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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

سم املصطفى، 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 يوم الدين، وال حول حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ

  وال قوه إال باهللا العلي العظيم.
 يقول تعاىل :

ًعا*  ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم بِاْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال ( َيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَنـَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصنـْ نـْ َك الـَِّذيَن َكَفـُروا ِبَآيَـاِت ُأولَئِ  * الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُـُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ
  )١()رَبِِّهْم َوِلَقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َفَال نُِقيُم َلُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزنًا

  وترشيد روافد المعرفة ،مناشئ الضالل واالنحراف
باإلشــارة إىل بعــض نبــدأ يف الفصــل االول مــن احلــديث  املعهــودةتنــا طريقوجريــا علــى  )اْألَْخَســرِيَن َأْعَمــاًال (حــول ـ بــاذن اهللا تعــاىل ـ احلــديث يــدور 

  .مباحث يتفرع على ذلك من ننطلق يف الفصل الثاين اىل ما مث، الشريفة اآليةيف  قرآنيةالبصائر ال
    القرآنيةالبصائر : الفصل االول

  :  )ِبَآيَاِت رَبِِّهمْ (القرآنيتني يف املفردتني  الشريفة بصائر كثرية نتوقف عند اربع منها اآلية يف
 (الرب)  (آيات) إلى دالالت اضافة :البصيرة األولى -١

 ؛واستكشـاف مـا ميكننـا مـن وجوههـافيهـا  التأمـل ينبغـيف مهمـة) مـثال دالالت ولـيس اىل (اهللا )ِبَآيَـاِت رَبِِّهـمْ  (يف الرب) اىل ( )آيات( إضافةيف ان 
  . او غري ذلك الرمحن ) بآيات..) او(... . اهللا بآياتفروا ك الذين أولئك(ان يقول تعاىل  مكناملكان من   فقد

م االخسرين ب أشبه ان ذلك ولعل من الوجوه: م قد ب أعماالالتعليل لكو م كفروا ب؛ خسرين اعماالصاروا من األا م (يات آال واملـنعم  )مربيهمر
  .اتته من صديقه مثالمما لو خسارة  أعظمو اشد كفرا  هو من مربيه جاءتهفان الذي يكفر بالعالمة اليت ، عليهم

لــو  فيمــا قــد ال يــالم كمــا يــالمفلكــن االنســان اذا خــالف قــول الصــديق  ،واحيانــا يرشــدك املعلــم واملــريب، يرشــدك صــديق اىل الــدربذلــك انــه أحيانــاً 
    لو كان مربيه احمليط بكل شؤونه؟! ، فكيف مبايعرف ماضيه ومستقبله واغلب شؤونه خاصة إذا كان ،باحلق إذا كان يهومربّ  أستاذهخالف 

  . بال شك االخسربل اخلاسر فعندئد سيكون هو ، ما للكلمة من معىنكل ربه احلقيقي ب االنسان اذا كفر بآياتان وبذلك يظهر بوضوح: 
ـا فسـيكون، هيـهونوا وأوامـره آياتـهاالنسـان بـان اهللا تعـاىل هـو ربـه واملـنعم عليـه فالبـد ان يـؤمن بكـل  أذعـنحيـث : وبعبارة اخرى اخسـر  فـإذا كفـر 

  .  من غريه أعماال
 الرسولبالمرِسل أو بأو ته يّ و بعالمِ أ يءالكفر بذات الش: البصيرة الثانية -٢

 بـريوالفـرق بينهـا ك ،، وثالثـاً يكـون باملرِسـل ورابعـة يكـون بالرسـولاآليـة بآيتيـةوتـارة يكـون ، يـةصـل اآلأاو قـل ب اآليـةان الكفر تارة يكون كفـرا بـذات 
   .جداً 

ا: توضيح ذلك ومثـال  ،بعالمتيتها وثالثة يكفر بالرسول ورابعة يكفر بالباعث هلا واملرِسـلوتارة يكفر  ،تارة يكفر االنسان بالشئ أي بالعالمة بذا
 يقبـل فتـارة ال :للكفـر حـاالتههنـا توجـد  فانـه، ذلـكالسياسـة او غـري  أو يفالطـب الـدين أو يف  مـن قبـل املرجـع يف رسـوالً ما لو جاءك شـخص : ذلك

  بنفسه.مرجع واملنبع ألجل عدم قبوله للب واملندو  كفره باملرَسلفيكون  ذلك املرجع اصال  اإلنسان (أي املرسل إليه)
ذه ـ يعجبـه ان يأتيـه هـذا الشـخص بالـذاتال  إذ انـهاملنـدوب عنـه يرتضـي ال  هل ولكنـاملرجـع واملرِسـذلـك يقبـل  أخـرى يكـون املرسـل إليـه ممـنوتارة 
ا رسالة منه. !!الرسالة   وثالثة ال يقبل مضمون الرسالة وحمتواها ورابعة ال يقبل كو

  ألنــه؛ اهللا تعــاىلبآيــات الكــافر يكفــر وحمــل الكــالم هنــا كــذلك فتــارة 
ُ
يكفــر بالرســول ويعــرتض علــى تــارة لكنــه و ، رســليكفــر اصــال بــاهللا تعــاىل وهــو امل

فاملشــكلة عنــدهم ، ( صــلى اهللا عليــه وآلــه )حممــد  نــا االكــرمنبيإرســال اهللا تعــاىل ســرائيل واعرتضــوا علــى ا بنــوا كمــا كفــر.. .بالــذاتالرســول  إرســال هــذا
وهـو مـن ذريـة  ( صلى اهللا عليه وآله ) ألنه نزل على النيبخائنا  ويعتربونه ( عليه السالم )يكرهون جربائيل  كانواولذا  ، الرسوليف ليست يف املصدر بل 

                                                            

  .١٠٥-١٠٣الكهف )١(
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، وثالثــة يكفــر مبضــمون الرســالة وحمتواهــا كمــا لــو أمــره باجلهــاد أو اخلمــس فــرفض وكفــر - !!وهــم مــن ذريــة اســحق – احــد مــنهمومل ينــزل علــى إمساعيــل 

  ورابعة يكفر باالنتساب. !!ما
؟ هـل )َفَحِبطَـْت َأْعَمـاُلُهمْ  * َقائِـهِ ُأولَئِـَك الـَِّذيَن َكَفـُروا ِبَآيَـاِت رَبِِّهـْم َولِ (يـة الشـريفة اآلوالسؤال هو عن أي قسـم مـن األقسـام الثالثـة تتحـدث هـذه 

ا رسالة منه؟ سيأيت الحقاً بإذن اهللا تع ا؟ أو الكفر بكو   .  اىلاملراد الكفر باملرِسل؟ أو الكفر باملرَسل؟ أو الكفر بالرسالة أي مبضمو
   ؟الكفر بااليات آلي ام أستقاللي: البصيرة الثالثة -٣

م  بآياتهل عنوان (الذين كفروا  فهـو كـافر  )١(فان قلنا انه عنوان اسـتقاليل، وهذا حبث فقهي وعقدي مهم؟ ام هو عنوان استقاليل ) عنوان أيلر
لآليـة مبـا هـي آيـة فـال يكـون املنكـر  آيلوان قلنـا انـه عنـوان ، اىل إنكار الرسول وال اىل انكار الرسالة وال اىل انكار التوحيـد وااللوهيـةإنكاره وان مل يرجع 
  .  )٢(كافرا  ،روريةً وإن كانت ض

فيمــا لــو كــان كفــره آليــاً أي مــرآة للكفــر كــافر   وهــل انــه، منكــر الضــروري مــن الــدين مقيــاس يوجــد خــالف شــديد بــني الفقهــاء حــول: توضــيح ذلــك
  .ه ومالزماته ولوازمه؟مبعىن إنكار هذا املضمون بذاته مستلزم للكفر مع قطع النظر عن ملزومات استقالليا أو انه كافر ؟ل أو مقدمة موصلة لهباملرسِ 

ويف الــدرجات  واألكثــر علــى ان منكــر املعــاد كــذلك،النبــوة  وحدانيتــه أو وكــذلك منكــر، والشــك ان منكــر اصــل وجــود اهللا يعتــرب كــافرا بــال خــالف
لـو  –بحـث انـه كـافر آيل علـى حسـب تعـدد إطالقـات الكفـر كمـا فصـلناه سـابقاً، وامـا بـاإلطالق األول فيجـري اليايت (العـدل ) و (االمامـة )  الالحقة

  باإلطالق األول ولذا حتل مناكحته وليس بنجس.. اخل اً واملشهور انه ليس بكافر استقاللي –فقط أو استقاليل  –جّر إىل إنكار املرِسل أو الرسول 
  :البحث هذاأيضاً  يأيتوهنا ، ؟يننا احلنيفمن الضروريات يف د كذب مثال مع ان ذلكالحرمة لو انكر  ما هو احلكم لكن

حبرمـة الكـذب ومـع ذلـك انكـر وخـالف  انيصـرح ( صـلى اهللا عليـه وآلـه )الرسول و ان القران  إمنا يكون كافراً إذا علمان منكر الضروري  فتارة نقول
ذا اللحاظلكنه ليس بكافر إذا انكر ذل ،دون شككافر  فهو يف جوهره وواقعه وعقد قلبه ينكر رسول اهللا مباشرة وخيالفه ذا اللحاظ فيكون   .ك ال 

كحـال منكـر الرسـالة فانـه    )٣(وتارة نقول باألعم وان منكر الضروري كافر ألنه أنكر ضرورياً سواًء أعاد إىل إنكار األصول الثالثة أم ال فيكون حاهلـا
يفكـك مـثال بـني الـالزم وامللـزوم فرتباطيـة ان االنسان احيانا يفكك بني احلقـائق االويتضح ذلك إذا الحظنا  ،كافر وإن مل يعد ذلك إىل انكار اهللا تعاىل

َها أَنـُْفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا(بل قد يفكك بني اليقني بالشيء وبني عقد القلب عليه بنفسه كما قال تعاىل:  َقَنتـْ   .)٤()َوَجَحُدوا ِبَها َواْستَـيـْ
وجــوب لــبس كحرمــة الكــذب او حرمــة شــرب اخلمــر او ال يــؤمن بــبعض مــا جــاء بــه   لكنــهبــان الرســول مرســل  انــه قــد يعتقــد الشــخص والحاصــل:

قـال الكـذب بـان يفكـك بـني علمـه برسـالته وعلمـه بانـه  او غري ذلـك ( عليه السالم )مري املؤمنني الوالية والوصية أل وكذلك وفوق ذلك إنكاراحلجاب 
   حرام مثًال وبني عقد قلبه على حرمة الكذب. فتدبر

م ال ية الشريفة حتدد االخسرين اعمـاواآل ـم)فـان كـان املـراد  )َفَحِبطَـْت َأْعَمـاُلُهمْ ، ُأولَئِـَك الـَِّذيَن َكَفـُروا ِبَآيَـاِت رَبِِّهـْم َوِلَقائِـهِ (بـا  بــ(كفروا بآيـات ر
 بآيتيـةافر مـن كفـر لـو قلنـا ان الكـ امـا كذبه يف أقوالـه إذا كفر باملضمون وإن مل يكفر باملرَسل وال أعمالهفهو كافر وحتبط  هي هي مبااآليات  أي جوهر

إىل إنكـار ذلـك الضـروري  إنكـاروصـدقه فعندئـٍذ يكـون كـافراً إذا رجـع  ( صـلى اهللا عليـه وآلـه )وداللتهـا علـى رسـالته وارتباطهـا  من حيث اشـاريتها اآلية
  أحد األصول، والبحث طويل يف هذا احلقل نرتكه ملظانه.

ـا علـى كفـر منكـر الضـروري امـا لذاتـه أو لطريقيتـه فيسـت األحكـاميات آعدها من تصلح ان ن اآليةان هذه مث   -علـى األخـذ والـرد يف ذلـك  –دل 
  . الفقهية األحكاماىل  أشارتاليت  اآلياتاىل ما ذكروه من  إضافة

   )تيااآلوجه جمع (: البصيرة الرابعة -٤
ـم ن يقـال: أولئـك الـذين كفـروا بآبصـيغة املفـرد أي بـا )آيات(وههنا بصرية أخرى هامة تنبثق عن التدبر يف وجه عدم ورود  بـل جـاءت بصـيغة يـة ر

                                                            

ا مع قطع النظر عن استلزام ذ )١(  لك للكفر باملرِسل او الرسول.ويراد به الكفر بذات اآلية ومضمو
 أي ال يكون كافراً لو كان املستند هو خصوص هذه اآلية. )٢(
  أي الضروريات. )٣(
  ١٤النمل  )٤(
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  منها:و هناك وجوه  )ُأولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا ِبَآيَاتِ ( اجلمع
فذاك ينكر النبـوة ، او عدة آيات خمتلفة بأيةالن الكالم عن اجلميع يف مقابل اجلميع فهم مجع ومجاعات وكل مجع او مجاعة من املبطلني يكفر ) ١
او ذاك ينكـر الصـوم او ، حسب احدى مذاهبها ويؤمن باهلرمنيوطيقيا األزمانالقران لكل  أحكام ينكر عمومية والثالث، او العدل اإلمامةر ينك واآلخر

اهللا  آيـاتمـن  يـةأكـل واحـد مـنهم مقابـل   )ُأولَئِـَك الـَِّذيَن َكَفـُروا ِبَآيَـاتِ (من الناس ينكـرون كثـريا مـن احلقـائق فــ واحلاصل: ان الكثري احلجاب وغري ذلك
  .  تعاىل

  التشكيك في حكم أو آية يستتبع تشكيكات
 ) وقد يقال: ألن احلكم واجلزاء يف اآلية معلق على الكفر باآليات دون اآلية الواحدة. فتأمل٢
 : السابق وهو األسبق أو نعة مجع بينه وبني الوجهوهو وجه اخر دقيق ولطيف من غري ما) ٣

رأيـت يف اجلامعـة او يف احلـوزة او  رأيـت احـداً فـإذا ، وهنـا مكمـن اخلطـر، اىل الكفـر بآيـات أخـرى ذلـك عـادة فانـه جيـره، واحـدةان الذي يكفر بأيـة 
ــا وانــه ال يــرى بــدأ يشــكك يف روايــة جملــرد ان نفســه ال تقبــل مــن عامــة النــاس  شخصــاً  ا وال تطيــب   فــاعلموا انــه يف طريــق، هــذه الروايــة صــحيحةمضــمو

ـنَـُهْم ثُـمَّ َال (: قال تعاىل اىل الكفر ألكثر فاألكثر بل قد جيّر ذلك بعض الناسخطر وقد جيره إىل ا َفَال َورَبَِّك َال يـُْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
م   )١()َيِجُدوا ِفي أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما  ( صـلى اهللا عليـه وآلـه )كـم رسـول اهللا حبيكونوا راضـني  حىت يف انفسهم ينبغي انفا

  او من ينوب منابه من االئمة (صلوات اهللا عليهم امجعني )
  موجة التشكيك ال تتوقف عند حد

ــا ال تقـــف تعـــاىل هللا تــدارك بـــالعالج بــالرجوع إىل العلمـــاء الربــانيني بالتضـــرع إىل احــد مـــا مل تُ عنـــد  عــادة وذلــك الن موجـــة التشــكيك اذا بـــدأت فا
، واحـدة يف آية أو روايـةوقد راينا بعضهم يبدأ بالتشكيك يف حكم من االحكام او  ،والتوسل بالرسول وأهل البيت األطهار عليهم السالم لثبات القدم

  .  يصل اىل االحلاد والعياذ باهللا تعاىل وقداصول الدين  ناىل انكار النبوة او االمامة او غري ذلك م انتهىمث 
امــا إذا كانــت الروايــة  )ويســلموا تســليماً (ان يســّلم  فعليــه ك اذا رأى االنســان عــدم رضــا نفســي مــن حكــم مــا او ايــة او روايــة او غــري ذلــكوعلــى ذلــ
  .(عليهم السالم)كما صرح بذلك اهل البيت   أهلها صلوات اهللا عليهمل علمها اىل كِ ان يَ  جمهولة فعليه

  !!الجنبية حرام؟!! انا ال ارى ذلكمن قال ان مصافحة ا: كانته االجتماعية فقال يلمع شخص معروف وله م احتدث وقد كنت ذات يوم
آيــة واحــدة تــدل توجــد روايــة وال  ال: فقــال وأنــين أرى كــذا أو ال أرى كــذا؟ –والعيــاذ بــاهللا  -أنــا وأنــت حــىت نقــول: قــال اهللا وأقــول؟ مــن : فقلــت لــه

الكتـب الفقهيـة وهـل حققـت يف املسـالة يف ؟ أو أي كتـاب فقهـي اسـتداليل آخـر اب اجلـواهرهـل طالعـت كتـ: فقلت لـه، على حرمة مصافحة األجنبية!
مث مل جتــد دلــيًال؟ مث هــل أنــت متخصــص مبباحــث االجتهــاد وضــوابط االســتدالل؟ قــال: ال! قلــت: فهــل يصــح اإلنكــار يف أيــة مســألة دون  املعــدة لــذلك

حتليــل احملرمــات أو ألجــل حالــة مــن االحســاس بالضــغط العــاملي  –وشــعوره  – شــعوره حتقيــق وحبــث وفحــص؟ مث قلــت: املشــكلة ان بعضــنا يعــيش يف ال
   )٢(ذه املسألة البديهية! ابتالئك شخصياً مبواقف حمرجة هو الذي دفعك للتشكيك ال عن حتقيقٍ  إىل انإضافة  ، احمللالتميحتر 

ن فسـيكون كـل الــدي سـتجماع احملقـق لشـرائط التحقيـق وكونـه قـادراً عليـه(أرى وال أرى! ومـن قـال!) مـن غـري حتقيـق ومـن غـري اولـو كـان املقيـاس هـو 
ــذه الطريقــة واجبــةأنــا ال أرى ذلــك؟ !! مــن يقــول ان الســجود واجــب :ان يقــول ودبَ  لكــل مــن هــبّ  حمــل تامــل واشــكال اذ  !!ومــن يقــول ان الصــالة 

دم ُعرى الدين عروة عروة االحكام والتشريعات كلوهكذا يسري الشك اىل   ا.  و   جملرد أهواء النفس وخترصا
ـم...) قد يكون من وجوه وعوداً إىل بدأ نقول  ومل مينـع  يـة او روايـة واحـدةآبالشـخص حالـة ترابطيـة فـاذا شـكك هـي ان هـذه احلالـة مجع (آيـات ر

  ن عصمه اهللا تعاىل فانه عادة ينتهي به الشك اىل االنكار بالكلية اال م ي يف جماهيل احلرية ووديان الضاللةدنفسه من الرت 
تُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن يـَْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِفي اْلحَ (: ولذا يقول تعاىل َيا َويـَـْوَم اْلِقَياَمـِة يـُـَردُّوَن َأفـَ نـْ َياِة الـدُّ

                                                            

 ٦٥النساء  )١(
ر واحلـرج الشـديد يف مـورد خـاص لـو علماً بان األدلة من الروايات وغريها على حرمـة ملـس األجنبيـة ال شـك فيهـا وقـد ذكرهـا اجلـواهر والفقـه وغريمهـا. وامـا عنـوان االضـطرا )٢(

  فرض فانه يستثىن من احلكم الكلي وال يلغيه باملرة كما توهم هذا الرجل!
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 وأوامـرهيـات اهللا آفال يشفع له انه يؤمن ببعض احكام اهللا تعاىل بل ال بـد مـن االميـان الكامـل بكـل  )١()اِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ ِإَلى َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اللَُّه ِبغَ 

  .  ونواهيه سبحانه وتعاىل
    : مناشئ الضالل واالنحرافالفصل الثاني

أسـباب االحنراف والبـدع و و  )٢(مناشئ الضالل  شيء لدراسة بعضنتوقف بعض النية الكرمية آية القر يف القسم الثاين من احلديث على ضوء هذه اآل
أو املــذاهب أو الــدس فيهــا  يف صــناعة االديــان ان احــدى املناشــئ هــي املــؤامرات الدوليــة ســبقوقــد  االديــان املختلقــةوالدة العديــد مــن املــذاهب املبتدعــة و 
  :  ونضيف هنا ،وحتريفها أو استثمارها بالنحو السيء

  فوضىمؤامرة إشاعة ال
واالقتصـــادية السياســـية  إضـــافة إىل إشـــاعة الفوضـــىمـــؤامرة اشـــاعة الفوضـــى الفكريـــة والعقديـــة  هـــومصـــاديق هـــذه املـــؤامرات احـــد أهـــم مفـــردات و ان 

  . واإلقليمية أيضاً  من امناط املؤامرات الدولية متطور هذا منطف واالجتماعية واحلقوقية يف اجملتمع
  جتماعية واالقتصاديةإشاعة الفوضى الخالقة السياسية واال

 األساس احملـرك ملـا أمسـوه اليت كانت هي الفكرة )مصطلح (الفوضى اخلّالقة، السياسية واالجتماعية واحلقوقيةاهلدامة: ولقد ابتكروا إلشاعة الفوضى 
ممراكز درابه بعض صرحت وذلك هو ما  )٣(بالربيع العريب تغيـري قواعـد اللعبـة السياسـية ئم ألجـل القـاختريـب الوضـع  قة يعـينوجوهر الفوضى اخلال ،سا

 !!اجلـدد يسـجدون لـهالعمـالء عـون للغـرب فـان كفـاذا كـان اولئـك ير ، مـن القـدامى بكثـريهلـم افضـل  فيـه يكون العمالء اجلددصناعة واقع جديد ن مث وم
  .  والعياذ باهللا تعاىل

ا واضحة خمزون بيع اليت كان من أهدافها دمار هذه البلدان و  واليت مل تنتج إال ذلكيف سوريا ويف مصر وليبيا وغري  ونتائج (الفوضى اخلالقة) جتدو
م العسكرية عرب هذا الطريق املدّمر.األسلحة املختلفة من قبل شركات صناعة السالح العسكرية التابعة هلم    وتفعيل عجلة صناعا

  إشاعة الفوضى الفكرية والعقدية
ـدف إىل إجيـاد فوضـى متعـددة األبعـاد عـرب االديـان  أخـرى هلـم تسـتهدفوهناك فوضـى خالقـة ، ريهاغاو يف السياسة  اخلالقةفوضى لاوهذه هي  و

  أو عرب حتريف أسسها أو اجتاهها. صناعة االديان والفرق املنحرفة الضالة
اقات ومــذاهب متنــاحرة وقــد كانــت هــذه فلســفة قدميــة شــجع عليهــا شــياطني االنــس واجلــن واألهــواء والشــهوات وهــي تفكيــك األديــان وإجيــاد انشــق

اىل  ان األيـادي عمـدتاال  مـذهب واحـد ( علـيهم السـالم ) مـذهب اهـل البيـتو  امـة واحـدةهـي ان االمـة االسـالمية  داخل جسم الدين الواحـد فمـع
  مثل القنابل العنقودية او االنشطاريةحىت يكون تفكيك االسالم او التشيع 

  )٤())َستَـْفَتِرُق ُأمَِّتي َعَلى َثَالٍث َو َسْبِعيَن ِفْرَقًة ُكلُُّهْم ِفي النَّاِر ِإالَّ ِفْرَقًة َواِحَدة((بذلك حيث يقول  ( صلى اهللا عليه وآله )وقد اخرب رسول اهللا 
فــان االمتحــان  ومل يكــن معانــدا عــن قصــور امــا مــن كــان جيهــل احلــق فعــال، فانــه يســتحق العقــاب مــن كــان معانــداو املقصــر  اجلاهــل ومــن الواضــح ان

    .ال مقصرينجار حىت على الكفار واملشركني الذين جيهلون احلق متاما قاصرين عام سّيال وهذا االمر  ،القيامةعليه يوم  سيعاد
تفكيك الكلمة و لتشتيت على هذه الفلسفة وهي اجياد مذاهب اخرى وفرق اخرى يف ذلك الدين او ذلك املذهب  وال يزال أعداء الدين يعتمدون

مالقوة فتسهل السيطرة  م ومقدرا ب ثروا   . عليهم او يسهل 
  الهور.م يف  ١٣٠٩القاديانية واليت تويف مؤسسها عام و  وهكذا اوجدوا البهائية

ئفـة وان اكربهـا طائفـة (الكاثوليـك) طا ٣٣٨٣٠وحسـب إحصـاء رمسـي فـان عـدد الطوائـف املسـيحية يصـل اىل وكذلك األمـر يف املسـيحية وغريهـا، 
طبيعيا حسب طبيعة الـنفس البشـرية كـالبغي او اجلهـل الـذي يـؤدي اىل ذلـك لكـن بعـض  انشطروهذه الطوائف بعضها  رز)يكشَ واصغرها طائفة تسمى(

                                                            

 ٨٥البقرة  )١(
 وقد سبق قسم من الكالم حول ذلك يف البحوث السابقة  )٢(
 وهو يف احلقيقة ربيع للغرب واالستعمار بينما هو خريف علينا  )٣(
  .٨٣ص ١عوايل اللئايل ج )٤(
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ا للسيطرة على الشعوب والبلدان واالديانالدول الغربية هذه االنقسامات من صناعة    . وحسب نظرية الفوضى اخلالقة اليت يعتمدو

الواحـد او الـدين  والـدول بينمـا جنـد ان تضـامن وتعـاون أبنـاء البلـد بمبقـدرات الشـعو تساعدهم كثريا يف السـيطرة والـتحكم  األديانفكرة انقسام  إن
م    . التوسعية واالستعمارية وأهدافهمالواحد او املذهب الواحد يشكل حجر عثرة يف طريق خمططا

ـم ميينـا او مشـاال كمـا نـرى ذلـك االن قسم كبري مـن ا فعن طريق االنشطار واالنقسام تسهل السيطرة على يف اخلريـف العـريب ظـاهراً لنـاس والـتحكم 
  .  و(التكفريي)

  لكن قل امللتفتون اىل عمق ذلك ووعيه 
   : المحاكاة العسكريةاالستعمار ونظام المحاكاة

م يدرسـون ذلـك عـرب  بنتـائج مهامجـة الدولـة الفالنيـةفمـثال لـو ارادوا التنبـؤ  ستخدم كثريا يف العلوم العسكريةوهو ي )ام يسمى بــ(احملاكاةنظهناك  فـا
توقعـات مسـبقة لـردود فعـل اىل  فيتوصـلون علـى الكمبيـوتر املعركة على ارض الواقـع فتجري حماكاة خط سري املعركة احلقيقية من قبل حماكاةتفعيل عملية 

  العدو وللمفاجأت احملتملة.
م يقومـــون بـــذلك عـــرب الكمبيـــوتر وبشـــكل متطـــور جـــداً إذ يرســـم قومـــون باحملاكـــاة علـــى الـــورق مشـــفيســـابقا وكـــانوا  وعة بـــبعض الرســـوم أمـــا اآلن فـــا
مــن نقــاط ووضـع اجلنــود واألســلحة ومـا للطــرفني مــن الفـرص واملخــاطر و ارض املعركــة  -حســب ســيل مـن املعلومــات واحملــتمالت املعطـاة لــه  –الكمبيـوتر 

كـي و من كل خطـر  يتحرزونوذلك كله كي و خطوة خطوة خبطوات العدويتنبأ  الحتماالت املمكنةاويطرح خمتلف السيناريوهات و القوة ونقاط الضعف 
   .حمتملةأو مفاجأة حال لكل مشكلة  يضعوا

  محاكاة األديان والمذاهب والشخصيات!
أي و ارادوا السـيطرة علـى هب فمـثال لـيف االديـان واملـذامنذ فرتة ليست بالقريبـة لكن هذا النظام ادخلوه  وهذا النظام معروف يف االنظمة العسكرية

م يلجأون فيما يلجأون قوة صاعدة يف العامل  دين أو مذهب أو أية   والبدائل والسبل والوسائل. اىل نظام احملاكاة ويدرسون كل االحتماالتفا
  مستر همفر والسلطان عبد الحميد!

لتأسـيس مـذهب تكفـريي مهمتـه حممـد بـن عبـد الوهـاب كعميـل مهـم  ي جنّـدالعميـل الربيطـاين الشـهري الـذ مسـرت مهفـر ومن بواكري ذلك ما شاهده
فعنـدما عـاد مسـرت مهفـر إىل بريطانيـا بعـد جناحـه  ،وقد مناه وغذاه وجعل بيده جند واحلجـاز، البالد والعباد اىل مئات السنني متزيق وحدة املسلمني وتدمري

  )١(النجاح فسنطلعك على بعض االسرار بلغت درجة عليا من كحيث ان: املستعمرات الربيطانية وزارةقالوا له يف املذهل 
والـذي التقـى  يف صـدرهانفسـه جيلـس بعبـد احلميـد العثمـاين السـلطان وقد ذهـل عنـدما رأى طاولـة مسـتطيلة و زارة الو  مث ادخلوه يف قاعة كبرية داخل

فاسـتغرب كثـريا اال انـه بعـد  ،الرؤسـاء وكبـار املسـؤولني االخـرين رى مـنجمموعة أخـوهكذا  اً ايضا جالس حاكماً إسالمياً آخركما رأى  فقط! به قبل ايام
م ى ان هؤالءالتدقيق رأ ون هلم وليسوا هم  هم نسخ مقلدة من أولئك وليسوا هم! أي ا   !بانفسهممشا

مشـابه السـلطان عبـد  علـىة معينـة احد السياسيني احملنكـني طـرح مسـالة سياسـي فرأيت انظر ما الذي جيري: ل عينو قال يل الضابط املسؤ : مث يقول
  )؟ا لو حدث يف تركيا احلدث الفالينماذ: مثال(احلميد 

حـىت يف  وجدته متقاربـاً معـه بل !!وبنفس احلركات والسكنات السلطان عبد احلميد جييب متقمصاً شخصيةفبدأ السلطان املزيف  مسرت مهفر يقول
  !!ب به السلطان العثماينان جيي كنت أتوقعحتاكي وتقرتب مع ما  اجوبته  إذ كانت !طريقة تفكريه

م قاموا بدراسات مستفيضة تارخيية ونفسية وشخصية وعلمية عـن السـلطان عبـد احلميـد وتارخيـه ومسـتواه العلمـي والسياسـي وكـل مـا  وذلك يعين ا
أو  – ان يفكـر كمـا يفكـر عبـد احلميـد العثمــاين ملفـات واضـابري وتعطـى اىل ذلـك الشـبيه ويوكلـون اليـه مهمـة مـع ذلـك كلـه يفجيُ بعـد ذلـك مث  يتعلـق بـه

وعنـد ذلــك يعيـدون تقيــيم األجوبـة ويضــعون خمتلـف الســيناريوهات علــى بـردود فعلــه وطريقـة تفكــريه تنبــأ لة سياسـية أمســ طرحــوا عليـهحــىت اذا مـا  -غـريه 
  ضوء ذلك.

  محاكاة القاديانية!

                                                            

 والقصد من ذلك هو تطويره يف دورة خمابراتية جديدة  )١(
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  .ربها ناجحة ليعيد صناعتها مع بعض التطوير والتغيري مبا يناسب العصروالغريب ان االستعمار كثرياً ما يستنسخ جتارب سابقة اعت

الـــذين يـــدعون الســـفارة االن هـــم يف احلقيقـــة نســـخة مقلـــدة طبـــق االصـــل مـــن ومـــن أبـــرز األمثلـــة علـــى ذلـــك ان كـــل مراقـــب ســـوف جيـــد بوضـــوح ان 
، وفيمـا عـدا يف العـامل السـين امـا هـذا فهـو يف العـامل الشـيعيكـان ك  والفـرق ان ذلـ، سـنة تعـاد صـناعتها اآلن مـن جديـد ١٠٠فتجربـة مـا قبـل ، القاديانية

   !!هي نفس األدلة واحلجج واالدلة واحلجج نفس الكالمهو الكالم ذلك جتد ان 
  !!واملناماتحالم القادياين هي األ من أهم حجج املريزا غالم أمحدوقد كانت 

هــي التنبــأ باملســتقبل واإلخبــار مبــا يف : انــه نــيبان إحــدى األدلــة علــى  -احــد كتبــه  يف كمــا جــاء  –وكــان يقــول ، كمــا ان احلجــة الثانيــة هــي املعــاجز
  ومما أخربت به ان الطاعون سيضرب البلد الفالين يف الفرتة الفالنية !!  الغيب

  . دعوى السفارة والنيابة اخلاصة لكن عرب واجهةطرح االن يف الوسط الشيعي بنفسها اليت توهذه احلجج هي 
مناشـئ مـن اهـم لعلهـا تعـّد أو خلق الفوضى فيها بغرض حتطيمها أو السـيطرة عليهـا  االدياناملذاهب و املؤامرات الدولية يف خلق القول: ان وصفوة 

من مل يعرف عـدوه بشـكل جيـد فانـه ال ميكنـه عـادة ، والالزم علينا ان نقوم بدراسة ذلك مبختلف جوانبه بشكل موسع فان واسباب االحنراف والضالل
    يتغلب عليه: ماهي طريقته؟ وماهي آلياته؟ وماهي مكامن قوته؟ ونقاط ضعفه؟يواجهه و ن ا

  يف االسبوع املقبل ان شاء اهللا تعاىل  حول ذلك وسنكمل البحث
  فسيفساء األديان والمذاهب والِفرق واألحزاب!
 اً لـه مفتاحـجتـد ان ففي كل حقـل  املبتدعة واألحزاب املتنوعة من األديان املختلفة واملذاهب ومن الغريب ايضا ان االستعمار صنع فسيفساء عجيبة

  .و عدة مفاتيحأ
  حزب الحمير! -أ

. وقـد جـائين قبـل فـرتة شـخص .يف كردسـتان العـراق اً وقد فتحوا لـه مـؤخرا فرعـ (حزب احلمري) الغرب باسميف  عقود من الزمنفقد اسسوا حزبا قبل 
  !!انين من حزب احلمري: وقال يل

م ان حتيتهم هي حتية احلمارومن مجلة عا ِإنَّ (مـع ان اهللا تعـاىل يقـول  !خيرجون من افواههم ما يشـبه صـوت احلمـارفعند التقاء بعضهم ببعض  !دا
  .  !!وبرامج متنوعةاً وقوانني دستور  كما ان لهتتحدث عن هذا احلزب   عديدةوهناك كتب  )١()أَْنَكَر اْألَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميرِ 

ة  وال شك ان االسـتعمار يعلـم ان النـاس فـان  ؛تـربر ذلـكو الـبعض مـن النـاس  ختـدعبرّاقـة فلسـفة  يطرحـونمن هم وراء هذا احلزب واألحـزاب املشـا
وبـذلك تـتم السـيطرة ان مل يكن اجلميـع ، ئم مع اذواق ونفسيات اغلب الناسالوان واذواق خمتلفة فال بد من تاسيس احزاب ومجاعات ونواٍد خمتلفة تتال

ا أو بعضها على األقل وتوجيهها من حيث تدري أو ال تدري! عل   ى جماميع بشرية كبرية عرب قياد
  حزب الضاحكين! -ب

بعـد ان صـليت صـالة الصـبح  الـبالد فيقـول إحدى كان يف تلك  بعضهم إذ احد اصدقائناوقد رأى حزب الضاحكني كما أسسوا حزباً آخر باسم 
ـا انفجــارات مـن القهقهــة العاليــة جـدابــدت يل  عاليــة جـدا  علـى اصــواتلكنـين اســتيقظت منـت قلــيال  يــت يف أفر  ألحتقــق مـن األمــر النافـذة فتحــتف، كا

ـم حـزبفتبـني فيمـا بعـد  مث سـألت عـنهم عـال وبشـكل غريـببصـوت من الناس رجاال ونساء وهو وقوف يضـحكون  املئاتالساحة اجملاورة  سياسـي  ا
  !!لضاحكنييسمى حزب ا

وقهقهــوا ومــن شــىت ضــغوطات احليــاة فتعــالوا  مــن العمــل طــوال اليــوم الــذي يــنجملتخفيــف التــوتر ان ذلــك : بــالقولســفوا ذلــك وقــد حــاولوا ان يفل
يكـون  ـذا النحـو لكـيمن خالل فلسفة هذا العمـل سـيكولوجيا وبشكل خمتلط يف حديقة عامة كي تبدأوا حياتكم بنشاط! وهم يسعون  بصوت عال

    !ينمقبوال ويكون له اتباع ومريد
  المافيات والعصابات -ج

                                                            

   ١٩لقمان  )١(
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العصـابات املافيـات و مـن  كثـرياً   ولقد أضحى من الواضح لدى اجلميع ان )١(وهناك يف الكثري من الدول والدول الغربية بالذات (مافيات وعصابات)

ر منهـا عـرب صـدّ أراضي هائلة جداً جداً مث يُ يزرع يف أفغانستان بكميات هائلة جداً وعلى ان االفيون  مثالً  واال فهل يعقل عظمى أو إقليميةوراءها دول 
؟؟ مـع ان مـزارع االفيـون ال ميكـن ال تستطيع ان تصـنع شـيئا -مثًال  –االفغانية اىل كل دول العامل وارباحه باملليارات واحلكومة  الباكستان وإيران وغريها

ا  بـل ، واحـزاب منتفعـة وإقليمية وأيـادي هلـم يف حكومـات بعـض الـدول عظمى ان وراء هذا االمر دوالً ، جداً جداً  مساحات شاسعة تغطياخفائها ال
فتكــون تلــك الــدول تابعــة اىل  بطريقــة وأخــرى احلكومــاتبــبعض  اخطــر مــن ذلــك وهــو وان بعــض عصــابات املخــدرات قــد تــتحكميبلــغ األمــر حــداً قــد 

   .جمموعة من العصابات اخلطرة اليت ال هم هلا اال جين االرباح والسيطرة بكل وسيلة
ينخـدع يقـع يف الشـباك واملصـائد و  قـد هعـدوه مـن صـديقأساليب األعداء وطرقهم اليت تتطور يوماً بعد يوم وال مييز  ان من ال يعرف ذلك وال يعرف

    )٢())ساْلَعاِلُم ِبَزَمانِِه َال تـَْهُجُم َعَلْيِه اللََّوابِ ((: ( عليهم السالم )سحق وهو ال يعلم بذلك ومن هنا قال اهل البيت يُ بل قد 
اذا جاء الطالـب اىل متناحرة فيما بينها فمتنافسة أو عصابات  عصابات تتحكم باملدارس وهي )٣(ومن الغريب أيضاً انه توجد يف العديد من الدول

االمتثـال ملـا يقولـون  فإن أجـاب فعليـه نتمى اليهايكون حمميا من قبل العصابة اليت يلكي  إليهم ينضم أو أكثر وكلها تدعوه لكيتني املدرسة وجد عصاب
فسـيتعرض ملضـايقات مزعجـة بـل أي منهمـا  ينضـمامـا اذا مل  وخيططون (وهي غالباً ما تتعامل مع مافيات خارجية وقسم كبري منها يتعامـل باملخـدرات)

   !اىل احدمها شاء ام اىب ينضموبالتايل فالبد ان  اخلطرعرضة اىل  قد يكون
م يهدفون من وراء ذلك م  – الشباب الذين يعيشون يف ضمن حريات كبرية قـد تسـتغل ضـدهم على ضمنياً  سيطرةال والظاهر ا أي ضـد حكومـا

  . االنفالت اهلائل الذي يعيشه الغرب يف حبر -
من بـــه آاىل دعوتـــه فـــ لالنضـــمامادعـــى النبـــوة واشـــرتط شـــروطا خمزيــة  نشـــرت احـــدى اجملــالت تقريـــراً عـــن شـــخص يف الواليـــات املتحــدةوقبــل فـــرتة قـــد 

  !!شخص )٤٠٠٠(
سّخرة!

ُ
  وهكذا تتكامل حلقات السيطرة: املافيات والعصابات واألحزاب واملذاهب املبتدعة واألديان امل

  ؟ماهي الحلول 
   خطار والفلسفات املقيتة.االللتصدي هلذه السلسلة من احللول بعض  نتطرق إىل عناوين املرض والداء تشخيصبعد 
بعــض احللــول ىل إن ونشــري اآل ،ســابقا شــرنا اىل بعضــهاأ والبالســم املتعاضــدة وقــداحللــول ة وإىل سلســلة مــن ان األمــر حباجــة إىل خطــة مركبــ: نقــولف

  والسبل األخرى.
  ترشيد وتفعيل الروافد المعرفية 

ويكفـي كنمـوذج  ،ينـاأقرب للسيطرة علاالخرون االعرف بنا من انفسنا  كان  اتكون ضعيفة جدا ولذ ان روافد املعرفة يف اجملتمعات املتخلفة عادة ما
فانــه مغلــوب علــى امــره وال ميكــن لــه ان ينتصــر علــى عــدوه مــن ال يعرفــه وال يعــرف مــا الــذي يصــنعه االســتعمار فــان هــذا البحــث  علــى ذلــك مــا تضــمنه

    .واالعيبه وحيله
    التخصيصية والعامة الدورات

سـهل وممكـن لكننـا ال نـرى  أمـر) وهـو ا يسـمى بـــ(الدوراتمـ لروافـد اهلامـةومـن ا ،والضـعيف فينـا منهـا متعـددٌ  ،ان روافد املعرفة كثرية وهي بالعشرات
دورات ختصصية يف املسـيحية او اليهوديـة مثًال فهل هناك  ،او مدارسنا وجامعاتنا يف حوزاتنا حضوراً فاعًال بل حىت متوسطاً للدورات التخصصية املعرفية

  ؟ ذلك شبه او يف الدعوات اإلحلادية او يف اخلطط االستعمارية او
لبــاً وهــم غا –قــل أو كثــر  – قــد يــؤمن بــه مجــع مــن النــاس ،حــىت النبــوة أو حــىت االلوهيــة يف أرض اهللا الواســعةمــن يــدعي اليمانيــة او الســفارة او ان 

ــذا االمــر   معرفيــة دورات مل يــدخلوا يفممــن  % مــنهم هــم٩٩واملقطــوع بــه ان  ،عــدميوا املعرفــة يف هــذا احلقــل  ،هلــم الغــث مــن الســمني يتبــنيكــي وتثقيفيــة 

                                                            

  بل توجد يف احدى دوهلم جتمع للصوص!! وهو حيظى بالرعاية والعناية إذ ُيستخدمون يف عمليات التجسس أيضاً! )١(
  .٢٧ص ١اإلسالمية، ج –الكايف: ط  )٢(
 خاصة يف الواليات املتحدة. )٣(
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  .  على أيدي اساتذة مهرة

  نماذج من دورات إحدى المذاهب الضالة
ــم ســنويا يقيمــون ار االنتمــاء إىل اإلســالم، وجــدُت إذ إحــدى اجلهــات الــيت تــدعي ويف املقابــل جنــد ان  الــدورات  ألــوفجعــت ملفهــا يف الــدورات ا

اجللسـات واالجتماعـات وهـي  إدارة  العصف الذهين واخرى يف القبعات السـت واخـرى يف كيفيـةفمثال دورة يف يف شىت احلقول التبليغية وسبلهاالدعوية 
  .  علم وفن حبد ذاته
لكـــن تاســـيس ، ســـس وفنيـــات إدارة النـــادي االجتمـــاعي ) اذا ان مـــن طـــرق حفـــظ الشـــباب هـــي النـــوادي االجتماعيـــةأ( أقاموهـــا باســـموهنـــاك دورة 

  . نتائج عكسية او على االقل هي غري ذات جدوىالنوادي االجتماعية عشوائيا قد تايت ب
االشخصيات  أنواع خمتلفالشخصية) وهو يبحث يف  أمناطباسم (علم  ودورة أخرى خصوصا وان رجل الدين او اخلطيب او  وعالئمها ومواصفا

املهمة لالطالع على اسس هذا العلم واولياته يتعامل مع خمتلف الشخصيات فال بد ان يدخل مثل هذه الدورة  الصحفي أو السياسي املتديناملعلم او 
  . على االقل

زم اليأس ؟) اذ كثري من الناس يصاب بالياس الي سبب كان فما هو احلل وكيف يواجه ذلك ؟   كما ان هناك دورة باسم ( كيف 
(افكــار تطــوير إدارة املنتــديات) و) النــاسفــن التعامــل مــع (وكيفيــة حتســني اخلطــوط) تقيمهــا هــذه اجلهــة أيضــاً: مثــل ( وهنــاك دورات اخــرى خمتلفــة 

   .وغري ذلك) فهم وتدريب قراءة الكتب(و) فهم وقراءة النصوص(و )حل املشكالت(و) إدارة الوقت(و
كتـب يف هـذا اجملـال وهـو علـم وفـن قائمـة حبـد ذاتـه واذا اطلـع االنسـان علـى ذلـك   عـدة شخصـيا وقد طالعت؟ من منا يقرأ كتابا حول كيفية القراءة

ا من قبلفس   . تسعفه كثرياً يف استثمار مطالعاته بشكل أفضل يجد ويكتشف فنيات مل يسمع 
وقـد طالعـت يف  وتـدرك اساسـياته يف مخس دقائق مثالً  صفحة ٥٠٠) فتتعلم كيف تقرأ كتابا من السريعةالقراءة  صصية حول (كيفيةوهناك دورة خت

نـافع الن االنسـان قـد ال جيـد الوقـت الكـايف ملطالعـة كـل الكتـاب بدقـة لكنـه يريـد ان يطلـع علـى هذا اجملال كتابـا ومترنـت عليـه والحظـت كـم هـو مفيـد و 
  . وعلى كيفية النظر اىل سطور الكتاب وفصوله وفهارسه بشكر فين متقدم ذلك يساعدك علىوهذا العلم  ،جواهره ولبابه

كيــف نفجــر ري لــدى الطــالب) او (معوقــات التفكــاو ( )او (الطباعــة الســريعة احليــاة بــال تــوتر)( أقاموهــا أيضــاً حــول العنــاوين التاليــة:وهنــاك دورات 
  .  وغريها كثري كثري )نفسك على تعلم العادات االجيابية) او (فن االتصالكيف تدرب ابناءنا) او ( البداع يفا

وهـي وجبـة سندويشـية سـريعة ط وغـري مكلـف عقد الدورات أمر سهل وبسـياجملاالت اال نادرا مع ان  أغلببينما ال جتد عندنا دورات ختصصية يف 
شــهر او ثــالث  تســتمر ملــدةبــثالث جلســات مــثال فــان اراد االســتزادة فهنــاك دورة اخــرى  أو ذاك يتعــرف مــن خالهلــا الطالــب علــى هــذا املعتقــد املنحــرف

  اشهر وهكذا. 
فـال  واملعتقـدات والفـرق املنحرفـة األديـانيف  ور التخصصـيةواحلـديث حاليـاً يـدور عـن الـد ،الـدورات التخصصـية: من روافد املعرفة وصفوة القول: ان

   وتصل إىل كل بيت بيت يف كل بلدة وقرية.زة العلمية واجلامعات واليت ينبغي ان تبدأ من احلو  يف كافة بالد اإلسالم سنوياً  الدورات ألوف إقامةبد من 
: يف معــرض اخلطــروأبنائنــا غــري ذلــك وكــل شــبابنا إىل ب والفــيس بــوك والتــويرت غــزى البيــوت وبكــل اشــكاله والوانــه مــن الواتســا اآلنفمــثال االنرتنيــت 

ختصصــية عــن ذلــك للــتعلم والتــدريب علــى ســبل مواجهــة األخطــار فمــن منــا دخــل يف دورة  ،وخطــر االحنــالل االخالقــي خطــر الغــزو الفكــري والعقــدي
   األخالقية والفكرية اليت حيملها إلينا االنرتنت والواتساب وغريمها؟

ا جديد او فكرة ضالة مبتدعة أو مذهب عندما خيرتع دين ولذلك ولغريه من أحناء النقص يف الروافد املعرفية جند انه  حىت اصـبح ، الكثريينتغزو فا
  !!شبابنا كمدينة بال اسوارالكثري من 

تأخذ حيزا من تفكرينا واسرتاتيجيتنا يف اهلداية واالرشـاد  تقوية وتعزيز الروافد املعرفية ومن ذلك الدورات التخصصية واليت ينبغي ان: اذن من احللول
  . اىل ما فيه فالح وصالح الدنيا واالخرة

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


