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 سيد محمد کاظم قزوينی با یآشناي

 تولد

محمد ابراهيم قزويني يکي از فروغهاي فروزان و از سادات اصيل و مشهور به زهد و وارستگي در شهر معطّر کربال بود. در روز دوازدهم  سيد

دانشور ديندار فرزندي عطا کرد که با تولدش صفاي بيت شريف اين انسان را دو چندان ش( خداوند به اين 1307ق ) 1348ماه شوال سال 

 ساخت.

فرزند، محمد کاظم ناميده شد، دوران کودکي اين غنچه نورسته در دامن پر مهر و محبت مادري خوش طينت سپري گشت که خود از  اين

 پرورش يافتگان مکتب سعادت بخش تشيع بود.

فاضل و محيطي کنده از رايحه روان بخش ايمان و معنويت، بذر ايمان و آگاهي در وجود سيد محمد کاظم مي  مهر گستر پدري سايه

و  افشانيد. امّا يکي از وقايع اسف انگيز براي خانواده سيد محمد اين بود که هر چه خداوند فرزندي به آنان عطا مي کرد به داليل گوناگون

 شيد.در نقاب خاک مي ک خدر سن طفوليت ر

محمد ابراهيم و همسرش گر چه از چنين رخدادهايي به لحاظ پيوستگي عاطفي با فرزاندان ناراحت مي شدند، ولي اين حقيقت را باور  سيد

داشتند که بالها و سختي ها، تحفه هاي الهي است و حکمتهايي در اين حوادث به ظاهر ناراحت کننده نهفته که تنها خداوند از نهان آنها 

 ست.آگاه ا

خداوند بر اين تعلق گرفت که سيد محمد کاظم باقي بماند و از گزند حوادث مصون گشته، منشأ خدمات علمي و تالشهاي فرهنگي  خواست

 گسترده گردد.

سيد محمد ده بهار را پشت سر گذاشت، در وفات مادر مهربان و وارسته اش سوگوار گرديد. گويا مواجه شدن با سختيها و پيدايش  چون

تگي در مسير زندگي اين کودک، مي خواست گوهر کماالت او را آشکار نمايد و روح وي را از وابستگي دنيوي جال دهد. دو سال ديگر آشف

در سن دوازده سالگي فراق پدر را متحمل شد. اين دو حادثه موقعيت بسيار سختي را براي نوجوان دوازده ساله پديد آورد. دشواري وقتي 

 ه به دليل بدهي زياد پدرش منزل مسکوني آنان نيز به فروش رفت.رو به تزايد رفت ک

چه اين سبزه نورسته دوران نوجواني را سپري مي کرد، به موجب تربيت صحيح ديني، در البه الي ابرهاي متالطم و تيره باليا، آفتاب  گر

محنتهاي الهي بيانگر نزديکي فرد به >گفت يم درخشان لطف خداوندي را مشاهده مي کرد و سخن پدرش را فراموش نمي کرد که همواره

پروردگار است و هر چه خداوند کسي را بيشتر دوست داشته باشد، آثار تعلّقات دنياي فاني را بيشتر از چهره اش مي زدايد تا تکيه گاه 

 <محکمي براي خود برگزيند و به ريسمان استوار الهي چنگ زند.

ي سيد محمد با توفانهاي حوادث به لرزه در نيايد و در جزر و مدهاي زندگي، آرامش روحي خويش آگاهيهايي سبب شد تا نهال نوپا چنين

 را حفظ کند و خود را براي کسب کماالت و تحصيل دانش ديني مهيا سازد.

 

 تحصيالت

ساالر شهيدان حضرت امام محمد کاظم پس از آن که کشتي طوفان زده دل را به ساحل شکيبايي و آرامش هدايت کرد و با ياد و نام  سيد

حسين )ع(و خواندن اشعاري در رثاي آن حضرت چشمه اشک در کوير غم جاري ساخت، دروس مرحله مقدمات و سطح را در حوزه پر 

 فيض کربال آموخت.
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 اساتيد

حسن قزويني، شيخ  محمد کاظم در دوره سطح از فروغ انديشه آيات و عظام و حجج االسالم سيد ميرزا هادي خراساني، سيد محمد سيد

 محمد خطيب، شيخ جعفر رشتي و سيد محمد صالح قزويني محظوظ گشت.

ميرزا هادي که مرجع عاليقدر محسوب مي گشت، در کنار تدريس دوره عالي در حوزه علميه کربال تدريس کفاية االصول، رابه طور  سيد

 محمد کاظم قزويني افتخار حضور در اين جمع نوراني را داشت.خصوصي براي برخي از شاگردان برجسته اش داير کرد که آية اهلل سيد 

پس از پايان رسانيدن دوره سطح، در دروس عالي حضرات آيات سيد ميرزا مهدي شيرازي، شيخ يوسف خراساني و سيد هادي ميالني  شانيا

 شرکت نمود.

ي، پيوند عاطفي نزديکي با سيد محمد کاظم داشت. بعدها الّه العظمي حاج سيد مهدي حسيني شيرازي عالوه بر رابطه شاگردي و استاد آية

 اين ارتباط به وصلتي مبارک شد. زيرا دختر آية اهلل ميرزا مهدي شيرازي به عقد ازدواج وي در آمد.

 شاگردان

د فن چون، شيخ مرتضي شاهرودي، سيد عبد الحسين قزويني، شيخ ضياء زبيدي، شيخ عبدالحميد مهاجر و شيخ محمد مجاه فضاليي

 خطابه را نزد آية اهلل قزويني آموختند. آن انسان وارسته به منظور تربيت خطيب و سخنور ماهر براي گروههايي از طالب حوزه علميه کربال

 را آغاز کرد. هدوره آموزش عالي خطاب

 

 تأليفات

شهيد و مجاهد بصير آية اهلل سيد محمد کاظم قزويني عالوه بر فدکاري در راه احياي ميراث تشيع و صيانت از فرهنگ قرآن و عترت  خطيب

يل از راه زبان و نطق در راه ترويج ارزشهاي مذهبي و امر به معروف و نهي از منکر آثار قلمي شيوا و شيريني از خود به يادگار نهاد. در ذ

 از نظر عالقه مندان مي گذرد: آنهامعرفي 

سيرت الرسول االعظم )ص( بخشي از اين کتاب که زندگاني حضرت رسول کرم )ص(در دوران قبل از بعثت را در بر مي گيرد، از سوي  - 1

  از بين رفت.هيأت قرآن کريم کربالي معلّي به زيور طبع آراسته شد بقيه کتاب در ماجراي مصيبت بار حمله به منزل مؤلف در شهر کربال

االمام علي )ع(من المهد الي اللحد؛ اصل اين کتاب سي سخنراني در تاريخ زندگاني اميرالمؤمنين )ع( است که در شهر کربال در ماه  - 2

ان رمضان ايراد شده در نوار ضبط گرديد و بنا به تقاضاي مسلمانان عالقه مند، خصوصا مرکشي ها، به صورت کتاب در آمد. کتاب تحت عنو

 هـ ق در قم به چاپ رسيده است.1397به قلم علي کاظمي به فارسي برگردانيده شد در رمضان سال  <علي )ع( از والدت تا شهادت>

 -هـ ق نيروهاي امنيتي بعث عراق، آية اهلل قزويني را دستيگير کرده، در جايي 1329فاطمة الزهراء )س( من المهد الي اللّحد؛ در سال  - 3

برده، قصد تيرباران آن سيد واال تبار را داشته اند. ايشان از آن خفاشان شب پرست خواسته اند تا فرصت تحرير وصيتنامه اي  -حوالي بغداد 

به وي بدهند ولي مورد قبول واقع نمي شود. آنگاه نذر کردند که اگر خداوند ايشان را نجات دهد، کتابي پيرامون حضرت فاطمه زهرا  ار

در بغداد برده شدند و بعد از چهار ماه آزاد  <الشعبه الخامسه>)س( بنويسند. بعد از اين نذر تيرباران صورت نگرفت و ايشان به زندان 

 در مقدمه کتاب به همين امر اشاره کرده است.گرديدند. وي 

 االمام الحسين )ع(من المهد الي اللحد؛ اين کتاب به صورت مخطوط است و بخشهايي از آن مفقود گرديده است. - 4

کربال و در هـ ش در 1384فاجعه الطف او مقتل الحسين )ع( اين مقتل مختصر اما پر محتوا را آية اهلل قزويني در روز عاشوراي سال  - 5

جوار مرقد مقدس پيشواي شهيدان حضرت امام حسين )ع( در جامع حسيني براي هزاران شيفته آن حضرت با شور و اخالص خوانده و 

 صورت در آمده و به طور مکرّر چاپ شده است. دينپس از تنقيح و اصالح ب
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 زينب الکبري )س( من المهد الي اللحد. - 6

 است.( دهيکتاب به چاپ رس نيجلد از ا 39ا کنون موسوعة االمام الصادق )ت - 7

 االم الجواد )ع( من المهد الي اللحد. - 8

 االم الهادي )ع( من المهد الي اللحد. - 9

 االمام العسکري )ع( من المهد الي اللحد. - 10

 االمام المهدي )عج( من المهد الي الظهور. - 11

 رسيده و بقيه طي مصادره منزل آن سيد دانشمند نابود شده است. شرح نهج البالغه؛ سه جلد اول آن به چاپ - 12

االسالم الصحيح يتجلّي في مذهب اهل البيت؛ اين اثر در مورد اثبات خالفت بال فصل حضرت علي )ع( و حقانيت مذهب تشيع به  - 13

 فت.نگارش در آمده است. تنها نسخه خطي در ماجراي تصاحب اموال آن فرزانه وارسته از بين ر

االسالم و تعاليم التربوية؛ که به زبان فارسي از سوي ذکراهلل احمدي به فارسي ترجمه شده و توسط انتشارات قرآن در قم چاپ شده  -14

 است.

است که در هنگام مصادره منزل مسکوني ايشان تنها نسخه خطي آن از بين  <شرائع االسالم>الفقه الواضح؛ حاوي شرح استداللي بر  -15

 است. رفته

 روابط زناشويي يا ازدواج در اسالم؛ ترجمه ذکراهلل احمدي و نشر بيان قم. -16

 

 و فرزندان همسر

ازدواج کرد. ثمره اين پيوند پک پنج فرزند فاضل و برومند شد  يرازيش يمهد رزاياهلل م تيطور که اشاره شد، سيد کاظم با دختر آ همان

مي و تبليغات شيعي اشتغال داشته و به تدريس در سطوح عالي مبادرت ورزيده اند.اسامي ايشان که همگي در حوزه علميه و مرکز علوم اسال

 عبارتند از:

 سيد محمد ابراهيم، حاج سيد محمد علي، حاج سيد محمد مصطفي، حاج سيسد محسن و حاج سيد جعفر قزويني. حاج

 

 یسيد کاظم قزوين یها یويژگ

بهره مند شدن از محضر اساتيد در دانش فقه، حديث، کالم و تفسير قرآن، مهارتها به دست آورد  اهلل سيد محمد کاظم قزويني پس از آية

 و موفق گرديد در حوزه علميه کربالي معلي تفسير قرآن و فقه را به شاگردان خويش بياموزد.

ت موثري داشت و توانايي او مصداق علّمه در خطابه و سخنوري نيز ممتاز بود و ذوق او استعداد ذاتي وي در اين موهبت الهي دخال ايشان

البيان بود. و چون در بيانات پر جاذبه و شيرين خويش از صميم قلب سخن مي گفت، بر دلها تأثير مي گذاشت، نرمي و تأثر در قلبها پديد 

تسلط بر منابع قرآن و روايي و آگاه  و انديشه ها را جال مي داد و شنوندگان را از خواب غفلت بيدار مي کرد. دانش ديني و روانهامي آورد، 

بودن بر روح تعليمات اسالمي و شناخت مقتضيات زمان و اوضاع روزگار و مصالح جامعه اسالمي و چگونگي موضع گيري در مقابل جريانهاي 

يح مباحث ديني و او را تقويت کرده بود. خصوصيت وي راستگويي و نيت خالصانه اش بود. او مي کوشيد در تشر ابهموجود، وعظ و خط

معرفي سيره اهل بيت )ع( با استمداد از منابع معتبر و مستند به صورتي صحيح و با پرهيز از نقل قول سست به سخنوري بپردازد و به 

 خطابه ها و مواعظ خود غنا بخشد.
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 خطيب نکته پرداز است. سخن به معاني گوناگون و ايجاد هيجان و حاالت عاطفي و احساس در شنوندگان از هنرهاي اين آراستن

 وعظ و ارشاد ديني، غالبا بر قرآن و تعاليم انبيا و اولي )ع( تکيه مي کرد و با کمک گرفتن از تاريخ و حوادث گذشته و نتيجه گيري جالب در

کينه دشمنان  شنوندگان را نسبت به امور جاري آگاه و در خصوص آينده خود ارشاد و هدايت مي کرد. محبت ائمه را در دل شيفتگان و

را در قلبها مستحکم مي نمود و معنويتي که چون رايحه اي معطر از وجود شريفش در فضا پرکنده مي شد، سازندگي سخنان  رتقرآن و عت

 او را افزون مي کرد.

گناهکاراني که بر اثر بيانات اين خطيب ماهر راه توبه پيش گرفته و فطرت آنان بيدار گشت و چه پايمال گنندگان حقوقي که به اداي  چه

حقوق ديگران اهتمام ورزيدند. کم نبودند افرادي که با گوش فرا دادن به سخنان اين سيد واالگهر نسبت به مباني تشيع خوش بين شده و 

 تهمتهاي نابجا دست برداشته و بذر محبت به خاندان عترت در قلبهاي آنان کاشته شد. واز بدگماني 

 

 یاجتماع یها فعاليت

در  <رابطه النشر االسالمي>هـ ق، مؤسسه اي با عنوان 1380اهلل سيد محمد کاظم قزويني به منظور شناساندن مذهب تشيع، در سال  آية

در آن زمان و شرايط اختناق آميز کشور عراق نظير نداشت. برنامه اين موسسه ارتباط با  کربال تأسيس کرد، بنيان نهادن چنين مرکزي

مذهبي دنياي اسالم و ارسال کتب و نشريات شيعي به صورت رايگان براي افراد و مرکز  -با شخصيتهاي سياسي  مکاتبهکشورهاي اسالمي، 

آفريقايي چون الجزاير و مراکش بود که هزاران سيد علوي در اين دو کشور فرهنگي بود. محور اين تالش فرستادن کتاب به برخي کشورهاي 

مسموم در ادوار تاريخي و سمپاشي دشمنان شيعه و دوري از مرکز تبليغي، ناآگاهانه نسبت به  يغاتزندگي مي کردند، ولي در اثر تبل

 نخستين امام شيعيان که جدّ آنان نيز است، اعتقاد نداشتند.

ه فعاليت اين تشکيالت منحصر به چند کشور عربي بود ولي بعد از آن، برنامه هاي مؤسسه گسترش يافت و کشورهاي ديگر آغاز، محدود در

 آفريقايي، آسيايي، اروپاي غربي و کشور استراليا را زير پوشش قرار دادند.

دان عصمت و طهارت گذاشت و صدها نفر را به کتاب به نقاط مزبور آثار ژرفي بر تفکرات مردم آن سرزمينها نسبت به تشيع و خان ارسال

 تشيع معتقد ساخت.

بعدها دو شعبه در بيروت ) مرکز حکومت لبنان( و کويت افتتاح کرد. پس از به قدرت رسيدن حزب  <رابطه النشر االسالمي > مؤسسه

شد که به صورت اجباري مکان مؤسسه  پوشالي و منحوس بعث در کشور عراق مزاحمتهايي براي اين تشکيالت آغاز گرديد و دستور داده

بعد ساختمان جديد و کليه لوازم فرهنگي و کتابهاي آن از سوي رژيم بعثي مصادره و براي گردانندگان آن  سالتخليه شود و سرانجام چند 

 تضييقاتي فراهم گرديد.

ترش افزونتري يافت و تا چند سالي پس از اقامت از هجرت آية اهلل قزويني به کشور کويت فعاليتهاي شيعه مستقر در اين سرزمين گس بعد

ايشان در ايران برنامه هاي آن مؤسسه با تحرک شايان توجهي استمرار داشت. طي اين مدت حدود يک ميليون جلد کتاب با موضوعات 

 براي عالقه مندان در حدود سي کشور ارسال گرديد. شيعياسالمي و ديدگاههاي 

ورهاي عربي، شمال آفريقا و حتي اروپا که با مطالعه کتب ارسالي نسبت به اهل بيت )ع( عالقه پيدا کرده و نيستند تعداد کساني در کش کم

دلها را از کينه اي که نسبت به عترت پيامبر و خصوصا فاطمه زهرا داشتند، خالي کردند. امواج تشيع گرايي که هم کنون کشورهاي شمال 

 از فعاليتهاي آية اهلل قزويني نيست.آفريقا را در بر گرفته هرگز بي تأثير 

 

هـ ق ايشان تصميم گرفت مرکزي به منظور پژوهشهاي گسترده و عميق پيرامون تاريخ زندگاني اهل بيت )ع( تأسيس 1409حدود سال  در

ن بنيان نهاده شد و هـ ق اين مرکز با عنوان مؤسسه نشر علوم امام صادق )ع( به همت ايشا1410الثاني سال  عيکند و سرانجام در ماه رب

خود با همکاري عده اي از دوستان فاضل و پژوهشگران حوزوي به تاليف کتابي در پيرامون امام صادق )ع( مبادرت کردند که حاصل اين 
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وط است. ايشان تا واپسين روزهاي حيات دنيوي با حضور در مؤسسه مزبور فعاليتهاي تحقيقاتي مرب <موسوعه االمام الصادق>تالش تدوين 

مي داد. اين اثر که تا کنون هشت جلد از آن به چاپ رسيده، نزديک به سي جلد خواهد شد که شرح  جامبه دايره المعارف مورد اشاره را ان

زندگاني امام صادق )ع( از جنبه هاي گونان، احاديث ايشان، تأليفات شاگردان آن پيشواي پک شرشت که امالي خود حضرت است و دهها 

 را در بر دارد.موضوع ديگر 

 

 یتبليغ یسفرها

 به مراکش: سفر

ايشان را بر آن داشت تا براي رسانيدن پيام رهايي بخش تشيع به گوش جهانيان بار سفر  ،ينيمحمد کاظم قزو ديو آگاهي مرحوم س بصيرت

بسته، مهاجرت کند و در کشورهاي ديگر پايگاهي براي مبارزه اعتقادي تشکيل دهد و کينه ها را از دلها نسبت به خاندان پيامبر کاسته، 

 بذرهاي عطوفت در دلها بکارد.

 يام دو حقيقت جدانشدني از يکديگر يعني قرآن و عترت، به گوشهاي شنوا بود.از اين سفرها رساندن پ هدف

مراکش نيز کثر مردم سني مذهب هستند. متأسفانه گروهي سادات علوي زندگي مي کنند که به تشيع به ديده نفرت مي نگرند. در اين  در

عاشورا بر ساحل نشست و توبه حضرت آدم در چنين روزي کشور اسالمي به استناد خبري جعلي مبني بر اينکه کشتي حضرت نوح در روز 

سوگواري براي حضرت ابا عبداهلل الحسين )ع( برنامه هاي جشن و سرور بر پا مي گرديد و صدها مجلس ازدواج  اسمپذيرفته شد، به جاي مر

 ن گشته بود.به راه انداخته و شيريني پخش مي کردند و در واقع اين روز خونين عيد رسمي و زمان شادي آنا

 

اهلل قزويني چون از بر پايي چنين رسوم ناگوار آگاه شد، به منظور تحقيق و چاره جويي راهي مرکش گرديد و ضمن ديدار با دانشمندان  آية

ن علوم ديني، سردبيران و صاحبان امتياز نشريات و متفکران و اهالي شهرهاي گوناگون با مطرح کردن اين مسأله خواستار ريشه کني اي

و سرانجام پس از چهار ماه تالشهاي علمي و تبليغات اصولي و تاليف و انتشار کتابي درباره حضرت ابا عبداهلل الحسين )ع(  د،سنت مذموم ش

مجالس جشن و سرور در عاشوراي حسيني تبديل به مجلس عزا و ماتم گرديد و سنت پوسيده اي که امويان مؤسس آن بودند ريشه کن 

ن کتابخانه با کتب شيعي تأسيس شد تا اهل سنت به منابع دسترس داشته باشند. همچنين در اين سفر گروهي به مذهب شد. بعالوه چندي

تشيع مشرّف شدند. تمامي اين فعاليتها با امکانات شخصي آية اهلل قزويني صورت مي گرفت و ايشان اظهار مي داشت اگر بودجه کافي و 

در اذان از راديو  <اشهد ان عليا ولي اهلل >مي کردم که فرياد فرحزا و ملکوتي  يتدر مرکش فعال تجهيزات الزم در اختيار داشتم چنان

 مرکش پخش شود.

سفر به قدري مردم آن سامان را شيفته بيانات شيوا و اخالق پرجاذبه اش کرده بود که با وجود کثريت سني، آنان اجازه نمي دادند آية  اين

 و اصرار داشتند براي هميشه در آنجا بماند. اهلل قزويني به وطن بازگردد

 

 به استراليا: مسافرت

هـ ق گروهي از شيعيان استراليا نامه مبسوطي خطاب به آية اهلل قزويني نوشتند که در آن آمده بود: وضع شيعيان استراليا 1396سال  حدود

از مسجد و حسينيه خبري نيست و در گذشتگان شيعه يا بسيار اسف انگيز است و تشکيالتي جز دو انجمن ضعيف در آنجا وجود ندارد. 

يا بر طبق سنت مسيحيان در گورستان مسيحي ها دفن مي گردند و آنان در برابر امواج کفر و تفکرات ضد مذهبي بي  دسوزانيده مي شون

 دفاعند.
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راي آموزش علوم اسالمي مدرسه، مسجد و يک ،)مرکز شيعيان( ب<سيدني>از آن کشور ديدار کرد و در شهر  1398اهلل قزويني در سال  آية

براي تشکل  <الجمعيت االسالميه الجعفريه>باب غسالخانه تاسيس کرد و در شهر کانبرا )مرکز حکومت استراليا( تشکيالتي تحت عنوان 

 به فعاليتهاي تبليغي آنان تأسيس کرد. خشيدنشيعيان و انسجام ب

قات مختلف و گفتگو با آنان حجاب را که تقريبا در ميان زنان شيعه مفهومي نداشت، رواج طي بيش از يک ماه سخنراني براي طب همچنين

داد و بسياري از جوانان که در رفتار و اعمال خويش ارزشهاي ديني و باورهاي مذهبي را ترک کرده بودند به مذهب خويش باز گشته، انجام 

 د.شعائر ديني و برنامه هاي مذهبي را مشي خويش قرار دادن

 اهلل قزويني براي پيگيري برنامه هاي شيعيان استراليا و تبليغ و ارشاد در اين منطقه چهار مرتبه به کشور مزبور مسافرت نمود. آية

ايشان از کشورهاي مصر، اندونزي، تايلند، ژاپن، پکستان و هند ديدار داشته و هر کدام از اين سفرها برکات و آثار مفيدي به دنبال  همچنين

 ته است.داش

 

 پر تالش دانشمند

 رباني و خطيب توانا آية اهلل قزويني عمر پر برکت خود را در راه احياي فرهنگ اهل بيت عصمت و طهارت )ع( صرف نمود. عالم

 آية اهلل قزويني را به زبان فارسي برگردانيده، در معرفي ايشان مي نويسد: <االسالم و التعاليم التربويه >احمدي که کتاب  ذکراهلل

زهد و تقوا و ملکات نفساني ايشان زبانزد مردم کربالست. مردي متين و با استقامت و هدف دار است. درد دين دارد و از مفاسد اجتماع  >

 <نج مي برد...و ضعف مسلمانان ر

چون احساس کرد دشمنان اسالم دست به تبليغات مسموم زده و کتابهاي منحرف کننده اي که با ايمان و عقيده مردم نسبت به مبدأ  وي

و معاد سازش ندارد، در دسترس مردم قرار داده اند کوشيد تا مناسب شرايط و مقتضيات جامعه و خصوصا جوانان، مطالبي در مباحث 

اسالمي به رشته تحرير در آورد و با اسلحه قلم اين تهاجم فرهنگي و يورش مخرّب انديشه ها را خنثي کند. در آثار وي بخوبي گوناگون 

پژوهشهاي عميق، نکات علمي و مضامين استوار و برخواسته از قرآن و عترت ديده مي شود. تالش وي بر اين واقعيت بنياد نهاده شده که 

نمي شود و تعليمات اسالمي و دستورهاي پيامبر و خاندانش تمام جوانب زندگي فرد و اجتماع را  ربه عبادات منحصقوانين و احکام اسالم 

 در بر مي گيرد.

انديشه هاي روان شناسي و نکات تربيتي جالبي ديده مي شود که با قلمي روان و سبکي جذاب به  <اسالم و تعليمات تربيتي >کتاب  در

 نگارش در آمده است.

... وضع روحي و اخالقي و کيفيت رفتار و گفتار مردم هر عصري محصول بذرهاي تربيتي است که در ايام کودکي در مغز آنان افشانده  >

شده است، خوبي و بدي، پاکي و پاکيزگي، قوت و ضعف ملت فردا را بايد در روش تربيتي کودکان امروز جستجو کرد... اولين شرط تربيت 

و استقالل کودک آن است که پدران و مادران فرزندان خود را بشناسند و ارزش حقيقي آنها را از نظر دور  تيصحيح و پرورش شخص

 <ندارند...

 

 مستمر مبارزات

ن اهلل قزويني به موازات پژوهشهاي کالمي و اعتقادي و پاسباني از حريم واليت و نيز تبليغ، از راه تحقيق و تأليف و آگاه ساختن مسلمانا آية

خي کشورها براي ستيز با استبداد حکم بر عراق مبارزات گسترده اي را آغاز کرد زيرا به عقيده وي رژيم حکم از دير باز سعي در محو بر

 مذهبي شهرهاي مقدس عراق از جمله کربال داشت و براي رسيدن به اين مقصد شوم از ترفندهاي گوناگون استفاده مي کرد. يتهو



7 
 

ق سخنراني هاي افشاگرانه رژيم حکم بر عراق را افشا مي نمود و طي بياناتي مردم را از تالشهاي مذبوحانه آنان دانشمند دلسوز از طري آن

آگاه مي ساخت. نظر به تأثير عميق سخنان وي در روحيه مردم، دستگاه حکومتي معموال عکس العملهاي شديدي از خود بروز مي داد و 

 او را دستگير نمودند.يک بار در حال سخنراني بر فراز منبر، 

هـ ق رهبري مذهبي شهر مقدس کربال به وي رسيد و رژيم بعثي آن را امري ناخوشايند تلقي مي کرد، زيرا سابقه 1391شعبان سال  از

 مبارزاتي ايشان را مي دانستند.

روز 114منتقل کردند و ايشان را به مدت بعد نيروهاي امنيتي نامبرده را دستگير کردند و به زندان الشعبه الخامسه واقع در بغداد  مدتي

 تحت شکنجه هاي وحشيانه قرار دادند.

اجتماعي ايشان و ديگر علماي کربال مانع بسيار بزرگي بر سر راه نقشه هاي پليد رژيم سفّک عراق در اين  -آنجا که فعاليتهاي سياسي  از

دستگير کردند امّا وقتي به منزل آية اهلل قزويني آمدند تا وي را به هـ ق تني چند از شخصيتهاي مذهبي کربال را 1393شهر بود، در سال 

ايشان از دسترس آنان دور شده و فرصت چنين حرکتي را از عوامل رژيم گرفته بود.مدت هيجده ماه مأموران در تالش بودند  ببرند،زندان 

شان در محاصره شديد بود و تمامي رفت و آمدها به شدّت کنترل که آية اهلل قزويني را دستگير کنند و نيز براي مدت نسبتا طوالني منزل اي

 مي شد.

هـ ق 1394از هيجده ماه، به دليل شرايط سخت و محدوديتهايي که براي ايشان و خانواده اش ايجاد کرده بودند، در ماه شعبان سال  پس

 ديدند.به همراه اهل خانه به طور شگفت انگيزي عراق را ترک گفته، وارد کشور کويت گر

کتب  يسال پس از آن، رژيم بعثي دستور مصادره اموال ايشان را صادر کرد و ضمن تصاحب منزل مسکوني و کليه لوازم آن، تمام چند

 چاپي و مخلوط متعلق به کتابخانه غني ايشان را نابود ساختند.

تأليف آية اهلل  <االمامت الکبري و الخالقت العظمي >اين کتابخانه آثار خطي منحصر به فردي نظير مجلدات سوم تا آخر کتاب کم نظير  در

سيد محمد حسن قزويني قدس سره نگاهداري مي شد و به همين دليل آية اهلل قزويني تا واپسين روزهاي حيات از نابود شدن تأليفات 

 دثه ناگوار تأسف مي خورد.ارزنده موجود در کتابخانه خويش به شدّت اظهار ناراحتي مي کرد و بر اين حا وطاتخطي و ساير مخط

او به موجب حقگويي و ايستادگي در برابر خودکامگيها بارها طعم تلخ زندان، تبعيد و شکنجه را چشيد و تا مرز شهادت پيش رفت و  آري

نجا به کويت و آخرين بار از سوي رژيم عراق به اعدام محکوم گرديد و پس از ماهها زندگي مخفي به ياري خداوند از عراق خارج شد و از آ

ق به کويت وارد شد و مدت هفت سال به خدمات تبليغي و فعاليتهاي تحقيقي مبادرت 1393و ايران آمد. ايشان در سال  نسپس به لبنا

 ورزيد.

 

 وفات

ق و هـ ق آية اهلل سيد محمد کاظم قزويني احساس مي کند که قسمتهايي از بدنش بي حس شده و متعاقب آن در نط1412اواخر سال  در

سخن گفتن دچار اشکال مي گردد. زبان سنگين مي شود و پس از چندي تحريک ارادي اين حس به طور کامل از بين مي رود و از اين 

 پديد مي آيد. انزمان اشکاالتي در تغذيه ايش

تجويز مي شود، تأثير چندان ايراني و اطباي خارجي از شناخت اين بيماري عاجز مي مانند و داروهايي که در استراليا براي وي  پزشکان

محسوسي در بهبود ايشان نمي کند. با پيشرفت افزونتر بيماري در بلعيدن غذا دچار اشکال جدي و دست راست نيمه فلج و قدرت تکلم 

با بافت از گذشت هيجده ماه وي براي معالجه به کويت و آلمان سفر کرده، تحت درمان قرار مي گيرد. در آلمان  بعددشوار مي گردد، و 

برداري از ماهيچه پاي راست، وجود ايرادي در شبکه اعصاب محرک و خشک شدن يک گروه شبکه اي از آن مشخص مي شود. سيستم 

 اعصاب محرک محيطي ايراد جدي داشت و دو رگ مهم در منطقه مياني مغز مسدود شده بود.
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د، بيماري وي رو به بهبودي نمي رفت تا آنکه بعد از ظهر روز يکشنبه رغم تالش پزشکان و مصرف داروهايي که براي وي تجويز گرديده بو به

حالشان وخيم مي گردد و وي از درد شديد و تنگي نفس رنج مي برد و در آن شب هر يک از نمازهاي مغرب 1415جمادي االول سال  26

تاني در تهران مي برند و با بهبودي نسبي به قم باز مي به جاي مي آورد و به دليل شرايط بحراني ايشان را به بيمارس سبيحو عشا را با يک ت

 90در بيمارستان آية اهلل گلپايگاني تحت مراقبتهاي ويژه قرار مي گيرد، سرانجام پس از  1415جمادي الثاني  9گردد ولي ديگر بار در 

قمري قلب اين انسان شيفته اهل بيت از تپش  1415جمادي الثاني  13بعد از ظهر پنجشنبه  قهيدق يو س کيساعت بيهوشي در ساعت 

 باز مي ايستد و زندگي جاودانه را آغاز مي کند.

از مراسم تغسيل، تکفين و تشيع با شکوه و عبور دادن جنازه از صحن حضرت معصومه )س( و اقامه نماز ميت از سوي حجة االسالم  بعد

ج سيد محمد ابراهيم قزويني، پيکر آن انسان پک نهاد در مقبره اي داخل حسينيه کرباليي ها در مکاني واقع در زير منبر به والمسلمين حا

 .شودخاک سپرده مي 

 

 جاويد پيکر

اهلل آقا سيد کر آيت: پيديگو يم نهيزم نياهلل سيد محمد باقر فالي در اشد. آيت  افتيسال به طور تازه  17بعد از  يعالم ربان نيمطهر ا کريپ

سال،  17پس از  <فاطمة الزهراء من المهد الي اللحد؛ فاطمه زهرا از والدت تا شهادت>اش محمد کاظم قزويني به همراه کتاب روي سينه

 از قبر خارج شد. المس

 

کاظم قزويني در حسينيه  کند: هفده سال پيش پس از تشييع عظيم و پرشور، پيکر پاک و مطهر آيت اهلل سيد محمد يتصريح م شانيا

 کردند به خاک سپرده شد. هاي مقيم قم در محراب حسينيه دقيقاً زير منبري که سالهاي سال عرض ارادت به اهل بيت ميکرباليي 

ند. اين را قرار داده بود <فاطمه الزهرا من المهد الي اللحد؛ فاطمه زهرا از والدت تا شهادت>ادامه داد: روي سينه آن مرحوم کتاب  وي

سال در پي توسعه حرم حضرت فاطمه معصومه  17کتاب به زبانهاي مختلفي از جمله زبان فارسي ترجمه شده است. هم اکنون پس از 

خواهند که حسينيه مذکور با توجه به همجواري با حرم مطهر تخريب شود، قبر ايشان نبش شد و مشاهده شد  مي ان)س( از خانواده ايش

 دست نخورده و سالم و کتاب فاطمه زهرا )س( از والدت تا شهادت کماکان بر روي سينه مبارک شان قرار دارد. بدنشان تازه، کفن

ه گفته اين خطيب توانا و برجسته منبر اهل بيت )ع(، هم اکنون پيکر نوراني آيت اهلل آقا سيد محمد کاظم قزويني موقتاً در يکي از سردخان به

هاي شهر مقدس قم است تا ان شاء اهلل ترتيبات الزم براي انتقال آن به کربالي معلي فراهم گردد و در کنار حرم حضرت آقا امام حسين 

 گيرد. امآر)ع( 


