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 كلمة الناشر
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
   tحنن واإلمام علي  

 
 ؟tأين حنن من اإلمام علي 

وشــيعتا احلقيقيـني مــن أملـان ســلما  اممـد   وعمــار  tن مـن أصــحاب علـيبـ  أيـن حنــ
بــن ايســر  وا  لر الغفــار   واملقــداو بــن األســوو؟ أولذــك الكــرام الــذين عر ــوا بعــ  املعــار  

 اشتاقوا إىل اجلنـة  واانـت اجلنـة بشـوق شـم بشـهاوة  tعن إمامهم وأمريهم أمري املؤمنني علي 
 .p 1د بن عبد هللامن رسون هللا األعظم حمم
 :tوأتسف عليهم   وتكلم عنهم حبرقة حيث يقون tوام انواهم أمريهم 

أين إخواين الذين رابوا الطريق ومضوا على احلق؟ أين عمار؟ وأيـن ابـن التيهـا ؟ وأيـن لو 
 الشهاوتني؟

 ؟2وأين نظراؤهم من إخواهنم الذين تعاقدوا على املنية  وأبرو برؤوسهم إىل الفجرة 
 حنن من هؤالء العظماء؟ أين 

ليعـر  مـا  tسؤان وجيا جيب أ  يوجهـا اـ  منـا إىل نفسـا لـريع مـا عنـدمل ألمـري املـؤمنني
لا عند إماما احلق وأمـريمل للصـدق  إمـام العـاملني  وسـيد األوصـياء واألوليـاء أبعـني مـن بدايـة 

 الدنيا إىل قيام يوم الدين وقيام الناس لرب العاملني.
ولن يعر ا احد ـ حقيقـة ـ  pالذ  مل يعر ا إال هللا وابن عما رسون هللاهو  t اإلمام علي 

                                                        

: اجلنة مشتاق إليك واىل tخماطباً عليا  pو يا: )قان رسون هللا  80ح 303راجع اخلصان: ص - 1
 عمار واىل سلما  وا  لر واملقداو(.

 .182هنج البالغة: اخلطبة  - 2
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 مهما بلغ من العلم واحلكم والذااء والنباهة  أّنى للجرة أ  تسع اجملرة ..!
اـا  معجـ ة حبـد   t على اإلنسا  املؤمن أ  يعي ويـدرك هـذمل احلقيقـة النورانيـة  ـا  األمـري

« قــوة مــن قــوة هللا»و« pتربيــة عنــد رســون هللا »و« إمســاً مــن هللا»و« والوة يف الكعبــة»لاتــا 
 t كـــ  هـــذمل الصـــفاد بلغـــت عنـــد األمـــري« شـــجاعة وبطولـــة وارمـــاً وأولً وحلمـــاً وخلقـــاً..»و

 الذروة والها إستلناء يف العاملني.
ومــا أحوجنــا اليــوم ـ ويف اــ  حــني ويــوم ـ لــ ايوة التعــر  والقــرب وللتــا  احلــب ألمــري 

نتخذ منا قدوة حسنة وأسوة مباراة طيبة تنري لنـا الـدرب وتقربنـا مـن سـاحة ل tاملؤمنني العظيم
 الرب..

ويف هــــذا الســــياق نتنــــاون هــــذمل اماحــــرة الرايعــــة لســــماحة املرجــــع الــــدي  األعلــــى  يــــة هللا 
 tالعظمى اإلمام السيد حممد احلسي  الشرياز  ـ حفظـا هللا ـ الـأ ألقيـت سناسـبة مولـد األمـري

 للهجرة. 1413رجب املرجب عام  12أ  يف  قب  سبع سنواد
وقــد راجعهــا مساحــة اإلمــام )وام الــا( وأحــا  عليهــا بعــ  اإلحا اد وتشــر نا بطبعهــا 
للــتعلم واالقتــداء واالانرة سنهجــا وســريتا )عليــا الســالم( الــذ  شــيد  يهــا معــامل العــدن واحلريــة 

 واحرتام حقوق االمة واالخاء والو اء على مهد املعمورة.
ني من هللا العلي القدير التو يق للعم  بسريتا احلكيمة وهنجا الرشيدة   انا هو املو ـق راج
 املتسعا .

 
 مؤسسة الكلمة للتحقيق والنشر

 شورا  6080بريود لبنا   ص ب: 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

اهرين  واللعنــة احلمــد هلل رب العــاملني والصــالة والســالم علــى نبينــا حممــد و لــا الطيبــني الطــ
 الدايمة على أعدايهم أبعني إىل قيام يوم الدين.

 

 
 مقاييس تقييم العظماء 

 
 :yقان اإلمام أمري املؤمنني 

 .3«إمنا مللي بينكم مل  السراج يف الظلمة يستضيء هبا من وجلها»
 إ  التاريخ يعرض لنا منالج من خمتلف األ راو هم ميللو  مدارس ومناهـ  معطـاءة يف احلـق
ـــــة ل نســـــا  يف  أو الباطـــــ   إل تكـــــو  حراـــــاام وســـــكناام والمـــــاام ووجـــــووهم تعليمـــــاً وتربي
البعـــدين   نمـــالج الشـــر تكـــو  أســـوة ســـيذة اقابيـــ  و رعـــو  ومـــن أشـــبا  ومنـــالج اخلـــري أســـوة 
كـــن  حســنة..  هـــم يفيضــو  خـــرياً و ايــدة يف اـــ  نــاالد احليـــاة  ولكــن ابـــرز اجملــاالد الـــأ مي 

 وة من أولذك العظماء هي: اعتبارها لالستفا
 الدين. :1
 الدنيا. :2 
 العلم. :3 
 القياوة. :4 

 لقـد انـا مـع رسـون هللا »إىل صـفة اإلميـا  أيضـاً بقولـا:  yوقد أشار اإلمام أمـري املـؤمنني 

                                                        

 .187هنج البالغة: اخلطبة  - 3
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p  وا  القت  ليدور على اآللء واألبناء واإلخوا  والقرالد   ما ن واو على ا  معصية وشدة
 .4«إال إمياانً 

هـؤالء النمـالج الطيبـة هـم األنبيـاء واألوليـاء خاصـة رسـون اإلسـالم وأهـ  بيتـا  وعلـى رأس
لقد كان لكم يف رسول هللا أسـو  األطهار )عليهم أ ض  الصالة والسالم( اما قان تعاىل: 

حسنة
5  . 

 .6«أال وا  لك  مأموم إماماً يقتد  با ويستضيء بنور علما: » tوقان اإلمام علي 

 

 ورمولد الن
 

اانـت   u يف الكعبـة املشـر ة  ورو  أ   اطمـة بنـت أسـد tولـد اإلمـام أمـري املـؤمنني 
 ضـــرهبا الطلـــق  ـــاللد بـــبع  جوانـــب البيـــت  tتطـــو  للبيـــت العتيـــق وهـــي حامـــ  بعلـــي 
 ومتسكت أبستار الكعبة وأنشأد تقون: 

رب إين مؤمنــة بــك  وســا جــاء مــن عنــدك مــن رســ  واتــب  وإين مصــدقة بكــالم جــدى  »
براهيم اخللي   وإنا بىن البيت العتيق   بحق الذ  بىن هذا البيت وحبق املولوو الذ  يف بطـ  إ

 «.ملا يسىرد علي والويت
عن اهرمل ووخلت  اطمة  يا وغابـت عـن أبصـاران  7يقون الراو :  رأينا البيت وقد انفتح

8. 
ك يف يـوم يف أسعد يوم من أشر  شهر يف اشـر  بقعـة وأقدسـها  وللـ tواانت والوتا 

اجلمعة اللالث عشر من شهر رجب املرجب )شهر هللا( واخ  البيت احلرام  علماً أ  أحـداً مل 
                                                        

 .122هنج البالغة: اخلطبة  -4
 . 21سورة األح اب:  - 5
 .45هنج البالغة: الكتاب  - 6
وهذا الشق موجوو  اثرمل إىل يومنا هذا  وهو من معج اتا الأ اهرد حني والوتا  ولكن الوهـابيني  - 7

 تعمري مبىن الكعبة. أراووا حمو للك األثر حبجة
 اجمللس السابع والعشرو . 132األما  للشيخ الصدوق: ص - 8
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 هبذمل املنقبة الباهرة. tيولد يف البيت احلرام ال قبلا وال بعدمل   قد تفرو 
يف الكعبــة لهــب مســرعاً مهــروالً  tحينمــا مســع الــ  والوة علــي  tولــذا  ــاب  أل طالــب 

نــاو : أيهــا النــاس ولــد يف الكعبــة و  هللا ع وجــ  واــا  مســروراً بــا  ملعر تــا حنــو البيــت وهــو ي
 بعظمتا وحمبىتا ونصرتا هلل ورسولا.

 ك  وأقام يف ألنيا وحمىا إىل صدرمل t أخذ عليا  pوتبعا رسون هللا 
9. 

اا  ينتق  بني األصالب الشـاخمة واألرحـام املطهىـرة   لـم يكـن   tهذا وأمري املؤمنني علي 
 مـــن وونـــا   عـــن جــابر بـــن عبـــد هللا األنصـــار   t ليــا و امهاتـــا اـــا ر أو مشـــرك مــن  وم يف

:  مل  مل لقـد p قـان tعن ميالو أمري املؤمنني علي بـن أ  طالـب pسألت رسون هللا »قان: 
ا  هللا تبــارك وتعـاىل خلقـ  وعليـاً مــن  tسـألت  عـن خـري مولـد ولــد بعـد  علـى سـنة املسـيح 

ا مـــن صـــلب  وم يف األصـــالب الطـــاهراد إىل األرحـــام الطيبـــة   لـــم نـــ ن  نـــور واحـــد    نقلنـــ
اذلك حىت أطلعـ  هللا تعـاىل مـن اهـر طـاهر وهـو عبـد هللا بـن عبـد املطلـب  اسـتووع  خـري 
رحم وهي  منة    اطلع هللا تبارك وتعاىل علياً من اهر طاهر وهو أبـو طالـب واسـتووعا خـري 

 .10«رحم وهي  اطمة بنت أسد
خـرياً ورمحـة للبشـرية بعـاء  وقيـ  إ  مـن بـواور هـذمل الرمحـة أ  اصـبح  tا  ميالوملولقد ا

يسمع اشتا  من األحجار واألشجار واشف عـن بصـرمل أالـر مـن ل  قبـ    ـابلا  pالرسون 
با يشاهد أنواراً وأشخاصاً رسا ما اا  يسمع أو يرع مل  للك قبـ  هـذا املـيالو السـعيد واـا  

 .. 11 يها ويسميها سنة اخلري وال اة tك السنة وبوالوة علي يتيمن بتل pرسون هللا 
أخ ووصـي  وللمسـلمني اهـف  pولع  احلكمة هـي أ  ولـد للـدين انصـر وو   وللرسـون

 وإمام يضيء شم السبي  ويهديهم الصراط املستقيم.
 
 

                                                        

 .174ص 2املناقب: ج - 9
 .tنلس يف لار مولد أمري املؤمنني علي  77روحة الواعظني: ص - 10
اين ولدد  t   ص  يف قون علي56ب 115ص 4راجع شرح هنج البالغة البن أ  احلديد: ج - 11

 على الفطرة.
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  12االسم الشريف والكنية املباركة 
 

م  امـــــا ورو: )علـــــي اشـــــتق مـــــن : علـــــي  وقـــــد اختـــــار هللا لـــــا هـــــذا االســـــtاشـــــهر أمسايـــــا
 .13العلي(

 .14انامل بـ:أ  تراب يف قصة معرو ة  pورسون هللا 
 …ومن اشهر انامل: أبو احلسن وأبو احلسني  وأبو السبطني و

يــوم خيــ :  tويؤيــدمل قولــا  15عنــد والوتــا )حيــدرة( tوهنــاك روايــة تقــون: أب  أمــا مسىتــا
 .16)أان الذ  مست  أمي حيدرة(

   هـو 17واسر األصـنام pاعتلى اتفي رسون هللا t: انا  tميتا بعلي وقالوا يف وجا تس
اــا  عليــا يف بيــع الكمــاالد واجملــاالد   t)علـي( مــن العلــو والر عــة والشــر   والظــاهر ألنــا 

                                                        

 راو لالسم هنا ما يعم اللقب حسب املصطلح العريف.امل - 12
 . t ص  يف  اثر محلا وايفية والوتا 174ص 2انظر املناقب: ج - 13
أمــري املــؤمنني علــي  pلب العلــة الــأ مــن أجلهــا اــىن رســون هللا 125ب 156علــ  الشــرايع: ص - 14

 أل تراب.  tبن أ  طالب
 لب معىن أ  تراب. 120ومعاين األخبار: ص

  ص  يف تسميتا بعلي واملرتضى وحيدرة وأ  تراب. 106ص 3واملناقب: ج
ـــــد: ج - 15 ـــــن أ  احلدي ـــــؤمنني علـــــي 12ص 1شـــــرح هنـــــج البالغـــــة الب . tالقـــــون يف نســـــب أمـــــري امل

 .206واالحتجاج: ص
إىل مرحــب ار ــ   tيف غــ وة خيــ  حينمــا بــرز اإلمــام أمــري املــؤمنني علــي 129ص 3املناقــب: ج - 16

 وقان: 
 

ــــــــا ــــــــدرة أن ـــــــ  أمــــــــي حي ــــــــذ  مست  ال
 

ــــــــــــــــــــــــث قســــــــــــــــــــــــورة   حـــــــــــــــــــــــــرغام  جــــــــــــــــــــــــام لي
 علــــى األعــــاو  ملــــ  ريــــح صرصــــرة 

 
ـــــــــــــــــــ  الســـــــــــــــــــندرة   أاـــــــــــــــــــيلكم للســـــــــــــــــــيف اي

 احرب للسيـف رقاب الكفــرة 
القـون يف نسـب  12ص 1  وشـرح هنـج البالغـة البـن أ  احلديـد: ج214ص 1وانظر اشف الغمة: ج 

 .tأمري املؤمنني علي 
 .261  وإرشاو القلوب: ص138ص 2املناقب: ج - 17
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 الدينية والدنيوية وغريها مسامل البار  ع وج  هبذا االسم املبارك. 
امــا حيــدرة  ابهنــا اســمء مــن أمســاء األســـد

 هــو أســـد هللا  tأمــري املــؤمنني.. واــذلك اــا  18
 .19الغالب

 ومن أمسايا وألقابا أيضاً: )البطني( النا اا  بطينا من العلم.
 . 20ومس ىي )لألن ع( ألنا أن ع من الشرك

 ويسمى أيضاً )أبسد هللا وأسد رسولا(.
 اذلك.22  وقايد الغر امجلني21ومسي بيعسوب الدين واملؤمنني

 :tهللا األعلى سبحانا  قان أبوطالب  وقد سبق أ  علياً مشتق من اسم
ـــــــــــد ـــــــــــدوم ل  مسيتـــــــــــد بعلـــــــــــي كـــــــــــي ي

 
 23عـــــــــــر العلـــــــــــو و  ـــــــــــر العـــــــــــر أ ومـــــــــــد 
 tبيـد  اطمـة بنـت أسـد  وعلـي  tأخـذ أبـو طالـب  t: انا ملـا ولـد علـي 24ويف املناقب 

 على صدرمل وخرج إىل األبطح وانوع:
 اي رّب اي ذا الغســـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــدجي

 
 والقمـــــــــــــــــــــــــــــــر املبـــــــــــــــــــــــــــــــتل  امل ـــــــــــــــــــــــــــــــي 

 مـــــــ  املق ـــــــيبـــــــني لنـــــــا مـــــــن حك 
 

 مـــــــــــــــــاذا تــــــــــــــــــر  يف إســـــــــــــــــم ذا ال ــــــــــــــــــي 
 
 

 
                                                        

 راجع لسا  العرب: ماوة )حدر(. - 18
 .259ص 3املناقب: ج - 19
: )اي علـي إ  هللا تعـاىل قـد غفـر tلعلـي  p  و يـا قـان رسـون هللا 49: صtعيو  أخبار الرحا  - 20

لــك وألهلــك ولشـــيعتك وحمــا شـــيعتك  ابشــر  انـــك االنــ ع البطــني منــــ وع مــن الشـــرك بطــنيء مـــن 
 العلم(.

اليعسـوب: أمـري النحـ  وهـو أحــ مهم يقـف علـى لب الكـوارة المـا مــرد بـا حنلـة شـم  اهـا   ــا   - 21
 tوجـد منهـا رايحـة منكــرة علـم اهنـا رعــت حشيشـة خبيلـة  يقطعهـا نصــفني  واـذلك أمـري املــؤمنني 

ــار. )تــذارة  ــا رايحــة بغضــة ألقــامل يف الن ــة  يشــم أ ــوامل النــاس  مــن وجــد من  هــو يقــف علــى لب اجلن
 (.4ص البن اجلوز : صاخلوا

 .224ص 19شرح هنج البالغة ابن أ  احلديد: ج - 22
 .87ص 1اشف الغمة: ج  - 23
مولـد اإلمـام  57   ص  يف  اثر محلا وايفيـة والوتـا. والفضـاي : ص174ص 2انظر املناقب: ج - 24

 .tعلي 
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 وإلا بلوح أخضر اتب  يا:…قان: 
 خ  ــــــــــــــــــــتما  لولــــــــــــــــــــد الركــــــــــــــــــــي

 
 والطــــــــــــــــــــــــــا ر املنت ــــــــــــــــــــــــــ  الر ــــــــــــــــــــــــــي 

  إمســـــــــــــــــد مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــام  علـــــــــــــــــي 
 

 علــــــــــــــــــــــــي اشــــــــــــــــــــــــت  مــــــــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــــــــيّ  
 
 
 

 قان:  علقوا اللوح يف الكعبة  وما زان هناك حىت أخذمل هشام ابن عبد امللك.
نســ  طــاهر.. يف موحــع طــاهر!  ــأين لغــريمل أ   ــوز هــذمل   يــا لــا مــن مولــوو طــاهر.. مــن

 الكرامة.
 وال عجب من تعدو األمساء  يف هذمل الرواايد   انا ولي  على امان املسمى.

 
 tمن   ائلد 

 
 بصفاد عديدة ال يسع املقام لبياهنا ولو ابااًل .. tوقد امتاز أمري املؤمنني علي 

مــن أراو أ  ينظــر إىل  وم يف خلقــا  »يف قولــا:  pونكتفــي هنــا ســا أشــار إليــا رســون هللا 
 .25«واىل نوح يف حكمتا واىل إبراهيم يف حلما  لينظر إىل علي بن أ  طالب

                                                        

 . 154ص 9: ج. وراجع شرح هنج البالغة البن أ  احلديد14أما  املفيد: اجمللس اللاين  ص - 25
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 tاإلميان أبمري املؤمنني 

 
 ونعتقد بواليتا؟  tملالا نؤمن لإلمام علي بن أ  طالب 

 وما هي  وايد اإلميا  بذلك؟
ال  ــب عليــاً إال مــؤمن وال يبغضــا »يقــون:  p عــن أم ســلمة أهنــا قالــت: اــا  رســون هللا

 .26«إال منا ق
  tواالعتقــاو بــا يعــوو ل نســا  نفســا   ــا  أمــري املــؤمنني  t ــأون  ايــدة يف معر ــة اإلمــام

المــا تعــر  عليــا اجملتمــع البشــر  بشــك  عــام واجملتمــع اإلســالمي بشــك  خــاص المــا اــا  
اليضــرمل  tة منفعــة لنفســا  امــا انــا مــن للــك أيــ tيعــوو للنفــع علــيهم وا  مل يكتســب هــو 

 شيء حىت لو أساءد ا  الدنيا إليا وهجرتا.
علـى املنـابر وأمـر بـذلك بيـع والتـا  مل يتضـرر  t معاوية عنـدما اخـذ يسـب ويلعـن عليـاً 

مسـتغن  عـن مـدحنا لـا علـى املنـابر أو يف اما ـ  العامـة  t أ  حـرر  حيـث انـا 27بـا اإلمـام
 املسلمو  وتضررد البشرية بعاء وحىت األجيان القاومة..وامنا تضرر معاوية وتضرر 

  tونسـتفيد مـن  ضـايلا ومناقبـا t  املسألة للعكس متاماً    ـنحن الـذين ننتفـع سدحـا
ان عــن االقتــداء بــا.. ومــن هنــا قــان رســون هللا  : )لاــر pونتضــرر إلا ابتعــدان عــن هنجــا وتكــ ى

 وتكامــــ  اإلنســــا  وســــعاوتا يف الــــدنيا    ــــا  العبــــاوة توجــــب التقــــرب إىل هللا28علــــي عبــــاوة(
  انا يوجب السعاوة الدنيوية واالخروية..  tواآلخرة  وهكذا يكو  لار علي 

 علما ل  الذار يشم  الذار العملي أيضاً اما ال خيفى..
وا  ههنــا لعلمــاً بــًا ـ وأشــار إىل »إىل للــك بقولــا:  tوقــد أشــار اإلمــام أمــري املــؤمنني 

 .29«با يسري  وعن قلي  تندمو  لو  قدمتوينصدرمل ـ ولكن طال
                                                        

 .119ص 8  وانظر شرح هنج البالغة البن أ  احلديد: ج441األما  للشيخ الصدوق: ص  - 26
 . 293  واالحتجاج: ص109ص 1اشف الغمة: ج  - 27
 .375العمدة: ص - 28
 .205: صtعيو  أخبار الرحا  - 29
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:  لو أ  الناس احرتمـوا الطبيـب الـذ  يعـين بيـنهم  وميكن تقريب الصورة إىل الذهن سلان 
والتفــوا حولـــا  ســـو  تقــ  مرحـــاهم ولصـــدى نوعــا مـــا عـــن أمراحــهم  وحـــا ظوا علـــى ســـالمتهم 

 وصحتهم..
سـت واو أمراحـهم  وتسـلب راحـتهم  … أما إلا تراوا الطبيب ومل يلتفوا حولا ب  أهـانومل و

 وتصبح سالمتهم وحالتهم البدنية 
معرحــة لا ــاد واألمــراض  أمــا الطبيــب نفســا  ــال ينتفــع بــنفعهم واليتضــرىر بضــررهم بشــك  
أساسي  ب  هم املنتفعو  إلا اهتموا بطبيـبهم وأصـغوا إىل نصـايحا وتوجيهاتـا  وهـم املتضـررو  

 إلا ختلوا عنا.
الـــذ  ال ميكـــن االســـتغناء عنـــا يف بيـــع مرا ـــق  t املـــؤمنني علـــيوأيـــن الطبيـــب مـــن أمـــري

 احلياة  وا  مراح  العمر  وما لارانمل ـ  نفاً ـ ليس إال ملاالً لتقريب الصورة ال أالر.
  tومــع اــ  هــذا  رأينــا ايــف الــم بعــ  النــاس انفســهم وانفضــوا مــن حــون اإلمــام علــي

  فروا من نورمل الشعشاع إىل الماام الدامسة.
أيهـا النـاس إين قـد بللـت لكـم املـواع  »ينـاويهم بـني احلـني واآلخـر بقولـا:  t قـد اـا ل

هلل انـــتم! … الــأ وعـــ  األنبيـــاء هبـــا أإهــم  وأويـــت إلـــيكم مـــا أود األوصــياء إىل مـــن بعـــدهم
 .30«أتتوقعو  إماماً غري  يطأ بكم الطريق ويرشدام السبي ؟

األيمـة مـن بعـدمل  pوقـد عـني رسـون هللا  يف حني أ  على الناس أ  خيتاروا األ ضـ  وايمـاً 
 .31«اخللفاء بعد  اثنا عشر» حيث قان: 

                                                        

 .182هنج البالغة: اخلطبة - 30
 .467اخلصان: ص - 31
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  ولكـن النــاس اخىـروا عليـاً  ـاخروا حظهــم 32«أوشـم أنـت اي علــي و خـرهم القـايم»وقـان:  
 بذلك.

 ولذلك نرع املسلمني ختلفوا لتباعهم أملان معاوية..
ــــوم إلا مل يرجعــــوا إىل أمــــري املــــؤ  ســــيكو  مصــــريهم الســــقوط  tمنني واــــذلك املســــلمو  الي

نـــور اشـــي يضـــيء الـــدرب لكـــ  اجملتمعـــاد االنســـانية إلا مـــا  tوالتخلـــف  أل  أمـــري املـــؤمنني 
علمت بقولا و منـت بـا واقتـدد بسـريتا   هـو الـذ  يعطـي العلمـاء علمـاً  وللمجاهـدين قـوًة  

ورســــــاً   وللصــــــابرين صــــــ اً  وللمتقــــــني روحــــــاً وتقــــــوع  وللمضــــــحىني إخالصــــــاً  وللسياســــــيني
 ولالقتصاويني منهجاً  وللحكام برانناً  وللشعب تقدماً  وحىت لغري املسلمني رمحة وعطفاً..

 :33وهو الذ  يعطي بيع ما  تاجا الناس يف الدنيا واآلخرة وقد قان الشاعر
 مــــــــــــــــــن ذا  ا ــــــــــــــــــد ت ــــــــــــــــــد  راكعــــــــــــــــــا  

 
 وأســـــــــــــــــر ا يف   ســـــــــــــــــد إســـــــــــــــــرارا   

ـــــــــــرا  حممـــــــــــد  ـــــــــــى    مـــــــــــن كـــــــــــان  ت عل
 
 

 يــــــــــــؤم الغـــــــــــــاراوحممــــــــــــد أســــــــــــر   
 34مــــــــــن كــــــــــان يف القــــــــــرآن مســــــــــي مؤمنــــــــــا   

 
 يف تســــــــــــــع آايت تلـــــــــــــــني  ـــــــــــــــرارا 

يف حـني اننـا نـرع غـريان يقتـدو  أبنبيـايهم وأيمـتهم ـ ولـو بنسـبة ـ رغـم عقايـدهم املنحر ـة   
نا من أو  الع م  لكن املسيحيني عر ومل بشـك  غـري صـحيح ووو  مسـتوامل الر يـع  t املسيح

ن املســـلمو   إهنـــم عر ـــومل لعتقـــاواد منحر ـــة  ومـــع للـــك يعملـــو  ال بواقعـــا الـــذ  نعر ـــا حنـــ
بتعاليمــا الــأ أراووهــا ويطبقوهنــا ويســعو  إىل التبشــري هبــا  ويقولــو : لنــا املنقــذ شــم يف الــدنيا 

 واآلخرة..
وان منهم ل ريقا  يلوون ألسنتهم  لكتاب لتحسـبوه مـن الكتـاب قان القر   احلكـيم: 

ون  ــو مــن عنــد هللا ومــا  ــو مــن عنــد هللا ويقولــون علــى هللا ومــا  ــو مــن الكتــاب ويقولــ
الكذب و م يعلمون

35. 
أصـــحاب االعتقـــاو الصـــحيح والرســـالة اممديـــة ملـــ  مـــا  -حنـــن املســـلمو   - لـــو عملنـــا 

يعم  املسيحيو  أو غريهم سنص  أبسرع وقت إىل قمة احلضارة من جديد وأتسـيس حكومـة 
                                                        

 .111األما  للشيخ الصدوق: ص - 32
 حسا  بن اثبت.  - 33
 .2يف تفسري سورة األنفان: اآلية  255ص 1راجع تفسري القمي: ج - 34
 .78سورة  ن عمرا :  - 35
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إن  قـان تعـاىل:  tعا إليها اإلسالم وأيمـة أهـ  البيـت   الأ و36املليار ونصف مليار مسلم
 ذه أمتكم أمة واحد 

37 . 
إمنا املؤمنون أخو وقان سبحانا: 

38 . 
وقل اعملوا  سري  هللا عملكم ورسولد واملؤمنونوقان ع وج : 

39. 
 .40«من قصر يف العم  ابتلى لشم»قان:  tوعن اإلمام أمري املؤمنني 

 
 tميال  املسيح 

 
  ويف هـذمل املناسـبة تـرع انـا ايـف t  عدة أايم مرد علينا مناسبة لارع ميالو املسـيحقب

يهــتم املســيحيو  بــذلك ابــاراً وصــغاراً  نســاءاً ورجــااًل  ووالً وشــعباً  رجــان ويــن وغــريهم  ويف 
خمتلف أحناء العامل  ويقومو  أبشياء عجيبة حقاً  ولو أروان مقايستها بـبع  أعمالنـا وأنشـطتنا 

  41نقيمهـــا يف مناســـباتنا الدينيـــة  قـــد ال تقبـــ  املقايســـة   ـــاب  إحـــدع البلـــدا  املســـيحية الـــأ
 صر ت هبذمل املناسبة عشرة ملياراد ووالر  وهذا يف وولة واحدة.

حـق معر تـا امـا عر ـا اإلسـالم  ومل يـدراوا  tعلما أب  هؤالء املسيحيني ما عر وا املسيح 
هم يهتمــو  بــذلك الــرياً  ألهنــم عر ــوا أ  املســيح يف صــورتا الصــحيحة  لكــن tحقيقــة املســيح 

t الــذ  ب عــث شــم نبيــاً قبــ  حــوا  ألفــي ســنة اــا  شــم منقــذاً وحمــرراً  ويعتقــدو  لنــا t 
 ينقذهم و ررهم يف الدنيا واآلخرة. 

وأقــ  الواجــب االهتمــام  tوخاصــة أمــري املــؤمنني  iهــذا وعلينــا أ  هنــتم بقاوتنــا وأيمتنــا 
 ملواليد والو ياد وما أشبا.سناسباام من ا

                                                        

 بلغ عدو املسلمني املليارين حسب  خر االحصاءاد. - 36
 .52  واملؤمنو : 92سورة األنبياء:  - 37
 .10سورة احلجراد:  - 38
 .105سورة التوبة:  - 39
 .127: الماد القصار هنج البالغة - 40
 وهي اسبانيا. - 41
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 iمن بركاهتم 

 
اـا  غارقـاً يف اجلهـ  والظلمـاد واـا  مشـر اً علـى اشـالك   pإ  العامل قب  بعلة رسون هللا 

 tأجنـى البشـرية مـن للـك  ومـن بعـدمل أمـري املـؤمنني  pوالفساو املطلق..  لما بعث رسون هللا
 ق العدالة والتقدم..استمر يف نفس النهج القومي وبني للعامل أببعا طر 

 ما نرامل اليوم من بع  الر امل والتقدم العلمي وما أشبا  هو مـن براـاد رجـان هللا وأوليايـا 
ومـن قـبلهم ومـن بعـدهم مــن  tوأمـري املـؤمنني علـي p ووجـووهم  ومـن نعـم وجـوو الرسـون

 السيد املسيح واأليمة الطاهرين عليهم الصالة والسالم بيعاً.
وا للــدنيا للــنهج املســتقيم  وهــم الــذين علىمــوا النــاس ايــف يعملــو  هــؤالء هــم الــذين جــاء

وايــف يتخلقــو  وايــف يعاشــرو  وايــف يت وجــو  وايــف يتحلــو  لآلواب وغــري للــك  ألهنــم 
)علـيهم الصــالة والســالم( اــانوا مـدارس ومصــانع إنســانية حــخمة تصـنع اإلنســا  القــومي  امــا 

يف بعلــة الرســ   tشــابا  قــان اإلمــام أمــري املــؤمنني  تصــنع املعامــ  الــدواء واللبــاس واألواين ومــا
 :iو ض  أه  البيت

بعث هللا رسلا سا خصىهم با من وحيا  وجعلهم حجىة لا على خلقـا: لـذال  ـب احلجـة »
أيــن الــذين زعمــوا أهنــم … شــم بــرتك األعــذار الــيهم   ــدعاهم بلســا  الصــدق إىل ســبي  احلــق

علينـا  أ  ر عنـا هللا ووحـعهم  وأعطـاان وحـرمهم  وأوخلنـا  الراسخو  يف العلم ووننـا اـذلً وبغيـاً 
 .42…«وأخرجهم  بنا يستعطى اشدع  ويستجلى العمى

واالحتفان بذاراهم واالقتداء بسريام  ألهنم قناويـ  احليـاة  iلذا جيب اا  االهتمام هبم 
   ـاب  الرسـ  ومشاع  الدروب ومصابيح اشدع وسفن النجاة والقاوة إىل سعاوة الدين والدنيا

i    اـــانوا صـــاوقني يف أعمـــاشم والمـــاام ومالحظـــني للواقـــع البشـــر  ومـــا  تاجـــا  أل  الـــذ
بعــلهم هــو هللا تعــاىل العــامل بكــ  شــيء  وألنــا أرســلهم بعــد اإلختيــار والتعلــيم   لــم يكــن هنــاك 

                                                        

 .144هنج البالغة: اخلطبة  - 42
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  ولكــــن االخــــتال  والتقصــــري اــــا  مــــن املســــلمني iتقصـــري أو خمالفــــة مــــن األنبيــــاء واأليمــــة 
 فسهم.أن

 
ونعم  سا بينومل يف هذا السبي  وحنيـي  i وأون الواجباد الأ جيب علينا أ  نرجع إليهم

 معاملهم ولاراهم  انا إحياء معامل الدين..
احيــاء لالســالم وللقــيم الســامية الــأ  tويف إحيــاء لاــرع والوة اإلمــام علــي أمــري املــؤمنني 

 لرية منها األعمان التالية:   علينا أ  نقوم أبعمان ا pجاء هبا رسون هللا 
 

 أوال  
  راسة هن  البال ة

 
يلــ م علينــا أ  نتنــاون اتــاب )هنــج البالغــة( للــدرس والتحليــ  مللمــا نــو  اهتمامنــا بشــرح  
اتاب )املكاسب( و)الكفاية( وأملاشما من اتبنا العلميـة املهمـة  وجنعـ  وراسـتا حـمن املـنهج 

 مدارسنا األااوميية واجلامعية أيضاً. اليومي للحوزة العلمية املباراة  ب  ا 
 ال ميكن القون: ـ وال أتصـور مـن يـ عم للـك ـ أب  هنـج البالغـة أقـ  مـن اتـاب املكاسـب 

 أو اتب االقتصاو أو االجتماع أو السياسة الأ تدرس يف اجلامعاد العلمية.
  كمــا جيلــس ئســماية مــن الطلبــة اــ  يــوم ينهلــو  مــن اتــاب املكاســب مــلالً عنــد أحــد
األســاتذة األ احــ   جيــب أ  جيلــس عــدو أاــ  بكلــري لدراســة هنــج البالغــة عنــد أســتال عــامل 
أيضـــاً   ـــاب  هنـــج البالغـــة أاـــ  وأهـــم يف امتـــوع والتـــأثري مـــن أ  اتـــاب  خـــر ســـوع القــــر   

الكـالم الـذ  عليـا مسـحة مـن العلـم »احلكيم  وقـد وصـفا السـيد الرحـي )قـدس هللا سـرمل(: بــ 
 .43«من الكالم النبو  االشي  و يا عبقة

وأحيـــاانً انـــت »… ووصـــفا الشـــيخ حممـــد عبـــدمل يف مقدمتـــا لشـــرح هنـــج البالغـــة بقولـــا: 
                                                        

 راجع مقدمة السيد شريف الرحي )قدس سرمل( لنهج البالغة حتقيق الداتور صبحي صاحل . - 43
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أشــــهد أ  عقــــال نورانيــــاً ال يشــــبا خلقــــاً جســــدانياً  صــــ  عــــن املواــــب اإلشــــي واتصــــ  للــــروح 
 اإلنساين   خلعا عن غاشياد الطبيعة ومسا با إىل امللكـود األعلـى  ومنـا بـا إىل مشـهد الفـوز

 .44…«األجلى
 «.ان  مل امسع أعظم من هذا الكالم»ويقون طا حسني: 
ميل  قمة البالغة وقمة التقدم يف خمتلف نـاالد احليـاة  ويف للـك  t كالم أمري املؤمنني 
انـــا يتصـــر  هبـــا … انظـــر إىل البالغـــة ايـــف تنـــتظم  يهـــا الكلمـــاد»يقـــون ابـــن أ  احلديـــد: 

 …«.اعتا وقوة أتثريمل  يها ينظمها االقالوة والعقد بياانً ل  
 ومن االم للشيخ الكلي  )قدس هللا سرمل( يف الكايف: 

أب  وأمـي ملــا  tلـو اجتمعـت اجلـن واإلنـس علــى أ  يبينـوا التوحيـد سلـ  مـا أتــى بـا علـي»
 . 45«قدروا عليا

وهنـاك أقــوان الــرية وعديــدة لعلمــاء ابــار مــن خمتلــف املــذاهب والقوميــاد  مســلمني وغــري 
 بيا  موقع هنج البالغة من حياتنا.  مسلمني  يف

ـــة اإلســـالمية مل تســـتفد منـــا متـــام االســـتفاوة   اقتصـــرد  ولكـــن مـــن املؤســـف جـــدا:أ  األمى
معر تــا علــى طبقــة معينــة مــن اجملتمــع االســالمي  يف حــني أ  عامــة النــاس قــد حرمــوا مــن هــذا 

اإلســـالم  املنهـــ  املبـــارك الـــذ  هـــو اصـــ  اـــ  حراـــة  كريـــة وتقدميـــة ومصـــدر صـــا  أل كـــار
 واشعاعاتا..

 لـــذلك جيــــب أ  يــــدرىس هنـــج البالغــــة يف حوزاتنــــا العلميـــة واــــذلك املــــدارس األااومييــــة  
وتنشــر مفاهيمــا مــن خـــالن املنــابر احلســينية  ويف خمتلــف الكتـــب وعــ  اإللاعــاد والصـــحف 
ة واألقمـار الصـناعية ومـا أشـبا اـي يكـو  هنـج البالغـة هنـج الفـالح وهنـج النجـاح والتقـدم ل مــ

 اإلسالمية ب  البشرية بعاء اما هو الواقع يف للك.

                                                        

 مقدمة هنج البالغة ممد عبدمل. - 44
 .136ص 1الكايف: ج - 45
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 كتاب احلقائ  الكو ية واإل سا ية
 

على مسـتوع جيـد مـن العلـم واـا  اسـتالا  47اا  هناك شخص  46حينما انا يف الكويت
يف جامعــة اــام ج يف إجنلــرتا  وقــد تســنىم منصــباً حكوميــاً جيــداً يف الدولــة  ولــا عــدة مؤلفــاد 

 (.uاطمةمنها: )يف بيت  
وقد نق  لبع  أصدقاينا: انا حينما انا ندرس جبامعة اام ج وار هنـاك حـديث أسـتالان 

اتــاب هنــج البالغــة هــو اتــاب لــو أ  الــدنيا عملــت بــا »حــون هنــج البالغــة   قــان األســتال: 
 «..لساو السالم  يها

السـعاوة  يع  أ  هذمل احلروب الأ نشهدها اليوم سـت ون مـن الـدنيا  ويعـم الر ـامل وتتحقـق
 سا شا من معىن..

   أخذ ميدح للك األستال هنج البالغة الرياً.. 
يقــون الــداتور:  قلــت ألســتالان اي أســتال  إلا اــا  األمــر هكــذا  ــالالزم وعــوة املســلمني 

 للعم  بنهج البالغة قب  غريهم.
  قان لمتعاض: اتراهم!! 

 قلت لا: ملالا؟ 
تنتهي ســـياوتنا   ـــنحن أســـياو العـــامل مـــا مل يعمـــ  قـــان: إهنـــم لـــو عملـــوا بـــنهج البالغـــة  ســـ

املسلمو  بنهج البالغة  ولو عم  املسلمو  يوماً بنهج البالغة سيكو  للك اليـوم هـو النهايـة 
 امتومة لسياوتنا على العامل.

                                                        

ــة خليجيــة مســاحتها ) - 46 يــو  نســمة بــني مــواطن ومقــيم  مل3اــم(  وســكاهنا   37818الكويــت وول
م حــىت 1971وعــاا اإلمــام الشــرياز  )وام الــا(  يهــا بعــدما هــاجر مــن العــراق وللــك مــن ســنة )

 هـ(. 1399هـ ـ 1391م( = )1979
 وهو الداتور عبد الصمد الرتاي. - 47
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هذا هو الواقع أل  هنج البالغة ليس اتالً عـاوايً قـام بتدوينـا شـخص عـاو    هـو اتـاب 
من معر ة البار  ع وج  وتنتهي لجلنة وما بينهما تشع مشاع  احلياة احلـرة حقايق اونية تبدأ 

 الكرمية.
 نهج البالغة  ث النـاس علـى العدالـة واملسـاواة والصـ  واحلكمـة والتقـدم وعـدم اخلضـوع 

 … حتت الظلم و
 ويصلح أ  يكو  اتالً للحياة.

إىل القمـــر غـــريام. حيـــث  وهنـــج البالغـــة يقـــون: ال يســـبقكم إىل صـــناعة الطـــايرة والصـــعوو
ايهـــا النـــاس ســـلوين قبـــ  أ  تفقـــدوين  ـــ ان بطـــرق »بقولـــا:  tأشـــار إىل للـــك أمـــري املـــؤمنني 

 .48«السماء أعلم م  بطرق األرض..
واملراو بطرق السماء أعم من الأ تن ن منها املاليكـة  وتصـعد  يهـا أعمـان العبـد   تشـم ى 

  أو يســـري  يهـــا مـــن مكـــا  إىل مكـــا   امـــا مـــا ميكـــن ل نســـا  أ  يصـــعد منهـــا إىل الســـماء
ااتشــف أخــرياً ا  هنــاك يف طبقــاد اجلــو تيــاراد هواييــة و راغــاد إتــدة إلا ســارد الطــايرة يف 

 بعضها أصاهبا العطب..
 يعلم بطرق السماء جيداً  كيف لألرض؟  tإ  اإلمام أمري املؤمنني 

 ــا  العــامل بطــرق الســماء البــد وا  يعلــم بكــ  شــيء يف األرض  وللــك أل  الــذ  أطلعــا 
عـا  الغيـ   ـال على غيوب السماواد وأسرارها أطلعا أيضاً علـى حقـايق األرض وأسـرارها 

إال من ارت ـى مـن رسـول  ا ـد يسـل  مـن بـني يديـد ومـن خل ـد  يظهر على  يبد أحدا  
رصدا  

49 . 
وهــو  p بكــ  الغيــوب وعلىمهــا إىل رســلا وعلــى رأســهم النــا األعظــم  ــاهلل تعــاىل هــو عــامل

 وأمري املؤمنني علمها ل يمة من بعدمل..  tالذ  علىمها ألمري املؤمنني 
بني الكلري من العلوم للنـاس الطبـا وأحاويلـا ومواعظـا الـأ بعـت يف اتابـا هنـج  t علي 

                                                        

 . 189هنج البالغة: اخلطبة  - 48
 .27و 26سورة اجلن:  - 49
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 البالغة. 
 يف السماء إال وقد بيىنا لنا ولو بنسبة أو اخرع.  نهج البالغة مل يدع شيذاً يف األرض وال

 
 اث يا  

 التبليغ و شر التعاليم اإلسالمية 
 

هـــو االهتمــــام للتبليـــغ ونشــــر التعــــاليم  tالواجـــب اللــــاين يف احيـــاء لاــــرع أمـــري املــــؤمنني 
نيا اإلسالمية..  ابننـا حينمـا انـا يومـاً مـرتبطني لالسـالم عمـالً ال انتسـالً  قـف  قمنـا بفـتح الـد

 ضــمها اإلســالم بــني لراعيــا  واــا  للــك علــى حــوء املنطــق ال الســيف.. نعــم اــا  الســـيف 
 للد اع  قف..

أل  اإلســالم حينمـــا جـــاء قـــام بعمـــ  مهـــم وهــو حتكـــيم املنطـــق يف األمـــور  و ـــرض العـــدن  
اقانو  عملي يتحكم بني الناس  ومـا اـا  حكـم السـيف إال للمجـرمني. وهبـذا العمـ  انتشـر 

 احلجاز واىل أقصى نقطة يف العامل.اإلسالم يف 
أما املسلمو  اليوم  لم ي حـوا أمـاانهم  ومل يعملـوا شـيذاً لنشـر اإلسـالم  وللـك البتعـاوهم 
عــــن هللا ســــبحانا وتعــــاىل ورســــولا واأليمــــة املعصــــومني )علــــيهم الصــــالة والســــالم(  وانشــــغاشم 

 بقضااي جانبية والال اد مفتعلة بينهم.. هنا وهناك.
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 ة واآلخرونالشيع
 

 اليوم هناك  ذاد وينية وونيوية الرية تتسابق على الساحة العاملية نذار منها:
 املسيحيني.ـ 1
 الوهابيني.ـ 2

 الشيعة.ـ 3
وال أبس لملقايســــة االباليــــة بــــني مــــا نعملــــا ومــــا يعملــــا اآلخــــرو  رغــــم احنــــرا   رايهـــــم 

 ولنشعر لملسؤولية االر  أالر.ومذاهبهم  لكي نعر  إىل أ  حدى  سبقوان يف هذا اجملان.. 
 

 ا تشار الو ابية 
  ملـدة عشـرة 51وعا الوهابيو  إىل مـؤمتر عقـد يف إحـدع الـدون الغربيـة 50يف السنة املاحية

أايم  واا  الغرض منا هو معر ة الطرق الكفيلة برتويج مذهب الوهابية ونشرمل يف العامل  واـا  
 امل ماية وئسو  ألف شخص.عدو الذين حضروا املؤمتر من اا ة أقطار الع

 وقد عقدوا مؤمتراً  خر يف )اسالم  لو( يف البااستا   حضرمل مايتا ألف شخص.

 ا ظر كيف يتحرك الو ابيون؟ 
 وحنن مالا  علنا؟ 

  كم عقدان من مؤمتراد للبحث عن الشيعة وسب  تقدمها  ب  حل ى مشاالها؟ 
 اسدة تصطدم للعقـ  واملنطـق والـدين   والوهابية اآل  أخذد تلتهم الدنيا سباوئ خرا ية

                                                        

 م.1991هـ املصاو  1412عام  - 50
 وهي بلجيكا. - 51
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ولكن  ألهنم يعملو  ـ وا  اا  على لطلهم ـ يتقدمو   أل  هللا تعاىل وحـع يف الكـو  قـوانني 
ــر  وأوشــا العمــ  واشمــة  للتقــدم والتــأخر  مــن ســلك قــوانني التقــدم تقــدم ومــن ختلــى عنهــا أتخى

شيــة يف اآلخــرة ال تــرجح  يهــا إال افــة واإلصـرار علــى حتقيــق اشــد  ومــا أشــبا. نعــم املــوازين اإل
ومـــن يعمـــل مـــن ال ـــاحلات مـــن ذكـــر أو ا  ـــى و ـــو مـــؤمن  اول ـــ  الصـــاحلني واملـــؤمنني 

يدخلون اجلنـة
.  ـا  هللا سـبحانا يف عـامل الـدنيا ميـد املـؤمن والكـا ر معـاً  اختبـاراً وامتحـاانً 52

كاّل مند  ؤالء و ؤالءشما ولغريمها  قان ع وج  :
53 . 

  t تعــاىل قــاور علــى أ  جيعــ  يــد نــر اللعـــني حينمــا  ــرأ علــى قتــ  اإلمــام احلســـني وهللا
ولكنــا ســبحانا مل يفعــ  للــك حلكــم  tااخلشــبة اليابســة لكــيال يســتطيع قطــع رأس احلســني 

 ومصاحل أوشا االختبار.
والقاعدة أ  هللا سبحانا ميتحن ويبتلي اإلنسا  ويضع أماما أسـباب عمـ  اخلـري وأسـباب 

الشـــر ولـــو مل خيلقـــا قـــاور علـــى الشـــر  ألصـــبح اإلنســـا  نـــ اً وبطـــ   يـــا امتحـــا  الـــدينا عمـــ  
 واحلساب يف اآلخرة.

 يجـــب العمـــ  أبحكـــام اإلســـالم جبـــد ومهـــة لنتقـــدم علـــى اآلخـــرين الـــذين يتمتعـــو  بـــنفس 
ان املواهـب اإلشيـة ولكـنهم بعملهــم يتقـدمو  علينـا  هـذا وقــد وعـدان هللا للنصـر حيـث قــان:

وا هللا ين ركم وي بت أقدامكمتن ر 
54. 

 
 ا تشار املسيحية 

  خـ اً مفـاومل أ  البـال يف الفاتيكـا  اسـتطاع يف 55لقد قرأد قب  سنتني يف جريـدة عربيـة 
 مدة سنة واحدة  طبقاً للتقارير اليومية  أ  يدخ  ستني ألفاً من الناس يف املسيحية.

 تصوروا ام ميتلك هؤالء من القدرة والقوة.. 

                                                        

 .124سورة النساء:  - 52
 .20سورة اإلسراء:  - 53
 .7سورة حممد:  - 54
 جريدة القبس الكويتية. - 55
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( مليـــو  اـــا ر اســـتطاعت املســـيحية أ   عـــ  مـــن بيــــنهم 800 اشنـــد حيـــث يعـــين )ويف
عشــرين مليــوانً نصــارع. ولقــد شــاهدد بنفســي حينمــا انــت يف الكويــت  أ  تعــداو الشـــيعة  

( 15( ألــف نســمة  أ  مــا يقــارب ثلــث املليــو   ومــا اــانوا ميتلكــو  أالــر مــن )330اــا  )
ا  عدوهم يف للك البلـد حـوا  مايـة نفـر  قـف يف   أما املسيحيو   ك56مسجداً يف ا  البلد

( انيســـة  امـــا اانـــت شـــم عـــدة مـــدارس  وقـــد لهـــب بعـــ  21حـــني أ  انايســـهم اانـــت )
األصـــدقاء إىل إحـــداها  وهـــي مدرســـة ) جـــر الصـــباح( يف منطقـــة الفحاحيـــ  وشـــاهدها عــــن 

   واطلع على حمتواها وبرانها.57قرب
من الت عاد لغـرض العمـ  التبشـري  يصـ  إىل اما اتبت اجلريدة أ  ما بع هذمل السنة 

( مليار ووالر  وا  البال لديا مـن الكـاور املخصـص للتبشـري أربعـة ماليـني مبشـر  وقـد 140)
 و رد شم ا  املستل ماد املطلوبة من وسايف النق  والتموي  والرواتب الكا ية.

 هذا ما يعملا اآلخرو ..
  ما هو واجبنا وايف ننشر اإلسالم؟

 
 ف  نشر اإلسالم؟كي

 
إلا أروان أ  ننشـــر اإلســــالم للشـــك  املناســــب يلــــ م وحـــع بــــرانمج عـــاملي لغــــرض التبليــــغ 
ووعــوة النــاس إىل اإلســالم  أل  العــامل اليــوم ـ وبشــك  عــام ـ صــار يتقبــ  احلجــة والــدلي   

ون واالسالم هو احلجة والدلي  بك  معانيـا املنطقيـة  إال أ  قسـماً مـن احلكومـاد املسـلمة حتـ
 وو  وصون اإلسالم إىل الشعوب.

علمـــاً أب  تقبـــ  الشـــعوب ل ســـالم ابـــري جـــداً  كمـــا يلتـــف النـــاس هنـــا يف بـــالوان حـــون 
                                                        

( 24وقد عم  مساحة اإلمام السيد الشرياز  )وام الا( حينها جاواً حـىت صـار تعـداو املسـاجد ) - 56
 مسجداً تقريباً اما أتسست احلسينياد هناك.

مسـيحية يف منطقـة الفحاحيـ  يف الكويـت  واـا  يـدرس  يهـا ثالثـة  مدرسة  جر الصـباح مدرسـة - 57
  ال  طالب مسلم.
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العلمـــاء ويتـــأثرو  بتوجيهـــاام وإرشـــاواام  كـــذلك األمـــر يف انـــدا وبلجيكـــا وا ريقيـــا واليـــال  
ذا الكــــالم   وهنـــاك الــــري مــــن أصــــدقاينا يف أمـــاان عديــــدة مــــن العــــامل الهـــم يؤيــــدو  هــــ…و

ويؤادونا  والناس يلتفو  حوشم  أل  املذهب والدين واملباوئ الأ يدعو  إليها منسجم متامـاً 
مــع الفطــرة. والمــا اقــرتب النـــاس مــن الــدين اإلســالمي واملـــذهب الشــيعي واطلعــوا علــى  رايـــا 

 طر  هللا اليت  طر الناس عليهاونظرايتا جيدونا يتالءم وينسجم مع  طرام
58. 

ال الـا »يف بع  التفاسري: أ   طـرة هللا الـأ  طـر النـاس عليهـا هـي اإلميـا  بشـهاوة  وجاء
 .59«إال هللا حممد رسون هللا علي أمري املؤمنني و  هللا

  لذلك  د اإلسالم والتشيع ياليم الفطرة ألنا وين هللا الذ  أراومل للبشر. 
ني إىل املــد  القريبــة  قــف  يف وقــد اعتــاو الــبع  املهتمــني بنشــر اإلســالم أ  يرســ  املبلغــ

حــني أ  املســيحيني أخــذوا يرســلو  املبشــرين حــىت إىل املنــاطق البعيــدة والناييــة أيضــاً. واــذلك 
 الوهابيو   هم لهبوا إىل نقاط خمتلفة من  رنسا وأخذوا يديرو  ماية مسجد للمسلمني هناك.

 
 ملاذا هن  البال ة والتبليغ؟

 
ني عـــن أســـباب وراســـة هنـــج البالغـــة  والعمـــ  مـــن اجـــ  وبعـــد االشـــارة إىل هـــذين النقطتـــ

وصـــــون املبلغـــــني املســـــلمني إىل بيـــــع أحنـــــاء العـــــامل  وبعـــــد بيـــــا  اشمـــــة والنشـــــاط الـــــأ يبـــــديها 
 املسيحيو  والوهابيو  يف نان التبليغ  رغم احنرا  عقايدهم ومذاهبهم  أقون: 

لكـن يلـ م علينـا أ  نتحملهـا ال شك أ  هذا العم  التبليغي  يا الري من التعب واملشقة و 
القــى أالــر التعــب أثنــاء التبليــغ  pبرحابــة صــدر  وهــذا أمــر طبيعــي   ابنــا حــىت النــا األعظــم

  أل  اـ  هـد  سـام يف 60«ما أول  نا مل  ما أوليـت: »p الرسالة اإلسالمية حىت قان
لعمـــ  احليـــاة حباجـــة إىل طاقـــاد وجهـــوو وحتمـــ  مشـــاق ومتاعـــب يف ســـبيلا  وال تعتقـــدوا أ  ا

                                                        

 .30سورة الروم:  - 58
 .254ص 2تفسري القمي: ج - 59
 .247ص 3املناقب: ج - 60
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التبليغــي  قــف هــو العمــ  املتعــب  بــ  ا  احليــاة بشــك  عــام متعبــة حــىت أ  احلــج  يــا تعــب  
 والذهاب إىل خراسا  لل ايرة  يا تعب ونصب لكن على اإلنسا  أ  يتحملا.

واحلقيقة أننا حينما نعتقد أبمري املؤمنني علي بن أ  طالب )عليا الصـالة والسـالم(   ـا  
نساً تضيء لك  العامل وتـ يح اـ  اـالم الوجـوو لكـن علينـا أ  ال حنـرم للك معنامل أ  أبيدينا 

 العامل من معر ة هذا النور.
 

  tعهد أمري املؤمنني 
 

لقد اا  يف عهـد الدولـة القاجاريـة ريـيس للـوزراء يـدعى )عـني الدولـة( وقـد حكـم ئسـني 
ويقـــدمو  لـــا اشـــدااي ســـنة  ويف عيـــد مـــن أعيـــاو النـــريوز بينمـــا اـــا  جالســـاً والنـــاس  تـــو  إليـــا 

اللمينة  جاءمل أحد طالب العلوم اإلسالمية وقدم لعـني الدولـة نسـخة مـن )عهـد أمـري املـؤمنني 
t  ًملالـك األشــرت(  واــا  العهـد خمطوطــاً الــف بيــ  جـداً  رحــب بــا عـني الدولــة وشــكرمل الــريا

 األخــرع هــي متظــاهرا لعتــ ازمل هبــذمل اشديــة وقــان لــا: إنــك جذــت أب ضــ  اشــدااي   ــا  اشــدااي
 هدااي ماوية  لكن هديتك هذمل هي هدية معنوية.

 قان الطالب لعني الدولة: لقد جذت لك هبذمل اشديـة لكـي تتخـذ منهـا اسـلولً للعمـ  يف 
 حكومتك.

ــرمل حــىت الظهــر ليتنــاون   لمــا أراو الطالــب أ  ينصــر   قــان لــا عــني الدولــة: اجلــس  وأخى
اجمللـس قـان عـني الدولــة خلاومـا: أ  يغلـق األبــواب معـا طعـام الغـداء  وملــا لهـب بيـع مــن يف 

 وال يسمح ألحد للدخون.
 وملا لهب خاوما نظر عني الدولة مغضباً للطالب وقان: ما هذمل اشدية الأ جذت  هبا؟

  قان لا الطالب: ومالا  يها؟  انك قد امتدحتها قب  قلي .
ا مل يكن قاوراً على  ع  شـيء  قان عني الدولة مسته ءاً: إ  علي بن أ  طالب يف حيات

سنة( جذت  هبذا )العهد( وتريد 1300(  وأنت اآل  بعد )tإا  يها ) يريد االنتقاص لإلمام
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 م  أ  أعم  على حويا!!
 قــان لــا الطالــب: لقــد انــت أتصــور انــك تليــق سنصــب ريــيس الــوزراء حقــاً  لكــ  اآل  

ك غـري اليـق شـذمل اشديـة العظيمـة  ولكـن عر ت أ   همك أق  من  هم السُّذَّج من الناس وانـ
وســيطر علــى العــامل يكفيــك موقفــك هــذا  انــك اآل  ريــيس  tلتعــر  انــا ايــف حكــم اإلمــام 

 tألـف وثالاايـة عـام  إال أنـك ختـا  مـن اإلمـام  tالوزراء وبينـك وبـني اإلمـام أمـري املـؤمنني 
 ـــة بعيـــداً عـــن النـــاس وتغلـــق ومـــن حمبيـــا  تمدحـــا يف نلســـك أمـــا م املـــ     أتيت يف هـــذمل الغر 

هــذا األشــكان الســخيف  لقــد اننــت أنــك  tالبــاب لتــورو علــى اإلمــام علــي بــن أ  طالــب 
؟  صــار tتــدرك األمــور لكــن اتضــح   غــري للــك  ومــن أيــن لنــا برجــ  اعلــي بــن أ  طالــب 

جلــب العـــ ة  tســيد الــدنيا قبــ  أ  يكـــو  ســيد اآلخــرة هــذا  لالحـــا ة إىل أ  أمــري املــؤمنني 
نفســا  وصــار مــن أســياو الــدنيا وســار علــى هنجــا املاليــني  وبقــي امســا خالــداً تــذارمل للعظمــة ل

املــنل  واملنــابر عــ  العصــور واألزمــا   بــ  وجعــ  أعــداءمل وهــؤالء الــذين ال ينتمــو  إليــا بــ  وال 
 يؤمنو  بدينا ميجدونا وميدحونا أبعظم املدح.

ني النــــاس  حبيــــث اهنــــم حينمــــا خلــــف لذريتــــا املكانــــة بــــtامــــا أ  علــــي بــــن أ  طالــــب 
 يدخلو  اجملالس  ا  الناس ير عو  أصواام للصالة على حممد و ن حممد ترحيباً هبم.

. ويقيمـو  شـم األحـرحة t  يعمـرو  قبـور اـ  مـن لريتـا t اما اهنم وحباً لعلـي بـن طالـب  
 واملراقد الشاخمة املنرية  وجيعلوهنا م اراً وحمالً للعباوة.

 لة الرياً واعتذر لا وأعطامل اشدية. خج  عني الدو 
وهـذمل قـم املقدسـة  اهنــا مل تكـن هبـذا الشــك  الـذ  هـي عليـا اآل  لــوال وجـوو قـ  الســيدة 

ومت و نهــا بعــد و ااــا  tاملعصــومة )عليهــا الســالم( وهــي مــن لريــة اإلمــام علــي بــن أ  طالــب 
املرعشــي )قــدس ســـرمل( عـــام( وقــد نقــ  املرجـــع الــدي  املرحــوم الســـيد  18للســم وهــي بعمــر )

 قاياًل:
قــد اــدم قبــ  ئســني عامــاً  وملــا أراووا اعمــارمل وحفــروا قــرب  uإ  قــ  الســيدة معصــومة 

جسدها الشريف  رأيت جسـدها ال يـ ان هـو هـو ومل ميسـا شـيء واىل جانبـا جسـدا  الثنتـني 
 من النساء الاليت ان خيدمن السيدة املعصومة واأهنما انيمتا !.
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ليعيــد احلــاام إىل صـــوابا  tلــب راثر مــن عظمــة اإلمـــام أمــري املــؤمنني  اســتدن هــذا الطا
 ايف بقي حياً إىل اليوم وسيبقى إىل يوم القيامة.  tويفهما أ  اإلمام

 
 قو  املنط 

 
نعم حجتنا حنن املسلمو  والشيعة قوية جـداً ولـيس علينـا إال بيـا  للـك للعـامل  ابهنـا توا ـق 

 ا ماوايً ومعنوايً يف حياتنا اليومية...املنطق وتدعمها أولة الرية نلمسه
 

 tلو خط  علي 
 

احــد   انــك حينمــا تصــعد املنــ  وتريــد أ   t  انــا ال يقــاس لالمــام علــي بــن أ  طالــب
تتحدث عن أرسطو وأ الطو  وسـقراط وابـن سـينا وعـن الـراز  وغـريهم مـن العظمـاء   ـد أ  

الكلـري للســماع عــنهم ولكنــك لــو  وقــد ال يرغــب tهـؤالء ال شــيء أمــام علــي بـن أ  طالــب 
مـن هنــج البالغـة  ـد أ  بيــع النـاس يســتمعو   t جذـت بكـالم عــن علـي بـن أ  طالــب

 إليك.
يف مدينــة اــربالء  قــان: عنــدما ســا رد إىل ومشــق  61وهــذمل حاوثــة رواهــا أحــد املتصــر ني

ذا احلــد وار حـديث بيننــا هنـاك   قــان الـبع : ملــالا تقـدىس الشــيعة علـي بــن أ  طالـب إىل هــ
 وو  غريمل من الصحابة؟ 

 قلــت لــذلك الســاي : اين لســت مــن الشــيعة  واين أعمــ  حاامــاً يف إحــدع املــد  ومــن 
أصـــحاب الشـــهاواد.. وجـــواب هـــذا الســـؤان واحـــح وأببســـف وليـــ  علمـــي ومنطقـــي   فـــي 
ومشق ـ اآل  ـ لو  رحنا أ  هنـاك مسـجدين  أحـدمها مسـجد ابـري ااملسـجد األمـو   واللـاين 

وغــريمل مـن اخللفــاء  أو معاويــة  أو  t غري جـداً  وقــالوا: ا  علـي بــن أ  طالـبمسـجد صــ

                                                        

 وهو املتصر  )امحد حامد الصرا (. - 61
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هـو اآل  يقـف خطيبـاً يف للـك  t هـارو   أو املـأمو  عـاووا احيـاءاً  وعلـي بـن أ  طالـب
املسجد الصغري  ومعاوية ملاًل  يتحدث من على من  املسجد األمو  الكبري   أين سـنذهب 

 أم اىل للك املسجد اآلخر؟ tالذ   يا علي أان وأنتم؟ إىل هذا املسجد 
  قالوا: اننا سنذهب حتماً لنستمع إىل علي بن أ  طالب.
علــى غــريمل   مــع انــك لســت  t قلــت شــم:  ــا  تقــديس الشــيعة انبــع مــن أ ضــلية علــي 

وا  اـا  بعـد مـرور  t بشيعي ورسـا حتمـ  يف نفسـك شـيذاً عليهم رجحـت احلضـور إىل علـي
   كيــف للشــيعة ال يقدســونا وهــم يعر ونــا متــام املعر ـــة tوة اإلمــام ( عــام مــن شــها1350)

 !!  ويرتبطو  با ارتباطاً وثيقاً 
يف هنـج البالغـة أمـراً عـاوايً  ومل تكـن بعيـدة  t ويف احلقيقة مل تكـن المـاد أمـري املـؤمنني

 عـــن الواقـــع املعاصـــر  بـــ  اانـــت منهجـــاً لكـــ  اجملتمعـــاد. وواقـــع احلـــان يشـــري إىل للـــك  أل 
الغـرب عمــ  ببعضــها وأبعــدان عنهـا  وصــ  إىل قمــة تقدىمــا احلضـار  والتكنولــوجي ووننــا   ــاب  

االشمس بيننا يضيء للعامل أبع  لكننا جذنا وحصـرانمل يف مدينـة واحـدة   tأمري املؤمنني علياً 
واحتجبنا عنا وعن أنوارمل.  ليس لنا بعد للك أ  نتساءن بتعجـب: ملـالا صـار العـراق هكـذا؟ 

 ( ألف مسلم؟23بح أ غانستا  اذا؟ وملالا هدم مسجد لبر  وقت  بسببا )أو أص
 t ــــا  اجلــــواب هــــو: أ  هــــذمل املنســــي الهــــا مــــن ترانــــا ل ســــالم وملــــنهج أمــــري املــــؤمنني 

وبتخطــيف مــن االســتعمار  ــاهنم عملــوا علــى اســتغالن أشــعة الشــمس الهــا ووجهــوا لنــا أشــعة  
نا عن الشمس احلقيقة وأشعتها املضيذة أ  عـن االبة  أعدد ا  للك بدراسة ووراية وأبعدت

.. واحلقيقـة أ  الشـمس ملـك لكـ  العـامل  ليسـت للعـراق  tأمري املؤمنني علي بن أ  طالب 
وحـــدمل وال أل غانســـتا  أو إيـــرا  أو البااســـتا    علينـــا أوالً أ  نتمســـك هبـــذا النـــور الطـــاهر   

 نبينا للعامل أبع.
 

 كتمان احلقيقة
 

قيقـــة  مـــن اشـــد امرمـــاد وهـــذمل اخلصوصـــية لارهـــا هللا تعـــاىل حيـــث قـــان: أمـــا اتمـــا  احل
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 واذ أخـــــذ هللا مي ـــــا  الـــــذين أوتـــــوا الكتـــــاب لتبيننـــــد للنـــــاس وال تكتمو ـــــد  نبـــــذوه وراء
ظهور م

62. 
حيث انا بعد ما اذبت اليهوو والنصارع الرس  أخ ان هللا تعاىل بنقضهم امليلـاق والعهـوو 

 املأخولة منهم. 
تشم  أيضاً مـن لـديهم علـم بشـي مـن الكتـب السـماوية والعهـد الـذ  أخـذ علـيهم واآلية 

  والـــدين اإلســـالمي  حيـــث ألـــ مهم أ  ال pبتبيـــا  احلـــق  وهـــو نبـــوة الرســـون األعظـــم حممـــد 
 خيفومل  ولكنهم حيعومل وتراومل وراء اهورهم  لم يعملوا با.

   tحقيقـة أمـري املـؤمنني وا  ما نرامل اليوم هو استمرار لذلك النق  والتكذيب بكتمـا  
 ـــرتع الـــريا مـــنهم يعر ـــو  احلقيقـــة يف قلـــوهبم وال يبينوهنـــا   علينـــا أ  نبـــني هـــذمل احلقـــايق وعلـــى 

 للعامل أبسرمل حىت يستضيذوا بنورمل. tرأسها حقيقة أمري املؤمنني 
   ويف اخلتام نسأن هللا سبحانا أ  يو قنا لذلك  انا مسيع الدعاء.

 
 قم املقدسة  
 شريازيحممد ال 

 
 
 
 
  

 من م ا ر التهميش
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 القر   الكرمي 
 هنج البالغة 
 إرشاو القلوب/ للديلمي 
 األما  / للشيخ للمفيد 
 األما / للشيخ الصدوق 
 االحتجاج/ للط سي 
  الكايف/للكلي 
 املناقب/ البن شهر  شوب 
  تذارة اخلواص/ البن اجلوز 
 تفسري القمي / للقمي 
 جريدة القبس الكويتية 
 عظني/ للنيشابور روحة الوا 
 شرح هنج البالغة/ البن أ  احلديد 
 عل  الشرايع/ للصدوق 
 عيو  أخبار الرحا tللصدوق / 
 اشف الغمة/ لالربلي 
 لسا  العرب/ البن منظور 
 معاين األخبار/ للصدوق 
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