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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم 

بدية على أعدائهم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ، سيما خليفة اهللا يف األرضيني، واللعنة الدائمة األ
 .العظيمإىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي 

  )َوَداِعًيا ِإَلى اللَِّه بِِإْذنِِه َوِسَراًجا ُمِنيًرا *يَا أَيـَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا (
)٤(  

  مخططات االستعمار ضد ثوابت الشريعة
ـِر اْلُمـْؤِمِنيَن بِـَأنَّ َلُهـْم  *يَا أَيـَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َونَـِذيًرا (ى: يقول تعال َوَداِعيًـا ِإلَـى اللَّـِه بِِإْذنِـِه َوِسـَراًجا ُمِنيـًرا ،َوَبشِّ

  )١()ِمَن اللَِّه َفْضًال َكِبيًرا
  يف ظمن البصائر التالية : )بِِإْذنِهِ (احلديث حول االية الشريفة سيدور حول مفردة 

  ذن إالدعوة الى اهللا تحتاج الى : البصيرة االولى) ١
  :عن ذلك وموجزه مع إضافةالكالم تقدم  وقد
، آالءهتصــرف يف مملكتــه جلــت  ألن ذلــك األولوذلــك لســببني: وامنــا حتتــاج اىل اذن مــن اهللا تعــاىل  الــدعوة اىل اهللا ال جتــوز ابتــداءً  نإ
ا  :الثاني وال يعـرف غـري  )٢(وشـروطه حـىت يف الـدعوة إليـه وتشـريعاتهاخلالق مع ان االنسان ال يعرف مالكـات احكامـه الرب دعوة اىل وأل

 واملنكـر ومـا، هـو عرفتـه للمعـروف ومـامفمـن مجـع الشـرائط ك، اىل اذنسـبحانه فتحتـاج الـدعوة اليـه ، تعـاىل املستقالت العقلية مما يعرفه عنه
ان يـدعو اىل  حينئـذٍ  فيمكنـه، وكون معرفته يقينية ال احتماليـة بـل وال حـىت ظنيـة.. إىل غـري ذلـك مـن الشـروط تعاىل بيل اهللاهو س وما، هو
  .  اهللا

قـد انكشـفت ف، دينـهإليـه ففـوض  بآدابـه أّدبـهقـد انـه تعـاىل اذ ، بقول مطلق (صلى اهللا عليه وآله)لرسول لوقد أذن اهللا سبحانه وتعاىل 
فهم باب مدينـة  كل ذلك  (صلى اهللا عليه وآله)رسول اهللا  األطهار اقتبسوا من ئمةاأل كما اناحلقائق بأكملها   عليه وآله) (صلى اهللا يهلد

    .(صلى اهللا عليه وآله)علم الرسول 
 للجميـعـا وليست الـدعوة علـى إطالقهـا مسـموحاً فان هذا االذن مشروط ، اما غري الرسول واألئمة والسيدة الزهراء سالم اهللا عليهم

  .  للمحتاطوشروط للمقلد وشروط هناك شروط للمجتهد بال شروط بل 
ا، االحتياط بالنظام كما لو أخل،  ان ال يكون االحتياط على خالف االحتياط: من شروط احملتاطفمثال    .  وبواجبات اخرى ُمفىت 
   عقداً  تيقاع وليسإالدعوة الشريفة : البصيرة الثانية) ٢

ـا لرسـوله واالئمـة والسـيدة الزهـراء ع بقـول مطلـق ولنـا بشـكل مشـروط ـــ ايقـاع هذه الـدعوة ا نإ  وليسـتلشـريفة ـــ الـيت اذن اهللا تعـاىل 
، امـا االذن فهــو ايقــاع وال حيتـاج اىل قبــول مـن الطــرف االخــر، مــن الطـرف االخــر كـي تنعقــدالوكالــة حتتـاج اىل قبــول منـه عقـدا الن العقــد و 

  . مطلقاً واملسؤولية تبقى ثابتة مطلقاً  فان االذن ال يسقط، ام رفضوهو ثابت سواء أقبل الطرف 
   )٣()ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ (: قال تعاىلايقاع  هو اآلخر كما ان االمر بالدعوة

                                                            

  ٤٧ـ ٤٥االحزاب  )١(
ا من اجملتهد يف االعتقاديات أو تصح حىت من غريه؟  )٢(  ككو
 .١٢٥النحل:  )٣(
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اهللا سـبحانه وتعـاىل يف  ر، والنكتـة اللطيفـة هـي اناالخـ االمر بالـدعوة امـر مولـوي وهـو غـري متوقـف علـى قبـول الطـرف ان والحاصل:
اكان من   أخرى مواطن ُفَسـُهْم َوَأْمـَواَلُهْم بِـَأنَّ ( :كما يف قوله تعـاىل،  تشريفا )دقَ عَ (لكنه  )عيوقِ (ان  شأ ِإنَّ اللَّـَه اْشـتَـَرى ِمـَن اْلُمـْؤِمِنيَن أَنـْ

  .  حبث يف حملهوالرتغيب وغريمها مما  زا لعناية التشريفبس ثوب العقد والشراء جتوّ لانه اُ  إالإيقاع  فانه يف جوهره )١()َلُهُم اْلَجنَّةَ 
 حدود االذن : البصيرة الثالثة) ٣
اىل جانــب واحــد مــن جوانبــه ممــا كثــر  ههنــا علــى اإلشــارة نقتصــروســوف حبــث مفصــل وطويــل  ولــذلكلــه حــدود كثــرية  اإلذنأن  ســبق

  :  االبتالء به اخريا
حـدود الشـريعة واحكامهـا االخـرى فـال جتـوز الـدعوة اىل اهللا بايـة طريقـة كانـت وبـاي  ان هذا االذن مؤطر باطـارو: واجلامع يف األمر ه

و اقامــة أ حــقّ  إحقــاقفــال يصــح نســف الثوابــت بــدعوى  لطــرق حمــددة ومعينــة وممنهجــة وثابتــةبــل ان ا، ســبيل رغــب االنســان ان يســلكه
  . حكومة إسالمية او غري ذلك
  ن عبر المحرماتالدعوة إلى الدي

  :  اىل بيت القصيد يف حبث قلما يطرح نأيتمث  بأمثلةلذلك  ونمثل
، ويتفـاعلوا مـع دعـويت لإلسـالمرب ولكي يقبل االخرون كالمي انين طالبة يف احدى جامعات الغ فمثًال: هل يصح ان تقول إحداهن

  ؟!!مكشفة أخالطهم سافرةعلي ان 
بــدعوى التقــرب الــيهن لتحبيــب  اجلامعــات أو املعاهــد أو دوائــر الدولــة أو مراكــز الدراســات األجنبيــات يفمبصــافحة  االخــر يقــوم أناو 

  .؟!ليهنإاالسالم 
إذ اذا علـى الشـباب ونظـائره هـو الوسـيلة للمحافظـة  ر بعضهم ذلك بان ذلـكوقد برّ  هلذا السبب؟ جتويز اللعب بالشطرنجيصح  وهل

  .  ؟!قد االسالممن عِ  تشددنا معهم انفلتوا
  ال يطاع اهللا من حيث يعصى، وان إذن اهللا يف الدعوة اليه له حدود ال جيوز جتاوزها، والغاية ال تربر الوسيلة. ل: فنقو 

 ضــغوط تــأثريال يصــح ان نتخلــى عنهــا حتــت فــحــدود االذن يف الــدعوة اىل اهللا هــو االلتــزام بالثوابــت االســالمية  أهــم ان مــن واحلاصــل:
 قضــاياالهــذه الثوابــت يف وذلــك مــن غــري فــرق بــني ان تكــون  !أو إىل سياســة احللــول الوســطى نفــالت التــاماحلضــارة الغربيــة الداعيــة اىل اال

  . على تنوعها الشديدالقضايا االخرى الشرعية املسلمة يف حدودها وسائر  املرأةحقوق  السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية كقضايا
  التنازالت االستراتيجية المتبادلة

، من خالهلا تذويب االسالم او تدجني املسـلمني ميكنهمليات آاجياد طرق و  الغربية تعمل علىمراكز الدراسات و  السنني عشرات منذ
م   .  والعامة كثري من الناسكما سقط  بعض املشاهري   وبني الفرتة واالخرى يسقط يف وحل شباكهم وخمططا

يف قاعــدة األســباب  ىل الوقــت الــذي قــدره اهللا هلــم حســب ســننه يف خلقــهالغــرب مــن الناحيــة الظاهريــة هــو مــن حيكــم العــامل االن واان 
االديــان عصــيانا علــى  إال ان أقــوى، األديــانالســعي احلثيــث للســيطرة علــى : آلياتــهومــن خمتلفــة  آليــاتوللغــرب ، واملســببات ودار االمتحــان

ــا وذيــة ســهل التــدجني وكــذا املســيحية الضــبط وعلــى الســيطرة هــو االســالم فانــه عصــي علــى الســيطرة يف حــني ان مثــل ديــن الب  ســهلةفا
ا وترويضها بالفعل، على العكس من اإلسالم متاماً  االحتضان     .بل لقد مت احتضا

(مــا مــن حـىت اشــتهر ان  يف كــل جمــال ويف كـل حقــل ورأي ومـنهج وفكــر وموقـف لــه كــالمذو طاقـة حيويــة هائلـة و  وذلـك الن االســالم
ضــوي ســالم فاإل )ولهــا حكــم واقعــة اال  –إن صــح التعبــري  –إضــافة إىل مشوليــة امتالكــه مضــادات حيويــة ذاتيــة  يف جــوهرهديــن حيــوي و

                                                            

  .١١١التوبة:  )١(
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    للرتويض والتدجني واملصادرة!
 اال انـه، كـالتكفرييني الـذين صـنعهم الغـرب لتشـويه االسـالم تشـويهات املشـوهنيسـالم رغـم كـل ختريبـات املخـربني و اإلولذلك جنـد ان 
  .  نتشار بشكل مذهلسريع اال رغم كل ذلك فانه

  اكتساح اإلسالم عددياً للعالم
حسـب بينما سيصل تعداد املسـلمني ، م هو اخلمس٢٠١٥عدد املسلمني يف العامل عام فان  بيو) املعروفة( مؤسسة إحصاء وحسب 

م عام    !  من سكان العامل اىل الربع م٢٠٣٠توقعا
 ومثامنائـة تم ثالثـة مليـارا٢٠٥٠عـام  عـدد املسـلمني ان يبلـغ –حسـب طـرق علميـة منهجيـة معقـدة  –توقعت  أخرىوهناك مؤسسة 

  . !ثالث مليارات و تسعمائة وعشرين مليون شخصعددهم بـ مؤسسة اخرى ومخنت، !صشخ مليون
م، حســـب وســـيتجاوز م فـــان .!عـــدد املســـلمني الول مـــرة يف التـــاريخ عـــدد املســـيحيني ،إحصـــاءا  اآلناملســـيحيني  وحســـب إحصـــاءا
م أيضـاً  –املسـلمون مـا مليون بين مليارين ومئيت سقف يقرتبون من لكنـه خـالل عقـدين  )١(مليـار وسـتمئة مليـون فقـط -حسـب إحصـاءا

  من الزمان سيتجاوز عدد املسلمني عدد املسيحيني!
اخلطــر للحــد مــن هــذا  خمططاتــه االســرتاتيجيةهــي  ؟ ومــاالغــرب فمــا الــذي فعلــه ،ديــن خطــر وعصــي علــى الســيطرة ،بنظــرهم ،ســالمفاإل

مـن جيهـل خمططـات علـى و خيطـط  علـى مـن ال سيسـيطرمن خيطط القاعدة العامة هي ان ينبغي ان نعرفه واال فان  ما هذا ؟القادم بنظرهم
  اآلخرين ويسري يف الظالم وسط حبر من األعداء.

ـا ستشـكل سـورا و  املتوازية حيناً واملتشابكة حينـاً آخـر وأيـةاملعادالت اخلطط و عشرات من قام بوضع الغرب الن إ احـدة تـنجح منهـا فا
والتكفرييـني صـناعة املتطـرفني  -وكمـا هـو معـروف  – مـن هـذه املعـادالتوكـان  ،مانعا من ازدياد اخلطر القادم اليهم بنظرهم وهو االسـالم

م اهلم  موال واخلططسلحة واألوتدريبهم بالسر وتزويدهم باأل   جية الوحشية الرببرية.كي يعكسوا للعامل أسوأ صورة عن اإلسالم بتصرفا
  ية والدينية واحلضارية.دَ قَ العَ  تقدمي التنازالتعرب فلسفة نسف الثوابت  -وهو غري معروف عادة  –وكان من املعادالت 

  تنازل قادة المسيحية لليهودية
 يهمهــمبالقــدر الــذي  امــر الــدين ال يهمهــمالنــه  لتقــدمي تنــازالت كــربى لليهــود وذلــك املســيحية القيــادات وجــدنا الغــرب يــدفع ولقــد
علــى العـــامل وال ميكــن الســـيطرة علــى العـــامل إال بتــذويب احلـــدود بــني األديــان إذ مـــع وجــود الصـــراع والتحــدي بـــني األديــان كيـــف  الســيطرة

ن مـن ميكـ الدرجـة الـيتديـة اىل نـدك احلـدود العقتوبـذلك ان يقدم هو االخر تنازالت من سالم البد لإل كان  ومن مث ميكنهم قيادة اجلميع؟
  . عليه واسيطر يوا العامل و كمخالهلا ان حي

 وال خيفــى ان مثــل هــذا التنــازل شــيء، (عليــه الســالم)قــدموا تنــازال اســرتاتيجيا لليهــود بــان بــرأوا اليهــود مــن دم املســيح مــثال  فاملسـيحيون
 ويف مقابـل احلضـارات الصـاعدة كالصـني نيضـد املسـلم اقويـ احتالفـ واان يقيمـهلـم نـه ال ميكـن أل الساسة الغربيني وذلـكطبيعي بالنسبة اىل 

  .مبثل هذه اخلطوة يقوموامل  ما
  بعاد المخططأَ من 
مـن  ني لـهتـابع مسـتبدين أذلـةيت حبكـام عمـالء أيـ نابـد  املسلمني البالد لكي حيكم الغرب جند الصورة تتكامل شيئاً فشيئاً: ف وهكذا

فكريــاً ونفســياً علــى املاليــني مــن املســلمني ليكونــوا هــم أدوات لــه  هــيمني وان ،وان يتحــالف مــع اليهــود والصــهاينة مــن جهــة أخــرى ،جهــة
  للضغط أو السيطرة على سائر املسلمني من جهة ثالثة.

                                                            

 وإن كان الظاهر انه إحصاء يظلم املسلمني. )١(
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افع اقتصــادية اال ان جــزءا مـــن و لــد يف جانــب منهـــا موجـــات اهلجــرة الــيت قبلوهــا مـــؤخرا فهــي وان كانــتويف إطــار ذلــك ميكــن تفســري 
ا  يكونوابالتدريج وان مل  إذ هلم أرضية خصبة للتلّون تسهل السيطرة عليهمفالالجئني عادة يف موقف ضعف الن ؛ كان عقديا ايضا  اسبا
فيكونــوا نعــم العــون  بنــاء أبنــاءهم وهكــذا اىل ان ينــدجموا كليــا يف احلضــارة الغربيــة القائمــةوإال فأ فأبنــائهم مــن يتلــّون أو يتــأثر أو يتحــول هــم

ة إىل ذلــك كلــه، ومــن جهــة رابعــة، ولكــي تســهل عمليــة الســيطرة والتــذويب كــان ال بــد مــن التخطــيط للغــرب يف قيــادة املســلمني، وإضــاف
  . االسرتاتيجي للتنازالت املتبادلة النوعية

وهكذا جنـد بعضـهم يلتـف علـى القـرآن الكـرمي فيقـوم بتربيـر قضـية  ،حكومة العامل والسيطرة عليه وبكل الوسائل املتاحة :فالفلسفة هي
نـة  )١()ِللـذََّكِر ِمثْـُل َحـظِّ األُنثـَيَــْينِ ( بديهية كـ ـا مسـألة وقتيـة مر ـا با  بـدىل األإبظروفهـا وشـروطها املوضـوعية تارخييـا فـال ينبغـي التمسـك 

ا بنحو القضية اخلارجية!!     أل
علــى طريــق عقلنــة اجنــاز  ه املســلمون وكــي ال ينفــروا منــه، هــوكفــرّ امللــبس بلبــاس علمــي كــي ال يُ  التنــازلفقــد يتصــور احــدهم ان هــذا 

 منــا لــه جمانيــة مســاعدة اإلســالم وجعلــه أمــراً مستســاغاً عامليــاً لكنــه خطــأ فــادح بــل جرميــة كــربى بــل انــه يقــع ضــمن خمططــات الغــرب ويعــد
   .بشكل أقوى وأعمق العامل إلحكام السيطرة على

  اإلسالم ليس هو الحل!
الــيت كانــت ترفــع شــعار (االســالم هــو احــدى اشــهر االحــزاب االســالمية ان  :لاملؤشــرات ذات الداللــة الكثــرية جــداً يف هــذا احلقــ ومــن

ا) احلل   .اعلن ذلك يف مؤمتر رمسيقد و  !سالم ليس هو احللاإل وذلك يعين انهذا الشعار يف الفرتة االخرية رمسيا  ألغى بعض قاد
يف يف التطبيـق ال  كـل اخلطـأ كـان  ان اخلطـأيف حـني  عـرب خمططـات اسـتمرت للعشـرات مـن السـنني بالغـر  مـا سـعى إليـهوهذا هـو عـني 

  بال ريب وال شك لكن اإلسالم النقي احملمدي العلوي احلسيين الصادقي املهدوي األصيل. سالم هو احللفاإل، املبدأ
  إحصاءات مذهلة عن انحسار المسيحية

  .  الشأناجروها يف هذا ة متنوعة متتاليان املسيحية يف احنسار حسب دراسات  أدركالغرب كله من جهة ومن جهة أخرى ف  هذا
يعـــادل نصـــف الشـــعب  مـــا% أي ٥٠يف امريكـــا بشـــكل مســـتمر الكنيســـة يرتـــادون م كـــان تعـــداد املســـيحيني الـــذين ١٩٥٠ففـــي عـــام 

  . )٢(فقط من االمريكان يذهبون اىل الكنيسة% ٢٠ حلايل يشري اىل اناالحصاء ا بينما، االمريكي
يف احنســار التمســك بــدين أو بــأهم  الفــرق بــني النصــف واخلمــس امــا، لــيس بــالكبريم  ٢٠١٦م وبــني ســنة ١٩٥٠الفاصــل بــني عــام و 

أديــان أخــرى أو إىل الالادريــة والالاباليــة الــيت ىل إ اوان قســما كبــريا مــنهم يتحولــون اىل االســالم إضــافة إىل ، حقــاً  فاصــل كبــري شــعائره فهــو
م سلبياً أيضاً    .  تنعكس على حضار
م إىل انولذلك كله أشارت إحصاء  االسـرتاتيجية وهذا خطر حقيقي يهـدد مصـاحلهم ،أسرع األديان انتشارا يف أمريكا هو اإلسالم ا

  .  تقدمي التنازالت املتبادلة الكبري حاولوا تفعل اسرتاتيجية احتضان اإلسالم وتدجينه عرب منهجيةومن اجل درأ هذا اخلطر 
  التنازل عن التثليث مقابل ماذا؟

فوجــد فيهــا مقــرتح تقــدمي تنــازل اســرتاتيجي كبــري جــداً مــن اهــل اخلــربة انــه اطلــع علــى احــدى حبــوثهم االســرتاتيجية احــد  نقــل يل وقــد
                                                            

  .١١النساء:  )١(
 Secularization and the Impotence of Individualizedحســب دراســة كتبهــا ســتيف بــروس والعنــوان األصــلي للمقــال هــو ( )٢(

Religion  :نقــًالThe Hedgehog Review -2006 اذ السوســيولوجيا يف أســت –(عــامل اجتمــاع بريطــاين مــن اســكتلندا ) وســتيف بــروس
  له كتابات كثرية حول العلمنة والدين يف العامل احلديث، وعن التفاعل بني الدين والسياسة). – ١٩٩١جامعة أبردين منذ سنة 
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وقـد بـدت تتضـح معاملـه بالتـدريج  – ان يتخلوا عن عقيدة التثليث يف املسيحية يف مقابل تنازل باملستوى مـن قبـل املسـلمني املسيحية وهو
  !!لديه هو ان حيكم العامليكون االله واحدا او متعددا بل املهم ان  يهمهالغريب ال  السياسي فان، -

  وفلسفة وجودهم: لمحة عن المورمن
ــم صــنعوا لــذلك  يــدل علــى ذلــك وقــد ) ن املســيحية ديانــة امسهــا (املــورمنمــ )١(أخــرياً تفرعــت  تصــلح نــواة لــذلك إذحاضــنة مــؤخرا ا

نعــم ال ريــب ان هلــا  – كل غريــب ومريــب مثلهــا مثــل البهائيــة يف االســالموقــد ظهــرت هــذه الديانــة فجــأة وبشــ، ماليــني ١٠ يبلــغ عــددهمو 
يسـاهم يف  هأسباباً واقعية وان الكثري منهم انطلقوا من منطلقات مبدئية إال ان الكـالم يف جتيـري الغـرب أمثـال هـذه الظـواهر لصـاحله فامـا انـ

    يف املراحل الالحقة. انه يستثمرهاالنشوء واما 
م لدى املورمن هي ان اهللا واحدطة إصالحية ان اهم نقوالغريب   ،عنـدنا )اخلمـسفريضـة (يف مقابـل  )العشر(بنظام  ملتزمون!! كما ا

 ١٠ حــوايل مليــارات دوالر يف احصــاء قبــل ٦ أكثــر مــن اىل مــن هــؤالء ســنويا صــل وارد الكنيســة املورمنيــةممــا يعطــيهم متــويال ذاتيــا حبيــث ي
  .  بطبيعة احلالكبري   قمر وهو  ولعله أكثر اآلن بكثري سنوات

 حـىت خييـل وكان بعضهم عبارة عن جمموعة عمارات وأبنية ومراكز متنوعـة شاهدت بعض كنائسهم وضخامة بنائها شخصياً  حىت أنين
ا مدينة كاملة للناظر     .الواليات املتحدة االمريكيةهذا يف كل  .ا

  تراجع المسيحية في بريطانيا
 ففـي اخلمسـينات مـن القـرن املاضـي كـان، مريكـاأيف هـي عليـه افضـل ممـا  -من وجهة النظـر املسـيحية  – احلالفليس يف بريطانيا  اماو 

اىل درجـة ان القـابالت  أساسـياً ال بـد منـهمولـود يولـد لـديهم وكـان التعميـد  بـد مـن تعميـد كـل ال التعميد عندهم ظاهرة عامة شاملة وكان
ا تعلمن   !!لئال ميوت وهو غري معمد يوشك على املوت اك تعميد املولود الذيدر التعميد املبسط إل يف شرق البالد وغر

يف يـوم مـن األيـام كـان التعميـد شـأناً عموميـاً لكـل مولـود يف بريطانيـا، بـل لقـد كـان يعتـرب أساسـياً يف (: لكن الوضع االن خمتلـف يقـول
طفـل احلـديث الـوالدة إذا اعتقـدن أنـه قـد ال يبقـى علـى قيـد القرون الوسـطى. إىل درجـة أن القـابالت كـنَّ يتَّـبعن طريقـة بسـيطة يف تعميـد ال

طفـال احلـديثي الـوالدة. أمـا بالنسـبة للـزواج فـإن ثلثـي الزجيـات األإال ثلـث التعميـد احلياة حىت وصول راهب ليعمده. يف يومنا هذا ال يلقى 
ذه الطريقة نسبة الثلث)  ١٩٧١عام     )٢(كانت جتري على أساس ديين وضمن مؤسسة دينية، أما اليوم فال يتجاوز عدد الزجيات اليت تتم 

  في التلفيقية –لديهم  –الحل 
ع طــوّ األبعــاد، فكــان ال بــد مــن العثــور علــى حــل لكــي تُ  متنــوعتشــهد احنســاراً  اختلفــت األحــوال يف الغــرب املســيحي إذ املســيحية لقــد

.. األديان كلها للقوى الغربية وليس املسـيحية فقـط الـيت بـدأت تفقـد بريقهـا وجاذبيتهـا واتباعهـا رغـم املليـارات الـيت جنـدت للتبشـري العـاملي
فواصـل بـني األديـان وإجيـاد حلـول وسـط عـرب تنـازالت عقديـة متبادلـة حبيـث وتـذويب الفـوارق وال أو (التلفيقية) وكان احلل هو (االلتقاطية)

  تتصاحل األديان حتت راية قيادة املستعمرين! 
   :بقوله )(ستيف بروسيف علم االجتماع العامل الربيطاين  من املؤشرات على ذلك ما أشار إليه وكان

  استيراد بريطانيا عناصر من كل األديان!
  ..). املاضي بدأت بريطانيا باسترياد عناصر من مجيع املخزونات الدينية العامليةستينات القرن فمنذ (

شـيئاً وهكـذا كـي يكـون ذلـك أداة  خذ من البوذية شيئا ومن االسالم شيئا اخر ومن اليهوديـةأي: بان عليه بااللتقاطية يصطلح وهو ما
                                                            

 يف العقود األخرية. )١(
  .Steve Bruceستيف بروس  )٢(



 ه١٤٣٧ اآلخرربيع  ١٦ ......األربعاء.......................................................................) ٢٢٤(والتدبر  التفسيردروس في 

6 
 

  . العاملووسيلة من وسائل حكومة 
الربيطــانيون روحيــاً بســبب فــن استحضــار األرواح الصــيين ومســاكن التعــرق اهلنديــة احلمــراء وفكــرة  ولكــن بــدًال مــن أن "يتحــول"(يقــول 

الكارمــا اهلندوســية فقــد جــردوا هــذه البــدع الروحيــة والثقافيــة مــن أساســها وحمتواهــا الــديين. ففــي ســياق "الفينــغ ســوي" (استحضــار األرواح 
املوتى، ولكن يف بريطانيا ال يتجاوز كونه أحد طرز ديكور املنازل. وكـذلك فلـم تعـد  ممارسة جادة للتواصل مع أرواحالصيين) األصلي فهو 

د التأمـل اليوغا يف بريطانيا ممارسة روحية كاملة متكاملة بل جمرد برنامج متارين ال خيتلف كثرياً عن التمارين السويدية أو اإليروبكس، ومل يعـ
كونــه جمــرد أدوات جتميــل أخــرى   ول جمــرد وســيلة لالســرتخاء، أمــا طــب األيورفيــدا فــال يعــدالروحــي طريقــاً للوصــول إىل االســتنارة الروحيــة بــ

  )١(تبيعها متاجر البودي شوب يف بريطانيا)
م الرباقــة الــيت تفلســف لـذلك عــرب نظريــة نســبية النصـوص واملعرفــة وعــرب فكــرة رت غــينبغــي ان نالغــرب وال  هــذا هــو مـنهج: فنقـول  بعبـارا

ــا مجيــع األديــان، علــى حســب  التنــازالت احلضــارية ورمبــا مسيــت باملؤملــة لصــاحل البشــرية وعــرب نظريــات حقــوق اإلنســان الــيت ال بــد ان تلتــزم 
وهو منهج سيال يف كل احلقول واالبعاد فهـو ال يقتصـر علـى مبـدأ حقـوق املـرأة وامنـا  الغربية واملقاسات اليت فصلوها حلقوق اإلنسان الرؤية

   .وغريها سياسية إىلاجتماعية إىل اقتصادية  من هو سيال يف كل احلقول
  وبعض مبادئ الصوفية هي من أدواتهم!

هلــذه  )٢(ق اىل اهللا بعــدد انفــاس اخلالئــق) يف تفســري منحــرفالطــر (: يقــول الصــويفإذ ، بعــض اذرعهــم املســلك الصــويفكــان مــن   ولقــد
املهـم بـان  )٣()َأال بِـذِْكِر اللَّـِه َتْطَمـِئنُّ اْلُقلُـوبُ (ه تعـاىل: فسـروا قولـ فمـثال يشـاء وكيـف مـا وكيف عبد،، عبد كل شخص وماوهو:  الكلمة 

   .!!ان تصلي أوال أو حتج وختمس وتصوم أو ال ،ياً ال يهم مادام قلبك وجيبك نقفهو ذكر اهللا 
مـن االعلـى اهللا تعـاىل  أمـراً مـنان ادعـى بـان الـوحي لـيس  إىل بـبعض املتـأثرين بـاملنهج االلتقـاطي أو التلفيقـيوصـل االمـر انـه  والغريب
كمــا   – بــل الــوحي ،عــرب ملــك عظــيم هــو جربئيــل أمــني الــوحي (صــلى اهللا عليــه وآلــه)علــى نبيــه املصــطفى حممــد  قبلــه جــل امســهمفاضــا مــن 

مـن  ان الـوحي نـزل عليـهى الوحي وقـد وقـع ذلـك بالفعـل اال أوالنيب وان ر  عليا ودنيا! هو ان النفس االنسانية هلا طبقات -حاول تصويره 
ال ان ذلـك لـيس مـن قبـل االلـه الواحـد فهـو مل إ مـن نـزول الـوحي فيمـا ادعـاه !! فهو صـادقاىل الطبقة الدنيا من نفسه لنفسهالطبقة العليا 

  .  !!لدنيا من النفسنزل من مساء النفس على املناطق اينزل من السماء بل 
م مسلمون وإال لفقدوا تأثريهم علىان أمثال هؤالء  م يعمدون  )٤(املسلمني ال ينكرون ا عمقهـا اىل ابتكـار نظريـات وفلسـفات إال ا

  . وافكار مبتدعة مبصطلحات براقةو من الداخل  هو هدم البىن األساسية لإلسالم بل ولسائر األديان أيضاً، لكن
ة صــرحية أو التفافيــة مــع مــا مشــروطة بــاالذن اإلهلــي ومــن الشــروط ان تكــون يف حــدود الشــريعة اإلهليــة ال يف مواجهــ الــدعوة اىل اهللان 

من كل احد ومن كل من درس يف جامعة السوربون او لنـدن او بـاريس او  تقبل الدعوةال ينبغي ان ولذا  ،املستقيمالصراط  ومععه اهللا شرّ 
  .  !ذلكأو شبه عني مشس 

  في حدود الحكمةالتعامل مع الطرف االخر : من حدود االذن
واملعارضــني او مــع االديــان او  واملنافســني كيفيــة التعامــل مــع الطــرف االخــر مــن املخــالفني  يف مــن حــدود اذنــه تعــاىل هــو الحــد االخــر

                                                            

  ) املصدر.١(
  يل على وجود اهللا ووحدانيته وحكمته وجوده وكرمه... اخلالتفسري الصحيح هو ان كل شخص حبركاته وسكناته ونفسه فانه دل )٢(
  .٢٨الرعد:  )٣(
م مسلمون، فهم كمن يثلث االله مث يعتقد حقاً انه مسلم!٤(  ) كما لعلهم يعتقدون حقاً ا
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  ؟ ذاهب االخرى او مع املنافقني حىتامل
ادُْع ِإَلــى َســِبيِل (وواجلــدال بــاليت هــي أحســن  هــي مــا حيــدده الشــارع االقــدس مــن حســن التعامــل واحلــوار معهــم الصــحيحةان الطريقــة 

وبــذلك  )٢()َوِإنَّــا َأْو ِإيَّــاُكْم َلَعَلــى ُهــًدى َأْو ِفــي َضــالٍل ُمِبــينٍ (و )١()َمــِة َواْلَمْوِعظَــِة اْلَحَســَنِة َوَجــاِدْلُهْم بِــالَِّتي ِهــَي َأْحَســُن...رَبِّــَك بِاْلِحكْ 
  .وواضح املعاملاملالمح حمدد معهم إذاً فالتعامل  )٣()َوَداِعياً ِإَلى اللَِّه بِِإْذنِِه َوِسَراجاً ُمِنيراً ( يظهر معىن

يَا أَيـَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغلُـْظ (: تعاىليظهر لنا املراد من قوله  (صلى اهللا عليه وآله)ومبعونة هذه اآليات وسرية النيب 
وامنـا  ، باجللـد أومل جياهـد املنـافقني بالسـيف وال بـاحلبس  يه وآله)(صلى اهللا علذلك ان الرسول  )٤()َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيرُ 

وعلــى ذلــك املــنهج ســار أمــري  ،حلصــار االجتمــاعيواحيانــا با، واإلنــذار والوعيــد احيانــا بالكلمــة إذ كــان نــوع اخــرمعهــم مــن  كــان جهــاده
مل يضيق علـيهم أبـداً بـل أجـرى هلـم  اغمدوا سيوفهمعندما حىت انه مل يقاتل اخلوارج إال بعد ان شهروا السيف، مث  (عليه السالم)املؤمنني 

م من بيت املال.   معاشا
  مع المعارضين (صلى اهللا عليه وآله)نماذج من تعامل الرسول 

ـا": (صـلى اهللا عليـه وآلـه)الرواية الواردة عـن الرسـول قليًال عند  ولنتوقف  ُحنَــْينٍ  اِئمَ َغنَـ (صـلى اهللا عليـه وآلـه) اللَّـهِ  َرُسـولُ  َقَسـمَ  َوَلمَّ
نَـْيهِ  بـَْينَ  )٥(َأْجَنأُ  آَدمُ  ُطَوالٌ  رَُجلٌ  َأقـَْبلَ   َصـنَـْعتَ  َوَمـا رَأَيـْتُـكَ  َقدْ  قَالَ  ثُمَّ  (صلى اهللا عليه وآله) النَِّبيَّ  َيُخصَّ  َوَلمْ  َفَسلَّمَ  السُُّجودِ  أَثـَرُ  َعيـْ
 اْلَعـْدلُ  َيُكـنِ  لَـمْ  ِإَذا َويـْلَـكَ  َوقَـالَ   (صـلى اهللا عليـه وآلـه) اللَّـهِ  َرُسـولُ  فـََغِضـبَ  َعـَدْلتَ  كَ َأرَ  لَـمْ  قَـالَ  رَأَيْـتَ  وََكْيفَ  قَالَ  اْلَغَناِئمِ  َهِذهِ  ِفي

َقـالَ  َيُكونُ  َمنْ  َفِعْندَ  ِعْنِدي َقـالَ  نـَْقتُـلُـهُ  َال  أَ  اْلُمْسـِلُمونَ  فـَ  الرَِّميَّـةِ  ِمـنَ  السَّـْهمُ  َيْمـُرقُ  َكَمـا الـدِّينِ  ِمـنَ  َيْمُرقُـونَ  أَتْـبَـاعٌ  لَـهُ  َسـَيُكونُ  َدُعـوهُ  فـَ
َقتَـَلهُ  بـَْعِدي ِمنْ  ِإلَْيهِ  اْلَخْلقِ  َأَحبِّ  َيدِ  َعَلى اللَّهُ  يـَْقتُـُلُهمُ   النـَّْهـَرَوانِ  يـَـْومَ  قـَتَـلَ  ِفـيَمنْ  (عليـه السـالم) طَاِلبٍ  أَِبي ْبنُ  َعِليُّ  اْلُمْؤِمِنينَ  َأِميرُ  فـَ

  )٦( "اْلَخَوارِج ِمنَ 
دعنــي يارســول اهللا فاقتــل هــذا المنــافق فقــال رســول اهللا : ان عمــر بــن الخطــاب قــال":  مصــادر العامــةوردت يف ويف روايــة اخــرى

  معاذ اهللا ان يتحدث الناس اني اقتل اصحابي ان هذا واصحابه يقراون القران ال يتجاوز حناجرهم ): (صلى اهللا عليه وآله)
ا مل يكن قضية و    احدة بل عدة قضايا والروايات متعددة يف هذا اجملال ويبدو ا

نَـا قَـالَ  اْلُخـْدِريِّ  َسـِعيدٍ  أَبِـي َعنْ  َسَلَمةَ  أَِبي َعنْ  الزُّْهِريُّ  َرَوى": جاءت يف مصادر العامة أيضـاً  ويف رواية اخرى  َرُسـولِ  ِعْنـدَ  َنْحـنُ  بـَيـْ
َقـالَ  اْعـِدلْ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا فـََقالَ  َتِميمٍ  بَِني نْ مِ  رَُجلٌ  اْلُخَوْيِصَرةِ  ُذو أَتَاهُ  ِإذْ  يـَْقِسمُ  َوُهوَ  (صلى اهللا عليه وآله) اللَّهِ  (صـلى  اللَّـهِ  َرُسـولُ  فـَ

 نْ اْئذَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  فـََقالَ  َأْعِدلْ  َلمْ  أَنَا ِإنْ  َخِسْرتُ  َأوْ  ِخْبتُ  َوَقدْ  َأْعِدلْ  َلمْ  أَنَا ِإنْ  يـَْعِدلُ  َمنْ  َويـَْلكَ  اهللا عليه وآله)
 َمـعَ  َوِصـَياَمهُ  َصـَالتِهِ  َمـعَ  َصـَالَتهُ  َأَحـدُُكمْ  ُيَحقِّـرُ  َأْصـَحاباً  لَـهُ  فَـِإنَّ  َدْعـهُ  (صلى اهللا عليـه وآلـه) اللَّهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  )٧(ُعنُـَقهُ  َأْضِربْ  ِفيهِ  ِلي

                                                            

  ١٢٥النحل  )١(
  .٢٤سبأ:  )٢(
  .٤٦األحزاب:  )٣(
 ٧٣التوبة  )٤(
  ».٥٠: ١ -جنأ -لسان العرب«) األجنأ: األحدب. ٥(
  .١٤٩-١٤٨ص ١) االرشاد يف معرفة حجج اهللا على العباد: ج٦(
م من هاهن٧( ذا ونظائره الكثرية جداً يظهر ان موردهم ومشر   اك كما ال خيفى.) وهو املنطق اخلشن الذي يتعامل به اآلن التكفرييون والداعشيون اجلدد، و
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  )١("تـََراِقيَـُهْم... ُيَجاِوزُ  َال  اْلُقْرآنَ  يـَْقَرُءونَ  ِصَياِمهِ 
  متطورة لتكميم المعارضةمنهجيات غربية 

 يواجـه احلكـام مبثـلان أحـد يسـتطيع  فهـل ،احلكومـات احلاليـة اجلـائرة وبـني املتألق لنعقد مقارنة سريعة بني هذا املوقف النبوي ..ناآلو 
املعـرتض  خاصـة إذا علمـوا ان هـذا املعـارض أو ؟دون ان جيـازى بسـجن أو جلـد أو مطـاردة أو مصـادرة لألمـوال أو شـبه ذلـكذا الكالم 

  ستكون له مجاعة وفئة تشهر السيف بوجه احلاكم وتسعى لالنقالب العسكري؟
  :املسماة بالدميقراطية يتسع صدرها ملثل ذلك لكن الواقع غري ذلك إذ احلكوماتنعم، رمبا يبدو يف بادئ النظر ان 

ا غري قادرة، خوفاً من السلطة الرابعة :أوالً    .حزاب املنافسةمن األحذراً و  ،وسائل اإلعالم :ا
ومنهـا: جـداً ىل وسـائل متطـورة إالتعذيب وغريه كاستعمال العنف مع الرعية من الوسائل البدائية   وثانياً: ان الغرب قام بتطوير أساليب

أو واقعيـة  أو املعرتض ولو بـتهم أخـرى ملفقـةيقاع باملعارض احملامني لإل رفع الدعاوى القضائية واستخدام أقوى. ومنها التعذيب االفرتاضي
بـل وقـد يـتهم بـإزدراء احلـاكم أو احلكومـة  ،ومـا شـابه واالعرتاض علـى موقـف لـه أو تصـرفاالزدراء باحلاكم  هي لكن الواقع هو ان جرميته

مة وجرمية ال كجنحة فقط مباشرة   .مما يصاغ بشكل 
يف  الــربيءان يضـع  رب طـرق والتفافـات قانونيـةعـ الن احملـامي ميكنـه وذلــك ؛جـداً وخميفـة لعامـة النـاس وخاصـتهم وهـذه الـدعاوى مؤذيـة

  ما ميلك!يضطر معها اىل بيع بيته ومجيع  قد تبلغ املاليني من الدوالرات وقد غرامة مالية كبرية ان حيّملهالسجن او اجلب و  غيابت
  .  متعددة ذ أشكاالً وأساليبه يف تكميم األفواه وخنق املعارضة تتطور أكثر فأكثر لتتخور يوما بعد يوم االستبداد يتطان 

التعامـــل مـــع مشـــروعة أو غـــري مشـــروعة، ومـــن ذلـــك  طـــرقو وهلـــا اســـاليب  شـــرعية هلـــا حـــدود تعـــاىل الـــدعوة اىل اهللاوصـــفوة القـــول: ان 
  .  ، وما خرج عن طريق الشارع فليس مبشروعوعظة احلسنةاحلكمة واملمشروعة ومنها  طرقاً وأساليب لهفان املعارضني واملخالفني واملناؤين 

  كيفية التعامل مع المختلف معنا اجتهاديًا؟
ل ولـه ابعـاد مفّصـ عن حدود وأطر التعامل مع املعارضني واملختلفني يف الرأي مـع احلـاكم أو احلكومـة أو ذوي القـدرة مطلقـاً، والبحث

يف شــأن مــن الشــؤون  مــلوهــو كيــف نتعامــل مــع الطــرف االخــر الــذي حيفقــط نشــري اىل بعــد واحــد  يف هــذا املبحــث املــوجزمتعــددة اال اننــا 
  ؟سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً خمالفا اجتهادا العامة

أو إسـقاط بـدون تسـقيط  يف األحـوال الشخصـية من الواضح انه جيب ان نتعامل معـه كمـا نتعامـل مـع االختالفـات الفقهيـة :الجواب
  .  ؟فكيف بالسجن أو النفي أو شبه ذلك ازراء أو

 قضـية الفهـذه  عشـرة رضـعة من فتـاة ارتضـعت معـه اربـع فتزوج مقلِّدهيرى ان مخس عشرة رضعة هي احملرمة  كانإذا  الفقيه ان  فمثًال:
يـرى صـحة ذلـك بـل يـرى ان العشـر رضـعات هـي  الـذي ال ه اآلخـريـالفق اتبـاع مـعوالشقاق والنزاع  للتخاصم والتناحر تقع حمطةً ينبغي ان 

م لـدى العشـر رضـعات ان يشـهروا مبـن تـزوج مبـن فهـل يصـح التبـاع احملـرِّ  ،بـديهيات الفقهيـة، وذلك من الاحملرمة وليس اخلمس عشرة رضعة
  ارتضعت معه فوق العشرة ودون اخلمس عشرة، وان حياصروه ويضايقوه وان استطاعوا ان يسجنوه وجيلدوه ألنه تزوج اخته؟

   :أو موضوعاً  وكذلك احلال يف اختالف الفقهاء اجلامعني للشرائط يف الشؤون العامة حكماً 
  الخالف في وجوب التقية أو ترخيصيتها أو...

كقضــية خارجيــة بينمــا يــرى فقيــه اخــر حرمتهــا يف هــذا   أو جمموعــة فقــد يــرى الفقيــه وجــوب التقيــة يف ظــرف مــن الظــروف علــى شــخص
ــذه الكيفيــة املعينــة علــى الظــرف ا ــا ترخيصــية، ولكــلٍّ اخــر  وقــد يــرى  ،أو اجلماعــة نفــس الشــخصملعــني  رأيــه واجتهــاده، نعــم جيــب ان  كو

                                                            

  .١٢١القدمية) ص –) إعالم الورى بأعالم اهلدى (ط ١(
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  . والبحث مفتوحاً وبكل حمبة وأخالق وأخوية احلواريبقى باب 
  الخالف في والية الفقيه

ال يرى فقيه اخـر للفقيـه واليـة أبـداً إال يف نطـاق ضـيق جـداً كالقّصـر والغيـب بينما حبدود واسعة  فقيه والية الفقيهقد يرى  مثال آخر:
يف إطــار حبــث علمــي  مث يتنــاقش الفقيهــان ،يــه وكــل لــه ان يســتدل مبــا يــراه حجــة فيمــا بيــه وبــني ربــهألــه ر  كــلٌّ  .ذلــك اساســاومــا أشــبه، و 
  . كما يتناقش استاذ البحث اخلارج مع الشيخ األنصاري او مع صاحب اجلواهر بال تسقيط وبال تعكري لالجواء وال غري ذلك  موضوعي

يف اخلالفـات األصـولية والفقهيـة، لكـن ر التـاريخ ائنا يف احلـوزات العلميـة علـى مـفقههذا هو ديدن كان هذه هي منهجيتنا و لقد كانت 
انـه مفتـوح يف كـل القضـايا والشـؤون الشخصـية فقـط بـل  خصـوصيف باب االجتهاد عندنا ليس مفتوحـا  ما حيتاج دوماً إىل توضيح هو ان

    ، وقد ورد يف احلديث الشريف:الشؤون العامة ايضا
ـُة اللَّـِه َعلَـْيُكمَوَأمَّا اْلَحَوادِ " فــ(رواة احلـديث) مجيعـاً  )١("...ُث اْلَواِقَعُة فَاْرِجُعوا ِفيَها ِإَلى ُرَواِة َحِديِثَنا فَِإنـَُّهْم ُحجَِّتي َعَلْيُكْم َوأَنَا ُحجَّ
مـا كانـت األسـباب على الناس وليس أحدهم فقط فـال جيـوز ألحـد ان يفـرض رأيـه علـى الفقيـه اآلخـر مه (عليه السالم)حجج اإلمام هم 

  وللحديث صلة بإذن اهللا تعاىل. ،واألعذار واملربرات
 وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين

                                                            

  .٢٩١ة (للطوسي) صالغيب )١(


