
 542 ابعادوراهکارها؛الغطاءومسئلهفلسطینکاشف

7
th

 Year, No.27, Winter 2019, pp. 245-266 

DOI: 10.22034/sm.2020.87076.1219 

 

 

Kashif al-Ghita’ and the Subject of Palestine 

Aspects and Resolutions 

 
Sayyed Javad Varaei

1
 

Sayyed Amin Varaei
2
 

 
1. Associate Professor, Department of Social Law and Jurisprudence, Research Institute for Hawzah 

& University, Qom, Iran. (Corresponding Author). jvarai@rihu.ac.ir 

2. Graduate of Islamic Seminary, Masters student, public rights, Farabi Campus - University of 

Tehran,Qom, Iran. sa.varaei@gmail.com 

 

Received: 28 May 2018; Accepted: 29 January 2019 

 

 

Abstract  
The purpose of the present study is to survey the ideas of Allameh Muhammad Hussein 

Kashif al-Ghita’ about various aspects of the subject of Palestine and guidelines to resolve 

that issue. The results of the research conducted by descriptive-analytical method based on 

discourse analysis reveals that Kashif al-Ghita’ had delved deep into the catastrophe in 

Palestine by giving his historical speech in Jerusalem, participation in conferences, writing 

articles, and giving fatwa about putting a ban on selling lands to the Jews. In his view, the 

issue of Palestine has historical, religious, social, and international aspects and it has been a 

historical land for the Arabs so they defend it as their ancestral homeland. In religious 

geography, Kashif al-Ghita’ considered Palestine as the heart of Muslim world, and 

Jerusalem as the trust of God in the hand of Muslims which should be maintained. In his 

opinion, Zionism is the result of colonialism. He held that the resolution to the issue of 

Palestine depends on international attention to human right in that country, Islamic revival. 

Return to Islamic identity, Islamic unity, coalition among Arabic-Islamic governments, and 

rejecting colonialism. 
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چکیده

آن  هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه عالمه محمدحسین کاشف الغطاء پیرامون ابعاد گوناگون مسئله فلسطین و راهکارهای حلّ
تحلیلی و با تاکید بر تحلیل گفتمان انجام شد حاکی از آن است که کاشف الغطاء از ابتدا به  -. نتایج این پژوهش که با روش توصیفیبود

ها، نگارش مقاالت و صدور فتوای  عمق فاجعه در موضوع فلسطین پی برده و با ایراد سخنرانی تاریخی در قدس، شرکت در کنفرانس
هودیان ایفای نقش کرد. از دیدگاه وی مسئله فلسطین، دارای ابعاد تاریخی، دینی و مذهبی، سیاسی ـ اجتماعی تحریم فروش اراضی به ی

المللی است. فلسطین، سرزمین تاریخی اعراب بوده، و دفاع فلسطینیان، دفاع از سرزمین اجدادی است. کاشف الغطاء در جغرافیای  و بین
دانست که باید حفظ شود. از نگاه وی صهیونیسم زائیده   را امانت خدا در دستان مسلمانان می دینی، فلسطین را قلب جهان اسالم و قدس

استعمار است. او حلّ مسئله فلسطین را در گرو توجه حقوق بشری و جهانی به موضوع فلسطین، بیداری امّت اسالمی، بازگشت به هویت 
 دانست.  می و دوری از استعمارگران میهای عربی و اسال اسالمی، بسیج امّت اسالمی و اتحاد دولت

 

 الغطاء، فلسطین، صهیونیسم، قدس، بیداری اسالمی، یهودیان، کشورهای عربی.  کاشفهایکلیدی:واژه
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مقدمه .1

ترین مسائل دنیای  یکی از مهم، از نظر عالمه شیخ محمدحسین کاشف الغطاء عالم شهیر نجف

ه پیوسته دربارة ابعاد مختلف و چگونگی حلّ آن تأمل ای ک مسئله فلسطین بود. مسئله، اسالم

از ابتدا به ، ای برخوردار بود  العاده کرد. از آنجا که کاشف الغطاء از هوش و درک سیاسی فوق می

های گوناگون   پی برده و در موقعیت، ای که در فلسطین در شرف وقوع بود  عمق فاجعه

رآنیم تا علل و عوامل حساسیت زیاد او در این ماجرا داشت. در این نوشتار ب العمل مناسبی  عکس

 های وی به دست آوریم.  ها و گفته  الی نوشته را از البه

ابعاد گوناگون مسئله فلسطین و پی بردن به علل و »سؤال اصلی و اساسی در این پژوهش 

است. روش « اءو راهکارهای حلّ این مسئله با تکیه بر نظرات و آراء عالمه کاشف الغط، عوامل آن

ابتدا دیدگاه کاشف الغطاء در ابعاد مختلف مسئله فلسطین مطرح ، پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده

 سپس به راهکارهایی برای حلّ مسئله پرداخته شده است. ، شده

فلسطینابعادمسئله .2

رای باشد. این مسئله دا ترین مسائل جهان اسالم می ها است که جزء اصلی موضوع فلسطین سال

های گوناگون و مختلفی است که در این بخش به بررسی ابعاد آن در کلمات و آراء  ابعاد و ریشه

 پردازیم. محمدحسین کاشف الغطاء می

سرزمینتاریخیاعراب(،بعدتاریخی)فلسطین.2-1

کرد که  داد و در احتجاج با دشمنان بدان استناد می کاشف الغطاء پیوسته به این نکته توجه می

نامزد ریاست جمهوری  1،فلسطین سرزمین کهن و تاریخی اعراب است. در پیغامی به ترومن

 : نوشت، آمریکا

دانند که صهیونیسم حقّی در فلسطین ندارد. آنجا   مردم آمریکا و همه ملل عالم می»

                                                           

1. Truman 
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از زمان بابلیان و حمورایی تا امروز حق عرب است. تنها در مقطعی کوتاه یهود 

ها از آنان گرفتند   پادشاهان بنی اسرائیل وارد آنجا شد و سپس رومیابرهه در زمان 

 1«باشد و عرب از آنان ستاند و چهارده قرن است که در دست اعراب می

 (. 11ص: ق1131، الغطاء  )کاشف

حتی پیش ، ها دفاع از سرزمین تاریخی و آباء و اجدادی آن، از نگاه وی دفاع اعراب از فلسطین

مسلمانان به خاطر »: است. ماجرای فلسطین تنها یک مسئله دینی نبود تا گفته شوداز ظهور اسالم 

در حالی که پیش از آنان بنی ، به آن تعلق خاطر دارند، ها است مسجد االقصی که قبلة اول آن

اسرائیل و اقامت  به قبل از ورود بنی ، بلکه این تعلق، «کردند اسرائیل در این سرزمین زندگی می 

 گردد.  نان در این سرزمین بازمیموقت آ

« صهیونیسم و نژادپرستی»بلکه مسئله ، مسئله یهودی و مسلمان نیست، فلسطین، افزون بر آن

مسیحی و ، اعم از مسلمان، کن کردن ملت فلسطین به دنبال ریشه، است که فارغ از اعتقادات دینی

یهود ، «تفاوت یهود و صهیونیسم»یهودی و جایگزین کردن نژادپرستان است. کاشف الغطاء دربارة 

پردازد و به واسطة یکی از پیامبران  شمرده که به رابطة خالق و مخلوق می« دینی از ادیان الهی»را 

، دارد؛ در حالی که صهیونیسم آورندة قوانینی است که از ظلم و تجاوز برحذر می ، اولوالعزم

که به عدالت و قانون پایبند  بی آن، است بوده که به دنبال ایجاد حکومتی قومی« جمعیتی سیاسی»

تجاوز و گرفتن حق دیگران استوار است. این جمعیت هیچ ارتباطی ، بلکه اساس آن بر ظلم، باشد

 (.۰۴ - ۰1ص: ق1۰۴1، الغطاء  با خدا ندارد )کاشف

امانتخدا(،بعددینیومذهبی)قدس.2-2

دس و مسجد االقصی امانت الهی در دست ق، افزون بر بعد انسانی مسئله فلسطین، از نظر شیخ

، در پاسخ به یک استفتاء، مسلمانان است که باید به خوبی از آن نگهداری کنند. به همین جهت

                                                           

 ،انتشارات آرون، سرزمین بدون ملت برای ملتی بدون سرزمین؟!، مجید صفا تاج: برای اطالعات بیشتر ر.ک .1
1111. 
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 : نویسد خطاب به مسلمانان می

ای مسلمانان! مسجد االقصی و آنچه در آن از آثار و میراث اسالمی و مفاخر عربی »

، های مقدس به جای مانده ی شریف و منزلگاهها و بناهای شگفت انگیز و عبادتگاه

پس به ، های الهی نزد شما است  های گذشتگان به آیندگان و امانت همگی ودیعه

: ق/ب1۰1۰، الغطاء )کاشف« خیانت نکنید، هایی که نزد شما است  خداوند و امانت

 (.1۴۴ص

لکه بر مردم فلسطین ها را بر هر مسلمانی ب او حفظ و حراست از این اماکن مقدس و عبادتگاه

واجب دانسته و معتقد بود کسانی که به عبادت خداوند ایمان ، که دل در گرو آیینی الهی دارند

 باشند.  در قبال قدس مسئول می، دارند

های  مرام و عقیده را حفظ و حراست از عبادتگاه، فلسفة تشریع دفاع از خود، قرآن کریم

، ع مشروع به عنوان یک حق انسانی به رسمیت شناخته نشودچرا که اگر دفا، ها دانسته است انسان

از ، تعرّض به معابد در جنگ، به همین دلیل 1هیچ معبدی از تعرض متجاوزان مصون نخواهد ماند.

 (.۰3۰ص، 1ج: ق1۰۴۴، ؛ منتظری111ص، 1۱ج: ق1۰11، نظر فقهی نارواست )سبزواری

م(قلبجهاناسال،بعدسیاسیـاجتماعی)فلسطین.2-3

های اسالمی نیز به مسئله فلسطین  کاشف الغطاء از نقطه نظر دینی و جغرافیای سرزمین

چرا که بین عقبه و شرق ، کرد معرفی می« قلب جهان اسالم»نگریست. از این زاویه فلسطین را  می

های اسالمی از هر طرف   و بین مصر و حجاز قرار دارد و همه سرزمین، و بین عدن و یمن، اردن

شد تا به موقعیت جغرافیایی فلسطین و  اند. دقت نظر و ذکاوت او موجب می  را احاطه کردهآن 

                                                           

بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ   النَّاسَ  اللَّهِ  لَّذینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إاِلَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْ ال دَفْعُا» .1
هایشان بیرون رانده شدند. ]آنها گناهى   ه به ناحق از خانهصَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُذْکَرُ فیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثیراً ...؛ همان کسانى ک

، ها  صومعه، کرد پروردگار ما خدا است و اگر خدا بعضى از مردم را با بعض دیگر دفع نمى: گفتند نداشتند[ جز اینکه مى
 (.۰۴، ج)ح...« ، شد سخت ویران مى، شود ها و مساجدى که نام خدا در آنها بسیار برده مى  کنیسه، کلیساها
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های اسالمی توجه کند. به همین دلیل مَثَل صهیونیسم در نظر او همان مثل  نسبت آن با سرزمین

گیرد  میکروب سل است که همه پیکر انسان را از طریق اعضای اصلی آن یعنی ریه و قلب فرا می

 تر جلوی این جرثومه فساد گرفته شده و از بین باید هرچه سریع، کند. لذا را نابود می و او

 برده شود. 

دانست و  غصب فلسطین را آغاز جنگ صلیبی دیگری علیه اسالم و مسلمانان می، از این رو

ه های اسالمی را از این خطر پیش از آنکه علنی شد مردم و سران دولت، علما، همواره روشنفکران

های مستمرش در  داد. ایشان در یک سخنرانی با اشاره به تالش  بیم می، ها بیفتد و بر سر زبان

، ماجرای فلسطین و سفر به قدس معتقد است که مسئله صهیونیسم اختصاص به فلسطین ندارد

گیرد. به همین جهت همه باید با تمام توان خود در  بلکه همه جهان عرب و مسلمانان را در بر می

 : برابر آن ایستادگی نمایند

بر هر عرب و هر مسلمانی که کمترین درک و شعوری داشته باشد و اهل غیرت »

واجب است آنچه در توان و قدرت از مال و زبان ، نسبت به قوم و سرزمینش باشد

در راه مقاومت و دفاع از فلسطین در برابر فکر خبیث ایجاد وطن ، و جان دارد

اند ـ   نه برای برادران مسلمانش جانبازی، لسطین به کار گیردقومی برای یهود در ف

زدن به همة اعراب است و عرب فلسطینی فقط سپر  بلکه چون هدف دشمن ضربه 

نه ، بقیه شده؛ بر ما واجب است که با آنان مشارکت نموده و همراه آنان بپا خیزیم

جان و سرزمین و بلکه برای دفاع و حمایت از ، فقط برای مساعدت و یاری آنها

 (1۴۱ـ1۴1ص: ق/الف1۰1۰، الغطاء  )کاشف« وطن خودمان

ارگران در غصب پرده از توطئه خطرناک استعم، کاشف الغطاء از هر فرصتی استفاده کرده

سرزمین بدون ملت برای ملتی بدون »تزویر استعمارگران با شعار  پرده داشت. فلسطین برمی

 یک سرزمین محدود، مقصود اصلی از غصب فلسطینرا کنار زده و نشان داد که « سرزمین

پیروان  اما چون فلسطین نقطه مرکزی، اسالم است، بلکه هدف اصلی، به قلمرو جغرافیایی نیست

 های اسالمی مورد طمع قرار گرفته و آغازی برای تجاوز به سایر سرزمین، باشد اسالم می
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 شده است.

مار(ولیدةاستع،المللی)صهیونیسمبعدبین.2-4

توجه به قدرت پشت صحنة تفکر ، نکته مهم دیگر در نگرش کاشف الغطاء به ماجرای فلسطین

صرفاً غصب یک سرزمین از سوی پیروان آیین ، نژادپرستانه صهیونیسم بود. از نظر او فلسطین

بلکه صهیونیسم ابزاری است که استعمارگران برای ، یهود به منظور نجات از آوارگی نیست

اند. استعمارگران در  های اسالمی ساخته و پرداخته م و مسلمانان و سیطره بر سرزمینشکست اسال

کنند. در قرن بیستم نیز به  ها استفاده می هر زمانی از ابزارهای خاصی برای به زنجیر کشیدن ملت

منظور شکست قدرت مسلمانان و تسلط بر شئون مختلف آنان و جلوگیری از اعادة مجد و 

اند و االّ برای  ای برای اهداف استعماری خود قرار داده یهودیان آواره را بهانه، عظمت اسالمی

توانستند آنان را در  بلکه می، اسکان آنان نیازی نبود این همه هزینه کنند و فلسطین را غصب نمایند

 اروپا و آمریکا اسکان دهند. 

های تعلیم و تعّلم  ای شیوهکه به نجف آمده و جوی« گروه مجلس تعلیم آمریکایی»توسط ، شیخ

نامزد ریاست جمهوری آمریکا « ترومن»به ، های علمیه شده بودند و با او مالقات کردند در حوزه

، الغطاء  )کاشف« ها را در دامن خود و نه در سرزمین فلسطین جای دهد  صهیونیست»پیغام داد که 

خطاب ، الیه از وضعیت مسلمانانای ضمن گ  (. چنان که این فقیه بزرگوار در نامه11ص: ق1131

آنها را در دامن خود  ها کمک کند  خواهد به صهیونیست ها نوشت که اگر آمریکا می به آمریکایی

نه ، پوستان در یکجا اسکان دهد بگیرد و در سرزمین خود از آنها حمایت نماید و آنان را با سرخ

زوی خود را جامه عمل بپوشاند اینکه با آواره ساختن یک ملت و غصب اماکن مقدس آنان آر

 (.1۰ص: ق1۰۱3، الغطاء  )کاشف

انگلیس و آمریکا را متهم ردیف اول دانسته و آنان را ، اینکه کاشف الغطاء در ماجرای فلسطین

های اصلی مسئله فلسطین پی برده و خواهان حلّ  دهد که به ریشه نشان می، داد مخاطب قرار می

نخبگان و روشنفکران جهان اسالم را از اشتباه به در ، ها د تا دولتکر ای آن بود. وی تالش می ریشه

 به دامان آمریکا و اروپا متوسل شوند.، آورد که مبادا برای نجات فلسطین از چنگال صهیونیسم
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راهکارهایآزادیفلسطین .3

غیرت و احساس ، اما نیازمند همت، از نظر کاشف الغطاء مشکل فلسطین قابل حل است

حلّ این معضل به عواملی چند ، باشد. به اعتقاد وی ت انسانی و اسالمی مسلمانان میمسئولی

 پردازیم. بستگی دارد که در این بخش بدان می

توجهحقوقبشریوجهانیبهفلسطین.3-1

است. « انسانی»ای  بلکه مسئله، ای اسالمی یا عربی نیست فلسطین مسأله، از نگاه کاشف الغطاء

بلکه بر هر انسانی واجب ، د برای آزادی فلسطین را نه تنها بر عرب و مسلماناز این رو جها

ها و وصایای  (. به همین دلیل کاشف الغطاء در سخنرانی۱ص: ق11۱3، الغطاء  دانست )کاشف  می

داد  و نوع انسان را خطاب سخنان خود قرار می« بشریّت»، خود درباره فلسطین و مردم آن دیار

هر عرب و ، باید هر مسلمان، (. وی معتقد بود برای نجات فلسطین۱۱ص: ق11۴3، الغطاء  )کاشف

در « جمعیت دفاع از فلسطین»ای که به   هر انسانی هرچه توان دارد به میدان آورد. از این رو در نامه

س! و یا ال بل ایّها النا»و عبارت « ایّها العرب!»، «ایّها االسالم!»نامه را با عبارات ، بغداد ارسال کرد

 آغاز نمود.« ایّها البشر

« حقوق بشری»و « بُعد انسانی»به ماجرای فلسطین از ، در واقع این فقیه آگاه به زمان خود

نگریست تا توجه جامعه جهانی را برانگیزد و از این طریق بتواند هم مسئله فلسطین را در صدر  می

یرمسلمان ـ برای آزادی فلسطین کمک بگیرد و هم از مردم آزاده دنیا ـ و لو غ، اخبار دنیا نگاه دارد

هم جنایات صهیونیسم و استکبار را برای همه جهانیان آشکار کند و اهداف شوم آنان در مسئله 

 فلسطین را برمال سازد. 

بیداریامتاسالمی.3-2

خمودی و سستی مسلمانان ، الغطاء بروز مشکالتی چون قضیه فلسطین را معلول غفلت  کاشف

تواند چنین ضرباتی بر پیکر او   دشمن هرگز نمی، نست. وی معتقد بود اگر ملتی بیدار باشددا می

، «کینه و حسد»، «اختالف و دشمنی»وارد کند. امت اسالمی گرفتار مشکالت و مصائبی است که 

ابتالء به »و « وابستگی به دنیا»، «فرو رفتن در عیش و عشرت»، «آلودگی سستی و خواب»
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ایشان عمرش را صرف ایجاد موج بیداری ، بخشی از آنها است. از این رو« ناالیقمردان  دولت

شجاعت و ، موقعیت خانوادگی و اجتماعی، های اسالمی نمود. همت واال اسالمی در کشور

های او بود که توانست در این  جسارت و تشخیص درست مصالح امت اسالمی از جمله ویژگی

د؛ اما افسوس که عرصه تأثیرگذاری وی محدود بود. نه مرجعیتی ای انجام ده  راه خدمات ارزنده

و نه از ، عام و فراگیر داشت تا بتواند از نفوذ مرجعیت استفاده کند و موجی انسانی به راه اندازد

قدرت سیاسی و ابزار حکومتی برخوردار بود که بتواند از اهرم قدرت استفاده نماید. به همین 

جست و از انجام رسالت الهی خویش دریغ  بهره می« بیان»و « قلم»تنها از دو ابزار ، جهت

برده و گالیه  رنج ، چنان گرفتار خمودی و غفلت است   ورزید. از این که امت اسالمی هم  نمی

بیدار شده و به حرکت درآمدند. موقعیت امروز  او نسلی  تردید در پرتو مجاهدات اما بی، کرد می

هرچند ، الغطاء یکسان نیست  می و جامعه جهانی با عصر کاشفمسلمانان در کشورهای اسال

یعنی ، چرا که راه حلّ او و بسیاری از مصلحان اجتماعی، چنان باقی است هم، مشکالت فراوانی

 وحدت اسالمی هنوز جامة عمل نپوشیده است.

ار نفری ها هز سفر تاریخی به قدس و ایراد سخنرانی در مسجد االقصی و اقامه نماز جماعت ده

به امامت وی و تکریم او از جانب علمای شهیر اهل سنت از جملة اقدامات او در راه آرمان 

 فلسطین است. 

، اند متفرق و پراکنده، اند و مسلمانان  شیخ از این که بنی اسرائیل آواره در زمان او متحد شده

بیداری امت »ین مهم بدون برد و خواستار اعادة مجد و عظمت اسالم و مسلمانان بود و ا  رنج می

ها و مقاالت متعدد کاشف الغطاء و محاکمة استعمارگران   پذیر نبود. سخنرانی امکان« اسالمی

های مختلف و حتی در دیدار مستقیم سفرای این دو کشور در   آمریکایی و انگلیسی در موقعیت

گرفت. ایشان  صورت میهای مسلمان به ویژه ملت مسلمان عراق   با هدف بیدار کردن ملت، عراق

اسرائیل ، ق درباره کمونیسم1131محرم  ۱3سفیر انگلیس در عراق در  1در دیدار سرجان تروتبیک

                                                           

1. Sirjan Trotbick 



524  98زمستان،27شماره،7سال،سیاستمتعالیه 

زد کرد. سفیر  های انگلیس در جهان را به او گوش الغطاء جنایت  و مسائل دیگر گفتگو کرد. کاشف

، تفسیر، اصول، باره فقههای موجود در کتابخانه شیخ در به گمان اینکه کتاب، که درمانده بود

آیا در »: پرسد می، حدیث و دیگر علوم اسالمی است که در آنها اسمی از انگلیس هم نیامده است

؟ «کتابی علیه ما وجود دارد، این کتابخانه بسیار بزرگ شما که هزاران جلد کتاب در آن هست

ای همه ما علیه شما است. ه قلب، کتاب که چیزی نیست»: آورد الغطاء در جواب فریاد برمی  کاشف

، الغطاء  چکد )کاشف خون می، ای که شما به جهان عرب زدید از دل یکایک ما به خاطر نیزه

 (. 1۴ص: ق1131

غافل نبوده و آنان را بیم ، کاشف الغطاء در عین حال از خطراتی که در کمین مسلمانان بود

ار امواج طوفانی کمونیسم شوند که در آن کرد که مبادا گرفت  داد. جوانان مسلمان را نصیحت می  می

ها بهانه خواهد داد که نهضت مقاومت ملی و   تر شده و به غربی  صورت تعادل قوای جهانی پیچیده

اسالمی را با اعمال زور و خشونت درهم بشکنند و آنان را به ترویج کمونیسم متهم نمایند 

 (. ۱۱ص: 1111، الغطاء  )کاشف

گاه رؤسای عشایر و گاه ارباب قلم ، گاه زعمای قوم، مردان گاه دولت، کاشف الغطاء گاه مردم

گفت تا شاید این امت به خواب رفته بیدار  و سخن را مخاطب قرار داده و از دردهای مسلمین می

شود. وی بر این باور بود که اگر یک چهارم مسلمانان عصر او ـ در حالی که کل مسلمانان بالغ بر 

ها   ر بودند ـ کمترین عالمت مسلمانی را هم داشتند و اموالی را که در جشنچهارصد میلیون نف

برای مردم مظلوم فلسطین مصرف ، کنند  خورد و خوراک و امثال آن خرج می، برای چراغانی

 (.1۱ -1۰ص: ق11۴3، الغطاء  توانست مقاومت کند )کاشف  فلسطین می، کردند  می

بازگشتبههویتاسالمی.3-3

« معلول استعمار آنان از سوی بیگانگان»الغطاء دردهای مسلمانان در بالد اسالمی را   کاشف

دانست   پذیر می  امکان« بازگشت به قرآن و هویت اسالمی»شمرده و رهایی از آن را در پرتو 

 : (. در آخرین وصیّت و نصیحت خود گفت۱1-۱۱ص: ق11۴3، الغطاء  )کاشف

در رجوع به قرآن سالمت و سعادت شما نهفته ، نای بشر! بر شما باد عمل به قرآ»
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بشر از ، ها به تعالیم آن پایبند باشند  است و اگر مردم بدان عمل کنند و اگر دولت

این جنگ و تجاوز راحت شده و هر کسی حد و حق خود را خواهد شناخت. بر 

آن را محور وحدت اسالمی قرار دهید و از اختالفات مذهبی و ، شما باد قرآن

ای و گروهی بپرهیزید. هر جماعتی در فروع دین به مذهب خود   های قبیله  زاعن

تشکیل ، که به جدال و دشمنی بپردازد. آرزو و هدف نهایی  بدون آن، عمل کند

حکومت و امتی واحد باشد و حکومت مانند پدری نیکوکار برای مردم بوده و 

: ق11۴3، الغطاء  کاشف« )کنند  مردم فرزندانی باشند که حکومت را یاری می

 (.۱۱ص

های اسالمی را به یاد افتخارات گذشته و مجد و عظمت   زعما و رهبران دولت، او گاه مردم

شمرد. غیرت و حمیت   انداخت و اعادة آن را شایسته امت اسالمی می  تمدن بزرگ مسلمانان می

ها به حرکت درآید و   قدمها و   قلم، ها بلرزد کرد تا شاید دل عربی ـ اسالمی را یادآوری می

های دینی   آموزه، کرد  مسلمانان ید واحده شوند. گاه از تعالیم آسمانی و قرآنی برای مردم بازگو می

و از سلف   شرافت و بزرگی خود فاصله گرفته، نمود و این که چرا از عوامل عزت را گوشزد می

الگو ، کردند  کومت میصالح خود که با اخالص و مجاهدت و تمسک به قرآن بر جهان ح

 (.1۱-1۰ص: ق11۴3، گیرند )کاشف الغطاء  نمی

گالیه داشت که ، اند  دار تعلیم و تربیت جوانان مسلمان شده  از وضعیت مدارسی که عهده، شیخ

کنند و از چنین موجوداتی   روح تبدیل می مغز و اجسادی بی جوانان مشرق زمین را به قشری بی

 اصالح داشت. توان انتظار صالح و  نمی

ورزید. در  شان از هیچ تالشی دریغ نمی کاشف الغطاء در بازگرداندن مسلمین به هویت اسالمی

 : کنیم ها اشاره می اینجا به یک نمونه از این تالش

های برجسته اسالمی در  با دعوت از هفده تن از شخصیت« جمعیت اخوت اسالمی کراچی»

مطرح « کنگرة جهان اسالم»در این جلسه پیشنهاد تشکیل ای تشکیل داد و   جلسه 11۱1بهمن ماه 

کشور و به  13نخستین دورة این کنگره با حضور  11۱۴شده و مورد موافقت قرار گرفت. در سال 
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نمایندة مسلمانان اندونزی و « شمس الرجال»مفتی اعظم فلسطین و ، «حاج امین الحسینی»ریاست 

پاکستان برگزار شد. دومین دوره این کنگره در بهمن از ترکیه در شهر کراچی « عمر رضا کغرل»

شیخ محمدحسین »از فلسطین و « حاج امین الحسینی»در کراچی و با حضور  111۴ماه 

از عراق برگزار شد. کاشف الغطاء در این اجالس به ایراد سخن پرداخته و با اشاره « الغطاء  کاشف

خدمتی را که اسالم با ، هایی از مظاهر جهل بشر به جاهلیت بشر قبل از ظهور اسالم و بیان نمونه

تشریح کرد. آنگاه ، به بشر نمود« مساوات مردم در برابر قانون»و « توحید»های خود مانند   آموزه

به تشریح وضعیت ، مواردی از سیاست عادالنه حکومت اسالمی در صدر اسالم را بازگو نموده

ریخ مسلمانان را مسیحی و زرتشتی دانست و با اسفبار مسلمانان در عصر حاضر پرداخت. وی تا

، سخن گفتن به زبان انگلیسی توسط اکثر مسلمین، ذکر مواردی مانند تعطیل کردن روز یکشنبه

بیگانه بودن آنان با زبان عربی و لغت قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم)ص( به این نکته پرداخت که 

هیچ یک از امور دینی خود را مهم ، دانیم مهم میولی آن طور که کارهای شخصی را ، ما مسلمانیم

 (. 1۱ص: تا بی، الغطاء  شماریم )کاشف نمی

بسیجامتاسالمی.3-4

چون ، بسیج آنان برای حمایت از فلسطین بود، هدف کاشف الغطاء از بیدار کردن امت اسالمی

ی خود قلمداد نخواهند حمایت از برادران مسلمان خود را وظیفه انسان، تا مسلمانان بیدار نشوند

 کرد.

وی موسم حج را بهترین فرصت برای بیدار کردن مسلمانان در اقصی نقاط جهان و بسیج آنان 

میعادگاه ، موسم حج، دانست. با توجه به مشکالت ارتباطی آن روز برای حمایت از فلسطین می

 رفت.  فرصتی طالیی به شمار می، مسلمانان از اقصی نقاط جهان

، نخبگان، رهای متعدد شیخ به کشورهای اسالمی و حضور در جمع علمابه رغم سف

ها برای  مقاالت و ارسال آن، نگارش کتب،  های مردم و ایراد سخنرانی  روشنفکران و توده

هایی محدود   دانست که دامنه بُرد چنین فعالیت می، دانشمندان و نویسندگان در نقاط مختلف دنیا

های نو برای زنده نگاه داشتن آرمان   های جدید و راه  ة یافتن فرصتدر اندیش، است. از این رو
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های تحت سلطه بیگانگان به گوش مردم  فلسطین و رساندن فریاد مظلومیت مسلمانان در کشور

در معرض همگان ، بود. در همین راستا نظرات فقهی جدیدی را از مدارک شرعی استنباط نموده

 : قرار داد

 الحرام واجب است بعد از ادای مناسک حج عازم فلسطین شده و حج . بر حجاج بیت اهلل1

خود را با زیارت بیت المقدس کامل کنند. بدین ترتیب با زیارت مسجدالحرام تا مسجد االقصی از 

 حظّ وافری برند.، حج خود

 . با برادران مسلمان و عرب خود تجدید پیمان کرده و به آنان قوت قلب و آرامش دهند.۱

های مالی خود یاری کرده و در دل دشمنان   ادران مسلمان را در فلسطین با انفاق. بر1

 تروریست آنان رعب و وحشت اندازند.

چنین پیشنهاد اجتماع در قدس را در ایام مشخصی ارائه داد تا مسلمانان از اقصی نقاط  هم

(. در 1۴3ص: ق1۰۱3، الغطاء  جهان به این مکان شریف سفر نموده و در آن حضور یابند )کاشف

بسیج امت اسالمی در برابر صهیونیسم ، واقع هدف کاشف الغطاء از این فتاوا و ارائه این پیشنهاد

، روشنفکران، نخبگان، ق و مشاهدة اجتماع مسلمانان11۱۴بود. او با حضور خود در قدس در سال

کرده و عزت و عظمت مسلمین را از نزدیک مشاهده ، نویسندگان و علمای جهان اسالم

الدین عالم  دانست. او در گزارشی که برای عالمه شرف  های چنین اجتماع عظیمی را می دستاورد

نظیر مسلمانان از وی به عنوان یکی از علمای تشیع و حوزه   از استقبال کم، شهیر لبنانی نوشته

جتماع سنت سخن گفته و اموری را که در این ا  علمیه نجف و تکریم وی از سوی عالمان اهل

 : بدین شرح بازگو کرده است، شریف مطرح نموده و خواستار حل آن شده

 . بازگرداندن حجاز به مسلمانان.1

 . حفظ و حراست از اماکن مقدس مسلمانان.۱

 . ایجاد جامعه و تشکّل اسالمی.1

 . گسترش دعوت اسالمی و ارشاد و هدایت مردم.۰

 (.1۴ـ  11ص: ق1۰۱3، الدین  شرف: ف )ر.ک. ارتباط هرچه بیشتر مسلمانان در بالد مختل۱



522  98زمستان،27شماره،7سال،سیاستمتعالیه 

جهاد در راه آزادی فلسطین را بر ، گاه با اشاره به خطر صهیونیزم برای جهان عرب و اسالم  آن

آن هم نه به حکم ، نه فقط بر عرب و مسلمان، «وجدان و ندای ضمیر»هر انسانی به حکم 

ها ملحق شود و  واند به فلسطینیت  واجب شمرد. او از همه دعوت کرد تا هر که می، «شرایع»

شدگان همگی مانند مجاهدان در رکاب پیامبر)ص( در جنگ بدر خواهند بود.  تضمین داد که ملحق

های  خواست تا کمک، وی در ادامه از آنان که توانایی پیوستن به صف مجاهدان فلسطینی را ندارند

 با زبان و، آیند کاری هم برنمی مالی خود را به آن سرزمین ارسال کنند و اگر از عهده چنین

قضیه مرگ و زندگی »، توانند آنان را یاری نمایند. به اعتقاد وی مسئله فلسطین  و هرچه می قلم

 :ق1۰۱3، الدین  شرف: خاطر اهتمام و حساسیتی ویژه به آن داشت )ر.ک  به همین«. عرب است

 (.۰۱ـ  ۰۴ص

در همین نامه آمادگی خود را برای ، ودوی با آنکه بیش از شصت سال از عمرش سپری شده ب

 کند. سفر به سرزمین فلسطین اعالم می

کاشف الغطاء با قلم و بیان خود به ، ها اعالم جنگ کردند  هنگامی که دول عربی با صهیونیست

های   تشویق و بسیج مسلمانان به ویژه مردم عراق پرداخت و آنان را به حضور در میدان، تهییج

 1ناتوانی به حمایت مالی و تجهیزاتی فراخواند.جنگ و در صورت 

هایعربیواسالمیاتحاددولت.3-5

دانست که  های عربی و اسالمی می  های جهان اسالم را دولت کاشف الغطاء یکی از گرفتاری

 اسالم، کنند. به مصالح ملت خود  شناسند یا بدان عمل نمی  وظایف خود را به درستی نمی

 به ، کنند. ایشان معتقد بود پادشاهان عرب  ندارند و با یکدیگر نزاع می و مسلمین توجهی

، ۱ج: ق113۴، الغطاء  اند )کاشف خاطر خیانتشان به آرمان فلسطین پیشانی عرب را سیاه کرده

های استعماری بر ضد مسلمانان  (. هرچند او یکی از علل وضعیت موجود را توطئه۱۱۱ـ ۱۰۴ص

                                                           

 ق.1133ذیقعده  1۱فتوای حمایت از فلسطین در تاریخ  .1



 522 ابعادوراهکارها؛الغطاءومسئلهفلسطینکاشف

تا به جای منافع   پردگان خود را در کشورهای اسالمی به قدرت رسانیدهکرد که سرس  ارزیابی می

پند و نصیحت و گاهی ، اما از هر فرصتی برای ارشاد، منافع آنها را تأمین کنند، امت اسالمی

است که باید ابتدا آنها « های عربی حکومت»، کرد. باور داشت که ریشه درد شماتت آنان استفاده می

این ذلّت و خفت را که مشتی ، بود معتقد بود اگر غیرت و حمیّتی در آنان می را درمان کرد. وی

، کردند )کاشف الغطاء  تحمل نمی، اند های اسالمی را غصب کرده صهیونیست قلب سرزمین

 (.1۱ص: ق11۴3

دوران فتوا دادن و »کاشف الغطاء در یکی از فتاوای خود در قضیة فلسطین با اشاره به اینکه 

، است و عمل جز آمادگی نظامی نیست« دوران عمل و اقدام»به سرآمده و امروز  «سخن گفتن

، از اینکه تاکنون دربارة فلسطین جز اجتماعات، (3۴، )انفال «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة...»

شود. وی  می اظهار تأسف کرده و خواستار اقدامات عملی، ها و مقاالت نبوده سخنرانی، احتجاجات

زیرا ، گوید باید همت مسلمانان برانگیخته شود و شاهان عرب از خواب و مدهوشی بیدار شوند می

ها و مشاهد و آثار تاریخی آن که همگی عربی  اگر امروز استعمارگران بر بیت المقدس و عبادتگاه

بور آن را منهدم چنانچه صاحب سرزمین فلسطین شوند و آثار و ق، اند مسلط شده، اند  و اسالمی

های دیگر اسالمی هجوم برده و مالک   بدون شک فردا بر سرزمین، نموده و نور آن را خاموش کنند

آنها خواهند شد و شاهان آن کشورها را برده و بنده خود خواهند کرد و همة آنان را تحت رقّیت 

  1(.1۴۴ص: ب ق/1۰1۰، الغطاء  و عبودیت خود خواهند گرفت )کاشف

او به نقش استعمارگرانه انگلیس و آمریکا و دفاعشان از صهیونیسم به حدّی بود که به حساسیت 

، ای به محمدعلی جناح  با ارسال نامه، محض اطالع از انعقاد پیمان نظامی دولت پاکستان با آمریکا

ست که نخست وزیر وقت پاکستان از این اقدام انتقاد کرد و با اشاره به اینکه دولت پاکستان دولتی ا

 : افزود، تر از دیگران به رعایت قوانین اسالم است  به نام اسالم بنا شده و چنین دولتی شایسته

های اسالمی مانند دولت شما نیست که با دولت آمریکا هم پیمان   شایسته دولت»... 
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زیرا این پیمان ریشة استعماری دارد و ، شوید و با آنان پیمان نظامی منعقد نمایید

از این که با مسلمانان مخالفت کنیم به خدا ، شود انی و نابودی شما میسبب ویر

، الغطاء  )کاشف« خدا شما را حفظ کند و با دعای مسلمانان یاریتان کند، بریم  پناه می

 (.3۴-3۴ص : 1111

بینی سیاسی کاشف الغطاء در همین نامه به نخست وزیر پاکستان  تیزبینی و روشن، هوشیاری

روند حوادث این ، ها سال از انعقاد آن پیمان نظامی  است. امروز پس از گذشت ده کامالً هویدا

های ایشنا است.  کشور اسالمی در طول نیم قرن اخیر به خوبی گواه صادقی بر صحت گفته

براساس این تشخیص بود که او به هنگام تهییج مسلمانان برای حمایت از فلسطین در متن فتوای 

های  کند و جنگ یان کرد که امروز تمام ایمان در برابر تمام شرک مبارزه میق ب1133خود به سال 

های کفر همگی بر اسالم با تمام هویتش چیره  ترین شکل آن بازگشته و دولت صلیبی با زشت

 (.3۰ص: ق1۰۴1، الغطاء  )کاشف« اند شده

ا سرزنش ر« ها همکاری سران عرب با انگلیسی»، وی در نامه معروفش به کنگره بحمدون

ها نابود  زد کرد که سران عرب پس از پایان همکاری توسط انگلیسی نموده و پیامدهای آن را گوش

ها را  هایی از رفتار انگلیسی  اگر بخواهد چنین مثال، گردند. به گفته وی شده و از قدرت ساقط می

ناپذیر را تألیف  یانترین دانشنامة پا باید بزرگ، آوری کند با دوستانشان از سران عرب یکجا جمع

 (.31ص: 1111، الغطاء  نماید )کاشف

در ، اهتمام او به اتفاق و اتحاد کلمه مسلمانان به حدّی بود که یک ماه قبل از وفات خود

، اهلل  قمری با تالوت آیات قرآن کریم در باره اعتصام به حبل 1131بیمارستان کرخ بغداد به سال 

، بسان بنیان مرصوص، آنان« اتفاق کلمه و وحدت صفوف»لمانان را ترین نیاز روز مس  بار دیگر مهم

بلکه نورچشم آنان شمرد. ، ترین سالح استعمارگران  دانسته و تفرقه و اختالف مسلمانان را بزرگ

ای را تنها راه چنگ انداختن بیگانگان به   ور ساختن اختالف طایفه  اسالمی و شعله فتنه در میان امت

 (. ۱1۱ص: 11۴۴، الغطاء  می و عربی توصیف نمود )کاشفهای اسال  سرزمین
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تحریمفروشاراضیبهیهودیان.3-6

ها توسط  های کشاورزان فلسطینی خریداری زمین»، یکی از معضالت ابتدایی مسئله فلسطین

ها  به خریداری زمین، بود. آنان بی آنکه اهداف پشت پرده خود را برمال سازند« ها صهیونیست

های خود را   . بعضی از فلسطینیان هم از روی ساده لوحی یا طمع به مال دنیا زمینپرداختند

های اسالمی فراهم ساختند. این مقدار هرچند در  فروخته و زمینة تسلط دشمن را بر سرزمین

زیرا بیشترین عامل تسلط ، ناچیز بود، ها درآمد  مقایسه با سرزمین فلسطین که به اشغال صهیونیست

اما همین ، هایشان بود  ها از سرزمین جنایت و اخراج فلسطینی، قتل، این سرزمین اشغالدشمن بر 

 ای در دست آنها بوده و به نوعی یاری دشمن در نیل به اهدافش بود.  مقدار هم بهانه

تحریم »کاشف الغطاء به این مسأله واکنش شدیدی نشان داده و از علمای اسالم خواست با 

های اسالمی شوند. او   مانع روند رو به رشد تسلط آنان بر سرزمین« ها یستفروش زمین به صهیون

و فروشندگان آن را پس از برمال « ها  فروش زمین به صهیونیست»حکم شرعی ، در یکی از فتاوایش

 : ها بیان کرد شدن اهداف شوم صهیونیست

ای ه  های سرزمین آیا هیچ صاحب درک و عقلی شک دارد که فروش زمین» ... 

بعد از روشن شدن وضعیت آنان و علنی شدن اهداف و مقاصد ، مقدس به یهودیان

که مساعدت آنان و تالش ، سوئشان در آواره کردن مسلمانان و نابود نمودن اسالم

در این زمینه و حتی رضایت به چنین معامالتی جنگ با خدا و رسول خداست؟ و 

ند و برای نابودی اسالم یاری آیا جزای کسی که با خدا و رسول خدا محاربه ک

چیزی جز آن مجازاتی است که خداوند در کتاب کریمش بدان تصریح ، نماید

نموده است؟ ... پس ای مسلمانان فلسطین! اگر به خاطر خوف از گسترش فساد و 

توانید ... حدود الهی را دربارة آنان به اجرا  هرج و مرج و سلطة ستمگران نمی

رت آشکار آنان را از خود دور کنید و از اسالم و حوزه دست کم به صو، گذارید

مسلمانان بیرون برانید و در شمار مرتدان قرار دهید و در همه امور از آنان جدا 

ای و نه سالمی و   نه مراجعه، نه خرید و فروشی، نه معاشرتی، نه ازدواجی، شوید
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جنازه مردگانشان ، اییدمردگانشان را تشییع ننم، کالمی؛ بیمارانشان را عیادت نکنید

ها و   مجالس و محافل و روزنامه، را در قبرستان مسلمانان دفن نکنید و در همه جا

دانند که   معرفی کنید ... امروز همه می« خوارج از دین»مجالت آنان را به اسم 

پیروزی و شکستش در گرو فروش و عدم فروش ، قضیه صهیونیسم و وطن قومی

صهیونیسم فشل خواهد ، گر باب چنین معامالتی بسته شوداراضی به آنها است. ا

  1(.111ـ 113ص: ق/ب1۰1۰، الغطاء  )کاشف« شد انشاءاهلل

ها و اقدام مشابه علمای اسالم و   فتوای شیخ به حرمت فروش اراضی فلسطین به صهیونیست

ر کس خواهان موجی از نفرت بر علیه فروشندگان اراضی را برانگیخت. در فلسطین ه آزادی

خائن و وطن فروش به شمار رفته و به دست جوانان غیور فلسطین ، فروخت  زمینش را می

: 1111، کردند )دفتر جنبش مقاومت اسالمی ها اخبار آن را منتشر می شد و روزنامه  مجازات می

 (. ۱3 -۱۱ص

ه مردم فلسطین را به س، در یک سخنرانی در ماه رمضان، کاشف الغطاء برای حل این مشکل

کنند که  های خود اقدام می  گروهی از روی ناآگاهی به فروش زمین، گروه تقسیم کرد. در نظر وی

رو  باشند. گروه دوم که دنباله اطالع می اکثریتشان روستانشینان هستند و از حرمت کار خود بی

سوم که با کنند و از آنان بدترند. گروه  یهودیان بوده و آنها را در رسیدن به اهدافشان یاری می

غیرت ، یقین راسخ، و دارای ایمان ثابت، هایشان جاری  خون اسالفشان در رگ، کمال اخالص

اند. سپس با مخاطب قرار دادن گروه سوم مسئولیت آنان را بیش از همه توصیف   وطنی و دینی

فروش زمین از « ها ها و تشکّل ریزی و تأسیس جمعیت برنامه»خواهد با   از آنان می، کند. ایشان  می

، نیاز مالی روستائیان و کشاورزان است، به یهودیان جلوگیری کنند. اگر انگیزه این معامالت

از خدعه و نیرنگ دشمن ، اند  نیازهای مالی آنان را مرتفع سازند و اگر فریب دشمن را خورده

لسطینی خود آگاهشان سازند. به عقیده وی مسلمانان نباید در کمک مالی و اقتصادی به برادران ف
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 (.3۱ص: ق1۰۱3، الغطاء  تر باشند )کاشف  از یهودیان ضعیف

گیرینتیجه .4

قضیه فلسطین و مشکالت پدید آمده برای آن را ، کاشف الغطاء از فقهای آگاه به زمانه خویش

بعد تاریخی این منطقه که در اصل ، داند. در دیدگاه ایشان های مختلفی می دارای ابعاد و ریشه

تنها در مقطعی ، زیرا در طول تاریخ، اولین جنبه مهم مسئله است، تاریخی اعراب بودهسرزمین 

یهود ابرهه وارد آنجا شد و سپس به رومیان و بعد از آن به ، اسرائیل کوتاه و در زمان پادشاهان بنی

، باشد. از لحاظ دینی و مذهبی اعراب رسید و اکنون چهارده قرن است که در دست اعراب می

و مسجد االقصی امانت الهی در دست مسلمانان است و از آنجایی که کاشف الغطاء حفظ و قدس 

ها را بر هر مسلمانی بلکه بر مردم فلسطین که دل در گرو  حراست از این اماکن مقدس و عبادتگاه

در قبال ، معتقد بود کسانی که به عبادت خداوند ایمان دارند، دانست واجب می، آیینی الهی دارند

دس مسئول بوده و باید به خوبی از آن نگهداری کنند. بعد سیاسی ـ اجتماعی مسئله چنین نمود ق

باشد. به همین دلیل استعمار و صهیونیسم  می« قلب جهان اسالم»فلسطین ، کند که در نظر وی می

و اند تا قلب جهان اسالم از لحاظ جغرافیای دینی را هدف قرار دهند  به این سرزمین یورش برده

المللی قضیه نیز حائز اهمیت است.  جان نمایند. بعد بین بدین وسیله بتوانند پیکره اسالم را بی

دستان ، لذا جوانان مسلمان نباید هیچگاه برای نجات فلسطین، است« صهیونیسم زائیده استعمارِ»

 دراز کنند.، خود را به سوی انگلیس و آمریکا که خود عامل این وضعیت هستند

« توجه حقوق بشری و جهانی به موضوع فلسطین»طاء آزادی فلسطین را در گرو کاشف الغ

ها و نوع بشر را  های خود همه انسان ها و پیام داند. به همین جهت است که او در سخنرانی می

بیداری امّت »کند.  دهد و از همه آنان برای یاری ملت مظلوم فلسطین دعوت می خطاب قرار می

ظلم و ستم روا رفته بر بالد اسالمی و مسلمانان آن دیار راهکار دیگر شیخ و توجه به « اسالمی

در همه مراحل زندگی و « بازگشت به هویت اسالمی»، برای نجات فلسطین است. به عقیده وی

تواند زمینه آزادی قدس شریف را فراهم کند.  می« بسیج امّت اسالمی»دوری از استعمار و در ادامه 

وی موسم حج را بهترین فرصت برای بیدار کردن مسلمانان ، ارتباطی آن روز با توجه به مشکالت
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داند. در همین راستا بود که ایشان  در اقصی نقاط جهان و بسیج آنان برای حمایت از فلسطین می

عازم فلسطین شده و حج خود را با ، دانست تا بعد از ادای مناسک حج بر حجاج واجب می

نیز « های عربی و اسالمی و دوری از استعمارگران اتحاد دولت»نند. زیارت بیت المقدس کامل ک

های جهان  آخرین راهکار این فقیه برای رهایی فلسطین است. کاشف الغطاء یکی از گرفتاری

به خاطر خیانتشان به آرمان ، دانست که پادشاهان آنان  های عربی و اسالمی می  اسالم را دولت

پند و نصیحت و گاهی ، اند. او از هر فرصتی برای ارشاد کردهفلسطین پیشانی عرب را سیاه 

است که باید ابتدا آنها « های عربی حکومت»، کرد. باور داشت که ریشه درد  شماتت آنان استفاده می

 را درمان کرد.

 
  



 522 ابعادوراهکارها؛الغطاءومسئلهفلسطینکاشف



منـابـع

 .قرآن کریم
 رسندی.خ: . تهرانفروش زمین شایعه یا واقعیت؟(. 1111دفتر جنبش مقاومت اسالمی حماس) .1
نطق تاریخی در کنفرانس اسالمی در کراچی پاکستان در سال تا(.  محمدحسین )بی، الغطاء  کاشف .۱

 نا[. بی: جا . ترجمه جالل الدین فارسی. ]بیق۱۷۳۱
، مجله غریّ االشرفجمهور آمریکا.   ق(. نامه به رئیس113۰محمدحسین )، الغطاء  کاشف .1

 .1شماره

الغطاء فی احتفال فی النجف بمناسبه   الف(. خطاب کاشف ق/1۰1۰محمدحسین )، الغطاء  کاشف .۰
 .1۴۰ـ 1۴1ص: 11شماره، مجله الموسمتقسیم فلسطین. 

کتاب الغطاء.   (. سه سند از عالمه شیخ محمدحسین کاشف11۴۴محمدحسین )، الغطاء  کاشف .۱
 .۱۱1ـ ۱1۰ص: 1شماره ، شیعه

: 11 شماره، مجله الموسم. الغطاء  ق/ب(. فتاوی کاشف1۰1۰حسین ) محمد، الغطاء  کاشف .3
 . 1۴۴ـ113ص

 چاپ، مطبعه حیدریه: . نجفالمحاوره مع السفیرینق(. 1131حسین ) محمد، الغطاء  کاشف .3
 سوم.

چاپ ، نشر تفکر: . قمدراسات فی والیه الفقیه و فقه الدوله اإلسالمیهق(. 1۰۴۴حسینعلی )، منتظری .1
 .1ج، دوم

، مؤسسه المنار: . قمألحکام فی بیان الحالل و الحراممهذّب اق(. 1۰11سید عبداألعلی)، سبزواری .۴
 .1۱ج، چاپ چهارم

. تحقیق مرکز العلوم و الثقافه الدین  موسوعه االمام شرفق(. 1۰۱3سید عبدالحسین)، الدین  شرف .1۴
 دارالمؤرخ العربی.: التراث االسالمی بقم المقدسه. بیروت قسم احیاء، االسالمیه

 دارالتوجیه االسالمی.: . بیروتفی السیاسه و الحکمهق(. 1۰۴1عبدالحلیم )، الغطاء  کاشف .11
قاضی  . با مقدمه و تعلیقات سید محمدعلیالمأوی  جنهق(. 11۴3محمدحسین )، الغطاء  کاشف .1۱

 چاپ دوم.، انتشارات شفق: طباطبایی. تبریز
 نا[. بی: جا . ]بیدائرة المعارف العلیاق(. 113۴محمدحسین )، الغطاء  کاشف .11



522  98زمستان،27شماره،7سال،سیاستمتعالیه 

. ترجمه علی شریعتی. المثل العلیا فی االسالم ال فی بحمدون(. 1111محمدحسین )، اءالغط  کاشف .1۰
 نا[. ]بی: مشهد

نامه به جمعیت دفاع از فلسطین در بغداد )پنجم ق(. 11۱3محمدحسین )، الغطاء  کاشف .1۱

 نا[. بی: جا . ]بیاآلخرة(  جمادی

، مجله آفاق نجفیهاالسالمیّه.   ق(. انذار و تحذیر الی االمّه1۰۱3محمدحسین )، الغطاء  کاشف .13
 .۰۴۴ـ  1۴3ص: ۱شماره

 


