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(٣)

املقدمة

دنا  احلمد هللا ربِّ العاملني، والصالة والسـالم عىل سـيِّ
د وآله الطيبني الطاهرين، ولعنة اهللا عىل أعدائهم أمجعني،  حممَّ

إىل يوم الدين.
وبعد..

فقد دأب سـامحة السـيد احلكيـم (مدّ ظلـه) أن يطرح 
ـ يف معظـم اللقاءات التي جتري معـه من قبل خمتلف اهليئات 
االجتامعية والرسـمية ـ املسائل احليوية التي متس حياة الناس 
بمختلـف جوانبهـا، مؤكـداً يف هـذه اللقـاءات املباركـة عىل 

رضورة التمسك بالثوابت الدينية احلقة.
لب من سـامحته  ويف لقائـه مع جمموعة من الرتبويني طُ
(مدّ ظله) أن يوجه خطاباً إصالحياً يف املجال الرتبوي كاشفاً 

 



(٤)

فيه عن املفاصل الرئيسية التي جيب أن حتظى بعناية خاصة يف 
عملية اإلصالح الرتبوي املنشود.

وقد استجاب سامحته (مدّ ظله) هلذا الطلب حتمالً منه 
ملسـؤولية اإلصالح، خصوصاً يف الظروف التي متر هبا األمة، 
ـت العملية  وإحساسـاً منـه باالنحرافـات اخلطـرية التي مسّ
الرتبوية يف  العراق، هلذا كله كانت هذه الرسـالة دليالً وهادياً 

ومرشداً للرتبويني يف مرشوعهم االصالحي.
ومن اهللا التوفيق والتسديد.

النارش ٢٠ /مجاد اآلخرة / ١٤٢٤ هجرية   



(٥)

دنا  احلمـد هللا ربِّ العاملني، والصالة والسـالم عىل سـيِّ
د وآله الطيبني الطاهرين، ولعنة اهللا عىل أعدائهم أمجعني،  حممَّ

إىل يوم الدين.
وبعد..

فيسـعدنا أن نتحـدث إىل الرتبويـني العراقيـني ونحن 
نسـتقبل أول عـام درايس جديـد بعـد سـقوط نظـام الظلـم 
ر هذا البلد الكريم،  والطغيان والتمرد واالسـتهتار، الذي دمّ
وخلّف سلبيات كثرية، وتركة ثقيلة، يف خمتلف شؤون احلياة، 
ومنهـا أمر الثقافة واملعرفة، عسـى أن نشـارك بحديثنا هذا يف 
حل املشـاكل وتدارك السلبيات، التي أفرزها النظام املذكور، 

دها. هتا وتعقِّ يف جانب الثقافة واملعرفة، أو زاد يف حدَّ
ية الثقافة واملعرفـة يف حياة األمم  وغنـي عن البيـان أمهّ

 



(٦)

املعـاش   مسـتو وارتفـاع  ورقيّهـا،  وكرامتهـا  وسـعادهتا، 
والرفاهية فيها. 

وقـد كانت من أوليـات اهتامم اإلسـالم العظيم ونبيه 
الكريم وآله الطاهرين (صلوات اهللا عليهم أمجعني). 

ويـكفـي يف ذلك أن افتتـاح أول سـورة أنـزلـها اهللا تعاىل 
بِّكَ  ـمِ رَ أْ بِاسْ رَ عـىل نبيه األمني: ﴿بسـم اهللا الرمحـن الرحيـم * اقْ
مُ * الَّذِي  رَ كْ بُّكَ األَ رَ أْ وَ رَ قٍ * اقْ لَ نْ عَ انَ مِ قَ اإلِنسَ لَ قَ * خَ لَ الَّذِي خَ
﴾(1)، ثـم أقسـم عز وجل  مْ لَ ْ يَعْ ا ملَ ـانَ مَ مَ اإلِنسَ لَّ ـمِ * عَ لَ ـمَ بِالْقَ لَّ عَ
بِّكَ  ةِ رَ مَ نْـتَ بِنِعْ ا أَ ونَ * مَ رُ ـطُ ا يَسْ مَ مِ وَ لَ الْقَ بالقلـم يف قوله: ﴿ن وَ

 .(2)﴾ ونٍ نُ جْ بِمَ
ى اهللاَ  ْشَ امَ خيَ : ﴿ إِنَّ وقـال سبحانهـ  مؤكـداً عىل أمهية العلمـ 

 .(٣)﴾ ءُ امَ لَ هِ الْعُ ادِ بَ نْ عِ مِ
ينَ  الَّذِ ـمْ وَ نْكُ وا مِ نُ يـنَ آمَ ـع اهللاُ الَّذِ فَ وقــال عز اسـمه: ﴿يَرْ

(١) سورة العلق: ١-٥.
(٢) سورة القلم:  ١-٢   .

(٣) سورة النحل: ٢٨.



(٧)

 .(١)﴾ اتٍ جَ رَ مَ دَ لْ وا الْعِ وتُ أُ
.(٢)﴾ امً لْ ينِ عِ دْ بِّ زِ لْ رَ قُ وقـال سبحانـه: ﴿وَ

وقـد اهتـم النبي8 يف بدايـة الدعوة بتعليـم القراءة 
والكتابـة يف جمتمـع املدينـة املنورة، ذلـك املجتمـع البدائي، حتى 
أنـه 8 قـد ريض من بعـض األرس أن يفدي نفسـهـ  بدل 
املال الذي كان املسـلمون يف أمس احلاجة له ـ بتعليم بعض أوالد 
أهل املدينة القراءة والكتابة، يف حماولة منه8 لتيسري حتصيل 

العلم واملعرفة جليل اإلسالم الناشئ، ودفعه هبذا االجتاه.
كـام حـث8 هـو واألئمـة (صلـوات اهللا عليهـم) 
عـىل العلـم والكتابة وحفـظ الكتب، يف نصوص كثرية ال يسـعنا 

استقصاؤها.
ولعـل مـن أروع ذلـك قول أمـري املؤمنني عـيل (صلوات 
 Aقيّـم حيـث  حيسـنه»(٣)،  مـا  امـرئ  كل  عليـه): «قيمـة  اهللا 

(١) سورة املجادلة: ١١.
(٢) سورة طه: ١١٤. 

(٣) هنج البالغة ج٤ص١٨.



(٨)

اإلنسان بام حيسنه ويعرفه، دون غريه مما يتحىلّ به ويملكه.وقد جدّ 
املسـلمون يف عصورهم الذهبية األوىل، وحتـى العصور القريبة، 
يف طلـب العلـم يف سـائر جهـات املعرفة، واسـتزادوا منـه، حتى 
انترش عنهم ما مأل الدنيا، وسار يف أنحاء األرض، ومنهم أخذت 

األمم، كام اعرتفت هلم بذلك، وأقرّت بأهنا مدينة هلم.
والقـدح  األوفـر،  النصيـب  ذلـك  يف  للعـراق  كان  وقـد 
عـىل، فكانـت فيه مـدارس الكوفة والبرصة وبغداد وواسـط  الـمُ
وغريهـا، جمتمعات للعلـامء، ومنتديات للثقافـة واملعرفة، ومنابع 
للعلـم، يقصدهـا النـاس مـن فجـاج األرض، وينهلـون منهـا، 

وحيملون عنها ما ينرشونه يف بالدهم، ويفيدون به غريهم.
ومـن أهم أسـباب نضـوج العلم يف العـراق، وارتفاع 
مسـتواه، وقوتـه وأصالته، أن معلمـه األول هـو اإلمام أمري 
املؤمنـنيA، الـذي هـو بـاب مدينـة علـم النبي8 
ووارثـه، وهو الذي يقول عن النبـي8: «علمني ألف 

باب، كل باب يفتح ألف باب»(١). 

(١) يف رحاب العقيدة ج٣ ص٧٦.



(٩)

ويقـول يف حديثه مع صاحبه كميل بـن زياد (رضوان 
لـة»(١). وقال َ اً لـو أصبت له محَ اهللا عليـه): «إن ههنـا لعلامً مجّ

A: «سلوين قبل أن تفقدوين»(٢).
فإنـه (صلـوات اهللا عليـه) رآ يف العـراق األرضيـة 
الصاحلـة، فغـرس فيهـا شـجرة العلـم واملعرفـة بمختلـف 
أصحابـه (رضـوان اهللا  وتعاهدهـا هـو وخلّـص  فروعهـا، 
عليهـم)، كـام تعاهدها من بعـده األئمة من ولـده (صلوات 
اهللا عليهـم)، وأصحاهبـم (رضوان اهللا عليهـم)، وخصوصاً 
اإلمام الصادقA، الـذي تكررت زيارته للعراق، ومكث 

يف الكوفة مدة من الزمن، يفيض فيها من علمه ومعارفه.
وظـل يتعاهد أمر العلم فيها بتالمذته وأصحابه، حتى 
قال احلسـن بن عيل الوشـا: «أدركت يف هذا املسـجد ـ يعني 
مسـجد الكوفة ـ تسـعامئة شـيخ كل يقول: حدثني جعفر بن 

حممدA»ـ (٣) .
ونتيجـة للثقـل العمـيل يف الكوفة وقـوة شـخصية محلته، 
لصدقهـم وإخالصهم، فرضوا أنفسـهم عىل الواقع اإلسـالمي، 

(١) ، (٢) يف رحاب العقيدة ج٢ ص١٢٩ ، ١٢٨.
(٣) معجم رجال احلديث ج٥ ص٣٧.



(١٠)

حتى عـىل من خالفهم، ممن هو مباين خلط أهل البيتG، حتى 
قـال إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين املعروف بنصبه وشـدة عدائه 
ألمـري املؤمننيA: «وكان قوم من أهـل الكوفة ال حيمد الناس 
مذاهبهم هم رؤوس حمدثي أهل الكوفة، مثل أيب إسـحاق عمرو 
بـن عبـد اهللا، ومنصور، واألعمـش، وزبيد ابن احلـارث اليامي، 
وغريهـم مـن أقراهنـم، احتملهم النـاس عىل صدق ألسـنتهم يف 
ن بعدهم إذا كانوا عىل  احلديـث... قال إبراهيم: وكذلك عندي مَ

مراتبهم، من مذموم املذهب وصدق اللسان»(١).
وقـال عيل بـن املديني: «لـو تركت أهـل البرصة حلال 
القـدر، وتركـت أهـل الكوفة لذلك الـرأيـ  يعني التشـيّعـ  

خربت الكتب»(٢).
 ،وقال الذهبـي: «البدعة عىل رضبـني، فبدعة صغر
كغلو التشيع أو تشيع بالغلو وال حترف، فهذا كثري يف التابعني 
وتابعيهم مع الديـن والورع والصدق. فلو ردّ حديث هؤالء 

لذهب مجلة من اآلثار النبوية. وهذه مفسدة بيّنة...»(٣). 

(١) ، (٢) يف رحاب العقيدة ج٣ ص١٧٢ ، ٥٤.
(٣) ميزان االعتدال ج١ ص٥.



(١١)

هكـذا كان العلـم يف العـراق والكوفـة خاصـة. لكنه 
تدهور نتيجة األوضاع السياسية من مدة طويلة. 

ومل يسـلم من ذلك إال الدراسـة احلوزويّـة يف النجف 
األرشف، فـإن صمـود املرجعيات ودعم املؤمنـني هلا جعلها 
يف معـزلٍ عن الدول املتعاقبة، فلم تتحكم فيها وال يف براجمها 
فها ذلك  ومسـريهتا، وبقيـت عىل أصالتهـا وعمقهـا. وإن كلّ
متاعـب ومصاعـب، بـل تضحيات وكـوارث هـي بعني اهللا 

تعاىل، وال تضيع عنده.
ونظـراً لكون حـوزة النجف األرشف امتداداً ملدرسـة 
الكوفـة بأصالتها وشـموخها العلمي كان هلـا الوضع املتميّز 
مـن بـني احلـوزات العلميـة األخـر، يف األصالـة والعمق 
والرتكيز العلمي. وقد زاد يف ذلك استمدادها من بركة جوار 

أمري املؤمننيA وقدسية فيوضاته.
وعـىل كل حال، فعـىل العراقيـني ـ وفقهـم اهللا تعاىل ـ 
اليـوم بعـد أن حترروا من ذلـك النظام البائد، وانقشـع عنهم 
ذلـك الكابـوس اخلانـق أن جيـدوا يف إعـادة جمدهـم العلمي 
والثقايف، وجيددوا ما اندرس منه، فإن القوم أبناء القوم، وهم 



(١٢)

نظراء أسالفهم يف عقوهلم وقابلياهتم. 
ولـذا نـر أن كثرياً مـن العراقيني يف العـرص احلديث 
الـذي طلبـوا العلـم واملعرفـة بفروعهـا املختلفـة يف اخلارج 
ـ حيـث احلريـة واالسـتقالل واجلـد واالجتهـاد ـ قـد بلـغ 
الدرجات العليا يف املعرفة، وكان يف الطراز األول من العلامء. 
ن طلبهـا يف العراق نفسـه يف أوائـل القرن  بـل حتـى مَ
املايض قبـل اضطراب الوضع السـيايس، كان قد بلغ مراتب 
 يف العلـم واملعرفـة ال يسـتهان هبـا، نتيجـة ارتفـاع مسـتو
التعليم فيه، وقـوة القابليات الفكرية والعقلية يف أبنائه، حتى 
كانـت الشـهادة العراقية تُقبل ويُعرتف هبـا يف جامعات العامل 
املرموقـة. وكفى بذلك حمفزاً عىل مـا نريده من احلديث حول 

املشاكل ومعاجلتها.
وبعد ذلك نقول:

هناك أمور ينبغي احلديث عنها..
األول: 

أن املناهـج الدراسـية قد أخذت بالضعـف منذ بدأت 
اهتـامم  انصـبّ  حيـث  باالضطـراب،  السياسـية  األوضـاع 



(١٣)

القيـادات السياسـية إىل اسـتقطاب طلبـة املـدارس من أجل 
أن تتبنـى مواقفها وحتمل شـعاراهتا، وإن أشـغلهم ذلك عن 
واجبهـم العلمـي، وحـذراً من أن يشـعر الطلبة بخسـارهتم 
بتضييـع أوقاهتـم يف ذلـك اضطرّت إىل أن ختفـف من مناهج 
الدراسـة، وتتغـاىض عن تقصريهـم يف دراسـتهم، ومتنحهم 

شهادة النجاح. 
وقـد عمّ ذلـك الكل، حتى مـن اسـتطاع أن يبعد عن 
السياسـة، إذ ليس هنـاك مناهج أخر يعتمدها يف دراسـته، 
وال هيئـة تدريسـية تقوم هبـا. اللهم إال أن يكـون هناك جهد 

فردي استثنائي ال ظهور له يف الوضع العام. 
وقـد زاد يف تدهـور الوضـع تركيـز النظام السـابق يف 

املناهج الدراسية عىل الثقافة احلزبية الضحلة.
ويبدو ذلك واضحاً جلياً بمقارنة املناهج الدراسـية يف 
السـنني األخرية باملناهج الدراسية التي كان العمل عليها قبل 

ستني عاماً فأكثر.
ومن الطبيعي أن يكون ذلك قد أثّر..

: عـىل الـكادر التدريـيس، فضعف املـدرّس اليوم  أوالً



(١٤)

ثقافياً، ألنه تلميذ األمس القريب، وألنه مل يألف املناهج ذات 
املسـتو الرفيع، فلو فـرض أن تبدلت املناهـج اآلن وارتفع 
مسـتواها مل يستوعبها ومل يتفاعل معها، وال هيضمها ليستطيع 

تدريسها للطالب اجلدد، واالرتفاع هبم إىل مستوياهتا.
ي من  والبـد من االهتامم هبـذا اجلانب، والعمـل اجلدّ
أجلـه، ولو بفتح دورات تدريبية للمعلمني واملدرسـني يقوم 
هبـا مدرسـون أكفاء مـن األجيال السـابقة، أو ممن لـه اهتامم 
 اسـتثنائي بالثقافة من األجيـال الالحقة، لريتفعوا بمسـتو
العلـم ثقافيـاً ونفسـياً، لينهض بمسـؤوليته كاملة ويسـتطيع 
تثقيـف التلميـذ اجلديد بام يناسـب تطـور املناهج الدراسـية 

وارتفاع مستواها.
: عـىل الطـالب أنفسـهم الذيـن قطعـوا بعض  وثانيـاً
املراحـل الدراسـية باملناهـج السـابقة، حيث يصعـب عليهم 
االنتقال للمراحل الالحقة عىل طبق املناهج اجلديدة، للفارق 
الشاسـع بني املرحلـة التي أهناهـا يف العهد السـابق واملرحلة 
اجلديـدة التـي تنتظـره يف املناهـج اجلديدة، لو فـرض ارتفاع 
مسـتواها، حيث ال يكـون انتقالـه للمرحلة اجلديـدة تدرجاً 
طبيعياً، بل يكون من سنخ الطفرة التي تصعب عىل الكثريين 
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أو تتعـذر، فالبـد مـن جهد مكثّـف لعون الطـالب عىل هذا 
االجتياز الصعب، وتظافر اجلهود من أجل ذلك.

الثاين: 
أن ابتنـاء األوضـاع بمجملهـا فيـام سـبق عـىل اهتـامم 
العاملـني واملوظفـني يف خمتلـف جمـاالت العمـل، بإرضـاء 
النظام وأعوانه، خوفاً وطمعاً، كان سـبباً يف ضعف شعورهم 
بواجبهم يف خدمة املواطنني، واإلخالص يف عملهم وإتقانه، 

فكانوا يكتفون بالعمل الصوري والروتيني. 
وزاد يف تـردي األوضاع قلة الرواتب الشـهرية، نتيجة 
التدهـور الفظيـع يف قيمة الدينـار الرشائية، حيـث كان ذلك 
سـبباً يف محل املوظف عـىل التهاون بعملـه، خصوصاً بعد أن 
كان ذلك سـبباً يف إجلاء املواطنني عىل دفع املكافأة أو الرشـوة 
ة للامل. له عىل عمله، لينجزه له، من أجل أن يسدّ حاجته امللحّ
مل  وإن  فإنـه  سـون،  واملدرّ مـون  املعلّ ذلـك  عـىل   وجـر
يتيـرس هلم الرشـوة واملكافأة، ألن أكثر من يدرسـوهنم من الطبقة 
عدمـة وغـري الواعيـة، إال أن كثرياً منهـم أخذ حياول  الفقـرية الـمُ
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أن يتدارك أمره بالدروس اخلاصة االستثنائية، التي يتسنى لبعض 
ذوي الدخـل اجليـد والوعـي أن يقومـوا هبا ألبنائهـم، حيث زاد 
ذلـك مـن ضحالة الـدروس العامة التـي تلقى يف املدرسـة، أمالً 
يف محـل أكرب عـدد ممكن من أهايل التالميذ عـىل الدروس اخلاصة 

املذكورة، رغبة يف االستزادة من املال.
وانتهى التدريس العام يف املدارس احلكومية يف النهاية 
إىل عملية روتينية ضحلة ال تنهض باملستو العلمي املناسب 
لعامـة الناس، خصوصـاً مع كثرة التعطيالت بسـبب ما كان 
النظام البائد يستحدثه، من مناسبات األفراح واالحتجاجات 
املزعومة، ولقيام املسريات، ورفع الشعارات التي يدعو إليها 

خلدمة أهدافه.
وكلـام طال الزمن ـ وقد طال فعالً ـ ألف الناس ذلك، 
واسـتحكم يف النفوس والسـلوك، حتى عاد مرضـاً اجتامعياً 

. مستعصياً
وعـىل ذلـك ال يكفي ارتفاع املسـتو املعايش للمعلم 
واملدرس ـ لو حصل ـ يف هذا العهد يف حل املشكلة، إذ هو ال 
يكفي يف إحياء الشـعور باملسؤولية، بعد أن مات يف النفوس، 
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ر.  وال يف قطع مادة الطمع الذي ظهر فيها وجتذّ
غايـة األمـر أن يكـون ارتفـاع املسـتو املعايش سـبباً 
لفقد مربرات التسـامح املذكور، ولوجـود األرضية الصاحلة 
ها فعـالً عىل جهـود مكثفة من  حلـل املشـكلة، مع توقـف حلّ
قِبـل املعنيّـني واملخلصـني، ولو بإحـداث نـدوات تلقى فيها 
حمارضات لتوعية املعلمني واملدرسـني، وتذكريهم بواجبهم، 
وحتفيز ضامئرهم، واسـتثارة عواطفهـم، من أجل بناء بلدهم 
ره الظاملون، ورفع مسـتو أبنائـه املحرومني ثقافياً،  الذي دمّ

والنهوض هبم وبه إىل أوج الرفعة والكامل.
املسـؤولني  مجيـع  حـق  يف  جيـري  احلقيقـة  يف  وهـذا 
والعاملـني، وال خيتـص بالرتبويـني، وإن كان حديثنـا هـذا 

معهم.
الثالث:

 أن املدرسـة كـام هي مسـؤولة بتعليم جيل الناشـئة يف 
فـروع املعرفة احلياتيـة املختلفة، وتثقيفها ثقافـة علمية أصيلة 
رصينـة، كذلـك هـي مسـؤولة بأمريـن آخريـن هلـام أمهيتهام 

الكرب يف واقع اإلنسان..
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. فـإن الدين احلـق مقدم عىل  ١ـ تثقيـف الناشـئة دينياً
كل يشء، وبه نجاة اإلنسـان من اهللكة الدائمة، وهو الرقيب 
الداخـيل الذي يدفعه للطريق املسـتقيم يف هذه احلياة اململوءة 
باملخاطـر، واملزروعـة باألشـواك، والتـي تتقاذفهـا األهـواء 
والدعـوات املختلفـة، خصوصـاً بعـد أن عـاث الفسـاد يف 

األرض وانترش فيها.
2ـ تربيـة الناشـئة عـىل األخـالق الفاضلـة وتركيـز املثـل 

ا. لِهَ ثُ ة بأخالقِها ومُ مَّ اإلنسانية ونوازع اخلري فيها، ألنَّ قِوام األُ
وإنام األمم األخالق ما بقيت

مُ ذهبت أخالقهم ذهبوا                              فإن هُ
والعلـم اخلايل عن هذيـن األمرين ينقلـب أداة رشٍّ مدمرة 
لألمة والبرشية عامة، كام نشـاهده اليـوم يف األمم التي ختلَّت عن 
ت إىل  الدين واألخالق، حيث انقلبت إىل وحوش كارسة، وانحطَّ
حضيـض احليوانية، فال همّ هلا إال حتصيل اللذة من أقرص طرقها، 
واالسـتئثار بالقـدرات واألموال واالسـتغالل غـري املرشوع، ثم 
الشـعور بالضياع والفراغ الروحي وفقد اهلدف. كل ذلك أصبح 

من الوضوح بحدٍّ ال حيتاج إىل مزيد بيان.
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وقد جدّ املسـتعمر الكافر يف بالد اإلسالم يف القرن املايض 
يف إبعاد املدرسـة بمناهجها وأجوائها عـن الدين واألخالق، من 
أجـل جتريد الناشـئة منهـام، يف خمطط حمبوك، إلضعـاف األمة بل 

تدمريها.
غري أن سـوء ترصف املسـتعمر وانكشـاف نوايـاه اخلبيثة، 
ل املثل واألخالق وجتذرمها فيها،  وقوة الدين ووعي األمة، وتأصّ

أفشل املخطط املذكور، ورجع الناس لدينهم معتزين به.
ونحن اليوم أمام مسـتقبل جمهول للمناهج الدراسـية التي 
يـراد وضعهـا للعراق، وال نـدري كيف تكون. وعلينـا أن نتحىل 
بمزيد من اليقظة واحلـذر، من أجل احلفاظ عىل أجيالنا الصاعدة 

يف دينها وأخالقها، وربطها بأصوهلا األصيلة ومثلها السامية. 
م، بل  وال ختتص مسـؤولية ذلك يف احلقيقة باملدرّس واملعلّ

املسؤول األول يف ذلك اآلباء وأولياء األمور.
ـوا  ـوا قُ نُ يـنَ آمَ ـا الَّذِ َ يقـول اهللا سـبحانه وتعـاىل: ﴿ يَـا أَهيُّ
ـا  يْهَ لَ عَ ةُ  ـارَ ِجَ احلْ وَ النَّـاسُ  ـا  هَ ودُ قُ وَ ا  نَـارً ـمْ  لِيكُ أَهْ وَ مْ  ـكُ سَ أَنفُ
ـا ـونَ مَ لُ عَ يَفْ ـمْ وَ هُ رَ ـا أَمَ ـونَ اهللاَ مَ صُ ادٌ الَ يَعْ ـدَ ظٌ شِ ـالَ ـةٌ غِ ئِكَ الَ مَ
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﴾(١). كام أن للبيئة واملجتمع أكرب األثر يف ذلك. ونَ رُ مَ ؤْ  يُ
إال أن لكلمـة املعلّم واملدرّس مـن التأثري يف نفس الطالب 
والتلميـذ مـا ال يوجـد لكلمة غريه. وال سـيام مع انشـغال غالب 
اآلبـاء واألوليـاء وإمهاهلـم لذلـك، واكتفائهم يف تثقيـف أبنائهم 
باملدرسـة، حيـث يضاعف ذلك مسـؤولية املعلّم واملـدرّس هبذا 
األمـر اهلامّ يف كيان اجليل الناشـئ. خصوصاً بعد أن كان ذلك يف 

سني بحكم وظيفتهم. ضمن مسؤوليات املعلّمني واملدرّ
ويتعـني من أجـل ذلك االهتامم بتثقيـف اجليل الصاعد يف 
املدرسـة بالعقائد احلقة واملفاهيم الدينية الصحيحة، وتربيته تربية 

مثالية صاحلة، قبل أن ينفلت من أيدينا، ونفقد االرتباط به.
 :Aيف وصيته لإلمام احلسـن A يقـول أمري املؤمنـني
«وإنـام قلب احلـدث كاألرض اخلالية ما ألقي فيها من يشء قبلته، 

فبادرتك باألدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك...»(٢). 
أحداثكـم  «بـادروا   :Aالصـادق اإلمـام  ويقـول 

(١) سورة  التحريم: ٦.
(٢) هنج البالغة ج٣ ص٤٠.
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باحلديث قبل أن تسبقكم إليه املرجئة»(١).
وهـذه مسـؤولية كـرب ومحل ثقيـل حيتـاج إىل جهود 
مكثفـة وجد واجتهاد. واهللا سـبحانه وتعاىل يف عون العاملني 

املخلصني، وهو أرحم الرامحني.
الرابع:

البـد مـن السـعي احلثيـث واملطالبـة اجلديـة بتثقيـف 
أبنـاء أتبـاع أهـل البيـت (صلـوات اهللا عليهـم) وشـيعتهم 
بمميزاهتم الدينية، وتعليمهم بام يتميزون به عن غريهم دينياً، 
مـن العقائـد واألحـكام العمليـة الفقهية، فإن هـذا هو احلق 
الطبيعي لكل فئة متتاز بعقائدها وسـلوكها، فضالً عن شـيعة 
أهـل البيـت G، الذيـن يشـكلون األكثرية املطلقـة يف هذا 
البلـد العريـق، الـذي بوركت فيه بذرة التشـيع ألهـل البيت 

رت. (صلوات اهللا عليهم)، ونمت وجتذّ
وقد كان هذا من أوليات اهتاممات سـيدنا اجلد املرجع 
الدينـي األعـىل السـيد احلكيمR، حتـى أن مديـر األوقاف 
يف وقتـه (عبـد الرمحن خـرض) قد وعـده حينـام زاره يف داره 

(١) وسائل الشيعة ج١٨ ص٢٦.
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يف النجـف األرشف أن يدخـل الـدروس الدينيـة يف املناهج 
الدراسـية، وأن خيـص املناطـق اخلالصـة من العـراق ألتباع 
أهل البيت وشـيعتهم بدراسـة دينية شيعية، كام خيص املناطق 
اخلالصة لآلخرين بدراسـة دينية ختصهم، وأن جيعل الدراسة 
يف املناطـق املختلطـة من الطرفني مشـرتكة ذات طابعني، كل 

ذلك حفظاً حلقوق اجلميع.
إال أن تعصبـه األعمى، وتركيبة نظـام احلكم الطائفي 
يف وقتـه قـد محاله عىل خلف وعده، حيث جتاهل شـيعة أهل 
البيـت، وعمـم دراسـة الديـن يف مجيـع مـدارس العـراق بام 

يتناسب مع وجهة غريهم.
وقد محل ذلك السـيد اجلدR عـىل رفض االجتامع به 
يف زيـارة لـه أخر للنجـف األرشف، احتجاجـاً عىل موقفه 

العدواين. 
ثـم حـاولRأن يتـدراك األمـر بمختلـف الوسـائل 
والطـرق، إال أن الرتكيبـة الطائفيـة لنظـم احلكم السـابقة قد 
حالـت دون ذلك، حتى كانت الكارثـة العظمى بقيام النظام 
البائـد الذي حاول اجتثـاث دعوة أهل البيـت (صلوات اهللا 
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عليهـم) مـن أصوهلـا يف العـراق، لـوال عناية اهللا تعـاىل التي 
بَى  أْ يَ مْ وَ هِ اهِ وَ فْ وا نُورَ اهللاِ بِأَ ئُ فِ طْ ونَ أَنْ يُ يدُ رِ حالت دون ذلك﴿ يُ

.(١)﴾ ونَ افِرُ هَ الْكَ رِ وْ كَ لَ هُ وَ تِمَّ نُورَ اهللاُ إِالَّ أَنْ يُ
أمـا اآلن وبعـد زوال ذلـك النظـام، وانتقـام اهللا تعاىل 
للمؤمنـني واملظلومـني، فالبـد أن يأخـذ شـيعة أهـل البيت 
(صلـوات اهللا عليهـم) حقهـم يف مجيـع املجـاالت، ومنهـا 
وا يف السـعي له،  تثقيفهـم بدينهم يف عقائدهم وفقههم، وجيدّ
وا عليه، مسـتعينني باهللا تعاىل، وهو نعـم املعني، وويل  ويـرصّ

املؤمنني، واملدافع عنهم.
اخلامس: 

مـن أعظـم املخاطر التـي حتيـق باجليل اجلديـد يف خلقهم 
ومثلهـم االختـالط يف مراحل الدراسـة أو بعضها بني اجلنسـني. 
ومهام حـاول املجادل أن ينكر ذلك ويدافع عنه فالواقع اخلارجي 

والتتبع امليداين أقو شاهد عىل ما نقول.
فالبد من االهتامم.. 

: باملنـع مـن االختـالط مهـام أمكـن، ولـو يف بعـض  أوالً
(١) سورة التوبة: ٣٢.
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املراحـل، واجلـدّ يف ذلـك، وبذل اجلهـود املكثّفة، حفاظـاً عىل ما 
يمكن احلفـاظ عليه من املثل واألخالق والقيـم النبيلة، التي هي 

أوسمة فخر هلذا البلد العريق.
: باحلذر الشـديد من مفاسـد االختـالط يف املراحل  وثانياً
التـي يفـرض فيهـا، وذلـك بالتوعيـة واإلرشـاد والنصيحـة، ثم 
بالرقابـة الدقيقـة مـن اهليئـة الرتبويـة. لكـن مـع الرفق وحسـن 
التـرصف يف مجيع ذلـك، والبعد عـن العنف والشـدة، حذراً من 

التنفر، وردود الفعل السيئة، التي ال حتمد عقباها.
ةِ  مَ ِكْ بِّـكَ بِاحلْ يلِ رَ ـبِ عُ إِىلَ سَ يقول اهللا سـبحانه وتعاىل: ﴿ادْ

نُ ﴾(1). سَ يَ أَحْ تِي هِ مْ بِالَّ ُ هلْ ادِ جَ ةِ وَ نَ سَ َ ةِ احلْ ظَ عِ َوْ املْ وَ
وا  ضُّ نْفَ لْبِ الَ لِيظَ الْقَ اً غَ ظّ نْتَ فَ وْ كُ لَ وقال عز وجل: ﴿وَ

.(٢)﴾ لِكَ وْ نْ حَ مِ
ويف احلديـث عـن رسـول اهللا 8 أنـه قـال: «ما 
وضع الرفق عىل يشء إال زانه، وال نزع من يشء إال شانه»(٣). 

(١) سورة النحل: ١٢٥.
(٢) سورة آل عمران: ١٢٥.

(٣) الكايف ج٢ ص١١٩.
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واهللا سبحانه املسدد يف ذلك واملعني عليه.
السادس: 

يملـك املسـلمون من تـراث أئمة أهل البيـتG أفضل 
رصيـد يف العقائد واألخالق واملثل وسياسـة الناس وعلم النفس 
 ،واالجتـامع والعرشة، بل حتى يف فـروع الثقافة واملعرفة األخر
ة، وحقائق  كالطـب والفيزياء وغريمها، فإن هلـم فيها تنبيهات هامّ
مذهلة، واكتشـافات ال تناسـب العرص الذي عاشـوا فيه، والبيئة 
التي نشـؤوا فيها، حيث يكشـف ذلك عـن اطالعهم عىل مفاتيح 
العلـم واملعرفـة، وأخذهـم هلا عـن النبي 8 عـن اهللا تعاىل 

مبارشة، فهمGورثة علمه8 وخزنته.
وجتـد ذلك كلـه مبثوثاً يف خطبهـم وأدعيتهـم وأحاديثهم 
التي حفظها شـيعتهم عنهم، والتي كانت وال زالت سهلة التناول 
خصوصـاً يف هـذه األيـام بسـبب احلملة املكثفـة لطباعـة تراثهم 

(صلوات اهللا عليهم).
لكـن الكثـرة الكاثـرة مـن املسـلمني ـ بسـبب إعراضهم 
عـن أهـل البيـت (صلـوات اهللا عليهـم) عقائديـاً وفقهيـاً ـ قـد 
هلمGعـن تغييبـاً  عنـه  وأعرضـوا  املذكـور  تراثهـم  جتاهلـوا 



(٢٦)

 الواقع اإلسالمي وعن ثقافته.
ت كثري من السـلطات يف بالد اإلسـالم يف مقاومة  بل جدّ

أهل البيت G ومنع تراثهم من الظهور واالنتشار.
وقـد كان ذلك من أبرز سـامت النظام البائـد الذي طالت 
مدته وعظمت حمنته، حتى نشأت أجيال كثرية ال تعرف من  ذلك 

الرتاث العظيم شيئاً يعتد به.
وبذلك خرس املسلمون بل العامل أعظم خسارة وفاهتم خري 

كثري لو كانوا يعلمون.
ل وأنعم عىل العراقيني  أما اآلن وبعد أن غريّ اهللا وتعاىل وبدّ
بـزوال ذلـك النظام واهنيـاره، وفتحت األبـواب وتيرس االطالع 
عىل املصادر فال عذر لشـيعة أهل البيـتG يف أن يغفلوا تراث 

أئمتهم (صلوات اهللا عليهم) وينفصلوا عنه.
وال سـيام وأن ذلك الرتاث قد بلغ من السـمو والرفعة 
ما جيعله وسـام رشف للشـيعة، يفاخرون به األمم، ويقيمون 
بـه احلجـة عليها، وهـو من أقو أسـباب الدعـوة خلط أهل 

البيت G وتروجيه.



(٢٧)

وعـىل أهـل املعرفـة واالختصـاص أن يدرسـوا هـذا 
الـرتاث العظيـم بـرتوٍ وتدبـر، ويسـتزيدوا مـن التعرف عىل 

أرساره وخفاياه، لينتفعوا هبا وينفعوا هبا غريهم.
املعلمـني  مـن  ـ  الرتبويـني  واجبـات  أهـم  مـن  وإن 
واملدرسنيـ  تعريف األجيال الناشئة عليه وتثقيفها به وشدها 
إليـه، حتـى يألفـوه ويعيشـوا يف أجوائـه، ليسـتفيدوا منه إذا 
ودهم وقويت مداركهم، وينهلـوا من نمريه العذب،  اشـتد عُ

ويسعدوا بربكته يف دينه ودنياهم.
السابع: 

مـن الظاهر أن السـلطة تسـعى لتحريـف احلقائق من 
أجل خدمة أهدافها وتركيز رشعيتها. 

وإن لنـا يف التجربة القريبة التي عشـناها يف ظل النظام 
فـت حقائق عن واقعها،  البائـد خري دليل عىل ذلك، فكم حرّ
وأغفلـت أحـداث ال يعجب النظـام ظهورها حتى نُسـيت، 
وافرتيـت أكاذيـب أكد النظام عليها حتى نشـأ عليها الصغري 
وهـرم عليها الكبـري، وأصبحت يف عداد املسـلامت عند كثري 

من رشائح الشعب.



(٢٨)

وحيث ال ريب يف إن السلطات املتعاقبة يف تاريخ املسلمني 
يطغـى عليهـا االنحـراف عـن خـط أهـل البيـت (صلـوات اهللا 
عليهـم)، بل النصب والعداء هلـم فمن الطبيعي أن يكون التاريخ 
 ،Gقد حرّف لصالح تلك السلطات ويف غري صالح أهل البيت
بل ضدهم وقد أوضح أمري املؤمنني A ذلك باالضافة إىل حال 

الصدر األول فقال (صلوات اهللا عليه):
«إن العرب كرهت أمر حممد8وحسدته عىل ما آتاه 
اهللا من فضله، واسـتطالت أيامـه، حتى قذفت زوجته، ونفرت به 
ناقته، مع عظيم إحسـانه إليها، وجسـيم مننه عندها، وأمجعت مذ 

كان حياً عىل رصف األمر عن أهل بيته بعد موته.
ولـوال أن قريشـاً جعلـت اسـمه ذريعـة إىل الرياسـة، 
وسـلام إىل العز واإلمرة، ملا عبـدت اهللا بعد موته يوماً واحداً، 
. ثم  والرتـدت يف حافرهتا، وعاد قارحها جذعاً، وبازهلا بكراً
فتـح اهللا عليها الفتوح، فأثرت بعد الفاقة، ومتولت بعد اجلهد 
واملخمصـة، فحسـن يف عيوهنا من اإلسـالم ما كان سـمجاً، 
وثبت يف قلوب كثري منها من الدين ما كان مضطرباً، وقالت: 

لوال أنه حق ملا كان كذا.



(٢٩)

ثم نسـبت تلـك الفتوح إىل آراء والهتا، وحسـن تدبري 
األمـراء القائمني هبـا. فتأكد عنـد الناس نباهة قـوم، ومخول 
آخريـن. فكنـا نحـن ممن مخـل ذكره، وخبـت نـاره، وانقطع 
صوتـه وصيتـه، حتـى أكل الدهـر علينـا ورشب، ومضـت 
السـنون واألحقـاب بام فيها. ومـات كثري ممن يعرف، ونشـأ 

كثري ممن ال يعرف»(١).
وحينـام سـئل Aعن أحاديـث البدع وعـام يف أيدي 

الناس من اختالف اخلرب، قال: 
، وصدقـاً وكذبـاً،  «إن يف أيـدي النـاس حقـاً وباطـالً
وناسخاً ومنسوخاً، وعاماً وخاصاً، وحمكامً ومتشاهباً، وحفظاً 
. ولقد كذب عىل رسـول اهللا8 عىل عهده، حتى  وومهاً
قـام خطيبـاً، فقال: من كـذب عيلّ متعمداً فليتبـوأ مقعده من 

النار. وإنام أتاك باحلديث أربعة رجال ليس هلم خامس:
رجل منافق مظهر لإليامن، متصنع باإلسـالم ال يتأثم، 
. فلو  وال يتحـرج، يكـذب عـىل رسـول اهللا8متعمـداً
علـم الناس أنه منافق كاذب مل يقبلـوا منه، ومل يصدقوا قوله. 

(١) يف رحاب العقيدة ج٢ ص ١٣٢.



(٣٠)

ولكنهم قالوا: صاحب رسول اهللا8 ، رأ وسمع منه، 
ولقـف عنه، فيأخذون بقوله. وقد أخربك اهللا عن املنافقني بام 
أخربك، ووصفهم بام وصفهم به لك. ثم بقوا بعده (عليه وآله 
السـالم)، فتقربوا إىل أئمة الضاللـة، والدعاة إىل النار بالزور 
والبهتـان، فولوهـم األعـامل، وجعلوهم حكامـاً عىل رقاب 
النـاس، وأكلوا هبم الدنيا، وإنام الناس مع امللوك والدنيا، إال 

من عصم اهللا. فهو أحد األربعة»(١).
فكيـف يا تـر كيف صـار احلال من بعـده يف عصور 
اإلسالم الالحقة وسلطاته املتعاقبة وهناك لفتات كثرية تظهر 

للباحث تؤكد ذلك.
فعىل طالب احلقيقة من الباحثني واألساتذة واملدرسني 
النظـر بعني الريبة للتاريخ املدون وتقييم األحداث بمزيد من 
التدبر والتبرص للتعرف عىل ظالمة أهل البيت يف هذا اجلانب 
وظهـور حقهم وحقيقـة تارخيهـم وتعاليمهم ليـؤدوا بذلك 
واجبهم يف احلفاظ عىل احلقيقة وتعريف األجيال الناشئة هبا. 

واهللا سبحانه املسدد يف ذلك.

(١) يف رحاب العقيدة ج٢ ص ١٤٨.



(٣١)

الثامن:
 ال ريب يف أن املحنة عسرية، واملتطلبات كثرية، وحتقيق ما 
ذكرناه يف رسالتنا هذه والقيام به حيتاج إىل جهود استثنائية وعمل 
حثيـث، إال أنـه البـد منه، نظـراً للحاجـة امللحة يف هـذا الظرف 

احلرج، واملرحلة احلاسمة يف توجيه مستقبل البلد.
ولعـل من أهم ما يعـني عىل ذلك التواصـل والتحاور مع 
املرجعية التي جتمع شمل املؤمنني، ومع رجال احلوزة العلمية من 

ذوي الدين والفضيلة واالستقامة.
وقـد أكدنـا عىل ذلـك وأطلنا الـكالم فيه يف رسـالتنا التي 
وجهناها للشـعب العراقي بعد سـقوط النظـام. ونحن بعدُ نؤكد 
عـىل ذلـك مرة أخـر. كام أننـا عىل أتم االسـتعداد ملديـد العون 

وتقديم ما يسعنا تقديمه يف مجيع املجاالت.
كـام نؤكد عـىل أن التوفيق من اهللا سـبحانه وبيـده النجاح 

 . والفالح، وقد وعد العاملني يف سبيله خرياً
نَا  لَ ـبُ مْ سُ نَّهُ يَ دِ نَهْ وا فِينَا لَ دُ اهَ ينَ جَ الَّذِ قـال عز من قائـل: ﴿وَ

.(١)﴾ نِنيَ سِ ُحْ َعَ املْ إِنَّ اهللاَ ملَ وَ

(١) سورة العنكبوت: ٦٩.



(٣٢)

عَ  ةِ إِنَّ اهللاَ مَ ـالَ الصَّ ِ وَ ـربْ وا بِالصَّ ينُ ـتَعِ وقال عـز وجل: ﴿اسْ
.(١)﴾ ينَ ابِرِ الصَّ

هُ ﴾(٢). بُ سْ وَ حَ هُ ىلَ اهللاِ فَ لْ عَ كَّ تَوَ نْ يَ مَ وقال سبحانه: ﴿وَ
تنا معه  فعلينـا مجيعاً أن نوجـه وجهتنا نحوه، ونخلـص بنيّ
يف خدمة عباده، ونحسـن الظن به، ونلجأ إليه يف العون والتسديد 
والتوفيق والتأييد، ونتوكل عليه يف مجيع أمورنا إنه أرحم الرامحني 

وويل املؤمنني وخري النارصين.
والسالم عليكم مجيعاً ورمحة اهللا وبركاته.
النجف األرشف  ٢٠ /مجاد اآلخرة
         ١٤٢٤ هجرية

(١) سورة البقرة: ١٥٣.
(٢) سورة الطالق: ٣.



(٣٣)


