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

  حول وال قوه إال باهللا العلي العظيم.
 والجهل الشامل ،الغرور واالستعالء :مناشئ االنحراف والضاللة

  :  يقول تعاىل
َيا ، قُــْل َهــْل نـَُنبِّــُئُكْم بِاْألَْخَســرِيَن َأْعَمــاًال ( نـْ ًعاالَّــِذيَن َضــلَّ َســْعيـُُهْم ِفــي اْلَحَيــاِة الــدُّ ُأولَِئــَك الَّــِذيَن َكَفــُروا ، َوُهــْم َيْحَســُبوَن َأنـَُّهــْم ُيْحِســُنوَن ُصــنـْ

  )١()بَِآيَاِت رَبِِّهْم َوِلَقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َفَال نُِقيُم َلُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزنًا
   :نشري اىل بعضها يف هذه اآلية الشريفة جمموعة من البصائر فيما يتعلق بالضاللة والُضالل

  البصيرة األولى: الخسران وأنواعه
االخسـرون ـ وهـم اجلـاهلون باجلهـل املركـب او اجلهـل الشـبيه  م كـانفلِـ )قُـْل َهـْل نـَُنبِّـُئُكْم بِاْألَْخَسـرِيَن َأْعَمـاًال (تتعلق بقوله تعـاىل  األوىلالبصرية 

  !؟أعماالباجلهل املركب ـ اخسر 
وهــي وهــي بالوقــت نفســه تعــد أنواعــاً وصــنوفاً مــن اخلســران واخلســارة  أعمــاالفجعلــت مــنهم االخســرين هنــاك ســت جهــات اجتمعــت  :نقــول

   :بإجياز
  خسارة األصل واألرباح واآلمال واألعمار والتجربة

م )١ م) ٢      .األرباحخسروا  أل   . خسروا رأس املال وأل
م) ٣ م) ٤      .  اآلمالخسروا  وأل  . واألعمار األعمالخسروا  وأل
م مل يرحبوا استثمارا علميا) ٥  . مل يكسبوا التجربةوبالتايل ، فلم يرحبوا يف احلقل العلمي ازاء ماخسروه من االعمال، وال
 . وهناك جهة سادسة ستايت قريبا ان شاء اهللا) ٦

ة يعتــرب خاســرا لكنــه اقــل اخلاســرين املــال) فهــو يف مقيــاس الــربح واخلســار  رأس(الــربح) لكنــه ال خيســر ( خيســر تــارة االنســانان  :توضــيح ذلــك
  . ضررا

  .من سابقه أسوأ حاالً ) وهذا راس املالوتارة خيسر االنسان (الربح و 
، لكنه مل خيسر هو أوقاته وعمـره ليتاجر به فخسر الربح وراس املالآخر خيسر عمره كمن اعطى ماله لشخص  خيسرمها معا لكنه الثالثة وتارة 

  . دراسة أو العمل أو حىت يف جتارة أخرىإذ كان يستغلها مثالُ يف ال
جتـارة خاسـرة متامـاً، وهـذا هـو مثـل الضـال الـذي يقضـي ) سـنة يف ٢٠كمن يقضي (  ،ماله ورحبه وعمره الثالثة معاً:خيسر  ويف املقابل هناك من

  .خسر املال واالرباح والعمر فانه يكون قدالضالل عمره يف 
َوالَّــِذيَن َكَفــُروا (ســرابا  أعمالــهمــال اذ كــان يؤمــل ان جيزيــه اهللا تعــاىل الكثــري عمــا قــدم لكنــه ســيجد اآلإضــافة إىل انــه قــد خســر مــن جهــة رابعــة: 

   )٢()لَُّه َسرِيُع اْلِحَسابِ َوَوَجَد اللََّه ِعْنَدُه فـََوفَّاُه ِحَسابَُه َوال * َأْعَماُلُهْم َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّْمَآُن َماًء َحتَّى ِإَذا َجاَءُه َلْم َيِجْدُه َشْيًئا
  ِعْلــــمٌ   َو ِفــــي التََّجــــاِربِ ((والتجربــــة ثــــروة وأيــــة ثــــروة ويف احلــــديث  ،لتجربــــةا عوضــــاً عــــن ذلــــك ربحيــــاالنســــان قــــد يتــــاجر فيخســــر لكنــــه مث ان 
  ان يتعامل معه.لك البلد ال ينبغي وان هذه الشركة او ذ ان هذا الطريق مريب وأقل ما فيها انه يعلم )٣())...ُمْسَتْأَنفٌ 
يلغيهــا مــن قــاموس تــراه يتعنــت و نافعــة جتــده ؛ النــه يتصــور انــه علــى حــق وكلمــا عرضــت لــه جتربــه حــىت التجربــةيــربح  ال فانــه اجلاهــل املركــبامــا 

                                                            

  ١٠٥الكهف  )١(
 ٣٩النور  )٢(
  .٢٢ص ٨اإلسالمية) ج –الكايف (ط  )٣(
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  . تفكريه وتدبريه

كمـا ان  املسـتقبل ويتوقاهـاوخسر واخطأ إذ انه سيحاول ان يتجنـب تلـك األخطـاء يف  لتفت اىل انه فشلإملن فرصة تقدم يعترب قد الفشل ان 
فيكـون هـو أول املنتفعـني م مـن خـالل ذلـك ان هـذا مل يكـن طريقـا مرحبـا علِـ فمـن فشـل يف جتـارة او يف مسـرية او يف طريـق، افرصـأيضاً يف املخاطر 

   بفشله كما انه قد ينفع اآلخرين أيضاً إذ ينقل هلم التجربة املرة وحيذرهم من املخاطر الكبرية.
ًعاالَّذِ (لكن  َيا َوُهْم َيْحَسـُبوَن َأنـَُّهـْم ُيْحِسـُنوَن ُصـنـْ نـْ ـا جناحـاً أو ان  مـن التجربـة ونيسـتفيد ال )يَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ ـم امـا يرو إذ ا

ا تضـحية!  ا على أساس ا م يقّيمو ا فشل فا مـن وا مل يرحبـماليـة وخربويـة إذ  يةفعليـة ومسـتقبل :خسـارة مزدوجـة اخلسـارة بالنسـبة الـيهمفاذعنوا با
  . عن اخلسارةما يعوضهم احلكمة والتجارب 

  الخسارة جهات الجهة السادسة من 
   :يةالشريفة اذ تقول اآلفهي املستفادة من ظاهر اآلية اما اجلهة السادسة من اخلسارة هذا فيما خيص اجلهات اخلمس 

َيا َوُهْم َيْحَسـُبوَن ، َماًال ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم بِاْألَْخَسرِيَن َأعْ ( نـْ ًعاالَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ ُأولَئِـَك ( ؟مـن هـم هـؤالء )َأنـَُّهـْم ُيْحِسـُنوَن ُصـنـْ
ــهِ  ــْم َوِلَقاِئ ــاِت رَبِِّه ــُروا بَِآَي م  ان أي )الَّــِذيَن َكَف ــم كفــروا بآيــات خســار لكفــر بالشــيء والكفــر باآليــات ، والفــرق دقيــق وكبــري بــني ااهللا تعــاىلهــي ا
 يءوعالمـة واضـحة علـى الشـ بآيـةتـارة اخـرى يكفـر لكنـه  هو خاسر بـال شـكفخفي  يءبش اإلنسانتارة يكفر والعالمات الدالة على الشيء فانه 

  للعتاب أو العقاب. وأوضح خسرانا كما انه أشد لوماً واستحقاقاً فهذا اكثر خسارة 
اســتخراجه ال اعلــم بــه فــاين وان كنــت خاســرا بعــدم  وكنــتُ  مــثالً  مــزرعيتيف بــاطن األرض يف أرض  فــيلــو كــان هنــاك كنــز خ ويوضــح ذلــك مــا

وقــد أباحهــا جمــوهرات كنــزا و علــى ان هاهنــا  واضــحة وعالمــات  أشــاراتلــو كانــت هنــاك  إال ان خســاريت تكــون أشــد إيالمــاً وأوضــح وأفــدح متلكــهو 
  مل التفت لتلك العالمات.أغمضت النظر عنها و ومع ذلك  أرادهالكل من  صاحبها
م كون اولئك اخسر اعماال   احدى جهاتية املباركة توضح فاآل   فأي عذر يبقى هلم بعد ذلك؟ )َكَفُروا بَِآيَاِت رَبِِّهمْ (أل

  : الضالل: بقاء الجوهر وفقد المقَصد!البصيرة الثانية) ٢
الَّــِذيَن َضــلَّ (ت بـــ) وامنــا عــرب يــة (فنيــت اعمــاهلماآل حيــث مل تعــّرب  :نكتــة دقيقــة يــة املباركــة اذ ان هنــاكضــل) يف اآلالبصــرية الثانيــة تتعلــق بكلمــة (

  .  )َسْعيـُُهمْ 
ال يعـين فانـه  فـالن ضـل يف الصـحراء :فقولنـا، وفقـد املقصـد والذات وإضاعة اهلدف الضالل يدل على بقاء اجلوهران  )١(النكتة يف ذلكلعل و 

   . همقصدموجود لكنه اخطأ يف  ا هي هي تعين انهلفظه (ضل) مب بل انه هلك أو اضمحّل أو فين
  وأضاع هدفه. لكنه ضل مقصدهبذاته ان السعي باق  حسب املستظهر يفيد )الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهمْ (فقوله تعاىل 

ـا ال تفـىن  دةواحـكذبـة ال مسـح اهللا  وقـد ثبـت ذلـك علميـا ايضـا فمـن كـذب ، مسألة بقاء األعمـال وجتسـمهايف ذلك اشارة دقيقة اىل لعل و  فا
جهــازا متطــورا يلــتقط  شــيء وحيفظــه وقــد خيــرتع العلمــاءكــل   الــذي خيتــزن )االثــري(مبجــرد االنتهــاء مــن الكــالم بــل تبقــى يف االرشــيف الكــوين وهــو 

يف احملفوظـة  الكـاذب املعـنيمـن ذلـك ذلك الصـوت اخلـاص بـتلـك الكذبـة  -ولو بعد مليون سـنة  –فسيلتقطون أيضاً االصوات املوجودة يف االثري 
ا تبقى احلركات والسكنات و ! بل حىت طيات االثري احمليط بالكون   ! حمفوظة يف االثري وال تضمحل ابداالصور فا

حركـة فنيـت دة عقـود الـيت حتفـظ الصـور املتحركـة وتبـث بعـد عـدة سـنني او عـ الفيـديوهات ممـا يقربـه للـذهنواذا استغرب البعض مـن ذلـك فـان 
  .  دق التفاصيلأُتظهر االشياء ب وهي مع ذلك ظاهراً منذ زمن بعيد

ـا ترفـع العقوبـة بـال شـك اذا قُ ، ال يفىن بـل يبقـىان سعي اإلنسان  بلـت مـن صـاحبها لكـن االثـر الوضـعي بـاق والتائـب بـل حـىت مثـل التوبـة فا
الصفحة املستعملة امللوثة وإن نظفت بعد فان صفحته تبقى كمن سّود صفحات مث حماها باملمحاة فهل الصفحة البكر كمهما كانت توبته مقبولة 

                                                            

  ي من النكات.أي ه )١(
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  .)١(االثر الوضعيذكرت طرق إلزالة حىت هذا لروايات الكرميات نعم يف ا ذلك؟

مقصــده احلقيقــي واخطــأ طريقــه اىل حيــث الضــياع  دَ َقــأمامــه لكنــه ســعي فَـ االنســان يــراه وقــد  بذاتــه ال يفــىنان الســعي موجــود  :ومحــل الشــاهد
أكثــر ويؤرقــه أكثـــر حيــث يــرى ســـعيه امامــه وقــد قـــاده اىل مــا ال حيمــد عقبـــاه وهــذا هــو اخلســـران الكبــري بــل االخســـر  االمــر الــذي يؤملـــه، والعــذاب
  .  االخسر

  مناشئ الضالل 
أتبــاع او ومســيحيني كفــارا او يهــودا فيكونــون   يضــل النــاس مناشــئ الضــالل وملِ  عــننبحــث ال بــد ان ، عمــاالأ االخســرونبعــد ان عرفنــا مــن هــم 

  ؟بال تثبت وتروي منتحلة مهدويةة أو دعوى كاذبلسفارة  
  : مناشئ الضالل كثرية نشري اليها إمجاال ونتوقف عند اثنتني منها :نقول
 . والغرور واإلعجابواالستكبار االستعالء ) ١
 . والغفلة أو ضحالة اخلربة والتجربة اجلهل) ٢
 اً فمـثال قـد يـرى رجـل ديـن او سياسـي ء تصرف معني قد ال يرتبط بالـدين أبـداً عنيفة إزا .. اذ كثريا ما يضل اإلنسان اثر ردة فعل.ردة الفعل) ٣
بـني األمـرين فهـل  تـرابط.. يف حني انـه ال .حتدث عنده ردة فعل اجتاه الدين ساهياً وهنا جتد ان البعضعامدا او  أكان سواء، خيطئ خطأ ما اً معين

 ؟!أو حىت لو كان بعضهم انتهازياً منحرفاً أخطاء بعض االطباء غري املهرة  يكفر أحدهم بعلم الطب أو اهلندسة باملرة إذا شاهديصح ان 
 . االنبهار) ٤
  .ُذل احلاجة) ٥

لكــن نتوقــف هنــا عنــد الســببني  ،حقــا ان شــاء اهللا تعــاىلقــد نتعــرض اليهــا الاألخــرى و هنــاك الكثــري مــن املناشــئ ولكــل هــذه مباحــث كمــا ان 
    فقط: االولني

 . والغرور واإلعجاباالستعالء واالستكبار ) ١
قــال ، الضــاللو ناشــئ االحنــراف ميعتــرب االســتكبار علــى االخــرين واالســتعالء علــيهم مــن اهــم االســتعالء والغــرور والكربيــاء، إذ  الســبب األول:

الكثـري  وكان ذلـك مـن العوامـل األساسـية الـيت سـاقت )٢()يِّئِ اْسِتْكَبارًا ِفي اْألَْرِض َوَمْكَر السَّ  * فـََلمَّا َجاَءُهْم َنِذيٌر َما زَاَدُهْم ِإالَّ نـُُفورًا...( :تعاىل
  .  االحنرافحنو الضالل و من االفراد واجلماعات والشعوب 

   !!مؤتمر الشياطين
اراد ان يقـرب اعقـد االفكـار الفلسـفية إذ  عبـارة عـن قصـة ختيليـةتضـّمن فكـرة جوهريـة واقعيـة لكـن األسـلوب كـان كتـب كتابـا   )٣(احـد املفكـرين

  . ان بصيغة قصة متخيلةلالذه
احلضــور وكــان ، بنفســه هــو ابلــيس املــدير هلــذا املــؤمتراملؤســس و وكــان  مــن الســنني عقــد اجتمــاع قمــة ماليــنيانــه قبــل  :ومجمــل القصــة المتخيلــة

   . !!واالبالسةمردة الشياطني 
 دمآان ننتقم مـن  وال غري، واملهمة الكربى لنا اآلن هي مدآبسبب  وطردنا ولعننا ان اهللا تعاىل اخرجنا من اجلنة :املؤمتر بقوله طرح إبليسافتتح 

  وأبنائه، والطريق األعظم أن نسوقهم إىل جهنم لكن ما هي أجنع وأجنح الطرق لذلك؟
وحيلـة طرحـت عليـه طريقـة  كلمـاكـان  لكـن ابلـيس  ، احليل والطـرق االبليسـية صنوف ما عندهم من وهنا دار نقاش طويل وطرح كبار الشياطني

                                                            

َأْهــِل َمْمَلَكِتــِه ُســْبَحاَن َمــْن َال يَْأُخــُذ َأْهــَل اْألَْرِض بِــأَْلَواِن اْلَعــَذاِب ُســْبَحاَن الــرَُّءوِف   َعَلــى  َال يـَْعَتــِدي  َمــنْ   ُســْبَحانَ ومنهــا قــراءة احــد هــذين الــدعائني عقيــب كــل صــالة ( )١(
ــينَ   َســْمعٍ   َعــنْ   َســْمعٌ   َال َيْشــَغُلهُ   يَــا َمــنْ () الــرَِّحيِم... ــائُِلوَن يَــا َمــْن َال يـُْبرُِمــُه ِإْلَحــاُح اْلُمِلحِّ ــْرَد َعْفــِوَك َو َحــَالَوَة رَْحَمِتــك...)  -يَــا َمــْن َال يـَُغلِّطُــُه السَّ فقــد ذكــر َأِذْقِنــي بـَ

  الحدمها هذا األثر.
 ٤٣ـ٤٢فاطر  )٢(
  ع بعضها وهو ممن قتلهم الطاغية صدام وله افكار متنوعة خنتلف م )٣(



 ه١٤٣٦ربيع اآلخر  ٢٨ األربعاء...................................................................................................)...٢٠٤(والتدبر  التفسير في دروس
  !لكنها ليست باجنع الطرق يدةذه طريقة جه يقول

ــذه احليلــة العجيبــة ابلــيس  مبتكــرة إبداعيــة، فصــفق لــهاالبالســة طريقــة تفتــق ذهــن أحــد كبــار اىل ان  الشــياطني  وصــفق معــه مجيــعفرحــا ورضــا 
ـا وجـود ال شـك و ، التـاريخنقطة هداية للبشرية علـى مـر  أقوىان نبحث عن هي: ان مفتاح احلل هو  الطريقةالفكرة و وكانت ، احلاضرين االنبيـاء ا
  ويف االجتاه املعاكس متاماً. موازيا خلط االنبياء وأوصيائهم، واحلل ان نستحدث خطاً واملرسلني 

  ؟وكيف ذلك :فقالوا له
لـق خلـق أديـان وخلـق مـذاهب ويف طليعتهـا خوذلـك مـن خـالل  نفـوس النـاساالسـتكبار يف مكـامن الكربيـاء وحـب مـن خـالل دغدغـة  :فقال

  . فلسفة وعرفان تصرح بوحدة الوجود واملوجود!
إذ ال ربـط للثالثـة بنـا إذ هـم حقيقـة أخـرى امـا ان تقـول  املسيحيون جعلوا الواحد ثالثة لكن هذا ال يثري االستكبار يف النفـوس :املارد وأضاف

  وحب العلو واالستكبار يف األرض.انك أنت اهللا! وكل شيء هو اهللا تعاىل! فهذا هو اقصى ما تطمح به االنانية اإلنسانية 
   وحدة الموجود في كلمات ابن عربي ومال صدرا

    )١(تعاىل ليس عني العامل" فإمنا هو ملن توهم ان اهللا، اما وصفه بالغين عن العامل" :يقول يف الفتوحات املكية
    !!العامل بالغين عنمعها اثنينية يف املقام ليوصف اهللا جيد فمن يرى ان اهللا عني العامل فال 

   !!"" انا واعيان العامل عني اهللا :يقول القيصري يف شرحه على الفصوصو 
  معهم.اال ان بن عريب يصحح عملهم ويرى ان احلق ، عبدوا العجل كفروا من الواضح ان اصحاب موسى ملاومن جهة أخرى فان 

ومـا  )٤(قضـى بـان ال يعبـد اال ايـاهقـد لعلمـه ان اهللا  )٣(عجـل عبـده اصـحاب ال علـم مـا ؛ ألنـهمـن هـارون  بـاألمروكان موسى اعلـم ( :)٢(فيقول
فـان العـارف مـن يـرى احلـق يف كـل شـئ بـل وعدم اتسـاعه  )٥(اال وقع فكان عتب موسى على اخاه هارون ملا وقع األمر يف انكاره بشيءحكم اهللا 

  " شيءيراه عني كل 
كمـا وفقـين اهللا تعـاىل بفضـله ورمحتـه االطـالع علـى اهلـالك السـرمدي والــبطالن ف ،مـن اخلبايـا يء: "يف إظهـار شـ)٦(وقـال مـال صـدرا يف األسـفار

فكــذلك هــداين بالربهــان النــري العرشــي اىل صــراط مســتقيم مــن كــون املوجــود والوجــود منحصــراً يف  )٧(األزيل للماهيــات اإلمكانيــة واالعيــان اجلوازيــة
 ثاين له يف العني وليس يف دار الوجود غريه ديار.. فكـل مـا ندركـه فهـو وجـود احلـق حقيقة واحدة شخصية ال شريك له يف املوجودية احلقيقية!! وال

حبسب العقل الفكري  )٨(فمن حيث هوية احلق هو وجوده ومن حيث اختالف املعاين واالحوال املفهومة منها واملنتزعة عنها !!يف أعيان املمكنات
ذكرته لك فالعامل متوهم ماله وجود حقيقي!! فهذا حكاية مـا ذهبـت  واذا كان االمر على ماوالقوة احلسية فهو اعيان املمكنات الباطلة الذوات.. 

                                                            

 .١٠٢ص ٤ج ٤٧٠) الفتوحات املكية الباب ١(
  .١٢٣٠شرح فصوص احلكم / فص حكمة امامية يف كلمة هارونية / ص )٢(
  القيصري يقول هنا (أي علم موسى ما الذي عبده اصحاب العجل يف احلقيقة) أي ان ما موصولة. )٣(
عاً لكنــه فســرها بالقضــاء التكــويين أي أجــرب قســراً علــى ان ال تعبــدوا إال إيــاه!! وحيــث اننــا نــرى النــاس وهــذه مغالطــة واضــحة؛ إذ ان قضــى هنــا تعــين حكــم وألــزم أي تشــري )٤(

ا كلها نفس اهللا تعاىل وإال للزم ان تتخلف إرادة اهللا عن مراده ولزم عجزه إذ قضى تكوي نـا أن ال يعبـدوا غـريه لكـنهم قهـروه يعبدون الصنم واحلجر والشجر والبقر فنعلم ا
 وا غريه!وعبد

 والقيصري يشرح ايضا : أي كان عتب موسى اخاه هارون الجل انكاره عبادة العجل وعدم اتساعه  )٥(
  يف تتمة الكالم يف العلة واملعلول واظهار شيء من اخلبايا. ٢٥فصل  ٢٩٢ص ٢احلكمة املتعالية ج )٦(
لشخص!! ومن الواضح ان الفالسفة قال بعضهم بأصالة املاهية وقال بعضهم بأصالة الوجود، وذهب هالكة باطلة واما الوجود واملوجود فهو واحد با –إذا  –فاملاهيات  )٧(

وهنا يقـول: املاهيـة باطلـة هالكـة واألصـيل هـو الوجـود لكـن الوجـود واحـد بالشـخص!! ولـيس ان  –بعد ان كان مدافعاً عن أصالة املاهية  –مال صدرا إىل أصالة الوجود 
 قـال بـه مجـع مـن املشـائيني فوجـودي ووجـودك أنـت ووجـود هـذه الشـجرة وهـذه البقـرة وهـذه املـدرة وجـودات متباينـة كمـا هـو احلـق لكنـه يراهـا كلهـااملوجودات متباينة كما 

  أبداً!وداً وجوداً واحداً شخصياً ال ثاين له فإذا كانت هي اهللا تعاىل كان كل شيء هو اهللا (تعاىل عن ذلك) وإذا كانت غري اهللا فلم يكن اهللا موج
 اجلنس أي باحليوانية).مقابل الواحد بالنوع كاإلنسان (فان زيداً وعمراً مها واحد بالنوع أي يف اإلنسانية) ومقابل الواحد باجلنس (فان زيداً واألسد واحد ب )٨(



 ه١٤٣٦ربيع اآلخر  ٢٨ األربعاء...................................................................................................)...٢٠٤(والتدبر  التفسير في دروس
   )١(اليه العرفاء االهليون واألولياء احملققون"

الذي هو كـل مـا  –.. فنحن نقول: ان اهللا ال شريك له بينما يقول صدر املتاهلني: ان املوجود )٢(إذا: املوجود كله منحصر يف واحد بالشخص
  .!!ال شريك له -ركه من األشياء ند

   )٣((كل ما يف الكون وهم أو خيال أو عكوس يف مرايا أو ظالل)! وقال مال صدرا
مـن و  -كـابن عـريب ومـال صـدرا   –يقولـون بوحـدة الوجـود واملوجـود بـل ان بعضـهم كـذلك حنن ال نقـول ان كـل الفالسـفة والعرفـاء  :وهنا نقول

  . ق ان ال نرتضيه وندينهيقول مبثل هذا الكالم فان لنا احل
وانـه هـو بنفسـه اهللا كمـا انـا كـذلك وكـل شــيء!!  هـو اهللا تعـاىل شـيءيصـرحون بوحـدة املوجـود وان كـل  عيانـا فكـانواوقـد جلسـت مـع بعضـهم 

   فقلت له أيعقل ان تكون أنت، وأنت عني الفقر واحلاجة، عني اهللا تعاىل وهو عني الغىن والكربياء!
إذ يرى يف اإلميان بأمثال تلك النظريات عظمة ومسواً وكربياء ال نظـري هلـا وال مناشئ الضالل هو االستكبار واالستعالء احد  وصفوة القول: ان

  مثيل! فكيف يقبل منك ان تنزله من عليائه ولو أقمت له ألف دليل؟
ل األساسي لـه هـو انـه حيـس عندئـذ بالقيمـة الزائفـة، وقـد ومن جهة أخرى: ثبت االستقراء أن كثرياً ممن يتبع الفرق الضالة وينتمي هلا فان العام

يعطى بعضهم منصـباً يشـعره باألمهيـة أو سـلطة ورياسـة علـى فـرع أو مجـع أو مكتـب أو غـري ذلـك، كمـا ان بعضـهم يلوحـون هلـم بـاألحالم العريضـة 
م البوابة اخلضراء إىل مستقبل مشـرق أو انـك إذا آمنـت اآلن فسـيكون لـك يف دولـة امل مـثًال املوقـع  –عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الشـريف  –هـدي ويرو

  البارز واحلفاوة البالغة و...!!
  . وغري خفي ان طريقة معاجلة أو مواجهة هذا النوع من الضالل خيتلف عن طرق معاجلة املناشئ األخرى

  الشامل الجهل) ٢
 فـان الكثـري مـن :ون اجلهـل وحيبـون العلـم لكـن حسـب التحقيـقومن املعروف ان النـاس يكرهـ: من مناشئ االحنراف هو اجلهل، السبب الثاني

ــْم (عمــدا ان يبقــى جــاهال فيغلــق مسعــه وبصــره  وحيبــه ويرغــب يف يريــد اجلهــل النــاس ــوا َأَصــاِبَعُهْم ِفــي َآَذانِِه ــْم َجَعُل ــَر َلُه ــْوتـُُهْم لِتَـْغِف َوِإنِّــي ُكلََّمــا َدَع
  )٤()ْكبَـُروا اْسِتْكَبارًاَواْستَـْغَشْوا ثَِيابـَُهْم َوَأَصرُّوا َواْستَ 

ــم يــرون انال يريــدون العلــم مــن النــاس الكثــري ان   ...لــو علمــوا بــاحلق أو اظهــروا علمهــم بــه تنهــارســوف مصــاحلهم  وال حيبونــه أبــداً وذلــك أل
يريــد ذلــك ولــذا  وهــو ال.. الن ذلــك يقتضــي ان يعيــد صــالته خلمســني ســنة فائتــة! .ان صــلواتك كلهــا باطلــة :فمــثال ال يعجــب الكثــري ان تقــول لــه

وكيـف يسـهل عليـه ان ينفصـل عنهـا حينئـٍذ عليـه إذ ان يعرف ان زوجتة هـي اختـه مـن الرضـاعة البعض ال يريد قد او . يصم مسعه عن مساع احلقيقة
م عحيبون املعرفة  وبالتايل فان الكثري من الناس خصوصا يف االعتقادات الذلك!    . لى باطلوال يرغبون يف العلم أو اإلذعان با

كـابن عـريب، كـان يـؤمن والعـارف الفـالين  كمـال صـدرا الفـالين   الفيلسـوفان  وال ان يعلم أو يذعن يريد ان يسمع الكما ان العديد من الناس 
 يعــرف؟! انــه ال يريــد ان يف حلظــات ينهــار امامــه بوحــدة الوجــود واملوجــود وغــري ذلــك إذ انــه كــان يعتــربه قديســاً لســنوات طويلــة فكيــف يســمح بــان

   لذلك يصّر على اإلنكار واملكابرة!
  الجهل بفقه الحديث 

الجهـل بفقـه (وهنـاك  ،وقـد نتحـدث عنهـا الحقـاً إذ شـاء اهللا تعـاىل اجلهـل الفكـري واجلهـل االعتقـادي واجلهـل االقتصـادي :اجلهل انواعمث ان 
ا ذرومـن غــالروايــات  فــرتاهم يــأتون إىلوهـذا االخــري طاملــا متســك بـه املبطلــون  )الحــديث الــريح وخيلطــون  ري بصــرية مبعناهــا وال بفقـه احلــديث فيــذرو

                                                            

  عادي فتدبروالحظ قوله (فهذا حكاية ما ذهبت إليه العرفاء...) إذ غري هذا املعىن الغريب الفريد هو أمر متداول  )١(
ذلـك هـو اهللا، لكنهـا كلهـا  إذن هي يف واقعها ويف عـامل اإلثبـات واحـدة إمنـا أمساؤهـا وعناوينهـا ومـا يفهـم منهـا متعـدد فاسـم هـذا هـو زيـد وعنـوان ذاك هـو احلجـر ومفهـوم )٢(

 واحدة، وهي هوية احلق!!
  .٤٧ص ١احلكمة املتعالية ج )٣(
  ٧نوح  )٤(
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  !)ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعهِ (أهواءهم الباطلة بعضها مع بعض ليخرجوا بنتيجة توافق 

دلــة روائيــة تكشــف عــن ويســتند إىل أ ( عليــه الســالم )بــن االمــام املهــدي اانــه احــدهم يــدعي وقــد مــن هــذا القبيــل هــم والــذين يــدعون الســفارة 
يشـري واجلهـل الغريـب هـو مـا  هـذا الضـالل واالحنـراف جهله بأبسط قواعد علم احلديث بل بأبسط القواعد واألصول األدبيـة والفكريـة واالعتقاديـة.

قماشـاً  القمـاش" قمـش أي مجـع مـن هنـا وهنـاك جهـًال ومنـه مسـي ورجل قمش جهـال" :حيث يقولله يف حديث  ( عليه السالم )اليه االمام علي 
  ضالل.الحنراف و فال يكون نصيبه إال االيف من جيمع وخيبط بالروايات خبط عشواء  اً دقيقالتشبيه جدو مجع قطع القماش من هاهنا وهناك  ألنه

  )١( ( عليه السالم )ادعاء السفارة والبنوة لالمام المهدي 
  : رواها الشيخ الطوسي يف الغيبة وهيبرواية  فيما متسكوا به مدعي السفارة عن االمام املهدي بعض لقد متسك

ِمـْن بـَْعـِدِهْم اثـْنَـا َعَشـَر َمْهـِديّاً َفأَنْـَت يَـا َعِلـيُّ َأوَُّل وَ اثـْنَـا َعَشـَر ِإَمامـاً   بـَْعـِدي  يَا َعِليُّ ِإنَُّه َسـَيُكونُ (( :( صلى اهللا عليه وآله )يقول رسول اهللا (
يَق اْألَْكبَــَر َواْلَفـاُروَق اْألَْعظَـَم َواْلَمـْأُموَن َواْلَمْهـدِ   للَُّه تـََعاَلى ِفي َسَمائِهِ اِالثـَْنْي َعَشَر ِإَماماً َسمَّاَك ا يَّ فَـَال َعِليّـاً اْلُمْرَتَضـى َوَأِميـَر اْلُمـْؤِمِنيَن َوالصِّـدِّ

تِـي َحـيِِّهْم َوَميِّـِتِهْم َوَعلَـى ِنَسـاِئي َفَمـْن ثـَبَّتـََّهـا َلِقَيْتنِـي غَـداً َوَمـْن طَلَّْقتَـَهـا َفأَنَـا َتِصحُّ َهِذِه اْألَْسَماُء ِألََحٍد َغْيِرَك يَا َعِلـيُّ َأنْـَت َوِصـيِّي َعلَـى َأْهـِل بـَيْ 
َها َلْم تـََرِني بَِري فَـاُة َفَسـلِّْمَها ِإلَـى ابْنِـَي اْلَحَسـِن اْلبَــرِّ فَـِإَذا َحَضـَرْتَك اْلوَ  -َوَلْم َأَرَها ِفي َعْرَصِة اْلِقَياَمِة َوَأْنَت َخِليَفِتي َعَلى ُأمَّتِـي ِمـْن بـَْعـِدي  ٌء ِمنـْ

ْلُيَسلِّْمَها ِإَلى ابِْنَي اْلُحَسْيِن الشَِّهيِد الزَِّكيِّ اْلَمْقُتوِل فَـِإَذا َحَضـَرْتهُ   اْلَوُصولِ  ْلُيَسـلِّْمَها ِإلَـى ابْنِـِه َسـيِِّد اْلَعابِـِديَن ذِ َفِإَذا َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة فـَ ي  اْلَوفَـاُة فـَ
ـٍد اْلبَـاِقِر فَـِإَذا َحَضـَرْتُه اْلَوفَـاُة فـَْليُ  )٢(الثَِّفَناتِ  ْلُيَسـلِّْمَها ِإلَـى ابْنِـِه ُمَحمَّ َسـلِّْمَها ِإلَـى ابْنِـِه َجْعَفـٍر الصَّـاِدِق فَـِإَذا َحَضـَرْتُه َعِليٍّ َفِإَذا َحَضـَرْتُه اْلَوفَـاُة فـَ

ْلُيَسلِّْمَها ِإَلى ابِْنِه ُموسَ  ْلُيَسـلِّْمَها ِإلَـى ابْنِـِه َعِلـيٍّ الرَِّضـا فَـِإَذا َحَضـَرْتُه اْلَوفَـاُة فـَلْ اْلَوَفاُة فـَ ـٍد ى اْلَكاِظِم َفِإَذا َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة فـَ ُيَسـلِّْمَها ِإلَـى ابْنِـِه ُمَحمَّ
ْلُيَسلِّْمَها ِإَلى ابِْنِه َعِليٍّ النَّ  ْلُيَسلِّْمَها ِإَلى ابِْنِه اْلَحَسـِن اْلَفاِضـِل فَـِإَذا َحَضـَرْتُه اْلَوفَـاُة الثـَِّقِة التَِّقيِّ َفِإَذا َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة فـَ اِصِح َفِإَذا َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة فـَ

ْلُيَسلِّْمَها ِإَلى ابِْنِه ُمَحمٍَّد اْلُمْسَتْحَفِظ ِمْن آِل ُمَحمٍَّد  َيُكـوُن ِمـْن بـَْعـِدِه اثـْنَـا َعَشـَر َمْهـِديّاً فَـَذِلَك اثـْنَـا َعَشـَر ِإَمامـاً ثُـمَّ  ( صـلى اهللا عليـه وآلـه )فـَ
ــِه َأوَِّل اْلُمَقــرَّبِينَ  ْلُيَســلِّْمَها ِإَلــى ابِْن ــاُة) فـَ ــِإَذا َحَضــَرْتُه اْلَوَف َــ  (َف ــُه َثَالث ــُث ُة َأَســاِمَي اْســٌم َكاْســِمي وَ َل ــُد اللَّــِه َوَأْحَمــُد َواِالْســُم الثَّاِل اْســِم َأِبــي َوُهــَو َعْب

    )٣()) ُهَو َأوَُّل اْلُمْؤِمِنينَ  اْلَمْهِديُّ 
  الرواية غير تامة سندا وال داللة

ــا مــؤخرا مــن ال يفــرق بــني املبتــدا واخلــرب قبلــه ميهــد لــه وعلــى  يظهــرفخــرج بنتيجــة منحرفــة مفادهــا ان لالمــام املهــدي ابنــا  ،وهــذه الروايــة متســك 
  . الناس ان يطيعوه ويرجعوا اليه

ا أبداً لوجوه كثرية نذكر منهاالرواية  ولكن احلقيقة ان هذه :الجواب    :ال يصح االستدالل 
ان الشــيخ الطوســي امنــا ذكــر هــذه الروايــة يف  يقــول  " مــن اهلجعــة يف برهــان الرجعــة ضااليقــا"غــري تــام فــان احلــر العــاملي يف  الروايــة ان ســند) ١

اكتاب الغيبة من باب االلزام للمخالفني  ذه الروايةعليهم شيخ الطوسي اراد اثبات الغيبة والرجعة وردت من طرق املخالفني وال أل  . فاستدل 
  . يف سندها يف سند الرواية جماهيل اضافة اىل وجود بعض العامة انواحلاصل: 

سـفارة عـن أبـداً وقضـية ال جـة يف االعتقاديـاتحباملشهور الـذي كـاد ان يكـون امجاعـا ان خـرب الثقـة لـيس  :سندها فنقول هالو تنزلنا واعتربنا) ٢
  . نوة دليًال على ذلك، هي من املسائل االعتقادية املهمةباإلمام الثاين عشر والنيابة اخلاصة له على اخللق كلهم وكون ال

 علـى مـر – وفـيهم كبـار الزهـاد واألتقيـاء والـورعني ال يعتربه مشـهور العلمـاء كافة مث يقيم عليهم دليًال ضعيفاً فكيف يبعث اهللا سفريا اىل الناس  
  حجًة؟ –التاريخ 

                                                            

ن انه ابن االمام املهدي وانه سفريه ارسله ليمهد الطريق للظهور املقدس واصبحت االن له فرقة تسمى (اليمانية) إذ يدعي انه اليماين واب خرج علينا شخص جمهول يدعي )١(
  االمام املهدي! ومتسكوا بروايات وحجج واهية هي اوهن من بيت العنكبوت (املقرر) 

علـى السـّجاد عليـه السـالم كثـرة سـجوده حبيـث صـار » ذو الثفنـات«اسـتناخ و غلـظ كـالركبتني. و لعـّل وجـه إطـالق الثفنة من البعري مـا يقـع علـى األرض مـن أعضـائه إذا  )٢(
  مواضع سجوده ذا ثفنة (حاشية البحار).

  .١٥٠الغيبة للطوسي ص )٣(
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ـذه الروايـة علـى ان لـه  واضحة بينـة اوضـح مـن الشـمس يف قضية اإلمامة والنيابة اخلاصة ينبغي ان تكون احلجةواحلاصل: انه  فكيـف يسـتدل 

  (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف) ابن اآلن وانه هو اليماين وهو سفريه ونائبه اخلاص؟! 
َمـاُم بِاْسـِمِه َو َأْمَرنَا َقْد َكاَن َأبـَْيَن ِمْن َهِذِه الشَّْمِس ثُمَّ َقاَل يـَُناِدي ُمنَـاٍد ِمـَن السَّـَماِء فُـَالُن بْـُن فُـَالٍن ُهـَو اْإلِ فـََقاَل ِإنَّ ((كما جاء يف الرواية 

َلَة اْلَعَقَبةِ   ( صلى اهللا عليه وآله )  اللَّهِ   ِبَرُسولِ   يـَُناِدي ِإْبِليُس َلَعَنُه اللَُّه ِمَن اْألَْرِض َكَما نَاَدى   )١())لَيـْ
.. ومـا ... من بعده اثنا عشر مهديا.:-حسب الرواية  –قال  ( صلى اهللا عليه وآله ).. فالنيب .اية مبا تعتقدونسلمنا لكن ماهو ربط الرو ) ٣

  ، !ال من بعدهتدعونه هو من قبله 
نعــم ، والتقـول ان االمــام لـه ولـد االن ان الروايــة ال تصـرح بـذلك ولـد اآلن؟ ( عليـه السـالم )املهــدي هـل ولـد لإلمـام لـو تنزلنـا ايضـا نســال ) ٤

وفاتـه (عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الشـريف) (وهـي بعـد الظهـور املبـارك والظهـور ال نعلـم مـىت هـو لعلـه بعـد سـنة أو ألـف وقت حضور يف هي تصرح ان 
 . اشارة اىل ذلكحىت  الرواية يف تاما قبل ذلك او االن فليس، )٢(له ولد سيكون سنة أو مليون سنة أو أقل أو أكثر ال جيليها لوقتها إال هو)

مـا الـدليل علـى ذلـك؟ وهـو مـا أشـرنا إليـه  ذا املـدعي للسـفارة هـو ابنـهفما هو الدليل علـى ان هـ، ابنا االن ( عليه السالم )فرضنا ان له  لو) ٥
 سابقاً من مغالطة االسم واملسمى والصغرى والكربى.

وهكــذا ، اذا حضــرته الوفــاة فليســلمها اىل ابنــه ( عليــه الســالم ) احلســنياالمــام يصــرح ان  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه )ن النــيب ا :قرينــة الســياق) ٦
مـا اخـوان للـدليل اخلـاص كمـا هـو .. .( عليهم السالم ) االمام السجاد والباقر اىل اخر االئمة فاملقصود هو االبن املباشر اال االمـامني احلسـنني فا

 . واضح
بظـاهر لفـظ  واحلـال ان الروايـة تتحـدث، وانه اخللف له مـن بعـده؟ ( عليه السالم )كيف يدعي هذا املدعي انه االبن اخلامس لالمام املهدي ف
ن فلــم تقــل الروايــة فليســلمها اىل حفيــده او بــواحفــاد االحفــاد  ولــيس عــن االحفــاد ( علــيهم الســالم )اقها عــن االبنــاء املباشــرين لالئمــة يبســو  )(ابنــه

  !!حفيده
يســلم اإلمــام لإلمــام  ( عليــه الســالم ) ) ان الروايــة معارضــة باألصــح منهــا ســنداً واملشــهورة والثابتــة لــدى عامــة الشــيعة مــن ان اإلمــام املهــدي٧

  من بعده وليس ألحد أبناءه... ( عليه السالم )احلسني 
النــاس  إلضــاللطريقــا وبأوليــات املســائل جهــل النــاس بفقــه احلــديث  -علــى مــر التــاريخ  –الضــالني واملبطلــني يتخــذون واملأســاة كــل املأســاة ان 

   .وغوايتهم
  أعاذنا اهللا وإياكم من شرورهم وِشرارهم

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

                                                            

 .٦٥٠ص ٢كمال الدين ومتام النعمة ج  )١(
 إذ قال (فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه). )٢(


