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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.
  ،المؤامرات الدولية على االديان والمذاهب: مناشئ االنحراف والضاللة

  واالستراتيجياتبلورة الرؤى في وموقع مراكز الدراسات 
 :يقول تعاىل

ًعا، ًال ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم بِاْألَْخَسرِيَن َأْعَما(  َيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَنـَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصنـْ نـْ ُأولَِئَك الَِّذيَن َكَفـُروا ، الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُـُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ
  )١( )ِبَآيَاِت رَبِِّهْم َوِلَقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َفَال نُِقيُم َلُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزنًا

نبدأ احلـديث بـبعض البصـائر سـولكننـا ، الشـريفة اآليـةحـول مناشـئ الضـالل واالحنـراف علـى ضـوء هـذه  باذن اهللا تعاىل احلديثسيتمحور 
  .اليت تلقي الضوء على ما يرتبط بذلك القرانية الكرمية

  :مهمةا بصائر مفيهتارة أخرى، إذ ) وعند (هيئة ننبئكم ،تارة )ننبئكممادة (وسوف نتوقف عند 
    في مادة (النبأ): األولىرة البصي -١

 فوارق (النبأ) عن (الخبر)
فلمـاذا مل ؟ )ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم بِاْألَْخَسرِيَن َأْعَمـاًال (يف هذا املساق  )النبأ(القران الكرمي مفردة ال بد من التدبر يف وجه احلكمة يف استخدام 

  مثًال؟ و (نعلمكم)أ(خنربكم)  كلمةيستخدم  
نشـري إىل  مـدى دقـة اسـتعماالت القـران الكـرمي ـ بـني (النبـأ) وبـني (اخلـرب)و  كشـف مـدى ثـراء اللغـة العربيـةتـ رق عديـدة فـواهنـاك : فنقـول
  :بعضها اآلن

... امــا نبــأ: فــاذا كــان اخلــرب عظيمــا هامــا عندئــذ يقــال لــه، (النبــأ) ال يطلــق علــى كــل خــرب بــل هــو اخــص منــه مطلقــالفــظ ان : الفــرق االول
  . )٢(أو جمازفهو غلط  استخدم فيهوان  ،(النبأ)يستخدم فيه  اخلرب العادي فال

  :قال تعاىل، األنباء العظيمةومن هنا نالحظ ان القران الكرمي استخدم (النبأ) يف 
ُلوا َعَلْيَك ِمْن نـََبِإ ُموَسى َوِفْرَعْوَن بِاْلَحقِّ ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ (   )٣( )نـَتـْ

   )٤( )،َعِن النََّبِإ اْلَعِظيمِ َعمَّ يـََتَساَءُلونَ (وقال جل امسه: 
 انـه، منها: الكبري والشأنكلها تدل على العظمة   فّسر النبأ باحناءوقد  ؟!بالعظيم فكمادة يدل على العظمة فكيف لو وص )(النبأ لفظو 

( عليــه الكــايف عــن اإلمــام الصــادق  ، كمــا جــاء يفانــه يــوم القيامــة: ومنهــا، انــه القــران الكــرمي: ومنهــا ( صــلى اهللا عليــه وآلــه )رســالة رســول اهللا 
  . ( عليه السالم )ان النبأ هو علي ابن ايب طالب : العديدة ويف الرواياتان النبأ العظيم هو الوالية.  السالم )
ا من باب ؛ صحيحة هذه التفسرياتوكل    .التفسري باملصداق غري ان بعضها أظهر من بعضأل

لة االخســرين أمســان  إذ تكشــف لنــا )قُــْل َهــْل نـَُنبِّــُئُكْم بِاْألَْخَســرِيَن َأْعَمــاًال (بــأ يف قولــه تعــاىل ورود كلمــة الن أمهيــةوعلــى ضــوء ذلــك نــدرك 
ــ ان حنتـاط هلـا  ــ حنـن املـؤمنني فيجـب علينـا ،توقـف مصـري املاليـني بـل املليـارات مـن البشـريعليها فان مسالة خطرية جدا وحساسة هي اعماال 

  . وعن احللول والبالسم، عن املناشئ واالسبابوحنرتس وان حنقق وندقق ونبحث 
                                                            

  ١٠٥الكهف  )١(
 كما لو أراد إيهام انه خرب عظيم.  )٢(
   ٣القصص  )٣(
 ٢ـ  ١النبأ  )٤(
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ان نعــرف مــن هــم فعلينــا إذا  !!، فانــه (نبــأ) يريــد اهللا تعــاىل ان خيربنــا عنــهجــداان هــذا االمــر عظــيم  وهكــذا جنــد ان مطلــع اآليــة يرشــدنا إىل

  .!!جسيم –على انفسهم وعلى غريهم  –فان أمرهم عظيم وخطرهم  )اْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال (
 -بنفسـه  –حيتمـل مـا فان اخلرب هو ال يطلق عادة اال فيما لو حصل به العلم او الظن املعترب عكس اخلرب ) النبأ لفظ (ان : رق الثانيالف

ال يطلـق بينمـا اخلـرب الكـاذب ، الن مادته اصال وضعت للخرب الصـادق فـاخلرب الصـادق يسـمى نبـأ؛ الصدق والكذب اما النبأ فال حيتمل ذلك
  اال بنحو التجوز.عليه النبأ 
ـدد شخصـا مـانّـئَـ نبِ و ألُ أك نّـفَـ رِ عَ ألُ : (النبـأ) يف التهديـد والوعيـد مـثال يقـاللفظ كثريا ما يستخدم مث انه   وقـد اسـتخدم ، ك عنـدما تريـد ان 

  .يف التهديدأحياناً ان الكرمي هذه املادة القر 
فـيمكن ان يقـال ان ، موطن احـرتاس حتذيراً وختويفاً أي ان ههنا )ْخَسرِيَن َأْعَماًال ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم بِاْألَ ( فان يف مقامنا من هذا القبيل ولعل

ديـد اآل ـذا النبـأ وعلـيكمعنـد  اعلـيكم ان حتتـاطوا وحترتسـو ف ،وحتـذيرية فيها طابع  والـدفع قبـل ان تتخـذوا خمتلـف سـبل الوقايـة  االحاطـة خـرباً 
  .الرفع

  ) في هيئة (النبأ: البصيرة الثانية -٢
 دالالت صيغة الجمع في النبأ

حيــث اســتخدمت هيئــة اجلمــع مــرتني: مــرة للفاعــل وأخــرى  )... َهــْل نـَُنبِّــُئُكْم ...( كمــا ال بــد مــن التــدبر يف وجــه احلكمــة يف قولــه تعــاىل:
يئة املفرد للفاعل املنللقابل فلم يقل تعاىل: (هل ا يئة املفرد للقابِ نبئكم)    ولعل السبب يف ذلك: بل املنَبأ؟أ كما مل يقل (هل ننبئك) 

علــى اجلميــع ان يعــرف هــذه احلقيقــة ولــيس و ، مجاعيــةمســؤولية ـ اىل ان املســؤولية ـ ان مل تكــن ظــاهرة  يــة تشــرياآل فــألن لقابــلامــا يف ا -أ
  .)١(فكأن معرفة هذا النبأ واجب عييناىل طبقة خاصة من الناس موجهاً الكالم 

ولـذا مل يقتصـر اإلنبـاء علـى االطبـاء فقـط أو املهندسـني أو احملـامني أو  )اْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال (احتمال يف دائرة  يقعكل شخص قد ذلك ان  
  .هذه الدائرة اخلطرة أطراف حمتمالت داخل يف بل اجلميع ، وال اجلهال فقط، العلماء فقط صوليني أو مطلقالفقهاء أو اال

، !! لعل الكثري بل االكثر ال يعلـم ذلـكم ماهي ضوابط ومقاييس االخسرين اعماال ؟هل اجلميع يعلوإذا كان ذلك كذلك فلنسأل اآلن: 
  .او غري ذلك مصيدة دعوى سفارة او مذهب ضال :املصيدةاملتاهة و  ولذا يقع الكثري يف

م فإياك ان تكون منهم ؟ )ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم بِاْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال ( َيا َوُهـْم َيْحَسـُبوَن الَِّذيَن ضَ (ولكن من هم؟ ا نـْ لَّ َسْعيُـُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ
ًعا    )أَنـَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصنـْ

فـــان ، يســـري وراءهـــا بـــدون تـــرٍو او ســـؤال مـــن اهـــل اخلـــربة والعلـــمان علـــى املســـلم ان يبحـــث وحيقـــق ويفحـــص يف كـــل دعـــوة جديـــدة ال ان 
  أليس كذلك؟ ،نسان، فلعله اخللود يف النارالبدي لإلمادام االمر يتعلق باملصري اواجب االحتياط مطلوب بل 

( صـلى النـيب  اهللا تعـاىل أو أ هـواملنبِـ ) مـع اننبـئكمهـل أُ ( يقلإذ مل  )... َهْل نـَُنبُِّئُكْم ...(اجلمع يف الفاعل  استعمالواما الوجه يف  -ب
  : وجهانف اهللا عليه وآله )

ذلـــك يكشــف عـــادة عــن ان املضـــمون ان الن القائــل عنــدما يُفخـــم فــ؛ التهويــل ايضـــاكمــا ان فيـــه داللــة علـــى ،  لداللــة علــى التفخـــيمل) ١
َلِة اْلَقْدرِ (مهم وخطري كما يف هو أمر املقول و  َزْلَناُه ِفي لَيـْ ان يكـون املنـزل يف ليلـة القـدر عرفـاً ) للتفخيم وهـو يقتضـي إنااستخدام ( فان )ِإنَّا أَنـْ

  اً كذلك.عظيماً ومهمّ 
مسـؤولية شـخص األنبـاء لـيس أي ان ، ومسـؤوليتهم اجلماعيـة اشـارة اىل دور القـادة )... َهـْل نـَُنبِّـُئُكْم ...(اجلمع يف  يف استعمال ) لعل٢

مسؤولية للقـادة الـذين يـديرون اجملتمـع فمرجع التقليد مثًال بل هو  ( عليه السالم )ومن مث اإلمام  ( صلى اهللا عليه وآله )واحد وهو رسول اهللا 
 .احزاب او رؤساء عشائر او غري ذلكمراجع او خطباء او قادة وقد يكونوا 

                                                            

 وال االلتفات لذلك. فتأملولك ان تقول انه واجب عيين على كل من كان يف معرض الضاللة لعربنا بـ(كأن) ألنه راجح عيين وليس بواجب عيين.  )١(
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املوضـوع موضــوع مهـم اسـتدعى مــن اهللا تعـاىل ان يعــرب مبـادة ( النبـأ) الــيت ال تسـتخدم اال يف االمــر العظـيم ولعـل فيهــا نوعـا مــن  واحلاصـل: ان

ولية مجاعيـة تـدل علـى ان هـذه املسـؤولية مسـؤ رمبـا جلمـع الـيت يف طـريف الفاعـل والقابـل صـيغة ا اسـتدعى ان يسـتخدمكمـا ،  التهديد او قل التحـذير
  .للجميع فاعال وقابال

  مناشئ الضالل واالنحراف 
فلمــاذا يعبــد ماليــني مــن ؟ الضــاللاالحنــراف و نبحــث يف مناشــئ الضــالل واالســباب الــيت تــؤدي بالنــاس اىل ال بــد ان بعــد ان اتضــح ذلــك 

  ؟ ( عليه السالم )كثري مييلون مع كل ريح وينعقون مع كل ناعق كما قال امري املؤمنني وملاذا ال؟ الناس احلجر او املدر او البقر
   .اهللا تعاىل بإذناىل احللول الناجعة  واألهم ان ذلك يرشدنا ،كما قيلبطل العجب  السبب اذا عرفنا و 

   .لكربياءالغرور وا: اجلهل املطبق ومنها: وقد ذكرنا يف البحوث السابقة بعض املناشئ واليت منها
  :بعض املناشئ االخرى ههناوسنذكر 

  المؤامرات الدولية : من مناشئ الضالل
العظمــى أو اإلقليميــة أو حــىت اجلهــات الــيت وراءهــا الــدول و ، وهــو املــؤامرات الدوليــة العامليــة:  عنــهمغفــواليكــون  وعــادة مــا، وهــو منشــأ مهــم جــدا

  احمللية فنقول:
دولـة علـى دولـة او رئـيس حكومـة علـى رئـيس اخـر او سياسـي مـن بلـده او  تتـآمرفقـد  الدوليـةلساحة ان من املعروف كثرة املؤامرات على ا

عـادة أصـل أو بعـض أبعـاد املـؤامرات الدوليـة  النـاسمـن غـري املعـروف عنـد لكـن ، املعروفـة املـؤامراتوغـري ذلـك مـن على بلـد آخـر من بلد اخر 
  ين أو مذهب جديد يولد يف رحم الدهاليز السرية ألجهزة االستخبارات الدولية!!األديان واملذاهب مبعىن التآمر خللق وصناعة دعلى 

مبـرور  يـزدادون خـربة وخبثـاً الن الشـيطان واتباعـه وازدادت تعقيـداً ودهـاًء وذلـك  ويف السابق كانـت املـؤامرات بسـيطة مث تطـورت بعـد ذلـك 
  املاكرة .ساليبهم وحيلهم وخططهم أمن  نثو الزمن وحيدّ 

  نا إىل بعض النماذج إشارة سريعة:ولنشر هه
  الجبر االشعري االموي 

املسمى ومنه احلاكم ـ يصدر من االنسان  وان كل ما، فقال بـ(اجلرب) الظاملةا اعماله  كما بّررا  معاوية بدعة شغل الناس  أحدثفمثال 
ومن مل يقبل بقضاء  !اهللا وقدرمن بقضاء  سجنه فان ذلك كانه احلاكم أو يقضاء اهللا وقدره، فمن يقتل من امنا هوبطبيعة احلال ـ سالمي اإلب

  اهللا وقدره فهو كافر البد من قتله !!
  (القضاء والقدر) واُلبس ثوب اجلرب جربا وقسرا .رف هذا املفهوم الديين الصحيح فمن اجل تربير افعال السلطان اجلائر حُ 

ــْيَن َأْمــَرْينَال : انــه الــواردة عــن اهــل البيــت الروايــات بينمــا تصــرح  ــَر َوَال تـَْفــوِيَض َوَلِكــْن َأْمــٌر بـَ  شــيءكــل قــالوا   اال ان االمــويني )١(َجبـْ
  . !!عن ذلكلوا اهللا تعاىل أبل اس ما فعل فال تسألوهالظامل احلاكم  فعلبقضاء اهللا وقدره فاذا 

  مسالة خلق القران 
ــا ســنني طــوال لة خلــق أمســ أثــار املــأمون بشــدة وبقــوةالعباســي  املــأمونويف زمــان  يف  واثــاروا بــذلك فتنــة عامــةالقــران وقــد اشــغلوا النــاس 

  : واصبح الناس قسمني، اإلسالميةاحلواضر 
قتـل مـن ييطـارد ويسـجن ويعـذب وجيلـد وأحيانـا وكان املـأمون ، وكل يكّفر صاحبه، يقول بانه قدميوالقسم االخر  قسم يقول خبلق القران 
  وكذلك سار املعتصم مث الواثق.لذلك، فقتل خلق كثري ، القران بقدميقول 

ــا ــا اجهــزة احلكــم  ومل يعلــم إال اخلــواص واألذكيــاء ا مصــاحلهم واقــع مــا جيــري يف الــبالد وعــن النــاس عــن  إلهلــاء آنــذاكمــؤامرة شــيطانية دبر

                                                            

  .١٦٠ص ١اإلسالمية) ج –الكايف (ط  )١(
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  )١(اجلائروموبقات احلاكم احلقيقة وألشغاهلم عن التفكري يف جرائم 

    والمذاهب : صناعة األديانالمؤامرات الحديثة
فكـان علـى ، كبـريلكن هـذه املـؤامرات كانـت يف العهـد الغـابر وهـي قـد ال جتـد صـداها يف الوقـت احلاضـر بعـد ان تطـورت البشـرية اىل حـد  

 ،بتخطيط دويل واسـع مرتامـي االطـراف واملذاهب خلق االديانأكثر تطوراً وكان منها صناعة و  االعداء واالستعمار ان يفكروا مبؤامرات جديدة
  .املستعمرون هذه السلسلة من املؤامرات منذ بضع مئات من السننيوقد بدأ 

  ابتداع دين السيخ في الهند 
ـا ومـا ذلـك اال) سـنة ٣٠٠االسـتعمار الربيطـاين يف اهلنـد ان يبقـى اكثـر مـن (فقد استطاع  اخلطـط  عـرب مسـتعمرا ناهبـا لثـروات اهلنـد وخريا

  .د الشعب اهلندييف الظالم ضالشيطانية اليت كان حييكها 
الــذين رفعــوا شــعار (ال (الســيخ) جديــدا وهــو ديــن  دينــاً هلــم  ابتــدعواففــي القــرن الســادس عشــر ، مــن ذلــك صــناعة ديــن جديــد هلــمكــان و 

  مسلمون وال هندوس) بل الطريقة الوسط!!
قادتـــه يعتـــربون اذرعـــا للحكومـــة الربيطانيـــة كمـــا انتشـــر أتباعـــه يف الكثـــري مـــن الـــدول وال يـــزال ،  اىل االنوال يـــزال هـــذا الـــدين قائمـــا يف اهلنـــد 

ميأمترون ب   .عادة أوامرهم وال خيرجون عن اراد
يــت أوكنــت قــد ر ، ودور كبــرية يف شــىت احنــاء العــامل ضــخمة مراكــزو وهلــم معابــد  !!)٢(اً ) مليــون شخصــ٢٣يخ يف العــامل (ســعــدد ال وقــد بلــغ
  .يف أكثر من دولةقسما منها 

  آالف!عشرة عدد االديان في العالم 
  : وجدتوكان مما عدد االديان يف العامل  قمت ببحث عنوقد 
ان عـدد كمـا ،  ) دينـا مشـهورا٢٢العـامل !! منهـا () ديـن يف ١٠،٠٠٠(هنـاك يوجـد : م٢٠٠١حسـب احصـاء موسـوعة (باريـت) عـام انه 
  .اً ) دين١٥٠(تقدر بــمن االتباع  مليون)أكثر من (اليت هلا االديان 

وهـو  العـامل حاليـاً منتشـرون يف أحنـاء) شـخص مـن (مليـون أكثـرالـدين مـن األتبـاع  وهلـذا )دين الـوثنيني اجلـدد(: عةاملخرت  األديانومن هذه 
م يصنعون الكثري  وحيث انمنظمون      .الكثريورائهم االستعمار فا

م باملـال واخلـربات وبـبعض األجهـزة الـذي يسـندهورائهم االستعمار و  ،ونظائرمهاالسحر واألساطري يعتمدون باألساس على والوثنيون اجلدد 
  احلديثة جداً اليت تستعمل كدليل على ان السحر حق وان األساطري واقع!!

 األديـانسـلطة وسـيطرة عـن و  األديـانموقعيـة عـن كيـف يغفـل   ،األمـمالسـيطرة علـى سـبل البسـيط يف  الشـيءعـن ال يغفـل الذي ان الغرب 
ه شئ يف السيطرة على الناس  تأثريالدين واملذهب له على اإلنسان ذلك ان  كمـا   – منـذ مئـات السـنني وقد التفتوا اىل ذلك، كبري قد ال يشا

  لصناعة األديان واملذاهب والفرق.فعملوا املؤامرات تلو املؤامرات  -اسلفنا 
(ومنهـا  فرقـة املسـتحدثةالـدين اجلديـد الـذي يطـرح علـى النـاس او املـذهب او الأال يكفي ما سبق لكي حنتاط ولكي حنتمل على األقل ان 

  ؟وال اقل من االحتمال ؟! من يدريمؤامرة دولية من صناعة دعاوى اليمانية والسفارة ونظائرمها) قد يكون
ــارا  وضــوح :وممــا يؤكــد ذلــك ويربهنــه راكــز الدراســات واجلامعــات التخصصــية للســيطرة علــى العــامل مسرتشــداً مبان االســتعمار يعمــل لــيال 

و  (صـناعة االديـان) -أ: الطـرق املهمـة للسـيطرة علـى العـامل هـي، وان مـن  قدر من الطاقـة واملـال واالقتصـاد وغـري ذلـكواالستحواذ على اكرب
اليهوديــة و  وهــي خطــة فعالــة وماضــية فقــد ســيطروا متامــا علــى املســيحية وذلــك مــن أظهــر مفــردات القــوة الناعمــة )(الســيطرة علــى االديــان -ب

ا دين استعماري   .يف الوقت احلاضر بأيدي الصهيونية وقع فضال عن ا

                                                            

 ان القران خملوق وان كل ما عدى اهللا تعاىل خملوق له (املقرر)  بني ائمة اهل البيت  )١(
  حسب بعض مراكز اإلحصاء الدولية. – ٢٠٠٥حسب إحصاء عام  )٢(
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م خططوا للسيطرة على االسالم من الداخل كما يعلم  ال ولعلهخططهم وحيلهم  دائرة يفاملفكرين والشخصيات حىت وقع بعض كبار  ا

م م وســائر بركــا يــة!! ولعلنــا نتحــدث عــن فأضــحى يقــدم التنــازالت العقديــة والفكريــة واحــدة اثــر األخــرى للحضــارة الغرب بانــه داخــل يف مــؤامرا
  .ذلك بشيء من التفصيل الحقاً بإذن اهللا تعاىل

وغـري  كالوهابية او البابية او كالوثنية اجلديدة او السفارة املؤامرات الدولية واليت تصنع دينا كامال او مذهبا كامال: اذن من مناشئ الضالل
  ذلك .

  الحلول والبالسم 
  :ال بد ان نتحدث عن سبل احلل وطرق العالج –الحقاً بإذن اهللا تعاىل ىل البعض االخر وسنتطرق ا -بعد ان بينا بعض املناشئ 

َيا، ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم بِاْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال (الكلية  بعد ان أنبانا اهللا تعاىل بالكربى: فنقول نـْ فيجـب  )....الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُـُهْم ِفـي اْلَحيَـاِة الـدُّ
عرفنــا ان اكثــر النــاس يف خســر اال مــن الصــغريات اجلزئيــة، كمــا علينــا ان نبحــث عــن احللــول وســبل املواجهــة خاصــة إذا ث عــن علينــا ان نبحــ

ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ ، َواْلَعْصرِ (: استثين الكرميـة لعلهـا  اآليـةو  )١()ْبرِ ِإالَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّـاِلَحاِت َوتـََواَصـْوا بِـاْلَحقِّ َوتـََواَصـْوا بِالصَّـ، ِإنَّ اْإلِ
 فيـه كبـريإذاً فأقتضـاء اخلسـران ، وعمـل صـاحلا هـو انسـان يف خسـر اال مـن امـن االنسـان مبـاأي اي ان هـذه الطبيعـة ، تشري اىل الكلي الطبيعـي

  !!وشديد
فـان املتصـف مبجمـوع هـذه  ،معـاً  التواصـي بـاحلق والصـربوشـفعه ب اال اذا عمـل صـاحلا ايضـا يف خسـر يـزال مـن فهـو الآوان  اإلنسانمث ان 

  . الصفات هو املستثىن
  :وهنا نذكر مفتاحني من مفاتيح احلل

  انشاء مراكز الدراسات المتخصصة  -١
انشـاء مراكـز : )٢(بنفسـهعمليـاً احلـل ولـيس هـو حـال وجـه العـالج وطريـق دراك إل العلميـةري الطريـق وهـو مـن السـبل من املفاتيح الـيت تُـ) ١

ـا  ومهمة هذه املراكز دراسة حركة هذه االديـان، واملذاهب والفرق املبتدعة الضالةصصة يف شان االديان الدراسات املتخ ا ونقـاط قو وامتـدادا
 .ورمسها البياين وضعفها

؟ كـم عـددهمو ؟ كيـف نشـاوا: السـيخ شـيئا اال االسـم البهائية أو الوهابية أو القاديانية أو مدعي السـفارة أو ال يعرف عنمنا فمثال الكثري 
م؟ ومدى تاثريهم   .وغري ذلك ؟ وماهي احللول أو انكسارهم؟وما هي االسباب وراء تقدمهم ؟ وماهي نقاط ضعفهم؟ ماهي نقاط قو

  !!إىل درجة كبرية نشأ دين اخر اكثر تطورا وتاثريا فيغزو العامل ويكتسح احلقيقةيستنسخ و اذ ميكن ان يُ ؟ الدراسةاالمر اال يستحق هذا 
نقطــة مــن نقــاط ضــعفنا وســبباً مــن أســباب يف حــدود علمــي مل اجــد مثــل ذلــك ومــن هنــا نعــرف ؟ جــد عنــدنا مركــز مــن هــذا النــوعفهــل يو 

يــتحكم فينــا علــى فيهــا غرينــا فاصــبح  مــن احلقــول احليويــة واملفتاحيــة وســبقناكيــف اننــا ختلفنــا يف الكثــري كمــا نعــرف أكثــر    ،ضــعف مناعــة شــبابنا
  باطله ووضوح حقنا!!

  اسات عن مراكز الدراسات!مركز در 
  ولنستشهد على ذلك وعلى مدى أمهية مراكز الدراسات بالدراسة املسحية التالية:

بـني مفكـر ، من شـىت ارجـاء العـامل عـرب وسـائل االرتبـاط، شخص متخصص كل حسب اختصاصه ) االف٩تواصل (م  ٢٠١٣ففي عام 
 كلهــم اشــرتكوا يف دراســة مســحية فريــدة مــن نوعهــا واســتمرت هــذه،  ري ذلــكوخبــري وصــحفي وقــانوين وافــراد مــن القطــاعني اخلــاص والعــام وغــ

  ! ) شهر١٨يقرب من ( الدراسة ما
  !!) مركزا للدراسات٦٨٢٦فقاموا بدراسة عن (مراكز الدراسات يف العامل حتقيقي عن مسح : حور هذه الدراسةمو 

                                                            

   ٣ـ  ١العصر  )١(
 لول العملية أيضاً.سيأيت يف البحث القادم حبث بعض احل )٢(
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  .!هي مراكز الدراسات اصال ال يعرف ما منابل لعل الكثري  ،احتّل ذيل القائمةومن الواضح ان العامل العريب 

 –% منهـا مـن نصـيب العـامل العـريب ٦أوروبـا وأقـل مـن مـن نصـيب  % منها١٨ % من مراكز الدراسات من نصيب امريكا وان٢٦ وكان
  والباقي موزع على مجيع احناء العامل االخرى . -على ضحالة أكثرها نسبياً 

تقـوم مبهمـة اعطـاء االفكـار واخلطـط لقـادة  املراكـز الـيتوهـي  )(مراكز دراسـات قياديـة هيز بعض هذه املراككما توصل الباحثون إىل ان 
ا يتمكنون مـن التـأثري علـى الـرأي العـام وعلـى الـد ول األخـرى دوهلم والوزراء واملعاونني واملستشارين وتطرح هلم الرؤى واخليارات واآلليات اليت 

إال بالقــدر الــذي يشــكل  عــن الــدين واالخــالق واالنســانية -طبعــاً  –بغــض النظــر  وذ بشــكل اكــربالســيطرة وبســط النفــوالــيت متكــنهم أيضــاً مــن 
م التوسعية!!   غطاًء لسياسا

قــوة  صــناعةومــن جهــة اخــرى  ،قــوة خشــنة كالقاعــدة وطالبــان وداعــش مــن جهــةومــن أهــم االســرتاتيجيات املتبنــاه هــي اســرتاتيجية صــناعة 
  .أو غريهاأو مدعي السفارة البهائية كناعمة  

مــن البــديهي ان ه يؤلــب العــامل كلــه ضــدهم اذ ان خيفــى علــى امحــق انــ المــن أعمــال مهجيــة اســتفزازية يقــوم بــه د اعــش ومــن الواضــح ان مــا 
  .ير اإلسالم وإظهاره مبظهر الدين اخلشنو جملرد تصبذلك  مأمورونعبيد لكنهم  ،اجلميع ضدهم يثري احراق شخص او عدة اشخاص

مــن  بــذلك ومــأمورلــوال انــه عميــل صــرف بطــرق مهجيــة اســتفزازية  قــول ان يؤلــب مــن وصــل اىل احلكــم كــل العــامل ضــدهلــيس مــن املعنعــم، 
  .خمابرات دولية أجهزة

(عجـل اهللا وهـو اسـم االمـام املهـدي  اخلمسـة الطيبـة مـن أصـحاب الكسـاءبعـد ان البعض يستخدم اقدس اسـم يف الكـون  ويف املقابل جند
  .رب اخرى ناعمةآلتحقيق م كتعاىل فرجه الشريف) وذل

واجلــزرة الغليظــة  العصــا التعبــري العصــري عمــا اصــطلح عليــه بعــض األدبــاء مــن سياســةوهــو ، وهكــذا يقــاد العــامل بــالقوتني اخلشــنة والناعمــة
  !!احللوة

 اً!!موظفــــ )١٦٠٠( تســــتخدم مبفردهــــاهــــذه  )١(مراكــــز الدراســــات إحــــدى أنوجــــدت هــــذه الدراســــة وعــــوداً إىل تلــــك الدراســــة املســــحية: 
ويف خمتلــف  والتكنولوجيــا الرفيعــة والسياســة اغلــبهم متخصصــون يف علــم االجتمــاع او علــم الــنفس او علــم االنثربولوجيــا علمنــا انخصوصــا اذا 

  .اليت تصب يف اهلدف من إنشاء املركز االخرى واالختصاصات العلوم
 وقـد أصـابنا منهـا مـا أصـابناخاصـة الفـرق الضـالة ألديـان املنحرفـة و الدراسـة  ةدراسـات ختصصـي مراكـزنا ديل تكونبنا ان  األجدرمن  أليس

  الكثري الكثري؟! أخذت من شبابنا وبناتنا وقد
، سـرطان اجلـامثوهـي كال دول العامل اإلسـالمي مـن ليبيـا ومصـر إىل الـيمن والباكسـتان واندونيسـياتغزو  اليتوهابية الويكفي مثًال على ذلك 

ويكفـي شـاهداً علـى  ،ولـيس هلـا مهمـة اال اإلفسـاد يف األرض والقتـل وتكفـري عامـة املسـلمني خ باملـال والسـالحتض -بل دول  -دولة وورائها 
واإلرهـــاب وغريهـــا مـــن مشـــاهد الـــدمار واخلـــراب  وباكســـتان وأفغانســـتانالعـــراق وســـوريا ذلـــك مـــا رآه اجلميـــع طـــوال العقـــود الثالثـــة املاضـــية يف 

ا  مجاعات الطالبان والقاعدة وجيش الصحابة وداعش وغريها بـأموال وختطـيط خمـابرات دول إقليميـة وأخـرى والتفجريات واالغتياالت اليت قاد
  تشويه صورة السالم احملمدي االصيل يهدف إال ال وكل ذلك  دولية!

  رؤيتنا االسالمية على مستوى النظرية بلورة  -٢
وحقـــوق االنســـان  واحلريـــة والشـــورى واألخـــالقوالوعـــود بالعـــدل  لواآلمـــا األحـــالمعلـــى فـــرتة مـــن الـــزمن  ) مـــن املمكـــن ان يعـــيش النـــاس٢

  ولكن إىل مىت؟ االجتماعي وغري ذلك والضمان
وذلــك كــي تتكامــل أطروحتنــا علــى  علــى حتقيــق ذلــك علــى االرضان علينــا إذا اردنــا ان نكــون صــادقني مــع أنفســنا ومــع النــاس ان نعمــل 

  املستويني: مستوى الوعد ومستوى الفعل والتطبيق.

                                                            

 وهو مركز راند. )١(



 هـ١٤٣٦جمادي االولى  ٥..........................................األربعاء ................................................) ..٢٠٥دروس في التفسير والتدبر (
نظريتنـــا يف االقتصـــاد بـــالتطبيق؟! فمـــثال مـــاهي ميكـــن تفعيلهـــا علـــى مســـتوى النظريـــة فكيـــف متبلـــورة االســـالمية  رؤيتنـــا تكـــناذا مل  ولكـــن:
اإلســالمية (النظريــة هــي رؤيتنــا  ومــا؟ يف الزراعــة مــثالمــاهي نظرتنــا االقتصــادية و ؟ مث بعــد النظريــة مــا هــو علــم االقتصــاد اإلســالمي ؟االســالمي

بأبعـاده  -بـال شـك  – اـالبشـري والـيت فـاقهم اإلسـالم املـادي و والصناعة والتجارة واليت مل يصـل الغـرب إليهـا بفكـره لتطوير الزراعة ية) والعمل
  وامتداداته السماوية!

الزراعـي اري و الصـناعي والتجـ بينمـا واقعنـا؟ ان االسالم هو خامت االديان على مستوى النظرية والتطبيـق -وهو حق دون ريب  –أال نقول 
  واخلليج وباكستان وغريها يكشف عن ختلف مأساوي يف العديد من اجلوانب.يف العراق وايران وتونس ومصر 

الطائلــة  األمــوالوهــل ميكــن ان نــدير ؟ لكــن مث مــاذا، اإلســالمنــؤمن بالبنــك الالربــوي يف  أننــاصــحيح ؟ نــا يف البنــوك واملصــارفتومــاهي نظري
مبجرد شعار لغو الربا؟ وهـل املصـرف قـائم علـى ثنائيـة ربـا / ال ربـا فقـط بكـل تعقيداتـه؟ كثر تطورا من بنوك الغرب العامل ببنك ا  أحناءمن شىت 

  .؟-يف أدىن الفروض  –ان هناك ثالثة آالف مسألة فقهية تتعلق بالبنك فقط  –كمثال   –وقد ذكر السيد الوالد 
يف أفضل الفروض يكـون تلميـذاً جيـداً ومنفـذاً ممتـازاً ملـا اقتاتـه انه وهل  ؟لذي يصنعهما افللبنك املركزي  مديراعّني احدنا  ان لنتصورفمثال 

  ؟ أم انه ميتلك نظرية إسالمية وعلماً إسالمياً أكثر تطوراً مما جاء به علماء الغرب والشرق ؟من علوم على موائد الشرق والغرب
   .التطبيق نسعى جاهدين حنوالنظرية مث  متبلورة على صعيد اإلسالميةان تكون الرؤية إذاً املفروض ن إ

) وهــو كتــاب يف علــم (الفقــه االقتصــاد كتــب الســيد الوالــد نعــم هنــاك حمــاوالت مهمــة ورائــدة لكــن املطلــوب اكثــر واكــرب ممــا نتصــور فقــد
المي اكثـر تطـورا مـن ثبـات ان اقتصـادنا االسـمكـرس إلوهـو  كما كتب السيد الصدر كتاب (اقتصادنا) وهو يف املذهب االقتصادي،  االقتصاد

   .املذهب االقتصاديدائرة وهذا االمر مهم لكنه يبقى يف  )١(أو االشرتاكي صادكم الرأمسايل او الشيوعيتاق
غايــة  وهــل ؟ الــنفط مــثال فمــا املــنهج االقتصــادي الــذي ينبغــي علينــا ان نطبقــه وزارةفلــو حصــلنا علــى  ؟صــاديتلكــن ايــن علــم االســالم االق

  ؟ رأنا يف الشرق والغرب عن ذلكان نطبق ما ق كمالنا
 السياسـية واالقتصـادية والصـناعية والعلميـة :واالسـرتاتيجيةحـول خمتلـف القضـايا احليويـة  رؤية واضـحةبلور ن أنجزءاً من احلل يكمن يف  ان

على صعيد التطبيـق مام ة اىل األحىت ميكنا ان نتقدم خطو  أوًال مث يف حقل التخصصات الرفيعة يف علوم تلك األبعاد ثانياً على مستوى النظرية 
فسـوف تكـون بالدنـا أسـرية تـدور يف فلـك ومـن دون ذلـك وإال  ،يف الصف األخري من صـفوف البلـدان الناميـةيف مكاننا  نراوحوال نبقى أيضاً 

رّخ اجلهـات االسـتعمارية املزيـد الغرب علمياً وصناعياً واقتصادياً و... وسوف يكون شبابنا لقمة سـائغة للمبـادئ اهلدامـة والفـرق الضـالة الـيت تفـ
َوَأِعـدُّوا َلُهـْم َمـا (و )ِإْن تَنُصـُروا اللَّـَه يَنُصـرُْكْم َويـُثَبِّـْت َأقْـَداَمُكمْ (و )ِإنَّ اللََّه ال يـَُغيـُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى يـَُغيـُِّروا َما بِأَنُفِسـِهمْ (و منها يوماً بعد يوم!
  .)اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوَّةٍ 

  انا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرينوآخر دعو 

                                                            

 أو التوزيعي وهو مذهب اخر ابتدعه البعض خليط من الثالثة. )١(


