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 كلمة الناشر
 

 
 

ـــد و لـــ   احلمـــد ب  ال العـــاملصال واللـــ ع والهلـــ م بلـــا ارـــادن البشـــآ والهلـــرا  املنـــآ  مل
 الطاهرين. 

دباه  اللحظة اأُلوىل اليت نزل فيها  وح القدس بلا الرسول األبظم أملا بعدال فمنذ 
اقرأ  خلق اإلنهلان من بلق  اقرأ باسم  بلك الذن خلق إىل القراءع فقال بزل من قائل: 

 .(1)و بلك األكرم
ـــا ملعـــل الشـــا م املقـــدلس لطلـــج العلـــم ونشـــره منزلـــة خا لـــة    ولـــيل  لـــك فحهلـــجال وإلل

ن يدلل بلــا قداســة العلــم و ــرافت    نظــر الشــريعة اإلســ مية الــيت ملــاء  أحاديث ال األمر الذ
 لتخر  الناس من ظلما  اجلهل إىل أنوا  ارداية.

وقد بقي الشا م املقدلس يؤكلد بشكل حثيث بلا حتلــيل العلــم ونشــره بــص النــاس الــذين 
 ر.با وا أبواماً طويلة   متاها  اجلهل الطويلة اليت ال أولل را وال  خ

ومن أهــم مــا أكلــد بليــ  اإلســ م   دبــواه إىل نشــر العلــم هــو الكتــاا والكتابــة وإىل هــذا 
 اقــرأ و بلــك األكــرم . وكــذا قولــ  بزلوملــلل: (2)ن والقلم وما يهلــطرونيشآ قول  تعاىل: 
 .الذن بللم بالقلم

ــدون     وأهــل بيتــ  األطهــا  مــن ملانــج  خــر فــونل الرســول األبظــم  كــانوا يؤكل
ايــاهتم الشــريلة بلــا حلــو الكتــج والكتابــةال بــل إنل بعًــهم كتــج  خلــيلاً كمــا هــو احلــال  و 

يقة الزهراء   الذن مجع تلهلآ القر ن كلل . واإلمام أمآ املؤمنص  بالنهلبة لللدل
وبويعــام مــنهم  باإلضافة إىل  لك فونل الهللف اللاحل منذ بهد األئملة املعلومص 

                                                           

 .2 - 1سو ع العلق:  (1)
 .1سو ع القلم:  (4)
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يــدقلقون   الروايــا ال بــل ويكتبــون التلاســآ واملطالــج اللقهيــة الــيت كانوا يــدولنون األحاديــث و 
 .كانوا يتلقلوهنا من أئملتهم 

وبلـــا هـــذا الـــنها القـــوا ســـا  بلماونـــا األبـــ م فقـــدلموا ال ـــا  والنلـــيل مـــن أملـــل حلـــو 
 الرتاث اإلس مي العريق الذن أو لت  إليهم األمليال الهلاللة بهللك الدماء وبذل املها.

علماء األب م الذين  رفوا بمرهم   الكتابة والتأليف هو سلطان املؤلللص  ية اب ومن ال
ـــد احلهلـــي  الشـــآامن   لـــك املرملـــع العظـــيم الـــذن خـــدم املهلـــلمص  العظمـــا الهلـــيلد  مل

 مبؤلللات  القيلمة خدمة بظيمة.
 ال فً ً بن فقد بل ت مؤلللات  القيلمة األلف والث مثائة كتاا وكراس و  خمتلف اجملاال

تشـــــويقات  املهلـــــتمرلع للمهلـــــلمص بلـــــا أن  ملـــــوا القلـــــم ويـــــدولنوا احلقـــــائق العلميـــــة الـــــيت  ـــــدم 
 اجملتمعا  وتوبيها من اجلهل.

ومــا هــذا الكتــاا الــذن بــص يــديك أيلهــا القــا د الكــرا إالل كشــاهد بهلــي  بلــا االهتمــام 
بـــن أســـباا التـــأليف  بالكتـــااال حيـــث كشـــف فيـــ  الطائـــل الـــذن أواله املرملـــع الراحـــل 

ــة امللقــاع بلــا كــل املهلــلمص إماء الكتــااال  وفوائــده وأّيلــة الكتــج التوبويــة خاهــاً كتابــ  باملهمل
 فهل م بلي  يوم ولد ويوم ما  ويوم يبعث حيلاً.

 
 مركز الجواد للتحقيق والنشر                                                  

 قم المقدسة                                                  
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 المقدمة
 

 
 

 احلمد ب  ا العاملص و لا اب بلا  مد و ل  الطاهرين.
إنل الكتاا هو دبامة احلياعال ولذا فقد اهتم ال ربيون ومن إليهم ب  أكرب اهتمامال خب ف 

بالغ بــدد نلوســها )أ بعــة املهللمص ـ اليوم ـ هاماال فلي الهلنة املاضية طبعت ونشر  إسرائيل ال
م يــص ونلــف( أ بعـــة  الف وعهلــمائة بنــوانال أن لكـــل مليــون ألــف بنـــوانال بينمــا طبعـــت 
ــا يقــــا ا ف مثائــــة مليــــونال ســــتة  الف بنــــوان أن كــــل ألــــف كتــــاا  الــــب د العربيــــة ونلوســــها مــ

ال و لــك لعــدم اهتمــام املهلــلمص بالكتــااال بــل  كــر  بعــ  اللــحف أنل (3)خلمهلــص مليونــاً 
 ( مليون إنهلان بريب ال يعرفون القراءع والكتابة.56)

وقــد وــاوم بــدد اللــحف   إســرائيل بلــا قللــة بــدد نلوســهم اللــحف   الــب د العربيــة 
ال ونقلــت بعــ   ــحف إيــرانال أنل كــل فــرد إيــرا  يقــرأ   (4)بلــا كثــرع بــدد الشــعوا العربيــة

 سابتص ونلف.اليوم ف فة فوان فق ال بينما يقرأ اللرد اليابا  كل يوم 
و  الوقـــت الـــذن وـــد أنل   كـــل ألـــف بيـــت مهلـــلم ال توملـــد حـــ  مكتبـــة واحـــدعال و  
العراق الذن يعدل مهد التشيلع واحلًا ع ال توملد مكتبة واحدع  ا  مليون كتااال وــد أنل   

 ( مليون كتاا.140الكنجرس األمريكي بلغ بدد كتج مكتبتها )

                                                           

م : إنل إســرائيل تنشــر مــن الكتــج 1111هـــ 1111ســنة  41_  42فقــد ملــاء   )لــة )النبــأ( العــدد  (2)
العلـــم أنل ســـكلان إســـرائيل عهلـــة م يـــص فقـــ   بـــدداً لافـــل كـــل مـــا ينشـــره العـــا  العـــريب )تمعـــاال مـــع

 مليون إنهلان.460والعرا 
 11و  ســو يا  11و  الــيمن  15نقل أنل نهلبة انتشا  اللحف لكل ألــف مــن الهلــكلان   اجلزائــر  (1)

 م.1111ديهلمرب  11ص 111. العريب العدد  11و  إسرائيل  61و  الهلعودية  51و  ملر 
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( مكتبــة للبيــع واملطالعــة أ لقتهــا مجيعهــا 160ســة )وقــد فتحــت  خلــياً   كــرب ء املقدل 
حكومــة البعــث و ــاد   كــل كتبهــاال كمــا أ لقــت و ــاد   ســبعص مكتبــة بيــع افتتحناهــا   
خمتلــف الــب د العراقيــة فربــاً لــدا  نشــر القــر ن احلكــيم   كــرب ء املقدســة الــيت  ــود   كتبهــا 

 . (5)أيًاً 
م حتا ا الكتجال وحيــث إنــ  ال توملــد أحــزاا وبلا كلال فونل احلكوما    ب د اإلس 

حرلع وال تعددية وال حريا ال استطابت احلكوما  منع الشعج مــن الكتــج الــيت يريــدهاال بــل 
ملعلوا الرقابــة بلــا طبــع الكتــج ونشــرهاال وقــد  ــكللت بعًــها مجابــا  ـ كمــا   الباكهلــتان ـ 

ال (6)القر ن مثل: )أتــاتو  (لقتل أهل العلم باسم: )مجابة اللحابة(ال كما خللص أحد احلكلام 
ال ناهيــك    القر ن حبجلة إن  خطاا للنيب قلوقام أحدهم حبذف للظة:  وقد تو ل

ا هدحهمال نهلــأل اب أن يهــدن  (7)بن حذف ببد النا ر اآليا  املربوطة بوسرائيل مدلبياً أهنل
 الكتــاا و ــآه فونــ  املهلــلمص ملــا فيــ   ضــاهال وأن يوفقنــا ل هتمــام بنشــر الثقافــة اإلســ مية بــرب

 دبامة احلياع.
 قم المقدسة                            

 محّمد الشيرازي                            

                                                           

إىل طائلــة مــن مشــا يع     )بشــت   كــرب ء( حيــث أ ــا  املؤللــف  املــع كتــاا )كلاحنــا( و (6)
 العراق.

م( مؤســل اجلمهو يــة الرتكيــة وأولل  ئــيل رــاال قــام بنشــر امللاســد 1121ـ  1111ملــطلا أتــاتو   ) (5)
   ب ده و آل كتابة الل ة الرتكية من احلرف العريب إىل احلرف ال تي .

ــر ) (1) ــد النا ــ ــال ببــ ــا وق 1110ـ  1111مجــ ــا امللــــك فــ ــم بلــ ــرنال قلــــج احلكــ ــة ملــ ــل دولــ م(  ملــ
 م( ح ل وفات .1161م(  ئيل اجلمهو ية بام )1114)
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 الكتاب في القرآن الكريم
 

إنل كل مــن يقــرأ  يــا  القــر ن الكــرا ويــتمعلن   دقائقهــا وموابظهــا الكثــآع  ــد أنل هنــا  
ا بشــكل مهلــتمرال منهــا مهلــألة الكتــاا ودو ه األساســي   حركــة أُمــو اً أساســيلة قــد اُ ــآ إليهــ

 الرساال  الهلماويةال ومدى حجليت    الكثآ من املواضع.
مــرلع 460فقــد  كــر  ملــردع )الكتــاا(   القــر ن الكــرا مــا يقــا ا 

ال كمــا أنــ  ملــاء  (8)
أكثــــر مـــن بشــــرين مـــرعال ناهيــــك بـــن ســــائر ا ـــتقاقا  مــــادع  ُكتـــجو َكتــــجملـــردع 
 َج( اليت منها:)َكتَ 
اكتــــج واكتتبهــــا وتكتبــــوه وتكتبوهــــا وســــتكتج وســــنكتج 

 كاتـــجو فليكتـــجو فكـــاتبوهمو فهلـــأكتبهاو فـــاكتبوهو فاكتبنـــاو
 كتبنــــــــــــاو كتبــــــــــــتَ و كتبــــــــــــت  و كــــــــــــاتبصو كــــــــــــاتبونو كاتبــــــــــــاً و
 نكتــــــــــجو مكتوبــــــــــاً و ليكتــــــــــجو للكتــــــــــجو كتبــــــــــ و كتبناهــــــــــاو
 .يكتبونو ُيكتجو َيكتجو

 األمر الذن يدلل بلا تأكيد الشا م املقدلس بلا قًية الكتاا والكتابة.

 معجزة الرساالت المختلفة
ومملــــا يــــدلل بلــــا أّيــــة الكتــــاا   تــــا يف الرســــاال  الهلــــماوية املختللــــة هــــو أنل األنبيــــاء 

   فقد قال نيب اب بيهلا كانوا يأتون أقوامهم بالكتج املنزلة من بند اب تبا   وتعاىلال
                                                           

ـــرا:  (1) ــ ــر ن الكـــ ــ ــ ــوا دع   القــ ــ ــ ــة الــ ــ ــ ــا: التاليــ ــ ــ ــمل األللــ ــ ــ ــاا( تشــ ــ ــ ـــردع )الكتــ ــ ــااَ ملـــ ــ ــ ـــرعال   10الكتــ ــ مـــ
  ــاا ـــرعال   12الكتــ ــااُ مـ ـــرا ال و  1الكتــ ــااَ مـ ـــرا ال و  6كتــ ــاا  مـ ـــرا ال   1كتــ مـ
ــااُ و ــ ــ ـــرتصال  كتـــ ــ ــ ــاا  مــ ــ ــ ـــرعال و  11كتـــ ــ ــ ــاا  مــ ــ ــ ـــرعال و  11كتـــ ــ ــ ــاً مــ ــ ــ ــ ـــرعال   14كتابـ ــ ــ مــ
مــرعال  كتــاهبممــرعال و كتاهبــامــرا ال و  6كتابــ مــرعال و كتابنــامــرعال و كتابــكو
ــ و ــ ــ ــ ـــرعال و كتابيَـ ــ ــ ــــاامـــ ــ ــ ـــرع. و لكتــ ــ ــ ــــاامـــ ــ ــ ـــرا ال   6بالكتـ ــ ــ ــــاامـــ ــ ــ ـــرا ال   2بكتــ ــ ــ مـــ
بكتابكم  مرعالبكتايب .مرع 



 1 

  :بندما نطق   املهدإ ل ببد اب  تا  الكتاا وملعل  نبيا(9). 
 .(10)ولقد  تينا موسا الكتاا من بعد ما أهلكنا القرون اأُلوىلوقال تعاىل: 

 .(11)يا  ىي خذ الكتاا بقوع و تيناه احلكم  بياً وقال سبحان : 
تــاا إالل لتبــصل رــم الــذن اختللــوا فيــ  وهــدى و  ــة ومــا أنزلنــا بليــك الكوقــال تعــاىل: 

 .(12)لقوم يؤمنون
وقــد ابتــاد النــاس بلــا أن يــأتيهم املبلل ــون بكتــج  اويــة يهلــتدللون هبــا بلــا  ــدقهم   

يهلــألك أهــل الكتــاا أن تنــزلل بلــيهم كتابــاً مــن الهلــماء فقــد ســألوا دبــوهتمال  قــال تعــاىل: 
 .(13)ملهرع موسا أكرب من  لك فقالوا أ نا اب

 حّجية الكتاب
و  اآليــا  القر نيــة املبا كــة أنل مــن احلجــا املهمــة الــيت يقيمهــا البــا ن تعــاىل بلــا ببــاده 

وكــل إنهلــان ألزمنــاه طــائره   بنقــ  و ــر  ويهلتدلل هبا بليهم هو الكتااال فقد قــال تعــاىل: 
 .(14)يك حهليباً ل  يوم القيامة كتاباً يلقاه منشو اً اقرأ كتابك كلا بنلهلك اليوم بل

و ــر  لــ  يــوم »  تلهلآه ))مــع البيــان( اآليتــص فقــال:  وقد فهللر الشيف الطربسي 
أن: يـــرى  لـــك الكتـــاا « يلقـــاه»وهـــو مـــا كتبـــ  احللظـــة بلـــيهم مـــن أبمـــارم « القيامـــة كتابـــاً 

قــال قتــادع: « .. اقــرأ كتابــك… »أن: ملتوحاً معروضاً بلي  ليقرأهال ويعلــم مــا فيــ  « منشو اً »
 يقرأ يومئذ من   يكن قا ئاً   الدنيا.

قــال: يــذكر العبــد مجيــع أبمالــ ال  و وى ملــابر بــن خالــد بــن أــيبال بــن أيب ببــد اب 
يــا ويلتنــا مــا رــذا الكتــاا ال ومــا كتــج بليــ ال حــ  كأنــ  فعلــ  تلــك الهلــابةال فلــذلك قــالوا: 

 . (15)ي اد    آع وال كبآع إالل أحلاها
                                                           

 .20سو ع مرا:  (1)
 .12القلص:  سو ع (10)
 .14سو ع مرا:  (11)
 .51سو ع النحل:  (14)
 .162سو ع النهلاء:  (12)
 .11 – 12سو ع اإلسراء:  (14)
 .11سو ع الكهف:  (16)
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ـــا ملعلــ   اســـباً لنلهلــ ال ألنـــ  إ ا « حهلـــيباً  كلــا بنلهلــك اليـــوم بليــك» أن:  اســباال وإلل
 أى أبمال  يوم القيامة كللها مكتوبةال و أى ملزاء أبمالــ  مكتوبــاً بالعــدلال   يــنقص بــن فوابــ  
 ـــيءال و  يـــزد بلـــا بقابـــ   ـــيءال أ بـــن بنـــد  لـــك وخًـــعال وتًـــرلم وابـــرتفال و  يتهيلـــأ لـــ  

 .(16)  تعاىل اليظلمحجلة وال إنكا ال وظهر ألهل احملشر أن
: أن وكــل (17)وكــل  ــيء أحلــيناه كتابــاً وقال الطربسي أيًاً   تلهلآ قولــ  تعــاىل: 
 (18)وكــل  ــيء أحلــيناه   إمــام مبــص يء من األبمال بيلنــاه   اللــوح احمللــو:ال ومثلــ  

وال وقيل: معناه وكل  يء من أبمارم حلظناه لنجاميهم ب . مثل بصل أنل  لك اإلحلاء واحلل
« كتابـــاً »وقـــع بالكتابـــةال ألنل الكتابـــة أبلـــغ   حلـــو الشـــيء مـــن اإلحلـــاءال و ـــوم أن يكـــون 

 .(19)حااًل مؤكلدع أن أحليناه   حال كون  مكتوباً بليهمال والكتاا مبعىن املكتوا
والطـــــــو  وكتـــــــاا بـــــــل إنل اب تعـــــــاىل يقهلـــــــم بالكتـــــــاا   ســـــــو ع الطـــــــو  حيـــــــث قـــــــال: 

قداســة املقهلــوم بــ  وحجليتــ    نظــر الشــا م املقــدلس وإن  وهــذا خــآ دليــل بلــا  (20)مهلطو 
 كان املراد من الكتاا   اآلية هو القر ن الكرا.

 .(21)ن والقلم وما يهلطرونوقال تعاىل 
ــة قــــال فيــــ :  فمــــن كــــ م للشــــيف الطربســــي  ــآ اآليــ أن « وكتــــاا مهلــــطو »  تلهلــ

رأون فيـــ  مـــا كـــان ومـــا يكـــون. مكتـــوا وهـــو الكتـــاا الـــذن كتبـــ  اب مل ئكتـــ    الهلـــماءال يقـــ
وقيل: هو القر ن مكتوا بند اب   اللوح احمللو:ال وهو الرق املنشــو . وقيــل: هــو  ــحائف 
األبمال اليت  ر  إىل بــ   دم يــوم القيامــةال فمــنهم  خــذ كتابــ  بيمينــ ال ومــنهم  خــذ بشــمال ال 

 .(22)-(23)و ر  ل  يوم القيامة كتاباً يلقاه منشو اً وهذا كقول  
                                                           

 .421 – 420ص 5 املع )مع البيان:   (15)
 .41سو ع النبأ:  (11)
 .14سو ع يل:  (11)
 .416ص 10)مع البيان:   (11)
 .4 - 1سو ع الطو :  (40)
 .1لم: سو ع الق (41)
 .12سو ع اإلسراء:  (44)
 .414 – 411ص 1)مع البيان:   (42)
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يـــة الكتـــاا مقابـــل ادلبـــاءا  الكـــافرين وينا ـــدهم  و   يـــة ُأخـــرى يقـــرل البـــا ن تعـــاىل حجل
أم لكــم ســلطان مبــص فــأتوا بكتــابكم بوتيان حجلتهم اليت هــي الكتــاا فقــال بــزل مــن قائــل: 

ــة بيلنــة بلــا مــا تقولــون وتــدلبونال وهــذا كللــ  إنكــا     ــو ع  (24)إن كنــتم  ــادقص أن حجل
ــتلهام  املعــــــىن: فــــــأتوا بكتــــــابكم الــــــذن لكــــــم فيــــــ  « كتــــــابكم إن كنــــــتم  ــــــادقصفــــــأتوا ب»االســــ

احلجلة
(25). 

 إىل  آ  لك من اآليا  الكثآع الداللة بلا أّية الكتاا ودو ه   حياع اإلنهلان.
 

 اإلسالم والحث على الكتابة
 

هلي بنــدما بــزر نــو  اإلســ م   أطــراف اجلزيــرع العربيــة ت ــآل الكثــآ مــن أُمــو  اجملتمــع اجلــا
الذن كان  ا قاً   أوحــال الًــيامال فبعــد أن كــان اجلهــل خميلمــاً بلــا بقــول الكثــآ مــن النــاس 
 رل  من نلل  لك اجملتمع الكثآ من العلماء الذين  لوا  سالة اإلس م وأو ــلوا مبادئــ  إىل 

 أقلا أطراف العا .
ن القراءع والكتابة في  بل إنل نلل اجملتمع اجلاهلي الذن   يكن يتجاوم بدد الذين يعرفو 

بدد األ ابع أ بب من خآع اجملتمعا    الثقافة والوبيال وهذا كلل  يعود إىل فًل اإلس م 
 احلنيف الذن  ولق إىل تعللم العلم ونشره.

ـــة الـــيت ينشـــر العلـــم مـــن خ رـــا هـــي الكتابـــة الـــيت  ـــولق اإلســـ م إليهـــا  ومـــن األُمـــو  املهمل
وهــذا خــآ دليــل بلــا  (26)ن والقلــم ومــا يهلــطرونتعــاىل: بشــدلعال فلــي ســو ع القلــم يقــول 

التأكيـــد   اإلســـ م بلـــا الكتابـــة بـــل إنل تهلـــمية ســـو ع القلـــم هبـــذا االســـم رـــا داللـــة واضـــحة 
 االهتمام بالكتابة.

واملللــت ل نتبــاه هــو مــا و د   تلهلــآ هــذه اآليــة مــن  وايــا  مجيلــة تــدلل بلــا إنل البــا ن 
 قلم بالكتابة.تعاىل هو أولل من أمر ال

                                                           

 .161 – 165سو ع اللافا :  (41)
 .226ص 1)مع البيان:   (46)
 .1سو ع القلم:  (45)
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فكان هنراً   اجلنلة  نأملا أن  مللا سئل بن تلهلآ اآلية قال:  فعن أيب ببد اب 
أ دل بياضاً من الثلا وأحلا من العهللال قال اب بزلومللل ل : كن مــدداً فكــان مــداداال مثل أخــذ 

قــال رــا: كــو    ــجرع ف رســها بيــده مثل قــال: واليــد القــولع ولــيل حبيــث تــذهج إليــ  املشــبلهة مثل 
قلماً مثل قال ل : اكتجال فقال ل : يا  ال وما أكتج؟ قال: ما هو كائن إىل يوم القيامةال فلعل 

 .(27) لك مثل ختم بلي  وقال: ال تنطقنل إىل يوم الوقت املعلوم
أولل ما خلق اب القلم فقال ل : اكتج فكتج ما كان وما قال:  وبن أيب ببد اب 

 .(28)القيامة هو كائن إىل يوم
إنل قال:  ن والقلمقال: سألت  بن  وبن ببد الرحيم القلآ بن أيب ببد اب 

اب خلــق القلــم مــن  ــجرع   اجلنلــة يقــال رــا اخللــدال مثل قــال لنهــر   اجلنلــة: كــن مــداداً فجمــد 
ال مــا النهر وكانت أ دل بياضاً من الثلا وأحلا من الشهدال مثل قال للقلــم: اكتــجال قــال: يــا   

اكتج؟ قال: اكتج ما كان وما هو كائن إىل يوم القيامةال فكتج القلم    قل أ دل بياضاً من 
اللًة وأ لا من الياقو ال مثل طواه فجعلــ     كــن العــرت مثل خــتم بلــا فــم القلــم فلــم ينطــق 
بعـــد وال ينطـــق أبـــداال فهـــو الكتـــاا املكنـــون الـــذن منـــ  النهلـــف كللهـــا أولهلـــتم بربـــاً؟ فكيـــف ال 

ـــا ينهلـــف مـــن  ت عرفـــون معـــىن الكـــ م وأحـــدكم يقـــول للـــاحب : انهلـــف  لـــك الكتـــااال أولـــيل إلل
 .(29)»(30)إنلا كنلا نهلتنهلف ما كنتم تعملونكتاا  خر من األ لال وهو قول : 

                                                           

 .4ح 104ص 114بلل الشرائع: باا (41)
 .111ص 4تلهلآ القملي:   (41)
 .41سو ع اجلافية:  (41)
 .211ص 4تلهلآ القملي:   (20)
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 الكتاب في األخبار الشريفة

 
ــة  كمــا أنل هنــا   وايــا  بديــدع تشــآ إىل أّيــة الكتابــة وحلــو الكتــج و د  بــن األئمل

 الذين كانوا يو ون أ حاهبم و يعتهم بالكتابة واالحتلا: بالكتج. ا  األطه
ًلل بن بمر قال: قال   أبــو ببــد اب  اكتــج وبــثل بلمــك    :منها: ما بن املل

إخوانــكال فــون مــتل فــأو ث كتبــك بنيــك فونلــ  يــأ  بلــا النــاس ممــان هــر  ال يأنهلــون فيــ  إالل 
 .(31)بكتبهم

 .(32)القلج يتلكل بلا الكتابة قال: وبن أيب ببد اب 
اكتبـــوا فـــونلكم ال حتلظـــون حـــ ل يقـــول:  وبـــن أيب بلـــآ قـــال:  عـــت أبـــا ببـــد اب 

 .(33)تكتبوا
ــد بــــن م ا ع قــــال: قــــال أبــــو ببــــد اب  احتلظــــوا بكتــــبكم فــــونلكم ســــوف  :وبــــن ببيــ

 .(34)حتتاملون إليها
 .(35)احملابر وملبت ل  اجلنلةمن ما  ومآاف  الدفاتر و قال:  وبن أمآ املؤمنص 
 .(36)قيلدوا العلمال قيل: وما تقييده؟ قال: كتابت  :وقال  سول اب 

أظهر لليهود العديد من املعاملز الداللة بلا نبولت  و ــدق   و  البحا  أنل  سول اب 
   مدلباه مثل قال رم وللمهللمص: أوقلتكم بلا ما أخربتكم ب ؟ 

 قالوا: بلا.
 : يا معشر املهللمص واليهود اكتبوا مبا  عتم.فقال 

                                                           

 .11ال باا  واية الكتج واحلديث وفًل الكتابة والتمهللك بالكتج ح62ص 1 الكا :  (21)
 .22450ح 11ص 41وسائل الشيعة:   (24)
 .1ح 64ص 1الكا :   (22)
 الللل التاسع   احلثل بلا الكتابة والتكاتج. 114مشكاع األنوا : ص (21)
 .115ص 1إ  اد القلوا:   (26)
 .451منية املريد: ص (25)
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 فقالوا: يا  سول اب قد  عنا ووبينا وال ننهلا.
 .(37): الكتابة أ كر لكمفقال  سول اب 

ــة قــال: قــال ســليان الثــو ن: ا هــج بنــا إىل ملعلــر بــن  وبــن  ملــل مــن قــريش مــن أهــل مكل
ل ل  ســليان: يــا أبــا ببــداب  ال قال: فذهبت مع  إلي  فوملدناه قد  كج دابت ال فقا مد 

فنا حبديث خطبة  سول اب  دب  حــ  أ هــج   حــامليت   مهلجد اخليف قال:  حدل
ــال: أســــألك بقرابتــــك مــــن  ســــول اب فــــو ل قــــد  كبــــتال فــــو ا ملئــــت حــــدلفتك ملــــا  ال فقــ

 .(38)اخل… حدلفت ال قال: فنزلال فقال ل  سليان: مر   بدواع وقرطاس ح ل أفبت ال فدبا ب  
إنلكــم  ــ ا  قــوم ويو ــك أن أنــ  دبــا بنيــ  وبــ  أخيــ  فقــال:  وبــن اإلمــام احلهلــن 

تكونــوا كبــا  قــوم  خــرين فتعللمــوا العلــمال فمــن   يهلــتطع مــنكم أن  لظــ  فليكتبــ  وليًــع    
 .(39)بيت 

مــن حلــو بلــا أُملــيت أ بعــص حــديثاً     معــىن احلــديث:  ونقــل الع لمــة اجمللهلــي 
فقال: واحلقل أنل للحلو مراتج خيتلف الثواا  (40)  اب يوم القيامة فقيهاً باملاً أمر دينهم بعث

ــدفاتر وتلــــــحيب للظهــــــا  حبهلــــــبهاال فأحــــــدها حلــــــو للظهــــــا ســــــواء كــــــان   اخلــــــاطر أو   الــــ
 .(41)واستجامهتا واملامهتا و وايتها

 الدعوة إلى الكتابة
 لــك لللهلــلة مــذكو ع     يــرد إلينــا أنــ  قــد كتــج و  بلــا الــر م مــن أنل  ســول اب 

ع أن يــتعللم املهلــلمون    لها ـ نعم إن   كان يعرف القراءع والكتابة ـ إالل أن  كان يؤكلد بشــدل
القــراءع والكتابــةال حبيــث أنــ  كــان يشــرت  بلــا اُســراء املشــركص تعلــيم املهلــلمص القــراءع والكتابــة 

 مقابل إط ق سراحهم.
لشــريلة أن يــأتوه بــدواع وكتــف ليكتــج رــم    أواخــر حياتــ  ا وقــد طلــج  ســول اب 

                                                           

 .216ص 11 :  حبا  األنوا (21)
 .4ح 102ص 1الكا :   (21)
 .21باا فًل كتابة احلديث و وايت  ح 164ص 4حبا  األنوا :   (21)
 .22206ح 11ص 41انظر وسائل الشيعة:   (10)
 .161ص 4حبا  األنوا :   (11)



 12 

ــلة  واهــــا  (42)كتابــــاً لــــن يًــــلوا بعــــده أبــــداً  ــبع  حــــال دون  لــــكال   قلــــة مللــ ولكــــن الــ
 اللريقان.

يقبــل مــنهم أن يعللمــوا  و  التا يف أنل األسرى املشركص مملن ال مال رــم كــان الرســول
ا األمــر تعللــم ميــد بــن فابــت بشــرع مــن  لمــان املهلــلمص مقابــل  ليــة ســبيلهمال وبلــا أفــر هــذ

دبــا   أحاديثــ  إىل الكتابــةال ومنهــا أنــ   الكتابــة   مجابــة مــن  لمــان األنلــا . بــل إنــ  
  :قال ًاملؤمن إ ا ما  وتر  و قة واحدع بليها بلم تكــون تلــك الو قــة يــوم القيامــة ســرتا

ا مدينــة أوســع مــن فيمــا بينــ  وبــص النــا ال وأبطــاه اب تبــا   وتعــاىل بكــل حــرف مكتــوا بليهــ
الــدنيا ســبع مــرلا ال ومــا مــن مــؤمن يقعــد ســابة بنــد العــا  إالل نــاداه  بلــ  بزلوملــلل مللهلــت إىل 

 .(43)حبييب فوبزل  ومل   ألسكنتك اجلنلة مع  وال أُبا 
 .مداد العلماء أفًل من دماء الشهداء :وقال 
هداء فــآمللب مــداد العلمــاء إ ا كان يوم القيامة ومن مداد العلماء بدماء الشــ :وقال 

 .(44)بلا دماء الشهداء
إ ا ما  ابــن  دم انقطــع بملــ  إالل بــن فــ ث: ولــد  ــاحل يــدبو لــ ال وبلــم  :وقال 

 . (45)ينتلع ب ال و دقة ملا ية
 .(46)قيلدوا العلمال قيل: وما تقييده؟ قال: كتابت  :وقال 

ــم و ون أنل  ملــــً  مــــن األنلــــا  كــــان  لــــل بنــــد النــــيب  احلــــديث  ع منــــ  فيهلــ
: اســـتعن بيمينـــك ال فقـــال لـــ   ســـول اب فيعجبـــ  وال  لظـــ ال فشـــكا  لـــك إىل النـــيب

 .(47)وأومأ بيده أن خ 

                                                           

بنـــد  بـــاا و ـــيت  114وص  151ص 44ال والبحـــا :  121ص 15انظـــر حبـــا  األنـــوا :  (14)
ــاد:  ــ ـــ ال واإل  ـــ ــ ـــرا وفاتــ ــ ــو ى: ص111ص 1 قــ ــ ــ م الـــ ــ ـــة:  126ال وإبـــ ــ ــا الب  ــ ــ ـــرح هنـــ ــ  10ال و ــ

 ال و...114ال وكشف اليقص: ص11ص 14ال و 411ص
 .22201ح 16ص باا وملوا العمل بأحاديث النيب  41وسائل الشيعة:   (12)
 .1111ال ح11ال اجمللل: 641األما  للطوسي: ص (11)
 .12150هلنة حباا استحباا إقامة الهلنن احل 420ص 14مهلتد   الوسائل:   (16)
 .26باا فًل كتابة احلديث و وايت  ح 161ص 4حبا  األنوا :   (15)
 .25باا فًل كتابة احلديث و وايت  ح 164ص 4حبا  األنوا :   (11)
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ألق الدواع وحرِّف القلم وانلج الباء وفرِّق الهلِّــص وال أن  قال لبع  ُكتَّاب :  وبن  
ــن  اَب وُمــدَّ الــر ن ومَلــوِّد الــرحيم وضــ ع قلمــك بلــا أ نــك اليهلــرى فونلــ  أ كــُر تُعــو    املــيم وَحهلِّ

 .(48)لك

 حقائق عن مداد العلماء
 مبـــا يهلـــت را الـــبع  مـــن األحاديـــث الـــيت تـــنص بلـــا أ ملحيـــة مـــداد العلمـــاء بلـــا دمـــاء 

 .مداد العلماء أفًل من دماء الشهداء :الشهداء يوم القيامةال قال 
ــعت  إ ا كــــان يــــوم القيامــــة مجــــع اب بزلوملــــلل النــــاس   :وقــــال  ــد ووضــ ــعيد واحــ  ــ

 .(49)املوامين فتومن دماء الشهداء مع مداد العلماء فآمللب مداد العلماء بلا دماء الشهداء
بـــــل إنل الكثـــــآ مـــــنهم يتهلـــــاءلون قـــــائلص: كيـــــف يكـــــون مـــــداد العلمـــــاء أ ملـــــب مـــــن دمـــــاء 

 الشهداء؟ 
 وهل هنا   يء أفًل من الشهادع؟ 

 وملا ا يرمللب املداد بلا الدماء؟
نل الهلبج واضبال  لك ألنل القلم واللهلان ّــا اللــذان يهلــبلبان حتــرل  النــاس  ــو اجلواا: إ

مــا  لظــان الشــريعة و افظــان بلــا مكتهلــبا  اجلهــاد  اجلهاد   ميادين القتالال إضافة إىل أهنل
   املعا  .

 ..(50)فونل مداد العلماء أمثال: اللدوق
 ..(51)واملليد

                                                           

 .1114ح 16ا 211ص 1مهلتد   الوسائل:   (11)
 .6162ح 211ص 1من ال  ًره اللقي :   (11)
  القمليال كنيت  أبو ملعلــرال ولــد بربكــة دبــاء اإلمــام هو  مد بن بلي بن احلهلص بن موسا بن بابوي (60)

ــة )بجــل اب فرملــ ( وتــو ل بــام  هـــ . أللــف الكثــآ مــن املؤلللــا  القيلمــة وبلــا  أســها كتابــ  211احلجل
ــن  ــرم املهلـــلمون مـ ــن بعـــده وحـ ــة العلـــم( الـــذن ُفقـــد مـ ــ ( وكتـــاا )مدينـ ــره اللقيـ ًـ الشـــريف )مـــن ال  

 االستلادع من .
ــد بــن النعمــان بــن ببــد الهلــ م العكــربن امللقلــج بالشــيف املليــدال مــن هــو أبــو ببــد اب (61) ــد بــن  مل   مل

أمللل مشــايف الشــيعة و ئيهلــهم وأســتا همال وفًــل  أ ــهر مــن أن يو ــفال انتهــت  ئاســة اإلماميــة إليــ  
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 ..(52)والكلي 
 ..(53)واجمللهلي
 ..(54)واملرتًا
 ..(55)والع لمة

                                                                                                                                                                      

هـ( دفن   دا ه ونقل إىل مقــابر قــريش بــالقرا مــن ملانــج 112هـ( وتو ل )225  وقت ال ولد سنة )
ال لـــ  تلـــانيف بديـــدع منهـــا: الرســـالة املقنعـــةال واأل كـــان   دبـــائم الـــدينال مـــام اجلـــواد  مللـــي اإل

ــ  الشـــيف الطوســـي ــادال واإلفلـــاحال والعيـــون واحملاســـنال يقـــول بنـ ًـــاح   اإلمامـــةال واإل  ـ : واإلي
وكان يوم وفات  يوماً   يُر أبظم من  من كثــرع النــاس لللــ ع بليــ  وكثــرع البكــاء مــن املخــالف لــ  ومــن 

 .615بالرقم 162ص 5ملؤالف.  املع  وضا  اجلنلا :  ا
ــريف  (64) ــ  الشــ ــرال أللــــف كتابــ ــأيب ملعلــ ــىنل بــ ــ م واملكــ ــة اإلســ ــ  امللقلــــج بثقــ ــوا الكليــ ــن يعقــ ــد بــ ــ ــو  مل هــ

بامــاً وحكــي بــن ابــن األفــآ أنــ  قــال   كتابــ  ملــامع اأُل ــول: أنل مــن خــواص  40)الكــا ( خــ ل 
د ملــذهبهم فلــي  أس املائــة الثانيــة كــان اإلمــام الشــيعة أنــ  يظهــر رــم بلــا  أس املائــة  ســنة هجريــة )ــدل

ـَـــولَا  الرضــا  ــد بــن يعقــوا الكليــ . ويعتــرب الكليــ  أولل مــن ب وبلــا  أس املائــة الثالثــة كــان  مل
وهــي ســنة تنــافر النجــوم إىل األ   ودفــن   ب ــداد   مقربتــ     241أو  241األخبــا ال وقــد تــو ل 

 باا الكوفة.
هـــال لــ  العديــد 1021مل ل  ملد بن باقر بن امل ل  ملد تقي بن مقلود بلي اجمللهليال ولد بام هو ا (62)

من املؤلللا  القيلمة وأ هرها كتاب  الشريف )حبا  األنوا ( الذن حلو بــ  تــراث الشــيعة مــن الًــيامال 
 هـ ودفن   أ لهان.1111وقد تو ل بام 

ــة و يــي  فــا  األ (61) ــة  و اجملــدين أبــو القاســم بلــي بــن احلهلــص بــن موســا بــن هــو ســيلد بلمــاء األمل ئمل
ــد بــن موســا بــن إبــراهيم بــن اإلمــام موســا الكــاظم املشــهو  بالهلــيد املرتًــا وبعلــم ارــدىال مجــع   مل
من العلوم ما    مع  أحدال ل  تلانيف مشهو ع منها: الشا    اإلمامةال وكتــاا الطيــف واخليــالال 

ان  ــعر يزيــد بلــا بشــرين ألــف بيــتال وهــو أف الهلــيلد الشــريف الرضــي وكتاا ال ر  والــد  ال ولــ  ديــو 
( 10هــــ( ودفـــن   بيتـــ . وقيـــل إنـــ  خللـــف بعـــد وفاتـــ  )125هــــ( وتـــو ل ســـنة )266. ولـــد ســـنة 

 )بلم اردى(. 114ص 4ألف )للداً( من مقروءات  وملنللات  و لوظات ال أنظر الكىن واأللقاا:  
ـــة الشـــيعة  احلهلـــن ويقـــال احلهلـــص بـــن يوســـف (66) ـــر احلللـــي ويعـــرف بالع لمـــة: مـــن أئمل بـــن بلـــي بـــن املطهل

وأحــد كبــا  العلمــاء نهلــبت  إىل مدينــة احلللــة   العــراق وفيهــا مولــده ومهلــكن  ومدفنــ ال لــ  كتــج كثــآع 
منهـــا: تبلـــرع املتعللمـــص   أحكـــام الـــدينال وهتـــذيج طريـــق الو ـــول إىل بلـــم األ ـــولال واألحكـــام   
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 ..(56)واحملقلق
 .. و آهم..(57)والشهيدين

وقــوانص  وأهــل بيتــ  الطــاهرين  هــو الــذن أو ــل إلينــا تعــاليم الرســول األكــرم 
وملهادهال وأنباء فو ع اإلمــام  اإلس م ودساتآهال وهو الذن أو ل إلينا أنباء  زوا  النيب 

لـــذن حلـــو لنـــا كـــل  لـــكال وهـــو الـــذن وإستشـــهادهال إنل القلـــم والكتـــاا هـــو ا احلهلـــص
 أو ل الثقافة اإلس مية إلينا كاملة  آ منقو ة.

                                                                                                                                                                      

ال وخمتلــف الشــيعة   أحكــام الشــريعةال وأنــوا  امللكــو     ــرح اليــاقو . انظــر معرفــة احلــ ل واحلــرام
 (.111بالرقم ) 451ص 4 وضا  اجلنلا :  

هو ملعلر بن  ىي بن حهلن بن سعيد ارذ  امللقلــج بـــ )أــم الــدين واحملقلــق( واملكــىنل بــأيب القاســمال  (65)
هــــال مـــن تأليلاتـــ  القيلمـــة هـــو  515 هــــ ونقـــل بعـــ  أنل وفاتـــ  بـــام145هــــ وتـــو ل بـــام 521ولـــد بـــام 

 ألف مهلألة. 14كتاا ) رائع اإلس م( الذن طرح في  
ا الشيف مشل الدين  ملد بن مكلي بن  ملد بن حامــد العــاملي الــذن استشــهد بــام  (61) هـــ . 115ّو

والشــيف ميــن الــدين نــو  الــدين بلــي بــن أ ــد بــن مجــال الــدين بــن تقــي الــدين  ــاحل وقــد استشــهد   
 هـ وقد تر  بدن  ف فة أيلام مثل  موه   البحر.115هـ أو 116بام 
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 الكتاب في تاريخ الشيعة

 
وحثلهم لشيعتهم حبلو الكتــج والكتابــة املهلــتمرلع فقــد   بلا أفر تأكيد أهل البيت 

 كان   كل ميدان من ميادين العلوم مؤلللاً  يعياً سبق  آه من املهللمص بالكتابة.
فكتج الكثــآ مــن بلمــاء الشــيعة   خمتلــف العلــوم ودولنــوا مــا حلظــوه وتعللمــوه مــن األئملــة 

 األمر الذن حلو رم الرتاث الشيعي. األطها  
فلــي بلــم )أ ــول اللقــ ( تلــدلى بلمــاء الشــيعة إىل التــأليف قبــل  ــآهمال ودولنــوا العديــد 

بن ببد الر ن  (59)لا:ال ويونل  مباحث األل (58)من املؤلللا ال فقد أللف هشام بن احلكم
 موىل  ل يقطص   التعادل والرتامليب.

ـــد ببـــد اب بـــن ملبلـــة الكنـــا     وكـــذا احلـــال بالنهلـــبة لهلـــائر العلـــوم حيـــث أللـــف أبـــو  مل
ال (61)ال وأللف إ ابيل بن مهران الهلكو    األخ ق بعنوان  لة املؤمن واللــاملر(60)الرملال

                                                           

 كان هشام يكىنل أبــا  ملــد وهــو مــوىل بــ   ــيبان كــو  وقــد نــزل ب ــداد ولقــي اإلمــام اللــادق   (61)
فيــ  مــدائب ملليلــة وكــان مملــن  ولــ  بنهمــا  وايــا  كثــآعال و ون بنهمــا  واإلمــام الكــاظم 

 ملذهج بالنظر وكان حا قاً بلنابة الك م حاضر اجلواا.فتق الك م   اإلمامة وهذلا ا
  العلــم واللتيــاال وكــان  كان وملهاً من وملوه الشيعة بظيم املنزلة وقــد أ ــا  إليــ  اإلمــام الرضــا   (61)

 مملن بذل ل  بلا الوقف مال ملزيل فامتنع من أخذه وفبت بلا احلقل.
ه الشــيف الطوســي ) (50)  ضــوان اب بليــ (    ملالــ  مــن أ ــحاا اإلمــام ببــداب بــن ملبلــة الكنــا : بــدل

ــد فقــة .. الكــاظم  ال وقــال النجا ــي بنــ : ببــداب بــن ملبلــة بــن حنــان بــن احلــرل الكنــا  أبــو  مل
وكان فقيهاً فقة مشهو  ل  كتج منها: كتاا الرملالال كتاا الللة   ال يبةال كتــاا اللــ عال كتــاا 

 كتاا النواد .  مكاع اللطرعال كتاا الط قال كتاا املوا يثال
ـــد بـــن أيب نلـــر الهلـــكو  .. فقـــة  (51) قـــال الشـــيف الطوســـي   اللهرســـت: إ ابيـــل بـــن مهـــران بـــن  مل

و وى  ولقــي اإلمــام الرضــا  معتمــد بليــ ال  وى بــن مجابــة مــن أ ــحابنا بــن أيب ببــد اب 
 بن  و نلف ملنللا  كثآع.
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و ــآهم الكثــآ مــن مــؤلللي الشــيعة الــذين اســتجابوا  (62)ر نوأللــف ُأيب بــن كعــج   فًــائل القــ
 .(63)املنادية إىل التأليف فحلظوا لنا الرتاث الشيعي من الًيام لو ايا أهل البيت 

 
 من فوائد الكتاب

 ال خيلا أنل للكتاا فوائد كثآع نذكر بعًها:
 نشر الفكر

ره وبقيدتـــ  و أيـــ  ــــ نشـــر اللكـــر: فمـــن خـــ ل الكتـــاا يهلـــتطيع اإلنهلـــان مـــن نشـــر فكـــ1
ـــة إ ا الحظنـــا ســـهولة انتشـــا  الكتـــاا    وإيلـــارا إىل اآلخـــرين   خمتلـــف أ ـــاء العـــا  خا ل

 العلو  األخآع.
ولــذا فقــد اهــتمل أبــداء اإلســ م بنشــر الكتــاا وترو ــ  بينمــا  للــف املهلــلمون اليــوم و للــوا 

 ت .بن  لك ح ل  زاهم العدو بأفكا ه وبادات  بل وح ل   فقاف
فقد نقلت بع  اجمل ل : أنل االحتاد الهلوفييت طبع ووملم   سنة واحدعال واحداً وبشرين 

 مليا اً من الكتجال وكانت نلوس العا   نذا  أ بع مليا ا .
كمــا أنــ  تــرملم كتــاا ماوتهلــي تونــغ )الكتــاا األ ــر( إىل أ بعمائــة ل ــة   ــم بــدم مــرو  

 ية املادلية(.ح ل نلف قرن بلا تا يف انتشا  )املا كهل
وأ ام  اديـــو الكيـــان اللـــهيو  قبـــل ســـنص أنل الكتـــج الـــيت وملبـــت بلـــا اإلســـرائيليص مـــا 

ومعــىن  لــك أنل كــل إســرائيلي حلــل بلــا  (64)يقا ا عهلة بشر مليون كتاباً   سنة واحدع

                                                           

ه الطوسي    ملال  من أ حاا  سول  (54) وقــال: يكــىنل أبــا املنــذ ال  ــهد  اب ُأيب بن كعج: بدل
ــان يكتـــج الـــوحيال  خـــا  ســـول اب  ــبعص وكـ ــع الهلـ ــة مـ ــال  العقبـ ــدال وقـ ــن ميـ ــعيد بـ ــ  وبـــص سـ بينـ

 .الطباطبائي: إنل  من اإلف  بشر الذين أنكروا بلا أيب بكر تقدلم  ومللوس  )لل  سول اب 
يلد حهلــن اللــد  حيــث تطــرلق قــدلس ســرله  املع كتاا )تأسيل الشيعة لعلوم اإلس م( للع مة الهل (52)

إىل أسبقية الشيعة   التأليف والكتابة   خمتلف العلوم وقد دح  بــذلك بعــ  اإلدلبــاءا  اخلاويــة 
م تأخلروا بن  آهم   التلنيف والتأليف. م ال ملنللا  رم وأهنل  الرامية للشيعة بأهنل

ا اجملــ   واللــحف واألقــ م و آهــا مــن وســائل هــذا فًــً  بــن الــرباما الثقافيــة اأُلخــرى الــيت منهــ (51)
 اإلب م املهلتخدمة إلفهلاد الشعوا املهللمة.
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مــا يقــا ا عهلــة كتــج مــن الطلــل اللــ آ إىل الشــيف الكبــآال ناهيــك إنل اللــهيونية تهلــيطر 
من ألف ملريدع خا   إســرائيلال بينهــا أُملهــا  اجلرائــد العامليــةال و لــك أحــد أســباا  بلا أكثر

هكلنها من كهلج الرأن العام ال ريب بل والعاملي إىل ملانبها   ــم كوهنــا  ا ــبة و تلــةال مــع أنل 
ـــا  ـــن 10نلـــوس اليهـــود ال يتجـــاوم العشـــرين مليـــون نهلـــمة )أن نهلـــبة  % مـــن املهلـــلمص(. أمل

وأنلنــا أ ــحاا احلــق الشــربي فًــً  بــن كوننــا  (65)م أنل بــددنا أللــي مليــوناملهلــلمصال فبــالر 
مًــطهدين  ــرومص مشــرلدينال إالل أنلنــا ال  ــاول إيلــال  ــوتنا إىل العــا  بــل ال لتلــك حـــ ل 

 ملريدع واحدع واسعة االنتشا  تعرف   العا    م سعة أفكا نا ومظلوميتنا 
ــعبها اللكـــر املنحـــرف  الظـــا ال وتكـــرلس اجلهـــود للمزيـــد مـــن التهلـــميم فوســـرائيل تعطـــي لشـ

اللكـــرن والثقـــا ال فلمـــا ا ال نعمـــل   نشـــر اللكــــر الـــوابي ألملـــل أللـــي مليـــون مهلـــلم و ــــن 
؟  أ حاا حقل

ولعلل مما يدل بلا تراملع املهللمص بن مبــادئهم أنل القــر ن الكــرا   ــم مــرو  مهــاء عهلــة 
( ترمجـــة  كمـــا  كـــره 420م ترمجاتــ  )  تتجـــاو  بشــر قرنـــاً بلـــا نزولـــ  بلــا نـــيب اإلســـ م 

 البع .

 حفظ التراث
: مــــن فوائــــد الكتــــاا حلــــو الــــرتاثال حيــــث إنل الكتــــاا  لــــو الــــرتاث ويلــــون  مــــن 4

التحريـــف والتزييـــفال فـــال مم بلـــا كـــل أمـــة أن تكتـــج تا خيهـــا ووا هبـــا ومـــا أ ـــب  لكـــي تلـــل 
للــةال فقــد حلظــت الكتــج املعــا ف بأمانــة للمليــال القادمــةال والشــواهد بلــا  لــك كثــآع وخمت

 أخبا  الشيعة وأو لتها رم بلا خمتلف طبقاهتم. (66)األ بعة
كمـــا حلـــو الع لمـــة اجمللهلـــي واحلـــرل العـــاملي

ا( بكتابيهمـــا  (67) القيلمـــان  (68))قـــدس ســـّر
                                                           

  املع كتاا )بندما  كم اإلس م( للدكتو  ببد اب النليهلي الللحة األخآع. (56)
 الكا ال من ال  ًره اللقي ال االستبلا  ال هتذيج األحكام. (55)
هـــ وتــو ل 1042ملي اجلبعــي املشــهو  بــاحلرل العــامليال ولــد ســنة هو الشيف  ملد بن احلهلن احلرل العــا (51)

هــــ ودفـــن   إيـــوان املشــهد الرضـــون. خللـــف مثانيـــة وبشــرين مؤلللـــاً كبـــآاً وســـبعة وبشـــرين 1101ســنة 
 منظومة وحا يةال ومن مؤلللات  وسائل الشيعةال إفبا  ارداعال أمل اآلمل.

 حبا  األنوا ال وسائل الشيعة. (51)
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 …الرتاث الشيعي من التلف والًيام
قوا لتــدوين الــرتاث ومن نعم اب تعاىل وبنايت  البال ة أنل أمثال هؤالء من بلماء التشيلع وفل 

وحلظ  ولذا فونل رؤالء األب م اللًل   انتشا  املذهج الشــيعي و واملــ    العــا  كمــا نــراه 
 اليوم.

 األجر والثواب
: من فوائد الكتاا األملر العظــيمال حيــث و د   األخبــا  الشــريلة أنل الكتــاا هــو مــن 2

إ ا قــال:  ات  أيًاال فعن النيب اللدقا  اجلا ية اليت تعود منافعها بلا اإلنهلان بعد وف
ما  املؤمن انقطع بمل  إالل من ف ث:  دقة ملا يةال أو بلم ينتلع ب ال أو ولــد  ــاحل يــدبو 

 .(69)ل 

 مع صاحب المستدرك
ــا نقـــل   أحـــوال احلـــا  النـــو ن  ـــاحج كتـــاا  (70)والشـــواهد بلـــا  لـــك كثـــآع منهـــا مـ

ـــا بلـــا  ـــ ل ســـامرا ء   حالـــة فـــرح وابتهـــا ال فهلـــئل بـــن )مهلـــتد   الوســـائل( أنلـــ   ون يتمشل
 سبج فرح ؟

فقال: إ ل  أيت البا حة والد    قلر كبــآ مــن قلــو  اجلنلــة ورــا أهنــا  وأ ــجا  و يــلال 
ومللـــا  أتـــ  والـــد  اســـتقبلت  برتحيـــج كبـــآال وقالـــت  : إنلـــ  بهلـــببك معروفـــة   هـــذا العـــا  بــــ 

ؤللف كتاباً إالل وتأتي  امل ئكة ب    طبق من أن والدع الهليد العظيمال وإنلك ال ت« ماد    ا»

                                                           

 .56باا فواا ارداية والتعليم ح 44ص 4وا :  حبا  األن (51)
ـــد بـــن تقــي النـــو ن الطر ــي مـــن أبـــاظم  (10) ـــد تقـــي بــن املـــآما بلــي  مل هــو املـــآما حهلــص بـــن املــآما  مل

  قريـــة )يـــالو( مـــن  1461 ـــوال  11بلمـــاء الشـــيعة وكبـــا   ملـــال اإلســـ م   هـــذا القـــرنال ولـــد   
ًـــر د وس كبـــا  قـــرى نـــو  إحـــدى كـــو  طربســـتان ونشـــأ فيهـــا ي ع هجـــرا  إىل العـــراق وح تيمـــاال لـــ  بـــدل

العلمـــاء أمثـــال الشـــيف األنلـــا ن حيـــث د س د ســـ  أ ـــهر ق ئـــل والمم اجملـــدلد الشـــآامن حـــ ل تـــو ل 
هـــ( ودفـــن   1240ليلـــة األ بعــاء لـــث ث بقــص مـــن مجــادى الثانيـــة ) اجملــدلدال وقــد تـــو ل النــو ن 

شريف وكان يوم وفات  مشهوداً حزن في  باملة النــاس ال ســيلما مدينة كرب ء املقدلسة داخل اللحن ال
 العلماء األب م.
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 نو ال فأمداد احرتاماً أكثر فأكثر.

 رؤيا اإلمام الحسين 
  املنــام وكــان ملالهلــاً    وقد  أيت  ا  مرلع   مدينة قــم املقدلســة اإلمــام احلهلــص 

مــل  ــو ع إيوانــ  الشــريف وهــو متلجــ   ــو القبلــة والًــريب و اءهال وكــان بــالزن الروحــا    أك
وأنـــو  مجـــالال وأمامـــ    اإليـــوان قبـــو  مرتلعـــة بـــن األ   كـــلل قـــرب بقـــد  إ ـــبع أو مـــا أ ـــب ال 

 وكانت تلك القبو  قبو  خطباء املنرب احلهلي .
وقد برفت مجلة مــنهم مملــن كانــت بنــدهم مؤلللــا ال فكــانوا خيرملــون مــن القبــو ال ومــ  مــا 

ا ممــدود إىل اللــحن الشــريف ُمنَتــ   إىل  ــاءوا دخلــوه كــأموا ال وكــان لكــلل قــرب مــن حتتــ  أنبــو 
حو    آ فيهلآ املاء داخل األنبوا إىل احلو ال والناس  تللون بتلك األحــوا  يشــربون 
منهــا ويتوضلــؤون وي هلــلون وملــوههم وأيــديهم. و  هــذا األفنــاء خــر  أحــد اخلطبــاء مــن قــربه ـ 

 ملا ا ليل   قربن أنبوا وقال: يا بن  سول اب وكان من أ دقائنا ـ وتوملل  إىل اإلمام 
ــ ال وكأنلــ  يكتــج بيمنــاه خطــاً   كللــ   وال حــو ؟ فرفــع اإلمــام  يــده اليهلــرى وبهلــ  كلل

 اليهلرى قائً  ل : أنت   تكتج كتاباً ترتك  من بعد ال ولذا ال حو  لك. 
وقد أ ر   بلا  لك اخلطيج   حيات  لكي يؤللفال لكنل  أىب و  يكتج  يئاً. املللت 

أيًـــاً أنبـــوا إىل حـــو  لـــ     (71)بـــاه إنلـــ   أيـــت أنل لقـــرب الشـــيف ببـــد الزهـــراء الكعـــيبل نت
ـــــر    أمــــره فهــــدا  تلكـــــآن إىل أنل مقتــــل اإلمـــــام  اللــــحن الشــــريف كهلـــــائر اخلطبــــاءال فلكل

الـــذن قـــرأه   يـــوم با ـــو اء طبـــع بعـــد وفاتـــ  بشـــكل كتـــاا مهلـــتقل بشـــرا   احلهلـــص 
 الطبعا  ح ل اآلن.

 نهداية اآلخري
: من فوائد الكتاا هداية اآلخرينال وهذا واضب لكل من يراقج ســآع املهتــدين ويتــابع 1

                                                           

ــنة  (11) ــة ســ ــرب ء املقدلســ ــد   كــ ــها 1241ولــ ـــن معــــص مدا ســ ــ مية مـ ــا ف اإلســ ــوم واملعــ ــل العلــ ـــ وانتهــ هــ
ــجابة  ــ ــالكرم والشـ ــ ــنة كـ ــ ــلا  احلهلـ ــ ــم باللـ ــ ــينيةال واتلهلـ ــ ــة احلهلـ ــ ــة   اخلطابـ ــ ــَة باليـ ــ ــغ مكانـ ــ ــةال وبلـ ــ الدينيـ

  يــوم با ــو اء. ا تيــل بالهلــمل بــرب القهــوع ســنة  وا تهر بقراءت  ملقتــل اإلمــام احلهلــص  واإلقدام.
 هـ من قبل احلكومة البعثيلة   العراق. من مؤلللات : قتيل العربع.1211
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أحـــوال الـــذين و ـــلوا إىل د ا اردايـــة بهلـــبج الكتـــااال والشـــواهد بلـــا  لـــك كثـــآع إالل أنــــ  
 نكتلي باحلادفة التالية:

و  كــان يــأتي   ــاا ـ قبــل مــا يقــا ا ف فــص ســنة ـ إىل ديوانيــة املهلــجد   الكويــتال 
 إحدى املرا  قلت ل : من أنت ومن أين وما ا بملك؟ 

 قال: إ ل من فلهلطصال وا ي: ف نال وبملي: أستا    ملامعة الكويت.
 قلت ل : وما هو مذهبك؟ 

 قال:  يعي.
 قلت: وكيف  ر   يعياً؟ 

 قال: إنل   بائلة  آ  يعية وإ ل اخرت  هذا املذهج   ملامعة أمريكا.
 قلت: وكيف  لك؟ 

قــال: إ ل كنــت أ اود مكتبــة اجلامعــة فرأيــت فيهــا كتابــاً بعــدلع )للــدا  يهلــملا بال ــدير
(72) 

فتعجلبت أولالً رذا االسم فتلللحت  قليً  مثل قرأت  من أولل  إىل  خــره فعرفــت أنــ  حــقل و املعــت 
  بعــ  ملــاد ه مملــا كــان متــوفلراً   تلــك املكتبــة فظهــر    ــحلة مــا نقلــ  ال ــدير ولــذا اخــرت 

 .مذهج أهل البيت 
ومللــا  ملعــت إىل فلهلــطص باحثــت بعــ  بلمائنــاال وحيــث   أملــد لــ   دلاً بلــا مــا  كــر   

 الكتاا بقيت ملرلاً بلا الطريقة اليت اخرتهتا.

                                                           

يقــع   بشــرين )للــداً طبــع منهــا  كتــاا )ال ــدير( للع لمــة احملقلــق الشــيف ببــد احلهلــص األميــ    (14)
ًـــايقا  وضـــحلا   مللـــداال ألللـــ 11 خـــ ل بشـــرين ســـنة وبـــاي مـــن أملـــل تأليلـــ  الكثـــآ مـــن امل

بال ا  والنليل من أملل ال وهو يعترب من خآع مؤلللا  الشيعة اإلمامية اليت تثبت أحقليــة أهــل البيــت 
 .و حلة بقائدهم 
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 تضحيات من أجل الكتاب

 
ممـلـــا يؤســــف لــــ  حقلــــاً أنل املهلــــلمص اليـــــوم ال يعرفــــون قــــد  التًــــحيا  العظيمــــة واملعانـــــاع 

 قدلمتها األمليال الهلابقة من أملل حلو الكتاا وإيلال  ملن بعدهم ..  الشديدع اليت
فقد باي املهللمون سابقاً الكثآ من املشاكل ح ل أو ــلوا لنــا هــذا الــرتاث الًــخمال وقــد 
ملر  من أملل  الكثآ من الدماء الزاكيــة وقــدلمت األمــوال الطائلــة حــ ل حلــو لنــا هــذا الــرتاث 

  ضــب  الروايــا  و ر هــاال حيــث بقــي األ ــحاا يــدقلقون بشــدلع هبذه الدقلة واملتانة خا ــة 
   نهلخها واستنهلاخها.

 يقول أ د بن  مد بن بيهلا: 
ــاء وســألت  أن خُيــر  إ ل كتابــاً لعــ ء بــن  ميــن وكتابــاً ألبــان  ملئت إىل احلهلن بــن بلــي الو ل

 بن بثمان األ رال فأخرملهما. 
 فقلت: ُأحجل أن أ عهما.

 ابال ما أبجلك ا هجال فاكتبهما وا ع من بعد.فقال  :   ك 
 .(73)فقلت ل : ال  من احلدفان

فقال: لو بلمت أنل احلديث يكــون لــ  هــذا الطلــج الســتكثر  منــ ال فــو ل قــد أد كــت   
 .(74)هذا املهلجد مائة  يفال كل يقول: حدلف  ملعلر بن  ملد 
أحاديث  مد بن ســنانال فقــال:  وبن  دوي ال بن أيلوا بن نوح: أن  دفع إلي  دفرتاً في 

إن  ئتم أن تكتبوا  لك فافعلواال فو ل كتبت بن  ملد بن سنان
 (75). 

ًلال إن    يرو كتج أبي  احلهلن مع أن  تلقلاهــا منــ   ونقل   أحوال بلي بن احلهلن بن ف
ا  واها بن أخوي  أ د و مد اللذان نق  الروايا  بن والدّاال وقد ابتذ   بلي  خلياً وإلل

                                                           

ــالطر  (12) ــ ــموبا  بــ ــ ــدولنون إالل املهلــ ــ ــانوا ال يــ ــ ــــث كــ ــــث حيــ ــل األحاديــ ــ ــتهم   نقــ ــ ــا دقلــ ــ ــدل بلــ ــ ــذا يــ ــ ق وهــ
 اللحيحة.

 .41 ملال النجا ي: ص (11)
 .601 ملال الكشي: ص (16)
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بن احلهلن بن بــدم نقلــ  للروايــا  مبا ــرع بــن أبيــ  بأنــ  يــوم تلقلــا األحاديــث بــن والــده كــان 
  آ الهلن و  تكن ل  معرفة كثآع بالروايا ال فقرأها بلا أخوي  مرلع ُأخرى

(76). 
 

 من بركات الكتاب
 

ألللــوا كتبــاً إنل الذن يتــابع األخبــا  الشــريلة و قلــق   ســآع العلمــاء األبــ م  ــد أنل الــذين 
 ودولنوا ما حلللوه من العلوم والتجا ا قد خللد  كرهم وحلو  يتهم برب التا يف.

أملــا الــذين  حلــوا و  يكتبــوا  ــيئاً فقللمــا وــد أنل أحــداً يــذكرهم وإ ا  كــروا فهــم ال يــذكرون  
 كالذين تركوا ترافاً للمليال ال حقةال والشواهد بلا  لك كثآع منها: 

ـــة مـــا  كـــر   أحـــوا مـــا ولـــدا بربكـــة دبـــاء اإلمـــام احلجل ل الشـــيف اللـــدوق وأخيـــ  حيـــث إهنل
إالل أنل  )بجلل اب تعاىل فرمل  الشريف(ال وك ّا كانا من الذين د سوا بلوم  ل  مد 

بينمــا قللمــا يــذكر أخــوه و لــك يعــود إىل  العــا  اليــوم يقــوم ويقعــد بــذكر الشــيف اللــدوق 
تــج وأكثــر مــن الكتابــة فبقــي التــا يف يلتخــر برتافــ  القــيلم أللــف وك أُمو  منها أنل اللدوق 

 الذن ظلل العلماء ينهلون من .

                                                           

 .111 املع  ملال النجا ي: ص (15)
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 من فوائد الكتاب
ــة هــو التــأفآ اإل ــايب بلــا خمتلــف النــاس  مــن ملانــج  خــر فــونل مــن بركــا  الكتــاا املهمل

 وقد  اهد   لك   حوادث كثآع ومنها:
وبعثــــت بــــ  إىل احلــــال ليطللــــع بليــــ  مــــن  (77)«َمــــن هــــم الشــــيعة»إنلــــ  ألللــــت كتيبــــاً بعنــــوان 

 مـــرهتم احلركـــا  املًـــللة بـــدباياهتا ويعرفـــوا أنل مـــا  عـــوه بـــن الشـــيعة بلـــا لهلـــان أبـــدائهم ال 
 حقيقة ل ال لعلل  لك يكون سبباً لرملوم اأُلخولع اإلس مية.

وباللعلال فقد أخرب  أحــد األ ــدقاء الــذين  لــوا بــدداً مــن نهلــف هــذا الكتــاا إىل مكلــة 
كرلمةال فقال: بندما كنت   املدينة املنول ع احتجت إىل احلملامال فذهبت إلي ال وإفر خروملــي امل

 من  أبطيت احلملامي باإلضافة إىل اأُلملرع نهلخة من هذا الكتاا.
ـــا قـــرأ اســـم  بليـــ   ًـــج  ًـــباً  ـــديداً و مـــا الكتـــاا بكـــلل انزبـــا  بلـــا « الشـــيعة»فلمل

 األ  . فخرملت و  أقل  يئاً.
ــــامال وبعــــد أيلــــا ــــام مــــرلع فانيــــةال واضــــطر   إىل الــــذهاا إىل نلــــل احلمل م احتجــــت إىل احلمل

ــامي نلهلــ  ملالهلــاً بنــد اللــندوقال وحينمــا أ د  اخلــرو   ودخلــت حبالــة اختلــاءال فرأيــت احلمل
ال فتعجلبــت كثــآاً وتلــول   أنلــ    يعــرف   خليــة بعــد تقــدا املــال إليــ ال التلــت إ ل و  يأخــذ مــ ل

 احلملام فلما ا ال تأخذها؟وقلت ل : هذه أملرع 
قال: بعد أن  هبت   املرلع الهلابقة أخــذ  أطــالع الكتــاا بكــلل كراهيــة وحــذ ال وإ ا يب 
أقرأ أ ياء معكوسة بملا هو  ــائع بــن الشــيعة بنــدناال فالشــيعة إملــا هــم املهلــلمون وحــدهم أو 

كــان كــذباً ومو اً هم أحد املــذاهج اإلســ مية؟ فحقلقــت بــن األمــر فتبــصل   إنل الشــائع بنــدنا  
 وهبتاناال ف آل   أيي   الشيعة.

 تأثير كتاب )المراجعات(
 كما نقل   أحد ولا  احلجام فقال: 

قبـــل أ بعـــص ســـنة تقريبـــاً كنـــت أحًـــر )لـــل أحـــد الـــوم اء حيـــث كانـــت أمـــو ن التجا يـــة 
                                                           

 وكان  لك قبل أ بعص باماً تقريباً. (11)
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مرتبطــة بــ  فكنــت أمللــل بنــده وكــان يهلــتقبل الًــيوف كــل أســبوم ليلــةال وكــان  ًــر بنــده 
لا األ لج وا  وهلابيونال وكانوا بلا بلم بأ ل  يعي فينالون من الشيعة بكــل كــذا وهُتــم ب

 وافرتاءال وكنت أسكت حيث أضطر إىل  لكال وبلا قول الشابر:
 
 
 إ ا   وـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــآ األســـــــــــــــــــــنلة مركبـــــــــــــــــــــاً  

 فمـــــــــــــــــــــا حيلـــــــــــــــــــــة املًـــــــــــــــــــــطر إالل  كوهبـــــــــــــــــــــا 
 
  

  كتهم    لك التهجلم. ومع األسف الشديد أنل الومير نلهل    يكن يتوان بن مشا
و ا  ليلة وبعدما  ربوا   الك م ضدل الشيعةال قال الومير: اسكتوا ال  قل لكم الــتكللم 
ــج مــن هــذا التحــولل  ــم مثلنــا مهلــلمونال فتعجلــج اجلميــع وتعجلبــت أنــا أ ــدل التعجل ضــدلهم إهنل

 الذن طرأ بلا الوميرال و  يقل أحدهم  يئاً و  أتكللم أنا.
مللهلــت ومللهلــت حــ ل  هــج اجلميــع فبقيــت أنــا والــومير فقــ ال فقلــت لــ :  يقــول التــاملر:

 أيــت اليــوم منــك بجبــاال ملــا ا قلــت مــا قلــت وأنــت كنــت تشــا   أ ــدقائك   الــتهجلم بلــا 
 الشيعة كلل مرلع.

 (78)«املراملعــا »قــال الــومير: يــا أخــي إ ل كنــت بلــا ضــ لةال و ــدفة  أيــت كتابــاً ا ــ  
بلا احلقل وحدهمال ومن بعد  لك ليل   أن أهــامجهم وإ ل   أ   وقرأت  كلل ال فرأيت الشيعة

   معا ر  رم طوال بمرن ما خيالف األخ ق أو اآلداا الشربية.
نعــم هكــذا ي ــآل الكتــاا الواحــد نظــرع وميــرال ألــيل  لــك دلــيً  بلــا مــا  ــن بلــدده مــن 

 م.ضرو ع نشر الكتج بص أوسا  الناس ح ل يللب اللاسد ويرأا اللد 
 كما اهتدى الكثآ من العلماء واألساتذع من أبناء العامة إىل مذهج أهل البيت 

                                                           

ــدين  (11) ــد احلهلـــص  ـــرف الـ ــيلد ببـ ــام الهلـ ــيل لإلمـ ــة بـــص  ئـ ــائل متبادلـ ــا ع بـــن  سـ ال والكتـــاا ببـ
هـــ . 1220د  ــرف الــدين حــول اإلمامــة ســنة األمهر  نذا  الشــيف ســليم البشــرن وبــص  يــة اب الهلــيل 

هـ   مدينة الكاظميلة   العراقال ويعــدل مــن ت ميــذ الشــيف  ملــد 1410ولد الهليلد  رف الدين سنة 
كاظم اخلراسا ال تلدلى ل ستعما  اللرنهلي   لبنانال فطا دت  القولا  اللرنهليةال وتعــرل  ل  تيــال 

ع مــرلا  وُأحــرق بيتــ  ومكتبتــ  وكتبــ   اخلطليــة التهلــعة بشــر الــيت   يتهلــنل رــا أن تــرى النــو . تــو ل   بــدل
ــنة  ــة سـ ــادى الثانيـ ــامن مـــن مجـ ــة   1211الثـ ـ ــول املهمل ــا: الللـ ــةال منهـ ــا  مطبوبـ ع مؤلللـ ــدل ــر  بـ ـــ وتـ هـ

تــأليف اأُلملــةال أبــو هريــرعال أملوبــة مهلــائل موســا ملــا  ابال الــنص واالملتهــادال فلهلــلة امليثــاق والواليــةال 
 الل اللاخرع   مآمت العرتع الطاهرع. سالة ك ميةال اجمل
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 بربكة كتاا )املراملعا ( للمرحوم  رف الدين العاملي ) ضوان اب بلي ( و آه من الكتج.
 

 معاناة من أجل الكتاب
 

  وســوقها مبا أنل الكتاا يعد وسيلة ناملحة إلحيــاء اللكــر ونشــر العقيــدع وتربيــة اجملتمعــا
 ـــــو الكمـــــال فقـــــد ضـــــحلا املهلـــــلمون خا لـــــة الشـــــيعة مـــــن أملـــــل نشـــــره وحلظـــــ  العديـــــد مـــــن 

 التًحيا  اجلهليمة اليت يطول  رحها ويعجز اإلنهلان بن إحلائها.
ــا كــانوا يعــانون  فلــي العهــود الهلــابقة   يكــن الــو ق كمــا هــو اآلن مــن الكثــرع واجلــودعال وإلل

 ابة فكانوا يعتمدون بلا اجللود والو ق.الكثآ من املعاناع ح ل يعدلوه للكت
ــا كــان النــاس يهلــتليدون مــن  فًــً  بــن  لــك   تكــن األقــ م كمــا   بلــرنا الــراهنال وإلل

القلج و يش الطيو  ناهيك بن ند ع احلرب و حلت  بص الناس
(79). 

                                                           

ـــا بليـــ  اآلنال فلـــو أ دنـــا أن نهلـــتعر  تطـــول   (11)   العلـــو  الهلـــابقة كانـــت احلركـــة الكتابيـــة  تلـــف بمل
الكتابة   العلو  الهلــابقة مــن الرســوم والنقــوت بلــا اجلــد ان واملــواد اللــلبة مثل إىل نظــام اإل ــا ا ال  

ون   األلــف الثانيــة قبــل املــي د مثل إىل احلــروف املهلــما يلةال أو كما كــان يهلــتخدم  البــابليلون والهلــومريل 
نهلــتعر  أدوا  الكتابــة أو موادهــا وطريقــة حتًــآهاال أو نهلــتعر  كيليــة نهلــف الكتــاا أو طبعــ  أو 
توميع ال أو نهلتعر  قدم النلوص الكتابيلة أو املكتبا  العاملة واخلا لة ومــا حتتويهــا مــن خمطوطــا ال 

ة ومهلــآ الكتلــاا أو أنــوام الكتــج وأحجامهــا وأ ــكارا لطــال بنــا املقــامال وبو ــا ع أو نهلــتعر  الرقابــ
 نقول:

كانــت الكتابـــة تـــتمل بلــا ألـــواح اخلشـــج والطــص واملـــواد اللـــلبة واجللــود وو ق الـــربدنال وكانـــت بعـــ  
ــة  ــل والقشــــرع الرقيقــ ــاء  النخيــ ــام واحلريــــر وحلــ ــامبو ود وم الهلــــ حف والعظــ ــتخدم أبــــواد البــ ــدول تهلــ الــ

بيًاء لثمرع البتوال للكتابة. وكانت األق م الكتابيلة ببا ع بن أق م القلج و يــش الطيــو  واألقــ م ال
املعدنيلــةال وكـــان حتًــآ احلـــرب األ ــر واألســـود يــتمل بلـــعوبة وكانــت األوا  الـــيت يــتمل حلـــو احلــرب فيهـــا 

يلــة يــتمل بــرب وضــع كميلــة مــن تلــنع مــن اللخــا  أو الربونــزال فعلــا ســبيل املثــال إنل حتًــآ األ قــام الطين
الطص   إناء املاء ل ر  تلليت  من احللا واملواد الثقيلــةال حيــث ترتسلــج هــذه املــواد   القــامال أملــا 
ا تطلو بلــا الهلــطبال فبعــد إمالــة مــا يطلــو يأخــذ الطــص بعــد تــر   القش وفتا  اخلشج وما أ ب  فوهنل

ســـم « 20 – 46»ســم إىل « 5 – 6»مــا هــب  منـــ   ــو األســللال وكـــان يــرتاوح حجــم الطـــص مــن 
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وبالر م من  لك كلل  ود أنل القدماء كانوا يكثــرون مــن الكتابــة حر ــاً مــنهم بلــا حلــو 
رتاث وإيلــال  للمليــال ال حقــةال حبيــث إنل الع لمــة احلللــي كتــج ألــف كتــاا حــ ل قــالوا   الــ

حقلــــ : إنلـــــ  كـــــان يكتــــج   األســـــلا   اكبـــــاً.  وهكــــذا كـــــان ســـــائر بلمائنــــا األبـــــ م كالشـــــيف 
واللــــدوق والكليــــ  و ــــآهم مــــن أملــــ لء الشــــيعة الــــذين ملئــــوا اآلفــــاق مبؤلللــــاهتم  (80)الطوســــي

                                                                                                                                                                      

من حيث اال تلام. وكان الكتلاا ينقشون اإل ا ا  والرموم بلا الطص النقــي مث يوضــع حتــت أ ــعلة 
 الشمل إىل أن وفل مثل  لو   اخلوايب الطينيلة أو ترتلج بلا الرفوف.

اجلــآال لكــي يــذوا بنهــا  وحتًآ اجللود للكتابة يتمل برب  طل مللود ال نم واملابز ف فة أيلام   مــاء
الشحم وبقايا اللحمال وبعد  لك يزال اللوف بنها وتشدل مثل ترت  مدلع مــن الــزمن لكــي وــفل هامــاال 
و  النهايــة تؤخــذ اجللــود لتلــقل مــن الطــرفص وتقطــع بلــا  ــكل مربلعــا . وكانــت الكتابــة تــتمل بلــا 

ــرال يرملـــع ــ    ملــ ــر بليــ ــود ُبثــ ــدم نــــصل كتــــج بلـــا اجللــ ــرفص. وأقــ ــر قبــــل  الطـ ــامل بشــ إىل القــــرن اخلــ
املي د. وانتشر استعمال اجللود بكميلا  كبآع   القرن التاسع قبل املي د   ملر والعــراقال ومنهمــا 

 انتقل إىل الب د اأُلخرى.
أملــا حتًــآ الــو ق الــربدن فيــتمل بــرب أخــذ ســاق النبــا  وتقهلــيمها إىل  ــرائب طويلــة مثل توضــع الشــر ة 

متلـــالج وت مــر   امليـــاه مثل وللـــف حتـــت أ ــعلة الشـــملال وتلـــقل بعـــد  لـــك فــوق اأُلخـــرى بشـــكل 
ــلحة  ــول اللــ ــد طــ ــا حبيــــث ال يبعــ ــولى أطرافهــ ــا  ــــكل 20 – 46وتهلــ ــتمل بلــ ــة تــ ــم. وكانــــت الكتابــ ســ

أبمــدع بلــا طــول الشــري  وتتللــل ببعًــها. وكــان   بــادد األمــر يهلــتخدم اجلــبل   طــ ء الــو ق 
وبعــد  لــك ُأســتخدم اللــمغ الــذن يلــنع مــن األ ــنة أو النشــاء.  لــئ ل ينتشــر احلــرب   موضــع الكتابــة

ــود إىل  ــ  يعــ ــبع  إنل تا خيـ ــد الــ ــرال ويعتقـ ــي د   ملـ ــل املــ ــة قبـ ــتخدم و ق الـــربدن   األلــــف الرابعـ واسـ
منتلــف األلــف الرابعــة قبــل املــي د   ملــرال بلمــاً إنل ملــر كانــت أكــرب ملــدل  رــذا الــو ق. وانتهــا 

و ق   القرن الثالث بشر املي دن حيث حلل  لل  الــو ق اجلديــدال وكانــت استعمال هذا النوم من ال
اً للنابة هذا الو ق ومنهما انتقل إىل أو وبا.  ب داد ودمشق تعتربان ملد اً مهمل

هــو أبــو ملعلــر  مــد بــن احلهلــن بــن بلــي الطوســي  ــيف الطائلــةال ملليــل القــد ال بظــيم املنزلــةال فقــة  (10)
ــا  وا ــا ف باألخبـــ ــدوقال بـــ ــائل بـــــص  ـــ ًـــ ــع الل ــ مال واألداال ومجيـــ ــولال والكـــ ــ  واأُل ـــ ــالال واللقـــ لرملـــ

هـــ( ودفــن باملشــهد 150هـــ( وتــو ل    ــهر  ــرلم ســنة )216تنهلج إلي . ولد    هر  مًــان ســنة )
ال ــرون املقــدلسال لــ  مؤلللــا  كثــآع منهــا: اجملــالل املشــتهر باألمــا ال ال يبــةال امللــباح الكبــآال امللــباح 

 415ص 5اخل. انظــر  وضــا  اجلنلـــا :  … بهلــو ال اللهرســـتال والرملــالال اللــ آال اخلــ فال امل
 باا ما أولل  امليم.



 41 

 يت بعدهم هتدن الكثآ من الناس برب األممان املختللة.القيلمة اليت بق

 نبذة حول المكتبات اإلسالمية
ـــم كـــانوا لتلكـــون الكثـــآ مـــن  ع اهتمـــام املهلـــلمص   العلــو  الهلـــابقة أهنل لقــد بلـــغ مـــن  ـــدل

 املكتبا  الًخمة اليت  مبا ال هلك الكثآ من الدول اإلس مية اليوم مثلها.
قبــل مئــا  الهلــنص كانــت حتتــون  (81)مــة نلــآ الــدين الطوســيفقــد نُقــل أنل مكتبــة الع 

مثــــانص ألــــف )للــــد مــــن املقــــروءا   بلــــا أ بعمائــــة ألــــف كتــــااال وكــــان للهلــــيد املرتًــــا 
وامللــنللا  واحمللوظــا ال وقيلمــوا كتبــ  فبل ــت قيمتهــا ف فــص ألــف تومــان ـ  نــذا  ـ بــدا الكثــآ 

 .(82)ءمن النلائل اليت أُ سلت إىل األُمراء والوم ا
و كــر الع مــة اآل ــا بــز   الطهــرا : أنل البيهقــي نقــل ابتــذا  اللــاحج بــن ببلــاد

بــن  (83)
االنتقــال إىل خراســـان مللـــا طلبــ  الهلـــلطان  نـــذا  معتــذ اً أنل كتبـــ  العلميـــة حتمــل بلـــا أ بعمائـــة 

 مجل.
 وقد  دلق البيهقي هذا االبتذا  وقال: إنل بيت الكتج الذن   الرن دليل بلا  ــدق 
فــــو ل طالعتــــ  بعــــد إحــــراق الهلــــلطان  مــــود ســــبكتكص فوملــــد  فهــــرس تلــــك الكتــــج بشــــر 

                                                           

ـــد بـــن احلهلـــن الطوســـي  (11) ـــد بـــن  مل ـــر اجلليـــلال  مل  ـــاحج   هـــو احملقلـــق املـــتكللم احلكـــيم املتبحل
ــرح  ـــطي و ـــ ــر اجملهلــ ــر أقليـــــدس وحتريـــ ــاا حتريـــ ــآيةال وكتـــ ــذكرع النلـــ ــاا التـــ ــدال وكتـــ ــد العقائـــ ــاا وريـــ كتـــ

مبشــهد  والللــول النلــآية واللــرائ  النلــآية واألخــ ق النا ــرية وكثــآ  آهــاال ولــد  اإل ــا ا 
هـــ ودفــن   مقــابر قــريش   الكاظميــة. انظــر  وضــا  514هـــ ال وتــو ل   ســنة 611طــوس   ســنة 
 باا ما أولل  امليم. 200ص 5اجلنلا :  

 .124 املع كتاا قلص العلماءال للتنكاب : ص (14)
هـــ ال 245اسمال إ ابيل بــن ببلــاد بــن العبلــاس امللقلــج باللــاحج )األ ــلها ( ولــد ســنة هو أبو الق (12)

هـــ ال ومللــا تــوىلل أبــو 211 لاه باللاحج األمآ أبو منلو  بوي   كن الدولة مللــا  ــاحب  إىل ب ــداد بــام 
 ل منلو  احلكومــة اســتدبا اللــاحج مــن أ ــلهان ووالله الــوما ع.  هيلــز اللــاحج بــاألدا الرفيــع حــ

ًـــهم لـــ  ســـبعاً وف فـــص مؤلللـــاً طبـــع منهـــا افـــ  بشـــر    ـــا  أحـــد أقطـــاا األدا العـــريبال وقـــد بـــدل بع
 كتاباً.

 [: f1] التعليق

 [: f2] التعليق

 [: f3] التعليق
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 .(84))للدا 
  أحـــوال العـــا  الشـــيعي النحـــون: فابـــت بـــن  ونقـــل الع مـــة الهلـــيد  هلـــن األمـــص 

هـ فيما حكي بنــ  فقــال: وتــوىلل خزانــة 150أسلم احلليب الذن  كره الذهيب   وفيلا  حدود 
ولة فقال من حبلج من اإل ابيليــة: إنل هــذا يلهلــد للــدبوع وكــان قــد الكتج حبلج لهليف الد

 نلف كتاباً   كشف بوا هم وابتداء دبوهتمال فحمل إىل  احج ملر فأمر بللب  فلــلج 
وأحرقــت خزانــة الكتــج الــيت حبلــج وكــان فيهــا بشــرع  الف )للــد مــن وقــف ســيف الدولــة بــن 

 .(85) دان
أنلــ  كــان   كــل ملــامع كبــآ مكتبــةال ألنل مــن بــادع  بــل بلــغ مــن  ــدلع ابتنــائهم باملكتبــا 

العلماء  نذا  أن يوقلوا كتبهم بلا اجلامع. فقــد نقــل: أنل خزانــة الكتــج )مبــرو( كانــت حتــون 
بلــا كتـــج يزدملـــردال ألنـــ   لهــا إليهـــا وتركهـــا. وكـــان امللــو  يتلـــاخرون   تلـــك العهـــود  مـــع 

لـــر وقرطبـــة وب ـــداد   أواخـــر القـــرن الرابـــع الكتـــج حبيـــث إنل ملـــو  اإلســـ م الث فـــة الكبـــا  مب
  لوا  ديداً بالكتج؛ فكــان احلكــم  ــاحج األنــدلل يرســل الرملــال إىل مجيــع بــ د املشــرق 
ليشرتوا ل  الكتج فو  ظهو ها؛ وكان فهرس مكتبت  يتكولن من أ بعة وأ بعص كرلاسةال كل منها 

فكانــت للحــاكم العزيــز )املتــو ل  بشــرون و قــةال و  يكــن فيهــا  ــآ أ ــاء الكتــج. أملــا   ملــر
م( خزانــة كتــج ضــخمة؛ وقــد أ اد املتــأخلرون أن يقــدل وا بــدد مــا كانــت 110هـــ   215بــام 

ا كانت تشتمل بلا ألف وستمائة ألف كتاا.  تشتمل بلي  هذه اخلزانةال فقال املقريزن: إهنل
نــة احلكمــة؛ وقــد بمــل بلــي بــن  ــىي املــنجلمال خزانــة كتــج بظيمــة   ضــيعت ال و لاهــا خزا

وكــان يقلــدها النــاس مــن كــل الــب دال يقيمــون فيهــا ويتعللمــون منهــا  ــنوف العلــم؛ والكتــج 
 مبذولة رم والليانة مشتملة بليهمال والنلقة    لك من مال بلي بن  ىي. 

وبــالر م مــن كــل هــذا االهتمــام الطائــل مــن املهلــلمص   العهــود الهلــابقة بالكتــاا إالل أنل 
ضيلعت هذا الرتاث و للت بن أّيتــ  فأ ــبحت مكتباتنــا اليــوم فقــآع إ ا مــا األمليال األخآع 

قهلــناها إىل مكتبــا  ال ــآال فــونل أكــرب املكتبــا  اإلســ مية   العــراق وإيــران حاليــاً التتجــاوم  
كتبهــا املليـــون كتـــاا بلــا أكثـــر تقـــدير بينمــا وـــد   مكتبـــة الكــوأرس   أمريكـــا مـــا يقـــا ا 

                                                           

 .465ص 5الذ يعة إىل تلانيف الشيعة:   (11)
 .1ص 1أبيان الشيعة:   (16)
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 مليون كتاا. 140
نـــا كـــان الـــ مم بلينـــا أن نعـــود إىل بنـــاء املكتبـــا  وتزويـــدها بالكتـــج املليـــدع ونـــدبو مـــن ه

 الناس إىل املطالعة واالستلادع منها لآتلع مهلتوى الوبي   أوساطهم.

 إتالف المكتبات
بـــــص اللـــــرتع واأُلخـــــرى كـــــان الـــــرتاث اإلســـــ مي   مكتبـــــا  املهلـــــلمص الًـــــخمة يتعـــــرل  

 الذين كانوا يرت لدون املهللمص ويطا دوهنم     ل أ اء العا . حلم   امل رضص واملناوئص
فقـــــد تعــــــرل  املهلــــــلمون وخا لـــــة الشــــــيعة بلــــــا مــــــرل التـــــا يف للكثــــــآ مــــــن االضــــــطهادا  
واملًــايقا  الشــديدع الــيت ملعلــتهم يلــرلون إىل أقلــا أطــراف العــا  حــ ل أنلــك اليــوم ال تكــاد 

 ود بقعة   العا   لو منهم.
هــذه االضــطهادا  حبــقل املهلــلمص املــوالص كــان الكثــآ مــن تــرافهم يتلــف ويبــاد  وبلــا أفــر

 والشواهد بلا  لك كثآع منها:
بندما احتلل هوالكــو

هـــ ال أمــر بولقــاء الكتــج   هنــر دمللــةال وكانــت 565ب ــداد ســنة  (86)
   إحدى املكتبا  مليون خمطو .

اللــــليبية أحرقــــوا املكتبــــا  هـــــ   احلــــروا 604وبنــــدما احتــــلل ال ــــرا بــــ د الشــــام ســــنة 
املوملـــودع مبـــا فيهـــا املكتبـــة املوملـــودع   طـــرابللال والـــيت كانـــت تًـــمل ف فـــة م يـــص كتـــاا

ال (87)
وكان من بص هذه الكتج بدداً ال بأس ب  من نهلف القر ن الكراال بلماً إنل قيمة أمثال هذه 

لرق بص العلرين من وملود املكتبا  يتبصل إ ا قايهلناها باملكتبا    هذا العلر مع حلا: ال
 الو ق والدواع وسربة الطبابة والنشر وا لا  التكاليف.

وبنــد مــا انتــزم ال ــرا بــ د األنــدلل مــن أيــدن املهلــلمص   أواخــر القــرن اخلــامل بشــر 
ــام املهلــلمص استنلــا اً  املــي دن أحــرق مجيــع املكتبــا  الــيت كانــت هنــا . مــا بملــ  بعــ  حكل

                                                           

م 1461م( م ـــو  مؤســـل دولــة امل ـــول اإلليخانيـــة   إيـــران ســـنة 1456 – 1411هوالكــو ) ـــو  (15)
ــز  ــد ملنكيـــ ــة )املـــــو ( حليـــ ــة   قلعـــ ــرس واإل ابيليـــ ــراء اللـــ ــع أُمـــ ًـــ ــانال أخ ــا بلـــــا 1465خـــ ًـــ مال ق

م واحتــل ســو ية. هــاملم املماليــك مليشــ    بــص ملــالو  وأبــادوه 1461اخل فــة العباســية   ب ــداد 
 م. انظر املنجد   األب م حرف )اراء(.1450

 .61ص 2 املع تا يف التمدلن اإلس مي:   (11)
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ا فعــل  لــك خللــاء بــ  أُميلــة وبــ  العبلــاس وبــ  بثمــان بكتــج ملــذهج دون مــذهج  خــرال كمــ
الشيعةال ح ل إنل بعًهم كان يلقي برماد الكتج احملروقة   البحر أو النهر أو ينثرها   ارواء 

 تشللياً منها.
وقــد  كــر الــبع  أنل مــا أحرقــ  األســبان مــن كتــج قرطبــة بلــغ مليونــاً وعهلــص ألــف )للــدال 

 .(88)مملا بثروا بلي    أقاليم األندلل ناهيك بملا أتللوه
ونقــل أنل أســقف طليطلــة أحــرق مــن الكتــج اإلســ مية مــا يزيــد بلــا مثــانص ألــف كتــااال 

وأنل اإلفرنا مللا انتلروا بلا  رناطة أحرقوا من الكتج النليهلة ما يتجاوم املليون كتاباً 
(89). 

يت ألللها املهللمون ليل إالل نقطة وأ ا  بع  املؤ خص امللريص: أنل املتبقلي من الكتج ال
 .(90)من حبر مملا أحرق  اللليبيونال والترتال واألسبان

وبنــد مــا أســق   ــ ح الــدين األيلــويب الدولــة اللاطميــة أحــرق مجيــع املكتبــا  الــيت كانــت 
  الب دال فأضــرم   بعًــها النــا  وألقــا بعًــها اآلخــر   هنــر النيــل وتــر  بعًــها    ــحراء 

بليها الرياح ح ل  ا   ت اًل برفت بت ل الكتجال كما إنل  لاما  القاهرع سيناءال فهللت 
بقيـــت ســـتة أ ـــهر حتـــرق كتـــج الشـــيعة لتهلـــخص امليـــاه   مرامللهـــا. ومـــن تلـــك املكتبـــا  الـــيت 

هــــ ال وكانـــت 256ســـنة « العزيـــز بـــاب»أحرقهـــاال خزانـــة الكتـــج الـــيت أنشـــأها احلـــاكم اللـــاطمي 
ف كتاا   اللق  والنحــو واحلــديث والتــا يف والطــج والكيميــاء حتتون بلا مليون وستمائة أل

: كانــت 441و آهاال يقول ملو   ميدان   كتاب  )تا يف التمدلن اإلســ مي( اجملللــد الثــا  ص
حتتــون بلــا مثانيــة بشــر ألــف كتــاا   العلــوم القدلــة وســتلة  الف وعهلــمائة ملــزء مــن كتــج 

ــقة مزيلنــة بالــذهج « 210»النجــوم وارندســة والللهلــلةال وكــان فيهــا  ختمــة قــر ن خبطــو  منهلل
 نهلخة من تأ يف الطربن. « 1400»و)للدع بشكل نليلال وكان فيها 

ســنة « أمــر اب»وكــذلك أحــرق  ــ ح الــدين دا  احلكمــة الــيت أنشــأها احلــاكم اللــاطمي 
 هـ ال وكانت تًمل أكثر من مائة ألف كتاا. 216

                                                           

 .161 – 162ص 4دا ية:   املع الرتاتيج اإل (11)
 .161ص 4الرتاتيج اإلدا ية:   (11)
 .166 – 161ص 4الرتاتيج اإلدا ية:   (10)
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ـــ : وقـــد  (91) (112م األول صيقـــول  ـــاحج كتـــاا )تـــا يف الكتـــاا(   القهلـــ مـــا نلل
ســـجللت هنايـــة العلـــر اللـــاطمي بدايـــة اهنيـــا  املكتبـــا  الكـــربى   القـــاهرعال فقـــد أدلى النهـــج 
واحلرائق وال مباالع إىل القًاء بلا قهلم كبآ من فروع املكتبا  اليت كــان اخلللــاء اللــاطميلون 

 وفروهتم. وهم من  يبل الكتج قد أنلقوا بليها الكثآ من اهتمامهم

 تراث أهل البيت 

بلا الر م أنل الكثآ من الرتاث الشيعي قد اُتلف بلا يد الط اع واملعاندين الــذين أبــادوا 
املكتبــا  وأحرقوهــا إالل أنل هنــا  قهلــطاً كبــآاً منــ  مــا مال   طيلــا  املخطوطــا  البعيــدع بــن 

 ـــاحج كتـــاا  ص أيـــادن الكثـــآ مـــن الشـــيعة. فقـــد ســـألت الع لمـــة الهلـــيلد  هلـــن األمـــ
 أبيان الشيعة: كم من كتبنا  آ مطبوبة؟ 
 فقال: املطبوبة منها بشرع   املائة.

 كــــر مــــا وملــــده    وقــــال   أحــــد العلمــــاء األبــــ م معللقــــاً بلــــا كــــ م األمــــص: إنلــــ 
(   املائـــة حيـــث الحظـــت مكتبـــا  الشـــيعة   إيـــران 11املكتبـــا  وإالل فونلـــ    يطبـــع منهـــا )

 عراق وارند و آها. واليمن وال
ويؤيلــد  لــك إنلنــا إ ا مــا طالعنــا كتــج الرملــال لوملــدنا أنل أ لــج املــؤلللص الكبــا  كالع لمــة 

 احلللي وأمثال    يطبع من كتبهم إالل القليل.
ــمت بلــا أيلــام حياتــ  فكــان لكــل و كــر الــبع  أنل تأليلــا  الع لمــة اجمللهلــي  ال قهلل

وهــذا تأييــد مــن اب بزلوملــللال ألنل كتابــة ألــف بيــت كــل يوم ألــف بيــت كــل بيــت عهلــص حرفــاً 
يــوم  ــعج ملــداً وهــو مملــا ال لكــن  ــدو ه مــن أكثــر النــاس إضــافة إىل ممــان والدتــ  وطلولتــ  

 .(92)ومرض  وسلره وتد يهل  و آ  لك من األبذا 
وأنل حا ـــل تأليلاتـــ   وقيـــل إنـــ  ملـــرى احلـــديث   أحـــد األيـــام بـــن الع لمـــة احلللـــي 

: و ـــن أيًـــاً   لكـــل يـــوم مـــن بمـــره كللـــ  ألـــف بيـــتال فقـــال الع مـــة اجمللهلـــي وتلـــنيلات

                                                           

 للدكتو  الكهلند  ستيبتشليتش (11)
  وال خيلا أنل اإلمام الشآامن نلهل  قهللمت بدد  ــلحا  كتبــ  بلــا أيلــام بمــرهال فظهــر أنلــ   (14)

 ا )الو ايا األخآع(. لحة   كل يوم.  املع كتا 46كان يؤللف أكثر من 
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 تأليلاتنا ليهلت بأقل من .
فقــال لــ  بعــ  ط لبــ : ك مكــم  ــحيب إالل أنل تأليلــا  الع لمــة تلــنيف وفكــر وحتقيــقال 

 أملا تأليلاتكم فتجميع ويقلل فيها التلنيف.
 ل كثآاً   التلــنيف بينمــا ا ــت لت أنــا : نعم إنل الع لمة ا تفقال الع لمة اجمللهلي 

 .(93)  التأليف
وقــــد نقــــل   الهلــــيلد بلــــي الشــــربل )  ــــ  اب تعــــاىل( أنــــ   ا  مــــرلع  هــــج إىل الكاظميــــة 
واستأملر  رفة   فندقال و  الليل   يتمكلن من املنام ألنل الرياح كانت  لق بشدلع وتًرا 

ملرحــا ال قــال: قمــت ونظــر  وإ ا بكتــاا بــاألو اقال وحيــث كــان اللــو  يــأ  مــن ناحيــة ا
جلدلن واقع   املرحا ال وارواء الذن خير  من    طريق  إىل الهلــطب هــو الــذن  ــدث  لــك 
الًوضــاءال قــال الهلــيلد بلــي: فأخــذ  الكتــاا ومللــا نظــر  إليــ   أيتــ  كتابــاً مــن كتــج ملــدلن 

 خمطوطاً فأخذت  وحلظت .
علمائنــا األبــ م   العلـــو  الهلــابقةال بـــل بــالطبع إنل املخطوطــا  الشـــيعية ليهلــت فقـــ  ل

حــ ل   بلــرنا الــراهن هنــا  الكثــآ مــن املخطوطــا  لــبع  العلمــاء  ــآ مطبوبــة و  يطللــع 
وقد بلغ مائة مللد    بليها أحد أ ً  ومنها ما كتب  أحد العلماء حول اإلمام املهدن 

 يطبع منها مللداً واحداً.

                                                           

 .444 – 441قلص العلماء للتنكاب : ص (12)
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 إنهم يحاربون الكتاب

 
احلكوما  الظاملة برب العلو  املختللــة واتللقــت بلــا  ا بــة الكتــج التوبويــة  لقد تآم  

 اليت تر د الشعوا وتوقظهم من  للتهم.
ولـــذا فقـــد حـــو ا الكتـــاا بشـــدلع وطـــو د الكتلـــاا واملـــؤلللص   كـــل مكـــان حـــ ل أ ـــبحوا 

 مشرلدين بن أوطاهنم.
حتا ا الكتج وحتول دون  وقد  اهد   خليلاً كيف أنل احلكوما  املختللة   ب دنا

 واملها بــص النــاس ولــو  كــر  القلــص الداللــة بلــا  لــك الحتــا  إىل كتــاا مهلــتقل إالل أنلــ  
 أقتلر بلا بعًها:

 الرقابة الجائرة
مللا أب االنق ا العهلكرن الذن قام ب  ببد الكرا قاسم

(94) 
طبــع كتــبهمال إالل مــع وبــأمر مــن أســياده   العــراقال أ ــبحُت   قائمــة الــذين منعــت احلكومــة 

 قابة  ديدعال فونل الرقابة   ممان ببــد الكــرا قاســم كانــت متشــدلدع حبيــث ال ويــز حــ  طبــع 

                                                           

ــد بكــر الزبيــدن مــن مواليــد ) (11) م( ب ــدادال التحــق بالكلليــة العهلــكرية   1111ببــد الكــرا قاســم  مل
م(   ملبهــة األ دنال انتمــا لتنظــيم الًــبلا  1111م(.  ا     حــرا فلهلــطص بــام )1124بام )

ــام ) ــ ـــرا  بـ ــام 1165األحــ ــام )م(. قـــ ــ ـــانق ا بهلـــــكرن بـ ـــ 1211بــ ــ ــاحلكم 1161 –هـ ــاح بـــ م(ال أطـــ
امللكيال قتل أ لج أفــراد العائلــة امللكيــة مبــا فــيهم امللــك فيلــل الثــا ال أبلــن احلكــم اجلمهــو ن. أل ــا 
ديــة احلزبيــة مــا بــدا احلــزا الشــيوبي الــذن أضــحا احلــزا احملبلــج  املظــاهر الدلقراطيــة كالربملــان والتعدل

ــم ا ــا احلكــ ــام للهلـــلطةال وأل ــ ــرل    بــ ــاً. تعــ ــنوا  ونلــــف تقريبــ ــع ســ ــة أ بــ ــ  قرابـ ــتمرل حكمــ ــد . اســ ملــ
م( النق ا بهلكرن دبلــره ببدالهلــ م بــا ف مــع )موبــة مــن الًــبلا  البعثيــص أمثــال أ ــد 1152)

حهلن البكر وببدالكرا فرحان و احل مهدن بملات و آهمال أُبدم  مياً بالر اص مــع بعــ   فاقــ  
 م.1152من  با     دا  اال ابة   التاسع



 25 

 .(95)مثل تلهلآ: )تقريج القر ن إىل األ هان(
وقد كان   مملا كتبت  أ بعة بشر كتابــاً   بلــوم خمتللــة وكنــت قــد مجعتهــا هتيئــة لطبعهــا   

ت هـــي مـــن قبيـــل:  ـــرح دبـــاء الهلـــما ال و ـــرح كتـــاا نلـــاا العـــراق   )للـــد واحـــدال وكانـــ
اللبيانال وكتــاا   بلــم اريئــة والنجــومال وكتــاا   بلــم ارندســةال وكتــاا   بلــم احلهلــااال 
وما أ ب   لكال فلاد ت  احلكومة   العــراق و  نظلــر بعــد  لــك بليهــا حيــث كانــت النهلــخة 

 منحلرع   تلك اليت قدلمتها للطبع. 
ال فــو ل أ كــر مليلــداً أنل (96)يص   العراق اليت كانت برئاسة نــو ن الهلــعيدو  حكومة امللك

ـــده اب بر تـــ ( األف الشـــهيد )ت مل
كـــان يلـــدل   نـــذا  )للـــة باســـم: )األخـــ ق واآلداا(   (97)

                                                           

وهو تلهلآ مزملي وخمتلر مبهلل  يلهم  اجلميــعال ويشــتمل بلــا ميــزا    توملــد   ســائر التلاســآ  (16)
هــــ ال إالل األملـــزاء 1100)للـــدا (   بـــآو  لبنـــان بـــام  10إالل نــاد اال طبـــع مرتـــان )ف فـــون ملـــزًء   

 –ا   النجــف األ ــرف ( حيــث طبعــت فــ ث مــرلا  كانــت أُوالهــ20و 41و 41الث فــة األخــآع )
 هـ .1211هـ و1216العراق بامي 

م(ال أ ــبب  ئيهلــاً للــوم اء بــص 1111هـــ / 1205نو ن سعيد  احل الهلعيد مــن مواليــد ب ــداد بــام ) (15)
م( أل بــع بشــرع دو عال ووميــراً للــدفام   عــل بشــرع 1161/  1120 –هـــ 1211/  1211بــام )

ال ووميـــراً للداخليـــة   دو تـــص. أحـــد بمـــ ء بريطانيـــا   دو عال ووميـــراً للخا مليـــة   إحـــدى بشـــرع دو ع
العــا  العــريبال وضــع إمكانــا  العــراق وقد اتــ  حتــت تلــرلف الربيطــانيصال وكانــت سياســت  مبنيــة بلــا 
نظريـــة )خـــذ وطالـــج( وبلـــا التحـــالف مـــع اإلأليـــز وملعـــل العـــراق ضـــمن التكـــت   الدوليـــة والتبعيـــة 

ق سوقاً ملنتجا  الدول االستعما ية وملد اً ملــواده اخلــام. أسلــل االقتلادية ل ستعما ال وملعل العرا
ــة  ــرب )األُملـــ ــاحل ملـــ ــزا  ـــ ــ  وحـــ ــان حزبـــ ــ ال وكـــ ــدبم وما تـــ ــتو ن لـــ ــاد الدســـ ــزا االحتـــ ــينيا  حـــ   اخلمهلـــ
ــز  ــان لإلأليــ ــان مواليــ ــهماال فاالفنــ ـــن بعًــ ــة بـ ــة واللكريــ ــة التنظيميــ ـــن الناحيــ ــان مـ ــرتاكي( ال خيتللــ اال ــ

ًـــائهما مـــن القطـــام  املـــوا  لإلأليـــزال وكانـــا يتنافهلـــان أحيانـــاً وخيتللـــان   بعـــ  املهلـــائل وأ لـــج أب
م( وقيــل قتــلال مــن مؤلللاتــ : 1161هـــ / 1211الداخلية. انتحر بعد أن أطلق النا  بلا نلهل  بام )

 استق ل العرا ووحدهتم.
ــر اإلســ مي الكبــآ  يــة اب الشــهيد الهلــيلد حهلــن الشــآامن ) (11) ( األف هـــ1100 – 1261هــو امللكل

.. وقــد كتــج مقــاال  بديــدع )  )للــة األخــ ق واآلداا الــيت كانــت  األ ــ ر لإلمــام املؤللــف 
هــــ(( منهـــا: )ميـــا ع العتبـــا ( و )اإلســـ م يعـــا  1211تلـــد  مـــن مدينـــة كـــرب ء املقدلســـة منـــذ بـــام )

ا ..  مشكلة الطبقا ( و ّآ
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وكــــان ملادهــــا كا هــــا متعرلضــــاً للخــــ ق واآلداا فحهلــــجال لكــــن كلمــــة واحــــدع منهــــا فقــــ  
ــا   تكــن  وقعــت مــو داً إل ــكال حكومــة نــو ن ا ــا اســتلزاميةال مــع أهنل لهلــعيد حيــث ادلبــت أهنل

ــــا كــــان ادلبــــاء احلكومــــة  لــــك   يعــــة إىل إ ــــ ق تلــــك اجمللــــة األخ قيــــة  كلمــــة سياســــيةال وإلل
والتوبويــةال واحلكــم بهلــجن ملــدل يها والعــاملص فيهــاال وكــانوا مــا يقــا ا مــن بشــرع أ ــخاصال 

ــذن فحكمــــت بلــــا كــــل واحــــد مــــنهم بالهلــــجن ف فــــة أ ــــهرال لكــــن نــــو  ــعيد نلهلــــ  الــ  ن الهلــ
أ ــــد   حكومتــــ  هــــذا القــــرا  وحكمــــت بلــــا ملــــدل ن )للــــة األخــــ ق واآلداا بالهلــــجنال 
وحا بت بذلك الثقافة والوبيال مشلت  تعاسة بدم وبي الناسال وبمت  بليلة ال لوبي الراسف   
الشــــعجال حيــــث أنلــــ  ُأطــــيب بــــ  وحبكومتــــ    انقــــ ا بهلــــكرن مهلــــللب أود  حبياتــــ  وحيــــاع 

 ال وأ لقـــت ملـــفل النظـــام امللكـــي   العـــراقال و لـــك بلـــا مـــا هـــو معـــروف مـــن تـــا يف حكومتـــ
 امللكيص.

وهذا كان من نتائا  ا بة الوبي والثقافةال حيث هكلن األسياد بواسطة بدم وبي النــاس 
من تنليذ انق ا بهلكرنال مــن دون ابــرتا  أحــد مــن النــاسال بينمــا   يهلــتطع األســياد مــن 

   بع  الب د و لك لوبي الشعوا فيها.تنليذ انق ا بهلكرن 
وال خيلا أن  كانت لنا   العراق عهلــة بشــر )للــةال مثــل: )للــة األخــ ق واآلدااال و)للــة 
 و  املبلل صال و)للة أملوبة املهلــائل الدينيــةال و ــآ  لــك مــن اجملــ ل  األخ قيــة واالملتمابيــة 

ــال.. وقــــد  كــــر  أســــاميها كللهــــا   بعــــ  الكتــــج الــــيت كتبت ــا   هــــذا اجملــ ال فعمـــــد  (98)هــ
احلكومـــة العراقيـــة وبـــأمر مـــن أســـيادها النـــاقمص بلـــا اإلســـ م واملهلـــلمص إىل إ ـــ ق كـــل هـــذه 

 اجمل ل  اخلمهلة بشرال ومنعها من اللدو .
واملللت ل نتباه أنل احلكومة بهلبج الرقابة طبعت كل كتاا ضــدل العقيــدع واألخــ قال   

ا منعت كل كتاا خيدم   اجملتمع ويدبو إىل التقدلم واالمدها .حص أهنل
وال  رابــة    لـــك إ  أنل ارــدف مـــن الرقابــة واضـــب ملــدلاال فهـــي تريــد  ـــو اإلســ مال وقـــد 

 َنَظمُت هذا البيت   حقل الرقابة:
 
 
   بـــــ دن   بـــــ دن  نـــــق الـــــدين الرقابـــــة 

   (99)حيثما ُلرح اإلحلاد وال خيشا ا تقاب  

                                                           

 . املع كتاا )بشت   كرب ء( و)كلاحنا( للمؤللف  (11)
 .21 املع كتاا   ب دن ص (11)
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العـــراق كيـــف باقبـــت الرقابـــة املـــوملبص ملنشـــو  مـــن  ـــحيلة ضـــدل وأتـــذكلر بنـــدما كنـــت   
إســـرائيلال بينمـــا كانـــت ويـــز كـــل يـــوم املنا ـــآ الـــيت تعلـــن بـــن  ـــ ل  اخلمـــو  واملبـــا ي الهلـــرلية 

 والعلنية وامل هي واملراقص.
ــا  وكــان مــن أ ــدقائنا: بأنــ  يهلــعا لتأســيل ملــنع لتجميــع  و ا  مرلع قال   أحــد التجل

ن  اول احللول بلا إملامع  لك من احلكومةال لك ل قلت ل : ال حتاول  لكال الهليا ا  وكا
فونل حكوماتنــا  ــآ مهلــتعدلع إلملــامع أمثــال هــذه األُمــو ال لكــن الرملــل كبقيلــة النــاس حلهلــن ظنلــ  
حـــاول وحـــاول  لـــك ملـــدلع طويلـــة مـــن الزمـــان للحلـــول بلـــا اإلملـــامعال مثل بعـــد فـــ ث ســـنوا  

 فًل لك أن ترت  هذا األمرال مملا اضطرل إىل ترك  .قالت ل  احلكومة مهدلدع: األ
وقـــد ملـــدلد حـــزا البعـــث ســـنلة األوللـــص فأخـــذ مجلـــة مـــن كتـــيب املخطوطـــة لعللهـــا تلـــل إىل 
 عهلص وملعلها قطعة قطعةال كما ألقا  ملة من كتيب املطبوبة   الشا م أو ما أ ب   لك.

ناهيك بملا فعلت  إحدى الدول  والبهلون األولل  نع بالكتج الدينية مثل  لك اللنيعال
الــيت أنــا فيهــا بكتــيب حيــث  ــاد   نلــل تلهلــآ )تقريــج القــر ن إىل األ هــان( الــذن حا بــ  
امللكيونال وكان يبلغ بدد دو ات  أكثر من ألف دو ع. كما وقــد أحرقــت احلكومــة نلهلــها كتابــاً 

بــع منهــا ـ ( فقــد طوأمآ املــؤمنص   خر   باسم: )هكذا كانت حكومة  سول اب 
بعد إملامع الرقابة امللروضة فيها بلا الكتــاا ـ بشــرع  الف نهلــخةال لكــن مللــا برفــت احلكومــة 
بعد إملامع  قابتها بالطبعال بأنل هذا الكتاا يًرل مبا يزبموه ويدبوه من سياستهم اإلس مية ـ 
 حيث كان الكتاا يوملج وبي املهللمص باحلكم اإلس مي اللحيب الــذن طبلقــ   ســول اب

  واإلمام أمآ املؤمنص  ـ أمروا مبلاد هتا وحرقها مجيعاال ومن حهلن احلول أنلــ  كانــت
. كما  اد   (100)باقية بندن النهلخة املخطوطة األ ليةال وإالل لذهج الكتاا هنباً وحرقاً 

( لــــلف نلــــل احلكومــــة منلــــا كتبــــاً متعــــدلدعال وقــــد كــــان مــــن بينهــــا )كلمــــة أمــــآ املــــؤمنص 

                                                           

الكتاا الــذن  ــود  كــان باســم ) وت حكومــت بيــامرب وأمــآ مؤمنــان( باللا ســيةال وقــد  ــاد هتا  (100)
الهلـــلطا  اإليرانيـــة مـــن املطبعـــة وأحرقتهـــا مجيعـــاال مث طبـــع الكتـــاا بعـــد ســـنوا  بديـــدع   بلـــد  خـــر 

 .وأمآ مؤمنان  باسم )برتون ام حكومت بيامرب 
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 .(102)ىل  آ  لك مملا يطول  كرهال إ(101)الشهيد
إ ا مــا  ابــن  دم انقطــع »الــذن قــال:  وال خيلا أنل هنا  فرقــاً بظيمــاً بــص الرســول 

 .(103)«بمل  إالل بن ف ث: ولد  احل يدبو ل  وبلم ينتلع ب  و دقة ملا ية
ــام املهلــلمص مــن إحــراق الكتــج العلميــة وإفنائهــا وتعــذيج  وبــص مــا يعملــ  العديــد مــن حكل

 لللص وقتلهم.املؤ 
فقـــد نقـــل أنل الهلـــلطان ال ا ـــم أمـــر بًـــرا )القاضـــي نـــو  اب( لـــبع  تأليلاتـــ  بالهلـــيا  
الشائكة   ــم بلمــ  ال زيــر وتقدلمــ    الهلــن ومقامــ  الرفيــع بــص أهــل العلــم واملــؤمنصال مثل وضــع 

   كيل وضرا بالهليا  الشائكة مرلع فانيةال مثل ُأحرق و  ل  ماده   ارواء.
الهللطان العثمــا  الشــهيد األول العظــيم بلمــاً ودينــاً والشــهيد الثــا  الــذن كــان  كما قتل

 تلو الشهيد األول   العظمة والرفعة.
ــم قــــــوم نعــــــم لقــــــد  ــــــدق فــــــيهم قــــــول  بلنــــــا تعــــــاىل حيــــــث قــــــال:  أتوا ــــــوا بــــــ  بــــــل هــــ

 . (104)طا ون
ون وإن وكمـــا أنل املـــؤمنص بـــادع مـــا يكونـــوا بلـــا  ـــاكلة واحـــدعال كـــذلك الظلمـــة وامللهلـــد

 اختللت امللاديق.

                                                           

ــاد( النهلـــخة اخلطيـــة لكتـــاا  ـــاد   ا (101) ــا  مهر بـ ــران الـــدو  )مطـ ــة   مطـــا  طهـ لهلـــلطا  اإليرانيـ
و لــك   تــا يف  ( آليــة اب الشــهيد الهلــيلد حهلــن الشــآامن )كلمــة اإلمــام أمــآ املــؤمنص 

 مال من أحد املشايف الذن كان قد أتا بالكتاا من لبنان وسو يا.41/5/1116
ا  اإليرانيـــةال وأتللـــت مجيـــع نهلـــخها املطبوبـــة: )اللقـــ : الدولـــة ومــن الكتـــج الـــيت  ـــاد هتا الهلـــلط (104)

 اإلس مية( مث طبع الكتاا   بآو .
 12150ح 420ص 14مهلتد   الوسائل:   (102)
 .62سو ع الذا يا :  (101)
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 ال للرقابة

 
وبلــا أنل حــالال فاأل ــل   األ ــياء اإلباحــة إالل إ ا ظهــر ا رافهــاال ال العكــلال كمــا أنل 
األ ل هو حرية اإلنهلان   سآه ما   يظهر أن  خيالفال وكــذا بالنهلــبة إىل الكتــج واجملــ ل  

 نت ملهلدعال هذا بالنظر الشربي.وما أ ب  فهي ال حتتا  إىل إملامع أو  قابة إالل إ ا كا
ـــا حهلـــج القـــانون ال ـــريب والعـــرف الهلـــائد بنـــدهم فالكتـــاا واجملللـــة واجلريـــدع هـــي مـــن  أمل

 ضرو يا  احلياع اليت ال لكن أليلة قولع من منعها.
فال مم إل اء الرقابــة مــن ب دنــاال كمــا يلــزم أن تتهلــللب األُملــة بــالوبي الكامــل حــ ل تهلــتطيع 

 ف.أن توامل  اال را
مث إن من الوسائل اليت استخدمتها احلكوما  الديكتاتو ية للتخللص من الكلمــة املكتوبــة 
وإبقــاء الشــعوا بلــا ملهلهــا و لللهــا هــو وضــع الرقابــة بلــا وســائل الثقافــة واإلبــ مال وبلــا 
اخللوص الكتااال الذن يعترب س ح الشعوا   مواملهــة االســتبدادال وســجلل الكلــاح املريــر 

وتوميع الكتاا أنبل  لحا  التا يف الثقافية واإلنهلانية. وقد خهلر الكثآ من   سبيل نشر 
املؤلللص والنا رين وأ حاا املكتبا  والقرلاء   هذه احلــرا ممتلكــاهتم ومراكــزهم االملتمابيــة 
 وح ل  ووسهمال بينما انتهت الكثآ من الكتج إىل منللا  اإلحراق والبحآا  واألهنا . 

 وبص: والرقابة بلا ن
: الوقائيةال وهي مما سة الرقابة بلا الكتج قبــل أن ُترســل للطبــعال قيــل: أولل مــن طبلقهــا 1

م   مدينـــة مـــانيل بنـــدما أ ـــد   ئـــيل األســـاقلة )برتولوفـــون هنـــربر( 1116األســـاقلة ســـنة 
مرسوماً هبذا اللــدد. وهــذا النــوم مــن الرقابــة تطــو   وأ ــبب أكثــر فعلاليــة بعــد أن أضــيف إليــ  

ـــليةال و ـــكللت جلـــان كثـــآع   وما ا  اإلبـــ م نظـــام ك امـــل مـــن التهديـــدا  واإلملـــراءا  التعهلل
وظيلتهــا قــراءع الكتــج قبــل إ ســارا للطبــعال وكــان رــذه اللجــان الــدو  البــا م   حتجــيم حركــة 
اللكــر واملعرفــة. ومــن ولليــا  هــذا القهلــم هــو  ــدو  قــوائم بالكتــج املمنوبــةال ومنــع إدخــال 

يقـــال: إنل أولل مـــن اســـتخدم هـــذا األســـلوا هـــو امللـــك الربيطـــا  هنريـــك الكتـــج إىل الـــب دال 
الثـــامن   القـــرن اخلـــامل بشـــر املـــي دن وواهـــل أ ـــاء بعـــ  الكتلـــاا والكتـــج   قـــواميل 
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 األب م واملؤلللا  املرملعيلة.
: الع مليـــة: وهـــي مما ســـة الرقابـــة بلـــا الكتـــج بعـــد طبعهـــاال ومـــن ولليـــا  هـــذا القهلـــم 4

 إلقائها   مياه األهنا . حرق الكتج و 
إنل الرقابة بك  قهلميها قد انتشر    بــ د اإلســ م وخلقــت ملــولاً للمؤللــف حــ ل ينقطــع 
بـــن التـــأليفال كمـــا حـــذل   املطـــابع بـــاإل  ق وامللـــاد عال وحـــذل   املـــواطن مـــن اقتنـــاء هـــذه 

 الكتج أو قراءهتا أو ح ل إبا هتا. 
لــل إىل ملــاف الــدول املتقدلمــة أو يتقــدم بليهــا ولــو أ اد العــا  اإلســ مي أن يــنه  وي

ألن اإلســـ م يعلـــو وال يعلـــا بليـــ ال فعليـــ  أن يل ـــي الرقابـــةال كمـــا أل ـــا العـــا  ال ـــريب  لـــك   
مال 1155بــدايا  القــرن الثــامن بشــر املــي دنال فالهلــويد ـ مــثً  ـ  لللــت مــن الرقابــة ســنة 

 مال وهكذا.1110والدالا   سنة 
من سيطرع الرقابةال هو إ اد ظروف مناسبة إلمالة الرقابةال ويتمل  لك وأفًل وسيلة للحدل 

بكتابـــة الكـــرا يل والكتـــج حـــول حريـــة الطبابـــة وحريـــة الكلمـــة وأّيـــة الدلقراطيـــة والتعدلديـــة 
باً وسلهلاً.   احلزبية والتنافل احلرال بلا أن يكون أسلوا هذه الكتج مهذل

الناس الذين ينتمــون إىل أحــزاا أو ملهــا  وكذلك يتمل بكتابة مواضيع بن التهلامب بص 
 خمتللة و ملون أفكا  متباينةال إىل  آ  لك من الطرق الهللمية البعيدع بن العنف.
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 لماذا تقّدم اآلخرون؟

 
هنــا  أســباا كثــآع و اء تقــدلم اآلخــرين وبقــاء املهلــلمص بلــا مــا نــراه اليــوم مــن التخللــف 

ع ابتنائهم بتوبية  عوهبم برب ملــردا   الثقا  وقللة الوبيال كان منها اهتمامهم بالكتج و دل
 التوبية من الكتج و آها وترويا كل ما يبعث الوبي   ب دهم.

فلي أحد األيلام التقيت بلديق من التجلا  الذن كان لتهن املتاملرع مع اليابانال ويذهج 
أ هرال فهلــألت   ا  مــرلع بص فرتع وُأخرى إليهاال وأحياناً كان بمل  يتطللج أن يبقا فيها ف فة 

بن سبج تقدلم اليابان هذا التقــدلم ارائــلال مــع أنل اليابــان كانــت وإىل قبــل نلــف قــرن تقريبــًا ـ 
أن بعـــد احلـــرا العامليـــة الثانيـــةال بلـــا أفـــر دمـــا  احلـــرا و آهـــا ـ مـــن الـــب د املتـــأخلرع وكانـــت 

ة بالقيــاس إىل البًــائع ال ربيــة البًــائع اليابانيــة   العــراق تعــدل مــن البًــائع  ــآ اجليلــدع وخا لــ
املتقدلمـــةال حبيـــث كـــان النـــاس ال يقبلـــون بليهـــا مـــا دام كـــان يوملـــد   الهلـــوق مشـــاهباً رـــا مـــن 

 البًائع ال ربية املتطو ع.
فأملــاب  قــائً : إنل لتقــدلم اليابــان أســباباً كثــآع والــيت  ــاهدت  منهــا هــو: اهتمــامهم الكبــآ 

طالعــةال حــ ل أنلــك إ ا دخلــت اليابــان وــد   املطــا  مكتبــةال  عباً وحكومــة بثقافــة الكتــاا وامل
و  احلديقــة العاملــة مكتبــةال و  بيــادا  األطبــاء مكتبــةال و  مكاتــج املهندســص مكتبــةال و  
الهلــيا ا  مكتبــةال و  البا ــا  مكتبــةال و  القطــا ا  والبــاخرا  والطــائرا  مكتبــةال وهكــذا 

اللــالون مكتبــةال و   رفــة االســتقبال مكتبــةال و  .. وإ ا دخلــت البيــت اليابــا  وملــد    
 رفة الطعام مكتبةال و   رفة املنــام مكتبــةال و   رفــة االملتمــام مكتبــةال وحــ    بيــت اخلــ ء 
واملرافــق اللــحية أيًــاً مكتبــة  ــ آع حبيــث إ ا أ اد اإلنهلــان أن  لــل لقًــاء احلاملــة مبقــدا  

 وقت وا تنم تلك اللر ة.دقيقة أو دقيقتصال طالع بذلك املقدا  من ال
كما إنلك إ ا  كبت الطائرع أو الباخرعال أو الهليا ع أو القطا ال وملد  كل إنهلــان ملــالل 
  هذه الوسائل املعدلع للنقل واملوا    مش والً باملطالعةال يع : أن  قد ا تنم فر ة الركوا 

 ملطالعة كتاا أو )للة أو ملريدع أو ما أ ب   لك.
تــاملر يقــصل بلــيل مشــاهدات  بــن اليابــان وفقافــة اليبــانيص ومكتبــاهتم كــان  لــك اللــديق ال



 12 

الـــيت تلـــوق بـــدد نلوســـهمال فمـــرل بلـــا خـــاطرن مأســـاتنا   العـــراقال حيـــث أسلهلـــنا   كـــرب ء 
املقدلســــة مــــا يقــــرا أ بعــــص مكتبــــة بدائيــــة للمطالعــــة   املهلــــاملد واملــــدا س ومــــا أ ــــب   لــــكال 

أ لقت احلكومة العراقية مــا أسلهلــناه مــن مكتبــة  فأ لقت احلكومة كل تلك املكتبا ال وكذلك
باملة تلتب أبواهبا بلا اجلميعال وكنلا قد  ليناها باسم: )مكتبة القــر ن احلكــيم العاملــة(ال لتزويــد 
مكتبــــا  العــــراق وخمتلــــف بــــ د العربيــــة واإلســــ مية بالكتــــج واملطبوبــــا  واملعلومــــا  الدينيــــة 

قية إىل إ  ق هذه املكتبة: مكتبة األُم العاملة وكل تلك والثقافة العاملةال فعمد  احلكومة العرا
املكتبــا  الــيت كانــت تتجــاوم الهلــبعص مكتبــةال   كــرب ء املقدلســة و  خمتلــف املــدن العراقيــةال 

 وإضافة إىل إ  قها  اد   احلكومة كل كتبها ومجيع ما فيها .
موا بنلـــاال فقـــد قـــرأ  أنل بلـــا كـــل فقـــد ابتـــىن  آنـــا بالكتـــاا وهاهلنـــا  ـــن بنـــ  ولـــذا تقـــدل 

ال ــربيص مللــا أ ادوا الــتخللص مــن الــدوقا  والكنيهلــة املنحرفــة ألللــوا بشــرين ألــف بنــوان كتــاا 
 مبختلف الل ا ال مملا سبلج رم التخلص منها والتقدم العلميال و  أبرف كم طبعوا منها.

م ترمجوا اإلأيل إىل ألف ل ة ونشروها   مجيع أ اء ال  عا   وقد قرأ  أهنل
مليا  دوال  لإلب م مبختلــف  400وأن  تلرف   إحدى الدول ال ربية   العام الواحد 

 .(105)أنواب 
وقـــد طبعـــت بريطانيـــا مبا ـــرع وتهلـــبيباً لتأييـــد )أتـــاتو  ( بشـــرع  الف كتـــاا   تركيـــا و  
ل بعــ  الــب د العربيــة واألو بيــة و آهــاال كمــا طبــع أهــل ال ــرا ومــا إليــ  مائــة ألــف كتــاا حــو 

الدلقراطيـــة للـــتخللص مـــن ديكتاتو يـــة احلكـــامال وقـــد أفلـــر  اللئتـــان مـــن الكتـــج كـــل أفـــر أ اده 
 املؤلللون را.

خ  ــة القــول إنل للكتــاا أفــراً هــائً    تومليــ  القــا د حقلــاً كــان أو بــاطً ال  ــحيحاً أو 
ــز بلــا مــا ال يزيلــ  بــن نظــرهال ولــذا كــان الل قهــاء ينلــحون فاســداال إالل إ ا كــان القــا د قــد تركل

مــن يريــد قــراءع الللهلــلة: أن يقرأهــا بنــد بــا  بلــآ لــ  خــربع قويــة   الكتــاا والهلــنلة حــ ل ال 
.  يهلبلج بع  مطالبها ا راف  هن  بن احلقل

                                                           

 م.1111الدولة هي أمريكاال وقد و د هذا التقرير   )لة فا سية نشر  بام  (106)
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 بين المسلمين والغربيين

 
إن املهللمص حبكامهم حــا بوا الكتــااال ولكــن ال ــربيص    ــا بوا الكتــج فقــ  بــل أتــاحوا 

 قوا إىل نشر الكتج واللحف واجمل ل  وما  اب   لك.احلريا  و ول 
فلـــي أحـــد األيـــام حرلضـــت نلـــرين مـــن أ ـــدقائنا بلـــا أن يهلـــتقرلا   بـــا يل ويعمـــ  معـــاً 
إلخــرا  )للــة هنــا  للمهلــلمص الــذين يتواملــدون   فرنهلــا ويبلــغ بــددهم عهلــة م يــص نهلــمة 

ر الثقافــة واإلبــ م هنــا  وقــاال لــ  تقريباال و لك حهلج اإلحلاء الر ــيال فــذهبا إىل وكيــل وميــ
ما يريدان إملامع إ دا  )لة إس مية موا لاهتا كذا وكذا..  إهنل

 فًحك وكيل الومير قائً  رما: هل أنتما مهللمان  رقيان؟
 قاال: نعم.

قال: إ دا  اجملللة   ب دنا   حكم دخول الهلــوق و ــراء كيلــو مــن التلــاح أو الليمــونال 
هلان  لكال والشر  الوحيــد لتعامــل كــل إنهلــان مــع اآلخــرين هــو: أن ال حيث إن   ق لكل إن

يتعــــدلى الشــــخص بلــــا حقــــوق النــــاس فــــ  يًــــرهبم بالهلــــكص مــــثً ال وال يتــــو   بــــالتلجآا  
 وحياكة املؤامرا ال وما أ ب   لكال وكل ما   يكن من هذا القبيل فهو ال  تا  إىل إملامع.

 كتاب )ماذا في كتب النصارى(
وقــــد تـــرملم إىل بــــدلع ل ــــا ال  (106)تابـــاً باســــم: )مـــا ا   كتــــج النلـــا ى؟(وقـــد كتبــــت ك

وترمجـــ  أحـــد األ ـــدقاء إىل الل ـــة الهلـــواحليةال وملـــاء  أحـــد ولـــا  أفريقيـــا  ا  مـــرلع قـــائً  إ ل 
وملبــت هــذه الرتمجــة إىل عهلــمائة بائلــة مهلــيحية أو أكثــر وبنــدما اطللعــوا بلــا مــا   كتــبهم 

 أسلم مئا  العوائل منهم.
قـــول التـــاملرال وبعـــد  لـــك طلبـــ  وميـــر املعـــا ف هنـــا  وقـــال: إنل بلـــدنا دلقراطـــي ولكـــل ي

                                                           

ــا  املؤلـلــــف  (105) ــذا الكتيـــــج أ ـــ ــم    هـــ ــا ى وبـــــص أهـــ ـــف   كتـــــج النلـــ ــن حتريــ ــع مـــ ــا وقـــ إىل مـــ
م حرلفوا النلرانية اليت ملاء هبا نــيب اب بيهلــا )بلــا  ابتقاداهتم املنحرفة باب تعاىل وبأنبيائ  وكيف أهنل

 نبيلنا و ل  وبلي  الهل م(.
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إنهلان أن يــوملم مــا يشــاء مــن الكتــجال لكــ ل أ ملــو  أن ال تــوملم هــذا الكتــاا بعــُد و لــك ألنل 
املهلـــلمص واملهلـــيحيص يعيشـــون   هـــذا البلـــد بهلـــ م ونشـــر هـــذا الكتـــاا إفـــا ع للمهلـــيحيصال 

 دل   لو التعايش بهل م بينهما.وأخاف أن  دث ما يك
ولعــــلل مــــن امللا قــــا  امللحوظــــة بــــص املهلــــلمص و ــــآهم هــــو أنلنــــا  البــــاً ال نشــــجلع بلــــا 
الكتــااال وأنــا منـــذ نلــف قـــرن أوكــد بلــا دو  الكتـــاا وضــرو ت  ولكـــن التجــاوا كـــان دون 

 املهلتوى املطلوا بكثآ.
ا يشــجلع دائمــاً بلــا وكــذلك القــر ن الكــر  وأهــل بيتــ  الطــاهرين  مع أن النيب 

 العلم والوبي والثقافة والقراءع والكتابة.
وقــد تكللمــت مــع أحــد األخيــا  مــن أ ــدقائي وهــو مــن التجــا  املــؤمنص ـ ويظهــر أنلــ  مــن 
مقللــدن ـ حــول ضــرو ع نشــر الكتــاا ودو ه ســابة مــن الــزمنال وتكللــم معــ   خــران أيًــاً حــول 

كتــاا واحــدال بينمــا تكللمــت معــ   ا  مــرلع فانيــة    املوضوم نلهل ال كلنــ    يــؤفلر فيــ  حــ ل لطبــع
ك ماً بابراً   يهلت رق بشر دقائق   تأسيل مهلجد كان يكللــف  نــذا  ـ قبــل عهلــة بشــر 

 باماً ـ مليونصال فأظهر فو اً االستعداد لذلك وأبطا املال بهلربة.

 دول الغرب ال تستطيع منع الكتاب
املتانــة حبيــث إنل أبظــم الهلــلطا    تلــك وقــد بل ــت ب قــة  ــآ املهلــلمص بالكتــاا مــن 
 الب د ال تهلتطيع أن حتول دون انتشا  الكتاا.

فقد حاولت بريطانيا أن هنع كتاباً يًرل نشره بالهلياسة الربيطانية وقوابدها االســتعما يةال 
فعقد )لل الوم اء للبحث    لــكال والتلــويت بلــا منــع الكتــااال لكنلــ    يللــب    لــكال 

 نتيجــةال وخـــر  الكتــاا إىل األســـواق   ــم  اولـــة  ئيهلــة احلكومـــة الربيطانيــة مـــن و  يلــل إىل
 منع .

ــا دبــت الكنيهلــت  كمــا أنل حكومــة إســرائيل   تــتمكلن أن هنــع كتــاا: )احملــدال( مــع أهنل
و)لـــل الـــوم اء و ـــآ  لـــك ملنـــع هـــذا الكتـــاا الواحـــد الـــذن كتـــج ألملـــل اإلطاحـــة بوســـرائيل 

من الوملودال فباء  احلكومــة باللشــلال و  توفلــق ملنــع الكتــااال ألنل  وإ اءع أفًل الطرق حملوها
قانون مطبوباهتم   يهلــمب رــا بــذلكال و أ  أنل الطريــق الوحيــد هــو إ ضــاء املؤللــف والقــائمص 
بـــالطبع والنشـــر وإ ـــرائهم باملـــال وإقنـــابهم بهلـــحج الكتـــاا مـــن الهلـــوقال لكـــن املعنيـــص بـــأمر 
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لكتــــاا وبيــــع بلنــــاً   إســــرائيل. مثل إنل بعــــ  املرتمجــــص الكتــــاا   يرضــــوا بالهلــــحج ونشــــروا ا
الللهلطينيص ترملم هذا الكتاا إىل الل ة العربية وانتشر  الرتمجــة   الــب د اإلســ مية والعربيــة 

 مملا يتهلىنل لكل إنهلان اقتناوهال وقد حللت أنا بلا نهلخة منها وقرأهتا. 
لوســــطا إىل )بشـــرين ألــــف بنــــوان  نعـــم إ ا احتــــا  ال ـــرا   الــــتخللص مــــن نـــآ القــــرون ا

كتاا( احتجنا  ــن اآلن إىل )مــأ  ألــف( بنــوان مــع أنل النهلــبة بــص احتياملــا   لــك الزمــان 
 ومماننا أبعد وأبعد.
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 الكتاب دعامة التقّدم

 
إحـــدى األســـباا الرئيهلـــة لتقـــدلم  ـــآ املهلـــلمص كمـــا نـــراه اليـــوم هـــو اهتمـــامهم بالكتـــاا 

التوبــون ألمليــارم مــن خــ ل طبــع الكتــج ومــا  ــاهبها مــن وتشــويقهم املهلــتمر لنشــر اللكــر 
املطبوبا ال وقــد  أيــت   تقريــر إنل الكتــاا املقــدلس بنــد املهلــيحيص قــد تــرملم إىل ألــف ل ــةال 

 ولكن القر ن احلكيم قد ترملم إىل بًع وأ بعمائة ل ة فق .
قد   (108)«و ن ملد إقبال ال ه»الكويتية: أنل ترمجة حياع  (107)«العريب»وقرأ    )للة 

 كتبت   عهلة  الف كتاا وكراس مبختلف الل ا . 
   (110)« انــــدن»: أنل احلكومــــة ارنديــــة مجعــــت  فــــا  (109)و  بعــــ  اجملــــ   امل ربيــــة

 ف مثائة )للد.

                                                           

 .102انظر )للة العريب العدد  (101)
ع مؤلللــا  بــالل تص 1121ة م ومــا  ســن1115مــن  ــعراء وف ســلة ارنــدال ولــد ســنة  (101) مال ولــ  بــدل

 األو دية واللا سية.
 امل ربية.« دبوع احلقل »انظر )للة  (101)
م( مبــيم وطــ  هنــدن وملــلب املتمــابي و ائــد 1111 – 1151موهانــداس كرامهلــاند  انــدن ) (110)

ملــا ا  فلهلــلة ال لبنــف   احليــاع الهلياســية   بلــرهال ولــد   مدينــة )بو بنــد( الواقعــة   مقاطعــة  و 
ــن  ــة مــ ــا ع ارنديــ ــر القــ ــا إىل حتريــ ــدليل(ال دبــ ــامية( أو )القــ ــنلل الهلــ ــا( أن )الــ ـــ )املهاهــ ــةال لقلــــج بــ ارنديــ
ســـيطرع االســـتعما  اإلأليـــزن بـــالطرق الهلـــلمية واملقاومـــة الهلـــلبية بعيـــداً بـــن العنـــفال قامـــت األســـل 

ــ ــية    ن واحــ ــادية وسياســ ــة واقتلــ ــا  دينيــ ــا خلليــ ــال  بلــ ــة لنًــ ــة واللكريــ ــذا العقائديــ ــو   هــ دال وهــ
املًما  قد تأفلر بالتعاليم من الكتج الهلماوية مثل )القر ن الكرا( و )اإلأيل( والتعليمــا  الروحيــة 
ــام  ــيت  أيــ ــاء  خلــ ــة وبنــ ــ  الدينيــ ــ    تربيتــ ــا دو  والدتــ ــا ال ينهلــ ــا ال كمــ ــن املؤلللــ ــدد مــ ــية وبعــ ارندوســ

ًـــية با ـــو اء الـــ ــاً بق ــا اإلمـــام احلهلـــص طلولتـــ  و ـــباوت ال وقـــد تـــأفلر تـــأفلراً بميقـ  يت استشـــهد فيهـ
ــ   ــل بيتــ ــيب أهــ ــحاب  وســ ــون  وأ ــ ــن احلهلــــص كيــــف أكــ ــهآع: )تعللمــــت مــ ــ  الشــ ــال مقولتــ ــ ل قــ حــ

مال كتبــت بــن  خلــيت  أكثــر 1111مظلوماً فأنتلــر(ال أدل  ملهــوده احلثيثــة إىل اســتق ل ارنــد بــام 
ا  متعللج   بام )  م(.1111من ف مثائة كتااال ا تال  بّر
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( ل ــةال وطبــع مــن  102( كتابــاال طبــع كتــاا واحــد منهــا بـــ )111وقــد ألللــت امــرأع  ربيــة )
 منها بالل ة العربية. كتبها مئا  امل يصال وقد  أيت نهلخة

وباملقابــل فقــد حــرم املهلــلمون مــن الكتــاا وفرضــت الرقابــا  الشــديدع بلــا املؤلللــا    
الب د اإلس مية ح ل أ بب امت   البع  من الكتــج يًــاهي الكبــائر العظيمــة. وقــد  أيــت 

ومال حيــث بندما كنت   العراق منذ قيام اجلمهو ية   انق ا ببد الكرا قاســم إىل هــذا اليــ
 لرل أكثر من أ بعص سنةال كيف أنل  بب الرقابة بقي ملامثاً بلا اللدو .

 
 ثروات المسلمين .. إلى أين؟

 
ــــاً أنل فــــروا  املهلــــلمص وخــــآاهتم الطائلــــة بــــدل أن تلــــرف   خدمــــة  مملــــا يؤســــف لــــ  حقل

 ومعــا فهمال  ــرفت   العقيدع ونشــر الكتــج القيلمــة الــيت تبــص للعــا  فكــر أهــل البيــت 
 األمو  اليت ال تنلع املهللمص إن   تلرف   األمو  الًا لع.

 106م بلـــــغ 1115فلـــــي بعـــــ  اإلحلـــــاءا : أنل بـــــدد األُمليـــــة   العـــــا  العـــــريب بـــــام 
مليــون  140إىل  116مــا يقــا ا  4010م يــصال ومــن املتوقلــع أنل بــددهم سيلــبب   بــام 

أُملي
(111). 

 كـــانوا  هلـــون القـــراءع والكتابـــة و لـــك   % مـــن الهلـــكلان العـــرا البـــال ص 11ونقـــل أنل 
منتلــــف التهلــــعينا ال و  بعــــ  التقــــا ير أنل نهلــــبة الــــذين يعرفــــون القــــراءع والكتابــــة   العــــا  

وهي أقلل نهلبة   العا  61/  1العريب هي: 
(112). 

 كما أنل أكثر من نلف سكلان ارند وباكهلتان وبنج ديش وأفريقيا من األُمليص.
راً حــول نهلــبة التعلــيم والــدخل املعيشــي للكثــآ مــن الــدول وكــان يشــآ بــأنل وقــد قــرأ  تقريــ

النهلبة  آ متكافئة ملداال فبدل أن ترتلع نهلبة املثقللص املتعللمص   الب د أد أنل الكثآ منها 
 تعا  مشكلة األُملية والرتاملع الثقا  امللموس.

ا  املهللمص للاحل احلكلام و ــراء بالطبع ليل هذا ب ريجال إ  أنل احلكوما  تهلخلر خآ 
                                                           

 م.1111يونيو  116)لة العريب: العدد   املع (111)
 الهلنة الرابعة. 21ص 41 املع )لة النبأ: العدد  (114)
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 .(113)أسلحة الدما  اليت يتكالبون بلا  رائها من ال را
فلي بع  التقريرا  وملد  أنل للــدام أ بعــص قلــراً وقــد بل ــت تكــاليف إحــدى قلــو ه 

 ما يقا ا األ بع مليا ا  بينما يبقي الشعج العراقي املظلوم يعا  من اللقر واألُملية.
اء اجلهل بص الشعوا اإلس مية وانتشــا  األُمليــة بــص  ــلوفهم هــو   ومن الواضب أنل بق

ــام   احل احلكوما  املهلتبدعال فونل بقاء الناس  هلهم خــآ مــن أن يعــوا احلقــائق ويطــالبوا احلكل
 بالعدالة وتطبيق القوانص اإلس مية.

يــدع بل إنل   اهد  كيف أنل احلكوما  حتا ا الوابص من الناس و لك   قلص بد
 منها:

 الساعة المثالية
إنل  اباً من  باا العراق استطام أن يلنع سابة دقيقة ومًبوطة تعمــل بــ  نــاب  وال 
ـــا تريـــد مكافأتـــ   ـــة أهنل ـــا برفـــت بـــ  احلكومـــة العراقيـــة  نـــذا ال اســـتدبت  حبجل ملهـــام نابًـــيال فلمل

مث   نهلمع  بليهاال فلملا  هج بالهلابة إىل ب دادال أخذ  احلكومة الهلابة وباقبت اللانعال
بعد  لك بن اللانع الشاا  يئاال وبالطبع إنل  مــا  حبــادث ا ــطدام ملــطنع أو مــا أ ــب ال 

 مما دبلرت  احلكومة للقًاء بلي  وبلا  نعت .
 محّرك بال وقود

فونلـــ   ـــنع ملهـــاماً   (114)كمـــا إ ل أتـــذكلر أيًـــاً أســـتا نا   العـــراق الهلـــيلد الكا ـــا 
بلا احلكومة العراقية وطلج منها املعونة   تطويره وتكميلــ ال   رلكاً يعمل بدون وقودال فعرض 

 فلم تعبأ ب .
فاضطرل إىل أن يكا ف ب  بع  الب د ال ربية ويطلج مهلابدهتاال لكن احلكومة العراقيــة 
منعت من مهلابدت  وضيلقت بلي  ح ل تو ل )    اب تعاىل( و لك قبــل أ بعــص ســنة تقريبــاال 

                                                           

ــنوياً  (112) ــ ــق سـ ــ ــدها تنلـ ــ ــران وحـ ــ ــاءا  أنل إيـ ــ ــاء   بعـــــ  اإلحلـ ــ ــد ملـ ــراء  2فقـــ ــ ــا  ـ ــ ــــص دوال  بلـ ب يـ
ــاع  ــام. احليـ ــافة إىل اإلنلـــاق الكبـــآ بلـــا أملهـــزع األمـــن و ايـــة النظـ األســـلحة واملعـــدا  العهلـــكرية إضـ

 .11ص 14611العدد 
 هـ ودفن   قم املقدلسة.1216الهليلد مين العابدين الكا ا ال تو ل بام  (111)
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 ودفن مع  احب  حتت الرتاا.فما  وما  بلم  مع  

 طب األعشاب والعقاقير
وأتذكلر أيًاً كيف أنل احلكومة العراقيــة كانــت حتــا ا الطــج القــدا   العــراق الــذن كــان 
قــد ابتــاده النــاس ودأبــت بليــ  اجملتمعــا     لــك الزمــان والــذن كــان يعــا  املرضــا ببهلــاطة 

ال فكانــــت تهلــــجن األطبــــاء وتلقــــي وســــهولةال ويعــــر  بلــــيهم خدماتــــ  بــــ  تكللــــة وال مماطلــــة
 بعقاقآهم الطبلية   الشا م.

كمــا كانــت احلكومــة تقًــي بلــا )العلــق( الدويبــة الــيت هــتصل الــدم الزائــد مــن اإلنهلــانال 
ـــا خرافـــةال بينمـــا قـــرأ    بعـــ  التقريـــرا  احلديثـــة أنل أمريكـــا تشـــرتن ملهلتشـــلياهتا  بودلبـــاء أهنل

ــا تشـــرتن هـــي بنلهلـــها )العلـــق( مـــن فرنهلـــا و لـــك مببلـــغ بشـــرع دوال  ا  لكـــل )بلقـــة( وفرنهلـ
 )العلقة( من  وسيا كل بلقة بدوال ين.

وكذلك كان األمر   إيرانال فقد كانت احلكوما  اإليرانية هي األخرى أيًاً هنع الطج 
القداال مع أنل إيران مهد  احل للبشــاا الطبليــة حــ ل  كــر خــرباء طــج األبشــاا   كتــبهم 

 ن ينبت فيها مائة ألف قهلم من األبشاا الطبية النافعة.الطبلية: أنل أ   إيرا
وكان هنا  ممن البهلون األول طبيبــاً حا قــاً يعــا  املرضــا بالعقــاقآ واألبشــااال ويلــد  
ملريــدع خا لــة   هــذا الشــأنال فكانــت احلكومــة اإليرانيــة ت حقــ  وتطــا ده حــ ل اختلــا بــن 

ا قتلتــ  حبــا دث ا ــطدام ملتعــلال أو بوســيلة أخــرى دبلرهتــا لــ  األبص واألبلا ال و  يعلم هل أهنل
 فقًت بلي .

 الباكستان عندما انفصلت عن الهند
و  باكهلتان ـ مثً  ـ بندما انلللت من ارند و ــا   مهلــتقللة لــذاهتا و ــكللت حكومــة 

ــد بلــــــي ملنــــــاح ــهاال طلــــــج  ئــــــيل حكومتهــــــا  مــــ ــدقائ   (115)إســــــ مية لنلهلــــ مــــــن أحــــــد أ ــــ
والـــذن كـــان قـــد  ـــاد  باكهلـــتان وســـكن ال ـــراال ليعـــود إىل  املتخلللـــص   بلـــم االقتلـــادال

 باكهلتان فيشا ك    حكومت  اجلديدعال ويش ل منلج وما ع املالية واالقتلاد.
                                                           

ـــد بلـــي سياســـي وأديــج باكهلـــتا ال ولـــد بـــام  (116) م وقـــد كـــان 1111وتــو ل ســـنة  1115ملنــاحال  مل
 م(.1111 ئيل )احللف اإلس مي( ومؤسلل دولة باكهلتان وأول  ئيل را بام )
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ــد  فلــ ل اللــديق املهلــلمال واملتخللــص   بلــم االقتلــاد طلــج  ــديق  القــدا الــرئيل  مل
رال لكنلــ  بنــدما هبطــت بــ  بلي ملناحال وباد إىل باكهلتان بعد أن  للا أُمو ه هنا    املهجــ

الطــائرع   مطــا  باكهلــتان فــوملو قبــل نزولــ  مــن الطــائرع بتهلــليم  ســالة   يــة مــن الــرئيل ملــاء 
 فيها ما مًمون :

 ــديقي العزيــز  لقــد حتمللــت بنــاء الهلــلر والعــودع إىل بلــد  باكهلــتان اإلســ ميةال فــأهً  
التلــدن ملنلــج وما ع املاليــة  ومرحباً بكال  آ إ ل انلرفت بملا كنــت قــد اقرتحتــ  بليــك مــن

ًللت أن تكون مواطناً لنا كبقية املواطنصال مثل وقلع حتت  بالتوقيع التا :  واالقتلادال وف
 أخو : الرئيل  ملد بلي ملناح.

كانت هذه الرسالة كاللابقة تنزل بلا قلج هذا اللديق املهلــلمال واملتخللــص   بلــم 
وتأخــذ هبواملهلــ  وبواطلــ ال وتــدبوه إىل الرملــوم االقتلادال وكالعا لة تعلف بروحــ  ونلهلــ ال 

  أ   املهجــــرال والعــــودع إىل بــــ د ال ــــراال فرملــــع مــــن حيــــث أتــــاال وهــــو متــــأ ل مملــــا ملــــرىال 
ــف بلــا  لــكال وأخــذ يتحــرلى بــن احلقيقــة الكامنــة و اء دبوتــ ال ويتطللــع إىل األســباا  ومتأسل

علــم بأنلــ  و  و ــليقال فلمــا ا اليت انتهت باالبتذا  من ال فهو يعرف  ديق  الــرئيل كــامً ال وي
دبـــاه للـــوما ع مث ابتـــذ  منـــ  قبـــل أن يلتقـــي بـــ ؟ إنـــ  أمـــر مريـــجال يتطللـــج التحقيـــق والتعقيـــجال 

 فعقلج  لك ووا ل حتقيقات  بن  ح ل و ل إىل النتيجة التالية:
إنــــ  مللــــا د س االقتلــــاد   اجلامعــــة وأكمــــل د اســــت  بنجــــاح قــــدلم حينئــــذ للحلــــول بلــــا 

يــــة   االقتلــــادال حتقيقــــاً دقيقــــاً كتبــــ  بــــن االقتلــــاد الربــــون و فــــا ه الهلــــيلئة    ــــهادت  اجلامع
اجملتمعــا ال وأضــرا ه اللادحــة بلــا النــاسال وأفبــت باأل قــام أنــ  مــن األســباا الرئيهلــية لهلــيطرع 
الـــب د االســـتعما ية بلـــا الـــب د اإلســـ ميةال حيـــث إنل املهلـــتعمرين يلقلـــرون الـــب د اإلســـ مية 

آهـــاال ويًـــطروهنم إىل أخـــذ الهلـــللة مـــن الـــدول االســـتعما ية واالســـتقرا  بهلـــبج احلـــروا و 
منهــا مــع فوائــد كبــآع وباهًــةال ومبجــرد االســتقرا  يــدخل البلــد املهلــتقر  بشــعب  وفرواتــ    
سيطرع الب د املقرضةال ويكون من مهلتعمرات  لكن م لللــاً وحتــت ســتا  االســتق ليةال و لــك ملــا 

ـــة إ ا تـــأخلر موبـــد تهلـــديد الـــديونال يلـــر  بليـــ  مـــن فوائـــد ضـــخمة وأ  بـــاح مًـــابلةال وخا ل
 حيث تتًابف اللوائد إىل بدلع أضعاف مقدا  أ ل الَدين.

مثل يــرى أنــ  قــد وا ــل حبثــ    حتقيقــ   لــك بقولــ : إنل اإلســ م كــان يعــرف هــذه الــوي   
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علناً للحرا اليت ورلها الربا بلا الشعواال ولذلك حرلمها وحرلم التعامل هباال وملعل معاطيها م
 بلا اب و سول .

مثل إن  بعد أخذ  هادت  العالية   االقتلادال يقدلم د اســت  التحقيقيــة هــذهال الــيت كتبهــا   
فلهللة حترا اإلس م االقتلاد الربونال اليت تعــرل  فيهــا لــبع  األضــرا  والــوي   النامجــة مــن 

 تعاطي الرباال إىل الطبع والنشر.
وانتشر   األســواقال و ــلت نهلــخة منــ  إىل وما ع االســتعما ا   فلملا خر  إىل با  النو 

الربيطانية  نذا ال و لك برب أياديهم املتهللللة   األوسا  االملتمابيةال واملنتشرع   كل الب د 
اإلســـــ مية حـــــ ل هـــــذا اليـــــومال أو إىل وما ع اخلا مليـــــة بـــــرب الهلـــــلا ا  املتواملـــــدع اليـــــوم   كـــــل 

م قـــد أوكلـــوا  فيهـــا مـــن يبعـــث رــم كـــل كتـــاا ملديـــد يلـــد  إىل األســـواقال وقـــد العوا ــمال فـــوهنل
و ـــل باللعـــل هـــذا الكتـــاا إىل وما ع االســـتعما ا  الربيطانيـــةال وبعـــد املطالعـــة والتعـــرلف بلـــا 
موضـــوب  الـــذن  أوه ينـــاق  ملـــاحلهم االســـتعما ية خطلـــوا بليـــ  بـــالقلم األ ـــرال وحـــذل وا مـــن 

اقتلــادنال خوفــاً مــن تطبيــق االقتلــاد و ــول  ــاحج الكتــاا إىل منلــج وما نال أو مقــام 
اإلســــــ مي النــــــاه  ل قتلــــــاد الربــــــون االســــــتعما ن والــــــذن يعــــــرل  منــــــافعهم االســــــتعما ية 

 وأطمابهم الهلياسة للخطر.
ومللا أ سل الرئيل ملناحال طلبــاً إليــ  يــدبوه لتلــدلن منلــج وما ع االقتلــادال اطللعــت وما ع 

لة   األوســا  احلاكمــة بلــا  لــكال فعملــت وبكــل االستعما ا  الربيطانية برب أياديهــا املتهلــلل 
يــة وخلــاءال وبواســطة بم ئهــا املتهلــلللص    ــلوف القيــادا  العليــا واملقدلســص مــن كافـلـة  ملدل
الطبقا  وخا لة احلاكمة منهــاال بلــا ت يــآ  أن ملنــاح بالنهلــبة إىل  ــديق ال حــ ل اســتطابت 

ــا كــا ن ينويـــ  مــن تهلــليم حقيبـــة وما ع وبكــل حذاقــة مــن إقنـــام ملنــاح بلــا إبـــ ن انلــراف  بمل
املالية واالقتلاد إىل  ديق  املتخللص   االقتلادال وإب ر انلراف  وبهلربة فائقــة إىل  لــك 

 اللديقال وهو بعد   ينزل بلا أ   املطا  و  يوامله  بعد أو يلتق ب .
وهكــــــذا اكتشــــــف هــــــذا العــــــا  االقتلــــــادن الــــــذن كــــــان  ــــــديقاً جلنــــــاحال أســــــرا  املــــــؤامرع 

تعما يةال الـــيت اســـتهدفت  بالـــذا ال وهكلنـــت مـــن إقلـــائ  بـــن اســـت م حقيبـــة وما ع املاليـــة االســـ
واالقتلاد   حكومــة إســ مية يرأســها  ــديق  القــدا ملنــاحال فقًــت الهلــلطا  االســتعما ية 
ــذلك بلـــــا طاقاتـــــ  بعـــــد وميـــــدهاال وحرمـــــت الشـــــعج الباكهلـــــتا  املهلـــــلم مـــــن إ ـــــ حات   بـــ
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 االقتلادية.
 

 لتراثالكتاب وإحياء ا
 

من فوائد الكتاا والكتابة هو حلــو الــرتاث و ــيانت  مــن التحريلــا  ليلــل إىل األمليــال 
ال حقـــة البعيـــدع بـــن بلـــر ظهـــو  اإلســـ م. فلـــوال أنل أبـــ م املهلـــلمص كتبـــوا الكتـــج ودولنـــوا 
الــرتاث اإلســ مي لًــام املهلــلمون اليــوم وحلــرلف اإلســ م هامــاً كمــا هــو احلــال بالنهلــبة لهلــائر 

 نا  اأُلخرى.الديا
وملهوده املكثلة مــن أملــل تــأليف كتابــ  القــيلم الكــا  الشــريف  فلوال الشيف الكلي  

لًام الكثآ من  وايا  الشيعةال ولوال ملهود اللدوقص والشيف الطوسي وأمثارم من ملاخر 
 اإلمامية لت آل  معا  املذهج.

هــــؤالء العلمــــاء األبــــ م مــــن هنــــا نــــذكر القلــــص التاليــــة لتــــدل بلــــا  ــــدلع معانــــاع أمثــــال 
وإيلـــال  للمليـــال  ومثـــابرهتم بـــرب التـــأليف و ـــآه مـــن أملـــل حلـــو تـــراث أهـــل البيـــت 

 ال حقة.

 نذر أن يكتب تفسيرا  
وهو أمص اإلس م أبو بلي « )مع البيان»هـ( تو ل  احج كتاا تلهلآ 611  سنة )

  إىل املشــهد الرضــون   ســبزوا ال ونقلــت ملنامتــ (116)اللًل بن احلهلــن بــن اللًــل الطربســي
 «.قتلكاه»املقدسال ودفن   املقربع املعروفة بـ 

ال قال: وم ن بجيج « يا  العلماء»بن  احج «  وضا  اجلنلا »وقد نقل  احج 
أمــــر هــــذا الطربســــي بــــل مــــن  ريــــج كراماتــــ ال مــــا ا ــــتهر بــــص اخلــــاص والعــــامال أنلــــ  قــــد أ ــــابت  

                                                           

ــل بــــن حهلــــن بــــن  (115) ــ  فًــ ــد  لــ ــل القــ ــل ملليــ ــا  فاضــ ــاألمصال بــ ــي امللقلــــج بــ ــو بلــ ــي أبــ ــل الطربســ فًــ
مؤلللــا  منهــا تلهلــآ )مــع البيــان وتلهلــآ ملــامع اجلوامــع الــذن يقــع   أ بعــة )للــدا . ونقــل أنلــ  مللــا 
 رم   تلهلآه )مع البيان كان بمره قد واوم الهلتصال ومللا  رم بتلهلآه اجلامع كــان قــد وــاوم مــن 

هـــ 611بــام  بعصال ولــ  تلهلــآ مــوملز   )للــد واحــدال ولــ  كتــاا إبــ م الــو ىال تــو ل العمر الهلــ
 ودفن   املشهد الرضون.
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ــا أفــاق وملــد نلهلــ    القــربال الهلــكتةال فظنلــوا بــ  الوفــاعال ف هلــلوه وكللنــوه ودف نــوه مثل  ملعــواال فلمل
وقــد ســدل بليــ  ســبيل اخلــرو  بنــ ال مــن كــل ملهــةال فنــذ    تلــك احلالــة أنــ  إ ا أــا مــن تلــك 

 «.تلهلآ القر ن»الداهيةال أللف كتاباً   
ــا كشــف بــن القــرب أخــذ الشــيف بيــدهال  فــاتللق أنل بعــ  النبلا ــص قلــده ألخــذ كلنــ ال فلمل

ا   هال مثل تكللم معــ ال فــامداد  هــواًلال فقــال لــ : ال  ــف أنــا حــيال وقــد أ ــابت  فذهل النبلات ممل 
وملــاء بــ  إىل بيتــ  الشــريفال فأبطــاه خلعــة وأواله مــااًل ملــزيً ال وتــاا بلــا يــده النبلــاتال مث إنــ  الهلكتة فدفنو ال ومللا   يقد  بلا النهو  واملشي من  اية ضعل   ل  النبلات بلــا باتقــ ال 

 «.)مع البيان»بنذ ه و رم   تأليف كتاا  بعد  لك و 
وتنهلج هذه القًية أيًاً إىل فتب اب الكا يال حيث قيل إن  أللف بعــد أاتــ  مــن تلــك 

 «.منها اللادقص»الواقعة تلهلآه الكبآال املهلملا بـ 

 مع العالمة الحلي
ال حيــث كــان مــن نــواد  الزمــان الــذين قللمــا  ــود مبــثلهم الــدهر يعتــرب الع لمــة احلللــي 

 باملاً فقيهاً ملامعاً )دلداً للدينال أقام الشريعة ودافع بن حرا التشيلع   م كثرع املخاللص ل .
ومن ميزا  هذا العا  اجلليل أنل  كان كثآ التأليف والكتابة ح ل نقل   أحوال  أن  كتج 

 ع اجلمهو .ألف كتاا   م ا ت ال  الدائم بالتعليم والتد يل واألسلا  ومناظرات  م
وقد نقل   أحوال  العديد من القلص املليدع الداللة بلا بظمة  خليلت  و زا ع بلم ال 
منهـــا أنـــ  كـــان ال يـــدم أيـلــة حلظـــة مـــن بمــــره تـــذهج هبـــاءال بـــل كـــان يهلـــتليد مـــن اللحظــــا  

 والدقائق ولذا فون  كان يكتج   أسلا ه وهو  اكج.
يقلــد كــرب ء املقدلســة مــن احلللــة وهــو بلــا فمملا  كر   أحوال  أن  كان   أيام اخلميل 

 ا ه ويرملع يوم اجلمعةال لكنل  كان إ ا  هج إىل كرب ء و ملع ال يــرت  الوقــت يــذهج ســدى 
ــن أحــد مــن قــراءع خطلــ  إالل ولــده فخــر  بــل ينتهــزه للكتابــة وهــو بلــا دابتــ  مملــا ســبلج بــدم هكل

بلــا الدابــةال واليــوم بعــد مًــي مـــا  احملقلقــص فونــ  هــو الــذن بــيل  مهلــودلا  والــده الـــيت كتبهــا
 بلماً من األب م   احلوما  العلمية. يقا ا سبعة قرون قد بقي الع لمة احلللي 

 مع صاحب الجواهر
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قـــد أتعـــج نلهلـــ  الشـــريلة ليـــل هنـــا  حـــ ل خللـــف كتابـــ    (117)إنل  ـــاحج اجلـــواهر 
 أحوالــ : أنــ  كــان لــ  ولــد )اجلواهر( الذن يعترب   ل استلادع للكثآ مــن العلمــاءال وقــد نقــل  

طيلــج بــا  بوالــده )ــدل   تــوفآ معيشــت  فمــا  هــذا الولــد فحــزن  ــاحج اجلــواهر بليــ  حزنــاً  
 كبآاً وظلل يلكلر   أمرين

 األول: أن  من يعيلش  ح  يتم اجلواهر فون  ال يريد اال ت ال باملعات ليذهج من وقت .
مــن أهــل الهلــعادع أو ال؟ ألنــ    ال الــج الثــا : أنــ  مــا هــو ملــآه   اآلخــرعال هــل هــو 
 يكون األمر )هواًل لإلنهلان بالنهلبة إىل الدا  الباقية.

وحيث إنل وفاع هذا الولد كان قريباً من الليل وضعت ملنامت    البيت ح ل يــأ  اللــباح 
و تمــع املشــيعون لتجهيــزهال فأخــذ  ــاحج اجلــواهر الــو ق والقلــم والكتــاا واحملــربع كعادتــ     
كــل ليلــةال ولكنــ  قــد مللــل بلــا ملنــامع ولــده وأخــذ يكتــج ويبكــيال ويكتــج ويبكــيال وهكــذا 
ح ل اللباحال مثل مللا نقلوا اجلنامع إىل احلرم املقدلس كان  ــاحج اجلــواهر   التشــييع ومللــا دخــل 
إىل اللحن  ع هاتلاً  يبياً يقول ل  ) ن خآ لك من ال و ن خآ ل  منك( وكان األمر كما 

نــ  قــد د ل بليــ  الــرمق مــن بعــد الولــد مملــا ســبلج إهــام اجلــواهر بــدون أن يشــت ل باملعــات  ــع فو
 وقد  ا  بلماً من بلماء املهللمص يذكر إىل اليوم   احلوما  العلمية     اب.

ــذلك ينقــــل   أحوالــــ  أنــــ  كــــان إ ا  هــــج إىل املقــــربع ألملــــل قــــراءع اللاحتــــة للمــــوا   وكــ
ق والقلم واحملربع فو ا مللل هنــا  بنــد قــرب ولــده أو ســائر القبــو  استلحج مع  الكتاا والو  

أخـــذ يكتـــج اجلـــواهر حـــ    هـــذه املـــدلع القلـــآعال فكـــان بعـــد قـــراءع اللاحتـــة والهلـــو ع يشـــت ل 
 بالتأليف حيث كان يرى ا ت ال  بالعلم أوىل من قراءع سائر املهلتحبا .

ســابة   ئً : يــا أبــا   ل خاطــج بــ  أبــا   ل قــا وقــد و د   حــديث بــن  ســول اب 
 .(118)مذاكرع العلم أحج إىل اب من قراءع القر ن كلل  افنا بشر ألف مرلع

                                                           

هـــ حهلــج تقــدير اآل ــا 1404أو  1400الشيف  ملد حهلن بن الشيف باقر ولد   حــدود ســنة  (111)
واآلبــاء. ال وقــد نشــأ وتربــرم   أحًــان ُأســرع بلميــة بريقــة مــن حيــث األُملهــا  بــز   الطهــرا  

ــة  ــذه احلركـ ــان للشـــيف دو  واضـــب   هـ ــا اً واضـــحاً وكـ ــة   بلـــره امدهـ ــوما  العلميـ وقـــد  ـــهد  احلـ
ــن  ــيف حهلــ ــد أللــــف الشــ ــة. وقــ ــدو ع  العلميــ ــواهر( تلــــك الــ ــ  )اجلــ ــو كتابــ ــا هــ ــدع أبرمهــ ــا  بديــ مؤلللــ

 اللقهية العظيمة اليت بقيت كمركز استلادع للط لا واللقهاء بلا مرل الزمان.
 .41ح 4ا 401_  402ص 1ألنوا :  حبا  ا (111)
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 استقامة في طلب العلم
وكتـــج « معـــرا  الهلـــعادع» ـــاحج كتـــاا  (119)كـــان احلـــا  املـــآما مهـــدن النراقـــي 

ـــن هت يئـــة فـــانوس ُأخـــرى   أيلـــام التحلـــيل مبنتهـــا اللقـــر وخلـــو اليـــد لد ملـــة ال يـــتمكلن معهـــا م 
 للمطالعةال وكان يهلتليد م ن ضياء اللوانيل املوملودع   أماكن ُأخرى من املد سة.

ومـــع هـــذه الشـــدلع والًـــيق   املعـــات كـــان  ـــديد التعللـــق والر بـــة بطلـــج العلـــمال حـــ ل أنل 
الرســـالة الـــيت كانـــت تأتيـــ  مـــن موطنـــ  ال يلتحهـــا وال يقرأهـــا خوفـــاً مـــن أن يكـــون فيهـــا مطلـــج 

لتشــتلت حواســ ال ولنعــ  مــن الــد سال وكــان يًــع الرســائل خمتومــة كمــا هــي حتــت  يكــون بابثــاً 
 البهلا .

( قــــد قتـــلال فكتبــــوا إليــــ  خيربونــــ  بقتلـــ ال فوضــــع كعادتــــ  الرســــالة حتــــت  وكـــان أبــــوه )أبــــو   ل
البهلـــا  أســـوع ببقيـــة الرســـائلال وبعـــد أن يـــأس منـــ  األهـــل واألقـــا ا كتبـــوا إىل أســـتا ه وأخـــربوه 

   أن خيربه باألمرال وأن يرسل  إىل قرية نراق ألملل إ  ح أمر الرتكة والو فة. باحلادفة وطلبوا من
الد س أخذ بيده األستا  وكان م تملاال فهلأل  النراقي: ملا ا أ ا   فلملا حًر النراقي 

 م تملاً وحزيناً؟ 
 أملاا اأُلستا : ينب ي بليك الذهاا إىل نراق.

 فقال النراقي: ألملل َمن؟ 
 د  كان مريًاً.قال: إنل وال

 فقال النراقي: إنل اب سيحلظ  ويعافي ال فابدأ بالد س.
 فلرلح اأُلستا  إلي  مبقتل والدهال وأمره أن يتوملل  إىل نراق.

فامتثل األمر و هج و  يبق أكثــر مــن ف فــة أيــام هنــا  مث بــاد بعــدهاال وبلــا هــذا املنــوال  
  .يطلج العلم ح ل بلغ مكانة سامية في كان النراقي 

أيًـــاً أنلـــ  كـــان يطـــالع ويؤللـــف و  يكـــن بنـــده ضـــياء يهلتًـــيء ومملـــا نقـــل   أحوالـــ  
 بنو هال ولذا كان يذهج إىل بيت اخل ء   املرافق العاملة ويؤللف.

                                                           

املــ ل مهـــدن النراقــي ابـــن أيب   ل النراقــي الكا ـــا ال كـــان باملــاً فائقـــاً لعلمــاء بلـــرهال د س ف فـــص  (111)
بامــاً بنـــد املـــ ل إ ابيـــل اخلـــاملوئي ولـــ  مؤلللـــا  قيلمـــة منهـــا: القوامـــع   اللقـــ ال واألنـــيلال واملعتمـــدال 

 .البيت  والتجريدال و رق القلوا   ملائج أهل
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 الكتابة تحت ضوء القمر
املقــرلبصال  مــن ت مــذع الع لمــة اجمللهلــي   (120)كــان الهلــيلد نعمــة اب اجلزائــرن 

ن اللــعاا واملشــقلا    طلــج العلــمال و  أوائــل أيــام حتلــيل  مللــا   يكــن وقد حتملل الكثآ مــ
متمكلناً من هتيئة ســرا ال كــان يهلــتليد مــن ضــوء القمــر للمطالعــةال حــ ل ضــعف بلــره مــن كثــرع 

 املطالعة والكتابة بلا نو  القمرال وكان يًع   بيني  من الرتبة املقدلسة لهليلد الشهداء 
 وبربكة تلك الرتبة فقد قون نو  بلره.طلباً لتقوية نو  بلرهال 

ـــي  مللـــا نقـــل هـــذه احلكايـــة قـــال: حينمـــا يهلـــتو   (121)اجلـــدير  كـــره أنل احملـــدلث القمل
ال الًعف بلا بيــ  نتيجــة ميــادع املطالعــة والكتابــةال أتــربل  برتبــة مراقــد األئملــة األطهــا  

 إىل اآلن    ايــة القــولع وأحيانــاً أمهلــب كتــج األحاديــث واألخبــا  بليهــاال واحلمــد ب أنل بيــ 
 واإلبلا ال  مً  أن ينول  اب بي    الدنيا واآلخرع بربكتهم.

 الكتابة في ساحات الجهاد
اجلــــدل والهلــــعي املتوا ــــل « أبيــــان الشــــيعة»  كتابــــ   تنــــاول الع مــــة الهلــــيد األمــــص 

العلم قليل   اجلد وحتليل  قائً : كان « ملتاح الكرامة»للهليد ملواد العاملي  احج 
النظآال وقد أفىن بمره   الد س والتــد يل والبحــث واملطالعــة والتــأليف وخدمــة الــدينال وكــان 

                                                           

ــد اجلزائــرنال ولــد   املنطقــة اجلنوبيــة مــن ايــران  (140) الهلــيلد نعمــة اب ابــن الهلــيلد ببــداب ابــن الهلــيلد  مل
هــــ ال وكـــان باملـــاً فاضـــً  و قلقـــاً مـــدقلقاً 1114هــــ وتـــو ل   الثالـــث والعشـــرين مـــن  ــوال 1060ســنة 

ــديثال وي ــ  واحلــ ــا و  اللقــ ــة و داهبــ ــة العربيــ ــللعاً   الل ــ ــم ومتًــ ــيلد ها ــ ــي والهلــ ــذ اجمللهلــ ــن ت ميــ ــدل مــ عــ
 البحرا  واللي  الكا ا . 

تـــر  ف فـــاً وأ بعـــص كتابـــاً وتعليقـــة منهـــا:  ايـــة املـــرام    ـــرح هتـــذيج األحكـــامال  ـــرح  وضـــة الكـــا ال 
البحـــو  الزاخـــرع    ـــرح كـــ م العـــرتع الطـــاهرعال أُنـــل الوحيـــد    ـــرح التوحيـــدال األنـــوا  النعمانيـــة   

 ع اإلنهلانية.معرفة النشأ
ــد  ضــا القملــي بــا  بامــل فقــة بــدل متتبلــع حبلافــة بلــره أمــص مهــذلا ماهــد  (141) هــو الشــيف ببلــاس  مل

ــذ بلــا الشــيف حهلــص النــو ن  ــاحج مهلــتد   الوســائلال لــ   بابــد  ــاحج املؤلللــا  املليــدعال تتلمل
واأللقــاا وملــاتيب مؤلللا  كثــآع منهــا كتــاا هدايــة األحبــاا وكتــاا اللوائــد الرضــوية وكتــاا الكــىن 

 هـ .1261اجلنان   األدبية والزيا ا  ألئملة اردىال تو ل بام 



 61 

يهلـــت رق وقتـــ  لـــيً  وهنـــا اً    لـــكال دون أن  ـــدث لـــ  ضـــعف أو اضـــطرااال وكـــان مشـــ واًل 
بـــالبحوث العلميـــة حـــ    أيـــام األبيـــاد وليـــا  القـــد  مـــن  ـــهر  مًـــانال واســـتمرل بلـــا هـــذه 

حــ  ســنل الشــيخوخة وكللــ    بــة ونشــا    هــذا املًــما ال وكــان ال ينــام مــن الليــل إالل  احلــال
 قليً ال ومللا سئل: ما هي أفًل أبمال ليلة القد ؟

 أملاا: بومجام بلماء اإلمامية هو اال ت ال بطلج العلم.
هـــ( كــان العلمــاء 1225و 1221و  أيام  ا رع النجف من قبل الوهلابية بص ســنوا  )

األهـــا  يقومـــون بالـــدفام بـــن املدينـــةال و  الوقـــت الـــذن كـــان يشـــا   العلمـــاء   اجلهـــاد  مـــع
واحملافظة بلا املدينة ووسائل الدفام وتشجيع اجملاهدين واحلــرلاس وتــر يبهمال تــراه ال يلــرت قلمــ  
بن التــأليف والتــد يلال فقــد كتــج   تلــك اللحظــا   ســالة   وملــوا الــدفام بــن النجــفال  

مثــل: )للــد الًــمان والشــلعة والوكالــة « ملتــاح الكرامــة» كتابــة بعــ  )للــدا  كمــا اســتمرل  
 وكان ل  من العمر حدود الهلبعص.

ملتـــاح »ومــن الشــواهد اجلليلـــة بلــا ملـــدله   التــأليف: أنــ    هنايـــة العديــد مـــن )للــدا  
منتلـــف تـــراه يكتـــج: )قـــد متل اللـــرار منـــ  ليلـــة كـــذا( و كـــر   )للـــد الوقـــف )قريـــج « الكرامـــة

الليـــل(ال واجملللـــد الثـــا  مـــن الطهـــا ع )  الربـــع األخـــآ مـــن الليـــل( و)للـــد الوكالـــة )بعـــد منتلـــف 
الليل( و)للدين من الشلعة )  الليل( وبع  اجملللدا  اأُلخرى )  ليلة القــد ( أو )ليلــة بيــد 

 اللطر(.
الهلـــنة   كتـــج:    ـــهر  مًـــان مـــن هـــذه« ملتـــاح الكرامـــة»و   خـــر )للـــد اإلقـــرا  مـــن 

كتبت مثانية أو تهلعة أو بشرع أملزاء من األحباثال إضافة إىل األبمال اأُلخــرى الــيت أقــوم هبــا 
    هر  مًانال وما تركت الكتابة إالل لبع  املؤفلرا  اليت كانت سبباً للتعطيل.

« ملتــاح الكرامــة»ونقل حليده الهليد ملواد بن الهلــيد حهلــن فقــال: كانــت ابنــة  ــاحج 
د  ومشــهو ع بــالتقوى والعبــادع وكانــت قــد با ــت عهلــة وتهلــعص بامــاً مــن ســيلدع ملليلــة القــ

العمــرال دون أن تعــا  مــن ضــعف احلــواس أو بــدم القــد عال وكانــت تقــول: إنل والــدن مــا كــان 
ينام الليل إالل قليً  من الوقتال و  يتللق   أن  أيت  وهو نائم بــل كــان مهلــتيقظاً بلــا ال الــج 

 بة.مش واًل باملطالعة والكتا
ونقل حليده الشيف  ضا بن مين العابدين العاملي الذن كان مدلع   بيت  وكــان ينــام بعــد 
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اللرار من مطالعات    الليا  فقال: كنت أ ى ملدلن يقظاً ومش واًل بعمل ال وكــان يلتلــت إىل 
حليده ويقول: ما هذا العشق بالنومال وهذا املقدا  الذن نأخذه من النوم يكليناال وكان يًــع 

أس  بلــا يــدهال وي لــو إ لــاءع قلــآع ملــدلاال مث يعــود إىل بملــ ال وأحيانــاً يــوقو حليــده للــ ع   
 الليلال ويقوم هو باملطالعة.

وكان معروفاً بص العلماء   ممان  وح  موت  بالدقلة والًب  و ــلاء الــذا ال وكــان يرملــع 
بــون منــ  تأليلــاً    لــكال إلي  كبا  العلماء حلــلل املهلــائل املشــكلة فيأخــذون منــ  اجلــواا أو يطل

وكان تأليف كتب  بالتماس أساتذت : كالشيف ملعلــر كا ــف ال طــاءال والهلــيد  ــاحج الريــا  
 و آهم )قدس اب أسرا هم(.

 كتاب التفسير حتى في الحرب
أنـــــ  كـــــان مـــــن أهـــــل الكشـــــف   ون   و ـــــف املرحـــــوم اآلقـــــا نـــــو  الـــــدين العراقـــــي 

بهـــة احلـــراال يأخـــذ القلـــم والـــو ق ويكتـــج تلهلـــآ والكرامـــا  ومـــن أهـــل احلقيقـــةال وكـــان   مل
 القر ن 

وهذا يدل بلا  دع ضبط ال فلو كــان  ــآه ال ــتب    ك مــ  اليــوميال و  ليلــز املبتــدأ بــن 
ــذه الكيليــــةال ولكــــن هــــذا  ــرب فكيــــف تكــــون مشــــابر اإلنهلــــان   داخــــل ملبهــــة احلــــرا هبــ اخلــ

 ل هذا بكل دقلة وإتقان.الشخص كان ملالهلاً يقرل  ويًع التلاميمال ويكتج تلهلآاً مث
وكم يؤســف لــ  أنل االنشــ اال  منعتــ  مــن إكمــال هــذا التلهلــآ وكــان    لــك الوقــت   

وكانت ترد بلي  األسئلة واالستلتاءا  من األطراف واألكناف والقرىال إضــافة « أ ا »مدينة 
 إىل املراملعا    األُمو  اأُلخرى.

ل  تاملــاً إىل كتــااال فكــل هــذه االســتلتاءا  و  يكــن املرحــوم اآلقــا نــو  الــدين   املهلــائ
الــيت تــرد بليــ ال   يــذكر أنــ  قــال: ائتــو  بالكتــاا اللــ   حــ  أ ى مــا فيــ ال بــل كــان حاضــر 
اجلـــوااال وحـــ ل بنـــد كتابـــة تلهلـــآه   يكـــن لديـــ  كتـــاا ل ـــة وتـــا يف وتلهلـــآال بـــل كتبـــ  بعقلـــ  

 و لوظات  من العلوم.

 مع مؤّلف كتاب إظهار الحقّ 
نل  ظهر من بص بلماء ارندال با  انتها هنا الشيف  ملد ملواد الب  يال ولكن ال نقل أ
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  فًــب اليهــود وإبطــال خرافــاهتمال بــل   كشــف املهلــيحيصال فقــد أللــف كتابــاً مجــيً    هــذا 
( وهــو كتــاا مطبــوم وموملــود   األســواق. وقــد نقــل    ا  مــرلع  اجملــال و لــاه: )إظهــا  احلــقل

مآ املشهو ال  احج كتاا )اإلمامة الكربى(: أنل  كان يذهج إلي    دا ه  الهليلد حهلن  قا
  حــرل النجــف الشــديد يتجنلــج النــزول إىل الهلــرداا    النجــف األ ــرفال وكــان يــراه 

ويقــول: إنل النــزول إىل الهلــرداا يوملــج الكهلــل لإلنهلــانال ويــؤخلره بــن أبمالــ ال ويثبلطــ  بــن 
ا كان  لل     رفة من  رفا  دا ه وكانت حا لع  ــديدع احلــرا عال ويأخــذ   أداء واملب ال وإلل

 التأليف.
 : يقول الهليلد حهلن حا   قا مآ 

وكان العا  املذكو  أستا ن   كتاا املكاسجال فقد د ست بعًاً من مكاســج الشــيف 
 بنده. األنلا ن 

لــث الــدمال وقال أيًاً بن : إنلــ  كــان مــع ملهــده ال لمنقطــع وســعي  احلثيــث ملــاباً مبــر  ن
 ولكن   يكن  لك  ادلاً ل  بن موا لة أبمال ال ومتابعة تأليلات .

 مع المحدث القمي
ــي  فقــال: كنــت أ هــج مــن مدينــة )أ ا (  نقــل ناقــل بــن املرحــوم الشــيف ببــاس القمل

إىل )قم املقدسة(   ســيا ع   وإ ا يب أ ى الشــيف ببــاس القملــي   أفنــاء الطريــق   اللــحراء 
اً بلــا األ   وهــو يكتــجال فتقــدلمت إليــ  وســللمت بليــ  وقلــت لــ :  ــيخنا مــا ا املقلرع ملالهل

 تلعل   هذه اللحراء املقلرع وكيف ملئت إىل هنا ومن ملاء بك وما هذا الذن تكتج؟ 
: كنـــت   ســـيا ع قا ـــداً مـــن أ ا  إىل قـــم و  أفنـــاء الطريـــق تعطللـــت الهلـــيا ع فقـــال 

وقلــف الهلــيا ع مــن  ــؤمك فــانزل وأ حنــاال مث أنــزل  قهــراال فجــاء الهلــائق وأمــر بنــزو  قــائً : إنل ت
 فنزلت مكرهاً  نذا  وفكلر  أن أ رم بالتأليف بدل أن يذهج وقيت هد اً.

الذن حا ا الدين و ملال العلم بأمر من  (122)كانت هذه القلة   أيام البهلون األول
                                                           

ـــ   1252ـ  1416 ضـــا خـــان هبلـــون ) (144) ــاه إيـــران بـــام )1111ـ  1111هـ ـ  1212م(  ـ
هـــ( كــان ضــابطاً مــن ضــبا  اجلــيش اإليــرا ال أطــاح بأســرع قاملــا  احلاكمــة وأبلــن نلهلــ   ــاهاً 1261

ـــد م( 1146بلـــا إيـــران بـــام ) وحكـــم الـــب د باالســـتبداد مثل اضـــطرل إىل التنـــامل بـــن العـــرت البنـــ   مل
  ضا هبلون.
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 أسياده املهلتعمرين الذين ملاءوا ب . 
 لك   هذه اللحراء؟ قال الرملل: فقلت للشيف وكم 
 قال: ما يقا ا الهلابتص. 

 قال: فأخذت    سيا   وملئت ب  إىل قم.

 وقفة ُأخرى مع القّمي 
أنلــ  ســافر مــع مجابــة مــن التجــا  إىل ســو ياال   ونقل أيًاً   أحــوال احملــدلث القملــي 

نما كان  فقاوه منكبلاً بلا التأليف واملطالعة باستثناء أوقا  الل ع والزيا عال وحي فكان 
يهلهر الليل  خيرملون للتنزله يلرلون بلي  أن خير  معهمال إالل أنل  كان يأىب  لكال بل كان 

   املطالعة والتأليف.
 

 الحرب الثقافية
 

بلـــا الـــر م مـــن أنل أبـــداء اإلســـ م أتـــاحوا اجملـــال بلـــا ملـــرابي  أمـــام  وا  الكتـــاا   
ــــم   نلــــل الوقــــت أخــــذوا  ــــا ــة   ب دنــــاال ب دهــــم إالل أهنل  بون الكتــــج اإلســــ مية والتوبويــ

وبمدوا إىل نشر كتبهم املنحرفة بص املهلــلمص ليتــأفلروا بثقــافتهم ويتبعــوهم   بقيــدهتمال فبــدووا 
 حرباً فقافية ضد املهللمص.

ــام  ومــع األســف الشــديد فقــد أحــوا   خطــتهم هــذه بشــكل ملحــو: و لــك مبعونــة احلكل
فابتعــد املهلــلمون بــن الكتــج وانعكلــوا بلــا  ــهواهتم وملــذلاهتمال  الظلمة   الب د اإلســ ميةال
 و مبا مشاكلهم ومآسيهم.

واملللـــت ل نتبـــاه هـــو  ـــدلع  ـــمودهم واســـتقامتهم بلـــا بـــاطلهم وتراملـــع املهلـــلمص بـــن 
التبليـــغ لعقيـــدهتم ونشـــر الكتـــج اإلســـ مية التوبيـــة الدابيـــة إىل احلـــقل   ـــم أحقليـــتهم وتهلـــديد 

 البا ن تعاىل رم.
ــذه لــــا   مــــن اهتمــــامهم بلــــا نشــــر فقــــافتهم بــــص املهلــــلمص حــــ  أ ــــبحوا يتبعــــوهنم  وهــ

 ويهلآون بلا هنجهم.



 54 

 كيف نشروا المسيحية؟
قبــــل ســــتص ســــنة تقريبــــاً كنــــت   النجــــف األ ــــرف وكــــان يــــأ    كــــل بيــــد إىل النجــــف 
ــ ل مهلــيحي مــن ب ــداد ويقــف   الهلــوق الكبــآ ويعطــي كــل مــن يشــاهده كتــاا العهــدين احململ

 بلا باتق  لال مثل يرملع.
م يعلمون أنل الكثآ من املهللمص خا ة   املناطق املقدلســة ومراكــز العلــم أمثــال  بلماً أهنل
النجف األ رف وكرب ء املقدلسة وقم املقدلسة ومشهد والكاظمص وسامراء و آها من البقــام 

اً أن يتـــأفلر أهـــل هـــذه املنـــاطق باملهلـــيحية ـــم يلـــرلون بلـــا نشـــر   املبا كـــة مـــن اللـــعج ملـــدل إالل أهنل
 كتبهم والتبليغ لعقيدهتم.

 من أنشطة الوّهابيين
نقل   أحد األ دقاء الــذين وفلقــوا للحــال وتشــرلفوا إىل ميــا ع بيــت اب احلــرام قبــل ســنوا  
القللة التالية قائً : لقد التقيت بعًو من أبًاء إدا ع توميع الكتج   املدينة املنول ع وطلبت 

 من الكتج. من   يئاً 
 فقال  : أظنلك  ملل دين؟

 قلت: نعم.
 قال: ا هج إىل املخزن وخذ ما  ئت من الكتج.

اً وهـــو يشـــتمل  قـــال: فـــذهبت إىل املخـــزن وإ ا يب أ ى بنايـــة ضـــخمةال ومكانـــاً واســـعاً ملـــدل
بلا  دها  و ــاال  مملــوءع مــن أ ضــها إىل ســقلها بالكتــج املتنولبــة وبالل ــا  املختللــة مــن 

 للا سية والرتكية وارندية واإلندونيهلية و آها. العربية وا
قــال: فأخــذ  مجلــة مــن تلــك الكتــج وبقــد  مــا لكنــ   لــ  وخرملــتال مثل ملئــت هبــا إىل 
قم وقد قدل   سعرها بالعملة احملللية    لك الوقت فكانت ما يقا ا مــن بشــرين أو ف فــص 

 ألف تومان.
ال فوملـــدهتا تـــدبو إىل الوهلابيـــة وتـــز م أقـــول: لقـــد  أيـــت أنـــا بعـــ  تلـــك الكتـــج وطالعتهـــا

الُلرقــة بــص املهلــلمصال وتؤللــج بعــ  املهلــلمص ضــدل بعــ ال يعــ : بلــا خــ ف مــا أمــر اب بــ  
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وقولــ  ســبحان :  (123)وإنل هــذه أُملــتكم أُملــة واحــدعمــن قولــ  تعــاىل:  وبللــغ لــ   ســول  
وابتلموا حببل اب مجيعاً وال تلرلقوا(124). 

: إن الهلـــــعودية قـــــدمت بليـــــون دوال  لرابطـــــة العـــــا  (125)حفكمـــــا  كـــــر  بعـــــ  اللـــــ
 اإلس مي وهي  ابطة وهابية.

 هكذا يروجون كتبهم
ســنة وكنــت 10نقــل أحــد بلمــاء طهــران الــذن ينــاهز بمــره الثمــانصال فقــال: قبــل حــوا  

 نذا  طلً  أ هج إىل الكتاتيجال   إحدى املدن املقدلسة   العراقال بينمــا كنــت أ هــج   
هــت إىل اللــبا  ح البــاكر إىل املد ســة إ ا يب أ ى   الهلــوق الكبــآ امدحامــاً ووملعــاً كبــآاال فاول

مركز التجملــع وإ ا يب أ ى  مللــص  مــل أحــدّا بلــا  أســ  كميــة مــن الكتــج وهــو يعطــي كــل 
 ملل كتاباال وكان  فيق  يعطي لكل إنهلان أخذ كتاباً بشر  وبيا ال أن ما يعــادل مثقــااًل مــن 

 لك اليوم.الذهجال  
يقـــول: تقـــدلمت وأخـــذ  كتابـــاً وبشـــر  وبيـــا ال وأنـــا ال أبـــرف ماهيـــة الكتـــااال وبنـــدما 

  ملعت إىل الدا  وأبطيت  ملن   املنزل تبصل أن  كتاا يبشلر للمهليحية 

 حمالت التنصير في بنغالدش
ــــا أ ســــلت إىل  كتبــــت أخــــآاً إحــــدى اللــــحف بــــن مجعيــــة خآيــــة تنلــــآية   أمريكــــا بأهنل

مائيت ألف كتااال وقد وملبت تلك الكتج بلــا مــا يقــا ا مــن أ بعــة  الف إنهلــان  بن  دت
أو أكثــرال و لـــك ب يــة تنلـــآهم وتبــديل ديـــنهم وبقيــدهتمال بلمـــاً بــأنل بـــن  دت بلــدع مهلـــلمة 

 و عبها مهللم إالل ما  ذل وند .
يهلــت ومن املعلوم: أنل ظــاهرع توميــع الكتــج الــيت دأبــت بليهــا مجعيــا  التبشــآ والتنلــآ ل

ــا و اء هــذه الظــاهرع دبــوع إىل الكنيهلــةال وإىل طقوســها العباديــةال وإىل ابتنــاق  ظــاهرع بــرتاءال وإلل
                                                           

 .64سو ع املؤمنون:  (142)
 .102سو ع  ل بمران:  (141)
ــدد  (146) ــاعال العـ ــبتمرب(  1ال االفنـــص 41ص 14502انظـــر  ـــحيلة احليـ  41املوافـــق  1111أيلـــول )سـ

 هـ.1111 بيع اآلخر 
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 املهليحية واالنهل ف بن اإلس م.

 من أساليب التبليغ
ـــا  أ ســـلت  ـــديقاً إىل مشـــال العـــراقال للتبليـــغ    ـــهر  مًـــانال وبعـــد أن  ملـــع ســـألت  بمل

  اهد هنا ؟
ئــة بالعهــدين يقودهــا  لــالال فكــان يعطــي لكــل إنهلــان  قــال: ملــاء مهلــيحي ومعــ  بربــة ملي

 كتاباً ومع  مائة دوال ال وهكذا ح ل أمتل كل ما   العربة.

 تبليغ باإلجبار
قا ــداً كــرب ء املقدســة فوقلــت الهلــيا ع   ا  مــرلع  ملعــت مــن مرقــد اإلمــام الكــاظم 

بشــرع ـ تلقــا    أمــام اإل ــا ع احلمــراء بلــا اجلهلــر وإ ا يب أ ى حلنــة مــن الكتــج ـ وكانــت
الهليا ع اليت كنت  اكباً فيهاال و  كــل ســيا ع ســيا ع واقلــة باالنتظــا ال وكــان امللقــي مهلــيحي لــ  
ا كتج خمتللــة مهلــيحية ولعــلل قيمتهــا كانــت  م بل املهليحيةال ومللا  ملعت إىل كرب ء  أيت أهنل

    لك اليوم. (126)فوق الدينا 

 التبشير إلى المسيحية
ء القللة التالية فقال: كنت أبمل   ســوق اللــللا ين بب ــداد وهــو نقل   بع  األ دقا

ســوق كبــآال والعــاملون فيــ  كللهــم مهلــلمونال وكنــت واحــداً مــن اللــللا ين وقــد كــان دأا أحــد 
املهليحيص أن يأ  كل أسبوبص أو كل  هر مثً ال ويقدلم لكل  للا  كتاباً و مبا كان الكتاا 

ــــر املهلــــيحي خيــــر  مــــن الهلــــوقال كــــان )للــــداً ضــــخماً بقيمــــة دينــــا  كامــــل ال وبنــــدما كــــان املبشل
ــم يعلمــون  اللللا ون يلقون الكتج   النا  )  الكو ع الــيت يهلــتخدموهنا ألبمــارمال حيــث إهنل

ا كتج منحرفة(.  أهنل
يقول األف: فكلر   ا  مرلع أن أقول للمهليحي واقع احلال ح ل لتنع بــن االســتمرا    

ما ملاء ووملم الكتج وأ اد الذهاا تبعت  وقلت ل : إنلك تعلم أيلها توميع الكتجال وباللعل بند
املبشلر املهلــيحي إنل هــؤالء مهلــلمون وهــم  رقــون هــذه الكتــج الــيت تعطيهــا رــمال فلمــا ا تلعــل 

                                                           

 الواحد  نذا  ما يعادل ألف خبزع تقريباً. كانت القيمة الشرائية للدينا   (145)
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ا ملهود ال طائل فيها وال مثرع را؟    لك إ  أهنل
ـــم املهلـــيحي وقـــال: إ ل أبلـــم  لـــك منـــذ اليـــوم األول أل ل  أ يـــت بطـــرف بيـــ  قـــال: فتبهلل

 إحراقهم للكتج  
 فقلت ل : إ ن ما الدابي ملا تلعل؟

قال:  حيب إنل هؤالء  رقــون الكتــج ولكــن  مبــا ال  ــرق أحــدهم الكتــااال فيــذهج بــ  
إىل دا ه فيقع الكتــاا   يــد ابنــ  أو ابنتــ ال فيطالعــ  أو تطالعــ ال و مبــا يــؤفلر بليهمــا ولــو ملزئيــاال 

 وهذا  بب لنا  .
 باملال واألتعاا والطاقا    سبيل حتريف  خص واحد ؟هكذا يًحلون 

 هؤالء يعملون هكذا.
ــا  ــن فونلنــا   نهلــتطع تثقيــف حــ   ــبابنا وفتياتنــا وهــذا هــو ســبج تأخلرنــاال ولــذا وــد  أمل
الكثآ من املهللمص ال يعرفون  يئاً بــن اللكــر اإلســ مي:   الهلياســة واالملتمــام واالقتلــاد 

األسرع و آها من تعاليم اإلس مال كما ال يعرفون  يئاً بن كيلية بمل وبلم النلل واإلدا ع و 
املهلــــتعمرين   ب دنــــا وأســــاليبهم وخططهــــمال واليعرفــــون كيــــف يواملهــــوهنم ويهلــــدلون الطريــــق 

 بليهم.
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 محاربة الكتب المفيدة

 
كنت   العراق مهتلماً بو  اد الناس وتوبيتهم ليعرفوا ما يدو  و اء الكــواليل مــن خطــ  
اســتعما يةال بللهــم يشــعرون باحلالــة املرتدليــة للمهلــلمصال وهبــذا اللــدد كنــت أنشــر الكتــج الــيت 

وكتاا « مذكرا  الداكو كي»وكتاا « التبشآ واالستعما »توضلب هذه احلقيقةال مثل كتاا 
ال و ـــرفت بعـــ  اهتمـــامي «بروتوكـــوال  حكمـــاء  ـــهيون»وكتـــاا « مـــذكرا  مهلـــرت ّلـــر»

د أن نشــرناه   املكتبــا  نلــذ بهلــربة مملــا أفــا  تعجلــيبال كيــف ينلــذ لطبــع الكتــاا األخــآال وبعــ
 هذا الكتاا هبذه الهلربة؟ 

 وأوبز  لطبع  فانيةال وبعد أقلل من  هر نلذ أيًاً.
و  مرلع فالثة طبعت  ووملبت  بلا املكتبا ال مثل بعد أســبوم مــن  لــك ملــاء   ــاا مثقلــف 

ملع وقــال: قــد حبثــت   املكتبــا  فلــم أملــد فأ  دت  إىل  راء هذا الكتااال وبعد أن  هج   
 من  نهلخة واحدع.

فتعجبــــت كثــــآاً وحتقلقــــت بنلهلــــي   األمــــرال كيــــف ينلــــد الكتــــاا هبــــذه الهلــــربة   مــــدلع 
قلــــآعال وأخــــآاً اكتشــــلت إنــــ  كللمــــا طبــــع الكتــــاا ملــــاء الــــبع  إىل املكتبــــا  ليشــــرتوا مجيــــع 

ــم بمــ ء اليهــودال فــونل الي هــود وإن تركــوا العــراق و ــآه مــن البلــدان النهلــفال وبــالقرائن برفــت أهنل
اإلس مية بعد ا تلاا فلهلطص لكن أبقوا بم ءهم مــن أملــل تنليــذ أمثــال هــذه األُمــو ال مثل 

 بعد  لك منعت  قابة الهللطة   العراق هذا الكتاا.
 هكذا يهلعا بم ء ال را ملاهدين إلبعاد املهللمص بن فقافة احلياع.
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 خاتمة
 

 بواجبنا تجاه الكتا
 

  ختام هــذا الكتــاا ال بــأس أن نشــآ إىل بعــ  املهلــؤوليا  املهملــة بلــا بــاتق املــؤمنص 
الكرام واه الكتاا الذن ينب ي رم أن يهلــتخدموه كهلــ ح نــاملب   مقاومــة بــدولهم اللــدود 

 املتمثلل باجلهلال بللهم يعيدون )دهم األول الذن  يلده  باوهم   العهود الهلابقة.

 ر الكتبالتشويق على نش
 : نشر الكتج واحلث بلي .1

مــن بــاد  املهلــتمرلع أنلــ  أ ــولق كــل مــن التقــي بــ  بلــا الكتابــة والتــأليفال وطبــع الكتــج 
 اإلس مية املليدع ونشرهاال لكي ينتشر الوبي الدي  وحتلو األمليال املهللمة من اال راف.

ــا كنلــا   مدينــة  ومــن فًــل اب تعــاىل أنل كثــآاً مــنهم اســتجابوا لنلــائحي وبملــوا هبــ اال فلمل
كرب ء املقدلسة  ولقت بع  األخوع وسابدهتم فلتحنا أول مكتبة أهلية باملة ألملل املطالعة 

 «.املكتبة اجلعلرية»  املد سة ارندية الكربىال وقد  ليناها بـ 
م كما أ د نا )للة ويج بلــا كافلــة األســئلة اإلســ مية الــيت تــرد إليهــاال و ليــت اجملللــة باســ

 )أملوبة املهلائل الدينية(. 
 وهكذا )   أخرى بديدع.

وباإلضافة إىل  لك فقد أسلهلنا مؤسلهلة )طبع ونشر الكتج الدينية( وكان را من اللــروم 
 أكثر من سبعص فرباً.

فًــً  بــن ســائر املشــا يع الثقافيــة واملؤسهلــا  التوبويــة الــيت قامــت بلــا أكتــاف املــؤمنص 
 .قهم إىل خدمة الدين ونشر فكر أهل البيت األخيا  الذين كنلا نشول 

وال خيلا أن  فقــد واملهنــا    لــك الكثــآ مــن املًــايقا  حــ  مــن بعــ  الشــيعةال فًــ ً 
ــدقاءنا إىل أن ابتقلــــت بعًــــهم وســــجنتهم  بــــن احلكومــــا  الــــيت بقيــــت تطا دنــــا وتــــزاحم أ ــ
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 .(127)وبذبتهمال ح  اضطر   إىل اخلرو  من وط  مقهو اً 
                                                           

مباحثــا  »إىل مقتطلا  من هذه املًايقا    مقدلمة كتابــ   أ ا   احة اإلمام الراحل  (141)
مــة هــذا البحــث إىل الــتهم الــيت تلقليتهــا .. « مع الشيوبيص فقال: وباملناسبة ف  بأس أن أ ــآ   مقدل

فـــو ل ال أ يـــد أن أملـــرح أحـــداال ولـــذا هاســـكت بـــن  كـــر    اجلملـــة مـــع حتللظـــي بلـــا نظافـــة الكـــ م
 األ اء وبع  اخللو يا  اليت  مبا تكون مؤ لرع إىل ما يوملج اجلرح.

ع مــن األ ــدقاء لتأســيل مكتبــة   املد ســة ارنديــة   كــرب ء املقدلســة باســـم   ا  مــرلع املتمعنــا بــدل
م يريدون استم   كتج ال ــةال وقــالوا: إنل هــذا العمــل هــدم املكتبة اجلعلريةال فقالوا: إهنل ناس هبــذه احلجل

 ملوامين أهل العلم.
ــم  ــكللوا جلنــة )ســلو  قبــل أن تلقــدو (  واملتمعنــا إلخــرا  )للــة )أملوبــة املهلــائل الدينيــة( فقــالوا: إهنل
ًـــب لرملـــال الـــدين ألنل املثقلـــص يهلتشـــكلون إ ـــكاال  تعجـــزون بـــن اجلـــواا بنهـــا.  وقـــالوا: هـــذا ف

 دين و ملال الدين.و لك يهلبلج فشل ال
ومللا أن قر نا تأسيل )اجلمعية اخلآية اإلس مية( قالوا: هذا هــدم حلــومع الطلبــة   كــرب ء ألنــ  يهلــبلج 

 ملرل أهل العلم إىل التجدلد.
( قـــالوا: إنل هـــذا العمـــل يوملـــج تهلـــلي  اللهللـــاق وحـــص ا ـــرتكنا لتأســـيل )مطبعـــة أهـــل البيـــت

 حترل  األق م املنحرفة. بلا املتديلنص حيث إنل املطبعة توملج
ومللــا أن طبعـــت )وســـائل الشــيعة ومهلـــتد كاهتا( قـــالوا: هــذا هـــدم للتشـــيلع ألنل املهلــتد   كللـــ  ضـــعيفال 

 وقد تعج بلماء الشيعة إلخرا  الًعاف بن منها التشيلع فهذا إ ملام إىل الو اء.
 ومللا طبعت كتاا )هكذا الشيعة(ال قالوا: هذا تلرقة وطائلية.

ــد( بتأليلــ  ومللا طبعــت   كتــاا )مقــاال ( قــالوا: نلــران أفهلــدا العــراق )ببــد الكــرا قاســم( بثو تــ  و) مل
 املقاال .

 ومللا طبعت كتاا )اللق ( قالوا ليل ل .
وحــص خــر  كتــاا     األحاديــثال قــالوا إنــ  تــأليف والــده لكنلــ    يــرد أن ينهلــب  إىل نلهلــ  فنهلــب  

 إىل ابن .
واآلداا(ال وكان   بدد من أبدادها هتجماً بلا االستعما  قرل  )نــو ن  ومللا أخرملنا )للة )األخ ق

 الهلعيد(  لق اجملللةال وسجن القائمص هبا ف فة أ هر.
ا هولل من )دوال ا  أمريكية(.  ومللا أخرملنا )املنشو ا  الدو ية(   املناسبا  الدينيةال قالوا: إهنل

ــ ــة ) ســ ــيوبية   )للــ ــدل الشــ ــااًل ضــ ــا كتبــــت مقــ ــة ومللــ ــن )النقطــ ــولل مــ ــا هــ ــ ــالوا: إهنل ــة قــ ــرق( الكرب ئيــ الة الشــ
 الرابعة( وقد أقاموا الدنيا وأقعدوها ضدل اجملللة وضدلن وضدل املشرتكص   حترير اجملللة.
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 دعم الكتب
لــيل هنــا   ــك أنل نشــر الكتــج وترو هــا   خمتلــف أ ــاء العــا   تــا  إىل ميزانيــة : 4

 ضخمة تهلتوبج قد  الكتج املراد طبعها.
وحيث إنل املهللمص  تاملون إىل ف فة مليا ا  من الكتج بلــا األقــلال فــونل طبــع هكــذا 

يـــة حجـــم مـــن الكتـــج يهلـــتدبي تأســـيل هيئـــا  ومنظلمـــا  بامليـــة تـــد س هـــذه املهلـــؤولية   دل
 وتًع اخلط  ال ممة را بللها تلل إىل بع  احللول املليدع    لك.

كمــــا ينب ــــي بلــــا املثقلــــص منــــا أن  رلكــــوا اآلخــــرين وينشــــروا هــــذه اللكــــرع بــــص أوســــاطهم 
ــــاس   نشــــر الــــوبي بــــص الشــــعوا املهلــــلمة الــــيت  موضلــــحص مــــدى أّيــــة الكتــــاا ودو ه احلهلل

 لثقافية.أ بحت   أ دل اللقر من الناحية ا
بــالطبع فــونل مــن يتلــدلى ملثــل هــذه املشــا يع ســي قي الكثــآ مــن املًــايقا  إالل أنــ  بعــد 

ــل الشــديد بأهــل البيــت  ــل بلــا اب تعــاىل والتوسل ســيجد أنل األمــر  ــآ مهلــتحيل  التوكل
ّلت   :وكما قال أمآ املؤمنص  .(128)قد  الرملل بلا قد  

 .(129) من طلج  يئاً نال  أو بع :ًوقال 
وقــد  ــاهد  كيــف أنل الــبع  كــان يــدبم الكتــج و لــك مللــا كنلــا نشــرتن الكتــج الدينيــة 

مــن أيــن  (130)املطبوبــة   القــاهرع بثلــث الــثمنال فهلــألت بــن البــائع وهــو الهلــيد ســعيد الــزي 
                                                                                                                                                                      

ومللا أن ا رتكنا   تأسيل مؤسلهلة )النشر اإلس مي( قالوا: كل النــاس يعرفــون اإلســ م والتشــيلع فمــا 
 ملال   أمثال هذه األمو .الدابي إىل  رف الوقت وا

ومللــا أن كتبنــا أن كتــاا قــالوا مــا فائــدع هــذا الكتــاا )فالو ــول( ال  تــا  إليــ  ألنل الكلايــة    ــىن 
بهلبج حوا يها بن الو ول و )اجلواهر(   يــدم )ــااًل )لللقــ ( و ــرح )الع لمــة بلــا التجريــد( أ ــىن 

 الناس بن )القول الهلديد( وهكذا وهلم ملرلا.
أسلهلــنا املكتبــا ال قــالوا أوملــد القــرلاء فمــا فائــدع املكتبــا  بــ  قــرلاء )وبنــد الشــيف كتــج مــن أبيــ ( ومللــا 

 )مهلطلرع ولكن ما قراها(.
 .11هنا الب  ة: قلا  احلكم  (141)
 .215هنا الب  ة: قلا  احلكم  (141)
للًــلال يعــود الهلــيلد ســعيد أ ــد بــن الهلــيد ملعلــر الهلــيد حهلــص ميــ ال ينتمــي إىل ُأســرع معروفــة با (120)

كتــيب مشــهو ال لــ  مشــابر طيبــة و وح لطيلــة  مــود الهلــآعال   نهلــب  إىل اإلمــام احلهلــن بــن بلــي 
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 هذه الكتج هبذا الرخص؟
 قال:   القاهرع وقلف فــرن فلثــ  مــن أملــل  خلــص الكتــااال والشــيك موملــود   امللــرفال

 فالطابع يأخذ الثلثص من الوقف املذكو  ويبيع الكتاا بالثلث.

 الكتب الجيبية
ــزوا بلــا الكــرا يل اللــ آع فهــي ســريعة االنتشــا ال 2 : كمــا ينب ــي للمــؤمنص الكــرام أن يركل

 وسهلة املطالعةال وقليلة التكللةال وسهلة احلمل.
ة النــاس   مطالعــة القطــع ولعــلل احلكمــة   توميــع القــر ن الكــرا إىل ســو   ــ آع هــو   بــ

اللــ آع الــيت تنتهــي بهلــربةال وإالل فلــو كــان القــر ن كللــ  متلــل بلــا نهلــق واحــد  مبــا   يكــن 
 لقراءت  هذا الشوق بند باملة الناس.

وقد دبت اليهود كما   كتاا )بروتوكوال  حكماء  هيون( إىل ضرو ع ملعــل الًــريبة 
 بلا مثل هذه الكتج ألّيتها وخطو هتا.

 اليت يهلهل تناورا.« الهلندويشة»الكتج كـ  فهذه
وقد نقل   أحد األ دقاء الذين ســافروا إىل أو وبــا: أنل مــن بــادع اجملتمــع األو يب  ــرف 
أوقاهتم   املطالعةال فتجدهم وهــم   القطــا ا  أو احلــدائق أو   بيــادا  األطبــاء أو   أن 

 مكان بام وبأيديهم كتج   آع يطالعون فيها. 
ثــل هــذه الكتــج دو هــا وتأفآهــا اخلــاص بلــا  هــن اإلنهلــان حــ ل لــو نهلــي مــا قــرأهال إنل مل

فونــ  يبقــا هوملــا   لــك   ال وبيــ ال و لــك األفــر املنتقــل إىل ال لوبــي هــو الــذن يهلــآ حبيــاع 
اه ولو نهلبياً.  اإلنهلان  و  لك االول

ملم   اليوم األخآ فمث ً إ ا بقد  )لهلاً حهلينياً   بيتك أو   املهلجد تهلتطيع أن تو 
بدداً من الكتج الل آعال فونل تكاليف طبابتها قليلة بالقياس إىل الكتج الكبآعال فو ا ابتاد 
أ ــحاا اجملــالل بلــا توميــع الكتــج خلو ــاً   مواســم التبليــغ تلــبب اللائــدع أكثــرال و مبــا 

 ز. آل  )رى األُمم   مدلع بقد من الزمان أو أقلال وما  لك بلا اب بعزي

                                                                                                                                                                      

وكــان سياســياً وابيــاً ولــ  ب قــا  مــع بعــ  الهلياســيص وكــان   نلــل الوقــت وكــيً  للهلــيد احلكــيم 
ا(   مدينة كرب ء املقدلسة.  ومن مث وكيً  للهليد اخلوئي )قدلس سرّل
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 الحّث على الكتابة
: من األُمو  املهملة احلرن باملهللمص أن يدبوا إليها و ثلوا بليها هي الكتابة واالنش ال 1

 بالتأليف     ل اجملاال  املليدع.
فو ا توا ا املهللمون بالكتابة وتعاهدوها فيما بينهم فونل الكثآ من الكلاءا  والقد ا  

  خلياً   حيا . امل مو ع ستظهر وهذا ما  اهدت 
م بعد  فقد دبو  الكثآ من الناس إىل التأليف فكانوا يعتذ ون بأبذا   آ مقبولة إالل أهنل

تأكيدنا بليهم وتشويقنا إيلاهم أ بحوا من الكتلاا اجليدين
(131). 

و  احلقيقــــة أنل املهلــــلمص إ ا حثلــــوا بلــــا التــــأليف والكتابــــة يكونــــون قــــد اقتــــدوا بــــأئمتهم 
ــدوا   أحــاديثهم الشــريلة بلــا الكتابــة وأو ــوا أ ــحاهبم و بلــيهم ا الطــاهرين  لــذين أكل

 هبا وقد مر بع  تلك األحاديث.

 تأسيس المكتبات
: ومــن اجلــدير باملهلــلمص اليــوم وهــم يواملهــون احلــرا الثقافيــة بلــا خمتلــف أنوابهــا أن 6

 هم بالثقافة ال ممة.يهتلموا باملكتبا  الًخمة اليت حتلو رم الكتج وحتتًن القرلاء وتزولد
مـــن ملانـــج  خـــر مـــن امللـــرت  أن يكـــون رـــذه املكتبـــا  مراســـلص ومـــوظلص ي تنمـــون رـــا 

 الكتج اجلديدع من خمتلف أ اء العا  ويزولدوهنا باإل دا ا  احلديثة     ل العلوم.
ومـــن الًـــرو ن أن تًـــم هـــذه املكتبـــا  خمتلـــف الكتـــج وبل اهتـــا املتعـــدلدع ليهلـــتليد منهـــا 

 يع وليل أهل ل ة خا لة.اجلم
بطبيعــة احلــال أنل تأســيل مكتبـــا  كهــذه  تــا  إىل ملهـــود ملبلــا ع وطاقــا  كثـــآع إالل أنل 
ـــوا باملهلـــؤولية وبملـــوا بـــوظيلتهم الشـــربية ســـيكون إنشـــاء هـــذه املكتبـــا   ـــآ  النـــاس إ ا أحهلل

  عج.

 إحياء الكتب

                                                           

ــد أح (121) ــآامن وقــ ــام الشــ ــة حــــث اإلمــ ـــيت أللــــت بربكــ ــا بعــــ  املهتمــــص الكتــــج الـ ــده  لــ وتأكيــ
 فتجاوم  اخلمهلة  الف بنوان.
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لوا اريئــــــا  : كمــــــا ينب ــــــي للمهلــــــلمص الــــــذين بلــــــغ بــــــددهم مليــــــا ن مهلــــــلم أن يشــــــكل 5
واملؤسهلـــا  الًـــخمة الـــيت تتكللـــل بوحيـــاء الكتـــج املليـــدع الـــيت نهلـــاها النـــاس أو    ـــر  إىل 

 النو ال فيجدلدون طبابتها ويعيدون إبدادها وحتقيقها ليهلتليد منها القرلاء   العا .
الــيت بلماً أنل مثل هذه املؤسهلــا  حتتــا  إىل أفــراد  وبــون العــا  حبثــاً بــن الكتــج املليــدع 

ضــابت مــن أيـــدن النــاس خمطوطـــة كانــت أو مطبوبــةال مث يرســـلوهنا إىل املؤسهلــا  التحقيقيـــة 
 واملطبعا  لتعاد طبابتها من ملديد.

فــونل الكثـــآ مــن الكتـــج ال توملــد   متنـــاول األيــدنال وأ ـــبحت )هولــة بنـــد النــاس مـــع 
ا( رمــا مــن حــاملتهم الشــديدع إليهــاال وإالل مــا ا يعــ  أنل الع لمــة احلللــي واجمللهلــي  )قــدس ســّر

املؤلللا  ما يقا ا األلــف كتــاا و  يلــلنا إالل القليــل منهــا مــع بلمنــا بلائــدع كتبهمــا وحاملــة 
 الناس إىل أمثال هذه املؤلللا ؟

بالطبع هنا  الكثــآ مــن مؤلللــا  بلمائنــا األبــ م بقيــت خمطوطــة و  يهــتمل هبــا أحــد حــ ل 
منهــاال لــذلك فــونل اخلدمــة الــيت تقــوم هبــا هــذه ضــابت وتللــت وحــرم املهلــلمون مــن االســتلادع 

 املؤسهلا  هي    اية األّية.
 نهلأل اب بزوملل أن يوفقنا ل هتمام هبذا اجلانج فون الكتاا دبامة احلياع.

سبحان  بك  ا العزع بما يللون وس م بلا املرسلص واحلمد ب  ا العاملصال و لا 
 اب بلا  مد و ل  الطيبص الطاهرين.

 
 قم المقدسة                                   

 محمد الشيرازي                                  
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