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ُه َعُه َقرأ َج ا وَر

مة الّشيِخ فضيلُة َعلّ ال

َفُر ِد َبُن َس َوالي الّرحمن عب الَح
ِم الّرحيم الّرحمن الله ِبْس

ُد     ُة العالمين، رّب لله الحم على والّسلُم والصل

ِده ِله عب الميامين، وصحبه آله وعلى المين، ورسو

ِم إلى بإحساٍن تبعهم ومن . الدين يو
ا ّم ُد أ ْع :   َب
ٍم لكّل حان فقد     ُتَب، القلَم ُيخرَج أن مسل َيك وأن و

َع َته يرف ُدَب، عقير َين ُطب، منبَره يرتقَي وأن و َيخ و

َع وأن ِرب سلَحه يرف َيض ..  و ؛! الوقت حان نعم؛.
قصة عليكم وأقّص أحزاني، إليكم أبّث فدعوني

وبعَض وفلسطيَن أندلَس مني سلَب يوم الجاني،

ُد أوطاني، وإيماني عقيدتي مسخ اليوم مني ويري

 .!!
؛ لجل     ا بعض عن أكتَب أن آثرُت هذا أمتنا قضاي

– السلمية –  أكثرها وما   !، ًا َر سطور ث خواطَر وأن
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ًا، ُتْحيَي أن عساها َر قلوب ُتثي ًة، و ُتعيد نخو ًا و . ِعز
. آمين اللهم
فلسطين قضية عن سيكون اليوم فحديثي    

ّلط التي المنكوبة، المسلوبة ُد عليها تس إخوان يهو

ِة بيت على َجثوا الذين ،! والخنازير القرد

قدس كثر )1(الم سين من أ ٍة خم جاف سن يوم ،! ع

ْوا َث ًا فيها َع ، فساد ًا - أهلها وجعلوا ودمار
ًا-  المسلمين ٍد، قتٍل، بين ما شيع وضرٍب، وتشري

ِدِس لبيِت ـ1 ٌء المق ٌة، أسما - حجر ابن ذكر وقد الماضية، المُم وضعتها كثير
َة المقدس لبيِت أّن-  الله رحمه إّن:  قالوا وقد العشرين، من تقرب أسماء عد

ّو على تدل السماء كثرة فمن.  مكانة عل أور( السلم مدينة:  أسمائها المسّمى

(، ُبوس، سالم . الخ...  إيلياء َي
ُلموي العصر بعد المدينة على غلب فقد"  القدس"  اسم أّما     الشأم بلد في ا

؛)438(  سنة رحلته في خسرو ناصر ذكره كما خاصة، هذه أرى ل لذا هـ

ّنها التسمية بـ" تسميتها الولى فكان ؛! هجري الرابع القرن بعد إلّ ُعرفت ما ل
ذكرتها التي السماء من نحوه أو"  القصى المسجد"  أو ،" المقدس بيت

. أعلم والله ،! الشريعة
( المتوفى المعّري العلء أبو"  القدس"  باسم ذكرها من أقدم ومن:  أقول    

: يقول إذ ،) هـ449
ُع ْيتها إذا ِحذاَك واخل َذ ًا حا ْعِل       َوَرع ِف ِم موسى ك ُدس في الله كلي ُق ال

النس"  ،)3/64(  حجر لبن"  الباري فتح" سبق ما انظر لمجير"  و الجليل

ُعليمي الدين بيت" ،)1/69( ال لمحمد"  و ) .37-33( ص ُشراب المقدس
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ٍر، ..  وحبٍس وتدمي – هذا وكّل الخ؛. – للسف  على 

! . المسلمين من ومسمٍع مرأى
ْد لم اليوم فلسطين قضية إن نعم؛     ُع تحتمل َت

َة أو والقال، القيَل ُة فهي السؤال، كثر قضي

، المسلمين َة مجالسهم، حديَث كانت لذا كافًة وماد

َر ُخطبهم، ْب وآهات قلوبهم، وزفراِت ُكتبهم، وِح

َر شعرهم، وديواَن صدورهم، ... ! .  نثرهم وأسفا
ٍم كّل على وجب لذا     يستطيع بما يشارك أن مسل

َد تضّم التي فلسطين قضية في القصى المسج

َد الولين إمام ومسرى والمرسلين، النبياء مسج

الخائنين، ُسحُب لنا تكّشفت يوم هذا والخرين؛

َتعّرى القوميين، راياُت أمامنا وتساقطت لنا و

والعلمانيين، العملء من المستشرقين أذناُب

. الكاذبين الدعياء أصواُت عندها وسكتت  ! .. .
ٌد ينسى وهل     القائد فعله ما العالمين؛ من أح

ئيين؛ شعار رأسه على لّف الذي البائد، ليخفي الفدا

َني تحته ًة أقام الذي ،! شيطان َقْر الهواء، في دول

َكَل الفضاء، في نضالً وقاد المسلمين أمواَل وأ

ًا ًا، ُظلم ن ُعدوا ٍر على وجاء و إلى بلده ليقود قد
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ٌد يعرفه ل مجهوٍل هذا كّل ،! والجن النس من أح

َد يمتطي وهو ِم جوا ُر والخيال، الوه بسيِفه ويشي

َفال، إلى ُدهم َس ّنيهم، ويع ُدهم وما ويم الشيطاُن يع

ًا إلّ !. ُغرور
ًا فلسطين بقضية تاجر الذي الرجل ذلكم     بيع

ًء البرياء، وأرواح الشهداء، دماء موائد على وشرا

ُنه هو يشاء، كما المسلمين ومقدسات وصبيا

عرفه وقتاٍل نضاٍل أغرب خاضوا الذين الغاوون؛

إنه ؛! والبوذيون والهندوس والمسلمون، العرُب

! .  قتال بل ونضاٌل نضال، بل قتاٌل
،! الفلسطينية التحرير منظمة زعيم:  هو ذلكم    
الّرغام بين من خرج الذي ذلكم هو ما أدراك وما

ًة ليبنَي والّرفات؛ .  الخرافات عالم في دول  !
ٌد ينسى وهل     ًا – أح ؛! الزعيم هذا فعله ما – أيض
ِة كفَر حين ْوه يوم المسلمين بنعم ّذ ْوه غ ّب ًا ور صغير

وذلك! ! الخليج أزمة(  في ماثٌل ؟ َق يوم ،)  ْند َتَخ

ّدام الطاغية سرداِب في الكويت أرض ابتلع الذي ص

ّنسَل الحرَث فيها فأهلَك ل . وا  !
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َة أن عيٍن طرفَة نشك ل هذا وبعد     فلسطين قضي

ا من أخذت ًا تفكيرن ب ًا شبا ًا وشيوخ ليس وقت

ًا بالقصير، أولى كان حين في بالقليل، ليس وجهد

ُء، عنها والكلم والفكر بالحديث الناس العلما

جبال صنعتهم الذين والمجاهدون العلم، وطلُب

أرتيريا، وصحراء البوسنة، وغابات أفغانستان،

. الشيشان وثلوج كشمير، وسهول
بعد آخر منحى أخذ-  للسف-  المر أّن إلّ    

فلسطين قضية صارت حيث القرن، هذا انتصاف

ًا ًا مرتع والعملء والتجار، الّساسة، لبعض خصب

والّرويبضات المنهزمين، والعلمانيين المأجورين،

– العلميين من وعواطف بمشاعر لعبوا يوم  

الحزين، المقدس بيِت على وتقامروا المسلمين،

المجاهدين دماء في النجسة بأقدامهم وخاضوا

.!.. .
الّراية يعطوا أن عليهم الواجب كان حين في    

ل باريها؛ القوس ويعطوا ،! حراميها ل حاميها؛

. داعيها
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ّله وهذا     ٌق ك عليه الله صلى النبي لقول مصدا

ّداعٌة سنواٌت الناس على ستأتي إنها:"  وسلم خ

ُق ّد ّذُب الكاذب، فيها ُيص ُيك ُيؤتمن الصادق، فيها و و

ّوُن الخائن، فيها ُيخ فيها وينطق المين، فيها و

ْيبَضة َو ّر ل "  قال ؟، الّرويبَضُة وما قيل ،" ا ُه:  الّسفي

ِر في يتكلم . )1(ماجه وابن أحمد،"  العامة أمو وفي 

.)2(أحمد"  الفويسق:"  رواية  
في يتكلمون الذين اليام هذه السفهاء أكثر وما    

ُر مّما السلمية المة قضايا من المسلُم َيَحا

ِتهم، ِلهم ُجرأ ّكِب وجه قضية سيما ل ؛! الُمر

ِم الّصحِف بأهل وحسبنا فلسطين، من والعل

..  والحداثيين العلمانيين ّثرهم ل كثير؛ وغيرهم. ك

. آمين!.  منا السفهاء فعل بما تأخذنا ل اللهم.  الله
. قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه صّح وقد     . .  " :

َعِت فإذا ّي ُة ُض كيف قيل ،" الّساعَة فانتظر المان

ُتها "  قال ؟، إضاع َد إذا:  ِر إلى المُر ُوّس ِله غي أه

خاري" فانتظر الب ساعة . )3(ال عم  ّسدت ؛ ن ضية و ق

. صحيح وهو ،)4036( ماجه وابن ،)2/291( أحمد أخرجه ـ1
. صحيح وهو ،)3/220( أحمد أخرجه ـ2
) .1/143( الفتح مع البخاري أخرجه ـ 3
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خائٍن، كّل الراية رفع يوم ،! أهلها غير إلى فلسطين

. وبائن
ُة     ٌة فلسطين؛ فقضي ٌة قضي دخل ل إسلمي

ّي فيها والقوميات للوطنيات، نسمعه فما حاٍل، بأ

ٍد منذ واتفاقات ومفاوضات مؤتمرات، من بعيد أم

ٌد، فيها للسلم يكن لم والحين الحين بين يكن ولم ي

ًا ًا فيها طرف شعاراٌت هي وإنما اليام، من يوم

ُبها يحملها زائفٌة وقضاياهم مصالحهم، لتخدَم أصحا

ا ل . المسلمين قضاي  !
الله رضي ـ اليمان بن حذيفة عن الصحيح وفي    

في وسلم عليه الله صلى النبي عن رواه فيما ـ عنه

"  المانة قبض َده ما:  للرجل ُيقال حتى:  ما!  أجل

َفه وما!  ما!  أظر َله ٍة مثقال قلبه في أعق من حب

مــاــن مــنــ خــرــدل خــاــري"  إي . )1(الب ا  هــذــ ـ و قـــع وا

َله! ما:  للرجل ُيقال العصر؛ هذا في المسلمين أعق
وغير!  أحسن ما َقه الحسنة، الصفات من ذلك ُخل

ًا يكون وقد الناس، أفسق من وهو للمسلمين؛ عدو

الوكيل. ونعم الله فحسبنا

 ) .11/333( الفتح مع البخاري أخرجه ـ 1
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ًا أكتَب أن أحببُت وذاك هذا لجل     قضية عن شيئ

ًء اليام هذه فلسطين ِة، إبرا ًا للذم لعموم ونصح

"  يقول حالي ولسان المة، إليك أعتذر إني اللهم: 

ُأ هؤلء، فعل مّما بر ! ُألئك صنع مّما إليك وأ في ،" 

ا الختصار رّجحُت أني حين ًا؛ هن إلى نصل كي قصد

. إشارة وأوضح عبارة، بأبلغ الشرعي المقصود
ثلثة على هذه رسالتي أدرُت فقد هذا وبعد    

: فصلن باٍب كّل وتحت أبواب،
. المسلمة فلسطيُن:  الول الباب    

. بفلسطين تعريٌف:  الول الفصل        
اليهودي الحتلل تأريخ:  الثاني الفصل        

. لفلسطين
. والخبار الستنكار، بين فلسطين:  الثاني الباب    

. الستنكار أهل:  الول الفصل        
. الخبار أهل:  الثاني الفصل        

. السلمية الحلول:  الثالث الباب    
ّيات، بين السلمي الحّل:  الول الفصل         ب اليجا

.  والسلبيات
. الحلول قائمة:  الثاني الفصل        
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على والسلم والصلة العالمين، رب لله والحمد

. المين ورسوله عبده

ُه َكتب ْفواَن أبو  / َو  َص

ٍد بُن ِذياُب ِدي َحمداَن آل سع َغاِم ل ا

 )1979(  ب ص.  الطائف

الول     الباب

" المسلمة فلسطين"  
. بفلسطين تعريٌف:  الول الفصل    

ًا، فلسطين عن الحديَث إّن     ًة تأريخ وجغرافي

ًا، ًا، وحدود ًا ومناخ ن ..  وسكا كبير إلى يحتاج ل الخ،.

ا حيث عناء؛ والكتاُب المؤرخون، فيه كفان

عن الحديث إن:  أقول حين أبالغ ول السلميون،

النتداب مع وقضيتها القصى، ومسجدها فلسطين،

ًا أخذ قد اليهودي والحتلل البريطاني ًا؛ حجم كبير

ًا أن لو حتى فلسطين عن ُكتَب ما يجمع أن أراد أحد

ُد وهو المجلدات؛ بعشرات لخرج ينتهي، لّما بع
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ًا ل منهم وهذا ؛ –ذلك من وحاشاهم – فضولً أو عبث

َة لكّن بلد من كغيرها عندهم تكن لم فلسطين قضي

إمام ومسرى القبلتين، ُأولى فهي المسلمين،

. والمرسلين النبياء . محّط كانت هذا لجل ؛.

َة أفكارهم، ومحّل أنظارهم، وموطَن تأليفهم، وماد

..  آهاتهم وليَل عبراتهم، ًة كانت ومنه. بذلك جدير

. شك ول ذلك، وفوق
المهم ذكر على أقتصر أن المناسب من رأيت لذا    

ليس عنها الحديَث أّن كما قّط، فلسطين تعريف من

َع . فتأمل رسالتي موضو
:  فلسطين    
ٍد أوُل     بن عمر عهد في المسلمون فتحه عربي بل

،)15( سنة ـ عنه الله رضي ـ الخطاب ونشروا هـ

َد فلسطين وفي.  السلم فيه ُبعَث ُول ٌر و من كثي

–السلم عليهم الّرسل في ذكرهم جاء الذين ، 

خاتم ومسرى القبلتين ُأولى فهي الكريم، القرآن

ًا عشر أربعة فمنذ النبيين؛ ًا فلسطين ظلت قرن بلد

ًا ًا إسلمي ي ٌة لها عرب قلوِب في خاصٌة مكان

. ومغاربها الرض مشارِق في المسلمين
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" الله رحمه-  تيمية ابن السلم شيخ يقول      :  -
النبياء عن ُروي وما والسنة الكتاب دّل وقد

ّدمين – المتق – السلم عليهم  بالحس ُعلم ما مع 

ًء والمر الخلق أّن العارفين، وكشوف والعقل ابتدا

ابتدأت وفيها الخلق، أّم فهي القرى، أم مكة من

وهي الرض، نورها طبق التي المحمدية الرسالة

ًا الله جعلها ويحجون، يصلون إليها للناس، قيام

ودنياهم، دينهم مصالح من الله شاء ما بها ويقوم

بالحجاز ظهوره الول الزمان في السلم فكان

ّلت أعظم، ملك"  أن على المذكورة الدلئل ود

، والحشر بالشام،"  النبوة المقدس بيت فإلى إليها

الخلق، ُيحشر وهناك والمر، الخلق يعود حوله وما

وكما بالشام، أظهر يكون الزمان آخر في والسلم

خير المة فأول المقدس، بيت من أفضل مكة أن

إلى المر يعود الزمان آخر في أنه كما آخرها، من

من وسلم عليه الله صلى النبي أسرى كما الشام

.)1(" القصى المسجد إلى الحرام المسجد  

) .44-27/43(  تيمية لبن"  الفتاوى مجموع"  انظر ـ1
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– الله رحمه-  كثير ابن وقال     آية تفسير في 

...  السراء باركنا الذي القصى المسجد إلى( 

"  حوله  : ِدن بإيلياء، الذي المقدس بيت هو)  مع

– الخليل إبراهيم من النبياء – السلم عليه  ولهذا 

ّلهم، وسلم عليه الله صلى هناك له ُجمعوا فأّمهم ك

ّلتهم في ّنه على فدّل ودارهم، مح عليه الله صلى أ

ّظم المام هو وسلم ّدم والرئيس المع . )1(" المق  
ا     ّم : )2(القدس أ وفيها فلسطين، عاصمة فهي 

ُأسري حيث القبلتين؛ ُأولى القصى المسجد

الحرام المسجد من وسلم عليه الله صلى بالرسول

ُعرج القصى، المسجد إلى . السماء إلى به و

) . 3/22" (  كثير ابن تفسير"  انظر ـ 1
ًة ذكرناها كذا ـ2 ِتها مجارا ّي التسمية، هذه حول استدراكنا انظر ،! الن لعلم

 ) .1(  ص فيها، الصحيح والقول
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،)1() هـ1387(  عام في اليهود عليه استولى    

السلمية، البلد على الغاشمة اعتداءاتهم ضمن

. شك ول تعالى، الله بإذن وستعود
اليهودي الحتلل تأريخ:  الثاني     الفصل    

. لفلسطين
ْد لم     ُع عين، ذي على يخفي اليهودي الحتلل َي

ًء ًء اليهودي، بالتهجير ابتدا نتها الغاشم بالحتلل وا

ّننا إلّ ،! ا أ ٍر، ذلك عن الحديَث آثرن ِر باختصا وذك

ٍة ٍة نبذ ٍة تأريخي ًا موجز ِة، إتمام ًا للفائد وربط

. الرسالة لمضموِن
نهايات مع:  لليهود موطٍن لنشاء التمهيد*     

الحركة بدأت هجري، عشر الثالث القرن

َيونية ْه إيجاد ضرورة إلى تدعو أوروبة في الّص

الحركة واختارت نفسه، يحكم يهودي مجتمع

،! فلسطين هو المكان ذلك يكون أن الصهيونية
وطرحُت الهجري، التأريخ – الحمد ولله – وغيره هذا كتابي في التزمُت لقد ـ1

ِة الفائدة لعموم ،- الميلدي-  سواه ما ًة المسلم، القارئ عند الُمحّصل ُنصر و

ًء السلمي، للتأريخ ّنة؛ وإحيا ًا للس المعاصرين كتابنا من كثيٌر عليه درج لما خلف

ًة أو الغرب، أمام التأريخي النهزام وطأة تحت هذا!.  الممقوتة للتبعية مجارا

ّنا قربها وكذا فلسطين، قضيَة أّن علمنا إذا ُعها، ُتسّجل لم م ُثها وقائ عند وحواد

-!. للسف – الميلدي بالتأريخ إلّ المسلمين من كثير
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يهود دفع طريق عن اليهودية المشكلة بحّل ونادت

. فلسطين إلى للهجرة الشرقية أوروبة
ُد فيه أخذ الذي الوقت وفي     فلسطين يهود عد

( الولى العالمية الحرب فترة خلل يتناقص
ّنت ،) هـ1332-1336 المشروع دعَم بريطانية َتب

َيوني ْه َد حتى لها اليهود تمويل مقابل الّص في َتصُم

" البريطاني الخارجية وزير أصدر وقد.  الحرب
وطٍن بتحقيق)  هـ1335(  عام في وعده"  بلفور

الحلفاء مجلُس ووافق.  فلسطين في لليهود قومّي

تحت فلسطين  وضع على)  هـ1338(  عام في

ُة واعترفت البريطاني، النتداب بذلك المم ُعصب

.  بلفور(  وعد على وصدقت ّكن وقد)  ذلك م

َدها لتنفيذ وجودها سيادة استغلل من بريطانية وع

ّينت فلسطين، بتهويد المندوب منصب في فع

" وهو اليهود القادة أحد فلسطين في البريطاني
وقد"  هربرت "  اضطلع صموئيل بمهمة" صموئيل

وأشركها اليهودية، للوكالة الرسمية الصيغة إعطاء

التي الولى والنظمة واللوائح القوانين صياغة في

ّكنت اليهودية، الهجرة يّسرت تملك من اليهود وم
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جعلتهم اقتصادية امتيازات ومنحتهم الراضي،

ُيعّرضون البلد، اقتصاد على بالتدريج يسيطرون و

تمسكهم يزعزعوا حتى للخطر العرب اقتصاد

ًا بالرض ّكن.  عليها للستيلء تمهيد المندوب وم

ًا – البريطاني الشتراك من اليهودية الوكالة – أيض

اليهود، بتنظيم والقيام البلد، إدارة في

. العصابات وتشكيل وتدريبهم، وتسليحهم،
المشكلة بريطانية رفعت ،) هـ1366(  عام وفي    

على وذلك المتحدة، المم إلى بيدها صنعتها التي

مشكلة حّل عن عجزت النتداب حكومة أن أساس

لحكمه، المم عصبة انتدبتها الذي الول( الشعبين

وأعلنت ،) انتدابها بعد  أوجدته الذي والثاني

ّلى أنها بريطانية في لفلسطين انتدابها عن ستتخ

. أشهر ستة غضون
ُء*      : يهود     موطِن     إنشا

في المتحدة للمم العمومية الجمعية قرار صدر    

عربية(  دولتين إلى فلسطين بتقسيم)  هـ1366( 

تحت حولها وما المقدس بيت ووضع)  ويهودية

. الدولية الدارة
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ّدى وقد     بين الضطرابات تفّجر إلى ذلك أ

ُعّزل العرب المواطنين ل وغير السلح، من ا

ًا المدّربين العصابات وبين ناحية، من عسكري

َيونية ْه الموارد، وذات والمسلحة المدربة، الّص

ّدعم . ُأخرى ناحية من والخارجي الداخلي وال
تهجير أو بقتل المتكافئة غير الحرب وانتهت

َيونية العصابات واستيلء العرب، على الّصه

. العربية الراضي
بريطانية انسحبت)  هـ7/7/1367(  وفي    

ًا ُد وأعلن فلسطين،  من رسمي للبلد ُحكَمهم اليهو

ساعدهم وقد.  بالقوة عليها استولوا التي

الحكومية، الدوائر على الستيلء في البريطانيون

في بما السلحة ومستودعات الجيش، ومعسكرات

السكك وخطوط والدبابات، الطائرات، ذلك

، بقطاراتها الحديدية المطار وكذلك ومعداتها

العالم ُدول وأعلنت.  الرئيسي والميناء الدولي،

ًا إعلنها فور الوليدة بالسلطة اعترافها تباع

الدول مقدمة في الكبرى الدول كانت وقد بدقائق،

! . المعترفة
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الفلسطينيون أعلن الخر الجانب وفي    

َوموا الجائر، التقسيم لقرار استنكاَرهم وقا

أن واستطاعوا طاقتهم، بكّل اليهودية العصابات

ّققوا زحف إيقاف في عديدة انتصارات ُيح

الجامعة قوات أّن غير بالسلح؛ المدّججة العصابات

ّبت التي العربية ) رجب 7( بعد لمساعدتهم ه
َد اشترطت عن وإبعادهم ،! العرب المناضلين تجري

ِة ّف ّكن حتى الجبهات كا ُة القواُت تتم من النظامي

. المعارك خوِض  !
جميع على ُهزمت النظامية القوات هذه لكّن    

استطاع التي الراضي عن وتراجعت الجبهات،

، الدفاع المناضلون التي الدوُل واضطّرت عنها

ّثلتها مع هدنة معاهدات عقد إلى القوات هذه م

( لعام النار إطلق وقف بمعاهدات عرفت اليهود
. هـ1368  (
-1367(  أحداث نتيجة اليهود سيطر كما    

)2كم3,175(  على)  هـ1368 أملك من ، 

الجديدة الدولة ُتضفي ولكي العرب، اللجئين

ّنت الستيلء، هذا على المزيفة أملك قانون س
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التعمير سلطة إلى الموال نقل وقانون الغائبين،

) . هـ1369( لعام والنشاء
باقي على يهود استولت ،) هـ1387(  عام وفي    

ّبقت فلسطين، والجراءات، القوانين نفَس وط

ِة أراضي على والساليب وقطاع الغربية، الّضف

ّكنها أخرى قوانين ابتدعت بل َغّزة؛ سرعة من ُتم

الساليب" مسمى تحت أراضيهم من العرب تجريد

". المنية
%)33(  على يدها اليهودية السلطات ووضعت    
،) هـ1409(  عام حتى والقطاع الضفة مساحة من

! أمنية لسباب المساحة من%) 17(  نحو وأغلقت
.

َيونية الحركة اعتمدت وقد     ْه بناء سياسة الّص

َتّم التي الراضي في المستوطنات عليها الستيلء ي

! . اليهود للمهاجرين وعمل مأوى، ليجاد
ِبيه     ْن :   َت

ّكن وحتى     تهويد مخططات تنفيذ من اليهود يتم

الدول مع العداء حالة على حافظوا فلسطين،

في المسلمين َغضبة مستغلين المحيطة، العربية
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أعمال ببعض منهم أفراد وقيام فلسطين،

ْدلء أو المقاومة، ُنّم بتصريحات بعضهم إ عن َت

لتشكيل بعضهم  دعوة أو واليأس، الحباط

ئية، المنظمات التحرير، منظمة تشكيل ثم الفدا

العربية الراضي على العتداء سياسة لتنفيذ ذريعًة

حروب َشّن أو الهدنة، خطوط جبهات جميع في

ًا؛ سنوات عشر كّل دورية شاملة ب ْذ تقري حدثت إ

،1375 هـ،1378 ـ1376(  أعوام في الحروب

يحققون اليهود كان وقد ،) هـ1402 ،1393 ،1387

وفي الحروب، هذه من كّل في التوسعية أهدافهم

ّبثهم على يؤكدون اليهود كان حرب كّل تش

وذلك السابقة، الحروب في المحتلة بالراضي

الراضي، بتلك المطالبة عن العرب توقف بسبب

الحروب في المحتلة بالراضي للمطالبة والتفرغ

، ومن.  اللحقة نشأت التي اليهودية الدولة فإّن هنا

العالم في الوحيدة هي المتحدة، المم من بقرار

ّتملِص على وبإصرار دأبت التي ل قرارات من ا

ًة الدولية، والمنظمات المن، مجلس في مستند

الوليات قبل من والدعم التأييد، على ذلك
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لمشاريعها الغربية الدول وسائر المتحدة،

! . العدوانية
حكومة)  ماباي(  العمال حزب قاد أن ومنذ    

،) هـ1397( عام حتى تأسيسها تأريخ من اليهود
ًا يسعى وهو يث المنطقة في يهود دولة إقامة في حث

نية، الوحشية، الطرق أنواع بكّل ، والعدوا وهكذا

حولت التي البرلمانية النتخابات أسفرت حتى

ّليكود(  تجمع إلى اليهودية القيادة ل " بزعامة)  ا
الرهابيين قائمة في ُمَسّجٌل إرهابي وهو ،" بيجين

إحدى يترأس وكان النتداب، لحكومة المطلوبين

قرار قبل فلسطين في الرهابية العصابات

: المصري الرئيس أجرى عهده وفي.  التقسيم
الرئيس بحضور معه مباحثات السادات أنور محمد

في وذلك ،) ديفيد كامب(  في"  كارتر"  المريكي

السادات بها قام التي المفاجئة الزيارة أعقاب

المسألة:  قضيتي لبحث المقدس، لبيت

أسفرت وقد.  سيناء عن والجلء الفلسطينية،

عن) 1399(  في ُأجريت التي المباحثات فشلها هـ

سلم معاهدة عقد وعن الولى، المسألة حّل في
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ظل في واليهودي المصري الطرفين بين دائم

. دولية قوات وجود  !
على ُوجدت منذ الحتلل، دولة تتوقف لم    

الدول حدود مهاجمة عن الفلسطينية الراضي

الفدائيين إبعاد بحجة وذلك بها، المحيطة العربية

اجتاحت)  هـ1402 شعبان(  وفي.  الفلسطينيين

ُتها المقاومة من النتقام بحجة اللبناني الجنوب قوا

شمالي على هجماتها على والرد الفلسطينية،

ضرب عن اليهود تتوقف ولم.  المحتلة فلسطين

أسلحتهم، من الفلسطينيين تجريد بعد إلّ لبنان

اليهود سحب ذلك ومع.  لبنان كّل من وطردهم

َتهم بشريط واحتفظوا فقط، لبنان أواسط من قوا

للبنان؛ والشرقية الجنوبية الحدود طول على أمني

ًا منه انسحبوا أنهم إلّ ضربات تحت أخير

ّلبنانيين، المقاومين ل حوزتهم في بقت حين في ا

ْبعا مزارع ! . ُش
ّلى ،) هـ1404 محرم(  وفي     "  تخ عن" بيجين

الذي"  إسحاق" لـ الوزراء رئاسة ترأس شامير

ّليكود(  كتلة بعده ل ) ! .  ا
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"  أّن المعروف ومن     إرهابٌي" كان آخر شامير

ًا َبِل من مطلوب لقيامه البريطانية الحكومة ِق

ًا كان وقد إرهابية، بأعمال المنظمات لحدى زعيم

شارك)  هـ1409 ـ 5(  الفترة وفي الرهابية،

ّليكود(  وكتلُة العمِل حزُب ل ًا الحكم في)  ا مع

ّي استطاعة عدم بسبب ُكتلتين من أ ل السيطرة ا

التعاون وبقصد النواب، مجلس أصوات أغلبية على

% )400(  بنسبة ارتفع الذي التضخم على للتغلب
) . هـ1405(  عام
هذا تحت فلسطين في المسلمون وصل وحينما    

جّراء من واليأس الحباط من بالغًة درجًة الحتلل

من والمدعوم المنظم، والدولي الفردي الرهاب

المتحدة المم على المسيطرة الكبرى الدول

جّراء ومن قرن، نصف طوال المن ومجلس

اندلعت والخارج؛ الداخل من والتآمر الضطهاد

هـ16/4/1408( في بدأت عارمة جهادية انتفاضة

ّو فيها والطفال الشباُب جابه حيث)  اليهودي العد

ّي من مجّردين وهم السلحة بأحدث المدّجج سلٍح أ

أن يمكن التي بالنتائج عابئين غير بالله؛ إيمانهم إلّ
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، المجابهُة هذه عنها ُتسفَر القتُل، وهي الحتميُة

والتعذيُب، والعتقالُت، والصاباُت، والتمثيُل،

ُع البيوِت، وهدُم ُد الرزاِق، وقط . البلد من والطر . .
الجهادية النتفاضة هذه عناصر على ُأطلق هنا ومن

!. الحجارة أطفال:  مصطلح
ّكشف الحداث وبينما     ًا تت ٍم؛ بعد يوم ْذ يو كشف إ

ّنقاُب ل ٍة مفاوضاٍت إجراء عن ا ّي ٍد بين سر يهودي، وف

ِة من وآخر بوساطة الفلسطينية التحرير منظم

ِة ّية، الحكوم ّنرويج ل المفاوضات هذه أسفرت وقد ا

والدولة المنظمة بين متبادٍل اعتراٍف إعلن عن

َتّم ،) هـ24/3/1414-23(  يومي في اليهودية و

ِة على التوقيع ّذاتي الُحكم اتفاقي ل على المحدود ا

َة، ِقطاِع في وذلك ُأولى، خطوة بوصفها وأريحا غّز

ٍر احتفاٍل – البيض البيت حديقة في كبي بيت 

– السود العنكبوت ( بتأريخ بواشنطن 
ِزيَري بحضور وذلك)  هـ27/3/1414 ِة َو كّل خارجي

التحادية، وروسية المريكية المتحدة الوليات من

القاهرة في)  هـ1414 القعدة ذي( من الرابع وفي

ّقع وإسحاق عرفات، ياسر:  الفلسطيني الرئيُس َو
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قيام اتفاقية اليهودية الحكومة وزراء رئيس رابين

ّذاتي الُحكم ل محرم(  وفي وأريحا، غزة في ا

َة إلى عرفات ياسُر وصل)  هـ1415 َر غّز ُيدي ِل

 !!.)1(الفلسطيني الذاتي الحكم سلطَة
الوهمية؛ سلطته عرفات البائد القائد أدار وهكذا    

ٍة بكّل ٍة حماق حماره، على يزهو هو وبينما ،! وسفاه

ِنه بيديه ويلوح على يدورون بأسياده إذ ،! لصبيا

ِته ،! َتذر ول ُتبقي، ل التي المروحية بالقذائف سلط
. السنة هذه من)  هـ1421 – رجب(  في وذلك

ًا الحديث إّن     سيطول فلسطين قضية وراء جري

ا كما بنا، ذكرناه ففيما رسالتنا، مقصد عن سيخرجن

.  – الله شاء إن – ُغنيٌة
َباُب ل ِني     ا ّثا ل ا

ِلْسطيُن"  ِر، َبيَن ِف ِتنكا ِر الْس ا َب " والْخ
ّوُل الفصُل     ل

َ ِر، أهُل:  ا ِر وأهُل الستنكا ا . الخب
ُد تربعت أن منذ فلسطين لقضية المتابع إن     يهو

َء يلقَي أن يستطيع أراضيها؛ على ًة، الضو مباشر

ًء القدس ضد التأريخية المؤامرات هذه تفاصيل بعض انظر ـ1 بالستعمار ابتدا

ًء البريطاني، العربية الموسوعة"  الن حتى المحتلة يهود دولة بقيام وانتها

. الشأن بهذا اعتنت التي الكتب من ،وغيرها )440-17/436" (  العالمية
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ُيصدَر ِه في الحكام و ّو ٍد دونما َت وهذا تراجع، أو ترد

ّكماٌت، ليس منه لن هذا كّل ،! كلّ تخميناٌت؛ أو تح

ذي لكّل النهار رابعة في واضحٌة فلسطين قضيَة

ٍذ ُأذنين، لكّل مسموعٌة وأخباَرها عينين، ل فحينئ

ٍد على تثريب َئ أن المسلمين من أح َيه، يبد رأ

ُبّث كلِمه، عن ويفصَح َي ِطَره و ًة تكوُن عساها خوا در

َبما وحلولً منشودة، يهدي والله ،! مفقودة كانت ُر

. السبيل سواء إلى
؛     ًا هذه رسالتي في سأتجاسر أنني:  قلُت إذا عذر

ُأطروحاتي، أرائي بعض إلقاء في الشيء؛ بعض ل و

ًة – الباطل على ُجرأ – ذلك من بالله وأعوذ  ولكنها 

، مشاعُر ٌء حبيسٌة ٌة وآرا ّفسُت طالما مقيد تن

. فهيهات لبدائها، الصعداء  !
ا     ّم ُد كّشرت يوم اليوم؛ أ ، عن يهو وشّمرت أنيابها

ٍد لتضرب ساعدها عن وتقتل حديد، من بي

َقِمٌن فلسطين، في المسلمين ٍم لكّل َف أن مسل

ٍة، من استطاع ما يشارك ّو ّو به ُنرهُب ق الله عد

ّو الصوات، سكتت حين في المسلمين، وعد

،! الكاّرون وتراجع الزائفة، الرايات وانكشفت
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ّق من فكان إبداء في الحاُل هذا يسعني أن الح

. القصد وراء من والله خواطري، ونثر رأي،
– فلسطين قضية إن:  أقول     – للسف  ذهبت قد 

ُتها، ُة طفول الستنكار أهل بين شبابها وزهر

فينا نشأ يوم وتفريٍط، إفراٍط بين فكانت والخبار،

ّنا وهرم الصغيُر، ُر م الستنكاريين، صوت على الكبي

ّيبت يوم هذا وكّل الخباريين، وحديث قضية ُغ

النبوية، والطرق الشرعية، الحقيقة عن فلسطين

َة أّن إلّ ذاك وما الثرية، والسبل ّم ًا ث َء خطوط حمرا

إلّ-  عنها الحديث حتى أو تجاوزها، يستطيعوا لم

. ربك رحم ما  -
ُة فكانت     َة فلسطين قضي التوسعات هذه رهين

َلْت التي الستنكارية والجتهادات الخبارية، َع

َغْت َط ما مع المنشود، الشرعي الحّل حساِب على و

ًا-  تركته ٍر من-  أيض ا ث ٍة آ تعمل أن لها كان ما سيئ

ا يوم إلّ الثر هذا السلمية المة جسد في غلبتن

أهل بعض واجتهادات الواقع، وضغوط العادات،

الهوان؛ واكتنفهم النهزامية، قتلتهم الذين العلم

ّدسوا حتى ّدموا ق بالتغيرات المشحون الواقع وق
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ّددات ،! الشرع حساب على والتج أو بطريق الرباني

.  آخر
ا من كغيرها فلسطين قضية فكانت     القضاي

ٍم، كّل أشغلت التي السلمية كّل وأجهدت مسل

، مؤمن ًا ، فكر ًا ، وجهد ًا، ومالً ًا، وروح ًء، وصوت ودعا

ًا ..  ودموع عليه الله صلى النبي قال وقد ،! ل كيف.

"  وسلم َثُل:  ّدهم، تراُحِمهم، في المؤمنين َم وتوا

َثِل وتعاطِفهم ِد كم ٌو اشتكى إذا الجس منه، عض

ُر له تداعى ِد سائ ِر بالُحّمى الجس متفق"  والّسه

يه قوله ،)1(عل له صلى و يه ال سلم عل مؤمُن: "  و ال

ُبنياِن للمؤمِن ل ّد كا ثّم"  بعُضه يش ًا ّبك بعض بين ش

ِعه ِب صا فق ، أ يه مت . )2(عل هذا  ّله ف ٌد ك فُظ رصي به تحت

ُد السلمية، المُة ُد به، وتسع ُتحم .  عليه و
العواطف لهذه يكن لم إذا يكفي ل هذا لكّن    

ٌد ا لحّل ملموٌس وعمٌل الواقع، في رصي أمتهم قضاي

ّياشة العواطف هذه إّن المسلمة، تركت إذا الج

ـ بشير بن النعمان حديث من) 2586( ومسلم ،)10/367( البخاري أخرجه ـ1

. ـ عنه الله رضي
2585( ومسلم ،)10/376( البخاري أخرجه ـ2 أبي حديث من ،)،2627

.  ـ عنه الله رضي ـ الشعري موسى
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ِر هكذا ّيراِت الحداث، لمصي بها تلعُب الزمان وتغ

ًة، لها العلم تصعيد بين ما تشاء، كما الرياح تار

ًة لها الحكام وإخفاق ِكها أو أخرى، تار ْر لهل َت

يقامرون المزعومة الرايات أو الشخصية، المصالح

ّنه يشاءون؛ كما بها من فكان ،! بمكان الخطأ من إ

أن تعالى الله إلى والدعاة العلماء، على الواجب

إليهم المسلمون يبّث التي المواقف هذه يستغلوا

ليستفيدوا عواطفهم نحوهم ويبعثون أشجانهم،

ِة، أهدافها إلى توجيهها في منها، ّو ِبها المرُج ونصا

.  الشرعي
من وغيرها فلسطين قضية أن المؤسف من لكن    

لها؛ ُيراد ما غير منحى أخذت قد السلمية القضايا

(  وهما متناقضتان، طائفتان اكتنفتها حيث أهل: 

قسمين على منهما وكٌل)  الخبار وأهل الستنكار،

: يلي كما
. قسمين على وهؤلء الستنكار، أهل ـ1    

. الّساسة أهل ـ        
ّتعاسة أهل ـ         ل . ا

. قسمين على وهؤلء الخبار، أهل ـ2    
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. الّرواية أهل ـ        
ّدراية أهل ـ         ل . ا

ّلم فسوف هذا؛ ُعلم فإذا     الولى الطائفة عن نتك

ْيها، ِقْسَم :  يلي كما ب
ِة أْرباُب:  الول     القسم     ِر أهِل من الّساس الستنكا

.
َر إّن     ِة أكث ِم من الّساس هم اليوم المسلمين حكا

يوم الهزيلة، والمواقِف الضعيفة، الصواِت أهُل

ُد َد تج أو الفضائية، قنواته عبر سمع إذا منهم الواح

ٍة عن المحلية ُصُحِفه مجزرة أو صهيونية، مذبح

َته، ورفع قام روسية؛ إبادة أو صربية، وقال عقير

َته " ،!! لئم لومة فيها يخاف ل التي الجريئة قول  :
ّننا ، إ َيوني العدوان هذا ونشجُب نستنكُر ْه الّص

ًا كأّن هذا بعد ثّم ،...!!" ُكْن لم شيئ ّننا حين في ؛! َي أ

ًا هنالك أّن نشُك ل ت ّياٍت ومواقَف أصوا صادقًة ون

. بعضهم عند
ّفُظ التي الستنكاراِت معظُم فكان     هؤلء بها يتل

إعلمية، ومواقف سياسية، مكاسب إلّ هي ما

ّيُس شعبية، ومغازلت يكسب من منهم فالك

29



ُه عليه ُتمليه ما حسب الموقَف ّدولية مصالُح ل ا

. ! .. .

ُنه السلَح هذا إّن نعم؛     وأعرٍج، ضعيٍف، كّل ُيحس

قال كما والطفال، النساء يستطيعه بل وأعمى؛

العرِج على ول حرٌج العمى على ليس:"  تعالى

.17 الفتح الية..."  حرٌج المريِض على ول حرٌج
"  تعالى وقال الرجال من المستضعفين إلّ: 

يهتدون ول ِحيلًة يستطيعون ل والولدان والنساء

 .98 النساء"  سبيلً
المواقف هذه مثل في الستنكار أهل فسلُح    

ُله عريٌض سلٌح ُعه أعوج وسيٌف مريض، كّل يحم يرف

. أعرج كّل  !
عامة، بالمسلمين الجدير من كان هذا؛ ُعلم فإذا    

ِة متابعة من أسماعهم ُينّزهوا أن خاصة العلم وطلب

مشاهدة من أعينهم يحفظوا وأن أخبارهم،

كتابة من أقلمهم يحبسوا وأن لقاءاتهم،

ولكم كسبت ما لها خلت قد أمٌة تلك"  تصريحاتهم،

ا ُتسألون ول كسبتم ما البقرة"  يعملون كانوا عّم

134.
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ٍم كّل على الواجب من إّن:  أقول     َأْمر َيهّمه مسل

ُد فائدة فيه بما يشتغَل أن أّمته أمته على تعو

َهُه يصرف وأن السلمية، أخبار متابعة عن وج

لوقت مضيعًة هذا في لّن الستنكار، أهل ولقاءات

ٌم أوقاٌت ضاعت فكم المسلم، ٍر عند وأيا من كثي

ِء ْوا حين المسلمين أبنا َط ْع ِتهم بعَض هؤلء َأ أوقا

. ؟! 
ُة     ٌة هذا على والمثل ُق كثير ِر تفو ،!! الحص

، يرحم ل فالتأريخ ًا ًا؛ يجامُل ول أحد إنه ملتحد

ّق أهل بقي ما سيبقى التأريخ !.  الباطل وأهل الح
ًا؛ ذكرناه ما تأملنا فإذا     أن لنا الولى من كان آنف

ِرَض ْع ًا َن ْفح أهل أخبار تتبع مع الحديث عن َص

ًا يعيشون لنهم الستنكار، ٍة ظروف قد عصيب

ًة ارتضوها، ًة وحيا من فكان ،!! فرضوها قد نكد

!. فيه هم فيما نتركهم أن المستحسن

ِني     الِقسُم     ّثا ل ِة أْرباُب :     ا ّتعاس ل ِر أهِل من ا الستنكا

.
ا     ّم ّثرهم ل كثير فهم التعاسة أهل أ يوم الله، ك

ّنموا السلمية، الصحف استباحوا المناصب وتس
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ّية، َعل ل الذين القوم؛ هؤلء من فعجٌب تعجب فإن ا

، لهم نعرف لم ، أو ُوجهًة ًا ًة أو هدف ُأبالغ فل ،...! غاي

َر إّن:  أقول حين ُلهم، ُمسخت قد هؤلء أكث عقو

ُدهم، وانطمست فطُرهم، وانتكست َق فلم عقائ يب

ِم سوى منهم ّلح ل ِم ا ٍة لفائَف مع والعظ أقمش

ْكُسوا َنهم َت !!. أبدا
على تنفقوا ل:  قالوا الذين القوم ُأولئك    

، المجوَن، إلّ فلسطين َء، والفجوَر ا َو، والغن والله

!. فلسطين من يهود ينفّض حتى واللعَب
َة إّن:  قالوا الذين     للمنتخباِت اليوم العّز

ِم وَحْمِل الجماهرية، والتشجيعاِت الوطنية، العل

َة فل ،! الرياضية الصيحاِت ورفِع الّصبيانية، عّز

َد ا إذا إلّ اليوم بعد ليهو الرياضة؛ النوادي في نازلتن

ا ليعلموا ّن ٌد أ ّلقاء في ُأُس ل .  ا أْخَرَج:  قالوا هكذا! 

َتهم اللُه َن َفاهم من ألِس ! .  َق
ُهم قال كما    "  أشقا  : كأس في ُنشارك سوف: 

" !.  يهود عدوان ُرغم على آسية
ُههم وقام     ًا ورفع:  سفي ِد فوق ِقماش الجسور أح

َغ العالية ْبل ُي ّنه:  المسلمين ِل دورة افتتاح سيتّم أ
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" باسم)  ؟(  مكان في القدم لكرة رمضانية
ّدرة جمال محمد الشهيد ّلت كتبوا هكذا"!!.  ال ُش

!. أيديهم
"  غاويهم وقال     ّني سوف:  ّني ُنغ ُنغ لجل و

!! فلسطين جراحات ِرسْت قالوا هكذا ،"  أْخ
ُ

ُهم ُه !.   أفوا
ا     ّم ُنهم أ ُع يكوُن سوف:"  فقال ،! محس هذه ِري

،"!! صدقاٍت الغنائية المسارح هكذا لفلسطين

ُتهم َخِسرْت أنفقوا !.  تجار
ُع فالذي ،! فيٍض من غيٌض وهذا     ّب ت َر يت هؤلء أخبا

ُد الممسوخين ًا يج ،! عجب الصحُف، فهذه ُعجاب

ُر والذاعاُت والمجلُت، . نقول ما على دليٍل أكب
ّلهم ل ّلهم ُرحماك، ا ل ..  ُرحماك ا . آمين.

ِر:"  قال إذ الله، صدق     ّتخذوا الذين وذ َنهم ا دي

ًا ًا لعب ُة وغّرتهم ولهو ا ا الحي النعام الية،..."  الدني

70.
"  تعالى وقال     ّتخذوا الذين:  َنهم ا ًا دي ًا لهو ولعب

ُة وغّرتهم َء َنُسوا كما ننساهم فاليوَم الدنيا الحيا لقا
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، يوِمهم العراف) 1(" يجحدون بآياتنا كانوا وما هذا

51 . 
يلعبون الذين هم الممسوخين هؤلء إّن نعم؛    

ّنون الشهداء، بدماء !!. البرياء بأرواح ويغ

َفصُل     ّثاني     ال ل ِر أهُل:  ا .)2(الخبا  
على وقاموا بالخبار، اشتغلوا الذين أن لشّك    

في ُيشك ل الذي الصالحين من هم مجرياتها متابعة

ِتهم، ا ّي . وأقلِمهم ن
ا سيكون لذا     النصيحة، باب من معهم حديثن

ِد ّناء، والنق لب المصارحات، بعُض ذلك اكتنف وإن ا

"  معنى ـ1 المضاف" ! . الترك:  هو وغيرها الية هذه في تعالى الله إلى النسيان
الذين الّصادقين الكتاب من والصلح الخير أهل:  هنا الخبار بأهل المراد ـ2

ُؤهم، لمعت ّلقت أسما ُتهم وعلت أقلُمهم، وتأ المجلت معظم في أصوا

الصحافة أهل من سواهم ما أّما ؛...  الجتماعية واللقاءات السلمية، والصحف

ُدق بل كلم؛ معهم لنا ليس فهؤلء...  والذاعات " السائُر المثُل فيهم يص  :
ُع ِدي َتسم ْي َع ُه أن ِمْن َخيٌر بالُم .  َترا للميداني"  مجمع" انظر"!  ( المثال

1/129. (
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ا ل – الله شاء إن – أنها إلّ والمطارحات؛ عن تخرجن

ّق عن البحث ا إذا هذا المنشود، الح ًا أننا علمن جميع

الهوان هذا من السلمية لمتنا مخرٍج في نسعى

وهذا تتجّرعه، الذي الضيم وهذا تعيشه، الذي

ّوقه الذي الظلم ..  تتذ يجب كان هذه مثل أمًة إّن.

ًا لبعضهم يتنازلوا أن فيها المصلحين على فيما بعض

ُد صلٌح فيه ِتهم على يعو . أم
ُع هذا وبعد     إلى الخبار أهل نقّسم أن نستطي

:  يلي كما)  دراية وأهل رواية، أهل: (  طرفين
ّطرُف     ّوُل     ال ينقلون الذين وهم الّرواية، أهل:  ال

ا عن تتكلم التي الخبار بين ما السلمية المة قضاي

بٍح، ومآسي، حروٍب، ٍر، ومذا وزلزل، ومجاز

..  وفياضاناٍت ومجاعاٍت، وكوارث، . الخ.
لم هؤلء إخواننا بأن عيٍن طرفة نشّك ل ونحن    

، إلّ بهذا يقصدوا ًا ربط في صائٌر وذلك خير

وإثارة هممهم، وحفز بقضاياهم، المسلمين

، أمتهم، ألم نحو حفائظهم . وكوارثها وجراحتها
ا فكم المة على الكبير العائد الخبار لهذه رأين

بينهم، اليمانية الروابط توثيق في السلمية
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وهو السلمية، البلد أطراف بين الوثيق والتكاتف

. كذلك
ّنا وإن فنحن     السلمي، المبدأ هذا على نوافقهم ك

ا إلّ َء عليهم ننكر أنن ا ّلها أشي في عليهم خفيت لع

ِء معاطِف فمن بها؛ تدثروا التي الخبارية الجوا

: يلي ما ذلك
على طغت التي الخبار، نقل في الغراق:  الوُل    

هذه ُتجاه الشرعي الحّل وهو المنشود، الهدف

. معها والتعامل الخبار،
ًا ذلك في أّن كما     من المسلمين لطاقات تفريغ

ّظفوها أن عليكم كان التي قدراتهم حّل في تو

. الستطاعة بحسب وذلك قضاياهم،
َر أن يوضحه؛     الُخطِب من لهم ليسوا الخطباء أكث

ًا : لهما ثالث ل أمرين إلّ غالب
ّوُل المُر     في الملعونة يهود سيرة عن الكلم:  ال

النبياء، قتلة وأنهم والتأريخ، والسنة القرآن

القردة إخوان وأنهم والوعود، العهود وناكثوا

..  والخنزير . الخ.
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ٌر فيه وهذا     نجعَل أن لكن شك؛ ول عظيٌم خي

َة هو الموضوع هذا عن الحديَث الدسمة، الماد

في الغراق لّن ؛! فل المنابر؛ على الوحيد والمعيَن

– الموضوع هذا مثل من كثير عند أحدث– للسف 

، المسلمين ، مللً ًا؛ وسآمًة الواحد أّن حتى وإحباط

هذا مثل عن الكلم كثرة من بغثيان ُيصاَب أن يريد

هو هذا على حملهم الذي أّن علمنا إذا هذا الحديث؛

ّظلُم الّضيُم ُة وال ُن والذل َهوا ل يقاسونه الذي وا

ًا ًء صباح والخبار والصحف، الصور، أمام ومسا

ل هذا بعد فهم مكان، كّل من بهم أحاطت الذي

هم بل ؛! عواطف وإثارة مشاعر، تحريك يريدون

المأزق هذا من المخرج:  هو ينشدونه ما أحوج

ِة أمٌة تعشه لم الذي التأريخي هذه السلم كأم

! .  اليام
ّثاني المُر     ل بيت لسيما فلسطين عن الحديث:  ا

ٌء الشأم وفضل المقدس، أو الكتب، عبر كان سوا

..  الخطب أو الرسائل، : أقول حين أبالغ ول الخ،.
ُقها تروُج الكتَب هذه إن ّفجُر يوم سو َت ، َت الخباُر

ُتعرُض ٍذ المسلمين، على الصوُر و لها يكون وحينئ
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هذا أّن إلّ العميم، الخير من شك ل وهذا ،! الّرواج

مّما والتسجيلت المكتبات تقذفه الذي الهائل الكّم

ّنا الواحد أّن حتى الشّك؛ النفَس ُيساوُر يظّن قد م

. الظنون الكتب هذه أصحاب في  !
َق لم حتى الخطُب؛ وعلت الكتُب، تكاثرت وهكذا  تب

ِة ِة حرارة، للكلم !. مرارة وللّزفر
ًا كأّن:  أقول يوم أبالغ؛ ول     هذه أصحاب من كثير

وأزيز فلسطين، بفاجعة سمع ما سرعان الكتب

ّي الطائرات، َقه، دخل حتى الدبابات ودو خند

ُد وربما فلسطين؛ قضية عن ليكتب قلَمه وأشهر بع

!.   القضية وتفصيلت مجريات عرف ما
المفيدة الكتب وإخراج المصنفات تأليف إّن نعم؛    

ًا فلسطين قضية تخدم التي أو كتٍب عشرة من نحو

ٌة لهي يزيد ٌة كافي ِة، إبلغ في ووافي وتوضيِح الُحّج

ا المَحّجة، ّم ْقتَل ودّب، هّب من كّل يكتَب أن أ ُت و

َر الطاقات، َبعث ُت ْهدَر الوراق، و ُت َعرِض في الوقات و

ًا فلسطين قضية ا عرض المنشود، الهدِف عن ُيخرجن

ِة ي !. فل الشرعية؛ والغا
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ًا     َع هذا أّن علم َق التوس نقل في منهم والغرا

ًا-  أوقعهم الخبار َر في-  أيض ٍة، محاذي كما شرعي

. يأتي
ّثاني     ل هو الذي التصوير، محذور في الوقوع:  ا

السلمية الشريعة أن حين في الشرك، إلى ذريعة

ًا، منه تستثِن صراحًة،ولم حّرمته قد كان ما إل شيئ

ّدُر والضرورة الضرورة، دائرة في ، تق ًا بقدرها علم

ا أن ّدروا لم – الله هداهم – إخوانن الضرورة هذه يق

والحقير والكبير، الصغير تصوير في توّسعوا بل

عندهم الشرعية للحرمة تعد فلم ،...! والقطمير

ًا ، يقفون حدود ُلوا ل الخبار فكأن عندها ْح إلّ لهم َت

تحت ومن رأسها فوق من الصور بها أحاطت وقد

.)1(أرجلها  ! 
ّثالُث     ل ّنه السلم إظهار:  ا أ ُله ضعيٌف، ديٌن ب وأه

: المسلمين أشعرتم يوم هذا ؛! أمرهم على مغلوٌب
ُلهم كان وإن الفوتوغرافية، الصور جواَز َيرى من العلم أهل من هناك نعم؛ ـ1 قو

ًا؛ ّللوا أن الخباريين إخواننا على ينبغي كان أنه إلّ مرجوح الصور تلكم من ُيق

– المسألة لن الخبر، دواعي بقدر وذلك المكان، قدر – التصوير  تكن لم إذا 

القائلين أن علمنا إذا هذا المتشابهات، من أنها أحوالها فأقّل ،! محرمًة عندهم

المسألة هذه تكن لم لذا الجواز؛ هذا وتحديد ضوابط في مختلفين بجوازها

ًا يزيدنا مّما وهذا متفقة، أو مطردة عندهم . فتأمل حّرمها، من قول بترجيح يقين
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وكأن مطاردين، مشردين هكذا إلّ ُيْخلقوا لم كأنهم

َر الذّل ٍة على يكتب لم والّصغا وفي سواهم، أم

َة، أظهرتم المقابل َة، القو لكّل والتمكيَن والسياد

ٍر الغاصبين واليهود الّضالين، النصارى من َلعيٍن كاف

. آخر أو بطريق
ا ينشأ المسلم أن يوّضحه؛     إلّ ُيشاهد ل وهو بينن

التي المأساوية والصور المؤلمة، المظاهر هذه

ّنى المسلمين، ضد ُتَحاُك يلتمس أن هذا بعد له فأ

ًة ًا يرجو أو دينه، في عز ،! جلدته أبناء في شموخ
ُتموه يوم ّلة على فطم ًة والتشريد؛ الذ ِهرون فتار ْظ ُت

َم الغاصبين، أقدام تحت ُيداُس وهو أَماَمه المسل

ًة ًا ُيقتُل وهو وتار وهو وأخرى الكافرين، بأيدي َصبر

ًة الجوع، صريع يسقُط ُد وهو ومر ثلوِج تحت َيْجم

..  الّروس َواِن، منظومة من ذلك وغير. َه ل ِة، ا ّذل ل وا

ِد، ّتشري ل ...!!. والقتل وا
ّد في فهذا     ٌة ذاته ح يوم مصيبة؛ بعدها ما مصيب

بل المسلمين؛ من القتلى بتصوير تكتفوا لم أنكم

ًا منهم كان ما قتلتم بين ما له َتعرُضونه بما حي

ِر من والحين الحين ُع التي الصو كّل قلُب لها ينخل
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.  إنسان أن الخبار نقل من يكفيكم كان حين في! 

في توّسٍع دون الخبر به يحصل ما على تقتصروا

في ثقاٍت دمتم ما الصور، وبّث الحداث مجريات

. كذلك وأنتم أخباركم،  !
ًا     َع أّن علم ِد يصلح قد الخبار نقل في التوس لفرا

ِدها المة، ِء، من وأحا ِع العلما ّنا من القرار وص

ِة ا والمجاهدين، القاد ّم ُتفّصَل الصور، ُتعرَض أن أ و

ِة الخبار ّف الجهل انتشار مع سيما ل المسلمين لكا

ٍذ بعضهم؛ عند اليأس وكذا بينهم، لكم: نقول فحينئ
الحكمة َتراعوا أن عليكم الواجب من كان بل ؛! ل

قال كما يفقهون، بما المسلمين عموم مخاطبة في

:"  عنه الله رضي-  طالب أبي بن علي ّدثوا-  ح

ّناَس ل ِرفون، بما ا ُتريدون َيع ّذب أن أ اللُه ُيك

البخاري"  ُله . )1(ورسو  
ُع     ب ٌد تغيٌب الخبار نقل في الغراق إّن:  الّرا ُبع و

نقل من الصل هو الذي الشرعي الهدف عن

ٌة إلّ هي ما الخبار فنقُل الخبار، ٌة وسيل إلى محمود

ٍة ٍة غاي .  الشرعي الحّل عن البحث وهي منشود

) .127( البخاري أخرجه ـ 1
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والتوسع الخبار، نقل في الغراق إّن:  الخاِمُس    

ّنها؛ وعن عنها، التنقيب في ٌر لهو مظا تربية في جدي

ًة المسلم ًة تربي ًة؛ إخباري أنكم بمعنى مجرد

ًا جيلً لنا ستخرجون الشرعي الهدف عن بعيد

الشرعي الحّل عن البحث في وذلك بهم، المناط

. المنشود  !
هذه المسلمين أبناء أكثر تجد ل أنك يوضحه؛    

وسماسرة الخبار، عشاق من وهو إلّ اليام

أو العالمية، الذاعات على إلّ ينام فل الحداث؛

الصحف على إلّ يستيقظ ول الفضائية، القنوات

ّذي فهكذا ،! الخبارية ُفطم بالخبار، ُغ . عليها و  !
ّد هذا إلى الحاُل به انتهى لو شعري؛ فليت     ؛! الح

والمجلت، الصحف، عبر الخبار متابعة:  في وذلك

البلء هذا قاده بل ؛! المسموعة والذاعات

ّنا ما إلى الخباري ّناه ول نخشاه ك : وهو ،! نتم
َته متابعة ي " الفضائية الطواغيت عبر الخبارية هوا
"، ّدش " أو ال ؛" اقتنائها في أسرع يوم النترنت

ِبها ثّم ومن وشرائها ،! البيوت رؤوس على نص
ا . الوكيل ونعم الله، فحسبن
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ٍة كم ؛! وامسكيناه     ٍة ضحي َفها لقيت إخباري أمام حت

ٍء وكم ،! الطاغوت هذا ُؤه، ذهب حيا ٍة وكم ما فضيل

ٍم وكم ُقتلت، ُكشف عفيٍف بيٍت وكم انتكس، مستقي

.  الشهوات استهوته إخبارٍي وكم ِستُره،  !! ؟؟... 

الطاغوت لهذا نصبه عن الخباري هذا سألت فإذا    

. ؟ بيته فوق
! . الخبار ُنتابع نحن:  فمه ملئ لك قال    
. ؟ هذه الخبار وما:  له قلَت فإذا    
. المسلمين أخبار:  بديهًة لك قال    
ّي:  له قلَت وإذا     ٍر وأ ا . ؟ هي أخب

، حروٌب،:  قال     ٌد، وتدميٌر ومذابح، وتشري

ٌء ِدمائية، ونوافير جماعية، ومدافن ومجازٌر، وأشل

ِعرقية، وإباداٌت نسائية، واغتصاباٌت جسدية،

..  يهودية ومخططاٌت صليبية، وثاراٌت ! . الخ.
أّن:  مثلً الخبر من يكفيك أل:  له قلَت فإذا    

ّنوا الصرَب ًا ش ًا حرب ًة ضروس إخواننا ضد مدّمر

،! الهرسك في المسلمين بقتل قاموا يهود أّن أو ؟

؟!. وكذا كذا يوم منذ فلسطين في المسلمين وذبح
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ًا لك قال     ْيِقه َتف فالذي ؛! كالمعاينة الخبر ليس:  ُم

ًة، الهواء على الخبار يتابع يتابعها كمن ليس مباشر

ا فالحدث ،! والذاعات الصحف في بائن، عندن

ّد على-  ساخن والخبر . تعبيراتهم ح  ! -
فماذا تقول؛ كما المر كان إذا:  له قلت فإذا    

نوافير رأيت يوم المسلمين لخوانك إذن فعلت

. المسلمات واغتصاب الدماء، ؟! 
ًا قال     َء؛ ل:  متلعثم ّلهم شي ل ومتابعة مشاهدة ا

!!.  بأول أولً الحداث
يوم تعالى الله من تستحي أل-  الخباري-  أخي    

المسلمين، مجازر إلى تنظر وأنت الله َيراك

من لك وليس مشاهدتها وتألُف متابعتها، وتعشق

،! شئ المر ٌد فل ؟ إليه تسعى َحٌل ول به، تقوم جها

.!
َع هذا إّن     استمراه إذا – منه بالله وأعوذ – الصني

ًا يكون سوف عليه وأدمن المسلم أمته، على عبئ

ًا فيه أّن كما ًا السلمية، لفكاره تغليف وتبليد

ًا اليمانية، لمشاعره الجهادية، لطاقاته وتجميد

ًا !!.  دينه نحو لعزته وطمس
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ُد:  يقول أن هذا؛ بعد فساه     عافاني الذي لله الحم

ًا به ابتلى مّما الله واستغفر ،! المسلمين من كثير

ُا فيه، أنا مّما !. عليه كنُت مّما الله إلى وأبر
وربما الموال، وهدر الوقات، ضياع:  الّسادُس    

ٍر عن بعُضهم تنازل السلمية، الشخصية من كثي

ّبه لم أنهم كما الكفر؛ أهل عادات ببعض وتش

– َيسلموا ًا  – أيض أعداء ومحاكات تقليد من 

ل حيث من المسمومة مصطلحاتهم في المسلمين

شعرون ما ؛!!)1(ي ند ظاهٌر هو ك ّمن كثير ع سعوا م تو

ّي عنها والتنقيب الخبار، نقل في ّي ماٍل، بأ حاٍل وأ

.  !!
ًة ُتلقي أن فحسبك؛     هؤلء أحد على سريعًة نظر

ّلف وقد الخباريين المال، وبذل الصعاب، تك

لحدى الكبار المسؤولين أحد يدي بين ليجلَس

أمام وينظر يديه، بين يضحُك وهو الكافرة؛ الدول

ِه عن تنازل وقد رجليه، كان الذين السلمي ُلبس

أكثر تقّمص يوم المسلمين بلد في يرتديه

ًة الغربي الرجل وحركات ملبوسات كّل ؛! له محاكا

ًا سنذكُر ـ1 – قريب ِلقت التي الغريبة المصطلحات هذه بعض-  الله شاء إن  َع

ِة ِم بألِسن المسلمين!!. الكتاب بعض وأقل
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ْلِج لساِن طرِف من ليأخذ هذا ِع ل ًة، كلماٍت ا بارد

، وتحليلٍت َء وابتساماٍت سياسيًة ّوى صفرا ّق َت ي بها ل

الغرب رجال إقناع على – الخباري – المسكين هذا

ٍر، سماحة، ديُن السلم ديَن بأّن:  ُيس . وإنسانية و . .
ّتمتمات من ذلك وغير ل ّتراجعات النهزامية، ا ل وا

.  الممقوتة  !!
. من ولجل الخباري، أيها هذا تفعل فلماذا     ؟! 

– القوم إّن للسف؛     – الخباريين  ْوا لّما  َو ْه َت ْس ا

أو منبع، كّل عن يبحثون قاموا وعشقوها الخبار،

ٍر، ٍة أو مصد ّلتهم، تروي إخبارية قنا ّلتهم وتشفي ُغ ِع

ّودوا َع كانت ولو أخبارهم؛ نشر على بها ليتز مناب

ًة نجسًة ! . كافر
ّنا وإن     – القوم أن نعلم ك – الخباريين  فعلوا ما 

ًا إلّ هذا ن ًة برها كبراءهم بأّن الكافر للعالم وشهاد

ِة، للسلم شهدوا قد وعظماءهم ّنِصف ل ا ّتسامح ب ل وا

 .!
ّثلين     : الشاعر بقول متم

         .. . . . . .  . .. . . . .  . . . .. . ّق. به شهدْت ما والح

العداء
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"  تعالى وقوله     َد:  ٌد وشه يوسف"  أهلها من شاه

.  !
ّننا إلّ      ًء نوافقهم ل أ السبيل هذا َطرِق على ابتدا

ّثلين الهزيل؛ الشاعر:  بقول لهم متم

ْدها ْوَر ٌد أ ٌد َسع َتِمْل وَسع ، ما     ُمش ُد يا هكذا ُد سع ُتوَر

ْل )1(الب

ّننا كما     َة المجازفاِت هذه أّن نعلم أ من والجرأ

ِم بدافِع إلّ منهم كانت ما الخباريين هؤلء النهزا

َوِل أمام يعيشونه الذي والتراجِع التي الغرب ُد

ٍم، دوَل أعينهم أمام أصبحت ٍة، تقد ٍة وحضار وسياد

 .. ًا يشعرون ل وهم. ّننا حين في ،! غالب نعلُم أ

َر فيها وقع التي والعثراِت المزالِق هذه عن الكثي

ِة الخبار، ُعّشاِق من إخواننا َوا ُه !.  القنوات و
ِر بعُض وهناك     ا ِة الث ِة السيئ ِة والسلبي من الكثير

عند تنتُج التي المغرقة الطريقة بهذه الخبار عرض

ِر، َعْرِض ِد الّصو ِة والمشاه ِة الُمؤلم على والُمفزع

ّنفِس ل . منها الستفادة أو نصابها، في تفريغها دون ا

للعسكري"  جمهرة" انظر ـ1 مجمع" ،)1/93( المثال للميداني"  و ( المثال
2/364 406،. (
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ا     ّم ِم والصحِف، المجلِت، عن سألَت إذا أ والقل

َنت التي فهي ونشرها الخبار، بنقل واهتّمت ع

ٌة ًا كثير !. للسف جد
ّطرُف     ّثاني     ال ل ّدراية، أهُل:  ا ل ل الذين وهم ا

معها يتعاملون بل المسلمين؛ أخبار بنقل يكتفون

ُر معاملًة – فكأنهم الّرواية، أهل ُتغاي –أعلم والله   

ّد مقابلة الول الطرف يقابلون ٍذ ،! الفعل ر فعندئ

َأ قابلوا . بخطأ الخط  !
ِد أصحاُب عندهم الول فالطرف     ٍة، موا ّولي وهم أ

!. السياسية والتحليلت الفكرية، المصانع أصحاب
(  هكذا بينهم القسمُة فكانت     ٍر أهُل:  ا أخب

ّودة تحليلت وأهُل مجردة، . مج  (
ًا التحليل؛ فأهل     القضية إلى ينظرون ما غالب

ٍة، بعيٍن السلمية ٍة بصير ٍة؛ وزاوي ّهنوا وربما حاد تك

ُلهم فكان ،! المستقبل ْغ ُغل، ُش ُلهم الّشا وعم

ِة من وتجريدها الخبار تحليل هو الدؤوُب ّلمس ل ا

مجرياتها بواطن في والغراق الظاهرة،

من القريبة الصورة إعطاء ثّم ومن وتفصيلتها،
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ومخاطرها السياسية، أبعادها وبيان الواقع،

..  الوقائية التحصينات ووضع البعيدة، . الخ.
وغمار التحليل، معارك يخوضون نجدهم وهكذا    

حتى الخبار؛ وتقلبات الحداث، لمجريات التفصيل

.)1(" السلميون المفكرون: "  اسم عليهم غلب  
الحداث، وتفجرت الوقائع، وقعت إذا حتى    

كانوا إسلمية؛ قضية في الصوات واختلطت

ٍر عند والملذ المفزع ِء من كثي ا بن فإذا ،! المسلمين أ

قام مشاعُره وثارت المسلم، عواطُف عصفْت

ًا ّكن حثيث َفه، ليس ٍر حماَسه ويطفأ عواط ٍة بأب ّدر ُمخ

ّكُن أنها إلّ الفائدة من لها ليس حال اللَم ُتس

ُد ثّم هيجانه، ًا هذا بعد يعو ًا مريض له ليس ُمدمن

ُر إلّ علٌج َب ُتهم المفكرين، إ . السياسية وتحليل  !
تحليل في توّسعوا يوم – للسف – التحليل فأهل    

والطريق الشرعي، الحّل حساب على الخبار

ليس"  المفكر"  لقب إّن ـ1 ِة من السلمي ّد التحقيق من ول العلم، أهل جا

ًا فالفكار بشيء؛ والجميع ،! تكون ما أقرب والنظرات الخواطر إلى هي غالب

تركه؛ الولى فكان السلمية، العلوم إلى منها أقرب والظنون التخمينات إلى

التحليلت عليهم غلبت السلميين المفكرين أكثر أّن علمنا إذا لسيما

... ! .   العقلية والتقديسات الخبارية،

49



لمشاعر تخديرات إلى تحليلتهم انقلبت المأمول؛

ًا يسلموا لم أنهم حين في!  المسلمين وألم أيض

ِر من ّث أ المسلمين أعداء مصطلحات ومحاكات الت

. يشعرون ل حيث من  !!
ًا مثالً لهذا فنضرب     ّتوضيح واحد ّتدليل لل ل :  وا
: فلسطين قضية ـ    

ِد في عّمر قد يهود مع الصراع إّن     المة جس

ٍة، خمسين من أكثر السلمية حتى زال وما سن

ٍذ حديث المحتلة فلسطين عن الحديث فكان ،! وقتئ

..  وحسرات وعبرات، آهات، أبناء تسابق هذا لجل.

الكتب فلسطين قضية عن يكتبون المسلمين

الخطب وينّمقون الشعار، وينشدون والمصنفات،

 .. ًة زالت ما فلسطين لّن هذا كّل. فوق سحاب

ًة خدودهم، على ودمعًة المسلمين، رؤوس وعبر

ًة عيونهم، على ..!. صدورهم في وزفر .
ا خرج هذا خلل ومن     لقضية الغيورين بعُض علين

وتلك الواقع، هذا يْرَضوا لم حيث فلسطين؛

َتهم فنذروا ؛! المجردة الخبار ونقل السياسات، وق

ِة وأقلَمهم ُنصَر ِة ِل ّيروا بأن القضي نقل منحى غ
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، تحكمه تحليلً لها تحليٍل إلى الخبار الواقعيُة

!. الجملة في الصحيُح والفكُر
ومضمار التحليل ميدان في تسابقوا وهكذا    

ّطرون التفكير ، عباراٍت ويصيغون ُيس فكريًة

ًة وأقوالً ..  إخباري ًا نذكُر ذلك على وتدليلً. من شيئ

:  يلي كما أقوالهم
ُلهم يقول ـ     ئ قضية عن العالم سكوت إّن:  قا

ُر فلسطين ٍر، نذي الوربي النحياز إلى يشير مّما ش

.)1(إسرائيل دولة إلى السافر  ! 
َؤ إّن:  آخر وقال ـ     بين الغريب والتضامن التواط

ٌع دليٌل والنجيل التلمود الدولية المؤامرة على قاط

ّدول ضد .)2(والسلمية العربية ال  
ٌا"  إسرائيل" بـ يهود شعب تسميَة إّن ـ 1 الله نبي هو إسرائيل لن تأريخي؛ خط

ُتهم فكان السلم، عليه يعقوب ّد بإسرائيل تسمي على كان لذا لهم؛ تزكيًة يع

ًا المبين، كتابة في تعالى الله ذكرهم كما باليهود يذكروهم أن المسلمين علم

تذكر لم التسمية هذه أن يعلمون لنهم ؛! بيهود مخاطبتهم يْرَضون ل اليهود أن

ًا عنهم ّذم معرض في إلّ غالب والتحقير! . ال
ّنتنة؛ الجاهلية من المسلمين بين القومية التفريقات أّن شّك ل ـ 2 كان ما التي ال

للسف – الغربية العدوى ولكّن السلم؛ أهل كتابات في النفوذ هذا تأخذ أن لها

ًا أصابت قد–  ! . المسلمين أقلم من كثير
ّنه كما ـ     عن الكلم كان إذا فيما المسلمين وعامة العرب، بين التفريق يجوُز أ

ِولية، العرب خصائص الخ،...  كال ٌق المقاُم كان إذا أما والنسب ّل بقضايا متع
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الكاثوليك كنيسة بين الندماج إّن:  آخر وقال ـ    

والدهشة؛ العجب يثر مّما البروتستانت وكنيسة

ّننا ٍد، هدٍف إلى تهدفان أنهما علمنا إذا لك وهو واح

ٍذ المسلمين على القضاء . تعجب ل فحينئ  !
للرئيس المريكي الرئيس زيارة إّن:  آخر وقال ـ   

ضد المؤامرة دعم على دليٌل لهو الروسي

الخير صرح حيث فلسطين؛ في العرب المسلمين

المحادثات عن البريطانية الصحف إحدى في

المريكي الرئيس وبين بينه ُأجريت التي الثنائية

، الروسية المصالح إن: "  يلي بما الوقت وفي قويٌة

؛ نفسه ّيٌة ا إذا غن دولة في تسويقها على حافظن

!"...، ا الذي المر إسرائيل روسية أّن نستلهم يجعلن

في كائٌن وهذا اليهودية، السوق تدشين على عازمٌة

ٍو أي من يهود دولة حراسة ّبُص عد بمعنى بها؛ يتر

...! .)1(الوسط الشرق في الجوار دول يعنون أنهم  

ٍذ فليس المسلمين؛ . غيرهم عن خصوصية للعرب حينئ
ٌع"  الوسط الشرق"  مصطلح إّن ـ1 ًة الستعمار دول إفرازات من ناب في زياد

ّتاِب على يجب كان هذا ُعلم فإذا السلمية، المة تمزيق ُك أن المسلمين ال

: هو المنطقة لهذه الصحيح السم أّما قواميسهم، من السم هذا يطمسوا
.  السلمي التأريخ أهل سّماه كما السلمي، المشرق

52



مدينة في اليهودية التحركات إّن:  آخر وقال ـ    

بالشعب الستفزازية والتحرشات القدس،

رئيس بين المكوكية والرحلت الفلسطيني؛

َيوني الوزراء ْه هذا كّل المريكي؛ والرئيس الّص

ًا ًا تمهيد على المزعوم سليمان هيكل لبناء وتعبيد

ّدؤوب العمل هذا على ويدل القدس، أنقاض ّق ال لش

هذا ُيساند كما القصى، المسجد تحت النفاق

من المتطرفة العواطف تدشيُن الصهيوني الفعَل

حائط وبناء الحمراء، البقرة ذبح خلل من يهود

 .. الخ. العلمي )1(الزخم عبر واضٌح وهذا ،! المبكى

ٍم كّل العالمي . يو
المتعاقبة البرلمانية الجتماعات إّن:  آخر وقال ـ    

اليام؛ هذه غضون في المريكي البيض البيت في

ّد ًة صفعًة ُيع وذلك ؛)2(العربية القمة لجتماع قوي

كثرة عن تعبيرهم في"  الزخم"  كلمة يستخدمون للسف العلميين أكثر إن ـ1

ُأ وهذا ،! الشيء :  كلمة معنى لن العربية؛ اللغة ُتقّره ل خط  " الرائحة" زخم

ّلحُم:  وقيل الكريهة، ّدسم كثيُر ال "  انظر.  ال زخم"   ) .6/32( اللسان
ّد وغيرها العربية والقّمَة العربية، الجامعَة أّن شّك ل ـ2 العربية القوميات من ُتع

ًا وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وهل سلطان؛ من بها الله أنزل ما التي يوم

السلمية، المة قضايا في للنظر المسلمين سائر دون بالعرب انفرد اليام من

ًا الدين أعداء ضد معركًة خاض أو ،! بالعرب منفرد ٌد ينسى وهل ؟ من أح
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التعسفية، القرارات تلك العالم شاهد يوم

القمة التزام بشأن ديمقراطية ألّ والتهديدات

ٍء بأي اليهودية الحكومة إدانة بعدم يمّس شي

َتها، ّي ُذه وما شرع ّتخ العّزل، الهالي ضد اليام هذه ت

. )1(الفلسطينية النتفاضة وقف إلى السعي مع  ! 

ًا الفارسي، وسلمان الحبشي، بللً المسلمين الدين وصلح الرومي، وصهيب

! الكردي اليوبي  ...، الله رضي الفارسي لسلمان إلّ الخندق يوم كان وهل ؟

هذه مثل إّن ،! الخندق بحفر وسلم عليه الله صلى النبي على أشار يوم عنه

ل كما ،! المسلمين بلد من بقي ما على القضاء في كافيٌة والنعرات التحّزبات

ٌد،:  هذه مثل في أّن ننسى تجمي ّنعرات ٍد وتهميٌش ال من به ُيستهان ل كبير لعد

ودول وأفغانستان، باكستان، دولة تملكه ما أن علمنا إذا هذا ؛! المسلمين

من-  عند المهّمشة-  المسلمين بلد من وغيرها أسيا، شرق ُعدد، العرب ال

ّدات، والعتاد، !!. أجمع العالم لتحرير يكفي ما والرجال والطاقات، والمع
! بـ الفلسطيني الجهاد تسمية إّن ـ1  " "، ٌء النتفاضة فما السلم، ُيقّره ل شي

ّد فلسطين في الحجارة أطفال به يقوُم هذه الجهاد أعظم من لهو يهود ض

ِة عن السلمية الدول جميع تخاذلت يوم هذا اليام؛ ،! في إخواننا ُنصر فلسطين
ل الذين والنصارى اليهود المشبوهة؛ المصطلحات هذه وراء أّن ننَس ل كما

َع أن يريدون ؛! الجهاد باسم ينادي صوت أو جهاديٌة، رايٌة للمسلمين ترتف
على حي: " كلمة إلّ سباتهم من يوقظهم ول ُيحركهم ل المسلمين أّن لعلمهم

َوا أن إسلمي قلم أو صوٌت، له من على وجب لذا ،"! الجهاد ْكُس النتفاضة َي

أطفال أو الجهادية، النتفاضة:  كقوله السلمي؛ الجهاد باسم الفلسطينية

!.  أعلم والله قريب، والخير ونحوه، الجهاد أطفال أو المجاهدون، الحجارة
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ًا الفكرية، التحليلت منظومة من ذلك وغير     علم

ّننا ّتهم ل أ نعاتبهم ما بقدر المفكرين؛ هؤلء نوايا ن

ِو ومتابعتها الخبار، تحليل في الغراق على ْذ َح

ِة ّذ ّق ل ِة ا ّقذ في وذلك أهم، هو ما حساب على بال

. أكثر ل السلمي الحّل عن البحث
في كاٍف فلسطين أرض في للقدس يهود فاحتلل    

ّد اتخاذ عن البحث نحو المسلمين لتحريك ذاته ح

. القضية ُتجاه الصحيح الشرعي الموقف
التي الشرعية الخطاء من والكثير الكثير وهناك    

الفكرية والفرازات الخبارية، التحليلت تركتها

الواحد أمسى حتى.  المسلمين أبناء نفوس في

– منهم – للسف  ٍة يسمع ما ُسرعان  ضد بفاجع

مصباحه، ويضيء مكتبه، إلى ينقلُب المسلمين

ّكُر ثّم أوراقه؛ وينثر ّدر، يف ًا ؛! ويدبر ويقبُل ويق باحث

الظروف وتحليل وملبساتها، القضية، أبعاد عن

ًا تكتنفها؛ التي المة يبّصر كي وفكَره نفَسه جاهد

خفايا على يدها ويضع السبيل، سواء السلمية

ًة المور القاتم للّركام وإزاحًة القضية، لسحب تجلي

.  المسلمين أعين أمام من ُد كما!!  المقابل في نج
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ًا ٍة جموع أمثال نزول عند المسلمين أبناء من كبير

ٍع بكّل يقفون بالمسلمين والمذابح المصائب هذه ول

على السلمية المجلت تلكم صدور ينتظرون وهلٍع

ًا يقرؤون عساهم وهيام شوٍق هذه من شيئ

الّضيم بعض عنهم لتدفع الفكرية التحليلت

ّقد، الحماس وتطفئ والحزن، لها وتطمئن المتو

عليها وتنام العصاب، بعدها وتسترخي القلوب،

ًا كأّن وبعدها العيون، !!. يكن لم شيئ
ٌق هذه نعم     فهل ، طويلً معها نقف أن ينبغي حقائ

،! نريد ماذا عرفتم هذه من الولى فكان ؟

وحماس طاقات من الستفادة الخبارية التحليلت

في قدرات من عندهم ما وتوظيف المسلمين، أبناء

ا نصرة هذه ُتداعب أْن ل السلمية؛ القضاي

ُتغازل المشاعر، !. فكرية بتحليلت العواطف تلك و
ا     ّم والقلم والصحف، المجلت، عن سألت إذا أ

َنت التي فهي ونشرها الخبار، بتحليل واهتّمت ع

ٌة ًا كثير !. للسف جد
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ْنهُج ّنبي     َم ل ّلى     ا ّلم     عليه     الله     ص ّتعاُمِل     في     وس ل مع     ا

ّية     القَضايا الْسلم

ا     ّم هذه من المخرج عن المسلم أخي سألت إن أ

المنهج بناصية الخذ فهو والستخبارات؛ الخبار

كان يوم وسلم عليه الله صلى سيرته في النبوي

ا هذه مثل مع يتعامل ّنازلة القضاي ل . ا
ٌة وسلم عليه الله صلى سيرته في فلنا     ُأسو

ٌة أن ويريد الخر، واليوم الله يرجوا كان لمن حسن

، السلمية للمة يعيد ّتليد ومجدها عّزها ل قال.  ا

"  تعالى ٌة الله رسول في لكم كان لقد:  ٌة أسو حسن

، واليوَم اللَه يرجوا كان ِلَمْن ًا الله وذكر الخَر كثير

.21الحزاب" 
ّول فعند     ٍة أ ُد النبوية للسيرة قراء المسلُم يج

َق ّية وحلولً حقائ ّنا تحتاج ل واضحًة جل َق إلّ م الّصد

ا في تعالى الله مع فلسطين تحرير في رغبتن

. غير ل المحتلة  !!
ا والغزوات الوقائع أّن لشّك     ي عهده في والسرا

ًة كانت وسلم عليه الله صلى ًا؛ كثير ّننا إلّ جد نرى أ

ٌة صلٌة له ما منها نذكر أن المناسب من كبير
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ا ا فكان يهود، مع بقضيتن الله صلى لمواقفه ذكرن

ُنقاع، بني يهود مع وسلم عليه وبني قريظة، وبني قي

َغ وخيبر النظير، ، أبل ، وأحسن مثالً والله حالً

ّفق . السبيل سواء إلى والهادي المو
عليه الله صلى سيرته ذكر في نشرع أن وقبل    

آنذاك، اليهود على القضاء في تعامله مع وسلم

ا ًا نذكر أن أحببن عليه الله صلى سيرته من ُنتف

السبيل لنا وتوّضَح الطريق، لنا ُتقّرَب حتى وسلم

ا في ا هذه مثل مع موقفن ! العصيبة العصرية القضاي
.

َذ أن فحسبنا     وسلم عليه الله صلى حلوله من نأخ

ًا المواقف هذه مثل في ًا نجعله شعار ًة دائم ي را

، فوق صلى قوله هي منابرنا؛ على وصيحًة رؤوسنا

:  وسلم عليه الله
"     الُموِت     َعلى     ُيبايع     َمْن" 

أو نسيها قد التي العصماء الكلمة هذه ومناسبة    

عليه الله صلى أنه المسلمين من كثير تناساها

رضي ـ عفان بن عثمان أّن بلغه حين قال، وسلم

فدعا القوم، ُنناجز حتى نبرح ل:  ُقتل قد ـ عنه الله
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إلى الناس وسلم عليه الله صلى الله رسول

فكان ، الشجرة تحت الرضوان بيعة فكانت البيعة،

عليه الله صلى الله رسول بايعهم:  يقولون الناس

. )1(الموت على وسلم  
ا     ّم يهود؛ مع وسلم عليه الله صلى مواقفه أ

ٌة ا فكثير :      يلي ما منها حسبن
ُنقاع بني غزوة ـ     سببين السير كتب ذكرت:  َقي

: الغزوة لهذه
َد أن:  الول     ُنقاع بني يهو الغضَب أظهروا قي

َد ٍر، المسلمون انتصر عندما والحس َيظهر ببد ذلك و

وسلم عليه الله صلى الرسول من موقِفهم في

ِقهم في جمعهم عندما ٍر، بعد سو "  لهم وقال بد يا: 

أصاب ما مثل ُيصيبكم أن قبل أسلموا يهود معشر

ّنك ل محمد يا فقالوا قريش، ُغر أنك نفسك من َي

( ابن سيرة" انظر ـ1 ( ومسلم ،)07/448(  والبخاري ،)3/426هشام" 
( انظر.  قريبة ألفاظ وللبخاري ،)3/1486  " )12/79الفتح" ًا وانظر ،  أيض

ٍر ابن توفيق . اللفاظ لهذه-  الله رحمه-  حج
الله رسول إن قال الله عبد بَن جابَر أن ،)1485-3/1483(  مسلم وعند    

ِفّر، ل أن على بايعنا ولكن الموت؛ على يبايعنا لم وسلم عليه الله صلى : قلُت ن
ًا ٌي شرعٌي َحّل فكلهما المُر كان أي ٌء نبو على أو الموت، على بيعًة كانت سوا

ِم . فتأمل الفرار، عد
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ًا قتلت ًا كانوا قريش في نفر يعرفون ل أغمار

وأنك الناس، نحن أنا لعرفت قاتلتنا لو إنك القتال،

َق لم "  الله فانزل ،" مثلنا تل كفروا للذين قل: 

ُتغلبون ُتحشرون س قد*  المهاد وبئس جهنم إلى و

ٌة لكم كان ي ا فئتين في آ ٌة*  التقت سبيِل في تقاتُل فئ

ُأخرى الله ٌة و َنهم كافر ْو َر ْيهم َي َل ْث َي ِم والله العين رأ

ُد ِه يؤي لولي لعبرة ذلك في إن يشاء من بنصر

  .)1(" البصار
َد  أحدهم أّن هو:  الثاني والسبب     َق ثوِب طرَف َع

ٍة ٍة امرأ قامت فلما قينقاع، بني سوق في مسلم

ًة، فصاحت انكشفت، ُد فقام مستنجد المسلمين أح

ُد عليه وتواثب اليهودي، فقتل فقتلوه، اليهو

ِم أهُل فاستصرخ ِد على المسلمين المسل . اليهو
بني وبين بينهم، القتاُل ووقع المسلمون، فغضب

.) 2(قينقاع

في حجر ابن حسنه وقد ، )3001(  رقم حديث ) 3/402(  داود أبو أخرجه ـ1

 ) "  ) .15/204الفتح"
ضعيٍف، وإسناده يسير، بتصرف ) 3/70هشام" (  ابن سيرة" انظر ـ2

. بها يستأنس والرواية
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ًا     ُد السببين بين وجمع روٍح من أظهروه ما إلى يعو

ٍة ئي بالمن الخلل إلى انتهت المسلمين، ضد عدا

ِة، داخل المسلمة المرأة قصة ذلك ومن المدين

.)1( معهم  
السبب لسيما-  نستنتج مضى ما خلل ومن    

يكتِف لم وسلم عليه الله صلى النبي أّن-  الثاني

؛ يشتغل لم أنه كما الخبار، بنقل ما بقدر بتحليلها

ًا كان ُتجاه الموقف حّل على الحرِص كّل حريص

عليه الله صلى النبي سمع أْن فما غير، ل يهود

وقام إلّ ويهود المسلمين بين وقع بما وسلم

ًا سواء، على إليهم ونبذ يهود، إلى مسرع

عليهم اشتد وعندما ليلًة عشرة خمس وحاصرهم

ِم على نزلوا الحصار عليه الله صلى الرسول ُحك

النساء لهم وأّن أموالهم، لهم أّن على وسلم

، بهم فأمر والذرية، ّتفوا ّلمهم ُثّم فك ُفهم فيه ك حلي

: " وسلم عليه الله صلى النبي له فقال سلوٍل، ابُن

للشيخ"  المجتمع" انظر ـ1 ُعَمري ضياء أكرم المدني  ) .138(  ص ال
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" لك هم المدينة، عن ُيجلوا أن بهم وأمر ،)1(... 

.)2(بأذرعات فلحقوا  
ُد ذلك؛ فعند     ّك أ ِر نقَل أّن:  لدينا يت ا وتحليلها الخب

ٌد، وسيلٌة إلّ هي ما َن َت ْس ا وُم ّم ٌة فهو الحّل طرُح أ َغاي

ٌد ْقَص . وَم  !
ّنضير بني غزوة ـ     ل :  ا

ثلثة النضير بني لغزوة أن السير كتب ذكرت    

الله صلى النبي أّن:  هو منها يهمنا والذي أسباب،

ِة في إليهم ذهب عندما وسلم عليه ّي ْين، ِد َي ِب ِكل ل لّما ا

ٍر إلى جلس الِحلِف، من وبينهم بينه كان لهم جدا

المساهمة من به وعدوا بما ليأتوا انتظارهم في

ّدية، في ل لن إنكم:  فقالوا ببعٍض بعُضهم خل ثم ا

أن على فاتفقوا هذه حاله مثل على الرجَل تجدوا

ُلو ُيلقي الجدار، ذلك ِجَحاش بن عمرو َيع ًة ف صخر

فأخبر فيقتله، وسلم عليه الله صلى الرسول على

َله الله ًا فخرج أرادوا بما رسو المدينة، إلى راجع

( ابن سيرة" انظر ـ1 ( ،)71-3/70هشام"   " الواقدي" ،)178-1/177و
طبقات" ) .2/92سعد" ( ابن و

( ومسلم ،)204-15/203( الفتح مع البخاري إجلءهم خبر انظر ـ2
.  كثير وغيرهما) 3/1387-1388
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سألوا معه كانوا الذين أصحابه عن تأخر وعندما

فأخبرهم فأتوه المدينة، إلى رجوعه فعلموا عنه،

إليهم، والسير لحربهم، بالتهيؤ أمر ثم الخبر،

ٍر بعد الّصلِح على فنزلوا ومحاصرتهم، دام حصا

.)1(البل حملت ما لهم أّن على لياٍل، سّت  
عليه الله صلى حرصه على آخر دليٌل هذا وفي    

ًة الحّل أخذ على وسلم نقل في الغراق دون مباشر

. وتحليلها الخبار
:  ُقريظة بني غزوة ـ    

ِر من واضٌح     َي كان الغزوة سبَب أّن الحداِث ِس

َد قريظة بني َنقَض صلى النبي وبين بينهم الذي العه

أخطَب بِن ُحيّي من بتحريٍض وسلم، عليه الله

ّنظري .) 2(ال
في جاءت قد الخيانة وهذه النقض، هذا ولّن    

بعد بقتالهم نبيه تعالى الله أمر فقد عصيٍب، وقت

(  ابن سيرة" انظر 1 )268-3/267هشام"   ،  )  " الفتح" )15/202و  ،

 " للبيهقي" الدلئل  ) .181 – 3/180(  و
"  انظر ـ2 لعبد" ّنف "  ،)373-5/368( الرزاق المص لبي"  الدلئل ( ُنعيم و

2/504 – 505. ( 
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ِر وامتثالً ،)1(السلح ووضعه الخندق، من عودته لْم

َر الله؛ َم ّلى الرسوُل أ َبه وسلم عليه الله ص أن أصحا

ًا قريظة، بني إلى َيتوّجهوا السرعة لطلب وتوكيد

"  قائلً أوصاهم ِليّن ل:  ٌد ُيص بني في إلّ العصَر أح

.)2(" الظهر"  مسلم وعند البخاري،"  قريظة
ل:  بعضهم قال الطريق في الوقُت أدركهم وعندما
، نأتي حتى ُنصلي بل:  الخر البعُض وقال قريظَة

ْد لم ُنصلي؛ ِر ّنا َي ِكَر ذلك، م ُذ الله صلى للنبي ذلك ف

ّنْف فلم وسلم عليه ًا ُيع اجتهاد وهذا ،)3(منهم واحد

ِد في منهم .) 4(وسلم عليه الله صلى الرسول ُمرا
ِة في وسلم عليه الله صلى الرسول فخرج     ثلث

ٌة معهم مقاتٍل آلف ًا وثلثون ست وضرب ، )5(فرس

ِة قريظة بني على الحصاَر ٍة وعشرين خمٍس لمد ليل

ّيق ،)6(الرجح على َق عليهم وض ُظَم حتى الَخنا َع

 ) .15/293الفتح" (  مع البخاري" أخرجه ـ1
البخاري"  ـ2  ) .3/1391(  ومسلم ، )15/294الفتح" (  مع انظر
. المصدر نفس ومسلم البخاري انظر ـ3
 ) .3/326هشام" (  ابن سيرة" انظر ـ4
 ) .3/74سعد" (  ابن طبقات" انظر ـ5
البداية" ، )83-21/81(  الرباني الفتح مع أنظره أحمد، أخرجه ـ6 والنهاية" و

)4/140(  كثير لبن (  في والطبري ،   " )2/583تاريخه" سيرة" ،  وابن و
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ُء، عليهم ًا فرغبوا البل ِم، في أخير ُبوِل الستسل َق و

ِم فيهم، وسلم عليه الله صلى الرسول ُحك

َفهم ذلك في واستشاروا ا:  حلي عبد بن ُلبابة أب

يعني ذلك أن إلى فأشار-  عنه الله رضي-  المنذر

إلى نفسه فربط الشارة هذه على وندم الذبح،

الله قبل حتى النبوي، المسجد سواري إحدى

. )1(توبته  
ِم على نزلوا وعندما     عليه الله صلى الرسول ُحك

ِكَل أن أحّب وسلم من واحد إلى عليهم الُحكَم َي

َء كانوا لنهم الوس؛ رؤساء قريظة، بني حلفا

ِد إلى فيهم الُحكَم فجعل ا معاذ، بِن سع ا فلّم من دن

وسلم عليه الله صلى الرسول قال المسلمين

"  للنصار ِدكم إلى قوموا:  ِركم، أو سي : قال ثم خي
.  ُحكِمك على نزلوا هؤلء إّن ُتقتل:  قال" 

ُتهم، ل ُتسبى ُمقات ُتقّسم ذراريهم، و فقال.  أموالهم و

"  وسلم عليه الله صلى النبي له ِم قضيت:  بحك

.) 2(" تعالى الله

"  ، )3/326" (  هشام لبن" الفتح  ) .16/30(  حجر و
 )  .83 – 21/81(  الرباني الفتح مع أنظره أحمد، أخرجه ـ1
 ) .1389 – 3/1388(  ومسلم ، )15/289الفتح" (  مع البخاري"  أخرجه ـ2
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الله صلى النبي أّن نستيقُن ذكرناه ما خلل ومن    

منه أكثر وأفعاٍل مواقَف رجَل كان وسلم عليه

! . والسلم الصلة عليه وكلم تحليلت صاحب
ّتْحليلُت     ل ُة     ا ّي :     الّشرع

ًا-  ونحن     ًا التحليلت بطرِح نقول ل-  أيض رأس

ُر بل الشرعي؛ أو منها السياسي ما منها نعتب

ُع اعتبره بالسباب الحداث ربطنا إذا سيما ل الشر

ا فإذا ،)1(الشرعية ٍد غزوة إلى مثلً نظرن أح

ًا تحليلً وحللناها ًا فكري ا الشرع عن مجّرد إّن:  لقلن

معسكر مؤّخرة حول والتفافه الوليد بن خالد ذكاء

ُة نزول حين وذلك المسلمين مكانهم؛ من الّرما

ًا كان ًا سبب ..  المسلمين انهزام في كبير إلّ ؛! الخ.

– الناس من كثير ـ 1 – للسف  الشرعية، التحليلت عن الحديث يستنكف 

والفساد، المعاصي، انتشار:  مثل والكوارث الحروب سبب عن والبحث

ًا ،... المسلمين بين والجهل عن يؤخرنا قد هذا عن الحديث أن منهم زعم

ٍذ، المور معالجة ثم أولً المور تستقيم حتى تأخيره المناسب من كان لذا وقتئ

أرادوا ما القوم هؤلء أن لشك:  قلت ،! وغيرها المعاصي معالجة في نسعى

ًا؛ إلّ بهذا أننا إلّ ،! اجتهادهم:  هو القول لهذا دفعهم الذي أن علمنا إذا خير

كافًة الشرعية النصوص أن نعلم يوم وتفصيلً، جملًة الطرح هذا في ُنخالفهم

ّد في نسترسل أن بحاجة ولسنا...!! .  القول هذا تأبى فتأمل ،! هنا القول هذا ر

 .
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التحليلي السبب هذا يذكر لم هنا تعالى الله أّن

"  تعالى قال وإنما المجرد، مصيبة أصبتكم لما أو: 

ّنى قلتم مثليها أصبتم قد عند من هو قل هذا أ

ٍء كّل على الله إن أنفسكم عمران آل"  قدير شي

السبب إلى المر تعالى الله فأرجع. 165

كانوا أنفسهم المسلمين أّن:  وهو الشرعي،

ْوا يوم وذلك الكفار؛ ل النهزام في السبَب َر َعَص ْم َأ

! مواقعهم عن بنزولهم وسلم عليه الله صلى النبي
.

َكِميَن أّن:  نقول أن نستطيع:  ُحنين في وكذلك     ل ا

ّقته الذي ًا كان المسلمين ضد الكفار و ًا سبب في قوي

. مواقعهم عن المسلمين انكشاف . أن إلّ ،! الخ.

ا تعالى الله بل المجردة؛ التحليلت هذه يذكر لم هن

العجاب وهو أنفسهم، المسلمين إلى السبب أرجع

" تعالى قال حيث غير، ل بالكثرة الله نصركم لقد: 

ٍة، مواطن في كثرتكم أعجبتكم إذ حنين ويوم كثير

ًا عنكم ُتغن فلم بما الرض عليكم وضاقت شيئ

. 25 التوبة"  مدبرين وليتم ثم رحبت الختام وفي 

الحلول ذكر عن حديثنا إلى الكريم بالقارئ نعود

67



الله شاء إن-  منها الستفادة وكيفية السلمية،

 .  -

ّباُب ل ّثالُث ا ل ا

ُة الُحلوُل ّي  السلم

َفصُل     ْيَن الْسلمي الحّل:  الوُل     ال ّيات، َب ب اليجا

.  والّسلبياِت
ًا السلمي الحّل طرَح إّن     ي ٌع لهو نوعه؛ كان أ نو

اليمانية، والرغبات الصادقة، النيات أنواع من

السلمية بالمة الخروج نحو الجهادية والعزمات

ما الذي الذّل وهذا تعيشه، الذي الهوان هذا من

يزيد، أو قرون خمسة على يزيد ما رأسها فوق برح

!.  بالله إلّ قوة ول حول ول
ًا السلمي الحّل عن البحث فكان     ًا، أمر مهم

ًا ًا وفرض ّتم . بقدره وكّل المسلمين؛ كافة على متح
. استطعتم ما الله فاتقوا"   "
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ًا؛ ذكرناه ما ُعلم فإذا     العدل من كان آنف

ماثٌل وذلك نصابها، في المور نضع أن والنصاف

ِة في ٍة معرف ٍة حقيق ّلم الحلول، طرح أن:  وهي مس

ًة منها يلزم ل عنها والكلم وإيجادها، الّصحة ضرور

ّية؛ ٌة هي ما بقدر والواقع ٌة دعو ِذ إيماني الهمم، لشح

في المسلمين وطاقات أفكار من والستفادة

َتمّس التي لسيما السلمية قضاياهم مع التعامل

َنهم، ًا أو وعّزتهم، دي !.  حقوقهم من شيئ
ّفًة ندعوا أن البالغة الحكمة من كان هذا؛ فعند     كا

َلهم، عالَمهم المسلمين وصغيَرهم، كبيَرهم وجاه

..  وأنثاهم ذكَرهم طرح في والتعاون للمشاركة.

. استطاعة من نملك ما بقدر وعرضها الحلول،
ا     ٍذ فكلمن :  مهمتين نقطتين حول يدور حينئ

عند الحلول صّحة الضرورة من ليس: الولى      

. طرحها
ُة     ّثاني ل السياسة أصول من أصٌل الشورى مبدأ:  ا

.     المرعية والتدابير الشرعية،
أفضل صاحبها على-  النبوية السيرة قرأ فمن    

– والتسليم الصلة ّلب أو  علم التأريخ صفحات ق
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ًا ًا ُيهمل لم السلم أن يقين عن المسلمين من أحد

ا في والمشاركة رأيه، إبداء المسلمين؛ قضاي

ِبَل المثل الحل عنده كان فما بسواء سواء فالكل ُق

ّدم ًا غيره على وق ّي سمة كانت ما قائله كان أ

الله صلى عنه صّح فقد ،! ظاهره بينهم السلم

..  قال أنه وسلم عليه .  " ٌد المسلمون:  َمْن على ي

أدناهم، بذّمتهم ويسعى دماؤهم، تتكافأ سواهم،

ُر ُيجي "  أقصاهم عليهم و )1(وغيره أحمد الحديث،... 

"  تعالى قال وكما.  آل"  المر في وشاورهم: 

"  تعالى وقال ،159 عمران بينهم شورى وأمرهم: 

. 38 الشورى" 
الله رضي ـ الصحابة آراء أّن ذلك على وتدليلً    

ٍر أسرى حول ـ الجميع عن النبي يدي بين تكاثرت بد

بقتلهم، قال من فمنهم وسلم، عليه الله صلى

. فداءهم رّجح من ومنهم بحرقهم، أمر من ومنهم . .
ّله وهذا الخ، وسلم عليه الله صلى النبي يمنع لم ك

ًا المة، يخدم الذي الحّل وطرح المشورة من أحد

ا كما وسلم عليه الله صلى مشورته ننسى ل أنن

ًا مطولً، أحمد أخرجه ـ1 6690( ومختصر 6692 6796، ،)4530( داود وأبو ،)،
" ( في حجر ابن وحسنه وغيرهم، ،)8/29( والبهقي ) .12/231الفتح"
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ٍر في قال يوم للصحابة "  بد أيها علّي أشيروا: 

ا وليست ،"! الناس ّن ببعيد الفارسي سلمان قصة ع

ًا يكن لم حلً طرح يوم ؛! آنذاك العرب عند مألوف
به يحجز خندٍق بحفر ـ عنه الله رضي ـ أمره وهو

ّو النبي أن كما النبوية، المدينة دخول عن العد

الله رضي ـ سلمة أّم شاور وسلم عليه الله صلى

، أهل منها منعه التي عمرته في ـ عنها وذلك مكَة

َي ينحروا أن الناس أمر عندما ويحلقوا الهد

ٌد منهم يقم فلم رؤوسهم، المر فكرر ذلك، إلى أح

يرد، بما هو يبدأ بأن إليه فأشارت مرات؛ ثلث

، فقاموا ففعل، ًا يحلق بعضهم وجعل فنحروا بعض

ًا يقتل بعضهم كاد حتى ًا بعض .. ) 1(غّم من ذلك وغير.

الخ، الرسالة هذه بها تضيق التي والوقائع الخبار

وأخذ الراء، مشاركة مبدأ تعزيز على دليٌل هذا كّل

.  المسلمين كافة من المشورة
ًا     ا فلنجعل إذ ٍذ شعارن الله صلى قاله ما هو حينئ

: وسلم عليه

"  انظر ـ1 مع" ) .180-11/178( الفتح البخاري
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ّيها     َعلّي     أِشيُروا"  ّناس     أ "     ال
ّننا     ّدم ما خلل من فإ ٍم كّل ندعو تق يؤمن مسل

ُه ما طرح في يشاركنا أن الخر واليوم بالله يرا

ًا السلمية أمته ُتجاه الشرعية الحلول من مناسب

عّزها إلى والّصغار الهوان هذا من بيدها يأخذ كي

.  بأسره للعالم وريادتها وسيادتها  !
ًا كان لذا     ٍم كّل على حق حول برأيه ُيدلَي أن مسل

بد ل مزرعته في فالمزارع:  الشرعية الحلول طرح

، يراه ما طرح في أمته يخدم أن ًا التاجر وكذا مناسب

في والطالب إبله، في والعرابي متجره، في

، في والمرأة مدرسته، . أمته في والكّل منزلها . .
ًا الدعوة بهذه فنحن – قطع – الله شاء إن  سنعيد 

َدها السلمية للمة ا ولن وعّزها، مج الله يخذلن

"  يقول حيث تعالى؛ ّنهم فينا جاهدوا والذين:  لنهدي

ا .69 العنكبوت"  المحسنين لمع الله وإن سبلن  
ّننا علمنا إذا هذا ٍذ، مضطّرون محتاجون أ ساعتئ

"  يقول تعالى والله دعاه إذا المضطّر ُيجيُب أّمن: 

َء ويكشُف . 62 النمل الية... "  السو
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َننا أقّر اللهم     ، في نراه بعّز أعي ٍد حياتنا وجها

ٍة بدمائنا، ُنسقيه ٍة وخلف ّلها، نستظّل عام بظ

ُطها ا ونحو ..  بنصحن .  آمين اللهم.
ًا نراه ما نذكَر أن لنا حان هذا وبعد     من مناسب

ا مع تتناسب التي الشرعية الحلول الذي واقعن

ا ما اعتبار مع ونلمسه، نعيشه ًا قّررن طرحنا أن آنف

ًة منه يلزم ل للحلول ًا الصواب؛ ضرور لم أننا علمن

ًا نأُل – نحسبه ما اختيار في جهد –الله شاء إن   

ِة إلى يكون ما أقرب ّد والله.  والصواب الجا

ّفق، .  السبيل سواء إلى والهادي المو

َفصُل     ّثاني     ال ل ِئمُة:  ا . الُحلوِل قا
ٌة الحلوَل أن شّك ل     ًا؛ كثير المناسب من فكان جد

: ( باختصار وهما لهما، ثالث ل اثنين في ُنجملها أن
. وخاٌص عاٌم،  (

ّوُل     فهي مكان أو بزمان، تتقيد ل عامٌة حلوٌل:  ال

ٌة ّددت ما المسلم حياة عن تنفّك ل مستمّر تر

الدين من معلومٌة لنها جوفه؛ في أنفاُسه

ّلف لم هذا لجل.  بالضرورة َع أتك في التوس

.  فتأمل عنها الحديِث
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: منها أمور في ماثٌل الحّل وهذا    
العقيدة تصحيح إلى المسلمين دعوة ـ1    

.  الشرك ومنابذة السلمية،
ِنهم أموَر المسلمين تعليُم ـ2     . دي
. المسلمين بين الروابط تقوية ـ3    

ُء ـ4     ا ِة إحي ِء قضي ِء الول قلوب في والبرا

.  المسلمين
ُء ـ5     ا ِة إحي عن والنهي بالمعروف المر قضي

الحلول من ذلك وغير المسلمين عامة عند المنكر

. الهاّمة العامة
ّثاني     ل والمكان، الزمان يحكُمها خاصٌة حلوٌل:  ا

مناُط هي والظروُف القرائُن كانت ذلك فعند

ِم ًا فيها الحك ، وجود ًا ليست الحلول فهذه وعدم

ًة هي ما بقدر المسلم لختيار متروكًة ضرور

الحلول من النوع وهذا.  والحداث الوقائع تفرضها

ّدافع القصيد، بيت هو ل . هذه رسالتي من وا  !
ا     ّم - الحّل هذا يجّسُم مثاٍل عن سألت إن أ

؛- ا فهناك الثاني ٌة جساٌم قضاي بالمة ألّمت كثير

ٌر وسقوط السلمية، الخلفة كإلغاء السلمية، كثي
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ًء الكفرة أيدي في المسلمين بلد من ابتدا

ًء بالندلس ..  المقدس ببيت وانتها بلد وتحرير.

مّمن السلم بدين ُيدينون ل الذين من المسلمين

كالمنافقين، والمسلمين؛ السلم بحرب يجاهر

العلمانيين، العملء من الغرب وأذناب والزنادقة،

ثيين، . والرذيلة الفساد ودعاة والحدا  !!...
ا هذه من وحسبنا     "  الن القضاي فلسطين قضية: 

.  ! "
الحلول بأن:  القول نقطع أن نستطيع هذا فعند    

المقدس بيت قضية حول ُطرحْت التي السلمية

ٌة ًا كثير ،! تفوق ربما جد ًا الحصر ما بعضها أّن علم

ّطرح قابلً زال .  أعلم والله  والزيادة، لل
؛ وبعد     السلمية الحلول بذكر نبدأ أن فلنا هذا

– فلسطين قضية نحو ناجعًة نافعًة نراها التي إن 

- :  الله شاء
ّوُل     الحّل     ُد:  ال ! . الجها

الجهاد عن الحديث أو الجهاد، كلمة إّن نعم؛    

ًا، المسلمين من كثير عند أصبح أن إلّ ذاك وما عبث

ًا نفوسهم في أحدثت الجهاد كلمة ترديد ّلد ب قلبي، ت
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لّما هذا ،! تأثير كبير عندهم الجهاد لكلمة يعد فلم

الصحيح ومحتواها اليماني، معناها الكلمُة فقدت

ٍد كّل لسان على أصبحت حيث بل الناس، من أح

ًة ورقًة الّساسة بعض عند غدت بها يلعب تجاري

ُق عليه ُتمليه حسبما أصبحت وكذا السياسية، الّسو

، ينادي من عندها ُيحاكم تهمًة بعضهم عند إليها

وهكذا عليها، يتسامرون شجوٍن ذات ليلًة وآخرين

ُتها ذهبت حتى ّلق يوم الشرعية قداس من بها تع

..  لها أهلً ليس . المستعان فالله.
ِد كلمَة أّن لو شعري؛ فليت     هذا عند وقفْت الجها

ّد ّدى بل ؛! الح للسف – الصالحين بعض إلى هذا تع

ُد يوم–  المأساوية، الصور عّضته إذا أكثَرهم تج

ينادي قام المسلمين ضد الدموية المشاهد وقتلته

،! المسلمين أيها الجهاد:  منبره فوق صوته بأعلى
ينادي منبره على بكى حتى نفسه يملك لم وآخر

!، ليكتَب غمده وكسر قلمه أخذ وبعضهم بالجهاد

..  وفضله الجهاد عن ؛.  الخ. تدفعه كّل وهكذا

حيث ؛! هيهات لكن الجهاد، عن الحديث إلى الغيرة

ُتهم ذهبت ُتهم كلما لها أثر ل الريح، مهب في وعبرا
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يحسنوا لم – للسف – لنهم بل لشئ؛ ل ؛! تأثير ول

ولم المسلمين، بين"  الجهاد"  كلمة استخدام

توجيهها وكيف الواقع، أرض على طرحها يعرفوا

دون الجهاد عن الكلَم إّن.  فلسطين قضية لحّل

؛ لهو فعٍل وأسيرة النفوس حبيسة تبقى يوم مصيبٌة

؛! – لنا كان لذا القلوب هذا من نصيٌب-  للسف 

جوفاء كلمًة"  الجهاد"  كلمة من جعلنا يوم الخطأ

ْبلً المسلين، أذان في َط ًا و ّله أجوف .  خواء ك  !...
ا     ّم ،! وكلم كلٌم السلمي الجهاد مع فلنا اليوم أ
من كثير عند آخر منحى الجهاد كلمة أخذت يوم

ًا ذكرناه كما كان ما فكان ،! بها الناطقين . آنف
َة المَة إّن:  أقول     ُز السلمي ًة مرحلًة تجتا خطير

َة حياتها؛ مراحل من ٍة، مرحل ّو ْعٍف أو ق فلقد ؛! َض

ّنسوا وأراضيها، بلدها، على العداء اعتدى ود

، وانتهكوا مقدساتها، أرجائه في وعاثوا محرماتها

ُد فأصبح الفساد ًا الجها ًا فرض ني ٍر كّل على عي قاد

ٍد كّل وعلى والمال، بالنفس، ّد أن فر ُع نفسه َي

ًا ليكون الله، سبيل في يجاهد ودِمه بروِحه، جندي

الطغاة أيدي من مقدساته وإنقاذ بلده، وتحرير
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القصى المسجد على اعتدوا الذين المعتدين

. القبلتين ُأولى المبارك
البلد هذه أهمية أدركوا الولين المسلمين إّن    

ًا سبيلها في فجاهدوا ، جهاد ًا وباعوا مستميت

. أجلها من رخيصًة وأرواحهم نفوسهم
ّدَث ولقد     كلما المقدسة البلد هذه أن التأريخ َح

َلّمت ٌة بها وقعت أو ملمٌة، بها أ من استصرخت نازل

جماعاٍت يأتونها والعوُن الغوُث فكان حولها

ًا ن ُوحدا ويبتغون الجنة، نسمات منها يتنسمون و

. والمنة الله من الفضل
ومواكُب المجاهدين، وقوافُل السلم، فجر ومنذ    

ْكُب المقاتلين، ُر الميامين وَر البلد هذه نحو تسي

َة لتنال المقدسة ربها وتلقى أرضها، على الشهاد

، راضيًة َتنعم مرضيًة ِره في و ِة جوا ِة، بالحيا الطيب

. الكريم والرزق
ٍة، أشرُف كانت لقد     نبُل ُأمني ٍة وأ يرجوها غاي

ُق المؤمُن ًا يموَت أن ربه من الصاد في شهيد

ُتضم المقدس؛ بيت ساحات ُته، ِل ُيمزج رفا مع دُمه و

ِم في استشهدوا الذين البرار الشهداء من اللف د
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من وغيرها وحطين واليرموك، مؤتة، موقعة

الخالدة. المعارك
َفنا وأّن     ّلموا قد الكرمين أسل البلد هذه لنا س

، سالمًة المقدسَة ٌة وهي نقيًة ا في أمان ِقن ا ا أعن علين

ِة الجياِل إلى ُنسلمها أن ّلمناها كما القادم تس

ًة سالمًة . نقي
ّدمار الحتلل دوُل علينا تآمرت ولقد     ل في )1(وا

ٍة حين في والغرب الشرق لليهود فأقامت منا غفل

، في دولًة ُهم أرضنا ّلكت ا وم ن ا دياَر ِن ت لتكون ومقدسا

ُة هذه ومصدَر السلمية، البلد قلب في شوكًة الدول

ٍر من الهامة الحيوية المنطقة هذه في وفساد ش

ًا ولتكون العالم، ًة أيض للستيلء منها يقفزون تكأ

ٍة كّل ولخماد المجاورة، البلد من بقي ما على حرك

ٍة، ٍة أو إصلحي ٍة انتفاض ٍة جهادي . تحرري

على"  دول"  مصطلح إطلق إّن ـ1 بلد اجتاحت التي الكافرة الدول الستعمار

وجهين! . من بصواب ليس المسلمين
الكافرة الدول هذه وأهداف دور لحقيقة تغليف التسمية هذه في أن:  الول    

. المسلمين لبلد وغزو احتلل دول الحقيقة في فهي ؛!
"  كلمة أن:  الثاني     مشتقٌة" ًا المعنى وهذا والبناء، التعمير من استعمار أيض

ّدمار دول أو الحتلل، بدول تسميتهم فكان الدول؛ هذه دور في منتٍف أو ال

! .  الصواب هو نحوه
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ا وهنا     ا أننا نعترف أن علين وعن الله، عن بابتعادن

ا حدوده،  وإقامة بتعاليمه، والعمل دينه، وإثارن

َنا ُلمة مصالح على الشخصية مصالح العامة، ا

ا كلمتنا، واختلف ّدة إعداد وإهمالن ُع ل المادية ا

ا التي والروحية ، الله أمرن ًا وتفّرقنا بإعدادها شيع

ًا ب قد ذلك كّل فرحون؛ لديهم بما حزٍب كّل وأحزا

ّهل مكائدهم وتحقيق مؤامراتهم، تنفيذ للعداء س

وساموا مقدساتنا، حرمة وانتهكوا أرضنا، فسلبوا

. العذاب وسوء والضطهاد الخسف أهلنا
"  وسلم عليه الله صلى النبي قال فقد     إذا: 

ُتم َيع ا ِة، تب َن ْي ِع ل ا ُتم ب ُتم البقر، أذناَب وأخذ ورضي

ُتم بالّزرِع، ّلَط الجهاد، وترك ل ُذلً عليكم الله س

ُعُه ِز ْن وأبو أحمد"  دينكم إلى َترِجعوا حتى َي

.)1(داود  
ًة معركًة نخوُض اليوم فنحن     ا مع مصيري عدون

ِر ِر، الغاد ّلِب إلى سبيل من لنا وليس الماك ّتغ ل ا

بحبله والعتصام الله، إلى بالرجوع إل عليهم

الرشيدة، ومبادئه السلم تعاليم واتباع المتين،

. صحيح وهو وغيرهما،) 3462( داود وأبو ،)4825( أحمد أخرجه ـ 1
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الوائل، المسلمين عند بها التمسك كان التي

ًا بموجبها والعمل أعدائهم، على انتصارهم في سبب

َد . والغرب الشرق في فتوحاتهم وامتدا
"  جلية واضحة التعاليُم وهذه     سبيلي هذه قل: 

ٍة على الله إلى أدعوا ا بصير وسبحان اتبعني ومن أن

 . 107 يوسف"  المشركين من أنا وما الله
وجل، عز بالله الصادق اليمان إلى تدعوا فهي    

ّدة إعداد وإلى الصحيحة، بالعقيدة والحتفاظ ُع ل ا

كما العداء؛ لرهاب الكافية والروحية المادية

والصبر والتحاد والمال، بالنفس الجهاد إلى تدعوا

. الميدان في والثبات
ّنه     ُيدمي النفوَس يؤلُم مّما وإ َيبقى أن القلوَب و

ُو ِدهم محتلً المسلمين عد وسنوات، سنوات لبل

ّبر ويصول، فيها ويجول كّل وفي ويتيه؛ ويعلوا ويتج

ٍم ا يظهر يو ٍء علين ا اعتداءات جديد؛ بشي وهناك، هن

وقوانين السكان، من بالمنين تعسفية وإجراءات

بلدهم، من الحق أصحاب بموجبها ُيطرد ظالمة

على وتآمر وممتلكاتهم، وأراضيهم أموالهم وتصادر

وأخرى بإحراقه، تارة المبارك القصى المسجد
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انهياره أجل من وبجانبه تحته الحفريات بإجراء

أنقاضه على المزعوم هيكلهم لقامة وسقوطه

وإقامة الوقفية العقارات هدم إلى بالضافة

فيها اليهود المهاجرين لسكان السكنية العمارات

، المقدس بيت معالم لتغيير وإزالة وتهويدها

عابيء غير عنها؛ والسلمية العربية الّصبغة

! . أجمع بالعالم مهتم ول بالمسلمين،
الراضي وتحرير المبارك، القصى فاسترداد    

ول والحتجاجات، بالقوال َيتّم ل المحتلة

ٍر بأي ول والبرقيات، بالمسيرات عن خارٍج ُعنص

السلم وتعاليم المخلصة السلمية الرادة إطار

ِة سوى لصحابها ترضى ل التي الّسامية العز

"  والكرامة ُة ولله:  ِله العز وللمؤمنين ولرسو

8 المنافقون"  يعلمون ل المنافقين ولكن
ُد ل والمسيرات فالحتجاج     ًا، ُتعي ُع ول حق ُترج

، ًا ُذ ول وطن ، ُتنق ًا ُع ول مسجد ًا تدف من وكّل شر

إنما المور هذه بمثل أهدافه إلى الوصول ُيحاول

ًا يحاول هذا في أصبحت الحتجاجات فلغُة عبث

ِد وقِت العصيِب الوقِت ِر الحدي لنا عقيمًة-  وا
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ِفّل فل ،! الجدوى عديمَة َد َي ُد، إلّ الحدي ول الحدي

َة ُيقابُل ُة، إلّ القو في مكاٌن للضعيِف وليس القو

. الحياة هذه  !
أن المسلمين على الواجبات أوجب لمن وإنه    

ُهبوا َة َي ٍد، رجٍل هب ًا وينفروا واح َقالً ِخفاف ِث ِة و لنجد

. والخنازير القردة إخوان أيدي من القصى
ّق فل     ٍم يح له تناَم أو ِجفٌن، له َيغمَض أن لمسل

العداء قبضة في المبارك القصى والمسجد عيٌن

. وسيطرتهم
ا فانتهزوها، أمامنا سانحًة تزال ل والفرصة     فعلين

ا نمل أن العزم ُنصّمَم وأن بالله، بالثقة جوانبن

المجدية بالسباب نأخذ وأن العمل، في ونخلص

، إلى الموصلة أسباب من نجعل وأن حقوقنا

ٍة عناصَر هزيمتنا ٍة، قو ِء ومن وشجاع ِتنا أشل كارث

ٍة مصدَر وإقدام. بسال
الياُم هي هذه أّن:  يعلموا أن المسلمين وعلى    

ُة ُة الوقاُت هي هذه بل تأريخهم؛ في الخطير الرهيب

ُة فيها ُتمتحُن التي ِانهم، قو ِنهم، وسلمُة إيم يقي

ُق ِتهم، وصد ُتهم عزيم عنه والدفاع الحق على وثبا
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َق حتى ّق ُيشر َق بنوره، الح .)1( أمامه الباطُل ويزه  
"  تعالى قال ٍذ:  الله، بنصر المؤمنون يفرح ويومئ

َد الرحيم، العزيز وهو يشاء من ينصر ْع ِه و ل الل

ِلُف َده الله ُيْخ " يعلمون ل الناس أكثر ولكّن وع
 . 6-4 الروم

عبد"  طريق الجهاد" أنظر ـ 1 بتصرف)  206-199( ص ُغوشة الله النصر

كبير.
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؛ وبعد     ا فقد هذا حلولً المسلم أخي لك جمعن

أيدي من المقدس بيت تحرير نحو الجهاد راية لرفع

أكثرها بل والعطاء؛ للخذ قابلٌة حلوٌل وهي يهود،

الجهاد عن الكلم يكون لن لذا!.  الواقع يحكمه

ًا اليوم ًا كلم لي ًا ارتجا والخطب الدفاتر، تسعه نظري

ّناه كما والمحاضرات ّي ًا ب ؛ آنف ًا بل كلّ فيه طرح

ٌء . الله شاء إن – الواقعية من شي  ! -
؛ فعند     ًا هذا اجتهادي، خانني إذا:  أخي إليك عذر

ّذبتني أو : تعالى الله قول حسبي ولكن آرائي؛ ك
 . . . ُد إْن"  توفيقي وما استطعُت ما الصلَح إلّ ُأري

: وقوله ،88 هود"  ُأنيب وإليه توكلًت عليه بالله إلّ
: وقوله ،16 التغابن..."  استطعتم ما الله فاتقوا" 

ًا الله يكلف ل"   .286 البقرة"  وسعها إلّ نفس
ا     مجمٌل فلسطين، أرض في للجهاد إذن فطرحن

َق، في ٍة ومسالٍك طرائ :  يلي كما كثير
ُق ـ     ّنية، صد ل ُة ا ّو ُء العزيمة، وق في الرغبة وجل

. فلسطين أرض في لليهود جهادنا
َر أن شك ل نعم؛     في صادقون المسلمين أكث

أرض من وإخراجهم يهود، جهاد في رغبتهم
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وتالله وبالله والله:  أقول يوم أبالغ ول فلسطين،

ًا لرأيت فلسطين إلى باٌب ُفتح لو ؛! لك كان ما عجب

يوم وذلك به، تسمع أو تراه أن فضلً به؛ َتحلم أن

ًا بعُضهم يركُب المسلمين ترى يتدافعون وهم بعض

، الجهاد باب على ًا، كهولً ب ، وشبا ًا ًا؛ وكبار وصغار

ّنُف وكأني َة:  قائلهم صوَت أتش َة السكين السكين

َد ِر تسع ل فلسطين فأرُض!!  الله عبا من لمليا

!!. البشر
ننَس ألّ لنا ينبغي الكبير التفاؤل هذا مع أننا إلّ    

ًا ًا؛ أمر ّية من أحسبه مهم ذهبت وإلّ ،! بمكان الهم

ُلنا، ا آما ُلن ًء وحلو ا ًا هب ُيراد كما الرياح أدراج منثور

ُد ومن قبُل من لها . بع  !!
ِة في كامٌن وذلك     ٍة معرف ٍة، حقيق أن:  وهي خطير

، تتغير لن السلمية المة قضايا ًا أنها كما أبد

ًا؛ ستبقى ّلقنا ما إذا أمد ، ع ا آمالنا َلن ًا وحلو من يوم

.  المسلمين حكام أكثر وسياسة بأيدي اليام  !!
أعيننا، نصب تكون أن ينبغي الحقيقَة هذه إن    

ًة ّلمًة وقضي ا مس . عندن  !
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ا يجُب كما     َق نعلم أن علين وإن مهمًة، حقائ

،! الحقائِق هذه بعض عن سألتني إن:  لك أقول ؟

َة ينسى ل السلمي العالم مع أفغانستان قضي

ٍة من المسلمون انتظر يوم الشيوعيين، دول

ٍة ّدم وأن الجهاد، راية ترفع أن إسلمي بجيوشها تتق

الشيوعيين قبضة من المسلمين بلد لتحّرر وعتادها

 .  !!
عند أفغانستان أهل ويأس النتظار، طال وعندما    

طلبة وثار هناك، المسلمين حفائظ انتفضت ذلك

من بلدهم إنقاذ في المصلحون وقام العلم،

..  1الكافر الشيوعي النظام ووحشية طغيان، نعم؛.

المسلمون والتّف الكاسر، الليث قومت قاموا

بلدهم؛ نحو بواجبهم ليقوموا العلم طلبة حول

حكام أكثر واستنكارات بتنديدات ضاربين

ّهروا أن منهم فكان ،! الحائط ُعرض المسلمين ط

َدهم، ّفاقًة السلم راية ورفعوا بل فوق ترفرف خ

. أكبر الله! .  ببلدهم العابثين جثِث

محّل هذا ليس الفغان، القادة بعض على الشرعية المآخذ بعض هناك نعم؛ ـ 1

! . مناقشتها
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وليوث المسلمين أبطال صنعه ما ننس ل كما    

أعلن يوم والهرسك البوسنة أرض في المجاهدين

الهدنة، ووضع القتال، وقف الكافر الغربي العالم

العلم طلبة علم لّما هذا كّل!!.  السلم وطرح

تفعل لن والستنكارات التنديدات أن والمجاهدون

ًا ّبوا لذا!.  شيئ ًا ه ن قول ممتثلين وزرافات وحدا

:  الشاعر
َدى الّشّر إذا َقوٌم ْب ِه أ ْي َذ ِج ا إليـه َطاُروا      لهْم ن

َرافاٍت َدانـا َز ُوْح َو

ُلوَن ل          ُهْم  َيْسأ ُبهْم ِحيَن أخا ُد ْن ِئباِت في      َي ا ّن ل ا

َهانـا َقاَل مـا َعلى ْر )1(ُب

ٌد ينسى وهل     رجال فعله ما المسلمين من أح

الجهاد راية ترفع أن انتظروا يوم الشيشان وأسود

لتنقذ العربية الجيوش تأتي أو المسلمين، بلد من

ا ،!! الشيشان مسلمي قام كان ما كان فلّم

ورفع وبلدهم أرضهم عن يدافعون المجاهدون

..  إخوانهم عن الظلم التأريخ سجله ما لهم فكان.

ِلَمه وما لهم، َلُم َع بأن عنهم، أجمع الغربي العا

شرح"  أبي حماسة" انظر ـ 1 . 1/358( الشنتمري العلم تمام وهذه) 

َبَر من لرجٍل القصيدة ْن َع ْل . تميم بن عمرو بن َب
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ًا كالرجال، ل رجالً هنالك كالنفوس، ل ونفوس

.  كالبطال ل وأبطالً اشتروا مسلمون إنهم!! 

ا بالحياة الجنة الله من أنفسهم وباعوا ،!! الدني

".  البيعة ربحت: "  نعم!!  تعالى
ا وليست     ا أرتيري العلم طلب قام يوم ببعيد عن

ًا ودينهم بلدهم نحو بواجبهم ن وأبطالً فرسا

ويخوضون الجبال، ويصعدون الصحاري، يجولون

..  البحار لن بلدهم أن الصادق لعلمهم هذا كّل.

بدمائهم، إلّ والعلمانيين النصارى أيدي من تتخلص

!، ما بأقدامهم ركلوا قد أنهم حين في وأرواحهم

!. الغرب أذناب من غيرهم به يتشدق
قامرت يوم حرج، ول عنها فحدث ، كشمير وهذه    

ٍة، غير باكستان حكومُة بقضيتها ُد وهذه مّر لم الهن

كما بأرواحهم وتعبُث تشاء، كيف منهم تقتل تزل

ُد السلمي والعالم تشاء، ُد يستنكُر بع ّد ن ،!! وي
ٌر وغيرها جنوب سيما ل المسلمين بلد من كثي

. وأندونيسية الفلبين، . . الخ.
ُة     فلسطين قضية أن نعلم أن:  هذا كلمي ومحّصل

ّقفٌة كالمجاهدين المسلمين، من أبنائها على متو
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الناصحين والمصلحين العلم، وطلبة العلماء، من

. ! .. .
ٌد يقوَم أن فلبد     اليام هذه المسلمين أبناء من أح

ّفاقًة ويرفعها الجهاد، راية بحمل-  خاصة-  فوق خ

بلد من غيرها أو فلسطين، أرض في يهود رؤوس

جموع تلتّف سوف ذلك وعند.  المسلمين

ٍذ وسيبدأ حوله، آخر أو بطريق المسلمين عندئ

ُدنا . الله شاء إن-  اليهود مع جها  -
ّنني كما     المسلمين كافة أنادي المكان هذا من أ

:  لهم قائلً
ُذ     َمَن"  يأُخ ّقه     الّسيَف     َ !     بَح ؟" 

ا صدق ُأبرهن أن أريد فإني هذا لجل     اليوم تفاؤلن

مع وسلم عليه الله صلى النبي بموقف يهود مع

ا إذا سيما ل ،! النظير بني يهود بني قّصة أن علمن

وسلم عليه الله صلى الرسول زمن في النظير

، في مماثلٌة ، أبعادها بيهود وملبساتها وأحوالها

،! بالبارحة الليلة أشبه فما فلسطين، في اليوم
ُد ُر بهم هملجت ولو يهود فاليهو أو أمريكة، حمي

ّبلت . قاطبة الكفر دوُل لهم ط  !
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العهد، نكثوا قد النظير بني يهود أن معنا مّر كما    

رأس على الحجر إلقاء أرادوا يوم الوعد ونقضوا

قام هذا فعند وسلم، عليه الله صلى الرسول

بالكتائب، بمحاصرتهم والسلم الصلة عليه رسول

"  وقال ٍد إلّ عندي تأمنون ل إنكم:  ِهدوني بعه ُتعا

، يعطوه أن فأبوا عليه، ًا ذلك يومهم فقاتلهم عهد

ُقريظة بني على الغد غدا ثّم والمسلمون، هو

إلى ودعاهم – النضير بني وترك – والكتائب بالخيل

ِهدوه، أن إلى وغدا عنهم، فانصرف فعاهدوه ُيعا

على نزلوا حتى فقاتلهم بالكتائب النضير بني

ّلت ما لهم أّن وعلى الجلء، –الحلقة إلّ البل أق  

ّلت ما واحتملوا النضير، بنو فجاءت ،- السلح أق

فيهدمونها بيوتهم، وأبواب أمتعتهم، من البل

.) 1(خشبها من وافقهم ما فيحملون
:"  في هشام ابن ويقول      " ونزل"  بني في سيرته

أصابهم ما فيها يذكر بأسرها، الحشر سورة النظير

ّلط وما.  ِنقمته من به الله َله به عليهم س صلى رسو

"  انظر ـ1 لعبد"  ،)407-3/404( داود وأبو ،)361-5/358( الرزاق المصنف
 " للبيهقي" الدلئل لبن"  فتح" وانظر ،)448-3/446( و ( حجر الباري

7/331. (
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: " تعالى فقال فيهم، به َعِمَل وما وسلم، عليه الله
من الكتاب أهل من كفروا الذين أخرج الذي هو

، أن ظننتم ما الحشر لول ديارهم ّنوا يخُرجوا وظ

ُتهم أنهم ِنع ُنهم ما من الله فأتاهم الله، من ُحُصو

، لم حيُث ِبهم في وقذف يحتسبوا الّرعَب قلو

وذلك ،) المؤمنين وأيدي بأيديهم بيوتهم يخّربون

" احتملوها إذا أبوابهم ُنُجِف عن بيوتهم لهدمهم  :  .
عليهم الله كتب أن ولول البصار، ُأولي يا فاعتبروا

"  ِنقمة الله من لهم وكان ،" الجلء ّذبهم:  في لع

"  بالسيف أي)  الدنيا عذاب الخرة في ولهم: 

. )1( ذلك مع"  النار  
هذه في حصل وما الحشر سورة تدبرنا فإذا    

والمواعِظ العبر، بعض مع نقف أن نستطيع الغزوة

ا الطمئنان إلى تدفعنا التي ا بنصرن يهود مع وجهادن

:  ذلك فمن فلسطين، في اليوم
َد أّن ـ1    يوم بالثم العزة أخذتهم النظير بني يهو

ًا وقلعهم بيوتهم في تحصنوا أنها منهم ظن

.  ستحميهم

) .3/270" ( هشام ابن سيرة" انظر ـ1
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من وعمروه بنوه فيما اليوم ليهود حاصل وهذا    

ٍر، ٍد جسو !. وحدو
َد أّن ـ2    ًا النظير بني يهو من عندهم ما أن أيض

المسلمين، مقاومة في سيكفيهم ما والعدة العتاد

والحافر والكراع السلح من عندهم أن علموا يوم

!.  آنذاك المسلمين عند ما يفوق ما
ٍة من عندهم فيما اليوم ليهود حاصل وهذا     أسلح

السلحة من ذلك وغير متكامل جوي وطيران نووية

!. المتطورة
ًا ازدادوا أنهم ـ3    ت ًة ثبا بعض معهم تحالف يوم وقو

.  الحلف
مع الّسافر تحالفها في اليوم ليهود حاصل وهذا    

ُدول أمريكة !. الكافر الغرب و
ا     ّم النظير بني مع فحالهم آنذاك المسلمون أ

ا شبيٌه . في وذلك الشئ، بعض اليام هذه بحالن
على يقدروا لن أنهم ظنوا المسلمين أن ـ4    

أنها لعلمهم حصونهم؛ من النظير بني إخراج

، حصوٌن ما والقتال الشجاعة من وعندهم قويٌة

..  بلدهم عن الدفاع على يحملهم من وعندهم.
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على يخفى يكن لم ما الكثير الحرب أدوات

! . المسلمين
ٌه وهذا     ا مع اليهود، مع بحالنا شبي أنهم علمن

ا يخفى ل ما العسكرية القوى من يملكون . علين  !
ا     ّم وحال حالنا بين الفوارق عن سألت إذا أ

ٌة فهي آنذاك المسلمين ّد؛ ل كثير بحسبنا لكن تح

وهذا اليهود، قتال في تعالى الله مع الصدق:  منها

بيننا الشاسع البون بيان في كاٍف وحده الفارق

ا من وبين !. الصادقين من سبقون
َق يوم وهذا َد ّنبي َص ل ّلى ا ّلم عليه الله ص ومن وس

أن السابق علمهم مع النظير، بني قتال في معه

الكثير الشئ والعتاد العدة من يملكون النظير بني

ُقوا نبيهم، لمر امتثلوا أنهم إلّ أسلفنا؛ كما َد مع وَص

ٍذ فكان تعالى، الله ّنصُر حينئ ل َفهم، ا ُة حلي لهم والعّز

وامتثالهم الصدق منهم تعالى الله علم لّما وذلك. 

– مباشرة للمر أرسل حين تعالى الله نصرهم 

ًا ، لم جنود ًا يروها من ول البشر من ليسوا جنود

ًا بل الملئكة؛ عليهم أنزل حين السماء من جنود

أن إلّ منهم كان فما قلوبهم، في والخوَف الرعَب
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بيوتهم يخربون هذا مع وجعلوا السلح، ألقوا

ّي بأيديهم؛ ٍة وأ ٍة من هذا بعد حسر يقوم يوم حسر

؟!.  وشيده بناه طالما الذي بيته بنقض الواحد
القوى تعجز يوم اللهية، النتصارات إنها    

قوة ول حول فل الكونية، السبل وتنقطع البشرية،

"  تعالى قال بالله، إلّ إْن أمنوا الذين أيها يا: 

ّبْت ينصْركم الله َتنصروا  .7 محمد"  أقداَمكم ويث
ٌر     َق أن بنا فجدي ُد ِتنا تعالى الله مع َنْص ا قتاِل في ني

فسوف تعالى الله صدقنا إذا لننا ،! فلسطين يهود

ّلى يهود، يخذل حين المسلمين تعالى الله يتو

بتخريب هم قاموا ما إذا هذا عليهم، كيدهم ويقلب

ٍة من عندهم ما الله على هذا وليس ،! حربية أسلح

ٌر المر هذا لكن بعزيز، ُق عندما بأيدينا؛ صائ ُد مع َنْص

. تعالى الله
ّثاني     الَحّل     ل ننا السلِح إدخاُل:  ا المسلمين لخوا

ّنه ما الحّل وهذا آخر، أو بطريٍق فلسطين داخل أظ

ا إذا هذا بمكان، الصعوبة من َد أن علمن ّلها الحدو ك

البيض البحر:  الغرب من مثلً فخذ إسلمية،

والردن، سورية الشرق ومن ومصر، المتوسط

95



لبنان، الشمال ومن العقبة، خليج الجنوب ومن

المرور الواحد يستطيع مكشوفة الحدود هذه وأكثر

. سيناء سيما ل عبرها،  !
أقول.  هذا كيف تقول وقد     تهريب أهُل هل:  لك ؟

ًا الرض في يسعون الذين المخدرات أحكم، فساد

. المصلحين من وأوفق وأعلم، ؟! 
ٍذ العزيمة، صدقت إذا نعم؛     الهداف تتحقق فحينئ

ًا كانت سواء ًا أو خير !. شر
ّثالُث     الَحّل      ل لها التي الجماعات بعض تشجيع:  ا

ٌر اهتماٌم جماعة سيما ل فلسطين قضية في كبي

 " "، وغيرها قد أنها شك ل الجماعة فهذه حماس

ِرها ُمعظَم قضْت ِتها أفكا قضية تتبع في وطاقا

ٍذ عليها فكان فلسطين، الميدان في تنزل أن حينئ

ٍة تغلي اليام هذه المسلمين أن سيما ل بقو

ُلهم ًا مراج  ).1(يهود على حنق
المنهج العتبار بعين يأخذوا أن الجماعات هذه مثل قادة على يجب مّما ـ 1

يحملوا أن منهم يرجى كما السلمية، القضايا هذه مثل معالجة في السلفي

الشرعية المخالفات من النفس تحرير لن الصحيحة؛ العقيدة على أتباعهم

ّدم ! . الراضي تحرير على مق
ّنه:  يوّضحه     ما الذين فلسطين شباب من المقاتلين بعض أّن:  لنا ثبَت قد أ

من سواهم عّما فضلً – اليهود وأسلحة دبابات أمام صرعى يتساقطون زالوا
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ُع     الَحّل     ب ّرا في الجهادية العمليات تشجيع:  ال

مراعاة مع )2(فلسطين في الذين المسلمين نفوس

ُء"  قاعدة تحقيق في وذلك والمفاسد، المصالح َدْر

ِد ّدٌم المفاس َق ْلِب على ُم . " المصالِح َج
يهود على الدعاء وهو القنوت،:  الخاِمُس     الَحّل    

بأن وذلك ناصرهم، ومن والنصارى هاودهم، ومن

وتتوّحد كلمتهم، وتجتمع المسلمين، جهود تتضافر

تعالى؛ الله إلى الضراعة أكّف رفع على دعوتهم

،! كبيٌر وجهٌل عقديٌة، انحرافاٌت عندهم-  الجهادية النتفاضة أهل وهذا بدينهم

ُد ّنا النق على القائمين من المطلوب بل ؛! الن اليهود قتال ترك منه يلزم ل م

ٌد:  جهادين بين يجمعوا أن الجماعات هذه المسلمين إخوانهم تعليم في جها

ٌد أولً، هناك ًا، اليهود ضد معهم وجها ّتنبيه وجب لذا ثاني والهادي الموفق والله.  ال

.  السبيل سواء إلى
فدائية أو انتحارية، عمليات:  بأنها العمليات هذه مثل على ُنطلق أن ينبغي ل ـ2

ُدها الطلق هذا بل ،! : عليها ُنطلق أن الصحيح فكان الشرعية، حقيقتها عن ُيبع
= =    الستشهادية أو الجهادية؛ العمليات

َع المسلُم يقتَل أن الحال هذه مثِل في يجوُز كما ـ=     في الذين اليهود جمي

ذراريهم،، قتل:  أي مغتصبون، ظالمون، معتدون، محاربون، لنهم فلسطين؛

ِم قراصنُة حوله ُيدندُن ما أّم.  الخ...  وكهولهم ونسائهم، هذه بأّن العل

ٌة منهم هذا:  أقول ،...! والطفال للبرياء، قتٌل:  العمليات الحقيقة، عن مصادر

ّق وتلبيٌس !! . يعلمون وهم بالباطل؛ للح
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ٌء مسلم)  مليار(  قرابة بالدعاء يلهج بحيث سوا

، مساجدهم في . ُفرادى صلواتهم في أو جماعًة
للمنتجات القتصادية المقاطعة:    الّسادُس     الَحّل    

أنواعها بجميع والبريطانية والمريكية، اليهودية،

.)1(والكبير منها الصغير وأشكالها  
الحل بعد المهمة الحلول أهم من أراه الحّل وهذا    

أن المسلم أخي علمَت إذا هذا ؛! منازع دون الول

ّباد هم اليهود أّن سيما ل الوربي العالم الدرهم ع

الحياة شريان هو القتصاد يعتبر لذا ،! والدينار

ٌء شئ كّل في التنازل يقبلون قد فهم لديهم، سوا

. عقولهم أو أرواحهم، أو ِعرضهم، أو دينهم، في . .
ا ّم ّي تنازلً فيه يقبلون فل المال أ !!. كان حاٍل بأ

مقاطعة أن:  قلُت إذا أبالغ ل هذا فعند    

سيكون والمريكية اليهودية للمنتجات المسلمين

وسقوط يهود، عورة كشف في الكبير الثر له

. أمريكة هيمنة  !

الوقت في نقاطع لم ما يتم لن اليهودية للمنتجات مقاطعتنا إن المسلم أخي ـ1

ًا اليهود تساند التي الدول جميع نفسه ًا جهار وغيرها؛ كأمريكة،وبريطانية نهار

ًا أن كما القوي، النتشار بذلك ليست اليهود منتجات لن ّتٌر منها كثير تحت متس

ًا أمريكا اقتصاد على يهود اعتماد كان لذا أمريكية؛ شريكات أسماء ًا كبير !. جد
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ٍم فكّل     المسلمين، إخوانه بنصرة مطالٌب مسل

عاونهم ومن اليهود سيما ل الدين أعداء وبمجاهدة

. استطاعة من يملك ما بقدر
عبرة، حنيفة بني سيد ُأثال بن ثمامة قصة وفي    

حبة مكة كفار إلى يصل ألّ نفسه على أخذ يوم

وسلم، عليه الله صلى الله رسول يأذن حتى حنطة

"  وسلم عليه الله صلى النبي له فأذن َبيَن َخّل أْن: 

ْوِمي ِتهم وبيَن َق . ومسلم البخاري )1(" ِميَر
ا     ٍذ فشعارن في اليام هذه المسلمين نحن حينئ

ُله المقاطعة، حرب ّلى قو ّلم عليه الله ص :  وس
َعُر ُأّمه ويَل"  ٌد َله َكان لو َحْرٍب ِمْس " أَح

ٍر أبو فهمه ما وهذا     يوم ـ، عنه الله رضي ـ بصي

انفلت أن بعد وسلم عليه الله صلى النبي له قالها

عليه الله صلى النبي أسلمه لما المشركين من

ِد وسلم إليه فانضم البحر سيف فأتى قريش، لقاص

ْؤذون فكانوا جماعة، ًا ُي فرغبوا تجارتهم، في قريش

إليه ُيؤويهم أن وسلم عليه الله صلى النبي من

. مختلفة بألفاظ وغيرهما ،)1764( ومسلم ، )4372( البخاري أخرجه ـ 1
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عليه الله صلى النبي ففعل منهم، ليستريحوا

. )1(وسلم  
ٍم كّل نطالب هذا خلل من ونحن     يجاهد أن مسل

بـ سيما ل استطاعته بقدر عاونهم ومن اليهود

!" "، . منتجاتهم بمقاطعة وذلك بطنه
كّل من طلب تعالى الله أن المسلم أخي تنَس ول    

من يملك ما بكّل المحاربين الكفار يقاتل أن مسلم

ّوة عتاد "  تعالى قال.  وق ّق الله في وجاهدوا:  ح

من الدين في عليكم جعل وما اجتباكم هو جهاده،

ّله حرج، "  إبراهيم أبيكم ِم .78 الحج الية...   
"  وقال ّفة المشركين وقاتلوا:  ُلونكم كما كا ت ُيقا

ّفة "  كا " وقال ،36 التوبة...  قاتلوكم فإن: 

"  الكافرين جزاء كذلك فاقتلوهم البقرة الية... 

..  وقال ،191 . ِر أئمَة فقاتلوا: "  أيماَن ل إنهم الكف

ّلهم لهم " تعالى وقال ،12 التوبة"  ينتهون لع  :
ٍة من استطعتم ما لهم وأعدوا ّو الخيِل ِرباِط ومن ُق

ِهبون ّو به ُتر ُد ل دونهم من وآخرين وعدوكم الله ع

في شئ من تنفقوا وما يعلمهم الله تعلمونهم

2731( حديث) 183-11/180( البخاري أخرجه ـ 1 2732،. (
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َوّف الله سبيل النفال"  ُتظلمون ل وأنتم إليكم ُي

"  تعالى وقال ،60 بناؤكم آباؤكم كان إن قل:  وأ

ُتكم وأزواجكم وإخوانكم وأمواٌل وعشير

ٌة اقترفتموها ومساكن كسادها َتْخَشون وتجار

ْونها ِله، الله من إليكم أحّب تْرَض ٍد ورسو في وجها

ّبُصوا سبيله يهدي ل والله بأمره، الله يأتَي حتى فتر

 . 24 التوبة"  الفاسقين القوم
ًا فالجهاد     ُقط ل إذ بما القادر المسلم عن يس

ُد كان ومنه يستطيع، أخي منك المطلوُب الجها

ًا اليوم اليهود مع المسلم ًا؛ مهم تحسبه ل كما جد

ًا ؛! كلّ المعركة؛ ساحات في القتال على مقتصر
، فوق هو بل اللسان، وجهاد البنان، جهاد فمنه هذا

! . المقاطعة جهاد اليوم أنه كما المال، وجهاد
    ، ْبهٌة ّدها     ُش : وَر

الذي ترى يا ماذا هذا بعد المسلم أخي تقْل ول    

ا والمريكية، اليهودية المنتجات من ُأقاطعه وأن

ٌد َر ل واح َث كشراء صغيرة أشياء في لمقاطعتي أ

"  قارورة  "، مثلً ل التي الشياء من غيرها أو بيبسي

ًا المقاطعة ميزان في تفعُل .  شيئ ؟! 
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ًا فعلت قد بهذا أنت المسلم أخي أقول     أمر

ًا، ًا عظيم ًا وجهاد : يلي ما تعلم حين وذلك كبير
اليهود ضد السلمي الجهاد في ساهمت أنك ـ1    

قد فلكأنك الجهاد أجر وكسبَت عاونهم، ومن

" وسلم عليه الله صلى النبي يقول كما جاهدَت،  :
ُيدِخُل الله إّن ِد بالسهم ل ًة الواح َة ثلث ّن ،:  الج ِنعُه صا

ِته في يحتِسُب َر صنع ّد به، والّرامي الخي به والُمِم

.) 1( ماجه وابن أحمد،..." 
المشركين جاهدوا:"  وسلم عليه الله صلى وقال    

ِلكم، ِتكم" وأنفِسكم، بأموا ْلِسن ) .2(وأ

ِلك، وخاصَة نفَسك عليك المسلم أخي فأنت     أه

" تعالى قال كما استطاعتك قدر الجهاد عليك لذا  :
من يُضّركم ل أنفِسكم عليكم أمنوا الذين أيها يا

ًا مرجعكم الله إلى اهتديتم إذا َضّل ّبئكم جميع ن ُي ف

يا: "  تعالى وقال. 105 المائدة"  تعملون كنتم بما

ًا وأهليكم أنفسكم قوا أمنوا الذين أيها وقودها نار

)2811( ماجه وابن ،)1637( والترمذي ،)148و4/144( أحمد أخرجه ـ 1
.  طرقه بمجموع حسٌن وهو وغيرهم،

أبو صحيح" انظر صحيح، وهو ، )6/7( والنسائي ،)2504( داود أبو أخرجه ـ 2

لللباني"  ) . 2186-  ( الله رحمه – داود
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ٌد غلٌظ ملئكة عليها والحجارة الناس يعصون ل شدا

 .7 التحريم"  يؤمرون ما ويفعلون أمرهم، ما الله
الولون منها استعاذ التي جهنم أن تنَس ل كما    

المؤمنين وسائر والمرسلين النبياء من والخرون

ّتقيها أن المسلمين من الواحد يستطيع ،! بالقليل ي

"  وسلم عليه الله صلى النبي قال كما ،! اتقوا: 

َر ّق ولو النا ٍة، بش ٍة تجدوا لم فإن تمر ِبكلم ٍة ف " طيب
. )1(عليه متفق ّق أّن على دليٌل الحديث فهذا  ِش

ِة ِة التمر َر صاحبها يمنع الواحد ّنا ل َذْن فكيف ،! ا من إ

ّتقيها الذي"  الريال"  ذلكم قيمتها تمرات بعشر ي

" !. قارورة به يقاطع بيبسي"

َء ُتعيُن هذا بريالك إنك أخي ـ2     ّدين أعدا على ال

.. تعال يقول كما ،! المسلمين من إخوانك قتل .  ":
الله إن الله واتقوا والعدوان، الثم على تعاونوا ول

ُد المائدة"  شدي . 2 العقاب
ٍة، بعين ريالك إلى المسلم أخي تنظر ل ـ3     قاصر

ٍم َلك أّن تعلم يوم ضيٍق؛ وحك ْنَضّم سوف ريا مع َي

. وهكذا المسلمين من غيرك رياِل

) .1016( ومسلم ،)10/375( البخاري أخرجه ـ 1
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ٌد أنك أخي ستعلم التقريبية حساباتنا وعند     مجاه

قارورة بمقاطعتك المسلمين شاركت يوم كبيٌر

" "، ا لو فمثلً بيبسي ّدرن مليون خمسمائة أن ق

قارورة يقاطعون سوف المليار؛ من مسلم

!  " "، ا فإذا بيبسي سنة خلل الموال هذه حسبن

ًا كبير العدد سيكون . جد
(  يلي بما نوضحه      :500000000 ×  30 ×  12=

180000000000 ( مليار وثمانون مائة:  أي ريال، 

.  ريال  !!
ٍد برياٍل مقاطعٌة هذه أخي     " لقارورة واح بيبسي"

من الكثير مقاطعة في اجتهدت إذا بك فكيف فقط،

منها المريكية سيما ل عاونهم ومن اليهود منتجات

. ؟! 
ِائر     بأن ُتشير التي البشارات بعض هناك:  َبَش

والمريكية اليهودية للمنتجات السلمية المقاطعة

: الصحف بعض نشرت فقد:  ونجحت ُأكلها أتت قد
( خسارة باليهود ألحقت العربية المقاطعة أن
! .  المقاطعة قامت منذ مليار ) 48
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(  الحياة"  جريدة نشرت كما      "28/ شعبان/

:  هـ1421 التكنولوجية شركات خسائر أن) 

بداية منذ بلغت المتحدة الوليات في اليهودية

) 20(  المقاطعة .  دولر مليار  بعض أكدت كما! 

قد والمريكية اليهودية الشركات بعض أن المصادر

) !80(  إلى مصر في مبيعاتها انخفضت لله-  ،% 

.  مصر يا دّرك  -
وجوب في مهمًة فتوى نذكر أحببنا هذا؛ وقبل    

لهم مّمن وغيرهم وأمريكة اليهود منتجات مقاطعة

ٌد : اليهود مساندة في ي
ا لفضيلة وهي     جبرين بن الله عبد العلمة شيخن

:  الله حفظه
له يتعرض ما عليكم يخفى ل:  السؤال نّص    

قتل من المقدسة الرض في الفلسطينيين إخواننا

أن شك ول الصهيوني، العدو قبل من واضطهاد

إل وعدة سلح من امتلكوا ما يمتلكوا لم اليهود

إمريكا، رأسها وعلى الكبرى الدول من بموازرة

ا له يتعرض ما يرى حينما والمسلم يجد ل إخوانن

بالدعاء إل أعدائهم وخذلن إخوانه لنصرة سبيلً

105



بالذلة العداء وعلى والتمكين، بالنصر للمسلمين

لنصرة ينبغي أنه الغيورين بعض ويرى والهزيمة،

، إسرائيل منتجات تقاطع أن المسلمين وأمريكا

بنية المنتجات تلك قاطع إذا المسلم يؤجر فهل

هو وما ؟ اقتصادهم وإضعاف للكافرين العداء

. الله حفظكم توجيهكم
. وبركاته الله ورحمة السلم عليكم:  الجواب     . .

: وبعد
ًا المسلمين على يجب البر على التعاون عموم

بما مكان كل في المسلمين ومساعدة والتقوى

وإظهار البلد في وتمكنهم ظهورهم لهم يكفل

وتطبيقه السلم بتعاليم وعملهم الدين شعائر

بتعاليم والعمل الحدود وإقامة الدينية للحكام

ًا يكون وبما الدين القوم على نصرهم في سبب

في جهده فيبذل والنصارى، اليهود من الكافرين

في ورد فقد يستطيعه؛ ما بكل الله أعداء جهاد

"  الحديث بأموالكم، المشركين جاهدوا: 

المسلمين على فيجب"  وألسنتكم وأنفسكم،

من يستطيعونه ما بكل المجاهدين مساعدة
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ًا وعليهم القدرة، إضعاٌف فيه ما كّل يفعلوا أن أيض

للجرة كعمال يستعملونهم فل الدين، أعداء للكفار

ًا ب ّتا ًا أو ك ب ًا أو مهندسين أو ُحسا من نوع بأي ُخدام

بحيث لهم وتمكين لهم إقرار فيها التي الخدمة

ُيعادون المؤمنين أموال يكتسحون المسلمين، بها و

ًا وهكذا جميع ُيقاطعوا أن المسلمين على أيض

منتجاتهم شراء وبترك معهم التعامل بترك الكفار

أو وغيرها والملبس كالسيارات نافعة كانت سواء

ّية كالدخان ضارة قوتهم وإضعاف للكفار العداء بن

إضعاف ذلك ففي بضائعهم، ترويج وترك

ًا يكون مما لقتصادهم وإهانتهم، ُذلهم في سبب

:  وأمله قاله.    أعلم والله
الجبرين الرحمن عبد بن الله عبد

هـ27/7/1421

" الله رحمه-  عتيق بن حمد الشيخ ويقول      :  -
الله أن فاعلم والمشركين الكفار معاداة فأما

وحرم إيجابه، وأكد ذلك أوجب قد وتعالى سبحانه

الله كتاب في ليس أنه حتى فيها، وشدد موالتهم
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َيَن ول أكثر الدلة من فيه حكم تعالى ْب هذا من أ

. ضده وتحريم التوحيد وجوب بعد الحكم  "
بن الوفاء أبو سطرها التي العبارة تلك أجمل وما    

"  قائل-  الله رحمه-  عقيل تعرف أن أردت إذا: 

إلى تنظر فل الزمان، أهل من السلم محل

إلى انظر وإنما الجوامع، أبواب في زحامهم

الّراوندي ابن عاش الشريعة، أعداء مواطئتهم

كفرا وينثرون ينظمون الله لعائن عليهم والمعّري

 .. واشتريت قبورهم، وعظمت سنين، وعاشوا.

القلب في الدين برود على يدل وهذا مصنفاتهم،

.  "
أن لنا كان الكريم المسلم أخي ذلك تقّرر فإذا    

والمريكية اليهودية المنتجات بعض على نوقفك

لك تستبَن ؛كي! يهود تعين التي الدول من وغيرها

. المجرمين طريق
اليهودية والمنتجات الشركات أّن شّك ل    

ٌة والمريكية ًا؛ كثير ّد، يحصيها ل جد ُعها ول عا يس

ًا أّن ُقلُت لو أبالغ ل بل كتاٌب؛ لو الناس من أحد

َد أن أراد ّي ٍة كّل يق لخرج أمريكية أو يهودية، سلع
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ّلدات من كان وذاك؛ هذا لجل ،! ضخمة بمج

ًا نذكَر أن المناسب ُع ضابط ٍة كّل لنا يجم سلع

ًا أمريكية، أو يهودية، ًا للوقت، اختصار وحفظ

. للبحث
ٍة كّل إّن:  فأقول     ٍة، سلع ٍة أو يهودي يجب أمريكي

ّلك ، مقاطعتها :  يلي ما هذا على ويد
"  عليها مكتوٌب كان إذا ـ1     ُع:  : أو ،" أمريكة ُصن

USA .
ٌة السلعة هذه كانت إذا ـ2     بمجموعة مبدوء

منها الول الرقُم أعمدة، شكل تحت تأتي أرقام

)0(  هو أمريكة فرقم الدولة، إلى يرمُز ورقم ، 

.  وهكذا ،)3( هو فرنسا ورقم ،(   ) هو بريطانية
للمنتج بديل أجد لم إذا بأنه سؤال يرد قد ـ    

؟. الحّل فما المريكي
ٍذ عليك:  الجواب     أضيق في استخدامه حينئ

البديل، ليجاد الدؤوب السعي مع الحدود،

هذا في للعيان شاهد خير اليابانية والتجربة

َر أن لنا كما المجال، ِب َت ْع ًا ن ّد الذي الُمنتَج أّن أيض نو

ًا مقاطعته ُكن صلحيته؛ انتهت قد ُمنتج َي ْل . َو  !
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ُع     الَحّل     شك ل وهذا المالية، التبرعات:     الّساب

ا تعالى والله ل؛ كيف المهمة؛ الحلول من أنه أمرن

ّدمه بل آية؛ غير في سبيله في بالنفاق تعالى ق

ِع في النفِس على َع سب هذا وفي القرآن، من مواض

الله سبيل في بالمال النفاق أهمية على دليٌل

. تعالى
ُق كان فإذا     بهذه تعالى الله سبيل في النفا

ِة ّنه إلّ الهمية؛ من الكبيرة الدرج هذه أصبح أ

ِر من – للسف – اليام تأمٍل، إلى تحتاُج التي المو

ّيٍث ًا أن علمنا إذا هذا كّل ؛! وتر الذين من كثير

محلً ليسوا مشبوهٌة جهاٌت التبرعات بجمع ُينادون

ا الواجُب فكان ،! لهذا أهلً ول للمانة، أن علين

ّهل ًا المسألة هذه في َنتم . رويد
أن المسلمين على الواجب من أرى لذا؛    

تأخذ التي المينة اليدي عن البحث في يجتهدوا

ِة والجهاِت أموالهم، ِاتهم؛ تجمع التي المرضي تبرع

ًا لّن ُر الجهاِت هذه من كثر ٌة مؤّسساٌت تعتب سياسي

ِرُف ؛! انتهازيٌة المسلمين مشاعَر تحّرك كيف َتع

ُر وكيف العصيبة، الوقات في َدهم تثي وكرَمهم؛ ُجو
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بوضعها قامت الموال تلكم على حازت إذا حتى

. السياسية مصالحها في  !!
ّثامُن     الَحّل     ل ُر الحّل وهذا:   ا الذي الميزاُن ُيعتب

ِزُن َع به َن أغلَب لن آنفا؛ مضت التي الحلول جمي

ِة الحلوِل ّنفُر يستطيع ل المذكور ل ّنا القليُل ا أن م

ّد ل فكان بها، يقوموا ًا ب ٍة من إذ ٍة ذاِت مرجعي ثق

َق أن خللها من نستطيع هذه توظيِف في ننطل

. الواقع أرض على الحلول
اليام هذه المسلمين على الواجب من كان لذا؛    

ُيراجعوا وأن أنفسهم، مع قليلً يقفوا أن

ِتهم ا ّقة، بينهم زادت يوم حساب ُثر الّش َك الخلف و

ْد لم حتى ريُحهم؛ وذهبت فيهم، ُع بين لهم َي

، أعدائهم ٌة ول هيبٌة ّو علينا يجُب كان هنا فمن ،! ق

ًا ُتنا، تجتمع أن جميع ، تتوّحد وأن كلم ُفنا وأن صفو

ٌة لنا يكن ٌة مرجعي ٌة علمي . أمين
ا حين في     ًا أّن عين؛ طرفة نشّك ل أنن جهود

ًة، ًة وأموالً كبير ِذلت قد كثير ّدمت ُب ُق أرض على و

ُلها ُتؤِت لم أنها إلّ المسلمين؛ أبناء من الواقع ُك ُأ

ُة بيننا غابت لّما هذا كّل ؛! لها ينبغي كما المرجعي
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ُة ُة العلمي َع أّن علمنا إذا هذا ،! المين هذه الواق

ٍر، ترتيٍب، إلى يحتاج اليام ٍم وتنظي للجهود وتنظي

ٍذ نكون حتى والفكار؛ ًة بعدئ ًة قو أن نستطيع رهيب

ا بها نقابَل َءن ّنا بلغوا ما الذين أعدا الّشر هذا م

ُنوا يوم إلّ والعداء َم ِة آ ّي الجهود، تنظيم بأهم

ٍة وتنصيِب ُتها لها مرجعي . بينهم هيب  !
ْلتّف أن هذا بعد علينا فكان     ل علمائنا؛ حول َن

ًا ُرزقوا الذين سيما ِة، في علم ًا الشريع َفهم و

في وبلئهم بصدقهم، الواقع شهد مّمن للواقع

ّدين، ل ًا نقطع ل وأن ا ولكن ؛! لشئ ل دونهم؛ أمر

ًا ًا للجهود، توحيد . للدوار وتنظيم
ُع     الَحّل     ّتاِس ل إخالك بل أوسعها؛ من وهو:  ا

ِة من تحسبه ِة، تتّم ، على وواجبها الرسال قارئها

ْيه على الباب بفتح وذلك َع ٍم لكّل ِمْصرا يؤمن مسل

َد أن الخر واليوم بالله ووضِع طرِح في يجته

ًة يراها التي السلمية الحلوِل للخروج مناسب

، السلمية بالمة هذه من خاصًة وفلسطين عامًة

والجهل؛ والهوان، والضعف، والنكبات، الزمات،

ًء هذا كّل ِة إبرا ّذم ًة لل . تعالى الله إلى ومعذر
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هذه قرأ من على الواجب من كان هذا لجل    

:  يلي ما ُيراعي أن الرسالة
ًا يسعى أن ـ     يث الحلول عن البحث في حث

المة تخدم يراها التي المناسبة الشرعية

الستنكارات تلكم عن والنصراف السلمية،

َقة الخبارية والتحليلت السياسية، ِر ْغ ُم ل .  ا
يراها التي الشرعية الحلول عن بحثه وبعد ـ    

؛ َناسبَة ٍذ عليه يجب ُم أهِل على يعرضها أن بعدئ

ِم َع ل حتى فيها؛ رأيهم لبداء العل َق ٍأ في َن خط

- الله سمح ل – فعندها ندري؛ ل حيُث من شرعي
ُلنا ستحتاُج .  وهكذا حلوٍل إلى حلو  !

ّلغ أن ـ ُه ما ُيب ًا يرا من إلى الرسالة هذه من حق

وطلبة العلماء، منهم وأخص المسلمين؛ من يراه

.  العلم

َمٌة ِت ا َخ
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َد     ًا قضينا أن وبع ِة في به بأَس ل وقت نراه ما معالج

ًا نحن التي الحلوِل بعِض طرِح في ُمناسب

ُكُم من إليها نكون ما أحوُج والمسلمون ِتل

الخبارية، والتوسعات السياسية، الستنكارات

َقِمٌن-  الفكرية والتحليلت َناَن أمسَك أْن ف َع

ِم، ُذِن في أهمَس وأن القل ُأ من ُأ بأن رسالتي؛ سيقر

ُغَض ّطرَف َي ا ال ُه عّم َذى، من َيرا وليعلم َخطأ، أو َق

ّنني ، هذه أكتْب لم أ ْق أو الرسالَة ْطُر َق هذا َأ الطري

ًا إلّ ًا لمتي ُنصح َذب المرغوُب كان لذا قضيتي، عن و

ِة هذه قارئ من ّلتي معذرتي يقبَل أن الرسال يوم وز

ُتها ّلي كتب ًة أسًى وك هذه ُأّمتي تعيشه ما على وحسر

! . اليام
ًا؛ ُعذري فكان     َد أّن أيض لكّل مفتوٌح باٌب الجتها

، يرجو صادٍق ناصٍح َر اللَه َة؛ والدا ُله فإني الخر أسأ

َق يحرمني ألّ تعالى َله الباَب هذا طر . آمين ،! ودخو
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ّدمه أن هذا يا عساني فما     ّنها ؛! جديد من لك ُأق لك

َطراٌت، َظراٌت، َخ َن فكان ،! وَحَسراٌت آهاٌت ُقْل أو و

ُتسّرُحها أو بمعروٍف، ُتمسكها أْن هذا بعد عليك

ّني وهذا بإحسان، ّنك بك؛ ظ َقه، نرضى مّمن ل ُل ُخ

َنه، ُبك والله ودي . حسي  !
ُته ما المسلم أخي قبلَت فإن      ُته لك، حّرر ّدم وق

َقداٍت من إليك ّطرها ومحاولٍت َن خاطري لك َس

توفيِقه، على لله فالحمد ،! العليُل وفكري الكليُل،

ِنه، هو تعالى فالله الخرى؛ كانت وإن وإحسا

! . التكلن وعليه المستعان،
ُد ُة العالمين، َرّب لله والحم على والّسلُم والّصل

ِده ِله عب . المين ورسو
 كتبه

َء ِة َمسا الُجمع ِر ِمْن بقين لثلٍث يوِِم ْه ِم َشعباَن َش ألٍف لعا

ٍة ئ ٍد وأربعما  وعشرين وواح

ْفواَن أبو ٍد بُن ِذياُب/   َص َع َداَن آل ّس َغامدي َحم ل ا

ِرُس َها َف ل ا

: المقدمة      
)1-5(
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. المسلمة فلسطيُن:  الول الباب      
)6-8(

. بفلسطين تعريٌف:  الول الفصل        
)6-7(

اليهودي الحتلل تأريخ:  الثاني الفصل        

)13-8.                  ( لفلسطين
والخبار الستنكار، بين فلسطين:  الثاني الباب      

)                      .14-38(
. الستنكار أهل:  الول الفصل      

)9-16(
. الساسة أهل:  الول القسم        

)16-17(
. التعاسة أهل:  الثاني القسم        

)18-19(
. الخبار أهل:  الثاني الفصل        

)20-38(
. الرواية أهل:  الول الطرف        

)20-27(
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: الرواية أهل أخطاء        
)21-27(

وذلك الشرعي؛ الهدف تغيب:  الول الخطاء        

ّلها غير في المسلمين طاقات بتفريغ . مح
)21-22 (

. والكتاب الخطباء، هموم        
)21-22(

. التصوير محذور في الوقوع:  الثاني الخطاء        
)22(

. ضعيف بأنه السلم إظهار:  الثالث الخطاء        
)23(

وذلك الشرعي؛ الهدف تغيُب:   الرابع الخطاء        

.  الغاية على الوسيلة بتقديم
                                                                                     )

24(
تربية المسلمين تربية:  الخامس الخطاء        

)25-24.               ( مجردة إخبارية
. والدش النترنت"  أصحاب أخطاء          "

)24-25 (
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وهدر الوقات، ضياع:  السادس الخطاء        

)27-25.( الكفار وتقليد الموال،
ّدراية أهل:  الثاني الطرف         ل . ا

)27-38 (
. الدراية أهل ميزان في فلسطين قضية        

)28-31(
. حاشية"  السلمي المفكر"  كلمة على تعقيب    

)28(
. حاشية"  إسرائيل دولة"  كلمة على تعقيب    

)29(
" والمسلمين العرب بين التفريق"  على تعقيب    

)29.                     ( حاشية
. حاشية"  الوسط الشرق"  كلمة على تعقيب    

)30(
. حاشية"  الّزخم"  كلمة على تعقيب   

)30(
. حاشية"  العربية الجامعة"  كلمة على تعقيب   
)30-31(
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" الفلسطينية النتفاضة"  كلمة على تعقيب    
)31.                        ( حاشية

التعامل في وسلم عليه الله صلى النبي منهج        

)38-32.         ( الحداث مع
: قينقاع بني غزوة    

)33-35(
: النظير بني غزوة    

)35(
: قريظة بني غزوة    

)35-37(
. الشرعية التحليلت    

)37-38(
. السلمية الحلول:  الثالث الباب      

)39-63(
ّيات، بين السلمي الحّل:  الول الفصل         ب اليجا

)41-39.        ( والسلبيات
. الشورى ومبدأ الصحة بين الشرعية الحلول        

)39-41(
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. الحلول قائمة:  الثاني الفصل        
)42-63(

. مكان ول بزمان تتقيد ل التي العامة الحلول        
)42(

. والمكان الزمان يحكمها التي الخاصة الحلول        
)42-43(

. الجهاد:  الول الحل        
)43-53(

مع  وسلم عليه الله صلى النبي موقف ربط        

.  اليهود مع الن بواقعنا النظير بني
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53(
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) 54.( فلسطين بقضية اهتمام
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)54(
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)55(
. القتصادية المقاطعة:  السادس الحل        
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ّدها المقاطعة، حول شبهٌة         . ور

)57-59(
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المشاركة إلى المسلمين دعوة:  التاسع الحل        
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