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ب العبدد ههدأ لوم مدا حياسدب     إنها ِنْعَم الصلة للعبد خبالقه ومكونه, وعندما حياس
عليه. هإن قبلت قبل ما سواها, وإن ردت رد ما سواها. وهأ عمود الدين هإن ضداعت  
ضاع الددين كلده, واهدا للصددور امكلومدة ودناي ولنهدأ الدنن  المدارة اال دوي دواي, إ            
تنهاها عن امنكر والنحشاي, هياهلا من عمل جليل وهعل  ي لثر مجيل تعرج اده الدنن    

املكوت العلى, وت تنشق اه وذى ال عادة امثلى اليت يركض هلدا امتقدون وامنهدل     حنو
الذي يكرع من رحيقه الصاحلون حيث يقف امصلأ لمدا  االدالم واالد,وت, لمدا  راده      

 وخالقه خبضوع وخشوع.

 الصالة قبل اإلسالم

إن الصالة قد ورعت قبل اإلسال , كمدا قدد دم علدى  لدي  دريت ايدات القدران        
التحندة  الكريم. ومل يكن تشريعها قبل اإلسال  اكينيات خا ة واأعداد خمصو ة, ويف 

( وكان ال يعدر  للمدة الليدل    ما حا له: لن لوم من  لى الصبت اد  ) المحدية
هلما راها خا  لن تكون مدن لجدل خئيهتده هبدات م شديا عليده, هلمدا ل دبت رلى ضدوي          

( مدا هددى   مدن  دلى الرهدر إادراهيم )    النجر  لى ركعدت  ودكرا ت تعداو. ولوم    
ولده اذات عريم, وكان قد ل ااته همو  لراعة:  ات اانه وخوهه من عد  رضدوان راده,   
ووجد والددة اانده, وتاتدة عددوه إالدي . هلمدا مالدت همومده الراعدة  دلى يف الرهدر            

(رد لراعة ركعات وكرا ت تعداو علدى مواهلدا. ولوم مدن  دلى العصدر سدليمان)       
تعاو عليه ملكه, وكبت عدوه, ولسام له ع  القئر, وتدا  عليده. هصدلى يف العصدر     ات 

( ما قيدل لنده ثالدث    لراع ركعات هلذه النعم الراع. ولوم من  لى ام ر  عي ى)
( مدا  ثالثة ليرهر كذاهم واهرتائهم وليرهر عبوديته. ولوم من  لى العشاي يدون  ) 

بت عليه وجرة اليقئ . و كر لن  الة النجدر لوم  لخرجه ات من الرلمات الثالثة ولن
( ح  هبط من االنة. و كر لن الرهر كانت  دالة داود, والعصدر   من  الها اد  )

كانت  الة سليمان, وام ر  كانت  الة يعقو , والعشاي كاندت  دالة يدون . وقيدل     
ي دى,  ( والعصدر للعييدر, وقيدل ليدون  وام در  لع     لن الرهر كانت  الة إادراهيم ) 

( ولي  لندا وال هلدم   وقيل لداود والعشاي موسى وقيل لن العشاي خا ة انبينا )
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دليل على  لي ميكن االعتماد عليه إالَّ لن الدذي لهدر مدن دراسدتنا ليناجيدل والتدوراة,       
(, وطلدب مدا حيتداج إليده اإلن دان ال دده       لن الصالة هيها عبارة عن الدتكلم مدع ات )  

تعاو والشكر له وخلوص النية وطهارة التنكري. وال يشرتط هيهدا  ولروحه مع متجيد ات 
لن يكون ج د اإلن ان اكينيدة خا دة هيجدوم مدن يصدلأ عنددهم لن يركدع لو يقدف لو         
ي جد لو ي مدض عينيده لو يرهعهمدا إو ال دماي. وهدأ عنددهم تتندوع ح دب الردرو ,          

وعندددهم هددو خددري  وتددت ري ح ددب تقددد  الندداة يف احليدداة واخددتال  ارائهددم ولهكددارهم.
الصالة هو ودة التوجه هيها ال ائوهلا وال اكثدرة كلماتهدا ويدأتون اهدا لندوام ال,كدة مدن        
ات تعاو, وللنصر على العدداي, ولئلدب الولدد, ولرهدع االدوع, وكندارة الدذنب كالقتدل         
ول دددددددددددددددددددددددري   لدددددددددددددددددددددددي مدددددددددددددددددددددددن حدددددددددددددددددددددددوائجهم كمدددددددددددددددددددددددا     

سدم ال دري تقتضدأ ان يتصدور     يرهر منهم لن الصالة اليت تكون هيها النيااة عن ال دري واا 
نن ه نند  ال دري ولنده ت ددت روغ ال دري هيده. وال تنحصدر الصدالة عنددهم يف موضدع           
خدداص, وال يف ممددن معدد  اددل تددوم عندددهم يف لي موضددع كددان, ويف لي وقددت يكددون.   
ولكن الالئق عندهم حنظ لوقات معينة للصالة, هإن اليهود يصلون عندد ال داعة الثالثدة    

سعة مدن النهدار وعندد ادايدة الليدل ونهايتده وعندد متنداوم الئعدا , وعندد           وال ادسة والتا
ام دديحي  يف طقددوة الشددرقي  الددرو  امنروضددة إقامتهددا عندددهم كددل يددو  اعددد  ددالة     
ال رو  يف مدة الراعة عشر يوما اليت يصومونها لل يدة مريم العذراي مبتدئ  اهدا مدن   

اسط هذه الصالة يصرخ امرتل ادأعلى  لوم وهر ا , تتضمن طلبات وتوسالت ثم يف لو
 وته قائال: )هلتخرة وناه الذين ال ي جدون وال يقنتون لدي امقدسدة يدا والددة اإللده      
الئهر الديت لهدديتينا إو الماندة ام دتقيمة(. وحينهدذ كدل مدن يف الكني دة ي دجد ويقبدل           

أ م ئداة  الرض لما  تلي الصورة مريم امنصدواة لمدا  هيكدل علدى مائددة مرتنعدة وهد       
 الرلة والشموع متقدة لمامها.  

 الصالة يف اإلسالم
والذي يرهر من الخبدار لن الصدالة ودرعت يف لوم البعثدة, هإنهدا دلدت علدى لن        

( ما لتى عليه سبع وثالثون سنة كان يرى يف نومه كدأن اتيدا لتداه هيقدوم:     النيب )
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نمدا لادأ طالدب اد      )يا رسوم ات( هينكدر  لدي, هلمدا طدام عليده المدر وهدو يرعدى          
االبام هنرر إو وخص يقوم له: يا رسدوم ات, هقدام لده: مدن لندت: قدام: لندا ج,ائيدل         

( خدجيدة ادذلي, هقالدت: يدا     لرسلين ات إليدي ليتخدذر رسدوال, هدأخ, الدنيب )     
حممد لرجو لن يكون كذلي. وكان يكتم رسوم ات  لي هنديم عليده ج,ائيدل  داي مدن      

وي اأن ي  ل الوجه واليدين من امرهق  وم ت الدرلة والدرجل    ال ماي, وعلمه الوض
إو الكعب , وعلمه الركوع وال جود. وما مت عمدره الشدريف لراعد  سدنة اعثده للعدام        
رسوال, يو  االثن  سبعة وعشرين مدن رجدب. وعلَّمده ج,ائيدل إ   ار حددود الصدالة,       

 داة, وركعدت  االعشدأ. وكاندت الصدالة     ومل ينيم عليه لوقاتها, هكان يصلأ ركعت  اال
هرضا عليه وسنة لمته, ثم هرضت الصلوات اخلمد  اعدد إسدرايه ومعراجده, ويف اليدو       

( هلمدا نردر إليده يصدلأ قدام: يدا       الثانأ من البعثة وهو يو  الثالثاي دخل عليه علأ )
ال , هأسدلم  لاا القاسم ما هدذا: قدام هدذه الصدالة الديت لمرندأ ات اهدا, هددعاه إو اإلسد         

و لى معه ولسدلمت خدجيدة, هكدان ال يصدلأ رسدوم ات إالَّ وعلدأ إو جنبده وخدجيدة         
( إو خلنه, وما مضى على  لي ليا , دخدل لادو طالدب إو منديم رسدوم ات )     

ومعه جعنر هنرر إو رسوم ات وعلأ جبنبه يصليان هقام لاو طالب العنر:  لِّ جنداغ  
( إو جاندب رسدوم   ( هكدان علدأ )  ت )اان عمي, لي قف جنب رسوم ا

خر ليتم جناحدا  رسدوم ات, وقدد تكدرر     ( اآلب رسوم ات)نات وجعنر إو جا
(. هندأ اخلد, لن لادا طالدب خدرج مدن منيلده مدن وددة          هذا العمل من لاأ طالب )

( حتى  ار إو جبل من جبام مكة هصدعد  ( وعلأ )ال يظ متنقدا النيب )
( عن ميينه وهمدا قائمدان ادإماي    ( وعلأ )ته هإ ا االنيب )مع مجاعته إو قم

ع  الشم  يركعدان وي دجدان, هقدام لادو طالدب العندر اانده:  دلب جنداغ اادن عمدي            
(وهو يصدلأ وعلدأ   هنعل. ويف خ, اخر مرب لاو طالب ومعه لانه جعنر االنيب )

(      عن ميينه هقام لاو طالب العنر  ل جناغ لادن عمدي هنعدل. ثدم لسدلم)   ميدد ادن
( هكددان يصددلأ خلددف رسددوم ات )   -( عبددد رسددوم ات )   –حارثددة 
( وجعنر وخدجية وميد ان حارثة, ولتى على  لي ثالث سن  اعدد البعدث   وعلأ )
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متخنيا من قريش وطوا يتها, ومن النداة وجبداارتهم, ويرتقدب لمدر راده لينجدي رسدالته        
َعْد بِعلى الوجه الكمل. هأنيم ات تعداو ]  رِإِنع  َِفْا إَاَيد عْا َ فَاصْد معْا ُؤْمدرعرو أععَردْرِعد رعْنِ الْموكْد

ََْدِِِِنع ( مخ ددة: الوليددد اددن ام ددرية, [ وكددان الددذين اسددتهييوا ارسددوم ات )الْموسْد

والعاص ان وائل, والسود ان امئلب, والسود ادن عبدد ي دوث, واحلدارث ادن طاللدة       
قددام: يددا معشددر قددريش يددا معشددر   ( علددى احلجددر واخلياعددأ, هقددا  رسددوم ات ) 

العر  لدعوكم إو لن ال إله إال ات, ولنأ رسوم ات, وامركم خبلدع ال دنا  والندداد,    
هأجيبونأ متلكون اها العر , وتدين لكم العجدم, وتكوندون ملوكدا  يف االندة. هاسدتهييوا      

(, منه, وقدالوا: جدن حممدد ادن عبدد ات ومل جي دروا عليده خوهدا مدن لادأ طالدب )           
( إ ا  لى ا  الركن  السود واليمدانأ جعدل الكعبدة اينده واد       وكان النيب )

( يف  دالته للكعبدة وايدت امقددة مدا دا  يف مكدة       الشا  حبيث يكدون اتاهده )  
( الكعبدة واهتدتت الصدالة. هقدام لادو جهدل: مدن        امكرمة. ويف  ات يو  دخدل ) 

ن الياعرى وللقى عليده هرثدا, وجداي لادو     يقد  إو هذا الرجل هين د عليه  الته, هقا  اا
( وقددد سددل سددينه ولمددر عبيددده لن يلقددوا ال ددلى عددن لهددره وي  ددلوه ثددم   طالددب )

 لمرهم لن يأخذوه هيمروا على اسبلتهم اذلي.  
ويروى عن عنيف التاجر لنه قام: قدمت منى ليا  احلد,, وكدان العبداة ادن عبدد      

ما حنن كذلي إ  خرج حممد من خباي, هنردر إو  امئلب تاجرا , هأتيته لاتاع منه ولايعه هبين
ال ماي هلما رلى الشم  قد مالدت قدا  يصدلأ تداه الكعبدة, ثدم خرجدت امدرلة هقامدت          
تصلأ خلنه وخرج  ال  يصلأ معه, هقلت: يا عباة ما هدذا الددين. هقدام: هدذا حممدد      

لاأ طالدب   ان عبد ات ييعم لن ات لرسله وهذه امرلته خدجية امنت اه, وهذا علأ ان
 امن اه.

( مل يشددرع العبددادات مدددة إلاددن وددهر اوددو : لن الددنيب ) امناقددبوعددن 
إقامتدده  كددة إالَّ الئهددارة والصددالة, وكانددت هرضددا  عليدده لمتدده. ثددم هرضددت الصددلوات      

( للمدينددة هددرض  دديا  وددهر  اخلمدد  اعددد إسددرايه إو لن قددام: هلمددا  ددوم )  
بان, ويف هذه ال نة حولت القبلة وهرض مكداة  رمضان يف ال نة الثانية من اهلجرة يف وع
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النئر وورع هيها  الة العيد, وكان هرض االمعة يف لوم اهلجرة ادال من  الة الرهدر,  
ثم هرضت مكاة الموام, ثدم احلد, والعمدرة, ثدم هدرض االهداد, ثدم واليدة لمدري امد من            

([ ونيلت اية )الْيعودمع عَإْمعلْتو لَكؤمد دِي عكؤمد.] 
 دددل لن الصدددالة قدددد ودددرعت يف اإلسدددال  يف لوم البعثدددة ركعدددت  اال دددداة واحلا

( وسدنة علدى لمتده, ولكدن تشدريع وجواهدا       وركعت  االعشأ هرضا على النيب )
وعددها اخلم  اهذه الكينية يف ليلة اإلسراي وامعراج. وقد كان إسراؤه اعد وهداة عمده   

مدا  كدر اعضدهم مدن لنده       ( وعليه هال وجه( ووهاة موجته خدجية )لاأ طالب )
لهتقده يف هذه الليلة لاو طالب الذي قد مات قبل اهلجرة اثالث سن  ولراعة لوهر, ثدم  

( اعده اثالثة ليا , ثم خرج إو الئدائف ومعده ميدد ادن حارثدة هأقدا        ماتت خدجية )
( يف مكة سدنة  اها وهرا ورجع إو مكة ما القاه من ال ى يف الئائف, ثم اقأ )

 هأسري اده إو ايدت امقددة ورجدع يف نند  الليلدة مكدة امكرمدة واقدأ اهدا سدنة            ونصنا 
ولراعة لوهر إال ثالثة ليا , ثدم لمدره ات تعداو اداهلجرة اعدد لن لقدا   كدة ثدالث عشدرة          

(. و كر اعضهم لن الصالة كانت قبل اإلسدراي  دالت   دالة    سنة من مبعثه )
وم  دالة هرضدت و دالها ج,يدل ادالنيب      قبل طلدوع الشدم  و دالة قبدل  رواهدا, ول     

(           ليلة امعدراج هدأ  دالة الرهدر, وهدأ ام دماة االوسدئى لنهدا وسدط النهدار )
وا   التأ النهار وهما  الة النجر و دالة العصدر ويف يدو  االمعدة لدو متدت ودرائط        
وجواها لنها هأ اليت تكون حينهذ وسط النهار, وا   التأ النهار وهما  الة النجدر  

َ ع لَِْولؤو ِ الة العصر, ولن ات تعداو لوم مااددل اصدالة الرهدر اقولده تعداو: ]      و  عَقِْمِ الَّْة
مد ِ [, وهذا ال ينايف كون امعراج لديال إ  لعدل الصدلوات اخلمد  قدد  دالها ج,يدل        الكْة

( كدان لوم  دالة   ( لتعليمه, ويف اخل, )لنده مدا لسدري ادالنيب )    االنيب )
ا دنده عدن    العلدل الة الرهر, وقد  الها اامالئكة(. ولما ما عدن  هرضها ات عليه هأ  

( متددى هرضددت الصددالة علددى   سددعيد اددن ام دديب قام:سددألت علددأ اددن احل دد  )    
اامدينددة حدد  لهددرت الدددعوة وقددوي ( ام ددلم  علددى مددا هددم عليدده اليددو : هقددام: ) 

وات اخلمد   . هامراد منه لدي  خصدوص الصدل   اإلسال  وكتب ات على ام لم  االهاد
وإال هاإلمجاع كاد لن ينعقد لنها هرضت  كة ليلة اإلسراي, وإمنا امراد اه الصدالة جبميدع   



 [7] الكلم الئيب

لنواعها حتى  الة العيد وجبميع ورائئها كالتوجه للكعبة وحندوه, لو امدراد منده هرضدها     
( قدد   رهرها العالأ وعد  التخو  يف إدائها وعد  التحرج يف هصلها, ولذا تده )

لي ااالهاد, وإال هال إوكام يف لن االهاد كدان هرضده اعددها, ثدم لنده عدن مجاعدة        قرن  
( يأتأ ادا  هاطمدة   [ كان رسوم ات )أععْرورد عَهدلَكع بِالَّةَ ِلنه ما نيم قوله تعاو: ]

الصالة يدرمحكم ات إمندا يريدد ات لن يدذهب     وعلأ ت عة لوهر وقت كل  الة هيقوم: 
. و كدر اعدض امد رخ  لنده مدا توجده الدنيب        ت ويئهركم تئهدريا عنكم الرج  لهل البي

(   للمدينة, ومر اقرية قباي واقأ هيها لراعة ليا  لر ل منها يو  االمعدة و دلى )
اامهاجرين والنصار لوم مجعة   جد اين سليم, ثم  لى لوم مجعة االنداة   دجد   

ي, كمددا لن الردداهر لن  ددالة االمعددة الواقددع يف وادي رنوهدداي عددن ي ددار الددذاهب إو قبددا
( مل يصليها على موجتده خدجيدة   الموات مل تنرض إاّل يف امدينة, ولذا النيب )

وال على عمه لاأ طالدب وإمندا دعدا هلمدا, وكدان الددعاي يف  ددر اإلسدال  هدو الصدالة           
 عليه.  

( يصلأ يف مكة إو ا  امقدة مدة إقامته اها ثالثدة عشدرة سدنة,    وكان )
عبة اينه واينها حبيث تكون  الته هلما, وما هداجر إو امديندة  دلى إو ايدت     وجيعل الك

امقدة وكان جيعل الكعبة خلدف لهدره, واعدد رجوعده مدن اددر حدوم ات تعداو وجده          
( إو الكعبة يف م جد اين سليم, هإنه ما  دلى مدن الرهدر ركعدت  نديم      حممد )

(  دلى  لستقبل امييا  هكان )عليه ج,ائيل لخذ اعضديه وحوله إو الكعبة و
ركعت  إو ايدت امقددة وركعدت  إو الكعبدة هلدذلي سدأ ام دجد   دجد القبلدت .          
وقد الغ اخل, م دجد ادين عبدد الودهل وقدد  دلى لهلده مدن العصدر ركعدت  إو ايدت            
امقدة هقيل هلم: لن نبيكم قد  ر  إو الكعبة هتحوم الن اي مكان الرجام والرجام 

لن اي وجعلدوا الدركعت  البداقيت  إو الكعبدة هصدلوا  دالة واحددة إو القبلدت .         مكان ا
وقد سأ م جدهم م جد القبلت , كما يف رواية لاأ اصدري. وعدن الصددون لنهدم قدد      

ي ع ختيلوا لن  التهم لبيدت امقددة كاندت هاسددة, هدأنيم ات تعداو : ]       أعرعْا إَْا ع اللفْلو لِيوعِْ

كددأ عدن حممددد اددن حبيددب اهلداتأ لن الصددالة حولددت يف الرهددر إو   [. واحمل ِميعْاََكؤمد
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الكعبة يو  الثالثاي للنصف من وعبان, هقد مار رسوم ات ل  اشر ان الد,اي ادن معديور    
يف ادين سددلمه هت ددى هددو ول دحااه, وجدداي الرهدر هصددلى اأ دحااه يف م ددجد القبلددت       

ة وهددو راكددع يف الركعددة الثانيددة ركعددت  مددن الرهددر إو الشددا , ثددم لمددر لن ي ددتقبل الكعبدد
هاسددتدار إو الكعبددة هدددارت الصددنو  خلندده, ثددم لمت الصددالة ه ددمأ م ددجد القبلددت .    
واحملكأ عن الواقدي لن هذا كان يو  االثن  للنصف من رجب على رلة سدبعة عشدر   
ودددهر اعدددد اهلجدددرة للمديندددة امندددورة. وعدددن علدددأ ادددن إادددراهيم القمدددأ اإسدددناده إو      

اعدد ت دعة عشدر ودهرا , وعدن       النقيده سبعة لوهر, وعن الصدون يف ( اعد الصادن)
ال,اي اعد ستة عشر وهر من اهلجرة. وعلى كدل هالرداهر لنده كدان يف ال دنة الثانيدة مدن        
اهلجرة للمدينة امنورة اعد رجوعه من  يوة ادر الصد رى, ويف هدذه ال دنة الثانيدة كدان      

ما حرهت القبلة إو الكعبة لتى رسدوم  اناي م جد قباي, هقد روي عن سعيد اخلدري لنه 
( م جد قباي هقد  جدار ام دجد إو موضدعه اليدو , ولسد  ايدده وكدان       ات )

( يأتيه كدل  ( لبنائه, وكان )ينقل احلجارة ايده الشرينة وكذا ل حااه )
 سبت ماويا . وقام لاو ليو  النصاري: لنه هو ام جد الذي لس  على التقوى.

هرض ودهر رمضدان يف ودعبان, اعدد مدا حرهدت القبلدة إو الكعبدة          ويف هذه ال نة
( ايكاة النئدر قبدل لن يندرض اليكداة يف     اشهر, ويف هذه ال نة لمر رسوم ات )

( يدو  العيدد هصدلى االنداة  دالة      الموام. ويف هذه ال نة خدرج رسدوم ات )  
ة الوسدئى هدأ   العيد, ويف هذه ال نة كاندت  ديوة اددر كمدا عرهدت, والرداهر لن الصدال       

 الة الرهر, ويف اعض اإلخبار ما يدم على لن  الة العصر إمنا لمر ات تعاو اهدا, لن  
العصر هأ ال داعة الديت لكدل هيهدا اد  مدن الشدجرة ولخرجده ات عدي وجدل مدن االندة,            

(  دلى الرهدر   ولقد كاد يبلغ حد التواتر من طرن العامدة واخلا دة لن الدنيب )   
( يف حاجددة هرجددع وقددد  ددلى الددنيب  لددأ اددن لاددأ طالددب ) االصددهباي, ثددم لرسددل ع 

(( العصددر هوضددع الددنيب )( رلسدده يف حجددر علددأ ) هلددم حيركدده )
( ااإلميدداي  ددالة العصددر, هلمددا لهددان الددنيب     حتددى  ااددت الشددم  و ددلى علددأ )   

(       قام: اللهم لردد الشم  لعلأ هئلعدت الشدم  حتدى وقعدت علدى االبدام )
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هتوضدأ و دلى العصدر ثدم  اادت, وقدد روى هددذه       ( وعلدى الرض, ثدم قدا  علدأ )    
الكرامددة مجلددة مددن علمدداي العامددة مددنهم الئحدداوي وااددن ام دداملأ واحلدداهظ الشدداهعأ      
والئ,ي والقووجأ وال خاوي وال يوطأ و ريهدم مدن علمداي احلدديث. وقدد  دنف       
ال دديوطأ يف هدددذا احلدددديث رسدددالة م دددتقاة ساهددا )كشدددف اللدددب  عدددن حدددديث رد   

ة من العلماي كالقاضأ عياض ولادو القاسدم العدامري واحلداكم     الشم ( و ححه مجل
 الني ااوري والصاحلأ و ريهم.  

 كلمة يف أهمية الصالة
 ليها امتقون:

عليكم االصالة, هإنها نعدم الصدلة للعبدد خبالقده حيدث يقدف امصدلأ لمدا  االدالم          

ا ددائر  واالدد,وت لمددا  رادده وخالقدده ثددم يتصددور عرمتدده وجاللدده ونعمدده واالئدده ويقي دده  

بسْم اهلل (، ثدم ي دتع  اده علدى محدده اقولده: )      اهلل عإْرالكائنات واموجدودات هيقدوم )  

َ هلل(، ثم يتصور للئاهه ال اا ة ولياديه الواسعة هيحمده قائال )الرمحن الرحيم ( وا نا   احلم

(، ثم يددرر احلندان والرمحدة مدن  لدي امبددل النيداض        رب العاملنله اأجلى نعوته هيقوم )

ال دعادة الاديدة    (والذي إليده مرجدع  الرمحن الرحيم رالك يوم الَينه وعلى العام  هيقوم )علي

والشقاي اخلالد، ثدم ي دوقه الشدعور االواجدب يف الد,اية عمدن سدواه هدن للب ده االهدل           

وال باوة عن القداسة اإلهلية, ولنه هو احملمود اتلدي الصدنات امخصو دة االعبدادات ال     

( على كل ما ال ن دتئيع لده لمدرا , وكيدف      يا  َعبَ أ يا  َسَعننا  اقوله )ما ينحتون من ال 

 ن تع  ا رير من مصنوع كينه اهلوى وحنته اخليام:  

ثددم ي ددتجديه اهلدايددة إو الصددراط الددذي يو ددل للمقددر الادددي والدددار اخلالدددة,  

( وهو خدري مدا   اهََا الَّراط املسَقيم لي الصراط ام تقيم  راط اهلداية والرواد اقوله )

ير ب إليه الرا بون ويتئلبه الئالبون, ثم حر ا  علدى الو دوم إو ال ايدة ذدص  لدي      

( وحيدث  صْراط الْنين عَعمْت رلْيْمالصراط انعت اخر يوجه طلبه إليه دون ما عداه اقوله )
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لن نعمه واملة للضام وامهتدي وام ضو  عليه وامرضى عنه خص الذين لنعدم علديهم   

(. ثم إ ا انتهى اده احلدديث يف الو دف والئلدب  دعقه      غعوب رليْم أال العالنغري املاقوله )

 لي االالم وراعته تلي اهليبة, لحننى راكعا  خاوعا  م تشدعرا  لعرمدة ال تو دف منيهدا      

( ثم عاد مشتاقا  لدذلي االمدام واالدالم مدادا      سبحا  ربي العظيم أحبمَْ هلا يف محده قائال )

قة مشبها  للعلو يف العرمة االعلو امادي مصرحا , اأن هذا احملمدود  طرهه حنو الرمحة امئل

(. وإ ا امددتي مسْْ  اهلل ملْْن محَْْ ال يضدديع عنددده محددد احلامدددين وال وددكر الشدداكرين قددائال )  

سْبحا  وعورا  من تلي العرمة خر ساجدا  هلا وهو معدرت  اعلدو هدون مدا لدركده قدائال )      

اسَغار اهلل أعُوب  نرا  م تنيبا  تائبا  من كل خئيهة قائال )( ثم يرهع رلسه م تربي األرلى أحبمَ 

( وهكذا يكرر  لي  قدار ما يشدعر اده مدن عرمتده وجاللده, ثدم ينهدى العمدل حبمدده           ليل

الذي ال ميدل ويشدهد اأنده هدو اإللده وحدده ال ودريي لده ولن حممددا  هدو عبدده ورسدوله,             

قد انقئع عدن اخللدق و دا  عدن     الذي هداه لئريق النجاغ وكان وسيلة النالغ وحيث 

العامل منذ لحر   الته, هإ ا عاد من  لدي االنقئداع وتلدي ال يبدة حيدا نبيده والصداحل         

من العباد ومن كان لديده االت دليم  دا حيدأ اده القداد  مدن يقدد  عليده والواهدد مدن يندد             

 عليه.
اانيددة ( ي ددتنيم اهددا اللئددا  الر  هالصددالة يف لوقاتهددا, ِنْعددَم الصددلة ااخلددالق )    

وي دتدر اهدا الرمحدة اإلهليدة يناودد هيهدا ر  ال دماوات والرضد  اك,يائده وعرمتدده,          
وي تنجده جبوده وج,وته, وي تعئنه اعندوه ورمحتده إن يددخل لده يف كدل خدري دنيدوي        
واخروي لدخل هيه حممد وام حممد وذرجده مدن كدل سدوي وودر لخدرج منده حممدد وام         

إليها امتقون وامنهدل العدذ  الدذي يكدرع     ( وهنار ال عادة اليت يركض حممد )
 من رحيقه الصاحلون.

 كلمة يف الصوم
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 سر تشريع الصوم حبسب األشهر القمرية:
 663قددد وددرع ات تعدداو الصددو  يف ال ددنة الثانيددة مددن اهلجددرة, امصدداد  سددنة        

ميالديددة, كمددا  كددره مجلددة مددن امدد رخ , وكددان وجوادده حب ددب الوددهر القمريددة دون    
مع لن اعضها كأوهر الرايع واخلريف لن ب اه ولوهق اه من لجدل لن امشدرع   الشم ية, 

العرم واحلكيم القدة قدد الحدظ يف  لدي هوائدد عريمدة ومنداهع ج ديمة, ولعدل مدن          
اعضها هو هيمنة النن  علدى عاداتهدا وت لبهدا علدى ودهواتها يف تقلدب الديمن وخمتلدف         

يف موعده إال اعد ثدالث وثالثد  سدنة     لدوار احلياة. وقد  كروا لن وهر رمضان لن يأِت
هددإ ا لتددى يف الشددهر الوم مددن الصدديف هددال يددأتأ يف مثددل  لددي الوقددت إال اعددد امدددة        

 امذكورة.

 فضل شهر رمضان وعظمته
( عدن  ويكنأ يف عرمة هذا الشهر امبارر امقدة ماروي عن اإلما  الرضا )

ليها النداة لنده قدد لقبدل     ( خئبنا  ات يو  هقام: لن رسوم ات )( ) ااائه )
إليكم وهر ات اال,كة والرمحة وام نرة, وهر هو عند ات لهضل الشدهور وليامده لهضدل    
اليا  ولياليه لهضل الليالأ وساعاته لهضل ال اعات، وهو وهر دعيتم هيه إو ضياهة ات 

لكدم هيده   لنناسدكم هيده ت دبيت وندومكم هيده عبدادة, وعم       .وجعلتم هيه من لهل كرامدة ات 
مقبوم, ودعاؤكم هيه م تجا . ه لوا ات راكم انيات  ادقة وقلو  طاهرة لن يوهقكم 
لصديامه وتدالوة كتااده هدإن الشدقأ مدن حدر   ندران ات يف هدذا الشدهر العرديم وا كدروا             

 (.اعئشكم وجوعكم هيه جوع يو  القيامة وعئشه

ئض ات لن مدن لدى هيده هريضدة مدن هدرا     (: )وقد روي عن رسدوم ات ) 
( قام: (. وعن جاار عن لاأ جعنر )كمن لدى سبع  هريضة هيما سواه من الشهور

يا جاار من دخل عليه وهر رمضان هصا  نهاره وقا  وردا من ليلته وحنظ هرجه ول انه )
 (.و ض اصره وكف ل اه خرج كيو  ولدته لمه
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 كراهة التعبري برمضان 
تقولددوا جدداي رمضددان و هددب  ال ( لندده قددام:) يف احلددديث عددن الرسددوم )

(. وعن لاأ جعندر  رمضان ولكن قولوا جاي وهر, هإن رمضان اسم من لساي ات تعاو
(      ( :لنه كان عندده اانيدة رجدام هدذكروا رمضدان هقدام )    ال تقولدوا هدذا رمضدان وال

 هب رمضان وال جاي رمضان, هإن رمضان اسم من لساي ات ال جيأي وال يذهب وإمنا 
ال تقولوا  (: )(. وعن لمري امد من ) ب اليائل, ولكن قولوا وهر رمضانجيأي ويذه

 (.رمضان ولكن قولوا وهر رمضان هإنكم ال تدركون ما رمضان

 منزلة الصوم بني العبادات
يف اخل,: لن الصو  ي دود وجده الشديئان، وإن لكدل ودأي مكداة ومكداة الاددان         

لصدائم, ومدا لمدر ات تعداو مالئكتده االددعاي       الصو , وإن ات قد وكَّل مالئكته االدعاي ل
لحد من خلقه إاّل استجا  هلم هيه, ولن خلو  هدم الصدائم لطيدب عندد ات مدن ريدت       
ام ي، وإن ام من إ ا قا  ليلده و دا  نهداره مل يكتدب عليده  ندب ومل ذدط خئدوة إال         

ت يف نهداره  كتب ات لده اهدا ح دنة ومل يدتكلم اكلمدة خدري إال كتدب لده ح دنة، وإن مدا          
  عد اروحه إو علي ، وإن عاش حتى ينئر كتبه ات من الواا .

وإن من  دا  يومدا يف وددة احلدر هأ دااه لمدأ وكَّدل ات اده للدف ملدي مي دحون            
رَِكيت  شَْْأا   ,را عطيب رحيك أرأحكوجهه ويبشرونه حتى إ ا لهئر قام ات عي وجل )

يف هضددل الصددو ، ولندده يددذيب احلددرا  يف اال ددد ( إو  ددري  لددي هددا ورد عَْْي قَْْ غاْْر  لْْل
ويقر  من رمحة ات عي وجل، ويهون سكرات اموت ولمان من االوع والعئدش يدو    

 القيامة ,واه  صل ال,اية من النار والئعا  من طيبات االنة.
لندده مددن  ددا  وددهر رمضددان وحنددظ (: ) ويف احلددديث عددن رسددوم ات )

،  نر ات له  نواه ما تقد  منها وما تأخر ولعتقده مدن   هرجه ول انه وكف ا اه عن الناة
 (.النار ولَهَلُه دار القرار وُقِبَل وناعته

( قدددام: إن ت تعددداو مالئكدددة مدددوكل  االصدددائم       ويف اخلددد, لن البددداقر ) 
ي ت نرون هلم يف كل يو  من وهر رمضان إو اخره ينادون الصدائم  ادوركتم وادورر    
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الليلة من وهر رمضان ,ندادوهم ااشدروا عبداد ات هقدد  ندر ات       هيكم حتى إ ا كان اخر
 لكم وقبل تواتكم هانرروا كيف تكونوا هيما ت تأننون.
 آداب الصائم

يدا جداار هدذا    ( لنه قام الددداار ان عبدد ات ) يف احلديث عن رسوم ات )
ه خدرج مدن   وهر رمضان من  ا  نهاره وقا  وردا من ليله وعنا ائنه وهرجه وكف ل دان 

( هقام جاار: يدا رسدوم ات مدا لح دن هدذا احلدديث هقدام         الذنو  كخروجه من الشهر
ويف الخبددار عددن الئمددة   ( يددا جدداار مددا لوددد هددذه الشددروط    (: )رسددوم ات )

إ ا  مت هليصدم ل داني وسعدي واصدرر مدن احلدرا  والقبديُت, ودع        ( )الطهار)
مدن دون تندامع وال  اسدد, وال يكدون يدو        امراي ول ى االار, وليكن عليي وقار الصائم

سع امرلة ت ب جارية هلا وهأ  ائمة  () ومي كيو  هئرر ,وإن رسوم ات 
ائعا  هقام هلا: كلأ هقالت إنأ  دائمة هقدام كيدف تكدون      () هدعا رسوم ات

 (. ائمة وقد سببت جاريتي , إن الصو  لي  من الئعا  والشرا 
ما من عبد  دائم يشدتم هيقدوم سدال  عليدي ال       ( قام:)ولن رسوم ات )

استجار عبدي االصو  من ور عبدي قد  إاّل قام الر  تبارر وتعاو لوتمي كما وتمتين
(, وإن من  ا  وهر رمضدان يف إنصدات وسدكون وكدف سعده واصدره       اجرته من النار

ى متد   ول انه وهرجده وجوارحده مدن الكدذ  واحلدرا  وال يبدة تقرادا , قرابده ات منده حتد          
إ ا ( لنده قدام: )  (، وعدن لادأ عبدد ات )   ركبتاه ركبيت إاراهيم خليل الرمحن )

 ا  لحدكم الثالثدة اليدا  يف الشدهر هدال جيدادلن لحددا وال جيهدل وال ي درع إو احللدف          
يكدره روايدة الشدعر للصدائم     (: )( ولنده قدام )  واإلميان اات هإن جهل عليده هليتحملده  

 (.يو  االمعة ولن يروى االليل وإن كان وعر حقواحملر  ويف احلر  ويف 

 فوائد ومنافع الصوم 
( انددتت لاددوا  الرمحددة هيدده وإهاضددة ال,كددة  وددهر رمضددان الددذي عرمدده ات) 

لن وهر رمضان عند ات ( )وام نرة على عباده يف ليامه ولياليه. هعن الرسوم )
ولن لنناة العباد هيه ت بيت لهضل الشهور وليامه لهضل اليا  وساعاته لهضل ال اعات 
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لن الصيا  ) (:) وعنه (والنو  هيه عبادة والعمل هيه مقبوم والدعاي هيه م تجا 
لي  عن الئعا  والشرا  وحدهما هإ ا  متم هاحنروا لل نتكم و ضوا لاصاركم عما 

 (. حر  ات
ولن للصددو  هوائددد عرمددى ومندداهع كدد,ى تتئلددع هلددا الننددوة وتتئلبهددا العقددوم    

 موا اها اهلمم الروحية والبدنية. وت 
لما الروحيدة هدإن الصدائم خبلدو ائنده يصدنى سدره ويشدرن ندوره ويديوم عدن قلبده             
الرين, وتنكشف عن اصريته احلجب, وتنقشع عن نن ه سحب الضالم, ويصبت لروحه 
ال يئرة على هواه, ول دلئان العقدل اهليمندة علدى ودهواته ومبت داه. ولمدا البدنيدة وهدأ          

, هقد دلت التجار  لن من يكون جامعا لشرائط الصدو  لاِعدَد عدن الكدثري      حة اال م
من المراض اليت تذهب حبياة اإلن ان يف قليل من الممان, لنده لعردم وسديلة لدتئهري     
اال م من ميادة ال مو  الضارة له وتنرينه من الشحو  امتكدسة عليده وإراحدة االهدام    

ة اهلضدم وإراحدة لعضداي اإلهدرامات اتعئيلدها      اهلضمأ, إ  يعئيه النر ة إلكمام عمليد 
 عن عملية اإلهرام.  

هذه هدأ منداهع الصدو  واراتده الئيبدة, ههدو هدرض ات مت وجواده علدى العبداد يف           
لهضددددل وددددهور ال ددددنة ولعرمهددددا, وقددددد روي ائريددددق موثددددون معتدددد, لن رسددددوم        

لدهم  اللهم لدخدل علدى لهدل القبدور ال درور, ال     (دعا للم لم  هيه هقام: )ات)
ل ن كل هقري, اللهم لوبع كل جائع, اللهم لك  كل عريان, اللهم اقِض دين كدل مددين,   
اللهم هرج عن كل مكرو ,اللهم اوف كل مريض, اللهم سد هقرنا ا نار, اللهم  ري سوي 

 (. حالنا حب ن حالي, اللهم لقِض عنا الدين ول ننا من النقر إني على كل وأي قدير

يدة هيدده هددو لن يعددم اإلن ددان يف قضدداياه, وال يتجدداوم   ومدن لح ددن العمددام اخلري 
احلد يف لعماله ولهعاله, وال يعئأ اجملام لر باته ونوايداه, ويد ثر اإلنصدا  يف االخدتال      
واخلددال , ويعمددل اخلددري وإن لرهقدده ع ددره وحيددل مشدداكله انحددو العئددف واللئددف ال      

ه ومعبودا  إيداه هيكدون اُلمدواب     االقئيعة والشر, ولن من خري اخلري لن ال جيعل هواه راا  ل
[ هإن اهلوى وريي االهل والعمى ادل هدو   افأَرععَيدتع رعنِ اُفخَنَ  ِلَْعلو هعوعا ومن راه اقوله تعاو:]
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لسوي منهمدا يف وقدوع متئلباتده يف الب دأ والضدالم والرلدم والعددوان, ومدا يتبعهمدا مدن           
 [. فََِلْكع بويووُؤْومد خعاأِيعةً بِمعا ظَلَمووا: ]سوي امنقلب الذي  دع اه القران اجمليد اقوله تعاو

وقد لوجب ات اعدد إكمالده  ددقة النئدرة, وجعلدها جد,ا  لكدل نقصدان وعرضدا           
( للصيا  وحموا  لكل عصيان ختلل ودهر رمضدان. ح دب مدا روي عدن الدنيب )      

قدى  ادل امعدرو  يف لل دنة النقهداي لن الصدو  يب      ( ددقة النئدر طهدر للصدائم    من قوله: )
 معلقا  ا  ال ماي والرض يئرن لاوا  االنان هال يقبل إال ايكاة النئر.

 خطبة يف ليلة اإلفطار من شهر رمضان املبارك
احلمددد ت الددذي سددا يف العددي هنددان خددواطر الاصددار, ودنددا يف اللئددف هجددام        
هددواج  الهكددار. يددا مددن عنددت الوجددوه هليبتدده وخضددعت الرقددا  لك,يائدده وعرمتدده,    

القلددو  مددن خماهتدده  ددلِّ علددى الدددليل إليددي يف الليددل الليددل, واماسددي مددن     ووجلددت 
لسددبااي حببددل الشددر  الطددوم, والنا ددع احل ددب يف  روة الكاهددل العبددل والثااددت     
القددد  علددى محالينهددا يف الدديمن الوم, وعلددى الدده و ددحبه الئيددب  الخيددار معددادن         

ولداهر المدر مهمدا كلنهدم      حكمتي, وحنرة سدرر, واملدب  إلرادتدي يف م ت در ال در     
المر, ومهما عاك هم القدر. اللهم ولنأ لسألي  ا نئق هيهم من مشيهتي و ا ضدمنت  
اه اإلجااة للداع  يا ر  العام  وجبداه موالندا لمدري امد من  لن ترعدى حب دن رعايتدي        

 من كان يف هذا االمع الكريم.

 كلمة يف العيد املبارك
 ليها االمع الكريم: 

ذه الوجددوه الكرميددة يف هددذا االحتنددام الكددريم تلددهمنا دروسددا  نضددالية وعدد,ا  إن هدد
تارذية, ينب أ لن نتخذها منئلقا  النتصارات عاليدة وااحدات جديددة, لاّل ولن مدن خدري      
اخلري لن يتوج نضالكم اتحقيق لهداهكم يف اناي جمتمع ديين إسالمأ, ولندا إ  لودارككم   

واهددذه امقاالددة الدديت ت كددد القدديم اإلن ددانية الدديت  ملددها   يف ام ددرة والنددرغ اهددذا العيددد  
ننوسددكم هددإن لنددا امييددد مددن الثقددة واإلميددان اددأن ال ددد سدديحمل تقدددمات وانتصددارات      
ومنجدديات كددثرية ليمددة اإلسددالمية مددن التحددرر مددن كددل للددوان االضددئهاد واالسددتعمار   
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وإنه ي كد تعبهة  واال تصا  والتجيئة والتمييي العنصري والتخلف عن ركب احلضارة,
 كل الئاقات منكم الستكمام ام رية لبناي اجملتمع اإلسالمأ.

 كلمة يف حث املسلمني على االستهالل
 ليها ام منون:

إن الهلة قد جعلها ات مواقيت للناة, هدال يندوتكم اسدتهالهلا والتئلدع لرؤيتهدا      
واجبات اإلهلية امهمة, ليدا   ما يرتتب على  لي من اآلثار االليلة والنوائد اجمليدة من ال

خا ة وام تحبات الشرعية الكيدة لوقات معينة. لضينوا إو  لدي مدن توقدف معرهدة     
( ومتييددي حنددوة اليددا  وسددعودها وتعددي  الييددارات امخصو ددة ليئمددة الطهددار)   

وإخدائهم   مواسم العياد اليت هأ ملتقى سرور ام لم ، ومرهدر مدن مرداهر وحددتهم    
طلوع الهلة يف اآلهان ولهورها لوم الليل يف طدر  ال دماي. وال يكندأ يف     على معرهة

تشخيص اهلالم طوم ممن مكثده وال سدعة قئدر وسدئه. هإنده طامدا مكدث حتدى يدذهب          
ورد  الشنق يف ليلته الوو وكثريا  ما لت ع وسدئه حتدى ختيدل لنده اادن ليلدة لخدرى. وقدد        

يأتأ علدى  (: )ث طويل لنه قام)يف حدي(عن لمري ام من  علأ ان لاأ طالب)
الناة ممان تنهتي هيه احملار  ويعلن هيه الينا وي تحل هيه لموام اليتامى وي كل هيه الراا 
ويئنف امكاييل واموامين وي تحل اخلمر االنبيذ والرووة ااهلدية واخليانة االمانة ويتشبه 

, هيده ل دري ات, هدإ ا كدان     الرجام االن اي والن اي االرجام وي تخف حبدود الصدالة وحيد  
 لي اليمان انتنخت الهلة تارة حتى يرى اهلالم ليلت  وخنيدت تدارة حتدى ينئدر ودهر      
رمضان يف لوله ويصا  العيد يف اخره, هاحلذر احلذر حينهذ من لخذ ات على  نلة هإن من 

يندا   وراي  لي موت  ريع ذتئف الناة اختئاها حتى لن الرجل ليصبت سداما  ومي دى ده  
ومي ى حيا  ويصبت ميتا  هإ ا كان  لي اليمان وجب التقدد  يف الو دية قبدل نديوم البليدة      
ووجب تقديم الصالة لوم وقتها خشية هوتها يف اخر وقتها همن الغ منكم  لي اليمان هال 
يبينتب ليلة إال على طهر وإن قدر لن ال يكون يف مجيع لوقاته إال طاهرا  هلينعدل هإنده علدى    

يدري متى يأتيه رسوم ات لقبض روحه هداتقوا ات يف سدرائركم وعالنيدتكم وال     وجل ال
متوتن إال ولنتم م لمون ومن يتبع  ري اإلسدال  ديندا  هلدن يقبدل منده وهدو يف اآلخدرة مدن         
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 فضيلة ليلة القدر املباركة
ران إنهددا ليلددة القدددر, كاسهددا ليلددة  ات قدددر عردديم ووددر  ج دديم, ك دداها القدد    

الكريم ل ان احلكمة وقانون اخللود والهضلية على سائر الليالأ الشرينة, حيث نيم يف 
[ وخلع عليها ر  العية جلبا  ال دمو   َِفا عََِْعلْ عا و فِي لَيدلَةِ الْقََدرِ علو منيلتها وتقدير وأنها ]

رعا لَيدلَةؤ الْقََْدرِ لَيدلَْةؤ الْقََْدرِ  أعرعا عَددرعا َوالرهعة على سائر الوقات والممنة. اقوله عي من قائل ]
ْدرٍ [ وخصصتها القداسة اإلهلية اال المة من امكاره والشدائد حتى ينشدق  خعيدرٌ رِند عَلْفِ شْع

 [. سَمٌ هيع حعَفى رعطْلَ ِ الْاَجدرِليلها انور عمود النجر اقوله جلت قدرته ]
والعنايددة ال ددماوية يف   ولضددنت عليهددا الرمحددة امئلقددة, حلددل ال,كددة الروحيددة      

 [. َِفا عََِْعلْ عا و فِي لَيدلَةٍ روبعارعإَةٍ  َِفا إؤ ةا رو دنِرِينعالئاعات وهعل احل نات اقوله عرمت االئه ]
وقد لاان عرم سلئانه مدا هلدذه الليلدة مدن امشداعر املكوتيدة الروحيدة مدن الصدلة          

 [. ِةلؤ الْمعلَاِِكَةؤ أعالرُّأحو فِيْعا بِإِذْ ِ رعبِِّْمدَُ عهيها ا  لهل ال ماي ولهل الرض اقوله عي اسه]
ينيم هيها ج,ائيل يف كبكبدة مدن امالئكدة متضدامنة يصدلون      ويف احلديث الشريف )

 (. وي لمون على كل عبد قائم لو قاعد يذكر ات عي وجل

  وقدبر مبددع الكدون وخالقده هيهدا احلدوادث الكونيدة, والرمان اإلهليدة واللئدا        
فِيْعا يواْرعقؤ إؤلُّ عَردرٍ حعكِيمٍ عَردرًا رِند رِ دَََِا  َِفا إؤ ةْا الراانية اقوله تعاو وهو ل دن القائل  ]

 [. روردسِلِن رعحدمعةً رِند رعبِّكع  َِفلو هووع السةمِي و الْععلِيمو
 هكددم مددن هتددى مي ددأ ويصددبت امندددا  
 وكددم مددن عددروة مينوهددا ليوجهددا  

 

 ندده وهددو ال يدددريوقددد ن ددجت لكنا 
 وقدد قددرت لرواحهددم ليلدددة القددددر   

 

وقد ورد يف احلدديث امشدتمل علدى لسدرار امعدار  و دوامض العلدو  عدن كندي           
لن كلدديم ات موسددى قددد ندداجى ات عددي  (: )اليواقيددت عددن الرسددوم العرددم ) 

وجددل. هقددام إهلددأ لريددد قراددي, قددام: قراددأ مددن اسددتيقظ ليلددة القدددر, قددام:إهلأ لريددد       
تي,قام:رمحيت من رحم ام اك  ليلة القدر, قام: إهلأ لريد االوام على الصدراط,  رمح

قام:  لي من تصدن يف ليلة القدر, قام: لريد من لاار االنة, قام:  لي من سبت ت دبيحه  
يف ليلة القدر, قام: إهلأ لريد النجاة من النار, قام:  لي من است نر يف ليلدة القددر, قدام:    

 (.رضار, قام: رضائأ من  لى ركعت  يف ليلة القدرإهلأ لريد 
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لال ولن يف هذه الليلدة سدنة مدأثورة لئلدب احلاجدة, وهدأ وضدعي القدران الكدريم          
اللهم إندأ لسدألي اكتاادي امنديم ومدا هيده وهيده        على الرلة ونشره ا  يديي ثم تقوم )

( ثدم  مدن الندار  لسي الك, ولساير احل نى وما ذا  ويرجى لن تعلين من عتقائي 
ت أم حاجتي. وقد عر  هذا النداي ااالستجااة, ويف هذه ال نة ام دتحبة ننحدة قدسدية    

 تنعش اخلاطر وتشرن انورها النن . 
ام لم  يف هذه الليلة امباركة لن جيدددوا  كدرى نديوم القدران الكدريم,      وإن على 

ا جيددددوا  كددرى الدسدتور ال ددماوي وامعجدية اخلالدددة علدى مددر الددهور والعصددور, كمد     
(ال ر ا كدان  لدي لهدم ولعردم مدن  كدرى مديالده ومعراجده,         مولد الرسوم )

هإنه امعجية اخلالدة واآلية الدام ة القاهرة يتخلد اإحياي  كراه اإلسال , وتقوى اتالوتده  
العقيدة والميان تلت هيه لوامع حررية القدة وطوالع حماضر اإلن  يف وضدع ام دلم   

شره ا  يديه, إودارة دقيقدة وداللدة واضدحة لئيندة, يددركها  وي اللدب        له على رلسه ون
ال ددليم والئبددع ام ددتقيم إو لن هددذا القددانون ال ددماوي والددوحأ الراددانأ يلددي  تعريمدده  
ووضددعه يف لح ددن م ددرة ولعلددى معددربة. وحيددث انتهددى انددا احلددديث إو عرمددة هددذه 

عة رمحتده ااسدتجااة الددعاي يف    الليلة عندد ات تعداو, وجاللدة قددرها لديده ووعدده, وسد       
انائها حتى ينجلأ عمود النجر ويشرن هلق الصبت. ههنيهدا مدن كدادت لن تنقضدأ دولدة      
الصيا  عليه يف هذه اليا , واشر سقم هالله يف ناديه االعيدد ال دعيد, وهنهده لند  الشدهر      

بددت قددواه اددالعيش الر يددد, ههنيهددا وهنيهددا لن يتجدده اقددواه حنددو العمددل امدد,ور اعددد لن  ل   
الروحية على وهواتها امادية, ولن يضع احل نات ويعمل اخلريات اعدد لن  دنت نن ده    
االصو  و قل عقله ائاعة ر  العام , ولن يددعو االددعاي امعدرو  ااإلجاادة يف هدذه      

 (.الليلة, امأثور عن اإلما  مين العاادين وسيد ال اجدين علأ ان احل   )

 يف ليلة القدر املباركة ()ندعاء االمام زين العابدي
يا ااطنا  يف لهوره, ويا لاهرا  يف ائونه, يا ااطنا لي  ذندى, يدا لداهرا  لدي  يدرى,      
يا مو وها  ال يبلغ اكينونته مو و , وال حد حمدود, يا  ائبا   ري منقود, يا وداهدا   دري   

 , ال مشددهود , يئلددب هيصددا  ومل ختددُل مندده ال ددماوات والرض ومددا اينهمددا طرهددة عدد  
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يدرر اكيف, وال يدأين ادأين وال حبيدث، لندت ندوُر الندور ورُ  الراداِ  لحئدَت جبميدِع          
الموِر، سبحان من لي  كمثلِه وأي وهو ال دميع البصدري, سدبحان مدن هدو هكدذا, وال       

 هكذا  ريه.

 كرامة ليلة القدر

 رمحار اللهم رمحار تقدست  اتي وجلت االئي وعرمت  ناتي.  

ا هدذا امقدا  الكدريم وهدذا التقددير اال ديم مدن ر  العدام ،         ال ريب لن ليلدة هلد  

تكون من لعرم الليدالأ يف إسدتجااة الددعاي إ ا مدا توجده هيهدا خلالقده ومصدوره، متبدتال           

خاوددعا  يرجددو عنددو رادده ورضدداه. هقددد ورد يف احلددديث امشددتمل علددى لسددرار امعددار     

لأ اليمدان, هقدد لخناهدا ات    و وامض العلو  عرم خئرها وجاللة منيلتهدا مدن اد  ليدا    

جل جالله، لكأ جيتهد الناة يف العبادة يف ليدالأ ودهر رمضدان طمعدا  يف إدراكهدا كمدا       

لخنى الصالة الوسئى يف الصلوات اخلم , ولخنى لسه العرم يف الساي لري بدوا  

رعْا أعيف  كر مجيعها, وقد  ور لنا ات تعداو جاللدة قددرها وعلدو منيلتهدا اقولده تعداو ]       

 [. عَددرعا َ رعا لَيدلَةؤ الْقََدرِ لَيدلَةؤ الْقََدرِ خعيدرٌ رِند عَلْفِ شعْدرٍ

إوددعارا االنشددوة إو خريهددا وسددالمتها مددن امكدداره حتددى مئلعهددا, حيددث يعدديش     

ام من يف حررية قددة ات ومدن لهدل ضدياهته امكدرم  اهبدوط امالئكدة امقدرا  حيدث          

ْْةؤقددام:] ِْْةلؤ الْمعَِِكَ ْْا َُ ع [ وعددي مددن قائددل هددذه اشددارة ادداخلري ثددم تردههددا البشددرى   أعالْْرُّأحو فِيْع

 [. سعَمٌ هِيع حعَفى رعطْلَ ِ الْاَجدرِاال المة وهأ لسى لمانأ النن  اقوله تعاو: ]
هما احرانا لن نشمر عن ساعدي االد لنيل م امن واركات هذه الليلة الديت حندت   

ى حياة اإلسال  العريم الذي يهدي لليت هدأ لقدو    انيوم امالئكة والروغ الم ، لنحي
ويبشر ام من  اداآلجر العرديم والثدوا  االييدل، ولن نوحبدد  دنوهنا مدا هيده خدري لمتندا           

 وسعادة ناوهتنا وطمأن  وطننا.

 كلمة يف فلسفة تشريع الزكاة
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 احلمد ت ر  العام  والصالة وال ال  على لور  امخلوق  حممد خامت النبدي  
 وعلى اله و حبه ال,رة واعد:

هال ريب يف وجو  اليكاة ورعا ، ال وجواهدا مدن ضدروريات الشدريعة احملمديدة      
 وإحدى الددعائم اخلمد  للدياندة اإلسدالمية، وقدد قرنهدا ات االصدالة يف كتااده العييدي)         

(. وهددذا مددا يدددم علددى ودددة طلبهددا وتأكيددد وجواهددا, ولددو عملددت اهددا  اثنن و الثنيثننو   نن 
ات اإلسالمية وننذتها ال لئات على الوجه الصحيت الكمدل ل ددت حاجدات    احلكوم

النقراي وام اك , وقلت اها الشرور, وخّندت وطدأة ال دجون وتقلصدت لهكدار اهلدامدة       
اليت ترمأ إو معيعة المن والمان وتقضأ على ال كينة والطمهنان، هإن النقر على 

 دنو  االدرائم وتدروج يف اهاقده متئرهدات      ما  كره علماي االجتماع يدهع ل حااه حندو  
ً(وال مام يعقب مواطنه نتائجدا  وخيمدة واثدارا     كاد النقر يكون كنراامذاهب، ويف الثر )

وايلة كان مثاهلا هناي الننوة واراقدة الددماي والندنت الصدماي واملمدات اخلرسداي. ااّل إن       
نيدة احلديثدة وتنشددها الناودهة     القوان  والنرمدة الجتماعيدة امدالأ الديت جدايت اهدا امد      

االديدة هأ مشتقة من نردا  اليكداة يف السدال  وم دتقاة منده,وإن كاندت ال  مدل لسدم         
اليكاة وال تين الثمرات الئيبة الناتة منهدا, كمدا إنهدا يف عقيددتأ لح دن حدل للمعركدة        

يدة والئدر    الدائرة ا  ال نى والنقر اليت طاما يتجاوم هيها لحد الندريق  حددوده الدا  
اآلخر حقوقه اإلن انية, وكيف ال ذمد تشريع اليكاة هلب هذه  احلدر  الضدروة, واهدا    
تعل لل ين على النقري يد الئوم واإلح ان، وختلق يف النقري حندو ال دين نن دية الشدكر     
واالمتنان، وعند  ا يتبادم اينها لئائف العئف وروائع احلنان, ويصبحان يف جدو مشدبع   

واالخوة هذا يرعى  ار انضل اربه، و ار يرعى هذا علدى مجيدل  دنعه     اروغ التعاون
وطيب معروهه هيتبدم اموقف إو لح نه ولطيبه, هبينما النقري يدتلمظ للوثبدة علدى ال دين     
وإ ا ادده يرجددو اخلددري لدده ويدددعو ات لن يوسددع عليدده. ويتخددذ ال ددبيل حل ددن الثندداي عندده,   

العدادم لتلدي اخلصدومة الديت اخدتص اهدا       ويصبت ل ان  دن لآلخرين. ههذا هو احلل 
اإلسال  دون ما عداه من الشرائع, ال مدا ي دري لدبعض امبداد  مدن ام داواة يف احلقدون        
اعد اإلليا  االعمل اه, هيصبت اإلن ان حمروما  من لهم حقوقه الئبيعية وو ونه النئرية 
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لة اآللدة الصدماي يف يدد    وهأ احلرية يف العمل واملكية لنن ه يف احلل وامر ل هيكون  ني
   عاملها والبهيمة اخلرساي يف قبضة سائقها.

إليي من حضارة ت لب اإلعدرتا  اشخصدية الندرد والقيمدة الذاتيدة       اللهم إنا ن,ل
لدده, هددإن النتيجددة احلتميددة لددذلي هددو لن ينقددد اإلن ددان لعرددم حددق طبيعددأ لدده مددن حريددة  

ادالهراد وحريدة ال دكنى إو  دري      اإلرادة وحرية العمل وحرية الدتنكري وحريدة العالقدة   
 لي من احلريدات الئبيعيدة لسن دان, الديت ال جيدوم حرمدان هدذا امخلدون البشدري منهدا           
وإمنا يصت لن يتنامم عنها اصر  إرادته وحمض ر بته اامر بات وامشهيات كددهع ادن   

العمدل  لو طلب هائدة لو حنو  لي، هذا لحد امناسد للم داواة يف احلقدون مدع اإللديا  ا    
 وهنار مناسد لخرى:  

عددد  منددو العقليددة اإلخرتاعيددة إ  إن مصدددر االخددرتاع هددو التوجدده للعمددل        منهددا
وإخراجه اأح ن وجه ولقصر ممدن ليندون العامدل علدى لقرانده ادالننع وميدادة الجدر،         
ومع ام اواة ال تندهع إو هنار وال يبذم قصارى ااُلهد وااَلهد يف  لي, حيدث ال هائددة   

 اية ت تهد  وعند  ا متوت روغ ام ااقة، وييوم حدب التندون، وتدذهب     تك ب وال
 اهلمم وختمد العيائم و ر  البشرية من مواهب النرد اممتامة ولهكاره اللماعة.

لن الم   لي إل اي املكية الديت هدأ حدق طبيعدأ إلن دان قدد هئدرت عليهدا          ومنها
ر اهدا مدن مقتضديات احليداة حتدى      جبلته واقتضتها هئرته منذ لقد  العصور, ولعل الشدعو 

 للحيوانات ما يرى هيها من الدهاع عن مكانها وطعامها ولهكارها.

لن مددع ام دداواة يف الننددع والجددر لي وددخص ير ددب يف اعددض العمددام     ومنهددا

امرهقدددة امتعبدددة واحلقدددرية لو ام  يدددة اممرضدددة, كاسدددتخراج اعدددض امنددداجم لو تنريدددف  

واته يف الجدر مدن يقدد  الريداح  لو يتدوو طيبدات       القذارات وكن  الشدوارع مدع م دا   

 .احلياة وحماسن العيش:
 أضواء على تشريع الزكاة

اليكدداة لهددم جدديي مددن النرددا  االقتصددادي لسسددال  ت ددرة يف حمدديط لدائهددا اددذور 
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التآلف واحملبة, وتوجد يف لوساط ننو ها عوامدل التعداون وامدودة, وتيكدوا اهدا النندوة       
  البخدل وخ اسدة الشدت, وتدذهب عدن النقدري لدران احلقدد        وترتقأ مدن حضديض دند   

والض ائن الناتة من التنون عليه االثراي والتمتع االنعيم, وينمو اها امام حيدث ثبدت لن   
امام ينمو ااإلننان, وتدخله ال,كة االصدقة وتئهر اها ضمائر  وي احلاجة من الددواهع  

النقدر والبد ة والشدقاي, ولدذا كدان تشدريعها       حنو االناية واالرمية( والناتة من احلاجدة و 
يهددد  إو لح ددن احللددوم للمعركددة الدددائرة ادد  ال نددى والنقددر وادد  لراددا  االدددة          
ول ددحا  ام ددكنة الدديت طامددا تدداوم هيهددا لحددد النددريق  علددى الخددر حدددوده الدايددة,   

لهضدل  وتعدى حقوقه اإلن انية, وخرج من مقتضيات العدالة االجتماعية هكانت اليكاة 
تشددريع اقتصددادي إلمخدداد هلددب هددذه احلددر  الضددروة, وإمالددة هددذه النتنددة اخلرسدداي     
الصماي حيث اها تعل لل دين علدى النقدري يدد الئدوم واإلح دان, وختلدق يف النقدري حندو          
ال ين نن ية الشدكر واالمتندان عندد  ار تتبدادم اينهمدا لئدائف العئدف وروائدع احلندان,          

وغ التعداون والخدوة والتضدامن هدذا يرعدى  ار      ويصبحان يف جدو اجتمداعأ مشدبع ادر    
انضدل ادره, و ار يرعددى هدذا جبميدل  ددنعه وطيدب معروهده هيتبدددم اموقدف إو لح ددنه        
ولطيبه هبينما النقري مشحونة نن ه االشر واحلقد واحل د وينترر الوقيعة ادال ين ويدتلمظ   

 ددن الثندداي عندده, للوثبددة عليدده وإ ا ادده يرجددو اخلددري لدده والتوسددعة عليدده ويتخددذ ال ددبيل حل  
ويصبت ل ان  دن يف اآلخرين له هإن الئباع قدد جبلدت علدى احلدب مدن لح دن إليهدا        
والددب ض مددن لسدداي إليهددا, ولددو عملددت اهددا احلكومددات وننددذتها ال ددلئات علددى الوجدده   
الصحيت الكمل ل ددت اهدا حاجدات النقدراي وام داك , وقلدت اهدا الشدرور, وخندت          

اهلدامة اليت ترمأ او معيعة اآلمن واآلمدان وتقضدأ   وطأة ال جون وتقلصت الهكار 
على ال كينة واالطمهنان. هإن النقر على ما  كدره علمداي االجتمداع يددهع ل دحااه حندو       

( كداد النقدر يكدون كندرا      نو  االرائم وتروج يف اهاقه متئرهدات امدذاهب, ويف الثدر)   
اهلددا هندداي الننددوة وإراقددة وال مام يعقددب يف مواطندده نتائجددا وخيمددة واثددار وايلددة كددان مث

الدماي والننت الصماي واملمات اخلرسداي. إالَّ ولن القدوان  والنرمدة االجتماعيدة اماليدة      
اليت جايت اها امدنية احلديثة وتنشدها الناوهة االديددة هدأ مشدتقة مدن نردا  اليكداة يف       
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الئيبدة الناتدة    اإلسال  وم تقاة منه وإن كانت ال  مل اسم اليكداة وال تعدين ادالثمرات   
 منها.  

 الزكاة قبل اإلسالم
قد لثبت التاري  لن اليكاة مدن العبدادات اماليدة القدميدة يف الديدان ال دااقة, وقدد        

دلت اآليدات القرانيدة علدى  لدي. حيدث نقدل ات تعداو لمدره اهدا إلادراهيم وإساعيدل            

يد عا  ِلَيدْمد فِعدلَ الْخَيدرعا ِ أع ِقَْامع أععَأدحعوهصلها هلم يف سورة النبياي اقوله تعاو: ] (وإسحان)

اقولده تعداو    ([ ويدذكر ات تعداو و ديته لعي دى)    الَّةَ ِ أع ِيََاءع الِةإَا ِ أعإَاَؤوا لَ عْا رعابَِِْينع

 [.أععَأدصاَِي بِالَّةَ ِ أعالِةإَا ِ رعا دوردتو حعيًّاحكاية عنه يف سورة مريم: ]
ريع اليكداة للمدام يف الديدان ال دااقة اإلسدال , هالبو يدة       ولكن هلَّم ولنرر إو تش

جعلت على الداخل هيها لن يتنامم عن ماله وعقاره وحيمل جرااده لالسدتجداي وينضدم    
 إو االماعة.

واليهوديددة لااحددت لن يعامددل اليهددود و ددري اليهددود ااخلديعددة وسددرقة المددوام,        
وحدده حتدى لثدرى مدن جدراي  لدي       وهرضت القراا  على ال ين والنقري للعامل الدديين  

 احلاخامات.  
لنده قدام   ( عدن عي دى )   -ميت ومرقص ولوقدا   -وام يحية تروي يف لناجيلها 

هإنده   اع لمالكي ولعئها للنقراي وتعدام اتدبعين  لشا  لراد اعتنان ام يحية وكان مثريا )
ا (. وهرضت القراا  للعدامل الدديين وحدده. واهدذ    يع ر دخوم  ين ملكوت ال ماوات

تعددر  لن هددذه الددديانات مل تددأت اتشددريع إلننددان امددام انحددو يضددمن حاجددات اجملتمددع   
وملكية النرد ما يكنل عيشه وسعادته خبال  التشريع إلننان امدام يف اإلسدال , هإنده قدد     
ضمن الناحيت  مراعيا  يف  لي حاجة اجملتمع ومتتع النرد  اله هجعل للنقري حقا  يف مدام  

ال ين للتقدار  اينهمدا ورهدع التبدا ظ عنهمدا, ويكدون اجملتمدع الدذي         ال ين  ري جمحف اد 
طامدا يتددألف منهمددا ي مددره التحااددب والتددآلف, وهمددا مددن لعرددم الددنعم علددى اإلن ددان يف  

 مدنية عيشه.         
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 الزكاة يف اإلسالم
كانت اليكاة يف  ددر اإلسدال  عمدال  خرييدا  ودرعت يف ودهر رمضدان مدن ال دنة          

امدينة امنورة هريضدة لسدالمية اعدد لن ودرعت يف مكدة امكرمدة. وكدان        الثانية للهجرة يف 

هرضددها اإلليامددأ يف ال ددالت الراددع والنعددا  الثالثددة والنقدددين ا ا ال ددت نصددااا  معينددا    

 اشرائط خمصو ة.  

خوْنْ رِْند عَردْوعالِِْمد إنه ما نيلت اية اليكداة ]  (ويف اخل, الصحيت عن لاأ عبد ات)

( مناديده هندادى يف   [ يف وهر رمضان لمدر رسدوم ات )  طَِّْروهومد أعُؤِعإِّيِْمدصعَعقَةً ُؤ

( . ثدم  وتعاو قد هدرض علديكم اليكداة كمدا هدرض علديكم الصدالة        لن ات تباررالناة )

( مل يتعرض لشأي من لمواهلم حتى حام عليه احلدوم مدن قاادل, هصداموا     انه)

(. ثم ليها ام لمون مكوا لموالكم تقبل  التكمولهئروا هأمر مناديه هنادى يف ام لم  )

لن العئاي إليامأ خص ااسم اليكداة وهدو لخدص مدن امدذكورات لعدين الصددقة والد,         

واإلح ددان. ثددم لخددذت امددذكورات  مددل علددى معنددى العئدداي الت,عددأ  ددري الواجددب     

يت مدام  هصارت مباينة معنى اليكاة, واعد تشريع اليكاة ا بحت الدولة اإلسالمية هلا ا

للم ددلم  تددودع هيدده االمددوام الددذي خيانددة حيدداة الدولددة, وتوميعهددا يددرتبط انرددر ولددأ     

ام لم , وكانت الدولة تأخذ مام ننقاتها منها, ومدا ضدعنت الدولدة اإلسدالمية وتشدتت      

تلددها مل يكددن هنددار مددن يلددي  ادددهعها, و ددار دهعهددا تددااع إلرادة اإلن ددان وإميانهددا        

ر عددن اعددض الدددوم اإلسددالمية مددن لنهددا ال مالددت تلددي  ادددهعها    اإلسددالمأ, إالَّ مددا يددذك 

 واخذها من رعاياها.
وتنق م ح ب التشريع اإلسدالمأ إو ق دم : حب دب مدا تتعلدق اده لن اليكداة         

لمددا لن تتعلددق اامددام وت ددمى مكدداة امددام, لو تتعلددق االادددان وت ددمى ايكدداة الادددان.      
واخللقة وقد ورعت قبل العبيد ايدوم ,  و دقة النئرة ومكاة رمضان و دقة الرؤوة 
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وت مى اصدقة النئرة لكونها تب االنئر منه, ولوجبها الشرع الشريف عنددما ي دتقبل   
ام لمون العيد ليشاطر النقراي وام اك  لهل ال نى والثروة يف البهجة وام رة واحلبدور  

مددن متددا  ا لن )وال بئددة اعددد لن و ددل ايددنهم اعقددد اإلخدداي والخددوة, وقددد ورد يف حقهدد 
( إوددعارا اددأن الصددو  ال يدديام معلقددا  ادد  ال ددماي والرض يقددرع  الصددو  إعئدداي اليكدداة

لاوا  الرمحن هال ي  ن له حتدى ختدتم اليدا  منده االيكداة, وإنده ال ينجدأ اده العبدد مدن           
العذا  ما مل يعقب االصدقة على النقراي, سيما الرحا  واليتا . وقد قام ات تعداو:  

معْى رعلَيدْعْا فِْي ََْارِ نعْعْ ةمع نِينع يعكْ ِِوأ ع النفهعبع أعالْاِعفةَ أعال يو داِقؤوََْعا فِي سعبِيلِ اللفلِ فَبعكِّردهومد بِععنَابٍ عَلِيمٍ يعْودمع يوحدأعالف]

 [. وا رعا إؤ دَؤمد َُكْ ِِوأ عفََؤكْوعى بِْعا نِبعاهوْومد أعنو ووبوْومد أعظؤْووروهومد هعنَا رعا إَ عِدُؤمد ألََْاؤسِكؤمد فَنؤأقؤ

قََد عَفْلَحع رعند َُِعإفى وقد ادل ات يف كتااه اجمليد ايكاة النئر قبل الصالة اقوله تعاو: ]

[ إيذانا  منه االصدالة ال توجدب الندالغ والندوم ااالندان مدا مل يديِر        أعذَإَرع اسدمع رعبِّلِ فََّعلفى

د لن َمْن  لى ومل ييِر مل تقبل منه الصالة قدام  اإلن ان ماله, ولن الصالة تقبل كما ور
يوجع ةبوْعا األُْقَْى الفْنِك يوْتعاو : ] قَى الفْنِك إَْنفبع أعَُْوعلفى أعسْع مدُِي رعالَْلو فَأََْنَردُؤكؤمد ََارًا َُلَظفى ال يعَّدَهعا  ِالف األشْد

 [.َِغَاءع أعندلِ رعبِّلِ األردلَى أعلَسعودفع يعردضَىيعََِعإفى أعرعا ألحعٍَ رِ دَع و رِند َِعدمعةٍ ُؤجدِعى  ِال ابد

ا هب هأعط مدن عيالندا النئدرة وال    لن قام معتب: ) (ويف اخل, عن الصادن)
 (. تدع منهم لحدا هإني إن تركت منهم إن انا  ختوهت عليه اموت

 كلمة يف أهمية الزكاة وفضلها
وقدد قرنهدا ات االصدالة يف كتااده     اليكاة إحدى الدعائم اخلم  للديانة اإلسالمية 

العييي,  ا يبلغ اثن  وثالث  اية. وهذا مدا يددم علدى وددة طلبهدا وتأكدد وجواهدا, وهدأ         
لح ن حل للمعركة الدائرة ا  ال نى والنقر. وكيف ال ذمد تشدريع اليكداة هلدب هدذه     

النقدري  احلر  الضروة واها تعل ال ين علدى النقدري يدد الئدوم واإلح دان, وختلدق يف       
حنو ال نى نن ية الشكر واالمتنان, وعند  ا تتبادم اينهما لئائف العئف وروائدع احلندان   
ويصبحان يف جو مشبع اروغ التعاون والخوة, هذا يرعى  ار انضدل ادره و ار يرعدى    
هذا الميل  نعه وطيب معروهه, هيتبدم اموقف إو لح نه ولطيبه. هبينما النقدري يدتلمظ   
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, وإ ا اه يرجو اخلري له ويدعو ات لن يوسع عليه ويكندأ يف هضدلها مدا    للوثبة على ال ين
ات ات يف اليكدداة هإنهددا تئنددأ  ضددب إندده قددام: )(حكددأ عددن و ددية لمددري امدد من )

 .(1)(الر 
حصنوا لمدوالكم االيكداة وداووا مرضداكم االصددقة,     (: )وعن لاأ عبد ات )

(: ويف احلدديث عدن رسدوم ات )    (2)(ليكاةوما تلف مام يف َارٍّ لو حبر إال  نع ا
ال تيام لميت خبري ما مل يتخاونوا وي دوا المانة ويأتوا اليكاة وإ ا مل ينعلوا  لي ااتلوا )

 .(3)(االقحط وال ن 
إن ات لمر اثالثة مقروندة اهدا ثالثدة لخدرى: لمدر      (: )وعن لاأ احل ن الرضا)

تقبل منه  الته. ولمر االشكر له وللوالدين, همن االصالة واليكاة, همن  لى ومل ييِر مل 
مل يشكر والديه مل يشكر ات تعاو. ولمر ااتقاي ات و لة الرحم همن مل يصل رمحه مل 

. ويددم علدى هضدلها مضداها  إو  لدي مدا ورد يف هضدل الصددقة هدإن          (4)(يتِق ات تعداو 
ميتة ال وي وتدهع سبع  نوعدا    لن الصدقة االيد تننأاليكاة من لجلى لهرادها وقد ورد )

لن  دقة الليل تئنأ  ضب الر  ومتحو الذنب العريم وتهون ويف اخل, ) (5)(من البالي
وإن الصدقة إ ا اكر اها َوَقْت ور  (6)(احل ا  و دقة النهار تنمأ امام وتييد يف العمر

 قضأ الددين وختلدف  ينيم من ال ماي يف  لي اليو , وإن الصدقة تييد يف امام, وإنها ت ما

                                                           
( يف و يته )ات ات يف اليكاة هأنها تئنئ  ضب راكم(. حبار الندوار/ احملددث حممدد اداقر     ( قام لمري ام من  )1)

 .1اا  /44رواية /20ص /96اجملل أ/ ج
( )حصدنوا  لنردر عدن عمدرو ادن تدر قدام سعدت لادا عبدد ات )         ( اان امتوكل عن لسعد ااادي عن لمحد ادن ا 1)

لموالكم االيكاة وداووا مرضاكم االصدقة وما تلف مام يف ار وال حبر إال  نع اليكاة(.حبار النوار/ احملددث حممدد اداقر    
 .1اا  /45رواية /20ص /96اجملل أ/ ج

 .58اا  /10ايةرو /172ص /75( حبار النوار/ احملدث حممد ااقر اجملل أ/ ج2)
(: )إن ات عدي وجدل لمدر ادثالث مقدرون      (عن ال,قأ عن ال يار عن احلارث ان دهلاث عن لاأ احل ن الرضا )3)

اها ثالث لخرى لمر االصالة واليكاة همن  لى ومل ييِر مل تقبل منه  الته ولمر االشكر لده وللوالددين همدن مل يشدكر     
 لة الرحم همن مل يصل رمحه مل يتقدأ ات عدي وجدل(. حبدار الندوار/ احملددث       والديه مل يشكر ات ولمر ااتقاي ات و

 .2اا  /40رواية /68ص /74حممد ااقر اجملل أ/ ج
 البالي(. ( قام )الصدقة االيد تقأ ميتة ال وي وتدهع سبع  نوعا  من لنواع( عن لاأ عبد ات )4)
 . 14اا /48غ/127ص/96( حبار النوار/احملدث حممد ااقر اجملل أ/ج5)
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وقد ُتَكوبْن ال,كة وميادة امام اها لدهعها البالي والمراض اليت  درن امدام كمدا     ال,كة.
  رن النار اخلشب الياا , لذا كان عئاؤها يولد ال,كة يف امام ويييد هيه.

 عقاب تارك الزكاة
 يعكْ ِِوأ ع النفهعبع أعالْاِعفَة أعالفنِينع ]ولما العذا  على تركها هيكنأ دليال  عليه قوله تعاو: 

ى بِْعْا نِبعْاهوْومد أعنو وْوبوْومد أعال يو داِقؤوََْعا فِي سعبِيلِ اللفلِ فَبعكِّردهومد بِععنَابٍ عَلِْيمٍ يعْودمع يوحدمعْى رعلَيدْعْا فِْي ََْارِ نعْعْ ةمع فََؤكْْوع

ْْ ْْنؤأقؤوا رع كؤمد فَ ِْْدُؤمد ألَْاؤسِْْ ْْا إَ ع ْْنَا رع ْْوروهومد هع ِْْوأ عأعظؤْو َْْؤمد َُكْ ِ ْْا وقولدده تعدداو: ]  (1)[ا إؤ د رع

عَرععَيدْتع الفْنِك وقوله تعاو: ](2)[سعلَكَكؤمد فِي سعقَرع قَالؤوا لَمد ََكو رِنع الْموَّعلِّنع أعلَمد ََكو َؤطْعِمو الْمِسدكِنع 

كِنِيوكَنِّبو بِالَِّينِ فَنَلِكع الفنِك يعَوُّْ الْيعَِْيمع أعلَْا يعحوْعُّ رعلَْى طَععْ أععَرةْا رعْند عؤأُِْيع وقولده تعداو: ]   (3)[امِ الْمِسْد

لَيدََْعا إَاََتِ الْقَاضِيعةَ رعا عَغْ عى رع ِّي رعالِيعلد هعلَكع رع ِّي إََِابعلو بِكِمعالِلِ فَيعقؤولؤ يعا لَيدََ ِي لَمد عؤأ ع إََِابِيعلد أعلَمد عَددرِ رعا حِسعابِيعلد يعا

رِنو بِاللفْلِ فَغؤلُّوهوثؤمة ثؤمة الْجعحِيمع صعلُّو و ثؤمة فِي سِلْسِلَةٍ ذَردروْعا سعبدعوو ع ذِرعارًا فَاسدلؤكؤو و  َِفلو إَا ع ال يوْمد سولْطَاَِيعلد خونؤأ و 

آَُاهومو اللفلو رِند فَعِْلِل  أعال يعحدسعبعنة الفنِينع يعبدخَلؤو ع بِمعاوقوله تعاو: ] (4)[ الْععظِيمِ أعال يعحوعُّ رعلَى طَععامِ الْمِسدكِنِ

 .(5)[هووع خعيدرًا لَْومد بعلْ هووع شعرٌّ لَْومد سعيوطَوةقؤو ع رعا بعخِلؤوا بِلِ يعودمع الْقِيعارعةِ
( يف الصحيت عن حممد ان م دلم عدن لادأ عبدد ات )     الكايفويف احملكأ عن 

 لي يو  القيامة ثعبانا  مدن ندار    ما من لحد مينع من مكاة ماله ويها  إال جعل اتلنه قام: )
هدو قدوم ات   (: )ثم قام) (6)(مئوقا  يف عنقه ينهش من حلمه حتى ينرغ من احل ا 

                                                           
 (.35-34( سورة التواة، اآلية )1)
 (.44-42( سورة امدثر، اآلية )2)
 (.3-1( سورة اماعون، اآلية )3)
 (.34-25( سورة احلاقة، اآلية )4)
 (.180( سورة ام عمران، اآلية )5)
عدن قدوم     د ات ( علأ عن لايه عن اان لاأ عمري عن عبد ات ان م كان عن حممد ان م لم قدام سدألت لادا عبد    6)

( ] سيئوقون ما خبلوا اه يو  القيامة[ هقام يا حممد ما مدن لحدد ميندع مدن مكداة مالده وديها إال جعدل ات  لدي          ات )
( ]سديئوقون  يو  القيامة ثعبانا  من نار مئوقا يف عنقه ينهش من حلمه حتى ينرغ من احل ا  ثم قدام هدو قدوم ات )   

 /195ص /7حبدار الندوار/ احملددث حممدد اداقر اجملل دأ/ ج      عدين مدا خبلدوا اده مدن اليكداة،       مدا خبلدوا اده يدو  القيامدة [ ي     
 .8اا  /65رواية
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( ويف مضمون هذا اخل, لخبار كدثرية  اه يو  القيامة من اليكاة تعاو سيئوقون ما خبلدددوا
ما يف كتدا   من طرن اخلا ة والعامة ويف اعضها )يئون حبية قرعاي تأكل من دما ه( ك

مدانع اليكداة يئدون    عن ليو  ان راود قام: سعت لاا عبد ات يقدوم: )  الكايف والنقيه
(يقدوم:  ويف اخل, عن رهاعة لنه سدع لادا عبدد ات)    (1)(تأكل من دما ه حبية قرعاي

 .(2)(المة وأي لود عليهم من اليكاة وهيها تهلي عامتهم ما هرض ات على هذه)

 طرةكلمة يف زكاة الف

لقد ورعت مكاة النئدرة علدى مدا لثبتده التداري  يف ال دنة الديت هدرض هيهدا  دو            
وهر رمضان قبل مكداة المدوام, وإن هرضدها كدان يف ال دنة الثانيدة مدن اهلجدرة يف ودهر          
رمضددان لو يف هددذا الشددهر امبددارر قبددل العيددد ايددوم ، وت ددمى اصدددقة النئددرة ومكدداة    

ا ي دتقبل ام دلمون العيدد ال در, يشداطر لهدل       الادان، ولوجبها الشدرع الشدريف عنددم   
ال ناي والثروة النقراي وام اك  يف البهجة وام رة ومن سواهم يف احلبدور وال بئدة اعدد    
لن و ل اينهم اعقدة اإلخاي والخوة، وقد ورد يف حقها لن متا  الصدو  إعئداي اليكداة    

ع لاوا  الرمحن, هدال يد  ن   إوعارا  اأن الصو  ال ييام معلقا ا  ال ماي والرض ليقر
هلددم حتددى ذددتم االيكدداة مندده اليددا . ولندده ال ينجددو ادده العبددد مددن العددذا  مددا مل يعقبدده     
االصدقة على النقراي وال سديما الرحدا  واليتدا . وقدد جداي يف حمكدم كتااده عدي وجدل          

 اللفلِ فَبعكِّردهومد بِععنَابٍ عَلِيمٍ يعودمع يوحدمعى رعلَيدْعْا فِْي ََْارِ أعالفنِينع يعكْ ِِوأ ع النفهعبع أعالْاِعفةَ أعال يو داِقؤوََْعا فِي سعبِيلِ]

                                                           
احل   ان إاراهيم القيويين عن حممد ان وهبان عن حممد ان لمحد ان مكريا عن احل   ادن هضدام عدن علدأ ادن      1

وم )مانع اليكاة يئون حبية قرعداي تأكدل   يق (عقبة عن لسباط ان سامل عن ليو  ان راود قام سعت لاا عبدات)

يوطَوةقؤو ع رعْا بعخِلؤْوا بِْلِ يعْودمع الْقِيعارعْةِمن دما ه و لي قدوم ات تعداو ]    /7[، حبدار الندوار/ احملددث حممدد اداقر اجملل دأ/ ج      سْع

    . 8اا  /28رواية /182ص
 (, وروى اهدذا اإلسدناد عنده)   مثلده  (وروى اعض الهاضل من جامع البينئأ عن مجيل عن رهاعدة عنده)  2

لنه قام )ما هرض ات على هذه المة ويها لود عليهم من اليكاة وهيه تهلي عامتهم(. حبار النوار/ احملددث حممدد اداقر    
 .1اا  /51رواية /22ص /96اجملل أ/ ج
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كؤمد فَْنؤأقؤوا رعْا  إؤ دَْؤمد  نعْع ةمع فََؤكْوعى بِْعا نِبعاهوْومد أعنو ووبوْومد أعظؤْووروهومد هعنَا رعا إَ عِدُؤمد ألَْاؤسِْ

 [. َُكْ ِِوأ ع

 

ْْند رة قبددل الصددالة لقولدده تعدداو ]وقددد ادددل ات يف قراندده اجمليددد ايكدداة النئدد ْْحع رع قََْْد عَفْلَ
[ إيذانا منه اأن الصالة ال توجب النالغ والنوم يف االنان َُِعإفى أعذَإَرع اسدمع رعبِّلِ فََّعلفى

 ما مل ييِر اإلن ان ماله.
( إن من  دلى ومل يديِر مل تقبدل منده الصدالة     وإن االيكاة تقبل الصالة كما ورد )

ا هدِب هدأعِط عدن عيالندا النئدرة وال      متعب: )( لنه قام دن )ويف اخل, عن الصا
 (.تدع منهم لحدا  هإني إن تركت إن انا لثخنت عليه اموت

 أحكام زكاة الفطرة
وهأ واجبة على كل مكلف سواي  ا  الشدهر ل  ال، وكدان حاضدرا  ل  م داهرا .     

وهددو جددامع اشددرط الو دده وعقلدده وحريتدده و ندداه، وهددأ تددب عنددد  ددرو  ليلددة العيددد   
للشرائط، هيعئأ عمن كان ح  دخدوم ليلدة النئدر  دن يعدوم اده سدواي كدان امعدام اده           
 كرا ل  لنثى لو كان حرا ل  هلوكا عاقال لو جمنونا كبريا ل    ريا حتى الرضديع وسدواي   
كان م منا ل  خمالنا ل  كاهرا لو كان ضينا  نيا لو هقريا لو كان رمحا لو  ريه  دائما لو  

 الأمن  ل وحتى موجته امئلقة إ ا كان قائما اش ونها حبيث تعدد هدن يعدوم اهدم.     منئرا ا
النوع الذي يعئى منه النئرة ،هو ما كان يت ذى منه قومده  البدا لعدين الثمدرة امتعدار       
يف مكان إخراجها كاحلنئدة والشدعري والتمدر واليايدب واحلليدب والدرم وحندو  لدي، مدن          

 تخرج منها اعد الئدب  لو امديج كال دويق واحللدوى     الجناة اليت ي خذ منه ال ذاي ام
واخلبي وحنو  لي, وال يعئأ  ري امتعار  اده كاخلضدروات والنواكده، وجيدوم لن يعئدأ      

عدن   المقناا  من   يه ن    النقود و ريها اعنوان القيمة للجن  الذي يريدد لن يعئيده هئدرة.   
مخد  ال درا , وللندرار    كل نن  كيلوان وثالثة لرااع الكليو وسدتة وسدبعون  رامدا إال    

من الك ر واحل ا  يعئأ ثالث كيلوات لو يعئأ قيمتهدا. ومبددل إعئائهدا مدن  درو       
ليلة عيد النئر، وال جيب عليه تأخريها إو طلوع النجر,وي تحب إخراجهدا يدو  النئدر    
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قبددل  ددالة العيددد ولددو اعيهلددا ينترددر اهددا رجددال م ددتحقا هلددا, وإ ا مل ي دهددا يددو  النئددر  
ن ي ديها ك ائر الواجبات اليومية. وقدد اتنقدت كلمدة النقهداي علدى حرمدة       وجب عليه ل

 تأخريها عن يو  العيد إ ا مل تعيم وإ ا عيلت جام تأخريها.

 كلمة يف التصدق على الفقراء يف العيد املبارك
 ليها ام لمون:

ن إ ا جاي العيد هال تن وا لن يشارككم يف استقباله وإقامة معامده مهدات اماليد  مد    
إخدددوانكم ام دددلم  يف سدددائر لطدددرا  امعمدددورة واليندددوتكم لن تنكدددروا يف لمدددرهم        

( اينكم وايدنهم اعقددة اإلخداي    وتشاطروهم يف سرائهم وضرائهم اعد لن و ل ات )
ولليمكم الرتاحم واحلنان ونهاكم عدن التباعدد واالعتديام وقضدى ايدنكم ااحملبدة وامدودة        

 والشنقة والرلهة.
ح ان على  وي احلاجات منهم وتلئندوا االصددقة علدى هقدرائهم     هال تبخلوا ااإل

وم اكينهم الذين ل بحوا يتوسدون الرتا  ويأكلون خشن العيش، تصهرهم الشدم   
اأوعتها والرمضاي النت هجريها، قد عدانوا مدن جدراي النقدر االمدا  ثقيلدة ورمحدوا  دت         

نهم امتوا دل ومهدراتهم   لعباي مرهقة قاسية، هجدير اكدم لن تنتحدوا ا انكدم ل دماع لنيد     
احملرقة الدامعة هتنجددونهم كمدا لمدركم ات  دا وسدع علديكم مدن نعمده ال داا ة ولياديده           
الواهرة، هأنتم ام  ولون لما  ات يو  ال يننع مام وال انون وما للرام  من لنصار هقدد  

هديهم  لحدقت اهم اخلئو  والويالت وحاطت اهم احملن والنكبات ونشر الب ة للويته 
وا ط سئوته علديهم وهتدي امدرض اأج دامهم هتدي الئا يدة ام دتبد، وسدار اهدم حندو           
النناي سري العاجل ام تحث، وال   بوا لن الصو  ينجيكم مدن العدذا  مدا مل ختتمدوه     
االصدقة على النقراي هصومكم معلدق اد  ال دماي والرض يقدرع لادوا  الدرمحن هدال        

وا الرحا  وختتموا االيكداة منده اليدا  هقدد ورد) لن     ي  ن له حتى تواسوا اليتا  وتصل
أعالفنِينع يعكْ ِِوأ ع النفهعبع أعالْاِعفةَ أعلَا يو داِقؤوََْعا فِي سعبِيلِ من متا  الصو  إعئاي اليكاة( وقد قام تعاو: ]

مع فََؤكْْوعى بِْعْا نِبعْاهوْومد أعنو وْوبوْومد أعظؤْوْوروهومد هعْنَا رعْا اللفلِ فَبعكِّردهومد بِععنَابٍ عَلِيمٍ يعْودمع يوحدمعْى رعلَيدْعْا فِْي ََْارِ نعْعْ ة
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ِْْوأ ع َْْؤمد َُكْ ِ ْْا إؤ د ْْنؤأقؤوا رع كؤمد فَ ِْْ ِْْدُؤمد لِأََْاؤس وال ترنددوا لن الصددالة تنجدديكم مددن     (1)[إَ ع

 العذا ، ما مل تننقوا ها رمقكم ات سرا  وعالنية ترجون وجه ات تعاو.  
لن مدن  دلى ومل   رمحن، ما مل ييِر ماله اإلن دان هقدد ورد )  هالصالة ال يقبلها ال

فَأَرةا رعند عَردطَى أعاُفقَى ، هبالصالت تقبل الصالة. قام ات تعاو: ](2)(ييِر مل تقبل منه الصالة

 عى فَسع ويعسِّرو و لِلْعوسدرعى أعرعا يوغْ ِي رع دلو رعالؤْلو  ِذَا أعصعَةقَ بِالْحوسد عى فَسع ويعسِّرو و لِلْيوسدرعى أععَرةا رعند بعخِلَ أعاسدََغْ عى أعإَنفبع بِالْحوسد

ا الْأَشدقَى الفنِك إَنفبع أعَُوعلفى أعسعيوجع ةبوْعا َُرعدةى  ِ ة رعلَيد عا لَلْْوَعى أع ِ ة لَ عا لَلْآخِرع ع أعالْأؤألَى فَأََْنَردُؤكؤمد ََارًا َُلَظفى لَا يعَّدلَاهعا  ِلف

 .(3)[ردلَى أعلَسعودفع يعردضَىُْقَى الفنِك يومدُِي رعالَلو يعََِعإفى أعرعا لِأَحعٍَ رِ دَع و رِند َِعدمعةٍ ُؤجدِعى  ِلفا ابدَِغَاءع أعندلِ رعبِّلِ الْأَالْأَ

هعلدديكم لن تبت ددوا مرضدداة ات، وت ددارعوا إو  نراندده اإ اثددة املددهو ، وإعانددة     
ة االديع وال سديما عمدن  لدى اداآلدا  ال االثيدا ،       امكرو ، ورهع لوعة االوع وسور

ولوبع نن ه من النضائل ال من امآكل، وقنع االي ري ومتشى مع امقادير وكر  نن ه عدن  
 م ال  ام ومل يتحمل منن الرجام وكان الصد, علدى الناقدة واالدوع لهدون عندده مدن        

 التذلل واخلنوع.

 كلمة يف تشريع احلج وفلسفته
ذا اليو  قدد تئدور هيهدا العدامل والدرلي ،وات دعت مددارر الدم دة         إن احلياة يف ه

الناضجة لتنري الئريق لما  البشرية لتنهم لسرار احلياة ولطوارها وو ونها، وقد لمالدت  
كددثريا  مددن الوهددا  الدديت تددروج يف سددون اإلاهددا  وال مددوض وتنضدد, يف سددهامه االهددل  

نرمدده سددواي التكوينيددة منهددا لو   والرددال ، ول ددبت اإلن ددان ينرددر إو حقددائق الكددون و   

                                                           
 (.35-34سورة التواة، اآلية )

( لمر اثالثدة  إن ات ))قام (لاأ احل ن الرضا) عن ال,قأ عن ال ياري عن احلارث ان دهلاث عن لايه عن

مقرون اها ثالثة لخرى لمر االصالة واليكاة همن  لى ومل يير مل تقبل منه  الته ولمر االشكر لده وللوالددين همدن مل    

حملددث  . حبار النوار/ ا((يشكر والديه مل يشكر ات ولمر ااتقاي ات و لة الرحم همن مل يصل رمحه مل يتق ات )

   .2اا  /40رواية /68ص /74حممد ااقر اجملل أ/ ج
 (.21-5سورة الليل، اآلية )
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التشريعية  نرار امنئق الصحيت الصائب لتتنتت وتتضت لديه لسرار الكائندات يف سدائر   
ومن هذا امننذ يتئلع لراا  النكر سواي ام لم منهم و ريه, إو ودرغ   .نواحيها واهاقها

ة و إدرار تشددريع احلدد, ولسددراره ومناهعدده ,هعلددم لن الددروغ الدينيددة والعقيدددة اإلسددالمي   
ام  ولية  ا وراي اموت  وم ا  اإلن ان وا  االرائم، مهما كان نوعها ومهما قويدت  
لسددبااها وتوجددد يف اإلن ددان عامددل قددوة اإلرادة، حيددث لندده إ   ار يرجددع إو ات يف        
حوائجه وي تمد منه العون يف مقا ده دون لن يعتمد على  دريه يف مهماتده ومتئلباتده،    

تهون عليه كوارث احلدثان وحمن الدهر ومصائب اليمدان، إ   يشدعر ادأن     كما لنه اذلي
ات الددرؤو  اعبدداده والددرحيم  خلوقاتدده سيعوضدده عمددا ل ددااه مددن الشدددائد  ددا لوهددى   
ولهداي، وجياميدده عمددا حدل هيدده مددن امكداره جددياي ي ددتوهيه اكاملده  تنعشدده اعيشددة ترضدديه     

الفنِينع  ِذَا عَصعابعَْْومد روَِّيبعةٌ قَالؤوا  َِفْا لِلفْلِ له عيب من قائل ]وهلذا امعنى الرائع يشري القران الكريم اقو

 [.أع َِفا  ِلَيدلِ رعانِعوو ع

 توجيه وهداية يف احلج
 ))لبيك اللهم لبيك((

نداي نادتي اه ُلوم البصدائر، مدن يدو  كدانوا يف ل دال  الرجدام ولرحدا  الن داي         
مدادة لعناقهدا حندو     الم قدرتي ومجام لئندي، معلنة يف هذا اليو  لعرمتي، خاضعة ال

واخصة اأادانها حنو البيت العتيق من كدل هد, عميدق  لدي البيدت       وام  مقا  قدسي،
الذي من ح, إليه نام ال عادة ا ندران  نواده وكدان كيدو  ولدتده لمده تبدارر ات لح دن         

 اخلالق .
 ))لبيك اللهم لبيك((

وتهتدي اهدا امشداعر اهجدة وحبورا ،تنئلدق       كلمة متي القلو  نورا  والنن  سدرورا  
اها لل نة احلجي, عندما يَدجدُّ اها ال دري حندو الرمحدة امئلقدة والشدعائر امشدرهة والبقداع        
امقدسة، ههنار وهنار ال عادة الاديدة والتجليدات اإلهليدة تقدف دونهدا الهكدار حدائرة        

اللئا  الراانيدة، هتمتلدئ    واللبا  متحرية وتضعي هيها النوار القدسية وتنعشي هيها
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منا االوانب واالوانت خشية وروعة منادية من ُم َت َّر سربها رانا ما خلقدت هدذا اداطال    
 سبحاني هقنا عذا  النار.

 
 ))لبيك اللهم لبيك((

لداي ما هرضته على العباد من عبادتي من ح, ايتي احلرا  لل رض الدذي يرمدأ   
ع علددى  ددعيد واحددد خمتلددف الئوائددف   إو اجتمدداع عددا  يف حشددد سددنوي ضددخم جيمدد  

اإلسالمية يف إطار ديين تيكى هيه روغ الخوة ومشاعر امودة وحيأ اده الشدعور الدديين    
ويبعددث العواطددف حنددو مثلددها العليددا وينددور النكددرة اإلسددالمية اددأسى لهددداهها ولوسددع  

 نئاقها.
 أيها احلجيج

لده عديب مدن قائدل :     ما هرض ات احل, وما خصه من مجيع الئاعات إو نن ده اقو 
[ إال المع الكلمة وتوحيدد الصدف والتعدار  اد      أعلِلفلِ رعلَى ال ةاسِ حِجُّ الْبعيدتِ رعنِ اسدََطَاْع  ِلَيدلِ سعبِيلًا]

ام لم  لتنهم قضاياهم وتشاورهم هيما ذص اخرتهم ودنياهم هدإن يف مناسدكه ودحنة    
 العليا مكانا  وممانا . روحية متي النن  عئنا  وحنانا  ويقضه حنو امثل

 أسرار مناسك احلج وما ترمز إليه
لال وإن لكل من ي من مناسي احل, سر عريم يرمي إليه، وهد  سدامأ يرتتدب   
عليه، وقد ساقين النكر اعد الدرة والتأمل والتتبع والتنكدر إو لن يف اإلحدرا  التبتدل    

ات انحو يوجدب سديئرة   ت يف احلركات وال كنات، وكف النن  عن امدن ات وامواق
عندد لدب  ثوايده رمدي      ويف اإلحدرا  على سلئان اهلدوى، ويركدي هيهدا اإلميدان والتقدوى،      

خلدروج اإلن دان مدن حنددرة قد,ه مد تيرا ثددواأ كننده قدد هددارن الهدل والحبدة ومبدداه,          
ندداي ميدي    احلياة وموارد الثروة، هال امام يننعده وال الوالد والحبدة ت دعده، ويف التلبيدة    

 قلددب سددرورا  وتهتددي ادده امشدداعر اهجددة وحبددورا  تنئلددق ادده لل ددنة احلجددي, عندددما جيددد   ال
اهددا ال ددري حنددو امشدداعر امشددرهة والبقدداع امقدسددة، معلنددة اعرمددة ات عددي وجددل خاضددعة  
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لئنه واخصة اأادانها حنو البيدت العتيدق مدن كدل هد, عميدق وكدل         ومجامالالم قدرته 
دعددوة ات لداي احلد, يددو  دعدا ات الندداة علددى    رمدي إلجااددة  ويف التلبيددةلر  سدحيق،  

أععَذِّ د فِي ال ةاسِ بِالْحعجِّ يعأُْؤو َ رِنعالًا أعرعلَى إؤلِّ ضَارِرٍ يعأُِْنع رِند اقوله عيب من قائل ]()ل ان نبيه 

 [. إؤلِّ فَجٍّ رعمِيقٍ

قامده  حوم البيت ميارة لصاحب البيت حبدا  لذاتده امقدسدة وعشدقا  م     ويف الئوا 
العريم، وتئلعا  لوجهه الكريم وتعلقا  اشخصه االليل. اعد لن جدرَّد الئدائف نن ده مدن     
كدل تعلدق ا ددوى ات، وقئدع كدل ارتبدداط  دن عددداه اإحرامده مدن املددذات ومدن هددواتن         
احلياة، وهذا لالغ معندى يف الييدارة للمحبدو  ولقدوى ارتبداط اد  الئالدب وامئلدو ،         

االعدد امبارر رمدي لتوجده اليائدر لددار امديور اكليتده وانقئداع         ويف هذا الدوران امتكرر
تو ال  للقر  من اميور واالتصام اده مدن    ويف استال  احلجرالقا د للمقصود جبملته. 

 ()طريددق ايتدده امعمددور، وهيدده رمددي للمصدداهحة لددر  البيددت هعددن رسددوم ات     
 (. احلجر السود مي  ات يف خلقه يصاهت اها خلقه)

وهيده رمدي    التعلق اأستار الكعبة تعلق من احلاج ادر  البيدت واالنقئداع إليده،     ويف
 لتعلق اليائر ااميور ووقا  للقياه وحبا  للتئلع حملياة.

 وما حب الديار ود نن قلديب  
 

 ولكن حب من سكن الديارا 
 

حنو ات والدرتدد يف الدذها  واإليدا  لييدادة الشدون واحلدب لذاتده،         ويف ال عأ 
لشدام  مقامده واسدتهدا  البلدوغ لعلددو عرمدة ودأنه والو دوم لشدعائر جاللدده         والقدر   

ومجاله، اعد احللوم انناي ايته احلرا  وتردده يف ال دو والرواغ للرنر ااميور والتوهيدق  
 للمثوم ا  يديه.

اعرهددات الددوغ الشددون لددذات ات القدسددية لسددى مراتبدده ولعلددى       ويف الوقددو 
وسدعى حندو ات سدعأ     وم البيت طدوا  العاودق الوهلدان،   لنواعه، هإنه اعد لن طا  ح

احملب الرمآن وحنت نن ه اشدة الشون واالوتيان، وامتيت االعشق واهليا  ها  حندو  
الدد,اري والقنددار ووددق الصددحراي والوديددان حنددو عرهددات طلبددا للقددر  لذاتدده امقدسددة     

شدوقة وتركده ملدذات    ويف  لي رمدي هليدا  العاودق يف طلدب مع     وتئلعا لنواره امتيلهة،
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احلياة يف سبيل الرنر  ئلواده هإنده الشدون إ ا اودتد واحلدب إ ا الدغ نهايدة احلدد احنصدر          
وكره الئالدب عمدا عدداه، هيندر      ااحملبو  والئلب اامئلو  ولنصر  احملب عما سواه،

للنضاي امئلدق حيدث الصدحاري والوديدان واالبدام حيدث ال إند  هندار وال لندي  وال          
الددخوم يف احلدر  يف لسدر مدن العبوديدة       ويف الوقدو  اامشدعر   .ال جلدي  سري هنالي و

والئاعة اعد اخلروج عنه يف عرهات، هإن امشعر من احلر  دون عرهات وهيده رمدي لعدود    
الوهلان لديار احملبو  ليحرى االعئف واحلندان عليده والتوجده وااللتندات إليده.       العاوق

للحددر  علددى الشدديئان الددداعأ لعبددادة  ددري  الددرجم لتمثددام الشدديئان إعالنددا ويف الرمددأ
الرمحن، واموسوة يف الصدور االدعوة للعصيان تصديقا من احلداج مدا سدبق منده مدن      
اإلخددالص ت تعدداو يف العبددادة واالنقيدداد لدده وحددده يف الئاعددة انبددذه للمضددل  وحرادده    

،  نردري مدا   للشياط ، هاالمرات رمي للشياط  الرادع  من النضيلة والدداع  للر يلدة  
جيعددل مددن التمثددام للجندددي اجملهددوم الددذي هددو رمددي للجندددي الددذي استشددهد يف سدداحة  
الشددر  يف سددبيل واجبدده و هددب ضددحية لوطندده، هكمددا لن تعريمدده واحرتامدده احرتامددا     
للجندي وتقديرا له وتشدجيعا للتضدحية يف سدبيل الواجدب، هكدذلي هدذا احلدر  لرمدي         

ا واستنكارا للر يلة وامعصية واليت يددعو هلدا   الشيئان يكون حراا للشياط  ولستحقار
وقد كان يف قديم الدهر يصنعون متثاال آلهلة اخلري واهلة الشدر   ويوسوة هلا يف الصدور

و ددري  لددي مددن المددور امعنويددة ت دديدا هلددا يف اخلددارج إليقددال الضددمري وإلح دداة         
ة والتجندب عدن   الوجدان ولتنبيه النن  حتى تندهع حنو مقتضداتها مدن ارتكدا  النضديل    

الر يلة. ويف الذات إراقة الد  قراانا ت تعاو تصدديقا اخدر مدن احلداج مدا سدبق منده مدن         
اإلخالص يف العبودية واالعرتا  ت وحدده االراوايدة حيدث قدد  قراانده لذاتده تعداو ال        

 هنيه الرمدي للتضدحية  دا ميلدي يف سدبيل ات      .ل ريه من ل نا  كينها اهلوى وحنتها اخليام
خالصة لوجهه الكريم من دون هائدة دنيوية لو معنوية سوى اإلطاعة له تعاو واالنقيداد  

 إليه.

 كلمة يف احلج وآثاره
إندده مددن نرددر إو تشددريع احلدد, وإو مددا تضددمنت مناسددكه مددن طاقددات روحيددة         
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ووحنات قدسية، يرى لن هدرض احلد, يرمدأ إو اجتمداع عدا  يف حشدد سدنوي ضدخم         
تلددف الئوائددف اإلسددالمية يف إطددار ديددين تددذكر هيدده روغ    جيمددع علددى  ددعيد واحددد خم 

 الخوة ومشاعر احلنان وامودة.  
إن احل,  ناسكه مل ينرضه ات وما خصه مدن اد  الئاعدات ااإلضداهة إو نن ده      

ْعود ع رعْنِ الْمو دكَْرِ أععؤألَكِْكع أعلََْكؤند رِ دكؤمد عؤرةةٌ يعَدروو ع  ِلَى الْخَيدرِ أعيعأْروروأ ع بِالْمععدروأفِ أعيع داقوله عي من قائل ]

[ إال المع الكلمة ولتوحيد  نوههم أعلِلفلِ رعلَى ال ةاسِ حِجُّ الْبعيدتِ رعنِ اسدََطَاْع  ِلَيدلِ سعبِيلًا[ ]هومو الْمواْلِحوو ع 

ومجع كلمتهم وتبادم الراي هيما ايدنهم والتعدار  اد  ام دلم  هيمدا ذدص مشداكلهم        
 هم هيما يتعلق اقضاياهم ورهع م تواهم.  وحبثهم وتشاور

وإني لرتى يف مناسكه وادااه وحنة متي القلو  ندورا , والدنن  سدرورا  وطاقدات     
قويددة روحيددة تددرد الننددوة عددن لنانيتهددا اعددد لن متددي االوانددب واالددوانت خشددية ورعددة   

رمحدة  وحنانا  ورمحدة وتدوقظ العقدوم حندو مثلدها العليدا اعدد لن حيشدد اهدا ال دري حندو ال           
 امئلقة.  

مير اليو  االقئار اإلسالمية لر  عصيب ووقت رهيب يقئع  ليها امي الصاحل:
هيه اإلسال  ل عب امراحل يف تارذه احلديث, هالصراع قائم ا  المم الكدبرية, واحلدق   
تئ ى عليه القوة وعلدى المدانأ امنايدا وودبت امدوت يرهدر  علدى العدامل كلده, ولائدام           

و دهتهددا يوالدون االجتماعددات لثددر االجتماعدات إلحددران البشددرية انددار ال   احلدر  ومدددير 
ي هل إمخادها وإثارة هتنة  ماي يصعب اخلروج منهدا. هحدري اندا لن نتضدامن تضدامنا      
ال مت ه لنحة االحندالم, ونتضداهر تضداهرا  ال  لده مشدكالت الهدوام لنخدرج مدن وسدط          

شدودة ورحبندا الصدنقة ونالندا المدل ائمأنيندة       هذه امعمعات العاميدة وقدد ال ندا ال ايدة امن    
 وسال .

 احلج واالنقطاع به إىل اهلل
ال ريب لن احل,  شاعره الدينية ،عامل ها  وعمل مهم يف إيقال الشعور الدديين  
يضنأ علدى وخصدية امد دي مناسدكه قدسدية دينيدة, ومتتلدئ نن ده اشدحنة روحيدة, هندأ            

أ عددن امددادة األوانهددا االذااددة ولاعادهددا عددن اإلحددرا  ولددب  ثوايدده تدددرر الددنن  التخلدد
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وهواتها ومألوهاتها, وكنها عن لذاتها وملذاتها لت دعد ادالقر  مدن الندور اإلهلدأ حتدى       
إ ا لور  على البيت احلرا  لورن عليه ال رور اإلهلأ ودخلته البهجدة الروحيدة ودأن    

م  ارخا االتلبية للئاعدة  العاوق  إ ا رلوا ديار امعشوق , وعند  ا يليب نداي راه الكري
لبيي اللهم لبيدي إن احلمدد والنعمدة لدي واملدي ال ودريي لدي        لرحم الرامح  قائال )

( واهذه التلبية تتجلى عبودية العبد مواله واالنقياد لئاعة ر  العباد  دا منحده مدن    لبيي
 محددده ولواله مددن نعمدده, ثددم ي ددوقه امييددد مددن الشددون والعشددق لددذات مددواله امتحليددة    

ااالمام واالالم والرمحة واحلنان، هيئو  حدوم ايتده االعددد اميمدون, ثدم يصدلأ عندد        
امقا  لن يف الصالة عروج منه إو مقامه الكريم اعد لن طهرت منه الروغ مدن ودوائب   
الك,يدداي واخلدديالي والدندداة والدران واالاتعدداد عددن مندداتن احليدداة اقلددب سددليم ملهدده    

خالقدده وحمبوادده الكددريم و نراندده مددن الددذنب العردديم،  الوجددد والشددون ي ددتنجد لئددف 
متلم ا اذلي القر  من مواله ر  العام , والدنو إو حررية مالي يو  الددين, حمئمدا    
اذلي ك,يائه لما  جد,وت ات, وسدلئانه لمدا  قدرتده وعرديم ودأنه, ليك دب الندوم يف         

القددر  والدددنو مددن سدداحة النشددأت  وال ددعادة يف الدددارين, وعندددما تتلددذ  نن دده انشددوة  
احملبو  لديه يقوى اده العشدق لن يكدرع ادالرحيق احملبدو  ومدن ايدده املدي واملكدوت          
وأن اهلائم الوهلان اال عأ لمدا  البيدت احلدرا , حتدى إ ا امدتي ودعورا ولودرقت عليده         
انورها القداسة اإلهلية لعئدى لنن ده الراحدة وخلدد لروحده ام دكنة ثدم يعدود لده احلدب           

والعشددق العردديم لددذلي االمددام واالددالم، هيخددرج إو الصددحراي وددأن اهلددائم    الشددديد
الوهلان متضرعا  لراه الرمحن, ومتوسال  اده يف دهدع كيدد الشديئان هيعدود حلمداه وتكدون        
كعبته  ايته ومناه, مقدما  مواله لضحية ع ى لن حيرى ادالقر  إليده لكثدر ولجددر هيأكدد      

دوه الشيئان الرجيم ارمجة عدة مدرات واللعندة لده يف    واليه من خلقه وسواه ااحملاراة لع
لكثر احلاالت, ثم اعد لن يتم سدنره إو خالقده ومكونده يعدود إو االرتبداط اأهلده و ويده        

 يهن  نه على هذا العمل اجمليد وال نر امبارر ال عيد.  

 أسرار تشريع احلج
يرمدأ إو   إن احل, عمل عبادي واجتمداع إسدالمأ سدامأ يف ايدت ات وضدياهته.     
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اجتمدداع عددا  يف حشددد سددنوي ضددخم يضددم علددى  ددعيد واحددد  وي القدددرة اماديددة         
واال مية من خمتلف الئوائف اإلسالمية يف إطار ديين تذكأ هيه روغ الخوة ومشداعر  
امودة االتخلأ عن مجيع النوارن الئارئة واحلواجي العارضة والتجرد عن كل ما يولدد  

يهو واخليالي, قاضيا علدى كدل االنق دامات مدع وحددة يف      اإلعجا  االنن  ويثري هيها ال
العمل وا اد يف اهلد  وامرهر اال تنون لقومية على لخرى, وال إلقليم علدى اخدر, وال   
لئبقة على لخدرى. قدد توجهدوا حندو الرمحدة امئلقدة واالنئدالن حندو الروحانيدة اجملدردة           

لعواطدف حندو مثلدها العليدا     ي تهد  احلجي, من مناسكه إ كاي الشدعور الدديين واعدث ا   
وتنوير النكرة اإلسالمية ادأسى مراميهدا ولوسدع معانيهدا, ويتدوخى مدن مشداعره تقويدة         
وسائل التناهم ا  ام لم  حلل مشاكلهم وتوكيد  الت التآلف اد  قلدواهم, وتوثيدق    
 عرى امودة الدينيدة والخدوة اإلسدالمية هيمدا ايدنهم للتعداون يف سدلور الدنه, ام دتقيم،         

وليصبحوا كتلة مرتا ة يف وجه امعتدين وللم الرام . ويرا  من وعائره إعدداد العددة   
للتشدداور والتعدداون يف منددااع الثقاهددة واالكت ددا  اددأموام التجددارة, وعددرض البضدداعة        
 والصناعة لتقوية سوقها والتوسعة يف االستنادة منها وتبادم امناهع اها إو  ري  لدي مدن   

 مناهع العريمة اليت يلم ها ركب احلجي, عند احل, واعده.  النوائد االليلة وا
هددذا ويف احلدد, ال ددري حنددو ات مددع االعددرتا  اأندده تعدداو ال حيويدده مكددان وال حيددد  
وجوده ممان االقصد لبيته العتيق الدذي هضدّله علدى سدائر ايوتده, جبعدل مدا حولده حرمدا          

وإميان م كدا جاللة قددره  ندع    تعريما له واحرتاما ال يدخله الداخل إال يف إحرا  ولمن
 الصيد وقئع اخلال .  

لال وإن يف هددذا النحددو مددن ال ددري حنددو الرمحددة امئلقددة اددالتجرد ت مددن وددوائب    
اخلدديالي ومددن مردداهر الك,يدداي، يف طهددارة للددنن  مددن الدران والدندداة يف مجيددع         

ات يكدون  احلركات وال دكنات، وإضدعا  ل دلئان القدوة والشدهوة ااالمتنداع عدن املدذ        
نوعددا  مددن الرتهددب اددأسى لنواعدده، و ددنف مددن التصددو  اأهضددل ل ددناهه، ولح ددن      
لوضاعه. إ  لي  هيه االنقئاع عن اخللق االكليدة الدذي هيده مدرارة االنعديام عدن النداة        
طددوم الدديمن والتددوحش مدددة العمددر مددن م ددرات امدنيددة وسددكنى الددوطن، همددن لراد       
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 هإن هيه امنى والمل.   الرتهب والتصو  هليقم اهذا العمل اجمليد
َايَد لن يف احل, تقوى العبودية ت تعاو، هإن العبادة كلما اعدت عن ميل الدنن   
هلا، ومل يددرر العقدل ننعهدا، متحدض إتيانهدا لمدر ات وتدرد االنقيداد اهدا إلرادة ات،          

ا. وهدذا  حيث ال ذالط اخلضوع اها احلب لنعلها وال يشرتر يف التقر  اها اميدل إلتيانهد  
ما يوجب ودة الراط اذات ات امقدسة وقوة االنقئاع إليه. ويف احل, تلم  هذا المدر  
هيه هإن هيه لعماال ولهعاال  ال تأن  اها العقوم وال تر ب هيها الئباع، وال تأمن حب دنها  
الننوة، كال عأ اد  الصدنا وامدروة ادالتكرار والوقدو  اعرهدات آلخدر النهدار, ورمدأ          

االحجددار، خبددال  الصددالة هإنهددا تشددتمل علددى لقددوام تنئلددق الل ددنة اهددا       االمددرات 
لتضمنها الدعاي واالستجداي ل لور طريق اخلري واهلداية لصراط النعمة وهو ما تتئلبده  
الننوة اذاتها وتشتمل على لهعدام ولعمدام مدن ركدوع وسدجود وقيدا  تهواهدا الههددة         

ن هيهددا العئددف علددى النقددراي وسددد  لرتويددض عضددالتها ولعضددائها، وخبددال  اليكدداة هددإ 
احلاجات وهو ها تندهع لده الئبداع, ومتيدل إليده الدذوات, ولدذا ادد اإلح دان علدى  وي          
احلاجة حتدى مدن لهدل الكندر والضداللة, وخبدال  الصدو  هدإن لولدأ اللبدا  حيكمدون            

 اعريم ننعه وح ن هعله لصحة الادان والوقاية من العلل والسقا .
العقددوم الوقددو  يف عرهددات مندده النائدددة، وال يف الوقددو     لمددا احلدد, هددال تدددرر 

اامشعر امصدلحة، وال يف الرمدأ وال يف ال دعأ الثمدرة، وال متيدل هلدذا وال لدذار الئبداع         
وال تر ب الننوة هلندا وهندار هكدان يف العبوديدة لالدغ مدن  دريه ويف االنقيداد والئاعدة          

 لكثر من سواه.

 ة اإلسالميةكلمة يف اجلهاد وبواعثه يف الشريع
 عوامل االهاد يف اإلسال  ثالثة:

االهداد العتندان ونشدر الددعوة اإلسدالمية، وهدو حمارادة الكندار يف          العامل الوم:
عقر دارهم لرهع م تواهم يف عامل العلم والعمل, والراهر لن اآليدات والروايدات الديت    

ر  إمندا تكددون يف  لخدذ منهدا القتدام يف سددبيل ات ندالرة هلدذا الندوع مددن االهداد لن احلد        
دون الننددع  - انددتت احلدداي  -سددبيل ات إ ا كددان امقصددود منهددا رهددع م ددتوى احمَلددار       
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وإال لكددان احلددر  يف سددبيل الننددع الددذاتأ ال يف   - اك ددر الددراي -الشخصددأ للمِحددار  
سبيل ات تعاو, ويدم على وجو  هذا النوع من االهاد على ام لم  اآليدات الكرميدة   

قددد مجعتهددا مجعددا م ددتوهيا كتددب ايددات الحكددا  للجيائددري واآلردايلددأ      امتضدداهرة و
واالصاص والناضل امقداد و ريهدم، كمدا تددم عليده الحاديدث الشدرينة امتعاضددة،        
وقد  كرها العلماي يف كتبهم النقهية االستداللية, ويف كتدب احلدديث والروايدة هدأ تددم      

 ي دوا االيية وهم  ا رون.   نئوقها على وجو  جهاد اليهود حتى ي لموا لو 
وقد مينع من هذا النوع من االهاد من ناحية الشرع ولخرى من ناحية العقدل. لمدا   
امنع منه من ناحية الشدرع همدن جهدة الدلدة الدالدة علدى حرمدة إلقداي الدنن  يف التهلكدة           

(. واالوا  عدن  لدي مدن حيدث الصدناعة واضدت هدإن هدذه         ال ضرر وال ضرارولدلة )
مدة ولدلددة االهداد لخدص منهددا, واخلداص مقددد  علدى العدا  ومددن حيدث منئددق        الدلدة عا 

الواقع هإن الضرر والتهلكة يف سبيل  قق الصاحل العدا  ال ميندع منده اإلسدال , هاحلددود      
قد ورعها اإلسال  مع ما هيها من التهلكة والضرر ما هيها من امصلحة العامة مدن حندظ   

 الننوة وحماراة االرائم.
نع من االهاد امذكور من ناحية العقدل هقدد  كدر اعدض منقددي اإلسدال        ولما اما 

لن هذا االهاد يرتكي على جعل ال لئة والقوة على ال ري وحرمدانهم مدن لهدم حقدوقهم     
الئبيعية, هإنه مينع من حريدة الدرلي يف العقيددة الدينيدة والتصدر  يف مقددراتهم احليويدة.        

ن االهداد وودرائئه والهددا  منده يدرى لن      ولكن الذي ينرر يف مشروعية هذا الندوع مد  
هذا االدعاي ال م اة له اواقع احلام. هقد جاي اإلسال  وهاجأ ودعواا  خشدنة الئبداع ال    
يلمها نرا  وال تثقنها ادا ,  صت اامنامعدات الشخصدية متنداهرة ادالنوارن االعتباريدة      

ري هيده إال قدواه   هيها مصئلحات استأثرها وكل اجتماعهدا الندردي. اجتمداع ال يقدد  امد     
وهيياتدده اخلا ددة ادده هجدداي اإلسددال  واسددتعمل مجيددع طاقاتدده ههددد  تقاليددد اإلحلدداد,          
واستأ ل العادات القبيحة, ونشر اآلدا  احل دنة ولراغ تلدي الشدعو  مدن االسدتبداد      
واالسددتعباد الددذي لرهددق العددامل  ددعودا وجشددمه كهددودا, وخلصدده مددن تقاليددد ال يئددان   

د تشددبه الل ددام والحدداجأ يف إاهامهددا و موضددها, وهيددأ     محلددها, وجردهددا عددن عقائدد   
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الشعو  جبهاده امتوا ل يف لدوار جديدة حلياة سعيدة موهورة ااحلرية والمان اعدد لن  
 لددب عليهددا الشددقاي وللب ددها احلضددارة اعددد لن كانددت اعيدددة عددن مندداهيم الندداة ُاعددْد     

اوة والدددماي الدديت  الرض عددن ال ددماي. ولددوال االهدداد الددذي قددا  ادده الائددام الودد      
لرخصت يف سبيل ات مدا لندر العدامل اإلن دانأ اهدذه احلضدارة, هدإن التدأري  يشدهد لن          
احلضارة  ارت ااإلسال , وانتقلت لل ر  من ام لم . ولنأ لرى اموجه هلذا النقدد  
امذكور على اإلسال  وام لم  الذين جاهدوا يف سبيل ات نرري مدن يوجده النقدد علدى     

 الئنل ومعلم العلم للجاهل.مراأ 
هو حندظ ايضدة اإلسدال  مدن تعددي الكندار علديهم ودهدع العدداي           العامل الثانأ: 

عنهم. والواجب يف هذا امقا  لن حصل مدا اده الكنايدة يف رد امعتددين سدقط الوجدو        
عن الباق  وإاّل وجب على ام دلم  كاهدة, همدن لده القددرة علدى الددهاع كمدا هدو واقدع           

 هل ئ . وهذا النوع ها حكم اوجواه الشرع والعقل.احلام يف 
بِيلِ اهللِ الفْنِينع يوقَْاُِلؤوََكؤمدلما الشرع هلقولده تعداو: ]    فَمعْنِ [. وقولده تعداو ]  أعقَْاُِلؤوا فِْي سْع

 [.اردَََعى رعلَيدكؤمد فَاردَََوأا رعلَيدلِ بِمِثْلِ رعا اردَََعى رعلَيدكؤمد

حندظ الدنن  ودهدع الضدرر عنهدا, وال ريدب لن        ولما العقل هينه حداكم اوجدو   
عبث العداي اام لم  وتعديهم عليهم هيده لعردم الضدرر والشدر علدى ننوسدهم, كيدف        
واه حيندظ اسدتقالم المدة و ندظ كرامتهدا وتد من حريتهدا: وإمندا كدان الوجدو  سدبيل            
الكنايددة لن ال ددرض مندده هددو دهددع الشددر هددإ ا إندددهع الشددر، اددالبعض حصددل ال ددرض,    

صوله ي قط ال رض. ولعل الواجبات التو لية النوعية كلها من هذا القبيل. وهدذا  وحب
 النوع من االهاد مصاديقه البينة قضية هل ئ .

االهدداد لدددهع العددداي عددن اددالد ام ددلم  وإخددراجهم منهددا اعددد  العامددل الثالددث:
م دلم  مدن   الت لط عليها, وإ الغ ايضة اإلسال  اعد ك رها وثلمها, وال عأ يف ااة ا

ليدي الئ اة امعتدين وهذا النوع من االهاد من لارم مراهر لهراده قضدية هل دئ . هقدد    
هتكت اليهودية يف االد اإلسال  هتي الئا ية ام تبد, وعانوا مدنهم اآلمدا  ثقيلدة, وخلعدوا     
عليهم لسام االد , ولهرت اهم كلمة الباطل, وانهار  رغ اإلميان. هإنا ت وإنا إليده  
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راجعددون, وال حددوم  وال قددوة إال اددات. وقددد لهتددى جدددنا العلددى الشددي  جعنددر كاوددف  
( اأن هذا االهاد لهضل لنواع االهاد, ولعرم وسائل القر  لدر  العبداد.   ال ئاي )

ويدم على وجواه ما دم على وجو  النوع الثانأ من االهداد, ويف هدذه الندواع الثالثدة     
ولياي لمرهم لن جيندوا االنود ويهيهوا ما اده الكنايدة   كما جيب على ام لم  جيب على ل

من العتاد وال الغ لضر  العداي ولو االخذ من لموام ام لم  اقددر مدا اده احلاجدة     
 [.أعرعَوأةإؤمدأععَرَُِّأا لَْومد رعا اسدََطَعدَؤمد رِند قؤوة ٍ أعرِند رِبعاطِ الْخَيدلِ ُؤردهِبوو ع بِلِ رعَوأة اللفلِ لنحوى قوله تعاو:] 

وعلى ام لم  ووالتهم إ ا مل يكونوا هقهاي لن يراجعدوا هقهداي ام دلم  يف هدذه     
(, هقدد  النواع الثالثة للجهاد حتى ال يكون عملهم وحكمهم على خال  حكم ات)

دلت اآليات الشرينة على كنر من حيكم خبال  ما لنيم ات تعاو. واهذا يتجلى لندا لن  
مددن مشددارن الرض لو  راهددا وجددو  االهدداد عليدده يف هددذه الكارثددة    علددى كددل م ددلم

العرمددى والئامددة الكدد,ى الدديت ل دداات ام ددلم  يف هل ددئ  لتددواهر عوامددل وجددو      
 االهاد الثالثة هيها.نعم هرن هقهاؤنا يف لحكا  هذه النواع من جهات عديدة:

( لو )إنهم اودرتطوا يف الندوع الوم مدن االهداد حضدور الدنيب        لحدها: 
 من يقو  مقامه ولخذ اإل ن منه اذلي.

ولما النوع الثانأ والثالدث هدأوجبوا االهداد هيهمدا علدى كدل مدن لده القااليدة علدى           
 تداري احلر  ومجع االيوش ولوجبوا على ام لم  طاعته.  

لنده يف الندوع الوم يشدرتط يف امكلدف ااالهداد لن ال يكدون مريضدا مرضددا         ثانيهدا: 
 ال عبدا لنه ال ميلي نن ه. كالعمى والعرج و

( كددان يبددايع احلددر علددى اإلسددال  واالهدداد ويبددايع   وقددد روي لن الددنيب )
العبددد علددى اإلسددال  دون االهدداد, وال هقددريا عدداجيا عددن الننقددة مددع عددد  البددا م لقولدده   

 [.أعال رعلَى الفنِينع لَا يعجَِوأ ع رعا يو داِقؤو ع حعرعجٌتعاو: ]

ب يعددارض عمليددة االهدداد كالدددين امئالددب ادده هعددال,     وال خنثددى وال عليدده واجدد 
وكالننقة الواجبة, وكاحل, الواجب وإطاعدة الوالددين, وال يشدرتط يف الندوع  الخدرين      
 لي، هإن االهاد واجب هيهما على كدل قدادر علدى النصدرة مدن قريدب لو اعيدد وجوادا          
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 كنائيا  ال ي قط إال إ ا قا  من اه الكناية على دهع العداي.
لنه ال جيدوم التخلدف عدن اهلدندة والمدان والصدلت والعهدد, وال االحتيدام          الثها:ث

االكذ  والتيوير يف النوع الوم وجيدوم يف الندوع  الخرييدن إ ا قدوي الكندار وخيدف       
 الضرر.

لنه يشرتط يف النوع الوم عد  ميادة الكنار على الضعف لو على عشدرة   رااعها:
 ريين  ديد إال االقدرة وعدمها.  لمثاهلم ولي  يف النوع  الخ

لنه ال جيوم يف الوم يف الوهر احلدر  خبدال  الندوع  الخرييدن حيدث       خام ها:
 تكون احلر  مع من ال يرى حرمتها.  

ذتص الوجو  يف النوع الوم،  رة واحددة يف ال دنة خبدال  الندوع       سادسها:
 الخريين.

م يف الندوع الوم هدإن لادوا وامتنعدوا     لديو  الددعاي لسسدال  قبدل حمداراته      سااعها:
 حوراوا, وال يلي   لي يف ااقأ النواع .

لي  لولأ المر لن يأخذ لمدوام ام دلم  قهدرا  للتو دل اهدا إو ال درض        ثامنها:
امئلدو  يف النددوع الوم ولدده يف النددوع  الخرييددن لن يتندداوم مددن المددوام إ ا مل يكددن  

االدديش مددن ام ونددة يف  ددد العدددو, اددل جيددوم  ددر   عنددده مددا يقددو  اكنايددة مددا حيتاجدده  
ضددوي مدا  كرندا مجيعددا     0الصددقات كيكداة امددام ومكداة النئدرة ومددا اده رد امردامل. ويف      

يتجلى لكم لن االهاد االنن  والنني  حمتم علدى كدل م دلم يف ودرن الرض و راهدا      
ن هيهددا مددن دون هددرن ادد  العراددأ و ددريه يف قضددية هل ددئ  لتددواهر النددوع  الخرييدد       

موضددوعا  ووددرطا. ولنددأ لمددل مددن مدد متر البحددوث الددذي لخددذ علددى عاتقدده لن يعددا     
القضايا اإلسالمية لن يتخذ خئوة إجياايدة تعدد لوو يف هدذا اموقدف يف ضدوي مدا  كرنداه        
من هتوى العلماي العال  هيوجدب علدى كدل م دلم  كدرا كدان لو لنثدى دهدع مقددار مدن           

والئلددب علددى سددبيل التحتدديم مددن رؤسدداي    كددل سددنة امددام ال يقددل عددن )جنيدده( مددرة يف 
ام لم  وملوكهم إليا  رعيتهم ادذلي، ويددعم هدذا امئلدب اداحلكم علدى كدل م دلم         
رئي ا كان لو مرؤوسا ال يننذ هذا الئلب مقاطعدة ام دلم  لده اأقصدى لندواع امقاطعدة,       
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م دتعد لن لنندذ    هال ي لم عليه وال يتعامل معه وال ييوج وال يشديع إو  دري  لدي, ولندأ    
هذا القرار هأدهع عين وعن لهل اييت, ولنأ لعتقدد لن هدذا الئريدق هدو لقدر  الئدرن       
ولاحها يف مجع امام للجهاد لتمكن كل م لم منه. ثم اعد هدذا يعد  امد متر مدن يدرى      
هيه الهلية والقاالية والكناية لقيادة االيش الدذي تقدر اده عيونندا, وتندتعش اده ضدمائرنا.        

عقيدتأ سيليب الئلب سدائر ام دلم  الدذين ترتكدي هديهم العقيددة الدينيدة يف لقئدار         ويف 
 العامل كاهة هإنهم على لمت استعداد لتلبية دعوة االهاد.

ثم لن هنار لنواعا لخر من القتام ال ائغ لو الواجب حب ب الشدرع يئلدق عليهدا    
 لق ا : اسم الدهاع وال تندرج على سبيل احلقيقة  ت اسم االهاد وهأ

الب اة اامعنى العم، وهم ههة من ام لم  خرجدت عدن طاعدة ولدأ لمدر       لحدها:
ام لم  العادم سواي كانوا قئاع طرن للم دلم  لو مكندرين للم دلم  لشدبهة لدديهم      
وم ددتحل  مددنهم مددا ي ددتحل ام ددلمون مددن الكنددار احملددارا , لو خددارج  لالسددتقالم    

معتدين على قو  من ام لم  ومل يقبلوا االصلت معهدم،  ااحلكم دون التكنري, لو كانوا 
هإنه جيب قتام امعتدين وقد ذص اسم اخلوارج االق م الثدانأ, والب داة االق دم الثالدث     
والرااع. ولما قئاع الئرن هحكمهم معلو  وكيف كان هال ل يف  لي هو قولده تعداو   

ردرِ اللفلِ لؤوا فَأَصدلِحووا بعيد عْومعا فَإِ د بعغَتد  ِحدَعاهومعا رعلَى الْأؤخدرعى فَقَاُِلؤوا الفَِي َُبدغِي حعَفى َُاِيءع  ِلَى عَأع ِ د طَاِِاَََا ِ رِنع الْمومدرِ ِنع اقََََْ :] 

 [.فَإِ د فَاءع د فَأَصدلِحووا بعيد عْومعا بِالْععَدلِ أععَقْسِطؤوا  ِ ة اللفلع يوحِبُّ الْموقْسِطِنع

م الددذي يريددد التعدددي علدى الددنن  لو العددرض لو امددام, هإندده جيددوم  امهدداج ثانيهدا: 
للمعتدى عليه القتدام معده لدهعده عدن نن ده لو مالده لو عرضده وال يلدي  االسدتهذان مدن           

 ولأ المر.
االيش إ ا ع  ولأ المر رجدال  للجهداد وجدب عليده طاعتده وحدر  عليده         ثالثها:

 علدى الكنايدة هدإ ا كدان اده الكنايدة سدقط        التخلف عنده, وإ ا مل يعد  مل جيدب عليده إالّ    
الوجو  عنه, وإ ا دهم العدو ام لم  من ذشى منه علدى الدنن  لو العدرض لو امدام     
هيجب االهاد على كل قادر عليه، وال جيوم لحد التخلدف إاّل مدع احلاجدة إليده كحندظ      

وهدا مدن الصداحل    ج الن اي للمدداواة وحن اامكان لو العرض لو امام، وإ ا احتي, إو إخر
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وم االسدتعانة  جي( يف حرواده مدن ن داي النصدار،و    جام. هقد لخرج رسدوم ات) 
( اسدتعان اصدنوان   اأهل الذمة ال واامشدرك  إ ا امدن مدنهم هدإن رسدوم ات)     

 ان لمية على حر  هوامن قبل إسالمه.
ًَ ولمددددا قولدددده تعدددداو : ]   لِّنع رععْْْْؤ  ا يقتضددددأ  [ ههددددو إمندددد أعرعْْْْا إؤ دْْْْتو روَفخِْْْْنَ الْموعِْْْْ

عد  االستعانة اامضل  وهرض الكال  يف من هو مأمون منه هال يكون مضال وعلى امدر  
و يعدد  علددى لاالدديش لن يتحددرم لوددد التحددرم هددن ذددذم االدديش ويثددبئهم عددن االهدداد  

( عبد ات ان لادأ، معده   التج   عليهم لو حيدث الننت اينهم, وإخراج النيب)
( ن للتحدرم مدن ودره لدو اقدأ, وإلطدالع الدنيب )       لهور التخذيل منه إمندا كدا   مع

 االوحأ على لهعاله هال يتضرر اكيده.  
الرااط ويلحق ااالهاد الرااط وهو اإلقامة عندد الث در للدتحنظ مدن العددو,      رااعا : 

وعلددى امددراائ  لن مينعددوا العددداي مددن الدددخوم إو دار اإلسددال  ويعلمددوا ام ددلم       
 ي جام هلم مقاتلتهم لدهعهم عنهم وعن ايضة اإلسال  .  اأحواهلم، هإن قاتلهم العدا

 ما يتعلق باحلرب وأطوارها
مددا كانددت احلددر  مددن العمددام االليلددة  ات الهميددة الكدد,ى الدديت ترتكددي عليهددا   
سعادة المة ووقاؤها كان الالم  وجود ولأ ام لم  احملني هيها الدذي حي دن اإلدارة   

النجاغ هيها،وله من ام دكنة والعصدمة مدا مينعده مدن       للجيش, وله البصرية واخل,ة ائرن
اإل راي انواتن احلياة ومباه, املذات عن تدداري ود ون الندوم والرندر, وعلدى امقداتل        
لن ي ددمعوا قولدده ويئيعددوا لمددره وال يدددخلوا احلددر  إاّل اعددد لن ذدد,هم وال يضددعوا         

لتقدى الصدنان وتقاادل االمعدان     لومارها إال اعد لن يأ ن هلم، وال جيوم هلم النرار إ ا ا
 ندددددار ال يشدددددواها الضدددددرر. وتدددددوم اخلدعدددددة يف احلدددددر  هقدددددد روي   هإاّل مصدددددلحة 

 ( وقددددددد لهتددددددى جدددددددنا العلددددددى  لن احلددددددر  خدعددددددة(: )عددددددن الددددددنيب )
كاوددف ال ئدداي جبددوام اسددتعمام االت اللددهو واللعددب وال ندداي وسددائر اآلالت امشددجعة    

 اار العداي .  للناة إ ا توقف عليها تنريم االيش وقئع د
ولهتى اكناية التكبرية الواحدة عن الركعة وقت القتدام إ ا مل يدتمكن امقاتدل مدن     
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لداي الصالة اأجيائها وورائئها، ولهتى جبوام لب  ما حير  لب ه يف الصالة من حريدر و  
 هب حيث يتوقف االهداد علدى اللدب , ولهتدى اوجدو  إعاندة العلمداي لدولأ ام دلم           

 لو قصروا عيروا.  االوعظ وحنوه و

 أسباب االعتصام
هو اذله االيية لولأ ام لم   قدار ما يعينه ولأ ام لم  حلنظ ننوسهم  الوم:

ولعراضدهم ولمدواهلم, وهدأ واجبددة علدى كدل كتدااأ يقدديم يف دار اإلسدال  يف كدل عددا          
جملدان , وال تقبدل إال   [ وال جيية علدى الطندام والن داي وا   حعَفى يوعدطؤوا الْجِِديعةَ لقوله تعاو: ]

من لهدل الكتدا  وهدم اليهدود والنصدارى دون  ريهدم مدن الكندار كاملحددين وكعبددة           
 الوثان والنريان ويشرتط يف ليومها االنقياد لقضاي الشرع وعد  التجاهر ااحلرمات.  

اإلقددرار االشددهادت  هإندده حيقددن ادده الددد  وامددام والعددرض قبددل االسددتيالي,  الثددانأ:
 الد  هقط ولكنه يدخل يف املي هو وماله.  واعده اها 

المان وهو ترر القتام إجااة ل  ام الكنار ااإلمهام، وهو إمنا يصت مع  الثالث:
 اعتبار امصلحة للم لم , وقد جيب إ ا ترتب على تركه الن اد.  

الصلت اأن يقع الصلت اد  ام دلم  واد  الكندار هيمدا كدان امصدلحة يف         الرااع:
 يقع الصلت من  ري ولأ ام لم  إ  لي  حكمه حكم المان.    لي، وال

امهادنة وهأ البناي على ترر احلر  واالدام وامبدارمة إو مددة معلومدة     اخلام :
اعوض لو ا ري عدوض, وهدأ إمندا تصدت إ ا كاندت يف مصدلحة ام لم .وتنصديل  لدي         

 وتنقيحه يئلب من كتب النقه.

 ( )كلمة يف ميالد الرسول الكريم 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد ت ر  العام  والصالة على حممد واله الئيب  الئاهرين.  

ليها االمع امتجه حنو ات والالئذ اضريت سيد الو دياي تكيكدم العنايدة الراانيدة     
لنىب لحللتم وحللتم, وترعاكم اللئا  اإلهليدة لندى اتهدتم وتدوجهتم, وحيددوكم الديمن       
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لنى سررمت ولسررمت.يف هذا اليو  ال عيد امبارر تشرن عليندا تد  اهلدايدة,    وال عادة 
( سديد امرسدل    ويرهر هيه احلدق امدب  وجيدود عليندا ر  العدام  انبيندا حممدد )       

ليخرج للعامل اإلن انأ من هم الدهر امرلم م دتقبال ماهيدا ماهدرا تئندت ضدنتاه ااهلنداي       
عَ ة عَهدلَ الْقؤرعى ءعارع ووا أعاُفقَودا لَاَََحد عا رعلَيدِْمد بعرعإَا ٍ رِنع السةمعاءِ أعالْأَردعِ أعلَكِند  أعلَودوال عادة واخلري وال,كة ]

 [. إَنفبووا فَأَخعنََْاهومد بِمعا إَاَؤوا يعكْسِبوو ع

لقد ادلت نن  النيب الكريم االدعوة اإلسالمية عندما هدبط عليده الدوحأ  يثدان     
الرسدالة اإلهليدة وهاجدأ اهدا ودعبا  خشدن الئبداع ال يلمده نردا  وال تثقنده           النبوة، هصددع ا 

ادا   ددصب اامنامعددات الدينيددة متنددارن اددالنوارن اإلقليميددة, هيدده مصددئلحات اسددتأثرها  
وكل اجتماعه النردي,  لي الدذي ال ميتدام عدن لسدرا  احليدوان وقئعانده إال  ميديات        

( اه وهيياتده الشخصدية, هاسدتمام )   طنينة, اجتمداع ال يكتندف الندرد هيده إال قدو     
تلددي االمدداهري اناضددل اخلددالم واامثددل العليددا مددن اليددغ امقددام العااقددة االمددانأ اليكيددة   
وامنورة األوان الحال  الذهبية, ثم ما هتئ المر حتى تعاك ت لندوار اإلسدال  النندوة    

لدة احلقدب والممدان    واستع,ت اه امدارر والعقوم, ذتام اأنرمته القيمة ول وله الكام
حتى ل بت ومن ورايه ودعب حدار, مد من اعقائدده منددهع  بادئده ال تأخدذه هيهدا لومدة          
الئم, وال يها  يف الددهاع عدن مبادئده سدئوة جببدار  اودم, هدأمام هالدي الشدرر وهدد            

واستأ ل العادات القبيحة, ونشر اآلدا  احل نة,وركي االخداي يف الدروغ   تقاليد اإلحلاد,
علددى اخلددري و الصدددن يف القددوم و العمددل الدديت  يددى اهددا اإلن ددانية وتيدهددر    و التعدداون

اإوراقها البشرية ،وقلب وضع العامل رلسا على عقب, وناهيدي اده مدن انقدال  معديع      
لركان دوليت الدرو  وهدارة، ولراغ الشدعو  مدن االسدتبداد واالسدتعباد الدذي لرهدق         

لة ال يئان محلها, وجربده مدن عقائدد   العامل  عودا وجشمه ك دا , خلصه من تقاليد ثقي
تشبه الل ام والحاجأ يف إاهامها و موضها, وهيأ الشعو  للددخوم يف لدوار جديددة   
من حياة سعيدة موهدورة ااحلريدة اعدد لن  لدب عليده الشدقاي, وللب دها احلضدارة اعدد لن          
 كانددت اعيدددة عددن مندداهيم الندداة اعددد الرض عددن ال ددماي.ما نددراه اليددو  مددن النهضددة   

ام تمرة يف عامأ العلم والعمل حتى إني ال تد نررية تأس ت اعقوم راجحدة ولدم دة   
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ناضجة يكون هلا الثر القيم يف تئور احلياة البشرية وترقيها يف مدارج الكمدام إال وهدأ   
 دددى ايددة مددن ايددات الكتددا  اجمليددد لو حددديث مددن الحاديددث الشددرينة للددنيب الكددريم   

(  هددذه  ددنحة مددن تددأري  رسددو )   لنا العرددم, ومددا لنتجدده التم ددي  بادئدده يف
مئاولة هذه المة ليمم الراقية حتى خاطبت ال حا  ) لينما متئري هأنت يف ملكدأ (,  
وإ  حنتنل يف هذا اليو  اجمليد اذكرى والدة نبينا الكريم هإمندا ن دتلهم مدن هدذه الدذكرى      

ار اأوددعتها ال ددياة دروسددا وعدد,ا  لنهضددة جديدددة ترتكددي علددى تلددي امبدداد  الدديت اسددتن    
النا ون ون تمد منها إميانا يدهعنا حنو مدارج اجملد وال  دد, هإنها النائددة امنشدودة مدن    
الذكرى والتاري , وما التاري  إال تار  قا  اها اماضون واستناد اهدا احلاضدرون, ومدا    

صدرية وع دى   اماضأ إال مراة تنئبع اها  ور ام تقبل ننرر هيها لن تقبل الدهر خبد,ة وا 
اللهم يا ات يا ات يا ات  لأ وسلم عمن قريب يتجلى القصئل, ويعيد التاري  نن ه. )

على حممد واله كما محل وحيي والغ رسالتي وعلم كتااي, و دلأ وسدلم علدى حممدد     
واله كما رهعت اه الشقاي وكشنت اه ال ماي وايتنا اه من البالي, و لأ وسلم على حممد 

ت اه البالد وقصمت يد االباارة ولهلكت اه النراعنة, وك رت اه ال نا , واله كما رمح
 (.لهضل ما  ليت على لحد من لنبيائي يا ر  العام 

 (كلمة أخرى يف ميالد الرسول األعظم)
لقد مضى على اإلن انية ح  من الدهر مل يكدن وديها مدذكورا يت دكع يف دجيدور      

يهديده للحدق امدب , وال يهتددي ال دبيل مدا ي دعده         لال  دام  ال ي تب  طريقدا لمانيده  

لهددداهها البعيدددة يف مقا ددد يف رهددع م ددتواه، تضددمره للمددات االهددل وتعصددف ادده         

عواطف النقر, هأ نهم ات  يالد الرسوم العرم ااعثا اه روغ اليقرة والوعأ وداعيدا  

ن لوهدا  ومجدود,   لسنعتان من االهل وإنقا هم ها لصدق اهدم خدالم القدرون امرلمدة مد      

هكشدف هلددم مددا لنئددوت عليدده اإلن ددانية مدن القدديم العليددا واحملاسددن امثلددى, ووسددع اهددان   

الددتنكري لددتنهم العددامل اإلن ددانأ ههمددا  ددحيحا يرمددأ إو تكددوين جمتمددع واعددأ ناضدد,    

 دداحب الواليددة الكدد,ى والرسددالة العامددة امتصددف اأو ددا  الكمددام اددأعلى وجوههددا  
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معجياته ما يييد انيف على للدف, ومدا يديام ينتقدل ندوره مدن       ولسى لنواعها, قد ال ت 

ل ال  طاهرة إو لرحا  مئهرة حتى إ ا لورن انوره العامل مندذ اكتمدل هتوتده كجبدل     

امئلع نياعا  إو العليا ادل ين , خيوطه هراغ يلتف حولده  ويده ثدم راغ جيتمدع اأودياخ      

 [. لَى الَِّينِ إؤلِّلِ أعلَود إَرِ ع الْموكدرِإؤو عبِالْْوَعى أعدِينِ الْحعقِّ لِيوظِْْرع و رعقومه ]
وخصيته النخمة وامنهل العذ  الذي نهدل مدن رحيقده امختدو . للنالده لطدر        
جرسها الساع وجاهد وكاهت وقارع ليت لدب علدى االهدل واخلراهدات هخداض  مدار       

إلن دانية  امئامع لرهدع النانيدة, ووقدف يف وجده كدل عاطندة هوجداي تقضدأ علدى لندوار ا          
واحليدداة حمددررا  اددذلي الشددعو  وللب ددها احلضددارة هكددان  ددوته يدددوي يف وددعا  مكددة    

 امكرمة وامدينة امنورة وما حوهلا من العرا .

 (كلمة يف مولد اإلمام علي )
اللهم إليي يصعد الكلم الئيب ويرهع العمل الصاحل, لالَّ وإنَّ مدن لسدى الكلدم    

( لخددو رحيانددة رسددوم ات لمددري امدد من  علددأ )الئيددب يددا ر ، كلددم ذددص موالنددا 
 ابال ة منئقية وروعة هكرية هأ للذ لل مع من ميامري داود وترجيعة معبد.

ما ع ى لن يتكلم اإلن ان وينئلق الل ان عن امشاعر امتيامحة اليت  صت اهدا  
 , هإندده قددد جدداي القلددو  اهددذا االحتنددام العردديم مولددد سدديدنا وموالنددا اإلمددا  علددأ  

مرتمجا للنكدر اإلسدالمأ ال دامأ والعقيددة الدينيدة الصدحيحة والوطنيدة العرايدة احلقدة,          
ووارحا  لئموحات اإلن ان حنو النضديلة والتضدحية يف سدبيل العدي والشدر  والكرامدة       
والعمل الصاحل, وم كدا على تعييي الروااط ا  القوى الروحية والقدوى الوطنيدة وهدو    

ة الئيبددة, هددإن مددن خددري اخلددري التددا  احلركددات التقدميددة    لسددى مددا تتمندداه الننددوة احلددر  
االئاقات الدينية هكيف ال والدين اإلسالمأ ما ورع إال لصاحل اإلن انية وإخراجها من 
الرلمات إو النور يف سائر ميادين احلياة اكل متئلباتهدا, ووا دل م داعيه  دا مدنت مدن       

, واسددتخدا  كاهددة الوسددائل   إمكانيددات وطاقددات للقضدداي علددى االسددتعباد واالسددتبداد    
 الكنيلة لتحقيق متئلبات احلياة والرنر اأسى الهدا  وال ايات.  
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لالَّ وإنه لي  جمامهة يف القدوم وال ت اليدا  يف الدرلي وال تعصدبا  للعقيددة إ ا قلندا إن       
 كرى لائام اإلسال  وال راة العرماي تنبت وجرة طيبة ت تأ لكلدها ادإ ن راهدا يف كدل     

كما لن ورغ سدريهم وسدلوكهم يوضدت لندا لن القدادة إ ا لح دنوا القيدادة         ح  وممان,
وكانت حمكمة وحمنكة مل تقف يف وجوههم العوا ف الئا وتية وال اليوااع الناسوتية, 

 ومن مل ي من اذلي ه يعلم نبأه اعد ح .  
اوركتم يا ليها احملتنلون مرنرين وقائدين منتصدرين لسسدال  والعدر   دا قددمتم      

ئام التأري  واجملدد اإلسدالمأ ول دراة التداري  العرادأ مدن  كدرى قيمدة جدديرة ادأن           لا
تكتب اأحر  مدن ندور علدى وجندات رادات اخلددود تضدأي الددر  للشدعب للو دوم           
لهداهددده يف احليددداة ال دددعيدة والكرامدددة حليددداتهم امشدددرقة االمدددانأ الذهبيدددة واآلمدددام      

 الع جدية.
 ( كلمة يف ميالد اإلمام احلسني )

 ليها امي الصاحل: 
إننددا يف هددذه ال دداعة مددن هددذا اليددو  نعدديش يف لعرددم  كددرى نعتددي اهددا ون ددعد         

( وعيدد إودراقه علدى وجده      اروحانيتها يف كل عا  مرة  كرى ميالد سيد الشهداي )
 هذه الرض اشرى للناة ورمحة.  

سى لشخصدية  إالَّ وإنَّ لقصى ما يبل ه اإلن ان يف هذا امقا  لن يشري إو احملل ال
( اشددريا   ( واحملددي السددنى لذاتدده امقدسددة هقددد جدداي مولددده ) اإلمددا  احل دد  )

 يالد الصمود يف وجه الئ يدان يف اليدا  ال دود, وااسدتهالم اخلدري الدذي طدام لنترداره         
( عنددما لنتهدي    وااسرتداد القيم العليا اعد اهلدوان إو مكانتهدا امثلدى، هقدد نهدض )     

االهالددة والضددالم, هاسددتعبدوا الشددعو  واسددتبدوا اددالقلو  والعقددوم,   القويدداي هددرص 
ولستحلوا لشهواتهم ومناهعهم خريات الرض وال ماي حتدى ضدجت الرض هدا تندوي     

 اه من ور وا أ وضالم وط يان , هقاومهم  ا ميلي من نن  ونني  معلنا القوم:
 ان كددددددددددددان ديددددددددددددن حممددددددددددددد  

 

 مل ي تقم إال اقتلدأ يدا سديو  خدذيين     
 

هاعددا  عددن احلددق ومحايددة للددوطن يريددد الندداة اددذلي  ددحة العقيدددة ويددردهم       د
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لصوا  الدين, وي موا اهم إو الشدريعة احلنيندة ال دمحة الديت دعدا هلدا جدده الرسدوم         
( هكددان  لددي  رالدة ومتحيصددا للمدد من , وتنقيدة لصددنو  ام ددلم     العردم ) 

ة تبتدل ااالهداد هدن كدان للنداة     استعدادا ما قدره ات تعاو اعدها من ادي مرحلة جديد
إماما وللحق منارا, وتنتهأ االنصر الكامل لبناي جيل جديد يتصف اواقع احلياة ذدوض  
معركة قاسية مريرة ضدد ط مدة عا دية لهيمدة لقتحمدت كدل السدوار للعبوديدة العميداي,          
وحئمت القيود اليت  ل اها الحرار مبددا ادذلي سدحب الرلدم والردال  الدذي خديم       

رجام المة الكرا , وال ينوتنا القوم ادأن هدذا احلندل الكدريم الدذي حيتضدن كدرا          على
المة يكون دعوة إل الغ اجملتمع اإلن دانأ وحمارادة ليوضداع الناسددة ليصدبت جمتمعدا       
مثاليدا قدد وطددت هيده رواادط اإلخداي والنضدام والصدمود لنيدل الرندر االمدل امنشددود.            

لكل امناضل  ووجرة للمخلصد  مدا اقدأ الددهر      ( ن,اسا وستبقى ثورة احل   )
 وما تئور اليمن وال ال .

 (كلمة يف ميالد األمام احلسني )
ال ال  عليكم  ية ماكيدة مباركدة تشدع ادالنوار القدسدية واللئدا  اإلهليدة وإ ا        
حييناكم هإمندا حنديكم اكدل مدا يف  ددورنا مدن تقددير واحدرتا . واكدل مدا يف قلواندا مدن             

اح اة اهذا االحتنام  يالد سيد الكون  سيد الشهداي عليه لهضل التحيدات  مشاعر و
 وال ال .  

ميددر اليددو  االقئددار اإلسددالمية لددر  عصدديب ووقددت رهيددب يقئددع هيدده ل ددعب   
امراحل اخلئرية احلرجة يف تأرذنا احلدديث وحياتندا االديددة, هالصدراع قدائم اد  المدم        

ى المدانأ امنايدا, وعلدى الكنايدات النكبدات وودبت       الكبرية, واحلق تئ ى عليه القوة وعل
امددوت والددددمار يرهددر  علدددى العدددامل كلدده, ولائدددام احلدددر  ومددديرو دهتيهدددا يوالدددون     
االجتماعات إثر االجتماعات ويعقدون ام مترات إثر ام مترات إلضرا  البشدرية اندار ال   

ل مرضدعة عمدا   ي هل إمخادها, وإثارة هتندة  دماي يصدعب اخلدروج منهدا تدذهل هيهدا كد        
لرضعت وتضع كل  ات محدل محلدها وتدرى النداة هيهدا سدكارى ومدا هدم ا دكارى          
ولكن عذا  ات وديد, وعجلدة الديمن تدد ال دري وت درع اخلئدا دون لن تن دت لندا يف         
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الجل, وتوسع علينا يف المدد, هحدري اندا لن نتماسدي متاسدكا ال مت ده لنحدة االحندالم,         
ت الهوام لنخدرج مدن وسدط هدذه امعمعدة العاميدة وقدد        ونتضاهر تضاهرا  ال  له مشكال

رحبنا الصنقة ونلنا المل وال نا ال اية ائمأنينة وسال , ونبت لنا مدن كدل موج اهدي, لال    
وإن عران اليو  انضل لولب جهدامه وميدت سدراجه كدان يف  لدي كلده اادن جالهدا إ ا         

 جد احلد وطالع ثناياها إ ا ال ت الحداث احلد  
 الشددر لادددى ناجذيدده هلددم   قددو  إ ا 

 

 طدددداروا إليدددده مراهددددات ووحددددددانا  
 

 وقد م ت يف اها ليلهم و ئا رهتهم قوم الشاعر: 
 لمددددددددددا إ ا اوددددددددددتد اليحددددددددددا   
 للنيدددددددددددت حدددددددددددوم ايوتندددددددددددددا 
 للقدددددى العددددددى اددددديض ال ددددديو  
 هدددددددددددددذا وهدددددددددددددذا دلاندددددددددددددا  

 

 ونددددددددددا  خئددددددددددب ولدهلددددددددددم   
 عددددددددددد الشدددددددددجاعة والكدددددددددر  
 وللدنددددددددددى حددمدددددددددر الدندعدددددددددم  
 يددددددددددددددددودى د  ويددددددددددددددددران د 

 

ليها امخلصدون ليهدا ال دائحون ليهدا العااددون ليهدا ام مندون ليهدا امصدلحون إن          
وق عصا المة والنت يف عرى وحدتها الذي الكته اعض الل دن, وسدالت اده القدال      
ام تأجرة, وطلع اه قرن الشديئان ناهجدا  حضدينه اد  نيلده ومعتلنده قدد اننجدر اده اركدان           

ة  قر يتئاير وررها من هنا وهنار, ولن دا  ثعبانده   هائل يقذ  علينا حبمم كأنها مجال
ينهش اأنيااه اهمم الرجام وهرسان العر , ولحدث حراا وعواي لسا ة اللقمدة ليسدد   

 امنرتة ولجرضها يف لودان اإلسال  والعرواة. 
وإنا إ  حنتنل  يالد هذا القب  اإلهلأ والنور ال ماوي الذي ال يديام يشدع ندوره    

ة واخللدود هلدي  معنداه ودرغ اماضدأ هدإن اماضدأ مشدرن اندوره الدو           على واطئ الادي
ضدداي و ددحينته البيضدداي وال لبيددان  ددالتنا الروحيددة ادده هددإن الصددلة توضددحها اليددا         
وحوادث الممان، هدأي هد اد ال يهدواه, ولي قلدب ال حيدب ودخص عليداه, وال إللهدار         

سب مدع مدا منيدت اده القئدار      البهجة والنرغ  ولده الكريم هإن البهجة وال رور ال تتنا
اإلسالمية العراية من تنكي العرى وتقئع الو ام, ويف كل ناحية مدأمت تشدق اده ال يدد     
لمرارها هذه هل ئ  ت تصرخكم وهذه لبنان ت تنجد كم وهذه إرتريا ت تنهضدكم إو  
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 ري  لدي هدا ال يت دع الوقدت لدذكره وال ي تحضدر النكدر إلسده. وإمندا حنتندل ادذكراه            
ت ات وسالمه عليه لن تلهم مدن  كدراه العردات والعد,, ولنشدق اهدا الئريدق حندو          لوا

النور ال اطع واحلق امب , ولنخرج اه اإلن ان من الرلمات إو النور لت تنيد اده المدة   
 وي تنجد اه عند املمة تذكو هيه روغ اإل الغ والصالغ منعقد اال عادة والنالغ.

 (  )كلمة يف ميالد اإلمام احلسني
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 أال حول أال قو   ال باهلل العلي العظيم

 ليها االمع الكريم: 
حياكم ات الئنه ورعاكم اعنايته إنه ولأ  لي. إنب النن  لتمتلىي اهجة وم درة,  
عندما يشع عليها إوران حميا الكون اوالدة سيد وبا  لهدل االندة وميتلدْئ القلدب طرادا      

ال على م درغ النكدر وليدد حجدر النبدوة يلدتقم ثددي الئداهرة اليكيدة لمده           وهرحا إ ا ما م
 (.  هاطمة اليهراي)

(  وتندر رواسأ اهلمو  وال مو  عنددما تنئبدع علدى مدراة اخليدام  دورته )      
 ( يك, يف إحدى ل نيه ويقيم يف الخرى.   حيمله جده رسوم ات) 

  إ ا اودددتدَّ الضدددمأ, وكيدددف ال وهدددو  دددلوات ات وسدددالمه عليددده امنهدددل العدددذ 
 والدوحة اميمونة امباركة اليت ي ترل اها إ ا قوي لنت اهلجري.  

وااعث احلياة اإلسالمية كلما عصدنت ااإلسدال  عوا دف الضدالم واإلحلداد, لو      
دهمتده جيدوش الئ داة والعتداة وهدو الشخصدية اخلصدبة الديت ال تييددها طدوام الممددان           

ر الثمينة اليت كلما تقاد  العهد اها ارمت وضداية  والدهور إال جالي وروعة وأن االواه
 ماعة.  

نعم هو وات الشخصدية الندذة الديت  دريت جمدرى احليداة, وحولدت سدري التداري ,          
والنشيد احللو الذي ي رد اه من هون من, الدهر ما دامت اإلن انية يف عامل احليداة. وإندا   

ا امنالر هلي  معناه هدو ودرغ اماضدأ,    إ  حنتنل اذكراه اهذه احللة االميلة اليت تنتنت اه
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هدإن اماضددأ قددد عرهدده الكدل واالميددع اواقعدده امضددأي اللمداع وال لبيددان  ددلتنا الروحيددة    
( هإن الصلة قد لوضحتها وقدائع اليدا  وحدوادث اليمدان, وال      اصاحب الذكرى )

حندن هيده   لبيان البهجة وال رور  يالده الكريم, هإن البهجدة وال درور ال تتناسدب مدع مدا      
 من تنكي العرى ومتين الو ام وإراقة دماي ام لم .

 هنددأ كدل ناحيددة مأتدم                             تشددق اهددا ال يددد لمرارهدا

وما ماد يف الئنبور ن مة لن مقايي  احلياة الدينية ل دبحت منوطدة اامدادة النتاندة     

ال  كانته امعنوية ال دامية, حقدا لن لعيادندا     حيث يقاة كل وأي انائدته امادية امباورة

( هلدذا   جديرة اأن تكون لنا مأمت ولهراحنا لحيان ومصائب, هل نا حنتندل ادذكراه )  

وال لذار وإمنا حنتنل اذكراه لن تلهم منها العرات والعد,, ونشدق منهدا الئريدق ام دتقيم      

ارة احلدرة االدديرة ادداخللود,   حندو الندور ال داطع واحلدق امدب  هإنهمدا البنداي لصدرغ احلضد         

ولنيل ال ايات امنشودة وتنهما اأن العقيدة الدينية ي عد اها امنام وامآم وتصديقا لقولده  

 [ وال ال  عليكم ورمحة ات واركاته.فَمعند يومدرِند بِرعبِّلِ فَلَا يعخَافو بعخْسًا أعلَا رعهعقًاتعاو ]

 (كلمة أخرى يف ميالد اإلمام احلسني )
يها امي الصاحل امتجه حنو ات تكل كم العناية الراانية وترعاكم اللئا  اإلهليدة  ل

 وحيدوكم اليمن وال عادة.  
واي ات لن يتحف العامل اإلسالمأ يف هذا اليو  امبارر اوالدة ودبل حيددر ولن   
 يعي العامل اإلن انأ اأكر  مولود لكر  والد يف لكر  م رة ولح ن معرة, وترادى يف 

 لحضان النبوة واإلمامة, ورضع من ثدي اإلميان ونشأ يف حجر اإلسال  والرسالة.
طلعددة سددعيدة للقضدداي علددى الشددقاي, و نددة ملكوتيددة لوددرقت انورهددا الرلمدداي,       
وور  اا خ تعاو قددره وتداوم امددى القصدى هخدره. يالده مدن مولدود لحيدا الشدريعة           

اعدد اإلسدالمية اعددما لوودكت تنكددر      النبوية اعددما كدادت تئمد  اثارهدا, ولقدا  القو     
معامها, ولخرجها من خمالب لهل الضالم اعد لن عصنت يف لجوائها خمتلندات الهدواي   
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ومعيعت لركانها عوا ف العواطف يف سائر الرجاي. هحري االنجف الور  وهدأ  
 العا مة الدينية الك,ى لن تقيم االحتناالت العامة  يالده سال  ات عليه.  

ام منددون إن العقيدددة الدينيددة قددد قويددت يف الننددوة انهضددته االبددارة, ويف        ليهددا 
تركييها هوائد ال  صى واجملموع اإلن انأ اأطواره خ ارة ،لما خ ارة النرد هلشدعوره  
اأن حياته وما حييئها لمر حمدود يننى انناي اليمن وهذا ما جيعله لن ينردر حلاضدره اعد     

هللع وااليع حيث ال لمل يرتجى اعدد امدوت وال حلدم    السى والسف وم تقبله اع  ا
له يتحقق اعد احلياة ولما خ ارة البيت حيث تصبت ال ثقة متبادلة اينهم هيخامره الشدي  
يف موجه ون له وعاملده, وي دايره اخلدو  علدى نن ده ومالده هدإن الرتايدة مهمدا ال دت ال           

ذها ال دبيل. وقدد نقدل لدأ     ت تئيع لن متنع النن  عن وهواتها وميوهلا إن وجدت لتننيد 
لحددد علمدداي النصددارى يف مدد متر حبمدددون لن العالقددة الوديددة ادد  الادداي والوالد تكدداد   
تنعد  يف البيوت اليت تنقدد الدوعأ الدديين لشدي الاداي اأاندائهم والانداي اآادائهم, وإنده          

 واهد لحد الرجام مل يَر اانه اثين عشر سنة مع قر  يف االوار وعد  اعد الدار.  
ولما خ ارة اجملموع ههو لمر ال حيتاج إو ايان حيث تدتحكم هيده اميدوم والهدواي     
هت دتباغ عصددمة لدايددة إ ا اقتضددتها الشددهوة, وتنعددل كددل جرميددة لخالقيددة إ ا تعلقددت اهددا  
الر بدة, ومدا الندياع يف عصدرنا احلاضدر القدائم اد  المدم الكدبرية الدذي يكداد لن يضددر             

يدداا  والخضددر إاّل نتيجددة لنقدددان الددوعأ الددديين وعددد     البشددرية انددار يلتهددب هيهددا ال 
الشعور اام  ولية هيما اعد اموت, ولعل لح ن ارهان على ننع العقيدة الدينية لسن ان 
هو لني لو هتحت دهاتر اإلجرا  يف احملاكم امدنية يف سائر الدوم الكد,ى والصد رى مدا    

ليل على لن الرتايدة الدينيدة مدن خدري     وجدت من امتدين  واحدا من اللف, وهذا لوم د
ما تعرض على القوا  البشرية هنقدان الوعأ الديين يشكل خئرا على البشدرية, وهدذا   
مددا دعددا سدديد الشددهداي لن يددرخص الددنن  والننددي  يف سددبيل  قددق العقيدددة الدينيددة         
الصحيحة ما يف  لي مدن ال دعادة واهلنداي. هدذا ولندأ لرى مدن الواجدب لن لتقدد  يف         

لميت هذه االشكر االييل والثناي االميل خلئباي امن, حنرهم ات تعاو حيدث لن هلدم   ك
اليد الئوو يف نشرهم امعار  اإلهلية والحكا  الدينية وتركيدي القديم الخالقيدة، وكدم     
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كان اودي لن لعد من مجعهم ولحشر يف ممرتهم يو  ال يننع مام وال انون إال من لتدى  
دير اندا لن ن دتلهم مدن  كدراه امدآثر احل دنة مدن التضدحية يف سدبيال          ات اقلب سدليم هجد  

امبدل امقدة والنناي يف سبيل احلق اليت ي عد اهدا امندام وامهدام ون دتوحأ مدن ائولتده       
 دروسا وع,ا نقتب  اها اهلداية ما هيه اإل الغ والصالغ.

 كلمة يف ذكرى استشهاد أبي الشهداء
 بسم الل الرمحن الرحيم

 لكدد, وال إلدده إال ات وات لكدد, وال حددوم وال قددوة إال اددات العلددأ العردديم,        ات
( وحيث لن االدير االذكر يف ليا  هذا الشهر احملر , هو  كرى مأساة لادأ الضديم )  

وما ن تلهمه من موقنه امشر  يف عصر تبلبلت هيه الهكدار، وط دى االشدع امدادي هيده      
مرة العامية من االضئرا ، ويف  لدي الوقدت الرهيدب مدن     على احلق امب . يف تلي ال 

القلق الذي ساد العامل اإلسالمأ، ويف  لي الردر  مدن الت دااق اد  النهدات الديت مل       
ي تحكم اإلميان يف قلواها للرنر   امن اجملد وااللوة على دست احلكم, كان يعي على 

هيار ما وديده جدده رسدوم ات    لاأ الشهداي لاأ الضيم لن يقف مكتو  اليد ينرر إو ان
((  ولاوه لمري ام من ) والصحااة اجملاهدون من إخراج العامل اإلن انأ )

 ائااع إسالمأ يف قالب اديع الصنع واالنترا  على هر الدهور واليا .
( لن تكون المدة الديت هدأ خدري لمدة لخرجدت للنداة        يعي على لاأ الضيم )

الدددين احلنيددف لن تصددبت ت ددودها الالمبدداالة     انضددل التضددحيات مددن سددرات رجددام     
والالم  ولية تتخبط يف حبر من الشدلل والن داد، وتدرمغ  دت كدااوة االسدتعباد مدن        
لهل االستبداد. ذبت لنناسدها الدينيدة، ويشدل قواهدا الروحيدة، وتقدف عدن ال دري حندو          

 م امن اجملد وال  دد.
ينددتنض هيشددمر عددن  ( لنهددذا مددا حدددا اددأاأ الضدديم لاددأ عبددد ات احل دد  ) 

ساعدي االد ليتدارر المر ويتالهى سوي ام بدة مدع امخلصد  مدن لانداي لمتده يف عمليدة        
( يف تلي ال مرة عاما اام بة عارها اامصري اقلب راسد   اإلنقا  واإل الغ, هوقف )

( وقدف  ادأن الددين إ ا مل ي دتقم إال اقتلدأ هيدا سديو  خدذيين        كالئود الوم  ارخا )
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(وورا )  ئدده جدديش مددن خددري مددا لللددت اخلضددراي ولقلددت ال دد,اي ر ددم قلددة عددددهم
وعديدهم اقلو  قد التاطت اها العقيدة الدينية وامنت االرسالة اإلهلية تاركة يف سدبيل  

( ادذلي اموكدب الدذي  يئده     ات مباه, احلياة الدنيوية وام رات امادية، هيحف )
لولهي الهذا  من رجام ات الصداحل   ( مع سرادن النبوة ولنوار اإلمامة, محف )

للقضداي علدى النوضدى والتشدويش، واعثهدا       إلعادة دور احلياة احلرة اآلمندة مدن جديدد،   
( اددذلي اندداي ثددورة معيعددت اندداي امعتدددين ومليلددت حصددون العددااث . ي ددتهد )  

جمتمع سليم من امآسأ وام او  واآلهات منيها  من الااطيدل والعاهدات, متجرعدا  مدن     
ال صص واحملن ما ال يرتر اإلال على مثله مضحيا  انن ه ونني ه وانيه و حبه يف سبيل 
إعددالي كلمددة ات والدددعوة لديندده احلنيددف تضددحية هدديت العددامل اإلسددالمأ وجددددت        
التاري ، تلم  يف لعماقها وجوانبها جمدا  وورها  وهداية للحق واداية لل عادة، تلمد   

واجددب امقدددة والقدديم اإلن ددانية  ثلددها العليددا، تضددحية    هيهددا الدددين والعقيدددة لداي ال 
جعلت العدو ينقد روده و وااه حتدى ل دبت يتخدبط يف د  سديد الشدهداي, وي درن يف       
حبر من دماي ال ادة الصلحاي حتى حدى اذلي العدو احلد لن ي تبيت امدينة امنورة ثدم  

 حيا ر البيت احلرا  ويقذهه حبجارة امنجنيق.
( وهنار  دنحات لخدرى المعدة    ثورة لاأ عبد ات احل   )هذه  نحة من 

مشرقة، لعل ات يوهقنا لعرضها امرة اعد الخرى, وات من وراي القصد, وهدو ال يضديع   
 لجر من لح ن عمال.

 ( )كلمة يف يوم استشهاد اإلمام جعفر الصادق

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ( سيد لو يائه.  ئذ اق, لمري ام من  )ليها الركب امتجه حنو ات تعاو, والال

إ ا مرب عليندا هدذا اليدو  مدن كدل سدنة يدذكرنا ادأعرم حدادث تدأرذأ، وحدوادث            
التأري  العريمة كدثرية ال  صدى هقدد مدين اإلسدال  والعدر  هيده خب دارة علميدة ودينيدة           
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ا عالية تكاد تننئر من لجلها ال ماوات وتنشق من لجلدها الرضدون وتنددر مدن جرائهد     
االبددام الرواسددأ, وهددأ خ ددارة إمامنددا  ددلوات ات وسددالمه عليدده وعلددى ااائدده الكددرا , 
نتيجة للجهل والئ يان نتيجة للعبودية للمادة العمياي والشيئان وقد  ارع  لي الديمن  
امشدد و , وقئددع ل ددعب مراحلدده دون لن خترسدده اخلئددو  والصدددمات مددن الدددعوة        

ب ال ددلئة اليمنيددة عددن نشددر امعددار  اإلهليددة للمبدداد  اإلسددالمية احلقددة لو ي ددكنه  ضدد
( هواتن احلياة امادية عن لن ي دي رسدالته ال درمدية علدى    الح ش هالصحيحة لو ت ريه )

 الوجه الكمل.  
( ولنا النخدر اإمامتده ولندا العدية  ذهبده      هذا إمامنا جعنر ان حممد الصادن )

لدم ولائدام النضديلة ولقدد     وطريقته, هقد نهل من مع  مدرسدته حتدى اليدو  هئاحدل الع    
 ( كالشم  ختنى دونها الكواكب.  درست النل نة ودرستها هوجدت رليه )

وقرلت النقه  ذاهبه اخلم ة, هرليت لنه البحر والباقأ رواهده وسواقيه وإالَّ هنهدر  
جددا  ولرض ياا ددة, وقددرلت الديددان ال ددماوية ادقددة وإتقددان ولطلعددت علددى مددذاهبها   

لمائها هرليدت مدا مذهبده مدن الصدحة وامئااقدة مقتضديات العقدل         واتصلت ارجاالتها وع
والعلم والنن ما ال تبل ه البقيدة مقددار منحدص قئداة. ولكدن ويدا ليسدف هدذه النجدف          

( مدراض  الور  الديت هدأ لعردم عا دمة دينيدة مبداد  اإلمدا  جعندر الصدادن )         
ى سددحائبها ( قددد ل ددااتها هتنددة خرسدداي ت شددجددده لسددد ات علددأ اددن لاددأ طالددب )

لطرا  البالد اإلسالمية ولقئها ام تعمرون هنا وهنار دخانا ل اات البصدر والبصدائر   
لخرست هدذه البلددة امقدسدة والرتادة الئيبدة عدن ركدب احليداة, و داروا لتباعدا اعدد لن            
كانوا سادة, ورعاة اعد لن كانوا لئمة هيا لرهبة اموقف وسدوي امنقلدب إنهدا وات خ دارة     

 دان المل اام تقبل لين رجالكم: لين قادتكم : لين لائالكم:.  الم  وهق
اللددهم إليددي امشددتكى وعليددي امعددوم يف الشدددة والرخدداي هقددد اضددئهدت النكددرة  

 وحومات الدعوة ولعبت انا الهواي و كمت انا الشهوات.  
ليها الركب ال ائر حندو ات وامتم دي الدواي ايدت رسدوم ات. مييندا  مدوة لقدد         

تكم  دري مدرة لن لعدداي الددين وعبددة امدادة العميداي قدد لعددوا لكدم مدا اسدتئاعوا             لنذر
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إلستهصدددالكم, وقدددرروا امنددداه, والسددداليب للعبدددث اعقائددددكم, ودسدددوا الدسدددائ        
ليجعلوكم ليدي سبا وطرائق قددا ال حينظ لكم من الكرامة الدينية إالَّ تأرذهدا, وال مدن   

 لم  احلاجة إو ليدي عاملة ال يشدل حركتهدا الديمن,    العقيدة اإلهلية إال اسها هأنتم يف
وعقوم راجحة ت , الوضع على الوجه الكمدل, ونندوة قويدة تدذلل كدل عقبدة كد ود        
لتوحيددد الددرلي والعمددل. هنددأ النجددف الوددر  م ددقط رؤوسددكم ثددروة علميددة واهددرة     

اآلن  وذشى عما قريب ضياعها وهيها الرتاث الديين اموجه للننوة لح ن توجيه وهو
يلنددظ الددنن  الخددري, وهيهددا العبقريددة الوقددادة مددن الددنمط العلددى وكدداد الوضددع احلدداهي   

ولخددذت ل ددااع الشدديئان وال ياسددة تعبددث اكددل حركددة ترمددأ    .امتن دد  يقضددأ عليهددا
إل الغ الوسط العلمأ الديين يف هذه امديندة امقدسدة , هعلديكم وعلديكم لن ال تصد وا      

الصدالغ, هكدم وكدم مديج ال دم االدسدم, وكدم وكدم          لصرخات الضالم احملدالن ادإاراد  
سلي الشيئان م الي التقوى للقضاي على لهل التقوى وااخلتا  استنجد لئف ات لدأ  

 ولكم. 

 يف املآمت احلسينية
ليهددا االمددع الكددريم الددذي تددرر الهددل والددوطن للييددارة والتعييددة لاددأ عبددد ات  

رعى فَْنَإِّرد  ِ د ََاَععْتِ سع وقْرِِؤكع فَلَا َُ دسعى  ِلف]()احل   رو َ لِلْيوسْد ا رعا شعاءع اللفلو  َِفلو يععدلَمو الْجعْدرع أعرعا يعخْاَْى أعَؤيعسِّْ

عَفْلَْحع رعْند أعلَْا يعحديعْا قََْد  النِّإْرعى سعيعنفإفرو رعند يعخْكعى أعيعََجع ةبوْعا الْأَشدقَى الفنِك يعَّدلَى ال ةارع الْكؤبدرعى ثؤْمة لَْا يعموْو و فِيْعْا

حوفِ َُِعإفى أعذَإَرع اسدمع رعبِّلِ فََّعلفى بعلْ ُؤمدثِروأ ع الْحعيعا ع الََُّْيعا أعالْْآخِرع و خعيدْرٌ أععَبدقَْى  ِ ة هعْنَا لَاِْ حوفِ الْْأؤألَى صْو ي الَُّّْ

 .(1)[ ِبدرعاهِيمع أعرووسعى
ديدة خا دة   مضت هرتة من اليمن الوم وكانت هاجعة الئف تقدا   كرياتهدا يف لن  

ا  مجاعات خمصو  . ومنذ تئلع قادة اإلسال  إو ما يف  كريدات هدذه احلادثدة مدن     
ارات تبعث يف نندوة ام دلم  االهداد يف سدبيل احلدق والنضدام لنيدل امثدل العليدا وإن          

                                                           

 (.19-6سو ة األعلى من اآل   )
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لهنى  لي النن  والهل وامام. وتنهيم القيم الروحية للدين اإلسالمأ اليت اها ي دعد  
 ام ومتجيد العرتة الئاهرة اليت اوالئها تقبل العمام.احلام وحي ن ام

هأنشددهوا هددذه امواكددب وامددآمت احل ددينية لددتكن لداة  دداحلة تعمددل خلدمددة ام ددلم  
مجع  نوههم على ا داط واحدد إلمالدة الندوارن      (على ضوي الوالي لهل البيت)

ال ماهيدا  ماخدرا    االن ية واتنان كلمتهم على رلي ناهع ليشدق هلدم مدن هدم الددهر م دتقب      
وتوضيت لهداههم إلخوانهم ليتعاونوا يف احلياة حتدى يتحقدق هلدم مدع هدر الددهر جهدام        
كامل قد ارتبئدت اده لمدتهم ادرااط العاطندة والنكدر وامصدلحة امشدرتكة. هدذا ندور مدن            

( وعلدى هدداه لوجده الكلمدات التاليدة إلخدوانأ امد من         لوعة الذكرى لشبل حيددر) 
 وإياهم مرضاته م دتنجدا  لئنده وعنايتده عدي لسده لدأ وهلدم هإنده ولدأ          وهقين ات تعاو

 التوهيق والعاقبة للمتق .

 التعاطف بني املواكب
لن يكون ا  امواكدب احل دينية تعداطف وحندان وإالَّ كاندت النتيجدة ضدد النائددة         

منهدا هدو   امقصودة منها، وكدان القيدا  اهدا سدريا  لل ايدة نبعدد اده عدن ال ايدة هدإن النائددة            
تكتيل الرلي العامل اإلسالمأ وإكمام تكوينه، حبيث يندت, منده مدا يوحدد ايدنهم الكلمدة       
وي كددد هدديهم الخددوة. والتخا ددم ادد  امواكددب يف امكددان والوقددت وام ددااقة ادداخلروج  
وامرون عن حدود النرا  وحنوها يكون هتا  يف عضد الوحدة وهدما  المع الكلمة وهدذا  

( وحيقق المدانأ واآلمدام ليعدداي وينكشدف اده      سيد الشهداي) ما ي خط لاأ الضيم
ما كان خمبأ من تن د  يف الخدالن وتبداين يف الدتنكري ولنانيدة يف معاالدة القضدايا العامدة         
وضددعف يف اإلميددان والعقيدددة واعددد يف تنهددم حقيقددة القدديم الروحيددة الدديت تتكددون عليهددا   

(   نددر وعددد  اإلميددان ارسددالة احل دد ) امدنيددة الناضددلة. ولعلدده يرجددع ادداآلخرة إو الك 
 امقدسة. هاجعلوا ليها اليائرين لنن كم كما تريدون ال كما يريده لعدائكم.

 الكلمـة الثامنـة
 تنزيه الكلمات



لن تكون اهلتاهات اليت تنئلق اها لل دنتكم والهدامي, الديت ترددهدا مجاعداتكم      
لنثريددة الدديت تلقيهددا خئبددائكم  والقصددائد الشددعرية الدديت تنشدددها وددعرائكم والكلمددات ا  

مشبعة اروغ اإلميان والتقوى حاملدة للرسدالة احل دينية للجمداهري ام دتمعة علدى الوجده        
الكمل ناودة ليمر اامعرو  والنهأ عن امنكر داعية للحق واخلري حبيث يقنل االميدع  

 وهم على لميان لقوى وعقيدة إسالمية لسى.

 الكلمـة التاسعـة
 زائرينالتزاور بني ال

 لن حيصل التياور اينكم لتبادم امعرهة وتأكيد لوا ر الخوة هنأ اخلد, الشدريف  
تياوروا هإن يف ميارتكم إحيداي لقلدواكم و كدر لحاديثندا     ) ( قام:عن لاأ عبد ات)

ولحاديثنا تعئف اعضكم علدى اعدض هدإن لخدذمت اهدا روددمت وادومت وإن تركتموهدا         
 .(1)(نجاتكم معيمضللتم وهلكتم هخذوا اها ولنا ا

لددي  وددأي لنكددى إلالددي  وجنددوده مددن ميددارة    ) ( قددام:وعددن لاددأ احل ددن) 
الييددارة تنبددت  (: )) وعددن رسددوم ات . (2)(اإلخددوان يف ات اعضددهم لددبعض 

لييارة مد من يف ات خدري   (قام: ). وعن لاأ عبدات)(3)(امودة ومر  با  تيدد حبا 
(  اكدل عضدو عضدوا     م منة وقى ات)من عتق عشر رقا  م منات ومن عتق رقبة 

                                                           

عن حممد ان حييى عن حممد ان احل   عن حممد ادن إساعيدل ادن اييدع عدن  داحل ادن عقبدة عدن يييدد ادن            
تكم إحيداي لقلدواكم و كدر لحاديثندا ولحاديثندا تعئدف       قام: )تياوروا هدإن يف ميدار   (مالي عن لاأ عبد ات)

اعضكم على اعض هإن لخذمت اها رودمت واومت وإن تركتموها ضللتم وهلكتم هخذوا اها ولنا انجداتكم معديم(،   
 .15اا :  /56رواية:  /258ص:  /74ج: حبار النوار/ احملدث حممد ااقر اجملل أ/ 

اددن سددليمان عددن حممددد اددن حمنددول عددن لاددأ ام ددرا قددام: سعددت لاددا      ااالسددناد امتقددد  عددن حممددد الكددايف( )
يقددوم: )لددي  وددأي لنكددى إلالددي  وجنددوده مددن ميددارة الخددوان يف ات اعضددهم لددبعض(، حبددار       (احل ددن)

 .3اا :  /131رواية:  /258ص:  /63النوار/ احملدث حممد ااقر اجملل أ/ ج: 
 عن حممد ان جعنر الرمام عن خاله علأ ان حممد عدن عمدرو   )كتا  اإلمامة والتبصرة( عن حممد ان عبدات

( قدام: قدام رسدوم ات    عن النوهلأ عن ال كونأ عن جعندر ادن حممدد عدن لايده عدن ااائده )        ان عثمان ال يام
(  ( وقددام )الييددارة تنبددت امددودة( :)    حبددار النددوار/ احملدددث حممددد ادداقر،) مر  بددا  تدديدد حبا( :)

 .21اا :  /36رواية:  /355ص:  /74اجملل أ/ ج: 
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لميدا مد من خدرج إو    ( قاال: )(ولاأ عبد ات)، وعن لاأ جعنر)(1)(من النار
لخيه ييوره عارها  حبقه كتب ات لده اكدل خئدوة ح دنة ورهعدت لده درجدة هدإ ا التقيدا          

عبدي وتصاهحا وتعانقا لقبل ات عليهما اوجه ثم ااهى اهما امالئكة هيقوم انرروا إو 
تياورا و اادا يف حدق علدى لن ال لعدذاهما االندار اعدد  ا اموقدف هدإ ا انصدر  وديعه           
مالئكة اعدد نن ه وخئاه وكالمه حينرونه عن االي الدنيا واواثق اآلخرة إو مثل تلي 

 .(2)(الليلة من قاال هإن مات هيما اينهما عنى عن احل ا 

 الكلمـة العاشـرة
 يوم زيارة األربعني 

يددديان يف تعدددي  اليدددو  هلدددذه الييدددارة الشدددرينة، هدددو مدددا كدددان لراعيندددا  اعدددد   إن ام
( اأن   ب اليا  اعد يو  عاووراي. هما كان يو  الراع  منها يف  دنر  وهادته)

ههو يو  الييارة سواي كان وهر حمر  ناقصا  لو تاما ، وعليه هدال يضدر الشدي يف لوم يدو      
يف  (ن الخبدار الدواردة عدن الئمدة الطهدار )     من  نر يف تعي  يو  هذه الييارة ل

قددد عدددب مددن  (  قددام: )وددأن الييددارة كلددها ال ددان الراعدد . هنددأ خدد, الع ددكري)  

                                                           

قام: )لييارة م من يف ات خري من عتدق  ( ااالسناد امتقد  عن  احل ان عقبة عن عقبة عن لاأ عبد ات)
( اكدل عضددو عضدوا مددن الندار حتددى لن الندرج يقددأ      عشدر رقددا  م مندات ومددن لعتدق رقبددة م مندة وقددى ات)     

 .12اا :  /13رواية:  /349ص:  /74ل أ/ ج: النرج(، حبار النوار/ احملدث حممد ااقر اجمل
عن حممد ان حييى عن حممد ان احل   عن حممد ان إساعيل ان يييع عن  احل ان عقبدة عدن عبدد ات ادن     

: قاال )لميا م من خرج إو لخيه ييوره عارها حبقده كتدب ات لده     (حممد االعنأ عن لاأ جعنر ولاأ عبد ات)
ت عندده سدديهة ورهعددت لدده درجددة هددإ ا طددرن البددا  هتحددت لدده لاددوا  ال ددماي هددإ ا التقيددا  اكددل خئددوة ح ددنة وحميدد

وتصاهحا وتعانقا لقبل ات عليهما اوجهه ثم ااها اهما امالئكة هيقوم انرروا إو عبدي تياورا و اادا يف حدق علدى    
حينرونده عدن ادالي الددنيا      إال لعذاهما االنار اعدد  ا اموقدف هدإ ا انصدر  وديعه مالئكدة عددد نن ده وخئداه كالمده          

واوائق اآلخرة إو مثله تلي الليلة من قاال هإن مات هيمدا اينهمدا لعندى مدن احل دا  وإن كدان امديور يعدر  مدن          
 /76حق اميائر ما عرهه اليائر من حق اميور كان ت مثل لجره(. حبار النوار/ احملددث حممدد اداقر اجملل دأ/ ج:     

 .100اا :  /32رواية:  /34ص: 
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قدام لدأ   ، ويف خ,  نوان ان مهران االمام قام: )(1)(عالمات ام من ميارة الراع 
 ، ولددي  يف(2)((يف ميددارة الراعدد  تدديور عنددد ارتندداع النهددار  مددوالي الصددادن)

( عدن  ( مدا ذصدها ا دري  لدي. نعدم: روى الشدهيد )      الحاديث الواردة عنهم )
إو …كنت مع جاار يو  العشرين من  نر هلما و لنا ال اضدرية ا ت دل   عئا قام: )

( ولعلدده كددان يددو  (. وهددو لددي  اروايددة عددن إمددا ، وإمنددا روايددة لنعددل جدداار ) اخددره
 ووراي وات ولأ التوهيق.العشرين يف  لي الوقت هو يو  الراع  اعد عا

 
 

            ()كلمة يف ذكرى ميثم التمار

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ليها امي الصاحل ال ملتم يف روان من اجملد والرهعة ينعشكم اللئف اإلهلأ 

 و يئكم العناية الراانية وترعاكم الرعاية العلوية ولنتم يف دعة وسال . 
هدددا لنن ددكم إماي الئ يددان المددوي والعددددوان    إن هددذه الردداهرة الدديت جددادت ا    

( الدديرة  اإلحلادي يف  كرى ميثم التمار تلميذ لمري ام من  علأ ادن لادأ طالدب )   
االشكر والثناي, وَحِريَّة ااإلح ان واالدياي ال مدن امد من  هح دب ادل مدن ر  العدام         

                                                           

لندده قددام: )عالمددات امدد من مخدد  الصددالة، ميددارة   (روي عددن لاددأ حممددد احل ددن اددن علددأ الع ددكري) 
الراع ، التختم االيم ، وتعنري االب ، واالهر اب دم ات الدرمحن الدرحيم(. حبدار الندوار/ احملددث حممدد اداقر         

 .14اا :  /17رواية:  /106ص:  /101اجملل أ/ ج: 
ل حاانا عن لاأ حممد هارون ان موسى ان لمحدد التلعكد,ي قدام حددثنا حممدد ادن علدأ         لخ,نا مجاعة من

ان معمر قام حدثين لاو احل ن علأ ان حممد ادن م دعده واحل دن ادن علدأ ادن هضدام عدن سدعدان سدعدان ادن            
ور عندد  م لم عن  نوان ان مهران االمام قام: )قام لأ موالي الصادن  لوات ات عليه يف ميارة الراع  تدي 

إو لخدر الييدارة(، حبدار الندوار، احملددث حممدد اداقر اجملاسدأ، ج:          …ارتناع النهار وتقوم ال ال  علدى ولدأ ات   
 .25، اا : 2، رواية: 331، ص: 101
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ية يف سدبيل الواجدب,   ومالي يو  االياي والدين إ  قد لحييتم اها ائال من لائام التضح
وائال من لائام العلم وامعرهة اات تعاو، وائال من لائدام اإلميدان والعقيددة ولندى لندا      
 ثل ميثم، الشخصية اليت تضايلت مجيع قوى اال,وت وال لئان إماي إميانها, انهارت 

 دد مدن   خترسها الئمع ااحلياة ومل مجيع مراهر العرمة والك,ياي إماي عقيدتهددا، هلددم 
قؤْلِ ( ورمحنا ينشد هدذه اآليدة الكرميدة ]   نشاطه ال لئة العمياي اهلوجاي، وكأنأ اه )

رعلَى إؤلِّ لُّ رعند َُكعاءو بِيعَِ َ الْخَيدرو  َِفكع اللفْومة رعالِكع الْمولْكِ ُؤمدُِي الْمولْكع رعند َُكعاءو أعَُ دِِْو الْمولْكع رِمةند َُكعاءو أعُؤعُِِّ رعند َُكعاءو أعُؤنِ

 [.شعيدءٍ قََِيرٌ

 يا ويعة علأ : 
إن ينصددركم ات هددال  الددب لكددم وإن ذددذلكم همددن  ا الددذي ينصددركم. ال ت ددبط  
الددبالد وال تتندداه  ارتاثهددا امددادي وال جبماهلددا الئبيعددأ وال ائيددب هوائهددا وال اعذواددة    

ة لدايدة وائولدة   مائها, إمنا ت بط وتناخر  ا وراي  لي  ا  تكره مدن سدو هكدري وعرمد    
علمية وإخالص يف القوم والعمل, إمنا ت بط اأولهي النندر إضدرا  كميدل ولمثالده، هدن      
ال ت ددتخنهم اموهومددات الرضددية واللددذات الوهميددة. لحددرار مل تأسددرهم هددواتن الدددنيا 
ومل ت لب عقيدتهم سواحر احلياة قد لسلموا وجوههم خلالقهدا ال ذداهون ائدش جببدار     

 اوم, داعون إو سدبيل ات ال يندرتون وال ميلدون وال جيبندون, اال دو       وال سئوة لامل 
ادمية ولكن الخالن واميايا مالئكية قد وسدع النداة حلمهدم وعلمهدم وات دع للشدمل       
 دورهم ووجدوههم هقدراي ولكدن ت دتجدي املدور مدنهم عئندا, حلمداي ولكدن ترتعدد           

ن والة ليمدر حيدث ارهندت    العتاة مدن عملدهم خدريا هد الي هدم العرمداي الدذين يتخدذو        
لهعاهلم على  دن لقواهلم وجايت احلوادث واهدة على ادعائهم وللننوة لن تضدع  
ثقتهددا يف لمواهلددا ولرواحهددا ولعراضددها اأيددديهم, هددإن  ددلتهم ام ددتمرة االعددامل العلددوي 
متنعهم عن اخلروج عن قوان  العدم, وخوههم من العذا  حيجبهم عن اقدرتا  االرميدة   

  الدنيا ال جيعل للذتها سلئانا عليهم.ومهدهم يف

 كلمة يف الذكرى السنوية األوىل لوفاة  
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 آية اهلل العظمى املصلح 
 الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
إ ا مدات العدامل ثلمدت يف اإلسدال  ثلمدة ال ي ددها       جاي يف احلديث الشدريف : ) 

 (.وأي
النبويدة يف هقيدد اإلسدال  احلجدة اإلمدا  الشدي        وقد وجدنا مصددان هدذه احلكمدة    

حممددد احل دد  ام كاوددف ال ئدداي, هددإن خ ددارته مل تعددوض. لقددد هقددده اإلسددال  عامددة    
والنجف خا ة, ومدا ملندا حند  اندراغ مدن هقدده, لجدل لقدد انتقدل إو حضدرية القددة            

رهدب  ال  الروحأ لعمو  ام لم . هنقد النجف مصلحا  عريما  هي امشداعر اقلمده ول  
الباطل اصولته, واعث الوعأ يف الننوة ارياعده. لقدد عدادت تلدي الدروغ الئداهرة إو       
امي العلى هانئنأت تلي الشعلة الوهاجة, وسكت  لدي القلدب الكدبري, وهددلت تلدي      
الشخصية النذة. لقد رحدل عدن هدذا العدامل امتعدب اعدد لن تدرر اثداره الصداحلة, وقدد            

وقلمده, وجاهدد جهدادا مدي اآلهدان دويدا حتدى توهداه ات         خدماته الئيبة, وناضل ال دانه  
تعدداو واسددتجا  لدددعوة رادده, وهددو نقددأ الصددنحة طدداهر الددذيل, حممددود ال ددرية طيددب    

لدي  الشدريف إال لن يكدددغ اإلن دان يف معركدة احليدداة,     ال دريرة, لقدد قدام رمحدده ات )   
 (.كاه  وكرهوالشريف من ذد  لمته خدمة ختلد  كره، وتوجب عليهم يف وريعة الت

لقد كدان النقيدد  دورة  دادقة لقوالده هدذه, هقدد عداش ادان  عامدا، كلدها علدم             
وعمل وكناغ ونضدام يف سدبيل ات والمدة والدوطن ي لدف ويصدنف ويددرة وذئدب         
ويهذ , وإني لتقرله من وراي رحالته امباركة إو مصدر وادريوت والقددة والباك دتان     

ل دل  لديت سدارت م دري الندور يف الردال  ههدذا كتااده )       وإيران, ومن وراي م لناته احلية ا
( خد  اه كل هرد من لهراد الئائنة خدمة تدذكر هتشدكر, هقدد طبدع هدذا      الشيع ول وهلا

الثر اخلالد عشر مرات وانتشر يف العامل اإلسالمأ و ريه وترجم إو عدة ل ات, وهدذا  
الي من م لناته اليت ترادو  ( خد  اه اإلسال  وام لم  إو ما هنالدين وإلسال كتااه )
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 عن الثمان  يف خمتلف العلو .  
هذا هو كاوف ال ئاي يف  مدة كدل م دلم هدذه الشخصدية الالمعدة,هنأ مثدل هدذا         

(  ي القعددة ودع هدذه احليداة مأسدوها     18الشهر ومثل هذا السبوع يف اليو  امصداد  ) 
 رومدرِنٌ فَلَ وحديِيع ةلو حعيعا ً طَيِّبعةً أعلَ عجدِِيع ةْومد عَندرعهومد بِأَحدسعنِ رعا إَاَؤوا رعند رعمِلَ صعالِحًا رِند ذَإَرٍ عَأد عؤَْثَى أعهووععليه,] 

 [. يععدمعلؤو ع

 صَق اهلل العلي العظيم                                         

 كلمة يف تأبني استاذنا آية اهلل العظمى
 الشيخ كاظم الشريازي  

ه الكدريم  كدرى حماسدن النضديلة ادأعلى م دتواها, والنبدوغ        وَكْم  ور لأ وخص
العلمددأ اأقصددى حدددوده هتمثددل لمددامأ ايددة مددن ايددات ات العرمددى, وخيانددة مددن خيائندده 
الكد,ى قدد لودع هيهددا خنايدا لسددراره ومكنوناتده, وحدط اهددا ثقدل وددرائع لنبيائده ورسددله        

علمدأ ايدنهم علدى قدد      وو يه يف وسط قد كثرت هيه العلماي امنكدرون وقدا  النضدام ال   
وسان حتى ل بحت ام ألة الواحدة هيها من اآلراي والنرار ما ال يكداد يعلدم حدده إاّل    

 ات.  
امتامت مدينة النجف الور , واليت نشأ هيها ام لدف ادقدة الدرلي و دور النكدر      

النكدر,   هال قناعة إال حبجة وال هداية إال ا,هان, والعرمة العلمية ال تنام هيهدا إال اثاقدب  
واليعامة الدينيدة ال حيضدى اهدا إال ناهدذ البصدرية اعدد الكدد والتعدب وال دهر والعنداي يف           
معرهة النرريات ال ولية مدن مآخدذها واإلطدالع علدى ام دائل الل ويدة مدن مصدادرها         
حيث اا  االجتهاد منتوغ والرلي له قيمته العلميدة والنبدوغ العلمدأ يف هدذا الوسدط ال      

لى النه, امعرو , وال االشهادة اليت هأ  دي ضدمان ام دتقبل هيده,     يثبت ااالمتحان ع
وإمنا تعر  النضيلة اامئارحات وكثرة التدري , وسعة التأليف, وال,اعة يف رد الندروع  
إو ال ددوم, وال ددور يف العمددان والئمدد  يف العددران والرنددر االدددر يف ال دددا ,    

تندام ا دري الكنداية احلقيقدة وامعرهدة ام دتمدة        وامرتبة الخرية هيه هأ مرتبدة االجتهداد ال  
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مددن احلجددة وال,هددان, وعليدده لن جيمددع اعددد  لددي الصددنات الكرميددة وال ددجايا الئيبددة       
( الشدي  كدالم   م هالت اخلالهة اإلهلية وميايا الشريعة احملمديدة, وقدد ادرع وديخنا)    

تف حولده لهاضدل   الشريامي يف هذا الوسط  ا حيتكره من سو النكر وائولة العلم, هدال 
رجام الدين الذين يرونون من مع  مدرسته, ويهتددون  صداايت قدسده. قدد انصدرهوا      
لالستنادة منه, والتحصيل على يديه هكان هلدم  ندة ملكوتيدة, ورسدالة ساويدة هبئدت       
علدديهم اددأري, امعرهددة, ودلددتهم علددى الصددوا  اددآراي قيمددة تدددعمها احلجدد, البال ددة,           

الدلدددة البيندددة اأسدددلو  سدددهل امأخدددذ, ومنقئدددع الدددنرري.   وانرريدددات مبتكدددرة ت دددندها

ويئلب مدن التلميدذ رليده هيهدا      ,نررل( يئرغ ام ألة العلمية, ويوضت جهات اهكان)
اعد لن يذكأ هيه روغ االستئالع, وليده من عنده مهما لمكنه  لي, ثم يشرغ رليه مدب   

ى لسدداة علمددأ, وتنكددري ه دداد رلي البدداق  هيهددا هيخددرج التلميددذ وهددو جمتهددد هيهددا علدد  
منئقأ, ال يشواه وي, وال تصرعه وبهة. وكنت من حضر عنده مدة من اليمن تتجداوم  
االثنى عشر سنة يف علمأ ال وم والنقة يف لوقات ثالثة هوجدت هيه من  يارة العلدم,  
ومن سعة اإلطالع منتهاها, ولدهشين تلذ ه االنقاش العلمأ على ضوي الكتدا  وال دنة   

امددة وات دع نئدان البحدث دون ملدل وال سدأ , ووداهدت نواديده حتدى مدا            مهما طالت
عقددده منهددا لت ددلية نن دده وتددرويت خدداطره ال تننددي عددن امددذاكرة يف مهمددات امئالددب,      
واحملاورة يف ل مض ام ائل. ورليت كثريا من رجداالت العلدم إ ا لودكل علديهم المدر      

م مشدتبهه, ولعئداهم مدن االدوا      ولعياهم ههمه لموا ايته هحل هلم عقددة, ولوضدت هلد   
ل واه, ومن القوم لح نه, وقد لنضا  إو  لي كله  ليه االخالن الكرمية, وال دجايا  
الناضلة, وحنانه على طال  العلو  الدينية, وعئنه العريم عليهم. هكدان مدا مجعده مدن     

ا إليده  هذا و ار هو امدعاة إو لولأ البصائر من رجام العلدم لن يعتصدموا اده, ويرجعدو    
وجعل رجام الدين لن يتم كوا اه يف معرهة لحكدا  ر  العدام  ويأخدذون منده معدامل      

 الدين. ول بت مرجعا عاما من مراجعهم وحبال متصال اينهم وا  ات.      
 كلمة يوم الغدير يف مسجد اخلضرة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ليها االمع الكريم : 

متتيج اقدسية من اجتمعنا لجله يف هذا الوقدت  حياكم اللئف اإلهلأ اأاهى  ية 
 الشريف يف هذه البقعة امباركة من جانب الئور المين.  

مير علينا هذا العيد امبارر, عيد جلجل هيه  وت احلق يف ساي العامل 
اإلسالمأ اعد لن لدت ركائب احلجي, واجبها الديين, ههتف اوالية موالنا لسد ات 

 , ولكمل اها الوحأ اإلهلأ دين ات القويم, هكان لعرم العياد ال الب لمري ام من
مينا ونواال يف سائر لحنايه ونواحيه ولعالها ورها ومقاما يف ليامه ولياليه ولكثرها اهجة 

 وسرورا للمتم ك  االثقل , ولوهرها  بئة وحبورا من واو لاا احل ن . 
ت ايناتدده ابلددوغ امقا ددد وال ايددات, قددد لقبلددت ادده الدددنيا جبوامددع اخلددريات, واشددر 

واستقبل العامل اإلسالمأ اه عهدا جديدا لو دانوا له لتوالت النعم الواهرة عليهم, ولّنرَّ 
انورهددا الوهدداج تددوة  -وات  -الشدر ا ددئوته وسددلئانه مددن ادد  ليددديهم, ول ددئعت  

القددغ امعلدى   ال عادة وللب ت المة اإلسالمية تيجان النخر وال يادة هيكون لكلمدتهم  
 مادا  الدهر, ويقبضون على دهيت احلكم ايد من حديد مامرب اليمن.

إنددا ت وإنددا إليدده راجعددون اه  اه لكنهددا هتنددة خرسدداي البلددت الهكددار يف م ددتقرها,    
ول هلت العقوم عن رودها ومرودها, وضديعت عليهدا العهدد الدذي عهدده رسدوم ات       

(     يف مثل هدذا اليدو  العرديم يف الوقدت )      امبدارر الكدريم حتدى ل دبحت المدة
ختبط يف عشواي, وتعيش يف طخية عمياي يهر  هيها الكبري, ويشيب هيهدا الصد ري, ويكددغ    
هيها ام من حتى يلقدى راده, قدد قدذهت مدن جدراي  لدي معضدالت احلدوادث هدذه المدة            
على ونا جر  هار, وعصنت يف لجوائها سكائي خمتلنات الهواي, ومعيعت لركانهدا  

ف العواطددف يف سددائر الرجدداي, وجددرت يف لحنائهددا متالطمددات لمددواج النددنت       عوا دد
وقوا ف احملن واإلحن, كل  لي إمنا كان وقد  ار مدن حرمدان لسدد ات ال الدب عدن      
عريندده وا تصددا  احلددق عددن لهلدده وقريندده حتددى انتهددت انددا الحددوام إو هددذه الدوار,    

حملدين امرلدم هننردر إو لم دنا اعد       هصرنا ا   لي اماضأ امد مل ام سدف وام دتقبل ا   
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 السى والسف ونلتنت إو م تقبلنا اع  اخلو  وااليع . 
 إو موضع السرار قلت هلا قنأ وما وراناها ود ب دايبها

اللهم يا ات يا ات إليي امشتكى وعليي امعوم يف الشددة والرخداي وإليدي املجدأ     
مدن الندنت العميداي واحلدوادث اخلرسداي وم,حددات       يف امبددل وامنتهدى، نعدو  ادي يدا رانددا     

 (.الشدائد ومعضالت امكائد حبق من اجتمعنا لجله موالنا لمري ام من  )
 خطبة بعد صالة عيد األضحى املبارك

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
: حييتم اأاهى  ية متتيج االلئف اإلهلدأ والعنايدة الراانيدة,    ليتها المة ام لمة     

حييددتكم هإمنددا لحيددأ قلواددا يقرددة وعواطددف نبيلددة وننوسددا طدداهرة تشددمت العندداي      وإ ا
 والتعب يف سبيل إعالي كلمة ات والدعوة لدينه.  

إن تركيدي الدددين ضدروري للمجموعددة اإلن دانية علددى حدد ضددرورة نشدر امعددار       
 دارة  هيها, ال يييد عليهدا  راتدب كدثرية ادل لكثدر مدا يف انتشدار وتنشدأ اإلحلاديدة مدن خ          

النرد والعائلة واجملتمع, لما خ دارة الندرد هلشدعوره ادأن حياتده ومدا حييئهدا لمدر حمددود          
يننى انناي الدهر, وينقضأ اانقضاي اليمن. وهدذا مدا جيعلده يف حدين وكمدد عندد التناتده        
لذلي, ويف لسف وتأمل عند إدراكه حمدودية حياتده, ادل تصدبت نن ده ضدعينة لمدا  حمدن        

ن، هددال يتحمددل لا ددط احلددوادث ام مددة ولقددل الوقددائع اميعجددة.   اليددا  وطددوارن اليمددا
خبال  ام من اراه امتم ي ادينه، هإنه تضعف نرره احلدوادث  قددار قدوة إميانده ووددة      
عقيدته, وإنأ وجدت الكدثري هدن امدن ادات لدو هقدد عييديه كدان كمدن سداهر عييديه عنده             

 ا ينالده يف اآلخدرة مدن االدياي, وهدوَّن      ويلتقأ اه اعد ح , وإ ا حل اه البالي ان  نن ه 
 عليها اخلئب يو  احل ا  يو  الجر والثوا .

ولما خ ارة العائلة ههو ال يدأمن علدى عرضده وال علدى نن ده وال علدى مالده مدن          
لهل ايته عند هقدهم العقيدة الدينية هإن سلئان الشهوة ال يقهره وأي, ال ودر  الدنن    

ري وخلدى لده الوقدت إالَّ متركدي العقيددة ادات, واحلدوادث        وال ح ن الرتاية، إ ا وجدد اخلد  
التارذية لوم دليل على  لي هقد وهد الكثري منها لن البيت الدذي ينقدد الدوعأ الدديين     
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تتحكم اللذات احليوانية  قدراته, وتكدون امدادة هدأ امقيداة يف حياتده. وإ   ار تنعدد        
يوجته وال ليوجته المدان منده, وال ثقدة لده     الثقة حتى يف لهم لركانه، هال لمان لصاحبه ا

اذويه, وال ثقة لذويه اه, كما ال يئمهن على حياته هيما لو اقتضدت اميدوم البيتيدة القضداي     
عليها وال يأخذه القرار علدى مالده, وال علدى مدا يف يدده هيمدا لدو لراد البيدت  صدبها مدن           

وقضدايا دونتهددا احملدداكم   عندده لو سددرقتها منده, ولنددا علدى  لددي وددواهد سدجلها التددأري ,    
امدنية. وعند  لي ينهار البيت وييوم احلنان والتعاطف مدن اد  يديده, ويصدبت  داحبه      
يف وددقاي م ددتمر، و ويدده يف خشددية وخددو  دائددم وسددرعان مددا ينحددل اإلخدداي ويددذهب    

 الوالي.  
ولما خ ارة اجملموع ههأ ال  تاج إو ايان حيث تيوم اانعدا  القديم الدينيدة كدل    

إن انية كمالية عن الننوة, وتتحكم هيها الهواي والر بات هدال  ددن يف اللهجدة,     نة 
وال لمان يف امعاملة, وال إخالص يف العمل. وتصبت المة ا  لمرين لمدا اهدائم خرسداي    
يف قبضة سائقها والة  ماي يف يد عاملها ال متلي من لمرها وديها , ولمدا ختدبط يف عشدواي,     

تعصف يف لجوائها خمتلنات الهدواي, وتهدب يف لرجائهدا  الندنت     وتعيش يف طخية عمياي 
اخلرساي. لالَّ وإن هقدان الوعأ الدديين يف وسدئنا االجتمداعأ يف هدذا اليدو  لوجدب لن       
تصدبت يف لدر  عصديب ووقدت رهيدب تقئدع هيده ل دعب امراحدل اخلئدرية يف تارذندا            

القوة وعلى المدانأ امنايدا،    احلديث هالصراع قائم ا  المم الكبرية. واحلق تئ ى عليه
ووبت اموت والننداي يرهدر  علدى العدامل كلده، ولائدام احلدر  ومدديرو دهتهدا يوالدون           
االجتماعات إثر االجتماعات ويعقدون ام مترات إثر ام مترات إلضرا  البشدرية اندار ال   

 ي هل إمخادها، وإثارة هتنة  ماي يصعب اخلروج منها.  

 كلمة يف عيد األضحى
نددل العددامل اإلسددالمأ اعيددد الضددحى الددذي يدد,م ام ددلم هيدده تقددديره للدددين      حيت

ولحرتامه مشاعر وريعة سيد امرسل , وتتجلى هيه قدرته علدى ام داهمة يف انداي اجملتمدع     
اإلسددالمأ ال ددليم القددادر علددى امواجهددة للمشدداكل الدديت تعددرتض لوطددانهم. والدددين       

ال رض منه جمرد لعمام وطقوة دينية, ال  اإلسالمأ كما و نه العلماي احملنكون لي 
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ال ايددة الدديت يتددوخى هددأ ال ددعأ ام ددتمر لرهددع م ددتوى حيدداة اإلن ددان يف عددامأ العلددم    
والعمددل, وتنجددري طاقاتدده وتئددوير إمكانياتدده وضددمان مشدداركته النعالددة يف جهددود اإلمندداي 

 واإلنتاج وال ري حنو امثل العليا اعناية هائلة وجمهود  ري عادي.

 ه يف االحتفال بالعيد يف كر بالءكلمت
يعد هذا االجتماع  ا لهمية اسدتثنائية يف الردرو  الراهندة الديت متدر اهدا الشدعو         
اإلسالمية يف تيارات هوجاي, وقد جايت التهنهة اهذا العيد لتوكيد دور العدران امتعدالم   

ل يف دعددم حركددة التضددامن ادد  القددوى الدينيددة ضددد امدد امرات اإلحلاديددة، ومددن لجدد       
االسددتقالم الددوطين التددا  والتقددد  يف سددائر ميددادين احليدداة. والواقددع لن مددا نشددهده مددن    
لحداث مثرية تتجلى هيها ه رتيا امادي  اليت لعداقتهم عمليدة التحدرر الدوطين والتقدد       
االجتماعأ يتئلدب اليدو  ادذم لقصدى االهدود يف التضدامن اد  الشدعو  اإلسدالمية يف          

احية م امرة خئرية واسعة ت تهد  توجيه ضراة كدبرية لكدل   حركتها التقدية, هنأ كل ن
حركددة  ريريددة، ويف كددل منئقددة حيدداوم العدددو إحكددا  سدديئرته عليهددا ارمتهددا, ويوا ددل  
م دداعيه يف تدددعيم وجددوده واالسددتحوا  علددى ثرواتهددا ونهبهددا والقضدداي علددى اسددتقالهلا 

اضية انتصدارات كدبرية   وإ ا كانت اعض البلدان اإلسالمية قد لحرمت خالم العوا  ام
اإحرام االستقالم الوطين, وتوطيد النرا  التقدمأ, و قيق إاامات ثورية عديدة، هدإن  
 لددي يتئلددب امييددد مددن الوحدددة والتضددامن ادد  سددائر الشددعو  اإلسددالمية وحركاتهددا   
التحررية للحندال علدى امكاسدب احملدرمة وموا دلة در قدالع العددو، هدإن حقدده جدراي           

ل دديب اهددا هددا جيعلدده لن يتخددذ امييددد مددن قددواه الشددريرة الشرسددة لتوجيدده  اهلدديائم الدديت
 الضراة تلو الخرى.  

وها ال وي هيه لن هذا االجتماع سي دي مهمته يف ميادة توطيد التضامن وتقويدة  
 النضام ومحاية استقالم الدولة اليت تتعرض للهجمات ودعم تئلعاتها التقدمية.

 نكلمة يف خدمة الدين لإلنسا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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إن لسن ان اشدكله الندردي لو ودكله االجتمداعأ مهمدا الدغ مدن درجدات الرقدأ          
والكمددام حددب اللددذات واسددتهثار انددواتن احليدداة, وهددذا احلددب وإن جددرَّ لسن ددان اخلددري   
وجعله طالبا  لل عادة واهلناي إالَّ لنده ال يديام يدهعده للت لدب علدى ال دري وال ديئرة علدى         

احلياة, هتجد النرد ي ااق اآلخدر ليك دب ام دنم لنن ده دون  دريه, وتدد المدة        مقدرات 
تئاوم الخرى لتنوم االنائدة لذاتها دون  ريها, وما الصراع القدائم اد  المدم يف هدذا     
اليمن الذي كاد لن يضر  البشرية انار يننى هيهدا الصد ري والكدبري, ويلتهدب اهدا اليداا        

مم لذاتها, وال ت تئيع لود القدوان  امدنيدة الصدارمة مهمدا     والخضر إال نتيجة حلب ال
 قلتها العقوم لن تقف دون هذه ال دة النن ية اليت المالت تندرم لودد الدويالت علدى     
البشدرية مدا مل يكدن الدرادع هئريدا مثلدها ي يوهدا يف وكرهدا, ويقضدأ عليهدا يف م ددتقرها           

هإنهدا هددأ الديت تصددرعها يف م رسددها    ولدي  هددو إال النئدرة الدينيددة امرتكدية يف الننددوة,   
وت ريها حنو سعادة البشرية وخريهدا, وإن كدثريا مدن املحددين قدد لدركدوا هدذه احلاجدة         
للددوامع والددرادع ولكددن روحهددم اإلحلاديددة ال ترتكهددم يتدددانون للحددق هيعرتهددون إن  ددري   

واعدد  الدين ال ميكن لن يكون رادعا لتلي ال ريية احليوانيدة ولي دت لحكدا  احلقدون وق    
الخالن كاهية لدوا  نرا  اجملتمع، واحلالة إن اإلن ان منئور على حب نن ه وإيثارهدا  
على  ريه, وال يتحاوى عن لضرار الناة ما رلى نن ه اعيدة عن مراقبدة القدانون مدا مل    
يشعر  راقبة  يبيدة تئلدع علدى م ت در سدره ومكنوندات نن ده لينمدا وجدد ولينمدا حدل،            

حنأ اه ال ريدية الدينيدة واإلميدان اامراقبدة اإلهليدة واخلدو  الشدديد         وهذا ال يتواهر ما مل
 من التجاوم على وريعته الدينية.  

ولعل لح ن واهد نقيمه على  لي هو لني لو هتحت دهاتر االرائم يف حماكم 
العدم يف سائر الدوم الكبرية والص رية ال تد يف اجملرم  من ام من  واحدا من للف 

راي لوم دليل على حماراة العاطنة الدينية لسبا  اإلجرا  وموجباته, لال وهذا االستق
وإن عد  إدرار الشعو  للقيم الروحية وعد  التنات حكوماتها حملاسن الثقاهة الدينية, 

جعلها اعيدة عن هذه الناحية, ه نت قوان   ارمة وهتحت مدارة جامعة لو لننقت 
 البعض من  لي يف إضاهة الثقاهة. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

للدين رسالة تنون كدل رسدالة يعدرت  هيهدا العدامل واالاهدل والقدوي والضدعيف         
والعا أ وامئيع, ومعنى هذا لن مكانده علدى منصدة عدرش الشدر , وعلدى سدرير اجملدد         
ههددو تدداج كددل إن ددان, وطل ددم كددل وددريف, وم ددري كددل سددائر, وراسددم كددل اثددار اخلددري,   

و ال عادت , وجعله مرتاغ يف الدارين سعيد البدام يف الددنيا واآلخدرة    وموجه اإلن ان إ
وإن الدين هئري يف كل إن ان, ومعنى هذا إنه يولدد مندذ لن يولدد اإلن دان ويالممده إو      
اخددر حلرددة يف حياتدده وإو اخددر نقئددة مددن نهايددة م ددريه, وهددو يعئيدده اددديهيات واضددحة     

وضددحها خبئوطهددا العريضددة وحروههددا  ونددوامي  ثااتددة وقواعددد م ددئرة يرسهددا لدده وي  
الواضحة كأ يتم رسالته, ويصل إو  ايته, وهدو يندتت الهكدار ويندوبر ال هدان ويئدرن       
اواسئته لاوا  العلم, وتقلدع جدراثم االهدل, وت تأ دل النتندة مدن ادين البشدر. هالددين          
 كان وما ييام وسيكون يف كل ممان ومكان ال ختتلف رسدالته اد  اقعدة ولخدرى لو اد      

الددد والددد, وهددو خضددوع كددل إن ددان يف هددذا الكددون إو قددوة مدددارة حكيمددة لمليددة لاديددة 
عادلة, وإنها هأ اليت لادعت هذا الكون ونرمته على لح ن تنريم, ون دقته علدى لروع   
تن دديق, وسددريته علددى لهضددل نرددا  تدد ثر يف الوددياي وال تدد ثر الوددياي هيهددا وهددأ تعئددأ 

ارات اليمان وامكان قائمة ادون مقو  سائرة اددون  احلياة لكل موجود خارجة عن اعتب
م ري ترجع علل اموجودات كلها هلا وال ترجع علتها إو لحدد، وهدون  لدي لن الددين     
لك, رادع للننوة, قل لدأ اأايدي ولمدي ولخيدي لدوال الددين كيدف يكدون حالدي: لي          

 ا سدرت  رادع يردعي عن النيوم إو حضيض البهيمة: لو لي عثرة تقدف يف طريقدي إ  
 يف هوار كيف يكون حالي:

واعد هذا الكال  الئويل, والقوم العريض, قد لحئت االدين مدن مجيدع جهاتده,    
وتعرهت عليه اكامل  ناته, وههمتي جدوهر وجدوده, وكيدف إن اإلن دان حمتداج إليده ال       
ي ددتئيع لن يننددي مندده, لكددن هنددار مددن انكددري يريددد التوضدديت لكثددر, هم ددكت اددالقلم    
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صدحينة ولمدي السدئر ولحببدت لن لجاريده ولسدريه كدأ ال ي دري تبدع          ولخذت اسدود ال 
 الضالم.  

لسألي اشر  اجملد وعية العلم لن تدب  لدأ رليدي اصدراحة وتوضدحه إلدأ دون       
كيدف يكدون حالده: وكيدف      نقصان. ما رليي لو هقد إن ان هلدذة كبدده وسداعده الوم:   

وعندد  لدي يكدون الددين       يودعه يف قد,ه, ويرتكده: وكيدف يدننض تدرا  قد,ه مدن يدده:        
قئب ملي حركات هذا الرجدل وسدكناته, ومركدي دائدرة لهعالده ولعمالده وحمدور لقوالده         
و ناته وعند  لي ينيم الددين ال دكينة يف قلبده, ويودعده الئمأنيندة مدن نن ده, ويئمهنده         
االراحة على هقده, ولنه مودعه إو من هو لحرص عليه منه ولحب عليه منه, وإنه لخدذه  

لعئاه, وسينعم عليه مثلما لنعمه عليي, وللددين سدلئة علدى النندوة ي دريها تبدع        مثلما
إرادته ههو مينع القوي مدن لن يأكدل الضدعيف وميندع الضدعيف مدن لن ميتلدي الضدعف,         
وهو سائ  ولي    وة, وهو حيمأ العية والشر , ويضع الوياي  واضدعها كدأ ال   

النيوم إو  حراي الضالم وعر دات اهلدوى   حييد اإلن ان عنها, وهو مينع اإلن ان من 
والدددين كلمددا ماد جاحدددوه ر ددم إن وجدددانهم ي يددده يدديداد جددالي ووضددوحا  وسددوا     
وارتندداع, وكلمددا ماد منكددره يتضدداعف منا ددروه, ومهمددا يريدددون العددداي لن يئنهددوا       
مصاايحه وختمد وعلته وينتهأ لمره كلمدا قدوي واودتد وترامدوا هدم كدأ يييددوا ودعلته         

هم لي مثل النراش على النار, وهو وقود هلا هدال تديداد الندار إال اودتعاال,وات ولدأ      مثل
إن الثقاهة الدينية هأ خري سبيل حيث اها تنشل اإلن انية مدن  مدرات احلدرو     التوهيق.

وتبعد عن من أة  الشرور, وتنصدر  للصداحل العدا  والنندع الشدامل. وال لعدين االثقاهدة        
ة الل انية والتقاليد امتبعة, وإمنا لعين اها تركيي العقيددة الدينيدة يف   الدينية هأ جمرد اللقلق

الننوة حبيث تلتهب اها العاطنة وتلتاط االضمائر والدخائل, ويبدذم يف سدبيلها الدنن     
والننددي  اعددد الشددعور اأنهددا التحنددة املكوتيددة الدديت ضددمنت للعددامل اإلن ددانأ سددعادة      

 الدارين وخري النشأت .

 ى أداء الوظائف الدينيةاحملافظة عل

 ليها امي الصاحل:
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( قدد  حاهضوا على الوجبدات اإلهليدة وتدرر احملرمدات الشدرعية هدإن احل د )       
لدى الصالة مجاعة وهو يف حومة احلر   يئده العدداي مدن كدل جاندب ومكدان، هلدو        

(الصدالة الديت هدأ مدن     كانت ميارتده ت دقط معهدا الولدائف الدينيدة ل دقئت عنده)       
( مل يددأمر اشددأي إال كددان لدده  ائر اإلسددالمية، وكيددف يتخيددل  لددي وات) لجلددى الشددع

العقا  على تركه ومل ينَه عن ودأي إال كدان لده العدذا  علدى هعلده وااسدتقراي اآليدات         
الكرمية والحاديث الشرينة والخبار الصحيحة يدوقن مدن لده لدندى اصدرية لن الشدريعة       

تها مهما قا  اعمل ومتندع مدن التعددي علدى     اإلسالمية تأاى معتنقها لن يتئاوم على حرم
 .(1)[فَمعند يععدمعلْ رِثْقَالَ ذَرة ٍ خعيدرًا يعرع و أعرعند يععدمعلْ رِثْقَالَ ذَرة ٍ شعرًّا يعرع ومهما  نع من خري، ]حرميها 

 
 

 السر يف كلمة التوحيد املبني
 إن اإلسال  على ل ل  لحدهما :

                                                           

 (.8-7سو ة الزلزل ، اآل   )



, والثددانأ النبددوة وهددو حممددد رسددوم ات, وكددل   وهددو التوحيددد, وهددو ال إلدده إال ات 
واحد من هذين ال لي  مركب من اثين عشر حرها, ولكل إما  منهم اثين عشر حرهدا  
وهو من السرار العردا , وهدذا هدو مدع الدنيب واليهدراي مدا لضدايت اليهدرة يف ال دماي           

امرسددل . ( لوددر  12(ال ددراج امددنري)12(البشددري النددذير)12( لمحددد حبيددب ات )12)
( لمددري 12( علددأ اددن لاددأ طالددب )12( الشددها  الثاقددب )12) لوم لئمددة اهلدددى (12)

( والددة  12( البضدعة للرسدوم )  12( ال يدة البتوم )12) هاطمة اليهراي( 12ام من . )
( وارث 12( رحيددان امصددئنى )12( احل ددن اجملتبددى )12) اإلمددا  الثددانأ( 12لوالديددن )

( هديدة  12( احل د  الشدهيد )  12( ال عيد الروديد ) 12) لثالثاإلما  ا( 12الئاهرين. )
( ميندة  12( علأ ال احل   )12( ساللة امصئنى )12) اإلما  الرااع (12الصديق  )
( ماددة  12( حممدد البداقر )  12( الكوكدب الياهدر )  12)اإلمدا  اخلدام    ( 12العاادين. )

( 12( وارث الصددادق  )12( المدد  الصددادن )12) اإلمددا  ال ددادة( 12العاادددين. )
( هددو موسددى اددن 12( الكددالم الهخددر )12( هددو جعنددر الصددادن )12) اإلمددا  ال ددااع

( اادن  12( عندده هصدل القضداي )   12) اإلمدا  الثدامن  ( 12( سداللة الئيدب . )  12جعنر )
( تدد  دار ال ددال  12) اإلمددا  التاسددع( 12( سددليل امرضددي . )12موسددى الرضددا )

( اهلادي للرواد 12)اإلما  العاور ( 12(  احب ال,اه . )12( االواد اهلما  )12)
( احل دن  12)اإلمدا  احلدادي عشدر    ( 12( ن دل امنتجدب . )  12( علأ ال االواد )12)

( 12( اإلمددا  اخلددامت ) 12( ااددن امعصددوم . ) 12( سددليل علددأ النقددأ ) 12الع ددكري )
( 12(  ددلى ات عليدده ) 12( خلينددة الو ددي  ) 12( القددائم امنترددر ) 12حجددة امنترددر ) 

 (.  12( يار  العام  )12( سنية اهية مكيه )12 الة طيبة مكيه )

 كلمة يف وجود الباري 
إن من تدار هذا الكون اعرمته اليت ال  د, ونرر يف سعته اليت ال تتناهى, ولاصدر  

لدى  ما هيه من العوامل العلوية وال نلية  ات الصنع احملكدم والتقددير امدتقن قدد متشدت ع     
لس  منرمة وقوان  ثااتة وحدود معينة امن اأن لده خدالق قددير, و دانع مبددع حكديم,       
كيف ال ولن الثر مهمدا كدان ال ادد لده مدن مد ثر، والصدورة مهمدا كاندت ال ادد هلدا مدن             
مصور والنعل ك, لو   ر ال ينني عن هاعل, له دماي  ات لادراج ولرض  ات هجداج    
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اأسرارها ولطورها عجيبة ال تددم علدى  دانع     وحبر عجاج وت  مضيهة وحياة كونية
قددير: ثددم ارادي ليهددا اإلن دان لددو رليدت ايتددا  حقدريا  ال اددل خبداي  دد ريا اأا دط  ددورة        
ولسددوي وضددع, هددل تددرى ذاالددي الشددي لو يعرتيددي الريددب يف لن لدده  ددانع قددد اندداه,      

ائية وم س  قد ويده ولحكم قواه: هكيف اي اهذا العامل اهذه ال عة العرمى والالنه
القصوى  ري يف مداها النرار, وتبلبل يف حددودها الهكدار يف هيكلده العجيدب و دنعه      
البديع, قد هيهت هيه وسائل العيش ونعديم احليداة. لههدل يعرتيدي الشدي إن  لدي تقددير        
العييي العليم:! قد لنبت هيه ورن ولخرج منه الثمر وركدبب اإلن دان اأح دن  دور]ِإنَّ     

لْرِض[. لمل يكن يف  لدي مدن للقدى ال دمع ارهاندا يتم دي اده, وادم         ِهأ ال ََّمَواِت َوا
يهتدى اه, وضدياي مصدباغ ي دتنار اده, لمل يكدن  لدي العدروة الدوثقى والعصدمة الكد,ى           

 والئريقة امثلى لسميان خبالق هلذا الكون ومبدع لوجوده:!   

 اإلسراء واملعراج

أ الليلدة الديت لسدرى ات تعداو     إن ليلة اإلسراي عند التحقيق هأ ليلة امعراج وهد 
( مددن ام ددجد احلددرا  إو ام ددجد القصددى اأخددذ ج,ائيددل لدده       انبيدده حممددد ) 

(      وعندما انئلق ج,ائيل اه يف هذا ام رى مر اده علدى م دجد الكوهدة, هقدام )
لدده ج,ائيددل: يددا رسددوم ات لنددت اآلن مقااددل م ددجد كوهددان هددانيم هصددل هيدده, هندديم        

( و لى هيه ركعت ) ثم انئلق اه حنو ايت امقدة هصلى هيه, ثم عرج اه حنو ,
ال ماوات العلى، ومدا الدغ البيدت امعمدور وحضدرة الصدالة ل ن ج,ائيدل ولقدا  هتقدد           

( االصنو  الديت خلنده مدن امالئكدة والنبدي ,      ( هصلى )رسوم ات )
ذا امكدان, هتقدد    ثم ما و ل إو سدرة امنتهى, قام: تقد  يا حممد هلي  لأ لن لجوم هد 

( مدا وداي ات لن يتقدد  إو لن دندا مدن مقدا  الندور اإلهلدأ هتددو          رسوم ات )
( حتددى تلقدداه ج,ائيددل عنددد ال دددرة   هكددان قددا  قوسدد  لو لدنددى, ثددم ندديم )   

امذكورة هصحبه حتى هبط اه إو الرض يف تلي الليلة نن ها للمكان الدذي لخدذه منده    
(  لى النجدر  إو هراوه حتى روى لنه ) (وهو مكة امكرمة, ولوى )

من تلي الليلة  كة امكرمة, وقد لختلنت القوام وتعددت اآلراي وتعارضت الروايدات  
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يف تعي  الليلة اليت وقع هيها اإلسراي امذكور, هعن احل د  وقتدادة لنهدا ليلدة االثدن  مدن       
مرسدددلة عدددن لمدددري   رايدددع الوم اعدددد النبدددوة ا دددنت , وقيدددل ا دددتة لودددهر, ويف روايدددة    

لنهدا ليلدة ال دبت ل دبع      البحر الرائدق ( لنها اعد البعثة اثالث سنوات, ويف ام من )
عشرة ليلة خلت من رمضان قبدل اهلجدرة اثمانيدة عشدر ودهرا , وعدن ال ددي والواقددي         
لنها ليلة ال ااع عشر من رمضان قبل اهلجرة ا تة لوهر اعد العتمة. والرداهر لنهدا هدأ    

قبل اهلجرة ا نة، وهو الذي اندى عليده لكثدر العلمداي إن مل نقدل لنده كداد لن         الليلة اليت
حيدث عد, ادأنهم قدالوا: )كدان  لدي         داحب البحدار  يكون متنقا, وهو الذي يرهر مدن  

الليل قبل اهلجرة ا نة( هإن إتيانه اضمري االمع يوجب الرهدور يف  هدا  ندوع العلمداي     
إرسدام ام دلمات, و هدب إو  لدي ااندا       علدى سدبيل    داحب اإلقنداع  إو  لي, و كره 

طاووة من لنه قبل اهلجرة ا نة إال لنهما  كرا لن  لدي كدان يف ليلدة ال دااع عشدر مدن       
رايع الوم, ولكن سيجأي إن واي ات ايان لن من قام اكونه قبل اهلجدرة ا دنة والتدي     

اكدون  ( يف يو  ال ااع والعشرين من رجب . ال اد له من القدوم  اكون مبعثه )
( وعروجه من ليلة هذا اليو  لعين يو  ال ااع والعشدرين مدن رجدب    إسرائه )

وهما هن يلتيمان اذلي لكون الشيعة اتنقت على لن مبعثه يف  لي اليو , وإ ا ثبدت لن  
امشهور هو  لي هالعمل عليه حيث لن لرادا  التداري  وال دري  يأخدذون  دا اودتهر إ ا       

الهه ال الكثري مدن القضدايا مدا ي يدد  لدي وي كدده. ثدم لن        مل تقم احلجة امعت,ة على خ
الراهر لن امعدراج قدد وقدع يف ليلدة ال دااع والعشدرين مدن ودهر رجدب, وقدد  هدب إو            
 لي مجاهري لهل ال نة ولذا ادهم يقيمون معدامل الندرغ والييندة يف الدبالد اإلسدالمية      

م مدن االلتديا  ادذلي لنده ال ريدب      يف هذه الليلة اهذه امناسبة, وما عند الشيعة هال اد هل
( يف اليو  ال ااع والعشدرين مدن ودهر رجدب وهجرتده      عندهم يف كون مبعثه )

(( اعد مبعثه )       اثالث عشرة سدنة عندد مجداهري امد رخ  هدال حمالدة )
(. يو  ال ااع والعشرين من رجب, وإ ا كانت ليلة امعدراج  لن تكون هجرته )

الدة واقعدة ليلدة يدو  ال دااع والعشدرين مدن رجدب وإالَّ مل         قبل اهلجرة ا دنة كاندت ال حم  
تكن قبلها ا نة, وقد عد  اعدض امد رخ  هدذه ال دنة الديت وقدع هيهدا امعدراج االتداري            
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 , هذا وميكن لن يقام ال قد قيل لن اختال  الخبار يف سنة امعدراج  612اميالدي اعا  
( مائدة  لنده عدرج الدنيب )   ووهره ويومه من جهدة تعددده هدإن يف اعدض الخبدار      

وعشرين مرة, وعلى هذا السداة سدأ  عدراج العجائدب ومدا عدداه  عدراج الكرامدة,         
وكيف كان هتشريع الصلوات اخلم  وهرضها علدى ام دلم  كدان يف امعدراج الوم يف     
مكة امكرمة قبل اهلجرة ا دنة ههدأ لوم عبدادة كاندت منروضدة علدى ام دلم , كمدا لن         

( ولخدت الدنيب   عراج كان من دار ل  هانأ لخت علأ ان لاأ طالب )الراهر لن ام
(           من الرضداعة وموجهدا هدبرية ادن لادأ وهدب امخيومدأ، ولنده كدان هبوطده )
(    اعددد امعددراج يف دارهددا ليضددا واوى علددى هراودده, وعلددى  لددي  هددب لكثددر )

را  يف إو تأويدل ام دجد احلد    كصداحب البحدار  امن رين وام رخ  ولذا التجأ اعضهم 
اآلية امباركة  كة لن دار ل  هانأ لي ت يف ام جد احلدرا  وإمندا يف مكدة والتحقيدق لنده      

( اعددد لن  ددلى ال حاجددة هلددذا التأويددل مددا  كددر مجهددور امتددأخرين مددن لندده )   
العشاي نا  يف ايت ل  هانأ ههبط عليه الم  ج,ائيدل وليقضده ولخدذه ايدده م درعا  إو      

كعبة هعرج اه إو ام جد القصى, واهدذا امدع اد  القدوم اكونده      حيث احلئيم حوم ال
(   ( لسري اه من ام جد احلرا  واد  القدوم اكونده )    لسدري اده مدن )

خارج ام جد وامراد اام جد القصى هو ايدت امقددة ولقدب االقصدى لبعدد ام داهة       
 احلرا . اينه وا  ام جد

 كلمة يف اإلسراء
( اعد لن قئب يف وجه الددهر وعدب     يب الكريم )لقد جاي اإلسراي االن

اوهاة نا ره عمه لادأ طالدب ووهداة رحياندة قلبده موجتده خدجيدة ل  امد من  وعدوده مدن           
الئائف ومي إهااه ح رة ومهرة حيث عاملوه لهلها اأاشدع مدا يعامدل اده إن دان طالدب       

 ال دماي إمامدا   للنصرة وم تنجد اال ري هكدان إسدرايه إو ام دجد القصدى وعروجده إو     
االنبياي تئيبا لنن ه, وطمأنينة لقلبه وتثبيتا لعيمه ومن هنا نلمد  االقيداة وامقارندة ادأن     
ما مينب اه ام لمون والعر  من النكبات واحملن وتدوالأ نكايدات الديمن إمندا يديام اثامده       
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وينجلدددأ  بددداره اددداليحف إو ام دددجد القصدددى للقضددداي علدددى النهدددة البا يدددة العاتيدددة   
 صهيونية:ال

 متى ترهر  اأرض القدة يدا علدم  
 ال يف ال يف لنعم هيه مدن حكدددم  
 لين العران ولين الشوة مدن ميدددن  

 

 حليندددي الصددددار  البتددددار والقلددددم  
 يشددنأ ال ليددل وهيدده احلددددق ينتردددم   
 وليددن مصددر وليددن الشددا  ليددن هددم:

 

قا دد,  إن هذا القران يهدي للئريقة اليت هأ لح ن الئرن للرنر االهددا  وام 
 ويبشر ام من  الذين يعملون الصاحلات اأن هلم عند ات لجرا  عريما.

 مناجاة اإلله
 بسم الل الرمحن الرحيم

ليها الصنع االميل امخيون االعجائب والبدائع، وامشحون اال رائدب والروائدع,   
ا قد طلعت علينا من ارج ال دعادة اال,هدان مدن لهدل ال,هدان اددر وجدواهر يدتيل منهد         

النوار ومتي النن  اال رور والسرار, سبحاني سبحان مدا اعجدب مدا دادرب مدن لمدرر       
 وما للئف ما  نع يف وأني.

تلت هيي معجية الرسالة اإلهلية اأجلى احملاسن، و دورت ادي اآيدات الداللدة     
على النبوة اأسى امراهر, ولخرجتنا اهذا امرهر اخلال  الذي ي يب العقدوم , وذلدب   

  من   ق الئبيعة إو مشداهدة الندوار املكوتيدة , وجدذاتنا مدن رجد  اهليدولأ        اللبا
إو معاينة الضواي القدسية, ليها امرهدر البدديع للقدران الكدريم, امندت  دن ندور اآياتدي         
الرلددم ولوضددت اهددا امندداه, القيمددة وللددبهم وجعلددها ايددة مددن ايددات ملكدده وعالمددة مددن      

والبقداي  دلى وسدلم علدى الددليل إليدي يف الليدل         عالمات سلئانه هيدا مدن توحدد ادالعي    
الليددل, واماسددي مددن لسددبااه حببددل الشددر  الطددوم, والنا ددع احلددب يف  روة الكاهددل  
العبل, والثاات القد  على محالينها يف اليمن الوم, وعلى الده و دحبه وحنردة سدره     

والميددان, مصدداايت الدددجى ولنددوار اهلدددى وحنرددة ال ددر العلددى, ُمددنَّ علينددا اددالمن        
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وال المة واإلسال , واي ر ال ميامجه ع ر, وخبري ال يشواه ور, إنه لهضل من  دت رايدة   
 اإلسال  يف روان من ال عادة واهلناي هإني لهضل من دعأ ولح ن من لجا .

 من دعاءه
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  اللهم يا من سا يف العي هنان خدواطر الاصدار, ودندا يف اللئدف هجدام هدواج      
الهكار. إرمقنا من نور لسي هيبة وسئوة تنقاد لندا القلدو  والرواغ, وختضدع لددينا     
الننوة والوباغ, ولخئف لاصار لعدائنا عنا انور قدسي وجالم جمددر يدا  ا االدالم    
واإلكددرا . إهلددأ إهلددأ ولقشددع عددن اصددائرنا  مددائم االرتيددا  والوهددا  هددإن الشددكور   

نو امندائت وامدنن. إهلدأ وإجعلندا مدن الدذين لخدذت        والرنون لواقت الننت ومكددرة لصد  
لوعة حمبتي  جامع قلواهم ههم إو لوكار الهكار يأوون ويف رياض القدر  وامكاودنة   
يرتعون ومن حياض احملبة اكأة امالطنة يكرعون. إهلدأ وا درة يف حددائق  ددورنا     

مدن عبدادر الصداحل .    رياح  الشون إليي ولمتم لنوار عرهاننا لي حبق اليق  واجعلنا 
اللهم ن ألي لن تعل هيما تقضأ وتقدر من المر احملتو  انتصار جيوش ام لم  علدى  
الئ ددداة الصدددهيوني  ولن تددد,  يف قضدددائي الدددذي ال يدددرد وال يبددددم اسدددرتجاع الرض  

أَلؤوا اللفْلع امقدسة لهلها الشرعي  هإنه لنت القائل وقولي حق ووعدر  دن وعدم ] أعاسْد

[ ولي  من  ناتي يا سديدي لن تدأمر اال د ام ومتندع      فَعلِلِ  ِ ة اللفلع إَا ع بِكؤلِّ شعيدءٍ رعلِيمًارِند

العئية وهدا حندن سدائلون كمدا لمرتندا هدأاي لندا مدا وعددتانا يدا ا امدنن ال داا ة والعئايدا              
 االييلة والنعم اال يمة ارمحتي يا لرحم الرامح .

 
 

 دعاء النصر
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 ن الرحيمبسم اهلل الرمح
اللهم يا من ال حييط اه نعت, وال يدأتأ عليده و دف, وال حيويده خئدا , وال يبلدغ       
كنهه إطنا , حنمدر محدا  ال حيصديه عدد, وال ينتهدأ لمدده إو حدد علدى مدا لوليدت مدن          
منني امتتااعة, ولسب ت مدن نعمدي امترداهرة, وله دحت لندا مدن ودكرر الدذي ال مبلدغ          

ونصلأ ون لم على لاوا  الرمحة ومصاايت اهلددى والعدروة   ل ايته, وال انقئاع لمده, 
الوثقى لمنائي يف االدر, وحججي على عبادر حممد خامت النبدي  والده و دحبه الد,رة     
اميام , وعلى احلجة الك,ى, واآلية العرمى, والبالغ امب  لاو الئمة واداة المدة علدأ    

لد . اللدهم وهدا حندن حنتندل لداي لشدكرر       ان لاأ طالب لمري امد من , وقائدد ال در احملج   
واعرتاهددا اعردديم هضددلي مبددتهج  جددذل  حب ددن تقددديرر وجليددل تدددارير, هلقددد قددرت    

   العيون واطمأنت الننوة وال ت ريها الضمائر امتعئشة انيل امنى وااغ المل.
 دعاء 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 إهلأ وسيدي : 

سديوههم, وسدددوا إليندا  دوائب لسدلحتهم       وه الي الصهاينة قد لرهندوا لندا حدد   
واضددمروا لنددا لن ي ددموننا امكددروه, وجيرعوننددا سددو  مرارتدده, هانصددرنا اقوتددي, ولودددد 
لمرنا انصرر, ورد مكائدهم إو حندورهم, ولقمصدهم ل الي مأسدورين يدداهم ادال الم      

مددهلمات   اليت كانوا ي ملون لن يرونا هيهدا ويبصدرونا اهدا, هإنده لدن تقدرع احلدوادث وال       
 اخلئو  من قرع اا  رمحتي والأ إو معقل االنتصار اي.

وكم من عبد من عبيدر يف هل ئ  لم دى ول دبت واخصدا عدن      إهلأ وسيدي :
لهلده وولددده اعيدددا  عددن وطنده و ددحبه مددتحريا  يف رمقدده تائهدا يف امهمددة ال ددحيق وحيدددا     

لنقدر هتدي الئا يدة ام دتبد     هريدا  ال يعر  حيلة وال يهتدي ال بيل قد هتي اده امدرض وا  
مادا طرهه حنو ال ماي ينترر من يعود عليه انضل لو يتصدن عليه اشقة متر, قد مندع مدن   

 الكال  وحجب عن اخلئا , ينرر لنن ه حب رة ال ي تئيع دهع ضٍر وال ننٍع. 
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هيا مدن  دل اده عقدد امكداره ويديام اده حدد الشددائد لكشدف وددته ولرحدم  لتده              
 ارمحتي.

 فلسطنيكلمة يف 
( ههدة هايهدا ال در  علدى      إن من هيم الدهر لن تئ ى على لمدة حممدد )  

واطئ البحر, ولنرها العامل اإلن دانأ يف هل دئ  هيالرهبدة اموقدف وسدوي امنقلدب إنهدا        
خ ارة الم , وهقدان المل اام تقبل لاّل وإن مدن خئدأ القدوم لن يعديى مدوت المدة       

 تقادير.إو سوي الئالع لو إو الررو  وال
ولكنها تنتحر خبذالن لانائها هلدا يف سداعاتها احلرجدة ومواقنهدا احلاسدة, ومتدوت       

 اتنويت سراتها النرص الذهبية, وعد  سهرهم على الدهاع عن كرامتها االجتماعية.

 كلمة يف الصحن احليدري الشريف
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

(   ددي اددوالي لهددل  البيددت )ليهددا امددي الصدداحل امتجدده حنددو ات تعدداو, وامتم 
لمامكم مشكلة مل مير  ثلها اليمن, وهأ تنشأ اإلحلاديدة األوانهدا االذاادة, و لبدة امدادة      
العمياي على الروغ ا واحرها النتانة. وما لدري كيف ن تقبل وت دتقبلون هدذا احلددث    

لب, لنهدا  العريم وحنن يف ختا م وختا م يأكل اعضنا اعضا: هيالرهبة اموقف وسوي امنق
وات خ ارة الم  وهقدان المل اام تقبل, ولو لدرر قادة النكر اإلسدالمأ يف ودرن   
الرض و راها وعلى رلسها النجف الور  العا مة الدينيدة الكد,ى حقيقدة اموقدف     
الدراهن والديمن الددذي حندن هيدده مدا تركددوه اهدذا النحددو مدن التنكددي والتشدتت, ولعضددوا        

ف علدى مدا لضداعوه مدن الندرص الذهبيدة الخدرية, ولعلمدوا         النامل من السدى والسد  
علمددا  ال يشددواه وددي لن مصددري هددذه الننددوة الدينيددة  اليينهددا معلددق علددى الوقنددة الدديت  
سيقنها رجداهلم يف هدذا الوقدت, ولعدل تدار  احلقدب ال دالنة تعئيندا درسدا  يف وجهدة           

وساط اجملتمع اإلن دانأ,  النرر, هقد دلت على لن هقدان الوعأ الديين يشكل خئرا  يف ل
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ولو هتحتم دهاتر احملاكم امدنية وسدجالت االدرائم هيهدا مدا وجددمت يف اجملدرم  مدن لهدل         
الدددين واحدددا  مددن مائددة اددل وال واحدددا مددن للددف وهددو لوم دليددل علددى حماراددة الدددين     
للجرمية, وإن الثقاهة الدينية من خري ما تعرض على الشدعو  والقبائدل البشدرية كيدف ال     

لوعأ الديين يقود اإلن ان حنو هد  ي مو اه هيننق قدواه وجهدوده يف سدبيله ويئلعده     وا
على حام وسدئأ وواقعهدم اللديم هي دعى لصداحلهم ويعمدل لدننعهم كمدا يددم الدوعأ           
الديين على الئريق الذي جيب لن ي ري هيه اإلن ان سريا  قوميا  متجها حنو ال دعادة الديت   

وي داعد البشدرية علدى تنميدة كيانهدا الندوعأ والشخصدأ         تتضمنها احلياة اثقة ولطمهندان, 
والعقلددأ واال ددمأ. ولعددل االميددع متنقددون علددى لن ل ددلت ممددان ل ددرة هددذا الددوعأ  
الديين يف اإلن ان هدو ممدن تلمذتده ودور طنولتده ومراهقتده، هدإن نن ده يف هدذا الددور          

لدى ام د ول  لن   الوم مراة  دقيلة تقبدل التوجده وإ كداي الدروغ الئيبدة هيهدا, هعلدأَّ وع        
يبذلوا قصارى االهد واالد إلمناي هذا الوعأ يف لوساط الناوهة اكل وسيلة هكندة لرهدع   
وأنهم لتئوى عنهم االرمية واثامهدا. وينب دأ لتحقيدق هدذه المدانأ الذهبيدة مدن تكدوين         
هيهة  احلة ت دري يف خدمدة الددين والدوطن علدى خئدط قوميدة  ات  هنيدة وقدادة علميدة           

النانيددة اعيددة كددل البعددد عددن التئدر  يف الهكددار والئنددرة يف التصددرهات,   متجدردة عددن  
وي وئين جدا لن حياتنا االجتماعية ال تع  ل حا  امواهدب علدى الديمن يف إنتداجهم     
النكددري ت ددتنيد مددن ل ددالط المدد  والتنددريط االواجددب مددا يصددلت لل ددري وال ددلور      

 الديين.
 كلمة يف ليلة مباركة

 رحيمبسم الل الرمحن ال
 ليها امي الروحانأ امتجه حنو ات والداعأ إو سبيله ااحلكمة واموعرة احل نة.

إن هذا االجتماع منكم يف هذه الليلة امباركة على  عيد الددعوة اإلسدالمية, وقدد    
ماد يف عرمته وروعته لنه تلى اأجلى مراهر القداسة اإلهلية ولارمها، ادل دم وادرهن   

هذا االيي ال الأ من وطننا الكريم لن يضحون اأنن هم عندما جيد على لن ام لم  يف 
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ولنهدم يقندون  دنا واحددا      االد وتأم  ال اعة حنو ما تتئلبه وتقتضيه رسالتهم الدينية،
وجهة مرتا ة حبي  وعي  و الاة وقدوة اوجده اإلحلداد وعمالئده ودعداة ال دوي ولراااده        

لده والددليل العريدان الدذي مدين السدى       يدا قدو  لن الرائدد ال يكدذ  له     .والشر ولعوانده 
والسف قلبه، لن ام لم  يف كل  قع ومكان ل بحوا يف لود خئر ول دعب مرحلدة   
إ  العدددو الثدديم الددذي تدددج, اال ددالغ لتوجيدده الضددراة إلدديهم تلددو الخددرى يف سددائر      
 جماالت احلياة ل بت وجها لوجه يف قلب امعركة ولن اليو  يو  النصل وما هدو اداهليم,  

وإن الشعو  اإلسالمية تئالبكم اأن تنتحدوا لعيدنكم حندو امشداريع العدوانيدة االهنميدة,       
وتتخددذوا العدددة هلددذه ال دداعات الرهيبددة اخلئددرية وتن ددقوا االهددود والئاقددات اماديددة        
والداية والروحيدة لنهضدة ثوريدة لالنئدالن يف معركدة  قدق لندا المدل وامندى, وتو دل           

الوالي  جدها التليد، وتأخذ ايدها هذا االيل الصداعد لتقيده   حاضر هذه المة امميقة 
من الكبوات واهلنوات, هقد ل بت ي ري يف خضم متالطم من امباد  الواهدة عليده مدن   
هنا وهنار قد انقضت عليه  دواعق اإلحلداد وعوامدل الشدر والن داد, وإندا ت وإندا إليده         

 م والعاقبة للمتق .راجعون وال حوم وال قوة إال اات العلأ العري

 كلمة يف سعادة املؤمنني
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ا م ات كلمة امعتصم  ومقالة احملرتميدن ون دأله لن يصدلأ علدى الددليل وعلدى       
 اله و حبه الئيب  الارار والخيار مصاايت الدجى ولعال  اهلدى.

 ليها االمع الكريم:
هيهدا هدالغ ام دتع  وسدعادة اجملدتمع ,      طلبت مين لسرة هذا احلنل اجمليدد كلمدة    

ومددا علمددوا لن احلددوادث اليمنيددة والنددنت الصددماي اخلرسدداي الدديت ال مام الدددهر ي ددددها 
حندوي واليدا  تقدددمها إلدأب قددد ل هبدت امعدد  عدن معدنده وحلددق الئدائر هلددا عدن وكددره,         

ئلعدة  ول بحت اها الدتع  جثدة هامددة وحثالدة راكددة لادرد  لتهدا مدن حبدور الدذات ام          
واكر  والان المانأ ولم  هيها اصدخرة اإلميدان والتقدوى ولكدرع مدن رحيدق احلكمدة        
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احملمدية واهتدى اضوئها يف للمات اهان اإلن انية، هإن يف  لي سدعادة الددارين وخدري    
النشأت ، لما ال عادة يف اآلخرة هين هيها  ي ضمان ام تقبل مدن وحدأ ر  العدام     

ن واالقصدور واالندان، ولمدا ال دعادة يف الددنيا للندرد والتم دي        االنوم ادالروغ والرحيدا  
االدين واجملتمدع، لمدا الندرد امتم دي ادينده ال تهمده احلدوادث وإن عرمدت والكدوارث          
وإن جلت ما يراه من الثوا  العرديم والجدر االييدل يف دار جندات النعديم وقدد رليدت        

عنه ويلتقأ اه اعد ح  وهذا علأ لمدري  الكثري هن امن اات إ ا هقد عيييه كأنه قد ساهر 
( وهدذه  هديت ور  الكعبدة  ( ما ضراه اان ملجدم ندادى اصدوت الددين )     ام من  )
هدديت ور  ( و ددحبه قالددت )  ( عندددما ودداهدت لخاهددا احل دد  )   مينددب )

( ومدا  لدي إال للعقيددة  دا وراي امدوت مدن ال دعادة الاديدة واهلنداي ال درمدي،           الكعبة
لبيدت هدإن البيدت الدذي ينقدد الدوعأ الدديين تنعدد  الثقدة هيمدا اد  لهدراده             ولما سعادة ا

وييوم المان هيما ا  لوخا ه هإن سلئان الشهوة ال يقهره وأي ال ور  الدنن  وال  
ح ن الرتاية إ ا جد االد وات ع اجملام إال متركي العقيدة وهيمندة الددين ولندا علدى  لدي      

ادة اجملتمع هإ ا اجملتمع الدذي ينقدد اميدية الدينيدة     وواهد كثرية ودالئل واضحة, ولما سع
تتحكم هيه الهواي والر بات هال  ددن وال لماندة وال إخدالص ومدا حاجدة احلكومدات       
اهددا إو سددن هددذه القددوان  إال نتيجددة لنقددد اعددض مددا يف وددعواها للعقيدددة الدينيددة, ولعددل 

 حمدداكم العدددم لح ددن ارهددان نقيمدده علددى  لددي هددو لنددي لددو هتحددت دهدداتر اإلجددرا  يف  
واالياي يف سائر الدوم الكبرية والص رية ال تد يف اجملرم  من ام من  واحدا من للدف  

 وهذا االستقراي لوم دليل على حماراة اإلميان ليجرا .
 األدب يف حميط اخليال

لي  الد  يف هذا احمليط هو ما خط القلم عدن القدراطي  مدن نثدر لو نردم ميتدام       
ورقة التشبيه، لو هو ما نئق اه الل ان من الشعر لو الكدال  ااحمل دنات    حب ن االستعارة

اللنرية وامعنوية كما توهم اعض الناة جمموعة قصص تتلدى عندد النكاهدة, لو لااطيدل     
من طرهة تذكر يف لوقات ام امرة, وإمنا الد  هو البيدان الدذي ي دتمد  ذائده هدا ميكدن       

ن السرار ما ارحدت كائندة يف كدل ودأي, ومدا مالدت       من لسرار العامل ولطوار احلياة, هإ
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تصاد  من هذا الكاتب و ار الشاعر من ي,مها إو حيي الوجدود يف هدذه الصدورة, لو    
تلددي يف مقددادير خمتلنددة مددن الوضددوغ واالددالي وادددرجات متناضددلة مددن البيددان ومجددام  

ائع التعبري كل على ح ب ناموة هضدله وهضديلته والد  لدي  إال كشدف وجدالي لبدد      
الئبيعة ونوامي  احلياة, وهو معرض لهكار النندوة احليدة والرواغ احل اسدة الديت مل     
ت,غ كل ما ينتااها من عوامل الوجود, وتنشد كل ما واهدته من ايضات احليداة لال وإن  
الد  هو هذه القصيدة والرسالة, وتلي امقالة والرواية الديت ينشددها  داحبها ال يريدد     

لنين يف نن ه ال يريد اها إال لن ترهر وعورا اوتملت عليه نن ه ولحد   اها إال االمام ا
اه ضمريه, لو خاطره كونه عقله يف لنظ يناسبه وكدال  يالئمده يف الرقدة والعذوادة واللد       
والروعة والعنف واخلشونة هو هدذه اآلثدار الديت تصددر عدن  داحبها كمدا يبعدث الندور          

ريدد مدن البلبدل الصدداغ عنددما مييدل اده ال صدن         الثري من القمر امدنري وكمدا يصددر الت    
 الرطيب وكما ينبعث العر  من اليهرة الرجة.

هددذا هددو الددذي اضددئر الشدداعر إو إنتاجدده والكاتددب إو كتااتدده اتصدداله ااآلثددار      
الئبيعية اليت متثل طورا مدن لطدوار احليداة يف ننوسدنا وناحيدة مدن لحنداي االمدام الديت يف          

ذي خصب جبمام التن يق ورنة الوقع و حة النكر ودقة البيدان  قلوانا إ ن هالد  هو ال
عما  دثه ادائع الئبيعة يف لوتار قلبه من التأثري هيده, هدو الدذي ال يديام ذضدع لكدل مدا        
ختضددع لدده التددأثريات النن ددية مددن اليمددان والبيهددة واحملدديط واالماعددة إو  ددري  لددي مددن     

 ام ثرات.     

 األدب واألديب

ضل لوجه كلماتأ حوم معرهة هذا اموضوع امبهم الدذي مل يديم   إليكم ليها الها
سرا   امضا  ول يا  مبهما ما هو مئروغ من لراي امنكرين وحمدل تصداد  نرريداتهم, هكدل     
 هددب إو مذهبدده حيددث لسددتوت كتبددا  ضددخمة مشددحونة إو حواودديها اكددل مددا ختيلدده       

ب, وهدا لندا حاسدر عدن     امتخيلون وكد هيه الباحثون حتى ادعى اعضدهم لن الد   دع  
 راعأ حلل هذا ال در امدبهم والل دي امعمدى ع دى ولعدل لن للندر ااحلقيقدة ول دل إو          

 كنهه, اا ال  كل وسعأ وجهدي على مقدار ناموة هضلأ وهضيليت.  
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 على امري لن ي عى  قدار جهده         ولي  عليه لن ي اعده الدهر
خليددام معنددى اخددر, وطامددا حصددل  إن الد  يف حمدديط اال ددالغ معنددى ويف حمدديط ا

اخللط ا  هذين امعني  هتشدب ندار االخدتال  وتتضدار  اآلراي والهكدار. لمدا الد        
يف حمدديط اإل ددالغ لددي  إال هددو الئبيعددة اإلن ددانية يف لهضددل معانيهددا ولح ددن مبانيهددا      
 والنن  البشرية اأمجل مراهرها ولهضل حاالتها. والد , وهو مييان الئبيعة العادلدة 

ال يعئأ ليهراد إال ما ي تحقونه كما هو الكلمة االامعدة حملاسدن الودياي سدواي لكاندت      
من الهعام ل  القوام. كيف وال مالت الحكدا  والشدرائع مدن لدواهره وختيالتده, وإن      
ما يرهع البالد حندو العرمدة وميدد سدئوتها اماديدة والدايدة وجيعلدها م ديئرة علدى سدائر           

, كيددف وهددو مبدددل الئاعددة ولسدداة العرمددة وإو منعولدده ي ددتند   المددم لددي  إال الد 
 عرش ال لئة و والان القوة.  

إن الندداة ال تكدداد تددنجت يف مشددروعها احليددوي إال إ ا اسددتعانت اددذوي العقددوم    
احلا قة وتبعدث إرودادات اآلدا  احل دنة, وقدد سدجل التداري  مدرارا  تروددنا إو هدذه          

 احلقيقة ولهميتها يف حميط النجاغ.  
هأن رجال  قدام لدبعض العقدالي, مالدي ال تمدل املبدوة وميندة الثيدا  تددم علدى           
ح ن النئنة, هقام العاقل: إمنا يرهع امدري لداده وعقلده ال حليتده وحلتده, قاتدل ات امدر         

 يرضى لن ترهعه هيهته ومجاله ال لداه وعقله.
 لكددددددل وددددددأي مينددددددة يف الددددددورى

 

 وميندددددددددة امدددددددددري متدددددددددا  الد     
 

  تمد نن يته من لمور ثالثة: والد  ت   
ح ن ال لور إ  اه ي تئيع اإلن ان يف حياتده النرديدة لن يكدون  ا منيلدة      لوهلا :

 ا  قومه و حبه.  
 قدددددددد يشدددددددر  امدددددددري يف ادااددددددده

 

 هينددددا وإن كددددان وضدددديع احل ددددب     
 

االعتماد على النن  إ  اه ت تئيع النن  اإلن انية لن تنام مئلواها حيث  ثانيها:
   ااالعتماد على الذات ويضعف عند االعتماد على ال ري.  يقوى العي

 و إمندددددا رجدددددل الددددددنيا وواحددددددا   
 

 مددن ال يعددوم يف الدددنيا علددى رجددل   
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امثدداارة علددى العمددل إ  اهددا يتو ددل اإلن ددان لمانيدده اددأقر  مدددة ولقصددر   ثالثهددا:

م لقدداما   ممان, إ  إن هالغ البشر يف سبيل احلياة العامة منوطا ا عيهم وعملدهم, ولكثدره  
 ولمضاهم عيمية، لاحهم وقد قيل :
 االد يف االدد و احلرمدان يف الك دل   

 

 همدددا تصددديب قريدددب  ايدددة المدددل     
 

ههذه هأ الصنات الولية اليت تتكون منها الروحية الدايدة, ولمدا احللدم وامدروية     
والوهاي واإلنصا  وح ن اخللق والصدن والمانة ههأ وإن كانت هلا مددخل يف لدايدة   

لنن  البشرية إال إنها عوامل ثانوية ترجع إو ح ن ال لور, إ  لي  احللم إاّل الت لدب  ا
على عوامدل ال ضدب مدع التجندب عدن االنتقدا  ولدي  الوهداي إال اخلضدوع إو نداموة           
الخوة وعامل الصداقة ولي  اإلنصا  إال استيناي احلقون من نن ه ل دريه, ومدن  دريه    

عدن التحلدأ ا دري امرهدر احلقيقدأ, ولي دت الماندة إال         لنن ه ولي  الصدن إال التجنب
ترر التعدي على مدا جعدل  دت ال ديئرة العامدة لو اخلا دة, ولي دت امدروية إال إ اثدة          
املهو  وإعانة الضعيف والعدم يف احلكم والكدف عدن الرلدم ولدي  ح دن اخللدق إال       

 لن يكون الشخص ل  االانب حلو الوجه قليل الننور طيب الكلمة.
لقد تناوم هذا اموضوع امنكرون وتصدادمت نرريداتهم هيده هكدل  هدب إو رلي      
إن لدديد  يف حمدديط ال ددري وال ددلور معنددى, ويف حمدديط اخليددام معنددى لخددر وطامددا حصددل 

 اخللط ا  هذين امعني  هشبت نار االختال  وتضارات اآلراي والهكار.
ضددوع لقمددت الدد,اه  ولددوال اخلددو  مددن الضددجر مددن كثددرة الكددال  يف هددذا امو 

العلميددة والدددالئل  النقليددة ام,مددة احملكمددة إن هددذا هددو الد  يف حمدديط اإل ددالغ وعنددد  
 علماي الخالن ولما الد  يف حميط اخليام هقد مرب الكال  عليه يف الكلم الئيب.  

 ؟كيف تكون آراءنا صحيحة

ام الديت رهعتده مدن    إن اجملتمع اإلن انأ من نرر إليه ادالنرر الددقيق رلى لن العمد   
اهلمجيددة احملضددة إو الرقددأ امددادي والداددأ إمنددا ت ددتند إو الددرلي الصددحيت والنكددر        
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الصائب والنرر الدقيق. هاالدير اندا لن نبحدث عدن طدرن الو دوم إليده لنتخدذه ن,اسدا         
إلضداية للمدات احليدداة والدة للرنددر ليعمدام احل ددنة. إن امثداارة علددى العمدل والنشدداط       

كانددت هلددا مدددخل يف  ددرع الئبيعددة العميدداي إال لنهددا لي ددت جوهريددة       والشددجاعة وإن
 االن بة إو النكر الصائب والرلي ال ديد.

 الددددرلي قبددددل وددددجاعة الشددددجعان 
 هدددإ ا همدددا اجتمعدددا لدددنن  واحدددد  

 

 هدددددأ لوم وهدددددأ احملدددددل الثدددددانأ    
 ال دددددا مدددددن العليددددداي كدددددل مكدددددان 

 

 ر :  وللحصوم على الرلي الصحيت والعقل ال ليم يتأتى لنا اأمو 
تكون واثقا من نن ي حبصولي على مرامي إما إ ا كندت مرتاادا يف  لدي،     لوال:

 هالنجاغ ال يكون مضمونا لي.  
 لن ترد  هني من الشوا ل وامشا ل.   ثانيا:
 لن تبعد عن نن ي كل امخاو .  ثالثا:

 لن تنكر اامئلب امرا  وتمع هكرة هيه كمدا تمدع العدسدة. امرئيدة لودعة      رااعا:
 الشم  يف مركي واحد.  

ال تتشددبث اعقائدددر وتقاليدددر واراير اددل كددن علددى اسددتعداد مددن تلبيددة   خام ددا:
ضمرير خام عن كل وأي, وحا ر من الكلمات اخلالاة ولتبعد عن لي رلي كدان حتدى   

 ال ختدع   ا ذدع اه  وي الهكار احملدودة حيث يروج سون اإلاها  وال موض .  
العضاي ال تقوى علدى الدتنكري اددونها وقدد قيدل )إن       الصحة للبدن هإن سادسا:

 العقل ال ليم يف اال م ال ليم(. 
 لن يكون الوقت مناسبا . سااعا: 

 
 خطبة يف أهمية مدينة النجف األشرف

ال ريب وال وي لن هذا البلد اإلسالمأ، قد لورقت هيه ت  اهلدايدة وارقدت   
لد الم  قد خاض امعركدة النكريدة ائاقاتده    يف اهاقه اوارن امعار  اإلهلية, هإن هذا الب
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الياخرة, وما مام ومل ييم ت,ن احلقائق العلمية الدينية هيه مدن تصداد  الهكدار واآلراي    
ا  جهااذة العلدم وهئاحدل قدادة النكدر, كمدا قدد لقدا  سياسدته ومواقنده احلاسدة علدى            

لددائم لتلبيدة كدل مدن تصدبو      الرنر اامثل العليا للدراسة الدينية, وارهن علدى اسدتعداده ا  
نن ه لن ينهل من مع  معدن الثقايف اليالم, هأاب من عباقرة النن واهاليدل العلدم مدا    
يعجي البيان مهما لوتأ من قوة ايان عن  ديدد لهقهدم العلمدأ ومقددرتهم الننيدة. ومندذ       
تئلددع عشددان النضدديلة ليوقرددوا قلددواهم مددن سددنه ال نلددة ينقددذوا اصددائرهم مددن درن        

لة, وي تلهمون القيم الروحية اليت تقو  عليها لس  امدينة الناضدلة مدن امواقدف    الضال
امشهودة إلحياي كلمدة ات والددعوة الدينيدة واالهداد عدن ودريعته حجدوا للنجدف البلدد          
الم  مقرا لدراستهم هيها متخذيها وحمال لثقاهتهم الروحية اها اليت  تقدو  عليده لسد     

وا هلا من كل ه, عميق ومن كل حد  و و  ليكرعوا مدن  احلضارة اإلسالمية, هحج
 رحيق احلكمة احملمدية.  

ويهتدوا اضدوي ودعاع الديق , ويك دروا  دوالان المدانأ وامندى يضدمره اإلميدان          
والتقوى دون لن ت حرهم هواتن احلياة لو ت دخنهم دنيدا اللدذات, هاسدتخرجوا مدن هدم       

ناي وال دعادة واخلدري وال,كدة ليقئعدوا منداوم      الدهر م تقبال جميدا  طاهحا  إو ضنتيه ااهل
هدذه احليدداة امرلمددة ا ددال , وجيتدداموا عقباتهددا الكدد ودة اأمددان. ومددن هنددا وهنددار اسددتقر  
وضع الدراسة الدينية على  لدي يف هدذا البلدد امقددة حصديلة للخد,ة التامدة مدن لددن          

يددق وتنكددري عبدداقرة النددن ورجددام الدديمن وهقهدداي العصددر اعددد تصددور علمددأ وختئدديط دق 
 ددحيت حيددث مل جيدددوا اعددد تدداراهم الكددثرية يف خمتلددف الرددرو  والحددوام لح ددن    
م رة ولطيدب معدرة مدن هدذا البلدد امقددة مدرتبط ابدا  مديندة العلدم اإلمدا  علدأ             

( .) 

 مقابلة مع جملة الدستور
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
قدام واسدأم ات تعداو    الحوم وال قوة إال اات العلأ العريم, كلمة استنتت اهدا ام 

لن ي دد احلديث االصوا , ولهوض لمري إو ات كلمة استدهع اها كدل عمدل مكدروه    
لوله سخط واستجلب كدل عمدل حمبدو  لولده رضداه, وإندا ت وإندا إليده راجعدون كلمدة           

 تنئق اها لل نة السى والسف عن هذا اموضوع.
رهيدب, يقئدع هيده ام دلمون     مير اليو  االقئار اإلسالمية لدر  عصديب ووقدت     

ل عب امراحل اخلئرية احلرجة يف تدأرذهم احلدديث ويف حيداتهم االديددة, هدإن عبداقرة       
عبيدددد امدددادة العميددداي, ودعددداة اإلحلددداد والكندددر واليندقدددة يوالدددون االجتماعدددات إثدددر       
االجتماعات اا ل  لقصدى جهدودهم احملمومدة, ومتخدذين لقصدر الئدرن امباودرة و دري         

إلضرا  ام لم  انار ال ي هل إمخادها, وإثارة هتنة  دماي هوجداي جدرداي اد      امباورة 
 نوههم يصعب اخلروج مدن مأمقهدا, ومدا هدذه ام داعدات المريكيدة واإلسدرائيلية إال        
لتحقيق إ ااة ام لم  يف اودقة الالدينية, وال قوط يف هوة عميقدة سدحيقة, وعلدى سدراة     

لكنددرة النجددرة وال لدد  ملم ددهم وال اددذم سددراتهم اإلسددال  لن ال ختدددعهم م دداعدات ا
العئايات وام ريات االننت اهلوجاي لشق عصا الوحدة إو لاعدد حدد, والَندْت يف عضدد     
مقدددراتنا االجتماعيددة إو لاعددد م دداهة، هددإن  لددي حددرا  حمددر  ااآليددات القرانيددة وال ددنة  

اإلسالمأ ال حيقدق المدانأ   النبوية يهلي اه امتخا مان وال يندحر اه إال امبدل ال امأ 
واآلمام لعداي ات, ويكشف عن البعد عدن تنهدم حقيقدة القديم اإلسدالمية الديت تتكدون        
منها مدنيتهم الناضلة. هعلى ام لم  لن جيعلدوا لنن دهم يف  لدي كلده كمدا يريدده مدنهم        

 .ات ورسوله والئمة الطهار والصحب الارار ال كما يريده لعداي ات ولعدائهم

 خطبة لعقد الزواج
احلمددد ت علددى مددا سددرنا ادده مددن اهجددة الهددراغ اهددذا الدديواج اميمددون, واالقددرتان  
االميل امبارر امصدون. قدد لخدذت ت ددو وتدروغ عليده ن دمات ودذى المدانأ واهلندا,           
وهلهلت يف رحا  اهاقه اشائر ال عادة وامنى, وعم اه النرغ وال رور والديمن وال,كدة   
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ل ملهدده البهجددة وام ددرة  بئدده اعددد رعايددة ات وعنايتدده م اريددد الهددل    واحلبددور يف حندد
والحبة, وتضأي يف جوانبه قناديل ام رة واحملبدة. هيالده مدن منردر مدا لاهداه ولاهدره, مدن         
سرور ما لوهاه ولوهره, يف لمجل وقت واسدعد طدالع, قدد جلدب اده اخلدري خبيلده ورجلده,         

ة اه  رَّ لمانيها ون أله تعاو لن جيعل اه التوهيدق  لعئيت هيه القوة لباريها ونالت الحب
مو دوال واهلنداي اده موهددورا  يف روان مدن ال دعادة وال درور واتدداج مدن العدية واحلبددور         
ويلتقأ هيه البحران هيخرج لنا منهما الل ل  وامرجان جبداه مدن لدذنا جبدواره موالندا لمدري       

العواطدف حبرمدة موالتندا هاطمدة      ( لمري الن  واالدان, وتتبدادم هيده   ام من  علأ )
 اليهراي سيدة الن اي حتى ن اي مكة والئائف.

 

 البيان الذي أصدره مساحته عندما استفحل االنشقاق 
  بني املسلمني

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 أال حول أال قو   ال باهلل العلي العظيم

اأح دن رعايدة,   ليها امي الصاحل امتجه حندو اللئدف اإلهلدأ ادأاهى  يدة ورعداكم       
لمامكم مشكلة مل مير  ثلها اليمن, وهأ تنشدأ اإلحلاديدة األوانهدا االذاادة و لبدة امدادة       
العمياي ا واحرها النتانة, وما لدري كيف ن تقبل وت تقبلون هذا احلدث العريم ولندتم  
اهذا التخا م والتخا م يأكل اعضكم اعضا قد عبثت هيكم الهواي, وودقتكم امبداد    

 ينيم ات اها من سلئان. هعليكم االتم دي اامبداد  الدينيدة, وامعدار  اإلهليدة,      اليت مل
( حيدث قدام رسدوم    والقوان  اليت لنيم اها القران الشريف, والوالي لهل البيت )

إنأ تارر هيكم الثقل  كتا  ات وعرتتدأ لهدل ادييت مدا إن مت دكتم      (: )ات )
يددا واحددة يشدد اعضدكم اعضدا يف سدبيل الددعوة        ( وكوندوا  اهما لن تضلوا اعدي لاددا 

للدين احلنيدف ,وإحيداي كلمدة ات وتركيدي الددين يف الننوة,هإنده التحندة ال دماوية الديت          
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 ضمنت للعامل اإلن انأ سعادة الدارين وخري النشأت .  
لن العدامل اليدو  يف  دراع     -مييندا  دري  مدوة     -يا قو  لن الرائد ال يكذ  لهلده  

اع هيده ل دبحت حمنوهدة اامخداطر وامخداو , وام دالي وعدرة مشدحونة         م تمر والوض
ااإلار والووار, واحلر  الضروة اليت  رن اليداا  والخضدر ماثلدة لمدا  الاصدار      
واحلق تئ دى عليده القدوة وعلدى المدانأ امنايدا, ول دبت الشدبا  علدى ودنا جدر  هدار             

االسدتعمارية, ومدا  ار إال لضدعف    يووي  لن تلتهمه نريان امئامع الجنبية والدسدائ   
العقيدة الدينية يف الننوة وعد  تركييها يف القلدو  ولندتم ام د ولون لمدا  ات يدو  ال      
يننددع مددام وال انددون. هددات ات  عددارهكم اإلهليددة, وات ات  قدسدداتكم الدينيددة هإنهددا        

غ سددتحنركم مددن كددل سددوي وخئددر  وتو ددلكم حليدداة سددعيدة تئنددت ضددنتاها اددالنال       
 والنجاغ.
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