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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 وله احلمد
 مقدمة املؤلف 

لقد شعرت بعظيم الغبطة عندما أخرجت كتابي بني النجف و األزهر الذي مجعت 
ضح مننج  اتانا    فيه أشتات احلوادث وضمنته أنواع الطرائف و اللطائف بأنفع خمرج و أو

له الكّتاب وتكنت له اخلطباء و استمتعت به الشعراء وهذا ما دعاني ان أاقدم بجنذا السنفر   
النفننيأل ألكشننف عننن دتت مينننة ومننا  ننات وحنندث   السننفر الانناني ل مننام احلجننة املرجننع 
الديين األعلى الشيخ علي آل كاشف الغطناء للمنر ر الرابنع  منع البانوث اةسن مية         

هرة ومسيته بني اجلامعة و ا مع قا ندا  بنذلج جامعنة اةمنام الشنيخ علني آل كاشنف        القا
 الغطاء وجممع الباوث اةس مية وقد آنست من نفسي أن اجعله على فصول .   
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 الفصل األول 
 فيما سبق دعوة اإلمام ملؤمتر جممع البحوث الرابع 

لرابنع  منع البانوث اةسن مية       لقد سبق دعوانه حفظنه اهلل اعناذ  نذا املنر ر ا     
القاهرة أموت كارية نظرا  ألوا ر الص ت بينه وبني أسرة األزهر نذكر منجا منا ضرنر البنال    
وما بقي له من اآلثات منجنا دعوانه ملنر ر جممنع البانوث املنذكوت الاناني وقند شنرحنا  لنج           

ه ملنر ر جممنع البانوث    مفص     كتابنا بني النجف األشرف و األزهر ومنجا دعوة مساحتن 
املذكوت الاالث و إنابته حفظه اهلل اعاذ للمرلف وفريلة السيد حممد نعمة   احلرنوت عننه   

 ألسباب مرضية و إليج نص الدعوة . 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 األزهر                      
 مر ر جممع الباوث اةس مية  

 السكرااتية الفنية          
 لة الشيخ علي كاشف الغطاء .اةمام السيد / فري

 الس م عليكم وتمحة اهلل وبركااه . وبعد .
فبعون اهلل اعناذ ومشنيهته سنينعقد املنر ر الاالنث  منع البانوث اةسن مية   ينوم          

ملندة سسنة عشنر يومنا       1966سنبتم    30هن املوافق  1386مجادى اآلخرة سنة  15اجلمعة 
األزهنر أثنناء انعقناد املنر ر كمنا سنيتامر األزهنر         وسيكون السادة املدعوون ضنيوفا  علنى  

نفقات سفرهم   احلروت و العودة . ويسرنا أن ندعوكم بأسم األزهر حلروت هنذا املنر ر   
 و املشاتكة   أعماله.  

و إنننه ملننن ااسننتجابة لننداعي اهلل أن البننوا دعننوة األزهننر للمشنناتكة   هننذا املننر ر    
 إياكم إذ ما فيه جمد اةس م وعزة املسلمني .اةس مي الكبري .وفقنا اهلل و 

 و الس م عليكم وتمحة اهلل وبركااه .
                           شيخ األزهرهن                                                   1386من  فر سنة  17
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 1966اكتوبر سننة   3وقد جاء    ايفة اجلمجوتية املصرية الصادتة بتاتيخ ااثنني 
 حتت عنوان أخبات املر ر ما نصه : 

يصر إذ القاهرة خ ل أيام اةمام علي كاشف الغطناء النذي يعتن  املرجنع النديين      
 األعلى للشيعة بالعراق ل شرتاك   املر ر .

مام علي كاشف الغطاء بالنجف إميانه العميق باآلثنات العظيمنة   أعلن عميد جامعة اة
للمر رات اليت يعقدها علماء املسنلمني اسنتنكر املنر رات النيت يكنون ااهرهنا الرمحنة و        
باطنجا التاالف مع أعداء املسنلمني و التنرمر علنى مصناحلجم.أكد اسنتعدادا التنام للتعناون        

اتب بنني املنذاها اةسن مية وقنال ان أمنينة اوحيند       بني الشيعة والسنة واأييندا املطلنق للتقن   
أوائننر الشننجوت العربيننة ا ميكننن ان اتاقننق اا إ ا أ ننبات النندول اةسنن مية كلننجا دولننة   
واحدة.و أشاد بالتقدم العظيم الذي أحرزاه اجلمجوتية العربية املتاندة   كافنة ا ناات و    

 نا ر خلدمة اةس م والعروبة.األعمال العظيمة اليت قام بجا الرئيأل مجال عبد ال
و قنند بنندأ السننيد كنناام الكفننائي عمينند جامعننة اةمننام علنني كاشننف الغطنناء الدينيننة  

 بالنجف ااشرف بالعراق حدياه للجمجوتية عن مر ر علماء املسلمني فقال:
انا من الذين يرمنون باملر رات اةس مية و ما فلسفة إقامنة الصن ة مجاعنة   كنر     

ومننا فلسننفة احلنن    كننر عننام اا  ننذا الغننرا النبيننر و هننو اجتمنناع    يننوم سننأل مننرات
املسلمني   كر يوم و   كر عام على  عيد ااخوة اةس مية و قد ساهمت باحلرنوت    
مر ر جممع الباوث اةس مية ف العنام املاضني و اشنرفت فرافقنة سنيدي اةمنام كاشنف        

ن ممنا  عننه و عنن مدتسنته   هنذا املنر ر و       الغطاء كما شرفين أيرا   هذا العنام ان أكنو  
بصننابيت األسننتا  السننيد حممنند السننيد نعمننة املنندتك فدتسننة اةمننام كاشننف الغطنناء كمننا   
ساهمت بإ دات كتاب أمسيته بني النجف و األزهنر ووزع علنى األعرناء مسناهمة فعلينة      

املر ر ألنين اعت ا    هذا املر ر و انا عاجز عن اةفصا  و البيان بشعوتي احلات جتاا هذا
الرائنند األول اجتمنناع املسننلمني للتعنناتف فيمننا بينننجم و بالفعننر حصننلت هننذا الامننرة بننني  

 جامعة النجف ااشرف و بني اجلامع األزهر.
و سألت فريلته عن حتقق مشروع التقاتب بني املذاها اةس مية فقنال منن منرات    

ا سيما املنذها الشنيعي و املنذها السنين و     هذا املر ر التقريا بني املذاها اةس مية و 
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بالفعر فقد حدثت هذا الامرة و ان كنت اقرتحت   املر ر هذا العام لتكنون الفائندة اعنم    
و املنفعنة النر عقنند دوتات كنر عننام   مجينع البلندان اةسنن مية و ا سنيما   النجننف       

ان يكنون موضنع التنفينذ    ااشرف و طلبت من املر ر اخنذ هنذا ااقنرتا  بنظنر ااعتبنات و      
كما شرع املر ر   هذا السنة بعقد جلسنة لنه   ةنزة اسنتغرق ينومني فناتجو أن ضقنق اهلل        
هذا األمنية و جيتمع السنة والشيعة   وادي النجف ااشنرف حتنى ا يبقنى جمنال للعندو و      

 ا ابقى فجوة واسعة.
 توحيد أوائل الشهور العربية

ينند أوائننر الشننجوت العربيننة بننني مجيننع النندول     و حتنندث فرننيلته عننن مشننروع اوح  
اةس مية فقال هذا أمنية و ان كانت ا اتاقق نقو ا بصراحة وقد أثاتها   العام املاضني  
سننيدي اةمننام كاشننف الغطنناء و بننذل ججنندا   اجلمجوتيننة العربيننة املتانندة و   النجننف     

ب عديدة منجنا مذهبينة و   ااشرف و حتى اآلن مل نستطع ان نصر إذ نتيجة قاطعة واألسبا
منجننا سياسننية و منجننا أفقيننة و عننندنا   الشننرع اخننت ف األفننق يوجننا ااخننت ف   ت يننة   
ا  ل فلذلج أقول ان  لج ا يتاقق حتى و ان بذلت اجلجود العظيمنة نعنم اا إ ا كاننت    

 الدول اةس مية دولة واحدة فيكون احلكم ماضيا على اجلميع.
ى سنرال عنن تأينه   املتجنرين بالندين فقنال ان األعمنال        و أجاب السنيد كناام علن   

بالنيات و لكر امرئ ما نوى و اهلل سباانه و اعاذ يعلم بالسرائر و ما ختفني الصندوت فنإ ا    
كانت النوايا حسنة انت  إنتاجا حسنا و العكأل بالعكأل و على ضوء  لنج فمنن سنن سننة     

و منن سنن سننة سنيهة فعلينه وزتهنا        حسنة فله اجرها و اجر منن عمنر بجنا إذ ينوم القيامنة     
ووزت من عمر بجا إذ يوم القيامة فعلنى هنذا كلنه لنو كنان العمنرومليحنو باطننهوقبيحنأو        
هناك يد من وتاء الستات انديرا   اخلفناء اندعم الكفنر و الرن ل و ااسنتعمات فجنذا منا ا         

لكفننر و مننع يرضننى بننه اهلل و تسننوله و هننذا خيانننة كنن ى و احللننف إ ا كننان يتعنناون مننع ا   
ااستعمات فقد نجنى اهلل عنن  لنج بقولنه و اعناونوا علنى الن  و التقنوى و ا اعناونوا علنى           
اةثننم و العنندوان فجننذا اعنناون مننع العنندوان ان كانننت هننذا نواينناهم فمصننريهم الفشننر و     

 اخلسران   الداتين.ثم حتدث فريلته عن مدينة النجف فقال:
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عشرين النف طالنا دينين و اعتن  مديننة       مدينة النجف عباتة عن جامعة دينية ارم
حبوث حيث يقصدها الط ب املجاجرون املبعوثون من مجينع دول اةسن م و عنندنا الينوم     
الكاري من ط ب ا نند و الباكسنتان و إينران و أفغانسنتانوو ابتنبالصنني و منن سنوتية و        

مية و حاضنرة  لبنان و احلجناز و ةريهمنا منن الندول اةسن مية العربينة فجني عا نمة إسن          
العلننم و الاقافننة و األدب فجننني أشننبه شنننيء باجلننامع األزهننر و   بغنننداد كليننة الشنننريعة       
اةس مية و هي قريبة الشبه بكلية الشريعة   مصر و مجيع مداتك العراق اجتم بالدتاسة 

 الدينية.
 نهضة اجلمهورية العربية

بينة املتاندة و منا اقدمنه     و اختتم السيد كاام حدياه باةشادة بنجرة اجلمجوتية العر
 من خدمات جليلة للعامل اةس مي فقال:

و هذا ثاني زياتة لنا للقاهرة و  لج بفرر جممع الباوث اةس مية و اعت ا جممعنا   
لألتوا  املرمنة املسلمة فقند مجعننا و مجنع أتواحننا فجنو جممنع ببانوث و جممنع أتوا  و         

ة املتادة على احسن ما يرام و كانت هنناك  تابطة  داقات و قد شاهدت اجلمجوتية العربي
ارسبات    هين ةري  اياة اعرتف انجا انجاتت بعد منا ملسنت بعنيين اقندما ملموسنا         

يولينو عيند    23كر مكان قمت بزياتاه و مشاهداه و لذلج فأنا أخالف من يقول بنان ثنوتة   
ولينو بنر كنر ثانينة  نر      ي 23ثوتة انين أقول كر يوم مير على الرئيأل مجال عبد النا ر فجو 

 يوليو فجي عيد فلذا أخاطبه فأقول: 23على السيد الرئيأل هي 
 ينننا زعنننيم النننب د ينننا منقنننذ الشنننعا    

 لنننننج   كنننننر ليلنننننة فجنننننر  نننننبح    
 

 مبيننننننننننند الطغنننننننننننناة   كننننننننننننر آن  
   ثنننننننوتة اثنننننننر ثنننننننوتة   الاننننننننواني   

و قنند القيننت مننن السننيد الننرئيأل تسننالة شننكر ا أزال احننتفو بجننا تمننزا للاننا و    
 الواء.

 على كتابنا بني النجف و األزهر.
و قد ألقنى مرلنف الكتناب قصنيدة   املنر ر ننقنر منا بقني عنندنا منجنا حتنت عننوان             

 فلسطني اجلرضة
 ان احلنننننديث يفنننننت  نننننلد اجللمننننند   أيننننننهني فلسننننننطني اجلرضننننننة حنننننندثي   
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 قننند ننننام عننننج العنننرب نومنننة ةافنننر   
 كانننننننت ينننننندا مغلولننننننة فتطاولننننننت  
 مننننننا ا أقننننننول و   لسنننننناني قرحننننننة 
 إننننننا قرنننننينا العمنننننر نصنننننر  دائمنننننا

 لعروبننننة فجنننني عنننننج كفيلننننة  قننننالوا ا
 املسنننننننلمون و كنننننننر فنننننننرد مننننننننجم 
 حكننم علننى اةسنن م فننرا واجننا    

 
 ينننننا جممنننننع األحبننننناث اننننننج تائننننند   
 و اعلنننننن ججنننننادا فالعننننندو بأتضننننننا 
 و ا نننر  بوجنننه الظننناملني و مجعجنننم  
 لتعنننننننود أمنننننننة امحننننننند و لوا هنننننننا
 الننننناك كننننر الننننناك شننننرع واحنننند   
 حرينننننة اةسننننن م و العننننندل النننننذي  
 بالقسنننن  قنننند سننننبق املبننننادئ كلننننجا   

 هنننننننو اةسننننننن م   قانوننننننننههنننننننذا 
 

 ينننننا وحننننندة اةسننننن م دينننننن نبيننننننا   
 قننند جننناء امحننند للشنننعوب مجيعجنننا   
 هنننننذي فلسنننننطني و النننننج تجا نننننا  
   نجرنننننننننننننة ثوتينننننننننننننة امّينننننننننننننة 
 شننننذا  منبننننو ي الشننننعوب جتمعننننوا  
 و عننندوا علنننى الشنننعا اامنننني ومنننا  
 ابننننند ان اقنننننف الشنننننعوب جلنبننننننا   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 

** 
 
 
 
 
 
 
 
 

** 

 فتصننننننجيين ان شننننننهت أو فتجننننننودي 
 و العنننات ينننا للعنننات قننند ةلنننت يننندي    
 قلننننننا العروبننننننة يسننننننتبا  ملعتنننننندي
 هننننر    ننننرا  القننننول حنننند مجننننند 

 فكأننننننننج لسنننننننت ببننننننننت حممننننننند  
 عنننننند اةلنننننه علينننننه يسنننننأل   ةننننند  
 إنقننننننا ك   الشننننننرع حكننننننم اعبنننننند 

 
 قنننننم جنننننرد املاضننننني بغنننننري انننننردد    
 أو لسنننننت أننننننت فسنننننمع و فر ننننند

 ع شننننتات ال جنننن  املتشننننرد  و امجنننن
 اةسننننننن م معلننننننننة فبننننننندأ امحننننننند
 ا عبنننننند يلننننننام أكعننننننا املسننننننتعبد  
 قننننند جننننناء فينننننه حممننننند مل جياننننند    
 فتسنننننناويا جنننننننا املسننننننود السننننننيد  
 أعشننننننت أشننننننعته عيننننننون األتمنننننند 

  
 ينننننندعو بوحنننننندانا لننننننرب أوحننننننند   
 كنننر الشنننعوب بننندين امحننند اجتننندي  
 يسننننتنجدونج يننننا شننننعوب اا أ نننند  
 اسننننننننننتنكرين لقيطننننننننننة املتجننننننننننود  

 لنننننوا مسنننننا املتمنننننرد و بأتضننننننا مح
 تعننننوا قدسنننننية لكنيسننننة أو مسنننننجد  
 و حتطنننم القينننند النننذي هننننو   ينننندي  
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 2الصادت   ينوم ااثننني    370و قد جاء    ايفة  وت العرب البغدادية بعددها 
 م حتت: 1966اشرين األول سنة  17هن املصادف  1386تجا سنة 

 اختتام املؤمتر الثالث جملمع البحوث اإلسالمية
أمنأل األول علنى إحندى طنائرات اخلطنوي اجلوينة املصنرية  ات ا نرك         قدم  با  

النفاث كر من الع مة السيد كاام الكفائي و السيد حممد السيد نعمة مبعوثا آينة اهلل حجنة   
اةسنن م و املسننلمني و املرجننع الننديين األعلننى اةمننام الشننيخ علنني آل كاشننف الغطنناء إذ   

ية و سنيتافان املسنلمني فنا داتت منن مناقشنات و منا       املر ر الاالث  مع الباوث اةس م
 اختذت من قراتات و ما اليت من حبوث أثناء جلسات املر ر و خ ل مدة انعقادا.

ان املر ر الاالث الذي جاء لتاقيق كلمة التوحيد و لتوحيد الكلمة و جلمع  نفوف  
دا إمنام منرامرات و   اةس م و املسلمني   مشاتق األتا و مغاتبجا و للوقوف  فا واحن 

حبائر و دسائأل ااستعمات و عم ئه و لبعث املار اةس مية العليا و اعادة إشنراقة فجنر   
اةسنن م الننذي شننع با نندى و احلرنناتة و العلننم و العرفننان بعنند أن  وهنننت الينند املصننرفة  
ووهنني العقنند النظننيم و انقسننم امللننج إذ دوينن ت اتنننافأل   احلكننم و ات ننا ل   الشنندة   

ألعادة سناء وتفعة اةس م    او شنامر حينث ا ةينوم حتجنا ضنوءا و ا عواطنف       ف
ابدد سناا فكان انعقاد هذا املر ر اةس مي  فعة مميتة لكر ا اوات الدنيهة و املبيتة ضند  

 القيم و املار اةس مية القومية الرشيدة.
بنات مبعنوثي اةمنام آينة اهلل     و قد اناقلت الصاف العربية و العراقية أنباء املر ر و أخ

 3  ينوم ااثننني    3533العظمى الشيخ علي كاشف الغطاء فجاء    نايفة املننات بعنددها    
 م ما نصه: 1966اشرين األول سنة  17هن املوافق  1386تجا سنة 

قندم بغنداد  نبا  أمنأل الع منة السنيد كناام الكفنائي و السنيد حممند السنيد نعمننة            
سنن م و املسننلمني و املرجننع الننديين األعلننى الشننيخ علنني كاشننف   مبعوثننا آيننة اهلل حجننة اة

الغطنناء إذ املننر ر الاالننث  مننع الباننوث اةسنن مية و سننيتافان املسننلمني فننا داتت مننن    
مناقشات و ما اختذت من قراتات و ما اليت من حبوث أثناء جلسنات املنر ر و خن ل مندة     

 انعقادا.
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 2  ينوم ااثننني املصنادف     1424ينة بعنددها   و جاء    ايفة الفجر اجلديند العراق 
 م حتت عنوان: 1966اشرين األول سنة  17هن املوافق  1386تجا سنة 

 عودة الكفائي و حممد السيد نعمة
و  ر بغداد بطريق اجلو الع مة السنيد كناام الكفنائي و السنيد حممند السنيد نعمنة        

ل كاشننف الغطنناء إذ املننر ر الاالننث مبعوثننا آيننة اهلل و املرجننع الننديين اةمننام الشننيخ علنني آ
  مع الباوث اةس مية الذي عقد   القاهرة.

هنن   1386تجنا سننة    2الصنادتة     728و جاء   جريدة البلند البغدادينة بعنددها    
 م حتت عنوان: 1966اشرين األول سنة  17املصادف 

 عاملان عراقيان يعودان من القاهرة
خلطنوي اجلوينة املصنرية كنر منن السنيدين       قدم  نبا  أمنأل علنى إحندى طنائرات ا     

كاام الكفائي و حممد السيد نعمة مبعوثا حجة اةس م و املسلمني الشيخ علني آل كاشنف   
 الغطاء إذ املر ر الاالث  مع الباوث اةس مية.

و مما سبق دعواه املذكوتة منا جناءا حفظنه اهلل حنول معرفنة تأينه عنن التنأمني و إذ         
  لج من الرسائر. القاتيء ما دات  

 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 سفاتة               

   29/8/1967اجلمجوتية العربية املتادة                                          التاتيخ 
 بغداد                    

 آية اهلل فريلة األستا  الشيخ علي كاشف الغطاء.
 الس م عليكم وتمحة اهلل و بركااه ن وبعد,

أاشرف بنأن أتفنق ن منع هنذا ن الرسنالة النيت بعنث بجنا جممنع ن البانوث اةسن مية                  
باازهر الشنريف للتعنرف علنى تأي سنياداكم   احلكنم الشنرعي ألننواع التنأمني اخلنا           

 الذي اقوم به الشركات  جيدا ا دات حكم   هذا املوضوع.
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  مجيننع ااقطننات   و قنند قننام ا مننع باتسننال تسننائر مماثلننة إذ علمنناء املسننلمني        
 اةس مية للتعاون   هذا املجمة اةس مية اجلليلة.

و نأمننر أن يصننلنا الننرد   أقننرب وقننت مستطاع,ليتسننّنى اب ةننه إذ جممننع الباننوث   
 اةس مية كطلبة.

 و الس م عليكم وتمحة اهلل و بركااه,  
 املخلص                                                                                     

 لطفي متولي                                                                                              
 سفري اجلمهورية العربية                                                                              

 املتحدة يف بغداد                                                                                     
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 األزهر             
 جممع الباوث اةس مية

 السكرااتية الفنية    
 السيد/اةمام اية اهلل علي كاشف الغطاء.

 إمام الشيعة األثنى  عشرية.
 و بركااه وبعد، الس م عليكم وتمحة اهلل

فان التأمني الذي اقوم به الشركات التجاتية نشأ بني األمم األوتبية من زمن بعيد؛و 
اجرت بعض أنواع مننه   بعنض األقطنات  اةسن مية   أواخنر النصنف األول منن القنرن         

 الاالث عشر ا جري,ثم اكاثرت أنواعه و انتشرت شركااه   األقطات اةس مية.
ي اقننوم بننه الشننركات هننو الننذي يطلننق عليننه تجننال القننانون و تجننال  و التننأمني الننذ

ااقتصنناد اسننم التننأمني اخلننا    مقابلننة التننأمني التعنناوني و ااجتمنناعي,و انننواع التننأمني  
 اخلا  كارية جدا.

و نظرا لكارة أنواعه و اخت ف امل اطر اليت يواجججا كاملوت و الشي وخة و العجنز  
ة و احلرينق و ااخننت ك و السنرقة و ةريهنا و قنع اخننت ف       و احلنوادث اجلسنمية واملادين   

اعريفه.فرجال القانون يقولون انه عقد يلتزم املنرمن فقترناا أن ينردي إذ املسنتأمن,أو إذ     
املستفيد الذي اشرتي التأمني لصاحله مبلغا من املال,أو ايرادا مرابا أو أي عوا مالي آخنر  



 بني اجلامعة و ا مع .................................................... 
 

[11] 

ر املبني بالعقد؛و  لج   نظنري قسن  أو اينة دفعنة مالينة        حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلط
 أخرى يرديجا املستأمن للمرمن.

و تةبة من تجال ااقتصاد   بيان ان امل اطرة فيه ليست  ات شأن اتاروا القنول  
بأنه عملية ضصر بجا املستأمن على اعجد لصاحله أو لصاحل ةريا,بان يدفع له املرمن عوضنا  

خطر معني,و  لج   نظر مقابنر منالي هنو القسن ,و انبين هنذا العملينة         ماليا   حالة حتقق
 على حتمر املرمن ابعة جمموعة من امل اطر باجراء املقا د بينجا و فقا لقوانني ااحصاء.

 و اجلميع يقسمون هذا التأمني اخلا  إذ األقسام اااية:
 أوال:التأمني على األشخاص

بشن ص املسنتأمن هدفنه مننه انامني نفسنه,أو        و التأمني علنى األشن ا  عقند يتعلنق    
اأمني املستفيد من نتنائ  األخطنات النيت اجندد حياانه أو سن مة جسنمه أو  ناته أو قدتانه          
على العمر و هو اأمني ا يقوم على اعويض الررت.بر يستولي املسنتأمن,أو املسنتفيد علنى    

تنأمني منن اجلنه منن ةنري نظنر       مقدات التأمني املتفق عليه بأكمله إ ا حتقق اخلطر الذي كان ال
إذ قيمننة الرننرت الننذي أ ننابه و ا إذ حصننول ضننرت أو عنندم حصننوله.و هننو اننامني مننن    

 اة ابات,و اأمني على احلياة.
 آ ـ التأمني من اإلصابات

هنو انأمني ممنا يصننيا اةنسنان لسنبا خناتجي مفنناجيء فينودي حبياانه أو يصننيبه           
ا يسننبا عجننزا عننن العمننر,و يسننتاق جسننمه,كأن ميننوت   حننادث مفنناجيء أو يصنناب فنن 

 املستفيد أو املستأمن مبلغ التأمني متى حتقق هذا اخلطر.
 ب ـ التأمني على احلياة

عقد يلتزم به املرمن ن مقابر اقساي ن بأن يندفع للمسنتأمن أو لشن ص ثالنث مقنداتا        
ن مقنداتا  من املال إ ا مات املستامن,أو إ ا بقى حيا بعد مري مدة معينة,و التنأمني قند يكنو   

من املال يدفع ملستاقه دفعة واحدة,و قد يكون ايرادا مرابا مدى حياة املستاق,طبقا ملا يقنع  
عليه ااافاق.و إ ا كان التأمني,على احلياة موقتا فدة معيننة و مل مينت املسنتأمن خن ل هنذا      

التنأمني   املدة برئت  مة املرمن و ضاعت على املستأمن ااقساي اليت اداهنا إلينه.و إ ا كنان   
على احلياة ةري موقت فدة و كان ملصلاة ثالنث و منات هنذا املسنتفيد قبنر املسنتأمن برئنت        
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 مة املرمن و ضاع على املستأمن ما دفعه من ااقساي ةري انه ا يطالا بشيء من ااقساي 
 الباقية ان وجدت.

هننذا  و إ ا كننان التننأمني واتدا علننى ان ينندفع مقننداتا   وقننت معننني و بقننى حيننا إذ
الوقت استاق املستفيد مقدات هذا التأمني,و إ ا مات قبر هذا الوقت انتجى عقند التنأمني و   

 برئت  مة املرمن و ضاعت ااقساي.
و للتننأمني علننى احلينناة  ننوت أخننرى ميكننن الوقننوف عليجننا مننن املرلفننات القانونيننة      

 واملرلفات ااقتصادية.
 ثانيا ـ التأمني على األشياء

ياء هدفه اامني املستامن من ضرت يصنيا مالنه بطرينق مباشنر,و قند      التأمني على ااش
يكون حمر التأمني عينا معينة بذااجا,و قد يكون العني نوع حمر التأمني ا  اانه,كالتأمني علنى   
البراعة أو أي امتعة اوجد   مكان بعينه,و كالتأمني من السرقة أو الرياع على منا ضصنر   

 الصياتفة من النقود.
تأمني على األشياء ا يظجر فيه سوى ش صنني,هما املنرمن و املسنتأمن,وهو    و عقد ال

  هذا كالتأمني على األش ا  و   هذا العقد يعني عادة حد اقصى من النقود يقع علينه  
 التأمني.

و هننذا العقنند لننيأل مصنندتا اثننراء املسننتأمن,و يقتصننر اثننرا علننى اعويرننه   حنندود 
ا اقننر القيمتني,مبلننغ التأمني,وقيمننة الرننرت.حتى لننو الرننرت الننذي حلقننه,و هننو ا يسننتاق ا

فرا ان اعدد منه التأمني على هذا األشياء لندى ججنات انأمني خمتلفنة.و هنذا التنأمني قند        
يكون اأمينا  من السرقة,أو التبديد,أو اخليانة و قد يكون اأميننا لكفالنة الوفناء بندين املسنتأمن      

يكننون اأمينننا مننن الننف املزتوعننات أو هنن ك  علننى ةننريا,أو لوقايتننه مننن اعسننات مدينننه,و قنند
املاشية,و قد يكون اأميننا منن احلرينق,و هنو أهنم اننواع التنأمني علنى األشنياء,و لنه احكامنه            
الكارية املفصلة   املرلفات و املوجزة   عقود التأمني وهي   العادة اسري   سنائر اننواع   

 التأمني على األشياء.
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 ثالثا التأمني من املسؤولية
و عقد يلتزم به املرمن للمستأمن بتامر الررت الذي يلاقه من جراء تجوع الغنري  ه

عليننه باملسننرولية املاليننة,فجو عقنند يظجننر ث ثننة اشنن ا ,هم املننرمن و املسننتامن و  نناحا    
املسنرولية,و  نذا التنأمني  نفة الرنرت كالتننأمني علنى األشنياء,و التنأمني منن املسنرولية قنند           

و هو اأمني على قيمة مقندتة أو قابلنة للتقندير,و يكنون  لنج        يكون اأمينا من خطر معني,
التأمني من املسرولية عن شيء معني   يد ةري مالكه الذي يكون مسنروا امنام مالكنه عنن     
قيمته,كمسرولية املستاجر عن حريق العنني املسنتأجرة,و مسنرولية أمنني النقنر عنن البرنائع        

 اليت ينقلجا.
 معني,كمسرولية حنوادث العمنر,و حنوادث النقنر,و     و قد يكون اأمينا من خطر ةري

 حوادث السياتات.
و إ ا كننان التننأمني قنند حنندد فبلننغ معننني ا يكننون املننرمن ضننامنا للمسننرولية اا      

حدود هذا املبلغ,و إ ا كان ةري حمدد فبلغ معنني يكنون املنرمن ضنامنا للمسنرولية أينا كنان        
 مقداتها.

  النذي اقنوم بنه الشنركات التجاتينة,و هنذا هني        هذا هي أهم اننواع التنأمني اخلنا   
طبيعتجا اليت اكفي ابداء وججة النظر اةس مية فيجنا.و منن أتاد التوسنع و الوقنوف علنى      

 التفصي ت امكنه الرجوع إذ ما الف   موضوع التأمني باللغة العربية و ةريها
 وتجننال الفقننه و منننذ أن اجننر التننأمني   ااقطننات اةسنن مية اناولننه بعننض املننرلفني  

اةسنن مي,و كلمننا ازداد انتشننات شننركااه و ااسننعت الدعايننة لننه كاننر اخلننوا فيننه فتناولننه     
 العلماء و ةريهم فرادى و   بعض ا يهات,و اختلفت آتا هم فيه اخت فا بينا.

فمننننجم منننن مل جينننزا أ ننن  حماولنننة اطبينننق أحكنننام العقنننود املعروفنننة   الفقنننه         
أمني جبميننع أنواعننه،ومنجم مننن أجنناز بعننض أنواعننه دون   اةسنن مي،ومنجم مننن أجنناز التنن 

 البعض اآلخر.
 وقد أثريت   حبوث الباحاني على اخت فجم املسائر الفقجية اآلاية :
 جواز أحداث عقود ةري املعروفة    دت اةس م أو عدم جوازا.

 اطبيق أحكام الرمان و الكفالة على التأمني أو عدم اطبيقجا.
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 الغرت و القمات و املراهنة.أحكام اجلجالة و 
 هر   التأمني أكر ألموال الناك بالباطر أو  ا؟

 هر   بعض انواعجا تبا أو شبجة الربا أو هو خلو من  لج؟
 هر ميكن ان يطبق على التأمني أحكام عقد الصرف أو ا؟

هر فيه إعانة للشركات على ااستغ ل ا رم أوا؟و إ ا كانت فيه هذا ااعاننة هنر   
 ابطله شرعا أو ا؟هر فيه ةنب مبطر أو ا؟

هر   اباحته للمسلمني ابطال ملقومااجم و خصائصنجم الدينينة بندون حاجنة إلينه أو      
ليأل فيجا شيء من  لج؟هر يصح ااستناد   اباحتنه إذ العنرف و الرنروتة ااجتماعينة     

 الباث. أو ا يصح؟إذ ةري  لج من املسائر الفقجية اليت دعا إليجا التوسع  
وقد عرا حبث   موضوع التنأمني جبمينع أنواعنه   املنر ر الاناني  منع البانوث        
اةس مية باألزهر،فقرت املر ر ااستمرات   دتاسنة أننواع التنأمني اخلنا  النذي اقنوم بنه        
الشركات بواسطة جلنة جامعة لعلماء الشريعة اةس مية و اخل اء ااقتصناديني و القنانونني   

 ماعيني.و ااجت
و اامانة العامة  مع الباوث اةسن مية بناألزهر.إ  انبلغكم هنذا اخل  نة ملسنائر       

 –  اقنرب فر نة ممكننة     –التأمني اخلا  الذي اقوم به الشركات،ارجو موافااجنا بنرأيكم   
  املشك ت اليت ياريهنا هنذا الننوع منن التنأمني,و  احلكنم الشنرعي اخلنا  بجنا.و  لنج           

قرات مر ر جممع الباوث اةس مية باألزهر النذي يقرني بنالوقوف علنى اتاء     انفيذا  منجا ل
علماء املسنلمني   مجينع ااقطنات اةسن مية بالقندت املسنتطاع قبنر ا ندات احلكنم   هنذا           

 النوع من التأمني.
 و اهلل املوفق.

 و الس م عليكم و تمحة اهلل و بركااه،
/  /1967   

 األمني العام                                                            
 جملمع البحوث اإلسالمية                                                             

 دكتور حممود حب اهلل                                                            
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 جامعة                  

 اةمام الشيخ علي كاشف الغطاء
 الدينية   النجف ااشرف     

   372العدد 
   1/9/1967التاتيخ 

 األستا  الكبري السيد لطفي املتولي سفري اجلمجوتية املتادة   بغداد ا رتم.
 حتية و دعاء خبري الدنيا و اآلخرة.

 وبعد
اجنديكم امسني آينات    فان عمادة جامعة آية اهلل اةمنام الشنيخ علني كاشنف الغطناء      

الود و ااحرتام الوافر آملة من الباتي جلت قدتاه ان يوفقكم ملا فينه النجنا  املتوا نر      
 حقر عملكم.

ويسرها ان انقر لكم جواب مساحة اةمام الشيخ علي كاشنف الغطناء علنى كتناب     
ذي جممع الباوث اةس مية و تأي مساحته   احلكم الشنرعي ألننواع التنأمني اخلنا  الن     

 اقوم به الشركات.
 مع امجر حتيات اةمام كاشف الغطاء.

 ولكم فائق ااحرتام.
 العميد                                                                          

 السيد كاظم الكفائي                                                                           
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
الع مننة اجلليننر النندكتوت حممننود حننا اهلل اامننني العننام  مننع الباننوث اةسنن مية   

 ا رتم الس م عليكم و الدعاء لكم خبري الدنيا و اآلخرة.
اشنناتة لكتننابكم املترننمن ل سننتفتاء عننن احلكننم الشننرعي للتننأمني الننذي اقننوم بننه      

حكم التأمني الشرعي من حيث اننه نافنذ املفعنول    الشركات بانواعه نعلمكم ان الباث عن 
عند الشاتع أو انه معاملة فاسدة ا اقتريجا املوازين الشرعية يتطلا عرا الفقيه لنه علنى   
ما ضتمر اطبيقه عليه من املعام ت الشرعية و مع عدم الظفر ا بد له من الرجوع للقواعند  

العملينة الشنرعية العامنة فنياكم فنا      العامة الشرعية و مع عدم لو نا لنه يرجنع ل  نول     
اقتريه و عليه ابد ان نستقرىء املعام ت الشنرعية فننرى أينا  منجنا ضتمنر اطبيقجنا علينه.و        
الذي حنتمر انه منجا هو الرنمان أو ا بنة املشنروطة بتامنر اخلسناتة أو الصنلح املشنروي        

ريااجا فنان الرنمان هنو    بتامر اخلساتة فانه له  ام الشبه فعامله الرنمان بنر اننه منن  نغ     
ادخال املرمون   عجدة الرامن و القيام بكافة ما يرتاا على هذا اادخال وا منانع منن   
لول عمومات الرمان له نعم إمنا يقع اةشكال من ججتنيوإحداهمانان التأمني قد يعلق 

ا على بعض الشروي و التعلينق   املعاملنة يوجنا بط نجنا عنند بعنض املسنلمني و لكنن لنن         
دفعُه حتى على هنذا املبننى بنان نقنول ان ااشنرتاي   التنأمني منن قبينر االتنزام   ضنمن           

 االتزام كما هو الشأن   كاري من املعام ت.
ان الرمان ضتاج إذ لفو ينشنأ بنه ااجيناب و إذ لفنو خمصنو  ينشنأ بنه         –ثانيجما 

أي لفو   البني ولكنن لننا أيرنا     و   التأمني ا يوجد اا التوقيع و التصدير دون –القبول 
دفعُه بان ااجيناب و القبنول منن األمنوت اانتزاعينة اوجند باسنبابجا املوجبنة انتزاعجنا فقند           
انتزع من اللفو وقد انتزع من الفعر.أا ارى ان اوقيع الصج ينتزع منه قبوله لنه وكناري منن    

ا وا تيا ان اوقينع الوثيقنة   الفقجاء من اعت  سكوت البنت البكر   مقام العقد عليجا قبو
ينتزع منه ااجياب انشاء الرمان كمنا ان اصنديرها منن الشنركة ينتنزع مننه القبنول وان مل        
يسننلم انننه داخننر   الرننمان فننيمكن ادخالننه   ا بننة املشننروطة بتامننر اخلسنناتة ا ا بننة  

سنتأمن مالنه   املشروطة بالرمان و اا جاء الك م السابق ويتصنوت هنذا الوجنه بنان يجنا امل     
للشركة بشري ان اتامر الشركة اخلسناتة ان حندث حنادث بنالنفأل أو املنال و لنيأل هنذا        
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شرطا من الشروي امل الفة لتبطر به ا بة أو انجا اقع ا بة و لكنجنا اقنع ةنري مشنروطة بنر      
هو شري جائز ا مانع فيه وعليه يكون التأمني من  غريات هذا املعاملنة وان مل يسنلم اننه    

 ا بة املشنروطة فنيمكن ادخالنه   الصنلح املشنروي حينث ان   التنأمني يتصناحل         داخر  
الطرفان على ان يتامر أحدهما وهو الشركة مقداتا منن املنال عنندما يقنع احلنادث املعنني       
بشري ان يدفع الطرف اآلخر مقداتا معينا من املال وان مل يسلم  لج كله ف  بند ان نعتن    

يَاأَيُّهَاا و لنا ان نقول ان القواعد العامة قاضية بصناتجا لقولنه اعناذ  :    التأمني معاملة مستقلة 

يَاأَيُّهَاا الَّاذِينَ آمَنُاوا لَاا كَاُْاُأُوا أَمْاوَالََُْْ بَمْانََُْْ بِالْ َالِا ِ نِلَّاا أَ ْ و كقولنه اعناذ :     الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"

فان مقترى عموم العقند و  مِنَُْْْ وَلَا كَقْتُأُوا أَنفُسََُْْ نِ َّ الأَّهَ اَا َ بَُِْْ رَحِممًا" كََُو َ كِجَارَةً عَنْ كَرَاضٍ 

مقترننى إطنن ق التجنناتة وان الشنناتع   مقننام البيننان ا ااهمننال وا اامجننال هننو  نناة  
معاملة التأمني فانه عقد من العقود و جتاتة من التجاتات وقعنت عنن انرااا فناحلق  ناة      

أمني و نفو  مفعوله شرعا  فقترى ما قدمناا.نعم هناك نوع من التأمني ةري  نايح وهنو   الت
الذي يشتمر على الفائدة الربوية وهو ان اأخنذ الشنركة املنال بعننوان الندين و القنرا ثنم        
ادفع املبلغ الذي دفعه طالا التأمني بعننوان الوفناء للندين منع الفوائند النيت جتمعنت علينه         

ك دفع املال للشركة من قبير القرا  ا يكون دفع ا ر املنال منع الفوائند    انه يكون إ   ا
لو ي طالا التأمني أو لواتثه من قبير اعادة املال مع الفائدة وهنو الربنا   القنرا بعيننه     
و اما ما جعله بعرجم موجبا لفسادا من الغرت و اجلجالنة املوجنودين فينه فجنو ةنري  نايح       

لة اجلجالة من مجيع الوجوا و الغرت املبطر للمعاملة هنو النذي ا   ان اجلجالة املبطلة للمعام
يراريه العق ء و اعد املعاملة معه أشبه بالسفه و اما دعوى كوننه منن املعاملنة الربوينة فجني      
فاسدة إ  مل يكن فيه بدلية املال باملال و إمنا املال جيعر عوا ا افظنة علينه و اخلسناتة فينه     

وامنا دعنوى حكومنة العقنر بعندم  ناته فجني دعنوى خالينة عنن           و الفرق بينجمنا واضنح   
 …ال هان ف  يسمعجا  و الفجم والوجدان

 الشيخ                                                                                                                    
 علي آل كاشف الغطاء                                                                                                      
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و مما سبق الدعوة املذكوتة ما جاء لسماحته حفظه اهلل اعاذ من األمنني العنام  منع    
الباوث اةس مية ما يلي مع كتاب من سفاتة اجلمجوتية العربية املتادة   بغنداد ا رتمنة   

 و اليج نص كتاب السفاتة.
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 سفاتة               
 مجوتية العربية املتادةاجل

 بغداد             
 146/12تقم القيد

 17/2/1968التاتيخ 
 السيد األستا /مساحة اةمام علي كاشف الغطاء نن امام ااثنى عشرية.

 الس م عليكم و تمحة اهلل و بركااه.
خطنناب موضننح بننه املوضننوعات الننيت اختاتهننا جملننأل جممننع      –مننع هننذا   –مرفننق 

 ول العدوان ااسرائيلي من النواحي الدينية و التاتخيية و اانسانية.الباوث اةس مية ح
و يسر السفاتة أن يتلقى الكتابة   هذا املوضوعات من سياداكم ملا لكم منن مكاننة   

 بني علماء املسلمني,و  لج حتى يتسنى اتسا ا للمجلأل املذكوت.
 و الس م عليكم و تمحة اهلل و بركااه  

 القائم باالعمال بالنيابة                                                                                                               
 عالء الدين خريت                                                                                                                      

 و إليكم نص كتاب اامني العام  مع الباوث اةس مية
 الرمحن الرحيمبسم اهلل 

 األزهر                 
 جممع الباوث اةس مية

 السكرااتية الفنية    
 إمام ااثنى عشرية –السيد/علي كاشف الغطاء 

 الس م عليكم وتمحة اهلل و بركااه                           وبعد
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فان اامانة العامة  مع الباوث اةسن مية اعمنر علنى مجنع تسنائر مركنزة حنول        
وضوعات املتصلة بالعدوان ااسرائيلي و قرية فلسطني منن الننواحي الدينينة و التاتخيينة     امل

و اانسننانية و جتنندون مننع هننذا قائمننة باملوضننوعات الننيت ميكنننكم أن ختتنناتوا مننن بينجننا مننا   
 اشا ون للكتابة فيه.

و نرجو ان افيدونا باختياتكم   اقرب وقنت ممكنن علنى ان اوافوننا بالبانث النذي       
 نه   موعد ا يتجاوز ااسبوع األول من ماتك القادم.و لكم وافر الشكر.اكتبو

 و الس م عليكم وتمحة اهلل و بركااه
 االمني العام                                                   1387من شوال  22
 وث السالميةجملمع البح                                                1986من يناير  22

      الدكتور حممود حب اهلل                                                                                                           
                                                                                                            

 و إليكم نص القائمة املرسلة مع الكتاب.
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 اازهر          
 جممع الباوث اةس مية

 السكرااتية الفنية    
 بيان

مناليت اقرتحجنا جملنأل البانوث     1968 –هن  1388فوضوعات حبوث املر ر الرابعو
 . 16/1/1968اةس مية   جلسته بتاتيخ 

 موقف اليجود من اةس م و املسلمني   العصر األول. .1
 عصر ااوس .موقف اليجود من اةس م و املسلمني   ال .2
 موقف اليجود و الصجيونية من اةس م و املسلمني   العصر احلديث. .3
 ااسرائيليات   التفسري و احلديث. .4
 حقوق العرب   فلسطني. .5
 املسلمون و مشكلة فلسطني. .6
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 بعض كتابات الغرب عن العرب و اسرائير. .7
 اجلجاد   اةس م. .8
 حكم املت لفني عن اجلجاد   اةس م. .9
 ت املقدك   اةس م.مكانة بي .10
 ال جهون. .11

 
 الفصل الثاني

 يف الدعوة لسماحة اإلمام كاشف الغطاء
لقد اتسر مساحته على زمرة من افاضر أسااذة اجلامعة و كننت احندهم و اطلعننا    
على الدعوة املوججة إليه من مر ر جممع الباوث اةس مية الرابع فقال لنا حفظنه اهلل انني   

با  دينيا  ألن حم  الباث هنو قرنية فلسنطني النيت كسنرت فيجنا بيرنة        أتى البية الدعوة واج
املسلمني ثنم اسرتسنر   احلنديث فقنال لقند اعاقبنت األينام و الشنجوت و اوالنت السننون و           
العصوت و حنن خنب  خب  عشواء ا نجتدي إذ سواء السبير ومل نستكشف األحاجي النيت  

ة ومل نوفق إذ معرفة ما انطلي عليجنا نواياهنا   اسرتت بجا اليجودية ولعبت   الجا الصجيوني
السرية و إ ا بجا ارتبع دست احلكنم   اتا فلسنطني و اتطناول علنى اتاضني املسنلمني و       
إليكم نص الدعوة من املر ر و كاننت مشنفوعة برسنالة منن القنائم بااعمنال بالنيابنةوع ء        

 الدين خريتن
 وهذا نص الكتاب الذي اتسله إلينا:

 مؤمتر الرابع جملمع البحوث اإلسالمية الدعوة لل
 سفاتة                   

  8/1968/ 24اجلمجوتية العربية املتادة                                      حتريرا  
 بغداد                 

 5/ 65 –تقم القيد 
   2 –عدد املرفقات 

 السيد األستا  مساحة اةمام الشيخ     
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 علي كاشف الغطاء                
 امام ااثين عشرية                   
 النجف األشرف                

 الس م عليكم و تمحة اهلل و بركااه.
يسرني ان انقر لسياداكم تةبة جممع الباوث اةسن مية بناازهر   اوجينه الندعوة     
املرفقنة لسنياداكم ل شنرتاك   املننر ر الرابنع  منع البانوث اةسنن مية النذي اقنرت عقنندا         

منن سنبتم  سننة     27هنن املوافنق    1388منن تجنا سننة     5 ابتداءا  من يوم اجلمعة فشيهة اهلل
1968 . 

 و الس م عليكم و تمحة اهلل و بركااه,
 القائم باالعمال بالنيابة                                                                                                        

 عالء الدين خريت                                                                                                           
و هذا ننص الندعوة املرسنلة منن الشنيخ اجللينر الع منة الكنبري شنيخ األزهنر حسنن            

 مأمون.
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 األزهر                         
 مر ر جممع الباوث اةس مية

 السكرااتية الفنية           
 ةمام    السيد /األستا   احا السماحة ا   

 الشيخ علي كاشف الغطاء                       
 الس م عليكم و تمحة اهلل و بركااه.          

 و بعد
فبعون اهلل اعاذ و مشيهته سينعقد املر ر الرابع  مع البانوث اةسن مية   اجلمعنة    

ملندة عشنرة أينام و سنيكون السنادة       1968من سبتم   27هن املوافق  1388من تجا سنة  5
عوون ضيوفا على األزهر أثناء انعقناد املنر ر كمنا سنيتامر األزهنر نفقنات سنفرهم          املد

 احلروت و العودة.
 و يسرنا ان ندعوكم باسم األزهر حلروت هذا املر ر و املشاتكة   اعماله.
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و انننه ملننن ااسننتجابة لننداعي اهلل أن البننوا دعننوة األزهننر ملشنناتكة   هننذا املننر ر         
 اةس مي الكبري.

 فقنا اهلل و اياكم إذ ما فيه جمد اةس م و عزة املسلمني . و
 و الس م  عليكم و تمحة اهلل و بركااه,                                                

 شيخ األزهر                                                                                                                                    
 حسن مأمونهن                                         1388من مجادي األول سنة  14 
 م 1968من اةسطأل سنة  8

 و هذا بيان املوضوعات
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 األزهر             
 جممع الباوث اةس مية

 السكرااتية الفنية       
 بيان

منالننيت اقرتحجننا جملننأل جممننع  1986 –هننن 1388فوضننوعات حبننوث املننر ر الرابننعو
 . 16/1/1968الباوث اةس مية   جلسته بتأتيخ 

 موقف اليجود من اةس م و املسلمني   العصر األول. .1
 موقف اليجود من اةس م و املسلمني   العصر ااوس . .2
 موقف اليجود و الصجيونية من اةس م و املسلمني   العصر احلديث. .3
 ااسرائيليات   التفسري و احلديث. .4
 فلسطني. حقوق العرب   .5
 املسلمون و مشكلة فلسطني. .6
 بعض كتابات الغرب عن العرب و اسرائير. .7
 اجلجاد   اةس م. .8
 حكم املت لفني عن اجلجاد   اةس م. .9
 مكانة بيت املقدك   اةس م. .10
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 ال جهون. .11
 موقف الصحافة من الدعوة 

لني  لقد اشاتت الصاف العراقية الغنراء إذ دعنوة مساحنة احلجنة اةمنام الشنيخ ع      
 30كاشف الغطاء للاروت   جممع الباوث فقالت  ايفة الترخي الغراء بعددها ااثننني  

 فقالت حتت عنوان باتز. 9/1968/
 اإلمام كاشف الغطاء يغادر إىل القاهرة   

بناء على الظروف احلالينة النيت جتتازهنا األمنة العربينة و األمنة اةسن مية و خطنوتة         
العربية األمر الذي يستوجا مجع الكلمة و اوحيند الصنف   ااوضاع ا يطة ببعض الدول 

و اعبهة الرأي العام ملواججة كافة ااحتماات لذلج قرت مساحة اةمام الشيخ علي كاشف 
الغطاء ااستجابة للدعوة النيت القاهنا مساحتنه حلرنوت منر ر البانوث اةسن مية املنعقند         

فند منن علمناء الندين األفاضنر و       حاليا   القناهرة.و سنوف يغنادت مساحتنه علنى تأك و     
 لج بعد أداء   ة اجلماعة   حرم الكاامني املقدك.و   الساعة الرابعة من بعد الظجنر  

يغننادت مساحتننه العننراق متوججننا إذ القنناهرة علننى     1/10/1968يننوم الا ثنناء املصننادف  
 طائرات اخلطوي اجلوية العربية.

 حتت عنوان باتز. 16/9/1968 ااثنني 241و قالت  ايفة اجلمجوتية بعددها 
 اإلمام الشيخ علي كاشف الغطاء يتلقى دعوة من شيخ األزهر    

يستعد مساحة الع مة اةمام علي كاشف الغطاء للتوجه إذ القاهرة حلرنوت منر ر   
جممننع الباننوث اةسنن مية املنعقنند   القنناهرة بعنند ان القننى مساحتننه النندعوة الرمسيننة مننن 

ن مأمون.و اطلعنا على ان سيكون فعيته خنبنة  ناحلة منن تجنال     مساحة شيخ األزهر حس
الدين األفاضر و من املعلوم ان املنر ر سنينعقد   انروف حرجنة  نر بجنا األمنة العربينة و         
ستطر  فيه املسنائر النيت اتعلنق بالقرنية العربينة و موقنف اةسن م منن الصنجيونية و فانر           

 483ادي عشر و الااني عشنر لسننتجا الاالانة       لج قالت جملة العدل الغراء   جزئجا احل
 و ا ضررني فع  باقي الصاف اليت اشاتت  ذا املوضوع.
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 الفصل الثالث
 موقف آل كاشف الغطاء من اليهود
 موقف جد االسرة من اليهود    

و لست فغالا إ ا قلنت ان اسنرة آل كاشنف الغطناء اليند الطنوذ   حماتبنة اليجنود          
العراق جدهم األعلنى الشنيخ الكنبري الشنيخ جعفنر  ناحا كتناب كشنف          فقد حاتبجم  

و حنناولوا اجوينند  الغطنناء يننوم احتلننوا اتاضنني احللننة الفيانناء قننرب مرقنند  ي الكفننر    
للسفر ألهلجا منع مجلنة  ناحلة منن ا مينذا و قند        اهاليجا و قاتبوا  لج لوا أن ين ي 

اليجنود   احللنة و القصنة كمننا     منع  توى الاقناة حكاينات عجيبنة و قعنت للشنيخ جعفنر       
تواها الرواة ااخيات و   طليعنتجم  الشنيخ حجنة اةسن م النوتع الشنيخ عبناك مظفنر ان         
املرحوم الشيخ الكبري الشيخ جعفر ملا بلغه ان اليجودية انتشرت دعايتجنا   احللنة الفياناء و    

من ا ناابه و شنر    مجاعة  اطرافجا و ان البلد املذكوتة كادت ان اتجود اختات الشيخ 
 م احلال و قال اني عازم للسفر لتداتك هذا اخلطر العظيم و هنو انتشنات اليجودينة   هنذا     
البلد الكنريم و لكنن سنفري سنيكون بعننوان مسنح األتا بنني النجنف ااشنرف و احللنة           
ملعرفة املسافة و اش يص موضع القصر و التمام و الصيام فسات الركا الديين فعية الشنيخ  

حتى إ ا و ر احللة اخنذ يصنلي بالنناك مجاعنة و يعنو النناك و        بري الشيخ جعفر الك
يقيم  نم الن اهني الواضناة و اآلينات البيننة علنى  ناة اةسن م و  ندق دعنوى النن             

و قد ادتك احبات اليجود  لج و علموا بان الشيخ إمنا جاء للالة  ذا الغاية و    حممد 
ة الصنبح و الشنيخ علنى املنن  يرشند النناك و يعظجنم ببلينغ          بياة اليوم الاالث بعند  ن   

خطابه و ججوتية  واه و قد بلغ املستمعون آافا مرلفنة و إ ا بااحبنات بلباسنجم النديين و     
منظنرهم اخلن ب يقفنون خلنف اجلمناهري املسنتمعة و يننادي تئيسنجم بنأعلى  نواه خماطبننا           

ان علمناء امنيت افرنر     م حممند  بقولهوأيجا الشيخ اليأل منن قنول نبنيك    الشيخ جعفر 
اا أن يصدقه    لنج و يقنولونعمنو    من انبياء بين اسرائيرنفما كان من الشيخ جعفر 

و لكن مل يسع الشيخ   هنذا ا فنر العظنيم     ان كان اخل  ليأل ثابتة  اته عند الشيخ 
موسنى   وألنيأل  التشكيج    اته اشتجاتا عند العوام ثم قال تئيأل األحبنات للشنيخ   

  من أنبياء بين اسرائيرنفقال له الشيخ     نعم انه من الرسر  وي العنزم و النن  لنبين
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اسنرائير و منن كننان   عصنرهم فقننال تئنيأل األحبناتوفعلى هننذا اكنون أيجننا الشنيخ أنننت        
فنااي   و لو كنت افرر من موسى  ألنج من علماء أمة حممد  افرر من موسى 

ي عصاا فتنقلا ثعبانا فجر استطيع أنت ان انااي بنذلج فقنال    فا أاى به موسى فانه كان يلق
الشيخونعم و أنا أبو موسىنو ألقى عصاا فانقلبت ثعبانا و فر اجلمع ووذ ااحبنات الندبر و   
إمنا قالوو أنا أبو موسىنألن ولدا الكبري الذي انقنادت لنه الزعامنة الدينينة بعند أبينه امسنه        

 ننلح بننني دولننة فنناتك و دولننة الننرتك كمننا  كننرا  موسننى و يلقننا فصننلح النندولتني ألنننه ا 
ان   قنرب القرننة حمن  علنى شن  العنرب يعن          التاتيخ و قد نقر السيد معتوق البعاج 

و  كر لنه   منه إذ إيران يسمى بع ة الشيخ و يعنون به ع ة الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
جناء منن هنذا الطرينق      حكاية نظري احلكاية املذكوتة   ان الشيخ جعفنر كاشنف الغطناء   

ليع  إذ إينران للقرناء علنى أهنر البندع و الفسناد فلمنا و نر  نذا املكنان جاءانه احبنات             
 اليجود و قالوا له مار مقالة احل  املتقندم اا انجنم قنالوا لنه لنو اننج افرنر منن موسنى          

برنربه البانر بعصناا     استطعت أن اع  هذا املاء بررب عصناك لنه كمنا  ننع موسنى     
نعم و أنا أبو موسى فررب عصاا فنانفلق املناء و عن  هنو      ق و ع  فأجابجم الشيخ فانفل

و ا نناابه و قنند نظننم الشننعراء    لننج النننظم اجلينند و ا يننزال بعننض أهننالي هننذا املكننان   
 ضفظون من هذا الشعر الشيء الكاري.

 رد جد آل كاشف الغطاء على اليهود
ودية بيدا و لسانه و قدمنه و الينج منا    ضاتب اليج و ما انفج جدهم الشيخ جعفر 

طبنع إينران    387  الصنفاة    كرا   كتابه كشف الغطناء   النرد علنى اليجودينة قنال      
منجا ما   التوتاة و هو حجة على اليجود   سفر دباتيم   الفصر الاامن عشر   السنوتة  

الوه نا اا واشنماعون   اخلامسة منه و هيونابي ميقر خياما حي ا كاموني ياقيم خلا ادونناي  
ك ر اشرشا التا ميعيم ادوناي الوهي ا جلو تب بيوم هفا هال امنوت لنو اوسنف لشنموعا     
ات قننول ادوننناي ااي الوهنناي وات هننااه هكنند واا هننازوت لننواتءا عننود ولننو امننوت    
ويرمر ادوناي هيطيبوا شرد برونابي اقيم  م ميقرب احيجم كامو خاونانيت دبناتي بفينو و   

م ات كر اشر ا ونو ووهاياا هاايش اشر لو يشمع ال دبناتاي اشنر يندبر بنالي     دبر إليج
ايننوحي ادته معيمونمعننناا ان نبيننا مننن شننيعتج و مننن اخواننج يقيمننه لننج الننرب ااهننج   
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فامسع منه كما سألت الرب إنجج   حوتيا بعد يوم ااجتماع حني قلت ا اعود امسنع  
أيرنا لكني  امنوت فقنال النرب لني حسنن          وت الرب ا ي و ا اتى هذا الننات العظيمنة  

مجيع منا قنالوا و سنوف اقنيم  نم نبينا مالنج منن بنني اخنواجم و اجعنر ك مني   فمنه و              
يكلمجم بكر شيء آمر به و من مل يطع ك مه الذي يتكلم به بامسي أكون انا املنتقم مننه.و  

يننجم منن اخنواجم و    حمر الشاهد منجا ان اهلل خاطا ن  اسرائير بأنه خيرج  نم نبينا منن ب   
ليأل لبين اسرائير اخوة من الطوائف ادعى منجم النبوة سنوى بنين إمساعينر و قند اطلنق      
ااخننوة   التننوتاة علننى األعمننام   قولننه لننبين عيسننىووواا عننري و املفتننى اجنننجم بننين         
اسرائيرنو على ااجانا   قوله:ويشلح موشنه ملقنا خنيم مقناته ال ملنخ ادوم كنه أمنر        

ر:ثم اننه قند اافنق اليجنود علنى اننه ا خينرج نن  منن بنين اسنرائير  ناحا             اجنجا يسرائي
كتنناب و شننريعة مننن بعنند موسننى و قنند قننال   اآليننةوكاموخانيعين مالننج و حكايننة عننن      
موسىوكمونينيعين مالني منع ان املسنألة اقرني بأننه لنيأل منن بنين اسنرائير ألن   آخنر           

رائير كموشنهنو معنناا أن ا يكنون نن      التوتاة قبر  امه بسطرينوو لو قام ننابي عنود بيسن   
من بين اسرائير مانر موسنى هنو ابنني شناهد علنى النن  املوعنود لنيأل منن بنين اسنرائير             
فليأل اا من بين إمساعير إ  ا ن  امجاعا منا و منجم بعد موسى منن ةنري بنين اسنرائير     

ان هنو ينا ولنيم    و بين إمساعيروو منجانما   التوتاة أيرا   أول باته هريخينا آخنر باتشن   
من قولنه ينومر ادونناي مسنيين بنأو  ت  مسناعري لوهنوء فيغامجنا و فاتان.ومعنناا ان الننوت           
ا ي اشرق من طوت سيناء جلا موسى و اجر   سناعري و أضناء ووضنح ةاينة الوضنو       
  جبر فاتان و هو جبر مكةوومنجانما   باتاه خلل ا من التنوتاة منن قولنه وليشنماعير     

رخي ااو و هيفرياني اانو و هيفرياني اانوهر بنتين اانوا فنا دمناد سنتينم عسنر           لعتي ا هنه ب
 فستيام يوليد وناااو لكرى كادول.

ومعننناا ان اهلل و عنند ان جيعننر مننن  تيننة إمساعيننر اثننين عشننر شننريفا و جيعننر  ننم  
   عشائر و قبائر و فا دماد,يوافق اسم حممد 

لكنبري النذي حقنا قند مسني بشنيخ       و هذا ان دل فإمنا يدل على عظمنة هنذا الع منة ا   
الطائفة فانه يدل على انه قد ااقن اللغة الع ية ودتك التوتاة حرفا حرفا مل حقنة اليجودينة   
و قد استبصر على يدا منجم ته  كاري و ما اكتفنى بنذلج حتنى ااجنر   التنوتاة املوجنودة       
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ف الغطنناء مننن التاريفننات مننا ينندل علننى عنندم  نناتجا فننذكرها   كتابننه كشنن   زمانننه 
 . 389الطبعة الاانية   إيران  

 أحدها ما يقتري نفي ااعتماد على التوتاة لوجوا:
 أحدها قصة هرون و قد  كرت   ث ثة مواضع.

 أحدها ان هرون أمر بصنع العجر و أمر بين اسرائير باحل  له   باتاه كي يتات.
 ثانيجا اقرات هرون بصنعه .

مننن ججننة  نننع العجننر و أتاد ان يجلكننه وهننم     ثالاجننا ان اهلل ةرننا علننى هننرون   
ايشكون   نبوة هرون و إ ا جوزوا على األنبياء أمر الناك بعبادة منن لنيأل اهن  للعبنادة     
لبعض املصاحل ك وف افرق بين اسرائير جاز ان يكون األنبياء كنا بني   كنر منا يندعون     

قصنص و انواتيخ منن قولنه      فاي مانع من ان اكون التوتاة لي فعجز انه اّنما اشتمر علنى 
بوشيت باتا لوهيم و هو أول التوتاة إذ آخرا و هو و ميت موى أن يكنون مكنذوبا و كنذا    
اا يننر ا اعجنناز فيننه فيجننوز ان موسننى و عيسننى  نننعاهما و اسنننداهما إذ اهلل لننبعض    
 املصنناحل إ ا ا فننرق بننني املصنناحل املسننتمرة و املنقطعننة بننر املسننتمرة اوذ فيلننزم مننن  نناة   

 اوتااجم عدم إمكان إثبات نبوة موسى و عيسى.
 ثانيجا اسناد األنبياء إذ فعر القبائح.

منجا ان لوطا وطأ بنتيه ملا خرج من  وعر خوفا منن اخلسنف و قعند   مغناتة جبنر      
مع بنتيه فزعم البنتان ان اخلسف عم اخللنق فلنم يبنق إنسنان فنرأت الكنبرية أن اسنقي اباهنا         

عننه و جامعجننا ثننم اشنناتت الكننبرية بننذلج علننى الصننغرية ففعلننت  سننرا ليجامعجننا فبااننت م
كاختجا ثم محلتا ووضعتا و لدين أحدهما مواب و الاناني بنعمنى و كنان زوجاهمنا بناقيني      

    وعر و اخذهما اخلسف مع اهلجا و عمر ابوهما حينهذ مائة سنة.
هنرب منن    و منجا ان يعقوب مجع بني األختني لاا و تاحير بنيت خالنه ابنان بعندما   

 أخيه عليات و ا   التوتاة قصة طويلة.
 و منجا ان ش يم بن حاموت زنا بدنا بنت يعقوب.

و منجا ان يجودا جامع زوجة ابنه ملا مات و خرجنت و جلسنت لنه   الطرينق مزيننة      
 فجامعجا وولدت و ا   التوتاة قصة لطيفة.
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 و منجا ان توبني ابن يعقوب جامع سرية أبيه بلجا.
ان هنرون و منريم قناا   حنق موسننى ان اهلل كلمنه كمنا كلمننا و نسنبوا إليننه          و منجنا 

 عم  مع امرأة حبشية فصاتت مريم بر ا فدعا  ا موسى فعوفيت و حنو  لج كاري.
 ثالاجا ما ينا  انزيه اهلل اعاذ و هي عديدة.
 منجا ان اهلل اراءى جالسا على بابا اخليمة.

 ين ادم بعدما تأى من املعا ي.و منجا ان اهلل ندم على خلق ب
و منجا ان آدم و حواء مسعا  وت الرب ماشيا   الفردوك عند مجا ا نواء بعند   
الظجننر فاسننترتا مننن وجننه الننرب   وسنن  الشننجر فقننال آلدم أيننن أنننت مسعننت  ننواج و   

 اختفيت ألني عريان.
 و منجا ان الرب نزل لريى البناء الذي بناا بنو آدم.

ءى ملوسى   العليقة و تأى ان اهلل جاء لينظنر فغطنى وججنه خلوفنه     و منجا ان اهلل ارا
 أن ينظر إذ حنو اهلل.

و منجا سجود يعقوب ألخيه عليات سبع دفعات و قال له انني تأينت و ججنج كوجنه     
 اهلل فاتا عين.

و منجا انه قال الرب ملوسى اني جعلتج إلًه لفرعون و جعلت هرون نبينا لنج و منجنا    
منكم فان الرب جاء ليرنرب املرنربني إذ ةنري  لنج ممنا ا ضصنى مرنافا         انه ا يع  أحد

 إذ ان التوتاة قد اختلفت فيجا اليجود.
فمنجم من أنكر السفر اخلامأل سفر هدباتيم و ان التوتاة علنى منا  كنرا اليجنود قند      
 ها من ايديجم ملا اج هم خبنت نصنر إذ الشنرق و بقنوا   أطنراف بابنر سنبعني سننة و         

 ا جديدا اخذا  من نقر من حفظه.كتبو
ثم انجم معرتفون بان املعظم من احكامجم اليت كتبوها   مشنى مل اكن مرسنومة    
الكتا املنزلة و ا   كتا األنبياء و إمنا كانت مودعة من موسى   قلا يوشع ثم اودعجنا  

   قلوب العلماء و بجذا املرمون آية   التوتاة.
الننيت اسننمى عننندهم افلننوت ا مأخننذ  ننا مننن التننوتاة و  و مننن الغريننا ان الصننلوة

 ادعوا ان مأخذها من هذا اآلية و هي لع يسرائير ادوناي الوهنوا احاد.
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و معناها امسع ينا اسنرائير تبني معبنودي واحند ان الصنلوة عنندهم ث ثنة افن ت          
الاالاننة و شناريت و افنن ت مناننه و افن ت عربيننت فالشننني األوذ و املنيم الاانيننة و العننني    

 استفادة هذا األمر العظيم من اللغز عجيا.
و اعجا منه خلت التوتاة من  كر اجلنة و النات و كذا املعناد اا بااشناتة و مجينع    
التجديدات فيه بالطاعون و القتر و النجا و حنوها من مرات الندنيا فن  يبقنى علينه اعتمناد      

 من وجوا عديدة.
هنو الينوم عنند النصناتى منن الكتناب املسنمى         بعند ان  كنر منا    ثم   آخر ك مه 

باا ير و ما فيه من الدائر على عدم  اته اقسم فنن افنرد بالقندم و ابنرز الوجنود منن       
المة العدم و جعر نبينا افرر من اأخر منن األنبيناء و اقندم و  نري امتنه   الظجنوت كننات        

ات اليت يكفي كر واحد منجا   على علم.انه لوا ثبوت نبوة نبينا باعجاز القرآن و باملعجز
قيننام ال هننان ملننا ثبننت و اهلل نبننوة موسننى و ا عيسننى و ا نننو  و ا إبراهيم.لقرنناء مننا      
اا يننر و التننوتاة مننن ااخت فننات الظنناهرات بعنندم  نندوتهما مننن جبننات السننموات و      

 يكونان على نفي النبوة ادل من ااثبات.
علننيجم وا عجبننا كننر العجننا مننن اليجننود و  بعنند ان اشننبع املقننام بننالرد  ثننم قننال 

النصاتى اما يتأملون و ينظرون فا جييبنون إ ا و قفنوا بنني يندي اهلل حيناتى سنكاتى و منا        
هم بسكاتى و ناداهم يا عباد السنوء و ينا قليلني احليناء و الوفناء مل ا اطعنتم عبندي سنيد         

ا فنبم عرفتم؟نبنوة عبنادي    العباد حممد امل تات الذي نوتا قبنر مجينع ااننوات فنان مل اعرفنو     
نو  و إبراهيم و موسى و عيسى و ةريهم ممن اقدم من األنبياء فان اجنابوا بدالنة املعناجز    
و اآليات جاءهم اجلواب من تب ااتباب ان معاجز عبدي حممند ادل منن معناجز عبنادي     

ن الر ينة  األنبياء السابقني و اوذ باااباع انجا اقرب عجدا و النج ابعند فنان كننتم اشنرتطو     
بالعيننان و مل اعتنن وا األخبننات املرويننة علننى طننول الزمننان أو جننوزك السننار لننزمكم الكفننر  
جبميننع األنبينناء و ان اكتفيننتم بنناملعجزة و فننا و  ننلكم مننن األخبننات فقلننة الزمننان ادعننى إذ  
 دقجا و ان استندك إذ الكتا فالقرآن ادل منجنا و نقلنة معناجزا اكانر منن نقلتكم.منع ان       

املعاجز معاجز عبدي موسى قد يقنول املعانند   شنأنجا انجنا إمننا كاننت للغرنا علنى         اكار 
فرعون و قبطته و تمحة للمظلومني من بين اسرائير ملا فعلوا بجنم النج األفعنال الشننيعة و     
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مل اكننن ل عجنناز فمعنناجز عبنندي ا ننر  دالننة انتجننى مننا اتدنننا نقلننه مننن كشننف الغطنناء     
 .  للمرحوم الشيخ جعفر جد ااسرة

 فتوى املرحوم احلجة اهلادي باجلهاد
ثننم قامننت هننذا ااسننرة أسننرة كاشننف الغطنناء جنني  بعنند جيننر با اتبننة  ننذا الفهننة   
باق مجم و السنتجم و نفوسجم و كاننت  نم ضناايا   حنرب فلسنطني و الينج اسنتنجاا        

ملعروفنة  املرجع الديين املرحوم احلجة الشيخ هادي  احا املرلفنات املشنجوتة و املواقنف ا   
هنن  نر احلجنة     1361هنن و املتنو  ليلنة ااسنع حمنرم سننة        1290تبيع األول سنة  17املولود 

عباك كاشف الغطاء للمسلمني و استنفاتا  نم   دفنع ااعنداء عنن فلسنطني بتناتيخ أول       
 هنو اليج نصه: 1356مجادي الاانية سنة 

 استنهاض و استنفار للقوى اإلسالمية
 حيمبسم اهلل الرمحن الر

حنمد اهلل اعاذ   السراء و الرراء و الشدة و الرخاء و نصلي و نسنلم علنى اشنرف    
األنبيناء و آلننه املنتجنبني اامننناء محناة النندين و حنراك شننريعة سنيد املرسننلني امنا بعنند فقنند       
بلغكم و مأل امساعكم ما أفتى به علمنا كم الروحنانيون زعمناء الندين و أئمنة املسنلمني و       

عنناملني مننن وجننوب النندفاع علننى كننر مسننلم   شننرق األتا و ةربجننا   حجنن  اهلل علننى ال
العربننني و الفاتسننني و ا نننندي و الرتكننني منننن سنننائر ااقطنننات و اامصنننات و الشنننعوب و  
العنا نروو اعنندوا  نم مننا اسننتطعتم منن قوةنبالكتننا و الكتائنا و اخلطننا و الرسننائر و     

لسننان و األمنوال و الرجنال و    ااستنجاا و ااستنفات و الرتةيا و الرتهيا و اللسان و ا
ةري  لج من شتى الوسائر اليت ضصر بجا النصر على أعداء الدين املعتدين اآلمني النذين  
يريدون أن يستعبدوا ااحرات و ميلكوا نوا ي العباد و يأبى اهلل و تسوله و اننوف محينة و   

ء جيشننا و قائندي   شيم عربية و ةنري اسن مية.فيا ابطنال النوةى و ينا لينوث ا يجنا ينا أمنرا         
جندنا يا اباة الريم و يا محاة العنرين طيبنوا علنى أنفسنكم نفسنا و سنريوا إذ املنوت سنريا         
سجاا و اعريوا اهلل مجامجكم ساعة حتى ينجلي عمنود احلنق و اننتم ااعلنون و اعلمنوا      
ان اجلجاد بناب منن أبنواب اجلننة فتانه اهلل خلا نة اوليائنه و هنو لبناك التقنوى و دتع اهلل           
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حلصينة و جنته الواقية فمن اركه تةبة عنه البسه اهلل ثوب الذل و ا وان و للنه النب ء و   ا
 اخلسران.

 يا جيوش اإلسالم:
اطيعننوا امننراءكم و حننافظوا علننى مراكننزكم و ا يجننولنكم عنندد العنندو و عدينندا و    

فهنة كنارية    مدافعه و جنودا فانكم بعني اهلل و مع اهلل و النصر من اهلل و كم فهة قليلنة ةلبنت  
با ن اهلل و من مل يقتر ميت و من يجرب مل بفنت فعناودوا الكنر و اسنتايوا منن الفنر فاننه        

يَاأَيُّهَاا عات   ااعقاب و ننات ينوم احلسناب و ا كنروا اهلل كمنا امنركم بننص كتابنه العزينز :           

ُْْ كُفْأِحُو َالَّذِينَ آمَنُوا نِذَا لَقِمتُْْ فِئَةً فَاثْ ُتُوا وَاذْاُرُوا الأَّهَ اَثِ   .ريًا لَعَأََّ

يننا ت سنناء العشننائر و زعمنناء القبائننر و  وي النفننو  و البصننائر يننا أهننر ااسننفات و    
النزو  إذ ااقطات كوننوا جليشنكم جناحنا يطنري بنه إذ اوكنات الشنرف وسنياجا  ضمينه منن           
مباةتننة ااعننداء و سننوتا مننن حدينند يصننونه مننن مجيننع اجلجننات و اجلوانننا و ان مننن أهننم 
الواجبات عليكم اأمني السبر و حفو الطرق و ا افظة على اامن العام و حسن النظنام و  
اانتظننام و ااركننوا   هننذا اليننوم العصننيا و الوقننت الرهيننا املنازعننات و امل ا ننمات و   
طلننا ااواننات و األخننذ بالاننات و ا ننفاوا   هننذا اليننوم عننن أمننري أو أمننراء اسننا وا لكننم   

حقكم بالتسويف أو الت لف و ا اغتنمنوا مشنغولية حكنومتكم     التصرف أو حكام اضاعوا
اليت هي منكم و انتم منجا فر ة اشفون بجا ةيو  دوتكم واحنن نفوسنكم فنان  لنج ممنا      
يعرقر حركات جيشكم و يوجا الوهن فيه و يقوي به عزائم اعدائكم ا ناتبني فتصنباوا   

  م انصاتا من حيث ا اشعرون.
 ار:يا أهل الثراء و اليس

هذا يوم اةنفاق هذا يوم البذل هذا يوم التعاون هذا يوم ال  و املعروف اما مسعتم 
قول القائر لعمرك منا يغنين الانراء عنن الفتنى إ ا حشنرجت يومنا و ضناق بجنا الصندت.أي           
فائدة   أموال ارتكونجا بعدكم يكون وزتها عليكم فساتعوا   انفاقجنا   سنبير اهلل و أي   

جاد أعداء الدين و قطع دابر الكافرين و ما انفقوا من شيء   سنبير اهلل  سبير اعظم من ج

مَثَ ُ الَّاذِينَ يُنفِقُاو َ أَمْاوَالَهُْْ فِاب ياَ ِم ِ الأَّاهِ اَمَثَا ِ حَ َّاة  يوف إليكم و انتم ا اظلمون و قال اعاذ:   
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و ما انفقنتم منن   الأَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَالأَّهُ وَايِعٌ عَأِمٌْ" أَنْ َتَتْ يَ ْعَ يَنَابِ َ فِب اُ ِّ يُنْ ُأَة  مِائَةُ حَ َّة  وَ

 قلير أو كاري فان اهلل خيلفه عليكم   الدنيا و لكم   اآلخرة اجر عظيم.
 يا افراد الشعب وآحاد األمة:

علننيكم با نندوء و السننكون و الرتاحننم والتعنناطف و اينناكم و نقننر ااتاجيننف و        
و األخبات املوهننة و ا اعتمندوا علنى املراسنير و ا علنى قنال و قينر و         األحاديث املوحشة

اكرموا اجلنود و احرتموها و قنابلوهم بشنكر مجينر و ثنناء طينا و شندوا ازتهنم و ايندوا         
امرهم فانجم حصون عزكم و سبر امتكم و محاة اوطانكم و عز دينكم و دنياكم كنر فنرد   

عن حقوق اجلندي عليكم الذي يبنذل نفسنه و    منكم مسرول من اهلل و من وجدانه و شرفه
 قاية ألنفسكم و يرخص حيااه الامينة  ونا اوطانكم و محاية لعزكم.

 يا أهل التقى و الصالح:
اصدقوا عن جيشكم و جنودكم على فقرائكم و مساكينكم فان الصدقة ادفع النب ء  

تح املنبني و كسنر شنوكة    وعليكم بالدعاء  م باحلفو و الس م و النصر على ااعنداء و الفن  
الكافرين   مواطن ااجابة و أوقات الصلوات   اللينر و النجنات و ااسناات و اابكنات و     
قولوا اللجم  ر على حممند و ال حممند و انصنرهم نصنرا عزينزا و افنتح  نم فتانا مبيننا و          

 اجعر  م من لدنج سلطانا  نصريا .
 قلا مكلوم و  دت مألوم.ب انتجى نص النداء الذي وججه احلجة ا ادي 

 قصيدة للمرحوم الشيخ هادي كاشف الغطاء يتعرض فيها لقضية فلسطني
قصننيدة شننعرية   ضننمن كتنناب اتسننله حلفينندا املرحننوم جعفننر  نناحا       و لننه 

املراقف املشجودة و قائند احلركنة ضند كتناب احلصنان النذي يقنول   حقنه املرحنوم احلجنة           
قنندناا و ليتنننا فنندينااناملولود   حمننرم عننند اعنن ن    والنندا الشننيخ حممنند تضننا يننوم و فااهوف  

هنن و كنان الكتناب قند اتسنله لنه عنندما         1358العامانيني احلرب على احللفاء و املتو  سنة 
  هننذا القصننيدة ملاسنناة  كننان   كليننة احلقننوق و قنند انقطعننت تسننائله عنننه و قنند اشننات  

و و ع  انرثر   القلنا حينث قند     فلسطني و اليج نص الكتاب ننقله بطوله ملا فيه من مواع
 خرجت من القلا إذ القلا.
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هنن و لندي العزينز للانا دائنر و للوفناء لائنر         1357 ي القعدة سنة  5األتبعاء 
يستوي فيجنا القنرب و البعند و الفنراا و الشنغر و لنيأل ا نا منن ينسناك   البعند و يلنجو            

 عنج ألدنى شغر و ا يوا لج إ ا استغنى عنج.
 و مل ابرأ من عليت و مل اسرتجع منا فنات منن  نايت و مرنت عليننا       سافرت عين

 أيام وليالا و ا سرال و ا استع م فأثات  لج عاطفيت و شاذ مدية قرضيت فقلت:
 ينننننا ناسنننننيا بنننننري و انننننربييت ومنننننا    
 أينننننننن الوفننننننناء فللوفننننننناء دائنننننننر   
 بنننيين و بيننننج بعنننض ينننوم كينننف لنننو 
 ا تنننننج بغنننننداد ومنننننا هننننني جننننننة    

 نننننندنمنننننا ا أ منننننر لنننننو حللنننننت بل 
 أو اتا بنننننناتيأل الننننننيت جبما ننننننا  
 و تأينننننت   النننننج النننننب د منننننناارا 
 و ةوانيننننننننا اسننننننننارك   نغمااجننننننننا
 بنننننننيض فجنننننننن إ ا إننننننننتقنب اهلنننننننة  
 اتا بجننننا شننننرب السنننن ف حملننننر   
 و الكننننذب فيجننننا و اخلننننداع سياسننننة  
 و ااعتننننداء علننننى الرننننعيف سننننجية
 انظنننننر لظلنننننم ملنننننوكجم و لفنننننتكجم  
 سننننر أمننننة ااحبنننناه عننننن افعننننا م 

 منننا  ننننعوا بجنننا  و اسنننأل فلسنننطينا  و 
 ا اننننننركنن  ننننننم و ا يننننننج منننننننجم 
 و العصننننننر عصننننننر النننننننوت اا انننننننه  
 و احنننذت منننن البعانننات ا اطمنننح  نننا
 و آعصننني  املشنننري بجنننا علينننج فرفنننا    
 ا اتبنننننننع قومنننننننا إليجنننننننا سننننننناتعوا 

 عانينننننننت فينننننننه و الزمنننننننان عسنننننننري 
 و  ننننننا و ان شننننننق املننننننزات اجننننننوت 
  ننننننناتت لينننننننال بينننننننننا و شنننننننجوت

 الفتيننننننات فيجننننننا حننننننوت  كنننننن  و ا 
 و قصنننننوت  نننننو منننننا بجنننننّن قصنننننوت  

 و كما ننننننا فكننننننر اللبيننننننا ضننننننري    
 منننننا   العنننننراق  نننننن قننننن  نظنننننري   

 طربنننننا كمنننننا الوتقننننناء و الشننننناروت 
 و إ ا سننننننننننفرن فننننننننننانجن بنننننننننندوت 
 و جسنننننوم تبنننننات احلجنننننال سنننننفوت
 و الفسنننننق فيجنننننا منننننا علينننننه نكنننننري    
 فنننننننيجم و أمنننننننر اننننننناهر مشنننننننجوت  
 باابريننننننناء و منننننننا  نننننننم اقصنننننننري  

 و خننننننننبري فالكننننننننرا فيجننننننننا عننننننننامل
 ممننننننننا يرننننننننيق بو ننننننننفه التعننننننننبري 
 لننننج   حيااننننج  نننناحا و عشننننري  
   النننننننفأل منننننننجم المننننننة دجيننننننوت
 فيجنننننننا مفاسننننننند مجنننننننة و شنننننننروت 
 قننند انننر عنننن نجننن  الصنننواب مشنننري  
 ان الفننننننننراه إذ احلمننننننننام يطننننننننري 
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 كننم مننن فتننى أعمننى بصننرياه ا ننوى     
 ةرانننننننه دنينننننننا  ا يننننننندوم نعيمجنننننننا  
 ا خنننري   عنننيش يعنننيش بنننه الفتنننى    

 خمنننننريو العنننننيش ان اغننننندو و أننننننت  
 نيننننننر الفتننننننى ال سننننننرتاحة قانعننننننا   
 و إ ا األمننننوت كمننننا اننننروم اعسننننرت  
 يننننا حبننننذا األمننننوال لننننو   مجعجننننا  
 ااطيننننننننا أيننننننننام احلينننننننناة و انجننننننننا
 منننا عشنننت   دنيننناك فاعمنننر  ننناحلا  
            هننننون عليننننج فكننننر شننننيء هالننننج   

 مل جيننننندني فينننننه النصنننننح و التانننننذير   
 و يغنننننننر فيجنننننننا اجلاهنننننننر املغنننننننروت
 كالعبننننننند و هنننننننو مقيننننننند مأسنننننننوت 
 فيمنننننا انننننروم و منننننا علينننننج أمنننننري    

 سننننننواا معنننننندوم القننننننرات فقننننننري    و
 فننننناقنع فنننننا هنننننو حاضنننننر ميسنننننوت   
 ضننننننوي البقنننننناء و ينننننندفع املقنننننندوت 
 للنائبننننننننننات قننننننننننناطر و جسننننننننننوت
 فننننننننننناملرء   اعمالنننننننننننه مقبنننننننننننوت  
            ا أمنننننننننننر يبقنننننننننننى و ا منننننننننننأموت

و  ذا البويتات بقية مل يتسع الوقنت لنسن جا و الشنيخ كمنا اعلنم إ ا ابنيض شنعرا        
إنشا ا و ا ينبغي لليفن الكبري النذي  نزا القنتري     اسود شعرا و إ ا ضعفت اعصابه ضعف

أن يشننتغر بالشننعر عننن الننذكر و باانشنناد و اةنشنناء عننن الننت وة و النندعاء و لكنجننا نفاننة      
مصدوتوو استغفر اهلل من  لنجنو علينج بنت وة الكتناب ا يند و اندبر معانينه و ا ابنات          

بالصن ة و علينج بالصن ة و السن م      قراءة نج  الب ةة ومطالعته و عليج بالص ة و عليج
 عليج من اجلميع يوم اصلي لربج و اصر تمحج و اصلي عدوك.

 هادي                                                                                                                                                 

 سفر املرحوم احلجة الشيخ حممد حسني للمؤمتر اإلسالمي يف فلسطني 
انا ا ننسى ما قام به املرحوم آية اهلل الك ى الشنيخ حممند حسنني كاشنف الغطناء      ثم 

من مواقف جميدة فوثنا وثبنة األسند الرئبنال الذائند عنن حيناا اشنباله فسنافر إذ املنر ر           
اةس مي   فلسطني و فعيته الع مة الشيخ عبد الرسول كاشف الغطاء  احا جملة لواء 

مجعية الوحندة اةسن مية و حسنأل العنامل اةسن مي خبطنر        الوحدة اةس مية و مرسأل
الصجيونية و خطا احلطا العديندة   حمافنر حاشندة  واجتماعنات حافلنة بعبناتات كلنجا        

 آيات بينات مستنجرا  هممجم طبعت عدة مرات.
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 نداء للمرحوم احلجة الشيخ حممد حسني
 و قد  دتت منه عدة نداءات حول قرية فلسطني.

 نو اليج  وتاه:نن11ه مجعية الدفاع عن فلسطني تقمومنجا ما نشرا

 (يصرف ريعه على منكوبي فلسطني11منشور مجعية الدفاع عن فلسطني رقم)
 ااسبوعي من   7ملاق العدد  938آب  6بغداد السبت   

 جريدة املستقبل                                                                                                                                              
 انفروا خفافا و ثقاا و جاهدوا باموالكم و أنفسكم أيجا العرب أيجا املسلمون.

 ان اجلجاد ا بح واجبا عليكم   سبير فلسطني.
فتوى اةمام الكنبري حجنة اةسن م الع منة ا تجند السنيد حممند احلسنني آل كاشنف          

 هن. 1357 2ج 5الغطاء من النجف ااشرف 
 إىل مجعية الدفاع عن فلسطني                                                                                                                          

 نداء عام من كاشف الغطاء
م ينوم   938آب سننة   5منى إلينا عن بعض الصاف ما قرت وا من جعر يوم اجلمعة 

ازال مشكوتة املسناعي   مسناعدة شنقيقتجا     فلسطني و ان اقوموا مع األمة العراقية اليت ا
باعمننال عسنناها اكننون نافعننة إن شنناء اهلل و تأينننا ان مننن واجبنننا نقننول كلمننة   املوضننوع     
اكونوكنداء عامنو ها هي اصر إليكم للنشر ادفعجا الزفرة و  دها الع ة و ارلفجنا شنظايا   

املتمزقننة نعننم منجننا و  القلننا املتقطعننة و ارجججننا نننريان ااسننى و ااسننف مننن هننذا األمننة  
عليجا.األمة اليت أ بات ا من ااحياء فرتجى و ا من األموات فرتثى و عسى أن ضندث  

 اهلل بعد  لج  ا امرا و جيعر  ا من امرها فرجا  و يسرا .
 حممد احلسني                                                                                                                          

 ء عامندا
أيجنا اةسنن م:أيجا العننرب ا بننر أيجننا الننناك و يننا أيجننا البشننر أ ننبات احلالننة الننيت  
بلغت إليجا فلسطني الذبياة مشناهدة حمسوسنة لكنر أحند و حننن نقنول و منا زلننا نقنول ان          
قرننية فلسننطني ليسننت قرننية ختصننجا و ليسننت هنني قرننية فلسننطني فقنن  بننر قرننية العننرب   

ا اجلجاد اافرة فقند افنرت العنرب و فنازت و إ اوا     بامجعجا فإ ا خرجت فلسطني من هذ
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مسنح اهللناغلبنت عليجننا الدولنة الظاملنة و الصننجيونية الغالنة فقند بنناءت العنرب بالننذل و        
اخلسران ا بر باملوت املربد و العات امل لد و كنا نقول أيرا و ا نزال نقول ان الدولة اليت 

يامجننا بجننذا ااحننت ل الغاشننم ةننري  احتلننت فلسننطني كأنجننا أخننذت علننى نفسننجا مننن يننوم ق  
املشروع أن ا اقيم للعدل وزننا و ا للانق معننى و ا اصنغي إذ اينة حجنة و منطنق فكنان         
موقع ااحتجاجات و املقاات من مسعجا موقع ا واء   شبج ممزق و لذلج  هبنت النج   

افنادت   ااحتجاجات من ااقطات العربية و اةس مية مدة عشرين سننة كلنجا سندى بنر منا     
سوى الشدة و العناد و التمادي   الغي و الفساد على فرا انه كنان احتجناج   النزمن    
الغابر معنى.فيه ومرة أمر أو ملرة تجاء أما اليوم فقد حقنت احلقنائق و  نر  الزبند عنن      

 خمره و جازت القرية عن دوت ااحتجاج و ااقوال إذ دوت األعمال.
ي بر كر إنسان فقدات احلد من ةرياه و شنعوتا و  و قرية العمر منوطة إذ كر عرب

مبلغ حظه من اانسانية فمن كان جيري   عروقه الندم احلني الشنريف فن  تينا ان شنرف       
عنصرا يجيا به و يدفعه إذ اللاوق باخوانه   فلسطني و اجلجاد معجم و ا ينتظر أن اأايه 

رفه بواجبه بوحي ضنمريا و شنرف   فتوى املفيت بوجوب اجلجاد بر فتواه اسبق الفتوى و اع
 وجدانه.

فيا أيجا العرب و يا أيجا املسلمون بر يا أيجا البشر و يا أيجنا النناك ا نبح اجلجناد       
سبير فلسطني واجبا على كر إنسان ا على العرب و املسلمني فقن  نعنم هنو واجنا علنى      

وحني الرنمري و   كر إنسان ا حبكم ااديان و الشرائع فق  بر حبكنم احلنأل و الوجندان و   
 اة التفكر.و اخلطة العملية    لج هي ان من يستطيع اللاوق فجاهدي فلسطني بنفسه 

  بندت.فان املقنام اجلنى     فليلتاق بجم و ا أقول اني ضمني له انه كا اهدين مع النن   
و أعلى من  لج املقام مقام شرف وةرية و حأل و شعوت ا مقام طلا اجر و ثنواب و ان  

 لج باعلى مراابه و من مل يستطع اللاوق بنفسه فليمدهم فاله اما بتججيز منن ا   كان كر
مال له ليلاق بجم أو باتسال املال إذ ا اهدين و عيا م و اطفا م و من عجز عنن  لنج   
فعليه ان جياهد و يساعد بلسانه و قلمه و مساعيه ججد امكانه و هذا ادنى املراانا.و لنيكن   

جازم ان القرية قرية موت العرب و حيااجم و لنيعلم ناشندوا الوحندة    كر أحد على علم 
العربية أو اةس مية انجم ا جيدونجا ابدا اا بنصرة فلسطني فنان انتصنرت حبنول النوحي و     
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قواه فما يرومونه منن الوحنداني قبرنة اينديجم و علنى كانا مننجم و ان كاننت األخنرى ا          
ى اكون  م وحدة أو نتطلبجا  نم القرنية اكنون    مسح اهلل فاين العرب و أين اةس م حت

 كما يقول اتباب الفنونوسالبة بانتفاء املوضوعن.
هذا دعواي و ندائي العام ابعاه إذ عموم العنرب و اةسن م.و يشنجد اهلل لنوا انني      
قد جتاوزت العقد السادك من العمر مع انزاحم اننواع العلنر وااسنقام علنى هنذا العظنام        

ل من يل  هذا الدعوة و لش صت بنفسي الينوم إذ النج النب د املقدسنة     الن رة لكنت أو
كما ش صت إليجا باامأل و لكن بالعزيز علي ان مل يبنق عنندي منن النصنرة  نا اا هنذا       
الكلمات و عباتااي اليت اسبق العباتات و اوقند ا عن  الزفنرات و عنند اهلل احتسنا كنر       

  لج و هو حسبنا و نعم الوكير .
 ءحممد احلسني آل كاشف الغطا                                                                                                                                   

 مطبعة اجلزيرة ــ بغداد                                                                                                                                          

 النداء العام 
 لفتوى للحجة الشيخ علي كاشف الغطاء و ا

 باجلهاد عن فلسطني    
ثم قام منن بعند  لنج مرسنأل اجلامعنة املرجنع النديين ا اهند الشنيخ علني كاشنف            

 ن1و  ننداء و ججنه لعامنة املسنلمني     1376الغطاء فافتى بوجوب الدفاع عن فلسنطني   سننة   
 صه.حتت عنوان النداء العام   اجلجاد عن فلسطني و اليج ن

 
 

                                              
وجننه مساحننة اةمننام الشننيخ علنني  1376تبيننع األول سنننة  12املننرت   711ا قالننت جرينندة احلريننة البغداديننة   عنندده ن1و

كاشف الغطاء نداء للمسلمني عامة يدعوهم فيه إذ الوقوف  فا واحدا لرد اعتداءات اليجود الغالة و يجيا بجم و بزعماء العرب 
بنة التفنرق و اخلن ف و يندعوهم إذ ااعتبنات فنا       مجيعا أن يجبوا بعزم تاسخ و قدم ثابتة للقراء على اسرائير ا زيلة و ضذتهم عاق

 مر عليجم من  روف الزمن و نبذ كر ما شأنه أن يرعف األمم العربية و املسلمة   هذا الفرتة احلرجة من ايامجا.
ننص الننداء حتنت عننوان ننداء عنام        1376تبيع األول سنة  14املرت   2625و قد نشرت جريدة اليقظة البغدادية   عددها 

 ن مساحة اةمام الشيخ علي كاشف الغطاء للججاد عن فلسطني.م
حتت عنوان نداء عنام منن آينة اهلل     1958نيسان  5لسنتجا الاانية املرتخة السبت  36و نشراه جريدة األمة البريواية   عددها 

 اةمام الشيخ علي كاشف الغطاء للججاد عن فلسطني.   
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 أيها املسلمون:
شر مة لفظجا الغرب على شناطيء   ان من هزل الدهر أن يتطاول على أمة حممد 

 البار وقاءاجا اليجودية   فلسطني.
و مننن اةنن ي الننزمن أن يشننني كرامننة ابننناء الرنناد حتننت مسننائجم فهننة باةيننة اعنند       

 خسنناتة اامننأل و باا ننابع و انننال باانامر:فيالرهبننة املوقننف و سننوء املتقلننا انجننا و اهلل  
فقنندان اامننر باملسننتقبر:و لننو ادتك قننادة الفكننر اةسنن مي و   طليعننتجم سننراة العننرب و   
تجا م حقيقة هذا املوقف ملا اركنوا امنتجم بجنذا النانو منن التفكينج و التشنتت:و لوقفنوا         

ن  فا واحدا ا ثغر فيه و ا انا م للقراء على الصجيونية   دياتهم:و لعرنوا اانامنر من   
ااسى و ااسف على ما اضاعوا من الفر  الذهبية لقلع هنراء الطغناة منن جنذوتهم و     
لعلموا علما  ا يشوبه شج ان مصري ابنائجم و هذا النفوك ف يينجا معلق على الوقفة اليت 

 يقفونجا   هذا ااونة ااخرية.
 : يا أمة حممد 

جنا انتانر خبنذان ابنائجنا  نا و      ان من خطأ القول ان األمة يقري عليجا الزمن و لكن
 وي النجدة منجا   ساعااجا احلرجة و   مواقفجا احلامسة:و منن افنج احلنديث أن يعنزى     
موت األمة إذ اقادير الظروف و اقلبات األحوال و لكنه  وت بتفويتجا للفر  الذهبينة و  

 عدم سجر سرااجا   الدفاع عن كرامتجا ااجتماعية.  
 ياقوم:

عننن املسننلمني بنناب مننن أبننواب اجلنننة فمننن اركننه البسننه اهلل ثننوب الننذل و  ان النندفاع
ا وان و مين بالب ء و اخلسنران فجاهندوا   سنبير اهلل أعنداء اهلل املعتندين اامنني النذين        
يريدون أن يستعبدوا احراتكم و يسلبوا دياتكم و أتاضيكم و ساتعوا إذ كنبح مجنوعجم   

م ما اسنتطعتم منن قنوة و منن تبناي اخلينر ارهبنون بنه         بعزم ثابت و قدم تاسخ و أعدوا  
عندو اهلل و عنندوكم.فانكم ان انصننروا اهلل ينصننركم و يابنت اقنندامكم حتننى ينجلنني عمننود   
احلننق و انننتم ااعلننون و ا حتسنننب الننذين قتلننوا   سننبير اهلل اموااننا بننر احينناء عننند تبجننم   

 يرزقون.
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 موقف احلجة الشيخ علي كاشف الغطاء يف غزة 
إذ  20/5/1965حمنرم املصنادف    19عند زيناتة الشنيخ علني كاشنف الغطناء        و   

ةزة و كان فعيته كااا احلروف و الوفد العراقي ملر ر الباوث اةس مية الاناني و الشنيخ   
الع مة شيخ األزهر حسن مأمون و ته  كبري من تجال الدين و عنندما و  نر بننا السنري     

سننطينية و احلنندود اليجوديننة املغتصننبة و تأينننا جننيش  لنندات حنننون حيننث كانننت احلنندود الفل
الطواتئ الدولي فتأثرنا كاريا على ضياع اتا الوطن العربني بيند اليجنود املغلولنة فنانفجر      
مساحننة كاشننف الغطنناء ب كننان ثننائر بشقشننقة هنندتت  فتصنناعدت مننن  نندت مساحتننه        

ا و قنع عظنيم     احلسرات و األنات خبطبة محاسية اتجتالينة ارنمن فيجنا الندعاء و كنان  ن      
 لنج اجلمنع احلاشند أبكنت اجلمينع و خشنعت  نا القلنوب و النفنوك فتعاقنا اخلطبنناء و           
ان وا متأثرين بعدا.و حينث كاننت اخلطبنة اتجتالينة و مل نكنن مسنبوقني بالقائجنا حتنى نعند          

 العدة لتسجيلجا فاانا حفظجا و اسجيلجا.
 موقف احلجة الشيخ علي يف أيام النكسة و ما بعدها

حزينران كنان مساحنة اةمنام الشنيخ علني كاشنف         5ن    1967و   أيام حنرب سننة    
الغطاء ضرا اجلماهري على مغتص  فلسطني و يبعنث احلمناك فنيجم بقلمنه و لسنانه و        
مسنناء النكسننة و بعنند أن و ضننعت احلننرب اوزاتهننا مسنناء يننوم التاسننع مننن الشننجر املننذكوت  

جننوت مننن تجننال النندين و كننان الصننمت و    اجتمننع   دات مساحتننه حفظننه اهلل اعنناذ مج  
السننكون و الكربننة و ااسننى و ااسننف اعلننو ديباجننة و جننوهجم فننانتفض مساحتننه و ألقننى  

 كلمة محاسية كان من مجلتجا.
ان العننرب افننر و اكننر و الكننرة انفنني الفننرة و الليننث يرننرى إ ا خننده و ان هننذا     

معلننق علننى مجننع  النكسننة جتربننة اعطنني للمسننلمني و العننرب دتسننا واضنناا بننان مصننريهم
الكلمة و اوحيد القوى و اختا  العندة و العندد الكنا  للقرناء علنى ااعنداء   فلسنطني و        
كانت الكلمنة طويلنة اا اننه ملنا كاننت اتجتالينة عسنر عليننا ضنبطجا و حتريرهنا علنى الوجنه             
ااكمر ثم انه بعد كلمته اعلن الصوم و قد اعلنت الصاف اليت بايندينا  نوم مساحتنه و    

هنن املصنادف    1378تبينع الاناني    4  يوم الا ثاء  22/3759كم ما قالته املنات   عددها إلي
 .1967حزيران  13
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 مساحة اإلمام كاشف الغطاء يعلن الصوم نصرة للعرب و املسلمني 
اعلننن مساحننة اةمننام الشننيخ علنني كاشننف الغطنناء الصننوم امننأل نصننرة للعننرب و     

ين أن يسنتغلوا مجينع امكانينااجم للمسناهمة       املسلمني و قد طلا مساحته من تجال الد
نصرة اجليوه العربية و أن يبينوا للمسلمني أبعاد املرامرة الصنجيونية النيت حيكنت لرنرب     

 األمة العربية بااشرتاك مع اعدائجم  ومرتبصي الدوائر بجم.
 إقامة فاحتة على ارواح الشهداء

امعتنه   النجنف ااشنرف و قند     ثم بعد هذا اقام الفاحتنة علنى اتوا  الشنجداء   ج   
ألقى فيجا املرلف كلمته و الع مة الدخيلي و األستا  الكواز كما أقنام طلبنة جامعنة اةمنام     

 الشيخ علي كاشف الغطاء حف   اأبينيا    الصان الشريف حررا الوجوا و ااكابر.
 نداء عام للمسلمني

اقية و إليكم ما  كراه عننه  ثم ا دت مساحته النداء التالي الذي نشراه الصاف العر
هنن   1387مجنادي الاناني سننة     16بتنأتيخ األتبعناء    941جريدة العنرب البغدادينة بعنددها    

 .ن1وم حتت هذا العنوان 1967ايلول سنة  20املصادف 
 اإلمام كاشف الغطاء يدعو املسلمني لتحرير األراضي املقدسة

منة التالينة   حمرننرا   وجنه مساحنة حجنة اةسن م اةمنام علني كاشنف الغطناء الكل        
الننديين الننذي ضننم مجعننا  مننن سننراة النندين و تجننال العلننم ليلننة اجلمعننة املاضننية إذ األمننة  

 العربية و اةس مية.
فقال مساحته بعد ان استجر ك مه بالبسملة و ااسنتعانة بناهلل ان العنامل اةسن مي     

للوثبنة و شنعوت   اعصات فيه نات و ميادين حروب و ةمرات اجال و نفنوك جائشنة انتلمض    
ملتجنا يتطلننا قيننام السنناعة و مننا الندماء السننواجم و السننجون الكننواام إا مننأثر البسننالة   
عندهم و مفاخر الرجال لديجم و كانت آامجم فيجنا امناني و امناا اا وان منن الرعوننة ان      
ضسننا هننراء املعتنندون ان نبيننع ضننمائرنا فغنننم احلسننام أو بالنندتهم و النندينات وان نقننف   

                                              
آب  25هن املوافق  1387سنة  1ج 18  يوم اجلمعة املصادف  3829/ 91ت   عددها اشاتت إذ هذا النداء جريدة املنا ن1و

 م. 1967سنة 
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  اليد جتاا كاتثة فلسطني الكاتثنة العظمنى و الطامنة الكن ى فنان السنكوت عنجنا ممنا         مكتو
يتيح لألعداء الفر  اليت اساعدهم على حتقيق ما يصبون إليه منن امنال و احن م ثنم قنال      

 حفظه اهلل:
أيجا األمة املسلمة ليعلم أولوا النجدة منكم   كر  قع و تبع انجم   اشند خطنر و   

ان العندو األثنيم النذي اندج  بالسن   لتوجينه الرنربة النو األخنرى قند           ا عا مرحلة فن 
ا بح وججا  لوجنه   قلنا املعركنة وان هنذا الينوم هنو ينوم الفصنر و منا هنو بنا زل وان            
الدين اةس مي فبادئه السامية يطالبجم بأن يفتانوا عينونجم ليت نذوا العندة و العندد  نذا       

احبناي كيند أعنداء اهلل   معركنة حامسنة حتقنق لننا        الساعات الرهيبة و الظروف العصنيبة  
اامر و املنى و حتظى ااجيال اةس مية بنتائججا الطيبة.اا وان من خطنأ القنول ان يعنزى    
موت األمة إذ الظنرف و النزمن و لكنجنا انتانر خبنذان ابنائجنا  نا   سناعااجا احلرجنة و          

ألمة إذ اقلبات األحنوال و اقاديرهنا   مواقفجا احلامسة و من افج احلديث ان يعزى موت ا
 و لكنجا  وت بتفويتجا الفر  الذهبية و عدم سجر سرااجا للدفاع عن كرامتجا الوطنية.

يا قوم ان الدفاع عن املسلمني باب من أبواب اجلنة فمن اركه البسنه اهلل ثنوب النذل    
 املعتدين اآلمني الذين و ا وان و مين بالب ء و اخلسران و جاهدوا   سبير اهلل أعداء اهلل

استعبدوا احراتكم و سلبوا دياتكم و اتاضيكم و هلموا إذ كبح مجنوعجم بعنزم ثابنت و    
قنندم تاسننخوو اعنندوا  ننم مننا اسننتطعتم مننن قننوة ومننن تبنناي اخليننر ارهبننون عنندوا اهلل        
وعدوكمنفأنكم ان انصروا اهلل ينصركم و يابت اقدامكم حتى ينجلني عمنود احلنق و اننتم     

 ن.وا حتسنب الذين قتلوا   سبير اهلل اموااا بر احياء عند تبجم يرزقون.األعلو
 مؤمتر حبمدون

و بعنند تجننوع مساحننة احلجننة الشننيخ علنني كاشننف الغطنناء مننن مننر ر اةسنن مي       
 نيسان. 27 – 22املسياي   سنة 

  ر    خطبته اليت القاها   داتا على اجلماهري املرحبة بقدومه قال فيجا.
أك العدة ألةتنام الفر ة لصاحل املسلمني و العنرب فأوجندنا بلباقنة ممتنازة      وكنا على

منفنذا  لقرنية فلسننطني ممنا جعننر املنر ر بأمجعننه ينندفع حنوهننا انندفاعا  منقطننع الننظري حتننى        
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اقترى األمر ان يصدت املر ر القرات فيجا بالدفاع عن حقوقجا قبر الندخول   البانث عنن    
 اهدافه.

ر وا زال مساحنة اةمنام يغتننم الفر نة لتانريض النصناتى         يقول كااا األسنط 
الوقننوف إذ جانننا املسننلمني   قرننية فلسننطني وا يغيننا عننن خزانننة فكننري موقفننه مننع     
بطريرك النصاتى   ةزة   الوليمة اجرا  النيت أقامجنا السنيد احلناكم العنام بناملقر الرمسني        

ال لننه اننني ألعجننا مننن موقننف  اعرنناء جممننع الباننوث اةسنن مية.فقد قنن  1965/ 5/ 20
النصاتى من قرية فلسطني فان اليجودوا قندت اهللنلنو ك  نم منا يريندون فجنر ابقنى لكنم         

لنو اندبرك فينه اعطناكم  نوتة        كنيسة أو دير أو معبد.وان عملنجم منع السنيد املسنيح     
واضاة عنن سنوء منا انطنوت علينه ضنمائرهم علنيكم.وان القنوم ابنناء القنوم ومنن تضني             

قوم كان كالعامر معجم ولو شهتم ان ختتن وا احلنال فنأطلبوا مننجم الن اءة منن عمنر        بعمر 
.وان   فلسننطني انبينناءكم و كنائسننكم و معابنندكم واهلل انننتم    مننن سننبقجم مننع املسننيح 

املسرولون عنجا يوم ا ينفع مال وا بنون اا من أاى اهلل بقلا سليم.فما كان اجلواب عننه  
 اآلن مل نظفر بطائر. اا الوعد ولكنا حتى

وبجذا املناسبة ننقر للقنراء بينان فرنيلة الشنيخ األكن  شنيخ األزهنر و البابنا كريلنأل          
لتعلقه باملوضوع وقد بعاوا ل مام الشيخ علني كاشنف    1387تبيع األول سنة  27السادك 

 الغطاء وطلبوا منه اصديقه و هذا نصه.
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 األزهر             
 اةمام األك   مكتا 

 شيخ األزهر       
 بيان

فريلة اةمنام األكن  شنيخ األزهر،وقداسنة البابنا كريلنأل السنادك بااسنكندتية و         
إذ النذين يسنتمعون القنول     –إذ أ نااب الرنمائر احلنرة   احنناء الندنيا       –سائر افريقينة  

 فيتبعون احسنه.
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عنننرب ابننناة ا يقبلنننون إذ الرنننمري العنننالي احلر،نبعاجنننا  نننياة مدوينننة معلننننة ان ال
الرنننيم،احرات يرفرنننون الذلنننة،وانجم يرمننننون بننناهلل ثنننم فقدسنننااجم النننيت يرونجنننا تمنننز  

 اميانجم،ووسائر دفعجم إذ اخلري و احلق و العدل.
قنند حمننو مننن نفننوك املسترننعفني        –وان العننرب ااحرات،مسننلمني و مسننيايني   

تهبة منه فلطاملنا عناث   األتا   األتا ما كان قد اركز   خيا م من هيبة ل ستعمات و 
 فسادا.

و انه للفجر اجلديد النذي بندا ننوتا و مل يعند خيبنو حينث اجتمعنت كلمنة العنرب و          
ائتلفت قلوبجم حتى ةدوا أمة قوية مت محة مت قينة منن ا ني  إذ اخللني  جياهند ابنا هنا       

جنم فقند اشنرتاها    عنجا ا يألون    لج ججدا و ا يدخرون و سعا با لني دمناءهم و اتواح 
 اهلل منجم باةلى من.

لذا و حنن   جو من ااخوة و الصفاء,النابعني من قلوب عنامرة باامينان بناهلل مليهنة     
با بة الصادقة,و ااخ   امتنا و لوطننا نرى أن نتوجه   هذا اجلو العصيا الذي هدد 

م فننا اافقننت عليننه فيننه السنن م,نتوجه إذ العننامل خناطننا شننعوتهم ووجنندانجم و ضننمائره 
 كلمتنا,و ما استقر عليه امرنا:

ان الصجيونية العاملينة عصنبية جننأل ا  نت إذ اادينان بصنلة,و هني اعنادي          –أوا 
اةس م و املسياية,و انأبى اا ااعتنداء عليجمنا و علنى مقدسنااجما,و ليسنت هنذا العنداوة         

 جديدة و ا مستادثة و إمنا هي وليدة ااتيخ طوير.
نسنتنكر هنذا ااعتنداء الغاشنم النذي و قنع علنى         –مسلمني و مسيايني  –اننا  –ثانيا 

الب د العربينة منن طغمنة مفسندة و شنر مة ضنالة و علنى القندك خبا نة و فيجنا مقدسنات            
املسلمني و املسيايني,فيجا كنيسة القيامة,و قبة الص رة و فيجا املسنجد ااقصنى أول القبلنتني    

 و ثالث احلرمني.
فض تفرننا بااننا بكلمننة موحنندة فكننرة الوضننع القننائم   القنندك مننن قبننر  نننر –ثالاننا 

العنندوان الغاشننم,كما نننرفض انندوير القنندك ان هننذا املدينننة فننوق انجننا بلنند املقدسننات       
فانجننا جننزء مننن جسننم الدولننة العربيننة فيكننون التغننيري أو التنندوير    –اةسنن مية و املسننياية 

 بية و هو ما نستنكرا و نأباا.امتدادا  ذا ااعتداء ااثيم على األمة العر
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يصنندت كننر مننا بيانننا افصننيليا   وقنت واحنند يوضننح فينه القرننية العربيننة و     –تابعنا  
يشر  موقفنا بالنسبة  ا من واقع الرساات السماوية,و اننا   موقفنا هذا ندعو ابنناء امتننا   

ر معتنند و العربيننة أاي يتجنناونوا أو يتقاعسننوا عننن اجلجنناد دون حقجننم و الوقننوف دون كنن      
ةا ا مجما اكتلت قوى البغي.و جتمعت أيدي العدوان فان احلق الواضح اابلن  اقنوى   
من كر اكتر,و اشد من كر جتمع كما نتوجه إذ اهلل أن جيعلنا دائما  نفا واحندا كالبنينان    

 املر و  وتاء قائدنا املرمن وتائدنا امل لص و مع كر امل لصني لقرية العرب.
 واهلل معنا.

 شيخ األزهر                                                                                                                                          
 حسن مأمون                                                                                                                                         

 هن1387من تبيع األول  27 دت   القاهرة األتبعاء 
 م 1967من يوليو  5                                                                

وقنند ابنندع ااملعنني الكامننر و الكااننا القنندير األسننتا  كننريم كاشننف الغطنناء مرلننف 
كتاب جبابرة العقر البشري فاخرج هذا الفكنرة بأسنلوب شنعري مجينر يجنز العواطنف و       

 الغراء عليجا. يرثر على املشاعر و اليج نص كلمته مع اعليق جريدة الترخي
 لو رأيت السيد املسيح لقلت له

انشننر اول مننرة الكلمننة الننيت ا اعتجننا القننوات املسننلاة و ا اعننة بغننداد و القنناهرة و  
لبعانة التوجينه    27/5/1967 وت العرب علنى اثنر املقابلنة اا اعينة و التلفزيونينة بتناتيخ       

 لنجف ااشرف.املعنوي التابعة ملديرية التدتيا العسكري اليت اجراجا   ا
 جريدة التآخي                                                                                                                                     

 يا وليد مغاتة بيت حلم
ان ساسة الغنرب انصنات اعاليمنج و فنروا وسنائر البقناء لقاالينج ان سنافكي دمنج          

 ا باوا اطفاا مدللني ملعتنقي دينج. ن1والزكي

                                              
 ر   احا املقال بأنا استعملنا هذا التعبري و ما بعدا باعتبات ان اليجود قاموا بجنذا األعمنال   شن ص باعتقناد اننه       ن1و

صفات والتعبري عنه بجا على ان املقال كان موججا للنصاتى و بجذا ال فصح خطابه  و املقصود منجا هو املسيح  من املسيح 
 هم يعتقدون  لج   املسيح.
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اسرائير قاالة األنبيناء وتامجنة املرسنلني اوجندت حلفناء  نا و اعواننا   بلندان         ان 
 اقدك تسالتج.

ان بناة دولة العدوان الذين دنسوا الطاهرة العذتاء مريم ثوب طجرها يتلقون العنون  
 و املساعدة من مصدقي نبواج.

 يا تمز ااستشجاد و عنوان الشجادة و اية التراية و القربان ااقدك.
ن احفنناد البا ننقني و السنناخرين و الشننامتني و املتفننرجني علننى جرميننة اعنندامج    ا

من مي دك دولة  1948اوتشليم يا  ليا اجلمجمة أسسوا   اليوم اخلامأل من آيات لسنة 
العدوان   الوطن العربي السليا فساعدة املصلني من منرازتي إسنرائير   الغنرب امنام     

 ا يكر الشريف.
 اء و ابن السيدة العذتاء.يا وليد السم

ان احفاد الوجنوا الرناحكة اوجاعنج و العينون البا نرة جبيننج النبينر امل نده         
بااشواك و الناارة لوججج امل ندد بااوجناع و املقننع بالندم و البصناق و اا ان السنامعة       
اوجع و افجع ابتجال منن بشنر إذ اهلل و احلنناجر السناخرة بتعاليمنج و اا نوات ا ازئنة        
برسالتج و اايدي املسمرة يديج و تجليج على اخلشبتني املعرتضتني و الطاعنتج باحلربنة  
  جنبج اوعدها املاتق على دينج بالفوز بوعدا املشروم   اليوم الااني من اشرين الاناني  

 من مي دك باةتصاب فلسطني. 1917لسنة 
املسرتين فرأى الندم   ان احفاد إبراهيم و اسااق و يعقوب من ت ساء كجنة و احبات

الزكي ينزف من جسدك الطجوت يا وليد السماء الزموا العرب   احلادي عشر من حزينران  
مننن منني دك قننرات ا دنننة فكانننت قننوة لرامجيننج و ضننعفا ملننن   فلسننطني مننن   1948لسنننة 

 مصدقي دعواج.
 يا تو  اهلل و عني كلمته

اني السننن يم و ان احفننناد مسنننمري وججنننج علنننى الصنننليا و سنننافكي دمنننج القننن 
الطاعنيج   جبينج و الواضعني اكلير الشوك على تأسج املناين اج ا خلالقنج يناكليم   
املجنند.اج وا العننرب فسنناعدة انصننات تسننالتج   الغننرب   اليننوم الرابننع و العشننرين مننن  

 على قبول ا دنة الدائمة فكانت تضوخا  للتقسيم. 1949شباي لسنة 
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للكاتثة اليت أ ابت العرب بر و العامل يتأمر من القطا أنت يا ابن العذتاء اتأمل 
إذ القطا منن مواقنف ممجنديج و املصنلني منن ساسنة الغنرب منن مسناعدي اسنرائير             

 كنائسج.
انج يا  ليا اجللجلة اسنو ك منناار البنرك و احلرمنان و الشنقاء النيت اتجسند          

ستاء منن الشنرق إذ  الغنرب منن     خميمات التشريد اليت مزقتجا اعا ري الشتاء بر و العامل ي
سياسة السناجدين   الغنرب معناوني اسنرائير أمنام  اثينر العنذتاء منريم اننج ينا  نليا            
الصليا يسو ك و كر القوى اخلرية ما يظجرا انصات تسالتج   الغرب من عطنف و اأييند   

 اعدائج و تامجيج.
للمعنذبني و املتنأمل   انج يا  ليا اسرائير ليازن قلبج املفعنم حمبنة للرنعفاء حناننا     

باوجاع و احزان اانسنانية أن انرى اجلنوع و املنرا و اامل يكلكنر علنى  ندت ال جنهني         
 العرب.

 مقابلة املنار لسماحة حجة اإلسالم كاشف الغطاء
ننقر مقابلة مندوب املنات لسماحة اةمام حجة اةس م املرجنع النديين الشنيخ علني     

حماتبة الصجيونية و قند نقلننا اكانر املقابلنة ملنا فيجنا منن        كاشف الغطاء ملا فيجا من احلث على 
مطالننا علميننة قيمننة احببنننا ان ا حنننرم قراءنننا منجننا جنناء   جرينندة املنننات بعننددها املننرت     

 م . 14/12/1966
دعا مساحة اةمام الشيخ علي كاشف الغطناء إذ عقند منر ر دينين اسن مي جيمنع       

الوطين و نبذ الفرقة والطائفية و قد قنال مساحتنه   علماء املذاها اةس مية لتوحيد الصف 
ان العنامل اةسن مي أعصننات فينه ننات سننتلتجم الصنجيونية و ااعنداء و كننان اةمنام كاشننف        

 الغطاء يتادث ملندوب املنات فناسبة شجر تمران املباتك.
اسنتقبر العننامل اةسن مي العربنني ينوم امننأل شنجر تمرننان املبناتك الننذي اننزل فيننه       

  بداينة الشنجر الكنريم قابلننا مساحنة اةمنام الشنيخ علني كاشنف الغطناء النذي             القرآن و
حتنندثوللمناتن فوضننع النقنناي علننى احلننروف و بننني آتاءا   كنناري مننن قرننايا السنناعة قننال  
مساحته:ابنند مننن اقنناتب بننني اةسنن م ينبعننث عننن عقينندة و اخنن   وارنناية   سننبير  

عننه الندوافع ةنري الدينينة و ا يت نذ اةسن م و       الصاحل العام ل سن م و املسنلمني اسنتبعد    
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الدعوة و ااجتماع لتنفيذ منرتب و أطمناع عدوانينة اكنون   ةنري  ناحل املسنلمني فاننه لنو          
قدت ان كان األمر كذلج نكون قد بعدنا عن الغاية للغاية.وكيف يستطيع مسلم ان مينع منن  

ةس م ما نندب لشنيء كمنا نندب     عقد مر رات اس مية ادعو ل لفة وااخوة   حني ان ا
لعقد هذا ااجتماعات والتفاهم بني املسلمني لدتء اخلطر النذي ضندق بجنم.و لعنر اشنريع      

 احل  أو الص ة مجاعة هو نوع من هذا املر رات و لون آخر من الوانجا.
 املؤمترات اإلسالمية يف القاهرة

الرو  اةس مية الدينية علنى  و نوا مساحته بنجا  املر رات القيمة اليت جتلت فيجا 
 عيد عال.و قال قد شاهدنا فيجنا ان قيمنة الرجنر منا ميلنج منن طاقنة علمينة دينينة و ملسننا           
حا ااجات احلقيقة و كشف الستات عما خفي منن الننواميأل الدينينة اةسن مية و اننا اتيند       

سن مية النيت   أن يعقد مار هذا املر ر   كر سنة بر   كر شجر ببغداد و هي العا نمة اة 
خدمت الدين و العلم سنني متطاولة حتى خاطا اخلليفة العباسني السنااب قنائ :و أينمنا     
 طنر فأننت   ملكينفجندير بجننا أن اعقند فيجنا املنر رات لتقويننة النرو  اةسن مية ومجننع         
الكلمة الذي حنن   امأل احلاجة إليه   هذا الظروف العصيبة و األوقات الرهيبنة و عسنى   

 ريا خيرر عود اامر و اامر اةصان ليت و لعر بعقد امتاال هذا املر ر.عما ق
 حقن دماء املسلمني

و حتدث مساحته عن اح ل السلم   تبوع لنال و طنننا احلبينا و ايقناف اقتتنال      
ااخوة فقال:ان هذا العمر اانساني يعد من أعظم األعمال   نظر الدين اةس مي حيث 

عت كلمة املسلمني    عيد واحد مع ما    لج من حفنو النوطن   حقنت فيه الدماء و مج
 من ااعداء و حفو الب د و تفع مستواها   عامل السياسة و ااقتصاد و ةري  لج.

 عاملنا اعصار فيه نار
و ندد مساحة الشنيخ علني كاشنف الغطناء با ناوات ااسنتفزازية الصنجيونية ضند         

 العرب و قال لقد قلت ةري مرة.
ن هزل الدهر ان اطغى على أمة حممند فهنة قاءهنا الغنرب علنى شناط  البانر و        ان م

لفظجننا العننامل اانسنناني   فلسننطني و يرسننفين جنندا أن اشنناهد هننذا الفهننة اتمتننع باتاضنني  
املسنلمني و ختنرج العنرب منن دينناتهم و لكنن ينا ل سنتعمات انننه لنواا منا اسنتطاعت هننذا           



  .................................................................... شجر تمران 
 

[48] 

العامل اةس مي العربي اعصات فينه ننات يتلمظنون     الشر مة ان حتتر اتاضينا و ما علموا ان
للوثبة   كر ساعة و اوان و ما املنا  و ااةن ل و السنجون الكنواام اا امناني و امنال و      
اني ااوسم   أبناء األمة العربية عمنا قرينا أن يسنرتجعوا منا اخنذ مننجم و يعيندوا ل منة         

 اةس مية جمدها السامي و مقامجا الكريم.
ا مساحته إذ اوحيند الصنف العربني و قال:ااطلنا أن اكنون وحدة..الوحندة       و دع

 اليت يراعى فيجا الكفاءة و القابلية و اليت ينشدها الشاعر   قوله:
 أقننننننول لوتقنننننناوين   فننننننرع خنلننننننة  
 و قننند بسنننطت هنننذي لتلنننج جناحجنننا 
 ليجنكمننننننننا ان مل اروعننننننننا بفرقننننننننة  

 

 و قنند طفننر اامسنناء أو جنننح العصننر    
 يالنننج النانننرو مننند  نننا منننن النننج د 

 و مل يسننع   اشننتيت للكمننا النندهر 
 

 شهر رمضان
و طلبنا من فرنيلته كلمنة فناسنبة شنجر تمرنان فقنال ان الصنوم هنو أحند ااتكنان           

ففنني احلننديث الشننريفوبين اةسنن م علننى   …اخلمسننة الننيت بننين عليجننا النندين اةسنن مي 
متة حيث لنيأل فيجنا   سسة أشياء على الص ة و الزكاة و الصومنواحلديثنو هو عبادة  ا

ك م يسمع كالص ة و ا عمر ينظر كالزكاة و ا حركات ابصر كاحل  بر هو سنر بنني اهلل   
اعاذ و العبد و عمر مستوت بني اخلالق و اخللق و ذا اشتجر ان الريناء ا يدخلنه و النفناق    

فر منن  ا ميسه فجو أشبه ما يكون برحلة منن عنامل املنادة إذ عنامل النرو    كنر عنام و سن        
اخللق إذ احلق   كر سنة و سلم يراقى به حنو عامل اجل ل و يسمو بنه حننو عنامل اجلمنال     
و اعرج النفأل اانسانية به   مداتج الشرف و السردد حينث يعطني للننفأل سنلطانا علنى      
ا وى وتوحانية ارفعجنا منن انراب األتا إذ حننو السنماء و  نذا اطجنر بنه النفنوك منن           

من شياطينجا و ضلق به اةنسان عن حبائر اياتات الرةبنات احليوانينة و   ت ائلجا و ات لص 
ينجننو مننن الننزج   ةمننرات الشننجوات البجيميننة و يصننبح لكلمننة العقننر اخلطنناب الفصننر      
ولوحي الوجدان نفو  السلطان فتعدل بذلج النفأل عن بذل قواها   اجلرائم ااجتماعينة  

ف عنن ميو نا الدنينة إذ الفرنائر ااخ قينة و      إذ التوجه حنو الكماات اانسانية و انصر
قد اثبتت التجاتب املتعددة و ااستقراءات املتكرتة ان اقلير الطعنام يزيند الفجنم و النذكاء     
قوة و شدة و جيعر الرمري   طيا و اتايا  و يزيد اةتادة عزمينة و مرناء و الصن  علنى     
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عام يولد الب دة   الفجنم و البليلنة     جمابجة احلوادث قوة و نشاطا كما ان اةسراف   الط
الننتفكري و العجننز و اجلننزع عننن جمابجننة احلننوادث و الشننذو    الننرأي و الكسننر   العمننر   
حيث ان بالبطنة اطمأل البصائر و ختفي احلقائق و اغطى القلوب  حبجا كايفة.ففي املانال  

متألت املعدة نامت الفكنرة  العربيوالبطنة اذها الفطنةنو   املأثوت عن لقمان احلكيموإ ا ا
 و خرست احلكمة و قعدت عن احلركةن.

 اضعاف سلطان العادة
هذا كر ما للصوم منن اضنعاف سنلطان العنادة النذي طاملنا أ نبات الننفأل اسنرية          
لقواه و مستعبدة اتاداه.فانه بالصيام ارتك العادة شطرا من الزمن و بذلج يرعف نفو ها 

ك فوائنند عظيمننة ا انكننر و نعننم جسننيمة ا اعنند و ا  و يسننجر الننت لص مننن قيودهننا و هنننا 
حتصى إ  به يصري اةنسان لزمام نفسه مالكا و لرضاء ضمريا ملبينا و لكلمنات تبنه و عقلنه     
سامعا واعيا.اضف إذ  لج ما   الصوم من اقوية اةتادة لقجنر الننفأل لشنجواجا الدنينة و     

امام اندفاعااجا الفاسدة و شنجوااجا   كبح تةبااجا و  دع ميو ا و ةلبة سلطانجا و الصمود
الدنينة هنذا منا اسنتطاع أن يتو نر إلينه الفكنر   فوائند الصنوم الروحينة بعند ااسننتقراء و            
أدتكننه العقننر بعنند التنندبر و الننتفكري و اا فلننه فوائنند و منننافع اقصننر دون احصننائجا دقننائق  

فوائدا البدنية فقند   لطائف البصائر و ضتجا دون ادتاكجا هواجأل اافكات و اخلواطر.اما
 كر علماء الطنا اننه بالصنيام اصنح األجسنام و   احلنديث الشريفو نوموا اصناوانو         

 انتجت إذ هنا مقابلة املنات لسماحته.
 مقابلة اذاعية تلفزيونية

 28هننن  1387 ننفر سنننة  18بتنناتيخ  1604 كننرت  ننايفة الفجننر اجلدينند بعننددها  
ذكوت و  ننايفة الاننوتة بالتننأتيخ املننذكوت و   م و  ننايفة البلنند بالتنناتيخ املنن   1967مننايأل 

 ننايفة املنننات بالتنناتيخ املننذكوت و  ننوت العننرب بالتنناتيخ املننذكوت و  ننايفة اجلمجوتيننة  
بالتاتيخ املذكوت انه   مقابلة ا اعية الفزيونية اجراجا بعانة التوجينه املعننوي التابعنة ملديرينة      

 ل سن م و املسنلمني املرجنع النديين     التدتيا العسكري مع آية اهلل العظمنى ا تجند األكن    
اةمام علي كاشف الغطاء قد جاء   كلمته بأنه قد  ر  ةري مرة بان منن اخلطنأ أن يعنزى    
موت األمة إذ الظروف و ااقدات و إمنا  وت خبنذان ابنائجنا  نا   اوقااجنا احلرجنة.و لنو       
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اجلجناد عنن هنذا البقعنة        هذا الظرف فناول منا سنيامر بنه هنو      قدت ان بعث نبينا حممد 
لنو قندت أن بعنث ملنا سنكت عنن هنذا         املقدسة بنر ان النذي ننرمن بنه أيرنا ان املسنيح       

املأسنناة و هننذا التعنندي الفنناحش و ألمننر باجلجنناد اسننرتجاع هننذا البقعننة ألتبابجننا و اهلننجا   
 املرمنني.

 طلب منظمة فتح لفتوى باجلهاد بواسطة ديوان االوقاف
مننن ااوقنناف لسننماحة اةمننام الشننيخ علنني كاشننف   لقنند جنناء   خطنناب مسننتعجر

الغطاء يطلا فيه نص فتواا باملساندة لاوتة فلسطني لطلنا منظمنةوفتحن لج و إلنيكم ننص     
 الكتاب.

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مستعجر جدا

 تئاسة ديوان ااوقاف           
 ااداتة والذااية و املرسسات

 املداتك                       
 مساحة اةمام الشيخ علي كاشف الغطاء                                                   

   1677الرقم:
 15/1/1969التاتيخ 

 م/فتوى
بناء على طلا حركة التارير الوطين الفلسنطيينوفتحنازويدها بننص الفتنوى النيت     
افتيتم بجا حول مسانداكم الاوتة الفلسطينية.نرجو افرلكم بتزويدنا بنس تني منجا امكنان  

 و نشكركم. اجابة الطلا
 رئيس ديوان االوقاف                                                                                                                                           

 نس ة منه إذ/
 مديرية ااداتة و الذااية و املرسسات/املداتك

 15/1فوزي
 و بالفعر اتسلت  م اداتة اجلامعة نص الفتوى املتقدمة.
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قية اإلمام الشيخ علي كاشف الغطاء إىل هيئة األمم ملتحدة و مجعية حقوق بر
 اإلنسان 

لقد كانت اجلرمية اليت اقرتفتجا الصجاينة بدفنجا عددا من العرب ااحياء جرمية بشعة 
نكراء زلزلت القلوب عن مستقرها و قد دفعت مساحة اةمام الشيخ علني كاشنف الغطناء    

ملتاندة و مجعينة حقنوق اةنسنان و إلنيكم منا  كرانه الصناف         أن ضت  لندى هيهنة األمنم ا   
حتننت  23/2/1969بتننأتيخ  159العراقيننة عننن  لننج قالننت  ننايفة الاننوتة الغننراء بعننددها  

 عنوان باتز.
 اإلمام كاشف الغطاء حيتج لدى األمم املتحدة و مجعية حقوق اإلنسان

اري العام  يهة األمم أبرق اةمام الشيخ علي كاشف الغطاء إذ السيد يوثانت السكر
املتانندة و إذ مجعيننة حقننوق اةنسننان يسننتنكر فيجننا بشنندة اجلرميننة اجلدينندة الننيت اقرتفتجننا     

 الصجيونية بدفنجا عددا من العرب ااحياء   فلسطني ا تلة و فيما يلي نص برقية اةمام.
كاتثنة  ان املار العليا اليت اكنافح دونجنا عنزائمكم احلديدينة اسنتدعي أن اقفنوا منن        

دفننن العننرب ااحينناء   فلسننطني موقفننا  حامسننا  اننندك بننه  ننرو  البغنني و العنندوان و ان   
العجود واملواثيق اليت ابرمتموها ملساعدة البشرية اتطلا منكم الرمان ل نسانية من زججنا  
  الدمات بأسوا األهوال و األحوال أا و ان السنكوت مننكم أمنام هنذا الكاتثنة الوحشنية       

بجنا األبريناء و انراجعكم عنن هنذا الننات النيت ارجججنا مواقند ااطمناع و النجبجا            اليت اق  
 ك ياء القوة و الطغيان يقع آخر امر للشعوب فرسستكم و آخر  لة اربطجا بكم.

 التوقيع                                                                                                                         
 الشيخ علي كاشف الغطاء                                                                                                                       

 النجف االشرف                                                                                                                           
هننذا ااسننطر  و قنند نشننرت  لننج الصنناف العراقيننة و الننيت باينندينا األن حننني كتابننة

 .373بعددها  23/2/1969 ايفة الاوتة و اجلمجوتية بتأتيخ األحد 
 طلب مساحة اإلمام احلجة من جممع البحوث 

 االستنكار على املانيا الغربية باعرتافها بالدولة اليهودية  
 مننع الباننوث  1965مننايو  1385,15حمننرم سنننة  14جنناء   حمرننر اجللسننة الاانيننة  

املنعقد   القاهرة ابتدت الك م مساحنة اينة اهلل كاشنف الغطناء مشنريا  إذ       اةس مية الااني
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حنادث اعننرتاف املانينا الغربيننة باسنرائير ووجننوب مبنادتة املننر ر إذ مواججنة هننذا العمننر      
 العدائي فشكرا فريلة اةمام األك  واعدا  بالنظر   هذا ااقرتا  بعني ااعتبات.

من املر ر الااني  مع الباوث اةسن مية املنعقندة      وجاء   حمرر اجللسة الرابعة
 م. 1965مايو سنة 16هن املوافق  1385حمرم سنة 15

اكلم فريلة اةمام األك  فأشات إذ ااقنرتا  النذي اقندم بنه امنأل مساحنة اينة اهلل        
رائير كاشف الغطاء بشأن ضروتة اختا  املر ر موقفا  حامسا  من اعرتاف املانيا الغربينة بأسن  

 وفتح فريلته باب املناقشة   ااقرتا  وحتدث كر من السادة اآلاية امسا هم:
 الشيخ عبد احلميد السايح و الشيخ عبد اهلل ةوشةواألتدنن.

األسننتا  ادتيننأل الكتانيواملغربنالنندكتوت مجنندي عنن م و الشننيخ حممنند أبننو زهننرة   
 الدكتوت سليمان حزين.اجلمجوتية العربية املتادة و الدكتوت عامان خلير عامان و

 الشيخ حممد عودة                                       وةزةن.
 الشيخ نديم اجلسر                                      ولبنانن.

 الشيخ حممد مجدي اخلالصي                        والعراقن.
 ان.الشيخ عبد الرمحن القلجود                         وليبي

 الشيخ حممد سامل عبد الودود                      وموتيتانيان.
 السيد أمحد ألنتو                                        والفلبنين.

 السيد يوسف شريف النبجاني                        وةينيان.
 السيد احلاج عبد الغفوت                              ونيجرييان.

وا بقرنية فلسنطني ووجنوب وقنوف املسنلمني مجيعنا منجنا موقنف التأييند حلنق           فنوه
 العرب   اسرتداد حقجم و شجا ا اوات ااستعماتية لتصفية القرية.

و طلا السيد شنعبان نوكواووأوةننداناعفاءا منن ااشنرتاك   حبنث هنذا املوضنوع        
ا مشنكلة اسن مية و   معربا    نفأل الوقت عن اهتمامنه الش صني فشنكلة فلسنطني بو نفج     

 انسانية.
و طلا السنيد امحند النتنو ان نعنرف بجنذا القرنية   النب د ةنري اةسن مية لشنر            

 حقيقة املأساة اانسانية اليت يتعرا  ا العرب   اتا فلسطني.
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و اقننرت  فرننيلة الشننيخ حممنند عننواد أن يصنندت املننر ر نننداءا  إذ العننامل العربنني و       
 ااحتادية مقاطعة كاملة. اةس مي فقاطعة املانيا

و بعد املناقشة وافق ا تمعون على أن يصدت املر ر قنراتا  علنى وجنه السنرعة يعلنن      
فيه استنكاتا اعرتاف املانيا ااحتادية باسنرائير و اأييندا للندول العربينة للنيت سناتعت إذ       

ف مماثنر و اقندم   قطع ع قتجا منع املانينا ااحتادينة ودعنوة الندول اةسن مية إذ اختنا  موقن        
السننيد النندكتوت سننليمان حننزين فشننروع  ننيغة قننرات   هننذا املوضننوع تأي املننر ر حباننه و   

  ياةته بوساطة املكتا الفين للمر ر   أثناء ااسرتاحةووتفعت اجللسةن.
و اعلن فريلة اةمام األك  مشروع  12.40ثم عادت اجللسة إذ اانعقاد   الساعة 

مننر ر جممننع الباننوث اةسنن مية الانناني املنعقنند   تحنناب األزهننر       ننيغة القننرات التننالي 
الشنريف و الننذي ميانر سسننة و ث ثنني دولننة منن دول اسننيا و افريقينا واوتبننا يعلنن باسننم       
املسننلمني مجيعننا اسننتنكاتا الشننديد ملوقننف حكومننة املانبننا ااحتاديننة مننن قرننية فلسننطني و    

الكامنر للندول العربينة   قطعجنا للع قنات      اعرتافجا بباكومة اسرائير و يعرب عن اأييدا 
مع حكومة املانيا ااحتادية و يدعو سائر الندول اةسن مية إذ أن اقنف منن قرنية فلسنطني       
املوقف الذي ضتمه الندين عليجنا و ان اريند الندول العربينة   قراتهنا بقطنع الع قنات منع          

 املانيا ااحتادية و  ت املوافقة عليه باةمجاع.
لغت الساعة الاانية عشرة و الدقيقة اخلمسني فاعلن فريلة اةمام األكن  تفنع   و هنا ب

 اجللسة على أن استأنف   الساعة اخلامسة مساء اليوم.
 17/5/65و قد علقت على  لج الصاف املصرية فجاء   جريندة األهنرام بتناتيخ    

ملنر ر اختنا  قنرات    ان السيد اية اهلل كاشف الغطاء من علمناء الشنيعة   العنراق طلنا منن ا     
عاجننر يسننبق اجللسننة اخلا ننة بفلسننطني احتجاجننا علننى موقننف أملانيننا الغربيننة اعرتافجننا      
بإسننرائير و إمنندادها باملننال و السنن   لقتننال العننرب و املسننلمني واعقيبننا  علننى  لننج اعلننن  
السيد حممد سامل عبد النودود تئنيأل وفنود موتيتانينا الغربينة نيابنة عنن وفنود الندول النيت           

امر مع أملانيا الغربية لننن بنأنجم يشنرتكون   هنذا ااحتجناج و ان اعامنر ب دهنم منع         اتع
 املانيا ا يرثر على اتائجم ووافق املر ر على اختا  القرات التالي بصفة عاجلة.
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مر ر جممنع البانوث اةسن مية الاناني املنعقند   تحناب األزهنر الشنريف و النذي          
ول أسننيا و أفريقينا و اوتبننا يعلننن باسنم املسننلمني مجيعننا   ميانر سسننة و ث ثننني دولنة مننن د  

استنكاتا الشديد ملوقنف حكومنة مججوتينة املانينا ااحتادينة منن قرنية فلسنطني و اعرتافجنا          
حبكومة اسرائير و يعرب عن ااييدا الكامر للدول العربية   قطعجا للع قات منع حكومنة   

إذ ان اقف من قرية فلسطني املوقنف النذي    املانيا ااحتادية و يدعو سائر الدول اةس مية
 ضتمه الدين عليجا و ان اريد الدول العربية   قراتها بقطع الع قات مع املانيا ااحتادية.

حتنت عننوان منر ر علمناء املسنلمني       17/5/1965و قالت  ايفة األخبنات املصنرية   
عربينة و دعنوة اأييند الندول     يقرت باةمجاع اسنتنكات موقنف املانينا الغربينة ة اأييند الندول ال      

اةس مية للقيام فا ضتمه الدين لنصرة فلسطني قلت حتت هذا العنوان قدم مشنروع القنرات   
إذ املر ر   جلسة أمأل الشيخ اينة اهلل كاشنف الغطناء منن العنراق و عرضنه علنى املنر ر         

ان مندير جامعنة   اةمام األك  الشيخ حسن مأمون ثم أعدا    يغته النجائية الدكتوت سنليم 
 أسيوي و الشيخ نديم اجلسر مفيت طرابلأل بلبنان ثم وافق عليه املر ر باةمجاع.

حتت عننوان مساحنة الشنيخ علني كاشنف       16/5/65و قالت جريدة الاوتة املصرية 
الغطاء يطر  على جممع الباوث اةس مية اقرتاحا  باسنتنكات املوقنف ااثنيم حلكومنة بنون      

 قالت.
ية اهلل الع مة الشيخ علي كاشنف الغطناء عنند افتتنا  اجللسنة الاانينة       اقرت  مساحة آ

 مع الباوث اةس مية   الساعة العاشرة من  نبا  أمنأل   القناهرة إ ندات قنرات منن       
ا مع باستنكات املوقف ااثيم الذي اختذاه املانينا الغربينة منن العنرب و املسنلمني باعرتافجنا       

فلسطني و طالا باختا  اجراءات حازمنة و عاجلنة ضند املانينا     بدولة العصابات الصجيونية ب
الغربية منن قبنر كافنة املسنلمني   العنامل و لقند كنان اقنرتا  مساحنة الع منة الشنيخ علني             
كاشف الغطاء موضع استاسان مجيع الوفود اةس مية اليت حررت ا منع و النيت  انر    

مقدمننة مننن أعلننن اأيينندا لننذلج فرننيلة    دولننة اسنن مية   اسننيا و افريقيننا و اوتبننا و    40
 األستا  األك  حسن مأمون شيخ األزهر.
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 حرق املسجد االقصى 
جنناء   الصنناف العربيننة  كننر مواقننف اةمننام كاشننف الغطنناء مننن حننرق املسننجد      

م  1969آب  24للسننة الاانية.األحند    302ااقصى ففني جريندة الانوتة العراقينة   عنددها      
 هن. 1389نة مجادي الااني س 9املصادف 

ناشنند مساحننة اةمننام الشننيخ علنني آل كاشننف الغطنناء كافننة الشننعوب اةسنن مية و    
اجليوه العربية و الفصائر الفدائية بتشديد الرربات الساحقة إذ الصنجاينة و املسنتعمرين   
اتاكابجم اجلرمية البشعة النكراء حبرق اوذ القبلتني و ثالث احلرمني املسجد املقندك لندى   

  كننرب ء عننندما  داني و ا ننسننى موقفننه   ااحتفننال فولنند أمننري املننرمنني أهننر الشننجا
خطا اتجتاا و  كر حرق املسجد ااقصى و احلنال النيت عليجنا املجناجرون و كاننت آامنه       

  تزج بعباتااه و عباتااه  تزج بع ااه آثات بجا الشعوت و استنجض بجا ا مم.
اإلمام الشيخ علي كاشف الغطاء جوابا عن  الربقية اليت بعث بها مساحة احلجة

 ما جاءه من املنظمات الفلسطينية                                         
نشرت الصناف العراقينة و جناء   نشنرة األخبنات الداخلينة لوكالنة اانبناء العراقينة          

اةمنام   حتت عننوان برقينة   16   2/9/1969نالا ثاء 245للسنة احلادية عشرة   عددهاو
 كاشف الغطاء إذ املنظمات الفلسطينية ما نصه.

 واع/2/9النجف 
استنكر حجة اةس م اةمام الشيخ علي كاشنف الغطناء جرمينة الصنجيونية بناحراق      
املسجد ااقصى الشريف و قد جاء  لج   برقية بعث بجا مساحتنه تدا علنى برقينة القاهنا     

العام لعمنال فلسنطني و احتناد املنرأة الفلسنطينية.و      من ااحتاد العام لطلبة فلسطني و ااحتاد 
جنناء   برقيننة مساحتننه لقنند كننان لنن قيتكم األثننر البليننغ   نفوسنننا فقنند زادت بجننا لننواع     
ااشننجان و ااحننزان و ان ع اانني   هننذا ا ننال اسننبق العبنناتات و ان زفراانني  تننزج         

جاكجم حرمنة املسنجد ااقصنى    باحلسرات على العمر ااجرامي الذي اتاكبته الصجاينة بانت
فياهلل و املسجد ااقصى من هراء العتاة املردة.فأين  ووا النجدة منن الصنلااء واابنرات و    
منشنندي العدالننة اانسننانية   شننرق األتا و ةربجننا مننن اسننرتجاع احلننق اهلننه و اطجننري    

 اهندين.و  األتا املقدسة من أهر الفساد و اافسناد فنان اهلل ا يرنيع اجنر ا سننني و ا     
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بجذا املناسنبة ننقنر املنشنوت النذي ا ندتا مساحنة السنيد عبند احلسنني و يشنيد فينه فوقنف             
 مساحة اةمام الشيخ علي حفظه اهلل اعاذ و يستنكر حرق املسجد ااقصى.

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                 
 نداء اإلسالم و اإلميان 

لعوا م الدينينة إذ األمنة اةسن مية و علمائجنا و قنادة الندول       من كعبة العلم و أم ا
العربية و شعوبجا و إذ كر فرد عربي و كردي و ايراني و مسياي خملص امته و قوميتنه و  
دينه و إذ كر بقعنة يعلنن فيجنا اسنم اهلل و يصنلي فيجنا علنى انبيائنه و تسنله أن ينظنروا إذ           

عينون  ناياة جمنردة عنن الغاينات و ااةنراا و       احلوادث النيت أ نابت األمنة العربينة ب    
دعايات ااستعمات اخلبيث و ااباع ما دعت إليه  انبيناء اهلل و تسنله منن ان فلسنطني و طنن      
عربنني و اتا مقدسننة و فيجننا املسننجد ااقصننى الننذي قننال اهلل سننباانه و اعنناذ   كتابننه    

سجد ااقصى النذي باتكننا   الكريم سباان الذي اسرى بعبدا لي  من املسجد احلرام إذ امل

 و قند أفسندت   وَقَضَمْنَا نِلَى بَنِب نيْرائِم َ فِب الَِْتَابِ لَتُفْسِدُ َّ فِب الَُْرْضِ مَرَّكَمْنِحوله و قوله اعاذ:  

اسرائير اللقيطة مرات و مرات و هذا األيام أيجا املسلمون قامت بعمر اجرامي يتنافى منع  
 ا و هو اشعال النات   املسجد ااقصى.كر القيم و التعاليم السماوية ا

ان هذا اجلرمية حبق مقدساانا و اراثنا اةس مي ما هي إا خمط  خبيث و نوايا مبيتة 
ازالننة مجيننع معننامل هننذا املدينننة املقدسننة خ فننا لكننر قننراتات األمننم املتانندة بعنندم اغننري   

 الوضع   القدك الشريف.
لمني اضن م العقنول و اةننى اافكنات و     ان النجف ااشرف ا بنت ل سن م و املسن   

نشرت اعاليم القرآن و السنة النبوية و  انت شريعة الن  حممد منن اجلمنود و شنلر البندع     
و ما ياري الشكوك و الشنبجات استصنر  املسنلمني عامنة و حتنت  علنى اجلرمينة النكنراء النيت          

اآلية العظمى و املرجع اتاكبجا ااستعمات و اسرائير و ان علماءها ااع م و على تأسجم 
النديينواةمام الشنيخ علنني كاشنف الغطاءنالننذي ااصنر حاضنرة فاضننيه الزعنامي   جمنند       
العلننم وتسننو  قدمننه   الزعامننة الدينيننة املقرونننة بالعمننر   سننبير اا نن   و ااتشنناد     
يستنكرون هذا احلادث اجللر الذي ادمى القلوب اشد ااستنكات و يتطلبنون منن املسنلمني    

شننرق األتا و ةربجننا أن يقفننوا جنبننا جلنننا   الكفننا  ضنند املعتنندين مننن اسننرائير و     
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اشياعجم و ااباعجم و أن يتداتكوا األمر قبنر اسنتفااله و احلنادث قبنر اأ نله و اوسنعه و       
 استفادة العدو منه.

 ايتها األمة املسلمة:
ب و املسنلمني عمن    ا يتم لنا حتطيم هذا املولود اللقي  املشوا اا بالتقناء كلمنة العنر   

بقول الرسول يد اهلل مع اجلماعة و اجلماعة مدعوة استعراا املاضي و  انيص احلاضنر   
بسيهااه و حسنااه و ااستفادة من جتاتب اامأل و الينوم و هني حنني افعنر هنذا بصندق و       
اخننن   سنننتدتك حتمنننا ان العننندو حتفنننز اشنننباع اطماعنننه   التوسنننع و السنننيطرة علنننى  

 م يندعوكم ل خنوة   سنبير اهلل و النوطن و منن أجنر ااخنوة الصنادقة         اةس م.و اةس
يعمر جملأل قيادة الاوتة ا رتم و على تاسجم الرئيأل البكر عملجم املتوا ر لتوحيد فرق 
التوحيد و حتقيق الوحدة الوطنية اليت ارب  كر فرد بأخيه امياننا مننجم بالندين اةسن مي و     

تصنموا حببنر اهلل مجيعنا و ا افرقنوا و السن م علنيكم و علنى        كونوا عباد اهلل اخواننا و اع 
 علمائنا ا سيما شي نا ا اهد الشيخ علي كاشف الغطاء.

 الراجي رمحة ربه                                                                                                              
 عبد احلسني احلسيين الدخيلي                                                                                                 

 رأي ديين مهم
و ممننا يناسننا  كننرا   هننذا املقننام التعننرا ملننا و ججتننه شننعبة التاقيقننات الصننافية  
لوكالننة اانبنناء العراقيننة لنندات الفتننوى لسننماحة احلجننة اةمننام الشننيخ علنني كاشننف الغطنناء   

 السرالني ااايني طالبة فتواا بذلج و اليج النص حرفيا.
 سم اهلل الرمحن الرحيمب

 اجلمجوتية العراقية
 وكالة اانباء العراقية           

 بغداد                          
 شعبة التاقيقات الصافية

 مساحة حجة اةس م ا تجد األك  اةمام الشيخ علي كاشف الغطاء  .
هلل نن األضاحي اليت انار  با  عيد األضاى   الديات املقدسنة إمننا انانر لوجنه ا    1

و ليأل لوجه دولة أو ججة معينة..و إ ا جاز التصنرف بجنا فنان الشنريعة اةسن مية اوجنا       
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 رفجا   وجوا اخلري و خا ة للماتناجني و ا انرى منن هنو   حاجنة للانوم ااضناحي        
اكار من اخواننا الفدائيني اابطال الذين يقاالون الغزاة الصجاينة و املسنتعمرين   فلسنطني   

 املغتصبة.
اريدون قيام مشروع عربي و اس مي لتعليا حلوم ااضاحي اليت انار   بينت   أا

 اهلل و ختصيصجا اخواننا الفدائيني الذين يقاالون   سبير اهلل و العروبة.
نن و هر جينوز مننح الشنركات اامريكينة ااحتكاتينة الصنجيونية ااسنتعماتية حنق         2

 اصنيع ااضاحي و املتاجرة بجا..؟؟
 …جوتين حفظكم اهللأفتونا مأ

 شعبة التحقيقات الصحفية                                                                                                    
 وزارة الثقافة و االعالم                                                                                                       

 وكالة االنباء العراقية                                                                                                       
 و اليج جواب مساحته دام اله

ان التشريع اةس مي إمنا جاء لسعادة البشرية وتفع مستواها   سائر جماات احليناة  
و ا تيا ان اا ف ما ينار أو ينذبح   مواسنم احلن  أو اركنه حتنى ينتعفن و ينن  أمنر ا         

علينا قوانينه و مبادئه.كيف ا و هو من اجلى مظاهر التبذير يرضاا اةس م حسا ما  ليه 
و اةسراف و أبرز أنواع الررت و اةضرات و أوضح أقسام الفساد و اافساد األمنوت النيت   
يبغرننجا الشننرع و يأباهننا العقننر و انكرهننا اانسننانية و ا يعقننر أن اقرهننا الشننريعة ا مديننة  

تين و خلنري النشنأاني و بجنذا ا نبح لزامنا معاجلنة       السجلة السماة اليت جاءت لسنعادة الندا  
هذا األمر على ضوء الدين معاجلة جدية يردى بجا هذا الواجا اة ي على احسن و جنه  
و أك  وتة و لعر احسنن حنر لنذلج هنو أن اوجنه اجلجنود منن قبنر واة األمنر إذ النج           

حفظجا و اعليبجنا و انفاقجنا    الذبائح قبر فسادها و اعفنجا و بعد استغناء من   منى عنجا إذ
على أهر احلاجة من املسلمني خصو ا ا اهدين النذين اتخصنوا انفسنجم   سنبير انقنا       

فََُأُااوا مِنْهَااا فلسنطني إ ا كانننت  نناحلة لننذلج و يريند  لننج بننر يركنندا إطنن ق قولنه اعنناذ:     

منن   منيننى يسنتفاد مننه جنواز       فأن عدم اقييد البائأل الفقري خبصو وَأَلْعِمُوا الْ َائِسَ الْفَقِريَ "

اخراججا و اطعامجا ألهر احلاجة من الفدائيني و هر هنناك   هنذا الوقنت احلاضنر بنائأل      
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فقننري يطلننا اهلل اعنناذ النن  عليننه وااحسننان إليننه ماننر الفنندائي الننذي طلننق النندنيا إطاعننة     
ا لد الرابع   للملكوت األعلى و طلبا ملرضاة اهلل اعاذ.و يرشد إذ  لج ما   الكا    

قال:سنألته   بسندا عن حممد بن مسلم عن أبي عبند اهلل   500باب اآلكر من ا دي  
كنا نقنول ا خينرج منجنا شنيء حلاجنة النناك        عن إخراج حلوم ااضاحي من منى فقال 

إليه فاما اليوم فقد كار الناك ف  باك باخراجنه.و قند تواا   التجنذيا   ا لند اخلنامأل      
بسندا عن حننان   501و فيه   الباب املتقد   275  2تواا   ااستبصات ج و 227  

قناا نجاننا    و بسنندا عنن أبني الصنبا  عنن أبني عبند اهلل         بن سدير عن أبني جعفنر   
عن حلوم ااضاحي بعد ث ث ثم ا ن فيجا و قال كلنوا منن حلنوم ااضناحي      تسول اهلل

 2و تواا   ااستبصنننات ج 226   5جبعننند ثننن ث و ادخنننروا و قننند تواا   التجنننذيا    
و ا تيا ان املراد باادخات هو أخذها ل ستفادة بجا   خاتج منى إ  بعند ث ثنة    274 

أيام مل يبق   منى أحد حتى يدخرها  م.و   من ا ضرنرا الفقينه   بناب ااضناحي ج     
ى بعند  كنا ننجى الناك عنن إخنراج حلنوم ااضناحي منن منن       وقال الصادق  295   2

ث ث لقلة اللام وكارة الناك فأما اليوم فقد كار اللام و قر الناك فن  بنأك باخراجنه.و    
ا تيا ان إخراجه و  رفه   منواتدا هنو أقنرب طنرق اامتانال و اايصنال.و الفندائيون        
ا تاجون من ابرز املواتد لنه و أوضنح املصناديق فينه.و أمنا مننح  لنج للشنركات ااجنبينة          

جو حرام حمرم ااباا النواميأل اةسن مية و القنوانني اة ينة فنان    لنج اقوينة       الصجيونية ف
للكافر املعتدي و إعانة للظامل ا رتي و  رف اموال املسلمني   ةري مواتدها الشرعي و 

 .ن1وججااجا اخلريية
و مما يستاسن  كرا كلمة وجدناها   جمموعة الدكتوت الذتي حممد كاشنف الغطناء   

 اهلل املرحوم الشيخ حممد تضا بجذا العنوان.  ر آية
 التصريح املشؤوم
 * الرسالة اليت ادت إذ افظع الم   التاتيخ.
 * كيف اعاون ااستعمات مع اليجودية العاملية؟

                                              
  كر لنا بعض امل تصني بأن اللاوم اليت اذبح   منى ا اصلح للتعليا نظرا  لرعف ااضاحي املذبوحة هناك.  ن1و
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 * الطريقة اليت اسلر بجا اليجود إذ فلسطني.
م وجنه   1917منذ ستة و أتبعني عاما و   اليوم الااني من شنجر اشنرين الاناني سننة     

وزير خاتجية بريطانيا اينرل أوف بلفوت,الرسنالة التالينة إذ البناتون تواشنليد أحند زعمناء        
 اليجود الباتزين بصفته تئيسا للمنظمة الصجيونية اانكليزية: ننن

ويسرني أن ابعث إليكم بالنيابة عن حكومة ج لة امللج بالتصريح التنالي النذي يننم    
 الصجيونيني و الذي تفع إذ الوزاتة ووافقت عليهن. عن العواطف على أماني اليجود

وان حكومننة ج لننة امللننج انظننر بعننني العطننف إذ اأسننيأل وطننن قننومي لليجننود      
 فلسطنين.

و ستبذل ججودها لتسجير حتقيق هذا الغاية مع البيان اجللي أن ا يفعنر شنيء يرنر    
دينة املقيمنة بفلسنطني اآلن.و ا    احلقوق املدنية و الدينية اليت اتمتنع بجنا الطوائنف ةنري اليجو    

 احلقوق أو املركز السياسي الذي يتمتع به اليجود   البلدان األخرىن.
و قنند سننجلت هننذا الرسننالة   انناتيخ السياسننة   القننرن العشننرين باسمواصننريح     
بلفوتنو كان  ا شأن مذكوت بأنجا مجدت اتاكاب افظع الم   التاتيخ و قرنت بناج ء   

بي برمته عن وطنه الذي وتثه عن آبائنه و أجندادا مننذ مهنات السننني و      شعا فلسطني العر
اشريدا   اافاق ليار حمله شعا مكون من شذا  اافاق هو الشعا اليجودي الذي كنان  

باملائة فق  من جمموع سكان فلسطني هذا مع العلم بأن التنأتيخ يشنجد ان    7إ    اك يشكر 
 ثنة عشنر قرننا  بصنوتة دائمينة وهني فنرتة اقترني         العرب يقطنون فلسطني ا اقر من مدة ث

امللكية املطلقة للنب د   أي مكنان منن العنامل ا اقبنر الشنج و الريا.وقبنر ان نتوسنع           
الباث عنن مقندمات اصنريح بلفنوت و نتائجنه و األسنباب الباعانة علنى ا نداتا نقندم إذ           

ان بلغننت مبلغجننا احلننالي و  القننراء ال يصننا  عننن الفكننرة الصننجيونية و نشننأاجا و اطوتهننا إذ
 أ بات الدعامة السياسية اليت اقوم عليجا الدولة اليجودية الغا بة.

 ما هي الصهونية
الصننجيونية فكنننرة يجوديننة  ات هننندف دينننين و سياسنني معنننا.و هنني مننناخو ة منننن     
كلمةو جيوننأحد اجلبال اليت اقوم عليجا مدينة القندك و هندف الصنجيونية العمنر علنى      

لديين اليجودي إذ ااستي ء على فلسطني و إقامنة الدولنة اليجودينة فيجنا و     حتقيق الطمو  ا
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اعادة بناء معبدهم الديين املسمىوهيكر سليماننمكان املسنجد ااقصنى املبناتك و مماتسنة     
 العبادة الدينية فيه.

و استمد هذا الفكرة و استند إذ دعنوى اليجنود الوعند املباشنر منن اهلل اعناذ و إذ       
عامنا قبنر    73اليجودية املزعومنة النيت نشنأت منن حكنم داود و سنليمان النذي دام        الع قة 

ث ثة آاف سنة   جزء من فلسطني ومنذ حنو نصف قرن  ر وزا ويرنأحد كبات زعمناء  
اليجودوان فلسطني وطن ب  سكان فيجا أن يعطى لشعا ب  وطنوأي اليجنودنو قنال ان   

يقوا اخلنناق علنى عنرب فلسنطني حتنى يرنطروهم       الواجا على اليجود   املستقبر أن ير
 إذ اخلروج منجا.

فنالفكرة الصننجيونية اقننوم علنى أسنناك  دعننوة يجننود العنامل املشننتتني   سننائر اقطننات    
األتا للعود إذ فلسطني بعد اشتيتجم و خراب هيكر عباداجم و اعادة بناء هنذا ا يكنر   

اسنتي ئجم بنالقوة علنى بينت املقندك و        مكان املسجد ااقصى املباتك.و هذا ا ينتم اا ب 
 اقويض أتكان املسجد ااقصى و طرد الشعا العربي الفلسطيين و اشريدا أو اباداه.

و قد ار اليجود يعتنقون هنذا العقيندة و يعيشنون   هنذا اخلينال اجيناا طنواا مننذ         
انندمري هيكلننجم و نفننيجم مننن القنندك علننى ينند القائنند الرومننانيوطيطألنإذ أن دخلننت        

م عننننندما دعننننا الننننزعيم اليجننننودي    1897لصننننجيونية مينننندان السياسننننة العمليننننة عننننام    ا
النمساويوايودوت هرازلنإذ عقد مر ر يجودي عنام   مديننة بنال بسويسنرا للعمنر علنى       

 حتقيق الفكرة الصجيونية الداعية إذ العودة إذ فلسطني و اأسيأل مملكة يجودية فيجا.
 مننر ر بننال و مننا ابعننه مننن حننوادث اتعلننق و سنننذكر فيمننا بعنند افصنني  ملننا حنندث  

بصميم القرية الصجيونية و كينف اسنفرت مسناعي اليجنود بعند  لنج عنن حصنو م علنى          
 وعد بلفوت.

 تعاون االستعمار و اليهودية العاملية
سننعى زعمنناء اليجوديننة العامليننة منننذ قننرون حلمننر النندول ااوتبيننة علننى اأيينندهم     

ت ججنودهم   هنذا السنبير  تواجنا   القنرن السنابع       السعي للسيطرة على فلسنطني,و بلغن  
 عشر على انجم مل يستطيعوا احلصول على التأييد املنشود من اجلميع لعدة أسباب منجا:
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ننننن عنننندم موافقننننة النننندول الكاثوليكيننننة كفرنسننننا و النمسننننا و أسننننبانيا و الدولننننة   1
  التنوتاة   الروسيةوااتثودكسيةنعلى افسنريات اليجنود و أنصناتهم لنبعض أقنوال وتدت     

 بانجا اعطيجم حقا دينيا   فلسطني.
 ن التطاحن الدولي بني دول أوتبا.2
 ن مطامع الج الدول نفسجا   فلسطني و الب د العربية.3
ن وجود الدولة العامانية املسيطرة على فلسطني فلما أدتك اليجود  نعوبة احلصنول   4

بصننوتة خا ننة   بريطانيننا و  علننى اأيينند هننذا النندول األوتبيننة خلطتجم,تكننزوا ججننودهم    
عرضوا عليجا خندمات اليجودينة العاملينة مقابنر اعجندها منناجم فلسنطني و كاننت بريطانينا          
اقنندت قننوة اليجننود العامليننة و حتتنناج إذ خنندمااجا    ننراعجا العظننيم    لننج العجنند مننع       

فأقبلت  اةم اطوتية األسبانية اليت كانت ارطجد اليجود من سكانجا   القرن السابع عشر
بريطانيا على التعاون مع اليجودية العاملية لتاقيق ا دف املشنرتك.ومما محنر بريطانينا علنى     
قبول التعاون مع اليجود انجا كانت ادينوبال واستانيةناليت يعتقد ااباعجا بصناة افسنريات   
اليجود لبعض اقوال التوتاة.فأخذت على عااقجنا مسنرولية انفينذ الوعند و أوجندت بنذلج       

سجا حقا للمطالبة ببعض أقسام اةم اطوتية العامانية.و ساعدت فوجا انتندابجا علنى   لنف
فلسطني الصجيونية على بناء دولنة   ضنمن دولنة علنى أسناك ان الدولنة اليجودينة   دوت        
احلرانة و منات اليجود   كر مكان جوازات الدخول إذ فلسطني على أسناك ان  لنج   

م العسننكرية و مداتسننجم العنصننرية و نظننامجم العمننالي و   مننن حقننوقجم و ان يبنننوا قننوااج  
نننن  1919التعنناوني و مناننتجم اامتينناز الكامننر اسننتق ل فلسننطني كلننجا حتننى ان   الفننرتة  

ملينون بناون و كنان البناون إ   اك يسناوي      350م اسنلم اليجنود منن خناتج فلسنطني       1846
دولنة الصنجيونية و كاننت نسنبة     ث ثة أو أتبعة أضعاف قيمتنه احلالينة و  لنج لغنرا بنناء ال     

مرة أزيند منن الندخر السننوي للفنرد       16باون أي  638الدخر لكر مجاجر منجم قد بلغت 
 الواحد من السكان العرب.

و ملا شرعت الوايات املتادة األمريكية   احت ل مركز مرمنوق   األسنرة الدولينة    
تجا اانعزالينة و مبندأ النرئيأل    احنازت به إذ امل يم ااستعماتي تةنم منا أعلنتنه منن سياسن     

مونرو املشجوت و حفز منو الوايات املتادة األمريكية زعمناء اليجودينة العاملينة علنى السنعي      



 بني اجلامعة و ا مع .................................................... 
 

[63] 

للاصننول علننى اأيينندها خلطننتجم و معاونتجنننا  ننم.و نظننرا  لتشننابه املصنناحل ال يطانينننة و         
تية و يعتقنندون األمريكيننة   اخلنناتج و ألن معظننم األمننريكيني ينندينون أيرننا بال واسننتان      

بتعاليمجننا و افسننريااجا و بالتفسننريات اليجوديننة ألقننوال التننوتاة فقنند ك الو ننول إذ اعنناون  
وثيننق بننني الوايننات املتانندة و اليجوديننة العامليننة وازداد قننوة و ااسنناعا بسننبا ازدينناد عنندد 

الفرينق   اليجود الذين كانوا يجاجرون بكارة إذ الب د األمريكية فأ بات الوايات املتادة
الااني   ااافاق ال يطاني اليجودي و مل ضر النصف الااني من القرن التاسنع عشنر حتنى    

 ةدا لليجودية العاملية نصريان كبريان   العامل هما بريطانيا و الوايات املتادة.   
 كيف تسلل اليهود إىل فلسطني؟ 

ق مطننامعجم   كننان اليجننود يعملننون خنن ل األجيننال املاضننة بكتمننان شننديد لتاقينن    
فلسطني و ااقطات العربية ا اوتة و قد بدأوا ةنزواجم لفلسنطني بالتسنلر إليجنا حتنت سنتات       
الدين متظاهرين بأنجم يريندون أن يكنون  نم فيجنا وطنن توحني فاسنا.و كاننت ط ئنع          
هجراجم إليجا   البداية مجاعات منن العجنزة و الشنيو .ثم اخنذوا يفندون علنى فلسنطني        

 اء و جتننات و أطبنناء بننزعم خدمننة السننكان مجيعا .فلمننا اطمننأن اليجننود إذ كمننزاتعني و خنن
اأييد بريطانيا ثم الوايات املتادة  نم,و إذ ازديناد نفنو هم و قنواجم,و ا سنيما بعند شنق        
قناة السويأل و اقدام دزتائيلني تئنيأل وزتاء بريطانينا    لنج احلنني ووكنان يجودينا نعلى        

اة حلساب بريطانيا و احت ل بريطانيا و فرنسنا اجنزاء عديندة    شراء قسم كبري من اسجم القن
من العامل العربني,و شنعروا برنعف السنلطنة العامانينة النيت كنانوا يتنرمرون علنى كيانجنا و           
يعملون على انجياتها مع الدول ااستعماتية الك ى اخذوا يكشفون النقاب عن حنركتجم  

ير ا جنرة اليجودينة يطغنى علنى فلسنطني بعند       الصجيونية تويدا تويدا و بتافو و ملا بدأ س
م و اخننذ الشننعا العربنني الفلسننطيين    1917وقوعجننا فريسننة ل سننتعمات ال يطنناني عننام  

مقاومة  لج اخلطر أعلن بعض زعماء اليجنود يريندون أن يعيشنوا بسن م و أمنان منع أهنر        
د النزعم بنأنجم   الب د العرب دون أن يلاقوا بجم أي ا ى أو ضرت و بلغ بجنم األمنر إذ حن   

ا مطامع سياسية  م   فلسنطني و ان أقصنى منا ينشندونه التمتنع حبنريتجم الدينينة و إداتة        
شرونجم الطائفية و الاقافية,ثم أعلنوا انجم ا يطمعون   ةنري منطقنة يتمتعنون فيجنا بناحلكم      

جنم  الذاايوكانتوننو ان النج هني آخنر تةبنااجم و قند اخنندع بنأقوا م كناريون و احلنال ان         
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كننانوا يكينندون للعننرب و يتننرمرون مننع أعننداء العننرب علننى حتننول فلسننطني كلننجا إذ دولننة   
 يجودية.

 كيف حصل اليهود على وعد بلفور؟
م و مل البنث أن دخلتجننا  1914انندلعت نننريان احلنرب العامليننة األوذ    نيف سنننة    

سنجم و مكنرهم و   الدولة العامانية إذ جانا أملانيا فنانتجز اليجنود فر نتجا و قند كنان لدسائ     
مكائدهم دوت كبري   بريطانيا و الوايات املتادة لتنفيذ خطتجم   ااستي ء على فلسنطني  

 و حتقيق مطامعجم   الب د العربية.
م كان الدكتوت حناييم وايزمنان يتنوذ زعامنة احلركنة الصنجيونية       1914و   عام سنة 

لندن و معه عدد كبري منن زعمناء احلركنة     فلما قامت احلرب العاملية األوذ قرت اانتقال إذ
و  ننر  ان لننندن هنني الطريننق الننيت او ننر اليجننود إذ فلسننطني و تكننز وايزمننان وزمنن  ا 
ججودهم   بريطانيا و الوايات املتادة األمريكينة بصنوتة خا نة و تاحنوا يسنعون سنعيا       

فيمنا بعند    حاياا  ة دات وعد من احللفناء بإنشناء وطنن قنومي لليجنود   فلسنطني و حصنر       
 على ما أتادا.

 الوطن القومي يتطور إىل دولة
م 1948م إذ أن خرجت منجا عنام  1917عملت بريطانيا منذ احت  ا لفلسطني عام 

طوال ث ثني سنة بالتفافجم التنام منع اجلمعينة الصنجيونية ثنم الوكالنة اليجودينة علنى اوطيند          
ائ  حبقنوق الشنعا العربني    أتكان الوطن القنومي اليجنودي   فلسطني,ضناتبة عنرا احلن     

الفلسطيين اليت نص عليجا و عد بلفوت نفسه و اليت نص عليجا  ج اانتداب أيرا و بكر 
شريعة مساوية أو أتضية و مل يلبث الوطن القومي أن حتول و اطوت إذ دولة يجودينة بعند   

اني ننوفم   اشنرين الان   29قرات التقسيم الذي وافقت عليه اجلمعية العامنة لألمنم املتاندة      
م و مل البث هذا الدولة اليجودية أن جتناوزت احلندود املعيننة  نا   قنرات التقسنيم و       1947

جعلت اننقص القسنم العربني و البناقي منن فلسنطني و اقتطنع مننه جنزءا  بعند جنزء بفرنر             
اشجيع بريطانيا و أمريكا و فرنسا و ةريها من دول ااستعمات  ا علنى عندوانجا املسنتمر و    

 ا باملال و الس   و التأييد السياسي   األمم املتادة و سائر ا افر الدولية.امداده
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علننى ان مطننامع اليجننود   دولننتجم العتينندة و ضننالتجم املنشننودة مل اقتصننر علننى مننا   
اةتصننبوا مننن أتا فلسننطني بننر جتاوزاجننا إذ األقطننات العربيننة ا نناوتة فجننم يطمعننون      

لنير إذ الفراتنو أن اشمر هذا الدولة فلسنطني كلنجا   اأسيأل دولة إسرائير الك ى منوا
و شنرق األتدن وسننوتيا و لبننان و العننراقوخ  القسنم الشننمالي مننهنو سننينا و الندلتا مننن      
األتاضي املصرية و لالي احلجاز حتى املدينة املنوتة و قد سجر زعماء اليجود مطنامعجم  

ووجندت حمفوانة خن ل احلنرب     هذا على القرطاك باخلريطة اليت و ضعوها هم أنفسنجم  
 العاملية الاانية   خزانة حديدية آلل تواشيلد   مدينة فرانكفوتت بأملانيا.

هذا خ  ة موجزة عن الفكرة الصجيونية و املطامع اليجودية اخلطرية   فلسنطني و   
العامل العربي النيت اجنرت علنى مسنر  السياسنة العاملينة مننذ منر ر بنال و اختنذت شنك              

يا  باحلصول على وعد بلفوت ثم بتقسيم فلسطني الذي اسنفر عنن اجنوت دولنة إسنرائير      عمل
اليت يطمع اليجود   اطويرها إذ دولة ك ى ارعجا    ميم العامل العربي بني يدي امتننا  
العربية و شعبجا الفلسنطيين ا اهند النذي ارنافرت املطنامع ااسنتعماتية و اليجودينة علنى         

طنه لتكون اذكرة و ع ة ملن ألقى السمع و هو بصنري و لتكنون حنافزا     اشريدا و اةتصاب و
للعرب و املسلمني على انقا  هذا اجلزء السليا من الوطن العربي الكبري و دفع اخلطر عنن  

 بقية أجزائه املجددة.
هذا ما وجدناا   جمموعة الدكتوت النذتي السنيد حممند كاشنف الغطناء  نر الشنيخ        

قصيدة عصماء مطلعجاويا فلسنطني الشنجيدةنمل نسنتطع الظفنر بجنا و       احلجة حممد تضا و له
ا بباقي كتابااه القيمة   هذا املوضوع ألنجا   املكتبة اخلا ة و مل نسنتطع فتاجنا لقنرب و    

 فااه.
 ما يف العبقات العنربية مما يرتبط باملوضوع

ف حدثين عمي العباك بن علني عمنن كنان منع الشنيخ جعفنر كاشن        قال املرلف 
الغطاء و شجد الواقعة و  كرها أيرا  ناحا كتناب معندن الشنرف و حا نلجا ان الشنيخ       
جعفننر اوجننه   بعننض السنننني إذ نننواحي البصننرة فننأاوا علننى خيننو م إذ ةينناا ملتفننة    
بالقصا و ال دي و كان  لج املكان يعرف بكارة السباع فلنم ميكنن املبينت بنه و قند هجنم       

ينزلننون فيننه و بينننجم و بننني البيننوت الشنن  املعننروف بشنن   الليننر و ا بيننت و ا خبنناء حتننى 
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العرب و هنو   احلقيقنة حبنر ا شن  و مل اكنن علنى سناحله سنفن فوقفننا منتاريين فجناء            
الشيخ ووقف على الساحر و قال سباان اهلل ان موسى بن عمران عبد من عبيد اهلل و أننا  

املاء أنا و ايناك عبندان منن     عبد من عبيدا و قد ضرب بعصاا البار فانفلق ثم جعر خياطا
عبيد اهلل مس ران بامرا قسمت عليج.بكذا و كذا.و جعر يقنرأ أمسناءا  ا نعرفجنا ثنم قنال      
اابعوني و دخر بفرسه الش  و هو عليجا و ابعناا حنن فما كان اا كلماة البصنر و إ ا حننن   

تجلجا إذ تكبجا و ملا و على الساحر املقابر فالتفتنا إذ خيولنا فلم يكن اثر للماء اا على ا
 لنا البصرة اقمنا فيجا مدة تجعنا على طرينق بغنداد فلمنا  نرنا علنى ليلنتني مننه بتننا ليلنة          

يكنرت سنباان اهلل املعمنر     هناك و كانت األتا  ات شوك و قتاد فكنان الشنيخ جعفنر    
املنندمر فسننألناا عننن السننبا  ننذا الكلمننات باخلصننو  فقننال سننتكون هننذا األتا بلنندة   

ة.يقول الراوي فما مرت السنون حتى أدتك أةلا منن كنان معننا النج البلندا و هني       عظيم
اآلن املعروفننة بننالكوت و لعننر هننذا املكرمننة للشننيخ هنني الننيت نقلناهننا عننن املرحننوم السننيد   

و يكون الذي حرا الشيخ على  لنج هنم اليجنود.و ااننج أيجنا النناار          40معتوق  
اا لع م الغينوب و لكننج إ ا التفنت إذ قولنه اعناذ      هذا املكرمة و اماا ا اقول ليأل هذا 

   احلديث القدسيوعبدي أطعين اكن مالي اقول للشيء كن فيكنوننو الشنيخ جعفنر    
ااجر مصاديق اةطاعة يرافنع عنند  لنج النوهم و جناء أيرنا   العقبنات العن ينة حندثين          

أن    الشنيخ جعفنر   عمي العلم العباك عن الاقاة ان مجاعة من أهر البارين اخن وا  
البصننرة مجاعننة مننن احبننات اليجننود و تهبننان النصنناتى و قسيسننجم جيلسننون   الطرقننات و  
األسواق و يطعنون   اةسن م و يفسندون مذاهبنه حتنى اجنود خلنق كناري منن املسنلمني و          

الرحال جبماعة من أ اابه حتنى أانى البصنرة و اخنذ      انصر آخرون فشد الشيخ جعفر 
يجود و قسيسي النصاتى و ضادثجم بألسنتجم و كتبجم فسألوا أن يبناحاجم    جيادل احبات ال

علم األديان و ةريها فأجابجم لذلج و جعر حباا لليجنود و حبانا للنصناتى عصنرا  و  نباا      
فما ا لت الغ ة اا و قد اسلم من األحبات و القسيسنني منا يقندت باملائنة و قند اوججنوا إذ       

 يجودا و نصاتى ليجدوهم سواء السبير. البلدان النائية اخلالصة



 الفصل الرابع 
 يف سفر مساحة اإلمام من النجف إىل القاهرة تلبية للدعوة

اعتادت ا يهة العلمية   النجف ااشرف و اجلماهري الشعبية على اخت ف طبقااجنا  
 مننن وججنناء البلنند مننن الطنن ب و الكسننبة و العمننال و بنناقي وفننود األلويننة مننن اجلمجوتيننة   

العراقية اعتادوا اوديع مساحة مرجعجم الديين الزعامي آية اهلل ال ى اةمنام الشنيخ علني    
كاشف الغطاء حينما يغادت وطنه احلبيا حلرنوت املنر رات العاملينة اةسن مية جلمنع كلمنة       
املسننلمني و ت   ننفوفجم و لرفننع كلمننة التوحينند عاليننا أمننام هننذا التينناتات العامليننة          

مع اةس م و املسلمني فين ي مساحتنه حفظنه اهلل لكشنف احلقنائق بناعلى       راعجا الدائم 
 ننوتها و ابجننى معانيجننا و قنند امتننازت هننذا األسننرة مننن آل كاشننف الغطنناء و هننذا البيننت   
الطاهر املقدك بجذا اجلجناد النديين و أ نبح طابعجنا اخلنا  مننذ عجند مرسسنجا األول و         

كتناب كشنف الغطناء الكتناب النديين       زعيمجا ااوحد الشيخ جعفر كاشف الغطاء  احا
الذي يعت  حبق دائرة معاتف فقجية اس مية و هذا منا جتندا   خن ل سنطوت هنذا الكتناب       
بني جامعة اةمام كاشف الغطاء و بني جممع الباوث اةس مية و ما اقف علينه منن نشناي    

اةسن م.و اةمنام    واسع  ذا األسرة امليمونة املباتكة ا اهدة   الذب عن بيرنة الندين و  
 كاشف الغطاء فرع من هذا الشجرة الطيبة حام  اراث آبائه الكرام و قد أحسن من قال:

 ا لهننننننج آبننننننائي فجننننننهين فالننننننجم    
 

   إ ا مجعتنننننننا يننننننا جريننننننر ا ننننننامع    

و حننني علننم الشننعا كلننه فغننادتة مساحتننه اوجننه الننناك افواجننا لننداتهم العننامرة   
الغطاء بر هي للمسلمني عامة بر للبشرية أمجنع ا   املعروفة و اليت ليست داتا آلل كاشف

اغلق بابجا يردي إليجا اجلميع لقراء حنوائججم و مجنام شنرونجم.و كنان اوجنه القنوم ينوم        
يطلبون من مساحته حتديد النزمن النذي يتانرك فينه موكبنه الطناهر و        30/9/1968ااثنني 

الشنريفة و التن ك بطلعتنه الننرية      قد ةص املكان بجم بعد أن اناوا للس م علينه و لنام اناملنه   
فافرت فمه عن ابتسامته املعجودة ببشاشته ووداعته مرحبنا  بجنم متنأثرا  لتجشنمجم عنناء السنفر       
ووعانناء الطريننق و أبننى أن يعلننن موعنندا  حمننددا  ملغادتاننه.و حننني أقبننر الليننر ليلننة الا ثنناء    

هننننذا بظ مننننه النننندامأل و هنننندأت العيننننون اسننننتدعى مساحتننننه كااننننا      1/10/1968
السطوتوالكفائينو الوفند املرافنق لسنماحته و همنأل همسنا  خفيفنا  حبرنوتهم عنند مطلنع          
الفجر   مكتبته العامرة اجيروا للرحير حر ا  من مساحته علنى تاحنة النناك النذين أبنوا      
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اا أن يرافقوا مساحته من النجف ااشرف حتى مطات بغنداد و حتنى إقن ع  الطنائرة.و       
ن استيقو الطيوت من اوكاتها و بعد أداء فريرة الصبح حتنرك موكنا   جنح الظ م و قبر أ

ثنم اوججننا إذ    مساحته و الوفد املرافق له متججني لزياتة اةمام علني بنن أبني طالنا     
ثنم حتنرك الركنا إذ     و أخينه أبني الفرنر العبناك      كرب ء لزياتة احلسني بن علي 

 . الذتي حممد كاشف الغطاء  مدينة املنصوت   بغداد حيث دات أخيه الدكتوت
و عننند طلننوع الشننمأل و اتافنناع النجننات علمننت ا يهننة العلميننة   النجننف ااشننرف   
مغادتة مساحته النجف ااشرف و اوججه إذ بغداد هرعت اجلماهري الغفنرية إذ بغنداد و   
إذ الكااميننة و اجتمعننوا   مدتسننة اةمننام كاشننف الغطنناء   الكااميننة ووزعننت آاف     

ري من قبر مداتك اةمام كاشف الغطاء   بغداد و الكاامية و ااعظمينة و منن قبنر    املناش
ا يهات العلمية و ا يهات الدينية األخرى و ا يهنات الشنعبية و اوججنوا مجيعنا إذ مديننة      
املنصوت حيث يكون مساحته   دات أخيه الدكتوت حممد كاشف الغطاء و جتمجنروا هنناك و   

احتنه منع هنذا اجلمناهري الغفنرية و هنذا احلشند الكنريم منن املنودعني           ابنوا إا أن خينرج مس  
بى ف رج مساحته بالتجلير و التكبري فازدحم الناك علنى اقبينر أناملنه الشنريفة     أتضي أم 

و اخننذ املصننوتون يلتقطننون عنندة  ننوت و اخننذت عدسننة التصننوير انتقننر مننن هنننا و هننناك  
النناك إذ الكاامينة حينث زيناتة      بنراف لتصوت هذا املشنجد الرائنع ثنم اجتجنت السنياتات      

فننازدحم الصننان الشننريف باجلمنناهري اجتننف حبينناة اةمننام    مرقنند اامننامني اجلننوادين  
كاشف الغطاء و بعد اداء مراسيم الزياتة اوجه إذ مدتسته الدينية   الكاامينة اسنرتاحة   

ني و دعنم  قليلة و سجر األستا  الكنبري علني اخلاقناني اصنرضا  لسنماحته عنن قرنية قلسنط        
العمر الفدائي ثم اوجنه مساحتنه و الوفند املرافنق لنه منع هنذا اجلمناهري الغفنرية إذ مطنات           
بغننداد فكننان   بجننو املطننات تجننال احلكومننة العراقيننة و تجننال السننفاتة املصننرية و القيننت    
الكلمات و القصائد و ألقى كااا هذا السطوتوالكفائينكلمة اتجتالية شاكرا الوفود نيابنة  

حتننه ثننم اوجننه بالشننكر للجموتيننة العراقيننة و أعرنناء السننفاتة املصننرية ثننم ألقننى    عننن مسا
 قصيداه اعيدت اكار ابيااجا ومطلعجا:

 ففننننننني اجلنننننننو حلقنننننننت الطنننننننائرة   
 

 إذ أينننننننننننننننننننن إذ القننننننننننننننننننناهرة  
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ثنم اعاقنا اخلطبناء واحندا      ثم ألقى السيد قاسم اخلطيا كلمة الع مة الدخيلي 
ود الكنرام وتجنال الصناافة و أعرناء السنفاتة      الو اآلخر ثنم نجنض مساحتنه مودعنا الوفن     

املصرية ووكاات اانباء و اوجه بالتجلير و التكبري إذ مدتج الطائرة و اخذ مكانه و الوفند  
املرافق له   الدتجة األوذ من الطائرة و حلقت الطائرة متججة إذ مطات سوتيا اسرتاحة 

صاافة ووكناات اانبناء و اخنذوا منن     قليلة و قد اجتمع بسماحته   مطات دمشق تجال ال
مساحته اصرضات هامة عن مر ر جممنع البانوث و عنن فلسنطني و عنن الندول العربينة و        
اةسن مية ثننم ةادتنننا مطننات دمشننق قبيننر الغنروب حيننث مطننات القنناهرة فكننان   اسننتقبال   
مساحته أعراء جممع الباوث وسنات الركنا متججنا إذ فنندق النينر و حنني و نوله كنان         

لدكتوت حممود حنا اهلل   اسنتقباله و مجنع ةفنري منن املسنتقبلني فانر ضنيفا كرمينا علنى           ا
 اجلمجوتية العربية املتادة.

 املنشور الذي وزع يف الكاظمية بعد ظهر الثالثاء قبل سفر اإلمام بساعات
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

لقناهرة مساحنة   سيغادت العراق حلروت مر ر جممنع البانوث اةسن مية املنعقند   ا    
آية اهلل العظمى مرجع الطائفة اةمام ا اهد الشيخ علي كاشف الغطاء و الوفند املرافنق لنه    
الذي يرم خنبة من تجال الدين األفاضر و سيجري له اوديع حافر   املطات املدني عصنر  

السننناعة الاالانننة علنننى اخلطنننوي اجلوينننة للجمجوتينننة العربينننة    1/10/1968ينننوم الا ثننناء 
دة.فا يهة العلمية   النجف ااشرف اودعه بقلوب مشفوعة باحلا و النواء و نسنأله   املتا

 اعاذ أن جيعله سفرا ميمونا مباتكا و عودة طيبة لوطنه العزيز انه مسيع جميا.
 اهليئة العلمية الدينية                                                                                                        

 يف النجف االشرف                                                                                                              

 كلمة العالمة الدخيلي يف املطار
لقد القيت عدة كلمات و قصائد شعرية   مطات بغداد و لكن منع ااسنف قند فنات     

ا و عنن  من يدنا اكارهنا ألن سناعة السنفر و كانرة املنودعني ا هلتننا عنن اخنذ منا كتنا منجن           
اسننجير مننا اتجتننر منجننا و لكننن مننا ا ينندتك كلننه ا يننرتك كلننه و إذ القنناتي الكننريم كلمننة  

 ألقاها بالنيابة عن السيد قاسم اخلطيا حفظه اهلل. الع مة الدخيلي 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 من اجل توديع شيخنا اجلليل آية اهلل وحجته علي كاشف الغطاء
م اهلل عليننج ان تجننال النجننف اا كينناء ااوفينناء و  يننا مساحننة اةمننام احلجننة سنن  

علمائه العاملني النب ء و شبابه املاقفني الفر ء قد حرروا   مطات بغنداد بغنداد العروبنة    
و اةس م ليودعوك جسما و لكننج   قلنوبجم معننى وتمسنا فنا ةرسنت   النفنوك منن         

كمنال و حيناة القلنوب و سنراج     تو  الذين و سلم الرقني و لنا احلقيقنة املدنينة و أ نر ال     
العقول و نن اك الفكنر.و الندين و العلنم ينا مساحنة اةمنام همنا اوأمنان ميشنيان جنبنا إذ            

 جنا و قد قير   العلم و أنت من أهله.
 فننالعلم اهلننوا منننا بننني النننوتى دتت   

 
 ج

 فاسنننننلم فاننننننج منجنننننا دتة النجنننننف  
 

و  العلمية منا بينننا فنالنظرة    و حنن   العراق يا سيدي أحوج ما نكون إذ انتشات الر
العلمية إذ األموت نظرة بعيدة بشري أن ا اتسل  عليجا األنانية و هذا النظنرة هني و حندها    
الننيت اصننلح ملعاجلننة املشننك ت العامننة و حننر املسننائر املشننكلة سننواء كننان  لننج   مينندان  

ادية و املاليننة ااجتمنناع أو مينندان السياسننة أو مينندان الباننوث العلميننة أو الشننرون ااقتصنن 
وكنناري مننن املشنناتيع و األعمننال   العننراق ختفننق أو اطننوى بسننبا انانيننة الننبعض و اغلننا   
النزعة الش صية علنى النظنرة املوضنوعية فياجنا وجنه احلقيقنة و ارنيع معنامل البانوث          
العلميننة و ضننر التنابننذ و التطنناحن حمننر التفنناهم و التعنناون و يصننريالباث   الغالننا حباننا  

امه اجلمر املنمقة أو اجلدل ااجوف الذي ا يراكز علنى جتناتب و ا يعتمند علنى     لفظيا  قو
 حقائق.

و إ ا تجعنننا إذ انناتيخ ابائننج و سننلفج الصنناحل الننذين هننم عرفننوا حقيقننة احلننق و   
العلم و  سكوا بالفريلة و نفروا من نفوسجم ةبنات اخلمنول فنبجنوا النناك علنى ةف اجنم       

لسلف الصاحل من ابائنج فكاننت لنج اجلنوات املعروفنة      بعلم و حكمة  دك نججت نج  ا
  شتى امليادين و مل يكن الدتك و التناليف ليمنعنج منن اانصنراف إذ اتشناد النناك و       

 منعجم من التشكيج   احلقائق و عما يدخلونه   الدين ما ليأل منه.
 ا كنان  و لعمري يا مساحة احلجة ان الذي يسلج طريق العزلة و اانزواء بالظناهر إ 

من الفقجاء فقد خنالف وجداننه و عرفاننه حينث ان العزلنة اتننافى منع تو  اةسن م و منع          
سنن النبوية اليت اابعتجا تجاات اةس م ااولون النذين كاننت  نم اجلنوات املعروفنة        



 بني اجلامعة و ا مع .................................................... 
 

[71] 

شتى املينادين و ااهتمنام بنأموت املسنلمني و مجنع للنجم علنى  نعيد واحند منن ا بنة و            
مستمرة منجم   اطات حرية الفكر لوحدة الصنف و  انيص املعتقندات علنى     كانت احلركة 

ضوء اتشادات العقر و الفجم و ان هذا احلملة منا ميكن أن اعد جنزء منن منر ر البانوث     
العلمية الذي يقوم به العلماء العاملون   اجلمجوتية العربية املتادة ضند الطغينان و دفاعنا    

قنندمون مننن ابننناء زماننننا الننذين يتطلعننون إذ اجينناد عنن ج    عننن احلريننة الننيت نننادى بجننا املت  
للمجتمع اةس مي الراهن و شنفائه منن منواطن النداء فاسنرع ينا مساحنة اةمنام بو نف          

 الدواء و اهلل ميدك بالتأييد و التسديد و لس م عليكم وتمحة اهلل و بركااه.
 الراجي عفو ربه                                                                                                    

 السيد عبد احلسني الدخيلي                                                                                           
 الفصل اخلامس 

 ما وقع يف املؤمتر جملمع البحوث اإلسالمية يف القاهرة
بعنند أن اطمننأن بنننا ا نند و النائننر الغمننر   فننندق   2/10/1968   ننبا  األتبعنناء 

نير اوجه مساحته ملر ر جممع الباوث   جلسته السنابعة و التقنى بننا أعرنا ا   ةمنرة      ال
 من احلا و لس م و ابادل عباتات الشوق و احلنان.

 كلمة مساحة اإلمام االرجتالية يف املؤمتر
تجنا سننة    10  عصر  لنج الينوم النذي حرنرنا   املنر ر  نباحه ينوم األتبعناء         

تح مساحته اجللسة بكلمة اتجتالية مل نسنتطع ضنبطجا حرفينا هنز     افت 2/10/1968هن  1388
فيجنا املشناعر و أ بنا حتمسننا  جتناا قرنايا املسننلمني ا سنيما قرنية فلسننطني و الينج ننص مننا          

  كراه السكرااتية الفنية  مع الباوث اةس مية عن هذا املوقف.
 اجللسة الثامنة اجللسة املسائية

 هن1388من تجا سنة 10
 م1968توبر سنة من اك2

هنن  1388تجنا سننة   10انعقدت اجللسة   الساعة السادسة من مساء ينوم األتبعناء   
م بقاعننة ااجتماعننات فبنننى جملننأل حمافظننة القنناهرة فينندان     1968اكتننوبر سنننة   2املوافننق 

اجلمجوتية برئاسة فريلة اةمام األك  الشيخ حسن مامون شيخ األزهنر و تئنيأل املنر ر و    
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لدكتوت حممد عبد اهلل ماضي و كير األزهر,و أماننة فرنيلة الندكتوت حممنود     حروت فريلة ا
حا اهلل اامني العام  مع الباوث اةس مية و حروت السادة أعراء ا منع منن داخنر    

 اجلمجوتية العربية املتادة و خاتججا و السادة املدعوين من خمتلف احناء العامل.
كن  باسنم اهلل و الانناء علينه و الصن ة و السن م       و قد افتتح اجللسة فريلة اةمام األ

على تسول اهلل,ثم أعطى الكلمة للسيد مساحنة علني كاشنف الغطناء إمنام  الشنيعة ااثنين        
 .ن1وعشرية بالعراق

فامد اهلل و اثننى علينه إ  مجعنه   هنذا املكنان منع أهنر العلنم و الندين,و  كنر ان           
اأتخيننه,وطالا باخننذ العنندة للقيننام فعركننة  العننامل اةسنن مي اليننوم ميننر بنناخطر مرحلننة    

حامسنة حتقننق اامننر و  كنر ان األمننم اجلننج خبننذان أبنائجنا,وبني ان مننن اخلطننأ القننول أن    
يعنننزى منننوت األمنننة إذ الظنننروف و النننزمن و امننننا منننرد حيااجنننا أو مواجنننا إذ ججنننود         

ب منن أبنواب   ابنائجا,فنصو  القرآن  رضة   اخذ العدة  ابجنة ااعنداء و ان اجلجناد بنا    

رْاُْْ وَيُثَ  ااتْ اجلنننة,من اركننه مننين بنناخلزي و اخلسننران,و انن  اآليننة الكرميننة    رُوا الأَّااهَ يَنصااُ نِ ْ كَنصااُ

 و ختم كلمته ببيان ان سبا اأخرا عنن احلرنوت إذ الينوم يعنود اسنباب خاتجنة       أَقْدَامََُْْ

مته أكار من هنذا,ثم سنأل اهلل   عن إتاداه و انه نظرا  لظروفه اخلا ة ا يستطيع ااطالة   كل
 التوفيق للمر ر.

و أعطيت الكلمة بعد  لج للسيد مصنطفى سنيأل ممانر ااحتناد النوطين للجمعينات       
 الاقافية اةس مية بالسنغال.

هنن  1388تجنا سننة   11 نبا  اخلمنيأل    10و   اجللسة التاسعة املنعقدة   الساعة 
فرنيلة الندكتوت حممند عبند اهلل ماضني       م أعلن وكير األزهر األسنتا  ااملعني  3/10/1968

عن كلمة مساحة اةمام   اجلجاد بأنجا ستلقى   عصر هذا اليوم   اجللسنة العاشنرة و ملنا    

                                              
 ما نصه: ننن 4/10/68جاء    ايفة ااهرام املصرية  (1)

ي كاشف الغطاء امام الشيعة و تئيأل وفد علماء العراق,فأكند وجنوب اجلجناد اةسن مي الشنامر      و خطا اةمام السيد عل
على مجيع املسلمني انقا  مقدسااجم و  كني عنرب فلسنطني منن العنودة لندياتهم النيت اخرجنوا منجنا المنا و عندوانا كمنا أكند ان             

 لبوا داعي اهلل إذ اجلجاد يانفسجم و أموا م.  النصر ابد أن يتاقق للمسلمني إ ا  دقوا ما عاهدوا اهلل عليه و
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جاء العصر من  لج اليوم و عقد اجللسة العاشرة قنام كاانا هنذا ااسنطروالكفائينفالقى     
 كلمة مساحة اةمام و إليكم نصجا.

وجنناء   جرينندة اجلمجوتيننة    ن1ووذ ملننر ر الباننوث اجلجنناد و بواعاننه و اخلطننوة األ  
و قال الشيخ علي كاشف الغطاء تئيأل وفد الشيعة العراقي بأن اجلجناد   6/10/68املصرية 

 هو الوسيلة الوحيدة حلفو هيبة اةس م من التعدي عليه و دفع ااعداء عن ب دا.
فتنوى النزم كنر مسنلم      و اقرت  ان يت ذ املر ر خطوة إجيابية   هذا املوقف،فتصدت

بدفع مقدات من املال ا يقر عن جنيه أو ما يعادله مرة   السننة،و او نيه أخنرى يصندتها     
 املر ر للر ساء بإلزام تعاياهم بدفع هذا املبلغ.

وقد مينع من هذا النوع من اجلجناد منن ناحينة الشنرع و أخنرى منن ناحينة العقنر امنا          
دلننة الدالننة علننى حرمننة إلقنناء النننفأل   التجلكننة  املنننع منننه مننن ناحيننة الشننرع فمننن ججننة األ 

وألدلةوا ضرت وا ضراتنو اجلواب عن  لج من حيث الصناعة واضنح فنان هنذا األدلنة     
عامة و أدلة اجلجاد أخص منجا و اخلا  مقندم علنى العنام ومنن حينث منطنق الواقنع بنأن         

احلندود قنند شننرعجا  الرنرت و التجلكننة   سنبير حتقننق الصناحل العننام ا مينننع مننه اةسنن م ف    
                                              

 حتت عنوانواجلجاد و بواعاهن. 5 3/10/1968قالت جريدة املر ر الرابع  مع الباوث بعددها املرت   ن1و

ثم استرنفت اجللسة   السادسة و عشر دقائق مساء.و كان أول املتكلمني   جلسة املساء السيد كاام الكفائي,فالقى حبنث  
 احة اةمام علي كاشف الغطاءوعن اجلجاد و بواعاه اخلطوة األوذ للمر رن.و قد لر الباث: نننمس

 نننن عوامر اجلجاد   اةس م و من بينجا عامر اجلجاد لدفع ااعداء عن ب د املسلمني و اخراججم منجا بعد التسل  عليجا.
 ألتا وةربجا دون فرق بني العربي وةريا   قرية فلسطني.نننناجلجاد بالنفأل و النفيأل حمتم على كر مسلم   شرق ا

 و  ختام الباث اقرت  على املر ر:نننن
..ان يأخذ على عااقه معاجلة قرايا املسلمني و يوجا على كر مسلم  كرا  أو أناى دفع مقندات منن املنال ا يقنر عنن جنينه       

 مرة   كر سنة.
كجم إلزام تعيتجم بذلج،ألن هذا الطرينق أقنرب الطنرق وا اجنا جلمنع املنال       ..ان يطلا املر ر من ت ساء املسلمني و ملو

 للججاد.
..أبدى استعدادا لتنفيذ هذا ااقرتا  علينه و علنى أهنر بيته.الندعوة اةسن مية وهنو حماتبنة الكفنات    عقنر دتاهنم لرفنع            

يجا القتال   سبير اهلل ناارة  ذا النوع منن اجلجناد ان   مستواهم   عاملي العلم و العمر و الظاهر ان اآليات و الروايات اليت اخذ ف
احلرب إمنا اكون   سبير اهلل إ ا كان املقصود منجا تفع مستوى ا اتب دون النفع الش صي للمااتب واا لكان احلنرب   سنبير   

 النفع الذااي ا   سبير اهلل اعاذ،و يدل على وجوب هذا النوع من اجلجاد على املسلمني.
اآليات الكرمية املترافرة وقد مجعتجا مجعا مستوفيا  كتا ايات األحكام للجزائري و اجلصا  و اابيلي و الفاضر 
املقداد و ةريهم كما يدل عليه األحاديث الشريفة املتعاضدة وقد  كرها العلماء ااع م   كتبجم الفقجية ااستدالية و  كتا 

 على وجوب ججاد اليجود حتى يسلموا أو يردوا اجلزية وهم  اةرون.   احلديث و الرواية وهي ادل فنطوقجا
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اةس م مع ما فيجا من التجلكة و الررت ملا فيجنا منن املصنلاة العامنة منن حفنو النفنوك و        
 حماتبة اجلرائم.

و اما املنع من اجلجاد املذكوت من ناحية العقنر فقند  كنر بعنض منتقندي اةسن م ان       
حقنوقجم  هذا اجلجاد يرتكز على جعنر السنلطة و السنطوة علنى الغنري و حرمنانجم منن أهنم         

الطبيعية فانه مينع من حرية الرأي   العقيدة الدينية و التصرف   مقدتااجم احليوية و لكنن  
الننذي ينظننر   مشننروعية هننذا النننوع مننن اجلجنناد و شننرائطه و األهننداف منننه يننرى ان هننذا   
اادعاء ا مساك له بواقع احلال فقد جناء اةسن م و فاجنأ شنعوبا خشننة الطبناع ا يلمجنا        

ا ااقفجننا آداب ةرننت باملنازعننات الش صننية متنننافرة بننالفواتق ااعتباتيننة فيجننا       نظننام و
مصطلاات استأثرها شكر اجتماعجا الفنردي اجتمناع ا يقندم املنرء فينه اا قنواا و مميزاانه        
اخلا ة به فجاء اةس م و استعمر مجيع طاقااه فجدم اقاليد اةحلاد و استأ نر العنادات   

سنة و أتا  الج الشعوب من ااستبداد و ااستعباد الذي أتهق القبياة و نشر اآلداب احل
العامل  عودا و جشمه كردا و خلصه من اقاليد ا يطاق محلجا و جنردا منن عقائند اشنبه     
األلغنناز و األحنناجي   إبجامجننا و ةموضننجا و هيننأ الشننعوب جبجننادا املتوا ننر للنندخول   

ان بعند أن ةلننا عليجنا الشنقاء و ألبسننجا    ادوات جديندة حليناة سنعيدة مننوفرة باحلرينة و اامن     
احلراتة بعد أن كاننت بعيندة عنن مفناهيم النناك بعند األتا عنن السنماء و لنوا اجلجناد           
الننذي قننام بننه اابطننال ااشنناوك و النندماء الننيت اتخصننت   سننبير اهلل ملننا افننر العننامل      

تقلنت للغنرب   اانساني بجذا احلراتة فان التاتيخ يشجد ان احلراتة  اتت باةسن م و ان 
من املسلمني و اني اتى ان املوجه للنقد املذكوت على اةسن م و املسنلمني النذين جاهندوا     

   سبير اهلل نظري من يوجه النقد على مربي الطفر و معلم العلم للجاهر.
العامننر الانناني للججنناد هننو حفننو بيرننة اةسنن م مننن اعنندي الكفننات علننيجم و دفننع   

ذا املقننام ان حصننر مننا بننه الكفايننة   تد املعتنندين سننق     ااعننداء عنننجم و الواجننا   هنن 
الوجوب عن الباقني و اا وجا على املسنلمني كافنة ممنن لنه القندتة علنى الندفاع كمنا هنو          
واقع احلال   فلسنطني و هنذا الننوع ممنا حكنم بوجوبنه الشنرع و العقنر امنا الشنرع فلقولنه            



 بني اجلامعة و ا مع .................................................... 
 

[75] 

فَمَنْ اعْتَدَى عَأَمَُْْْ فَاعْتَادُوا عَأَمْاهِ بِمِثْا ِ  و قوله اعاذ :  يُقَاكِأُونََُْْ وَقَاكِأُوا فِب يَ ِم ِ الأَّهِ الَّذِينَاعاذ:  

  . مَا اعْتَدَى عَأَمَُْْْ

و اما العقنر فألننه حناكم بوجنوب حفنو الننفأل و دفنع الرنرت عنجنا.و ا تينا ان           
كينف و بنه   عبث ااعداء باملسلمني و اعديجم عليجم فيه اعظم الررت و الشر على نفوسنجم  

ضفننو اسننتق ل األمننة و حتفننو كرامتجننا و اننرمن حريتجننا و إمنننا كننان الوجننوب علننى سننبير   
الكفاية ألن الغرا منه هو دفع الشر فإ ا اندفع الشر بنالبعض حصنر الغنرا و حبصنوله     
يسق  الررت.و لعنر الواجبنات التو نلية النوعينة كلنجا منن هنذا القبينر و هنذا الننوع منن            

 لبينة قرية فلسطني.اجلجاد من مصاديقه ا
العامر الاالث اجلجاد لدفع ااعداء عن ب د املسلمني و اخراججم منجا بعند التسنل    
منجم عليجنا و ا ن   بيرنة اةسن م بعند كسنرها و ثلمجنا و السنعي    ناة املسنلمني منن            
أيدي الطغاة املعتدين و هذا النوع منن اجلجناد منن أبنرز مظناهر أفنرادا قرنية فلسنطني فقند          

كت اليجودية باملسلمني   ب د اةس م فتج الطاةية املستبد,وعانوا آامنا ثقيلنة و خلعنوا    فت
عليجم امسال اجلدب و اجرت بجم كلمة الباطر و انجنات  نر  اامينان و اننا هلل و اننا إلينه       
تاجعون و ا حول و ا قوة اا بنج ينا اهلل وقند أفتنى جندنا األعلىوالشنيخ جعفنر كاشنف         

ن هذا اجلجاد أفرر أنواع اجلجاد و أعظم و سائر القرب لرب العباد.و يدل نبأ الغطاء 
على وجوبه ما دل على وجوب النوع الااني من اجلجاد و   هذا اانواع الا ثنة كمنا جينا    
على املسلمني جيا على أولياء اموتهم أن جيندوا اجلنود و يجيهوا ما بنه الكفاينة منن العتناد     

و لو بااخذ من أموال املسلمني بقدت ما به احلاجة لفانوى قولنه   و الس   لررب ااعداء 

تََْعْتُْْ مِانْ قُاوَّة  وَمِانْ رِبَااَِ الْتَمْا ِ كُرْبِ ُاو َ بِاهِ عَادُوَّ الأَّاهِ وَعَادُوَّاُْْاعاذ :    و علنى  وَأَعِدُّوا لَهُاْْ مَاا اياْ

ني   هنذا ااننواع الا ثنة    املسلمني ووااجم إ ا مل يكونوا فقجناء أن يراجعنوا فقجناء املسنلم    
للججاد حتى ا يكون عملجم و حكمجم على خ ف حكم اهلل عز و جر فقد دلت اآليات 
الشريفة على كفر من ضكم خب ف ما نزل اهلل اعاذ و بجذا يتجلنى لننا ان علنى كنر مسنلم      
   شرق األتا أو ةربجا وجوب اجلجاد علينه   هنذا الكاتثنة العظمنى و الطامنة الكن ى      
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اليت أ ابت املسلمني   فلسطني لتوفر عوامر وجوب اجلجاد الا ثة فيجا.نعم فرق فقجا ننا  
   أحكام هذا اانواع من ججات عديدة.

أو مننن يقننوم  إحننداها انجننم اشننرتطوا   النننوع األول مننن اجلجنناد حرننوت الننن   
اد فيجما علنى كنر   مقامه و اخذ اة ن منه بذلج خب ف النوع الااني و الاالث فاوجبوا اجلج

 من له القابلية على ادبري احلرب و مجع اجليش و اوجبوا على املسلمني طاعته.
ثانيجا انه   النوع األول يشرتي   املكلف باجلجاد أن ا يكنون مريرنا مرضنا ضناتا     

كان يبنايع احلنر علنى     كالعمى و العرج و ا عبدا ألنه ا ميلج نفسه.و قد توي ان الن  
اجلجاد و يبايع العبد على اةس م دون اجلجاد.و ا فقريا عناجزا عنن النفقنة منع      اةس م و

  .وَلَا عَأَى الَّذِينَ لَا يَجِدُو َ مَا يُنفِقُو َ حَرَجٌعدم البا ل لقوله اعاذ:  

و ا خناى و ا مسوخا  و ا عليه واجا يعاتا عملينة اجلجناد كالندين املطالنا بنه      
و كنناحل  الواجننا و كطاعننة الوالنندين و ا يشننرتي   النننوعني      فعنن  و كالنفقننة الواجبننة  

ااخرين  لج فنان اجلجناد واجنا فيجمنا علنى كنر قنادت علنى النصنرة منن قرينا أو بعيند             
 وجوبا كفائيا ا يسق  اا إ ا قام من به الكفاية على دفع ااعداء.

 ااحتيننال ثالاجننا انننه ا جيننوز الت لننف عننن ا دنننة و اامننان و الصننلح و العجنند و ا 
بالكننذب و التزويننر   النننوع األول و جيننوز   النننوعني ااخننرين إ ا قننوي الكفننات و خيننف 

 الررت.
تابعجا انه يشنرتي   الننوع األول عندم زينادة الكفنات علنى الرنعف أو علنى عشنرة          

 اماا م و ليأل   النوعني ااخرين حتديد اا بالقدتة و عدمجا.
ول   األشنجر احلنرم خبن ف الننوعني ااخريينن حينث       خامسجا انه ا جيوز النوع األ

 اكون احلرب مع من ا يرى حرمتجا.
سادسننجا خيننتص الوجننوب   النننوع األول فننرة واحنندة   السنننة خبنن ف النننوعني      

 ااخريين.
سابعجا لزم الدعاء ل س م قبر حماتبتجم   النوع األول فان ابوا و امتنعوا حوتبنوا  

 قي اانواع.و ا يلزم  لج   با



 بني اجلامعة و ا مع .................................................... 
 

[77] 

ثامنجا ليأل لولي األمر أن يأخذ من أمنوال املسنلمني قجنرا للتو نر بجنا إذ الغنرا       
املطلوب   النوع األول و له   النوعني ااخريين ان يتناول من األمنوال إ ا مل يكنن عنندا    
ما يقوم بكفاينة منا ضتاجنه اجلنيش منن املرننة    ند العندو بنر و جينوز  نرف الصندقات             

ل و زكاة الفطرة و ما به تد املظامل.و على ضوء ما  كرننا مجيعنا يتجلنى لكنم ان     كزكاة املا
اجلجاد بالنفأل و النفيأل حمتم على كر مسلم   شرق األتا و ةربجنا منن دون فنرق بنني     

 العربي و ةريا   قرية فلسطني لتوفر النوعني ااخريين فيجا موضعا  و شرطا .
ذ علنى عااقنه ان يعنال القرنايا اةسن مية      و اني امر من مر ر الباوث الذي اخن 

أن يت ذ خطوة اجيابية اعت  اوذ   هنذا املوقنف علنى ضنوء منا  كرنناا منن فتنوى العلمناء          
ااع م فيوجا على كر مسلم  كرا كان أو أنانى دفنع مقندات منن املنال ا يقنر عنن جنينه         

 .ن1وواحد مرة   كر سنة
لمني و ملنوكجم إلنزام تعينتجم بنذلج و     و يطلا على سبير التاتيم من ت سناء املسن  

ينندعم هننذا الطلننا بنناحلكم علننى كننر مسننلم تئيسننا كننان أو مر وسننا ا ينفننذ هننذا الطلننا  
فقاطعة املسلمني له باقصى انواع املقاطعة ف  يسنلم علينه و ا يتعامنر معنه و ا ينزوج و ا      

أهنر بنييت,و انني    يشيع إذ ةري  لج و انني ملسنتعد أن انفنذ هنذا القنرات فنادفع عنين و عنن         
اعتقد ان هذا الطريق هو اقرب الطرق و ا احجا   مجع املال للججاد لنتمكن كنر مسنلم    
منه.ثم بعد هذا يعني املر ر من يرى فيه األهلية و القابلينة والكفناءة لقينادة اجلنيش اللجنا      

ني الذي اقر بنه عيونننا و اننعش بنه ضنمائرنا و   عقينداي اننه سنيل  الطلنا سنائر املسنلم           
الذين ارتكز فيجم العقيدة الدينية   كافة اقطات العامل فانجم علنى أك اسنتعداد لتلبينة دعنوة     

 اجلجاد.
ثم ان هناك أنواعا آخنر منن القتنال السنائغ أو الواجنا حبسنا الشنرع يطلنق عليجنا          

 اسم الدفاع و ا اندتج على سبير احلقيقة حتت اسم اجلجاد,و هي أقسام.

                                              
حتننت عنوانوجنيننه مننن كننر اسننرة  1968اكتننوبر سنننة  11جنناء   جرينندة اجلمجوتيننة املصننرية بعننددها الصننادت بتننأتيخ   ن1و

 لصندوق اجلجادن:
حند علنى األقنر لصنندوق اجلجناد و      زعيم الشيعة   العراق طالا بنان اندفع كنر اسنرة مسنلمة   العنامل مبلنغ جنينه وا            

الدعوة اةس مية و ان كر من يت لف عن هذا الواجا يقاطعه املسلمون   كر مكان و ا يتعاملون معه و ا خياطبوننه.عرا هنذا   
 ااقرتا  على علماء املسلمني. 
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باملعنى األعم و هم فهة منن املسنلمني خرجنت عنن طاعنة  ولني       أحدها:حماتبة البغاة 
أمر املسلمني سواء كانوا قطاع طريق أو مكفرين للمسلمني لشبجة لنديجم و مسنتالني مننجم    
ما يستار املسلمون منن الكفنات ا ناتبني أو خناتجني ل سنتق ل بناحلكم دون النتفكري أو        

ا بالصنلح معجنم فاننه جينا قتنال املعتندين,و       كانوا معتدين على قوم من املسلمني و مل يقبلو
قد خيص اسم اخلواتج بالقسم الااني و البغاة بالقسم الاالث و الرابنع.و امنا قطناع الطرينق     

وَنِ ْ لَائِفَتَا ِ مِنْ الْمُاْْمِنََِ اقْتَتَأُاوا فاكمجم معلوم.و كيف كان فاأل ر    لج هو قوله اعاذ:  

 ْ بَغَتْ نِحْدَابُمَا عَأَى الُُْخْرَى فَقَاكِأُوا الَّتِب كَ ْغِب حَتَّى كَفِبءَ نِلَاى أَمْارِ الأَّاهِ فَاإِ ْ فَااءَ ْ فََُصْأِحُوا بَمْنَهُمَا فَإِ

  .فََُصْأِحُوا بَمْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسُِْوا نِ َّ الأَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسََِِْ

أو  العنرا أو املنال فاننه جينوز      ثانيجا:حماتبة املجاجم الذي يريد التعدي على الننفأل 
للمعتدي عليه القتال معه لدفعه عن نفسه أو مالنه أو عرضنه و ا يلنزم ااسنتهذان منن ولني       

 األمر.
 اجليش

إ ا عني و لي األمر ش صا للججاد و جا عليه طاعته و حرم عليه الت لنف عننه و    
ية سق  الوجنوب عننه,و إ ا   إ ا مل يعني مل جيا عليه اا على الكفاية فإ ا كان من به الكفا

دهم املسلمني عدو خيشى منه على النفأل أو العرا أو املال فيجا اجلجاد على كنر قنادت   
عليه و ا جيوز احد الت لف اا منع احلاجنة إلينه كافنو املكنان أو العنرا أو املنال و إ ا        

    احتي  إذ إخراج النساء للمداواة و حنوها من املصاحل جناز فقند اخنرج تسنول اهلل    
حروبه من نساء األنصات.و جيوز ااستعانة بأهر الذمنة بنر و باملشنركني إ ا امنن مننجم فنان       

استعان بصفوان بن امية على حرب هوازن قبر إس مه.و أما قوله اعاذ :   تسول اهلل 

الك م   من  فجو إمنا يقتري عدم ااستعانة باملرلني و فرا وَمَا اُنتُ مُتَّتِذَ الْمُضِأََِّ عَضُدًا

هو مأمون منه ف  يكون مر  و نسا للشافعي جواز ااستعانة بجم و لو منع عندم اامنان    
منجم بشري كارة املسلمني حبيث لو خان املستعان بجم و انرموا إذ الكفات  كن املسنلمون  
من مقناومتجم مجيعنا كمنا ينسنا ابنن املننذت املننع منن ااسنتعانة باملشنركني مطلقنا,و عنن             
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د بن حنبنر توايتنان:و علينه فيصنح لننا ااسنتعانة بالنصناتى و حننوهم   حماتبنة هنذا           أمح
 الفهة املعتدية من ابناء  جيون.

و على آمر اجليش أن يتارز اشد التارز ممن خيذل اجليش و يانبطجم عنن اجلجناد أو    
عبند اهلل بنن أبني معنه منع       يعلم التجسأل عليجم أو ضندث الفن  بينجم.واخنراج النن      

بنالوحي علنى    اجوت الت نذير مننه إمننا كنان للتانرز منن شنرا لنو بقني.واط ع النن            
 افعاله ف  يتررت بكيدا.

 الرباط 
و يلاق باجلجاد الرباي وهو اةقامة عند الاغر للتافو من العدو,وعلى املنرابطني أن  

قاالننجم مينعننوا ااعننداء مننن النندخول إذ دات اةسنن م و يعلمننوا املسننلمني بنناحوا م فننان     
 ااعداء جاز  م مقاالتجم لدفعجم عنجم و عن بيرة اةس م.

 ما يتعلق باحلرب و اطوارها
ملا كانت احلرب من األعمال اجلليلة  ات ااهمية الك ى النيت ارتكنز عليجنا سنعادة     
األمة و شقا ها كان ال زم وجود النرئيأل ا ننج فيجنا النذي ضسنن ااداتة للجنيش و لنه        

خل ة بطرق النجا  فيجا و له من املسكة و العصمة ما مينعنه منن ااةنراء بفنواان     البصرية و ا
 احلياة و مباه  امللذات الصاتفة له عن ادبري شرون الفوز و الظفر.

و على املقناالني أن يسنمعوا قولنه و يطيعنوا أمنرا و ا يندخلوا   احلنرب اا بعند أن         
 م و ا جيوز  م الفرات إ ا التقى الصنفان و  جييزهم و ا يرعوا اوزاتها اا بعد أن يأ ن 

اقابر اجلمعان اا ملصلاة هناك ا يشوبجا الررت.وجتوز اخلدمنة   احلنرب فقند توي عنن     
ان احلرب خدمة.و قد أفتى جدنا األعلى كاشف الغطاء جبواز استعمال آلة اللجو  الن  

عليجا انظيم اجليش و قطنع دابنر    و اللعا و الغناء و سائر األموت املشجعة للناك إ ا اوقف
ااعداء.وافتى بكفاية التكبرية الواحدة عن الركعة و قنت القتنال إ ا مل ينتمكن املقاانر منن      
اداء الص ة باجزائجا و شرائطجا و أفتى جبواز لنبأل منا ضنرم لبسنه   الصن ة منن حرينر و        

يأل اجلننيش  هننا حيننث يتوقننف اجلجنناد علننى اللننبأل,و أفتننى بوجننوب إعانننة العلمنناء لننرئ   
 بالوعو و حنوا و لو قصروا عزتوا.
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 أسباب االعتصام
األول:هو بذل اجلزية لولي املسلمني فقدات ما يعينه ولني املسنلمني حلفنو نفوسنجم و     
أعراضجم و أموا م و هي واجبة على كر كتنابي يقنيم   دات اةسن م   كنر عنام لقولنه       

ة على األطفال و النساء و ا انني و ا اقبر اا منن أهنر    و ا جزيحَتَّى يُعُْْوا الْجِزْيَةَاعاذ :  

الكتنناب و هننم اليجننود و النصنناتى وا ننوك دون ةريهننم مننن الكفننات كامللانندين و كعبنندة  
األوثان و النريان خ فا ابي حنيفنة فقند قنال بقبو نا منن مجينع الكفنات اا العنرب و قنال          

العنرب و قنال مالنج اقبنر منن مجينع        امحد اقبر من مجيع الكفنات اا عبندة األوثنان منن    
الكفات اا مشركي قنريش و قنال ااوزاعني و سنعيد بنن عبند العزينز انجنا اقبنر منن مجينع            

 الكفات,و يشرتي   لزومجا اانقياد لقراء الشرع و عدم التجاهر با رمات.
دا الااني:اةقرات بالشجاداني فانه ضقن به الدم و املال و العرا قبنر ااسنتي ء و بعن   

 ضقن بجا الدم فق  و لكنه يدخر   امللج هو و ماله.
الاالث:األمان و هو ارك القتال إجابة لسنرال الكفنات باامجنال و هنو إمننا يصنح منع        

 اعتبات املصلاة للمسلمني و قد جيا إ ا اراا على اركه الفساد.
   لنج   الرابع:الصلح بأن يقع الصلح بني املسلمني و بني الكفات فيما كان املصنلاة 

 و ا يقع الصلح من ةري الرئيأل إ  ليأل حكمه حكم األمان.
اخلامأل:املجادنة و هي البناء على ارك احلنرب و اجلندال و املبناتزة إذ مندة معلومنة      

 بعوا أو بغري عوا و هي إمنا اصح إ ا كانت   مصلاة املسلمني.
 و افصير  لج و انقياه يطلا من كتا الفقه.
 ؤمتراجللسة اخلتامية للم

و   اجللسة اخلتامية للمر ر ألقى كااا هذا السطوت كلمنة مساحنة اةمنام كاشنف     
الغطاء اليت طالا فيجا إنشاء جامعة إس مية إذ جاننا اجلامعنة العربينة ألن القرنايا النيت      
اجم األمة العربية قسم منجا ا بد و ان يعال على الصعيد الديين اةس مي كمسالة األهلنة  

ت املسننتادثة و الننذبائح و احلنن  و حنننو  لننج و قسننم منجننا يعننال علننى الصننعيد   و املعننام 
العربي كاملشاكر اليت حتدث بني األقطات العربية و حنوها.كما ان األمنر قند يسنتلزم معاجلنة     
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بعض القرايا على الصعيدين اةس مي و العربي حيث انجا اكنون ملتقنى اخلطنني كقرنية     
 الكلمة استاسان اجلميع. فلسطني و حنوها و قد نالت هذا

 7/10/68و قد جاء    ايفة األهرام املصرية الصادتة بتأتيخ 
الصاف و اة اعات و أججزة  –عرو وفد العراق  –و طالا السيد كاام الكفائي 

 اةع م ااهتمام باملر ر و بالشرون اليت اجم املسلمني.
نشناء جامعنة إسن مية    و قال ان مساحنة اةمنام السنيد علني كاشنف الغطناء يطلنا إ       

اعال القرايا اةس مية إذ جانا اجلامعة العربية اليت اعال القرنايا العربينة و قند  نفق     
 أعراء املر ر طوي   ذا الطلا.

 أعلنت السكرتارية الفنية للمجمع عن قصيدتنا و إليك ما قالته 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 األزهر                   
 ميةجممع الباوث اةس 

 السكرااتية الفنية         
 املر ر الرابع          

 قصيدة مساحة السيد كاظم الكفائي
عميد جامعة اةمنام كاشنف الغطناء الدينينة   النجنف ااشنرف   العنراق و عرنو         

 الوفد العراقي للمر ر الرابع  مع الباوث اةس مية اليت ألقيت باملر ر
 ففننننننني اجلنننننننو حلقنننننننت الطنننننننائرة   

 لعننننننننرب و املسننننننننلمنيإذ تائنننننننند ا
 ضيينننننننج منننننننن بلننننننند املكرمنننننننات   
 و حنمننننننر باسننننننم العننننننراق األبنننننني 
 و نلنننننننننام مرقننننننننند تاك احلسنننننننننني

 و نرفننننننننع منننننننننا شننننننننعات الننننننننواء 
 بجننننننننم اسننننننننتقيم دنننننننننا العنننننننناملني  

 لقننننننننناهرةإذ أينننننننننن منرننننننننني إذ ا 
 حنيينننننننج و الشنننننننعا ينننننننا نا نننننننرا

 مننننننن النجننننننف الزاهننننننرة  ن1وعلنننننني
 إذ مصنننننننننر اشنننننننننذاءا العننننننننناطرة 
 و اء بادمعنننننننننننننننننننا العننننننننننننننننننابرة
 لزينننننننننننا و العننننننننننرتة الطنننننننننناهرة  
 علننننننننننوا هننننننننننناك و   اآلخننننننننننرة  

                                              
 هو مساحة اةمام الشيخ كاشف الغطاء. ن1و
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 و اننننننننني أقننننننننول و حقننننننننا أقننننننننول
 نعنننننننننود إذ  كرينننننننننات السننننننننننني  
 إذ خينننننننننننننننن  و إذ مرحننننننننننننننننا
 فمنننننننننا بالننننننننننا إنننننننننننا مسنننننننننلمون 
 و عنننننات علنننننى العنننننرب و املسنننننلمني

 انتكسننننننننا و اننننننننا نعنننننننودو قنننننننالوا 
 و منننننا علمنننننوا ان هنننننذي الوعنننننود   
 و لننننيأل سننننوى النننندين مننننن فننننااح   
 إ ا و عنننننت النننننناك هنننننذا السننننن   
 فنننننناني ضننننننمني لشننننننع  النجننننننا   
 هنالننننننننج انجننننننننات دنيننننننننا اليجننننننننود

 كمننننننا انجننننننات   خينننننن  حصنننننننجم  
 و   قلعنننننننننننة خيتفننننننننننني النننننننننننجم 
 و سننننننننيف علنننننننني أمننننننننام الننننننننن 
 هننننو الفننننتح و النننندين تمننننز الفننننداء   

 

 و ابعاجنننننننننننا  نننننننننننرخة هنننننننننننادتة 
 إذ احلصننننننننن نسننننننننتلجم الننننننننذاكرة 
 إذ تمننننننننننز إسنننننننننن منا حينننننننننندتة  
 اطاولننننننننننننننا امننننننننننننننر قا نننننننننننننرة 
 اصننننننننننننناتعجم فهنننننننننننننة كنننننننننننننافرة

 ف   ليلنننننننننة مننننننننناطرةإذ الزحننننننننن
 النننننننننننو  بالصنننننننننننفقة اخلاسنننننننننننرة
 بننننننه دكننننننت احلصننننننن   الغننننننابرة   
 و كاننننننننت علنننننننى دتبنننننننه سنننننننائرة  
 لريبننننننننننن  ماضنننننننننننيه باحلاضنننننننننننرة
 و دنيننننننننننا الصننننننننننجاينة الفنننننننننناجرة 
 بأسنننننننننرع منننننننننن  نننننننننة عنننننننننابرة  
 خبنننننننزي كمنننننننا ختتفننننننني العننننننناهرة  
 حتنننننننننف بجنننننننننم زمنننننننننرة ثنننننننننائرة   
 نفننننننننننننوك بإميانجننننننننننننا شنننننننننننناعرة

 

 السيد كاظم الكفائي                                                                                                 
 عميد جامعة اإلمام كاشف الغطاء                                                                                       
 الدينية يف النجف االشرف يف العراق                                                                                    

طيا املصقع فريلة سيد قاسم اخلطينا عرنو   ثم أعلنت السكرااتية عن قصيدة اخل
 وفد العراق   املر ر الرابع اليت ألقيت   املر ر بعنوان

 نو إليج ما افرنا به منجا:ن1وومسعا فقيه الرافدين
 قصيدة مسعًا فقيه الرافدين

 ينننننا مصنننننر مننننننج افجنننننم األحنننننرات  
 و اهلل منننننا انالنننننت كنانتنننننج سنننننوى  

 دتك النرننننننال و أهلننننننج الاننننننوات   
 نبننننننننر بننننننننه للمسننننننننلمني  ف ننننننننات 

                                              
 هو مساحة اةمام علي كاشف الغطاء. ن1و
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 و هنني الننيت علمننت و علمننت الننوتى  
 ا تقنننندت و نامننننت عينجننننا  مننننا با نننن 

 مل ا اسننننننود علننننننى ال يننننننة أمننننننة   
 مننننننننألت بنننننننن د اهلل أي حرنننننننناتة 
 قننوم همننو لننأل العلننوم و ان دجننى  
 نجرنننا بنننين قنننومي فنننان علنننى األ ى  
 ينننا منننن لكنننم   كنننر شنننوي للعننن       
 أاقاعسننننننت للظننننننر تايننننننة عننننننزكم 
 مننننا العننننرب بننننالنزت القليننننر و هننننذا 
 فمننننن العننننراق إذ الشننننهام إذ تبننننى 

 انننننننهو النيننننننر يجتننننننف للفننننننرات و  
 فنننننننرتاا ينننننننندب للعروبنننننننة جمننننننندها
 و بتنننننونأل و املغنننننرب األقصنننننى إذ  
 لكنمنننننننننا داء التفكنننننننننج دا هنننننننننا  
 اقرنننننى فلسنننننطني اسنننننى منننننا بينننننننا 
 و اغنننننننر أيننننننندينا و ألسنننننننننا معنننننننا  
 مجننننن  بنننننين  نننننجيون ا يغنننننرتكم   
 قطعننوا لنننا أضننعاف مننا قطعننوا لكننم      
 فنننننإ ا الوعنننننود اعنننننود إيقنننننادا لننننننا  

 و إ ا بنننننى مننننا بننننني حلننننييت  نننندم    
 العروبنننننة وحننننندة ابنننننين العروبنننننة و

 ا حكننننننم لألقنننننن م انقننننننذ هالكننننننا 
 فمتنننى ننننرى للعنننرب جيشنننا واحننندا     
 حكننننننم اةمننننننام خينننننن    تايااننننننه   
 بجننننندى تسنننننول اهلل سنننننات وعزمنننننه 

 ان ا جننننننوع علننننننى املذلننننننة عننننننات  
 و الننننننذل خننننننيم و اسننننننتبيح اجلننننننات
 منجنننننننننا الن وحممننننننننند امل تننننننننناتن  

 ا و منجنننننا النننننوتد و اة ننننندات منجننننن
 ليننننننننر اجلجالننننننننة كلننننننننجم أقمننننننننات 
 لنننننننبين العروبنننننننة ا يقنننننننر قننننننننرات   
 دون األننننننننام السنننننننبق و املرنننننننمات 
 أم مننننننكم ا منننننم الكبنننننات  نننننغات   
 ثنننننروااكم ةصنننننت بجنننننا األمصنننننات  

  ننننننننننند و كنننننننننننر للعروبنننننننننننة داُت  
 ألخننننننوا حقننننننا مننننننا عليننننننه ةبننننننات  
   كننننننننننر آن موجننننننننننه الزخننننننننننات 
 اطنننننننوان عنننننننز معنننننننرب و ف نننننننات 

 منننننننننناتان التفكننننننننننج للننننننننننديات د 
 و جينننننننننند   إه كجننننننننننا اجلبننننننننننات 
 و اظننننننر ارمننننننق مواجننننننا األبصننننننات
 وعنننننند القننننننوي فوعنننننندا اسننننننتجتات  
 و مرننننننى الزمننننننان و داتت األدوات 
 و إ ا احللينننننننننف خماانننننننننر ةننننننننندات 
 ملنننننننا بننننننندت و افشنننننننت األسنننننننرات
 و الرننننناد ا نننننر و اةبننننناء شنننننعات  
 مننننننننننننا إ ا مل ضكنننننننننننم البتنننننننننننات  
 و شننننننعاتا يننننننوم ا جننننننوم الاننننننات   
 للنصنننننننر وهنننننننو الصننننننناتم البتنننننننات 

 ائبنننننننننننات ميننننننننننندا الكنننننننننننرات  الن
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 و يعينننند وقعننننة مرحننننا و  ننننريعجا   
 لشننننناعر ن1ومسعنننننا فقينننننه الرافننننندين 

 أنننننت ابننننن جبننننداجا و حبننننر علومجننننا  
 مننننا  ا يجيبننننج سننننيدي أو مننننا اننننرى  
 فمتنننى اسنننر البنننيض منننن أةمادهنننا    

  اقنننننم و اقنننننود أول جافنننننرمنننننا مل
 و اعينننننند أوى قبلننننننة عباننننننت بجننننننا   
 كنننننم بننننننت خننننندت قتلنننننوا أطفا نننننا 
 و إ ا السننننننننفينة مل يفننننننننق تبانجننننننننا 
 و إ ا اليجنننننننود اغلغلنننننننت بب دننننننننا  

 

   اننننننر أبيننننننا عجلننننننجا اخلننننننوات   
 كنننننننادت  نننننننزق قلبنننننننه األشنننننننعات  
 علمننننننا و طننننننوع ميينننننننج األقنننننندات  
 فعننننر اليجننننود و مننننا جنننننى األشننننرات
 و يكنننننون جنننننين ماتهنننننا األعمنننننات   
 منننننننننا اننننننننرو  النننننننندات و الننننننننديات
 أينننننننننند بجننننننننننا اآلثننننننننننام و األوزات 
 و آقتادهننننننا مننننننن خنننننندتها اجلننننننزات
  هبننننننت و حطننننننم لوحجننننننا البتننننننات 

     ا ننننننننزات ننننننننزات ا  فجنننننننر فجنننننننر و

 سيد قاسم اخلطيب                                                                                                                          
 لواء احللة –العراق                                                                                                                          

                                              
 مساحة اةمام الشيخ علي كاشف الغطاء. هو ن1و



 السيد هادي السيد سلمان ثم أعلنت السكرااتية عن قصيدة فريلة
 األستا    مدتسة اةمام كاشف الغطاء.

 
 

 قصيدة يا جممع البحوث
 ينننننا تبينننننع احليننننناة علمنننننا و جمننننندا    
 اتبنننننننى الباننننننوث فرعننننننا و أ نننننن  
 واقننننننيم األخننننننن ق نججنننننننا قومينننننننا 
 كننننننر عننننننام اقننننننيم فينننننننا احتفنننننناا 
 أن أكننننن ت منججنننننا  فينننننج خصنننننبا   
 أنننننت اننننوحي لنننننا املواهننننا مجعننننا  

 ق حتنننننى أننننننت جتلنننننو لننننننا احلقنننننائ   
 أننننننت أفنننننق افنننننيض فيننننننا شنننننعاعا  
 لننننج يننننا مصننننر   العننننراق قلننننوب    
 بنننننننج للعلنننننننم و املعننننننناتف حبنننننننر   
 بنننننننننج للعلنننننننننم أزهنننننننننر يتبننننننننننى 
 مصنننر هنننذي بلنننوى فلسنننطني اشنننكو  
 عباننننننننت لليجننننننننود فيجننننننننا فلننننننننول 
 مصننننر هننننذي سننننيناء اننننندب حزنننننا   
 مصنننننننر هنننننننذي حتنننننننييت اتجننننننناتى

 

 أنننننننت ا زلننننننت للاقننننننائق مجنننننندا   
 و اشننننننيد العلننننننوم سننننننعيا وجنننننندا   

 رنننننائر سنننننداحنننننني انننننبين منننننن الف
 لبانننننوث اةسننننن م حننننن  و عقننننندا  
 قننننند أتاننننننا منننننن املعننننناتف عجننننندا    
 حنننني انننوحي األحبننناث شنننفعا ووتدا  
 نلمننننأل احلننننق مننننن  ننننعيدك وقنننندا  
 فتننننننننري العقنننننننول علمنننننننا وججننننننندا 
 اتلظنننننننى حبنننننننا واشنننننننرق وجننننننندا  
 قنننننند سننننننقينا منننننننه املواهننننننا وتدا  
 كننننر حبننننث للعلننننم شننننرحا ونقننننندا    
 منننننا اعننننناني للعنننننرب كيننننندا وكننننندا  

 مننداقنند أباحننت فيجننا محننى القنندك ع
 و هي ادعو من ةابنج اخلصنا أسندا   
 مننننن فننننراد العننننراق شننننوقا ووجنننندا  

 

 و الس م عليكم و تمحة اهلل و بركااه
 السيد هادي السيد سلمان                                                                                                               

 إثبات ظهور احلجة املهدي عجل اهلل فرجه
باحا  ألقنى حممنود ينونأل عرنو وفند إندونيسنيا حبانا  عنن         و   جلسة ينوم السنبت  ن   

اةسرائيليات   التفسري و احلديث و اناول   حدياه اجوت احلجة و ا ر حديانه إذ إنكنات   
 لج.وقد تد عليه فريلة شيخ األزهر و الشيخ مصطفى الزتقا و الشيخ السايح و مل يكنن  
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فعرضنت علينه املوضنوع فنأملى علني       مساحة اةمام كاشف الغطاء حاضرا    هذا اجللسنة 
 اعليقا عليه حا له.

ان هذا املوضوع ا جمال للعقر فيه بعد ان جاءت األخبنات منن الطنرفني منا جتناوزت      
حد التواار على ثبواه و الفت   إثبات هذا املوضوع كتبا  كارية مطبوعة و خمطوطنة ا ختلنو   

اشنكيكا    الواضناات و األدينان    منجا مكتبة من مكااا العامل حتى ا بح التشكيج فينه  
الا ثة اةس م و النصرانية و اليجودية كلجا جممعة على ان   آخر الزمان خيرج منن يصنلح   

 العامل بعد ان يكون قد ملىء بالفساد.
 الفصل السادس

 ما وقع بعد انتهاء املؤمتر
تجنا   13لقد كانت اجللسة اخلتامية ملنر ر البانوث اةسن مية الرابنع مسناء ااحند      

م قد أعلنت فيجا مقرتات املر ر بعد ان استمع األعراء  6/10/1968هن املوافق 1388سنة
لكلمة اةمام كاشف الغطاء وجرت مناقشااجم للقينام فجمنتجم السياسنة  نذا العنام و هني       
اعبهننة مجيننع الشننعوب و احلكومننات اةسنن مية بكننر الوسننائر وتاء تايننة اجلجنناد املقنندك   

ملقدسننة اةسنن مية و العربيننة مننن ااةتصنناب و ااحننت ل.و بعنند انتجنناء لتاريننر األتاضنني ا
اجللسة اخلتامية انصرف األعراء ألداء الفرا الديين من   ة املغرب و العشاء و بعندها  
اوجه األعراء لفندق كليوبناارا لتنناول العشناء   املأدبنة النيت أقامجنا شنيخ األزهنر اكرمينا          

 الغنذاءين الروحني و املنادي أمنا الروحني فكنان منن        لألعراء و كاننت مأدبنة مجعنت بنني    
األحاديث القيمة واآلتاء و األفكات املتبادلنة ممنا يننعش النفنوك و يزينر ا نم والغنم و أمنا         
املننادي فكننان أكنن  خمتلفننا ألوانننه ممننا اشننتجيه األنفننأل و الننذا األعننني وزع فيجننا  كننرى سننيد  

 و إليج نص الدعوى. الشجداء احلسني 
 لرمحن الرحيمبسم اهلل ا

يسر اةمام األك  الشيخ حسن مأمون شيخ األزهر دعنوة السنيد  ناحا السنماحة     
اةمام علي كاشف الغطاء حلروت حفر العشاء الذي يقام فشنيهة اهلل اعناذ اكرمينا للسنادة     
أعرناء املننر ر الرابننع  مننع البانوث اةسنن مية.و  لننج   السنناعة الاامننة مننن مسنناء يننوم    
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م بفنندق كليوبناارا    1968منن أكتنوبر سننة   6هجرينة املوافنق    1388جا سنةمن ت13األحد 
 فيدان التارير.

  و إليك نص الذكرى لسيد الشهداء 
  اإلمام احلسني بن علي 

احلمد هلل الذي اكرم فابته أولياءا,و انعم عليجم باحلسنى وزيادة,و الص ة والسن م  
نني و  تيته و أهر بيته.أما بعد فإننا نعنيش    على سيدنا حممد الن  و أزواجه أمجات املرم

 كننرى مننن أعطننر الننذكريات  كننرى موانننا اةمننام أبنني عبنند اهلل احلسننني الرضانننة العطننرة   
و مرة برعته الزهراء البتول و سيد الشباب التقني النقي, كنراا توضنة منن      لرسول اهلل 

كننذكرى الصنناحلني حننافز   تينناا اجلنة,استنشننق عبريهننا فننرتد إذ النفننوك إميانجننا و لننيأل   
للجممولقد كان   قصصجم عن ة ألولني األلبنابنو حنا آل البينت و  ناابة تسنول اهلل        

    و اابعيجم بإحسان و أولياء اهلل الصاحلني من اجر  فات املرمنني ووسيلة منن وسنائر
القربى من اهلل و نير مرضااه ألنه حا للمار العليا جمسمة   ش ص هنراء النذين قناموا    

 خري قيام. به
ان حمبة الشيء اتولد من اعظيمه,و معرفة أحواله.و الج املعرفة اتوقنف علنى دتاسنة    
سرياه فابذا لو عرف كر حما للصناحلني حينااجم و سنرياجم و طنالع فيجنا أسنباب ا ند و        
العزة و الكرامة و ان حمبة آل البيت سر الف  .قال علي كرم اهلل وججه فينا آينة منن القنرآن    

  .قُ ْ لَا أَيَُْلَُُْْ عَأَمْهِ أَجْرًا نِلَّا الْمَوَدَّةَ فِب الْقُرْبَىو مودانا اا مرمن ثم الى قول اهلل :  ا ضف

و ملا نزلت هذا اآلية قالوا يا تسول اهلل:من قرابتج الذين وجبت موداجم؟قال:علي 
 وفاطمة وولداها.

ت:  بنييت نزلنت هنذا    قالن  و اخرج احلاكم و ابن جرير عن أم سلمة زوج النن   

  .نِنَّمَا يُرِيدُ الأَّهُ لِمُذْبِبَ عَنَُْْْ الر جْسَ أَبْ َ الْ َمْتِ وَيَُْه رَاُْْ كَْْهِريًااآلية:  

كسنناءا  وكننان   البيننت علنني و فاطمننة و احلسننن و احلسننني فوضننع تسننول اهلل    
 عليجم ثم اخرج يدا و دعا فقال:
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 ها عنجم النرجأل و طجنرهم اطجريانأعادهنا    واللجم هراء أهر بييت و خا يت فا
ث ث مرات ثم قال:واللجم اجعر  لوااج و بركااج علنى آل حممند كمنا جعلتجنا علنى آل      

 إبراهيم انج محيد جميدن.
قالنت أم الفرنر بننت     و اةمام أبو عبد اهلل احلسني قطعنة منن جندا تسنول اهلل     

 احلاتث زوجة العباك بن عبد املطلا.
سنق    بنييت فقصصنتجا      الننائم ان عرنوا  منن أعرناء النن       وتأيت فيما ينرى  

فقال خريا تأينت الند فاطمنة ة منا فرتضنعينه بلبنجن.فولندت فاطمنة         على تسول اهلل 
 و دفعه إذ أم الفرر فأتضعته بلنب ابنجا. ولدا فسماا الرسول 

نناا أبنوا حربنا      العنام الرابنع ا جنري ك    و لقد أنبته اهلل نبااا حسنا,فانه ملا ولد 
إذ احلسني ثم حنكه بريقه و ا ن   أ نه اليمنى و افر   فمنه و دعنا لنه..و     فغريا الن  

  اليوم السابع ملولدا ختنه و عق عنه كبشا بعند أن حلنق شنعر تأسنه و اصندق بزنتنه  هبنا        
 فنشأ مباتكا أينما كان.

ذان ابننناك احلسننن و قالننت فاطمننة ألبيجننا   مرضننه الننذي اننو  فيننه:يا تسننول اهلل هنن
احلسني فوتثجما شيها قال:أما احلسن فان له هيبيت و سرددي و أما احلسنني فنان لنه جرأاني     

 و جودي.
ولقد امجع السلف و اخللف على حا اةمام احلسنني.فلقد كنان عبند اهلل بنن عمنر      
جيلأل  ات يوم   انر الكعبنة فندخر اةمنام احلسنني املسنجد احلنرام فقنال ابنن عمنر ملنن            

 و هو يشري إذ احلسني هذا احا أهر األتا اليوم إذ أهر السماء. حرر
منن قلنوب الصناابة و انابعيجم بإحسنان املنزلنة        لقد بلنغ احلسنني سنب  الرسنول     

اليت كانوا يرثرونه بجا على أنفسجم و أوادهم و أهليجم و  لنج لقرابتنه منن سنيد اخللنق و      
 حتنى لقند أقسنم أبنو بكنر       منن جندا   ما طبعه اهلل عليه من عظيم األخ ق املوتوثة 

للزهننراء أم احلسننني انننه يوقرهننا هنني و بينيجننا اعظننم مننن اننوقريا لكننر  ويننه فيقول:يننا حبيبننة 
,و اهلل ان قرابة تسول اهلل أحا إلي من قرابيت,و انج أحا إلي من عائشنة  تسول اهلل 

نني ألعرفنج و   أنني منت قبلنه فنداء لنه.يا فاطمنة واهلل ا       ابنيت و لوددت يوم منات أبنوك   
 أعرف فرلج و شرفج.
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انجنا مسعنت اجلنن اننو  علنى       و حتلف باهلل السيدة أم سنلمة زوجنة تسنول اهلل    
قبرنة منن انراب و قنال:احتفظي      و كاننت اقول:أعطناني    احلسني يوم أن استشجد 

بجا لديج فان تايتجا حتولت دما فجو يوم قتر احلسني.وكاريا ما كانت انظر إليجنا واقنول:ان   
 ا اصريين فيه دما  و يوم عظيم.يوم

و هذا ا بة من األمة اةسن مية ملواننا اةمنام احلسنني جتلنت ينوم أن سنعى النوزير         
الفاطمي ابن تزيج لنقر تاك اةمام احلسني إذ مصر.فما أن أحنأل النناك بنقنر النرأك     

   منن العنراق إذ مصنر حتنى القنوا عننراة النر وك حفناة األقندام منن ةنزة إذ أن اسننتقر          
 القاهرة.

ولقد بلغ من حا الفاطميني ل مام احلسني انه كانوا ضتفلون بذكراا   تبيع الاناني  
  تبينع األول و مل يبنالوا بتانري الزمنان ألن الاابنت ان       بعد احتفا م بنذكرى جندا   

 مولدا كان   شجر شعبان و لكن هدفجم املودة آلل البيت.
ى حمبة اةمام الشنجيد مواننا اةمنام احلسنني     و هذا اةمجاع من السلف و اخللف عل

يدل على ما بلغه من تفعة شان و علو زلفى لندى اهلل و النناك وا ةنرو فقند وتث خن ل      
اخلري من آباء كرام ففيه ات قى اعنز منا عرفنت قنريش و العنرب منن كنريم األ نول و نقني          

وت يجندي اهلل لننوتا منن    الس ات فاجتمع فيه ا د املوتوث مع ا د املكتساونوت علنى نن  
 يشاءن.

فأمه الزهراء سيدة نساء أهر اجلنة و احا بنات تسول اهلل إلينه,وأبوا علني بنن أبني     
طالا أول من آمن من الصبيان و فتى قريش و الفدائي الذي بات علنى فنراه تسنول اهلل    

 .وكفى. ليلة ا جرة وجدا امه تسول اهلل 
حلظة عن تسول اهلل و كان يقنول لنه:ا ها و   وجدا ألبيه أبو طالا الذي مل يت ر 
 قر ما أحببت فو اهلل ا أسلمج لشيء أبدا.

وجندة احلسنني ألبينه فاطمنة بننت أسند بنن هاشنم بنن عبند منناف أسنلمت و حسننن             
و نزل   حلدها و البسجا قميصنه وملنا سنهر     إس مجا و ملا اوفيت  لى عليجا تسول اهلل 

ي طالا ابر بي منجا إمنا ألبسنتجا قميصني لتكسنى منن     عن  لج قال:انه مل يكن أحد بعد أب
 حلر اجلنة ونزلت   ق ها ليجون عليجا.
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الج هي أ ول اةمام احلسني من ججة أبيه و ججة أمه انه فرر اهلل يرايه منن يشناء   
 و اهلل  و الفرر العظيم.

بنر   مل يقف اةمام احلسني عند هذا النسا العريق و مل يعتمند علينه   حتقينق ا ند    
علم ان آيات اهلل و احلكمة و النوت خرجت من بيته تآهنا و مسعجنا ووعاهنا و طبقجنا علنى      
نفسه   حيااه اخلا ة و العامة ف رج إذ معرتك احلياة ا يلنوي علنى شنيء سنوى منا قندم       

كاري العبادة و اخلشية هلل و التواضع للناك ةننيجم و فقريهنم دائنم     من خري بيدا فكان 
تججد باللير ح  سسنا وعشنرين منرة ماشنيا علنى قدمينه و ابلنه اقناد بنني          الصوم طوير ال

 يديه متبت  خاشعا و كان س يا يفعر اخلري ب  اكلف و يبذل املعروف ب  َمّن و ا أ ى.
هذا  فات مشرقة,مستلجمة من ضنياء النذكرى اخلالندة العطرة,ألشنرف عنرتة نبوينة       

كننر مننن انندبر معناها,وحننذا حننذو  نناحا  ,يتفيننأ ا  ننا  كرميننة.ابن بنننت تسننول اهلل 
 الذكرى الكرمية سيد الشجداء وتضانة أهله اةمام التقي الوتع.

 و حنن إ  حنتفر بذكراا إمنا نقدم ل مة العربية ما   ادقا   اجلجاد لنصرة احلق.
وقند انو  إذ تمحنة     -    كرى سيد الشباب اةمام الشجيد احلسنني بنن علني    

 عا وسسني سنة.اهلل و هو ابن سب
 فريق                                                                                                                                       

 عبد الرمحن حممد أمني                                                                                                                     
 رئيس جملس إدارة                                                                                                                            

 مسجد سيدنا احلسني                                                                                                                            
و بعنند  لننج زات مساحننة اةمننام كاشننف الغطنناء املراقنند املقدسننة مننن مرقنند تأك      

قي املراقد املقدسة و ا ع للقائمني بشرونجا و إليج ننص  و با و مرقد زينا  احلسني
حتنت عنوانوزيناتة مساحنة اةمنام الشنيخ       12/10/1968ما قالته األهرام بعنددها املنرت    

 علي كاشف الغطاء للمراقد املقدسة بالقاهرةن.
اسننتقبر مساحننة اةمننام الشننيخ علنني كاشننف الغطنناء أثننناء زياتاننه للمراقنند املقدسننة  

اسنتقباا حبفناوة   احلسني و السيدة زينا و السيدة نفيسنة و سنكينة وتقينة   فسجد سيدنا 
 بالغة.و اعجا مساحته بروعة مبانيجا ومظاهر عظمة الشعائر الدينية اةس مية.
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 حوار حول املرأة
 1388تجنا سننة   21  ينوم ااثننني    4339قالنت جريندة املسناء املصنرية   عنددها      

 ت حول األسرة العربية مع إمام الشيعة   العراقن.حتت عنوانوحوا 14/10/1968املوافق
علننى الننرةم مننن ان الغرفننة الواسننعة كانننت قنند امننتألت باحلاضننرين.اا ان مرافقنني  

تفروا  اما فكرة اوجيه أي أسهلة دينية …مساحة علي كاشف الغطاء إمام الشيعة بالعراق
 له.و قال أحدهم ا خياطا النساء إط قا.

 و قلت   إ رات ا اعتقد انه ش صيا يرفض. اعمدت أن يرافع  واي
و التفننت اجلميننع إذ اةمننام.أفرت فمننه عننن ابتسننامة هادئننة و قننال مرحبننا انننا اسننتمع   

 إليج.
اجتجت إذ مقعد جماوت له.و قبر أن أضع أوتاقي علنى املائندة الصنغرية أمامي..قنال     

 بصواه ا ادئ الطيا ث ثة أسهلة ا اكار.
 و لكن ا يزال يشغر البعض هر اوافق على اشتغال املرأة. سرال تفا ا بح قدميا

أجاب:املرأة   هذا اآلونة كلفت نفسجا فنوق طاقتجا.فباةضنافة إذ عملنجا   املننزل     
و بتعنبري أدق هني اعمنر   وايفنتني كلتاهمنا شناقة و جمجندة فكنان         …هي اعمر   اخلاتج

ساءت إذ املرأة.حيث أضافت  ا ابعنات  عملجا اكار من الرجر و املدنية احلدياة   نظرنا أ
 فوق طاقتجا..و كانت   ةري  احلجا ألنجا اتنافى مع سعاداجا.

و تفا كانت كارة التبعات اليت ألقتجا عليجا احلراتة الفعلية هي السبا   خروججا 
للعمر.وهذا بالطبع ينقص من سعاداجا.فلو كان الرجر يتقاضى أجرا جمزيا  يكفني حاجتنه   

 أوادا لتفرةت املرأة للاياة البيتية املنزلية..   احلجا و  احل بيتجا و أوادها. و حاجة
 ما تأيكم   التعليم الديين بالنسبة للمرأة.…*ا ن

و التعلنيم النديين مجنم جندا ..فجو يسناعدها علنى       …ن ان اعليم املرأة واجا مقندك 
قرنني حننوائ  زوججننا و اربيننة أوادهننا اربيننة  نناياة.و النندين اةسنن مي يعلمجننا كيننف ا

يبعدها عن املشاكر العائلية..الرتبية الدينية الصاياة منجاج للبينت السنعيد و اننا اعتقند ان     
من واجنا املنرأة املتديننة أن اندتك نفسنية زوججنا و ختفنف عننه اآلام النفسنية منن جنراء            
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شننقاء عملننه خنناتج منزلننه فننان  لننج مننن مجننال النننفأل و هننو فننوق مجننال اجلسننم أمننا إ ا  
 لت زوججا بعنف أو استجانت فقد يصر األمر إذ الفراق و اصبح املرأة عدوة لبيتجا..عام

 *فما النصياة اليت اوججونجا إذ املرأة..
ننن ان اكننون خملصننة لزوججننا و بيتجننا.و اننوفر عامننر الاقننة مجننم جنندا   بننناء الكيننان    

منردا إذ عندم   األسرى الصايح..و ما يعانيه الغرب اآلن من التفكج و اانجينات األسنري   
ثقة الزوج بزوجتنه و إذ عندم التصناق األم بأبنائجنا و عندم شنعوت أفنراد األسنرة الواحندة          
بكيننان واحنند.فكر منننجم يلننجو   اجلننو الننذي يطيننا لننه..و هكننذا يصننباون ةربنناء            
بيواجم..و قد يقنول النبعض ان دوت احلرنانة ميكنن أن ضنر حمنر األم   اربينة أطفا نا..و         

لقائر بأن  لج يوجا زوال املشاعر الصنادقة و احلننان الكنبري النذي ينرب       لكن فات هذا ا
بني األم و أطفا ا و األسرة و أفرادها هر استطيع املشرفة أو املربينة ان اعطني هنذا احلننان     

 و احلا لكر أطفال دات احلرانة..و اجلواب بالطبع.ا.
 اساعدها الدولة على  لج.و من هنا ابد من أن اتوذ األم بنفسجا اربية أوادها و 

و يتدخر كاام كفائي عميد جامعنة اةمنام الشنيخ علني كاشنف الغطناء و يقنول ان        
العراق قد ا دت قانونا لألحوال الش صية و لكنه ةري نافذ املفعول.فجناك قانون مينع اعندد  
الزوجنات إا بشننروي معينننة لكننن اجلميننع ا خيرنعون لننذلج.و العقنند و الطنن ق ةالبننا  مننا   

 ونان عن طرق تجال الدين..خا ة   املدن املقدسةوالنجف و كرب ء و الكااميةن.يك
و أما عن املجر..و اغالي بعض األسنر  فينه يقنول كناام كفنائي ان اتافناع املجنر يعند         

 جرمية   حق ا تمع..
فجننو يرجننر و يننرخر زواج املننرأة و الرجننر علننى السننواء..وقد يسننبا املفاسنند لكننر 

عن الن  ال كة   املجر القلينر..و قند زوج حممند ابنتنه فاطمنة منن علني        منجما..و قد وتد 
 جنيجا فق .فلم ا يكون لنا من ن  اهلل أسوة حسنة.20خبمسمائة دتهم أي ما يوازي 

 عزيزة العشماوي                                                                                                                  

 توجه الوفد للعراق ما قالته الصحف عند 
 14/10/1968قالت  ايفة اجلمجوتية املصرية بعددها الصادت يوم ااثنني املوافنق  

 حتت عنوان.
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 من كل مكان خرب
اةمام علي كاشف الغطاء شيخ الشيعة بالعراق يسافر مساء اليوم إذ العراق بعد 

 أن حرر مر ر العلماء املسلمني.
 حتت عنوان.14/10/1968  51ددها و قالت  ايفة الاوتة العراقية بع

 اإلمام كاشف الغطاء يعود اليوم
يعود مسناء الينوم منن القناهرة مساحنة اةمنام الشنيخ علني كاشنف الغطناء و الوفند            
املرافق لسماحته على م  إحدى طائرات اخلطوي اجلوية العراقية بعد اختتام أعمال منر ر  

ا و اختنذ قنراتات هامنة كنان  نا  ندى       جممع الباوث اةس مية الذي أنجى أعماله منرخر 
 بعيد املدى   كافة األوساي العربية و اةس مية.

الصننننننادت يننننننوم ااثنننننننني 265و قالننننننت  ننننننايفةواجلمجوتيةنالعراقية بعننننننددها 
 حتت عنوان.14/10/1968املوافق

 عودة اإلمام الشيخ علي كاشف الغطاء من القاهرة
فند املرافنق لسنماحته منن القناهرة      يعود مساحة الشيخ علني آل كاشنف الغطناء و الو   

و  لننج بعنند اختتننام 14/10/1968علننى منن  اخلطننوي اجلويننة العراقيننة مسنناء يننوم ااثنننني  
 أعمال مر ر جممع الباوث اةس مية الذي أنجى أعماله مرخرا .

و اختننذ قننراتات هامننة كننان  ننا  نندى بعينند املنندى مننن كافننة األوسنناي العربيننة و       
 اةس مية.

حتنت  13/10/68لترخي العراقية بعددها الصادت يوم األحند املوافنق  و قالت جريدة ا
 عنوان.

 موعد وصول اإلمام الشيخ علي كاشف الغطاء
الوفد املرافق لسماحة كاشنف الغطناء   منر ر جممنع البانوث اةسن مية املنعقند          

و قد اأخر مساحته ألسنباب خا نة عنن     12/10/1968القاهرة يغادت القاهرة يوم السبت 
لوقننت املننذكوت لننذا نلفننت نظننر اجلمنناهري املسننتقبلة لسننماحته و سيصننر مسنناء يننوم ااثنننني  ا

 الساعة العاشرة.
اشننرين الانناني   3الصننادت يننوم ااحنند   68و قالننت جرينندة الاننوتة العراقيننة بعننددها   

 .1388شعبان  12املوافق  1968سنة
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د ان عنناد إذ النجننف األشننرف مننن القنناهرة اةمننام الشننيخ علنني كاشننف الغطنناء بعنن 
حرر اجتماعات مر ر الباوث اةس مية اليت انعقدت هناك منرخرا و أبنرزت فينه قرنية     
فلسننطني و كانننت الصنناف املصننرية نشننرت عنندة حتقيقننات و مقنناب ت مننع اةمننام كاشننف  
 الغطاء  كر فيجا ان حرب التارير الشعبية هي امل رج األساسي استعادة األتا السليبة.

اشنرين الاناني    6الصادت ينوم ااتبعناء   1942اقية بعددها و قالت جريدةواحلريةنالعر
 حتت عنوان. 1388شعبان سنة  15املوافق  1968

 مساحة اإلمام علي كاشف الغطاء يعود من القاهرة
عناد مننن القنناهرة مساحننة اةمننام الشننيخ علني كاشننف الغطنناء بعنند ان حرننر مننر ر   

علمناء النذين ابنرزوا املوقنف     الباوث اةس مية وكان الشيخ كاشنف الغطناء واحندا منن ال    
 اجلدي لقرية فلسطني.

 القصائد الشعرية يف التهنئة بالعودة  
لقد ألقيت قصائد كارية عند عودة مساحة اةمام الشنيخ علني كاشنف الغطناء ننشنر      

 منجا ما كان موجودا عندنا.
 من قصيدة للعالمة احلجة الشيخ عبد احلسني القرملي حفظه اهلل تعاىل.  

 أبنننني الرضننننا   قاعننننة عنننن  للعلنننني  
 و امحنننر معننني ةنننرت التجننناني حيامنننا
 و انشنننننر حبافنننننات النننننندي بجاءهنننننا   

 

 النجنننف ااةنننر حبينننث مانننوى ااننننزع 
 نننننوت الفرننننيلة سنننناطع فننننانزل معنننني
 فجننننننننناك نننننننننادي ااملعنننننننني ااتوع 

 

 و من قصيدة للعالمة السيد بدر الدين العاملي بعنوان مرحى بنورك  
 مرحنننننى بننننننوتك للمشننننناتق يلنننننام   

 اسنننننن   تكابنننننج دائمنننننا جتانننننو ا 
 كننننذب الفتننننى إ  قننننال أنننننت معظننننم 
 منننننا زلنننننت فيننننننا للجداينننننة مشنننننع   
 سننننتظر نننننوتك   الكتابننننة سنننناطعا   

 حسننننننت فعالنننننج   تعاينننننة امنننننة    
 هلل دتك منننننننننن  نننننننننفات مجنننننننننة  

  ننننننغرت أسننننننود   قبالننننننج  ننننننرم  
 و بننننننج التكامننننننر ائننننننذ يستعصننننننم  
 بنننننر أننننننت منننننن  اك املعظنننننم أعظنننننم
 علمننننننت اجينننننناا مرننننننت و اعلننننننم   
 و  ننننننقير نقنننننندك للمعايننننننا خيننننننذم

 ت خصنننالج نعنننم أننننت املسنننلم و مسننن
 محنننندت و ان   اللننننرم ةننننات ااتقننننم
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 لكننننننم املننننننرثر   العننننننراق و طاملننننننا  
 يننا ابننن الننذي كشننف الغطنناء و حسننبه  
 علننننم مننننن ااعنننن م بننننات مقدسننننا    
 خسنننننهت قنننننرود ان اقننننناوم ضنننننيغما

 ملنننننوت يرهبنننننه و ا كيننننند العننننندا ا ا
 فألننننننت ضنننننيغمنا القنننننوي ااانننننرى 
 و ألننننننننننت تاع للدياننننننننننة دائمنننننننننا 
 فأةنننندق علينننننا مننننن تشننننادك إمننننننا    
     عفننننوا فنننناني عننننن بلوةننننج قا ننننر    

 علمننننت مجننننوع مننننن أبيننننج و اعلننننم  
 كشنننننننف الغطننننننناء فرنننننننيلة انننننننتكلم  
 سننننجدت لننننه طيننننا العنننن  و اانعننننم 
 و فنننننن النننننو  إ ا اسنننننتجد الرنننننغيم   
 تعبننننننننا ميننننننننوت ملننننننننوت إ  يتقنننننننندم
 ان ابننننننن يعننننننرب  ننننننامد ا يننننننرةم  
 و ألنننننننننت سننننننننيف ل لننننننننه حمكننننننننم
 أنننننننت اجلننننننواد اليعربنننننني ااكننننننرام   

   العفنننننو منننننن عنننننند الكنننننرام اكنننننرم  و

 من قصيدة للشاعر املبدع السيد علي اهلندي بعنوان حتية اإلمام املصلح
 مساحة اةمام الشيخ علي آل كاشف الغطاء دام اله

 حنننني تمننننز العلننننم وضنننناء الصننننفات
 منننن هننننا ينننا طالنننا العلنننم السنننبير    
 منننننن امننننننام مننننننا لننننننه فينننننننا مايننننننر 
 ينننننا علننننني الشنننننان حيننننناك العلننننني   

 م اامنننننننا أننننننننت مالنننننننت اةمنننننننا 
 ينننننا ابنننننا امينننننن ينننننا مينننننن الصننننن     
 أننننننت   التالينننننق للتقنننننوى جننننننا 
 أنننننننت للنننننندين و للنننننندنيا الرجنننننناء   
 أننننننت اننننندعو اعتننننندال ا التنننننواء    
   زمنننننان فينننننه اوحيننننند الصنننننفوف   
 فالتنننننرخي فينننننه  نننننرف للصنننننروف  
 ان اوحينننننننند  ننننننننفوف املسننننننننلمني

 هننننر اننننرى افننننريقجم خينننندم ديننننن؟  
 أنننننننت تاع أنننننننت مسننننننرول مطنننننناع

 منننن لنننه كشنننف الغطنننا   الكربنننات     
 منننننن هننننننا اظفنننننر بنننننالعلم اا نننننير
 منننننن سنننننلير املعشنننننر الغنننننر اابننننناة  
 فبنننننج ا نننننم عنننننن الننننندين ا ننننن     
   مسنننننناعيج إذ مجننننننع الشننننننتات 
 ينننننا هزبنننننرا باسننننن  ينننننوم الكفنننننا    

 حلننننننننر   املننننننننر رات و اللسننننننننان ا
   امللمنننننننات علنننننننى حننننننند سنننننننواء
 و انننننننننننادي لننننننننننرتاث ا اننننننننننراث 
 واجننننا القننننادة   هننننذي الظننننروف 
 و هنننننو حتطنننننيم املبنننننادي الوافننننندات 
 لنننننه امسنننننى واجبنننننات املصنننننلاني   
 أم اننننننننننننننراا اعنننننننننننننناديجم اداة؟..
   هجننننننننوم أو حينننننننناد أو دفنننننننناع  
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 اعأنننننننت   عننننننني و قننننننول و مسنننننن 
 عشنننننت للنننننندين احلنيننننننف ااماننننننر 

                                                      أننننننننننت فينننننننننه   الرعينننننننننر األول 

 مننننناليء امسنننننى مقامنننننات ا نننننداة   
 فجنننننو ادتكنننننين يننننننادي ينننننا علننننني   

 آتيننننننننا أبنننننننناا,و قريننننننننا كننننننننر    
              

 من قصيدة للعالمة اخلطيب السيد قاسم حفظه اهلل بعنوان عالمة العصر
 يننا مصننلح الشننرق بننر يننا خنبننة العننرب    
 و املبتنندي العلننم الفننرد الننذي خرننعت  
  و مننننننرة و مننننننراك مل يجننننننن أبنننننندا  
 ان نافسنننوا فمنننا   األمنننر منننن عجنننا  
 قنننننند تام شننننننانيه أن خيفنننننني فرننننننائله
 و ان اخلطنننننننوب افاقمنننننننت ازمااجنننننننا

 احبننننر خاضننننجا بننننالعلم طافاننننة    كننننم
 مسننني علينننا و بننناب العلنننم حينننث لنننه   
 هنننننذا علننننني و جنننننر النننننناك اعرفنننننه  
 مننننا فيننننه يننننا سننننعد ل عننننداء مغمننننزة   
 زعامننننة النننندين فيننننه ان هنننني اكتملننننت
 مننننننه علينننننه دلينننننر الفرنننننر نلمسنننننه   
 هننننذا الننننذي اعننننرف النننندنيا مواقفنننننه    
 عّنننننننى احلننننننداة بننننننه   كننننننر قافلننننننة  
 يقظنننننان منننننا خالطنننننت اجفاننننننه سننننننة

 ه و الكفاينننننة   خنننننري املكاسنننننا فيننننن  
 لنننوا علننني بجنننذا العصنننر ا أندتسنننت  
 نويننت كشننف الغطننا عننن كننر معرننلة     
 يجنيننج يجنيننج مننا قنند حننزت مننن سننعة   
 أعطاكننننه اهلل قبننننر احللننننم و ااسننننعت   
 أخلصنننننننت هلل مل اعنننننننرف مسننننننناومة

 منننن سنننات خلفنننج مننننه الظنننن مل خينننا    
 لننننه امللننننوك لنننندى ااهننننوال و النننننوب    
 كشنننناف ط يتنننننا   الننننروع و الرهنننننا   
 ألنننننننننه زاحننننننننم املننننننننريخ   الراننننننننا 
 و هنننر يعفنننى شنننعاع الشنننمأل بالسننناا
 يلقننننى الصننننعاب بوجننننه ةننننري مكتهننننا   
 منننننا مالنننننه منننننر   األزمنننننان و احلقنننننا

  نننلة بااسنننم و السنننبا  باملرارنننى 
 فقنننننري و اننننناج اافنننننوا النننننذتب كننننننز ال

 اعظننننم بننننه طنننناهر القمصننننان وااهننننا 
 ألنجنننننننا حبننننننننوة اا ننننننناب للنجننننننننا  
 و احلسننن   التنن  ةننري احلسننن   الننرتب   
 إتشننننادا شننننادا   الننننوعو و اخلطننننا   
 منننن ازهنننر النينننر حتنننى منتجنننى حلنننا     

يرعنى اانننام بلانو الوالنند احلنندب  آتاءا   
 أتائنننننننه و لنننننننه اآلينننننننات   الكتنننننننا   

 كتسنننننا جنننننر العلنننننوم فننننن  فقنننننه مل     
 لرياننننوي منننننج امننننرن احلشننننا السننننغا 
   العقنننر و العقنننر ننننوت ةنننري حمتجنننا    
 أفاقنننننه فينننننج بنننننر   لفظنننننج العنننننذب 
 ختشننى لقنناك العنندى   احللننم و الغرننا 
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 جننردت سننيفج   وجننه الظنن ل لكنني    
  ننننفاك تبننننج مننننن  لصننننال قدتاننننه 
 فاننننت قطنننا الرحنننى   كنننر معنننرتك    

 مني فنننامنننا زلنننت جتمنننع لنننر املسنننل   
 ينننا واحننند الننندهر ينننا ةنننوث ااننننام إ ا 
 العلننننم حبننننر و مل يسنننن  مننننداا سننننوى 
 سننننن لة منننننن قنننننديم الننننندهر نعرفجنننننا 
 فنننرل كشنننف الغطنننا منننن قبنننر قادانننننا     
 مننننجم علننني الرضنننا منننأوى الوفنننود لنننه 
 ع منننة العصنننر بنننر و هنننو احلكنننيم بنننه  
 ا يطلننننننا العلننننننم اا مننننننن فرائنننننندا 
 و هو الرضي  دوق النسنج منا ولندت   

      وفنننننر املنننننال ينفقنننننه   الننننن  و اخلنننننري

 اقرنني علننى الشننرك و ااحلنناد و الريننا  
 و للعلنننننوم ا نننننطفاك اهلل عنننننن كانننننا   
 و مننننا انننندوت الرحننننى اا علننننى قطننننا   
 قنننننند خصننننننج اهلل   علننننننم و   أدب  

 مل اننكص علنى العقنا   داتت تحى احلنرب  
 كننننننف بجننننننا اعننننننرف ااوزان للنسننننننا
 إ  ما ننننا ةننننري نشننننر العنننندل مننننن أتب  
 فنننننيجم لعمنننننري بلغننننننا أتفنننننع الرانننننا  
 شنند الرحننال لكشننف الغننامض اللجننا    
 إ نننننننام نعمتننننننننا   عصنننننننرنا النننننننذه 
 فبانننننننرا زاخنننننننر بننننننناللرلر الرطنننننننا  
 أم الف ننننننات لننننننه ننننننندا  اخننننننا حسننننننا  
 و كفننننننه و كفجننننننا كالغيننننننث منكسننننننا 

     

ذ السيد عبد األمري مجال الدين و فيها يشيد مبدرسة اإلمام من قصيدة لالستا
 كاشف الغطاء

بعنند الصنن ة و السنن م علننى الننن  العربنني اامننني و علننى آلننه الطنناهرين و  ننابه     
 امل لصني.

حررة مساحة الع مة اجللير اةمام الفاضر الشيخ علي كاشف الغطناء حفظنه اهلل   
 الس م عليكم و تمحة اهلل..

ريا أن اقدم بني أيناديكم الكرمينة هنذا اابينات الشنعرية البسنيطة تاجينا أن        يسرني كا
 انال استاسانكم,فجي عنوان حا و اخ   و احرتام يكنه لكم ولدكم امل لص.

 عبد األمري السيد علي مجال الدين                                                                                                             

 جملدحتية ا
 طننننناولي باحلننننند عزمنننننا و اكتسنننننابا   
 و خنننننذي احلكمنننننة منننننن أ ننننناابجا 

 و افتانننننني للنصننننننر بابننننننا  ثننننننم بابننننننا  
 و اسنننرعي العننندو و ا ختشننني الصنننعابا
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 و إ ا مننننننا شنننننناقج النننننندتب فنننننن    
 إمنننننننننا النننننننندنيا  ننننننننراع خلقننننننننت 
 وسننننننننن   املنننننننننرء امينننننننننان بنننننننننه   
 هننننننننذا مدتسننننننننة قنننننننند فتاننننننننت  
 خصننننجا البنننناتي علننننى مننننن دونجننننا  
 زمنننننننر الباطنننننننر مجمنننننننا اشنننننننعلت 
 فجننننننننو ان تمننننننننت فقيننننننننه بنننننننناتع  
 نجننننننننر العلننننننننم علننننننننى ابائننننننننه..   
 سنننننننر حبمننننننندون إ ا منننننننا زتاجنننننننا

 اسننننننألن بغننننننداد مننننننن اطلقجننننننا   و 
 و اسننننننننأل األزهننننننننر ان شنننننننناهداه 
 ان هنننننننذا الشنننننننيخ اعينننننننا مقنننننننولي
 أوضننننننننننح الشننننننننننيعة   منطقننننننننننه 
 أننننننننا ان خننننننناطبتجم ينننننننا اخنننننننواي 
 و علننننننوم النننننندين مجمننننننا عظمننننننت 
 خلننننننننق املننننننننرء كفيننننننننر وحنننننننندا   
 فجنننننننو عننننننننوان نفنننننننوك كرمنننننننت  
 أنننننا مجمننننا  ننننغت شننننعري عنننناطرا   
   بننننننننننوتك املوكننننننننننا   عليائننننننننننه  

 يكننننن الننننوهن علننننى النننندتب حرابننننا  
 مل ينننننر فيجننننا سننننوى الشننننجم الغ بننننا 
 يصنننننننرع البغننننننني و يرميجنننننننا تقابنننننننا  
 و عليجنننننننا لنننننننبأل احلنننننننق ثيابنننننننا..    
 بامنننننننننام عربننننننننني لنننننننننن يجابنننننننننا..  
 فتنننننننننننا  أن جتعننننننننننر األتا يبابننننننننننا 
 وهنننننو ان شنننننهت أدينننننا لنننننن ضابنننننا 
 و اسنننتقى منننن اعنننذب النننوتد شنننرابا    

 الشننننيخ شننننبابا يننننا اننننرى مننننن جعننننر   
  ننننننرخة هلل قنننننند احننننننت شننننننجابا    
 فجننننننننو يعطيننننننننج جوابننننننننا  فجوابننننننننا
 فجنننننننو كاملننننننناء إ ا انسننننننناب انسنننننننيابا
 و أبنننننننان احلنننننننق  ننننننندقا و  نننننننوابا
 فلقننننند خاطبنننننت مننننننن عنننننز وطابننننننا   
 زانننننننننت املننننننننرء و زاداننننننننه مجابننننننننا  
 أن يغنننننذي النننننرو  منننننا لنننننذ و طابنننننا 
 و جلننننت عننننن دتن النننننفأل احلجابننننا  
 خلتننننننننه ننننننننناء و مننننننننا زاد اقرتابننننننننا   

  و هرننننننننابايقننننننننع األتا سننننننننجوا
 

 خامتة الكتاب
لقد ك الكتاب بعنون امللنج الوهناب تاجنني منن القنراء الكنرام ان يقبلنوا منن هنذا            

اجلجود   سبير لغة الراد و نرجنو منن اهلل اعناذ ان يوفقننا ا ناز بناقي مرلفااننا   مانر         
 هذا املوضوع مار ما خيص سفر اةمام كاشف الغطناء للبننان و منا خينص سنفرا حلن  بينت       

 اهلل احلرام و اهلل و لي التوفيق و هو حسبنا و نعم الوكير.
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