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ِحيمِ  ْحمـَِن الره ِ الره  بِْسِم ّللاه
ِ َربه اْلعَالَِمينَ    اْلَحْمُد ّلله
ِحيمِ  ْحمـَِن الره  الره

  ينِ ِلِك يَْوِم الده ام
 إِيهاَك نَْعبُُد وإِيهاَك نَْستَِعينُ 
َراَط اْلُمْستَِقيمَ   اْهِدنَا الصه

 ْنعَْمَت َعلَْيِهْم أِصَراَط الهِذيَن 
 َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهم 

آلهيَن   َوالَ الضه

 صدق هللا العلي العظيم
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 (1) كلمة الناشر

 

 

حلسيين االسيد حممد الراحل الديين املرجع تتسم كتابات 

بأنها كتابات هادفة، ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا باحلقيقة  الشريازي 

والواقع، فعندما ميسك القلم يضع نصب عينيه، الواقع احملدد 

 واهلدف املعّين الذي من أجله يسّطر احلروف . 

مثاًل عندما يكتب الكراريس اليت ال تتجاوز عدد صفحاتها 

الضخمة اليت جاوزت احلّد  وعندما يكتب اجملّلـدات األربعني،

 مل يعدل عن اهلدفّية . ، املعتاد

فالكتابة عنده وسيلة وهدفها الرتبية والتعليم والتوعية 

والصاحلني والعلماء  واإلرشاد، وهذه هي مسؤولية األنبياء 

 على مدار احلياة. 

                

 مقتبس من كلمة ملؤسسة الوعي اإلسالمي، بريوت لبنان. (1)
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فهو يف تأليفاته على أدب ملتزم ونزيه، مساحته اعتمد قد و

يلة لتحقيق الغاية، وهي إيصال الفكرة بطريقة ينظر إىل األدب كوس

 سهلة وقوية إىل املخاطب. 

ألجل هـذا التزم باألسلوب السهل املبّسط، ومل ينس فـي 

الوقت نفسه مستوى القارئ .. العامل وغري العامل، وهذه أهم 

قاعدة يف البالغة: أن ُيحّدث الكاتب أو اخلطيب الناس على قدر 

 م لألمور .عقوهلم وإدراكهم وفهمه

وهكذا جند أنفسنا أمام عبقريـة فّذة ونادرة تستطيع أن تتوّغل 

 ،إلـى قلب الرباعم الصغار لتوصل إليهم احلكمة واملوعظة احلسنة

يف الوقت الذي تستطيع أن تصل إىل قلب َمن قضى نصف قرن من 

 عمره يف الدراسة احلوزوية. 

 ،تبًا ملتزمًايف مجيع تأليفاته، كا وهكذا اإلمام الشريازي 

وإنسانًا صادقًا مع نفسه ومع غريه، إنسانًا حيمل  ،وعاملـًا معطاًء

أهدافًا كبرية ال حييد عنها رغم زمحة األفكار وتنّوعها ورغم ما 

 ه من مصاعب وِمَحن .ـيتعّرض ل

وهذا الكتاب كان يف األصل حماضرة قيمة ألقاها اإلمام الشريازي 

 ث خارج الفقه، ثم راجعها على العلماء واألفاضل يف حب 
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 وأضاف عليها لتصبح كراسا تعم فائدته مجيع املؤمنني.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 هوالسالم على حممد وآل والصالة ني،احلمد هلل رب العامل

 الطاهرين. الطيبني

 الوالدة المباركة

يف الثالث من شعبان سنة ثالث أو  ولد اإلمام احلسني 

 املباركة. النبوية ة أربع من اهلجر

 هبط جربئيل   اإلمام احلسني ملا ولد ويف احلديث: 

بوالدته. وجاءت به فاطمة  لنيب اومعه ألف ملك يهنئون 

  إىل النيب فسر ومساه حسينا(1). 

 :يقول مسعت أبا عبد اهلل  :عن إبراهيم بن شعيب قالو

 إن احلسني بن علي ئيل أن يهبط ملا ولد أمر اهلل عزوجل جرب

من اهلل عزوجل ومن  يف ألف من املالئكة فيهنئ رسول اهلل 

                

 .16مثري األحزان: ص (1)
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فهبط جربئيل فمر على جزيرة يف البحر فيها ملك  :قال ،جربئيل

ه فطرس كان من احلملة بعثه اهلل عزوجل يف شيء فأبطأ عليه ـيقال ل

فعبد اهلل تبارك و تعاىل فيها  ،فكسر جناحه وألقاه يف تلك اجلزيرة

 :فقال امللك جلربئيل عام حتى ولد احلسني بن علي  سبعمائة

 ؟يا جربئيل أين تريد

ه ؤبنعمة فبعثت أهن إن اهلل عزوجل أنعم على حممد  :قال

 .من اهلل ومين

 .يدعو لي يا جربئيل امحلين معك لعل حممدا  :فقال

 .فحمله :قال

هنأه من اهلل عزوجل  فلما دخل جربئيل على النيب  :قال

 .خربه حبال فطرسوأ ،ومنه

 .ح بهذا املولود وعد إىل مكانكمتّس :قل له :فقال النيب 

 .وارتفع  فتمسح فطرس باحلسني بن علي  :قال

ن مكافاة أ ه علّيـيا رسول اهلل أما إن أمتك ستقتله ول :فقال

م إال أبلغته م عليه مسّلوال يسّل ،اليزوره زائر إال أبلغته عنه
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 .(1)ثم ارتفع ،إال أبلغته صالته وال يصلي عليه مصّل ،سالمه

 
 طههره هللا من عرشه

 

صلوات اهلل ) عن ابن عباس قال : ملا كان مولد احلسني بن علي

فدخل عليها النيب  ،وكانت قابلته صفية بنت عبد املطلب( عليهما

  . فقال : يا عمة ناوليين ولدي 

 ! مهات كيف أناولكه ومل أطهره بعدقالت : فداك اآلباء واأل

 .ره اهلل من عال عرشهقال : والذي نفس حممد بيده لقد طّه

فطأطأ عليه برأسه يقبل مقلتيه  ،فمد بيده وكفيه فناولته إياه

 وخديه وميج لسانه كأمنا ميج عسال أو لبنا. ثم بكى طويال 

 فلما أفاق قال : قتل اهلل قوما يقتلوك! 

اهلل قالت صفية: فقلت: حبييب حممد من يقتل عرتة رسول 

 ؟ 

 . (1)قال: يا عمة تقتله الفئة الباغية من بين أمية

                

 .18ح 11ب 244-243ص  43حبار األنوار: ج (1)
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 234ص 2حملمد بن سليمان الكويف القاضي: ج مناقب أمري املؤمنني  (1)

 .699ح
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 تكريم العلم والعلماء

علينا أن نتعلم من مدرسته  يف ذكرى مولد اإلمام احلسني 

املباركة، ونقتدي بسريته الطاهرة فإن يف ذلك سعادة الدنيا 

 واآلخرة، وخالص لألمة من أزماتها ومشاكلها الكثرية.

أرسل أحد أوالده إىل عبد  احلسني يروى أن اإلمام 

احلمد، سورة ، ليعلمه القراءة والكتابة فعّلمه (1)الرمحن السلمي

 . ماذا تعلمت؟ :فلما عاد إىل املنزل، سأله 

 قال: سورة احلمد. 

عبد الرمحن السلمي وأعطاه )صلوات اهلل وسالمه عليه( فاستدعى 

                

ة الكويف، مقرئ الكوفة ومن أوالد الصحابة. ولد يف عبد اهلل بن حبيب بن ربيع (1)

، قرأ القرآن وجوده ومهر فيه، فكان يقرئ الناس يف املسجد حياة النيب 

األعظم أربعني سنة. أخذ عنه القرآن: عاصم بن أبي النجود، وحييى بن 

وثاب، وعطاء بن السائب، وعبد اهلل بن عيسى بن عبد الرمحن بن أبي ليلى، 

أبي أيوب، والشعيب، وإمساعيل بن أبي خالد. وحدث عنه: وحممد بن 

عاصم، وأبو إسحاق، وعلقمة بن مرثد، وعطاء بن السائب، وعدد كثري. 

 تويف يف زمن احلجاج.
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 ألف دينار، وألف حلة، وحشا فاه درًا.

: وأين يقع هذا من عطائه، يعين له يف ذلك، فقال فقيل 

 .(1)تعليمه

، (3)، وكذلك يف املستدرك(2)وقد ذكرت هذه القصة يف البحار

 .(4)ويف كتب أخرى أيضًا

عين يألف دينار فإن  ،وإذا أردنا أن نعرف قيمة هذا العطاء

ألف مثقال من الذهب، واملثقال الشرعي من الذهب يعادل ثالثة 

 ثقال الصرييف.أرباع امل

محصة، فاملثقال  24يعين إذا كان املثقال الصرييف يساوي 

عادل سبعمائة دينار يمحصة. إذن ألف  18الشرعي يساوي 

                

فصل يف  66ص 4البن شهر آشوب: ج راجع مناقب آل أبي طالب  (1)

 .مكارم أخالقه 

 .3ح 26ب 191ص 44حبار األنوار: ج (2)

 117ص 13، واملستدرك: ج4613ح 6ب 247ص 4سائل: جمستدرك الو (3)

 .14938ح 26ب

، ومستدرك سفينة البحار 64راجع العوامل للشيخ عبد اهلل البحراني: ص (4)

 . 359ص 7، ج513ص 4، ج305ص 2للشيخ علي النمازي: ج
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قيمة كل مثقال من فإذا حسبنا  مثقااًل من الذهب اليوم، نيومخس

 .دفع له ما يعادل املاليني يتبني أن اإلمام الذهب اليوم، 

كانت قيمة كل ُحلة ه ألف حلة، وـدفع ل كما أن اإلمام 

 ه دفع من احللل ما يعادل املالينييعين أنفتعادل دينارًا واحدًا، 

 .أيضا

، فإنا ال نعلم وحشا فاه درًاوأما بالنسبة إىل الدر حيث 

ألن وما هي قيمتها، ؛ ةأم كبري تكان ة، صغريرالدر هحجم هذ

هذه لواضح أن الدر الصغري أقل قيمة من الدر الكبري، ولكن من ا

 ..أيضا تعادل املاليني

عشرات كان قد أعطى هذا املعلم  يعين أن اإلمام وهذا 

 .املاليني!

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ملاذا قام اإلمام احلسني 

 .بهذا العمل؟ 

 كان يف قمة الكرم، ، نعم إنه كرميًا فقطكان ألنه هل 

مع لكل الصفات كريم وشجاع، وعامل وتقي، وجا فاإلمام 

 احلسنة واخلصال احلميدة.
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فهل كان هدف اإلمام هو العمل مبصداق من اجلود والكرم، 

 أن الكريم يعطي املال للناس؟!  وجمرد 

القصد هو تشجيع العلم والعلماء؟ وبيان دورهم يف كان أم 

 احلياة؟

هو  )صلوات اهلل وسالمه عليه(اإلمام احلسني  الظاهر أن قصد

والعلماء، والتأكيد على دور العلم والعلماء يف بناء تكريم العلم 

 اجملتمع وتقدمه وتطوره.

 وهذا ما نفتقده اليوم.

فإذا فهم املسلمون أهمية العلم والعلماء، وظهرت عندهم 

مل حيصل ما حصل اليوم للعامل اإلسالمي فإنه ، قيمة ذلك تقدموا

اد عن العلم إال باالبتع من التأخر والتخلف يف مجيع مناحي احلياة

أو  الدرجة الثانية، حيث أصبحنا من األمم اليت هي يف والعلماء

 .الثالثة أو األكثر تأخرا
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 ؟تقدم الغربلماذا 

 

الغربيون فتقدموا علينا يف العديد من جماالت احلياة، ألنهم أما 

نكم روا العلم والعلماء، فإعرفوا مكانة العلم والعلماء، وقّد

ب الصنائع ـ ورمبا كلها ـ اليت نستعملها يف أن أغلاليوم تالحظون 

 . من صنعهمفهي  حياتنا اليومية لياًل ونهارًا

نا منهم، وكذلك الثالجة اليت يف منازلفالكهرباء منهم، و

 وغريها..الغسالة، والسيارة، وغريها، 

الذهاب إىل حج بيت اهلل، فالطائرة من اد أحدنا إذا أرو

 ؟! صنعهم

فأيضا  ،هيم اإلسالمية عرب املذياع والتلفازوإذا أردنا نشر املفا

 تعود إليهم.

 ىستشفاملإىل مرض أحد ـ ال مسح اهلل ـ فعندما يذهب إذا ما و

 فالدواء ووسائل العالج واألجهزة الطبية منهم.للمعاجلة، 

 ملاذا تقدموا وتأخرنا؟

اليت جاء بها رسول اهلل ألنهم عملوا ببعض القوانني اإلسالمية 
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 ه الطاهرون وأهل بيت  ومنهم اإلمام احلسني ،

 فتقدموا.واليت منها تكريم العلم والعلماء، 

القوانني اإلسالمية اليت وردت يف القرآن املسلمني وتركنا حنن 

وأهل بيته األطهار  الكريم، وجاءت على لسان رسول اهلل 

 فتأخرنا. 

ومن تلك القوانني احليوية، ما يستفاد من هذه القصة 

ذلك املعّلم بهذا التكريم  حيث أكرم اإلمام احلسني ة، الصغري

 الكبري.

فضيلة من فضائل جمرد قرأ هذا احلديث نعده لكننا عند ما نو

من دون أن وكرم من مصاديق جوده وكرمه،  اإلمام احلسني 

 بعمله هذا؟! اإلمام احلسني أراده ما الذي نعرف 



 

 
 

23 

 

 والتأكيد على العلم النبي 
 

يؤكدون على  القرآن الكريم والنيب العظيم وهكذا كان 

 دور العلم والعلماء.

عدد من  وأسِر، يف معركة بدر نيب اإلسالم بعد انتصار ف

 لكن الرسول األعظم  ،املشركني، اقرتح البعض بقتل األسرى

 مل يقبل بذلك.

، كذبوك وأخرجوك يف التاريخ: إن عمر قال: يا رسول اهلل

، ومّكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، فقّدمهم واضرب أعناقهم

ومكن محزة من عباس، ومّكين من فالن أضرب عنقه، فإن 

 .(1)هؤالء أئمة الكفر

: إن اهلل يلني قلوب رجال حتى يكون ألني من فقال 

 اللنب، ويقسي قلوب رجال حتى يكون أشد من احلجارة مثلك.

                

 2غزوة بدر الكربى. وغوالي الآللي: ج 10ب 241ص 19حبار األنوار: ج (1)

 .100ص
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 من يتوسط هذا وكان املشركون قد أرسلوا إىل رسول اهلل 

 إلطالق سراح األسرى مقابل الفداء.

أصحابه، فكان الرأي بأخذ الفداء  فاستشار رسول اهلل 

 وإطالق سراح األسرى.

، والكتابة يعرف القراءةفيما قال: من كان منكم  وقال 

وإن ، ثم ليذهب إىل مكة والكتابة فليعلم عشرة من املسلمني القراءة

 . (1)كافرًا مشركًابقي 

 بهذا العمل؟! نيب فماذا أراد ال

أراد أن يؤكد على ضرورة حتلي املسلمني بالعلم، ودور العلم 

 والعلماء يف تطور اجملتمع وتقدمه.

 طلب العلم فريضة على كل مسلم  :وقد قال 

 .(2)ومسلمة

حيث  ،احلرب العاملية الثانيةوهذا ما قام به الغربيون بعد 

تسليم العلماء كانت الغرامة وطالبوا أملانيا بدفع الغرامات احلربية، 

                

 كتاب اإلجارة. 125ص 6ن الكربى، للبيهقي: جراجع السن (1)

 عن غوالي اللئالي. 54ح 1ب 177ص 1حبار األنوار: ج (2)
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 .ليستفيدوا من علومهم يف تطور بالدهم إليهم

حنن املسلمني، فهل تعلمنا منه  لقد كان هذا عمل نبينا 

 ؟!ذلك

 النيب سنة اهلل يف الكون وسرية كل من يسري على إن 

سوف يتقدم، سواء كان مسيحيًا أم يف احلياة  وأهل بيته 

، أي نعطي (1)ُكالًّ نُِمد  يف القرآن:  يهوديًا، فاهلل تعاىل يقول

 ِمْن َعَطآِء َربهَك َوَما َكاَن عََطآُء َربهَك َمْحُظورا  اجلميع 

 .وذلك لالختبار واالمتحان، فإن الدنيا دار أسباب ومسببات

 

 الحسين مدرسة اإلمام 

 

ـ سواء يف يوم مولده  إن علينا أن نتعلم يف يوم احلسني 

 سريته العطرة.مدرسته النرية، واستشهاده ـ من الشريف، أو يوم 

على دور العلم بسريته وأقواله  وقد أكد اإلمام احلسني 

يف قصة تكريم املعلم الذي علم ولده كما مر والعلماء يف اجملتمع، 

                

 .20سورة اإلسراء:  (1)
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 سورة من القرآن.

هي من يف بدر،  قصة نيب اإلسالم فهذه القصة وكذلك 

، فأصبحوا سادة الدنيا، غرينام أجل تعليمنا، لكننا مل نتعلم وتعل

بالدنا يف أشد الفقر وأتعس أصبحت ، ووعادوا ميلكون كل شيء

 حاالت احلرمان.

يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر  قال اإلمام احلسني 

 وبيان منزلة العلماء:

 ،وأنتم أعظم الناس مصيبة ملا غلبتم عليه من منازل العلماء

جماري األمور واألحكام على أيدي لو كنتم تشعرون ذلك بأن 

العلماء باهلل األمناء على حالله وحرامه فأنتم املسلوبون تلك 

املنزلة، وما سلبتم ذلك إال بتفرقكم عن احلق، واختالفكم يف 

السنة بعد البينة الواضحة، ولو صربمت على األذى وحتملتم املئونة 

ر وإليكم يف ذات اهلل، كانت أمور اهلل عليكم ترد وعنكم تصد

ترجع، ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم واستسلمتم أمور اهلل يف 

أيديهم، يعملون بالشبهات ويسريون يف الشهوات، سلطهم على 

ذلك فراركم من املوت، وإعجابكم باحلياة اليت هي مفارقتكم، 

فأسلمتم الضعفاء يف أيديهم فمن بني مستعبد مقهور، وبني 
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يتقلبون يف امللك بآرائهم  مستضعف على معيشته مغلوب،

ويستشعرون اخلزي بأهوائهم، اقتداء باألشرار وجرأة على اجلبار، 

يف كل بلد منهم على منربه خطيب يصقع، فاألرض هلم شاغرة 

وأيديهم فيها مبسوطة، والناس هلم خول، ال يدفعون يد المس، 

فمن بني جبار عنيد، وذي سطوة على الضعفة شديد، مطاع 

دئ املعيد، فيا عجبا وما لي ال أعجب واألرض من اليعرف املب

غاش غشوم ومتصدق ظلوم وعامل على املؤمنني بهم غري رحيم، 

فاهلل احلاكم فيما فيه تنازعنا والقاضي حبكمه فيما شجر بيننا، اللهم 

إنك تعلم أنه مل يكن ما كان منا تنافسا يف سلطان، وال التماسا من 

مل من دينك ونظهر اإلصالح يف فضول احلطام، ولكن لنرى املعا

بالدك، ويأمن املظلومون من عبادك، ويعمل بفرائضك وسننك 

وأحكامك، فإن مل تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكم وعملوا 

 يف إطفاء نور نبيكم وحسبنا اهلل وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه 

 .(1)املصري

                

. وروي عن اإلمام التقي السبط الشهيد أبي عبد اهلل 238حتف العقول: ص (1)

 ...احلسني بن علي 
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 الوهابيين حركة

 

، وكذلك وتقدمهم يف جماالت احلياة هذا بالنسبة إىل الغربيني

، (1)احلال ـ نسبيا ـ بالنسبة إىل بعض احلركات املنحرفة كالوهابيني

فإنهم على رغم باطلهم يعملون ليل نهار لنشر أفكارهم ومبادئهم 

                

، وان ية النيب خربهم أنه من ذرأوهم أتباع حممد بن عبد الوهاب الذي  (1)

امسه كامسه، وأنه يدعو إىل توحيد اهلل تعاىل، وأن القرآن قديم جيب إتباعه 

دون الفروع املستنبطة، وأن حممدًا رسول اهلل وحبيبه، ولكن ال ينبغي وصفه 

بأوصاف املدح والتعظيم، إذ ال يليق ذلك إال بالقديم، وأن ذلك من قبيل 

رض بهذا الشرك أرسله ليهدي الناس إىل اإلشراك، وأن اهلل تعاىل حيث مل ي

سواء السبيل، فمن أجاب وإال وجب قتله. كان أول أمره أن أذاع مذهبه سرًا، 

فاتبعه مجاعة ثم سافر إىل الشام فلم يتبعه أحد، فرجع إىل احلجاز بعد أن 

غاب عنها ثالث سنني، فاتبعه سعود من مشائخ عرب جند، فأعان هذا املذهب 

االزدياد واالنتشار، ودان به عرب جند، فانتشر مذهب  وقواه، فأخذ يف

الوهابية يف بادية جند وما واالها ويف غريها، وقد ابتدع الوهابيون يف الدين 

سواهم من طوائف املسلمني، فاستحلوا الدماء واألموال  نروا موكّف

واألعراض، وخالفوا ضروريات دين اإلسالم، وحاربوا مرارًا ونهبوا البالد، 

 ثروا يف األرض الفساد.وأك
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 بني الناس.

مع أنهم قلة قليلة جدا، لكنهم أسسوا يف العديد من الوهابيون 

لتعليم كثرية وكبرية س بالد العامل مؤسسات ومجعيات ومدار

مناهجهم العنيفة اليت ختالف الشرع والعقل والفطرة، فتقدموا بقدر 

 ما عملوا.

 على عكسنا، حيث ال نعمل فال نتقدم.

 خماطبا أصحابه:  أمري املؤمنني موالنا قال وقد 

 فيا عجبا عجبا واهلل مييث القلَب وجيلب اهلمَّ من اجتماع

عن حقكم، فقبحا لكم وترحا، حني هؤالء على باطلهم وتفرقكم 

، ُيغار عليكم وال تغريون، وُتغزون وال َتغزون، صرمت غرضا ُيرمى

 .(1)وُيعصى اهلل وترضون

واهلل إنكم لعلى حق، وإن القوم لعلى باطل،  :وقال 

 .(2)فال يكونن أوىل باجلد على باطلهم منكم يف حقكم

                

 .6باب فضل اجلهاد ح 4ص 5الكايف: ج (1)

 .421ح 12ب 488ص 33حبار األنوار: ج (2)
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والركون  فال يكونن أهل الضالل إىل باطلهم، :وقال 

 إىل سبيل الطاغوت، أشد اجتماعا على باطلهم منكم على 

 .(1)حقكم

وال أرى هؤالء إال ظاهرين عليكم الجتماعهم  :وقال 

على باطلهم، وتفرقكم عن حقكم، وطاعتهم إلمامهم 

ومعصيتكم إلمامكم، ،أدائهم األمانة إىل صاحبهم، وخيانتكم 

 .(2)إياي

وكيف ال أعجب من فالعجب كل العجب،  :وقال 

 .(1)اجتماع قوم على باطلهم، وختاذلكم عن حقكم

 ويف نهج البالغة: 

 ِإنِّي َواللَِّه ألُظنُّ َأنَّ َهُؤالِء اْلَقْوَم َسُيَداُلوَن ِمْنُكْم ِباْجِتَماِعِهْم

َعَلى َباِطِلِهْم َوَتَفرُِّقُكْم َعْن َحقُِّكْم، َوِبَمْعِصَيِتُكْم ِإَماَمُكْم ِفي 

َحقِّ، َوَطاَعِتِهْم ِإَماَمُهْم ِفي اْلَباِطِل، َوِبَأَداِئِهُم اأَلَماَنَة ِإَلى اْل

َصاِحِبِهْم َوِخَياَنِتُكْم، َوِبَصالِحِهْم ِفي ِبالِدِهْم َوَفَساِدُكْم، َفَلِو 

                

 .30ب 563ص 33حبار األنوار: ج (1)

 .31ب 19ص 34حبار األنوار: ج (2)
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 اْئَتَمْنُت َأَحَدُكْم َعَلى َقْعٍب َلَخِشيُت َأْن َيْذَهَب ِبِعالَقِتِه، اللَُّهمَّ ِإنِّي

َقْد َمِلْلُتُهْم َوَملُّوِني، َوَسِئْمُتُهْم َوَسِئُموِني، َفَأْبِدْلِني ِبِهْم َخْيرًا 

 .(1)ِمْنُهْم، َوَأْبِدْلُهْم ِبي َشّرًا ِمنِّي

 وهكذا أصبحنا وأصبحوا..

 حيث تفرقنا عن احلق، ومتسكوا بباطلهم.

يف الكويت تدعى: )مجعية اإلصالح( ، وهابية هناك مجعية 

اآلن، حلد جمموعة من التجار الوهابيني، وهي موجودة أسسها 

ما قبل عددها )اجملتمع(. وقد جاء يف  هاجملة، امسهلا وتصدر 

طبع بأن الوهابيني اجتمعوا وقرروا للعام اجلديد امليالدي األخري: 

 وتوزيع مائة مليون كتاب يف العامل.

هذا العمل حباجة إىل مبلغ خيالي من ومن الواضح أن 

ولكنهم قد  ال، لتهيئة الكتب وطبعها وتوزيعها بني الناس.األمو

 رصدوا كل املبلغ لذلك.

  .هكذا يعملون لنشر ثقافتهم.

                                                                                                             
 

 .31ب 135ص 34حبار األنوار: ج (1)
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 حنن نتعجب كيف سيطر الوهابيون على بالد كثرية؟! و

 أو كيف سيطر الغربيون على الدنيا.

 إنهم عرفوا سنن احلياة فاتبعوها.

، هرين واألئمة الطا إنها سنن ذكرها رسول اهلل 

 عزوجل:  ، حيث قالومن قبل بينها اهلل تعاىل يف القرآن الكريم

 عََملَكُْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن ُ َوقُِل اْعَملُواْ فََسيََرى ّللاه

 َوَستَُردهوَن إِلََى َعاِلِم اْلغَيِْب َوالشهَهاَدةِ فَيُنَبهئُُكْم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ 
(2). 

قُْل َهْل يَْستَِوي الهِذيَن يَعْلَُموَن َوالهِذيَن وقال تعاىل: 

 . (3)الَيَْعلَُموَن إِنهَما يَتَذَكهُر أُْولُو األْلبَابِ 

ُكاله نهِمده َهـَُؤآلِء َوَهـَُؤآلِء ِمْن عََطآِء َربهَك وقال سبحانه: 

ْلنَا بَعَْضُهمْ   َوَما َكاَن عََطآُء َربهَك َمْحظُورا    انظُْر كَيَْف فَضه

 . (4)َعلََى بَعْض  

                                                                                                             
 

 .27نهج البالغة: اخلطبة  (1)

 .105سورة التوبة:  (2)

 .9 سورة الزمر: (3)

 .21-20سورة اإلسراء:  (4)
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َوأَنه  َوأَن لهْيَس ِلإِلنَساِن إاِله َما َسعَىَ وقال جل جالله: 

 . (1)َسْعيَهُ سَْوَف يَُرىَ 

 : األمروخالصة 

 راجع إىل العلم والعلماء والنشاط. إنه 

ومن يف وصيته األخرية ـ  أمري املؤمنني هذا وقد قال موالنا 

 ـ: ر وصاياه على أهم ما يراه يؤكد يف آخاإلنسان املعلوم أن 

اهلل اهلل يف القرآن، ال يسبقكم بالعمل به غريكم(2). 

والثروة العلم والصناعة وقد سبقنا غرينا، فأصبح ميلك 

ومل يبق للمسلمني شيء، وإن بقي فكان  واحلكم وغريها...

 ، وأما حنن فال.للوهابيني ومن أشبه

هتمام بدور يف اال حيث مل نتعلم من اإلمام احلسني 

صلوات )ومل نأخذ بسريته العطرة وسرية أبيه وجده العلم والعلماء، 

 .يف السري على هديهم( اهلل عليهم أمجعني

                

 .40-39سورة النجم:  (1)

ملا  للحسن واحلسني  من وصية له  47نهج البالغة: اخلطبة رقم  (2)

 ضربه ابن ملجم )لعنه اهلل(.
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 هناك يف األدب الفارسي قصة تقول: 

وكانت هناك وانتصر القوم، يف مكان ما، بأنه حصلت معركة 

بتصفيف وبقي شخص كان مهتما ، كثرية، فأخذ كل نصيبه غنائم

ه، وجتميل صورته، وترتيب مالبسه، بعدها ذهب ليأخذ من شعر

ما  :وقد سأله أحدهمخائبا خاسرا، عاد ف، .. فلم ير شيئاالغنائم

 .(1)الشيء  ..غنمت أيها اجلميل يف شعرك! فقال: ال شيء

 إننا أصبحنا كهذا الغافل، فلم حنصل على أي شيء.

 

 االستثمار التبليغي

 

حيث استغلوا فرصة احلج ابيني؛ الوهالقصة الثانية أيضا من 

ووفود املاليني من املسلمني إىل بيت اهلل احلرام وزيارة النيب األعظم 

 .ألجل تبليغ دينهم ونشر أفكارهم ومبادئهم 

 املسجد النبوي الشريففأنتم شاهدمت املسجد احلرام، وكذلك 

                

 وأصل الشعر بالفارسية:  (1)

بكفتا كه: اى ُسنبلت بيج بيـــج              زيغما جه آورده اى؟ كفت: هيج       
             هيج     
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 ، ملليون كيف عمروها ووسعوها وبرجموا هلا، حيث يتسع

زعون على احلجاج والزوار من الكتب واألشرطة وكم يومصٍل، 

والنشرات وما أشبه، وكم هناك من مبلغيهم يدعون الناس إىل 

 عقيدة الوهابية وأفكارها.

وحرم السيدة معصومة  ثم انظروا إىل حرم اإلمام الرضا 

 سع تال  اوسائر مشاهدنا املشرفة ومزاراتنا املقدسة، حيث إنه

 تشتمل على برامج تبليغية لنشر معارف لعدد كبري من الزوار، وال

األشرطة وما أشبه. توزيع من نشر الكتب و أهل البيت 

 فالزائر يأتي ويزور ثم يذهب من دون أن يقّدم له أي شيء.

ال ميكن قدمية ورمبا احتج البعض وقال بأن هذه أماكن أثرية 

األدلة من األماكن األثرية جزء توسعتها، ولكن هل كونها من 

وال نواكب التطور  الناس يف ضيق وشدةجنعل رعية، بأن الش

 !.والتقدم العصري بسبب ذلك

فالقضية من باب األهم واملهم، باإلضافة إىل أنه يف كثري من 

األحيان وعرب استشارة األخصائيني واخلرباء ميكن االحتفاظ 

 .التوسعة املطلوبة القدمية مع إجيادباألماكن األثرية 
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! إذ قام بتوسيع مسجده عمل النيب  ِلَم ال نتعلم من

 .(1)املبارك بنفسه

عند الشدة والضيق اليت يعاني منها الناس وأنتم تنظرون اليوم 

مشاكل مضافا إىل يف احلر والربد، زيارتهم للمشاهد املشرفة، سواء 

 اختالط النساء والرجال.

ويف ذكرى ميالده  إذن يلزم علينا وحنن يف يوم احلسني 

من  أن نهتم أكرب االهتمام مبا يرتبط بأهل البيت املبارك، 

املشاهد املشرفة والروضات املقدسة، وأن نعمل بواجبنا من تبليغ 

 .وتعاليم أهل البيت  رسالة النيب األعظم 

الدول ببناء ثالثة آالف مكتبة يف  (2)فهدفرتة أمر قيل إنه قبل 

لغ الالزمة اإلحتاد السوفييت، وخصص هلا املبااليت حتررت من 

                

 .1ح باب بناء مسجد النيب  296-295ص 3راجع الكايف: ج (1)

 1982، تسلم زمام امللك عام م2005 – 1923فهد بن عبد العزيز آل سعود  (2)

خلفًا ألخيه خالد بن عبد العزيز آل سعود. وقد تقلد عدة مناصب وزارية قبل 

. ، دعم الوهابية يف تسلمه زمام امللك. لقب نفسه خبادم احلرمني الشريفني

خمتلف دول العامل دعما منقطع النظري ، استمر يف عهده اضطهاد شيعة 

 السعودية، وهم ثلث نفوسها.
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 وهي مبالغ كبرية جدا.

 فكم بنينا وكم خصصنا؟

 هذا ما يعملون، ولكننا ما ذا نعمل؟

 فكم مكتبة توجد يف قم املقدسة؟! 

 ونشر علوم أهل البيت  ،وكم مؤسسة إلرشاد الزائرين

 ؟إىل العامل

وكم من مكتبة بنيت يف أحناء العامل بتوجيه ودعم من احلوزة 

 ؟العلمية بقم املقدسة

 !ال شيء يذكر

لعلم والدين ل ًاقم املقدسة تعترب ومنذ ألف سنة مركزمع أن 

 .والتقوى والفضيلة

غرينا، وكيف يعمل، وكيف ينشر فكره فانظروا كيف يفكر 

 وعقيدته، وحنن يف واد آخر.

فإذا رأيتم طالبني، أحدهما جمد يتعب نفسه ويسهر الليل يف 

آلخر ينام الليل الدراسة واملطالعة والبحث والتحقيق، وا

 ؟واليتعب، فمن منهما يتقدم ويتطور
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 النتيجة واضحة. 

 وهكذا احلال بالنسبة إىل األمم املتطورة واملتأخرة.
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 اإلسالم يعلو
 

أو أكثر  قم املقدسةنفوس ضعف بلد صغري، ونفوسه إن لبنان 

يف لبنان ، يوجد ذهبت إىل لبنان وشاهدته عن قربوقد ، بقليل

حمطة إذاعية وتلفزيونية، مضافا إىل املئات من  نوثالمثائة ومخس

هي من القوة اإلعالمية وهذه الصحف والنشرات واجملالت و...؛ 

أو جهة أو حزب يف كل شخص أسرار تقدمهم وتطورهم، فإن 

حر يف تأسيس حمطة إذاعية وتلفزيونية، أو نشر صحيفة أو لبنان 

 من دون أن متنعه الدولة.جملة، 

فيلزم أن تكون يف قم املقدسة ـ لبنان يس على إذا أردنا أن نقف

 عش آل حممد هي حيث احلوزة العلمية املرتبطة بالدنيا، و

ن حمطة إذاعية ومائة وسبععلى األقل ـ  (1)كما يف الروايات

 وتلفزيونية.

 ولكن ال توجد حتى حمطة واحدة.

                

 .31ح 36ب 214ص 57راجع حبار األنوار: ج (1)



 

 
 

40 

 ملاذا تأخرنا وتقدم غرينا؟ فانظروا 

 .قى متخلفًاالذي ال يعمل يبمن الواضح أن 

هذا من جانب، ولكن الذي جيعل املسؤولية أكرب وأثقل ما 

 اإلسالم يعلو وال يعلى : من قوله رسول اهلل ورد عن 

 .(1)عليه

أن على األمة اإلسالمية، أن  :لزمنا به هذا احلديثالذي ُيإن ف

وهذا واجب  تكون أعلى من سائر األمم وأكثر تطورا وتقدما.

 انون العلو.شرعا للحفاظ على ق

نكون أن على األقل ولكن إذا مل نكن أعلى من غرينا، ف

يعين أن تكون لنا صنعة  ،كسائر األمم ومثل باقي العامل

وتكون لنا وسائل إعالم ، وتكون لنا حريات كحرياتهمكصنعتهم، 

ودور نشر وما  صحافة وحمطات إذاعية وتلفزيونيةكوسائلهم من 

 .أشبه

 فأين حنن منهم؟

                

 .5719باب مرياث أهل امللل ح 334ص 4من ال حيضره الفقيه: ج (1)
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 طلبة والعلماءدور ال

 

إن للطلبة والعلماء واحلوزات العلمية الدور األكرب يف تطوير 

ن الطلبة يف كل أمة هم الذين األمة وإرشادها حنو التقدم والرقي. فإ

 يرفعون من شأنها، أو حيطون من قدرها. 

الذين يدرسون املبتدئني أقدر حتى أصغر الطلبة وإنين 

أن يؤدي دورا ذا الطالب املبتدئ هلفإنه ميكن  وما أشبه، (1)األمثلة

 .إجيابيا يف تطوير األمة

، أو (2)الذي تقدم أكثر كالذي يدرس )السيوطي(فكيف ب

 ؟!(3))شرح اللمعة(

                

،  ه420راني املصري املتوفى عام كتاب األمثلة حملمد بن عبيد اهلل املسبحي احل (1)

 وهو يف الصرف يدرس للمبتدئني بدراسة العلوم احلوزوية.

، وهو  ه911وهو شرح األلفية يف النحو جلالل الدين السيوطي املتوفى عام  (2)

 من الكتب الدراسية يف احلوزة.

 الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية، للشهيد السعيد زين الدين اجلبعي (3)

)رضوان اهلل عليه( علما بأن   ه965العاملي املعروف بالشهيد الثاني، ُقتل عام 
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 .(2)، أو حيضر حبث اخلارج(1)أو مكاسب الشيخ

 وكيف بكبار العلماء واخلطباء والفضالء.

فعلينا أن ننظر إىل غرينا ممن تقدم لنعرف أسباب تقدمه 

النتأخر عن الركب، فإن األشياء تعرف بأضدادها وبأمثاهلا، كما و

 قيل يف احلكمة.

                                                                                                             
 

منت اللمعة هو للشهيد السعيد حممد بن مجال الدين مكي العاملي املعروف 

تاب منذ تأليفه إىل ك، وقد درس هذا ال ه786ُقتل عام  بالشهيد األول  

 جيمع احلوزات العلمية. اآلن مئات األلوف من طلبة العلم، وما زال يدرس يف

املكاسب للشيخ األعظم األنصاري يف الفقه اإلستداللي، من أهم املواد  (1)

على هذا  الدراسية يف احلوزات العلمية، وقد كتب اإلمام الشريازي 

 جملدا. 16الكتاب شرحا توضيحيا ال يستغين عنه الطالب عادة. يقع الشرح يف 

العليا من العلوم احلوزوية حيث يكون البحث  مرحلة حبث اخلارج هي املرحلة (2)

خارجا عن التقيد بالكتاب، فتطرح املسائل وتبحث بصورة أكثر حتقيقا وتدقيقا 

 وعمقا واستدالال. ليصل الطالب إىل الرأي الصحيح عرب االجتهاد يف املسألة.
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 حكام الجور من أسباب التأخر
 

بعد مراجعة التاريخ اإلسالمي والتدقيق والتحقيق يف خمتلف 

مراحلها يتبني بوضوح أن من أحد أهم أسباب تأخرنا حنن املسلمني 

 يف العامل هم: بنو أمية وبنو العباس. 

ل ذلك يف رمبا نفّصوضع خطة حمكمة ـ  األعظم فالنيب 

تسلم الدنيا هلداية الناس مجيعا حنو اإلسالم، ولكي ـ كتاب آخر 

تغيري املنهج بأسرها، لكن السر يف تأخر املسلمني وختلفهم هو 

اَت أَْو قُتَِل قال تعاىل: ، الصحيح بعد رسول اهلل  أَفإِْن مه

 ابِكُمْ اْنقَلَْبتُْم َعلََى أَْعقَ 
(1). 

بين أمية وبين العباس ومن سبقهم ما أن وصلوا إىل احلكم  فإن

، بل كانوا يزجون بهم من من التقدم والتطوراملسلمني منعوا حتى 

حرب إىل حرب، ويقولون: إنها فتوحات. مل تكن فتوحات بل هو 

مقولة هارون رمبا نبحث عن ذلك يف وقت آخر، فكذب حمض، 

                

 .144سورة آل عمران:  (1)
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خراجِك. كذب  سحاب: أينما متطرين سيأتيينخياطب الكان عندما 

 وتزوير للتاريخ وعدم إطالع.

ـ هم  هارون، واملأمون، واملتوكل، ومعاويةهؤالء ـ من إن 

ومما  ،وتقدمهم وقفوا يف وجه املسلمني وحدوا من نشاطهمالذين 

 يدل على ذلك القصتان التاليتان:

 

 قسوة خالد بن عبد هللا القسري
 

كاحلجاج يف سفك الدماء،  (1)اهلل القسريكان خالد بن عبد 

                

.  ه66هل دمشق، ولد عام خالد بن عبد اهلل بن يزيد بن أسد القسري، من أ (1)

 للوليد بن عبد امللك، فكان إذا خطب بها لعن عليًا   ه 89ولي مكة سنة 

. ثم واله هشام العراقني )الكوفة والبصرة( عام واحلسن واحلسني 

، فأقام بالكوفة وطالت مدة واليته، فجار يف حكمه، وأذاق الناس  ه105

أنه حبس بعض التابعني، فأعظم  ألوان من الذل واهلوان. وقد روى املؤرخون

الناس ذلك وأنكروه فبلغه ذلك، فخطب فقال: قد بلغين ما أنكرمت من أخذي 

عدو أمري املؤمنني ومن حاربه، واهلل لو أمرني أمري املؤمنني أن أنقض هذه 

. !الكعبة حجرًا حجرًا، لنقضتها! واهلل ألمري املؤمنني أكرم على اهلل من أنبيائه

خصوصًا اإلمام  زندقة،كما كان يظهر العداء ألهل البيت وكان يرمى بال
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، والضغط وارتكاب احلرام، وانتهاك احلرمات، واحلد من العلم

. فكان سوطًا من وشيعتهم على العلماء وحماربة أهل البيت 

من مستبدا ، وعاماًل يهمسياط بين أمية، وجالدًا من جالد

 عماهلم.

ومل الدماء بالظلم واالستبداد وسفك أما ملاذا اشتهر احلجاج 

وكما يذكر احلاج املوىل هاشم يف ـ ألن احلجاج ف؛ خالديشتهر 

 أمري املؤمنني  يعلضد ـ ثار أكثر  (1))منتخب التواريخ(

يف  اإلمام أخذ يبحث عن قرب فيف وضح النهار، وشيعته و

، وقد نبش !!وحيرقها بالنارالطاهرة الكوفة لينبشه وخيرج جثته 

 .مل يعثر على قرب اإلماملكنه ألجل ذلك و ن ألف قربي وعشرنياثن

                                                                                                             
 

على املنرب، فيقول: اللهم  ، فكان يلعن عليًا بن أبي طالب علي 

العن علي بن أبي طالب بن عبد املطلب بن هاشم، صهر رسول اهلل على ابنته 

وأبا احلسن واحلسني. ثم يقبل على الناس فيقول: هل كنيت!!. عزله هشام 

، ووىل مكانه يوسف بن عمر الثقفي وأمره مبحاسبته، فسجنه  ه120عام 

 . ه126يوسف وعذبه باحلرية، ثم قتله يف أيام الوليد بن يزيد عام  

الفاضل احملقق احلاج املوىل هاشم بن حممد علي اخلراساني، تويف ودفن يف  (1)

 .رياثهـ، من مؤلفاته أيضا: رسالة يف امل1340الروضة الرضوية املباركة عام 
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جاء لكثري ظلمه يف هذا إن اشتهار احلجاج كجالد لبين أمية 

 ،. أما خالد بن عبد اهلل القسري، والذي نريد نقل قصة عنهالباب

ن بين ألالعلماء، العلم وفقد كان من ظلمه أنه اختذ سياسة حماربة 

ليقولوا: حنن والعلماء أمية وبين العباس كانوا يقضون على العلم 

 السادة.

املنرب يف مسجد الكوفة ـ خالد القسري ففي أحد األيام صعد 

كان أكرب بكثري مما عليه املسجد اآلن ـ وكان آنذاك ومسجد الكوفة 

خطب خطبته ثم قال: أيها الناس، اليوم يوم فاألضحى، عيد 

وكل منكم سيضحي بشاة أو  ،األضحى، واألضحية فيه مستحبة

ختتلف عن ولكين سأضحي بأضحية خاصة  ،أو ناقة بقرة

 أضحياتكم.

فتوجهت أنظار اجلميع إليه، ماذا سيفعل. وكان أحد العلماء 

، وكانت العرب (1)يف ذلك الوقت حاضرًا يف املسجد يدعى )َجْعد(

                

اجَلْعد بن درهم موىل سويد بن غفلة، من أهل الشام، سكن اجلزيرة الفراتية.  (1)

أخذ عنه مروان احلمار ملا ولي اجلزيرة يف أيام هشام بن عبد امللك، وهلذا يقال له: 

ومن أراد ذم مروان لقبه باجلعدي. ويعترب اجلعد مروان اجلعدي، فنسب إليه. 
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اليت ُجْعدة كتطلق )َجْعد( على الرجال، و)ُجْعدة( على النساء ـ 

 اليت أودت حبياته الشريفة.وهي  إلمام احلسن لزوجة كان 

بالقبض على َجْعد ـ ألنه كان جالوزته وجالديه خالد ثم أمر 

خمالفًا خلالد بن عبد اهلل القسري، وكان يقول له: إن أعمالك هذه 

: عليَّ خالد قالكشرب اخلمر والزنا وما أشبه، فلشرع، ختالف ا

ذحبه يف به. فقبضوا عليه، ثم قال: ألقوه أرضًا، ثم أخرج سكينًا و

 .(1)املسجد

 فهل ميكن هلذه األمة أن تتقدم!

األمة اليت تقطع رؤوس علمائها يف املسجد؛ ألنها تأمر 

 باملعروف وتنهى عن املنكر! كيف ميكنها أن تتقدم؟

وقفوا أمام )بنو أمية وبنو العباس ومن شاكلهم( فهؤالء 

التأخر عليه اآلن من ي كما ه ت األمة اإلسالميةالعلم، وإال ملا كان

                                                                                                             
 

سب إليه الطائفة اجلهمية. طلبه هشام فظفر به، شيخ اجلهم بن صفوان الذي تن

 . ه124ثم سريه إىل خالد بن عبد اهلل القسري، فقتله يوم عيد األضحى عام 

باب القاف ذكر من  421ص 12راجع تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج (1)

 امسه القاسم.
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 واحلرمان.

 هذه هي القصة األوىل.
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 مقتل عبد هللا بن المقفع

 

، فقد كان وعماهلم أما القصة األخرى فهي عن بين العباس

وليس الكالم ، (1)شخص إيراني يف العراق يدعى عبد اهلل بن املقفع

املؤرخون حولـه؛ ألننا لسنا يف صدد حتليل يف تقييمه ومبا قاله 

مل يكن لي الفًا حول عبد اهلل بن املقفع، وهناك خ فإن، تهشخصي

. لكن عبد اهلل بن املقفع كان أديبًا حتقيق يف هذا الباب حتى أبينه

 بني اإليرانيني.مثله أديبًا اليوم ال منلك رمبا مرموقًا، 

                

 وامسه قبل إسالمه روزبه، ويكنى أبا عمرو. فلما أسلم تسمى عبد اهلل (1)

ضربًا  واكتنى بأبي حممد؛ وإمنا تقفع ألن احلجاج بن يوسف ضربه بالبصرة

ونشأ بالبصرة، أصله من بالد   ه109مربحًا فتقفعت يده. ولد يف العراق عام 

فارس. كان يف نهاية الفصاحة والبالغة،كما كان كاتبًا وشاعرًا فصيحًا، فكان 

ى بن علي على كرمان. قتله يكتب أواًل لداود بن عمر بن هبرية، ثم كتب لعيس

حرقًا بالنار بأمر   ه143سفيان بن معاوية عامل املنصور بالبصرة يف عام 

املنصور، فلم يطلب بثاره وطل دمه. نقل عدة كتب إىل اللغة العربية، 

وأشهرها كتاب )كليلة ودمنة(، له كتاب )األدب الكبري(، و)األدب الصغري(، 

 ة الثمينة يف طاعة السلطان(.و)اليتيمة يف الرسائل( و)اجلوهر
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لقد كان قمة يف األدب العربي، والدليل على ذلك أن كتبه 

ومن كتبه  ار،وتطبع يف مصر وغريها باستمر موجودة حلد اآلن

، وهو كتاب أدبي رفيع املستوى يف اللغة العربية، (1))كليلة ودمنة(

الكتاب ن أصل ، علما بأفارسيةوقد ترجم إىل العربية من نسخة 

، فرتجم إىل الفارسية من (2)يعود إىل اهلند يف زمان )أنو شريوان( 

نسخته اهلندية، ثم قام عبد اهلل بن املقفع برتمجته إىل العربية، لكن 

 العربية رفيعة املستوى جدًا، وقد طالعته مرتني ونصف.

مشهورا يف األوساط، لقد كان عبد اهلل بن املقفع رجاًل عاملًا 

                

وهو كتاب يف األخالق وتهذيب النفوس، وضعه بيدبا الفيلسوف اهلندي  (1)

لدبشليم ملك اهلند، يشتمل على قصص وحكايات ونوادر، وضرب أمثال 

على ألسنة البهائم والطيور، ال يستغنى عنها امللوك والوزراء، واألمراء 

طبع قسم منه  ،ون بها. ترمجه ابن املقفعواحلكام، يتفهمها ذوو العقول ويتأدب

 م، ثم طبع مرارًا يف بالد خمتلفة.1786باعتناء هنري شولتنس يف ليدن 

وتعين: ذو الروح اخلالدة، من ملوك األسرة الساسانية، ملك فارس للفرتة  (2)

م. وسع رقعة اإلمرباطورية، فامتدت حتى البحر األسود وجبال 579 – 531

يم احلكومة واجليش، ورعى احلركة الثقافية. وبعد مضي القوقاز. أعاد تنظ

، فارجتس إيوانه اثنتني وأربعني سنة من ملكه كانت والدة نبينا حممد 

 فسقطت منه أربع وعشرون شرفة.
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وقد جاء يومًا إىل منزل والي العباسيني يف البصرة وكان امسه سفيان 

بن معاوية ـ فاملنصور العباسي كان حاكمًا يف بغداد، وله واٍل يف 

عليه وترك فرسه عند غالمه يف الباب، وكان منزل البصرة ـ فدخل 

الوالي واسعًا جدًا، والناس يدخلون وخيرجون. فبقي الغالم منتظرًا 

فحل وقت فلم خيرج عبد اهلل،  ساعة وساعتني وثالث ساعات،

 الظهر وكذلك العصر، ومل خيرج عبد اهلل بن املقفع!.

خربهم فعاد إىل أصدقائه وأفاستغرب الغالم وأحس بالشر، 

 بأمره. فجاءوا إىل منزل الوالي، وقالوا له: أين عبد اهلل بن املقفع؟. 

 قال: مل يأت إليَّ أصاًل. 

 فقال الغالم: هذا فرسه وقد دخل إىل منزلكم. 

 فقال: ال علم لي به.

كان  عبد اهلل فذهبوا إىل املنصور العباسي يف بغداد؛ ألن

 هكذا. فما الذي شخصية مهمة، فال ميكن أن يبقى حاله جمهواًل

 حدث له!! 

 فقال املنصور: ال علم لي بذلك. 

 فقالوا: أنت احلاكم وهذا واليك، فاسأل ماذا جرى له. 
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 أسأل عنه.سوف فقال: 

ومر يوم ويومان وعشرة أيام، ثم أسبوع وأسبوعان، وبعدها 

شهر وشهران. ثم ذهبوا إليه مرة أخرى، فأنكر احلاكم علمه 

 باملوضوع أصاًل. 

، واليه بالبصرةعن الوا: ال ميكن أن يكون احلاكم بال علم فق

 وما جيري على العلماء والشخصيات.

 أربعمائة كيلومرت. مل تكن إال بني بغداد والبصرة واملسافة 

 : ال علم لي باملوضوع. احلاكم فقال

 فقالوا: اسأل عنه. 

 قال: سأسأل عنه.

وبعدها  ن،ان، ثم أسبوع وأسبوعايوم ويومالقصة مر على 

، هل طار إىل عبد اهلل بن املقفعن، وال يعلم ما حل باشهر وشهر

 السماء، أم غار يف األرض. 

 بالتحقيق بأنفسهم. فأيس الناس وقاموا 
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 :(1)يقول الشاعر

 ومهما تكن عند امرئ من خليقة 
 وإن خاهلا ختفى على الناس تؤذن 

 
 

يوما ما لناس انعم ال ميكن لإلنسان أن خيفي صفاته دائما، فإن 

َوقُِل اْعَملُوا سيطلعون عليها، وقد قال اهلل قبل هذا الشاعر: 

فإن املؤمنني يرون ، (2)فََسيََرى هللاُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َوالُْمْؤِمنُونَ 

 أعمال الناس.

الشخص وهذا ما يرى يف اجملتمع فإن الناس عادة يعرفون بأن 

الطبيب الفالني و الشخص الفالني جاهل،والفالني عامل، 

 . وهكذاالطبيب الفالني علمه أقل، وأفضل، 

عند ما يئس الناس من احلاكم العباسي يف حتقيق مصري عبد اهلل 

فتبني أن  ،مقربي الواليبأنفسهم عنه، من حققوا بن املقفع، 

أمر واليه بالبصرة بقتل عبد اهلل بن املقفع شر املنصور العباسي 

                

 زهري بن أبي سلمى.وهو  (1)

 .105سورة التوبة:  (2)
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شخص كان عاملًا، ومن البديهي أن هذا ال، وذلك ألن (1)قتلة

صحيح، هذا ب، فيقول: هذا ليس ال يرضى مبنكرات احلكامالعامل 

 ..هذا اعتداء وزور، هذا قتل وسفك للدماء، و..، ال جيوز ظلم

، فأمر كذايوم يأتيه كان الوالي يعلم بأن عبد اهلل بن املقفع و

طيع بدنه لما جاء ابن املقفع أمر بالقبض عليه، وتقفبسجر تنور، 

قطعة قطعة، وإلقائها يف التنور حتى أتى على مجيع جسده بأمر 

 .(2)احلاكم العباسي

نعم هؤالء احلكام من بين أمية وبين العباس كانوا السبب يف 

تأخر األمة اإلسالمية حيث حكموا بالظلم واالستبداد، وقضوا 

 على العلم والعلماء.

العلماء، هي مدرسة العلم و ولكن مدرسة أهل البيت 

وحنن يف يومه املبارك، ذكرى  ومن هنا نرى اإلمام احلسني 

 مولده الشريف، قام بتكريم املعلم الذي علم ولده سورة من القرآن

 ، تعظيما للعلم والعلماء.أميا تكريم

                

 .209ص 6راجع سري أعالم النبالء، للذهيب: ج (1)

 حمنة املقفع. 269ص 18بالغة البن أبي احلديد: جراجع شرح نهج ال (2)
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 الكتابة والتأليف

 

 :بأيديناوهما  ني مهمنيننا منلك شيئإ

 الكتابة والتأليف.  :األول

 ة والبيان.الثاني: اخلطاب

 وهما من أسس العلم ونشر الثقافة والوعي.

  هوننشر فكر فعلينا أن نكتب عن اإلمام احلسني 

يف مجيع العامل. فإن اهلل عزوجل خلق هؤالء األطهار وعلومه 

 .سفنا لنجاة األمة، ومصابيح هلداية اخللق 

إن احلسني مصباح اهلدى وسفينة  :كما قال رسول اهلل 

 .(1)النجاة

 ؟ ولكن كم ُكتب عن اإلمام احلسني 

أكثر من باقي األئمة  نعم كتب عن اإلمام احلسني 

                

 .52ص 4مدينة املعاجز، للسيد هاشم البحراني: ج (1)
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عن ولكنه قليل، فقد ُكتب  )صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني(واألنبياء 

 !. أكثر مما كتب عن اإلمام احلسني  (1)إقبال الالهوري

ة، كان إقبال الالهوري شخصًا عاملًا وشاعرًا، وأشعاره مجيل

مخسة آالف فكتبوا عن شخصيته وكان يدعو الستقالل باكستان. 

، ولكن هل تتمكنون من مجع مخسة آالف كتاب وكراس كتاب

 منذ ألف وثالمثائة سنة مضت وإىل اآلن. حول اإلمام احلسني 

 !أننا مقصرونيعين فهذا 

 ؟من يتحمل عبء التقصري هذاف

يس من الصحيح فلحنن لدينا القدرة على الكتابة والتأليف، 

بل علينا أن نكتب وننشر تعاليم أن ندع الكتابة والتأليف جانبًا، 

، عزوجل حول اهللوعلومهم للعامل، فنكتب  أهل البيت 

حول اإلمام و حول أمري املؤمنني ، ووحول النيب 

                

، نظم باللغة الفارسية يف اهلند م1875شاعر وفيلسوف مسلم ولد عام  (1)

واألوردية، وكان أول من دعا إىل إنشاء دولة باكستان، أشهر آثاره الشعرية 

 ،م1815أسرار النفس عام  :خودي( أي قصيدة طويلة عنوانها )أسراري
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سائر األئمة وحول  وحول اإلمام الصادق   احلسني

، الزهراء  الصديقة الطاهرة فاطمةحول و الطاهرين 

 وهكذا.. وحول السيدة املعصومة 

ـ أن يكتب كتابًا، ففي قم املقدسة عليه يلزم منا كل شخص 

، فإذا كتب كل واحد رجل دينيوجد ثالثون ألف ـ وكما يقولون 

ومن الواضح تأثري هذه ن ألف كتاب، ومنهم كتابًا يصبح لدينا ثالث

 الكتب يف رفع املستوى الثقايف.

 

 ل مكانمكتبات في ك

كما علينا أن نسعى لتأسيس املكتبات العامة واخلاصة، ففي 

 .وهكذا مكتبةمكان ويف كل بيت كل 

يدعى احلاج عبد الصمد، وكان كان أحد التجار يف الكويت 

هذا يذهب إىل اليابان للتجارة. فسألته يوما: كيف تقدمت اليابان 

 يف العلم والصناعة ؟. التقدم اهلائل 

                                                                                                             
 

، تويف 1934وأهم آثاره الفلسفية )إعادة بناء الفكر الديين يف اإلسالم( عام 
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ما شاهدته الياباني مثقف وواع، وهذا إن الشعب قال: 

يف ، وخاصة ترى يف القطار الذي تسافر به مكتبةحيث إنك بعيين، 

يف و الباخرة اليت تسافر بها مكتبة،يف احلافلة اليت تستقلها مكتبة، و

ترى إنسانًا ال يطالع، مجيع األماكن العامة واخلاصة مكتبة، فال 

 الكل مشغولون باملطالعة والقراءة. 

ال: واألعجب من هذا أنك إذا ما دخلت بيت الياباني، جتد ق

يف غرفة استقباله مكتبة، ويف غرفة نومه مكتبة، ويف غرفة الطعام 

وهكذا، مكتبة، ويف املدخل مكتبة. وحتى يف املطبخ واحلمام مكتبة 

 .تقدمهم وتطورهمأسباب فهذا هو من 

 

 المكتبة المنزلية

، منزلية بيوت الناس مكتبة نعم علينا أن نوجد يف كل بيت من

لكن فليكن قرويًا فال يقال هذا رجل قروي ال يقرأ وال يكتب. 

 يعرفون القراءة والكتابة وهم سيقرؤون الكتب. أبناءه 

                                                                                                             
 

 م.1938عام 
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 مكتبة؟! أ تعلمون ماذا سيحدث لو وجدت يف كل منزل

ا ـ على مخسون كتابأو عشرون أو فلو كان يف كل بيت عشرة 

كل من هو يف البيت أو يرتبط لم ويتثقف يقرأ ويتعفسوف األقل ـ 

وهكذا االبن والبنت واألب واألم والصهر والضيف و... بهم، من 

 يرتفع مستوى الثقافة.

 .عند ذلك ميكن أن نكون يف مستوى التقدم العاملي

علما بأنه ال يكفي ذلك إذ على األمة اإلسالمية أن تكون 

اإلسالم  :حيث قال رسول اهلل من سائر األمم، األعلى 

 .(1)يعلو وال يعلى عليه

عندما حتررت البالد اإلسالمية يف اإلحتاد السوفييت قبل ثالث 

هلم سبعة السعوديون احلرية، أرسل بعض سنوات، وحصلت فيها 

ـ حسب ما ورد يف بعض  وستني مليون نسخة من القرآن الكريم

 ذلك فكانت الطائرات تقلع باملصاحف الشريفة هلم. ويف التقارير ـ

املصاحف يأتون إلينا ويطلبون منا الشيعة الوقت كان األذربيجانيون 

 .فرمبا هيأنا هلم عشرين أو ثالثني أو ما أشبه
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 وتأخرنا.فانظروا كيف تقدم هؤالء، 

كل دار العمل ملن أراد التقدم يف احلياة، واجملال مفتوح لوالدنيا 

، فكل (2)ِل اْعَملُواَوقُ من يعمل، قال اهلل تعاىل يف القرآن اجمليد: 

العامل، وإذا  من يعمل يصبح سيدًا، إذا عملنا حنن نصبح سادة

 .عمل غرينا فهو السيد ال حمالة

 

 الخطابة والبيان

 

األمر الثاني مما ميكننا العمل به يف سبيل نشر الثقافة والوعي: 

هو البيان واخلطابة، فعلينا أن نستفيد من هذه القوة لنشر معارف 

وعلومه وأهدافه، ومن مصاديق البيان، البث  احلسني اإلمام 

اإلذاعي والتلفزيوني، حيث سبق أن مدينة قم املقدسة يلزم أن يبث 

منها مئات القنوات اإلذاعية والتلفزيونية لنشر علوم اإلسالم وعلوم 

 إىل العامل. أهل البيت 

                                                                                                             
 

 .15باب املواريث ح 496ص 2غوالي الآللي: ج (1)

 .105سورة التوبة:  (2)
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، وكل مرجع تقليد، وكل عاملوعليه يلزم أن يكون لكل 

فيها عن ، يتكلم ويتحدث أو تلفزيونية حمطة إذاعية خطيب مهم،

اإلسالم وأهله، والقرآن ومحلته، وهذا ما يوجب رفع املستوى 

الثقايف عند األمة، وهو من مقومات الوصول إىل ركب التقدم 

 واحلضارة.
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 قدرنا وقدرتنا
 

بربكة ما منلك من مقومات القوة والقدرة حنن متمكنون 

وسائر  األعظم والنيب  مام احلسني بواسطة اإلاملعنوية، 

الفضيلة والتقوى باختاذ ووبربكة علومهم  األئمة املعصومني 

 أن نتقدم على مجيع األمم بإذن اهلل تعاىل.واألخالق، 

يف ذكرى مولده  وهذا ما نتعلمه من يوم اإلمام احلسني 

 .الشريف، حيث مكانة العلم والعلماء عند اإلمام 

إليك يف دولة كرمية تعز به اإلسالم وأهله،  اللهم إنا نرغب

والقادة إىل  ،وتذل بها النفاق وأهله، وجتعلنا من الدعاة إىل طاعتك

  .(1)سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا واآلخرة

 واحلمد هلل رب ، وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين

 .العاملني

 قم املقدسة                            

                

 .7ح 424ص 3الكايف: ج (1)
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