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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
سم املصطفى، حممد 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 وال قوه وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ
  إال باهللا العلي العظيم.

ل ألسلحة المنحرفين  سّد منافذ المفاسدالحل بو  ،استنساخ الُضالَّ
 :  يقول تعاىل

ًعاالَّــِذيَن َضــلَّ َســْعيُـُهْم ِفــي اْلَحَيــاِة الــدُّ  * قُــْل َهــْل نـَُنبِّــُئُكْم بِاْألَْخَســرِيَن َأْعَمــاًال  (  َيا َوُهــْم َيْحَســُبوَن أَنـَُّهــْم ُيْحِســُنوَن ُصــنـْ ُأولَِئــَك الَّــِذيَن َكَفــُروا  * نـْ
  )١(ِبَآيَاِت رَبِِّهْم َوِلَقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َفَال نُِقيُم َلُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزنًا )

م واحنــرافهم وســبل احلــل ، احليــاة الــدنيا واملالمــح و املعــامل هلــؤالءيف  احلــديث يــدور حــول األخســرين أعمــاال ـ والعيــاذ بــاهللا تعــاىل ـ ومناشــئ ضــالال
  يف احملاضرات السابقة واملواجهة وقد مضى شطر من احلديث 

  :حديثنا ببعض البصائر القرانية اليت ترتبط بصلب احلديث عن ذلك نبدأوسوف 
   : الصور الخمسة لإليمان أو الكفر بآيات اهللالبصيرة األولى

عـن صـورة واحـدة ـ نستكشـف  املطابقيـةمـن هـذه الفقـرة الواحـدة ـ الـيت تتحـدث بالداللـة  )ُأولَئِـَك الـَِّذيَن َكَفـُروا ِبَآيَـاِت رَبِِّهـْم َوِلَقائِـهِ ( :يقـول تعـاىل
الـذي فـان ليسـوا بنـاجني فالبقية اما و ، صورة واحدة فقطفرقة واحدة يف دائرة والناجي منها هو ، فتكون الصور واحلاالت مخسة، أخرى اربعٍ  وجود صورٍ 

 الشــريفة اآليــةمــن ان يف هــذه الفقــرة  إال ،وهــذه هــي الداللــة املطابقيــة لآليــة الكرميــة ولــيس علــى منجــاة وال علــى طريــق جنــاة يكفــر بآيــات ربــه لــيس بنــاجٍ 
  .من الصنف الرابع فقطان نكون منها أشد احلذر كما علينا  صور اخرى علينا ان حنذر من ثالثة داللة التزامية على

   :ثالثة اما النقيض فواحد واألضداد ،أضدادله نقيض وله  اآليةتوضيح ذلك: ان مدلول هذه 
  الذين لم يكفروا بآيات ربهم ولقائه

م ولقاءه) بآيات(مل يكفروا هو فنقيضها اما  اهللا ولقـاءه  يـاتبآ )اليكفـر(يكفـي االنسـان ان  هـو هـو لـيس مبنجـاة مبعـىن انـه ال النقـيض مبـاوهذا  ر
ان  وا، )رفضـهايان (يـات اهللا أي آان يكفر االنسان بونقيض، والضدان مها  )٢(ههنا ضدانيوجد ذلك انه ، اهللا ايضا بآيات )يؤمن(بل عليه ان ، فقط

ا أي  مثـل هـذا لـيس وال شـك ان  )٣(ى هـذا يعقد قلبه ال على هـذا وال علـ ال فهذه حالة ثالثة مبعىن ان )يؤمن وال يكفر ال(ان  أما، )يقبلهاان (يؤمن 
  .قطعا بناجٍ 

انـه حبسـب  إال، وهـو منـزل منزلـة الكـافر حكمـا كمـا الخيفـى، اكيـداوال ريـب ان الشـاك لـيس مبـؤمن  وأحكامه، الشك دائرةوهذه الصورة تدخل يف 
  . وعي الدقيانه غري مؤمن وغري كافر !!وكالمنا يف التشخيص املوض: او هو يقول عن نفسه، الظاهر يقال عنه

ا أنمن غري  اهللا تعاىل بآياتهي من مل يكفر : وبالنتيجة ان الصورة الثانية    .  يؤمن 
  المعرفة طريقالغرب ونظرية الشك 

يف الغــرب يعتمــد عليــه  ومنطلــقعنــوان او حبثــا عــن مبقــدوره ان يؤلــف كتابــا او يكتــب دراســة  ونممــن يكــ األفاضــل وأدعــو أذّكــر بــأمر هــام جــداً وهنــا 
 مسـتوفية لكـن يف حـدود معلومـايت مل اجـد دراسـةو  ،مستوعبة ومركزةكدراسة علمية فيه  نا علينا ان نبدي رأيوكان ، أساسياً ه منهجا علميا نويعتربو عرفة امل

  :  املعريف الكبري يف هذا احلقل
او أي ديـن تسـمع بـه او  عليـك نظريـة تطـرحمبعـىن ان أي  ان الشـك هـو طريـق املعرفـة: مفادهـاىن علـى نظريـة الغـرب بَـ إن وموجز الكالم عن ذلك:

                                                            

  .١٠٥-١٠٣الكهف  )١(
 بل أضداد. )٢(
ـــ(الالدينيني) او بــال ديــن وهــم ال )٣( ون يؤمنــون بــدين معــني فــال يؤمنــون باخلــالق تعــاىل وال ينكــرون مــا وراء الطبيعــة ويرتكــون االمــر مهمــال بــزعمهم ويــر  يوجــد االن مايســمى ب

ذا االمر  وغريها ( املقرر) ويف بعض الدول قد تصل نسبتهم اىل النصف كما يف الدمنارك  ..أنفسهم غري معنيني 
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طـروح امامـك هـذا االمـر املواعتـرب  اوال،وعليـك ان تبـدأ بالشـك  بنظرة حيادية منصفة ـ حسـب تعبـريهم ـإليه بعني التشكيك و  فعليك ان تنظر غري ذلك
  !مث ابدأ البحث  كن ان يكون باطالميكن ان يكون صحيحا ومي

اجدا سواء قبلنوهذه النظرية مهمة    كما سيايت  التفصيلالحقاً إىل احد جوانب نشري سو ، كما هو رأينا يف املسالة لنا فيهااو رفضناها او فصّ  ا 
  احدى مناقشات نظرية الشك

بدايتــه  فــإنكمــا أن أي تــردي يف اهلاويــة ،  ومكــدرة صــفو المنــائح والمــنن )، الشــكوك لــواقح الفــتن إن( لكــن يف املقابــل يقــول أمــري املــؤمنني ع 
  .فيها ال ريببينما جند أن الغرب يعترب ان الشك طريق للمعرفة كحقيقة مسلمة ، لشكا

  : ـ وهذا هو جانب من التفصيل ـلكن الصحيح ان نقول 
  الشك القاتل والشك الموصل

  . لية او غري ذلكوإنكار البديهيات العلمية او الفلسفية او العق للضاللللمعرفة فانه قد يكون طريقا  اً كما ان الشك قد يكون طريق
  بل يف صورة دون أخرى. إطالقهاوبالتايل فنظرية الغرب يف الشك ليست صحيحة على 

هـل نشـجع النـاس علـى التشـكيك ف ـ علمـاءكمتـدينني وكعقـالء وكحنـن  رأينا التفصـيلي يف املسـالة ـ  نؤكد عليه هو ضرورة ان نبلور ونطرحوما نريد ان 
وههنا حبث مفصل ليس هـذا حملـه،  ؟اخر ؟ او هناك حلأو االنطالق من منطلق قوي صلب مث البحثالبتدائي جعهم على اإلميان ااو نش؟ مث البحث

  :فنقول احدى مفرداتهلكن نشري اشارة اىل 
   ، وجيب التمييز بينهما بدقة.قل هناك شك قاتل وهناك شك موصلفاو ، شك بناء وشك هدام: ان الشك على قسمني

قوله كثـرياً فان  الطريق الصحيح وكان فيهم خبري فاهتدى بالنجوم أو البوصلة مث قال ان هذا هو مثالً يف الصحراء  لطريقمجاعة ضلوا الو ان : فمثال
ومـا دمنـا شـاكني فعلينـا ان ال نتبـع هـذا اخلبـري بـل  !حجة عقالئيـة وال يصـح ان يقـول مـن ال خـربة لـه انـين أشـك يف صـحة ذلـكيورث العلم لكنه  ما ال

يف الصــحراء اىل  التــأخريالن ؛ ان تشــكيكه هــذا قــد يــورث اهلــالك ! ومــن الواضــح-وهــم مثلــه غــري خــرباء  –بــالتحقيق والفحــص بأنفســنا  علينــا ان نقــوم
ســيكون الســبب األســاس يف اهلــالك يف الصــحراء  ،أو إىل حــني وصــول غــري أهــل اخلــربة إىل نتــائج أخــرى غــري مــا قالــه اخلبــري حــني االنتهــاء مــن التحقيــق

  . بل الشك يف ضمن ضوابط وأطرفبالتايل ليس الشك دائما طريق النجاة ، افرتاس السباع واألسود او غري ذلكبقاتل او ما بعطش القاحلة ا
ومـاهي ضـوابط الشـك ؟ هـي ضـوابط الشـك املوصـل ومـا؟ ومـاهي القيمـة العلميـة لـه، ة حـول الشـكجـاءت دعوتنـا اىل كتابـة دراسـة معمقـومن هنا 

  ؟ القاتل
  دأ نقول:وعوداً على ب
  : هي املمكنةاذن الصور 

  الذين كفروا بآيات ربهم -أ
ــهِ (صــرحت بــه اآليــة الشــريفة  مــا  )١ ــاِت رَبِِّهــْم َوِلَقاِئ ــم  .)ُأولَئِــَك الَّــِذيَن َكَفــُروا ِبَآَي اْألَْخَســرِيَن ( الــذين عــّربت عــنهم اآليــة الشــريفة بـــوالشــك ا
 .  )َأْعَماًال 

 الذين لم يكفروا بها -ب
 .  كفار وليسوا مبؤمنني  ،هم حكماً وهؤالء ، )١(مل يكفروا بآيات اهللا تعاىلالذين : ة األوىل أينقيض الصور  )٢

  :  ويضاده مفهوما مقابل أمر وجودي أخر يزامحه وجوداهو األمر الوجودي يف : والضد، األضدادهي  األخريةوالصور الثالثة 
  الذين آمنوا بآيات ربهم -ج

ــم قــال تعــاالــذين  )٣ فقــط هــؤالء هــم املؤمنــون  )٢()َذلِــَك اْلِكَتــاُب َال رَيْــَب ِفيــِه ُهــًدى ِلْلُمتَِّقــيَن، الَّــِذيَن يـُْؤِمُنــوَن بِاْلَغْيــبِ ، الــم(ىل امنــوا بآيــات ر
                                                            

ا. )١(  ومل يؤمنوا 
  ٣ـ  ١البقرة  )٢(
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نُـــوا َوَعِملُـــوا الَّـــِذيَن َآمَ (: وقـــال تعـــاىل هـــم مـــن يكـــون القـــرآن الكـــرمي هـــدى هلـــم )الَّـــِذيَن يـُْؤِمنُـــوَن بِاْلَغْيـــبِ  (كمـــا ان هـــؤالء   ولـــيس مـــن يشـــكك بالغيـــب
املطلوبـة مـن  الوحيـدة رةوهـذه هـي الصـو  .هؤالء هلم اجلنة والسعادة األبدية أي الذين امنوا وليس مـن شـككواف )١()الصَّاِلَحاِت ُطوَبى َلُهْم َوُحْسُن َمَآبٍ 

الن ؛ أي عمـلومـرتددا فانـه ال يسـتطيع ان ينجـز املهندس مـثال اذا بقـي شـاكا أال ترى ان  ؛احملتملة، كما ان هذه هي الصورة املنتجةبني الصور اخلمس 
 . اإلحجامالشك و د اليقني واإلقدام وليس وليد وليهو البناء اإلجناز و 

    الذين آمنوا بآيات غير ربهم -د
ــم، أي الــذين  )٤ ــا مل تكــنإال معينــة امنــوا بآيــات الــذين آمنــوا بآيــات غــري ر ــم ا قــال تعــاىل  ةالســحر يــات الكهنــة و آكمــن يــؤمن ب،  احلــق آيــات ر

ــَياِطيَن لَُيوُحــوَن ِإَلــى َأْولَِيــاِئِهمْ ( فمــن يــؤمن بأيــة غــري ربــه كالســحر او الكهانــة وهــو كــالم اجلــن والشــياطني املــوحى اىل  ،فالشــيطان ايضــا يــوحي )َوِإنَّ الشَّ
يف هــذه العصــور مــن  نشــاهدهامسعناهــا او وعلــى منــوال الســحر والكهانــة كــل طــرق الضــالل واالحنــراف الــيت ، ولقــاءه مل يــؤمن بآيــات ربــه فانــه، البشــر

 وغري ذلك. اخلاصة يف زمن الغيبة الكربىدعاوي السفارة والنيابة 
 الذين آمنوا بغير آيات ربهم -هـ

م كمن يؤمن  آياتيؤمنوا بغري  أن )٥  مثًال. باألحالمر
الكـاهن امـا يف اىل كالشياطني واجلن وذلك هـو مـا يقـوم بـه بآية عن غري اهللا تع وفرق هذه الصورة عن الصورة السابقة ان السابقة كانت عمن يؤمن

مبـا مل يعتربهـا اهللا تعـاىل آيـات ودواّل علـى احلقـائق االعتقاديـة اال انـه يـؤمن  ( عليهم السـالم )ئمة هذه الصورة فقد يكون االنسان يؤمن باهللا تعاىل وباأل
  .أو العلمية

  األحالم واالستخارة
م)  مسـتنداً  او مـن قبـل اهللا تعـاىل ( عليـه السـالم )مـن قبـل االمـام  كمن يعتقد بان هذا الشـخص سـفريواملنامات   ألحالماومن أمثلة (غري آيات ر

يعتقد بعالمة مل جيعلها اهللا دليًال وعالمة يف أصول الدين وال يف فروع الدين وال يف األحكام الشـرعية إىل أحالم رووها له أو شاهدها فرضاً بنفسه! فانه 
ا ليست حبجة وال عالمة أبداً.وهكذا االستخارة يف اصول الدين او القضايا العلمية ، حىت يف احلقائق العلمية طريق موصلوليست ب   فا

 ال حجية لالستخارة في شؤون الدين
يستخري علـى  كيف ال ديةا السعادة أو الشقاوة األب وهي أخطر األمور اليت تتعلق –والغريب ان من يقبل ان االستخارة حجة يف شؤون العقائد 

مجعهـا بتعـب ووقـت   يف النـار وقـد لقـاء نقـودهإيسـتخري علـى  فإذا خرجت جيدة فليلق نفسه مطمئناً بانه ال يصـيبه مكـروه! أو ان يلقي نفسه من شاهق
  بشيء.ال يعد من العقالء وال من املتشرعة  ؟ ومن فعل ذلك فانهكبريين

؟ أو أداء صـالة الصـبح او الظهـر هلـذا اليـوم او ال شـخص علـىيسـتخري  فهـل يصـح انت وال الواجبـات االستخارة ليست حجة يف دائـرة احملرمـاان 
   ؟اخلمر او ال يشرباو هل على ان يكذب أو ال؟ ان يستخري  اوأن يستخري على ان صالة الصبح هل هي واجبة أو ال؟ 

الفقهـاء  وقـد صـرحيتحري بني املتاجرة يف القمـح او الزيـت مـثال  نكم  قطويف خصوص حالة احلرية ف ان االستخارة امنا تكون يف املوضوعات الصرفة
االسـتخارة علـى الـذهاب اىل هـذا لـذا ال تصـح حـىت يف املوضـوعات الصـرفة اذا مل يكـن الشـخص متحـريا. بان اخلرية عند احلـرية لـذا ال جمـال لالسـتخارة 
، بــل عليــه ان يستشــري ويفحــص وحيقــق فــان أوصــله اصــال عندئــذٍ  هلــاموضــوع  اذ ال، ريغــري متحــ إذا كــان الــدرس او ذاك او الشــراء مــن هــذا احملــل او ذاك

أمـر كـالبيع  متحـريا يفالتحقيق أو املشورة إىل احد الطرفني اختاره وبىن عليه من دون استخارة، وإن تكافأ الطرفان وحتـري حقـاً فلـه ان يسـتخري، فلـو كـان 
هنـا عليـه ان يستشـري ويتفكـر ويتـدبر فـان حتـري رغـم املشـورة فهنـا ميكـن ان يسـتخري وال ف صفات والكمـاالت،تني يف بعض املواالزواج من امرأتني خمتلف أو
   .س بذلكأب

م :هيفالصورة اخلامسة  ـم أخطـأوا أولئك الذين آمنوا باهللا ورسله وأوصيائهم ونوا ـم  مـن حيـث املبـدأ إال أ الـيت الطريـق ومل يعتمـدوا علـى آيـات ر
م    بل اعتمدوا على آيات غريه كاألحالم واالستخارة.لهم اىل احلقيقة حىت توصجاء

                                                            

 ٢٩الرعد  )١(
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احلــال اىل اعتمــاد مثــل هــذه  ــاووصــل  عقــول طوائــف مــن النــاس اســّفت واحنطــتومــن املؤســف ان ، توهــذا الطريــق واضــح الــبطالن ومــن البــديهيا
ا وذلك  هذه األمور وحنن مضطرون اىل مناقشة مثل !االمور كطرق موصلة اىل اعظم حقيقة عرفها الوجود الن بعـض املسـاكني علميـا رغم بداهة بطال

  ن نناقشهم ونبني هلم احلقيقة.ا فعلينا ا وصدقوهابتلوا ومعرفيا ا
   )التحدي(: من أدلة األدعياء
 وعلى مستوى التحديمن حيث املبدأ منهج صحيح اذا كان الشخص حمقا والتحدي  ،) مبناسبة وغري مناسبةالتحدي(: ومن أدلة أدعياء الضاللة

   مبطًال! فكيف إذا كان مبطًال جاهًال؟كان   حىت إذا وليس التحدي سالحا يلوح به كل شخص، خرينلآل
  من ضوابط التحدي

أو ســـــائر  يف علـــــم الرياضـــــيات ودعـــــاه للمنـــــاظرة اســـــتاذا يف اجلامعـــــة ان مـــــن الواضـــــح ان العقـــــالء ال يعـــــريون أيـــــة أمهيـــــة للعـــــامي اجلاهـــــل إذا حتـــــدى
وانه حيث مل يستجب ذلك األسـتاذ الشـهري للتحـدي، فانـه  اجلامعيانه حتدى هذا االستاذ  :ين ما حلّ ات، جملرد انه رفع عقريته هنا وهناك وأالتخصص

 –الــذي حتــدى ذاك الضــال هــو الغالــب وهــو علــى احلــق وإال ملــاذا ُجــنب األســاتذة عــن مناظرتــه! ان مثــل هــذا اجلاهــل هــو مثــل  –أي العــامي اجلاهــل  –
  ودعاهم إىل مناظرته!وقم املقدسة  كل علماء النجف االشرف  - زعمهب

إذ للتحــدي ضــوابط وشــروط  جــديرا باملنــاظرة واملناقشــة او حــىت االهتمــام بــه -أو أي شــخص مشــابه  – ال يصــّري هــذا الشــخص التحــديان هــذا 
 ان ينبــع مــن بــني الركــام أمــا؟ تالمذتــهأو هــم اســاتذته  ومــن؟ هــو حجمــه ومــا؟ العلمــي ومســتوى حججــه معرفيــاً البــد مــن معرفــة مســتوى هــذا الطــرف و 

فـان هـذا الكـالم اليعـدوا ان يكـون ختريصـا او لغـوا ال  ( عليـه السـالم ) يـدعي انـه اعلـم االولـني واالخـرين او انـه سـفري االمـام احلجـةشخص  واجلهاالت
انـه نـيب مث حتـدى العلمـاء الكبـار ملناظرتـه؟ أو هـو كجاهـل أمحـق ادعـى انـه  وهـل هـو إال كجاهـل ادعـى .له أمهيـة ابـدا يعريونالعقالء وال العقل و يعتين به 
   العلماء للمباهلة! حتدىمث  –تعاىل اهللا عن ذلك  –اهللا تعاىل 

  .االستجابة اىل مثل هذا التحديفهنا قد تصح نعم لو كان التحدي صادرا من شخص عامل معروف له مستواه العلمي املعروف 
م للمنــاظرة أو املباهلــة الشــخص اجلاهــحتــدي ان  إذ كيــف يصــح ان والعلمــاء  للعلــمالن ذلــك يعــد إهانــة ؛ اينبغــي االســتجابة هلــال ل للعلمــاء ودعــو
بالعقـل  اً بـل انـه يعـد اسـتخفاف اىل حتدي جاهل مغرور او مـدفوع مـن جهـات خارجيـة او داخليـة إلثـارة البالبـل والقالقـل يف اجملتمـع اإلسـالمي يستجيبوا

    نة للكرامة اإلنسانية!البشري وإها
   .)١(ين واملدعنيرت عن ادعاءات املف تضمنت براهني ساطعة تتكفل بالرد العلمي الشامل حما واجابوا وكتبوا كتباتسا وتنازلوا العلماء تواضعومع ذلك 
   واستنساخ مّدعي السفارة للتجربة! وادعاء النبوة يالقاديان

يف مدينة (بنجاب ) يف اهلند وقد تويف يف (الهور) الباكستانية  ١٨٣٩وقد ولد عام امحد القادياين  ظهر شخص امسه مريزا غالم أكثر من قرنقبل 
!! لهـمحتكـم الشـيطان يف قلبـه فـادعى أول األمـر انـه مُ ، عد ان اشتهر وعرف مـن قبـل النـاسداعية اىل االسالم اال انه ب أمرهم وكان يف بداية ١٩٠٨عام 

انـه هـو  ثالثـةً  .. فـادعى.واذا به يفاجـأ ان بعـض اجلهـالء ايضـا صـدقوا بـه!! انه شبيه املسيحثانيًة . فادعى شهرة واتباعا. ا الطريق جعله اكثرفرأى ان هذ
اية املطاف مث ادعى النبوة ...!!املسيح بنفسه     .بعض االتباع!مره وال زال اىل اليوم له أوراج  !!يف 

اىل حــد كبــري ادعــاءات امحــد القاديــاين فبــادئ ذي بــدأ  هها الــيت ظهــرت أخــرياً علــى الســطح تشــابهان دعــاوى الســفارة والنيابــة اخلاصــة واليمانيــة وشــب
حيـــاء مـــن إوكـــل ذلـــك ب أو حـــىت النبـــوة، وقـــد يـــّدعون حلـــول اإللـــه فـــيهم! شـــيئا بســـيطا مث يتطـــور األمـــر اىل ان يـــدعوا املهدويـــة او الســـفارة جتـــدهم يـــّدعون

  . متتاليةمدروسة  ولية وخبطواتمن دول إقليمية وجهات حملية ودو الشيطان 
ا مليئة باألخطاء العلمية املنطقية او النحوية او الصرفية واللطيف يف األمر: ان م او أقواهلم جيد ا   أو غريها. من يالحظ كتابا

  للعلماء! –على جهله  –تحدي القادياني 

                                                            

، وهـي ال تـدع جمـاًال ألي عـامل أو جاهـل كـي يتـوهم -جـزاهم اهللا خـري جـزاء احملسـنني  – جمموعة مـن الكتـب الـيت قـام مركـز األحبـاث العقائديـة بطباعتهـا –مثًال  –راجع  )١(
 صحة دعاوى أولئك املبطلني.
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اجلليــة وااللطــاف اخلفيــة هــذه رســاليت قــد متــت بالعنايــة اإلهليــة حمفوفــة  اعلمــوا رمحكــم اهللا ورزقكــم رزقــا حســنا مــن التفضــالت...(: يقــول القاديــاين
ــذا فيمــا ســبق مــن ذكــر امل أمســائهماملنكــرين ولقــد وعيــت  )١(فــنحن نقبــل أالن علــى زمــر تلــك ....باألســرار األنيقــة الربانيــة كفــرين واملكــذبني فليناضــلوين 

كتــب مــنهم كتابــا كمثـل هــذه الرســالة ثالثــة ومـن ي. جهــاهلم أعــنييف  وأخــزيتهم سـّبهم شــفت عــنك  وإالوليربهنــوا علـى كمــاهلم  بأمثــاهلم متظــاهرينولـو )٢(
 ،األمـةتفرقـة الفهل يف احلي حٌي يقضي هذه اخلطـة وينجـي مـن ، (!)فقد كذبين صدقا وعدال واثبت اين لست من احلضرة االحدية أشهر أو إىل األربعة
فيعشــيه كمــا يُعشــي  )٤(ان كــان جــاهال ال يعــرف طريــق االنشــاء ولــيعلم انــه مــن املغلــوبني وســيذهب اهللا ببصــره بــربق مــن الســماء  )٣(وليســتظهر باالدبــاء 
كم وملـا تفعلـون يـا معشـر أيها املكذبون الكذابون مالكم ال جتيئون وال تناضلون وتدعون مث ال تبارزون ويل ل ويطفئ وطيس املفرتين. اهلجري عني احلرباء

  )٥()اهلنياجل
والنبـــوءات  واملنامــات بــاألحالميســـتدل اضــافة اىل ذلــك  كمــا انـــه،  وهــو التحـــدي الفــارغ لكــل العلمـــاء واملختصــني األخــرفهــذا غايــة دليــل الطـــرف 

  .  واالستخارة،(!!)
  ألفا رؤيا شاهدها!

ويعتــرب ذلــك ، نــيب وانــهن قبــل اهللا تعــاىل وانــه امللهــم تــدل علــى انــه مــ ؤيــا !!ر فقــد ذكــر القاديــاين يف بعــض كتبــه انــه شــاهد يف فــرتة وجيــزة الفــي منــام و 
  .حجة

مــن ) نســيم الــوحي بَريَّــا عنايــات ريب، ليزيــد معــرفيت ويقيــين، ويرتفــع حجــيب، وأكــون !!قــال (وملـّـا بلغــت أشــّد عمــري وبلغــت أربعــني ســنة جــاءتين (
) صــاحلة !!يــا إال جــاءت مثــل فلــق الصــبح، وإّين رأيــت يف تلــك األيــام رؤيــا (املســتيقنني، فــأّول مــا فُــِتَح علــيَّ بابــه هــو الرؤيــا الصــاحلة، فكنــت ال أرى رؤ 

     )٦(صادقة قريباً من ألفني أو أكثر من ذلك، منها حمفوظ يف حافظيت وكثري منها نسيتها، ولعلَّ اهللا يكّررها يف وقت آخر وحنن من اآلملني)
  كان المسيح الموعود لكنه لم يدِر!

سـابقا مـا ادعيتـه  ولـذا مل ادع عشـرة سـنة إال أنـين كنـت غـافال عنهـا اثنـيتالغريـب أنـين وصـلت اىل مقامـات عجيبـة منـذ مـن : ومن اللطيف انه يقـول
   الوحي (!!)من خالل  املوعود(!!) انين املسيح اىلن استمر يف هذه الغفلة فنبهين لكن اهللا تعاىل مل يشأ يل ا النا

ية وذهويل البالغ أنَّ الوحي اإلهلي كـان يـَُعـدُّين مسـيحاً موعـوداً، ولكنَّـين مـع ذلـك سـجَّلت يف (الرباهـني فممَّا يدلُّ على بساطيت املتناه( ونص عبارته
حي اإلهلــي البــنيِّ األمحديـة) تلــك العقيـدة التقليديــة نفسـها. إنَّــين ألســتغرب بنفسـي كيــف كتبـت هــذه العقيـدة التقليديــة يف (الرباهــني األمحديـة) مــع أنَّ الـو 

  لكتاب نفسه كان يعتربين مسيحاً موعوداً!املذكور يف ا
متناهيــة عــن حقيقــة أنَّ اهللا تعــاىل كــان قــد عــدَّين بوضــوح تــاّم ويف راحــة  –وهــي مــدَّة طويلــة  –مثّ ضــللُت غــافًال وذاهــًال متامــاً إىل اثــين عشــر عامــاً 

، وبعد مرور اثين عشر عاماً حان ( عليه السالم )جمليء الثاين لعيسى مسيحاً موعوداً يف (الرباهني األمحدية)، وظللُت متمسِّكاً باالعتقاد التقليدي عن ا
ــذا الشــأن منتهــاه،  األوان لُتكتشــف احلقيقــة علــيَّ، فبــدأت اإلهلامــات تنــزل علــيَّ بــالتواتر قائلــة بأنَّــك أنــت املســيح املوعــود، فحــني بلــغ الــوحي اإلهلــي 

                                                            

ان يقول : زمر اولئك املنكرين فهل يصح مثًال ان تقول (تلك الرجال)؟ ان الصحيح هـو  عليها منوذج من عدم معرفته بابسط القواعد النحوية الصرفية واللغوية فكان وهذ )١(
  أولئك الرجال وأولئك املنكرين 

 مدعوا السفارة اآلن!  يصنعهوالحظ التحدي! وهو ما 
 وهذا حتد واضح  )٢(
قمـة الكمـال فلـه ان ا يسرق التحدي ألقراين مع ان القران كـان حمقـا يف حتديـه النـه قمـة يف البالغـة احلكمـة  واإلعجـاز يف كـل شـئ  فمـن الطبيعـي ان مـن كـان يف وهو هن )٣(

 يتحدى 
ديد واضح لكل من خيالفه  )٤(   وهذا 
 ).٨٣باقة من بستان املهدي (ص )٥(
 .١٠٥التبليغ ص )٦(
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  .)١(رية، وأُلقي يف روعي يقني قوي وبوضوح تاّم كوضح النهار، بلَّغُت هذه الرسالة للناس)، وأُعطيت آيات كث)فَاْصدَْع ِبَما تـُْؤَمرُ (وأُمرت: 
  استدالله بانباءاته الغيبية

يع اجلهات، كما استدل بانباءاته الغيبية!، فقال مثًال (ومن آيايت اليت ظهرت يف هذه السنوات هو أّين أشعُت قبل الوقت أنَّ الطاعون ينتشر يف مج
خطّة من هذه اخلطـط املبـتالة باآلفـات، إال ويـدخلها كالغضـبان، ويعيـث فيهـا كالسـرحان، وقلـت: قـد ُكِشـَف علـيَّ مـن رّيب سـّر مكنـون، وهـو  وال يبقى

شـئت الطـاعون بعـد ذلـك يف الـبالد، وجعـل ذوي األرواح كاجلمـاد...، فـإن أنَّ أرضاً من األرضني ال ختلـو مـن شـجرة الطـاعون، ومثـرة املنـون...، فانتشـر 
  اهللا رب العباد.يف مجيع هذه البالد، مثّ استحي واتَّق فاقرأ ما أشعت 

أنَّ اهللا كـان  ومن آيايت اليت ظهرت يف هذه املدَّة، موت رجال عادوين وآذوين وعزوين إىل الكفرة، وسـّبوين علـى املنـابر، وجـّروين إىل احلكومـة، فـاعلم
لنفســي، وســّرك ســّري، وأنــت معــي وأنــا معــك، وأنــت مــّين مبنزلــة ال يعلمهــا اخللــق، إذا غضــبَت  خــاطبين، وقــال: يــا أمحــدي أنــت مــرادي ومعــي، اخرتتــك

نّـا جتالـدنا فـانقطع عضبُت، وكّل ما أحببَت أحببت، إّين مهٌني من أراد إهانتك، وإّين معني من أراد إعانتك، إّين أنا الصاعقة خترج الصدور إىل القبور، إ
  .)٢(العدّو وأسبابه)

  رة!وباالستخا
ـاراً، فلـم يـزدهم دعـائي إال فـراراً، مثّ إّين د م جهـاراً، مثّ إّين كما ان القادياين استدل أيضاً باالستخارة (!) فقـال مـثًال (إّين دعـوُت قـومي لـيًال و عـو

مـات، ويُظهـر علـيكم أخبـاراً، فمـا مسعـوا  أعلنت هلم وأسررت هلم إسراراً، فقلـت: اسـتغفروا رّبكـم واسـتخريوا واسـتخربوا، وادعـوا اهللا يف أمـري ميـددكم بإهلا
ــتهم إال أن قــالوا: ائتــوا بأحاديــث شــاهدة علــى  ــرين، ومــا كــان حجَّ م مكفِّ ذلــك إن كنــتم كلمــيت، وأعرضــوا عتــوَّاً واســتكباراً، ورضــوا بــأن يكونــوا إلخــوا

  )٣(صادقني)
حتــديهم  وقــد اعلنــوا مــثالً ، اجلــددللســفارة والنيابــة  املــّدعوناالن  من الســابق يســتخدمهاز ســتخدمها القاديــاين يف الــإواحليــل الــيت  األســاليبان هــذه 

م ال م   يف كتـب ومقـاالت كثـرية ومـع ذلـك اجـاب العلمـاء، ميلكون حظا من العلم واملعرفة للعلماء والفقهاء مع ا بعـض املختصـني كمـا ان عـن مـدعيا
م إالناظرهم وكشف عن زيفهم وجهلهم  مالزالوا مصرين على غيهم و  أ   . )٤(ضالال

وعلـى منظـر ومسـمع مـن العلمـاء  ( عليـه السـالم )اىل حـرم العبـاس  فليـأتإن اراد ذلـك املـدعي ان يباهـل  :وأعلنـوا األفاضـل عـدد مـنوقد حتـداهم 
ّدعني أكثــر جبنــاً مــن ان لكــن هــؤالء املــ ولتجــري املباهلــة يف هــذا احلــرم الطــاهر والزال هــذا التحــدي قائمــا اىل اليــوم، والطلبــة األفاضــل املوجــودين هنــاك

م مغلوبون على أمرهميستجيبوا للتحدي! ذلك ان    . ولذا ال ينصتون اىل هذا التحدي الواضح والصريح، املبطلني يعلمون ا
  الحل والعالج ُسُبل 

  ؟عالج واحللهو ال لكن ما، دعاة وهلم سبل وأساليب وحيل وأكاذيباىل أالن وصفنا الداء وعرفنا ان هاهنا داءا وهلذا الداء 
  : اخر فنقول نضيف سبيالً  واحللول، واستكماًال هلابعض السبل  وقد مضت اإلشارة إىل

  األواني المستطرقة والعقول الفارغة
فــاذا كانــت هنــاك جمموعــة اواين خمتلفــة االحجــام واالشــكال : وهــي نظريــة االواين املســتطرقة البحــث هــذانســتفيد منهــا يف  لنــا ان هنــاك نظريــة معروفــة

ســطها بــانبوب فــاذا صــببنا املــاء النظيــف او و أســفلها أو متصــلة مــن  وكانــت ،عــريض وبعضــها ضــيق وبعضــها طويــل وبعضــها قصــري وغــري ذلــك بعضــهاف
ن انـاء مـ كـلمجيع األواين، وذلـك يعـين ان  ا يف واحداملاء مستوى واين االخرى وسيكون اىل بقية اال سيجري عرب األنبوباملتعفن يف احداها فانه  اآلسن

  . وهذا مر واضح وبني .وما دامت هناك مادة متده وترفدهمن االسفل نبوب م متصال باألاهذه الواين ال يتحمل الفراغ ماد
القلــب واىل العقــل فـنالحظ ان القلــب مــن طبيعتـه انــه ال يتحمــل  معادلــة تشــبهها يف منطقـة اىل نـأيتواين املسـتطرقة ومــن خالهلــا هـذه هــي قاعــدة اال

                                                            

  .٢٣٧تاب نزول املسيح) صإعجاز امحدي (يف ك )١(
  .٩٩مواهب الرمحن ص )٢(
 .١١٩التبليغ ص )٣(
  ) راجع كتاب (الرد القاصم لدعوى املفرتي على اإلمام القائم).٤(
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دامـت دام هنـاك فـراغ ومافمـا أل اما باحلق او ميأل بالباطلفال بد ان ميُ  الفكري واالعتقادي ال يتحمل الفراغ ان طبيعة العقل من كما ان،  الفراغ العاطفي
ا ستصب فيه سواءً  من حمق أو مبِطل هناك مادة   . اكانت عفنة ام كانت نظيفة فا

امــا ان  اإلنســانفعاطفــة ، ايضــاالعاطفــة كــذلك كمــا ان  ،يكــون مصــيدة للشــياطني ان يــؤمن بــاحلق او أن إمــا فاإلنســانال يتحمــل الفــراغ  ان العقــل
ه واحاسيســـه بالقـــدوات الصـــاحلة أل عواطُفـــفـــاذا مل ُمتـــ اإلميانيـــة أو إىل غـــريهم، والصـــاحلني والقـــدوات  ( علـــيهم الســـالم )البيـــت  تكـــون موجهـــة اىل اهـــل

  . وم الرياضة وااللعاب وغري ذلكاو جنوم السينما او جنالقوياء اكالظلمة   :لنفسه قدوات من نوع اخر -عادة  – فسيتخذ
ــ بــل اليبقــى فارغــا  ان الفــراغ ال يبقــى فراغــا والفــارغ ال والخالصــة: وهنــا تــايت مهمــة  .مــادة ســواء اكانــت صــاحلة ام طاحلــة بأيــةطبيعيــا  ألبــد ان ُمي

  يعيثوا يف االرض الفساد  كياسدين واملدعني  يرتك االمر للفالفراغ فال يصح أبداً ان العلماء والصاحلني يف مأل 
  مشكلتان: الفراغ الفكري والحاجات المتنوعة

  : املشكلة يف احلقيقة مشكلتان وليست مشكلة واحدةومن ذلك كله نعرف ان 
وال بد من انشاء مراكز  ائقتوضح احلق دورات مكثفة تربوية توعوية إقامةوهذا ما حتدثنا عنه يف البحوث املاضية وانه البد من  :الفراغ الفكري )١

ا  الضــالالت وال بــد مــن مــدارس ختصصــية لرتبيــة املبلغــني والوعــاظ الصــاحلني األكفــاء الــذين يتصــدون هلــذه إرشــاديةدراســات حتليليــة و   ويغــّذونويفنــدو
 . عقول الناس بالعلم واملعرفة

ــ: ســد منافــذ املفاســد )٢ ــيء األنفــس لتقبــل األفكــار وهــي  األرضيف  واإلفســادهنــاك منافــذ كثــرية للفســاد  نإف ــا  ليســت فكريــة بالضــرورة بــل ا
م يعربونقدر االمكان واال حتولت اىل ادوات بايدي املدعني املتنفذين ُتسد  أنينبغي وهذه املنافذ  املنحرفة م ومدعيا  . من خالهلا اىل مار

 سّد منافذ المفاسد
هنـــاك ايضـــا منافـــذ ان بـــل  الفـــراغ الفكـــري عنـــد عامـــة النـــاس فقـــط املشـــكلة ليســـت يف أنوا متامـــا أي عرفـــ احلقيقـــة املزدوجـــةعرفـــوا هـــذه  ان املبطلـــني
  . يريدون استدراج الناس من خالهلا اىل ماوممهدات جيري 

 اجلســدية ومــروراً باحلاجــات الروحيــةاجــات احلمــن بــدءاً : ان االنســان قطعــة مــن احلاجــات هــو ومؤثريتهــايف فاعليــة هــذه املنافــذ والســبب األســاس 
كمــا انــه حيتــاج اىل الفكــر الــذي ميــأل عقلــه واىل العاطفــة ،  والســيارة والزوجــة والــداراالنســان حيتــاج اىل املــال ووصــوًال إىل احلاجــات الفكريــة، ولــذا جنــد ان 

  . الصحيحة اليت متلك جواحنه
ــا ممهــدات لالحنــراف اجلســ بــل البــد مــن ســد منافــذ املفاســد مبختلــف انواعهــا فقــط النظريــة العلميــة لــيس باألجوبــةفاحلــل  دية والعاطفيــة وشــبهها فا
  . والضالل
وان امليزانيـة  يسـتوعب كـل اعـدادهم الكبـرية يكفـي ان نبـني هلـم نظريـا ان البلـد ال الأو الفقـر مـثًال فانـه  الناس عندما يعـانون مـن مشـكلة البطالـة ان

 عمـل هلـمبـل البـد مـن اجيـاد فـرص  ،-حـىت وإن صـح ذلـك فرضـاً  – سـنتني حـىتاو اجلميـع دفعـة واحـدة يف سـنة واحـدة تكفي لتوظيف  املالية للبلد ال
  وإال يكون األمر كما قال الشاعر: يف اجملتمع والفراغ للتغلب على مشكلة البطالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــباَب َو الَفـــــــــــــــــــــــــــــــراَغ َو الِجـــــــــــــــــــــــــــــــَدةإ  نَّ الَش
  

 َمفَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَدٌة ِللَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِء َأيُّ َمفَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَدة  
  

  

  ألفاً مؤسسة لالستقطاب! ١٧لقد أسسوا 
ا دين بعد ذلك قرنني تقريباً لفرق الضالة اليت تأسست قبل احدى ا ا و  عنـدما نبحـث يف واليت ادعت ا جنـد العجـب العجـاب مـن افكارهـا معتقـدا

م من عقول قد و  ة الفكريةالضحال م أولئكنستغرب الستمكا   .  الذين يتبعو
م الظاهريــة  ولكــن عنــدما تتبعــت أحــواهلم اكتشــفت ان للســيطرة علــى  افــذ عمليــةوهــي ان هنــاك من املعادلــةــم عرفــوا هــذه اهــي احــدى عوامــل قــو

انك مـىت  إذ ههنا معادلة طبيعية:الناس  هم هذه املنافذ هي حاجاتوأ، دينهم احملرفمث يس مذهبهم املزيف سأعربوا من خالهلا اىل ت أفكار الناس وقد
م ما    !خلفك سيتبعونك ويسريون -أي الكثري منهم  – لبيت حاجات الناس فا

اْمــُنْن َعَلــى َمــْن ِشــْئَت َتُكــْن َأِميــَرُه َواْحــَتْج ِإَلــى َمــْن ِشــْئَت َتُكــْن َأِســيَرُه (( :اىل مبــدأ االحســان اذ يقــول ( عليــه الســالم )اشــار امــري املــؤمنني وقــد 
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ليس كل انسان يهرب من احسان املبطلني بل من املشهود انه ، و احقية احملسن او بطالنهعن النظر وذلك بغّض  )١())َواْستَـْغِن َعمَّْن ِشْئَت َتُكْن َنِظيَرهُ 
م يُ ان  ُجِبلَـِت اْلُقلُـوُب َعَلـى ُحـبِّ َمـْن َأْحَسـَن (( ( صـلى اهللا عليـه وآلـه )وقـد  قَـاَل  ،ن اليهمسون قيادهم اىل من احسسلِ الكثريين اذا رأوا احسانا فا

َها َها َوبـُْغِض َمْن َأَساَء ِإلَيـْ     )٢())ِإلَيـْ
ـــم  جــاء فيــه:وقــد  م٢٠٠١ت قــد قــرات تقريــرا عنهـــا عــام كنــو  ن أل ؛ولوهــو رقــم مهـــ )٣(م٢٠٠١ســنة  حـــىتالعــامل لــف مؤسســة يف أ ١٧سســوا أا

  !؟وغري ذلكسيس مستشفيات وميامت ومراكز عبادة بزعمهم أفكيف بتواجلهد ميتم واحد يكلف الكثري من املال  سسيأت
م او تلــك  معاهــدهم او ذاك املــريض الــذي يعــاجل يف لــذي يكمــل دراســـته يفالطفــل الــذي يــرتىب مبدراســهم او الشــاب اان  الـــيت  األرملــةمستشــفيا
ــا  تــوفرت م وان يســهل علــيهم ان ميــألوا  أفكــارهمأقــرب لتقبــل مــن الطبيعــي ان يكــون أولئــك  ،مــن خــالل مصــارفهم وبنــوكهمحاجا عقــوهلم ومعتقــدا

م م واحنرافا   . وعواطفهم مبا شاءوا من ضالال
ـــم علــى  كثـــرياً مــنالن  ؛ واملناقشــة العلميـــة فقــط باألجوبـــةاذن لــيس العــالج  ــم اصـــبحوا اســرى شـــباك  ضـــاللاملنحـــرفني يعلمــون ا لكــن املشـــكلة ا

م   . الدنيوية حاجا
ْليَـْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَـْيِت * الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَـُهْم ِمْن َخْوفٍ (ولذا تقول االية      )٤()فـَ

: احلاجـات املهمـة والضـروريةلكـم كما انين وفـرت فانه رب هذا البيت   ،انين وفرت لكم العقيدة السليمة: ما مفاده ومؤداه اهللا تعاىل يقولوإذا كان 
   فما بالك باملؤسسة الدينية؟!اً، الطعام وهو حاجة اجلسد واألمن وهو حاجة الروح، فاعبدوين إذ

ـا قـد ال تسـتطيع  املؤسسـة الدينيـة اذا ملان  م ـ قـدر املسـتطاع ـ فا ان تكـون احلصـن احلصـني بالشـكل املتكامـل الشـامل للـدين تـوفر للنـاس حاجـا
  . وأهله

  ليؤسس كل رجل دين خمس مؤسسات
ســن فاألحســن حنــو األحثــريا كفــان الوضــع ســيتغري  بــه ولــو ان كــل رجــل ديــن عمــل ، يقــرتح اقرتاحــا لطيفــا ( قــدس ســره )الســيد الوالــد كــان ختامــاً: 

  : وهوفاألحسن 
فيؤسـس  :مؤسسـات خمتلفـة االوىل مخـس اخلمـس سـنواتاليف  أو يرجـع إىل منطقتـه، فعليـه ان يؤسـسينتقـل اىل منطقـة مـا  عنـدما كل رجـل ديـنان  

ة جلنـة مـن الشـباب وأهـل اخلـري انـه لـو أسـس يف البدايـومن الطبيعـي ، اً يف السنني الالحقةوميتم اً مكتبة ومستوصفو مث حسينية ، مسجدا يف السنة االوىل
  ن من السهل تطبيق ذلك وأكثر.لكا

  وكذلك كل طبيب ومهندس ومحام و...
  :يف كــل االصــناف االخــرى مــن املــؤمنني كــل حســب اختصاصــهوصــية هــذه وأضــيف: بــان هــذه الوصــية صــاحلة للتعمــيم وهــي جاريــة الوأتوســع يف 

إىل  – يؤسـس ايضـا يف ان فليفكـر، مطبـا (عيـادة) لـه يف املدينـة بـان يفتـتح املتخـرج يفكـر الطبيـب فكما ان، تدين وغريمهااملهندس واملتدين املكالطبيب 
   .من وجوه الرب واخلري واالحسانميتما او مسجدا او مكتبة او غري ذلك  -جوار ذلك 

شــبكة شــبكة اجملتمــع  كاً وســتكونالنســيج االجتمــاعي ســيكون متماســ فــان االختصاصــاتخمتلــف  مــنفلــو ُغرســت هــذه الفكــرة يف اذهــان املــؤمنني 
  . واهللا ويل التوفيق وهو الناصر املعني.منافذ املفاسد العبور عربفرق الضالل من  عندئذٍ  وال تستطيع متكاملة ال تتخللها الثغرات والنواقص

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