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 مقدمة الناشر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 وأفضل صديق يف الوجود كتاب

وعي ، و ّّنــا اقــام األمــم وقــدا، وعيّــا ، فكّليــا  ادت وعيــا  فالكتــاب هــو الطريــق  ىل الــ
 ا داد اقدمّا يف احلياة . 

 من هنا فالكتاب هو السبيل  ىل التقدم واحلضا،ة . 
 والكتاب هو الطريق  ىل التغيري ، فبعض الثو،ات بدأت بكتاب .

ت الكتــ  فــالثو،ة الفريســية بــدأت بالكتــاب، فقــد ياشــر يف الــ  احلاقبــة عشــرات بــل م ــا
التوعوية ، وقد فتحت هذه الكت  عيون املاليني من الفريسيني على واقعّم املز،ي حتت ظـّل 
االستبداد ، فكان ذل  بداية حترك املشاعر ومن مث حترك اجملتيع حنو املطالبة حبقـ  القـايويف يف 

 . (1)السيادة واحلرية
 (1)ر الشـعوب لطـاب بنـا املقـامولو أ،ديا أن يذكـر ّناذج أخرى علـى أثــر الكتـاب يف مئـا 

                                                           

ومن هؤالء الكّتاب : بودان صـاح  يرريّـة السـيادة ، واومـام هـويز صـاح  يرريّـة سلطــة الشـع   (1)
، وجون لنـد صاح  النرريـّة الليرباليـة احلديثـة ، ورـا،ب مويتسـيكو صـاح  يرريّـة الفئـل بـني السـلطات 

ريسي مريابو أصد، كرّاســا  يف عشـّية الثالثة، وجان جاك ،وسو صاح  يرريّة احلرّية . كيا  ّن الكـاا  الف
م( ، وأصــبك كتابــ  هــذا يــواة يف صــيا ة احلــّق 1771)  ه1114الثــو،ة الفريســّية باســم حريّــة الطباعــة ســنة 

كحــّق يبيعــي لكــّل مــواين ، وأصــبحت األفكــا،   ـــفـــي اجمللــش الشــعر يف بــا،يش  ـــاملتعّلــق حبرّيــة الكليــة 
 ت الثو،ة الفريسّية .الوا،دة يف كتاب  هذا مـن أهّم رعا،ا

م( 1117)  ه149كيا استطاع الكاا  األملايف لوثر أن يقـ  بوجـ  الكنيسـة وصـكوك الغفـران سـنة (1)
، واســتمدم فـــي حركتــ  هــذه والــع دامــت أ،بعــة ســنوات اقنيّــة الطباعــة ولغــة افّيّــا الشــعوب . وعــرّب عــن 

يبعـة ، و ّن كتابـ  النـبالء يبـع منـ  أ،بعـة آال   آ،ا   يف عدد من الكرّاسات والع اكّر، يبعّـا  ىل ااّنا ـة
م( ، وخـالب فـرتة قئـرية جـّدد يبعـة شسـة عشـر مـرّة . ومـن مجلـة مطالبـ  يف 1141)  ه147يسمة سـنة 
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. 
وليش أدّب علـى هـذه احلقيقة من كتاب اهلل الذي أ،سى قواعـد أعرـم حضـا،ة  يسـايية يف 

لــو أيزلنــا هــذا القــرآن علــى جبــل لرأيتــ  خارــعا  متئــّدعا  مـــن خشــية الوجــود . يقــوب اعــاىل 
اهلل

ألمة واألثر الكبري الـذي يرتكـ  . فاآلية الكرمية ابني لنا أمهية كتاب اهلل ودو،ه يف حياة ا(4)
 على اجلياد فكي  باألحياء ؟

 والكتاب كان قبل كل ريء ..
فّو أوب وسيلة وعـي اكتشـفّا اإليسـان ، وال اب الكتـاب حمتفرـا  بقييتـ  ومكايتـ  بـالر م 

 من مرو، القرون والعئو، .
يـت بثـو،ة واليوم وحنـن يعيش ثو،ة كــربى فــي وسـا ل االائـاب وأجّـزة املعلوماايـة ح يــ  ما

املعلومااية ، فنشـاهد كيـ  اسـتطاع القـرو الواحـد مـن أقـراو الكيبيـوار أن ثـّزن الكثـري مـن 
 املعلومات الع اعادب حجم مكتبة بأكيلّا .   

ومــع ذلــ  فقــد ظـــل  الكتــاب حمتفرــا  وكايتــ  ومنـــزلت  ، وال ميكــن االســتغناء عنــ  حــ  مــع 
ود السب  يف ذل   ىل أن الكتاب هـو األصل وهــو املـادة وجود هذه الوسا ل واألجّزة ، ويع

 الـع استند  ليّا ال  األجّزة املتطو،ة .
 فبدون الكتاب ال ميكن االستفادة من أقراو املعلومااية .

والكتــــاب صــــناعة قدميــــة .. ةيــــع بـــــني صــــناعة الــــو،ق وصــــناعة احلــــرب وصــــناعة احلــــرو  
 اهلجا ية واأل،قام . 

 د الكتاب للطبع ابدأ هـذه املرة عيلية استنساخ   ىل األعداد املطلوبة .وبعد أن يتم  عدا
 وبعد الطباعة ابدأ مرحلـة النشر والتو يع الـع يتم فيّا  يئاب الكتاب  ىل يالب  .

وملــا كــان الكتـــاب هـــو عئـــ  احلضــا،ة ، فكـــان البــد مـــن االهتيــام  ـــذه الئــناعة حـــ  
 ويقّا يف حضا،ة اإليسان .اأخـذ دو،ها فـي احلياة ، وركلّا و، 

وأوب خطـــوة علـــى يريـــق االهتيـــام هـــي اشـــجيع ذوي األقـــالم والفكـــر إليـــالق أفكـــا،هم 
ويروحاهتم . فالكتاب البد أن يسـاير ،كـ  األمـة، وال  ـدك ذلـ   الّ عنـدما ياكتـ  بـأقالم 

                                                                                                                                                                      

 أثناء حركت  اإلصالحية، الدعوة  ىل اإلكثا، مـن يباعة الكت  واأسيش مكتبات عاّمة يف املدن .
 . 41سو،ة احلشر : اآلية  (2)
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 صادقة اعيش العئر واتفاعل مع األحداك .
كل ثايية ودقيقة، حيـ  األحـداك اتالحـق   من هنا فنحن حباجة  لـى الكتاب اجلديد فـي

 سراعا  ، وهـذا ال يتحقق  الّ بتشجيع ذوي األقالم على التألي  والتحقيق .
أما اخلطوة الثايية فّي اشجيع أصحاب األمواب على بذب جزء من أمواهلم علـى الطباعـة 

كتّم يف صـناعة والتألي  . فيا يبذلوي  سيعود يفع  على أيفسّم بالد،جـة األوىل ، ألن مشـا، 
الكتــاب ســتؤدي حتيــا   ىل حتريــ  عجلــة التقــدم واســا،عّا  ىل األمــام ، وكل يــا اقــد م اجملتيــع 
اقد م أفراده أيضا  ، ويشيل كل  ين وفقري يف هذا اجملتيع . فكان البد من ختئيص جزء مـن 

 أمواب األمة لئرفّا يف صناعة الكتاب . 
 متويل أعياب التألي  والتحقيق . 
 غطية يفقات الطباعة .ا 
 حتيل أعباء يقل الكتاب عرب الوسا ط الرمية أو الشمئية . 

أمـا اخلطــوة الثالثـة فّــي مطالبــة احلكومـات بفــ  احلئـا، عــن الكتــاب و لغـاء الرقابــة علــى 
الكتاب ، ألن هـذه الرقابة وثابة الرقابة على العقل والفكر ،  ذ من املسـتحيل فـرأ أيـة ،قابـة 

 يسان وعقل  .على فكر اإل
فال معىن للرقابة فـي عئر الفضا يات وااليرتييت،  ذ وقدو، أي  يسـان أن يوصـل كالمـ  
وأفكا،ه  لـى آخـر الـدييا ، وحـ   ىل املنـايق املينوعـة ، فـتذا بـات ذلـ  حقيقـة مسـّلية فالبـد 

؛ والفكـر  من دعـوة احلكومات  ىل الك  عن الرقابة، ألهنا ال استطيع أن متنع اـد فق األفكـا،
 ال يعر  حدود املينوع ، كيا ال يقّر باحلدود الومهية الـع ائنعّا احلكومات .

وألمهية الكتاب ودو،ه يف احلياة كت  اإلمام الشريا ي )دام ظل ( هذا الكتاب ليضـع  بـني 
أيدي أبناء األمة سواء من املؤلفني أو أصحاب األمواب أو أصحاب اخلربات يف جماب الطباعة 

 ر والتو يع .والنش
ـــ  مثـــيال  فــــي ،ســـالت  ودعواـــ  اخلـــرّية ، ســـييا وأّن  وهـــو كتـــاب فريـــد مـــن يوعـــ  ، ال  ـــد ل
صـــاح  هــــذه الدعــــوة هـــو املرجـــع الـــديين اإلمـــام الشـــريا ي صـــاح  املوســـوعات والـــدو،يات 

 والكت  الكثرية الع بلغت األل  .
الشـريا ي يف حقـل الكتـ   والكتاب على ، م صغــره  الّ  يـ   يـل عئــا،ة ةـا،ب اإلمـام
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 . 
ويبتـدأ الكتـاب باســتعراأ أمهيـة الكتـاب فـــي بنـاء حضــا،ة األمـم ، ومـن مث مــا يتعـّرأ لــ  
الكتـــاب اإلســـالمي مــــن اســـتالب وحـــرب رـــعواء أعلنتّـــا احلكومـــات املســـتبدة علـــى الكتـــاب 

 والكاّتاب .
ليئــبك منــا،ا   مث يتطــّرق بعــد ذلــ   ىل أســالي  دعــم الكتــاب اإلســالمي ، وكيفيــة اطــويره

 لإلرعاع الفكري واحلضا،ي لألمة .
وألجــل ذلــ  ا،اأينــا يبــع هــذا الكتــاب واو يعــ  حــ  يتســىّن لليــؤمنني مطالعتــ  ، مســامهة 
منّـــا فـــي يشــر الــوعي والتثقيــ ، ،اجــني مــن املــوىل القــدير أن يوفقنــا لــذل  ، وأن يتقبلــ  بقبــوب 

 حسن،  يّ ا يعم املوىل ويعم النئري .
  

 لوعي اإلسالميمؤسسة ا
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 مقدمة المؤلف
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احليد هلل ،بِّ العاملني والئالة والسالم على حمّيد وآل  الطاهرين .

لقد ضعفت عالقـة املسـليني بالكتـاب بالر ــم لّـا لـ  اـأثريي يف اطـوير اللغـة ويشـر املعـا،  
ة ، وهـو الوسـيلة الوحيـدة الـع متتلكّـا والعلوم وبالر م من أيّ  أهم وسـيلة لتثقيـ  واوعيـة األّمـ

األّمــة ، بينيــا ســا ر الوســا ل التثقيفيــة بيــد احلكومــات ، وهـــي اوّجّّــا لتقويــة ســلطتّا بعيــد  
  البا  وجبّل قليال  .

فتجز ــة العـــاال اإلســـالمي أوجـــدها الغـــرب ويّفــذها كـــوكش ولـــو،يش يف بدايـــة القـــرن احلـــا  
 .(1)عليّا وال الت أجّزة حّكام املسليني ائرّ 

 فّل ميكن أن يقاب ذل  عن جّل ؟ 
 يعم ميكن أن يقاب  ّن ذل  عن جّل راذ منّم ، وهناك عشرات األمثلة األخرى . 

 ّن الثقافـة ـ ومــن مجلتّــا الكتـاب ـ مــن أهــّم مـا  فــت األمــم واسـتقالهلا وصـيودها أمــام 
ل  االهتيـام ، بينيـا األمـم امليتـة ال  زو األعـداء ، ولذا يرى األمم احلّية دا يا  هتتم بالكتـاب كـ

 .(1)هتتم ب  أي اهتيام
، حــّ  أيّــ  خــالب (4) ّن مـــن أســباب قـــّوة املســليني األّولــني قـــّوة الكتــاب والعليــاء عنــدهم

                                                           

 يزيد ،اجع كتاب سبز آباد و،جاب الدولة البّّية لليؤلّفة مّي حمّيد اخلليفة .لل (1)
وال ثفى مـا للكتاب مـن آثـا،  جيابية أخرى ، منّــا أيّـ  يـؤثّر وبشـكل جـوهري علـى اشـكيل اللغـات  (1)

ّعــاب يف  جيــاد وارســيمّا، ولــ  دو،ي متيّيــز يف ايتشــا، القــراءة والكتابــة خاّصــة  يف ســّكان املــدن ، ولــ  دو،ي ف
التواصـــل العليـــي واملعلومـــاب والتقـــين بـــني الشـــعوب واحلضـــا،ات ويف اغيـــري املســـا،ات الثقافيّـــة واالجتياعيّـــة 

 والسياسّية لألمم . هذا باإلضافة  ىل كوي  ثقافة  ألّي هنضة وآلية  لعيلّا . 
تبــــات العاّمــــة يف أ لــــ  املــــدن وال  رابــــة لّـــــا يقولــــ  التــــا،يب مــــن  ّن املســــليني برعــــوا يف اأســــيش املك (2)

اإلسالميّـــة كالبئــرة وخراســان ومرقنــد ودمشــق والقــاهرة ومرا ــة وبغــداد وحلــ  واملوصــل وقريبــة و ريايــة، 
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وكـان لنئـري الـدين الطوسـي مكتبـة اضـم قرن من الزمان يبغ فـي املسليني شسة آال  عاال ، 
 .(1)خمطوية ة كتاب أ لبّا ال التأ،بعيا ة أل  كتاب وكت  أ،بعيا 

كيـــا  ّن مــن ضــع  الفــرم  بــان بــزوّن مــش اإلســالم أهّنــم كــايوا أعــداء العلــم والــتعّلم  الّ 
 لطبقة احلّكام .

يــروي التـــا،يب  ّن رمئــا  قـــاب ألحــد ملــوك الفــرم  يّف أعطيــ  كــّل ،أمــا  ـ وكــان يعــّد 
 لعلم ؛ لكن املل  ال يأذن ل  . ،أماال  كبريا  ـ يف ِقباب األذن بتعّلم ولدي ا

 .(4)والغرب  ّّنا هنض الهتيامّم بالكتـاب . وال يئلوا  ىل مدا،ج احلضا،ة  الّ بالكتاب
واليوم من أجل أن يئل الوعي  ىل مليا،ي مسـلم البـّد مـن كتابـة آال  الكتـ  التثقيفيّـة 

ا مليــا، يســمة  لـــى  ــري الربيطاييــة يابــع مـــن كتبّــ» آجاثــا كريســع» ـ  ، وال عجــ  فـــي ذلــ  ف
 .(1)ذل  ، وهي امرأة واحدة

                                                                                                                                                                      

وكايت بعض هذه املكتبات اقـّدم للقـرّاء األو،اق واألقـالم وارـابر باجملّـان ، وكــان عليـاء املسـليني يوصـون 
اّمـــة ليســـتفيد منّــــا النــــام . وال  رابـــة مــــن أّن املســـليني أّوب مـــن بـــرع وكتبـــاهتم اخلاّصـــة  ىل املكتبـــات الع

بنســب الكتــاب وةليــده بالكراـــون والنقــوت والرســومات اجللديّــة ، و هّنــم أّوب مــن صــنع الــو،ق واــاجر بــ  ، 
م عنـدما أسـروا بعـض 1127سنة من  يتاجّم للو،ق ايتقل  ىل أو،با ، وهــم الـذين يقلـوه سـنة  111وبعد 

ربينّي يف احلــروب الئــليبّية، فعّليــوهم صــنعة الــو،ق . وال  رابــة مــن اهتيـــام املســليني بالرتمجــة ، ويعــود الغــ
الفضــل  لــيّم يف حفــت كتــ  الغــرب عــن التلــ  . يقــوب الــدكتو، الكســند، ستيبتشــفيتش يف كتابــ  اــا،يب 

يٍّ بــني ثقافــة العئــر القســم األّوب مـــا حاصــل  :  ّن املســليني  حــوا يف  مــّد جســر  قــو  492الكتــاب و 
القــدو و ثقافــة العئــر الوســيط وحــّ  ثقافـــة العئــر احلــدي  ، وذلــ  بفضــل سياســتّم احلكييــة وبفضــل 

 ايدمـاج املثّقفني واملؤّسسات الثقافّية يف مسا، الثقافة اجلديدة .
اكـن اضـم أكثـر  وضمامة هذا العدد يّتضك لو يرريا  ىل أو،با يف ال  احلقبة، فتّن أهّم مكتباهتا  ال (1)

مــــن ألـــ  كتـــاب ، هـــذا وقــــد أّســـش املســـليون املكتبـــات العاّمـــة واخلاّصـــة وألّفـــوا املعــــاجم والفّـــا،م الـــع 
ـــلي الفّرســت  ســّجلت أمــاء الكتــ  واملــؤلّفني ، فقــد أّلــ  ابــن النديـــم الفّرســت وأّلــ  ابــن خــرّي االربي

 العلم والدين واألدب و ريها . مؤّل  يف جماب 111وأّل  الشيب الطوسي الفّرست، وذكر في  
 فّناك صلة بني الكتاب والنّوأ االقتئادي والسياسي والثقايف . (2)
كتابــا  قــد مثّلــت علــى رــكل مسلســالت » 112»هــذا  ضــافة  ىل أن أ لــ  كتبّــا والبــالغ عــددها  (1)

 الفزيويية ، راهدها ويشاهدها املاليني من النام . 
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ــل مثقفينــا مســ وليتّم اةــاه الكتابــة ، وهــي حتريضــّم علــى  وهــذه األو،اق الــع كتبتّــا حتيِّ
 الكتابة وعلى يبع الكت  ويشرها واو يعّا . 

 وحتيِّل ةا،يا مس وليتّم اةاه املسامهة يف يباعة الكت  .
لنــا وجلييـع العـاملني بـاألخص الـذين يبارـرون هـذه املّّيـة  يسأب من اهلل سـبحاي  التوفيـق

 الئعبة ذات اآلثا، الكبرية يف حياة األّمة .
 

 قم املقّدسة
 حمّيد الشريا ي
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 الكتاب صدقة جارية 
 

قـــاب ،ســـوب اهلل )صلــــى اهلل عليـــ  وآلـــ  وســـلم(: ) ذا مـــات ابـــن آدم ايقطـــع عيلـــ   الّ مــــن 
علم يانتفع  ا أو ولد صاحل يدعو ل (ثالك صدقة جا،ية أو كت  

(4) . 
الكتـــاب صــدقة جا،يــة لكــن ألمهّيتــ  ذكـــر وحــده ، فّــو مــن ذكــر اخلــاّو بعــد العــام ، وال 

أعــّم لّــا ينفــع الــدييا أو اآلخــرة بقرينــة  ّن اإلســـالم أهــتّم بــاألمرين ، » كتــ »ـ  يبعــد أن يــراد ب
ويف حــدي  آخــر :  (9)  وال آخراــ  لــديياه(وو،د يف احلــدي : )لــيش منّــا مــن اــرك دييـــاه آلخراــ

، واملســليون اقــّدموا بــالعلم ، وســقطوا حــني محــوا للعلـــم أن يّــرب (2))الــدييا مز،عــة اآلخــرة(
هــل يســتوي مــن أيــديّم  ىل الغــرب ؛ والغــرب يف الوقــت احلاضــر ســيطر علــى العــاال بــالعلم 

الذين يعليون والذين ال يعليون
  هو املسيطر على اجلاهل . . ومن الواضك أّن العاالِ (1)

 . (4) ّن العلم يـََفر من يد املسليني ، والنعية  ذا يفرت قّليا ارجع
ولو ،اجعنـا أحواب الدولة القاجا،ية التـي اسـتيرت مـا ع سـنة واسـاءلنا مـا هـو  يتـاجّم ؟ 

                                                           

يــات كثــرية ، يـذكر منّـــا ) ذا مـات ابــن آدم ايقطـع عيلــ   الّ مـن ثــالك ويرـري هـذه الروايــة و،دت ،وا (2)
. و) ذا مــات ابـــن آدم  17و 1ولــد صــاحل يــدعو لــ  وصــدقة جا،يــة وعلـــم ينتفــع بــ (  ــوا  الل ــا  : ج

ايقطع عيل   الّ من ثالك علم ينتفـع بـ  بعـد مواـ  أو صـدقة جا،يـة أو ولـد صـاحل يـدعو لـ (  ـوا  الل ـا  
. و) ذا مـــات ابــن آدم ايقطــع عيلــ   الّ مــن ثــالك ولــد صــاحل يــدعو لــ  وعلــم ينتفــع بــ   419و 9: ج

. و) ذا مــات ابــن آدم ايقطــع عيلــ   الّ مــن ثــالك صــدقة 111بعــده وصــدقة جا،يــة( جــامع األخبــا، : و
 .  119ومنية املريد : و 44و 4جا،ية أو علم ينتفع ب  أو ولد صاحل يدعو ل ( البحا، : ج

 .  41ب 76و 17شيعة : جوسا ل ال (3)
 . 11،  ،راد القلوب : و 14و 1جميوعة و،ام : ج (4)
 .1سو،ة الزمر : اآلية  (5)
  الّ  ذا اوّفر املقتضي وا،افع املايع . (2)
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ـد النراقـي لتبني أن   يتاجّم فـي ذاك الزمان ،  يتاج العليـاء الـذين انكبـوا عـنّم ، كالشـيب أمحـ
والشيب مراضى األيئا،ي والشيب الوحيد البّبّايف و ريهم ، وقد أهدى أحد ملـوك القاجـا، 

 للشيب البّبّايف )أعلى اهلل مقام ( قرآيا  ذا قيية مادية يف جلده وبعض أو،اق  . 
 قاب البّبّايف: أ،جعوه لليل  ليقرأه ويو ع ثروا  على املستحّقني. 

ياييني الذين حكيوا شسة قرون لرأينا أهنم أدا،وا ظّـو،هم للكتـاب ولو ،اجعنا اا،يب العث
، وعلـــى يــدهم ســقطت الدولــة اإلســالمية يف حــاب كــان الغــرب يف  مــاهنم يســعى ســعيا  حثيثــا  
للتقّدم العليي ؛ هذا ما حدك يف السابق أّما اآلن فين الضرو،ي االهتيام بالكتاب النـافع ، 

 .لعل اهلل  دك بعد ذل  أمرا  
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 فائدة الكتاب 
 

وبعثت بـ   ىل احلـل ليشـّد مـن كايـت احلركـات  (1)»َمن هم الشيعة»كتبت كتيبا  بعنوان 
 املضّلة قد  يرا ، أن ما معوا  ري احلقيقة ، لعّل  يكون سببا  لرجوع األخّوة اإلسالمية . 

قـا ال  : أحد األصدقاء محل عددا  من يسب هـذا الكتـاب  ىل مّكـة املكرمـة ، وقـد أخـربيف 
وأيا يف املدينة املنّو،ة احتجت  ىل احليام ، فذهبت  لي ، وعند خروجـي منـ  أعطيـت احلّيـامي 

 باإلضافة  ىل األجرة يسمة من هذا الكتاب .
عليــــ   ضـــ   ضـــبا  رـــديدا  و،مـــى الكتـــاب بكـــّل ايزعـــاج علـــى » الشـــيعة»فلّيـــا قـــرأ اســـم 

 األ،أ . فمرجت وال أقل ري ا  .
 ىل احلّيـــام مـــرّة ثاييـــة ، واضـــطر،ت  ىل الـــذهاب  ىل يفـــش احلّيـــام،  وبعـــد أيّـــام احتجـــت

ودخلت حبالة اختفاء ، فرأيت احلّيامي يفس  جالسـا  عنـد الئـندوق ، وحينيــا أ،دت اخلـروج 
 خفية بعد اقدو املاب  لي  ، التفت  ّ  وال يأخذ ميّن ، فتعجبت هل  يّ  ال يعرفين؟

  اأخذها ؟ قلت : هذه أجرة احلّيام فلياذا ال
قــاب : بعــد أن ذهبــَت يف املــرّة الســابقة أخــذتا أيــالع الكتــاب بكــّل كراهيّــة وحــذ، ، و ذا 
يب أقرأ أرياء معكوسة عّيا هو را ع عن الشيعة عنديا ، فالشيعـة  ّمـا هـم املسـليون وحدهــم 

كــذبا  أو هــم أحــد املــذاه  اإلســالمية ؟ فحّققــت عــن األمــر فتبــنّي    ّن الشــا ع عنــديا كــان  
 و و،ا  و تايا  ، فغرّيت ،أيي يف الشيعة .

كــّذاب يعــم.. الــدعايات املضــّللة الئــاد،ة عــن جّــات هلــا أ راضــّا ةعــل مــن النــر : 
أرر

، كيا و،د فـي القرآن احلكيم يف وص  الكفا، للرسـوب األكـرم )صـّلى اهلل عليـ  وآلـ  (6)
ملســـجد حـــّ  ياقتـــل فيــــ  ، ومـــن : ال يدخـــل ا وســّلم(. ومـــن اإلمـــام علـــي بـــن أيب يالـــ  

: قاتـــل بســي  جــّده حيــ  خــرج عــن حــّده .  ىل م ــات مــن أمثــاب هــذه  اإلمــام احلســني 

                                                           

 وكان ذل  قبل أ،بعني عاما  . (1)
 . 41سو،ة القير :  (6)
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 . (4)األ،اجي  البايلة
والعـــالج ، هـــو  ،جـــاع املتماصـــيني  ىل التحقيـــق والبحـــ  اهلـــاد  عـــرب النـــدوات الفكريّـــة 

 واملؤمترات واحلوا،ات ، حّ  يرّر احلّق ملن جّل  .
أدع  ىل سبيل ،ّب  باحلكية واملوعرة  ميكن عالج املعايد ، ولـذا قاب سبحاي  : يعم ال

احلســنة وجــادهلم بــاّلع هــي أحســن
فــتذا الــذي بينــ  وبينــ  عــداوة  وقــاب عــّز مــن قا ــل :  (7)

وما يلقاها  الّ الذين صربوا وما يلقاها  الّ ذو حّت عريم كأيّ  و  محيم 
(1). 

                                                           

كيـا حئـل ذلـ  للحـاج للقضـاء علـى املؤلّـ  ،  » التحريـ »وبعض الدعايات استمدمت أسـلوب  (2)
فقـــام الــبعض بتحريــ  كتابــ  ، » فئــل اخلطــاب يف ،ّد حتريــ  الكتــاب»النــو،ي حيــ  كتــ  كتابــا  بعنــوان 

فحــذفوا ،دوده وأثبتــوا أصــل اإلرــكاب  .وكــذا حئــل للشــيب املفيــد، حيــ  حرّفــوا كتابــ  الــذي كتبــ  ايتقــادا  
ـــة الســـياويّة ، فـــذكروا أصـــل االرـــكاالت دون أجوبتّــــا . وكـــذا حئـــل للشـــيب  علـــى بعـــض الكتـــ  اررّف

وكــذا حئــل للشــيب الطربســي ، حيــ  حرّفــوا كتابــ  مكــا،م » . الكشــكوب»البّــا ي ، حيــ  حرّفــوا كتابــ  
 األخالق .

 .141سو،ة النحل : اآلية  (7)
 .91-92سو،ة فئلت : اآلية  (8)
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  ين رؤياي لإلمام الحس
 

، وقــد ذكــرت يف  (1)الرؤيـــا ليســت حّجـــة ،  الّ علـــى مــا ذكــره صــاح  القــوايني يف اجليلــة
 كتاب املنامات افئيال  حوب ذل  . 

يف املنـام  ألّوب مـرّة جالسـا  يف  ذات مرّة يف مدينة قـم املقدسـة ،أيـت اإلمـام احلسـني 
بـالزي الروحـايف يف أكيـل وضـعية   يواي  الشري  وهـو متج  حنـو القبلـة والضـريك و،اءه ، وكـان

وأيــو، مجــاب ، وأمامــ  يف اإليــوان قبــو، مرافعــة عــن األ،أ كــّل قــرب بقــد،  صــبع أو مــا أرــب  ، 
 وكايت ال  القبو، قبو، خطباء املنرب احلسيين .

وعرفــت مجلــة مــنّم لــن كايــت احليــاة واملــوت عنــدهم ســواء ، فكــايوا ثرجــون مــن القبــو، 
أموات ، وكان لّكل قـرب مـن حتتـ  أيبـوب لـدود  ىل الئـحن الشـري  وم  ما راءوا دخلوها ك

ـــ    لــــى حـــوأ صـــغري فيســـري املــــاء داخـــل األيبـــوب  لــــى احلـــوأ ، والنـــام حمتفــــّون بتلـــ   مانَت
 األحواأ يشربون منّا ويتوضأون ويغسلون وجوهّم وأيديّم منّا .
 ـ واوّجـ   ىل اإلمـام  ويف هـذه األثنـاء خـرج أحـد اخلطبـاء مـن قـربه ـ وكـان صـديقا   

 وقـاب : يا بن ،سوب اهلل ملاذا ليش يف قربي أيبوب وال حوأ ؟ 
فرفع اإلمام يده اليسرى وبسط كّف  ، وكأيّ  يكتـ  بيينـاه خطـا  يف كّفـ  اليسـرى قـا ال  لـ  

 أيت ال اكت  كتابا  ارتك  من بعدك ، ولذا ال حوأ ل  . 
 لكي يؤّل  ، لكّن  أىب وال يكت  ري ا  .على ذل  اخلطي  يف حياا   (1)وقد أصر،ت

                                                           

ّجيـة الرؤيـا ـ مشـكل حيـ  ذكـر فــي كتـاب القـوايني حبـ  ) يقـاف( مـا لفرـ : فاالعتيـاد ـ أي علـى ح (1)
ســّييا  ذا خـــال  األحكـــام الشـــرعّية الواصــلة  لينـــا، مـــع  ّن اـــرك االعتيـــاد مطلقــا  حتــــّى فييـــا لـــو ال ثالفـــ  
ريء أيضـا  مشكل سّييا  ذا حئل الرّن بئّحت  وخئوصا  ملـن كان أ ل  ،ؤيـاه صـادقة سـّييا مالحرـة 

قـاب معتـ  يقـوب : )،أي املـؤمن و،ؤيـاه يف آخـر  ما ،واه الكليين عن هشام بن ساال عن أيب عبـد اهلل 
 الزمان على سبعني جزء مـن أجزاء النبّوة( .

 يقئد اإلمام الشريا ي يفس  . (9)
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أيبوب  ىل حـوأ لـ  يف الئـحن كسـا ر اخلطبــاء  (4)وكـان لقرب الشيب عبد الزهراء الكعر
، ففّكرت يف أمره فّدايف افكريي  ىل أّن مقتـل اإلمـام احلسـني الـذي يرالـ  أيّـام عارـو،اء يبـع 

 بعد وفاا  عشرات الطبعات حّ  اآلن .
ّا ـ على الراهر ـ من املؤيدات للحدي  الشري : )من مات وخل   و،قـة هذه ،ؤيا، لكنّ 

 واحلدي  اآلخر : )وكاتا  ِعلم  ينتفع  ا( .  (11)علم ينتفع  ا(

                                                           

وايتّل العلوم واملعا،  اإلسالمية من معني مدا،سـّا الدينيّـة ،   ه1947ولد يف كربـالء املقّدسة سنة  (2)
، وااســم بالئــفات احلســنة كــالكرم والشجـــاعة واإلقــدام. وارــتّر  وبلـــغ مكايــة  عاليــة يف اخلطابــة احلســينّية

مـــن قبـــل   ه1912يف يـــوم عارـــو،اء . ا تيـــل بالســــّم عـــرب القّـــوة ســـنة  بقراءاـــ  ملقتـــل اإلمـــام احلســـني 
 احلكومة البعثّية يف العراق . من مؤلّفاا  : قتيل العربة .

: )املــؤمن  ذا مــات واــرك و،قــة  واحــدة عليّــا فقــد و،د عــن ،ســوب اهلل )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وســلم(  (10)
علـــمي اكـــون الـــ  الو،قـــة يـــوم القيامـــة ســـرتا  فييــــا بينـــ  وبـــني النـــا، ، وأعطـــاه اهلل ابـــا،ك واعـــاىل بكـــّل حـــر   

. وو،د أيضا  عـن الرسـوب  122و 4مكتوب عليّا مدينة أوسع مـن الدييا سبعة مرّات( حبا، األيوا، : ج
  وسـلم( : )ااكتـ  وبـّ  عليـ  يف  خوايـ  ، فـتن مـّت فـوّ،ك كتبـ  بنيـ  ، األكرم )صلى اهلل علي  وآلـ

، وو،د عــن اإلمــام 111و 4فتيّ  يأب على النام  مان هرج ما يأيسون في   الّ بكتبّم( حبـا، األيـوا،: ج
 . 11ب 91ح 114و 4: )ااكتبوا فتيّـكم ال حتفـرون حّ  اكتبوا( حبا، األيوا، : ج الئادق 
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 تراجم اإلنجيل 
 

 البّد من االهتيام برتمجة القرآن احلكيم  ىل ما ال يقل عن أل  لغة.
يحيني قـــد اـــرجم  ىل ألـــ  لغـــة ، و ّن وقـــد ،أيـــت يف اقريـــر  ّن الكتـــاب املقـــّدم عنـــد املســـ

 القرآن احلكيم قد ارجم  ىل بضع وأ،بعيا ة لغة .
ولنــدع الفـــرق بيـــن مضــامني الكتــابني، وعــدد املســليني ألفــا مليــون وعــدد املســيحيني ألــ  

 مليون ، كيا قرأهتيا يف كتابني معتربين .
قـــد   (4)» قبـــاب الالهـــو،يحمّيـــد »الكويتيـــة  ّن ارمجـــة حيـــاة  (1)»العـــريب»وقـــرأت يف جملّـــة 

كتبـت يف شسـة آال  كتــاب ومتلـ  اللغـات، فّــل أحـواب ،سـوب اهلل )صــّلى اهلل عليـ  وآلــ  
 وسّلم( كتبت فـي شسة آال  كتاب ؟

يف  (9) » ايـدي»املغربيـة  ّن احلكومـة اهلنديـة مجعـت آثـا، » دعـوة احلـقّ »وقرأت فــي جملّـة 
اهلل )صـــّلى اهلل عليـــ  وآلـــ  وســـّلم( بـــثالك ما ـــة  ثالاا ـــة جمّلـــد ، فّــــل لنـــا كتـــاب حـــوب ،ســـوب

 ؟ (1)جمّلد

                                                           

 . 219جملة العريب العدد ايرر  (1)
م ، ولــ  عــّدة مؤلّفــات بــاللغتني 1191م ومــات ســنة 1176مــن رــعراء وفالســفة اهلنــد ، ولــد ســنة  (2)

 األو،دية والفا،سية .
املئلك االجتياعي اهلندي ، والذي أيقذ بالد اهلند من االستعيا، الربيطـايف وسـعى  ىل اوحيـد اهلنـد  (3)

م ، ومــن مؤلّفااــ  : قّئـــة 1121م وقتـــل ســنة 1161ذاه  . ولــد ســنة ، ــم اعــّدد اللغــات واألديـــان واملــ
 ةا،يب مع احلقيقة .

عنـــد بــــزوّن فجــــر اإلســـــالم اهــــتّم املسليـــــون باللغـــة العربيّــــة وبالكليــــة املكتوبــــة وبــــالقرآن الكــــرو أرــــّد  (1)
مـا  491 ــ 492اهتيام، يقـوب الـدكتو، الكسـند، ستيبتشـفيتش يف كتابـ  اـا،يب الكتـاب القسـم األّوب و

يّئ : اخلّط بالنسبة لليسليني لـيش جمـّرد يرـام عيلـي للحـرو  الـع اعـرّب عـن األفكـا،، بـل هـو أكثـر مـن 
ذل  بكثري .  ّن اخلّط العريب يفسـ  هـو الـذي كتـ  بـ  القـرآن و ـريه مـن الكتـ  ، مقـدمي يف حـّد ذااـ  ، 



 

 16 

  ّن كّل ذل  يدّب على عدم  د،اك الكثري من املسليني ملتطلّبات العئر ، يعم ..
  ّن الذي حتذ،ين قد وقعا    أيتّا النفش أمجلي جزعا  

 وهذا من مراهر اأّخر املسليني يف هذا القرن ، فّل من يقرة ؟
 ا ي : يقوب الشيب البّ

 مافات مضى وما سيأاي  فأين        قم فا تنم الفرصة بني العدمني
فلنّتم مجيعا  لتدا،ك األمر كـّل بقد،ه ، وكلي وـا يتيّكن لنشـر الكتـاب ،  ّمـا بتعطـاء املـاب 
أو بالســعي للحئــوب عليــ  ، أو بتيشــاء اجليعيــات اخلرييــة يكــون مــن اهتيامّــا يبــع الكتــاب 

واحلـاب  ّن األلسـن مطّلقـة واألمـواب متـوّفرة واإلمكايـات متاحـة ـ قبـل أن  ويشـره ، ولـنقم  ـا ـ
 يأس  ، حي  فاات الفرصة .

                                                                                                                                                                      

د للرسـم والتـزيني والتعبـري عـن األفكـا، ول  مغزى ديين و،مزي عييق .  ّن اخلّط العريب يستمدم يف آن  واحـ
، وهكــذا فــاخلّط العــريب يتــداخل مــع املشــاعر اإلســالمية ومــع الفــّن اإلســالمي  ىل حــّد  يّــ  أصــبك جــزءا  ال 
ــة، وذلــ  بغــّض النرــر عــن املكــان والزمـــان الــذي يكتــ  فيــ  .  ّن يســب  ــة والقومّي يتجــزأ مــن اهلويّــة الدينّي

ديــين وســحري، ولــذل  فــتّن هــذا الكتــاب املقــّدم ينســم  كــّل مــن يطلــ  القــرآن هــو يف حــّد ذااــ  عيــلي 
التقّرب  ىل اهلل أو ينترر الرمحة من اهلل أو كّل من يتيىّن أن يرضي اهلل بعيلـ  هـذا . وهكـذا فـتّن التفـّنن يف  
 كتابة احلرو  أو ابتداع اشـكيالت مجاليّـة مـن احلـرو  مـا هـو  الّ عيـل املقـّدم، ولـذل  ال يسـتغرب  نّ 
العرب، واملسليني بشكل عـام، قـاموا بـذل  النشـاع العرـيم يف يسـب املؤلّفـات ، الشـيء الـذي ال  ـد لـ  

 مثيال  يف اا،يب الكتاب املمطوع .
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 الرقابة 
 

، وقــد ،أيناهــا يف (1)الرقابـــة علـــى الكتــ  هـــي عـــادة احلكومـــات االســتعيا،ية واالســتبدادية
ليــوم ، حيــ  ميــّر أكثــر  ىل هـــذا ا (4)العــراق منــذ قيــام اجليّو،يــة يف ايقــالب عبــد الكــرو قاســم

                                                           

وســّجل التــا،يب أّوب حادثــة مئــاد،ة الكتــاب و حراقــ  يف أثينــا يف القــرن اخلــامش قبــل املــيالد، حيــ   (1)
 قبل امليالد. 211ـ211أاحرقت وبشكل علين كت  برواا و،ا سنة

م( . 1111)الرابـع عشـر   مـن متـو    ه1977وكان ذل  يف السادم والعشرين مـن ذي احلجة سنة  (2)
من الوسا ل الع استمدمتّا احلكومات الديكتااو،ية للتمّلص مـن الكليـة املكتوبـة و بقــاء الشـعوب علــى 

م ، وعلــى اخلئــوو الكتــاب ، الّــذي يعتــرب جّلّــا وختّلفّــا هــو وضــع الرقابــة علــى وســا ل الثقافــة واإلعــال
ـــع الكتـــاب أيبـــل  ـــر فــــي ســـبيل يشـــر واو ي ســـالح الشـــعوب يف مواجّـــة االســـتبداد . وســـّجل الكفــــاح املري
صفحـات التا،يب الثقافّية واإليسايّية. وقـد خسر الكثري من املؤلّفني والنارـرين وأصـحاب املكتبـات والقـرّاء 

ـــة وحـــّ  ،ؤوســـّم، بينيـــا ايتّـــت الكثـــري مـــن الكتـــ   ىل يف هـــذه احلـــرب لتلكـــاهتم ومراكـــز  هم االجتياعّي
منّئات اإلحراق والبحريات واألهنـا،. والرقابـة علـى يـوعني: الوقا يّـة وهـي لا،سـة الرقابـة علـى الكتـ  قبـل 

م فـي مدينة مـاييش عندمــا أصـد، ، ـيش األسـاقفة 1211أن اارسل للطبع، وأّوب من يّبقّا األساقفة سنة 
لوفون هنـربّن مرسـوما   ـذا  الئـدد . وهـذا النـوع مــن الرقابـة اطـو، وأصـبك أكثـر فّعاليّـة بعـد أن أاضـي  براو 

 ليــ  يرـــام كامـــل مــن التّديــدات واإلجــراءات التعســفّية، ورــّكلت جلــان كثــرية يف و ا،ات اإلعــالم وظيفتّــا 
جــيم حركــة الفكــر واملعرفــة. ومــن قــراءة الكتــ  قبــل  ،ســاهلا للطبــع، وكــان هلــذه اللجــان الــدو، البــا،  يف حت

عليـا   ّن أّوب  ــةّليات هذا القسم هــو صـدو، قـوا م بالكتـ  املينوعـة ، ومنـع  دخــاب الكتـ   ىل الـبالد  
مــن أســتمدم هـــذا األســلوب هــو امللــ  الربيطــايف هنريــ  الثــامن يف القــرن اخلـــامش عشــر املــيالدي وةاهــل 

والقسـم الثـايف هـو الرقابـة العالجيّـة  ــاألعـالم واملؤلّفـات املرجعيّـة أمـاء بعض الكتّـاب والكتـ  يف قـواميش 
وهــي لا،ســة الرقابــة علـــى الكتــ  بعــد يبعّــا ، ومــن ةّليــات هــذا القســم حــرق الكتــ  و لقا ّــا يف ميــاه 
األهنــا، .  ّن الرقابــة بكــال قســييّا قــد ايتشــرت يف بــالد اإلســالم وخلقــت جــّوا  لليؤلّــ  حــّ  ينقطــع عــن 

ي ، كيا حـّذ،ت املطـابع بـاإل الق واملئـاد،ة، وحـّذ،ت املـواين مـن اقتنـاء هـذه الكتـ  أو قراءهتـا أو التأل
حـــّ   عا،هتـــا. ولـــو أ،اد العـــاال اإلســـالمي أن يـــنّض ويئـــل  لــــى مئـــا  الـــدوب املتقّدمـــة، عليـــ  أن يلغـــي 

ختّلئــت  ــمـثال   ــفالسـويد  الرقابـة ، كيـا ألغـى العـاال الغـريب ذلـ  يف بـدايات القـرن الثـامن عشـر املـيالدي،
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 من أ،بعني سنة وربك الرقابة جامث على الئدو، . 
وقد يبعت احلكومة بسب  الرقابة كّل كتـاب سـي، ، ضـّد العقيـدة واجملتيـع وحمطّـم للعلـم 
والنـزاهة واألخالق ، يف حني أهنا منعت كل كتـاب ثـدم اجملتيـع ويـدعو  ىل التقـدم واال دهـا، 

 . 
، وقــد َيَريــتا هــذا البيــت يف حــّق (1)ك فّــي اريــد خنــق اإلســالمواهلــد  مــن الرقابــة واضــ

 الرقابة : 
رح اإلحلاد وال ثشى ا،اقاب    (4)يف بالدي يف بالدي ختنق الدين الرقابة    حيثيا ميا

ويف  مان كنت فـي العراق عاقبت الرقابـة املو عني ملنشو، من صحيفة ضّد  سرا يل، بينيـا  
 الــع اعلــن عــن حمــاّلت اخليــو، واملبــا ي الســرّية والعلنيــة واملالهــي كايــت ةيــز كــّل يــوم املنارــري

 واملراقص . 
وأخريا  ذكرت الئح  عن فـتك صـدام أللـ  ملّـى يف بغـداد، ومـا كـان ذلـ   الّ ألجـل 

  فساد آال  الشباب والشابات . 
كيــا كايــت بعــض املنشــو،ات اعلـــن عــن أمـــاء حمــاّلت اســتقبل الشبـــاب لغــرأ الرتفيــ  ،  

ذل  الشــابات فـــي أمــاكن مســتقّلة عــن الشــباب ، والغــرأ هـــو يشــر الرذيلــة بــني الشبـــاب كــ
أيفسّم ، وبني الشابّات أيفسّّن، يف حني كان مينع الشاب أو الشـابة مـن  يـا،ة مرقـد اإلمـام 

يف كـربالء املقدسـة وياعاقَبـا علـى  يف النج  األرر  أو مرقـد اإلمـام احلسـني  علي 
 ذل  . 

حــاب ، فاألصــل يف األرــياء اإلباحــة  الّ  ذا ظّــر احنرافــ  ال العكــش، كيــا  ّن وعلــى أّي 
                                                                                                                                                                      

م. وأفضـــل وســـيلة للحـــّد مـــن ســـيطرة الرقابـــة، هـــو  جيـــاد 1771م والـــداّنا،ك ســـنة 1766مـــن الرقابـــة ســـنة 
ظــرو  مناســبة إل الــة الرقابــة، ويــتم ذلــ  بكتابــة الكــرا،يش والكتــ  حــوب حرّيــة الطباعــة وحرّيّــة الكليــة 

يكــون أســلوب هــذه الكتــ  مّــّذب وســلش . وكــذل  يــتّم وأمهيّـة الدميقراييــة والتعّدديــة احلزبيّــة ، علــى أن 
بكتابـــة مواضـــيع عـــن التســـامك بـــني النـــام الـــذين ينتيـــون  لــــى أحـــزاب خمتلفـــة و يلـــون أفكـــا، متباينـــة لّـــا 

 يسيك خبلق ظرو  جديدة للكفاّح املكشو  ضّد األسش الع اقوم عليّا الرقابة .
الد املسـليني ، ألّن الكليـة املكتوبـة اشـّكل خطـرا  علـى وهذا واضـكي ملـن يرـر  ىل اـا،يب احلّكـام يف بـ (1)

 القيم الفاسدة الع يدعون  ليّا وعلى أساليبّم يف اإلدا،ة وعلى  امتيا اهتم .
 لإلمام املؤّل  )دام ظّل ( .  91يف بالدي يف بالدي :و (2)
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األصــل هـــو حرّيــة اإليســان يف َســريه ، و ذا ظّــر  يّــ  لــّص ، فّــل مينــع التجــّوب لوجــود بعــض 
اللئـــوو ؟ وكــــذل  بالنســــبة  ىل الكتـــ  واجملــــاّلت ومــــا أرـــب   الّ  ذا كايــــت مفســــدة ، هــــذا 

لقـــايون الغـــريب والعـــر  الغـــريب فالكتـــاب واجملّلـــة واجلريـــدة هـــم مـــن بـــالنرر الشـــرعي أّمـــا بنرـــر ا
 ضرو،يات احلياة الع ال ميكن ألية قّوة من منعّا .

فاملّم  لغاء الرقابة ، وذلـ  ال يكون  الّ بأن اتسـّلك األّمـة بـالوعي الكامـل حـّ  اسـتطيع 
 أن اواج  االحنرا  .
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 كتاب المراجعات 
 

ا  قبـل  هـاء أ،بعـني سـنة كنـت أحضـر جملـش الـو ،اء حيـ  كايـت قاب   أحد ّةا، احلجـ
أمـــو،ي التجا،يـــة مرابطـــة بــ  ، ليلــة اســتقبال  للضــيو  وكـــان لــ  كــّل أســبوع ليلــة يســتقبل فيّــا 
الضـــيو  ، وكـــان  ضـــر عنـــده علـــى األ لـــ  ةـــا، وّهـــابيون ، وكـــايوا علـــى علـــم بـــأيف رـــيعي 

َّم وافرت  اء ، وكنت أسـكت حيـ  أضـطر  ىل ذلـ  ، وعلـى فينالون من الشيعة بكّل كذب واـا
 قوب الشاعر :

  ذا ال ةد  ري األسنة مركبا               فيا حيلة املضطر  الّ ،كو ا
وال يتوان الو ير يف مشا،كتّم . وذات ليلة ملـا رـرعوا يف الكـالم ضـّد الشـيعة ، قـاب الـو ير 

،ون ، فتعج  اجلييـع واعّجبت أيــا أرـّد اسكتوا ال  ّق لكم التكّلم ضّدهم  هّنم مثلنا مسلم
 التعّج  من هذا  التحّوب الذي يرا على الو ير ، وال يقل أحدهم ري ا  وال أاكّلم أيا . 

مث أضــا  التـــاجر : جلســت وجلســت حتّـــى ذهــ  اجلييــع وبقــي الــو ير وأيــا ، فقلــت لـــ  
 الـتّّجم علـى الشـيعة  ،أيت اليوم من  عجبا  ، ملاذا قلت ما قلت وأيـت اشـا،ك أصـدقا   يف

 كّل مرّة . 
 (1)»املراجعــات»قــاب الــو ير : يــا أخــي  يّف كنــت علــى ضــاللة ، وصــدفة ،أيــت كتابــا  امــ  

                                                           

ل متبادلـة بـني أسـتاذ لإلمام السّيد عبد احلسني رر  الـدين )قـّدم سـرّه(، والكتـاب عبـا،ة عـن ،سـا  (1)
. ولــد الســّيد رــر    ه1991األ هـــر الشــيب ســليم البشــري وبـــني الســّيد رــر  الــدين حــوب اإلمامــة ســنة 

ـــة يف العـــراق، ويعـــّد مـــن االميـــذ الشـــيب حمّيـــد كـــاظم اخلراســـايف،   ه1411الـــدين ســـنة  ـــة الكاظيّي يف مدين
سـّية ، واعـّرأ لال تيـــاب عـّدة مـرّات وأاحــرق ائـّدى لالسـتعيا، الفريســي يف لبنـان ، فطا،داـ  القــّوات الفري

بيت  ومكتبت  وكتب  اخلطّية التسعة عشر الع ال يتسـىّن هلـا أن اـرى النـو،. اـويّف يف الثـامن مـن مجـادى الثاييـة 
واــرك عــّدة مؤلّفــات مطبوعــة، منّــا: الفئــوب املّّيــة  يف اــألي  األّمــة ، أبــو هريــرة ، أجوبــة   ه1977ســنة 

اهلل ، الــنّص واالجتّـاد، فلسـفة امليثـاق والواليــة ، ،سـالة كالميّـة ، اجملـالش الفــاخرة يف  مسا ــل موسـى جـا،
 مآمت العرتة الطاهرة .
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وقرأا  كّل  ، فرأيت الشيعة على احلـّق وحـدهم ، و ّمـا أهّنـم أخـوة لنـا، ومـن بعـد ذلـ  لـيش   
 م لألخالق أو اآلداب .أن أهامجّم و يّف ال أ، يف معاررب هلم يواب عيري خالفا  منّ

وهكـــذا يغـــرّي الكتـــاب الواحـــد يرـــرة و يـــر ، ألـــيش ذلـــ  دلـــيال  علـــى مـــا حنـــن بئـــدده مــــن 
 ضرو،ة يشر الكت  بني أوساع النام حّ  يئلك الفاسد ويرأب الئدع .

عندما اتسب قطعة أ،أ قوامّـا ثالثة أمتـا، حنتــاج  ىل انريفّـا بـتبريق مـن املـاء ، وعنـدما 
ة عشـــرة أمتـــا، فنحتـــاج يف انريفّـــا  ىل كـــرٍّ مـــن املـــاء ، وقـــد يّتســـب ألـــ  فرســـب اـــزداد املســـاح

 وحين ذ حنتاج لتنريفّا  ىل ماء كثري يستوع  كّل املساحة . 
وهكـذا اهلجية الثقافية التـي  زت بالد اإلسالم عقيـدة ورـريعة وأخالقـا  يف كافـة جمـاالت 

 احلياة.



 

 44 

 
 

 رؤيا الحاج النوري 
 

و،ي صــاح  كتــاب املســتد،ك يتيّشــى علــى رــّط ســامراء يف حالــة فــرح ورــوهد احلــاج النــ
 وابتّاج ، فسا ل عن سب  فرح  ؟

ــة وهلــا أهنــا، وحـــو، وولــدان  قــاب :  يّف ،أيــت البا،حــة والــدب يف قئــر كبــري مــن قئــو، اجلّن
 وأرجا، وخنيل ، وملاّ ،أاـين والداــي اسـتقبلتين برتحيـ  كبـري ، وقــالت لــي  يـين بسـبب  معروفـة

أي أم العريم ، و ّي  ال اؤّل  كتابـا   الّ واـأايين املال كـة بـ  يف » ماد، آ ا»ـ  فـي هذا العاال ب
 يبق من يو، ، فا داد احرتاما  أكثر فأكثر . 

وأن لـيش ولرّوا أعتقد البعض أّن هـذه النتيجة التـي حئلت عليّا األّم خال  لآلية : 
لإليسان  الّ ما سعى

(11) . 
ب : الرــّ  يف أّن كــال  مــن اآلبــاء واألبنــاء يتــأثّرون فييــا بيــنّم يف اخلــري والشــّر ، فتيّــ  يقــا

ولــيمش الــذين لــو اركــوا مــن خلفّــم ذ،ّيــة ضــعافا  خــافوا علــيّم فلّيتقـــوا اهلل قــاب ســبحاي  : 
وليقولــوا قــوال  ســديدا  

أحلقنــا  ــم ذ،ّيــتّم ومــا ألتنــاهم مــن عيلّــم مــن ، وقــاب اعــاىل : (14)
ريء

 ىل  ريمها من اآليات والروايات .  (19)
مـن باب األصل ، وأمثاب ما ذكريـاه مـن اآليـات مـن  أن ليش لإليسان  الّ ما سعىـ  ف

بـــاب االســـتثناء ، كيـــا  ّن الوســـيلة والشـــفاعة ومـــا أرـــب  مـــن بـــاب االســـتثناء أيضـــا  ، وافئـــيل 
 وضوعي . الكالم يف ذل  يف كت  العقا د ، وقد ذكرت ري ا  من  يف التفسري امل

 ّن الرؤيا ـ كيا اقّدم ذكره ـ ليست حّجة ، على املشّو،  الّ  ّن الكتـاب والسّنة واإلمجــاع 
 والعقل كثريا  ما اؤيّد بعض املنامات ، فالال م اجليع بني األدلّة . 

                                                           

 .91سو،ة النجم: اآلية  (11)
 .1سو،ة النساء: اآلية  (12)
 .41سو،ة الطو،: اآلية  (13)
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وعلى أّي حاب،  ّن األي  الكتاب ويبع  ويشره سيزيد من الثقافة وفي  خري الـدييا وخـري 
،بّنــــا آانــــا يف الــــدييا حســــنة ويف اآلخــــرة حســــنة وقنــــا عــــذاب ومــــنّم مــــن يقــــوب : اآلخــــرة ، 

النا،
(12). 
 
 
 
 

                                                           

 .411سو،ة البقرة: اآلية  (14)
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 أهمية الكتاب الصغير الحجم 
من خئا ص الكتاب الئغري ، صغر احلجم ، ااساع االيتشا، ، وسّولة املطالعة ، وقّلة 

كــرو  ىل ســو، صــغرية اكــالي  الطبــع ، وســّولة احليــل . و،ّوــا كــان مــن أســرا، او يــع القــرآن ال
هــــو ميـــل النـــام  ىل مطالعـــة القطـــع الئـــغرية الـــع انتّـــي بســـرعة ، بينيـــا  ذا كـــان كـــّل القـــرآن 

 مّتئل على ركل قطعة واحدة ال يكن لقراءا  هذا الشوق عند عاّمة النام .
 عـــّم  يتســـا لونمثّ  ّن للقـــرآن الكـــرو مفّئـــالت ومتوّســـطات وصـــغريات أمثـــاب ســـو، 

 .(1)يكون ألحد عذ،ي يف عدم قراءا  ،  ىل  ري ذل  من األسرا، الع ذكروها وذل  حّ  ال
وقــد دعــت  ســرا يل ـ كيـــا فـــي كتـــاب برواوكــوالت حكيــاء صــّيون ـ  ىل ضــرو،ة جعــل 

 الضريبة علـى مثل هذه الكت  ألمهّيتّا وخطو،هتا.
ســافروا  ىل الــع يســّل اناوهلــا ، فقــد يقــل   أصــدقاء » السندويشــة » فّــذه الكتــ  كـــ 

أو،بــا أن مــن عــادة اجملتيــع األو،يب صــر  أوقــاهتم يف املطالعــة، فتجــدهم وهــم يف القطــا،ات أو 
احلــدا ق أو يف عيــادات األيبــاء أو فـــي أي مكــان عــام وبأيــديّم كتــ ي صــغرية يطالعـــون فيّــا. 

يسـان يبقـى فّذه الكت  هلا قد،ة االيطباع يف ذهن اإليسان ، وحّ  لـو َيِسـَي مـا يقـرأ ،  ذ اإل
فــي يفســ  األثـر و ن يســي  ، وذلــ  األثـر املنتقــل  ىل الالوعـي هــو الــذي يئـبغ حيــاة اإليســان 

 بذل  االّةاه .
مــــثال  :  ذا عقــــدت جملســــا  حســــينّيا  يف بيتــــ  أو يف املســــجد اســــتطيع أن اــــو ّع يف اليــــوم 

ـى الكتـ  الكبـرية . األخري عددا  من الكت  الئغرية، فتّن اكـالي  يباعتّـا قليلـةي بالقيـام  لـ
فــتذا اعتـــاد أصــحاب اجملـــالش علــى او يـــع الكتـــ  خئوصــا  يف مواســـم التبليــغ ائـــبك الفا ـــدة 

 . و،ّوا  رّيت جمرى األمم يف مّدة عقد من الزمان أو أقل، وما ذل  على اهلل بعزيز .(1)أكثر

                                                           

 .م 1111بدأ الغرب بطبع الكت  الئغرية سنة  (1)
وقد دّون اإلمام املؤّل  )دام ظّل ( بعض اقرتاحااــ  السـتثيا، مواسـم العـزاء يف رـّري حمـّرم وصـفر يف   (1)

 كتاب  : االستفادة من عارو،اء .
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 الطغاة والكتاب 
 

، ولـذا فّكـر املئـلحون فــي كان أحد يغاة بالد اإلسالم يضـطّد النـام أرـّد االضـطّاد
النجاة من  ، فسـلكوا يريـق الكتـاب واملنشـو،ات واألرـرية أسـلوبا  لفضـح  ، ومــن مجلـة ذلـ  

يف لنــدن حــاملني ،ا مــة مـــن الكتــ  الفاضــحة يو عوهنــا » هايــد بــا،ك»أهّنــم كــايوا يــذهبون  ىل 
 على احلاضرين .

ألجــل احليلولــة دون قــراءة النــام  لكــن كــان أيئــا، الطا يــة قـــد اخّتــذوا مـــن ســفا،هتا وكــرا  
للكت  املضادة، فكايوا يقفون بباب احلديقة ويطلبون من كّل حامل لتلـ  الكتـ  أن يبيعّـا 
هلــم، ذلــ  ألّن الطغــاة ثــافون مـــن فضــيحت  أكــرب خــو  وبــذل  ينجــون الطا يــة مــن ايتشــا، 

 فضح  ، وهكذا حاب املسليني من جاي  والطغاة من جاي  آخر .
كــايوا  ذا اكّليــوا باإلصــالح كــان منــاو يّم يضــعون أيــديّم يف أفــواهّم حــّ  ال   فاأليبيــاء

ال اســيعوا هلــذا القــرآن والغــوا فيــ يتيّكنــوا مــن الــتكّلم وكــايوا يقولــون: 
، وكـــايوا يضــعون (11)

الكارسا  فـي آذاهنم عندما يدخلون املسجد احلرام حـّ  ال يسـيعوا  ىل قـراءة النـر )صـلى اهلل 
 ل  وسلم( للقرآن . علي  وآ

 ن عقالء الغـرب متّكنـوا مـن حتويـل يرـام احلكـم  ىل اعـّدد األحـزاب حـّ  ال يـتيّكن أحـد 
 من منع الكتاب .

ــــ » اااشـــر » و يّف ألذكـــر قبــــل ســـنوات كتـــ  مفكـــري  ـــريب كتابـــا  ضـــّد بريطاييـــا ، فألقـــت 
عـ  ، وجيـ  التنويـ  هنــا  ىل ، يسة الو ،اء آيـذاك ـ بثقلّـا ملنـع الكتـاب لكّنّـا  ال اقـد، علـى من

أيّف ال أ،يد مدح الغرب  ذه األمثلة و ّّنا كـان القئـد اإلملـاع  لــى لـزوم حرّيـة الكتـاب حـّ  ال 
يـــتيّكن الطغـــاة مــــن فـــرأ الرقــــابة أو االستمبــــا،ات أو مـــا أرـــب  ذلـــ  ، ليفرقـــوا بـــني الكتـــاب 

، فاليوم ومنذ أكثر مـن أ،بعني سـنة  والنام ، و الّ ستتحّوب بقية بالد املسليني  ىل عراق آخر
من ايقالب متو  ال يسيك ألهل العـراق بطبـع الكتـ  احلقـة ويشـرها حبريـة، ومثـل العـراق  ـريه 

                                                           

 .46سو،ة فئلت: اآلية  (15)
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 من بالد اإلسالم الع ابتليت بالديكتااو،يني الذين  طِّيون الدين والدييا .
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 جمع المال ألجل الكتاب 
 

ن النــــام بــــ  وينــــدفعوا  ىل الكتــــاب بأيفســــّم  مــــن الــــال م مجــــع املـــــاب للكتـــــاب حــــّ  يــــؤم
كايدفاعّم يف احلـاب احلاضـر  ىل جمـالش االحتفـاالت واألعـرام وجمـالش الفـرح حيـ  صـا،ت 

 جزءا  من حياهتم .
كـــان ،ســوب اهلل )صــلى اهلل عليــ  وآلـــ  وســلم( علـــى عريتــ  وياعـــة املســليني لـــ  وــا لــــم 

ألجـل احلـروب الطا، ـة ، كيـا كـان جييـع املـاب يسبق لــ  مثيـل جييـع املـاب واملسـاعدات بنفسـ  
 ألجل الفقراء .

وكان  ايدي الزعيم اهلندي املشّو، جييع املـاب أيضـا  ألجـل املـؤمتر املكـافك لالسـتعيا، ، 
وكان ميّد يده  ىل النام كي مينحوه ما ةود ب  أيديّم ، وأحيايا  كان ميضي و،قـة باسـم املتـربّع 

ا ـة مليـون ،وبيـة ـ وكـان ذلـ  اجمليـوع رـي ا  كبـريا  جـّدا  يف ذلـ  ، وهكذا حّ  متكن من مجع م
الوقـت ـ وكــان يـودع مــا مجـع يف البنــ   ىل أن وصـل  ىل العــدد الـذي ذكريــاه فئـاد،ه اإل ليــز 
مرّة، وملا أاخرب باملئـاد،ة ال يتـأف  وال يسـقط يف يـده وال ييـأم ، بـل قـاب البـّد وأن  يـع مـرّة 

 . ثايية مثّ بدأ يف اجليع
الذي متكن من حتريـر بـالده ، كـان جييـع املـاب » مايديال»كيا كـان ، يش جنوب أفريقيا 

ألجل التحرير، وأخريا  متكن مــن حتريـر بلـده بعـد أن قضـى يف السـجن  هـاء ثالثـني سـنة ،  ىل 
  ري ذل  من األمثلة . 

ّــا  وعنـــد أّمـا اإليســان الــذي جييــع املـاب ويئــر  املــاب ألجــل الكتـاب جيــ  أن يكــون يزي
ذاك ينّـــاب املــــاب عليـــ  . والنــــزاهة رـــيء صـــع  يفســـيا  و ثبـــات النــــزاهة حباجـــة  ىل مـــّدة حـــّ  
ــــــع األحــــــواب  ــــــاج  ىل التواضــــــع )ويف مجي ــــــ  ، وكــــــّل ذلــــــ  حتيــــــا   ت ّــــــ  يزي ــــــام بأي يئــــــّدق الن

، (4)، والئـــرب مــــن اإلميـــان ، فـــتّن )الئـــرب مــــن اإلميـــان ونــــزلة الـــرأم مـــن اجلســـد((16)متواضـــعا (
                                                           

 .  142دعاء كييل ، والدعاء والزيا،ة و 69مفاايك اجلنان و (16)
، هنــل البال ــة البــن  911، اخلئــاب : و 417و 1، اإل،رــاد : ج 22عيــون أخبــا، الرضــا : و (2)
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وكيـا ال خري يف جسد ال ،أم مع  كذل  ال خري يف  ميـان ال صـرب معـ  ، و،ّوـا يـرى اإليسـان 
 يتيجة جّوده الئابرة الطويلة ري ا  كثريا  ال يكن يتئّو،ه .

                                                                                                                                                                      

 . 942و 1أيب احلديد : ج
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 األثالث لطبع الكتب 
 

كثريي من اخلريِّين يوصون بثل  اإل،ك مـن بعدهم ألعياب اخلري والربِّ  ّما مطلقا  أو لبعض 
خلـــريات كاإليعــــام واـــزويل العـــزّاب وكفـــن األمـــوات الـــذين ال ميلكـــون ومــــا أرـــب ، وكـــّل ذلـــ  ا

حســـن ، ولكـــن مـــن احلســـن أيضـــا  أن يوصـــي املوصـــي كـــّل ثلثــــ  أو بعـــض ثلثـــ  لطبـــع الكتـــ  
ويشرها أو للتمفي  مـن قييـة الكتـ  الـع  تـاج  ليّـا النـام ، مـثال  أن ثّئـص ألــ  دينـا، 

بتكــالي  عشــرة ديــايري  (17)ء التفــاوت ، مثــل أن يطبــع الكتــ  األ،بعــةمـــن ثلثــ  ألجــل  عطــا
لكن النام  البا  ال يشـرتوهنا بـأكثر مـن سـّتة ديـايري فيعطـي األ،بعـة األخـرى مـن الثلـ  ، وقـد 

الع يابعت يف مئر ، حي  ،أيت قييتّـا  (11)وجدت مثل هذا التمفي  يف الئحاح السّتة
 لسب  قالوا التفاوت من اربّع بعض األثرياء . أقل من التكلي  ، وملا سألتا عن ا

 ّن البن  الربوي املتعـا،  اآلن حمـّرم رـرعا  ، واحلـرام ال يـأب بنتيجـة صـحيحة ، وقـد قـالوا 
 » .النتيجة من جنش املقّدمات»

 وال جيتين اجلايف من الشوك العن        وال من احلنرل جيتين الري 
صــندوق خــريي مضــيون أو ةــا،ة مضــيوية أو مــا  فــتذا واِجــَد بنـــ  صــحيك بــدون ،بــا أو

أرب  ذل ، أمكن أن يودع الثل  أو املـاب املتـربّع بـ  ألجـل الكتـاب وحنـوه يف ذلـ  الئـندوق 
التـــوفريي ، فيأخـــذ اإل،بـــاح ارللـــة، كـــان ذلـــ   ضـــافة علـــى ،أم املـــاب، ومـــن املستحســـن أن 

هّنــا مســتحّبة ، فيقرتحــون يتمّئــص مجاعــة خــرّيون يــذهبون ويشــجعون النــام علــى الوصــّية أل
كــم مــن ف ــة قليلــة علــيّم أن ثّئئــوا بعــض أثــالك  ،ثّــم للكتــاب ، وقــد قــاب ســبحاي  : 

                                                           

، ومن ال  ضره الفقيـ  ريـد بـن علـي الئـدوق   ه941وهي الكايف رّيد بن يعقوب الكليين ت  (17)
 .    ه261، والتّذيـ  واالستبئا، ريد بن احلسن الطوسي  ت   ه911ت 

، وسـنن   ه471، وسـنن أيب داود   ت   ه461 ، وصحيك مسـلم ت 916صحيك البمـا،ي ت  (18)
 .    ه919، وسنن النسا ي ت   ه471، وسنن الرتمذي ت   ه471ابن مـاج  ت 
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 لبت ف ة كثرية بتذن اهلل
، وذل  مئداقي ذََكَرها اهلل سبحاي  يف هذه اآلية ، فـتّن كـّل مـا  (11)

قــل اللّــم مالــ  ي : كــان هلل ينيــو وقليلــ  يكثــر وحقــريه كبــري، و ّن كــّل رــيء بيــد اهلل ســبحا
املل  اؤب املل  من اشاء وانـزع املل  لّن اشاء واعـّز مـن اشـاء واـذّب مـن اشـاء بيـدك اخلـري 

 ّي  على كّل ريء قدير
(41). 

                                                           

 . 421سو،ة البقرة : اآلية  (19)
 . 46سو،ة آب عيران : اآلية  (20)
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 اليهود 
كنت يف العراق مّتيا  يف أمر معرفة النام ملا و،اء الكـواليش الـذي ايتّـى  ىل هـذه احلالـة 

ئـدد كنـت أيشـر الكتـ  الـع اوضِّـك هــذه احلقيقـة ، مثـل كتـاب املرتدية لليسـليني ، و ــذا ال
وكتـاب » مـذكرات مسـرت مهفـر»وكتـاب » مذكرات الـداكو،كي»وكتاب » التبشري واالستعيا،»
وصــرفت بعــض اهتيــامي لطبــع الكتــاب األخــري ، وبعــد أن ». برواوكــوالت حكيـــاء صــّيون»

يــ  ينفــذ هــذا الكتــاب  ــذه الســرعة ؟ يشــرياه فـــي املكتبــات يفــذ بســرعة لّــا آثــا، اعجــّر ، ك
وأوعــزت لطبعــ  ثاييــة ، وبعــد أقــّل مــن رــّر يفــذ أيضــا  ، وفـــي مــرّة ثالثــة يبعتــ  وو عتــ  علــى 

 املكتبات . 
مثّ بعـــد أســـبوع جـــاءيف رـــاب مثّقـــ  فأ،رـــدا   ىل رـــراء هـــذا الكتـــاب، وبعـــد أن ذهـــ  

 ،جع، وقاب قد حبثت يف املكتبات فلم أجد من  يسمة واحدة . 
حتّققت بنفسي األمر ، بعـد أن أثـا، اسـتغرايب يفـاذ الكتـاب  ـذه السـرعة يف مـّدة قئـرية و 

، وأخريا  اكتشفت  يّ  كّليا يبع الكتاب جـاء الـبعض  لــى املكتبـات فيشـرتون مجيــع النسـب ، 
وبـــالقرا ن عرفـــت أّن املشـــرتين هـــم عيـــالء اليّـــود ، فـــتّن اليّـــود و ن اركـــوا العـــراق و ـــريه مـــن 

ن اإلسـالمية بعــد ا تئـاب فلسـطني لكــنّم أبقـوا عيالءهــم مـن أجـل انفيــذ أمثـاب هــذه البلـدا
 ، مثّ بعد ذلـ  منعت ،قابـة السلطة يف العراق هذا الكتاب .(1)األمو،

احليــاة ؛ ويفــش الشــيء  هكـــذا يســعى عيـــالء الغــرب جاهــدين إلبعــاد املســليني عــن ثقافــة
 ّن الــذين يكتيــون مــا أيزلنــا مـــن البّينــات : معــت يف مجلــة مــن بــالد اإلســالم ، قــاب ســبحاي 

ويف   (4)واهلــدى مــن بعــد مــا بّينــاه للنــام يف الكتــاب أول ــ  يلعــنّم اهلل ويلعــنّم الالعنــون 
، فــتّن كتيــان احلــّق وكتيــان البايــل كويــ   (9)األحاديــ  )ويلجــم يــوم القيامــة بلجــام مــن يــا،(

 بايال  ، هليا مالك واحد .
                                                           

 ســرقة مــن األمــو، الــع يرّكــز عليّــا اليّــود يف الــبالد اإلســالمّية هــي ســرقة اــأ،يب واــراك الشــعوب عــرب (1)
 اآلثا، وهتريبّا  ىل اخلا،ج ليحيلوا بني األّمة اإلسالمّية وماضيّا .

 . 111سو،ة البقرة : اآلية  (2)
 .   11ب 41ح 14و 4حبا، األيوا، : ج (3)
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 ليف التشجيع على التأ
 

ومــا أكثــر املثّقفــني القــاد،ين علــى الكتابــة يف بــالد اإلســالم ســواء كــان املثّقــ  حو ويــا  أو 
أكادمييــا  ، ومــا أكثــر املثّقفــات القــاد،ات علــى اــألي  الكتــ  و ن كــن أقــّل مــن األّوب، فكــان 

 البّد من اشجيع الطا فتني على الكتابة واسّيل يبع الكتاب هلم .
فقــد ألّــ  كتابــا  يســيى  ســالم هــو اإلمــام علــي ابــن أيب يالــ   ّن أّوب مؤلّــ  يف اإل

 ويف الروايات النقل عن  .» اجلامعة»أو  بكتاب علي 
وأّوب مؤلّفـــة يف اإلســـالم هـــي الســـّيدة فاييـــة الزهـــراء )عليّـــا الســـالم( ، فلّـــا كتـــاب هــــو 

ت مئــــح  فاييـــــة ، و ذا علينــــا  ّن الســــّيدة فاييــــة ازّوجــــت وعيرهــــا اســــع ســــنوات ومااــــ
وعيرهـــا اــايف عشــرة ســنة ، وكايــت اتــوىّل الشــؤون املنـــزلية الئــعبة فـــي ذلــ  اليــوم مــن الطحــن 
والعجــن واخلبــز والكــنش والطــبب و دا،ة ســتة أيفــاب ذكــو، و يــاك، علــى قــوب  هّنــا ولــدت بنتــا  
ثالثــة هــي ،قيّــة ، علينــا أهّنــا كيــ  كايــت هتــتم مــع مشــا لّا الكثــرية بالكتابــة، باإلضــافة  ىل 

 اجعة النساء هلا يف مسا لّّن الشرعية و ريها .مر 
 ّن احلو ة العليّية يف قـم املقّدسـة وحـدها ـ يف الوقـت احلاضـر مـع قطـع النرـر عـن حـو ات 
سا ر البالد ـ اشيل  هاء أ،بعني أل  يال  علم ـ كيـا يقولون ـ ولنفرأ  ّن كّل واحـد منّــم 

  كتــاب ، ولــو يبــع كــّل كتــاب ألــ  يســمة يؤّلــ  كتابــا  ال أكثــر ، يئــبك لــدينا أ،بعــون ألــ
 . (1)يكـون احلاصل أ،بعني مليـون كتاب ، أليش هـذا ري ا  كثريا  ؟ 

                                                           

وال ثفـــى  ّن اإلمــــام املؤلّـــ  )دام ظّلـــ ( يـــدعوا  ىل يبـــع ثالثـــة مليـــا،ات كتـــاب يف  ثالثـــة مواضـــيع ،  (1)
ني حبقيقــة اإلســـالم ، ومليــا، للــدفاع عــن الــدين احلنيــ  و،ّد الشــبّات الــع يــرّوج هلــا مليــا، لتوعيــة املســلي

الذي جاء ب  الرسوب )صلى اهلل عليـ  وآلـ  وسـلم(  ـلغري املسليني  ـالبعض ، ومليا، لبيان حقيقة اإلسالم 
، ويقـــرتح … ووأهـــل بيتـــ  ال اإلســـالم الـــذي دعـــى لتطبيقـــ  بنـــو أميّـــة وبنـــو العّبـــام وبنـــو عثيـــان وصـــّدام 

لطباعــة هــذا العــدد مــن الكتــ  ، اأســيش ثالاا ــة دا، للنشــر يف ثالاا ــة مدينــة يف العــاال ، علــى أن يكــون 
لكــّل دا، جميوعــة فــروع فـــي القــرى واأل،يــا  والنــواحي التابعــة هلــا ، علــى أن اطبــع كــّل دا، عشــرة ماليــني  
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وهنـاك فـــي قـم املقدســة ويف سـا ر بــالد  يـران مــدا،م للنسـاء لعّلّــا حتتـوي علــى أكثـر مــن 
كسـتان و ريهـا شسة آال  امرأة ، أّما فـي سا ر البالد ،جاال  ويساء  كلبنان وسـو،يا واهلنـد وبا 

فال  ئي عددهم  الّ اهلل اعاىل ، فتذا اةّـوا حنـو الكتابـة والتـألي  ائـبك النتيجـة رـي ا  كبـريا  
. خاّصــة  ذا أخـذيا بعـني االعتبـا، سـّولة الطباعـة والنشــر (1)»ومـا ال يـد،ك كلّـ  ال يـرتك كلّـ »

 .(4)يف هذا العئر دون العئو، السابقة

                                                                                                                                                                      

 اجلّود وارافرت األيدي لتحقيق ذل  .كتاب يف  ضون ثالثة سنوات . وهذا األمر يسري  ذا اكاافت 
يف كتابـ  القواعـد الفقّيّـة ، وكـذا أرـا، » دام ظلـ »من القواعد الفقّّية الع أرا،  ليّا اإلمام املؤّل   (1)

 11و 2، وكـــــذا يف  ـــــوا  الل ـــــا  : ج 41ب 419و 16 ليّـــــا العالّمـــــة اجمللســـــي فــــــي البحـــــا، : ج
 .  417ح
ـــا أن يســـتعرأ اطـــّو، يف العئـــو، الســـابقة كايـــت ا (2) ـــ  اآلن، فلـــو أ،دي ـــا علي ـــة ختتلـــ  عّي حلركـــة الكتابي

الكتابة فـي العئو، السابقة مـن الرسوم والنقـوت علـى اجلـد،ان واملـواد الئـلبة مثّ  ىل يرـام اإلرـا،ات، كيـا  
يســتعرأ كــان يســتمدم  البــابلّيون والســومريّون يف األلــ  الثاييــة قبــل امليـــالد مث  ىل احلــرو  املســيا،يّة أو 

أدوات الكتابــــة أو موادهـــــا ويريقــــة حتضريهــــــا أو يســــتعرأ كيفيـــــة يســــب الكتـــــاب أو يبعــــ  أو او يعـــــ  أو 
ــة أو املكتبـــات العاّمــة واخلاّصــة ومــا حتتويّــا مــن خمطويــات أو يســتعرأ  يســتعرأ قـــدم النئــوو الكتابّي

م، وبترـا،ة يقـوب كايـت الكتابـة الرقابة ومسري الكّتاب أو أيواع الكت  وأحجامّا وأرـكاهلا لطـاب بنـا املقـا
اتّم على ألـواح اخلشـ  والطـني واملـواد الئـلبة واجللـود وو،ق الـربدى، وكايـت بعـض الـدوب اسـتمدم أعـواد 
البـــامبو ود،وع الســـالح  والعرـــام واحلريـــر وحلــــاء النميـــل والقشـــرة الرقيقـــة البيضــــاء لثيـــرة البتـــوال للكتابـــة. 

أقـــالم القئـــ  و،يـــش الطيـــو، واألقـــالم املعدييـــة ، وكـــان حتضـــري احلـــرب وكــــايت األقـــالم الكتابّيـــة عبـــا،ة عـــن 
األمحر واألسود يتّم بئعوبة وكايت األوايف الع يتّم حّفت احلـرب فيّـا ائـنع مـن الفمـا، أو الربويـز . فعلـى 
 ســبيل املثـــاب  ّن حتضـــري األ،قـــام الطينيّــة يـــتّم عـــرب وضـــع كييّــة مـــن الطـــني يف  يـــاء املــاء لغـــرأ ائـــفيت  مـــن
احلئــى واملــواد الثقيلــة ، حيــ  ارتّســ  هــذه املــواد فـــي القــاع ، أّمــا القــش وفتــات اخلشــ  ومــا أرــب  فتهّنــا 
اطفــو علــى الســطك، فبعــد   الــة مــا يطفــو يأخــذ الطــني بعــد اــرك مــا هــبط منــ  حنــو األســفل ، وكــان يــرتاوح 

ـــ 1»حجـــم الطـــني مـــن  ـــ 41»ســـم  ىل » 6 ـ ـــ» 91 ـ اب ينقشـــون ســـم مـــن حيـــ  اال،افـــاع . وكـــان الكّت
اإلرـــا،ات والرمــــو  علــــى الطــــني النقـــي مثّ يوضــــع حتــــت أرــــّعة الشـــيش  ىل أن ةــــ  مثّ  فــــت يف اخلــــوايب 

 الطينّية أو ارّا  على الرفو  .
وحتضــري اجللــود للكتابــة يــتّم عــرب  طــش جلــود الغــنم واملــاعز ثالثــة أيّــام يف مــاء اجلــري ، لكــي يــذوب عنّــا 

زاب الئــو  عنّــا واشــّد مثّ اــرتك مــّدة مــن الــزمن لكــي ةــ  متامــا  ، الشــحم وبقايــا اللحــم ، وبعــد ذلــ  يــ
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ويف النّايـــة اؤخـــذ اجللـــود لتئـــقل مـــن الطـــرفني واقطـــع علـــى رـــكل مربّعـــات . وكايـــت الكتابـــة اـــتّم علـــى 
الطرفني . وأقدم يّص كت  علـى اجللـود عاثـر عليـ  يف مئـر ، يرجـع  ىل القـرن اخلـامش عشـر قبـل املـيالد . 

ب اجللـود بكّييـات كبـرية يف القـرن التاســع قبـل املـيالد يف مئـر والعـراق ، ومنّيـا ايتقــل  ىل وايتشـر اسـتعيا
 البالد األخرى . 

أّمــا حتضــري الــو،ق بــردى فيــتّم عــرب أخــذ ســاق النبــات واقســييّا  ىل رــرا ك يويلــة مثّ اوضــع الشــر ة فــوق 
، وائـــقل بعـــد ذلـــ  واســـّوى األخـــرى بشـــكل متئـــال  واغيـــر يف امليـــاه مثّ ةّفـــ  حتـــت أرـــّعة الشـــيش 

سـم . وكايـت الكتابـة اـتّم علـى رـكل أعيـدة علـى يـوب  91ـ  41أيرافّا حبي  ال يبعـد يـوب الئـفحة 
الشـــريط واّتئـــل ببعضـــّا . وكـــان يف بـــاد  األمـــر يســـتمدم اجلـــبش يف يـــالء الـــو،ق لـــ الّ ينتشـــر احلـــرب يف 

و النشـاء . واسـتمدم و،ق الـربدى يف موضع الكتابة وبعد ذل  ااستمدم الئيغ الذي يئـنع مـن األرـنة أ
األل  الرابعة قبل امليالد يف مئر ، ويعتقـد الـبعض  ّن اا،ثـ  يعـود  ىل منتئـ  األلـ  الرابعـة قبـل املـيالد 
يف مئر ، عليا   ّن مئر كايت أكرب مئّد، هلذا الو،ق . وايتّى استعياب هـذا النـوع مـن الـو،ق يف القـرن 

ـــو،ق اجلديـــد ، وكايـــت بغـــداد ودمشـــق اعتـــربان مئـــد،ا  مّّيـــا  الثالـــ  عشـــر املـــيالدي حيـــ  حـــّل  حملّـــ  ال
 لئناعة هذا الو،ق ومنّيا ايتقل  ىل أو،با . 



 

 91 

 
 

 حمالت الجهلة
 

مــة الســيد حمســن األمــني صــاح  كتــاب اعيــان الشــيعة ، كــم مــن كتبنــا  ــري ســألت العالّ 
 مطبوع ؟

قاب  : اسعون يف املا ة ، و ذا ما يالعنا كت  الرجـاب لوجـديا أن أ لـ  املـؤلّفني الكبـا، 
لـم يطبـع مـن كتـبّم  الّ القليـل، مـثال  ذكـروا يف ارمجـة كـّل مــن العالّمـة احللّـي والعالّمـة اجمللسـي 

 منّيا أل  كتاب، بينيا ال  د بني أيدي النام حّ  ،بع هذا الرقم، فأين البقّية؟أن لكّل 
فالكتاب كان وال يزاب قبل اإلسالم وبعده عرضة للحـرق، فـاملغوب  ـ مثــال  ـ أحرقـوا مكتبـة 
السّيد املراضى يف بغداد ، هذا  ضافة  ىل أّن أعداد كبرية من الكت  ،ميت يف األهنـا، أو أهّنـا 

حّ  ال يعر  النام باحلقيقة الناصعة ، والتا،يب يزخر بكّل ذلـ  أو ببعض  بالر م من  دفنت
 .(1)أيّ  ال  فت كّل ريء

                                                           

اعرّضت الكلية املكتوبة ومنذ سابق الزمان يف بـالد اإلسالم  ىل اإلحراق أو اإللقـاء يف امليـاه ، سـواء  (1)
دها أو مـن قبـل احلّكـام الـديكتااو،ّيني عـرب األ مـات من قبـل الغـزاة ارتلّـني كيـا يف القـرون الوسـطى ومـا بعـ

ـــة أو املفتعلـــة الـــع  ـــدثّا احلّكـــام لتربيـــر حّساســـّياهتم اّةـــاه األفكـــا، املناهضـــة هلـــم. و ليـــ  بعـــض  احلقيقّي
 عندما احتّل  ـالنياذج: 

ون ، أمــــر بتلقـــــاء الكتــــ  يف هنــــر دجلــــة ، وكايــــت يف  حــــدى املكتبــــات مليــــ  ه616هوالكــــو بغــــداد ســــنة 
يف احلـروب الئـليبّية أحرقـوا املكتبــات املوجـودة وـا   ه114عندما احتّل الغـرب بـالد الشـام سـنة  ـخمطوع. 

فيّـا املكتبة املوجودة يف يرابلش، والع كايت اضّم ثالثة ماليني كتاب، وكان مـن بني هذه الكتـ  عـددا  
املكتبـات يتبـنّي  ذا قايسـناها باملكتبــات يف ال بـأم بـ  مـن يسـب القـرآن الكـرو، عليــا   ّن قييـة أمثـاب هـذه 

هــــذا العئـــر مـــع حلـــاف الفـــرق بـــني العئـــرين مــــن وجـــود الـــو،ق والـــدواة وســـرعة الطباعـــة والنشـــر واخنفـــاأ 
عندما ايتزع الغرب بالد األيدلش من أيدي املسليني يف أواخـر القـرن اخلـامش عشـر املـيالدي  ـالتكالي . 

ما عيلـ  بعـض حّكـام املسـليني استنئـا،ا  ملـذه   دون مـذه    ـناك . أحرق مجيع املكتبات الع كايت ه
ــة وبنــو العّبــام وبنــو عثيــان بكتــ  الشــيعة، حــّ   ّن بعضــّم كــان  آخــر ، كيــا فعــل ذلــ  خلفــاء بنــو أمّي

عندمـــا أســقط صـــالح  ـــيلقــي برمــاد الكتــ  ارروقــة يف البحــر أو النّــر أو ينثرهــا يف اهلــواء اشــفّيا  منّــا.    
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 وقد يقل لـي السّيد علي الشرّب )،مح  اهلل اعاىل( أيّ  ذات مرّة ذه 
وقــــد يقــــل   الســــّيد علــــي الشــــرّب )،محــــ  اهلل اعــــاىل( أيّــــ  ذات مــــرّة ذهــــ   ىل الكاظييــــة 

جر  رفــــة يف فنــــدق ، ويف الليــــل ال يــــتيّكن مــــن املنــــام ألّن الريــــاح كايـــــت ختفـــــق بشــــّدة واســــتأ
واضرب باألو،اق ، وحي  كان الئوت يأب مـن ياحيـة املرحـاأ قيـت ويرـرت و ذا بكتـاب 

الذي  ـدك ذلـ  جلدي واقع يف املرحاأ ، واهلواء الذي ثرج منـ  يف يريق   ىل السطك هو 
علـــي: فأخــذت الكتــاب وملـــا يرــرت  ليــ  ،أيتــ  كتابـــا  مــن كتــ  جـــدي الضوضــاء . قــاب الســيد 

 خمطويا  بقلي  فأخذا  وحفرت .
عرفنــا لّــا ســبق  ّن الكتــ  املمطويــة الــع ال اطبــع  ىل  مــان العالّمــة الســيد األمــني هــي 
 اسعون يف املا ة ـ حس  مـا قـاب ـ ومـن املعلـوم  ّن الكتـ  ارروقـة واملدفويـة والضـا عة أيضـا  ال

. والرـّ   ّن العلـم الكثـري الكثــري  (44)اقـل عـن اسـعني يف املا ــة مـن اجمليـوع  ن ال اكـن أكثــر
                                                                                                                                                                      

ين األيّويب الدولة الفاييّية أحرق مجيع املكتبات الع كايت فــي الـبالد ، فأضـرم يف بعضـّا النـا، وألقـى الد
بعضـــّا اآلخـــر يف هنـــر النيـــل واـــرك بعضـــّا يف صـــحراء ســـيناء ، فســـفت عليّــــا الريـــاح حـــّ  صـــا،ت اـــالال  

عة لتســمني امليــاه يف عرفــت بــتالب الكتــ ، كيــا  ّن محّامــات القــاهرة بقيــت ســتة أرــّر حتــرق كتــ  الشــي
» العزيـز بـاهلل » مراجلّا . ومـن ال  املكتبات الع أحرقّا ، خزايـة الكتـ  الـع أيشـأها احلـاكم الفـاييي 

، وكايت حتتوي على مليون وستيا ة أل  كتـاب يف الفقـ  والنحـو واحلـدي  والتـا،يب والطـّ    ه961سنة 
ــد الثــايف ووالكيييــاء و ريهــا، يقــوب جــو،ج  يــدان يف كتابــ  اــا،ي : كايــت  441ب التيــّدن اإلســالمي اجملّل

حتتـــوي علـــى ااييـــة عشـــر ألـــ  كتــــاب يف العلـــوم القدميــــة وســـّتة آال  وشســـيا ة جـــزء مـــن كتـــ  النجـــوم 
 ختيت قرآن خبطوع منّسقة مزيّنة »  921»واهلندسة والفلسفة ، وكان فيّا 

،يب الطـــربي . وكـــذل  أحـــرق دا، يســـمة مـــن اـــأ» 1411»بالـــذه  وجمّلـــدة بشـــكل  يفـــيش  وكـــان فيّـــا 
، وكايت اضـّم أكثـر مـن ما ـة ألـ  كتـاب .   ه911سنة » أمر اهلل»احلكية الع أيشأها احلاكم الفاييي 

مـــا يّئـــ  : وقـــد  129يقـــوب الـــدكتو، الكســـند، ستيبتشـــفيتش يف كتابـــ  اـــا،يب الكتــــاب القســــم األّوب و
الكـــربى فــــي القـــاهرة . فقـــد أّدى النّـــ  واحلرا ـــق  ســـّجلت هنايـــة العئـــر الفـــاييي بدايـــة اهنيــــا، املكتبـــات

والالمبـــاالة  ىل القضـــاء علـــى قســــم كبــــري مــــن ثـــروة املكتبـــات الـــع كـــان اخللفـــاء الفـــاييّيون وهـــم مـــن حمـــّر 
 الكت  قد أيفقوا عليّا الكثري من اهتيامّم وثروهتم .

 ن الكثـــري  مـــن مؤلفـــات  : » 12( يقـــوب الســـيد حمســـن األمـــني يف مقدمـــة كتابـــ  أعيـــان الشـــيعة و22)
وحـــوب كتـــ  الشـــيعة وعليـــا ّم ،اجـــع  » . عليـــاء الشـــيعة ذهبـــت يف الفـــيف و الغـــا،ات يف بـــالد اإلســـالم 

كتـــاب الفّرســت للشــيب الطوســي والفّرســت البــن النــدو والفّرســت البــن بابويــ  ومعالـــم العليــاء البــن 
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ال يئل  ليـ  اإليسـان مــع منــزلة العلـم الكبـرية عنـد اإلسـالم ، وقـد و،د )مـن عّليـين حرفـا  فقـد 
هـــــل يســــتوي الـــــذين يعليـــــون والـــــذين ال ، وجـــــاء فـــــي قولـــــ  ســــبحاي  :  (49)صــــرّييف عبــــدا (

يعليون
، ولذا فين الضرو،ي االهتيام  ذا اجلاي  قد، اإلمكـان ، حـّ  يتحّقـق التقـّدم (42)

 لليسليني .

                                                                                                                                                                      

آ ــا بــز،ك الطّــرايف وأعيــان الشــيعة  رــّر آرــوب والكــىن واأللقــاب للشــيب عبــام القّيــي والذ،يعــة للشــيب
 للسيد حمسن األمني وأمل األمل يف علياء جبل عامل .

وكـــذا و،د عـــن الرســـوب األكـــرم )صـــلى اهلل عليـــ  وآلـــ  وســـلم( : )مـــن اعّليـــت منـــ  حرفـــا  صـــرت لـــ   (23)
 . 7ب 4ح 166و 77عبدا ( حبا، األيوا، : ج

 . 1سو،ة الزمر : اآلية  (24)
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 سر تقدم اليابان 
 

ســـألت أحـــد األصـــدقاء التّجـــا، الـــذين كايــــوا يـــرتّددون كثيــــرا  علـــى اليابـــان عـــن ســـّر اقـــّدم 
 اليابان ؟ 

 قاب :  ّن اقّدمّم بسب  الكت  .
 قلت ل  : كي  ؟

   ذا دخلــت يوكيــو أو  ريهــا مـــن املــدن الياباييــة ةــد يف املطــا، مكتبــة ، ويف قــاب :  يّــ
احلديقــــة العاّمــــة مكتبــــة ، ويف الطيــــا،ة مكتبــــة ، كــــذل  يف قطــــا،اهتم وســــيا،اهتم املعــــّدة لنقــــل 
املسافرين ، ويف عيادات أيبا ّم ، ومكاا  حماميّم ، ففي كّل مكان هنــاك مكــان خمّئـص 

 يسان أن يستفيد منّا .للكت  يستطيع كّل  
و ذا دخلــت البيــت اليابـــايف ةــد فـــي املــدخل مكتبــة ، ويف  رفــة االســتقباب مكتبــة، وفـــي 
 رفــة الطعــام مكتبــة ، ويف  رفــة النــوم مكتبــة ، و ذا ،كبــت القطــا، أو الســّيا،ة أو الطــا رة ةــد 

 .(41)األ ل  يف حالة مطالعة لكتاب أو جريدة أو يشرة 
ـذا األمــــر فـــــي كربـــــالء املقّدســــة بالنســــبة  ىل الكشــــواييات للحرميـــــن أقــــوب : قــــد عيلنــــا هــــ

ـــاء وملكااـــ  ارـــامني ولليقـــاهي ولغريهـــا،  املقّدســـني ولليســـاجد واحلســـينيات ولعيـــادات األيّب
 لكّن احلكومة منعت كّل ذل  .

يعـــم ، فعلنـــا مثلــــ  يف اجليلـــة يف الكويـــت، وهــــي باقيـــة  ىل اآلن واحليـــد هلل ، وأســــأل  أن 
 ميّا وأن يزيدها .يد

فيــن الــال م ، االهتيــام بتيشــاء املكتبــات العاّمـــة واخلاّصـــة حســ  اإلمكــان ، وأن يكــون 
يف كّل بيت مكتبة ولو من ما ع كتاب ، فتّن املكتبة مجاب بغض النرر عن  هّنـا مبعـ ي للعلـم 

                                                           

القــــريني الســــابع عشــــر والثـــــامن عشــــر املــــيالدي يف يباعــــة الكتـــــاب بواســــطة  ( ا دهــــرت اليابــــان فـــــي25)
 القوال  اخلشبية ، وفـي منتئ  القرن التاسع عشر استمدم الياباييون احلرو  املتحركة يف الطباعة .



 

 91 

 .(1)و رعاعي للفكر
مليـــــون كتـــــاب ، » 11»وقـــــد قـــــرأت فــــــي اقريـــــر أّن الكـــــو رم األمريكـــــي  تـــــوى علـــــى 

فاملفرتأ أن  عل من الكتاب جزءا  من حياانا حّ  اكـون النّضـة الئـحيحة لـبالد اإلسـالم 
 و الّ فاجلّل ال يبع  التقّدم 

 فقّر بالعلم ال ختشى ب  بدال         واجلاهلون ألهل العلم أعداء
ية وااليرتييـــت والعلـــم و ّن أمكـــن احلئـــوب عليـــ  مــــن اإلذاعـــات والتلفـــا  واألقيـــا، الئـــناع

واجلرا ــد واجملــاّلت واألرــرية وحنوهــا مــن الوســا ل احلديثــة ،  الّ أيّــ  ال يســتطيع أن يســّد مســد 
العلم الذي حنئل علي  من الكت ،  ذ أن هـذه الوسا ل  البـا  ما اكون بيد احلكومـات وهـي 

تـــاب ، فالبـــّد مـــن هلـــا آ،اؤهـــا املعروفـــة ، بينيــــا الوســـيلة الوحيـــدة التــــي ميتلكّـــا النـــام هـــي الك
 استمدام هذه الوسيلة على أفضل ما يكون .

هذا آخر ما أ،ديا  يراده فـي هذا املمتئر ، يسـأب اهلل سـبحاي  أن يتقّبلـ  بقبـوب حسـن ، 
 وما ذل  على اهلل بعزيز .

 سبحان ،ّب  ،ّب العزّة عّيـا يئفون وسالم علـى املرسلني ، واحليد هلل ،ّب العاملني .
 
 

 ةقم املقّدس
 حمّيد الشريا ي

  ه1211مجادى الثايية  1
 
 
 
 
 

                                                           

   ّن وجـــود الكتـــاب يف البيـــوت يعتـــرب دلـــيال  قويّـــا  علــــى اهتيـــام  أصـــحا ا بالثقافـــة والعلـــوم ومـــا حتتويـــ (1)
 مضامني هذه الكت  .
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 الفهرس 
 

 4 مقدمة النارر
 6 مقدمة املؤل 
 1 صدقة جا،ية
 11 فا دة الكتاب

  19،ؤياي لإلمام احلسني 
 11 اراجم اإل يل

 17 الرقابة
 41 كتاب املراجعات
 44 ،ؤيا احلاج النو،ي

 42 غري احلجمالكتاب الئ
 41 الطغاة والكتاب

 47 مجع املاب ألجل الكتاب
 41 األثالك لطبع الكت 

 91 مجع الكت  ضّد اليّود
 94 جيع على التألي التش

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. أين هذه الكت  ؟
 91 اليابان واحرتامّم للكت 

 21 الفّرم
 

 


