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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

سم املصطفى، 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 حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ

  وال قوه إال باهللا العلي العظيم.
  التنويم المغناطيسي وااليحائي السالح االكبر بأيدي األديان والفرق الضالة

  تعاىل : اهللا يقول
ـ( اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَمـاُء بـَيـْ قُـْل َهـْل نـَُنبِّـُئُكْم بِاَألْخَسـرِيَن َأْعَمـاًال * الـَِّذيَن َضـلَّ (ويقـول جـل امسـه  )١()نَـُهْم...ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

َيا َوُهــْم َيْحَســُبوَن أَنـَُّهــْم ُيْحِســُنوَن ُصــْنعاً * ُأولَِئــَك الَّــِذيَن َكَفــُروا ِبآيَــاتِ  نـْ ــْوَم  رَبِِّهــْم َوِلَقائِــِه َفَحِبطَــتْ  َســْعيُـُهْم ِفــي اْلَحَيــاِة الــدُّ َأْعَمــاُلُهْم فَــال نُِقــيُم َلُهــْم يـَ
  )٢()اْلِقَياَمِة َوْزناً 

اُء َعَلـى اْلُكفَّـارِ (: متعلق الشدة يف قوله تعاىل فان، األوىلالشريفة  اآليةالشريفة الثانية تنقيح ملوضع  اآليةيف  قُـْل (الثانيـة  واآليـة )هـو (الكفـار )َأِشـدَّ
  . تعاىلان شاء اهللا  سيأيتكما وتذكر الكفر بدائرته الواسعة   األوىل اآليةتنقح املوضوع يف  )...َأْعَماًال  َهْل نـَُنبُِّئُكْم بِاْألَْخَسرِينَ 

  : ق واالديان الباطلةرَ الثانية بصائر كثرية نقتصر فيها على ما يرتبط بصلب البحث املاضي حول الفِ  اآليةويف 
  )االخسرون أعماالً (الجاهل المركب وشبيهه هما 

الـَِّذيَن َضـلَّ َسـْعيُـُهْم ِفـي  *اْألَْخَسـرِيَن َأْعَمـاًال (مـن  هـم االخسـرون أعمـاًال أو هـم منه من هو جاهل مركب او القريبالشريفة تعترب  اآليةان  -١
ًعا َيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَنـَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصنـْ نـْ ـمأي الذين يتصورون  )اْلَحَياِة الدُّ ان املـراد لـيس اجلهـل املركـب املطبـق  قـد يقـالانـه علـى ، بالفعـل علـى حـق أ

 ههنـاعلـى تفصـيل لـيس  مـع تقصـري باملقـدمات فهـو كاجلهـل املركـب –علـى ضـعٍف  – مشوبا باحتمال اخلالف شبه اجلهل املركب أيبل املراد ما كان 
 .  حمله

ًعا( أن اآليــة وقــد يقــال شــبه : وثانيهمــا، قــاطع بالفعــل: احــدمها: هــل املركــب وغــريه فهــم قســمانمــن اجلاعــم أ )َوُهــْم َيْحَســُبوَن أَنـَُّهــْم ُيْحِســُنوَن ُصــنـْ
ختيـل انـه وفاقـا للجـو احملـيط بـه او مـا شـاهده ممـا وكأنـه قـاطع شـاكا ولـيس قاطعـا حقيقـة لكنـه ميشـي  لوجدتـه وجدانـه أعمـاقالقاطع حبيـث لـو حبثـت يف 

  . بعد قليل ان شاء اهللا تعاىل تيةاآلالتعميم مع قطع النظر عن الروايات  اآليةستفاد من ! فقد يُ حجة
  االخسرون أعماًال هم الكفار والمشركون وأهل البدع

ًعا(: يةمث ان مطلع اآل -٢ َيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَنـَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصنـْ نـْ أي ان مطلـق الـذين ضـل سـعيهم يف ، مطلـق )الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُـُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ
م ولقاءه بآياتممن كفروا  مه احلياة الدنيا   .  ر
َيا َوُهـْم َيْحَسـُبوَن أَنـَُّهـْم ( :قولـه تعـالى(( ...:صـايفالشريفة تربهن ذلك ايضا ففـي تفسـري ال الرواياتان كما  نـْ الـَِّذيَن َضـلَّ َسـْعيُـُهْم ِفـي اْلَحيَـاِة الـدُّ

ًعا   .)٣())ُهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعاً لعجبهم واعتقادهم انّهم على الحقّ َوُهْم َيْحَسُبوَن أَنـَّ   لكفرهم  وبطل  قال: ضاع )ُيْحِسُنوَن ُصنـْ
هـــم النصـــارى والقسيســـون والرهبـــان وأهـــل الشـــبهات  ( عليـــه الســـالم )وعـــن البـــاقر  )٤(نزلـــت يف اليهـــود وجـــرت يف اخلـــوارج: ويف تفســـري القمـــي قـــال

   ل حىت أهل البدع وأهل الشبهات واألهواء من أهل القبلة واملسلمني.فاآلية إذن عامة تشم واالهواء من اهل القبلة واحلرورية واهل البدع "
اْليَـُهـوِد َو النََّصـاَرى َو قَـْد َكـانُوا َعَلـى   اْلِكتَـابِ   قَـاَل َكَفـَرُة َأْهـلِ (( انه سئل عـن هـذه اآليـة فقـال: ( عليه السالم )عن أمري املؤمنني  ويف االحتجاج

َتَدُعوا ِفي َأْديَا وَّاِء ثُمَّ قَاَل يَـا ابْـَن اْلَكـوَّاِء َو ُهْم َيْحَسُبوَن أَنـَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعاً ثُمَّ نـََزَل َعِن اْلِمْنَبِر َو َضَرَب بَِيِدِه َعَلى َمْنِكِب اْبِن اْلكَ   ِنِهمْ اْلَحقِّ فَابـْ
                                                            

  ٢٩الفتح  )١(
 ١٠٥-١٠٣الكهف  )٢(
  .٢٦٧ص ٣تفسري الصايف ج )٣(

لكـــن مـــآل مواجهـــة االمـــام اىل مواجهـــة النـــيب  ( صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه )ومل يواجهـــوا النـــيب  ( عليـــه الســـالم )مـــع ان اخلـــوارج واجهـــوا االمـــام  )٤(
 ب. فاخلارجي كافر بال ري
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ُهْم بَِبِعيدٍ     )١())...َو َما َأْهُل النـَّْهَرَواِن ِمنـْ

ــَراَءُة ِمــنْ (( جيــب مونأفيمــا كتبــه للمــ )٢(يــه الســالم )( علويف عيــون اخبــار الرضــا    َو َأْهــِل َوَاليَِتــهِ  )٣(اِالْســِتيثَاِر َوِمــْن أَِبــي ُموَســى اْألَْشــَعِريِّ   َأْهــلِ   اْلبَـ
نْيا َو ُهْم َيْحَسُبوَن أَنـَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعاً ُأولِئَك الَّ  ( عليـه السـالم َو ِبَوَاليَِة َأِميـِر اْلُمـْؤِمِنيَن   ِذيَن َكَفُروا ِبآياِت رَبِِّهمْ الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُـُهْم ِفي اْلَحياِة الدُّ

اْلبَــَراَءُة ِمـَن اْألَْنَصـاِب َو اْألَْزَالِم  َفَحِبَطْت َأْعماُلُهْم َفال نُِقيُم َلُهْم يـَْوَم اْلِقياَمِة َوْزناً فـَُهْم ِكَالُب َأْهِل النَّـاِر وَ   َكَفُروا بَِأْن َلُقوا اللََّه ِبَغْيِر ِإَماَمِتهِ    َوِلقائِهِ  )
ِة الضََّالَلِة َو قَاَدِة اْلَجْوِر ُكلِِّهْم َأوَِّلِهْم َو آِخرِِهْم...    )٤())أَِئمَّ

ي.. إىل ومنهــا مـا يقابـل اإلسـالم ومنهــا مـا يقابـل اإلميــان ومنهـا الكفـر العملــ :أن للكفــر إطالقـات مخسـة الكتـب عـنوقـد فصـلنا احلـديث يف بعــض 
 غري ذلك. 

 . تشمل كل من ضل عن واحد من اصول الدين األخسرينمبعىن ان ، االخسرين اعماال اعم واوسع دائرة إنفقد ظهر بذلك 
شـاء وسـنبحث ذلـك الحقـا ان  ؟الكافر املعاند والضال املعانـد وغـريهم )٥((اخسرين أعماًال) الشامل بإطالقهملاذا كانوا وهو  سؤاًال هاماً  مث ان ههنا

 اهللا تعاىل 
  الباطل رغم وضوح بطالنه؟اكثر الناس يتبع لماذا 

  : ال مهم يدور يف اذهان الكثريينيربز سؤال حيتاج اىل حتليل وهو سؤ لكن هنا 
مبختلـف و  ،يف اهلنـد والصـني وامريكـا وروسـيا وبقيـة الـدول علـى ارض املعمـورة، يف العـامل) مليارات من البشر ٥اكثر من (قد يكون من الغريب ان  

م واشــكاهلم رســول االنســانية  نومسعــوا عــ اغلــبهم مسعــوا عــن االســالم ال يزالــون كفــاراً أو مشــركني أو ملحــدين مــع ان الكثــري جــداً مــنهم إن مل يكــن الــوا
الدين الكبري على حق فلماذا ال  ان هذا عندئٍذ من ان حيتملوافال اقل  ( عليه السالم )ومسعوا عن امري املؤمنني  ( صلى اهللا عليه وآله )حممد املصطفى 

  يسلمون؟عن احلقيقة وال يبحثون 
الذي وجدوه ا ما مث ا  كمـا تـراهم ؟بشـرب بوهلـاوالتربك عبادة البقر العقالئي لعي ؟ وما الدايف اهلندوسية مثًال حىت يتشبثوا  ـايقدسـو إىل  ويعظمو
م درجة م يف الشارع يقفون أ   !تلك االهلة اجلالسة اىل ان تقوم وينتظرون )٦(كت يف وسط الطريقهلا اذا ما بر  إجالال بسيارا

وغريمهــا وفــيهم سياســيون وحمــامون ومدرســون يف الطــب واهلندســة  واألســاتذةفــيهم الشــباب اجلــامعي ؟ واألغــرب ان هــذا مــن الغريــب املعيــب ألــيس
  .  وغريهم

مــع ان بطالنــه مــن أبــده  ان الثالثــة تســاوي واحــد وان الواحــد يســاوي ثالثــة هم يؤمنــوناوكــذلك مــا الــذي وجــده املســيحيون يف املســيحية املثلثــة؟ فــرت 
  !!! ويقال ان عدد املسيحيني يف العامل مليار ونصف تقريباالبديهيات

  كيف يعقل ان يقولوا بذلك؟  !ينزل على محار ليلة اجلمعة اهللا ناو ا هللا تعاىل عن ذلك علوا كبرياولئك القائلون بتجسيم اأو أ
نصـــبه خليفـــة للمســـلمني مـــع ان  ( صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه )وينكـــرون ان رســـول اهللا  ( عليـــه الســـالم )الـــذين ينكـــرون فضـــائل امـــري املـــؤمنني  او أولئـــك

  ؟ الروايات يف ذلك بأعلى درجات التواتر
يف املكتبـات أو عـرب الشـبكة  لتنقيـبالعـامل اليـوم منفـتح وباسـتطاعة أي احـد ان يتعـرف علـى احلقيقـة بقليـل مـن البحـث وامـع ان ملاذا هذا اإلصـرار 

  .؟العنكبوتية أو يف التطبيقات
  غري املعروف عادة. الوجهوهي معروفة، لكن سنركز على  لإلجابةهناك وجوه عديدة : الجواب

  الشيطان والنفس والمغريات والمصالح
                                                            

  .٢٦١ص ١االحتجاج ج )١(
 ان مصطلح العيون حبد نفسه يدل على توثيق الراوي للرواية، والصدوق أدرج يف كتابه عيون الروايات وليس كل الروايات غثها ومسينها . )٢(
 مع ان االشعري كان مسلما حسب الظاهر.  )٣(
  .١٢٦ص ٢ج ( عليه السالم )عيون أخبار الرضا  )٤(
 بدواً. )٥(
 ا !!عض االصدقاء ممن زار اهلند ذكروا ان البقرة اذا بركت وسط الطريق تقف السيارات ساعة او ساعتني او اكثر اىل ان تقوم بطوعها من مقامهب )٦(
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  أما الوجوه املعروفة فهي:

 االمتيـازات ان هـم اقـروا باحلقيقـةخسـارة فقـدان املصـاحل و عامـل آخـر، وان اخلـوف مـن  وان النفس االمـارة بالسـوء ان الشيطان يضل الناس ويغويهم
  . عامل ثالث.. إىل غري ذلك

 التنويم االيحائي والمغناطيسي
 اما الوجه الذي ال يطرح عادة وهو سبب رئيسي جوهري فهو:

م امللحدون واملشـركونوكذا صوفية ومدعي السفارة كالان الفرق الضالة    )التنـومي املغناطيسـي(يسـمى بـالتنومي االحيـائي وهـو نفـس  امبـ يقومـون وأضـرا
بصــورة مــن صــور ايضــا قــاموا مشــركي مكــة  ان: ميكــن القــولبــل اخلاصــة علــى طريقتــه  بــذلك كــلٌ يقومــون بتســمية اخــرى فاهلنــدوس واملســيحيون والصــوفية 

 ومـا ذلــك اال باحيـاء مــن الشــياطني، التصــفيق: والتصـدية، )٢(الصــفري: واملكـاء )١()َكــاًء َوَتْصــِديَةً َوَمــا َكــاَن َصـَالتـُُهْم ِعْنــَد اْلبَـْيــِت ِإالَّ مُ (قــال تعـاىل ، ذلـك
 : ومن هنا سنتوقف قليال عن التنومي االحيائي هذا، وهو يعتمد على فلسفة شيطانية عامة عند كل الفرق الضالة واملنحرفة

  يتا ودلتا في المخثأمواج ألفا وبيتا و 
كهربائيـة ختتلـف   أمـواجفوجـدوا ان املـخ حيتـوي علـى  واملخ البشري قاموا بدراسة عميقة لكيفية استجابة املـخ للمـؤثرات األعصابء علما أن: فنقول
، ســيكون يف حالــة يقظــة تامــة ان االنســانموجــة كهربائيــة يف الثانيــة الواحــدة فــ) ١٤(بــاختالف احلــاالت الــيت تتــوارد عليــه فــاذا مــا اصــدر املــخ  أعــدادها
ويف  تسـمى حالـة ( الفـا )والـيت ، او يف بـدايات االسـتيقاظ، فهي حالة ما قبـل النـوم، موجات فقط )٨( املخ اما اذا اصدر، )بيتا هذه احلالة (  وتسمى

  .  و(ثيتا) فيحصل النوم العميق و تسمى هذه احلالة (دلتا) )٥ـ ٤اما اذا وصلت املوجات الكهربائية اىل ( ، هذه احلالة تايت احالم اليقظة
ون اىل التــأثر باإلحيــاء يكــ رب مــافهــو اقــ قظــة واملنــامفعنــدما يكــون االنســان بــني الي الفــا)والتنــومي االحيــائي (املغناطيســي) يعتمــد علــى احلالــة الثانيــة (

  .  هذه احلالة اضعف حاالت النفس االنسانيةفان ، والتلقني
  :أنواع التنويم المغناطيسي

  التنويم المغناطيسي الشخصي -أ
بـان يرخـي  الشـخص يطلـب املنـوِّم مـنحيـث ، والثاين هو املعروف وهـو التنـومي املغناطيسـي الشخصـي، عام وخاص: نتنومي املغناطيسي له نوعاان ال

 ...ق فيـهباح مـثال وحـدّ املصـ تلـك النقطـة أو ذلـكويقـول لـه انظـر اىل مـثًال ان جيلس على كرسي ازراره كي ال تضغط عليه مالبسه أو أي شيء آخر وب
  . حالة نوم مغناطيسيةيدخل يف تدرجيياً ..) فاذا به .. من االن.. االن ستنام.ن مناآليردد على مسامعه كلمات من قبيل ( مث

ــ اين: وقــد ذكــر احــد العلمــاء إىل درجــة أنــين  لقــد بلغــت قــدريت يف التنــومي املغناطيســي: فقــال يلالكبــرية العواصــم  إحــدىاىل منــوم شــهري يف  تذهب
  !أي شخصاستطيع ان انوم 
  .  !!ط جدا بالنسبة ايلّ يسان تنوميك ببلى : وقال ملّياً  ! يقول فنظر ايلّ لكنك ال تستطيع ان تنومين: فقلت له
ديدا ومل يفلـح مث اعلـن فحـاول جهـده اىل ان عـرق عرقـا شـ، باساليبه املعروفـة مث بدء، حدق امامك: قال يلو ، اصعد على السرير: يل قالمث : يقول

(علـيهم السـالم) روايـات اهـل البيـت والـدعاء و القرآنيـة يـات اآلبـتالوة  كنـت متسـلحا يننـا: فضـحكت وقلـت لـه وسـألين عـن السـّر؟ بهاستغراعن عجزه و 
  .  فكيف ميكن لك ان تنومين مع ذلك؟

  للجماهير العام التنويم المغناطيسي -ب 
بـل يعتمـد علـى طـرق أكثـر مرونـة وأوسـع نطاقـاً واذكـى فاعليـًة؛ ذه الطـرق ومي وهو التنومي العام وهو ال حيتاج اىل مثل هـاخر من التن نوعاً لكن هناك 

  : حد شيئنيأاثبت علماء االعصاب والنفس ان قابلية االنسان االستيحائية تقوى وتشتد عندما يبتلى ب فقد
 . بديناالجهاد ال -١
 .  االجهاد الفكري -٢

                                                            

  ٣٥االنفال  )١(
 وقد مسى مكاء باسم طائر كان يسمى عندهم املّكاء وكان شديد الصفري. )٢(
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 ٩٤مث  ٩٧مث  ١٠٠: قـل: نـازال أي يقـول لـهثالثـة القفز ثالثة و العد تنازليا : خصياً هويستخدمها املنومون تنومياً شاحدى الطرق اليت جتد ان ولذا 

سـتكون اهليمنـة عليـه و اذا أصـيب باالجهـاد فـان السـيطرة الفكـر ن ا: وفلسـفة ذلـك، وهذا االمر مرهـق للـذهن وجمهـد لـه كمـا هـو واضـح، وهكذا ٩١مث 
  .بشكل آخر ، والفلسفة هي هي يف التنومي العام لكنسهلة وممكنة

فــان التعــاليم الوثنيــة ، مشــركي مكــةيقــوم بــه الصــوفية ومثلــه املكــاء والتصــدية عنــد  وذلــك هــو مــا باإلجهــاد) وكــذلك اذا أصــيب البــدن (ولــيس الفكــر
 يسـقط احـدهم اىل اىل ان يصلوا اىل حالة الوجـد كمـا يعـربون عنهـا حـىتالشديد الرقص والتمايل بالصوفية عندئذ ولذا يقوم  أقوىوالضالة ترتكز بشكل 

    من شدة التعب واإلرهاق يف شبه غيبوبة!االرض 
  .  النه يفقد االنسان توازنه مما يسهل السيطرة عليه؛ اجللوس على الكرسي اهلزاز إذ قد يطلب منه الشخصية  ونظري ذلك جنده يف طرق التنومي

 باعـهاتمـن خالهلـا  بالـيت جيـذ األمـوروهـو يعـرف الكثـري مـن الخـرين اجلن والشـياطني اهو جوهر شيطاين الن الشيطان معلم  األعمالوجوهر هذه 
  . ومنها التنومي املغناطيسي العام، اىل النار

  منهج الغرب في التنويم االيحائي للجماهير
باملعلومــات  النــاسر الغــرب ميطــوقــد اســتخدم الغــرب طرقــاً كثــرياً وأســاليب عديــدة مــن طــرق التنــومي االحيــائي العــام ومنهــا: مــا يشــهده اجلميــع مــن ان 

واألقـراص ال شـعوريا بكـل مـا يقـال لـه عـن طريـق االنرتنيـت  فيتـأثرونأبـداً التفكـري  بل يقذفهم بسيل هادر من املعلومات كي ال تبقـى هلـم فرصـةاملختلفة 
وحياصـره الفكـر  جيهـدتلقـني واحيـاء  . فمعلومة بعد معلومـة وصـورة وراء صـورة وفلـم اثـر فلـم وهكـذا. الفضائيات والكتب والصحف و غري ذلكاملدجمة و 

  . مل والتمحيص والتدبرأوقت للتله يبقى  من كل اجلهات كي ال
م كشـــف عنـــه عـــدد مـــن علمـــاءهم و وهـــذا مـــا   ،الغـــرب علـــى شـــعوبهولقـــد كانـــت هـــذه احـــدى أدوات ســـيطرة  م:كتبـــوه يف كتـــبهم ومقـــاال  ودراســـا

يف عــامل  للســيطرة يعــد مــن األدوات السياســيةاو غــري ذلــك مــن الغــث والســمني  اإلباحيــةعلومــات املالكونيــة و املعلومــات و ت الرياضــية باملعلومــا فاإلمطــار
 اقــرب اىل اهليمنــة والســيطرةفيكونــون  وال يســمح هلــم بــالتفكري اهلــادئ املــرتوي اجهــادا فكريــا ونفســيا وضــغطا هــائال علــى النــاس واالمــم يســبب اليــوم ألنــه

  . كما أرادوها يف أذهان العامة  فتتكرس املعلومة الباطلة واملزيفة األموروحيثيات  ابعاد وخفايا وزوايا إذ ال تبقى هلم فرصة للتحقيق عنعليهم 
  منهج الصوفية في التنويم االيحائي لالتباع

يقـول (فمـثال  مـات الغريبـةاملسـتمر واملتواصـل التبـاعهم عـرب تكـرار الـدعاوى اهلرطقيـة الكـربى والكرا لقـنيوالت اإلحياءوالصوفية املنحرفة تقوم مبثل هذا 
كنـت أطـوف حـول البيـت أطلبـه فلمـا وصـلت إليـه رأيـت البيـت ": " ويف موضـع اخـر يقـول" سبحاين سبحاين ما اعظـم سـلطاين: )١(ابو يزيد البسطامي

  !!يطوف حويل
البيـت وال صـاحب  فلـم أرَ وقال أيضـاً: حججـت أول حجـة فرأيـت البيـت وحججـت الثانيـة فرأيـت صـاحب البيـت ومل أر البيـت وحججـت الثالثـة 

  !"( صلى اهللا عليه وآله ) ان لوائي اعظم من لواء حممد واهللا": ويقول ايضا )٣(")٢(البيت...
ا رأيتها لئن واهللا النار؟ وما: قال أنه زيد أيب عن حكي قد: يف كتابه (تلبيس إبليس) يقول بن اجلوزيو    .  !!هذا حنو أو مرقعيت بطرف ألطفأ

هوان للشيء مثرة اجلحد؛ ألن مـن يـؤمن بـاجلن يقشـعر يف الظلمـة من كان فهو زنديق جيب قتله فإن اإل اً ومن قال هذا كائن: )٤(زيمث يعقب بن اجلو 
فمـا بالـك  ومن ال يؤمن ال ينزعج، ورمبا قال: يا جن خذوين. ومثل هذا القائل ينبغي أن يقرب إىل وجهه مشعة، فإذا انـزعج قيـل لـه هـذه جـذوة مـن نـار

  .  )٥()بالنار
  يحذر من الصوفية ( عليه السالم )اإلمام الهادي 

                                                            

م )١(  يعتربونه قديسا. وهو من كبار الصوفية ومن امههم حىت ا
 . ٣٣٣، ابن اجلوزي، ص)تلبيس إبليس( )٢(
أو انــه يرمــز إىل وحــدة املوجــود وان كــل شــيء هــو اهللا تعــاىل إذ الوجــود واحــد  وهــو يرمــز بــذلك إىل انــه هــو اهللا تعــاىل عــن ذلــك، فكيــف يكــون للبيــت صــاحب حــىت يــراه! )٣(

 يف اجمللد الثاين من األسفار. فراجع بالوحدة احلقيقية احلقة الشخصية كما صرّح بذلك مال صدرا
 : الباب العاشر.إبليس البن اجلوزيتلبيس  )٤(
 سفينة البحار مادة صوف نقال عن تلبيس ابليس ، البن اجلوزيوراجع  )٥(
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( عليــه  علــي بــن حممــد : كنــت مــع اهلــاديكمــا روى احملــدث القمــي عــن الســيد مرتضــى الــرازي بســنده عــن حممــد بــن احلســني بــن أيب اخلطــاب قــال

عظيمـة عنـده مث دخـل بليغـاً ولـه منزلـة رجـًال جلعفـري، وكـان فأتاه مجاعة من أصحابه منهم أبو هاشم ا ( صلى اهللا عليه وآله )يف مسجد النّيب  السالم )
م خلفــاء ((: ( عليــه الســالم )، وأخــذوا بالتهليــل، فقــال مســتديرين جلســوا يف جانــب منــهو مجاعــة مــن الصــوفية  املســجد ّ ــؤالء اخلــّداعني؛ فــإ ال تلتفتــوا 

ون لتصـّيد األنعـام، يتجّوعـون ُعمــراً حـّىت تـدّخبوا لإلكـاف ُمحُـراً، ال يهّللـون إّاللغــرور احــة األجسـام، ويتهّجـدر الشـياطني، وخمرّبـوا قواعـد الـدِّين، يتزّهـدون إل
م بــأدليالئهم )٢( ، ُيكّلمــون بــأمليالئهم)١( النــاس، وال يقّللــون الغــذاء إّالِلَمــأل الِعســاس واخــتالس قلــب الــِدفناس يف اجلــّب، أورادهــم  )٣(يف احلــّب، ويطرحــو

الـرتّمن والتغنيـة، فـال يتـبعهم إّالالسـفهاء وال يعتقـدهم إّالاحلمقـاء، فَمـن ذهـب إىل زيـارة أحـٍد مـنهم حيّـاً أو مّيتـاً فكأّمنـا ذهـب  الرقص والتصدية، وأذكارهم
 )٤(»إىل زيارة الشيطان وعبادة األوثان، وَمن أعان أحداً منهم فكأّمنا أعان يزيد ومعاوية وأبا سفيان

تعتمـــد علـــى فلســـفة التنـــومي ونظائرهـــا كلهـــا مطـــار باملعلومـــات واإل والتكـــرار املكثـــف للـــدعاوى الباطلـــة اءالـــرقص والتصـــدية واملكـــوصـــفوة القـــول: ان 
  .  االحيائي والدرجة الشديدة منه هي التنومي املغناطيسي

  ِفرق الضالة واملنحرفة؟باخلرافات واالحلاد واألديان والوهنا تنجلي لنا عقدة وهي ملاذا املاليني من الناس ان مل يكونوا باملليارات يؤمنون 
    !!االحيائيإحيائيا مبختلف انواع التنومي  منومٌ  ان الكثري منهم خاضع ال شعورياً أوسبق  مما لقد ظهر بوضوح: نقول

  ويف احلادثة التالية عربة وشاهد:
  المرتاض أيضاً يمارس التنويم المغناطيسي وااليحائي!

يقومـون بأفعـال غريبـة ومنهـا: ان احـدهم كـان  –وال زالـوا  –بعض املرتاضني واملشـعوذين كان هناك   ففي اهلند حيث كانت مستعمرة تابعة لربيطانيا
عموديــا معلقــا فيبقــى احلبــل واقفــاً مــام النــاس أ اجلــوّ فريمــي احلبــل يف الفضــاء اىل قاعــة فيهــا جمموعــة مــن النــاس يتفرجــون ومعــه حبــل وكــيس وطفــل  يــأيت

يصـعد خلـف الطفـل فيغيـب ايضـا مث يسـمع النـاس  كـان  املشـعوذ املرتـاض مث ان هـذا، !!عليه فـاذا اعـتاله اختفـى الطفل ان يصعد كان يأمرمث  ، بالفضاء
بعــد ذلــك كــان النــاس الضــاّجون يف الصــدمة والبكــاء مث ، اىل االرضقطعــة قطعــة!!  عضــاء الطفــل املقطعــة واملــدماةأعلــى قــذف مــن األصــراخ الطفــل مث تُ 

  غامنا!!ساملا  خيرج ويهزه فاذا بالطفل ويضعها يف الكيس االعضاء املتبعثرةبتجميع من احلبل فيقوم هو ينزل يرونه 
شـاهدوا لكـن العلمـاء ملـا  ،هلـم! وكانوا أكثرهم يذعن بعدها بكـل مـا يقولـه مامهماملعجزة الغريبة أحيث يرون هذه ومن الواضح ان الكل كان ينبهر 

 وحضــر مــاأمــامهم فاســتجاب للتحــدي وســافر إىل لنــدن وعينــت قاعــة كــربى جــداً  (!)قــوم مبعجزتــهليهــذا الشــخص اىل لنــدن هــذه الظــاهرة الغريبــة دعــوا 
ـــذا الشـــأن ٤٠٠٠يقـــارب  ـــذه االعمـــال مث ان الغريـــب ان ، مـــن العلمـــاء والبـــاحثني والصـــحفيني واملهتمـــني  فـــانبهر اجلميـــع ايضـــا مـــامهم أقـــام املرتـــاض 

  .  مبشاهدة هذا املنظر الرهيب
 وتنوميهـا مغناطيسـياً!) ثري عليهـاأميكـن التـ وروح كـي ليس هلـا نفـس واآلالت(، كامريات للتصويروضعوا   كانوا قد  ا اذكى منه حيثلكن العلماء كانو 

ومل يتمـتم بكلمـات كـان احلبـل والطفـل والكـيس) و فقـط ومعـه ادواتـه (واقـف يف مكانـه  ظهـرت صـورة املرتـاض وهـو، بعـد ذلـكفلما اطلعوا علـى الشـريط 
ذه الكلمات كانحيدث شيء آخ م شـاهدوا مـا شـاهدوا! اجلميع يهيمن على ر أبداً لكنه  نـوع مـن وهـذا هـو ، ويتحكم يف قواهم العقلية فيتصورون ا

    .التنومي املغناطيسي العامأنواع 
  !!بل ان املرتاض أو املشعوذ قد يومهك انك ترى املالئكة تنزل عليه

  !الذاتيالهلوسة في المكاشفات أو الكذب أو التنويم 
اليت حدثت هلم، وهم اما كاذبون أو مهلوسـون أو داخلـون  املكاشفات ودعاواهم عن العديد من العرفاء والصوفيةيه يدع وهذا ايضا ينطبق على ما

 ٨اىل  ١٤مـن  لتـنخفض بطئ األمواج الكهربائيـةتف، الذايت التنوميحالة يدخل نفسه يف  -الصويف أو العارف أو غريمها  –انه حالة التنومي الذايت أي يف 
وهــذا بــاب شــيطاين . فيتصــور انــه علــى حــق!! او غــري ذلــك !او ان اهللا تعــاىل يكلمــه !بالفعــل ان املالئكــة تنــزل عليــه وقــد يــرىالفــا) ( فيــدخل يف حالــة

                                                            

  (دفنس). ۸۵، ص ۶األمحق. وقيل: األمحق البذّي. لسان العرب، ج »: الِدفناس« )١(
  ».بإمالئهم«كذا يف مجيع النسخ، ويف املصدر:  )٢(
  ».بإذالهلم«كذا يف مجيع النسخ، ويف املصدر:  )٣(
ج البالغة ج ١٠٧ص ١اهلداية لشيعة أئمة اهلدى (شرح أصول الكايف) ج )٤(  .١٦ص ١٤ومنهاج الرباعة يف شرح 



 هـ١٤٣٦ربيع اآلخر  ١٤ األربعاء......................................................................................)...٢٠٢(والتدبر  التفسير في دروس
  . )١(واسع

  وانا ذهب وفضة في الكعبة! لبنة في حائطٍ  ( صلى اهللا عليه وآله ) ابن عربي: الرسول
ـا فتوحاتـه! على ذلك دعاوى ابـن عـريب وكشـوفاته الكثـرية أبرز األمثلةومن   رؤى.. و لقـد رأيـت . (يف الفتوحـات املكيـة ومنهـا مـا  قالـه  الـيت مـأل 

ا بشرى من الّله ا مطابقة حلديث نبوي عن رسول الّله صلى الّله عليه و سلم حني ضـرب لنـا مثلـه يف األنبيـاء علـيهم ، لنفسي يف هذا النوع و أخذ ّ فإ
مثلـي يف األنبيـاء كمثـل رجـل بـىن حائطـا فأكملـه إال لبنـة واحـدة فكنـت أنـا تلـك اللبنـة فـال رسـول بعـدي و ال « : فقال صلى الّله عليه و سـلم، السالم

ــا هــذا احلــائط)٢(»نــيب  ملشــار إليــه مل يصــح و هــو تشــبيه يف غايــة احلســن. فــإن مســّمى احلــائط هنــا ا، . فشــّبه النبــوة باحلــائط و األنبيــاء بــاللنب الــيت قــام 
بلـنب فضـة و  ظهوره إال باللنب فكان صلى الّله عليه و سلم خامت النبيني. فكنت مبكة سنة تسع و تسعني و مخسمائة أرى فيما يرى النائم الكعبة مبنيـة

الوجـه الــذي بــني الــركن اليمــاين و فالتفــت إىل ، ذهـب لبنــة فضــة و لبنــة ذهـب و قــد كملــت بالبنــاء و مـا بقــي فيهــا شــيء و أنــا أنظـر إليهــا و إىل حســنها
يف الصف األعلى ينقص لبنة ذهـب و ، الشامي هو إىل الركن الشامي أقرب فوجدت موضع لبنتني لبنة فضة و لبنة ذهب ينقص من احلائط يف الصفني

و كمـل احلـائط و مل يبـق يف  !!نتـنيفكنـت أنـا عـني تينـك اللب، فرأيت نفسي قد انطبعت يف موضـع تلـك اللبنتـني، يف الصف الذي يليه ينقص لبنة فضة
ما عني ذايت ّ   .  !!الكعبة شيء ينقص و أنا واقف أنظر و اعلم إين واقف و اعلم إين عني تينك اللبنتني ال أشك يف ذلك و أ

وعسـى أن ، علـيهم السـالمإّين يف االتبـاع يف صـنفي كرسـول اللّـه صـلى اللّـه عليـه و سـلم يف األنبيـاء : واستيقظت فشكرت الّله تعاىل و قلـت متـأوالً 
و ذكرت حديث النيب صلى الّله عليه و سلم يف ضربه املثل باحلائط و أنـه كـان تلـك » َو ما ذِلَك َعَلى الّلِه ِبَعزيز « و  )٣(أكون ممن ختم الّله الوالية يب

ومـا مسيـت لـه الرائـي مـن هـو. فاللّـه أسـأل أن ، يل فـأخربين يف تأويلهـا مبـا وقـع، على بعض علماء هذا الشأن مبكة من أهـل تـوزر ياللبنة. فقصصت رؤا
ذلِـك مـن َفْضـِل اللّـه َخيْـَتصُّ ِبَرْمحَتِـِه مـن َيشـاُء َو اللّـه ُذو « ال يقبـل التحجـري و ال املوازنـة و ال العمـل و إن  !!يتّمها علـي بكرمـه فـإن اإلختصـاص اإلهلـي

  )٤(» ) اْلَفْضِل اْلَعِظيِم 
 –فالرسـول األعظـم جمـرد لبنـة يف حـائط  ( صـلى اهللا عليـه وآلـه )منامه يرى نفسه أعلى وأمسـى وأفضـل مـن رسـول اهللا والغريب: انه يف مكاشفته أو 

أمـا هـو فانـه لبنـة ذهـب ولبنـة فضـة يف جـدار الكعبـة املشـرفة بنفسـها!! وواضـح انـه كـاذب فيمـا يدعيـه، فـان كـابر مكـابر  – !حسب احلديث الذي نقله
  ه مهلوس أو واقع حتت تأثري التنومي املغناطيسي الذايت ووحي الشياطني...وقال انه صادق فال ريب ان

والتنــومي االحيــائي واملغناطيســي وهــذا أمــر أثبتــه العلــم االحيــاء النفســي أمنــاط مــن الضــالل يســيطرون علــى أتبــاعهم مــن خــالل  أئمــة ناومــوجز القــول 
يكشف سراً من أسـرار االمر الذي ، يستخدمون مثل هذه الطرقوالبابليون واليونانيون الفراعنة  احلديث بل هو ضارب جبذوره يف عمق التاريخ فقد كان

رغـم ان املرسـلني هـم رسـل اهللا تعـاىل وذووا املعـاجز احلقـة والرباهـني خـط األنبيـاء واملرسـلني  التـاريخ يف مقابـل مرّ  الضالني وغوايتهم للناس على بقاء خط
   الصادقة!

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

                                                            

 ) فراجع.لكتاب والسنة والعقل والعلم، دراسة فقهية وأصولية يف عدم حجية األحالم على ضوء اقد فصلنا احلديث عن جوانب من ذلك يف (فقه الروى )١(
  الحظوا كيف يبدأ باحلديث النبوي ليوهم اجلهال بان مكاشفته مطابقة من حيث املضمون للروايات! )٢(
. د نتطـرق هلـا يف وقـت آخـريشري يف هذا الكالم إىل انه هو خامت األولياء ويلمح إىل انه املهدي املنتظر كمـا يشـري إىل ذلـك بإشـارات أصـرح مـن هـذه يف مواضـع أخـرى قـ )٣(

  .وراجع كتاب (ابن عريب سين متعصب) للسيد جعفر مرتضى العاملي
 .٣١٩ص  ٤الفتوحات املكّية ، حمي الدين ابن العريب : الباب اخلامس و الستون ، ج  )٤(


