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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
سم 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 املصطفى، حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ
  يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهللا العلي العظيم.

  االيحاء، الخداع، العلم والمغالطة
  وسائل السيطرة على الجماهير

 يقول تعاىل :
ـنَـُهمْ ( اُء َعلَـى اْلُكفَّـاِر رَُحَمـاُء بـَيـْ  * قُـْل َهـْل نـَُنبِّـُئُكْم بِاْألَْخَسـرِيَن َأْعَمـاًال (قـول جـل امسـه وي )١()...ُمَحمٌَّد َرُسـوُل اللَّـِه َوالـَِّذيَن َمَعـُه َأِشـدَّ

ًعا َيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَنـَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصنـْ نـْ  ُأولَئِـَك الـَِّذيَن َكَفـُروا ِبَآيَـاِت رَبِِّهـْم َوِلَقائِـِه َفَحِبطَـْت َأْعَمـاُلُهمْ  * الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُـُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ
 )٢()َفَال نُِقيُم َلُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزنًا

وفـــيهم الكثـــري مـــن  الفـــرق الضـــالةيتبـــع املاليـــني مـــن البشـــر  أن يعقـــلوكيـــف ، ســـبق احلـــديث حـــول األديـــان املنحرفـــة وحـــول الفـــرق الضـــالة
  . مية الواحدةوحىت يف داخل الدائرة االسال والعرفاء واساتذة اجلامعات والنخب الثقافية او غريهمالفالسفة 
ايضــا لكننــا ســنتوقف عنــد بصــرية اخــرى مــن البصــائر الــيت تضــئ شــعلتها االيــات الكرميــة ممــا يــرتبط مبســاق البحــث  اإلجابــةبقت ســوقــد 

  : ومثاره
  هل المعاند أخسر أعماًال أم الضال الجاهل المركب؟

َيا َوُهـْم َيْحَسـُبوَن أَنـَُّهـْم ُيْحِسـُنوَن (واب هو واجل؟ )ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم بِاْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال (يقول تعاىل  نـْ الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُـُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ
ًعا    )ُصنـْ

  : أربعة األقساموذلك الن ، هو املعاند العامل العامد املخالف وليس اجلاهل املركب أعماال األسوأمتومهة وهي ان علمية مشكلة  وههنا
ومعرفـة املـريض أنـه  وعالج هذا النوع سهل الن معرفة الـداء نصـف الـدواء . و من ال يعلم وهو يعلم انه ال يعلموه: طيساجلاهل الب -١

  مريض هو نصف احلل.
 إىل حد كبري.وعالج هذا النوع صعب  . بل يتصور انه يعلم، وهو من ال يعلم وهو ال يعلم انه اليعلم: اجلاهل املركب -٢
يعتقــد مــثال  كمــن،  قســمني الســابقني أي هــو اجلاهــل املركــب املشــوب جهلــه ببصــيص نــوروهــو بــرزخ بــني ال: اجلاهــل الشــبيه باملركــب -٣
ويبـــين علـــى انـــه علـــى احلـــق هـــذا االحتمـــال  يقـــوم بإلغـــاءلكنـــه  % فقـــط انـــه علـــى الباطـــل٠,١احلـــق وحيتمـــل بدرجـــة % انـــه علـــى ٩٩ بنســـبة
ـم مـن عـدم وجـود جاهـل قاصـر يف الكـونإىل ثري مـن العلمـاء الكذهب ولذا  ،على هذه الشاكلةهم والكثري من الناس ، %١٠٠  بـدعوى ا

   . )٣(بالنتيجة مقصر يف املقدمات أنواع اجلاهل أو ألنه وإن وجد اجلاهل املركب احملض فانههذا القسم من 
 .) هو مابني اجلاهل البسيط واجلاهل املركبتشري اىل هذا القسم أي ان الذي (ضلاآلية الشريفة  ولعل
ومـع ذلـك فكيـف يكـون (الـذين حيسـنون صـنعاً) هـم مـن وصـفتهم  ،لى حسب الظاهرع وهذا هو أسوء األقسام، املعاند العاملوهو  -٤

  ؟)بِاْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال (اآلية الكرمية بـ
                                                            

  .٢٩الفتح  )١(
  .١٠٥الكهف  )٢(
 وفيه تأمل )٣(
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  : جابة نذكر منهالإل هناك عدة وجوه
ين اعمـاال ) مـا يقابـل املعانـد (وهـو االخسـر االخسـر ) وامنـا فلـيس املـراد مـن ( االخسـر ، اضايف وليس حقيقيـاهنا حصر ان احلصر  أوًال:

كمـا فعلـه خطـأ  فانـه أسـوأ مـن اجلاهـل البسـيط وذلـك ألن ، وهـو املمسـوخ فكريـا، أي املراد هو الـربزخ بـني االمـرين ، ما يقابل اجلاهل البسيط
 . نفسه مشوبة وملوثة ان

أعمـاًال لكـن مـع ذلـك يكـون اجلاهـل اخسـر خسـر اعمـاال حـىت مـن العـامل املعانـد أي ان هؤالء هـم اال، حقيقي ان نلتزم ان احلصر ثانياً:
  .من املعاند
 : بدراسة املثال التقرييب اآليتهذا اجلواب  ويتضح

رغــم علمــه لكنــه ، قطــاع طــرق إىلاو  )١(وصــل اىل مســبعةالطريــق متاهــة ت بــان هــذايعلــم  :اكــان هنــاك شخصــان يف الصــحراء احــدمهفلــو  
ـا النجـاة وذلـك اعتمـاداً علـى ال مشكلة فيها سالكة يعتقد ان الطريق : عنادا وثانيهما السري يف ذلك الطريق اخلطربذلك أصر على  بل ان 

ا أو بوصلة غري منضبطة وقد تصورها وثيقة.    معلومات خاطئة اطمأن 
  الفوارق العملية بين العالم المعاند والجاهل المركب

اجلاهـل الـذي حيسـب انـه حيسـن صـنعا ) كبـرياً فـان اجلاهـل الـذي حيسـب انـه عـامل والعـامل املعانـد( الفـارق بـني الشخصـني وهنا سوف جند
   :النه (اجلاهل)وذلك ؛ من عدة جهات واكثر خسارة منهحاال من العامل املعاند  أسوءبسلوكه هذا الطريق اخلاطئ هلو 

  واهلالك فيها؛ ألنه يتوهم ان بذلك النجاة. وصول اىل املسبعةالاملسري الذي ستكون نتيجته السري ويسرع يف  ذُّ غِ يُ من جهة  -أ 
اخلـالص مـن األخطـار هلـو يف  النـه يعتقـد ان؛ اثنـاء الطريـقاجلميلـة  واملنـاظريتمتع باملباهج فانه سوف ال يتوقف لومن جهة اخرى  -ب 

  !!املنشودةنة هي اجلا االيت توهم اجلنة والسعادة يف الوصول اىل تلك املسبعة  سرعة طي هذا البيداء وان
 فــال بــأس املهلكــةالنــه يعلــم انــه سيصــل اىل املســبعة ؛ يغــذ الســريجيــد داعيــاً أكيــداً لكــي ال مــن جهــة العــامل املعانــد ويف املقابــل جنــد ان 

  . اثناء الطريق كما انه جيد وقتاً طيباً لكي يستمتع بامللذات بالتمهل لساعات او ايام مثال
ــم شــيءفــرق الضــالة الــذين يضــحون بكــل الأتبــاع حــال  ىوذلــك ممــا يلقــي الضــوء علــ ــم حيســنون  يف ســبيل املعتقــد الباطــل أل حيســبون ا

حبياتـه وال بثرواتـه وال مبوقعـه بـل جنـده حريصـاً علـى ال يضـحي  لـذا فانـهبـبطالن مسـلكه وضـالله عـامل حيث انه رئيس الفرقة بينما جند . صنعا
ايتهم السيئةأغرب اىل ان تبالشرق واليضاً يرتبطون ولذا جتدهم أاحلياة االستمتاع مبباهج    .  يت 
ليقتلـوا العشـرات مـن  انفسـهم هـم مـن املضـللني املخـدوعني فتجـدهم يفجـروناالنتحـاريني االرهـابيني  الظـاهر أن أكثـر ان :ويشهد لذلك

م بـذلك حي او غريهم (عليهم السالم)برياء والصاحلني من اتباع اهل البيت األ ـم يقتلـون املشـركني أو كفـاراً حـربيني متومهني ا سـنون صـنعاً وا
م سيصلون بذلك م على باطل فقلما يستعد أحـد مـنهم ان يفجـر نفسـه إذ انـه يعلـم  ،اجلنة سريعا بزعمهم اىل وا اما الذين يعلمون منهم ا

  .إلجبار أو غريه انه مصريه إىل النار مباشرة! نعم شذ من فعل مثل ذلك
فان الصدمة سوف تكون اكرب وأعظم عند اجلاهل؛ الن العامل كان قد اعد نفسه طوال أيام او سـنني ملواجهـة تلـك  ومن جهة ثالثة -ج

  النتيجة بينما اجلاهل سوف يفاجأ بالعاقبة الوخيمة اليت كان حيسبها اجلنة والسعادة!!
  بين (االخسرين أنفساً) و(االخسرين أعماًال)

ــا مل تقــل االخســرين انفســاً الدقــة ملــن تــدبر وت الشــريفة فيهــا مزيــد مــن اآليــةمث ان  وذلــك ألن . .االخســرين اعمــاال: قالــت! بــل  فكــر فا
السـابق خـري مرشـد املثـال و ، مـن املعانـد  هي األخسر أعمالهلكن  منه ملكان جهلهعقوبة اخف  البسيط واملركب املعاند عقوبته اشد واجلاهل

                                                            

  بركة للسباع واحليوانات املفرتسة  )١(
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كلهـــا ) وغـــري ذلـــك  يفاجـــأ مفاجئـــة كبـــرية( ) ويغـــذ الســـري) و(ال يتمتـــع مببـــاهج احليـــاة(ه أســـوأ مـــن جهـــة انـــ أعمـــال اجلاهـــل لـــذلك إذ جنـــد ان
  تفوق اخلسارة العملية أو السلوكية من هذه اجلهات. خسارات
علــم انــه علــى باطــل فقــد يصــحو ضــمريه او يســتيقظ وجدانــه او يبتلــى ببليــة فيخــاف مــن ي ألنــه؛ يتــوب ويرتاجــعاملعانــد ميكــن ان ان  ثالثــاً:

ايــة املطــاف اخــرى . بينمــا مــن يعتقــد انــه حيســن .اشــد منهــا او غــري ذلــك كمــا نشــاهد ونســمع عــن الكثــريين مــن املعانــدين الــذين اهتــدوا يف 
وجـه ألن يتـوب أو عي فـال الن ضـمريه يعمـل بالضـد مـن احلـق الـواقو ؛ يتصـور انـه علـى حـق ألنـه؛ داعي له ألن يتوب أو يرتاجعال فانه صنعا 
 . )١(ويوقظه بقوة تكوينية  عامل خارجي فيطهر نفسهيتيأ أناال  يرتاجع

ع ال يسـتطيحـىت انـه قـد ضـمريه يؤرقـه  جـرميتهم ومـا ذلـك إال ألناىل القضاء بعد فرتة مـن  بعض القتلة يسلمون أنفسهمومن هنا جند ان 
  .  الليل طوالالنوم 

  كيف يسيطر الُضّالل على أتباعهم؟
مـن اتبـاع الفـرق الضـالة واالديـان املنحرفـة او العلمـانيني نـراهم بالفعـل  ينالكثـري حـال  عنـدما نتصـفحواآلن لنعد إىل السؤال السابق: فاننـا 

م على يعتقدون    ؟ فكيف يسيطر قادة الفرق الضالة على اتباعهم، الربزخي اجلهلبجبهل مركب او اما صواب ا
  ) التنويم االيحائي١

  عديدة منها:هناك طرق  الجواب:
  : لكن نضيف هنا )٢(وقد سبقوهو اعم دائرة من التنومي املغناطيسي التنومي االحيائي 

ســكان % مــن ٩٠ تصـل اىل )٣(االحيــائيضــيحة التنـومي  ان نســبة الــذين هلـم قابليــة الوقـوعفـحســب احصـاءات منظمــة الصـحة العامليــة  انـه
بـل قـد ، فضـال عـن عامـة النـاسب او الـدين او غـريهم من علماء الـذرة او الفيزيـاء او الطـ اآلالفيدخل حتته حقاً، و  وهو رقم مهول !!العامل

عبـــاقرة العلمـــاء يف شـــىت التخصصـــات، والســـر يف ذلـــك ان عـــامل الفيزيـــاء أو الفلـــك أو الطـــب أو غـــري ذلـــك، لـــيس يـــدخل حتـــت هـــذا الـــرقم 
واألدلـة والرباهـني وال مييزهـا الت عـادامليعـرف فانـه مـن هـذه اجلهـة كعامـة النـاس إذ ال  فيهـا فيسـهل التـأثري عليـه وخداعـه يف العقائـد مبتخصص

  . عن املغالطات واخلطابة ونظائرها
  . من هذه النافذة بل هذه البوابة الكربى املشرعة البتالع املاليني من الناستستفيد أكرب االستفادة الفرق الضالة  وهكذا جند ان

  التنويم االيحائي سالح ذو حدين
فقــد يســتخدم لغايــة الســكني الــذي هــو ســالح ذو حــدين  ومثلــه كمثــلســالح ذو حــدين  ائياالحيــان التنــومي وهنــا نقطــة هامــة جــداً وهــي 

  شريرة وقد يستخدم ألهداف نبيلة.
(شـعائر  بُعـداً هامـاً مـن أبعـاد فلسـفة على نطاق واسع بـلوالصاحلون يستخدمون الطرق الصحيحة من االحياء والتلقني ولذا كان االنبياء 

وال نســميه تنوميــاً إحيائيــاً ألنــه إيقــاظ إحيــائي، وهــذا يكشــف أيضــاً ســراً مــن أســرار ضــراوة الغــرب والشــرق  ،ايباالحيــاء اجلمعــي اإلجيــهــو اهللا) 

                                                            

ق للقاعدة فان اجلاهل املركب قد يرجع اىل الصواب  اذا تسىن ملرٍب او معلـم او مرشـد زلـزل قناعاتـه وإيضـاح احلقـائق لـه؛ النـه ذكره السيد االستاذ (حفظه اهللا ) مواف ما )١(
انـدون مـن امـري املـؤمنني عليـه السـالم وممثلـه بـن عبـاس، بينمـا مل يهتـِد املع بإرشـادقد يكون قد طلب احلق واخطأه، كما هو حال اخلوارج حيث اهتدى اكثر من ثلثـيهم 

ب الباطــل فأصــابه) امثــال معاويــة  وبــن العــاص واتبــاعهم ، ومــن هنــا قــال االمــري صــلوات اهللا عليــه (ال تقــاتلوا اخلــوارج بعــدي فلــيس مــن طلــب احلــق فأخطــأه كمــن طلــ
  (املقرر). 

 مجهورعريض يراد تدجينه.التنومي املغناطيسي يستخدم  للسيطرة على شخص معني بينما التنومي االحيائي يستخدم للسيطرة على  )٢(
  أي التنومي االحيائي اجلمعي بتعبري اخر . )٣(
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ـ وأتباعهم يف حماربة الشعائر الدينيـة واحلسـينية بشـكل عـام هـذه ان  فهـم يعلمـوناالحيـائي علـى املاليـني مـن النـاس  تأثريهـامـدى  ونيعلمـ مال
   . فيهاالكامنة املعاين االسالمية والوالئية الصحيحة  ونوحيارب املضمون ونيرفض ملكنهرة ومؤثناجعة والطريقة  الوسيلة

ا وغريهـ والبكـاء واللطـم والتطبـري ورمي اجلمـار وبذلك يتضح لنا وجه حضاري مشرق من وجه تشريع الشعائر احلسينية والدينية كالطواف
وإن تومهها بعض قاصري العلم واملعرفة أفعاًال روتينيـة بـل رآهـا لغـواً أو مهجيـة  ئي الفعالفلسفتها األساسية هو هذا التأثري اإلحيامن فان جزءاً 

    فتدبر جيداً  )َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن َشَعاِئِر اللَّهِ (وذلك ما يكشف عن بعض عمق قوله تعاىل: 
  ) المخادعة ٢

 )١()ِإنَّ اْلُمنَـاِفِقيَن ُيَخـاِدُعوَن اللَّـَه َوُهـَو َخـاِدُعُهمْ (: قـال تعـاىلالفـرق الضـالة  بأربـاالـيت يسـتخدمها تعترب املخادعة من االسلحة الفعالـة 
م رؤسـاء الفـرق الضـالة اليت بـىناخلداع  يفطنون ملكامناالتباع البسطاء ال واملشكلة ان  الن االنسـان البسـيط عـادة مـا يقـيس ؛ عليهـا ضـالال

  . اء ووادعون وليسوا خمادعنيالناس على نفسه فيتصور ان اجلميع بسط
  خدعة الصنم المعلق في الهواء 

مالكثري ممن يعبد الصنم هنالك مثال في اهلند ف   بأنفسهم مث تراهم يعبدونه!!يصنعونه الذين هم  والغريب ا
قــد مســع عــن ظــاهرة غريبــة جعلــت و وجــد الكثــري مــن النــاس يعبــدون الصــنم اهلنــد عنــدما دخــل ســبكتكني  ويف زمــان الســلطان حممــود بــن

فـال هـو يف اهلـواء  الكثري من البسطاء يؤمنون أو يزدادون إمياناً بألوهية األصنام فقد كـان هنـاك معبـد كبـري يف وسـطه يوجـد صـنم ضـخم معلقـاً 
،  الســلطان مســتغربا ففكــر دالــة علــى ان هــذا الصــنم هــو االلــه حقــاً!وكــان النــاس يــرون يف ذلــك معجــزة  علــى األرض وال هــو مشــدود باحلبــل!

  !يف الفضاء بال سند او عمادبقاء الصنم معلقا اخلدعة وراء ذلك؟ إذ كيف ميكن هي  وما؟ كيف ميكن ذلك
على معادلة علمية وهي وجـود ألـواح ضـخمة مـن ان املسالة تعتمد  اخرياً اكتشف قّلب األمر على وجهه حىت  مستشار ذكي هناكوكان 

كميـات مـن داخل الصنم  بكميات كبرية حمسوبة بدقة بالغة، كما وضع يف يف داخل احلائطني يب الصنم من جان املغناطيس (سالب وموجب)
الــيت يف أحــد اجلــانبني، الصــنم إىل املغنــاطيس  ال جتــذب ألــواححبيــث كــي ال خيتــل التــوازن و موازنــة دقيقــة  احلديــد وقــد جــرت هندســة ذلــك عــرب 

البســطاء ان الــرب ا أوهــم ممــبــني احلــائطني معلقــا بــاهلواء  )الصــنم(اجلســم  اآلخــر ولــذلك ظــلاأللــواح املوجــودة يف اجلانــب  اكافأهــت جهتهــا إذ
  . يء!غري مستند اىل شيف اهلواء ) يقف الصنم املصنوع(

ينجـذب بقـوة  الصـنم مـا شـاهد اجلميـعسـرعان و  ،املغنـاطيس املوضـوعة يف احـد احلـائطني بعض اجلنـود ألـواحان يزيل اقرتح املستشار وهنا 
    فيصطدم باجلدار بكل عنف وشدة!!لقوة اجلذب املغناطيسي  اىل اجلانب االخر ةهائل

  . ورجع الكثري عن االعتقاد باملعجزة املوهومة الناس اخلدعة وهنا عرف
 العلم ) ٣
  )٢(الح العلـمعلـى مـر االعصـار وقـد اسـتخدم الغـرب فروعـاً مـن سـ االشـرار واالخيـار إسـتخدمهولـذا  ،حدين العلم سالحاً ذاالعلم يعترب 

ـم أسسـوا معهـداً متخصصـاً  قد مسعت قبلو خاصة يف القضية املهدوية و الم ولضرب االسكثرياً جداً لضرب األديان   أكثر مـن عشـرين سـنة ا
ــم يف القضــية املهدويــة و  ــم  أمــواًال طائلــة جــداً  يصــرفون عليــها  علــى مصــاحلهم ي املهــدي املنتظــر املنقــذ العــامل يعرفــون مــدى خطــورةال

م االستعمارية.    االسرتاتيجية وحكوما
تلــك  علــى بعــض بــراجمهم وعلــى بعــضواطلعــوا عــن كثــب  ذلــك املعهــد املتخصــص عــرب طريقــة ذكيــة جــداً  اىلمــن نعرفــه ذهــب بعــض  وقــد

                                                            

 ١٤٢النساء  )١(
  مثل علم االنثروبولوجيا وعلم اهلرمينوطيقا، بل استخدم عدد من علمائهم حىت مثل علم الفيزياء إلنكار وجود االله! )٢(
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م خيضعون  الدراسات املهدوية ووجدوا  م يف بُعد آخر كانوا يدرسون مدىمث  الفريقني لتدقيق ومتحيصكتب ا  قليد هذه التجربـةإمكانية ت ا
ــذه الــدعوى ومعهــا بعــض تلــك الغرائــب.. الناجحــة وعلــى ســبيل املثــال   أو تقليــد بعــض جوانبهــا علــى األقــل وابتــداع مــذهب أو فرقــة تتســلح 

ْخَرْجنَـا َلُهـْم َوِإَذا َوقَـَع اْلَقـْوُل َعلَـْيِهْم أَ (: نيـةآيـات القر احـدى اآلكانت إحـدى الدراسـات تنصـب علـى مـدى إمكانيـة تقليـد مـا أشـارت إليـه 
وتتصـرف كمخلـوق أعلـى  ان يصـنعوا دابـة ختـرج مـن االرض فتـتكلم بكـالمبـ )١()َدابًَّة ِمَن اْألَْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس َكانُوا ِبَآيَاتِنَـا َال يُوِقنُـونَ 

م وتقـــول مـــا يـــربمج هلـــا ومبـــا )٢(متطـــور جـــداً  م ومتبنيـــا علـــى الكثـــري مـــن  نطلـــيشـــهد والســـيناريو حبيـــث يون املدّ ِعـــ، مث يُ ينســـجم مـــع معتقـــدا
   . !!البسطاء

 وكانت إحدى الدراسات تنصب على صناعة مـدّع للسـفارة وتسـليحه بـاحلجج العلميـة (الغيبيـة) مثـل ان يسـتدل علـى النـاس بانـه سـينزل
ولـيس فقـط عـرب سـحر لعلـم احلـديث مـن خـالل ا وعمليـة اخلـداع البصـري هـذه سـهلة !!له بذلكيشهدون أو أكثر الئكة من السماء م أربعة

  ، وذلك عبر تقنية حديثة جداً أهمها الهولوكرام كما سيأتي.)٣()َسَحُروا َأْعُيَن النَّاِس َواْستَـْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيمٍ (األعني 
   . اس وصناعة املذاهب واألديانالن عوالذي ميكن تسخريه خلدا ، السحر واخلداع واالحياءإىل جوار العلم سالح اخر واحلاصل: ان 

  تكنلوجيا الهولو كرام 
أو يف أمكنـــة يف مكـــانني خمتلفـــني  يتواجـــد يف آن واحـــد ومـــن معـــاجزي ان اجعـــل شخصـــا واحـــدا ،مرســـلانـــا نـــيب : آت فيقـــول يـــأيتقـــد و 

كمــا يف الصــني   ن هنــاكاآل صــديقك يف الصــني فيخــربك ان هــذا الشــخص موجــودتتصــل مــثًال ب! فيمكنــك ان اجلميــع متعــددة ويشــاهده فيهــا
وكفــى بــذلك  هنــاك! كمــا هــو موجــود اآلن هنــا (يف العــراق) مــثالً خيــربك انــه موجــود مــثًال فتجــده االخــر يف اليابــان  كميكنــك ان ختــابر صــديق

  !!معجزة
هــي تقنيــة و الهولــوكرام) (لكــن العلــم احلــديث وصــل إليــه عــرب تقنيــة  كقصــة مــن قصــص اخليــال العلمــي  وكــان هــذا األمــر يطــرح قبــل عقــود

ثالثـي م تعمل بالليزر وتقوم بإجياد صورة ثالثية األبعاد دقيقة جـداً، فكمـا ان التلفزيـون ثنـائي األبعـاد (ينقـل الطـول والعـرض) فقـط فـاهلولولكرا
قبـل سـنتني  األبعاد ينقل العمق أيضاً فتجد أمامك شخصاً كامًال وما مل تلمسه فانك ال تكتشف انه ليس إال من أشعة الليـزر! وقـد نقـل يل

 األمانـه شـاهد هـذا االمـر بنفسـه بعـد ان دعتـه الشـركة : قـال يلاعلـى  وهي فرع من شركة عاملية احد اصدقائنا وهو صاحب شركة متخصصة
  (من أحناء العامل). وباقي االعضاء مع رئيس الشركةقمة اىل حضور اجتماع 

والقـــى حماضـــرة لســـاعة كاملـــة وكـــان إىل مقـــّر الشـــركة حضـــر  لـــوكرام)و تكنلوجيـــا اهل(لكـــن عـــن طريـــق ، كـــان رئـــيس الشـــركة يف امريكـــا: قـــال
  .وغري ذلك -كأي شخص حاضر حقيقي   –أحياناً وجيلس أحياناً  يتمشى ويضع يديه خلف ظهره

يف  وكأنـــه شـــخص حقيقـــي انـــه اقشـــعر بـــدين عنـــدما شـــاهدت هـــذا املنظـــر ألنـــين اعلـــم انـــه يف أمريكـــا لكنـــه حضـــر معنـــا: ويقـــول صـــاحبنا
  )٤(!االجتماع

ا املاليني من الناس.وقد تعمم هذه التجربة الح   قا فُيخدع 
   . املعجزة االهلية بالفعل الرياضة النفسانية وبنيأو اخلدعة السحرية أو بني التطور العلمي  بدقة ومن هنا علينا ان منيز

  القرآن يفتتح عصر العلم والمعرفة

                                                            

 ٨٢النمل  )١(
  ا منوذج مصغر مما خيططون له!واألجهزة اآللية كاإلنسان اآليل والروبوت وغريمه )٢(
 .١١٦األعراف:  )٣(
 قيل ان بث الساعة الواحدة من تكنولوجيا اهلولوكرام يكلف ربع مليون دوالراً. ومل احتقق ذلك حىت اآلن. )٤(
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 واألنبيـاء األديـانباعتبـاره عصـر خـامت على مصـراعيه ل واملعرفة والتعلم والقراءة والكتابة العقالكرمي افتتح أبواب القران  ولذلك كله جند ان
  .وتبقى املعجزات والكرامات عوامل مساعدةالفطري كَحكم أساسي عصر العقل  فهذا العصر هو ( صلى اهللا عليه وآله )حممد 

ان املقياس هو ، كال؟  ميتا او الف ميت فهل يصريه ذلك نبيافرضاً  احىي اآلن فلو ان شخصا، وهذه نقطة جوهرية ينبغي االلتفات اليها
   . ميكن ان يتحقق سابقابالعلم ما مل يكن يتحقق اآلن جداً وقد ميكنه أن يقوم مبثل ذلك فان العلم متطور بوهو حيكم العقل 

ائيةوالرباهني ولسنا يف عصر  واألدلةاالن يف عصر احلجج اننا    على صحة األديان واملذاهب. خوارق العادات كأدلة 
ْنَسـاَن ِمـْن َعلَـقٍ ( هذه اآليـات اخلمسـة: النازلة هي القرآنيةالكلمات  أوىلومن هنا كانت  اقْــَرْأ  * اقْــَرْأ بِاْسـِم رَبـَِّك الـَِّذي َخلَـق َخلَـَق اْإلِ

ْنَساَن َما َلمْ  * الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلمِ  * َورَبَُّك اْألَْكَرمُ    . )٢(كما عليه املشهور من املفسرين )١()يـَْعَلمْ  َعلََّم اْإلِ
 اآليـــات جنـــد ذلـــك احلـــث الشـــديد واحلـــض األكيـــد يفافتـــتح عصـــر العقـــل والعلـــم و ومـــن هنـــا  ( صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه )ان النـــيب األكـــرم 

  . على التدبر والتفكر وهي بالعشرات والروايات
هــي ليسـت املقيــاس بـل املقيــاس هـو العقــل و وغـريهم  أو املشــرك والبـوذي ســيحياملالعــامي أو الصـويف أو قـد تصــدر مـن  ان خـوارق العــادة

  .احلقة واحلجج
ا من وجلريان  عـن قـد نتحـدث  إهليـة يف عـامل االمتحـان واالبـتالءم ِحَكـ هـؤالءعلى ايـدي أو املعاجز، الكرامات اخلوارق اليت قد تتوهم ا

  . تعاىل الحقا ان شاء اهللاذلك بتفصيل 
  سم والمسمى) مغالطة اال٤

، وهـذه معادلـة تعتمـد علـى نـوع مـن هو مغالطة الصغرى والكربى ومغالطة الشاخص والشخص ومغالطة الكلـي واجلزئـي :الطريق االخر
يسرق احـدهم انسـانا وهـو مـا وتارة ، وهو نوع من السرقة شخص مايسرق احدهم جموهرات وارصدة السرقة الشيطانية الغريبة؛ ذلك انه تارة 

مـن مـن السـرقة يعـد وهـذا النـوع الكـربى وهو سرقة الشخصـيات  هو األخطر نوع ثالثوهناك ، نوع اخر من السرقةهو و  ختطافيسمى باال
    . اهم اسلحة املبطلني

ــا الرســول  ان املهــدي املنتظــر حقيقــة: حيــث فمــثال واألئمــة واألنبيــاء مــن قبــل لــذا يــرى  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه )ال شــك فيهــا وقــد بشــر 
! وهكـذا )انـين انـا سـفريه املنشـود(أو  !بطلني بان أفضل طريقة للصعود املفاجئ وخداع السـذج هـو (دعـوى انـين أنـا املهـدي املوعـود)بعض امل

   مستحقرة.مادية شريرة أو الغراض دنيوية اإلهلية أو تلك ويتلبس بلباسها ظلماً وزوراً الشخصية  يقوم بسرقة أسم هذه
ان أربعـني شخصـاً مـن الـدجالني انتحلـوا شخصـية (موسـى) يف الفاصـل بـني وفـاة يوسـف وظهـور موسـى  فقـد جـاء يف الروايـات ومن هنـا 

ــم هــم املهــدي املنتظــر!  –بعضــهم كــانوا يف زمــن األئمــة (علــيهم الســالم)  –كلــيم اهللا كمــا ادعــى العشــرات  بــن اانــه  اآلخــر ادعــىوالــبعض ا
  .واملعنون واالسم واملسمىصغرى والكربى ومغالطة العنوان اليشبه مغالطة غالطة وهذا نوع من امل، اإلمام املهدي

خـالق الكائنـات. أعاذنـا اهللا وإيـاكم مـن  اىل ادعـاء الربوبيـة بـدال عـن اهللا تعـاىلببعضـهم االمـر انـه وصـل  –وهـذا هـو الغريـب حقـا  –بل 
  .انه مسيع الدعاء بلطفه وكرمه واإلميان املستقر واملعرفةدين والفكر ورزقنا البصرية الثاقبة يف الاإلميان املستعار  هومن حمنشرور هذه الفنت 

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

                                                            

 .٥ -١العلق  )١(
ا سورة املدثر وقال قوم )٢(  غري ذلك. وقال قوم ا


