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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم
املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على
أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
بواعث الشك :انهيار لَبِنَة في البناء المعرفي
ووساوس الشياطين
()4

ناد ودَمنود والَّن ِذ ِ
ِ
قال اهلل العظيم يف كتابه الكرر( :أَلَم يأْتِ ُكم نَنبأُ الَّ ِذين ِمنن ََننبكِ ُكم ََننوِن نُ ع ع
ين م ْنن بَن ْع ِندم ْم َ يَن ْعكَ ُم ُه ْنم اَِّ الكَّن ُ
َْ ْ َ
َ ْ ْ ْ ْ
نوَ َو َع َ ُ َ َ َ
()1
جاءتْنهم رسكُهم بِالْبنيِّننَ ِ
ك ِم َّما تَ ْدعُونَننَا اِلَْي ِ ُم ِر ع
ات فَن َردُّوا أَيْ ِديَن ُه ْم فِي أَفْن َو ِام ِه ْم َوََالُوا اِنَّا َك َف ْرنَا بِ َما أ ُْر ِسكْتُ ْم بِ ِ َواِنَّا لَِفي َش ٍّ
يب )
َ َ ُ ْ ُُ ُ ْ َ

بصائر الوحي في اآلية الكريمة
إن انتقرراء املف رريفاا يف القررررن الكررر :التررق ملعررايفالا يفقيقررة وقواعررد تنوعررة تررو بررني قواعررد علررم الررنفل وعلررم اال تمررا
و عايفالا عامل الغيب وامليتافيزيقيا ويفقائق فقه اللغة وغريها ،و ن ذلك انتقاء فريفة (الشك) يف هذه اآلية الكرمية وسلسرلة رن
اآلياا األخرة ،على العكل ن رياا أخرى استعملت فيها فريفة اجلهل أو اجلاهلني أو شبه ذلك.
فوارق الشك والجهل

ك ِم َّما تَ ْدعُونَننَا اِل َْي ِ ُم ِر ع
فقد قال عاىل ناقالً عن لسان الكفار قوهلم ( َواِنَّا ل َِفي َش ٍّ
يب) فلماذا مل يقل ثالً واننرا لفري هرل
مما دعوننا إليه أو وإنا اهلون مبا دعوننا إليه؟ ان السبب يعويف ،فيما يعويف ،إىل فوارق الشك عن اجلهل
 -1فرران اجلهررل هررو عرردم العلررم باجلررا ق أو باخلصو ررياا ،أو عرردم إيفرا الكلرري أو اجلزئرري ،ا ررا الشررك فلرريل هررو عرردم
اإليفرا احملض بل ان الشك يستبطن االنكرار أيتراً ففري قرام احملا رة واجلردل رثالً عنرد ا يسروق أحرد الطررفني حجرة ال يقروى
اآلخر على ريفها فانه يقول ٍ
حينئذ انين شا يف حة هذه النظرية أو الدليل وال يقول انين اهل.
 -2واجلهل جمريف حالة ن الالايفرية والسلبية أ ا الشك فكأنه يتتمن نوعاً ن اإلجياب أي البناء على ساوي كال الطرفني.
 -3والشك رحلة تقد ة عن اجلهل ،فان الشا كأنه أعمل ا تهايفه أو استفرغ وسعه ،بزعمه أو حقيقةً ،فلم حير حة
كالم الطرف اآلخر أو حة فكرة أو رأي أو عتقد أو نظرية ،ا ا اجلاهل فهو اهل فحسب.
 -4والشك حيتاج إىل سبب و ثري ،عكل اجلهل الذي كفيه عدم و ويف علة العلم أو املعرفة.
 -5و عريررع بعت ررهم الش ررك بان رره ( رريفيف الررذهن ب ررني أ ررين علررى ح ررد س رواء) ،يفي ررد ان الش ررك قررائم ب ررركنني تت ررايفين أو
تناقتني أو تماثلني إىل اجلهل فمجريف عدم العلم بطرف واحد.
نعم قد يقال باهنما مما إذا ا تمعا افرتقا وإذا افرتقا ا تمعا وانه قد يتوسق يف استعمال أحدمها كان اآلخر .فتأ ل
ك ِم َّما تَ ْدعُونَننَا اِل َْي ِ ُم ِر ع
والظاهر ان الكفار كانوا شاكني بالرسل إذ كانوا هامجني ( َواِنَّا ل َِفي َش ٍّ
يب) لذا اضافوا الريرب أيتراً
( )1سورة إبراهيم رية .9
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ولذا جند ان الشك يو ع بالريب أي بانه ريب يفون اجلهل فال يقال انين لفي هل ن أ ر ريب ،كما اهنرم كرانوا نكررين
ومل يكونروا ،بررزعمهم ،جمرريف رراهلني بررأ ر الرردعوة و ررحتها ،وكررأهنم يقصرردون اهنررم يفرسروا األيفلررة والشرواهد و ررق ذلررك شرركوا يف
يفعوة األنبياء و ريفيفا إذهاهنم بني كوهنا عن سحر ثالً أو عن شعر أو عن كهانة أو عن حق أو عن غري ذلك.
و عرفررة الفررارق بررني اجلهررل والشررك أ ررر هررام ررداً يف ش ر ي حالررة األ ررة أو اجلماعررة أو الف رريف ،أوالً ،مث يف عمليررة اختيررار
النوعية النا عة ملعاجلة لك الظاهرة ،ثانياً.
أسباب الشك وبواعث
سبق الكالم عن بعض عوا ل الشك وأسبابه وبواعثه وعلله ،ونتيع ههنا علالً أخرى
رابعاً :انهيار لَبِنَة في جدار البنيان المعرفي

السبب الرابنع :وذلرك ألن املعرارف تشركل عرايفة يف شركل نظو راا عرفيرة حر غردو كبنيران تكا رل يف بُعرد واحرد أو
بُعدين أو أكثر أو يف ش األبعايف ،فاإلسالم ثالً نظو ة عرفية وكذلك املسيحية والبوذية وكرذلك اإلحلرايف والكفرر وهكرذا ،وال
نقصرد رن كوهنررا نظو رة عرفيرة كوهنررا علرى احلررق أو كوهنرا رحيحة طابقررة للواقرق ،بررل املقصرويف ان املسريحية ررثالً جمموعرة ررن
القناعاا أو املعتقداا أو القيم اليت يرتابط بعتها ق بعض علرى شركل بنيران عرريف ،فكمرا جنرد يف املايفيراا ان للبيرت بنيانراً
وهيكلية رتابطة بنحو ا ،كذلك العلوم واملعارف.
و ررن هنررا ننطلررق إىل نقطررة عررد هرري األسرراهل هلررذا البحررث وهرري انرره كمررا ان بنيرران الرردار قررد ينهررار باهنيررار لبنر ٍرة ررن لبنا رره
فكذلك البنيان املعريف لألفرايف أو التجمعاا أو األ م أو احلتاراا.
الكَّبِنات األساسية
وكما ان بعض اللبناا يف الدار قد كون هي األساهل للبنراء كلره نظرراً لكوهنرا هري البنيرة التحتيرة لره ،بينمرا ال يكرون الربعض
اآلخرر كررذلك ،فكررذلك بعررض اللبنراا يف البنرراء املعررريف قررد كرون وهريررة أساسررية بتررين عليهرا املنظو ررة املعارفيررة كلهررا أو أقسررام
واسعة نها وبعتها ليل كذلك.
فأ ررول الرردين يف املنظو ررة املعارفيررة هرري أسرراهل ،والعرردل واإل ا ررة يف املنظو ررة املعارفيررة الشرريعية هرري األسرراهل والتثليررث يف
املسيحية هي األساهل ،وذلك على العكل ن بعض فا يل الرب خ أو املعايف وعلى العكل ن بعض املسرائل الشررعية الفرعيرة
يف الطهارة أو غريها.
والشررك والتشرركيك يف املنظو ررة املعرفيررة كث ررياً ررا يبرردأ ررن اسررتهداف لبنر ٍرة و ف رريفة عينررة قررد كررون هرري نقطررة التررعع يف
املنظو ة كلها وقد يستدعي اهنيار االذعان أو االعتقايف هبذه املفريفة اهنيار االعتقايف باملنظو ة كلها ،ويف املقابل قد ال كون نقطة
التعع لك أساسية وال وهرية وإمنا يتوهم الش كوهنرا كرذلك فر ذا شركك الفرريف فيهرا فانره قرد يسرري شركيكه إىل غريهرا
كما سري النار يف اهلشيم وذلك سواءً كان شكه ربراً أو ال.

المميتة
كعب أخيل :ونقطة الضعف ُ
واملعروف التمثيل لنقطرة الترعع اجلوهريرة يف البنيران املعرريف الريت رهتيفي عزعرا إىل عزعرة البنيران بأكملره ،بكعرب أخيرل ،وأخيرل
(وامسرره الكا رل اخيلرريل) حسرربما زعر رم األسررطورة كر ران ابن راً للمر رلك ري ي ردون وكرران بق ررهبم هنررر يسر رمى (سرريتكل) يزعمررون انرره
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ميتلررك بعررض اخلرواا اخلارقررة أو السررحرية وهرري ان الوليررد لررو غُمررل يف النهررر فانرره سيحصررل علررى حصرانة يف قابررل املرروا فررال
ميكن للسهام أو السيوف أو احلروب أن خترتق بدنه ،وسيكون الفارهل البطل الذي ال يقهر ويكون ن اخلالدين!.
وعند ا ولد أخيل محلته أ ه فوراً إىل النهر السحري وغمسته يف اء النهر عارياً وهي ممسكة بكعب ر له فغمسته ن رأسه
يف املاء إىل كا ل بدنه لكنها غفلت عن ان املياه اخلارقة مل ال ل كعبه الذي كانت ممسكة به ،فكان كعبره هرو نقطرة الترعع
الوحيدة يف بدنه اجلبار.
واشرت أخيل عند ا كرب يف حروب كثررية وخررج نتصرراً نهرا مجيعراً ،إال انره يف اخرر عركرة برني االغريرق والطرروايفيني أ راب
سهم سموم كعبه فسري السهم إىل بدنه و اا.
وهكذا أ بحت أسطورة كعب اخيل ثاالً ر زياً يرايف به نقطرة الترعع املميترة يف أي بنيران ضر م حمصرن وقرد يكرون دينرة
حصينة أو قد يكون نظو ة علمية أو عرفية تكا لة.
وكمررا يتسرربب طرريم هررذه النقطررة يف أي بنيرران ايفيررة أو عررريف يف طرريم البنيرران بأكملرره كررذلك يتسرربب التشرركيك فيرره يف
التشكيك يف البنيان املعريف كله.
منهجية الغرب في نسف منظومة المعارف عبر تضخيم نقطة ضعف واحدة
وحيث عرف الغرب هذه احلقيقة انطلق العديد ن باحثيه و راكز يفراسا ه بقوة حنو ديد نقطة التعع يف املنظو ة املعرفية
اإلسال ية مث إذ اكتشفوها ،بزعمهم ،ندوا كافرة ااقراعم لتررهبا و طيمهرا و رد ريها كري كرون الطريرق األرحرب للتشركيك يف
سائر احللقراا همرا كانرت قويرة ستعصرية علرى التشركيك والررفض ،و رن هنرا جنردهم يركرزون رثالً علرى بعرض صررفاا بعرض
الصحابة يف الصدر األول عتربين اهنا املررة ،بزعمهم ،لقيم اإلسالم وقوانينه و بايفئه وان استهدافها وضرهبا يشكل ،يف احلقيقة،
استهداف قيم اإلسالم بأكملها.
ولكررن ،وكمررا سرربق فانرره لرريل بالترررورة ان كررون كررل النقراط الرريت يسررتهدفها اآلخرررون ،نقرراط ضررعع حقراً بررل قررد كررون تومهررة
التعع ،كما ان العكل حيح فليست كل النقاط اليت يسرتهدفها اآلخررون هري نقراط سرليمة تومهرة الترعع برل قرد كرون نقراط
ض ررعع حقر راً فيج ررب ،للو ررول إىل احلقيق ررة ،التميي ررز ب ررني الن رروعني (نق رراط الت ررعع الواقعي ررة ونق رراط الت ررعع املتومه ررة) بك ررل يفق ررة
و وضوعية.
الالمنهجية في معالجة القضايا التاريخية
ولعل ن أبر نقاط التعع اليت قد يستهدفها اآلخرون يف بعض باحثينا هي عدم ريهم الدقة يف النقوالا التارالية وعدم
خربويررتهم يف الطرررق العلميررة املنهجيررة الستكشرراف ررا قررد يكررون قررد رررى يف جماهيررل الترراري  ،وهكررذا جنرردهم يرت رردون نقطررة
ضرعع ثثيرة واحردة عررار رن ركاكرة يف املعاجلرة أو سررطحية يف النظررة أو أخطراء يف املنهجيرة ،لكرري يشرككوا الشرباب اجلررا عي
ونظر ررائره يف جممر ررل ر ررا ينقلر رره البر رراحثون أو العلمر رراء املسر ررلمون ر ررن قتر ررايا أو لر رريالا ارالير ررة يف ش ر ر األبعر ررايف االنرتبولو ير ررة
والسيسيولو ية وغريها.
مث ان التحليل العلمي وكما أشرنا إليه ،يقويفنا إىل ان البناءاا املعرفية بكافة فريفاعا قد كون رتابطة بكافة فريفاعا رابطراً
ثبو ياً واقعياً ،وقد ال كون رتابطة بل كون جمريف تومهة الرتابط.
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َصة الصوفي الومابي الذي صار شيعياً!
واحلايفثة التالية شري إىل منوذج هام ن املفريفاا املعرفية التاراليرة – املذهبيرة املرتابطرة ففري إحردى الرباليف ،الريت عصرفت هبرا
حررب رد رة أخررياً ،قرام الوهرابيون بتأسريل سلسرلة رن املردارهل الريت سرتهدف غيرري رذاهب النراهل إىل الوهابيرة وقرد ترمنت
جمموعة ن املدارهل اليت ت ذ ن فيظ القررن الكر :وسيلةً ال طيايف الناهل ،ويف إحدى املنااق اليت يكثر فيها أ برا الطريقرة
الصوفية افتتحوا درسة ا لبث ان انتمى إليها شراب راهرق رويف ذكري أذهرل علميره ثافظتره اجلبرارة فبرذلوا قصرارى هردهم
لتحويلرره إىل الوهابيررة فتحررول إليهررا ،وامللفررت انرره كرران ررن نرراهجهم فرريظ املسررمى بصررحيح الب رراري ،وقررد حفررظ هررذا الشرراب
الب رراري كلرره بأسررانيده يف أربعررة أشررهر وذلررك ممررا يقررل بررل ينرردر!! ،وحررني رقرى يف أسررباهبم أولروه املزيررد ررن الرعايررة حر أ رربح
وهابياً تطرفاً.
بعد ذلك حرضوه على أن يهتلع كتيباا ضد الشيعة باعتبارهم أعدى أعداء اإلسالم(!!) ،حسبما وروا له ،وعند ا وافرق
ثم راهل اعطرروه حمرروراً وحررديفوا لرره صررايفر علررى ان ال يتجاو هررا كرري يتررمنوا بقرراءه يفاخررل أس روارهم وال يطلررق علررى ريفويف علمرراء
الشيعة وأيفلتهم وحججهم وبراهينهم اليت قد قلب عتقدا ه رأساً على عقب.
ولقد التزم ذلك الشاب باخلطة احملديفة وكتب كتباً عديدة وقد ابعوها بأعدايف كبرية.

تدليس الشيعة في تسقيط الصحابة!
مث حديفوا له حموراً رخر وهو حمور (كذب الشريعة و دليسرهم يف سرقيطهم للصرحابة) وحرديفوا فرريفة ها رة أخررى البروا نره
ان يكتب حوهلا كتيباً ،وهي كرذب الشريعة يف افررتائهم علرى كا رب الروحي(!) وأ رري املرهت نني(!) عاويرة حيرث اعمره الشريعة بانره
كان قد أ ر بسب علي بن ايب االب علرى سربعني ألرع نررب وسرلموه بعرض الكترب – كتربهم – الريت ردل علرى عمرق رداقة
عاويررة وعلرري(!) وان حرررب ررفني مل كررن إال حرردثاً اارئ راً وغيمررة قشررعت س رريعاً مث عررايفا أوا ررر احملبررة بعرردها بررني هررذين
الصحابيني كأوثق ا كون!
وقد نقل يل هذا الشاب قصته ش صياً عند ا اء لزياريت باحلو ة العلمية الزينبية إىل وار حرم السيدة ينب عليها السرالم
فقال عنرد ا مسعرت رنهم ذلرك وقرأ ره يف بعرض الوثرائق الريت سرلموها يل ذهلرت لوقاحرة الشريعة وعمرق دليسرهم ،ولكري يرزيفايف
البحررث ث رراءً والرباهررني قرروة قررررا هاهررل اخلطررة احمل رديفة يل بعرردم هرراو الكتررب املصرردرية احملررديفة يل ،ومل أخررربهم بررذلك كرري ال
مينعونين ،بل فكرا اهنا ستكون – بعدها – فا أة سارة هلم انين استعنت مبصايفر إضافية لدحض عتقداا الشيعة.
يقررول فررذهبت إىل إحرردى املكتبرراا وبرردأا البحررث والتنقيررب يف رحلررة غررريا جمرررى حيررايت كلرره! إذ انررين عثرررا يف أثنرراء
البحث على رواياا عديدة ن ارق أهل السنة صرح بان عاوية كان قد أ ر بسب علي بن أيب االب علرى سربعني ألرع برل
– وحسررب روايررة أخرررى – علررى سررعني ألررع نرررب! يقررول و تبعررت أسررانيد الروايرراا فو رردا احرردها ررحيحاً اعالئي راً بكافررة
أسانيد ر اله حسب صرحياا كبار ر اليي أهل العا ة كابن حبان وغريه...
وههنا حدث الزلزال املعريف لدى هذا الوهايب املتحمل ...يقرول أ ربت بالرذهول! ...فيرا للهرول! ..يبردو ان علمراء السرنة
الذين كتبوا عن هذا املوضو أو أشباهه هم الكاذبون املدلسون للتاري وللحقائق وليل الشيعة...
مث انطلررق هررذا الشرراب الرذكي الباحررث عررن احلقيقررة يف رحلررة ثثيررة اويلررة انتهررت برران أ رربح ررن الرردعاة إىل ررذهب أهررل البيررت
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(علرريهم السررالم) و ررا اكتفررى بررذلك حر قرررر ان يتوا ررل ررق كبررار علمررائهم فمررن رأى فيرره إنصررافاً ناقشرره وأرشررده وهررداه ،وقررد شرريق
على يديه بالفعل عديف ن أعال هم الذين أخفوا ذلك قية وخوفاً ن بطش الوهابية قال عاىل (اِ َّ أَن تَنتَّن ُقواْ ِم ْنن ُه ْم تُن َقاةً)(.)1
وهذا االمنوذج يكشع لنا انباً ن الررتابط املعرريف برني فرريفاا املنظو رة املذهبيرة؛ فران نظريرة عدالرة الصرحابة الريت اعتربوهرا
األسراهل للكثرري ررن األ رور واملصرردر املعتمرد لكثررري رن األحكررام الشررعية ،نهررار بأكملهرا عنررد ا يثبرت ،يف ثررث علمري ،فسررق
بعتهم فكيع بتالهلم؟ مث كيع بكفرهم وانقالهبم على األعقاب ،ولو يف وقع واحد!.
أنواع البناءات المعرفية ،وموَع نقاط الضعف فيها
ولكن ذلك ال يعين ان املفريفاا يف البناءاا املعرفية كلها ن هذا القبيل؛ وذلك ألن النظرة العلمية الفاحصرة قويفنرا إىل ان
البناءاا املعرفية على ثالثة أقسام
 -3البنيان الذي يشكل الحق طابِ َع ُ العان

القسننم األو  :البنرراء املع ررريف املتكا ررل ال ررذي يشرركل (احل ررق) و(الصرردق) اابع رهُ العررام ،وال ررذي قررد تس رررب إليرره ،عف رواً أو
بت طريط اي ٍ
رايف غرضرة ،فرريفة خاائرة باالرة ،و رن الطبيعرري ههنرا ان بطرالن هرذه املفرريفة بالرذاا أو التشركيك فيهرا ال يصررح ان
يقويف إىل التشكيك يف سائر املفريفاا؛ فاهنا فريفة أ نبية عن البناء املعريف كله.
يكون الباطل طابِع ُ العان
 -6البنيان الذي ّ
القسم الثاني :عكل الصورة األوىل وهي البناء املعريف الذي يشكل (الباارل) و(الكرذب) اابعره العرام ،وقرد سلسرلت إليره
ف رريفة حررق ونرروٍر وهرردى ،بت طرريط أو ررن يفونرره ،وههنررا ال يصررح االسررتدالل بصرردق هررذه املف رريفة و ررحتها علررى سررال ة البنرراء
املعريف بأكمله؛ فان اجلزئي ال يكون كاسباً وال كتسباً.
 -1البنيان المزيج الخكيط

القسم الثالث :البناء املعريف الذي يتكون ن املزيج اخللريط رن األ ررين عراً وهرو الرذي يعرج مبفرريفاا حرق ومبفرريفاا باارل
عاً ،و ن الواضح ان دق أية فريفة أو كذهبا ال يقويف إىل دق أو كذب سائر املفريفاا.
ولعل رن أهرم اررق اكتشراف احلقيقرة و عاجلرة اراهرة التشركيك عنرد يفراسرة أي بنراء عرريف ،هري التمييرز برني هرذه األقسرام
الثالث واكتشاف نوعية هذا البناء املعريف وانه ن أي نو ن هذه األنوا  ،وذلك هو ا يستدعي ثثاً ن نو رخر وقد أفريفنا
له كتاباً خا اً أمسيناه (التوابط والسبل الكلية لتمان اإل ابة يف األحكام العقلية).
وعند عرفرة هرذه احلقرائق يسرهل إىل حرد كبرري ر رد اراهرة التشركيك يف الكثرري رن حاالعرا؛ فاننرا عنرد ذلرك قرد نكتشرع ان
و ة التشكيك اليت بدأا عصع بشباب ن اجلا عة أو التجار أو اجملتمق بأكمله ،نشهتها هرو نقطرة ضرعع عرريف عينرة (وقرد
كون يفخيلة على املنظو ة اإلسال ية أو الشيعية ،أو قد كون هلا فسرياا أخرى حيحة) إخترذها األعرداء كحربرة سرمو ة يررايف
نهررا لرريل إثبرراا خطأهررا فقررط يف ثررث اكررايفميي جمرريف ،بررل يررايف نهررا ررا هررو أبعررد ررن ذلررك وهررو ررد ري املنظو ررة كلهررا ررق ان كررل
نظو ة علمية أو عرفية نهجية بشكل عام قد تسلل إليها فريفة ضالل أو علو ة خاائة تسربلة بسربال العلم واحلقيقة.
أحذروا األجواء العالمية الضاغطة في مرحكة ا ستنباط والتفكير
( )1سورة رل عمران رية .22
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واأل رواء العاملي ررة الت رراغطة أو اإلقليمي ررة واحمللي ررة أو ح ر أ رواء العش رررية واحل ررزب ،ع ررد هتش رراً ذا ش ررأن يف ر ررد اهاه رراا
نفسرره (املفك رر ،اجملتهررد ،اخلبررري ،وعا ررة النرراهل) يف رردى
التشرركيك القايف ررة ررن هررة ،كمررا صررلح نطلق راً لتشرركيك الش ر
ررحة وسررال ة واسررتقا ة اهرراه فكررري اإلنسرران و رردى وضرروعية فكررريه ويفقررة املراحررل الرريت اواهررا ا تهررايفه واسررتنبااه و فكررريه
للو ول إىل هذه النتيجة أو إىل جمموعة ن النتائج.
فمررثالً إذا كانررت األ رواء العامليررة ضرراغطةً باهرراه االش ررتاكية كمررا حرردث قبررل عق رويف ،أو باهرراه حليررة الغنرراء واملوسرريقى بررل
وضرورعما أو باهاه امللكية الدستورية يف ان املري ا النائيين وسرائر أعرالم القررن املاضري أو واليرة الفقيره يف هرذا القررن أو شرورى
رذر كرل احلرذر يف أثنراء عمليرة اسرتنبااه وذلرك ألن
الفقهاء يف العقويف األخررية أو غرري ذلرك ،فههنرا جيرب علرى اجملتهرد املفكرر احل ُ
للوعي الباان والالشعور يفوراً كبرياً وأحياناً حمورياً و فصلياً يف سوق املفكر سوقاً ويففق اإلنسران يففعراً لتبرين تبنيراا اجلرو العراملي
أو األ واء احمليطة به وإن كان ذلك كله يتمظهر بتعليل فلسفي أو بتو يه علمي أو باستدالل نطقي.
العالمة الحكي وردن البئر ،تحييداً لضغط الالوعي
و ن هنرا أ رر العال رة احللري برريفم بئرر نزلره عنرد ا أرايف القيرام بعمليرة اال تهرايف يف فقره الروايراا الدالرة بظاهرهرا علرى رنجل
البئررر بوقررو امليتررة فيهررا وان اهار رره كررون بنررزح الرردالء بالكميرراا املعينررة للحيوانرراا أو النجاسرراا امل تلفررة السرراقطة يف البئررر،
والسبب يف امه البئر ق شقة هذا العمل واستنزافه للمال والوقت انه كان حيتمل ان ضغط احلا ة للبئر ،قد يدفعه ال شرعورياً
لعمليررة (انتقرراء) األيفلررة الرريت صررب لصرراا احلكررم بالطهررارة أو لعمليررة التفاعررل ررق بعررض يفاللتهررا أو و وههررا احملتملررة أكثررر ممررا
تمله ،لذا أغلق على نفسه هذا الباب املثري للريب.
العالم الذي تبنّى ا شتراكية ،والباعث منطقة الالوعي
ويف ث ررال رخ ررر غري ررب ويف وس ررط ص رراعد و ررة االشر ررتاكية يف الع ررامل بر ر أح ررد الفت ررالء األع ررالم االشر ررتاكية يف بع رردها
االقتصايفي بل وكتب يفراسة عن ان اإلسالم اشرتاكي! ورمبا أكثر اشرتاكية ن االشرتاكية! ،وقد استدل على ذلك بأيفلة ضعيفة
ال تناسب ق قا ره العلمري ،وقرد أثرار ذلرك اسرتغراب حر بعرض ال ذ ره الرذي كترب ان رأيره – أي رأي أسرتاذه  -يف هرذه
الدراسة ال ينسجم ق تبنيا ه الفقهية األخرى قبل وبعد الدراسة وال ق وا ين الفقه والفقاهة.
وكرران ررن الواضررح ان ضررغط األ رواء االش ررتاكية العامليررة وانتصرراراعا املتتاليررة يف ذلررك الررز ن واسررتقطاهبا للعمررال علررى نطرراق
واسق واجنذاب الشباب إليها بشكل كبري ،قد شكل خلفية ال شعورية ضاغطة على هرذا العرامل فقرايفا اهراه فكرريه السرتنطاق
األيفلررة الشرررعية مبررا ق رويف عرره إىل االش ررتاكية! ،ولعررل شرردة احلرررا علررى احملافظررة علررى الشررباب كرري ال ين را روا يف األح رزاب
االشرتاكية وال يفقدوا يفينهم بالكا ل كان هو العا ل الالشعوري وراء هذا االستنباط الغريب!
خامساً :الوساوس والهمزات
السبب الخامس :ان ن أسلحة الشيااني األساسية هو سالح (الوسوسة) وذلك إىل وار أسلحة كثرية أخرى ستعملها
الشيااني على نطاقاا واسعة داً ويف دياا ال تصور و نها اهلمز والنفث والنف والتسويل والتزيني وغريها ممرا لعلنرا نرتكلم
عن بعتها الحقاً ب ذن اهلل عاىل.
و(الوسوسة) هي الكالم اخلفي الذي يو له الشيطان إىل قلب اإلنسان ن غري مسا (.)1
( )1جممق البحرين ايفة وسوسة.
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وبيررت القصرريد يف بحررث الشررك والتشرركيك هررو ان نعرررف ان الوسوسررة ال قتصررر علررى إغ رراء اإلنسرران باملعا رري املعهرويفة
كالكذب والغيبة والسرقة والرشوة والنظر إىل األ نبية وأشباهها فقط ،بل ان للشيااني اسرتا يجية أخرى قد عد أخطر ن هذه
وهي اسرتا يجية اهليمنة بدر ة أو أخرى على األفكار أو السيطرة على اهاهاا فكري اإلنسان ،وذلك ألن الشيطان جيري رن
ابن ريفم جمرى الدم ن عروقه ويتسلل ح إىل خاليا خمه وأعماق راحل فكرريه  ،ان الشيطان ليجنري منن ابنن دن مجنري

الندن فنني العننروق )1(وهنرا قررد يقرذف الشرريطان يف ذهرن اإلنسرران فكرررة را أو عتقررداً أو نهجراً أو أسررلوباً ،واملفكرر يترروهم برران
ذلررك كلرره هررو ررن بنرراا أفكرراره و ررن نتا رراا ذكائرره! ولررو علررم انرره ررن وحرري الشرريطان لرفترره! قررال عرراىل (واِ َّن َّ ِ
ين
َ
الشننيَاط َ
()2
ِ
ِ ِ
َم ْش ِرُكو َن)
وحو َن اِلَى أ َْوليَآئِ ِه ْم ليُ َجادلُوُك ْم َواِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
لَيُ ُ
وم ْم اِنَّ ُك ْم ل ُ
وذلك يعد أكرب خطر على أي فكر أو جمتهد أو خبري أو ُحماور؛ إذ قرد يتسرلل الشريااني إىل أفكرارهم مث يوحرون إليره بانره
هو انق لك األفكار و بتكرها وليل غريه مث يسوقونه كيفما شاؤوا وهم فرح سرور باجنا ا ه العلمية أو إبداعا ه املعرفية!

مخكوَات فضائية تغزو األرض وتحتل أدمغة البشر!
وقد قرأا قبل فرتة كتاباً رائعاً رن كترب اخليرال العلمري يلقري التروء (عنرد ا نقروم برالربط برني روهر فكررة الكتراب وبرني را
نعرفرره عررن قرردراا الشرريااني وخمططرراا إبلرريل و نررده) ،و ل ر الكترراب ب جيررا شررديد هررو ان بعررض امل لوقرراا الفتررائية
املتطورة بدأا بحث عرن ُكررةٍ ديردة ت رذها سركناً هلرا ،بعرد ان وا هروا شراكل ضر مة يف االسرتمرار يف احليراة يف كروكبهم
لك روارث خمتلفررة حلررت بكرروكبهم ،ف ررانطلقوا يف راكررب فتررائية ميسررحون الفترراء الال تن رراهي ،ح ر و ررلوا إىل الكرررة األرضررية
فو دوها هي األوفرق ،حسربما اعتقردوا ،بشرعبهم فقررروا احرتالل األر !! وحيرث كران رن السرهل علريهم رداً التحرول إىل أي
شكل لذلك ولوا إىل خملوقاا غري رئية مث سلل كل واحد نهم إىل سد أحد أفرايف البشر واحتلوه بالكا ل وبردأوا الرتحكم
يف قراراا الناهل ،وذلك بعد ان يفرسوا األ ر وو دوا ان بدن اإلنسان مبا له ن خصائ هو األفتل واالكفأ ن بدن األسويف
أو الثعابني ثالً.
ولكررن احملتلرني الفتررائيني فو ئروا مبقاو ررة عنيفررة ررن النرراهل الررذي و رردوا يف يفاخلهررم شرريئاً يررتحكم هبررم وثركرراعم و صرررفاعم
وكأنه ها زرو بداخلهم يتحكم أحدهم به بالرميوا كنرتول ..وكانت املقاو ة عنيفة رهقة ستمرة توا لة ،والسيطرة وإن
كانت للغزاة لكن املقاو ة الشرسة املتنوعة للبشر كانت زعجهم باستمرار..
وهنررا فتررق ذهررن الغ رزاة عررن أسررلوب هنمرري بررايفروا إىل وضررعه حيررز التنفيررذ فرروراً وعندئر ٍرذ اهنررارا قاو ررة البش ررية هلررم ما راً
واستسلموا كحمل ويفيق!! والفكرة كانت هي ان يتسلل الغزاة بعد ان يتحولوا إىل شيء كاملو ة أو الب ار إىل أخمراخ النراهل وان
حيتلوا نااق التفكري فيها مث يوحون هلم بأفكرارهم وقرراراعم وكأهنرا قرراراعم هرم (أي النراهل)! وهنرا رار العبيرد (البشرر) هرم أول
املدافعني عن الغزاة ،عمالء هلم مبا للكلمة ن ع  ،كما فُقد أي أ ل يف استنقاذ األر و رير الناهل!
أليست الشياطين مخكوَات فضائية؟
عنرد ا قررأا هررذه القصرة الرريت ردور يف فلررك قصر

اخليررال العلمري ،انتقرل ذهررين إىل الشريااني! ذلررك اهنرا قرروم هبرذا الرردور

( )1ابن أيب مجهور االحسائي ،عوايل اللئايل ،ج 4ا.113
( )2سورة األنعام رية .121
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بالترربط! إذ سررول ل نسرران و رزين لرره سرروء عملرره ف ررياه حسررناً! نعررم بفررارق ان اإلنسرران ال يفقررد إرايف رره واختيرراره وانرره لررو أرايف
التمل ن سلطان الشيااني أل كنه ذلك باالستعانة باهلل ورسوله وأهل بيته (عليهم السالم) بال شك ولذلك قال عاىل (اِنَّ ُ
َّ َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ين ُمم بِ ِ ُم ْش ِرُكو َن)(.)1
ين يَنتَن َول ْونَ ُ َوالذ َ
ين َمنُواْ َو َعكَى َربِّ ِه ْم يَنتَن َوَّككُو َن * اِنَّ َما ُس ْكطَانُ ُ َعكَى الذ َ
س لَ ُ ُس ْكطَا ٌن َعكَى الذ َ
ل َْي َ
نعررم ميتلررك الشرريطان سررالح (االختفرراء) فررال هررو بصررر وال هررو لمرروهل أو شررموم أو ررذوق أو ح ر سررمو (بالسررمق
املعهويف) لذلك يكون سلله إىل يفاخل اإلنسان خفياً وخطرياً ..صور ان عدو الذي يقا لك يف عركة صريية هو عردو خفري
ال راه وال سمق و ه وال ل به بأية حاسة ن احلواهل اخلمل ،فكيع قا له؟ وإال كون املعركة حمسو ة سبقاً لصاحله إذ
انه سيترب حيث شاء و شاء وبالكيفية اليت يشاء!
أسكحة لمقاومة الشياطين
ولكن اهلل عاىل ويفنا بأسرلحة كثررية عطينرا القروة والقردرة علرى نا لرة الشريااني بأمجعهرا مث االنتصرار علريهم مجيعراً وقرد قرال
الشيطَ ِ
ض ِعي ًفا)( )2ولعلنا سوف نتحدث عنها الحقاً ب ذن اهلل عاىل فلنكتع ههنا باإلشارة إىل بعتها
ان َكا َن َ
عاىل (اِ َّن َك ْي َد َّ ْ

األدعية الخاصة والتسبيحات
و ن لك األسلحة الريت ميكرن ان نصرر هبرا الشريااني بعرض األيفعيرة ذاا الترأثري البرال رداً ،و نهرا هرذا الردعاء الرذي وريف
عررن النررس عيسررى عليرره السررالم انرره عررالج لرردفق وسرراوهل الشرريااني سننبحان اهلل مننلء سننماوات وأرضن  ،ومننداد ككماتن  ،و نننة
()3
عرش  ،ورضا نفس 

امما وساوس الشياطين
كمرا ان رن لرك األسرلحة ،وهرذا خراا باإلنسران الترعيع ،سرالح اإلعررا عرن الوسراوهل الشريطانية وإمهاهلرا أو رررف
الذهن عنها ،وقد وريف ان أحدهم سأل اإل ام الصايفق عليه السالم عنه انه الطر بباله راراً التشكيك يف و ويف اهلل عاىل! فماذا
يفعرل؟ فقرال لره اإل رام عليره السرالم را ترمونه )) ذلنك الخبينث ،فن ذا جناءص فاصنرف ذمننك (( وذلرك ألن اإلنسران
يكون يف بعض الظروف النفسية احلر ة يف حالة ضعع ال ميكن له عها ن االسرتدالل املنطقري أو اجلرواب الكا رل وإن كران،
لررو عررايف للوضررق الطبيعرري ،قررايفراً علررى اسررتنباط اجلرواب ،لكنرره يف ارررف نفسرري ضرراغط أو حالررة كدبررة فراررة أو يررأهل شررديد قررد
يعجررز عررن وا هررة الشرريااني ،فحينئر ٍرذ يكررون أفتررل حررل هررو ان يو ررد أبرواب فكررريه يف املوضررو املعررني ويغلقرره كررا الً ،وذلررك
كمن و د لصو اً سلحني خطرين يريدون اقتحام يفاره وهو ال ميتلك أسلحة للردفا فران أفترل اريقرة للردفا حينئ ٍرذ هري ان
يغلق األبواب والنوافذ ب حكام ويتق خلفها املتاريل ح صله النجدة ب ذن اهلل وللبحث لة ب ذن اهلل عاىل.
و خر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصكى اهلل عكى محمد وال الطيبين الطامرين

( )1سورة النحل رية .111 – 99
( )2سورة النساء رية .67
( )3الشي الصدوق ،األ ايل ،هتسسة البعثة  -اهران ،ا.263
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