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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.

  انسانية الرسالة النبوية وعالميتها والغاية العليا من الخلقة والبعثة
  يقول تبارك وتعاىل :

  )١()َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ (
  ويقول جل امسه:

نَـُهمْ ُمَحمٌَّد َرُسوُل ا( اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بـَيـْ  )٢()للَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
ــاتني  الكــرميتني  اآليتــنياحلــديث يــدور يف هــذه السلســلة مــن املباحــث القادمــة ـ بــإذن اهللا تعــاىل ـ حــول بعــض البصــائر القرآنيــة الكرميــة الــيت تتعلــق 

الكرميـة كمـا سيتضـح الحقـا  اآليـةهـذه  إطارحيث ان تلك االية من سورة الفتح تندرج يف  )َك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ َوَما َأْرَسْلَنا(: منطلقني من قوله تعاىل
  ان شاء اهللا تعاىل .

  ية الكرمية:اآلوهذه جمموعة من البصائر يف هذه 
 وغاياتها: (الرحمة للعالمين)اآلية تبين احد اهم مقاصد الشريعة ) ١

ـا وعللهـا العامـة وأهـدافهامطلقـا ـ مقاصـد الشـريعة  األهـمـ ان مل يكـن  أهـمتكشف عن واحد مـن يفة الشر  اآلية إن َوَمـا ( إذ يقـول جـل امسـه وغايا
  .( صلى اهللا عليه وآله )املصطفى حممد االكرم  هذا هو املقصد االمسى من بعثة وإرسال الرسولف )َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ 

  هي السمة التي تميز مسلمي العالم؟ما 
البلـدان الشـعوب و واالمـر جـاٍر يف ، له عالمة او مسة مميزة متيزه عن غريه او له شعار او مظهر يوصـف بـه ، شخصجتّمع أو املعروف ان كل ان من 

عندما خيطر يف بـال احـدنا  ويف املقابل فانه ،والسالمكما يوصفون هم بالوداعة مسة اإلتقان واإلحكام   متيزها الصناعة اليابانيةفمثال  ،واألمم واحلضارات
لألمـم املـؤامرات واملكائـد  كـان حيوكـون علـى مـر التـاريخ  !! الن الربيطـانينيالتـؤامر واالسـتعماراحلكومة الربيطانيـة فـان اول شـئ يقفـز اىل الـذهن هـو اسم 

  !والشعوب وما شعب فلسطني عنا ببعيد
  وما هو أول أمٍر خيطر يف بال أهل العامل؟ ؟اسم املسلم ولكن ماذا عندما يذكر

م سينتجون اخرتاعا : يقال م حيوكون مؤامرة  !اذا اجتمع مخسة يابانيني فا م ! واذا اجتمع مخسة بريطانيني فا واذا اجتمع مخسة من املسـلمني فـا
  ومخس جبهات ومخس نزاعات وغري ذلك!! أحزابسيشكلون مخسة 

يف  لكــن االنطبــاع العــام والــورع والتقــوى ةالطهــارة والنزاهــيتميــزون بالكثــري مــن املســلمني إذ مــن الواضــح ان يس اال ... مثــل لــفــان هــذا جمــرد  وبــالطبع
  واإلسالمي.يف العاملني العريب  مالحمه جلّية هو التقاطع والتدابر وعدم االنسجام كما نشاهدالرأي العام العاملي عنهم 

  .عاماً، سلبياً أو إجيابياً  انعطي انطباعان كل شئ له مسة متيزه و وصفوة القول 
  ؟( صلى اهللا عليه وآله ) ما هي السمة التي ميزت الرسول المصطفى

  ؟عنه ( صلى اهللا عليه وآله )ما هي مسة وعالمة ومّيزة نبينا املصطفى حممد ولكن 
ا هو  عالمة فارقةبان اهللا تعاىل مييز نبيه  ا أحد أبداً كما متيز    ).للعالمين الرحمة(وهي  لى اهللا عليه وآله )( صمل يتميز 

 الصـفات املطلوبـةمـن اعظـم  ورغـم انـه، املسـتقالت العقليـةأجلـى ذي هـو مـن حىت مبثل العـدل والـمييزه بصفة أخرى مل والالفت للنظر ان اهللا تعاىل 
َوَمـا َأْرَسـْلَناَك ِإالَّ رَْحَمـًة (اال للعدل بل قـال  إلقامة العدل أواال  أرسلناكوما  ( صلى اهللا عليه وآله ) تعاىل لنبيه لمل يق انه اال رغم ذلكعلى االطالق 

                                                            

 ١٠٧االنبياء  )١(
  ٢٩الفتح  )٢(
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   )ِلْلَعاَلِمينَ 
لكـل منهمـا   –يف اجلملـة  –خـاص  وجمـال هنـاك حـدود بينهمـا توان كانـ العـدل وهـي افضـل منـه هي مّيزة تسـمو علـىومن ذلك نعرف ان الرمحة 

  . تعاىلان شاء اهللاملستقبل ستايت االشارة اليها يف  كما
 لـيس االرسـال اال الجـل الرمحـة: مبعـىن، واالسـتثناء اسـتثناء تـام ،انـه حصـر حقيقـي )َوَمـا َأْرَسـْلَناَك ِإالَّ رَْحَمـًة ِلْلَعـاَلِمينَ ( يـةيف اآل ان ظاهر احلصرمث 

  !وللعاملني بامجعهم
  كافة أهل العامل بل إىل العاملني مجيعاً!رسالة كبرية اىل   ويف ذلك
اهي السمة اليت متيز املسلمني يف العامل ؟!! هل هي  ماع إىل أنفسنا ولنسأل: واآلن لنرج وهي  ( صلى اهللا عليه وآله )رسول اهللا  السمة اليت متيز 

ا الوهابيةاليت ألقت بظالهلا على املسلمني مجيعاً نتيجة اجلهود اجلبارة اليت بذلتها القتل االرهاب العنف واحلروب والدمار و  ؟! ام هي مسةالرمحة  ومشتقا
  ذات الفكر الدموي االموي الوهايب املقيت؟!  من القاعدة وطالبان وداعش وغريها

أو باالســـتبداد  امـــا باجلهــل والتخلـــفيعـــرف املســلمني بــل ان العـــامل اليــوم ، محــة واالنســـانية وحقــوق االنســـانر ان العــامل اليـــوم ال يعــرف املســـلمني بال
  .واالرواحوي الذي تشمأز منه النفوس رهاب الدماو باإل، وسحق احلريات

، بــنص لجميــع وعلــى مــر العصــورلالرمحــة  وهــي ( صــلى اهللا عليــه وآلــه )األعظــم الغايــة االمســى مــن بعثــة الرســول  وذلــك كلــه علــى النقــيض متامــاً مــن
  القرآن الكرمي.

عليه ان حيلل باسـتمرار فرجل الدين مثال ، باستمرار م وضعهقيّ يُ ان ـ  املؤمنـ وخصوصا  اإلنسانعلى فان املهمة  القرآنية هذه البصرية واستلهاماً من
قـد ف؟ مبـاذا يُعـرف عليه ان يـدرس باسـتمرار انـه اجلامعي او التاجر األستاذوكذلك ؟ تلك الدولةاو يف  املنطقةيف هذه  من مكارم االخالق زهمييّ ما الذي 

َوَمـا َأْرَسـْلَناَك ِإالَّ رَْحَمـًة (ك كله ان يعرف بالرمحة وان يكون كذلك، أوليس اهللا تعاىل يقول: يعرف بالعلم أو البالغة أو بالثراء واملال لكن األهم من ذل
  .؟)ِلْلَعاَلِمينَ 

  لنتميز بالرحمة والخدمة أوًال ثم بالعلم أو االنجازات
بأنـه  ثانيـاً  يعـرف يكون أوًال وان ان ري ذلكلة او غاملفروض يف اإلنسان سواء أكان عاملا او فقيها او خطيبا او استاذا جامعيا او كان رئيس الدو ان 

    .( صلى اهللا عليه وآله )صفة رسول اهللا  كانت هذه الصفة  كما إنسان رحيم
 وال خيتـار الطـازجواردأ أنواعـه  هأوراقـه املهـرتءه يتخـري مـن خّسـ مثيبيـع بعـض اخلضـار صـاحب بسـطة احد العلماء شـوهد مـرارا عديـدة وهـو ميـر علـى 

مث انـه يـدفع لـه مثـن اجليـد  تكـون غـري حمبـذة ويـرتك للبقـال األوراق الداخليـة الطريـة والطازجـة يأخذ منه األوراق اخلارجية منه وهي عادة ماف!! نهوالطري م
  !!الطري

مــا القيمــة فيــه  اعمــد اىل شــراء وادخــل الســرور يف قلبــه فان هــذا البقــال فقــري وانــا اريــد ان اســاعده : وقــد ســئل بعــد ذلــك عــن علــة هــذا الفعــل فقــال
   من ترويض النفس! –ولو بسيط  –، واما بالنسبة يل فان أكل اخلس الردئ هو نوع من خالل ذلكاعينه حىت كاخلس الرديء 

 يثحب كانعلى اإلنسان ان جياهد نفسه ليكون مظهر الرمحة يف البيت واألسرة او يف احمللة واملدينة او يف الدائرة واملعمل ويف أي زمان ويف أي مان 
مكل من حييطون به انه إنسان رحيم عطوف يعرفه   ـوعندها  ال يكف عن احلنّو عليهم والرمحة  وللقـيم ذه الصـفة أفضـل دعـوة للـدين سيكون اتصـافه 

   ومكارم األخالق.
 (بـالرؤوف الـرحيم  اهللا تعـاىل ووصـفه األمـنيبالصـادق حـىت مسـاه قومـه وعظيم رمحته  أخالقهبسمو  ( صلى اهللا عليه وآله )الرسول األكرم  ولقد متيز

  )١()َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف رَِحيمٌ 
رُُكْم ِألَْهِلِه َوأَنَا َخيْـ ((: ( صلى اهللا عليه وآله )رسول اهللا  ومما يؤكد ذلك قول رُُكْم َخيـْ   )٢())رُُكْم ِألَْهِليَخيـْ

                                                            

 .١٢٨التوبة:  )١(
 .٥٥٥ص ٣من ال حيضره الفقيه: ج )٢(
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َفُعُهْم ِللنَّاس((: ايضا ( صلى اهللا عليه وآله )وقوله  ُر النَّاِس أَنـْ   )١()) َخيـْ
ــا )َوَمــا َأْرَســْلَناَك ِإالَّ رَْحَمــًة ِلْلَعــاَلِمينَ (وقــد قيــل يف تفســري الرمحــة يف قولــه تعــاىل   يــف انوســيأيت ك ،أي ومــا ارســلناك اال نافعــا للعــاملني ،)٢(املنفعــة: ا

  .مجيعاً نفع العاملني  ( صلى اهللا عليه وآله )الرسول 
 )٤(صــريح ملالــك، ولكــل وال أيضــاً  )٣(وهــذا أمــر مولــوي "واشــعر قلبــك الرحمــة بالرعيــة": يف رســالته ملالــك االشــرت) صــلوات اهللا عليــه( األمــريقــال و 

عنـدما يـرى فقـرياً احمللـة اجملـاورة او يف يتيم معدم يف حملته او  دما يسمع بوجو عند هقلبيهتز ف ان يشعر نفسه بالرمحةويستفاد منه أيضاً ان على كل إنسان 
  .اجملاورة او يف أي مكان اخر من العاملمن افراد عشرية او العشرية االخرى أو مسكيناً 

اقضـيسمع بسجني او شـهيد مغـدور مـن شـهداء املـؤمنني فكيـف مبـن يسـمع ب عندما او مجـاعي  وإعـداممـن اسـر  ية سـبايكر ومـا جـرى يف مالبسـا
م ودفنوهم يف مقابر مجاعية   . لشباب اعزل بعمر الورد وقد ساقوهم كأسارى بادئ االمر مث غدروا 

ــم مــن قــوارع ولــذلك فانــه ث ملــا يصــيب االخــرين يكــرت يعــود يقســو قلبــه فــال  قــدوينســى بــل  يغفــلواالنســان بطبعــه  حيتــاج اىل مــن مصــائب أو حتــل 
  .الرمحة باالخريننفسه وتلقينها باشعار 

، وعليـه ؟هـو هـذا اليتـيم فكـم سـيكون ذلـك مؤملـاً كـان   هفكـر لـو ان ولـدان يمـرور الكـرام بـل عليـه  ان ال ميريتيما  ان على كل واحد منا عندما يرى
أنـت اليتـيم أو البـائس الفقـري  هي نفس احلالة اليت تستشعرها لو كنـتهذه احلالة اليت تعيشها االن ويف هذه اللحظة وهل ؟ انذاك قلبهحالة ان يستشعر 

    ؟االنكسارمن الة اخرى حب أم كنت
األيتام واألرامل والنازحني واملرضى واملغدورين من  ) ورّوض قلبك على ذلك وامأله باحلنان والعطف واحملبة لآلخرين خاصةوأشعر قلبك الرمحةنعم (

  .احلياة الدنيا او السجناء املظلومني وكل من ابتلوا ببلية يف هذه  األعداءقبل 
ألوالدنـا و ألنفسـنا (ان جنعـل أول هـدف لنـا يف الرتبيـة ال بـد مـن علـى الرمحـة والرأفـة و  يتـأثر بنـاأن نريب أنفسنا وأبنائنـا وذوينـا وكـل مـن  فال بد إذاً من

  .هو ان جنعلهم قطعة من الرمحة والنفع للناس اآلخرين )وذوينا
  .البحت يف املردود والعائد املاديذلك كله بدافع الرمحة واحلنان وليس من منطلق التفكري جداً التأكيد على ان يقوموا ب يومن األساس

  .إنسانية الرسالة المحمدية وعالميتها :البصيرة الثانية
( صــلى اهللا  ظــماألعم الرســول ليقــيّ فشــد الرحــال إىل املدينــة  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه )يــروى لنــا التــاريخ ان شخصــاً حكيمــاً مســع عــن الرســول األعظــم 

( صلى اهللا فراقبه عن كثب فرأى النيب  اختذ دعوى الرسالة وسيلة ملا يروم! هل هو نيب حقيقة او هو ملك من امللوكعن قرب ليكتشف انه  عليه وآله )
هلـا واطـال احلـديث معهـا ومل  وآلـه )( صـلى اهللا عليـه  لتسأله فوقف ( صلى اهللا عليه وآله )خارجا من املسجد.. واذا بامرأة عجوز تستوقفه  عليه وآله )

 )تـهبوّ اىل نُ  إضـافة( اً عسـكريكـان قائـداً  ( صـلى اهللا عليـه وآلـه )ان النـيب وهذا املوقف جـدير بالتأمـل والتـدبر فـ !ة العجوزأنه حىت تركته تلك املر ألش ميضِ 
ويف حالــة  (إضــافة للواقعيــة احلقيقيــة) وكــان يقــود دولــة فتيــة قويــةالظاهريـة أيضــاً  كــل مظــاهر القــوة والعظمــة  منتصــراً يف خمتلــف حروبــه وكانــت لــه كــانكمـا  

  !!وقضى حاجتها واجاب عن كل اسئلتهاومع ذلك تلطف بتلك املرأة املسنة  ايضاحرب 
ى يـدي فاسـلم علـ... امللـوك أخـالقمـن  ولـيس األنبيـاء أخـالقان ذلـك مـن : ( صـلى اهللا عليـه وآلـه )قال ذلك الرجل الذي جـاء ليقـيم النـيب وهنا 
  ( صلى اهللا عليه وآله ) رسول اهللا
  )َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ (نعم، 

  :  أمرينان هذه االية الشريفة ـ يف بصريتنا الثانية ـ تكشف عن 
  كما تكشف عن عامليتها.الرسالة احملمدية   إنسانيةفهي تكشف عن 

                                                            

 .٣٩١ص ١٢مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ج )١(
  بإذن اهللا تعاىل.على تأمل يف ذلك سيأيت )٢(
 حسب املختار يف تعريف املولوي ووجهه كما فصلناه يف كتاب (األوامر املولوية واإلرشادية). )٣(
  فان احلكم عام وان كان طرف اخلطاب شخصاً. )٤(
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التشـريعات  تكـوناإلنسـانية اوال مث  وهـذا يعـين فيمـا يعـين ان تكـون ،مظاهرها وهي األساس لكل فروعهااجلذر لكل  هياما اإلنسانية فان (الرمحة) 
َفاِن ِإمَّـا َأٌخ ((: ( عليه السالم )قال امري املؤمنني فقد  ؛منبعثة عن هذا االصل األصيل واملقصد األساس والقوانني املنظمة لالفراد واجملتمعات فَِإنـَُّهْم ِصنـْ

ــا َنِظيــٌر َلــَك ِفــي اْلَخْلــقَلــَك ِفــي  يِن َو ِإمَّ كمــا أشــار إىل ذلــك أيضــاً   مــن منطلــق الرمحــة، ولــذا جنــد ان كافــة تشــريعات الــدين اإلســالمي تنطلــق )١())الــدِّ
  يف شىت تشريعاته.األمر الذي يكشف عن إنسانية اإلسالم ، )٢(صاحب اجلواهر معّرباً باليسر والسعة يف التشريعات

  )للعالمين(هي صريح قوله تعاىل: واما العاملية: ف
  م أنفسنا على ضوء مقياسي الرحمة والعالميةلنقيّ 

مـن أي لـون كـانوا أو  حنـن رمحـاء بـاالخرين فهـل هـذين األصـليني باسـتمرار (الرمحـة والعامليـة) أنفسـنا علـى ضـوءان نقيم وانطالقاً من ذلك كله علينا 
  وهل أصبحت الرمحة واحلنان واخلدمة كعالمة وماركة وميزة ظاهرة لنا؟ نسانية نتعامل معهم بكل اهل و  صنف ويف شىت بقاع األرض؟

ا حالنا ومدى متيزنا وعدمه:  وحمطتني نيولنتوقف ههنا عند مظهرين وحمكّ    من أهم احملطات اليت يظهر 
يف احملـــالت واألســـواق  –، عنـــدما يلتقـــون بنـــا فهـــل الزائـــرون للنجـــف أو كـــربالء أو الكاظميـــة أو ســـامراء ومشـــهد واملدينـــة املنـــورة ومكـــة املشـــرفة -١

  يرون فينا الرمحة واخلدمة كطابع مميز لكل أهايل البلد؟ –والشوارع واملشاهد وغريها 
؟ نونه يف أذهان اآلخرين عـن االسـالميكوّ ذي ما هو االنطباع الفغربية او شرقية غري مسلمة اىل مدن اخرى  يذهبونالذين  اجلامعيونالطالب  -٢

  ؟كما يريد االسالم منهم ذلك بالفعل قطعة من الرمحة واالنسانية والنفع   كونونسيهل 
ا!يف ليدرسوا  األمريكيةالواليات املتحدة إىل جامعي طالب  ابتعثت مائة ألفالبلدان اجملاورة لنا  إحدى هو االنطباع الـذي أوجـوده يف فما  جامعا

عـى د واخلدمـة الـيت اإلنسـانية والرمحـةاإلسـالمية كـل تلـك الدولـة لـو التزمـوا بـاالخالق   أكثر شـباب اكان باستطاعتهم ان يغريو أذهان الناس هنالك؟ لقد  
  .االسالم احملمدي االصيل وحث عليها اليها

، يعة يف العـاملتواصـلنا مـع بقيـة الشـمدى هو  فما ،وال يف التنفيذ وال يف التواصلالتخطيط و  يف التفكري عامليّني لسنا  –غالباً  –ان املشكلة هي اننا 
اىل جانــب حقوقنــا و حبيــث نكســبهم اىل جانبنــا  اآلخــرين؟ هــل لنــا مــن الســعة والشــمولية يف التواصــل مــع بــل مــع البشــرية مجعــاء ،بــل مــع مجيــع املســلمني

  ؟ملشروعةا
او احمللـي ازات علـى الصـعيد الفـردي تفكـري ضـيق ال يتجـاوز التفكـري يف املعيشـة او القليـل مـن االجنـال يـزال ذا يؤسف له ان الكثـري منـا  مماان ، كال

  .منطقته أو حدود بلده يف احسن احلاالتمتقوقعا على  عاملياً وال يزالحملي وليس  نا تفكريتفكري  ان، خيرج اىل الفضاءات الواسعة املختلفة وال
وهـي  )َوَمـا َأْرَسـْلَناَك ِإالَّ رَْحَمـًة ِلْلَعـاَلِمينَ (عامليـة الرمحـة وهـي رسـالة الهـي رسـالة ـ وهـي االسـالم ـ ونتحملهـا ان الرسـالة الـيت حنملهـا وذلك كلـه رغـم 

  .وال تتحدد بزمان او مكان معينني األبدرسالة خالدة اىل 
وكـل تفكـري هـذا  ،والبلـدانتفكـري عـابر للقـارات  إذ انـه، يتحـدد حبـدود تفكـري الهـو  – العـاملالذين حيكمون  – تفكري االخرين نرى ان ويف املقابل

  !النه تفكري عاملي اممي واسع؛ سيتحكم مبصائر األمم إذا وفر سائر العواملانه هو الذي شانه ف
ان نكـون : املييـزة لنـا السـمةوان تكـون ، يف تفكرينـا وختطيطنـاان نكون عـامليني : البصرية الثانية اليت نستفيدها من االية الكرمية هيوصفوة القول يف 

  . اءوالعط قمة يف الرمحة وقمة يف املنفعة
 هل الرحمة المهداة عامة ام خاصة بمن اتبع الهدى؟ : البصيرة الثالثة

نافقني ال نصيب هلـم مـن هـذه كيف ان الرسول بعث وارسل رمحة للعاملني يف حني الكفار وامللحدين وامل: يف البصرية الثالثة جنيب على تسائل مهم
  ؟ الرمحة

ـذا  استشكل بعض املشركنيوقد  فـابتالهم  مث ازدادوا عتـوا وعلـوا وطغيانـاً وإيـذاءاً زادوا يف ايـذاءه مث  آذوهيف زمانـه عنـدما  الاإلشـكعلـى النـيب ص 

                                                            

 .٤٢٧ج البالغة  )١(
 نقلنا كالم صاحب اجلواهر حول قاعدة اليسر يف حبوث العام املاضي، فراجع. )٢(
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(ومــن يعقــل ان  الــوبر املخلــوط بالــدم(ومــن يتحمــل ان يأكلــه!) و  )١(القــراداضــطروا (والحظــوا درجــة االضــطرار وشــدته) إىل ان يــأكلوا حــىت اهللا بــالقحط 
م اضطرو ، يستسيغه!) م مع ذلك عاندوا وجلوا فلما ابتالهم اهللا بالقحط، ا اشد درجات االضطرارومعىن ذلك أ وفـد مـن جاء  حىت هذه الدرجة اال ا

  : واحتجوا عليه ( صلى اهللا عليه وآله )سفيان اىل النيب قبل ايب 
  !!انت رمحة للعاملني فهل من مقتضى الرمحة ان نبتلى مبثل ما ابتلينا به وحنن قومك وعشريتك ؟ 

ـداه وتبـع  مشلتيف الواقع اخلارجي  ( صلى اهللا عليه وآله )ان رمحة الرسول  إذ من الواضحموضع السؤال  ا إذن هوفهذ  ونواهيـه أوامـرهمن اهتدى 
ــا و  ــا (: مــع ان االيــة صــرحية حيــث تقــول إذ مل تشــمل كافــة املســيحيني واليهــود والبــوذيني وامللحــدين وغــريهم؟ مل تشــمل اجلميــعلكــن املتــوهم يقــول ا َوَم

  خاصة؟  رمحة للمؤمنني او للمسلمني اال أرسلناكأي للجميع ومل تقل وما  )َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ 
  :ىلحق ان شاء اهللا تعاالبعضها ونرتك الباقي للمبحث الوهناك وجوه غريها ميكن ان تضاف إليها نذكر  بعدة وجوهوقد أجيب عن هذا السؤال 

  للعالمين تكوينية ( صلى اهللا عليه وآله ) تهرحم -١
 : وهو ان يقال اليه بعض التطوير ونضيفذكره البعض  وهو ما) ١

وهـي شـك  أي ان بعـض انـواع الرمحـة قـد مشلـتهم بـال ،جلـوافهي شاملة للجميع حـىت الكفـار مـنهم وان عانـدوا و  ان الرمحة للعاملني هي رمحة تكوينية
   ))لوال الحجة لساخت االرض باهلها((يف احلديث املشهور  رشد ألحد أنواعهاأنواع مهمة جداً وأساسية، وي

، عانـد املعانـدون وجلـوادعـوا النـاس اىل اهللا تعـاىل و اذا كـان االنبيـاء  عهـود االنبيـاء السـابقني بعـض مصـاديق الرمحـة التكوينيـة: ففـي املفسـرونقد ذكر و 
ا هناك الكثري من االمم ف ،واهلالك االستئصالعليهم عذاب  تعاىل كان ينزلفان اهللا  ا األرض أو ا  القرود مسخت اما اىل الدببة اواىلاما خسف اهللا 

  .اواىل العقارب وغري ذلك
العـذابات املختلفـة هـذه األنـواع مـن فقـد رفعـت  ( صـلى اهللا عليـه وآلـه )حممـد املصـطفى بعثة النـيب رفع عن العاملني بربكة  العذاب الرهيبلكن هذا 

  .وشبهها واستئصالسخ وخسف من م
وحسب  االرض صفائح طبقاتحيدث طبيعيا حسب حركة  مؤقت أن ذلك خسف جزئيخسف يف األرض اال زلزال يعقبه نعم قد حيصل احيانا 
    وليس بتدخل غييب مباشر قاهر. املعادالت الطبيعية اجليلوجية

  االستئصال.ومنها وامهها عذاب  من العذاب صنوف وانواع ولوالها لعمّتهم، منهم اجلميع حىت املعاندين قد مشلتان الرمحة للعاملني : وبتعبري أخر
ــُر َمْكــُذوبٍ (ففـي عهــود األنبيــاء السـابقني حــدث ان قيــل هلــم مـثال  امــا يف زمــن ، ثالثــة ايـام فقــط  )٢()َتَمتـَُّعــوا ِفــي َدارُِكــْم َثالثَــَة أَيَّــاٍم َذلِــَك َوْعــٌد َغيـْ

 ئــة ســنةحــق امــري املــؤمنني منــذ الــف واربعمااللــذين غصــبوا  فهــؤالء، ئــات أو آالف الســننيملفقــد مســح هلــم بــان يتمتعــوا  ) ( صــلى اهللا عليــه وآلــه الرســول
علــى دول كثــرية، كمــا نــراهم وبأيــديهم الثــروات والقــدرات والــبالد  حكامــا وملوكــا إذ جنــدهميتمتعــون هــم واتبــاعهم علــى وجــه االرض  جنــدهم ال يزالــون

وقتلــوا اهلــه  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه )آذوا رســول اهللا  مــن مســخ أو خســف أو استئصــال، رغــم ان أســالفهم العــذاب االهلــي الــدنيوي ومل يصــبهم والعبــاد
( عليــه احملســن  واســقطوا جنينهــا -ويــا هلــا مــن فاجعــة عظمـى هــزت أركــان الكــون  –الزهـراء (عليهــا الســالم) فقــد قتلــوا  وابنـاءه وســبوا عيالــه وانتهبــوا ثقلــه

دت هذه الرمحة قيّـفان  الرسول واهل بيته رمحة للعاملني حيث كانلكن مع ذلك  ( عليهم السالم )البيت  أهل كما قتلوا أو طاردوا وأذوا كافة م )السال
  .مقتضى العدل غري ذلك كما هو واضحاذ كان  مقتضى العدل
  بالتعريض وتوفير مقوماتهارحمة للعالمين  -٢

ا واألجواء املالئمة، ال جبرب الناس عليها فإذا مل ينتهزوا الفرصـة الذهبيـة املتاحـة هلـم تتقوم بتعريض الان الرمحة ) ٢ يئة آليا ا و ناس هلا وتوفري مقوما
  فاملشكلة فيهم وهم املقصرون حقاً.

فشـكل جلنـة خلـدمات وغـري ذلـك وقلـة اوالفقـر البطالـة مـن رأى الوضع املزري للناس انتخب الناس شخصاً كرئيس للدولة فاذا : توضيح ذلك باملثال

                                                            

 رة تنمو على بدن االبل.وهي حش )١(
  .٦٥هود:  )٢(
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وطـــرق الشـــوارع التـــزم بتنفيـــذ اخلطـــة فعّبـــد  –أي احلـــاكم  –مث انـــه  والفقـــر مـــن كبـــار اخلـــرباء االقتصـــاديني فوضـــعوا خططـــا متكاملـــة حلـــل مشـــكلة البطالـــة
لكـل مــن امليسـرة غـري الرحبيـة القـروض و  السـلفوفـتح بـاب  والتوظيـفالعمــل فـرص واصـلح مجيـع املرافـق احليويـة ووفـر املواصـالت وشـّيد املصـانع واملعامـل 

رمحــة كبــرية هلــذا البلــد حيــث وفــر عوامــل االجنــاز وبواعــث  هــذا احلــاكم احلكــيم يعــدمطبــا او متجــرا او مصــنعا او غــري ذلــك فــال شــك ان  يفتــتحيريــد ان 
  االنشغال والعمل... 

بقـي فقـريا معـدما فـال شـك ان املشـكلة فيـه ة أصـًال فاملهيـأ ةلثمـر ي ايجتنيـيقـم بـادىن جهـد لويعمـل ومل  ليتوظـفمل يـذهب إذا الكسول  الشابلكن 
  .الرحيميف ذلك احلاكم  توليس

وأرى النــاس فقــد جــاء مبــنهج متكامــل سياســيا واقتصــاديا وحقوقيــا ويف كــل احلقــول  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه )النــيب االكــرم  كــذلك بالنســبة اىلواالمــر  
املثاليـة يف   –حكومـة أمـري املـؤمنني واإلمـام احلسـن (عليهمـا السـالم)  ومـن َمثَّ  –عمليـاً يف امنـوذج حكومتـه السبيل وأرشدهم إىل الطريـق وطبـق كـل ذلـك 
واحـة خضــراء بـل اىل املدينــة الفاضـلة بــل إىل اجلنـة الواســعة االرض اىل بـه لتحولــت  ( صـلى اهللا عليــه وآلـه ) كـل اجلهـات، ولــو ان النـاس التزمــوا مبـا جــاء

بُوا َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتـََّقْوا َلَفَتْحَنا َعلَـْيِهْم بـَرََكـاٍت ِمـْن السَّـَماِء َواَألْرِض َلَفَتْحنَـا َعلَـْيِهْم  َوَلوْ (قال تعاىل:  بـَرََكـاٍت ِمـْن السَّـَماِء َواَألْرِض َوَلِكـْن َكـذَّ
  .يف الرمحة الكربى للعاملنيجادة الصواب فاملشكلة فيهم وليس  البشر هم من اعرض واحنرف عنف )١()فََأَخْذنَاُهْم ِبَما َكانُوا َيْكِسُبونَ 

فيـه  ووفّـرمضيفا وديوانـا مفتوحـا يف كـل يـوم  فافتتح هلماال اخلبز اليابس  ليس هلم من القوتفقراء يف احمللة كرمي رحيم شخص   لو شاهد: مثال اخر
فلـــو ان هـــؤالء الفقـــراء تكاســـلوا ومل يـــذهبوا اىل بيـــت ذلـــك الرجـــل ، التقـــديروأفضـــل اخلدمـــة ودعـــاهم بإحلـــاح وبـــأكرب قـــدر مـــن االحــرتام و افضــل االطعمـــة 

م فبكونه رمحة كبرية هلم  أبداً  خيدش املضياف فان ذلك ال ا وتكهم الذين ا   .الدنيا القليل اسلوا ورضوا بشئ من حطاممل يأخذوا 
  ( عليه السالم )من مالمح المخطط االقتصادي إلمام المتقين 

 عاطــل واحــدوال ، يبقــى يف الـبالد فقــري واحـد الكــي  اقتصــاديا متكـامال ابـان حكومتــه خمططـاً  ( عليــه الســالم )املـؤمنني أمــري  –نّفـذ و  –وضــع وقـد 
ـا النـاكثون والقاسـطون واملـارقونكله ذلك   حققوقد  غري متزوجشخص عن العمل وال  ومـع قصـر مـدة  بالفعل مع كثـرة املشـاكل واحلـروب الـيت تسـبب 

) ولكـن النـاس هـم الـذين وال يوجد مثل هذه احلكومة على وجه االرض اىل يومنـا هـذا(حيث كانت اربع سنوات وبضعة اشهر  ليه السالم )( عحكمه 
م عليه كما انقلبوا على رسول اهللا ضيّ  ْبِلِه الرُُّسـُل  َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلتْ (من قبل قال تعـاىل:  ( صلى اهللا عليه وآله )عوا حظهم بانقال ِمْن قـَ

َقِلْب َعَلى َعِقبَـْيِه فـََلْن َيُضرَّ اللََّه َشْيئ َقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يـَنـْ   .)٢()اً َوَسَيْجِزي اللَُّه الشَّاِكرِينَ َأفَِإْين َماَت َأْو قُِتَل انـْ
وميـد مائـدة كبــرية جـداً يف الســاحات  ان يفـرش سـفرة عامــةمـن والتــه ل وال امــر كـ ان االمــام عليـه السـالمبـل وفـوق ذلــك كلـه فـان التــاريخ يـروي لنـا 

  .أو حىت متكاسل أو غريب أو مضطر دون طعام جيد يومياً  –إن وجد  –كي ال يبقى فقري يف واليته ويدعو الناس اليها  لكل الناس املفتوحة، يوميا و 
ان مــايقرب مــن عشــرة االف : وقــد ذكــر التــاريخ ــذه الســفرةباالستضــافة مكلفــا  )( عليــه الســالم اجملتــىب كــان االمــام احلســن   بالــذاتالكوفــة  ويف

   .تلك العصور جداً مبقياس وهو عدد كبري ،شخص كانوا جيتمعون على هذه السفرة
كـل يـوم ويف    ، يفومنهـا السـمك الـدجاج،ومنهـا  ،تلـك املوائـد ومنهـا اللحـم توضـع علـىمـن الطعـام كانـت  أصـنافان عشـرة  ويروي املؤرخون أيضـاً 

  !!كل بالد االسالم
  ولكن ماذا عن المسلمين اآلن؟

م  إىلامــورهم  رمحــة للعــاملني لكــن النــاس اعرضــوا عــنهم وســلموا مقاليــد ( علــيهم الســالم )اهــل البيــت الرســول واألمــري و  هكــذا كــان مــن ينهــب ثــروا
بعشــرات متــتال خزائنهــا مــن عائــدات الــنفط وهــي يف هــذه العصــور  ةالــدول االســالميوال يزالــون كــذلك فــان  !!دد احالمهــم ويســومهم ســوء العــذابويبــ

مـع ذلـك لكـن اغلـب املسـلمني جـداً ومل يسـبق طـوال التـاريخ ان حظيـت أمـم مبثـل هـذه الثـروات اهلائلـة وهـي نعمـة عظيمـة  بل مبئـات املليـارات املليارات
  .يعيشون حتت خط الفقر

                                                            

  .٩٦االعراف:  )١(
 .١٤٤آل عمران:  )٢(
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ائب جديـدة علـى النـاس أو تزيـد السـابقة سـنة بعـد سـنة رغـم ان الضـرائب هـي مـن أشـد مث األغرب من ذلك انـك جتـد هـذه احلكومـات تفـرض ضـر 
  احملرمات حىت ورد يف األحاديث ان العشار (آخذ العشر كضريبة) ال يستجاب له الدعاء حىت يف االسحار اليت يستجاب فيها الدعاء!

 ِمـنَ  السَّـاَعةِ  َهـِذهِ  ِمثْـلِ  ِفـي قَامَ  - ( عليه السالم ) َداُودَ  ِإنَّ  نـَْوفُ  يَا َلهُ  قَالَ  ( عليه السالم ) ينَ اْلُمْؤِمنِ  َأِميرَ  َأنَّ (( َحِديثٍ  ِيف  اْلِبَكاِيلِّ  نـَْوفٍ  َعنْ 
 َصـاِحبَ  َأوْ  الطُّْنبُـورُ  َوُهـوَ  َعْرطََبـةٍ  َصـاِحبَ  َأوْ  ُشـْرِطّياً  َأوْ  َعرِيفـاً  َأوْ  َعشَّـاراً  َيُكـونَ  َأنْ  ِإالَّ  لَـهُ  اْسـُتِجيبَ  ِإالَّ  َعْبـدٌ  ِفيَهـا َيْدُعو َال  َساَعةٌ  ِإنـََّها فـََقالَ  اللَّْيلِ 
    .)١())الطَّْبلُ  ُهوَ  وَ  ُكوبَةٍ 

اال ان النـــاس  ( علــيهم الســالم )واهــل بيتــه الكــرام  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه )للعــاملني متــوفر مــن خــالل رســـول اهللا  اإلهليــةان الرمحــة : فصــفوة القــول
ــا فاملشــكلةغريهــا  اعرضــوا عنهــا وتركوهــا اىل يف جممــع ، وهــذا مــا يشــري إليــه عــدد مــن املفســرين، قــال يف القابــل وليســت يف الفاعــل إذا هــي ومل ياخــذوا 

ضــه لإلميــان والثــواب الــدائم، وهــداه وإن مل يهتــد كمــن قــدم الطعــام إىل جــائع فلــم يأكــل، فإنــه (وقيــل: إن الوجــه يف أنــه نعمــة علــى الكــافر أنــه عرّ : البيــان
  .)٢(ن مل يقبل...)منعم عليه، وإ

بـإذن اهللا الحقـاً وسـيأيت وهو جواب دقيق ولطيف ومما يؤسف له انه غري معروف وغـري مطـروح  ( عليه السالم )املؤمنني  ما أشار إليه أمريوهو ) ٣
  تعاىل.

 المخطط االستعماري الرهيب المثلث األضالع
  :  في الختام نقول

 طريقـة شـيطانية يف العقـود األخـريةالغـرب والصـهيونية العامليـة  وقـد اكتشـف، متنوعـةو ميـة مـدمرة خمططـات جهنحبوزتـه  االستعمار اخطبوط هائـلان 
  ضالع:األونعرب عنها مبركب ثالثي  متميزة لضرب االسالم واملسلمني يف الصميمجديدة 

  استثارة القوة المتخيلة لمعاداة اإلسالم -أ
ــا ختــرج ؛، وهــي خطــة ذكيــة جــدايف معــاداة اإلســالم واملســلمنيهــو اســتثارة القــوة املتخيلــة لــدى البشــر : الضــلع االول عــن دائــرة الفكــر  األمــر ال

لكــن ان يقــارع الفكــر ( الــدين  ،الن حجــتهم قويــة وناصــعة؛ للمــؤمنني بالشــك  واذا كــان األمــر كــذلك فالغلبــة اذ الفكــر يقــارع بــالفكر واحلجــة، واحلجــة
ا بطريقة عدوانية ضد اإلسالم واملسلمني يلةالقوة املتخ(االسالمي ) بطريق منحرف ملتٍو وهو  اال ان يشـاء  فقـد تكـون الغلبـة للباطـل )املخطط الستثار

    .اهللا تعاىل
  استثارة كوامن العاطفة -ب

  .وهي غري القوة املتخيلةوبأقوى صورها، العاطفة كوامن استثارة  : الضلع الثاني
ـم  النوم اىل جواره خيافون منفان الكثري من الناس  اذا كان يف الغرفة شخص ميت :وهو ان يقال: املنطق)(ويوضح ذلك املثال املعروف يف  رغم ا

حـراك فيـه ولـيس لـه  ال مـع انـهن ذلك امليت وما ذلك اال الستثارة القوة املتخيلة واليت توسوس هلم وختوفهم مقد حيبونه أشد احلب (وهذه هي العاطفة) 
   .ل من االشكالوال يقدر على االيذاء باي شك حياة اصال
  دمجهما بالمنعكس الشرطي -ج

    )املنعكس الشرطي(: استخدام املعادلة املعروفة يف علم النفس وهي: الضلع الثالث
ومـن جهـة اخـرى هـيج  هذه املعادلة فمن جهة استثار املتخيلة ووجهها ضد االسـالم واملسـلمني يف قوالـب جتسـيدية يف استخدامالغرب ولقد أغرب 

  .أغرب استخدام وأقواهومن جهة ثالثة استعمل معادلة املنعكس الشرطي ، كامن البغضاء املمنهجة  واثار العاطفة
مني لضرب االسالم واملسل -بل لعله ال نظري له  –ندر ان يوجد مثله على مر التاريخ  مركب ثالثي خطريهذا و ، فتمت لديه أضالع ثالثة حمكمة

  انية.يف الصميم خبطة من أغرب وأبشع اخلطط الشيط

                                                            

  .٧٨ص ٧وسائل الشيعة ج )١(
 .١٢١ص ٧تفسري جممع البيان ج )٢(
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ــم مهــج رعــاع ال يعرفــون شــيئا لقــد كــان الغــرب دائبــاً  ولكنــه مل حيصــد مــن ذلــك شــيئاً كثــرياً فــاخرتع ذلــك املركــب الثالثــي  يف تصــوير املســلمني علــى أ
ــا مــن داعــش والنصــرةالغريــب. واالمنــوذج الظــاهر الواضــح الــذي جتســد فيــه هــذا الثالثــي هــو خلــق طالبــان و  عليهــا اســطع  وغريهــا وســلطوا القاعــدة وبنا

  .من خالل السينما واالفالم ومقاطع الفديو املنتشرة يف كل برامج االنرتنيت والتلفاز األضواء
ومــن خــالل  ويقــام بتصــوير ذلــك كلــه بكــل احرتافيــة ومنهجيــة فــداعش مــثال حتــرق النــاس وهــم احيــاء او تــرميهم مــن اعلــى العمــارات بطريقــة وحشــية

  !وداعش تساوي الوحشيةداعش  يساويان االسالم  :بعد ذلك للناس ويقال ،استثارة خميلة العامليقومون ب ذلك
خلـق وحوشـاً طائشـة حضناه حبججنا وبراهيننـا السـاطعة ولكنـه عمـد اىل طـرق اخـرى ملتويـة ملقارعتنـا وهـو ان دل مقارعتنا باحلججالغرب لو اراد ان 

ريات واألحقــاد والرببريـة، وجعـل ماركـة هــذه الوحـوش مـا قبــل التارخييـة هـي (اإلســالم متـأل أمسـاع وأبصـار وأذهــان النـاس بالـدماء والعنــف والوحشـية والتفجـ
  األصيل)!! 

س إىل وكما ننظر حنن إىل (مشر بـن ذي اجلوشـن) أو (حرملـة) أو ينظـر العـامل إىل هتلـر وموسـليين، جيـري اآلن خمططهـم الثالثـي األضـالع لينظـر النـا
  .ج املشوهة هي التجسيد األقوى لإلسالماإلسالم ككل كذلك باعتبار ان هذه النماذ 

  الموقف االستراتيجي السليم من شارلي ابيدو وسلمان رشدي و...
مـن قضـية  وغريه من العشرات من احللقات املتسلسـلة الـيت تصـب كلهـا يف هـذا املنحـى من خالل ذلك بقوة وشدة الغرب القوة املتخيلةلقد استثار 

الث بـث ،بعـد ردة الفعـل العنيفـة غـري املدروسـة بـل البلهـاءبعـت لقاعدة اىل داعش اىل قضية شاريل ابيـدو والـيت طُ سلمان رشدي اىل احداث سبتمرب اىل ا
ــا مل يكــن يطبــع منهــا إال األلــوف! وقــد وقــع أولئــك املهــامجون ومــن ناصــر ماليــني نســخة  الغــرب وهــو:  هلــم يف نفــس الفــخ الــذي نصــبه طــريقتهمرغــم ا

ليقـــع بعضـــهم يف الفـــخ املعـــد مســـبقاً: ردود فعـــل دمويـــة تنـــتج صـــناعة صـــورة خميفـــة عـــن اإلســـالم  –دعوى حريـــة الـــرأي!! بـــ –اســتفزاز مشـــاعر املســـلمني 
  .واملسلمني يف أذهان العامل عرب استثارة العواطف القوية وعرب حتريك عنيف للقوة املتخيلة كل ذلك يف معادلة املنعكس الشرطي

رسـول مـن كتـاب يتحـدث عـن رمحـة  )١(باعـة مخسـة ماليـني نسـخة باللغـة الفرنسـيةبطر الرسـوم املسـيئة ـ وكـان االوىل ان يقـوم املسـلمني ـ بعـد صـدو 
   فكان يشكل ذلك اكرب دعوة لإلسالم وأكرب رد على تلك الرسوم. االسالم وعظمته واهدافه السامية

 عــن ل وتفجــر حــىت مــن يكتــب ويعــرباملســلمني وحــوش تقتــان  مــن خــالل إحــداث جريــدة شــاريل ابيــدو:يف خميلــة العــامل  ارادوا ان يثبتــوهلكــن الــذي 
  رأيه!!

عـرب ماليـني الكتـب ومئـات األفـالم اجيابية مـن خـالل التعريـف باالسـالم واملسـلمني فعل ان تكون ردة الفعل اما ردة ولقد كان من احلكمة والتعقل 
ل اىل مزبلـة سـتأو  ورسـومها حيـث تفتقـد أدىن درجـات املنطـق واإلنسـانية،هـذه اجلريـدة  واإلمهـال ألن مثـلالتجاهـل : الوثاقية وغريهـا أو يف أسـوأ الفـروض

  :يقول الشاعر، أحداً أبداً  التاريخ وال يكرتث هلا
 الصــــــــــــــــــــبح الصــــــــــــــــــــخر مثقــــــــــــــــــــاال بــــــــــــــــــــدينار!   لـــــــــــــو كـــــــــــــل كلـــــــــــــب عـــــــــــــوى القمتـــــــــــــه حجـــــــــــــرا

ــا إال أولئــك البؤســاء انــه لــو جتاهــل ال –وإن كنــت أرى ضــرورة الــرد اإلجيــايب الفعــال عــرب ماليــني اإلصــدارات  –وصــدقوا  نــاس هــذه اجلريــدة ملــا مســع 
ا (وكانوا قبل ردة الفعل العنيفة ألوفاً فصاروا بعد ردة الفعل العنيفة باملاليني!)   الذين يشرتو

 بـا عامليـاً ل املسـلمني جعلـت منـه كتالكـن ردة الفعـل عليـه مـن قبـومل يعرفـه أحـد  !احـد كتـب عديـدة ومل يأبـه بـهه كتـب  وحىت مثل سلمان رشدي فان
ان يلتحـق بنظرياتـه  –ألنـه ال ميتلـك أي مضـمون علمـي وال أخالقـي وال قيمـة تارخييـة لـه أبـداً  –وكان من املقدر هلذا الكتاب  !تطبع منه ماليني النسخ

اءة كتابـه! ومـا الـذي جنينـاه لتنسج عليه العنكبوت خيوطها! لكن إصدار فتوى بقتله هـي الـيت جعلـت املاليـني مـن النـاس تتالحـق لقـر يف زوايا املكتبات 
بطباعـة مائـة مليـون كتـاب  –لـو كنـا صـادقني  –مسـة العنـف واإلرهـاب يف أذهـان العـامل بـدل ان جنيـب علـى كتابـه  تكـريسمن الفتوى بالقتل؟ أليس إال 

  عن اآليات الرمحانية؟
فأثـار ضـجة يف األوسـاط لكـن مراجـع   بعـض املقدسـاتكتـب كتابـا تعـرض فيـه اىل  املقدسة يف قمومن اللطائف اليت تعرب عن ذلك كله ان شخصاً 

                                                            

 ومائة مليون على األقل بسائر اللغات. )١(
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نســخ حــىت مل تنفــذ  وكانــت النتيجــة انــه ،متامــاً  كتابــه هــذاان يتجــاهلوا   قــرروامــداري  توالســيد شــريع كالســيد الكلبيكــاين والســيد املرعشــيالتقليــد العظــام  
   !!نسخة فقط ١٠٠٠وىل وهي الطبعة اال

 ١٠٠٠٠٠اطبع منه بعد ذلـك فانال شهرة واسعة و كتايب هذا   ضدي وضداملراجع  يفيت كنت اتوقع ان: يقول بعد ذلكاملغامر املؤلف  وكان ذلك
  !!! لكن باءت خطيت بالفشلنسخة

الكــالم هــو يف كيفيــة مــن اعظــم اجلــرائم لكــن هلــو مقدســاتنا أي مقــدس مــن ىل إ وأ ( صــلى اهللا عليــه وآلــه )ان االســاءة اىل النــيب خالصــة القــول: 
وجنعـل مـن اسـائتهم فرصـة مـن خـالل ردودنـا املدروسـة األمـر علـيهم  ال مناص إال من التصدي لردهـا بكـل حكمـة ومنطقيـة حبيـث نقلـب؟ معهاالتعامل 

واهللا ، )َسـَنِة...ادُْع ِإلَـى َسـِبيِل رَبـَِّك بِاْلِحْكَمـِة َواْلَمْوِعظَـِة اْلحَ (كمـا قـال تعـاىل: فنثبـت رمحـة االسـالم   حقوقنـا وشـعائرنا ومقدسـاتناللرتويج وللدفاع عن 
  .املستعان

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


