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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

سم احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا
مة األبدية على أعدائهم إىل املصطفى، حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ

  يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهللا العلي العظيم.
  دو)بياأحداث (شارلي 

  ( صلى اهللا عليه وآله وسلم )العقلي من االستهزاء برسول اإلنسانية محمد المصطفى  –والموقف الشرعي 
 يقول تعاىل: 

ًعـا ُسـجًَّدا يـَْبتَـغُـوَن َفْضـًال ِمـَن اللَّـِه َوِرْضـَوانًا ِسـيَماهُ ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ( ـنَـُهْم تـَـَراُهْم رُكَّ ْم ِفـي اُء َعلَـى اْلُكفَّـاِر رَُحَمـاُء بـَيـْ
ْنِجيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشـطْ  فَـَآَزرَُه فَاْسـتَـْغَلَظ فَاْسـتَـَوى َعلَـى ُسـوِقِه يـُْعِجـُب  َأهُ ُوُجوِهِهْم ِمْن أََثِر السُُّجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِفي التـَّْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِفي اْإلِ

ُهْم َمْغِفَرًة َوَأجْ     )١()ًرا َعِظيًماالزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمنـْ
ـــنَـُهمْ َوا(احلـــديث ســـيدور بـــاذن اهللا تعـــاىل حـــول قولـــه تعـــاىل  ـــاِر رَُحَمـــاُء بـَيـْ اُء َعَلـــى اْلُكفَّ يف ضـــمن حقيقتـــني مهمتـــني او  )لَّـــِذيَن َمَعـــُه َأِشـــدَّ

  : بصريتني
  االتصاف بالصفات المتضادة في المواقف المتضادة

 :األولىالبصيرة 
 (عليهــا الســالم)يف فقــه الزهــراء وهــذا مــا أشــار اليــه الســيد الوالــد ، ينبغــي لكــل مــؤمن أن يتصــف بالصــفات املتضــادة يف املــواطن املتضــادة 

ا و مبناسبة    (٢) ...َوافْـتَـَرْشَت التـَُّرابَ   الذِّئَابَ   افْـتَـَرْستَ  حيث قالت  ( عليه السالم )مري املؤمنني قوهلا ألخطا
، تضـــادة كــل حبســـبهيف املواقــف امل )٣(يتصــف بالصــفات املتضـــادة أنيلـــزم علــى املـــؤمن : لةأمســ اإلميــان(مقيـــاس : فعلــق الســيد الوالـــد قــائال

وال موقفـه ، وال موقفـه حالـة الشـدة فحسـب، حالـة الرخـاء فقـط اإلنسانليس هو نوعية موقف  اإلميانفان املقياس يف ، اهللا تعاىل ألمروامتثاال 
انه يف الشـــدة املتحـــري رضـــو ، اهللا ألمـــرم بـــل املـــؤمن هـــو املســـلّ ، و موقفـــه حمكومـــا اذا غـــاير موقفـــه حاكمـــاأ، و العكـــسأيف الســـلم دون احلـــرب 

مـن خيـاف  ال باسـل أسـدففـي مـوطن احلـرب ، )٦(القوة والضـعفويف ، والصديق )٥(مع العدو، يف السلم واحلربو يف املنزل وخارجه ، )٤(والرخاء
  )٧()..اخل.ويف حمراب العبادة عبد ذليل خاضع ..مواجهة االعداء

يف مـوىل املوحـدين  –الـيت قـد تبـدو متضـادة  –عظـم تلـك الصـفات إىل جتلـي صـفتني مـن أ(عليهـا السـالم) وقد أشارت الصديقة (وقال:  
وأمــري املــؤمنني حيــث قالــت: (افرتســت الــذئاب وافرتشــت الــرتاب) فعنــدما كانــت مســؤوليته (احلــرب والقتــال مل يتــوان ومل يضــعف، بــل (افــرتس 

لـــرتاب). ومـــا أنـــدر مـــن اســـتطاع أن جيمـــع كلتـــا الـــذئاب). وعنـــدما كانـــت مســـؤوليته (الصـــرب وكظـــم الغـــيظ مل ينفجـــر ومل يقاتـــل، بـــل (افـــرتش ا
  .)٨(الدرجة العظيمة) (استطاع أن جيمعها بتلك –غري أمري املؤمنني علي  –الصفتني؟ وال أحد 

اُء َعَلــى ا(: يف قولــه تعــاىل الشــدة والرمحــة إن: فنقــول ــُه َأِشــدَّ ــنَـُهمْ ...َوالَّــِذيَن َمَع ــاِر رَُحَمــاُء بـَيـْ  تبــدوان تان أيادمهــا صــفتان متضــ ) ...ْلُكفَّ
                                                            

  .٢٩الفتح  )١(
  .٢٣٤ص ٢٩بريوت) ج –، حبار األنوار (ط ١٠٧ص  ١االحتجاج ج )٢(
  أشداء على الكفار رمحاء بينهم)(ملقصود ما يبدو متضاداً وإن كان يف واقعه يشكل الصورة املتكاملة، كما يف قوله تعاىل: ا )٣(
 يف الشدة صبور ويف الرخاء شكور. )٤(
  .٨املائدة:  )َوال َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا (مثل االلتزام بقوله:  )٥(
 فعند القوة ال يطغى، وعند الضعف ال جينب، وال يتملق للطاغي. )٦(
  .٥٠٢ص ٥من فقه الزهراء عليها السالم ج )٧(
  .٥٠٤- ٥٠٣ص ٥من فقه الزهراء عليها السالم ج )٨(
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  ! متضادا لزمتا معاهما الصفتني املتضادتني حيث كان مصب هاتني أن إال، متضادتني يف بدو النظر
  ة الصفات النفسانيةمعادلة سّياليّ 

أو  شـنان االنسـان اخل: مبعـىن) بطبعها سيالة الصـفات اإلنسانيةالنفس  أن( علماء النفس من يشري إليهوان أمهية هذه القضية تنبع من ما 
ويكـون ذلـك بنحـو ، يف البيت وخارجـه يف املدرسـة او املعمـل او غـري ذلـك، يف كل املواطن واحلاالتمشاكساً بطبعه سيكون خشنا  املشاكس

رية عشائ اجتماعية ام سياسية تسواء كان املواطنخمتلف يبقى كذلك يف كل االمور و  املتفائل املتشائم او.. و . فىخي االقتضاء ال العلية كما ال
   . بقوة حكمة قاهرةأو تعرف احلدود عادة اال بقسر قاسر  ان الصفات النفسية ال: يقالصح ان  حىت انه وهكذا ام حزبيه ام مرجعية

احلانيــة بتلـك الدرجــة  باأليتــاماخلشــن الميكنـه ان يكــون رؤوفـا  اإلنسـان أنكمــا  !اللــني بطبعـه يصــعب عليـه ان يقطــع راس العـدو فاإلنسـان
   !املذهلة
كثــريا مــا يعكــس النــاس ففــي مــواطن بــل انــه  ، مــوطن البخــلالبخــل يف مــواطن الكــرم وخبــيال اشــد  الكــرم يف كرميــا اشــد  اإلنســانان يكــون و ا

  ولنمثل مبثالني:  جيودون!!ويف مواطن البخل  يبخلونالكرم 
  الكرم في اإلنفاق على العلم والثقافة

، مثال غايل الثمن هبسبب انأو تلك املوسوعة  الكتابِ  قد حيجم عن شراء هذابعض ان العلم هو الكمال احلقيقي لالنسان يف حني ان ال
  أو اجلهاز العلمي الضروري. كان االوىل به ان يوفر من مصرفه اليومي او يرتك فضول الطعام والشراب ليوفر مبلغا لشراء الكتاب النافعلقد  و 

    !بين جاليتين: جالية تنفق على التعليم وأخرى على الملذات
وهنـــاك ، الـــربامجو  األســـاتذة مـــن حيـــثمنوذجيـــة  إســـالمية مدرســـةاُسســـت  النائيـــة الـــدول الغربيـــة إحـــدىيف وهـــذه القضـــية مـــن وحـــي الواقـــع: 

فتــدفع املبلــغ األكــرب للمدرســة األفضــل ليكــون مســتقبل ابنــاءهم هــو  اشــد االهتمــام بأبنائهــاــتم  احــدامها، ني خمتلفــنيجاليتــان خمتلفتــان مــن دولتــ
  :  وحسب مدير املؤسسة املشرفة األفضل
م م ليوفروا مبالغ التعليم األرقى ألوالدهمكانوا يقطعون من طعامهم اليومي   أ م ونزها   ! ومن رحال
تم  بينما يعمدون اىل املدارس اليت تأخذ تكلفة اقل فيضعون أوالدهـم بالعلم وتعليم أبناءها التعليم األفضل لذا جتدهم اجلالية األخرى ال 

متقـدمني االخـرى والد تلـك اجلاليـة كـان أبينمـا   متخلفـنيومن هنا كان أوالدهم  وكان اهلم األكرب هلم الراحة اآلنية وملذات احلياة اليومية، يهاف
   ومتفوقني.

اء كتاب او سواء كان ذلك من خالل شر  وان يبذل له الغايل والنفيس على االنسان ان جيود على العلم يف حقل العلم: وما نريد ان نقوله
  . داس النموذجية او غري ذلكاو الدخول اىل امل أو جهاز تعليمي متطور موسوعة

  يصلي صالة استيجارية ليشتري كتابا!
ــ وهـي عـادة صـعبة الن اإلنسـان بالكـاد يـؤدي فرضـه ويسـتعني  السيد املرعشـي النجفـي رمحـة اهللا تعـاىل عليـه كـان يصـلي صـالة االسـتئجار

النوعيـة يف و اسـس هـذه املكتبـة العـامرة  مببلغ االستئجار بعض الكتب ومـن خـالل ذلـك لي يف اول الوقت ـ وكان يشرتيباهللا على شيطانه ليص
ون  )١(مدينة قم املقدسة   . !!وجوده هامشيا على مسرح احلياة وال يولونه األمهية املطلوبة هذا إن مل يعتربواالكتاب بلكن الكثريين ال يأ

  خصية والزيادة في اإلنفاق االجتماعيالتقليص من النفقات الش
  :  كان يقولاذ  ذا الصدد له كلمة قيمة احد العلماء 

م املعهـود شـيئا فشـيئا حبجـة نقصون مـن إيُ  واألثرياءعادة جتد اهل املال  بشخٍص أو شعب فانك أزمة اقتصادية حتِدقعندما   األزمـةحسـا
م الشخصــية  أناال ، االقتصــادية ورحالتــه وطعامــه وســائر فمــثال نزهتــه ، يبقــى علــى حالــه قــدر املســتطاع أنفســهمعلــى ي اليــوم وإنفــاقهمحيــا

                                                            

 وهي مهوى  الباحثني واحملققني  اذ ان فيها اآلالف الكتب واملخطوطات القيمة ( املقرر)  )١(
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ولـو بـالقرض يف حـني انـه يقلـص مسـامهاته  مصاريف حياته تبقى كما هي عادة بل حياول احلفاظ على نفـس ذلـك املسـتوى مـن احليـاة الرغيـدة

  هذا إن مل يقطع مسامهاته باملرة. !!)او غري ذلك ماو رفد مؤسسات االيتا طباعة الكتب النافعةاملختلفة: (يف اخلريية 
  أنموذج مشرق للتاجر المجاهد

) ٥٠مــا يقــارب ( ينفــق علــيهم شــهرياً الف يتــيم آ وكــان قــد تكفــل مخســةلكنــين شــاهدت احــد التجــار األخيــار  ،هــذه هــي طبيعــة اإلنســان
اال انــه  تضــرر هــذا التــاجر منهــا كثــريا م)٢٠١٠العامليــة يف ســنة (ادية فعنــدما حلــت األزمــة االقتصــ، الــف دوالر كمــا ان لــه أعمــال صــاحلة كثــرية

حـىت مشـاريعه اخلرييـة خصوصـا رواتـب االيتـام من حجـم إنفـاق ومل يقلص وانتقل إىل شقة) باع قصره الذي يسكنه  (حىت انهق على نفسه ضيّ 
فـازدادا  ورفعـه يـدهبولـذا امسـك اهللا ، ن الكميـة والكيفيـةوبـنفس املسـتوى مـالصـاحلة كمـا هـي  أعمالـهكان جياهد جهادا كبريا يف سبيل بقاء انه  

  . بذال على بذلمال كما ازداد عزا على عز وماال اىل 
رعـه الثمانيـة ن إخطبوطا عمالقا وهـو يبسـط اذأك )١(ت يف املنامدشاه وقد شاهته يف مكة املكرمة قبل األزمة املالية العاملية بفرتة فقال يل:

  ! قدمي وهو ميتص الدماء من بدين قطرة قطرة أمخصراسي اىل من قمة  بأكملهعلى بدين 
تكـون  كثـرياً مـا  الن معادلـة اهللا واختبارتـه اخلـري أعمـال االكثـار مـنبوتطيح بتجاراتك كلها فعليك  ستحيط بكاقتصادية  أزمةلعل : فقلت

 إذ اهللا تعــاىل احـرى وأجـدر بـان جيــوداهللا تعـاىل ة فانـه قريــب جـداً إىل رمحـعنـده  مبـا جـادفمـن كــان يف عسـر وشـدة ومـع ذلــك ، مـن هـذا الـنمط
  . فكيف باهللا وهو الواسع العليم)يف ضيق  عبده الذي جاد باملال وهوعلى 

 سـقط الكثـريون بينمـاأي جنـاح  فـنجح يف االختبـار وكان موقفه مشرفاً كما سـبق مايل هائل بإعصارمر واحلاصل: ان هذا التاجر بعد فرتة 
   .يف اخلريات واملربات شحيحّي النفوسو م الشخصية كرماء يف ملذاالذين كانوا 

  :  ( عليه السالم )قال الشاعر يف حق أمري املؤمنني علي بن ايب طالب 
ــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــفاِتك األضــــــــــــــــــــــــدادُ  ــــــــــــــــــــــــت ف ـــــــــــــــــــــــــــــدادُ    ُجمع ـــــــــــــــــــــــــــــَك األن  فلهـــــــــــــــــــــــــــــذا عـــــــــــــــــــــــــــــزت ل
 ناســــــــــــــــــــــــــــٌك فاتــــــــــــــــــــــــــــٌك، فقيــــــــــــــــــــــــــــٌر جــــــــــــــــــــــــــــواُد    زاهــــــــــــــــــــــــــــٌد حــــــــــــــــــــــــــــاكٌم ،حلــــــــــــــــــــــــــــيٌم شــــــــــــــــــــــــــــجاعٌ 
 وال حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَز مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثَلُهن العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ    َشـــــــــــــــــيٌم مـــــــــــــــــا ُجمعـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــي بشـــــــــــــــــٍر قـــــــــــــــــطُ 

.. وكيــف .ن يصــل اىل احلكــم ويبقــى زاهــدا متواضــعااعــز مــن الكربيــت األمحــر واعــز منــه َمــهلــو حاكمــا مث يكــون فــان يكــون اإلنســان زاهــدا 
  يفتك يف األعداء يشتتهم ميينا مشاًال!!يف احلروب  اً هصور  اً ويف نفس الوقت أسد اعابد ايكون اإلنسان ناسك
    ع الحكام الظلمةالشدة م

فيقـف هلـم شـديداً غليظـا الظلمـة ان يكـون مـع احلكـام  ومنها الشدة والرمحـة، فعلـى اإلنسـان مـثالً  املتضادة الصفات واألمر كذلك يف كافة
  . جناح الذل من الرمحة للمستضعفني ان يفرتشيف الوقت نفسه لكن عليه  وحياسبهم على كل شاردة وواردة باملرصاد

  الشيرازي من الحاكم البريطانيموقف الميرزا 
العـراق كـان دولـة يف العـامل آنـذاك و  أقـوىميثـل  -ابـان ثـورة العشـرين  –يف العـراق كـان احلـاكم الربيطـاين ويف القضية التاليـة عـربة وأيـة عـربة:  

 ان يلتقــي بــه أبــداً  لكــن املــريزا رفــض ناللقــاء بــاملريزا حممــد تقــي الشــريازي قائــد ثــورة العشــريالربيطــاين حتــت الســيطرة االســتعمارية فطلــب احلــاكم 
نَـُهمْ (وكان بذلك مصداقا لـ اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بـَيـْ وأهـل املريزا يعتقل أو حىت ان يأمر بإعدام مع ان احلاكم كان باستطاعته ان  )......َأِشدَّ

  . بيته مجيعاً 
يت احلـاكم معـه أفي -أي للمتصرف  –لنفسه خذ موعدا من املريزا أربالء بان ياملتصرف يف ك أمرعلى املريزا بان احلاكم الربيطاين مث احتال 

.. ولقـد فـوجئ اجلميـع عنـدما فلمـا طلـب املتصـرف موعـدا مـن املـريزا وافـق علـى ذلـك ومل يـرفض، يريـد مـن الكـالم بدون سابق انـذار فيطـرح مـا
                                                            

  حجة (وليس املنام!). أو العلم جة لكن اذا طابقته املؤشرات اخلارجية القطعية فان القطعحبس املنام لي :طبعا )١(
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 اعرض عن احلاكم باملرة وكأنه غري موجـود -قاً والقائد احملنك صدقا وهو املؤمن ح –عساكره لكن املريزا مع احلاكم جاء املتصرف وجاء معه 

 املســتعمرمــع ان شــعر بالــذل والصــغار بشــدة و فاســتاء احلــاكم العســكري الربيطــاين  والتفــت اىل املتصــرف واخــذ يــتكلم معــهومل يلتفــت إليــه أبــداً 
ان الضــابط الربيطــاين يف اهلنــد  :لحــىت انــه كــان ســابقا يقــا د والعبــاد!الــبالهــيمن علــى مقــدرات امل أولــيس فيمــا يعتقــد، انــهديدنــه التكــرب والغــرور 
  ! رةألكنه يف بالده ف (وكانت مستعمره) أسد
وأمــر تــولييت  يامساحــة الشــيخ مــا أنــا إال موظــف عنــدهم: وبقــي املتصــرف يف بيــت املــريزا فقــال املتصــرف للمــريزاغاضــباً املهــم خــرج احلــاكم 

مله! ال ان تكرمين يءاألوىل ان تلتفت اىل احلاكم الن بيده كل شكان و وعزيل بأيديهم وليس يل قيمة     أنا و
اُء (أعاملـك؟ نعـم كمـا   أعاملـهتقـول فأنـت مسـلم يف حـني انـه كـافر فكيـف تريـد مـين ان  عكـس مـاعلـى بل األمر : فقال له املريزا ...َأِشـدَّ

ـــنَـُهمْ  ـــاِر رَُحَمـــاُء بـَيـْ هـــو الـــذي جيـــب ان يهنـــدس حياتنـــا  ين الرائـــعآالقـــر  املـــنهجينبغـــي ان يســـدونا وهـــذا ذي وهـــذا املنطـــق هـــو الـــ )...َعَلـــى اْلُكفَّ
   . وحيكمنا

  الشدة في القانون واالطار القانوني
 البصيرة الثانية:
   ؟هو املراد منها فما، تتعلق بالشدة بالكفاروهذه البصرية 

علـى ضـوء الفقـه والتفسـري  منّوعـةمباحـث  باخلصـوص هنـاك يـةيف تفسـري هـذه اآلحول (الشـدة مـع الكفـار) و هناك مباحث عديدة : نقول
  : لكننا سنذكر هنا مبحثا واحداوعلم االصول 

مـــع الكفـــار غـــري  أشـــداءالقـــانون  إطـــارالقـــوانني و  الشـــدة القانونيـــة أي ان نكـــون يف ان املـــراد مـــن الشـــدة أو أحـــد مصـــاديقها اجلليـــة: وهـــو
ــنَـُهمْ (ان بعــض املفســرين فســروا  )١(نقــل الســيد الوالــد يف فقــه الســالم، وقــد مرتاخــني ــاِر رَُحَمــاُء بـَيـْ اُء َعَلــى اْلُكفَّ ان املســلمني كــانوا  )......َأِشــدَّ

م مــن ان ميســوها، طعــامهم، مالبســهم :مكلفــني بــان يتجنبــوا الكفــار  وهــو قــانون شــديد .. أي يف الطهــارة والنجاســة وهــذا اطــار قــانوين.ابــدا
  . لكنه حيتوي على حكمة بالغة

  ج من التشديد القانوني في اإلسالمنماذ 
ا القوانني ضد يشعر انه حماصر بسبب الضغط العاملي قد الكثري منا ان : وقف لنقولوهنا نت   اإلسالم: مشددة يف اليت يرو

ومـع  دول املختلفـةخصوصا مع االنفتاح العاملي وسهولة التنقـل بـني الـعلى البعض، تزوج كتابيا وهو امر شديد تال جيوز هلا ان  ة مثالأفاملر 
الـزواج مبـن كانـت عـن  مينعـهكما ان املسلم ال جيوز له ان يتزوج غري املسـلمة والكتابيـة فقـط ممـا ،  االختالط يف اجلامعات ويف الشركات والدوائر

   .االخرى من األديان
 تـب املالحـدة ومـدعي املهدويـة وغـريهمكأو ب ناآل نيجنيـل املتـداولباإل بـالتوراة أو حيـق لـك ان حتـتفظ فانـه الوكذلك حفـظ كتـب الضـالل 

كل موقع ضالل او كتاب ضالل او منشور ضالل حيرم على املسـلم االحتفـاظ بـه اال لـو كـان إذ   وهذا قانون شديد ايضا، اال لغرض الرد مثال
  االنسان يف مستوى الرد ويف موقع الرد 

  . وهذا قانون شديد اخر ،مباغيمقامر وال خمامر وال جيوز ان يكون يف بالد املسلمني:  كما انه ال
  ولكن لماذا؟ وما هي الحكمة؟

  ؟ تصادرون الرأي االخرملاذا هذه الشدة وملاذا البعض: ومن هنا قد يشعر الكثري منا يف مقابل الضغط العاملي انه حماصر وقد يعرتض 
ضجة العاملية اثر مقتل عدد من صـحفّي جريـدة مبناسبة ال هناك أجوبة نقضية وأخرى حلية كثرية نذكر من كل صنف جوابا واحدا: فنقول

  .( صلى اهللا عليه وآله وسلم ) حممد املصطفى نشرت رسوما مسيئة لنيب االسالم العظيم(شاريل ابيدو) الساخرة واليت 
   الجواب حًال: بان الواقع له القدسية ويجب ان يصان بالقوانين الصارمة -١

                                                            

  .٢٦٠فقه السلم والسالم، الفصل الرابع السلم والسالم يف باب اجلهاد ص )١(
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ال  –أو الشـرق  صـان بـالقوانني الصـارمة فمـثال املعلـم يف الغـربتينبغي ان والقيمة الذاتية لذا قدسية  احلقائق الواقعية هلاان : اجلواب احللي

ان : مـثاليطـرد مـن وظيفتـه فلـو قـال  وقـدفانه يعاقب  -أو ما يرونه واقعاً علمياً  –العلمي  اذا قرر ان يتكلم مع تالمذته خالف الواقع -فرق 
فهـل واقعـاً هـو معتقـده كـان ولنفـرض ان هـذا  ، مـثال مليـون )١٨٠( تقريبـا بـل هـو اً ) مليون كيلـو مـرت ١٥٠ليس ( واألرضالفاصل بني الشمس 

م يعرتضون بذلك؟ ام تسمح له القوانني النافذة وقـد شـرعت لـه القـوانني الصـارمة؟ وهنـا نقـول:  عليه بـان الواقـع ينبغـي ان يصـان ولـه قدسـية ا
ن به حيافكيف لو كان الواقع غيبي  ة الناس األبدية؟اً تر

  .!مثانية أضعاف جاذبية األرضهي ان جاذبية القمر : قال للتالمذةان معلما اخر وكذلك لو 
ذلــك حبريــة  يــربرهــل يقبــل العــامل املتحضــر ان ؟ و ُيســمح لــه هــلفيريــد ان يزرّقهــا اىل االخــرين و علومــات خاطئــة مبيعتقــد معلــم وهكــذا كــل 

م ال ؟ الالرأي  لنا أيضاً صون الواقع األعظم وهـو حيقصونا للواقع العلمي عن االنكار أو التالعب، أفال ا ذلك إال وم ،يقبلون بذلك شك ا
ان لـه  ، مث لنفـرض؟عـن االنكـار والتالعـب ( علـيهم السـالم )وشريعته وإمامة املعصـومني  ( صلى اهللا عليه وآله وسلم )ورسالة النيب وجود اهللا 

ميسخر من االخرين  ابداً انال جيوز له لكن  يف االنكاراحلرية    ...ومن معتقدا
  ونقضاً: وال قياس بين شدة اإلسالم لصون الحقائق وشدة الغرب ألجل المصالح! -٢

يــار لغــريب املتــبجح حبرياتــهلنقــول  :قضــيالجــواب الن يقبلــه  يف قــوانينكم الثقافيــة واالجتماعيــة مــا ال: ولــبعض الشــرقيني الــذين حيســون باال
 ؟قوانينـه مـن املنطـق والوجـدان والعقـل ىرغـم مـا ميتلـك علـ اإلسـالموما ال يقبله وجـدان وال ضـمري فكيـف تستشـكلون علـى ، من الشدة العقل

 وهذه بعض الشواهد واألمثلة:
 ولطاملـا اسـتخدمت الدولـة املسـماة بـالعظمى قـرار، والكيان الصـهيوين إسرائيلجند الغرب يدافع دفاعا شرسا عن : يف اجلانب السياسي -أ

الـنقض قـرارات جـدان يصـرخ ويضـج لكـنهم يسـتخدمون عشـرات السـنني والعـامل وكـل ذي و  وتتـوايل، إسـرائيلقـرار يصـدر ضـد  ضد كلالنقض 
فلمـاذا خنجـل حنـن  قانونـا وقـرارا شـديدا صـارما أشـد الصـرامة بـل ظاملـاً أشـد الظلـمهـذا  ألـيس !!اإلسـرتاتيجيةاحلهم صـيضر حىت مب أعمىبدفاع 

  ؟!دافع عن االحتالل والظلم والفسادمن يبان خيجل وىل االة وكان ء والشريعة احلقّ من قوانني السما
وهـي مضـرة بالـدنيا قبـل  ومراكـز اإلرهـاب املبـاغي واملخـامر واملقـامرانشـاء بعـدم جـواز  ومن تقنـني قـوانني تقضـي لماذا خنجل من التصريحف
  ؟اآلخرة
باحلبس مدد طويلة وهو قانون  املعسرَ  املدينَ  الغربُ باملرة فمثال يعاقب  إنسانيةغري جند ان الغرب له قوانني  :يف اجلانب االقتصاديو  -ب
ـٌر ( إذ يقول تعاىل: موجود يف االسالم على العكس متاما من ما هو، اينغري انس َنِظـَرٌة ِإلَـى َمْيَسـَرٍة َوَأْن َتَصـدَُّقوا َخيـْ ...َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسـَرٍة فـَ

  . )١()ْعَلُمونَ َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَـ 
علــــى مــــذبح السياســــة  األخــــرى اإلنســــانيةكــــل القواعــــد   جتــــدهم حيطمــــونان الغــــرب يعتــــرب السياســــة واالقتصــــاد جــــوهر احليــــاة الــــدنيا ولــــذا 

   يف كل مكان!!مث يأتون ليتبجحوا برفع راية حقوق االنسان ، واالقتصاد
وما عهد مبـارك  طوال عشرات السنني وأكثر؟ الظاملة االستبدادية تواحلكوما محى كل الدول هو الذي ان الغرب جد من ال يعلمو وهل ي

م عنا ببعيد العابدينوزين     . والقذايف واضرا
ت الشعوب من النفط واملعـادن مبقدرات وثروا هو وراء العبث؟ ومن املسلمنيسلط القاعدة وداعش وأشباههم على بالد  هو الذي مث من
  ؟ وغريها

  قة؟!املزيفة املزوّ  الغربية ارةاحلض إنسانية ننا ومنتدحأفبعد كل هذا خنجل من دي
م  – جند ان الكثري من الغربنيويف اجلانب الثقايف  -ج يف الوقـت الـذي الدين واالخالق بشراهة وشراسـة  حياربون -ومن ورائهم حكوما
داب العامـــة علـــى االخـــالق واآل رايـــة احملافظـــة ويســـنون القـــوانني الـــيت تقيـــد مـــن مســـاحة حريـــة حركـــة مـــن يرفـــعيضـــعون الســـدود واملوانـــع  جتـــدهم

                                                            

 ٢٨٠البقرة  )١(
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  . الزواج املثلي وغريه من القوانني املخجلةأقبح القبائح ومسوه باسم شرعوا حىت تقرير مصريه الشخصي يف حبق االنسان متذرعني 

  ات الفاسدة أخالقياً في الغربو القدإعداد مخطط 
م االســرتاتيجية لنشـر الفسـاد األخالقـي واإلباحيــة يف  أمـراً غريبــاً غـرب كـر يل احـد اإلخـوة القــادمني مـن الذ وقـد  يكشـف عـن عمـق خمططـا

   اجملتمع قال:
أو ثــالث عمــر الســنتني بطفلــة  توظيــف األطفــال أيضــاً وكثــرياً مــا يتفقــون مــع الوالــدين لتوظيــف يعمــدون اىلالســينمائية يف شــركات هوليــود 

 يوكلون هلا أدواراً يف أفـالم أو مسلسـالت أو بـرامج تتناسـب مـع سـنها وتكـون عـادة مث معروفة هوليودية أجواءفتتدرب على التمثيل يف  سنوات
من العمـر وتكـون بـذلك قـد مـألت أبصـار وأمسـاع جيـل الفتيـات الـاليت  اخلامسة عشرة  الرابعة عشرة أواىل اىل ان تصل  نسبياً  حمتشمة مبالبس

ـا منـ  الشـباباصـبحت جنمـة المعـة يف عـاملكربن معها يف طول الـبالد وعرضـها و  نعومـة اظفـارهم مث بعـد ذلـك يوكلـون هلـا أدواراً مشـينة  ذحيبو
ــ أخالقيــاً جــداً ومبالبــس غــري حمتشــمة بــاملرة.. وهكــذا ــاتعلم منهــا ي  أقواهلــايف  وتربــوا علــى تقليــدها معهــا كــربوامــن البنــات والشــباب الــذين   اقرا

ا ومالبسها    بل وضرورة حياتية أيضاً!! عندهمذا قيمة ثقافية كبرية  األخالقي الفاضحالفساد يصبح  والغرض من ذلك كله ان ،وتصرفا
فجـأة وبـدون  مـن يظهـر وعلى شرائح واسعة من اجملتمع خبـالفكبري هلا تأثري  الن القدوة يف اجملتمع ؛ وهذا تفكري شيطاين ماكر يف احلقيقة

ا يأبهفقد ال  إنذارسابق    . احد به أو 
واملرسـلني مث يعللـون ذلـك حبريـة الـرأي؟! ومـا أبعـد البـون حـىت مـن االنبيـاء  املقدساتدة شاريل ابيدو فتسخر من يت مثل جريأتوالغريب ان 

    بني حرية الرأي وحرية االستهزاء والسخرية واإلهانة!
 وال، يــدة الســاخرةتلــك اجلر حمــرري ــذا الشــكل الــذي حصــل مــع القتــل االعتــداء و  حيــرم واإلســالم ،والقتــل اإلرهــابضــد  ومــن الواضــح اننــا
ملقدســات الســماء.. وهــل احلريــة تســوّغ هتــك االســتهزاء والســخرية واالهانــة يف الوقــت نفســه نــرفض أشــد الــرفض لكننــا ، كــالم يف هــذا االمــر

ني أي امة من االمن املتطرفني منطق هذا الذي يعطي احلق جملموعة حرمات اآلخرين؟ وأي    ؟ مم وأي دين من األديان واملذاهبان 
ولكـن لنـا ان نسـأل ملـاذا ال  ،وهذا حسن )١(يف باريس وغريها ذه اجلرميةاملنددة  املظاهرات املليونيةخرجت   بعد هذا احلادث املأساويمث
اإلنسـانية  وانتهـاك لكـل القـيمللماليـني وتشـريد  لأللـوف املؤلفـة اعـش ونظائرهـا مـن قتـلد تقـوم بـه شـعرة ملـا -أي ملن بيدهم األمـر  – تز هلم

  . ؟!والسماوية
ـم يف الــدفاع عـن بـاطلهم: نريـد ان نقولـه ومـا ونعـين هنـا كنمــوذج اإلصـرار علـى مـنح مثـل هــذه اجلريـدة حـق االسـتهزاء باألديـان كلهــا  – إ

 ى عنـهاحلـق مبـدأ قـراين اسـالمي جيـدر بنـا ان ال نتخلـ سـبيليف حني ان مبدأ الشدة علـى الباطـل ويف ، ينهمرمحاء ب أشداء -وباملقدسات كلها 
  وال حنيد. 

  مع انفسنا وقفة 
املاليـني مـن  وقاموا برد فعل أهـوج غـري عقالئـي وال شـرعي، لكـن ملـاذا غـاب  هم من اختطف االضواءان االرهابيني واملؤسف حقاً ان جند

وعـن  اهللا عليـه وآلـه وسـلم ) ( صـلىرسول اإلنسـانية اخلالـد حممـد املصـطفى عن  العقالين احلكيم اين املسلمون من الدفاع !املسلمني املعتدلني
  ..؟!ضارات مبثل قيمه واهدافه وغاياتهاحل جتدمل رسالته اليت 

  إسقاط الحكومات الغربية بالطرق السلمية
أين املوقـــف القـــوي احلـــازم مـــن دفـــاع وامـــا حنـــن: فـــلقـــد ادانـــوا احلـــادث لكـــن أيـــن إدانـــة األرضـــية احلاضـــنة والباعـــث علـــى مثـــل هـــذا احلـــادث؟  

فبكــل وقاحــة تعلــن  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم )حريــة (وهــي جرميــة وليســت حريــة) االســتهزاء برســول اهللا وخــامت النبيــني بيــة عــن احلكومــات الغر 
، كمـا ( صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم )) ماليـني نسـخة وتتصـدره رسـوم مسـيئة لرسـول االسـالم النـيب حممـد ٥اجلريدة ان العدد القادم سيصدر منه (

                                                            

  يف باريس مليونا متظاهر ومليون وسبعمائة ألف يف سائر مدن فرنسا. )١(
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د مــن قــادة العــامل ومــنهم قــادة مســلمون باملســرية الداعمــة هلــذه اجلريــدة الوقحــة الســاخرة وال جنــد مــنهم إدانــة النتهــاك اجلريــدة ) قائــ٥٠ويشــارك (

  .حلقوق ملياري مسلم كما أدانوا انتهاك أولئك اإلرهابيني حلقوق اإلنسان وقتلهم الثين عشر وجرحهم جمموعة يف مقر اجلريدة
إذا تسـاهلت بـالطرق السـلمية والقانونيـة  وسـائر احلكومـات الغربيـة نسـتطيع ان نسـقط احلكومـة الفرنسـية: فمـثالان نصـنع الكثـري ان بامكاننـا 

 ) ماليـني مسـلم وهـو٥ففـي فرنسـا مـثال يوجـد (، مع الـذين ينتهكـون حرمـات الـدين اإلسـالمي ومقدسـاته فكيـف إذا وفـرت هلـم الذريعـة القانونيـة
عنـد حـدها وال تبتـذل انتهـاك احلكومـات الالحقـة  سـوف تقـفوعنـد ذلـك ، الرئاسـيةمة يف االنتخابات كبري باستطاعته ان يسقط أي حكو   عدد

  . مقدسات اآلخرين
ا جاليـة كبـرية جـدا لكنهـا مهملـة  عدد منوقد التقيت مع  وال  بينهـا عملـي وال تنظيمـيربـاط  متنـاثرة الاجلاليات املسلمة يف فرنسا فوجـد

اع عن حقوقهم أو دينهم) وكذلك احلال يف اجلالية املسلمة يف سائر بالد الغرب ففي أمريكا مثًال يوجـد مـا بـني معها خطة وال برنامج (للدفجت
 يســــمى بــــاللويب الصــــهيوين يف حــــني ان اليهــــود يف امريكــــا يشــــكلون مــــا مليــــون مســــلم لكــــنهم ال يشــــكلون رقمــــاً انتخابيــــاً فارقــــاً  ١٢إىل  ١٠

  . ) ماليني٥مع ان تعدادهم يقارب الــ( ،ال تستجيب ملطالبهمأي حكومة  يف االنتخابات وباستطاعتهم ان يسقطوا
م اصـطنعوا ألنفسـهم مبـادئ مقدسـة ال يتنـازلون عنهـا ابـداً فـاالحنال ل ان هذا املنهج منهج عاملي يسري يف االجتاه اخلطأ وجوهر املشكلة ا

م الشخصية!!، كما ان حر  ـا مبـدأ مقـدس اخـر!!، والظلـم األخالقي عندهم مبدأ مقدس وهو شعار حريا يـة تسـقيط االديـان واالسـتخفاف 
ـــا وهنـــاك فانـــه سيســـتمر مسلســـل  ـــا متفـــرجني أو مكتفـــني بإدانـــة هن السياســـي ومحايـــة املســـتبدين يف العـــامل هـــو اآلخـــر مبـــدأ مقـــدس!! ومـــا دمن

  االستخفاف بنا ومسلسل تسليط اجلبابرة واإلرهابيني علينا أيضاً.. 
ال نسـتطيع باألسـلحة القانونيـة واالقتصـادية وغـري ذلـك مـن عناصـر القـوة ان نلعـب أى هلـو علـى شـعوبنا ودولنـا إذ ان العتب من جهة أخـر 
  دورا أكرب يف محاية مقدساتنا؟

ــنَـُهمْ (مبــدأ  ان املشــكلة األساســية هــي ان اُء َعلَــى اْلُكفَّــاِر رَُحَمــاُء بـَيـْ حا مــن والــذي يشــكل الســالح القــانوين مصــداقا واضــ )......َأِشــدَّ
  . مبدأ مغيب) هو وال نقول بالسالح العسكري واحلرب القتالية(مصاديقه 

االمــر الــذي قامــت بــه ، جيــرأون علــى انتهــاك مقدســاتنا الســوف م فــا يــاً نم قانو ااملســلمني يف بلــد بقــوةاحلكومــات الغربيــة اذا علمــت ان 
بالنقـد والتحليـل ان تقـرتب منهـا املراكـز والدراسـات  ألقوىحىت  حيق الاهللكوست) حىت اصبحت قضية مقدسة ( اجلاليات اليهودية يف مسالة

بـل  ووظيفيـاً  جتاريـا كما سـوف حياربونـهوالفاشية  تهم بالعنصرية والنازية واي شخص يتكلم يُ ، الواقع مضخم جدا يقول انألحد ان وال ُيسمح 
  عقوبة السجن وغري ذلك  قد يالقي

  ي كافة عواصم الدول اإلسالمية؟لماذا ال يخرج الماليين في مظاهرات ف
ويف تـونس وطهران  خترج املاليني يف العواصم االسالمية والعربية يف مصر ويف بغداد ويف الرياض ملاذا ال ذلك كله، ولكندع عنك نقول مث 

  من انتهاك ألقدس مقدساتنا؟ وغريها تندد مبا جيريوكراتشي واملغرب 
  . مبظاهرات مليونية يف كافة عواصم الدول اإلسالمية اخلمسني؟ال نستطيع ان نقوم  نافهل يعقل ان، ان هذا هو أضعف اإلميان

م سـيبقون سـادة و حىت نعم مادمنا لسنا اشداء على الكفار  حنـن تعبـث يف شـعوبنا الـذئاب واخلـراب نبقـى يف االطار القانوين واحلقـوقي فـا
   )١()... يـُِّروا َما بِأَنـُْفِسِهمْ ...ِإنَّ اللََّه َال يـَُغيـُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى يـُغَ (و

  ؟ومئات الماليين من رسائل االحتجاج
 اليت قادهـاقبل مدة تاريخ ثورة العشرين  طالعت ؟ وقدكافة أطياف الشعوب اإلسالميةمن قبل  رسائل االحتجاج سيل من مث اين حنن من 

اســتخدموه ســالحا فعــاال كــان فوجــدت ان ســالح الرســائل االحتجاجيــة   املــريزا حممــد تقــي الشــريازي مث شــيخ الشــريعة االصــفهاين وبقيــة العلمــاء

                                                            

 .١١الرعد  )١(
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كانــت حبــق شــيئا مــذهال فقــد كــانوا يرســلون رســائل اىل احلــاكم الربيطــاين (كــوكس) واىل احلكومــات بكثافــة، لفضــح العــدو، فأفقدتــه الشــرعية و 

  . القرن العشرينمع ان الوسائل واملواصالت كانت بدائية يف بداية  آنذاكواىل عصبة االمم  الغربية
علــى الســماح  –عــرب الربيــد اإللكــرتوين والواتســاب وغريمهــا  – رســائل احتجاجيــة فقــطنصــفهم  كتــب  مســلم ان املســلمني وهــم مليــارافلــو 

م األخـرى او اىل االمم املتحدة او اىل مراكزهم ومواقعهم اإلليزيهقصر  وارسلوها اىل للمتطرفني من النيل من مقدساتنا الحـدثوا  ومراكز دراسـا
ولكانت خطـوة مـؤثرة بـإذن اهللا تعـاىل إىل جـوار سـائر اخلطـوات يف تصـحيح مسـار هـذا العـامل الـذي ال ينصـف املظلـوم  ضجة عاملية المثيل هلا

إال لــــو عمــــل وجــــّد واجتهــــد وواجههــــم بأســــلحتهم: اإلعــــالم بــــاإلعالم والقــــانون بالقــــانون والــــرأي العــــام العــــاملي الضــــاغط واللوبيــــات الفاعلــــة 
  . )١()ِإْن تَنُصُروا اللََّه يَنُصرُْكْم َويـُثَبِّْت َأْقَداَمُكمْ  (اإلضرابات واملظاهرات السلمية.. وو 

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

                                                            

  .٧حممد:  )١(


