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األخالق و دورها في إصالح الفرد و المجمتع

حسن الوزني

ال شک أن اإلسالم و الرساالت السماوية األخرى تعتمد في نهجها العام على تهذيب النفس اإلنسانية قبل كل شيء 
وقد شملت تعاليمه جميع جوانب الحياة، بحيث لم تترك هذه التعاليم فضيلة من الفضائل إال دعت إليها وحثت على التمسک 
بها، ولم تدع في نفس الوقت أي رذيلة من الرذائل إال نبهت عن أخطائها وأخطارها وأمرت باالبتعاد عنها، وتحتوي رسالة 
اإلسالم على حب العقيدة واأليمان والسلوك واألخالق وتهدف أول ما تهدف إليه تربية النفوس تربية قويمة، وتنشئتها على 

مبادئ الحق والخير وتكوين المجتمع القوي الذي يستمسک بهذه المبادئ واألسس.   
واألخالق أهم عنصر في تكوين الفرد المثالي واألسرة السليمة، والمجتمع الراقي والدولة المتقدمة، ومن أجل ذلک حرص 
اإلسالم أشد الحرص على إعداد المجتمع وتهذيبه، فاألخالق الفاضلة هي التي تعصم هذه المجتمعات من االنحالل وتصون 
الحضارة والمدنية من الضياع ومن دونها ال تنهض األمم وال تقوى إال بها ومهما بلغت من العلم فالعلم واألخالق دعامتان 
من الدعائم األساسية التي ال تستغني عنها جميع الشعوب، وهكذا فان أهم دور للتربية األخالقية في نظر اإلسالم يمكن 
تحديده بصورة اجماليه في كونها الوسيلة الوحيدة لبناء خير فرد وخير مجتمع وخير حضارة وهكذا نجد أن الغاية القصوى 
من الدين اإلسالمي قد حددها الرسول الكريم )ص( بقوله )إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق( وفي قوله )ص( هذا ما يؤكد أن 
الرسل عليهم السالم قد ساهموا في بناء الصرح األخالقي وأنه )ص( جاء بعدهم ليتمم عملية البناء األخالقي والتي توارثها 

األنبياء من قبله. 
وإذا رجعنا إلى مصادر األخالق اإلسالمية والمنابع التي تستقي منها وجدنا أن المصدر األول هو القران الكريم. ونرى أن 
أبا حامد الغزالي في كتابة )جواهر القرآن( حصر اآليات القرآنية التي تناولت األخالق ثم حللها، وتوصل من خالل التحليل 
والحصر إلى تقسيم هذه اآليات إلى قسمين رئيسيين يتصل آحدهما بالمعرفة ويتصل الثاني بالسلوك، ووجد أن النوع األول 
يشمل األخالق النظرية وعددها 763 آية، والنوع الثاني يشمل األخالق العملية وعددها 741 آية ، فيصبح مجموعها 1504 
آية مباركة، وبذلک فهي تمثل أقل من ربع القرآن الكريم بقليل. وهنا يتبين لنا مدى تأكيد واهتمام تركيز القران الكريم على 
األخالق. أما المصدر الثاني والرافد األخر لألخالق بعد القرآن الكريم فهي السنة النبوية الشريفة من خالل أقوال وأفعال 
الحديث عن أخالق اإلسالم  الحياة وتفسح مجال  ًتؤكد على أهمية األخالق في  الكريم محمد )ص( وهي أيضا  الرسول 
إيمانًا أحسنهم أخالقًا(.  المؤمنين  )أكمل  أيضا ً)ص(  بعثت ألتمم مكارم األخالق( وقال  )أنما  الكريمة، حيث قال )ص(: 
والمصدر الثالث هو سيرة المعصومين وأهل البيت )ع(. والمصدر الرابع هو ما تناوله الفالسفة واألدباء والشعراء والكتاب من 

مواضيع وحكم وأشعار تخص موضوع األخالق. 
والمصدر الخامس هو الوسائط التربوية وهو المصدر التعاصري والذي يجب االعتماد عليها في العصر الحديث ألنه المصدر 
العملي والذي يتولى االهتمام بهذه الوسائط وهي التنظيمات والمؤسسات االجتماعية التي تتولى عملية التربية بطريقة منظمة 
وتسعى إلى تحقيق نتاجات تعليمية. وهذه المؤسسات هي األسرة، والمدرسة، ودور العبادة، واألعالم السليم. ألن اإلنسان 
منذ بداية حياته في حاجة إلى التهذيب والتوجيه حتى يكتسب السلوك اإلسالمي الصحيح فتنمية الروح األخالقية تحتاج 

إلى تعليم وتبصير ليستطيع المرء التمييز بين السلوك الخير والسلوك الشرير.
تبتعد  العالم اإلسالمي أن توجه رسالتها نحو تصوير أخالقي مهذب وجميل وان  وكذلک يجب على وسائل األعالم في 
عن األعالم الهزيل والرذيل والموحش  وان تتصدى للقيم واالتجاهات الهابطة التي تقدم لقصد أو من غير قصد في المادة 
اإلعالمية، وكذلک على وسائل األعالم أن تعمل على تكريس الطاقات المسلمة وتكثيفها فكراً وثقافة واقتصاداً وان تحشدها 
في سبيل تقديم ما يفيد المسلمين في دنياهم وآخرتهم مع تكيف الدعوة للقيم اإلسالمية عن طريق الكلمة المسموعة أو 

المقروءة أو المرئية.
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فرنسا: ۱۱۶ عماًل معاديًا للمسلمین منذ االعتداء علی مجلة شارلی إيبدو

أعلن المرصد الوطنى لمناهضة اإلسالموفوبيا التابع لمجلس فرنسا للديانة اإلسالمية، عن رصد 116 عماًل معاديًا 
للمسلمين منذ االعتداء على مجلة »شارلى إيبدو« الفرنسية.

فرنسا  لمجلس  التابع  اإلسالموفوبيا  لمناهضة  الوطنى  المرصد  أعلن  أنه    »Anadolu Agency« أنباء  وكالة  وأفادت 
للديانة اإلسالمية أمس االثنين 19 يناير / كانون الثانى الجارى أنه قد تم فى هذين األسبوعين، 116 هجمة على األقل ضد 

المسلمين والمراكز اإلسالمية.
وأشار رئيس المرصد، عبداهلل ذكرى، الى أن عدد هذه الحوادث مقارنة بالعام الماضى فى هذا الوقت، شهدت زيادة قدرها 

110 فى المئة.
وقال المرصد الوطنى لمناهضة اإلسالموفوبيا التابع لمجلس فرنسا للديانة اإلسالمية فى بيان إن الوضع بات غير مقبول وهذه 

األعمال هى 88 تهديداً و28 اعتداء على مساجد.
وتابع: ال يمكن أن نقبل أن تنتشر علی جدران المساجد عالمات وشعارات عنصرية يضعها نازيون يعانون من أزمة هوية. کما ندد 

المصدر بأعمال الكراهیة تجاه الفرنسیین المسلمین الذين فی أغلبیتهم الساحقة يحترمون قیم الجمهورية والعلمانیة.
يذكر أن الرئيس الفرنسى فرانسوا هوالند ورئيس وزرائه طمأنوا األسبوع الماضى مسلمى فرنسا بأنه سيتم توفير الحماية 

لهم ووضع حراسة على المساجد مثل باقى دور العبادة.
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داعش يعدم إمام جامع الموصل الكبیر وسط المدينة

أفاد مصدر امنى فى محافظة نينوى بالعراق، أمس االحد، بأن مسلحى »داعش« أعدموا رميًا بالرصاص إمام وخطيب جامع 
الموصل الكبير بعد يوم من اختطافه وسط الموصل.

و قال المصدر فى حديث إن مسلحى تنظيم داعش أعدموا، 18 يناير / كانون الثانى الجارى رميًا بالرصاص إمام وخطيب 
جامع الموصل الكبير الشيخ ايوب عبد الوهاب أمام الناس وسط الموصل.

واضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المسلحين كانوا قد أختطفوا الشيخ عبد الوهاب، أمس األول السبت 
من منزله.

ويشار الى أن الفترة الماضية شهدت قيام مسلحى »داعش« باختطاف واعدام عدد من خطباء وأئمة الجوامع فى محافظتى 
نينوى وصالح الدين.

مصدر:
السومریة نیوز.

بحضور عربي ندوة حوارية عالمیة في کربالء عن حوار األديان

أقام مركز كربالء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة الندوة الحوارية العالمية تحت شعار )حوار األديان في 
حضارة اإلنسان وثقافة الشعوب( وذلک في قاعة خاتم األنبياء بالصحن الحسيني المطهر.

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان الندوة حضرها وفد رفيع المستوى من دولة لبنان ضّم الدكتور أنطوان مسّره رئيس كرسي 
اليونسكو في جامعة القديس يوسف )عليه السالم( والدكتور طوني جورج عطا اهلل عميد المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق 
الدكتور  كما حضرها  بيروت،  في  الثقافي  المستشار  أحالم شهيد علي  والدكتورة  واإلقتصادية  واإلدارية  السياسية  والعلوم 
محمد الدوايمة النائب في الدولة األردنية الهاشمية والدكتور شامل محسن ممثل العتبة العباسية المطهرة في الواليات المتحدة 
واألستاذ الدكتور محسن عبد علي مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور حسن عودة رئيس جامعة المثنى 
والدكتور ضياء المولوي المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من عمداء جامعة كربالء والجامعات العراقية 
وعدد من رجال الدين واألدباء والصحفيين وكان الدكتور محمد عطية السّراج رئيسًا للجلسة والدكتور حسن حبيب الكريطي 

مقرراً لها.
أستهلت الندوة بآيات من الذكر الحكيم بعد ذلک ناقش الدكتور أنطوان مسّره ورقة عمل كانت بعنوان )حماية تعّددية النسيج 
العربي في صهيَنة ال عربية(، بعدها عرض الدكتور طوني جورج عطا اهلل في ورقته عن )حوار األديان في حضارة اإلنسان 
وثقافة الشعوب(، وكانت ورقة عمل الدكتور أياد محمد علي األرنؤوطي من كلية التربية / إبن رشد - جامعة بغداد تحت 
عنوان )أسس التعايش السلمي في القرآن الكريم والسنة الشريفة(، وقّدم الدكتور عدنان الشروفي من كلية القانون - جامعة 

كربالء ورقة عمله التي جاءت مكّمله للدكتور األرناؤوطي بعنوان )التعايش السلمي برؤى شرعية وقانونية(.
وفي ختام الندوة أثنى الحضور على مركز كربالء للدراسات والبحوث معربين عن أهمية الندوة وآثارها اإليجابية للمجتمع 

العربي واإلسالمي.

مصدر:
وکالة نون اخلربیة
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فتیات سوريا القاصرات ضحايا داعش وتجار الرقیق السعوديین

جمال كامل
تجاوزت الستين من العمر وعاصرت عن قرب مجمل ما شهدته منطقة الشرق االوسط خالل اكثر من نصف قرن، وكنت 
احاول اتوقع، بحكم عملي كأعالمي، ما سيحدث من تطورات وفقا للمعطيات والقرائن، وكنت اصيب حينا واخطا احيانا، 
ولما كنت من منطقة الشرق كانت توقعاتي سوداوية ومتشائمة في الكثير من االحيان، لذلک كنت اتوقع كل ما هو اسوء، 
ولكنني اعترف االن، انه رغم روح التشاؤم التي كانت تحاصرني اال انني لم اتوقع ولم يدر في خلدي ان اعيش وارى بلدانا 
مثل العراق وسوريا، وما ادراك ما العراق وسوريا في التاريخ، تُباع فيهما النساء واالطفال يوما في اسواق النخاسة ومخيمات 
الالجئين، وتُذبح الكهول والشباب، واعذروني لكوني لم اتوقع مثل هذه المشاهد، النني ببساطة الى االن ال اصدق ما ارى 

بل احاول ان اقنع نفسي انني اعيش كابوسا سينجلي فور ان استفيق من نومي.
اكثر ما يؤلمني في المشهد العبثي الذي نشاهده اليوم ليس حفالت داعش الدامية في الذبح والنحر والرجم والصلب والرمي 
من شاهق والتمثيل بالجثث، فالضحية يعيش االلم مرة واحدة وينتقل بعدها الى بارئه وهو مخضب بدمائه شاكيا اليه ظلم من 
ذبحوه باسم اهلل الرحمن الرحيم، بل الحالة الكارثية التي تعيشها النساء والفتيات القاصرات في سوريا والعراق، الالتي ال يمتن 

مرة واحدة كما مات اباؤهن وازواجهن واخوانهن ذبحا، فهن يمتن يوميا عشرات المرات في حوادث اكثر ايالما من الذبح.

السعودية تشن االتجار بالرقيق
الفتيات السوريات القاصرات اختطفن من طفولتهن بعد قُتل ذويهن في الحرب الدائرة على سوريا، واصبحن بين فكي ذئاب 

تجار الرقيق السعوديين، الذين وجدوا في دور االيتام ومخيمات الالجئين السوريين
مرتعا خصبا، الرضاء شبقهم المرضي، فكان اثرياء السعودية من تجار الرقيق يشترون الطفلة السورية بمبلغ 500 دوالر في 
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مخيم الزعتري لالجئين السوريين في األردن تحت حجة زواج الستره، كانت السلطات السعودية واالعالم التابع لها وابواقها، 
يرفضون هذه الحقائق، رغم ان التقاريراالعالمية ذكرت انه تنشط ما بين السعودية ومخيم الالجئين السوريين فى األردن، 
حركة تزويج بين راغبين بزيجات سرية وفتيات قاصرات سوريات، تسعى وراءها خّطابات تجاوزن المحلية إلى ما وراء 

الحدود بمساعدة مستشار أسرى يدير ما يشبه غرفة عمليات.
ويبدو ان السلطات السعودية لم تستطع تقف امام اندفاع اثريائها من المرضى الجنسيين الفتراس الفتيات القاصرات السوريات 
تحت مسمى الزواج، ولم يعد بامكانها وال بامكان اعالمها التغطية على فضائح تجار الرقيق السعوديين، بعد ا ن تبين أن هذه 
الزيجات بدأت تكبر لتصبح ظاهرة تقلق إدارة شؤون الالجئين، فى حين تروى الجئات قصصا عن أزواج جاؤوا إليهن بحجة 
المساعدة، وفروا قبل اكتمال شهر العسل، لذلک اضطرت السلطات السعودية اليوم ان تعلن وبشكل مكشوف عن شرعنة 
التجارة بالقاصرات السوريات اليتيمات ممن فقدن ذويهن فى المعارك الدائرة بسوريا، فقد كشفت وثيقة مسربة عن الداخلية 
السعودية تحمل رقم 2539، وتسمح من خالله الوزارة لدار أيتام لبنانية بتزويج القاصرات السوريات للسعوديين، وبذلک 

تكون السعودية تنتهک رسميا المعاهدات الدولية التي تنص على حماية حقوق اإلنسان و حقوق الطفل.
ان الجريمة التي ارتكبتها السعودية بحق الطفولة السورية هي جريمة مضاعفة، فهي قتلت اول االمر ذوي االطفال بدعمها 
المجموعات التكفيرية ودفعهم لتأجيج الحرب في سوريا ورفض اي حلول سياسية، مشترطة اسقاط الحكومة السورية قبل 
التفكير باي حل حتى لو ادى الى تدمير سوريا، كما كشف عن ذلک مساعد وزير الخارجية الروسي عن االمير السعودي 
بندر بن سلطان، ثانيا استكملت جريمتها في االتجار بالطفولة السورية بيعها في سوق النخاسة، وتكون بذلک قد نفذت عمليا 

تهديد امير الظالم بندر.

شبق داعش
تفاصيل  السعودية في توضيح  الداخلية  اكثر صدقا و وضوحا من وزارة  التكفيري داعش، كان  التنظيم االرهابي  ان  يبدو 
االتجار باالنسان، ال سيما المرأة والفتيات القاصرات، فى داعش ال تخفي كما السلطات السعودية شبقها الجنسي المريض 
وراء عناوين كاذبة كزواج السترة والمساعدة االنسانية وما الى ذلک، فهذ التنظيم التكفيري يذكر االشياء باسمائها دون خوف 
او خجل، فقد أوردت صحيفة »اإلندبندنت« البريطانية بعضا من دلیل نكاح األسیرات الذي وزعه تنظيم داعش على مقاتليه، 
والصادر في 3 ديسمبر الماضي عن مايسمى ب»إدارة البحوث والفتوى« بالتنظيم، على شكل كتيب مصور بعنوان »السبي 

والرقاب«، على موقعه الرسمي باإلنترنت، يشرح خالله طرق نكاح األسيرات الالتي يقعن في أيدي عناصره.
والكتيب يشمل إجابات التنظيم على 32 سؤاال، بشأن السبي وكيفية التعامل مع األسيرات، بدءا من تعريف السبي، ختاما 

بالفتاواى الخاصة بطرق نكاح األسيرات.
ويشرح الكتيب بالتفصيل ما تنطوي عليه هذه العالقة الجنسية، بحسب »االندبندنت«. ويتضمن السماح بأخذ األسيرات على 

أنهن إماء، ويتضمن الكتيب بعض الفتاوى األخرى مثل نكاح النساء المرتدات الالئي ولدن مسلمات وغيرن دينهن.
وفي أحد األسئلة: هل من المسموح جماع األسیرة مباشرة بعد االستیالء علیها؟، ترد الفتوى في التنظيم: لو کانت عذراء، يحق 

لسیدها أن يجامعها مباشرة بعد االستیالء علیها، ولكن إذا لم تكن کذلك، ينبغي االنتظار حتی ينظف رحمها.
وفي سؤال أخر: هل من المسموح بیع أسیرة؟ يرد: من المسموح شراء وبیع ومنح کهدية األسیرات واإلماء، ألنهن مجرد ملكیة، 

ويمكن التخلص منها طالما أنها ال تسبب أذى أو ضرر لألمة اإلسالمیة.
هل يجوز جماع أسیرة لم تبلغ سن البلوغ؟ يرد التنظيم: يجوز جماع التي لم تبلغ سن البلوغ إذا کانت صالحة للجماع، ولكن إذا لم 

تكن صالحة، يكفي مداعبتها والتمتع بها دون جماع.
وفي رد على سؤال: هل يجوز للرجل أن ُيقّبل أَمة غیره إن کان مالكها راضیا، قال التنظيم االرهابي: ال يجوز للرجل تقبیل أمة 

غیره، ألن التقبیل من االستمتاع، وال يجوز االستمتاع إال بالملك التام.

تجار الرقيق السعوديين و داعش وجهان لعملة واحدة
كما قلت في مقدمة هذا المقال، لم اتصور يوما ان ارى نساء وقاصرات سوريا، يتحولن الى اماء تباع وتشترى في اسواق 
النخاسة السعودية، ولدى شذاذ االفاق من عصابات داعش، واعتقد جازما ان كل انسان سوي لم يمكن يتصور مثل هذه 

الكوارث التي تتجاوز كل تصور.
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الغرب يعتبر اإلساءة للرسول )ص( حرية التعبیر والتشكیك بالهولوکوست إساءة

قال رئيس تيار النهضة الوحدوى فى لبنان، الشیخ غازى حنینة، ان المفهوم الغربى لحرية التعبير هو مفهوم مطاط فإذا كانت 
اإلساءة تنال النبى محمد )ص( هى حرية واما ان يقف إنسان وينتقد المحرقة اليهودية)الهولوكوست( المزعومة فتقوم الدنيا 

وال تقعد.
وأشار الى ذلک، رجل الدين السنى اللبنانى والعضو فى قيادة جبهة العمل اإلسالمى ورئيس تيار النهضة الوحدوى فى لبنان، 

الشيخ غازى حنينة، فى معرض انتقاده للموقف الغربى من إساءة مجلة »شارلى ابدو« الفرنسية لرسول اهلل محمد )ص(.
وقال ان محاولة هذه المجلة الفرنسية التطاول على قدسية وعلى طهارة سيدنا رسول اهلل محمد بن عبداهلل )ص( هى ليست 
المحاولة األولى بل سبقتها محاوالت عديدة بدأ من نزول الوحى اإللهى على الرسول محمد )ص( وكيف كان الوثنيون العرب 
والمنافقون العرب واليهود بالذات يحاولون تشويه صورة رسول اهلل )ص( واهلل سبحانه وتعالى يدون كل محاوالتهم ليعطينا 

درسًا ان هذه الشخصية العظيمة مهما حاول اآلخرون النيل منها ستبقى فى عظمتها وستبقى فى قدسيتها وطهارتها.
وأضاف ان هذه الرسوم المسيئة هى صورة من رسوم المعركة التى يحاول أعداء النبى محمد )ص( وأعداء اإلسالم أن يظهروا 

9

يبدو اننا كنا نياما عندما كان اعداؤنا يضعون الخطط الجهنمية ويربون اجياال من الممسوخين لتنفيذها باسم اعظم دين نزل 
على االنسان من السماء، فضربوا بذلک عصفورين بحجر واحد، فقد شوهوا صورة الدين االسالمي الحنيف، ودمروا ديار 

المسلمين، بينما اسرائيل تضحک على الجميع.

مصدر:
http://ar.shafaqna.com
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إمكانياتهم فى مواجهة نبى اهلل محمد )ص( صاحب الرسالة اإللهية وخاتم األنبياء والمرسلين ويحاولوا تشويه اإلسالم من 
خالل تشويه صورة رسول اهلل )ص( ولكن كل محاوالتهم وان القت القبول فى أول األمر لن تجدى لهم نفعًا.

وانتقد رئيس تيار النهضة الوحدوى فى لبنان تنظيم مسيرة تحت إسم الحرية والديموقراطية خالل األسبوع الماضى ومشاركة 
بعض الزعماء العرب وبعض الزعماء األوروبيين فى هذه المسيرة قائاًل: اننا ال نرضی هذه المسیرة مع قناعتنا ان التصدى لهذه 
الظواهر السیئة بالمجتمعات اإلنسانیة ال يتم بالطريقة التی تم التعاطی معها من قبل مجموعة من الشبان الذين يعتبرون انفسهم 
يتحملون مسئولیة الدفاع عن رسول اهلل )ص( ولذلك أقول ان تغطیة هذه اإلساءات من قبل بعض القادة األوربیین والغربیین وبعض 

القادة العرب لن تجدى نفعًا وان القت القبول فی أول األمر.
وأكد أن النبى محمد )ص( سيبقى ماكثًا فى األرض مادامت السماوات واألرض ومهما حاول أعداء اإلسالم وأعداء األنبياء 
والرسل ان يتطاولوا فحالهم كحال رمال الصحراء التى تهب ظنًا منها انها تريد ان تغطى نور الشمس وضياء الشمس ونقاء 

الشمس وأثر الشمس فى الحياة اإلنسانية فمحمد )ص( أثره فى الحياة اإلنسانية سيبقى قائمًا بإذن اهلل تعالى.
وفى معرض رده على سؤال حول تبرير اإلساءات لألنبياء فى الدول الغربية تحت عنوان حرية التعبير وهل يمكن إطالق هذا 
العنوان على مثل هذه اإلساءات قال ان المفهوم الغربى لحرية التعبير هو مفهوم مطاط فإذا كانت اإلساءة تنال من يرضيهم 
هؤالء القادة الغربيون فإنهم يصمتون عندها ويعتبرون ان اإلساءة بحق النبى محمد )ص( هى حرية واما ان يقف إنسان وينتقد 
مثاًل الهولوكوست اليهودية المزعومة فتقوم الدنيا وال تقعد فيستنفر العالم الغربى كله وهنا تسقط كل معايير الحرية وكل معايير 

الديموقراطية وحرية التعبير عن الرأى.
وفيما يخص القرارات الصادرة عن األمم المتحدة والتى تقضى بضرورة إحترام األديان السماوية وعدم تفعيلها فى الدائرة 
المفهومية للعالم الغربى أوضح ان الدين اإلسالمى ورسالة محمد بن عبداهلل )ص( هى من أكثر الديانات ومن أكثر الشرائع التى 
تحترم معتقدات اآلخرين وطقوس اآلخرين ولذلک عندما تقدمت األمم المتحدة عبر مجلس األمن بقرارات دولية تطال من 
يتطاول على مقدسات اآلخرين بجملة من القوانين واإلجراءات الصارمة اعتبرنا ذلک مبادرة ايجابية ولكن وجدناها صمتت 
صمًا كصمت أبى هول فى مصر جراء ما صدر من اساءات بحق رسول اهلل )ص( من قبل هذه المجلة الفرنسية التى أرادت أن 
تكثر من مبيعاتها فتطاولت بأقالمها السوداء القذرة على رسول اهلل )ص( ولم نجد ال مجلس األمن وال األمم المتحدة يعلنون 

عن مخالفتهم لهذه اإلساءة.
وحول األسلوب األمثل فى التعامل مع هذه اإلساءات قال ان التعبير بالتظاهر وبوسائل التواصل اإلجتماعى أو بمقاالت هى 
صورة من صور التعبير الحقيقة التى هى من حق اإلنسان أن يعبر عن حقه وعن نفسه وان يعبر بها عن نفسه وعن مقدساته 
ولكن ال يظنن أحد ان هذا التعبير الذى يصدر من قلوب نقية صافية محبة لرسول اهلل )ص( ممكن ان يؤثر فى اولئک القوم.
واستطرد الشيخ غازى حنينة قائاًل: ان اولئك القوم سیبقون يتطاولون بألسنتهم وبأقالمهم وبمواقفهم تجاه رسول اهلل محمد )ص( 
وتجاه کل األنبیاء والمرسلین فكما شهدنا تطاواًل علی المسیح )ع( وکما شهدنا تطاواًل علی سیدنا موسی )ع( وعلی العديد من 

األنبیاء )ع(.
وفى الختام، قال العضو فى تجمع العلماء المسلمين فى لبنان: نجد انهم ال يقدرون المقدسات ال مقدساتهم وال مقدسات غیرهم 
ولذلك اقول ان القناعة بأنفسنا وبمعتقداتنا أواًل وان نعبر عن رأينا بمواقف تنسجم مع طبیعة ديننا کما عبر اهلل سبحانه وتعالی 
فی محكم کتابه فی آيات عديدة تبین ان اهلل سبحانه وتعالی رد علی اولئك بكالم واضح صارم وان کان اهلل عالمًا بأن هؤالء لن 

تسكت ألسنتهم ولن تنكسر اقلمتهم وسیبقون يتطاولون علی األنبیاء )ص( وعلی رأسهم محمد )ص(.
المصدر : 

وکالة األنباء القرآنیة الدولیة )إکنا(
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تقرير منظمة شیعة رايتس ووتش الشهري لالنتهاکات الحقوقیة بحق المسلمین الشیعة

تصدر منظمة شيعة رايتس ووتش تقريرها الشهري حول ابرز االنتهاكات الحقوقية التي ارتكبت بحق المسلمين الشيعة للفترة 
الممتدة من 25 تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى 25 كانون االول/ ديسمبر.

ويستعرض التقرير العديد من العمليات االرهابية التي نفذتها الجماعات التكفيرية بحق افراد من المسلمين الشيعة، الى جانب 
عمليات القمع والتنكيل الممارسة ضدهم من قبل بعض االنظمة والحكومات االستبدادية.

والجماعات  كاألفراد  العامة،  والمصادر  وبعض  الخاصة  مصادرها  على  التقرير  هذا  في  اعتمدت  انها  على  المنظمة  وتؤكد 
الناشطة في مجال الحريات وحقوق االنسان المنتشرين في البلدان التي شهدت تلک االنتهاكات.

وتلفت المنظمة انها احجمت عن ذكر بعض االنتهاكات نظرا لغياب الدالئل والقرائن المؤكدة، على الرغم من تيقنها بوقوع 
تلک االنتهاكات في بعض البلدان.

الدول حسب ترتيب الحروف االبجدية:

األردن
- 12/16 كشف النائب األردني، )طارق خوري(، إرسال أردنيين للعمل في القوات األمنية التابعة لنظام البحرين، مستنكرا 
خالل جلسة للبرلمان االردني اقحام دولته في عملية قمع المسلمين الشيعة، مؤكدا خالل كلمته على وجود قوات اردنية في 

شوارع البحرين الغاضبة كما وصفها.
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باكستان
- 11/29 اغتيال عالم دين شيعي: استشهد رجل الدين الشيعي البارز )محمد نواز عرفاني( بالرصاص على يد مسلحين 
مجهولين، ووفقا لمصادر رسمية فإن العالمة عرفاني )أحد قادة مجلس الوحدة اإلسالمي(، قد استشهد عندما فتح مجهولون 

النار على سيارته في أحد أحياء العاصمة إسالم آباد.
- 12/3 بثت وسائل اعالم محلية اعترافات لمواطن باكستاني كشف فيها عن اشتراكه مع القوات السعودية في قمع المواطنين 
الشيعة في البحرين، ذكر فيها انه بعد ان كان يعمل في مطعم عرض عليه العمل في سلک الشرطة البحرينية، ويشارك مع 
قوات سعودية في قمع مواطنين بحرينيين في مدينة سترة، مدعيا أن قتل مواطنين شيعة فيه أجر وثواب، كما هو الحال في 

قتل شيعة باكستان.

البحرين
- 12/2 سلطات النظام تستدعي الشيخ )علي أحمد الجدحفصي(للمحاكمة دون إفصاح عن طبيعة التهمة الموجهة الى الشيخ 
او ذكر أي تفاصيل حول موضوع االستدعاء، فيما ادانت منظمات حقوقية ونشطاء هذا التصرف باعتباره استفزاز لمشاعر 

المسلمين الشيعة من خالل التعرض للعلماء ورجال الدين.
مدة  قضى  أن  بعد  البالد  عن  ابنها  بإبعاد  أمرت  األمنية  السلطات  إن  علي(  أحمد  )محمود  المعتقل  والدة  قالت   12/3  -
محكوميته في سجن )الحوض الجاف( في قضية تجمهر، منوهة إلى أنها بحرينية تزوجت منذ سنوات من أجنبي وعاشت معه 
وأنجبت أطفالها منه في البحرين ولم تعرف وعائلتها وطنا آخر، واضافت »مرت 7 شهور على ذلک ومازال ابني محتجزا في 
إدارة الجوازات مع األجانب ويعامل معاملة الغريب في وطنه الذي ولد وتربى ودرس وعاش فيه«، وذكرت أن »السلطات 
األمنية وجهتها لمراجعة سفارة زوجها، في حين أن زوجها عاش في البحرين منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره وأن 

أكبر أبنائها في الرابعة والعشرين من عمره«.
- 12/6 ضابط يعتدي بالضرب على معتقل شيعي: أكد المعتقل الشيعي )محمد المحاسنة( بتعرضه للضرب والتهديد من قبل 
الضابط )قيصر( في سجن )جو( سيء الصيت، وأنه لفق له عدة تهم منها السب والقذف، وكان المحاسنة قد توجه لمكتب 
الضابط مستفسرا منه حول خطاب كان قدمه إلدارة السجن، إال أن الضابط رد عليه بغالظة شديدة وبصراخ عال أمام مرأى 
ما يقارب من 30 معتقال كانوا متواجدين هناك، ويقضي المحاسنة، الذي يعتبر الشاهد الوحيد على مقتل الشهيد )فاضل 

المتروك(، فترة سجن تمتد ألكثر من 15 عامًا في السجن.
- 12/6 حاصرت قوات النظام مكان إقامة المؤتمر العام لجمعية الوفاق الوطني اإلسالمية في نادي العروبة بمنطقة الجفير 

الضاحية الشرقية للعاصمة المنامة، ومنعت الوصول إليه وأرهبت القائمين والعاملين على تنظيم المؤتمر.
- 12/8 شنت قوات األمن التابعة للنظام، مصحوبة بقوات مدنية ملثمة،حملة مداهمات على منازل المواطنين 

اآلمنين في منطقتي »دمستانوكرزكان« التي يسكنها الغالبية الشيعية.
- 12/9 حبس طفل بتهمة التجمهر: قررت النيابة العامة التابعة للنظام توقيف الطفل )محمد فيصل فتيل( البالغ من العمر )13( 
عامًا لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر، وذكر موقع اعالمي مطلع إن منتسبو األجهزة األمنية قد اعتقلوا الطفل من 
منطقة بني جمرة فيما قررت النيابة العامة توقيفه على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر ونقل على إثر ذلک إلى سجن األحداث.

- 12/10 اعتقلت السلطات األمنية على جسر الملک فهد المصور السيد )باقر الكامل( وذلک أثناء توجهه إلى زيارة العتبات 
المقدسة في العراق، فيما لم يعرف بعد التهم الموجهة إليه.

)زينب  الشيعية  الناشطة  بسجن  حكما  للنظام  تابعة  محكمة  أصدرت  الخواجة:  زينب  للناشطة  مجددا  السجن   12/10  -
الخواجة( لمدة عام واحد بتهمة إهانة موظف عام، إضافة إلى تأييد الحكم بسجنها لمدة أربعة أشهر في قضيتين أخريين، 
مقاطعتها  وأكدت  المحكمة،  على  اعترضت  الماضي،  نوفمبر  شهر  آخر  في  مولودها  وضعت  التي  الخواجة،  ان  إلى  يشار 

لجلساتها، فيما صدرت إدانات واسعة بعد صدور الحكم األخير.
- 12/14 أكد نشطاء ان نظام الخليفة، ما زال يسعى الى تهميش اغلبية المسلمين الشيعة ومحاصرتهم عبر حملة تجنيس 
غير مسبوقة للباكستانيين السنة، حيث كشف السفير الباكستاني في المملكة )محمد األحد( أن عدد الباكستانيين الذين حازوا 
الجنسية والجواز البحريني تتراوح اعدادهم مابين 25 ألف إلى 30 ألفًا، الفتًا إلى وجود نحو أربعة آالف إلى خمسة آالف 

شخص ما زالوا على قائمة االنتظار.
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- 12/18 هدم مسجد للمسلمين الشيعة: قامت السلطات بهدم مسجد للمسلمين الشيعة في منطقة )مقابة( غربي العاصمة 
المنامة، في وقت ينتظر فيه أكثر من 10 مساجد إعادة بنائها.

- 12/20 افاد ناشطون بوقوع إصابة بليغة ألحد الفتية في منطقة )السنابس(، تم على إثرها استنفار قوات النظام ومحاصرتها 
المنطقة، وتناقل نشطاء أن اسم المصاب هو )محمد حسن المطوع( من قرية )الديه(، فيما أفادت أنباء عن إصابته بطلقة )سي 
فور( قريبًا من فمه، وطلقات أخرى من )الشوزن( في قدمه، وقد دخل على أثرها إلى غرفة العمليات في مستشفى السلمانية، 

ومنعت قوات النظام ذوي المصاب من رؤية ابنهم.
- 12/20 اكدت مصادر مطلعة اعتقال امرأتين من منطقة )السنابس(تم نقلهمالى مركز الشرطة، كما تم اعتقال 3 شبان آخرين 

من المنطقة نفسها هم )علي درويش، حسين حكيم، سيد عبداهلل أمين(.
- 12/21 ذكر مصدر حقوقي على موقع التواصل االجتماعي بانهنالک أنباء تفيد بنقل السجين المسلم من تايلند )علي 
هارون( لقسم اإلنعاش بمستشفى السلمانية وهو مغمى عليه، الفتا إلى أن هارون لم يتصل بأسرته منذ تسليمه، وحكم على 
هارون بتهمتين اثنتين، واحدة منهما أسفرت عن حكمه بالسجن مدى الحياة، فيما قضت محكمة أخرى بسجنه 11 عاًما على 

ذمة قضية أخرى، وما يزال أمامه 14 قضية معّلقة.

الجزائر
12/15  كشفت مصادر اعالمية عن قيام السلطات االمنية باعتقال عددا من الطلبة الجامعيين الشيعة اثناء احيائهم مراسيم 
ذكرى اربعينية االمام الحسين )ع(، وذكر المصدر ان قوى األمن بوالية )سكيكدة( اجرت تحقيقات موسعة مع خمسة طلبة 
جامعيين تم توقيفهم داخل منزل، أثناء قيامهم بإحياء ذكرى أربعينية اإلمام الحسين )ع( وممارسة معتقداتهم الدينية، من 
خالل اقامتهم لمجلس عزاء حسيني، كما قامت بمصادرة أقراص مدمجة وكتب دينية هي اآلن تحت قبضة الشرطة العلمية.
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اليمن
- 12/17 استشهد 30 شخصا، بينهم 20 طالبة، وجرح اخرين، أثرهجوم بسيارتين مفخختين، انفجرتا عند مدخل المدينة 

بالقرب من حافلة تقل طالبات مدرسة الخنساء االبتدائية، في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.
- 12/23 أفاد مسؤول أمني، إن خمس قنابل انفجرت في الحي القديم من العاصمة صنعاء مما أدى إلى استشهاد شخص 

واحد على األقل وإصابة آخر، فيما لحقت أضرار جسيمة بعدد من المنازل والسيارات نتيجة االنفجارات.

السويد
- 12/20 ذكرت مصادر رسمية، أن سيارتين مفخختين انفجرتا في مدينة )مالمو( الواقعة جنوب، ثالث أكبر مدينة في البالد، 
وقالت المتحدثة باسم الشرطة )ليندا بليم(، أن االنفجارين لم يسفرا عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أنهما وقعا في منطقة ذات 
أغلبية من المهاجرين خاصة من شيعة لبنان وشيعة العراق وكوسوفو والبوسنة، وأوضحت أن السيارة األولى انفجرت قرب 

مبنى، فيما انفجرت الثانية في موقف مجاور للسيارات.

سوريا
- 11/26 تحذيرات من مجزرة بحق شيعة نبل والزهراء: فقد نقل أحدوجهاء مدينتي )نبل والزهراء( الشيعيتين، ان المدينة 

تتعرض لهجوم شرس من العصابات المسلحة، سقط خاللها عشرات الشهداء ومئات الجرحى، وسط تعتيم اعالمي كبير.
- 11/26 داعش يذبح مواطن شيعي: أفادت مصادر اعالمية بان تنظيم داعش التكفيري أعلن عن اعدام شخص من الشيعة 
االسماعيلية بتهمة الردة في حمص، ونقلت المصادر عن بيان تناقلته مواقع تكفيرية مرتبطة بالتنظيم أن »شرطة التنظيم في 
محافظة حمص اقامت حد الردة بحق اسماعيلي مرتد«، مشيراً الى ان »عملية تنفيذ الحد تمت أمام جمع من المسلمين«، 
ونشر التنظيم صوراً للعملية تظهر مراحل ذبح الضحية، ويبلغ عدد ابناء الشيعة االسماعيلية حوالي200، يعيش معظمهم في 

السلمية الواقعة في ريف حماه.
- 11/29 أحبط اهالي مدينة )نبل والزهراء( الشيعيتين، بريف حلب الشمالي، اعتداء جديدا شنته )جبهة النصرة( التكفيرية 
التابعة لتنظيم القاعدة اإلرهابي، على )جمعية الجود( شرق بلدة الزهراء، بعد ان تمكنت من تدمير آلية عسكرية مفخخة كان 

يقودها السعودي التكفيري )أبو حسناء الجزراوي( قبل وصولها الى هدفها.
ان  والزهراء(  )نبل  فيماأكد مدير مستشفى  والمسلحين،  االهالي  بين  استمرت  اشتباكات عنيفة  ان  واضافت مصادر مطلعة 

المشفى يعاني من نقص حاد في المواد الطبية، إضافة الى تعرضها الى قصف عنيف.
- 12/7 توعد قيادي في )جبهة النصرة( التكفيري التابع لتنظيم القاعدة اإلرهابي، في القلمون ويدعى )أبو علي الشيشاني( 
بالهجوم على نساء وأطفال الشيعة في لبنان، وجاء التهديد في لقطات فيديو تناقلتها مواقع جهادية إلكترونية قبل ساعات من 
إعالن الجبهة أنها قتلت أحد الجنود اللبنانيين المحتجزين لديها كونه من اتباع المذهب الشيعي، وكانت جبهة النصرة أعلنت 

إعدام أحد الجنود اللبنانيين المحتجزين لديها ويدعى )علي البزال( وهو شيعي، وهددت بإعدام جندي آخر.
السيدة زينب )ع(: سقط  اربيعينية االمام الحسين عليه السالم في منطقة  الشيعة لدى احيائهم ذكرى  - 12/16 استهداف 
المواطن حسن عبد الكريم جغاصي فيما اصيب سبعة من رفاقه اثناء مسيرة االربعين التي انطلقت من حرم السيدة رقية )ع( 

الى السيدة زينب )ع(، والتي تعرضت الى إطالق نار من قناص.
- 12/16 قصف مكثف يطال بلدتي نبل والزهراء: اعلنت مصادر ميدانية في بلدتي )نبل والزهراء( الشيعيتين، سقوط عشرات 
الصواريخ خالل ساعات قليلة، أطلقتها وحدات تابعة لما تسمى )الجبهة اإلسالمية( التكفيرية استهدفت المدينتين، ما أسفر 

عن سقوط عددا من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين الشيعة.

السعودية
- 11/30 قامت قوات امن النظام بمداهمة منزل جد الشهيد )باسم القديحي( في جزيرة تاروت، ماأسفر عن اعتقال عدد من 

اقارب الشهيد بعد ترويع من كان بالمنزل من نساء وأطفال.
وذكرت اخت الشهيد القديحي الطريقة الهمجية التي اقدمت عليها القوات االمنية بعد اقتحام المنزل، وعلى ذات الصعيد قامت 
قوات االمن المتمركزة في نقطة التفتيش الواقعة بين مدينة العوامية والناصرة بأطالق النار في الهواء وعلى االشجار بشكل 
عشوائي مما ادى هذا العمل لترويع االهالي القريبين من المنطقة من قوة الصوت المستمر لألعيرة النارية التي كانت تطلق 
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من قبل المدرعات.
- 12/2 حكما باإلعدام ضد ناشط شيعي: أصدرت محكمة النظام الجزائية المتخصصة في الرياض حكما باإلعدام تعزيرا 
ضد الناشط الشيعي )محمد آل صويمل(، بتهمة إطالق النار على سيارات الشرطة، وبهذا الحكم يكون )آل صويمل( سادس 
ناشط شيعي يصدر ضده حكم باإلعدام خالل اقل من عام، وتأتي جميع هذه االحكام عل خلفيات منع حرية ابداء الراي 

والقيام بالمعارضة السياسية.
- 12/16 اكدت مصادر مطلعة، اعتقال قوات االمن في القطيف أحدالمواطنين الشيعة بعد عودته من زيارة االربعين في 
كربالء المقدسة، وذكرت المصادر ان قامت بمداهمة دار أحد الزوار المشاركين في مسيرة زيارة االربعين في العراق، وذلک 

أثر عودته، واعتقاله بتهمة السب والقذف واإلساءة إلى السلطات الحاكمة في المملكة.
- 12/17 تهجم المدعو )عبدالعزيز الفوزان(، عضو مجلس هيئة حقوق اإلنسان التابعة للنظام، على المسلمين الشيعة في 
إيران و سوريا والعراق ولبنان واليمن، متهما إياهم بالعمالة لمن اسماهم الصليبين والصهاينة واليهود، ألن »أعداء األمة لم 

يجدوا طائفة أشد حقدا على أهل االسالم ورغبة في قتل المسلمين وتدمير بالدهم مثل هؤالء الشيعة« بحسب قوله.
- 12/20 ارتفع عدد شهداء اقتحام قوات النظام بلدة العوامية الشيعية إلى أربعة شهداء، بحسب مصادر رسمية، وذكر نشطاء 
ان الشهداء)علي أبو عبد اهلل، عبد اهلل الجاج، ثامر آل ربيع( سقطوا برصاص قوات األمن الحكومية، إضافة الى سقوط 20 

جريحًا بينهم اصابات حرجة، واعتقال 4 بينهم الطفل حسن تحيفة )12 عامًا( بعد تدمير منزل ذويه.
فيما تم محاصرة البلدة من قبل المدرعات السعودية وسط تحليق مكثف للمروحيات، وإطالق كثيف لألعيرة النارية وأصوات 
تفجيرات غير مسبوقة في كل من حي الريف والديرة في البلدة، ما تسبب بحالة ذعر بين األهالي، كما تصاعدت أعمدة 

الدخان من منازل في حي الديرة جراء القصف، قبل قطع الكهرباء وخطوط الهاتف.

العراق
- 11/28 استشهد وجرح العشرات من المسلمين الشيعة في تفجيرات وعمليات إطالق نار في مناطق مختلفة من العاصمة 
بغداد، فقد انفجرت قنبلة قرب سوق في حي )الحسينية( شمال شرق بغداد، ما أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 
تسعة آخرين، فيما انفجرت قنبلة أخرى بسوق مفتوحة أدت الى استشهاد ثالثة أشخاص وأصيب اثنا عشر آخرون في 
منطقة سبع البور شماال، وانهمر وابل من الرصاص من سيارة مسرعة في بلدة )الطارمية( على مسافة خمسين كيلومترا شمال 

بغداد، أدت الى جرح عدد من المارة.
- 12/2 برلماني سني يتطاول على المسلمين الشيعة: في انتهاك جديد لحقوق الشيعة وتراثهم الديني، نشر ناشطون مدنيون 
على مواقع التواصل االجتماعي تدوينة للنائب البرلماني السابق المدعو )طه اللهيبي( اعتبر فيها ان عيد الغدير الذي يحتفل 

به المسلمون في كافة انحاء العالم، »أكذوبة طائفية«.
استهدفت  انفجارات  بثالثة  بجروح  استشهدوا وأصيب 24 آخرون  أمنية مطلعة إن تسعة أشخاص  قالت مصادر   12/3-

مناطق مختلفة من العاصمة بغداد التي يسكنها الغالبية الشيعية.
- 12/6 أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، بأن سبعة زوار من الشيعة متجهين صوب كربالء المقدسة سقطوا ما بين شهيٍد 
وجريح بانفجار عبوة ناسفة شرقي العاصمة في تقاطع المهندسين بشارع فلسطين، مبينًا ان االنفجار أسفر عن استشهاد اثنين، 

وإصابة خمسة أخرين بجروح متفاوتة.
- 12/6 افاد مصدر حكومي، إن عدداً من المسلمين الشيعة سقطوا بين شهيد وجريح بانفجار ثالث عبوات ناسفة في مناطق 
متفرقة من العاصمة بغداد، فقد انفجرت احدى العبوات في منطقة المدائن جنوب شرقي بغداد، وانفجرت الثانية في منطقة 

االعظمية شماال، بينما انفجرت الثالث في منطقة المحمودية جنوبا.
- 12/7 استشهد اربعة اشخاص وجرح 18 آخرين من المسلمين الشيعة، في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة أعقبة قصف 

بالهاونات في الطارمية، شمالي بغداد.
- 12/7 اعتداء ارهابي يستهدف زوار االمام الحسين )ع(: عشرات الشهداء والجرحى سقطوا بتفجير سيارة مفخخة استهدفت 
تجمعا لزوار اإلمام الحسين )ع( في منطقة الشعب شمال بغداد، فيما استهدفت سيارة مفخخة اخرى موكبا حسينيا في قضاء 

المحمودية جنوب بغداد واسفرت عن استشهاد وجرح العشرات.
- 12/8 نجا 12 زائر بحريني من منطقة )سند(، من دون إصابات بعد أن قام مجهول بإطالق نار على الحافلة التي يستقلونها، 

بينما كانوا متجهين إلى كربالء المقدسة.
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- 12/9افاد مصدر أمني مطلع، بان 16 شخصا وقعوا بين شهيد وجريح من المسلمين الشيعة بهجوم صاروخي على مناطق 
شمالي العاصمة بغداد، وذكر المصدر ان »صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا على منطقة الهدمة في الكاظمية، إضافة الىسقوط 
ثالثة قذائف هاون في منطقة »جكوك« القريبة من الكاظمية، فيما سقط صاروخان اخران في منطقة الدولعي، وصاروخان 

سقطا على جسر الشعلة.
- 12/12 ذكر مصدر أمني، ان 13 قذيفة هاون سقطت في مناطق متفرقة من محافظة كربالء المقدسة،في مناطق حي النصر 
وسيف سعد وحي الشهداء ومدخل شارع النجف-كربالء، فيما أشار إلى أن قوة أمنية فككت سيارتين مفخختين في محيط 
المدينة واعتقلت عدداً من المشتبه بهم في منطقة البساتين، وأضاف المصدر أن »القذائف أطلقت من جهة الخط االستراتيجي 

باتجاه كربالء«.
- 12/19 قال مصدر رسمي، إن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق بمنطقة محمودية الرشيد جنوبي بغداد، 

انفجرت، ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

تايلند
- 12/19 أكدت معلومات حقوقية، أن السلطات الحكومية استجابت للسلطات األمنية للنظام في البحرين وقامت بتسليم 
مغادرة  ينوي  بينماكان  بانكوك  في  البحرينية  السفارة  مع  بالتعاون  وذلک  فترة،  منذ  تحتجزه  الذي  هارون(  )علي  الناشط 
أراضيها متجها إلى العراق، على الرغم من أن المعتقل يعاني من آثار التعذيب وإصابته بالشوزن، وأوضحت المعلومات أن 
هارون اعتقل أثناء محاولته الصعود على متن رحلة للخطوط الجوية التركية متجهة إلى العراق، وكان اعتقال هارون بعد 

تعّرضه إلصابة برصاص الشوزن أدى لتمّزق في أربطة يده.

تركيا
- 12/3 دانت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان الحكومة بالتمييز ضد األقلية العلوية بعدم منح دور عبادتها نفس وضع دور 
العبادة التابعة لطوائف دينية أخرى، وسبق ان نظم العلويين الشيعة في تركيا تظاهرات ضخمة احتجاجا على التمييز الديني 
وثقافيا وسياسيا،  فكريا  قمعهم  الشيعة ومحاولة  بتهميش  االخير  متهمين  اتجاههم،  السنية  اردوغان  تمارسه حكومة  الذي 

وتتراوح نسبة العلويين ما بين 15 و20 في المئة من سكان تركيا البالغ عددهم 76 مليون نسمة.

مصدر:
http://shiarightswatch.org/en/2012
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المدارس الوهابیة في أوروبا تحت المجهر

سامي رمزي

قبل عقود كان الوهابيون يسرحون ويمرحون في اوروبا، ويقومون وبتمويل سعودي هائل، ببناء المساجد والمراكز التعليمية 
لنشر االفكار الوهابية بين الجاليات االسالمية في الغرب، دون ان يواجهوا اي موانع، نظرا للمصالح االقتصادية والتجارية 
التي تربط الغرب بالسعودية وبجهل الغرب باالفكار الضارة والخطيرة للوهابية، ولكن اليوم وبعد ظهور »داعش« لم يعد االمر 

بالنسبة للوهابية بذات السهولة السابقة.
بات واضحا للغرب ان داعش والجماعات التكفيرية االرهابية، تجسد تجسيدا عمليا االفكار الوهابية، التي تعتبر من اكثر 
االفكار خطورة على المجتمعات االنسانية ومنها المجتمعات الغربية، التي ذاقت في اكثر من مرة مرارة هذه االفكار وآخرها 

جريمة المقهى التي شهدتها »استراليا«.
الملفت ان المجرم الذي نفذ جريمة سيدني وان كان يعاني منذ سنوات من اضطرابات عقلية، اال انه كتب قبل شهور من تنفيذ 
جريمته جملة تؤكد الى اي مدى يمكن ان يكون االنسان خطيرا في حال اعتنق الفكر الوهابي، حيث يقول: کنت رافضیا 
)وهي عبارة تطلقها الوهابیة علی شیعة اهل البیت علیهم السالم( اال انني الیوم اصبحت مسلما والحمد هلل، وهذه العبارة ال تعنى انه 
اصبح سنيا، بل وهابيا، وشتان بين السنة والوهابية، فعبارة وفعل هذا الرجل اكدا: انه اصبح قاتال وهو ما جسده عمليا بقتل 

ضحيتين بريئتين، فور ما اصبح وهابيا!!.
بعد التحاق االالف من االوروبيين الذين يحملون جنسيات اوروبية ب داعش والمجموعات التكفيرية االخرى في »سوريا« 
و»العراق«، ارتكابهم هناك جرائم وحشية ال تصدق، ومن ثم عودة بعض هؤالء الى بلدانهم، وتحولهم الى قنابل موقوته، 
بل ان بعضهم قد انفجر فعال لدى عودتهم، اصبح لزاما على الغرب عن يقف على اسباب ظاهرة الدواعش االوروبيين، كيف 

تمكنت الوهابية من التسلل الى ادمغة هؤالء الشباب وحولتهم الى قتلة محترفين؟.
يبدو ان الغرب وقف على احد اهم اسباب الوهابية التي اخذت تنخر ادمغة بعض الشباب االوروبي، وهي المساجد والمدارس 
التي تمول سعوديا وتنشر الفكر الوهابي الخطير في الغرب، فالكثير من الدراسات اشارت الى ان هذه المدارس والمساجد 

وعلى المجتمعات التي يعيشون فيها، من خالل كانت تفرخ شبابا وهابيا حاقدا على الحياة وعلى الناس 
عن  وخاطئة  مشوهة  بقراءة  االدمغة  هذه  االسالم واالسالم منها براء.حشو 

بعيدة  كانت  والمساجد  المدارس  هذه  ان  عن كل رقابة من قبل الحكومات الغربية، الغريب 
المساجد والمعلمين  ائمة هذه  الذي جعل  تامة االمر  حرية  في  يتحركون  المدارس  في 

بهذا  تنتقل  الوهابية  الشكل المخيف الى المجتمعات الغربية دون اي عوائق، ما جعل 
والمعقد والمريض واصحاب السوابق، ال سيما بين اوساط الشباب الجاهل والمحبط 
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كما تبين من سجل الشباب الذين جاؤا الى سوريا والعراق وتم الكشف عن هوياتهم.
لهذه االسباب اخذ الغرب يرصد مساجد ومدارس الوهابية، واخر االخبار التي وصلت في هذا الشان، وهو االمر الذي صدر 
عن مجلس المدارس في العاصمة »النمساوية« فيينا باغالق مدرسة سعودية لرفض القائمين عليها كشف هويات موظفيها، 

باالضافة الى تعليمها التالميذ قراءة متشددة عن االسالم.
التي  فیینا(  )ساوودي سكول  السعودية  فیینا  مدرسة  ان  میسنر:  ماتیاس  »فيينا«،  في  المدارس  مجلس  باسم  المتحدث  وقال 
اسستها السعودية قبل ۱0 سنوات وتستقبل ۱۶0 طالبا ستضطر الی اغالق ابوابها في نهاية العام الدراسي النها لم تقدم قائمة باسماء 

المعلمین وال اعضاء ادارتها.
واوضح ميسنر ان المدرسة موضع تحقيق بسبب شبهات بنشر االسالم المتشدد، وطلبنا من االدارة ان تقدم لنا بحلول نهاية 

السنة ترجمة محلفة لكل كتبها وموادها التعليمية، وامام المدرسة مهلة اربعة اسابيع الستئناف قرار اغالقها.
موقف السلطات النمساوية هذا جاء بعد اعالن وزارة الداخلية النمساوية ان ما ال يقل عن 142 شخصا من الشباب النمساوي 

بينهم قاصرون التحقوا بصفوف المجموعات التكفيرية في سوريا والعراق.
وهو ما دعا ايضا الى ان تضع حكومة االئتالف اليساري-اليميني في النمسا اللمسات االخيرة على مشروع قانون يحظر 

تمويل منظمات دينية باموال اجنبية وكذلک فرض نسخة واحدة للقرآن بااللمانية.
تمولها  التي  والمساجد  المدارس  وهي  اال  تفرخها،  التي  الرئيسية  العلة  مكافحة  من  البد  الوهابية  مكافحة  اجل  ومن  انه 
السعودية، فمثل هذه المراكز هي التي تستقطب الشباب الفاشل وتحرك فيه كل نوازع الشر وتقتل فيه دوافع الخير، لذا حسنا 
فعلت السلطات النمساوية عندما وضعت المراكز السعودية تحت مجهرها، والعمل على قطع اي رابطة بين هذه المراكز وبين 
الفيروس  المجتمع من خطر هذا  الوهابية وبالتالي تحصين  الشباب من االنحراف نحو  السعودية، وذلک من اجل تحصين 

القاتل.

مصدر:
http://ar.shafaqna.com -شفقنا
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جامعة طهران تتصدر قائمة جامعات العالم اإلسالمی

حسب أول تصنيف جامعى للقاعدة االستنادية لعلوم العالم االسالمى )ISC( فإن جامعة طهران إحتلت الرتبة األولى بين 
جامعات العالم اإلسالمى.

و أعلن مساعد رئيس القاعدة االستنادية لعلوم العالم االسالمية )ISC( فى الشؤون البحثية، الدكتور غزنى، أن جامعة طهران 
تصدرت قائمة أفضل جامعات العالم اإلسالمى، وذلک بالحصول على 82 نقطة من 100.

وأضاف أن التصنيف الجامعى كان يتم قبل هذا من قبل قاعدتى ISI  و SCOPUS، وبالتركيز على منطقتين جغرافيتين 
وهما أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.

وأشار إلى أنه وبحسب أول تصنيف جامعى لقاعدة)ISC(، تأهلت 320 جامعة إلى مرحلة التقييم النهائى من بين أكثر من 
2000 جامعة من 57 بلداً إسالميًا، وعلى أساس 4 مؤشرات فأحرزت جامعة طهران فى النهاية الرتبة األولى فى العلوم 
الطبيعية، والرتبة الثانية فى التقنية والعلوم الهندسية، والرتبة الثالثة فى العلوم اإلنسانية، والرتبة السادسة فى العلوم اإلجتماعية 

وحققت فى االستنتاج النهائى 82 نقطة.
يذكر أن القاعدة االستنادية لعلوم العالم االسالمية )ISC( هى بنک معلوماتى يهتم بدراسة وتقييم المجالت العلمية للدول 
التحاليل  مجال  فى  عامًا   60 خبرة  لديها  التى  أميركا  بعد  الثالثة  الرتبة  وتحتل  الدولية،  المعايير  أساس  على  اإلسالمية 

اإلستنادية، وهولندا.
ويشار إلى أن المكتب الرئيسى لمركز المعلومات اإلقليمى للعلوم والتكنولوجيا فى منطقة الشرق األوسط والقاعدة االستنادية 

لعلوم العالم االسالمية )ISC( يقع فى مدينة شيراز جنوبى ايران.

مصر: اعداد أکبر موسوعة عصرية فی مكارم األخالق بمختارات من سنة النبی محمد)ص(

أعلنت وزارة االوقاف المصرية عن البدء فى إعداد أول وأكبر موسوعة عصرية فى مكارم األخالق، وتكون البداية بمختارات 
من سنة الحبيب محمد )صلى اهلل عليه وآله وسلم( فى مكارم األخالق.

الثانى الجارى أن القطاع الدينى بوزارة األوقاف  الثالثاء 20 يناير / كانون  اليوم  و أوضح بيان لوزارة األوقاف المصرية، 
المصرية برئاسة وزير األوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرر تكليف اإلدارة العامة لبحوث الدعوة بديوان عام الوزارة 
باالشتراك مع اإلدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس األعلى للشئون اإلسالمية باألوقاف، البدء فوراً فى إعداد الموسوعة 

فى أقرب وقت.
وتوقع بيان وزارة األوقاف المصرية، أن يتم إخراج الجزء األول من الموسوعة فى غضون شهرين من اآلن على األكثر.

مصدر:الشروق.

السعودية تعلن وفاة الملك عبد اهلل وتبايع شقیقه سلمان خلفا له

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الملک عبد اهلل بن العزيز آل سعود في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الجمعه 23 يناير 
.2015

وكان الملک قد ادخل مدينة الملک عبد العزيز الطبية التابعة للحرس الوطني في الرياض في ديسمبر كانون االول الجراء 
فحوصات طبية.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال الديوان الملكي ان الملک -الذي من المعتقد ان عمره 91 عاما- يعاني من التهاب رئوي 
استدعى وضع انبوب مساعد على التنفس مضيفا ان االجراء كلل بالنجاح وانه في حالة مستقرة.

ومنذ ذلک الحين ذكرت وسائل االعالم السعودية تقارير متكررة عن قيام اعضاء من العائلة الحاكمة بزيارته في المستشفى 
لالطمئنان على صحته.

وأعلن الديوان تلقي الملک سلمان بن عبد العزيز شقيق الملک عبد اهلل البيعة خلفا للعاهل الراحل.
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سفینة هارون يحیی المحطمة

اسماعيل شفيعي سروستاني

أتمنى أال يمر أي من عباد اهلل، بحادثة تحطم سفينة في ليلة ظلماء حالكة وفي وسط بحر هائج. لقد شاهد كل منا هكذا 
مشهد على شاشة السينما أو شاشة التلفزيون. وما حدث لسفينة »تيتانيک« يعد نموذجا من ألوف النماذج على ذلک. أن 
تخيل بالء الطوفان وغرق سفينة في بحر غاضب وهائج ومتموج، يفزع ويرعب أي انسان، حتى وإن لم يكن هو من بين 

المسافرين العزل والمساكين ممن تقطعت بهم السبل في ليلة باردة دامسة الظالم.
وفي هكذا ظرف، تتجه قلوب ونفوس البعض نحو السماء طلبا للخالص والنجاة، فيما يلقى البعض اآلخر بنفسه من على 
ظهر السفينة بداخل األمواج العاتية وذلک بسبب الخوف وعلى أمل الخالص والنجاة، وحشد أخر يمر بشک وترديد وماذا 

يفعله ويتعلق بجدران السفينة، إلى أن تغرق ويغرقون معها.
السماوية  الحفر  تشبه  كبيرة ورهيبة،  ثمة حفرة  تكون  البحر،  قاع  إلى  وتهبط  السفينة  المياه  تبتلع  التي  الساعة  تلک  وفي 
السوداء، تبتلع كل ما هو طاف على الماء في حواليها، كالحوت الذي يبتلع فجأة كتلة هائلة من األسماك. وربما لهذا السبب، 
يبتعد المالحون المتمرسون بعد القاء أنفسهم في البحر، عن السفينة، أثناء تحطمها، لكي ال يكونوا فريسة مع السفينة لهذه 

الهوة المرعبة.
إن حفرا رهيبة كهذه، ال تحدث بين المجرات ووسط البحار فحسب، بل تحدث أحيانا في المحيط المترامي األطراف لحياتنا 

نحن البشر، وتبتلع وتمتص قوما ما.
ومرورا بتقلبات الحياة، تواجه سفينة حياة الناس، تارة عاصفة هوجاء. إن األمواج العاتية لألحداث والتطورات السياسية 
واالجتماعية وتارة المالية، ترتطم بقوة وبالهوادة بهيكل سفينة الحياة، بحيث تلقي الذعر والخوف في قلوب ركاب السفينة 

وتأتي على جمع غفير منهم.
وليس قليال، عدد األناس الذين يتورطون من دون جهوزية وتقصير، بحفر البحر الهائج للعالقات السياسية واالجتماعية، 
ويخسرون كل ما لديهم. وكم كثر عدد األناس الذين تحولوا إلى ألواح خفيفة طافية على سطح البحر وأصبحوا بالتالي فريسة 

سهلة للفجوات الرهيبة التي يحدثها هياج البحر.
إن اسم هارون يحیی معروف للكثير من الجماهير التي لها ضلع في الدراسات السياسية واالجتماعية في العصر الحاضر، 

وترصد وتراقب بمنظار ذهنها ولسانها، المحافل »الماسونية والصهيونية«.
وبالنسبة للذين ال يعرفون هذا اإلسم المستعار، أقول أنه وباسمه الحقيقي عدنان اكتار، واحد من الكتاب والباحثين ذائعي 

الصيت في عصرنا، في مجال »الدراسات الماسونية ومعاداة السامية«.
إن هارون يحيى هو مواطن تركي ويقيم في تلک البالد، وقد انخرط أخيرا بصورة رسمية، في المحافل الماسونية التركية 

وعلق وسام األستاذية من الدرجة 33 على صدره.
التجربة األولى ولن تكون  لم تكن  العالمية،  الماسونية  براثن  للماسونية« وسقوطه في  التركي  إن تحطم سفينة »المناهض 

األخيرة. فثمة تفريط أعقب دائما إفراط على امتداد التاريخ وفي كافة المجتمعات.
وخالل العقدين أو الثالثة االخيرة للحياة السياسية في إيران الحديثة واالسالمية، فان أولئک الذين كانوا يطلقون الشعارات 
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الرنانة بحماسة ال توصف وتتضخم فيها عروق أعناقهم، وكانوا ينادون »هل من مبارز«، إنخرطوا قبل غيرهم في الجبهة 
المعارضة وحتى أنهم ظهروا من ديار األفرنجة كمعارضة.

وال أشک أنه في أعقاب هارون يحيى وتحطم سفينته التي ضربتها العاصفة، فان الجماعة التي ظهرت في الهوة الناتجة 
عن غرق السفينة، ستُبتلع.

وال يمكن اعتماد سوى إفتراضين حول هارون يحيى:
أ . إنه وعلى غرار الكثير من األنبياء المزورين لعصرنا، كان يبيع الشعير لكنه يتظاهر ببيع القمح، وكان يُلّهي من خالل 
إثارة الضجة والبوح عن بعض المعلومات المتقادمة التي رفعت عنها السرية، حشدا غفيرا من الجمهور، وقد عاد إلى 

وكره بعد تأدية المهمة التي أوكلت إليه من قبل الماسونية العالمية.

وأهم مكاسب هذه الواقعة تتمثل في الحاالت التالية:
1. إنكشاف الكثير من الناقدين والمعارضين المحتملين لليهود والماسونية في العالم االسالمي، لدى الجهاز الشيطاني 

للماسونية العالمية. لكي توضع أسماؤهم من االن فصاعدا وإلى األبد على قائمة المعارضين واألعداء؛
2. الضحک على ذقون جماعة من الناس حديثي العهد بالفكر، وإلهائهم بمعلومات عفا عليها الزمن وعديمة الجدوى 
والقيمة مثل عالئم وشارات الماسونية واليهودية وجعلهم يغفلون عن تفكير ومخططات وعمل اليهود والماسونية في 

الميدان الثقافي والحضاري للغرب والعالم المعاصر.
إن هؤالء وقبل أن يقدروا على مكافحة الماسونية العالمية بصورة جذرية، يبقون أسرى بعض الصور والمفاهيم البدائية 

ويهدرون عمرهم عبثا، فيما يواصل التيار المرعب والشيطاني للماسونية العالمية، نشاطه بمنأى عن أي مكروه.
إن الغرب واليهود، أنشاوا وربوا طوال التاريخ، جماعة مثل نعوم تشومسكي والكس جونز واليهود المناهضين للصهيونية، 

ليكونوا صمام أمان، يحول دون وقوع انفجار غير مرجو.
إن تصنيف الماسونية العالمية، إلى فئتين، الماسونية الجيدة والماسونية السيئة، كما يبين هارون يحيى، ليس ببعيد عن 
السياسية  السينمائية  األفالم  تنشئة شخصيتين شرطيتين سيئة وجيدة في  في  والمتكررة ل »هوليوود«  الدائمة  اللعبة 

واإلجتماعية حسب الظاهر.
3. تعديل وتلطيف وجه »الماسونية العالمية« وسحبها من قائمة األعداء الحقودين لالنسان واألديان؛

ب. واإلفتراض اآلخر هو أن هارون يحيى وبعد سنوات من العمل والجهد للكشف عن وجه أحد األعداء اللدودين 
لألديان التوحيدية السيما اإلسالم، وقع تحت أثر أداة الترغيب والترهيب، فاضطر للسجود على عتبة الماسونية العالمية. 

وهذا الشئ ليس بغير مسبوق.

إن معاداة السامية والماسونية العالمية، استغلت دائما ثالث أدوات على طريق إحباط محاوالت معارضيهم وشطبهم من 
المعارضة:
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1. التودد إلى أعدائهم ومعارضيهم؛
2. ترغيب أعدائهم ومعارضيهم؛
3. ترهيب أعدائهم ومعارضيهم.

وفي كشكول هذا التيار الشيطاني، هناك الكثير من المكسرات والنقوالت والسكاكر التي تستخدم للتودد والتحبب الى 
المعارضين والناقدين. وقد حاولت الماسونية العالمية على الدوام وعلى مر السنين، وفي كافة الدول، إجتذاب واستقطاب 
المتهيئين وأكثر األشخاص فاعلية في الميادين السياسية واالقتصادية والثقافية، واستغلت نفوذهم للمضي قدما في مآربها. 

ولهذا السبب، قلما نشاهد أفرادا من الشرائح اإلجتماعية الدنيا والفقراء بمن فيهم النساء بين الماسونيين.
ومنذ العصر القاجاري وحتى عام 1978، كان أكثر رجاالت السياسة واالقتصاد والثقافة في »ايران« نفوذا )في العصرين 

القاجاري والبهلوي( أعضاء رئيسيين في المحافل الماسونية االيرانية. وفي تركيا ومصر، كان األمر سيّان.
حياديين  ومعارضيها،  ناقديها  من  الكثير  جعل  الترغيب،  طريق  عن  لها  تتيح  للماسونية،  األوجه  متعددة  القدرات  إن 

واإلنضمام إلى صفوفها أو تحويلهم إلى معارضين صامتين.
وإن لم تؤثر هاتان األداتان على بعض المعارضين العنيدين، فانه يتم توظيف »سالح الترهيب« ضد جمع غفير من ناقدي 

ومعارضي اليهودية الصهيونية والماسونية العالمية.

إن تلويث بعض الناقدين الجاهزين، بالتفسخ الخلقي واإلنفالت الجنسي )بمدد الجاسوسات( أو توريطهم بالمال غير 
المشروع، أرغم طيلة التاريخ، عددا هائال على التزام الصمت ومواكبة اليهود والماسونية.

أما أداة التهديد الجسدي، هي آخر حربة يلجأ اليها تيار الماسونية العالمية واليهودية الصهيونية للقضاء على معارضيهم 
العنيدين، الن التصفية الجسدية للمعارضين، تحولهم إلى قديسين وشهداء في ميدان النضال ضد اليهود، ولذلک فان اليهود 

يتحاشون بصورة جادة، إتباع هذا األسلوب إال إذا كانوا مرغمين على ذلک.
وهل فكرتم يوما بمسألة إنطواء المفكرين والناقدين المبدعين في ميدان النضال الجاد ضد الماسونية العالمية ومعاداة 

السامية في عامة بلدان الشرق أو الغرب؟
والتأثير  والنفوذ  والرأي  الفكر  رجاالت  وبجوار  واالجتماعية  السياسية  األجهزة  في  عناصر  دائما  يجندون  اليهود  إن 

)مستشار وسكرتير(، لكي يحولوا بمختلف الخدع واألساليب دون تقرب رجال الفكر والمعرفة إلى قادة الشعوب.

اليهود األرثوذوكس
إن رسائل ومخططات واقتراحات هؤالء، تبقى دائما من دون رد، أو أن تفقد فاعليتها على مر الزمان، بحيث تخرج عن 
حيز اإلنتقاع. لذلک فان الناقدين الجادين، يبقون في عزلة ويعانون من الفقر والعوز ويهمشون، لكي يشطبوا الحقا من 

ساحة عالقات وتعامالت المستضعفين، على اثر الشيخوخة والمرض.
وعلى الرغم من التصور العام، فان الناقدين والشخصيات الثقافية المستقلة، توضع على قائمة اليهود السوداء من قبل 
في  يدخلون  السياسة  رجاالت  واضح. الن  ذلک  وسبب  العالمية.  والماسونية  الدولية  الصهيونية  اإلستخبارات  أجهزة 
على  واالقتصادية  السياسية  المصالح  يفضلون  اإلقتصاد،  رجاالت  غرار  على  وهم  فرصة،  أول  في  سياسية  صفقات 
المجاهدة الدؤوبة مع أعداء االنسان واألديان، فضال عن أن عمر األحزاب السياسية، قصير دائما، بينما، يسخر الناقدون 
والباحثون في مجال اليهودية الصهيونية وأصحاب النفوذ الثقافي، المنزهون من التوجهات الفصلية السياسية أو المصالح 

االقتصادية وخارج ظرف الزمان والمكان، جل عمرهم للمجاهدة الصادقة والموضوعية.
إن اإلعتبارات السياسية واالقتصادية والحميمية والصدق والشجاعة، تحطم عادة، هيبة الرجال تحت ضرباتها الموجعة.

والبد من ذكر أن ترك الورع في األخالق والمال والسياسة، يحول األسود الجريئة إلى فئران مذعورة.
أي  في  إنخراطه  إثبات  يستطيع  ال  النه  يحيى،  هارون  على  نهائي  اصدار حكم  بصدد  ليس  السطور،  هذه  كاتب  إن 
تعجز  وحين  والضجيج  الجلبة  في  يظهرون  المزورين،  األنبياء  أن  يعتبر  لكنه  موثقة،  بصورة  الذكرة  آنفة  الفئات  من 
اآلذان واألعين عن درك الحقائق، وال يجدون مفرا للتكتم على اليهود والماسونية وخروجهم من مرمى النظرة الثاقبة 

للمجاهدين المتدينين وأصابع اإلشارة الموجهة إليهم.

الكس جونز
إن ناقدين بمن فيهم الكس جونز ونعوم تشومسكي واليهود المناهضين للصهيونية، يوجهون انتقاداتهم الالذعة ضد اليهودية 
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الصهيونية، بصورة علنية عن طريق وسائل اإلعالم القوية وهم في أمان من أي ضرر وايذاء، بينما الناقدون المسلمون 
والمستقلون في أي من البلدان األوروبية واالمريكية، ال يجدون مجاال لنشر مقالة واحدة أو القاء محاضرة.

وفي الوقت الذي يعتبر الكثير من الجماهير، األنبياء المزورين للعصر الحديث، بانهم يقفون في صف المعارضين والناقدين 
الجادين للماسونية العالمية، يجتاز هؤالء كل األسالك الشائكة والخطوط الحمر، وفي خضم هذه الجلبة والضجة، يخرج 

من بين أقوالهم وأفعالهم ما تريده اليهودية الصهيونية، ويبقون بمأمن عن أي تجاوز وتعرض.

نعوم تشومسكي
تم على مدى القرنين المنصرمين، توطيد المواقف الفكرية والثقافية وحتى األوجه المذمومة للحضارة الغربية الملحدة، 
على يد أشخاص وتيارات، وقدمت على أنها أمر محمود ومقبول لدى المسلمين، بينما كان هؤالء يعتبرون من الناقدين 

والمعارضين اللحوحين لألوجه الثقافية والحضارية للغرب واليهودية.
وقد انهمک هؤالء في تأدية المهام الموكلة إليهم عن علم تارة وعلى اثر اإلصابة بالجهل المركب تارة أخرى وانخرطوا 

في عملية »أسلمة الغرب« و »علمنة الشرق«.
وقد تكبد الشرق االسالمي في المجاالت العقائدية والثقافية والحضارية خسائر ال تعوض من جراء هاتين العمليتين. 
المائة  بعد  الثمانين  بلدان مهمة ومؤثرة سارت خالل االعوام  الشرق االسالمي، كانت تركيا وايران ومصر ثالثة  وفي 

األخيرة على طريق »أسلمة التعاليم الغربية« و »علمنة التعاليم االسالمية«.
الجدي  للتشكيک  البلدان  هذه  من  أي  في  اليوم  تتعرض  لم  الغربي  والحضاري  الثقافي  للمجال  النظرية  األسس  إن 
والعلمي. وال يوجد في أي من هذه البلدان بصورة جادة، مركز علمي لمناقشة »الدراسات الغربية والدراسات اليهودية«، 
ويسعى كل منهم في سباق مثير للحيرة والدهشة، لتجربة الحداثة بالكامل في الميدان الثقافي والحضاري، وكأن الجميع، 

يدفعون الغرب واليهود باقدامهم ويسحبونهم بايديهم.
وقد أقدم تيارا »أسلمة الغرب« و »علمنة الشرق« وببطء وتمهل، على صب جام الشوكران في حلق سكان الشرق.

وتتضاعف المصيبة عندما يعتبر األنبياء المزورون، أنفسهم على حق ومن أنهم الصواب والخصم مخطئ وعلى باطل، 
وعندها تزول إمكانية إثارة أي تساؤل واستفسار. وفي هكذا مواقع، وعندما تضرب األمواج العاتية والعاصفة الهوجاء، 

سفينة المدعين والمتشدقين، وتغرقها، فان حشدا غفيرا سينزلون معها إلى قاع البحر.

وأنهي مقالي، بهذا الكالم الحكيم والمعصوم ألمير المؤمنين علي )ع(، حيث يقول:
وَرُة ُصوَرُة ِإْنَسان، َوالَْقْلُب َقْلُب َحَیَوان .. َفَأْيَن َتْذَهُبوَن؟ و َأنَّی ُتْؤَفُكوَن! َوااْلْعاَلُم َقائَِمٌة،  ی َعالِمًا َولَْیَس بِِه... َفالُصّ »َوآَخُر َقْد َتَسَمّ
ْدِق!  ، َوَألِْسَنُة الِصّ ُة الَْحِقّ َأِزَمّ نَِبِیُّكْم؟ َوُهْم  َتْعَمُهوَن َوبَْیَنُكْم ِعْتَرُة  بُِكْم؟ بَْل َکْیَف  ُيَتاُه  َفَأْيَن  َوااْلَياُت َواِضَحٌة، َوالَْمَناُر َمْنُصوبٌَة، 

فَأْنِزلُوُهْم بَِأْحَسِن َمَناِزِل الُقْرآِن، َوِرُدوُهْم ُوُروَد الِْهیِم الِْعَطاِش.«1
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

هوامش:
1. هنج البالغة، اخلطبة 85.

24



2525

الشیعة والتشیع في المغرب البداية والواقع

المعروف عن بالد المغرب بشكل عام بأنها بالد ألهل السنة على مستوى العقيدة والسلوك، وهي تعتمد مذهب اإلمام 
الدين عندهم جياًل بعد جيل وفي غياب آية  المغاربة امور  المنوال توارث  الفقه مذهبًا رسميًا، وعلى هذا  مالک في 

تعددية عقائدية او فقهية.
فهل ان األمر كذلک؟

وان كان كذلک فعال فهل بقيت الحال على ما هي عليه؟
في السنوات األخيرة بدأنا نقرأ على صفحات الجرائد، وكذلک نسمع في غرف الحوار العالمي على اإلنترنت، من وقت 
آلخر اّن افراداً من المغاربة اعتنقوا عقائد الشيعة ))االثني عشرية(( فكيف كانت بداية التشيع )االثني عشري( في المغرب 

المعاصر؟ 
وما أسباب ذلک؟ وهل ال يعدو األمر إال كونه مجموعة من افراد متناثرين هنا وهناك دون أي تنظيم او  غطاء قانوني 

يجمعهم؟ وما هي تجليات التشيع بالمغرب؟
بداية انتشار التشيع بالمغرب

يقرر  بعض المهتمين بدراسة ظاهرة التشيع بالمغرب األقصى ان ))الطريقة الصديقة(( هي من تولى بدايات نشر التشيّع 
بالمغرب.

ومنذ الزيارة التي قام بها ))احمد بن الصديق(( إلى الشرق في عّز تصاعد المد المعتزلي، حيث تأثر أحمد هذا بكتابات 
محمد بن عقيل))من الشيعة اإلمامية(( مؤلف كتاب. ))العتب الجميل ألهل الجرح والتعديل(( وكان قد تأثر أيضا بشيوخ 
من  حضر موت باليمن، فلما عاد إلى المغرب، بدأ ينشر فكر وعقائد الشيعة بين مريديه وتالمذته، وقد خلفه في تكميل 
مهمته ))عبد العزيز بن الصديق(( الذي كان له ميول واستعداد لذلک التوجه. وهنا تجدر االشارة الى المكتبة التي تحمل 

اسمه في مدينة طنجة ودورها بشكل أو بآخر في نشر الفكر الشيعي من خالل المؤلفات والكتب التي تعرضها هناك.
هذا ما كان من بداية تواجد مريدي مذهب اهل البيت في المغرب، اما عن انتشار هذا المذهب وتوسعه بين المغاربه 
الطريق لظهور قائمهم  العالم وممهدة  النبوة في قيادة  بيت  لحركة مستبصرة عارفة بحق آل  حديثا والذي يعد مؤشراً 
صاحب األمر والزمان عليه السالم، ومنتظرة قدومه المبارك حيث خلت الساحة العالمية تمامًا ممن يتصدى ألن يخلص 

األرض ومن عليها مما غصت به ومنه استغاثت من ظلم وجور.
إّن دور القنوات الفضائية الشيعية وانتصارات المقاومة اللبناينة االسالمية الشيعية قد اثر التاثير البالغ في توحيد وتغيير 
افكار ومعتقدات األفراد والجماعات. لقد تأثرت فئات من المغاربة بما تذيعه تلک القنوات من افكار ومعتقدات وفي 
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ظرف خطير مثير اال وهو صراع  المقاومة وتصد الشيعة لها قبالة العنجهية الصهيونية المتغطــــرسة - ساهمت هذه 
القنوات باالقناع بصحة المذهب الشيعي وقدرته على محاربة وهزيمة العدو الصهيوني، في الوقت الذي عجزت فيه 
تنظيمات المقاومة السنية عن ذلک بما فيها انظمة الحكم السياسية منها، وقد اعترف بهذا الدور  ومن على موقع العقائد 
الشيعية - على شبكة االنترنت- قسم »المتشيعون« ببلجيكا احد أفراد الجالية المغربية المقيمة هناك والذي كان قد 

تنور بالفكر الشيعي.

شواهد وصور من التواجد الشيعي في بالد المغرب
تجسد االنتشار الشيعي في تلک الربوع باشخاص وجمعيات وحركات واحزاب ظهرت هناك وهي تعمل اآلن على 

نشر فكر اهل البيت)ع( بين سنة المغرب، ومن ذلک:- ))جماعة العدل واالحسان((  
ورد في كتاب نظرات في الفقه والتاريخ - ان ما يتعلق بدور هذه الجماعة في الترويج ألفكار التيار الشيعي يتجلى في 
الحماس الزائد الذي  ابداه مرشدها العام ))عبد السالم يا سین(( لثورة الشيعة في ايران وتمجيده لمبدأ مقارعة الشيعة 

للظالم عبر التاريخ، ورفضهم الرضوخ لظلمه...حيث ثورة اإلمام الحسين وغيرها من الثورات على مّر التأريخ.

حركة البديل الحضارية: 
وهي حركة يشار اليها بالبنان، وقد تحولت الى حزب سياسي سنة 2005م.

حركة من اجل األمة: 
بالنسبة لهذه الحركة وسابقتها برز تأثرهما بشيعة الشرق, وظهر اثرها في التفكير واالسلوب في طلبتهما..والذين كان 
لهم وجود ملحوظ في بعض المواقع الجامعية المغربية حيث  افصحوا عن انفسهم باسم طلبة الميثاق« وطلبة الجند« كما 

يمكن للمتتبع ان يالحظ وجودهم في المظاهرات التي كانت تنظم للتضامن مع الجنوب اللبناني.

جمعية الغدير:
لم يمنع طغيان الهاجس االمني من ان يقوم بعض المتشيعين بمدينة))مكناس(( بتأسيس جمعية تسمى ))الغدير(( وفي 
لالقدام على  الكافية  العقيدية  والشجاعة  القوة  من  لهم  المدينة  متشيعين في هذه  ان هناك  ذلک داللة واضحة على 

تأسيس جمعية وبهذا اإلسم في العلن وامام الجميع.

حجة اهلل ادريس هاني
اثار ))ادريس هاني(( ضّجة جديدة في وسط النخبة الدينية في المغرب عندما أعلن عالقته الحميمة بزعامات شيعية 

في لبنان وبعلماء بارزين في سورية وعلماء شيعة في السعودية، وانه تعلم منهم مادة العقائد الشيعية.
يقول ادريس هاني الذي يطلق عليه انصاره لقب )حجة اهلل(: -

))ان المغرب بلد شیعي وان التشیع هو القاعدة في المغرب......((
وفي حوار مطول اجرته معه مجلة ))مارود هبدو(( الفرانكفونية المغربية وتناقلته اهم المنتديات اإلسالمية الفرانكفونية، 
طالب »ادريس هاني« بقراءة جديدة للتاريخ الديني في المغرب، وقال: ان مصطلح الدولة العلوية التي يتكلم بها الجميع 
في المغرب ما هو اال اعتراف بأّن المغرب  شيعي، ألن الدولة العلوية تعتمد على األسس الشيعية في التواجد....ولم ينف 
ادريس هاني نيته في تأسيس حزب او جمعية شيعية في المغرب ليكون عمله في الضوء..واضاف ان الشيعة يحترمون 

الّسنّة.
وقالت صحيفة التجديد المحسوبة على االسالميين في المغرب: ان ادريس هاني استطاع عبر تفسيراته للتاريخ المغربي 

من إقناع العديد من الشباب المغربي بالتشيع.

معاناة المتشيعين في بالد المغرب
يلفت االنتباه االسم الجديد الذي يعطى للمتشيعين الجدد من اهل السنة وهو ))المستبصرون((. وفي الواقع اننا حينما 
التكتم  المعلومات االحصائية...وذلک بسبب  المستبصرين فإننا نواجه بشح كبير في  لهؤالء  الفعلي  العدد  نريد معرفة 
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الشديد الذي يمارسه بعض هؤالء خشية ان يتعرضوا لمضايقات من الحركات المضادة أو من جهات حكومية...بما تقوم 
الجهات  بما يصدر عن  إلى رموزها..او  الشيعة وتسيء  معتقد  الحركات من دعايات وحمالت اعالنية تشوه  تلكم  به 

الرسمية من اجراءات لتحجيم حركة االستبصار او اضطهادها فكريا.

وان عاقبة ذلك ليس باالمر اليسير.
واذا تجاوزنا الماضي وتناسينا ما وقع فيه الشيعة المغاربة... فإنّه ال يمكن لمتشيعي المغرب ان يغفلوا ما يتعرضون له 
المسلمين والالهثين وراء  العاملين على تفتيت وحدة  الموجهة ضدهم من قبل  وما يصيبهم فعاًل من حمالت الدعاية 

تفريقهم.... والذين دأبوا على التحريض على التشيع في المغرب ..... على الفكر وعلى من تبناه.
وفي هذا السياق فإن صحيفة التجديد وهي صحيفة إسالمية- كما تدعي كانت قد اتهمت ))ادريس هاني(( وقالت عنه: 
بأنه راس االفعى الذي يقود التشيع في البالد....وهذا مثل بسيط على ما يقاسيه المستبصرون في المغرب األقصى والذين 
وجدوا ضالتهم في مذهب الحق- مذهب  أهل البيت عليهم السالم_ ولم يتحجروا في التعاطي في األمور كما هو حال  

علمائهم ودعاتهم )السابقين( وما يعانون،من انسداد كبير يعيشونه في افكارهم.
وكمثل على ما يعانيه الشيعة في المغرب عمومًا فقد وصل األمر إلى أن يطلب داعية مشهور أعمت الطائفية بصيرته واوغر 
الحقد األعمى صدره- بالرغم من انه  ليس  من بالد المغرب اصاًل. جاء هذا الحاقد ليرسل برسالة سرية إلى احد رؤساء 
دول المغرب يطالبه فيها بوقف ما اسماه بالمد الشيعي في بالد المغرب ومحاربة الشيعة  المغاربة  ووضع حد لهم ومنع 

أي  نشاط لهم ،فكأن هذا ال يكفيه ما يعانيه الشيعة المغاربة.
حيث يمنعونهم هناك من اقامة المساجد والحسينيات لهم، وتصادر كتبهم الدينية ويطرد االساتذة منهم من المدارس 

والجامعات ألنهم شيعة, وكل هذا بسبب مثل هذا التحريض ممن تسنموا قيادة ابناء السنة. 
واألدهى من كل هذا هو اّن من يطلب تكريس سياسة االضـطهاد والتضييق 

االستبدادي من الرؤساء على مواطنيهم هو من يترأس اليوم جمعية علماء المسلمين في اوربا هذه الديار التي تتبنى 
الحرية اسلوبًا في التعامل مع بني اإلنسان. 

إن ما يفعله المراؤون وما يروجه المروجون من أصحاب دكاكين التّديّن ووعاظ السالطين من مسوقي الفتنة ومثيري 
الطائفية مثل شيخنا القرضاوي بغية تشويه الحقائق عن مذهب الحق والتنكيل بمريديه لهي بإذن اهلل محاوالت غير منتجة 
ودسائس غير مجدية..وهي بالرغم مما تسببه من اذى للمتشيعين اال انها ستنقلب وباال على من دبروها وعذابا على من 
في الظالم حاكوها، ألن كلمة اهلل هي العليا..واهلل متم نوره....ومنجز وعده ومعز عبده- وان الباطل ال محالة سيزول وان 

دولة اإلسالم سوف تعلو وتدول- وان امر العالم الى آل محمد بعون اهلل عزوجل سيؤول.

موقع صحیفة صدى املهدي علیه السالم، الشهریة التابعة ملركز الدراسات التخصصیة يف االمام املهدي علیه السالم، العدد:1/مجادي اآلخرة/1٤٣0هـ 
http://m-mahdi.com/sada-almahdi
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علم علّي بن ابی طالب)ع(

الف( احاديث النبوّی)ص(:
وإن أول من إعترف له باالعلمية نبي االسالم صلى اهلل عليه وآله بقوله لفاطمة: أما ترضين إني زوجتك أول المسلمین إسالما 

وأعلمهم علما1
وقوله صلى اهلل عليه وآله وسلم لها: زوجتك خیر امتي أعلمهم علما ، وأفضلهم حلما ، وأولهم سلما )2(

وقوله صلى اهلل عليه وآله لها: إنه الول أصحابي إسالما ، أو: أقدم امتي سلما ، وأکثرهم علما ، وأعظمهم حلما. )3(
وقوله صلى اهلل عليه وآله وسلم: أعلم امتي من بعدي علي بن أبي طالب. )4(

وقوله صلى اهلل عليه وآله وسلم: علي وعاء علمي ووصیي وبابي الذي أوتی منه )5(
وقوله صلى اهلل عليه وآله وسلم: علي باب علمي ومبین المتي ماارسلت به من بعدي. )6(

وقوله صلى اهلل عليه وآله وسلم: علي خازن علمي. )7(
وقوله صلى اهلل عليه وآله: علي عیبة علمي. )8(

وقوله صلى اهلل عليه وآله: أقضی امتي علي. )9(
وقوله صلى اهلل عليه وآله: أقضاکم علی. )10(

وقوله صلى اهلل عليه وآله وسلم: ياعلي اخصمك بالنبوة وال نبوة بعدي وتخصم بسبع(إلی أن عد منها )وأعلمهم بالقضیة. وفي 
لفظ: وأبصرهم بالقضیة )11(

وقوله صلى اهلل عليه وآله وسلم: قسمت الحكمة عشرة أجزاء فاعطي علي تسعة أجزاء والناس جزء ا واحدا. )12(
وكيف كان صلى اهلل عليه وآله يقول لما يقضي علي في حياته: ألحمد هلل الذي جعل الحكمة فینا أهل البیت )13( وإذا كان علي 

باب مدينة علم رسول اهلل وحكمته بالنصوص المتواترة.
 عنه )14( صلى اهلل عليه وآله وسلم: فأي أحد يوازيه؟! أويضاهیه ؟! أو يقرب منه في شئ من العلم؟! و هذا الحديث مما الشک 

في صدوره عن مصدر النبوة ، وقد أفرده بتدوين طرقه غير واحد في مؤلفات مستقلة. 

ب( احاديث الصحابي: 
وبعده صلى اهلل عليه وآله عايشة فإنها قالت: علي أعلم الناس بالسنة.)15(

وعمر بقوله: علي أقضانا.)16(
وقوله: أقضانا علي.)17(

ولعمر كلمات مشهورة تعرب عن غاية إحتياجه في العلم إلى أمير المؤمنين منها قوله غير مرة : لوال علي لهلك عمر.)18(
وقوله: أللهم التبقني لمعضلة لیس لها إبن أبي طالب. )19(

وقوله: الأبقاني اهلل بارض لست فیها أبا لحسن.)20(
وقوله: الأبقاني اهلل بعدك ياعلي ؟ )21 (

وقوله: أعوذ باهلل من معضلة وال أبوحسن لها )22(
وقوله: أعوذ باهلل أن أعیش في قوم لست فیهم يا أبا الحسن )23(

وقوله: أعوذ باهلل أن أعیش في قوم لیس فیهم أبوالحسن )24(
وقوله: أللهم التنزل بي شديدة إال وأبوالحسن إلی جنبي )25(

وقال سعید بن المسیب: کان عمر يتعوذ باهلل من معضلة لیس لها أبوالحسن )26(
وقال معاوية: کان عمر إذا أشكل علیه شئ أخذه منه )27(

29
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ثم االمام السبط الحسن الزکي فإنه قال في خطبة له: لقد فارقكم رجل باالمر لم يسبقه االولون واليدرکه اآلخرون بعلم. )28(
وقال إبن عباس حبر االمة: واهلل لقد اعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم ، وأيم اهلل لقد شارکكم في العشر العاشر. )29(

وقال: ماعلمي وعلم أصحاب محمد صلی اهلل علیه وسلم في علم علي رضي اهلل عنه إال کقطرة  في سبعة أبحر)30(

هامش:
1. مستدرك احلاكم ٣ ، كنز العمال 6 ص 1٣. 

2. اخرجه اخلطیب يف املتفق ، السیوطي يف مجع اجلوامع كما يف ترتیبه 6 ص ٣98.  
٣. مسند أمحد 5 ص 26 ، االستیعاب ٣ ص ٣6 ، الریاض النضرة 2 ص 19٤. جممع الزواید 9 ص 101 و 11٤ بطریقني صحح أحد مها ووثق رجال االخر 

، واملرقاة يف شرح املشكاة 5 ص 569 ، كنز العمال 6 ص 15٣ ، ألسرية احللبیة 1 ص 285 ، سرية زیىن دحالن 1 ص 188 هامش احللبیة.
٤.  أخرجه الدیلمي عن سلمان ، وذكره اخلوارزمي يف املناقب ٤9 ، ومقتل احلسني 1 ص ٤٣ واملتقى يف كنز العمال 6 ص 15٣. 

5. مشس االخبار ص ٣9 ، كفایة الكنجى 70 ، 9٣. 
6. أخرجه الدیلمي عن أىب ذركما يف كنز العمال 6 ص 156 ، كشف اخلفاء

 ج 1 ص 20٤. 
7.  شرح النهج البن أىب احلدید 2 ص ٤٤8. 

8.  شرح النهج البن أىب احلدید 2 ص ٤٤8 ، أجلامع الصغري للسیوطى ومجع اجلوامع له كما يف ترتیبه 6 ص 15٣ م شرح العزیزى 2 ص ٤17 ، حاشیة شرح 
العزیزي للحفين 2 ص ٤17 ، مصباح الظالم 2 ص 56.

9.  مصابیح البغوى 2 ص 277 ، ألریاض النضرة 2 ص 198 ، مناقب اخلوارزمي 50 ، م فتح الباري 8 ، 1٣6 ، بغیة الوعاة ص ٤٤7.
10. االستیعاب ٣ ص ٣8 هامش االصابة ، مواقف القاضى االجيى ٣ ص 276 ، شرح ابن أيب احلدید 2 ص 2٣5 ، مطالب السئول 2٣ ، متییز الطیب من 

اخلبیث 25 ، كفایة الشنقیطى ٤6. 
11. حلیة االولیاء 1 ص 66 ، ألریاض النضرة 2 ص 198 عن احلاكمى ، مطالب السئول ٣٤ ، تاریخ ابن عساكر ، كفایة الكنجى 1٣9 ، كنز العمال 6 

ص 15٣. 
12. حلیة االولیاء 1 ص 65 ، أسىن املطالب للحافظ اجلزرى 1٤.  

1٣. أخرجه أمحد يف املناقب ، حمب الدین الطربي يف الریاض 2 ص 19٤. 
1٤.  أخرجه كثري من احلافظ بعدة طرق وصححه الطربى وابن معني واحلاكم واخلطیب والسیوطي وغريهم. 

15.  االستیعاب ٣ ص ٤0 هامش االصابة ، الریاض النضرة 2 ص 9٣ ؟ ؟ ، مناقب اخلوارزمي 5٤ ، ألصواعق 76 ، تاریخ اخللفاء 115. 
16. حلیة االولیاء 1 ص 65 ، طبقات ابن سعد ص ٤59 ، ٤60 ، ٤61 ، االستیعاب ٤ ص ٣8 ، ٣9 هامش االصابة ، الریاض النضرة 2 ص 198 ، 

2٤٤ ، تاریخ ابن كثري 7 ص ٣59 و قال: ثبت عن عمر. أسىن املطالب للجزرى 1٤ ، تاریخ اخللفاء 
للسیوطي 115. 

17.  طبقات ابن سعد 860 ، االستیعاب ٣ ص ٤1 ، تاریخ ابن عساكر 2 ص ٣25 ، مطالب  السئول ٣0. 
18. أخرجه أمحد والعقیلي وابن السمان ، ویوجد يف االستیعاب ٣ ص ٣9 ، ألریاض 2 ص 19٤ ، تفسري النیسابوري يف سورة االحقاف ، مناقب اخلوارزمي ٤8 

، شرح اجلامع الصغري للشیخ حممد احلنفي ٤17 هامش السراج املنري. تذكرة السبط 87 ، مطالب السئول 1٣ ، فیض القدیر ٤ ص ٣57. 
19. تذكرة السبط 87 ، مناقب اخلوارزمى 58 ، مقتل اخلوارزمي 1 ص ٤5. 

20.  ارشاد الساري ٣ ص 195. 
21.  الریاض النضرة 2 ص 197 ، مناقب اخلوارزمي 60 ، تذكرة السبط 88 ، فیض القدیر ٤ ص ٣57.  

22. تاریخ ابن كثري 7 ص ٣59 ، الفتوحات االسالمیة 2 ص ٣06. 
2٣.  الریاض النضرة 197 ، منتخب كنز العمال هامش مسند أمحد 2 ص ٣52. 

2٤.  فیض القدیر ٤ ص ٣57 ، م - قال: أخرج الدار قطين عن أيب سعید ان عمر كان یسأل علیا عن شیئ فأجابه فقال عمر: اعوذ باهلل. اخل.
25. أخرجه ابن البخرتي كما يف الریاض 2 ص 19٤. 

26. أخرجه أمحد يف املناقب ، ویوجد يف االستیعاب هامش االصابة ٣ ص ٣9 ، م - صفة الصفوة 1 ص 121 الریاض النضرة 2 ص 19٤ ، تذكرة السبط 85 
، طبقات الشافعیة للشريازي 10 ، االصابة 2 ص 509 ، الصواعق 76 ، فیض القدیر ٤ ص ٣57 ، م - إلف باء 1 ص 222.

27. مناقب أمحد ، الریاض النضرة 2 ص 195. 
28. أخرجه 0 أمحد كما يف تاریخ ابن كثري 7 ص ٣٣2 ، و( ابونعیم يف احللیة 1 ص 65 ، وابن اىب شیبة كما يف ترتیب مجع اجلوامع 6 ص ٤12 ، م - وابوالفرج 

ابن اجلوزي يف صفة الصفوة 1 ص 121(. 
29. االستیعاب ٣ ص ٤0 ، الریاض 2 ص 19٤ ، مطالب السئول ٣0.  

٣0. راجع اجلزء الثاين من كتابنا ص ٤٤ ، ٤5 ط ثاين.

األمينی النجفی، عبدالحسين احمد، »الغدير فی الکتاب و الّسنة و األدب«، بيروت، مؤّسسة االعلمی للمطبوعات، 1414هـ. ج 3، صص 128-
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علی)ع( فی القرآن الكريم: معنی »المؤمن« فی کتاب اهلل

في أنه المعني، بقوله تعالى: »يا أّيها الّذين آمنوا« في كّل القرآن 
و قد نزل في قريب من تسعين موضعا من كتاب اهلل تعالى 

قول حذيفة بن اليمان فيه :
1. حّدثناه أبو زكريّا بْن إْسحاق  قال: أْخبرنا عْبد اهلّل بْن إْسحاق، قال: حّدثنا محّمد بْن أْحمد بْن أبي الْعّوام، قال: حّدثني 
أبي قال: حّدثنا نوح بْن محّمد الْقرشّي عن اأْلْعمش عْن زيْد بْن وْهب: عْن حذيْفة أّن أناسا تذاكروا- فقالوا: ما نزلْت آية 
في الْقْرآن ]فيها[: يا أيّها الّذين آمنوا إاّل في أْصحاب محّمد ص. فقال حذيْفة: ما نزلْت في الْقْرآن  يا أّيها الّذين آمنوا إاّل کان 

لعلّي لّبها و لبابها.1

و ]رواية[ عكرمة عنه 
2. أْخبرنا أبو نْصر الْمفّسر، قال: حّدثنا أبو عْمرو بْن مطر إْمالء قال: حّدثنا سْهل بْن مْردويْه اأْلْهوازّي مْن لْفظه قال: حّدثنا 
سْهل بْن عْثمان، قال: أْخبرنا عيسى بْن راشد، عْن علّي بْن بذيمة، عْن عْكرمة عن ابْن عبّاس قال: ما أْنزل اهلّل في الْقْرآن آية: 

يا أّيها الّذين آمنوا إاّل کان علّي أمیرها و شريفها، و لقْد عاتب اهلّل أْصحاب محّمد ص و لْم يْذکْر علّیا إاّل بخْیر.
3. أْخبرنا أبو الْقاسم الْقرشّي و أبو سعيد الْحيرّي، و إْسماعيل بْن الْحسْين التّميمي  قالوا: حّدثنا حسْين بْن علّي التّميمّي قال: 
أْخبرنا أبو جْعفر محّمد بْن الْحسْين الْخْثعمّي بالْكوفة قال: حّدثنا عبّاد بْن يْعقوب و أْخبرنا أبو الْقاسم بْن أبي الْحسن الْفارسّي، 
قال: أْخبرنا أبي قال: حّدثنا محّمد بْن الْقاسم الْمحاربّي قال: حّدثنا عبّاد بْن يْعقوب قال: أْخبرنا عيسى بْن راشد، عْن علّي 
بْن بذيمة، عْن عْكرمة: عن ابْن عبّاس قال: ما أْنزلْت في الْقْرآن آية يا أّيها الّذين آمنوا إاّل و علّي رْأسها و أمیرها، و لقْد عاتب 

اهلّل أْصحاب محّمد في غْیر آي من الْقْرآن و ما ذکر علّیا إاّل بخْیر. لْفظا واحدا.
4. أْخبرنا أبو بْكر الْحافظ، قال أْخبرني أبو نْصر محّمد بْن أْحمد بْن تميم: أّن أبا لبيد أْخبرهْم ]عنْ [ علّي بْن عْبد اهلّل الّذْهلي 
قال: حّدثنا عيسى بْن راشد الْكوفّي، عْن علّي بْن بذيمة: عْن عْكرمة، عن ابْن عبّاس قال: ما ذکر اهلّل في الْقْرآن: يا أّيها الّذين 

آمنوا إاّل و علّي شريفها و أمیرها، و لقْد عاتب اهلّل أْصحاب محّمد في آي من الْقْرآن و ما ذکر علّیا إاّل بخْیر.
5. ]و أيْضا[ أْخبرناه أبو عْبد اهلّل الّشيرازّي، قال: أْخبرنا أبو بْكر الْجْرجرائّي قال: حّدثنا أبو أْحمد الْجلودّي الْبْصرّي سنة سْبع 
عْشرة و ثالثمائة قال: حّدثنا محّمد بْن سْهل قال: حّدثنا زيْد بْن إْسماعيل مْولى اأْلنْصار، قال: حّدثنا معاوية بْن هشام الْقّصار، 
عْن عيسى بْن راشد، عْن علّي بْن بذيمة: عْن عْكرمة عن ابْن عبّاس قال: ما في الْقْرآن آية: يا أّيها الّذين آمنوا إاّل علّي سّیدها 
و أمیرها و شريفها و ما مْن أحد مْن أْصحاب محّمد إاّل و قْد عوتب في الْقْرآن إاّل علّي ْبن أبي طالب فإنّه لْم يعاتْب في شيْ ء مْنه.

6. أْخبرنا أبو سعيد مْسعود بْن محّمد الْقاضي  بقراءتي علْيه، قال: أْخبرنا أبو إْسحاق إبْراهيم  بْن أْحمد قال: حّدثنا أبو أْحمد 
محّمد بْن سلْيمان بْن فارس قال: حّدثنا علّي بْن سلمة قال: حّدثنا يْحيى بْن آدم قال: حّدثنا عيسى بْن راشد قال: حّدثنا 
علّي بْن بذيمة: عْن عْكرمة عن ابْن عبّاس قال: ما نزل في الْقْرآن: يا أّيها الّذين آمنوا إاّل و علّي أمیرها و شريفها، و لقْد عاتب 

اهلّل الْمْؤمنین في الْقْرآن في غْیر آية ما فیهْم علّي.
7. أْخبرنا أبو سْعد الْمعاذي  قال: أْخبرنا أبو الْحسْين الْكهْيلّي قال:أْخبرنا أبو جْعفر الْحْضرمّي قال: حّدثنا مْنجاب بْن الْحْرث، 
قال: أْخبرني عيسى بْن راشد شْيخ كان يْقرأ علْيه الْقْرآن عْن علّي بْن بذيمة: عْن عْكرمة عن ابْن عبّاس قال: ما أْنزل اهلّل قّط 

يا أّيها الّذين آمنوا إاّل و علّي أمیرها و شريفها، و لقْد عاتب اهلّل أْصحاب محّمد في غْیر مكان- و ما ذکر علّیا إاّل بخْیر.
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األدلّة علی عصمة أهل البیت )علیهم السالم( من کتب أهل السّنة

إّن إثبات عصمة األئّمة )عليهم السالم( تتوقّف على التسليم بقضية إمامتهم )عليهم السالم(، يعني بعد التسليم واإليمان بإمامة 
األئمة االثني عشر، عند ذلک يمكن إثبات عصمتهم، وذلک من خالل الكتاب، والسنّة المتمثّلة بأقوال الرسول )صلى اهلل عليه 
وآله(، أو أقوالهم )عليهم السالم(، حيث أثبتوا لهم العصمة، وأقوالهم هذه موجودة في كتبنا الشيعية بكثير، ولكنّها لم تثبّت في 

كتب أهل السنّة، وهذا شيء طبيعي أن ال تذكر أدلّة عصمتهم )عليهم السالم( في كتب من ال يؤمن بعصمتهم.
يمكن إثبات عصمتهم )عليهم السالم( من أقوال الرسول )صلى اهلل عليه وآله( الثابتة والمدّونة في كتب أهل السنّة، منها:

1ـ حديث الثقلین، فقد ورد عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( متواتراً قولـه: »إنّي تارك فیكم الثقلین: کتاب اهلل وعترتي أهل 

و ]رواه أْيضا[ مجاهد ْبن جْبر 
8. أْخبرنا أبو سْعد الّسْعدّي بقراءتي علْيه مْن أْصله الْعتيق قال:

أْخبرنا أبو عْبد اهلّل محّمد بْن محّمد بْن علّي بْن خلف الْقرشّي الْعّطار ]و محّمد بْن هارون [ الْمْعروف بابْن الْمجّدر الْكوفّي 
بها، قال: أْخبرنا أْحمد بْن عيسى الْعْجلّي مْن كتابه، قال: حّدثنا عبّاد بْن يْعقوب قال: حّدثنا موسى بْن عْثمان الْحْضرمّي، عن 

اأْلْعمش: عْن مجاهد، عن ابْن عبّاس قال: ما أْنزل اهلّل آية: يا أّيها الّذين آمنوا إاّل و علّي رْأسها و أمیرها.
9. و ]رواه أيْضا[ خصْيف عْنه حّدثنا أبو بْكر بْن مْؤمن قال: حّدثنا عْبدويْه بْن محّمد بشيراز، قال: حّدثنا سْهل بْن نوح 
الْجنابّي قال: حّدثنا يوسف بْن موسى الْقّطان  عْن وكيع، عْن سْفيان، عْن خصْيف: عْن مجاهد، عن ابْن عبّاس قال: ما أْنزل اهلّل 

في الْقْرآن  يا أّيها الّذين آمنوا إاّل کان علّي ْبن أبي طالب أمیرها و شريفها، ألنّه أّول الْمْؤمنین إيمانا.
10. و رواه جماعة عْن عيسى عْنه  و به قال: أْخبرنا أبو جْعفر، قال: حّدثنا محّمد بْن طريف  قال: حّدثنا عيسى بْن راشد به، 
قال: ما أْنزل اهلّل في الْقْرآن: يا أّيها الّذين آمنوا إاّل و علّي أمیرها و شريفها، و لقْد عاتب اهلّل أْصحاب محّمد في غْیر آية من الْقْرآن 

و ما ذکر علّیا إاّل بخْیر. قال اْبن طريف: قْلت لعیسی: سمْعته مْن علّي ْبن بذيمة قال: نعْم. 
11. أْخبرنا أبو عْبد اهلّل الّشيرازّي قال: أْخبرنا أبو بْكر الْجْرجرائّي قال: حّدثنا أبو أْحمد الْبْصرّي قال: حّدثني محّمد بْن زكريّا 
الْغالبّي قال: حّدثنا أيّوب بْن سلْيمان قال: حّدثنا محّمد بْن مْروان: عْن جْعفر بْن محّمد عْنه قال: قال ابْن عبّاس  ما ذکر اهلّل 

جّل ثناؤه في کتابه: يا أّيها الّذين آمنوا إاّل و علّي أمیرها.
12. أْخبرني أبو بْكر الْحافظ، قال: أْخبرنا أبو أْحمد الْحافظ، قال: أْخبرنا محّمد بْن الْحسْين الْخْثعمّي قال: حّدثنا عْبد اهلّل بْن 
سعيد قال: حّدثنا عْبد اهلّل بْن الْخراش عن الْعّوام بْن حْوشب: عْن مجاهد قال: ما کان في الْقْرآن: يا أّيها الّذين آمنوا فإّن لعلّي 

سابقة ذلك و فضیلته.

حدثنا عبد اهلل بن خراش الشيباني  به.
]و[ أْخبرناه أبو عْبد اهلّل الّشيرازّي قال: أْخبرنا أبو بْكر الْجْرجرائّي قال: حّدثنا أبو أْحمد الْبْصرّي قال: حّدثني الْمغيرة بْن 
محّمد، قال: حّدثني أْحمد بْن محّمد قال: حّدثنا إْسماعيل بْن أبان قال: حّدثنا عْبد اهلّل بْن خراش، عن الْعّوام: عْن مجاهد 

قال: کّل شيْ ء في الْقْرآن: يا أّيها الّذين آمنوا فإّن لعلّي سْبقه و فْضله.

هوامش:
1. و رواه أْیضا اْبن مْردوْیه يف كتاب مناقب علّي عْن حذْیفة كما يف عْنوان:» ما نزل من اْلقْرآن يف شْأن علّي علْیه الّسالم« مْن كتاب كْشف اْلغّمة ج 1، ص 

٣17 ط بريوت. 
و رواه أْیضا الّسّید أبو اْلمعايل حمّمد ْبن علّي ْبن احْلسنْي اْلبْغدادّي يف اْلفْصل:) 12( مْن عیون اأْلْخبار اْلورق 27- أ- قال: أْخربنا أبو اْلقاسم طْلحة ْبن علّي ْبن 
الّصْقر اْلكناين ] اْلمرتْجم يف تاریخ بْغداد: ج 9 ص ٣52 قال:[ حّدثنا أمْحد ْبن عْثمان حّدثنا حمّمد ْبن عْثمان ْبن أيب شْیبة ... عْن زْید ْبن وْهب، عْن حذْیفة 
قال: إّن ناسا تذاكروا فقالوا:] ما نزلْت آیة يف اْلقْرآن فیها: ) یا أیّها اّلذین آمنوا( إاّل يف أْصحاب رسول الّله صّلى الّله علْیه و سّلم. فقال حذْیفة:[ ما نزلْت آیة 

يف اْلقْرآن ] فیها[:) یا أیّها اّلذین آمنوا( إاّل كان لعلّي حْمضها و لباهبا. 
أقول: بْعد قْوله:» أيب شْیبة« مْقدارا مْن أْربع كلمات كانْت غرْي مْقروءة مْن أْصلّي و كذا ما وضْعناه بنْي اْلمْعقوفات.

اّول، 1411 ق. ج 1،  الثقافة اإلسالمية، چاپ  التفضيل«، تهران، مجمع إحياء  لقواعد  التنزيل  مصدر: حسكاني، عبيد اهلل بن عبد اهلل، »شواهد 
ص63- 71، ح 65- ح 75.
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بیتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضّلوا بعدي أبداً«، رواه وأخرجه أكثر من )180( عالمًا سنّيًا.1
دّل هذا الحديث على عصمة أهل البيت )عليهم السالم( ألنّهم عدل القرآن، وبما أّن القرآن محفوظ من الزلل، ومعصوم من 

الخطأ، ألنّه من عند اهلل تعالى، فكذلک ما قرن به، وهم عترة محّمد )صلى اهلل عليه وآله(، وإاّل لما صّحت المقارنة.
2ـ حديث السفینة، فقد ورد عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( قولـه: »مثل أهل بیتي فیكم کسفینة نوح من رکبها نجی، ومن 
تخّلف عنها غرق وهوى«،2 فدّل هذا الحديث على عصمة األئّمة )عليهم السالم(، ألّن النجاة والخالص من الوقوع في الضاللة 

واالنحراف يتوقّف على كون المنجي معصومًا من الخطأ والزلل، وإاّل لم يحصل منه النجاة الحتمي.
نكتفي بهذين الحديثين لالختصار، وعليكم بمراجعة كتاب عمدة النظر للبحراني، حيث ذكر )45( حديثًا على عصمتهم )عليهم 

السالم(، كما ذكر اثنا عشر دلياًل عقليًا على عصمتهم )عليهم السالم.(
نحن نعتقد أّن العصمة هي ملكة تعصم صاحبها من مقارفة المعاصي، وفي نفس الوقت باعتبار الحّجية للحجج ـ سواء كانوا 
أولياء أو أوصياء ـ البّد أن يكونوا معصومين من الخطأ ـ سواء كان ذلک في تلّقي أحكام الشريعة عن اهلل تعالى، أو في 
إلقائها إلى الناس، أو في تطبيقاتها، ألّن التطبيقات نحو من أنحاء التبليغ ـ والُكّل متّفقون على عصمته )صلى اهلل عليه وآله( 

في التبليغ، وكما يكون التبليغ بالقول يكون بالتقرير والفعل، وعليه ال يخطأ النبّي )صلى اهلل عليه وآله( في فعله أيضًا.

رأي اإلمامية في عصمة األنبياء:
يشير الشیخ المفید )قدس سره( إلى رأي اإلمامية حول عصمة األنبياء )عليهم السالم( بقولـه: »إّن جمیع أنبیاء اهلل )علیهم 
السالم( معصومون من الكبائر قبل النبّوة وبعدها، وما يستخف فاعله من الصغائر ُکّلها، وأّما ما کان من صغیر ال يستخف فاعله 
فجائز وقوعه منهم قبل النبّوة وعلی غیر تعّمد، وممتنع منهم بعدها علی ُکّل حال، وهذا مذهب جمهور اإلمامیة، والمعتزلة بأسرها 

تخالف فیه.«
الجنّة ليس عقابًا ـ على  بأّن الخروج من  الجنّة،  أبينا آدم )عليه السالم( وأُّمنا حّواء من  وعلى هذا، يمكن توجيه خروج 
معصيتهما وهما منّزهان منها ـ ألّن سلب اللّذات والمنافع ليس بعقوبة، وإنّما العقوبة هي الضرب واأللم الواقعان على سبيل 
االستخفاف واإلهانة، وكيف يكون من تعبّدنا اهلل فيه بنهاية التعظيم والتبجيل، مستحّقًا منّا ومنه تعالى االستخفاف واإلهانة ؟

فإن قيل: فما وجه الخروج إن لم يكن عقوبة؟
قلنا: ال يمتنع أن يكون اهلل تعالى علم أّن المصلحة تقتضي بقاء آدم )عليه السالم( في الجنّة وتكليفه فيها متى لم يتناول من 

الشجرة، فمتى تناول منها تغيّرت الحال في المصلحة، وصار إخراجه عنها وتكليفه في دار غيرها هو المصلحة.
ا َکانَا ِفیِه«4 من حيث وسوس إليهما، وزيّن عندهما الفعل الذي  وإنّما وصف إبليس بأنّه مخرج لهما من الجنّة »َفَأْخَرَجُهَما ِممَّ

يكون عند اإلخراج.
ثّم ال يخفى أّن المعصية هي مخالفة األمر، واألمر من الحكيم تعالى قد يكون بالواجب والمندوب معًا، فال يمتنع على هذا أن 
يكون آدم )عليه السالم( مندوبًا إلى ترك التناول من الشجرة، ويكون بمواقعتها تاركًا نفاًل وفضاًل وغير فاعل قبيحًا، وليس 

يمتنع أن يسّمى تارك النفل عاصيًا، كما يسّمى بذلک تارك الواجب.
وفي هذا المجال نذكر هذه الرواية الشريفة: روى الشیخ الصدوق )قدس سره(: »لّما جمع المأمون لعلي بن موسى الرضا )عليه 
السالم( أهل المقاالت من أهل اإلسالم، والديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائر أهل المقاالت، فلم يقم 
أحد إاّل وقد ألزمه حّجته كأنّه قد ألقم حجراً، قام إليه علي بن محّمد بن الجهم، فقال لـه: يا بن رسول اهلل، أتقول بعصمة األنبیاء 
َهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ  ؟ قال: » بلی«، قال: فما تعمل في قول اهلل عّز وجّل: »َوَعَصی آَدُم َربَُّه َفَغَوى«،5 وقولـه عّز وجّل: »َوَذا النُّوِن ِإذ ذَّ
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َأن لَّن نَّْقِدَر َعَلْیِه«6
ل کتاب اهلل برأيك،  فقال موالنا الرضا )عليه السالم(: »ويحك ـ يا علي ـ اتق اهلل، وال تنسب إلی أنبیاء اهلل الفواحش، وال تتأوَّ

اِسُخوَن ِفي الِْعْلِم «7 فإّن اهلل تعالی يقول: »َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ اهللُ َوالرَّ
أّما قولـه عّز وجّل في آدم )علیه السالم(: » َوَعَصی آَدُم َربَُّه َفَغَوى « فإّن اهلل عّز وجّل خلق آدم حّجة في أرضه، وخلیفة في بالده، 
لم يخلقه للجّنة، وکانت المعصیة من آدم في الجّنة ال في األرض، تتّم مقادير أمر اهلل عّز وجّل، فلّما ُأهبط إلی األرض، وُجعل حّجة 

وخلیفة ُعِصَم بقولـه تعالی: » ِإنَّ اهلَل اْصَطَفی آَدَم َونُوًحا َوآَل ِإْبَراِهیَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلی الَْعالَِمیَن «8
َهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأن لَّن نَّْقِدَر َعَلْیِه « إنّما ظّن أّن اهلل عّز وجّل ال يضیق علیه رزقه، أال تسمع  وأّما قولـه تعالی: » َوَذا النُّوِن ِإذ ذَّ

قول اهلل عّز وجّل:
ا ِإَذا َما اْبَتاَلُه َفَقَدَر َعَلْیِه ِرْزَقُه «9 أي ضّیق علیه، ولو ظّن أّن اهلل تبارك وتعالی ال يقدر علیه لكان قد کفر«10 » َوَأمَّ

وأّما يونس )علیه السالم( إنّما بقي في بطن الحوت إلی مّدة من الزمن، ال لمعصیة صدرت منه، وال لذنب ارتكبه، والعیاذ باهلل، 
وإنّما لكونه خرج من قومه ـ وهو معرضًا عنهم، ومغضبًا علیهم، بعد أن دعاهم إلی اهلل تعالی فلم يجیبوه إاّل بالتكذيب والرّد ـ ولم 
يعد إلیهم ظانًّا أّن اهلل تعالی ال يضّیق علیه رزقه، أو ظانًّا أن لن يبتلی بما صنع حّتی وصل إلی البحر، ورکب السفینة، فعرض لهم 
حوت فلم يجدوا بّداً من أن يلقوا إلیه واحداً منهم يبتلعه، وتنجو السفینة بذلك، فقارعوا فیما بینهم، فأصابت يونس )علیه السالم( 

فألقوه في البحر، فابتلعه الحوت ونجت السفینة.
ثّم إّن اهلل سبحانه وتعالی حفظه حّیًا في الحوت مّدة من الزمن، ويونس )علیه السالم( يعلم أنّها بلیة ابتاله اهلل بها، مؤاخذة بما فعل من 
الِِمیَن«11ـ  عدم رجوعه إلی قومه، بعد أن آمنوا وتابوا، فأخذ ينادي في بطن الحوت: أن » الَّ ِإلََه ِإالَّ َأنَت ُسْبَحانََك ِإنِّي ُکنُت ِمَن الظَّ

قيل أي لنفسي بالمبادرة إلى المهاجرة ـ فاستجاب اهلل لـه ونّجاه من الحوت.
وأّما قتل موسی )علیه السالم( للقبطي، فلم يكن عن عمد ولم يرده، وإنّما اجتاز فاستغاث به رجل من شیعته علی رجل من عدّوه 
بغی علیه وظلمه وقصد إلی قتله، فأراد موسی )علیه السالم( أن يخّلصه من يده، ويدفع عنه مكروهه، فأّدى ذلك إلی القتل من غیر 
قصد إلیه، وُکّل ألم يقع علی سبیل المدافعة للظالم من غیر أن يكون مقصوداً فهو حسن غیر قبیح، وال يستحّق علیه العوض به، وال 
فرق بین أن تكون المدافعة من اإلنسان عن نفسه، وبین أن يكون عن غیره في هذا الباب، والشرط في األمرين أن يكون الضرر غیر 

مقصود، وأّن القصد ُکّله إلی دفع المكروه، والمنع من وقوع الضرر، فإن أّدى ذلك إلی ضرر فهو غیر قبیح.

هوامش:
1. فضائل الصحابة: 15، اجلامع الكبري 5 / ٣28، حتفة األحوذي 10 / 196، املصّنف البن أيب شیبة 7 / ٤18، كتاب السّنة: ٣٣7 و 629، السنن الكربى 
للنسائي 5 / ٤5 و 1٣0، خصائص أمري املؤمنني: 9٣، املعجم الصغري 1 / 1٣5، املعجم األوسط ٤ / ٣٣ و 5 / 89، املعجم الكبري ٣ / 66 و 5 / 15٤ 

و 166 و 170 و 182، شرح هنج البالغة 9 / 1٣٣.
2. املستدرك 2 / ٣٤٣ و ٣ / 151، املعجم الصغري 1 / 1٣9 و 2 / 22، املعجم األوسط 5 / ٣55 و 6 / 85، املعجم الكبري ٣ / ٤5، 12 / 27، جممع 
الزوائد 9 / 168، اجلامع الصغري 1 / ٣7٣ و 2 / 5٣٣، كنز العّمال 12 / 9٤، شواهد التنزیل 1 / ٣61، ذخائر العقىب: 20، مسند الشهاب 2 / 27٣ و 

275، فیض القدیر 2 / 658، الدّر املنثور ٣ / ٣٣٤، تفسري القرآن العظیم ٤ / 12٣، علل الدارقطين 6 / 2٣6، هتذیب الكمال 28 / ٤11.
٣. أوائل املقاالت: 62.

٤. البقرة: ٣6.
5. طه: 119.

6. األنبیاء: 87.
7.  آل عمران: 7.

8. آل عمران: ٣٣. 
9. الفجر: 16

10.  األمايل للشیخ الصدوق: 150.
11.  األنبیاء: 87.
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بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

حكم موالنا اميرالمؤمنين على بن ابى طالب)ع(- 1الى 10

حكمة۱( ُکْن ِفي الِْفْتَنِة َکاْبِن اللَُّبوِن اَل َظْهٌر َفُیْرَکَب َو اَل َضْرٌع َفُیْحَلَب. 
َر َعَلْیَها لَِسانَُه. ِه َو َهانَْت َعَلْیِه نَْفُسُه َمْن َأمَّ لِّ َمْن َکَشَف َعْن ُضرِّ َمَع َو َرِضَي بِالذُّ حكمة2( َأْزَرى بَِنْفِسِه َمِن اْسَتْشَعَر الطَّ

ِتِه َو الُْمِقلُّ َغِريٌب ِفي بَْلَدِتِه. حكمة 3( الُْبْخُل َعاٌر َو الُْجْبُن َمْنَقَصٌة َو الَْفْقُر ُيْخِرُس الَْفِطَن َعْن ]َحاَجِتهِ [ ُحجَّ
َضی. َضا[ الرِّ ْهُد َثْرَوٌة َو الَْوَرُع ُجنٌَّة َو ِنْعَم الَْقِريُن ]الرِّ ْبُر َشَجاَعٌة َو الزُّ حكمة 4( الَْعْجُز آَفٌة َو الصَّ

َدٌة َو الِْفْكُر ِمْرآٌة َصاِفَیٌة. حكمة 5( الِْعْلُم ِوَراَثٌة َکِريَمٌة َو اآْلَداُب ُحَلٌل ُمَجدَّ
ِة َو ااِلْحِتَماُل َقْبُر الُْعُیوِب. ِه َو الَْبَشاَشُة ِحَبالَُة الَْمَودَّ حكمة ۶( َصْدُر الَْعاِقِل ُصْنُدوُق ِسرِّ

َدَقُة َدَواٌء ُمْنِجٌح َو َأْعَماُل الِْعَباِد ِفي َعاِجِلِهْم نُْصُب َأْعُیِنِهْم ِفي  اِخُط َعَلْیِه َو الصَّ حكمة7( َمْن َرِضَي َعْن نَْفِسِه َکُثَر السَّ
]آِجِلِهمْ [ آَجالِِهْم.

ْنَساِن َيْنُظُر بَِشْحٍم َو َيَتَكلَُّم بَِلْحٍم َو َيْسَمُع بَِعْظٍم َو َيَتَنفَُّس ِمْن َخْرٍم. حكمة8( اْعَجُبوا لَِهَذا اإْلِ
ْنَیا َعَلی ]َقْوٍم َأَعاَرْتُهْم َمَحاِسَن َغْیِرِهْم َو ِإَذا َأْدبََرْت َعْنُهْم َسَلَبْتُهْم َمَحاِسَن َأْنُفِسِهمْ [ َأَحٍد َأَعاَرْتُه  حكمة 9( ِإَذا َأْقَبَلِت الدُّ

َمَحاِسَن َغْیِرِه َو ِإَذا َأْدبََرْت َعْنُه َسَلَبْتُه َمَحاِسَن نَْفِسِه.
حكمة ۱0( َخالُِطوا النَّاَس ُمَخالََطًة ِإْن ِمتُّْم َمَعَها بََكْوا َعَلْیُكْم َو ِإْن ِعْشُتْم َحنُّوا ِإلَْیُكْم. 

مصدر: ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة اهلل، »شرح نهج البالغة البن أبي الحديد«، قم، مؤسسه چاپ و نشر تأليفات 
فيض اإلسالم ، چاپ: اول، 1404ق. ج 18 ؛ ص82- 107، حكم 10-1.
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تهمة الشیعة بالغلو

يتهم بعضهم الشيعة بالغلو في أهل بيت النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم، وبأنهم ينقصون من مقام الصحابة، ألنهم يفضلون عليًا 
وأهل بيته على كل الصحابة. 

الجواب
يدل على أفضلية علي عليه السالم على سائر الصحابة األحاديث المتواترة من طرق السنة، كقوله )صلى اهلل عليه وآله(:

»ان کنت مواله فعلي مواله.« وقوله صلى اهلل عليه وآله وسلم لعلي: »أنت مني بمنزلة هارون من موسی إال أنه ال نبي بعدي.« 
وحديث الطير الدال على أن عليًا أحب الخلق إلى اهلل بعد رسوله، وقوله صلى اهلل عليه وآله وسلم: »أنا مدينة العلم وعلي 
بابها.« وأمره صلى اهلل عليه وآله بسد أبواب الصحابة إلى المسجد إال باب علي، وقوله )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: »أنا وعلي 
أبوا هذه األمة.« وقوله )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: »الناس من شجر شتی وأنا وعلي من شجرة واحدة.« وقوله )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم(: »الصديقون ثالثة وعلي بن أبي طالب أفضلهم.« إلى غير ذلک من االحاديث الواردة في مصادر السنة والشيعة. 

وقد آخى رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( كما روي في كتب السنة بين الصحابة وقال لعلي: »أنت أخي« رواه من 
الصحابة ابن عباس، سعیدبن المسیب، ابن عمر، زيدبن أبي أوفی، أنس، زيدبن أرقم، حذيفة بن الیمان، مخدوج بن زيد، أبو أمامة، 

جمیع بن عمیر، جابربن عبد اهلل، أبوسعید، عبدالرحمان بن عويم وأبو هريرة. 
وقد أخرج أحمدبن حنبل في كتاب »فضائل الصحابة« بسنده عن عكرمة، عن ابن عباس، قال سمعته يقول:

يس من آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا إال وعلي رأسها وأمیرها وشريفها، ولقد عاتب اهلل أصحاب محمد في القرآن وما ذکر 
علیًا إال بخیر. 

ونقله عنه في »ذخائر العقبى« ص 89، ط مصر. 
وأخرجه الطبراني، وابن أبي حاتم، كما في »الصواعق المحرقة«، ص 125، طبع مصر و »تاريخ الخلفاء«، ص 116 طبع 

الهور. 
وروى أبونعیم في »حلية األولياء«، ج 1 ص 64، ط مصر بسنده عن ابن عباس، قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(:

»أنزل اهلل آية فیها يا أيها الذين آمنوا إال وعلي رأسها وأمیرها.« 

وكفى في أفضليته ما قاله أحمدبن حنبل »ا جاء ألحد من أصحاب رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله وسلم من الفضائل ما جاء لعلي بن 
أبي طالب« روى ذلک عنه »المستدرك«، »االستيعاب«، »كامل ابن األثير«، »كفاية الطالب«، »الرياض النضرة«، »تهذيب 
الباري في شرح البخاري«، »تاريخ الخلفاء«، »السيرة الحلبية«، »الروض األزهر«، »إسعاف الراغبين«  التهذيب«، »فتح 

وغيرها. 
ويدل على أفضلية فاطمة)سالم اهلل عليها( الحديث المتفق عليه عند أهل السنة »فاطمة سيدة نساء أهل الجنة« رواه جماعة 
من الصحابة عن رسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله( ومنهم حذيفة كما في »صحيح الترمذي«، ج 13، ص 197، ومنهم عائشة كما 

في »صحيح البخاري«، ج 4 ص 203، ومنهم أم سلمة كما في صحيح الترمذي، ج 13 ص 250. 
ويدل على أفضلية الحسن والحسين)عليهما السالم( الحديث المتفق عليه أهل السنة »الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة« رواه جماعة من الصحابة عن رسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله(، منهم أبوسعید الخدري، كما في صحيح الترمذي، ج 13 
ص 190، و»مسند« أحمدبن حنبل، ج 3 ص 3، ومنهم حذيفة كما في صحيح الترمذي ج 13 ص 197، ومنهم عبداهلل بن 

عمر كما في »سنن ابن ماجة«، ج 1 ص 56. 
ليذهب عنكم  اهلل  يريد  التطهير »إنما  آية  بهم  أتى«، واختصت  والحسن والحسين سورة »هل  نزل في علي وفاطمة  وقد 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا« فقد روي اختصاصها بعلي وفاطمة والحسن والحسين عن جماعة من الصحابة، منهم 
واثلة بن االصقع، عمروبن أبي سلمة، عائشة، أم سلمة، سعدبن أبي وقاص، أبو سعید، علي)عليه السالم(، جعفربن أبي طالب، 
أبو برزة، صبیح، ابن عباس، أنس، أبو الحمراء، عطیة، سهل بن سعد، أبوهريرة، بريدة، عبداهلل بن عمر، عمران بن الحصین، سلمة بن 
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االکوع ومعقل بن يسار. وقد تقدم ذلک. ومنهم عبداهلل بن الزبیر، روى عنه الهیثمي في »مجمع الزوائد«، والسیوطي في »الجامع 
الصغير من طريق البزاز«. وكذا في سائر كتب أهل السنة مثل إحياء الميت للسيوطي ص 113 و»الصواعق المحرقة البن 
حجر«، ص 184 و»مفتاح النجاة«، ص 9 و»ينابيع المودة«، ص 187 و»الفتح الكبير«، ص 133 و»أرجح المطالب«، ص 
330 و»السيف اليماني المسلول«، ص 9. ومنهم عامربن واثلة، روى عنه الحافظ الدوالبي في »الكني واألسماء« ج 1 ص 
76 بسنده إليه. ومنهم سلمة بن االكوع روى عنه ابن المغازلي والشافعي في »المناقب« بسنده إليه، وروى عنه في غيره من 
كتب أهل السنة منها )رجح المطالب( ص 330 وينابيع المودة ص 28. ومنهم على بن ابيطالب)عليه السالم( روى عنه محب 

الدين الطبري في »ذخائر العقبى«، ص 20 من »طريق ابن السري«. 
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في ذكرى مولد االمام الحسن العسكري عليه السالم

غسَل النوُر لألنام دجــــــاها
ناها ـِ يوم نجل الهادي أنار ف

َـّر المسجُد العتيق وطوبى كب
فرحــــــــــا بالذي أقام لواها

التلمني بفرحتي إلمــــــــامٍ 
قــــــــــيم عالها ـُ والٌد للذي يـ

التلمني فالعسكري شفــــيٌع
مثُل موسى والسيــــــدين وطه

مثُل كِف الجواد مـــثُل علي
مثُل من يبقر الهدى بضياها

مثُل جد الرضا يكون صدوقًا
وخصاَل السجاد كان حواها

كيف ال أنتشي بحب إمـــــام
ها ورباها ـَ فيضه عم سهـــــــل

إن خير النفوس نفس أذاعت
لحبيب من جمرها ولضاها

غير إني أبيح ســـري لبيت
ونفوسٍ صاغ اإلله نــــــداها

قبل خلق األكوان كانوا وجودا
نور حق للعـــــالمين براها

ياعلٌي يافــاطٌم ياحســــــــــيٌن
يايُد اهلل يانــــــــجوم سماها

عبدكم جاء والصحائف سوٌد
خجٌل أن يرى الكرام تراها

ـِرى من أناس كيف ال أرتجي الق
بسط اهلل رزقـــــه لرضاها

ابوامنة
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»معجزات لإلمام الحسن العسكرى)ع(«

إني أعلم ما في صدوركم
عن محّمدبن علي قال:

ضاق بنا األمر قال لي أبي: إمض بنا حتی نصیر إلی هذا الرجل - يعني أبا محمد - فانه قد وصف عنه سماحته. 
فقلت: تعرفه؟ فقال لي: ما أعرفه وال رأيته قط، قال: فقصدناه، فقال أبي ]وهـو في طريقـه[: ما أحوجنا إلی ان يأمر لنا بخمس 
مائة درهم: مائتي درهم للكسوة، ومائتي درهم للدقیق ومائة درهم للنفقة، )وقال محمد ابنه( وقلت في نفسي: لیته أمر لي بثالث 

مائة درهم، مائة اشتريت بها حمارا، ومائة للنفقة ومائة للكسوة، وأخرج إلى الجبل )أطراف قزوين(. 
فلما وافينا الباب خرج إلينا غالم وقال: يدخل علي بن إبراهیم، وابنه محمد، فلمـا دخلنا علـيه وسلمـنا قال ألبي: »يا علي 

ما خلفك عنا إلی هذا الوقت؟« قال: يا سیدي! استحییت ان ألقاك علی هذه الحال. 
للنفقة،  ومائة  للدقیق،  ومائتان  للكسوة،  مائتان  مائة،  هذه خمس  وقال:  أبي، صرّة  فناول  غالمه  جاءنا  عنده  من  فلما خرجنا 
وأعطاني صرة. وقال هذه ثالثة مائة درهم فاجعل مائة في ثمن حمار، ومائة للكسوة ومائة للنفقة، وال تخرج إلى الجبل وصر إلى 

سورا )أطراف بغداد(.1
***

العظام المقدسة
وجاء في رواية مأثورة عن علي بن الحسن بن سابور انه قال: 

ان  المملكة  الحاجب وأهل  الخليفة  فأمر  العسكري )ع(...  )االمام  الحسن األخير  بـ )سر من رأى( في زمن  الناس  قحط 
يخرجــــوا إلى االستسقاء فخرجوا ثالثة أيام متوالية إلى المصلى يدعون فما سقــوا. 

فخرج )حبر النصارى( الجاثلیق في اليوم الرابع، ومعه النصارى والرهبان، وكان فيهم راهب، فلما مّد يده هطلت السماء بالمطر 
فشک أكثر الناس وتعجبوا وصبوا إلى دين النصرانية. 

فأنفذ الخليفة إلى الحسن )اإلمام العسكري( وكان محبوسا فاستخرجه من محبسته وقال: إلحق أمة جدك فقد هلكت، فقال: 
اني خارج في الغد ومزيل الشك إن شاء اللـه تعالی. 

فخرج الجاثليق في اليوم الثالث2 والرهبان معه وخرج الحسن في نفر من أصحابه فلما بصر بالراهب وقد مّد يده أمر بعض 
ممالكيه ان يقبض على يده اليمنى ويأذذخذ ما بـين أصبعيـه ففعل، وأخذ من بين سبابيته عظما أسود. فاخذ الحسن بيده 

ثم قال: »استسق اآلن.« فاستسقى وكان السماء متغيما فتقشعت وطلعت الشمس بيضاء. 
فقال الخليفة: ما هذا العظم يا أبا محمد! قال)ع(: »هذا رجل مّر بقبر نبي من األنبیاء، فوقع إلی يده هذا العظم، وما کشف من عظم 

نبي إاّل وهطلت السماء بالمطر.«3
***

العلم الذي كان يستحق بالنار
أبو القاسم الكوفّي يقول في كتاب »التّبديل«:

إّن إسحاق الكندّي كان فيلسوف »العراق« في زمانه أخذ في تأليف تناقض »القرآن« وشغل نفسه بذلک وتفّرد به في منزله 
وإّن بعض تالمذته دخل يوما على اإلمام الحسن العسكرّي فقال له أبو محّمد)ع(:»أما فیكم رجل رشید يردع أستاذکم الكندّي 
عّما أخذ فیه من تشاغله بالقرآن؟« فقال التّلميذ: نحن من تالمذته کیف يجوز مّنا اإلعتراض علیه في هذا أو في غیره، فقال له أبو 

محّمد: »أتؤّدي إلیه ما ألقیه إلیك؟« قال: نعم. قال:
»فصر إلیه وتلّطف في مؤانسته ومعونته علی ما هو بسبیله فإذا وقعت األنسه في ذلك فقل قد حضرتني مسألة أسألك عنها فإنّه 
يستدعي ذلك منك فقل له إن أتاك هذا المتكّلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكّلم منه غیر المعاني الّتي قد ظننتها 
أنّك ذهبت إلیها؟ فإنّه سیقول لك إنّه من الجائز ألنّه رجل يفهم إذا سمع ، فإذا أوجب ذلك فقل له: فما يدريك لعّله قد أراد غیر 

الّذي ذهبت أنت إلیه فتكون واضعا لغیر معانیه.«
فصار الّرجل إلى الكندّي وتلّطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة فقال له: أعد علّي. فأعاد عليه فتفّكر في نفسه ورأى ذلک 
محتمال في الّلغة وسائغا في النّظر فقال: أقسمت علیك إاّل أخبرتني من أين لك؟ فقال: إنّه شيء عرض بقلبي فأوردته علیك. 
فقال: کاّل ما مثلك من اهتدى إلی هذا وال من بلغ هذه المنزلة فعّرفني من أين لك هذا؟ فقال: أمرني به أبو محّمد. فقال: اآلن 
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جئت به وما كان ليخرج مثل هذا إاّل من ذلک البيت؛ ثّم إنّه دعا بالنّار وأحرق جميع ما كان ألّفه.4

هوامش:
1. جملسى، حممد باقربن حممد تقى، »حبار األنوار«، بريوت، دار احیاء الرتاث العربی، ط ثاين، 1٤0٣ ق.ج 50، ص 278. 

2. أي الیوم اخلامس أو الثالث، بعد خروج النصارى، وهو السادس منذ البدء باالستسقاء. 
٣. ابن شهر آشوب مازندراىن، حممدبن على، »مناقب آل أيب طالب«، قم، عالمه ، ط اّول، 1٣79 ق.ج ٤، ص ٤25.

٤. مناقب ابن شهرآشوب، جلد ۴ ص ۴۲۴.

ثواب األعمال و عقاب األعمال: عقاب من أبغض أهل بیت النبي )ص(

محمد بن مروان  عن أبي عبد اهلل ع قال: 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله: من أبغضنا أهل البیت بعثه اهلل عز و جل يهوديا قیل يا رسول اهلل ص و إن شهد الشهادتین 
قال قال نعم إنما احتجب بهاتین الكلمتین عند سفك دمه أو يؤدي إلي الجزية و هو صاغر ثم قال من أبغضنا أهل البیت بعثه اهلل 

يهوديا قیل و کیف يا رسول اهلل قال إن أدرك الدجال آمن به.
إسماعیل الجعفي قال سمعت أبا عبد اهلل ع يقول: قال رسول اهلل ص  ال يبغضنا أهل البیت أحد إال بعثه اهلل أجذم.

عقاب من جهل حق أهل البيت )ع( 
المعلی بن خنیس قال قال أبو عبد اهلل عليه السالم : 

يا معلی لو أن عبدا عبد اهلل مائة عام بین الرکن و المقام يصوم نهارا و يقوم لیال حتی يسقط حاجباه علی عینیه و تلتقي تراقیه هوما 
]هرما[ جاهال بحقنا لم يكن له ثواب.

عاصم عن أبي حمزة قال: قال لنا علي بن الحسين عليه السالم: أي البقاع أفضل قلت اهلل و رسوله و ابن رسوله أعلم. 
قال: إن أفضل البقاع ما بین الرکن و المقام و لو أن رجال عمر ما عمر نوح ع في قومه- ألف سنة إال خمسین عاما يصوم نهارا و 

يقوم لیال في ذلك المقام ثم لقي اهلل عز و جل بغیر واليتنا لم ينتفع بذلك شیئا.

ميسرة قال: كنت عند أبي جعفر ع و عنده في الفسطاط نحو من خمسين رجال فجلس بعد سكوت منا طويال فقال: 

ما لكم لعلكم ترون أني نبي اهلل و اهلل ما أنا کذلك و لكن لي قرابة من رسول اهلل ص و والدة فمن وصلنا وصله اهلل و من أحبنا 
أحبه اهلل عز و جل و من حرمنا حرمه اهلل أ تدرون أي البقاع أفضل عند اهلل منزلة فلم يتكلم أحد منا و کان هو الراد علی نفسه قال 
ذلك مكة الحرام التي رضیها اهلل لنفسه حرما و جعل بیته فیها ثم قال أ تدرون أي البقاع أفضل فیها عند اهلل حرمة فلم يتكلم أحد 
منا فكان هو الراد علی نفسه فقال ذلك المسجد الحرام ثم قال أ تدرون أي بقعة في المسجد الحرام أفضل عند اهلل حرمة فلم يتكلم 
أحد منا فكان هو الراد علی نفسه قال ذلك ما بین الرکن األسود و المقام و باب الكعبة و ذلك حطیم إسماعیل ع ذلك الذي کان 
يذود غنیماته و يصلي فیه و اهلل لو أن عبدا صف قدمیه في ذلك المكان قام لیال مصلیا حتی يجیئه النهار و صام حتی يجیئه اللیل 

و لم يعرف حقنا و حرمتنا أهل البیت لم يقبل اهلل منه شیئا أبدا.
املصدر: ابن بابویه، حممد بن على، ثواب األعمال و عقاب األعمال - قم، دار الشریف الرضي للنشر، طبع الثاين، 1٤06 ق. ص 205-20٣.
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ثواب األعمال و عقاب األعمال: ثواب الوضوء

ثواب من توضأ مثل وضوء أمیر المؤمنین )عليه السالم( و قال مثل قوله 
الحسن الصفار عن علي بن حسان الواسطي عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى محمد بن علي عن أبي عبد اهلل 

)ع( قال: 
بينا أمير المؤمنين )ع( ذات يوم جالسا مع ابن الحنفیة إذ قال يا محمد ائتني بإناء فیه ماء أتوضأ للصالة. فأتاه محمد بالماء 

فأكفأ بيده اليمنى على يده اليسرى. ثم قال: 
بسم اهلل الحمد هلل الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا. 

قال ثم استنجى فقال: 
اللهم حصن فرجي و أعفه و استر عورتي و حرمني علی النار. 

ثم تمضمض فقال: 
اللهم لقني حجتي يوم ألقاك و أطلق لساني بذکرك. 

ثم استنشق فقال: 
اللهم ال تحرم علي ريح الجنة و اجعلني ممن يشم ريحها و روحها و ريحانها و طیبها. 

قال: ثم غسل وجهه فقال: 
اللهم بیض وجهي يوم تسود فیه الوجوه و ال تسود وجهي يوم تبیض فیه الوجوه. 

ثم غسل يده اليمنى فقال: 
اللهم أعطني کتابي بیمیني و الخلد في الجنان بیساري و حاسبني  حسابا يسیرا. 

ثم غسل يده اليسرى فقال: 
اللهم ال تعطني کتابي بشمالي و ال تجعلها مغلولة إلی عنقي و أعوذ بك من مقطعات النیران. 

ثم مسح رأسه فقال: 
اللهم غشني برحمتك و برکاتك و عفوك. 

قال: ثم مسح رجليه فقال: 
اللهم ثبتني علی الصراط يوم تزل فیه األقدام و اجعل سعیي فیما يرضیك عني يا أرحم الراحمین. 

ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال: يا محمد من توضأ مثل وضوئي و قال مثل قولي خلق اهلل عز و جل من کل قطرة ملكا يقدسه 
و يسبحه و يكبره و يكتب اهلل تعالی له ثواب ذلك إلی يوم القیامة.

املصدر: ابن بابویه، حممد بن على، ثواب األعمال و عقاب األعمال - قم، دار الشریف الرضي للنشر، طبع الثاين، 1٤06 ق.صص 18-16.
\

اخالق المؤمن: في العبودية

قال جعفربن محّمد الّصادق)عليه السالم(:
»أصول المعامالت تقع علی أربعة أوجه: معاملة اهلل و معاملة النفس و معاملة الخلق و معاملة الدنیا؛ و کل وجه منها منقسم علی 

سبعة أرکان. 
أما أصول معاملة اهلل تعالی، فسبعة أشیاء: أداء حقه و حفظ حّده و شكر عطائه و الرضا بقضائه و الصبر علی بالئه و تعظیم حرمته 

و الشوق إلیه . 
و أصول معاملة النفس سبعة: الخوف و الجهد و حمل األذى و الرياضة و طلب الصدق و اإلخالص و إخراجها من محبوبها و ربطها 

في الفقر. 
و أصول معاملة الخلق سبعة: الحلم و العفو و التواضع و السخاء و الشفقة و النصح و العدل و اإلنصاف. 

و أصول معاملة الدنیا سبعة: الرضا بالدون و اإليثار بالموجود و ترك طلب المفقود و بغض الكثرة و اختیار الزهد و معرفة آفاتها 
و رفض شهواتها مع رفض الرئاسة. 

فإذا حصلت هذه الخصال في نفس واحدة فهو من خاصة اهلل و عباده المقربین و أولیائه حقا.«
مصدر:

منسوب به جعفربن حممد، اإلمام السادس علیه السالم، »مصباح الشریعة«، بريوت، اعلمی، طبع االّول، 1٤00ق. صص 6-5.


