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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، بـارئ اخلالئـق أمجعـني، والـصالة 

آلخرين، والرمحـة املهـداة إىل والسالم عىل سيد األولني وا

  وحبيب قلوبنا وشـفيع ذنوبنـااخللق أمجعني، سيدنا ونبينا

 املصطفى حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين الذين أذهب اهللا

 .ًعنهم الرجس وطهرهم تطهريا

 

ْم اشتعلت احلرب يف لبنان، وما لبثـت أن ١٩٧٥يف عام       ْ

ْتطورت وتداخلت فيها الكثـ ري مـن القـوات واألحـزاب ْ

 . واملنظامت



 

 ٦ 

 وقـوات أجنبيـة متعـددة ، وسورية، وفلسطينية،لبنانية     

 . اجلنسيات

يسارية علامنية، ودينية مسيحية ومسلمة، سنية وشـيعية      

ودرزية، اجلميع اشرتك يف احلرب األهلية التـي اسـتمرت 

ألـف  ١٢٠م، قتل خالهلـا مـا يقـرب مـن ١٩٩٠إىل عام 

ّشخص، ورش  ألـف شـخص مـن منـازهلم ٧٠د أكثر مـن ُ

 .، واختفى املئات إىل اليومومناطقهم

 مـن ّلُكـَتل خالهلا شخصيات سياسية ودينية كبرية، فُق     

ُكان يسعى لوقف االقتتال الداخيل كان يقتل أو خيطـف أو  ُ
ًخيرج من لبنان رغام عنه ُ. 

ْدمر لبنان، وهتاوت      ّ اع  املبـادئ واملقدسـات أمـام الـرصُ

 الثارات واحلزازات، وإىل اليوم تثـريهم ْوالدماء، وتعمقت

 . ذكرى عام حصل يف احلرب األهليةّأقل

ــسلمة       ــامل، م ــة يف الع ــات الديني ــض املرجعي ــت بع كان

ومسيحية، تسعى لوقف احلـرب، وتنـادي بحرمـة الـدم، 



 

 ٧ 

 .وخطورة تدمري البلد بيد أهله

رشف مـن تلـك وكانت املرجعية الشيعية يف النجف األ     

املرجعيات، فكان زعـيم احلـوزة العلميـة سـامحة آيـة اهللا 

العظمى اإلمام الشهيد السيد أبو القاسم املوسوي اخلـوئي 

قدس اهللا رسه يتابع ما جيري عىل أرض الواقع مـن حـرب 

 ما حيدث هـو بتـدبري ّأهلية واقتتال داخيل، وكان يدرك أن

ف املوجودة يف مة الذين يستغلون نقاط الضعُمن أعداء األ

 .مة ويسعون من خالهلا لتدمريهاُجسد األ

 احلرب لن يكـون ِوكان يدرك اآلثار املستقبلية ملثل هذه     

 .من اليسري عالجها وتناسيها

م أرسل سامحة اإلمام السيد أبو القاسـم ١٩٧٧يف عام      

املوسوي اخلوئي مبعوثه إىل لبنان لينقـل رسـالته إىل كافـة 

خـوة الـوطن إيقاف احلرب املـدمرة، واقتتـال اللبنانيني إل

 . والدين

رسالة يدعوهم فيها للتفكـري والتأمـل يف هـذه احلـرب      



 

 ٨ 

ع ّقطـُقول واملصانع، وتاحلر البيوت وّدمُريق الدم، وتُالتي ت

أوصال الوطن، وكل هذا إنـام يـصب يف مـصلحة الكيـان 

 .الصهيوين وداعميه

 ومقاومة ،فاظ عليه واحلكان يدعوهم للتمسك بوطنهم     

 .االعتداءات الصهيونية املتكررة

ّوقد وقع كل ما حذرت منه املرجعية الدينية وحذر منـه       ّ

العقالء، واستمرت احلرب األهلية سنوات طويلـة داميـة، 

 .وال تزال آثارها وتوابعها تنهك اللبنانيني

واليوم نعود لنسأل هل املشهد يتكرر يف لبنان منذ بدايـة      

 !.م واألحداث التي تلتها؟١٧/١٠/٢٠١٩ظاهرات م

عيــد التــاريخ نفــسه، فنحتــاج إىل تكــرار كلــامت ُهــل ي     

ونصائح املرجعية الدينية التي أرسلتها إىل الشعب اللبنـاين 

 !. قبل أكثر من أربعني سنة؟

هل ال يزال األعداء يستغلون نقاط الضعف والتقـصري      

ثـم جتـر الـبالد إىل الفـوىض ليقفزوا منها ويثريوا النـاس، 



 

 ٩ 

 !.واالقتتال الداخيل؟

تنة يف بدايتها، ولكنهـا إذا  العقالء يمكنهم تدارك الفّإن     

 عقاهلا وصارت بيد الشارع، وبيـد املجهـول، فإهنـا تانفل

ــا  ــستغل إعالمي ــشارع امل ــذا ال ــى ه ــل يشء حت ــدمر ك ًت

 .ًوخمابراتيا

ًان سـابقا ويف أمل نتعلم ونأخذ الدروس مما جرى يف لبنـ     

مرص وليبيا والعراق وسوريا والبحرين وإيران وغريها من 

تدخل األيادي األجنبية املعادية التي تثـري الـشارع وحتـرك 

ــصري  ــول، وامل ــصدام، واملجه ــة، وال ــو الفتن ــاس نح الن

 !.الغامض؟

وإىل ! ِأقول للحكام واملحكومني إىل متى هـذه الغفلـة؟     

ومــرات، ونطلــق اليــد متـى نكــرر ذات األخطــاء مـرات 

للفساد والرسقة، ونبيح أدوات الفتنة وأسباهبا، وال نـتعلم 

 !.من جتاربنا وال ننظر يف تارخينا القريب ال البعيد؟

أمل يتحدث العدو األمريكي رصاحة قبل عقد من الزمن      



 

 ١٠ 

عن الفوىض اخلالفة، وعن تقسيم جديد للرشق األوسـط 

ـــصه ـــان ال ـــصالح الكي ـــصاحله وم ـــي م         .!يوين؟ُيراع

ــرشوع  ــذا امل ــو األداة هل ــون ه ــضنا أن يك ــد بع ــامذا يري فل

 !.اخلطري؟

ّوأطيعوا اللـ﴿أمل يقل ربنا تبارك وتعاىل       ْ ُ َِ َه ورسـوله وال ـَ َ ُ َ ََ ُ َ
ّتنازعوا فتفشلوا وتـذهب رحيكـم واصـربوا إن اللـ ْ ْ ُ َّْ ِ ُ ِ ْ َ َ َ َ ُْ ُ َُ ِ ْ َ َ َ َ َْ َه مـع ـَ ََ

َالصابرين َِّ ِ﴾)١(. 

العقـل مـصادمة ذا اإلرصار عىل خمالفة الدين وفلامذا ه     

ّزج املجتمعـات يف إعادة التجارب، وعدم االستفادة من و
 !. طريق الفتنة، املجهول، واخلطر؟

 .     سؤال حيتاج إىل إجابة

ُمن هذا املنطلق أعيد نرش رسالة املرجع الـديني اإلمـام      

 لعـل فيهـا السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي إىل اللبنانيني

                                                
 .٤٦ – األنفال )١(



 

 ١١ 

فائدة وعربة ملا يقع يف جمتمعاتنـا اليـوم مـن حماولـة إعـادة 

ّالفتنة وجر البالد والعباد واحلكومات إىل الصدام والدماء، 
 .إىل الفتنة والفرقة

 النـداءات ّ جهود املرجعية الدينية مل تتوقـف إىل حـدّإن     

 ْوالرسائل واملبعوثني لوقف احلرب والـدمار، بـل حتركـت

ّ الواقع لتخفيف نتائج هـذه احلـرب، وأسـعىل أرض  تسِ

مستــشفيات، ومــربات أيتــام، ودور لرعايــة العجــزة، 

 .ُومشاغل لتعليم الشباب وأخرى لتعليم الفتيات

ومنها مربة اإلمـام اخلـوئي لرعايـة األيتـام والتـي أمـر      

سامحته بتأسيسها يف بدايات احلرب اللبنانية لعلمه بحاجة 

ً يكونـوا وقـودا تعليم، وحفظهم مـن أناأليتام للرعاية وال

عـصابات باغيـة ختطـف محـايتهم مـن للحرب األهلية، و

 .ساوم عليهم باألموالُاألطفال وت

ًقد حفظت هذه الوثـائق ليعـاد نـرشها مـؤخرا وبعـد ل      ِ ُ
، )اإلسالم القرآين(سنوات طويلة يف كتاب مهم، هو كتاب 



 

 ١٢ 

جلـس حول تراث السيد املغيب موسى الـصدر رئـيس امل

اإلسالمي الشيعي األعىل يف لبنان، والذي أعـده األسـتاذ 

عيل عبـداهلادي جـابر، ونـرشته دار املعـارف احلكميـة يف 

 .م يف عدة جملدات٢٠١٩بريوت يف عام 

والوثـائق الكتاب حيتوي عىل الكثري من اخلطب والرسائل      

 والسيد املغيـب ، والشيعة،واللقاءات املهمة عن مسرية لبنان

لوم موسى الصدر، فشكر اهللا مساعي املعد األسـتاذ عـيل املظ

عبداهلادي جـابر، ودار املعـارف احلكميـة عـىل هـذا اجلهـد 

 .الوثائق املهمة لألجيال القادمةتلك فظ ِالقيم، وح

يف هــذا الكتيــب جتــد كلمــة الــسيد موســى الــصدر يف      

الرتحيب بمبعوث اإلمام اخلوئي، ثم نـص رسـالة اإلمـام 

 . اللبنانينياخلوئي إىل

كام جتد نص برقية السيد موسى الـصدر إىل املرجعيـات      

الدينية والروحية يف العامل، وجواب اإلمام الـسيد اخلـوئي 

 .عليها



 

 ١٣ 

ًوأخريا خرب تأسيس مربة اإلمام اخلوئي اخلريية لرعايـة      

 . األيتام

هذا ما سيجده القـارئ يف هـذا الكتيـب، مـع حاجتنـا      

فكر يف كلامت السالم والصرب والـصمود التـي للتأمل والت

ُخطتها يد املرجعية الدينية لتكون نرباسا لألمة ً. 

 واهللا املوفق للخري والسداد،،

  
  الراجي عفو ربه وشفاعة جده

  . الكويت–عادل كاظم عبداهللا 
  .هـ١٤٤١يف اخلامس عشر من ربيع األول 

  
  
  



  



 

 ١٥ 

 

 

أهيـا اللبنـانيون بـادروا إىل : رسالة من اإلمـام اخلـوئي     

 . معاجلة وطنكم باإلخالص هللا تعاىل واملحاورة باحلسنى

 . نص كامل–رسالة : املوضوع     

اسـتقبال املوفـد اخلـاص للـسيد أبـو القاسـم : املناسبة     

 .اخلوئي

 .م١٥/٥/١٩٧٧السفري : املصدر     

  
 الرحيمبسم اهللا الرمحن 

أقـام اإلمــام الـصدر حفــل اسـتقبال للموفــد اخلــاص      

للمرجع األعىل للطائفة اإلسالمية الشيعية يف العامل الـسيد 



 

 ١٦ 

ــا إىل  ــي وجهه ــالة الت ــراءة الرس ــوئي لق ــم اخل ــو القاس أب

 .اللبنانيني

 .ويف بداية االحتفال ألقى سامحته كلمة ترحيبية     

  
  :كلمة اإلمام الصـدر: أوالً

ًرتحيب ليس ترحيبا مني بحـضوركم إىل هـذا البيـت ال     

الذي طاملا فتح ذراعيه جلميـع أبنـاء لبنـان يف جـو املحبـة 

 .والتعاون

ش إىل ّعطَبل إنه صوت يصدر من قلب كل لبناين طاملا ت     

 . االجتامعاتِمثل هذه

 وقت قريب مل نكن نتمكن من التالقي يف جملس إن ُفمنذ     

ا ّ لبناننـا غائـب، أمـّم، وكنـا نـشعر أنألمر مهم أو غري مه

 لبناننا ّ املناسبة الكريمة نشعر بأنِاليوم فبحضوركم يف هذه

ًقد حرض من جديد يف بيوتنـا وإىل قلوبنـا، فـأهال وسـهال  ً

 .بلبنان



 

 ١٧ 

سامحة املرجع األعىل السيد أبو القاسم اخلوئي، املجتهد      

كبـري علامئنـا ستاذنا نحن، وهـو ُستاذ العلامء، وأُاألكرب، وأ

 .ومراجعنا

منذ بداية األحداث كان عىل اتصال بنا وكان يشعر مع أبناء 

ًلبنان، لكن الظروف كانت حتول دائـام دون إبـداء شـعوره 

 .واإلدالء بنصائحه

ًواليوم أيضا يف حضور لبنان نتمكن من اسـتقبال ممثلـه      

أخي وزمييل سامحة العالمة السيد جالل الدين فقيه إيـامين 

 .الذي سيتلو رسالة املرجع

 أمامنا لكي يولد لبنـان اجلديـد عقبـات ّنحن نعرف أن     

ًكأداء، ولكننا نعرف أيضا قدرة عمل اللبناين ومبادراتـه يف 

قتحمـوا األحـراج والغابـات املهاجر، حيث نجدهم قـد ا

ً فبنوا لبنانا يف أقايص األرض وأطراف الدنيا ويف لواملجاه

 .ًجماهل التاريخ أيضا

 إنسان خيشى اخلروج من غرفته، ّعندما كان اإلنسان أي     



 

 ١٨ 

من كوخه، كان اللبناين يعرب البحار، ويتصدى للـصعاب، 

 .وحياول جتاوز العقبات الكأداء

ّإذا ال نقر أن       عقبة تقـف ومتنـع ّ أمام اإلرادة اللبنانية أيً

 .اللبناين من إعادة بناء وطنه عىل درجة أفضل

حدنا، ونحن اليوم لسنا وحدنا، فمعنـا العـرب لو كنا و     

كل العرب بسفرائهم ورؤسائهم الذين حيملون قضية لبنان 

فينقلوهنا ويفتشون عن ختفيف متاعب اللبنانيني يف الرشق 

ا جيوشهم واستعداداهتم والغرب والشامل واجلنوب، ومعن

 .ومعنا قلوب املؤمنني وقادة املؤمنني يف العامل وأفكارهم،

استلمنا خالل فرتة األحداث عدة رسـائل مـن قداسـة      

البابا، واستلمنا عرشات النـداءات والتوصـيات مـن كـل 

 . ومن كل إنسان،مؤمن

ًإذا لو كنا وحدنا ملا وقفنا أمام العقبات، فكيف بنا ولسنا      

ًوحدنا، ونحن نشعر اليوم بأن معنا أيضا قوى روحية، قوة 

وة املؤسـسات الدينيـة يف املرجع، قوة األزهر الرشيف، قـ



 

 ١٩ 

قوا أكـرب األمهيـة عـىل التعـايش والتعـاون ّالعامل الذين عل

 . لبنان نموذج صغري للعامل الكبريّاللبناين، واعتربوا أن

 فرتة الدعوة وطبيعة الزيارة التي قـام هبـا ّإين أعتذر ألن     

أخونا مندوب سامحة املرجـع هـي مـن قـرص الوقـت ممـا 

 هذا اللقاء ّع الدعوة، فنحن نعترب أنحرمنا من إمكان توسي

 هـذا ّباقة ورد يقدمها لبنان للقـادم مـن بعيـد، ونرجـو أن

َالقطر الذي هو بداية املطر بإذن اهللا يـزداد وتتوسـع دوائـر 

ِهذه االجتامعات وتعم، وعند ذلك نعـود إىل لبناننـا بقـوة 

 .لبنان وبقوة شعب لبنان

شوا طوال تلك الفرتة إىل كل املخلصني للبنان الذين عا     

ّمعنا من أهلنا، من أشقائنا وأصـدقائنا، سـوف نـرد بقـوة 
 .لبنان بإذن اهللا حتيتهم

فإليكم رسـالة سـامحة املرجـع يلقيهـا أخونـا وزميلنـا      

 .سامحة السيد جالل فقيه إيامين

  



 



 

 ٢١ 

 

 

 

 . أبنائي وإخواين اللبنانيني

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، ونحمد اهللا تعاىل عىل      

 وعظمـت ، شـأنهّعظيم نعامئه ومجيل بالئـه، ونـسأله جـل

 أن يرزقنـا الـصرب ويعطينـا أجـر ، وشملت رمحتـه،قدرته

ّالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لل﴿الصابرين  ُ َ َِّ ِ َِّ ِ ِْ َ ٌ َ َ َ َُّ ُ ْ َّه وإنـا ـَ ِ َ ِ

ِإليه راج َ ِْ َ ْأولــئك علـيهم صـلوات مـن رهبـم * َعـون ِ ِّ َّ ِّ ْ ِْ ٌ َ َ ََ َ َِ َ ِ ُ

َورمحة وأولـئك هم املهتدون ُ َ ْ ُْ ُ َُ َ ََ ِ َ ُ ٌ َ ْ﴾. 

   
 



 

 ٢٢ 

 .أهيا األبناء واالخوة األعزاء

كنا نتابع بحـزن عميـق املـصائب واآلالم التـي نزلـت      

 األخـرض ْبوطنكم لبنان العزيز بسبب احلرب التـي أكلـت

ْ احلضارة والعمـران، وشـوهتْرتّواليابس، ودم  صـورة ّ

 .اإلنسان

ِهذه احلرب التـي سـببتها قـوى االسـتعامر وإرسائيـل،      

فدعوا بأبناء الوطن الواحد والـشعب الواحـد إىل التقاتـل 

والتذابح والتخريب والتدمري مدة تقرب من العامني، وكنا 

ِونحن نطلع عىل هذه املصائب نبتهل إىل اهللا يف أدعيتنـا، يف 

يضء العقـول باحلكمـة، م ُـظان اإلجابة وحمال اإلنابة، أن ي
ويرشع القلوب بالرمحة، وخيرج لبنـان العزيـز وأهلـه مـن 

املحنة، ويعيد السالم واالستقرار إىل ربوعه، والتعـاون إىل 

 .أبنائه

ّونحن نتوجه بالشكر إىل اهللا تعاىل عـىل مـا مـن بـه مـن       َ
وع لبنـان، وال يـزال عودة السالم واالستقرار إىل أغلب رب



 

 ٢٣ 

يثري قلقنا العميق وحزننا العظيم ما جيـري يف ربـوع جبـل 

 .عامل من اضطراب حبل األمن فيه واألخطار املحيطة به

ِ هـذه احلـرب ال ّلقد كنا منذ بداية األحداث نعـرف أن     

يمكن أن تنتهي بانتصار أحد سوى عدو اجلميـع إرسائيـل 

 الفتنة ضد لبنان والعرب ِواالستعامر اللذين أشعال نار هذه

أمجعني، وضد املقاومة الفلسطينية، بل ضد اإلسالم وضـد 

 .املسيحيني يف جوهرمها وحقيقتهام

وكنا ننظر باحرتام وتقدير إىل موقف القيادات الروحيـة      

يف لبنان، املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل، ومقام االفتاء 

ية املـسيحية، اإلسالمي، ومشيخة عقل الدروز، والبطريرك

ِومجيــع جهــود املخلــصني، حيــث بــذلت هــذه القيــادات  ْ

 بـإخالص ْقصارى جهدها يف سـبيل الـسالم، وتـرصفت

 .عظيم للحق والعدل والرمحة

وكان يثري دهـشتنا عـدم اسـتجابة املقـاتلني مـن مجيـع      

ِاألطراف، والقيادات السياسية املتصارعة، لتوجيهات هذه 



 

 ٢٤ 

ا الداعيـة إىل الـسالم والتفـاهم القيادات الروحية ونداءاهت

 . والتعامل باحلسنى

ًملاذا يتقاتل إخوان يف وطن واحد عاشوا قرونـا طويلـة      

متعاونني يف الرساء والـرضاء وهـم يؤمنـون بـاهللا واليـوم 

 .اآلخر؟

 يشء ينحرون وطنهم وهيددون كرامـاهتم ّومن أجل أي     

ة كلها بفتنـة ويشوهون سمعتهم أمام العامل وهيددون املنطق

 .شيطانية رهيبة؟

 .سبحان اهللا     

أليس بعض املتقاتلني مـن أتبـاع عيـسى عليـه الـسالم      

 .الداعي إىل الرمحة والسالم؟

 ّأليسوا من أتباع النرصانية التي ورد يف القرآن الكريم أن     

 .أتباعها أقرب الناس مودة إىل املسلمني؟

سلمني الـذين وصـفهم أليس بعـض املتقـاتلني مـن املـ     

َرسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم بـأهنم الـذين سـلم  َِ



 

 ٢٥ 

ِالناس من أيدهيم وألسنتهم، والذين رضبـوا أروع األمثلـة 

يف التسامح وبنـوا حـضارة عامدهـا األخـالق عـىل هـدي 

 .القرآن الكريم؟

أليس بعض املتقاتلني من الفلسطينيني أصحاب القضية      

 النبيـل العظـيم الـذي يـدعوهم إىل ّهلماملقدسة الكربى وا

التفــرغ لتحريــر الــوطن الفلــسطيني املقــدس، والقــدس 

ــصهيونية  ــا، ال ــدونا مجيع ــدو اهللا وع ــال ع ــرشيف، وقت ًال

 .الغاصبة الباغية؟

ًكنا نـشعر بـآالم مربحـة عنـدما نـرى اللبنـانيني مجيعـا      

ًوالفلسطينيني مجيعا ومن ورائهم مجيع العـرب واملـسلمني 

ضون ألخطـار كـربى حتـدق هبـم وهتـدد بـالكوارث يتعر

 .العظمى التي ال حتد مصائبها وآالمها

وكان يزيد من حزننا ما نـسمعه مـن محـالت التجـريح      

واالهتامات املتبادلة واحلمالت اإلعالمية الظاملة التـي مـا 

 . أنزل اهللا هبا من سلطان



 

 ٢٦ 

ّفواهللا الذي نفيس بيده لو كنـت أعلـم أن      ُ ضوري  يف حـُ

ًووقويف بيـنكم فائـدة أكيـدة تـضع حـدا لـآلالم واملحـن 

ُحلرضت إليكم عىل رغم شيخوختي وعجزي ومسؤوليايت 

 .اجلسام

ْفكيف ال أحزن وال أتأمل واحلرب التي أصابت وطـنكم      

ــهت ْدد األخــالق والفــضائل اإلنــسانية التــي هبــا تكونــت ُ

، وهــي رشف اإلنــسان وعنــوان ْاملجتمعــات وهبــا بقيــت

 !. ودهوج

ِدد الرشق كله، وهذه أمنية العدو اإلرسائـييل، ُوكانت هت     

ألهنا كانت تشعل نار الفتنة وتزرع روح الشك والتنافر بني 

 .أبناء األوطان يف الرشق، بل يف العامل

دد جبل عامل يف جنوب لبنان، أحد أهم ُكانت وال تزال هت     

 ْجيد، حيث أغنـتمراكز العلم والتقوى والعطاء يف تارخينا امل

 .ِهذه القرى العاملية التي باركها اهللا أفكارنا ومكتباتنا وتراثنا

 .أهيا اللبنانيون األعزاء



 

 ٢٧ 

توجهوا إىل اهللا تعاىل بالشكر عىل ما أنعم به عليكم مـن      

عودة النظام والسالم النسبي، وبادروا إىل معاجلة وطـنكم 

خالص هللا تعـاىل اجلريح باملصاحلة الوطنية القائمة عىل اإل

ُوللناس مجيعا، واتبعوا يف بحث خالفاتكم وحلها أ سلوب ً

 .املحاورة باحلسنى والنية الطيبة

  
 .أهيا املسيحيون

ًإنكم تتبعون دينا يرفع شعارات املحبة والسالم، وأعظم      

ــشعارات،  ــة هلــذه ال ــو يف أمــانتكم العملي ِانتــصاراتكم ه

 .من املسلمنيوسالمة سلوككم مع حميطكم ومواطنيكم 

  .أيها املسلمون، لبنانيون وفلسطينيون
ّإن أنظار العامل كله تتجه إليكم وإىل مواقفكم ووعـيكم      

وحسن مبادراتكم التي ستقود بـإذن اهللا لبنـان إىل الـسالم 

 .الكامل

 .يا أبنائي املسلمني الشيعة



 

 ٢٨ 

إنكـــم خـــالل تـــارخيكم حتملـــتم اآلالم واملـــصائب      

ــ ًتم مــشعل اإلســالم مــضيئا وهاجــا، واالهتامــات، ومحل ً

  وقـــدمتم مـــن خـــالل جهـــادكم واجتهـــادكم لألمـــة

ــساها  ــة ال ين ــا يف املعرف ــربى وفتوح ــدمات ك ــامل خ ًوللع

 .التاريخ

وكنتم يف املحنة األليمة سياج وطنكم، وعنوان وحدته،      

وســالمة موقعــه يف حميطــه، وكــان املوقــف الــذي وقفــتم 

ــة يف  ــدمتم حلق ــي ق ــضحيات الت ــضيئة والت ــسلة امل السل

 .ملواقفكم عرب التاريخ

ــرب      ــىل ال ــاون ع ــالح والتع ــري واإلص ــادة اخل ــوا ق    ّكون

والتقوى، ورواد املحـاورة املخلـصة األمينـة جلميـع أبنـاء 

 .وطنكم

ُحفظكم اهللا ورعاكم بعنايته ولطفه وأسبغ عليكم نعمه،      
 .إنه أرحم الرامحني

سدد خطا      نـا يف الطريـق إليـه، وأن ُـأسأل اهللا تعـاىل أن ي



 

 ٢٩ 

ًيشملنا مجيعا برمحته الواسعة، ويـنعم عـىل أهـل الـضحايا 

 .بالصرب اجلميل وحسن العزاء

  
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 )١(".أبو القاسم املوسوي اخلوئي

  
  
  

                                                
 .٥٦٧ -٥٦٣ ص ٢القرآين، جكتاب اإلسالم ) ١(





 

 ٣١ 

 



 

  
رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل يف لبنـان برقية      

السيد موسى الصدر للمرجعيات الدينيـة املـسلمة سامحة 

واملسيحية يف العامل عىل أثـر إقـدام العـدو الـصهيوين عـىل 

ــدنيس جنــوب لبنــان يف ليــل   ،م١٩٧٨ آذار ١٥-١٤ت

 .وترشيد اآلالف من أبنائه

  
 : نص الربقية     

 إرسائيل بأسلحتها الفتاكة أرض اجلنوب ْ لقد أحرقت"     



 

 ٣٢ 

اللبناين واحتلتها بعرشات اآلالف من جنودها، وهي اآلن 

تطرد أهلها الـصابرين، وحتـرق املـزارع، وتـدمر البيـوت 

 .واجلسور بالطائرات والدبابات واملدافع الثقيلة

ِإننا نطالب بإدانة هذه األعامل الرببرية، وبوضع حد هلذه      ِّ 

ْتي جتاوزت كل املـآيس وبمعاجلـة نتائجهـا املؤملـة املأساة ال

   )١(".ْالتي فاقت حدود االحتامل

  
 ْونــــرشت جريــــدة الــــسفري يف عــــددها بتــــاريخ     

أبـو م الربقية اجلوابية التالية لإلمام الـسيد ٢٩/٣/١٩٧٩

 :اخلوئيالقاسم املوسوي 

 . سامحة ولدنا اجلليل السيد موسى الصدر"     

تكم وقد علمنا بإقدام العدو الصهيوين عىل وصلتنا برقي     

يف جنـوب ) جبل عامـل(تدنيس رشف األرايض العاملية 

                                                
 .٦٦٤-٦٦٣ ص ٢ اإلسالم القرآين ج)١(



 

 ٣٣ 

لبنان واحتالله هلا وتـرشيده مئـات األلـوف مـن أبنائهـا، 

ًجعلهم شيوخا ونساء وأطفاال رهن الضياع، وقتله املئـات  ً

من األرواح الربيئة، وهدمه للمدن والقرى التي حوهلـا إىل 

 . وحرق الدور واملزارع بأفتك األسلحةخراب وأنقاض،

 النكبة مما ال يستطيع البيـان التعبـري عنـه ِوشعورنا هبذه     

 أبناءنا وأعزتنا يف جنوب لبنـان ْبكلامت، فهي وإن أصابت

ّبام أصابت إال أن  أثرها يف اإلسالم وكرامة املسلمني أمىض ْ

ّيف القلب وأعمق، فإن املسلمني حني رشفهم اهللا باإلسـ الم ّ

َّوللـ﴿أراد هلم العزة والكرامة حيـث قـال تعـاىل  ِ ُه العـزة ـَ َّ ِ ِْ

َولرسوله وللمؤمنني ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َْ َ َ ﴾. 

ّوهلذا فإن هذه األحداث اجلارية إن دل      ت عىل يشء فـإنام ِّ

ًتدل عىل تقصري املسلمني مجيعـا عـن القيـام بمـسؤولياهتم 

يف أمام دينهم ورشفهـم وأوطـاهنم، وليـست نكبـة لبنـان 

 .احلقيقة إال حلقة يف سلسلة

ُإننا إذ نـستنكر هـذا االعتـداء األثـيم، هنيـب بـالعرب       ُ



 

 ٣٤ 

ــل  ــذوا ك ــرادا أن ينب ــعوبا وأف ــات وش ــسلمني حكوم ًوامل ً ٍ

ًخالفاهتم اجلانبية وحزازاهتم وأن يقفوا صفا واحـدا أمـام  ً

هذا العدوان األثيم، وأن خيلصوا كل األرايض اإلسـالمية 

ا جنوب لبنان من أيـدي العتـاة الـصهاينة، املغتصبة بام فيه

 .وأن يمنعوا كل تطاول آخر عىل كرامة وقدسية أراضيها

 ن من أبنائنا املؤمنني إىل البذلوندعو املورسين والقادري     

واملساعدة بكل ما يستطيعون من إعانات ماديـة ومعنويـة 

 .ِلتاليف بعض أرضار هذه الفاجعة املؤملة

ن واأليتام واألرامل أهنم ليسوا وحدهم وليعلم املرشدو     

 قلوب إخواهنم املؤمنني يف مشارق األرض ّاملصابني بل إن

 هـذا ممـا ّومغارهبا هيمهم أمرهم وتـؤملهم جـراحهم، فـإن

 .هم يف التصدي للباغينييع

ًأما شعورنا جتاه أبناء سكان جنوب لبنان مجيعـا فنقـول       ّ
 : هلم، ونحن ندين باهللا، حق القول

إننا معكـم يف جهـادكم ودفـاعكم عـن حرمـة األرض      



 

 ٣٥ 

 مثابرتكم وثباتكم أمام قوة الـصهاينة رغـم ّوالرشف، وإن

ًضعف إمكاناتكم مما يرفع رؤوس املسلمني مجيعـا ويـثلج 

 .قلوهبم

ًسدد خطـاكم مجيعـا ُـ يْ اهللا العزيز احلكيم نأمـل أنَنِوم     

 يرفـع ْيب، وأنويأخذ بأيديكم إىل النرص املبني والفتح القر

ِاقة عىل كـل شـرب مـن أراضـيه، إنـه ّبكم راية اإلسالم خف

 .سميع جميب

ْيا أهيا الذين آمنوا إذا لقيـتم فئـة فـاثبتوا ﴿قال اهللا تعاىل       ْ ً َ ْ َُّ َ ُ ُُ ََ ِ ِ ِْ َ ََ ِ َ ُّ َ

ّواذكروا الل ْ ُ ُ ْ َه كثـريا لعلكـم تفلحـون ـَ ُ َ ََ َّ َّْ ُ َْ ُ ً
ّوأطيعـوا اللـ* ِ ْ ُ َِ َه ـَ

َورسوله و ُ ََ ُ َّال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم واصـربوا إن َ ِ ْ ْ ُ ُْ ِ ْ َ َ َ َ ُْ ُ َُ ِ ْ َ َ َ َ َْ َ َ

َه مع الصابرينـّالل َّ َ َِ ِ َ ﴾.")١(  

  
  

                                                
 .٦٦٨-٦٦٧ ص ٢ ج، اإلسالم القرآين)١(



  
  



 

 ٣٧ 

 

 

  
مربة اإلمام (توجيهات اإلمام اخلوئي إلنشاء دار لأليتام      

 : م٤/٤/١٩٧٧من جريدة النهار  )اخلوئي

 عىل توجيهات املرجـع األعـىل للطائفـة الـشيعية ً بناء"     

العالمة أبو القاسم اخلوئي توىل اإلمام الصدر يساعده نائبه 

الشيخ حممد مهدي شـمس الـدين والـسيد حممـد حـسني 

فضل اهللا إقامة دار كبرية لأليتـام الـذين سـقط آبـاؤهم يف 

 أن يكتمل  وإىل،)مربة اإلمام اخلوئي(حرب السنتني باسم 

 ١٥٠املرشوع استقبلت مؤسسة جبل عامل املهنية يف صور 

 يتـيم، ويف بـريوت ٢٠٠ًيتيام، واملهنية الزراعية يف النبطيـة 
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 يتيم، أما يف بـريوت فقـد تـم ١٠٠ يتيم، ويف الشامل ٢٥٠

استئجار مبنى عىل طريق احلدث قرب حمطـة صـفري ضـم 
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 ٥..........................................:الـمـدخــل

 ١٥............ رسالة اإلمـام اخلـوئـي إىل اللبنانيني: ًأوال

 ٢١........ نص رسالة املرجع األعىل للطائفة الشيعيةًثانيا 

صدر إىل املرجعيـات الدينيـة،  برقية السيد موسى الـ: ًثانيا

 ٣١................................وجواب اإلمام اخلوئي

 ٣٧.........إنشاء مربة اإلمـام اخلوئي لرعاية األيتام:  ًثالثا

 ٣٩................................قــائـمـة املحتــويات
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