة؟دبهائم)ص!نالنررذاإءعدمولو

.دالجلوءجركا

انافذ.اةدرهأكلأفوا.بقأصاأه!م1ءن!تاثما،3و)اسين""ينواما

،أقول-قءا،-م"-موةيل،"قبلكءنأذيئو)!!)ايك-ىيو2"!!ذلا

والىاليىثو-لى!تلاء"ةولىوا-.حاءبا!ولما:،ء-ق"وءهى

الحق،عنيةكسناوأميم19ا?قاطأدءلهوأرو)يا!.(،1،-ةدكمن"ذفي

قاطإ-)!نوانها)-بعوال*رضاتوأ-5ااا-ور!ردا؟ل.أوفىكرةز

ييماخ!ماوماضلأرواو)ت/ا)-5"لقةامالم!ينااعتاباوآبم"لهفووذالظ

ظكنم.أسغاالحواءبمباقىومذلد،31(اطقإالا

!!داقوا

-رف4وأة.عسق،،حئمصماقدر9اةفىاةافقو)كلا-تم-ةةقال

3:رى،اث1(1)

3:فتاتلأا(3)
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:احرفثلاثة.نأ.يخهتأأوالفاافه،1(ءبدبئ-،لظل؟الفلم"روفمن

أقام،ن،إس!!ثةا:يمااو،لالهد:ائلامو.قدر:ائقاف.ءيمو،لام،قاف

ءدله.ووءشبةنهقدر.نهاقاقهتطسبهلأن،الثلانة"طهاجامع1هو

-آوأطا،"رلع4حا?ألىرأنه.سفياتاللاث"ذ.ءماع"و)تامفا

حم،ذى11و-ء،ءدلهغيرثثأي!ألاوحلأن،والوءدءدوالو

.-ذرذى11ووصد.،وءدالذىءدهوو

ف!ل5دروز.وظدةاادلحاقىبيلةديمقي-اآدر:إنةدثو"ةدد

ء:!ركإك!افى؟،مةةهـغ،كنساالأوالاة.ل21لالاإةدا. ء.و.ر"ى

،بآ-درينا)ةعن-الىتأقهكاىوتد.لرالأوابلة.نةا!ل)2(

لك.زالىي!اءفيالأ-رفوا،ء-ق-م"فىإقالساوص،أحدالومرةذ

،إ-ةشناهوةة"،ة-أل!!شلىشو،أررط.اةيهثنفعإذىإ*و(3!ءدهاوأ

الحروف"ذ.اقهكرر(4رفي)ةرإلرقدركانولما.ء،إلد؟ةلاثنةحالثافىو

فى-دهماا،مر-يئحلأررتأ)ينمتلك5،ءر-ننا-ورأوائلوت"قا

ارزبب،عامةءلانأهلمالان،ء-:،"-مفى4نيوالثا،يصم2"--ور،

ادتطلأأصلااهامهوإ:!ادداوعاءبق11-اث"أإفيبةمام؟"ثاادةطم؟

وبرزت.نالإم!من-توض؟ظهرتاىادات-شاوواأ)خاهةفاتيموابا

.،إثكادةإوأبباا!ءإ،-هالىلزأ)ذلكو،نلابا

38205-وراء--ىإاثاصااأ؟قرنفية-ومنكلبم-وفىىشا-ااقهء:دإن-!ا-(؟)

.،أصوفىاث9الش.ن"ان؟ه.،-زهيخافىأةا-".ؤ+ضةق621إصروقد

ثهـاثأولى.افيت5.4"5?:.يز،ةا5،ةاءا!"ح!وث-أثو!ررسل.ة-13إ+ا(2)

.15نمءدتفن!فىثا.تثلاةدرة1/إثار(3)

،زائدة""كاا:صاق،(أ
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13لأ،شىءفىكلءواول،للىلمعأ!اأ-لمن،يكررتالميماتولما

.،سىهكلملكلتليد."نهالىظلىولذاد،بالأ:ءاهيطةقوة

15-كه-دعائموءى،سبا.؟لأخاطواىالذكرإادصو-4والمي!ات

تفسيرهاو.ميمأعئرخسةوهىيركر)باء-لماولذاد،جلوعز

الهرضهملا:كاجملوناربمةرقبانهوذلد.عليهودلافهمانص

رتينلأاالسمواتومجنلون-بمةو،4ني."اذه5:ءىال!نلوهيبهةارو

،مرها.ءقم،لةدكماعرك"لهاحاململاءمنهاصماءا.كلو.ا)سبع

ذمرهابعالآرإيماتوا.اطواهبمفىكرهاذلتى11-بعوهذهـادهإت

كئيرةموأضعفىذكررت،أ،صآاللامومدإء"الأولا)صنففى

والأرضينالسبموات"-5فىئ!ائعو"+دل،امدلعنأكغايةوهى

.ثىءكا،وفى

.الم!نأا(عنفيايةوهى،واتع0زلاز4فىفتكررتاماداأماو

ثم.الإم!نموتحوهول!باادليطالأولالم!ن:نلانة5،3!نةوالأ

الحاهلوهر،أثالثالم!نثم،الا.ئعالءوضعهو،،الئاتا.؟نا

الروحوهو،اصبم1وا،رفينبا)-مواتصولوهو،الأشياء)مور

أبضأقيلو.اصرافيل4فيينفخا!ىوهر،االعامذا-3فىادصورة

العظبم،"قرأنعنية!ظقافان

المنوناعلىالقول

،و-امبهالله؟طقلما.ايمناحرفمنحرتى2ة،النرن5أما

كايةوهو،أسفلالوركانمظولما.الخلوناتلجيعومثالاروحأكات

ةا)!اثط)9(كا



.والأءراطرةح!ء:رموشعهووأعلىا)؟فوصار.الحركاوالكون

نتحدإنماسو-414-ودةالموكلهاا،ثاهأنو.العالمثالالكنوأن

ئ"اطروفخر6انون1اقهجعلولذلك.وأنونيم!تجمن

.ا)-*اب؟لاتءنا-؟؟"روس،!ات-ثاولم:سن.بمااقها!م

أكصف-أولمنالمةدماتور2فاةدهوس،اطر!تأولا.؟ففا

ءنها،الهلما-بملاىا"دواةثنالنر)نوتي!.؟خر.والنون،ألاق

":ور"وا):وقانونيل.،إصطرونوما-لموالة.ن5:!الولذلك

ليلود،؟"ا!والأثياةعلماةلممئهأستملالذىأفيبوهو،الاعظم

،")1(بمخبونةلممالة:بعئدمأم5:ا-ورة"ذدفى.ئالىأ،-ولدلد

هواطوت"ةون)ن:أافيوقيل،اقمافعلم؟هوأئ!امامنهيتدونأى

عايها.وماالأزضالحاملوهو،ا،رضينارقىءليه"ذى

.الورهذ.تر.!بفىالقول

الأرضالحاءلالروحلأن،يمتابلمإداتآخرالهونكائتإمما

ابطالنسبموهو،الأ-!ام?حامل41أد؟ن"والىوحلأن،نما"؟

إالا-تنئاقفي!ها!اناءيوءنهثعشمدالذىوهو5ااطنأوظاهرأ11!رض

الأرف!،ءملعصورءضغوط،يعا!طبامعتدلوهو،ءديمهاواجسامها

.ات!لى،!لهاصضعف،أأرضتحمبفىطبعمنلجامحهذمففإذا

ثكلعلوعور-".بعينهالحرت-هوالنونلأن،01نو5ص!وانرا

!مايةوس."-افاينأ-ةلفىوا)!ايخاالماهءوكأحوهو،-وت

وءالكالثفيينأء-ينلهذينالحاملوهو.اطر،طعومنة،ال؟ون

.الحبوانا!ك!ثو-امل،اطاهتهإضوا!رالماهوهما4"!

لا4:الما(؟)
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من4أسارايتءئة4أ)ما:تءثأ:ة-!إ-.!،لمر-ء"إفىإهرهاصااو)إة

اطامليملفباوه-ث"ثةءتعلقةه!و.تنرا،رءوالةإكيةالكبرىاة"سا

نحتوةعءاكلمنهااضذت11اب!يلأةةص11وهت.بهاالمإفةالأرض

،6-ر-ز.أانسيمأوءنءقءأدوغيرالمتن!ساءهيىانءا!ر4110ألك

لهوةوةالنسميمءقا؟زهذكمعط-!هلاعئاإ)تةسمنءاطقذاإثةصار

ظككأتوءرآلمبنه،اثالاومو،ا)ةد؟و8افافوا.وء؟ن"خال

مثامهارأ،اتإاكاو1ذ.5اةدارية!إتاومنه.ضالأرمركزإلىالةمر

:لائةكلنماإإةهراالمثأ!كلتماركط.كلهاافراةإكىتسأنةقورهاص؟-

،ا،اء.نعليهاوماالأرض5!.:!اافى-مأ.ةف!و..روح"-م:أث!اء

1)يهاإلار:4أقوة5!وا!نفى،.13م!و"؟ءوأ.او5احباديطوحاصوا

.51ا!و"ذافىإةإلمىإ.ن

-!ا،!اذلكو،تر!انءدلاهماو،وحالىفىإلاإ-ااءاةولاسأتةاو

للصمااتجة.الآخرثإط،أءد!اا.ه-ارافى

ل!أإة"هـاأةدرالأرض،كرةادهيملاهثالم،ذافىاساربةاسوا)تة

!ونفإ.؟نا:ذالىأكا!ا!ث:إءعارتاصذاكر،ا"ارإ-تة؟لاذى11

.دى4-رط!ادوةنمدا

كل.:الءنعصايةوءلى.إ،-بعأصواءبمألمر-ة"ثإقاثاو؟وق

و.ثاله.لهإملاط،17،تة)ب

.51ءخاهلىو،بمات؟افيثأكا!514اوهثا(طقاولى5لحااة

وات)ا-5فى-مأطاء-لإنروحوءو،اكإإءنبمأت"إ+أاو

"ص؟ضإلى-لمإءةاأنأئ-إ؟ه"ا9ث41ةا،:الاها؟11،-."ا
.!رهـا-ا!ويم?ا-.والاهـص

الأر!ضط
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الىوعمنء-تد5؟،الها!جمصمفىادعهوصأئروعهرأمادوأ

.أثلااءصة:4نةخثإ)تىرإمواهوو6--هـ4تءأ"ارخ،ا"ا!اببرسمطادت

.المرب:4فىة:نهاءساة!بلأقولذ)ك

يسءلمونأذتألأربيةاث!ا*4ارقيأفىةوب،؟نكهية،حسناإسوه

أة،نووموالىا)مةبم:وت:-وربع-أفىي!قيدابمي!رتا)حدءى

افاحية.ا511)كة!تاهاه!اوالى.و"-ءدة

نوا)ذهبا)ذيمثكألونذين11نئيواسالمنو،دن5حمانيةالروبعدلمغ!

فىى11يمبرىاا؟:ةسث،-ورالىالله-صاذىاالكلالعةا!"و

يخاوا،ر!لراتأ؟--5فى.ن!ة:حأءطىوه:4،ا"-اهل3رسىا

4ءةءىويم)قهمظوءلوأ،بهملواهجزءأوالإأسوالجنالم!ئ!من

ء؟ش؟وموءىابراهيم:و!أن!اهلم،"ارءلىالذكرشل-ور.خأرفى

ببين.الةبخ!وءلعايهأقهكلءصدو

ن"اسلإتماءيىوء"ص،12ةوث"من(أصلاما4ءلي)يمأهةةا

الأءلذحر1ايلمماوهط،"+ايامزو-لىءليهاقهصلىوءهد،ي!و-ط

لأءطم.اترواك

أذحراءنالأمرخروجوهر،أصكؤءوشحتبةالمرفىالذحسفىقئم

إفىبعده.صإكلذو،ه!.)اكلداد.و،إحممابرىاالنفسإلىالةيبوهولأهلا

،"رااتأالأدز،2ياتضوس.الأءلى"ذكرأ-روهو،ص!305ار-ئةا

..ذكرءنا!؟-للأالا!!افىلإضراصأمالأمراع؟"تاأو،اطرةمنبعثفىو

)أ.؟ىت(؟!هوو،مملاةاتط41عظم1إاهوودإصااوهواقاكلمقاماثم

اثإثااةاماالام!أ،الم!نو5-إماداو.الكا!زمانارظ

افعل.االى-ر-تالز،امورغ1ثهى،المجرداثالاوهوالأولالموحاوهو
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تا؟يقالإء؟ن5لى:ةإصلإىا4ثثالمفو4وبمالرااقاما"وابموا

.وةبح-شاووئر-يرءنهثىكلفيها

وبهائصاءماا-آبماءنألطانهإرأدةوهكطإ*)تاإخاءساإفىامثم

.اورأفاالأفي.اأول:ىاط)قخاق

،الم-ء-ابةعل

ده!-ققهاء-د؟

آله.،،ءهداةد5-ءإط؟4الوصر

بمبرأآسلبصأو-لمو-ءه"



.--!قى؟ة!!!جم!نخ!!ىيخي!!ىجم!-صبخقيتجوأبركأجم!:3لآص-ع؟ء!!ئم!.-بن!.ءقي-!ءبن!كا*2"خظ!ب!ير

لأعىكا+-كابمكا"33لأسم*+1،-13عس7!بهرلمب!ج!خبميرلأ

..*!ش!3ء+*كصر

..!ا،ص!!!!(؟-لا-9!حميم.؟ي!"،س،،-4فى،كا007صبحشء--7ء-ثمتكلنيىء--ء:7صء
كاصكالاء::..كا6-"س؟..!*ص!ء؟.-ء!ءة!!صلأ!ي+صءيم!ج"بركأ!-ىجمو-؟ير"

لا،

.*

مهيىيهه!ثا"ش3خم!س،،.نرفيس

ء-.ء3ءلىع!ض!3لأحمى.-صصفي؟?صنن-!سصكا.لمح!!كل!ر!.?ء ء.لأ!كا!-ءةص03بر!ء،.+بر!.ء2/ر+..ى-سءص!ول،فيسلأ-!:!7ك!ء

-؟ء.!قي!هبئ!؟!د؟ءةبسعيمميمع!س:3-ميلاض.

ءكا؟سبرء3!3+كا"لألا!سء33كا.6+!6+.بركز!د،.!!جثربهص+-سس-+ج!ول*!"بم-.لاس*سفيضص+-

س/كا.ر:-!سرء!6كا+!ء**عهءلا?.سص3!ءء"كأ7سء.فئرهـ،3!كا!كا!
!؟+-ثىرص-+س:?--ى؟،،،فئ-اص6ص+لإ--كليم-ء!ث!بر+

.س!4ص7+!!م!!!!ئ!كيء*-!ةلأ؟خبرلا+!!.ءس-3ءء...كاسء-5*ءء/ة،-

لأ،!--*دلهس!فشحص!شضبئجم!!فيكفك!صد?!في!!+كبم+ىص،كاسلأصفيس-!7بنبر!نخبم--د

كأء-.3لأ!؟!"--،-؟8+سءلاءص.ض::ء"حمهخ-،؟!2،:ىبر3نهيكا.زر.!كاص7ء-/!لم!لاص9ءء.لابركا*،/*،!

وبر!-3ءروجب!ى،لمكا!أفيس،9ء!،،فيء؟+،كايرشيز؟47

-حضءلأة!-!شغءأص-بر!هش!ف!جمهم!+!جمبمضء!!كأيه!صصىيه!-.إ

!جم!-ع!!!!ثعحم!*؟-كلء-كا،.-ركاف.وخ!ث.ء.س،3-:-*ث.،..
ع-3؟!+0،1ممر3!؟*ء3س-.!لاص-.ءاخ6.س----!ء

س.:صص?دفيح--ء--،.-،?-كأ!--!-ء--ض-ء!بن!!جمغيز!لا-صالز.

ممع،-برأ-!ء.!-جميمت:ير!-،سبر،تكأ؟!3ب.؟فىةبمء!7جمسك!ئ!بم::-ةت،!أ-:ممصتم!!لم-خمى!لاس.لإ-تم
عهو-:-*."*"--،.س-.--ء،!كا."-3كأ!ش.3!ر،-*

*...و-ء-ةد،ءلا
3؟س03ص-+-3لمبهي!!9جمهـ،بمدبر،لاممهء
!سصص--..!،ممؤبر!،3ت!+-رر:ولبر3في،+تر!::!

ءص،!ء."?س-.س.ش3-،+3?،،ءس،ءهـىلى-!صلإصسءصس"ىلاة-
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إلاععباررمهالة-ا

فييهءهدسيدناعلىاقهصلىالر-يمالر!ناقهإصم

اول.لا!ء:دبئألاةفيهالإعتارر-الة

اهوأرشعنهاقهرضى

أ-لو.والاإلهلا"ذىقهاليكأصدةاق،اقهص"ورعليك!!لإع!

.الاءمور!بعفى1)-دادوأسأ)4،أببهءل

ا!دللايبدأ:4"كاتببمضقى-!أتألم!إ-اقهر-ل!-ذكرت

الأءلىمنالأنبياءعايهماداتثلالأالأ!لىالىامالم1أ-تلءقبالاء!بار

غ!يد.وذاد!يقبقإلىوتط)ت،لأ-ف!لاالى

-*لانماو-لعزافهانذلكاولإن-إذكشاقهوفقنا-أعلم

بماوابرةو،اهـرهبماأييصرو،أور..نأورىا)كاا)ول!لأباده

وأراهـأ).لم،ت4ءلا:4:9"دت2وث،-4اصةبهثاد0،1للهادوث2،!دره

6إلمات4أرتاوصيا:4ق4-إصاص!ا---اطوعز.-اط-5ثم،4خلةهـن

4ءروة،!ءنابكا"لماماةا،اطصنىو-فيا-4،/"تهإرضبةءهر،04عالأتدا

و-ء4إصارلمأ--بعل4ةال!اثرةإكل9اإهيانأ--برونايةهـأ.،*مه

إدكاونةاظاهرةا-الأعاحيبئ!ة)!قلوبممإهاروأ،اءشبار!

الايردوا؟اذكرءتو.ولى"ق.)2!ن4رأدم!و،رأى،نيمشوفةأ،

براوزةلا،ت4ومغغى"ر:4ة.9وءأل،عط،م!:اغنمى،الد؟يافىثاةا

،كوتء)فىأوأت:ظروا!-وجل4ز-انهتال..له"فيطظهما!صر.

ءاخاقكلأنلكة:بل!.،..ثىء+ناقهضأق4!وسالأرف!اتا11-ءو

ين،اورتصر:"أوليافىوتال.لادلا!،.+ها)ب،لأةجصر-توع5(-0-.ع!،ز



ربنا،وا،رضاصوأتا-لقفىويتة-كرون5:عليهمأثقيئ!

.،..باطلاتأخلقتما

أإسماهلهمفثدت،لى!صيرةعلىأفكلداطلنم!د،وا!،أجل

الموزونالمحماإنذدأا)ما"-ذاخلقماأنه،النوةبهنجأتبماوا،رض

:فارا05النارمن-اترارلممع-ظست!عازوا،خلقهوراهوانه،باط!

.،ألنارعزابقنا"كسبط"

التكل،كركلكقا؟فىودتب،وكرر-وصقوكلش-ونبه

ذلك.وخحسبواعادبهوأبدى.وشل؟فوصلوالتبصرولا-!ذبهر

بهم.لةلوئهواحياالبأدمناهخمن
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8الاعف،ررسالة-2

نبيهعدا0عيدكلثو!لىالر-يمالر!ناللهإ-م

ابلافهيدابىلاروقيهالاعتبارلةرصا

وأرشاهعنهاقهرةى

؟وواصلىالاالالاالذىتأ!دإليكأق،اقهور-.ءلإك-لام

.الأءوربخبمف"سدادواسأله،ن!4ءلى

لأمجدالمستدلأنها)ءخب،ضفىقراتانك-اقهر-ك-!رتذ

الأعلن5لأئييا.اعيةماد)ت.ثلالاالأءلإلىأالعاأ-فلءنبالاكأ:ار

.و"ئيا،ذلاءتحقيقالىوظلمعت،الأ-فلإلى

-"لإنماو-لعزاقهأنذلكأ:لإن-و)باكاقهوفةنا-اعلم

بم(ا؟مرأوو،أءر.بماأبصرو،شرهءن!ورسا)ىةول511لباد.

أ*لماوأولو،4ءلإذ؟ةبهلهدت3وة،كفى-"بهد3ث؟افهص!دوأةتدره

-أرش"؟لاتءصمائهءنما-اق-كل)أ(و-كعز--+اطثم،خاقهءن

4-روة"ءخاب4كالم!أ)ها،أطصقوصةا-"،إخهإبروبة!ءر"عليهدالات

-مةولم:صارأ--بعل4دةاصاةحرأفىاانةبوت)-ة:ءس101تةر،*ء"

.4ادح:وهرة"ظالأطبر؟بفىبةاببممبلوا:!ارو،اءتجار!

دإلايرواملا!رذعنولىو"تا،ى!قابربةأى)ب(رلمناكشرفةا

مجاوزفلا،4!تومشيى،لهبمرةوءال،عل،صلمغةهى،؟يالدااط.اة

.8ءا.+ء"افىطوطهـ.ت079س"نالر-اة--دا:ء*-غاة!ه

.،أثكاه5اثثوصفى!1)

.تأر:طو!كت!(ب)
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ءاكوثفىوأت:ظرلمأو5-و-لءز-ألتهت!ل.4ةه:فه4ءظمارمر.

كلأنلا!يئتة.،،00،9:ىهءناقهظقوما،رض1،الحمهوأت)-(

نهأوايافىو!ال.لادلالةومطلبءلافاكر-!ثى?رتوعءقخاقما

أ!والأرضوأ)-5-الىفى.وث-بهرون.ه:م3عاى51ناصدصرق،الذ1

،21،.ءلاباهذاخلةتمارإنا

ا-!ماهالهمفش!دت،":صيردءلىالة!رةأطل!ح!م)قد،وأفه،أجل

اوزونأ21-آ!لىالمهإءالماءذا"إقماأت،الفوةبه.ئأت؟اوأ،رض

.النارن5-ار!)قرخ-ظستعاذوا،-اة"إحزا.فهوأ،"اطل!

،31".ألاثءذابةنانكسب!ا،:ضالوا

"تفكرعلىك!ضابهفىورغب،ومهـرو"ض-و-لاءز-و."

ذلكخموء-ب،وأطد.بهوأبدى،صلوة؟أرصلاتبءسواكروالعذ

وبر؟ةعلي!مافه-لاةا،فبياهوبعث.ب!م)ةلوئهوإحياا)هبادمنافعمن

الآياتإعالم!مانابةش!دلمو،الباطنةلامورالهموت.ينونالةاصيئون

،إطلبونوبه4.يئابرنءليالذىاليقينالى"تاسليبلغ،الظاهرة

)5(ونقىآتوإرياتا+ا-آبلةاهالآيهكل،لاهرابريد":ال-.ث-الونوعنه

ماذاأماعالابهاكليماواو)م؟ياقنجممتال5جاءوااذاءئ:وتال

..().،؟نلو-+هكنغ

ا-(ءخ:الط..

لا:افلاعرا(؟)

عرانلآ)2(

المسدرفةس()3

8:ا!عد(،)

18:ال!ل(5)

صةالأسلاالةلمفة-22
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ألا.?م،بالأعلموأقئحت.-هالىاقهأميعناويا!ةخهأت

الحنىنه!نحاوعلي.وج!عزاقهعلىةدات.4الصةفى،لأ!لوالأول

فهمذلمو-،وعماواوكر،!،سهعرعلى-ةوىوا،ثأ.وأ.*لقهأبدفريم

فيدواإلىإ)د(؟اوأ!ف،لذا!ءتجارلابا.!وأمر،المثذ6خرإلى"وأرت

-لقمالذىآإارايدواا)ةاصاتأيم،:-ئالىلهقوبمضىالا+!؟لاتمن

،.وإلأ:أةرالاهرةرم)"ءلأئذى.نتةون)ءا-بمةبلمءقوا)ذءت

41وتر،)1،ا-آةآوزاليرأتمن"4أ!رجةماها-!ماءاءنوأقىل5بنا.

وقوله،،1(وا---نفى"ن-اق!مأ)ذىربممات!واالةاصبأيها،-ئالى

21،اطلىء"نالميت!أيرتإيتاتلىمنافيضأو)أنوىاطبفا)قأقه)نه

،)3(1ون--مراةل!،أ!موفى،لل:تزين6إتعاالإهرةوفىاوال

"هلافىءاإلىادخبرونهـبخاإلمت!ددرجانهو؟15!هكاوخلا!العا)م

الا.ءلىإلىالا.سفلءتثشقى)كااكأقىوا8ا.جمبرىااقهأياتهن

-ةاتمنإليهانتهتماإلى-تزممقاء2ءنأليقول،تصه"د-ن.ش3فم

و-دوابصرواأوإذ)،إمرواأوا!رةةإذا.العلاإاتالآمنالا.أبياه

الحقإ،وصةوأماوعلى،أ-لامءأءثمالرسلحكتماعلىواحدأالهق

اةاخه؟ءا-يثمنة؟ا-خلافلا،ءتإدقتةقوأنه"اقهءن

.و5فهو

الاتجارفقأاو5الباوا-دوو،تهفىصدلانبأعد،عتارلااأ-دو!و

2532":ةرابة1(9)

؟:5اف!ا1(2)

06:ام؟.لآا(3)

02:32:بات!ادا-(،)
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ق؟-ةأإلىيةلوتأةمشتو))-ةينوقيلى،ان!ه)ابرذ!اشد،ل!"كأالا

لى4يمب؟لأل!ث)،(5اكه.!)ث(لح

8"تأمت،صالهصط!ا!ل!إصاآاا!
.---اة.لأهأهـع

يمفب-ا!الرإ).ما:أرثدتا-!تابأحهلىدلإ14)ى4ةاطرازهة-2

بونةراةابؤ-ااب!ا)ىة"دز"صااا:!آ-ذنجهيأإ؟ابدآ،لميطفاس!ةذى1هائأرئا)

وطتنوا،!غيرءنهودألمحهالمقامإلىذخرلمد2الارأ-!فيأثلإيا!إام!المأءطبأ

اطشهأنها4ؤاوبممت3،ث5،بمالأ)يمتابواكلهليمهابهـم!،ابخبلا"تأ-لمئافي

أ!!ا\هوت3اءقهـوإكرء،تااعأهـبزل؟اللثإه،أمأؤبئ؟إيالىاقه-بخل

إلى،قدثاأينةصرنا-لاألته+ادة!رنرآنرية/3!صاكأبهافياي!،داق!عرنأ6و*لإ،لأ

2--"صاث!..-صأ

"د؟ا!الج!-!ثبمط!برنلآدويهأيخان!43"برللألمم

اةهـ"بما)ذينو.ةول"":لهإلى4!م!،لم،هذول4مدف!ىثدالمافى!ر*ا-؟ثم

.،21،ألعءابء!6ءند:.نح!م."وص+فايدئم!2يابمد؟فئءلأ،"قي!ثى!!ج!مز

ون،إ5إ-أتأ!-:/ع13ءلا*في-؟ك!أ-؟"!هةأخف!ه

،،كأبار01اطنن-!رن-ىاابمتابب!لي4ؤيرإالماخ!ىلا-!لييما*!

يئ.إسآ؟صراا)وذيئءنآلاوإالله-جمين!ثخ!ص!رالم،فىآأبماإييءتمب!!

،ذيريخأ.ثلةألمهاءلإ.إلىامإماا*أ-فاطةنذم"!اإئخ)اخلم13!،إإ!ا!ن!ةت

إلى))"افاراءفارأن2ذلاقنةؤ!ضد2الم!؟ا-اخ!نضؤأءطكألمألجاطص!لإدف؟الم!و

أىةرأة:اتاإلىفتظر.الموتا!وامائ!و():،6ف،واأ-طأ!لى3!ةلأ"كالىئ

هـنأعلا%لىءةدأ""زيه))ءتاه!أد؟!ةينم؟إذوي!يى،ا؟لال!ليمأءوأ؟كلغ"ءز!و!

بوةسءن15و+"دفلا،12ء!3(دثثذة-طبمم)ء!أأءلمصلاجمم،اص"أ-اظة

ة5!لأء!،إأ!ءس-ةأ!أتاة!ا!

51إرزذاذ(،ءالىأفارو.اةشو،رةورأرة-و"وزةثسرزثءودأ44حىة.:ا-"

لا،-ةك--*ر1110*4ط"إن:زةالكأأعرواخذ،آءلوعدصاهـوةإذ)

91112:ارء!ا(1)

،3ءدليا،2)
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)و(أزالأخرشىه)ء(ثمفو-ب،طبيمةعنالمتهعدةالحوة!.ظي!ت

ه!ارالأءلوأإطبعهيتحركسثأدفيةلم،تا-.شقا)طبيهتهءنالما.

.الما.حرةت!علىالماءرتت؟ار111.ان3فسا

أنتلم،وم!فر.طر؟ءقونمدبلهالةذأءذ!يفيمإلىو؟ظر

النزاهذلكإلىفنظر،لاخ!عي!!،لأالتفبم"فارولاا".طبعةفىليى

ظكالىإ:تعلرءو،وأصومرا.ءو-وااش!ىفىرا-دما.هرا!ى

ثمرةو،و-رصرقة.وو،تارطتبء-؟،ب-ا-ءودءطاة-21ءبهـوال!

وا"بصاتئوانالاع!تأتونورا،،وأب!وتثر6لطيفةوشاةلينة

ألاكلفىبهضءلىبت!اا!حد،وفضوابماهفقى.،بحوالأ.رأو"طموم

وا-دطبعفى-لنفام،والارضا"واهالامعهاليىوالناتالما.أنةهلم

الحائب،صهطببعةءقلاخقليبو!شثاعل4"ةمنا!ر،بة"ؤ!.من

فإذاسإوأ.اووالارضو":ارالماهإ!ظروصىهمافةافابفويكطر

يردهاضدأد31ؤ.5جم!مؤلف!وجب،أ3أففقبلىعق-اتلف!أذكاد

ووجب،ذا!اخلاتهوانذىالإينلافالىطهكاسألذىاختلاةاءق

وبيا!لهذهلمضر.ذأال!!ذاءفص-بوو،يعهاطبافىاهأ"زلهذاءتم

"ذااص!لدواافرةالمفا!تدادلهذهالمؤ)فأننو-ب،اطوارطعلى

المثقتةالا.واحهذهالىلهوافىثل،اختلمة"االجهاتهذهفى"خذاه

الطبيعةلان،اطبوط!ابملأه!ورةطبيمةولاترورةبذىيى

)حدلونواوةواصوحرةوا"دة-لالاتكابكبىلاأيوا-دةادهورة

"ةقردليلت!امنوب!ا،ساصرجمرهامنلهاأدمورةالطببعةلان

طس.والمط

)5(.خ::بنأ

.الز:غ.(و)
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،ء.ا-اة!فتةاالارضإلىظرو.4لأمه"ذهعنفى3ذاالماهالىفنظر

نألىإا)ظرفاضهالاهـء.أ:فىفا،ا"واهاثااو،ء:!ا؟جةتفاألارالىنظرو

1)ةطرةد-134ثفى-بأو!ذىلهذاطالإآ،ا.الأثذه5بفكر.زمجا

لهااطؤ)فيمونأنو!بإ!5ورأهاماالىءهـةإ:4ايةروان-ثاما

كبرواءنهااعلىر،بهاوصطافوفهايم!اطباعن"اأإصرف،أخلاه!افى

إباخأ.زدهىءةغذأ5لهللةقا،لأولىا"-إ.الى"جماء!ةأ"هةنةترفا

ا،ةلاكيماءاد)تء،..-!مايوة8يئهسا"-إءةوقو5إذاأ،بعلأرا

.لاميانةر5ظاأةلاك-:ء4الىمالن!وواةمراوهساثاءنم!ا5بماادكقرة

4تتاتوآلوانافةقيو-"اتأ:؟لذأتاثف!اصسفإذااعتبرهاةلا

-ءلىوولافي،1هـرف-5لاءسضرة.قهومةو،ركاتاتون!!أجزاءذأت

ليتاتا1ن5-"لىه!ا.الارضنباتمنالاءخبارإ4أإدا!كلةمثاا2طرانة

نألةطرةاإادة3اثإ-بفو.أ.صصسصست!اما)زمماوالة-خيروراتوا)ءس

ءلىم!ةوقلدليلاطلبلما!"هااسةقى؟لفلا،بهاوء.طأاربهة")لمدبرا

وأرفع،إهةالات"ذ."نفأثرهو-ا-أثبئأالاعفلفىءدو،ذلك

هر.وا)تثم"آل3لحرواصرإاوعادهاتذفةهصاةاأية1:،طاالروحومما

اضدو:ى.أرىكلو11ذهاالاثءا.سايرىأرا)ى.فةالشر4نيطوالرأنةسا

"املأ،إمةأسا1ا&إءأوقأ!الممذأب-مالمحيطةهىسفوالهاف!مفى

باطنهوإظاهرهواحاطتونقاخهأطثواقممافىذا5حماضا؟ضركاكا"ا

أيمرصىص؟نفو!د،يكف!لم4،النةسفلا!،فلا?:ولمذاةةال

ا)صاةمةاا)-صماهأوقاةطرةءو-ودأطسءثطأغأقاالروحوء؟ن

:طيخة.)ز(مخ
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-املأأءراء!اوءنما.م)،إ؟بي-:ع11-:ات"ذ.حرنان"يمنولا

وأءلىصص+تيوأو-حطةاطءكاأظمالا!ا.لم!اءونتاتي!!ولأ-13نة

والروحمةأمنمال!!ص:"؟؟ون!أنأةلربيادةثفى"ءرولأعلوأ

-"لوعز-لظ.المواث4صثلأراتا.،الأمذهكأت"بىاااديطء

الةتسهذ.فإذأيه!سهأكاظرجعير(9،)يةقل!-ينكرالبهسجعأرثم5

كأواوءاتده:-إ)!ما"ئ!ا،را)ةوىضر.ءءنتأثسىشاا41أثحاالرو

-لىونةمو.فىطةهاطبرانؤااةء:س"ىالمؤل!"أحالما!اهذ،مالزم

الآ-تيربزمامءزءومة،فياوزهألأ13فىء!:رة.-ئدوءالا!دود

،15تجاوزلانوةلهاج!لقد.الهجزإصمةسوء4مو،والذ،4:ودواله

"تنعولا،تعلملا-:ثءقبأخذهابالآلاتو)ذا.وراءهاب!جزةط

ن.بةثوف!ى،لكزمعو.!،كأزنوةصروآسأمو!ر-%تذهلوشامن!ى

وألزثاثةا)ةةصفيأ-ذها،هرمإلىشبيبةمنجعقىو،!يالىعنر

و-بةلاهودبةوالهالمهدءعلىالدالةالأع!مو-ايرثرة؟وا)افلةوا

لا-قذلاثأنوءب،ذلاء))حبرىالةت!"نإةصا"ا)):ةسهذ.على

الة--!يرمنى)اكبالنفسذلكفلزم،ضرووةوا-دحمالشى.لأعل

تانها()طامتهاإطالهداو4أفاإكأ!اراولزممكأا!كلمالىمماليلوالمبزنذوا)

يهملازماماضرفهامعالضفصهذهعلىووجد.)باهو!)12المح!ود-

،إتءا)ةرةيال-5آد.تمرفها3مرتمالاعليضاياع5ءن!ا

خواطرماتهاوأ،مقرةظءسةور-مت،بالمبزأقرتإ)3اا؟!تإزا

نأ.لمة،!اثنبهالملاءو"تصخير3ئارووجدت،هاءيرقبلمنهااتانوو

التفسهذ.جدةو4إيصتدل-ةلىيفىشاالغولذلاءي!اوا،هايخرق!اةو

8.ال!ا(1)
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اءرةه""ةةووجدت.هوإ-ةءا2نماإةدقىوالإأةيادا-رغذا!ماإ."ا

الاضتهإرتءسلوت-!زةقذ-؟قعفثأت-ث؟ونأنتونوالحياة

وأت-يانةأطوا)35!أاأحم،ثافى:اه-!تإط"4ةا-!ء.يفو":ءس

؟إصما،0:5زماهـهءتاإةببمعص.إ*ةأ-19!او.13اذمن2!اةوااطر"

دوناض-15-5ع!!سه)مار13إرأد!ايزنو؟اع!-،ءلبو،اات!رةو

.سفثأ-ضظمأوءضمأءإ،أله.-بأو،هاراضصي

ه!،!ا:فة"صايمبرىأألةسءيما،توةاءطرةبرس!وجب

21ءولامالمإوفىافيمياطتد)1،اكدبوإتة!اطة:ل!اءنوأ:سفء13(ءل

ةلماءهذاواةاةة؟،أ)برءان؟وإ):!ا:رإ*ومواالح!م1ناث،لو:ء:/!ا.ء)-أا

")ءفى-يرا،ةاوءوتع-تا)هرثءء؟-د:اآوةامةاطااط."هقل

اهظيم.1"+ركطبراقهنأجط،لأط3برىواكيئة

.4ذ9.واااةضا!ذ.ةقءطاإشا!إفإذأا:ظراحاكمفأ":ا-ثظرثم

لهصةو4ةثرخ!وأإذو،13زماو15ءدودأضذ.تزد،اءممءعهور

ة!!.ةو-دينأضرةاخ!تإثبهإذاو،ها.راواص،*زتاتت!3علةوفءو

،ا."إةيرمق4إ-ةعواطواعارتأ-ذهالآلاتو)ذا،وث-؟درو-!ةس

؟ةزأ؟!ا4يموالمطو"تذيىالجم!زءلاماتف!ذا،تهاملاجثوءت

أطاثو،وءدأ4غاأة!رلهجعاقدثءدآ"ةووإذا،ءليهإ:4،دة

ةرضر؟ةو-ب،،خاملا"يثمن!!وإهارواءاطرويكساطيرءإيه

.ة.ددوص!ظءا!بمإذ،ت!4ماجتولهمال؟تهةرءنلازء4

ءدود!كلخهماجمغالأ؟؟،:ودأءإ:6ءلإأاكالماذلاثفىأةفار

نأأ-)إنةسإةةتاةر؟نم!سأةإاإءقل.قاة؟ا،+املبآهـطادهبكدفىبهإم

يمتةجلالاقى.4!سةءاوعلى،أمقلاعلىالنازلة.4وإإ؟ثاره(-دودء
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ثر.ا:ثثتءه،لا.لمق:ة.ح!ناثإمإذثىء1ثر(اء:وهديرةلم.هث!ء.كا

دود21-أث-ةءحماأيرالأأ:.ا!أ"حاثةفىا"ي!طرةءسفىطابقهاو

ةوقاططةلاووبرت،دود41ثالءق؟إءدودسشعقوارقع

الأوءاآاذ،الأوطم؟!إ?نجص!.ءركلفوق،وعلر)ططةكل

ةوق!نفا،د!4عدأ!ةول.ل!.مثةء!لةالمتضيا.الااد!لأالهقول"!

المحدودب!ونأنبهقةلا40عتوبأ،عليهعاليأ،؟مطابقأا!دود

ءدقلف.ولاوالحقا)قولليختلف،يحيطولا40مجتو

لهبد.ولا،لهيةنماولا،لهمئاللأالمتمالىأنذ!مقةو-ب

الأ!الملكفتالىوءظهضه4وحد)قيفىفلادخل)،يبماكاولالهجمزهولا

فىرعهاألتىوالآزار6عليهال!الهابراينباالاالجنصكلهعنقعإوا

محالعقلحىفىارأإصطربهألوجود%م4،0إوييماببر)4ئماهد-،،برت

بقومئىهالمالمفىليىانالبحثعقالنظروش!دوالجطسالمئالعدم

ءتجوملاإفاالأثيا+ثللوكانالغوذال!اننينو،هـنجير.الا،بنفصه

و-وبجهةوكهمجثمئكلفوجب،إنفسهأتفأهومملمبأنفس!

أولأ،لم!5ربا،4مةعةللذىنحرجولاعنه،فمالهألىهاضهطرار

بايئة!،شىهخلقمماصار!،ولا،:ىهليسكثلهالمالملهذأبتدعأ

و"ظهور،و!امبا؟زمئةثىءعكلوهر،والحإلباداتخلقماكل

بعذ40معلقوتأليتتتصرم!أشاذبهه،4أهمهاء!هاالإسيا+اةقر

فيى،ا،ضىالحقهوادىا،عكالىباكى-قاكألهفوقبماا،ضل

التولمنبهومجدذاتهمقليى،ءيرهمنأشاتأليفهر4و-تجليهة!بل

ل!،وخالةربدوجمد:تإ)4أءيذذأةص"قكأ!تهما-دتماثل
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إلي4إتقفيكإ".تر-احةآهتا!ا،ى-بريننصرتهوأاائة-كلقيتهة

كل4،بزء9مزءوءآ؟.3:-5ء)اثأ:ا55.،وه!2ن!ةالذىألىدابمق

نه،اعلىنها،أة،ببرءإ:دءتصرة،بر.د:ة.مرببآ،احا!نهفىوصورأ

ألمحى،ةبهء-لماءولا،.يرغةبهلمءالأ،وء:ث::")راتنهإلىمضطرأ

صلق(ما-خعلىالمةبمألمحىطالحالقالوأحدبصانه-)ؤتدون

و-ئالىفىثاهلماالفعال،زولاأنوا،رضالسعوات؟ص!كا!ى

.كبيرأعلوأ

واتغاه4عادأرالذىوهو،الاعمبارا-صدلالمنمنالفهذا

ءنه،وضلوا،ةأخطأوهء-!تفيةنيةإفيرلفلا-نمةباا-مونإاكنضون

55!ههث"ئأ2ذااأصا!رأواوإنما:ةيها؟ورلاأىه(تالتقفىفتاهوأ

اءتبارخلاقفىوسلمعيهاقهعلىابراهيمفيوةمناثارة4رصبوأأو

ةا-طأوها..-زإخيردإيلء!ثفأردوأ.باريهعلى!دلالهالمامموت

الذىاقهبمرهان:!الواعليما!-لمواتالأنبيا+وجا+ت

،هشىليىعظه"لهصرتدلا-ق(؟ا-د)و،قبلىآمنيئوالذخاةصلأ

،ألاتطارةاخنهلا.شى+بملتط21وهو5سىءمقكلأعظموهو)2!

وهر.ابةبولالهنهابئ،،نه،مارالأ3ندرولا4نحيدولا

ن.وا،ينث!؟ازرىربمأ،:دواالناء!ايهايا"الآ؟ةوفس192البقرة)؟(

.8دلم

\؟/ثورى)3(
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ءدودء-ثثوئهث!.وكل4.!اتوذىغا-"ثىكلآ:)طإوا-اا

بذالى.مفصل

ءةاديرهبمتحء-ث"ةتخبوبماهاواا!"-ثتأضإ:طمأولى

ثى+ولأ)فيرهاراددلما1511فىسبخليا"-"ا(-ءإ-"فيرىوما.و-ماتاه

ذنكءتو.!اام:3!آوةدط،اكاا.تاإلأثبايط4وء-ث،ا"؟إإلاإ

كاة"د:نءا؟ءلموظلمتعاة-ءوالأ!ضروااتإ-.واو-ع1)ذى4ب!ر

.ةتثء:اوا

ص!هأة?تثض!!لىإ-!أة،"و،-!.إءلم؟وق5ةلا*ا--و!4جوأ

-تهث4ءهـثخعتاد.ح%لم-ء:أت"ذعخاقا"وأ"آةرسهو4-"ا)ثهـ!

ء--رةةم!اأةلاأطقيساونبموءآ،أ4:يروؤ-أ?ء3-از-كاو-"ل،أتام

اجض)ؤأ.*!و.4وأ:-ثأشى?13إ-بقلا.زونءوزن5"ابقديرءلى

ا!ا"ثءلىو،و،1مأنمه-لمأن4وأ.رضااو.:؟تمماا1ظ

اءد-و،4-ليا!ةداأتات"ارصو!ا-4ابف-إ:4ءث!كل-"لأةوأ

.-..تأطوأسهـا:4ةور!-"وءدلهوءفاه-"ت".برلو

قه-!كلثوأة-"فىذأ!ءصوأ،4رإلى.آ5!"واءتبرةممرءن

4ة:هوهوءندهماةلى.صطزهاث"إت!؟!فىءثوكا!وأن.?"اءا!أ!ذد

.بمالوهـلكو5ا.-لأ.و،-كة

وا!ائهاط-قصضاةفى-أءأ.:.!اوث!هوةا)،وأوة!وأ"كل



-356-

تالاأببربء"ت:ض!؟،آ:لهماكا!صال،!ا-بالااف!!ماالححى

اا"أوكالهشحيوآءر.آءلىلهأولهاإ:أ:ءنحه2.ءضذاار2إث..،فماةتو

.ههرا.ؤظطنهباهر.ظايمضدو

د!ا!إءهـأاد!إزو!ييا،دوأأددزإظهـأتبرالمه)زدادكلا

.أرا.صة-!وقبنأثوآبةةؤوأتصدثة

الأرضاإلىلا.أزرش110-42ن5نآءتدةت؟11!بر-بئ.

:ءابىواءمهوشإ*االىالأرضش،4منعدأصاالاءتجار-افئفو

.نرقلا

لىواءبرا:بأاذاإثعلىدالة"%إ*أن!أوفالم/!له.آاقهعننجايأتوا

إءا،-4!تلاإما،ءا-4%تو؟4إ"ةأتةدائبوةأوإلافبارلادالةآقياالما

"إةلموماالأقىإا،و!وتالت:أوبصادق،البرهانانفقنلا،برل!

اءزعا،:4ءتط"،لهة-اء!(أ)قو-ذ.5ا(ن)أرالإةرةورءسالعقةطافىم

،4كايمةفأ)ءنج-ر!ما-وزعنالخر،جورام،ءن!أءمىإط.عايه

ب!اه!-كوإن""اقهولاتءنلاأةضاء،ةلىالنارا)سة)لاىء(ءلهيمان"لم

-قاتتبلىءأدةتهولاة،ناثا-قئرةالمهينأثهءنةشبا،ا-بابمافىقىقىو

أو)ءا..ةيهكنفالذىتهالىاقه-وارفىويثبشأ،القدمينعلى

إلى"ساقيالمحاليةالههمبمموعلت،تهمهرهقيةاءاإمففهالىبنال!اظر

؟يواا)ذى)!!دقه:وءدلهمالمعقودإلأءلاإلى4:أ-اكت،رب!مجوأر

.(9،)يو!ون

.؟6الا!تاف(1)
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.(1")ذكرىءن!ما(5غفىأء:ن!مكا.ت)أذينهلافافاينز"ؤسآ

.2(كالأ"هظيمةفل1اذووأقهةإصداهء!4تؤ.تافهأصا!ذلاث،

4:ءةاقهيهدالاء-:اثكأ-إ)4ءت

لهوأد!ءلىتهالوص؟

)3(1)-ءلمت.

132-دثدا!؟)
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بيةةارأنصوص.ا؟ئا

من

إفاراهـيةأا،الرعالاتبمضقالمرضيةاثرة

&قلمعاقفى-مقاثها

مرجعةإنعاقل1.4الإةسحانفىالههوربهتقولالذىالمةلأعا50

--كانأنهمهونةمثلفىفافىاربماأكموذإىكءقلالىهوبهيحنونعا

دين"إلىءظجاماتلةنويقولونطقلابمو.أناتنعراوربماقلاط

ل1)ماة:4نامنىهؤلا.إ.مماو،"فض:لةهونهايظنرنهوالذىعندميئواك

اويج!تنب-!مقيؤفىأنيابض!ماا-قنباطذارو!ةجميدظ!لا.ن؟ر

فىية"رو-يدكان.نعلىألاءمهذايو!واأن؟تنعونو.ء!رمن

.الأ-ماهذ.5وأشبا.دايأأوكرأمانهبموبل،ءشهرمااستنباط

اسةةباطوفىلءملخيراطقيقةفىهرا5ا-ةنجاررفىيةالرووجودة

+:،،15ا)-كاقام!الالهةإثتونإنماؤلا.3،-!قل"وليبظبضرهوما

لهقل.باليماسصطوطاأر

ا-"نباطفىزالروءودةبهارادفإنهعاةلا.4ء+وصهلىمنواما

ةةمهأ.فىو-مواصشاوهؤلاءالأطلاز،علىمجتلبأوفىثؤأنقيذءا

منالاءمبهذاإ-ءونهلعندلمعاقهوفيمقيراجعوابانأصثالهأو

وامتنهو)ضوا-وصردلمعةهوة؟4بروجودةيتهلوكانأيرسر؟ن

هر!اكصةهلفىروتت%ودةي!ت!حملىعناصئلونجذاعاقلاتسيهمق

.الا.ممذايمنموهلم،الأ-ماءهذ.أصبهمااوكرأمااودايأيىمى

1(أح4ولح40081.،93صديزثصىفردرث!نحرق(9)
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إ-4رو-ودةءاقلا.حإلحونإ"(ةل-إء"ااائايموتأآأتصشتلمزملأه"ؤلزرؤن

ا،!مالفىوا-ة"لئهالىنمزءلأضيلرص!اإ-ة"ءث!نجئاه"ل!فاص؟رإذا

مءالاب!ذاأ"ثء:وة؟ااركاا1أورص!ع!ا،:ررةلو!هوهذ!-تأبإتارذتلةا

بهنأهاألاءا!ؤتطةالطل!!أاننم!ه؟اطفأحى"نكف،إكثلمءتجطافيةبرنةة5ءا

بلغما.-رهش11:اط)-فقيفاقألقر+الغلح!صع!ة!فةويراثساإنوث-لم،،

؟ة،ذ".ر"-.!!نةالكظ!ؤ-كةق!لأ!-هـممملم؟اتمأ4طلى+قيعا4لمإ-ءوا
ا-++"!+.!صعد

ر55-1لى

ء-!روةلع:فى.ب!ف!!فقفي.فه!ةلح!!فيوءث!!ئ!!!!!اقيللبا"ءلغلةروه.ثقاأة!!.س*

تارؤ!عئيصكةزوو!لأسكاةدهيصمه-فهش!ضؤ!ه!ا6ثا*ظألأمةإ؟خهص!و!ا
--ا-لحا.-.*!.س

!ني.،!ىأ!،مفهد%!أ)دضنيطة!"يموفذ-ةجمإ-5ئمأ)مبيجبزيىافرجم!

ية+لأ."ن4ثن"بةلى!ءاإ!ل!فى!طفمكباطالو-و!وة؟.فيوتيبماس؟!ضإخدت%زص

-*"ء-ضلالاتج!غؤكهكاللأءحأط"ءارسذأ-بظ*ك6با.جمنهبيحهلاقي-1؟كلضدأنمامهء

ا-111+!لم*!.

-!:ة،.حهرر؟!،3-.!،.:!.-*ىلحن*؟!طا!*-،ا+،!!أ..-/،تشه15أهـ-محمص"-
.02ءا:!+.

،(هنيلحاعاإ.ىء،ودمةلحةوام!إئ!ب!ادعلاإج!موفيذ-ءلاا.إيرذى11لالعهءا-وإ

*.ءا-/.+و./-،!لىبم03-*ء+دحس.!كلولخر*-!!-1"ط-.خ!بر!ن!،لم-صه؟/

عه:لىننيااةا)جمرلقيه!قىلااه!يأمقاأله.اةأوااءةذاح!!،ةةإرءذا+ة"به.-إتو،1

--"....!ء،"!اكا،!"،،.ة3لمة*.*.*/ا60د-لمبر!:ة/ه!يمكل.ء-د.8

9طك!ق.ئهيمتجحلمإ،صقي!كأ)الةهدى!اةإن"تا"كأداىار11هثىةافور1،ض4ة

عاهون-ابثا،1:؟خارتاتةرءقي2لاذثبئتبأتأولةإ)5أ"وإ.-5م!ز-لأاأو

:!ول!لمفيا،لأوفىأ.د؟4قو4نةهء-ةم!ا!،ءؤلمحم؟-:أ*3::-!غةءش!كالأو،ؤ:4،.!ه

؟/.*ات؟!أ،ت:ث--لم-آ-ول/1-ت!ور!ظ1*!ث..هت-ة،،-+ء-ةت-ء"-أ5*دورء3+لا

-؟ب؟مافضحي!زلأ!تإاذ--؟ت!!.ء"ء"،.فييهء*.!قيو.بر/:"+ءثلم-.ش!ء!ير!،++!!خ

ر،يزا.أا"في!!طة"+(اإءإ-احالىفيدممكبمآنلم"ىهبرا؟هـهت-2/

ء*لأ.-؟-.ه.!!س.؟.--.اع،.:"ا!-لموو4-ة-:6ث-تآ!*ز؟!ا!الجغ./!:

ظلى!!ةمم!زت!!!هقكر!إ،-.!روثعيلمفىاجم!،!4-ئمإجمائختا.ىةإفيالا15!ءأل!

ا"ذأبآ-!رأاأرلم؟فيز!الاجمعفيامظا"دظ!ات"أبدئدة4-لىد!جم!ءةبي،شييةلا"ا!داأ!و
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هـ4هـإ)"ثفمف:)-راةامهاياثا)تشاإللأ!اأماو،ءدلهو-كا:4:د.ببروأءاما

.لإا-اناقةطاار؟ةدلقلخابا

اة!داثة،4اف)-فا-ئاماداش-لمأي!2إ-إأنث":*تالذى-باطيوأءا

نا2وذلاةإله-لمص!ونالاءالإة،اةصداو،يءاث-وةلوغا!!الإ)ط

!13خيطبا؟هرم!إلاث؟ونلاإملمافى"رزايةو.لوغا)هملالهلمتمام

ةبونتا)55فىيرب))فاةوغوأما.4صهأ!ظذلاثبهدثمتا2أإلىآربأ

فىأوءشلهفىءتجر.بإ-لم!حثمإةصهالإأسان!إ-!ح؟و!

(؟المسا؟لى)عيه-نمن-3

زرىء13ر2ظ؟ةسالهإناضواصانأيىوبملمةءنوالاةسان"

4:ه--صمالةةآلال+فهبأنقوةاد-تزلهو،ايةالحمالآلاتبألااافعاآتماطجمما

و)-دةا-كلسةكوالموإيةالمر:اخاذيةأالةوىبلمكومنةعل،11ةآوو-ا5

4اباطه1--اصل!وا"ظا.رةةوة!المدرةقوأهاوءن!كدء!اةوةءذهءت

ارزصبي4واافيةأ)ثموادركةألقوىووالمف!رد!رةوالذاوالو!41المتت

-فعل15؟اكرذأكأأةوىأذه5ءنوا،دزوكل،الا!اهكأركولاقا

رفة.؟14الفوىهنهمنحدغواو!يىإلاكدلك؟كىولالةب!

نءأه-لهيربمابنجطالذىوسالمملالعقلهذ.الةوىومن

جوهر4إيتمالذىوهو""لىلىاهةلإأةةسقوىنوهأيةأ-االاالالاص

ءةلا"ر-بمون.بمرابههةلوإذا،لةملأإءقل!امرأجوعيروالنةس

ك:ا)كا-دةوىإإزه5و،)-ةاء-تءةلاةومرإ-ةابا-ةلاوءرة،؟تالايرو

:ا:!ما.01و6،64مصلم)ا
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الة+ا!الىأةوةمنصك!رجولاء3اسواإصه:ط-وفىرولاتة1،5

يخرجهالذى"تءالالعقلهووشقءفاعةل&إبإلاآ4-إءقلايصيرولا

ىذأوءتجزىءثلى.فىءةص!سةلاتلم!ةأيمونانيروزولاةلا)5إلى

"ةهادتجولتوةفيهو)؟ساليدنموتإمدت:قىالادةءفارقوهوو!ح

فى4:-4تةإثقوىوله4افىقبةءلىالإأ-انوهوأ-دى-وهروهـو

)فبوله،أ!الحاوصشد!ظ!ورالئربمونروالهوأهبمنرهوظ،؟الأءصا،

البماثوالروحالجم!د"وا)صىهوذلا!،اظ،ورإ-ت!قاثذذالدنوهو

يرزولاإنةسالأولالموصدعوهوا)بنأجزا.ءناقاباتض!فى

نءيتحط؟ةةالايسوزولاأةلاطنيةول؟ابدنال-ا):ةسو-ود

سهاداتالبدنوت5إمدولافةساخةا-!ون1قول؟ء-دالىا؟-د

،4ءشءةلهااءوروىلا:ةوس!ةةاوءبالءوالأوهذ.،أتوثقاو

نؤدن4110صي:يرةتدي!-نإؤ-انيمون6ثلم"دلالو-وبإ"اوذلاء

سبوكلتألىأقه!دفىا؟مورو"توةليقبدنهمرضيأقأ؟2"تلاء

كاقوكلا"دب!وءفلةباهالأثمبحي!ءهما"ت!الىاقه4وءفات-اقلهلما

اخبحاسبما:لعلا)صرورلآنائهوةصبةدر.أتفآوروا)ثس.قدروئهبةفاة

افا-داتاأكأ:ناتإلىوا-لةو"صرورالثرءقلهايدلاا)ىاهالأث

ج!نلمور)اصرءلمل!ت!نلماذلوالهرضطر،قءلىعودةر))شر؟و.لد

"ث!ء2ذلاإلىت!لالذىاجمهـ+يرااطيرفاتوإندأئمةا)يمصيرةاءيرات

.والسلامبمثزأحيذذ"ثست،؟نلابدالذىالثر،ن"ابير،!ل

:اعأا(أ!وصءن-4

له،؟دولالهأوعرلاله!لولاله-فسلابذانه-ودالووا-ب"

.77-68س)1(
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14ا:سوا!لهءوارضرولا)4ءوضوعؤلا)"مةوم،إلو-ودوأجب

علىظاعوو.وبضبرمبدأاوجودواجب،طاهرفهوفموعراح

*ةظاهرو5-يثءلتفهوةبهمشةلاء:ثمقال!فله،بذانهذأة

ءلى،فيبماثزذأته،فىسبذاةوءلهذانه"دبا)كلةط،ذانهمنألكلإل

ةم؟وحدةىالعلف!:ذاتهإلى4لأسبباال!تحد-ذاةبعدمشةاكلبا

.ء،رظافموظهروقدلأفويمألياط!5!،،بو:قدلاويهفأءق

ث-ر.ظ!الىإطوت.نغ!هرظءوصةءنوباطؤباطا-،هو،يث

.،ويطنلكظهر

أء
-.رضرأت2ولااص!ةاأصارأت4رتركأةالخاقأم،تل!إنلاط"

و-ءلىإزات01جودوء.-لابدأ،أربءلىاد!-اوجودام4وءلمظءخه

تأبأاص!طاإعتبرتأإن.إداتباالمو-وث4علإيكونانفبنىبميف

ذا5)؟-!انل)كف؟ةاتعرف،فتالمحف!الموجودط!أءتبرتو)نصاعد

.،هذا"ذاأقدثا)صإثتعرواكوه

مء.:؟تءثبم"ةء3أوفىالآظقفىا؟ةاا؟-نزيم"

.،ثثيدثىهكلعلأ،أ:لمىر

ت،ف!،را-صا؟نه

عرةتوإنءق)؟سماوءرةتاطثعرةتاطقأولافتإذاء5

الىنظرة4-ةموماتثا-قءهرفو)ما)-اطاعرهتلا%تباءل11

بقىلامنس-"إقنرو-ةدء4:؟؟!4ةإ"إ:!قيب.،إكةإا!شا

،..-لم*%إلا

رانمذةة.باطإءلائمإةيرأوهالائميكوتأنفإمادراك3كل5

ح!هادراةلذة؟لاأدراكإكلأن.المناة،-)دراكوا،ذىإلاصما)*رال!

ةإبلأثاا)،إ-،ة-33

http://al-maktabeh.com



-3!،6-

هرولماثمدلاماف-.واكلالرجاهوإوموا)خابةولافصبيىصما-"ما

ىءهشوةة؟الأتوا.ءذهمنص؟إطالذاتإفىقاصآضهوراطق.وأء(!ط

لام!ونماةهرداكهاا"ثبإأطلأوا&عاءركانلهاامامف"؟اإنالةةسإ*راكه

،،:ىاقصإ"ذة!،و"اتت*!!ماءلى4ةدب!:ة!!لأولىا

قىزعأندأ-3دن511ءن):اسكء.ناأ!.للاءطاهءنك21)نه

لاثأوتل!ألمتةةنثر!6نجاصإآ-؟لةلازا-وغ:ث-و-تجردالحباب

وكأ.كثبد؟كإ--ت+فىأنلصيم.كبىفىأتوأاىاظوفي-دتوإن

زلبعلىضطرولا!هتأذتولارأتءين/لأماةترىا-حوتإاصهخ

،نر!أأ:4فيأأنإلى،هـدأأفىتكأدلاءئذظ،برءس

يتخاصاولأوشة،صلاثةثكلأز*عصطر-وهر.نلاءاررىاوحاساهـلىق

اددومتدركوحر!طآلمذا)ىحوذ.فيإقي-ددرلااإشأرةيئيتهلاوبخلة"

تمظءنس4و.-ةالمايموت4عافىحآ-5و6تهو.الذىوا،"خارفاتارزىا

."توبيا

مةد!يمءفرءصرءثكلهمأا"ف-وهـرثمنهـر!بأةت5

غيرالم!ةاتذ.5فىقللأويخابى4تا)ثاو.هـةة-م-دممءتكن-اوء-"سل!

نءجمعتهـقىد،أوماعظلم.رضوإمقا!أث:ا)4إلذاتحتيقةفىإ"مشارك

-اقءنو!دبكر:كامصءكارو!لمثلأن،الأميطاوهناط)قعالم

.،ربك

ا-إصاعا!ءربزة!اتذعنقد-ءة!قوة-15ر؟فى4كأ:صوةية،

جةارضات؟هجزةتأنمالأصةكأافىإثاإمعاغينتر-كئردالأكب؟تذءنا

الاوحفىأتعاشاءن-ث.؟:ه!ا،ولاضاءرآأتصدولاأ*إدأ.تارأيىلةءن
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!تبلخالرسلهىا)ىالم!ئ!وذوأتيبطللاالذىال!اب.نألمحوق

."الهلهقطمةإلىانهء:دما

اد-وصاء3أ*4طةأما.وعلنعرإلى3مةةالإأ-انإن"

،"باطةلىتالةشريحعودلظاهر.عللحساءوةوتدوامةساحهئهإضفأ

.+روحهفقوىسرهوأما

وفمبالعه-ل"وكلةصمقسمين-ئقعالىالإنسانر:حوى،ان

والإدراكإؤصاقو-.يىاقونهافىاف!امثلانةلهوإله،بالإدتاكةوكل

إ:اركهوالإأصانفى3!"و-وا!ممةالأت!اموء!.وإ.ئمافىفىوا-ت،ت

.".فيمنهايريمفى

و-قيةته.!سدالمعنى-!ورمن+خهكاقا)ى:نيةلإأسااالروح"

وذللث*خير1)4فيص!زكصثمنخوذأهـأبئ11*رالاواءقء:،منةوشآ

النظرىالهةلوهذأ،6ةر3وحالروهذهأكظرىقل511آ-ق"اة9إة

الأ-.احقى!صمالإله!؟أفبض1منةيماقى-ءما&قولاتو!ذ.حعقالها

إبصقاءند2يسيرضوامبطبحاله!صةتفدام)ذاا)-ةءلإراياافى

.وإةبلوالحىر)اةضبوة3اكءن013تسء!ثةلأ،ءلالجافيعن

لأءلى،االمايخوتلحظتالأهراطلمنلفا.و-و%!تهـذهءنأعرضتةإذا

.العلإاءياللذةوا!ملت

ساطيى+يخرقولافوقا،1،ءنتحت-42ثفا12لا4اقدصباالروح

فيهومالمأهااأ--امإلىبدفهاهنتأهيرهايئ"دىوتداباطنا"-!اا)ظامر

الصاكط.منتعايمبلان!الإوأالروحءنقولات511ل4رت

و)ذااهرأفا1ءنتظا)با!نإلىاتما)ؤا)اصه:ة""ماب"الأرواحا
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ظ!تمثاعرالظاهرمنوإذا-ركنتءاصنأباصظبتألظاهرالىاتعا

،أخرىعقبتظتوةإلىأجاطقالهس،ءا-مهءتوإ؟أ،خرألاعق

نشغلوأاشهوةالثهرةعنإثفلوالحوتبادمعيلالبمرة!ك!ذالم!

وأدروحالتةكرعنصرفأ!ذكرواالدكرعقتفدوأفكلةادغضبعق

.8ضأنعقسأنيثغلهالاسيةالةد

ولاءنمةولأنعسوصهو-دضثءقصرس2اشأنمنليى!5

؟لةإلاالإ--اسيسنتمولايكلسأنءمتولهو-يث.نادتولضأن

لقوببةالغرلأواصقتم!بأ.شتجأادمرس-وتنآتجفبها--،نية

امالحاوصفي!وةيمااتصوراةإدط،-+،؟-ة؟لةالممهلىالإدراكثستتم

المعقولاتقتلقى"ى"لىالإأصا.نةسحالرإلءتة-مفىصقررل!ةيهاث!تركا

فىدأضليخربلبكفكنولاء--زى.وليمالى-سمافطغيربموهرإقبول

الأمر.-يزمنلأنهبافىسيلركولاوم

عالمءنهوة؟-صرفهأءقلوااطاق،امءنو5ة؟تصرت9سا

.اهةلاوالحصعنءت-بة،ولى"هروالقأفىوقةهورماالأهر

.آلاستعلتممثيرأصيراةخدهتلو؟اشمرغيرا!إة،!،حبا)؟س

ا)-بيليةوظ!!فا!اتمرفلم!اإ:راالى-ليللاالا-دأ)ذات

.،دطهلو)؟ا!ت،ءالىو.ثول)يمأ)سإبللأإن!ارالا-ةأبهاإ

:!(())فارابىءليماأ؟ب)ئلىماجواب-5

الحفظمنأةضلأف!!ةقالأأفضا!ايمها3و"ةالحةظءنسئل5

.86569،89ص)؟(
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تا؟الجزقوذلكء-درأاالأاةاظفىبهون)نماةملهافىةظان2وذإ

.ي!اء13بألاةئوقيدى5نطلأتتةاس.؟دلأأءوكأوهذ.والأئمضاص

افى511فى.*-لهوالةا)-5يماطلدتهاه،01اءا)اأء110 "مهى.لى-35ثا-و2و01ولأ

قااتوا.إ-5:ء-دةوواإمهز/-ةءد:تةهـ؟أ:هذهاينوإلةواوأ)؟:ات

اطاصافي*أ-انة"انإتغأوأ،ىجد؟ءثيخلولاالأمورهذ.فىيسهت

ألإؤصان!!ورواكانأإ؟11"!اقبفىا:ظ-ءإ-اتو"-.اوا)ةدل!رالقياسبه

أفلالوا))ةاط-أء8تلا12-فظ،زفيتعللهويعرضءئوىةيما

قةيعر"ذىو)15تا؟12بمخ"!آبرءفيف،لاانجأثتاء3آلاءورإذ

؟ياتاواالأصولء!!معوله،نةإذا4-ظما،ةسمنت!ونلاله

ةي!ةالأ-ولالمى204.فى-ء:اننهيمأالأهورامنر10)4وءرض

."ف!اءنأةفاطأةلمماأتتهينقدبمذأ
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افيةأ-ول-ئصوص

!)1.*ةأ!ا"فاء-تتبيمتاءن

ور8%!تةعمهدة4ةابئعو،.لةالدولهز

.-11
ا"وو.-676ء

،ت،أط.اء-ط"فل

وإ)عرامأتإكبزاتوا:ال!!اموالو"ىإناماتا:338لوحة

ةيةبم؟متص!مقاماإ"ارنينإ-اتودرسانةاعنةالمصادنر-4الةروالاثار

3م.-ئاتتإ

،أإرزثباثابهكن!ءلى-ثلاحأت04!أب*!ةة،-!أنعلى4ة%أ:-،.اتد

وبم.إةإسال

1!اةإ.ءير.ءنيهءرمنءن!م؟،ة*-4"ىذا،ظبمربمنلاناسؤق

ة-ثمأكل!مج!ون.ح.ذب))علي-ة!مقاطؤإتواإ-تبلبمصثيرأ-إةآ

4-يرها.بأو،ءينم!إما:تةحمناماتوؤيا

.4إ.ة!ظاا"ح!كث،ذإء.ثلأينواباريئالمحرو"نلهاعةق!4وقد

.ابىاتوحكةأ!؟216.رةمقيبهالىار،3وحت"محةوظنحطوط(\ز
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حر؟تقسد،والصثىكااءهـع:الأ".عتدلهمصرضوأكثز.

الحصية.قوالم

تلقىفى،ظ؟مدخلااطصبةأشواكللقلاث،أظدناذلل!وإطراد

."فيده"نلةيب

تلضعئد،أمافع،أبلن-انبإلى":فر"خفاتأنعموب!ذا

بحضهمفدثستعينولهذا،لأعلاالجافبمنلاة:ب4ءةلف3اوا،المغيبات

ةيسفدون،لأخيالوف،05الظاهرلاسءبرةالأةوإيبأ1تلقىفى

له.المضصالأتداثبحسب،منهيتلقونهما)تلق!بذلك

منمجرا.مجرىوما،أكومحالةفى"نةستدركهاالخاوالمدركات

النفرا!صال-ببإدراكهايهونانإماعايها؟ثتالئىا،-وال

مكاإدرا-طونأولا،لإد!شهلءنكأاغ5لهايحصلءندما،"فبببعالم

.لذ!،لها

ثمآ،ناالإأصانمونعندب!ونأنإعا:الإدراك2فذلاالأولكاطإنة

نا.ثةظانهموعهدأو

الروح)ص!:اس"سبب،اطراسركودفسب!بهانوماعندإلذىةأما

يوردةيماال!قف!إثخوا،قىاللاالتةسلأن،عنهاالحى)قوةالحاملة

.علي!االحواص

ت!الللإدتا-ةه،فعااإء.13إر-تحو،اغا)فرةرمةتءدوةإذا

،ءالأشيا!و،-ءن"واه!21؟لمأفاءااإة؟طبعظ،.نةحاوالراهر؟وبا
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:.نء13بهرماالأء:،إ!ءرااء!أض!إطكأليىهوماسمالا

"لد.و،الركو،ا،هل

كا.طباع،الا-صالء:د.ء!اتنفىفىالصرر-بىانطاعويمرق

وند.15بغاطجاب)رءماععكلدقابل!اا-رىمرأفىمر%-ورة

وهذا.-قيقةلا،مجازأيمالقوانه،.،نابالاظباعالمرادطعرفت

-،13،ءنألذبةجم!طباررسناعنءةجمي،غيراهراءو"لكانكلدا:ل

انا:وةفىهوإلحجاب)!

الوصولي!ون15عىدإ)ثافى!ة"ير،لا"الاستةواعا،افتااإعا

.اايم)

تاجضسمماليستوةبدلبماا!الاة!إتني،إم!"كناأ"دنجنلموإذا

.وءطال!تمابهاالا-صالغير:ى.الىكهاادرافىةةصناأ

نيئ:جزأوكابةيمون!أن)ما،إلصور-لمدانثم

إةت:لة،فا."تفإن5عأثصرة:طوىأو-ثتأنةإما،؟بة؟أتةإن

،خذتأماتركغير.إلى:!..ن،والمةتهلةبهيةادايزةافرمنةيهالما

شثآ،شاء!نهأمن،للبقظانبعرض،؟منا-بةأوضدهأوشب!4و-ورد

حتى،4إوبربهة!ا!ءامجضرها،أخرىا:ياهالى"ضخبلعليهفينعطف

إيه،تجهينا)إ،غليل"-?لعلىفيمود،أولاأدركهالذىالنىهفسبه

.إبعأاطإلىفى،ترأنهنجنظر،ا"بالأليهبؤدىةد،1الهاضر!أ"ذ،إن

ايه،إ"ةغسءكأومذلك،أخرء،أشيا.،ىو-لد،تقدمهصورة،ى

ىآياءى،التحليل.لةهل)مسباتحليلوهو،كادلدأسيهمايتذكرو
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خذتدأ،11ا)ه)كفيلهاأ-!ا-ثتد-54ثا"ةفىست،ونالذىثى.11الى

.أ-رىأثياهإلىفنهئالنقللةاتتا

إص:رةإ)ءفيصأدر؟-13اشا41ا-كاتاث1511.اكتيا"المهمتط!إذا

،اإم!تركاطسالىوانتقات.انيالفىا!وراتاءا؟ط:ءتثم،.-ز!ية

هدة.4ثاتعارة

ادكالى،اثى.ن"ةفرتهادربملما،4المناعبيدثداصاهدا؟نفإلن

قء4غتاالرؤةت6ة4ثبوأ؟قبا)-!4الأ،153ببتفاوتلاحتى

أتبير.ا

أ)-أء:4ث،كاء)ةوفالويمن؟+:ا-بةةاك5إت5،ذلكحلأخابماةانو

"ط-:أثذ)حفج،!د.أو،ء"لازورةصةئ511عوراذا؟،لاا

ا)ة":ير.

!--ش-ش5بمورداإذ-،الوءلى)يمسباا)ب-لبلو5اخمهكرأئدةوفا

.اء4أ)ءف-!اةررازطإلى)يةطياا"عورءن

اتةإثقتهد،طالرؤثاخاك0،منا-.4*ةاك.-حناوإن

.لأحلاما

أقد،:ية-ش.المادى.إك"نسأةةار!-13أ؟أا!اصوراأتكات%و

.ت.ضتدو،اصورةا!المثةت+

4!ىطإ:اوةة)فكى4.ةوأ،-،!اول-اظ"ا-إ-ةفاص!اأز،.،ثبتاىإو

-+:ير.ا!إتسضاجولا(ياؤاراهذ،دقتصة1إ،1-خه.ثجماالأ4يمداأ

تء-ار،14مهش1!ورالنةسإدراكأو،ا:4ءااخصإةاةت!انو
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إةالاال!ذاء؟د)ءأ:إ،عا،؟اسفيةلمةرأماتيديابإلىا3بإألم!حله

أليقظة.-ينوهكذا،بأخر

رؤ-ازأو،ا)محلإلمن!رب،))ء4ء*اتأطت،9ءاإلىث13فإن

.أيصآ،لاملأ!اكأةإثءنة،ثوإلا،ا)تبيرالىتتصر

زت)قاهما:أما.)أ:وم?:دابادىاءلمكءظألمفسلقاهةةءا-الىهذا

ين:2وبمأمل)نبقظةشد

الما0إثلا،بةاووخ!إذنباا؟وإاةيةو4ثةوالةةسصرن-أنأحدهما

.ءهث،4ةو4اطنخياناآيهوو،!ورةإذاها:ادىاإالإآمالصابدنا

نأبهمدألا،الظاهرةالحواسعنأكتركاطس)ست!لاصعلىتقوى

.تفاوتيخرمنثميهقلناإقع01))يةظةفىالنفسهذهلمثلتقع

كذلكإدي!ءاوء:"،ثلإوآالىيفتقرلا"صريعحىوو5ماؤنه

إتو،أ-لامأشفاث!-ا)اناماتباأث:3يمونأو،إليهةءيختقر

.؟ةوالمحاألاننقالفىالمنخبلةأسة

إين4؟إوشوء،إلتخيلةأالقوةأن!و.اتخيلاتاءشاهدةوسبب

اية.ءاوصافلة:لهاء-تعماتينتينقى

بها.ا2"اإث،سةمح!وأورسعلهاورد.4ةإ،اءىس:اصافلةفا

وردهالااىاتا)-كاذباتس-ليءنءسة!انهةإ،"مقلى:4والعالي

فيها.11"ةلبتصملهاولا،طيمااطص

نءنيمالغوإين!كابكلرل"ا-تالهاعلى"تو،ينهاتينو)-!ماع
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مجيثكد!اا)ىبه!ثروان3.ت،ق،افامعليبما)طامةأفمالها)صد)ر

."شاهدةالمشتركبالحىبهاءص

فى،الأخرىائاومانتبعدلم،القو+ين)حدىعنهااءرضةإذا

انعة.ا+بىأط!)عن:لحةلم،-والالأ+ن!ثير

تممنو،المقلمةمقاوءمملىفتةوى؟فىسا4ءإذإءنكخاصةخارة

وماك"الفىهذاو،يا"ةلأدةمهاالى.)تةتغير،الخاعرفعا!اءوة؟

.هدةكالمشا،الهـروةهاا-فارءند

اهةلا)13إ-ت+هاثإ،لآلةاة-ادءندةا!اههاسيا-4ءن-!خامرتاهـةو

فىكلعنبا!،-ةا،1مقيمكنهولا،اءسءلىفي-لمفءل،إ).دنبي!--بفى

أطباعهلاكاداهد،ا)صورهنةي!ابخ-:طمايصيرحق،اعيلها51فيأتإ

فىوهذا.4هعروةد،عأط.االأ4تثة،مالذى-4الوعلى،الحوأسفى

.والمرضالجهونصال

اتة-لى،اففءنرض5لما،اتوف.ثهـءئدإ"رضوقد

.""ةلعل،لاصبلإء:يناوالوم))ظنإ-تيلا.و،11انخراو

ض"ة-ء:ق.لاأ:هاثي!هـثا

"4ظالية-النةالا-تعاألىففخاج

-بق.؟

،ذكر.اةدمااو-4أءلقويه

،لياطاومجبر،ساطتدهمثى.كلا

إصاءفار5وء.،اءقوقاففا،ؤذلاحنجمبرإ-.لها،وبما!و.فى

هو.وإبئة-ماالدءشألى،آاءبلة
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ت)،ثفلافيال،المثرعأمددبا!اقيبإ-خنطقمق.بضي!ينوهد

:4.يتبمعا،:!بطعلإ،يغشي!دءى،ةيه

ءدهشأو،للإصرعثىمرضةافسىءبتأملةهفهما-لمتمانبماور

.؟وجأوإلأتةلأإثىهار،اق-اد-وءقاطخقياملأو،بف!نه.يا)

"-*مفىوالإ-3اب،ا؟رةءصيسإبمامأبصأذلدعلىبمينو

.اتو-نجصجة?رأصباثبيمترو،ادخله

؟*مودوليىاو.هطيلماواةصادطافوىباخلالو)افصكهوهأ!

.11"لاءعند

نءلا-كئير؟،تبلتطراإ"نفىوةوة،ئقالما-مفيجتمعوقد

بمضفعلهذإىءاصكلمثاوءا،الرموص!!و-دويراضفيي!قوااللذةأولى

كهنة.ا"ا

،؟ورةاذاللدسكات".فىإد-اككونالاوهو،11اقى)نكانو

ناةيذأ.أءدنعناغإفرأءن"المجصلما؟امالمافيل!اتصالها.-إب

المناموهو،احلامأذفات:)4يقالالذىةكر،النرمصالةفى؟ن

ثلأثة:أشابلهذكروقد."-؟زب

المحوساتمناليفظةحالفىالإنسانررركهءاأن:الأولأصبب

،المشتركالحسالىا"يالمنتذقلالنومفمند،الجالفىصورته-ئقى

ت)ينا-يهمااو،ائصلةايخه-خصرفا)نبعت،هراءا:"يشاهد

فيه.+برةت

أ!و-ة-لماءأ!قلتعهورةلكلتأ)ذاكوةاةاان:ا)نافط"سبص

.،اثقىكأالحىإلىنةثم،أبالالىانومءندء13
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خيرتالمتضتلةأإةوةاءاءاطءحإلرو.زاجةيراإا:لثا؟ث؟اد:ب

تاإ)تةيير:لكءصب،لهافعاأ

.تكاوإن،فرا!اءيا.لأاإيت"حا،ا.إصفراا-4.زعلىغابفن

.الحارءاموار)15باكاهه"!الحرارةفبه

.ا:-اهاواج51با"3ءا،الرودةضهء):و)ن

لةاا!لىوالأهور،إسودا،ثاءباكى:"حما،داءا)-وءلإتوان

عة"،ةزا

لأن؟جب!(ومأغابةعةد،إتءزافى:هه!!اوذ،5-!اتنهاوإ

يضمدى،؟.-المةاأو،لهالمجماورإلىدت-5؟او،تعءوفىا)ىفيه11-يم

-إةتإذ،ئهطدوبأيموننه!ممهئاالأ-سامإلىإ):هس؟ور

.هيرخءلى)4!ث!51:صأاةأ-ودودةبمو"و5ثاءلأا

-(فىأ4إيأشة،يمهةء4ا)إ:لماث-؟ءفاةاءمباطإقة!-5ت!:لمة11اةوةوإ

جساملأبا4فيفاال!مةأكأس.ا!-بئ-كأ،ء-م)ء-توس،ةط-مما11:ق

.!ورإذ1-4؟وءلى،41ة+و12طبهفى4!ءح!اثةباطة

-.فهأ?الى؟قو)ن

.؟ذة"أمة:-طاأ"ورأ

س!:ت.ة،أرة4ا-ةطإ"الناالملأشبا?ا!لا

باعاةتهأ-:إبءنص!ونأةد،3يئعااثءأاووا؟رةالةولءنيرىوءا

ب!راء!اللأن؟ءإر-ثااو--ثءاعا.-!لاذلاءبمو؟:ضا،غرةلمية

؟؟ض!وان،ص!رءاة6الرر2ظ؟،ة:4ط:ء4ءةء-،نأوات،هار2أضا

.ءر11،ة-أ!ء:ما."ةيخر
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:هو-ر.ءلطيردةدةإ.ةفاذأ5النرها5طا"افىإلتأة+ا"نث-إقىوء!

.ءإ؟كوأرو.اةلذتذا4إ:-وتإ-(ع:-ثتةإتأ

أنو-5؟و،-،توأ.2لما5أو.تاأ-ا!.4عدبأتا19-ةإ(".كتوديرآدو

.ذلاءعر-أ،.بغا15.فأومناء!-،هإلاو

ألروعضاو"ةةثتىة11إنماعما1خا!ءهـ؟آنيم:روة

.أ-رى-و.وءلىحلأونتوقد.بههنجهينا-؟.اصورة

هدفيا!دو.

إ-ة!ةظاحنو)،دة!قظأإهصءا!ص5%،)،يخافىثماكأهشوما

الآتر،آحوا.رائيهأ،دأتإ?م.))-مظأء؟معلى)وقوت

وافع.ءير

-51الذىهوصاأ)راةأني-ب،الإ،-اس!تلهإةةوا:إشوأ

-الاوءها)"ه11،ىايخاال!هيزمءت"نسالمنةء)رووهو،-يا)"فى

"ءم،اهءتىيرمأإو.-اءءكىبهءقو-يمم)اثىءعنولالذه

ذلالى.فىأناثمإ

.دافواأ)-ح!وناءإأ--امفى:هة+زوت"إتةحهإن--؟روآد

.":"ءةط.مهحكلماطر،يدن!اقفى.ؤ5-؟ةدكاء!ر

،ء-12!درإة،!:آءطرءيمدثة،"رز-مإلىءلهوااتعيا!نأزافي

.إنة)طوحم!،ردأزأو

"ؤذ)1!ودةح،هـا-أ-ضأ.-الهوإ"افى!زا-اءداثاثأؤ؟ءانسطو

ء،ج11ءس،5:فع)"ةبز4فى3ءزألمي!-ءا،ذ!ث-لء:اأو
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اةسأقو،لكقوصمبمة-ساملأ!أنءنتس!هما،ذلأ!وسبب

ه(-3باءاملابونوا،نيةحاإلرو4أماليالمبادى.ءربممن،الإفسان

ماخثء-ذلاعمن:مداو،وأثهساجا)-س.ينماونبمو)نكان

أصابهة.أ"ن

.ؤفىة؟،أمامااعةصر"نصوط%هت،انغىاعا!هوو"بلن

تأهيرها؟وز"ى،قويتاحا1%أ!فس-ؤش!ذلك،إم"مافىالمبادهـءتاك

ةيه.نما!د

،الهيالفىقا&ثهسور؟ن4.تثله.ءا،.د!افىيسدثأيهوحصر

اهدا"،فوآلىتسا.ر.و.ا:دنالت4عاهالردة111ءنيس(:!كلدث،اضماء-

كانه!ا،أ-رمزاج"ةصببةا)مورةوءنةالأاةاظا4في!!ا!،له

.ظاهرنحتلغيرمن

و-حخيفو-حينتسريكالعضاصرط)مفىء012فيدث!دال!

وء:ون2مياع؟.ووو-لازلوصواعقور-إحءب*%لمثبخ8ت،وفارزل

.ذاكأثبماواما

أ-رىلاتايىث1)ى،أهةهـاط+!ماتة11ئر5-ؤتدا&ذويم

.آ-رنفال!

-1،

هابأ.ير).؟ن،بمالخاصاا؟دموأ(ةةصط.ثن"هة11!ما"قةاءلااا!ولر

صإب4ة15ةيرا)يمون؟فب-"ةط:ت):-تاذ؟هغيركأا5بمتأ.يرةةيه

امام!.اأيه4ةمحماث!."أاةو،ء01ط،لاا

نما.ء.

.بالأظؤءدليهءائير-%س4ة)لىئع!و،أ"ثقي،إ4إ*لأزأ.-،ذ
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،أ--اء4):هعىأولاما)مماس4أكاماتإو-ا،)انفستقوواذا

إدنه.هحنز!4لمنا-ابة.،بهاولىالجسمذلككاناذا،سيمالا

.4تلوالأو)ءن6-.-)فربأو،4ءاب4ةاشة)أو،هبا)"ظلا3

اردأإي!ونأنابر!اولا،"ارايموا!أتإصه*!اعرطءنوليس

،ة.".و"،دأاشرءاذلكءةل9ونانالأث:ا.مناشي!أيةثمىماولا

.ءلت؟ةأإو-:.ثءةثد-"ىق11اولالإقذلكلزمثوانما

أ-ت!ةت،-ل!مكزاقهودءت،خيرأ!لهتاذا4بةثس11كأسوأك

.-بنيو،يهن.أاذالمثدبمولوء؟+آفىا5اد+دسةوأ13؟لنهبه

ةة؟ن.)مولو.-للةةسيئ-:؟فانث-لوةدةنامةل!اوأثفهرعوا

لةيهرة؟،(باصواجهوالىا"دا-4)ة:ول،؟ملا-فادأا-4تةشر

.المهـهرة"ءلا)فىاا)ة؟ضلة:وللا-تدادا)ةادضافى

،.ه!:44فيأفا-الةةبماأداوا،ا)هينإ4إلىشااالنفوسأهإرومق

.ي!اةبخاعية.ظاهرأاذى،4مةالمفتجبفى.ؤئر

ا)-ساخإأو،أة-كمناا!ت*ةما:تان،ا،ثياههذهوامئال

.أعباب!اةكي!ر؟رزفاكى،ىشا"-و

)د؟بيه!،لانبما!ومع..كرذ"أ1وةوء12ةتةقامانمتت،

"ا.دكقيها-اةلينهو-يماة

،اةة-ا؟.4اات"ةأ.يرءنوهـو:ا)--رالةوص6.إرئبشامنو--

.اكسرضااتشأمأا"ذ.ت15ا-تو،ةشث.-افىوص؟؟تااذ

الاللاميةالنلسفة-4؟
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سببا!ع!!؟نتإنأ:أنفوصونأئيرممبردلا،النرانبكاتواذا

كب.لا--لوادصةفه!ث،بالفلكياتيةالاستما

ةه!با،ريخةالحماويةالقوى!زفي-بيلءل؟:-وان

.لأطاصمات

.اصا!ة"هـعلم،-فايةيإطواصرإنةالا-خما-بلعلى؟توإن؟

ا!ندسية.اطيلفهىاضيةإلرافسباباكأبار؟نتو)ن

أهزائم.قف!ألاذجةاحبا،روالأ--ءاة،-بهاثعليكا.صاو)ا!

.ا-رىءرا:بمغهمجدثمامذهمنيزكبوةد

"ذهف!ن،عارةوالىاتمةالروالآلاتإ.إ.ا؟ةا!و!الأثفال!جر

بايخة.اراوميةالطبالحواص:له!"موعءإيهاإ-تان

.ة؟لماالىجعتر؟،121ولعا،ةيربمالنةوسنباوغر

ثةفاءنعندالأمادات-إرفةأ-وأليئ"هارةءنيظ!-وفد

أشابها.على

تي،4ا&ارشعدممع،أخحدىحهاا!رنأإ؟،افىوارقهذ.و

.كرامات!-ت،ذلاءبهايترنواذالممع!زات

ا!!ين-معليماقهأت-لو-.فييالأاثتر؟:ساتقلمعبظ

*ةا"براعوا!دو،مبمز!شد
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ا،برااقهاوأباءشيظ!رس؟:وال!رامات

الإأصانأنهو،الوجودىدخولهمجبالنبىأنعلييدلوالذى

بهة%يمون،أوعهمن2خرالىنةتصربل،انفردلومه؟ث!هصص-تلا

أءر!كانجت+وااإذا-كأ.بغير.أو،بهذأمكبآالآ-روثلد،به

ء.طوهذا،لهذانحبىوذاك،ذاكالىينةلثلاهذايخ!وق،أمنت!

و،دن،الا-قماعاتالىا،خجولذك؟لهذا.مجطوالآخرالآخر

سنة.ن،اا،لا،؟ءاملا1ا،تتملالأكاالمشارةمنإدفلا،المدن

كلتديرماعنداختافولأ،أ.موأرشكوالو)ذ،.........عدلو

هاوناةاية-طمرة،علهينأ!،منعلىوتةضب.اليهيكلتاجما!وأ

،13تسا3-ز:ءإجنندإ،4!هنيير،وقوابطضوامنلاصنةإدولأ.بكم

ا!يع.بماف!نتنى

ايخاطب،نآالمساوان!تلة)خاء11!ق000"ذايمونأنبدولا

فى)صايىتبخصوصء4مضميزأنه!منإدولأ"ا)-خةيلزمهمو،الناحط

وصمفىثتعكلا،"م-ديولاأمرأفي"الناصبةثمرءقا،أناص1

.لمذ!وروأالىورخة،زعمنااسهزا

4إرءخدن5إ-ة"اأنعلتدل؟ياتلا-ةماصه"ذلأعث؟ونو).مما

نه:معجزاىالاثاتوهئاء

مالعوالهايمون،ةمليةانموء،أطوعاصاطولهايمون،ةولي،فها

الهير.إلىادءوةلضرورة،"طولية،هدولطتملاوس،اطوع

ءلىةاب)"،وتخوءدم،الطاعةءل).وابباتمدمأن-!وجأصذ

نه.ددوو!ؤفونه،1إلخبرم3ءازاءلى،-ةدث11م3رعندءن،الممص،
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أمورفىالنافعامدلإاختلالاسفقارم3ءاالأ-روىا؟زأهولولا

)لبههمجنا-ونماالى،ءابمم!11:واسنبلا.ءند"نوعمجسب،فآءها

.الشرع4كأ،ا)ةءلى"ثخصص!ب

"بىونالصرنة"ذهعظولا9،ضرورىوكارعابازى04ؤ+ر

.با):-ءرارالمقرونا)نذكارهوالذى،ظاول

يىتحنظ؟ءايممتوكررةالمىهبودةركراذادةالعبتفرشولهذا

الوءودفىو":يالسةدءولالمنابة-آفىةوأ-%،يهربرباكا)تذكل

.ا،ذحسرةلحعلمصاا-تلةا،لاكلالواذ



ا،باربئا-؟

أ-يبمةأبىابخا-2

اءافبثىانجا-3

-زمابئ-4

خالونبئا-5

طفيليئا-6

ر:دابن-7

وشدابئ-8

-تااق-9

سبنابئا-01

-قسأبئ-19

ءربىابئ-13

ا،"،د1إنا-3؟"

-ونفرانجا-؟4

ا-لمرالاجعشر

،المصبل!تا*لآ.أ؟ب

الأأبياءعيون

انجةاوصففىالجنة

المطبه""فاهرة-وأ)ةط!المللفى"فىعل

ا!ا!ا،د:يئ

آاريخنبد؟؟ءسرواقدمةا

المعارف-دأريقظانظحى

مناث"نةوا4اء-كا!ينة؟المتالفصا!

الاثصال

تحة:!االةا51-ا-ءدءةخفىالأدلة":اهصأ

591،سنةث"سالمهءلولأا4بمثه-3ظ"ت

وأط:يباتاطكلةفىثل!معرط

الحير4،إبىا.اثنهيماتوإثأراتالإ

4791اطبى

3912ول2-،ا-الما-؟4أتوحات

أبادحيدر.حلعربىأبنرصا!

باكاتثذر

ب5أإأأعيانءلاه4"هرةفىاذهبايباجاك

26!ااسمادةانل
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يةوالنما"يبدأمثير/با-51

شمبا("بر!و)ءطورو.ط،افىيدفىدانةبنعوا-61

وأ-ولهاهـ-قائ!االحروف-واصصإناء-كأة-ا7؟

طتانتطو(!ترث).

الاعتبارسالةربنءسةا-18

ستهـ-الةال!ديمبنا-91

ىدالإ-لامفىلأفإ-فة؟خنار:ا!ادىء:دكلد:!ىر-دةبوا-!.

ال!اليفبخةمما:ه،7!91ت،ءتر-مبور

اترجمةوا

"رأخ!ا)ةرنفىالا-لاءيةاطضارةكأ-؟دم31

ريدة-أ.ت

لام!ىل!افىلدتكأاير3ا-تايدقيد:دصءراإثاحاافيا-وأهثال1.-32

!وداس،:جمة،

اخايفالجنة"مطبهأ!-لام:ضأ!دا،صتاذ-ومالمرام!ت-23

3891صنةو"تزجمة

يةالض!الر-الةع:س:زكرتاالئ!خا،نصارى-24

المكتبة-م!رقالأبتحفقالىةيدبكرأبوالبأنلافى-02

5799-ئهو!صبرق!ةالر

الاسلاميةوالحفارةأيرناقاألتراثارحمناجمد.،بدوى-26

ضرجم

علوروأطامع:الجفرمةتاحلأرحمنىمحبد.أ:-طاىدا-27
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دمثقط"فقها-رلفىالممتمداط-ينأبويل!!رى-28

81916491؟

قىجمةوءذهبةتهحىا.لمجاء-ابن:أصينصةرسير-92

إدوى!نر11ء.دد

51318اط)حا-نةطاءارفاضأر!ناء.د03-.؟وفى

ضهـنءقالأةهـبأوقاكصفىالأوأءلىاثقىشثى5اا!يمر-31

ىإدثأر!ناعهد.د4قىبمجافىاصر1الزاث

والأ-لاقا)فا-ة-فى؟ل!د.ا"-"ةت32

4689ابئأءب"ع:بدار

ا)كاتباردومذهبآ4إتيروإقأطروفكهاتا"-33

مهية)1-،ةبالجادارافارنايناررافى34-05

ا"لومادار4ءقي"تدفةفىرو-طد35-5

.!91هنة-

7491اءارفادارا-فىاصيواأتراثأمن65!

ا)ثبابءصبة3"فىالصواث"ترءتا37-5

مابفيونؤصر-الحلاج-:اراأطلاج-38

المةتشةو-طدىتاط-93

الى3!ول.وأدرأءيناالد؟اغ-04

نشؤ4افيهلذا.-14

تجقبقاءأدة!ةئلرسا:ياز!ربئع!،ربوأىازارا-42

سواعرلوإ
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5791القاهرةعلا-ينةالزانبيمحاتبمإوىأالرا/-43

العالىال!افىادليناولإ"إ.إءخاهجإفانتال-وز-ما4

ودعالحليمء:دد.ت.إو.إذ،اأة)صفةاأ:براإفور-45

ببعاةالبت*ة-إوأتا"-ب.114..-64

كاسونا؟خرةلحالأفهـ"طو-ىإواالسراج-47

الماخصربنيةا!!بم!-48

لمهـالهوبا"رافيق-و.دثلا)كا؟-،9

إ"لأأإرأةورلديما-ومإراءففى-05

قيقكي.فيعرهـتلاآ-ءاعرصوة

يمهءينارورأتإيناءعالفارأبى-15

أفاصلاإينةآلهااهلأرأء"-52

تديمةإسفيةءقالاتالمرىء4%ةاك5-.53

ينإءطمالت.د.ت!ةهقما"لموأ.إ-ع!!45-5

ا:حثأ!جا!دتشاو.ناإ؟!اقأ!ودالد!تور-وءاا،رظ-م55

0791ادار-فإرد

إمرء4االأفيلواطشدربناكأد4إمرهاية/ظره---56

(وز!طالزةصرفي)افى؟ءيخءاردما،،"قة-57

اةاسةان-ءابنبر؟كراوسا.لول-58

"سعادةطيكصوفأهللمذبالتعرتإذىا+*-إ95

3091

؟-اةا-ة:"إايم:دى1ر-ا:لا-ءدىا-06

4ألإ-،.ثأ)فاسه!ةت!ر1.انرى5ان15مور-61
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تنثرانصوصماسنبون-.63

بيروتدالعريهرالةيدقيديبفيشي.د!وث6م

لهايماعصد.داطلإآعبدد.عود-64

رىلأالإ-لامافىالةلسفىالنةممير

ءض!الإ-لاء:44ة)-ة11نأ)براهيم.مدكورد-655

امارتادارو-طبيقه

فأصلإةوانهيهاةاادمودى-66

"هلوم4وةلسةادطقبولاموى-67

لإ-لامأفىإلظ-فى؟رإفياةصأةعلى-إى،داثار-ا68

8691ارف511اودا-
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جنهطالاه"مإرأاب!!لا

اعأ!ول:ح"+ا،ءأ،3**ك!ط"هكهكولهآه.أ"ءمممهـولوله*ص!3أس!!4فى.939

حهء3!ملأ:!لا7،ث!!ول4ول،هاء*يمأهول.

ح!!ولءلم!س!3!:ف!49+ه*س!أول!ل!آ.س!ا"همحم

!هول4ول،عول..ح:م!8"ولث!ء،أ،ول!!يعه!.

،*!.ممه:عاءكل!طمه!"أولا،ول"م!!هللأه+(س!*س!ك!مح!،5أ!المعم!!ه

!0،ه)!لأ.

!!أ.:+!اكمن!مهوللأصنا!انط!!.+ول.+.ول.ث!س!!ه09

!م!هم3.34.لأ:وله-أ!نلهولوله0315"،ه!هلنط"

3!مء!ك!.ول.لأ:ء+3أمملا3،ع!ع؟!أ3ه3ط8الها+-لمة9ها3،أ.*.ول"4أ-33

ع3هأفا*ه.ه*،م!3أء!ة58هو

لمةحاءول:*ء+4أه!ا"!س!3أءول?،ول3!5أس!س!3ا9أوله.ح4.!كالا*.*ءام!ع03

ولمأ4!ه4!!*9*ط353.لهيوفى

!ءولاع:+اءكا!ءص!ءلاه!3*ع!!ه(م!..-!كأكه+هاأمحأ!أك!ههـ1258.
ولحأعا3-.:!!ملأح13+6أ،ه+!!4!3كلأء"515لأ!،فى58!.

4330*هت.لأ.:+س!هء++،حء53-ا!لأ3كر.

+!كا8*ه:لا،كه4أ!س!حا3!،ا*يم!أ+ه!8*ءااأ*د.

+ل!)س!!ح033!5ء"أحطء،4ع3ولع33عولعول4س!!أول4عع3(صحأأ20أ!فى!2).

ول8*لةلا3ل.:مأا"!حع84-أ!3!3"!أء4ول13!ءام!ولكهـلاول+لا!ولء.!!3أ5.

.43

ث!ءول4.أول.:ولولولا!ط4ول33،أط!ا"صهط3كاي3!أ++ه.

35!ولأ!وله.لأ:هأأك!4!!!ه.

"80،!لأ!!لا.5.!:ح!ولءاطكا!همه.ء!ةءا*ه!كل!

!ول4"س!+هلم!.4:+ص!احولأ!أكملاهأ،،!ول!ا4عول!4ءممأسأ+أ.ول!ا!أ(نالهع5!ءس!

)هـد.

نلا"س!3ول.؟*يم3أ!لأ!ولأ!ول53!+ح-4+ولولطس!وللمة!ول4.!!!3اأول5828).

هله!س!أه3.ول؟مح!ول+*كحة!3ءثةاول43!أ4،هـ8فى4.

3!!،ع.ول:!!!!*-!لمهكا!053،هأولح،ول+س!*ح!س!3*!اعأ33-228-5*

9398(.

أط!اأ3أ،"أول:أول9+مألمهس!ث!،.5"!ءول

ول،5طولس!؟ا!طا.ص!:"+ع!اثااس!أ4لماحلاءكاة!9أ!حأ،!+هآهولول3اأث!ء3ط-5

ا*هزط05

ولول99لاص!"!.:لاول34أأس!3*ءول4د1أ!هء.ولمأ4هولالأولزرا+.!5كاطه.

،343ولع!:4!4"!ع!4لا3!ولأ،عط9!"ط!"أح،!"نا!5!ه.وله2334!8).
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كهس!ط20ع+ث!هلما3ول.:!أح!،،ا!،!للآألا"ملاكألأء،همه!!ول.+س!ول!احث!كعأ

ول،3،.3لأ"هلماعكاة!?!س!كاء+0ء!ا!*4!8لملأ*حة4.!عمأ

!ت3هول.*.8.:-حم!5عههنلأ!كانا*مألحص!8حههة

!هولأ"3.ول:5ولنه!أ،!كأط8مهحطما!ء!*ه!ه.+ه،من!

3+فى،أوله.ول3.:!*!!+4!ةلأ"م!ن!!*حطأهنلم!لأ(لول.رو09).

+حأء"ع38ل.مأ.:كل!!لاا،ه!أ!+!ص!5ءل!!!!!-)ك!هةولهأ،.

ك!(أ5+!اع5أ،حأ40ععلا،13!5أأ!8هأفا!*ءحمي*5سكو.

3!كا!*ول!4.ول:له"3*محيم!ه،!الم.!لا"!*هكا!مأ.3!وفى

ولح6ع،ح3!433:حهلاءس!،أ!هح8،.لا8.10(ءه!!لأ*!هلم.

حم!!ح+).

،8،كمن!4،!لن!ع!،ط!

أحد!أولم!ءلا!اس!*هكط3.

!لم!حكاحا!مهأ!مهف!اكلهه"طكا.

ع"+كلأح،!محأء"38ه،ولءأء"ول306\ا.4

+!3)3!*لا5هع*+!3أ!!أول.

هء+3ع*نمأ،ء3!3حملا.

ول!لأحس!ا"ه!عأ*53*احأ!أهول!4!ولأث!م!.

3"+ه+أ3!ه+53خم!!هأ،!لا،أ.

ا!+لهاهل!353عطا،كاهولءأ؟ه!ه!لأ،ص!امميد.ث!85

كلول3اأ!!ثاه"ا83!و.

!أحول،اءا!.*.3.!س!3503!!أا8.50!لمو.
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ؤ)فللي

14امر1"لةبا(1)

ئمذادارا)-؟تبا؟ا?.!689والأضلاقالما-نةفى

نمذا55،039ومذههآبةوتجريقآطراتموف

07951"5"نإأتةاادينفى

7591ي!هلمومدارء!تبةالفدفةفىدروس

7491اهارفادأر(الأولالجزءزوفى"،"تواثءن

7591اث:ابأيهتبة.(الثافىالجز.اا/صوفى11!زاثمن

7691ملمو511راد44؟"(ص؟صروم!ةأدر)"ةا-فةلى

أعهوصو4)دراصهالإصلاءيةالةأ-فةفى

7699مالهلودارءإتبة(ءرةلأولقنثر

(ةدماهـاباسبرت-اتزاكاهلآءنة)?سةإ،نالاالمفقر:-لأعالامن

7291

اءاءساأ،-لممءلةلأإةب!دثدوالأصالىئي؟الإصلاى"فهكر

الإنجليزية4باللغة)ب(

س!"+5لما3أ3،ح!ء6ن3ه38لط.لة.كأهاك!للالا

-،ول3!س!ول4حولس!ح*!4أولول!!ءولس!ع.حم!4طص!!ءمأ،!ءاأ!ول،مه

85ث!اولأء"+ث!لملأ+عء!ء.!هه

ء"+3أمملاس!!لهأكاه!!3830.ءول3ا،8!3(.!!لأ3هء!8-.حعه

ادمم!.صلاكأ
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