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ققق

مُقدمَة الكِتَابَ

روح اإلنسان وأزمة العصر
إلحــا ك فاــاء احتســا إلففاه ــ إل ــ ت

منــم ما ــة حــنة دّــك ريقــدسم كــبا
فتضــت ا ات ا الماملــة دمــة احتســا
إلريو ك إىل الوقاية من أمـرا

إلئســنا إلحــا

كـةاو إلمماهت ـا ...إلمـك يلـد يسـومل المـال ات قلـ

شديد إل دم الط أتينة إلاوف لى مستقبل إلمّاه .إلحـب
الــح دــد ا

النقــك إل ــا ال فا ــة
يلـد اوـرإلب الكـةاو

هــمه المــاو إلمن ــا اوــرب الماثيــة األإلىل إلالةاتيــة إلاوــرإلب ا ليــة

ا دإلملو إل وفاا الت رف الوطين إلافريماع األحماف إلزياملو السكا
التسلّح إلالر

إلالّـرف لـى

من درب يفية مادقة.

إلمن د الناس أ يرين لى قلوب م القل إلالم ع هلمه األحباب
ألإلل إلهلة إللكن إيا أفملتا أ تتم

النظرو المـابرو

األمر إلتتم م فإلح احتسا إلدقيقت

جنـد مـا

يبمث لى األمك إلالرجاء إليطرمل اليأس إلاألحى.
إ مشــكلتنا مــك احــرا يك إلالــدإلل ا حــتم افية ج ـ ء مــن مشــكلة ا تســا القد ــة
إلاوديةة...مشـــكلة الّـــراع بـــني قـــوى ا ـــا إلقـــوى الشـــر بـــني قـــوى اوــ إلقـــوى
الباطك...همه اثشكلة الح دسب ا بمض المالحـمة إلاألملبـاء مشـكلة أزليـة إلأبديـة .إل
اوقيقة أ احتسـا الكـا ن اوـل الماقـك اهبـاف بـد أ يلـ ا إلين ـل أمرهـا بمـو ا
ريماىل إلمشيئت الح

ريق ر.

يمم المـال المربـل ات دـاو بسـب
لــى ما ــة مليــو

النكسـة الـح أ ـابت  ...ال ـة ماليـني ريتغلـ

ربــل ...إللكن ريـ إلل الدهشــة إيا رفنــا إ مشــكلتنا ليســا مشــكلة
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حملية بـك مشـكلة اثيـة إلجـ ء مـن الّـراع بـني قـوى ا ـا إلالشـر بـني قـوى األ ـم
إلالمدإلا إلقوى ا بة إلاألما
ف مركتنا مك إحرا يك

بني قوى الغدف إلقوى الّدق إلالشرف.
ري ال ممركة طويلة األمد إلهـل جـ ء مـن اثمركـة الماثيـة

لــملد بــد أ يطــول أمــدها .إلاث ــم أ
تستسلم إلتقبك بأتت ا ا لغـا

يتغل ـ

أ

لــى تموحــنا اليــأس إل ـ

ـاونا .ف ـا ملامـا قـوى الشـر مـك احـرا يك إلقـوى ا ـا

إلا تساتية بأحرها ممنا فالبد أ رينت ل اثمركة لّاونا.
لقد أبتلل المرب بإحـرا يك بسـب

الـدإلل ا حـتم افية .إلا كاتـا مسـاإللية اتقـاي

المرب من النكبة ريقك لى الض ا اول الماثل اثت ةك
المال ف ن الواضح أ يلد

الدإلل ا ايـدو إلكـك شـموب

يسق الم ك إلاثساإللية ـن اتمسـنا .فملينـا أ تسـتمد

من ات لل مافك القاملمة بكك ما اإلريينـا مـن قـوو إلتمبـ كـك قواتـا ـــ الرإلديـة إلاثامليـة
إلاوربية ــ كل تسا د المال إليسا دتا لى ا الص من الّ يوتية إلا حتم اف.
يســن أ ترجــك إىل ئليــك تمــا المــرمل ا تســاتل .فــنالد

ديــاو المــرمل مظــاهر

أفبمــةا اوــا إلالمكــر إلالشــموف إلالم ــك ..أا إ احتســا جســد إلم ـ

إلقل ـ

إليد .فرقل اوواس إلحمة المكر إلمسو ا تممال إلالماطمة إلئرف يدي مـن اثشـل جملـ
أكةر اريّا ً مبا دول من مجامل إلادياء إلتاس إلأكةر ريأ ااً..أا إ احتسا أ بح أكةـر
اتمتاداً للما ل من مجيك األديـاء..فمل جرمـ الّـغا اتطـوى المـال األكـرب ك ـا قـال
الشا را
إلئســــــ

أتــــــد جــــــرم

ــــــغا

إلفيـــــد اتطـــــوى المـــــال األكـــــرب

فاحتسا ديوا تاط  .ف و إلا كا يشاب اويوا

أفمالـ اويويـة لكـن فتلـف

ن أاتالفاً تو ياً فيتتلف أاتالفاً رياماً ن أفقى اويواتاا.
فاويوا يقف من المال موقماً منممالً حلبياً يتـأ ر مبـا دولـ
طول ل
قوية

يستطيك أ يا ر

إللكـن

المال إليغاه .إلاحتسـا ديـوا ممكّـر يإل

دـول لـ إل
ـة إلإفاملو

ريق ر فيقف احتسا من المال ملا اً موقم ًا إ ابياً يـتم م المالقـاا بـني ا شـياء

إليغا المال الطبيمل لّاو .
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إلاحتسا ك ا أت إلقف موقماً إ ابياً إزاء القت بالطبيمة ف ـو ل يقـف موقمـاً حـلبياً
إزاء القت بأبنـاء جنسـ إلتو ـ منـم أبتـداء التـافي  .ف ـا احـتكا إىل ضـيم إل فضـل
يوم ًا بالـمل إلاهلـوا  .فاحتسـا ملا ـ ًا بطـك ممركـة مي ريـ الّـ ومل إلالبطولـة إلمقاإلمـة
الشر إلالنّر إلاجملد لإلتسا ملا اً.
اويـاو مرريبطـة برإلدـ إلمي اريـ اهسـدية إلالنمسـية فلـيا ه ـ

إ أهداف المـرمل

بك ريتغلـ

إشباع داجاا اهسد فق

اهس ية .ف دف المرمل السماملو
الكسك أإل ا ت اك
إلاوياو المرملية اثنم لة

اوياو إللكن السماملو ليسـا

الش واا بك

إل يت ق يلد للمرمل إ َّ

ليـ اواجـاا النمسـية إلاثمنويـة لـى داجاريـ
الم ك إلالنشاط إل

القنا ـة أإل الم لـة أإل

ك ا ـا إلا بـة احتسـاتية

ظك جمت ك متقدسم حـليم يسـومله احاـاء إلاوريـة إلالمدالـة.
كن أ ئق السماملو للمرمل إلاوياو ا جت ا يـة الراقيـة هـل

الــح ئقـ اوريــة الواحــمة إلالســماملو للمــرمل .أمــا اوريــة اثطلقــة للمــرمل الــح يتّــوفها
المالحمة الوجومليو فال دقيقة هلا .إلمـا جنـد مـن مسـاإلا

اويـاو ا جت ا يـة فسـبب

فسامل النظام ا جت ا ل الما يتاج إىل أ الح إلريغيا.
إلاحتسا منم القديم مازال يلم بسيطرري الواحمة لى الطبيمة إلاحـتغالهلا لرادتـ
إلحماملري

إليلم بالتتلص من الظلم إلمن اضوع فئة لمئة أارى.

إلكا التـأار المل ـل إلالّـنا ل إلقلـة احتتـاج ا قـ ًا لت ـرف احتسـا مـن الطبيمـة
إلج ــك النــاس إل ــدم ممــرفت م عقــوق م مــك التــأار الّــنا ل حــا د لــى الظلــم
ا جت ا ل.
إليأمــك احتســا ـــ

اثســتقبك القريـ

ــــ أ ريـ ملامل حــيطرري

الـتتلّص مــن ا حــتبدامل السياحــل إلالمقــر إلاه ــك إلاثــر

اــم

لــى الطبيمــة ك ــا إ
ا ريســاع إلأ ــبح

قريباً ال من الما يّك في الناس لـى دريـاري م السياحـية إلا قتّـاملية إلا جت ا يـة
بمضك ج املهم إلج وملهم.
إ المــرمل إلإ كــا يســمى لت قي ـ فاباري ـ المرمليــة
إللكن يدفك إ دياري إىل زإلال إلفنـاء فااـ
إلقي ة إليمتش ن

أ

النجــاح إلاو ـ

إلالســماملو

ـاق تمسـ أ ريكـو وياريـ ممنـى

اء لنمس هلما المناء إلال إلال فيجد

اءه ريافو بطا ـة ا

إلحمبتـ
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إلريــافو بالمفيــة أإل احبــداع المــين أإل المل ــل أإل الّــنا ل أإل ريشــييد اثبــاتل المت ــة
إلاثشافيك ا اية أإل ا بة احتساتية إلاح الح ا جت ا ل إلاا يلد.
ف قيقة المرمل احتساتل أت جـ ء مـن ـال الطبيمـة إل ـال األديـاء إلاجملت ـك إللكنـ
ج ء ينطوا لى المال بأحره كأتـ ثةـك
إلالمقك يدفك المال ا افجل إليتّك ب
إل ن طري او

أفضـ  .فمـن طريـ اوـواس

إلاليمتـ

إلهو كا ن ريت ةك في

ماا مجيـك األديـاء.

إلالماطمة إلالشموف باثساإللية يش ك أاوات من البشـر إلينـدمب ب ـم.

إل ن طري الم ك يتّك بالمـال ا ـافجل إليـا ر فيـ إليغـاه فيـ فع األف
الم افاا إليبين السدإلمل إلينّ
إ الشـــرإلف الـــح تشـــاهدها

إليشـيد

اثّاتك.
الوقـــا اواضـــر

اجملت ـــك ا تســـاتل كـــاورإلب

إلاهر ــة إلالقتــك إلالمقــر إلالســرقة إلالكــمب إلا دتيــال إلا ياتــة إلالــد افو
إلالقلـ ـ

إلاليـــأس إلا تت ـــاف إلاهنـــو أدياتـ ـاً ...كلـ ـ ا تا ـــة ـــن الـــك األتظ ـــة

ا جت ا ية الح ريسومل المال إلحـوف رينت ـل بإ ـالح هـمه ا تظ ـة إلئقيـ التمـاإل
الدإللل إلالتتلص من أحل ة الدماف إلاتت اء اورإلب.
إلاحتسا بالرجوع إىل الملم إلالمقـك إلاوـ
مراري

إلالم ـك يسـتطيك الو ـول إىل أقّـى

الرقل إلاورية إلالسماملو.

إلمــك األاطــاف الكــةاو الــح ريكتنــف ا تســا
اثســتقبك بســب

الوقــا اواضــر إلرينــمف بالشــر

قاقــة ا شــراف مــن ابنا ـ ...فإ مراجمــة التــافي إلحــا ر اثملومــاا

اثتــوفرو لــدينا ــن فإلح أكةريــة النــاس ريــدلنا ا النّــر لإلتســا إلالغلبــة لقــوى ا ــا
إلالنوف إلالتقدم لى قوى الشر إلالظالم إلالتأار.
إلاححالم هو الدين الوديد الـما دـث لـى الم ـك إلاه ـامل إلأكّـد لـى اثوقـف
اح ــابل مــن المــال إلتــدمل بالنســد إلاهلرإلب...بين ــا كــةا مــن األمليــا
إلالبويية دبسما الم لة إلاثوقف السليب من المال.

كاثســي ية

[ وَالْعَصْرِ إِنَّ اإلِنسَانَ لَفِي خُسْْ ر إَِّ الْيَِ َ َنَوُْوا وََُِِاْوا الصَّْ الِ َاتِ وَصَوَا َْ وْا َِْالْ َ

وَصَوَا

َوْا َِالصَّبْرِ].
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*****
همه ا ط

السبك الح بني يدا القـافا كـا المقيـد الوالـد احمـام دجـة اححـالم

الشي حم د اوسني ل كاشف الغطاء ألقاها
اثــا ر اححــالمل اثنمقــد
27فجـ
كبااً

الماو ال منية مـن دياريـ

بمـد دضـوفه

القــدس الشــريف ثــدو احــبو ني ابتــداء مــن ليلــة اححــراء

1350هـــ اثوافـ  6كــاتو األإلل 1931م .إليالدـ القــافا

أكةرهــا قســطاً

اوث للدفاع ن فلسطني إلإلجوب اه ـامل و ايت ـا إلاتقايهـا إلهلـما السـب

إلثضامين ا األُارى د القافا كأت ا كتبا هلما الوقا إلل ريمقـد فا ـدري ا إلأه يت ـا..
اّو اً إلات ا

دفا من مرجك مليين فم أدا بواجب الديين إلالقومل إلل يت ـرب

من اثساإللية فنب قوم إىل األاطاف ا دقة.
إلإ ل يت ق

دياري ما كا يّبو إلي من ئرف إلفقـل لل سـل ني إلالمـرب فـأ

كل اري إل ي اري الداإلية قد أ را

تموس اه اها إلامثرا مك ج ـومل اثتلّـني مثـراً

طيباً بمد إلفاري .

عبد احلليم كاشف الغطاء
النجف األشرف
1389/7/10هـ
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فتوى

اإلمام الكبري حجة اإلسالم واملسلمني العالمة الراحل
الشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء
بشأن قضية فلسطين
من النجف األشرف ــ

 5مجاملا الةاتل 1357هـ

إىل مجمية الدفاع ن فلسطني ــ بغدامل
ى إلينا ن بمض ما قدف وه من جمك يوم اه مـة ( 5ب 1938م) يـوم فلسـطني
إلا ريقومــوا مــك األمــة المراقيــة الــح
بأ

ري ـ ال مشــكوفو اثســا ل

مســا دو شــقيقت ا

ال ساها ريكو تافمة إ شاء ا .
إلفأينا إ من إلاجبنا أ تقول كل ة

اثوضوع ريكو كنداء ـام ...إلهـا هـل ريّـك

إليكم للنشر...ريدفم ا ال فرو إل دها المربو إلريالم ا شظايا القل

اثتقطمة إلرياجج ـا

تــاا األحــى إلاألحــف مــن هــمه األمــة اثت قــة ...تمــم من ــا إل لي ــا ...األمــة الــح
أ ب ا

من األدياء فاجى إل من األمواا فا ى .إل سى أ يدث ا

هلا أمراً إل مك هلا من أمرها فرجاً إليسراً.

حممد احلسني
((إلإليد تص المتوى))ا

تداء ام
أي ا اححالم ...
أي ا المرب ...
 ..بك أي ا الناس إليا أي ا البشر ...

بمـد يلـد
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إلكنا تقول أيضاً ــ إل ت ال تقول ـ ـ ا إ الدإللة الح أدتلا فلسطني كأت ـا أاـما
لى تمس ا من يوم قيام ا ب ما ا دتالل الغاشم اا اثشرإلع أ
إل لل

ريقـيم للمـدل إلزتـاً

ممنى إل ريّغل إىل ية دجة إلمنط  ..فكا موقك األدتجاجاا إلاثقا ا
شبد ث ق إللملد يهبا ريلد ا دتجاجاا من األقطاف

من مسم ا موقك اهلواء

المربيــة إلاححــالمية مــدو شــرين حــنة كلـ ا حــدى  ..بــك مــا أفــاملا حــوى الشــدو
إلالمنامل إلالت املا
إل لى فر

الغل إلالمسامل.

أت كا لإلدتجاج

فجاء  ..أما اليوم فقد دقا اوقا

الـ من الغـابر ممنـى إلفيـ إلمضـة أمـك أإل ثضـة
إل رح ال بد ـن حمضـ

ملإلف ا دتجاج إلاألقوال إىل ملإلف األ

ال.

إلقضــية الم ــك منوطــة إىل كــك ربــل بــك كــك إتســا
إلشموفه إلمبلغ دظ من احتساتية .ف ن كا
إ شرف نّره ي ي

في

إلجـازا القضـية ـن

را

مبقــداف اوــد مــن ااري ـ

رإلق الدم اول الشريف فـال

ب إليدفم إىل الل وق بإاوات

فلسطني إلاه امل مم م

إل ينتظر أ ريأريي فتوى اثمح بوجوب اه امل بك فتوري ريسب المتوى إلريمرف بواجب
بودل من ض اه إلشرف إلجدات .
فيا أي ا المرب  ..إليا أي ا اثسل و  ..بك يا أي ا البشر إليا أي ا الناس .
أ بح اه امل
فق  .تم م هو إلاج
إلالوجدا

لى كك إتسا

إلإلدل الض ا إل

إلا طة الم ليـة
فليلت

حبيك فلسطني إلاجباً لـى كـك إتسـا

لـى المـرب إلاثسـل ني

عكم الشرا ك إلاألمليا فق بك عكم اوا

ة التمكا.

يلـد هـلا إ مـن يسـتطيك الل ـوق مبجاهـدا فلسـطني بنمسـ

ب م إلأتل ضـ ني أتـ

كاجملاهـدين مـك الـنيب (

)

اثقام أجلى إلأ لى من ي لد اثقام مقام شرف إلااو إلدا إلشـموف

(بـدف) فـأ
مقـام طلـ

أجــر إل ــواب إلا كــا كــك يلــد بــأ لى مراريب ـ  ..إلمــن ل يســتطك الل ــوق بنمس ـ
فلي دهم مبال

إلإما بتج ي من

مال ل ليل

ب م أإل بأفحـال اثـال إىل اجملاهـدين

إل يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلم

ا ال اه امل اثقدس ألتقاي فلسطني )11( ...................................................

إلأطماهلم .إلمن ج

ن كك يلد فملي أ

اهد إليسا د بلسـات إلقل ـ إلمسـا ي

ج د أمكات  ..إلهمه هل أملتى اثراري .
إلليكن كك أدد لى لم جازم أ القضية قضية مـوا المـرب إلدياري ـا .إللـيملم
تاشــدإل الودــدو المربيــة إلاححــالمية إت ــم

ــدإلت ا أبــداً إ َّ بنّــرو فلســطني فــإ

اتتّرا ــ عول اول إلقوري ــ ف ا يرإلموت من الوددريني
من م إلإ كاتا األُارى ــ

مسح ا

قبضة أيدي م إل لى كةـ

ــ فأين المرب إلأين اححالم دتى ريكو هلم

إلدــدو أإل ريتطلب ــا هلــم القضــية  ..تكــو ك ــا يقــول أفبــاب المنــو ((حــالبة بأتتمــاء
اثوضوع)).
همه مل وريل إلتدا ل المام أبمة إىل
إليش د ا

وم المرب إلاححالم.

لو أ تل قد اإلزا المقد الساملس من الم ر مك ري ادم أتـواع الملـك

إلا حقام لى همه المظـام النتـرو لكنـا أإلل مـن يلـيب هـمه الـد وو إللشتّـا
بنمسل اليوم إىل ريلد البالمل اثقدحة ك ا شتّا إلي ا باألما.
إلأت لم ي

لل أت ل يب َ ندا من النّرو هلا إ َّ همه الكل اا إل رباريل الـح

ريسب المبافاا إلريوقد

ب ال فـراا ..إل نـد ا

أدتسـ

كـك يلـد إلهـو دسـبنا

إلتمم الوكيك.
النجف األشرف
1357/6/5هـ

حم د اوسني ل كاشف الغطاء
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فتوى اتية للمقيد

((اعالن اجلهاد املقدس ألنقاذ فلسطني))
أ دف مسادة اجملت د الكبا المالمة الشي حم د اوسني ل كاشف الغطاء المتوى
ا طاو التالية

حبيك اتقاي فلسطنيا

ققق
إلل او د
من المراق ــ النجف األشرف
 15يإل القمدو 1366هـ

[ ََاأَُّهَا اليَِ َ ََنَوُوا هَلْ أَدُلُّكمْ َِاَى صِ جَارَةٍ صوجِيكمْ نِ ْ َِيَاب أَلِيم صؤْنِوُونَ

َِالاهِ وَرَسُولِهِ وَصجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الاهِ َََِْنْوَالِكمْ وَأَنفسِْ كمْ لَلِكْمْ خَيْْر
لَكمْ إِنْ كوتمْ صَعْاَُُونَ َغْفِرْ لَكمْ لنوََكمْ وَُدْخِاْكمْ جَوَّاتٍ صَجْرِي
نِ ْ صَ ْ تِهَا األَنْهَْارُ وَنَسَْ اكِ َ يَيبَْفِ فِْي جَوَّْاتِ َِْدْن لَلََِْ الْفَْوْظ الْعَأِْيمُ وَأخْْرَ
ص ِبُّونَهَا نَصْر نِ
طل

َ الاهِ وَفَتْح قَرَِب وَََشرْ الُُْؤْنِوِنيَ…].

مين بمض األ اظم إفحال تستة من المتوى الح كنـا أ ـدفري ا

الدفاع ن فلس طني .إلالبا ث لى هما الطل

ما إل لا إلي همه األف

لـ إلم

اثقدسحة

حمنت ا اواضرو بمد كماح ال ني دو ً إلالتض ياا باألتما إلاألموال الح ريموق دد
احدّاء.
إلحنــن تــرى

اوــال اواضــر إ ا نــة إلالبلــوى قــد ــاإلزا دــدإلمل المتــوى

إلأ بح كك يا دا من اثسل ني يمح ل إلجدا ت إليودل ل ضـ اه إلجـوب الـدفاع
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ن فلسطني بكك ما

إلحم

إليست و ببمل الم ي ين (النما إلاثال)

هما السبيك

إلأ ال اه امل اثقدسس.
فال ري نوا أي ا اثسل و ...إل ريتواتوا إلأتـتم األ لـو ...إلا رينّـرإلا ا
إلا

إليةبا أقدامكم .إلما النّر إ َّ من ند ا

قوا

ينّـركم

ي .

النجف األشرف
حم د اوسني ل كاشف الغطاء

راة ملاإلية لملسطني الدامية
من اإلمام حجة اإلسالم آية اهلل ((كاشف الغطاء)) لعموم المسلمين

[وَلَكِّرْ فَإِنَّ اليِّكْرَ

صَوفَعُ الُُْؤْنِوِنيَ]

أي ا اثسل و ا

15

أما اليوم إلقد اشتبكا الدإلل المربية إلأ لنا درب ا للي ومل لتط ا الـبالمل اثقدحـة
من فجا الّ يوتية..فقد أ بح مجيك المرب

دالة درب.

إلاثّــيبة المظ ــى الــح لملــ ا أ ظــم مــن مّــيبة الّــ يوتية هــلا إ اثســل ني
إلاألاــص المــراق عدري ـ
يغطو

إل شــا ري

إلز

اـ

إلشــباب

إلحــا ر طبقاري ـ  ..ي الــو

توم م الم ي  ..يسـو ب ـما اوـا إل يشـمرإل ب ـما الشـموف كـل يقـوم

كك إلادد بواجب

إل ي الو يم و

أي ا اثسل و ا

حكرري م إليت تمو

ش واري م إلهلوهم.
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أئسبو إ الي ومل إيا البوا لى فلسطني ــ
إلااها من األقطاف المربية؟  ..أي و

مسح ا

ــ ياكو المراق إلاوجـاز

ليكم أ ريّب وا ف ايا ألشقى أمـة

األف

ا

الي ومل إلالّ اينة؟ .
ئضــرإل ميــاملين اوــرب مــك ااــواتكم فــال أقــك مــن ا ــاتت م

فــإ كنــتم

ــك

األموال إلالمتامل إلالسالح.
إلكا الالزم أ ريكةرإلا ا كتتاباا الشمبية

كـك مدينـة إل كـك قبيلـة إلمـن كـك

ز يم إلمن كك رياجر إليا رإلو ..م دإلت م بالتضرسع إلالـد اء إىل ا

ـــ جـك شـأت ـــ

كك جامك إل كك مسجد إل كك مرقد من اثراقد الشريمة ..ريتضر و إلي ريمـاىل
إلريضجو بالمويك ااضمني باكني
القنابك بالّرب إلالةباا إليكت

أ

د أاواتكم المين

اثمـافك إلئـا قـم

هلم المواز إلالظمر.

قــد بــرز اليــوم اح ــا كلــ إىل الشــرك كلــ  ..إل ــاملا اوــرإلب الّــليبية بأبشــك
وفها إلريألبا ملإلل الكمر بأمجم ا لى اححالم بأمجم .
أريمرفو ما ممنى ((اورإلب الّليبية))؟ ..هل اريمـاق ملإلل الغـرب لـى حمـو كل ـة
اححــالم مــن

ــم ة الوجــومل ك ــا

ــنموا

ــالح الــدين

القــر الســاملس زمــن

األيوبل.
أفال

ليكم ـــ أي ـا اثسـل و ـــ أ رين ضـوا ومـ كـرامتكم إلبالملكـم مـن ألـد

أ دا كم؟ .
إلأ ل وا أ ا

ــ حـب ات ـــ

مـك النّـر لكـم إ َّ إيا اتقطمـتم إىل ا

اثالهــل إلاثقــاهل إلالســين اا إل ملوت ــا درام ـاً لــيكم دتــى ينّــر ا
فلسطني .فإ فجمتم إىل ا

إلريـركتم

ااــواتكم

إلأتبتم إلففضتم ا رماا إلاثنكراا إلأاـم بالـد واا

إلالتضر اا ..فأتا الض ني لكم با

ــ جك شأت ـــ أ يكـو المـتح ألاـواتكم إلالنّـر

إلقماً لى جيوشكم إلإ َّ فت اُ الدتيا إل ماب اتارو .

الل م أش د فأتنا قد بلغنا إلأتمفتا إلإلي اوجة البالغة.
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[وَنَا كَانَ رََََُّ لِيُهْاََِ الْقرَ َِأاْم وَأَهْاهَا نُصْاِ ُونَ]
النجف األشرف

حم د اوسني ل كاشف الغطاء
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اطبة
ا ئامل إلا قتّامل
6

1350

تقديم

إلبمد...
فال أفاتل مغاليـ ًا إيا قلـاا أ األمـة اححـالمية امـة أ ـب ا
الض ا ر إلفقك اثرا ر ها ة

ميدا اه الة حاملفو

األجنيب خبناق ا إلفبض الدايك بكلكل

دالـة ملإلت ـا شـ

بيداء الغواية إلالضاللة ..أام

لـى اافب ـا ..ريّـبح لـى هـم إل سـل لـى

ام ..ريكابد ما لو ريشمر او امة ببمضـ ث قـا أطواق ـا إلئ ـك مـا لـو أدسـا اهبـال
مبةل ـ ألكةــرا أطراق ــا ..ملا بــة لــى النمــاق ملا يــة إىل الشــقاق ..يأكــك القــوا من ــا

الضــميف إليــدافك البـــدين الن يــف [ ..أَُ ِْْْبُّ أَكْْدُكمْ أَنْ ََْكْْلَ لَ ْْْْمَ أَخِيْْهِ نَيْتِْْْا
فَكَرِهْتُُوهُ]؟ .
فؤإلس

ريمكر إلجسوم

أتــــل ألفــــتح ــــيين دــــني أفت

ريدبر .
ــــا

لــــى الكــــةا إللكــــن

أفى أدــــدا

قوم إهل ـم إلادـد..تبي م إلادـد ..كتـاب م إلادـد ..ريكـاليم م إلادـدو..كك أ ـوهلم
إل قا دهم إلاددو..إ َّ أت م خمتلمو ..
هما ــ لم ر اوـ ـــ المجـ

المجـاب .هـما الـما ديسـر األإلهـام إلأطـا

أملين إلادد إلشنئنا ؟ إلحطح إلادد إلهواءا ؟ .ما مسمنا ب ما
هــما إمجــال مــن ريمّــيك إلقليــك مــن جليــك ثــا اريّــما ب ـ
اححالمية إلاه ا ة ا

األلبـاب.

با نا األإللني .
هــما اليــوم األمــة

دية.

تمــم إلهــما مــا دــدى بس ـ ادة اثّــلح المظــيم إلاحمــام اهليــك المالمــة الشــي
((حم د اوسني كاشف الغطاء)) إىل قيام بردلت اححالمية إلهجرري الدينيـة إىل البيـا

اطبة احئامل إلا قتّامل )17( ...............................................................

اثقدس وضوف اثا ر اححالمل المام م اجراً إىل ا
إلفحول ف جرري إىل ا

إىل ا

إلفحول  ..إلمن كاتا هجرريـ

إلفحول .

أجك هما ما تبس من يلد األحد الما ما ريمـومل أ يمـا

الـاب يفا يـ

إلأمسـك

من يلد البطك الما ل يّم يوماً من األيام ن مل وو او أيتي ..
فش سر ــ لى أحم ا
دق

ــ ن حا د

يمرف الكلك إلريـرجم ـــ إلهـو اثمـوه ـــ بلسـا

يماي اثلك .إلما فتأ مسادت من يوم قمولـ مـن اثـا ر اححـالمل دتـى اليـوم

مقتمــد ًا اــافب

مــ الوقّــامل ملا يــ ًا إلمرشــداً..ف ن احــتن ا

إلأفشامل إىل حماضـراا أ ـالدية إىل اطـ
او احة إلالم ـة

إلاحــتنماف إىل مل ــوو

اجت ا ية..شـادم ًا اهل ـم إلموقـد ًا تـاف

قلـوب المـراقيني با ةـاً هلـ م ـــ بكـك مـا أإلريـل مـن قـوو ـــ إىل قـد

اه مياا ا اية إلريشكيك النقاباا اح الدية إلريأليف اللجا ا قتّاملية ..ل بكـك
مقام مقال إلبكك تـامل افشـامل .فيـوم ببغـدامل إل اـر بكـربالء إل الـث بـالنجف إلفابـك
بالكوفة….
ل ـ بكــك حممــك اطــاب جليــك إلبكــك مش ـ د مقــال ــريض طويــك .إل اــر مواقم ـ
ا طاو ـــ كةسـر ا
لس ادت
طل

لنـا مـن أمةاهلـا ـــ يلـد اثوقـف اهليـك إلا مـك اث يـ

الـما قـد

مسجد الكوفة الشريف ــ ّر اه مة  26شوال  1350هجرية ــ بنـاء لـى

إلإواح من إلج ـاء أهـك الكوفـة إلأشـراف ا..إلقد دضـره مثاتيـة

من ج اا المراق إلأفجا

إلطبقاري المالية إلإلج ا  .إلما أحتوى ــ دمظـ ا

اثنرب دتى ه النموس طرباً إلمأل القلوب جباً .إلأحتدام فط
حا تني أإلفق

ف أإل ي يـدإل
ـــ لـى

ـــ مـر الً ـــ أكةـر مـن

االهل ا ومل األمك بمـد الـمبول إلأمثـرا أاّـا ((ليـا إللمـك))

بمد النّول إلملبا فإلح الرجاء بمد اليأس

قلـوب النـاس ..فر رتـا أ تتقـدم بـملد

ا طــاب النمــيا إىل المــال اححــالمل فجــاء أ يســتيق بمــد املت ـ

حكرري [ وَنَا كَانَ رََََُّ لِيُهْاََِ الْقرَ َِأاْم وَأَهْاهَا نُصْاِ ُونَ].

إلينتب ـ

قـ

النجف األشرف
احل اهممرا
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e

[رَب اشْرَحْ لِي َدْرِي وََسرْ لِي أَنْرِي وَاكْالْ ُِقْدَةً نِ

ْ لِسَانِي َفْقَهُوا قَوْلِي].

أي ا اثامنو ..
لو أفملا أ أريكلم بكك ما أ لم إلمبا أإلرييا مـن برا ـة البيـا إلقـوو اللسـا

إلمبـا

يال م الطبقة الراقية منكم من يإلا المضـك إلاثمـافف كنـا أإلجبـا درمـا اتاـرين
من اواضرين .فر اية و اه يك

مندإلدة لل من أ أريكلم باللسا الما ينتمك بـ

اه يك إل ختتص بـ طبقـة ملإل طبقـة إلقـد قيـك ((إ الرجـك إيا أفامل أ يتنـاإلل شـيئ ًا
مــن األف

بــد ل ـ مــن أ يتطأطــأ إليــن ين)) .إياً فــال ماااــمو لــو ريكل ــا باللســا

المـاملا بمـد أ كـا جـك الغـر

هــو احف ـام

أظ ـاف الّـنا ة إلالربا ـة إلري إليـ

الكالم.

قال حب ات إلريماىلا [ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَر وَالْبَ ْرِ ََُِا كَسَبَتْ أَْدِي الوَّاسِ لِيُْيَِقَهُمْ ََعْْ َ

اليِي َُِِاوا لَعَاهُمْ َرْجِعُونَ].
همه الكرو األفضية الح تميش لى ظ رها أدياء إلترما

بطن ا أمواريـاً إلكل ـا

في ا إلما لي ا إلمـا يـي ب ـا إلمـا فـرج من ـا مـن الكا نـاا مـن األم ـاا األفبـكا اثـاء
إلالــااب إلالنــاف إلاهلــواء إلاثواليــد الــةالثا اه ــامل إلاويــوا إلالنبــاا… كــك هــمه
اوقا

يـك أ ـناف ا إلأتوا ـا إلخمتلـف أشتا ـ ا كلـ ا قـد ريكوتـا مـن أجـ اء

متغايرو إل نا ر خمتلمة ..أتضم بمضـ ا إىل بمـض إلأمتـ ج بمضـ ا بـبمض
خمّو ة إلإلضـك اـاص دتـى

لـى تسـبة

ـافا دقيقـة تو يـة هلـا افهـا ا ا ـة إلاوا ـ ا

اثتمينة..هما شجر إلهما دجر إلهما اتسا …
إللكك إلادد من ريلد اثوجـوملاا المينيـة فسـامل إل ـالح إلتقـص إلك ـال .إل ـالح
كك موجومل هو بافو ـن ريررييـ

األ ـر اثق ّـومل منـ

إلدّـول الغايـة الـح الـ مـن

أجل ا إلالة رو اثتوااو في  ..إلفسامله بافو ن ختلف يلد األ ر إل ـدم دّـول ريلـد
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ال ــ أ ية ـر الة ـر اهيـد إلاوـ
الغاية من  .فّالح ال فع ــ مة ً

الـما يطلـ

مـن مةلـ

إل الح اثسد بأ ريموح من الرا ة الطيبة إلإيا ل ريكن ل ريلد الرا ة ف و فاحد.
إلإيا ريم قنــا

األحــباب إلالملــك

الب ــث إلملققنــا النظــر

جنــد لــة المســامل

ريلــد الكا نــاا حــوى مــا يرجــك إىل أمــر إلادــد ..فّــالح الشــلء

إلحــب

الّــالح

إلريرريـ

أ ـره اثطلـوب منـ إ ـا ينشـأ مـن احــتج اع أج ا ـ إلاتضـ ام بمضـ ا إىل بمــض

إلافريباط ا لى تسبة اا ة إلإلضك ممـيسن إلافريباطـاً مـك ريلـد األجـ اء اثتغـايرو شـيئاً
إلادداً ياا أ ر إلادد فإيا زاملا ريلد األجـ اء أإل تقّـا أإل أاتـك إلضـم ا ا ـاص
إلريمككــا ريلــد األج ـ اء ف نــاك يــأريل المســامل

إلريركيب ــا اثم ـيسن فأحنــك يلــد الاكي ـ

إلريتالشى اوقيقة إليموا األ ر اثقّومل من ا.
ف رجك الّالح ــ

كـك الكا نـاا إىل الودـدو إلاحتضـ ام إلمرجـك

ا وقيقـة ـــ

المسامل إىل التمرق إلا تقسام.
إللو تظرتا بـالنظرو األإلىل إىل األشـياء الـح يمرضـ ا المسـامل مةـك الماك ـة إلالل ـم
إلتظا رها

جند فساملها إ من ج ة احنالهلا إلفااإلري ا إلريمكـد أج ا ـا ..إلمـا كـا

الد ا إ َّ من ج ة احد أج ا ا إلشدو افريباط ا إل البت ا.
إلهكما يت شى القول

هما اهليكك ا تساتل بالنظر إىل كـك فـرمل منـ

إل ــالد لــيا إ َّ بــافو ــن احــتج اع أج ا ـ اثقوسمــة لـ
زاملا أإل تقّا أإل أاتك يلد الاكي
و

إلملم

جاء المسامل إل ـر

إلهمه الوددو ريستوج
إلمةــك مــا قلنــاه

اــاص فلــو

إلالوضك إلريمككا اوجااا الح ريكو من ـا

اثـر

ألج ا باثرريبة اثمينة ل ريسـتوج

لــى ريركيـ

فـإ

ـ ت

إلريسـربا إىل جسـده الملـة ...إلاحـتج ا

إلدـدو دقيقيـة بودـدو اوـا إلاحملفاك إلالتمقـك

ريباملل اثنممة بني األ ضاء.
المــرمل يــأريل القــول

اجمل ــوع إلأ ــين بـ األمــة الــح ريتــألف مــن

األفرامل ..إلكك فرمل فإ ا هو ج ء من أج ا ا فإ
أفراملها إلشدو إفريباط بمض ا ببمض افريباطاً يستوج
دال اجمل وع دال المرمل

دد تمس

الد ا بالضرإلفو إ ا هـو بإتضـ ام
إلدـدري ا اوقيقيـة عيـث يمـومل

ل فإلح إلادـدو إلدـا إلادـد دتـى لـو ضـربا

المني أإل األتف أإل اليد أدسا كك األ ضـاء بـاألل إلإيا ابت جـا المـني مبنظـر دسـن
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أبت ب البـد كلـ

إلهكـما إيا اتـتمش األتـف برا ـة طيبـة اتـتمش كـك البد ..إلكـملد

اثنافك متبامللة بني األ ضاء فاليد ختدم المـني إلئـامل ن ـا إلكـملد المـني ختـدم اليـد
ك ا ختدم حـا ر األ ضـاء فـإيا ريبامللـا اثنـافك إل ـاف كـك إلادـد مـن األ ضـاء ااملمـاً
لسا رها فالكـك قـا م خبدمـة الكـك ف نـاك البـد الّـ يح السـوا الّـاحل القـوا
يتسرب إىل شلء من المسامل.

الما

أما إيا فسد بمض األ ضاء أتقطما القت من الباقل إلزال األ ـر اثقّـومل منـ مـن
منممة البد إلادمت

إلفمبا حرى فسامله إىل ااه إلكا الواج

قطم .

هما دال احتسا فرملاً إل لى هما القياس دال جمت ماً.
فإيا افريبطا أفرامل األمة بمض ا ببمض افريباطاً يوج

هلا الوددو اوقيقيـة ريمـيش

برإلح إلاددو إلريرمل إىل هدف إلادد إلريكو مبةابة اهسـد الوادـد الّـاحل الّـ يح
الما يسمى كك فرمل من اجمل وع دمة اجمل وع إلإيا ريأل فـرمل منـ ريأثـا مجيـك أفـرامله
ك ا قال
أ ي

ـلواا ا

ليـ ا ( اثـامن مـن اثـامن كالمضـو مـن اهسـد إيا ريـأل ضـو

حا ر اهسد بالس ر إلاو ى)…

هنــاك ريّــا األمــة بأفراملهــا كأت ــا بنيــا مر ــوص فتتضــا ف القــوو إلريتودــد
القوى إل يتسـرب إلي ـا شـلء مـن المسـامل إلريـدفأ األاطـاف إلالكـوافث ن ـا بمضـك
قوري ا اجملت مة إل افا أمـة

ـ ي ة ديـة

ـاوة قويـة هلـا جمـدها إلكيات ـا إل هـا

إلشأت ا.
أما إيا كا كك فرمل قد اتقطما القت من اجمل وع إلزال يلد الرب إل قا ريلـد
الوددو إل اف كك فرمل ــ فضالً ن ات يشتغك لنمس إليم ك بمرمله ــ يسـمى هلـدم أايـ
إلا حضراف ب إلاراب

فقد اـرب بيـا اه يـك إلات ـدم

ـرح األمـة مـن أحاحـ إلهـو

لــى فأحـ  ..فمســدا األمــة بأمجم ــا إلزال ن ــا كــك ـ إلملكــة إلإلقمــا

أحــوأ

اهللكة إلأ ب ا فريسة للم اب إلطم ة للكالب… ك ا أ ب تم ريشـاهدإل كـك هـما
بأ ينكم.
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م أ المسامل الـما هـو ا حنـالل إلالتمكيـد إ ـا ينشـأ ثـا كسـبا أيـدا النـاس مـن
دإلا بمض م لـى بمـض إلدـ
المرمل إل احل اجمل وع إلإ

الغلبـة إلا حـتيةاف الناشـ كلـ مـن اه ـك بّـاحل

احل اجمل وع هو

المسامل هو أ يّبح كك أتسا
ديق أإل جافه أإل فق

ي

إل يواحي

احل المرمل.

إ َّ أمر تمس

إل يبـالل مبـا أ ـاب أاـاه أإل

حـرساء إل ضـرساء ..إلب ـما إلمةلـ يظ ـر مغـ ى

قول ريماىلا [ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَر وَالْبَ ْْرِ] إلمن ريقـاطك األمـة الوادـدو إلريمكك ـا إلبغـض
بمض ا لبمض..فمندها [ لِيُيَِقَهُمْ ََعْ َ اليِي َُِِاوا] فاريمـك الربكـاا إلرينقطـك ا ـااا
الد اء إليبا ايث الس اء .إل اوديثا (إيا فضل ا

إلين ل البالء إليج
قوم أت ل لي م اثطر
إلإيا حت

إلجمك اثال

إلقت

ـن

مس ا م إلأحتم ك لي م ايـافهم
اا إلقتـ

لي م دبا اثطر ن م أإل أت ل

إلجمـك اثـال

خبال ـم

إلأحتم ك لي م شرافهم) اوديث.
إياً فّالح األمة دال دـال حـا ر اثوجـوملاا إلالكا نـاا اويويـة إلكـك مـا لـى
الكرو األفضية إيا اجت ما ريكو

اوة

اجملت ك إل يكو

ـالد ا إ َّ بتضـامن ا

إلاتض ام ا عيث ريميش برإلح إلاددو ريتبـاملل منافم ـا كتبـاملل أ ضـاء اهسـد الوادـد
إلالكك فدم الكك.
قال أما اثـامنني ()ا (أ
ا ّا ة أ يسدها بالما
ن شاري فإ ا يقبض من

يمـ دلن أدـدكم ـن القرابـة أإل المشـاو يـرى ب ـا

ي يده إ أمسك إل ينقّ إ أهلك

إلمن يقـبض يـده

ن م يداً إلاددو إلريقبض من م ن أيد كةاو).

إيا مدملا يدك إىل قومد فقد مدا إليد من م ألف يد إلإيا قبضت ا قبضـا نـد
من م ألف يد .فكك إلادد يشتغك بيد إلاددو اا لنمس أإل يشتغك بألف يد؟..إللمك إىل
هما أيضاً احشافو

اوديث اثش وف (يد ا

إيا اريمقــا األمــة إلأد ـ

مك اه ا ة).

بمض ـ ا بمض ـاً كــا كــك إلادــد من ــا ريشــتغك ل ـ األيــدا

الكــةاو .إلإيا ريقاطمــا فكــك إلادــد من ــا ريشــتغك
الدماف إلالبواف إلاراب الدياف.

ريقطيم ـ األيــدا الكــةاو…إلهنــاك
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المرب كاتـا مـن أقـدم األمـم جنـاف ًا إلأ ظ ـا ـاف ًا إلأشـدها بأحـ ًا إلأبمـدها
التأفي يكر ًا إلأمساها فتـراً .إلكاتـا هلـم
قلّ ا يّك مةل ا

اهاهليـة م ايـا اليـة إلأاـالق حـامية

أمة مـن األمم...الوفـاء إلاحبـاء إلقايـة الـمماف إلدمـ اهـاف

إلإكــرام الضــيف إل ــدق اوــديث إلالقنا ــة إلالبســاطة ..إىل كــةا مــن أمةــال يلــد.
إلأفضك ما أمتازإلا بـ مـن الّـماا اوسـنة

ـمتا ه ـا مـن أم ـاا مكـافم األاـالقا

(اهومل إلالشجا ة) ..إلإ شئا فقكا ا حت اتة بالم ي ينا (النما إلاثال).
إللكن ..هك تمم ا شلء من ريلد اث ايا الماضلة إلالسجايا الكاملة؟..كال م كال .
بك كا بأح ا بين ا إلقوري ا إلبـا ً لي ـا .فكـا أكـرب شـااك هلـا اوـرإلب اثسـت رو
بين ا فكاتـا إلقا م ـا الشـ او إلدرإلب ـا الكـباو
في ا إلريماارها بالسـيب إلالسـل
إلقاتو

ئّـى .إلقـد بلـغ ريـوالل اوـرإلب

إلالغـافو إلإفاقـة الـدماء بغـا دـ إل لـى اـا قا ـدو

إىل فوق ما يتّوفه المقـك إلمـا يقشـمر لـ الوجـدا مـن اه ـك إلاهل جيـة

إلأمل البناا إلقتك األإل مل [ وَََّ صَقْتاْوا أَوََّْدَكْمْ خَشْْ يَفَ إِنْْ َ ٍ] إل بـاملو األإل ـا

إلريأليـ

األدجــاف الــح يّــنموت ا بأيــدي م إليمبــدإلت ا…ف ــك كاتــا الشــجا ة إلالكــرم تممــت م
شيئاً أإل مجما هلم مشالً أإل إلددث هلم كل ة؟ ..كال  ..بك كاتوا عيث يقتـك األ
أااه إلالولد أباه إلالمشاو الواددو بين ا درإلب كةاو.
إلما ي الوا يتتبطو

حناملس الظلم إلالظل اا إلقتك األإل مل إلالمشاو ..فكاتـا

أمة فاحـدو إلشـمباً مبمةـراً إلقـوو متمرقـة ..اتقلبـا اوسـناا مـن م حـيئاا إلاثلكـاا
هلكـــاا إلالمضـــا ك فيا ـــك..إىل أ لطمـــا ب ـــم المنايـــة اتهليـــة إلتظـــرري م ـــني
الرقــة..فأبتمةا إلــي م يلــد اثّــلح اتهلــل إلالطبيـ
فّدع في م بد وو او
إلفجا األإل ا

الربــاتل إلالنا ــح الشــمي

فودد كل ت م إلمجك قوري م إلط ـرهم مـن بـاملو األ ـنام

إلاسك ن م ملف األدقامل إلاألضغا

دتـى

ـح فـي م قولـ ريمـاىلا

[ وَالْكرُوا نِعَُْفَ الاهِ َِاَيْكمْ إِلْ كوْتمْ أَِْدَاءً فَََلفَ ََيْ َ قاوَِكمْ فَََ ْبَ ْتمْ َِوِعَُْتِهِ إِخْوَانِا
وَكوْتمْ َِاَى شَفَا كُفْرَةٍ نِ ْ الوَّارِ فَََنْقَيَكمْ نِوْهَا].
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تمــم

إلجاهــد إلئ ــك األيى

ــدع فــي م بــد وو اوــ

حــبيك أ ــالح األمــة

المربية دتى إلددا إلريوددا إلقـدا فب ـا إلريودـدا في ـا بين ـا..إلتم في ـا مـن
اوياو فإلداً جديدو فأ ب وا جسداً إلادد ًا بـرإلح إلادـدو يرمـو إىل هـدف إلادـد..
إيا أ ي

فرمل إلادد بأيى ريأل ل مجيك يلد اهسد إلهو جم وع األمة.

ف ا كا بأيسر من أ ملكوا المال بأمجم بتلد الرإلح الطيبة الـح ئققـا بيـن م
فجــاءإلا مبدهشــاا المقــول...درإلب م الــح كــاتوا يت ــافبو في ــا بيــن م جملوهــا لــى
األ داء فكا الوادد يقابك األلف .
(ا إلو بدف) كـا اثسـل و  313فجـالً

مقابـك مـا ي يـد لـى األلـف مـن جبـابرو

قريش مك ما كاتوا لي من القوو إلالسالح إلها ء ندهم حبمو بمااً إلفرحـا إلمـك
يلد

يوم إلادـد

موقـف إلادـد كسـرإلهم ريلـد الكسـرو الشـنيمة..قتلوا حـبمني

إلأحرإلا حبمني ..إلاححالم يومئم أبن حنتني ..م أامإلا ب مه الورياو إلب مه القوو دتـى
بلغوا ما بلغوا.
درب (الاموك) كـا اثسـل و  30000إلا ـداؤهم مـن فإلماتيـا إلمـن الشـام ألـف
ألف من اثشركني إلمم م ملوك األفرتب ..فكـا كـك إلادـد مـن اثسـل ني يقابـك ال ـة
ف من اثشركني دتى البوهم
إل

حنة  16هجرية.

ــني ريلــد الســنة يــافبو مــن طــرف الشــام القيا ــرو إلمــن طــرف المــراق

القاملحية يافبو األكاحرو...
هكما كاتا قـوو اححـالم ألت ـم أ ـب وا

فإلح إلادـدو ريرمـل لغـر

إلادـد

إللكن ل ريب همه الرإلح لـى ريلـد اوالـة دتـى أ ـب ا ريضـمف إلريتضـاءل إلريـأريل
لي ا الموامك اثمرقة إلالس وم القتالة ..إىل أ أ بح اثسل و

لى هما اوـال الـما

ريراهم لي .
اححالم هو الما همسب ريلد األاالق إلجمك ريلد الرإلح
قالا طواايا قريش لرحول ا
كل م بيدتا ــ مةك بالل إل

ي

إل

() 

ترو إ ا إليقني.

أإلل الد ووا كيف تتبمـد إلاريبا ـد

اف ــ إلحنن ملوك المـرب إلمجـراا قـريش؟ فقـال

هلما ( أريماارإلتين بربا كم أدجاف ج نم؟ إلا

ليكةر بمد القلة إلليم

بمد الملـة
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إلحيمت و ثالد كسرى إلقيّر إليّا كك إلادد من م

ـاد

فأى فيقـالا هـما

فأا فال إلهما فأا فال ) اوديث.
تمــم إلمــا مضــا لــى يلــد بضــك حــنواا دتــى ملكــوا ثالــد كســرى إلقيّــر
إلقمفا هلم ا ا ن الدتيا بكك ما

أدشا ا.

الّــالح ه ـو الــما يرفــك األمــة إىل أإلج اجملــد إلالمســامل هــو الــما ي ــب ب ــا إىل
دضيض اهلوا .
األمة الماحدو اثبمةرو قواها
الح

حمالـة ريكـو طم ـة للكـالب إلفريسـة للـم اب .األمـة

ئم كيات ا إل ريشيد بنيات ا إل ريميش يش الّالح

بد إلا ريّـا طم ـة

للغا .إلالقوا بالضرإلفو يأكك الضميف .إللكن أتى لنا بالّالح إلأين اثّل و ؟؟.
فسدا األاالق فساملاً يمج

ن تطا األطباء إل املا األمة المربية إىل جاهليت ا

األإلىل يــــوم كــــا يقتــــك بمضــ ـ ا بمضــ ـاً..القلوب مشــــ وتة با دقــــامل إلا ضــــغا
إلالدحــا ا… اتقلبــا اثســألة فأح ـاً لــى ق ـ
إليسمى

إلأ ــبح كــك منــا يريــد هــدم اتاــر

هالك .

فسدا األاالق إلحاءا النياا ف قا لينا (كل ـة المـماب) إلأياقنـا ا
بمض ما

لنا

إلبال كك ا

إلبـال

النا فأ يلد موكول إىل يـوم اـر إلملاف أارى..أياقنـا

إلبال بمـض ا النـا لملنـا ترجـك إليـ إلتسـتدفك أمرتـا [ لِيُْيَِقَهُمْ ََعْْ َ الْيِي َُِِاْوا لَعَاهُْمْ

َرْجِعُونَ].
إلثا كاتا األمة المربية

اوة

ـ ي ة جم و ـة كل ت ـا مت ـدو قوري ـا دـ هلـا

إل ــد فب ــا ديــث قــالا [ ولَقَْدْ كَتَبْوَْْا فِْْي الََُِّْْورِ نِْ ْ ََعْْدِ الْيِّكْرِ أَنَّ األَرَِْ َرِ هَْْا ِِبَْْادِي
الصَّالِ ُونَ]..
تمم إلف وا األف

إلقبضوا لى قرتل الش ا من مشرق ا إىل مغرب ـا..من الّـني

إىل ا ــي األطالتطيد..جيوشـ م
إلمـك (طــافق بـن زيــامل)

إلقــا إلادــد مــك (المــالء اوضــرمل)

الشــرق

الغـرب دتــى فت ـوا ا تــدلا إلا ـب وا إمــا ملوكـاً لــى

اثلــوك إلاث الــد أإل يأاــمإل اه يــة إلاألريــاإلو من م...إلثــا ملب المســامل فــي م البــا
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لي م األمم إلأ ب وا ت و كك طـامك إلت سـة كـك ماضـغ .إليسـت يك أ تمـيش إلحنيـا
كأمة من األمم إلحنن لى هما اوال الح حنن في ا إلاألاالق الماحدو الح ختلقنا ب ـا.
أ ب نا لى كةرو دملتا ثلوكني إلحمكومني أي ء مق وفين.
حنا مبا حنن في  ..ختـدفا أ ّـابنا إلكأ ـا ضـرب كـك

إلأملهى من يلد كل ؛ أتنا

إلادد منسا بمشر أبر مـن (اثـوففني) فّـرتا

ال مـن أ تأاـم التـدبا
حنـا بـاألل فضـ ً

لمالج .
تمم
األف

رتا مجيمـاً لـى دـد مـا إل ـم ()ا ( أضـرب بطرفـد ديـث شـئا مـن
ل تم ـة ا
هك ريـرى إ َّ فقـا ًا يكابـد فقـر ًا أإل انيـ ًا بـد َ

البتك ع ا
الكو الح

ن مسك اثوا

إلفرا أإل مت رملاً كأ بأيت

ال أختـم
كمـر ًا أإل خبـي ً

إلقـراً )..تمـم حـنة ا

ريتغا إل ريتبدل [ إِنَّ الاهَ ََّ َُغَيرُ نَا َِقَوْم كَتى َُغَيرُوا نَا َََِنفسِهِمْ].

كك طبقة مـن الطبقـاا فاحـدو .إلمـا مـن طبقـة إ َّ إلهـل حمتاجـة إىل ا
طبقة

ـالح .كـك

تمس ا أ ب ا من لـة..أاالق ا حـيئة مـدافك ا من طـة إل ريمـرف فشـدها

إل ري تدا إىل حبيل ا إل ريدفا كيف ريميش إلكيف ئيا.
هــما المــال ا حــالمل المظــيم الــما يكــامل ــأل تّــف الكــرو400( ..مليــو ) أإل
(600مليو ) لو يرريب إليتم

عيث يشـمر بشـموف إلادـد إليمـيش بـرإلح إلادـدو..هك

كا يمقك أ هناك قوو ريقابل أإل ريتغل
إللكن أتى لنـا بـملد إلحنـن

تقـدف أ تتمـ مـك أاينـا إل تسـتطيك أ تتمـاهم مـك

ديقنا أإل جافتا؟  ..أهك بيا إلادد
اثنممة إليشاكو

لي ؟..كال إلهي اا .
يتمقو إل ريكـو فـي م فإلح إلادـدو يتبـامللو

الما دو إليدافك بمض م ن بمض فكيف بملد المال الشاحـك

األطــــراف الواحــــك ا كنــــاف اثشــــ و بالبغضــــاء إلالمــــداإلاا إلا ّــــوماا
إلاثناز اا

لى أإلهام فافاة إلختيالا إلاهية…

دق إل أماتة إل ريمقك إل فإلية..خنتّم
شلء إلل يب بيدتا شلء يست

اثناز ة.

أجــداملتا المــرب جــاءإلا إىل ا ليمــة (
إل رش

كـك شـلء إللـيا لنـا مـن األمـر

ــر بــن ا طــاب) بتيجــا كســرى إلدللــ

إلفي ا من اهواهر إلاليواقيا مـا فتطـف األبّـاف إليـدهش األفكـاف فتمجـ

( ................................................................. )26قضية فلسطني الكربى

ا ليمة من يلد إلقالا (إ أمة رياملا مةك هما إل ختو شيئاً من ألمة أمينـة يوشـد أ
لى حا ر األمم).

ريغل

كاتوا يا نو
إل امواهلم إل

لى ريلد النما ا المظي ـة ..إلحنـن
لى شلء من م...إلخنوت م

بالمظا م إليقمف بالمظا ك من اـا يتـ

تـا ن لـى أ ـرا

أاواتنـا

كك شلء إليرمل كـك إلادـد منسـا أاـاه
اثتـاع إلبقيـا ا ّـومة

إل جنايـة ..يه

إلالن اع..
رينازع ا نا

لـى اـرج

فـالو مـن األف

فجمـال يتضـافبا إليتالك ـا إلا ـرج

مطرإلح الم ا..فجاء حافق فسرق ا ـرج إلإلىل  ..إلبين ـا ه ـا مشـغو
إلالتساب

إي ألتمتا فلم دا ا رج فكا دظ ا اثالك ة إلاثتا

ا رج اني ة بافملو...إلهكما حنن أي ا اثسل و

قد ختا

بالتضـافب

ة إلالسافق أام

نا إلريشـا نا إلكاتـا الغني ـة

لغاتا.
أي ا الناس
اللص أام (ا رج)..فمالم همه الن ا اا إلا ّوماا إلالبغضاء إلالمـداإلاا؟..
الم هما التضافب إلالتنافا؟ ..كك إلادد منا أل قلب دقداً إلدسداً لى أاي .
أي ا الناس
الو ــاظ إلالــماكرإل إلا طبــاء فوفــوتكم مــن تــاف ج ــنم

اتاــرو إلمــن أاالهلــا

إلحماها إلحالحل ا إلدياري ا إل قافب ا ..إلأتا أدمفكم من تاف ج نم

الدتيا ..هل تـاف

المداإلو إلالبغضاء ريلد [ نَارُ الاهِ الُُْوقَدَةُ التِي صَطاِعُ َِاَى األَفْئِدَةِ] ..تاف المداإلو
الــح ريتكــو من ــا تــاف ج ــنم

اتارو..الن ــا م هــل الــح ريّــا

الدتيا هـل

القــرب قــافب

إلأفا ل...الضغا ن إلاألدقامل هل السـكاكني الـح قطمـتكم إلمـ قتكم إلجملـتكم طم ـة
لألايــاف .هــمه األاــالق الممي ــة

الــدتيا هــل ــني تــاف ج ــنم

ريتجسم إلاألاالق ريتّوف كك إلاددو مبا بناحب ا.

اتاــرو .األ

ــال

[ إِنَّ اليَِ َ ََْكاونَ أَنْوَالَ الْيَتَانَى ظاْ ًُا إِنَُا ََْكاونَ فِي َُطونِهِمْ نَْارًا]..تمـم مـال اليتـامى

اليوم هو ني الناف اداً.
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أي ا الناس
يوم الدتيا يوم الطل إليوم اتارو يوم النشر.
النواو

ـال النشـر شـجرو إلقـد أتطـوى

ال الطل تـواو إل

النـواو كـك مـا

النتلة من حمف إلجريد إل ر إلاا يلد...
إلهمه األاالق الرييلة الح ريبمةنا لى األفمال الممي ة اثنطوية فينا ريظ ـر
النشــر ديــاا إل قــافب إلأاــالل إلحالحــك إلريكــو أطواقــ ًا

يـوم

أ ناقنــا...هل النــاف

إلالســما إلالسالحــك إلاألاــالل دقيقــة جمــازاً .يقــول جــك شــأت ا [لوقْْوا نَْْا كوْْْتمْ
صَعَُْاونَ]...إلمنشأ كك ريلد الريا ـك هـل اوـرص إلاهشـك إلالت الـد لـى الـدتيا إلكلـ
ينشأ من دم الةقة با

شأت .

ريريــدإل النّــا ح إلهــل موقوفــة لــى أبــداء اوقــا

إليكــر الســيئاا إلاثمايــ

إلأاشى أ ين تد الستاف إليرريمـك اوجـاب إليظ ـر المـاف .كـك إلادـد منسـا دبلـ
اافبــ

لـى

فاملع إل مــاتك إل هــاملا إل مرشــد..إلإيا ــم الشــر لــى البشــر هلــد

اه يك.
همه

مارينا إلأدوالنا النمسية .أما أ

النا من ديث السـرف إلالبـم إلالتبـمير ف ـو

الداء المضال الما قتلنا .فلو كا هناك تموس شريمة إل لو ه ة إلفجال
إلفتيــا مشــم إلش ـ امة لنســجوا إلا

م إلإبـاء

ياب ـاً مــن (اــوص النتــك) إلاحــتغنوا ب ــا ــن

اثالبا األجنبية  ..إلهك المل إلالمبوملية إ َّ اواجة؟.
(أدـــتب إىل مـــن شـــئا ريكـــن أحـــاه)..كيف اشـــاا إلأملفـــك فإلدـــل إلديـــاريل إىل
األجنيب؟ .
(ملفه د ملمد فال ره
يه

تا يـوم

اا رإلقد).

ـرتا حمتـاجني إىل ا جاتـ

إليوشد ا حنتاج إلي م دتى

كـك شـلء دتـى (ا ـي إلاألبـرو)

ا ب إلاثـاء .حـق المـراق ـــ ك ـا ريم لـو ـــ

أ

ـ

( ................................................................. )28قضية فلسطني الكربى

دما ر المقر إلالماقـة يهـ

الـمه

إضا ة ..إلأا دياو لبالمل

إليهـ

كـك شـلء)..فالتجافو اسـافو إلال فا ـة

افو في ا إل أفباح إل زفا ة إل

نا ة؟ .

الشبا

أي ا الشبا
أي ا األإل مل  ..أي ـا األكبـامل  ..يـا زهـرو الـبالمل …اثسـتقبك لكـم إلالـبالمل بالملكـم.
حنن لى إلشد الرديك إلاتتم ا لف .ما هما البم إلالـاف

األمـوال الـح ريسـ وت ا

(الك الياا) إلهل ني النقّياا؟ كك أإلضا كم حرف إلريبمير .ما هـمه الربطـة الـح
المن ؟ ..هل إلا

ريضموت ا

فباط الملـة هـل فبـاط المبومليـة… مـا هـمه السماحـف

إلال اافف؟…
مو ريلد األموال الح ريبملوت ا هلمه األموف التاف ـة إلريشـاإل ب ارييـد

لو إتكم

المضول ألجت ك نـد اثسـل ني أ ظـم ـرإلو ريسـتطيمو ب ـا ريأحـيا مـدافس اليـة
إلكلياا إحالمية ريغنيكم ن اهلجرو إىل بالمل األجاتـ
أاالقكــم إل

الـح ـتص أمـوالكم إلريمسـد

ـ أمليــاتكم .أمــا كــا أد ـ بكــم إلأدــرى ــو

موا أمثات ا ثستشمياا ئم

تكم إل

ريلــد ال اــافف أ

ف رينوسف شبابكم إلريةقف قولكم؟.

ا حراف إلالتبمير
تاهيد بالسرف

اثأكو ا إلاثشـرإلباا ثـا لبوت ـا مـن األجات ...كلنـا تسـمى

إىل هالك أتمسنا من ديث تد فا إل تدفا إلب ـما
يئن من خمال
احراء
المــ

ـاف كـك قطـر مـن أقطـاف اثسـل ني

ا حتمبامل إليرز ئا تا ا حتم اف..إلاثسل و ضـمماء

تما بالملهم أي َء

أإلطـات م

قر ملافهم.

الةــرإلو فــإيا يهبــا الةــرإلو يهــ

المــ  .إلمــا ملــد الغــرب الشــرق إ َّ

بالّنا ك إلأمتّاص ينابيك الةرإلو من .
إلمليننا الشـريف جاءتـا بكـك اثّـاحل الـح ريمـومل لينـا بـالة راا إلأبـا لنـا ضـرإلفو

لشْيَايِنيِ] [ وَََّ صَجْعَْلْ َْدَمَ نَغْاولَْفِ إِلَْْى ُِوُقََِْ وَََّ
ا قتّـامل [...إِنَّ الُُْبَْيِّرَِ َ كَْانوا إِخْْوَانَ ا َّْ
صَبْسُطْهَا كل الْبَسْطِ].

اححراف إلالتبمير )29( .....................................................................

أليا احمام زين المابدين ( )يقـولا ( اللـ م مـتمين با قتّـامل إلأجملـين مـن
أمللة السدامل إلمن

اول المبامل إلامنمين من السـرف إلدّسـن فزقـل مـن التلـف

إلأقبضين ن التبمير إل ل ين بلطمد دسن التدبا إلأجر من احباب ا ا أفزاقل
إلإلج

ن إلج ل باليسـاف إل ريبتـمل جـاهل يا قتـاف

أبواب الرب اتماقل ..الل م

فأحازق أهك فزقد إلاحتمطل شراف القد فأفتنت ع د مـن أ طـاتل إلابتلـل بـمم
من منمين إلأتا من ملإلت م إللل األ طاء إلاثنك.)...
أي ا الشبا
إلالتبـمير ريـدما إلالسـرف ريلـف إلالتـدبا ـ إلبركـة .إيا بقينـا ب ـما

البم جنو

المقر إلب مه الملة متى كننا الن و

؟.

أي ا الشبا
م ـا كـا األمـر فملـيكم اثمـول إلاثســتقبك إلـيكم إلحنـن فادلـو  .أريـدفإل مــايا
ريم لو ؟ إل أا أإلملية ري ي و ؟..
متــى يرجــى بالولــد أ يكــو مــن فجــال الغــد..فجك د ـ إل ــدق فجــك تشــاط
إل

ك..إلهو يقف حا ة أمام اثر و كك

إلتتف كـك شـمرو مـن إلج ـ

باح إلمساء بني ا

باغ إلاألملها

إلال ينـة

دتـى يـربز ب ـما التتنـث إلالتأتـث إلكأتـ بنـا مب رجـة

أفب ـما ريريــدإل أ ريّــاإلا فجـا ً بواحــك كأحــالفكم األقـدمني الــمين فت ــوا المتــوح
إلملكوا اثلوك؟ .
ـ
اثّا

لــى الرجــك أ يكــو
..

دق إلز يم د

ــلباً اشــناً يسـ و إىل ممــالل األمــوف إليتمــومل لــى

لى الاف إلالنميم .إيا ل يتمومل لى مكاف ة اثّا

يكو فجـك

إلإيا ريملّم لى ال ينة إلالبم متـى يكـو فجـالً ـامالً يـدافك الـب م

إليكافح األمم .ئاق ليكم أكباملتا يا أإل ملتا..مستقبلكم مظلم إلاطتكم إلاطيـرريكم
م لكة.
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فلسطني إلاثا ر اححالمل
م البالء إلاحت ك ا دلقاا ا ن إلأشـتد كـابوس الضـغ
أقطاف اثسل ني إلأ بح اححالم
إللكن ا

حب ات ل

ناية

لـى كـك قطـر مـن

ار فم من اوياو إل دضـاو مـن ا دتضـاف..

ملين م ا رأتا إل رملتا لي

لى طف ج يرو المرب إل اهات

إلإ ملين

لي ..

ي

الغربل من ا أمة من الناس..لسـات م لسـاتنا

إلملين م مليننا إلكتاب م كتابنا إلقبلت م قبلتنـا إلالـدم الـما ـرا
إلملم با نا..قد تشبا ب م منم حنني أظمـاف (الّـ يوتيني) إلخمالـ

ـرإلق م مـن ملمنـا
ا حـتم اف إلإلقمـوا

بني يا إلياك بني كابوحني بك بني طابقني من تاف ..دتى أ بح ال ـة

ف ا لـة مـن

اثســل ني ــــ أإل أكةــر ــــ بــال مــأإلى إل مقــر…أاــما الّ ـ يوتية أفاضــي م إلاحــتن ف
اححــتم اف الغاشــم أمــواهلم إلأجلــوا إىل شــمف اهبــال القادلــة ديــث

زفع إل

ضرع.
الّـ يوتيو يبــملو هلــم األمــوال فيشــاإل أفاضــي م إليمــدإلت م بأبقــا م في ــا ــــ
لمل

ــا إلدر ــا ــــ  ..ــم بمــد قليــك يطرملإلت م..إلالضــرا

يستن ف ريلد األموال..فيّبح أإللئد اثساكني

أف

الباهضــة مــن إلفاء يلــد

إل مال إل مقر إل ممر .

فلو كا اثسل و أمة هلا قوو إلمنمـة إلكاهسـد اوـل الّـ يح الـما يتـأل بمضـ
لبمض لكنا تغاف لي م إلتدافك ن م بكك مـا

ج ـدتا .إللكـن مـن أيـن إلأتـى إلحنـن

كناقش الشوكة بالشوكة إلضلم ا مم ا؟ أفيد أ أملاإلا بكم إلاتتم ملا ل .
تمــم هنــاك فجــال

ــدقوا مــا اهــدإلا ا

لي ـ  ..فن ضــوا ت ضــة األحــد ا ــاملف

إلإلقمــوا حــداً منيم ـاً ــن أ

ــرف يلــد التيــاف

اثسل ني من أطراف األف

ف ضر لة من فطادل م

ا

ــرإلح البــاقني إلأحــتغا وا بــأاوات م
(اثا ر اححالمل) الما بمث

في من فإلد إلتشر لي من جناح بركة إلفقة..ياك دني لـم ـــ جـك شـأت ـــ مبـا

أتطــوا ليــ جــواتح الــدا ني إلاثلــبني مــن فإلح ا اــالص إلاوميظــة فنّــرهم ثــا

َص ْرُ
َوص ْرُهُ] [ وَكَْْانَ كَقْْا َِاَيْوَْْا ن ْ
َوص ْرَنَّ الا ْهُ نَ ْ ْ َ ُ
تّــرإله إلإلازفهــم ثــا إلازفإله [ ولَي ُ
الُُْؤْنِوِنيَ]… فتقدم اثا ر بنجـاح ل يكـن باوسـبا

إلفشـلا كـك اثسـا ل إلالـد اياا

ما يل م اثسل ني من اه مياا إلمجك اثال )31( ............................................

الــما إلضــما

حــبيك أدباط ـ إلفشــل (مســتأجرا الّ ـ يوتية) إلأيتــاب ا حــتم اف

إلأبواق م ..إلكما إيا أفامل ا
إلما كاتا أ
فلسطني فق

أمراً هيأ أحباب .

ال اثا ر إلج ومل أ ضا

إلحمك اا مقرفاري

بك هو لّاحل اثسل ني أمجك

تمــم اــرس طي ـ

مجيك أقطاف األف

ارحــناه لكافــة اثســل ني

ختص بالما ـدو أهـك
.

ريربــة طيبــة فــأ أدــا اثســل و

إلأدسنوا القيام بواجب م فسقوا يلد الغرس إلريم دإله ـا إلأمثـر إل ريـى أكلـ شـ ياً طيبـاً
إلتال اه يك دظ م من
مسح ا

ـــ قضـى ليـ

إلا ريركـوه إلأه لـوه ك ـا كـا الغالـ

حـا ر أ

ـاهلم ـــ

م ـده إلأ ـبح كـأ ل يكـن شـيئ ًا مـمكوفا..إلهناك ا ـ ا

إلالماف لـى اثسـل ني نـد حـا ر األمـم إل ريقـوم هلـم قا ـة بمـد هـما أبـداً..فلينظرإلا
ألتمس م ف ما هو اود الما ك بني اثوا إلاوياو.

ما يل م اثسل ني

من اه مياا إلمجك اثال
أتظرإلا لل ستقبك أي ا اثسل و
ريدافكوا أمركم إلأتظرإلا مستقبلكم إلأمجموا مشلكم.
هارييد الدإلل كل ا منم فراا من اورب الكوتية إىل اليوم ما اتمكا

ـك قوري ـا

إلريوفر أمواهلا إلريش م أحل ت ا إلري يد دملها إل دري ا ليوم مشاإلم لى الشـرق بـك
لى المال أمجك .إل أملفا أقري

هو أم بميد إللكن الساحة إلتوابغ الرجال يتنبأإل

عرب اثية كربى إل حمالة حتكو أ ظم من األإلىل...أفال يت تم لـيكم أ رينظ ـوا
ــموفكم إلريّــل وا شــاإلتكم إلريودــدإلا كل تكم..دتــى إيا مله كــن الــبالء أريــاكم
إلاتــتم لــى بّــاو مــن أمــركم إل ــدو إلاحــتمدامل مــن ممرفــة مّــاكم؟…قــد ريســرب
المسامل إىل مجيك الطبقاا إلكك طبقة ئتاج إىل ا
ريتغا إل ريتبدل.

[ إِنَّ الاهَ ََّ َُغَيرُ نَا َِقَوْم كَتى َُغَيرُوا نَا َََِنفسِهِمْ].

الح حـنة ا

الكـو الـح
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إلا

ــالح

يتســنى إ َّ بتشــكيك تقابــاا..إلهل ئتــاج إىل هيئــة املــة مشــرفة

ريتّدى للتنظيم إل مك لكك
أل الد إلجل

مّاو

نف هيئة رينتتب ا لتدبا شاإل يلـد الّـنف إلريسـمى
إلأ ـالح ياا بيـن م إلدسـم مـا يقـك

إلملفك األاطاف نـ

من ا ّوماا بني أفراملهم إلالسا ب م إىل اثسا ل النافمة إلاأل

ال اثة رو إلمجـك

مقداف من اثال للكوافث إلالباليا الح رين ل ب م من اا دسبا .
فلو ا همه البلدو الطيبة الح مل اتـا أهلـ ا ل يـافري م إلحـا درينا المنايـة ب ـم لـى
كك يوم من كك فرمل فبـك ( تـ ) أا

الشـ ر تّـف (فبيـة) لوجـدإلا

اجابت م..

ك

كــم ت ــك

الســنة نــدهم مــن اثـال الــما يت كنــو بـ مــن اتشــاء اثشــافيك ا ايــة

النافمة هلم إل يتّوف بايل هما اثبلـغ ال هيـد أتـ يـدفك اثـال لغـاه بـك فلـيكن لـى
يقني أت

م لنمس

إلهو كّندإلق أدتياطل ل

يمومل بالنمك لي إل لى أاي إلجـافه

إلإللده إلأفدام إلقوم .
تمـــم يتـــاج هـــما إىل ت ـــو

مجا ـــة مـــن أهـــك اهل ـــة إلالنشـــاط إلمـــن يإلا

الشتّـياا الالممـة ليج مـوا اثـال عنكـة إلدك ـة إلأماتـة إلدسـن ريـدبا..فلو

لـوا

لى همه اثناهب ألجت ك ندهم من القليك كةا إلأمكن م ب ـما أ يسـا دإلا (اثـا ر)
إلاا اثا ر إلكك شلء..
إلم ا بلغـا األزمـة إلالضـمف بأهـك المـراق فأت ـا
اثبــالغ ال هيــدو إليلــد اثقــداف البســي

الــما

ريبلـغ المجـ

ـن بـمل ريلـد

يكــامل يا ...لــى ا ملفــك اثقــاملير

الكةاو لى أهك اهل م المالية ليا بكةا.
كــا

(ا حــتاتة) جــامك من ــدم

بمــض حمالري ــا البميــدو اث جــوفو لــملد أبــا

اوكومة ن بمل اثّافف لتم اه فن ضا او ية برجك من اثسل ني ضميف اوال
أاــم الم ــد لــى تمس ـ أ
إلمشرب إل مل

ندإلق

جديداً أإل حنو يلد منك تمس
أجت ك

ــك مثــن كــك مــا كــن ا حــتغناء ن ـ مــن لبــاس إلمأكــك
حبيك إىل فت

..فكا إيا أشت ى فاك ة ــ مةالً ــ أإل وبـاً

ن إلطرح مثن

الّندإلق .إلبمد مـرإلف حـنتني أإل ـالث

الّندإلق مال كةا فأارج إلبنى ب يلد اهامك بنـاءاً فت ـاً إلإلضـك لـى
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باب

ترو كباو مكتوباً لي ا باللغة الاكيةا هما جـامك (كـأتل أكلـا كـأتل شـربا

كأتل لبسا) .

الم ك إلالنشاط
الم ك الم ك..أي ا الناس
فــوا

مــا ريرقــى الغــرب الــما ملــد المــال إ بــالملم إلالم ــك إلمــا حــق الشــرق

إلريأار إ باه ك إلالكسك إلا الف إلاهدل.
ا الف هو الما ي ـدم الـرأا إلي لـد األمـة..الن ا اا هـل فتنـا القتالـة اث لكـة
إل شغك لنا حواها .إلكل ا لى أإلهام ايالية فافاة كا ما أمر ا
إلما جاءرينا بـ الشـريمة السـ

ـــ حـب ات ـــ بـ

اء اث مبـة لألاـالق الكميلـة بـأقتالع كـك اهـرا يم الـح

ريقضل ب الك احتسا إلهالك أمت .
إ شـريمة اححــالم مجمـا الســماملرينيا حـماملو الــدتيا إلحـماملو اتاــرو .إلأاــما

بالمدل إلزاملا لي بالممو إلالمضك [ ...الْكَْاظُِِنيَ الْغَْيْ َ وَالْعَْافِنيَ َِْ ْ الوَّْاسِ وَالاْهُ َُ ِْبُّ
الُُْ ْسِوِنيَ] [ وَُؤْ ِرُونَ َِاَى أَنْفسِهِمْ ولَوْ كَانَ َِهِمْ خَصَا َفٌ].
إلزين المابدين ( )يقول
كِّ لى حم د إل ل

مل اء مكـافم األاـالق مـن زبـوف ل حم ـدا ((اللـ م

إلإلفقين أل أ اف

من اشين بالنّـح إلأجـ ا مـن هجرتـل

بالرب إلأكا من قطمين بالّلة إلأاالف من ااتابين إىل دسن المكر)).
أما حنن ..فقد كسنا همه القوا د المهبية إل رتا جنازا من تّ نا بالغش إلمن
برتــا بــاهلجر إلمــن إل ــلنا بــالقطك ..إلكل ــا أ ــابنا في ــا كســبا أيــدينا إلقــد أفشــدتا
اثّل و  ..إللكن حنن الضايمو إلاثضيمو .

اوماإلو إلاومالا
إلجــدتا مــن اثســل ني

حــمرتا هــما مــن المــراقيني إلااهــم مــن أهــالل (فلســطني)

إل(حوفيا) من كك من مرفتا لي م ..أك ك اومـالا إلأكـرم اومـاإلاا إلجـدتا مـن م
الشموف الرقيـ

إلالتـأ ر الم يـ

إلالسـتاء المربـل إلاوميظـة اححـالمية إلكل ـا يـرق
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إليرإلق للناظر إلالسامك من همه الطال ـك .إل شـد إ مسـا ي م مشـكوفو إلأجـوفهم
شلء من يلد ما يشمل الملة إليربمل الغلة؟.

نده ــ ريماىل ــ مماوفو ..إللكن هك
إ الما يرامل من اثسل ني إلالما
الم ك اثة ر الم ك الما ينمم م
تريد دماإلو إل ريكر اً إل
األ داء أقوياء

أ يسمى إليـ اه يـك هـو الم ـك اثنـتب

الدافين.
لة إل ريمظي اً..تريد أ ريكوتـوا فجـا ً أشـداء لـى

ا كم فقاء في ـا بيـنكم ..أمـة

ـ ي ة

ـاوة إلأحـومل جمـد

إلحاململ يامل بمض م ن بمض ...هما الما يسرتا منكم هما هو الما يـنمش قلـ
الرجك النا ح إليطرب مسك اجملاهد اثتلص ..أمـا هـمه اومـاإلاا ف ـايا أتتمـك ب ـا
أتا إلمايا رينتممو أتتم ب ا؟.
أفيــد أ ريكــو األبنــاء كاتبــاء
إلالسدامل إلا لف كالسلف

النتــوو إلاحبــاء إلاألإل مل كاألجــدامل

اوــ م

المـ إلالشـرف .ضـ د هلـم الـدهر إل ـبا لينـا إلمـا

أملفا أدسن إلي م إلأحاء إلينا أم كك يلد ثا جنيناه لى أتمسنا؟ .
بســـن لنـــا إلجـــوه الـــدهر دتـــى

ريناهشــــــــــــنا بأ يــــــــــــاب دــــــــــــدامل

فـــال تـــدفا الســـقوط بـــأا اـــوف

إل تــــــــدفا اهلبــــــــوط بــــــــأا إلامل

إلكنـــــــا جنـــــــتين مثـــــــر اثمـــــــالل

فّــــــرتا جنــــــتين شــــــوك القتــــــامل
حـنة الغملـة؟..أ

أيلي بأمةالكم أ ريغ رهم الماو إل ـر لـي م السـنواا إلهـم

ريبمةكم الشـ امة؟..أ ئمـ كم الكرامـة إلأتـتم حـال ك أإللئـد البواحـك المـائني الـمين
فت وا همه اث الد إلأإلجدإلا لكم هما الم المظيم؟.
يا أهك شريمة الكوفة
قد أجبنا مل وريكم إلإلفينا بو دكم إلأتـتم ريطلبـو منسـا مـوا
ج اء لكم إل اطمة ليكم أل م إلأهم من أ أتّ كم

إلتّـا ح إل أجـد

شلء إلادد؛ أإل يكم ــ إلكـك

اثسل ني ــ بتّا القلوب إلففك او ازاا إلالبغضاء إلريماطف بمضكم لـى بمـض
عيـــث ريكـــو لكـــم إلدـــدو إلريضـــامن إلريتو ـــ مـــا بيـــنكم ـــرى األاـــوو إلفإلابـــ
ا بة..أجت موا إلأمجموا اثـال لليـوم األحـومل الـما حيغشـى المـال

حمالة..حـا دإلا

السياحة إلاح الح )35( ...................................................................

الضميف أفقوا اليتيم أقبلـوا ةـراا يإلا اثـرإلءاا إلاـمإلا بيـد مـن فمـاه الـدهر
بنكبة من النكباا.
أي ا اثسل و
مليــن

مليــن اححــالم مليــن المطــرو مليــن الرقــة إلالربكــة مليــن الملــم إلالم ــك
البطالة إلالكسك.
اححالم ملين التوديد يمين يودد ا

المباملو إليودد اثسل ني

اتارو.

اححالم بوريقة ريمإلب ندها المنا ر...الكك حواء بالنظر إىل او إلالمدل.
مليــن اححــالم كي يــاإلا يودــد المنا ــر اثتتلمــة..المربل إلالمافحــل إلاهلنــدا

إلالاكل...إلكك البشر حواء .أا ملين جاء للبشر ب مه السماملو؟[ ..إِنَُا الُُْؤْنِوُونَ إِخْْوَة]

شْْْعُ وًَا وَقَبَائِْْْلَ لِتَعَْْْارَفوا إِنَّ
[ ََاأَُّهَْْْا الوَّْْْاسُ إِنْْْا خَاَقْوَْْْاكمْ نِْْْ ْ لَكَْْْر وَأنَْْْْى وَجَعَاْوَْْْاكمْ ُ
أَكْرَنَكمْ ِِوْدَ الاهِ أَصْقَاكمْ].
إيا أفملا أ ريت م إلرياأس أادم أمتد أادم إلطند فإ الـ يم ا بـوب اـا
من اواكم اثرهوب.
ال يم ا بوب هو من فدم أمت إلفلص لوطن إلقوم
من يةبا لى مبد

من يدافك ن كل ة اوـ

إليس ر ثّل ة بالمله .ليا ال امة بالـد اإلا إلالمتاف ..أاـدم

د اداماً.
أي ا الناس
أتا ملا ل ا  ..أتا ملا ل او  ..أتا ملا ل الوددو ..أتا ملا ل الّالح إلاح ـالح..
أاشى بد وريل همه إل مقامل هما أ ريتم ليكم اوجة ..إيا ل رينشـطوا للم ـك ينـ ع
ا

ــنكم الربكــاا إليرفــك ا ــااا إل يكــو لنــا

الس ـ اء ــايف إل

األف

تا ر.

السياحة إلاح الح
أتا

أؤيد السياحة إل أ افض ا..

أؤيد إل أفند ..إل أمدح إل أيم...إل زلـا

أقولا إ السياحة مجرو تاف أدس ا إل أثس ا ..أفاها بميين إل أمد هلا يـدا.

أقـول
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هما اوفاً إلجمام لة إل ط مـ ًا إل فجـاء فـإ ا

ـــ حـب ات ـــ قـد افـاتل مـن فييلـح

اوف الناس إلفجا م ..من كا قـوا الةقـة بـا

فـاف إل يرجـوا إ َّ ا …إللكـن

أقول يلد ل اً إلاجت املاً .إليقيناً إلا تقاملاً.
كا السيد األفغاتل ( )يقولا
(األد اب السياحية لألمة تمم الدإلاء إللكن ا
إلممنى يلدا أ ا شتغال بالسياحة
احاالص إلاحاالص

الشرق رينقل

االباً إىل شر ملاء).

ينمك األمة إ َّ إيا كا منبمةـاً إلمتشـبماً بـرإلح

ي .

السياحة مك اثطامك ملاء إلمك احاالص تمم الدإلاء...هـما مـك أتـل أ تقـد ا األمـة
ريســومل إ َّ إيا كاتــا فاء اثمافضــني حمامــة لــدي ا مقدسحــة نــدها إلاوقيقــة ضــالة
اه يك إللمل ا

جات

اّ د أكةر ثا

فأجت موا إلئابوا إلريماه وا

جاتبد.

ساكم ريّيبوا اوقيقة.

يل منا أ تّلح أتمسنا قبك كـك شـلء .كيـف تأمـك أ تّـلح اث الـد إلاوكومـاا
إلحنــن اــا

ــاوني؟ حنــن بمــد ل تّــلح شــاإل بيورينــا إلأاــالق ا الرينــا إلأإل ملتــا

إلأهك بالملتا… فكيف تستطيك إ الح ااتا؟ ..لنّلح أتمسنا إلتملم أبناءتا إلأهالينا.
أتنا إيا أفملتا أ تميش أمة دية قوية مةريـة انيـة يل منـا أ تلـبا مـن اـ ل أيـدينا
إلتأكك من تتا ب أفاضينا إلتستغين ن مّنو اا ااتا ج د امكاتنا.
هك األحر إلالمبوملية إ َّ اواجة؟ ..إلحنن

كك شلء حمتاجو إىل ااتـا (الّـغاو

إلالكباو) ..إلكك يلد مـن ضـمف احفاملو إلقّـوف اهل ـة إلريشـتا الكل ـة .األ مـك
أاي ـ

إلالوالــد مــك إللــده إلكــك قري ـ

مش وتة بالبغضاء إلالش ناء لى أإلهام

مــك قريب ـ اــا متمــاهم إل متّــا  ..القلــوب
إلجومل هلا إلختيالا

دقيقة في ا .

كــا لرجــك بســتا اــرج من ــا إىل ملافه القريبــة من ــا إلبين ــا هــو فاجــك مــن بيت ـ
لبستات

فإيا برجك ارج من البستا فاكضاً اا ماً إلجالً فقال ل

اد

البستا ا مـا

ملهاك أي ا الرجك؟ إلثا هما ا وف إلا ضطراب؟ فقالا ملالا هما البسـتا ألحـايح
قليالً إلإيا بـ ثلـوء بالضـباع  ..فأحـتغرب البسـتاتل يلـد إي قـد فافقـ قريبـ ًا إل شـلء
في ..فقال ل ا كم دمل ما فأيا في ا من الضباع؟ قالا ما ة لى األقك فقال لـ ا أظنـد

السياحة إلاح الح )37( ...................................................................

مشتب ًا فتأمك جيداً .فتنـازل إىل ا

سـني ..إلل يـ ل البسـتاتل يشـكك إليـأمره بالتـدبر

إلالاإلا إىل أ قالا أما ا لوادد فـال شـد فيـ

إلقـد فأيتـ ات بمـيين فقـال البسـتاتلا

تمم هما جا ف لم ممل إىل البسـتا كـل ريـدلين ليـ إل ختـف .فـداال البسـتا
لى شجرو من ا باءو حـوملاء منشـوفو ظن ـا ضـميف القلـ

ضـبماً ..م اـال

إلإيا
إله ـ

إلجمك الوادد ما ة .
إلهكما حنن بمضنا لى بمض تسـلء الظـن بأاواتنـا ـم جنمـك الوادـد ما ـة ..إل
اوقيقة

أدد إل ما ة .إليشيك الوادد منسا لـى أايـ الميـوب إلاثتـازا إللملـ بـراء

من ا مجيماً ..مك أ ا

ــ حب ات ــ أمر بالسا إلت ى ن إشا ة المادشة.

أي ا الناس
قد بملا لكم النّا ح إلملللـتكم لـى الملـك إلاألمـرا

إلشتّـا لكـم الـداء

إلالدإلاء إل أفيد بملد جاهاً إل ما ً إل ز امة إل كرامـة ..أتـا بمضـك ا

اـين

ن يلد ..إللكن الما يسرتل مـنكم إلا ـده السـماملو لـل إللكـم أ رينـدفموا إىل الم ـك
إلالشــرإلع

اثشــافيك النافمــة إل ريتواكلــوا إل ريتتــايلوا ف ســبكم مــا مــر إلجــرى

ليكم .إلأ ل وا أ القول إلإ كةر إلالوقا إلإ طال إللكن ما ريكل ا إ َّ من تاديـة
من توادل اوقيقـة إلدواشـي ا ملإل الّـ يم إلالّـريح من ـا .إلاوقـا

كلـ ا مطويـة

حبيك إىل بيات ا.
الةقة ممقوملو إلاأللسـن ممقـوملو إلالمقـول ممقولـة إلاأليـدا مغلولـة..ف ايا يقـول
اللسا إلهو ممقومل بألف ومل.
أقـــول إلقـــد شـــدإلا لســـاتل بنســـمة

أممشـــــر ريـــــيم أطلقـــــوا لـــــل لســـــاتيا

إللكــن فمبــا ريســألو ا مــايا كاتــا النتيجــة إلالغايــة مــن كــك ريلــد الكل ــاا إل ــرف
حا تني من األإلقاا ...فاهواب اثتتّر الكا ا إ كك أمة هلا دـا إلشـموف ف ـل
حمالة ريطل

حماملري ا ..إل ئّـك السـماملو إ َّ بوحـيلتني إل ريقـوم إ َّ لـى مل ـامتنيا

(ا ئامل إلا قتّامل) .إيا أئد حمد
أاتلمتم ريلمتم.

إلإيا أقتّـد حـمد  .إيا أريمقـتم إلفقـتم إلإيا
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حنــن حمتــاجو إىل ا قتّــامل

كــك شــاإل اويــاو إل مجيــك أ

إلليا اثرامل با قتّامل دبا األموال

مجيـك األدـوال بـك ا قتّـامل اوـرص لـى

مجـــك اثـــال مـــن حـــبل اثشـــرإل ة إلدبسـ ـ
الضرإلفو ...ا قتّامل أتماق
الب ي ية .أدرص لي

النــا إلأدوالنــا.

مواضك الشرف

موافمل السرف لتنمق

مواضـــك الشـــرف أإل

ـــن ا تمـــاق إ َّ

مواضـك السـرف إلالـاف إلالشـ واا
موافمل الشرف.
من الـمين يقـول فـي م

أين الساممو الماملو بأدسن ما يس مو ؟  ..جملكم ا

جك شأت ا [ فَبَشرْ ِِبَادِي اليَِ َ َسْتَُِعُونَ الْقَوْلَ فيَتبِعُونَ أَكْسَوَهُ] إل

ملكم ثـن قـال فـي ما

[ ُمٌّ َُكْم ُُِْْي فَهُْمْ ََّ َعْقِاْونَ ] .إلالكـةا مـن النـاس إلإ

ـافإلا لـى هـما اوـال

إلب مه الّـمة إللكـن

يـأس مـن فإلح ا  .إلأفجـو أ يكـو لكل ـاريل أ ـر

الم وم ألتل أريكلم ــ ك ا يملم ا

تمـوس

ــ بـرإلح شـمقة إلإاـالص إلدنـا إلفقـة ..أريكلـم
ملاك

ممكم ن قل  ..إلالكالم ــ ك ا قيك ــ إيا ارج من القل

القل .

أي ا الناس
أتــا النــمير المريــا  ..أتــا النــمير اجملــرمل ــن كــك اــر
إل الدكم...لما أملل قوا إ كالمل هـما حـوف
الرياح إل يمومل ــ ك ا يقال ــ
إلأملل أ يكو ريأ اه

ي ة

إلاايــة حــوى اايــة ااكــم

يـمه

إلاملِ إلتمتة

ـــ بتوفيقـ ريمـاىل ـــ إملفاج

فمامل.

(النجف) الح هل مبن لـة الـدماغ اثمكـر مـن المـراق إل

(شريمة الكوفة) الح هل مبن لة الكف إلالسا د من النجف.
أي ا الناس
أتــا ك ــا ريمل ــو (فجــك فإلدــاتل) ..لســا خبطي ـ

إل إلا ـ

إل ياكــر ..إل

أحـتطيك كـك يـوم بـك إل كـك شـ ر أ أقـرع مسمكـم إلأمسـك مجمكـم بأمةـال ريلــد
الكل اا الرا مة إلالنرباا الالي ة إلأتا ند ت إللل ن هـمه األ ـوامل حـوف أ ـومل إىل
أ

ــالل الدينيــة إلإلظــا مل الرإلداتيــة مــن التــدفيا إلالّــالو إلالمتــوى إلأفجــو أ

ريشتغلوا أتتم با جت اع إلاثماإلضة إلريميني ا ط إلاثناهب.
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ا ط

إلا

ــ حب ات ــ يسمدكم إليسـا دكم إليأاـم بأيـديكم إىل حـبيك النجـاو إلالنجـاح

إ شاء ا .

إلالسالم ليكم إلفقة ا

إلبركاري

اخلطب األربع
اخلطب االرجتالية األربع اليت تفضل بألقائها مساحة املصلح العظيم ،حجة اإلسالم
واملسلمني ،اإلمام الراحل ،الشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء على مجاهري (العشار)
و(البصرة) و(احللة) و(النجف األشرف) بعد عودته من إيران.
إلقد طبما هـمه الكتـ
مبطبمة الرا ل

كـراس مسـتقك ئـا نـوا (ا طـ

األفبـك)

النجف األشرف حنة  1353هجرية.

تقديم
بليــة األمــم

أملإلا ــا األجت ا يــة الــح رينتــر

الشـجر إلريـ ملامل هـمه األمــرا
أمراً يّم

جس ـ ا كنتــر الســوس

جــمع

بتقــاملم الـ من إلمــرإلف األ ـوام لي ــا فتّــبح إي ياك

احتئّال شأفت إلقطك جمإلفه ألت ا ريكو متينـة األحـاس قويـة األفكـا

فتّا كّمة طبيمية إلاري و تمسية

يسك اجملال للقضاء لي ا.

أمــا إيا ري يــأ هلــا احتســا بــاملا يا بــدء إلأ ـدَ المــدو قبــك أ يتســك ا ــرق لــى
الراقك فـملد أمـر حم ـومل ألتـ يسـ ك الطريـ
يت كن من ا اثر

إلي من الداء إليّم

إليـوفر ال مـا

إليـربح األمـة قبـك أ

الدإلاء.

يكرتا همه الكل ة لنمومل ب ا إىل أمتنا التميسة النكدو الـح أبتليـا بالملـك إلا حـقام
منم زمن اا قليك فكاتا لل ا ا جت ا يـة هـمه ري ـب ب ـا إىل ملفكـاا الـمل إلقـأو
الشقاء إلهـل

ريشـمر مبـا أ ـاب ا مـن جـراء يلـد ألت ـا ختـدفا إلاحتسـل ا للقضـاء

إلالقدف احتسالم ا لرجك اثشمل لى اثوا فال ير ى الشماء إ َّ بالّدقة إل الّ ة
إلالمافية إ َّ ن طري اهلالك.
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حافا أمتنا

هما الطري إللكنا حافا من ملإل أ ريبّـر إلئركـا مـن ملإل أ
هـما شـأ كـك أمـة هـوا

ريشمر إل قا د هناك يقوملها إل مرشد يرشدها .إلشأت ا

إىل دضيض الشقاء ديث ريبقى ريلد األمة حا رو لى ما هل لي دتى يقيض هلـا ا
من ينتشل ا من همه اهلوو الس يقة إليأاـم ب ـا

طريـ السـماملو إليسـقي ا مـن فديـ

اوياو اثتتوم فمند يلد ريمتح يني ا من أا اءري ا إلريّ و من حكرري ا إلريمـد المـدو
لنمس ا إلريسا متتبمـة الطريـ الـما فمس ـا هلـا منقـمها منمـمو ا طـة الـح حـنس ا هلـا
مرشدها ..دينئم ريبدأ اوياو من جديد إلريميد جمدها اثاضل.
لــو ألقينــا تظــرو بســيطة خمتّــرو إىل أمــم الغــرب كأيطاليــا إلمــا أ ــاب ا بمــد حــقوط
ا

ت ا فإلما حنة 476م لرأيناها ريتتب ختـب المشـواء

هلء هلا مـن حـمى ل ّـالد ا إلأجت ـد
إلمن بمده ا اافيبالدا إل

جـنح الليـك الب ـيم إىل أ

افشـاملها إلكـملد كـا هلـا مـازيين إلكـافوف

اتايك.

أما أثاتيا فإت ا قبيك درب السبمني كاتا منقس ة إىل أثاتيا الش الية إلأثاتيا اهنوبية
إللكن بطل ا (بس افك) ل ير

َ بملد فأام بيدها إىل أإلج الوددو.

إلكملد فرتسا فإت ا ل ريتتلص من قيومل أباطرري ا إلتبال ا إ َّ بمد أ قـبض هلـا مـن
اتتشل ا أمةال فولتا إلماابو إلفبسبا إلملاتتو إلااهم.
أما المرب ف ـدث ـن جاهليت ـا قبـك اححـالم إل دـرج ـم مـن ا
الدين اونيف الما

ـمد ب ـا إىل أإلج اجملـد ـم حـر ا مـا ـاملا إىل شـب جاهليت ـا

األإلىل إل ريلد المااا الح رياها ب ا أمتنـا كـا ا

يرحـك هلـا

من يشمرها يهلا إليمكرها دالت ـا إلكـا شـيتنا اوجـة
إلتيب أإلات

ل يـ ل إللـن يـ ال يسـمى

مضـ ياً كــك اــال لدي ـ

لي ـا ب ـما

المينـة بمـد المينـة

هـما المّـر إلديـد زماتـ

إ ـالح هـمه األمـة إل فقي ـا جمازفـ ًا برادتـ

ريشــتيص أملإلاء هــمه األمــة إلئضــا الــدإلاء هلــا فكــا مــن

األطبــاء النطاحــني الــمين فــازإلا بالنجــاح بمــد التجربــة ف ــو لــى بمــد الشــقة إلضــمف
الشموف بالوددو ل ريضمف

ت أإل تقك ه ت

بك ل ي ل يدأب لـى مماهـة أملإلاء

األمة اث منـة من ـا إلاثاقتـة يشـتص الـداء مبنظـاف المقـك إلاحاـالص إلاثةـابرو مركبـاً
الداء الاكي

الكي ياإلا الما ب اا األمة إل الج ا.
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ا ط

ل ي ل شيتنا منمرملاً ن أقرات

ا ط

يقوم بالردالا إلفط

يض األمة إلينّـح أفراملهـا بأريبـاع طريـ السـدامل إلالسـا
اثّل ة المامة لى كك مّـل ة ختّـ
ــك كــأ ا

إل

قــد زإلمله بــرإلح من ـ

إليقول اثقـا ا

مـن ب الرشـامل يمضـك

يمـرغ مـن ج ـة إليت ـول إىل أاـرى
فســاف إلاهلــدف أمام ـ

يكـك

متتــم ًا إفاملري ـ القويــة

إلااال ـ القــويم إل افبـ اوكي ــة اــا حــا د إلممــني .فــال زالــا مواقمـ الشــريمة
المراق إلالشـام إلفلسـطني إللبنـا
بملــ

حــبيك ريرقيــة أمتــ

إلمّـر كلـ ا ريـربهن لـى مـا

إلاوجـاز إلايـرا

إلالقيــام بواجبــ اثلقــى لــى اريقــ

النــواقص متطلبـاً الشــماء هلــا فكاتــا لن ضــت هــمه

متتبمــ ًا إلمنقبــ ًا ــن

ــدى فململريـ الّـ ف المربيــة

إلفجك فجمت األتدية المامة إلا ا ة إلهو يةابر حمالماً ا
كلم األمر إلم ـا دـاإلل بمـض اثـرا ني مـن اوـ

لى أ فلـص ألمتـ م ـا
إلكاتـا فدلتـ األاـاو

تـ

الح جاب ب ا بالمل ايرا إلكر فاجماً إىل إلطن ثلوءو بالمظاا الغالية إلالنّا ح الة ينـة
إلات ــاف ا الــدو فكــا كل ــا يــك ببلــدو مــن البلــدا ي ـ إلمل أهل ـ بالكل ــاا الشــريمة
إلا ط

ا ف الية البليغة داضاً أيـاهم لـى الت سـد بالمضـا ك إلالـك ا ـ بالا

إلالقشــوف مو ــي ًا إيــاهم بــألت ام تّــا ح الشــرع اححــالمل القــويم إلالتضــامن لــى
الودــدو الّــ ي ة فكاتــا البّــرو إلالنا ــرية إلالديواتيــة إلاولــة ثــن ريــ إلملا
بو ــاياه الغاليــة إلكــا الكتــاب
إلريدإلين

أكةــر اثواقــف يتســاف و

فأجت ك لدي م جم و ة تميسة من النّا ح إلكـا

أإلاار ش ر

مر إلدض أمت

ألتقــاط مــا يتمــوه بــ

ارهـا مـا فقـى بـ اثنـرب

لى ريرك مجيك مـا هـو خمـك بالـدين إلمضـر بـاألاالق

إلمناف ثا ت ل ب الودل لى حيد اثرحلني إلالقضاء لى المـاملاا اثنكـرو الـح يقـوم
ب ا بمض األإلبا

المشر األإلىل مـن فبيـك األإلل

لى مسادة اوجة فاجني تشرها
إلتشرها إلمالل إ َّ ادمة الشم

النجـف إلقـد ري افتـا الطلبـاا

فحالة يساشدإل بنوفهـا فتّـديا أتـا ه م ـا

مقّد.
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ف ا أدوجنا إىل أمةال ها ء الرجال

مةـك هـما الوقـا الـما ريـت تض فيـ أمتنـا

ن ظرإلف ّيبة إي بوجوملهم رينتمش إلئيا إلبمقدات م رينتكا إل وا.
أ

إلفق ا

ال إلحدمله

اطاه أت مسيك الد اء.
 1فبيك الةاتل 1353هـ
توفا كاشف الغطاء

اخلطبة األوىل

هما ما أمكن ضبط للكاريبني حا ة األلقاء مـن اطـاب مسادتـ
اثقام)

(جـامك

المشاف يوم  7يا القمدو 1352هـ اثواف  21شباط 1934م .إلقد يه

أكةر من لة ا لمدم أمكا ضبط لشدو احنداف ا طيـ

الكـالم بـني قاحـ

إلري يج .

ققق

قال ــ حب ات إلريماىل ــ

كتاب اجمليدا [ إِنَّ اليَِ َ فَرَّقوا دَِوَهُمْ وَكَانوا شِيَعًا لَسْتَ نِوْهُمْ

فِي شَيْءٍ إِنَُا أَنْرُهُمْ إِلَى الاهِ مَّ َُوَبئهُمْ ََُِا كَانوا َفْعَاونَ].
أإلل داملث ددث
تّف المال تّم

البشرية منم فجر يوم ا األإلل إلمبدأ ريافف ا القديم أ قتـك

ديث قتك أبن ملم أااه .إلمن يلـد اليـوم أاـما البشـرية ريقاحـل

ماً إلريمامل لالً إلأحقاماً إليماملا إليمتـدا بمضـ ا لـى بمـض إل كـك يـوم ينتشـر
الشر إليتماقم البالء إلريمظم الرزية.
لى يلد ريماقبا األيام إلحلما الدهوف إلمضـا القـرإل

إلتسـلا األدقـاب..

إلإيا بالمضيلة ري ب إىل اوضيض إلريابك الرييلة لى كرحي ا فتمـاىل الضـرف إلريمـاقم
الشــر إلأحــت ك ا المّــبية إلبقــى المــال يســومل في ـ التبــااض إلالت احــد إلالتنــاكر
إلالتماحد إل شلء في من الاادم إلالتواململ ..اني م يستمبد فقاهم إلقـوي م يمـاس
ضميم م يغتّ

كك من م د

ـادب

األزلية ــ جلا بركاري ا ــ ل ري ل ريشم

إليشـرب كـك إلادـد ملم أايـ

إللكـن الغايـة

ال
لـى هـما اثتلـوق التمـيا فاحـك إليـ فحـ ً
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مماهني إلفجا ً
إل اواً ريلو

اوني إل مّل ني إلأطباء مـاهرين تبيـ ًا بمـد تـيب إلإلليـ ًا أ ـر إللـل

احل ي دإل إليرشدإل

إ َّ ما شم إلتدف إلالشر لى ما كا

إليماجلو إليماهو … فلم ينمك يلـد

البشـر

لي .

أبتمةا المناية توداً إلهو شي األتبيـاء إلأب الرحـك فتـاطب م بلغـت م إلأبلـغ
الد وو إلأقام

راً طويالً ــ ألف حنة إ َّ مخسني اماً ــ لي تف في م ليالً إلت افاً إلحـراً

إلج اف ًا ملا يـ ًا إىل الّـالح إلاح ـالح فلـم يـا ر فـي م شـيئاً .إلكـا
الطوفا

اقبـة كـك يلـد

إلما أحتجاب ل إلجنا مم إ َّ تمر قليك.

جاء إبراهيم إلرياله اح اق إليمقوب م جاء موحى ـــ إلهـو بطـك األتبيـاء إلالقـوا
األمني ــ إلأ تضد باثمج اا الباهراا من المّـا إلفلـ ألـيم إلأمةاهلـا فكاتـا تتيجـة

بين إحرا يك [ فَالْهَبْ أَنْتَ وَرََََُّ فَقَاصِ َ إِنا هَاهُوَا قَاِِدُونَ] .إلأ ظم من يلد باملو المجـك
إلالتتب أفبمني حنة

التي .

م ل األمر إىل يسى الما يد وت باثتلص فأفامل أ فلص البشرية من فيا لـ ا
فلــم يملــح إلل يّــنك شــيئاً إلأ ــب ا أمتـ اليــوم شــر أمــم المــال إلأشــدها
إلالقسوو ..م كا

الظلــم

اقبة أمره الّل .

كك يلد إلالبشرية يتماقم شرها إليتماظم بالؤها ..إىل أ تمتا المنايـة وهرري ـا
اثكنوتة إللطيمت ا اثت إلتة..أفحك إلي م اوكيم األ لى إلالطبي
طبيــ

أفحــك إلــي م حــيد الرحــك حم ــد بــن بــد ا

األهلل الما ما فوقـ

( )فشــتسص ملاءهـــا

إلملإلاءها إل رف المالج الشا هلا إلالدإلاء الناجك القالك هر ومة أمراض ا.
رف إ الداء المضال إلاثر

القتسال إ ا هو التمرقـة الناشـئة مـن ريواـك األتاتيـاا

إلالمّــبياا البا ةــة لــى التمــاار ــم التنــافر فالتقــاطك إلالتدابر..فــدك المنّــرياا
إلحـ

القوميــاا إلاحــت لد المّــبياا فّــر الــودل لــى لســات [ ََاأَُّهَْْا الوَّْْاسُ إِنْْا

خَاَقْوَاكمْ نِ ْ لَكَر وَأنَْى وَجَعَاْوَْاكمْ شُْ عُوًَا وَقَبَائِْلَ لِتَعَْارَفو ا إِنَّ أَكْْرَنَكمْ ِِوْْدَ الاْهِ
َصْ ُُوا َِ َبْ ْلِ الا ْهِ جَُِيعًْْا وَََّ صَفَرَّقْْوا] .ــم زامل إلأإلضــح البيــا فقــالا
أَصْقَْْاكمْ] [ وَاِْت ِْ
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( الناس كل م تملم إل ملم من ريراب.
منسا من مل ا إىل ّـبية) يمـين

فضك لمربل لى ج ل إ َّ بـالتقوى) (لـيا

فتـر بمج يـة إل

ربيـة إل هنديـة إل ريركيـة إلإ ـا

المتر بالم ك الّاحل إلاث ايا الطيبة المتر بالمضيلة إلاجتناب الرييلة.
تمـــم المّـــبية إلاألتاتيـــة هـــل كـــك الـــداء إلا

ت ـــامل لـــى المضـــيلة هـــو منت ـــى

الدإلاء ..ني الدإلاء بمد ا شتسص الداء إلل يب َ إ َّ ا حتم ال إللما كاتـا شـريمت
اا ة الشرا ك إلملين أك ك األمليا .
كك مأل إلجمت ك ( أما إلالما تما حم د بيده إتكـم لـن ريـدالوا اهنـة

كا يناملا

دتى ريامنوا إللن ريامنوا دتى ت موا إللن ت موا دتى ريت ابوا).
ــم مضــى لــى يلــد

ـ ب الكــرام فســافإلا لــى اطط ـ إلمن اج ـ إلادــد ًا بمــد

إلادد فكاتوا أاواتاً لى

ماء..دتى ااضوا الب اف إلملكـوا األقطـاف إلهـم أ ـراب

بامليـــة

ملفس إل مدفحـــة إل كتـــاب إل مكتبة..فتقـــدموا يلـــد التقـــدم البـــاهر

إلجن وا يلد النجاح ال اهر ..كـك يلـد بقـوو اح ـا

إل ـدو الودـدو إلا ريمـاق إلتبـم

التماار إلا اتالف دتى أامإلا بقرتل الش ا مشرق ا إلمغرب ا.
قال أما اثامنني ()
ا

الن ب

أددى اطب ا ( أل موا السوامل األ ظم فأ يد

مك اه ا ة .إلأياكم إلالمرقة فإ الشاي مـن النـاس للشـيطا

ك ـا إ الشـاي مـن

إ َّ إلمن مل ا إىل هما الشماف فأقتلوه إللو كا ئا

امح همه) إليمين

الغنم للم

بـ(هما الشماف) شماف التمرقة.
كلّـــا األلســـن إل جـ ـ ا األقـــالم إلريمبـــا الّـ ـ ف مـــن الـــد وو إىل الودـــدو
إلالتوديــد إلبيــا إ الــداء الــدإلا الــما أت ــد اححــالم إلأهلــد اثســل ني هــو التمــرق
إلالتبااض دتى

افا الم اب ريماح م إلاأليتاب ريايس م.

فكم قام من دكيم رف الـداء إلمل ـا إىل احـتم ال الـدإلاء إللكـن ل ينمـك إلبقـى
اوال لى ما هل لي من حلء إىل أحوء إلمن ريميا إىل أريما.
كلّا ألسنتنا إلملّا إلريّدس ا أقالمنا إل ـرتا خنشـى أ تـتكلم

حـبيك الودـدو

أإل تدافك ن التمرقة إلأ بح دديث الوددو إلاحريماق م لة من اث ازل .
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الّ يوتية
قلنــا قبــك هــماا إ اححــالم قــد بــين لــى مل ــامتنيا (ريوديــد الكل ــة) إل(كل ــة
التوديد)..ريوديد ا ال
كم قلنا إلكم تب نا إلكم
إلا

كال

دتى

إلريوديد بني ا ال .
رسح اوك اء إلاثّل و قبلنا إللكن هك أ ـر يلـد شـيئاً؟

ـرتا اليـوم خنجـك أ تـتكلم

فجال الغـرب إ اثسـل ني أريمقـوا لـى أ

ائـامل أإل مجـك كل ـة إلدتـى ـرف

يتمقـوا إلأبـوا إ َّ أ يتمرقـوا إلأ ـب ا

األيتاب ريملو لـى الـرؤإلس دتـى ل األمـر إىل أحـوأ األدـوال إل ـافا الّـ يوتية
الح هل طريـدو المـال إلتمـاو األمـم يتكل ـو

بالملتـا إليبةـو الد ايـة الواحـمة بـني

أظ رتا إلحنن مشغول بمضنا ببمض إلالبالء حمي بنا من مجيك جواتبنا.
إ الّ يوتية من أاطر البوا
بــالمل اثســل ني

إلأ ظم البالء..مجمية أقوام متمرقة أ ـداء اححـالم

مــو أمــوال اثســل ني إل لكــو أفاضــي م إلاثســل و مشــغولو

ن م.
ليســـا الّـــ يوتية بـــالء لـــى فلســـطني إلدـــدها بـــك هـــل بـــالء لـــى المـــال
أمجك..

مــو األمــوال بكــك ديلــة إلإلحــيلة إليرحــلوت ا إىل أاــوات م

فلســطني

لينشئوا في إلطناً قومياً.
الّ يوتيو يرإل إ األموال الح
األف

ححرا يك إلبين احرا يك بك األف

أيدا الناس مغتّبة مـن م إلإ اثـال كلـ
كل ا هلم فيج

أ ينت وها مـن أيـدا

الناس بكك مكر إلاديمة.
أيـــــن قيـــــتكم أي ـــــا اثســـــل و إلأيـــــن ااريكـــــم؟ أيـــــن مجميـــــاريكم إلأيـــــن
ج وملكم؟… مخسة شر مليو كـك مـا

المـال ريال بـوا بالـدإلل إلأهلبـوا تـاف اوـرب

إلالمنت بني امة األمم مسل ة إلتّراتية.
اثســل و أفبم ا ــة مليــو ريغلبــا لــي م ريلــد المئــة الضــئيلة دتــى أاــمإلا أزمــة
األموف إلقبضوا فإلح السياحة إلأحتولوا لى ملفة اوكم...ف ا من ملا ـرو مـن الـدإلا ر
المراق بك إل ااه مـن اث الـد اححـالمية إ َّ إل ـد للي ـومل في ـا يـد ًا املـة رينمـم
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ـ يوتيو

السـ وم القاريلــة إي مجيــك الي ــومل لــى األالـ

ي ومليـاً اــا

إل أدسـ

يوتل.
لقد ختدسفا أ ّابنا إلماريا ه نا إلمخدا
إلأي ّء
ا

ا نا فأ ـب نا أُحـراء

مليافتـا

أإلطاتنا إل تملم مايا يرامل بنا إلكيف يكو مّاتا.
أكرب ما أ ضك هـما الـداء  ...كيـف

تســاء اثســل ني مــن الضــمماء إلاثســاكني
اححــالم يســتتدمن نــد الي ــومل إلاألجات ـ

اثسـلم الغيـوف إيا بلغـ إ

ينمطـر قلـ

بالملكــم هــمه إلهــل مــن وا ــم بــالمل
إلأتــتم حــاكتو

رينظــرإل إل ريمكــرإل

إلريبّــرإل إل ريبتّرإل ..أليســا تســاء أاــواتكم إلأ راض ـ م أ راضــكم؟ أفــال ري ــيب
ااريكم إلريةوف قيتكم؟ .
أي ا الناس
أتا تمير ا

إليكم ا

ا

بالملكم ا

ملينكم  ..مليـن ا

ا

إلقد أ بح م ـدملاً فـإ ل ريتمقـوا إلريت ـدإلا فسـين

ا

إلمليمـة نـدكم

مـنكم فتنـ ع ـنكم كـك اـا

إلبركــة إلإيا بقيــتم لــى هــما اوــال مــن المرقــة إلالتقــاطك فســتمه

فيكــم إليت ـ ق

مشلكم إلريكوتو أيل من قوم حبأ .
أيل مـــــن القـــــرملا ئـــــا اثناحـــــم

هنالـــد لـــو ريـــد و كليبـ ـاً إلجـــدري ا
أي ا الناس

قلنــا إل ت ـ ال تقــولا إ احريمــاق إلاحئــامل لــيا مــن مقول ـة األقــوال إل مــن ــال
الوهم إلا يال إليست يك أ ريوجد دقيقة احريماق إلالوددو
إلالمدل بين ا بإ طاء كك يا د دقـ
فري

إلاثسـاإلاو

األ

أمة ما ل يقك التنا ـف

ـال إلاثنـافك إل ـدم أحـتئةاف

لى ار.
إللكن أين يلد إلأتى؟
كــامل أ يغلـ

دس

لــى القنــوط إلاليــأس مــنكم…يهبــا إىل ايــرا إلكنــا يا سـاً لــى

الشا ك إلاثس وع .إللكين ــ ع د ا

إلاح الح إلجن ا جناد ًا بـاهراً..إللكن
إليا لألحف .

ــ إلجدا كك ما يررياح إلي طال

الّـالح

بـالملا أامقـا لـى فاـم كـك ج ـوملا
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ا

أإلطاتكم  ..الّـ يوتية بـني أضـال كم إلهـل حـوس السياحـة إلالـبالء

ا

ئسـو ب ـما الـبالء المظـيم الـما

اثرب م إلالداء المضال..إلاتتم هامـدإل اامـدإل
ينمفكم بالتلف.
أي ا الناس
إ البالء لمظيم

يبقـل مـنكم باقيـة إل يـمف

ش ر ريشد قناطا األموال من المراق إلريمه

الـداف مليـافاً .كـك ـام بـك كـك

إىل مجمية

ـ يو

ف ـك أإلليـاء اوكـم

المراق يمل و ؟..
تمم يمل و إللكن هك يم لو لدفك هما ا طر؟ أم حنن ازاء الي ومل

مٌ بكمٌ ف ـو

يمق و ؟ .

( إ اللبي

من احشافو يم مُ).

الّ يوتيو طرملاء المال إلتماو األمم..يوماً ريطرملهم (أثاتيا) إليومـ ًا (فرتسـا) إل اـر
(أحباتيا) إل(الن سا)..إلهكما كك برهـة إلكـك ثلكـة.

ريسـتطيك دكومـة مـن دكومـاا

أإلفبا ياا اوول إلالطول أ ئ ل م.
ملإللة أثاتيا الق افو ياا الّنا اا الباهرو إلملكة اهو ل ريقدف ــ يـا أمـة اححـالم ـــ
لى ئ لـ م دتـى أاـرجت م مـن بالملهـا إللكـن زج ـم القضـاء األحـومل إىل فلسـطني
فأإلشكوا أ يبتلموها م يسرا البالء إىل حوفيا م إىل المراق.
هم

ي الو يدأبو

اثنام تتضافب

السمل خمططني ا ط إلمشكلني اثنـاهب..إلحنن ارقـى

األدالم إليقاريك بمضنا بمضاً لى األإلهام.

أين الم ا م؟ أين اهل م؟ أين الرجال؟…
يا أي ا اثسل وت كوتوا فجا ً ..إلا

ــ إليا لألحف ــ لسنا برجال بـك إل أتـا ى إل

خمنــةني  ..أهــما شــأ الرجــال؟ ..أيــن أ ــالدكم؟ أيــن مجميــاريكم؟ أيــن ممــاففكم؟..
القوم
إلالـــح

جد إلأجت امل إلأتتم مشغولو بال اافف إلالسماحف الـح

رينمـك إل

ـدا

يبلـــغ احتســـا ب ـــا إىل جمـــد إل ففمـــة .أتـــتم مشـــغولو باثقـــاهل إلاثالهـــل

إلالســين اا إلاألشــياء التواف ـ الســاقطة..أريقوا ا

أي ــا النــاس ( إ ل يكــن لكــم مليــن

( ................................................................. )48قضية فلسطني الكربى

إلكنتم

ختافو اثمامل فكوتـوا أدـرافاً

أإلطـاتكم) كل ـة ظي ـة قاهلـا يلـد الرجـك

المظيم أإلل اححالم.
أي ا الناس
أإلل جمدمل شـرف

اـاو لـ

احتسـا الغـاو إلمـن

دـا لـ إلمـن

دـا لـ

ليا بإتسا .
أي ا الناس
ال اثضرو بأاالقكم إلتموحكم إلأموالكم .ا طـر قـد أدـاط بكـم

أريركوا همه األ

من كك جات  .أريركوا همه السماحف اثضرو
أ هــا ء الــمين جــاؤإلكم بالســين ا إلا
كتاب

ملينكم إلملتياكم.
ــر إلاثيســر اللــمين درم ــا ا

تــص

يريدإل تممكم إلإ ا جاءإلا ب ا ليمسدإلا أاالقكم إليستلبوا أمـوالكم إليوقمـوا

بينكم المـداإلو إلالبغضـاء [ إِنَُْا َُرَِْدُ الشَّْ يْطَانُ أَنْ َُوقِْعَ ََيْْوَكمْ الْعَْدَاوَةَ وَالْبَغْفَْ اءَ فِْي الْ َُْْرِ
لشْ يْطَانِ فَْْاجْتَوِبُوهُ
نصْ ابُ وَاألَظََّْمُ رِجْْْم نِ ْ ْ ََُِ ْلِ ا َّْ
ْسْ رُ وَاألَ َْ
ْسْ رِ] [ إِنَُْْا الْ َُْ ْرُ وَالَُْي ِْ
وَالَُْي ِْ
لَعَاكْمْ صفْاِ ُْونَ] .لكــن حنـن قـد كســنا اتيـة ا

حـب ات يقــولا [فَْاجْتَوِبُوهُ] إلحنــن

تقولا (فأفريكبوه) .
أي ا الناس
أشربوا ..ألمبوا ..أكةرإلا الاململ إىل السين ا إلاثالهل...ا

أكرب أين المقـول؟ أيـن

اوجـى؟ أيـن األدالم؟..مــا طـبسكم؟ مــا ملإلاؤكم؟..القـوم فجــال أمةـالكم..أتتم فجــال
إلهم فجال ف ا بالكم ريأار إلريقدموا إلج لـتم إلريمل ـوا؟…كيـف ريريـدإل ا

تـ از

كـــــاألمم؟ أتظـــــرإلا إىل جـــــاممت م إل ّـــــبيت م إلريـــــرلم م .ا تـــــربإلا بـــــأيل األمـــــم
(الي ومل)..ي وملا

الّني إل اـر

حــواء .إيا أ ــي

أدــدهم مبكــرإله

أثاتيــا

ــاحَ كــك ي ــوملا

ي ــوملا

المـراق ..الـرإلح إلادـدو إلالقلـوب متمقـة إلاتفاء
المــراق ريــأل اتاــر ل ـ
المــال (

) إل ــراوا

الّــني إلإيا ضــرب
ــراة إلادــدو إلهــمه

الّمة هل من أحاحياا قوا د اححالم ديث يقولا ( اثامن من اثـامن كالمضـو مـن

مغ ى الوددو )49( ........................................................................

اهسد إيا ريأل ضو ريأل ل حا ر اهسد) (اثس ل و كالبنيا اثر وص يشد يمض
بمضاً) .إللكنا ــ إليا لل سرو إلاألحف ــ بناء ممكد ي دم بمض بمضاً .
فكأ ريلـد الو ـايا الـح أإل ـاتا ب ـا ا

إلفحـول قـد أإل ـى ب ـا الي ـومل إلأإل ـاتا

خبالف ا .

مغ ى الوددو
بمد ريلـد اثقـا ا إلا طـ

الرتاتـة الـح ألقيت ـا

ليالل ش ر فمضا زهاء أفبك حا اا

مجك

(اوسـينية)

بغـدامل

يقـك ـن مخسـة

أدـدى

ف..ف ـايا كاتـا

النتيجة؟.
كاتا النتيجة (كتاب اوّا )…فأتظرإلا ما أدسن ا من تتيجة إلأتظرإلا كيـف ريـا ر
ا طــ

إلالنّــا ح

بالملتــا إلأمتنــا… إلا

يســامل بلطمــ مــن مغبــة اجت ا نــا هــما

إلأمةال …
أي ا األاوا
جناح إل فالح ما ملاما أموفتا شل لى اجملامالا ملإل اثّافدة إلاوقيقة.
أي ا الناس
قــد ريموملتــا لــى النمــاق إلاثداهنــة إلاثكــر إلا ديمة..فــدع بمضــنا بمض ـاً إلتس ـ ي ا
(جماملة)..كلنا كمابو

كلنا منافقو كك أموفتا مبنية لى النمـاق.

تّـافح باوقيقـة

إل تمطل اوقيقة دقاً...أتا أددكم إل لى ارافكم.
لساتل يقول إل أفمك إلقليب يريد إل أ

ك إلأ رف فشدا إل أهتـدا إلأ لـم

لكين أج ك...حنن ثلوؤ تماقاً إلادا اً إلئا كـك شـمرو منـا شـيطا  ..حنـن مجيمـاً

تتبك اهلوى إلتمبده [ أَفَرَأَْتَ نَ ْ اص َيَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَاهُ الاهُ َِاَى ِِاْم].
قال أما اثامنني ()ا ( أي ا اثسل و

إ ا أتتم أاـوا

لـى مليـن ا

مـا فـرق

بينكم إ َّ حوء السرا ر إلابث الض ا ر فال ريوازفإل إل رينا ـ و إل ريبـايلو إل
ريواملإل ) .إلكا حيد الرحك ( )يـ ال ينـاملا
ريتبااض وا فإت ا إلا

أ ـ اب ا (أي ـا اثسـل و

اوالقة ..أقـول دالقـة الشـمر إللكن ـا دالقـة الـدين إلالـدتيا).
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أي ا اثسل و
م هــما التضــافب إلالتبــااض؟…كــك إلادــد منســا يقــول ل اــر (أتــا أاــوك)
لــى مـ َ
إل(حنن أاوا إلمت ـدا ) إللكنـ يريـد أ فد ـ بـملد إللـو كـا أاـوه دقـ ًا ألتّـم
لى األقك إيا ل يواح إليا ره لى تمس .
أي ا الناس
دـ اتاـر إلإ ـا ريتقـدم األمـم بالمـدل

ريتقدم األمـة مـاملام أدـد أفراملهـا يسـل
إلالتنا ف إلإ طاء كك يا د دق .
األاــوا اثشــاكو

ملاف إلادــدو إيا أاــتص أدــدهم بــالغرف إلالماللــل إلريــرك

اتاـرين ئــا السـ اء يلم

ــم دــر اهلجــا إلبـرمل ال م ريــر إليقــول لكــك مــن م أ ــرب

إلادتس

فأتا أاوك...يست يك أ يقنك بملد القـول إلا يـدإلم السـماء بين ـا إليت ـدا

دقيقة.
أ ط دق إلتا م ريكن أااه إلإ َّ فليا إىل الرادة بين ا من حبيك إللسنا بـالغني

اثرريبة الح أملبنـا ا ب ـا إلدةنـا لي ـا فقـال ـــ جـك شـأت ـــ [ وَُْؤْ ِرُونَ َِاَْى أَنْفسِْ هِمْ وَلَْوْ
كَانَ َِهِمْ خَصَا َفٌ].
طـ

دافا المقول إلضلّا األلباب إلرياهـا األفكـاف

من دكيم يهبا ّافو أفكافه أملفاج الرياح إلفادا تمس
الشــر منــم كــا

ال ـ

لــى ا ل ـ

ف ـــــــــــايا ريميـــــــــــده النّـــــــــــ اء؟

إلجوب ريرك ا
األف

الب ــاف إلطــافا

إلبلغـــا أقّـــى مراريـــ

أي ا اثسل و

ر إلاثيسر
الســ اء إلقبضــا لــى ممــارييح اــ ا ن

الرقـــل إلالم ـــرا

عــمافاها...إلبقينا ممبــمبني ديــافى
الشرف إلاححتقالل إليه

لي م دسراا.

إلماريـــــــــــا بغيظـــــــــ ـ اوك ـــــــــــاء

إلإيا مـــا المقـــول ل ريقبـــك النّـــح
اا ــا األمــم

اثسـألة إل الج ـا..فكم

كك شلء.

ملتيــا إل

إلأاـــما زينـــة اويـــاو الـــدتيا

ارو ..يهــ

المــ إلاثــال إليهــ
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أ ل وا ــ إلأتتم ريمل و ــ إ األمر أ بح حمسوحاً إلمل وحاً..
أضرب بطرفد ــ أي ا اثسلم ــ ديث شـئا مـن األف
ثلكة إحالمية أإل قطراً من أقطاف اثسل ني
ا حــتمبامل إلل يمــد أحــااً

شـرق ا إلارب ـا هـك ـد

يمـاتل بـالء اححـتم اف إل يـرزح ئـا تـا

بــالمله أإل يلــيالً

قــر ملافه إلاريب ـاً

إلطن ـ …أتظــر

الغـــربا ريـــوتا إلمـــراكش إلاه ا ـــر…إل الشـــرقا مّـــر إلحـــوفيا إلالمـــراق
إلاه يرو كل ا

البالء حواء إلإ أاتلما أتواع البالء إلأشكال ا ن.

ألــيا كــك يلــد مــن ريقاطمنــا إلريمرقنــا؟ ألــيا كــك يلــد مــن ريركنــا ألدكــام مليننــا
إلتواميا شريمتنا؟.
ألســتم ريمرفــو ا

ــر إلمضــافها إلفظا ــة ئر ــا

ريــمهبو إلريشــربو ج ــاف ًا إلحمافبــة

شــريمة اححــالم إلمــك يلــد

إلفحــول ؟ أليســا أ ــب ا ريبــاع

أحــواق

اثسل ني ج افاً إل التية حمافبة إلخمالمة للقر ؟.
أليا الربـا إلالق ـاف أ ـبح شـا م ًا نـد اثسـل ني بغـا تكـا؟ إلإيا أفملتـا أ تتتـرج
خنرجــ خمــرج البيــك إلتلـــبا الباطــك

ــوفو اوــ

[ َُ َْْادُِِونَ الاْْهَ وَهُْْوَ خَْْْادُِِهُمْ]

[ وَنَكَرُوا وَنَكَرَ الاهُ وَالاهُ خَيْرُ الَُْاكِرَِ َ].
أي ا اثسـل و ..إ اريمقنـا إلأ ـل نا أتمسـنا إلأاـمتا بأدكـام مليننـا

ـاملا السـماملو

إلينا إلزال كابوس ا حتمبامل نسا ..إلإ َّ..فأ ل وا أتا إلأتتم حـن لد مـا بقينـا
إلحنتدهوف

شـقاق

هوو الدماف إلالبواف إلاراب الدياف.

ريربية النشء
أي ا الناس
أإل ملكم إلملا ك ا

ندكم...األإل مل إلالشبا اليوم فجال الغد هم للبالمل إلالـبالمل

هلــم ف ــك ئمظــوت م؟ أم ريمســدإل أاالق ــم ك ــا فســد أتتم؟ ..الّــغا ينشــأ لــى
أاالق الكبا فإ ف ه يشـرب ا

ـر ف ـو

حمالـة يشـرب ا .أريريـدإل منـ الّـدق إلأتـتم

ريكمبو ؟ أإل ريلت سو من الممة إلأتتم ريمسقو ؟ .
أي ا الناس
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ريستطيمو ريربية أإل ملكم إ َّ بابية أتمسكم إلما أدسن مـا قـال بمـض المـاففنيا
الما

الو

يماملل تمك إل

ج مسك ما تطـ بـ لسـا الممـك إلاـرس نـ لسـا

القول.
ظوهم بأفمالكم قبـك أقـوالكم .ريـأملبوا ـــ أي ـا النـاس ـــ بـرملاب ا
تبي

فوا

إلكتـاب إلبسـنة

ما ريرك من اا إ َّ إلأفشدكم إلي إلمللكم لي إللكـنكم ضـيمت وه فضـمتم

إلاملت وه فتملكم.
أي ا الناس
أئــدإلا ائــاملاً

ــ ي اً

ــرياً .قتلتنــا اجملــامالا إلأهلكنــا ــدم اثّــافدة..كن

رياً ريكن مرياً.
أي ا الناس
فمبا أكو قد أطلا إلاحطالة ريوج
قلناه كاف ثن كـا لـ قلـ

اثاللة إلاثاللة ر إىل األل..إلبمـض الـما

أإل ألقـى السـ ك إلهـو شـ يد .أمـا مـن ل يكـن لـ قلـ

إل

دا فال دا في القول إلالتقريك م ا طال إلكةر.
إل ا تاما تسأل ــ ريماىل ــ أ يّلح شأتكم .فإ

ـل تم

ـل تم ألتمسـكم إلإ

فسد فالمسامل ليكم..إللكنا تتأل لكم إلتريد لكم كك اـا إل ـالح إلريقـدم إلجنـاح.
إلا

إللل يلد كل

إلالسالم ليكم.

اخلطبة الثانية

ا طبة الح ألقاها مسادت

(جامك اثنـافريني) بالبّـرو
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ققق

قال ــ حب ات ــ كتاب اجمليد إلفرقات او يدا [ ولَقَدْ أَهْاَكْوَا الْقْرُونَ نِْ ْ قَْبْاِكمْ
لََُّا ظَاَُُوا وَجَاءَصْهُمْ رُسُاهُمْ َِالْبَيوَاتِ وَنَا كَانوا لِيُؤْنِ وُوا كَيَلََِ نَجِِْي الْقَوْمَ الُُْجْرِنِنيَ مَّ
جَعَاْوَاكمْ خَ َئِفَ فِي األَرِِْ نِ

ْ ََعْدِهِمْ لِوَوْأرَ كَيْفَ صَعَُْاونَ].

الكوفة إلالبّرو )53( .......................................................................

اجمليد إل ية من

هما تص القر

إلما أ ظ ا .يقول ريماىلا [لِوَوْأرَ كَيْفَ صَعَُْاونَ].

أي ا األاوا الكرام
ريمل ــو ــــ إلدقـاً ريمل ــو ــــ إ الــبالمل منــم بــدء ا ليقــة مازالــا ريســمد إلريشــقى
إلريســمك إلريرقــى إل

ــك بــاطالً إلدقا..إلليســا حــماملو الــبالمل بطيـ

هوا ــا إل مإلبــة

ما ا إلب جة اضرا ا إلتضرا ا بك حماملو البالمل اوقيقيـة هـل كـرم أاـالق أبنا ـا
إلممافف حكات ا بموافف م إلممافف م بملوم م إل ملاب م.
حـــماملو الـــبالمل بأبنـــاء الـــبالمل إلحـــماملو األبنـــاء بـــالملم إلالســـدامل إلينـــابيك الةـــرإلو
إلا قتّامل إلكك ما ل

الم إلالسماملو إليوج

اثنمة إلا حتقالل إلللـبالمل

أبـا

ريأحيس ا إلمباملا إلضم ا إلريكوين ا مناحـباا إلمقتضـياا ريمـني لـى حـماملو أبنـا م
إلافريقا م إىل أإلج اجملد.

الكوفة إلالبّرو
ثا ب اا مشا اححالم إلاجنلى النوف ا
المقد الةاتل
يكن هل ا تظا

التافي دتى ريكو مّـرا

دا ف ق ظل اا اهاهلية مـا اتمـرط
ظي ـا مـن أم ـاا اثـد ا حـالمية إلل

ريلد المّوفا أما األإلل ف و (الكوفة) ريأحسا حنة  16مـن اهلجـرو

مّرها إلأاتط ا حمد بن أبل إلقاص الّ ابل الكبا إلالمـاريح الشـ ا إلاثّـر الةـاتل
(البّــرو) أحس ـ ا قــرب يلــد التــافي

تبــة أبــن ا ـ إلا  .إلكــال اثّــرين ريأحســا بــأمر

ا ليمة الةاتل ( ) إلمـا مضـى لي ـا مخـا أإل حـا حـنواا دتـى أريسـما من ـا
الــدا رو إلأزملهرريــا بنــواملا الملــم إلاألملب إلأزملقــا لي ــا الوفــومل ألفريشــاف الملــم
إلاثمافف من من ل ا المـمب إلبـاألاص البّـرو فإت ـا بمـد بضـك حـنواا أ ـب ا
مط ح أتظاف فجال المال إلإلي ا اهلجرو إلشد الردال من كك دـدب إل ـوب .إلكـا
يقــال هلــا (قبــة اححــالم) إل(ا اتــة المــرب) إل(كناتــة األملب) .إلا ـ

إلقــوع اوامل ــة

التاففية الشـ او (إلقمـة اه ـك) ملافا أملإلافهـا إلطابـا ممايشـ ا إلريـوفرا أحـباب
الرادة إلالم را في ا إلأ ب ا مم ـد ًا ل يـ ًا احـالمياً .إلفي ـا تشـأ (اثربـد) إلهـو أإلل
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مم د احالمل إلمدفحة كربى إلقد خترج من فطادلل ل ـاء المربيـة إلماحسـو الملـوم
اححالمية.
همه هل البّرو ــ أي ا األاوا ــ إلهما مربدها اثش وف.
من ئا همه الس اء إلمن جمإلف همه الابـة إلمـن حـا ك هـما األ ـا اهـوا تشـأ
أبو األحومل الدءلل ماحا ( لم الن و) إلا ليك بن أقد ماحا ( لـم المـرإل
إل اد

)

(كتاب المني) إلمسلم بن مماي ماحا ( لم الّرف) إل(البيا ) إل(اثنطـ )

ــــ أ ــين اثنط ـ المربــل

اليوتــاتل ــــ …هــا ء المطادــك الةال ــة هــم ماحســو لــوم

اححالم ــ الملوم الح يتوقـف لي ـا ف ـم الكتـاب إلالسـنة إليسـتقى مـن ينابيم ـا تطـف
األملب ــ إلإلي م كاتا ريشد الردال إلمن دوزو ملفإلح م ريتترج الرجال.
من همه الابة إلاثاء إلئا قبة همه السـ اء تبمـا ريلـد الملـوم إلريـربزا اإللئـد
ا حـــاطني إلختـــرج لـــي م األ ـــالم اثشـــاها كســـيبوي

إلالكســـا ل إلا

ـ ـ مل

إلالمــراء إلالــف األقــر إلكــةا مــن أمةاهلم..ك ــا إ من ــا تشــأا طرا ــ ال هــد
إلالتّوف إلالسلوك إلكا أإلل مـن أظ رهـا أإل ريظـاهر في ـا

القـر األإلل مـن قـرإل

اححــالم (اوســن البّــرا) إل(فرقــد الســنجل) إلأضــراب م بــك إلمــن ه نــا تبغــا أإلل
المقا ــد إلااضــا

طا مــة عةــا
إلاــواص الواجـ

اثــاملو إلتظــرا

الطبيمــة إلمــا بمــد الطبيمــة

إلاث كــن إلهــل طا مــة اثمت لــة إل طليمــت م (إلا ــك بــن طــاء)

إل(أبو هاشم اهبا ل) إلأاوات م إلهم من أهك همه البقمة أيضاً.
فأتا ريرى إ من همه األجواء إلاألفجـاء قـد اتبمةـا أشـمة جـكس الملـوم اححـالمية
إىل حا ر اتفاق.
م ريماقبا لي ا ا طوب إلريداإللت ا ا ن كسا ر بالمل ا
الا

إلقا من األإلقاا من المل اء إلالّاوني المين يرشـدإل إىل حـواء السـبيك

إليكوتو لل
ا

إللكن ا ــ ع د ا

ــ مـا

اا ملليك .إل ارإل أ

تاز همه الـبالمل بتلـد اث ايـا إلاثـر ر ثـا اّـ ا

ب من اث ايا الطبيمية إلاثوقك اهغرا الما ل يتسن لغاها من البالمل.
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إل ايا إل ظاا
يا أهك البّرو
هما الرافدا يأرييا إليكم مـن أقا ـل جبـال أفمينيا..يييـاتكم إليمطيـاتكم ملفحـاً
يرم ا في إىل أمر م م ريمومل فا دريـ إليكم..ف ـك ل ت ـوه أم هـك أطلمـتم لـى كن ـ
إلحره؟.
يشـــــاا إلـــــيكم بما ـــــدو ا جت ـــــاع إلضـــــرإلفو ا ريمـــــاق إلبركـــــة ا تضـــ ـ ام
إلالوددو..يقو

لكما ما رييناكم إ َّ بمد أ امت جنا إلأئدتا عيـث

تـاز كـك إلادـد

منسا ن أاي .
ارجنا من منابمنا خمتلمني متبا دين إلقبـك أ تتّـك بـبالملكم إلتـأريل إلـيكم أئـدتا
إلأقاتا...أ هكما فأريمقوا إلأئدإلا.
إلهمه أددى اثي اا الح اص ا

ب ا بالملكـم ملإل حـا ر البالمل...هـما الب ـر إىل

جنــبكم إلهــما الــرب المســيح ممتــوح أمــامكم..الب ر يمل كــم اللــني إلاثرإلتــة يمطــيكم
الّماء إلاثالدة إلالرب ي لكم لى الرزاتة إلالقوو إلحمة الّدف إلالةباا.
يقول (ا ليك) من أبياا

إل ف البّروا

بــــر إلعــــر أداطــــا مــــن جواتب ــــا

فالضـــ

إلالنـــو إلاثـــالح إلاوـــاملا

(اواملا) لسمن الّ راء إل(اثالح) لسمن اثاء.
ريسوفا بلدريكم همه بأحواف طبيميـة ـــ الن ـر المظـيم إلشـ المـرب إلالب ـر ال ااـر
إلالنتيك اثشتبد ــ ف ـك ـد إل بلـد ًا
إل ـ

المـراق أإل اـاه ريموق ـا أإل ريسـاإلي ا؟ أفـال يـ

لــيكم أ ريّــوتوها إلئّــنوها بــاألاالق الماضــلة إلالملــوم الماليــة إلا ريمــاق

الّ يح إلالوددو اوقة

إلددو ا داع إلاثكر؟.

أريمرفو ما هل الوددو اوقة؟… يقول المباس بن األدنف أإل ااه .
فـــــرع خنلـــــة

إلقــد طمــك ا مســاء أإل جــنح المّــر

أقـــــول لوفقـــــاإلين

إلقــد بســطا هــاريل لتلــد جناد ــا

إلمــــد إىل هارييــــد مــــن هــــمه الن ــــر

لي نك ــــــــا إ ل ريرا ــــــــا بمرقــــــــة

ريشــتيا مشلك ــا الــدهر

إلل يســك

أريمل و أي ا الكرام ما يقول هما الشا ر إلما الما يو

إلي ؟
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أريمرفـو مــا اثــرامل باو ــامتني إلالوفقــاإلين الــح ريبسـ أدــداه ا جناد ــا لألاــرى
فقة إلفأفة إلإل اماً إلأئاملاً لى فرع خنلة؟.
ه ــا طا متــا مــن اثســل ني
إلأهــك إلطــن إلادــد إلهــم

م ــم لغــة إلادــدو إلكتــاب إلادــد إلقبلــة إلادــدو

اوس ـ

إلالنسـ

إلاتبــاء حــواء…أفــال ـ

أ يكوتــوا

كميند او امتني اثترايتني؟ .
منح ا

البّرو م ا يا جليلـة إلاـواص كر ـة أمتـازا ب ـا لـى حـا ر اثـد ..ف ك

ئمظو همه الكرامة إلريشكرإل همه النم ة إلريت دإل إلريتمقو دقـ ًا ك ـا أإل ـى ا
كتاب الكريم؟؟.
حنن قلنا دتى مللنا إلأمسمنا دتى حأمنا…أمسمنـا الـد وو إىل الودـدو إلا ريمـاق
إلقلنا لل سل نيا إ الما يقتلكم إليمرق مجمكم إلف د جمإلو
بك جملكم ــ أي ء

اارين لألجات

ا كم إل ملكم ـــ

هو هما ا الف إلالشقاق الـما ريغلغـك إلريواـك

فيكم…أهبنا باثسل ني إلمل وتاهم إىل ما مل اهم إىل ا

إلفحول  ..إللكـن هـك إلجـدتا

أ راً أإل أ بنا لألمة تمماً أإل ملفمنا ضرفاً؟..كال .

[أَمْ صَ ْسَبُ أَنَّ أَكَْْرَهُمْ َسَُْعُونَ أَوْ َعْقِاونَ إِنْ هُمْ إَِّ كَاألَنْعَامِ] [لقد أمسما لو

تامليا [ ]..ولَوْ ِاِمَ الاهُ فِيهِمْ خَيْرًا ألَسَُْعَهُمْ ولَوْ أَسَُْعَهُمْ لَتَوَلوا.]..
منح ا

ــ حب ات ــ البشـر قـو ً ب ـا أمتـازا ـن الب ـا م لي يـ إلا ب ـا اوسـن مـن

القبيح إلا ا من الشر إلالنافك من الضاف..فيا ريرى هـك بقـى شـد أإل شـب ة ألدـد
ضرإلفو ا ئامل إلا ريماق؟..إلإ المدإل ما كاملهم
مســوم النمــاق دتــى احــتم لا بليتـ
فاشلة

لــى أإلهــام فافاــة إلأمــوف

ني.

ــ حب ات ــ الكا ناا من نا ر إلأإلليـاا إللكـن كـك نّـر مـن نا ـر

ريلد ا إللياا
أمةال

إلأمكنــا فريســت

دقيقة هلا إل إلجومل إل أ ر إل

ال ا

بالملهم إ َّ مبا يدح في ـا بيـن م مـن

رياري

إليت د مك أد اب

لي بإتمرامله فا دو إل ريظ ر ل

تمسـ منممـة..دتى يـنظم إىل

إليكـو ـــ بمـد ا تضـ ام إلالاكيـ

ـــ شـيئ ًا إلادـد ًا لـ

ا ا ة إلفوا ده اثمينة أما مك ا حنالل إلالتمكيد فال فا دو في ا إل كيا هلا.

ـافه
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هــــمه الكا نــــاا بأمجم ــــا مــــن أف

إلمســــاء إلإتســــا إلديــــوا

إلمجامل..كاتــا أج ـ اء متمرقــة إل نا ــر متباينــة ــم مجــك ا
بمض ا إىل بمض

إلتبــــاا

ج ـ ءاً إىل ج ـ ء إلضــم

لى تس

خمّوص إلمقاملير ممينة دتى دّلا لكك كا ن إلدـدو

ب ا ظ را فوا ده إلبرزا

إلدـال األمـم

الوجومل افه إلدال الكك دـال ا بمـا

دال األفرامل فك ا إ المـرمل ـدو أجـ اء متباينـة مـن ملم إلوـم إل ظـم إلأ ّـاب قـد
أتضــم بمضــ ا إىل بمــض دتــى دّــلا هلــا إلدــدو

م ــا مــن الــرإلح ا تســاتل أإل

ال يضـر إلينمـك إليمطـل إل نـك إللـ
ال إلكا نـ ًا كـام ً
اويواتل فّـاف ش تّـ ًا مـا ً

ـافه

إلاوا ــ ..فكملد األمــة إيا أتضــم بمــض أفراملهــا إىل بمــض إلدّــلا في ــا فإلح
إلادــدو

م ــا إل ملـ ا ئــا عــا إلادــد إلريت ــرك إلريســكن بشــموف إلادــد...هناك

ريكــو أمــة ديــة ئم ـ كيات ــا إلريشــيد بــني األمــم أفكات ــا إلريّــو

سه ـا مــن الــمل

إلا حتمبامل إلريّلح ما يطرأ لي ا من ا لك إلالمسامل.
إلا ل ــوا ــــ أي ــا اثســل و ــــ أتنــا لــو مألتــا فــاق الس ـ اء إلفجــاج األف

جيج ـاً

إلضجيج ًا إلمل وو إىل الوددو بإقامـة الـرباهني الدامغـة إلاوجـب البالغـة..ل ـد يلـد
شيئاً ما ل ريت ق فيكم ريلد الرإلح الواددو إليلد اوا إلالشموف الما يـدفمكم إىل
رينا ف بمضكم لبمض إل دم احتئةاف بمض لى بمض .إلريلد الوددو اثنشـوملو الـح
ريتكو ب ا األمم إلريستدف ب ا السماملو إلالـنمم ليسـا هـل لمظـ ًا إلقـو ً إلاـدا ًا إلمكـر ًا
إل رية ر ريلـد الة ـراا إل رياريـ

ريلـد الغايـاا إ َّ لـى األ

النية إلالو ء الّريح إلاحااء الّ يح إل( أ ي

ـال اهديـة إلالـوص

احتسا ألاي ما ي

إلقد كاتا همه الكل ة الباف ة إلالو ية اهاممة من أهم إل ايا فحول ا

لنمس ).
ألمتـ الـح

ي ال يقرع ب ـا أمسـا م إليكرفهـا لـي م إللكننـا قـد أضـمناها إلدمظ ـا األجاتـ .
أامإلها منسا إلريغلبوا ب ا لينا إلحنن أد ب ا إلأإلىل…
فــر

زم إلدــتم إلاج ـ

إلجاممــة ( إل ـ إ َّ ا

لــى كــك مســلم أ

يســأل إتســاتاً إ َّ ــن الش ـ املريني

حم ــد فحــول ا ) فــإ إلجــدها

يســأل ــن شــلء بمــدها.
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إلكا اثسل و
تسب إلقبيلت

الب ـاف إلاألمّـاف إيا حـئك أدـدهم ـن

أيام المتوح إلالتواك

قيك ل ا من أبوك؟ يقولا

أبـــــل اححـــــالم

أب لـــــل حـــــواه

أ وزتا إلأضربنا دم الةقة با
كتــاب إلأ مّــاتا إىل ا

إيا افتتـــــــــرإلا بقـــــــــيا أإل ـــــــــيم
إلإتا

تمتقـد ا تقـامل الـيقني ـ اء إل دسـاب إل

إلإ األمــوف كل ـ ا بيــده إل مشــيئت

إلقــد جمل ـ ا منوطــة

بأحباب ا.
أمم الغرب ــ لى الغال

أيض ًا ـــ لـيا هلـا يلـد األ تقـامل الراحـ

تموح م إلريماظ ا ه ت م فأتبمةوا إىل األ
ريغلبوا لينا .إلحنن ــ مضافاً إىل ل إلم طل
بـــاه اء إلملينوتـــة اوــ
شمةنا إلري مي

إللكـن كـربا

ال اهديـة لنيـك المـ إلالشـرف..إلبملد

ريلد اثمالل إلالم الما كا تبا نـا ـــ تمتقـد

ملاف القراف..إلكلـ ـ ا ملإلاع إلبوا ـــث ـ ـ

أ ريـــدفمنا إىل لِّ

أاالقنا إلأحاملامل ريراث حلمنا.

أمر ها ك إلاط

فظيك ئاف من المقول إلريطيش ل األلباب..اوال الـما

ـرتا

ال كي ياإليـ ًا إلتظرتـا كيـف كنسـا إلكيـف أ ـب نا إلإىل أا دـد مـن
إلي ا لو دللناهـا ئلـي ً
الشقاء بلغنـا إلكيـف أريمقنـ ا لـى أ تمـني ـدإلتا إلخنـرب بيورينـا بأيـدينا..إي ًا ألتشـقا
اثرا ـــر إلريمطـــرسا القلـــوب .إلا طـــ
إلا جت ا اا ريمه

هواء

األفظـــكا إ ا طـــ

إلاثقـــا ا إلالنـــواملا

شبد إل ريا ر شيئاً من األ ر اثطلوب.

يا أهك البّرو
كنــا أاــربريكما إ الملــوم اححــالمية اتبةقــا مــن بّــرريكم هــمه إلفي ــا ريشــكك
(اثربــد) الــما كــا كــأإلل مم ــد ل ــل إحــالمل إلمن ــا ختــرج األ ــالم إل ظ ــاء
اححالم...أفال رين ض بكم الغاو إلاو ية اتياً فتستميدإلا يلد اجملد البـاي ؟ أفـال ريةـوف
فيكم النتوو فتتقدموا أمام اثسل ني بن ضة شريمة فتج موا كل تكم إل ريـد وا جمـا ً
لتأ ا الموافق اثمهبية

دع إلددريكم؟ .

أفال رين ضوا ت ضة با كم الكرام إلرينبمإلا اوـرص لـى دطـام هـمه الـدتيا الدتيـة
إل ئتمإلا ما ختيل لكم األإلهام الشيطاتية؟ .
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[ الشَّيْطَانُ َعِدُكمْ الْفَقْرَ و ََْنُرُكمْ َِالْفَ ْشَْ اءِ وَالاْهُ َعِْدُكمْ نَغْفِْرَةً نِوْْهُ وَفَفْْ ً وَالاْهُ

وَاسِع َِاِيم].

الملم إلالم ك
أجواء اثمالل إ َّ نادل الملـم إلالم ـك إلالم ـك موكـول

رين ض األمة إلريطا

حمــتم لــي م إلمــا أاــم ا

إىل المل ــاء إلهــم القــاملو إلالســاملو إلالتملــيم فــر

لــى

اه ال أ يتمل وا دتى أام لى أهك الملم أ يمل وا.
مل ا م السماملو

األمم الثا ريمليم المل اء إل

قام كك إلادد من ها ء بواجب

ك األمة إل دل اوكومة...فإيا

را البالمل إلحمدا المبامل.

المل اء إيا قـاموا بوظـا م م إل ل ـوا ااهـم إلفشـدإلا إلتّـ وا إلأالّـوا

أ

ُسْ ُ ن ْ ب] فقــد كتبــوا
ــاهلم [ يْْوََى لَهُ ْمْ وَك ْْ

مليــوا ا

اتمنني .إلإ ل يم لوا أإل ل يمل وا فتمساً هلم إلقـد كتبـوا
ا ا نني فإ الملم إلمليمـة ا
إلاهدل إلاثراء إلالمج
إلاألمة إيا ريمل ا إل

نـد المل ـاء للتملـيم إلالم ـك

مــن األمنــاء إلالســمداء
مليـوا ا

مـن األشـقياء

لالحـتطالة إلالكربيـاء

إلالرياء.
ظ ـا
لا إلقبلا تّا ح المل اء إلإفشاملهم فقـد أدـرزا د ّ

من السماملو إلاتقاملا هلا أزمة ا ا.
إلاوكومـة إيا قامـا بواجب ــا حنـو األمـة إلأالّــا لل ّـل ة إلتّـ ا للر يــة
إل ل ــا د ـ الملــم إ اوكومــة أجــراء للشــم
فالواجــ

لي ــا أ ختــدم الشــم

ري اقــ دتــى
إلالواج

بــأاالص إل ريتطــاإلل ليــ إل

بلغــة مماشــ إللق ــة قوريــ

أ ختلص الدإللة

ريأكــك مــن كــد ين ـ إل ــرق جبين ـ
ــف بــ

إل

إلأ ريقــيم فيــ مــوازين المــدل إلالقســ

ادمة الر يـة إلرينقـامل الر يـة للدإللـة إلختضـك لقواتين ـا

المامللـــة إلرينمقـــد مـــا بيـــن م ـــرى الّـــماء إلاجملـــد دتـــى يكوتـــوا يـــداً إلادـــدو إلقلبــاً
إلادــداً…هنالــد ريرقــى الــبالمل إلريســمد المبــامل إليمــيش كــك فــرمل مــن اجملت ــك يشــاً
اجت ا ي ًا هنياً ..كاوال الـما حنـن فيـ منـم اليـوم ديـث أ ـبح كـك فـرمل منسـا يمـيش

( ................................................................. )60قضية فلسطني الكربى

يشاً فرملياً .إلاحتسا مدتل بالطبك إليست يك أ يميش إتسا بأتمرامله فإيا أتمرمل ن
اجملت ك إلاتقطك فليا هو بإتسا
تمم حنن
إلبني اثرء إلقريب

بك إلدش من الودو

وفو الظاهر جمت مو

.

إللكن ما أشد التباين ما بـني احتسـا إلأايـ
ـد شتّـني مـتمقني لـى جاممـة

إلبني الشتص إلجافه..إلهكما

ي ة إلفأا إلادد .فن ن دقيقة ك ا قال ــ جك شـأت ـــ ا [صَ ْسَْ بُهُمْ جَُِيعًْا وَقاْوَُهُمْ

شَتى] .إل ريسمد أمة ماملاما ب ما اوال أبداً.
التشتا إلأاتالف اتفاء إلاألهواء إلفقدا الـ يم إلالقا ـد اثتلـص الـما
األمة إل ت ك إلي  ..هو السب
إيا مــــــــا أفامل ا
ما إلجدتا أمة

الوديد

هــــــــالك أمــــــــة

ـك

هالك األمة.
فماهــــا بتشــــتيا اهلــــوى إلالتتــــايل

مدا إىل أإلج اجملـد فسـمدا إلهـل متمرقـة متتايلـة .مـا كـا يلـد

أبد ًا إل يكو  .ك ا أتـ

يسـتقيم أمـر أمـة بغـا ز ـيم قا ـد يقوملهـا إىل منـاهب اهلـدى

إلحبك ا ا .إلاألمم إما أ يكوست ا ال يم أإل ريكـوس الـ يم هلـا .إلالضـرإلفو هلـا لـى
كك دال .إلمن دكم المرب إلحماحن ا القد ة المالية قول األفوها
ريّلح الناس فوضى

حراو هلـم

إل حــــــــراو إيا ج ــــــــاهلم حــــــــاملإلا

ليكم أي ا الناس بالركو إىل المل اء الماملني إلاألام من م فإت م مبموتة اوـ
يقوملإلتكم إ َّ إىل اهلدى إل ي لوتكم إ َّ لى جناح النجاح .إللمك ما دك بكـم مـن
النكباا إلالرزايا من بمض أحباب التجا
التتايل ياملا إىل حوء المواق

إلإ

ن م إلالتبا د من م إلإ َّ لمرفـوكم إ هـما
مثرو ب مه ا طة إل حالمة

هما الطري ...

إ كنتم ريريدإل حـماملو إلرياففـ ًا جميـد ًا ك ـا كـا ألحـالفكم فـال حـبيك إىل يلـد إ َّ
باألقتداء ب م إلالسمل إلفاء الم ك اهدا إلالتتل باألاالق الكر ة.
أي ا الناس
ينال الشرف إلاجملـد إل ـ ا حـتقالل الّـ يح باألمـاتل إلاألباطيـك .أئسـبو إ
األجات

بلغوا ما بلغوا مبةك همه األدوال الح حنن لي ا؟ قد أبـى ا

ـــ حـب ات ـــ أ
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را األموف إ َّ بأحباب ا إلأ رياريى البيوا إ َّ مـن أبواب ـا .إلجمـك اهـد إلالم ـك هـو

مالك الموز إلالنجاح [ وَأَنْ لَيْمَ لِإلِنسَانِ إَِّ نَا سَعَى].

وملإلا ــ أي ا اثسل و ــ إىل ما كاتا لي أحالفكم..من األاالق الكر ـة إلالممـة
القــول إلالممــك إلالســمل إلفاء الم ــك النــافك إلممرفــة الوقــا

إلالن اهــة إلالّــدق
الة ني.

حنن تقتك الوقا الما هو بافو ـن
كك فييلة إل كننا أ تكس

رتـا الم يـ ضـيا اً

األباطيـك تّـرف

ب كك شرف إلفضيلة.

حواملتا األ ظم يّرف امة إلقت

اثقاهل إلاثالهل إلالسين اا إلاثوااا.

مسافح الل و بالناس مم وفو مغ وفو إلاثساجد إلتواملا الملـم م جوفو ..ـد ريلـد
مكتظة با ال

إلاثساجد

اثامن الغيوف؟ أإل يوقد

م واقيا الّالو االيـة ااإليـة .ألـيا هـما ثـا يقـرح قلـ
فاامل اثسلم شملة األحى إلاألحف؟.

الملم الملم أي ا الناس فـإ الملـم أإلل مبـاملا السـماملو .فمـل اوـديثا (مـن أفامل
الدتيا فملي بـالملم إلمـن أفامل اتاـرو فمليـ بـالملم إلمـن أفامل الـدتيا إلاتاـر فمليـ
بالملم).
م الم ك الم ك فإ الملم بال
كاهاهك اوا ر بك
ا

ك كالسـراج

يـد األ

ـى إلالمـال بغـا

ـك

اوديثا ( إ اوجة لي أ ظم إلاوسـرو لـ ألـ م إلهـو نـد

ألوم).
م ا االص ا االص فإ األ

أالّوا

ــ أي ا الناس ـــ

أ

ال كل ا بغا إاالص هبـاء بـك دسـرو إلتدامـة.

ـالكم رينـالوا حـماملو الـدتيا إلاتاـرو.

ـبسرإلا أتمسـكم

ن همه الش واا الماتية من اا طرق ا اثشرإل ة فإ ا هل أيام قال ك إلظك زا ـك (أ
كك شلء ما اال ا

باطك).

أين المين طالا أ

افهم فماشوا ات ف من السنني

سرإلا ب ـا الـدإلف إلشـيدإلا

القّــوف إلح ـتسرإلا المبــامل إلفت ــوا األمّــاف إلأدتلبــوا ملفو أفــاإلي الــدتيا إلأاــالف
تمي ا م أ ب وا هباء منةوفاً كأ ل يكوتوا شيئاً ممكوفاً.
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فـــــــألوا بـــــــ الّـــــــبا إلالـــــــدبوف

ـــــم أضــــ وا كـــــأت م إلفق جـــــف

ف ا لنا حنرص لى الدتيا هما اوـرص اجمل ـد إل حنـرص لـى هـما الم ـر القّـا
فال تّرف باألباطيك إلاأل
إ ا

ال التاف ة؟.

ــ حب ات إلريماىل ـــ فأفـة بمبـامله إلإ ـام لل جـة لـي م يبتمـث

الربهة فجا ً خملّني إلأطباء ماهرين اففني بأمرا
إليرشدإل

الربهـة بمـد

اجملت ك إل لل إلأملإلا ـ

ينب ـو

إليبةو اوكم إلالنّا ح الح في ا شماء للناس فإ أامإلا ب ا فـازإلا إلإ

ريركوهــا هلكــوا .إللمــك ا

مــواقمل اثش ـ وملو إىل ألقــاء هــمه

ــــ جــك شــأت ــــ ملفمــين

الكل ــاا إلأمةاهلــا أل ــام اوجــة إلأفجــوا أ ريســمدإلا ب ــا إلأ ريكــو تم ــة

تق ــة

ليكم.
ا

ا

بالملكــم ا

ا

أ راضــكم ا

ا

أإل ملكــم  ..رين كــوا ب ــمه

اثدتية ال ا مة إل رينغ رإلا ب ما التياف اهافف من همه السماحـف إلال اـافف الـح مـا
جاءإلا ب ا إليكم إ َّ لي لكوكم إليمسدإلا أاالقكم إل تّوا ملم دياريكم.

الشباب
أي ا الشباب األجناب ..أي ا األإل مل األجمامل
أتتم فجال الغد إلإ كنتم أبناء اليوم ..ليكم اليوم الم ك إلاداً لكم اثستقبك.
أي ا الشبيبة إلاألإل مل ..بك أي ا الميو إلاألكبامل ..
أتتم للبالمل إلهل لكم ..أت ضوا ت ضـة شـريمة ريميـدإل ب ـا جمـد أحـالفكم .ريماشـرإلا
بمضكم مك بمض برإلح اونـا إلالرقـة إلاحاـاء إلاثـوملو إل ـكّوا جبـاه اثسـتم رين

المين يريدإل احتمباملكم بّترو احتكاف إلالشدو إلالقوو .كوتوا كأإلا لكم [أَشِدَّاءُ َِاَْى
الْكفارِ رُكََُاءُ ََيْوَهُمْ].
الشباب اثةقف هو السالح اهاه لألمة إلقوري ا النافيـة إل ـدري ا
أ ريساها دنكة الشيو

افب م إلرينـتظم

الشـدا د إللكـن

قـول الك ـول إلأدالم ـم كـل

مكا د اثستم رين )63( .....................................................................

تــدال إلريّــوت ا ــن الوقــوع

ريرريســم في ــا فضــيلة الشــجا ة إلا

طــر احفــراط

إلالتمري من فييلح اهنب إلالت وف.
إليل م لى الشباب أ يمتّم بالمرإلو الو قى من الن اهـة إلالممـة إل

أهم ما

يمســح لنمس ـ جمــا ً للــركض إلفاء الش ـ واا فتســتدفج إىل مــدادض المســوق إلبــافو
اثماحد فيتسر شرف إل ه بك فسر تمس إلختسره األمة.

مكا د اثستم رين
إلكا من أدـد مكا ـد اثسـتم رين إيا ـة اثالهـل إلإبادـة ا
إلالمجوف

ـوف إلممـداا المسـ

بالملتا لتلد الغايـة إلقـد ظمـرإلا مبـا ملبـرإلا إلبلغـوا مـا أفاملإلا مـن احـتمبامل

اثسل ني.
أط ح بطرفد ــ أي ا اثسـلم ـــ ديـث شـئا مـن شـرق األف

إلارب ـا ف ـك ـد

ثلكة احالمية أإل أمة من اثسل ني ل ريقبض لى تياط أدشـا ا بـرا ن ا حـتم اف إلل
رينشـــ

أ

ــــاق فااملهــــا خمالـــ

ا حــــتمبامل إلل يســــتول لــــى كــــك مقــــدفاري ا

األجات ؟..فيكوتو هم اتمرإل إلاواك و

بـك اثلـوك إلاثـالكو  ..إلاثسـل و هلـم

او ً إل بيداً .أفال ي لنا البكـا ء لـى هـمه اوـال لـو إ البكـاء ((ريكـرم نـ

يـو

الرجال))؟ … إللكن أين الرجال؟ إلأين األبطال؟ إلأين الش م إلالشـرف؟..يه

كـك

يلد من اثسل ني (يهاب أما الدابر) .فملى اححالم إلاثسل ني السالم .
حنن المين كنسا لد الدتيا أ ب نا ثلوكني إل

لد شيئاً من الدتيا .أفليا هما مـن

أحوأ الماف؟.
هك دإل أمة ربية
لي ا حلطا

مسـتقلة عقيقـة ا حـتقالل إللـيا لألجاتـ

أقطـاف األف

دتى البدإل إلالقبا ك الردالـة

ثايا كك هما؟ أئسبو إ يلد لقّـوف
ال إل ـ و ا
شلء من دواحـ نا؟..ك ّ
هلــم لينــا إللكــن م زاملإلا لينــا

البـواملا إلإ ـراب القمـاف إلالّـ افا..
قولنـا أإل تقـص

تقـص فينـا دسـ

اثواهـ

جوافدنـا أإل الـك
المطريـة إل زيـاملو

اهــد إلالنشــاط إلا حــت اتة ب ــمه اويــاو

حــبيك

الشـرف إلطـرح المـوافق الشتّية..فأ ـب ا كـك أمـة مـن م كشـتص إلادـد .ب ـما
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ريموقوا لينـا إلإ َّ فـن ن أملق ف ـاً إلأفق طبمـاً إلأمسـى اَلقـاً إلاُلقـاً إلمنـا أاـمإلا
إل لينا ريظاهرإلا إلأحتظ رإلا.
أفليا بمد هما درام ليكم أ يتماملى أإل يمتدا مسلم لـى مسـلم أإل يتنابـم أ
مك أاي ؟ أإل ليا من اوتم لينا إ تنـتظم ئـا فايـة إلادـدو
ج ل إل هندا إل ريركل إلتكو أاواتاً ك ا أفامل ا

فـرق بـني ربـل إل

منا أ تكو ؟.

إلاجبنا
مة من الّدف إلتاملفو من تواملف الدهر إ فما بل األقـداف إلاألحـماف

إ همه

إىل بالملكم إلريبـوأا مقـامل هـما مـنكم أفشـدكم إىل اثنـاهب السـوية إلألقـل لـيكم
هــمه النّــا ح بل جــة قويــة إلأحــلوب بســي
لمر ة مثينة
فكم اط

اــال مــن التكلــف إلالّــنا ة..دقاً إت ــا

سى أ ريغتن وها إل ريضـيموها إللمـك هلـا األ ـر النـافك إلالة ـر اليـاتك.
ا طباء إلكم كت

الكتاب إلأجت د اثّل و

تمم اثمرا يقولا

كـــــــم إل ـــــــ الوا ظـــــــو منـــــــا

إلقــــــــــــام

فأتّـــــــــــرفوا إلالمنـــــــــــاء بـــــــــــاق

إلل يـــــــــــــــــ ل ملاؤك الميــــــــــــــــــاء

إللكن ا
ــ ريماىل ــ أ

النـــــــــــــاس أتبيـــــــــــــاء

ــ حب ات ــ يقولا [ وَلَكِّ رْ فَإِنَّ اليِّكْرَ صَوفَعُ الُُْؤْنِوِنيَ] .إلتأمك من لطمـ
يضيك مسا ينا فيكم فإتا

تـتكلم إ َّ ـن شـمقة إلإاـالص إللـيا لنـا

أملتى منممة ريمومل إىل شتّنا .تمم فا درينا المظ ى إلأقّـى أماتينـا إلمنت ـى فابارينـاا
أ تراكم أمة دية مت دين مجيمـاً إل ـاملني لـى إ ـاملو جمـدكم السـاب  .فـإ أريمقـتم
إلفقتم إلإ أئد حـمد  .إلإ َّ فمسـى ا

أ يلطـف بكـم إليأاـم بأيـديكم إىل م ـاب

الرقة إلمساق المناية..إلإ كنسا لـى ف ـني لـم مـن أتـ ـــ ريمـاىل ـــ
دتى د مـن المبـد ريوج ـ ًا إلإقـدام ًا إل مـ ًا إله ـة.

يلطـف بمبـده

يمطـف الـرب لـى بـاملو دتـى

يتماطف بمض م لى بمض إليردم بمض م بمضاً.
كا فحول ا

( )يقولا ( إلالما تما حم د بيده إتكم لـن ريـدالوا اهنـة

دتى ريامنوا إللن ريامنوا دتى ريت ابوا إللن ريت ابوا دتى ت مـوا إليمطـف بمضـكم
لى بمض).

إلاجبنا )65( ................................................................................

إلمبةــك هــمه التمــاليم إلمبةــك هــمه المضــا ك بلــغ أ ـ اب مــا بلغــوا إلريغلبــوا لــى
يلد المّر ــ ثلكة المرس إلالرإلم ــ

أقوى ثلكتني

دضافو نـدهم إل

إلالمدمل إلأكةرهم إ راب أميو

أقك من قدين مك قلة المـدو
ـنا ة إل

إل أحل ة منظ ة إل قوو..إللكن كاتا قوو اح ا إلاليقني با
إلأكرم جناح يتسابقو إىل فضوا ا
ف ــن ريــدبسر

لـوم إل فنـو

إلالةقة ب أ ظـم حـالح

اتارو إلشرف الم إلالكرامة

أدــوال ريلــد المئــة إلكيــف كــاتوا إلكيــف ريقــدموا

الدتيا.
ــرف جليــ ًا مــا

لألاالص إلالّدق إلما للجد إلأدتقاف همه اويـاو الـدتيا مـن ظـيم التـأ ا إلالنجـاح
ا طا إلإ اثداف

ة اح ا إلقوو الم ا م إل دق النية [ رِجَالٌ َْ دَقوا نَْا َِاهَْدُوا الاْهَ َِاَيْْهِ]

اثداف لى
فبلغ م ا

الغلبـة لـيا لـى كةـرو المـدمل إلريـوفا المـدو إلقـوو السـالح إلإ ـا

ما ريساما تموح م إلي .

همه رب باهرو..إللكن أين اثمتربإل ؟.
تقرأ الكت

إل ر بنـا اوـواملث إلحنـن

ا ـرو حـاهو ََْ [ ..لْ رَانَ َِاَْى قاْوَِهِمْ نَْا

كَانوا َكْسِبُونَ] .ر بنا اوواملث إلريسنح المرص إل تأام الما ـدو من ـا .إلريضـييك
المر ة اّة .ر الكالم لى ياتنا إل
كاهلواء فال يا ر

أدوالنا إلأ

ا إل طرفاً من قلوبنا

ر لينا إلهو منطلـ

النا شيئاً .احتوىل ا وف إلالمشك إلالضـمف لـى كـك

مشا رتا إلجوافدنا فجمّا الم ا م إلماريا اهل م.
الغاو إلاهل ة الماليـة أحـاس كـك اـا إلممتـاح كـك جنـاح فـإيا أحتن ضـتم ه ـتكم
إلدم

ااريكم بلغتم مـا ريريـدإل

إللكـن

ت ـك الغـاو إلاحت ـاك

الشـ وو أبـداً.

أدمفإلا همه اثدتية الل ا ة ا دسا ة ال ا مة اها مة الح ما جاءإلا ب ا إليكم إ َّ لسـل
شرفكم إلااريكم فضالً ن حل
هما الن و الما

أموالكم .أئسبو إ السين اا

بالملكم؟..كال فإت ا

بالملهم هل لى

بالملهم منظ ة لـى أ ـول ل يـة إلاايـاا

أاالقيــة إلمشــاهداا فنيــة… لــى المكــا مــن الــح نــدكم اثمســدو ألاــالق فتيــاتكم
إلفتياريكم .أين المقول الّـافية إلالقـرا ح الوقّـاملو الـح ريـدفك مـن كـك شـلء مغـ اه إل
ينتدع بالظواهر إلاثظاهر؟.
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أي ا الناس
أتّرإلا ا

إلاـافإلا لشـرا ك

ينّـركم إلأدمظـوه يمظكـم .أاضـبوا ورمـاا ا

ا .
ا

أتــ ل هــمه الشــرا ك إلاألدكــام إلشــرع اوــالل إلاوــرام
حــلطات

إليتــوقر

إل ليجل ـ

األدكــام إلالنــواميا

ليتمــاظم

إليـ تمم ـاً أإل يــدفك نـ ضــراء إلإ ــا الغــر

ملكــ

مــن ريلــد

ــالح أبــداتكم إلريربيــة أجســاملكم إلريةقيــف أفإلادكــم إلدمــ

جاممتكم إلرينظيم أموف مماشكم إلممـاملكم كـل ريكوتـوا أمـة قويـة ديـة ريسـت

البقـاء

إلالربكــة إلالنم ــاء إلريســلكوا حــبيك األمــم الراقيــة الــح كاتــا قــبلكمَُ[ ..رَِْدُ الاْهُ لِيُبَْْي َ
لَكمْ و َهْدََِكمْ سُوَ َ اليَِ َ نِ ْ قَبْاِكمْ وََتوبَ َِاَيْكمْ].
شرع ا

الشرا ك إلأت ل الكت

إلبمث األتبياء ..كك يلد فقـة إل نايـة با ليقـة

إلألتقايهم من الظل اا إىل النوف إلحوق م إىل السماملو األبدية .إلهـو ـــ جـك شـأت ـــ
رينمم طا ـة مـن أطا ـ

إل ريضـره ممّـية مـن ّـاه..إللكن ـــ مـك يلـد ـــ فـإ ريلـد

األدكام إلاودإلمل إلاألإلامر إلالنواهل هـل حمـافم ا
أكك الربا أإل لم
ا

ق افاً فقـد هتـد درمـة ا

إلدرماريـ  .ف ـن شـرب مخـراً أإل

إلبـافز ا

اّـ  .إيا شــتم أدــد النــاس أبــاك إل شــاريد ريغضـ
بشــرب ا

إلمــا شــرفد إللكــن إيا هتكــا درمــاا ا
ريغضـ

إل ريتــأ ر .إلمــا ياك إ َّ مــن أجــك أتـ

ريغض

لغضب إل ريغاف لى درماري إلتواميس .

ما أت ل ا

كتاباً أكرم إلأ ظم من القر

با افبـة إلاثتالمـة إلكـا
إلريغــاف ألتـ هتــد درمتــد
ــوف إلإفريكــاب المجــوف

القــة لــد مــك ا

ــــ جــك شــأت ــــ فــال

إل شرع شريمة أمجك إلأتمك من شـريمة

اححالم إل بمث تبياً أفضك إلأك ك من حم د (...)حم د حـيد األتبيـاء إلقر تـ
حــيد الكت ـ

إلشــريمت أفضــك الشــرا ك..إلمك يلــد فقــد اّســكم ا

األمم .أفليا من األحف اث ضِ أ ريضيموها إلري لوها؟.

ب ــا ملإل حــا ر

ا طبة الةالةة )67( ..........................................................................

كا فحول ا

( )يقولا ( أتا دظكم من األتبياء إلأتتم دظـل مـن األمـم).
إللكن أتظـر كيـف دظـ منسـا؟ أتبمـث لـ

أما دظنا من األتبياء فنمم او إلتمم النّي

ا جك يوم القيامة إلتطأطأ فأح بني األتبياء أم ترفك فأح ؟.
فـأا دـ لـ حنن ..لــو كنســا ترريسـم حــاو تبينـا إل ـ ابت إلتأاــم مـن األلــف إلادــداً
لسمدتا .إللكنا كسنا اوقيقة إللبسنا اححالم لبا المرإل مقلوبـاً .إللـو تظرتـا
ل جند ندتا من دقيقة اححالم أ راً .تمم
ريّلح إ َّ ألدراق ا

الناف .إ ا

أدوالنـا

ندتا من اححالم قشوف االيـة مـن اللـ

ينظر إىل

وفكم إللكن ينظر إىل أحرافكم .إللـو

امل إلينا باؤتا اثسل و األإللو إل اشرإلتا ألتكرإلتا إلما رفوا من إحالمنا شيئاً.
هما ار كالمل فيكم إلاطابل لكم إلأحـتومل كم ا

السـ يك الملـيم إلأحـأل أ

يأاـم بأيـديكم إىل ديــث اجملـد إلالرفمــة إلحـماملو الـدتيا إلاتاــرو إلأفجـوا أ
تّا ل همه كّـراة
قل

فال ريمه

هباء إلا

إلامل إلتمتـة

فمـامل ألت ـا ـــ ك ـا يشـ د ا

ريكــو

ـــ ارجـا مـن

يتو كم بمنايت إلالسالم ليكم إلفقة ا .

اخلطبة الثالثة

من اطـاب مسادتـ يـوم  16يا القمـدو اوـرام 1352هــ

(جـامك اولـة

الكبا) إلكاتا أدتشدا في حـيول اه ـاها دتـى اـص اهـامك باثسـت مني
إلريسوفإلا لى السطوح إلريملقوا بشرفاا اهامك إلكـا يومـاً مشـ وملاً .أف ـك
مسادت

كماملري () 

مجيك اطب

مست الً الكالما

ققق

قال ا ريماىلا [ لَقَدْ أَرْسَاْوَا رُسُاَوَا َِالْبَيوَاتِ وَأَنَِْلْوَا نَعَهُْمْ الْكِ تَْابَ وَالُِْيَِْانَ لِيَقْومَ الوَّْاسُ
َِالْقِسْطِ وَأَنَِْلْوَا الْ َدَِدَ فِيهِ َََْس شَدَِد وَنَوَافِعُ لِاوَّاسِ وَلِيَعْاَمَ الاهُ نَ ْ َوْصُرُهُ وَرُسُاَهُ َِالْغَيْبِ إِنَّ الاهَ قَْوِيٌّ
ََِِِِ].
أشت لا همه اتيـة الكر ـة لـى أحـراف ظي ـة إلمقا ـد جليلـة إلتكـاا ملقيقـة
إلدك ــة الية..فأشــافا إىل كيميــة حــماملو احتســا إلفقــل اجمل و ــة البشــرية إلريررييـ
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األدوال إلاثدافج لتنظيم أمـوف حـماملري م إلتظـم مماشـ م إلريمـديك حـلوك م إلا افظـة
لى كيات م إلملفء الشر ن م إل ياتت م مـن الوقـوع

من قا ك ــ ا [ لَقَدْ أَرْسَاْوَا رُسُاَوَا َِالْبَيوَاتِ …].

اثماحـد إلاث الـد فقـال ـــ ـ

تمــم أفحــل م بــاثمج اا البــاهرو إلالــد ك الــناو إلالــرباهني الســاطمة لــى بــوا
فحالت م مايدين بالبيناا الشاهدو لـى تبـوري م الناطقـة عجت م..هـما كلـ دتـى يـتم
ملإلف النبوو إليبلغ األمر إىل بليغ اوجة فـإيا قامـا لـى يلـد اثمجـ و إل ـا اوجـة
إلأ تقدا الناس بّـ ة فحـالة الرحـول إلتبـوو الـنيب جـاء دينئـم الـدإلف الةـاتل إلهـو
إلقا املاء النيب إلظيمت إلقيامـ بواجبـ

إلرينميـمه ث تـ

اث ـة اثبمـوث هلـا إلالنـاهض

بةقك ابالا ا إلرينميمها إ َّ إلهل الج البشـر إلإتقـايه مـن خمالـ
فاحده إلريقويم مموج
يلد الغر
تمم

إلبيا أت مبايا يكو

اثماطـ

إلإ ـالح

إلبأا شـلء ريت قـ ريلـد التأمليـة إليتنمـم

.
يتنمـم يلـد الغـر

إل ئّـك الغايـة اثتواـاو إ َّ بوضـك قـواتني إهليـة

إلتواميا فبوبية يض ا كتـاب جـامك يتكمـك بـالنوف السـاطك إلالـدإلاء الناجك..إليلـد

الكتاب هو (القر ) اثبني إلاوبك اثتني إلاثاء اثمني فقـال ـــ ـ مـن قا ـك ـــ [وَأَنَِلَوْا
نَعَهُمْ الْكِتَابَ].
الكتاب هو يلـد القـاتو اثشـت ك لـى الـداء إلالـدإلاء إلاثـر

إلالشـماء إل لـى

الوحا ك إلالغاياا إلاألحباب إلالنتا ب...الكتاب هـو القـاتو ا هلـل اثتكمـك لسـماملو
البشر ا ثشت ك لـى التمـاليم اثوجبـة لّـالد م إلتظـم مماشـ م إلدمـ دـدإلملهم
إلريواز دقوق م...الكتاب هو القاتو الباقل لإلتسا ما بقى احتسا .
طي

..أت لنا مم م الكتاب؛ أا القاتو اثتضـ ن لل يـ ا الـما ريـوز بـ اوقـوق

إلاثمـامالا بـني النـاس بمضـ م مـك بمـض بـك اثمـامالا بـني ا ـال إلاثتلـوق إلبـني
ا ال ـ أتمسـ م إلبـ ريتشــتص إلريــتمني اوقــوق الشتّــية ك ـ الوالــد لــى إللــده
إلد الولد لى أبي

إلال إلج لى زإلجت إلال إلجة لي

إلاأل

لـى أايـ …إلهكـما

ثــا يســتل م تظــام البشــر إلدمـ هيئــت م ا جت ا يــة .إلختتلــف ريلــد اوقــوق بــأاتالف
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الّماا إلالمالقـاا فوضـك ي لـد القـاتو احهلـل مي اتـ ًا يمـني دقـوق هـما لـى هـما
إلدقـوق الكـك لــى الكـك .هــما هـو ــني اثيـ ا الـما ريــوز بـ اوقــا
الطرا

إلريقـاس بـ

إلريمرف ب اودإلمل إلالموافق إليقوم ب القس إلالمـدل بـني اثتلـوق إلا ـال

إلبني ا ال .
إلبمد أ

إلضك هما القاتو إلاتت ى ملإلف التشريك جـاء (الـدإلف الةالـث) إلهـو ملإلف

التملم إلالتمليم ملإلف الم ك إلالتطبي

فقال ــ

شأت ــ ا [ لِيَقومَ الوَّاسُ َِالْقِسْْ طِ] يمـينا

ليقومــوا بالمــدل إلالتكــافا إليمظــوا بيــن م التــواز

إل يســتأ ر بمض ـ م لــى بمــض

في دث من ا حتئةاف المةـاف إل يسـتبدإلا فينجـر ا حـتبدامل إىل المسـامل .فـإيا ريوازتـا
اوقــوق إلريوز ــا الموا ــد إلريم ــا اثنــافك أتــتظم األمــر إلجــرا ميــاه الّــماء
إلأزهــرا منابــا الرادــة إلاهلنــاء إلل يكــن مثــة شــغ

إل لغ ـ  .تمــم [لِيَقْْومَ الوَّْْاسُ

َِالْقِسْطِ] إلالمدل بمد ريميني اوقوق إلفرض ا.
[ وَأَنَِْلْوَا الْ َدَِدَ فِيهِ َََْس شَدَِد]..هما هو (الدإلف الرابـك) مـن ا ملإلاف الـح أشـت لا
لي ــا هــمه اتيــة الكر ــة الرباتيــة إلاهــوهرو احهليــة مــن األملإلاف اثتدفجــة إلاألطــواف
اثاري ـ

بمض ـ ا لــى بمــض .تمــم هــما هــو الــدإلف الرابــك ملإلف التنميــم بمــد ملإلفا

التشـريك إلالتطبيـ  .الملـم إلدــده بـال
رينميم لغو

ــك إل ريطبيـ

ينمــك .التشـريك بــال إجــراء إل

فا دو من  .فكأتـ ـــ ريمـاىل شـأت ـــ يقـولا أي ـا األتبيـاء؛ أي ـا اثرحـلو ؛ أي ـا

اثّل و ؛ ل وا البشر قموا اث ب قوموا اثموج همسبوا النموس أتشرإلا بني حـا ر
الطبقاا القواتني إلالتماليم

رفوهم دقوق م أإلقموهم ند ددإلملهم فأ جنك إلتمـك

إلمسمــوا إلأطــا وا في ــا إلأتمــم إلقــد فــازإلا إلحــمدإلا إلإ ل ينمــك الــو
باللسا إلل يقتنموا باوجة إلالربها
يا البأس الشديد

فالبد ند ياك من (اه اغ) إل بـد مـن اوديـد

بد من السيف( .اه اغ) هو القوو التنميمية الوديدو لمالج البشـر

إل شية المدل بين م إلكم
ا

إلاحفشــامل

اوديد يا البأس منافك للناس ك ا ئسـو إلريـرإل  .إليـ ع

بالســلطا مــا يـ ع بــالقر

(دــديث شــريف) .القــر

إلالسيف إلالسلطا للمنيد اه ول.

لــمإلا األلبــاب إلالمقــول
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ــ جـك شـأت ـــ ريلـد المقـراا الـنااا بالبينـاا الماليـة ديـث قـال ـــ إلمـا

م ق

أ الها من كل اا ــ قالا [ وَلِيَعْاَمَ الاهُ نَ ْ َوْصُرُهُ وَرُسُاَهُ َِالْغَيْبِ إِنَّ الاهَ قَوِيٌّ ََِِِِ].

إلبيا يلدا أت ــ ريماىل ـــ يقـولا أي ـا النـاس إتـا أفحـلنا إلـيكم الرحـك بـاثمج اا
البيناا أإل ً إلشر ا لكم القواتني النافمة إلأت لا ب ا الكتاب اتيـاً إلفرضـا لـيكم
الم ك إلالتطبي
يلد

الةاً إلجملا القوو التنميميـة بمـد التشـريك فابمـاً…إلالغـر

الدكم إللكل أتظر من ينّر ا

مـن كـك

دتى أتّره إلمن يم مليـين إلشـرا مل دتـى

أ ه.
أي ا الناس همه ريمالي ل إلشرا مل إلدك ل إلأدكـامل ف ـن ينّـرتل في ـا فأتـا لـ
تا ر إلمن

ينّر ا

في ا فإ ا

ي ...قوا لى ا تتقام

قوا

هما تظم اتية الشريمة لى احمجال إللكن السر
افحال الرحك إلإت ال الكت
هو إ ا

ي

يضام.

يلد كل ــ أا حر اواجـة إىل

إلإلضك اثي ا بالقسـ إلإلضـك اوديـد يإل البـأس الشـديد

ــ جك شأت ــ بساب دك ت ثا أإلجـد احتسـا

شيئ ًا ـــ إلأا بـالء أبلـى مـن اه ـك ـــ [إلا

ال
بـدء فطرريـ جـاه ً

ااـرجكم مـن بطـو ام ـاريكم

يملـم
ريمل ـو

شيئا]..تمم إلك ا أإلجد ممطوفاً لى اه ك كملد أإلجده حمتاجاً فقااً فاقـداً لكـك مـا
يتاج إلي

دتى إ الب ا م إلاوشراا بك إلكـك خملـوق

بـدء ريكوينـ إلأإلل ظ ـوفه

قــد يكــو اــااً مــن احتســا ..يولد افيـاً مــن كــك شــلء مــن حــارير جســده إلماحــد
فمق …
ــالث ارا ـ إلجــدا مــك احتســا هــل أ ــك كــك بــالء لي ـ إلاســرا ا اه ــك
إلالمج

إلالمقر .إللكن قد ريدافكت المنايـة إلمشلتـ الرقـة فجملـا لكـك إلادـد مـن

ريلد اث لكاا الةالث أحباباً ل إلاهلا .إلجمك احتسا

لى مقربة أحـتمدامل إلأإلفـى ـدو

لمالج ا.
جملــ مســـتمداً لمـــالج اه ـــك بـــالملم إلففـــك المجــ با قتـــداف إلإزادـــة المقـــر
بــالغنى..إللكن مــن طــرق اا ــة إلأحــالي

ممينــة إلافحــال الرحــك إلإت ـ ال الكت ـ

إلتشــر التملــيم إ ــا هــل لتمــيني ريلــد األحــالي

إلريشــتيص ريلــد الوحــا ك اثو ــلة إىل

الغاية الح هل النجاو من ريلد اث الد إلالموز بالسماملو األبدية.
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أريــرإل أ ا

ــــ ريمــاىل شــأت ــــ أإلجــد البشــر فقــة أم تق ــة؟..كال ــم كــال …إ ــا

أإلجده للرقة إلاهلناء

للتماحـة إلالشـقاء .فل ـا أإلجـدهم للمنايـة إلالرقـة فالبـد أ

ي ــلء هلــم األحــباب إلي ــا إلديــث كاتــا ريلــد ا ــالل الــةالث هــن أ ــول الريا ــك
إلأم اا اثماحـد إلالشـرإلف إلأإلل فسـامل تشـأ من ـا

ملإلف احتسـا األإلل هـو قتـك أدـد

األاــوين أاــاه بــدافك الغلبــة إلا حــتئةاف ــم أريّــلا بمــد يلــد اثّــا
النوا ـ ـ

إلريوالــا

دتـــى أريســـك تطاق ـــا إلأمتـــد فإلاق ـــا إلل ريـ ـ ل ريتنـــوع إلريتشـــكك بأشـــكال
م توكــة

خمتلمــة..ف ن اــافاا مشــبوبة إلأمــوال من وبــة إلملمــاء مســموكة إلأ ــرا

إلأ نام مقّوملو إلأدجاف ممبوملو..إلهلم جرا…فرايب شرإلف إلإل يب أفد إلزإلف.
تمم إلالمناية األزلية إلاأللطاف الربوبية ل ري ل ممنية بالبشر رينشـر إلريةقـف إلريملـم
إلري دا...إفحــال فحــك بمــث أتبيــاء إتــ ال كتــ

إلضــك مــوازين جمــك قــواتني

قّاص إلملياا ددإلمل إل قوباا...إللكن هك تمك كك يلد أإل جنك بمض ؟..كال .
أقــام تــوح بــني ظ راتــل قومــ ألــف حــنة إ َّ مخســني امــ ًا يــد وهم إىل اهلــدى
إليرشــدهم إىل الطا ــة ف ــايا كاتــا النتيجــة؟ إلإىل أيــن بلــغ اوــال بمــد مل ــوو شــي
اثرحلني المريضة الطويلة؟..تمم كاتا طوفاتاً مريماً إلهالكاً فجيماً إلإباملو لكـك يلـد
اهيك دا قليك.
م ريسلسلا األتبياء لى يلد إلالناس

ريـ ملامل إ َّ ريماحـة إلشـرا إلالمنايـة ل ريـ ل

ريساإلق م إلريرافق م إل ريريد ب م إ َّ اااً.
فلم يت يأ للبشرية من يمطي ا ملإلاءها اواحم إليمرف الج ـا الشـا
إليبلــغ اثــدى إليّــي

إليسـرب الغـوف

اهلــدف إليطب ـ اثمّــك دتــى جــاء اثةــك األ لــى إلاثظ ــر األ

األجلـى حــيد الرحــك إلمنقـم البشــرية الــنيب األ ظـم حم ــد ( )فمــرف إ ملاء
البشرية الوديد إلمنشأ كك الويالا إلاثماحـد هـو دـ

الغلبـة إلا حـتئةاف دـ

األ ـرو

يدفك بالنما إىل أ ريط ح لل ّو ل لى كـك أحـباب التمـوق فيطغـى ب ـا شـرف الشـر
إلالن ة فاكن إىل القومياا إلريتماىل بالمنّرياا.
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المافحــل يقــولا أتــا مــن حــاللة اثلــوك األكاحــرو .إلالرإلمــل يقــولا أتــا مــن اإللئــد
بقومـــ أهـــك الكـــرم إلالشـــجا ة إلالمراحـــة

البطافقـــة إلالقيا ـــرو .إلالمربـــل يشـــ

او من يإلي .

إلالربا ة...إلهكما ككٌ يريد أ يتموق لى أاي إليستل
تمــم هــمه هــل بليــة البشــر الّ ـ اء إلملاهيــة اثّــا
أددهم أ يسل
إلينت ع تمي

اتار مال ليكو أانى من

الــده اء..د

الغلبــة يــد و

إليبتـ ه أفضـ ليكـو أإلحـك ملكـاً منـ

إلفياشـ ليكـو أهنـأ يشـ ًا من ..إلهكـما يسـلب كـك شـلء دتـى ملـ بـال

شلء إليكو ل كك شلء.
تمم جاء حم ـد ( ) ف
إلح

ـا كـك هـمه المنمنـاا إلط ـا يـو المنّـرياا

مجاجم القومياا فقال ــ إلقول او ــ ا ( كلكم تملم إل ملم من ريراب

لمربل لى ج ل) .فضيلة األحالف
هو التقوى إلالمتر بشرف ا الل

فتر

رينمك األاـالف دتـى يكوتـوا أمةـاهلم .الكـرم

بشرف المم إلا ال.

الج أملإلاء البشرية إلأمراض ا أ ينضوا اه يك ئـا فايـة إلادـدو إلجاممـة فـمو
إ َّ إلهل جاممة ا تتساب إىل ا

إلفاية أ

إلـ إ َّ ا

ـك اهلنـدا إلالاكـل

الـح

إلالمربل إلالرإلمل إلالمافحل إل مل م أاواتاً إل لى ا ا أ واتاً.
بث ــ ح الم ا

لي ــ فإلح الودـدو إلقـك مشـمك التوديـد إلتشـر فايـة األاـوو

بني البشر..إلأجرها أإل ً
األف

لياً بني أ

اب

دتى بلغ األمر ب ـم أ ملكـوا بمـده شـرق

إلارب ـا بتلـد الـرإلح اثبافكـة الـح جملـت م

األف

مال كـة يضـ و كــك

شلء لإلحالم إل يمتترإل إ َّ باححالم .أهاب يلد اثّلح األ ظم
إل إ َّ ا

ـافااًا (قولـوا

إلأحل وا ريسل وا إلئّلوا لى كك شلء).

ما أملفك أدد من ا تبياء ما أملفكـ مـن هـما السـر الم يـ إلاثمنـى الـدقي إلالمـالج
الشا .
جمك أ ول التماليم إلقوا د التكاليف األإللية ال ة..إليا

ما أ ظ ا إلما أه ا .

أإلهلا (الملم)ا إلهو أإلل ريكليف كلّف بـ البشـر إلأإلل مـا أإلجبـ ا

لـي م لافـك

ن م فييلة اه ك اثتوالة في م [ َرْفَعْ الاهُ اليَِ َ َنَوُوا نِوْكمْ وَاليَِ َ أوصوا الْعِاْمَ دَرَجَاتٍ].
إلل ي ل النيب ( )يث لى طل

الملم دةاً شديداً دتى قالا (إ أفمل الـدتيا
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فمليكم بالملم إلإ أفمل اتارو فمليكم بـالملم إلإ افمل الـدتيا إلاتاـرو فملـيكم
ـده ا

بالملم ) .همه التماليم اثقدسحـة إلهـمه الـرإلح الماليـة

اـا شـريمة اححـالم

إلكتاب اثقدسس .أحرب (التوفاو) بأمجم ا إل(األتاجيك) بت ام ـا هـك ـد في ـا شـيئاً مـن
همه النم اا القدحية إلالرش اا الربوبية؟.
تمــم أإلل ريكليــف لــى احتســا أ يكــو
بمل  .إلإ َّ ف ا الما دو بمل ؟…الملم بال

اث ـاً إل يبقــى جــاهالً .اتي ــا أ يم ــك
ك ليا ك ا يقال كــ(الشجر بـال مثـر) بـك

كالشجر الما ية ر مثراً مراً بالء إلإلبال .
قــال أمــا اثــامنني ()ا (الم امــك بغــا ل ـ مةــك اهاهــك اثت يســر اثســتغرق
بك اوجة لي أل م إلالبلية لي أ ظم إلهو ند ا

ج ل

إلقال ( )أيضاً ــ إلهل من دك
إلجاهـك

يستم ك ل ـ

الرا مة ــ ا ( يا جابر قوام الدتيا بأفبمـةا ـال

يسـتنكف أ يـتملم إلاـين

ارري بدتياه..فإيا ل يستم ك المال ل
اهاهك أ يتملم خبك الغين مبال

يبتـك مبالـ

إلفقـا

يبيـك

أحتنكف اهاهك أ يتملم إلإيا احـتنكف

إلإيا خبك الغين مبال باع المقا ارري بدتياه فمسـد

المال) .يمين إ فسامل المال إل دم احتم ال لمل
بك السب

ألوم).

هو السـب

األاـا لمسـامل المـال

الوديد.

الة ــــا (أ يملــــم اــــاه)؛ إلإ َّ لبطلــــا فا ــــدو التكــــاليف إلل يّــــك الت ــــمي
إلالتةقيف(..كلكم فاع إلكلكم مساإلل) .إللو ل
جاهلة .فكك اتسا

ريمليم الغا لبقيا النـاس ااملـة

لي أ يملم إليم ك إليملّم.

تمم همه هـل أ ـول التكـاليف إلم اري ـا إلأم اري ـا .إلثـا
إلادــدو من ــا التقّــا إلاحه ــال منســا ك ــا هــو دالنــا

شـد فيـ إ دـ كـك

حــا ر اث ــاا إلضــرإلفياا

السماملو إلاوياو.
طلـــ

لـــم

ـــ يح إل

ـــك مبـــا تملـــم إل ريملـــيم للغـــا ك ـــا ـــ

.
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حنـن تملــم إللكــن تمبــد اهلــوى إلتم ــك مبــا ريبمةنــا إليـ الشـ واا .كلنــا ــاثو إلكلنــا

ضالو إلمضلو  [..أَفَ رَأَْتَ نَ ْ اص َيَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَاهُ الاهُ َِاَى ِِاْْم] فن ن ثن أضـلنا ا
لى لم منسا.
ني الوقا ضالو كأتنا جاهلو  .أريريد شاهداً لى يلد؟.

حنن اثو إل

ر من أشد الكبا ر أ راً إلأ ظ ا ضرفاً إلأكةرهـا بـالء

هك بقى اماءاً إلحتافاً إ ا
إلشــرا..تقص

الــدين تقــص

النسك تقص

كـك شـلء… إلل ريـ ل طا مـة مـن النـاس اـا قليلـة ريشـرب

إلاححالم دتى

الّ ـ ة تقــص

المقــك تقــص

اهاهليـة

ّر النبوو .إللكن المرق أت من يلد المّر اثتأل إىل دو ّـوف

كا يشرب حراً إل ا ماء ف اية لإلحالم إل ياتة لإلدكام أما
لألحف ــ فقد

اثــال تقــص

اف يبـاع

األحـواق ج ـاف ًا إل لناً..يبـاع

هما المّـر ـــ إليـا

وا ـم اححـالم كبغـدامل

إلالشــام إلمّــر إلأمةاهلــا إل ــر لي ـ اثســل و بــال إزفاء إل اتكــاف إليشــربو ج ــافاً
حمافبة

إلفحول إلمماكسة

زجاجة ا

ر اثوضو ة

راداً لكتاب إلقر ت .
دواتيا بالمل اثسل ني تقول لل سل نيا (أتا جئتكم مـن

أإلفبا لى فام تافكم ألفقأ يـوتكم إلأتشـر يـوبكم إلأتقـص أمـوالكم إلأحـلبكم
قولكم إلأدافب قر تكم ..القـر

يقـولا (ا

ـر أ ـم فـأجتنبوه) إلأتـا أقـولا (ا

اــنم فــأفريكبوه) .الــنيب يقــولا (أي ــا النــاس شــاف ب ا
ريشــيموه إلإ ريشــمك إلــيكم

ريمــوملإله إلإ مــاا

ري إلجوه ) .إلأتـا أقـولا (شـافب ا

ــر ابــد إل ــن إيا مــر
ريشــمموه إلإ اط ـ

إلــيكم

ظ ـوه إلأكرمـوه)...إل لى هـما اوـال إلاثنـوال
ـر ّ

حا ر الكبا ر من الربا إلالق اف إلالموادش إلااها.
أي ا الناس
إ من د اثسلم لى اثسلم املاء النّي ة ل
ا

أتمســــكم ا

ا

ـر

أإل ملكــــم ا

ا

بالملكم إلأإلطاتكم ...إ هما السا الما ريساإل

إلأتـتم أ ـ و لـدينا كـرام لينـا..ا
أمــــوالكم إلأ راضــــكم ا

ا

لي حا لـى اـا الطريـ

إلهـو

حمالة حوف ياملا بكم إىل اهلالك األبدا إلالمماب السرمدا.
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حنن دتى لو قطمنا النظر ن اتارو إلاوساب إلاه اء إل ـرتا ـــ ممـاي ا
طبيمني فإ ديارينا اثاملية

ريسـا دتا لـى افريكـاب هـمه األ

ـــ قومـاً

ال..أ ـبح دالنـا لـى

اوقيقة دال اهاهلية األإلىل حوى إتنا تقول بألسنتناا ( إل إ َّ ا ) إلكلكم ريمل و
إت ا

ريقبك إ َّ بشرإلط ا إلما شرإلط ا حوى رينميـم دـدإلمل ا

إلاحلتـ ام بأدكـام ا

إليلد هو اححالم دقيقة.
كــا النــاس

اهاهليــة يشــربو ا

ــر إليرريكبــو المــوادش إليأاــمإل الربــا

إليســت لو قتــك الــنما ا امــة إلريشــيك بيــن م الغيبــة إلينتشــر نــدهم اوســد...فبا
ليكم طبقوا هك بيننا إلبين م فرق؟..حنن بالقول مسل و إلبالم ـك جـاهليو (لسـاتل
يقول إل أ

ك).

إ أهــم مــا ـ

لــى اثســلم اليــوم هــو أ يط ــر قلبـ مــن كــك اــش إلاــك ألايـ

اثسلم دتى يمومل اثسل و ك ا كاتوا؛ كل م كتلة إلاددو .إلهمه هل القا دو األحاحية
إلأهم التماليم الح جنح ب ا اححالم إلريقدم.
ألف النيب ()إل اى بني أ

اب دتى

ـافإلا فإلدـاً إلادـدو إلأمـة ديـة ئيـا

برإلح إلاددو إلريشمر بشموف إلادد إل يّلح ار هما األمر إ َّ مبا

لح ب أإلل .

مكاف ة البضا ك األجنبية
أي ا الناس
اتتقض البناء الما بناه لنا األإللو فأ ب نا ثلوكني لألجات
شلء إلليا ممنى يلد إ ا
ألتا ل تقنك مبا يكمينا

حمتاجني إلي م

كـك

جملنا حمتاجني إلي م إللكن حنن أدوجنا أتمسنا إلي م

قوام اوياو .تسـ ل المضـول (ك اليـاا) إلهـل ـني النقـا ص

إللو قنمنا مبا يكمينا إلريرفمنا بأتمسنا ـن ريلـد المضـول ثـا أ ـب نا ب ـمه اواجـة إلالماقـة
اثاحة إلالمقر اثدقك إلثا ابتلينا ب ما النقص

األموال إلالة راا .ما اواجـة إىل شـراء

همه السماحف الل ا ة إلال اافف ا دسا ة؟..اد وتا فجملوا يبت إل أموالنا إليسـلبوتا
ستا إلجمدتا بك تّو ملم ديارينا.
حنن أدوجنا أتمسنا إلـي م فّـرتا أحـراء هلم(..أدـتب إىل مـن شـئا ريكـن أحـاه)
إللو قنمنا مبا ندتا لكماتا.
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أي ا الناس
أتـا قلـا مـن قبـك إل أزال أقـولا (ا ئـامل إلا قتّـامل)...أدمظوا هـمين األ ــلني
إلاالكم يم .ملبـرإلا مماشـكم فـإ التـدبا تّـف اثميشـة إلمـا أفتقـر مـن ملبـر .يهـ
المه

إليهـ

كـك شـلء ممـ ...هك ريـرإل لـااا؟ أيـن اللـااا الـح كاتـا أيـديكم

إلأكياحــكم ثلــوءو ب ا؟..قــد أ ـــب ا أيــديكم مــن الـــمه

ــمر ًا ك ــا أ ـــب ا

أفاضيكم من ا ا قمراً .

الم ك  ...الم ك
إ كنـــتم ريريـــدإل أ ريكوتـــوا فجـــا ً أدـــرافاً كأحـــالفكم..فجال
د ..فأتبــمإلا األهــواء إلالريا ــك إلاهلــوس

ـــا

ـــدق إل

اثقــاهل إلجمــالا البطالــة .إلمــا أملفا ــــ

إلليتين كنا أملفا ــ مايا نو من مثرو لوحكم

ريلد اجملت ماا الح

شـلء في ـا

من ا ا؟.
الناس جدإلا فنالوا إلاجت دإلا ف ّلوا إل دقوا
فجـــال أمةـــالكم؟…طـــافإلا

الطل

فوفقوا ..إلهـك هـم إ َّ

الســ اء إلشـــقوا الب ـــاف إلحـــترإلا القـــوى الكامنـــة

إلاحتغلوا كك شلء دتى ضوء النجوم إلقوو ريياف النوف إلكامن أحراف الطبيمة.
ا

ا

أي ا الناس أدمفإلا زبافج همه اثدتية ا البة الل ا ة الرباقة فإت ا ريـمه

بكــك خنــوو إلشــرف إلمــا أاا ــا القــوم إ َّ هلــالك هــمه األمــة القــوم أاــمإلا ريمــاليم
اححالم فمازإلا إلريقدموا إلريركناها فتأارتا.
أليا من ريماليم اححالم ( اا إلهم
قــوم
إلريق

قر ملافهم قبك أ يغ إلكم فوا

قــر ملافهــم إ َّ يلــوا) .إلهكــما كــا حــا اثســل ني...طوإلا ــر
الغرب إىل جدفا الّني

وا هب ا ي من أحباتيا

أما اليوم ــ إليا لألحف ــ فقد أتمكا األمر إلاتقل

باثقاهل إلقابمو

البســي

الشرق.

لينا الدهر فلم ريب بقمـة مـن

بالمل اثسل ني إ َّ إلهل مسـتم رو بـك مسـتمبدو هلـم يغ إلتنـا
بالملتا .أشغلوكم بالاهاا إلا

ما ا ا

قـر ملافتـا إل لكوتنـا

بالا إلاتدفموا إىل اهدياا الـح أتـتم هـو

ا رو اثالهل.

ن ـا
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اولة المي اء
أتتم ممشر اوليني الكرام ل ري ل بلدريكم الكر ة همه حامية ات اف الية اثنـاف مـن
ار القر ا اما دتى ات

بدء ريأحيس ا

إل جـرم إل اـرإل فقـد أتشـأها أفبـاب

السـيف إلالقلـم إلأ ـالم الملـم إلالم ـك إلفرحـا ا ـابر إلاثنـابر المـرب األق ـاح (بنــو
ملبيا) من (بين أحد) أتشأها حـيف الدإللـة

ـدقة بـن منّـوف بـن ملبـيا بـن م يـد.

إلكاتـا ـــ ك ــا يقـول او ــوا ـــ (أمجــة ريـأإلا إلي ــا السـباع) فن هلــا بأهلـ إل ســاكره
إلقّدها التجاف فّافا من أفتر مـد المـراق إلأدسـن ا .إللكن ـا مـا لبةـا بمـد أ
أ

كاتا أمجة قّ

املا أمجة فضـك إلأملب إلبمـد أ كاتـا ريـأإلا إلي ـا السـباع

ريت افا إلي ا اثّاقك من األ قاع ري افا اهياع لى القّاع.
هل من ريربة فكم اتتجا إلاجنبا من الرجال إلمازالـا ريـاريى أكلـ ا دينـ ًا بمـد
دني مبا خترج من فطادك المل اء إلأما ك األملباء إلقـد أحـت ر حـاها األملبـل إلالمل ـل
دو قرإل  .إللو أفملتا ريمدامل أإل ادّاء من خترج من همه المي اء من األ اظم ألدتجنـا
إىل ــدو ملفــارير إلطــواما إلحمــابر إل تنمــد جنــد مــن م الرجــال الــمين يل مــو
التأفي ثما الكواك

أف ـ

فاق الس اء إلكأ ريربت ا قد جنا بمبا المكاء إلالمبقريـة

إلأمتـازا بالمطاتــة إلاللوي يــة .إلل يـ ل يتماهـدها بالابيــة إلالتةقيــف أحــاريمو أحــاطني
تشأإلا من ا إلت دوا ن ا م املإلا إلي ا من م جدا األ لـى (كاشـف الغطـاء) إلالمـ
جدا القري

احمام (موحى بن جممر) فإت كا يّطاف ب ا كك ام إلكاتـا لـبمض

إلج ا ا دديقة اناء يد وه إلي ا كـك حـنة فقـال الشـي
شمراء اولة

ـاحل الت ي ـل ـــ أدـد توابـغ

يلد المّر ــ ا

ــمفا إلل أ ــمف لــى البغــل جنــة

طغـــا فبـــدا بـــني اهنـــا ارإلفهـــا

ري ـ ـ اّـــوتا كالمـــمافى إيا اتةنـــا

ف ــــاس بــــأإلفاق اولــــى تضــــاها

(موحـى) إلهـمه

كماهــا فتــافاً إ (موحــى) ي إلفهــا

ل ريكـن

كــــك ــــام يطوفهــــا

ري إلف ملوك األف

إللـو ل ريكـن طـوف اوـدا

لــــ

ــــاملو

إلكا داكم اولة يومئـم (حـلي ا باشـا) أدـد قرابـاا الـوالل األقطـا ل
(ملاإلمل باشا) إلكا اواكم اث بوف ظاثاً اشوماً..فإيا دك الشي

بغـدامل

اولـة كـف اوـاكم
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ن ظل

إل دل إلا تدل فإيا قمـك فاجمـ ًا إىل النجـف ـامل إىل شنشـنت

احل ــ اثتقدم ــ

فقـال الشـي

أددى مغاملفاا الشي لل لة متوجماً لسمره ن اا

مبـــن ريمتـــر المي ـــاء إلالمتـــر ملأب ـــا

قـــد اً إل ن ـــا حـــاف موحـــى بأهلـــ

إلااملفهــــا مــــن بمــــد ــــ إلمنمــــة

ئـــــايف كيـــــد الســـــامرا إل جلـــــ

فبلــغ يلــد حــلي ا باشــا فأحت ضــره للمقوبــة إلقــرأ لي ـ البيــتني فقــال الشــي
احلا (هما البيتا قد درفا إلالما قلت اا هما) .م أتشأ اف ا ً قول ا
زهــــــا بــــــأبل ملاإلمل دلــــــة بابــــــك

إلألبســـ ـ ا بـــــاألما بـــــرملو دلـــــ

إلكاتـــا قـــد اً قبـــك موحـــى إلقبلـــ

ئـــــايف كيـــــد الســـــامرا إل جلـــــ

فممى ن إلالك لي .
ــم ريلــى (الشــي موحــى) أاــوه (الشــي دســن) .فإت ـ أقــام

اولــة برهــة إلكــا

مرجم ا الوديد إلفي ا ألّف كتاب اهليك اثوحـوم بــ(أتواف المقاهـة) .إلل ريـ ل اثشـاي
من أحررينا يتماهدإلت ا من دـني إىل اـر..إىل أ أشـرقا في ـا الكواكـ

السـاطمة مـن

( ل بد اثطل ) إلالساملو األشراف من ( ل مناف) بدإلف اهلـدى إلعـوف الملـم إلينـابيك
األملب الغض إلهم منسا إلحنن من م إلمازال هما البيا ( ل مم الدين) ثـدإلمل الـرإلاق
ح كوكــ (..من ريلــ َ مــن م ريقــك فيــا

الســامل اتفــاق إيا اــاب مــن م كوكــ
حيدهم).
فيا أهك همه البلدو الطيبة الح اّ ا ا

بتلد اث ايا الماضلة إلالشموف اثتوقـد أ

دف بكم أ رين ضـوا إىل اثمـالل إلريغتن ـوا المـرص إلريسـاملإلا جمـد اهـدإلمل إلاتبـاء
إلريكوتوا قدإلو لغاكم من حا ر البلدا ؟.

الشبيبة
يا شبيبة اولة
أتـتم زهــرو الــبالمل إلاتــتم األفإلاح إلاألكبــامل إلأتــتم األمــوال إلاألإل مل..الــبالمل لكــم
إلاتتم للبالمل فإ دمظت وها دمظتم اجملد إلالشرف إلإ َّ ضمتم إلأضمتم.
أياكم إلالسرف

اثقاهل إلاثالهل ..الشباب باكوفو الم ر إلفبيك اويـاو فـأاتن وا

الم ــك إلاهــد إلا جت ــامل فيــ  .أاتــنم

ــ تد قبــك حــق د إلشــبابد قبــك هرمــد

ا طبة الرابمة )79( .........................................................................

إلإلجوملك قبك دمد ...ئّيك إ َّ إلقا الشباب فـأاتن وا شـبابكم إلإ ف ـا أشـد
الندم بمده ديث

ــ حب ات ــ حـاقين إلـيكم ألتـب م إلأفشـدكم

ينمك الندم .إللمك ا

إلليـتم اوجــة لــيكم إلاثّــل ة ريمــومل لكـم إلقلوبنــا ئــاق لــيكم .إلتســتومل كم ا
بالسالمة .إلالسالم.
اخلطبة الرابعة

ا طاب الما ريمضك ب مسادت
 1353هجرية ــ

النجف األشرف ــ
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مر حنة

الّ ن الشريف لى مجـاها مـن اثسـت مني مـر الً.

قال ()ا

ققق

فبِّ الماثني إل لى ا

او د

لى حم د إل ل الطاهرين إل

ب الطيبني.

م
قال ا ريماىلا [ وَنَا نرْسِل الُُْرْسَاِنيَ إَِّ نُبَشرَِ َ وَنُويِرَِ َ فََُ ْ َنَ َ وَأَ ْاَحَ فَ َ خَوْف َِاَيْ ِه ْ
وَََّ هُمْ َ َِْنونَ].
إ ا

ــ حب ات إلريماىل ــ ثا يفأ ا ليقة إلبرأ النسـ ة إلأإلجـد البشـرية..أإلجد في ـا

ال
ـالث ارا ـ مالزمـة هلــاا أإلجـد احتسـا جـاه ً
إل اج ًا

يملــم شـيئ ًا إلفقـا ًا

لـد شــيئ ًا

يقـدف لـى شـلء .ف ـمه ا ّـال الةال ـة هـل الضـريبة األإلىل لـى ابـن ملم

الح جبك لي ا إل كنا من …ج ك إل ج

إلداجة.

إللكنـ ــــ جــك شــأت ــــ قابــك هــمه الريا ــك اثتأ ــلة فيـ
إلأ ول شقا

إلينابيك ضرا

إلشجرو مجيك فيا ل إليما

إلالــح هــل أم ــاا بال ـ
..بةالث من النمما تم ـة

الوجومل إلتم ة اوياو إلتم ة احملفاك .فجمل موجوملاً دياً مـدفكاً .إلهـمه هـل أ ـول
النمم إلالمضا ك الح يستطيك ب ا أ يتدافك ما يـداك ليـ مـن الـنقص بتلـد الريا ـك

ال سابقة .إللكن احتسـا مبـا أتـ جاهـك يملـم كـك شـلء [ وَالاْهُ أَخْْرَجَكمْ نِْ ْ َُطْونِ
أنَّهَاصِكمْ ََّ صَعْاَُُونَ شَْ يْئِا] فال ي تدا إل يستطيك أ يسـتة ر ريلـد اثواهـ

المظ ـى
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فكا بالضرإلفو إلبـالطبك ـ
إلاهلن اء

لـى ا

مـن بـاب اللطـف ألتـ أإلجـد البشـرية للنم ـة
ليـ أ يبمـث

للبلية إلالشـقاء..تمم كـا مـن الواجـ

كـك برهـة ممل ـني

م مبني يمل و الناس كيف يستغلو تم ة اوياو إليستة رإل أملفاك م إل ل ـم فكـا
ي الو

اثّل و إلاثرشدإل

لى طول األبد ريأريل من م لة بمد لة.

فأ لى طبقاري م األتبياء إلاثرحلو

فإت م ما بمةوا إ َّ لتةقيف البشر إلري ميب م إلملفـك

ريلــد الريا ــك ــن م ــم يلــي م األ ــة إلاألإل ــياء إلالســمرو إلالــربفو ــم بمــد هــاريني
الطبقــتني المل ــاء إل أ ــين بالمل ــاء مــن أشــاف إلي ـ أمــا اثــامنني ( )ديــث قــالا
( إل ار يس ى اثاً إلليا ب

قد مجك أضاليك من ضالل إلج ا ا من ج ال) إللكن

أفيد المل اء المين يمنو بت مي

البشر إلإ ـالح أاالق ـم إلري كيـة تموحـ م ف ـا مـن

أمة قام في ا مرشدإل إ َّ إلكاتا حميدو إلدّينة من السـوء إلمـا مـن أمـة الـا مـن م
إ َّ إلكاتا اقبت ا الدماف .فـا

يقـولا [ وَنَْا نرْسِْ ل الُُْرْسَْ اِنيَ إَِّ نُبَشْرَِ َ وَنُوْيِرَِ َ] ـم

همه المقرو الشريمة بكل ة أتبأا ن مغـ اه مـن افحـاهلم ديـث قـالا [فََُْ ْ َنَْ َ

ق

وَأَ ْْْ اَحَ فَ ْ َ خَ ْوْف َِاَ ْيْهِمْ وَََّ هُ ْمْ َ َِْنْْونَ] .فالغايــة مــن م أ يكوتــوا مبشــرين بموا ــد
اح الح إلمنمفين مبضاف ريرك  .إلإىل هما أشاف

ية أارى ديـث قـالا [وَنَْا كَْانَ

رََََُّ لِيُهْاََِ الْقرَ َِأاْم وَأَهْاهَا نُصْاِ ُونَ] يمينا إ إلجومل اثّل ني يسـت يك ممـ هـالك
م مـن مـن إلأ ـلح
األمة .فإيا جاء األتبيـاء إلإلف ـت م المل ـاء إلقـاموا بـوظيمت م ف ينئـ ِ
إلأريبك حاري م فال اوف لي م إلأما إيا ل يتبموا الساو النبويـة إلل يكوتـوا مّـل ني
ف ناك ا وف إلاو

.

أه ية اثّل ني
من لــة اثّــل ني مــن األمــم من لــة األطبــاء إلاثماهني..فك ــا إ األطبــاء يمــاهو
األمرا

اهس اتية فكملد المل اء يماهو األمـرا

النمسـاتية اث لكـة هلـا إلب ـالك

النما هالك اهسد إلمرريبة ها ء ك رريبة الرإلح من ا جسام.

القضاء لى األ

أمرا

ال اثنكرو )81( ...........................................................

النموس إل لل ا إلأحقام ا أكةر من أمرا

األجسـام..ف ل ريشـ ك اوسـد

إلاه ــك إلالغــرإلف إلالكــرب إلالبتك...أ ــوهلا كــةاو فض ـالً ــن فرإل ــا إلج ياري ــا.
إلهمه األاالق الرييلة هل حوس األمم إلموج

هالك ا .إلك ـا يسـت يك أ ريبقـى أمـة

بال مماهني لألجسام فكملد يست يك أ ئيا أمة بدإل مط رين لألاالق.
إلك ــا إ لكــك قــرمل مــن األفــرامل كيات ـاً خمّو ـاً إلإلجــوملاً حمسوح ـ ًا إلهــو مم ـرس
تفــاا كةاو..كــملد األمــم ف ــل متكوتــة مــن جمت ــك ريلــد األفــرامل اثرريبطــة بــرإلاب
فإلدية مةك الدين إلاللغة إلالابية فإيا أئدإلا

همه اثشتّاا الـةالث

من األمم .إلهل كالمرمل الما هو بافو ن أشياء متباينة إلدقا
ببمض إلهل المظم إلالل م إلالمّـ

ـافإلا أمـة

خمتلمة مربوط بمضـ ا

إلالمـرإلق قـد مجمت ـا فإلح إلادـدو إل ـاري ا
ا جت ا يـة فـإيا قتلـا

اث ًا حمسوح ًا إلشتّ ًا إلادـد ًا إلهـل أيضـ ًا رضـة لألمـرا
فإلد ا هلكا األمة كالمرمل اماً.
إلهمه الملك إلا حقام الح ريمر
ا

لألمـم رينشـأ مـن ـدم اثّـل ني في ـا إلأه ـاهلم

الح الما هو فريضة لى كك اتسا كك عسب (..كلكم فاع إلكلكم مساإلل).
رينشأ اثماحد من ج الء تاقّني قالً في لو المل اء أ الد م م يتسك ا ـرق

شيئاً فشيئاً دتى يمم البالء.
ا

ك ا ابتاله مبةال

أ طى احتسا مواه

إلجمك ريلـد اثواهـ

فإيا أقتّر لى الةاتية أتمكا األمر إلهلكا األمة بتكاحك ز

القضاء لى األ

ملفء لل ةالـ

ا ا إلمّل ي ا.

ال اثنكرو

مةك همه البلدو الح هل مرك الملم إلالتقى إلالّالح إلالح هـل مط ـح أتظـاف
الماثني ريقوم في ا مةك همه البدع الح
اه ـــالء فـــال يرمل ـــو

يقـر لي ـا شـرع إل

ريمـــم الرزيـــة إلالمقـــالء حـــاكتو

رف..يقـوم في ـا بمـض
ـــن مةـــك هـــمه اثنكـــراا

المظيمة ..مةك هما اورم اثقدسس (فبِّ أجمك بيح درماً مناً) يّـا درمـاً خميمـ ًا فافـ
كك متسا من بالء يمك لي .
همه األ

ال المظيمة إلاثنكراا اثت ية الح يطغى شـرها إلينتشـر شـرفها

األيام هل الح فككا فإلح األاوو اححالمية إلفرقت ا.

هـمه
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إللو كاتا هناك فإلح إلاددو ألدا كك مامن بأل اتار إلباثنكر الـما يقـك لـى
اجت ا ياً فـإيا تـ ل

أاي إللتأل من

إلإيا ريأل يتّدى لرفم ,,لكنا تميش يشاً فرملياً

بأددتا مك رإله

حنا بـ إل تتّـوف أتـ حـيقك لينـا إلهـمه األدـوال إلاثّـا

هـل

الح أإل لتنا كافة إىل همه اوال مـن الضـمف ف ضـ ا اوقـوق إلحـلبا المـ و إلل
ريب لنا درمة.
إللكن كك هما البالء إلهما المناء إلهمه اثّا

الح ريرمل لينا ليا اثلوم في ا اـا

أتمسنا [إِنَّ الاهَ ََّ َأْاِمُ الوَّاسَ شَيْئِا ولَكِ َّ الوَّاسَ أَنْفسَهُمْ َأْاُُِونَ].
هك ل تم مبا جنيتم..ف ظلومو أتتم إلأتتم الظاثوتا؟ .
أتا أرير د إلأريرق

حـا األمـوف .إلقـد فأيـا ياتـ ًا حمسوحـ ًا إ الكتـاب الّـاملف

المام اثاضل إلالما يقول (ها ء حبأية حاحاتية أزيوهم إلأكس وهم مـن المـراق
ريمطــوهم شــيئاً مــن اوقوق)..اليــوم أفى ياتـ ًا أت ــم أاــمإلا يطبقــو ريلــد النظريــاا
إليساإل

لي ا..إللكن من يا يا إليم ك لل ستقبك؟ .

حنــن تشــتغك إللكــن شــغلنا مبةــك هــمه األمــوف التاف ــة مــن (الطرقــاا) إلالكبــا ر
إلاحفااء لى ا
و

إلالنيب ( )إلال هراء ( )فتايا طـالب الملـوم اث ـاجرين

أداام ـم إلأكـرام م إل اوـديث القدحـل ( مـن يى لـل مامنـاً فقـد بـافزتل

با افبة ) مسـتمدإل لنشـتغك مبةـك هـمه األموف..أمـا مـن ج ـة مـا ـرا لـى إاواتنـا
إلأإل ملتا من البالء إلقد امتألا من م السجو

فماك أمر

تدفا ب إل تتساءل ن .

دــد ين أدــد إلج ــاء اولــة يقــولا اولــة أ ــب ا هــل ا ــبا إلاثســجن المــام
المـراا إلهلـمه السـجو

ـوفو م ولـة مـن كةـرو اثسـجوتني إللكـن قـف لـى حــطح

السجن إلتاملِا يا تّراتل ( جواب) يا ي وملا ( جواب) يا

ـيب ( جـواب) يـا

جممرا (مئاا إلألوف من األجوبـة) ..فأهك اهنايـاا إلاوبـوس كلـ م منسـا .إلبـاليقني
ليا كل م أهـك جـرا م بـك قسـم مـن م أبريـاء إل اـر جنـاو إلإلزف كـال القسـ ني لـى
جم وع األمة.
أمـــا اهنـــاو ف يـــث إ األمـــة قـــد ـــدما اثّـــل ني الـــمين يرشـــدإلت ا فاكـــوهم
إلأه لوهم أمرهم فأفريكبوا اهناياا إلإلقموا

م اإلا المقوباا .إلأما األبرياء الـمين

القضاء لى األ
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ظل وا إلدبسوا ألارا

إلهوى

بمض ا ن بمض فيأريل الم
ملافك إل ماتك .أليا المت
اح ا من

يه

النموس فوزفهم لينا ألتا لسنا بأمـة ريـدفك الضـيم
يمـاس هـمه النمجـة إلاألاـرى إلالةالةة...إلهكـما إل

لينا؟ أليسا البلية حوف ريّك إىل كك منسا؟.

دإلفتا فمهبا الم و إلالنتـوو مـن فؤإلحـنا إلا

[ وَلِاهِ الْعَِِّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِاُُْؤْنِوِنيَ] .إللكنا انمنا فّرتا أي ء.
يقول أما اثامنني ()

حـب ات يقـولا

ت ب البالاةا ( إ أمـرأ كـن ـدإله مـن تمسـ

ي شـم

لباملا الوهن ضميف ما ض ا لي جواتح

ـدفه.

أتا فكن ياك إلأما أتا فدإل أ أ طل يلد من تمسل ضرب يطـا منـ فـرا

اهلـام

إليمرق و

ظ

إل تص ملم

إلريطيح من السوا د إلاألقدام).
إللكن أيرجى فينا الّالح؟..هي اا .
يرجـــــى الّـــــالح إلأمرتـــــا

فوضــــى إلمشــــك اثّــــل ني ثــــ ق

إلا

مــــايا يــــرمل الظلــــم نــــدا أزفــــرو؟

أم دســـــــرو؟ أم ـــــــربو رياقـــــــرق؟
ف نــــاك أضــــيك مـــــا يكــــو اثنطــــ

ريلجــــــــأ إيا ظل ــــــــا ثنطـــــــ

أتا ظل ا بالقوو إلبالقوو كند إزالة الظلـم .إلليسـا القـوو إ َّ ائـاملكم إلطـرح
األدقامل الح هل لى اا طا ك في ا بينكم إلقـد
األانــام اماً..كــك يــوم اه ـ اف يس ـ
إلاثر ى

ـر اني ـة لألجاتـ  .دالنـا دـال

قس ـ اً من ــا إلالبــاقل حــاكنو

هــو بالمش ـ

يدفإل ما حيجرا ب م اداً.

أي ا الناس
تمومل إىل ما كنسا في ا
ا

يقولا [ وَنَا كَْانَ رََََُّْ نُهْاََِْ الْقْرَ ]..أحـر وا

أقول حت لكو

ا

ـالح إلإ َّ هلكـتم إل

إللكنكم هلكتم..إلأتا النا ح لكم إل ينبئد مةك ابا.
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ألــيا مــن المــاف إلا ــ ا أ ريشــتغلوا مبةــك هــمه التوافــ إلأتــتم
ن األما ري تكو درماا ا

الظلم؟ ..

قمــر ظل ــاا

.

أي ا الناس
أ ل وا ــ إلأتـا اثسـاإلل ـنكم أمـام ا
إلضرب (الطرقة) أ ظم من شرب ا
األ

ـــ إ ا

ـالكم

رياحـك فبيـك كلـ ا دـرام

ر..ضـافب الطرقـة كبـا ك ا

ـر ف ـافبوا هـمه

ال إلأشباه ا مةك أيية اثامنني .من يى مامناً فقد اتقطما المّـ ة بين ـا إلإيا
إل نـد يلـد الويـك إلالةبـوف.

أتقطما المّ ة بين إلبني اثامنني أتقطما

لت بـا

يكميكم فمك همه اثنكراا اثت ياا دتـى

ـر رينسـبوت ا إىل ا

ـــ جـك شـأت ـــ إلإىل

الشرع الشريف [وَإِلَا فَعَاوا فَ اكِشَفِ قَالوا وَجَدْنَا َِاَيْهَا َََاءَنَا وَالاهُ أَنَرَنَا َِهَا قلْ إِنَّ الاهَ ََّ ََْنُرُ َِالْفَ ْشَاءِ
أَصَقولونَ َِاَى الاهِ نَا ََّ صَعْاَُُونَ].
ريكمبو

لى ا

إلريقولو همه (فردة ال هراء) .

أي ا الناس
المــام اثاضــل إلافش ـدريكم إلأشــكركم إليشــكركم او ـ

ق ــا بيــنكم

أطمتم إلأمتةلتم .إلأفجو أ كوتوا

هما المام أشد منكم

المام الما ا

ديــث
ريـرك هـمه

ا رماا.
هما مش د أما اثامنني ( )أحد ا
إ

إلأحد فحول

إلبـاب مدينـة الملـم إلالتقـى.

أ يكو من أط ر البقاع إلأتقى اثشاهد؟.
الشيبة يمكرإل أ أدد الو و كا حمباً ألهـك البيـا إلجـاء للنجـف مـرو إلأمـر أ

رينـ ع األدميــة

بــاب الّـ ن إلمنــك البّــاق إلالتــداني ملاالـ

إلمضــى زمــن لــى

يلد .ها ء فجال من المامة أتظرإلا كيف يقومـو باورمـاا إلحنـن الشـيمة تضـرب
الطرقاا قرب الرأس إلحنرق األمواا .ما تا جاهك يمبةو إلأكةـر مـن  30ألـف تسـ ة
يتّدإل لرملهم.
أتا

أمنمكم من األتا إلالسرإلف فـإ هـمه األيـام أيـام أتـا إلفـرح أيـام اثولـومل

النبوا اثبـافك الـما أفحـل ا

فقـة للمـاثني...إللكن لـيا السـرإلف بضـرب الكبـا ر
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إلالطرقاا إلإيماء اثامنني بك بمقد الو م إلاجملالا إل

ك النكـاا اهل ليـة األملبيـة

إلقراءو مدا ح النيب إلأهك بيت (.)
مــا يســت و مــن ا

إليريــدإل فقت ..ليلــة الوفــاو إلفــاو حــيد األتبيــاء يضــربو

الطرقاا .الوزف ليكم مجيماً أي ا الناس ..هما يوم إل
ا ل

يوم اـر الغـاو مسـلوبة مـن

إللو كاتا هناك ااو ثا احتمبدإلا إليلـوا .يقولـو أتنـا أكةريـة..إللكن مـايا ريميـد

األكةرية..أكةرية الغنم مقابك مدية اه اف؟ .
إ الح ممدإلم إل الح ممقومل.
أين اثّل و ؟ أين أدرافكم؟ أين

ل اؤكم؟…لو كا هناك إ الح ثـا احنطـا

اهليئاا ا جت ا ية إلالمرملية كلـ ا إىل هـمه الدفجـة مـن التماحـة .اتيـة الشـريمة ريقـول

[وَنَا نرْسِل ا لُُْرْسَاِنيَ إَِّ نُبَشرَِ َ وَنُويِرَِ َ فََُ ْ َنَ َ وَأَ ْاَحَ فَ َ خَوْف َِاَيْهِمْ وَََّ هُمْ َ َِْنونَ].

تّا ح إل رب
أي ا الناس
ا

قيضـين أل ـام اوجــة لـيكم أ أفقـل اثنــرب مـرو

أتمفكم إلأدمفكم من الطـوافا إلالرزايـا إلاتـتم
إل اق

كـك ــام لـى األقـك كــل

ريمرفوت ـا إلأتـا أفاهـا بـدقي النظـر

المكر إلالبّر.
أمجمــوا

ــموفكم..إلددإلا كل تكم..ا ل ــوا ا

ــا ً منظ ــة بقيــاملو كــرباء األمــة

لنــدفك مــا أدــاط بنــا مــن الــمل إلحــقوط الشــرف الــما
إلأ بح ااتا متنم اً بأموالنا

القّوف الشاهقة إلاهنا ن اثاتقة .أ ب نا فقـراء احـراء

بالملتا إلكك يلد من اتمسنا .فوضى..فوضى
ريّلح الناس فوضى

ــاتا فقــراء اــاتمني متمــرقني

كك شلء..متمرقني

حراو هلـم

ز امة إل دش ة بسياملو اه سال فيج

كك تادية .

إل حــــــراو إيا ج ــــــاهلم حــــــاملإلا
أ ريب ةـوا ـن اتـاس شـموقني لـيكم

رينقاملإل ألفشاملاري م إلريمالي م لينقمإلكم من هما البالء.
السجو ثلوءو منسا إلالضرا
إلأ ريدفك إلينا دقوقنا..إليلد

إلالضرباا متوالية لينا إلتريد أ تكـو حمامـني
يكو با لت اس.
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او ياام إل يمطل...إيا لن ريأامإلا او بـالقوو
األمة الح

ريأاـمإله باأللت ـاس إلاثـرإلو.

بين ا الو ـام يسـت يك أ ريـمل إلريضـام .أمـا الظلـم إلالضـيم ف ـا لكـك أمـة

متشتتة متمرقة.
حيد الش داء لم كـك الـدتيا

اّـوص الشـيمة طريقـة احبـاء إلالمـ إلالشـرف

ال فريـد ًا مـن تو ـ لـيملم شـيمت احبـاء إلالت سـد باثبـاملا اثقدحـة
إلالش امة .فمك فمـ ً
إللكنا ريركنا اللباب إلأامتا القشوف إلاقتّرتا لى النوح إلاللطـم إلالبكـاء .أتـا
ريلط وا بك أقولا

أقـول

ريقتّرإلا لى القشوف إلالظواهر إلرياكوا اللباب إلاهواهر.

اوســني ( )ل يكــن فقــااً إل با س ـاً ضــميماً بــك كاتــا مجيــك أحــباب النمــيم
إلالةرإلو متـوفرو نـده داضـرو لديـ

حـبيك الشـ امة إل ـدم

إللكنـ فـاملى بكـك يلـد

الرضو إلالمل.
الرا فإي ل اوسني بالـمهاب لمـداء

حم د بن بشر اوضرمل ريأل ثا أحر إللده

إللده إللكن أبى فقدم لـ اوسـني مخسـة يـاب كـك ـوب بقي ـة مـا ح ملينـاف يهـ
إلحقى اور إلألف فافس إلألف فرس ماء مك أت كا

باملية هي اء

مـاء في ـا إل

كالء.
أين يهبا ريلد اثغازا؟..أف ك كا قّده من ش املري اللطم إلالبكاء؟.
المرب البا دو قبيلتا ا (طسم) إل(جديا) .ريغلبا طسم لـى جـديا إلفملـا ب ـا
األفمــال الشــنيمة إلأيلوهــا إىل أ ااتّــ

ملــد طســم أمــرأو مــن فتيــاا جــديا

فترجا لى قوم ا إل تواملي م ريّيح ا
ـــــك مـــــا يـــــاريى إىل فتيـــــاريكم

إلاتــــتم فجــــال كةــــرو ــــدمل الن ــــك

أ

فلـــــو أتنـــــا كنـــــا فجـــــا ً إلكنـــــتم

تســـــاء ثـــــا كنـــــا تقـــــر لـــــى الـــــمل

فــــإ أتــــتم ل ريغضــــبوا بمــــد هــــمه

فكوتــــوا تســــاء لل غــــازل إلالك ــــك

أمة ريموملا لى ا خنداع باأللماظ إلاألقوال

ريوجد في ا ت ضة شـريمة قو ـة إل

فكرو تاضجة مستقي ة.
همه أ
ا

ال رياحك فبيك كل ا حمرمة ما أت ل ا

ر لكا اااً لكم من همه األ

ب ا مـن حـلطا

ال إللكنكم ــ إ شاء ا

ـــ

إللـو اتكـم ريشـربو
مخـر ريشـربو إل
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أفمــال حمرمــة ريمملــو  .أتــتم بنظــر أحــد ا

إل جــوافه أتــتم بضــربكم (الطرقــاا)

ريضيمو األموال إلريايإل األدياء إلاألمواا ف ا همه اللمو؟.
أا أمة من األمم الودشية ريم ك مةك أ

الكم هـمه؟..أتظرإلا البـدإل ف ـك نـدهم

مةك هما؟.
حنن
مةك همه؟

بلد هو م جر الملم إلحم فجال فإلامل اثمافف أفيلي أ ريكـو أفمالنـا فيـ
دياء

ااو… إلالتقّا مـين إلمـن أمةـالل إلمـا هنـاك مـن مّـلح بـك

كلنا مشغولو مبّاونا.
إلظيمة المال

رين ّر

المتوى فق

بك أ م إلظا م ا فشـامل إلاح ـالح [لَقَْدْ

نَ َّ الاهُ َِاَى الُُْؤْنِوِنيَ إِلْ ََعَََْ فِْيهِمْ رَسُْ وَِّ نِْ ْ أَنْفسِْ هِمْ َتْاْوا َِاَْيْهِمْ َََاصِْهِ وََُِْكِّيهِمْ وَُعَاُُِّهُْمْ
الْكِتَْْابَ وَالْ ِكَُْ ْفَ] إلالمل ــاء إلف ــة األتبيــاء إلاألإل ــياء فيج ـ

أ يقتــدإلا ب ــم

الت كية إلالت مي .
أي ا اثامنو
طال اثقام فأاتم كل ح بشلء فمبا يا ر ليكما
مةك هما اليوم أتمت ا أبواب اثّا
أفحل ا ا

لى اثسل ني أل الرقـة المامـة الـح

و ك مشمك اح الح افريمما..افريممـا ريلـد الرقـة ـن البشـر

هما اليوم ف ا اجدفتا باو

مةـك

إلالبكاء فيـ ألتـ يـوم كـا فيـ مّـدف مّـا بنا إلافريمـاع

ا ا إلالربكاا نسا.
ايكرإلا تبيكم لى المرا

إلاأل

سا للتدابا إلاثاامراا من التأ ا

ال ريدبر .أفيد أ أشا لكم إىل ممنى كل ريمرفـوا
ئـوير اوقا ..أفبمـة أإل مخسـة ريـرمرإلا إلملبـرإلا

إل لــى او ـ ريمــاإلتوا إلرينا ــرإلا إل قــدإلها قــدو

ئــك .أفــال يوجــد فــيكم أفبمــة أإل

إليتمـاإلتو للمـدل إليتنا ـرإل

لـى ملفـك الضـيم؟..إللكنكم نـد

مخسة يدبرإل لل
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قدإلم رياحك فبيك أفقّوا

همه ال اإلية مـن الّـ ن إلريضـافبوا إلأ

ممدإلمة دتى ند الودو

إلالب ا م .

امر ا

لنا إللكم .إلالسالم ليكم.

يكرى ميالمل أما اثامنني
اطبة المقيد الرادك (كاشف الغطاء)
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الكم هـمه إلا

1368هـ

(دسينية باب السيف)

لل (

)

مولـد احمـام أمـا اثـامنني لـل ()
(الكر ) ببغدامل.

ققق

[ رَب اشْرَحْ لِي َدْرِي وََسرْ لِي أَ نْرِي وَاكْالْ ُِقْدَةً نِ
يم
يناح

ْ لِسَانِي َفْقَهُوا قَوْلِي].

لـل ـــ أي ـا األ ـ و ـــ أ أدـك جملسـل ألتت ـاز هـمه المر ـة الة ينـة إلإلقـاء مـا
همه الليلة اثبافكة إلهما اومك الكريم مك أتـل

ملإلف النقاهـة..من وك القـوى

اافا الّوا ضي الّدف فهني الملة إلاثماهة .إلمن يقول ـن مقـال لـ ريواضـماً؛
هما ج د اثقك أإل همه تمةة مّدإلف..فأتا أقوهلا دقاً

ريناز ً إلالميـا أ ـدق شـاهد

لى يلد.

تمم تبتدا كل تنا متما لني بقول ــ ريماىل ــ [ فَإِلَا اسْتَوَْتَ أَنْتَ وَنَْ ْ نَعَََْ َِاَْى الْفاَِْْ فَقْلْ

الْ َُْدُ لِاهِ ا ليِي نَجَّانَا نِ ْ الْقَوْمِ الأالُِِنيَ وَقلْ رَب أَنِِلْوِي نُوََِِّْ نُبَارَكِا وَأَنْتَ خَيْرُ الُُْوِلِنيَ] .إلقالا
[ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا َِاِسْمِ الاهِ نَجْرَاهَا وَنُرْسَاهَا إِنَّ رََي لَغَفور رَكِيم].
همه السمينة
لــى إلجـ األف

ال من األإلل إلالم ومل اثتوالة

القدم أإلل مرك

جنا ب مجيك مـن

مــن اثــامنني اثستضــممني ختلّــوا مــن حــطوو الغــامشني إلحــيطرو

الظاثني بمد اه ومل الطا لة إلا ام اوجـة مـن شـي األتبيـاء زهـاء ألـف حـنة .إليمـد أ
اما السمينة

أمواج الطوفا الما ا ر همه الكـرو بأمجم ـا حـنة كاملـة [قِيْلَ ََْانوحُ

اهْبِطْ َِسَ َم نِوَّا وَََرَكَاتٍ َِاَيََْ وََِاَى أنَم نَُِّ ْ نَعَََ].

يكرى ميالمل أما اثامنني (ع) )89( ......................................................

( )أهــك بيت ـ ب ــا

تمــم هــمه الســمينة هــل الســمينة الــح شــب فحــول ا

اوديث اثش وف بني المريقنيا ( أهك بيح كسمينة توح من فكب ا جنا إلمن ختلف ن ا
هلد إلهوى).
إلمن يتدبر دال المّوف الح قبك اححـالم إلمـا كـا المـال فيـ
فق

بك دتى الدإلل المظ ى

ريلد القرإل

ج يـرو المـرب

من المرس إلالرإلم..من يتـدبر مـا كاتـا

في ريلد األمم من اه ك إلاهوف إلا حتبدامل يمرف طوفا البالء الما ا ر الدتيا يوم
ياك إليمرف شدو اواجة إىل من ينقم يلد ا ل البا ا من ريلد الغ راا.
فبمةا المناية األزلية اثنقم المظيم دبيب حم د فحول ا
يتم فحالت إلينقم

(..)إللكن قبك أ

وم البشـر مـن يلـد الشـر الـما ريواـك

النمـوس إلأحـتم ك مـن

د قديم..قضا اوك ة الغامضة أ يمومل إىل اثلكوا األ لى الما جاء من .
إلاك ــا ً للرحــالة إلإبالا ـاً للغايــة أشــاف إىل مــن يــتم بــك المــر
اوجة فقال قبك فدلت بقليكا ( إتل ريافك فيكم الةقلنيا كتاب ا
إلب ما أ

إلمــن ريقــوم ب ـ
إل اريل أهك بيح).

أ يّدع الودل بقول ــ ريماىل ــ ا [ الْيَوْمَ أَكَُْاْتُ لَكمْ دَِْوَكمْ وَأَصَُُْْْتُ

َِاَيْكمْ نِعَُْتِي].
إلجــد تــيب الرقــة
اه الة إلالضاللة

نــد قــرب فديل ـ

ري ال مست ك ة إلا

إ المــال

ي ـ ال بمــده مغ ــوفاً بطوفــا

بد هلما الطوفا من حمينة رينجل مـن أفامل

النجاو فقالا أهك بيح هم السمينة .إل مل اء شمبا ا (( الل م
الملد اها فية

لل لى حم د إل لـ

اللجب الغامرو يأمن من فكب ا إليغرق من ريرك ا.))..

إل يتــــــــــ الســــــــــمينة فأفكبوهــــــــــا

جنـــــــا إلا

الســـــــمينا

مـــــــن فكــــــ

بيد أ حمينة توح ما جنا من الطوفـا إلفحـا لـى اهـوملا إ َّ مب

ـد()

مقطو ة رينس

ـدح ب ـا

إل ل (..)ك ا أشاف إىل يلد المباس بن بد اثطل

لـ

أبن أاي حم د ( )فيقولا
مــــن قبلــــ ا طبــــا

الظــــالل إل

ـــــــم هبطـــــــا الـــــــبالمل

بشـــــــر

مستتّـــف ديـــث فّـــف الـــوفق
أتـــــــــــا إل تطمـــــــــــة إل

لـــــــــ ـ
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اهـــــــم تودــــــــا إلقومـــــــ الغــــــــرق

بـــــك ملـــــد رينقـــــم الســـــمني إلقـــــد

اتك السمينة األإلىل شي اثرحلني إلإلاضك السمينة الةاتية حيد اثرحلني.
را لى اثاء إلالسمينة الةاتيـة تـوف هـب

السمينة األإلىل اش

مـن

لـى األف

الس اء..إلاضم ا حم د ( )إلفبات ا إلمساها أاوه إل نوه احمام الما أدتملا
همه اه مية (مجمية اثقا د ا اية المراقية) بمكرى إل ملري

همه الليلة اثبافكة [إِنا

أَنَِلْوَاهُ فِي لَيْاَفٍ نُبَارَكَفٍ إِنا كوَّا نُويِرَِ َ].
مقامنا هما أ تأريل لى اليسا من فضا ك هما احمام المظيم فضالً

إل تستطيك

ـن الكـةا .إلمـن يا يقــدف لـى ادّـاء جنـوم السـ اء مـن مناقب ..شـجا ت

إلبالاتـ

اححالم الح هل كل اا ا  [..ولَوْ أَنَُا فِي األَرِِْ نِ ْ شَْ جَرَةٍ أَقْْ َم

إلزهده إلحوابق

وَالْبَ ْرُ َُُدُّهُ نِ ْ ََعْدِهِ سَبْعَف أََْ ُر نَا نَفِدَتْ كَاَُِاتُ الاهِ] [ .قلْ لَْوْ كَْانَ الْبَ ْْرُ نِْدَادًا لِكَاَُِْاتِ
رََي لَوَفِدَ الْبَ ْرُ قَبْلَ أَنْ صَوفَدَ كَاَُِاتُ رََي].
إ ا اثناح

اثقام هـو التمـر

لو ملريـ

إلادــد مــن شــاإل إل ملريـ ( )إلهــو إل ملريـ
ااها من مدحوحاا النوا
إلإل ملريـ

إلتظ ت ــا الشـمراء دــديةاً إلقـد اً إل اــرهم

مست ك قّيدو ل ا

أتــا الملــل الــما فــوق الملــى ففمــا
إلهل منقبة ل يشافك في ا أدد
إلقد يكرإلا إ مريم ثا جاءها اثتا
في

بــبطن مكــة إلحــ البيــا قــد إلضــما
اححالم.
بميسى ( )إلا إىل بيـا اثقـدس لتضـم

فنوملياا أارجل يا مريم ف ما بيا المبـاملو

ثا أدسا بالطل إلهل
(.)

الكمبــة لــى أشـ ر الرإلايــاا إللمــك

المين يريدإل أ يساإلا ضوء الش ا بأكم م.

الكمبــة طم ـا ب ــا الكتـ

( بد الباقل) الش ا

هـمه الليلـة اثبافكـة .إلتتمـر

لشـأ

بيـا الو ملو ..إلفاط ـة بنـا أحـد

الكمبة أتسدا إلل ريقدف لـى ا ـرإلج دتـى إلضـما ليـاً
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هــمه اوامل ــة الغريبــة أحــراف إلفمــوز أجلـ ا إلأجالهــا إ ا

إللمــك

حــب ات كــا

يقــولا أيت ــا الكمبــة أتــل حــأط رك مــن فجــا األإل ــا إل بــاملو األإل ــا إلا تّــاب
إلاألز م ب ما اثولومل فيد.
إلهكــما كا ...فــإ الــنيب ملالــ ا ــام المــتح إلاأل ــنام منضــوملو إلمملقــة لــى
جدفات ا إللكك قبيلة من قبا ك المرب
إليرمل ب ا إىل األف

نم...فأ مد لياً لى منكبي

إل اف يط ـا

إلالنيب ( )يقولا ( جاء او إلزهـ الباطـك إ الباطـك

كا زهوقا).
إلقد تظم (الشافمل) همه المضيلة

مش وفو رينس

إل لـــــــــــل إلاضــــــــــــك أقدامـــــــــــ

ل يقول

ارهاا

حمــــــــــــك إلضــــــــــــك ا

فإ النيب كا يدث ن اثمراج قـا الًا ( إ ا

ــ

يــــــــــــده

شأت ــ إلضك يده لـى كتمـل

دتى أدسسا برملها لى كبدا).
إل إل ملري ـ فم ـ اــر لمل ـ أملق إلأ

ـ  ..إلهــو أ دقيقــة التوج ـ إىل الكمبــة هــو

التوج إىل يلد النوف اثتولد في ا .إللو أ القّد مقّوف لـى حمـض التوجـ إىل ريلـد
البنية إلريلد األدجاف لكا أيضاً توع من باملو األ نام ــ مماي ا
يقضل بأ البد

ـــ ..إللكـن التناحـ

إلهـو ريـراب يتوجـ إىل الكمبـة الـح هـل ريـراب إلالـرإلح الـح هـل

جوهر جمرمل ريتوج إىل النـوف اجملـرمل .إلكـك جـنا دـ

نسـ ..النوف للنـوف إلالـااب

للااب .إلإىل بمض هما أشاف بمض شمراء الماط يني إي يقول ن احماما
بشــــــــــــر

المــــــــــــني إ اتــــــــــ ـ

مــــن طريــ ـ المقــــك تــــوف إلهــــدى

جــــــــــك أ ريدفكــــــــ ـ أبّــــــــــافتا

إلريمــــــــــاىل أ تـــــــــــراه جســـــــــــدا

التســـــبيح زلمـــــى فاكـــــك

بـــــــ مـــــــن قـــــــدا

ف ـــــو

مســـــــك ا

ريــــــدفك األفكــــــاف منــــــ جــــــوهراً

كـــــــامل مـــــــن إجاللــــــ أ يمبـــــــدا

ف ــــــو الكمبــــــة إلالوجــــــ الــــــما

بــــــ ـ مــــــــن إلدــــــــدا

إلدســــــــد ا

إلهما الطراز من الشمر إلإ كا في شـلء مـن الغلـو فميـ كـةا مـن اوقيقـة إلفيـ
ثماا من التوديد.
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تمم تتوج بأبداتنا

الوارينا إىل الكمبة إلبأفإلادنا إىل النوف الما أشـرق إلأضـاء

ك ا قـال ـــ ـ شـأت ـــ ا [ اصقْوا الاْهَ وَاَْتَغْوا إِلَيْْهِ

في ا..تتوج إلي فنجمل الوحيلة إىل ا

الْوَسِياَفَ] تتوج إلي كل يوج نا إىل ا ا إلالسدامل .فالتوج منسا إلي إلالتوج من لنا.
تمم كتاب ا

إلالماو حمن النجاو إلالمرإلو الو قى الـح

اتمّـام هلـا إل يضـك

إل ي ل من سد ب ا..إللكن ليا الت سد قول باللسا إل ر رو باأللماظ...
الت ســد قيــدو فاحــتة إلأ

ــال

ــ ي ة بنيــة االّــة إلقلــ

طــاهر حــليم

إلأاــالق فاضــلة...الح هــل فإلح الــدين إلجــوهر اححــالم إلالــح طمــح ب ــا الكتــاب
إلالسنة.
إللكن أين حنن من مرادك همه المضا ك إلاألام ب مه الوحـا ك؟ …أب ـما التمسـ
األاالقل إلالتمكد ا جت ا ل إلتبمتا الكتاب إلالسنة فإلاء ظ وفتا تريـد أ تمـد أتمسـنا
من اثسل ني إلبالمرإلو الو قى مت سكني؟ …كال إلكال …إللو كا لنا من اححـالم يفء
أإل يفو ثا حقطنا هما السقوط الشا ن إلثا فشلنا هما المشك اثت ا.
أمت نا (فلسطني) مب نة الّ يوتية منم أفبمني حـنة إلمـا زالـا الّـ يوتية ريتقـدم
إلالمرب إلاححالم ريتأار .إلقـد أقت
أقــرع اثنــابر إلأقــرع األمســاع با طــ
إلااهــا إلأهيـ

ـا ممافك ـا األإلىل إلل أزل منـم شـرين حـنة
النافيــة إلأتشــر اثقــا ا اثلت بــة

الّــ ف

باثســل ني إلأمل ــوهم إىل الودــدو إلمجــك الكل ــة إلإ اححــالم بــين

لــى مل ــامتني (كل ــة التوديــد إلريوديــد الكل ــة) إلأ ــر الّــرااا الداإليــة أ
يّل وا الوضك بين م حتقاي فلسطني الدامية...إلكنا مـن زمـن بميـد أبـث شـجواا
أبياا من اا
ت ضــــــا فقيــــــك أا فتــــــى فل ــــــا

اــــربا القــــوم طــــاب لــــل القمــــومل

إلأتـــــــل بمـــــــد جم ـــــــدو إلقـــــــومل

كضـــــــافبة إلقـــــــد بـــــــرمل اوديـــــــد

إلديـــــــد بيـــــــن م إللمـــــــك يومـــــــاً

ّــــــــيباً فيـــــــ يمتقــــــــد الوديــــــــد

الشــــــرق أإلطــــــا إللكــــــن

ريضـــــي بنـــــا ك ـــــا ضـــــاقا وـــــومل

تقــــــــيم ب ــــــــا لــــــــى فقــــــــر إليل

يســـــــــاغ لنـــــــــا إلفإلمل

لنــــــا

إلتظ ـــــــــاً

يكرى ميالمل أما اثامنني (ع) )93( ......................................................

موا يــــــــــد السياحــــــــــة بينــــــــــاا

ريكيـــــد ب ـــــا السياحـــــة مـــــن ريكيـــــد

إل ـــــــــومل كلـــــــــ ا كـــــــــمب إلزإلف

فكــــم إلاىل مــــمَ ختــــد نا الو ــــومل؟

إيا مــــا اثلــــد شــ ـيسد لــــى اــــداع

فــــــال يبقــــــى ا ــــــداع إل اثشــــــيد

ــــــــ ي اً

إل البنــــــومل

إيا ل ريــــــــبنت ملكــــــــاً

فــــــال ريغــــــين اهيــــــو

إلمــن هــمه الشــملة ال ــة أبيــاا يكرري ــا
إلاححالم) الما طبك

مقدمــة اه ـ ء األإلل مــن مالمنــا (الــدين

مطبمة المرفا قبك  38حنة إلهلا

فـــال طلمـــا لـــل الشـــ ا يومـــاً

إيا ـــــــــن جمـــــــــد قـــــــــومل

أمـــوا إلقـــد بلـــوا الـــنما ج ـــداً

ك ــــــا ئ ــــــى رينت ــــــا األحـــــــومل

كــــــملد فلــــــتكن للمــــــرب تمـــــاٌ

إلإ َّ مـــــا اويــــــاو إلمـــــا الوجــــــومل؟

تمم كنسا تمت بمكر المرب إلتررياح باألتتساب إلي م ..م ملافا فدى ال ما
خنجك من يكر المرب إلالمرإلبة إلما يشت من ا إلتومل لو كنا من (ا
تكن من همه األمة إلأتطب
إلف نـــــا اجملـــــد ـــــن بـــــاء
إيا اوســــــ ـ

فّرتا

ف) إل(الرببـر) إلل

لينا اماً قول القا كا
أحـــــــــأتا

ـــــدق

الرفيــــــــك ريواكلتــــــ ـ

(فلسطني) قل

أيإلمل

مليـــــــــافهم الّـــــــــنيما

بنــــــاو الســــــوء أإلشــــــد أ يضــــــيما

البالمل ال مربيـة ئقيقـ ًا ئـف ب ـا ـــ كاهلالـة ـــ مّـر إلحـوفيا إللبنـا
ف ا دال بقية األ ضاء؟ ..إل شد أ الوضـك إيا

إلاألفمل إلاوجاز..فإيا هلد القل

بقل لى هما اوال فلنا فلسطيناا أارى

زمن قري

ــ

مسح ا

ــ .

أ فطر لى بالكم قول شا ر المرملإلس الضا ك ــ المرملإلس المربل ــ ديث قالا
دةـــوا أفإلادكـــم يـــا أهـــك أتـــدلا
مـــن جـــاإلف الشـــر

يـــأمن واقبـــ

المقـــــد يـــــبا مـــــن اطرافـــــ إلأفى

لــــيا البقــــاء ب ــــا إ َّ مــــن الغلــــ
كيـــف اويـــاو مـــك اويـــاا

قـــد اه يـــرو مبتـــوفاً مـــن الوحـ ـ

مّــيبة اثســل ني ظي ــة...إلأ ظم من ــاا إ اثّــا
إلريمطل ألهل ا ملفإلحـ ًا إل ـرب إل
ف ا

حـــم

مــن شــأت ا أ رينب ـ الشــموف

ـك الشـ ك إلريودـد الكل ـة...أما مّـيبتنا بملسـطني

نما شيئاً من يلد إلريلقاها ز

اء المـرب إلقاملري ـا الـمين يعـا فلسـطني لـى
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ممبح مطامم م الدتية إلجشم م ا بيث...تمم ريلقوها بردابـة

ـدف إلبـرإلملو ملم..إلمـا

كماهم يلد دتى مكنوا الي و مل ــ طا مني ــ مـن البقيـة الباقيـة مـن أفاضـل فلسـطني الـح
يسكن ا األلوف من رب اثسل ني إلجملوهم بيد الي ومل يمطو اه ية ن يد إلهـم
اارإل .
إلكاتا أهالل فلسطني ريأمك من ملوك المـرب تّـرهم...إليا ليـت م كموهـا شـرهم
إلل يكوتــوا مساحــرو لل ســتم رين إلمنمــمين ألفاملري م..إلحــوف يمل ــو كيــف ريــدإلف

الدا رو لي م [ لَرْهُمْ ََْكاوا و َتََُتعُوا وَُاْهِهِمْ األَنَل فَسَوْفَ َعْاَُُونَ].
تمم كك ما أ ابنا إ ا هو مـن حمافبتنـا للـدين إلتبـم القـر

إلريـرك الم ـك بتمـاليم

اححالم.
إلما أفسد هما الشباب ا ليك اثست ا إ َّ همه اثدافس الـح جملـا الـدين قشـراً
ل

في

إلجسداً

فإلح ل ...

إللكــن قــد أديــل ميــا األمــك مــا بشــرتل بـ ممــالل الــوزير (النجيـ
دمظ ـ ا

ــــ مــن أت ـ جمــك

إلأمت اتـاً إلينتتـ

الــراإلا)( )1ــــ

اثــدافس ــــ أإل حــيجمك قريب ـاً ــــ للــدين إلالقــر

اثمل ــني مـن يإلا الةقافــة الدينيـة إلالممـة إلاألماتــة إلفقـ ا

ملفجــة
هلــمه

ا دمة اهليلة إلإت اهدير مبةل ا إل رير ى إ َّ من مةل .
أي ا اثسل و
وملإلا إىل ما كا

لي أحالفكم ريمد لكـم ـ ريكم .أكرمـوا القـر

يميد لكم كرامتكم .أريرجو

بالم ـك بـ كـل

الداً أإل إ ـالداً مـن هـما الشـباب الـواهن اثنجـرف

ريياف ش واري ؟ .
أ ك بليتنا ــ مماشر اثسل ني ــ هو ا حتم اف..إلكك فزية إلبليـة فا حـتم اف أ ـل ا
إلفر ا إلمنبم ا إلمطلم ا إلما جرَ لينا بالء ا حتم اف إلمكن م من تموحـنا إلأموالنـا
إلأإل ملتا إلأاالقنا إلريقاليدتا إ َّ ز

( )1هو جنيـ
إلداضراً

اؤتا إلقاملرينا.

الـراإلا أبـن اثردـوم المالّمـة الشـي ابـراهيم الـراإلا إلكـا إلزيـر ًا لل مـافف دينئـم
األدتمال.
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ملف ملوكنــــــــــا مــــــــــا ريّــــــــــنك

إلملوكنـــــا قـــــد أحـــــل وتا للمـــــدى
إلمــــا أفســــد اححــــالم إ َّ ّــــابة

ريــــــــــأمر توكاهــــــــــا إلملام تمي ــــــــــا

كــف فــاجر

أقـــيم أل ـــالح الـــوفى إلهـــو فاحـــد

إلاضـ ا قنــاو الــدين

إلهك يستقيم الظك إلالمومل أ وج؟ ..يقولو (بال بيبة ومل) أما قضيتنا؛ فمل ال بيبـة
ومل كك أدد يراه إليشكو إىل ا .
ثةــك هــما يــمإلب القل ـ

لـــو كــــا

مــن أحــف

القلـــ

إحــــالم إلإ ــــا

أي ا اثسل و
أدمظوا أإل ملكم من هما الشر اثستطا إلالداء الما يمسـد مليـن م إلملتياهم..أتشـئوا
هلم مدافس أهلية مةقمة قافية ملينية ريتالءم مك فإلح المّر إلاحت ضرإلا هلـم ممل ـني
من أهـك الّـالح إلالمضـيلة فـأ أهـم إلاجـ
الدفإلس الدينية

لـى مـدافس أهليـة أإل دكوميـة جمـك

الدفجة األإلىل من األه ية إل مك هلا أمت اتاً إلش املو.

إل يتسنى لألهليني اتشاء اثـدافس الكافيـة للتملـيم إ َّ بتشـكيك اه ميـاا ا ايـة
كل ريتماإل

لى همه األ

ال اهليلة إلاثشافيك اويوية.

إلهمه (مجمية اثقا د ا اية اححالمية) باملفو اا من أهالل الكر

إلهـل بـمإلف

اوة يرجى بتوفيق ــ ريماىل ــ إله ة اثاحسني هلا إلمماإلتة أاـوات م هلـم أ رين ـو ـاء
دسناً إلرية ر مثراً جنياً

دإل في ا اهلـدى إلاهلنـا إلا ـا إلالربكـة

أتمسـ م إلأإل ملهـم

إلأمواهلم.
إلمن اثملوم ا اه مياا مةك كك كا ن يتاج إىل وه إلبقا ـ إىل اـماء إلاـماؤها
اثــال..فال ريت ــاإلتوا

التمــاإل إلاثســا دو كــك دسـ

الكةا كةا .فتماإلتوا إلأجت موا فإ يد ا

أمكاتـ إلمقــدإلفه..إلالقليك مــن

مك اه ا ة إلاحجت اع اا إلبركة.

إل ار إل يح إلتّي ح أقوهلا بدء إل وملاً إل أاص ب ا اثسل ني بك أقولا
أي ــا البشــر

لــيكم بــالقر

إلأاما الدإلل بتمالي
دده إلدق .

فميــ حــالمتكم بــك حــماملريكم..إللو

ألحاادا البشرية من هما التكالـ

ــك النــاس

إلالت ـافب إل ـرف كـكٌ
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القــر

أجملــوه اهاممــة المربيــة إلالودــدو اححــالمية إل نبــوا ا الفــاا اثمهبيــة

إلا ّوماا الطا مية إلليم ك ككٌ لى ممهب

بغا جدال إل اّومة.

فرإل

إلأقّــى األمــاتل إلاتمــال أ ريتودــد اوكومــة إلاألمــة فتكــو اوكومــة كــأب بــاف
بالر يـة إلالر يـة كأبنـاء

مماإلتـة اوكومـة كـل يسـمد اه يـك إليكـو المـراق ك ـا

يقال ن (مج وفية أفالطو ) إل(اثدينة الماضلة) للمافابل.
إلأهم ما

لى اثراجك اثساإللةا أتتتاب اثوظمني اث ـمبني الـمين

الّلة بني اوكومة إلالر ية بسوء ريّرفاري م إل

يقطمـو

ملوا اوكومة كم اب مماحـة هلـما

القطيك الومليك بأحتم ال الضغ المظيك من الغطرحة إلالكربياء إلالشدو إىل الرشـواا
إلافريكاب اثنكراا.
داحــبوا اتمســكم ــــ أي ــا النــاس ــــ قبــك أ ريُ احَــبوا ..إلاجملــوا تّــ

أ يــنكم

اثساإللية المظ ىََ [..اأَُّهَا الوَّاسُ إِنَّ وَِْدَ الاهِ كَ ٌّ فَ َ صَغرَّنكمْ الْ َيَاةُ الدُّنْيَا وَََّ ََغرَّنكمْ َِالا ِه
الْغَرُورُ].

إلحالم لى اثرحلني إلاو د

فبِّ الماثني

اطبة احمام كاشف الغطاء
اثا ر اححالمل بباكستا
تص اطاب مسادة الشي حم د اوسني ل كاشف الغطاء

مـا ر ل ـاء

اححالم بباكستا يوم السبا  19مجاملا األإلىل حنة 1371هـ اثواف  16فرباير
حنة 1952ما

ققق

[ رَب إِنِّي وَهَ َ الْعَأْمُ نِوي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ولَمْ أَك

ْ َِدَُِائََِ رَب شَقِيًّا].

َسْ وَِّ نِ ْوْهُمْ َتْاْْو َِاَ ْيْهِمْ َََاصِ ْهِ
قــال ــــ حــب ات إلريمــاىل ــــ ا [ هُ ْوَ ال ْيِي ََعَ ََْ فِْْي الَْْْنينيَ ر ُْ
وََُِكِّيهِمْ وَُعَاُُِّهُمْ الْكِتَابَ وَالْ ِكَُْفَ وَإِنْ كَانوا نِ ْ قَبْل لَفِي ضَ َل نُبِنيٍ].
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أشافا همه اتية الكر ـة إىل دـال األمـيني قبـك اححـالم إلبمـده .إلاثـرامل بـاألميني؛
اهاهلني من المرب إلااهم من األمم .إلقد كا المال يـوم ياك بأمجمـ
أمياً يتتب

ظل اا الظلم إلاه الة إلالغل إلالم ى .فأشـافا اتيـة إىل هـمه اوالـة

إل ربا ن حوء هما اوال بأإلج

[ وَإِنْ كَانوا نِ ْ قَبْل لَفِي ضَ َل نُبِنيٍ].
كا البشر
أقّــى مراري ـ
بمضا إلية

وم ًا كسمينة

بافو إلأمجم ا ثماتل الشقاء إلهل قول ــ ريمـاىل ـــا

عر جاج ريتقايف األمواج إلكا المـرب بـاألاص

الشــقاء يمبــدإل األإل ــا

إليمتــدإل بــاأل م إلالمــدإلا ..يغ إل بمض ـ م

بمض م لى بمض..يقتلو أإل ملهم اشية أمالق إليدفنو بنـاري م دـال

اوياو دمف ا تماقّ ..اباا متضافبة إلقبا ك مت افبة..
إل ريدبا إل

اوقيقـة

لم إل

قافـة إل ريمكـا

نا ة إل زفا ة..

تظـــام إل إل امّ ..ـــاباا إل ّبياا..ريســـوملها القبليـــة إلريقوملهـــا األقلي يـــة

إليك و دكم اهاهلية [..أَفَ ُكْمَ الْجَاهِاِيَّفِ َبْغونَ وَنَ ْ أَكْسَ ُ نِ ْ الاهِ كُكًُْا.]..
إلبين ــا هــم ــــ أا المــرب إلمجيــك البشــر ــــ يتتطبــو

دنــاملس هــمه األهــوال

إلاألدوال من التماحة إلالشقاء إلالطيش إلحـوء المـيش..إي أشـرقا مشـا ا حـالم
لى احتام من أف المناية األزلية إلمسـاء األلطـاف األدديـة..جاء اححـالم إىل األتـام
فمتح األمسـاع إلكاتـا

ـ اء إلتـوف األبّـاف إلكاتـا

يـاء إل ـقك القلـوب بـالنوف

إلكاتا ظل اء إلبدل كك إلضك حلء باألدسن [ ََدَّلْوَا نَكَانَ السَّيئَفِ الْ َسَوَفَ].
إلكا أإلل بمفو ارح ا إلقا دو ف ـينة أحسـ ا قا ـدو ( التوديـد للتـال

إلريوديـد

اوقوق لل تلوق)ا (ا ل امام او حواء) ( فضك لمربل لى ج ل)..حـ
المنّرياا إلحم المّبياا إلأبامل تمراا الطا مياا إل اف يسقل همه البمفو ــ بـمفو

ال حـر ًا إلج ـر ًا فكـر ًا إليكـراًََ [..اأَُّهَْا الوَّْاسُ إِنْا
التوديد ــ إليتماهدها إلين ي ـا قـو ً إلفمـ ً
خَاَقْوَاكمْ نِ ْ لَكَر وَأنَْى وَجَعَاْوَْاكمْ شُْ عُوًَا وَقَبَائِْلَ لِتَعَْارَفوا إِنَّ أَكْْرَنَكمْ ِِوْْدَ الاْهِ
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أَصْقَاكمْ إِنَّ الاهَ َِاِيم خَبِري] ( .أي ا الناس كلكم تملم إل ملم من ريراب

فضك لمربل

لى ج ل إ َّ بالتقوى).
لي إل لى ل ــ إ ملاء التماار باألتساب

إلثا إلجد ــ حالم ا
يهنية المرب بك إل

وم األتام ريلد األيام

هما الداء فيقولا ( يا بين هاشم

اف ملاء مسـت ك اً

ـاف يميـد إليبـدا يكـرف الت ـمير مـن

يأرييين الناس بأ

اهلم إلريأريوتل بأتسابكم ريقولو

حنن يفية حم د).
م دقـ يلـد

الميـا

ليـ ًا إلأإلجـده القـ ًا حـوياً..فودسد إل اـى بـني ( ـ ي

الرإلمل إلبالل اوبشل) إل(حل ا المافحل إلأبل يف المربل).
إلقــد شــا ا إلاتتشــرا كل تنــا ديــث قلنــا قبــك شــرين حــنةا (بــين اححــالم لــى
مل ــامتنيا كل ــة التوديــد إلريوديــد الكل ــة) .فكــا هــما الــدين مليــن التوديــد مليــن
الودــدو مليــن اثســاإلاو مليــن حمــ المّــبياا إلح ـ

المنّــرياا إلتبــم القوميــاا

إل نمناا الطبقاا إلالتماار باألتساب إلالتمالل إلالتموق باتباء إلاألم اا.
ضرب
بنا

ست زين

اد

الرحالة منقم البشرية فحولنا األ ظـم أ لـى مةـك لـملد..ف إلج
إلأم ا بنا بد اثطل

حيد البط اء من االم إلثلوك إل تيقـ زيـد

بن داف ة فقضى ب ـما لـى حـيئتني مـن حـيئاا اهاهليـة إل املاري ـاا حـيئة التـبين أا

البنوو اثّطنمة [ نَا كَانَ نُ ََُّد أَََا أَكَدٍ نِ ْ رِجَالِكمْ ولَكِ ْ رَسُولَ الاهِ] إلحيئة التمالل
باألتساب .إلل مك الناس طبقاا الية إلحافلة بغا الملم إلالتقوى.
إلمشى أ

اب إلالماؤه الراشدإل

همه السنة إلاثن اج .إلكل ة ا ليمة

لى ضوء همه التمـاليم إلألت مـوا اثشـل لـى
ر ( )مش وفو ديث قال لبمض أمرا ـ دـني

ضرب بسوط إلقال ل ا متى احتمبد الناس إلقد الق م ا

أدرافاً؟..

إلأجك إلأجلـى مـن يلـ د قضـية جبلـة بـن األي ـم الغسـاتل أدـد ملـوك الغسـاتيني
الشام دني جاء إىل اثدينة بأفتم أب ة إلأ ظم زينة .إلفمل (يةرب) مبوكب اثلكـل ليمتنـ
ملين اححالم .إلكا يوم إلفإلمله يوماً مش وملاً إللل سل ني يداً حميداً .إلبمـد أ أحـلم
إلا ــر المقــراء بــاثنح إلالمطايــا اــرج ا ليمــة

ــر إىل اوــب إلاــرج الغســاتل مبوكب ـ

اطبة احمام كاشف الغطاء

إلخبيل إلفجال

باكستا )99( ................................................

إلبين ا هو يطوف إلضك فجك من ا اف الناس فجلـ

اثلــد فأحنــك فغض ـ

لـى طـرف مئـ ف

اثلــد الغســاتل إللطــم الرجــك لط ــة شــديدو .فشــكاه إىل

فأدضر ا ّ ني لدي

إلحأل اثد ى لي فأ اف .فقال

ــر

ر لل د لا لدَ أ ريقـتص

من إليل م ا تقيامل لد .فقال الغساتل للرجكا أشاا مند اللط ـة بـألف فـأبى ..إلل
ي ل ياقى دتى بلغ شرو
قــالا كنــا أدس ـ

ف فأبى الرجك إ َّ أ يقتص .إلثا أدرج موقف الغسـاتل

إ كــرامح باححــالم ريتضــا ف إلريّــا

أ ريســق إلري ــا

ــم

أحت ك إىل الّـباح إلالـا مـك موكبـ هافبـاً مـن اوـرم لـيالً إليهـ

مـن فـوفه إىل

القسـطنطينية (فـرإلق) فأكرمـ إلأ طـاه أضـماف مـا كـا

لكـ بالشـام.

قيّر الـرإلم

إللكن تدم إل اف يأحف إليتل ف لى ما فاري من شرف اححالم إلأتشأ أبياري اثشـ وفو
الح من اا
رينّــرا األشــراف مــن أجــك لط ــة

إلمــا كــا في ــا لــو

فيــا ليــا لــل بالشــام أملتــى مميشــة

أفإلح إلأاــدإل فاقــد الس ـ ك إلالبّــر

إليـــــا ليـــــتين ثـــــا أ ـــــبا بنكبـــــة

ــر

إلحنــن

تريــد أ تملّ ـ

البة ا لماء

ــربا هلــا ضــرف

فجمــا إىل القــول الــما قال ـ

لــى هــمه اوامل ــة الغريبــة إللكــن حمــك الشــاهد من ــا بيــا

إلت ام م ريماليم أحتايهم اثنقم األ ظم م ا كلم م األمر إلفـاري م مـن

الموا د اه يلة.
إلأملهــش مــن يلــد خما ـ ة الي ــوملا مــك احمــام لــل بــن أبــل طالـ

( )نــد

ر ديث قال ل ا ليمةا قم يـا أبـا اوسـن إلقـف مـك اّـ د فظ ـر الـتغا

إلجـ

احمام..إلبمد اتت اء ا ّومة قال ا ليمةا يا أبا اوسن لمل حاءك أمـرا لـد أ ريقـف
مــك اّ ـ د الي ــوملا؟ فقــالا كــال إلإ ــا حــا ين أتــد كنيــتين إلل ريســا ِإل بــيين إلبــني
اّ ل إلاثسلم إلالي وملا أمام او حواء.
ف ك مسما أيتاك أم فأا يناك أمة ك مه األمة إلب ـمه األاـالق الماضـلة..ملكوا
الشرق إلالغرب إلملكوا رإل

كسرى إلقيّـر بأقـك مـن تّـف قـر  ..م أاـما هـمه

الرإلح فإلح الوددو فإلح اثساإلاو فإلح التوديد ريضمف إلريتضـاءل دتـى ريالشـا
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إل امل اثسل و إىل أحوء ثـا كـاتوا فيـ
شلء إلأاتالف إلاّام

اهاهلية..ريمرقـة

كك تظام.

ما اتسل القر األإلل إ َّ إلتشأا اثماه
أ ــابا الــدين

كـك أمـر إلشـتاا

كـك

اثتتلمـة إلاألفكـاف اثتضـافبة .إلأإلل فتنـة

قلب ـ فتنــة ا ــوافج ــم ا قبت ــا فتنــة اثــماه ا ممت لــة إلأشــمرية

إلمرجئة إلقدفيـة إلزيديـة إلأموية...إلمةلـ ا
إلمالكية إلدنبلية..أاتالف

المـرإلعا ظاهريـة إلدنميـة إلشـافمية

األ ول أاتالف

كك شلء.

المرإلع ااتالف

إل افا حياحة ا لماء ريغـما هـمه ا الفـاا إلريقوي ـا كـل ريسـتغل ا إلريمت ـد لي ـا
لــى قا ــدو (ف ـرسق ريســد) إل ــافا اث الــد اححــالمية مــن

ــد بميــد إلإىل اليــوم

يضرب بمض ا بمضاً إليمي بمض ا بأس بمض دتى أإلشد ــ

ــ أ ينطب

مسح ا

لي ا قول ريمـاىلا [ قْلْ هُْوَ الْقَْادِرُ َِاَْى أَنْ َبْعَََْ َِاَْيْكمْ َِْيَاًَا نِْ ْ فَْوْقِكمْ أَوْ نِْ ْ صَ ْْتِ

أَرْجُاِكمْ أَوْ َاْبِسَكمْ شِيَعًا وَُيَِ َ ََعْفَكمْ َََْسَ ََعْ ].
إلاتت

اثستم رإل همه المر ة فأمتلكوهم إلاحت لكوهم مجيماً إل افا اث الـد

اححــالمية كالمريســة اثلقــاو
دس

المــالو رين ش ـ ا الكــالب يأاــم كــك إلادــد من ــا دّــت

قدفري إلامكاتياري .
ــم إ كــك ملإللــة مــن الــدإلل اححــالمية إ ــا تشــأا إلريكوتــا بمنــوا أقلي ــل أإل

نّرا كالمراق إلمّر إلايرا إلا فغا إلااها ..إللكـن هـمه الدإللـة المتيـة الدإللـة
الباكستاتية إ ا تشأا بأحم اححالم إلاححالم أإللدها إلكوست ا .فاححـالم أبوهـا إلهـل
إلليدو اححالم إلتسل إلحاللت  .فيا هك ريـرى إت ـا حـتكو بـافو بأبي ـا دافظـة لم ـومله
مميدو جملده فتس

المنّرياا إلرير ى األقلياا إلرينظر كك ف اياهـا بنظـرو إلادـدو

إلريمامك اه يك بالمـدل إلاوـ

لـى السـواء إلريأاـم مبـا فمسـ القـر

النبوية إل مك شمافها ( إل إ َّ ا

إلا

أكرب) إلرينّر ا

الكـريم إلالسـنة

فينّـرها إلئمـ القـر

في مظ ا؟ ..
إلمبا إت ا تشأا بأحم اححالم إلريق ّـا ب ـمه الـرإلح إلإ َّ ف ـل مـن اهلنـد إلقطمـة
من ــا…إللكن ــا أاــما تاديــة الــرإلح إلففضــا تاديــة اهســد اثــاملا ف ــل ســدها
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المنّرا هندية إلبرإلد ا السـامية احـالمية إلهـل تاديـة مـن تـوادل التّـوف ـــ تمـم
إللمك من اهلند تشأ التّوف ــ ..إلب ـمه السـ ة مسـة الـتق ص باححـالم قـد أمتـازا
همه الدإللة ن حا ر الدإلل اححالمية الح جملا شمافها إلشافري ا الناديـة المنّـرية
لــــى كــــك مســــلم مســــا دري ا

أإل ا قلي يــــة .إلهــــما هــــو مســــتند فتواتــــا بأتـــ

ـــ

إلمنا رري ا..إللكن إ دافظا لى قواتني القر

إلتواميا اححالم.

فيا أي ا اثسل و
ريمل ــو د ـ الملــم إت ـ
برجــو كم إىل ا
إلدقيقة
فكملد
إلتطب

يمــومل لكــم جمــدكم إل ـ كم إلمنــا تكم إلاحــتقاللكم إ َّ

إلاحتقطــاع إلي ـ

إلأ يّــا كــك إلادــد منســا مســل اً

وفو إلجمـازاً .إلك ـا أ المطشـا

ـالً

يرإليـ لمـ اثـاء إللـو كـرفه ألـف مـرو

ينممنـا قولنـا (أتنـا مسـل و ) إللـو كتبنـاه لـى جباهنـا مـا ل تكتبـ
لى أدكام مجيك أ

قــو ً
قلوبنـا

النا.

إلها حنن إلمجيك أاواتنا اثـد وين األما ـك قـد ئ لّنـا أ بـاء السـمر إلمشـقة الغربـة
هـما اثـا ر

ملبني مل وو أاواتنا الباكستاتيني مندفمني ب ما األمك فاجـني أ يكـو

ب مه الدإللة اثبافكة دياو لإلحالم جديدو إلت ضة مبافكة حميدو...رينتمش ب ـا الـرإلح
اححــالمية الــح ريالــف فإلدــاً إلدقيقــة بــني المراقــل إلالي ــاتل إلاوجــازا إلاحيراتــل
إلالباكســتاتل إلريقــرب م م ــا ريبا ــدإلا إلريودــدهم م ــا ريمــدملإلا..إلخترجنا مــن هــمه
الموضى الضافبة أطناب ا لينا الح جررينا إىل ا ه ال إلالتسـامح بكـك شـلء دتـى
أموف مليننا..تتسامح

األموف الّغاو فتمورينا اث اا الكباو.

حنــن تقــول (إتنــا مســل و ) إللكــن رياففنــا مسي ل..مســل و إللكــن طلتنــا يــوم
األدد..مسل و

إللكن أكةرتا يـتكلم إليتمـاهم با تكلي ية..مسـل و

شيئاً من المربية لغة القر

إللكـن

حنسـن

المظيم إلالسنة النبوية إلحنسن اللسا األجنيب.

بلغ بنا احه ال ــ إتنا ممشر المل اء ك ا يقال نسـا ـــ فمبـا جنت ـك
بشاإل اححالم إلقد تس ك اتيا

اثـا ر لل ـماكرو

إليقول اثاي (دـل لـى الّـالو) أإل (قـد قامـا

الّ ـالو) فــال تقــوم إىل الّــالو..تتجايب أطــراف القيــك إلالقــال إلالتتا ــم إلاهــدال.
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مسل و

إل ي نا شلء مـن أمـوف اححـالم ك ـا ري نـا أموفتـا الماريية..مسـل و

إل يردم انينا فقراءتا إل يمطـف أقوياؤتـا لـى ضـمما نا إلا حـب ات يقـولا [وَفِْي
أَنْوَالِهِمْ كَ ٌّ لِاسَّائِلِ وَالَُْ ْرُومِ].
فأين اححالم؟ إلأين شما ره يا كرام؟ .
إللكن..أ بح من امراضنا احجت ا ية أتنا تقول إل تممـك إلتملـم إللكننـا مةـك مـن

كََ [..اأَُّهَا اليَِ َ ََنَوُوا لِمَ صَقولونَ نَا ََّ صَفْعَاونَ كَبُرَ نَقْتِا ِِوْدَ الاهِ أَنْ صَقولوا نَا ََّ صَفْعَاونَ] إلتأمر
بالرب إلتنسى أتمسنا [ أَصََْنُرُونَ الوَّاسَ َِالْبِر وَصَوسَوْنَ أَنفسَكمْ].
أي ا اثسل و
امإلا دريكم إلأمجموا قوريكم إلتظ وا
رينمف البشرية

موفكم..فإ السياحـة الماثيـة السـوملاء

وم ًا إلالمـرب إلاححـالم اّو ـ ًا خبطـر ها ـك يـأريل لـى األاضـر

إلاليابا إليست لد القوا إلالضميف .إلهما ا حتم اف الغاشم الـما يتسـ ى كـك يـوم
بأحــم إليتشــكك كــك برهــة بشــكك إليلــبا كــك دــني لباحــا…فيوم ـ ًا أتتــداب إليوم ـاً
قاية إليومـ ًا إل ـايا إلاليـوم أمسـوه بالـدفاع ـن الشـرق ..المبـافاا شـتى إلاوقيقـة
إلادــدو .إلقــد فأيــتم فضــا ك أ

الــ هــمه األيــام مبّــر إلريــوتا إلمــراكش إلاه ا ــر

إلااها..إلقــد ختلّــا ملإللــة إيــرا ــــ تّــرها ا

ــــ مــن خمالب ـ إلأتياب ـ إلتوا ب ـ

إلمــا

ختلّا إ َّ بمد ناء إلكماح إلما ختلّا إ َّ باريماق كل ت ا إلريوديـد ج وملهـا إلرينا ـر
ملك ا إلشمب ا إلدكومت ـا .فـن ن تبـافك هلـا تسـأل ـــ ريمـاىل ـــ أ يوفـ حـا ر اث الـد
اححالمية هلما المتح اثبني إلالم اثكني(.)1
إلأتا أبت ك إىل او ــ جك شأت ــ أ
إحــالمية إلأ

ـنح النّـر إلاححـتقالل الّـ يح لكـك ملإللـة

مــك اجت ا نــا هــما مة ــر ًا بــالة راا الياتمــة إلالموا ــد النافمــة لإلحــالم

إلاثسل ني أمجمني.

() 1كا قد ألقى المقيـد هـمه ا طبـة
لإلحتم اف .إلحقطا بمد يلد.

أيـام دكومـة الـدكتوف حم ـد مّـدق اثمـرإلف بمدا ـ الشـديد
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امإلها أي ا اثسل و مقالة جاممة إلمل وو ممة ..دفو درو من كبد دـ ين ألب
فإلداتل شمي

رري اثّا

ليكم

إلدنكتـ التجـافب إلاحنلتـ النوا ـ

إلأبلتـ

الّرإلف إلريقلبا ب الظرإلف..فقال ملا ياًا [ رَب إِنِّي وَهَ َ الْعَأْمُ نِوي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا
ولَمْ أَك ْ َِدَُِائََِ رَب شَقِيًّا].

إلالسالم ليكم إلفقة ا
تداء ام

من اإلمام الراحل الشيخ حممد احلسني كاشف الغطاء
ريكلّــم الســيف فأحــكا أي ــا القلــم
ريكا را الكت

اوــرب شــبسا ف ــايا رينمــك الكلــم؟

إلالرحا ك إىل المقيد الرادك الشي حم د اوسني ل كاشف الغطاء

من المال اححالمل إلالمربل طـالبني منـ ( )تشـر كل ـة ريوجي يـة كنـداء لل سـل ني
ن فلسطني

دالت ا اواضرو إلحمنت ا اثتأزمة إليلد بمـد أ ـال التقسـيم اثشـاإلم

ام 1947م.
إلاحمــام الرادــك كــا إمــام (مــا ر فلســطني) بــك إمــام اثســل ني
األف

..إلهو اطي

فلسطني إلاطبت التاففية

امــة أقطــاف

القـدس الـح طبمـا ـدو مـراا

إلبمدو لغاا مش وفو مملومة.
إلبمد أ ريكا ر الطل

لي ( )إلجس ب ما النداء القيسم تنشـره هنـا لّـلت الو يقـة

بالوضك اواضر.
إلقــــــد كاتــــــا قــــــد رضــــــا ليــــــ
اححالمية...فتمضسك( )ب ما النداء القيسما

دينــــــ فتــــــاإلا ل ــــــاء اثــــــماه
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تداء لم وم اثسل ني

بشأ حمنة فلسطني
مايا ـدا المتـوى إلحنـن

ققق

تـ ال تقـولا إ حمنـة فلسـطني مـن اثسـل ني أ ظـم مـن

حمنت ا بالّ يوتيني .
إلحر همه المقدوا إ اثسل ني ـــ دتـى ات ـــ ـر لـي م قضـية فلسـطني كقّـة مـن
القّـــص التاففيـــة… ـــرإل

لي ـــا هـــني حـــافملين…ريطـــرق أمســـا م إل

ـــض

واطم م إل خترق شغاف قلوب م إل يمرفو إ البلية لو كاتا ختص فلسطني لرمبـا
هــا األمــر إلاــف الــرزء إللكــن ا طــر إلالغــر

هــو احــت الك مجيــك الــبالمل المربيــة

إلالقضاء لى اححالم إلاثسل ني .
إللو إ كك فرمل من اثسـل ني يـا
إلا لة إلي قريباً

حمالة لكا لكك شم

ـرو اثّـاب إليمتقـد إ شـملة هـمه الكاف ـة
إللكك بالمل شأ اا هما الشأ إلت ضة اـا

همه الن ضة إلثا احتقبلوا همه البلية ب مه الربإلملو.
المتوى اثةاو النافمة هو أ يمتى لكك إتسا ض اه إليودى إلي إلجداتـ
إىل الم ك اهدا إاال

إليمـ ه

.

إلدركة كك مسـلم لـى مقـداف القتـ مـن اححـالم إلفابطتـ بالـدين إلدظـ مـن
الغاو اححالمية.
أمــا هــا ء الســاكتو

أإل اثةبطــو الــمين يةبطــو الم ـ ا م إليبــمفإل بــمإلف الشــد

إلالوحاإلس فالكشف ن داهلم موكول إىل ااتا...إللكنا تقولا
أي ا المرب ...أي ا اثسل و ...
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فتلجكم الشد إلالري
ا

ــ لكك شم

فإ البلية لى كك إلادد منكم إلا حـتمبامل ـــ

من شموبكم إلإ ممابدكم إلمجيك مقدحـاريكم

مسـح

اطـر ها ـك إلبـالء

تازل..فأت ضـــوا ت ضـــة ئمــ كـــرامتكم إلريّـــو مقدحـــاريكم فـــإ ملإلل الغـــرب قـــد
احـــتكلبا لـــيكم إلإ الي ـــومل الّـــ اينة حـــوف يغـــ إلتكم مـــرو أاـــرى إليســـتلبوا
أفاضيكم فأا إلهم إلاحاجموا أفاضيكم قبك أ يغ إلكم.
إل ينبئد مةك ابا .إلا
النجف األشرف

اثستما .
حم د اوسني كاشف الغطـاء
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