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داعش تخطف 182 طفال من الموصل لتجنيدهم

كشف مسؤول إعالم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق سعيد مموزيني ان عناصر داعش اختطفت 182 طفال من 
مناطق متفرقة في مدينة الموصل بهدف تجنيدهم في صفوفها.

وبجسب تقرير نشرته قناة »العالم«،  ان مموزيني قال: ان مسلحي تنظيم داعش أقدموا خالل األيام الماضية، على اختطاف 182 
طفال من مدينة الموصل، مشيرا الى أن أعمار األطفال المختطفين تتراوح مابين 10 ــ 15 سنة.

وأضاف: تم نقل هؤالء األطفال إلى مراكز للتدريب األيديولوجي واستخدام األسلحة والعلميات االنتحارية.
واشار مموزيني في الوقت نفسه إلى أن عمليات خطف األطفال من قبل تنظيم داعش أثارت غضب سكان الموصل.

الجماعة فرض رؤيتها  نتيجة سعي  كبيرة  وإنسانية  أمنية  أزمة  تعاني  لسيطرة داعش  التي تخضع  الموصل  مدينة  أن  يذكر 
»المتطرفة« على جميع نواحي الحياة في المدينة، فيما تتواصل الضربات الجوية على مواقع الجماعة االرهابية في المحافظة 

وغالبا ما تسفر مقتل وإصابة عدد من عناصرها.

/http://www.shia-news.com/ar/news :المصدر

5

االمم المتحدة: مقتل 1٣٣2 عراقيا خالل شهر تموز

قالت بعثة األمم المتحدة العاملة في »العراق«، أن أعمال العنف في البالد خالل شهر »تموز الماضي« أودت بحياة 1٣٣2 
عراقيا كحد أدنى، في وقت اعتبرت فيه العاصمة العراقية بغداد أكثر المدن تعرضت للهجمات االرهابية وال سيما العبوات 

والسيارت الملغومة.
و أضافة البعثة الدولية في بيانها الذي نقلته عدة وسائل اعالم عراقية ان شهر تموز الماضي شهد مقتل 8٤٤ مدنيا و ٤88 
عسكريا من قوات األمن العراقية خالل الحرب مع تنظيم داعش اإلرهابي، فيما أشارت الى ان حصيلة الجرحى وصلت الى 

21٠8 شخصا، وكانت محافظة بغداد األكثر تضررا في الهجمات اإلرهابية حيث بلغت حصيلة الضحايا فيها ٣٣٥ شخصا.
يشار الى أن حصيلة ضحايا شهر حزيران الماضي في العراق بلغت مقتل 1٤٤٦ شخصا وجرح 1٦8٧، ما يعني أن حصيلة شهر تموز 

شهدت انخفاضا طفيفا عن الشهر الذي سبقه.
وكانت األمم المتحدة قد أشارت في وقت سابق من الشهر الماضي الى أكثر من 1٥ ألف مدني قتلوا، وجرح نحو ٣٠ ألفا 
آخرين نتيجة اعمال العنف في البالد منذ مطلع العام 2٠1٤، وأشار تقرير األمم المتحدة الى أن هذه االرقام تخص فقط 
للضحايا الذين تمكنت من توثيق مقتلهم، مشيرة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير، مضيفة أن تقرير بعثتها الحقيقي 
في بغداد أشار الى أن العدد الحقيقي للضحايا العراقيين هو ٤٤ ألفا و1٣٦ ضحية مدنية سقطوا بين قتيل وجريح، موضحة أن 

العدد يشمل 1٤ ألفا و٩٤٧ قتيال و2٩ ألفا و18٩ جريحا.

/http://ar.shafaqna.com/AR :المصدر
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بوذیون یجبرون السجناء الروهنجيين المسلمين على تغيير دیانتهم 
تعتقل السلطات الميانمارية مئات الروهنجيين والروهنجيات داخل سجونها فى والية »أراكان« منذ عام 2٠12، فى ظل 

انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان. 
دون   ،2٠12 عام  منذ  أراكان  والية  فى  سجونها  داخل  والروهنجيات  الروهنجيين  مئات  الميانمارية  السلطات  تعتقل  و 
محاكمتهم أو توجيه تهم إليهم، فى ظل انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان و إساءة معاملتهم وتعريضهم لشتى أنواع التعذيب 

النفسى والجسدی.
– بأن السلطات تفرض بالقوة والتعذيب على المساجين  وأفاد شاهد عيان - وهو سجين سابق تم إطالق سراحه مؤخراً 
الروهنجيين والروهنجيات ترديد جمل وعبارات من الديانة البوذية تتضمن معانى شركية وتخالف المعتقد الدينى للمسلمين 

فى تصعيد خطير ال سابقة له على حد قوله.
وأضاف أن رهبانا بوذيين يقومون بزيارات دورية للسجناء الروهنجيين بهدف تلقينهم مبادئ أولية من البوذية تمهيداً لتغيير 

معتقداتهم وإدخالهم فى المعتقد البوذی بالقوة والتهديد.
يشار إلى أن السجون الحكومية فى والية أراكان تعتقل ما يقرب من خمسة آالف سجين روهنجى بمن فيهم النساء واألطفال 

حسب تقديرات بعض المراقبين.

arakanna.com :المصدر
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انقالب السحر على الساحر وآلية العمل

هذا الواقع السعودي الجديد في حقيقة األمر ما هو إال نتاج للسياسات السعودية التي انتهجتها على مدی األعوام الماضية، 
فالسلطات السعودية عملت على تغذية الفكر التكفيري اإللغائي اإلرهابي بقوة، وقد ارتكزت في سياستها هذه على ركيزتين 
اساسيتين، فهي من جهة عملت من خالل وسائل إعالمها على التحريض والتكفير ونشر الكراهية بين شعوب المنطقة وتصوير 
الشعوب اإلسالمية على أنها في مواجهة بعضها البعض وكان ذلك كله في سبيل خدمة مشروع غربي استعماري مقابل حماية 
الدول الغربية للنظام السعودي، ومن جهة ثانية عملت على تغذية وتنمية الجماعات التكفيرية اإلرهابية في البلدان المجاورة. 
المدمرة، فقد أصبح الخطر الذي أوجدته يهددها وانقلب السحر على  نتائجها  اليوم أولى  هذه السياسات تحصد السعودية 
الساحر. ومع هذا الخطر إال أن السلطات الحاكمة في السعودية ال زالت مستمرة في منهجيتها وسياستها وهو ما يفسر أن هذه 
السلطات هي في قرارتها مرهونة لقوی الخارج، وبالتالي فإن المصلحة والمنفعة التي تقوم عليها سياساتهم تحددها مصالح 

ومنافع الدول الغربية اإلستعمارية.
إذن مع األخذ بعين اإلعتبار من جهة هذه اإلحصائيات التي تشير إلى حجم الخطر الذي بات يهدد السعودية ومن جهة ثانية 
مصدر ومنبع هذا الفكر الذي فيه للسلطات الحاكمة في السعودية الدور البارز والفعال، يصبح من الصعب جدا السيطرة على 
انتشار هذا الفكر، والمكافحة األمنية له ليست مجدية وكافية، بل ان سبل المواجهة ال بد أن تنطلق من قبل السلطات الحاكمة 
نفسها بالكف عن بث روح الكراهية والبغض والتكفير في وسائل اعالمها وانديتها، والتوقف عن دعم ومد الجماعات التكفيرية 
بالسالح والتجهيزات والمال، وعليه القيام بخطوات في مخطط محاصرة هذا الفكر بشكل تدريجي والتعاون مع دول وشعوب 

المنطقة الصادقة والساعية لضرب هذا الفكر والقضاء عليه.

http://www.shia-news.com/ar/news :المصدر
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ارتفاع األعمال المعادیة لإلسالم فی بلجيکا 
أوردت منظمة العمل ضد كراهية اإلسالم بـ»بلجيكا« فى تقريرها السنوی، يوم الجمعة المنصرم، أن سنة 2٠1٤م سجلت 

حوالى 18٥ عماًل معاديًا لإلسالم فى البالد. 
و أوردت منظمة العمل ضد كراهية اإلسالم ببلجيكا فى تقريرها السنوی، يوم الجمعة المنصرم، أن سنة 2٠1٤م سجلت حوالى 

18٥ عماًل معاديًا لإلسالم فى البالد.
وأعلنت المؤسسة بعدما اعتمدت فى تقريرها على أرقام للمركز االتحادی لتكافؤ الفرص أن هذه الظاهرة فى تزايد ملحوظ 

وقد ارتفعت بـ ٩٤ فى المائة منذ 2٠11م.
وأوضح المركز االتحادی لتكافؤ الفرص فى تقرير له فى مارس الماضى أنه فى عام 2٠1٤، قام بفتح 2٦٠ ملفًا جديداً 

لحاالت التمييز والتعبير المحرض على الكراهية ضد المسلمين.
ومن بين هذه الملفات، نجد ٥2 ملفًا تم تحديدهم بوضوح كجرائم أو خطابات محرضة على الكراهية الدينية التى يحذر منها 

القانون البلجيكى.
وأضافت منظمة العمل ضد كراهية اإلسالم فى بلجيكا أن من بين 2٠٥ من الحاالت المتبقية نجد 1٣٠ حالة تقع ضمن ظاهرة 
اإلسالموفوبيا دون وجود جريمة، وطلبت من المركز االتحادی تعيين هذه الحاالت فى المستقبل، ال سيما وأن موقعه على 
االنترنت يعرف مصطلح اإلسالموفوبيا بأنه الخوف من اإلسالم والمسلمين أو من يشتبه فى أنهم مسلمون، وليس مجرد الخوف 

من اإلسالم.
وذكرت المنظمة أن بلجيكا سجلت  18٥ عماًل معاديًا لإلسالم فى 2٠1٤ مقابل 1٣٩ عماًل فى 2٠1٣  و11٥ عماًل فى 

2٠12، و٩٥ عماًل فقط فى 2٠11، معربة عن قلقها من هذا االرتقاع الملحوظ داخل المجتمع البلجيكى.
واستنكر المسؤول عن التقرير هذه األرقام قائال: من 2011 إلى 2013، كان فى بلجيكا عمالن معاديان لإلسالم على األقل كل 
أسبوع، ويخرق كل واحد منهما بشكل واضح قانون مكافحة التمييز. وفى 201٤، أصبح ما ال يقل عن ثالثة أعمال معادية لإلسالم 
فى األسبوع، بمعدل عمل واحد معاد لإلسالم كل يومين، محذراً من أن السلطات العمومية ال تدرک مدى انتشار هذه الظاهرة 

وتأثيرها على التماسک االجتماعى والحريات العامة.
وتطالب منظمة العمل ضد كراهية اإلسالم الحكومات باالعتراف رسميا بظاهرة اإلسالموفوبيا فى القانون البلجيكى باعتباره 

انتهاكًا للحقوق األساسية.

المصدر: إینا
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نكبة خان بني سعد العراقية جریمة ابادة جماعية
تلقت منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية نبأ الفاجعة االليمة التي نزلت بأهالي مدينة »خان بني سعد« )شرق العاصمة العراقية 
بغداد(، بمشاعر االلم والحزن الشديدين، معبرة عن استيائها الكبير مما يتعرض له المسلمين الشيعة في العراق من اعمال عنف 

وارهاب ال سابق لها في مختلف بلدان العالم.
البدين  لها  العزل االبرياء، في جريمة يقشعر  المدنيين  حيث سقط اكثر من مئة شهيد وما يوازي ذلك جرحى، جلهم من 
وتسكب من اجلها العبرات، اذ تزامن ذلك مطلع عيد الفطر المبارك، مما جعل من مدينة بني سعد منطقة منكوبة بكافة 

االشكال.
وتشير التحقيقات االولية ان الجريمة نفذها تنظيم داعش االرهابي، مستهدفا باطنان من المتفجرات المسلمين الشيعة، مما 

اسفر الى جانب سقوط الضحايا دمارا كبيرا في اجزاء من المدينة المسالمة.
وتلفت المنظمة الى ان التفجير استهدف بشكل مباشر العشرات من المسلمين الشيعة من ذوي القومية الفيلية، وهي اقلية عرقية 

من نسيج المجتمعات العراقية، مما افضى الى تداعيات مضاعفة من الويالت على تلك القومية التي تقطن المدينة.
ان منظمة شيعة رايتس ووتش تدين تلك الحادثة التي ترقى الى مصاف جريمة ابادة جماعية، وتطالب المجتمع الدولي 
العراقية كافة،  بالمجتمعات  التي تلحق  المميتة  ازاء االنتهاكات  بتحمل مسؤولياتها  العالمية  والمنظمات االنسانية والحقوقية 
والمسلمين الشيعة من الكورد الفيليين والتركمان، سيما ان تلك الشريحتين تعرضتا اسوة باقرانها الى جرائم متصلة منذ العام 
2٠٠٣ وحتى هذا التوقيت، االمر الذي يستدعي مراجعة شاملة الوضاع تلك االقليات، ومد يد العون والمساعدة على اسرع 

وجه للتخفيف من حجم المعاناة التي تلحق بهم.
كما تطالب المنظمة الحكومة العراقية اعتبار مدينة خان بني سعد من المناطق المنكوبة نظرا لهول الفاجعة التي لحقت بسكانها.

http://shiarightswatch.org :المصدر
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هيومن رایتس تحمل السعودیة مسؤولية مجزرة المخا في تعز

وصفت المنظمة ما حدث بجريمة حرب واضحة، مشددة على أن الغارات الجوية التي يشنها العداون غير مشروعة، وداعية 
إلى تحقيق دولي في انتهاكات السعودية لقوانين الحرب، وخاصة المجزرة األخيرة.

حمل تقرير غير مسبوق لمنظمة هيومن رايتس ووتش السعودية وحلفاءها مسؤولية مجزرة المخا في محافظة »تعز اليمنية«، 
والتي أدت إلى سقوط مئات الضحايا بين قتيل و جريح.

و بحسب تقرير نشرته قناة »العالم«، أكد تقرير رايتس، أن التحالف الذي تقوده السعودية هو من قصف منازل موظفي محطة 
الكهرباء في المجمع السكني الذي يضم مئتين أسرة بست غارات، وأكدت أنها تحققت من عدم وجود مسلحين أو أسلحة فيه.
ووصفت المنظمة ما حدث بجريمة حرب واضحة، مشددة على أن الغارات الجوية التي يشنها العداون غير مشروعة، وداعية 

إلى تحقيق دولي في انتهاكات السعودية لقوانين الحرب، وخاصة المجزرة األخيرة.
وكان احد القادة العسكريين البارزين في »اليمن« قد كشف بعض مفاهيم الخيارات اإلستراتيجية والتي تعني ان خيار السالم 
لم يعد مطروحًا أبداً وان خيار الحرب ليس خيارا تكتيكيا او محدودا في نطاق جغرافي او زمن معين بل مواجهة العدو 

ستكون مفتوحة ونهائية حتى النصر أو الموت.
وقال احد القادة الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديث لوسائل اعالم عربية،  وتابعتها »المسلة«، ان المواجهة ستكون على 

شكل حرب حقيقة تبدأ بتوجيه إعالن خطاب واحد من قيادة البالد والجيش.
وكان العدوان السعودي قد اخترق الهدنة التي اعلن عنها منذ ايام، بقصف المدنيين في عدد من المدن اليمنية، مما خلف الكثير 

من الشهداء والجرحى وتدمير البنى التحتية.

/http://www.shia-news.com/ar/news :المصدر
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األرض وليس على األرض ألن الغالف الجوي تابع لكوكب األرض وعليه يكون اإلنسان دائما داخل األرض إال إذا نفذ 
إلى الفضاء إال أنه توصل أثناء بحثه إلى ما يشبه النظرية الجغرافية بأن مكة المكرمة هي مركز لدائرة تمر بأطراف جميع 
القارات، فقد اتجه إلى رسم خريطة الكرة األرضية تحدد عليها اتجاهات القبلة فبعد أن قام برسم القارات حسب أبعاد 
كل األماكن على القارات الستة وموقعها من مدينة مكة المكرمة ثم أوصل بين الخطوط المتساوية مع بعضها ليعرف كيف 
يكون إسقاط خطوط الطول وخطوط العرض عليها، فتبين له أن مكة المكرمة هي بؤرة هذه الخطوط، ثم رسم خطوط 
القارات وسائر التفاصيل على هذه الشبكة واستعان في بحثه بالعقل اإللكتروني لتحديد المسافات واالنحرافات المطلوبة، 
والحظ أنه يستطيع أن يرسم دائرة يكون مركزها مكة المكرمة وحدودها خارج القارات األرضية ومحيطها يدور مع حدود 
القارات الخارجية، وتوصل في نظريته إلى مغزی الحكمة اإللهية من اختيار مكة المكرمة مكانا لبيت اهلل الحرام.1 وقد 
أكدت هذه النظرية التي وضعت في السبعينيات صور األقمار الصناعية وتحليالتها الطبوغرافية وطبقية وجغرافية األرض 

التي أجريت في هذا العهد التسعيني للقرن العشرين الميالدي.
ُق الَِّذي بَْيَن َيَدْيِه َولُِتْنِذَر ُأمَّ الُْقَرى َوَمْن  وحول هذا الموضوع يقول اهلل سبحانه وتعالى في: »َوَهَذا ِكَتاٌب َأْنَزلَْناُه ُمَباَرٌک ُمَصدِّ

َحْولََها َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن بِاْلِخَرِة ُيْؤِمُنوَن بِِه َوُهْم َعَلى َصاَلِتِهْم ُيَحاِفُظوَن.«2
فلماذا مكة أم القری؟ ولماذا أطلق اهلل تعالى على بقية األرض لفظ من حولها؟ وكان األمر يتعلق بمركز ما واألفالك التي 

تدور حوله، لنری ماذا يفصل برنامج المعجزة الخالدة هذا الموضوع . 
فّضل اهلل جّل وعال بعض األماكن على بعض كتفضيل مكة على سائر بقاع العالم لتكون مركزا لظهور الدين الخاتم وانتشاره 
والقارتان  بالسكان  مأهولة  منها خمس  قارات  العالم في األرض سبع  قارات  أن عدد  ومعلوم  بقاع األرض.  باقي  إلى 
القطبيتان خاليتان من الحياة البشرية وكذلك من المعروف أن الرقم »٧« ذو أهمية كبيرة في الحقائق الكونية فهناك سبع 
قارات وسبعة ألوان طيف وسبع سموات )إذ أن آخر تقسيم علمي فلكي لطبقات السماء هو سبعة – من محاضرة الدكتور 
أنيس الراوي بعنوان الكيمياء الذرية(، أما في »القرآن« فإن الرقم سبعة له داللة وأهمية عظيمة قد قمنا بشرحها في روابط 

أخری.
فّضل اهلل تبارك وتعالى مكة وكرمها حين جعلها مركز جذب اإلشعاعات الروحية، مركزا يحج إليه المسلمون من كل 
فج عميق، وشاءت إرادة اهلل تبارك وتعالى أن يوضع أول بيت للناس لعبادته وحده ال شريك له في مكة، فهي وجهة 
الناس ومتجههم في الحج والعمرة وهي ذات موقع متوسط في العالم إذ أنها تمثل المعنى والمفهوم الجغرافي لوسطية األمة 

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا.«٣ ًة َوَسًطا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ اإلسالمية كما قال تعالى : »َوَكَذلَِک َجَعْلَناُكْم ُأمَّ
وهي وسطية في اإلسالم شاملة المعاني، وسطية في التمتع بطيبات الحياة دون إفراط أو تفريط، وسطية في األمور العامة 
مهبط خاتم  لتكون  تبارك وتعالى  اهلل  اختارها  والمكان ولذلك  بالموقع  أنها وسطية  ثم  تقتير،  تبذير وال  والخاصة فال 

رساالته. ومكة كما هو معروف تحتل موقعا متميزا منذ أقدم العصور، وهي حتى اآلن منطقة عبور القوافل التجارية . 

13

مكة المكرمة، مركز یابسة العالم 

تعنى  كما  الواقع  الهندسي على أرض  للمشروع  الفعلي  باإلسقاط  تعنى  التي  األساسية  العلوم  من  والخرائط  المساحة  علم 
بالخرائط الكنتورية التي تستخدم في إسقاط المشاريع الهندسية. 

وهنا يبدر سؤال مهم وهو ما السر الذي جعل »مكة المكرمة« المكان الذي يختاره اهلل تعالى ليكون مكان بيته الحرام ومبعث 
آخر أنبياءه محمدn، وهذا األمر ال نعرف على وجه التحديد جوابه فهو من أمر اهلل وغيب اهلل، إال أننا قد نجد في بعض 
بحوثنا التي تجود بها قرائحنا وعقولنا القاصرة بعض األجوبة التي قد تشبع فضولنا وشغفنا وعطشنا لعلم اهلل الذي ال نهاية 
له. ففي حقل الجيولوجيا الهندسية هنالك ما يعرف بعلم المساحة والخرائط، وفي هذا العلم الجميل والواسع استطاع فريق 
علمي يرأسه الدكتور حسين كمال الدين أستاذ المساحة في إثبات أن مكة المكرمة هي مركز اليابسة في الكرة األرضية، وقد 
كان هدفه في البداية الوصول إلى وسيلة تساعد أي مسلم من تحديد مكان القبلة من أي مكان هو فيه في األرض )قلنا في 

12
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القتل الصامت
اسماعيل شفيعى سروستانى

إن موضوع القتل الصامت لسكان األرض وتقليص السكان إلى الحد االدنى وتغليب جماعة خاصة على عموم الشعوب، 
كانت من البرامج الدائمة التي اعتمدها القادة السريون ومؤسسو الحكومة الكونية.

وفي ازمان ليست ببعيدة، كان المعدل العمري البالغ 12٠ عاما لعامة الناس، عمرا طبيعيا وعاديا، في حين ان الرجال والنساء 
للموت، ويعتبرهم  الخمسين، ويستعدون  بالشيخوخة في سن  الحاضر ويصابون  الوقت  يُنهكون في  المعمورة  في ارجاء 

الجميع بانهم طاعنون في السن ومتقدمون في العمر وعاجزون عن العمل.
العديد من الخدع  المياه والرغيف وفرض اطعمة وادوية ملونة لكنها سامة، بجانب  إن تخريب الحرث والنسل وتلويث 

والحيل، قلل المتوسط العمري لسكان األرض إلى ٥٠ بالمائة من العمر الطبيعي.
او  الغرض. وركزوا من خالل طرح مشروع »يوجنيكس«  لهذا  الخدع  السرية جميع هذه  المنظمات  قادة  استخدم  وقد 
تحسين النسل، جل جهودهم العقام شعوب العالم والحد من التوالد واالنجاب وتحديد النسل وفرضوا هذا المشروع بكل 

ما اوتوا من قوة على البلدان الشرقية والدينية.
إن مشروع القتل الصامت لشعوب العالم السيما المسلمين واعقامهم، يتم تنفيذه باشكال مختلفة لسنوات عديدة.

وقد كشف صحفي امريكي يدعى اف. ويليام انغدال في كتاب بعنوان »بزور الموت« او »االلعاب المظلمة في كواليس التغير 
الجذري للبزور« صدر عام 2٠٠٧ م.، النقاب عن جانب من هذا المشروع الشيطاني المتعلق بنهاية الزمان.

وفي سياق هرطقة التطاول على الكون وبهدف االستيالء والتملك، ومن دون االخذ بعين االعتبار التداعيات الرهيبة لهذا 
العبث بجينات  الهيمنة والصهيونية في  التابعين لنظام  الناتجة عنه، انهمكت بعض الشركات والعلماء  التطاول واالبتالءات 

النباتات والحيوانات.
وعلى الرغم من ان بعض الباحثين يمارسون التعديل الجيني بنية ايجابية وانسانية وبهدف النهوض بمقاومة النباتات في 
مواجهة االفات او زيادة المحاصيل او مردود الحيوانات، لكن الكثير من اصحاب الراي يعتبرون هذا العبث الجيني يتعارض 
مع التنوع البيئي وتوازن القوی الموجودة والمنتشرة في العالم ومكانة ودور الكائنات في المعمورة، ومهد بالتإلى الندالع 

االزمات وتسبب بحدوث تداعيات كثيرة غير متوقعة. التداعيات التي تعرض جوانب منها احيانا في بعض افالم الخيال.
والتدخل  والحيوانات  والنباتات  الطبيعة  اساس  والتغيير في  العبث  الوراثية هي علم جديد يسهم من خالل  الهندسة  إن 
والتصرف في الجينات وحتى ادخال جينات سائر الكائنات )سواء اإلنسانية والنباتية وحتى الحشرات( في البذور الزراعية، 
تتسبب  لكنها  والصورة  الشكل  حيث  من  االصلية  المحاصيل  تماما  تشبه  التي  المحاصيل  جديدة.  محاصيل  انتاج  في 

بتداعيات واثار غير متوقعة وغير مدروسة بسبب احتوائها على جزيئات جديدة.
إن التكنولوجيا الحيوية او الهندسة الوراثية هي عملية تفضي إلى ايجاد تغير في المادة الجينية )DNA( للكائنات وبطريقة 

ال تحدث في الطبيعة بالمرة.
وفي جانب من هذا العبث الوراثي يتم حتى نقل جينات الكائنات اإلنسانية او الحيوانية الحية إلى سائر الكائنات النباتية 
ويتحصل بالتإلى صنف جديد يختلف عن الصنف االصلي من حيث الصفات والتاثيرات. وقد اكتشف الشعب االمريكي 

للمرة االولى عام 1٩٩٦ م. وجود اغذية معدلة وراثيا في االسواق.
إن التنوع واالنتشار الواسع لهذه المحاصيل ووضعها في السلة الغذائية للناس، سيحدث بالشك تداعيات جادة وخطيرة في 

الصورة الظاهرة والسيرة الُخلقية والنفسية والروحية تتبعها امراض واضطرابات على المستويين الجزئي والكلي.
إن االستدالالت التي ياتي بها المهندسون الوراثيون بما فيها توفير المحاصيل النباتية والحيوانية للعالم الجائع والباحث عن 
الغذاء وزيادة مقاومة النباتات في مواجهة االفات وما شابه ذلك، رغم انها تبدو مستحبة ومستساغة في الوهلة االولى، 
لكن التخفي على سر التغيير والعبث والمآرب الرئيسية لمؤسسي هذا العلم من جهة والصمت والغموض الواسعين في وقت 
اخری، يضع عالمات  والمنتجات من جهة  المحاصيل  لهذه  االمد  االستخدام طويل  الناجمة عن  التداعيات  السؤال عن 

استفهام كبيرة امام هذا االمر.
كواليس  في  روكفلر  امثال  الصهيونية من  المؤسسات  وتواجد  االستعمارية  السلطة  لمراكز  التقنية  لهذه  االولية  التبعية  إن 

المراكز الكبيرة الناشطة في مجال العبث الوراثي بالمنتجات الغذائية يزيد من حجم وانتشار هذا التشكيك وسوء الظن.
المختصر  )باالسم  الحي  للكائن  الوراثي  التعديل  يسمى  خاص  شيطاني  مشروع  عن  اللثام  تميط  المتاتية  المعطيات  إن 

GMO( تم بواسطته دراسة أهداف مثل ابادة النسل واعقام ما يسمى االعراق الدنيا وايجاد عرق خاص ومميز.
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مكة مركز التجمع اإلشعاعي للتجاذب المغناطيسي بالكرة األرضية
نعود ونتكلم بعض الشيء عن الجغرافية وعلم المساحة والخرائط الذي سبق أن أشرنا إليه فنقول: تطور علم الخرائط 
تطورا كبيرا بعد اختراع األقمار الصناعية وسفن الفضاء، وهي التي قامت وال تزال بتصوير وجه الكرة األرضية من أبعاد 
واتجاهات مختلفة وظهرت حقائق علمية عديدة لم تكن معلومة لإلنسان عن مساحات، ومسافات، وتضاريس لقارات، 
وبحار، وجزر، ومحيطات. وتوضع على الخرائط الجغرافية خطوط ودوائر، أما الخطوط فهي خطوط الطول وهي عبارة عن 
خطوط يتصورها العلماء على سطح الكرة األرضية، وتصل فيما بين القطبين، وخط الطول األساسي فيها يأخذ رقم الصف، 
وهو الخط المار بضاحية غرينتش بالقرب من »لندن«، وعدد خطوط الطول هذه هو ٣٦٠ خطا نصفها شرق غرينتش، 
دوائر  فهي  الدوائر  وأما  األرضية.  الكرة  على سطح  المكان  تحديد  على  الخطوط  هذه  تساعد   ، غربه  اآلخر  والنصف 
يتصورها العلماء على وجه األرض ومنها دائرة أو خط االستواء، وتقع في منتصف المسافة بين القطبين ودرجتها الصفر، 
ثم توجد دوائر موازية لخط االستواء هذا عند ٩٠ درجة شماله وكذلك ٩٠ درجة جنوبه، والمسافة بين دوائر العرض 
واحدة تقريبا على خرائط العالم، أما فائدتها فهي معرفة بعد الموقع محددا بالدرجات عن خط االستواء شماال أو جنوبا.

وحديثا استطاع العلماء أن يتحققوا من وسطية مكة المكرمة بواسطة الصور الحقيقية التي يصورها القمر الصناعي عندما 
يلتقط صورا للكرة األرضية مبتعدا عن سطحها بما ال يقل عن مائة كيلومتر في الفضاء وهو البعد الذي تستطيع أجهزة 
التصوير بالقمر الصناعي أن تلتقط صورا للكرة األرضية مشتملة على القطبين. وباستعمال أجهزة التكبير في فحص هذه 

الصور الحقيقية تتضح وسطية مكة بين أقصى يابسة في القطب الشمالي، وأقصى يابسة في القطب الجنوبي.
وفي النصف الثاني من القرن العشرين الميالدي، قام أحد العلماء األمريكان والمتخصص في علم الطبوغرافيا بإجراء بحوث 
العلم على أساس ظاهرة  استنتج منها أن مكة المكرمة هي المركز المغناطيسي للكرة األرضية، وقد قامت بحوث هذا 
كونية موجودة منذ خلق الكون، وهي ظاهرة التجاذب في ما بين األجرام السماوية )التجاذب المتبادل فيما بينها(، وتصدر 
فاعلية هذا التجاذب من مراكز هذه األجرام أي الكواكب والنجوم، والكرة األرضية شأنها شأن أي كوكب آخر، تصدر قوة 
جذبها لألشياء من مركزها في باطنها، وهي النقطة أو المركز الذي درسه ذلك العالم األمريكي وتحقق من وجوده وموقعه 
والمكان الذي يدل عليه على سطح األرض، وإذا به يجد أن موقع مكة هو الموقع الذي تتالقى فيه اإلشعاعات الكونية، 
وأعلن بحوثه هذه دون أن يدفعه على إجرائها أو إعالنها أي وازع ديني، وبعد ذلك نشرت جريدة األهرام القاهرية في 
عددها الصادر بتاريخ 1٩٧٧/2/٤م. نبأ العالم المصري الدكتور حسين كمال الدين الذي كان يعمل آنذاك رئيسا لقسم 
المساحة التصويرية بجامعة »الرياض« في السعودية، تذكر فيه أنه توصل لنفس النتيجة التي توصل إليها العالم األمريكي، 
بالتفصيل في مجلة  البحث  بالكرة األرضية، وقد ذكر هذا  المغناطيسي  للتجاذب  التجمع اإلشعاعي  وهي أن مكة مركز 

العربي الكويتية.

الهوامش: 
1. »جملة العريب«، العدد 237، أغسطس 1978.

2. سورة األنعام، آية 92.
3. سورة البقرة، آية 143.
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يذكر ان علم االحياء الجزيئي او التعديل الوراثي اسسته مؤسسة روكفلر التي كانت بصدد ايجاد التعديالت الوراثية التي 
تنشدها على اإلنسان.

وقبل احتالل »العراق«، كان هناك مستودع ذو قيمة في منطقة »ابوغريب« يضم األنواع المختلفة لبذور القمح، تجمعت 
على مدی مئات السنين، لكن وبعد احتالل العراق، اختفى هذا المستودع وال احد يعرف اين ذهبت هذه البذور.

وال ننسى بانه تم في الهندسة الوراثية ادخال جينات سائر الكائنات بما فيها اإلنسان على جوهرة الحبوب النباتية.
المزارعين  لتجعل  المحلية  البذور  أنواع  جمع  أجل  من  ومكافآت  جوائز  االسرائيلية  الشركات  رصدت  »تركيا«،  وفي 

األتراك بحاجة إلى البذور المعدلة التي تستخدم لمرة واحدة فقط.
وفي عام 1٩2٧ م. باشرت مؤسسة روكفلر مشروعا آخر في سياق استراتيجية القتل الصامت وتمثل في تحديد سكان 

العالم. وقامت هذه المؤسسة وفي أول خطوة في »بريتوريكو« باعقام ٣٥ بالمائة من النساء عام 1٩٦٥ م.

واستمرارا لهذا المشروع، فرضوا على الناس حقن لقاحات تتسبب بالموت البطئ قبل ان تحصنهم أمام األمراض، بحيث أنه:
1. قامت »منظمة الصحة العالمية« في عام 1٩٩٠ م. وفي إطار برنامج، بتلقيح ماليين النساء والرجال في الفئة العمرية 1٥ 
إلى ٤٥ عاما في »نيكاراغوا« و»المكسيك« و»الفليبين« تحت ذريعة الوقاية من اإلصابة بمرض الكزاز. واشتبهت مؤسسة 
كنسية كاثوليكية تدعى »Gomite Pro Vida Do Mexico« في هذا المشروع، واختبرت اللقاحات وتبين أن هذه 

اللقاحات تحمل Human chorionic Gonadotropin الذي يتسبب بعقم النساء.
  GGIAR الدولية  للمجموعة  كرعاة  الدولي«  و»البنك  للسكان  روكفلر  ومجلس  روكفلر  مؤسسة  بأن  واتضح الحقا   .2
ومعهم »معهد السالمة الوطنية« نفذوا عام 1٩٧2 م. مشروعا سريا لمنظمة الصحة العالمية، في إطار مشروع لعشرين عاما 

مخصصا إلنتاج لقاحات اإلجهاض والتي تحمل الكزاز. وقدمت الحكومة النرويجية ٤1 مليون دوالر كهدية للمشروع.
٣. حرب التكنولوجيا الحيوية، تشكل جزء فحسب من مشروع القتل الصامت.

ووفقا لرؤية البروفيسور فرنسيس بويل الذي كتب قانون أسلحة التكنولوجيا الحيوية المضادة لإلرهاب، للكونغرس االمريكي، 
فإن »البنتاغون« يشكل قسما من مجموعتين من تعليمات االستراتجية القومية لـبوش عام 2٠٠2 والقاضية بالمضي قدما 
بالحرب البيولوجية وتسجيل النصر فيها. ويقول: إن الحكومة الفدرالية »الواليات المتحدة االمريكية« أنفقت 1٤.5 مليار دوالر
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لهذا  الرئيسيين  الممولين  ضمن  الجنسيات  متعددة  شركات  وعدة  »مايكروسوفت«  مؤسس  غيتس  وبيل  روكفلر  ويعتبر 
المشروع الشيطاني. وقد بدا هؤالء هذا المشروع في عقد السبعينيات تحت عنوان وذريعة الثورة الخضراء للتعديل الوراثي 

للبزور النباتية.
القمح والرز  المزارعين. حبوب مثل  الموجودة لدی  البذور والحبوب  المشروع هو جمع كافة اصناف  واحد أهداف هذا 

والذرة التقليدية واالحتفاظ الحكري والمتجمد لهذه الحبوب المولدة المحلية تحت الشواطئ الجليدية وفي عمق 11٠٠ 
متر بالقطب المتجمد الشمإلى تحت عنوان خزنة ومستودع بزور وبذور القيامة وتوزيع البزور الوراثية المعدلة والمحاصيل 

الغذائية التي عدلت وراثيا والتي تستخدم لمرة واحدة، بين المزارعين والجماهير المستضعفة.
وعندئذ سيضطر المزارعون لشراء بذور قادرة على التوليد لمرة واحدة فحسب، لذلك يضطرون لشراء بذور جديدة سنويا 
اثناء موسم الزرع. ومن جهة اخری فإن المواد النباتية والحيوانية التي تم العبث بها والموجودة في السلة الغذائية لعامة 

الفقراء والجياع، ستكون بمثابة بالء وكارثة لهؤالء لم يشهد التاريخ مثيال لها.
والسؤال األول الذي يطرح نفسه ويطرحه ذلك الباحث االمريكي ايضا، هو:

ما الكارثة المقررة ان تحل بالبزور والبذور المحلية حتى يقدم هؤالء على تاسيس خزنة بتكلفة بلغت 12٣ مليون دوالر؟
والمثير لالنتباه ان رئاسة هذا المستودع الذي يدار على يد المؤسسة الدولية الستغالل هذه االصناف، اوكلت لمواطنة كندية 
تدعى مارغريت كتلي كارسون التي كانت حتى عام 1٩٩8 م. رئيسة مجلس السكان للسيد روكفلر اليهودي، المجلس الذي 

كان يخطط لخفض سكان البلدان النامية واعقام شعوب تلك الدول.
وقد استثمر السيد روكفلر بمفرده مائة مليون دوالر لمشروع التعديل الوراثي للبزور.

وان استولى هؤالء على جميع الحبوب وأنواع البذور النباتية فانهم سيكونون قادرين على التحكم بغذاء الناس وزادهم 
وقوتهم من خالل امتالك مستودع القيامة.
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فساد اليهود على مر العصور من عهد المسيح
نفوذ اليهود في أوربا من زمن المسيحj إلى زمن ظهور عائلة روتشيلد اليهودیة )قسم الثاني(

وقد بدأ أمشيل نشاطه المالي عندما وظفه والده - وهو ما زال طالبًا - في مهنة الصرافة، وكان وقتئذ في العاشرة من عمره، 
وتلقى التعاليم اليهودية في المدرسة، وبعد أن ترك المدرسة التحق بمصرف »أوبنهايم« في »هانوفر« واستمر فيه لمدة 

ثالث سنوات تدرب خاللها على األعمال المصرفية الربوبية .
وهناك تعرف على فريدريک الثاني األمير البروسى الذي كان يمتلك ثروة خيالية، فتولى أمشيل إدارة عملياته المالية 

المريبة.
وفى سنة 1٧٧٠ م. عاد أمشيل إلى »فرانكفورت« وتزوج جوتا شنابر فأنجبت له خمسة ذكور وخمس بنات.

وبحلول سنة 181٠ م. أصبح أمشيل أحد اليهود العشرة األكثر ثراًء في فرانكفورت.
وعندما حضرته الوفاة سنة 1812 م. دعا جميع أبنائه إلى فرانكفورت، وقرأ عليهم »التلمود«، وقال لهم: تذكروا يا أبنائي 

أن األرض جميعها ينبغي أن تكون ملكًا لنا نحن اليهود، وأن غير اليهود يجب أال يملكوا شيئًا.
فأقسموا أمام أبيهم على أن يعملوا متضامنين، وال ينفرد أحدهم بعمل دون اآلخرين.

العمل في العواصم األوربية بين أبنائه الخمسة الذكور، فتولى االبن األكبر أنسليم مكان والده في  وقسم أمشيل ميادين 
مصرف فرانكفورت وتولى سالومون االبن الثاني إدارة أعمال والده الموجودة في »فينا«، وتولى ناثان أعمال والده في 

»لندن«، وتوجه كارل إلى »إيطاليا«، و جيمس إلى »فرنسا«.
ويحركون  الدولية،  السياسة  في  ويتدخلون  أوربا،  في  لـ»لمال«  إمبراطورية  أكبر  يديرون  فكانوا  أبيهم  بنصيحة  وعملوا 
الثورات والفتن والحروب بأساليب خفية تعود عليهم باألرباح الفاحشة، وتجعل رجال السياسة األوربية كالدمى في أيديهم، 

يمكن ان يؤثر جديا على الراي العام العالمي، وطبعا ال يجب نسيان بأن صحة هذه الفرضية من عدمها ليس لها اثر على 
االثار القاتلة والفتاكة لهذا الفيروس الذي شكل الهاجس األول  لسالمة وصحة الشعوب في العالم.

وليس مستبعدا ان يقدم قادة تحالف الصليب وصهيون وخالل عملية انتحارية وخوفا من فقدان آخر الفرص، على االعالن 
عن الحكومة الكونية الدامية وإثارة كارثة عالمية لتحقيق امنيتهم العريقة.

ونظرا إلى ان الدارة الشيعية لصاحب العصر والزمانf مدعومة بالعناية السماوية تضطلع بدور مهم في مستقبل العالم 
والتاريخ، فال بد لها ان تفكر أكثر فأكثر في تحقيق االستقالل العلمي والثقافي واالقتصادي وان ينتبه الناس أكثر فأكثر إلى 
االيادي التي تحاول بث الفرقة والتشرذم والفتنة بينهم. وهنا تتحمل المؤسسات واالجهزة الثقافية مسؤولية أكثر جساما 

في هذا الخصوص. 

http://www.mouood.org/arabic :المصدر
نشرت في »المسيحيون المتصهينون«.
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منذ عام 2001 م. وحتى 200٤ م. فيما يخص الدراسات واألبحاث المتعلقة بالحرب البيولوجية.
ويری ريتشارد ابرايت عالم األحياء بجامعة »روجرز« أن هناك أكثر من ٣٠٠ مؤسسة علمية و نحو 12٠٠٠ وحدة تنشط 

حاليا في أمريكا في مجال الحرب البيولوجية.
وقد نفذت مارغريت سانغر من األصدقاء المقربين لعائلة روكفلر، مشروعا في المؤسسة الدولية لتنظيم األسرة عام 1٩٣٩ 

م. في »هارلم«.
وفي عام 2٠٠1 م. أعلنت شركة »Epicyte« للتكنولوجيا الحيوية انها انتجت ذرة بطريقة الهندسة الوراثية تقتل الُحييات 

المنوية وتقوم باعقام الرجال. وكانت وزارة الزراعة االمريكية تدعم انتاج الذرة الُمْعِقمة.
العشرين  االعوام  خالل  قاموا  الجنسيات،  متعددة  االدوية  شركات  في  العاملين  الباحثين  بأن  هنا  التذكير  من  باس  وال 
االخيرة بتخليق ٣٠ نوعا من االمراض الجديدة ونشرها بين شعوب العالم. ان هذه الفيروسات الفتاكة ومن بينها فيروسا 
االيدز وانفلونزا الخنازير تقتل الماليين من الناس وتجلب في الوقت ذاته الماليين من الدوالرات لشركات انتاج االدوية. 
ان مبيعات االدوية وعرض اللقاحات الرادعة في الظاهر يدر سنويا أكثر من ٥٠٠ مليار دوالر لحساب عدد محدود من 

شركات تصنيع االدوية.
وكما نشهد اليوم، وبعد ان اصبح توتر انفلونزا الخنازير عالميا، اخذت االنظار تتجه نحو استخدام لقاح هذا المرض.

ونقلت صحيفة »غازتة« التركية عن راوني كيلدة قوله بأن امريكا وفي اعقاب اجتماع بيلدربرغ في 1٥ مايو 2٠٠٩ م.، 
قررت في ضوء مشروع قدمه هنري كيسنجر وزير الخارجية االمريكي االسبق القضاء على ثلث سكان العالم من دون نفقات 
)الحرب( وحتى جني عائد يقدر بمليارات الدوالرات. وحتى انهم مارسوا ضغوطا على منظمة الصحة العالمية لكي توزع 

هذا اللقاح على صعيد العالم. وال احد يعرف ما االعراض الجانبية التي سيتركها هذا اللقاح في االعوام المقبلة.
وقد لعب الفصل األول  من هذا السيناريو وزير الصحة الفلندي االسبق وادعى فيه بأن السلطات االمريكية قامت باصطناع 

فيروس االنفلونزا لكي تقضي على نصف سكان العالم.
وقد اتى راوني كيلدة على ذكر هنري كيسنجر وزير الخارجية االمريكي االسبق بالتحديد واعتبره المسبب الرئيسي لهذه 

المؤامرة العالمية.
وزعم كيلدة بأن امريكا تريد القضاء على ثلث سكان العالم من دون نفقات وضجيج وجني مليارات الدوالرات من جراء 

مبيعات اللقاح في مختلف دول العالم.
وذهب هذا المسؤول االوروبي إلى ابعد من ذلك حين قال بأن منظمة الصحة العالمية اضطرت تحت الضغط االمريكي 
تقديم هذا العارض المصطنع على انه مرض إلى العالم وان تطلب من دول العالم اتخاذ ما يلزم من أجل العالج والحصول 

على اللقاحات.
وبعد ذلك دخلت صحيفة »بيلد« االلمانية على الخط وكشفت عن عقد ابرمته شركة »غالسو اسميث كالين« مع الحكومة 
االلمانية النتاج لقاح هذا المرض واكدت بأن هذا العقد ابرم بسنتين قبل انتشار المرض بين الحكومة االلمانية وهذه الشركة!
كما نشرت صحيفة »االخبار« اللبنانية هذه االخبار والتقارير ونقلت عن شاهين المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية 
قوله: ان كانت هذه االخبار صحيحة، فاننا نواجه مؤامرة دولية، النه لم يقم احد لحد اآلن بكشف الطبيعة الحقيقية لفيروس 

انفلونزا الخنازير.
ونقل التلفزيون المصري كذلك عن هذا المسؤول قوله: اننا نظن ايضا بأن القضية هي ابعد من مجرد مرض وان العالم قد قصف 

بيولوجيا.
وقال ادريان غيبس العالم االسترإلى المتخصص بعلم الفيروسات بأن هذا الفيروس ال يحمل مواصفات الفيروس الطبيعي 
وتم الحصول عليه في مختبرات سرية، ونشر تعمدا. كما نشر هذه المعلومات في مجلة »فيرولوجي« التخصصية المعنية 

بعلم الفيروسات.
وقد مزقت صحيفة »يان بيرغر ميستر« النمساوية كل الستائر التي تحجب الحقيقة وكشفت بأن منظمة الصحة العالمية واألمم  
ديفيد روتشيلد  فيهم  بمن  الدولية  المصارف  الصهيوني ومالكي سلسلة  واللوبي  اوباما  باراک  االمريكي  والرئيس  المتحدة 

وديفيس روكفلر وجورج سوروس هم من يقفون وراء انتشار مرض انفلونزا الخنازير.
كما ذكر موقع »المحيط« االلكتروني: ان مجموعة من الخبراء المتخصصين بعلم الفيروسات نشروا تقارير في مجالت علمية 
ادعوا فيها ان ما ادى في عام 1918 م. إلى وفات أكثر من ثمانية ماليين انسان في اوروبا هو فيروس انفلونزا الطيور وان ما 

ينتشر الن في العالم هو مماثل لذلک الفيروس وتم العبث في تركيبته الوراثية واصبح أكثر قدرة على ايجاد المرض.
وعلى الرغم من انه لم يتم لحد اآلن تقديم شواهد او مستندات تؤكد صحة هذه المزاعم، لكن طرحها بشكل واسع النطاق 
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فهيمنوا على النشاط االقتصادي في عواصم أوربا، وتدخلوا في صنع القرارات السياسية الكبری التي تصبُّ في مصلحتهم.
واعية  متبصرة  بقراءة  ونستطيع  الخفية،  اليهودية  لليد  آثار  من  يخلو  الحديث  األوربي  التاريخ  في  هام  يكاد حدث  وال 
لمجريات التاريخ األوربي منذ القرن السابع عشر والتاريخ األمريكي أيضًا أن نلتمس وقائع وقرائن تؤكد دور القوة المالية 
لليهود في تحريك األحداث السياسية العالمية بما يعود عليهم باألرباح الطائلة واستطاعت عائلة روتشيلد أن تجمع حولها 
كبار المرابين اليهود، وكبار جماعة النورانيين من الكهنة والحاخامات وتنظيم نشاطهم، وأصبح الروتشيلديون قادة الجماعة 

والممولين الرئيسيين لها.
وفي عام 1٧٧٠ م. استأجروا آدم وايزهاوبت أستاذ القانون بجامعة »أنجولد شتات« الذي ارتد عن المسيحية واعتنق مذهب 

النورانيين الشيطاني؛ ليقوم بإعادة تنظيم وصياغة البروتوكوالت اليهودية الشيطانية القديمة على أسس حديثة .
الشيطاني  المذهب  وفرض  العام،  على  للسيطرة  الشيطان  لكنيس  التمهيد  هو  الصهيونية  البروتوكوالت  هذه  هدف  وكان 
وأيديولوجيته على من يتبقى من الجنس البشری، بعد قيامهم بتدمير جميع الحكومات واألديان الموجودة على األرض 
من خالل زرع الفتن فيما بينها، وإدخالها في دوامة من الصراعات والحروب تقضى عليهم جميعًا؛ لتتهيأ األرض في النهاية 

لقبول حكم مسيحهم المنتظر، والسجود له كإله وسيد لكل هذه األرض، أال وهو المسيح الدجال.
وانتهى وايزهاوبت من مهمته هذه، فأعاد صياغة البروتوكوالت في األول من مايو سنة 1٧٧٦ م.، وهذه البروتوكوالت 

ينفذها الصهاينة النورانيون لتمهيد األرض لخروج المسيح الدجال عليهم.

المصدر:
http://ahmedkahlah.blogspot.co.uk

كيفية تقسيم الدول األروبية بين أوالد روچيلد
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ا َأَفَل قاَل ال ُأِحبُّ اْلِفلين «٦    َكْوَكبًا قاَل هذا َربِّي َفَلمَّ
فقال الرضا7: »إن إبراهيم7 وقع إلى ثالثة أصناف صنف يعبد الزهرة و صنف يعبد القمر و صنف يعبد الشمس و ذلك 
حين خرج من السرب   الذي أخفي فيه  فلما جن عليه الليل  فرأی الزهرة قال  هذا ربي  على اإلنكار و االستخبار فلما أفل  
ا َرَأى الَْقَمَر باِزغًا قاَل هذا َربِّي«٧  على  الكوكب  قال ال أحب الفلين  ألن األفول من صفات المحدث ال من صفات القدم  »َفَلمَّ

الِّين«8     ا َأَفَل قاَل لَِئْن لَْم َيْهِدني  َربِّي أَلَُكونَنَّ ِمَن الَْقْوِم الضَّ اإلنكار و االستخبار »َفَلمَّ
ْمَس باِزَغًة قاَل هذا َربِّي هذا َأْكَبر«٩ من الزهرة و القمر على اإلنكار و االستخبار ال على اإلخبار و اإلقرار فلما  ا َرَأى الشَّ »َفَلمَّ
ْهُت َوْجِهَي لِلَّذي َفَطَر  ا ُتْشِرُكون«1٠  »ِإنِّي َوجَّ أفلت قال  لألصناف الثالثة من عبدة الزهرة و القمر و الشمس »يا َقْوِم ِإنِّي بَري ٌء ِممَّ
ماواِت َو اأْلَْرَض َحنيفًا َو ما َأنَا ِمَن الُْمْشِركين «11  و إنما أراد إبراهيم7 بما قال أن يبين لهم بطالن دينهم و يثبت عندهم  السَّ
أن العبادة ال تحق لما كان   بصفة الزهرة و القمر و الشمس و إنما تحق العبادة لخالقها و خالق السماوات و األرض و كان ما 

ُتنا آَتْيناها ِإْبراهيَم َعلى  َقْوِمه «12 احتج به على قومه مما ألهمه اهلل تعالى و آتاه كما قال اهلل عز و جل  و »َو ِتْلَک ُحجَّ
 فقال المأمون:  هلل درک يا ابن رسول اهلل فأخبرني عن قول إبراهيم7 »َربِّ َأِرني  َكْيَف ُتْحِي الَْمْوتى  قاَل َأ َو لَْم ُتْؤِمْن قاَل بَلى  َو 

لِكْن لَِيْطَمِئنَّ َقْلبي .«1٣
قال الرضا 7: »إن اهلل تبارك و تعالى كان أوحى إلى إبراهيم 7 أني متخذ  من عبادي خليال إن سألني إحياء الموتى 
أجبته فوقع في نفس إبراهيم أنه ذلك الخليل فقال  َربِّ َأِرني  َكْيَف ُتْحِي الَْمْوتى  قاَل َأ َو لَْم ُتْؤِمْن قاَل بَلى  َو لِكْن لَِيْطَمِئنَّ َقْلبي   
ْيِر َفُصْرُهنَّ ِإلَْيَک ُثمَّ اْجَعْل َعلى  ُكلِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ ُجْزءاً ُثمَّ اْدُعُهّن َيْأتيَنکَ«1٤  سعيا و اعلم أن  على الخلة. قال  »َفُخْذ َأْربََعًة ِمَن الطَّ
اهلل عزيز حكيم   فأخذ إبراهيم7 نسرا و طاوسا و بطا و ديكا فقطعهن و خلطهن ثم جعل على كل جبل من الجبل التي 
حوله و كانت عشرة منهن جزءا و جعل مناقيرهن بين أصابعه ثم دعاهن بأسمائهن و وضع عنده حبا و ماء فتطايرت تلك 
األجزاء بعضها إلى بعض حتى استوت األبدان و جاء كل بدن حتى انضم إلى رقبته و رأسه فخلى إبراهيم7 عن مناقيرهن 
فطرن ثم وقعن فشربن من ذلك الماء و التقطن من ذلك الحب و قلن يا نبي اهلل أحييتنا أحياك اهلل فقال إبراهيم7 بل اهلل 

يحيي و يميت  و هو على كل شي ء قدير. 

موسی بن عمران7
ْيطان  «1٥ قال المأمون: بارک اهلل فيک يا أبا الحسن! فأخبرني عن قول اهلل عّز و جّل »َفَوَكَزُه ُموسى  َفَقضى  َعَلْيِه قاَل هذا ِمْن َعَمِل الشَّ

قال الرضا7: »إن موسى دخل مدينة من مدائن فرعون  على حين غفلة من أهلها و ذلك بين المغرب و العشاء.  فوجد 
ِه«1٦  فقضى موسى على العدو   فيها رجلين يقتتالن هذا من شيعته و هذا من عدوه  »َفاْسَتغاَثُه الَّذي ِمْن شيَعِتِه َعَلى الَّذي ِمْن َعُدوِّ
و بحكم اهلل تعالى ذكره  فوكزه  فمات  قال هذا من عمل الشيطان  يعني االقتتال الذي كان وقع بين الرجلين ال ما فعله موسى 7 

من قتله  إنه  يعني الشيطان  »َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبين . «
فقال المأمون: فما معنى قول موسى  »َرب ِإنِّي َظَلْمُت نَْفسي  َفاْغِفْر لي  َفَغَفَر لَه . «1٧

لئال يظفروا بي  المدينة فاغفر لي  أي استرني من أعدائك  قال7: »يقول إني وضعت نفسي غير موضعها بدخولي هذا 
«  من القوة حتى قتلت رجال بوكزة »َفَلْن َأُكوَن  فيقتلوني  فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال  موسى7  »َربِّ بِما َأْنَعْمَت َعَليَّ
الذي  المدينة خائفا يترقب فإذا  القوة حتى رضي  فأصبح  موسى7  في  بهذه  بل أجاهد في سبيلك  لِْلُمْجِرمين « 18  َظهيراً 
استنصره باألمس يستصرخه  على آخر قال له موسى إنك لغوي مبين  قاتلت رجال باألمس و تقاتل هذا اليوم ألوذينك   
]ألؤدبنك [ و أراد أن يبطش به   فلما »َأْن َأراَد َأْن َيْبِطَش بِالَّذي ُهَو َعُدوٌّ لَُهما«1٩ و هو من شيعته  قال: »يا ُموسى  َأ ُتريُد َأْن 

َتْقُتَلني  َكما َقَتْلَت نَْفسًا بِاأْلَْمِس ِإْن ُتريُد ِإالَّ َأْن َتُكوَن َجبَّاراً ِفي اأْلَْرِض َو ما ُتريُد َأْن َتُكوَن ِمَن الُْمْصِلحين«  2٠
الِّين  «21 قال المأمون: جزاک اهلل عن أنبيائه خيرا يا أبا الحسن؛ فما معنى قول موسى لفرعون  »َفَعْلُتها ِإذاً َو َأنَا ِمَن الضَّ

قال الرضا7: »إن فرعون قال لموسى لما أتاه  »َو َفَعْلَت َفْعَلَتَک الَّتي  َفَعْلَت َو َأْنَت ِمَن الْكاِفرين «22  بي  قال  موسى  »َفَعْلُتها ِإذاً 
ا ِخْفُتُكْم َفَوَهَب لي  َربِّي ُحْكمًا َو َجَعَلني  ِمَن  الِّين «2٣  عن الطريق بوقوعي إلى مدينة من مدائنك  »َفَفَرْرُت ِمْنُكْم لَمَّ َو َأنَا ِمَن الضَّ
الُْمْرَسلين «2٤ و قد قال اهلل عز و جل لنبيه محمد9  »َأ لَْم َيِجْدَک َيتيمًا َفآوى «2٥   يقول أ لم يجدك وحيدا فآوی  إليك الناس  
و وجدك ضاال يعني عند قومك  فهدی  أي هداهم إلى معرفتك   و وجدك عائال فأغنى  يقول أغناك بأن جعل دعاءك 

مستجابا.«
ا جاَء ُموسى  لِميقاِتنا َو َكلََّمُه َربُُّه قاَل َربِّ  قال المأمون: بارک اهلل فيک يا ابن رسول اهلل؛ فما معنى قول اهلل عز و جل  و لما »َو لَمَّ
َأِرني  َأْنُظْر ِإلَْيَک«2٦ قاَل لَْن َتراني  أنظر إليک قال لن تراني   كيف يجوز أن يكون كلم اهلل موسى بن عمران7 ال يعلم أن اهلل 

 کالم اإلمام رضا7 فی عصمة االنبياء7
علي بن محمدبن الجهم قال: 

حضرت مجلس المأمون و عنده الـرضا علي بن موسى7. فقال له المأمون: يا ابن رسول اهلل أ ليس من قولک أن األنبياء 
معصومون. قال: »بلى«. قال: فما معنى قول اهلل عّز و جلّ  ِ»َو َعصى  آَدُم َربَُّه َفَغوى .«1

فقال7: »إن اهلل تبارك و تعالى قال آلدم  اسكن أنت  و زوجك الجنة و كال منها رغدا حيث شئتما و ال تقربا هذه الشجرة 
و أشار لهما إلى شجرة الحنطة فتكونا من الظالمين  و لم يقل لهما ال تأكال من هذه الشجرة و ال مما كان من جنسها فلم يقربا 
تلك الشجرة و لم يأكال منها و إنما أكال من غيرها لما أن وسوس الشيطان إليهما  و قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة 
و إنما ينهاكما أن تقربا غيرها و لم ينهكما عن األكل منها إال أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين و قاسمهما إني لكما لمن 
الناصحين. و لم يكن آدم و حواء شاهدا قبل ذلك من يحلف باهلل كاذبا فدالهما بغرور فأكال منها ثقة بيمينه باهلل و كان ذلك 
من آدم قبل النبوة و لم يكن ذلك بذنب كبير استحق به دخول النار و إنما كان من الصغائر الموهوبة التي تجوز على األنبياء 

قبل نزول الوحي عليهم. 
فلما اجتباه اهلل تعالى و جعله نبيا كان معصوما ال يذنب صغيرة و ال كبيرة قال اهلل عز و جل  و عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه 

َ اْصَطفى  آَدَم َو نُوحًا َو آَل ِإْبراهيَم َو آَل ِعْمراَن َعَلى الْعالَمين. « 2   ربه فتاب عليه و هدى   و قال عز و جل:  »ِإنَّ اهللَّ
ا آتاُهما صالِحًا َجَعال لَُه ُشَركاَء فيما آتاُهما«٣ فقال له المأمون: فما معنى قول اهلل عز و جل  »َفَلمَّ

فقال له الرضا7: »إن حواء ولدت آلدم خمسمائة بطن ذكرا و أنثى و إن آدم7 و حواء عاهدا اهلل عّز و جّل و دعواه و 
اِكرين«٤  فلما آتاهما صالحا من النسل خلقا سويا بريئا من الزمانة  و العاهة و كان  ما  قاال »لَِئْن آَتْيَتنا صالِحًا لََنُكونَنَّ ِمَن الشَّ
آتاهما صنفين صنفا ذكرانا و صنفا إناثا فجعل الصنفان هلل تعالى ذكره  شركاء فيما آتاهما و لم يشكراه كشكر أبويهما له عز 

ا ُيْشِرُكون « ٥ ُ َعمَّ و جل قال اهلل تبارك و تعالى:  »َفَتعالَى اهللَّ

ابراهيم نبّی 7
ا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرأى    فقال المأمون: أشهد أنک ابن رسول اهلل9 حقا فأخبرني عن قول اهلل عز و جل في حق إبراهيم7 : »َفَلمَّ
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قال الرضا7: »هذا مما نزل بإياك أعني و اسمعي يا جارة  خاطب اهلل عز و جل بذلك نبيه و أراد به أمته و كذلك قوله 
تعالى  »لَِئْن َأْشَرْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَک َو لََتُكونَنَّ ِمَن الْخاِسرين «٣٧   و قوله عز و جل  و »َو لَْو ال َأْن َثبَّْتناَک لََقْد ِكْدَت َتْرَكُن ِإلَْيِهْم 

َشْيئًا َقليال«.٣8 
ُ َعَلْيِه َو َأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْک َعَلْيَک  قال: صدقت يا ابن رسول اهلل9  فأخبرني عن قول اهلل عز و جل  »َو ِإْذ َتُقوُل لِلَّذي َأْنَعَم اهللَّ

ُ َأَحقُّ َأْن َتْخشاه «٣٩ ُ ُمْبديِه َو َتْخَشى النَّاَس َو اهللَّ َ َو ُتْخفي  في  نَْفِسَک َما اهللَّ َزْوَجَک َو اتَِّق اهللَّ
قال الرضا7: »إن رسول اهلل 9 قصد دار زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي في أمر أراده فرأی امرأته تغتسل. فقال لها 
سبحان الذي خلقك و إنما أراد بذلك تنزيه الباري عز و جل   عن قول من زعم أن المالئكة بنات اهلل فقال اهلل عز و جل 

»َأ َفَأْصفاُكْم َربُُّكْم بِالَْبنيَن َو اتََّخَذ ِمَن الَْمالئَِكِة ِإناثًا ِإنَُّكْم لََتُقولُوَن َقْواًل َعظيما«٤٠  
فقال النبي9 لما رآها تغتسل سبحان الذي خلقک أن يتخذ له ولدا يحتاج إلى هذا التطهير و االغتسال فلما عاد زيد إلى منزله 
أخبرته امرأته بمجي ء رسول اهلل9 و قوله لها سبحان الذي خلقك فلم يعلم زيد ما أراد بذلك و ظن أنه قال ذلك لما 

أعجبه من حسنها فجاء إلى النبي9 و قال له يا رسول اهلل9 إن امرأتي في خلقها سوء و إني أريد طالقها. 
فقال له النبي9  أمسك عليك زوجك و اتق اهلل   و قد كان اهلل عز و جل عرفه عدد أزواجه و أن تلك المرأة منهن فأخفى 
ذلك في نفسه و لم يبده لزيد و خشي الناس أن يقولوا إن محمدا يقول لمواله إن امرأتك ستكون لي زوجة يعيبونه بذلك 
فأنزل اهلل عز و جل  و إذ تقول للذي أنعم اهلل عليه  يعني باإلسالم  و أنعمت عليه  يعني بالعتق  أمسك عليك زوجك و اتق اهلل 
و تخفي في نفسک ما اهلل مبديه و تخشى الناس و اهلل أحق أن تخشاه.  ثم إن زيد بن حارثة طلقها و اعتدت منه فزوجها اهلل عز 
ْجناَكها لَِكْي ال َيُكوَن َعَلى الُْمْؤِمنيَن  ا َقضى  َزْيٌد ِمْنها َوَطراً َزوَّ و جل من نبيه محمد9 و أنزل بذلك قرآنا فقال عز و جل  »َفَلمَّ

ِ َمْفُعوال«.٤1  َحَرٌج في  َأْزواِج َأْدِعيائِِهْم ِإذا َقَضْوا ِمْنُهنَّ َوَطراً َو كاَن َأْمُر اهللَّ
ثم علم اهلل عز و جل أن المنافقين سيعيبونه   بتزويجها فأنزل اهلل تعالى  »ما كاَن َعَلى النَِّبيِّ ِمْن َحَرٍج فيما َفَرَض اهللَّ  له«.٤2

فقال المأمون: لقد شفيت صدري يا ابن رسول اهلل و أوضحت لي ما كان ملتبسا علي فجزاک اهلل عن أنبيائه و عن اإلسالم خيرا.
 

قال علي بن محمدبن الجهم، فقام المأمون إلى صالة و أخذ بيد محمدبن جعفربن محمد و كان   حاضر المجلس و تبعتهما  فقال 
له المأمون كيف رأيت ابن أخيک. 

فقال: له عالم و لم نره يختلف إلى أحد من أهل العلم. 
فقال: المأمون إن ابن أخيک من أهل بيت النبي الذين قال فيهم النبي9 أال إن أبرار عترتي و أطائب أرومتي أحلم   الناس صغارا 

و أعلم الناس كبارا فال تعلموهم   فإنهم أعلم منكم ال يخرجونكم من باب هدى و ال يدخلونكم في باب ضاللة. 
و انصرف الرضا7 إلى منزله فلما كان من الغد غدوت عليه و أعلمته ما كان من قول المأمون و جواب عمه محمدبن جعفر 

له فضحك7 ثم قال: يا ابن الجهم ال يغرنک ما سمعته منه فإنه سيغتالني   و اهلل تعالى ينتقم لي منه.
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تبارک و تعالى ذكره ال يجوز عليه الرؤية حتى يسأله هذا السؤال.
فقال الرضا7: »إن كليم اهلل موسى بن عمران7 علم أن اهلل تعالى أعز  أن يری باألبصار و لكنه لما كلمه اهلل عز و جل و 
قربه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم أن اهلل عز و جل كلمه و قربه و ناجاه فقالوا لن نؤمن لك  حتى نستمع كالمه، كما سمعت. 
و كان القوم سبعمائة ألف رجل فاختار منهم سبعين ألفا ثم اختار منهم سبعة آالف ثم اختار منهم سبعمائة ثم اختار منهم 
سبعين رجال لميقات ربهم. فخرج بهم إلى »طور سيناء« فأقامهم في سفح   الجبل و صعد موسى إلى الطور و سأل اهلل تعالى 
أن يكلمه و يسمعهم كالمه فكلمه اهلل تعالى ذكره و سمعوا كالمه من فوق و أسفل و يمين و شمال و وراء و أمام؛ ألن اهلل عز 

و جل أحدثه في الشجرة  و جعله منبعثا منها حتى سمعوه من جميع الوجوه.
 فقالوا لن نؤمن لک  بأن هذا الذي سمعناه كالم اهلل  حتى نرى اهلل جهرة فلما قالوا هذا القول العظيم و استكبروا و عتوا بعث اهلل 

عز و جل عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا. 
فقال موسى7 يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم و قالوا إنك ذهبت بهم فقتلتهم ألنك لم تكن صادقا فيما 
ادعيت من مناجاة اهلل عز و جل إياك فأحياهم اهلل و بعثهم معه. فقالوا إنك لو سألت اهلل أن يريك ننظر إليه ألجابك و كنت 
تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفته. فقال موسى7  يا قوم إن اهلل تعالى ال يرى باألبصار و ال كيفية له و إنما يعرف بآياته و 
يعلم بأعالمه فقالوا لن نؤمن لک  حتى تسأله. فقال موسى7 يا رب إنک قد سمعت مقالة بني إسرائيل و أنت أعلم بصالحهم 
فأوحى اهلل جل جالله : يا موسى سلني ما سألوک فلن أؤاخذک بجهلهم فعند ذلک. قال موسى7 »َربِّ َأِرني  َأْنُظْر ِإلَْيَک قاَل 
ا َأفاَق قالَ  ا َو َخرَّ ُموسى  َصِعقًا َفَلمَّ ا َتَجلَّى َربُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّ لَْن َتراني  َو لِكِن اْنُظْر ِإلَى الَْجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمكانَُه َفَسْوَف َتراني  َفَلمَّ

ُل الُْمْؤِمنين «  منهم بأنك ال تری.«  ُسْبحانََک ُتْبُت ِإلَْيک «2٧    يقول رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي  »َو َأنَا َأوَّ

اليوسف الصّدیق7
ْت بِِه َو َهمَّ بِها لَْو ال َأْن َرأى  بُْرهاَن َربِِّه«28   فقال المأمون: هلل درک يا أبا الحسن فأخبرني عن قول اهلل عز و جل  »َو لََقْد َهمَّ

فقال الرضا7: »لقد همت به و لو ال أن رأی برهان ربه لهم بها كما همت به لكنه كان معصوما و المعصوم ال يهم بذنب و 
ال يأتيه و لقد حدثني أبي عن أبيه الصادق7 أنه قال همت بأن تفعل و هم بأن ال يفعل.« 

یونس، ذوالنون7
فقال المأمون: هلل درک يا أبا الحسن فأخبرني عن قول اهلل عز و جل  »َو َذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمغاِضبًا َفَظنَّ َأْن لَْن نَْقِدَر َعَلْيه «2٩   

فقال الرضا7: »ذاك يونس بن متى7 ذهب مغاضبا لقومه  فظن  بمعنى استيقن  أن لن نقدر عليه  أي لن نضيق عليه رزقه 
ُلمات «  أي ظلمة الليل و ظلمة  و منه قوله عز و جل  و أما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه   أو ]أي [ ضيق و قتر »َفنادى  ِفي الظُّ
الِمين «٣٠  بتركي مثل هذه العبادة التي قد فرغتني   لها  البحر و ظلمة بطن الحوت  »َأْن ال ِإلَه ِإالَّ َأْنَت ُسْبحانََک ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّ

حيَن *لََلِبَث في  بَْطِنِه ِإلى  َيْوِم ُيْبَعُثون  «.٣1   في بطن الحوت فاستجاب اهلل له و قال عز و جل  »َفَلْو ال َأنَُّه كاَن ِمَن الُْمَسبِّ

محّمد رسول اهلل9
ُكِذبُوا جاَءُهْم  َقْد  َأنَُّهْم  َظنُّوا  َو  ُسُل  الرُّ اْسَتْيَأَس  ِإَذا  المأمون: هلل درک يا أبا الحسن!  فأخبرني عن قول اهلل عز و جل  »َحتَّى  فقال 

نَْصُرنا«٣2
قال الرضا7: »يقول اهلل عز و جل  حتى إذا استيأس الرسل  من قومهم و ظن قومهم أن ا لرسل قد كذبوا جاء الرسل نصرنا.«

َر.«٣٣ َم ِمْن َذْنِبَک َو ما َتَأخَّ ُ ما َتَقدَّ فقال المأمون: هلل درک يا أبا الحسن فأخبرني عن قول اهلل عز و جل » لَِيْغِفَر لََک اهللَّ
قال الرضا7: »لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنبا من رسول اهلل9 ألنهم كانوا يعبدون من دون اهلل ثالثمائة 
و ستين صنما فلما جاءهم 9 بالدعوة إلى كلمة اإلخالص كبر ذلك عليهم و عظم و قالوا »َأ َجَعَل اْللَِهَة ِإلهًا واِحداً ِإنَّ 
هذا لََشيْ ٌء ُعجاب  َو اْنَطَلَق الَْمَلُ ِمْنُهْم َأِن اْمُشوا َو اْصِبُروا َعلى  آلَِهِتُكْم ِإنَّ هذا لََشيْ ٌء ُيراد ما َسِمْعنا بِهذا ِفي الِْملَِّة اْلِخَرِة ِإْن هذا ِإالَّ 

اْخِتالق  «٣٤  
َم ِمْن َذْنِبَک َو ما  ُ ما َتَقدَّ فلما فتح اهلل عز و جل على نبيه9 مكة قال له يا محمد »ِإنَّا َفَتْحنا لََک َفْتحًا ُمبينًا* لَِيْغِفَر لََک اهللَّ
َر«٣٥ عند مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيد اهلل فيما تقدم و ما تأخر ألن مشركي مكة أسلم بعضهم و خرج بعضهم عن  َتَأخَّ
مكة و من بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورا بظهوره عليهم. 

ُ َعْنَک لَِم َأِذْنَت لَُهم «.٣٦   فقال المأمون: هلل درک يا أبا الحسن فأخبرني عن قول اهلل عز و جل  »َعَفا اهللَّ
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- روی بخارى فى كتابه: حدثني محمد بن بشار]..[ عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه قال: 
قال النبيn لعلي: »أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى.«٥

- و روی مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ]...[ عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص، عن أبيه، قال:
 قال رسول اهللn لعلي: »أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إال أنه ال نبي بعدي.«٦

الهوامش:
1. سنن نسائی، ج5، باب ذكر منزلة علي بن أيب طالب من النيبn، حديث رقم 8429.

2. نفس املصدر، ج5، حديث رقم 8429.
3. جامع صحاح ترمذی، ج5، باب )دون اسٍم(، حديث رقم 3724؛ ايضاً فی احاديث رقم 3730 و3731 مثل املضمون.

4. مسند ابن حنبل، ج1، مسند سعد بن ابی وقاص.
5. صحیح خباری، ج 1، 9 - باب: مناقب علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي، أيب احلسن، حديث رقم 3503.

6. صحیح مسلم، ج 2،  4 - باب من فضائل علي بن أيب طالب، حديث رقم 2404.

 علیj فی القرآن الکریم: الِمنفاق

قال اهلل تعالى فى كتابه:
ِِّهْم- َو ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم يَْحَزنُونَ « )بقرة: 2٦٥( ا َو َعالنِيًَة فََلُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َرب َِّذيَن يُْنِفُقوَن أَْموالَُهْم بِاللَّْيِل َو النَّهاِر ِسرًّ »ال

قال عاّلمه حسكانى فى تفسير هذه اآليه فى كتابه »الشواهد التنزيل«:
أخبرنا أبو سعيد محمد بن الفضل ]...[ عن ابن عباس  في قوله عّز و جّل: الذين ينفقون أموالهم بالليل و النهار سرا و عالنية 
بدرهم سرا و  نهارا، و  بدرهم  ليال، و  بدرهم  فتصدق  أربعة دراهم؛  لم يكن عنده غير   jأبي طالب بن  نزلت في علي  ]قال [: 
بدرهم عالنية، فقال له رسول اهللn: ما حملک على هذا؟ قالj: حملني عليها رجاء أن أستوجب على اهلل الذي وعدني. فقال 

رسول اهللn: أال إن ذلک لک. فأنزل اهلل الية في ذلک  .

jکمنزلة هارون بن عمران jحدیث الّنبوی: منزلة علی 

- أخبرنا بشر بن هالل قال حدثنا جعفر وهو بن سليمان بسنده سعيدبن المسيب عن سعدبن أبي وقاص قال: 
لما غزا رسول اهللn غزوة تبوک خلف عليا بالـ»مدينة«، فقالوا فيه مله وكره صحبته فتبع النبيn حتى لحقه في الطريق، 
فقال: يا رسول اهلل! خلفتني في المدينة مع الذراري والنساء حتى قالوا مله وكره صحبته فقال له النبيn: »يا علي إنما 

خلفتک على أهلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه ال نبي بعدي.«1 

- فى رواية اخری عن زكريابن يحيى حدث بسنده عن سعيدبن المسيب عن سعد قال: 
لما خرج رسول اهللn إلى تبوک خرج علي يشيعه فبكى وقال: يا رسول اهلل! أتتركني مع الخوالف فقال النبيn: »يا علي 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال النبوة؟«2

- حدث قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل بسنده عن سعدبن أبي وقاص عن أبيه قال: 
أمر معاوية بن أبي سفيان، سعدا. فقال: ما يمنعک أن تسب أبا تراب؟ قال: أما ما ذكرت ثالثا قالهن رسول اهللn فلن أسبه ألن 
تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول اهللn يقول لعلي وخلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول اهلل 
تخلفني مع النساء والصبيان فقال رسول اهللn: »أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبوة بعدي« وسمعته 
يقولn يوم خيبر: »ألعطين الراية رجال يحب اهلل ورسوله ويحبه اهلل ورسوله« قال فتطاولنا لها، فقالn: »ادع لي عليا« فأتاه وبه 
 nرمد فبصق في عينه فدفع الراية إليه ففتح اهلل عليه وأنزلت هذه الية. قل: »تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم«  الية، دعا رسول اهلل

عليا وفاطمة وحسنا وحسينا. فقالn: »اللهم هؤالء أهلي.«٣

- حدث عبد اهلل بسنده عن عائشة بنت سعد عن أبيها: 
أن عليا  خرج مع النبيn حتى جاء ثنية الوداع وعلي يبكي. يقول: تخلفني مع الخوالف. فقالn: »أوما ترضى أن 

تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال النبوة.«٤
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حکم موالنا اميرالمؤمنين علی بن ابی طالبj؛ الرقم 45-41

حكمة ٤1:  »لبعض أصحابه في علة اعتلها جعل اهلل ما كان منك من شكواك حطا 
لسيئاتك فإن المرض ال أجر فيه و لكنه يحط السيئات و يحتها حت األوراق و إنما األجر 
في القول باللسان و العمل باأليدي و األقدام و إن اهلل سبحانه يدخل بصدق النية و السريرة 

الصالحة من يشاء من عباده الجنة.«

حكمة ٤2:  »في ذكر ]خباب [ خباب بن األرت رحم اهلل خباب بن األرت فلقد أسلم راغبا 
و هاجر طائعا و ]عاش مجاهدا طوبى لمن ذكر المعاد و عمل للحساب و قنع بالكفاف و 
رضي عن اهلل [ قنع بالكفاف و رضي عن اهلل و عاش مجاهدا طوبى لمن ذكر المعاد و عمل 

للحساب و قنع بالكفاف و رضي عن اهلل.«

حكمة ٤٣:  »لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني و لو صببت 
الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني و ذلك أنه قضي فانقضى على لسان 

النبي األمي ص أنه قال يا علي ال يبغضك مؤمن و ال يحبك منافق.«

حكمة ٤٤:  »سيئة تسوءك خير عند اهلل من حسنة تعجبك.«

حكمة ٤٥: »قدر الرجل على قدر همته و صدقه على قدر مروءته و شجاعته على قدر 
أنفته و عفته على قدر غيرته.«

المصدر: ابن أبي الحدید، عبد الحميدبن هبة اهلل، »شرح نهج البالغة البن أبي الحدید«، قم، مؤسسه الطبع 
تأليفات فيض اإلسالم ، الطبع االول، 1404ق. ج 18؛ ص159-175، حکم رقم 45-41.

29

ايضًا حدث أبو عبد اهلل الشيرازي بسنده عن محمد بن مروان  به سواء ]و ساقه [ إلى ]قوله تعالى [: و عالنية الية ]قال:[ نزلت 
في علي بن أبي طالب ]j كان [ لم يملک من المال غير أربعة دراهم- فتصدق بدرهم ليال و بدرهم نهارا- و بدرهم سرا و بدرهم 

عالنية فنزلت هذه الية.
و قال أبو بكر: كان عندهj أربعة دراهم فأنفق بالليل واحدا، و بالنهار واحدا و في السر واحدا و في العالنية واحدا.

وحدث عن حسين بن محّمد الثقفى مثله.
 jو رواه أيضا ابن مؤمن   بسنده عن أبي صالح عن ابن عباس  في قول اهلل: الذين ينفقون أموالهم  اآلية ]قال:[ نزلت في علي
كان عنده أربعة دراهم فتصدق بالليل منها درهما- و بدرهم نهارا، و بدرهم سرا و بدرهم عالنية، كل ذلک هلل، فأنزل اهلل الية، فقال 
عليj: و اهلل ما تصدقت إال بأربعة دراهم. و أسمع اهلل يقول: أموالهم . فقال رسول اهللn: إن الدرهم الواحد من المقل- أفضل 

من مائة ألف درهم من الموسر عند اهلل عّز و جّل.
و روي في نزوله فيه وجه آخر.

حدث أبو القاسم المفسر بسنده عن الضحاک   عن ابن عباس قال: لما أنزل اهلل تعالى قوله: للفقراء الذين أحصروا في سبيل اهلل  
بعث عبد الرحمن بن عوف بدنانير كثيرة- إلى أصحاب الصفة، و بعث علي بن أبي طالبj في جوف الليل بوسق من تمر، فكان 
أحب الصدقتين إلى اهلل عّز و جّل- صدقة علي بن أبي طالبj فأنزل ]اهلل [ فيهما: الذين ينفقون أموالهم  الية، يعني بالنهار عالنية  

.j] صدقة عبد الرحمن بن عوف و بالليل سرا صدقة علي ]بن أبي طالب
لكن قال حبان بن علي عن الكلبي  بسنده عن  ابن عباس  ]في [ قوله تعالى: نزلت الية في عليj خاصة في أربعة دنانير كانت 

له تصدق بعضها نهارا و بعضها ليال، و بعضها سرا و بعضها عالنية. 

المصدر: حسكاني، عبيد اهلل بن عبد اهلل، شواهد التنزیل لقواعد التفضيل الطهران، الطبع االول، 1411 ق. ج 1 ؛ ص140-147إل حدیث رقم 
.16٣ -155
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السجود علی التربة

على أساس أي سند يجب علينا السجود على التراب؟
الجواب:

يری الشيعة أن المسلم عند الصالة يجب عليه السجود على األرض او على ما ينبت منها )بشرط ان ال يكون من المأكوالت 
و المن  المشروبات ( و عند االختيار ال يجوز السجود على غيرهما. روي عن النبيn أن السجود يجب ان يكون على 

االرض و هذا ما نقله أهل السنة ايضا: »و جعلت لى األرض مسجدا و طهورا«1
بالمراجعة إلى سيرة المسلمين في عصر النبيn نجد أنهم كانوا يسجدون على أرض المسجد و التي كانت مفروشة بالحصى 
و عندما كان يشتد الحر و ما كان بإمكانهم السجود على الحصاة المحمومة كان يأخذون الحصاة في أيديهم حتى يبرد و لكي 
يسجدوا عليها عند الصالة. و نقل جابر بن عبداهلل األنصاري: كنت أصلي الظهر مع رسول اهللn فآخذ قبضة من الحصى لتبرد 

في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر.2
و قد أمر رسول اهللn أحد الصحابة الذي اجتنب من أن يضع جبينه على التربة وكأنّه يتقي التراب و قال: ترب وجهک.٣ 

كما آنه عندما كان يسجد بعض الناس على زاوية من عمامتهم كان النبيn يحسرها.٤
و تدل هذه االحاديث على أن المسلمين في أول االمر في عصر النبيn كان عليهم السجود على التربة و الحجر و الحصى 
و ما كانوا يسجدون على الفرش و األلبسة و العمامة و لكنه جاء بعده الوحي و صار السجود على الحصير و القشة جائزا و 

تدل روايات كثيرة على أن النبي كان يسجد على الحصير.٥
و قال االمام الصادقj: »السجود ال يجوز إال على األرض أو على ما أنبتت األرض إالما أكل أو لبس«.٦ إال ان اَنس بن مالک 

قال آن الصحابة كانوا يسجدون على ثوبهم عند العذر.٧
و على هذا يعتقد الشيعة اإلمامية بهذه المبادي و ما كانوا يسجدون إال على االرض و ما ينبت منها من غير المأكوالت و 
الملبوسات كالحصير و القشة و يصر ان يسجد على التربة و الحصى و الحجر  أو الحصير و ما شابهها بناء على هذه األدلة. 
و فى النهاية علينا آن نشير إلى آن التربة و الحصى و الحجر مسجود عليه و ال مسجود له و قد يتصور البعض أن الشيعة 
يسجد للحجر بينما ال يسجد الشيعة إال هلل تعالى كسائر المسلمين و سبب سجوده على التراب هو للخضوع و التذلل في 

محضر اهلل و يقول في قلبه: »أين التراب و رب األرباب«.

المراجعات:
1. صحيح بخاری، ٩1/1 كتاب تيمم، حديث 2.

2. مسند احمد:٣2٧/٣، حديث جابر، سنن بيهقى:1/٤٣٩.
٣. كنز العمال٤٦٥/٧، شماره حديث 1٩81٠.

٤. سنن بيهقى:1/1٠٥.
٥. مسند احمد:1٧٩،٣٠٩،٣٣1،٣٧٧/٦،و1٩8-1٩2/2.

٦. وسائل، ج٣، باب 1، از ابواب »ما يسجد عليه« حديث يكم، ص٥٩1.
٧. صحيح بخاری:1٠1/1 صحيح مسلم:1/1٠٩.

نقال عن كتاب »منشور عقائد اماميه«  آلية اهلل جعفر السبحانى ص2٧1 بتصرف. 
945=http://www.ahlulbaytclub.com/ArticleDetail.aspx?ArdID
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اخالق المؤمن: فی العلم و العاِلم

  :jقال الصادق
»العلم أصل كل حال سني و منتهى كل منزلة رفيعة و لذلک قال النبيn: »طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة« أي علم 

التقوى و اليقين. 
و قال عليj: »اطلبوا العلم و لو بالصين« و هو علم معرفة النفس و فيه معرفة الرب عّز و جّل. و قال النبيn: »من عرف نفسه 

فقد عرف ربه.« 
ثم عليک من العلم بما ال يصح العمل إال به و هو اإلخالص. قال النبيn: »نعوذ باهلل من علم ال ينفع« و هو العلم  الذي يضاد 

العمل باإلخالص. 
و اعلم أن قليل العلم يحتاج إلى كثير العمل. ألن علم ساعة يلزم صاحبه استعماله طول دهره. قال عيسى ابن مريمj: »رأيت حجرا 

عليه مكتوب اقلبني، فقلبته.« فإذا على باطنه مكتوب من ال يعمل بما يعلم مشئوم عليه طلب ما ال يعلم. 
و مردود عليه ما علم أوحى اهلل تعالى إلى داودj: »إن أهون ما أنا صانع بعالم غير عامل بعلمه أشد من سبعين عقوبة باطنة أن 
أخرج من قلبه حالوة ذكري.« و ليس إلى اهلل سبحانه طريق يسلک إال بعلم و العلم زين المرء في الدنيا و الخرة و سائقه إلى 

الجنة و به يصل إلى رضوان اهلل تعالى. 
و العالم حقا هو الذي ينطق عنه أعماله الصالحة و أوراده الزاكية و صدقه و تقواه ال لسانه و مناظرته و معادلته و تصاوله و دعواه 
و لقد كان يطلب هذا العلم في غير هذا الزمان من كان  فيه عقل و نسک و حكمة و حياء و خشية و إنا نرى طالبه اليوم من ليس 
فيه من ذلک شي ء و العالم يحتاج إلى عقل و رفق و شفقة و نصح و حلم و صبر و قناعة و بذل و المتعلم يحتاج إلى رغبة و إرادة 

و فراغ و نسک و خشية و حفظ و حزم .«

المصدر: منسوب به جعفر بن محمد، اإلمام السادسj، »مصباح الشریعة«، بيروت، األعلمی، طبع اّول، 1400ق.، ص 15-1٣.

ثواب االعمال: صوم فی یوم دحو األرض

يوم الخامس و العشرين من ذي القعدة يوم دحو األرض أي انبساطها من  تحت الكعبة على الماء، و هو يوم مبارك جدا.
روی الكلينّي عن محّمد بن عبد اهلل  أّن اإلمام الّرضاj خرج في مدينة »مرو« يوم الخامس و العشرين من ذي القعدة و 
قال: »صوموا هذا اليوم فإنّي صائم.« أيضا قلنا: فداک أنفسنا أّي يوم هو اليوم؟ قالj: »هو يوم نشرت فيه الّرحمة و دحيت فيه 

».jاألرض و نصبت فيه الكعبة و هبط فيه آدم
و روی ابن بابويه عن الحسن الوّشا أنّه قال: تناولنا العشاء عند سيّدي اإلمام الّرضاj ليلة الخامس و العشرين من ذي القعدة 
فقالj: »الّليلة ولد الّنبّي إبراهيم و الّنبّي عيسى و دحيت األرض من تحت الكعبة، فمن صام يومه كمن صام سّتين شهرا، و 

في هذا اليوم سوف يظهر القائم المنتظر.«
و روي عن أمير المؤمنين على بن ابى طالبj : »أّن أّول رحمة نزلت من الّسماء على األرض كانت في الخامس و العشرين من 
ذي القعدة، فمن صام هذا اليوم و قام ليله بالعبادة كتب له عبادة مائة سنة صام أّيامها و قام لياليها بالعبادة، و ما من جماعة اجتمعت 
هذا اليوم لذكر اهلّل تعالى إاّل قضيت حوائجهم قبل أن يتفّرقوا. و تنزل في هذه الّليلة ألف ألف رحمة من اهلّل تعالى على العباد، تسع 

و تسعون منها خاّص لمن اجتمعوا لذكر اهلّل عّز و جّل و صاموا نهاره و قاموا ليله.«
و ورد في رواية أنّه يستحّب اإلتيان بصالة ركعتين وقت الغداة يقرأ في كّل ركعة بعد فاتحة الكتاب: سورة الّشمس خمس 
مّرات، ثّم يقول إذا فرغ منها و سّلم: ال حول و ال قّوة إاّل باهلّل العلّي العظيم يا مقيل العثرات أقلني عثرتي يا مجيب  الّدعوات أجب 

دعوتي يا سامع األصوات اسمع صوتي و ارحمني و تجاوز عن سّيئاتي يا ذا الجالل و اإلكرام. 

المصدر: مجلسى، محمد باقر، »زاد المعاد«، بيروت، األعلمی، طبع اّول، 142٣ ق.، ص157- 159.
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»بشروطها و أنا من  شروطها.«2

و قد نقل هذه الرواية اآلالف من الذين شاهدوا هذا المشهد و بما أن سندها خال عن أي غموض بحيث يصل إلى اهلل قد 
اشتهر بحديث سلسلة الذهب.

ال تؤذی من اختاره اهلل
j30ذی القعده شهادة موالنا حمّمد بن علی اجلواد

عبد اهللّ بن رزين قال: 
كنت مجاورا بالـ»مدينة«، مدينة الّرسولn، و كان أبو جعفر اإلمام الباقرj يجي ء في كّل يوم مع الّزوال إلى المسجد 
فينزل في الّصحن و يصير إلى رسول اهللn و يسّلم عليه و يرجع إلى بيت فاطمة فيخلع نعليه و يقوم فيصّلي فوسوس 
إلّي الّشيطان فقال إذا نزل فاذهب حتّى تأخذ من التّراب الّذي يطأ عليه فجلست في ذلك اليوم أنتظره ألفعل هذا فلّما أن 

كان وقت الّزوال أقبلj على حمار له فلم ينزل في الموضع الّذي كان ينزل فيه. 
و جاء حتّى نزل على الّصخرة الّتي على باب المسجد ثّم دخل فسّلم على رسول اهللn قال ثّم رجع إلى المكان الّذي كان 

يصّلي فيه ففعل هذا أيّاما فقلت إذا خلع نعليه جئت فأخذت الحصى الّذي يطأ عليه بقدميه. 
فلّما أن كان من الغد جاء عند الّزوال فنزل على الّصخرة ثّم دخل فسّلم على رسول اهللn ثّم جاء إلى الموضع الّذي كان 
يصّلي فيه فصّلى في نعليه و لم يخلعهما حتّى فعل ذلك أيّاما فقلت في نفسي لم يتهيّأ لي هاهنا و لكن أذهب إلى باب الحّمام 

فإذا دخل إلى الحّمام أخذت من التّراب الّذي يطأ عليه. 
فسألت عن الحّمام الّذي يدخله فقيل لي: إنّه يدخل حّماما بالبقيع لرجل من ولد طلحة. فتعّرفت اليوم الّذي يدخل فيه الحّمام و 
صرت إلى باب الحّمام و جلست إلى الّطلحّي أحّدثه و أنا أنتظر مجيئهj فقال الّطلحّي: إن  أردت دخول الحّمام فقم. فادخل 

فإنّه ال يتهيّأ لك ذلك بعد ساعة. 
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حکایات

حرم اهل البيت: فی القم
jبنت موسی الکاظم 1 ذی القعده، والدة فاطمة معصومة
عّدة من أهل الـ»ّري«  دخلوا على أبي عبد اهلّل اإلمام الصادقj و قالوا: نحن من أهل الّرّي. فقالj: »مرحبا بإخواننا من 

 :jأهل قّم.« فقالوا: نحن من أهل الّرّي. فأعاد الكالم. قالوا: ذلک مرارا و أجابهم بمثل ما أجاب به أّوال فقال
»إّن هلّل حرما و هو مّكة و إّن للّرسول n  حرما و هو المدينة و إّن ألمير المؤمنينj حرما و هو الكوفة و إّن لنا حرما و هو بلدة 

قّم و ستدفن فيها امرأة من أوالدي تسّمى فاطمة فمن زارها وجبت له الجّنة.«
 1.jقال الّراوي: و كان هذا الكالم منه قبل  أن  يولد الكاظم

حصن اهلل اآلمن
j11ذی القعده، والدة سیدنا علی بن موسی الرضا

إسحاق بن راهويه قال: 
لّما وافى أبو الحسن الّرضاj، »نيسابور« و أراد أن يرحل منها إلى المأمون، اجتمع إليه أصحاب الحديث. فقالوا له: يا ابن 

رسول اهلّل ترحل عّنا و ال تحّدثنا بحديث فنستفيده منک. 
 :jو قد كان قعد في العّماريّة. فأطلع رأسه و قال

»سمعت أبي موسى بن جعفر يقول سمعت أبي جعفر بن محّمد يقول سمعت أبي محّمد بن علّي يقول سمعت أبي علّي بن الحسين 
يقول سمعت أبي الحسين بن علّي يقول سمعت أبي أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب: يقول سمعت رسول اهللn يقول سمعت 

جبرئيلj يقول سمعت اهلّل عّز و جّل يقول: ال إله إاّل اهلّل حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي.« 
فلّما مّرت الّراحلة نادانا: 

عقاب األعمال: عقاب المتکّبر

ذكر ابن بابويه )الشيخ الصدوق( فى كتابه »ثواب األعمال و عقاب األعمال« عن العالء بن الفضل عن أبي عبد اهلل )اإلمام 
الصادق(j قال: »قال أبو جعفرj : العز رداء اهلل و الكبرياء إزاره فمن تناول شيئا منه أكبه اهلل في جهنم.«

ايضا روی عنه j بسنده: »الكبرياء رداء اهلل فمن نازعه شيئا من ذلک كبه اهلل في النار.«
روی عن محمد بن موسى بسنده عن أبي عبد اهللj قال: »ثالثة ال ينظر اهلل عز و جل إليهم الثاني عطفه و المسبل إزاره خيالء 

و المنفق سلعته باأليمان إن الكبرياء هلل رب العالمين.«
و بهذا اإلسناد عنهj: »ال يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر.«

و »ال يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر و ال يدخل النار عبد في قلبه مثقال  حبة من خردل من إيمان.« قال 
الّراوی: جعلت فداک إن  الرجل ليلبس الثوب و يركب الدابة فيكاد يعرف من نفسه الكبر؟« قال j: »ليس ذلک بكبر إنما الكبر 

إنكار الحق و اإليمان إقرار بالحق.«
روى أبي عمير عن أبي بكر عن اإلمام الصادق j قال: »إن في جهنم لواد ]لواديا[ للمتكبرين يقال له سقر شكا إلى اهلل شدة 

حره و سأله أن يأذن له أن يتنفس فأحرق جهنم.«
ايضا روی عن أبي عبد اهلل بن القاسم رفعه قال رسول اهللn: »يحشر المتكبرون يوم القيامة في خلق الذر في صورة الناس 
يوطئون حتى يفرغ اهلل عز و جل من حساب خلقه ثم يسلک بهم يوطئون نارا ال بنار يسقون من طينة الخبال من عصارة أهل النار.«

و بإسناده قال: قال رسول اهللn:  »أكثر أهل جهنم المتكبرون.«
وقالn ثالثة مرات: »ال يكلمهم اهلل  عز و جل يوم القيامة و ال ينظر إليهم  ... و ال يزكيهم و لهم عذاب أليم  شيخ زان و ملک 

جبار و مقل مختال.« 

ابن بابویه، محمد بن على، ثواب األعمال و عقاب األعمال، قم، دار الشریف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق.، ص221-22٣.
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jفی مدح امام رضا
دعبل خزاعى

تجاوبن باالد نان و الزفرات 
نوائح عجم اللفظ و النقطات 

يخبرن باالنفاس من سر انفس 
اساري هوي ات و اخرات 

فاصعدن او اسفضن حتي تفوضت 
صفوف الدجا بالفجر منهزمات 

علي العرصات الخاليات من المها 
سالم شج صب علي العرصات 

فعهدي بها خضر المواهد مالفا 
من العطرات البيض و الخفرات 

ليالي يعدين الوصال علي القلي 
و تعدي تدايينا علي الغربات 

و اذ هن يلحظن العيون سوافرا 
و يسترن بااليدي علي الوجنات 

و اذ كل يوم لي بلحظي نشوة 
يبيت بها قلبي علي نشوات 

فكم حسرات هاجها بمحسر 
وقوفي يوم الجمع من عرفات

 
الم تر لاليام ماجر جورها 

علي الناس من نقض و طول شتات 

و من دول المستهزيين و من غدا 
بهم طالبا للنور في الظلمات 

فكيف و اني بطالب زلفة 
الي اهلل بعد الصوم و الصلوات 

سوي حب ابناء النبي و رهطه 
و بغض بني الزرقاء و العبالت

و هند و ما ادت سمية و ابنها 
اولو الكفر في االسالم و الفجرات 

و هم نقضوا عهد الكتاب و فرضه 
و محكمه بالزور و الشبهات 

و ال )بدل: لم( تك االمحنة كشفتهم 
بدعوي ضالل من هن و هنات 

تراث بال قربي و ملك بالهدي 
و حكم بالشوري بغير هداة 

زرايا ارتنا خضرة االفق حمرة 
و ردت اجاجا طعم كل فرات 

و ما سهلت تلك المذاهب فيهم 
علي الناس اال بيعة الفلتات 

و ما قيل اصحاب السقيفة جهرة 
بدعوي تراث في الضالل بنات 

و لو قلدوا الموصي اليه امورها 
لزمت بمأمون علي العثرات 

قلت: و لم قال ألّن ابن الّرضا يريد دخول الحّمام قال: قلت و من ابن الّرضا؟ قال: رجل من آل محّمد له صالح و ورع قلت له: و 
ال يجوز أن يدخل معه الحّمام غيره قال نخلي له الحّمام إذا جاء قال فبينا أنا كذلك إذ أقبلj و معه غلمان له و بين يديه 
غالم معه حصير حتّى أدخله المسلخ فبسطه و وافى فسّلم و دخل الحجرة على حماره و دخل المسلخ و نزل على الحصير. 
فقلت للّطلحّي: هذا الّذي وصفته بما وصفت من الّصالح و الورع؟ فقال: يا هذا ال و اهلّل ما فعل هذا قّط إاّل في هذا اليوم. فقلت 

في نفسي هذا من عملي أنا جنيته- 
ثّم قلت: أنتظره حّتى يخرج. فلعّلي أنال ما أردت إذا خرج فلّما خرج و تلبّس دعا بالحمار. 

فأدخل المسلخ و ركب من فوق الحصير و خرجj فقلت في نفسي: قد و اهلّل آذيته و ال أعود و ال أروم ما رمت منه أبدا. 
و صّح عزمي على ذلك. فلّما كان وقت الّزوال من ذلك اليوم أقبل على حماره حتّى نزل في الموضع الّذي كان ينزل فيه 
في الّصحن فدخل و سّلم على رسول اهللn و جاء إلى الموضع الّذي كان يصّلي فيه في بيت فاطمة و خلع نعليه و قام 

يصّلي. 

الهوامش:
1. جملسى، حممد باقر، »حبار األنوار«، بريوت، دار احیاء الرتاث العربی، طبع ثانی، 1403 ق.، ج 57، ص216. 
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