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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 إلى من أسرتو األوىام

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالميف، والصالة والسالـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف

 أجمعيف، أما بعد: 
ست  -عز وجؿ-بإذف اهلل -وسيتضمف ىذا الحديث ، ، وىو حديث ذو شجوفاألوىاـ عف ميمةحديثنا في ىذه الف

 قضايا:
 في بياف حقيقة األوىاـ. :األولى
 في بياف قابمية اإلنساف لموىـ. :الثانية
 في خطر األوىاـ عمى األفراد والمجتمعات. :الثالثة
 في أسباب التعمؽ باألوىاـ. :الرابعة

 في ذكر نماذج مف األوىاـ. :الخامسة
 في العالج. :السادسة

 .أواًل: حقيقة الوىم
 الوىـ أييا اإلخوة واألخوات مف خطرات القمب.

 سواء كاف ذلؾ في الوجود أو لـ يكف. ،تخيمو وتمثمو إذايقاؿ "توىـ الشيء" 
ذكر كثيرًا في كالـ المتكمميف مف الشعراء طائر يُ  كػ"العنقاء"وال حقيقة لو،  ،قد نتخيؿ أمرًا ال وجود لو :يعني

 العالـ. وغيرىـ، ولكنو ال وجود لو أصاًل في ىذا
 فاسد ناتج مف تصور خاطئ. فحقيقة الوىـ أنو اعتقاد

 ثانيًا: قابمية اإلنسان لموىم
حجاميـ إنما ىو بسبب األوىاـ  أكثر الخمؽ نفوسيـ مطيعة لألوىاـ، وقد يعمموف بكذبيا، وكثير مف إقداـ الناس وا 

 التي تسيطر عمييـ.
وقبمو الغزالي: قد ينفر طبعو عف المبيت في بيت فيو ميت،  –رحمو اهلل–ـ بف القيافاإلنساف كما يقوؿ الحافظ 

أو يصدر منو  ،مع أنو يقطع بأف ىذا الميت ال يتحرؾ، ولكنو يتوىـ في كؿ لحظة أنو قد يتحدث أو يتحرؾ
 . (1)شيء يتخوفو

 ،سجدفالواقع شاىد بتأثير الوىـ واإليياـ، ولذلؾ يمكف لإلنساف أف يمشي عمى ىذا الخط الممتد في صؼ الم
 ،ويجري عميو دوف أف يشعر بأي ارتباؾ، ولكف حينما يكوف ىذا الخط ىو عبارة عف جدار في الدور العاشر

 أو يجري فوؽ ىذا الجدار، لماذا؟  ،فإنو قد ال يستطيع أف يجمس عميو فضاًل عف أف يمشي
 الستيالء الوىـ عمى النفوس.

                                                           

 (.ٚٗ/ٕمفتاح دار السعادة ومنشور والية العمـ واإلرادة ) (ٔ)
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لحمراء، كما أنيـ ينيوف المصروع عف النظر إلى واألطباء ينيوف صاحب الرعاؼ عف النظر إلى األشياء ا
خمقت مطيعة لألوىاـ، والطبيعة فعالة،  -كما ذكرتُ -وذلؾ أف النفوس  ؛األشياء قوية الممعاف أو الدوراف

 تابعة لألحواؿ النفسانية. ،واألحواؿ الجسمانية
 ،كانت الدور قديمًا بالخشبو - راد أف يصطاد الفأر في سقؼ الدارليذا يذكر أف الير إذا أ ،حتى الحيوانات

فإنو يجمس تحتو، يجمس عمى األرض ويرفع يديو ورجميو ويحركيا أماـ الفأر، فما  -وفييا الفئراف وفييا ما فييا
 يسقط بيف يديو. حتىيتمالؾ ىذا الفأر 

 فضرب ظمو برجمو فيسقط فيصطاده. ،ولربما جاء الكمب إلى الحيواف الذي يمشي عمى الجدار
أف الغزاؿ أسرع مف الكمب، فإذا انطمؽ الغزاؿ وانطمؽ  –رحمو اهلل–بف القيـ اأىؿ العمـ كالحافظ  عضبؿ ذكر ب

 ولكف الكمب يصيده. ،في أثره الكمب فإف الغزاؿ يسبقو
فيمتفت إلى الكمب، فإذا التفت إليو خارت قواه  ،وذلؾ أف الغزاؿ حينما يسرع في المشي يتوىـ أنو مدرؾ ال محالة

 الكمب.فيتمكف منو 
ىذه األوىاـ عمة عميمة تقع لإلنساف ولمحيواف عمى حد سواء، ولذلؾ تجد البييمة يسحبيا الجماعة مف  :فأقوؿ
نيا تتوىـ أنيا ستنتقؿ إلى مكاف يفضي بيا إلى أل ؛يا ورجمييا مف األرض ال تتحرؾوىي قد مكنت يدي ،الرجاؿ

 أو نحو ذلؾ. ،جؿ الطعاـ أو الشرابنقؿ مف أالخطر، وقد تكوف تُ 
 .ثالثًا: خطر األوىام

بغض النظر عف صواب ذلؾ الذي في النفس أو خطئو، فما ينطبع  ،سموؾ اإلنساف يبقى مترتبًا عمى ما بنفسو
 في نفس اإلنساف يتسمط عمى سموكو ومواقفو إزاء األحداث واألشخاص. 
"الناس أسرى بأفكارىـ  :ورات، وليذا قيؿوأعماؿ الناس تأتي نتيجة لما في نفوسيـ مف المعتقدات واألفكار والتص

 ومعتقداتيـ".
 أو أصدقائيا. ،إذا حممت أفكارًا وىمية عف أعدائيا ،وىذا كما يقع لألفراد يقع كذلؾ ألي أمة مف األمـ

إف السموؾ العممي  :ذات أثر كبير في سموكو، بؿ نستطيع أف نقوؿ مميا اإلنساف في صدرهفالعقيدة التي يح
اتو ومواقفو تجاه األحداث التي تواجيو في رحمة الحياة ما ىي إال ترجمة حية لما يحمؿ بيف لإلنساف في حي

 وما ينطوي عميو فؤاده مف المبادئ والقيـ. ،حنايا قمبو مف عقيدة
 وقد قيؿ: كؿ إناء بما فيو ينضح.

 ويقوؿ الشاعر شوقي: 
 في أوىاميـ سجناءُ  والناُس .........................                             
وال ينطوي  ،ويظير ويفعؿ أشياء ال يعتقدىا ،ال يخرج عنيا إال المنافؽ الذي يتصنع ،مةىية مسمّ فيذه قضية بد
 عمييا فؤاده.

دفعو  ،ضرب مف االعتقاد بيذا االعتبار، فاإلنساف إذا توىـ أمرًا مف األمور في جانب مف جوانب الحياة والوىـ
وروحًا مع ما يمميو ىذا الوىـ، فيذا الوىـ صار عقيدة  اوسموؾ محدد يتفؽ نص   ،اذ مواقؼ معينةىذا الوىـ التخ

 ولو لفترة مؤقتة. ،بالنسبة إليو
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كما سيتضح  ،أو يذىب مالو، أو يذىب أىمو ،ىذا الوىـ قد يجر صاحبو إلى الميالؾ، وقد يرديو في الدنيا ولذلؾ
 لنا مف خالؿ النماذج التي نذكرىا.

ذا وقع ذلؾ لمف  تتفكـ شتّ  األوىاـ مف طاقات، وبددت مف جيود، وعطمت مف أعماؿ، وخربت مف بيوت، وا 
فال تسأؿ عف حاؿ الناس  ،وأىؿ اإلصالح -عز وجؿ-أو توجيو الناس كالدعاة إلى اهلل  ،بيدىـ تدبير األمور

 بعد ذلؾ.
ويتحرؾ في دائرة مف  ،لمجتمع تأسره األوىاـويعالج مشكالت ا -عز وجؿ-إذا كاف الداعية الذي يدعو إلى اهلل 

 فإف ىذا يفسد أكثر مما يصمح. ،األوىاـ
 .رابعًا: أسباب التعمق باألوىام

 :اع األوىاـ يرجع إلى أمور متعددةواتب ،التعمؽ باألوىاـ
 ما كان نتيجة لخداع الحواس. أواًل:

شيء، يتوىـ صوتًا يسمعو وال صوت، ويتوىـ خدعو، فيتوىـ شيئًا مف غير تكالسمع أو البصر  فحواس اإلنساف
 شبحًا يراه وىو في الحقيقة لـ يشاىد شيئًا.

 َأنََّيا ِسْحرِِىمْ  ِمنْ  ِإَلْيوِ  ُيَخيَّلُ  َوِعِصيُُّيمْ  ِحَباُلُيمْ  َفِإَذا}: -عز وجؿ-فيدخؿ في ىذا سحر التخييؿ كما قاؿ اهلل 
 .[ٙٔٔ: األعراؼ] {َواْسَتْرَىُبوُىم النَّاسِ  َأْعُينَ  َسَحُروا}: -تعالى–وكما قاؿ اهلل ، [ٙٙ: طو]{ َتْسَعى

 فيتخيؿ اإلنساف أشياء ال حقيقة ليا. ،فمف أنواع السحر ما يكوف مف ىذا القبيؿ
وىو ما يعرض ليا في بعض األحواؿ مف أموٍر خادعة، وليذا قالت العرب:  :ونوع آخر مما يحصؿ لمحواس

ا، مناظر األشباح، وتتضاعؼ أعدادىا، فربما رئي الصغير كبيرًا، والكبير صغيرً في النيار ساعات تتغير فييا "
 ."سمع ألصوات الفال والحراب مثؿ الدويّ والواحد اثنيف، وقد يُ 

  :ةمولذلؾ قاؿ الشاعر ذو الر  
 (1)المسامعِ  لـ يكف إال دوي   وٍ ص      ***       أةٍ بْ نَ  لتشبيوِ  حاديناإذا قاؿ                   

 .الصوت الخفيالنَّبأة: 
 سب المكاف إليو كما قاؿ األعشى:حكاية ما يسمعوف، ثـ نُ  ة كأف الدوَّ وبيذا سميت "الفالة" دويّ 

 (2)إال مف اآلجاؿِ  اقفارً  رِ  *** ؼْ مسَّ ل ؿخيَّ تُ  يمومةٍ دَ  فوؽَ 
قفارًا إال ىيئة، ومرة عمى ىيئة، "ة عمى أنيـ يرونيا مر  :فر" يعنيمسَّ لؿ خيَّ "فوؽ ديمومة" يعني الفالة الواسعة، "تُ 

 قطيع البقر الوحشية. ووى ،ؿجْ إِ مف اآلجاؿ" جمع 
 وقاؿ كعب بف زىير: 
 ؿُ خيَّ الميؿ مما يُ  جنافِ  ُبعيدَ      ***  يا دويَّ  مذكاٍر كأفّ  وصرماءَ                    

 

                                                           

 (.ٜٙٙ/ٖغريب الحديث البف قتيبة ) (ٔ)
 (.ٕٚٔ/ٔغريب الحديث إلبراىيـ الحربي ) (ٕ)
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 وال ماء "صرماء". ىو يصؼ صحراء، أرض بال نبتال يقطعيا إال الفحؿ مف الرجاؿ، مذكار يعني 

  .يعني صوتيادوييا: 
ويظنوف أنيا  ،أو ما يتوىمونو مف األصوات ،يسمعوف أصوات الرياح -ظممة الميؿ-عيد الظممة بُ أنيـ  :والمعنى

 وغيرىا. أشياء مف الجف
 يقوؿ: 

 (1)فأعقؿُ  بيفُ إذا ليس فيو ما أُ  ***وفمما سمعتُ  أناسي   حديثُ 
 ىذه الصحراء الموحشة.يقوؿ: يخيؿ لي أصوات ناس في 
 فييا كبيرًا: الصغير رأىومف ىذا قوؿ األخطؿ يذكر فالة 

 (2) ؿُ مَّ جمُ  صافٌ حِ  اشزً نَ  عال ما إذا...  كأّنو فييا لىَّ وْ الحَ  الثعمبَ  ترى
 .مثؿ الفرس يقوؿ: الثعمب يتبدى أنو كبير وضخـ في ىيئتو

   بغة: ومف ذلؾ قوؿ النا
 (3) اطائرَ  تخاؿ بو راعي الحمولةِ ..  .   عٍ يوتي في يفاٍع ممنَّ بُ  تْ مّ وحَ                   

جمؿ -إذا رأيت األشياء مف أسفؿ فالذي يحمؿ حمولة ، مكاف مرتفع مف األرض، عمى ربوة بيوتو عمى :يعني
 كأنو طائر صغير. -عميو أحماؿمثال 

 ويقوؿ ابف أحمر في تضاعؼ األعداد: 
 (4)غرِ بالثَّ رباء *** وتعمؿ الحِ  أخيمةً  وازدادت األشباحُ 

 َيِجْدهُ  َلمْ  َجاَءهُ  ِإَذا َحتَّى َماءً  الظَّْمآنُ  َيْحَسُبوُ }: مف السراب في الصحراء بوقت الظييرة ىكذا ما يراه اإلنسافو 
 فالبصر قد يخدعو، والسمع قد يخدعو. ، [ٜٖ: النور] {َشْيًئا

 .األمراض ما يعتري اإلنسان منثانيًا: 
 وىي أنواع، فمنيا: 

وىذا نوع مف األمراض يعرفو األطباء، فيذا المريض بيذا الوىـ يتخيؿ مف يكممو، أو مف  ،وىم التخيل -
فتجده في  ،أو يكيد لو، وأف ىناؾ مف يتآمر عميو، لربما يتوىـ أف أحدًا يضاحكو ،يالحقو، أو أف فالنًا يكرىو

وأف ىذا الجياز يوجيو إلى أي  ،ب فيو جيازكتوىـ أنو قد رُ ، ولربما وال يوجد ما ُيضحؾ ،المجمس يضحؾ
العافية  -عز وجؿ-نسأؿ اهلل  ،شاىدت نماذج منيا في حياة أناسمكاف، وىذه األمور التي أتحدث عنيا 

 لمجميع.

                                                           

 (ٙٔعقالء المجانيف البف حبيب النيسابوري )ص:  (ٔ)
 (.ٕٗٔ/ٔنياية األرب في فنوف األدب )( ٕ)
 (.ٜٚٔ/ٔٔلساف العرب )( ٖ)
 (.ٖٗٗاألزمنة واألمكنة )ص: ( ٗ)
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أقوؿ: مف أعراض ىذا أنو قد يشعر صاحبو بصداع في الرأس، أو توتر، أو منامات مزعجة، وكوابيس، 
 أو باآلخريف. ،، واتياـ اآلخريف بالخيانة، وعدـ الثقة بالنفسوشكوؾ، ووساوس

فإف ىذه تورث  ،وقد يقع ذلؾ لبعض الناس بسبب السحر، وقد يقع أيضًا بسبب تعاطي بعض العقاقير المخدرة
 وتتمؼ عمى اإلنساف بعض خاليا المخ، وىذا شيء مشاىد ومعروؼ. ،أوىاماً 

في  -عز وجؿ-وىي فطرة وضعيا اهلل  ،الغيرة قضية شرعية ومطموبةولربما تورث ىؤالء غيرة زائدة مرضية، 
ؿ إلى ظاىرة مرضية، فيذا اإلنساف قد يتيـ زوجتو العفيفة الشريفة بالزنا، ويتكمـ قموب الخمؽ، ولكف ذلؾ قد يتحو 

وبصمات  ،لينظر بعد ذلؾ إلى مواطئ األقداـ ؛في المجالس، ولربما مسح مقبض الباب، ولربما مسح العتبة
الخالص منو إال بالذىاب إلى مف يعانيو أحدًا قد عقبو إلييا بعد أف فارقيا، فيذا أمر قد ال يستطيع  األيدي، عؿّ 

  ونحو ذلؾ. ،طباء وتناوؿ العقاقير والعالجاأل
 :وىو ،ونوٌع آخر مف أنواع ىذا الوىـ، وىو الوىـ المرضي

لربما يكثر عند ىذا اإلنساف، يقمؽ،  ،اإلحساس، فيذا كمو داخؿ بسبب المرض، ىذا وىم اإلحساس -
 يقوؿ: أحس أف مكروىًا سيقع بي، أحس أني سأموت.

وىذا كثير، ويسأؿ عنو بالذات كثير مف النساء، ثـ تبدأ تشعر بمشاعر، ببرودة في األطراؼ، في القدميف، 
ع في نبضات القمب، حتى سمع لو صوت في صدرىا، وتقط  خدٍر يعـ الجسد، ثـ بنبض لربما يُ والرجميف، ثـ ب

 وليس بيا بأس. ،تشعر أنيا قد أشرفت عمى اليالؾ والموت
يترؾ سفرًا، يترؾ مناسبة، يشعر أف مكروىًا سيقع في ىذا المكاف، فيترؾ ىذه فيتوىـ، و  كذلؾ قد يشعر

 أو نحو ذلؾ. ،فٍر، أو زيارة، أو حضور مناسبةالمشروعات التي أراد أف يفعميا مف س
لقريف، أو اـ التي تقع عند ىذا المتخيؿ الذي يزعـ أنو يحس بأشياء لربما يكوف ذلؾ أيضًا بسبب اوىذه األوى

ف يقوؿ ىذا اإلنساف: سيياتفني فالف اآلف، أنا أع لو شيء مف ذلؾ، كفيق ،مي بالسحريكوف ذلؾ اإلنساف قد بُ 
 أشعر بيذا.

 عنو، ولربما جاءه آخر وقاؿ لو: ما ىذا الذي في جيبؾ؟  اويكممو فالف، وفالف بعيد جد   ،ثـ يدؽ الياتؼ فعالً 
 .فقاؿ: ال شيء

 قاؿ: بمى، ىو حموى.
 فإذا أدخؿ يده وجد ىذه الحموى فعاًل في جيبو.

 {المَّوُ  ِإالَّ  اْلَغْيبَ  َواأْلَْرضِ  َواتِ السَّمَ  ِفي َمنْ  َيْعَممُ  اَل }مف الذي أخبره بيذا؟ ىو القريف، والقريف ال يعمـ الغيب، 
 ، لكف ىذا القريف يطمع عمى ما في جيبو، فيذا أمر ال إشكاؿ فيو.[٘ٙ: النمؿ]
، وىذه حالة تقع لكثير مف الناس، لربما ىذا اإلنساف يكوف منشغاًل ميتمًا اىتمامًا زائدًا وىم المرض -

بصحة بدنو، مشغواًل بذلؾ، فيو دائمًا يتممس، يتممس رقبتو، ويتممس صدره، والمرأة تتممس صدرىا،  مفرطاً 
ؿ أشياء عادية موجودة عند كؿ الناس، لكنو ما تأمميا قبؿ ذلؾ مف وتتممس بطنيا، وتتممس وجييا، ولربما تأمّ 

مر طبيعي في اإلنساف، فيجمس وىو أ ،ف ىذه الجية أضخـ مف ىذه الجيةحبيبات في موضع في الجسد، أو أ
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، أو نحو  ،أو أف ىذا نوع سرطاف في الجمد تمؾ الميمة ال يناـ، يتوىـ أنو قد ُبمي بمرض خطير، وأف ىذا توـر
 .ذلؾ

ىذه المشاعر في نفسو، وال يناـ، ويحاوؿ  يصارعثـ قد يكبت ىذه المشاعر، وقد يقضي أيامًا ولربما أسابيع وىو 
وال يظير ما بو مف عمة، ولكنو كأنما  ،ـ أوالده، أماـ مف حضره مف أجؿ أف ال يبيفأف يأكؿ أماـ أىمو، أما

وال  ،يمضغ الحصى أو البالستيؾ مف شدة اليـ والغـ، فيو ال يجد طعمًا لطعاـ، وال يجد لذة لشراب، وال ُأنساً 
مب، ويذىب إلى ىذا الوىـ صار يسيطر عميو، فيو ينظر في كؿ تقمص لعضمة، وكؿ نبضة لق غير ذلؾ؛ ألف

، ولربما أصر عمى أنو يعاني مف العمة الفالنية، ا، وأشعة كثيرة، وأدوية كثيرة جد  األطباء كثيرًا، ولديو تقارير كثيرة
 .؟إلى عينيو ووجيو، ماذا سيقوؿ لو بعد الفحص والنظر في حالتو وينظرولربما تمكأ أماـ الطبيب 

وراحتو، ولذتو وسروره إذا شاركو اآلخروف في ىذه القضايا، ويتحدث معيـ لربما بنبرة فييا  ىذا ويكوف أنُس 
نما ىذه أمور تغمبو فال يستطيع  ،المرض، والحزف، والكآبة، لربما يستعطؼ ىؤالء اآلخريف، ىو ال يتصنع ىذا وا 

 الخالص والفكاؾ منيا.
ة، يا، ولربما يصر عمى إجراء بعض العمميات الجراحيفينقضي العمر وىو يعيش بيف أمراض موىومة ال حقيقة ل

نما ىي سطحية في الجمد، ثـ يظيروف لو ما يضعوف  ،عممية ليست حقيقية ،فعؿ في بعض البالدوىذه قد تُ  وا 
وجدوا فيو  ـأخرجوا مف بطنو كيسًا أو أني ـونحو ذلؾ، والتخدير، فيوىمونو أني ،مف األشياء الالصقة واألدوية

 وأنيـ قد أزالوىا. ،أو نحو ذلؾ ،وجدوا عنده بعض األوراـ ـأو أنياألمعاء،  في التصاقات
أو نحو ذلؾ، فيذىب إلى ىذا الراقي أو  ،عو الجف، أو أنو قد ابتمي بسحروىكذا بعضيـ قد يتصور أنو قد صر 

فيقع الشخص مغشيًا عميو،  ،عمى عرؽٍ  ذاؾ، ولربما ذىب إلى السحرة، ورأيت أحد ىؤالء الرقاة مرة يضغط
 فسألتو: ىؿ ىؤالء يعانوف مف عمة؟ 

 إال إذا جاءوا عندي. -وليس بيـ بأس-قاؿ: أبدًا، ىؤالء يتصوروف أنو لف تخرج ىذه العفاريت مف أجساميـ 
 خرج.اخرج، اثـ بعد ذلؾ يقوؿ لو:  ،يسقطوففؿ كاف مف أشير الرقاة قبؿ سنيف، ىذا الرج

ونحو ذلؾ، وىو ليس فيو شيء  ،وتمبس وجف خرج ما بو مف مس   قوـ ويظف أنو قدوي ،ثـ يقوـ يضرب صدره
 إطالقًا.

ويتخيؿ أشياء ال حقيقة ليا، وينزعج تمامًا إذا قيؿ لو: إنو ليس  ،فمتوىـ ىذه األمراض يركز عمى ىذه القضايا
 بؾ بأس، وأنت إنساف تتوىـ.

وينفر مف ذلؾ تمامًا، ولذلؾ تجد مثؿ ىؤالء يحبوف العزلة كثيرًا، والناس ال يحبوف كثرة مجالستيـ؛ ألنيـ إنما 
نتفع منيا ييتحدثوف عف عمميـ وأمراضيـ، وال يتحدثوف عف قضايا اجتماعية وقضايا تتعمؽ بمصالح أخرى 

 س.جالِ المُ 
أف اإلنساف قد يقرأ أحيانًا عف بعض األشياء، أو يسمع بعض التفصيالت، قد يزور  :ـ المرضومف أسباب توى

ياكـ وجميع المسمميف –ويسمع تفاصيؿ المرض الذي أصابو  ،إنساناً  كأف يسمع منو تفاصيؿ  –عافانا اهلل وا 
أف ىذا األمر  ويتخيؿ ،، فيأتي ىذا اإلنسافالفالنيةالمرض الخطير الذي أصابو مف سرطاف مثاًل في الناحية 
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ثـ يبدأ يتوىـ ىذه  –يعني مبدأ ذلؾ المصاب–أمره ومبدئو يشبو ما يمر بو اآلف في ىذه المرحمة، في أوؿ 
  .ونحو ذلؾ، نفس األعراض ،األشياء، ويشعر بحرارة في جسمو

يحتاج  بؿ رأيت مف تساقطوا في بعض السنيف القديمة، حينما سمعوا شرحًا عف مرض الكوليرا، وأف ىذا الوباء
مف  –أعزكـ اهلل–قط اثناف وأصابتيـ نفس األعراض الناس معو إلى تطعيـ، وجاء األطباء يطعموف الناس، فس

  .إنما ىو الوىـ ،وليس بيـ بأس ،البطف، وذىبوا بيـ في اإلسعاؼ االستفراغ، واستطالؽ
فال يستطيع أف يقوـ عمى رجميو إذا تخيؿ وتوىـ أنو قد  ،وأدواء قد تقعد اإلنساف ،أقوؿ: ىذه عمؿ عميمة ولذلؾ

  أصيب بمرض معيف.
كؿ ىذه  لربما يشعر أف ،مثالً  فسية، يقرأ عف االكتئابولذلؾ تجد أحيانًا مف يقرأ مثاًل عف بعض األمراض الن

ة، ليس معنى خاصة المرأة تشعر أنيا تود البكاء، وىذه أمور طبيعي ،األوصاؼ موجودة فيو، ويشعر أنو مكتئب
 بيذا المرض. فعالً لكف تشعر أنيا قد ابتميت  ،ذلؾ أنيا مكتئبة

وىكذا قد يقرأ اإلنساف، أو يسمع، أو يحضر عند أولئؾ الرقاة الذيف يحضر عندىـ كثير مف الناس، فيسمع 
ىذا، أو نحو  ،ي الرأس، أو في المكاف الفالنيبعض األعراض  لمسحر، مف أعراض في الجانب الفالني، أو ف

 .موجودة فيوفيتوىـ ىذه األشياء أنيا 
التي وجدت  يانفسوتحصؿ لو األعراض  ،فيسقط أثناء الرقية -وقد رأيت بعض مف وقع لو ىذا- ىرقَ ولربما يُ 

 فالوىـ شأنو عجيب.، لذلؾ اإلنساف المصاب بيذا المرض، أو بيذا المس، أو بيذا السحر
  :ذه األوىاـ المرضيةومف أنواع ى

فيشعر أنو فوؽ العالـ، ويتكبر، ويترفع  ،وىذا أمر ال يخفى، قد يوجد ىذا لفرد مف األفراد، العظمةوىم  -
خوت و الذيف عمييـ غاية الترفع، وينظر إلييـ باحتقار، وقد يكوف ىؤالء الذيف يحتقرىـ ىـ أبوه وأمو الذيف ربوه، وا 

 أو نحو ىذا. ،يعيش معيـ في بيت واحد
 .الخوف :ثالثاً 

الناشئ مف الوىـ المتسمط يشؿ جيد الكائف الحي حتى في مجاؿ الحيواف، ومف ذلؾ ما تذكره العرب والخوؼ 
 بسبب المخاوؼ. ةكوف ناشئتي تفار الالحكايات عف الفيافي والقِ  مف

ؼ كما نقؿ ابف محواس، وكذلؾ يقع ليـ بسبب الخو لذكرت لكـ أمثمة بسبب تخّيؿ، أو غمط، أو ما يحصؿ لمبس 
عمى توىـ ما يذكروف مف األخبار مف عزيؼ  بأف الذي حمؿ كثيرًا مف األعرا :عف بعضيـ –رحمو اهلل–قتيبة 
 .(1)وتغّوؿ الغيالف أف أصؿ ىذا األمر ومبتدأه أف القوـ لما نزلوا بالد الوحش عممت فييـ الوحشة ،الجف

والبعد مف األنس استوحش، السيما مع قمة األشغاؿ  د وطاؿ مقامو في البالد، والخالءوقد قيؿ: مف انفر 
 والمذاكريف.

 السمبي قد يورث اإلنساف الوسوسة.نى أو التفكير، والفكر يـ إال بالمُ والوحدة ال تقطع أيامَ 

                                                           

 (.٘ٗٗ/ٙانظر: كتاب الحيواف لمجاحظ )( ٔ)
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فرأى  وأخالطُ لو الشيء الصغير في صورة الكبير، وارتاب، وتفرؽ ذىنو، وانتقضت  تمثؿفإذا استوحش اإلنساف 
سمع ما لـ ُيسمع، وتوّىـ عمى الشيء اليسير الحقير أنو عظيـ جميؿ، ثـ جعموا ما تصور ليـ مف رى و ما ال يُ 

يمانًا، ونشأ عميو الناشئ، ورُ ذلؾ شعرًا تناشدوه وأحاديث توارثوىا، فازدادوا بذلؾ يقينًا  الطفؿ الصغير  بو يب  وا 
ي الحنادس، فعند أوؿ وحشة وفزعة، وعند فصار أحدىـ حينما يتوسط الفيافي وتشتمؿ عميو الغيطاف في الميال

وتوّىـ كؿ زور، وربما كاف في أصؿ الخمؽ والطبيعة  ،رأى كؿ باطؿقد يكوف  ،كؿ صياح بوـٍ ومجاوبة صدى
كذابًا نّفاجًا، وصاحب تشنيع، وتيويؿ، ومبالغة، فيقوؿ في ذلؾ مف الشعر عمى حسب ىذه الصفة، فعند ذلؾ 

 عالة.الس   وكممتيقوؿ: رأيت الغيالف، 
 ثـ يتجاوز ذلؾ إلى أف يقوؿ: قتمتيا.
 ثـ يتجاوز ذلؾ إلى أف يقوؿ: رافقتيا.

 جتيا.ثـ يتجاوز ذلؾ إلى أف يقوؿ: تزو 
اه، وصاحبو، وما أشبو ذلؾ مف األساطير والحكايات أنو رافؽ الذئب، وعشّ  الواحد منيـ لذيف يزعـوىكذا أولئؾ ا

 الباطمة التي يتناقميا بعض العامة.
، وىذا تأبط ايوي" ويكنى بػ"أبي الغوؿ" ألنو فيما زعـ رأى غواًل فقتميالد الط  لو "أبو البِ  يقاؿوىذا رجؿ معروؼ 

 زعـ أنو لقي الغوؿ فقتميا. –كما ُعرؼ بذلؾ  -وىو مف شياطيف العرب  اشر  
 ومف ذلؾ قوؿ زىير: 

 (1)ياعف رىبٍة ثعالبُ  عازفيف بيا *** تضبحُ  لمجف   تسمعُ 
 .تصيح :يعني

 ومنو قوؿ ُحميد بف ثور: 
 (2)رىسمع ما ال تَ تَ  *** مف الخوؼِ  تستحيؿ الشخوَص  عةٌ مفزَّ 

بالميؿ  ت إالوال يصو   و والرماؿ ما ال يظيريامِ وأحناش الطير في المَ  ،إف مف أحناش األرض :وقد قالوا
، أو رأى لمع يراعة أو زُ  راع، فإذا سمع أحدىـ وىو خائؼ حسيس ىامةوع، والبوـ، واليَ كالصدى، والض   قاء بوـٍ

 عد وجب قمبو، وقّؼ شعره، وذىبت بو الظنوف كؿ مذىب.مف بُ 
أو توّىـ أف العدو يطارده، يتوىـ كؿ شيء أنيـ  ،وىكذا الخائؼ المنيـز الذي يفر في األرض قد طارده العدو

 وجيوش يالحقونو ويطاردونو. ،رجاؿ
 ومف ىذا قوؿ جرير ييجو األخطؿ: 

 (3) ورجاال ـُ كدىـ *** خياًل تكر عميشيء بع ب كؿَّ تحسِ  ما زلتَ 
 المنيـز يتخيؿ حتى األشجار أنيا خيوؿ ورجاؿ يالحقونو.

 قوؿ المتنبي: ومف ذلؾ 
                                                           

 (.ٕٖٓ/ٔالمعاني الكبير في أبيات المعاني )( ٔ)
 (.ٕٓٚ/ٕ) المصدر السابؽ (ٕ)
 (.ٕٚ/ٖالعقد الفريد ) (ٖ)
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 ظنو رجال شيءٍ  ـ *** إذا رأى غيرَ يىاربُ  كاف حتى ضاقت األرُض و 
 ِفي َرْىَبةً  َأَشدُّ  أَلَْنُتمْ }: -وجؿعز -كما قاؿ اهلل  ،أو مف عظـ خوؼ المخموؽ في نفسو ،وىكذا مف خاؼ المرض

 .[ٖٔ: الحشر] {المَّوِ  ِمنَ  ُصُدورِِىمْ 
والشيخ شياب الديف  ،ومف طريؼ ما تؤثره األوىاـ ما ذكره صاحب الوافي بالوفيات، قاؿ: ترافؽ القرطبي المفسر

، فمما دخالىا ارتادا مكانًا ينزالف فيو، فُدال عمى مكاف، فمما أتياه قاؿ ليما إنساف: يا  القرافي في السفر إلى الفيـو
 ال تدخاله فإنو معمور بالجاف. باهلل ،موالنا

 فقاؿ الشيخ شياب الديف لمغمماف: ادخموا ودعونا مف ىذا اليذياف.
امع البمد إلى أف يفرش الغمماف المكاف، ثـ عادا، فمما استقرا بالمكاف سمعا صوت تيس ثـ إنيما توجيا إلى ج

يصيح مف داخؿ الدار، وكرر ذلؾ الصياح، فامتقع لوف القرافي، وخارت قواه، وبيت، ثـ إف الباب ُفتح وخرج 
وجعؿ يتعوذ  ،سؾ بقرنيوا القرطبي فإنو قاـ إلى الرأس وأممنو رأس تيس وجعؿ يصيح، فذاب القرافي خوفًا، وأمّ 

 .[ٜ٘: يونس] {َتْفَتُرونَ  المَّوِ  َعَمى َأمْ  َلُكمْ  َأِذنَ  آلمَّوُ }ويبسمؿ ويقرأ: 
 عنو. ومعو حبؿ وسكيف، وقاؿ: يا سيدي، تنحَّ  ،ولـ يزؿ كذلؾ حتى دخؿ الغالـ

 وجاء إليو، وأخرجو، وأنكاه، وذبحو، فقاال لو: ما ىذا؟ 
واحد فاسترخصتو واشتريتو لنذبحو ونأكمو، وأودعتو في ىذا المكاف، فأفاؽ القرافي مف فقاؿ: لّما توجيتما رأيتو مع 

ال طارت عقولنا قمتَ  حالو وقاؿ: يا أخي، ال جزاؾ اهلل خيرًا، ما كنتَ   .(1)، أو كما قاؿلنا وا 
 .مقارنة المكروه رابعا:
مف نيشتو الحية مف الحبؿ  ة: نفر -السعادةفي مفتاح دار  -رحمو اهلل-بف القيـ اكما ذكر الحافظ -ف ذلؾ وم

ش الذي فيو ألواف بحيث إنو يشبو الحية؛ ألنو وجد األذى مقرونًا بيذه الصورة، فتوىـ أف ىذه الصورة المرقَّ 
 .(2)مقرونة باألذى

 ،بذاؾ فيقترف ىذا ،و ىذا وىذاشب  فيُ  ،ألنو يتخيؿ شيئًا يكرىو وينفر منو طبعو ؛وكذلؾ قد ينفر مف بعض األطعمة
 فال يأكؿ مثؿ ىذا الطعاـ، ويستقذره، ويتباعد منو.

وىكذا أيضًا لربما نفر اإلنساف مف آلة لربما بذؿ فييا أموااًل، لكف ألف يده أو يد ولده قد دخمت فييا ففرمتيا 
ترب وال يق ،وسالت دماؤه عمييا فيو منظر كريو، إذا رأى ىذه اآللة تذكر ىذا فيو ال يريد أف يمسيا بعد ذلؾ

 منيا، ويريد أف ُتخرج مف بيتو.
بعض مف يحبيـ في دمائيـ في ىذا الحادث، في ىذا  طيقع إلنساف حادث شنيع مؤلـ يتشحّ وىكذا حينما 

، وال يريد ذكرىا، بؿ ريد سماعيا ويتشاءـ منيا أحياناً فإنو ال ي ،المكاف، أو في ىذه القرية، أو في تمؾ الناحية
 السيارة بالكمية وال يسافر إال بالطائرة.لربما يتشاءـ ويكره السفر ب

                                                           

 (.ٚٛ/ٕالوافي بالوفيات ) (ٔ)
 (.ٚٗ/ٕمفتاح دار السعادة ومنشور والية العمـ واإلرادة ) (ٕ)
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فبعد ذلؾ ال يستطيع أف يركب الطائرات ويعزؼ  ،وىكذا لربما يقع لو موقؼ صعب في الطائرة وتوشؾ أف تقع
 عنيا تمامًا.

لربما يسمع اإلنساف قاعدة يستحسنيا فإذا ُرك بت عمييا األمثمة وجيء بقوؿ لشيٍخ ، وىكذا أيضًا مسألة االقتراف
القاعدة ألنو ينفر مف ىذه  ؛ويبدأ يتراجع ،فإنو يقوؿ: ىاهو يناقض ىذه القاعدة التي استحسنيا السامع مو قولُ يعظ

 شيٍخ يحبو.  اآلف؛ ألنيا قرنت بتخطئة
 وىكذا تجد ذلؾ في كثير مف أحواؿ المتعمميف والمتعصبيف.

 .األوىام: الشعور بالكمال الزائف الخامس من أسباب
إنيا ال تحتاج إلى عالج، واألمة قوية،  :مستوى أمة مثؿ مف يقوؿ عف ىذه األمة مثالً ىذا قد يكوف عمى 

 ونحو ذلؾ. ،ييا أدواء، وال عمؿ، وال أمراضنة، وظاىرة، وأف األمة ليس فوممكَّ 
 فيبقى يعيش في مثؿ ىذا الوىـ.

 اآلريالعنصرية مثاًل، قامت "النازية" عمى وىـ نقاء الجنس  ،قامت أمـ وشعوب عمى وىـ كبير وىكذا أيضاً 
 وخموصو إلى أعمى درجات البشرية، وبنوا عمى ىذا أمورًا كثيرة كما ىو معموـ.

 و"الفاشية" قامت عمى وىـ نقاء العرؽ الروماني في إيطاليا.
 ي.وىكذا ما وقع في أقصى الشرؽ لدى اليابانييف حيث توىموا نقاء العرؽ اليابان

 {َنَصاَرى َأوْ  ُىوًدا َكانَ  َمنْ  ِإالَّ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلَ  َلنْ }، [ٛٔ: المائدة] {َوَأِحبَّاُؤهُ  المَّوِ  َأْبَناءُ  َنْحنُ }وىكذا الييود حيف قالوا: 
بناء عمى وىـٍ  ،بالذنوبفأسرفوا عمى أنفسيـ  ،[ٓٛ: البقرة] {َمْعُدوَدةً  َأيَّاًما ِإالَّ  النَّارُ  َتَمسََّنا َلنْ } ،[ٔٔٔ: البقرة]

 عز وجؿ.-اعتقدوه وىو أنيـ ينجوف عند اهلل 
 َمسَّْتوُ  َضرَّاءَ  َبْعدِ  ِمنْ  ِمنَّا َرْحَمةً  َأَذْقَناهُ  َوَلِئنْ } :قد وصؼ الكافر -عز وجؿ-وىكذا عمى مستوى األفراد، فاهلل 

 .[ٓ٘: فصمت] {َلْمُحْسَنى ِعْنَدهُ  ِلي ِإنَّ  َربّْي ِإَلى ُرِجْعتُ  َوَلِئنْ  َقاِئَمةً  السَّاَعةَ  َأُظنُّ  َوَما ِلي َىَذا َلَيُقوَلنَّ 
 .[ٚٚ: مريـ] {َوَوَلًدا َمااًل  أَلُوَتَينَّ  َوَقالَ  ِبآَياِتَنا َكَفرَ  الَِّذي َأَفرََأْيتَ }
 َربّْي ِإَلى ُرِدْدتُ  َوَلِئنْ  َقاِئَمةً  السَّاَعةَ  َأُظنُّ  َوَما*  َأَبًدا َىِذهِ  َتِبيدَ  َأنْ  َأُظنُّ  َما َقالَ  ِلَنْفِسوِ  َظاِلمٌ  َوُىوَ  َجنََّتوُ  َوَدَخلَ }

 .[ٖٙ ،ٖ٘: الكيؼ] {ُمْنَقَمًبا ِمْنَيا َخْيرًا أَلَِجَدنَّ 
 .فيؤالء بنوا أمورىـ عمى أوىاـ كاذبة ال حقيقة ليا

" بسبب اآلريوفقوـ مف أوروبا وىـ " -قبؿ الميالد-انظروا إلى عقيدة اليندوس مثاًل، ىاجر قبؿ قروف طويمة 
حروب وقعت ىناؾ، ىاجروا إلى بالد اليند وشكموا المجتمع عمى طبقات، وجعموا ذلؾ دينًا وعقيدة، جعموا 

 المجتمع عمى أربع طبقات: 
 أو أنيـ مف فـ اإللو. ،زعموا ليـ أف اإللو خمقيـ مف رأسو فوىـ الذي ،البراىمة الطبقة األولى:
وىـ الذيف خمقيـ اإللو مف ذراعيو، ىؤالء ىـ الذيف يتعمموف، ويقدموف القرابيف،  ،: الكاشتريةالطبقة الثان

 ويحمموف السالح لمدفاع، يعني الجنود.
ينفقوف عمى  ،وىـ الذي خمقيـ اإللو في زعميـ مف فخذه، ىؤالء الزراع والتجار ىـ الويش الطبقة الثالثة:
 المعاىد الدينية.
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، وىـ الذيف خمقيـ اإللو مف رجميو، فيـ طبقة منبوذة، عمميـ وىـ المسحوقوف، وىـ الشودر الطبقة الرابعة:
مقصور عمى خدمة الطوائؼ الثالث السابقة، فيـ يعمموف في الميف الحقيرة والقذرة، وال يجوز لمرجؿ مف طبقة 

 مف األحواؿ. حاؿب"الشودر" أف يتزوج طبقة أعمى مف طبقتو 
و"البرىمي" ، ذوا مف أمواؿ "الشودر" ما يشاءوفوة الخمؽ وقد ألحقوه باآللية، فميـ أف يأخأما "البرىمي" فيو صف

 ولو أباد العالـ بذنوبو. ،رجؿ مغفور لو
ف استحؽ البرىمي القتؿ لـ يجز  ،وال يجوز لمممؾ ميما اشتدت الظروؼ أف يأخذ جباية أو إتاوة مف البرىمي، وا 

  .فيقتؿال أف يحمؽ رأسو، أما غيره لمحاكـ إ
 .مائة، فيكوف بمنزلة الوالد لولدهو"البرىمي" الذي في العاشرة مف عمره يفوؽ "الشودري" الذي ناىز ال

 أف يموت جوعًا في بالده. وال يصح لبرىمي
 عتقادىـ وديانتيـ، وعمى الجميع أف يسمـ بذلؾ.ابحسب  ،وأذؿ مف الكالب ،مف البيائـ طأحأما المنبوذوف فيـ 

ذا مد أحد المنبوذيف إلى "برىمي" يدًا أو عصًا ومف سعادة  المنبوذ أف يخدـ البرىمي مف غير أجر وال ثواب، وا 
ذا ىـّ  ذا ضربو برجمو تقطع رجمو، وا  أحد المنبوذيف بمجالسة "برىمي" فعمى الممؾ أف  ليبطش بو قطعت يده، وا 

 يكوي مقعدتو.
ذا ادعى أحد المنبوذيف أنو يع  .(1)قى الزيت المغميسفإنو يُ  اـ برىمي  م  وا 

، ولربما يجتمع حولو بعض الجيمة، ف أنو عالـ، ويتحوؿ ربما إلى مفتٍ ما يتوىمو الجاىؿ م :مف األوىاـو 
 .فيضؿ خمقًا كثيراً  ،ويعظمونو، ويمدحونو، ويصدؽ ذلؾ، ويفتييـ

وشيخوا جيمة مف بينيـ،  -صمى اهلل عميو وسمـ-وىذا ىو الذي وقع لمخوارج حينما تركوا أصحاب رسوؿ اهلل 
وف العمماء وينتقصونيـ حتى بيبة في زماننا ىذا ينتقدفصاروا يفتونيـ، فضموا وأضموا، ولربما فعؿ ذلؾ بعض الشَّ 

الذي ما  ،بيبةىـ، ثـ بعد ذلؾ مف ىو العالـ؟ ومف ىو المفتي؟ ومف ىو الكبير؟ ىو واحد مف ىؤالء الشَّ يسقطو 
 فيفتييـ في األمور الكبار فيقع ما ال يحمد عقباه. ،وعالـ لى مفتٍ شـ رائحة العمـ فيتحوؿ إ

القمب، والثبات، وما أشبو  وقد يتوىـ اإلنساف أنو مكمؿ لإليماف، وأنو متحقؽ بالصبر، والتوكؿ، والرضا، وقوة
ذ ،ذلؾ قاؿ صبرًا وتوكاًل، ومف أعظـ الناس خوفًا مف المخموقيف، ولذلؾ  سا جاء الجد تبيف أنو مف أقؿ الناوا 

ذا لقي)): -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي   .(2)((تموه فاصبرواال تتمنوا لقاء العدو، وا 
 -صمى اهلل عميو وسمـ-ما الذي حصؿ؟ النبي  ،في غزوة الخندؽ –رضي اهلل عنيـ–وانظروا إلى حاؿ الصحابة 

  .(3)وأضمف لو الجنة؟ ،: مف يأتيني بخبر القوـ-وفييـ أبو بكر وعمر-يقوؿ ليـ 

                                                           

 (ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔدراسات في األدياف والفرؽ وأبرز التيارات والحركات المعاصرة، محمد المختار المفتي، ص: ) (ٔ)
إذا لـ يقاتؿ أوؿ النيار أخر القتاؿ حتى تزوؿ  -صمى اهلل عميو وسمـ-بي أخرجو البخاري، كتاب الجياد والسير، باب: كاف الن (ٕ)

(، ومسمـ، كتاب الجياد والسير، باب كراىة تمني لقاء العدو، واألمر بالصبر عند المقاء ٜٕٙٙ(، رقـ: )ٔ٘/ٗالشمس )
 (.ٕٗٚٔ(، رقـ: )ٕٖٙٔ/ٖ)
 ( مطوال.ٖٖٖٕٗ(، رقـ: )ٖٛ٘/ٖٛأخرجو اإلماـ أحمد ) (ٖ)
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ا لربما يتوىـ أنو لو كاف موجودًا لطار مف أجؿ أف يحقؽ ىذا وفييـ أبو بكر وعمر، والواحد من يقوـ أحد، وما
 .المطمب

 .ميعرضي اهلل تعالى عف الج–لكف ىؤالء فييـ أبو بكر وعمر 
 ألف عنده مف المعارؼ والثقافة ما يكفيو، فيو ؛ولربما يظف بعض الناس أنو مستغٍف عف حضور مجالس العمـ

فيو مستغٍف عف  ،ليس بحاجة ألف يثني ركبو عند أحد، ولذلؾ ال تجده يحضر مجمسًا مف مجالس العمـ إطالقاً 
 ىذا كمو.

دائمًا  ،وف معو، وأوالده ال يجمسوف معو، ولربما يذىب ويجيء وأىمو ال يجمسؿشغ في وقد يتوىـ اإلنساف أنو
أف ذلؾ يمكف أف يقضى  تجدلو أنو قد ُشغؿ فعاًل بيا  مشغوؿ، ولربما لو نظرت إلى وقتو واألشغاؿ التي يزعـ

تربكو، فيو يذىب ويجيء، ويخرج ويمشي، ويحمؿ معو لربما حزمة مف ولكنو يعيش في ربشة  ،بقميؿ مف الوقت
وىو يعيش في وىـٍ كبير، والواقع أنو يبدد أوقاتو في أمور يمكف أف تقضى  ،المفاتيح، فيو ال يفيؽ إلى شيء

 كثير، أو يمكف أف يقضييا اآلخروف.بأقؿ مف ذلؾ ب
 ،ج، أو المرأة إذا أرادت أف تتزوجلربما يبالغ اإلنساف إذا أراد أف يتزو  ،طمب المثالية :ومما يتعمؽ بوىـ الكماؿ

ىذه تحكي عف صديقة ليا ميندسة تخطت الثالثيف مف عمرىا، طرؽ بابيا الكثيروف، ولكنيا كانت ترفضيـ؛ 
أشبو ذلؾ مف  أحالـ يحقؽ ليا السعادة بما فيو مف التديف، والوسامة، والثراء، وما ألنيا تتخيؿ زوجًا وفارس

 ونحو ذلؾ. ،الوظائؼ المرموقة
ثـ تفوت األياـ، ثـ تكتشؼ أنيا كانت تعيش بعقمية ناقدة، مثالية، ال تمت إلى الواقع بصمة، ثـ بعد ذلؾ تجد 

 وفاتتيا فرص الزواج. ،نفسيا قد ركبت في قطار العنوسة
إال أنو ال يستطيع أف يتخذ قرارًا في حياتو، فيو دائمًا إذا الحت لو فرصة مف الفرص  ،ذكاءيتوقد  وىذا شاب

وتطير مف بيف يديو  ،والنظر في كثير مف األمور الدقيقة التي تضيع عميو الزماف ،يفّوتيا بدراسة البدائؿ
وؼ، ثـ بعد ذلؾ صارت تقع لو اإلحباطات، والمشكالت، والتراجع الفرص، حتى أصيبت شخصيتو بالتردد والخ

حتى صار ال يستطيع أف يتخذ قرارًا حتى في أموره الشخصية البسيطة، وصار  ،وفي دراستو قبؿ ذلؾ ،في عممو
 مف حولو مف أىمو يتخذوف القرارات نيابة عنو.

يا، الذيف يدرسوف في ىذه الدورات التي تأخذ محؽ بيؤالء أيضًا أولئؾ الذيف يطمبوف الكماالت مف غير مظانوي
لمثروة، ويقاؿ لو: إذا درست  اً أمواليـ وتفضي بيـ إلى وىـ كبير، الذيف يدرسوف في ىذه البرمجة العصبية طمب

 ، ستكوف مف أصحاب المميارات.اكوف ثري  ىذه الدورات ست
 ،و سيعالج األمراض، يدرس في ىذه الدوراتوىكذا مف يظف أن، وال يجد إال الَفَمس والخيبة ،كيفمسالثـ يدرس 

ويقاؿ لو: تخّيؿ ىذا المرض اآلف في دائرة سوداء تجتمع في إنساف أمامؾ مسجى، وأف ىذا المرض يخرج منؾ 
 .ف المقابؿ، واآلف تخمصت مف المرضثـ ينتقؿ، تخيمو اآلف ينتقؿ، ينتقؿ إلى ىذا اإلنسا ،اآلف بدائرة سوداء

طاعوف، فيو عمة، فيو مرض، كيؼ يخرج مثؿ ىذا  -في جوفو- إنساف في بطنوؼ يتخمص مف المرض؟ كي
 .المرض بيذه الخياالت الفاسدة؟
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وىكذا أولئؾ الذيف يتبعوف المظيرية الجوفاء، فالكماؿ عندىـ بنوع الساعة التي يمبسيا ىذا اإلنساف الذي أماميـ، 
مؿ أي حقيقة ليا، بؿ قد يكوف ىذا اإلنساف ال يح ونوع المركب الذي يركبو، وقد يكوف ىذا ينطوي عمى أمور ال

 ب في ىذا المركب.س ىذه الساعة، أو ىذا الثوب، أو ُرك  ب  وال مبادئ، ولكنو لُ  معانيَ 
أة يتكئوف عمييا مف أجؿ السمو والرقي، وىكذا أولئؾ الذيف يعتمدوف عمى النسب والحسب، ويظنوف أف ىذا ُتكَ 

 عز وجؿ.-والكماالت التي حصميا بيمناه بعد توفيؽ اهلل  ،وواإلنساف إنما يسمو بعممو وعمم
ر سيارتو، وأخذ بمعاقد العز إذا غبّ  ،ؾ بالثرياأنو قد تمس الواحد منيـ يظف فلمساكيف الذيوبعض أولئؾ الشباب ا

وبدأت تالحقو كاميرات  ،ط فيياف أو اليسار، أو إذا جمس يفحأو إذا أوقفيا وقد فّر عجمتيا إلى ناحية اليمي
الجواؿ أو كاميرات أخرى، ثـ بعد ذلؾ طار عقمو وحمؽ في عالـ الجنوف، وحالو يقوؿ: إني مستيمٌؾ، ميٌت، 
متفاٍف ال يبالي في أي واٍد ىمؾ، الميـ أف الجماىير قد اصطفت لتتفرج عميو وتصّور مثؿ ىذه الحماقات، فيظف 

 خذ بمعاقد العز، وأنو قد سما في عالـ الكبار.أف ىذه مف الكماالت العظيمة، وأنو قد أ
 :وىم السعادة

 طالب السعادة الذيف يظنوف أنيـ يحصمونيا في الماؿ ال شؾ أنيـ قد أخطئوا.
 ىو السعيدُ  التقيَّ  ماٍؿ *** ولكفَّ  عَ جم أرى السعادةَ  ولستُ 

أونسايس" ىذا يممؾ جزرًا وأموااًل "ابنة الممياردير  "ىذه امرأة يونانية ثرية يقاؿ ليا "كريستينا ،نظروا ىذا المثؿا
طائمة، ماتت أميا، ثـ أبوىا، ثـ مات أخوىا بعدما سقطت بو طائرتو التي كاف يعبث ويميو بيا، وصارت زوجة 

مميوف، أبييا ىي الوارث الوحيد مع ىذه الفتاة لتمؾ الثروات الطائمة، ورثت مف أبييا ما يزيد عمى خمسة آالؼ 
 ، وجزرًا بأكمميا، وشركات طيراف. اتممؾ أسطواًل بحري   وصارت

ماتت بعد حياة مأساوية كاف آخر فصوليا الطالؽ، وأما أبوىا فقد اختمؼ مع زوجتو الجديدة وكانت أميا قد 
فتزوجيا ىذا الرجؿ بالمالييف بحثًا عف الشيرة، وكاف مف  ،ه زوجة الرئيس األمريكي األسبؽ"جاكميف كيندي" وىذ

ثـ بعد ذلؾ  ،عمييا المالييف حسب رغباتيا معو في فراش، وأف ال يسيطر عمييا، وأف ينفؽ أال تناـد العقد بنو 
 اختمؼ معيا، وبعد وفاتو اختمفت مع ابنتو.

وبقيت معو شيورًا ثـ طمقيا، وبعد أبييا تزوجت برجؿ  ،أما ىذه البنت فقد تزوجت في حياة أبييا برجؿ أمريكي
وحينما سأليا الصحفيوف عف ذلؾ، قالت:  ،اا روسي  يورًا ثـ طمقيا، ثـ تزوجت شيوعي  شوعاش معيا  ،يوناني

 أبحث عف السعادة.
ثـ ذىبت معو إلى روسيا في وقت الشيوعية، حيث النظاـ الذي ال يسمح بامتالؾ أكثر مف غرفتيف، وال يسمح 

 سعادة.بخادمة، فجمست تخدـ في بيتيا، ولما سئمت عف ىذا، قالت: أبحث عف ال
 مرأة؟افبقيت معو سنة ثـ طمقيا، ثـ أقامت حفمة في فرنسا، وسأليا الصحفيوف: ىؿ أنِت أغنى 

 قالت: نعـ، أنا أغنى امرأة، ولكني أشقى امرأة.
ثـ تزوجت برجؿ فرنسي، ثـ طمقيا، ثـ عاشت تعيسة وحيدة، ثـ وجدت ميتة في شاليو في األرجنتيف، ثـ دفنت 

 في جزيرة أبييا.
 .لذيف يظنوف أف السعادة في الشيرةولئؾ اوىكذا أ
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ىذا ممثؿ مشيور، معروؼ، تزوج ممثمة ييودية معروفة، وقد كتبت في مذكراتيا أنو كاف ممثاًل بسيطًا، فقاؿ: 
 أتمنى أف أممؾ مميوف جنيو حتى لو أصبت بالمرض.

 فقالت: وما ينفعؾ ىذا الماؿ إذا جاءؾ المرض؟ 
 بقيتو سعيدًا.بمف الماؿ في العالج وأعيش  اؽ جزءً فقاؿ: أنف

فممؾ أكثر مف مميوف جنيو، وابتمي بسرطاف الكبد، فأنفؽ المميوف وزيادة، ولـ يجد السعادة، حتى إنو كاف ال يأكؿ 
 نوع مف كثير مف األطعمة، ثـ مات بمرضو ىذا.مفيو م ،إال قميالً 

أنيا ستكوف سعيدة، ىذه امرأة كتبت  ،أو نحو ذلؾ ،المرأة التي يزيف ليا أنيا إذا صارت طبيبة :الشيادات الكبيرة
، وقت يستفزني، يستمطر أدمعي، لماذا؟ أركب خمؼ السائؽ  بقمميا، تقوؿ: السابعة مف كؿ صباح، في كؿ يـو

 متوجية صوب عيادتي.
نتظرنني وينظرف إلى معطفي نساء بأطفاليف يوعندما أصؿ مثواي أجد ال ،ثـ تقوؿ: بؿ مدفني، بؿ زنزانتي

 وكأنو بردة حرير فارسية، ىذا في نظر الناس، وىو في نظري لباس حداٍد لي. األبيض
وكأنيا حبؿ مشنقة يمتؼ حوؿ عنقي، العقد الثالث يستعد اآلف إلكماؿ  ،ثـ تقوؿ: أدخؿ عيادتي، أتقمد سماعتي

 والتشاـؤ ينتابني عف المستقبؿ. –الثالثيف  يعني: بمغتُ –التفافو حوؿ عنقي 
 .-تعني الماؿ–مراجعي، وجالب سعادتي الزائفة  أخيرًا تصرخ وتقوؿ: خذوا شياداتي، ومعاطفي، وكؿ

 "ماما". :سمعوني كممةأتقوؿ: و 
 ثـ تقوؿ ىذه األبيات: 

 ما نالني مف مقاليا*** فقد قيؿ ف أرجو أف يقاؿ طبيبةٌ  لقد كنتُ 
 رثى لحالياقدوًة *** ىي اليوـ بيف الناس يُ  فقؿ لمتي كانت ترى فيَّ 

 تضمو *** فيؿ ممكٌف أف تشتريو بماليا؟ طفؿٍ  ُض وكؿ مناىا بع
 .العائق الوحيد :السادس

أو أي  ،نظر إلى بعض مف يشتغموف بالرسائؿ الجامعية، الماجستير، والدكتوراه، لو طمب منو كممة في مسجدا
مشاركة فيو يعتذر دائمًا بأنو مشغوؿ بيذا البحث، ولو نظرت كـ يستغرؽ عميو ىذا البحث في اليوـ والميمة لربما 

 ال يستغرؽ أكثر مف أربع ساعات، فأيف الباقي مف الوقت؟ أيف عشروف ساعة؟ 
و بعدما يحج، أو بعدما ف، أوقؿ مثؿ ذلؾ أيضًا فيما يتوىمو كثير مف الناس مف أنو سيتوب بعد أف يبمغ األربعي

 أو نحو ىذا مما يردده بعض مف يتبعوف األوىاـ. ،يتزوج
 .السابع: التضميل

ياكـ –"تضميؿ الشيطاف"  :أوليا ،مف أسباب األوىاـ، وىذا التضميؿ يقع مف جيات متعددة سببفيو  أعاذنا اهلل وا 
لقاء م –منو صمى اهلل -فيضمؿ بذلؾ كثيرًا مف الناس، وقد بّيف النبي  ،سترؽا اوىذا يكوف تارة باستراؽ السمع وا 

 -رضي اهلل عنو– ىريرة أبيكما في حديث  ،طريقة حصوؿ الكّياف والسحرة عمى بعض المغّيبات -عميو وسمـ
 بأجنحتيا المالئكة ضربت السماء، في األمر اهلل قضى إذا)): قاؿ -وسمـ عميو اهلل صمى- النبي بو يبمغ

 وىو الحقَّ  قال مذيلِ  قالوا ،؟ربكم قال ماذا: قالوا قموبيم عن زعفُ  فإذا ،صفوان عمى كالسمسمة لقولو، اخضعانً 
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 وفرج بيده، سفيان ووصف- آخر فوق واحد ىكذا السمع ومسترقو السمع، مسترقو فيسمعيا الكبير، العمي
 إلى بيا يرمي أن قبل المستمع الشياب أدرك فربما -بعض فوق بعضيا نصبيا اليمنى، يده أصابع بين

 إلى يمقوىا حتى منو، أسفل ىو الذي إلى يميو، الذي إلى بيا يرمي حتى يدركو لم وربما فيحرقو، صاحبو
 كذبة، مائة معيا فيكذب الساحر، فم عمى مقىفتُ  -األرض إلى تنتيي حتى: سفيان قال وربما- األرض

 من معتسُ  التي لمكممة ا؟حقِّ  فوجدناه وكذا، كذا يكون وكذا، كذا يوم يخبرنا ألم: فيقولون ،صدقفيَ 
 .(1)((السماء

مف المشعوذيف والعّرافيف، قارئ الفنجاف، والذي يخط في  مـ الغيب، وما يسمى بالتنّبؤعوف عفيؤالء الذيف يد
وىي لألسؼ  ،أو غير ذلؾ ،األرقاـ، أو النظر في األبراج الرمؿ، أو يقرأ الكؼ، أو بطريؽ الجمع والطرح في

رائجة في ىذه األياـ عف طريؽ بعض القنوات الفضائية، وعف طريؽ مواقع في اإلنترنت، وعف طريؽ 
ني، اليف، ويقوؿ لو: أنت مسحور، اسمؾ فالف بف فالف الفاليتصؿ بيـ بعض الدج ،يانًا بالياتؼتصاالت أحاال

سمب ، ولربما تويصدقفأو غير ذلؾ،  ،يجيرياو مف بالد أفريقية، مف نأ ،مف تشاد لؾ، ويكممو وقد سحرتؾ قريبةٌ 
  .بع األوىاـ والدجؿ، وما أشبو ذلؾويت ،أموالو بيذه الطريقة

في بعض الكتب  أو عند االختبارات تقرأ ،وربما بعض الفتيات، لربما في أوؿ العاـ الدراسي ،كثير مف الناس
، ىؿ ؟أو نحو ذلؾ ستتفوؽ في ىذا االختبار، وىؿ ؟اىؿ ستدخؿ في الجامعة التي تريدى ،التي في األبراج

 ؟أو نحو ىذا ،ستتزوج بإنساف يسعدىا
 وبيف يدي مقابالت مع بعض ىؤالء الفتيات الالتي وقعف أسرى لمثؿ ىذه الباليا والرزايا.

وىكذا ما يفعمو بعض المخادعيف مف الدجاليف، يأتي بحيواف، ويأتي بأوراؽ ويكتب في ىذه األوراؽ أشياء مف 
في بعض  ،ونحو ذلؾ ،ؼ في األماكف السياحية أحياناً ظوظ، ويأتي الناس ويدفعوف لو بعض الماؿ، ويقالح

وما يدري ىذا  ،وكذا ؾ كذا وكذاحظ :أو نحو ىذا، ثـ يفتحيا ىذا ويقوؿ ،البالد، وىذا الحيواف يأخذ ورقة
   !.الحيواف؟

صمى اهلل -وىكذا ما يمقيو الشيطاف مف الوساوس في االعتقاد، وقد جاء في حديث صفية بنت حيي أف النبي 
 .(2)((شيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمإن ال))قاؿ:  -عميو وسمـ

فسألوه: إنا  ،-صمى اهلل عميو وسمـ-جاء ناس مف أصحاب النبي  -رضي اهلل عنو– وجاء في حديث أبي ىريرة
 ي أنفسنا ما يتعاظـ أحدنا أف يتكمـ بو.نجد ف
  .((وقد وجدتموه؟))قاؿ: 

 قالوا: نعـ.
 .(1)((ذلك صريح اإليمان))قاؿ: 

                                                           

(، رقـ: ٓٛ/ٙ[ )ٛٔ]الحجر:  }ِإالَّ َمِن اْسَتَرَق السَّْمَع َفَأْتَبَعُو ِشَياٌب ُمِبيٌن{أخرجو البخاري، كتاب تفسير القرآف، باب قولو:  (ٔ)
(ٗٚٓٔ.) 
(، رقـ: ٓٚ/ٜلمخصـ ) اـ، باب الشيادة تكوف عند الحاكـ في واليتو القضاء أو قبؿ ذلؾأخرجو البخاري، كتاب األحك( ٕ)
(ٚٔٚٔ.) 
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قاؿ: فعف الوسوسة،  -صمى اهلل عميو وسمـ-: سئؿ النبي -رضي اهلل عنو–وفي رواية مف حديث ابف مسعود 
 .(2)((فاإليما محض تمؾ))

أف ما وجده اإلنساف مف القمؽ، والخوؼ، واالنزعاج بسبب ىذه الوساوس فدافعيا، وردىا، وكرىيا أف  :والمقصود
نابض في قمبو، فمنعو مف قبوؿ ىذه الوساوس وتصديقيا، كما  حياة القمب باإليماف، اإليماف حيذلؾ دليؿ عمى 

 .اهلل الجميع رحـ–وغير ىؤالء  ،خطابي، وشيخ اإلسالـ ابف تيميةقاؿ ذلؾ القرطبي، وال
ه قد ءو لـ يتوضأ كما ينبغي، أو أف وضو ومف ذلؾ ما يمقيو الشيطاف مف الوساوس في األمور العممية، يوىمو أن

انتقض، أو أنو لـ يكبر تكبيرة اإلحراـ، ولربما يجمس الواحد مف ىؤالء مف بعد العصر إلى الساعة الثانية عشرة 
 .أعزكـ اهلل– ىو يعيد الوضوء في دورة المياهمف الميؿ و 

أمراض، ولربما يبكي، ولربما يقؼ عنده بعض أىمو، ويقوؿ لو: غسمت وجيؾ، وغسمت يديؾ، مسحت  ىذه
 رأسؾ، غسمت رجميؾ.

ثـ يرجع مف جديد، ولربما يكبر مع الجماعة ثـ يخرج ويتوضأ، ثـ يكبر، ثـ يرجع  ،ثـ بعد ذلؾ ينقض ىذا كمو
واضحة  اويتوضأ، ولربما يمبس في الساعة ثيابًا متعددة؛ ألنو يتوىـ أف ىذه الثياب قد تنجست مع أف ىناؾ أمورً 

 وىذه قاعدة.  "اليقيف ال يزوؿ بالشؾ" :مثؿ
 عني ال يمتفت إلييا.، ي"رحتالشكوؾ إذا كثرت طُ "قاعدة أخرى: 
 ."الشؾ في العبادة بعد الفراغ منيا ال يؤثر"قاعدة أخرى: 

: وأشؾ كثيرة امرارً  الماء يف أنغمس: لو قاؿف بف عقيؿ الحنبمي،اومف طريؼ ما وقع في ىذا أف رجاًل جاء لمفقيو 
  ال؟ أـ الغسؿ يل صح ىؿ
  ذلؾ؟ يف ترى فما
 . الصالة عنؾ سقطت فقد اذىب: الشيخ لو فقاؿ
  وكيؼ؟: قاؿ
 َحتَّى َوالّنائمِ  ُيِفيَق، َحتَّى الَمْجُنونِ : َثالَثةٍ  َعنْ  اْلَقَممُ  ُرِفعَ )): قاؿ -وسمـ عميو اهلل صمى- يالنب ألف: قاؿ

بىّْ  َيْسَتيِقَظ،  .(4)(3)((َيْبُمغَ  َحّتى َوالصَّ
 ويشؾ ىؿ أصابو الماء أـ ال فيو مجنوف.  ،ومف ينغمس في الماء مراراً 

                                                                                                                                                                                                 

 (.  ٜٙ٘ٔ(، رقـ: )ٜٚ/٘ٔ(، وأحمد )ٕٙٗٓٔ(، رقـ: )ٕٙٗ/ٜأخرجو النسائي في السنف الكبرى، )( ٔ)
 (.ٖٖٔ(، رقـ:  )ٜٔٔ/ٔأخرجو مسمـ، كتاب اإليماف، باب بياف الوسوسة في اإليماف وما يقولو مف وجدىا ) (ٕ)
(، والنسائي، كتاب الطالؽ، ٖٓٗٗ(، رقـ: )ٔٗٔ/ٗ)ا أخرجو أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنوف يسرؽ أو يصيب حد   (ٖ)

(، وابف ماجو، كتاب الطالؽ، باب طالؽ المعتوه والصغير والنائـ ٕٖٖٗ(، رقـ: )ٙ٘ٔ/ٙمف ال يقع طالقو مف األزواج ) باب
 (.ٕٔٗٓ(، رقـ: )ٛ٘ٙ/ٔ)
 (.ٖٗٔ/ٔإغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف )( ٗ)
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ما يمقي لإلنساف في نومو مف الرؤى والمنامات المزعجة، وقد أخبر النبي  :-مما يمقيو الشيطاف-ومف ذلؾ أيضًا 
آلخر، وينقمب اإلنساف إلى جانبو ا ،وعممنا كيؼ نستعيذ ،مف الشيطاف أف الرؤى السيئة -صمى اهلل عميو وسمـ-
 ث بيا.أنيا ال تضره، وأنو ال يحد  و 

يتعمقوف بالرؤى، ويتشبثوف بيا، ويبنوف عمييا أمورًا  -كما في ىذا الزماف-وقات األزمات وكثير مف الناس في أ
، والساعة، والتاريخ ،كبيرة مف انتصارات سيحصؿ ىذا االنتصار،  ،أو نحو ذلؾ، ولربما حددوا ذلؾ باليـو

 تتالشى ىذه األوىاـ.وسيصمي الناس في المسجد األقصى في اليـو الفالني بتاريخ كذا، ثـ يأتي ىذا اليـو و 
بنى عمى ، لكنو ال يُ -الرؤى الصالحة-ستأنس بيا مع أف الرؤى يُ  ،فيتشبث كثير مف الناس ويتعمقوف بالرؤى

 أو والى آخريف بسبب رؤى ألقاىا الشيطاف. ،كما ىو معموـ، ولربما عادى اإلنساف أناسًا وأبغضيـ الرؤى حكـٌ 
فمربما يمقي الشيطاف فعاًل في نفوس ىؤالء الناس، فيأتوف إلى ىذا ة مبنية عمى الرؤى، وكـ مف دعوى لمميديّ 

 ويقولوف: ىذا ىو الميدي. ،اإلنساف
ويراه أناس ما عرفوه قبؿ ذلؾ، ويقسموف األيماف المغمظة أنيـ رأوه في المناـ، وأنو ىو الميدي الذي بّشر بو 

 صمى اهلل عميو وسمـ.-النبي 
ويصدقو  ،ثـ يأتي ىذا المسكيف، وينخدع، ويصدؽ ،اـ، وتتضافر ىذه الرؤىأكثر مف مائة إنساف يرونو في المن

  .رًا كما حصؿ فيما شاىدنا وعاصرناوفسادًا كبي ،ثـ يبنوف عمى ذلؾ أمورًا عظيمة ،ىؤالء
وال زالت ىذه القضايا تتجدد إلى يومنا ىذا، يأتي أناس ويّدعي ىذا أنو الميدي، وآخر يّدعي أنو القحطاني، 

عمى ىذه الرؤى، ولربما ال أستبعد أف بعض مف يفسدوف في األرض وال  بناء ،عي أنو كذا أو كذاوآخر يدّ 
لربما يبني بعضيـ بعض ىذه األشياء  ،صمحوف ىذه األياـ بيذه األعماؿ التي يقوموف بيا مف تفجير ونحوهيُ 

، وما عمـ أف -عز وجؿ-وأنو مف ديف اهلل  ،حؽ س كأنو واثؽ متيقف أف ما ىو عميوعمى رؤى يراىا، فيخرج لمنا
 الشيطاف يتالعب بو غاية التالعب.

ن الرؤيا الصالحة جزٌء م)): -صمى اهلل عميو وسمـ-الصالحة مف اهلل، كما قاؿ النبي  اال ننكر أف الرؤي أننامع 
 .كما أخرج ذلؾ الشيخاف، (1)((ستة وأربعين جزءًا من النبوة

 ترى أو المسمم، يراىا الصالحة، الرؤيا إال النبوة مبشرات من يبق لم)): -عميو وسمـصمى اهلل -كما في قولو و 
 عميو. متفؽ .(2)((لو

 مف الرؤى الصالحة؟  ولكف، ىؿ كؿ ما يراه الناس ى
 .ناس ليجة وحديثًا ىو أصدقيـ رؤيا؟ ومعمـو أف أصدؽ الاً وكذلؾ ىؿ يكوف ىذا الرائي صادق

 .؟أو أنو وقع فيو الخطأ كما ينبغيصحيح وكذلؾ ىؿ ىذا التعبير أصاًل 

                                                           

(، ومسمـ، ٜٜٛٙ(، رقـ: )ٖٔ/ٜا مف النبوة )ب: الرؤيا الصالحة جزء مف ستة وأربعيف جزءً أخرجو البخاري، كتاب التعبير، با( ٔ)
 (.ٛ(، رقـ: )ٗٚٚٔ/ٗكتاب الرؤيا، )

مسمـ، كتاب الصالة، باب النيي عف قراءة القرآف و  ،(ٜٜٓٙ(، رقـ: )ٖٔ/ٜأخرجو البخاري، كتاب التعبير، باب المبشرات ) (ٕ)
 (.ٜٚٗرقـ: )(، ٖٛٗ/ٔفي الركوع والسجود )
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 َوَما َوُيَمنّْيِيمْ  َيِعُدُىمْ } ،ما يمقيو الشيطاف مف الشبو والشيوات في قموب الناس مف التمنية بالتوبة والمغفرةوىكذا 
 َوَوَعْدتُُكمْ  اْلَحقّْ  َوْعدَ  َوَعَدُكمْ  المَّوَ  ِإنَّ  اأْلَْمرُ  ُقِضيَ  َلمَّا الشَّْيَطانُ  َوَقالَ }، [ٕٓٔ: النساء] {ُغُرورًا ِإالَّ  الشَّْيَطانُ  َيِعُدُىمُ 

 ىذا الشيطاف يتبرأ منيـ.  ،[ٕٕ: إبراىيـ] {َفَأْخَمْفُتُكمْ 
رحمو –بف كثير اليجرة مما ذكره الحافظ مف ا ٜٚما جاء في حوادث سنة  :ومف عجيب كيد الشيطاف وتضميمو

ث بف الحار  :مرواف الحارث بف سعيد المتنبي الكّذاب، ويقاؿ لوفي تاريخو، قاؿ: وفييا قتؿ عبد الممؾ بف  –اهلل 
لو مف أىؿ دمشؽ، وكاف  :كما قاؿ عبد الرحمف بف حّساف الكذاب وكاف الحارث ،عبد الرحمف بف سعيد الدمشقي

، ة مف ذىب لرؤيت عميو الزىادة والعبادةلو لبس ُجب ،وكاف رجاًل متعبدًا زاىداً  ،فعرض لو إبميس ،ولةبالجَ  أب
 وال أحسف مف كالمو، فكتب إلى أبيو:  ،وكاف إذا أخذ بالتحميد لـ يسمع السامعوف مثؿ تحميده

 فإني قد رأيت أشياء أتخوؼ أف يكوف الشيطاف قد عرض لي. ،أعِجؿ عميّ  ،يا أبتاه
  عمى غّيو، فكتب إليو:  اقاؿ: فزاده أبوه غي  

لُ  َمنْ  َعَمى ُأَنبُّْئُكمْ  َىلْ }أقبؿ عمى ما ُأمرت بو، فإف اهلل تعالى يقوؿ:  ،يا بنيّ  لُ *  الشََّياِطينُ  َتَنزَّ  ُكلّْ  َعَمى َتَنزَّ
 .[ٕٕٕ ،ٕٕٔ: الشعراء] {َأِثيمٍ  َأفَّاكٍ 

ويأخذ اًل، فيذاكرىـ أمره، بو، وكاف يجيء إلى أىؿ المسجد رجاًل رجولست بأّفاٍؾ وال أثيـ، فامض لما أمرت 
ال كتـ عميو.  عمييـ العيد والميثاؽ، إف ىو يرى ما يرضى وا 

فينقرىا بيده، فتسبح تسبيحًا بميغًا حتى يضج مف  ،قاؿ: وكاف يرييـ األعاجيب، كاف يأتي إلى رخامة في المسجد
 ذلؾ الحاضروف.

ينقر ىذه الرخامة  يقوؿ: كاف –رحمو اهلل–بف تيمية اا العالمة أبا العباس قاؿ ابف كثير: وقد سمعت شيخن
 الحمراء في المقصورة فتسبح، وكاف زنديقًا.

لصيؼ في الشتاء، وقاؿ ابف أبي خيثمة في روايتو: وكاف الحارث يطعميـ فاكية الشتاء في الصيؼ، وفاكية ا
 خرجوا حتى أريكـ المالئكة.اوكاف يقوؿ ليـ: 

فيرييـ رجااًل عمى خيؿ، فيتبعو عمى ذلؾ بشٌر كثير، وفشا أمره في المسجد، وكثر  ،راؽفيخرج بيـ إلى دير المَ 
 أصحابو وأتباعو حتى وصؿ األمر إلى القاسـ بف مخيمرة. 

ف كرىو كتـ عميو.  قاؿ: فعرض عمى القاسـ أمره، وأخذ عميو العيد إف ىو رضي أمرًا قِبمو، وا 
 .قاؿ: فقاؿ لو: إني نبي
 .عدو اهلل، ما أنت نبي فقاؿ القاسـ: كذبت يا

حتى اعة ال تقوـ بأف الس -صمى اهلل عميو وسمـ-رسوؿ اهلل ابيف الذيف أخبر عنيـ وفي رواية: ولكنؾ أحد الكذ
 وال عيد لؾ. ،، وأنت أحدىـيخرج ثالثوف دجالوف كذابوف، كميـ يزعـ أنو نبي

 ع مف الحارث، فقاؿ أبو إدريس: نعرفو.وكاف عمى القضاء بدمشؽ، فأعممو بما سم ،ثـ قاـ فخرج إلى أبي إدريس
 بذلؾ. ثـ أعمـ أبو إدريس عبد الممؾ

باه، وردا عميو فكذ ،فدعاىما إلى نبوتو ،مى الحارثوفي رواية أخرى: أف مكحواًل وعبد اهلل بف أبي زائدة دخال ع
 وصار إلى دارٍ  ،الحارثفأعمماه بأمره، فتطمبو عبد الممؾ طمبًا حثيثًا، واختفى  ،ما قاؿ، ودخال عمى عبد الممؾ
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تـ عبد الممؾ بشأنو حتى ركب إلى النصرية، فنزليا، فورد عميو رجؿ ىناؾ ىببيت المقدس يدعو إلى نفسو، وا
مف عبد  طمبممف كاف يدخؿ عمى الحارث وىو ببيت المقدس، فأعممو بأمره وأيف ىو، و  ،مف أىؿ النصرية

وكتب إلى نائب القدس ليكوف  ،اط عميو، فأرسؿ معو طائفةالممؾ أف يبعث معو بطائفة مف الجند األتراؾ ليحت
  ويفعؿ ما يأمره بو. ،في طاعة ىذا الرجؿ

انتدب نائب القدس لخدمتو، فأمره أف يجمع ما يقدر  ،فمما وصؿ الرجؿ إلى النصرية ببيت المقدس بمف معو
في سائر الطرؽ  جميًعاعموىا عميو مف الشموع، ويجعؿ مع كؿ رجؿ شمعتو، فإذا أمرىـ بإشعاليا في الميؿ أش

 واألزقة حتى ال يخفى أمره.
 اهلل. رث، فقاؿ لبوابو: استأذف عمى نبيفدخؿ الدار التي فييا الحا ،وذىب الرجؿ بنفسو

 فقاؿ: في ىذه الساعة؟ ال يؤذف عميو حتى يصبح.
 فصاح النصري: أسرجوا.

ىناؾ،  فاختفى منو في سرب ،عمى الحارثنصري ال اس شموعيـ حتى صار الميؿ كأنو النيار، وىـفأشعؿ الن
 فع إلى السماء.، إنو قد ر ؟وا إلى نبي اهللفقاؿ أصحابو: ىييات، يريدوف أف يصم

فأخذوه فقيدوه، فيقاؿ: إف القيود  ه فأخرجو،فاجتر  ،اؿ: فأدخؿ النصري يده في ذلؾ السرب، فإذا ىو بثوبوق
نِ  َنْفِسي َعَمى َأِضلُّ  َفِإنََّما َضَمْمتُ  ِإنْ  ُقلْ }وؿ: والجامعة سقطت مف عنقو مرارًا، ويعيدونيا، وجعؿ يق  اْىَتَدْيتُ  َواِ 

 .[ٓ٘: سبأ] {َقِريبٌ  َسِميعٌ  ِإنَّوُ  َربّْي ِإَليَّ  ُيوِحي َفِبَما
  .[ٕٛ: غافر] {المَّوُ  َربّْيَ  َيُقولَ  َأنْ  َرُجاًل  َأَتْقُتُمونَ }األتراؾ:  ؾألولئوقاؿ 

 .نؾآننا، فياِت كر آفقالوا لو بمسانيـ ولغتيـ: ىذا ُكر 
 فياِت قرآنؾ. ،قرآنناىذا  يأ

فمما انتيوا بو إلى عبد الممؾ، أمر بصمبو عمى خشبة، وأمر رجاًل فطعنو بحربة فانثنت في ضمع مف أضالعو، 
 فقاؿ لو عبد الممؾ: ويحؾ! أذكرت اسـ اهلل حيف طعنتو؟ 

  .فقاؿ: نسيت
 اهلل ثـ اطعنو. سـقاؿ: ويحؾ، ف

 .(1)قاؿ: فذكر اسـ اهلل ثـ طعنو، فأنفذه
 عمى عظـ كيد الشيطاف البف آدـ وتغريره. يذا مثاؿ يدؿف

 ىذا الرجؿ لو خرج في قناة فضائية في ىذه األياـ، كيؼ يكوف حاؿ كثير مف الناس؟ واهلل المستعاف.
مثؿ دعاة البدع، واألىواء، والضالالت الذيف وكذلؾ أيضًا شياطيف اإلنس، وما يحصؿ عمى يدىـ مف التضميؿ، 

–مثاًل يدعوف الناس إلى عبادة المشاىد والقبور، ويبنوف عمييا القباب، وكاف ذلؾ ال يعرؼ في سمؼ األمة 
نما  –رضي اهلل تعالى عنيـ  القرامطةعمى يد  ،َويوظير ذلؾ عمى يد الباطنية مف بني بُ في القروف المفضمة، وا 

 بأرض المشرؽ والمغرب.

                                                           

 (.ٖٙ-ٖٗ/ٜالبداية والنياية ) (ٔ)



21 
 

سنة  المبني إنما ظيرت عمى يد ىؤالء، فضريح إسماعيؿ الساماني ،نيت عمييا القبابوىكذا األضرحة التي ب
 .ت عميو القبة، كاف ذلؾ في مدينة بخارىنيوىو أوؿ ضريح عرؼ أنو ب ،ىػٜٕٙ

رضي –الضريح المنسوب إلى عمي  فأظير اإلسالـ، وىكذا أيضاً  ،اكاف مجوسي   وىذا الساماني نسبة إلى ساماف
 :بإيراف، سنة ـثـ ضريح محمد بف موسى في مدينة قُ ، ػىٖٚٔ :بناه الحمدانيوف سنة ؼجالنَّ في  –اهلل عنو
 .(1) ػىٖٙٙ

وغير ، يف، والحمدانييفانيذا مف السام، وك-وىـ العبيديوف-فيذه كانت عمى يد القرامطة، وبني بويو، والفاطمييف 
 مف الباطنية ونحوىـ. ،الضاللةذلؾ مف طوائؼ 

مازاؿ  –رضي اهلل عنو–ينسب إلى السيدة زينب بنت عمي  جدت، القبر الذي في دمشؽوانظر إلى القبور التي و 
قاـ بعمارة البناية الضخمة عميو والمسجد حوليا، والقبة المزخرفة محمد بف حسيف نظاـ " :عميو إلى اليوـ امكتوبً 
 ودفنت بالبقيع.  ،زينب ماتت بالمدينةمع أف السيدة ، دهوأوال

وىكذا األضرحة الكبرى لمف ينسب إلى التصوؼ، وىؤالء ىـ مف الباطنية في الحقيقة، انطمقوا مف العراؽ، رجؿ 
 مف أتباع الرفاعي انطمؽ مف العراؽ إلى مصر، ويقاؿ لو "أبو الفتح الواسطي" وىو جّد إبراىيـ الدسوقي.

ليخمفو  ؛دويية بمصر، وكاف ذلؾ في العيد األيوبي، وبعد موت الواسطي جاء البذىب ىناؾ لنشر دعوة الباطن
حسف الشاذلي ال، وأبو لباطنية في مصر، فكاف الدسوقي بدسوؽع ىؤالء الدعاة مف افي دعوتو تمؾ، ثـ توز 

 ، واإلسكندرية.انطاإلسكندرية، وأبو الفتح الواسطي ما بيف القاىرة، وطب
عبيدييف الذيف طردىـ صالح الديف ال، وجميع ىؤالء مف فموؿ امو البدوي بطنطحولما مات الواسطي حؿ م

 .(2)األيوبي مف مصر، ثـ حاولوا العودة تحت ستار الّتصّوؼ والزىد
 ليوطدوا ويوطنوا دعوتيـ في مصر. ،لميجرة ٓ٘٘وفي أواخر عيد الفاطمييف أنشئوا المشيد الحسيني سنة 

يربي بعض المريديف مف الصوفية، فانتظـ مجموعة صاروا  ػىٗٙ٘سنة  القرشيبف مرزوؽ اوقاـ رجؿ يقاؿ لو 
بعد ذلؾ تقديس القبور  ف أصؿ ىؤالء مف الباطنية، وانتشرفي البالد المصرية، وكا ايمثموف طوائؼ وطرقً 

نما عف طر  ،واألضرحة، وصار ذلؾ الزمًا لمطرؽ الصوفية، وظيرت أضرحة ال حقيقة ليا أصالً  كما ؽ الرؤيا يوا 
 .(3)يزعموف في المناـ، وىو ما يسمونو بأضرحة الرؤيا

ومف ذلؾ ضريح الحسيف في القاىرة، فقد بني عاـ بضع وأربعيف وخمسمائة، وقد جاء عف ابف القسطاّلني أف 
ضافة إلى مشيدي عسقالف والقاىرة ىناؾ ضريح آخر فو ىذا المشيد مبني عمى قبر نصراني،  ي سفح جبؿ ا 

 .(4)نسب إلى رأس الحسيفيالجوشف غربّي حمب 

                                                           

 (.ٙٗ/ٔمساجد مصر وأولياؤىا الصالحوف، )( ٔ)
 (.ٕٚٗبدع االعتقاد، لمحمد حامد الناصر، ص: )( ٕ)
 (.ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٔمساجد مصر وأولياؤىا الصالحوف، )( ٖ)
 (.ٙ٘ٗ/ٕٚمجموع الفتاوى )( ٗ)
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وفي انة بيف النجؼ والكوفة، نّ في دمشؽ، والحَ  :ف بيا رأس الحسيفإ :وكذلؾ توجد أربعة مواضع أخرى يقاؿ
رضي اهلل –ار القبر المنسوب إلى أبيو عمي وفي النجؼ بجو  ،–رضي اهلل عنيا–المدينة عند قبر أمو فاطمة 

  .(1)سدهإنو أعيد إلى ج :وفي كربالء حيث يقاؿ –عنو
وال ذكر في عصور التاريخ  ،وىكذا الضريح المنسوب إلى السيدة زينب في القاىرة، والذي لـ يكف لو وجود

 .(2)معدودة إلى ما قبؿ محمد عمي باشا بسنواتاإلسالمي 
بالقاىرة، أقامتو زوجة الفاطمي  –هلل عميو وسمـصمى ا-بنت النبي  مشيد السيدة رقية ومف أضرحة الرؤيا ىذه

وذلؾ بال  –رضي اهلل عنيا–قد ماتت في المدينة  -صمى اهلل عميو وسمـ-اآلمر بأحكاـ اهلل، مع أف بنت النبي 
 .(3)خالؼ

مع  –رضي اهلل عنو–ة، منيا قبر عبد الرحمف بف عوؼ وفي البصرة عدد مف األضرحة المنسوبة إلى الصحاب
 .(4)بالبقيع قطعاً  بالمدينة وُدففأنو مات 
– امع أف جابرً  –رضي اهلل عنو–بد اهلل األنصاري إنو لجابر بف ع :مف أعماؿ حمب ضريح يقاؿ اىالر  وفي بمدة 

 .(5)توّفي بالمدينة –رضي اهلل عنو
 .(6)ي المدائفمدفوف ف -رضي اهلل عنو-نصيبيف بالشاـ قبة يزعموف أنيا لسمماف الفارسي، مع أنو وفي مدينة 

بف كعب، وقد اتفؽ العمماء عمى أنو ما جاء إلى الشاـ  إنو قبر أبي :ب الشرقي مشيد يقاؿوكذلؾ بدمشؽ بالجان
وىذا  ،إنو قبر نصراني :يقولوف -عنيـ كما ذكر شيخ اإلسالـ نقالً -قط، وأنو مات بالمدينة، وكاف بعض العمماء 

  .(7)ليس بمستبعد
ضريحًا في بعض المناطؽ الشرقية ويتبركوف بأعتابو، ثـ اكتشؼ أف ففي الجزائر كاف الشعب ىناؾ يؤـ بعضيـ 

 .(8)ىذا القبر كاف لراىٍب مسيحي، ولـ يصدؽ الناس ذلؾ حتى نبشوه وعثروا عمى الصميب في القبر
مع  –رضي اهلل عنيف–بة ، وأـ حبية، وحفصة، وأـ سممنسوبة إلى أميات المؤمنيف عائشةوفي دمشؽ قبور م

مع أنيا ماتت بمكة قطعًا بعد  ،–رضي اهلل عنيا–ماء بنت أبي بكر ألس روكذا قبٌ ، دفّف في المدينةأنيف جميعًا 
  .(9)بأياـ قميمة –رضي اهلل عنو –قتؿ ابنيا عبد اهلل بف الزبير 

                                                           

 (.ٕٛٛني ص: )انظر: االنحرافات العقدية، عمي بف بخيت الزىرا (ٔ)
 (.ٔٛالوثنية في ثوبيا الجديد، لسمير شاىيف، ص: )( انظر: ٕ)
 (.ٖٗٔانظر: اآلثار اإلسالمية في مصر مف الفتح العربي حتى نياية العصر األيوبي، مصطفى عبد اهلل شيحة، ص: )( ٖ)
 (.ٜٕٔاالنحرافات العقدية، ص: )( ٗ)
 (.ٜٗٗ/ٕٚانظر: مجموع الفتاوى، ) (٘)
 (.ٜٕٓاالنحرافات العقدية، ص: )( ٙ)
 (.ٓٙٗ/ٕٚمجموع الفتاوى، )( ٚ)
 (.ٕٛٛاالنحرافات العقدية، ص: )( ٛ)
 (.ٜٕٓالمصدر السابؽ، ص: )( ٜ)
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، وقد اتفؽ العمماء عمى أنيما -صمى اهلل عميو وسمـ-وفي الشاـ قبر ينسب إلى أـ كمثوـ ورقية بنتي رسوؿ اهلل 
 .(1)، ودفنتا في المدينة-صمى اهلل عميو وسمـ-اتتا في حياة النبي م

وىو  ،ضريح الشيخ عّمار بف ياسر :في مصر، وضريح يقاؿ لو قبر سيدي خالد بف الوليد :ويوجد قبر يقاؿ لو
 في مصر أيضًا، وىؤالء لـ يموتوا في مصر قطعًا.

مشؽ، بجامع د –عميو الصالة والسالـ–المنسوب إلى ىود ؿ العمـ القبر وكذلؾ مف المقابر المكذوبة باتفاؽ أى
 .(2)لـ يأِت إلى الشاـ أصالً  –عميو الصالة والسالـ–وىود 

ة عميو الصال–يزعـ الناس أنو لصالح  ضًا قبروىناؾ قبٌر منسوب إليو في حضرموت، وفي حضرموت أي
 .(3)في فمسطيف قبر – عميو السالـ–ز، ولو أيضًا مع أف المعروؼ أنو مات بالحجا ،–والسالـ
قرب  وؿ" في فمسطيف، وضريح آخر بقرية نينوىمحلو ضريح في بمدة "حَ  –صمى اهلل عميو وسمـ–ويونس 

 .(4)في فمسطيف وثالث في غاٍر بضيعة قرب نابمس الموصؿ بالعراؽ،
يزعـ بعض الناس ذي عف بعض جيراف القبر الذي بجبؿ لبناف، ال -رحمو اهلل-تيمية  شيخ اإلسالـ ابف نقؿوقد 

إنو ظير أثناء المائة السابعة، وأف أصمو أنيـ شموا رائحة طيبة  :ويقولوف –صمى اهلل عميو وسمـ–أنو قبر نوح 
 .(5)مف قبر، ووجدوا عظامًا كبيرة في تمؾ الناحية، فقالوا: ىذه تدؿ عمى عظيـ في الِخمقة

 .عظاميـ كبيرة يفكثير لموتى  في نفس البقاع قبور تجد، مع أنو وُ إنو نوح :فقالوا
 :زعموف أنو لصحابي اسموي ففي تركيا قبر، إلى انتحاؿ شخصيات ال حقيقة ليا واالختالؽ ،بؿ وصؿ االدعاء

، وما (6)سمو عطا اهللإنو صحابي ا :ويقولوف ،أنو عطا اهلل ىيدعلرجؿ  وفي معّرة النعماف ضريح، باش يسؾكِ 
 .باش يسؾكِ وال  ،ي اسمو عطا اهللفي صحاب

 .(7)زارع النوى": يزعموف أنو لصحابي يدعى اة قبرً أف في القاىر وذكر المقريزي 
ابف عـ  :، يعني(8)وفي مدينة الشيداء بمصر ضريح داخؿ مسجد منسوب إلى "شبؿ بف الفضؿ بف العباس"

 صمى اهلل عميو وسمـ.-النبي 
واحدة اسميا "أـ كمثوـ"، فال يوجد  لـ ينجب إال بنتاً  –رضي اهلل عنو–عباس الأف الفضؿ بف مع أف المعروؼ 

 . حد اسمو شبؿ بف الفضؿ بف العباسأ

                                                           

 .(ٓٚٔ/ٕٚ)، ومجموع الفتاوى، (ٜٕٓ) االنحرافات العقيدة، ص: (ٔ)
 .(ٜٔٗ/ٕٚ)انظر: مجموع الفتاوى  (ٕ)
 .(ٕٔٛ: )، صاالنحرافات العقدية (ٖ)
 المصدر السابؽ.( ٗ)
 (.ٜ٘ٗ/ٕٚمجموع الفتاوى ) (٘)
 (ٜٕٓاالنحرافات العقدية، ص: )( ٙ)
 (.ٙٛ/ٖالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار )( ٚ)
 (.ٕٛالوثنية في ثوبيا الجديد، سمير شاىيف، ص: )( ٛ)
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ىذا رجؿ مف قطاع الطرؽ، واكتشؼ أمره، فذىب إلى  ،صالح أبو الحديد: اًل يقاؿ لوبؿ أعظـ مف ىذا أف رج
 ،جنوفوتظاىر بالجنوف فوضعت في يديو ورجميو الحديد، فمما جاءوا إليو وجدوه قد اختمؼ، وتظاىر بال ،مغنية

أنو تظير عميو يديو ألواف مع صويحباتيا المغنية ظير ىذه المرأة تُ  فبدأت –اهلل أعمـ–أو أنو قد جف حقيقة 
 ىلخديوي إسماعيؿ، واستبشر بو، وبنالكرامات، فصدؽ الناس ذلؾ، وأقبموا عميو باليدايا، وذاع صيتو حتى زاره ا

 .(1)لو قبرًا بقبة عالية بعد وفاتو، ووقؼ عميو األرض وغيرىا
 ت ىذه الضالالت، والشركيات في مشارؽ األرض ومغاربيا.وىكذا تفش

. ةيوجد في مصر مثاًل أكثر مف ست  آالؼ قرية، في كؿ قرية مشيد مزعـو
 ف ضريحًا ومزارًا.و في دمشؽ فقط مائة وأربعة وتسع ،في الشاـ

يكاد ال  ف جامعًا،و ، كاف يوجد أربعمائة وواحد وثمانعاصمة السمطة العثمانية السابقة تانوفي تركيا، وفي أس
 .يخمو جامع منيا مف ضريح

 وفي اليند يوجد أكثر مف مائة وخمسيف ضريحًا مشيورًا يؤميا اآلالؼ مف الناس.
مف اليجري، وقّؿ أف يخمو جامع  في بغداد كاف يوجد أكثر مف مائة وخمسيف جامعًا في أوائؿ القرف الرابع عشر

 ضريح.
 .(2)وفي الموصؿ يوجد أكثر مف ستة وسبعيف ضريحًا مشيورًا، كميا داخؿ جوامع

 الباطمة التي يمبسون بيا عمى الناس. لضاللة اختالق األحاديث المكذوبةومن طرق دعاة ا
 . (3)((حؽ ث بحديث فعطس عنده فيومف حدّ ))حديث:  مثالً 

ذكره و فإف أحدًا ت أذنُ يعتقد بعضيـ أنو إذا طنّ كذلؾ الحديث، و وىذا يؤدي إلى مشكالت، يصدؽ الناس ىذا 
 .(4)((وليقؿ: ذكر اهلل بخيٍر مف ذكرني ،عميّ  إذا طّنت أذف أحدكـ فميصؿ)) بخير بناء عمى حديث مكذوب

  (5) ((ظنو بحجر لنفعو اهلل بو كـلو أحسف أحد))عمى حديث:  بناء ،نو لو أحسف ظنو بحجر لنفعوأ وىكذا
 .(6)صناـ الذيف يحسنوف ظنيـ باألحجارة األوؿ ابف القيـ: ىذا مف كالـ َعَبديق

 ىؤالء المضمميف الذيف يتاجروف بعقوؿ الناس، وأديانيـ، وأجسادىـ، أرباب الحيؿ، الذيف يمبسوف. ومف ذلؾ 

                                                           

 (.ٖٓٓ-ٜٜٕاالنحرافات العقدية، ص: )( ٔ)
 (.ٜٕ٘-ٜٕٛالمصدر السابؽ، ص: ) (ٕ)
الحكيـ الترمذي في نوادر األصوؿ في أحاديث الرسوؿ و (، ٜٓ٘ٙ(، رقـ: )ٖٙٔ/ٙأخرجو الطبراني في المعجـ األوسط )( ٖ)
 (.ٖٙٔ(، رقـ: )ٕٔٙ/ٔ(، وىو حديث باطؿ، انظر: سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة )٘/ٖ)
(، وقاؿ األلباني: موضوع. ٕٕٕٜ(، رقـ: )ٕٜ/ٜ(، واألوسط )ٜٛ٘) (، رقـ:ٕٖٔ/ٔأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير )( ٗ)

 (.ٖٕٔٙ(، رقـ: )ٖٚٔ/ٙانظر: سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة )
 (. قاؿ ابف تيمية: إنو كذب.ٖٛٛ(، رقـ: )ٕٗ٘أورده السخاوي في المقاصد الحسنة )ص: ( ٘)
 (.ٕٗٔ/ٕمفتاح دار السعادة ) (ٙ)
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كاف يظيره ىؤالء مف الخوارؽ مف الدخوؿ في النار، كثيرًا مما  –رحمو اهلل–وقد ذكر شيخ اإلسالـ ابف تيمية 
وال  ،وتعرفوف ما وقع لو مع طائفة األحمدية مف الصوفية، حيث كانوا يظيروف أماـ السمطاف أنيـ يدخموف النار

 . (1)شفوا بعد ذلؾأف يغتسموا بما يذىب الحيمة، وكُ  يحترقوف، فشيخ اإلسالـ طالبيـ أف يدخؿ معيـ النار بعد
فكانوا يدخموف الرجؿ قبرًا، ويتكمـ، ويزعـ أنو فالف مف األولياء،  ،سوا عمى بعض األمراء آنذاؾلبّ  أيضاً وىكذا 

 ويطالب بأمواؿ، فيتبرع ذلؾ األمير بأمواؿ طائمة. 
يأتوف برجاؿ يقفوف عمى أعمدة مف خشب عمى جبؿ، فينظر إلييـ مف بعيد حيث لو مف بعيد  واوربما خيم

 ؿ الغيب.ويقولوف: ىؤالء رجا
 ثـ بعد ذلؾ يطالبونو بأشياء وأمواؿ إليصاليا ليـ.

خذ قبرًا، فصارت األمواؿ تجبى الفرات أف رجميف جاء أحدىما فات ولربما يفعمو بعضيـ كما ظير ذلؾ بشاطئ
إليو، ويزوره الناس، وينذروف إليو، فعمد اآلخر إلى قبر وزعـ أنو رأى في المناـ أنو قبر عبد الرحمف بف عوؼ، 

لو، فاحتاؿ عمييـ بيذه  وجعؿ فيو مف أنواع الطيب ما ظيرت لو معو رائحة عظيمة، وصدقو الناس وانقادوا
  .(2)الحيمة
فوجد بيا  ،محتاؿ، دجاؿ، اجتاز بصحراء موسيقارما وقع لرجؿ  :مف ىذا، قديمًا وحديثاً  اىؤالء كثيرة جد  وحيؿ 

ر تصفيرًا حزينًا، وكاف ىذا النوع مف يصفىذا الفرخ وكاف  ،ؿصالبرا :فرخًا مف فراخ نوع مف الطيور يقاؿ لو
ت بنفس اء الرجؿ واحتاؿ، واخترع آلة تصو ت بيذا الصوت، فجفيطرحو عنده إذا صوّ  ،تيو بالزيتوفالطيور يأ

الميمة التي دفف فييا  وسأؿ عف ،مييودالذي لؾ، وعمد إلى ىيكؿ أورشميـ سء وأظير الن  صوت ىذا الفرخ، ثـ جا
لموسيقار صورة مف خذ ىذا اأنو دفف في أوؿ ليمة مف آب، فات خبرسؾ القيـ بعمارة ذلؾ الييكؿ، فأُ النا سسطرخأ

ة، وأمرىـ بفتحيا في الييكؿ، وجعؿ فوؽ تمؾ الصورة قب ؼ عمى ىيئة ىذا الطائر ونصبيا فوؽ ذلؾزجاج مجو 
 .ةمالمجس ةأوؿ آب، وكاف يظير صوت ىذا الطائر بسبب نفوذ الريح في تمؾ الصور 

ت بسبب دخوؿ اليواء فيو، فيمتمئ ىذا وتمقيو عمى ىذا التمثاؿ الذي يصو وكانت ىذه الطيور تأتي بالزيتوف 
 . (3)فظنوا أنو كرامة لصاحب ىذا القبر ،الضريح أو ىذا القبر بيذا الزيتوف

مع أحد أصحابو أف ؼ احتاؿ بحيمة المعروؼ الممحد، الذي يدعي التصو الخطيب البغدادي أف الحالج  ذكرو 
 أو إلى قرية ويظير ليـ العبادة، والنسؾ، والصالح. ،يذىب إلى بمدٍ 

ظير ليـ بعد ذلؾ أنو قد ُكّؼ بصره، ثـ يُ  ،فإذا رآىـ قد أقبموا عميو، ووثقوا بو، وأحبوه، واعتقدوا أنو مف األولياء
يقوؿ  ،ع المشي، فإذا سعوا في مداواتوبعد ذلؾ يظير ليـ أنو أصيب بالشمؿ، أنو قد ُشّمت قدماه، فيو ال يستطي

 ليـ: ال ينفعني شيء مما تفعموف.

                                                           

 (.٘ٙٗ/ٔٔمجموع الفتاوى )( ٔ)
 (.ٜ٘ٗ/ٕٚ) المصدر السابؽ( ٕ)
 (.ٕٖٔ) عالـ السحر والشعوذة، عمر األشقرانظر:  (ٖ)
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 –صمى اهلل عميو وسمـ–ير ليـ بعد أياـ أنو رأى النبي ، يظ-ىذه االتفاقية مع الحالج-ثـ يظير ليـ بعد أياـ 
بيضاء مف صوؼ، وسيذىب إلى المسجد  وعميو ثياب ،في المناـ، وقاؿ لو: إنو سيأتي ليذه القرية القطب األوحد

 في الوقت الفالني إلى العمود الفالني، فإنو إذا مسح عمى عينؾ وعمى قدميؾ تبرأ. ندالفالني، ويست
، يدخؿ القرية، ويذىب إلى المسجد، ويتكئ عمى عمود، ةبعد ذلؾ وجدوا رجاًل بنفس الصف فجمسوا يترقبوف، ثـ

سوء اعتقادىـ، ثـ بعد ذلؾ أخبروا لليو، وتمسحوا بو، وتبركوا فيو وعميو ُجّبة مف صوؼ أبيض، فجاءوا إ
 صاحبيـ، فقاؿ: نعـ، ىذا الذي رأيت، اذىبوا بي إليو.

، ثـ مسح -عمى أصاًل، إنما كاف يتظاىر ووىو ما كاف ب-فصار يرى،  ،فذىبوا إليو فبصؽ بيده ومسح عينو
 .طيؾ الماؿلو: نجمع لؾ الماؿ، نععمى رجمو فقاـ يمشي، فاعتقدوا فيو الوالية، فقالوا 

نما حصؿ لنا ما تروف بسبب زىدنا بيذه األمواؿ، ولكف ىناؾ  فقاؿ ليـ: ال، ليس بي حاجة إلى ىذا الماؿ، وا 
 أولياء وأبداؿ في الثغور، فيمكنكـ أف تعطوا ىذا فيذىب بيا إلييـ.

 .(1)جع إلى الحالج واقتسـ ىذه األمواؿ معوموه بأنواع األمواؿ، فذىب بيا، ر فجمس ذلؾ الرجؿ عندىـ أيامًا وحمّ 
 فيذه مف حيؿ ىؤالء المضميف.

 :ربع وثالثمائة اشتير في بغداد أف حيوانًا يقاؿ لوأومف ذلؾ ما ذكره ابف كثير في تاريخو، فقد ذكر أنو في سنة 
 .الزرنب

إنو  :المصوص، يقولوف طبعًا ما في حيواف اسمو الزرنب، لكف إشاعة انتشرت عمى الناس، لربما أشاعيا بعض
وثدي المرأة وىي نائمة،  ،ة، وأنو يعدو عمى النياـ، فربما قطع يد الرجؿيطوؼ بالميؿ يأكؿ األطفاؿ مف األسرّ 

 ففعمت ىذه الشائعة في نفوس الناس فعميا.
وىـ عمى سطوح المنازؿ يضربوف عمى النحاس والحديد مف أجؿ إفزاع ىذا  ،فأحيا الناس ليميـ في بغداد

ال يقترب مف بيوتيـ، فكانت بغداد تتجاوب أرجاؤىا شرقًا وغربًا بتمؾ األصوات، واصطنع الناس  ،حيوافال
ال يدخؿ  ، حتىمف أجؿ أف يغطوىـ فييا، صار الولد كأنو في قفص كالحيواف ،ألوالدىـ مكّبات مف السعؼ

 عميو ىذا الزرنب.
 ،الناس مشغولوف بضرب ىذا النحاس والحديدو  ،وصاروا ينيبوف ما يشاءوف ،واغتنـ المصوص ىذه الفرصة

 ،ماءفأمر بأخذ حيواف مف كالب ال ،ويبحثوف عف ىذا الزرنب، ولـ ييدأ الناس إال عندما احتاؿ عمييـ الخميفة
ظنيـ أف الدولة استطاعت اإلمساؾ بيذا الحيواف ل ؛ا شاىده الناس مصموبًا سكنواوصمبو عمى الجسر ببغداد، فمم

 .(2)المزعوـ وقتمو
ولو لحية بصورة وىيئة  ،ى لو رجؿ معو سيؼد باهلل كاف في وقت الظييرة يتبدأف الخميفة المعتض :ومف ذلؾ

معينة، وذلؾ إذا خال ىذا الخميفة بزوجاتو أو بإمائو، فكثر ذلؾ عمى ىذا الخميفة، وكانوا يبحثوف ويفتشوف فال 

                                                           

 (.ٙ٘ٔ/ٔٔالبداية والنياية )( ٔ)
 (.ٖٗٔ/ٔٔ) المصدر السابؽ( ٕ)
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ونحو ىذا، ولـ  ،وف في ىذا البيتءوما أشبو ذلؾ، فجعموا يقر  ،والذيف يخرجوف الجف ،يجدوف أحدًا، فجاء بالرقاة
 يجدوا لو أثرًا ولـ يعرفوا، وكاف ىذا يتكرر عمى الخميفة.

يقاؿ  ،خادـ أبيض ،ف أف ذلؾ الشخص كاف أحد الخدـؼ ىذا إال في أياـ المقتدر، وتبيولـ يعر  ،ومضت األياـ
وال تستطيع أف تخرج إليو  ،داخؿ ىذا القصر، يريد أف يراىاوكاف يميؿ إلى بعض الجواري الالتي في  ،ؽقَ يَ  :لو

إال بيذه الحيمة، فاتخذ لحى مف ألواف، وكؿ يوـ يظير بمحية، ويظير في القصر ومعو سيؼ، فإذا لبس تمؾ 
إليو الخدـ، والخادمات، واإلماء، ونحو ذلؾ، ثـ  صورتو التي ُيعرؼ بيا، فيتسابؽ المحى يظير بصورة غير

ؿ: ما رأيت أحدًا وىو الخادـ الذي يعرفونو، فيقو  ،يختفي في بعض األشجار، ثـ يخمع ىذه المحية ويخرج بسيفو
 .مف ىذه الناحية

 .(1)فيجد ىذه الجارية التي يريدىا، ويتحدث معيا، ويستمتع بذلؾ
ويضع في يده البنج الذي يتخدر  ،ف مف أنو يحيي الموتى، يأتي بحمامةاليومف ذلؾ أيضًا ما يفعمو بعض الدج

، فتبقى كأنيا ميتة، ثـ -وىو يشمميا ىذا البنج-ظير أنو يموي رقبة ىذه الحمامة معو الحيواف بالشـ، ثـ يُ 
نو يحيي إ :يرمييا، وقد تحّمؽ حولو الناس، ثـ بعد ذلؾ يأخذىا، ويضربيا حتى تصحو، ثـ بعد ذلؾ يطيرىا فيقوؿ

 الموتى.
ب منيـ أف يذوقوه ر، ويريو المشاىديف، ويطميأتي المشعوذ مثاًل بطبؽ مف السكوما يفعمو بعضيـ مف الحيؿ، 

 ،ويتصاعد منو الميب، يدعي أنو ولير نارًا الطبؽ بعصا في يده، فيشتعؿ السك ر، ثـ يشير إلىويتأكدوا أنو سك
 .أنو صاحب خوارؽ، أو نحو ذلؾ

كمورات  :ر، والمادة األخرى ىيالسك :مادتاف متساويتاف، األولى ف مف جزأيف فيوالطبؽ مكو والسر أف 
 ر.ىي مادة كيماوية بيضاء تشبو السكو  ،البوتاسيوـ

مف المادة العصا التي معو مغموس طرفيا في حمض الكبريتيؾ، فعندما يشير بيذه العصا، وتممس المخموط 
 ر.إشارة مف العصا أف يشعؿ السكف أنو يستطيع بد الطبؽ نارًا، فيظنو الكيماوية يتق

ظير ليـ أنو يغير وجيو مف البياض إلى السواد، ؿ بيا الناس، مف ىذا أنو قد يُ ضمَّ يُ  اوىكذا في حيؿ كثيرة جد  
كسيد البزموت، فتعطي ىذه المادة لموجو رونقًا إخرج إلى الناس بدىاف يضعو بمادة فيأتي ىذا المشعوذ قبؿ أف ي

 ، وىي مادة تستخدميا بعض النساء لمتجميؿ.جميالً 
عي أنو يشـ ىذا الماء، فيتحوؿ الممزوج بمادة الييدروجيف، ثـ يدمميئًا بالماء  ثـ يضع المشعوذ أماـ الناس إناء

وجيو فجأة مف البياض إلى السواد، وذلؾ نتيجة لمتفاعؿ الكيماوي بيف المادتيف، وىذا أمر يعرفو أىؿ 
 االختصاص.

 ،التضميؿ بالوسائؿ اإلعالمية التي تقمب الحؽ باطالً  :التضميؿ الذي يحصؿ عمى يد شياطيف اإلنسومف 
 .اوالباطؿ حق  

                                                           

 (.ٛٛ/ٔٔ) المصدر السابؽ (ٔ)
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أنو مصدر لكؿ تقّدـ وتطور في الفكر، والثقافة، والسياسة، واالجتماع، وكؿ  لمعالـ ر الغربقد يصو  :فمثالً 
 جوانب الحياة.

 وتأخر في كؿ مناحي الحياة.وفي المقابؿ أف الشرؽ ىو مصدر لكؿ تخّمؼ 
ف لممرأة أنيا وىكذا قد يصوروف لمناس أف ما ىـ عميو مف الحرية والديمقراطية أنو ىو الحؽ، أو يصورو 

 .أو نحو ذلؾ ،مظمومة
 وىكذا قد يصوروف أنفسيـ أنيـ يممكوف قوى ال يمكف ألحٍد أف يقيرىا بحاٍؿ مف األحواؿ.

 .خامسًا: نماذج من األوىام
عز -فيضيع آخرتو، فاهلل  ،، الدنيا مثاًل قد تكوف وىمًا كبيرًا يتبعو بعض الناسايرة جد  األوىاـ كث النماذج مف

 الشَّْيَطانَ  ِإنَّ *  اْلَغُرورُ  ِبالمَّوِ  َيُغرَّنَُّكمْ  َواَل  الدُّْنَيا اْلَحَياةُ  َتُغرَّنَُّكمُ  َفاَل  َحقّّ  المَّوِ  َوْعدَ  ِإنَّ  النَّاُس  َأيَُّيا َيا}يقوؿ:  -وجؿ
 .[ٙ ،٘: فاطر]{ السَِّعيرِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  ِلَيُكوُنوا ِحْزَبوُ  َيْدُعو ِإنََّما َعُدوِّا َفاتَِّخُذوهُ  َعُدوّّ  َلُكمْ 
 .[ٕٖ: األنعاـ] {َتْعِقُمونَ  َأَفاَل  َيتَُّقونَ  ِلمَِّذينَ  َخْيرٌ  اْْلِخَرةُ  َوَلمدَّارُ  َوَلْيوٌ  َلِعبٌ  ِإالَّ  الدُّْنَيا اْلَحَياةُ  َوَما}
 ِإَذا َحتَّى َواأْلَْنَعامُ  النَّاُس  َيْأُكلُ  ِممَّا اأْلَْرضِ  َنَباتُ  ِبوِ  َفاْخَتَمطَ  السََّماءِ  ِمنَ  َأْنَزْلَناهُ  َكَماءٍ  الدُّْنَيا اْلَحَياةِ  َمَثلُ  ِإنََّما}

يََّنتْ  ُزْخُرَفَيا اأْلَْرُض  َأَخَذتِ   َلمْ  َكَأنْ  َحِصيًدا َفَجَعْمَناَىا َنَيارًا َأوْ  َلْياًل  َأْمُرَنا َأتَاَىا َعَمْيَيا َقاِدُرونَ  َأنَُّيمْ  َأْىُمَيا َوَظنَّ  َوازَّ
لُ  َكَذِلكَ  ِباأْلَْمسِ  َتْغنَ   .[ٕٗ: يونس] {َيَتَفكَُّرونَ  ِلَقْومٍ  اْْلَياتِ  ُنَفصّْ

 .إلنسافاتر بيا بيا ىذه الحياة، فال يغ -عز وجؿ-ر اهلل إلى غير ذلؾ مف اآليات التي صو 
 الدُّْنَيا اْلَحَياةِ  َىِذهِ  ِفي ُيْنِفُقونَ  َما َمَثلُ }ار التي يتوىموف أنيا تنفعيـ في اآلخرة، واهلل يقوؿ: وىكذا أعماؿ الكف

 آؿ] {َيْظِمُمونَ  َأْنُفَسُيمْ  َوَلِكنْ  المَّوُ  َظَمَمُيمُ  َوَما َفَأْىَمَكْتوُ  َأْنُفَسُيمْ  َظَمُموا َقْومٍ  َحْرثَ  َأَصاَبتْ  ِصرّّ  ِفيَيا ِريحٍ  َكَمَثلِ 
 .[ٚٔٔ: عمراف

 ثُمَّ  َجِميًعا َنْحُشُرُىمْ  َوَيْومَ } :-تبارؾ وتعالى-ومف ذلؾ أيضًا ضالالت المشركيف في اتخاذىـ وسائط مع اهلل 
 ِبالمَّوِ  َفَكَفى*  َتْعُبُدونَ  ِإيَّاَنا ُكْنُتمْ  َما ُشَرَكاُؤُىمْ  َوَقالَ  َبْيَنُيمْ  َفَزيَّْمَنا َوُشَرَكاُؤُكمْ  َأْنُتمْ  َمَكاَنُكمْ  َأْشَرُكوا ِلمَِّذينَ  َنُقولُ 
 اْلَحقّْ  َمْواَلُىمُ  المَّوِ  ِإَلى َوُردُّوا َأْسَمَفتْ  َما َنْفسٍ  ُكلُّ  َتْبُمو ُىَناِلكَ *  َلَغاِفِمينَ  ِعَباَدِتُكمْ  َعنْ  ُكنَّا ِإنْ  َوَبْيَنُكمْ  َبْيَنَنا َشِييًدا
 .[ٖٓ - ٕٛ: يونس] {َيْفَتُرونَ  َكاُنوا َما َعْنُيمْ  َوَضلَّ 

ار لكبير الذي أفنى عميو ىؤالء الكففييا حقيقة ىذا الوىـ ا -عز وجؿ-ف اهلل إلى غير ذلؾ مف اآليات التي بي
 أعمارىـ. 

األربعاء  ج في يوـأو تزو  ،ف ذلؾ أف الواحد إذا سافرومف ذلؾ أيضًا األوىاـ التي تقع ألىؿ البدع والضالالت، م
شتمو، وآذاه، ولعنو؛  ولربما ،فيغمؽ حانوتو في الصباح ،أو قد يتشاءـ باألعمى، واألعرج، واألبرص ،لف يفمح

 وأفسد عميو تجارتو. ،ر عميو يوموألنو قد كد
ولو باعؾ بخسارة، يقوؿ: نريد أف  ،ؾ بؾذىبت إليو في الصباح لتشتري يتمسمف الباعة إذا  اوليذا تجد كثيرً 

 .مف أجؿ ىذا المعنى ،ح بؾنستفت
أو في يوـ السبت واألحد، أو أنيـ  ،وىكذا ما يعتقده بعض ىؤالء مف العقائد الفاسدة أف قص األظفار لياًل مثالً 

 إذا كنسوا بيوتيـ لياًل أف ىذا يجمب النحس.
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 : ووقد نظـ بعضيـ ىذا بقول
 ةْ كَ رَ البَ  َتْذَىبُ  َيِميوِ  َوِفيَما َتْبُدو...  آِكَمةٌ  السَّْبتِ  َيْوـَ  ُظْفِرؾَ  َقص   ِفي

 .يـو األحد :يعني
فْ ...  ِبَتْمِوِىَما َيْبُدو َفاِضؿٌ  َوَعاِلـٌ   (1)  ةكَ مَ اليَ  َفاْحَذرِ  الثالثاء ِفي َيُكفْ  َواِ 

  .ضالالت وأوىاـ ىذه
أو نحو ذلؾ، نحف نعرؼ أف البركة  ،أو بمياه ال حقيقة ليا مف عيف معينة ،عطَ كذلؾ مف يبحثوف عف العالج بقِ 

، أما أف يذىب الناس يسبحوف في  عيف الفالنية، أو يبحثوف عف الطيف الفالني، أو عف الحجر الفي ماء زمـز
 .فيذا ال أصؿ لو الفالني، أو نحو ىذا، أو يذىبوف إلى المشعوذيف والّدجاليف

 :ي أضرب لكـ بعض األمثمة في ذلؾثرة، ولعمنماذج كثيرة ومتنوعة ىي في غاية الك ،عمى كؿ حاؿ
فندؽ في أحد المدف البريطانية، توجد عمى أحد الدرجات في ىذا الفندؽ لطخة مف دـ، مضى  :مف ذلؾ مثالً 

إف مف يزيؿ بقعة  :ىذه األسطورة تقوؿ –فيما يقاؿ–يف، منذ أف جرت جريمة قتؿ ىناؾ عمى وجودىا مئات السن
 سرتو، وليذا ظمت ىذه البقعة ىذه المدة الطويمة.الدـ ىذه يتسبب في موت أحد أفراد أ

يأتي الّزّوار إلى ىذا الفندؽ إللقاء نظرة عمييا، ىذه لطخة لعينة في نظرىـ، كما أف العروسيف يأتياف لمجموس 
 فوؽ الدرجة الممطخة ليستجمبا الحظ.

ليكتب ليا حجابًا  ،افيفأربعة عشر ألؼ جنيو ألحد العرّ  ٖٜٚٔ :في مدينة في باريس دفعت فتاة جميمة سنة
 يجعؿ حبيبيا الثري يتزّوجيا، ولكف الحجاب لـ يفعؿ شيئًا فرفعت شكوى ضد ىذا المحتاؿ إلى المحكمة.

وتساعد عمى المحبة،  ،إنيا تبعث عمى األمؿ واالبتياج :كانت تباع زجاجات يقولوف ٖٜٚٔفي باريس في عاـ 
تاميف الذي وي إال عمى بعض حّبات مف الفيتجنييات آنذاؾ، ولـ تكف ىذه الزجاجات تح ةقيمة الزجاجة ثالث

 شر المبمغ.يباع في الصيدليات بع
ازدىرت تجارة جثث الموتى، وقد وصؿ ثمف الجثة الواحدة إلى حوالي ثمانيف ألؼ  ٜٜٚٔفي أندونيسيا في سنة 

ثيرة عمى سرقتيا مف المقابر في مناطؽ مختمفة مف دوالر، وقد أدى ارتفاع ثمف الجثث إلى إقباؿ جماعات ك
البالد، ويعتقد بعض الناس أف اقتناء جّثة سيمنحو الحظ السعيد، ويبعد عنو األعداء، ويحميو مف الرصاص 

الستحضار بعض المواد التي يعتقدوف  -في زعميـ-والطعف بالسكاكيف، وقد تستخدـ ىذه الجثث كذلؾ عندىـ 
 مر.أنيا ستمنحيـ طوؿ الع

في اليند قاـ بقطع لسانو بالموس ثـ وضعو عند قدمّي إلو يعبده آماًل بذلؾ أف يرفع ىذا اإللو الفقر  وىذا شاب
 الذي يحيط بو وبأسرتو.

عي أنو بإمكاف أفراد أمريكية بعد تناوليما لمادة سامة؛ ألنيما ينتمياف إلى طائفة تد ووقع رجالف موتى في مدينة
 صابوا بأذى، كالتعرض لنار لحاـئمة بدوف أف يضوا لألخطار الياعر أف يت يماف القويه الطائفة عف طريؽ اإلىذ

                                                           

 (.ٜٗٗ/ٗشرح الزرقاني عمى الموطأ ) (ٔ)
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، واإلمساؾ باألفاعي، و  اد األوائؿ مف ىؤالء ماتوا وقضوا، لكف البقية بقوا الرو  مع أفاألكسجيف، وتناوؿ السمـو
 .(1)عمى ىذا االعتقاد، ويزعموف أنيـ بحاجة إلى تربية أكثر وتقوية لإليماف

 .سادسًا: العالج
 مع والبصر.ىي، وكذلؾ ال يكوف إال بفتح الس الخالص مف الوىـ يتطمب إدراكًا صحيحًا لألمور كما

إذا عرفنا أف الوسيمة ىي السبب الموصؿ لممطموب فينبغي أف نعمـ أف الوسيمة تنقسـ إلى نوعيف: وسيمة كونية، 
 ووسيمة شرعية.

موصاًل إلى المقصود ِخمقة، ويؤدي إلى المطموب كما  -عز وجؿ-اهلل فيي كؿ سبب جعمو  :أما الوسيمة الكونية
 مف غير تفريؽ. ،وفطره عميو، وىذا مشترؾ بيف المؤمف والكافر ،كذلؾ -عز وجؿ-جعمو اهلل 

 اإلنساف اندفع عنو الجوع، والسيارة وأكم إذا شربو اإلنساف اندفع عنو العطش، والطعاـإذا  ،مف أمثمة ذلؾ: الماء
-عو اهلل يوصمو إلى المقصود عف طريؽ ما شر إلى آخر، أما الوسيمة الشرعية فيي كؿ سبب  مف مكافتنقمو 

صمى اهلل عميو - نبيو لؾ اهلل تعالى في كتابو، وبينوف ذواألعماؿ الظاىرة والباطنة، فبي مف األقواؿ -عز وجؿ
 اهلل عميو وسمـ.صمى -بع آلثار النبي و، وىذا ال يكوف إال لممؤمف المتفي سنت -وسمـ

مما ورد  والتثبتفالطريؽ الصحيح لمعرفة مشروعية الوسائؿ الكونية والشرعية ىو الرجوع إلى الكتاب والسنة، 
 .لبّتةأإلى ذلؾ آخر وليس ىنالؾ طريؽ  عف ىذه األمور، والنظر في دالالت النصوص، افييم
يكوف ذلؾ عف طريؽ النظر في نصوص  بد أفىذا األمر مشروع أو غير مشروع النحف حتى نعرؼ أف  :يعني

 الكتاب والسنة.
أما معرفة الوسائؿ الكونية فيو النظر السميـ، واالختبار بواسطة الحواس، والتجربة حسب المنياج العممي 

 المعروؼ.
 :رطاف لجواز استعماؿ السبب الكونيفيناؾ ش

 األوؿ: أف يكوف مباحًا في الشرع. 
 عمى ذلؾ.الظف والثاني: أف يكوف قد ثبت تحقيقو لممطموب، أو غمب 

ذا قاؿ إنساف في ف ىذا النوع مف التربة، أو الطينة، أو نحو ذلؾ تنفع مف عالج مثاًل الفيروس الفالني إ :وا 
ذا ثبت ختبر، و في العمـ، وي ت ىذا تحت التجربةثبفينبغي أف يُ  ،لكبد، أو الوباء الفالني لمجسد، أو نحو ذلؾا ا 

 يا مف األوىاـ.بفيذه الطريقة ىي التي نتخمص  ،ف ذلؾ محّرماً ىذا فال إشكاؿ فيو ما لـ يك
ف، أو نحو عيف ماء، أو يعتقد في حيواف معي أما أف يأتي إنساف ويعبد صنمًا، أو يعتقد في شجرة، أو يعتقد في

فال  أو نحو ذلؾ ،يف في القنوات الفضائيةويضيع نفسو، ومالو، وآخرتو، ويتبع الدجال ،ذلؾ، ويتبع ىذه األوىاـ
 .[٘ٙ: النمؿ] {المَّوُ  ِإالَّ  اْلَغْيبَ  َواأْلَْرضِ  السََّمَواتِ  ِفي َمنْ  َيْعَممُ  اَل  ُقلْ } يمومف إال نفسو،

مف كثير مف العمؿ واألوجاع،  -عز وجؿ-رنا في ىذه المعاني فإننا نتخمص بإذف اهلل نحف إذا تبص: ولذلؾ أقوؿ
نما يصارع الوىـ  .!كـ مف إنساف عمى الفراش طريح وىو ليس بو بأس أصاًل، وا 

                                                           

 (.ٖٓٔ – ٜٚالعمماء وأحداث الحياة، عمر األشقر، ص: )( انظر: جولة في رياض ٔ)
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ع جيده، ووقتو، ومالو، وىو يعيش في وىـٍ  كبير ال الت وأشياء ال حقيقة ليا، ويضيكـ مف إنساف يعبد ضال
 .!حقيقة لو

ألف الحديث ذو  ؛وأعتذر مف اإلطالة ،اعكـىذا آخر ما أردت أف أتحدث عنو، وأشكركـ عمى حسف استم
نما تحدثت في ىذا الموضوع لكثرة ما أرى مف شكوى الناس وعمميـ، وما أرى مف تق مبات وأحواؿ شجوف، وا 

 ،اا منيا لحصمت ليـ راحة كبيرة جد  صو ف أوىامًا ال حقيقة ليا، ولو تخموف بيا، والواقع أنيـ يتبعو عجيبة يمر 
 بيف.ّرقيف ومغر وانطمقوا في الحياة مش

ياكـ بما سمعنا، -عز وجؿ-نسأؿ اهلل  ياكـ ىداًة ميتديف أف ينفعنا وا   ؼِ الميـ ارحـ موتانا، واش، وأف يجعمنا وا 
 مف دنيانا. اخرتنا خيرً آمرضانا، وعاِؼ مبتالنا، واجعؿ 

 وصمى اهلل عمى نبينا محمد.


