
 هـ١٤٣٦ربيع اآلخر  ٧ األربعاء......................................................................................)...٢٠١(والتدبر  التفسير في دروس

١ 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
سم املصطفى، حممد احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا

مة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول وال قوه وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ
  إال باهللا العلي العظيم.

  محاكمة الحجج الباطلة لرؤساء الفرق الضالة:
  األحالم، االستخارة، الكرامات المتوهمة، واالستبصار

 :  تعاىلاهللا يقول 
اُء َعَلى اْلكُ ( ًعـا ُسـجًَّدا يـَْبتَـغُـوَن َفْضـًال ِمـَن اللَّـِه َوِرْضـَوانًا ِسـيَماُهْم ِفـي ُوُجـوِههِ ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ـَراُهْم رُكَّ ـنَـُهْم تـَ ْم فَّاِر رَُحَماُء بـَيـْ

ْنِجيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه فَـَآَزرَهُ  اْسـتَـْغَلَظ فَاْسـتَـَوى َعَلـى ُسـوِقِه يـُْعِجـُب الـزُّرَّاَع لَِيِغـيَظ ِبِهـُم فَ  ِمْن أََثِر السُُّجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِفي التـَّْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِفي اْإلِ
ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما    )١()اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمنـْ

اُء َعَلــى اْلكُ حــول شــبه مجلــيت ( بــاذن اهللا تعــاىل احلــديث يــدور ــنَـُهمْ َأِشــدَّ ــاِر رَُحَمــاُء بـَيـْ تعــاىل بالنقــد والتحليــل بعــض احلجــج بــإذن اهللا ) وســنتناول  فَّ
ا بعض أصحاب املذاهب املبتدعة الباطلة املبتدعة   ، وذلك بعد ان نتوقف عند بصرية قرآنية هامة، وهي:اليت يستدل 

اُء َعَلى اْلُكفَّارِ (الجمع بين    )ُلواقَاتِ (و )َأْن تـَبَـرُّوُهمْ (و )َأِشدَّ
نَـُهمْ (: انه تعاىل يقول اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بـَيـْ مـع مـن جهـٍة ال تنسـجم  اآليـةان هـذه  :وهـو متـوهمعلى ضوء إشـكال يربز هنا سؤال  ولكن )َأِشدَّ

يِن َولَــْم ُيْخرُِجــ(قبيــل  مــن أخــرى آيــات َهــاُكُم اللَّــُه َعــِن الَّــِذيَن لَــْم يـَُقــاتُِلوُكْم ِفــي الــدِّ وُكْم ِمــْن ِديَــارُِكْم َأْن تـَبَـــرُّوُهْم َوتـُْقِســُطوا ِإلَــْيِهْم ِإنَّ اللَّــَه ُيِحــبُّ َال يـَنـْ
ممع  )٢()اْلُمْقِسِطينَ  َوِإْن طَائَِفتَـاِن ِمـَن اْلُمـْؤِمِنيَن اقْـَتتَـلُـوا فََأْصـِلُحوا (ويف اجلهـة املقابلـة جنـد مثـل قولـه تعـاىل ، وليسـت هـذه شـدة بـل هـي رمحـة كفار  أ

نَـ  ، فكيـف فـان هـذا القتـال لـيس رمحـة بـل هـو نقمـة علـيهم)٣()  ُهَما فَِإْن بـََغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اْألُْخَرى فـََقاتُِلوا الَِّتـي تـَْبِغـي َحتَّـى َتِفـيَء ِإلَـى َأْمـِر اللَّـهِ بـَيـْ
  التوفيق؟

  :  نذكر منها، اجلواب: هناك وجوه عديدة للجمع
 تقييد العام بالخاص  -١

اُء َعَلى اْلُكفَّارِ (قوله تعاىل  أنيقال  انالوجه األول:  َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَـْم يـَُقـاتُِلوُكْم (: يةاآل هلا مستثنيات منها، قاعدة واصل عام )َأِشدَّ َال يـَنـْ
يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللَّـ مـنهم مـن قاتلنـا ومـنهم : فأقسـامالكفـار علـى ان اذ ؛ )٤()َه ُيِحـبُّ اْلُمْقِسـِطينَ ِفي الدِّ

 فلـم يظلمهـم يف ديـنهم وال يف دنيـاهم فمـن مل يقاتـل املـؤمنني ومل خيـرجهم مـن ديـارهم، ديارنـا ومـنهم مـن مل خيرجنـا أخرجنـا مـنومنهم مـن  من مل يقاتلنا
  .)٥(القسط) ال مطلقها(الّرب) و( هوإضافة إىل ان املستثىن هو نوع خاص من الشدة و  الشريفة. اآليةىن من قانون وقاعدة الشدة يف ثيستفانه 

نَـُهمْ (وكذلك    .اهللا تعاىل أمرل حىت يفيء اىل قاتَ يُ فانه والصلح  لإلصالحلكن خرج منه ما لو بغى احدهم ومل يرضخ ، فانه قانون عام )رَُحَماُء بـَيـْ
   منزلته لأو المنزَّ  الخروج الموضوعي -٢

بــل مهــا مــن حيــث اجلــوهر ، ان ذلــك لــيس اســتثناءا ليكــون خارجــاوذلــك بــان يقــال ، املنــّزل منزلتــهاو  )٦(اخلروج املوضــوعيان يقــال بــ الوجــه الثــاني:
وضـــوع خمتلفـــان متباينـــان انطالقـــا مـــن قاعـــدة ان احليثيـــات الدخيلـــة يف ثبـــوت احلكـــم للموضـــوع هـــي حيثيـــات تقييديـــة فتكـــون هـــي جـــزء امل موضـــوعان

                                                            

  ٢٩الفتح  )١(
  ٨املمتحنة  )٢(
 ٩احلجرات  )٣(
  ٨املمتحنة  )٤(
  كالشدة القانونية كما سبقت اإلشارة إليها.  )٥(
 أي جوهراً وإن كان من حيث الصناعة عاماً وخاصاً. )٦(



 هـ١٤٣٦ربيع اآلخر  ٧ األربعاء......................................................................................)...٢٠١(والتدبر  التفسير في دروس

٢ 
 

  .، أو من ان حيثية العنوان هي املوضوع واقعاً فاملوضوع ال بلحاظه هو موضوع آخرآخرموضوع  )١(ففاقدها
اُء َعَلـى اْلُكفَّـارِ (ففـي قولـه ، ان تعليق احلكـم علـى الوصـف مشـعر بالعليـة :توضيح ذلك وال ريـب ان  كـم بالشـدة منـوط بالكفـارجنـد ان احل )َأِشـدَّ

م  م بشــراً وحيوانــاً ناطقــاً أي  –ذلــك لــيس لــذوا ــم بــل -لكــو ــ ايهــا  ســرتوا احلقيقــة وعانــدوا احلــق تعــاىل فكونــوا أي الن الكفــار، كفــار مــن حيــث ا ـ
م أي إنسانيتهم أو، عليهم أشداءـ املؤمنون   واإلحسـانبـاس بـالرب  فانـه ال إلـيكمأحسنوا  طارئة كما لو أخرىمن حيثيات  لكنهم من حيثية جوهر ذوا
  .ا عناوين أخرى مزاِمحةفا اليهم

ينبغــي فانــه ال حيســن اإلحســان إليــه بــل مــن حيــث فســقه وعصــيانه امــا ، مــن حيثيــة فقــره وشــدة احتياجــه همســاعدت فانــه حتســنفمــثال الفقــري الفاســق 
ته وردعه  مـن حيـث إمنـا هـي ان مسـاعدته يديـة أي ري حيثية تقيقالفرق بني احليثيتني فرق واضح وكبري اذ احليثية يف مساعدة الفو ، الوسائل املشروعةبجما
  م بني احليثيتني.حعاصي، بل ان يف مثل ذلك تعود احليثية التعليلية لو كانت إىل حيثية تقييدية وقد يقع التزافاسق  ألنهانه فقري وليس 

اُء َعَلى اْلُكفَّارِ ( الكرمية اآليةيف و  لو كانت فيه حيثيات ف، وليست هي علة تامة الكافر جند ان حيثية الكفر مباهي حيثية تقتضي الشدة على )َأِشدَّ
  .فانه ال تتحدث عنه اآلية الشريفةحيث انه انسان او غري ذلك  نككونه رمحا او ممزامحة   أخرى

توافقـه  ه ال يستلزم انفان مبعية شخص يف جتارة ما فاذا كنتَ ، او غري ذلك اقتصاديةفان املعية قد تكون زمانية او مكانية او  )َوالَِّذيَن َمَعهُ (وكذلك 
   ، والعكس بالعكس.مينع من املعية التجارية اال ان ذلك السياسيا او فكريا بل قد ختتلف معه اشد االختالف 

نـا او زما ( صـلى اهللا عليـه وآلـه )لـون فمـن كـان معـه بُعـد و هلـا أكثـر مـن  ( صـلى اهللا عليـه وآلـه )املعية مع رسول اهللا و ، املعية هلا أبعادواحلاصل: ان 
  فال تشمله الرمحة من حيث هذه اجلهة. يكون كاذبا او منافقا فان ذلك ال مينع من انمكانا 

أو مـــا  اخلـــروج املوضـــوعيســـواء اقلنـــا باالســـتثناء او ، ذلـــك شـــبهامـــا يف اجلملـــة او بنحـــو االقتضـــاء او  )٢(لة احليثيـــات التقييديـــة مفّصـــ: أخـــروبتعبيـــر 
  .)٣(يشبهه. فتأمل

اُء َعَلى اْلُكفَّارِ (لـ هناك استثناءات بسط فهو ما سبق يف الوجه األول:واما التعبري امل نَـُهمْ (كما ان هناك استثناءات من  )َأِشدَّ   .وهكذا )رَُحَماُء بـَيـْ
  الشدة مع الكاذبين في شؤون الدين

والــذي : أصـحاب املـذاهب املبتدعـةض االسـتدالالت الواهيـة لـبعومـن مـوارد االسـتثناءات احلـديث األيت الـذي سـيكون منطلـق حـديثنا حـول بعـض 
  بـ(صحيحة زرارة):  )٤(عرب عنه السيد الوالد يف الفقه احلج

َها ِعَباَدٌة َفَجاَءُه   )٥(َو ُهَو ُمْحَتبٍ  ( عليه السالم )ُكْنُت قَاِعدًا ِإَلى َجْنِب أَِبي َجْعَفٍر (( رَُجٌل ِمْن َبِجيَلـَة ُمْستَـْقِبُل اْلَكْعَبِة فـََقاَل َأَما ِإنَّ النََّظَر ِإلَيـْ
( عليـه ِإنَّ اْلَكْعَبَة َتْسُجُد لِبَـْيِت اْلَمْقِدِس ِفي ُكلِّ َغَداٍة فـََقاَل أَبُـو َجْعَفـٍر   يـَُقولُ   اْألَْحَباِر َكانَ   يـَُقاُل َلُه َعاِصُم ْبُن ُعَمَر فـََقاَل ِألَِبي َجْعَفٍر ع ِإنَّ َكْعبَ 

َقــاَل أَبُــو َجْعَفــٍر   َفَمــا تـَُقــوُل ِفيَمــا َقــالَ  الســالم ) َقــاَل َصــَدَق اْلَقــْوُل َمــا َقــاَل َكْعــٌب فـَ َكْعــُب اْألَْحَبــاِر َمَعــَك   َكــَذْبَت وََكــَذبَ   ( عليــه الســالم )َكْعــٌب فـَ
َرهُ وَ  ُتُه اْستَـْقَبَل َأَحدًا ِبَقْوِل َكَذْبَت َغيـْ   )٦())...َغِضَب قَاَل ُزرَارَُة َما رَأَيـْ

ان جنبهـه  مـن الواجـب فـانَ يف الـدين  بدعـة لـو ابتـدع شـخص اآلخرين لكن يستثىن من ذلك مثل هـذا املـورد وهـو مـا االصل هو الرفق واللني معان 
  .مستثىن من ذلك العاماملورد فهذا ، على مستوى هذه الرواية بان نقول له: انت كاذب الشدةمبقتضى بكامل احلزم و عليه  ونردّ 

                                                            

 لك واجد ضدها أو أضدادها.وكذ )١(
 أي: موجدة للفصول  )٢(
 اذ حسب املصطلح ليس خروجا موضوعيا وجلهات أخرى فتدبر جيداً.  )٣(
  . ١٠٤ص ٤٦) الفقه، احلج ج٤(
الثــوب. انتهــى. و املشــهور بــني  يف النهايــة االحتبــاء هــو أن يضــم اإلنســان رجليــه إىل بطنــه جيمعهــا بــه مــع ظهــره و يشــده عليهمــا و قــد يكــون االحتبــاء باليــدين عــوض )٥(

مل ما دل على الكراهة على مـا  االصحاب كراهة االحتباء قبالة البيت كما سيأيت و هذا اخلرب يدّل على عدمها و ميكن محله على بيان اجلواز و رمبا جيمع بني اخلربين حب
  ذا اخلرب على ما إذا كان يف غريه. (آت)كان يف املسجد احلرام الذي كان يف زمن رسول الّله صّلى الّله عليه و آله و ه

 .٢٤٠ص ٤اإلسالمية) ج –الكايف (ط  )٦(
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  من الحجج الباطلة لبعض الفرق الضالة
اىل ميارس هوايته املفضلة يف إغـواء بـين آدم ويلقـي بشـباكه  الن الشيطان حيوذلك ؛ مرارتُتستحدث باس كانت وال تزال  رق الضالة واملنحرفةان الف

علـى  صـاحلنيوال األنبيـاءيف مقابل خط  هو عمله ودأبه وديدنه، بل ان ذلك ويبتدع بدعا جديدة خيتلقر اباستمر لذا جند انه و ، اهللا فيه هاليوم الذي انظر 
وقـد امتـدت البـدع لتحتضـن ويف كـل يـوم فتنـة وابـتالء وبدعـة  أفـكيف كـل يـوم تظهـر للنـاس و  ضـاللةرايـة خـروج يف كـل يـوم مر التاريخ.. وهكذا نشـاهد 
  حىت دائرة (احلجج و(األدلة):

  االستخارة 
متبالل علــى عقائــدهم ومداحلجــج لالســت عــامل ان ادعيــاء الضــاللة خيتلقــون بــدعا حــىت يففــ ان الطريــق اىل : قــالوا الضــّاللومــن ذلــك ان بعــض ، نيــا

  !!االستخارةهو  ولكي تكتشفوا اننا على احلقمعرفة احلق من الباطل 
  األحالم

   وهي من أهم األدلة على صحة هذا املذهب أو الدين املختلق!ان املنامات حجة يف العقائد  وقالوا:
  الكرامات المتوهمة

مــن الكرامــات الــيت يســتندون إليهــا كثــرياً هــي و  ،الــدين املــدعى ذلــكاملختلــق او  مذهبــهحقانيــة  كــدليل علــىانــه كرامــة   يعيــدّ  مــا إىل الــبعض واســتند
  ..شفاء املرضى حاالت من

  االستبصار 
ا عـدداً مـن النـاسايضا من حججهم  قـراءة األفكـار إضـافة إىل  قـراءة املسـتقبلبيسـمى  و مـاأيسـمى يف علـم الـنفس بــ(االستبصار)  مـا اليت اضلوا 

  وما جيول يف اخلواطر.
  الطرق االربعة محاكمة 

  : اىل مناقشتها واحدة واحدة نأيتبعد ان بينا الطرق واحلجج املبتدعة يف االستدالل على املدعيات الكاذبة 
  لق(االستخارة) لم يستدل بها نبي وال وصي وال عالم وال عا

خــط علــى طــول يرفضــه كافــة العلمــاء واملفكــرين والعقــالء و امــر  ديــن أو حــىت فكــرة أو معلومــة حقانيــة مــذهب أوان اعتبــار االســتخارة دلــيال علــى 
  !!كذبتموين فاستخريوا اهللا يف ذلك  اين رسول اهللا اليكم وان: قال للناسان نبيا  وهل مسعتم، وصينيب او  ابل مل يستند إليه ،التاريخ

ـا  نبيـاءباأللكان االوىل من األدلة فان كانت االستخارة دليال  ومل وهـذه سـرية االنبيـاء واالوصـياء بـني ايـدينا ولـو مـرة واحـدة! واالوصـياء ان حيتجـوا 
  .!استدل باالستخارة يف كافة كتب التاريخ والتفسري ان نبياً أو إماماً قدجند 

يف خمتـرب اجلامعـة  اسـتاذهممـع الطـالب  عـة مـنالدنيويـة! ولكـم ان تتصـوروا جممو يف العلـوم حـىت االسـتخارة  املـّدعون بـاللجوء إىلاولئك  يقبلمث هل 
انفجــارا هــائال يف تلــك  إىل اخللطــة الكيماويــة فانــه قــد حيــدثلــو أضــيف  معينــاً ان حملــوال  وا يفتركيبــات خمتلفــة للمــواد الكيماويــة مث شــكّ يدرســون وهــم 
  ؟!!رةألة بطريقة االستخاحبل املس يقول عاقلفهل ، أو قد يسفر عن مادة جديدة مفيدة اجلامعة

ـــذه الطريقـــة مرفـــوض  كـــذا طريقـــة وقـــد يضـــطرون إىل إيداعـــه يف مستشـــفى عقـــال وعقالئيـــاان التفكـــري  ؛ بـــل ان العقـــالء حيجـــرون علـــى مـــن يفكـــر 
  اجملاذيب!
ا حتدد مصري اإلنسان يف الدنيا واآلخـرةان  ذا الشكل وان املسائل العقائدية من اخطر املسائل أل فكيـف يعقـل ان نلجـأ  األمور اخلطرية ال تعاجل 

  لالستخارة ملعرفة احلق من الباطل يف أخطر املسائل االعتقادية؟
قــد  ح األديــان الباطلــة بســالح جديــد وذلــك ألن اخلــريةلــو كــان مفتوحــاً يف العقائــد ملــا اســتقر حجــر علــى حجــر، بــل ستتســلّ بــاب االســتخارة ان مث 

بـل والبوذيـة واجملوسـية بـل  االسـالم واملسـيحية واليهوديـة :االديـان الرئيسـية الـثالث ى احقيـةخريوا علـتلنـا للنـاس اسـفـاذا ق، أي ديـن منحـرفتظهر لصاحل 
أو حىت مـع مـن ينكـر  بل ستظهر مرة مع هذا واخرى مع ذاك وثالثة مع اليهودية، فان االستخارة قطعا ال تبقى تظهر دائما جبانب احلق وحىت العلمانية
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آخر كاستحالة التناقض والدور والتسلسـل أو مـن ينكـر حـىت احلقـائق العلميـة املسـلمة كمـن يسـتخري علـى انـه  أصل وجود اهللا!! أو من ينكر أي بديهي
  .، وذلك ألن اهللا تعاىل مل جيعل االستخارة طريقاً إىل معرفة احلق أبداً جذعة كما كان األمرفعاد  هل اجلاذبية موجودة أو ال؟

علــى قمـة جبــل أو إىل أاىل  اصــعد نقــول لـه: إذاً ، طــأ وهـي طريــق صــحيح ملعرفـة احلــق مـن الباطــلن يــدعي ان االســتخارة ال تقبـل اخلكـذلك نقــول ملـ
  ؟!ام ال كا لنرى هل تتهشم عظام فارمِ منه فان وافقت اخلرية  كنفس ان ترميخذ استخارة على أتلو السطح 

وأسسـه الـدين  أصـلباو جهلهـم وطيبـتهم لة بسـاطة النـاس مسـتغ (حجيـة االسـتخارة ومرجعيتهـا) األمـرق هذا بعض الفرق الضالة تسوّ  واملؤسف ان
  .)١(وقواعده واألدلة عليه

  !الحجج المبتدعة قاحذروا ان تكونوا كفارًا باختال
ـْن   يـَْبَتدِعَ   َأنْ   اْلَعْبُد َكاِفرًا قَالَ   ِبهِ   َما َأْدَنى َما َيُكونُ  ( عليه السالم )َعِن اْلَحَلِبيِّ قَاَل: قـُْلُت ِألَِبي َعْبِد اللَِّه ((و َيتَـَولَّى َعَلْيِه َو يـََتبَــرََّأ ِممَّ ِبِه َشْيئاً فـَ
 .)٢())َخاَلَفهُ 

بـدليل اخلــرية أو  هـو الصـحيح أو املـذهب عىوان هـذا الــدين املـدّ  يف العقائـد مـثالونظائرهـا حجـة االســتخارة القـول بـان ومـن مصـاديق ذلـك ابتـداع 
  .كان معه ويتربأ ممن خيالفه  ىل منفيتو  املنامات واألحالم أو شبه ذلك

ا خاصة بنعم ، أبداً  إن االستخارة ليست حجة يف أمور الدين والحاصل: ا  )٣(األمور الشخصيةدائر الن األمور العقائدية جيـب ؛ )٤(على القول 
  .أدلة عقيلة قطعية او مسعية قطعيةان تستند اىل 

  الكرامات المتوهمة واألخبار بالمغيبات
بـبعض األحـداث املسـتقبلية فيكـون األمـر كمـا قـال!! أو خيـرب عـن بعـض حاالتـك العائليـة والشخصـية اخلاصـة أو حـىت عـن مـا قد جتد احـدهم خيـرب 

   )من بدعة او ضاللة(فيعتقد البسطاء اآلخرون ان ذلك حجة بالفعل وانه على حق فيما يدعيه  ،تشتهيه أو تفكر فيه
  علم النفس الموازي

وهـو يُعـىن علـم يسـمى بــ(علم الـنفس املـوازي)  ويكفـي ان نعلـم بوجـود هذه ليست حجة بـاملرة كما من الناحية الشرعية  الناحية العلميةمن  :فنقول
االذن لكـن عـرب جبمـال الطبيعـة عـن طريـق النظـر او نسـمع االصـوات حنـس عن طريق اللمـس او مثًال ندرك احلرارة  إذ اننا، فيما وراء االحساس باإلدراك

او خيـرب  ويـرى حـىت مـا وراء اجلـدار مـن غـري طريـق احلـواس املعروفـة فينظـر وهـو مغمـض العينـني بالشـيءفقـد حيـس االنسـان ، )وراء احلواس اإلدراك(اك هن
  .أو حجة فيما يقولو وصيا أ من يتقنه نبيا وهو ال يصّري  وأصولهفان ذلك علم له قواعده ، همبا مل يشهد عن املستقبل أو عن املاضي

) أول ج. ب. رايـن( ففي العشرينات مـن القـرن املاضـي ويف واليـة كارولينـا يف أمريكـا اسـس العـاملم النفس املوازي له من العمر حوايل مائُة عام وعل
إلنســان اىل فكمــا ان العلــوم املاديــة تطــورت اىل ان وصــل ا، وقــد تطــور هــذا العلــم كثــريا فيمــا بعــد )ديــوك بــدرهام( يف جامعــة خمتــربا لعلــم الــنفس املــوازي

وكــذلك علــم  ،اجملــردة، عــرب منظــار مــزود باألشــعة حتــت احلمــراءيبصــره بعينــه  مــا ال يف الظــالم واصــبح يبصــر ونفــذ يف أقطــار الســماوات واألرض الفضــاء
عـرب رياضـات معينـة تعطـي  عـن طريـق قـوة الرتكيـز اووذلـك فيـه  قلّـحينسـان العـادي ان ميكـن لإل الفيمـا  قلّـزي فانـه ميـنح اإلنسـان قـدرة ان حيالنفس املـوا

  .للنفس قوة كبرية أو عرب التواصل مع اجلن والشياطني
  

                                                            

ـا تكـررت بـنفس اآليـة، فـان ذلـك ال يعـّد دلـيًال أبـداً إذ ان بعضـهم لـه تسـخ )١( ري اجلـن فسـيخرج اجلـن لـه نفـس مث ان االستخارة يف العقائد واألفكار والعلوم حىت لو فرض ا
هـا علـى املطلـب! وبعضـهم مبقـدوره بالرياضـات النفسـية والروحيـة ان يـتحكم يف يـد الـذي يسـتخري ولـو مـن بُعـٍد لتسـتخرج نفـس الصـفحة! الصفحة يف كل مـرة يسـتخري في

  وهناك طرق أخرى.
  .٣٩٣معاين األخبار ص )٢(
  .؟مثل: هل يشرتي هذا الثوب أو ال؟ أو هل يسافر اليوم أو غداً  )٣(
ا فهي يف االمور الشخصية الدنيوية وعند احلرية.اذ يوجد خالف حىت يف أصلها، كما ذ  )٤(  كره صاحب العروة يف كتاب احلج، وعلى أي فعلى القول 
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  الكهانة:
تونـه أوهـم ي، الشـياطنيأو بوالكـل يعـرف ان الكـاهن مـرتبط بـاجلن  )(الكهانـةيطلقـون عليـه تسـمية قـدمياً أيضـاً وكـانوا  عنـد العـرب وكان هذا معروفـا

م اجلـن او الشـياطني  بالتواصـل مـع –الضـاّل  –فـإذا قـام اإلنسـان ، نسـانلإل مل تعـطَ  ة الـيتخبار الن هلـم بعـض القـدرات الغيبيـباأل أو بتسـخري اجلـن فـا
م ميزجون حقا بباطل وصوابا خبطأ..   يأتونه ببعض األخبار عن أفكار هذا وما جرى يف بيت ذاك وما الذي سيحدث وما أشبه ومن الواضح ا

  .الشريرة ألغراضهمقدرات متفاوتة يستفيد منها األشرار ان تكون هناك الكوين ومن سنن االبتالء 
باملغيبات وقد صدقت اخبارمهـا يف كثـري  كان كاهناً خيربوكالمها   )٢()واخر امسه (سطيح )١(العرب شخص امسه (شق)من أبرز شخصيات كان ولقد  

  .من االحيان
ا عادلة املوالغريب ان  اخبارنـا آمـن ق معـه فمـن صـدُ  اننا ال نتضـرر شـيئاً مـن دعاوانـا واخباراتنـا الغيبيـة :الكهنة وادعياء الفرق الضالة هياليت يؤمن 

وهكـذا املبطلـون يف هـذا الـزمن فانـه خيـرب بكـذا وكـذا  !!وكفـى آمـن بنـا مـن رحبنـاشـيئا بـل  خنسـرمل علينا؛ ألننـا معه فال ضر وال ضري  ومن مل يصدق بنا،
  طئ مع عشرة فيخسرهم لكنه ال يهمه ذلك بعد ان ربح العشرة األوائل!فيصيب مع عشرة فيتصورونه نبياً أو سفرياً وخي

فانــه يعتــرب ان الــربح يف هــؤالء ، واخفــق يف البــاقي فلــو تنبــأ املخــرب املــدعي بعشــرين حــدثا لعشــرين شخصــا وصــدق يف بعضــها وامــن بــه مخســة مــنهم
م وأشباههم يصطنع له حزباً وفرقة ومذهباً وعس اخلمسة الذين امنوا به   اكر!و

م علـى حـق ولكـان  انية وإال لكان كل كاهن وساحر على حق، ولكـان كـل مـنجّ احلقّ ليس دليال على  ومصادفتها للواقع اإلخبار ببعض املغيباتان 
رب بـل ان بعضـهم يرمـي الزيـت علـى املـاء فيقـرأ طريقـة تشـكالته وقـد يصـيب بعضـها فيخـ ،اً للكف أو الفنجان أو الرمل واالسطرالب على حـقعكل قار 

  ببالش عصفور بفلس!. حجارةان شعارهم  ولكن ما الذي يضره إذ ،بأنك سيولد لك ذكر وبنتان مثًال وقد حيدث لك وال حيدث لغريك ما قاله
  السحر األسود

وقــد  –فيمــرض ويشــتد مرضــه  وهــذا مــا ميارســه أيضــاً بعــض رؤســاء الفــرق الضــالة إذ يســحرون طفــًال أو شــابة (الســحر االســود)يســمى بـــ وهنــاك مــا
راجعـت االطبـاء ومل تصـل اىل نتيجـة فتوسـل بفـالن : و الويل فيقول لـهأىل االب إشخص  يأيتمث ، يصل اىل حد املوتأو غريه حىت الصرع يكون مرض 

يتـوهم ليـة هـذه العم ومن خـالل، من فورهفاذا ما توسل عمدوا اىل الطلسم او السحر فابطلوه فيشفى الطفل ، يشفي ابنك فانهرئيس فرقة ضالة) وهو (
ء أو سـفري مـن بعض البسطاء من الناس والذين ال يعرفون من أساليب املكر واخلداع شيئاً، يتومهون ان فالنا متصل بالفعـل بالسـماء وانـه ويل مـن األوليـا

  .السفراء أو حىت نيب من األنبياء!
  في الهند والكرامات العجيبة! االساحر ساتيا ساي باب

ولعلـه  االتصـال بالسـماء اخلـوارق و يـدعي كـان و  م١٩٢٦حـي وهـو مـن مواليـد اهلنـد االن ) ولعلـه بابـا سـاتيا سـايه (أحد أشهر شخصيات اهلند امس
ا من الكرامات اليت يعجز  األفعاليقوم ببعض كان يدعي االلوهية إذ كان الناس يسجدون له وكان    .عن القيام مبثلها اآلخروناليت ظاهرها ا

يـرش املـاء مـن الكـوز علـى النـاس حـىت ال يبقـى ! وكان بنزين أمام اعني الناس لذيذ أو إىل عصريىل إ املطلق يف الكوز اءل املان حيوّ  أعمالهوكان من 
  ، وكان أحيانا يستخرج من يده ترابا مث يعطيه للناس للربكة!)٣(جيعله ينبع عصريا فريشه مرة اخرى على الناسيقلبه وحيركه و  فيه شئ مث بعد ذلك

كــي ال يقــوم حبيلــة    –كــي يقــوم بكراماتــه املزعومــة يف ظــروف حمايــدة متامــاً م  ١٩٧٦عــام ) دعــوة رمسيــة بنكلــورمــن جامعــة ( شــارياناستوقــد وجــه لــه 
قبـل هـذه وال ي، وعقولكم ضيقة املادية تعرفون اال املعادالت العلمية انتم ال وأجاب جبواب استعالئي: اال انه رفض -كيماوية أو عرب خفة اليد وغريها 

  !إال ذوي النفوس السامية العالية ور الروحيةاألم
  دعوة وتحدي

كحــرم ايب الفضــل   معــروف للكــلتعــالوا اىل مكــان نقــول هلــم: ذلــك شــبه املهدويــة او الســفارة او  مــن يــدعيوحنــن بــدورنا ايضــا نوجــه دعــوة اىل كــل 
                                                            

 .!وقد مسي شقاً ألنه كان بيد واحدة ورجل واحدة وعني واحدة )١(
 وقد مسي سطيحاً ألنه كان منبطحاً على األرض دوماً ولعله كان مشلوًال أو قطعة من اللحم. )٢(
 لبنزين ثانيًة.الحقا ان الكوز مبطن بعازل مسيك (فكأنه يف الواقع طابقان) وكان العازل يُفتح عرب الضغط على زر خفي أسفل الكوز، فينسكب العصري أو ا اكتشفوا )٣(



 هـ١٤٣٦ربيع اآلخر  ٧ األربعاء......................................................................................)...٢٠١(والتدبر  التفسير في دروس
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وسـيقوم مجــع  يف ظــروف موضـوعية مناسـبةلبنـان أو أملانيـا أو غريهـا و حـىت تعــالوا إىل احـدى املستشـفيات العامليـة الشــهرية يف او  ( عليـه السـالم )العبـاس 
الكليتــني ليشــهد الكــل   إلحــدى نمــن احملايــدين بانتخــاب مرضــى ثبــت علميــاً مرضــهم وليكونــوا مــثًال مقطــوعي اليــد أو الرجــل أو العــني أو ليكونــوا فاقــدي

م!! وهل يستطيعون ان يصنعوا له يداً أو عيناً..   كراما
فهــل يســتطيعون ان  فيبطلــون الســحر ويعتــربوا ذلــك كرامــة ! يــأتونشخصــا ســبق هلــم ان ســحروه مث  ضــح انــه ال جيــديهم شــيئاً ان حيــددواإذ مــن الوا

علـم الـنفس املـوازي وهـو علـم حسـب قواعـد ملـوا أما ان يع، اليت ال ميكن الشك فيها هي الكرامة او اشباههاهذه ؟ لشخص فقدهاأو يداً عينا  يوجدوا
  .تنطلي على العقالء خدعة ال ليس إال جمردفان ذلك يشاؤون لبسطاء الناس  عون مامث يدّ  أو بالسحر األسود أو بالرياضات الروحية ارضي مادي

  الرياضة والتنويم المغناطيسي
الوسوسـة واهللوسـة أو الصـرع معروفـة ان يعـاجل مـن كـان يعـاين مـن  وأصـولوفـق قواعـد و ميكـن ملـن ارتـاض جيـدا كبـرية جـداً و قدرات  متتلك النفس ان 

  .بقدرته الروحيةويرمم ذلك وغري ذلك 
ة منهـا ولالوعيه حىت املنسيّ  باطنهمن الشخص اآلخر كل املعلومات الكامنة يف خبايا املنوِّم كما ان من املمكن عرب التنومي املغناطيسي ان يستخرج 

  التنومي املغناطيسي قد دخل إىل خمه وأخذ منه كافة معلوماته! وخيربه بأحداث من ماضي حياته وأسرته فيذهل هلا وهو ال يعلم انه عرب
بــل لــيس إال واحلجــج  األدلــةاو غــري ذلــك ال يعــد مــن او الســحر اســتخدام قواعــد العلــم املــوازي او تســخري اجلــن او اســتخدام التنــومي املغناطيســي  أن

مـن  املسـتقاة علـى احلجـج الصـحيحة وان يتعرفـواواخلـرباء بشـؤون الـدنيا والـدين اىل العلماء الصاحلني  ومن الواجب على اجلميع ان يرجعوا مغالطة باردة!
  والعقل.والسنة الكتاب 

  احلذر كل احلذر من الذين يأتون بالبدع مث يتظاهرون بالصالح وباالرتباط بالسماًء!وعلى اجلميع 
اال ان ســجد هللا شــكرا امــام عنــدما بلغــه اللعــن  مــن احــدهمن كــا فمــا، العديــد مــن الضــالنيلعــن  ( عليــه الســالم )جــة االمــام احل أنومــن املعــروف 

هــو اإلبعــاد والطــرد  الن اللعــن: قــال؟ قيــل لــه وكيــف ذلــك ( عليــه الســالم )قــال انــتم ال تعرفــون أي مقــام شــرفين بــه االمــام ؟ مــاذا تفعــل: فقيــل لــه، النــاس
  !!وعذابه أي عن النار تعاىليعين ان االمام ابعدين عن غضب اهللا ف

 ،الشـارع األقـدس وال العقـالء ويـدعي مقامـات غيبيـة كالسـفارة ونظائرهـا امنـه وخيتلـق حججـاً مل يـدل عليهـيف الدين مـا لـيس يدخل  منان : ختاماً 
ِه بِـَأفْـَواِهِهْم َواللَّـُه يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا نُـوَر اللَّـ (قال تعاىل: وال نسمح له بالعبث بدين اهللا تعاىل  وجنهر للناس بانه كاذب مبطل علينا ان نكون اشداء معه

  .)ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ 
ْسـَالمِ  َعـنِ  قَـِد اْرتَـدَّ  َأْمَهَلـهُ  َوَال  النِِّقَمـةَ  َلهُ  اللَّهُ  َعجَّلَ  بِالشَّْلَمَغاِنيِّ  اْلَمْعُروفَ  َعِليٍّ  ْبنَ  ُمَحمَّدَ  بَِأنَّ ((وقد ورد يف الرواية:   ِديـنِ  ِفـي َوأَْلَحـدَ  َوفَاَرقَـهُ  اْإلِ

 َوَخِسـُروا بَِعيـداً  َضـالًال  َوَضـلُّوا بِاللَّـهِ  اْلَعـاِدُلونَ  َكـَذبَ  َعِظيمـاً  َوِإْثمـاً  بـُْهَتانـاً  قَالَ  وَ  َوُزوراً  َكِذباً  َوافْـتَـَرى َوتـََعاَلى َجلَّ  بِاْلَخاِلقِ  َمَعهُ  َكَفرَ  َما َوادََّعى اللَّهِ 
ـَرى اللَّـهِ  َلَعـاِئنُ  َعَلْيـهِ  َوَلَعنَّـاهُ  ِمْنـهُ  َوبـَرََكاتُـهُ  َورَْحَمتُـهُ  َوَسـَالُمهُ  َعَلْيـهِ  اللَّـهِ  َصَلَواتُ  َرُسوِلهِ  َوِإَلى تـََعاَلى اللَّهِ  ِإَلى ئْـَناَبرِ  َوِإنَّا ُمِبيناً  ُخْسراناً   ِمنَّـا الظـَّاِهرِ  ِفـي تـَتـْ
هُ  َعَلـى فََأقَـامَ  ِمنَّـا اْلَقـْولُ  َهـَذا َوبـََلغَـهُ  َشـايـََعهُ  َمـنْ  ُكـلِّ  َوَعَلـى َحالٍ  ُكلِّ  َوَعَلى َوْقتٍ  ُكلِّ  َوِفي َواْلَجْهرِ  َوالسِّرِّ  َواْلَباِطنِ  كَ  َأْعِلْمُهـمْ  بـَْعـَدهُ  تـَـَوالَّ  اللَّـهُ  تـَـَوالَّ

َمـهُ  ِممَّنْ  َعَلْيهِ  ُكنَّا َما ِمْثلِ  َعَلى ِمْنهُ  َواْلُمَحاَذرَةِ  التـََّوقِّي ِفي أَنـََّنا  َجـلَّ  اللَّـهِ  َوَعـاَدةُ  َوَغْيـرِِهمْ  َواْلِبَاللِـيِّ  َواْلِهَاللِـيِّ  َوالنَُّمْيـِريِّ  السَّـرِيِعيِّ  ِمـنَ  هِ نَُظَرائِـ ِمـنْ  تـََقدَّ
َلهُ  َذِلكَ  َمعَ  ثـََناُؤهُ      )١()) وَِكيلالْ  َونِْعمَ  ُأُمورِنَا ُكلِّ  ِفي َحْسبُـَنا َوُهوَ  َنْسَتِعينُ  َوِإيَّاهُ  نَِثقُ  َوِبهِ  َجِميَلةٌ  ِعْنَدنَا َوبـَْعَدهُ  قـَبـْ

 وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين
  

                                                            

 .٤٧٥ص ٢االحتجاج ج )١(


