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 فيه تقم الإن

 فيه رقوم أن أحق يؤم أول من التقوى على أس
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:الحكيم كتابه في تعالى الله قال

الرحيم لرحمن الله بسم

 بين وتفريقا وكفراً ضراراً مسجداً أئخذواً ووالذين

وليحلفن قبل من ورسوله الله حارب لمن وإرصادا المؤمنين
لكاذبون إئهم يشهد والله الحسنى إأل أرذئا

أبدالمسجد

 أنمن ٠:٠ 'لتعلهرن يحب والله واي.„طهك أن يحون رجال فيه
 خيرأممنأس ورضوان لله من ثغوى حلى بنيائه أسس
 آل والله جهنم ئار في به فائهار هار جرف شفا على بنيأئه

 في رية بتوا الذي بنيأئهم يزال ال ٠:٠ الظالمين القوم يهدي

4 حكيم عليم والله قلوبهم تقطع أن إال قلوبهم
(110 إلى 107آية التوبة، )سورة





المقدمة

 المواطنين ضد البحرين في السلطة به قامت الذي الفضيع والقمع للظلم نتيجة

 موضوع وأصبحت 1994 الشعبية االنتفاضة اشتعلت منهم الشيعة وخاصة العزل
 والتي ضيقاً الشعب أبناء زادت التي اإلقليمية لالطروحات المحلي الحكم اهتمام

 واالقتصادية المالية االستقاللية بسحب الحكم أطراف قيام بضرورة اقتراح منها
 األعلى المجلس " سمي براق بغطاء االقتراح صقل وتم الدينية، المؤسسة لفروع

 الشعبي الشارع فوران وقف نتيجته تكون أن في رغبة ا اإلسالمية للشؤون

الشيعي.

 للشؤون األعلى "المجلس حينه سمي ما إنشاء مشروع مسودة كتابة تمت

 وزير أن بالقول وختمت ،(1996 سنة صدرت ) تأريخ بها يذكر ولم " اإلسالمية
 في الرئيسية الخطط يرسم اإلسالمية للشؤون أعلي بمجلس االستعانة رأي العدل
 مرسوم صدر بعدها اإلسالمي، الفكر على الدخيلة األفكار ومواجهة الدعوة مجال

 طريقة زالت وال كانت هكذا ( اإلسالمية للشؤون األعلى )المجلس بتشكيل أميري

القوانين. سن

 العلوم طلبة وغالبية الدين علماء من شديدا رفضا المذكور المجلس واجه
 البيانات وظهرت الدينية وحريتهم استقالليتهم مصادرة محاولة أدركوا الذين الدينية

معه. والتعامل إليه االنظمام بحرمة الصارمة الفتاوى وصدرت

 من الشيعية الدينية المؤسسة فروع على السيطرة هو المجلس هذا من الهدف
 التي المؤسسة وهي وأصحابها وغيرها الحج وشؤون وعزاء وحسينيات مساجد

 دراية على فهي نزاهتها سبب وهو الزمن من قرون مدة استقالليتها على حافظت
 واالقتصادي، المالي لالستقالل نتيجة هو والفتوائي الديني االستقالل أن تامة

 الجمعة خطب أخذ على تجبر الحاكم من ومعاشها بها روات تأخذ التي والمؤسسة
 يصيبوا أن إال شيئا الحكام دنيا من يصيب ال الدين رجل وأن أيضاً، مخابراته من
 عمليات حرمة حول األزهر شيخ انتقدت التي الفعل فردود مثله، دينه من
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 احتجاجا كانت الحجاب ضد قانون سن في فرنسا وحق المحتلين ضد الفلسطينيين

 اإلمام جعلت الذي هي هذا االستقالل أهمية . الفتوى في استقالليته عدم على
 وأوامر غطاء تحت إيران في اإلسالمية الحوزة بجعل االقتراح يرفض الخميني

 الناس يقوم أن تتطلب الدينية والحرية ومرشدها، قائدها كان انه رغم الدولة
 وأزمنة وصيامهم أشهرهم ويثبتوا يشاءون كما ومراسمهم مواسمهم بتطبيق
 النظام للنظام، السياسية الحسابات دون الشرعية بضوابطهم وأفراحهم أعيادهم

 عقائده عن ينحدر ال حريته أجل من جاهد الذي الشعب أن بعد يفقه لم الذي
الهابطة. وخططه البلد في الحكم منزلقات إلى ومبادئه

 مفرداتها تنتهك التي الدينية للمسالة وإثارة مقدمة إال ليست األوراق هذه إن
 ندعوا وإننا مسؤوليتها، لتحمل األطراف كل إلى ودعوة النظام، من روتيني بشكل

 هذا إيقاف أجل من الجاد العمل إلى المظلومة الطائفة في وخاصة األعزاء األخوة
قانونا. تصييرها يراد التي والطائفية والتمييز بالدين االستهتار



اإلسالمية للشؤون األعلى المجلس إنشاء أجواء

 المتواصلة والظالمات الظلم على فعل كردة البحرين في االنتفاضات اشتعلت
 واسعة شعبية بمطالبات إال الماضي القرن عقود تمض ولم ودوائره النظام من

 ذلك ويقارن المواطنين، ضد المرتزقة النظام زبانية يطلقه حي رصاص يقابلها
 حقوقه، إلى الشعب وصول أمام الطريق لقطع النظام من وإجراءات إيحاءات دائما

 أيام أو ساعات في بإخمادها النظام وهم تكرر 1994 انتفاضة اشتعلت وحينما
 علمية غير أسس على قائم الوهم سنوات، خمس لمدة متحدية استمرت ولكنها قليلة
 ودعم والقتل الجائرة والمحاكمات والسالح القوة ومعهم األجانب المرتزقة أن منها

 المطالب وقف على قادر الوطنية القوى وتفتيت المنطقة في الرجعية األنظمة

 من أكثر على طرحت البحرين في االنتفاضة قضية أن حينها في قيل الوطنية،
 عن عوضا الظالم للنظام الكامل بدعمهم فيها المشاركون قام رسمي، عربي منتدى

 مقترحات أية العربية المؤسسة تقدم ولم الصواب، منطقة إلى بيده واألخذ نصيحته
 الخائنة األنظمة بعض شاركت بل المسفوح البحريني الدم نزيف لوقف موضوعية

 االستقاللية سحب اقتراح وكان المظلوم، البحريني المواطن لذبح شرطة بقوة

 قد الشعب من الساحقة الغالبية يمثلون وهم الثائرين الشيعة من واالقتصادية المالية
 عن - له دعمهم لتقديم العرب ويتسول يتوسل كان الذي - النظام أركان دغدغ
 اإلسالمية(، للشؤون األعلى المجلس ) وهو أال والمع براق ظاهره كيان طريق
 االستقالل على الحفاظ بوجوب وعقيدتهم الشيعة بفكر اصطدم االقتراح هذا ولكن

 حينه في أشيع والفتوائي، والديني الفكري لالستقالل مقدمة الحكام عن االقتصادي
 في اإلسالمية للشؤون األعلى المجلس طريقة على وهو مصري االقتراح هذا أن

 عليهم البيت أهل ومذهب فكر عن بعيدون االقتراح أصحاب أن واتضح مصر
 ولم خاصة، الشيعة علماء ومن البحريني المجتمع من شديد برفض وقوبل السالم،

 في له المؤيدين السلطان مائدة من المنتفعين بعض إال يذكر أحد االقتراح هذا يؤيد
 بالمواطنين السجون واغراق الدين هدم حساب على كان وإن يأمر ما كل

 والفجور العهر ونشر النساء، وتعذيب واعتقال المساجد واستباحة المعذبين،
 السذج وبعض القليل، النفر ألولئك الشخصية بالمصلحة المساس دون وغيرها



 اإلرادة مصادرة منه يراد خطير إجرامي عمل المجلس هذا أن يفقهون ال الذين
.المستقلة الشعبية

 ينظر وال بها مرتبطة ومصالحه الدولة دين دينه كان من المجلس عن وسكت
 الدولة عند موظفون ولكنهم دين رجال ومذهبه، كرامته من المجلس انتقاص إلى

 إذا لها، الداخلية وزارة مراقبة بعد إال الجمعة خطبة يلقون ال ملوكهم، دين دينهم
 درت ما يديرونه ألسنتهم على لعق والدين بالدين المتاجرون أولئك هي، تكتبها لم

السالم. عليه الحسين اإلمام وصفهم كما معايشهم

 وأفكار عقلية وليد وأنه الدولة أمن قانون ثمار من المجلس يكون هذا على
 السوداء صفحاتها أن يفترض مرحلة وهي المرحلة، تلك ومخططات وحسابات

 بفكر - وعشيا صبحا كذبا بذلك النظام يدعى كما - أخرى إلى االنتقال وتم طويت
 تلك ولوازم آثار تزول أن يحتم فالصدق جديدة، وحسابات جديدة وعقلية جديد

المرحلة.



 األعلى المجلس مشروع حول العدل وزير مسودة نص
اإلسالمية: للشؤون

 ضدها اإلجراءات كانت والحاكمين، الحكم تفضح 1994 انتفاضة كانت بينما

 بمجلس األهالي تطويق إلى العدل وزير انتبه وضحاها عشية وبين تتواصل،
 األعلى )المجلس حينها سمي ما حول مسودة منه فخرجت ضدهم، به يستعين
 ألنه ( معشس ) األولى بحروفه اختصارا سنذكره والذي — اإلسالمية( للشؤون
 الشؤون بادارة أنيط ما أهم بأنها عنونها نقاطا أولها في ذكر — كثيرا معنا سيتكرر

 مبادئ على والحض والدعاة اإلسالمية والدعوة المساجد ذاكراً وعددها اإلسالمية

 أن أردت وإذا ...(، اإلسالم من لمحة هذه أن قال ختامها قبل ولكنه اإلسالم

 هذه فراجع لحكومته النظام يختارهم الذين للوزراء المتدني المستوى تعرف
 أعلى بمجلس يستعين أن رأى بأنه المسودة ختم ثم تتشمت، وال وتفرج ( المسودة)

 اإلسالمية والشؤون الدعوة مجال في الرئيسية الخطط يرسم اإلسالمية للشؤون
 وأنه والبرهان، والدليل بالحجة اإلسالمي، الفكر على الدخيلة األفكار ومواجهة

 بإنشاء أميري مرسوم مشروع إلى وتوصلوا القضاة، من علماءه كبار مع اجتمع
وصالحياته. المجلس هذا

 عدد ذكر عن وال التناسق، عدم جهة من ال هنا المسودة هذه عن نتحدث ولن

 مساجد 300 وعددهم نصفها البحرين في مسجدا 600 أنها ذكر الذي المساجد

 في البيان وسوء إمالئيتها وال !!! سنية مساجد اآلخر النصف 300و شيعية
 لمحة )هذه كتب إذ )رابعا( الفقرة في ذكر ما وال عجل، على كتبت كانها تعبيرها

 من لمحة )هذه كاملة والعبارة اإلسالم غن يتكلم الرجل كان وما ( اإلسالم من
 له ليس الموضوع في فالحديث عليكم أطيل ال لكي الحد هذا عند فيها أقف اإلسالم
إلى وتوصلوا العلماء مع تشاور فقد بالدور أشبه هو تلفيق الرسالة نهاية حدود(،

 .1ملحق اإلسالمية، للشؤون األعلى المجلس مشروع حول العدل وزير مسودة نص (1)
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 فهو التاريخ أما األميري، للمرسوم طبقا وصالحياته المجلس بإنشاء أميري مرسوم

 انتفاضة اشتعال أثناء 1996 سنة )لكنه الرسمية الرسالة هذه في محدد غير
 وأصبحوا كثروا اإلسالمية العلوم خريجي أن الثالثة فقرتها في وجاء التسعينيات(،

 لكي ماديا ومساعدتهم ألهدافها الدعوة في الستغاللهم الحركات لتلك سائغة لقمة
 أعلي بمجلس االستعانة رأي الوزير أن بالقول وختمت !!! دعاتها من يصبحوا
 اإلسالمية والشؤون الدعوة مجال في الرئيسية الخطط يرسم اإلسالمية للشؤون

 وكتب والبرهان، والدليل بالحجة اإلسالمي الفكر على الدخيلة األفكار ومواجهة
 صدر بعدها اإلسالمية، والشؤون العدل وزير خليفة" آل خالد بن الله "عبد بأسفلها
 سن طريقة هذه اإلسالمية( للشؤون األعلى )المجلس بتشكيل أميري مرسوم

البحرين)؛(. في القوانين

 وجدنا ( اإلسالمية للشؤون األعلى المجلس ) المسمى هذا عن بحثنا وعندما

 اإلسالمي )المجلس تشاد هي: الدول من عدد في تقريبا اإلسم بتفس يتكون اته
 إثيوبيا(، في اإلسالمية للشؤون األعلى )المجلس واثيوبيا تشاد(، في األعلى

 للشؤون األعلى )المجلس والغابون األوغندي( اإلسالمي األعلى )المجلس وأوغندا
 نيجريا( - اإلسالمية للشؤون األعلى المجلس ) ونيجيريا (، بالغابون اإلسالمية
 وغامبيا الديمقراطية( الكونغو — اإلسالمية للشؤون األعلى )المجلس والكونغو
 لمسلمي األعلى )المجلس وكينيا غامبيا( - اإلسالمية للشؤون األعلى )المجلس

 اإلسالمي )المجلس وموزمبيق مالي( - األعلى اإلسالمي )المجلس ومالي كينيا(،

 )المجلس وكمبوديا اإلسالمي(، الوطني المجلس ) بيساو وغينيا الموزمبيقي(
 للشؤون األعلى )المجلس والمالديف بكمبوديا(، اإلسالمية للشؤون األعلى

 األعلى ومصر)المجلس -تونس( األعلى اإلسالمي )المجلس وتونس اإلسالمية(،
في اإلسالمية للشؤون األعلى )المجلس والسعودية مصر( — اإلسالمية للشؤون

الكتاب: مالحق (1)
اإلسالمية. للشئون األعلى المجلس بشان أميري مرسوم :2 ملحق
اإلسالمية. للشئون األعلى للمجلس عام أمين تعيين بشان قرار :3 ملحق

اإلسالمية. للشئون األعلى المجلس بتشكيل قرار :4 ملحق



 العربية الجزيرة منطقة دول من السعودية ماعدا أفريقية دول وكلها السعودية(
 الدولة نعلم ال الهندي، المحيط في جزر مجموعة وهي المالديف وجمهورية

 إلى أشير وقد السعودية، أو مصر كانت إن للمجلس والتصدير التسويق صاحبة

 في المجلس تركيبة أن وقيل البحرين في المجلس إنشاء حين بتدخالتهم المصريين
 فيها إغراء ال المصريين تجربة أن مع كاملة، مصرية نسخة من مأخوذة البحرين

 في المذاهب وغالبية ويستنسخها، يتبناها البحرين في الحكم تجعل جاذبية وال
 المصرية المؤسسة تلك وفروعها، الدينية المؤسسة استقاللية تتبنى ال سنية مصر

 المسلمات النساء منع في الحق وتعطيه العلماني الفرنسي النظام عن تدافع التي هي

 والسخرية التناقض ليظهر الطنطاوي، الشيخ األكبر شيخها لسان على التحجب من
 الفرنسي الشعب من وفئات واليهود المسيحيين علماء من عدد أن قيل حتى

 يرفضون إنهم إذ األزهر شيخ من للمسلمين إنصافا أكثر المسلم غير واألوربي
 فرنسا بأحقية يقول المصرية الدولة من المعين األزهر وشيخ الحجاب خلع قانون

 لتبعية األبرز المظهر بذلك ليكون و الحجاب! ارتداء من المسلمات منع في
 إلسقاط محاولة في بالباطل جهرت حتى معها وانحرافها للدولة الدينية المؤسسة

 وتعارف شك، أو لبس أدنى دون اإلسالمية المذاهب كل عند ثابت شرعي حكم
 منع أن وله- لنا الله -غفر الشيخ قال لقد الحجاب، وهو وغيرهم، المسلمون عليه

مسئولة. غير خطابية بطريقة داخلي شأن فرنسا في المسلمات النساء على الحجاب

 في الجوهرية المسائل من تبتعد عندما السلطات عنه تبحث الذي هذا هو نعم
 مخارج عن لتبحث بوجودها حضاريا المجتمع ينمو والذي والحرية كالعدالة الحياة
 هناك عنها. يبحث البحرين في والحكم به، وتتستر بها يتستر شرعية غير ضيقة
 هي مصرية لمؤسسات إداري تقليد أو استنساخ من البحرين في حقيقي خطر

 أحداها، المشؤوم والمجلس للبحرين نموذجها ونقل مصر في وفاشلة أساسا متعثرة
 الفقير الحكم لدى يحدث إنما االستنساخ هذا . لها آخر وجه ومستشاريه والقضاء

 اإلسالمية المجالس صاحبة الدول هذه . مستقبال االنقراض من والخائف شعبيا
 تدين الدول هذه كل شكلية، أو مفعلة المجالس هذه أن علمنا عدم مع ذكرناها التي

 القليلة العقود في بعضها في أو فيها ينتشر بدأ التشيع إذ - السنية بالمذاهب تقريبا
 تقوم وبهذا — الشيعة من شعبها غالبية يتكون التي البحرين سوى — الماضية
 آخر، مذهب وصاية تحت مذهب لوضع اإلسالمي العالم في فريدة ببادرة البحرين
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 الملعون[ العراق إطاغية صدام بأن العدل وزير قاسم عيسى الشيخ ذكر لهذا وربما
 لهم ومطاردته للعلماء وقتله اإلسالم مواجهة في البعث حزب شراسة على

 وأئمة الجماعة أئمة يعين قانونا يفرض لم لكنه بها قام التي الشنيعة والجرائم
الشيعي. المذهب مرافق من مرفق كل وعلى الحوزة على ويسيطر الجمعة

 ألبناء و به رضى من لجميع منبها يكون أن يجب المجلس على االحتجاج هذا
 موافقون كأنهم أو يعنيهم ال كانه عليه أبدا يعترضوا لم غالبيتهم كون خاصة السنة
 بعمومه يطبق القانون بأن ولينتبهوا لصالحه، المجلس بان يظن من ولكل عليه،
 أمورها من كثير لقلب ذريعة سيكون فإنه اليوم عاجال حالها يبدل ال كان وإن واته

 وضعها وتراقب لهذا تنتبه أن يجب السنة ألبناء الدينية المؤسسة غدا، الشرعية
 في ومذهبها دينها وجاعلة لهم موظفة تكون أن تقبل وأال األنظمة مع المتخاذل
 سلفا يراقب أن تقبل وأال للنظام تبعيتها المؤسسة هذه تستدرك أن يجب خدمتهم،
 نزاهتها على وحفاظا لها كرامة غيره أو الجمعة خطبة في األسبوعي خطابها
 التحالف فك وقت االنفجار للحظة وتفاديا مواقعها. أغلب وفي البحرين في المفقودة

 الطرفين بين الدماء تنزف ال حتى السنية، الدينية والتيارات األنظمة بين الهش
 هذه لبعض المولدة العربية الجزيرة في لها أولية صورة نشهد والتي المسلمين
التيارات.

المجلس: إنشاء من الهدف
 األعلى )المجلس وسمي المشؤوم المجلس فيه نشأ الذي الظرف بمالحظة

 باألساس إنشائه من الهدف أن نلحظ وأعماله وأصحابه وبنوده اإلسالمية( للشئون
 فروع على والدائمة التامة والسيطرة تماما والمذهبية الدينية االستقاللية منع

 ما كل بل ومدرسة وعزاء وموكب ومأتم مسجد من وشؤونها الدينية المؤسسة
 الصارم االقتصادي والحصار واضحة، دينية فعالية يمثل أو بصلة بالدين يتصل

 أفواههم وتكميم وتقييدهم العلماء وتكبيل وأصحابها الشيعية الدينية المؤسسة على
 الفضالء، العلماء بأيدي وتحرك تقاد واالجتماعية السياسية الحركة أن سيما وال

 استمرارية يضمن استقرارا الحالي الفاسد الوضع استقرار أجل ومن ذلك أجل من
 أو مزاحمة دون وجالوزتهم خليفة آل قبل من بالشعب واالستهتار والنهب السرقة
 المجتمع في كلمة لهم كانت الذين العلماء ورقة استعمال النظام حاول صفو تعكير
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 النظام، مع وتخاذلهم لمواقفهم ثمنا شهرية برواتب ومدهم بعضهم ضمائر بشراء

 إنشاء طريق عن الرسمية للسياسات الدينية والمؤسسة العلماء معارضة وإعدام
. معشس

 المذهب على السني الحاكم الرسمي المذهب فرض المجلس أهداف أهم من

 المدى على البحرين من والتشيع الشيعة إللغاء طريقه عن والمحاولة بل الشيعي
 وفرض الشرعية، المرجعية محل ظالمة حاكمة رسمية مرجعية وإحالل البعيد،
 بساط وسحب والفقهاء، الشرعية المرجعيات والية عوض السفيه الحاكم والية

 شخصيتهم من كبيرا جزء سيفقدون والذين للعلماء واالجتماعية الدينية الشرعية
 في ومقدراتهم المسلمين قدرات على الكاملة والهيمنة للدولة، بالركون وقدسيتهم
 الدينية المالية المنابع وتجفيف واألخماس الزكوات أموال في والتحكم البحرين،
 المؤسسة على السياسية القبضة وتشديد الحاكمة، السياسية الجهة إلى وتحويلها

فاضح. بشكل المذهبية الحرية في والتدخل الدين علماء إخضاع و إسكات و الدينية

 أحداث بعد خاصة وحكامها للدولة دينية شرعية إعطاء الرئيسية أهدافه ومن
 الشرعية عقدة وتعمقت شرعيتها بعدم الدولة فضحت حيث التسعينات انتفاضة

 المجلس هذا عبر مخرجا لها وجدت أنها وتوهمت عنها تبحث فصارت لديها
 الديني بالفكر البحرين في المسلم المجتمع وتسيير المفقودة، الشرعية منه لتكسب

االستبدادة. السياسية للمؤسسة

 حق أو اعتراض دون الهابطة الحكام سياسات كل تمرير وبالنهاية
 المجلس أهداف إلى اهتدينا وأعماله المجلس بيانات الحظنا فإذا . باالعتراض

 بمعدل أي سنوات 9 خالل بيانات 6 المجلس أصدر لقد الصورية، من الحقيقية
: كالتالي وهي ونصف سنة لكل واحد بيان

تحت البحرين أن ) فيه جاء الجديد الهجري العام بمناسبة بيان -1
 خليفة آل سلمان بن عيسى الحاكم رأسها وعلى " الرشيدة " حكومتها ظل

 واستقالليتها الشعائر وممارسة العقائد حرية وإن الدينية، بالحرية تتمتع
 المجلس تاسيس أن وذكر والحقاً سابقاً حكامها صفات أبرز من لهي

 غير البيان هذا (، اإلسالمية المقدسات على المحافظة أجل من أساسا
 الحاكم ووفاة المجلس تاسيس بين المدة في صدر ولكنه بتاريخ مؤرخ
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 أشد وهي 1999 مارس و 1996 بين أي سلمان بن عيسى السابق

 ضد االنتهاكات ازدادت البحرين، في الديني واالضطهاد القمع سنوات
 محتوياتها وكسرت والحسينيات المساجد فيها وخربت واألهالي المتدينين

 فعن التخريب، من أثاثها وال التمزيق من بداخلها المصاحف تسلم ولم
 القرآن وال اإلنسان ال وأذاهم ظلمهم من يسلم ولم يتحدثون مقدسات أي

 عندما هو أين الحقوق، تنتهك كانت عندما المجلس هذا كان وأين .
 المساجد على يومي بشكل تعتدي األجنبية والشغب المرتزقة قوات كانت

 هذه من عمل أية يدن لم لماذا وأهلها، للبيوت حرمة تبق ولم والمأتم
 الفتاوى يصدر لم ولماذا واألعراف، والقانون للشرع المخالفة األعمال

للحقائق. وقلب للحكام تلميع البيان فهذا حينها، والبيانات

 على والمحافظة األمن، نعمة حول ) عنوان تحت بيان - 2
 مجتمعنا على والوافدة الغريبة األحداث وشجب والعباد البالد مكتسبات

 يناير 14 الموافق ه 1418 رمضان 16 األربعاء يوم وصدر ( المسلم

 الحدود من وحد الشرائع، من للبشر شرع الله أن ) البيان وذكر م 1998
 أقصى سبحانه ووضع واالضطراب، الفوضى من لألمن حماية فيه ما

 ويتعدى اآلمنين، الناس ويخيف األمن يزعزع من لكل وانكأها العقوبات
 وأدان والتخريب، بالحرق ممتلكاتهم وعلى والقتل، بالسفك أرواحهم على

 يحترم الذي اإلسالم لهدي مخالفة ألنها إجرامية اعتبرها أعماال واستنكر
 قصرت األمنية األجهزة وكأن وأموالهم(، دماءهم ويحرم الناس ممتلكات

 واألعمال ليكملها، المهووس المجلس هذا يأتي حتى جرائمها في
 والسعي والحقوق والقانون بالحرية الشعب مطالبة يقصد اإلجرامية

 التي األعمال تلك وما النظام، جرائم وإيقاف كرامته على للحفاظ
 صنع من وغالبيتها تذكر ال تكاد قليلة إال واالنتفاضات الثورات تصاحب

 " أشباح جرائم إلى أبدا يشير ال ولكنه ومرتزقتهم، المخابرات أوباش
 امتلئت التي السجون إلى وال "، األمن رجال " وحثاالت " المخابرات

 البحرين أبناء ضد يومي بشكل المتكررة االنتهاكات إلى وال بالمواطنين،
للشعب. تهديد البيات وهذا العبادة، وأماكن والبيوت السجون في

 أنشئ التي والمرامي األهداف تحديد )حول عنوان تحت بيان - 3



 أيضا مؤرخ غير وهو المسلمين( صفوف لتوحيد المجلس أجلها من

 1999 سنة قبل أي الثاني البيان في نفسها المدة في يقع ولكنه بتاريخ

 الفكر تخليص إلى يسعى المجلس )أن فيه وذكر المجلس، تأسيس وبعد
 من اإلسالمي الخطاب وتنقية به، تلحق التي الشوائب من اإلسالمي

 الكوادر بإعداد فيه وتشكك تتغلغل أخذت التي الغربية المفاهيم

 ومعنوياً مادياً ودعمهم وتوجيههم الشرعية العلوم طالب من المتخصصة

 المسلمين كلمة جمع على العمل إلى اهتمام بكل المجلس هذا يسعى كما
 والتمييز التفرقة ومحاربة التوحيد، كلمة على شملهم ولم البالد، هذه في

 وتوهين صفوفهم، وتمزيق المسلمين، تفرقة شانه من ما وكل الطائفي
 غير قانون الطائفي فالتمييز واستغفال صريح كذب وهذا كلمتهم()،

 المجلس بيد ليست الطائفيين دابر لقطع واآللية بصرامة، يطبق مكتوب
 الطائفيين، يالحق وقضاء والطائفية، التمييز يحرم قانون وضع في بل

 والطائفيين المميزين ضد بقوة والتعامل الوحدة ثقافة وطرح

والعنصريين.

)يختصر وانه ضرورة "المجلس اعتبر إذ جدا خطير البيان هذا

 المجلس أجلها من أنشئ التي والمرامي األهداف تحديد )حول عنوان تحت "معشس" بيان (1)

المسلمين(. صفوف لتوحيد

 بإنشاء االحتفال في الله( المدني)رحمه سليمان الشيخ سماحة لكلمة مطابق الكالم هذا من وجزء

فيها: وجاء المجلس

 الصحيحة اإلسالمية الثقافة ونشر شعبنا، ألبناء الديني المستوى رفع على العمل يحدونا إنما
 من اإلسالمي الفكر وتخليص بشريعتهم، والتمسك دينهم، باحكام االلتزام على المسلمين وتوعية

 فيه، تتغلغل أخذت التي الغربية المفهومات من اإلسالمي الخطاب وتتقية به، تلحق التي الشوائب
 اإلسالمية، العلوم طالب من المتخصصة الكوادر بإعداد لذلك السبل توفير طريق عن وذلك

 العمل على وحثهم المسلمين بتوعية يقوموا ألن سبحانه الله إلى للدعاة التامة الحرية وإيجاد
 شملهم ولم المسلمين، كلمة جمع على للعمل المجلس هذا يسعى كما له، رسو وسنة الله بكتاب
 وتمزيق المسلمين، تفرقة شأنه من ما وكل الطائفي والتمييز التفرقة محاربة التوحيد، مبدأ على

كلمتهم. وتوهين صفوفهم،
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 الحساسيات بالتالي ويختصر المتضاربة واآلراء االجتهادات من الكثير
 صدق صريحة والعبارة (، ذاك() أو الرأي هذا تبني بسبب تثور التي

 في يكن لم إن ومجتهدا فقيها كان وإن ألحد رأي ال وخالصتها كتبها من
مجتهدين. غير أعضاء مجموعة من الحاكم من المعين المجلس

المبارك. رمضان شهر حلول بمناسبة بيان - 4

المبارك. رمضان شهر حلول بمناسبة بيان - 5

 لتاريخي ذكر دون كلماتهما، في طفيف بتغيير اثنان بيانان
إصدارنهما.

 البحرين حاكم خليفة آل سلمان بن عيسى وفاة فيه ينعى بيان -6

السابق.

 الهدف هو الظالمة للسلطة الشرعية إعطاء ترى البيانات هذه كل وفي
 الشيوخ هؤالء سيواجه كيف نعلم ال والدجل، للخداع فرعية أهداف يتخلله النهائي،

وتقاعسهم. تقاعدهم يبررون وبماذا ربهم غدا

 عملها المجلس حاول التي الجزئية النقاط بعض سنذكر العملي المستوى وعلى
وأعماله: أهدافه تتبين حتى جدوى دون تطبيقها على وأصر

والذين السلطة دائرة خارج الدين علماء منع المجلس أهداف من -1
وكمثال البحرين دخول من الشيعة علماء وخاصة السلطة فيهم ترغب ال

 المجلس اجلها من أنشئ التي والمرامي األهداف تحديد )حول عنوان تحت "معشس" بيان(1)
 في القطان عبدالله بن عدنان الشيخ لكلمة مطابق الكالم وهذا المسلمين(. صفوف لتوحيد

: فيها وجاء المجلس بإنشاء االحتفال

 مرجعية وجود ألن الفكري، الترف باب من وليس الضروريات من أضحى المجلس هذا فوجود
 في تحدث التي الفكرية البلبلة دابر يقطع فهو . . . غرض من أكثر يحقق البالد في إسالمية
 في رايها تقول مرجعية وجدت فإذا منها، الكبيرة وبخاصة حدث أي إثر الناس. عامة صفوف

 هذه مثل مع عادة تترافق التي المتضاربة واآلراء االجتهادات من الكثير تختصر فإنها األمر
ذاك. أو الرأي هذا تبني بسبب تثور التي الحساسيات بالتالي وتختصر األحداث،
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 على المشرف الكاظمي حبيب الشيخ سماحة اإلسالمي المفكر منع فقد

 جمعية قبل من مدعو وكان البحرين دخول من اإللكتروني السراج موقع
 عدم ظاهره بسبب المهدي اإلمام منتدى في للمشاركة اإلسالمية التوعية
 مطار في وبقى بالدخول له اإلسالمية الشئون وزارة من تصريح وجود

 المطار صالة داخل ينتظر 2003-10-13 االثنين يوم البحرين
 مقيم أنه علما بالمطار المسافرين استقبال قاعة في ينتظرونه ومضيفوه

 لمن - وهو . البحرين لدخول خاصة تأشيرة إلى يحتاج وال الخليج في
 السراج موقع مراجعة يمكن فكري، عمق صاحبة شخصية - يعرفونه ال

 مشاهدة أو وأنشطها اإلسالمية المواقع أفضل من هو الذي االنترنت على

 أخذ عدم فهو منعه سبب أما أكثر، عليه للتعرف الفضائية سحر قناة
 قبل إذ الوراء إلى نسير فنحن وبهذا "معشس"، المجلس من مسبقة موافقه

 فيوقف اآلن أما أحد من أذن وبدون بحرية ليحاضر الشيخ يأتي سنة 50
 للشؤون األعلى المجلس من لك إجازة ال أنك له ويقال المطار في

 محاولة . وإصالحات دينية حرية بوجود النظام يدعي ثم اإلسالمية
 األعلى المجلس مهمات أحدى البلد دخولهم حين الدين علماء في التحكم

 أو النظام مع يختلف من كل ومضايقة وممانعة اإلسالمية للشؤون
 عن إال تتم ال التأشيرة استخراج إجراءات جعل النظام أن وقيل أسياده،
 هذا لتمرير و وفرضي، قسري شئ وهذا هذا، األعلى المجلس طريق

 في محاضرات إللقاء شيعة دين علماء بدعوة حاليا المجلس يقوم البند
العلماء. من عددا حضر وقد البحرين

 ألغراض المسجد باستعمال السماح )عدم ب " معشس ' محاولة -2
 بذلك(، اإلدارة وإبالغ الدولة وألنظمة الشرعية لألحكام مخالفة أخرى

 أو سياسية ونصيحة وانتقاد كلمة بأي المسجد يتدخل ال أن والقصد
اجتماعية. حتى أو اقتصادية

 فقط لألذان إال الصوت مكبر استخدام بعدم ) " معشس " محاولة -3
 حتى أو شهادة أو مولد أو احتفال كإقامة األخرى االستخدامات دون

(. زواج عرس
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 من التأكد ) ل للمساجد أوامر إصدار معشس محاولة 4
 والقوانين لألنظمة مطابقتها ناحية من المسجد في وضعها قبل اإلعالنات

الحقا(. إزالتها على والعمل

 بإقامة السماح )عدم ب للمساجد أوامر إصدار معشس محاولة -5
 من رسمية تصاريح لديهم لمن إال المحاضرات إلقاء أو االحتفاالت

وترتشي(. وتذل تتحكم التي اإلدارة

 الشعائر ممارسة منع ومحاولة الدينية بالشعائر المساس محاولة — 6
 من حصل ما لذلك وكمثال العزائية، المسيرات خروج بمنع الدينية

 - 12-7ه)الموافق 1422 رمضان 21 الجمعة ليلة عزاء منع محاولة

 طالب أبي بن علي المتقين وإمام المؤمنين أمير شهادة ذكرى (2001

 عند رمضان 22 ليلة أنها بحجة المنامة العاصمة في السالم عليه
 الخميس ليلة هي عنده الشهادة وليلة اإلسالمية للشؤون األعلى المجلس

 هي الخميس ليلة اعتبار بخصوص بياناً المجلس أصدر و رمضان، 21
 في المآتم على وأن المبارك رمضان شهر من والعشرين الحادي ليلة

 تهديداً وجه أنه وقيل . بذلك االلتزام المنامة في وبالخصوص البحرين
 بذلك، يلتزموا لم إن عباس الحاج ومأتم سلوم بن مأتم من كال إدارة إلى

 محافظ موقف على بالتأكيد قام الوزراء رئيس إلى المسالة وصول وعند
 ليلة بعد ما إلى الشعائر إلقامة يتحمسوا أن باألهالي حدا مما المنامة،

 الليالي تحده ال المتقين بإمام االرتباط كان وإن رمضان، 21 الجمعة

واأليام.

 تمريرها يراد تاريخها في البحرين تعهدها لم خطيرة سوابق هذه وكل
معشس. المشؤوم المجلس ببركة قانونا وتصييرها

وخداع: غش مجلس
 مراسم بعض بث أو للبحرين، المعروفين الشيعة علماء بعض دعوة ابتداء يتم
 لبعض مؤقت راتب صرف أو المجلس، هذا بدعم مسجد بناء أو التلفاز، في العزاء
 هي دولة في والدجل الخداع من كنوع مؤتمر إقامة أو اإلسالمية، العلوم طلبة



 المذاهب بين التقريب مؤتمر مثال فيقام وعنصريا، طائفيا تمييزا العالم في األكثر

 العسكرية مؤسساتها في الدخول التشيع يعتنق من على تحرم دولة في اإلسالمية
 ضد السكانية التركيبة لتغيير تجنسهم ثم وتعلفهم المرتزقة وتستورد واإلعالمية،

األرزاق. وقطع بالبطالة الشيعة وتحارب فيها، المذاهب أكبر أبناء

 ودور واستقبالهم الشيعة الدين علماء بعض زيارة البحريني اإلعالم ويبرز
 النفاق في وللزيادة استقباله، في والسنة الشيعة "معشس" عمال وبروز معشس

 في ليعرضها الحاكم لزيارة وفدا تشكل مجموعة مع الضيف بدعوة "معشس يقوم
البغيض. الطائفي إعالمه

 البحرين من نفيهم يتم عندما أذيتهم في واضح فهو العلماء احترام أما
 قبل من المدعوين الدين علماء ضد معنوي تعذيب يتم الجديد القرن وفي وتعذيبهم،

 الثاني لليوم المطار في الكاظمي حبيب الشيخ عطل الذي أن األهلية، المؤسسات
 ويصر والقانون، الدينية بالقيم يستهتر أنما بفضله والعلم للبحرين دخوله قانونية مع
 الفقيه اعتقال في العلماء احترام واين . دخوله في دور المشؤوم للمجلس يكون أن

وتهديده. المطار في سند محمد الشيخ

 السلطة النفتاح واجهة أنه على المذاهب بين التقريب مؤتمر النظام ويبرز
 في السلطة زالت فال والدجل الخداع قمة وهذا التمييز وعدم الشيعي المذهب على

 ظلم إداراتها من شبر كل وفي الشيعة، أبناء وتستضعف المرتزقة تستورد البحرين
 إال ( اإلسالمية األمة وحدة في وأثره التقريب المؤتمر) شعار وليس للشيعة وقهر
 إلى نشير أن والبد خداعا، إال حمد الحاكم قبل من وافتتاحه االستغفال، في إمعانا
 من الدين علماء بعض مشاركة أن وهي تمريرها النظام يريد هنا مهمة نقطة

 لشرعية دعم أو بالمجلس اعتراف أنه أبدا يعني ال مرجعية مؤسسات أعضاء
 المجلس من صدرت إليهم الدعوة أن المعلوم من فليس قصدي خطا وهذا أعماله

أساسا. لديهم المرفوض المجلس بنود بها رسائل إليهم ترسل ولم

 ضد النظام ارتكبها التي المآسي بعد خاصة تكريسها يجب ضرورة الوحدة
 الوحدة لكن ضدهم، والتمييز والفرقة الشيعة وهم الشعب من العظمى الغالبية أبناء

 المطار في تستقبل إسالمية وفود عبر وال والمؤتمرات الشعارات عبر تتحقق ال
 وتجاوزها والشكليات المظاهر هذه عند الوقوف عدم يجب بل الفندق في وتسكن
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 متابعة بدون تنفد وال والتأثير الحضور محدودة المؤتمرات ألن األعماق إلى
 في األبناء تعليم يجب وابتداء التنفيذية، الفرعية المؤتمرات ولجان اآلليات

 أوساط في نشرها ثم وحدوية ثقافة نحو وتوجيههم التعليم ومناهج المدارس

 الوحدة إلى وتدعو التفرقة ثحرم صريحة فتاوى إصدار وضرورة واألمة، المجتمع
 في الدينية الخطابات في الوحدوي الخطاب وتركيز ووطنية، شرعية كضرورة

 طويال الوقوف وضرورة العامة، اإلسالمية والمناسبات والعيدين الجمعة صالة
 فتئوا ما الذين المجرمين ومعاقبة الوحدوية الثقافة ضخ في األعالم وسائل عند

 سمومه يبث صحفي كل عند الوقوف بل عدائية بثقافة الشعب فئات ضد يحرضون

 رسول في ولنا وتدعمه، ورائه تقف التي الجهة معرفة محاولة و أمره في والشك
 دعم يجب الشعار رفع في والصدق الفرقة على للتغلب وثانيا (،’حسنة) أسوة الله

 التمزق دعاة والسفلة المفتنين وتجرم تحرم وتشريعات بتقنينات الوحدة ثقافة

 كل بإزالة وثالثا األرض، على عملية بممارسات القوانين تلك ولتتصل والتعصب،
 بل والرشوات المذهبية بالهوية المناصب وتوزيع التمييز من الماضي رواسب

والمؤهالت. بالكفاءات جعلها

 الذي الوقت ففي تماما، سلفا مفضوحة فهي النظام يسلكها التي الطرق أما
 المدارس في السالم عليهم البيت أهل مذهب تدريس تاما رفضا النظام يرفض
 ( الجعفري الديني المعهد ) سماه خاص ديني معهد بتشكيل الشعب على يضحك
 منها يراد وخبيثة خطيرة خطة وتلك مناهجه لتشكيل خاصة مجموعة واختار
النظام إرادة صغره، منذ السلطات تحبذها بصورة وتشكيله الدين برجل التحكم

 في وسلم وأله عليه الله صلى الله رسول خطبنا " قال: األنصاري الله عبد بن جابر عن (1)
 على لعربي فضل ال أال واحد، أباكم وإن واحد، ربكم إن الناس أيها يا فقال: الوداع، خطبة

 إن بالتقوى. إال أحمر، على ألسود وال أسود، على ألحمر وال عربي، على لعجمي وال عجمي،
 الله. رسول يا بلى قالوا: بلغت؟ هل أال وسلم: وآله عليه الله صلى قال ثم أتقاكم. الله عند أكرمكم

الغائب منكم الشاهد فليبلغ قال:

 أحمد ورواه للهيثمي، الحج في الخطب باب في الزوائد ومجمع (، 411/5 ) أحمد مسند راجع

266/3 الصحيح رجال في ورجاله

-20-



 كاملة حرية أعطوا وربما االبتدائي من معهم والبدء الدين لرجال خاصة بتربية
 النظام، رجال بأيدي إال يدوم ال ذلك ولكن ابتداء المنهج الختيار شيعة ألساتذة
للسالطين. ووعاظ للبالط علماء تخريج النهاية لتكون

 صراحة يعلنوا ألم الحاكم، بهذا تصديقا وكفانا الحكم أيها ودجال خداعا كفى
 على خاسئين انقلبوا ثم البحرين واستقالل المصير تقرير بعد الحقوق بإعطاء
 بنفسه الحاكم وقع و الميثاق مؤامرة يطرح ألم وقتال، ونفيا وتعذيبا سجنا الشعب

 فقط للمشاورة التعييني والمجلس منتخبة الشرعية السلطة وأن المبادئ وثيقة على
 وتنصل خان ثم الصحف في التعهد بهذا بيان لوضع العدل وزير الحاكم وأوكل

 ولكنه مسلما اإلنسان يكون كيف نفهم ال . وألم . لم و .. .ألم. وغدر تعهد مما
 عليه الله صلوات الكريم نبيه أحاديث إلى ينظر أن ودون ويخون ويغدر يكذب

 أمير ووصيه . ( النار() في والخيانة والخديعة )المكر قال: الذي الطاهرين وآله

الغش وأفظع األمة، خيانة الخيانة أعظم وان ) القائل: وهو السالم عليه المؤمنين

.8795 حديث األهوال كتاب وتتمة داود(، أبو ) مراسيل راجع (1)

283 ص 72 باب 72 ج للمجلسي األنوار وبحار

 . والخيانة الغدر باب في الكتب في المصنفة وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول أحاديث واقرأ
 هذه فيقال القيامة، يوم لواء له ينصب الغادر )إن وسلم(: وآله عليه الله )صلى الثه رسول قال

فالن(. غدرة
 نخفرها فال جارية عليهم أجارت فإن واحدة، المسلمين )ذمة وسلم(: وآله عليه الله )صلى وعنه
القيامة(. يوم لواء غادر لكل فإن

 فأوحي فأخبره، تبيع؟ كيف فساله طعاماً، يبيع برجل وسلم( أله و عليه الله )صلى الله رسول ومر
غش(. من منا )ليس فقال: مبلول، هو فإذا فيه يده فادخل فيه، يدك أدخل أن إليه

 من بك وأعوذ الضجيع، فبئس الجوع من بك أعوذ إني )اللهم وسلم(: وآله عليه الله )صلى وعنه
. البطانة( فبئست الخيانة

 وأله عليه الله )صلى وعنه اإلسالم(. في فتك )ال وسلم(: وآله عليه الله )صلى النبي وعن
الفتك(. اإلسالم )قيد وسلم(:
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()!<. األئمة غش

 األمر بادئ اإلسالمية العلوم طلبة بعض يخدع أن السلطان سيحاول ولذا
 الجعفري الفقه تعليم مقابل األموال يتلقون أنهم ليعلنوا األموال بفتات ويمدهم

 لدين وتروج الدين تخالف ال أمور وكلها الخطباء، وتعليم القرآن وتحفيظ والصالة
 مشروعات " ل دكاكين لهم تفتح وأن "ع" الصادق اإلمام وفقه "ص" محمد النبي

 تتسلط أن بعد السلطة عليهم ماتتقلب وسرعان الغدر لكنهاتضمر الديني التدريس
الدكاكين. تلك على

 ينزه لم ومن الخيانه، في وقع باألمانة استهان )ومن :26 الكتاب الكتب، باب البالغة، نهج (1)
 الخيانة اعظم وان واخزى، أذل اآلخرة في وهو الدنيا، في بنفسه أحل فقد عنها ودينه نفسه
(. األئمة غش الغش أفظع األمة، خيانة

 الله( عند وفاء الغدر باهل والغدر الله، عند غدر الغدر ألهل )الوفاء السالم: عليه وقال
البالغة. نهج ،259حكمة
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(1996 )مسودة المجلس بنود في قراءة

 الكثيرة االعتراضات بعد عليه أجريت ثم 1996 سنة المجلس قانون صدر
 الحقيقية، المجلس أهداف من وال المواد أصل من تغير ال طفيفة تعديالت

 محاولة هي المجلس ومرسوم لمسودة قراءتك في تجدها التي األوضح المالحظة

 المجلس، هذا طريق عن بصلة للدين يمت ما كل على القسرية الدولة سيطرة
 في الديني الطابع ذات والمؤسسات الشئون جميع على السيطرة صالحية وإعطاءه

 دينية فعالية يمثل ما كل بل الموكب إلى الحوزة إلى المسجد إلى الماتم من البلد

 ومن والشريعة، للدين والمبلغين العلماء اختيار في الدولة قبضة تجد كما واضحة.
 هذا اعضاء اختيار منها فرعا المجلس يمنل الذي الدولة صالحيات ضمن

 على والقائمين والخطباء المساجد أئمة تختار أن صالحياتها ومن المجلس،
 ورؤساؤها والدولة تشاء، من وتقصي تشاء من تعين فالدولة الدينية، الفعاليات

 وال المسؤولية لمستوى يرتقون وال واألبوي األخالقي بالنضج يتمتعون ال الحكام
 التشكيك تقبل ال التي النتيجة لتكون والداني، القاصي بذلك يشهد بالعدالة يتحلون

 هذا في الختياره األول المعيار يكون سوف الدين لعالم السياسي الموقف أن
 ومؤسسة جمعية أية أو وحوزة وموكب مسجد وأي مأتم أي في والختياره المجلس

 موقفه حيث ومن بالدولة عالقته حيث من له سينظر الدين عالم أن أي إسالمية،
 عندما ومواقفها الدينية الحالة ستكون كيف ذلك بعد تتصور أن ولك السياسي،

 المؤسسة على القائمين تعيين معيار سيؤدي وكم خليفة، وآل بالدولة رهينة تكون
 وأي ومآسي، خراب من السياسية والمصلحة السياسي الموقف على بناء الدينية

 المستبد هذا الدينية، المؤسسات على سلمان بن خليفة يتحكم عندما ستحل كوارث

البشري. التاريخ في شؤم حالة يمثل الذي

 اإلسالميين والمفكرين العلماء خضوع المبارك غير المجلس هذا لوازم ومن

 في مرهونين وصاحبها الفتوى لتصبح ونزاهتهم، استقالليتهم عن وتنازلهم للحكم
 من جديد جيل نشوء ثم البحرين، في الظالم الحكم بإرادة وثقافتهم وفكرهم مواقفهم

 وهذه لألمور رؤيته وفي وحركته ثقافته في للحكم تابع دين علماء ال دين رجال
 من المتشرعة طبقة وإزالة والمتدينين الدين لسحق ومحاولة خطيرة قضية

المجتمع.
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 ستؤول لما قوي دليل البحرين في بالحكم وارتباطه وتجربته القضاء مثال إن
 وهو فاسد البلد في فالقضاء والمجلس، بالحكم ارتباطها حين الدينية المؤسسة اليه

 يمينا الحكم به ويتالعب نزيه وغير مستقل وغير ودوائره، النظام فساد من جزء
 الشرعية، غير والمعايير والواسطات المحسوبيات عبر القضاة اختيار يتم شماال،

 الصادقين ويقصى الحاكم إلى يركعون ممن المؤهلين غير عن البحث ويتم
 وكان العليا الطوابق أحد في كان المحكمة في مكتبا يوما دخلت والمخلصين.

 يهدد الهاتف سماعة رفع أحدهما دين ورجلي كاتبا فرأيت يحرسه بابه على شرطيا
 هذا ولعل ! المحكمة في قاضيا هذا أن لي قيل المكتب من خرجنا ولما ويشتم

 مثله. غيره أو اإلسالمية للشؤون األعلى المجلس في عضوا سيكون السباب
 عرض والقضاء الحكم بأسس يضرب فرأيته مدني قاضي على يوما ودخلت
 واحد طرف تقريبا وهما المحكمة في وعضو عليه المدعى أدخل وقد الحائط
 على نادى األولي الحكم من انتهى ولما خارجا، المدعي وهو اآلخر الطرف وأبقى

 قاضيا وليس دكتاتورا كأنه أبدا للكالم فرصة له يتح ولم إياه ليسمعه المدعي
 الذي اإلداري الفساد إلى راجع واألصل قضائه هذا نظام على ناقما المدعي فخرج

 وخراب، فساد من تعاني الذي األوقاف إدارة هو اآلخر والمثال النظام، يتعمده
 بل واألوقاف، القضاء باستقالل للمطالبة يوما الشعب يخرج أن الضروري ومن

االستبداد. لمنع تاما استقالال الثالث السلطات باستقالل المطالبة

 أنه أدعت المجلس أكتاف على تقوم مصلحتها أن رأت التي القليلة القلة
 نرى لم ولكننا منه الرواتب واستالم إليه االنضمام بها يستحق إيجابيات يتضمن

 وانضباطا نزاهة أكثر الدينية فالمؤسسة بقيامه، تحققت اإليجابيات هذه من شيئا
 لم السنين مئات من قائم الدينية الشؤون وتنظيم المجلس، هذا غياب في وقدسية

 على قادر األهلي والمجتمع له، ومضايقتهم خليفة آل حكم نظام بتدخالت إال يتعثر
 وغيرها وحوزات ومآتم مساجد من ومؤسساتها الدينية الشؤون لكل مركزي تنظيم
 المؤسسات، هذه ضد والقمع التدخل عن يده النظام رفع إذا تنظيم أحسن على

 أفرادها لكل المتوفر المالي الدعم إيصال على قادرون وقادتها الدينية والمؤسسة
 على وقادرة السنين، مئات من ذلك على العادة جرت كما الحكم من منة ودون
 وتنظيم والمدارس المعاهد إنشاء خالل من البلد في الدينية الشئون تطوير

 قنوات وفتح وأكاديمية جامعية بعثات في العلماء وإرسال والمؤتمرات المنتديات
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 قدرة من أكثر وإنتاج وحماس وبإخالص وبرامجها وكمبيوترية وتلفزيونية إذاعية
لها. سمح إن السلطة

 على ونعلق قراءته يمكن ما لنرى المجلس بنود على المرور هنا نحاول
 يكن لم الذي الرسمي الحاكم عن صدر الذي بالمرسوم أوال سنبدأ مواده، بعض

 المضطربة واالجتماعية السياسية األوضاع تدهور عن المسئول ولكنه يحكم حقيقة
 آل سلمان بن خليفة أخيه بواسطة تدار كانت التي السلطة رأس في موقعه بسبب

سنة. 35 منذ الوزراء رئيس خليفة

 الكاملة الخلفية المراقب يكتشف أن كافية المجلس ومواد لبنود أولية قراءة إن
 المرسوم من نسخة الكتاب نهاية في ستجد المجلس، إنشاء وراء من والهدف

 في اإلسالمية للشئون أعلى مجلس بقيام والخاص م1996 لسنة 16 ب المرقم
ا(. الملحق)

 اإلرادة غياب هي بها تم التي والطريقة المرسوم هذا على مالحظة أول إن
 الشرعية يفتقد المجلس أن والبين إنشاءه، في المجتمع وطبقات تماما الشعبية
 والشئون العدل وزير عرض على ووبناء الدستور على اإلطالع بعد يقول فالحاكم

 فالدستور الوزراء، مجلس موافقة وبعد الشورى مجلس رأي أخذ وبعد اإلسالمية

 العدل ووزير الوزراء ومجلس والشورى سنة، 25 منذ معطل هنا تذكره تم الذي
 بشر ليس و دواجن مزرعة لديه الحاكم كأن الحكم، قبل من كاملة معينة مؤسسات
 المجلس هذا وأن الكاملة كرامتهم ولهم ويرفضون يختارون ويفكرون، ينطقون

 مع خليفة آل أهمله فقد 1973 دستور به ويعني الدستور أما يدعى، كما لخدمتهم
 إلى العائدين المواطنين مئات إبعاد يتم هنا الحاكم يتذكره الذي الوقت وفي هشاشته
 المواطن إبعاد يحظر الذي الدستور لبنود صفعا البحرين من العلماء وينفي أرضهم

 في سجل أسوأ يمتلك البحرين في والحكم (، إليها) العودة من منعه أو البحرين عن

خالفا التعذيب أبشع نظامه ويملرس العالم؛ مستوى على بلده عن المواطن نفي

. 2 ملحق إسالمية، شؤون مجلس بإنشاء البحرين حاكم من مرسوم (1)

.ج 17 مادة ،1973 البحرين دولة دستور (2)
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 الطائفية وفرض المواطن كرامة باستمرار السلطات وتسحق الدستور، لبنود

 في سواسية الناس " الدستور في يكتب حين في الطبقية على واإلصرار والتمييز
 العامة، والواجبات الحقوق في القانون لدى المواطنون ويتساوى اإلنسانية، الكرامة

 إن (، العقيدة) أو الدين أو اللغة أو األصل أو الجنس بسبب ذلك في بينهم تمييز ال

 والقانون، الدستور يحترم يوما يكن لم خليفة آل حكم أن يؤكدان والحاضر التاريخ
 في وجاء . القانون نقيض هم الذين خليفة آل بها وأنما البحرين في قانون وال

: وهي متوالية أكاذيب عن عبارة مواد مجموعة المرسوم

 يلحقى اإلسالمية للشئون على/ مجلس ينشا ) :األولى المادة
(.اإلسالمية والشئون العدل بوزارة

 أنبياءه يختار وتعالى سبحانه فالله العصور عبر المتدينين تاريخ خالف هذا

 عن ويستقلون المتشرعين وحواريهم األنبياء األتقياء العلماء ويرث وأوصيائه
 انحرافاتها عن ويبتعدون لسيطرتها، يخضعون وال بمؤسساتها يلتحقون فال الدولة

 قانونية آلية وفق وليست للشرعية فاقدة هذه المجلس إنشاء وطريقة . وسقطاتها
- صحيحة

 من وخوفه السلطة، عن واستقالله ابتعاده المقدس الدين عالم خصائص من بل
 سنين فيه األهالي عهدها والتي الحقيقية التقوى إلى إضافة وحده، تعالى الله

 الديني الوعي من كبيرة ودرجة المستقيم، النزيه النظيف بتاريخه وعرف
 الذي والمجتمع والدولة المنطقة أو الساحة وبتعقيدات والسياسي، واالجتماعي

 دوما يكونون بالسلطة المرتبطين الدين رجال أن التاريخ علمنا ولقد . فيه يعيش
أمرتها. تحت

 اإلسالمية بالشئون األعلى المجلس يختص) :الثانية المادة
 لتطوير الدراسات ويعد البرامج ويضع البالد، في

 مع العصر وروح يتفى بما اإلسالمية االشطة
يعمل كما العريق، اإلسالمي التراث على الحفاظ

.18 المادة 1973 البحرين دولة دستور (1)
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 على والمحافظة المسلمين بين الصف وحدة على
 وترسيخها السمحة اإلسالمية والتقاليد القيم

 تنال التي الشوائب من اإلسالمي الفكر وتنقية
(.منه

 أو برامج ألية الساعة وحتى إنشائه منذ معشس افتقاد تالحظ أن ولك
 األثرية المقابر به، المعمول هو اإلسالمي التراث على الحفاظ وعكس دراسات،

 ويسرقها تدفن وعلماء أولياء مقابر وبها السنين مئات إلى تعود والتي البحرين في
 الجزيرة أهل لكونهم شيعية وأكثرها والمخطوطات الخطية الكتب المتنفدون،

 من كبيرة أعداد مهمولة، وآثارها المساجد أطالل وتمزق، تهمل فيها والغالبية
 اإلسالمية والتقاليد القيم أما عديدة، سنوات السجون في وقبعت مهجرة الدين علماء

 التي الدعارة بيوت و العهر فنادق وعوضها لها وجود فال وترسيخها السمحة
 الجالد هذا فليفل، والجالد كالمعذب بهم مرتبطون أو خليفة آل من أفراد يملكها
 على المالية إمبراطورياتهم أشأوا أنما واالنتهاكات السوابق أصحاب من وأمثاله

 لالنتقام للشعب مبررا عليهم التستر أو محاسبة دون وتركهم المستضعفبن، جماجم
طريقته. على منهم

 إسالمي فكر وأي ؟ اإلسالمي الفكر من تنقيتها يراد التي الشوائب هي وما
 محددة آلية توجد وهل ؟ ينقيها ومن الشوائب يحدد الذي ومن ؟ ويعنون يتحدثون
 اإلسالمي الفكر في شائبة أكبر أن قيل إذا و ؟ المجلس سيحدده ما صحة لنا تضمن

 النظام قبل من المدعوم والظالمي المتطرف التكفيري الفكر هي العصر هذا في
 وقليلة صغيرة أطراف تدعي أن في مثيل، لها ليس ورجعية جاهلية يمنل والذي

 وال وكانت ومشركة، كافرة كلها األمة وباقي الحق على أنها النظام من مدعومة
 بالمال السعودية الكبرى الجارة من ومدعومة السلطة لدى ومرغوبة محبوبة زالت

 االستراتيجية فقدان مع والترويج الدعم هذا والمؤسسات، والكتاب والدراسة
 الطامة عتبة على أنها متأخرة أدركت حينها السعودية على انقلب قد والتخطيط

 هذه ضد بواجبه سيقوم النظام فهل ذلك قيل إذا تذر، ولن تبقي لن التي الكبرى

الكبرى. الشائبة

 يقوم أن اهدافه تحقيقى سبيل في للمجلس إن: الثالثة المادة



 المذاهب بين التقريب على العمل :والً) : بإآلتي
 صفوف يشق ما كل عن واالبتعاد اإلسالمية

(.ووحدتهم المسلمين

 في اإلسالمية المذاهب بين التقريب هو فأين تتوالى األكاذيب بدأت هنا ومن

 الدينية التربية فيها يدرس التي الدراسية المناهج في هو ليس ؟ خليفة آل حكم
 والتدريب الطائفي التوظيف في هي وليست شيعة، أفراده غالبية بلد في فقط السنية

 على األجانب المرتزقة تفضيل في وال غيرها، في وال الطائفي والتجنيس الطائفي
 عنصرية بطريقة وزعت التي الطائفية االنتخابية الدوائر في وليس المواطنين،

 50000 جعلت والتي عنصريته وتثبت للنظام وصريحة واضحة إدانة تمثل طائفية

 ينتخب بينما المزيفة البرلمانية الواجهة في عضوا ينتخبون أكثر أو شيعيا مواطنا

السنة. مناطق في عضو من أكثر عشرهم

الشيعية: المؤسسات ضد عنف أعمال
 في خليفة آل نظام بها قام التي والجرائم االنتهاكات تحصى وال تعد ال

 في لكنها و والتسعينات، الثمانينات حقبة في ومؤسسات كأفراد الشيعة ضد البحرين

 أول من بدأت وهي وزورا، كذبا اإلصالح شعار رفع مع حتى تتوقف لم الحقيقة
 آل حكم بانتهاء وستنتهي األرض اغتصاب وتم للجزيرة خليفة آل فيه نزل يوم

 من الشيعية للغالبية الدينية الحقوق انتهاك في يستمر الظالم الطائفي فالحكم خليفة،
 والرجعية المتطرفة العصابات انتهاكات عن النظر يغض أخرى جهة ومن جهة

 أخبار خرجت زايد مدينة ففي الساحقة الغالبية وهم الشيعة مساجد على للتطاول
 للشيعة المضايقات وتستمر المنطقة، في شيعي مسجد إلقامة الوهابيين ممانعة عن
 أفراد إال الشيعة على السكنى محرمة الرفاع ومنطقة بالرفاع، البحير منطقة في

 وقامت ابتداء، إليهم االنتباه دون الماضي القرن منتصف بعد فيها سكنوا قالئل
 سماهيج منطقة في البناء حديث شيعي مسجد محتويات وتحطيم بمهاجمة مجموعة
 في حدثت السلطات قبل من مرتكبيها تعقب يتم ال التي الحوادث هذه نعم الجديدة،
أفغانستان. أو باكستان في وليس البحرين

 أن يفترض فشخص باألحقاد ممتلئا طائفيا نشاطا يلحظ لألوضاع والمراقب
 خدمة ليس ووظيفته طائفيا ناعقا به وإذا برلمانيا ووجها وطنيا محورا يكون
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 يصبح المواطنين هموم يحمل أن عوض وصحفي ضدهم، النهيق بل المواطنين
 الشيعة، على تتهجم ليزرية واسطوانات لحمتهم، وتمزيق الوطن لهدم معوال

 في صورته تجد كالذي (،2أخرى) مساجد ومنع شيعية),(، مساجد وهدم وتدمير

 ملصقات وتوزيع العالي، حسن الحاج جامع بناء ومنع ،(3حمد) مدينة في الملحق

 والتعدي البالد، من متفرقة أنحاء في وعلمائية وطنية رموز تستهدف ويافطات

 على تتهجم التي المطبوعات وتوزيع البحرين، جامعة في حسينية ترب على
 الحسينية الشعائر إقامة منع محاولة و خبيثة، تكفيرية الكترونية مواقع و الشيعة

 النفق هذا في يمضي والمخطط و.. و... التربوية الثقافية والخطب كالعزاء
.المظلم

 في المساجد تجيير الرسمي بخطها الدولة بها تقوم التي التجاوزات ضمن ومن
 السنية األوقاف في وجعلها إداريا طائفية بطريقة وتسجيلها طائفيا العامة األماكن
 السوق في السنة أبناء من وليس السيف في وآخر مثال المركزي السوق في أحدها

 في العاملين من المطلقة بل الساحقة الغالبية إذ القليل إال السيف أو المركزي
 ببناء الطائفية السلطة تقوم أو . شيعية قرى بالسوق وتحيط الشيعة من هم السوق
 للقهر ومحاولة االستفزاز من كنوع الشيعية المناطق في السنة ألبناء مساجد

 على سار في كبير وجامع سترة في وآخر باربار في أحدها الطائفي إلقحاموا

 جامع ويسمى )القرية( وقرية سار( ) قريتي بين وآخر للقرية، الرئيسي الشارع
وفي آخر، مسجد ( مقابة-الشاخورة) منطقة في البديع شارع وعلى (، البستكي)

. المسلمين مساجد من المسجدين هدم بشأن العلمائي اإلسالمي المجلس بيان : 5 ملحق (1)
. الشيعة مساجد من مسجدين هدم بشان التوعية جمعية بيان :6 ملحق
. مسجدين هدم بشان تعالى الله حفظه النجاتي حسين الشيخ سماحة بيان :7 ملحق

 إقامة لمنع تعالى الله حفظه النشابة الشيخ الدين لرجل )إحضارية( استدعاء ورقة :8 ملحق (2)
مسجد.

حمد. مدينة في البناء ممنوع لمسجد صورة :9 ملحق (3)

. البستكي لجامع صورة : 10 ملحق (4)
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 قرية وفي ، (2()كانو خليل شيخة )جامع يسمى مسجد إنشاء يتم توبلي قرية

 بن المغيرة مسجد ) سمي مسجد الخالصة الشيعية سترة مناطق أحدى الخارجية
 مسجدا و الخالصة، الشيعية باربار قرية عمق في ( يتيم ) مسجد وبني (، () شعبة

 الشارع على وآخر عذاري شرق جنوب ومسجد سند منطقة وفي الدير مدخل على
 اسمها ابدل الذي كرباباد منطقة في آخر مسجد و النويدرات، مدخل في العام

يحوط منطقة وهي " السيف مجمع " شمال في ويقع الهوية تغيير من كنوع بالسيف

. الشاخورة مقابة- منطقة في للمسجد صورة :1 1 ملحق (1)

.كانو خليل شيخة لجامع صورة : 1 2 ملحق (2)

)الخارجية(. سترة في الواقع شعبة بن المغيرة لمسجد صورة :13 ملحق (3)

 لشهاب الصحابة تمييز في اإلصابة كتاب شعبة: بن المغيرة حول السنية المصادر في ورد
قيس بن........ مالك بن معقب بن مسعود بن عامر أبي بن شعبة بن المغيرة العسقالني: الدين
 صحبت جابر بن قبيصة وقال الزهري ذكره وكذا العرب دهاة من كان الشعبي وقال الثقفي

 من المغيرة لخرج بالمكر إال منها باب من يخرج ال أبواب ثمانية لها مدينة أن فلو المغيرة
 عن حمزة بن شيبان عمي حدثني األسلمي مالك بن حمزة حدثني البغوي وقال .... كلها أبوابها

 يرفا إلى جئت اإلسالم في رشا من أول أنا المغيرة قال قال: حنطب بن المطلب عن دويد
 بي يانس فكان أختها عندي فإن فالبسها العمامة هذه خذ له فقلت أجالسه وكنت عمر حاجب
 للمغيرة إن فيقول المار فيمر القائلة في فاجلس آتي فكنت الباب داخل من أجلس أن لي وياذن

 بن زيد طريق من البغوي وذكر أحد فيها يدخل ال ساعة في عليه ليدخل إنه منزلة عمر عند
 قال شعبة بن المغيرة قال عيسى أبو من قال عيسى أبو فقال عمر على استاذن المغيرة أن أسلم
 بها يكنيه كان وسلم وأله[ عليه] الله صلى النبي أن الصحابة بعض له فشهد أب من لعيسى فهل
 الله عبد ابا وكناه بنا يفعل ما ندري ال وإنا له غفر وسلم وآله[ ] عليه الله صلى النبي إن فقال

 المغيرة عمر استعمل قال ابيه عن أسلم ن زيد عن سعد بن هشام طريق من البغوي وأخرج
. فعزله... منه وشكوا فكرهوه البحرين على

 مروج ) بمعاوية أبيه ابن زياد استلحاق عملية منها لمعاوية جليلة خدمات المغيرة وقدم
 493ص 2)ج كالطبري التاريخية الموسوعات أصحاب وذكر األندلس(. دار ،7ص 3ج الذهب

 خالفة في بالفاحشة اتهامه وغيرهم الحديد وابن األثير وابن ( 1988بيروت العلمية، الكتب دار
.ه 1 7 سنة عمر
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 األحياء في واحدا مسجدا ببناء للشيعة يسمح ال المقابل في الشيعة، السكان بها
 لهم مسموح وغير بل مسموح، غير ؟ الزالق أو كالحد السنية الغالبية ذات السكنية
 مجملة السنية المساجد وتجد الرفاع، كمنطقة السنية المناطق بعض في بالسكنى
 يغترفون وراعوها الدولة من مدعومة فهي قليلون روادها كان وإن حديث وبطراز

 كانت وإن والعمران البناء بسيطة الشيعية المساجد تجد بينما الدولة ميزانية من
 يفرضها الذي األرزاق وحرب البطالة من أيضا يعانون الذين بالعابدين معمرة
عليهم. الجائر النظام

 الدوائر فإن حمد أو عيسى كمدينة والشيعة السنة بين المختلطة المناطق أما

 في عيسى مدينة في السنة ألبناء مسجدا 30 إلى 22 وإنشاء ببناء تسمح الطائفية

 الوضع هذا أن والحقيقة حمد، مدينة في أسوأ واألمر فقط، للشيعة مساجد 3 مقابل
توهمه. يمكن ما عكس البعيد المستوى على أبدا الحكم لصالح ليس

 أي بإقامة تسمح ال البحرين في السلطة أن تقول الجعفرية األوقاف دائرة
 بهذه مشروع أي بتعطيل وتقوم عام، شارع على تطل حسينية أو شيعي مسجد

 المسجد مساحة تصغير تحاول الخبيثة السلطوية الدوائر هذه أن كما الصفة،
الدراز. في )ع( الصادق اإلمام مسجد في قيل كما مسجد إلى جامع من وتحويله

 ضد فالمضايقات الطائفي النظام يمارسه الجهات متعدد مدروس عمل
 وممارستها عبادتها وأماكن مساجدها في ومحاصرتها الشيعية الدينية المؤسسة
 السكانية التركيبة لتغيير التجنيس من واسعة حمالت مع يتزامن نسفها ومحاولة

 لغزو ومحاولة العالم، في السكانية الكثافة نسب اعلى من والبلد حسابها على
 من الشيعة السلطات تمنع الشيعة، طائفة على حكرا تعد فال الجغرافية مناطقها
 ك الخالصة الشيعية المناطق في للسكن بالسنة وتدفع الرفاع منطقة في السكن
 القرى بآخر أو بشكل وتصادر وغيرهم، صالح" النبيه و"جزيرة العكر" و" "عراد"

 قامت بل فقط، الشيعية القرى على المطلة والسواحل للشيعة المملوكة والبساتين
 يبقى ال حتى المستضعفين أمالك من تبقى ما ليشتروا األجانب للمستثمرين بالتودد

 لم أراضي بتوزيع القمعي النظام ويقوم ماء، وال ساحل وال عقار وال مال لهم
 األثمان باغلى ليبيعوها أفرادهم على مناطقها يعرفون وال خليفة آل أقدام تطأها
 خليفة آل أفراد على المناصب وتوزع وأذنابه، للنظام واألرباح المستضعفين على
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 أحد يصرح وعندما بالبطالة، ويختنقون العمل من الشيعة أبناء ويحرم ومنافقيهم

 يتهم به شيعي رجل أي يظهر لم به واالحتفال الجيش يوم بأن المواطنين
 الخبيثة المخططات هذه إن أم ؟ واألحقاد باإلقصاء األوطان تبنى فهل بالطائفية!

 كانوا لو معا والشيعة السنة ضد هي البحرين في العنصري النظام بها يقوم الذي

يبصرون.

 نائب ) الرسمي ومنصبه خليفة آل خالد بن الله عبد به نطق ما الكذب وأغرب

 عيسي مدينة مسجد افتتاحه خالل ( اإلسالمية الشؤون وزير الوزراء مجلس رئيس
 المساجد بناء في ميزانياتها صرف في منصفة الوزارة أن قال حيث الجنوبي

 ويحتاج الكبير الفارق سترى اإلسالمية الشؤون ملفات إلى رجعنا إذا بالتساوي،
 تخصيص األول مستويين وعلى البلد، في التمييز حول خاص باب إلى ذلك ذكر

 وعدمه، المساجد دعم في التمييز والثاني توزيعها وطريقة للمساجد األراضي

 أبناء بها يتواجد والذي حمد مدينة أن ذكر المحلية الصحافة في نشر وكمثال

 الرئيسية الشوارع في للسنة مسجدا 24 على تحوي السنة أبناء تفوق بنسبة الشيعة

 تخصص لم أخرى أرض إلى إضافة الصغيرة، األزقة في فقط للشيعة مساجد 4و

 أي السدس يعني 24 إلى 4 بالصحيفة، الموضوع نشر حتى المذهبين أي إلى

 يعني وال أكبر، يكن ولم 24 الرقم في تماما الصحيفة أرقام صدقت إذا %، 16.67
 غير األرض إلعطاء رجحان عنصر أو للتمييز مؤشر أنه أبدا الدولة لدى ذلك

 النظام قبل من ومتعمد ظالم التقسيم هذا أن الصحيفة تذكر وال للشيعة، المخصصة
 ليسعد الفتنة نار وإشعال البعض ببعضهم األهالي إلشغال أيضا ومحاولة وتعصب

 الدينية المشروعات أن كذلك تذكر ولم وأذنابه، سلمان بن خليفة الفتنة رأس

 مواقعها إلى تصل ال الرسميون الخليجيون بها يتبرع ومرافق مدارس من وغيرها
 القراصنة هؤالء وجالوزتهم، خليفة آل من المتنفدون بها يتربص وأنما ومواضعها

 أبناء ليس عيسى مدينة وكذلك المدينة هذه وفي الحرام، من بطونهم تشبع ال الذين
 تزاحم أصبحت والتي حقيقة المساجد من العدد هذا إلى بحاجة السنية الطائفة

 ولكن الواحدة الجماعة وتشتت تفرق كثرتها في بل وتتالصق البعض بعضها
 مسجد يقع عيسى مدينة في المدينة، على الطائفية الصبغة إبراز ذلك من الهدف

 500 بعد وعلى فقط مترا 20 مسافة اآلخر المسجد وبين بينه الشعبي السوق في

 سنية لمذاهب أنها أظن وال السنة ألبناء وكلها البناء حديثة وهي ثالث مسجد مترا
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 السلفيين، أو المسلمين كاإلخوان سياسيا أو مثال والشوافع كالحنابلة فقهيا مختلفة

 الطائفة داخل الوحدة على حفاظا ذلك حصول منع السنية األوقاف إدارة على كان
 المسجد أن أشيع حتى واألبصار، القلوب تعمي الشيعة ضد الطائفية ولكن الواحدة
بعد. ومن قبل من األمر لله األول، المسجد عن منشق الثاني

 والوعاظ والخطباء األمة ومؤهالت سيرة في النظر :ثانيا
 والماتم المساجد وخطباء الدينيين والمرشدين
.األوقاف إدارتي من والمعينين المرشحين

 وتقع عنهما، مرضي وغير الشعب من منتخبتين غير األوقاف إدارتي إن
 لكنها أوقافها، حجم بسبب األكبر العبء تتحمل ألنها منهما الجعفرية في األزمات
 ما هذا التصرفات، بسوء متهمة أيد بل أمينة، أيدي في تقع لم الشديد لألسف
 عن نخرج ال حتى الموضوع في التوسع محل هنا وليس هنا قوله نستطيع

 للشؤون األعلى والمجلس الدينية المؤسسة استقاللية حول األصل الموضوع
 الشعب علماء وال الشعب رضا تنال وال شعبية غير اإلدارة فمادامت اإلسالمية،

 استقالل يفترض ولكن وإمامتها، األمة أئمة في تقحم أن ينبغي فال فاسدة وهي

 استقالال والدولة الرسمية المؤسسة عن السنية أو الجعفرية سواء الدائرتين هاتين
 الشرعية والمخالفات والتعديات للتجاوزات عرضة تجعلها للحكم تبعيتها ألن تاما،

 العلماء أبعد أن بعد وخاصة خطر، في وعقاراتها وأراضيها المحرمة والقانونية
 العلماء عهدة إلى وإرجاعها وضعها تصحيح فيجب فيها، النزهاء بغير وجئ عنها

 ما بحسب الصرف خطط ورسم واإلشراف اإلدارة في قبل من عليه كانت كما
 التي القضايا مجمل في الفصل كلمة لهم وتكون ، ( الشرعية) الوظيفة عليهم تمليه

 مع التنفيذية لإلدارة والقدرات الكفاءات أصحاب اختيار ويتم ، (2األوقاف) تخص

االتفاق يتم وآلية الشريعة، تحدده ما وفق والنزاهة األمانة شرط توافر ضرورة

ميالدي. 2005-8-14 تعالى، الله حفظه سند محمد الشيخ سماحة مع الوسط جريدة مقابلة (1)

 2005-9-30 بتاريخ تعالى. الله حفظه الوداعي جواد السيد سماحة مع الوسط جريدة مقابلة (2)

ميالدي.
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 وبيد منتخبة األوقاف إدارة تكون أن يجب كما األعضاء))(. اختيار في عليها

 عبر تدار كانت أنها هنا والعجب طريقه، السالكين وحرامه الله بحالل العارفين

 المستشار تدخل عندما م1937 العام حتى سنوات عشر من ألكثر منتخبة هيئة

 بعدها لتتعاقب بالتعيين إدارة وشكل المنتخبة الهيئة وأزاح بلجريف البريطاني
 أو ( شعبية) رقابة ألية تتعرض أن دون من هذا يومنا حتى المعينة اإلدارات

 وان أفضل سنة 70 قبل حالنا أن معرفة وعند هنا يتوقف ال العجب علمائية،
 عندما عجبا األوقاف تزيدنا بل التعيين، زمن في ونحن ينتخبون كانوا أجدادنا
 المرتزقة وأمثاله فليفل عادل والمعذب للجالد أراضيها بعض تؤجر بأنها نسمع
 يتذوقوه قبل اآلخرة لعذاب يذهبوا لن وأنهم مجرمون أنهم تعلم وهي زهيدة باثمان

فيالدنياعاجالأمآجال.

 سأذكر ولكني موضعه هذا فليس هنا سنتجاوزه فإننا عنها قيل الذي كل ورغم
 دائرة في الدين ورجال المتدينين مع التعاطي كيفية عن ينم بنفسي شاهدته موقفا

 أو الرابع العقد في زال ال وهو قليال إال لحيته ابيضت قد شيخا رأيت فقد األوقاف،
 البيت أن شك ال نفسي في وقلت اإلسكان لبيوت التقدم يريد عمره، من الخامس

 إلى الروح أسلم قد يكون ربما إليه البيوت نوبة وصول وقت ألنه ألوالده يطلبه
 الوطن، أبناء منها ويحرم األجانب للمرتزقة سريعا تعطى الجاهزة فالبيوت بارئها
 كوخ في يسكن وربما أبناء لديه و القسري النفي من راجعا تعالى الله حفظه وكان
 ليتم دين رجل وأنه راتب بورقة اإلتيان اإلسكان وزارة عليه اشترطت وقد بسيط

 دائرة إلى فجاء االنتظار، من سنة عشر خمسة بعد النتيجة لتأتي طلبه تسجيل
 المرة هي هذه وربما دين رجل بكونه فقط ورقة تعطيه أن منها يطلب األوقاف
 منها فخرج إعطائه عن امتنعت ولكنها أعلم، ال اإلدارة، فيها يدخل الذي األولى
 كما ثانيا إليها يرجع ولم اإلدارة مسؤولوا يطيق ال بما ومتكلما ردائه يجر منفعال

منها والمنفي المحترم الشيخ على تمتنع البلد دوائر نفسي في وقلت الحقا، علمت
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 والدعوة، الدينية العلوم دراسة بعد وفكرا جهادا لها تقديمه أمكنه ما كل قدم أن بعد
 وقبح بلد من الله قبحها الوظائف و والمستوطنات البيوت األجانب المرتزقة وتعطي
 غيره بيد تدور ثم عليه يحصل أن حقه من بتوقيع عليه الدائرة أتعز حكامها،

 أسوء الكبائر في فهي الصغائر هذه بمنل سوء تتصرف اإلدارة كانت إذا ليمضيها،

 لقمع النظام مع تحالفت أسفا ولكنها عظيمة ومسؤولية كبير عبء تتحمل اإلدارة .

 مسؤوليها وسعي فيها المستشري اإلداري والفساد األوقاف مع فالتهاون الشيعة
 زيادة إلى أدى الشيعة وعموم عليهم الموقوف مصالح على الشخصية للمكاسب

 أن يجب الجعفرية األوقاف إدارة أن هنا يهمنا ما أكثر لكن . الفئة هذه ضد الظلم
.كذلك ليست وهي تماما مستقلة تكون

 ال التي األوقاف دائرة تعينهم والجماعة الجمعة أئمة أن هنا األوسع اإلشكال
 والنتيجة والنهاية األعلى، المجلس يعين الذي وهو الحكم سيطرة عن تخرج

 الراكع الخاضع الخاشع الخانع أي السلطات عنه ترضى من كالتالي: ستكون
 الله رضا عن يبحث بل السلطات عنه ترضى ال ومن وقائدا إماما سيعين للحاكم
 بن علي اإلمام المؤمنين أمير قال وكما وإقصاء، عداء محل سيكون عنه تعالى

 وحرموه، وأقصوه أبغضوه أحداثهم أعظم لله ولي )فإذا السالم: عليه طالب أبي
 الظلم، على أصروا فقد وبروه وأدنوه أحبوه ظلمهم على ساعدهم ظالم وإذا

 وكانوا اإلثم على وتعاونوا الحق، عن صدوا ما وقديما . الخالف على وأجمعوا

ومكاتبها. الدولة دوائر كل في يطبق الذي وهذا ، ( ظالمين()

 الحديد ابي البن البالغة نهج شرح ،104 ص المنقري مزاحم بن لنصر صفين كتاب(1)
.182 ص3ج

 مخنف عامله إلى السالم عليه طالب ابي بن علي المؤمنين أمير كتبه كتاب في جاء التعبير هذا
: هذا هو كامال والكتاب سليم، بن

 الحق عن صدف من جهاد فإن بعد أما . هو إال إله ال الذي إليك الله أحمد فإني عليك، سالم
 يرضى الله إن . العارفين على فريضة له اختيارا والضالل العمي نعاس في وهب عنه، رغبة
 في عملوا الذين القوم هؤالء إلى بالمسير هممنا قد وإنا . عصاه من على ويسخط أرضاه، عمن
 في وأظهروا الحق، وأماتوا الحدود، وعطلوا بالفئ، واستاثروا الله، أنزل ما بغير الله عباد

أبغضوه أحداثهم أعظم لله ولي فإذا المؤمنين، دون من وليجة الفاسقين واتخذوا الفساد، األرض
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 والوعاظ والخطباء األئمة هالتومؤ سيرة في األوقاف دائرة تحشر ولماذا

 تعبير حسب والمعينين المرشحين والمآتم المساجد وخطباء الدينيين والمرشدين

 بالجهة وليست وتنميتها األوقاف إدارة في وظيفتها منحصرة وهي المرسوم
 أن إذ وغيرهم والخطباء األئمة في الرأي تبدي أو ترشح أن تستطيع التي المؤهلة

 من وراء الصالة في الحرية مطلق له الذي والماموم اإلمام بين خاصة العالقة هذه
 أمر فهذا مرشدا، أو واعظا يكون من أو صالتهم في المؤمنين إلمامة مناسبا يراه

 فيه، يثقون من خلف يصلون إذ أنفسهم المامومين إلى فيه األهلية تشخيص متروك
 يثق أن يجب الشيعية لثقافةوا الفكر ففي للتعيينات، تابعا يكون ال األمر وهذا

 يكلفه الذي والمأتم الخطيب بين وكذلك خلفه، يصلون لكي اإلمام في المأمومون
 أساس على تكون إنما ومؤهالتهم وسيرتهم فالخطباء بينهما يتم الذي لالتفاق طبقا

 وعظه مجالس ويحضروا الخطيب هذا مع يلتحموا أن يريدون من تشخيص
 الحسينية المآتم لخطباء الحال وكذا بذلك، األوقاف إلدارة شأن وال وإرشاده

 ترشحه من على فسادها وسيترشح فاسدة األوقاف دائرة أن ثم وغيرهم,(,

 الشيعية للطائفة الحكم وظلم واجباتها عن األوقاف تقصير مصاديق أحد و للمجلس.

 وهذه الجعفرية، األوقاف من كبير عدد تسجيل ممانعة في يتضح ضدها والتمييز
 الوداعي السيد سماحة يقول النهار، وضح في النظام سرقة تبين إذ جوهرية مسألة
 عنه، التنازل يمكن ال موروث حق األوقاف هذه أن البحرين علماء كبار أحد وهو
 عليها تعارف األراضي هذه أن مؤكدا الرسمية، السجالت في مسجال يكن لم وإن

 السيد ونقل تسجيلها، في اإلسراع من والبد وقفية أراض أنها يعرفها من كل

 الظلم، على أصروا فقد وبروه وأدنوه أحبوه ظلمهم على ساعدهم ظالم وإذا وحرموه، وأقصوه
 فإذا . ظالمين وكانوا اإلثم على وتعاونوا الحق، عن صدوا ما وقديما . الخالف على وأجمعوا

 العدو هذا تلقى لعلك إلينا وأقبل نفسك، في اصحابك أوثق عملك علي فاستخلف هذا بكتابي أتيت
 وال بنا غناء ال فإنه ؛ الباطل وتباين الحق وتجامع المنكر، عن وتنهي بالمعروف فتأمر المحل

. العظيم العلي بالله إال قوة وال حول وال الوكيل، ونعم الله وحسبنا . الجهاد أجر عن بك

 الله، حفظهما الغريفي علوي السيد وسماحة الوداعي جواد السيد سماحة بيان مراجعة (للمزيد 1)

 الوسط، جريدة "، معشس " حول الله حفظه نجاتي حسين الشيخ سماحة مع ومقابلة ، 14 ملحق
.2003/11/2 1تاريخ
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 العالي منصور احمد السابق الجعفرية األوقاف إدارة مجلس رئيس عن الوداعي

 ووجه أرض، 800 ال يفوق المسجلة غير الوقفية األراضي عدد بان تصريحه

 والمطالبة األراضي لحصر التحرك إلى الجعفرية األوقاف إدارة الوداعي السيد
 تلك بوقفية يشهدون الذين السن بكبار االستعانة خالل من الحال، في بتسجيلها

 الصيغة هذه وقال زهيدة، بمبالغ األوقاف أراضي تأجير الوداعي وانتقد األراضي.
 تسمية لنا ويمكن وتفصيال، جملة ومرفوضة مقبولة غير األوقاف مع التعامل من

 وأقاموا مستثمرون استاجرها األراضي من كثيرا أن وخصوصا بالتالعب، ذلك
كبيرة. مشروعات عليها

 سيرة في النظر حق الظالم الحكم تعطي - المرسوم من الثانية - الفقرة وهذه
 مرفوض ولكنه السنية المذاهب أتباع مستوى على متعارف كان وإن وهو األئمة

 القدم منذ مكان كل في الشيعة عليه درج وقد الشيعي والنهج الفكر في باتا رفضا
دينية. وقيم أسس على يستند وهو الشيعية الطائفة لدى إجماع ويمتل

 خلقيا األئمة بعض فساد بسبب وضع المادة من البند هذا أن وخطا أبدا يقال ال

 والفاجر البر مع الصالة ويجوز إمامه في يدقق ال الذي السني الحاكم مذهب عند
 قضائية أو تطبيقية سلطة من وال شاملة، وتطبيقاته بعمومه يؤخذ إنما القانون ألن

 يسبح رجل، بيد تكون أن لها يراد كلها والسلطات بالحق تحكم البلد في مستقلة
دكتاتور. أو مستبد يسمى أن دون بحمده الناس

 صالحيات من المجلس هذا في العلماء اختيار مسؤولية ستكون البند وبهذا
 أئمة تختار أن صالحياتها ومن المجلس هذا أعضاء تختار من وهي الدولة،

 أي في المطلق التصرف فلها الدينية، الفعاليات على لقائمينوا والخطباء المساجد
 المقدمات أخس تتبع فالنتيجة وعليه . تشاء من وعزل تشاء من بتعيين دينية قضية
 هذا في الختياره األول المعيار يكون سوف الدين لعالم السياسي الموقف وأن

 الدين عالم أن أي وحوزة، وموكب مسجد وأي مأتم أي في والختياره المجلس
 خضوعه ومدى أوال السياسي موقفه حيث ومن بالدولة عالقته حيث من له سينظر

 ال حاصلة البلد هذا في والكارثة . الدين على المأسوية الكارثة انفجار والنهاية ثانيا
 يستبدلهم أن يحاول ثم دواجن، كمزرعة شعبه مع يتصرف الذي فالنظام محالة

 والفجور، للدعارة دكاكينه ويفتح األجانب، والمستوطنين المرتزقة من بقطعان
 ويمتهن طائفيا، عنصريا حكما ويمارس تعمدا، المتعددة بأشكاله الفساد وينشر
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 رأس الهابطة السياحة ليجعل ويخطط والدجل، الكذب ويمارس والخيانة، الغدر

 الدول في مكان له وليس حضارية استمرارية له ليس و...، واقتصاده، ماله
 والحاكمون الحكم . البقاء مقومات له فليس آجال أم عاجال ساقط وهو العصرية،

 من منطقة في أنهم يعلم والكل حالكة ظلمة في يسيرون أسود نفق في البلد يقودان
تماما. نقطة أي يجهلون لكنهم الكارثة وتحل العذاب سيفنيهم النفق

 في والمشاركة اإلسالمية والدراسات البحوث عداد/ :ثالثا
 على والعمل بنلك، الخاصة والندوات المؤتمرات

 ء/وإبد السبل، بكافة اإلسالمية الدعوة نشر
 باإلذاعة ييبث ما حول واألقتراحات المالحظات
.دينية برامج من والتلفزيون

 بل األهلية والجمعيات األقالم تتكفله بل مجلس، إلى بحاجة ليس البند هذا
 بعض إن األخرى، الدولة ودوائر فعال، رابعة سلطة كانت لو الصحافة وحتى

 الحقيقية لألهداف مزيفة واجهة تكون أن بها وأريد للتغطية وضعت البنود
للبرلمان. مزيفة واجهة نصفه من أكثر المعين المجلس صار مثلما للمجلس،

 وتحقيقى طباعتها، وتبني اإلسالمية المؤلفات إصدار) :رابعا
(.اإلسالمية والمؤلفات الكتب أمهات

 الذي للكتب ويسمح شيعة أبناءها وغالبية البحرين في الشيعي الكتاب يمنع
 الكتاب وصول من منعا المعارض كتب وتفحص وتكفرهم! الشيعة تهاجم

 مع تتعارض " ألنها يصادرها والنشر المطبوعات إدارة مدير ولكن ، ( الشيعي)

 وفكرهم عقائدهم عن كتابا يكتبوا أن الشيعة حق من فليس ، ( اإلسالمي") الدين

وفي يكفرهم، من بوجه الهجمات ويصدون أنفسهم عن فيه يدافعوا أو ومنهجهم

. ميالدي 2004 سنة البحرين، الكتب، معرض ),(كمثال

 جمال والنشر المطبوعات إدارة مدير ميالدي، 2004/3/1 9 الجمعة عدد الوسط، جريدة (2)

. داوود
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 في لكنها ضدهم الشتائم وتكيل وتكفرهم الشيعة تهاجم أخرى كتبا نفسه المعرض

 قرآنية مصاحف أن ونقل المعرض، يحتضنها إسالمية البحريني المسؤول نظر
 الصغير البلد وفي (!٦إيران) في مطبوعة فقط ألنها المعرض نفس في مزقت

 والوزارات والمستشفيات المدارس على الشيعة على وتهجم فتنة نشرات توزع
 معترض يعترضها أن دون الشيعة ضد مجانية تكفيرية وكتب والمساجد، الحكومية
الحكام. مذهب حاكمية على التأكيد والهدف

 الثقافي األيام معرض في منعت النظام به يقوم الذي الثقافي للقمع وكمثال

 عن تتحدث التي الكتب وخاصة الشيعة كتب ميالدي 2003 نوفمبر شهر أقيم الذي

 عليها الزهراء فاطمة العالمين نساء سيدة وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول بنت
 معظم وبيع عرض بمنع اإلعالم بوزارة المطبوعات رقابة إدارة قامت فقد السالم،
 بعض على تشمل والتي السالم عليها الزهراء فاطمة السيدة اسم تحمل التي الكتب

 وآله عليه الله صلى الرسول أبيها وفاة بعد وخصوصا حياتها قصة من التفاصيل

 بسبب منعها تم التي الكتب ببعض قائمة وهذه الثقافي، األيام معرض في وسلم
)ص(: الله رسول لبنت عنوانها حمل

المهاجر. الحميد عبد للشيخ فاطمة إني اعلموا -
شريعتي. علي للدكتور فاطمة هي فاطمة -
القزويني. كاظم محمد للسيد اللحد إلى المهد من فاطمة -
عاشور. علي للسيد العالمين النساء قدوة محمد بنت فاطمة -
الموسوي. عباس للسيد الزهراء جهاد قصة وفاطمة فدك -

مكي. ساجد للسيد الزهراء كلمة -
كوراني. حسين للشيخ )ع( الزهراء فاطمة محراب في -

معاش. الرضا لعبد الزهراء فاطمة السيدة مقتل -

الشيرازي. محمد للسيد الزهراء فقه من -

الفاطمية. األسرار -

 2004 - 3 - 19 يوم تعالى، الله حفظه النجاتي حسين الشيخ لسماحة الجمعة خطبة(1)

ميالدي.
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الثبات. فاطمة نور من -

 عبد الله عبد للسيد االستشهاد وحتى الميالد من )ع( الزهراء فاطمة -
الهاشمي. العزيز

 تهتم التي تلك أو التشيع تتناول التي األخرى الكتب من كثيرا ومنعت
: مثل بالخالفة

السماوي. للتيجاني وانظروا األرض في سيروا كتاب -
 آل صادق حسن للسيد والختوم األدعية في الهموم كشف وكتاب -

السطحة.
الله. فضل حسين محمد للسيد الممنوع التحدي -

 يتم المنع أن يؤكدون الذين العربية المكتبات أصحاب من النظام يستحي ال
 أعلنوا والذين فيه، الموجودة المواضيع معرفة دون الكتاب لعنوان قراءتهم بمجرد

 عن التعبير حق في مخالفة هي والتي التعسفية المنع بقرارات وطعنهم استيائهم
 حرية تجاه سلبيا مؤشرا هذا أن قال حين لبناني عرض صاحب وصدق الرأي،
 سلبية، آثار عنها تنتج أن الطبيعي من الوصاية من نوع وانه والمذهب العقيدة

 تكون أال آمال اإلجراء، هذا بالوزارة الرقابة إدارة التخاذ اسفه عن أيضاً وأعرب
لرغباتهاوجهاتها. الرضوخ أو السلفية التيارات إلرضاء محاولة

 أحد قال قرارها، اإلدارة عليها تبني علمية وأسس معايير على يستند ال والمنع
 وأسماء تداولها الممنوع الكتب أسماء تضم قائمة طلب أنه المعرض في المشاركين

 إنسانية نكسة وهذه اإلجابة، على يحصل لم أنه إال ؟ التداول منع وسبب المؤلفين
 هذه وجود أن تأكيد بكل القول يمكن البحرين، في الرسمية لإلدارة إدانة تمثل

 وجهة نحو ثقافياً المجتمع توجيه ضمناً يعني الممنوعة الكتب من الكبيرة الكمية
 إدعاء في السلطات كذب ويؤكد التطور، نحو حركته يخدم ال مما معينة ثقافية

 صار نهارا ليال به التبجح يتم الذي والميثاق . السياسية عن فضال الثقافية التعددية
 القانون أمام متساوون )المواطنون يقول: فيه دون لكالم قيمة وال المزابل في

 أو اللغة أو األصل أو الجنس بسبب بينهم تمييز ال والواجبات، الحقوق في
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 رأيه عن التعبير حق مواطن و)لكل األمير()؛( أكده ما وذلك العقيدة، او الدين

 اإلبداع أو الرأي عن التعبير طرق من أخرى طريقة بأي أو بالكتابة أو بالقول

 والصحافة النشر وحرية العلمي البحث حرية فإن المبدأ هذا وبمقتضى الشخصي،

 بهذا االستخفاف يتم هكذا ، (2) القانون( يبينها التي الحدود في مكفولة والطباعة

الشعب.

 في الشرعية للعلوم الدارسين ومتابعة ابتعاث) :خامسا

 توفير على والعمل وتوجيههم والخارج الداخل
(.التخرج بعد لهم المناسبة األعمال

 الدينية للمرجعية التابعة العلمية الحوزات يتبعون والشرعية الدينية العلوم طلبة

 في والحوزات العلمية المدارس والشريعة، الدين وراعية األنبياء وريثة هي التي
 من تأمينها يتم أموال رؤوس ولها العلماء قبل من تماما تدار وخارجها البلد داخل
 وهذا المؤمنين، من الخير أهل ومساعدات واألخماس، الشرعية الحقوق جهة

 للنظام التبعية الدينية للمدارس أريد إذا أما وفتوائيا، ماديا استقاللها وطريقة طريق

 ويرتبط اإلسالمية والشئون العدل وزارة المجلس يتبع حيث هنا المراد هو كما
 النظام فساد وترشح االستقاللية فقدان يعني فهذا حكومية وزارة وهي بها مباشرة

 في القرار ألصحاب الحقيقية اإلرادة تبين الفقرة وهذه . الدينية المؤسسة على
 أن دون تكسرت العصا كانت فإذا رجالها، عبر الدينية المؤسسة على السيطرة

 الدين رجال على مورس الذي والقمع العنف كل مع النظام يرتضيها نتائج تعطي
 التي المال وطعمة الجزرة إلى وصل الزمن هذا مثل في األمل فإن والمتدينين

 ضحوا قد العلماء من جيال أن جيدا يدرك الشعب إن النفوس، ضعاف تستهوي

 جانب وإلى المؤمنين قلوب وفي الله عند أحياء وهم قرنين من أكثر منذ ألجلهم
ذكر دون بالنظام مصالحهم ارتبطت ممن الدين رجال من بعض قضى ذلك

 )ميثاق حينه في سمي مما 1 فقرة ، والمساواة الشخصية الحريات كفالة :2 القسم ، 1 فصل (1 )
الوطني(. العمل

الوطني(. العمل )ميثاق حينه في سمي مما والنشر التعبير حرية :4 القسم ،1 فصل (2)
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 من غباء أكثر الخامسة الفقرة وهذه . حياتية سنن هذه النسيان، طواهم ما وسرعان

 من أنفاسهم إحصاء وربما الشرعية للعلوم الدارسين بمتابعة تصرح إذا غيرها

 بالوظيفة عليهم والضغط الرسمية الوجهة الدين طلبة بتوجيه أخرى جهة ومن جهة
 الرزق أن هي العلوم طلبة عليها يرتكز الذي األسس من بينما األرزاق، وحرب

 من ويرزقه مخرجا له يجعل الله يتق )ومن الكريم كتابه في تعالى قال الله، بيد
 لكل الله جعل قذ أمره بالغ الله إن حسبه فهو الله على يئوكل ومن يحتسيب ال حيث

شيءقذرا()^(.

 العدل وزير طريقى عن إليه يحال ما دراسة) :سادسا
 بالشئون المتعلقة القضايا من اإلسالمية وإلشئون
 يعود بما فيها الشرعي الرأي وإداء اإلسالمية،
(.والمسلمين اإلسالم على بالفائدة

 وعمله للمراسيم إصداره فرغم البلد في النظام على عامة مالحظة هذه
 يعملها التي المجالس وليست الدكتاتورية باأليدي والعقد الحل يبقى أنه إال للمجالس

 الرأي إبداء إال لهم ليس الذين له بالخاضعين حتى ثقة له وليس وديكورا دعاية إال

 فيها رأى ومتى أراد ما متى الحائط عرض بها يضرب أن يمكن التي والمشورة
 ويلعب يضعهم رجال أشباه بل رجال في يطمح ال وهو الضيقة، لمصالحه تعارضا

 رسميا يسمى والذي نصفه المعين المجلس مع الحال هو كما كالدمى، بهم
 كم والكبيرة، الصغيرة في تنافقه لم إذا النظام لدى لدراسة قيمة وال كذبا، بالبرلمان

 اإلسالمي الشأن في طرحت المهمة المواضيع ومن كتبت العميقة الدراسات من
 فهل وغيرها االلكترونية والمنتديات لدورياتوا والنشرات والكتب المنابر على
 سياخذه الذي الشرعي الرأي أما إليها، احتكم أو عينه من أو العدل وزير بها أخذ

عقليته. مع المتوافق فهو النظام

 وعلى طبق، إن لألمة والتديني الديني المستوى على كارثة سيسبب البند وهذا
سالت وإن البند هذا توقف ينبغي به، يتالعب ال الله فدين ذلك إلى االنتباه األمة

. 2 ، 1آية الطالق، سورة(1)
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 إلبداء سيتصدى المجلس أن معناه ألن ذلك، سبيل في التضحيات وقدمت الدماء

 بحكم المعينون عضويته في يضم وهو قضايا، من إليه يحال فيما الشرعي الرأي
 ورئيسا والجعفرية، السنية الشرعية العليا االستئناف محكمة رئيسا وهم مناصبهم،

 ليسوا وهم األعضاء، بقية وغيرهم والجعفرية، السنية األوقاف إدارتي مجلس

 يكون أن يجب بينما وعدالة، علم من للشرائط جامعين جميعهم وليسوا فقهاء
 على اإلفتاء ويحرم مجتهدا، فقيها الشرعي والموقف الشرعي للرأي المتصدي

 إبداء في الشرعية األوقاف رئيس تدخل قبول يمكن فال (، مطلقا) المجتهد غير

 األوقاف دائرة رئيس كان سواء بفقيه، ليس ألنه الموضوعات في الشرعي الرأي

 في رأي مثال العليا االستئناف محكمة لرئيس يكون أن أو الشيعية، أو السنية

 في الشرعي الرأي فإبداء ! فقيها يكون أن بالضرورة ليس إذ الموضوع،
 جامعا كان ومن المجلس، هذا شئون من وليس الفقهاء شئون من هو الموضوعات

 لدينه السالمة أراد من بل المجلس هذا إلى ينتمي ال وعدالة علم من للشرائط
السعير. إلى به يسعون الذين خليفة آل عن يبتعد وآخرته

 البحرين، في االستبداد طريقة في الغريب التناقض من المراقب يندهش وقد
 الخمور تبيح فالسلطة الدينية بالشؤون ينتهي وال السياسة تحده ال مطلق استبداد

 لنفسها تجيز ولكنها لها عنوان الربا وبنوك وأوكارها الفاحشة وتشيع والفجور
الشرعي. الرأي وإبداء اإلفتاء

 ومراحل معمقة دراسة إلى تحتاج الشرعية المسائل في واالجتهاد اإلفتاء إن
كالنحو العربية علوم من مختلفا علما العشرين من يقارب ما وإلى متعددة دراسية

 السيستاني علي السيد العظمى الله أية سماحة (، العبادات ) األول الجزء الصالحين، منهاج (1)
 من االجتهاد غير يفقد من وأما مطلقاً، المجتهد غير على اإلفتاء يحرم ) :21 مسالة ظله، دام

 له، أهال ليس من على القضاء ويحرم بها. غيره عمل بقصد الفتوى عليه فيحرم الشرائط سائر
 المال وكذا بذلك، المعلوم الحق استنقاذ ينحصر لم إذا عنده الشهادة وال إليه، الترافع يجوز وال

 فيما حتى حالل فهو إال و شرعي بطريق مشخصاً أو شخصياً يكن لم إذا حرام بحكمه المأخوذ
إليه. الوصول طريق في أثم وان إليه بالترافع استنقاذه ينحصر لم إذا
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 (4والفلسفة) ، (3المنطق) دروس إلى و والعروض، (2 البالغية) والعلوم ( والصرف)

 كالتفسير القرآنية والعلوم والعقائد، ، ( الفقه) وأصول ( كالفقه) الشرعية والعلوم

 وفي ،.. وغيرها األخالق، ودروس الرجال، وعلم الحديث وعلم والتجويد
 بحوث في والفقهية األصولية االستداللية للكتب الطالب يتفرغ األخيرة المراحل
 والروحي القلبي والصفاء الحقيقي لإليمان الدينية الدراسة وتحتاج . الخارج

 األخالقية القيم فيهم تتجسد رجال وعلى وجل عز للباري واإلخالص الخاص
 أو اللحية وطول الثوب بقصر الدينية العلوم وطلبة الدين عالم يقاس وال العالية،
الدين. علماء وهيئة بلباس

 وزير برباسة اإلسالمية للشئون األعلى المجلس يشكل : الرابعة المادة
 في العلماء من أربعة وعضوية اإلسالمية والشئون العدل

 بناء الوزراء رئيس من قرار بتعيينهم يصدر اإلسالمية الشريعة
يعين كما اإلسالمية، والشئون العدل وزير من ترشيح على

 الصدى وبل الندى وقطر وشرحها األجرومية كتب الدينية المدارس بعض في تدرس (1)
 ابن وشرح الهذلي عقيل ابن كشرح شرح منها أكثر ولها شرحها مع مالك بن وألفية وشرحه

. األديب مغني أو اللبيب ومغني مالك(، ابن )أي الناظم

 البالغة وجواهر المطول كتب الدينية المدارس بعض في تدرس ( والبيان والمعاني )البالغة (2)
الواضحة. والبالغة

 المنطقية القواعد وتحرير والحاشية للمظفر المنطق كتب الدينية المدارس بعض في تدرس (3)
الشمسية. الرسالة شرح في

فلسفتنا. االعتقاد، تجريد الحكمة، ونهاية الحكمة بداية كدروس (4)

 والمنطقة المدرسة ومذهب منهج اختالف حسب اإلسالمي العالم مدارس في الفقه يدرس (5)
 مسائل في اإلسالم وشرايع اإلمامية فقه في النافع والمختصر للفقهاء، العملية الرسائل فتدرس
والمكاسب. والثاني، األول للشهيدين الدمشقية اللمعة شرح في البهية الروضة والحرام، الحالل

 أصول الثالث، بحلقاتها ألصول ا علم في ودروس األصول، معالم كتاب منها كتب تدرس (6)
لألنصاري. األصول( )فرائد الرسائل األصول، وكفاية الفقه،
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: وطائفهم بحكم المجلس في اعضاء
(. السنية الدائرة / الشرعية العليا االستئناف محكمة رئيس -1
(.الجعفرية الدائرة)الشرعية العليا االستئناف محكمة رئيس -2
.السنية األوقاف مجلس رئيس -3
الجعفرية. األوقاف مجلس رئيس -4

 الشريعة في الخبرة أهل من ليسا والسنية الشيعية األوقاف دائرتي ورؤساء
 الشريعة درسوا ممن ليسوا رؤساء الدائرتين رئاسة على وتعاقب الغراء اإلسالمية

 . والدينية اإلسالمية الشؤون في الخبرة اهل من وليسوا بتعاليمها لهما عالقة وال

 والجميع التنفيذي، الجهاز يتجاوز وال مستقل غير البحرين في القضائي والجهاز
 للنظام خاضعة مؤسسة والنتيجة الوزراء، رئيس البحرين في الطغيان رمز يعينهم

 احتراما عاجال تتوقف أن يجب الشعب على والسخرية الهراء هذا الدكتاتوري،
للشعب. وكرامة

 األعضاء لغير المجلس عضوية مدة) :الخامسة المادة
 للتجديد قابلة سنوات أربع وظائفهم بحكم المعينين

 هؤالء حد/ خال /وإن متمائلة، /مدد و/ مدة
 مدته انتهاء قبل األسباب من سبب ألي األعضاء

 عضوية مدة وتكون خر،7 عضو منه دأل يعين
(.سلفه مدة لنهاية الجديد العضو

 وال رئيسه، من بدعوة المجلس يجتمع) :السادسة المادة
 عضائه/ غلبية/ بحضور اال صحيحا ه انعقاد يكون
 من أو المجلس رئيس بينهم من يكون أن على
(.عنه ينوب

 يرفض ومتى المجلس ينعقد الرئيس يأتي ومتى بالبشر خليفة آل يتحكم وهكذا
 آل حله أن بعد البرلمان( ) الوطني بالمجلس يذكرنا هذا المجلس، يبطل الحضور

 أعيد وإال شهرين وهي قصيرة مدة في انتخابه يتم أن ويفترض 1975 سنة خليفة
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 انعقاد، دون سنة 30 يقارب ما بقى ولكنه ، ( للدستور) طبقا تلقائيا المنحل المجلس

.2002 سنة عهوده على باالنقالب الحكم قام حتى

 باغلبية المجلس وتوصيات قرارات تصدر: السابعة المادة
 تساوت فإذا عضائه،/ من الحاضرين صوات/

(.الرئيس منه الذي الجانب يرجح

 خليفة آل من رئيسهم وتاسعهم السنة من وأربعة الشيعة من أربعة واألعضاء
 خمسة ستكون خالفية مسألة أية في والنتيجة مرئوسيه، أحد أو العدل وزير وهو

 مذهب تغليب يعني البند هذا فإن وعمليا السنية، األقلية مذهب لصالح أربعة مقابل
 اعتبر إذا حتى السنية للطائفة تابعة الشيعية الطائفة ويجعل األكثرية، على األقلية

 للرئيس كان إن أوضح الوضع ويكون ! الشيعة وال السنة من ليسوا خليفة آل
لالستبداد. وتكريسا الظلم في إمعانا ولحد صوت ال صوتان

 يرى من جلساته لحضور يدعو أن للمجلس) :الثامنة المادة
 هم، غير او والمختصين العلماء من حضوره
(.التصويت عند معدود صوت لهم يكون أن ودون

 من أو عضائه/ من لجنة يشكل ن/ للمجلس :التاسعة المادة
 في يدخل مما أكثر أو موضوع لبحث غيرهم

.حتصاصه/

 اإلدارية األعمال تتولى عامة أمانة للمجلس :العاشرة المادة
للمجلس ويعين رئيسه، إشراف تحت للمجلس

:1973 البحرين دولة دستور من 65 مادة(1)

 لذات المجلس حل يجوز وال . الحل أسباب فيه تبين بمرسوم الوطني المجلس يحل أن لألمير
 ال ميعاد في الجديد للمجلس االنتخابات إجراء وجب المجلس حل وإذا .أخرى مرة األسباب

 المنحل المجلس يسترد المدة تلك خالل االنتخابات تجر لم فإن . الحل تاريخ من شهرين يجاوز
 ينتخب أن إلى أعماله في ويستمر يكن، لم الحل كان فورا ويجتمع الدستورية سلطته كامل

الجديد. المجلس
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العدل وزير من قرار بتعيينه يصدر عام أمين

.المجلس رأي أخذ بعد اإلسالمية والشئون

 وهو األصل لعمله باإلضافة للمجلس عاما أمينا خليفة آل حمد بن خليفة عين
 منصب في ليكون مؤهالته ماهي تعرف ولم اإلسالمية للشئون المساعد الوكيل

بالرجال. شحة بها البلد وكان علمائية، هيئة على أمين

 والشئون العدل وزير يصدر :عشرة الحادية المادة
 القرارات -المجلس رأي أخذ بعد -اإلسالمية
 نص كل ويلغى المرسوم، مذا لتنفيذ الالزمة
.أحكامه مع يتعارض

 مزرعة في كانه يلغي، والحاكم يأمر الحاكم لالستبداد، نموذج تعتبر مادة هذه
 طريق أفضل هو والديمقراطية العدالة عن البحث أن بعد يتعلم ولم مواشي،
 قبل من بها ومعترف واضحة قانونية آلية عن يبحث وأن عمرها، لتمديد للسلطة

 ال القانون مصدر الشعب يكون وأن القوانين، وسن المراسيم إلصدار الشعب
 أخرى قوانين من معه يتعارض ما كل وإنهاء مرسوم بإصدار يأمر وحده الحاكم

بأكمله. لشعب أهمية أي دون

 اإلسالمية والشئون العدل وزير على :عشرة الثانية المادة
 في نشره تاريخ من به ويعمل المرسوم، هذا تنفيذ

.الرسمية الجريدة

 البنود صحة حالة في حتى ولكن وقانونا شرعا ساقطة المرسوم هذا مواد إذن

 ملطخ الحاكمة القبيلة تاريخ وأن خاصة بامانه بتطبيقها طمأنينة وال ثقة فال قانونا
 في دققنا ما إذا و األخيرة، تكون ولن أولها الميثاق غدرة تكن ولم والمكر، بالخداع

 التالعب وتضمر وصراحة دقة منها يراد ال فضفاضة عام بشكل فإنها البنود
التبديل. وتستبطن
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المجلس: راتب
 عن وابتعادها االقتصادي باستقاللها تفتخر أن الشيعية الدينية للمؤسسة يحق

 هذه سيئا، صيرته إال أمر في تدخلت ما والتي وابتزازاتها السياسية السلطة

 الشيعية للطائفة السنة علماء من نخبة قبل من وإكبار إجالل موضوع االستقاللية
 وحرمتهم وأنفس دماء االستقاللية هذه كلفت بل ثمن بال تكن لم وهي وعلماءها،

 ال والفقر . عنها يتراجعوا أو شعرة قيد عنها يتنازلوا أن دون وأموال حقوق من
 عيب من ل أبدا- يقال فال له، الدين بيع و الحاكم مظلة في الدخول أبدا يبرر
 راتب إلى اللجوء تبرر الدينية العلوم لطلبة والمعيشية المالية األزمة أن — القول

 األزمة هذه سبب نفسه الحاكم بل الدين، وشراء لبيع مقدمة هو الذي الحاكم
 هذه على البشر في خليفة آل يتحكم حيث هذا مثل زمن في يفترض بل وغيرها،

 والورع بالتقوى نتمسك أن الله على الدنيا هوان من وهذا األرض من الرقعة
 هذه مثل في واالستمرار الظالم، النظام خطط إسقاط سبيل في بجد ونعمل

 الفقيه إلى نسب وقد عقباه، يحمد ال ما إلى أصحابها سيوصل الواهية التبريرات

 أو المجالس هذه مثل في الدخول تبرير على ردا التبريزي جوادي الشيخ الكبير
 العلماء :) قوله الدينية العلوم بطالب تلم التي الصعبة المالية بالظروف الوزارة

 متكفل سبحانه فالله للناس والتبليغ والمذهب الدين حفظ عاتقهم على أخذوا الذين

 ضمن في الدخول إلى يحتاجون وال المخلوقات سائر ألرزاق كتكفله ألرزاقهم
 يعمل أن مثال يجوز فهل لمثلها و التبريرات هذه من والعجب غيرها(، أو وزارة
 ال أنه ثم المال!! إلى محتاج ألنه البلدان أحدى في المسلمين على جاسوساً إنسان
 بل ألوامره رضوخها دون ماليا الدينية المؤسسة بدعم الحاكم على االشتراط يمكن

 قصورا ويبين مواعظه، على يطلع ولم جيدا، التاريخ يقرأ م من يقعفيه وهم هذا
 الشر تستبطن خبيثة معادلة على أساسا القائم المجلس مشروع ألبعاد الرؤية في

 ومرتبطة واالحتواء العباءة في الدخول مقابل رواتب دفع وهي باالبتزاز وتصرح
 رأسها على والتي الفاعلة القوى كل تجيير إلى الهادفة الحاكم النظام بسياسة
 لخدمة اإلسالمي الخطاب تقنين ومحاولة االحتوائي مشروعه لصالح العلماء

 بعد يستطيعون ال الذين السنة الدين لرجال الحال هو كما السلطوي، المشروع
 الظالمة باألنظمة الوثيق االرتباط من والمستمرة البعيدة التاريخية التراكمات

-48-



 كما دماء بحيرات إلى االستقالل مقدمة تحتاج بل سريعا يستقلوا أن ومداراتها
 الدول شعوب أن أظن ال اآلن. العربية الجزيرة في العنف تجاذبات من يالحظ
 الظالمين حكامها مع الضمني تحانفها على ستبقي مذهبا السنية الغالبية ذات العربية

 بسند تدقق أن دون بالنعال ضربهم وإن الحاكم طاعة عن رويت بأحاديث تلتزم أو
التطبيقية. ومواردها ودالالتها الروايات هذه

 في حرية تملك وال " معشس " أبعاد بيان عن قاصرة البلد في الذنبية الصحافة
 الدولة من الرواتب أخذ قضية لطرح دينية علوم طالبي اختارت فقد ولذا ذلك،

 ظروف في المال أخذ لهما جوز من بوجود الوسط لصحيفة ليدعيا والمجلس
 أننا علماً كذبا واعتبر الواقع خالف وال وبينة دليل إلى يحتاج ذلك كل لكن خاصة،

 إليهما نسب لما الخامنائي السيد وكيل ومن السيستاني السيد مكتب من تكذيبا لدينا
 اتصال في النجف في السيستاني السيد مكتب واعتبر بل الرواتب، أخذ جواز من
 آثار إن خطيرا، مشروعا األئمة وكادر الرواتب أخذ مسالة أن النجاتي الشيخ مع
 من متبرجة وشواهده البصائر ذي على تخفى ال مما الحاكم من الرواتب أخذ

 بزيارة عكة أرز المختلقة الرواية تباع أن وقبل اإلسالمية، للدولة األولى العقود

إلى عددهم يصل الذي الدينية العلوم طالب رواتب هي هنا األهم النقطة ، ( مكة)

 بن عمرو له فقال أحد، منه يشتر فلم فيه، مرغوب غير بارز الشام أتى رجالً إن قيل(1)
 المبلغ من كذا الرجل: قال ؟ فوراً ك ارز جميع تبيع عمال أعمل حتى مبلغاً لي تدفع كم العاص،

 سمعت إني الناس أيها وقال: المنبر وصعد المسجد في يجتمعوا أن بالناس العاص بن عمرو فامر
 سمعوا لما الناس فانهال مكة زار فكانما عكة أرز أكل من يقول: وآله عليه الله صلى الله رسول

 شيء، منه بقي وما اليوم نفس في أرزه جميع منه واشتروا األرز صاحب على الحديث هذا
 الخبر هذا فوصل منه نصيب له يكن ولم عكة ارز على يحصل لم لماذا يتأسف البعض وكان

 الحديث؟ هذا وآله( عليه الله )صلى الرسول قال واين متى العاص بن عمرو فسال معاوية، إلى
 يوم اي في معاوية: قال نسيته، ولكن الحديث هذا سمعت أيضاً وأنت العاص: بن عمرو قال
 فيه سماك الذي اليوم نفس في العاص: بن عمرو قال ؟ واله( عليه الله )صلى الله رسول قاله
ذلك. سمعت أيضاً أنا صدقت معاوية: قال المؤمنين، خال

سره(. الشيرازي)قدس محمد السيد المستبدين، قصص من كتاب للمراجعة

األرز. ال البصل على ولكن هريرة أبو هو المختلق الحديث صاحب إن وقيل
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 المؤسساتي، غير الحالي بوضعهم مبلغين و كدعاة إليهم البحرين حاجة يفوق قد حد
 ضروريات من الحاجات فيه تكثر زمن في ضعيف براتب حياته يكيف منهم وعدد

 ومستحقيها أصحابها على توزع والمالية الشرعية الحقوق أن ومع ولوازم،

 تتحملها التي اإلسالمية المشاريع لكل كافية غير ولكنها ومواضيعها ومواضعها
 وتجعلها الحاجة هذه تستغل الحاكم مؤسسة يجعل مما المستقلة الدينية المؤسسة

 النظام مع المتواطئين الدين رجال ودعم المجلس إنشاء أسباب أحد أنها تدعي
 والمآتم المساجد في الشعبية المقاطعات بعد خاصة الحق، عن الساكتين أو الظالم

 األوضاع اتجاه مباليين غير ظلوا الذين الخطباء أو الدين رجال من القليلة للفئات

 والخطر ضدها، لسانهم زل أو سنوات عدة استمرت التي 1994 انتفاضة في

 الذي الحاكم راتب ضوء على لحياتهم الدينية العلوم طالب برمجة في هنا يكمن

 لإلفتاء بعضهم سيتسابق وحينها الهاوية، إلى يوصلهم حتى تدريجيا يستغلهم سوف
 في يحصل ما هذا وشبيه والسنة، القرآن من نصيب لها ليس بتبريرات بالباطل
 بالسلطات مرتبطة دينية مؤسسة أية في بل الحرمين وبالد الشريف األزهر

 نحو على الدينية بواجباتها القيام في واضحا قصورا ترى حيث الرسمية السياسية
 هنا ومن المقدس، الشرع يشاء كما ال يشاء كما الدين برجل الحاكم ويتحكم كامل،

 للمظلومين، االستشهادية العمليات وتحرم الدين، لضروريات مخالفة فتاوى تخرج
 الوضعية األحكام وصالحية فلسطين، في الغاصبين اليهود مع الصلح وضرورة

 تحرم فتاوى وأخيرا بذلك، المسلمين رضوخ وضرورة أوربا في الحجاب لمنع
 في لبنان جنوب في النجباء الله حزب أبناء من والصامدين المقاومين إلى الدعاء
 ومستقبلها حاضرها في األمة تعيشها خطيرة ومواقف ... الصهاينة، ضد الحرب

 عليه يطلق المفتين من النمط وهذا وتعالى، سبحانه الله أنزل ما بغير بها يفتى
 عنهم يبحث الذين هم وهؤالء السالطين وعاظ أو السلطان علماء أو البالط علماء
 مفتي باسم أو باسمه تعلن المجلس تشكيل وبعد مجلسه، لتشكيل البحرين في الحاكم

 وكبارها الفتاوى وصغار الديني بالجانب تتصل الذي القرارات كل البحرين
 للدين المخلصين الحكم عن والمستقلين الحقيقيين الدين علماء كل تماما ويقصى

 وسكناته وحركاته وجلوسه المفتي بقيام الهابطة المحلية الصحافة في ويعلن
 على أفرادا فرض إن فروعه، من الدين أصول يفقه ال المحتوى فارغ والمفتي

 التفكير في االتجاه هذا وأن وفاضح فادح خطأ للنظام يخضعون ألنهم بالقوة الناس
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بالفشل. سلفا محكوم

 قصصهم وفي الحكام دنس عن والبعد والكرامة بالعزة ملئ العلماء تاريخ إن
 من الحذر إلى يرشدك ما الكتاب هذا في بعضها نذكر التي التاريخية والشواهد

 استقالل ضرورة إلى يهدي ما وهذا الدين لباس وتقمصوا تلونوا وإن الطواغيت
 السلطة هذه كانت أيا الرسمية، السلطة عن ومعاشها رزقها في الدينية المؤسسة
 األمر في بواجبهم الدين علماء قيام في سلبيا أثرا يترك ذلك ألن الرسمية،

 الشرعية آرائه أن العلم طالب يشعر أال وضرورة المنكر، عن والنهي بالمعروف
 الحاكم يرد كما الحرجة األوقات في وخاصة راتبه بقطع له تسبب قد الصحيحة

 على السياسية والسلطة الحاكم لصالح التنازل األقل على للبعض يسبب قد مما
 وإن الدينية األبعاد ذي الحاكم راتب مطلق يشمل وهذا والمجتمع، الدين حساب

 راتب باسم أو اإلسالمية للشؤون األعلى المجلس باسم كان وسواء اسمه تغير

 كل على ينطبق االستقالل ضرورة من الواجب الحذر هذا والمؤذنين. األئمة
 كما ديةاالستبدا الدول في وخاصة المختلفة واألمكنة األزمنة في الدينية المؤسسات

 ولتمرير جهة من للشعب كمخدر اإلصالح عن تتحدث والتي البحرين في هو
 البشعة المظالم وتمارس والدجل الكذب وتستعمل أخرى، جهة من الخبيثة سياستها

 من بمجموعات شعبها تستبدل العالم في سلطة رأيتم وهل أنفاسها، من نفس كل في

 بطريقة لها حصر ال تجنيس عمليات في والسفلة والجهلة والغجر والنور المرتزقة
 بالشوارع علناً أبناءه يعذب بلدا رأيتم أو ؟ تصديقها الممكن من وهل ؟ سرية

 رأسماله الدعارة لجعل جاهدا يسعى بلدا رأيتم أو سجون؟ لديه ليس أنه ويعلن

؟ القومي ودخله االقتصادي

 مع سفيان أبي بن معاوية يتعامل كما الشعب مع يتعامل البحرين في النظام إن
 لدينهم المحافظين لله المخلصين ويمنع ذممهم يشتري من ويعطي الشام، أهل

 أبغضوه أحداثهم أعظم لله ولي فإذا " السالم: عليه المتقين إمام قال وكما وقيمهم،
( وبروه") وأدنوه أحبوه ظلمهم على ساعدهم ظالم وإذا وحرموه، وأقصوه

 البالغة، نهج وشرح االلكترونية، الطبعة 104 ص المنقري مزاحم بن نصر صفين، كتاب(1)

. 182ص 3 ج المعتزلي الحديد أبي ابن

-51-



 طلبة حصول وهي خليفة آل نظام مع عمليا التطبيق مستحيلة المثلى الحالة
 كنوع الشعب قبل من المنتخبة الحكومة من شهرية رواتب على والعلماء العلوم
 أو يلحقهم أن دون واألديان المذاهب وسلك األهلية المدارس إلى قبلها من رعاية

 في أو واإلرشاد والدعوة التبليغي الجانب في سواء ضرر أو منة أي مؤسساثهم
 على التخوفات بعض تمنعهم أن ودون والسياسية الدينية ومشاريعهم حركاتهم
 في حتى استحالت الحالة هذه أن بل الصحيحة، والمواقف الرأي إبداء عن االمتناع

 مجالس الغرب في الدول بعض أقامت لقد بالديمقراطية، الموصوفة الغربية الدول
 انتخاب تم وقد األعلى( اإلسالمي )المجلس هو و تقريبا االسم هذا وبنفس إسالمية،
 أو األعضاء تزويد تم وربما ديمقراطية بطريقة المسلمين قبل من المجلس أعضاء
 وإنما المسلمين عيون سواد ألجل ليس الجيدة، الشهرية بالرواتب كثر وهم بعضهم

 الحكومات لصالح النتيجة وكانت والطالح الصالح من المجلس وتكون الحتوائهم،
 بعض أيد الحجاب قانون فرض الفرنسيون أراد وعندما قبضتها، وتحت الغربية
 أو المجلس ألعضاء صالحية تكن ولم ذلك، فرنسا في اإلسالمي المجلس أعضاء

 على وخرج القاهرة إلى الفرنسي الداخلية وزير وذهب القانون، لرفض فصل كلمة
 استفزازية بطريقة أظهر الذي الطنطاوي الشيخ جانب إلى الفضائية التلفزة شاشة
 !!! المدارس في الحجاب المسلمات التلميذات ارتداء حظر في لفرنسا تأييده

 فقط اإلسالمية الجالية قبل من منتخب الغربية الدول في المجلس أن والفارق
 وأن فقط السلطة قبل من بالكامل معين العربية والدول البحرين في والمجلس

 في الحال هو كما المجلس في وصغيرة كبيرة كل في تتدخل ال الغربية الدول

البحرين.

 هو الحكم عن ويبعدهم العلوم طلبة استقالل على يحافظ الذي البديل أما
 قابل مستقل مال رأس تكوين أي الديني، المال وتنمية الشعبي المالي الرصيد
 التي اإلسالمية المشاريع على أرباحها تصب شتى بمشاريع الشرعية لإلرباح
( األوقاف) وتحصين واألخماس، الشرعية الحقوق إلى تضاف العلوم طلبة أحداها

 واعتبرتها الشيعة أوقاف من وقفية أرض 800 يقارب ما بسرقة بالبحرين السلطات قامت (1)
 األراضي تسجيل قبل بعيد زمن منذ أوقاف أنها عليها متعارف انها مع كاوقاف مسجلة غير
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 الطلبة معاش على تحافظ األموال تلك ومجموع وعادلة، أمينة بايدي ووضعها

 المستوى على أما . إهدارها النظام يريد التي كرامتهم وتصون لمعادهم مقدمة
 الميزانية في وبحقها العلمية والحوزات الدينية بالمؤسسة االعتراف فيجب الرسمي
 الصرف في باستقالليتها واالعتراف تصرفها تحت خاصة ميزانية وتوضع العامة،

 المستوى على ال أبدا لذلك مؤهل غير النظام ولكن تاما، استقالال والمشاريع
أذنابه. وال برؤسائه ال والسياسي، الديني المستوى على وال األخالقي

 أن على تأكيد وسلم( وآله عليه الله )صلى النبي بيت أهل روايات في
 عليه الحسين اإلمام قال فلقد والفقر للبالء سبب ستكون ومبدأيتهم شيعتهم استقاللية

 أسرع والقتل والفقر البالء والله " يصيبهم وما للشيعة باليا له ذكر حينما السالم
 فيمن اإلمام يشكك بل " صمره إلى السيل ومن البراذين، ركض من أحبنا من إلى

 الصالة أفضل عليهم بيته وأهل النبي خط في يكون أن والفقر بالبالء يصاب ال

 اهل أحبنا من " السالم عليه علي اإلمام حكمة في تجده المعنى وهذا والسالم)؛(،

(2جلباب") للفقر فليستعد البيت

والشواهد. الشهود وجود مع والمباني

. 1 ح 14 1ص 1ج والمستدرك: ،85 ح 246 ص 64 مجلد األنوار )؛(بحار

 جميل فجاء السالم عليه جعفر أبي عند كنت قال: طريف، بن سعد عن بإسناده المؤمن: كتاب
 إن السالم: عليه جعفر أبو فقال يصيبهم، وما للشيعة باليا فذكروا قال: عليه، فدخل االزرق،

 قال: ذكرتم، ما نحو لهما فذكروا عباس، بن وعبدالله السالم عليه الحسين بن علي أتوا اناسا
 والفقر البالء والله السالم: عليه الحسين فقال ذلك، له فذكرا السالم، عليهما علي بن الحسين فأتيا

 ؟ الصمر وما قلت: صمره، إلى السيل ومن البرانين، ركض من أحبنا من إلى أسرع والقتل
. منا لستم أنكم لراينا كذلك، تكونوا أن ولوال منتهاه، قال:

 والصمر جار وهو فسكن، مستوى في حدور من جرى الماء: صمر القاموس، في بيان:
ه. مستقر بالكسر:

جلبابا" للققر فليستعد البيت أهل أحبنا "من 1 12 حكمة والمواعظ، الحكم باب البالغة، نهج (-2)

: الله رحمه فقال تعليقا 64 ج األنوار بحار في المجلسي وذكر
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 فيه والجد للعمل يدعوا اإلسالم أن نوضح فإننا خطا الموضوع يفهم ال وحتى
 خير القوي المؤمن ويعتبر الله))( سبيل في كالمجاهد عياله على الكاد ويعتبر

 على بالحفاظ ولكن والقوة الغنى إلى ويدعو الضعيف المؤمن من الله إلى وأحب
 أن والغالب والغش، الخيانة عن واالبتعاد وأحكامه الدين وقيم لمبدأوا األمانة

 يفسر ما وهذا الثراء، منطقة عن بعيدون وقيمهم ومبادئهم دينهم على المحافظين
الله يرزقه بما يقنع أن الطالب وعلى الذكر، سالف السالم عليه المتقين أمير قول

 من السالم: عليه علي حديث في قال: أظهر النهاية في االثير ابن ذكره ما على الرواية ولفظ
 الجلباب و" والعلة، الفقر على وليصبر الدنيا، في ليزهد أي جلبابا للفقر فليعد البيت أهل احبنا

 وجمعه وصدرها، وظهرها رأسها المراة به تغطي كالمقنعة، هو وقيل: والرداء، االزار،
. البدن الجلباب يستر كما الفقر، يستر النه الصبر، عن به كنى جالبيب،

 تعمه حالة على منه ويكون الفقر، إزار فليلبس أي بالفقر اشتماله عن بالجلباب كني إنما وقيل:
. البيت أهل وحب الدنيا حب بين الجمع يتهيا وال الدنيا، أهل أحوال من الغنا الن وتشمله،

 كونهما االستعارة ووجه عليه والصبر الفقر على النفس لتوطين مستعار الجلباب ميثم: ابن وقال
 والتحير الصدر، وضيق الخلق، سوء في وظهوره الفقر، عوارض من بهما للمستعد ساترين

 يستلزم بصدق السالم عليهم محبتهم كانت ولما بالملحفة يستر كما الكفر، إلى أدى ربما الذي
 أن وجب ذلك، على والصبر الدنيا ورفض الفقر، شعارهم ومن بشعارهم، واالستشعار متابعتهم،

. والصبر عليه النفس توطين من جلبابا له ومستعدا للفقر مسنشعرا محب كل يكون

 الدنيا، من التقلل على فليقتصر أحبنا من فقال: أخرى، بعبارة المعنى هذا قتيبة ابن ذكر وقد
 البدن، الجلباب يستر كما الفقر، يستر النه بالجلباب الفقر على الصبر وشبه قال: فيها، والتقنع

 ؟ هؤالء من قنبر يا فقال: بابه، على قوما رأى أنه روي ما التأويل، هذا بصحة ويشهد قال:
 ؟ الشيعة سيماء وما قال: ؟ الشيعة سيماء فيهم أرى ال مالي فقال: المؤمنين أمير يا شيعتك فقال:
 وقال البكاء، من العيون عمش الظماء، من الشفاء يبس الطوى، من البطون خمص قال:

 ؟ الغنى من الناس سائر في ما مثل يحبهم فيمن أن ترى اال الدنيا، في الفقر يرد لم إنه أبوعبيد:
 الطاعات، على والحث والنصيحة، الوعظ مخرج الكالم واخرج القيامة، يوم الفقر أراد وإنما
 تعالى الله إلى والتقرب الثواب، من يحسره ما القيامة يوم لفقره فليعد احبنا من أراد فكانه

. عنده والزلفة

.43 ص 12 ج الشيعة وسائل(1)
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الظالمين. الحكام وأبالسه الشيطان وسائل عن ويبتعد

 البيت أهل مدرسة أن نرى للحاكم والتبعية السلبي المالي لالنعكاس تالفيا
 الرفض يديم كان تاريخها وأن الدينية االستقاللية على وتركز تشدد السالم عليهم
 السلطات لها تذهب التي المتغيرة، السياسية لآلراء الدينية المؤسسات لتبعية

 السلطة، المسجد يتبع وال المسجد تتبع السلطة أن هو اإلسالم يراه والذي الزمنية،
 الحكم مضطرة غير أو مضطرة قراراتها بعض في تفارق أن السلطة أبت وإذا

 ألهل وليس أحكامها، عن تتنازل أن هنا عليها ليس الشريعة فإن للشريعة الحدي

(. السياسة) تغيرت ما الدين ليغيروا السياسة وراء يركضوا أن الشريعة

الرواتب: أخذ حرمة سبب
 نأخذ أن يهمنا ولكننا الحرمة سبب الكتاب هذا من متفرقة مواضع في بينا لقد

 أنه ظله( )دام السيستاني السيد سماحة إلى نسب وقد والفقهاء، الخبرة أهل آراء
 يقضي العراق في العلماء أحد تبناه العراق في مشروعاً قاطعاً رفضاً رفض

 ويشرف مستقلة هيئة هي التي األوقاف مظلة تحت الجماعة ألئمة رواتب بإعطاء

 (،“النجاي) حسين الشيخ سماحة البحرين في السيد وكالء أحد وأما . العلماء عليها

 أساسيين سببين إلى مشيرا الحكم من الرواتب أخذ حرمة في رأيه بوضوح بين فقد

هما:

 كيانات تشكل ما دائماً كانت العلمية الحوزات ان - (1)
 اإلستقاللية وهذه الرسمية، وسياساتها السياسية األنظمة عن مستقلة

 الدينية من القضايا مختلف في المواقف إستقاللية لها كفل التي هي
والشفافية والفكرية واالقتصادية واإلجتماعية السياسية إلى

 هجري1424 الثانية جمادى 16 بتاريخ الله حفظه قاسم عيسى الشيخ لسماحة الجمعة خطبة (1)
ميالدي. 2003 أغسطس 1 5 الموافق

 شعبان 25 الموافق ميالدي 2005/9/30 النجاتي حسين الشيخ لسماحة الجمعة خطبة (2)
. 15 ملحق هجري، 1426
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وغيرها.

 الصبغة وإعطائها وإمضائها الحكومية السياسية هذه إن - (2)
 لهم ليست من هجوم إلى سيؤدي الدين علماء ناحية من الشرعية
 والقيام الصالة في المؤمنين إمامة و الحوزات إلى النضمام ل األهلية

والموعظة. واإلرشاد التوجية بدور

 عمل على سلباً تؤثر الحكم رواتب أن للشكوك بعد مجال ال بما اتضح فقد
 المجلس إنشاء في المركزية النقطة وهي الدولة سلطة تحت سيكونون الذين العلماء
 أما إياه، الشيعية اإلسالمية المؤسسات ورفض له السلطات إصرار وسبب

 وتقبل منه، الجمعة خطب وتقراً رواتبه تأخذ للحكم تابعة فهي السنية المؤسسات
 الله رحم األعالم علمائنا سيرة من ثبت لما مخالف ذلك ولكن السلطات، بذل

 العلماء لجر الظالمة السلطة محاوالت من الحذر فالحذر الباقين، وحفظ الماضين
 المتاهات في الدينية العلوم طلبة إيقاع من والحذر وتقنينه، الذل لحياة العلوم وطلبة

 بل شخصيا ليس األمر أن خاصة األمور بعواقب والتدبر النظر وبعد الدقة دون
 الصراط عن منحرفين العلماء يكون ال حتى اإللهية األمانة من وجزء عام هو

 ( خطبته) في السالم عليه الحسين اإلمام لتوبيخ وموضوعا الله، رضا عن وبعيدين

 سلك في السير يستطيعون ال الذين الطالب أما . الجبار الله غضب ويستحقون
 عن يتنحوا أن لهم فاألولى والمبادئ القيم على والمحافظة والنظيف العفيف العلماء

الدين. على الخطر ويتجنبوا آخرتهم على حفاظا الرسالة حمل

. ه 59 سنة الحج، موسم في منى في السالم عليه الحسين اإلمام خطبة ،16 ملحق (1)
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الجعفري: الديني المعهد
 وهو الجعفري الديني المعهد رفض أسباب عينها هي المجلس رفض وأسباب

 تتوهم حينما الخطأ يتكرر وهنا الرسمي، النظام من المدعومة المدرسية الصيغة
 على البلد في الشيعي والنهج الفكر وتحييد تقييد الصيغة بهذه قادرة أنها السلطة
 في دائما وليكونوا صغرهم منذ شيعي معهد في األبناء بتدريس وذلك البعيد المدى
 منهم يسترزق الذي النظام علماء هم ويكونوا تصنيعهم بعد الحاكم حضن

 ورعاية تربية بعد الشرعية مسؤوليتهم عن تنازلهم في أمال منه، ويسترزقون
 علماء بأنهم التباهي إلى الوصول مرحلة إلى ومبادئهم، مصداقيتهم تفقدهم حكومية
 لألكثر والجمعة الجماعة وأئمة القضاء مهنة ستوكل التصنيع وبعد والنظام، البالط

 النظام فاشباح . والمراقبة المخابرات دوائر من وتدقيق فحص بعد منهم ركوعا
 في لهم المطلقة الطاعة وعدم التمرد من الحاليين حلفائهم من حتى يخشون
 ولذلك حلفائهم أقرب حتى يرفضها ألشياء يخططون وكأنهم المستقبلية خططهم

 وال الحاكم إرادة بغير يتفوهون ال مقاييسهم، على دين رجال بتكوين إرادتهم نبعت
 األوضاع إلى وبالنظر ولكن الدماء. وسفكت األعراض هتكت وإن يعارضونه
 وسيموت النهوض يستطيع ال المعهد هذا أن القول يمكننا والسياسية االجتماعية

 تمتلك وهي البحرين في الشيعية الطائفة وعلى فعال مات يكن لم إن والدته قبل
 التعويل يمكن ال ألنه بنفسها الدينية ومعاهدها مؤسساتها تبني أن عظيمة مقومات

الرسمية. المنظومة ضمن دينية مؤسسات على

والمؤذنين: األئمة كادر

 احتوائهم لضمان رواتب الدين رجال إلعطاء تحايال السلطات وعملت

 فيه حاولت ( والمؤذنين األئمة )كادر ب سمي قانونا وأخرجت عليهم والسيطرة
 المدنية، الخدمة ديوان وقوانين أنظمة بموجب شهري براتب العلوم طلبة إغراء
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 يهدف . محرمة وفتاوى علمائية وعريضة رفض بحملة أيضا جوبه ولكنه

 المظلة تحت وجعلهم الجماعة أئمة على السيطرة إلى والمؤذنين األئمة أئمة قانون
 في الدين علماء أعلن وقد ، (2حكومي) موظف مجرد اإلمام وجعل الرسمية،

 والمؤذنين األئمة على الرواتب توزيع مشروع رفض إلى الله حفظهم البحرين
 لضرورة معيشتهم في الطلبة ضيق إلى الرفض هذا أدى وإن الراتب أخذ وحرمة

 أحدى وراعي الدين عالم يوضح (.3الدينية) المؤسسة نزاهة وحفظ االستقاللية

 الكادر هذا إشكالية من جزء الوداعي السيد سماحة البحرين في الدينية الحوزات

 ال الجعفري المذهب وأن الجذور من مرفوض والمؤذنين األئمة كادر أن فيقول
 أنه و الرسمية، الجهات من عمله عليه يملى موظفا المسجد إمام يصبح بأن يسمح
 بسماحة هنا وتقديرنا احترامنا نسجل أن مناسبة وهذه ، ( سلطة) علينا ألحد ليس

 قدسية ويزداد والنزيه الدولة عن المستقل الدين لعالم نموذجا يمثل الذي السيد
 المشروع هذا سيلحقه الذي للضرر يقينية رؤية على وبناء االستقاللي، بموقفه
 القرار في الثقة ولعدم ،(5امكن) ما إجهاضه إلى والدعوة منه التحذير تم بالدين

 على واضحة أمريكية هيمنة من العالم في يجري ما مالحظة مع خاصة السياسي

 تاريخ حين في اإلسالمية للدول الرسمي الوجود زوايا من زاوية وكل قرار كل
المؤسسات لتبعية الرفض يديم وسلم( وآله عليه الله )صلى الرسول آل مدرسة

. والجماعة الجمعة أئمة رواتب حول الدين لعلماء بيان 17 ملحق (1)

 في ( السالم عليه ) الصادق اإلمام جامع في النه حفظه الغريفي الله عبد السيد لسماحة كلمة (2)
 2005 - 10- 13 الموافق قمري هجري 1426 رمضان 10 الخميس يوم القفول منطقة

. ميالدي

 1426 شعبان 26 بتاريخ الله حفظه النجاتي حسين للشيخ المحرق مدينة في الجمعة خطبة (3)

.ميالدي 2005-9-30 الموافق قمري هجري

ميالدي. 2004-9-30 تاريخ الوسط، جريدة (4)

 هجري 1424 الثاني جمادى 9 الله حفظه قاسم عيسى للشيخ الدراز في الجمعة خطبة (5)
. ميالدي 2003 -8-8 الموافق
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 أئمة استقاللية إنهاء إلى يؤدي القانون هذا وألن ، المتغيرة السياسية لآلراء الدينية
 تجنيداً والحسينيات والمساجد والجمعة الجماعة أئمة تجنيد ويعني والجمعة الجماعة

( المستقلة.) العادلة كلمته يتكلم لئال الدين تحت من البساط وسحب رسمياً، سياسياً

 السالة عن يتحدث حينما قاسم عيسى الشيخ سماحة تعليق في األمر ويتضح
 والتخريجات مالية، مشكلة ليست والجماعة الجمعة أئمة كادر مشكلة أن فيعتبر

 المطلوب، النظر محط هو ليس موضوع عن تتحدث المال أخذ لتصحيح تتجه التي

 من المسجد وأن الدولة، بيد يكون والجمعة الجماعة إمام تعيين أن هي فالمشكلة
 الجماعة إمام كاهل على ثوضع خاصة وظائف به ترتبط الذي التعيين هذا خالل

 ماترى بقدر لله المسجد وسيكون رسمية، دائرة إلى سيتحول الواعظ واإلمام
 الجمعة إمام عليك وسيفرض تريد، ما بقدر للحكومة المسجد وسيكون الدولة،

 ال الكادر ونظام عادل، غير أو كان عادال أبيت، أم شئت منطقتك في والجماعة
(3) الرسمية. الجهات تشخصها ال والعدالة العدالة، اإلمام في يشترط

 جاء الدولة وأمن القمع زمن في عملها السلطات تستطع لم التي القرارات

 يجب حكوميين موظفين واإلمام المؤذن ويصبح والخداع، الزيف برلمان في زمنها
 اإلمام الموظف ويقوم سلمان، بن وخليفة الدولة وامن الدولة مقررات تنفيد عليهم

 تحت المسجد ،للفصل يتعرض ال حتى منه المطلوب العمل مستلزمات بتطبيق

 "معشس" المجلس من مرؤوس واإلمام اإلمام نظر نحت والمؤذن المؤذن نظر
 والترقيات الملك، الحاكم أمرة تحت وهو خليفة آل النظام قبيلة من فرد يرأسه الذي

عليه يطلق وقد اسرع سيصل أفضل للنظام عمال يقدم فمن اإلخالص على مبنية

 هجري 1424 الثانية جمادى 16 الله حفظه قاسم عيسى للشيخ الدراز في الجمعة خطبة (1)
ميالدي. 2003- 8- 15الموافق

 - 7 الموافق ه 1424 رمضان 12 الله حفظه قاسم عيسى للشيخ الدراز في الجمعة خطبة (2)

ميالدي. 2003-11

 — 7 الموافق ه1426 رمضان 3 الله حفظه قاسم عيسى للشيخ الدراز في الجمعة خطبة (3)

ميالدي. 2005 - 10
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 وزهدا دينها على حفاظا المسجد ستقاطع الناس من مجموعة الكبير، البحرين مفتي
 من تاريخ لها موثوقة، غير عادلة، غير ظالمة، سلطات فيه تفرض مساجد في

 غير سلطة يد في دمية يكون واعظ أو إمام أو بمؤذن تعترف ولن حكمها، الغدر
 وسينادي زمانه، مجاهد كان لو حتى المصلين، على غليظة وعصا شرعية

 وسترفض الله، لغير تبيعوها فال الدين عمود الصالة بشعار الناس من مجموعة
السلطوية. الفتن مشاريع

 التي االستفتاءات على جوابا الكادر لهذا االتشام حرمة الفقهاء أوضح وقد
 فالعبادات المنتفعين بعض يبينه الذي التسطيح من أوسع والمسالة لهم)ا(، قدمت

 يوضح الجانب هذا وفي بطلت، رياء الصالة كانت وإذا اإلخالص، فيها يشترط
 يعمل ومن وعبادته، عمله على يجزيه الله فإن مخلصا الله يعبد الذي أن العلماء

 لمن العمل أجر وليطلب عمله على يجزيه ال الله فإن آخر إنسانا أو آخر شيئا ألجل
ألجله. عمله

 يوصف ال والنظام الكرم، هذا أين فمن ومراقب، مطلع لكل مريب واألمر

 ومصادرة والقمع الظلم في أسود تاريخ وله تدينه وال كرمه وال أخالقه بحسن

 نفاهم من على الرواتب توزيع على يصر النخاع، حتى وطائفي والحقوق الحريات
سجونه. في وعذبهم وحرمهم عديدة لسنوات

 له والتأمين الدينية الشؤون في النظام إلى االنصياع واألكبر الفاحش الخطا
 لهم األرباح تدر سلعة بكل بالمتاجرة دائم استعداد على أنهم وافراده خبرناه أن بعد

 الحرام واللحم الحرام بالمال تمتلئ التي الفنادق فهذه ديني، وازع أو رادع دون
 خليفة آل صنع من هي الحرام والتجنيس الحرام والسياحة الحرام والرقيق

 وحده لله عمرت عبادة وأرض مسجد على نأتمنهم أن الممكن من فهل وشركائهم،
 ستبقى فهل السياسيين ببعض ويثق اليوم ينخدع من ثم له، شريك ال له والعبادة

 وحقائقه وثوابته الدين مقابل في تتغير والمصلحة يتبدل والسياسي مستقبال ثقته

 هذه وضعنا فإذا المتغيرة، السياسة فيها تتحكم أن تقبل ال التي وأسسه الخالدة

الدين. وتبدل تغيرت السياسي القرار صناع يد في الثوابت

تعالى. اله حفظهم الفقهاه من عد من وجوبها االستفتاءات 18 ),(ملحق
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 أن ذلك الحالية، مواده من بأسواً مستقبال المجلس مواد تعديل لعدم ضمان وال

 عمل على الشرعية إصباغ فقط ووظيفتهم السلطة بواسطة تعيينهم يتم األعضاء
الحاكم. بإرادة إال فعلي بدور لهم تسمح ال آليات ظل في المجلس

املجلس: عىل وشعبية عملائية اعرتاضات
 المجلس هذا فيه ولد الذي الحقيقي المشهد يعلمون البحرين في الدين علماء

 والمطلوب اختيارهم وكيفية وتركيبته أعضائه إلى إضافة إنشائه، من والهدف
 لمجموعة والطاعة نقياداال دالالت من ومالها والرواتب األجور ومسالة منهم،

 المجلس هذا وتأثير المنكر، عن السكوت األحيان بعض في تقتضي والذي األوامر
الدينية. ومؤسساتهم األجيال، مستقبل على

 العلماء وتبرأ إليه، واالشاء المجلس هذا الفقهاء حرم فقد المنطلق هذا ومن
 كمشروع المجلس هذا ضد وقف لقد المؤامرة، المجلس هذا من البحرين في

 قاسم عيسى الشيخ السماحة أصحاب ومنهم المقدسة قم في البحرين طلبة تآمري
 خليل والشيخ حمزة إبراهيم والشيخ المقداد الجليل عبد والشيخ سند محمد والشيخ
 الحوري مهدي والشيخ الشعلة عادل والشيخ المقداد حبيب محمد والشيخ سلطان
 كامل والسيد الموسوي عدنان والسيد معتوق منير والشيخ الساري عقيل والسيد

 الدرازي النبي عبد والشيخ الغريفي محمود والسيد المؤمن عيسى والشيخ الهاشمي

 فاضل والشيخ كاظم جواد محمد والشيخ الوداعي موسى والسيد الستري والشيخ
 والشيخ خجسته محمد والشيخ الخرسي محمد والشيخ حبيب علي والشيخ صالح

 رحمه علي والشيخ المنسي محمد والشيخ الزاكي فاضل والشيخ السرو مصطفى
 هذا إنشاء على احتجاجا عريضة المقدسة قم في البحرين علماء ووقع وغيرهم،

 والتعدي والطائفي، الديني االضطهاد أنواع أشد من تأسيسه واعتبروا المجلس
 منذ البلد في القائمة اإلسالمية الوحدة وضرب الشعب، ألبناء الدينية الحريات على
 المجلس لهذا يتصدوا أن الداخل في اإلسالم علماء من وطلبوا السنين، مئات

 البحرين شعب ومن العابثين، عبث من للدين وحفظاً للمنكر إنكاراً الجائر،
 هذه كانت مهما لتعليماته يستجيب شخص أي مع التعامل وعدم بمقاطعته
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 أو خلفهم الصالة وتبطل هؤالء تفسق التي الفقهاء فتاوى إلى والرجوع التعليمات،

ا(. لخطبهم) االستماع

 وفي (، ورفضه) المجلس حول اثنين بيانين قاسم عيسى الشيخ سماحة وأصدر

 في التدخل مسألة أن الله حفظه الشيخ أوضح الحوار اقتراح على تعليقا ثالث بيان
 من مستوى وباي الصور من صورة بأي السلطة قبل من الجعفري المذهب شؤون

كالمجلس العناوين من عنوان أي وتحت الحيثيات من حيثية أي ومن المستويات،

 في منها نسخة تجد المقدسة قم في العلمية الحوزة وفلفالء طالب عريضة :19 ملحق (1)

: نصها هنا وتجد األسماء، مع الملحق

الرحيم الرحمن الله بسم

. المنتجبين وصحبه الطاهرين وآله محمد على والسالم والصالة العالمين، رب لله الحمد
 االضطهاد أنواع أشد من هو البحرين في ( اإلسالمية للشؤون األعلى المجلس ) تاسيس إن

 القائمة اإلسالمية الوحدة وضرب الشعب، ألبناء الدينية الحريات على والتعدي والطائفي، الديني
. السنين مئات منذ البلد في
 عدالة وسقوط معه، التعامل التعامل وحرمة المجلس، هذا إلى االنتماء بحرمة الفقهاء أفتى وقد
. وأوامره لتعليماته يستجيب او فيه يعمل شخص أي

 للدين وحفظاً للمنكر إنكاراً الجائر، المجلس لهذا يتصدوا أن الداخل في اإلسالم بعلماء نهيب لذا
 شخص أي مع يتعامل وال المجلس هذا يقاطع أن البحرين بشعب نهيب كما . العابثين عبث من

 تفسق التي الفقهاء فتاوى إلى وليرجع التعليمات، هذه كانت مهما المجلس هذا لتعليمات يستجيب
. لخطبهم االستماع أو خلفهم الصالة وتبطل هؤالء

الله عند من إال النصر وما
 البحرينية العلمية الحوزة وطالب فضالء

المقدسة قم

ه 14 18 الثانية جمادى14

 للشؤون األعلى المجلس حول تعالى الله حفظه قاسم عيسى الشيخ لسماحة بيان :20 ملحق (2)
ابصئ. في اإلسالمية

 للشؤون األعلى المجلس حول تعالى الله حفظه قاسم عيسى الشيخ لسماحة ثان بيان :21 ملحق
البحرين. في اإلسالمية
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 ليس المذكور الثدخل وعدم مستقلة، أزمة ثمتل غيره أو اإلسالمية للشؤون األعلى

 كطائفة أمننا من وأهم شيئ أي على ومقدم حوار، ألي شرط وهو للحوار، خاضعاً
 خطبه، من كثير في المجلس عن تعالى الله حفظه وتحدث (، وأرواحنا) لناأمواو

 وسماحة الغريفي علوي السيد سماحة أرسل كما (،2مقاطعته) بوجوب علنا ودعا

 خليفة آل سلمان بن عيسى الرسمي البحرين حاكم إلى رسالة الوداعي جواد السيد

 بعدم اخطاره فيها جاء االحتجاج نقاط من عدد تضمنت 1996 - 4 - 16 في
 واإلجتماعات والمواكب األديان بشعائر القيام حرية من تحد قوانين إصدار جواز

 والوعاظ بالخطباء الئحة بتحديد الجعفرية األوقاف إدارة قيام جواز وعدم الدينية
 عن العدول منه والطلب الحسينية والمواكب المآتم وخطباء الدينيين والمرشدين

(. المجلس....) هذا على احتجاجا المجلس بإنشاء مرسوم إصدار

 البحرين في الوضع حول تعالى الله حفظه قاسم عيسى الشيخ لسماحة ثالث بيان :22 ملحق (1)
البحرين. في اإلسالمية للشؤون األعلى والمجلس

 مدينة في البحرانيين الحوزة طلبة مع الله حفظه قاسم أحمد عيسى الشيخ العالمة سماحة لقاء (2)
 -9-4 الموافق هجري 1424عام رجب من السادس الجمعة( )ليلة الخميس يوم المقدسة قم

ميالدي. 2003

 للشئون األعلى للمجلس المقاطعة ألنه علني يعني ومكشوف، جلي جدا واضح فاألمر ... قال:
 من ليس وطبعا الدولة تجاه سياسي موقف أي تمثل وال واجبة ونراها مستمرة مقاطعة االسالمية

 محتم ديني واجب هو انما اصال، الرغبة هذه منطلق من وليس الدولة مع مواجهات في الدخول
 عام، بشكل ولالسالم الجعفري للمذهب ضياعا االسالمية للشئون األعلى المجلس في نرى ألننا

 اآلن ارى وانا مرة من ألكثر الموضوع هذا في االسالمية الشئون وزير مع الكالم وسبق
 الوجود على األمريكية الضغوط فبعد األعلى، المجلس في كانت مما اكثر مضاعفة خطورة
 المناهج واخضاع وجمعة جماعة ائمة وتخريج معينة ثقافة فرض على اإلسالمية للدول الرسمي
 الرسمي، القرار يد في الدين مقاليد توضع حين الخطر يكبر هنا امريكا، به ترضى الذي للتغيير
 على سلبا يؤثر الضغط وهذا الكافر، األجنبي قبل من للضغط معرض دائما اآلن الرسمي القرار

 واضح هنا والضرر ... الرسمي، القرار متناول في الدينية الساحة تكون حين الدينية الساحة
األحوال. من حال بأي المجلس لهذا التسليم يمكن فال جدا جدا وبالغ

التي الله حفظهما الوداعي جواد والسيد الغريفي علوي السيد سماحة رسالة نص :14 ملحق (3)
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 المجلس يسمى ما اتجاه المؤمنين لعامة الشرعية الوظيفة حول سؤال وفي
 مع التعامل جواز بعدم سند محمد الشيخ سماحة أجاب اإلسالمية للشؤون األعلى

(. المذهب) أوليات مقتضى هو كما وصورة شكل بأي المجلس هذا

 حمزة والشيخ سلمان علي الشيخ الثالثة المبعدون العلماء أصدر لندن وفي
 ... " فيه جاء المجلس لهذا واستنكارا احتجاجا بيانا الستري حيدر والسيد الديري
 حيث المرتزقة األمن قوات أيدي على المساجد حرمة هتكت أن وبعد فاليوم

 أبوابها حطمت أن بعد فيها لربهم الخاشعين المصلين على واعتدت اقتحمتها
 منها، العديد وأغلقت الكريم القرآن فيها بما محتوياتها بإتالف وقامت ونوافذها،

 عباده وتقييد الله، دين ومصادرة المساجد هذه بتأميم لتقوم العدل وزارة دور يأتي
 حمايتها من بدال وذلك اإلسالمية للشؤون األعلى بالمجلس يسمى ما عبر

 عن العابثين المرتزقة ايدي وكف بحقها البربرية األعمال هذه على واالعتراض
 اليد وضع فقط ليس المجلس هذا من يريدون خليفة آل أن الواضح ومن . تدنيسها

 ألف من أكثر إلى تمتد زمنية فترة في الشعب أبناء بناها الذي المساجد على
 دينهم أحكام منها وياخذوا عباداتهم فيها ليؤدوا وعرقهم بمالهم سنة وأربعمائة
 للحيلولة الدينية والشعائر اإلسالمية المؤسسات كل على االستيالء بل ودنياهم،

 يرسمها التي الخبيثة الخطط ولتنفيذ المطلوبة االستفادة منها المسلم استفادة دون
 اإلسالمية الصحوة لمحاربة هندرسون أيان اإلرهابي بقيادة المخابرات جهاز

 وجهاز الوزراء رئيس غير إدارته يمثل ال المجلس هذا إن بالدنا، في المتنامية
 مخالف فهو والدستورية الدينية الصفة عليه يظفئ أن حاول مهما المخابرات

 خليفة آل ويرفضه الشعب به يطالب الذي المعطل البالد ولدستور األقدس للشرع
إلى الجمعة يوم خطب من عدد في الديري حمزة الشيخ سماحة وذكر ، (2") ....

. البحرين حاكم إلى أرسلت

الثالثة. لصفحة ،19ملحق (1)

 الديري حمزة والشيخ سلمان علي الشيخ لندن في الثالثة المبعدين العلماء بيان :23 ملحق (2)

الله. حفظهم الستري حيدر والسيد
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 يعني معين مسجد إمام بأن المصلين ونبه خططه، ومن منه محذرا المجلس مرامي
 تحت شي كل تعيين في واضحة إرادة له المجلس وأن الرقيب، على خطبه مرور
 لمثل الموافقة حالة في سينتهي المذهب وأن األوقاف بوضع وذكر الدولة، نظر
التنازالت)؛(. من وحذر الرسمية، المشاريع هذه

 فيه والمشاركين المجلس ضد الشعبية االحتجاجات فإن العام المستوى على
 فمظاهرة منه، والتبرئ رفضه على دليل ومرتباته رشواته على والحاصلين

 من الرواتب مستلم ضد كانت إنما م 2004-1-23 الجمعة يوم عالي ومسيرة
 قبل معه ارتباط بانشاء تجهر التي المنطقة في المدارس وأحدى معشس المجلس

 المطالبة إلى األمر وصل بل وللفتن للمجلس مناوئة الفتات رفعت وقد تقفل أن
 عالي إسكان منطقة في وزعت التي والمنشورات واألوراق المنطقة، من بإخراجه

 وباطل مرفوض المجلس أن أساس وعلى المجلس مع يرتبط من بطرد تطالب
 هذا ونتاج بذرة هي المؤسفة األحداث هذه كل دائرته، في يقع له يروج من وكل

 في المجلس قبل من المعين اإلمام رفض إلى األمر وصل بل (، المشؤوم) المجلس

 التواصي على هنا ننبه و . به يأتمون من بأنفسهم األهالي واختار مؤمن مسجد
 حجج في والنظر البعض، بعضنا مع بالحسنى والمعاملة بالصبر والتواصي بالحق

(. بالحق) وإقناعهم فردا كان وإن معنا المختلفين اآلخرين

 ميالدي 2003-8-15 بتاريخ الله حفظه الديري حمزة الشيخ لسماحة الجمعة يوم خطبة (1)

الدير. بلدة من الغربي الجامع في ه 1424 - 6 - 16 الموافق

 بتاريخ عالي إسكان منطقة نساء وبيان م،2004/1/ 12بتاريخ عالي إسكان منطقة علماء بيان (2)

م.2004/1/12

 أخذ من الشرعي الموقف بشان الله حفظه النجاتي الشيخ سماحة مكتب بيان :24 ملحق (3)

 الموافق ه 1426/ شعبان /27 بتاريخ والخطباء المساجد ألئمة الدولة خصصتها التي الرواتب

م. 2005/10/2

 - ه 1426 شعبان 25 — الحياك جامع — المحرق مدينة في الجمعة خطبة في وجاء

م: 2005/9/30
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 21 السالم عليه المؤمنين أمير شهادة ذكرى في المنامة في نشر الذي والبيان

 األعلى المجلس تصرفات يستنكر م 2001-12-7 الموافق ه 1422 رمضان

 الدولة تقوم أن ويرفض هيئة، أو بمجلس يحدد ال األمة مصير بعنوان اإلسالمي
 بأن المعزون وأصر بل المجلس، إلى واالنضمام الصيام وبداية الشهور بتحديد
المشؤوم. المجلس يضعه الذي التاريخ ال ومناسبتهم تأريخهم يثبتوا

 الحق وليس بالحق الرجال يعرف بمقولة والعمل الحق على اإلصرار ومع
 وضوح واضحة وألعابها السلطة بل واهدافه المجلس أن على نشدد فإننا بالرجال

 فينبغي ذلك كل ومع مميزون والرجال صريحة والفتاوي النهار، رابعة في الشمس
 إلى كثيرا جرتنا التي االعتداءات طريقة سلوك وعدم بيننا فيما التسامح ثقافة نشر

 تغريهم ممن الصغار وليبتعد ذلك في بيته وأهل النبي سلوك إلى ولنرجع المطبات،

 االنترنت يكون وال والتعدي والتشهير االتهامات زقاق عن وبهرجها الدنيا الحياة
 اآلية ولتجعلوا فعال، صادقين كنتم إن خالفاتكم لموضوع محال الهوية مفقود

 ( ثرحمون لعلكم الله واثقوا أخويكم بين فأصيحوا إخوة المؤمئون )إنما الكريمة
والدليل. بالحجة والمحاججة الله، لتتقوا و أعينكم نصب

 )المجلس سمي كتاب شملها للمجلس ورافضة موثقة فعل ردة أول كانت
 إنتاج من ( إسالمي أو سياسي مشروع البحرين، في اإلسالمية للشؤون األعلى
 جمادى بتاريخ وبحوث، دراسات سلسلة ضمن والتوثيق للدراسات البحرين مركز

ميالدي. 1997 أكتوبر شهر الموافق هق 1418 الثاني

 إن ولذا معشس" " ب الدينية العلوم طلبة بعض تقبل نحتمل ن لنا هذا كل مع

استلم قد فهمه وضيق فكري لفقر أو ورع دون للحاجة أو نية بحسن يقبله من وجد

 مستند له يكون أن حقه في احتمل أو علم إذا العلوم طلبة من ياخذ من تفسيق شرعاً يجوز ال

 الذي اآلخذ ضد المؤمنين تاليب يجوز وال يقلده، الذي المرجع فتوى ناحية من األخذ في شرعي

 التاليب هذا بل خلفه، الصالة عدم نحو الناس تحريك يجوز وال ذلك، فيه يحتمل أو يعلم
 العلماء خصوصاً - الناس حرمة هتك يجوز وال أيضا، الكبرى المحرمات من هو والتحريك

 حجة إلى باستنادهم أعلم سواء مرجعهم، فتوى إلى استنادا حليته يعتقدون لعمل - العلم وطلبة

حقهم. في ذلك احتمل أو شرعية
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 انحراف أو غشاوة حالة يعني فذلك المجلس مع بآخر أو بشكل تعامل أو رواتب

 وهو هنا متجسد الصراع أن نعلم وإننا جانبه، إلى الشرعي الخط أن أبدا يعني وال
 واألمكنة، األزمنة كل في يآتهي ال والبراغماتيين المخلصين بين أبدي صراع
 الناس يوهمون الذين بالباطل له والمؤيدين بالحق للمجلس الرافضين بين صراع
 أن نقول لذا بالقضية، قناعة ال المبدا عن يتنازلون الحقيقة في لكنهم و بأحقيته
 درجة يتنازل أال فعليه مبدئيا يقف أن اإلنسان أراد ما وإذا تنتهي ال التنازل عتبات

 تنفعه ال ثم يعلم، أن دون الجحيم قعر إلى المسكين ستوصل األولى الدرجة ألن
 فعال واقعا كأنه " معشس " مع التعامل من وحذار الوهمية. أو الموهومة المبررات

 ويخسر وينتهي وسيبطل وتنازلنا تخاذلنا إذا واقعا سيكون حين، بعد وإن
تعالى. الله إلى قربة قاطعا رفضا ورفضناه يجب كما الحق أبرزنا إذا المتوهمون

 يمثل الذي المجلس هذا رفض في مباشر بشكل يتدخلوا أن الدين رجال على
 يمسهم فهو سياسية، وأهدافه حقيقته كانت وإن وإيقافه للدولة الدينية الواجهة
 سالطين، بوعاظ وتبديلهم والنزيه المشرف دورهم على القضاء ويريد مباشرة

 السيستاني السيد اإلمام سماحة موقف أن ترى الخاصة السياسية األمور في ولكن
 الدور ولهم واأللبق، األليق هو مباشرة الدين رجال تدخل عدم في تعالى الله حفظه

 بعد خاصة وقتها، في المصيرية القضايا كل في والتدخل واإلشراف الرقابي
 رجال من أمثالهم على المتدينين السياسيين للمعارضين الظاهري التفوق مشاهدة

 الدين رجال بإخالص االعتراف مع البحرين في السياسة خاضوا الذين الدين
 في الثقة الناس يفقد يوم يأتي ال وحتى والشعب، الدين على وحرقتهم وصدقهم

 الشارع سكوت أتذكر فإني المصيرية القضايا أذكر وعندما وعلمائه. الدين رجال
 دستورا وضع و الدستور تبديل عن الدين رجال هم السكوت هذا في العلة وجزء

 خمود يوم اليوم ذلك يكون أن ينبغي كان وما الحاكم الجهاز اختيار من ظالما
 الشخصية األحوال قانون وما الغادر، على الطاوالت فيه تقلب يوم بل وجمود

 الدين علماء ومنها النخبة تنتبه لم فهل اليوم، ذلك من فرع إال تمريره يراد الذي
 إال ليس وهو " البرلمان " خداعا يسمى شرعي غير ابنا سيولد الدستور هذا أن إلى

 حثاالت من بعض ويحتضن الحكام، سخف كل وسيمرر للحاكم شورى مجلس
 االنتخابية الدوائر توزيع بشدة ويعارضوا ينتبهوا ولم مفكريه، من بدال المجتمع

 والخيانة الغدر على 2002 ديسمبر 22 يوم االعتراض تم لو قبله! الطائفي
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 لكفاهم الشعب وحقوق الحق أجل من الدماء سفكت وإن االستبدادي الحاكم ودستور
 الشخصية، األحوال وقانون اللقيط، الحاكم شورى مجلس عليه، تفرع مما كثيرا

 وغير الشرعي غير التجنيس واستمرار اإلسالمية، للشؤون األعلى والمجلس
 ظاهرة وازدياد الحقيقيين، والتأمينات التقاعد صندوقي سراق وتبرئة القانوني،

قبله. وما المشؤوم اليوم ذلك للسكوت فرع واإلداري األخالقي الفساد



 الظالم معونة حرمة
اإلسالمي تاريخنا من ونماذج

: الظالم معونة حرمة
 العلماء يذكرها المقدس الشارع في الواضحة األمور من الظالم معونة حرمة

 في حتى الظالم معونة األخبار بعض وتحرم المحرمة المكاسب باب في كتبهم في
 الجور في عقيدتنا حول خاصا فصال الكرام علماؤنا ذكر وقد المباح، فعل

 من الكريم القرآن في جاء لما لتباعا ذلك الذنوب، أكبر من واعتبارها (، والظلم)

 الظالمون يعمل عما غافيال الله تحسبن )والً تعالى: قال واستنكاره، الظلم تهويل

 يقول منه والتنفير الظلم بشاعة وفي ، (2األبصار() فيه تشخص ليونم يؤخرهم إنما

 أعصيي أن على أفالكيها تحت يما السبعة األقاليم أعطيت لو والله :) المؤمنين أمير

 آل مشاريع في الدخول أن شك وال ، (3() فعلثه ما شعيرة جلب أسلبها نملة في الله

 الله، أمر بما يحكمون ال وهم فادح وظلمهم ظلمهم، في لهم مشاركة الظالمة خليفة
 الدماء، ويسفكون والكرامات األعراض وينتهكون األموال ينهبون عادلين، غير

فسادا. األرض في ويعيثون

 الذين إلى تركنوا وال :) الظالمين معاونة من الحكيم كتابه في الله نهى وقد
(4ثنصرون() أل ثم أولياء من الله ذون من لكم وما النار فتمسكم ظلموا

 فصال تفرد التي السالم عليهم البيت أهل مذهب لدى العقائد كتب مراجعة المعرفة من لمزيد (1)

. المظفر رضا محمد اإلمامية، عقائد كتاب مثل والجور( الظلم في )عقيدتنا في

.42 آية إبراهيم، سورة (2)

.224 خطبة الخطب، باب البالغة، نهج (3)

.113هود،اية سورة (4)
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 الظالمين عن باالبتعاد أصحابهم السالم عليهم البيت أهل أئمة وأوصى

 الزهري إلى كتب حين العابدين زين اإلمام عن روي ما ذلك ومن والجائرين،
 األزمان من كثير على تنطبق صورة وهي التعاطي في الظالمين طريقة مبينا

 قطبا جعلوك دعوك، حين إياك بدعائهم أوليس ) السالم: عليه قال (، واألمكنة)

 إلى وسلما بالياهم، إلى عليك يعبرون وجسرا مظالمهم، رحى بك أداروا
 ويقتادون العلماء، على الشك بك يدخلون سبيلهم. سالكا غيهم، إلى داعيا ضاللتهم،

 ما دون إال أعوانهم أقوى وال وزرائهم أخص يبلغ فلم إليهم، الجهال قلوب بك
 في أعطوك ما أقل فما إليهم، والعامة الخاصة واختالف فسادهم إصالح من بلغت
 فانظر عليك، خربوا ما جنب في لك عمروا ما أيسر وما منك، أخذوا ما قدر

.2)مسئول..( رجل حساب وحاسبها غيرك، لها ينظر ال فإنه لنفسك
 وشرح نص وهو الموضوع حول إسالمي ببحث سنأتي فإننا األمر وألهمية

 الله حفظه التبريزي علي بن جواد الشيخ للفقيه المكاسب شرح كتاب من استداللي
برحمته: الله تغمده األنصاري للشيخ المكاسب كتاب هو واألصل

لظامل "فيحرمةمعونة
حرام. ظملهم عىل الظاملين ومعونة األنصاري: الشيخ قال

ثالثة: أموراً المقام في )ره( ذكر فقال: التبريزي الشيخ وعلق

لظالمعلىظلمه. إعانة )األول(

الظلمة. أعوان من الشخص كون )الثاني(

 الكبائر، من ظلمه على الظالم إعانة إن قيل بل بالحرمة، محكوم منهما وكل

ظالم إلى مشى من )ع(: »قال قال فراس، أبي بن ورام رواية ظاهر هو كما

 :3 البيضاء والمحجة ،274 العقول تحف للزهري السالم عليه العابدين زين اإلمام رسالة (1)

260 .

البيضاء. والمحجة العقول تحف السابقين المصدرين (2)

-70-



 وعدم باإلرسال، ضعفها ا(ولكن اإلسالم«) عن خرج فقد ظالم، أنه يعلم وهو ليعينه

 فعله على ولو - الظالم إلعانة وشمولها الظلم، على اإلعانة خصوص على داللتها

 األعمش روايتي في كبيرة كونها ورد نعم عليها االعتماد على مانع - المباح
 ولكن تقدم، كما ضعف أيضاً وفيهما ( الكبائر) تعداد الواردتين شاذان بن والفضل

الكثيرة. الروايات عليها وتدل مسلمة حرمتها

 من يقول: )ع( الله عبد أبا »سمعت قال: سنان، بن الله عبد صحيحة )منها(
 وقريب (3 معونة«) من ينزع حتى ساخطاً عليه الله يزل لم مظلوم على ظالماً أعان

 من خمراً يصنعه أنه يعلم ممن العنب بيع مسألة في - ذكرناه وما غيرها. منها
 التعاون هو المحرم بل منه، الصادر الحرام على الغير إعانة لمجرد الحرمة عدم
 الحرام ذلك يصدر بان الحرام إيجاد على أكثر أو اثنان يجتمع بأن الحرام، على
 للغير يمكن الذي عمله إال المعين يقصد ال التي اإلعانة بخالف مجموعهم، عن

الحرام. إلى به التوصل

 من مقدمة المعين عن والصادر الغير، ذلك عن يصدر الحرام أخرى وبعبارة

 هذه اإلعانة فان ظلمه، على الغير إعانة في يجري ال - العمل ذلك مقدمات
 النبوي وفي اآلخر، ضرب يريد ظالم يدي بين سوطاً وضع كمن محرمة بنفسها
 ذراع ألف سبعون طولها حية الله جعله جائر سلطان يدي بين سوطاً علق »ومن

 حرمة في الريب ينبغي ال وكذا(4مخلداً«) فيها خالدا جهنم نار في عليه الله فيسلطه

 قبل من الوالية بحث في يأتي تفصيل على الظلمة أعوان من الشخص كون
الجائر.

األخبار بعض من يظهر وقد المباح فعله على الظالم إعانة الثالث( )األمر

.15 الحديث به، يكتسب ما ابواب من 42الباب ،12ج الشيعة: وسائل (1)

.36و 33الحديث النفس، جهاد أبواب من 46الباب ،11ج الشيعة: وسائل (2)

.5الحديث النفس، جهاد أبواب من 80الباب ،11ج الشيعة: وسائل )ؤ(

 8 — 10الحديث به، يكتسب ما أبواب من 42الباب ،12ج الشيعة: وسائل(4)
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 على تعنهم ال )ع( الله عبد أبو لي »قال قال: يعقوب، بن يونس كرواية حرمتها،
 دخل »إذ قال: )ع( الله عبد أبي عن يعفور أبي ابن معتبرة مسجد«)ا(وفي بناء

 فيدعى الشدة، أو الضيق منا الرجل أصاب ربما إته فداك جعلت فقال: رجل عليه
 أحب ما قال: ذلك؟ في تقول فما يصلحها المسناة أو يكريه النهر أو يبنيه البناء إلى
 إن بقلم، مدة وال البتيها بين ما لي وأن وكاءاً لهم وكيت أو عقدة لهم عقدت اني

 (ووجه العباد«) بين الله يحكم حتى نار من سرادق في القيمة يوم الظلمة أعوان

 في المذكور العام التوثيق فيعمه عمير، أبي ابن مشايخ من بشيراً أن سنداً اعتبارها
 يشد ما والوكاء السد، له ويقال السيل وجه على يبنى ما والمسناة )ره( الشيخ عدة
 في — والواو القربة رباط لهم أشد أي وكاء، لهم ووكيت فقوله القربة، رأس به

 لي كان وإن ذكر ما أحب ال أني بمعنى حالية - البتيها( بين ما لي )وان قوله:
 أحجار ذات أرض وهي الالبة، تثنية والالبتين المدينة، البتي بين ما مقابله في

 ال أي بقلم( مدة )وال وقوله: المدينة. ناحيتي في الجبالن بهما المراد وكأن سود،
الخيمة. والسرادق مرة، لهم بالقلم المداد أخذ أحب

 أو المباح الفعل على الظالم إعانة قبيل من الرواية في المذكور أن والحاصل
 »قال قال: آبائه، عن محمد بن جعفر عن السكوني معتبرة وفي يعمه. ما على

 لهم الق ومن الظلمة، أعوان أين مناد فنادى القيامه يوم كان إذا )ص(: الله رسول
(. معهم«) فاحشروهم قلم؟ مدة لهم مد أو كيساً، ربط أو دواتاً،

 نبئت عذافر يا )ع(: الله عبد أبو »قال قال: أبيه عن عذافر بن محمد ورواية
 فوجم قال: الظلمة؟ أعوان في بك نودي إذا حالك فما والربيع، أيوب أبا تعامل أنك

 بما خوفتك إنما عذافر أي أصابه ما رأى لما - )ع( الله عبد أبو فقال أبي،

مات«. حتى مكروباً مغموماً زال فما أبي، فقدم محمد قال وجل، عز الله خوفني

.8 - 10الحديث به، يكتسب ما أبواب من 42الباب ،12ج الشيعة: وسائل (1)

.6الحديث به، يكتسب ما أبواب من 42الباب ،12ج الشيعة: وسال (2)

.11الحديث به، يكتسب ما أبواب من 42 الباب ،12ج الشيعة: وسائل (3)
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 على »دخلت قال: موثقة، كونها يبعد وال الجمال، مهران بن صفوان ورواية
 شيئا ماخال جميل حسن منك شيء كل صفوان يا لي: فقال )ع(، األول الحسن أبي

 يعني الرجل، هذا من جمالك اكراؤك قال: شيء؟ أي فداك جعلت قلت واحداً،
 اكريته ولكني للهو، وال للصيد وال بطراً وال أشرا أكريته ما والله فقال: هارون،

 فقال غلماني، معه أبعث ولكن بنفسي، أتواله وال مكة، طريق أي الطريق، لهذا
 أتحب لي: فقال قال فداك، جعلت نعم قلت: عليهم؟ كرأوك أيقع صفوان يا لي:

 كان ومن منهم، فهو بقاءهم أحب من قال نعم، قلت: كراؤك؟ يخرج حتى بقاءهم

النار. ورد منهم

 لو فاته وذلك المباح، الفعل على وإعانتهم المعاملة جواز هذه ظاهر ولكن

 وأتحب عليهم كراؤك أيقع )ع( لقوله وجه يكن لم حراماً، الجائر معاملة كانت
 حرام منهم االكراء إن )ع(: يقول أن المتعين كان بل كراؤك، يخرج حتى بقاءهم

 - الرواية في ما إلى ذلك عن - )ع( وعدوله والبطر، للهو يكن لم إذا فيما حتى
 ومن بقاءهم. الشخص حب هو المعاملة عن النهي وجه أن على واضحة قرينة

 - منه حقه الستيفاء حب الحقيقة في هو الذي — الحب من النحو هذا أن الظاهر
 يخلفه الظالم هذا ذهاب تقدير على أنه علم إذا فيما خصوصاً محرماً، يكون ال

 عن التجنب كون الرواية من فالمستفاد كان وكيف منه أخبث أو مثله آخر ظالم

أولى. الجائر

 فقد منهم كان ومن منهم، فهو بقاءهم أحب »ومن )ع(: قوله ينافيه يقال( )ال
 يقال( )فاته محرماً أيضاً الحب من القسم هذا كون مقتضاه إن حيث النار« ورد

 الذي للحب منشاءاً فيها المفروض الحب كون إمكان باعتبار الرواية في ذلك ذكر
 ابن معتبرة في ما ذلك ومثل النار. فيدخل الجائرين، عداد في به الشخص يسلك

 الحرمة، على فيه داللة ال أحب" "ما )ع(: بقوله فيها التعبير إن حيث يعفور، أبي
 يصلح ال — النار من سرادق في القيمة يوم الظلمة أعوان أن من - ذيلها في وما

 في الرواية في بالمفروض يدخل ال الشخص ألن الحرمة، على قرينة يكون أن
 إلى التقرب على — يترتب ربما أنه باعتبار ذكره فيكون الظلمة، أعوان عنوان
 الستحقاق الموجب العنوان ذلك في الدخول — األعمال من ذكر ما بمثل أبوابهم
 الظلمة اعوان أين مناد نادى القيمة يوم كان »إذا السكوني: معتبرة في وما النار.
 على وغيرها صفوان رواية بقرينة محمول كيساً« ربط أو دواتأ لهم الق ومن
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 من الكيس في ما كان إذا كما الظلم، على إعانتهم من ونحوه الكيس ربط كون
 إعانتهم عن النهي فيها الوارد يعقوب بن يونس رواية مثل ويحمل الجور: أموال
 التعدي يمكن فال سلطانهم، وتشييد أمرهم ترويج صورة على المسجد بناء على
 المعاملة هذه مثل جواز فان عياله، وجوع جوعه لسد منه الطعام بيع مثل إلى

الضروريات. من لعله واإلعانة

 نرشدكم ظلمهم على — الظالمين معونة بحث - البحث هذا من المزيد ولطلب

 بحوث في تجده والذي الموضوع، حول )قدس( الخميني اإلمام بحث مراجعة إلى
المكاسب. كتاب في اإلمام السيد

تاريخنا: من نماذج
 الظالم ومعونة الظلم رفض في اإلسالمي تاريخنا من النماذج بعض هنا نذكر
 لهم المواقف هذه أصحاب أن ونالحظ الظلم، عن لردعه وجهه في والوقوف

العالم. في الحق وطالب المؤمنين قلوب في خاصة قدسية

احلق: عن الساكتني يوخب ع( احلسني اإلمام
: السالم عليه الحسين اإلمام قال

 األحبار على تنايه سوء من أولياءه به الله وعظ بما الناس أيها اعتبروا .... "
 الذين لعن ) ()(وقال: اإلثم قويهم عن واألحبار الربانيون ينهاهم لوال )يقول: إد

(2يقعلون() كانوا ما لبنس - قوله إلى - إسرائيل بني من كقروا

 أظهرهم بين الذين الظلمة من يرون كانوا ألتهم عليهم، ذلك الله عاب وإنما
مما ورهبة منهم، ينالون كانوا فيما رغبة ذلك عن ينهونهم فال والفساد المنكر

المائدة. سورة ،63 آية )](

 المائدة. سورة ، 79و 78 آية (2)
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 والمؤمنات )المؤمنون (وقال: واخشون() الناس تخشوا فال ) يقول: والله يحذرون،

 باألمر الله فبدا . (2 المنكر() عن وينهون يالمعروف يامرون بعض أولياء بعضهم

 استقامت وأقيمت أديت إذا بأنها لعلمه منه فريضة المنكر عن والنهي بالمعروف
 دعاء المنكر عن والتهي بالمعروف األمر أن وذلك وصعبها، هيئها كلها الفرائض

 الصدقات وأخذ والغنائم الفيء وقسمة الظالم ومخالفة المظايم رد مع اإلسالم إلى

حقها. في ووضعها مواضيعها من

 وبالنصيحة مذكورة وبالخير مشهورة بالعلم عصابة العصابة أيثها أنتم ثم

 ويؤيركم الضعيف ويكرمكم الشتريف يهابكم مهابة، التاس أنفس في وبالله معروفة

 من امتنعت إذا الحوائج في تشفعون عنده، لكم يد وال عليه، لكم فضل ال من
 إنما ذلك كل أليس . األكابر وكرامة الملوك بهيبة الطريق في وتمشون طاليها،
 تقصرون حقه أكثر عن كنتم ون الله بحق القيام من عندكم يرجى بما يلئموه

 فال فطلبثم، بزعمكم حقكم أما و فضيعثم، الضعفاء حق فاما األئمة، بحق فاستخققثم

 ذات في عاديتموها عشيرة وال خلقها، للذي يها خاطرثم نفساً وال بذلتموه، ماالً

الله.

 عليكم خشيت لقد عذابه من وأماناً رسيه ومجاورة جنته الله على تتمنون أنثم
 الله كرامة من بلغتم ألتكم نقماته من نقمة بكم تحل أن - الله على المتمنون أيها -

ثكرمون. عباده في بالله وأنثم ثكرمون، ال بالله يعرف ومن بها، فضلتم منزلة

 تقزعون آبائكم ذمم لبعض وأنثم تفزعون، فال منقوضة الله عهود ترون وقد
 ترحمون ال مهملة المدائن في والزمنى والبكم والعمي مخفورة، الله رسول وذمة

 عند والمصانعة هانالد وبا . ثعينون فيها عمل من وال تعملون، منزليكم في وال
تأمنون. الظلمة

غافلون. عنه وأنتم والنناهي التهي من به الله أمركم مما ذلك كل

المائدة. سورة ، 44 آية (1)

التوبة. سورة ،71 آية (2)
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 تشعرون، كنثم لو العلماء منازل من عليه غلبتم لما مصيبة التاس أعظم وأنثم
 حالليه على األمناء بالله العلماء أيدي على واألحكام األمور مجاري بأن ذلك

 الحق عن بتفرقكم إال ذلك سلبثم وما المنزلة تلك المسلوبون فأنثم وحرامه،
 المؤونة وتحملثم األذى على صبرثم ولو الواضحة، البينة بعد السئة في اختالفكم و

 مكنثم ولكنكم ترجع، وإليكم تصدر وعنكم ترذ عليكم الله أمور كانت الله ذات في
 في ويسيرون بالشبهات، يعملون أيديهم، في الله أمور وأسلمتم منزليكم، من الظلمة

 هي التي بالحياة وإعجابكم الموت من فراركم ذلك على سلطهم الشهوات،
 مستضعف وبين مقهور، مستعبد بين فمن أيديهم في الضعفاء فأسلمتم مفارقثكم،

 بأهوائهم، الخزي ويستشعرون بآرائهم، الملك في يتقلبون مغلوب، معيشيه على
 . مصقع خطيب منبره على منهم بلد كل في الجبار، على وجرأة باألشرار اقتداء

 يد يدفعون ال خول، لهم والتاس مبسوطة، فيها وأيديهم شاغرة، لهم فاألرض

 يعرف ال مطاع شديد، الضعفة على سطوة وذي عنيد، جبار بين فمن المس،
المعيد. المبدى

 ظلوم، ومتصدق غشوم، غاش من واألرض ! أعجب ال لي وما ! عجباً فيا

رحيم! غير بهم المؤمنين على وعامل

بيننا. شجر فيما بحكمه والقاضي تنازعنا، فيه فيما الحاكم فالله

 من التماساً وال سلطان، في تنافساً مئا كان ما يكن لم أنه تعلم إتك اللهم
 ويأمن بالدك، في اإلصالح ونظهر دينك، من المعالم لئري ولكن الحطام، فضول

وأحكامك. وسننك بفرائضيك ويعمل عبادك، من المظلومون

 نور إطفاء في وعملوا عليكم، الظلمة قويت وتنصفونا تثصرونا ال إن فإنكم

'')ا(. المصير وإليه أنبنا وإليه توكلنا وعليه الله وحسبنا . نبيكم

 بن سليم كتاب ،296ص للطبرسي االحتجاج ،17باب456 رواية 178ص 33 ج )](البحار

.165 قيسص
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معاوية: رشاوي يرفض الغفاري ذر أبو الصحابي

البالغة))(: نهج شرح في المعتزلي الحديد أبي ابن قال

 نفى عثمان أن والنقل األخبار وعلماء السيرة أرباب أكثر عليه الذي أن واعلم
 المدينة من نفاه ثم معاوية منه شكا لما المدينة إلى استقدمه ثم الشام إلى أوال ذر أبا

 أن الواقعة هذه أصل بالشام. يعمل كان ما نظير بالمدينة عمل لما الربذة إلى
 ثابت بن زد واختص األموال بيوت وغيره الحكم بن مروان أعطى لما عثمان

 الكافرين بشر والشوارع الطرقات وفي الناس بين يقول ذر أبو جعل منها بشيء
 والفضة الدهب يكنزون والذين :) تعالى قوله ويتلو صوته بذلك ويرفع أليم بعذاب

 مرارا عثمان إلى ذلك فرفع ، (2اليم() يعذاب فبشرهم الله سييل في ينففونها وال

 أبو فقال عنك، بلغني عما انته أن مواليه من مولى إليه أرسل إنه ثم ساكت. وهو
 تعالى، الله أمر ترك من وعيب تعالى، الله كتاب قراءة عن عثمان أوينهاني ذر

 برضا الله أسخط أن من لي وخير إلي أحب عثمان بسخط الله أرضي ألن فوالله
 يوما عثمان قال أن إلى وتماسك فتصابر وأحفظه ذلك عثمان فاغضب عثمان.

 فقال قضى أيسر فإذا قرضا شيئا المال من يأخذ أن لإلمام أيجوز حوله والناس
 عثمان فقال ديننا أتعلمنا اليهوديين ابن يا ذر أبو فقال بذلك بأس ال األحبار كعب

 ينكر ذر أبو فكان إليها. فأخرجه بالشام الحق بأصحابي، وتولعك لي أذاك كثر قد
 ذر أبو فقال دينار ثالثمائة يوما معاوية إليه فبعث يفعلها أشياء معاوية على

 صلة كانت وإن أقبلها، هذا عامي حرمتمونيه الذي عطائي من كانت إن لرسوله

 يا ذر أبو فقال بدمشق الخضراء معاوية بنى ثم عليه. وردها فيها لي حاجة فال
اإلسراف فهي مالك من كانت وإن الخيانة فهي الله مال من هذه كانت إن معاوية

 8 جزء المعتزلي الحديد ابي بابن المشهور المدائني لحميدعبدا الدين عز البالغة، نهج شرح (1)

. 259 -255 ص

لتوبة. ،سورة 34آية (2)



 كتاب في ماهي والله اعرفها ما أعمال حدثت لقد والله بالشام يقول ذر أبو وكان

 وأثرة مكذبا وصادقا يحيا وباطال يطفأ حقا ألرى إني والله )ص( نبيه سنة وال الله
 ذر أبا إن لمعاوية الفهري مسلمة بن حبيب قال عليه. مستأثرا وصالحا تقى بغير

حاجة. فيه لك كان إن أهله فتدارك الشام عليكم لمفسد

 جندل بن جالم عن السفيانية كتاب في الجاحظ عثمان أبو شيخنا وروى
 فجئت عثمان خالفة في والعواصم قنسرين على لمعاوية غالما كنت قال الغفاري

 أتتكم يقول داره باب على صارخا سمعت إذ عملي حال عن أسأله يوما إليه
 الناهين العن اللهم له التاركين بالمعروف اآلمرين العن اللهم النار تحمل القطار

 الصارخ أتعرف جالم يا وقال لونه، وتغير معاوية فازبار له المرتكبين المنكر عن

 على فيصرخ يوم كل يأتينا جنادة بن جندب من عذيري من قال ال، اللهم فقلت
 حتى يقودونه قوم بين ذر بأبي فجيء علي ه أدخلو قال ثم سمعت، بما قصرنا باب

 فتصنع يوم كل في تأتينا رسوله وعدو الله عدو يا معاوية له فقال يديه بين وقف
 أمير إذن غير من محمد أصحاب من رجل قاتل كنت لو أني أما تصنع ما

 ذر أبا أرى أن أحب وكنت جالم: قال فيك، أستاذن ولكني لقتلتك عثمان المؤمنين
 خفيف الرجال من ضرب أسمر رجل فإذا إليه فالتفت قومي من رجل ألنه

 بل لرسوله وال لله بعدو أنا ما وقال معاوية على فأقبل جنا ظهره في العارضين
 رسول لعنك ولقد الكفر وأبطنتما اإلسالم أظهرتما ولرسوله لله عدوان وأبوك أنت

 ولي إذا يقول )ص( الله رسول سمعت تشبع، أال مرات عليك ودعا )ص( الله
 فقال منه، حذرها األمة فلتأخذ يشبع وال يأكل الذي البلعوم الواسع األعين األمة

 الله رسول بذلك أخبرني الرجل ذلك أنت بل ذر أبو قال الرجل ذاك أنا ما معاوية
 وسمعته بالتراب، إال تشبعه وال العنه اللهم به مررت وقد يقول وسمعته )ص(
 عثمان إلى وكتب بحبسه وامر معاوية فضحك النار، في معاوية است يقول: )ص(

 فوجه وأوعره مركب أغلظ على إلي جندبا احمل أن معاوية إلى عثمان فكتب فيه.

 قدم حتى قتب إال عليها ليس شارف على وحمله والنهار الليل به سار من مع به
 بأي الحق عثمان إليه بعث قدم فلما الجهد. من فخذيه لحم سقط وقد المدينة به

 المصرين، بأحد قال ال، قال المقدس، بيت قال: ال، قال بمكة، قال: شئت، أرض

مات. حتى بها يزل فلم إليها فسيره ربذة إلى ك مسير لكني و ال قال

: له قال عثمان على دخل لما ذر أبا أن الواقدي رواية وفي



 عينا بقين الله أنغم ال

 زينا يوما لقاه وال نعم

التقينا إذا السخط تحية

 يا عينا بك الله أنعم ال أخرى رواية وفي قط قينا اسمي عرفت ما ذر أبو فقال
 اسم فاخترت الله عبد )ص( الله رسول وسماني جندب أنا ذر أبو فقال جنيدب
 انا تزعم الذي أنت عثمان له فقال اسمي، على به سماني الذي )ص( الله رسول
 هذا تقولون ال كنتم لو ذر أبو فقال أغنياء ونحن فقير الله وإن مغلولة الله يد نقول

 بلغ إذا يقول )ص( الله رسول سمعت أني أشهد لكني و عباده، على الله مال ألنفقتم
دخال ودينه خوال وعباده دوال الله مال جعلوا رجال ثالثين العاص أبي بنو

 يا ويلك عثمان قال ال، قالوا الله رسول من ها أسمعتمو حضر لمن عثمان فقال

 صدقت؟ أني تدرون أما حضر لمن ذر أبو فقال ؟ الله رسول على أتكذب ذر أبا
 ذر ألبي عثمان قال جاء فلما عليا لي ادعوا عثمان فقال ندري، ما والله ال قالوا

 أسمعت )ع( لعلي عثمان فقال فاعاده، العاص أبي بني في حديثك عليه اقصص
 قال ؟ صدقه عرفت كيف فقال ذر، أبو صدق وقد ال قال )ص( الله رسول من هذا

 ذي من الغبراء أقلت وال الخضراء أظلت ما يقول: )ص( الله رسول سمعت ألني
 الله، رسول من كلنا فسمعناه هذا أما حضر من فقال ذر، أبي من أصدق لهجة
 أظن كنت ما فتتهمونني )ص( الله رسول من هذا سمعت أني أحدثكم ذر أبو فقال

)ص(. محمد أصحاب من هذا أسمع حتى أعيش أني

الزهري: حيذر السالم هيلع الجساد اإلمام
 السلطة ببالط والتحق الغاشم، األموي الحكم دائرة في الزهري أوغل حين
 الزيف هذا من موقفه ببيان السالم عليه السجاد الحسين بن علي اإلمام قام بالكامل،

 كتابا فكتب باهضة، تكون ربما ضريبة من الكشف هذا يكلفه ماقد ورغم والنفاق،
بسيطة. بفروق السير وكتاب المؤرخين من العديد ونقله الفريقان رواه إليه

 خالط لما الزهري إلى كتبت الرسالة هذه إن ) نصه: ما الغزالي قال
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 هذه نصوص بعض هنا وسنذكر .. غ وآخرون شعبة ابن رواها كما ، السلطان(
الدقيقة: التاريخية السياسية الوثيقة

: السالم عليه قال

 أصبحت فقد النار، من ورحمك الفتن، من وإياك الله كفانا بعد.. أما ... "
 بدنك، من أصح بما الله نعم أثقلتك فقد يرحمك، أن بها عرفك لمن ينبغي بحال

 دينه، من وفقهك كتابه، من حملك بما الله حججه عليك وقامت عمرك، من وأطال
 نعمة كل في لك فرضي وسلم، وآله عليه الله صلى محمد نبيه سنة من وعرفك

عليك.. بها احتج حجة كل وفي عليك، بها أنعم

 عليك، نعمه عن فسألك ! الله يدي بين وقفت إذا غداً تكون رجل أي فانظر
؟! قضيتها كيف عليك، حججه وعن ؟ رعيتها كيف

 هيهات.. ! بالتقصير منك راضياً وال بالتعذير، منك قابأل الله تحسبن وال
 وال للناس لتبيننه ) قال: إذ كتابه في العلماء على أخذ إته كذلك ليس ! هيهات

(3() تكتمونه

 وسهلت الظالم، وحشة آنست أن احتملت ما أخف و كتمت، ما أدنى أن واعلم
دعيت. حين له وإجابتك دنوت، حين منه بدنوك الغي طريق له

 بإعانتك أخذت عما ثسأل وأن الخونة، مع غداً بإثمك تبوء أن أخوفني فما
 على يرد لم ممن ودنوت أعطاك، ممن لك ماليس أخذت إتك ! الظلمة ظلم على
الله... حاد من وأحببت أدناك، حين باطالً ترد ولم حقاً، أحد

 مظالمهم، رحى بك أداروا قطباً جعلوك دعوك حين إياك بدعائهم "أوليس

سالكاً غيهم، إلى داعياً ضاللتهم، إلى وسلماً بالياهم، إلى عليك يعبرون وجسراً

.260 :3 األحياء إحياء في البيضاء والمحجة 14 3 :2 الغزالي ا الدين علوم إحياء (1)

.260 :3 البيضاء والمحجة 274 العقول: تحف (2)

.168 آية عمران، آل سورة (3)



" إليهم... الجهال قلوب بك ويقتادون العلماء، على الشك بك يدخلون سبيلهم،

 جنب في لك عمروا ما أيسر وما منك: أخذوا ما قدر في ك أعطو ما أقل فما
 رجل حساب وحاسبها غيرك إليها ينظر ال فإنه لنفسك، فانظر عليك، ماخربوا
 أن أخوفني فما ؟ وكبيراً صغيراً بنعمه غذاك لمن شكرك كيف انظر ... مسؤول

 عرض ياخذون الكتاب ورئوا خلف بعدهم من فخلف كتابه:) في الله قال كما تكون
! لنا()( سيغقر ويفولون األدنى هذا

 في كان لمن طوبى ... برحيل آذنت قد دار في أنت مقام، دار في لست "إنك
 وبادر بت، فقد إحذر . بعده من ذنوبه وتبقى يموت من بؤس يا وجل، على الدنيا

 دنا فقد تجهز . يغفل ال عليك يحفظ الذي وإن يجهل، ال من ثعامل إنك . اجلت فقد
... شديد سقم دخله فقد دينك وداو بعيد، سفر منك

 ما الله ينعش أن أردت لكني وتعييرك، وتعنيفك توبيخك أردت أني تحسب وال
 فإن وذكر ) تعالى: الله قول وذكرت دينك، من عزب ما إليك ويرد رأيك، من فات

(.2) المؤمنين( تنفع الذكرى

 أعضب.. كقرن بعدهم وبقيت وأقرانك، أسنانك من مضى من ذكر أغفلت
 هل أم ؟ فيه وقعت ما منل في وقعوا هل أم ؟ به ابثليت ما بمثل إبتلوا هل أنظر:
؟ جهلوه شيئاً وعلمت ؟ أهملوه خيراً ذكرت تراهم

 يقتدون صاروا إذ بك، وكلفهم العامة، صدور في حالك من حل بما حظيت بل
 عندك، ذلك وليس حرموا، حرمت وإن أحلوا، أحللت إن بأمرك، ويعملون برأيك،
 وعليهم، عليك الجهل وغلبة علمائهم، ذهاب لديك فيما رغبتهم عليك أظهرهم ولكن
ومنهم. منك الدنيا وطلب الرئاسة، وحب

 ؟! والفتنة البالء من فيه الناس وما ؟ والغرة الجهل من فيه أنت ما ترى أما
يبلغوا أن إلى نفوسهم فتاقت رأوا، مما مكاسبهم عن بالشغل وفتنتهم ابتليتهم، قد

.169 آية األعراف، )](سورة

 .55 آية الذاريات، سورة(2)
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 يدرك ال بحر في منك فوقعوا أدركت، الذي مثل به يدركوا أو بلغت، ما العلم من
..المستعان. وهو ولك، لنا فالله قدره، يقدر ال بالء وفي عمقه

 ذفنوا الذين بالصالحين تلتحق حتى فيه أنت ما كل عن فأعرض ... بعد "أما
 تفتنهم وال حجاب، الله وبين بينهم ليس هم، بظهور بطونهم الصقة أسمالهم، في

بها. يفتنون وال الدنيا

 علمك، ورسوخ سنك كبر مع المبلغ، هذا مثلك من تبلغ الدنيا كانت فإن
 رأيه في المافون ؟ علمه في الجاهل ؟ سنه في الحدث يسلم فكيف أجلك، وحضور

 إلى نشكو ؟ المستعتب من وعند ؟ المعول من على !... ؟ عقله في المدخول ؟
بك... مصيبتنا الله عند ونحتسب ! فيك نرى وما بئنا، الله

 لمن إعظامك وكيف ! وكبيراً.. صغيراً بنعمه غذاك لمن شكرك كيف فأنظر:
 الناس في بكسوته جعلك من لكسوة صيانتك وكيف ! جميال الناس في بدينه جعلك

!! ذليالً قريباً منه تكون أن أمرك ممن بعدك أو قربك وكيف !! ستيراً

 لله قمت ما والله فتقول: ؟ عثرتك من وتستقيل ؟ نعستك من تنتبه ال مالك
 من شكرك أفهذا ! ! باطالً فيه له أمت أو ! ديناً له به أحييت واحداً مقاماً

 الصالة اضاعوا ) كتابه: في تعالى الله قال كما تكون أن اخوفني ما ! استحملك؟

 ،علمه واستودعك ،كتابه استحملك ( غيا() يلقون فسوف الشهوات واتبعوا

(. ") والسالم.. ! به ابتالك مما عافانا الذي الله فنحمد ! فأضعتهما

املنصور: يردع )ع( الصادق اإلمام
 تغشانا أال إليه: يوماً كتب المنصور أن السالم عليه الصادق اإلمام تاريخ في

اآلخرة أمر من عندك وال أجله، من نخافك ما لنا ليس فأجابه: الناس؟ يغشانا كما

.59 آية مريم، سورة (1)

 السالم عليه الحسين بن علي بالغة ،277 - 274 العقول: تحف راجع الرسالة لرؤية (2)

 للغزالي الدين علوم إحياء ،159- 154 المقرم: العابدين زين اإلمام ، 126 - 122 للحائري:

2: 143.
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 فما بها. فنعزيك نقمة في تراها وال فنهنئك، نعمة في أنت وال له، نرجوك ما
 أراد من السالم: عليه فاجابه لتنصحنا. تصحبنا المنصور: فكتب ؟ عندك نصنع

 ميز لقد والله المنصور: فقال يصحبك: ال اآلخرة أراد ومن ينصحك، ال الدنيا

 ال اآلخرة يريد ممن وإنه اآلخرة، يريد ممن الدنيا يريد من الناس، منازل عندي
(.1س)

 وقع من متضجراً وكان - المنصور له فقال يوماً السالم عليه دخل وقد
 به ليذل السالم: عليه فأجابه الذباب؟! الله خلق لم الله، عبد أبا يا عليه: الذباب

(.2الجبابرة)

الصعب: املوقف يتخذ اجلمال صفوان
 - أصحابه أحد - الجمال صفوان مع الكاظم)ع( موسى اإلمام حديث في ورد

 منك شيء كل صفوان، "يا - الرشيد لهارون جماله يكري وكان - له قال حيث
 جمالك إكراؤك قال: شيء؟ أي فداك، جعلت قلت: واحداً، شيئاً خال ما جميل حسن

 وال بطراً وال أشراً أكريته ما والله قلت: - الرشيد هارون يعني - الرجل هذا من
 اتواله، وال - مكة طريق يعني - الطريق لهذا أكريته ولكنني للهو، وال للصيد
 نعم، قلت: عليهم. كراؤك أيقع صفوان، يا لي: فقال غلماني، إليه أبعث ولكن

 أحب فمن قلت: نعم، قلت: كراك؟ يخرج حتى بقاءهم أتحب لي: فقال فداك، جعلت

النار. ورد منهم كان ومن منهم، فهو بقاءهم

 فدعاني هارون، إلى ذلك فبلغ آخرها، عن جمالي وبعت فذهبت صفوان: فقال
 كبير شيخ أنا قلت: لم؟ قال: نعم، قلت: جمالك؟ بعت أنك بلغني صفوان يا وقال:

 عليك أشار من ألعلم إني هيهات، هيهات فقال: باألعمال، يفون ال الغلمان وإن
 عنك دع فقال: جعفر، بن ولموسى مالي فقلت: جعفر، بن موسى أشارك بهذا،
لقتلتك". صحبتك حسن لوال فوالله هذا،

.184/47 األنوار بحار ،448/2 الغمة كشف (1)

.496 الشرايع علل ،166/47 األنوار بحار (2)
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الظالمين. معونة تحرم أحاديث في كامل باب وهو

 بهاء وزير رشاوي يرفض الرضي الشريف السيد الشاعر األديب
: الدولة

(:’شرحه) في المعتزلي الحديد أبي ابن قال و

 أحمد حامد أبو حكى قال اإلمامي الفقيه الحلي إدريس بن محمد بخط وقرأت
 غالب أبي الملك فخر عند يوما كنت قال الشافعي الفقيه اإلسفرائيني محمد بن

 أبو الرضي عليه فدخل الدولة سلطان وابنه الدولة بهاء وزير خلف بن محمد
 والقصص الرقاع من بيده كان ما وخلى منزلته من ورفع وأجله فاعظمه الحسن

 رحمه القاسم أبو المرتضى ذلك بعد دخل ثم انصرف، أن إلى يحادثه عليه أقبل و

 يقرؤها برقاع عنه وتشاغل اإلكرام ذلك أكرمه وال التعظيم ذلك يعظمه فلم الله
 حامد أبو قال انصرف. ثم فقضاه أمرا وساله قليال فجلس بها يوقع وتوقيعات

 صاحب المتكلم الفقيه هو المرتضى هذا الوزير الله أصلح له وقلت إليه فتقدمت
 إذا لي فقال قال: شاعر، الحسن أبو وإنما منهما واألفضل األمثل وهو الفنون

المسألة. هذه عن أجبتك المجلس وخال الناس انصرف

 فدعت الحساب في يكن لم أمر فجاءني االنصراف على مجمعا وكنت قال
 إال يبق لم فلما فواحدا واحدا الناس تقوض أن إلى المجلس مالزمة إلى الضرورة

 ولم غلمانه أكثر عنه وانصرف يديه وغسل أكلنا فلما بالطعام دعا وحجابه غلمانه
 أن وأمرتك أيام منذ إليك دفعتهما اللذين الكتابين هات لخادم قال غيري، عنده يبق

 قد أنه بي اتصل الرضي كتاب هذا فقال فأحضرهما، الفالني السفط في تجعلهما
 يحمل أن العادة جرت فقد للقابلة هذه له وقلت دينار ألف إليه فأنفذت ولد له ولد

 إلى وكتب فردها الحال هذه مثل في هذا منل مودتهم وذوي أخالئهم إلى األصدقاء

ال بيت أهل إننا جملته وفي الرد عن اعتذار وهو فقرأته قال فاقرأه الكتاب هذا

 المعتزلي، الحديد أبي ابن ب المشهور المدائني الحميذ عبد الدين عز البالغة، شرخنهج(1)
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 ولسن نسائنا من األمر هذا يتولين عجائزنا وإنما غريبة قابلة لناأحوا على نطلع
هذا. فهذا قال صلة يقبلن وال أجرة يأخذن ممن

 تقسيطا ببادوريا األمالك على وقسطنا وزعنا قد كنا فإننا المرتضى وأما
 للشريف ملكا فأصاب عيسى بنهر المعروف النهر فوهة حفر في نصرفه

 دينار ثمنها درهما عشرون التقسيط من بالداهرية المعروفة بالناحية المرتضى
.... فقرأته فاقرأه الكتاب هذا المعنى هذا في أيام منذ إلى كتب قد واحد

 الفقيه المتكلم العالم هذا لتبجيلوا بالتعظيم أولى ترى فأيهما الملك فخر قال
 النفس تلك ونفسه خاصة بالشعر إال يشهر لم الذي ذلك أم النفس هذه ونفسه األوحد

 األمر الوزير سيدنا وضع ما والله موفقا زال فما الوزير سيدنا تعالى الله وفق فقلت
فانصرفت. وقمت محله في إال أحله وال موضعه في إال

 عليها ولنا تماما فيها جاء ما على نتحفظ كنا وإن القصة هذه ذكرنا
 وآله عليه الله صلى الله رسول حفيدي المرتضيين الرضيين الله رحم مالحظات،

وسلم.

: زمانه لطاغية رشعية /عطاء رافضا يستهشد الصدر باقر السيد
 أن دون الصدر باقر محمد السيد اإلسالمي والمفكر العظيم الفقيه واستشهد

 عن يحكي ناصعا وتراثا تاريخا لنا خلف ولكنه واحدة شعرة دينه عن يتنازل

 أمير جده بكالم ذكرتنا التي الخالدة الكلمة تلك منها كان الطاهرين، أجداده
 طاغية إلى رسالة كتب حيث السالم، عليه طالب أبي بن علي اإلمام المؤمنين

فيها: جاء التكريتي صدام الدكتاتور زمانه

 أحوالكم وتتقلب أهواكم تهول خائفين أذلة إال قتلي بعد تلبثوا لن فوالله )....
 الهزيمة مصاب يسيقكم والهوان الذل مرارة يجرعكم من عليكم الله ويسلط

 البالء من ترتجوه لم ما ويريكم العناء طعم من تحتسبوه لم ما ويذيقكم والخسران

 في صرعى مثبورة جموع فأل بكمشر يحول حتى الحال هذا على بكم يزال وال
 مدمر عليكم ودمدم حديدكم وقل عديدكم انقضى إذا حتى والفلوات الروابي

 وجوههم على هاموا ومن بواترهم اكلتم ما بين اشتات سبا ايادي وترككم عروشكم
 ودياركم أرضكم المستضعفين الله وأورث األمصار شتى إلي فولوا األمصار في

 أحشاء في سوداء وصفحة الناس أفواه على تجدد لعنة أمسيتم قد فإذا وأموالكم
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التاريخ(.

 في يجرجر صدام نشاهد الذي الوقت في الصدر السيد رسالة نقراً نحن وها
 والخسران، الهزائم بعد والهوان الذل يتجرع قضية، إلى قضية من خاسئا، المحاكم
 السيد شهادة من عقدين وبعد لمعارضيه، وضيقها عملها الذي السجون في ويوضع
 وأصبح العراق أرض المستضعفين الله أورث عليه تعالى الله رضوان الصدر
التاريخ. مزبلة في وأزالمه وأعوانه صدام



 المجلس إلى االنضمام حرمة
الفقهاء فتاوى إجماع

 المجال في الخبراء رأي هو ديني مشروع أية رفض أو قبول في الفيصل إن
 للشك مجال أي يدع ال بما - أفتوا قد وهم الفقهاء، وفتاوي رأي أي نفسه،

 البحرين، في اإلسالمية للشئون األعلى المجلس مع التعامل بحرمة - والتشكيك
 كلها الدين وحرسة العظام الفقهاء من والفتاوي االستفتاءات عشرات اآلن أمامنا

 لهذا المالحق في جميعا تجدها برامجه في والمشاركة المجلس إلى االنضمام تحرم
 وسماحة األردبيلي، الكريم عبد السيد الله آية لسماحة فتاوي اآلن أيدينا بين الكتاب،

 الحسيني كاظم السيد العظمى الله آية وسماحة القمي، اآلذري أحمد الشيخ الله آية
 الدين شمس الشيخ الله آية وسماحة المؤيد، حسين الشيخ الله آية وسماحة الحائري،
 الشيخ العظمى الله آية وسماحة الشيرازي، مكارم الشيخ الله آية وسماحة الواعظي،

 الله آية وسماحة الوحيدي، الحسيني محمد السيد الله آية وسماحة التبريزي، جواد

 وسماحة فضل، بني مرتضى الشيخ الله آية وسماحة اآلصفي، مهدي محمد الشيخ
 وال ...، الصانعي، يوسف الشيخ الله آية وسماحة الهاشمي، محمود السيد الله آية

 نستفتي أن دون عليه الحصول استطعنا ما هذا ولكن هذا من أكبر العدد أن شك
 المقدسة قم في البحرينيين العلمية الحوزة وسادة مشايخ من عدد قام بل منهم أحدا

 العظام والمراجع الفقهاء هؤالء باتباع آخرة و شرعا مسؤولة األمة وإن بالسؤال،
 أن نعلم ونحن والفقهية. الشرعية القضايا في والخبرة االختصاص ذووا وهم

 للحكم واستنباطه اجتهاده حسب كل الفقهية المسائل في يختلفون العظام المراجع
 كهذه المصيرية القضايا في اختالفا بينهم تجد ال ولكن فقهائهم يتبعون والمكلفين

 البحرين علماء تشخيص بعد وخاصة مذهبنا في واضحة فهي فيها نبحث التي
 والمعروفين المخلصين الدين علماء قام لقد ومراميه، وأهدافه جيدا للموضوع

 للقضايا والواعين وإغراءاتها، السلطة عن والمستقلين الناصع وبتاريخهم بالتقوى
 الفقهاء استفتاء تم ثم المجلس، موضوع بتشخيص ولوازمها واالجتماعية السياسية

 وسنستعرض مؤسساته، إلى االنضمام وحرمة حرمته على أجمعوا الذين الكرام

: الجميع على حجة ليكون جيدا الفقهي الرأي ليتبين الفقهاء آراء هنا
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 في الشرعية الوظيفة بتحديد العظام الفقهاء بين لقد أوال:
 لعامة بالنسبة اإلسالمية الشؤون ينظم حكومي مشروع موضوع
فأجاب: المؤمنين

التربيزي: جواد الشيخ العمظى الله أية مساحة
 وعلمائه الدين ألهل وهنا ويعد مشروع غير المذكور المشروع أن بما )

 بأي تأييده يجوز فال الدينية باألمور االستقالل في المذهب علماء لسيرة ومخالفا
 قبل من الصلة من بنوع تأييده إلى يؤدي ما كل بل فعال، أو قوال أشكاله من شكل

 والوجهاء الدينية العلوم وطالب والخطباء العلم أهل وخصوصا المؤمنين عموم
(٤جائز() غير أمر

الوحيدي: احلسيين حممد السيد العمظى الله أية ومساحة

 إلغواء الباطلة وتسويالتهم االستعمار مصائد جملة من المذكور المشروع )..
 االنتهاض في وتخديرهم اإلسالمي التحرك عن ومنعهم الديانة أهل من العامة

 طريق كل وسد مقاصدهم على واالطالع المسلمين مجامع على واإلشراف الفكري
( الحق...() كلمة وإعالء الدين بناء لتقوية سبباً يكون

اليمق: اآلذري أمحد الشيخ الله أية مساحة

 مع وآله عليه الله صلى الله رسول عمل معه والعمل المذكور المجلس )هدم

 المذهب على ال اإلسالم على شنيعة مؤامرة ألنه وتخريبه وهدمه الضرار المسجد
(3....)فقط

.25 رقم ملحق (1)

.26 رقم ملحق (2)

27ملحقرقم (3)
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اهلامشي: حممود السيد الله أية مساحة

 هذه لمثل عام بشكل الدينية والشئون والمنابر المساجد إخضاع يجوز ال )
 الشرعية والوالية للمرجعية خاضعة هي بل الدول تلك قبل من المؤسسة المجالس

ا( النار...() فتمسكم ظلموا الذين إلى تركنوا وال ) وتعالى سبحانه قال . لألمر

: اآلصيف مهدي حممد الشيخ الله أية مساحة
 في المذكور الشرح حسب عليه، والمساعدة المشروع لهذا التمكين يجوز ال )

 المساجد استقاللية على للمحافظة السعي المؤمنين على ويجب . السؤال

 اإلسالمية، غير األنظمة ونفوذ سيطرة من اإلسالمي التبليغ ومراكز والحسينيات
(2) المؤسسات( هذه أمثال عن األنظمة هذه نفوذ وقطع

: الشريازي ماكرم نارص الشيخ العمظى الله أية مساحة
 آضد[ على مؤامرة وتكون اإلسالم تستهدف الحقيقة في المشاريع هذه أمثال )

حرام( عليها والمساعدة المسلمين

: األردبييل الكرمي عبد السيد الله آية مساحة
 ألنه هذه والحال طريقها عن الجماعة إمامة منصب قبول يجوز ال )...

( () وسلم وآله عليه الله صلى ولرسوله لله مخالفة

: الصانيع يوسف الشيخ الله أية مساحة
التسليم العلماء من وغيرهم والخطباء والجماعات الجمعة ألئمة يجوز ال )..

28 رقم ملحق (1)

29 رقم ملحق (2)

30 رقم ملحق (3)

31 رقم ملحق (4)
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( ..() المجلس هذا لمثل والتبعية

: املؤيد حسني الشيخ الله أية مساحة

 حكومة إلى ينتسب االستفتاء ديباجة في إليه المشار المشروع هذا أن بما )..

(2..() له التمكين يجوز وال المساعدة تجوز فال شرعية غير جائرة

 يحدث الذي الشخص بخروج المستفتون الفقهاء كل أفتى ثانيا:
أجابوا: وقد العدالة، عن المجلس هذا لمثل والمساعدة التمكين منه

: األردبيلي الكريم عبد السيد الله أية سماحة

 بل قبل من عادال كان ولو عدالته يبقى فال والقبول التمكين منه حدث من )
: أيضا فقال ذلك واكد3() الغيبة جائز فاسقا يصير

 إعادته ويجب للتكليف مسقطة وغير باطلة فصالته خلفهم صلى فمن ).
 عليهم بالسالم كان ولو كان نحو بأي وتكريمهم تعظيمهم ويحرم بين محرم وعمله

(4سالمهم() رد أو

احلائري: احلسيين اكمظ السيد الله آية مساحة

(5متعمدا() التمكين بهذا الشخص )يفسق

32 رقم ملحق (1)

33 رقم ملحق (2)

31 رقم ملحق (3)

3 رقم ملحق (4)

34 رقم ملحق (5)
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الواعظي: الدين مشس الشيخ الله أية مساحة

للشخص()ا( عدالة تبقى فال حرام الجائرة الحكومة مساندة )..

املؤيد: حسني الشيخ الله أية مساحة

(2..() العدالة لثلم الموجبة الخطيرة المحرمات من وتقويته الظالم إعانة )..

: اليمق اآلذري أمحد الشيخ الله آية مساحة

 حول أيضا وقال 3)وللمؤمنين( ولرسوله لشه محاربته مع عدالته تبقى )كيف

 وساع ولرسوله لله محارب أنه مع خلفه الصالة يجوز كيف ) خلفه: الصالة جواز
(4) األرض( في للمفسد مصداق فهو فساد األرض في

فقال: وعدمه، المجلس في الدخول حول الفقهاء أجاب ثالثا:

األردبييل: الكرمي عبد السيد الله أية مساحة
 وأخذ المنصب وقبول البحرين( في ) المجلس هذا في الدخول يجوز ال ).
( الخنزير() لحم وأكل الخمر بيع من اسوء وهو األجرة، بذل لو العمل لهذا األجرة

35 رقم ملحق (1)

33 رقم ملحق (2)

36 رقم ملحق (3)

36 رقم ملحق (4)

31 رم ملحق (5)



الشريازي: ماكرم نارص الشيخ العمظى الله أية مساحة

( عظيمة() مسئولية وفيها شرعا محرم المجالس هذه في الدخول )

: قال المجلس، بهذا المنبرالحسيني خطباء ارتباط وحول رابعا:

اليمق: اآلذري أمحد الشيخ الله أية مساحة
(2()المنبر.. كلمة على السيطرة يعطهم لم ولو المشروع بهذا ارتباطهم يحرم )

: الواعظي الدين مشس الشيخ الله أية مساحة
 الخطيب بين فرق فال معهم والمعاونة المساندة يجوز ال بأنه قلنا فإذا )..

(3ذلك() في وغيرهما الجماعة وإمام

األردبييل: الكرمي عبد السيد الله أية مساحة
 حتى مجالسهم في والحضور البحرين دولة دعوة قبول المنبر لخطباء )يحرم

( () وسلم وآله عليه الله صلى الرسول بيت أهل ومصائب الدين أحكام لبيان

: فضل يب مرتىض الشيخ الله أية مساحة
( المذكور..() عبالمشرو االرتباط الحسيني المنبر لخطباء يجوز )..ا

30 رقم ملحق (1)

36 رقم ملحق (2)

35 رقم ملحق (3)

31 رقم ملحق (4)

37 رقم ملحق (5)
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: املؤيد حسني الشيخ الله أية مساحة

السؤال()؛( مفروض في به االرتباط يجوز ال ).

:الشريازي ماكرم نارص الشيخ العمظى الله أية مساحة

 كل عنها ويتجنبوا المؤامرات هذه لعواقب يتنبهوا ان الخطباء ..على )
(2االجتناب()

 وأجابوا الدينية المؤسسة استقاللية بضرورة الفقهاء قال خامسا:
 الفضيلة وأصحاب الدينية العلوم طالب رضوخ حول سؤال على

 وامتداداتها العلمية الحوزة كامل على المجلس يد لوضع العلماء
بالتالي: وعدمه الخارج في

: املؤيد حسني الشيخ الله أية مساحة
 هذا إفشال على العمل ويجب السؤال مفروض في الرضوخ يجوز ال )..
هتها()ونزا الدينية المؤسسة استقاللية على والحفاظ المخطط

: الواعظي الدين مشس الشيخ الله أية مساحة
 وصاحب طالب لكل البد بل للمشروع للفضالء الخضوع يجوز ال )..

( ذلك...() يستنكروا أن الفضيلة

33ملحقرقم (1)

30 رقم ملحق (2)

33 رقم ملحق (3)

35 رقم ملحق (4)
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: اليمق اآلذري /محد الشيخ اله أية مساحة

 وال بالله الشرك كحد وخطبائها وفقهائها العلمية الحوزة كامل على اليد )وضع
ا(()٠٠الذنوب من لغيره يغفر كان وإن بالشه الشرك يغفر

: فضل بين مرتىض الشيخ الله أية مساحة

 العلمية الحوزات في الورود عن التجنب الدينية العلوم طالب على يجب )..
(2..() عليها يده الحكومي المشروع وضع التي

: األردبييل الكرمي عبد السيد الله أية مساحة
 المحترمين العلماء من الفضيلة وأصحاب الدينية العلوم لطالب يجوز ال )..

 أعوان من يكونوا ال حتى منهم يحذروا أن لهم ويجب معهم مرتبطين يكونوا أن
( ..() الدين وأعداء السالطين ووعاظ الظلمة

: عليه تعالى الله رضوان الخميني اإلمام فتاوي

 الفقهية المسائل من عدداً العملية رسالته في سره( )قدس الخميني اإلمام ذكر
 المؤسسة استقالل وضرورة الحكومية الدينية المؤسسة في العمل بحرمة المتعلقة
 باب في اآلتية المسائل عليه الله رضوان ذكر وقد والسلطة، الحكم عن الدينية

 رسالته من 475و 474و 473 الصفحات في المنكر عن والنهي بالمعروف األمر
: الوسيلة تحرير العملية

36 رقم ملحق (1)

37 رقم ملحق (2)

3 اً رقم ملحق (3)
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:13 مسألة

 باسم الدولة أسستها التي المؤسسات في الدخول الدينية العلوم لطالب يجوز ال
 من طالبها على وأجرى الدولة قبضتها التي القديمة كالمدارس الدينية المؤسسة
 موقوفة من أو المشترك الصندوق من كان سواء راتبها، أخذ يجوز وال األوقاف،

اإلسالم. على منها يخشى عظيمة لمفسدة غيرهما أو المدرسة نفس

:14 مسالة

 قبل من الدينية المدارس من مدرسة تصدي الجماعات وأئمة للعلماء يجوز ال
 موقوفات من أو المشترك الصندوق من طالبها وعلى عليهم أجرى سواء الدولة

 األجل في والعلمية الدينية الحوزات على عظيمة لمفسدة غيرهما أو المدرسة نفس
القريب.

:15 مسألة

 بعض تصداها التي الدينية المدارس في الدخول الدينية العلوم لطالب يجوز ال

 سواء الحكومة من بإشارة أو الجائرة الدولة قبل من والدين العلم بلباس المتلبسين
 على عظيمة لمفسدة دينيا وكان المتصدي من أو الحكومة من البرنامج كان

بالله. والعياذ األجل في الدينية والحوزات اإلسالم

:16 مسألة
 قبل من مؤونتها إجراء أو تأسيسها كان دينية مؤسسة أن على قرائن قامت لو
 الدخول العلوم لطالب وال تصديها، للعالم يجوز ال بوسائط ولو الجائرة الدولة

 الن عنها، التحرز لزم به معتدا احتماال احتمل لو بل راتبها، أخذ وال فيها،
مثله. في االحتياط فيجب شرعا، به يهتم مما المحتمل

:17 مسألة
 يجوز ال العدالة، بعدم محكوم فيها والداخل المؤسسات تلك لمثل المتصدي

 الطالق وإشهاد الجماعة في اإلقتداء من عليه العدالة آثار ترتيب للمسلمين
العدالة. فيه يعتبر مما وغيرهما
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:18 سعة
 للمسلمين يجوز وال السادة، وسهم السالم عليه اإلمام سهم أخذ لهم يجوز ال

عنه. ويتوبوا ينتهوا ولم المؤسسات تلك في داموا ما السهمين من إعطاؤهم

:19 سألة
 منهم تسمع ال للتصدي والدين بالعلم المنتسبين بعض بها تشبث التي األعذار

الغافلة. السطحية األنظار عند وجيهة كانت ولو

 المجلس هذا أن إلى وإشارتهم الدين فقهاء من الصريحة الفتاوي هذه وبعد
 في خاص بشكل والشيعة المسلمين على والسيطرة التحكم إلى الحقيقة في يهدف

 التعامل بحرمة وفتواهم والتفاف فيها لف ال صريحة األجوبة كما واألسئلة البلد
 هذا وإسقاط منه، الرواتب استالم وحرمة قوية دوائره إلى االنظمام عن فضال معه

 خطط وفق ال الفقهاء فتاوى وفق بالعمل ملزمين الحقيقة في فإننا ضرورة المجلس

 عن األمور ليخرج ذلك في يجادل الدينية العلوم طلبة أحد هناك كان فإن النظام،
 وسلب جوعه حيث وضحاياه النظام مساوئ أحد هذا مثل أن فالحقيقة مقاصدها

 على مصلحته وتقديم الخطيرة المؤامرة هذه مثل تقبل إلى وألجأه الحرية منه
الدين. مصلحة

 يقبل وال أساسا، التدين عدم يعني فإنه الفتاوي من الكبير العدد هذا رفض وأما

 والذي والمتخاذلين العاصين طريق وهو الفتاوى هذه رفض لتبرير ملتويا طريقا
 ومخالفة افتراء وهذا المجلس حقيقة تطابق ال السؤال صيغة أن على وهماً يبتني

 ولم شافية، وأجوبتها كافية أسئلة أنها فستجد الكتاب آخر المالحق إلى انظر للواقع،
 لهم رفع بل بالموضوع المحيطة الخصوصيات عن بعيداً كلياً تصوراً للفقهاء يرفع
 خارجي بموضوع تتعلق فالفتاوى خصوصياته بجميع المجلس قانون بنود نفس

 تمت لقد وأهدافه. المجلس حقيقة أوضحت واألسئلة كلي فرضي بموضوع وليس
 كاملة المجلس صورة عرض وتم الدينية العلوم وطلبة الفقهاء من عدد مع لقاءات

 واضحة واألجوبة مشخصا الموضوع فكان بالمجلس المتعلقة واألسئلة عليهم
 ومخالفة المسألة لوضوح البحرين علماء بعض قال بل التشكيك، تقبل ال ومحددة

 بحرمة فتوى ألف إلى تصل قد الفتاوي فإن الدينية المؤسسة الستقالل المجلس هذا
 مستقلة تبق أن يجب الدينية المؤسسة فإن إسالمية الدولة كانت وإن المجلس، هذا
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 والتراث الفكر في بديهي مبدأ فهذا السياسي، النظام في انحراف جزئية أي تجابه
 ولبنان، اآلن والعراق اإليرانية اإلسالمية الجمهورية في به المعمول وهو الشيعي

 ينبغي له يروج من فإنكل المجلس لهذا المرجعية رفض من الوضوح هذا وعلى
 الحقيقة، إدراك عن قاصر لكونه به الظن حسن أو. منه، والحذر عنده التوقف
 وإياه الله هدانا المشائخ أحد على الشعبي االحتجاج في المعنى هذا نشاهد وربما
 معه التعامل وعدم منه التنفر فبعد المجلس من الرواتب باستالم يجاهر كان ممن

وغيرها. وتوضيحات وبيان مسيرة إلى األمر وصل دين، رجل بقدسية
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الشيعة على التعدي يدعم الحكم

 المسلمين ضد الواضح والتمييز البحرين في النظام طائفية في احد يشك ال
 ال ولكنه ممتلئة، وقمعهم الشيعية الغالبية ضد الدينية االنتهاكات في وملفاته الشيعة

 يقومون الذين الجناة على وتستر ودعم بتسليط قام بل المؤلم القدر بهذا يكتفي
 األساس أن إذ ذلك في غرابة وال البلد، في الشيعية الدينية المواقع على بالتعدي
 تمثل كثيرة نشاطات حقوقهم، على والتعدي الشيعة وظلم قهر الحكم لدى المرتكز

 بهم تضر األعمال هذه أن أصحابها يعلم أن دون أصحابها تدين جريمة وثائق
 وتسهيالت النظام من مباشرا دعماً تلقى جماعات الجحيم، في وتضعهم وتدينهم
 كالبا يكونوا أن بشرط الحساسة المناصب في سفهائه يضع المجرم فالحكم رسمية،

 ببعض هنا وسنأتي الشيعة، ضد جزئية كل ضد ويشجعهم بأوامره يأتمرون له
: الميدانية النماذج

: سماهيج في مسجد محتويات تحطيم
 حديث سماهيج منطقة في شيعي مسجد بمهاجمة األشقياء من مجموعة قامت

ميالدي. 2004 سنة من 6 شهر في الداخل من محتوياته بتحطيم قامت ثم البناء

الوطني: التالحم تمنع الرسمية الجهات
 بسبب سنوات ثالث منذ ) الرسمية شبه ألوسط)'( لجريدة عنوان في جاء

 متهمة غير والوسط ( مواطنة من الزواج من ممنوع مواطن ... المذهبي "التمييز
 نماذجه، هذه الذي " اإلصالحي للمشروع " تبشر ألنها الموضوع هذا في هنا

 ثالث منذ تمنعه رسمية جهة أن اشتكى المواطنين أحد أن الموضوع في وجاء

بينهما الزواج المعنية الرسمية الجهة رفضت حيث بحرينية من الزواج من سنوات

 للتمييز بسيطا مثاال م،2004/8/12 الخميس يوم عدد الوسط، جريدة في مقال 38 ملحق (1)

الحكومية. الصحافة من الطائفي
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 نقله بطلب تقدم وعندما آخر، مذهب من بزواحها يرغب الذي الفتاة أن والسبب
 استقالته، رفضت كما أيضا طلبه رفض الزواج إتمام من يتمكن كي آخر عمل إلى

 التفكير جراء له كعقاب المستحقة رواتبه بتوقيف ضده قرار اتخذ ذاته الوقت وفي
 عندما الحاكم يخدع من هو األكبر والسؤال إليها، يميل التي الفتاة من الزواج في

؟ دستورية مملكة البحرين أن يعلن

زايد": مدينة " في شيعي مسجد بناء ممنوع
 رحمه السابق، المتحدة العربية اإلمارات دولة رئيس هو وزايد " زايد مدينة "

 الحكومات بها وتعبث برلمانا وتفتقر دستورا تفتقد زالت وال دولته كانت الله،
 العرب حكيم زايد كان فإن العرب بحكيم نفاقا يسمى ولكنه البرجوازية المحلية
 الدستوري الغياب هذا ظل في ولكن وسفهائهم، رعاعهم من بالله فالعياذ

 في باسمه مدينة ضمنها ومن والصدقات، الهبات بتوزيع زايد يقوم والالمشروعية

 أو فيها، لهم واحدا مسجدا يقيموا أن الشيعة على يمنع المدينة هذه لكن البحرين،
فيها. السكن

الشيعة: على يتعدى رسمي الكتروني موقع
 فضائحه تخرج أن ويخشى ويحاصرها الكلمة النظام يحارب الذي الوقت في

 مدعيا أنالين بحرين موقع ومنها االلكترونية المواقع بإغالق ويقوم للخارج
 المسلمين وحدة وتفتيت فتنة لمواقع يسمح واهية وتبريرات كاذبة بادعاءات
 لقد الوزارات، أحدى أقسام أحد من ضلع الموقع أن ذلك من واألغرب باالنتشار

الصحة وزارة وباسم المواقع أحد رأينا

1821012111 ،Minstry 01 Health ،Salmaniya Medical Kingdom 0٤
Complex ،Word 208cc

 الحكم حفيظة الشتائم تلك أثارت فهل الشيعة، وشتم سب فهي وظيفته وأما

 مالحقة أو ؟ الصحافة في عنه التحدث أو لمنعه وتحرك البحرين في والنظام
؟ أصحابه

 من هو المسلم كان إذا باسمه شبكاتهم ويسمون لإلسالم ينتسبون لماذا نعلم ال

المسلمين مواقع بان المعرفة فيه تفترض زمن في ؟ ويده لسانه من الناس سلم
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 والسباب الرؤوس لقطع صور ال البشرية وصالح لهداية نعمة االلكترونية
والشتائم.

اإلسالمي: المجمع مشروع منع
 مشروع وهو كرباباد، منطقة في اإلسالمي المجمع مشروع بناء النظام منع

 أقسام عدة من يتكون برحمته، الله رحمه العالي حسن الحاج ببنائه أوصى كبير
بحت. طائفي المنع وسبب وغيره، ومكتبة وسكن كمدرسة

هادمة: صحفية أقالم
 الوحدة فتصبح مخططاتها في األرض أوباش على االعتماد الحكم خطا من
 بصورة أخرجتهم أخالقية منحدرات في تربوا أذهانهم عن تكون ما ابعد الوطنية

مثلهم. النظام والزال كان بشعة

 والساقطة الهابطة الصحفية باألقالم الحكم أطراف وتتناغم تدعم أن العار ومن
 اللحمة ومنع الوطني الصف تمزيق سوى وظيفة لها ليس والمعاش األداء مزدوجة

 الخفاء في عوراتها من يضحك والسخرية االشمئزاز تثير دمى الوطن، أبناء بين
 اإلسالم خطر من والتحذير الشيعة، ضد السني الشارع شحن عملها معاوية،

 الرئيسي )المصب يسمى ما على والتآمر لالنفصال تسعى التي واألقليات الصفوي
 أنهم قيل عنهم النظام رأس سئل ما وإذا ؟ وإيران الشيعة وخطر لإلسالم(،
 تسليم وإثم عقوبة فعليه بالصدق- له عهد وال - النظام صدق فإن مجانين،
العقول. وقاصري للمجانين الصحافة

: الشورى مجلس دمى
 ألنه عنه تكون ما أبعد وهي إليه وصلت نماذج نصفه المعين المجلس في

 القوانين سن ومصدر للبلد خير وواجهة واالزدهار للتقدم محال يكون أن يفترض
 المجلس هذا في الواقع في هو ليس يفترض ما ولكن الشعب، حاجات تلبي التي

 ضد أحقاده تفريغ عمله العقل قصير اللحية طويل شخص أحدهم أهله، الظالم
 في الشيعة أن يعتبر وآخر شعائرهم، إقامة من منعهم جاهدا ويحاول الشيعة

 باالستعداد مجلسه ويدعو األجنبية للجهات الخامس الطابور دور يلعبون البحرين
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 التي النموذجان هذان ؟ نماذجه هذه مجلس حال فما الخامس، الطابور لمواجهة
 فكريا، وانحدارا أخالقيا انحطاطا يمثالن بهما ويفرح مجلسه في الحاكم يضعهما

 ما يوما أعضاءه أو المجلس يتكلم لم الشعب، ينتخبه مجلس في أبدا لهما مكان وال
 يقم ولم والوطن، الوطني والمشروع الوطنية اللحمة عن أو وأبناءه اإلسالم عن
 المالي الفساد يناقش ولم القومي الدخل لتنمية أو المواطن لحماية قوانين بسن

 يتطرق ولم األخالقي، الفساد أو تقليصه أو إنهائه في والمحاولة البلد في اإلداري

 حقيقيا استقالال البحرين استقالل عن أو البطالة، ومشكلة اإلسكانية األزمة إلى
 القواعد من يقترب لم ذلك، تعارض اتفاقيات أو أعمال أو قوانين أية ورفض

 طائفي واد في كانوا ولكن استقالله، في وطعنها السلبي وآثارها البلد في األجنبية

آخر.

: الشيعة ضد ليزرية اسطوانات توزيع
 وأشرطة ( دي سي أقراص ) ليزرية اسطوانات بتوزيع مشبوهة جهات تقوم

 أدنى دون رمان كرأس الشيعية المناطق في البيت أهل مذهب تهاجم كاسيت
الدولة. رؤؤس أو القضاء أو الصحافة أو النظام من مالحقة

الشيعية: المرجعية على التعدي
 من كامال توجيها موجهة وهي مستقلة وال حرة ليست البحرين في الصحافة

 العربية أو الداخلية البلد أوضاع بانتقاد أبدا الصحافة تقوم ال ولذا وزبانيته، الحكم

 مستثنى ذلك ولكن العالم، في واألديان المذاهب عن بسوء تتحدث وال غيرها، أو
 ويتكرر السالم، عليهم البيت أهل مذهب التشيع في والطعن إيران عن الحديث منه

 الحكم من بإيعاز إال يكون ال وذلك ورجالها الشيعة األمة مرجعيات على التعدي
(.1والحاكمين)

هذه ومن ودينهم، عقيدتهم في المواطنين ضد الدينية االنتهاكات وتتوالى

الدينية. المرجعية على التعدي تكرار بشان بيان ،39 )](ملحق
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: أالنتهاكات

2005/10/ 9 الماحوز في المهدي)عج( وطية مسجد وتدمير حرق -

... الجامعة في حسينية ترب تحطيم -

... توبلي في بجرافات مسجدين هدم -
 أنحاء في وعلمائية وطنية رموز تستهدف ويافطات ملصقات توزيع -

البالد... من متفرقة

 على والحرب المقيت الطائفي والتمييز الدينية االنتهاكات من ينتهي ماال إلى
الشعب.

خيرا أعمالنا خاتمة واجعل الصالح والعمل للخير وفقنا ربنا
 والصالة العالمين رب لله والحمد الراحمين أرحم يا برحمتك
 وعلى محمد األكرم النبي والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم

الطاهرين. الطيبين آله
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الكتاب مالحق
 للشؤون األعلى المجلس مشروع حول العدل وزير مسودة نص : 1 ملحق

اإلسالمية.

اإلسالمية. للشئون األعلى المجلس بشأن أميري مرسوم :2 ملحق

اإلسالمية. للشئون األعلى للمجلس عام أمين تعيين بشأن قرار : 3 ملحق

اإلسالمية. للشئون األعلى المجلس بتشكيل قرار:4 ملحق

 مساجد من المسجدين هدم بشأن العلمائي اإلسالمي المجلس بيان :5 ملحق
المسلمين.

الشيعة. مساجد من مسجدين هدم بشأن التوعية جمعية بيان : 6 ملحق

المسجدين. هدم بشان النجاتي حسين الشيخ سماحة بيان : 7 ملحق

مسجد. إقامة لمنع النشابة الشيخ الدين لرجل )احضارية( استدعاء ورقة : 8 ملحق

حمد. مدينة في الممنوع للمسجد صورة : 9 ملحق

البستكي. لجامع صورة :10 ملحق

مقابة-الشاخورة. منطقة في للمسجد صورة : 1 1 ملحق

كانو. خليل شيخة لجامع صورة : 12 ملحق

)الخارجية(. سترة في الواقع شعبة بن المغيرة مسجد : 13 ملحق

 الوداعي جواد والسيد الغريفي علوي السيد سماحة رسالة من نسخة :14 ملحق

البحرين. لحاكم

 2005/9/30 النجاتي حسين الشيخ لسماحة الجمعة خطبة من جزء :15 ملحق

هجري. 1426 شعبان25 الموافق ميالدي

الحج موسم في منى في السالم عليه الحسين إلماما خطبة : 1 6 ملحق
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والجماعة. الجمعة أئمة رواتب حول الدين لعلماء بيان : 17 ملحق

 حول تعالى الله حفظهم الفقهاء من عدد من وجوابها االستفتاءات : 18 ملحق
والجماعة. الجمعة أئمة راتب

المقدسة. قم في العلمية الحوزة وفضالء طالب عريضة من نسخة :19 ملحق

 األعلى المجلس حول تعالى الله حفظه قاسم عيسى الشيخ لسماحة بيان :20 ملحق
البحرين. في اإلسالمية للشؤون

 المجلس حول تعالى الله حفظه قاسم عيسى الشيخ لسماحة ثان بيان :21 ملحق
البحرين. في اإلسالمية للشؤون األعلى

 في الوضع حول تعالى الله حفظه قاسم عيسى الشيخ لسماحة ثالث بيان :22 ملحق
البحرين. في اإلسالمية للشؤون األعلى والمجلس البحرين

 حمزة والشيخ سلمان علي الشيخ لندن في الثالثة المبعدين العلماء بيان : 23 ملحق
الستري. حيدر والسيد الديري

 اخذ من الشرعي الموقف بشأن النجاتي الشيخ سماحة مكتب بيان :24 ملحق
والخطباء. المساجد ألئمة الدولة خصصتها التي الرواتب

التبريزي. جواد الشيخ العظمى الله آية سماحة استفتاء :25 ملحق

الوحيدي. الحسيني محمد السيد العظمى الله آية سماحة استفتاء :26 ملحق

القمي. اآلذري أحمد الشيخ الله آية سماحة استفتاء : 27 ملحق

الهاشمي. محمود السيد الله آية سماحة استفتاء :28 ملحق

اآلصفي. مهدي محمد الشيخ الله آية سماحة استفتاء :29 ملحق

الشيرازي. مكارم الشيخ العظمى الله آية سماحة استفتاء :30 ملحق

األردبيلي. الكريم عبد السيد الله آية سماحة استفتاء :31 ملحق

الصانعي. يوسف الشيخ الله آية سماحة استفتاء :32 ملحق

المؤيد. حسين الشيخ الله آية سماحة استفتاء :33 ملحق
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الحائري. كاظم السيد العظمى الله آية سماحة استفتاء :34

الواعظي. الدين شمس الشيخ الله آية سماحة استفتاء :35

القمي. اآلذري أحمد الشيخ الله آية سماحة استفتاء :36

فضل. بني مرتضى الشيخ الله آية سماحة استفتاء :37

المحلية. الصحافة من مقال الطائفي، للتمييز مثال :38

الدينية. المرجعية على التعدي تكرار بشأن بيان : 39
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1 ملحق
 للشؤون األعلى المجلس مشروع حول العدل وزير مسودة نص

اإلسالمية

اإلسالمية والشؤون العدل وزارة
اإلسالمية الشؤون إدارة

 المرسوم بموجب 1977 عام في إنشائها منذ اإلسالمية الشؤون إدارة تعمل

 الوعي نشر وهي أجلها، من انشأت التي رسالتها أداء على 1977 لسنة ( 5) رقم

 ومن واألخوة، والمودة السماحة من وبروح الصحيح، الوجه على اإلسالمي الديني
بها: أنيط ما أهم

املساجد: أوال:

 جال يقول وتعالى سبحانه الله بيوت ألنها اإلسالم في حرمتها لها المساجد
 هي والمساجد أحدا( الله مع تدعوا فال لله المساجد )وأن الكريم كتابه في وعال

 مرات خمس يوم كل أكبر و الله نسمع فمنها تعالى لله الدائم الوالء إعالن أماكن
 للصالة والدعوة بالرسالة وسلم عليه الله صلى ولرسوله بالوحدانية لله والشهادة

والفالح.

 له يسبح اسمه فيها ويذكر ترفع ان الله أذن بيوت في ) وتعالى: سبحانه قال
 الصالة وإقام الله ذكر عن بيع وال تجارة تلهيهم ال رجال واآلصال بالغدو فيها

 ما أحسن الله ليجزيهم واألبصار القلوب فيه تتقلب يوما يخافون الزكاة وإيتاء

حساب(.. بغير يشاء من يرزق والله فضله من ويزيدهم عملوا
منها: ستمائة من البحرين دولة في المساجد عدد يبلغ و

السنية األوقاف إدارة عليها تشرف مسجد 300 عدد

الجعفرية األوقاف إدارة عليها تشرف مسجد 300 عدد

اإلسالمية: الدعوة ثانيا:

شاملة اإلسالمية األقطار جميع في المسلمين بين اإلسالمية الحركات نشطت
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 ومبادئه، نظرياته في اإلسالم إلى والرجوع الله إلى الدعوة في المذاهب جميع
 أفكارها تطبيق محاولة في لها منهجا التطرف من اتخذت الحركات هذه وبعض
 للشرع، المنافية أعمالها لتبرير المواتية الظروف بعض مستغلة الفتن وبإثارة بالقوة
 معتنقيها على األبواب وبسد بالحكمة نعالجها أن يجب أدواء هذه أن اعتقد وإني
 من مدسوسة الحركات هذه من كثيرا أن خاصة اهدافهم، في ينجحوا ال لكي

الخارج.

الدعاة: ثالثا:

 يقوم عمال لهم يجدون ال وأصبحوا الدينية العلوم خريجي األيام هذه في كثر
 الدعوة في الستغاللهم الحركات لتلك سائغة لقمة فأصبحوا عوزهم وسد بمعيشتهم
دعاتها. من يصبحوا لكي ماديا ومساعدتهم ألهدافها

اإلسالم: علىمبادئ الحض رابعا:

 الناس ونحض اإلسالم إلى ندعوا مسلمون ونحن اإلسالم الله عند الدين إن
 الذي اإلسالم يهدم، الذي اإلسالم وليس يبني، الذي اإلسالم لكنه اإلسالم على

 الوسطية مبدأ من يأخذ الذي اإلسالم ولكنه المتطرف غير اإلسالم يفرق، وال يوحد
 والموعظة بالحكمة ربك سبيل إلى ادع ) كتابه في الله اوامر متبعين له، شعار

 الله يقول التي والفتنة والتطرف بالمغاالة ال ( أحسن هي بالتي وجاهدهم الحسنة

 ( خاصة منكم ظلموا الذين تصيبن ال فتنة واتقوا ) القتل( من أشد الفتنة ) فيها
العظيم. الله صدق

 في فالحديث عليكم أطيل ال لكي الحد هذا عند فيها أقف اإلسالم من لمحة هذه

حدود. له ليس الموضوع

ختاما:

 يرسم اإلسالمية، للشؤون أعلى بمجلس االستعانة رأيت فقد قدمت ما على بناء

 الدخيلة األفكار ومواجهة اإلسالمية والشؤون الدعوة مجال في الرئيسية الخطط
والبرهان. والدليل بالحجة اإلسالمي، الفكر على

 توصلنا والبحث الرأي تداول وبعد القضاة، من علماءنا كبار مع اجتمعت وقد
في مبنية هي كما وصالحياته المجلس هذا بإنشاء أميري مرسوم مشروع إلى
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 يراها ما واتخاذ حولها للتباحث الموقر الوزراء لمجلس أقدمها المرسوم، مشروع

وشكرا. شأنه في

 خليفة آل خالد بن األه عبد
اإلسالمية والشؤون العدل وزير
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:2 ملحق
اإلسالمية للشئون األعلى المجلس بشان أميري مرسوم

الرحيم الرحمن الله بسم
اإلسالمية للشئون األعلى المجلس بشأن أميري مرسوم

م1996 لسنة (19) رقم مرسوم
اإلسالمية للشئون أعلى مجلس بإنشاء

البحرين. دولة أمير خليفة آل سلمان بن عيسى نحن
..الدستور. على االطالع بعد

اإلسالمية... والشئون العدل وزير عرض على وبناء
الشورى... مجلس رأي أخذ وبعد

الوزراء... مجلس موافقة وبعد
باآلتي: رسمنا

األولى: المادة
اإلسالمية. والشئون العدل بوزارة يلحق اإلسالمية للشئون أعلى مجلس ينشاً

الثانية: المادة
 ويعد البرامج ويضع البالد، في اإلسالمية بالشئون األعلى المجلس يختص

 على الحفاظ مع العصر وروح يتفق بما اإلسالمية األنشطة لتطوير الدراسات

 والمحافظة المسلمين بين الصف وحدة على يعمل كما العريق، اإلسالمي التراث
 من اإلسالمي الفكر وتنقية وترسيخها السمحة اإلسالمية والتقاليد القيم على

منه. تنال التي الشوائب

الثالثة: المادة
: باألتي يقوم أن أهدافه تحقيق سبيل في للمجلس

 يشق ما كل عن واالبتعاد اإلسالمية المذاهب بين التقريب على العمل أواًل:
ووحدتهم. المسلمين صفوف

 الدينيين والمرشدين والوعاظ والخطباء األئمة ومؤهالت سيرة في النظر ثانياً:
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األوقاف. إدارتي من والمعينين المرشحين والمآتم المساجد وخطباء
 والندوات المؤتمرات في والمشاركة اإلسالمية والدراسات البحوث إعداد ثالثاً:

 المالحظات وإبداء السبل، بكافة اإلسالمية الدعوة نشر على والعمل بذلك، الخاصة
دينية. برامج من والتلفزيون باإلذاعة ييث ما حول واالقتراحات

 الكتب أمهات وتحقيق طباعتها، وتبني اإلسالمية المؤلفات إصدار رابعا:
إلسالمية. ا والمؤلفات

 وتوجيههم والخارج الداخل في الشرعية للعلوم الدارسين ومتابعة ابتعاث خامساً:
التخرج. بعد لهم المناسبة األعمال توفير على والعمل
 من اإلسالمية والشئون العدل وزير طريق عن إليه يحال ما دراسة سادساً:
 بالفائدة يعود بما فيها الشرعي الرأي وإبداء اإلسالمية، بالشئون المتعلقة القضايا

والمسلمين. اإلسالم على

الرابعة: المادة
 اإلسالمية والشئون العدل وزير برئاسة اإلسالمية للشئون األعلى المجلس يشكل

 رئيس من قرار بتعيينهم يصدر اإلسالمية الشريعة في العلماء من أربعة وعضوية
 أعضاء يعين كما اإلسالمية، والشئون العدل وزير من ترشيح على بناء الوزراء

: وظائفهم بحكم المجلس في
(. السنية الدائرة ) الشرعية العليا االستئناف محكمة رئيس -1

(. الجعفرية الدائرة ) الشرعية العليا االستئناف محكمة رئيس -2

السنية. األوقاف مجلس رئيس -3

الجعفرية. األوقاف مجلس رئيس -4

الخامسة: المادة
 قابلة سنوات أربع وظائفهم بحكم المعينين األعضاء لغير المجلس عضوية مدة

 األسباب من سبب ألي األعضاء هؤالء أحد خال وإذا متماثلة، مدداً أو مدة للتجديد

 الجديد العضو عضوية مدة وتكون آخر، عضو منه بدالً يعين مدته انتهاء قبل
سلفه. مدة لنهاية

السادسة: المادة
 اغلبية بحضور إال صحيحاً انعقاده يكون وال رئيسه، من بدعوة المجلس يجتمع
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عنه. ينوب من أو المجلس رئيس بينهم من يكون أن على أعضائه

السابعة: المادة
 فإذا أعضائه، من الحاضرين اصوات بأغلبية المجلس وتوصيات قرارات تصدر

الرئيس. منه الذي الجانب يرجح تساوت

الثامنة: المادة
 أو والمختصين العلماء من حضوره يرى من جلساته لحضور يدعو أن للمجلس
التصويت. عند معدود صوت لهم يكون أن ودون غيرهم،

التاسعة: المادة
 مما أكثر أو موضوع لبحث هم غير من أو أعضائه من لجنة يشكل أن للمجلس

اختصاصه. في يدخل

العاشرة: المادة
 ويعين رئيسه، إشراف تحت للمجلس اإلدارية األعمال تتولى عامة أمانة للمجلس
 أخذ بعد اإلسالمية والشئون العدل وزير من قرار بتعيينه يصدر عام أمين للمجلس

المجلس. رأي

عشرة: الحادية المادة
 الالزمة ارات -اس المجلس رأي أخذ بعد - اإلسالمية والشئون العدل وزير يصدر
أحكامه. مع يتعارض نص كل ويلغى المرسوم، هذا لتنفيذ

عشرة: الثانية المادة
 تاريخ من به ويعمل المرسوم، هذا تنفيذ اإلسالمية والشئون العدل وزير على
الرسمية. الجريدة في نشره

البحرين دولة أمير
خليفة آل سلمان بن عيسى

الرفاع قصر في صدر
 ه 1416 الحجة ذي4 بتاريخ:

م1996 أبريل 22: الموافق
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: 3ملحق
اإلسالمية للشئون األعلى للمجلس عام أمين تعيين بشأن قرار

1997 لسنة ( 17 ) رقم قرار
 اإلسالمية للشئون األعلى للمجلس عام أمين تعيين بشأن
اإلسالمية. والشئون العدل وزير
األعلى. المجلس رئيس

 األعلى المجلس بانشاء 1996 لسنة 16 رقم بقانون المرسوم على االطالع بعد
اإلسالمية... للشئون

اإلسالمية... للشئون األعلى المجلس موافقة وبعد
اآلتي: قررنا

أولى: مادة
 باالضافة اإلسالمية للشئون المساعد كيل الو خليفة آل حمد بن خليفة الشيخ يعين
اإلسالمية. للشئون األعلى للمجلس عاما أمينا لعمله

ثانية: مادة
 تاريخ من به ويعمل القرار هذا تنفيذ اإلسالمية والشئون العدل وزارة وكيل على

صدوره.
خليفة آل خالد بن عبدالله

 اإلسالمية والشئون العدل وزير
 اإلسالمية للشئون األعلى المجلس رئيس
1418 اآلخرة جمادي 18 في صدر

م1997 أكتوبر 20 الموافق
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:4 ملحق
اإلسالمية للشئون األعلى المجلس بتشكيل قرار

1997 لسنة ( 26 ) رقم قرار
اإلسالمية للشئون األعلى المجلس بتشكيل
الوزراء: مجلس رئيس

 بإنشاء 1996 لسنة (19) رقم المرسوم من (4، 5) المادتين على اإلطالع بعد
..اإلسالمية. للشئون أعلى مجلس
اإلسالمية... والشئون العدل وزير ترشيح على وبناء
الوزراء... مجلس موافقة وبعد
اآلتي: قرر

األولى: المادة
 اإلسالمية والشئون العدل وزير برئاسة اإلسالمية للشئون األعلى المجلس يشكل

من: كل وعضوية
وظائفهم: بحكم المعينون األعضاء - أوالً

(. السنية الدائرة ) الشرعية العليا إالستئناف محكمة رئيس -1
(. الجعفرية الدائرة ) الشرعية العليا إالستئناف محكمة رئيس -2
السنية. األوقاف مجلس رئيس -3
الجعفرية. األوقاف مجلس رئيس -4

وظائفهم: بحكم المعينين غير األعضاء - ثانياً
الصديقي. أحمد بن يوسف الشيخ فضيلة -1
العصفور. خلف أحمد الشيخ فضيلة -2
الستري. منصور محمد الشيخ فضيلة -3
القطان. عبدالله عدنان الشيخ فضيلة -4
سنوات. أربع وظائفهم بحكم المعينين غير األعضاء عضوية مدة وتكون

الثانية: المادة
 تاريخ من به ويعمل القرار، هذا تنفيذ اإلسالمية والشئون العدل وزير على

الرسمية. الجريدة في وينشر صدوره،
الوزراء مجلس رئيس

خليفة آل سلمان بن خليفة
 م1997 سبتمبر 30 الموافق

 ه 141 8 األولى جمادى 28 بتاريخ صدر
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:5ملحق
 مساجد من المسجدين هدم بشأن العلمائي اإلسالمي المجلس بيان

: المسلمين

 يجوز وال احترامها يجب خاصة وقدسية وحرمة مكانة اإلسالم في للمسجد

األشكال. من شكل باي عليها التعدي

 هدم من وقع لما البالغ أسفه عن العلمائي اإلسالمي المجلس يعبر هنا ومن
 وكرامة اإلسالم، وحرمة الشرعي، بالحكم استهتارا توبلي منطقة في لمسجدين

المسلمين.

 األوقاف إدارة يطالب فإنه للموضوع ومتابعته اهتمامه عن يعبر إذ والمجلس
 العالقة القضايا كافة بحل والقيام والقانونية الشرعية مسئوليتها بتحمل الجعفرية
 القديمة المساجد جميع بتسجيل والقيام وحمايتها، األوقاف بأراضي المرتبطة

عليها. التعدي عدم وضمان المنتشرة، الوقفية واألراضي

 ال أن من بشدة ننصح كما سريع، بشكل القضية حسم ضرورة على هنا ونؤكد

المستويات. من مستوى أي على طائفيا وامتدادا بعدا القضية تأخذ

العلمائي اإلسالمي المجلس

ه 1426 رمضان شهر 7

م2005/10/11
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الشيعة: مساجد من، مسجدين هدم بشأن التوعية جمعية بيان

ملساجد هدم بيانبخصوص

تعالى بسمه

 انطالقة في األول المشروع وكان ومعقله اإلسالم حصن والزال المسجد كان
 المسلمون فيها يتلقى التي المدرسة فهو المنورة. المدينة في )ص( الرسول

والدنيا. الدين بأمور يتعلق ما وجميع والسياسية والفكرية الدينية فهم معار

 نفوس وفي اإلسالمية الشريعة في خاصة وقدسية حرمة المسجد اكتسب ولذا
قاطبة. المسلمين

 في اإلسالم مساجد من مسجدين هدم أسماعنا إلى يتناهى أن له يؤسف ومما

 بالدين وتمسكهم بحرصهم أهلها عرف التي البحرين قرى إحدى توبلي منطقة

المقدسات. على وغيرتهم الحنيف

 هذا مع تتعامل أن المسئولة الجهات نطالب الشرعية المسؤولية من وانطالقاً
 الجعفرية األوقاف دائرة نطالب كما والقانوني. الشرعي المنظور وفق الموضوع

وتسجيلها. الموقوفة األراضي جميع بتوثيق

الفتن. شر من المسلمين جميع الله حفظ

اإلسالمية التوعية جمعية

ه 1426رمضان شهر 8

م2005/10/12
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:7 ملحق
المسجدين هدم بشأن الله حفظه النجاتي حسين الشيخ سماحة بيان

الرحيم الرحمن الله بسم

الطاهرين... وآله محمد على الله وصلى العالمين، رب لله الحمد

وبعد...

 في بيجان جبلة على توبلي خليج ساحل من بالقرب المسجدين هدم خبر فإن

 نشرته الذي م2005/10/6 الموافق ه1426رمضان//2 تاريخ في الخميس يوم
 الدهشة أثار وقد والمؤمنين، للمواطنيين وحزيناً مؤلماً خبراً كان المحلية الجرائد

 مع إذ والبساطة، السهولة بهذه المسلمين بالد في الله مساجد تهدم أن إلستغراب وا
 المسلمين طوائف من معينة طائفة إلى المسجدين هذين إنتساب عن النظر قطع
 في األمر يصل فكيف الله، بيوت من وبيتان مسجدان أنهما ننسى ال أن يجب

 جعلها التي تعالى الله مساجد هدم فيه يستباح الذي المستوى إلى الخطيرة تداعياته

 رمضان شهر الله شهر في حصل ذلك وأن خصوصاً وطاعته، لعبادته بيوتاً الله

 الشهر هذا ففي وتالوته، القرآن ونزول والصيام والطاعة والصالة العبادة شهر
 الهدم بخبر نفاجىء والصالة بالطاعة ومساجده الله بيوت فيه تعمر أن يجب الذي

 الطرف مع التحاكم يتم لم فلم األمر في ونزاع خالف هناك كان وإذا المؤلم،
 وعلى القانونية القنوات خالل من المشكلة تصفية يتم لم ولماذا القضاء، إلى األخر
 مثل على ويقدم باألمر يستبد أن واحد لطرف يصح وكيف القضاء، سلطة رأها
 من هو مكان وعلى الله، عند الشهور أعظم من هو شهر في الخطير العمل هذا

 القضائية للسلطة سريع بتدخل نطالب إننا تعالى، الله مساجد أي األماكن أقدس
 كالمجلس القانونية الجهات وسائر األوقاف إدارة وعلى المسجدية، حق وإرجاع

 التعدي ودفع الحق إلحقاق جدية بكل العمل حوزته في المسجدان يقع الذي البلدي

الله. مساجد على الحاصل

النجاتي حسين الشيخ الله آية سماحة مكتب
 ه 1426/ رمضان/8

م2005/10/12الموافق
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مسجد. إقامة لمنع النشابة الشيخ الدين لرجل )احضارية( استدعاء ورقة

 لبحسسسسرين ا مملكسسسة

 خلية الدا وزارة
العام ألمن ا

KINGDOM OF BAHRAIN

MINISTRY OF THE INTERIOR

PUBLIC SECURITY

٦٩j؛blic Security Diviaion

،:)at

٦.وغحؤاعد.... أألقن؛لعام قسم

 /عحج(١٨٨ع التاسية

إلعمبل^جمك-

٩ لما ا هم/

To ءسلغد.__ل.__.__..,؛ب٢م

يكاب\ ٤٢٧/٥
1 have to 100*8 you stmt your 2^820808 في حضوركم بضرورة أشعركم

is required in the above mentioned Public ت 1 <٠1§ - ط ب H < حت مركزالشرطةالمذضأءال.ه

on — بتارية ،«ي«عباةتل الساعة ي
in regard of طلسكطنعسكككح بخصوص وذلك

-------------'•—ج عم•■٠-
راليسعج لببا
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: 9 ملحق
حمد مدينة في البناء ممنوع لمسجد صورة

18



البستكي. لجامع صورة
: 10 ملحق

1



:11 ملحق
الشاخورة - مقابة منطقة في لمسجد صورة
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:12 ملحق
: كانو خليل شيخة لجامع صورة
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: 13 ملحق
 سترة جزيرة في ويقع شعبة بن المغيرة مسجد باسم سمي لمسجد صورة

الخارجية قرية في
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: 14 ملحق
 لحاكم الوداعي جواد والسيد الغريفي علوي السيد سماحة رسالة نص

البحرين:

1996/4/16 النسخ

الرحيم الرمحن الله بسم
 أمري ورعاه الله حفظه خليفة آل سلمان بن عيسى الشيخ السمو صاحب حضرة
املوقر البحرين دولة

...وبركاته الله ورمحة عليكم السالم

 أجمعين خلقه أشرف على السالم وأتم الصالة وأفضل العالمين رب لله الحمد

 ركبها من التي النجاة سفن وثقله القرآن أعدال بيته آله وعلى المصطفى محمد

 بإحسان لهم والتابعين الميامين صحبه وعلى وهلك غرق عنها تخلف ومن نجى

وبعد. الدين إلىيوم

 في اإلسالمية للشؤون أعلى مجلس إنشاء سموكم اعتزام علمنا إلى نمى لقد
 يتفق بما اإلسالمية األنشطة لتطوير الدراسات ويعد البرامج بوضع يختص البالد

 الصف وحدة على ويعمل العريق اإلسالمي التراث على الحفاظ مع العصر وروح

 وتنقية وترسيخها السمحة اإلسالمية والتقاليد القيم على والمحافظة المسلمين بين
 مشروع من الثالثة المادة نصت وقد منه تنال التي الشوائب من اإلسالمي الفكر

 األئمة تعيين ترشيحات في النظر المجلس صالحيات من يكون أن على القانون
 المقدمة الحسينية والمواكب المآتم وخطباء الدينيين والمرشدين والوعاظ والخطباء

 الداخل في الشرعية العلوم طالب ومتابعة ابتعاث إلى إضافة األوقاف دائرتي من

 ولنا التخرج، بغد لهم المناسبة األعمال توفير على والعمل وتوجيههم والخارج
 العامة المصلحة من ليس إصداره بأن ونرى مالحظات عدة المشروع هذا على

: باآلتي مالحظاتنا ونجمل للبالد،

 يربو ما منذ الكريمة الحاكمة األسرة تحكمها البحرين دولة أن شك ال أوال:
 فالطائفتان الوطنية الوحدة صفو يعكر ما خاللها يحصل لم عام المائتي على
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 الحساس الموضوع هذا الدولة عالجت وقد السمح التآلف من جو في تعيشان
 الدين رجال طريق عن شؤونهما تدبير الطائفتين لكال تركت حيث بحكمة

علمائها. من تراه من اختيار في طائفة كل أبناء حرية مع يتناسب بما المرموقين

 األديان حرية أن على منه 22 المادة في البحرين دولة دستور نص لقد ثانيا:
 الدستور كان ولما البلد، في المرعية للعادات طبقا الدينية واالجتماعات والمواكب

 التشريعات من دونه ما على فكان الصدارة صاحب األسمى الوضعي القانون هو
 وإهدار الدستور أحكام إلتزام وجب وتلك هذه تعارضت ما فإذا أحكامه عند النزول

 سن إلى حاجة بغير لإلعمال بذاته صالحا نصا بالدستور ورد ما فإذا سواها، ما
 مخالف حكم كل ويعتبر سواه ما وإهدار الدستوري النص إعمال لزم أدنى تشريع

 دون لإلعمال بذاته صالح الدستور من 22 المادة نص أن وحيث يكن، لم كأن له
 حرية وكفالة النص هذا إعمال معه يتوجب مما أدنى تشريع سن إلى حاجة

 واالجتماعات والمواكب األديان بشعائر القيام وحرية العبادة دور وحرمة الضمير

جيل. بعد جيال والمتوارثة البالد في المرعية للعادات طبقا الدينية

 والمواكب األديان بشعائر القيام حرية من تحد قوانين اصدار يجوز فال وعليه
 الئحة بتحديد الجعفرية األوقاف إدارة تقوم أن يجوز وال الدينية واالجتماعات

 أن ذلك الحسينية والمواكب المآتم وخطباء الدينيين والمرشدين والوعاظ بالخطباء
 وليست وتنميتها األوقاف إدارة في وظيفتها تنحصر الجعفرية األوقاف إدارة

 والخطباء األئمة في الرأي تبدي أو ترشح أن تستطيع التي المؤهلة بالجهة

 الحرية مطلق له الذي المأموم وبين اإلمام بين خاصة العالقة هذه أن إذ وغيرهم
 يتم الذي لإلتفاق طبقا يكلفه الذي والمأتم الخطيب وبين يراه من وراء الصالة في

 الحسينية المواكب لخطباء الحال وكذا بذلك األوقاف بإدارة شان وال بينهما

وغيرهم.

 والوعاظ واألئمة المجلس تعيين يكون أن على المشروع في جاء لقد ثالثا:
 إمام بشأن تختلفان الطائفتين أن حيث وقفة لنا وهنا وغيرهم الدينيين والمرشدين

 بر شخص أي وراء الصالة السنية المذاهب أئمة يجيز فبينما بينا اختالفا الجماعة
 الصالة وجوب على كلمتهم اجتمعت الجعفري المذهب فقهاء فإن فاجرا أو كان

 األعلى المجلس قبل من المساجد أئمة وتعيين للشرائط، الجامع العادل وراء
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 يعين قد من أن حيث كبير حرج في المصلين يجعل المقترح اإلسالمية للشؤون
 في تدخال يعد الذي األمر وهو المصلين بعض رأي في عدال يكون ال قد ربما

 للماموم وأن سيما المصلين على يضيق سوف الذي األمر العبادة حرية صميم
عدمها. من اإلمام يرىعدالة أن في المطلقة الحرية

 ثالث خلفائي ارحم اللهم وسلم: وآله عليه الله صلى الله رسول قال رابعاً:
 ويروون بعدي من يأتون الذين قال ؟ خلفاؤك ومن )ص( الله رسول يا قيل مرات،

بعدي. من الناس فيسلمونها أحاديثي

 أيدي على واألحكام األمور مجاري السالم: عليه الحسين اإلمام قال كما
وحرامه. حالله على األمناء بالدين العلماء

 عن وينهون بالمعروف يأمرون الدولة عن مستقلون الدين علماء فإن وعليه
 يعد الحق هذا تغيير وأن سبيال ذلك إلى استطاعوا ما النصح ويقدمون المنكر
 والشؤون العدل وزارة أن ذلك الشيعية للطائفة األساسية للحقوق صارخاً انتهاكاً

 األخبار نشرة وعقب أنه بل السنية للطائفة والوعاظ المساجد أئمة تعين اإلسالمية

 جاء الذي النص فإن السنية، المساجد في واإلرشاد الوعظ برنامج عن اإلعالن يتم
 أئمة اختيار في الشيعية الطائفة حرية تقييد منه يقصد القاني البند الثالثة بالمادة

 التعيين هذا أن إذ الحسينية، والمواكب المآتم وخطباء والخطباء والوعاظ المساجد

 الوقت في العمل عليه جار هو لما حاصل تحصيل هو السنية للطائفة بالنسبة
 وخارجها البحرين داخل الجعفري للمذهب الديني التعليم اخضاع أن كما الراهن
 للتشريع القطعية واألسس تماما يتعارض اإلسالمية للشؤون األعلى المجلس لسلطة

 ممارسة من حرماننا يعني الذي األمر لله الخالصة العبادة وقواعد اإلسالمي

 شريعتنا وأصول يتفق بما مؤسساتنا وإدارة ضمائرنا إليه تطمئن لما طبقا شعائرنا

المقدسة.

 المجلس يشكل أن على الرابعة المادة في القانون مشروع نص لقد خامساً:
 في العلماء من أربعة وعضوية العدل وزير برئاسة اإلسالمية للشؤون األعلى

 دائرتي ورئيسي والجعفرية السنية الشرعية االستئناف محكمة ورئيسي الشريعة
 الرئيس، فيه الذي الجانب يرجح األصوات تساوت فإذا والجعفرية، السنية األوقاف

 ليسوا الطائفتين ممثلوا أن إذ السنية للطائفة تابعة الشيعية الطائفة يجعل النص وهذا
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 الطائفة أفراد من العدل وزير سعادة أن للجميع معلوم هو وكما أته إذ بمتساويين
 للطائفة وأربعة السنية للطائفة خمسة يكون األصوات عدد فإن وبالتالي السنية

 المسلمتين الطائفتين أبناء وبقاء الطائفي المنطلق نبذ على تأكيدنا مع هذا الشيعية
بعيد. أمد ومن اآلن حاصل هو كما متحابين

 الشريعة في الخبرة أهل من ليسا األوقاف دائرتي رؤساء فان ذلك عن فضالً
 درسوا ممن ليسوا رؤساء الدائرنين رئاسة على تعاقب حيث الغراء اإلسالمية
 على يزيد ال الرؤساء هؤالء به يتمتع ما كل وإتما بتعاليمها عالقة لهم أو الشريعة

المختلفة. الدولة بوزارات اإلدارات مدراء باقي به يتمتع ما

 األعلى المجلس بإنشاء المرسوم إصدار عن العدول سموكم من نأمل لذلك

 الشعب هذا به يتميز الذي لتآلفوا التسامح صف لتعكير منعا اإلسالمية للشؤون-
األبي. المسلم

وبركاته الله ورحمة عليكم والسالم

الموسوي الغريفي أحمد السيد علوي السيد

الوداعي فضل سيد جواد السد

: منه نسخة
خليفة آل سلمان بن خليفة الشيخ لسمو -1

الموقر. الوزراء مجلس رئيس
خليفة. آل خالد بن الله عبد الشيخ لسعادة - 2

الموقر. اإلسالمية والشؤون العدل وزير
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:15 ملحق
 شعبان 25 الموافق ميالدي 2005/9/30 النجاتي حسين الشيخ لسماحة الجمعة خطبة
هجري. 1426

 البلد في فعال المطروحة المسالة عن نتحدث أن نريد الثانية الخطبة هذه في
 المملكة، في العلمية والحوزات الدينية العلوم وطلبة العلماء أوساط في خصوصاً

 أئمة من الدينية العلوم طلبة على توزيعها الدولة تنوي التي الرواتب مسألة وهي
نقاط: في وذلك والخطباء، المساجد

 2003/11/12 بتاريخ )الوسط( جريدة مقابلة في أوضحت لقد األولى: النقطة

 من طرح المشروع هذا ان حيث الرفض، موقف وهو المشروع، هذا من موقفي م
 الموقف، نفس اليوم واكرر الحاضر. الوقت في تنفيذه ينوي ولكن الوقت ذلك

 وطلبة العلماء، إخواني من أعتذر وانني، حرام، األخذ ان واضح بشكل وابين
 أكون وقد عليهم المادي الضيق من الرأي هذا فيه يتسبب قد مما الدينية العلوم
سببين: الى أشير الصدد وبهذا وموجباته، الرأي هذا خلفيات بيان الى هنا بحاجة

 حوزاتنا ان اليها، اإللتفات يجب التي األساسية المسائل من األول: السبب

 وال كانت — االم الحوزات خصوصاً — مكان كل في الديني العلوم وطلبة العلمية
 وصيانة األحكام ونشر والمذهب، الدين حفظ في السأساسي الدور لها يزال

 واألخالق، الفضيلة ونشر قيمه، وبيان الدين مفاهيم وتوضيح الحقة، اإلعتفادات
 الكتب وتأليف المنكر، عن والنهي بالمعروف واألمر الحسنة، والموعظة

 لشبهات والتضدي وحقائقه، وحياضة الدين حرم عن والدفاع والمصنفات،

 وطلبة العلمية الحوزات ورسالة وواجبات دور في يدخل هذا كل — المشككين

 والمساجد العلمية، الدينية والجامعات المدارس تأسيس وحتى بل -، الدينية العلوم
 والمراكز كالمستشفيات الخيرية المشاريع وحتى بل والحسينيات، والجوامع

 عند خصوصاً والمحتاجين للفقراء المساعدات وتقديم األيتام، ودور العالجية،

وغيرها.. والبشرية الطبيعية والكوارث والمصائب المحن نزول

 الدور هو الدينية العلوم وطلبة العلمية الحوزات رسالة من آخر وجانب
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 في وعلمائها العلمية الحوزات هذه به تقوم والزالت قامت الذي المشرف السياسي
 من الحوزات لهذه كان فكم وكرامتها، وعزتها وإستقاللها المسلمين بالد عن الدفاع
 لقد ومقدساتهم، وبالدهم المسلمين حرمات عن الدفاع في ومناضلة مشرفة مواقف
 استشهد الذي اكثر ما والمضيئة، المشرفة بمواقفهم وكرامة نوراً التاريخ مألوا
 على صعد منهم وكم المقدسات، هذه عن الدفاع في والمراجع العلماء من منهم

 الله عند وذلك ... وكم وكم وكم جثمانه، احرق منهم وكم قتل، منهم وكم المشانق،

يضيع. ال تعالى

 هذا في العلمية الحوزات خدمات ونحصر هنا نعد ان يمكن ال الجملة: وعلى
 وإقتصادية وسياسية وإجتماعية وفكرية دينية خدمات من المختصر، الحديث

وغيرها.
 مئآت تأليف الى يجتاج المشرفة الجوانب هذه من جانب كل في الحديث إشباع إن

 به تقوم الذي المشرف الريادي الدور ومعالم حدود لتوضيح والكتب المجلدات

ومقدساته. الدين عن الدفاع في الحوزات

رسالتها: في الحوزات نجاح عوامل

العلمية؟ حوزاتنا عمل في والتوفيق النجاح سر هو ما

 نقاء من: والعناصر، العوامل من بمجموعة متقوم النجاح سر أن والجواب:

 أهل وتعاليم بالدين الحقيقي الصادق واإلرتباط مصدرها، وصفاء المعرفة
 العمل، في إلستقامة وا وتعالى، سبحانه لله العمل في اإلخالص الى )ع(، البيت

 عليه العظيم والتوكل لذلك، والنفس المال وبذل الربانية، األهداف أجل من والتفاني

 على وزبارجها وزخارفها الدنيا في والزهد االمور، جميع في وتعالى سبحانه
 عن النظر قطع مع والتكليف بالواجب بالقيام واإلهتمام الشخصية، الحياة مستوى
هنا. حصرها يمكن ال التي والعناصر العوامل من ذلك وغير نتيجته،

 عن العلمية الحوزات إستقاللية وعناصره النجاح عوامل أهم جملة من لكن

 فالحوزات البالد، مختلف في القائمة والحكومات الرسمية والسياسات المؤسسات
 الرسمية، وسياساتها السياسية األنظمة عن مستقلة كيانات تشكل كانت دائماً العلمية
 من القضايا مختلف في المواقف إستقاللية لها كفل التي هي اإلستقاللية وهذه

 وغيرها، والشفافية والفكرية واإلقتصادية واإلجتماعية السياسية الى الدينية
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 القيام من التاريخ مدى في الحوزات تمكنت اإلستقاللية عامل على فباإلعتماد

 اإلسالم، وحياض المسلمين بالد وعن وقيمه الدين عن الدفاع في الربانية برسالتها
 العظيم تاريخها صنع من الحوزات تمكنت اإلستقاللية عامل على وباإلعتماد
والمشرف. والمضئ

 ان الواضح فمن المالي، اإلستقالل هو اإلستقاللية هذه تأمين في عنصر وأهم
 فإنها المالي الجانب في اخرى جهة على وتعتمد ترتبط شخصية أو مؤسسة كل

 اإلستقاللية فقدان معنى و المالي، للجانب المؤمنة الجهة لصالح إستقالليتها ستفقد
 ثوابت ان الواضح ومن الممولة، الجهة بها ترضى ال مستقلة مواقف تملك ال أنها

 تكون التي الرسمية السلطة مصالح مع دائماً تتفق وال تلتقي ال الدين عن الدفاع
 الثوابت تلتقي قد نعم الدينية، الثوابت على المحافظة من أحرص سلطتها حفظ على
 واإلرتباط تلتفي، ال األحيان من كثير في لكنها أحياناً، المذكورة المصالح مع

 في الصادقة لمواقفها الدينية السلطة خسارة الى سيؤدي الرسيمة بالسلطة المالي
 مصالح تغليب الى ذلك وسيؤدي الرسمية، السلطة مواقف لصالح الدين عن الدفاع

 والنهي بالمعروف األمر فريضة ضياع الى وسيؤدي الدين، مصالح على السلطة

الشخصية. واالطماع المادية المصالح على خوفاً األحيان من كثير في المنكر عن

 وال انفسنا نغش ان يمكننا فال هنا من البداهة، الى أقرب واضحة معادلة فهذه
 العلوم وطلبة العلمية تناحوزا ارتباط ان الحقيقة، هذه بكتمان اآلخرين نغش أن

 بضع خالل في أي البعيد، او المتوسط المستقبل في سيؤدي الرسمية بالسلطة
 يعد وهذا الرسمية، المؤسسة في الدينية المؤسسة وانصهار ذوبان الى — سنوات

 الى سيؤدي مما ومقدساته، وحماته معالمه الدين الى توجه ان يمكن ضربة أكبر
 الدينية بواجباته القيام في التام شبه أو التام بالشلل الدينية المؤسسة إصابة

 ضياع هناك وهل الخسارة، هذه من اكبر خسارة هناك وهل الرسالية، والتاريخية

ومعالمه؟! وحياضه الدين عن الدفاع عملية في الضياع هذا من اكبر

 - جدال - وواضحا محرزاً المشؤومة النتيجة هذه تحقق تكن لم إذا حتى بل
 جداً خطير المحتمل أن مادام ضعيفاً اإلحتمال كان إذا حتى حصولها فإحتمال

الكبرى. الشرعية المحرمات دائرة في االمر يجعل

 الصبغة وإعطائها وإمضائها الحكومية السياسية هذه ان الثاني: السبب
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 لإلنضام األهلية لهم ليست في هجوم الى سيؤدي الدين علماء ناحية من الشرعية
 واإلرشاد التوجية بدور والقيام الصالة في المؤمنين وإمامة الحوزات الى

 بها، واإللتحاق الحوزات الى الصالحين غير هجوم الى ذلك سيؤدي والموعظة،
 األمر ضبط يمكنها ال الحوزات إدارة ان وبما والمبالغ، االموال في طمعاً وذلك

 الجهة بيد واقع المالي الدفع قرار ان وبما الصالحين، غير المتقدمين ورفض
 أيضاً ذلك عن وينتج وغيرها، المساجد على التصارع سينتج ذلك فمن الرسمية،

 الله سمح ال — الداخل من وإفسادها الحوزات الى الصالحة غير العناصر دخول
 ان شرعاً لنا يجوز وال خطير، مظلم نفق في الحوزات سيدخل مما -، تعالى
الخطيرة. العواقب هذه الى سيؤدي ما الى نوافق
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: 16 ملحق
الحج: موسم في منى في السالم عليه الحسين اإلمام خطبة

 وشهدثم. وعلمثم رأيثم قد ما وبشيعتنا بنا قعل قد الطاغية هذا فإن بعذ، أما
فكذبوني. كذبت وإن فصدقوني، صدقت فإن شي، عن أسألكم أن أريد وإثي

 من أمثم فمن وقبائلكم، أمصاركم إلى ارجعوا ثم قولي، واكتبوا مقالتي اسمعوا
 هذا يدرس أن أتخوف فإثي . حقنا من تعلمون ما إلى فادعوهم به ووثقثم الثاس
(. الكافرون كرة ولو ثوره متم والله ) ويغلب الحق ويذهب األمر،

 عليه الله صلى - الله رسول أخا كان طالب أبي بن علي أن أتعلمون الله: أنشدكم
 وأنا أخي أنت وقال: نفسه، وبين بينه فآخى أصحابه بين آخى حين - وسلم وآله

؟ واألخرة الدنيا في أخوك
نعم، اللهم قالوا:
 اشترى وسلم واله عليه الله صلى الله رسول أن تعلمون هل الله: أنشدكم قال:

 عاشرها وجعل له، تسعة منازل، عشرة فيه أبتنى ثم فابتناه ومنازله مسجده موضع
 تكلم، من ذلك في فتكلم بابه، غير المسجد إلى باب كل سد ثم ألبي، وسطها في

 ثم بايه، وفتح أبوابكم بسد أمرني الله ولكن بابه وفتحت أبوابكم سددت أنا ما فقال:
 منزل في ومنزله المسجد في يجنب وكان غيره، المسجد في يناموا أن التاس نهى

 وسلم واله عليه الله صلى الله لرسول فولد وسلم واله عليه الله صلى الله رسول
أوالد فيه وله

نعم. للهم قالوا:
 إلى منزله في يدعها عينه قدر كوة على حرص الخطاب بن عمر أن فتعلمون أ قال:

 يسكنه طاهرأال مسجداً أبني أن أمرني الله إن فقال: خطب ثم عليه، فأبى المسجد
أخيوبنيه؟ وغير غيري
نعم. اللهم قالوا:

 غدير يوم نصبه وسلم واله عليه الله صلى الله رسول أن أتعلمون الله: أثشدكم قال:
؟ الغائب الشاهد ليبلغ وقال: بالوالية له فنادى خم

نعم. اللهم قالوا:

 غزوة في له قال وسلم واله عليه الله صلى الله رسول أن أتعلمون الله: أثشدكم قال:
؟ بعدي مؤمن كل ولي وأنت موسى، من هارون بمنزلة مني أنت تبوك:
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نعم. اللهم قالوا:
 دعا حين وسلم واله عليه الله صلى الله رسول أن أتعلمون الله: أثشدكم قال:

 ؟ وابنيه وبصاحبته به إال يأت لم المباهلة إلى نجران أهل من التصارى
نعم. اللهم قالوا:
 رجل إلى ألدفعه قال: ثم خيبر يوم اللواء إليه دفع أنه أتعلمون الله: أثشدكم قال:
 ؟ يديه على الله يفتحها فرار، غير كرار ورسوله الله ويحب ورسولة الله يحبه
نعم. اللهم قالوا:
 ؟ مني رجل أو أنا إال عتي يبلغ ال وقال: ببراءة بعثه الله رسول أن أتعلمون قال:

نعم. اللهم قالوا:
 قدمه إال قط شدة به تنزل لم وسلم واله عليه الله صلى الله رسول أن أتعلمون قال:

 ؟ أخي لي وأدعوا أخي، يا يقول: إال قط باسمه يدعه لم وأته به لهاثقة
نعم. اللهم قالوا:
 وزيد جعفر وبين بينه قضى وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول أن أتعلمون قال:

 ؟ بعدي مؤمن كل ولي أنت و منك، أنا و مني أنت علي يا فقال:
نعم. اللهم قالوا:

 وكل خلوة يوم كل وسلم واله عليه الله صلى الله رسول من كانت أنه أتعلمون قال:
؟ ابتدأه سكت إذا و أعطاه سأله إذا دخلة، ليلة

نعم. اللهم قالوا:
 وحمزة جعفر على فضله وسلم واله عليه الله صلى الله رسول أن أتعلمون قال:
 وأعظمهم سلماً، أقدمهم بيتي، أهل خير زوجثك السالم: عليها لفاطمة قال: حين

؟ علماً وأكثرهم حلماً،
نعم. اللهم قالوا:

 آدم، بني ولد سيد أنا قال: وسلم واله عليه الله صلى الله رسول أن أتعلمون قال:
 ابناي والحسين والحسن الجتة، أهل نساء سيدة وفاطمة العرب، سيد علي وأخي
؟ الجنة أهل شباب سيدا

نعم. اللهم قالوا:

 أن وأخبره بغسله أمره وسلم واله عليه الله صلى الله رسول أن :أتعلمون قال
؟ عليه يعيثه جبرئيل

نعم. اللهم قالوا:
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 خطبها: خطبة آخر في قال وسلم واله عليه الله صلى الله رسول أن أتعلمون قال:
 ؟ تضلوا لن بهما فتمسكوا بيتي، وأهل الله كتاب الثقلين فيكم تركت إني

نعم. اللهم قالوا:
 ليس كذب، فقد علياً ويبغض يحبني أنه زعم من ) يقول: سمعوه قد أتهم ناشدهم ثم

 وأنا متي ألته قال: ؟ ذلك وكيف الله رسول يا قائل: له فقال (، علياً ويبغض يحبني
 ومن أبغضني، فقد أبغضة ومن الله، أحب فقد أحبني ومن أحبني، فقد أحبة من منه،

؟ الله أبغض فقد أبغضني
. . سمعنا. قد نعم، اللهم قالوا:

 ) يقول: إد األحبار على ثنائه سوء من أولياءه به الله وعظ بما الناس أيها اعتبروا
 بني من كفروا الذين لعن ) وقال: ( اإلثم قولهم عن واألحبار الربانيون ينهاهم لوال

يفعلون( كاثوا ما لبئس - قوله إلى - إسرائيل
 المنكر أظهرهم بين الذين الظلمة من يرون كانوا ألتهم عليهم، ذلك الله عاب وإنما

 يحذرون، مما ورهبة منهم، ينالون كانوا فيما رغبة ذلك عن ينهونهم فال والقساد
 بغضهم والمؤمنات المؤمثون ) وقال: ( وأخشون الناس تخشواً فال ) يقول: والله

 بالمعروف باألمر له ل فبدأ . ( ألمنكر عن ويثهون بألمعروف يأمرون بعض أولياء
أديت إذا بأنها لعلمه منه فريضة المنكر عن والنهي
 والتهي بالمعروف األمر أن وذلك وصعبها، هيثها كلها الفرائض استقامت وأقيمت

 والغنائم الفيء وقسمة الظالم ومخالفة المظالم رد مع اإلسالم إلى دعاء المثكر عن
حقها. في ووضعها مواضعها من الصدقات أخذ و
 معروفة وبالنصيحة مذكورة وبالخير مشهورة بألعلم عصابة العصابة أيثها أنتم ثم

 ال من ويؤثركم الضعيف ويكرمكم الشريف يهابكم مهابة، الناس أنفس في وبالله
 طالبها، من امتنعت إذا الحوائج في تشفعون عنده، لكم يد وال عليه، لكم فضل

 بما نلثموه إتما ذلك كل أليس . األكابر وكرامة الملوك بهيبة الطريق في وتمشون
 بحق فاستخففثم تقصرون حقه أكثر عن كنتم وإن الله بحق القيام من عندكم يرجى

 وال بذلتموه، ماالً فال فطلبثم، بزعمكم حقكم وأما فضيعثم، الضعفاء حق فأما األئمة،
الله. ذات في عاديتموها عشيرة وال خلقها، للذي بها خاطرئم نفساً
عذابه من وأماناً رسله ومجاورة جنته الله على تتمنون أنثم
 ألتكم نقماته من نقمة بكم تحل أن - الله على المتمنون أيها - عليكم خشيت لقد

في بالله وأنثم ثكرمون، ال بالله يعرف ومن بها، فضلتم منزلة الله كرامة من بلغتم
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ثكرمون. عباده
 وذمة تقزعون آبائكم ذمم لبعض وأنثم تفزعون، فال منقوضة الله عهود ترون وقد

 في وال ترحمون ال مهملة المدائن في والزمنى والبكم والعمي مخفورة، الله رسول
 الظلمة عند لمصانعةوا وباالدهان . ثعينون فيها عمل من وال تعملون، منزليكم
تأمنون.

غافلون. عنه وأنتم والتناهي النهي من به الله أمركم مما ذلك كل
 ذلك تشعرون، كنثم لو العلماء منازل من عليه غلبتم لما مصيبة التاس أعظم وأنثم
 وحرامه، حاًلله على األمناء بالله العلماء أيدي على واألحكام األمور مجاري بأن

 في وأختالفكم الحق عن بتفرقكم إآل ذلك سلبثم وما المنزلة تلك المسلوبون فأنثم
 الله ذات في المؤونة وتحملثم األذى على صبرثم ولو الواضحة، البينة بعد الستة
 من الظلمة مكنثم ولكنكم ترجع، وإليكم تصدر وعنكم ترد عليكم الله أمور كانت

 الشهوات، في ويسيرون بالشبهات، يعملون أيديهم، في الله أمور وأسلمتم منزليكم،
 فأسلمتم مفارقثكم، هي التي بالحياة وإعجابكم الموت من فراركم ذلك على سلطهم

 مغلوب، معيشته على مستضعف وبين مقهور، مستعبد بين فمن أيديهم في الضعفاء
 وجرأة باألشرار اقتداء باهوائهم، الخزي ويستشعرون بآرائهم، الملك في يتقلبون

مصقع. خطيب مثبره على منهم فيكللد الجبار، على
 يد يدفعون ال خول، هلم والتاس مبسوطة، فيها وأيديهم شاغرة، هلم فاألرض
 املبدى يعرف ال مطاع شديد، الضعفة على سطوة وذي عنيد، جبار بني فمن المس،
املعيد.

 وعامل ظلوم، ومتصدق غشوم، غاش من واألرض ! أعجب ا يل !وما عجبًا فيا
رحيم! غري هبم املؤمنني على
بيننا. شجر فيما بحكمه والقاضي تنازعنا، فيه فيما الحاكم فالله
 فضول من أليماساً وال سلطان، في تنافساً منا كان ما يكن لم أنه تعلم إنك اللهم

 المظلومون ويأمن بالدك، في اإلصالح ونظهر دينك، من المعالم لثري ولكن الحطام،
وأحكامك. وسننك بفرائضك ويعمل عبادك، من

 . تبيكم ثور إطفاء في وعملوا عليكم، الظلمة قويت وتنصفونا تنصرونا ال إن فإنكم
المصير. وإليه أنبنا وإليه توكلنا وعليه الله وحسبنا

-134-



17 ملحق
والجماعة: الجمعة أئمة رواتب حول الدين لعلماء بيان

ليسرين والجماعة^ي بيانبشان!لقرار!لمعسذهوإللساقالصة!لجمعة

ملففية لفخدعة يا^كاهه!لوق^يغي
رمم اترلمس ماش٩

أهسثجوحه ممسمهه شملثييج^^مل^عرجهئعسيئ وله مسسد هض حخسةمئسفع4و
 معجتغ وئ وئهءحعةت^ة ، فينيف وهسسشتدمهارهستوا ،وحلهثا ورشلئ ع ٠و كنيوعههعورشفها عوملهيا ة؛سأ٠آل٤ش للؤهأ جتمم

إهلسهسبلصالمها^لهشم الممته مو هلأسةأندعلهلوم^هر!رسفهامسافقةخريمشت
 مهخهسيستضئخده ويم ه ,خممةه هـ؛ءأهقآل,قه؛. اسمثيسملع^هلنء مابشيله لعر:^املجد٤4سمتا4و^ سفه،8ومجع نسيف ملمتة عىل ه^ير؟ وستيقمأس^ت

وهسقءمل^^هكتيالحتترم ؤسددحي ه٠د مئ• ئهييش
 ٠ألألىباألئ.م ملخ٠؛صذورح٠٠اطئسرال،ندمعجل؛ص٠هسهيض٠صغ١مأ٠ ًاا(سدسبمد،اغضج وإبد،،ب

^^سثاهلممدي ck ^هه^د٩هلةفع*هقععنحرءم؛إلسالم5عساجمسةملو
 مسيو، عدبتححمهام * ئية وسسالهسا الرسه ؟لهسليه لعألوحساع هسية إلعائريات س44 ائي سعتاي^ىل هوو هورو^ا: املجسد ,يثا'*.
هلقسلةةممننب^رب. ٠ أ سة ملو دمهتهتة

أهية ململمفية ’ألصد، أمثقالله^دمعججم عيف ركك،شملليس تاهبهساوجمويضعخ شل ب ،،(JU ه اذهل حرمس^نعدرمس: فئخ
 .اإلسالم ونقا،ذهبتتعيه فهئهئيةعف:عدىشسذاه ألزمنية السيدات عل مغت ومرتيوي التعتيين رسسًاوتورمًا عمثههة *سالهسه وثلوسة

أحش، سسووهئلتء tzffRj* ب*٠صفيسشه MtzU إ AMZ مصة سده ت4٤٤وائتيو حوجة3إ مله*ألصهئة شل*لعليوقة و^لذه^مف
٨هدة1٠-1ؤ،1طص:تًاعن٠زد.ه٠ه,ه٠تيصفسئ،ج٠

 ٠قةدسس٠،ل*ا,هه»*زفميىسضس١ياؤساه٠ع*قءا«سا٠اهطف
 الوهسهة:ميعحامة اهلع تحست هلمجل!ملجسمد م':قج؛٠هًاهـصإس مئعهههارشألومشسه؛5ونقدعرعاو حس رشإم42وحرش.
 منقمنوثنبثب ثملمساهسة احل؟ة عهئه ملا إلسالرشيعة عئ موئه و^سرنبن itzI مللن وعيل ين *لسم ٠ درجيدائرفهسًا ول^ديثيه ألتتل

وتأوجيع
وتييرشت^ويقوبهبحهسوععه^ل ووعحتاتسهسثكيغ: إوان^سولدهبذرامليًامر: وإشرئاهسا!خهى، ٠1يعااشيصوسكو٠وإآلم،

ولرمنن. صمة هرد عهع وعسمة وسء, تفعع٧ ثمي فله قنمه برس مر أماً إسالعاً سم يعلى لندم ناليذ ^نمسهئيسة يرع فلسجع غح^ع ٠٠

لهنه^هتا. ة أحنفة ج صشأة ا،ة غلشاستة ميه٤ر3ش84 مله٠ من ألس ومتهعبلدهة
 لسووه الزمهنا لسنداد حل مئ معهسمى لسيد تفقد *ئ مسعه مباله عدد الواقىع 4 ههشهه وسا وغهوو« » سعله مهائ• ما متشق يث؟متن

-Mtz يديا، لملستض اذمهحليرسحتخيغة .٠ض:ألأل i اإلجرئيله حث عن وسهسة إىل^ههمومسة وحتوله ملهلههةهه،4 .؛سئة دمع ييف

 صدلكرب،فسلسسسص،ساض^^ألضس٠،ةياضه٠٠س»خلاااطه
 إمله لبهسج رسس^سينوداعينا الرعحن، هدة عض سندين الرمسي، »ملهامملنسينوحتسل وئمياسة اجلمسة مسسائه هلدهالتعة. صوة مجلوثمندء

 أ^زئسب:(طوئ۵اجي٠ًا1شأال٠ادط'ائضاض١٠سئد٠ضد٠ضأأس
نه وهرعلترنهحائ اهئلهللهيع. موسشبمنسه١ س ملمستيئ طًا دئ رس ا و^جلممة

 سب سأجف ملجسس٤ هتعية ىل٤حمتأ غدة تهني إهلومه واالمهثازلتألدهشاض.ئ لرواتب، سس ألمتنيع 0٤تملووئىقه وذحنوهبتومنعمل
،٠؛•عئةع

وهعرالسغد مقرق.4 وموحد إسرلره، وال إخهي. ال إسالحي منسد ط'صج ،وشمنمرحود
 والسدوال *المثهيه« ممحن.*B ٠إ»قذم٠}م* لرضص٠.,آل'سيفا^ثريشتجسده؟مجميحفه*حسوئدل^مناضمب

لسشهسورلىس^ولقجوخقمشساحئمه4المتمئه^يالحرم^مش9عسفج.

 امليه مشء مرر ابة.د وؤيآلمه اسيي سدي س منه ار ع جرجتة منيي: نعس غالر^مده ص رض؛*الط■
 اهزمسسة ومسرء إشمب عكسيه سيت مئ للديعواملهشهست، واهلهمتة ٠ ملهلي؛ منجطة سا وسن أنه لبون ^تفشعحهه وسنب, ئسهسلهسة

آلسطهثه وحهتا إلهبةه٤ ألشوهية وعسادرحهههئه -:م..ي٤
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 ملهتمل؟ىئأسصربتصهسقمعهم.٤مثيحهئج.٢ثهذا؟تولووميامثنعىلطرهقدوجةسربمناإلدسلنبهتمققوهلملعهلهوأل^اهقاعذلش^تيار
عىلالسكمطألدينية،وخئقإلسالءهئائه^.وال^سثةباتصامملدىخئهيولناستسهسفعناأحعرب.والتعاعإلوسعواسعع.رائرطاماستولةأنع؟:

 لسهسعلثاهثتذيالسهسدعهتأهنإأاعلتاألمنحسناجةإىقحلسشعنلحس:إلهسلههسةوالعسسأههةواله^عييةاتسأمةفإ^ىعغئإهمنين٤

 تثفهلبيع ايب؟ تلسواموحوحرهةيغ4معودالفمعرءاثسععوو والنس^ةإلديئميتل تاسة الهسهنة ادملرسة عهة أمه!مل بدوه مس H اأيمثا^ي،
بلعره^د هنهيا' ال^عةءة ار^عنه وعىل سدة السالسية عيملة عهال^ة أط غهرعا وصن ون^طفعتعا املسملني، هدد مس ايق عسأعغة

 املصبوع عذم سوأ: هشية لة5وهشدح لرش عربعئ سعل و* المتول وإعلك اشواحق مة عغسه عن واألسن اهليهشة حلرهة4 ي وتدمهرالغالم
وااليتس^ع امليدة عامل إلهبمييات* التالمسيسعم أسيحد؟ حىث يل» سالسيه

 وأنأى واهئحميلخح؟ الًهضىطؤدسائعخم حةهللحرتف4و املتن: عن رابس معلألمن:4٤الرسسة ال إلملحة٤ملهرسايسد4املمديةالدجهئةصسه وسسشيق

ؤافيتجسيس٠اهأهةعض
التجره. مسيه ومدى وي»ا٠ ستدواله ٠ه٠ خحم وولسالءعلى و؟لمال: لوألوأخر:، واق^مدفاه

٢؟٠٤ن٢4؟

مبغهمه مزي املوقع الألن ض ه ودد ط ة..،سب٠ل1 أألمها، هساه جت ٠

هضن
يي رعهشى علي سعمد سللذ حسينةخلي؟لدههي ييييي ي 'ا*٠٠غبغ ي ي*لدالوهلهي حسنعلبالهمودي مسمدجرلد^لشعلهي السنيي عهدمالسسبينعلي أ

المدسياليالهي ع^ري للسهد لوجاعي٤ سسيد ه *هد *د

إ تسهد^هسرتلسهدمعنرشهاثم سئ السمهه طوي لعهد5 لمتي مهدألله ميذا راعد حهدهلهألقميغي

الوسوعي *رقتسى لسهه٤ علي ذس!خمد عليهسلمئنمسدهعه غامسم عيمم^ءسسف

سئ^اس سحسوة سلس حسسن *1W اخد مويع لميع*!' سماهت سليهـا ...سالح؟لرهيهيه د

ا يتي تجرساردر هتعيعهدهللهاحمد ءذيططئ.

ا هحلجدتغ عدق **الح *رتع ^ليههسألحسد
ا-يتمجعه

أ سسس بمراسيم سيه أدزدر مدجي سبخ عح^دعسيةشي  متن سسد إ
سسسس سسسسسس4

أ احتحهدعدقنبها حمزة!لسلويه لمهد سيهد لمسيد سيتعيع^للهميمعة I ئ٠دع٠لمة

ني٠سس ال^عحعنيمحيهحسهصه سسسد جملم عيدالسرسمه

بت'ي'،ويسي ؛

شييسي
عهدائلهعلياحمدلعهذ حسهيمهساللهاهلسع ودع

ععسقىعشي^العئية  سبهاكله السهد دق سيد
الشسغ^ت

أليمري عليعهداثله "سد سلج سسلمى أ

عليلسسدهطم معسد*مرادسكاتلم سد سسد عبدالله حسئ حسبمع^دلاللمقهمي

^لمسدطاتينحمدحسن *ليمسمدجموادتبزلز لزا^يش8احسدعهعالقبية عخعيمنريعي عسد :

! سليثاحلشلسسسي أالب سدد حسسنسل^عيحمميكمش ليس3 ytzM عبداله **مدمن

I ،لدجإم امييي املشيعسسمد عهتدعلييع^االه , ٠ تتتتائ^رسي ططئ ييفا ***د الميعغماشلهذاليليآللزاسي  السهدعهيهالسهههههاألميو
الممذم

اسراة *'دسن

سالجعبسللسيهنالمعسعيعي عنيعبدائفبيسسن عثيلسنلمأل^مي
مخامسه تلللم العو حسنعليحبيب حسسود خليتلسيهاعمد السهد
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18 رقم للحق

والجماعة الجمعة أئمة راتب حول الفقهاء فتاوى

العظام المراجع وجواب االستفتاء
ظله( )دام التبريزي جواد الشيخ العظمى الله آية
 ظله( )دام اللنكراني فاضل محمد الشيخ العظمى الله آية
 ظله( )دام الهمداني نوري حسين الشيخ العظمى الله آية
 ظله( )دام الحائري الحسيني كاظم السيد العظمى الله آية
 ظله( )دام الشاهرودي الحسيني محمد السيد العظمى الله آية
ظله( )دام اللنكراني الفاضل الشيخ العظمى الله آية
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نيحيع ششرعممش ش سسع
هحث وش مدن عنى مض شهه

ومعقد كادر؛أيمة الموضوع:
لوكغ. ظئه دأم العظمى اشه أية ائديني شرجح سساحة إلى

 نفنك ر يوذ ركم دبراب •،رئم بشل نزسنيي نعئى أهـ دبتع عم وشعء حسربئم تنى شسالم بعذ

.خفر،,,. شد في تنسءلشنهة بز رW و U ف صنم - ؤ ضلهكم ل -نح دو كغ يرم. نتن ي

 بس شتو ينتي بد: سغي و سر مثد شنمة سيخمي يتنسى ٠’ؤذد صش مي ارل تب ع عئيد شئ رع

 بم ثونةوي^سب حريدء س تصرف شهربه لقب زو بعامون نمة لثنو سيشفين ل يشم.ئظ شح* ننمة

 غسي عخيهسا شنس تم 'صد ست بسدوعة يتنز*و؛ ى عني برنة سكد ض شموخهين تستر إشيف^ة سخخت

دع؛ ني: نح لموه: »رذ- ف : .؛:. ل ممشسي عى تصدثية ١ذ؛ ٦٠١' و الشسة عدنه فحدة

ب.....١ل" سس عير تمنهسر ،ش' اال'’',' رئم جثسنء في أ ٩) ثقم و'.,:ا صض د,,,ر عنى مسء
بشي: - غرر -،؟قش٦-٢،٠ لموزنة ؛عبر:-تهزء ن« بعمن حل وسلنهر نكقر. وتمدهتنذ

 و؛بسم ذن ي وظتف يشغويت شثين ثبحيتيين ثثرعبن لموظفين عى للالنحة عذه أحكاء تسري 1 مدء

وبنغرغم. وداعظ
...:*-س- ر غرحس-ئس ن. دو و م:- -و؛ر دخيلة وشدنجس لثسرعية مبذ أم. ندس للههتحة فتعرعسنشه نم

 -دب ن عنس م سوعة شحه ت ريم فرسي :تذوم ولسنيس سع-مم..ذوئئتغية وش أتخذاوش. دلعدولت

-كناء.3أ هذا سع :نسه نس بف ليي وغذ شوضيفية. د^ئمهست

بني: س: ؛نط ودي ألرممنح عني ى هي ؛ألئهـ، ص. في اثيلة شوثفيعية ثلمهمت سن لن ئكؤ صد '،

شسع^سنةا. .تحهن لى. شرم ت وبح لهاوى م يعستير ما يع‘* زانن - '
تدولة، عند صفدن تلمجهدت هي ما ندري ال حلث للول:

■■■بن؛ ز)لالجف سخيةس^شفتئه *ر قسجد في وسعها م4 ١.٠١ ■رشذج عي يتائ - ؟

واتشو؟نني:. ايظمة شيع يتم نح نح،:
سر. و يعرئ؛تمألن شذ لى فنل اي حرش ع: ذق نع؛شارلي . ٠"

 - لسي، وس ش :ثف و ' :٠- بزنس ف ؛زده فذ ٤: ذرن تنيغء اإلس^ه بليم ب زن شغل »... ئشهر :و ن '■ض

 ف “ت د ني اآلم.-د ششنوذ مئة فونهنز شسيء ثسعربصني -بق ثى عئهه اتنمس نع هـ ;'صبة *ذء ألن

 تسى ر يد. يلم ث السجش ض ٠ذ.' وذ عر ب» يتصدى عز. سأل! بلسة من فشم لمسر إشر’

.لعسسحش غي فصعة نحها٠ ششفس سه في/رلم
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:>M ٠كشض ٠أوصم ■ث غ■،, /, “:تحرمم شمسء سسس همي منر س ذ٠٢ عي بسه بسسمش (٩ يونفي

 صمس شيعه ت جو ضفة ش" ثمزشغ "؟منء شى متسذ اثي ثسهست طف عم س ح .تغم 1 فون

حغ. نؤ سن مه عنه سف صهع بكن الهتزذه’تهتهنمي؛ أنعمي ١ئهي٠ؤ تصويئف ببيز

 د. كس وفئيهتسه تن توخش : نجمعة و ئمهـغ ۶٠-إلم يغز ٤- يخود؛أرذ بآتي ٠تتر عد* أس شى

 ألمشزحبن نض شق تحدنية ثغلعة أتشسة تنليؤ ف،’ عي نسن. حيش ٤٣ قم ة ,سن فى. وي: س مغنضسي

 تمشررء دافعة شي:ط3ب يثز ته شهن ضز نه دنف■، في امسمية صهرة ألم،■ عفى نعسن غد رغى

شيه. يهمف ألمسي تثانزة فبز هي

 ء نز: تو مجئس فيئ من نملههر ي لذ ع عظ وتو شتيمة لوفيشر لثءر لنزوع- أمجدئ ؛خ'ش خذ؟ بعد

 معشرو ألع ؛غ فقه4 شعصر أ،،دغ» ينرم تي عبد حني وعيده بهب^ن تنين؛ نسف^مر سمحمكم > مرجو

 -) جماشة ن', مسمى تحش كولة -نت غى ويسوقثف ع ثمشرو لهذا ينمى أس لجماعة زإمسه بجرن غبن

ووعخت. مء أو جسة

ء’رش ؤ سكن هن جن ضأ قل هذا

ا شنه اع اشريزتي *ا ’مبدن اس ئممشس اش- ل

شخدسو-ش١
 مشنيي مبهر. متهذ ٠م ختو*
شت»- ثحمه عهسر تشهع مساحة برمخه

١اا١ عله-ئ رمسن شيي ١

م ٩د٠.

ذرن ى,ش مز لر , م اسئ ؛*مآلو -ق« نك -اشه- ممحة

دس- فء؛لجم *ء لجأ٠ -ة،نمأ,-, ءمع٠ شه ض١^لمدعدءء،؛ ومسذه أرن وعن؛بل ب بره ذاف ا مشسنش ض ٠س٠■ه 'زاداآل

٠ سا'٠

 إلسننو,،ض د،ا|سصض٠سأ مم وسح ودن أت-ين وهداض حه خه٠اسسض "د؛ممس إزعه

 .وسن عسو. بر ر . مد: مب يبوع يب.. ر ٧٠٠«: ..قل بر مد. ٠ ه بى. ذ'م ..د يي تاييد. بجوز س أتت‘

.-.‘إم.’.‘;- ٤ صا دسس ١• -ص٠ ٠لؤا٠ ب؛ز; امرمر»tz; ائممحم؛،■هلغ ق،-عبعدتذس 4ن1 ^*مسويساه

-139-



اخسأ ء*١٤أ ميحهههمامهسىلئغممكهر. أسيح أفيالألهيطض ايه

رس. بستذ
٠ ٠,،ل٠٠۶.ح.نيين ذيرى

٠

جوه ٠-

ر طفة داه 'تمعدان ،هورعي عجن سمدنشيح 1 إلشه ءبة

ضع

 حوبمججسمي٢إ بر ؛يسكى؟تينوه!$،١يةر*ب’ض،نده ”٢
 ضئكسس٠٠در:غن حةسع٠شض ٤7سنر)

ىنمغماا،ى دذئجض۶••ئةاًشجس ئثمكنيكص'٠-هما٣
 /' - 'رل يرب٩حمد;عم٠ئد؛فت٠ ؛ رت زج

 م اسون:ييغزك زثءرىحةالسلر:خرضتترر.عبي ورا خىس
اعر تة ٠ دال بما مرا فشر، آل د
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١ص ٤ ه*: ٤ننسمر
 .ج٠ئ،. ء زي-ر ؛ شرس. لم ؤ يهه ٤ .

 ض;ودي سعا ; ؛^خهي ه،ع ٠سيأ - لشس I ض ا آبة ئشب و، ت U آلسنفشغ ة زس( ,
 ئ م؛ ؛.؟ ٠ ،ا الستفذ و رمهة

NET ٠ WWW ، LjUKOUor 
3٤4٤:9243ن2444؟٤١1246٤,75!ت

 ٠د*٠"٠ةذ»طؤألذج *'*ذاهه$هي«٠٠~م
2 .جله : ؛ a-KUy:MK^Mtz!^HM1Stt.L9Mا

 2,:٤ي٠ Saturday, N٥٧emb٥r ،ج'ة نح٠05 ألن );?■[•؛ ش ء:
٤٤٤ 1 ةا٠٠ًح٠اًيه*لي4سل

ت؛ ص انم ؤح c: ي ؛ ينية لجمس !و لجهسعسة ؛ ألنمسة قسمب. I و نسز ؛ 5.ال فسمت :

i ة:ع„،ل أيغييه٤ الهدس. ش٤ ؟يسه عيمسةحة عتئسفب في »اد الفدنا اً لجذة سسصساعسة7إ ب تيئزز 
ظله F، z ; دي هرو أدلى؛ ٠

 رألع - ■عذب* زلى، دنأ إ م الئ I رساك للح *«وض لمئسة، *ن إآلصششأ* ؛٠ إرسال ته لتلج
'٥lkadh 4fW٠؟i٠ بءه . ،

سء دا زر ٤ * 'شرسد : ممة4 أ

٠ 'دنليذئ ؛ ن٤ د امة ألمذي جد >مه[

 ص دبرك، :لنه ورمة سبشم »,?,سالم 1
وتة لة, ة م،زر دب ، لز I ستالم ؛ ؤدا؛،،ة Iؤ إفمسسة ألدهه ييسوث غز

 ئ ؤدا ٠ و لجعهدة I !نسسة شنيفشيفة جديسن ر د لة عسهأس؟ إستهدن لبحرين ؛ في د..ز ألدف؛
ه^يهة ،: ز نسه٤ ٢هف - د )-.ف سس٠سلم ل هه ؟ لنسشؤ وتئ ؤ تب ا و لز أ ؛.'وم ىزتط

 دن كس^سهسنم٤ ء٠صسمئ هسر فسسة.يس ديفس3: م نعشو ا ع^اسيسة رنمجع لسفسز ارلء٠*؛سه، ؤ اتنسذفن ؤفكه
ج و سم I إسيسه لكدعة ؛ و ب أ تحر ؤ يكوز ؛ز نجم'.؛ زح زو وذئن ،•*ننع ؛

 جا٠ربع يؤ1س صا ه ه٠فىب أ ناش. ر .في ۶رغرى وجسهسة ي٠ فهسا

^هؤسهين: ؛ و ثسإلساًلم حله مقم د
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نطى بسمه

د هد تنيسؤثي ه: ١٠,۶ سبفا •مهاً

 هوني فدك ي سثها سمة* عيد نز عفنه ينزي ال^ه ٦فيشف طح نيمهي فمثتوت ع سرد ؛ئ ض!
 حنهه عقو؛ أش ء ثعثمش لهعهس هض دق عو كمأ شحكومية هتذذمة موسعا شعسته بطوو: و شعحؤهم.

 ٠ء وشسهنرة ثبنيه ته ألم تئ ويدئكاه دمغ سر؛ فوزادهي دو شحشم يجنئ ونئه شهثك، سفة ر
 نحت : عهههم بأالنز سءث؛أل ئ بؤسي * و هون ال 4 كوز. التعر ال يئسن عى رص ٠ص-ص ٠’ش

 ؛عآلم هد٤ شسدغضب قمس ش نسية حصة أموو وهن» ٠ رساعم يرة؟ *شون عجة عفوئنقي ممرجحدبنه
 بأيشوأل ٠ر ضئهة ١اس٠له ش٠س هؤهـخسو٠ئ يهاس للن ,سيية' سة :السو: فر سبفهقيه
 م د غههفههم F سرر عغو»ئ<ك >، سو.هسأيو ة٠ومج فهنضمة ••مور ض )'اسشي

 كليمممم٠فو شملقف >ابرع، و شتنشية حتوق3٤ هس. لهبهس بم عس m٠٧،٦ هض سئقة شننوو^هي
 ء ■اخ ع ز وأ4 ثيهسي ٠دس ش يهمم^اوؤ فيي •1 -سلمند H ذلزفاي4ء ه ئهه شءهذينن

 م ولم قشد، سسعة شمئر؛عسج مفهه.، عني لنههههلر^ميه في لنننن هـو* نشهي بمس ةهس48 ٤٨٨* في ■جدت
 حي٤ ٠ ييد و ثمسئوعيهء ض بلم و ك-٠تجط ض قنس - <ح ز شوه نريعة فكون. لنن سمشة ؤ بتف ثنننيه

 ؤو.نيما زعوجير لممهشسسنعن د ليه. وكر م ؤ نخفهييهع

 ؛و يلحت سوع مفةههس خدسة و شئلينبة أهوئع ٩ش يعسئوئ يف مف:ملمعزهين أم عرمن٤ من رخوة و
وهشهشدي. رش، خبضبة مل, جسيه ممش ل ٤ ودئ ٤معسهثس ق طوو

تنة وملؤ ننه وومعة ه مشماًله

 شلعة مذ بشء. شحسيه f ٩دمم ألثهسة لي ثسهرل- ، ء ض ؛ مو و 4 لي 2 ؤ ي و مس. f ر. فنج هي. ٠و .كأؤ ٠,٨
 يجمهه ٩٠دنج, دني إ خف صل I النعة ط>• مم، ششم هنسب شمففيي سههستع *نصة..' 44٤ ي٢نيمده٤تمسمصعءء سص^^خ كخسي

 مسئيي جو٤ أ ج ٤٦ وممسي ج ' مهق *’ ٠8 ئور I ١ شخههسد يهج فم: ٤٤٢ لعمش صروض دس سبر مسف ف
 -s دبرالش A ؟درة - >.قعر خ سس٠٠،م١١م١’ؤ رش هعم ض 4 ٠ ؛لعر:؟ء:ه لم -F- بسء٠

 الم ي. ام ٤ سفه لم فدسة جعي- هؤو٠هم ء ٢-: ٠٠ب.، ممو ى* 'ض. رخ ٤ يعمفر سر ننهي7
 فثسهي فنهمش. منه بتهن ش٨*وئم.ءو٠ »وى ص ». ف لجلج قس. هب ثمسه جمب.4 ثن. فمءمسسيه شي سة ٠هـ

 ذ^ع ئوءيه فهمسهه بومح شم١٠ سا؟ عدة دغر فئو*هسنهم. شممسيه ^هسهمممه ٤٤٢ لمسو.بيويةعدسغا نومنسيهرهه ساهمت
 غسسة عمياه فممسههوسهتتيفيقه، - مهبي,شسمقكةلعه*يثة4 شتوهيسش لمش^مةهممهمهه فبرليوتيه ومنمفسه؛الدى.

 ببه ؤذو ههكه٠٠ا1 ديسس4 لسؤهته يههسه2 مدإسلمس را ئ وح ٩س خممل،ط٠نمش 24444
 . ش٤ ألد م قمهسي همس. س,بءةشل وهم، -ض شمص٠ سهه2 «٦٦ا-ءس٩ئ٠ض مومآلئ مءئ سآل*خمإ

 شر قرم مؤئؤه التي-! فقسه ض شزيههة2 فهعذكه ه* شوشيفية لهفحهش <مت ٤ ؛ع.ة قموعمية هوسة
 صةا'هقجخ تجع. ٠ملم لسوب U م، الم؛ط٢ ال٠دصمليم ضة ٦ضؤ٠اً ئسوما

 أالئي نهو غذى عهة ششر قهحء *اء سد ه فمهفضو ء لم. ت٤ عسنو I حير- مقهو ني4ا فيح . 704 4 ج : سة4 ، شهؤ
 مه دص سسهة2 >, نيلحة ششئوهه تموده أدج عسه شعنه سجمؤه - ٠ضةخث س۶»١1 شه^ة سنن

 :فيش سة444 ي مية هلم ره-/, دؤمز ذن دا دش؛ ه-،ع'ذدرة٠ و مةسه ولم. سعو ض ٠مم٠٠٠أ ٠ غ.

مش44 خ.آل هـي منف. ، ٠حي ب ملوتجغ٠د /٠ س. مسهي ل;ب مس د شصسة عم؟ أسه ^سة٥٠ ٤ مشنهه نمهتحهم 2 تحء شس ة ؛ ء م.
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ئي خل٠ ٤عبو *%خثسهمع ةوهح:ا١؛٠ يئههثله؛ k االساًلسية سفن ق: تي شهتة لعق ;٠ ت-نجم . فمده
 دي ٠ غم٠به 'م دهـ وبإيفس ’يبرلبرم٠ يميق٤٤سفدهش لىروقسبه سس معق ' دل.-سه ط
 نس، ؤ م■::■-»م عشبهرروي^هةمنبي ؛آلعمعهة شعسومية ٠في،ط - ! وؤ حنس خم جثون سش؛يغذ وطجة مكشبى. صوية هعحف

 *غذ الس سسلش ١ ع قتسس - يذغية شتتة *ذ« ض وه؛ شو سء 'قشو غفسفس ق § شسعلو ش قسوخفعو طح٠مله سئهت ؛ط. ,
٩غب... غعص لههيية ؤ عق• در ونمال هسمرة2 ئتجة فنيجة نر: عو ٠ سواشب؛ بسفية عفه لسوءمبحة لهه؟ شسيمي^ت

 سقى دو دش قس ودج عالفش مو نههه م تههسو غتي دأآلت ض إيجوز صوبن لممعلهة اف فيج. أط و ئه٤؟
 ,ب اآبز٠ش:تح٠ دشم ؛٠ وو هفت م ٠هلح قصة ٠اصدذ٠ىخاا *تجس..؟ ٠طر ؤخيجضنجخب'عئ

 ندي ق سلمه ف ية, تفي ففعخه فسهة لششسة ل تيو فته و8 ههههحوللقهههن9ش4ه.لييو*^*«تيههرير4إو
 ثسعهذمسععضهه و سمم4 2 *سئه4 هوس •44 لشذهلسي. غسمية تخسسة لهفسة حسس لغد ئ ج هفوة ئهمعسعة ن٨) سؤة مس.2

 - قص ؤ-ة و سن حلم حثى I*،•سآل حيورسه أيعوع ١, عنذة شعس وسرفع شسئى مشلي عهه سهم tzch سممث
 سحملوج خ !سجى M ليص EZPمر وسيذة يسق ٠حوا لمي عيس ثثي فموشفيف. *وآل* نيءف »سزسة سيخ

 قفي عى ششه سوقهة5 خف كض ١هأ ZP عهوة تهتج5 (1 متقق > محق٠قشش •لسلي سسمنيههموقي
 ض نح شدي. ة تنس. ثهفييدههلىد لمحوش في طيذيهينه٠٠٠خ٠ه <١٠ مهت! قيئ غشميشيع غفعسئ ( ثهيهمجذ وا قعطي سولهع

 فيذج نزقمسيعةه^سهة٤سي فكفنمحست٣؟ فهسيتهة. هب؛مرهددس علههةعذهشن^نسهةملهئئي
 / د *رد •آللي إ هلشنيم. مهمية يعرة عقرهةل^عريةشىجر j هألهخوآلمضة صص 4٠G<Di-٦ معة

 ٠,٦ضىسوزهص مصسسمي سبي^م تشيميههي ض يخر و سمني خم سة من فمه ق٠?الةدني4 .٥فهه؛عيؤي
 ،ص ؛ذ٠د لبي U- 93 عيه دخ شفيخآلل ششغنر.٤سد. لخبنر؟ ت تسف5٠ فسو فهه ؤد٠ ؟-بية . يلى ت.2 سئو
 سة ر هسفس فشييع في فف فيد ن5خ ٤ همدالء.4 سحتاه ا٠مف ؤببرؤ فين M جوة؛4 ه، اجع سه هذه س
 فه بعه. قلنه هثو ينوضيههه ٠٠ه نمهتتهيه منهست *,له شهساءوهره*ؤشهنشوصى 4؛ليهه 304؟هش* شه شفئمتعر ا« خي

 و ص.تيم ض**.. م،*الز١-ال،> هرمة ب٠ي صل سرر االسص اصدفي دفعة فشغ ؤبهة
 لمتر ف^هئهفشسسه ذطد -H M ٠ ص: ؛اشرف غصة بؤذ1١ل؛> ض. :مم, مجو دؤشز عه .tztztS ينمهن فسي

 غنبة ءه^هفس رت. ميفهس ء صوض ،كورؤدضة H ٠-الذاًدةمدهو ألض لغ. ■عوزاحه سئمعهوفيلي:
 ف رغ اوس-ئ٩٠ طهه مست ه،ذ ٧: ص.,بى * در ف س. هه در وشهة هـي م فشرعبة مشمنفغيوض^غته

 سعبي٤/٠* الءءوسودامزشعلمي يحسز مسي :ض لسي سوة نجاي ض فيفبة ونئوش سوة شعشه
 ر بسقنس دهس هدص .هع نه عفهه فىمي ٤ * ٤ 1 ذا دخن 'اسهيت ٠ل٣س الهعس فسنءه^ شههسة تتفسة فد4 رئس

 ض؛ ة٠س هه هسي لهورم« مية دخ دخعة فر يعبنئ شقمد ني س4 :يحسئر. وثم لةنية سذه عسوب عس عكهث
 شعيعهفس س.2 لمه، ٩٠ ويسئحونس هالثته هـر شرش كحاً فالهعة ٠٠،fHth هدأ ض نة وس.تهوفي لمتهو ه ئمت

 شرعبرنحمهسعشت^ع٤ قسوسخس قحئية. مشمواعخصن ولمنههه *س فثسس عس تسرس4٤٦ث7 مذة سبه فععينيس
 أحة تمر يب و سسمسي شه بم قشو قشر فسش3 نمته فمو حثه4شي غبه بع قهنحة عذه عن ٤٤7و سا لهم ٤لرفرث لهيهه
 ني ؛الغر صلهة و م ماح ,٠كدصئ اهة و لمئم و لملم ج ني س ظعني و لشاعلي سس ه تج. - يو:ب ٤٤٦إ مشة ؤصؤ

 عه نهتو جال و - يه لجهد غ أالعم غهي لمتم ع^ة ي بوض سيهة و صني سعى د م لو يبهون ؛٩٧٤ -ل^ء ١ سهم فسوهة
 اد,؛-ع أس فنه سية لصنهعسه و السنج وقهفقي !يشملهذيفهفهرسمييئة^ي1 ٨ستة) مآل مم،* ة H ؤعبسلى

 ة فس /A كدل لي بر. 5 اجف. ص م فيسرضغ سيةجقي٤٤٢٠ عنيغ ع فسب -أعة٣٦ مبصعدن ينيه:يومإتحةنسموسية
 ب٠ ٠م*٠ و٤ ،يمح نئد ة ود لمعه صت ! بر سئق. ٠س مي عي شس هـ شعو تمعين وبحدد ة و قم تيسممهه شممن

 تمؤض ثن^هة ئ جم٤ عغسهة شئه4 ٢١٤ ء سلي ملي سوبست وبئني الصر فسمئ هشؤد سفة لخههش شيؤيه *ئ و
 فهذ بعي. لدح نحوبهف ين دخ. *ش^يدشلسوةيق سس4 نئئ ماد سبة سع دم طربز ض F قصو
أآلدصه بس هـص ة د ٠و; تهفسعه اي- ؤليدش- نشه وق *كلي ه.. 4 فتسر هم غميهه ) بى ممه يية د رص ضيهي و

 مس-ء ع٢٤٥٤؟٠ش- وضة ال 4 شدن ض I هز M قالهههة ٠ه بلفمل ٠٦أ ل ملة سة األحكذم طم،. سنم
 هي د د نج لمهدة بذوء دم فوفشذفس لهذ« فيقوههمي شسفوههههو د,صن مذةشو.ظض اسة هنمة ثمق٤٤٣2

ريح بي عزف غدي .سفو ثرية 'دلسة مهلي ض قس ل أآلسة آلهحة خق مرءيهذ«فيةهسهة
سع شف تسنهة يسيم شثقه قمعشي لدبرتيش حسي عية م قسوعيد لر ثف2 عهع بودهس س5* المني

 سف دجي أ اوض سح نه4انثتواء يس سفي فيساذوا 4• قفولى قفي• ل قص٠ب سب يتوه*غتع -
 . ث دص مرج ني االط* ٦ونخ ليس كو ٠ب ص 4و 4لهم أل جهغضيم .?يةةم'م سبى
، بههس، -Z سنهس م شتهس وه فمسسهش Cومش تئهش. قهنههة ألضهـات صعه,و'لآلأليحهت فضي ٩هض آلض م جسق

 أل نح ال ئة ولسو ط فيلم! ٠للي عنيدمي’ ني الهـتج؛ بساد لففة ة٠ص D -لمو. tz ص' سجة٠ عة -
 «،„ يشمهه - وخه فمخه لرحيع سو و -مدة *شى لمني نمسهو2 فئسحسس: فيتقسيقية مطبش■ ني االطم سع ي /4

..٠ه;نذال ‘دم■ ل مس’ شسلس،ا4٠٠يذغ؛;مم معممرننح*إمهشوأهـ
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 -ءشحهت^ةس 4^ س!س ض ،ب دنملي . *ا آلض:. و ي»ه تتوف ض، , ٠■ * - * ئ-؛,.' شسحقرة جهرى سع حد ^نة .٠ل , .٠:لع
 ؟,سه لليوفمفي- سئرزؤصف فسممحةهي *مشه شخرعليمحهث مهت ض ي، ٠ل٠؛٦٠ي٠٠ب يمي .سب . ,,-

يب األمؤ ه فمز ق؛ يرهس ,توي^خلسوعس صالأ٠ود٠٠دئ ساوعودد وشي شفي يف فيخم ي :
- ،ا٠٠ة٠عس.و»م ذس هة ٠س٠شا.ذ، ، ٠سم ■٠ت٠-'ئ بني بح*■ ص. ئ بمو ؛لى ل. :.,و؛ ر„٠

, ffU ل—ا م-ا■،■٠..نم ; ز إ -٦ ' آلغدذ ق يرد -'•٠٢■ ، ة ? شدد -صمم ،كم ٠ سب ٠م٦ /, ب٦ ' :ال٠ •؛ ٠ د ٠_ 
 ب .أسن نع» أاً* حفه3 سنية *. ة ي- لمسه -ق فهشه ' لم.. ايعدي ا ب ل يحسة '٠٠٠٠٠١٠ عية ... س 'ض

 ^وشتد يلميث؛ فشسة ل بالسه 'سبي تهنيث و أعذق بالر لن. فعمجس صحترنفت *ميع لى د- حشو فثم 949 ٠ لى و
 سد. في شسةء هعوف لمسسوه. لى أعمثذ عدحوش فق 'آل>٠٠ فسؤ,ض، ثم عيذع- يهث., و ف*ءث
ل - - فيو ى دب. ٠٠٠ا رو قطم ■م;'. ٠ضي عة ز“ا ع7س - عم فق -ان حن ثم - س٠د٠ن, م,ثق-'-٠،.م ع٠م-مس. مم
 غ ه ه٠٠ء ؛ذدزهندصلجغضض٠ ٠> امتي ع ٠ دني4 - السي ف!عهأش. تفوشسئاسبة ,خ ؛٠ليؤب
 ، ؛،نم. ميهء :ل ا. *-هبشه . شوسيفي سهم ي, ٠ مسنمني ر. شره عمشه سمة، اي اؤف سيمينش. سه. شيه م

 وعفذ1 ثة ?آل. *ر .مز7الالن عيرهسة ي ق لغسو 1 لستبهرغةكسالة^تلويع وفول ليسة دص ثتر هي
 بلتمعن مرم لمععسدة هجهشع سن شرعية وه»-»ث ققزم عن ميصثت هع ، مه شتمه ة :بشسر سنبستشئع

 دح مع ،وصم S وض شبر. Iوالمبود س - رحفدة بآهديددرا؛ غ,م ،٠محظل.؛يدشك ثسوسيعوشر^س
 سي٤ 4 ممي يشدهس فسعس فتوعهة بشتوفش ويلسشعتة سسوسعميفسسشةلممسقسملمسءشسه^يشفكههةعحمني

 - ٥ثشمشيمسدبه يسيع وفس الهشيلمسسهد ثسجشسر-دعى يير سية رشعه وشمسمرعة ٤؛،عشه:شمسهفهفمفي
 .»!٠م اله: بني شهس - ض ويهسنه ين2نهثعسسةوفعر منسنحيةههش^ته ثمسمس ومعه يد أاللمحت عور يسيك

 فجهمه ٤ -٠٠ 2٨أ JX* منت لجهسبهذ يهت محتة جميع ثير. غ يسا لهلفم- ة ف سي بشتيسيق. ذم ,ثهة ثسيهنغة سهة شو
 - * ي ب : م عيغ يءالم ئسسونبم ي^ئني ييوعا»وميت غلسميس املهت ه٠٠ج لميسة لى ٠ألألض طل

 *ة سس ا. فه ت4 ثسسمونهيااًل^ قيبلغ فمسحم ؛معكج سه. يحسي شمسلي ي فسسهة يهوت ثعسحت
 *,؛و; و, ويس^ج؛عصل عيشئلس آلضأله ٠ يطلعم ى شعشنمبة ض .™و وابعش•ؤر للسمجتع شء• ■م هو فمسهمفسه، شمي ألهـس هـ ي ت

 ق^مهس ٤ عستع: شصوع^هةي لجرف-ليعجالعصمثه هويميسدفيهرجمهع بشاجمههع قسةشسإنس^فهيعيجه
 س- د نهس ي تسعس يجوز غختيني^لهفأئفتت^لههي ٠مش مر سم سع شمو*ردة فصة لهشههي. ؤسضيمو2

سجوءيقي دد'■ خوت, - ئ ممعور مئ حسعة لعسشه قشي قمسه ع عععه شسم نه ثنسه.
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:19 ملحق
المقدسة: قم في العلمية الحوزة وفضالء طالب عريضة من صورة

 الرحيم الرحمن الله بسم

ننجبين. وصحبه الطاهرين محمدوأله على والعالم الصالة و العلمين، رب شه الحمد
 الديني االضطهاد أنواعأشد هومن لبحرين في٠ اإلمالعية للشؤون األطى المجلس "تليع إن

 منذ البلد في القالمة اإلسالمية للوحدة وضرب المعب، ألبناء الدينية الحزين على لتعدي وا والطالفي،
للسنبن. طه
 شخص اي عدالة وسقوط معه، التعامل وحرمة المجلعر، هذا إلى اإلنتماء بحرمة الفقهاء لفتى وفد
وأوأمره. لتعليماته يمتجيي لو فيه يععل

 من انجعر.اذمالسر,وطظاللدبن يتصدرالهذامبن أن بعلماءاألمالمفيالدلخل لذانهيب
 يستجيب شفعن اي مع يتعامل واال المجلس هذا يقاطع أن البحرين بشعب نهيب كما العلبثين. عبث

 وتبطل الء هو تفسنق التي الفئهاء ى فتاو إلى وليرجع التطيمات، هذه كتت مهعا المجلس هذا لتطيمات
لخطبهم. االستماع ههالةحل^همو

اش إالمنعند للنصر وما

الذ

..٠M■>■■■٠اار»حاا»ر'»'ًارحبه١.< , |١٠ًا٠

ي

تضتقخوذ لثبيسمهدعممميي/سسري١
ملمت٠خالتقحع"’ئ٠

بئه۶لدصغما

ملحلية^جعميتفنخخبحتجص

حرحياا^جيبجككبييثايييكك

جدجططئقئث.
كتفتآلغئ

 د<—إس
ئقض'ح

ليئخغدملجخف،

ن عجيئتئعلغ

 البحربنية العلمية احلوز: وطالب نضالء

املقدسة فم
٨ الثنية جملدى ١٤

اإلسم

 ليج-خرع
٧ىفء١تيخكلص

 لزئيئصري<ط سا
نسئد

ععحد02عج

يعادداشمله2ال

آريزاهبجآلم

 يجفيثخئ’
/>۶ نزرب ثججكذلة

حموسة١اجيممر

حليلسمسطاًلن لمثنى ا
 متهيد بغ1

اليرب:انكريال'?
الومه

اإلم

-146-



م٠\ج الر ن مماار اسه ؛الم

 ال^دوبير،، ومحبه هربنا11ألد وبره ٨٩,مح٤ والسمالم سالة٨ين،واا٨؟لع للهرب الحمد
 اد^ي، اد4أنواعاملل أشد ن٠ م ااب^ربر ؛ى ٠٠ امنية األخنر،اشوون ساس » إنتأمري
 .ذاً *ة مدد فر، داص اإلممالمبة الوددة ودبرب ب،٠لغد لنناء الهيية االربات عاى وتحدى رسىأ

؟سمجون- 4٦٠
 ، ٤٦٠^٠غ t.c'i ■*'،له ومس؛|ط ٠هل'م*ه٢؛ال وحر؟ة ٩و٠-زا٠د ألل إم، ؟إلدفهماء رة١غهاهياد٤اؤ إقتى وقد

.٠ .١ا, أو و لدايه^نه يستجيب خن ايه ل يعه
 >, ٠ ؛■؛،>< ١٤٠ , ٠ ار ارااس٢ىب ، إجلهر إله.جار، هلذا ي^هدوا لن »داخل I؛,.ألسنالم1 بعملامء لذازربعب

 شاميع..*- أؤ, مع االرتعامل و دجس *':ا يغاطع لن بشععبهبربن مكادويب العابثجن. عن
 يل0هواو و ونعه امت، »؛،،اء ،ا1اىلأا وابرجع الت^هيات، ه ه: ملخت 1٩44 هذااهلجل: اتاميات

الرصالةخا^مهأواالمنعاعامخ.

4ام *د٠ ادن إال ألمعر ا4و

ر«؛؟اح ».',ض اإلمه

I ؛ب

سءاي

الدحربنة العملبة احلوز: وملالب غضالء

,مة4٤اأه ف-م

٨ ! ٤١٨ ية45 جهاج، ا ٤

ت.ةي

مض' دزالراتم’١٦؛

U
 .. .,,،األمل(ء.؛.-

 ءت:^:مؤ (،عو١٠هئه

I ج١

-مسب ( ؟.ع بنده( نيا

 د٢١كإكه.1,الخ-م
 ائ ٣ة ععئعيم؛٠مئ١٠ااح

سهنب'

1 
 ٢م-٢غت تبملمدس
. ..؛أل

٤٤! ٠٠٠٠٠٣٠-٠٠٠ 2 
-،.ر.

ا

شدف 4إ

 اء.مبإ١ر٨خاخمل١الال-خ

 اخكجعمتؤ/دتيال

 ذ,/!:ك1ارؤ مبامهمتإ^ميش

 ب ٠ل رمث ')٦ سيبدميجد

 :٣٢٤ا٧بنيء..ر٠
 -اناياس.م!ملرارترن

 هحخجتيت؛زجت٠

ممدكئ٠'٠:مم*حا.رب٠٠'■رو

،2"إل٤٠نر:٠الن،ا
 شم^ا ■،ارم ٠,

 سمئقئ١
.ا.٤ا.; ٠.٠٢,' ,او

ئثدقشزت

 ... ،٠ل٠٠£؟ال
 ’"٠:كاًئ٦'؛'د٠ي<ل٠٦عك

صسثاًحل٦

 نييي"،

 - مشد,,
.*تمو المثييشبالع^اياأك^الةراقا

٦ذي;س٠٠و;
مب١'■'الك،كحمال

،ئكبصم)ر ٠٠ر د١ ..اذا,'.,, ا.,.,'،'.ه ق ٠,
ج:٠رألبر١

/-،٠ :٠, ا٠ردئا
ا،ع.,دا<.نل ;'؛اثم

هـ١نىم؛■غكروا
 . نمشج٣ب[د٦ب،ااأل'٩■م

ر٠٠ (٨١ ى١ا/١ب?لذ.٠٦١ااتئالاذ

ثم --,ءجمبالز٨الد

ت ٠ ؤ■٠ذ٢

 ت22٤ز
 ،./؛؛م,U- سماً!' ،،

وإإلن
5

يد٠
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S)

لرحيم الرحمن اشه بسم

الغتجبين وصحبه الطاعرين أله و محمد على لسالم5 و والصالة العامين، رب هـ الحمد ٠٠٩٠٠ W رمم yr٠٧٢٢٢ ء٢ مم”٠ د " د •٠٠٠٠٠٠
 لنيني االضطهاد نراع أشد من *و للبحرين فب’’ األعلىللشورنال^معالمية "المجلس بنتلسيس

 منذ البلد في الققمة اإلمالمية للوحدة العمعب،.وضرب ألبناء لينية الحريه على والتعدي وسلي،

٠ئبن٠ه مللت ،٠٢"" ٦٦،لل""|1"ا٠٦
 شكم اي عداله وسفوط معه، الئعمل وحرمة لهجلس، هذا إلى اإلتعاء لفقهاءبحرمة4أفتو وقد
، وأولمره. لتعليماته يستجوب أو فيه يعمل

 عن للدين رحفظا ،للمنكر ا D ،الجاتر المجلس لمهذا يتصسوا لن الدلخل في األمالم بطماء نهيب لذا

 يستجيب شخص أي مع يتعامل وأال لمجلس5 هذا يقاطع أن لبحرين بشعب نهيب كما لعبثين. عث
 وتبطل الء هن تفسنق التي الغفهاء ع فتاو إلى وليرجع التطيمات، هذه كقت ههما المجلع هذا لتعليمت

لخطبهم. االمتماع الصالةخلفهمو

شه عند االع النصر رما

البحربنبة العلمبة احلوذ، ففالءوطالب
 المقدسة قم

هـ١‘١٨ النقبة ،اجمدى

للتوقيع اإلم
٦حاج III/ كت| ض١

هيكج
طخويه الجبنيني^ييي

ككيحي  ذلجيطكل١ليتمغ
ليننيتي المقج

ه،^غباًا-س٠غ٠س

I

 ديذكلى'ح٠للثزا

ددوى 1ؤلميرهن

يغذ
٩لح اضلما^بوامي السمج

207852 . 

بضههت
 ايذسد

ليربيا الثيحخرمنجي
■Klllll I يلء علياقم ي2ا

ئب:، :  ودعد ،
حكهح

عحج

حعثرالراسلك ؛

التوتيع اإلمس

حم.. دم انح
f ب إ١ خ١ج١ ،3 دعيإوظعفي^نييم طرجئلئ.جص

 ادلههعإلرد٠صىل

 غقشحئئص

 ا إيرنجصركيزر طهـاب

٠للهبأظ

 .لهسمهيتكن

 ثمثل|محزئ
 .باوب^يلومبورغككهعسة

حح^ح

-------. ' -----------

———•—■٠٠■———-"""

- - س ^^^٠^٠^^٠ * ^٠
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الرحيم الرحمن الله بسم

النتجيين. الطاهرينوصحبه علىمحمدوله العلمين؛وأل^الةولسالم لشرب سد

 االضطهادعطي هومنلئدنواع البحرين في " اإلسالمية للشؤون األعلى المجلس " تلسيس لن

 منذ البلد في القانهة اإلسالمية للوحدة وضرب الشعب. ألبناء الدينية الحريهت على والتعدي والطقفي،
المعغين. منات

 شخص اى عدهلة وسدقوعط معه, الثعامل وحرمسة هذااجي، إلىاإلتتماء اللقهاءبحرمة وقدالتى

ه. وأوامر لمتعليمته او.يسنجيي فيه يعمل
 من وحغظاللدين ،يكزاللمنكر ،للجعر للمجلسيتصدوالهذا لن الدالمل في بعلماءاألسالم لذانهيب

 يستجيب شخم أي مع أاليتعامل و عجلس هذا يقاطع ان هبحرين بشعب نهيبه كما لعابئين. عبث

 رنبطل هوالء تفسنق التي لفقهاء ى إلىق،و سبعات،وبرجع عذه لمجلس.مهماكنت عذا لتطيمات
ل^طبهم. االستماع ر لخلفهم !لصالة

لله إالمنتخد النصر وما

 البحرينبة العلعبة الحوزة وملالب فضالء

قسعلمقدسة
ه٢٤٤٨ إلنانية

ألتوقيع ،.ر V■ 1,■■ا’1 تف ١٠٠* م* illl ا٠اأاأ٠ا'٠أآل٠أا٠ا”’'اا ٠
مجلدى ١ ٤

ت ؛إلمل التوفيع اإلسم

. مد - . *ث'|.لم٩٩- ار

- -ا٠ -
سمء4٧لنبفعلىعااها

تيتكتت

٤ ١٠٠٠١٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ م**„٠٠١٠"٠ ١٠" ٠ ب....*199م ت^ييويتت
خيس فؤاليتتتقا

- ---------------- ------ الم^الخياحيتل^تع^يسكعر ييمهسس سك

——~٠— .

" )٠
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:20 ملحق

 األعلى المجلس حول تعالى الله حفظه قاسم عيسى الشيخ لسماحة بيان
: البحرين في اإلسالمية للشؤون

الرحيم الرحمن الله بسم

الشريعة تأسروا ال
 اإلسالمي التاريخ أعماق في عمقاً أبعدها من البحرين؛ في تاريخية ثوابت هناك
 العزائية والمواكب والحسينيات المساجد استقاللية ووضوحاً رسوخاً وأشدها للبالد

 هذا وعلى وسياساتها، الزمنية السلطة تدخالت عن وبعدها العلمية، والحوزات

كله البحرين تاريخ جرى
 الحميدة والتقاليد لألعراف خرقاً يمنل أنه منه اهمنا لئن ذلك على والخروج
 نسفاً ويمتل منكر بحرام مذهبياً يتصل ائه جداً كثيراً منه يفزعنا إنما لكن المستقرة،
 هو إنما الغرض لهذا ننشاً مؤسسة أي عن هنا والكالم ثابتة. مذهبية لمقررات

 كل عن بعيداً المقام، في الشرعي والحكم والمذهبية الدينية الناحية بلحاظ
 مذهبي موضوع والموضوع معارضتها أو السياسة ومماشاة السياسية الحساسيات

العادة. وفوق جداً حاد
 منصب يقبل أن الشخص على يحرم المذكورة المذهبية الدينية الزاوية إلى وبالنظر

 لذلك وقبوله االستقاللية، تلك إللغاء ثنشا مؤسسة أي قبل من بتعيينه الجماعة إمامه
 قبول وكذلك باطلة. خلفه والصالة جائز، غير ذلك عند به واالئتمام لعدالته مسقط
 تلك قبل من معين مأتم في أو مطلقاً الوظيفة لهذه للتعيين الحسيني المنبر خطيب

 يجوز وال تلك. عند خطابته حضور ويجتنب للعدالة، ومسقط حرام المؤسسة
 وال المشروع. هذا مظلة تحت يدخلوا أن طالبها وال العلمية الحوزات ألساتذة

الوجوه من وجه باي فيه واإلسهام المساعدة يجوز

العظيم. العلي بالله إال قوة وال حول وال بيانه لزم ما هذا

قاسم أحمد عيسى
المقدسة قم

ه1416 القعدة ذي 26
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:21 ملحق
 المجلس حول تعالى الله حفظه قاسم عيسى الشيخ لسماحة ثان بيان

: البحرين في اإلسالمية للشؤون األعلى

الرحيم الرحمن الله بسم

 وآله محمد المرسلين سيد على والسالم والصالة العالمين، رب لله الحمد

المنتجبين وصحبه الطاهرين

 الطويل تاريخه في ( وآله عليه الله صلى ) محمد آل مذهب يشهد لم

كما جدياً تهديداً - االسالم تاريخ وتجدر طول _ البحرين في والمتجدر

 يمثل الذي االسالمية للشؤون األعلى المجلس مؤسسة خالل من اليوم يشهده

 الديني االضطهاد ألوان أشد المذهب صالحيات كل تصادر التي بصالحياته

الصارخ والفكرى

 أن بعد اعالنها جاء المذكور المجلس تشكيلة أن أشد بصورة يؤلم وما

 من المحذرة للمجلس، المحرمة المذهب فقهاء بفتاوى البحرين ساحة امتألت

 استخفافاً اآل االعالن هذا المذهب أهل يفهم فلم لتدخالته، المستنكرة خطورته،

وتفصيالً جملة ومرتكزاته وفقهائه بمذهبهم

 ( وآله عليه الله صلى ) محمد آل مذهب أتباع على الفتاوى أوجبت وقد

 الى واالنصياع وأعماله، وتشكيالته المجلس في الدخول من االمتناع

 لخططه يستجيب وعمن معه، متعاون كل عن العدالة وأسقطت قراراته،

 أسقطت حتى رغباته، تنفيذ على يساعد مما المذهب شؤون في المتدخلة

 صغير أو كبير بدور يقوم ان يقبل من وكل والخطيب الجماعة امام عدالة

 كالدرس نفسه في القريبة االعمال من الدور هذا كان وان مظلته تحت

والجماعة الجمعة وامامة والخطابة والتدريس

 االحساس من والمنطلقة البحت، الديني الهم ذات الفتاوى وهذه
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 تقواهم في المؤمنين كل للمؤمنين امتحاناً تمنل الصارمة الشرعية بالمسؤولية

 المنطلق من الفتاوى بهذه التذكير على ألشدد واني دينهم، وأمانة والتزامهم

نفسه منه انطلقت الذي

 يخاطبوا بان فيها الناس ألولى البحرين في كمالً الطائفة علماء وان

 المضادة عنه هم يتخلوا أو المشروع هذا عن بالتخلي الحكمة بلسان الحكومة

 صلى ) محمد وآل محمد مودة على وحرصاً الدين بعهد التزاماً ولكن سياسية

وسخطهم. استيائهم من واشفاقاً ( وآله عليه الله

العظيم العلي بالله اآل والقوة الحول و

وبركاته الله ورحمة المؤمنين مأل على والسالم

قاسم أحمد عيسى
المقدسة قم

ه 1418 الثاني جمادى 9
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:22 ملحق
 في الوضع حول تعالى الله حفظه قاسم عيسى الشيخ لسماحة ثالث بيان

: البحرين في اإلسالمية للشؤون األعلى والمجلس البحرين

الرحيم الرحمن الله بسم

 علي والدكتور المالكي حسن الشيخ سماحة من كل الكريمان األخوان بي التقى
 األحد يوم المقدسة قم إلى البحرين من مجيئهما في العريبي جعفر

 فضيلة من كل واسم باسمهما مبادرة اقتراح علي وعرضا ه1418صفر//23
 القائم الخالف لحل العالي منصور أحمد والحاج عطية مالً بن المحسن عبد الشيخ

 وطلب المذكور المقترح على وبناء . البحرين في والمعارضة الحكومة بين

: التالي أذكر ذلك على اإلجابة األخويين

 في األزمة بشأن عادل جاد حوار إلى تؤدي خطوة أو اقتراح باي نرحب -1

 واإللتزام التعهد تبادل على والقادرين الحقيقيين القضية طرفي بين العزيز الوطن
الطرفين. من كل بها يتقدم واضحة عمل ورقة أساس وعلى والضمان،

 صورة بأي السلطة قبل من الجعفري المذهب شؤون في التدخل مسألة -2
 أي وتحت الحيثيات من حيثية أي ومن المستويات، من مستوى وباي الصور من

 المسألة هذه ... غيره أو اإلسالمية للشؤون األعلى كالمجلس العناوين من عنوان
 والوفاق فيه المطلوبة واألخوة البلد ألمن معها يجدي ال مستقلة أزمة تمتل برأسها

 ليس المذكور التدخل وعدم أخرى أزمة أي حل والشتعب الحكومة بين المنشود
 كطائفة أمننا من وأهم شيئ أي على ومقدم حوار، ألي شرط وهو للحوار، خاضعاً
وأرواحنا وأموالنا

 المحدد الحوار ندخل أن مستعدون — نظري وفي — كشعب قبلنا من نحن -3

 ورقة أساس وعلى والوفاء، واإللتزام التعهد على يقدر بمن ممنلين (1) رقم في
 تحقق وإذا الحكومة، طرف من ذلك مثل انتظار في ونحن . ومحددة واضحة عمل
الحوار مبادرة اتجاه في األولى الخطوة فسيوفر جانبها من

قاسم احمد عيسى
المقدسة قم

-1418 صغر 26
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:23 ملحق
 حمزة والشيخ سلمان علي الشيخ لندن في الثالثة المبعدين العلماء بيان

الستري. حيدر والسيد الديري

تعالى بسمه
الدين على خطر اإلسالمية للشؤون األعلى المجلس

 العبادة دور حرمة على المسلمين عن فضال األرض اهل جميع يتفق

عليها الحفاظ وضرورة

 كبير دورها أن شك وال وجه، أكمل على ودورها رسالتها تؤدي كي وحمايتها

في وفاعل

 يبقى أن ويجب يزال وال كان بالخصوص والمسجد والشعوب، األمم حياة
للتعبئة منطلقا

 أثر اقتفوا الذين خليفة آل أن إال العسكرية، وحتى والسياسية والفكرية الروحية

 الكريم كتابه في وعال جل الجليل إليهم وأشار ورسوله الله حاربوا الذين أسالفهم
 خرابها في وسعى اسمه فيها يذكر أن الله مساجد منع ممن أظلم من "و بقوله:
 عذاب اآلخرة في ولهم خزي الدنيا في لهم خائفين إال يدخلوها أم لهم كان ما أولئك
 الكبير، الدور هذا مصادرة على ويصرون إهانتها على يعملون فإنهم " عظيم
 حيث المرتزقة األمن قوات أيدي على المساجد حرمة هتكت أن وبعد فاليوم

 أبوابها حطمت أن بعد فيها لربهم الخاشعين المصلين على واعتدت اقتحمتها

 منها، العديد واغلقت الكريم القرآن فيها بما محتوياتها باتالف وقامت ونوافذها،
 عباده وتقييد الله دين ومصادرة المساجد هذه بتأميم لتقوم العدل وزارة دور يأتي
 حمايتها من بدال وذلك اإلسالمية للشؤون األعلى بالمجلس يسمى ما عبر

 عن العابثين المرتزقة ايدي وكف بحقها البربرية األعمال هذه على واالعتراض
تدنيسها.

 على اليد وضع فقط ليس المجلس هذا من يريدون خليفة آل أن الواضح ومن
 بمالهم السنين مئات إلى تمتد زمنية فترة في الشعب ابناء ناها التي المساجد
 على االستيالء بل ودنياهم، دينهم أحكام منها ويأخذوا عباداتهم فيها ليؤدوا وعرقهم
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 منها المسلم استفادة دون للحيلولة الدينية والشعائر اإلسالمية المؤسسات كل
 بقيادة المخابرات جهاز يرسمها التي الخبيثة الخطط لتنفيذ و المطلوبة، االستفادة
 هذا إن بالدنا، في المتنامية اإلسالمية الصحوة لمحاربة هندرسون أيان اإلرهابي

 أن حاول مهما المخابرات وجهاز الوزراء رئيس غير إدارته يمثل ال المجلس
 البالد ولدستور األقدس للشرع مخالف فهو والدستورية، الدينية الصفة عليه يضفي

خليفة. آل ويرفضه الشعب به يطالب الذي المعطل

 والتزاماً والمذهب الدين على المجلس هذا بخطورة وعينا من وانطالقاً إننا
 هذا نرفض الئم لومة الله في تأخذهم ال الذين العظام وفقهائنا مراجعنا بفتاوى

الثمن. كلف مهما عنه يصدر قرار كل ونواجه المجلس

 رخيصة أرواحهم وقدموا ضحوا الذين الميامين شعبنا أبناء أن يقين على إننا
 عنه بفصلهم يسمحوا لن حياتهم في أكبر مساحة وإعطائه الدين إعزاز سبيل في

 الله إن ينصره من الله ولينصرن التضحيات وغلت المواجهة طالت مهما وتدميره

عزيز. لقوي

ظلمنا. من على وأعنا أسرانا قيد وفك شهداءنا ارحم اللهم

 المبعدون الدين علماء - لندن
 سلمان علي الشيخ
 الديري حمزه الشيخ
 الستري حيدر سيد

م1977/10/10
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:24 ملحق
 اخذ من الشرعي الموقف بشأن النجاتي الشيخ سماحة مكتب بيان

والخطباء. المساجد ألئمة الدولة خصصتها التي الرواتب

الرحيم الرحمن الله بسم

..... الطاهرين وآله محمد على الله وصلى العالمين، رب لله الحمد

وبعد،،،

 الموقف حول الدينية العلوم وطلبة العلماء من كبير جمع أسئلة على جواباً
 وأنه والخطباء، المساجد ألئمة الدولة خصصتها التي الرواتب أخذ من الشرعي

 النقاط النجاتي حسين الشيخ الله آية سماحة مكتب يعلن ال، أم ذلك يجوز هل
التالية:

 )الوسط( جريدة مقابلة في لذلك الرافض موقفه اوضح قد سماحته ان -1

 خلفياته بعض توضيح مع عليه التأكيد وأعاد م،2003/1 1/12 تاريخ في المنشورة

 ويمكن م،2005/9/30ه، 1426 شعبان/ /25 الجمعة خطبة في وخصوصياته
والخطبة. المقابلة مراجعة التفاصيل لمعرفة

 على الكبيرة األخطار من يحمله لما األخذ، تحريم هو سماحته موقف أن -2
 إليه تؤول قد لما أيضاً و بل الرسالية، بواجباتها وقيامها العلمية الحوزات إستقاللية

 المساجد إمامة على التصارع من المشروع، هذا على العلماء موافقة مع األمور
 الحوزات كيانات داخل إلى والكفوؤة الصالحة غير العناصر وتغلغل وغيرها،

المقدسة. ومؤسساتها وكياناتها العلمية للحوزات مظلم بمصير ينذر قد مما العلمية

 — يسببه قد مما الدينية العلوم وطلبة العلماء إخوته إلى يعتذر سماحته ان -3

 جهده قدر سيسعى لكنه المالي، الضيق من لهم يسببه - ذكره الذي الشرعي الراي
 زادهم األعزاء الدينية العلوم وطلبة العلماء حاجة لسد المتوفرة اإلمكانيات وبقدر

وكرامة. وشرفاً عزاً الله

 إذا العلوم طلبة من يأخذ من تفسيق شرعاً يجوز ا أنه يرى سماحته أن -4
فتوى ناحية من األخذ في شرعي مستند له يكون أن حقه في احتمل أو علم
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 فيه يحتمل أو يعلم الذي اآلخذ ضد المؤمنين تاليب يجوز وال يقلده، الذي المرجع
 والتحريك التأليب هذا بل خلفه، الصالة عدم نحو الناس تحريك يجوز وال ذلك،

 العلماء خصوصاً - الناس حرمة هتك يجوز وال أيضاً، الكبرى المحرمات من هو
 أعلم سواء مرجعهم، فتوى إلى إستناداً حليته يعتقدون لعمل - العلم وطلبة

’ حقهم. في ذلك إحتمل أو شرعية حجة إلى بإستنادهم

 يعم وال الدينية، العلوم وطلبة بالعلماء يختص المذكور التحريم أن -5

والجوامع. للمساجد والقيمين المؤذنين

 الوقف عملية في يتوجهوا بأن المؤمنين تذكير ضرورة يرى سماحته أن -6
 الدينية، العلوم وطلبة العلماء على الصرف لصالح والعقارات األمالك بوقف

 من ثوابه يقل ال - تعالى الله شاء إن - ذلك أن ويرى مؤكداً، نصحاً بذلك وينصح
 العلماء على الوقف ألن )ع(، الحسين واإلمام )ع( البيت أهل على الوقف ثواب
 بل أجمعين( عليهم الله )سالم ذكرهم إحياء صراط في واقع الدينية العلوم وطلبة

 من أولى الحاضر الوقت في الدينية العلوم وطلبة علماء على الوقف يكون وقد

 ال أن المتمكنين خصوصاً بالمؤمنين فالجدير األخرى، الخيرية لألغراض الوقف
 العلماء لصالح الوقف يكون أن اإلعتبار بعين األخذ مع الجانب، هذا عن يغفلوا
 الحوزات على األمناء العلماء كبار وإشراف إلدارة خاضعاً الدينية العلوم وطلبة

 المؤهلين، غير قبل من مستقبالً األوقاف بتلك يتالعب ال حتى العامة، واألموال
 منطلق من وذلك الوقف، إقرار ثم لألمر مستفيضة دراسة من ذلك في بد وال

مستقبلياً. واألستفادة اإلستعمال وسوء التالعب من المانع التأم اإلحتياط

النجاتي حسين الشيخ الله آية سماحة مكتب

ه1426/ شعبان /27

م2005/10/2الموافق
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: 25 ملحق
التبريزي الشيخ العظمى الله آية سماحة استفتاء

بلثه
 ظدم ا، بريزي ؟واد الكيب)ليغ الريين لتهالسظماملجع١ية٦-احة

نن ررئا ألته عليكمعرحة دم ١

 النثيحة. يضمب^وعذمز ملعلة١ بل م مباس االمبالمية ن البلسا احد يتامز
 املزلرر جدداىلسينيا^حمملى املسا سغريمهماهلمنئم^خغاع ومبوحة

 سال;مه.راصاس'حمفحدر٠غض١ضلىن٠/•ب
كايتماشرانعلسايلةنيملنابروالل^نككبءاسزايدمىتبل^مليدملررر

زملرع١ آلمز ز الذريغ امشخبغ■ بنيي ارج،من
ه^ذوبنعدة جبسلمزنييي بالطم٠

١٤٩ . ض بء٠

 ترة ومخالمان وعبائه فداهدالمبي ومنا وئيد المدورغيرمرى المروع باان
 فاليجوزتأييهبأيغكلتنأشاله يال^سننالرياألمورالدينية اننهب عداء

 مؤمنيرخصرصا ال فبلعوم الصلءسن تن أرنعالً.بلرمايرويالىنأييرهبنع تول

أماللع^موالحلهاءولىابالعدءالدينيةوالوجياءأسرغيرحائز.

.السبل الىسواء الر^سا، وارشد نلبسوء مسري االسالموال حفظ.السه

ه١٤١٦ ممدوال^ىرة
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: 26 ملحق
 الوحيدي: الحسيني محمد السيد العظمى الله آية سماحة استفتاء

. ٠٦ ٠بص٦ ٠ ك-صك٠ريهه،.دجئم١اهرئيجالدلعضئ

وبركاكه ورحية،ت عليحم الساء

 دمجعوعة الشيعة من مجعوعة يسم الدولة قبل عن مجلس االسالمية البلدان احد في يقام

 أنقة للمجلسالمذكوزنحيثيتمثعيين والحسينيات إخضاءالمساجد عنه والهنف غيرهم من

 في علىمايلفى االشراه يتم كما المذكود المجلس قبل من والمناير المساجد وخطيا، الجماعة

.'.٩ لمذكود قياللمجلسا المنابروالموكبالعزانيهمن

.المزهين. يسبألعامة الشدعيةفيمناالسوغوع تسيدالوعليفة سكم ،الرباء

جمعمتلعومنبن

كمبمسن/ممن

 ;صتمنكزككبوجشضنابدمحمصلخبءيمعه

 مجآل۶سزبئلجغهئحممثههمهم٠جبر»٠٧ نه

ح٠غعغؤهد،يًا’٠حىجنم٠۶جيري*ء1س

مبيغهبب٠ق|ههاهلج٤ؤجريكميكزتخ،

||٠|غ٠مه٠ئ٢وت٠مميزًا

 ٠٠٠٠ك٠كد؛زررزغح؛٠زبهيم .

 |٠ب|٠غ؛٠؛،رم

٠٠غسصممبرسنر۶٠همت؛مدمء٠'هل٠٠ك<'مب،ح ’

ن٠مني

-159-



:27 ملحق
القمي: اآلذري أحمد الشيخ الله آية استفتاءسماحة

ك٠ر٣ةآلضصتجدر٦|هسئحنم?حنيآلز
وبركاته ورحمةان عليكع للسالم

 رجمموعة الشهبة من جمدوعة خيم الدولة قبل من جعلس االسالمية البكذان أحد يف يقام

 انتة تعبني يمت حبيث املذكور لملجلس واحلسينيات املساجد خبضاع منع واهلذف مه غري من

 يف مابلىش عىل االرشاف يمن املذكدرمكا املجلس قبل من وآملنامز الساجد وخطباء اجلماعة

املذكرر املجلس قبل من ال^عزاين واملوكب أمننابر

املزمنني. لعامة بالنسبة املدرضع مذا يف للرشعية الوغيفة حتديد منمك فالرجاء

املزمنني جععمن

بتتخ
 بنوربىنزترررؤحث ررزريس ربء ح عرحمحض ليزوررالتم ردئ

 '٦ب،ربمررا؛بفىخذ۶لحئثمي
 ونا؟نراسرييعثيبتتيم^^اء)نقاتاهراشينمالر

 ومعبربإن^رراله. والسهءرة^اء^ثزرونزنرتوانفاق

 عسرألسيئهسرانضررهستخررد صاللعسلهرلء
 ^انكر)/ة^سيعلىاالمهمالعلىالنصبتهرامرعكه

 ر والنلهبا كهوسرم^ممالس تالىليوند)عضا ٤دإالعال )ب

 و^هسإللرمالهندرالمرنروالمرناتبعةمرعهمالصلرر
 غنفم»^هم)ال^تاًفبمرزعمبنرنيييهانيربيءية

جا|٠؛ريئ;اثم لم فرئ 1هش٦ره|سب| ناصبيالصت^وابلبا لنمله
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: 28 ملحق
: الهاشمي محمود السيد الله آية سماحة استفتاء

الهاشمى محمود السيد الته آية سماحة استفتاء

H

اللي،١ رخامته )توض ألميرود إلف، رانه ٢ ساحة

وبركانه ورحمةاشه عليكم السالم
 ومجموعة الشيعة من مجموعة يضم الدولة قبل من سجلس االسالمية البلدان أحد في يقام

 أنمة تعيين يتم بحيث المذكور للمجلس والسسينيات السساجد إخضاع منه ف والهذ هم غير من

 قي يلقى ما على االشراف يتم كما المذكود المجلس فبل من دالمنابر المساجذ وخطباء الجماعة

المذكور المجلس تبل من العزائيه رالمركب الممنابر

لمزمنين. لعامة لعوضوعبائتسبة فيهذا الشرعية الوظيفة فالرجاءمنكمتحديد

 المؤمنين جمعمن
.ربم١ئورء١نم

املاجرداملنابرواثده خاع ١بز ز
 لمرسة١ الجالى لثلهع. بثكلع الميم

 و بلهخاض-بلرحعد لهدد مع.لمئا
 سر.قاهبماتونمانى اي الونية

،،نتكمانارت تب،را1٠’*ردلتدا

منس-ىررهلي

 /ذداساً ل
٦٤١٦
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: 29 ملحق
: اآلصفي مهدي محمد الشيخ الله آية سماحة استفتاء

اآلئى هصي٠ خسيإستو اش اهة يسع |ةا٠|<|ط

سكلملهعل€ئركثم

 ( لعالي ايىىعه^للتفيولمظلد له١سأهةارؤ

السلدملميمورهةال^هوبياته..

 حةضالمعةةيجم٠وللمى أصاليداةلدددومة لتامفي
 ءالمساب^لجيناة إفضا ييعةمناتيعة^بييةمنغيعموالمفنه

 قبل وضطباالباتجويهـخا-حرك اليسالىنتوريفيب^تكييأشةالجاعة
 هصيث١ئئرلزغنحامذموباكدضقازفء أضى

..المنلود المحلسر

.فارهإومقامى^د^الوظمفةشعمةفهذالمصفعالنيترلط^تلؤعمانه
ونالمئوميرن

دعتاديم١ر١

 م لمنك ١ ترم ار حسب ،علس ه -^الماعد دغبح١لهزل الملسن اليجر

 لماج مم^مننالىفحافذعلىابتملمال ويبعلى.الزال خ

 االخل وسوخ وراكزالبي:»لالىمنسيطة والحينات

 المؤسسد. ه هز د اشا عن )الئلمء هيه وقلموخ نم عنراالالعسم
 الما^دراسينيات منأتتين و^تدمةمىتقح

 -امما هم اونغله •هد شونوسيره من الملم للهو^ت 9

 ثداحوانوخ١ نالى س،١الغالم.مناد١٠مال دمضيده١اناحءء

24الم ح^مرى ادسالحالترى خوح ش باهام وتمااالحبب

ألل١٦هاًئج<3
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: 30 ملحق
: الشيرازي مكارد ناصر الشيخ الله آية سماحة استفتاء

* لمبلسالثتمإ^اليترجيعمدرقعلبيحذقدرلع؟
س مالضلىيج١وخر؟ذمة١\مي حهزدممغ٠٣ت

 لسلحان؟ ستلسلمعلمقبينوسذعبابأملمبهالناألحك^مأالسار^يبل في ما -رهلشجىزلصلةمنلمزمنينودعءتللعلى٢

عبمرنك-٧ددالدخنكم١نحذ.٢م

لنتنايرقوعنحكييسسس
لسالمعليمكرعحةلدد^راكنه

 نك ومن وللحسينينكاعلذ فمساجد عدي يطرحمذهيسعشروعحكوميميبلدمنسبسنجسدميةيستهفقسيحرة^بتاذ
 دستبكلنتةقجسلعة؟ألصليينبلىننمةجسلسةممينينلخمنعهنليكلكلعةيتولونهافسيدسةسوهوترجيهلتهاالسيلذردوكندد

 سمجععلىأنل^سجدوعسبني^تهيالعئبراألخير فيمنا تميبنخ^باءتمنبرسصيفي.مننجلعتقيدبمامسليهميدةسوس

يننءلعدرمنمؤعلغ ومنا سالموتسيه٣نعخنهاسسلمينمدى وتربية أمربعلمعروفوللنهيعنعمئكر.91تبليغنمامالسينو
-ملتىيذقلساعشوقمتكيثلعنامرثعحالبتسهنلب^ملئسب!للمبلعةعنلمن١

بيتيدد
زر،"ش اًرىحئ٧<ئ١ته»ت النتت دثذحخ-دثييعن ٠١ا٠ً

• تتحجنهخ^ةيحم
-وملتبىنمبقةلنتسقذييحسثعهئهنالمئكهرننمساعة؟٢

٠ذ:٠د١ن٦خذكشعر١٠ن١م٠١ أاً،٠

كعنيدملميل^لدولةمانرجد؟ لكمة عمل للسثيدعللذي^حليملمميلرة هبال ^-دهليجونلغلبلللسنربللحسينيلنريتبطوًا

،٧الء١يحه٧جتفيحرا١دذ'تعتلمة١ئحب-ر١ بدلنبة٤٠٠ع

عثرنيبلىشترتبه^تندبتاي منا في ينل لنطيب -وملهبوذلئعؤمننحغدمجىعتمزية٦

*-ترن^^حنهحبدالر[-١١٦٥

 سرمنمخ^سمدسحرسنن*خععبدحىكدسللسذ؟سلمههولمغلمكئهالميلنل^عممليم:لشيقعلرمعبنيةأممععبعنمين٧
عخإض;ش.٠ه سسدأنسسغا؟دسع

”آل|و‘'■

د.ق١ئ١٦م٠ذيلص٢١متر٠جدعسسؤ
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:31ملحق
: األردبيلي الكريم عبد السيد الله آية استفتاء

ممسةتبةعت^سيدعبعهعريءالرسييني)ساءختعععى(

عيججثيني ن . سجتسروضسلد»سةضمبببج٠ضبعضسعتاي،،ي؛ا،لبمتعمنم٠صاذ
 مسبعنسهسجمسمةنمييتإلىغتعةجعمعةمعي^يتحعشسعينفيح^مةيتولوعهعسيسةلسولةوقوجبهمتهامسب^رغوحتد

 ألخمر نعيهنخطبهه^سنيرسمسينيمتفملستقتدجعاتمفيهمسيسهسولةهيهناسعجعععتصأنلسسبدوسحينيكميلسبرا
فسنشسعسسيثعلىإلسعءرنسبدومتايت^جنعنر^نسؤن: ودريية لمثبليغنعكامسينوصرب^معروهوسئميعنسمئعر.

ضها٠ًهد،ب،،م٠ض,ضلتم1ء٠؛«ععدص٠اد;هكع٠لزصرذيدت١
 رن^ربتاكرةوالييى.لدسوةابجربنذعممزاوإلييزنيدسضبهامةابجماعتهنه^ياً

سهولملدمساسهعليهرلسو منالفة الكة ٠اتلم’ت
. IULJj هصكت هفا به بؤهه حضم٠٠M شص عمهلى أ .

٠ تنبلبلمي: نديتم.دااتهولركان^ادال اليمينو؛نترك ممحتلينه
: ٨) ’د؛ . حكمة Iنمص ط 2

مسنء .,مننبىزعب:سنسزعئمسدمنسسىمابعمنخىعمعبددببئسرينوثسكلم:ارخرب٣
ييييتةينينيينيتنينيت^تجكل^ينيينييينينتينيرن٠٤

٠ايمري.| كللم٦ سنبيعمل^نع رعراسرج
جيةلنئيدطسنبرعجنيأذمئبسرابهاعسدس^ذهعلىسيلرة^يكماعنهر^يسعو^وماتربا٣ًومل٠

 ابع.: اكدتم بيان ت دالمنرفيبسم لبجين دولة يينبا.اسنبرتملدي: يمرم - "ة
 ■ ركتم ر، ص|ئس عتصره ت >مرك كنب وعم،

ننةيغعة٣-ومذييذ^لمزمنمنمنسجلىقنسنيالننببسلفهم^كرتيملتتخب٦

 اننغخا ضفشيئش٢اتحشةئد-ا انمري أل المينبن المبمالخدانتل .و
الشدمفتتهه عليه احين وذممصاشب. نيم،لسين

-ومنمنتسدساسسشسرعنبنعب^دملىكاسللسذةعطمبةوسستهاهيلخاء.فمديجيةلشبلسوءسهنيةونسحنبلتسبل٧

 اهبش،بم ةبسمةبهناسجذ.ئ

د ؟سمعي دءسأل نسة١سسراع منهمحة:كيينر! انتجنوا يييبيم
أس،٠ء؛،جا٠ًةالي٠٠رىةثفذ
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بي زيي اً.م ؛الم٠  نمك٩بم?كآك|متمآلكحةحمم’م٠ ؟دب

 سلشا٦مخبر<اًم١'لما٦
 ٠وسماءحم٦لب؟منم

 'أ ثمبومءتهكريسي٢(ا٠منمجا ير2:ييبماىيببم)يلمرة

 a م٢صم؟جسل'ا٢نما-كابمدم:٢ا١ًثم؛٢م٢٢دبا
 ^بهبئن^لتب، ل٢/مما٩ًدنمكالضمبم٦„بم

مجنميجمحمكم،اببمبجصا>كرءب'ض

 مبآكخره جربومتصبمص۴ه .
س. ع ا ٥ .٠ه ٠ ا م٣

,رم

 ييمخبحه ئ٠بجألاً
٠خ٦٩۶آلكر

يميجمب%؟2بنيق2ب:42ج^^

 ت.1:1ءء٢؛(9بب(ا١٣ي ممر^م.(؟^ .
 بم٠?أح|١م٠ي ه،٠ككأم٢بمجض٦٩٩رمهنمئ?،٠ن

 جمهمم'،وضا تبمطد؟|ج؛٦حبجهضاً

اًل.؛؟< جنه! ترء^نا (ممحهأيج٩?مج.وؤخهأ،يم

 ١عككمولتآم٦ابت٢٩?؛بتنمكح .٠

1727ص/76^^5جج^62رسيلمء(نيي؟حمحج٠

م3ص5م

اا”١م.،،ت ل٢ج ع*ا ا٢ةم ممT؛ ا٢٠٦٦٢٦م :

7? عح :



عالسساعدة؟

لبتداة؟ يثخذ ثرنيب أن على الترثيب منأ في يدخل لخطيب التعزية مجلس حضرر للمزمنين يجوز -ومل

4العامل.هل املتروعواله مفا فشال الذمسنن علن تعاىل-بب مبه

: 33 ملحق
: المؤيد حسين الشيخ الله آية استفتاء

المؤيد حسين الشيخ لهآيةالسماحة استنتار

بعالسلشاق؟ ردى عا إال لالاكم بيان أمام الباب وسة الدين ملعمل لس من عافيه عىل فك عند وراءد متني املز من الصالة جتوز -وهل٣

69.املا٥)س مل^له الزنا نه ٠ورتج اكدمي قور ٠ك ببهال
 أن عىل اإلاليم. مرفقممنرا^تالتبليغ آخر عىل بطرة عذه لمل يغال لذي العجلس يف املنسب( قبول )أي الدخول جبرز -رمل1

آلدولة؟ تلك يف آلعل وذيد برتجبح إال مس ال املجلس مذا فراراث

٠(نامل>|٩ىنمحبض؛ىبحل|لو،ال الموز(الخول تتل

تربد؟ وما السولة لسياسة السنرب لكمة عىل السيلر: يعيط الذي املرشوع هبذا يرتبطوا أن العييف املنرب خلطبه جيوز ه-ومل

العامل. والله ل غرضه،ن يف ب بوزمتاله هبتعال

 وأعحلب الدينية العلوء للالب جيوز مفل خلارج. يف وامتادكها العملية احلوذة اكمل عىل اليد يغع أن السرشع هنا خمتالت -رمن ٧

 وينىبالملعلىإفشالمذال^إل ألرضاضفغررضلخال الفضيلةالعلماءأنهبرضخوا!لملسكةبمهعالىوربوز
 ٠االم٥ر"* ناهته "نة سة6شاننعة" جفأد

و١۶١٦
افرتنامأجورين

H
اسي( فه املؤيد)دام حسن السيخ الته أية مساحة

وبراكته ت4المسالجعلهمكرعحمةإ

 ذلك ومن كاماًل. والحسيتيات لمسجد على آبتداء يستهفالسيطرة اإلسالمية البلدان من فيبلد حكومي هشروع األيام هذه يطرح
 وعذمك وتوجيهاتهاالمباشرة الدوة يقولونهالسياسة علكمة األصيين!لىثئغةجماعةمعينينخاضعينفي الجماعة انتة اخدال
 األخير العنبر مي والحسينيات أنالممساجد على المجال. مذا في الدولة سيهسة تمليه بما سققيد سنأجل الحسيني، المنبر حطباء تعبين
سؤال. من أكدو سج وعذا وآدابه. اإلسالم على المسلمين ناشنة وتربية المنكر. عن والنهي بالمعروف واألمر الدين أحكام لتبليغ

يقه؟ طر عن اجلماعة إمامة ممنب بقبول االبتنائي املرشوع هلنا والمتكينه سساعدة8 جتوز -هل ١

 جائةفير:عرعيةنلرنيوزاساءدة كومة حلخطرشب|ئ ٩دلمب ررا هع{ ل>، بما بيرتعالى
ح. -٥٨٨

العامل والس ال اس( لئم الموجة المرمات/لنظيرة من وشريته االلم نة بسمهتعالم!ء
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: 34 ملحق
الحائري الحسيني كاظم السيد الله آية سماحة استفتاء

سشسعي الحشري سم اسيم سم ات تية ساحة
وبراكن مل لسالمعلبمكىحسسًا

 نس ومذ عاملذ يسحمن.يممخسععحكوميفيبسمتالبلسانلسلسيةيسقهسفطسيطرةببنشعدىلمسلجدالعسينيدت
 بتيلننغةعجماعةاألسلبينإنصآعضةجماعةمعينينحدخمعيننيكلك^مةيفرلرنهاسيلسةدولةونوجيماتها^سبثرة.ركذك

 سنبرشبر مي نذسأجدوسيبات ض *ناسجال. في للدون -ي-ة شدبس متفيدبط نجل ض سغبدلسيني. خطبام سبين
سزال: من نكنر ينتج ومنا وتدابه اإلسالم على سبن نشنة وتربية سنعر. عن والنهي بالمعروف واألمر سين نحدام لنبيغ

زدل ىع ئ اك زالئ سسب ل٠غب١ض'ز٦ال1 دهناسرندع رشدمكمك كربزكنجاسة دض

بمسالرقن)لو
ن٩سدتر،برز٦ك

ملساعة؟1رسلتبىنعا^ةانمشخصللذيبحمسهئهناالشكينو٠٢

الني^تيد؟ ينتثى:هزا

 اللفان؟ بع رغي ما رسذالبابأما،ياننأحكامبأل لسعالملدبم طس مافيمن على نلك عن لداً*ن ألعزمض من للعال؛ نبرن .رد ٣

٠و : كابوزوصدر

 منا تراران عىلنن ملاليس.9عرسلتبليغ من مرفذ ترن ىط نبولمطمنسب(فياملجىلللذببغناملعملهنلسبخرة جبوذالبخردأه -ومل ،
انسج^التمن!نالبرنجيحمزير^لسلفيللكدرال؟

امض)هنكرر ٦١ )الس فرص 5بوزاسخودي)دبى٧
',مد وليس د افا نمر سد »ر هذه ن

وماًتري لدولة كلم^لمنبرلبدعا على ^مليلسيلر: ملذه السخ^ع بهنا -دهلبجوذل^با.المنبرتلحينينيدشبطرا

-برض٢

نخذاب^اي ترنبدى^زببب منال بخلني لننيه لتعنبة -رهليبذكلمؤمننحنسدمبد٦

ركرز

 -رمنمخللنمناللمشرععنينمه^يدعلىكسللمز:^ملمياًوامتساثهافيملمخلرحفملبج:لالبعطرءالسبنيةولصعابالفضيلة٧
يرن٤٧ سسخ||رس

حيج* ١عع١ا٠ر;لي'تغ/٣ا

هق١٤١٦ ذيالععدة٢١ جمعمنملعؤمثينا.:ن::: عترمأجسن
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: الواعظي الدين شمس الشيخ الله آية سماحة استفتاء

مسدصةآيةالللحاجعشيعهسسعسينللولعلي)مسمهعسعي
مبركات لسالمعليك^مسحمةلش

 تس ومن كسذ وسسسيثيست سدوم »-بهس يستهلسسيطره منعبلسنإس^مبة بام مي حكومي مهريع أليس مده يسح
 سقبسثقةعجمععةألسليهنإلمىفئنة^سعةمعينينخدضعينفيعلعمةيتولونها^سيدعسولةوثيجيهستهامسبشسردرعنسه
 تعيينخطبههلمتبر^سسيفي،مننجلعتتيربعاحعليهسهدسةسسوطفيمهمم^للعلىأنعسلجدولحسينيمتميعسئبر؟ألخير

 شبيغنصلمسينولنمربسمعروفوللنهيعنععنعر.وحربيةقالد^ةلمسسينحىسلموتعيموهذاينتجنكدرمنسزلة
 بسال اً:صبأ٠ل٠اجحسئدس

 دجهه

مبأساىل( د،وساط٠اآلت٠س»شطهعبضطةللثخصاهليذيبت٠د،ز1٠٢
ؤه مالبقهالهاكثخى ل^حاهم اكآمتاب ٠ماد

٦ .
-وملتجدلعالةمنالمزعنينساسعئدسكعلىمافبيهمنلمسلععلمق^^نوسدللببأمامميلنالنحكامسارغيبععسلألن؟٣

بتال^ذكشالمساشتيهءلقنا^خيائكهة

اذ مل اإلم الدغ درالق من ق٠س لغد طى برة دشهـس يغطط العط للمخ هلي املدب( تبزل اض دكل٠ ٤
ج^عاىل قرارهلداملجلسلتتمبتجيحنسععلهيححلسهة؟

. . تعبحاللمبعسباذالمتي. الدخل حبذ دا

ةهن .|ض.٠دئ.مذخخ±?۶٠ نقيلهاهبةقحعععذ^ا^تكيلسبلرةملىكسعسفربملبيدسعمسرةومانرهد؛ -وحلهجدلنلبدسسنبدلسيين٠
٠٢م له.صكمسم١لجط’ذ '؛دفة.ردمس

هق١٤١٦فيعقعدء٣١جمعمنعمزمنين ٠

-وهليجزسمؤمنينعخىدمجلسلتمزيةيخليييسخلفيسناالنرتعلىتثرتهببتغذبغاي٦
؛ ة—»

رحنضرر١دذل٠لدل ذئخمغ٠٠دغس
ها"سي س/بدرق

 رنمحاب عسيتيه اطرم بطي بيبرز ههى سراً ض زهعسي لطب مز، نمخسصمدةهسردعدهبعبدكاكل٠ر٠٧
بسنعاىل ىدلك؟4ق^نسههععلسدذنيسحسىنا

ؤغندانربذدي/ I صب رتع نكزجتبالبميعنالعنرعدغمالءللثرم^لالبر
Iسءف اللهمايةمىإ^يالدين ذس
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القمي اآلذري أحمد الشيخ الله آية استفتاء

ععي( ستتي لحمدآلترع الشيخ مش تية سماحة
-- و د4للسالمعلوكم^حيمه

 نس ومن كاماًل. والحسينيات سدميةيستهغقسبعرةلبتسعلىالسسلجد7منسروعحكوميفيبسمنلبلسن األيام يطرمذه
 وكنلك المبانسرة. وترجيهاتها قسرلة سيسة يقولونها خن^عينفيكلعئمه ممينين جمصة إلىئئفة األصليين انجماعة لنفة لمتبس

 المنبر»ألخير مي لوستيمنامسب^-علىأنسسساجدوالحسينيات سيدة يماتمليه سسحسيني.منتجاللئقيد لسمنبر قيينخسباء
م فرفين يته دس، دس اإلسالم - سسن سلم دترببغ سنعر■ ض دس بألععردلي وأال'? سن نفعم سيغ

عنلريف! االبتلئيبيرلعت^بإملسةلجماسا و^لتعكبنلهثالحتسدع -مله^جرةساعة ا

 ر/ممىىكب هربع1لرنحمط|٠يشزنممقبم۶ فيررنيي

 ، - ر نم. ه٠ف , ٠ذه،جهتحشهغد٠سس1للمر.ل،أ.
دال

 , . سنن ب ١٠ف٠٠منإإلال٠د؛ةتبئئآة رط دط؛ماسف من٠ ز-اب 1ع يه٠شدزيذ ذلزذبرذلال،٢
 ءالفذادمنيسماهتفنجهي سردويي ممذدملمةخو،ردببه

،.وملبجمذفسنلفهنبد^نسبانسبنيعدهبننسمدعبدرهسرخترمرمننسراسننليزالساسي.م^رن^نقجقثت:

التتم؟البترجيعمزيرللمنلفيحكلدرلة! لمجلس

هثه لمبريركرامسردشرالمض6وء

.رملبجذلشبدلنبدقسينهنتبلوابهنالمشررعقله^مل^قسيدر:ملىكدعسنرلباسعسولةوماتريد؟٠

 |آلا٩ًسار٠،ت٠روت1دركتم؛٦حضب"خ؛كمذر
 فجيييهه رمدمذسنننسدسسسدهلسيسظراقخنيشرةءبين^بي١

ب. زعتنتنمر^ننزينلنىالعرذ الكررضر/ركئرمغذتزئ

 تالبلىان^ر»اههءبلمهنينة ال وستبنم ءيئتصغ!برثمم
٦مسلضذضىشنيددشمخململسذألببرنحساد،تفيغسدط٠٦

!!٠٠رلهلص'ئبم.(جإبرءرنغ سدنسامس
-169-



-0/-

-٣ب:؟ج«يوخي٦بج٣ي«ج(11م7

I

١1ب م٣٢ح ال٦ *ا جيما ٣جي0 ): مثم

:٩٣٢٤٤

مغ•،٩ب*-, دك خ؛ ،درك H مه٠ج٠ب٠ثمجآ٠٠٠۶٠ساألا٠م
٢٦٢م*٧ج*٩يز:تجج٣٣8٦؟^ جي

 ب،2س جع ض،0يرول جمبرتجنييرجه،ي؟مب ٠ للجاثم!٢ربمم،
 ٤٣٣يمببحب جبح خجاتخح١جغاجركم٠٩م٠اجمأائ?نمأ?ك٢٠٠ب

 د٠،١!اض٠مآل٦كمبم٢:٦نمس<٦!٢«٣جابآحهااً
 جنيه؟ييتيجبيم،هتختم:يرجرخبرجتبي«

سر2 بي^بب^خة« يبممزاً ض ما٠ احما )مك آليمم جربم
ال€أأآه؛با٠٩٠ج أب ۴٣ بأ٠ء٦اًأ'٠٣جه١١اح*بي٠بي١ببحمج٠’جاج١٠ذ

 نج٦ ننب^ة٢نيججءبنه٢مب:2نجمابمممي هأ٠ل
٠٠م٠هام٣٠»مضمثم١با،ام٠ه٠ال*ب٣،اب٢ك؛مام‘»مل r* ٢٩٦ ل٣؛ا<٢٠١>جم؛ل جهه

بع،مي٤^ممب^٣٣٢يم-24 9،*مة٣ب٣ج٢٢7ب0بمءء^جج
 ٠4,٣٠٠ب٣شص<|٣سضبمهميب!جممب٠بمك٢٠؟,٩٠ام٢.م.ا|٠ك٣مك(_٩

و برءبهجيبرنرهيربدجبيي^، بز جهيه
mرم ئ١ ٩ u n ٦٠المأم٦د *٩٠٦$مال١ي r ال? r ثم ٣ ب ٠ج ٣٠ بم F؛ ٠مجص٩٠٠مب ؟rrt *،? r د ٠مأ، *م ٢ 

يس ،٢٠٢٩٢١ جع؟كماتجايحمسمس٩سم٣٩لب٩صأ٦ب||م

 ،7كا٩'بوكمصمممك٠ك'ا٠٣٩٢ء?منم بم،ككم٦ممسم اماًجمراأ، بب تنج٢,يمرح٦ز
 ٢٠;م٩م٠م٣تجمنمك(ح٠٣م;بك؟كمت٢ءاجر(لجث;مخح

،م^مبما-لم-٢جت لبم تببم يال٦نمذجب٠س٠ل٠٣١م١٠ح ١ب٠ف،م نم - ا آ ٠
 ٢ت2*؛٣٥٣ماء؟ت٢:م٤٢٣س٥٣٣مبب٦؟م٦٢٣يء.^75^٦*^ب٦؟٣٦٦٤د*-ن٤إ٦٤٠٤٩٦١ 7بب2٢٣ب٣؟-جم٠
 ضمم ٠٠ ,٠٣بن٦٤"مد؛ م٦ج ب *ي لب باعم! مت٠٢| |٠م if !٩ي٦٤٣ f,f٠ م عبجه يه
ktz ٠ ببج! :٦ مب؛٠■ب م؛ بج ٠٦٠٠ مب ٠١٠٠٢مثج م ٢٠٦ ببمميب١ ج|!'"■م با٢ح ٢نيآب٠ابا مب:ي) 
لبؤ بج٠ 1مل؛،١ب -٣3 ٠٠٠٠،*ًامتر جمم( ه،| ٠ببني؛'اغم| ٣٦٠٤ل٠ب ي-٠ مث، ب؟

i٦٠٣٢٠٦؛f-f'yi



: 38 ملحق
 - 8-12 الخميس عدد الوسط، جريدة في مقال الطائفي، للتمييز مثال

ميالدي. 2004

المذهبي"... "التمييز بسبب سنوات ثالث منذ

مواطنة من الزواج من ممنوع مواطن

0الخميس

2004- 8- 12

المحلية الشئون محرر - الوسط

 الدورة امام الفيحاني محمد سعد جنيف في للبحرين الدائم المندوب قال بينما
 "تمييز" اليوجد انه األول أمس االنسان لحقوق الفرعية للجنة والخمسين السادسة

 ثالث منذ تمنعه رسمية جهة أن بحريني اشتكى البحرين، مملكة في المواطنين بين
بالمنع. لتمسكها مقنعة أسبابا تبدي أن دون من بحرينية من الزواج من سنوات

 من الزواج في يرغب أنه "حساس" منصب في يعمل الذي "ن.ع" المواطن وذكر
 منها إذن على الحصول اشترطت المعنية الرسمية الجهة لكن زوجة اختارها فتاة
 مذهب من الفتاة أن "بسبب الزيجة هذه أمام عائقا تقف الجهة وان زواجهما، قبل

 التي الواحدة واألسرة الوطني التالحم يخالف التبرير هذا معتبرا آخر"، اسالمي
المملكة. تعيشها

 الجهة القناع الماضية الثالث السنوات خالل كبيرة جهودا بذل أنه وأضاف

 رسمي بخطاب وتقدم بشخصه يتعلق األمر كون زواجه على بالموافقة الرسمية
 - البت أن رغم على شهور ثمانية بعد بالرفض الرد وجاء الموافقة على للحصول

 أن غير الرفض سبب معرفة وحاول طويلة. لفترة يحتاج يكن لم - يقول كما
 اخر عمل إلى نقله بطلب يتقدم جعله ما يتم" لن الزواج "إن بالقول اكتفت الجهة

 وفي استقالته. رفضت كما ايضا، رفض طلبه لكن الزواج إتمام من يتمكن كي
 في التفكير جراء له كعقاب المستحقة رواتبه بتوقيف ضده قرار اتخذ ذاته الوقت
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يحبها. التي الفتاة من الزواج

 االعتراض محل الزواج عن لثنيه ضده الممارسة الضغوط المواطن اعتبر وفيما
 كمواطن حقوقه على للحصول مساعدته إلى المسئولين دعا شخصية" "تصرفات

اختارها. من مع أسرة لتكوين

 الزواج يمنع قرار أو قانون يوجد كان "إذا المواطنه تساءلت جانبها من
 فيها تنتظر سنوات ثالث قضت وقت في المذهبية" التفرقة بدوافع المواطنين

 لمعرفتهما الزواج على الماضية الفترة خالل يقدما لم إنهما وقالت المشكلة.
 ليدالموا شهادة على الحصول عدم أولها نتائج من مستقبال ذلك على سيترتب
 من الكثير وتعطيل الدولة خدمات على الحصول من حرمانهم إلى إضافة لالبناء

االجراءات.
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الدينية المرجعية على التعدي تكرار بشأن بيان

 تحقير في المحمومة والرغبة المتواصل الهذيان من حالة تعكس خطوة في
 المتعمد واإلمعان الدينية لرموزها الوقحة واإلساءة الكبرى الفقهية األمة مرجعيات

 طالعتنا األمة، صفوف في الفتنة اسباب وإثارة المؤمنين من ماليين إهانة في

 بكاريكاتير م2005 / 6 / 27 اإلثنين اليوم هذا (5952عددها) في األيام صحيفة
 االستعداء في الرغبة سوى فيها ليس بصورة الكبير المرجعية مقام إلى يسيء

 في والوطني واألخالقي الديني المستوى على يبرره ما يوجد ال الذي واالستهتار

 يضر ما وكل التشنج عن وتبتعد بالهدوء تتسم أن على الجميع يحرص أجواء

الكريم. الشعب هذا أبناء وأخوة ووحدة للبلد العامة المصلحة ويهدد

نؤكد: فإننا هنا ومن

المسؤول. وغير السافر التعدي لهذا الشديد استنكارنا أوال:

 قبل ومن المذكورة الصحيفة قبل من الفاحش الجرم هذا عن باالعتذار نطالب ثانيا:
 اإلعالمي الجهاز كاهل على الملقاة المهمات عن المسئول باعتباره اإلعالم وزير

 األمنية وطننا أوضاع على الجهاز هذا قبل من واالنفالت التسيب وخطورة
واالجتماعية.

 مقاطعة ومقدساتهم ووطنهم دينهم على الغيورين المؤمنين كافة نناشد ثالثا:

البيان. صدور تاريخ من ابتداء أشهر ثالثة لمدة المذكورة الصحيفة
 هذه أمثال إحباط شأنه من لمسؤولياتهم المؤمنين تحمل بأن ثقة على ونحن

 على والتجني االستهتار في المستمرة الخطيرة والتجاوزات المتكررة الحماقات

الدينية. لغيرتهم وامتحانا للمؤمنين صارخا تحديا تستبطن والتي األمة مرجعيات

 العلمائي اإلسالمي المجلس
 ه 1426 األولى جمادى 20 االثنين

م 2005/5/27
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