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 التوهم الديينو اهللوسات

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 وَنظنُّهم َياليت جتعُل أو األفك ِر  ِتلوكيَّمن السخخخخُّ غريبٌة ح الٌت األشخخخ   ِ  تبدو على بعِض

م ُهْتَر ََّس ُعظَمىوى من ِق ًةَنعيَُّم تعليم ٍت وَنقََّلَتهم َيهلم أنَّ ُأ، أو يتهيًَّةاسختنن ييَّ   ٍتهم شخ يخيَّ  أنفسخَ 

 ِءهؤال بعُض وقخخد يسخخخختٌيُ . ليَس هلخخ  منٌٌ  علم و وال روحخخ ن و على األرِض نخخٍةمعيَّ مهخخ ٍ  لتنفيخخِ 

 .همَنوبي بينُه ْتخخَخحدث أشك اًل ومواقَف َفِيالقوى، أو َي ى م  ه ِهَرَج  خخًخحدين أن يروَي األش  ِ 

 !  ه ِهَن ِميَّيف أ على األرِضمهديِّنَي أنبي ًء أو أو  م آهلًةُهأنفَس وَنعترُبال ي َي أولئَك غرابًة واألكنُر

ٌَالُب بعُض هم وَنعترُبَي بهم، وآخروَن وَنُقلَح  فَيحقًّ هؤالِء ِةبعظَم وَنعتقدقد َي  ِسمن النَّ  ِءسخخخخ

 ِهِت، وقدَرنُهع اليت تيدُر ِه، وأفع ِل ِصالشَّ ح لِة حسَب ، وذلَكابنَيونهم ك َّعترُبَي ، وآخروَنجم ننَي

 .على اإلقن ِع

ِّ علَم نَّإ ِِيف ٍةخ صخخخَّ تيخخخ نيَف ه  ضخخخمَنَجوأدَر ،احل الِت إىل ه ِه َهوَّقد َن يِّ دَِّماْل بِّال  بِّ 

ِّ وبنَيالشَّديدِة  ِةفسيَّالنَّ بني األمراِض َقرَّوَف .ِةفسخيَّ النَّ األمراِض اليت  ِةدَّالشِّ خفيفِة ِةفسيَّالنَّ راب ِتاالض

 فرُقلكم  ا  عليهم، مت ًم هل  أذى حقيق و أن يكوَن دوَن منه  كنرٌي من األشخخخخ  ِ  أن يع نَ  ُلَمحَتُي

متييِز  ضَّرورُة يفوهن  تكمُن ال .مناًل ك ِ  لزُّك اخلفيفِةو ،مناًل رِ ِن لسَّك ديدِةالشَّ ِةالعضويَّ بني األمراِض

احل الِت اخلبينِة عن سخخواه  يف أمراِض النَّفِس، كم  هو األمُر مت ًم  يف متييِز أمراِض امسخخِم اْلَم مومِة 

 اه .َوعن ِس

َّ يِّ دَِّماْل بِّالٌخِّ  لُمفِع ِّ ِد  على َيخخخخخخخخًخنَبَع أِتمل َي وىل للعلوِ ُأ ٍةكمح أبقراط العظيم  بِّأب  ال

ِّ احلق يُ  َف  ِل  أن ُتِغنَبوال َي .احلكيم وج لينوَس  .الع ليَة َةليَّالعق وا به  العلوَ اليت أَت ُةيَّبِّال

 

 احلاالت اخلبيثة:أواًل: 

ِّ علوُ  ْتنََّدقد َفل  ، منٌقيًّ  موضخخوعيًّ  ه  تيخخنيًفْتَفنَّ، وصخَخبوضخخوٍ  ه ه احل الِت فسخخ ِّالنَّ بِّال

ِّ  ِبَيُماْل ِةيف ش ييَّ األسخ سخ ِّ   ِريِّتَغُماْل فيم  بينه  حسخبَ  ْتوفرََّق ه ه  بنَي ُزيَِّمُي فس ُّلنَّا بُّبه . ف ل

 جم ٍل مَنض ، واليت متتدُّ ِبَيُماْل  ِصوالوع  لدى الشَّ اإلدراِك ح لِة حسَب اوتأثرًي ًةدَّشخِ  احل الِت
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َِ الضٌَرابِه  ِصالشَّ ن إدراِكِم يبدُأ واسٍ   ِةاإلدراكيَّ ريِةيالَب غي ِب ح لِةصواًل إىل ، ُوللعالِج ِهخخخخِخبَلو

، وه  غ فلوَنى ورَضَم  مجيًع ُهن حوَلوَم ،يُِّوالسَّ ُهأنَّ ت  ٍّ يقنٍي يف ح لِة يخ بُ ُماْل يكوُن حيُث ، مت ًم

 .اْلُمؤمَن القويَّ أن تييَب ال ميكُن خبينٌة ح لٌة

يف  بيُثاخَل ُضَرَمى اْلَرشخْخَتى اسخْخرضخَخَم إالَّ ْمم  ُهواْلُمَهلِوسخخوَن  َنومتوهُِّماْل األشخخ  ُ  هؤالِءف

، لوُكلَّ السُّواخَت ،اإلدراُك َفُععنهم، وَض ُلقَُّعالتَّ ، فغ َبِدَسيف اَم رِ ُني السَِّرْشسختَ م كم  َيِهنفوسخِ 

ٌَ ُن ِفْتَنًة ِللَِّ يَن ِف  ُقُلوِبِهْم َمَرٌض  فيهم قوله تع ىل: ) ووقَ  اْلَق سِخَيِة ُقُلوُبُهْم َوِإنَّ  َوِلَيْجَعَل َم  ُيْلِق  الشخَّْي

 .حموديَنَم غرُي هم أش  ٌ  خبينوَن(، داللًة على أنَّالظَّ ِلِمنَي َلِف  ِشَق ٍق َبِعيٍد

ِّ إنَّ ني َتع مَّ نِيفئَت مَنض تي نيَف ِةدَّهؤالء يف ِعأصح َب احل الِت اخلبينِة  وضَ  فس َّالنَّ بَّال

 .الفكريِّ ِمهَُّوالتَّ أصح ُبو ،ِةيَّسِّاحِل ِةاخليَّالدَّ  ِتَسلَواهَل  : أصح ُبَمُه

 

 :ِةيَّسِّاحِل ِةاخليَّالدَّ اِتَسلَواهَل أصحاُب -1

 إذ ه  غرُي ،يف واقِ  األمِر ٌةه  وهميَّم فقط، لكنَِّهِتَهمن ِج ًةبأشي ء تبدو حقيقيَّ ال ين يشعروَن

 م:شيوًع  منه األكنُر ُرعتَبه . وُيحلدوِث ٍةخ رجيَّ صرحيٍة راٍتخِّؤثهم، وال مُبحوَل ْنمَب مرتبٌٍة

ِِ ًةَنمعيَّ  أصواًت سمعوَنال ين َي :ِةمعيَّالسَّ اِتَسلَواهَل أصحاُب - ُِِبخت  هم خخخخُخدِّثَح، وُتونه ُبهم وخي 

ِِه  وال ُيُعسَمال َي ، ولكْنم األوامَرُهُنقَِّلوُت  هم.غرُي ه  أحٌدُب  

 وَنُملََّكَتة، َيتلٍفخم وبهيئ ٍت نَيِنيََّعُم  وأش  ًص اوًرُص وَنَرَي ال يَن :ِةريَّصحَ الَب اِتسحَ لَواهَل أصححابُ  -

 هم.غرُي أحٌد ماهال يَر ، ولكْننٍةمعيَّ م تعليم ٍتُهَنعٌومعهم أو ُي

ُِِيهو و ،الَكَمأو اْل أو اإلم َ النَّيبَّ  ِهِتيقَظ أثن َء ُدشخخ ِهُي ُهبأنَّ ُمقسخِخُي خبينخخخخًخ منهم  فقد جنُد  ُهُب  

ُِِي ُهأنَّ ُمقسخخخِخُي خبينخخخخخخخخًخ  . كم  جنُدحٌ ه َوأنَّ نًّ  منُهَظ علوًم  ومع رَف ُهُنلقِّوُي  وان ِتاحلي ُب  

ُِِي ُه، كم  أنَّعنُه ُمفَهعنه  وَت ُمفَهوَي والنب ت ِت  الغيوَ ووالكواكَب والنُّجوَ   م َءوالسخخخخَّ اهلواَء ُب  

 امنِّمن أو  اليكِةَمأش  ًص  من اْل ِهِتقَظيف َي ُدش ِهُي ُهأنَّ ُمقِسُي خبينًخ  وقد جنُد .....هَروالنَّ والبحَر

ُِِيأنَُّه يسَمُ  أصواَتهم َوُهم  أوى، اَمَدالُق األولي ِءمن أو   .رؤيةٍِمن غرِي  هوَنُب  
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 يٌ ن ِّالشَّ قريِنب ل وَني ُبيهم ُمع ِصَم نرِةَكِل ،هؤالء  ِتَسلَواهَل أصح َب فإنَّ احل الِت ِةويف ك فَّ

ٌَ ًن  َفُهَو َلُه َقِريٌن(، وال ي ق ل تع ىل فيه: )َوَمْن َيْعُش َعْن ِذْكِر الرََّْحَمِن ُنَقيِِّ ق ل أيًض : )َوَمْن ْض َلُه َشْي

ٌَ ُن َلُه َقِريًن  َفَس َء َقِريًن (.  َيُكِن الشََّْي

َِأو ُم َةَدشخ هَ ى ُمَعن ادََّمأمَّ   ى ن  ، واكتَفَم اْليفالرُُّسِل  ِة َدوالسَّ ِةاليَكَمواْل األنبي ِءو ِةاأليمَّ َةَب  

 ؤي ، أو يكوَنيف الرُّ بِهِ َكِل ُةجَّاحُل عليِه قَ َتَفاًب   ََّك   أن يكوَنفإمَّ .ث بٌت عليِه حكٌم ُدوَج، فال ُيبخ لكَ 

اًل  ِميخًخ  ع ِلإن ك ن مؤمًن  ُم معُه ًةجَّؤي  ُحالرُّ ه ِه تكوَنفإْن ك َن على صخخواٍب فإمَّ  أن  .على صخخواٍب

م  دوَنلدُّنيويَِّة ا ِةهَرالشُّ ى به  ألجِلنََّغَتأو ُمسختوَدًع   ًرا يخِّ َقك فًرا أو ُم إن ك َن عليِه ًة، أو حجََّمِل  َعمَب

 .ٍلَمأو َع ٍمْلِع

 

 :الفكريِّ ِموهُّالتَّ أصحاُب -2

َّ غرُي هو االعتق ُد ُمهَُّوأو التَّ الوهُم  ِةن قشخخَخللُم ٍلق ب غرِي بشخخخكٍل ريُضَماْل ُهال ي حيمُل بيع ِّال

 الوهم ُّ كون ه ا االعتق ُدي ، حيُثوالرباهنِي ِةاألدلَّ بكلِّ ِهِئٌََخ ى بإثب ِتحتَّ عديِل، وال للتَُّهَل سبِةب لنِّ

 .اْلُمنَبَتِة ِةوحيَّرُّوال ِة ديََّماْل العلوِ  ِةلَّأِد، وك لَك عن ِهِتوثق َف ريِضَماْل   عن بيئخةِ   غريبخً خمتلفخً  اشخخخخ ذًّ

، ُهَل نقٍد أيَّ وَنُلبََّقَتال َيو ،ُهوَنحمُلي َي ال  ِِّموهُّالتَّ ِدَقَتعُمأو اْل ب لفكِر ِموهُّالتَّ أصخخخح ُب ُثبَّشخخَخَتَي حيُث

   أو دينيًّ .لميًِّع ِةَتَبْخنُماْل احلق يِ  مميِ  ِهِتَف  َلُم رغَم

 عريِفالتَّ ه  حتَتكلُّ اليت جتتمُ  ينيف ِتوالتَّ شك ِلمن األ الكنرُي الفكريِّ ِموهُّالتَّ وألصخح بِ 

 منه : ، ن كُرِموهُّتَّلل  بِ السَّ

من  ٌدس َنُم ُهأنَّ أو ،خ رقًة قوًَّة ميتلُك ُهأنَّ اْلُمي ُب اخلبيُث منهم يعتقُد يين:الدِّ ِموهُّالتَّ أصححابُ  -

أو  نيبو ُههم أنَّأحُد َدِقعَتَي كأْن ؛نبويٍّأو  إهل ٍّ جبوهٍر بشخخخخريو ٌرظَهَم ُهى أنخَّ ، أو حتٍَّةى إهليخَّ َوِق

.أو ُمَمنخٌِّل للَمهديِّ هديَِّماْل وص ُّأو  هديَُّماْل ُهأو أنَّ ،إم ٌ 

 إبليَس ِةوعبَد ِةيب حيَِّمك ْل ك ذبًة ع ءاٍته  ادِّفسخِ لَن ْتَعوادَّ ْتبرَزمج عيٌَّة  هم فئ ٌتضخمنَ  وتندرُج

أو  يٍند رج َل وَنُعدَُّمك ن اْل سخخخواَء ،اه  هن  وهن َكنَر ٌةفرديَّ ، وح الٌتمن جمتمِعن  مُهنبُ  مََّتقد و

، على األرِض اإللِه ُمَمنخخخخخِّل من م ُهأنفَس وَنعتقُدَي ْنممَّ الكنريوَن فهن َك .سٌ َءُب نَيأش  ًص  ع ديِّ

َّ يف كلِّ نتشخرونَ ُم ْموُه  هديَِّماْل  ُِّصَو ه اليم ن ُّ  "أمحد احلسخن" بأنَّ ِعدَُّم، ك ْل اهِبَمواْل وايِفال
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 ُهأنَّع  "ع دل هزمية" بدَُّميف اليمن، واْل هديَُّماْل ُهع  "ن صخخر دمد اليم ن " بأنَّدَُّميف العراق، واْل

 ْموُه كنرُيهم ال، وغرِيٍةوهميَّ من كرام ٍت عيِهدَّ  َت"م غ  خزا " مَب ِةَيِعدَُّميف لبن ن، واْل عل ٍّ اإلمخ  ُ 

م تع ىل ُهَفصخخَخ، وهؤالء َواليوَ   حِةتأثرًيا على السخخخَّ م األكنُرُهلكنَّ ،ن أن ُيَعدُّوا أو ُيحيخخَخواِم أكنُر

َ  ِدُعوَن اللََّه َوالَِّ يَن ُي ،ِخِر َوَم  ُهْم ِبُمْؤِمِننَينخَّ  بِخ للخَِّه َوِب ْلَيْوِ  ا    َوِمَن النخَّ ِس َمْن َيُقوُل آمَ بقولخه: ) 

َوَلُهْم َعَ اٌب َأِليٌم  ِف  ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َفَزاَدُهُم اللَُّه َمَرًض  ،َأْنُفَسُهْم َوَم  َيْشُعُروَن آَمُنوا َوَم  َيْ َدُعوَن ِإالَّ

َأال ِإنَُّهْم ُهُم  ،ُحوَنا ِإنََّم  َنْحُن ُميخخْخِلَوِإَذا ِقيَل َلُهْم ال ُتْفسخخِخُدوا ِف  اأَلْرِض َق ُلو، ِبَم  َك ُنوا َيْكِ ُبوَن

 (.ُدوَن َوَلِكْن ال َيْشُعُروَناْلُمْفِس

 ٌصش نَُّه أ اْلُمي ُب اخلبيُث منهم يعتقُدإذ  ،ِةرجسيَّوهو خمتلف عن النَّ :ِةَمَظالَع ِمهَُّوَت أصحاُب -

 البشِرمن ى أعَل ُهنفَس رُبعَتن َيفمنهم َم  لوقني.َمى اْلأو حتَّ البشِر ِةعن بقيَّ اسختنن ي و  خ رٌق عظيٌم

 فوَق ُهألنَّ ُهن يفهَمأ ألحٍد ال ميكُن منُه يدُرم  َي ، أو أنَّى النَّ ِسر علبََّكَتفَي ِهزم ِن يف غرِي َ ِلوقد ُخ

 .ذلَك َه، وم  ش َبِةالبشريَّ

، العظمِة ِمهَُّوَت وأصح ِب يينِّالدِّ ِموهُّالتَّ أصح ِب بنَي تداخٌل ه قد حييخلُ إىل أنَّ نويِهمن التَّ والبدَّ

غري ٍة من قوى إهليَّ َمدعوًم خ رًق  اسخختنن ييًّ  عظيًم  َمظَهًرا لإللِه، أو شخخ يخًخ    ُهنفسخَخ يعتقُد ْنكَم

 .، ولكْن يف احلقيقِة ال تظهُر منُه أيَُّة معجزٍة أو كرامٍةوموجودٍة يف ُم يَِّلِتِه فقطمرييٍَّة 

 َةيَِّموالع َل َةالكونيَّ األحداَث   أنَّا ت مًّاعتق ًداخلبينوَن هؤالء  يعتقُد :يِِّعرِجَماْل ِموهُّالتَّ أصححححححابُ  -

 كلم ِتو يف حرك ِت وَنَرهم. وَيوًن  عن غرِيُد اِتب ل َّ ْمهم ُهِتيَّى ألِذم، وتسخخخخَعُهوجوَد تسخخخختهدُف

، أَنالشخخخخَّ ه ا صُُّ م  َي ، وكلِِّةيَِّموالع َل ِةمسيَّالرَّ ي القراراِتِريخخخخِدوُم لف ِزم يع  التِّ وإميخ ءاتِ 

ٌُ ه  ُمقََّلَتأن َي وَنُد ْمه  ُهوَنفهُم، َياِتب ل َّ ْمُه ْمُهقيُدهم وَتُفستهِدَت إش راٍت ، صحيٍح م بشكٍلُهحي

ٌَ هم وجيعُل  جيعُلممَّ  دَِّرم ِلهم أو بغرِيم  بأنفسخخخِه ًةأو أذيَّ وا مح قًةُبِكمن أن يرَت هم يف خٌٍردي

 .االستهداِف اه 

قد  الفكريِّ ِمهَُّوالتَّ أصخخح ِبو ِةيَّسخخِّاحِل ِةاخليَّالدَّ  ِتسخَ لَواهَل أصخخح ِبمن م ُهكُرِذ َ َبن سخَ َم إنَّ

العدوانيَِّة ع  أو الو غي ِب هم بأعراِضح الُت ، وكنرًيا م  ترتبُطُةعقليَّال ُةَمح َكُمواْل عنهم البيريُة ْتغ َب

 ه  العالمُة ِةيَّعقلال ِةَمح َكُمواْل البيريِة ه ِه . وغي ُبَهوم  ش َب االنتح ِر أو د والِتالشَّديدِة الغضبيَِّة 

 فوِسلنُّا أصخخخح َب يخخخيُباليت ُتاْلَم موَمِة  ِةفسخخخيَّالنَّ ه  من الع ه ِتواعتب ِر احل الِت ه ِه  َِّ ِل األهمُّ
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َزاَدْتُهْم ق ل تع ىل فيهم: )َوَأمََّ  الِ يَن ِف  ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َف ال يَنِمن سواء،  على حدٍّ واخلبينِة عيفِةالضخَّ 

 ِرْجًس  ِإَلى ِرْجِسِهْم َوَم ُتوا َوُهْم َك ِفُروَن(.

 

 احلاالت غري اخلبيثة: -ثانًيا

 درج ٌت ِمامسخخ ِضَرَموكم  ِل .امسخخُمكم   ِة تلَفُماْل ب ألدواِء  ُبيخَخُت فَسالنَّ أنَّ معرفُة جيُب

، بعضُخه   م مومٌة أمراٌض فِسللنَّ ، ك لَكٌةم موَم أمراٌض ِموكم  للجسخ  .فِسالنَّ ِضَرَمِل ، فك لَكخمتلفٌة

ل لَك ال ضخخخرَي وال عيَب يف ِلِب عالِج أمراِض النَّفِس كٌلِب عالِج أمراِض امسخخخِم،  .وليَس مجيُعه 

شخ راِت االنتق ِ  لضعٍف أص َب نفَسُه، بل جيُب تشجيُعُه ودعُمُه على  وجيُب عدُ  إثق ِل اْلَمريِض بإ

 ق بلٌة للعالِج. ِسكم  يف ح ِل ِلِب عالِج امسِم، ِ َلم  أنَّ أمراَض النَّف ِلِب العالِج

يف  ه ، وأصخخ َبراضخَخأم َدنَّ، وَفَة تلَفُماْل فِسالنَّ ح الِت َفصخخَّقد َو يَّ دَِّماْل فسخخ َّالنَّ الٌبَّ وإنَّ

 ُ لِح قد ُتاليت ديدِةالشخخَّ واحل الِت اخلفيفِة بني احل الِت َلالف صخِخ دَّاحَل الوع  واإلدراِك ح لِة اعتب ِر

 واحل الِت ِة موَمَماْل بني احل الِت الف صخخَل  أيضخًخ دُّه ا احَل دَُّعوُي. ُهحوَل ْمن ُهبه  أو َمبيخخ ِح َرَرالضخخَّ

 .ِة تلَفُماْل فِسالنَّ من أمراِض ِةَلهَمُماْل

ٌة ال وه  ح لٌة شخخخ يع (،ِةانيََّرَوالزَّومن احل الِت اْلُمهَمَلِة اليت ال تدخُل حتَت إِ ِر ال َّ ِّ ه  )

م ُهُرسخخ ِوُت، حيث ٍةكوكيَّشخُخ ب ضخخٌراب ٍت (ِةانيََّرَوالزَّأصخخح ُب ) ُزيتميَّ تدلُّ على خبِث صخخ حبه ، إذ

ٌِه  مُبفي ٌغ َلَبُم شخكوكٌ    دوًم عروَنش، ...(، وَيِفع ِرَم، اْل، األصدق ِء)األهِل ِ يِّالضخَّ  هم االجتم ع ِّحي

ٌَُماْل ِةاالجتم عيَّ ِةايَرالدَّ ِلَببهم من ِق ٍقحِدُم خٌٍر بوجوِد   وًمَد ريَنِ َح ْمتراُه ل لَك بهم، ونتيجًة ِةحي

 ، إالَّ ِِّعرِجَماْل ِمهَُّوالتَّوال خبِث  خبٌورِة دَُّعال ُت احل لَة ه ِهف .ِةهم االجتم عيَّيف عالق ِت   احليٌِةِموداِي

َل أن قب ُهوإرشخخ َد ِهعالِجإذا تف قَمْت، وعنَده  ييخخبُح مرضخًخ  خبينخخخخًخ ، وعلى أهِلِه أن ُيسخخ ِرُعوا إىل  

 .غرِيِهأو  نفِسِه ِةألذيَّ َضرََّعويَت يستفحَل به اْلَمَرُض
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 :ِمْكاحُل قاعدُةثالثًا: 

 ِةَن َيَعُماْل ِةرييََّماْل اِتعجزُماْل أصح ِب ِلُسوالرُّ واألنبي ِء ِةاأليمَّ بنَي َزيََّم األوص َف ه ِه َفَرَمن َع

 ال يَن ال معجزَة هلم وال كرامة.والتَّوهُِّم الدِّيينِّ، اخلبن ِء من أصح ِب اهللوس ِت  بنَي، وللجميِ 

   ِلُبهالتَّوهُِّم الدِّيينِّ اهللوس ِت ومن أصخح ِب   اخلبن ِءعلى  كِميف احُل ُةاألسخ سخيَّ    لق عدُةف

 وِن البشخخِرعن عي غ يبًة معجزاٍت ِهفسخِخَنى ِلَعادَّ  عيخخوًمأنَّ نبيًّ  أو إم ًم  َم ْر، إذ مل ُي َكِةَزعِجُماْل إظه ِر

أو اإلم مِة أو  اْلُمدَّعوَن ِلَمق ِ  النُّبوَِّةكم  يزعُم  ُهَل إالَّ ه  ال تظهُره ، أو أنَِّتؤَيم لُرِهاسخختحق ِق ِ َدَع ِةجَّحُب

 !ِةجَّاحُل م ِ لَت  ِنَيللِع ظ هرًة واضحًة األنبي ِء واأليمَِّة اْلَمعيومنَي عجزاُتُم ْتبل ك َن اْلَمهَدِويَِّة.

 ليِلإىل الدَّ ًةَرِقفَتُم غ يبًة ًةيَّ ِفَم كرامًة ُهَل اهلُل قد أظهَرعظيًم   سخخَخيًِّدا َوِليًّ   أنَّ ْرمل ُي َك وك لَك

ل ين ال امن أصح ِب اهللوس ِت والتَّوهُِّم الدِّيينِّ  اخلبن ِء األش  ِ  هؤالِء على عكِس .الواضِح  ن َِّيالِع

 ِةَمظََّعُمم اْلِه ِنَمأْيو ْمِهوكيِدم، م  َتُهوَلن َحاه  َمَر، وال َيَلُهْم م إالَِّهسخِخه  ألنُفوَنُعدَّاليت َي ُقاِرَواخَل ُرظَهَت

 !، ولكنَّ َمن حوَلهم ال َيَروَنه  لعَدِ  استحق ِقهم لُرؤَيِته وجودٌةه  َمأنَّعلى 

لنخخ   َرِهظأن ُيأو اْلَمهخخدويخخََّة  َةبوَّأو النُّ َة  األلوهيخخَِّعدَّيخَخ ْنممَّ َبٌلخُخلنخخ  أن َن ح ُّوعلى هخخ ا َي

 بينًخ .خ احل لتني يكوُنكلت  ، ويف ٌمهَِّوَتُم مريٌض ، أواٌبك َّ  ٌلجََّد ٍعدَّ  ُمفهو إمَّ وإالَّ ،َةَزعِجُماْل

 ُمتوهُِّماْل ريُضَم؛ ف ْلاِبالك َّ  ِلجَّ  الدَِّعدَُّمواْل ِمتوهُِّماْل ريِضَميًّ  بني اْلكِلَش مييِزمن التَّ وهن  البدَّ

م ال ُهى ألنَّرَضأشخ  صًخ  مَ   ُهحوَلال ين  يعترُببينم  شخ يًخ  ِبيعيًّ ،    ُهنفسخَ  ، ويعترُبمريٌض ُهأنَّ ينكُر

ٌُِم هِمَف ِ َدن َعم ِهمع ن ِت بسبِب ُهضخُ َرَم ، ويزيُدُهَلى اَءَرَتم  َي روَنوال َييدَّع  معرَفَتُه، م   عرفوَنَي  ِهحي

 اليكَةَمواْل َةاأليمَّو األنبي َء أنَّ وك ٍبيزعُم عن قيٍد فهو  اُبالك َّ  ُلجَّع  الدَّدَُّم  اْلأمَّ .ِةالوهميَّ ِهلقدراِت

ًَِة وُمَدشخخخخ َهُم ُهَل وَنرتاَءَي َة َدوالسخخخخَّ ، ى ا خريَنعل يك ُب حت ٌلُم ُهأنَّ ٌكدِروهو ُم ،اليقظِة ًة أثن َءَب  

َِ ُهوأمن ُل ُ  َمِع  املسيح )ع( بقوله: )َمْن َلْيَس َمِع  َفُهَو َعَل َّ َوَمْن اَل َيْجَمالنَّيبُّ عيسخى  م سخيِّدن   ُهَبخ 

ٌِيخٍَّة َوَتجْخِديٍف ُيْغَفُر ِللنَّ ِس َوَأمَّ  التَّْجِديُف َعَلى الرُّوِ  فَ     َفُهَو  َلْن ُيْغَفَر ُيَفرُِّق. لِخَ لِخَك َأُقوُل َلُكْم: كُخلُّ َخ

 ُيْغَفَر َلُه اَل ِف  ْنِللنَّ ِس. َوَمْن َق َل َكِلَمًة َعَلى اْبِن اإِلْنسخخخَخ ِن ُيْغَفُر َلُه َوَأمَّ  َمْن َق َل َعَلى الرُّوِ  اْلُقُدِس َفَل

هم ، فأهداُف بوَنهم يكأنَّ وَندُروَي هم يك بوَنبًن ، ألنًٌَّرا وُخَخ وهؤالء أكنُر ،َهَ ا اْلَع َلِم َواَل ِف  ا ِت (

 ودرايٍة يٍدعن َق بيٌثخ ك ذٌب ُهألنَّ ، ِلجَّب لدَّ  ُلجَّالدَّ سيُحَماْل َ مِّن  ُسن ُهوِم .ٌةحَتَب ٌةشخيٌ نيَّ  خبينٌة

 .احل ِّ اِءَدوِع الب ِِل ِةَرن َصُمِل
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 وأخرًيا:

هم فوسخخُخن ِة َبيخخَخُماْلاألشخخخ  ِ  بني  َزيََّم وفرََّق بينه ، واحل الِت األموَر ه ِه وأدرَك َمِهَمن َف

 ِةوصخخوَفَماْل يدِةدالشخخَّاْلَم مومِة  ِةفسخخيَّالنَّ ذوي احل الِت اخلبيننَي أولئَك ، وبنَيِةغري اْلَم موم ب حل الِت

 ُريخخُدال ين ال َي ِةَنِزتَُّماْل ِةرَِّقسخخَتُماْل ِةٌمئنَُّماْل فوِسذوي النُّ اْلُم ِليخخنَي أصخح ب الكرام تِ  ، وبنَيأعالُه

 ُةَنع َيُماْل ُةيَّريَماْل ، والكرامُةالع قُل والكالُ  صنُيالرَّ عنهم الفعُل ، بل ييدُرلوس ٌتوال َه ُموهُّعنهم ال َت

ُهْم ِبُروٍ  ِمْنُه َوُيْدِخُلُهْم ، )ُأوَلِئَك َكَتَب ِف  ُقُلوِبِهُم اإِلمَي َن َوَأيَََّدُةجََّحَماْل َحِضتَّوَت ُةجَّاحُل َتنُبَتِل ،للجميِ 

 .نزيِلالتَّ ِمحَكم اهلل سبح نه يف ُمُهَفَصْنَه ُر َخ ِلِديَن ِفيَه ( كم  َو ٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَه  اأَلَجنََّ

 

 نكتف  لعد  اإلِ لة واهلل أعلم

 الب حث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


