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�لوحي  هل  	لوحي؟  هو  ما 
عن   aللتعب  Jتستخد كلمة  §ر0 
�لو�عي   aغ  �8 �لو�عي   Hالستقصا�
 �8  J8 �لد�خلي،  �إلنسا�  لوجد�� 
مصدQ �لوحي كائن خا�Q �لوجد�� 
 Jيتجا�\ علمه �يع علو �إلنسا½، 
كل  على  معرفته  �تتفو&  �لبشر، 

معاKQ �إلنسا�؟ 
�حÊ �لنا� �لذين يؤمنو� بالوحي.. 
فهمهم   n 8يضا  ºتلفو�  نر�هم 
لطبيعته. فمثال.. 
� �لغالبية �لعظمى 
�كونفوشيو�  بو.�  8تبا�  بني  من 
 �8  ��Cيعـت �ملعـاصرين  �طا� 
ֲדا  مر  �ل¾  �لر�حانية   mQلتجا�
مؤسسو هذP �أل0يا� قد نبعت كلية 
من �جد�¸م �لد�خلي، �8 نبتت من 
سبق  �كما  لديهم.  �لباطن  �لعقل 
.كرn P �لفصو/ �لسابقة.. 
� 8تبا� 
�حلقيقة  بأ�  يؤمنو�  �أل0يا�   Pهذ
من   Hكجز نفس  كل  �0خل  كامنة 
ليس   Hهؤال لد�  ��لوحي  غريزִדا، 
 Pينبو� هذ O�08 �التصا/ مع  سو� 
�أل0يا�  بعض  8ما  �أل\لية.  �حلقيقة 
�ألخر� فتعتC �8 �لوحي جتربة تنتج 
عن مصدQ خاQجي، �هو �هللا �لعليم 

�حلكيم.

.� 0Q8نا توسيع نطا& هذ� �لبحث، �
فإننا نلحظ �8 هنا@ حاال� حقيقية 

طبيعة الوحي
حلضرة مرزا طاهر أحمد

" ��ه �� ��ة ��سعة "
�خلليفة �لر�بع لسيدنا �إلما� �ملهد
 عليه �لسال�

 Hجال/ �لر�ا�.. �لسو� OQال أل¸ا تظهر قد
 Hلوحي كلمة خفيفة على �للسا� صعبة �لتبيا� ال لشي	

� جتاmQ نفسية �8خر�  OQتا Pماهية �مغز� �لوحي فعز� �
حظ �إلنسا� فإنه � يفلح n �لوصو/ 

� هلوسا� ”سيكية“ �لكن �لذين غاصو� n 8عما& هذP �لتجربة �لفريدO �بينو� تفاصيلها قلة. 
فقد يعجز �للسا� عن �لتبيا� ملن � ¯ظى بشرK �للقيا�. 
ال �8 فكر  �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 

.P0من  عبا Hهللا ֲדا من يشا� Kي حقيقة ثابتة ُيشرsلتجديد< يؤكد على �8 �لوحي �إل�
ֲדذP �لكلما� �لوجيزO نضع بني يديك عزيز< �لقاH�Q مقتبًسا من كتاm حضرO مر\� طاهر �8د 
(�Qه �هللا) �خلليفة �لر�بع لسيدنا �إلماJ �ملهد< (عليه �لسالJ) شر� فيه جو�نب عديدs Oذ� �ملوضو� 

�8لقى �ألضو�H على 8بعاÆ 0تلفة بطريقة موضوعية يسهل على �ملرH �ستعاm 8بعا0ها �معانيها. 
  “kلتقو	”

تعريب: �ألستا� مصطفى ثابت
(كاتب مصر* مقيم بكند�)
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نطا&   �Qخا حدثت  �لوحي  من 
 Oaكث mQأل0يا�. فمثال.. هنا@ جتا�
لبعض  �لوحي  من  حلاال�   Oaمث�
علماH �لعلوJ �لتجريبية تلقو� خالsا 

 .Oملعقد� Jمن �لعلو aلكث�
فريدQيك  كا�   ١٨٦٥  Jعا ففي 
 Fredrich August) كيكو/   �8غست 
 Jعلو  n 8ملا½  عا�  �هو   ،(Kekule

�لكيمياH، ¯ا�/ جاهد� �8 °د حال 
 �aح Hلكيميا�  n ملشكلة عويصة
 n نومه   H8ثنا� �لباحثني.  �يع 
�Qيا..  كيكو/   �8Q  fلليا� 
حد� 
�8Q فيها حية �قد �ستد��Q حو/ 
بأ�  �.لك  نفسها n شكل حلقة، 
�ضعت طرK .يلها n فمها. �قد 
حل هذ� �حللم لكيكو/ �ملشكلة �ل¾ 
كانت تؤQقه، �8َمّدته �لر�يا باإلجابة 
�لصحيحة للسؤ�/ �لذ< 8عيا �8.هل 
�لعلماH. �هكذ� مت �لكشف عن سر 
�ملركبا�  لبعض  �جلزئي  �لسلو@ 
 Kلعضوية، �قد 8حد³ هذ� �الكتشا�
�لعضوية.   Hلكيميا� مفاهيم   n OQثو
فقد قا/ كيكو/ 
� هذP �لر�يا تع· 
��Q. �8 �لكربو� n جز<H �لبْنزين 
شكل   n ببعض  بعضها  ترتبط 
 �
 �ملعلومة   P�08 هذ حلقي. �قد 
 Oكشف �فا& ��سعة �§اال� عديد
للكيمياH �لعضوية �لتخليقية، �ترتب 

لـه  حصر  ال  ما  
نتا�  .لك  على 
من �ملو�0 �ملخلقة. �قد �\0�0 بشكل 
�ملخلقة  �أل�0ية  على  �العتما0   aكب
n صناعة �أل�0ية �حلديثة. �ال شك 
 Pذs a�8 �لبشرية بأسرها مدينة بالكث
�لر�يا �لفريدO �ل¾ �جد فيها كيكو/ 

حال لتلك �ملشكلة �ملستعصية.
  (Ilias Howe)ها� 
ليا�  كا�  كذلك 
�8/ من َمْيَكَن عمليا� �حلياكة. �قد 
تلقى هو �آلخر حال ملشكلة حaته 
�8قلقته لزمن طويل، �كا� .لك 8يضا 
 �8Q نومه. فقد n ها�Q يا�Q /خال
نفسه %اطا بأفر�0 من بعض �لقبائل 
بالقتل  يهد�0نه  �كانو�  �ملتوحشة، 
للحياكة.   ماكينة  sم  ºتر�   � ما 
 PبطوQ ملا � يستطع حتقيق مطلبهم�
 Jبالسها يلقونه  �8خذ��   Oشجر  n
��لرما�. �قد 08هشه كث�a �8 ير� 
ثقًبا كبn �a 8سنة Qماحهم. �حني 
 Qلفو� على   @Q08 نومه  من  �ستيقظ 
8نه قد عثر 8خ�a على �حلل للمشكلة 
�لعويصة �ل¾ عاقته طويال عن ميكنة 

�ختر��  فتمكن من  �حلياكة،  عملية 
منو.� ملاكينة حياكة كا� sا �لفضل 
صناعة  ميكنة   n  OQثو 
حد�³   n
�حللم  بفضل  .لك  �كا�  �حلياكة. 
�لذ< P�Q �فهم منه �8 عني �ملخيط 
�ليس  مقدمته   n تكو�   �8 °ب 
 Oلفكر� تلك  �كانت   .Oملؤخر�  n
هي �ل¾ حلت لـه مشكلة كانت 
تبد� لـه عويصة �بغa حل. �من 
�لصعب، بطبيعة �حلا/، تصوQ صناعة 
�لثياm �ليوJ لو � حتظ ֲדذP �لر�يا. 
فما 8عظمها حقا من ثوn OQ عا� 
صناعة �ملالبس تلك �ل¾ �8حت ֲדا 

هذP �لر�يا!
 ..mQلتجا� Pلعديد من هذ� Hضو n�
�ل¾  �لتCير��  ميكن �8 يكو� 8حد 
¡طر ببا/ �ملرH هو �8 �لوحي ليس 
سو� ظاهرO تنبع من �لعقل �لباطن، 
من  �لو�عي  �لعقل  يتعب  �عندما 
�لبحث عن حلو/ للمشاكل �لعويصة 
�ل¾ تؤQقه قبل �8 يستسلم للنوJ، فإنه 
ينقل هذP �ملشكلة 
� �لعقل �لباطن، 

 k ..يـع أنـواع الوحـيw هـذا أن pفهـل يعـ 
أيـة صـورة كان.. هـو k احلقيقـة ليـس سـوى 
رسـائل مـن العقـل الباطـن، بغـ� أي اسـتثناء؟
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�n 8ثناH �لنوJ.. يقوJ �لعقل �لباطن 
�ملشاكل  لتلك  حلو/  عن  بالبحث 
 Pليه. �8حيانا ُتشاَهد هذ
�ل¾ ُنقلت 
�8حيانا   ،��Q  OQصو  n �حللو/ 
�Qسائل  8صو��  شكل   n ُتسمع 
لفظية. �
.� كا� �ألمر كذلك.. فهل 
 n ..يع· هذ� �8 �يع 8نو�� �لوحي
8ية صوOQ كا�.. هو n �حلقيقة ليس 
 aسائل من �لعقل �لباطن، بغQ سو�

8< �ستثناH؟
�حلاال�   n بأنه  �لقو/  ميكن  لعله 
�ل¾ .كرناها كانت �يع �ملعلوما� 
 O0ملشاكل موجو� تلك  �لال\مة حلل 
يكن   �� �لو�عي،  �لعقل   n بالفعل 
 ،Oلعقل �لباطن سو� �سيلة 8كثر قو�
¡ليق  على  غامض  بشكل  تعمل 
فإ.� كا�  �ملعلوما�.   Pتوضيح هذ�
فهل يكو� هذ� هو  �ألمر كذلك.. 
�لناتج �لعاJ لكل �لتجاmQ �إلنسانية 
n تلقي �لوحي ��إلsاJ8 ،J �8 هنا@ 
8شكاال 8خر� خا�Q نطا& �لعمليا� 

�لذهنية �حدها؟
�لعا�   n �لعظمى  �أل0يا�  8تبا�   �

 aلرسل ��لكث�� Hيؤمنو� بأ� �ألنبيا
قد  �أل0يا�،  تلك   n �لقديسني  من 
هو  من مصدQ خاQجي  تلقو� �حيا 
 �8 �لبعض  يعتقد  �بينما  تعا�.  �هللا 
هذ� �إلميا� قائم على قيا� خاطئ، 


ال 8¸م ال يرمو� �لذين يتلقو� �لوحي 
بل  قصد،  عن  ��لتدليس  باملخا0عة 
يعت��C �8 خطأهم هذ� قد نتج عن 
نبعت  نفسيه  لتجربة  فهمهم   Hسو
من  Qسالة  8¸ا  فظنو�  �0خلهم،  من 
مصدQ خاQجي. �لو كا� �ألمر حقا 
كذلك، فهذ� يع· �8 �ألسا� �لذ< 
تقوJ عليه �يع ما ُيسمى بالديانا� 
�لسما�ية هو 8سا� ��P ال يقف على 
Q8¼ صلبة. �على .لك فإ� 0عا�< 
قوية  08لة   �
 حتتا�  �أل0يا�  8تبا� 

إلثبا� صحتها �حقيقتها.
�ملا كا� �ألمر ¯تا� 
� جهد عميق 
0عو�  إلثبا� صحة  طويل  �شر� 
كل من هذP �أل0يا� على حدO، فإننا 
0عو�  بتحقيق  فقط  نكتفي   Kسو
�لقر�� �ملجيد بأ� مصدPQ كا� من 
.لك  �كا�  �لبشرية،  �لنفس   �Qخا
�ملصدQ هو �هللا سبحانه �تعا�، �� 
8بد� من مصدQ �0خلي  �لقر��  يكن 
ينبع من نفس %مد � �ال من نتا� 

عقله �لباطن.

� معظم �أل0يا� �لعظمى تقوJ على 
خالق  بوجو0  �إلميا�  0عو�  8سا� 
8عظم، هو �لذ< خلق �إلنسا�. �� 
يكتف �خلالق Âلق �إلنسا� فحسب، 
ªميع  �يهتم  �يو�ليه   Pيرعا ظل  بل 
ֲדد�يته  °و0  �لذ<  �هو  شؤ�نه. 

لإلنسا� حني يشاH سبحانه بو�سطة 
كما  ºتاQهم  �لذين  �Qسله  8نبيائه 
�هو   .Hيشا من  بني  �من   ..Hيشا
سبحانه ينبئ عن �جوP0 �عن مشيئته 
 Oحيا يصو�   Êلبشر<، ح� للجنس 
�لنا� حسب تعاليمه. فإ.� كا� هذ� 
حقا �صدقا، فال بد �8 يكو� �لوحي 
منفصال  للمعرفة،  مستقال   �Qمصد
�لنفسية  �sو�جس  عن  متاما  �مغاير� 
�ملجرn� ،O0 هذP �حلالة يشغل �لعقل 

مكانا ثانويا بالنسبة للوحي.
�لبشرية، قد يبد�  �لنظر  �من �جهة 
�لوحي كأنه ينبثق من 8عما& �لنفس 
8مر  ºتلط  هذ�  �بسبب  �إلنسانية، 
 mQمع �لتجا Pمظهر n يsلوحي �إل�
�ملشاֲדة للعقل �لباطن. �يكا0 ال ºلو 
مر�حل  من  مرحلة   n تقريبا،  8حد 
لتجربة �Qحية.  �لتعر¼  حياته، من 
��لنفس �إلنسانية مز�O0 بآلية خاصة 
تعمل على خلق تصو��Q �خياال� 
�ألحيا�  بعض   n تكو�   ،��Q�

¸ا تبد�  Êمن �لوضو� مبكا�.. ح
للشخص �لذ< ُيجرֲِّדا �كأ¸ا حقيقة 

��قعة.
حتت   mQلتجا�  Pهذ مثل   �Qتند�
 Qقائمة طويلة ميكن تلخيصها باختصا
 �8 صوتية،  Qسائل   �8  J8حال  n
خياال�   �8 موسيقية،  8صو�� 
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للمختل  فبالنسبة  ��نطباعا�. 
�ملخ  يكو�  �لذين  �8لئك   �8 عقليا، 
 OQمن �الستثا Oحالة شديد n لديهم
جند  غaها،   �8  ��Qملخد� بسبب 
من   Oشديد حلاال�  يتعرضو�  8¸م 
تدفع  قد  لدQجة  �لفظيعة  �sلوسة 
�حلّمى  فإ�  كذلك  �جلنو�.   �
 ֲדم 
�لشديدO قد تؤ0< 8يضا 
� مثل تلك 
 OQإلثا� من  حاال�   �
� �sلوسا� 
�لعصبية ��لنفسية. �من جانب �خر 
جند �8 هنا@ 8حو�ال 8خر�، sا طبيعة 
سبق،  عما   Kالختال�  Jمتا ¡تلف 
�ينتج عنها 8حال��Q� J .�� نسق 
منتظم، �تأثa .< سكينة، �
حسا� 
 �
 يؤ0<  مما  ��لسلو�،  بالر�حة 
هد�H �لعقل �¡ليصه من �لكثa من 
�ملخا�K �8حاسيس �لقلق �ل¾ يعا½ 
سبب  حتديد   aبغ �لنا�  بعض  منها 
sا. �باإلضافة.. هنا@ 8يضا Qسائل 
يتلقاها بعض �لنا� تأتيهم بأصو�� 
تبليغ  يتم  �8حيانا   .Oمميز ��ضحة 

نسا½   Qلرسائل بو�سطة ظهو�  Pهذ
 Pهذ تبليغ  يتم  �8حيانا  مالئكي.   �8
 Áلرسائل عن طريق 8صو�� ألشخا�
 Pهذ aجا\ تفس �.
غa منظوQين. �
نتا�  من  8¸ا  على  8يضا  �لظو�هر 
ليست  8¸ا  �على  �إلنسا½،  �لعقل 
سو� Úسا� من �0خل �لنفس، فإ� 

�يع �لظو�هر �لر�حانية لن ¡ر� عن 
نطا& كو¸ا §ر0 ظاهرO نفسية!

��لر��  �لوحي  مكا�   �.
 هو  8ين 
�ل¾ هي من عند �هللا تعا�؟ هذ� هو 
�ينبغي  توجيهه  °ب  �لذ<  �لسؤ�/ 
 �8 �لو�ضح  �من  بالطبع.  
جابته 
�لال\مة  باآللية  �لعقل �إلنسا½ مز�0 
�ل¾ جتعله يستقبل 8مر� ما ºلق لديه 
8يضا..  تعا�  ��هللا  معينا.  �نطباعا 
حني يشاH.. يستطيع �8 يؤثر كذلك 
على هذP �حلالة �لنفسية. �لكي ميكن 
�إلجابة على هذ� �لسؤ�/ �sاJ �لذ< 
بعمق  
� eثه  فإننا eاجة   ،Pطرحنا
8كثر، �قد تكو� �إلجابة 8كثر سهولة 

.Oaصغ H8جز� �

.� قسمناها 

	إلmاU من 	لباطن
كما �8 �لعقل �لباطن ميكن �8 يكو� 
 OQذيا�، فإ� له �لقدs�� سببا للهلوسة
8يضا على خلق Q� ��Qسائل متناسقة 
 n >مع¹. فالعقل حني يْنز� ��.�

باطنه قد ينشغل بالتفكn a موضو� 
sذ�  مدQكا  يكو�   �8  aبغ معني، 
�لتفكa، �مع �لوقت.. يتمكن �لعقل 
من حل مشكلة ما.. � تكن معر�فة 
�لو�عي. �هو يستمر  للعقل  من قبل 
 Êح �ملشكلة  حل  على  �لعمل   n
 �
ينقل هذ� �حلل   z ،ا حالs د°
�.لك   ،@�Q0إل� من  8على  مستو� 
من خال/ �ألحالJ ��لر�� �غaها. 
 Pلنتائج �ل¾ تتحصل عن طريق هذ��
�لعملية تكو� �0ئما n نطا& �لبيانا� 
�ل¾  ��ملتاحة   O0ملوجو� ��ملعلوما� 
يتم تز�يد �لعقل ֲדا. �قد ال تتطلب 
هذP �لعملية بالضر�OQ �8 يتدخل 8< 
عامل خاQجي إلمتامها. 
. ميكن أل< 
§رJ عتيد n �إلجر�J �8 يبتد� خطة 
باQعة الQتكاm جرمية خطOa، �.لك 
�لباطن.  �لعقل  عن طريق �إلsاJ من 
�لكن °ب 8ال ننسى �8 نتائج هذ� 
�إلsاJ ترتبط �0ئما باملعلوما� �ملتاحة 
��ملوجوO0 بالفعل n �لعقل �لبشر<، 

ومـن الواضـح أن العقـل اإلنسـا¨ مـزود باآللية 
الالزمـة الـ� جتعله يسـتقبل أمـرا ما �لـق لديه 
انطباعـا معينـا. واهللا تعـا� أيضـا.. حني يشـاء.. 
يسـتطيع أن يؤثـر كذلك على هذه احلالة النفسـية.
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¡طو   �8 sا  ميكن  �ال 
من  8بعد   Oحد��  Oخطو

هذ� �لنطا&.

	لنفـسية   Mلتجـا�	
(	لَسْيكية) عد	 	mلوسا3

عن  �لناجتة  �sلوسة   �

�ستعما/  عن   �8 �جلنو� 
حد�³  سببها   ��Qملخد�
للعقل   Oشديد  OQثا

تؤ0<   fبالتا� �إلنسا½، 
 àنشا  �
  OQإلثا�  Pهذ
 n� .فاعلية �لعقل �لباطن�
هذP �ألحو�/ تكو� �لنتائج 
غa متر�بطة �غa منتظمة. 
�ألحيا�  من   aكث  n�
ميكن للمر�قب �8 يالحظ 
�لناجتة  �لر��   �8 بسهولة 
عن �sلوسة ليست سو� 
8جز�H متناثرO من خياال� 
�هي  �ملهلو�.  �لشخص 
مشاهد  شكل   n تظهر 
 �8  Kا�Æ (تعكس  Æيفة 
Qغبا� مشوشة). كذلك 
للمر�قب  8يضا  ميكن 
من  بسهولة  يالحظ   �8
�يأ�  �لكامل  �لتشويش 
 Pهذ  O0عا يصاحب  حا0 

�الضطر�با�. �لكن فيما 
للعقل  ميكن  هذ�  عد� 
ينسج   �8 8يضا  �لباطن 
sا  �ملنتظمة   Qلصو� بعض 
برسالة  �مصحوبة  مع¹ 
ميكن  �كذلك  معينة. 
يتبا0/   �8 �لباطن  للعقل 
�لعقل  مع  �ملعلوما� 
كا�  لو  كما  �لو�عي 
�لتحقيق  مقصو0  بشكل 

غر¼ معني. 
هو  .لك  بعد  يبقى  �ما 
حتديد 
مكانية �جو0 عامل 
�لعقل  على  يؤثر  خاQجي 
�لياته   Jباستخد� �لبشر< 
��ألeا³  �0خله.  �لكامنة 
نطا&  على  8جريت  �ل¾ 
 Jل¾ قا� mQسع، ��لتجا��
�ل�Cسيكولوجيا   Hعلما ֲדا 
قد  علمية..  8سس  على 
8ثبتت كلها �8 هذ� ممكن. 
�ملمكن  من  8نه  ثبت   .

لعقل 
نسا� �8 يؤثر على 
عقل 
نسا� �خر �يوجهه 
لكي يفكر حسب ما ميليه 
�لعقل �ملؤثر. �جتر< حاليا 
 aكث n ³اeأل� Pمثل هذ
�حسب  �جلامعا�،  من 

 Pليه نتائج هذ
ما توصلت 
ليس  8نه  �تضح  �ألeا³ 
لعقل  �ملمكن  من  فقط 
�خر،  عقل  على  يؤثر   �8
¯د³   aلتأث� هذ�   �
 بل 
تلقائية،  بطريقة  8حيانا 
تنتقل  8خر�  �8حيانا 
8فكاQ شخص ما 
� عقل 
 Jستخد�� aشخص �خر بغ

8< �سيط ما0<.

	لتنومي 	ملغنطيسي
�لتنومي   Kتـر%  �

 �8 يستطيع  �ملغنطيسي 
يؤثر على عقو/ �آلخرين، 
فيها  ºلق   �8 �يستطيع 
�كما  معينة.  �نطباعا� 
حاال�   n مالحظ  هو 
 aعن طريق �لتأث Hلشفـا�
�لعـال�   �8 �لنـفسي 
 Psychic) �لسـْيكي     
 Kدs� يكو�   (healing

هو  �ملغنطيسي  �لتنومي  من 
�خلفية   Qألسر��  Qستحضا�
n عقل �ملريض �لذ< يقع 
�لسطح،   �
  aلتأث� عليه 
�لكامنة   Oلقو� تنشيط   �8
على  تعمل  لكي  عقله   n

شفائه.
ملريض  ¯د³  ما   �aكث�
يفقد   �8 �لعقل  Æتل 
مو�جهة  على  �لشجاعة 
8فكاPQ �خلاصة �ل¾ تؤQقه 
�تقلقه، فيدفنها n 8عماقه، 
عمق   n ليس  �لكن 
نسيا¸ا،   �
 يؤ0<   Kٍكا
 Qألفكا� تلك  تظل   .

 Qستقر��  Jعد حالة   n
�لعقل  بني  ما  منطقة   n
�لباطن،  ��لعقل  �لو�عي 
من   Oملساعد� من  �بقليل 
 n يتمكن �ملريض �Qخلا�
�لنهاية من جتميع ما يلزمه 
 �
  Ôيأ لكي   Oلقو� من 
�ل¾   Qألفكا�  Pֲדذ �لسطح 
منها.  يتخلص   z تؤQقه، 
 Oلظاهر� Pميكن تشبيه هذ�
ªسم صغa مغر�� حتت 
ضيًقا  يسبب  مما  �جللد، 
�بعض �آلالJ غa �ملCحة. 
�إلحسا�  هذ�  �يظل 
 �8  �
 مستمر�  بالضيق 
�جلسم.  .لك  
\�لة  تتم 
ֲדا   Jيقو �ل¾  ��لوظيفة 
نفسها  �جلر�� هي  مبضع 
توجيها�  ֲדا   Jتقو �ل¾ 
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حالة   n �ملغنطيسي   Jملنو�
باختال/   mملصا� �ملريض 

نفسي.

 �#  (Telepathy) 	لتخاطر 
	الستشعا� عن بعد

�خر  شكل  �لتخاطر   �

 aغ �التصا/  8شكا/  من 
بني  يتم  �لذ<  �لعا0< 
 Jستخد�� �بد��  عقلني 
 .Oمباشر توجيها�  8ية 
بأ<  �الستعانة  فبد�� 
ميكن  ما0<  �سيط 
تنتقل   �8 شخص   Qألفكا
 aبغ �خر،  شخص   �

بينهما،  8< �تصا/ مباشر 
صوتيا  �تصاال  كا�   Hسو�
�8 مرئيا، �كأمنا شوكتا� 
Qنانتا� تشتركا� n نفس 
�لتر00.. 
.� Qنت 
حد�Úا 
بد�8 �ألخر� ترّ� 8يضا.


.� كا� �لتنومي �ملغنطيسي �
��قعة  حقيقة  ��لتخاطر 
�هنا@  بالفعل،   aتأث �sا 
على  �لدالئل  من   aلكث�
 ،O8¸ما بالفعل حقيقة مؤثر
فلما.� ال يستطيع �هللا تعا� 
�آللية  نفس   Jيستخد  �8

 n  O0ملوجو� ��خلاصية 
�إلنسا� لكي ينقل تعاليمه 
ال   � �لنا�؟   �
  P��8مر�
 OQتكو� لديه سبحانه �لقد
على �ستخد�J �إلمكانا� 
�ل¾ خلقها هو n �إلنسا� 
لينقل 
ليه مشيئته �
0�Qته؟

 
للعقل   kخر# حاال3 

	لباطن
�حلقيقة   n  Jألحال�  �

يشتر@  عامة   Oظاهر هي 
من  �لنا�،  �يع  فيها 
Æتلف �ألقطاÆ n� Qتلف 
فإ�  .لك  �مع  �أل\منة، 
�ألحالJ ال تقع كلها حتت 
 ..Jألحال�� .Oنوعية ��حد
n معظم �ألحو�/.. تكو� 
من نتا� �لنفس �إلنسانية. 

 m8سلو n فالعقل �لباطن
تعامله مع �النسياm �ليومي 
يعكس  للمعلوما�، 
�الهتماما� ��ملشاكل �ل¾ 
°اֲדها شخص معني. �قد 
�لد�Qسا�   Jليو� تقدمت 
 Jألحال� على  ُتجر�  �ل¾ 
كانت  عما   �aكب تقدما 
نظريا�  عصر   n عليه 
�لباحثو�   Jيقو� فر�يد. 
�ليوJ بالكثa من �لبحو³ 
 Oباألجهز مستعينني 

�إللكتر�نية �ملتقدمة. 
فمن  هذ�..  كل  �مع 
�لدين.. هنا@  نظر  �جهة 
مال�   ̄Jنوعا� من �ألحال
معينة،  �Ú8ية  ثقال خاصا 
عن  تنتج  �ل¾   Jألحال�
 Jألحال�� نفسية،  عو�مل 

 Qمصد من  هي  �ل¾ 
حتمل  قد  ��ل¾  
sي، 
لنكبا�  نذير�  طياִדا   n
تكو�  قد   �8 مستقبلية، 
OCÆ ببشائر مفرحة. كما 
 J8¸ا قد تكشف عن علو
 Kيعر يكن   �  KQمعا�
 �8 قبل  عنها  شيئا  �لر�ئي 
�ملعني.  �حللم  .لك  ير� 
تبني   Jألحال�  Pهذ �مثل 

مكانية �جو0 كائن عاقل 
بالعني،  ُير�  ال  متعا/، 
يتصل   �8 يستطيع  �لكنه 
 �8�  ،Hيشا حني  بالبشر 

.Hُيبلغهم 8يضا ما يشا
 Oaكث 0الئل  هنا@   �

ميكن  �لدينية  �لوقائع  من 
.كرها للتدليل على صحة 
�8لئك  �لر8<. �لكن  هذ� 

واقعة  حقيقة  والتخاطر  املغنطيسي  التنومي  كان  وإذا 
على  الدالئل  من  الكث�  وهناك  بالفعل،  تأث�  و�ا 
اهللا  يستطيع  ال  فلماذا  مؤثرة،  حقيقة  بالفعل  أنهما 
املوجودة  واخلاصية  اآللية  نفس  يستخدم  أن  تعا� 
الناس؟  إ�  وأوامره  تعاليمه  ينقل  لكي  اإلنسان   k
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باأل0يا�  �لذين ال يؤمنو� 
�لدالئل   Pهذ يقبلو�  لن 
�يعو0  حقائق.  8¸ا  على 
لو  8¸م   �
 بالطبع  هذ� 
عاقل  كائن  �جو0  قبلو� 
�لبشر   OQقد قدQته  تفو& 
�يستطيع �8 يؤثر n عقل 
يع·  هذ�  فإ�  �إلنسا�، 
بوجو0  
ميا¸م � قبوsم 
�هللا، �هذP �حلقيقة تصيب 
�ملفكرين  من   aلكث�
�لعلمانيـني باحلسـاسية 

�لشديدO �ملفرطة.
 �8 هي  �لثانية  ��ملشكلة 
 O8< ظاهر ..Oلظاهر� Pهذ
 n .كرها   Ôيأ �لوحي.. 
 mبأسلو �أل0يا�  معظم 
خاQقا  8مر�  منها  °عل 
 Hشي �كأ¸ا   ،O0للعا
�خليا/،  نسج  من  شا. 

نه من �لصعب على  Êح
 �8 �لتجريبيني   Hلعلما�
��قعة.  كحقيقة  يقبلوها 
�خلاطئة،   ��Qلتصو��
��أل�صـاK �لد�Qمـية، 
�لر��ئـية  ��ألقاصـيص 
�لر�حانية   mQلتجا� عن 
 Hلسابقة للقديسني ��ألنبيا�

ال  8تباعهم،  ُيَرّ�جها  �ل¾ 
حتقيق  على  8بد�  تساعد 
8غر�ضهم �ال على 
حقا& 
�حلق. فهي ال تنجح سو� 
n 8¸ا جتعل حقيقة �التصا/ 
�إلsي باإلنسا� تبد� باهتة 
�تغلفها  �Qيتها،  يصعب 
8مر  قامت مما °عل   mبضبا
 Êكشفها شاقا �صعبا، ح
 aلعس� من   Qصا قد  
نه 
�جو0 خط ��ضح يفصل 
�إلنسا½  �خليا/  بني نسج 
 Pذs �لنبيلة  �حلقيقة  �بني 

�لتجاmQ �لر�حانية.
بني  �ملجيد.. من  ��لقر�� 
�لكتب �ملقدسة.. يتحد³ 
عن هذP �ألموQ �لر�حانية 
 mبشكل طبيعي، �بأسلو
�.لك  �عقال½،  تلقائي 
لكونه خاليا من �إلضافا� 
ما  يرفض  �هو  �لبشرية. 
 aغ من  �ملعاQضو�  يطلبه 
يصر��  حني  �ملؤمنني 
 H�Q�  Q8مو حتقيق  على 
�عند  �لبشرية.  �لطبيعة 
�Q0سة �ملعجز�� ��آليا� 
�لقر��  قاله  ما   Hضو  n
�ملجيد، جند 8¸ا ال تتناقض 

�لطبيعية  �لقو�نني  مع  8بد� 
�ل¾ ال تتغa �ال تتبد/.  

موسى   Oمعجز فمثال 
جيد�،  �ملعر�فة   �
 mلكتا� 8هل  يعتقد  ��ل¾ 
خاQقة  بكو¸ا  تتميز  8¸ا 
نر�  �لطبيعية،  للقو�نني 
يقدمها  �لكرمي  �لقر��   �8
بسيط، عقال½،   mبأسلو
فإ�  .لك  �مع  �منطقي. 
�ملوضو� ¯تا� ألكثر من 
نظرO عابرO حÊ ميكن لنا 
�çيط   PQ8غو�  Cنس  �8
�ألمر   n �ليس  ªو�نبه. 
خفية،   Q8سر� �ال  8لغا\ 
�مع .لك.. فإ� من يقر8 
 aتأث حتت  �هو  �لقر�� 
ُغرست  مسبقة،   Q8فكا
عن  قبل  من  .هنه   n
للطبيعة،  منافية  معجز�� 
�ملعا½  فهم   n ºطئ  قد 

�حلقيقية �ل¾ تبينها كلما� 
�لتنـزيل، فال مييز بني ما 
هو خاQ& للعاO0 �ما هو 
�لطبيعية.  للقو�نني   &Qخا
يوضح  مثا/  يلي  �فيما 
�لكرمي  �لقر��   Jقد كيف 
çن  �ل¾   Oملعجز�  Pهذ
 n تعا�  يقو/  بصد0ها. 

�لكتاm �لعزيز:
ا  َفَلمَّ 8َْلُقـو�  ﴿َقاَ/ 
8َْلَقـْو� َسـَحُر�� 8َْعـُيَن 
َ��س�َتْرَهب�وُهْم  �لنَّاِ� 
 * َعِظيٍم  ِبِسْحٍر   ��Hَُ�َجا
 �ْ8َ ُموَسى  
َِلى  8َ�َْ�َحْيَنا 
8َْلِق َعَصاَ@ َفِإَ.� ِهَي َتْلَقُف 
�ْلَحقُّ  َفَوَقَع   * َيْأِفُكوَ�  َما 
َ�َبَطَل َما َكاُنو� َيْعَمُلوَ�﴾ 

(١١٧-١١٩:Kألعر��)
قا/   � موسى   �8  >8
8لقو�  فرعو�:   Oلسحر

واآليـات  املعجـزات  دراسـة  وعنـد 
k ضـوء مـا قالـه القـرآن اجمليد، جند 
أنهـا ال تتناقـض أبـدا مـع القوانني 
الطبيعيـة الـ� ال تتغـ� وال تتبـدل.  
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فلما  �عصيكم.  حبالكم 
8ثر��   Hألشيا�  Pهذ 8لقو� 
بوسائل  �لنا�  8عني  على 
خفية (فالسحر هو �لعمل 
�8لقو�  �خلفي)،   aلتأث�  �8
�Qهبة،  خوفا  قلوֲדم   n
�كا� لعملهم �خلفي هذ� 
�هللا  فأ�حى  عظيم.   aتأث
تعا� 
� موسى � �8 
قد  هي  فإ.�  عصا@.  8لق 
�لذ<  �إلفك  كل  �بتلعت 
�هكذ�   ،Oلسحر� به   Jقا
�لعمل  �بطل  �حلق  تبني 

�لذ< قامو� به.
�لقر��   �8 �لو�ضح  �من 
عن  هنا  يتحد³  �لكرمي 
سحرO فرعو� �لذين 8ّثر�� 
على  ليس  خفي..   aبتأث

منا � ��لعصي،  �حلبا/ 
�حلاضرين.  عيو�  على 
كل  ��ضح  �صف  �هذ� 
 aلتأث� لعملية  �لوضو� 
د³ هنا  �ملغنطيسي، فلم̄ 
تعطيل   �8 خر&   >8 بتاتا 
للقو�نني �لطبيعية. �إلبطا/ 
تأثa هذ� �لوهم �ملغنطيسي 
تدخل  �لنا�  ¡يله  �لذ< 
�لعليا  بقدQته  تعا�  �هللا 


0�Qته �لعظمى عن طريق �
فأبطل   ،� موسى 
 Oللسحر �ملغنطيسي   aلتأث�
�على  �لنا�.  8عني  على 
�ملجيد  �لقر��  فإ�  هذ� 
عصا   �8 8بد�  يّدعي  ال 
بالفعل  �بتلعت  قد  موسى 
�حلبا/ ��لعصي �ل¾ 8لقاها 
�لنا�، �
منا   J8ما  Oلسحر�
 �8 �لعزيز   mلكتا�  Qيقر
�بتلعت  قد  موسى  عصا 
 Jقا �لذ<  �خلفي  �لعمل 
حتّولت  حيث   Oلسحر� به 
�حلبا/ ��لعصي 
� حيا� 

تسعى. 
�يعا� �لقر�� �ملجيد نفس 
 OQسو  n �لو�قعة   Pهذ
8خر� بشكل يلقي �ملزيد 
من �لضوH على حقيقة ما 

حد³. يقو/ تعا�:

﴿َقاَ/ َبْل 8َْلُقو� َفِإَ.� ِحَباُلُهْم 
ِمْن  
ِلَْيِه  ُيَخيَُّل  َ�ِعِصيُُّهْم 
 * َتْسَعى  8َنََّها  ِسْحِرِهْم 
ِخيَفًة  َنْفِسِه  ِفي  َفَأْ�َجَس 
َتَخْف  ال  ُقْلَنا   * مُّوَسى 
�َألْعَلى﴾  8َْنَت  
ِنََّك 

(طه:٦٧-٦٩)
�لكرمية  �آلية   Pهذ  n
 �8 �ملجيد  �لقر��  Cºنا 
موسى � نفسه قد تأثر 
�لنفسية  �لقو�   Oبسطو
يبني  مما   ،Oللسحر  Oملؤثر�
يكن   �  � موسى   �8
 aلتأث� يبطل   �8 يستطيع 
 Oبقو  Oللسحر �ملغنطيسي 
8لقى  حينما  نفسه   aتأث
�لناحية  �من   .Pبعصا
�لسيكلوجية.. جند 8نه من 
 �8 �لعقل  على  �ملستحيل 
 Jعقل �ملنو Oقو aيبطل تأث

ينجح   �8 بعد  �ملغنطيسي 
 Paتأث فر¼   n  aألخ�
فلم   fبالتا� �ملغنطيسي، 
موسى  �ستطاعة   n يكن 
 a�8 يزيل فعل �لتأث �
�ملغنطيسي للسحرO بإ0�Qته 

�لذ�تية.

� هذ� �جلانب من �لو�قعة 
تتحو/  جعلها  �لذ<  هو 
 Oمعجز  �
 بأكملها 
 n لكا�  
ال � خاQقة، 
 �8 شخص   >8 �ستطاعة 
 �.
  Oلسحر�  aتأث ُيبطل 
كا� 8شدَّ منهم قوOً. �ال 
كم على  يستطيع 8حد �8̄ 
8فضل   OQبصو �ألمر  هذ� 
8نفسهم،   Oلسحر� من 
8¸ا  CÂִדم  Q08كو�  فقد 
ال بد �8 يد �لَعلي �لقدير 
تعمل  كانت  �ل¾  هي 

تدخل اهللا تعا� بقدرته العليا وإرادته العظمى عن طريق موسى 
�، فأبطل التأث� املغنطيسي للسحرة على أعني الناس. وعلى 
هذا فإن القرآن اجمليد ال يّدعي أبدا أن عصا موسى قد ابتلعت 
بالفعل احلبال والعصي ال� ألقاها السحرة أمام الناس، وإمنا 
يقرر الكتاب العزيز أن عصا موسى قد ابتلعت العمل اخلفي الذي 
قام به السحرة حيث حتّولت احلبال والعصي إ� حيات تسعى. 
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 .� موسى  جانب   n
�قع  �قد  ��8Q موسى  فقد 
كما  متاما  لتأث�aִדم  فريسة 
لبقية �حلاضرين من  حد³ 
�ملشاهدين. فكيف �ستطا� 
 Qنفسه �¯ر Qعقله �8 ¯ر
�حلاضرين  �يع  عقو/ 
�ملغنطيسية؟  تأث�aִדم  من 
�آلية   Pهذ  �
 �باملناسبة.. 
عما  8يضا   Qلستا� تكشف 
�لسحر   Qبأسر� يسمى 
جنح  ما   �8  .
 �غموضه، 
�لسحرn O حتقيقه ليس هو 
 �
 ��لعصي  �حلبا/  حتويل 
حيا� حقيقية، �لكن فقط 
عقو/   n �هم  خلق   n
قوִדم   aبتأث �حلاضرين 

�لسيكية.
�سم  سو�  �لوحي  �ليس 
�لنفس  على   aللتأث �خر 
�لبشرية حينما يكو� �ملؤثر 
�من  نفسه.  تعا�  �هللا  هو 
نستد/   �8 نستطيع  هنا 
بد  ال  8نه  منطقيا  �نستنتج 
ªليل  تعا�  �هللا  يكو�   �8
�لعقل   n خلق  قد  قدQته 
�لبشر< جها\� 0قيقا فعاال 

به، �على  �التصا/  بغر¼ 
هذ� فإ� �لوحي �إلsي ليس 
 �8 شا.  �ال  غريب  بأمر 

مناقض للطبيعة.
بشر<  عقل  كل   �

 Paبغ �التصا/  يستطيع 
 Oقو طريق  عن  �لبشر  من 
 .Pهذ بعد  عن   Qالستشعا�
 �8  >Qلضر�� من  8نه   aغ
هنا   ÒQلقا�  Q8نظا نلفت 
�الستقبا/  جها\   �8  �


تكو�  �ألفا@  �لشخص 
طائشة  خياال�  §ر0 
عقيمة، �8 تصو��Q \�ئفة 
سقيمة، ألموQ تناn �لو�قع 
�ميكن  �حلقيقة.   nجتا�
�لنفسية   P8هو�� تريه   �8
��Q \�ئفة من صنع نفسه 
�لشخص  �8ما  فحسب. 
�الستقامة،  تَعّو0  �لذ< 
�تطّبع   ،Kبالشر  ��0\��
باحلق، فمن غa �ملتوقع منه 

�جتسيما  �ملطلق،  للصد& 
نز�هته   �
 ��ألمانة.  للحق 
تشهد  �ل¾  هي  �طهاQته 
بصد& �طهاOQ �لرسالة �ل¾ 
�لصد&  فإ�  ¯ملها. �sذ� 
�ملطلق �لذ< يتحلى به َمن 
يتلقى Qسالة من �هللا تعا�، 
�حاgا  هاما   �Q�0 يلعب 
�لوحي  �اية  ضما�   n
\يغ  كل  من   Pيتلقا �لذ< 
�8 حتريف. �ال عجب �8 
 n �يعا   Hألنبيا� يوصف 
بأ¸م  �ملقدسة  �لكتب  كل 
�Qمز�  للحق  مثاال  كانو� 
كا�  هنا  �من  للصد&، 
على  0ليل  8عظم  �لصد& 
�صد&  0عو�هم  حقيقة 

�لرسالة �ل¾ يبلغو¸ا.
 n 8حيانا..  ¯د³  �قد 
�حلاال� �لوجد�نية �ل¾ مير 
يصحب  ال   �8  ..Hملر� ֲדا 
صو�  gا�  �حلالة   Pهذ
8¸ا   aيا، غ�Q O�8 مشاهد
 OQقع �ألمر صو�� n تكو�
من صوQ �لوحي �لسما�<. 
من   aلكث� �صف  �قد 
 Pهذ  Hأل�ليا�� �لقديسني 

هو  ليس  حتقيقه   k السحرة  جنح  ما 
حيات  إ�  والعصي  احلبال  حتويل 
 k وهم  خلق   k فقط  ولكن  حقيقية، 
عقول احلاضرين بتأث� قوتهم السيكية.

خلقه  �لذ<  �لفعا/  �لدقيق 
عقل  كل   n تعا�  �هللا 
�التصا/  لتحقيق  بشر<، 
 OQمقد�  OHبكفا يعمل  به 
مع  طر0ًيا  يتناسب  بشكل 
حسن نوعية �مد� صد& 
صاحب  �لشخص  سجايا 
خياال�  فإ�  �جلها\. 

به  جتمح  خياالته  يد�   �8
\�ئفة،   �Qصو لـه  لتخلق 
 �8  ،��Q 8ضغا³   �8
لذلك  8صو�تا ال معs ¹ا. 
�هللا   PQتاº �لذ<   Ñلن� فإ� 
تباQ@ �تعا� لتبليغ Qسالته 
للنا� ال بد �8 يكو� مثاال 
�Qمز�  �لتامة،  لالستقامة 
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�ل¾  �لوجد�نية  �ألحو�/ 

حساسه   Hملر� فيها  يفقد 
به،  ¯يط  �لذ<  بالعا� 
 Áيغو كأنه  �يشعر 
 z ،�0خل �جد�نه �لو�عي
يعوn 0 �لنهاية 
� سطح 
�ل  �قد  �ملا0<  �لعا� 
متاما  قدسية،  Qسالة  معه 
عن  �لباحث  يفعل  كما 
�للؤلؤ حني يغوn Á قا� 
 Oيطفو مر z لبحر �لعميق�
�قد  �لسطح   �
 8خر� 
§موعة  يديه   n 8مسك 
�ملتألقة.  �للؤلؤ  من حبا� 
�قد يبد� �8 �ملرn H مثل 
هذP �ألحو�/ ºو¼ جتربة 
��لوجد��،  �لنفس  �0خل 
 �8 صو�  يصاحبها  ال 
�لو�قع   n 8¸ا  
ال  �Qيا، 
قوية  حسية  حالة  تكو� 
�نفعاال  �لنفس  فيها  تنفعل 
�سرعا�  مذهال،  شديد� 
من   mبثو تكتسي  ما 
�لكلما� �جلليلة. �يكو� 
شديد  �قع  �لتجربة   Pذs
قد  كأنه  متاما   ،Hملر� على 
gع بالفعل 8حد� يتحد³ 

 ،Jبوضو� تا� Oليه مباشر

8ثناH يقظته �لكاملة �لو�عية. 
�لذ<  �لوحي  غa �8 هذ� 
�لنفس   �Qخا من  يكو� 
ال يتحد0 �ال يصح تعريفه 
يطبعه  �لذ<   aلتأث� مبجر0 
على 
حسا� �ملتلقي، �ال 
يصف  �لذ<   mباألسلو
خال/  حالته  �ملتلقي  به 
 �
 فباإلضافة  �لتجربة. 
صد&  ��ضو�  ثبو� 
بد  ال  �ملتلقي،  �لشخص 
�8 يكو� �ملعياQ �لصحيح 
ملعرفة حقيقة �لوحي �إلsي 
�لذ<  �ملحتو�  طبيعة  هو 
 .
  .Oملتلقا� �لرسالة  حتمله 
ال يكفي �8 يكو� �ملتلقي 
صا0قا فقط، بل °ب �8 
يكو� %تو� �لوحي نفسه 
¯مل شهاO0 من مضمونه 

على صدقه �حقيقته.
فيما   Qملذكو� �لتباين   �

كو�من   mQجتا بني  سبق 
��لوحي  �لذ�تية،  �لنفس 
�لذ<  �حلقيقي  �إلsي 
ال  قد   ،Hلسما� من  يتَنز/ 
بوضو�  مفهوما  يكو� 

 mر°  � لشخص   Kٍكا
من  �8ما   ،Qألمو�  Pهذ
 Pذs ¼متر� ��عتا0 �لتعر
يستطيع  فإنه  �ألحو�/.. 
Qسالة  على   Kيتعّر  �8
�لوحي �إلsي، أل� طبيعة 
مبعاQفه  ترتبط  ال  �لرسالة 
�ال  صلة،  بأية  �لذ�تية 
كو�من   ��aلتأث ¡ضع 

نفسه �جتاQبه �لنفسية.
فإ¸م  �آلخر��..  8ما 
على   Kلتعر� يستطيعو� 
�لوحي  �8صالة  حقيقة 
�خر   mبأسلو �إلsي 
تصديقه  من  ميكنهم 
�.لك  eقيقته،  ��لوثو& 
�لCها�   Jباستخد�
¯مله  �لذ<  �خلاQجي 
�لوحي نفسه. �قد يكو� 
�خلاQجي  �لCها�  هذ� 
صاحب  ملعاصر<  ُمتاحا 
ال  �قد  �لوحي..  جتربة 
 Qملقد� من  ألنه  يكو�، 
�لCها�  هذ�  يتبني   �8
\من،   Qمر� بعد  �يتضح 
�ل¾   Qألمو� تتحقق  حني 
تنبأ ֲדا �لوحي، �8 بعد �8 

�ل¾  �حلقائق  صد&  يتبني 
 �8 ميكن  ال   .
 .كرها، 
على  �حلقائق   Pهذ ¡طر 
�ملستحيل  8حد، �من  با/ 
أل¸ا  8حد  يتصوQها   �8
¡ص مرحلة مستقبلة من 
�الكتشافا�.   �8  KQملعا�
هذ�  من  �لقصد  �يكو� 
�لوحي هو 
قنا� �ألجيا/ 
 Qلعصو�  n �لقا0مة 
تكشف  �لذين  �ملستقبلة 
صدَ&  �ملتقدمة  علوُمهم 
هذ� �لوحي �إلsي. �على 
�لصعب  من  فليس  .لك، 
على �آلخرين 8يضا �لتمييز 
�لوجد�نية   mQلتجا� بني 
�لنفس  كو�من  من  �لنابعة 
�لوحي  �بني  ناحية،  من 
�هللا  عند  من  يتَنز/  �لذ< 

تعا� من ناحية 8خر�.
من   OHنبو نذكر  ��آل�.. 
�إلsي،  �لوحي   ��Hنبو
ُمَوجهة  8¸ا كانت  �Qغم 
لُنز�/  �ملعاصر  للجيل 
كانت  8¸ا  
ال  �لوحي، 
عنصر  على  8يضا  حتتو< 
مفاجأO للنا� n �ألجيا/ 
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�ملقبلة كذلك.
نتحد³  �ل¾  �لو�قعة   �

 Qعنها تتعلق باحللم �ملشهو
مصر،  ملك   P�Q �لذ< 
يوسف   Ñلن�  Pفسر �قد 
�حسب  بعد.  فيما   �
ما جاn H �لقر�� �ملجيد.. 
 >�ِQُ قد  �حللم  هذ�  فإ� 
ليوسف � 8ثناH قضائه 
لتهمة  �لسجن   n عقوبة 
لـه.  ُ�جهت  قد  كانت 
لقد كا� .لك �حللم فريد� 
�يع   aح� 8عيا  بشكل 
 nعّر��  àلبال�  Hحكما
ُيشكل   � �لكنه  �مللك، 
8ية صعوبة ليوسف �، 
�لذ< فطن بدقة 
� حقيقة 
مع¹ �لرسالة �ل¾ ¯ملها. 
 aلتفس� .لك  كا�  �قد 
�حلا.&  ��لتأ�يل  �حلكيم، 
هو   � ليوسف  �لسليم 
�حلو�³0  شهد�  �لذ< 
�8يد�  صحته،  على 
�لسنني  �قائع  حقيقته 
�حلد³  .لك  تلت  �ل¾ 

�لعجيب.
سبع  �مللك   �8Q �قد 

 OQمن �لذ Hسنبال� خضر�
�سبع سنبال� جافة تكا0 
 �8Q�  .mحلبو� من  ¡لو 
çيلة  بقر��  سبع  8يضا 
سبع  يأكلن  �هن  çيفة 
�ملا  قوية.  gا�  بقر�� 
�حللم  هذ�  �مللك   ��َQَ
طالبا   Pقصر  Hحلكما
 �8 �ستبعد��  له..   �aتفس
 P�Cعت�� مع¹،  له  يكو� 
مما   J8حال 8ضغا³  §ر0 
ينتج عن كو�من �لنفس. 

 Jقد حد³ �8 8حد خد��
 n موجو�0  كا�  �مللك 
هذ�  �كا�  �لوقت،  .لك 
 Oفتر قضى  قد   J0خلا�
عقوبة n نفس �لسجن مع 
هو  �كا�   .� يوسف 
�آلخر قد �8Q حلما غريبا 
 �aتفس يوسف  له   Pفسر�
ُيفر�   K8نه سو صحيحا 
عنه قريبا، z � يلبث �8 
 ،Pa�8 بنفسه صحة تفسQ
�إلفر��  مت  ما  سرعا�   .

بل  حريته،  فاستعا0  عنه 
ليكو�  8خر�   Oمر �عا0 
�مللك.   Pموال خدمة   n

ُيسمح   �8  J0خلا� ��قتر� 
�لسجن   �
  mبالذها له 
 � يوسف  ملقابلة 
يوسف  يتمكن   �8 عسى 
�مللك.  حلم   aتفس من 
�إل.�  على  حصل  �ملا 
 Q�\ ،لسجن� �
 mبالذها
عليه  �قص   � يوسف 
��ستطا�  �مللك.  �Qيا 
 �8  Qلفو� على  يوسف 
يفهم مغز� �حللم، �شر� 
معناP بطريقة منطقية.. � 
 �8  Jֲדا
  >8 حوله  تد� 

غمو¼ على �إلطال&.
 �
  J0خلا� عا0  �حني 
�لقصر Qَ�� تفسaَ يوسف 
�كا�  �مللك،  لر�يا   �

كما يلي:
�ل¾  �لسبع  �لسنو��   n
 Kسو �مللك  �Qيا  تلي 
سبحانه  �هللا  يسكب 
مصر  على  بركاته  �تعا� 
ينتج  غزير  مطر   OQبصو
من  ��فر  %صو/  عنه 
�بعد  ��لفو�كه.   mحلبو�
من  �لسبع  �لسنو��   Pهذ
�ملباQكة،  �لغنية  �ملحاصيل 

سوK تتو�� سبع سنو�� 
8خر� تأª ÔفاK شديد، 
حد�³  عليه  يترتب  مما 
يتم   � ما   ،Oشديد §اعة 
�ستهال@   n �القتصا0 
�لسبع  �لسنو��  %اصيل 
ֲדا،   âالحتفا�� �خلصبة 
�لنقص  لتعويض  �.لك 
سنو��  عن  �لناتج 

.Kجلفا�
�قد 8ثر هذ� �لتفسa على 
 Êح شديد�،   �aتأث �مللك 

نه 8صدQ ��8مرP باإلفر�� 
 ،� يوسف  عن   �Qفو
 n يظل   �8  Qختا� �لكنه 
 n ُينظر   �8  �
 �لسجن 
�لز�ئفة  �لتهم  8مر  حقيقة 
�تتم  
ليه  ُ�جهت  �ل¾ 
ثبتت   �8 �بعد  بر�Hته. 
�ملذنبة  ��عترفت  بر�Hته، 
��فق  ªرمها،  �حلقيقية 
ُيخلى   �8 على  يوسف 
سر�حه.  �ُيطلق  سبيله 
 Oفا�e قد �ستقبله �مللك�
كبOa، �8ضفى عليه شرفا 
عظيما، �عّينه n حكومته 
�القتصا0ية   Qلألمو �\ير� 
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��ملالية.
بد�8  �جلميع..  �لدهشة 
متاما  تتو��  �حلو�³0 
�مللك،  كما جا�Q n Hيا 
�لذ<   aلتفس� حسب 
 ،� يوسف  به  قا/ 
مصر  شعب  ¯فظ   � مما 
 �� �ملجاعة  كاQثة  من 
فحسب،   Pحد� ينفعه 
 mبل نفع �لقبائل ��لشعو
 OQلبال0 �ملجا�� n لقاطنة�
كانت  �8يضا  كذلك. 
نفسها  �ألحد�³   Pهذ
سببا n �لتئاå Jل يوسف 

� مع 8سرته.
تبعه  
� حلًما كهذ�.. مبا 
فيه   Hجا ملا  حتقق  من 
 �8 ميكن  ال  �قائع..  من 
�ال  �حلسبا�،  من  ُيسقط 
 Qالعتبا� من  ُيستبعد   �8
نتا� �جبة  8نه §ر0  على 
بنهم  8كو/  �لتهمها  g0ة 
�لكنها   .Jلنو� قبل  شديد 
 �8 تطلبت  حقة،  �Qيا 
"يوسف"  هنا@  يكو� 
حقائقها  يسر0  لكي 

�يكفي  �قائعها.  �يشر� 
هذ� �ملثا/ لكي يبني كيف 
يؤثر �هللا تعا� على �جلها\ 
�ملكنو� n �لنفس لتحقيق 
غر¼ معني، �بذلك يبلغ 
سبحانه �تعا� Qسالة .�� 
قسم  �يتحّو/   ،Jها مع¹ 
�لعا�   �
 �لغيب  من عا� 
°ب  8نه   aغ �ملشهو0. 

 ،Pتعا� �حد بو�سطة �هللا 
�لباطن  �لعقل  بو�سطة   �8

. �8 هنا@ عامال  .P0مبفر
ثالثا قد .كرP 8يضا �لقر�� 

�لكرمي n قوله تعا�:
﴿َهل 8َُنبُِّئُكْم َعَلى َمْن َتَنزَُّ/ 
َياطُني * َتَنزَُّ/ َعَلى ُكلِّ  �لشَّ
ْمَع  8َفَّاٍ@ 8َِثيٍم * ُيْلُقوَ� �لسَّ
8َ�َْكَثُرُهْم َكاِ.ُبوَ�﴾ (٢٦ 

من بني �لنا�، ��لكذ�بني 
�لذين �عتا��0 �لكذm، قد 
مكنونا�  على  يؤثر�� 
ميوsم  eسب  نفوسهم 
فإ�  هنا  �من  �لشيطانية، 
 �8 ميكن  �ل¾  8كا.يبهم 

sاما�  شكل   n تتنكر 
تضلهم �تضل 8يضا �8لئك 
هي   Pهذ يتبعو¸م.  �لذين 
�حلالة �لثالثة �ل¾ تنشط فيها 
�لنفس.  مكنونا�   O8جهز
�حلاسم  �لعامل  �يكو� 
�0ئما n كل حالة هو ما 
ُعرK من صد& صاحب 
عنه  �شتهر  �ما  �لتجربة 
ما   �8 باحلق،   Jلتز�� من 
 mلكذ� من  عنه   Kُعر
 ،Qما �شتهر عنه من �لز��
°ترُّ��  �لكا.بني  فإ� 
�لكا.بة.  �إلsاما�  �0ئما 
 �8 �لنهاية   n يتبني  �ֲדذ� 
 �8 ميكن  �لكا.بني  �حي 
باحتو�ئه  �0ئما   Kُيعر
شيـطانية،  عناصر  على 

بـليـسية،   Ò0مـبا�

��عـو0 كا.بة.

ومـن هنـا فـإن أكاذيبهم الـ� ميكن 
أن تتنكـر k شـكل إ�امـات تضلهم 
وتضـل أيضا أولئك الذيـن يتبعونهم. 
هذه هـي احلالة الثالثة ال� تنشـط 
النفـس. مكنونـات  أجهـزة  فيهـا 

وبهذا يتبني k النهاية أن وحي الكاذبني 
ميكن أن ُيعرف دائما باحتوائه على عناصر 
شيطانية، ومبادئ إبليسية، ووعود كاذبة.

�ليا�   �8 هنا  نذكر   �8
çن  �ل¾  �لنفس  مكنو� 
فقط  ُتَوظف  ال  بصد0ها 

     (٢٢٢-٢٢٤:Hلشعر��
�آليا�   Pهذ �حسب 
يتبني �8 �ألفاكني  �لكرمية 




