
 ثقافة التفكير وتكفير المثقفين
 המׂשכילים וכפירת המחשבה תרבות

 
 זרמים שני מהם מתבלטים, הערבית המנטליות תוך נאבקים שונים זרמים

 ורואה, נכון לא והן נכון היה מה הן העקריים יסודותיו בכל לעבר נוטה, האחד, מנוגדים
 מקומו, זמנול מתאימה אנושית חריצות היה לּו עד, קדש שהוא, לו מתייחס דבר כל

 למחשבה עובר אולם, הדתית המחשבה גבולות אצל עומד אינו זה מבט. וסביבתו
 שאיש נאמר, השני חשבון על מהם לאחד וקנאות, והחדש הישן בין במאבק הכללית

 :לאלאצמעי ואמר פתח אחד
 מספק ובלתי הצמאון את            שובר אליך מבט לי האם

 קטן הוא, אוהב שאתה ורב            אצלי מרבה, עמך הקטן 
, והמשובח הטוב השיר אומרת זאת, סרואן'מח המשי אריג הוא זה: אלאצמעי אמר

 בהם קרא, משירתו הם: המשורר אמר, תשיר אתה למי: אלאצמעי הוסיף, כן אחרי
 גלויה פנים העמדת של השפעתה: ואמר במייד דעתו את אלאצמעי שינה אז, הזה הלילה
 את בחשבון לקחת בלי, אחר ולא הוא, לישן קנאותו בשביל אלא קרה זה מהו, בהם

 .האיכות אי או האיכות
 את, השירה את, המדע את מייחד אינו -יתעלה- שאללה רואה מי יש, במקביל

 תחת זמן או, אחרת חבורה תחת אנשים לחבורת, המחשבה ואת הריטוריקה את, הפרוזה
 הדבר היה ואם., בחדישות או בקדמות שבלהתח מבלי, באיכות הלקח אולם. אחר זמן

 מציאותו את שהוכיח מה כי, דעת בשקול ויתר עמוקה להשקפה צריך הדתית במחשבה
 הוראתו נחרצּות הסכימו והלכה דעות הורי גם, משמעותית ובהוראה, נחרצת בהוראה

 השלם הׂשכל כי להדגיש ויש, בו לדיין מקום יןוא, האומה הערכת בעל הוא, ומשמעותו
 .השלמה המסורת עם מתנגד אינו

, המוצקות בעיית היא: האחת, גדולות בעיות שלוש מקיף הדתי הנאום אולם
 או מהחידוש הפחד בעיית היא: והשלישית, והאנרכייה ההפקרות בעיית היא: השנית
 החידוש צורך על מדגיש אני תמיד. החצים למטרת היה, שמחדש מי כי, בו להסיס

 והמקום הזמן בסביבת ולהתחשב, מצד החוקיים ביםהיצי על השמירה במסגרת
 תקופתם, מקומם, לזמנם מתאימים היו עניינים לכפות ואי, שני מצד והמסיבות
 המקומות, הזמנים בכל האחרת והדעת הדעת' תהחריצּו את לב  ק  שמ   במה, וסביבתם
 .לאסלאם הנכונה והבינה, הבריאה טבע עם המתנגד הדבר והוא, והמסיבות



, החיים צדדי בכל המחשבה תרבות של חשיבותה על ההדגשה, מזה יקלהס יש
 והדפוסים המוכניות התבניות ממעגל והיציאה, ובהנהלה בכלכלה, במדיניות, במחשבה
 להניע לעבוד כולנו עלינו חובה,. הדעת ושיקול מחשבהב מסתמנת להשקפה, המוצקים

 וחוליות הסימינרים ידי על המחשבה תרבות את להפיץ העבודה מתוך הזו המוצקות את
 הביכורים מן או בהן ביותר והחשוב, מהן חלק התרבותי אלאוקאף סלון שנחשב הוויכוח
 .הנוכחי במצב שלהן

 השקול החידוש רוח את להפיץ הדעות והוגי המדענים חבורת לעבודת בניגוד
 זה בחידוש שרואה מי, האחר הצד בקצה נמצא הרי, היציבים על השמירה במסגרת

 מהיציבים יציאה היא בחידוש המחשבה שסתם או, מהדת סור או שיבה או רהככפי
 שהוא במה או ביציבים קרבה שום בדבר למשתדל יהיה שלא כך כדי עד, להם והשמדה

 האנשים. משמעתית ובהוכחה, נחרצת בהוראה שמציאותו ומה, מהדת בצורך ידוע
, הלכה או מדע להם יןא, מהדת והסור הבגידה, הכפירה, הקפאון שיטת את שאימצו
 ממקורותיהם אותם ששואבים ההלכה מדעי מלומדי או מהמתמחים או חרוצים ואינם

, מההלכה והן מהמחשבה הן, מכירים ואינם, בכפירה מפריזים שהם משום, המעניינים
 יש, צדדים ותשנה מתשעים הכפירה ועל, מעוניין אחד מצד הנאמנות על הנׂשוא שהדבר
 הדעות הוגי אצל חשוב צד לו שיש עוד-כל, הכפירה על לא נותהנאמ על אותו לׂשאת

 אם אלא מהאסלאם יוצא אינו האדם, באמת. מהכפירה ויוצא, בנאמנות נכנס, החשובים
 .התעודות בשתי דיבור והוא, באסלאם אותו שהכניס בדבר כיח ש

 עוזב סביב", אחמד"ו" אלשאפעי" הדתיות האסכולות שתי ראשי בין בוויכוח
. כופר אינו: אלשאפעי ואמר. כופר: אחמד אלאמאם אמר. לא או כופר נחשב, ההתפיל
 הוא מה, באסלאם לקבל הכופר רצה אם: לאחמד אלשאפעי אמר, ארוך דיון אחרי
 אינו, זה במאמר דובק האיש: אלשאפעי אמר. התעודות בשתי מדבר: אחמד אמר ?עוׂשה
 הוי: לאחיו שאומר מי: "אומר -השלום עליו- מוחמד הנביא. הולדתו מאז ממנו נפרד
 צריך[. מוסלם צחיח] עליו חזר ואלא שאמר כמו היה אם, כך אמר מהם אחד כבר! כופר

 השופט.וחותרת ברורה ראייה או מדע בלי הב להאשים או בכפירה מהמהירות להיזהר
 .הציבור של הצר או הרחב הקהל ולא כך שמחליט מי הוא
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